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 -IIIالنصية:
ّ
أنا ملتز ٌم باإللھام في النص العبري الذي يركز على األحرف الساكنة )وليس على النص الماسوري
الحافل باألحرف الصوتية والتعليقات( .كما في النصوص القديمة ،في كل النسخ المكتوبة باليد ،ھناك
مقاطع وفقرات تثير الجدل .وھذا يكون عادة بسبب ما يلي:
أ -الـ ) ،(hapax legomenonوھي كلمات تُستخدم لمرة واحدة فقط في العھد القديم.
ب -كلمات اصطالحية )كلمات وعبارات فقدنا معناھا الحرفي(.
ج -معلومات تاريخية غير مؤكدة )وذلك بسبب نقص المعلومات لدينا عن العالم القديم(.
د -مجال األلفاظ الداللية للكلمات المتعدﱢدة المعاني في المفردات العبرية المحدودة.
ه – مشاكل مترافقة مع نصوص عبرية قديمة جاءت من نسخ نُسخت الحقا ً بيد ناسخين.
و -الكتبة العبرانيون الذين تدربوا في مصر وكانوا يشعرون بالحرية لعصرنة النصوص التي ينسخونھا
لتصير كاملة ومفھومة لبني عصرھم ) ،NIDOTTEالمجلد  ،١الصفحات .(٥٤ -٥٢
ھناك عدة مراجع على الكلمات والنصوص العبرية خارج التقليد النصي الماسوري.
 -١األسفار الموسوية الخمسة السامرية
 -٢مخطوطات البحر الميت
 -٣بعض العمالت النقدية المعدنية الالحقة ،والرسائل ،واأللواح الفخارية )أجزاء مكسورة من فخار غير
مشوي يستخدم للكتابة(.
ولكن األمر الجدير بالمالحظة أكثر ،ھو أنه ليس ھناك مخطوطات مجمعة ومصنفة للعھد القديم كما
الحال مع مخطوطات العھد الجديد اليونانية .لقراءة مقالة جيدة وموجزة عن الموثوقية النصية للنص
العبري الماسوري )الذي يرجع إلى حوالي العام ١٩٠٠م ،(.انظر "موثوقية نص العھد القديم" ) The
 ،(Reliability of the Old Testament Textالتي كتبھا  ،Bruce K. Waltkeفي المرجع
) ،(NIDOTTEالمجلد  ،١الصفحات .٦٧ -٥١
النص العبري الذي اعتمدنا عليه في ھذا التفسير ھو ، Biblia Hebraica Stuttgartensiaمن
إصدار دار جمعية الكتاب المقدس في ألمانيا ،عام  ،١٩٩٧والذي يستند إلى ) Leningrad Codexالتي يرجع
تاريخھا إلى العام  ١٠٠٩م .(.وبين الفينة واألخرى كنا نستأنس بترجمات الكتاب المقدس القديمة )السبعينية
اليونانية ،والترجوم األرامي ،والبسيطة السريانية ،والفولغاتا الالتينية( عندما نجد النص العبري مبھما ً أو
مشوشا ً.
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تعريف مختصر ألشكال األفعال العبرية
التي تؤثر على التفسير
 -Iخالصة عن التطور التاريخي للغة العبرية
اللغة العبرية ھي إحدى اللغات السامية التي ظھرت في جنوب غرب آسيا .يأتي اسمھا )كما يقول العلماء
المعاصرون( من اسم ابن نوح ،سام )انظر تك ٣٢ :٥؛  .(١٠ :٦نسل سام يرد ذكرھم في الئحة في تك :١٠
 ٣١ -٢١على أنھم عرب ،وعبرانيون ،وسوريون ،وأراميون ،وأشوريون .في الواقع بعض اللغات السامية
تستخدمھا شعوب تقع في الئحة نسل حام )انظر تك  ،(١٤ -٦ :١٠كنعان ،وفينيقيون والحبشة.
اللغة العبرية ھي جزء من المجموعة الشمالية الغربية لھذه اللغات السامية .العلماء المعاصرون لديھم
نماذج عن ھذه المجموعة من اللغات القديمة من:
أ -اللغة األمورية )ألواح ماري ،من القرن  ١٨ق .م .باللغة األكادية(.
ب -اللغة الكنعانية )ألواح رأس شمرا ،من القرن  ١٥باللغة األوغاريتية(.
ج -اللغة الكنعانية )رسائل تل العمارنة ،من القرن  ١٤باللغة األكادية الكنعانية(.
د -اللغة الفينيقية )العبرية تستخدم أحرف أبجدية فينيقية(.
ھـ -اللغة الموآبية )حجر ميشا ٨٤٠ ،ق.م.(.
و -اللغة األرامية) ،ھي اللغة الرسمية لإلمبراطورية الفارسية وتُستخدم في تك ] ٤٧ :٣١كلمتان[؛ إر
١١ :١٠؛ دانيال ٦ -٤ :٢؛ ٢٨ :٧؛ عزرا ١٨ :٦ -٨ :٤؛  ٢٦ -١٢ :٧ويتكلمھا اليھود في القرن األول في
فلسطين(.
ً
ُ
اللغة العبرية تدعى "لغة كنعان" في أش  .١٨ :١٩وقد ُدعيت أوال "العبرية" في برولوغ سفر الجامعة
)حكمة بن سيراخ( في حوالي العام  ١٨٠ق .م) .وفي بعض األماكن األخرى األقدم من ذلك ،انظر Anchor
 ،Bible Dictionaryالمجلد  ،٤ص .(٢٠٥ .إنھا أكثر مقاربة من اللغة الموآبية واللغة المستخدمة في
أوغاريت .أمثلة عن اللغة العبرية القديمة نجدھا خارج الكتاب المقدس كما يلي:
 -١رزنامة جيزير ٩٢٥ ،ق.م) .كتابات صبي مدرسة(.
 -٢نقش سلوام ٧٠٥ ،ق.م) .كتابات األنفاق(.
 -٣األلواح الفخارية السامرية ٧٧٠ ،ق .م) .سجالت الضرائب على فخار مكسور(.
 -٤رسائل الشيش ٥٨٧ ،ق .م) .مراسالت حرب(.
 -٥عمالت معدنية وأختام مكابية.
 -٦بعض نصوص مخطوطات البحر الميت.
 -٧عدة نقوش )انظر موضوع "اللغة العبرية" في .(٢٠٣ :٤ ،Anchor Bible Dictionary
تتميز اللغة العبرية ،ومثل كل اللغات السامية ،بأن الكلمات مركبة من ثالث أحرف ساكنة )جذر ثالثي
السواكن( .إنھا لغة تصريفية .األحرف الساكنة الثالثة في جذر الكلمة تحمل المعنى األساسي للكلمة ،بينما تُلحق
بھا إضافات في البداية أو النھاية أو الوسط تظھر وظيفة الكلمة) .األحرف الصوتية األخيرة ،انظر كتاب
 ،Linguistic Analysis of Biblical Hebrew,من تأليف  ،Sue Greenص.(٤٩ -٤٦ .
ُ
الكلمات العبرية فرقا ً بين النثر والشعر .وترتبط معاني الكلمات بعلم دالالت األلفاظ الشعبية
تُظھر
ً
)وليس األصول اللغوية( .والتالعب بالكلمات وباألصوات أمر شائع جدا )الجناس.(paronomasia ،

٨

 -IIأوجه اإلسناد
أ -األفعال:
ترتيب الكلمات الطبيعي المتوقع ھو فعل ،ضمير ،فاعل )مع كلمات مقيدة ،(١مفعول به )مع كلمات
مقيدة( .الفعل القوي األساسي ھو الـ  ،Qalصيغة تام ،مذكر ،مفرد .ھكذا تُرتب معاجم المفردات العبرية
واألرامية.
تُصرف األفعال لتظھر:
 -١العدد -مفرد ،جمع ،مثنى
 -٢الجنس -مذكر أو مؤنث )وليس ھناك من محير(
 -٣الصيغة -داللي ،فاعلي ،أمر )العالقة بين الفعل والواقع(
 -٤الزمن )المظھر(.
أ -التام ،يدل على االكتمال ،بمعنى بداية ،واستمرارية ،ونھاية عمل .كان ھذا الشكل يُستخدم عادة
للداللة على أفعال ماضية ،أي على أمر الذي حدث .يقول  ،J. Wash Wattsفي كتاب A
:Survey of Syntax in the Hebrew Old Testament
"الكل المفرد الموصوف بتام يُعتبر أيضا ً مؤكداً .الناقص قد يصف
حالةً ممكنة أو مرغوبة أو متوقعة ،ولكن التام يراھا على أنھا فعلية
واقعية وأكيدة" )ص.(٣٦ .
يصفه  ،S. R. Driverفي الكتاب A Treatise on the Use of the Tenses
 in Hebrewكما يلي:
"التام يُستخدم لإلشارة إلى أفعال تنفيذھا بالفعل ھو في المستقبل،
ولكن يُعتبر أنھا مستندة إلى تصميم ال يتبدل برغبة إرادية حتى أنه يمكن
الحديث عنھا وكأنھا حدثت بالفعل :ھكذا تصميم ،ووعد ،أو مرسوم،
وخاصة إلھي ،يعبر عنه عادة بالزمن التام" )ص ،١٧ .مثال ،التام
النبوي(.
يعرّف  Robert B. Chisholm, Jr.ھذه الصيغة الفعلية في الكتاب From
 Exegesis to Expositionقائالً:
"يرى حالة من الخارج ككل .وألنه ھكذا فإنه يعبر عن حقيقة
بسيطة ،سواء كانت فعل أو حالة )بما فيھا حالة الكينونة أو الفكر( .عندما
تُستخدم في األعمال ،فإنھا عادة ترى الفعل مكتمالً من وجھة نظر
بالغية للمتكلم أو الراوي )وال يھم إن كان قد اكتمل أم لم يكتمل بالفعل(.
التام يمكن أن يخص فعل/حالة في الماضي أو الحاضر أو المستقبل .كما
أشرناه أعاله ،اإلطار الزمني ،الذي يؤثر على كيفية ترجمة المرء للتام
إلى لغة تتكيف حسب األزمنة كاللغة اإلنكليزية ،يجب تحديدھا من سياق
النص" )ص.(٨٦ .
ب -الناقص ،يشير إلى عمل مستمر ،غير مكتمل ،متكرر ،استمراري،
مشروط أو محتمل( ،وغالبا ً حركة نحو ھدف .غالبا ً ما كانت تستعمل ھذه
الصيغة مع األفعال الحاضرة أو المستقبلية.
يقول  J. Wash Wattsفي الكتاب A Survey of Syntax in the Hebrew Old
: Testament
"كل األفعال الناقصة تقدم حاالت غير مكتملة .إما أن تكون
متكررة أو قابلة للتطور أو مشروطة ومحتملة .بمعنى آخر ،إما أن تكون

 -1المقيﱢدة :(modifier) :كلمة أو عبارة تقيﱢد معنى عنصر آخر في الجملة] .المترجم[.

٩

متطورة جزئياً ،أو أكيدة جزئيا ً .في جميع الحاالت ھي جزئية بمعنى من
المعاني ،أي غير مكتملة" )ص.(٥٥ .
يقول  Robert B. Chisholm, Jr.في الكتاب :From Exegesis to Exposition
"من الصعب أن تقلص جوھر الناقص إلى فكرة واحدة ،ألنه يشمل
على المظھر والصيغة .أحيانا ً يُستخدم الناقص بطريقة داللية فيعبر عن
قول مفعولي )مجروري( .وفي أحيان أخرى ينظر إلى الفعل بشكل
فاعلي أكثر ،على أنه افتراضي ،محتمل ،ممكن ،والخ) ".ص.(٨٩ .
ج -الواو ) (wawاإلضافية ،التي تربط الفعل بالعمل الناجم عن الفعل السابق )أو األفعال السابقة(.
د -األمر ،الذي يستند على األمر المختار للمتكلم والفعل المحتمل من قِبل المستمع.
ھـ -في العبرية القديمة سياق الكالم للمقطع ككل ھو الذي يحدد تكيف زمن تنفيذ العمل المفروض.
ب -أشكال الصرف الرئيسة السبعة ومعانيھا األساسية.
في الواقع ھذه الصيغ واألشكال تعمل في ارتباط مع بعضھا البعض في سياق النص وال يجب عزلھا أو
فصلھا.

 Qal -١ھو الشكل األكثر أھمية واستخداما ً بين جميع الصيغ والتصاريف .إنه يدل على عمل بسيط
أو حالة كينونة .ليس ھناك سببية أو تحديد متضمن.
 ،Niphal -٢ھي الصيغة الثانية األكثر انتشاراً .وھي عادة ما تكون مبنية للمجھول ،ولكن ھذا
الشكل أيضا ً يقوم بوظيفة القلب واالنعكاس .وھو أيضا ً ليس فيه سببية أو تحديد ضمني.
 ،Piel -٣ھذا الشكل مبني للمعلوم ويعبر عن إيصال الفعل إلى حالة كينونة .المعنى األساسي من
جذر  Qalتطور أو اتسع إلى حالة كينونة.
ً
 ،Pual -٤ھذا ھو النظير المبني للمجھول من  .Pielويعبر عنه غالبا باستخدام اسم مفعول.
 ،Hithpael -٥ھو جذر انعكاسي أو قلبي الجذر .يعبر عن فعل تكراري أو يستغرق زمنا ً من جذر
 .Pielالصيغة المبنية للمجھول النادرة تدعى .Hothpael
 ،Hiphil -٦صيغة المعلوم من الجذر السببي بخالف  .Pielيمكن أن يكون له مظھر اختياري،
ولكنه عادة يشير إلى سبب الحدث .كان  ،Ernst Jenniوھو ألماني مختص بالقواعد العبرية ،يعتقد
أن الـ  Pielيشير إلى شيء يأتي إلى حالة كينونة ،بينما  Hiphilيظھر طريقة أو كيفية حدوثه.
ً
 ،Hophal -٧النظير المبني للمجھول لـ  .Hiphilھذان الجذران األخيران ھما األقل استخداما من
بين الجذور السبعة.
الكثير من ھذه المعلومات تأتي من كتاب ،An Introduction to Biblical Hebrew Syntax
الذي وضعه ) ،(Bruce K. Walke and M. O’Connorص.٤٥٢ -٣٤٣ .
جدول الفعل والسببية .أحد مفاتيح فھم نظام األفعال العبرية ھو أن نراه كنمط لعالقات صوتية.
بعض الجذور تكون مغايرة أو بعكس جذور أخرى )أي Qal ،إزاء Niphal؛  Pielإزاء
.(Hiphil
الجدول أدناه يحاول أن يصور الوظيفة األساسية من جذور األفعال بالنسبة إلى السببية.
فعل ثانوي مبني
فعل ثانوي مبني
ليس من فعل ثانوي
الصوت أو الفاعل
للمجھول
للمعلوم
مبني للمعلوم
Piel
Hiphil
Qal
مجھول متوسط
Pual
Hophal
Niphal
انعكاسي/قلبي
Hithpael
Hiphil
Niphal
ھذا الجدول مأخوذ من المناقشة الرائعة عن نظام األفعال على ضوء البحث األ ّكادي الجديد )انظر كتاب
 ،An Introduction to Biblical Hebrew Syntaxالذي وضعه ) Bruce K. Walke and M.
 ،(O’Connorص.٣٥٩ -٣٥٤ .
ً
ً
ق ﱠد َم  R. H. Kennettفي كتابه  A Short Account of the Hebrew Tensesتحذيرا مھما للغاية:
ُ
وجدت عموماً ،خالل التعليم ،أن الصعوبة الرئيسة عند الطالب في
"
األفعال العبرية ھي فھم المعنى الذي تنقله إلى فكر العبرانيين أنفسھم؛ أي،
ھناك نزعة لتحديد مرادفات لكل من األزمنة العبرية من خالل صيغة يُشار
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إليھا بعدد معين باللغة الالتينية أو اإلنكليزية يمكن بوساطتھا ترجمة الزمن
المحدد بشكل عام .وينشأ عن ذلك إخفاق في فھم الكثير من ھذه المعاني،
التي تعطي حياة ونشاطا ً للغة العھد القديم.
الصعوبة في استخدام األفعال العبرية ھي فقط في وجھة النظر ،المختلفة
تماما ً عن نظرتنا ،والتي ينظر من خاللھا العبرانيون إلى األفعال؛ الزمن،
الذي نعتبره نحن في المقام األول ،كما تُظھر الكلمة بحد ذاتھا "زمن" ،ھي
بالنسبة لھم مسألة ذات أھمية ثانوية .ولذلك فإنه أمر أساسي أن يفھم
الطالب المعنى بشكل واضح ،ال من خالل الصيغ الالتينية أو اإلنكليزية
التي قد تُستخدم في ترجمة كل زمن عبري ،بل باألحرى مظھر كل فعل،
كما يقدم نفسه إلى فكر العبرانيين.
ّ
االسم "أزمنة" كما يُطبق على األفعال العبرية مضلل .ما يُدعى "أزمنة"
عبرية ال تعبر عن الزمن بل فقط عن حالة الفعل .وفي الواقع إن استخدام
كلمة "حالة" ستكون أفضل بكثير من استخدام كلمة "زمن" لفھم معنى
األفعال .يجب أن ال يغيب عن بالنا أنه يستحيل علينا ترجمة فعل عبري
إلى اللغات اإلنكليزية أو العربية أو غيرھا دون استخدام فترة من الزمن،
والتي ال توجد في اللغة العبري ،العبرانيون القدماء لم يفكروا في الفعل إن
كان في الماضي أو الحاضر أو المستقبل ،بل رأوا أنه وببساطة "تام" ،أي
كامل ،أو "ناقص" ،أي آخذاً في الحصول .عندما نقول أن فعالً عبريا ً ما
يتوافق مع التام أو الماضي التام أو المستقبل في اللغة اإلنكليزية )أو مع
الماضي والمضارع في اللغة العربية( فإننا ال نعني أن العبرانيين كانوا
ماض أو مضارع أو مستقبل ،بل مجرد أنه يجب
يفكرون به على أنه
ٍ
ترجمته ھكذا إلى اللغة اإلنكليزية أو العربية أو غيرھا .لم يحاول
العبرانيون التعبير عن "زمن" الفعل بأي صيغة فعلية") .التمھيد ،ص.(١ .
وتُذ ﱢكرنا  ،Sue Groomفي كتابھا  Linguistic Analysis of Biblical Hebrewبأنه:
"ليس ھناك طريقة لمعرفة إذا ما كانت إعادة بناء العالقة بين المفردات
والزمن في اللغات القديمة الميتة عند العلماء المعاصرين ھي مجرد
انعكاس لحدسھم أو للغتھم األم أو في ما إذا كانت تلك التراكيب موجودة
في العبرية الكالسيكية" )ص.(١٢٨ .
ج -صيغة األفعال:
 -١حدث ،يحدث )صيغة داللية( ،تستخدم عادة الزمن التام أو اسم الفاعل )كل أسماء الفاعل ھي
صيغ داللية(.
 -٢سيحدث ،كان يمكن أن يحدث )صيغة شرطية احتمالية(
أ .تستخدم زمن ناقص.
) (١جمعي )بإضافة  ،(hصيغة الشخص األول الناقص والتي تعبر عادة عن رغبة أو طلب أو
تشجيع ذاتي )أي أفعال يود المتكلم القيام بھا(.
) (٢صيغة األمر )تغييرات داخلية( ،صيغة الشخص الثالث الناقص )يمكن أن يكون الشخص
الثاني في جمل منفية( والتي تعبر عادة عن طلب ،إذن ،تحذير ،أو نصح.
ب .تستخدم زمن تام مع  luأو lule
ھذه التراكيب مشابھة للجمل الشرطية الفئة الثانية في اللھجة اليونانية السائدة ) Koine
 .(Greekالعبارة الخطأ ينتج عنھا استنتاج خطأ.
ج .تستخدم زمنا ً ناقص وlu
سياق النص مع  ،luوأيضا ً مع نوايا مستقبلية ،تميز ھذا االستخدام الصيغة الشرطية االحتمالية.
بعض األمثلة التي يعطيھا  J. Wash Watts,في كتابه A Survey of Syntax in the Hebrew Old
 Testamentھي تك ١٦ :١٣؛ تث ١٢ :١؛  ١مل ٨ :١٣؛ مز ٣ :٢٤؛ أش ) ١٨ :١انظر الصفحات -٧٦
.(٧٧
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د -الواو -كانت ھناك صعوبة في فھم قواعد اللغة العبرية وخاصة عند األوروبيين .ولكن مع استخدام
الحرف واو تم توضيح القواعد ومعاني األفعال بشكل أفضل .وكان ذلك بفضل إضافة الواو إلى جذور الفعل التام
أو الناقص .وھذا ما ب ّدل طريقة النظر إلى األفعال.
 -١في السرد التاريخي يتم ربط األفعال معا ً في سلسلة على نمط قياسي.
 -٢الواو البادئة كانت تظھر عالقة معينة مع الفعل أو األفعال السابقة.
 -٣سياق النص ككل ھو دائما ً المفتاح لفھم سلسلة األفعال .األفعال السامية ال يمكن تحليلھا على انفراد.
يالحظ  J. Wash Wattsفي كتابه ،A Survey of Syntax in the Hebrew Old Testament
تميز اللغة العبرية باستخدامھا للواو قبل الفعل التام والناقص )الصفحات  .(٥٣ -٥٢بما أن الفكرة الرئيسة من
التام ھي الماضي ،فإن إضافة الواو غالبا ً ما تُظھر أن الفعل يشير إلى المستقبل أو أن فيه جانب مستقبلي .وھذا
يصح أيضا ً على الناقص الذي ينطوي على فكرة رئيسة في الحاضر أ و المستقبل؛ فإضافة الواو تجعله يدل على
الماضي .ھذا االنتقال الزمني غير المألوف ھو ما يفسر إضافة الواو ،وليس تبدالً في المعنى األساسي من الزمن
نفسه .استخدام حرف الواو مع األفعال التامة مفيد جداً وناجح مع النبوة ،بينما األفعال الناقصة مع الواو تفيد أكثر
في السرد أو رواية القصة )الصفحات .(٦٨ ،٤٥
ھـ -المصدر -ھناك نوعان من المصدر.
ً
 -١المصدر المطلق ،ھو تعبير "قوي ،مستقل ،مدھش يُستخدم إلحداث تأثير درامي ....كفاعل ،غالبا ال
يكون له فعل مكتوب ،فعل الكون يكون مفھوماً ،بالطبع ،ولكن الكلمة تأتي لوحدھا" .ھذا ما يقوله J. Wash
 Wattsفي كتابه ) ،A Survey of Syntax in the Hebrew Old Testamentص.(٩٢ .
 -٢المصدر المركب ،وھو "مرتبط نحويا ً بالجملة عن طريق أحرف جر ،ضمائر الملكية ،والعالقة
البنائية المركبة" )ص.(٩١ .
يصف  J. Weingreenفي كتابه  A Practical Grammar for Classical Hebrewالحالة
المركبة فيقول:
"عندما ترتبط كلمتان أو أكثر بقوة بحيث تشكل فكرة واحدة متجانسة،
فإن الكلمة التابعة )أو الكلمات التابعة( نقول أنھا في الحالة المركبة"
)ص.(٤٤ .
و -أدوات االستفھام:
 -١تظھر دائما ً في بداية الجملة.
 -٢المغزى التفسيري.
أ -ha .ال يتوقع فيھا جواب.
ً
ب -halo’ .المتكلم يتوقع جوابا بـ "نعم".
النفي:
 -١تظھر دائما ً قبل الكلمات التي تنفيھا.
 -٢أداة النفي األكثر استخداما ً ھي ’.lo
 -٣الكلمة  ’alلھا داللة الشرط وتُستخدم مع الصيغ الجمعية واألمر.
 -٤الكلمة  ،lebhilitوتعني "لئال" ،تُستخدم مع المصادر.
 -٥الكلمة  ،’enتُستخدم مع أسماء الفاعل.
ز -الجمل الشرطية:
 -١ھناك أربعة أنواع من الجمل الشرطية والتي تتوازى بشكل أساسي مع اللھجة اليونانية السائدة
).(Koine Greek
أ .شيء يُفترض أن يحدث أو يُعتقد أنه تحقق )الفئة األولى في اليونانية(.
ب .شيء مناقض لعمل يستحيل تحقيقه )الفئة الثانية(.
ج .شيء يمكن أو محتمل جداً )الفئة الثالثة(.
د .شيء أقل احتماالً ،ولذلك فإن تحقيقه أمر مشكوك فيه )الفئة الرابعة(.
 -٢عالمات نحوية:
ً
أ -ما يُفترض أنه شرط حقيقي نستخدم فيه دائما صيغة داللية تامة أو اسم مفعول وعادة ما يسبق فعل
الشرط:
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)’im (١
) ki (٢أو ’asher
) hin (٣أو hinneh
ب -العكس من حالة الشرط يستخدم دائما ً مظھر التام من الفعل أو اسم المفعول مع أسماء الفاعل التي
تسبقه  luأو .lule
ً
ً
ً
ً
ُ
ج -الشرط األكثر احتماال يستخدم دائما فعال ناقصا أو اسم فاعل في فعل الشرط ،وعادة تستخدم  ’imأو
 kiكأسماء فاعل تسبقه.
د -الشرط األقل احتماالً يستخدم صيغ شرطية احتمالية ناقصة في فعل الشرط ودائما ً تسبقه .’im

١٣

المختصرات المستخدمة في ھذا التفسير
االختصار
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كلمة المؤلف
كيف يمكن لھذا التفسير أن يساعدك؟
ب قديم ملھم ،بطريقة يمكن معھا فھم رسالة
تفسير الكتاب المقدس عملية عقالنية وروحية تحاول فھم كات ٍ
ﷲ وتطبيقھا في الوقت الحاضر.
العملية الروحية حاسمة ،ولكن يصعب تحديدھا .وھي تتضمن التسليم واالنفتاح على ﷲ .فال بد من
وجود جوع ) (١له (٢) ،ولمعرفته (٣) ،ولخدمته .تشتمل ھذه العملية على الصالة ،واالعتراف ،واالستعداد
لتغيير أسلوب الحياة .فالروح القدس حاسم وأساسي في العملية التفسيرية ،وھذا ھو السر في فھم المسيحيين
المخلصين األتقياء للكتاب المقدس بطريقة مختلفة عن اآلخرين.
العملية العقالنية يسھل تحديدھا أكثر .ال بد من أن نكون منسجمين ومنصفين مع النص دون أن نتأثر
بتحيزنا الشخصي أو الثقافي أو الطائفي .نحن جميعا ً محكومون بالتاريخ فما من أحد منا مفسر موضوعي
حيادي .يقدم ھذا التفسير عملية عقالنية متأنية ،يتضمن ثالثة مبادئ تفسيرية تساعدنا على تجاوز تحيّزنا.
المبدأ األول:
المبدأ األول ھو أن نالحظ الخلفية التاريخية التي ُكتب فيھا السفر الكتابي والمناسبة التاريخية المحددة
التي استدعت الكتابة )أو التحرير( .فالكاتب األصلي كان لديه قصد ورسالة يريد إيصالھا .فال يمكن للنص أن
يعني لنا شيئا ً لم يكن يقصده الكاتب القديم ال ُملھم الذي كتب السفر أوالً .غاية الكاتب ھي المفتاح بالدرجة األولى-
وليس حاجتنا التاريخية ،والعاطفية ،والثقافية ،والشخصية ،والطائفية .إن التطبيق العملي ھو جزء مكمل للتفسير.
لكن التفسير المالئم يجب أن يأتي قبل التطبيق .ويجب أيضا ً التسليم بأن لكل نص كتابي معنى واحد أوحد .وھذا
المعنى ھو ما قصده المؤلف الكتابي األصلي بإلھام الروح القدس لينقله إلى أھل عصره .وھذا المعنى الوحيد قد
تكون له عدة تطبيقات محتملة على ثقافات مختلفة ومواضع مختلفة .يجب أن ترتبط ھذه التطبيقات بالحقيقة
ص ّم َم ھذا الدليل الدراسي التفسيري ليزودنا بمقدمة موجزة إلى
المركزية التي ينقلھا الكاتب األصلي .لھذا السببُ ،
كل سفر من أسفار الكتاب المقدس.
المبدأ الثاني:
المبدأ الثاني ھو تحديد الوحدات األدبية في النص .كل السفر الكتابي ھو وثيقة واحدة موحدة .ليس
للمفسرين الحق بأن يعزلوا أي جانب من الحقيقة باستبعاد الجوانب األخرى .لذلك يجب أن نجاھد لفھم ھدف كل
السفر الكتابي قبل أن نفسر الوحدات األدبية المنفصلة .األجزاء المنفصلة -أصحاحات ،مقاطع ،أو آيات -ال يمكن
أن تعني ما ال تعنيه كل الوحدة األدبية .التفسير يجب أن ينتقل من مقاربة استنتاجية للكل إلى مقاربة استقرائية
ص ّممت لمساعدة الطالب على تحليل بنية كل وحدة أدبية من خالل
لألجزاء .لذلك فإن ھذه الدراسة التفسيرية ُ
المقاطع .إن التقسيمات للمقاطع واألصحاحات ليست من وحي إلھي ،بل إنھا تساعدنا على تحديد الوحدات
الفكرية.
التفسير على مستوى المقطع -وليس على مستوى الجملة ،وشبه الجملة ،والعبارة ،أو الكلمة -ھو المفتاح
إلى تتبع المعنى الذي قصده كاتب السفر الكتابي .المقاطع أو الفقرات تستند على موضوع موحد ،وعادة يُدعى
الفكرة أو جملة الموضوع .كل كلمة ،وعبارة ،وشبه جملة ،وجملة في المقطع ترتبط نوعا ً ما بھذه الفكرة الوحيدة
الموحدة .إنھا تحددھا ،وتتوسع فيھا ،وتفسّرھا ،وتتساءل عنھا .المفتاح الحقيقي إلى التفسير الصحيح ھو تتبع فكر
الكاتب األصلي على أساس مقطع فمقطع خالل الوحدات األدبية المستقلة التي تشكل السفر الكتابي .ھذا التفسير
الدراسي مصمم لمساعدة الطالب على القيام بذلك بمقارنة المقاطع في الترجمات الحديثة .ھذه الترجمات قد
اختيرت ألنھا تستخدم عدة نظريات ترجمة.٢

 -2يستخدم بوب أتلي ،مؤلف ھذا التفسير الكتابي ،اإلصدارات المختلفة للكتاب المقدس باللغة اإلنكليزي ة مث ل :إص دار المل ك ج يمس
الجديد ) ،(NKJVاإلصدار القياسي المنقح الجديد ) ،(NRSVاإلصدار اإلنكليزي المعاصر ) ،(TEVالكتاب المقدس األورش ليمي
) (JBالذي يعتمد على الترجمة الكاثوليكي الفرنسية ،.والنص المطبوع عام  (NASB) ١٩٩٥والذي ھو عب ارة ع ن ترجم ة لل نص
كلمة فكلمة ويحوي تفسيراً للسفر آية فآية.
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المبدأ الثالث:
المبدأ الثالث ھو قراءة الكتاب المقدس بترجمات مختلفة إلدراك أوسع مجال ممكن من المعاني )دالالت
األلفاظ( التي تحملھا الكلمات والعبارات في الكتاب المقدس .غالبا ً ما نفھم الكلمات والعبارات بطرق مختلفة .ھذه
الترجمات المختلفة تقدم لنا نختلف االحتماالت للمعاني وتحدد وتشرح التغايرات بين المخطوطات .وھذه ال تؤثر
على العقيدة ،بل تساعدنا على محاولة العودة إلى النص األصلي التي خطھا يراع الكاتب القديم الملھم.
المبدأ الرابع:
المبدأ الرابع ھو مالحظة النوع األدبي .الكتّاب األصليون الملھمون اختاروا أن يدونوا رسائلھم بأشكال
مختلفة )مثل ،السرد التاريخي ،والدراما التاريخية ،والشعر ،والنبوءة ،واإلنجيل ]المثل[ ،والرسالة ،واألدب
الرؤيوي( .ھذه األشكال المختلفة تحوي مفاتيح خاصة للتفسير )انظر الكتب التالية:
كتاب  ،How to Read the Bible for All Its Worthللمؤلفين  Gordon Feeو .Doug Stuartكتاب
 Cracking Old Testament Codesللمؤلفين  ،D. Brent Sandyو ، Ronald L. Giese, Jr.وكتاب
 Playing by the Rulesمن تأليف .Robert Stein
ھذا التفسير يق ّدم طريقة سريعة للطالب ليتحقق من التفاسير التي لديه .لم نقصد بھا أن تكون نھائية ،بل
بالحري أن تكون حافلة بالمعلومات ومحرضة للفكر .غالبا ً ما تساعدنا التفاسير األخرى المتيسرة على أال نكون
ضيقي األفق ،أو دوغماتيين ،أو طائفيين .يجب على المفسرين أن يكون لديھم مجال واسع من الخيارات
التفسيرية لكي يميّز كم من الممكن للنص القديم أن يكون غامضا ً .غريب كم ھو صغير مدى التوافق بين
المسيحيين الذين يزعمون أن الكتاب المقدس ھو مصدر الحق لديھم.
ھذه المبادئ ساعدتني للتغلب على الكثير من الشرطية التاريخية عندي بأن اضطرتني للعمل بجھد على
النص القديم .رجائي أن تكون ھذه الدراسة التفسيرية بركةً لكم أيضا ً.
بوب أتلي Bob Utley
جامعة شرق تكساس المعمدانية
East Texas Baptist University
 ٢٧حزيران )يونيو( ١٩٩٦

وبما أننا ترجمنا ھذا التفسير إلى اللغة العربية ،فكان لزاماً علينا استخدام الترجمات العربية المألوفة والتي اخترنا منھ ا :ترجم ة
س ميث/فان دايك-الب ستاني كأس اس ،وكت اب الحي اة ،والكت اب ال شريف ،والترجم ة العربي ة الم شتركة ،وعن د ال ضرورة ،وتماش ياً م ع
المؤل ف ،اس تندنا إل ى الترجم ة ال سبعينية ،والترجم ة الب سيطة ،وال نص العب ري الماس وري ،وأحيان ا ً مخطوط ات البح ر المي ت.
]المترجم[.
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دليل إلى قراءة صحيحة للكتاب المقدس
ٌ
بحث شخصي عن الحقيقة القابلة لإلثبات
ھل نستطيع أن نعرف الحقيقة؟ أين نجدھا؟ ھل نستطيع إثباتھا منطقياً؟ ھل ھناك مرجعية نھائية؟ وھل
ھناك حقائق مطلقة يمكن أن ترشد حياتنا ،وعالمنا؟ ھل ھناك معنى للحياة؟ لماذا نحن ھنا؟ إلى أين نذھب؟ ھذه
األسئلة -أسئلة يفكر بھا كل الناس العقالنيين -قد استحوذت على الفكر البشري منذ بدء الزمن )جامعة -١٣ :١
١٨؛  .(١١ -٩ :٣أستطيع أن أتذكر بحثي الشخصي عن مركز متكامل بحياتي .صرت مؤمنا ً بالمسيح منذ
صباي مستنداً بشكل أساسي على شھادة آخرين مھمين في عائلتي ،ومع نضوجي ،راودتني أسئلة حول نفسي
تعط معنى للخبرات التي قرأت عنھا أو واجھتھا .لقد كانت
والعالم .األفكار المبتذلة البسيطة في الثقافة والدين لم ِ
فترة تشوش ،وبحث ،وتوق ،وغالبا ً ما كنت أشعر باليأس إزاء العالم القاسي المتبلد الشعور الذي كنت أعيش فيه.
ُ
وجدت أن إجاباتھم
ا ّدعى كثيرون أن لديھم أجوبة على ھذه األسئلة األساسية ،ولكن بعد البحث والتأمل
كانت تستند على ) (١فلسفات شخصية (٢) ،أساطير قديمة (٣) ،خبرات شخصية ،أو ) (٤إسقاطات نفسية.
كنت في حاجة إلى حد معين من اإلثبات ،بعض الدليل ،بعض المعقولية التي يمكن أن أستند عليھا في نظرتي إلى
العالم ،مركزي المتكامل ،وعلّة حياتي.
ُ
وجدت ھذه في دراستي للكتاب المقدس .بدأت أبحث عن برھان على مصداقيته وإمكانية االعتماد عليه،
والتي وجدتھا في ) (١المصداقية التاريخية في الكتاب المقدس والتي أ ّكدھا علم اآلثار (٢) ،دقة وصحّة النبوءات
في العھد القديم (٣) ،وحدة رسالة الكتاب المقدس على طول السنوات األلف وستمائة من إصداره ،و)(٤
س تبدلت حياتھم بشكل نھائي من جراء احتكاكھم بالكتاب المقدس .المسيحية ،كنظام
الشھادات الشخصية ألنا ٍ
توحيدي قائم على اإليمان واالعتقاد ،فيه القدرة على التعامل مع القضايا المعقدة للحياة البشرية .لم يؤ ّمن ھذا فقط
إطار عمل عقالني ،بل جانب اختباري لإليمان الكتابي الذي جلب لي الفرح واالستقرار.
ُ
وجدت مركز التكامل في حياتي -المسيح ،كما فھمت من خالل الكتاب المقدس .لقد كانت
اعتقدت أني
ً
ً
خبرة مؤثرة ،وتحررا عاطفيا .ولكن ،ال أزال أتذكر الصدمة واأللم اللذان أل ّما بي عندما رأيت كيف كان يتم
الدفاع عن الترجمات الكثيرة المختلفة لھذا السفر ،وأحيانا ً في نفس الكنائس والمدارس الفكرية .تأكيد الوحي
وموثوقية الكتاب المقدس لم تكن الغاية أو النھاية ،بل البداية فقط .كيف أبرھن أو أرفض التفاسير المتنوعة
والمتضاربة للمقاطع العديدة المختلفة في الكتابات المقدسة التي كتبھا أولئك الذين كانوا يزعمون سلطة الكتاب
المقدس وموثوقيته؟
ھذه المھمة صارت ھدف حياتي ورحلة إيمان .كنت أعلم أن إيماني بالمسيح قد ) (١جلب لي سالما ً
وفرحا ً عظيمين .وكان فكري يتوق إلى بعض الحقائق المطلقة في جو النسبية السائدة في ثقافتي )ما بعد الحداثة(؛
) (٢دوغماتية وعقائدية األنظمة الدينية المتضاربة )أديان العالم(؛ و) (٣التعنت المتكبر الطائفي .وفي بحثي عن
ُ
ھشت الكتشاف تحيّزي التاريخي والثقافي والطائفي واالختباري.
مقاربات صحيحة منطقيا ً لتفسير األدب القديمُ ،د
فغالبا ً ما كنت أقرأ الكتاب المقدس ببساطة لكي أعزز وجھات نظري الشخصية .لقد كنت أستخدمه كمصدر
للعقيدة ومھاجمة اآلخرين وفي نفس الوقت إعادة توكيد شكوكي وتو ّجساتي والنقائص لدي .وكم كان ھذا اإلدراك
مؤلما ً بالنسبة لي!
رغم أني ال يمكن أبداً أن أكون موضوعيا ً تماماً ،إال أنه يمكنني أن أصير قارئا ً أفضل للكتاب المقدس.
أستطيع أن أح ﱠد تحيّزاتي بتحديدھا وإلقرار بوجودھا .لست متحرراً منھا بعد ،ولكني واجھت ضعفاتي الذاتية.
المفسر غالبا ً ما يكون أسوأ عدو لقراءة صحيحة للكتاب المقدس!
دعوني أضع قائمة باالفتراضات المسبقة التي أضعھا في دراستي للكتاب المقدس لكي تستطيعوا،
كقرّاء ،أن تتمحصّوھا معي.

١٩

 -Iاالفتراضات المسبقة:
أ -أومن أن الكتاب المقدس ھو اإلعالن الذاتي الوحيد ال ُموحى به عن ﷲ الحقيقي األوحد .ولذلك ،يجب
تفسيره على ضوء فكر الكاتب اإللھي األصلي )الروح القدس( من خالل كاتب بشري في بيئة تاريخية معينة.
ب -أومن أن الكتاب المقدس قد ُكتب للناس العاميين-لعامة الناس .قبِ َل ﷲ أن يتكلم إلينا بشكل واضح من
خالل سياق تاريخي وثقافي .ال يخفي ﷲ الحقيقة -ھو يريدنا أن نفھم .ولذلك ،فيجب فھم الكتاب المقدس على
معان لم يقصدھا أو ينقلھا
ضوء العصر الذي ُكتب فيه ،وليس عصرنا .ال ينبغي أن يق ّدم لنا الكتاب المقدس
ٍ
ألولئك الذين قرأوه أو سمعوه أوالً .يمكن فھمه من قِبل أي فكر بشري عادي وھو يستخدم أشكال وتقنيات تواصل
بشرية عادية.
ج -أومن أن الكتاب المقدس له رسالة وھدف واحدين موحدين .إن ال يتناقض مع نفسه ،رغم أنه يحتوي
على مقاطع صعبة ومتناقضة مع ذاتھا ظاھريا ً .ومن ھنا ،فإن أفضل مفسر للكتاب المقدس ھو الكتاب المقدس
نفسه.
د -أومن أن كل مقطع )ما عدا النبوءات( له معنى واحد ،معنى واحد فقط يستند على قصد الكاتب
األصلي ال ُملھم .رغم أننا ال نستطيع أن نكون على ثقة مطلقة من األمر إال أننا نعلم أن قصد الكاتب األصلي يمكن
معرفته من خالل بعض المؤشرات التي تدل عليه:
 -١النوع األدبي المختار لنقل الرسالة.
 -٢الخلفية التاريخية و/أو المناسبة المحددة التي استوجبت الكتابة
 -٣القرينة األدبية لكل السفر وأيضا ً لكل وحدة أدبية
 -٤التصميم النصّي )المخطط( للوحدات األدبية كما ترتبط بكل الرسالة
 -٥المالمح النحوية المحددة المستخدمة لنقل الرسالة
 -٦الكلمات المختارة لتقديم الرسالة
 -٧المقاطع المتوازية
دراسة كل من ھذه المجاالت يصبح موضوع دراستنا للمقطع .قبل أن أوضح منھجيتي لقراءة صحيحة
للكتاب المقدس ،دعوني أوضح بعض الطرق غير المالئمة المستخدمة اليوم والتي أدت إلى الكثير من االختالف
في التفسير ،والتي ينبغي تجنبھا:
 -IIطرق تفسير غير مالئمة:
أ -تجاھل السياق األدبي ألسفار الكتاب المقدس واستخدام كل جملة ،وشبه جملة ،أو حتى الكلمات على
أنھا بيان للحقيقة ليس لھا صلة بقصد الكاتب أو السياق العام األوسع .ھذا ما يُدعى أحيانا ً "النصوص
الدليلية".
ب -تجاھل البيئة التاريخية لألسفار باستبدالھا ببيئة تاريخية مفترضة فيھا تأكيد ضعيف أو ليس لھا ما
يؤيدھا في النص نفسه.
ج -تجاھل البيئة التاريخية لألسفار وقراءتھا وكأن المرء يقرأ جريدة الصباح في الوطن الحالي وقد
كتبھا مسيحيون معاصرون باألساس.
د -تجاھل البيئة التاريخية لألسفار باعتبار النص مجازي ما يحوله إلى رسالة فلسفية الھوتية ال عالقة
لھا على اإلطالق بالمستمعين األوائل وقصد الكاتب األصلي.
ھـ -تجاھل الرسالة األصلية باستبدالھا بنظام الھوتي ذاتي خاص بالمرء ،أو عقيدة مفضلة ،أو قضية
معاصرة ال تمت بصلة إلى ھدف الكاتب األصلي والرسالة المحددة في السفر .ھذه الظاھرة غالبا ً ما
تتبع القراءة األولية للكتاب المقدس كوسيلة لتأسيس حجة المتكلم أو الواعظ .وھذا ما يُشار إليه عادة بـ
"تجاوب القارئ" )"التفسير بمقتضى ما يعنيه النص لي"(.
ھناك ثالثة مكونات على األقل لھا صلة بالموضوع يمكن أن نجدھا في كل التواصالت البشرية
المكتوبة:
قصد
الكاتب
األصلي

النص
المكتوب
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المتلقّون
األصليون

في الماضي ،كانت تقنيات القراءة المختلفة تر ّكز على أحد المكونات الثالثة ،ولكن لتأكيد حقيقي على
فرادة الوحي في الكتاب المقدس ،ھذا المخطط البياني المعدل مالئم أكثر:
التغايرات
في
المخطوطات

الروح
القدس
قصد
الكاتب
األصلي

المؤمنون
الالحقون
النص
المكتوب

المتلقّون
األصليون

في الحقيقة كل المكونات الثالثة يجب أن تكون مشتملة في عملية التفسير بھدف التحقق والتثبت ،ير ّكز
تفكيري على أول مكونين :الكاتب األصلي والنص .لعل ھذا رد فعل مني على سوء االستخدام الذي الحظته )(١
اعتبار النص مجازيا ً أو روحنة النص و) (٢التفسير القائم على "تجاوب القارئ" )ما يعنيه النص لي( .سوء
االستخدام قد يحدث في كل مرحلة .يجب أن نتحقق دائما ً من دوافعنا ،وتحيزاتنا ،وتقنياتنا ،وتطبيقاتنا ،ولكن كيف
نتحقق منھا إن لم تكن ھناك حدود للتفسير ،أو تقييدات أو معايير؟ وھنا يقدم لي قصد الكاتب وبنية النص بعض
المعايير لتحديد مجال التفسيرات الصحيحة الممكنة.
على ضوء تقنيات القراءة غير المالئمة ھذه ،ما ھي بعض المقاربات الممكنة إلى قراءة صحيحة وتفسير
للكتاب المقدس يق ّدمان درجة من التحقق والتماسك واالنسجام؟
 -IIIمقاربات ممكنة لقراءة صحيحة للكتاب المقدس:
لن أناقش ھنا التقنيات الفريدة لتفسير أنواع أدبية محددة بل المبادئ التفسيرية العامة التي تصح بالنسبة
إلى كل أنواع النصوص الكتابية .ھناك كتاب جيد عن مقاربة األنواع األدبية بشكل صحيح ھو How To Read
 The Bible For All Its Worthللمؤلف ،الذي نشرته دار  ،Zondervanوكتاب Cracking Old
 Testament Codesالذي وضعھا  D. Brent Sandyو Ronald L. Giese, Jr.والذي نشرته
.Broadman and Holman
نھجي في التفسير يركز بالدرجة األولى على القارئ بالسماح للروح القدس بأن يوضح الكتاب المقدس
من خالل أربعة حلقات قراءة شخصية .ھذا يجعل الروح القدس ،والنص ،والقارئ رئيسيين وليس ثانويين .وھذا
أيضا ً يحمي القارئ من أن يتأثر بإفراط بالمفسرين .لقد سمعت القول الذي مفاده" :الكتاب المقدس يلقي بالكثير
من النور على المفسّرين" .ال يُقصد بھذا أن يكون تعليقا ً انتقاصيا ً من مساعدات الدراسة بل باألحرى التماسا ً
لتوقيت مالئم الستخدامھا.
يجب أن نكون قادرين على إثبات تفاسيرنا استناداً إلى النص نفسه .ھناك ثالثة وسائل على األقل تضمن
لنا تحققا ً محدداً:
 -١ما يتعلق بالمؤلف األصلي:
أ -البيئة التاريخية
ب -البيئة األدبية
 -٢ما يختاره الكاتب األصلي:
أ -البنى النحوية )علم نظم الجملة(
ب -استخدام الكلمة في عصر الكاتب
ج -النوع األدبي
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 -٣فھمنا لما يالئم من:
أ -المقاطع المتوازية ذات الصلة
ب -العالقة بين العقائد )المفارقة(
يجب أن نكون قادرين على تحديد وتقديم األسباب والمنطق وراء تفسيراتنا .الكتاب المقدس ھو مصدرنا
الوحيد لإليمان والممارسة .لألسف ،غالبا ً ما يختلف المسيحيون حول ما يعلّمه الكتاب أو يؤكده .إنه تح ﱟد ذاتي أن
ن ّدعي وحي الكتاب المقدس بينما نرى المؤمنين عاجزين على التوافق على ما يعلّمه الكتاب أو يطلبه.
حلقات القراءة األربعة ص ّممت لتؤ ّمن التبصرات التفسيرية التالية:
أ -حلقة القراءة األولى:
 -١اقرأ السفر في جلسة واحدة .اقرأه ثانية في ترجمة مختلفة ،وعسى أن تكون من وجھة نظر ترجمة
مختلفة.
أ .كلمة كلمة
ب .مترادفات دينامية
ج .صياغة جديدة للنصوص
 -٢ابحث عن الھدف المركزي في كل الكتابة .حدد فكرتھا الرئيسية.
 -٣افرد )إن أمكن( الوحدة األدبية ،األصحاح ،أو الفقرة ،أو الجملة التي تعبر بشكل واضح عن ھذا
الھدف أو الفكرة المركزية.
 -٤حدد النوع األدبي المھيمن:
أ .العھد القديم
) (١السرد العبري
) (٢الشعر العبري )أدب الحكمة ،والمزامير(
) (٣النبوءة العبرية )نثر ،شعر(
) (٤مبادئ الشريعة
ب .العھد الجديد
) (١روايات سردية )األناجيل ،أعمال الرسل(
) (٢األمثال )األناجيل(
) (٣الرسائل
) (٤األدب الرؤيوي
ب -حلقة القراءة الثانية:
 -١اقرأ السفر بأكمله من جديد ،سعيا ً وراء تحديد األفكار أو المواضيع الرئيسة.
 -٢حدد مخططا ً للمواضيع الرئيسة واذكر باختصار محتويات كل منھا ببيان بسيط.
 -٣تحقق من بيانات الھدف التي حددتھا والخطوط العريضة باستخدام الوسائل المساعدة للدراسة.
ج -حلقة القراءة الثالثة:
 -١اقرأ السفر بأكمله ثانية ،ساعيا ً لتحديد البيئة التاريخية والمناسبة المعينة للكتابة من السفر الكتابي
نفسه.
 -٢ضع قائمة بالبنود التاريخية المذكورة في السفر الكتابي:
أ .الكاتب
ب .التاريخ
ج .المتلقّين
د .سبب الكتابة المحدد
ھـ .جوانب البيئة الثقافية المرتبطة بھدف الكتابة
و .اإلشارات إلى الشخصيات واألحداث التاريخية

٢٢

 -٣ط ّور مخططك إلى مستوى الفقرة ألجل ذلك الجزء من السفر الكتابي الذي تفسره .ضع دائماً
تحديدات ورؤوس أقالم تتعلق بالوحدة األدبية .وھذا قد يكون عدة أصحاحات أو مقاطع .يمكنك ھذا من تتبع
منطق الكاتب األصلي وتصميم النص عنده.
 -٤تحقق من البيئة التاريخية باستخدام وسائل الدراسة المساعدة.
د -حلقة القراءة الرابعة:
 -١اقرأ الوحدة األدبية المعينة من جديد في ترجمات متعددة:
أ .كلمة كلمة
ب .مترادفات دينامية
ج .صياغة جديدة للنصوص
 -٢ابحث عن البنى األدبية أو النحوية:
أ .العبارات المتكررة ،أفسس ١٣ ،١٢ ،٦ :١
ب .البنى النحوية المتكررة ،رومية ٣١ :٨
ج .مفاھيم متناقضة
 -٣ضع قائمة بالبنود التالية:
أ .الكلمات الھامة
ب .الكلمات غير االعتيادية
ج .البنى النحوية الھامة
د .كلمات وأشباه جمل وجمل صعبة على نحو خاص.
 -٤ابحث عن المقاطع المتوازية ذات الصلة:
أ .ابحث عن أوضح نص تعليمي على موضوعك مستخدماً:
) (١كتب الالھوت النظامي
) (٢كتب مقدسة مشوھدة
) (٣المسارد )أو فھارس الكتاب المقدس(
ب .ابحث عن فكرتين متناقضتين في موضوعك .الكثير من حقائق الكتاب المقدس تقدم في
ثنائيات جدلية دياليكتية؛ الكثير من الخالفات الطائفية تنشأ عن النصوص الدليلية التي تشكل نصف المشادات
الكتابية.كل الكتاب المقدس موحى به ،ويجب أن نكتشف رسالته الكاملة لكي نؤمن توازيا ً كتابيا ً لتفسيرنا.
ج .ابحث عن التوازيات في نفس السفر ،لنفس الكاتب أو نفس النفس؛ الكتاب المقدس ھو أفضل
مفسر لنفسه ألن له كاتب واحد ،وھو الروح القدس.
 -٥استخدم وسائل مساعدة على الدراسة لتحقق من مالحظاتك حول البيئة التاريخية ومناسبة الكتابة:
أ .كتب مقدسة دراسية
ب .موسوعات الكتاب المقدس ،دليل دراسة وقواميس
ج .مداخل إلى الكتاب المقدس
د .تفاسير كتابية )في ھذه المرحلة من دراستك ،اسمح للجماعة المؤمنة ،الماضية والحاضرة،
لتساعدك وتصحح دراستك الشخصية للكتاب(.
 -IVتطبيق التفسير الكتابي:
في ھذه المرحلة ننتقل إلى التطبيق .لقد أخذتم ما يكفي من الوقت لفھم النص في بيئته األصلية .واآلن
عليك أن تطبقه على حياتك ،وثقافتك .سلطة الكتاب المقدس في نظري تعني "فھم ما كان يقوله كاتب السفر
األصلي إلى الناس في عصره وتطبيق ھذه الحقيقة على أيامنا".
التطبيق يجب أن يتبع تفسير قصد الكاتب األصلي من حيث الزمن والمنطق كليھما .ال يمكننا أن نطبق
مقطعا ً كتابيا ً على أيامنا إلى أن نعرف ما كان يقوله للناس في تلك األيام .المقطع الكتابي يجب أن ال يعطينا معنى
لم يكن يقصده الكاتب األصلي.
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مخططكم المفصل ،على مستوى الفقرة )حلقة القراءة رقم  ،(٣ستكون دليالً لكم .التطبيق يجب أن يُنفذ
على مستوى الفقرة ،وليس على مستوى الكلمة .الكلمات لھا معنى فقط في سياق النص؛ أشباه الجمل لھا معنى
فقط في سياق النص؛ والجمل لھا معنى فقط في سياق النص .الشخص الوحيد ال ُملھم المعني بعمليات التفسير ھو
الكاتب األصلي .نحن نتبع إرشاده لنا فقط من خالل أو عبر تنوير الروح القدس لنا .ولكن التنوير ليس وحيا ً .لكي
نقول "ھكذا يقول الرب" ،يجب أن نفھم ونقبل قصد الكاتب األصلي .التطبيق يجب أن يكون مرتبطا ً بالتحديد
بالمعنى العام لكل الكتابة ،والوحدة األدبية المعينة وتطور الفكرة على مستوى المقطع.
ال تدع قضايا يومنا الحالي تفسر الكتاب المقدس؛ دع الكتاب المقدس يتكلم .ھذا قد يتطلب منا أن نستمد
المبادئ من النص .وھذا صحيح إن كان النص يؤيد مبدءاً .لألسف ،أحيانا ً كثيرة مبادئنا تكون مجرد "مبادئ
خاصة بنا" -وليست مبادئ النص.
في تطبيق الكتاب المقدس ،من الھام أن نتذكر أنه )وما عدا النبوة( يوجد معنى واحد أوحد فقط صحيح
لنص كتابي معين .والمعنى مرتبط بقصد الكاتب األصلي إذ يواجه مشكلة أو أزمة أو حاجة ما في عصره .ھناك
عدة تطبيقات ممكنة يمكن أن تُستمد من ھذا المعنى الوحيد .التطبيق يجب أن يستند على حاجات المتلقين ولكن
يجب أن يكون مرتبطا ً بالمعنى الذي قصده الكاتب األصلي.
 -Vالجانب الروحي من التفسير:
لقد ناقشت حتى اآلن العملية المنطقية والنصية التي يتضمنھا التفسير والتطبيق .واآلن دعني أناقش
باختصار الجانب الروحي من التفسير .الئحة الكشف التالي كانت مفيدة بالنسبة لي.
أ -صلﱢ طالبا ً معونة الروح القدس )انظر  ١كور .(١٦ :٢ -٢٦ :١
ب -صلﱢ طالبا ً المغفرة الشخصية والتطھير من خطيئة معروفة )انظر  ١يو .(٩ :١
ج -صلﱢ طالبا ً رغبة أعظم لمعرفة ﷲ )انظر مز ١٤ -٧ :١٩؛ ١ :٤٢؛ .(١ :١١٩
د -طبّق أي تب ّ
صر جديد فوراً على حياتك الخاصة.
ً
ق متواضعا وقابالً للتعلم.
ھـ -اب َ
من الصعب المحافظة على التوازن بين العملية المنطقية والقيادة الروحية للروح القدس .االقتباسات
التالية ساعدتني ألوازن بين االثنين:
أ -من كتاب  Scripture Twistingللكاتب  James W. Sireالصفحات :١٨ -١٧
"يأتي التنوير إلى فكر شعب ﷲ -وليس فقط إلى النخبة الروحية .ليس ھناك
طبقة من المعلّمين )غورو ،مرشد روحي( في المسيحية الكتابية ،وال طبقة
مستنيرة ،وال شعب يجب أن يأتي منھم كل التفسير الصحيح .وھكذا ،وبينما
يعطي الروح القدس مواھب خاصة من الحكمة ،والمعرفة والتمييز الروحي،
فإنه ال يعين ھؤالء المسيحيين الموھوبين ليكونوا المفسرين الوحيدين المعتمدين
لكلمته .األمر يعود لكل فرد من شعبه لكي يتعلم ،ويحكم ويميز بالرجوع إلى
الكتاب المقدس الذي يبقى ھو صاحب السلطة حتى ألولئك الذي أعطاھم ﷲ
قدرات خاصة .باختصار ،ما أفترض خالل كل السفر ھو أن الكتاب المقدس
ھو إعالن ﷲ الحقيقي لكل البشرية ،وأنه صاحب السلطة األعلى واألخيرة في
كل األمور التي يتحدث عنھا ،وليس ھذا س ّر بالكلّية بل يمكن أن يفھمه على
واف الناس العاديون في كل ثقافة وحضارة".
كاف
نح ٍو
ٍ
ٍ
ب -عن  Kierkegaardمن كتاب  Protestant Biblical Interpretationللكاتب Bernard
 Rammص:٧٥ .
بالنسبة إلى  ،Kierkegaardالدراسة النحوية والمفرداتية والتاريخية للكتاب
المقدس كانت ضرورية ولكن أساسية للقراءة الصحيحة للكتاب المقدس" .لكي
يقرأ المرء الكتاب المقدس على أنه كلمة ﷲ يجب عليه أن يقرأه بحيث يكون
قلبه في فمه أو على لسانه ،في ترقب وتوق ،في حوار مع ﷲ .أن تقرأ الكتاب
المقدس بدون تفكير أو بإھمال أو بطريقة أكاديمية أو احترافية شيء وأن تقرأ
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الكتاب المقدس على أنه كلمة ﷲ شيء آخر .كما يقرأ المرء رسالة حب ھكذا
يجب أن يقرأ الكتاب المقدس ككلمة ﷲ".
ج -من كتاب  The Relevance of the Bibleللكاتب  ،H. H. Rowleyص:١٩ .
"ما من فھم على مستوى الفكر فقط للكتاب المقدس ،مھما كان كامالً ،يمكن أن
يمنحك كل كنوزه .ھكذا فھم ال يُستخف به ،إذ أنه أساسي لفھم كامل .ولكنه
يجب أن يؤدي إلى فھم روحي للكنوز الروحية في السفر إن أردنا أن يكون
كامالً .وألجل ھذا الفھم الروحي ھناك حاجة أساسية إلى ما ھو أكثر من انتباه
فكري .األمور الروحية تُدرك روحياً ،والطالب في حاجة إلى موقف استقبال
روحي ،عطش ألن يجد ﷲ لكي يُسلّم نفسه للرب ،إن كان يريد أن يجتاز إلى
ما وراء الدراسة العلمية إلى ميراث أغنى في ھذا الكتاب الذي ھو أعظم
الكتب".
 -VIطريقة ھذا التفسير:
"الدليل الدراسي التفسيري" مصمم ليساعدك في عملية التفسير من خالل الطرق التالية:
أ -مخطط تاريخي موجز يبدأ به كل كتاب .بعد أن تكون قد أنھيت "حلقة الدراسة رقم  "٣تحقق من ھذه
المعلومات.
ب -تبصرات لسياق النص موجودة في بداية كل أصحاح .ھذه ستساعدك كيف تم بناء الوحدة األدبية.
ج -في بداية كل أصحاح أو كل وحدة أدبية رئيسة تجد تقسيمات المقاطع بعناوينھا الوصفية المأخوذة من
عدة ترجمات معاصرة:
 -١ترجمة سميث/فاندايك-البستاني".
" -٢كتاب الحياة".
" -٣الكتاب الشريف".
" -٤الترجمة العربية المشتركة".٣
تقسيم الفقرات ليس من الوحي اإللھي .وھذه يمكن اكتشافھا وتحديدھا من خالل سياق النص .بالمقارنة
بين مختلف الترجمات المعاصرة التي ترجمت النص الكتابي من وجھات نظر مختلفة في الترجمة ومفاھيم
الھوتية مختلفة ،يمكننا أن نحلل البنية المفترضة لفكر الكاتب األصلي .كل مقطع فيه حقيقة رئيسة واحدة .ھذه
تُدعى "جملة الموضوع" أو "الفكرة المركزية في النص" .ھذه الفكرة الواحدة ھي المفتاح إلى تفسير تاريخي
ونحوي صحيح .ينبغي على المرء أن ال يفسر ،أو يعظ ،أو يعلّم مستخدما ً أقل من مقطع كامل مكتمل .تذكر أيضا ً
أن كل مقطع مرتبط بالمقاطع األخرى المحيطة .ولھذا السبب يكون مخطط للسفر بأكمله على مستوى الفقرة أمر
ھام للفھم.
د -تعليقات بوب التفسيرية تتبع مبدأ التفسير آية فآية .ھذا يضطرنا لمتابعة فكر الكاتب األصلي.
والشروحات تقدم معلومات في مجاالت متعددة:
 -١سياق النص األدبي
 -٢تبصرات تاريخية وثقافية
 -٣معلومات نحوية
 -٤دراسة المفردات
 -٥مقاطع متوازية ذات صلة
ھـ -في مراحل معينة من التفسير ،تجد مقارنة بين ترجمات مختلفة عند بعض اآليات أو الكلمات .وھذه
الترجمات ھي:
 -١ترجمة سميث/فاندايك-البستاني".
" -٢كتاب الحياة".
" -٣الكتاب الشريف".
 -3ھذه ھي الترجمات العربية المعاصرة للكتاب المقدس التي اعتمدناھا ھنا خالل ترجمة ھذا التفسير إلى اللغة العربية .وأم ا الكات ب
األص لي للتف سير ،ب وب أتل ي ،فق د ك ان ق د اعتم د عل ى الترجم ات التالي ة ،(NASB) :و) ،(NKJVو) ،(NRSVو)،(TEV
و)] .(NJBالمترجم[.
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" -٤الترجمة السبعينية".
" -٥الترجمة البسيطة".
و -بالنسبة ألولئك الذين ال يقرأون اللغات األصلية ،المقارنة بين الترجمات يمكن أن تساعد في تحديد
المشاكل في النص:
 -١التغايرات بين المخطوطات
 -٢معاني الكلمات البديلة
 -٣النصوص والبُنى الصعبة نحويا ً
 -٤النصوص الغامضة
رغم أن الترجمات المختلفة يمكن أن تحل ھذه المشاكل ،إال أنه يمكنك الرجوع إلى مزيد من الدراسات
من أجل فھم أعمق وأوسع لھا.
ّ
ز -في نھاية كل أصحاح ھناك أسئلة نقاش متعلقة به وضعتھا لك في محاولة لجعلك تنتبه وتركز على
القضايا التفسيرية الرئيسة في ذلك األصحاح.
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مدخل إلى سفر أشعياء
 .Iنقاط عرض افتتاحية:
أ -يتم االقتباس من أشعياء في العھد الجديد أكثر من أي نبي آخر )أكثر من  ٤١١مرة( .كانت رسالته في
فحواھا رسالة جذرية عالمية لإليمان باإلله الواحد ومخطط افتدائي لكل الخليقة.
 -١إله واحد.
 -٢عالم واحد.
 -٣إيمان واحد.
ب -سفر أشعياء مسياني على نح ٍو رائع.
 -١األوالد الخاصين للجيل الجديد ،األصحاحات ١٤ -٧
 -٢أناشيد العبد٤ -١ :٤١ ،؛ ٩ -١ :٤٢؛ ٧ -١ :٤٩؛ ١١ -٤ :٥٠؛ ) ١٢ :٥٣ -١٣ :٥٢وربما -١ :٦١
.(٣
 -٣الملكوت المسياني المستقبلي )الجيل الجديد( ،األصحاحات  .٦٦ -٥٦حالة السقوط في تكوين ٣
ليست الحالة النھائية األخيرة.
ج -يقول إي .جي .يونغ في كتابه "مدخل إلى العھد القديم":
" -١يُعتبر سفر أشعياء بحق أعظم نبوءات العھد القديم" ،ص .١٦٨
" -٢من بين أنبياء إسرائيل ،فھم أشعياء على نحو كامل تقريبا ً فكر ﷲ ومخططه لألجيال" ،ص .١٧١
" -٣من ناحية التبصر الروحي ،ال يفوقه أحد في كل العھد القديم" ،ص .١٧٢
 .IIاسم السفر:
أ -يُس ﱠمى السفر ھكذا نسبةً إلى الناطق بالنبوءات فيه.
ب -االسم يعني "خالص يھوه" أو "يھوه يخلﱢص" .األسماء العبرية التي تنتھي بـ "ياه" ھي اختصار السم
الجاللة "يھوه" ،كما الحال في كثير من األسماء اإلنكليزية التي تبدأ بالحرف " "Jيليھا حرف صوتي ،مثل
) ،(Joshuaو) ،(Joelويقابلھا في اللغة العربية )يشوع( ،و)يوئيل(.
 .IIIقانونية السفر:
أ -ھذا السفر ھو أول األدراج األربعة للكتب النبوية األحدث عھداً.
 -١أشعياء.
 -٢إرميا.
 -٣حزقيال.
 -٤األسفار النبوية اإلثني عشر )األنبياء الصغار(.
ب -لقد قُبِل ھذا السفر في وقت مبكر وبشكل كامل كسفر من الكتابات المقدسة لبني إسرائيل.
 .IVالنوع األدبي:
ّ
أ -مھارات أشعياء الكتابية األدبية تفوق كل أنبياء العھد القديم .تضلعه في استخدام الكلمات واأللفاظ والشعر
فخمة وآسرة .السفر في معظمه شعر عبري )انظر الملحق .(١
ب -إنه أمر صعب أن يجلس المرء ويقرأ كل سفر أشعياء دفعة واحدة .ومن الصعب وضع مخطط تحليلي
للسفر .ذلك ألن أشعياء كان كارزاً ،وليس مجرد كاتب أو محرر .سفره يحوي تدوينا ً لرسائله التي نقلھا بفمه على
مدى فترة طويلة من الزمن .وھذه تُج َمع أحيانا ً معا ً:
 -١بحسب الموضوع.
 -٢بحسب التسلسل التاريخي لألحداث.
 -٣بحسب األحداث التي تؤثر على إسرائيل.
 -٤بحسب المعايير الثقافية للشرق األدنى القديم ،التي تختلف كثيراً عن معاييرنا.
 -٥وغالبا ً بحسب الكلمات الرئيسية المفاتيح واأللفاظ المستخدمة.
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 .Vالتأليف األدبي:
أ -آراء يھودية حول التأليف األدبي )لسفر أشعياء(:
 -١التلمود ،بابا برثا ١٥أ ) (Baba Barthaقال أن َح َزقِيﱠا الملك وابنه قد كتبا )أي حررا أو جمعا(
سفر أشعياء ،واألمثال ،والجامعة ،ونشيد األنشاد.
٤
 -٢بن سيراخ ،قال في سفر "يشوع بن سيراخ"  ،٢٥ -١٧ :٤٩الذي ُكتب عام  ١٨٥ق.م ،أن
وص" ،ھو الذي كتب السفر )١ :١؛ ١ :١٢؛ .(١ :١٣
"أشعياء ،ا ْب ِن آ ُم َ
 -٣سفر أخبار األيام الثاني  ٣٢ :٣٢يشھد على رؤيا أشعياء ،كما الحال في التوازي في سفر الملوك
)الملوك الثاني  ٢٠ -١٩ :١٨يخبرنا عن الرجل(.
أ .كان من عائلة نبيلة ثرية في أورشليم ،بل حتى على األرجح ابن عم الملك ُع ﱢزيﱠا.
) (١أحد األدلة ھو أن استخدام الالحقة "ياه" )كنھاية لألسماء( ،والتي ھي اختصار لالسم
"يھوه" ،كانت تُمارس حصريا ً تقريبا ً وسط العائلة الملكية في يھوذا.
) (٢دخول أشعياء إلى الملك عزيا أيضا ً يؤيد احتمال انتمائه إلى العائلة الملكية.
) (٣اُنظر التلمود" ،دُرْ ج ميغ"١٠ .٥ب.
ب .تزوج نبيةً ).(٣ :٨
ُ
وب" ،والذي يعني "بقية ستعود".
) (١االبن األولَ " ،شآ َر يَاش َ
اش بَ َز" ،والذي يعني "بإسراعه إلى النھب يعجﱢ ل الغنيمة".
) (٢االبن الثانيَ " ،مھَ ْي َر َشالَ َل َح َ
ج .الفترة التي أمضاھا أشعياء في الخدمة النبوية ھي األطول بين جميع أنبياء العھد القديم .لقد
كان الناطق بلسان ﷲ في يھوذا بدءاً من حكم يُوثَا َم ) ٧٣٥ -٧٤٢ق.م( إلى حكم َح َزقِيﱠا )-٧١٥
 ٦٨٧ق.م( مع احتمال أن تصل إلى فترة حكم َمنَسﱠى ) ٦٤٢ – ٦٨٧ق.م(؛ وربما كان منسّى
مشاركا ً في الحكم منذ  ٦٩٦ق.م.
د .إن كانت )أخبار األيام الثاني  (٢٢ :٢٦تُشي ُر إلى أشعياء ،يكون أشعياء إذاً كاتب الملك
الرسمي وحافظ سجالت التدوين التاريخي الملكي.
٦
ھـ .تقول التقاليد أنه نُ ِشر إلى شطرين في جذع شجرة )انظر أيضا ً "صعود أشعياء "( ،خالل
فترة حكم منسّى )انظر عبرانيين .(٣٧ :١١
 -٤موسى بن صموئيل ابن جيكاتيال ) ،(Moses ben Samuel Ibn Gekatillaحوالي العام ١١٠
م ،.قال أن األصحاحات  ٣٩ -١ھي ألشعياء ،بينما األصحاحات ُ ٦٦ -٤٠كتِبَت خالل فترة الھيكل
الثاني )الحقبة الفارسية  ٤٣٠ – ٥٣٨ق.م(.
 -٥ابن عزرا  ١١٦٧ -١٠٩٢م (.تبع رأي جيكاتيال وأنكر ،أو على األقل ش ّكك ،في أن تكون
األصحاحات  ٦٠ -٤٤عائدة إلى أشعياء في القرن الثامن.
ب -آراء الدراسات الحديثة في التأليف األدبي لسفر أشعياء:
 -١ھناك دراسة تاريخية مختصرة جيدة نجدھا في كتاب ر .ك .ھاريسون "مدخل إلى العھد القديم" ،دار
إردمانز للنشر.١٩٦٩ ،
 -٢ونجد مناقشة جيدة لألسباب التقنية التي تفترض وجود كاتبين في كتاب س .ر .درايفرز" ،مدخل إلى
أدب العھد القديم" ،والذي أُعيدت طباعته في العام .١٩٧٢
 -٣ما من مخطوطات عبرية أو يونانية )الترجمة السبعينية( موجودة تُظھر أي تقسيم بين مجموعة
األصحاحات  ٣٩ -١واألصحاحات .٦٦ -٤٠
أ .ھناك فراغ بمقدار سطرين في نھاية األصحاح  ٣٣في مخطوطات البحر الميت .وھذا يدل
ضمنا ً على أن الفصل أو التقسيم كان في ھذه النقطة ،وليس بعد األصحاح . ٣٩

" -4حكمة بن سيراخ" :(Ecclesiasticus) :أو ما يُسمى "يشوع بن سيراخ" أو "حكمة يشوع بن سيراخ" أو "أمثال اب ن س يراخ" )بح سب التقلي د اليھ ودي(.
ويُسمى أيضا ً "إكليزياستيكس" .ھو أحد األسفار الحكمية .يوجد في الكت اب المق دس األورش ليمي ،وف ي التلم ودُ .كت ب أص الً باللغ ة العبري ة ،وتُ رجم الحق ا ً إل ى
اليونانية ،ومنھا إلى العربية واللغات الحديثة .سُم َي بھذا االس م )إكليزياس تيكس( أي "الكنائ سي" ألن ه ك ان كت اب الكني سة أو الجماع ة واس تُعمل م ن أج ل تعل يم
المع ﱠمدين الجدد] .المترجم[.
" -5ميغ" ) :(Megمن ) :(Megilahدُرْ ج عبري يحوي جزءاً من الكتاب المقدس العبري ،وخاصة سفر أستير] .المترجم[.
" -6صعود أشعياء" :(Assumption of Isaiah) :كتاب منحول ُدوﱢنَ في القرن الثالث وصل إلين ا ك امالً باللغ ة الحب شية وناق صا ً ف ي اللغ ات األخ رى ،ي تكلم
عن استشھاد أشعياء وصعوده] .المترجم[.
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ب .يبدو أن ھناك بنية متوازية بين  ٣٣ -١و  .٦٦ -٣٤ھذه البنية الثنائية ،التي تستند إلى عصر
الكاتب وإلى المستقبل ،كانت شائعة عند األنبياء العبرانيين )انظر حزقيال ،ودانيال ،وزكريا(.
 -٤الدراسة الحديثة ليس فيھا إجماع على رأي حول عدد ال ُكتّاب أو مكان الفصل بين أصحاحات السفر.
ت -بعض أسباب القول بوحدة أشعياء:
 -١ھناك  ٢٥تعبيراً نجدھا في قسمي أشعياء كليھما وال نجدھا على اإلطالق في أي مكان آخر في العھد
القديم )انظر المدخل إلى الترجمة اإلنكليزية للكتاب المقدس  ،NIVص .(١٠١٤
 -٢اللقب "قُ ﱡدوس إِ ْس َرائِي َل" ير ُد  ١٣مرةً في األصحاحات  ٣٩ -١و ١٤مرةً في األصحاحات ٦٦ -٤٠
و ٦مرات فقط في كل بقية أسفار العھد القديم.
 -٣يقتبس يسوع ،في يوحنا  ٤٠ ،٣٨ :١٢من أشعياء  ١ :٥٣و ١٠ :٦وينسب كال االقتباسين إلى
أشعياء.
ُ
 -٤المقاطع التي من أشعياء  ٦٦ -٤٠تنسب إلى أشعياء في متى ٣ :٣؛ ١٧ :٨؛ ١٧ :١٢؛ لوقا ٤ :٣؛
١٧ :٤؛ يوحنا ٢٣ :١؛ أعمال ٢٨ :٨؛ ورومية .٢٠ -١٦ :١٠
 -٥ليس من دليل في أي مخطوطة على فصل أو انقسام في الكتاب عند األصحاح ) ٣٩النص العبري
الماسوريتي ،مخطوطات البحر الميت ،أو الترجمة السبعينية(.
ثان( في القرن السادس.
 -٦ليس من ذكر تاريخي لنبي عظيم )أشعياء ٍ
في كتابه "مدخل إلى العھد القديم" ،يعلﱢق ر .ك .ھاريسون ،على ھذا الموضوع قائالً:
"كانت الحُجج المستمدة من األسلوب األدبي رائجة جداً في نھاية القرن التاسع عشر ولكن
على ضوء المزيد من المعرفة األوسع بلغات الشرق األدنى القديم صارت ھذه تحتل أھمية أقل
بكثير مما سبق .المذھب الذاتي نفسه القائم على اعتبارات أسلوبية كان يروق جداً لمؤيدي
نظرية  Graf-Wellhausenفي التحليل األدبي ،الذي ما كان يجد تضاربا ً أبداً في دراسة مادة
منسوبة لكاتب أحد األسفار في الكتاب المقدس ،ثم رفض نسب أقسام من ذلك الجزء الھام نفسه
له بالذات عند اكتشاف أن الشكل األدبي والمفردات في كل أصحاح ال تتطابق .من الواضح أنه
لم يخطر ألولئك المستقصين األوائل أنه كان من الممكن أن نستمد فكرة عن أسلوب كاتب قديم
بنتيجة الدراسة المتأنية لكل المواد المنسوبة له ،وأن يكون الرفض الالحق لجزء من تلك المواد
أو كلھا يمكن أن نتحقق من صحته على أساس تفحص خارجي دقيق للنص نوعا ً ما" )ص
.(٧٧٦
ث -األسباب التي تستند إليھا فكرة تع ّدد ُكتﱠاب سفر أشعياء:
 -١في األصحاحات  ٦٦ -٤٠ال يرد ذكر "أشعياء".
 -٢األصحاحات  ٦٦ -٤٠ال تتالءم مع خلفية أشعياء التاريخية.
 -٣يبدو أن ھناك خلط في إشارة أشعياء إلى:
أ .الغزو اآلشوري والسبي ،والدينونة.
ب .الغزو البابلي والسبي ،والدينونة.
 -٤ھناك بعض األسباب التي تدفع إلى القول بنظرية تع ّدد ال َكتبة:
أ .تغير البيئة التاريخية:
) (١يھوذا قبل الغزو٣٩ -١ :
) (٢السبي٥٥ -٤٠ :
) (٣يھوذا بعد السبي٦٦ -٥٦ :
ً
) (٤في أشعياء  ٣٩ -١الھيكل لن يسقط أبدا ،بينما في األصحاحات  ٦٦ -٤٠يبدو أن
الھيكل قد سقط لتوه ،وأن الكاتب كان في السبي.
ب .تب ّدل العبارات التي تصف من اختارھم ﷲ:
) (١االبن المسياني.
) (٢العبد المتألم.
) (٣إسرائيل.
)أ( كزوجة١ :٥٠ ،
)ب( عبيد الرب )يھوه(١٧ :٥٤ ،
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 -٥العلماء المحافظون المعاصرون:
أ .ما يقوله إي .ج .يونغ عن األصحاحات  ٦٦ -٥٦مفيد لنا" :ھناك احتمال آخر ھو أن تكون
النبوءات قد جُمعت ،بوحي الروح ،على يد محرر من نبوءات مختلفة من مدرسة أشعياء حول
المواضيع الرئيسية في ھذا الجزء" )ص .(١٨٨
ب .يقول ر .ك .ھاريسون" :الكاتب الحالي يتمسك بالرأي القائل بأن أشعياء ،كمثل أغلبية
الكتابات النبوية األخرى الموجودة ،يُمثﱢل مقتطفات أدبية مختارة من أقوال قِيلت في فترات
زمنية مختلفة ،وإذ ھو كذلك فإن العمل ال يستحق معاملة مختلفة عن تلك التي نمنحھا لنبوءات
العھد القديم الكبرى األخرى .في ھذا السياق من المھم أن نالحظ أن مجادالت استندت على
فروقات في األسلوب أو التعابير األدبية تبطلھا في الحال ھذه المقاربة ،ألن المقتطف األدبي قد
يُنظر إليه على أنه نوعا ً ما يُمثّل كل أسلوب الكاتب إجماالً على مدى الفترات المختلفة من
نشاطه اإلبداعي .أفضل تبرير لوصف العمل على أنه مقتطف أدبي مختار بأفضل معنى في ھذا
السياق تقدمه اآلية االفتتاحية من النبوة ،التي تُشكل ترويسة أو عنوانا ً للعمل ،وتتكلم وبشكل
محدد عن المادة الملھمة التي تلقاھا أشعياء ابن آموص في رؤى تتعلق بيھوذا وأورشليم في أيام
ُع ﱢزيا ،ويُوثَام ،وآ َحاز ،و َح َزقِيﱠا .كما في جميع المقتطفات األدبية من الواضح أن السفر كان
يحوي فقط نخبة مختارة مما كان متوفراً من كالم الوحي النبوي والعظات ،ومن المحتمل جداً
أن أشعياء قد كتب كمية أكبر بكثير من المادة المتبقية لنا في ھذا السفر .إن طبيعة النبوة
كمقتطف أدبي مختار يدل عليھا أيضا ً وجود األشياء المكتوبة في أشعياء  ١ :٢و ،١ :١٣التي
مثﱠلھا أو أشار إليھا وجود المجموعات المختارة األبكر من األقوال النبوية" )ص .(٧٨٠
 -٦األسلوب األدبي في األصحاحات  ٦٦ -٤٠مختلف عنه في األصحاحات .٣٩ -١
ج -تعليقات ختامية حول التأليف األدبي للسفر:
 -١ال يزال العلماء األتقياء يختلفون في الرأي حول كيفية ظھور سفر أشعياء في العھد القديم على شكله
الحالي )اُنظر مخطوطات البحر الميت والنص الماسوريتي في الكتاب المقدس( .إن التركيز األساسي
يجب أن يوضع على الوحي فيه وعلى موثوقية اإلعالن عن شخصية وأھداف الرب.
 -٢علينا أن نرفض كل افتراض مسبق ينكر اإلعالن اإللھي األمين عن طريق أشعياء .ھذا يعني أيضاً
رفض االفتراضات البديھية عن النبوءة النبوية وتقليص االعتبار للعھد القديم الذي يحصره إلى مستوى
تدوين تاريخي بشري معاصر.
ٍ
 .VIتاريخ الكتابة:
أ -أشعياء ھو جزء من كتب األنبياء في القرن الثامن.
 -١يونان ،وعاموس ،وھوشع في مملكة الشمال )إسرائيل( ،خالل فترة حكم يَ ُر ْب َعا ُم الثاني )٦٤٠ -٧٨٦
ق.م(.
 -٢أشعياء وميخا في مملكة الجنوب )يھوذا(.
بُ -ولِ َد بُعيد العام  ٧٦٠ق.م و ُدعي للقيام بمھمة النبوة حوالي العام ٧٤٢ق.م في السنة التي مات فيھا ع ّزيا
)ّ .(١ :٦
عزيا يُدعى أيضا ً َع َزرْ يَاھُو ٧٤٢ -٧٨٣) ٧ق.م(.
ت -أمضى أشعياء خدمة طويلة تبدأ من أواخر سنين ع ّزيا ) ٧٤٢ -٧٨٣ق.م( مروراً بيُوثَام )٧٣٥ -٧٤٢
ق.م( ،وآ َحاز ) ٧١٥ -٧٣٥ق.م( ،و َح َز ِقيﱠا ) ٦٨٧ -٧١٥ق.م( ،وإلى فترة حكم منسّى ) ٦٤٢ -٦٨٧ق.م(،
اريب في )) (٣٨ :٣٧أي في العام  ٦٨١ق.م(.
ألن أشعياء يتنبأ /يُسجّل موت َس ْن َح ِ
ث -يقول ر .ك .ھاريسون أن السفر ھو مقتطفات أدبية مختارة من كتابات النبي وعظاته على مدى سنوات
كثيرة خالل فترات حكم عدة ملوك على يھوذا .وقد جُمعت ھذه أخيراً و ُحرّرت بعد موت النبي ،حوالي العام
 ٦٣٠ق.م.
 .VIIالخلفية التاريخية ألنبياء القرن الثامن:
أ -إن المادة الكتابية موجودة في:
 -١الملوك الثاني ٦ :١٧ -٣ :١٤
 -7انظر الملوك األول  ،٢ :٤وأخبار األيام الثاني ] .٢٠ :٢٦المترجم[.
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 -٢أخبار األيام الثاني ٢٨ -٢٥
 -٣عاموس
 -٤يونان
 -٥ھوشع
 -٦أشعياء
 -٧ميخا
ب -أبسط موجز لحالة العبادات الوثنية وسط شعب ﷲ يمكن أن نراھا عند ھوشع.
 -١اآلية " :١٦ :٢الَ تَ ْد ِعينَ ِني بَ ْع ُد »بَ ْع ِلي«".
 -٢اآليات  ...." :١٤ -١٢ :٤بَنَاتِ ُك ْم يَ ْف ِس ْقنَ ."...
 -٣اآلية " :١٧ :٤أَ ْف َرا ِي ُم ُموثَ ٌ
ق بِاألَصْ نَ ِام .ا ْت ُر ُكوهُ"
اس يُقَبﱢلُونَ ْال ُعجُو َل" )شعائر(.
 -٤اآلية " :٢ :١٣النﱠ ِ
ت -البيئة االجتماعية:
 -١لقد كان ذلك زمان ازدھار اقتصادي وتوسع عسكري إلسرائيل ويھوذا كلتيھما .ولكن ھذا االزدھار
كانت تستفيد منه الطبقة الغنية المترفة فقط .أما الفقراء فكانوا يُستَغلّون وتُساء معاملتھم .يبدو تقريبا ً كأن
"الظبي وأداة الصيد" صارتا أصنام.
 -٢االستقرار االجتماعي واالزدھار في كل من إسرائيل ويھوذا يعودان إلى أسباب عديدة.
ّ
وعزيا )-٧٨٣
أ .فترات حكم يَ ُر ْب َعام الثاني الطويلة والمزدھرة ) ٧٤٦ -٧٨٦ق.م( في الشمال
 ٧٤٢ق.م( في الجنوب.
ب .ھزيمة اآلشوريين لسوريا على يد آداد-نيراري الثالث عام  ٨٠٢ق.م.
ت .تراجع الصراع بين إسرائيل ويھوذا.
ث .فرض الضرائب واستغالل الطرق التجارية التي تصل بين الشمال والجنوب عبر الجسر
األرضي الذي ھو فلسطين قد أحدث نمواً اقتصاديا ً سريعاً ،بل حتى تبذيراً لدى الطبقة الغنية.
" -٣سبي السامرة" الذي يعود تاريخه إلى الفترة خالل حكم يَ ُر ْب َعام الثاني ،يبدو أنه يدل على تنظيم
إداري يشبه كثيراً ما كان عند سليمان .وھذا على ما يبدو يقوي ويع ّزز الفجوة الواسعة بين "الواجبات"
و"المحظورات".
 -٤ال ُخزي واألساليب الشائنة عند األغنياء يُص ّورھا بشكل واضح عاموس ،الذي يُدعى "نبي العدالة
االجتماعية" .رشوة القضاة وتزييف األوزان التجارية مثالن واضحان عن الظلم والمفاسد التي كانت
شائعة على ما يبدو في إسرائيل ويھوذا كلتيھما.
ث -البيئة الدينية:
ً
 -١تميز ذلك الزمان بالكثير من المظاھر الدينية الخارجية ولكن كان ھناك القليل جدا من اإليمان الحقيقي.
صب الكنعانية في ديانة إسرائيل .كان الناس ُعبﱠاد أوثان ولكنھم كانوا ي ْدعون ذلك
الخ َ
وأُقحمت عبادات ِ
يھوية )عبادة يھوه( .ميل شعب ﷲ نحو حلفائھم السياسيين أدخلھم في عبادات وممارسات وثنية.
 -٢العبادة الوثنية في إسرائيل تظھر بشكل واضح في الملوك الثاني .١٨ -٧ :١٧
أ .في اآلية  ٨نجد أنھم تبعوا ممارسات العبادة التي للكنعانيين.
صب )انظر الويين .(٢٣ -٢٢ :١٨
الخ َ
) (١عبادة ِ
)أ( األماكن العالية :اآليات ١١ ،١٠ ،٩
)ب( النُصُب المقدسة )بعل( :اآليات ١٦ ،١٠
ً
)ت( السواري )أو األوتاد( :اآلية  .١٦وھذه كانت رموزا خشبية ترمز إلى زوجة
بعل .وھذه كانت عبارة عن أوتاد محفورة أو أشجار حيّة )دائمة الخضرة(.
) (٢العرافة :اآلية  .١٧وھذه كانت ممارسة ملعونة مدانة في الويين  ٢٠ -١٩وتثنية .١٨
ب .في اآلية  ١٦نجد أنھم استمروا في عبادة العجلين الذھبيين ،اللذين يرمزان إلى يھوه )الرب(،
ت إِي َل واآل َخ َر فِي دَانَ )الملوك األول .(٢٩ -٢٨ :١٢
اللذين َو َ
احداً فِي بَ ْي ِ
ض َعھما يربعام األول َو ِ
ت .في اآلية  ١٦عبدوا اآللھة النجمية البابلية :الشمس ،والقمر ،والنجوم ،والمجموعات الكواكبية.
صب الفينيقيةُ ،مولَكَ ،بأن قدموا أوالدھم ونسلھم
الخ َ
ث .في اآلية  ١٨عبدوا إله النار في ديانة ِ
قرابين له )انظر الويين ٢١ :١٨؛  .(٥ -٢ :٢٠ھذه الممارسة تُسمى المولكية؛ ولم تكن اسم اإلله.
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 -٣البعلية )عبادة البعل() :انظر كتاب و .ف .البرايت" :علم اآلثار وديانة إسرائيل" ،ص .(٨٢
أ .أفضل مصدر لآلثار لدينا ھو "ملحمة بعل من أوغاريت".
) (١إنھا تصور "بعل" كإله يحتضر ويقوم موسميا ً .لقد ھزمه "موت" ) (MOTوقيده إلى
العالم السفلي .وتوقفت كل الحياة على األرض .ولكن ،بمساعدة اإللھة "أنات" ) ،(Anatيقوم
ويھزم "موت" في كل فصل ربيع .لقد كان إله الخصب الذي يعبده سحر المحاكاة.
) (٢لقد كان يُعرف أيضا ً باسم "ھَدَاد" ).(Hadad
ب" .إيل" ) (Elكان اإلله الرئيسي في البا ْنتيون الكنعاني ،ولكن شعبية "بعل" اغتصبت مكانه.
ت .كان إسرائيل متأثراً أكثر بالبعلية الصورية من خالل ِإيزَابل ابنة ملك صور .وقد اختارھا
ُع ْم ِري ألجل ابنه أَ ْخآب.
ث .في إسرائيل كان يُعبد البعل في األماكن المحلية العالية .وكان يُرمز إليه بصخر مرتفع .وزوجته
"أشيراه" ) ،(Asherahيُرمز إليھا بوتد منحوت كرمز لشجرة الحياة.
 -٤تُذكر أيضا ً مصادر متعددة متنوعة ورموز للعبادة الوثنية.
ت إِي َل ودان اللذان وضعھما يربعام األول لعبادة يھوه.
أ .العجالن الذھبيان في بَ ْي ِ
ب .عبادة إله وإلھة ال ِخصب الصﱡ وْ ريين في األماكن المحلية العالية.
ت .عبادة األوثان التي اضطروا إليھا بسبب تحالفاتھم السياسية في ذلك الزمان.
ج -موجز قصير لغزوات أشور وبابل خالل القرن الثامن والتي أثﱠرت على فلسطين.
 -١أنبياء القرن الثامن األربعة كانوا نشيطين خالل بزوغ إمبراطورية أشور في منطقة ما بين النھرين
)دجلة-الفرات( .وﷲ سيستخدم ھذه األمم القاسية المتوحشة ليدين شعبَه ،وخاصة إسرائيل.
أ .الحادثة المحددة التي أثﱠرت بشكل خاص كانت تشكيل تحالف سياسي وعسكري عبر األردن
والمعروف بـ "التحالف األرامي-األفرايمي" )عام  ٧٣٥ق.م( .حاولت أرام وإسرائيل إجبار
آحا ُز رسالة إلى أشور طالباً
يھوذا على االنضمام إليھما ضد أشور .ولكن بدالً من ذلك أرسل َ
النجدة .فاستجاب أول ملك أشوري قوي ذي الميول اإلمبراطورية ،تَ ْغلَ ُ
ث فَالَ َس َر الثالث )عام
 ٧٢٧ -٧٤٥ق.م( ،للتحدي العسكري وغزا أرام.
ً
ب .فيما بعد ،الملك األشوري األلعوبة ،ھُو َش ُع ) ٧٢٢ -٧٣٢ق.م( ،تمرّد أيضا في إسرائيل،
واستغاث بمصر .غزا َش ْل َم ْنأ َ َس ُر الخامس ) ٧٢٢ -٧٢٧ق.م( ،إسرائيل مرة أخرى .ومات قبل
خضوع إسرائيل .إال أن خليفته ،سرجون الثاني ) ٧٠٥ -٧٢٢ق.م( ،استولى على السامرة
عاصمة إسرائيل عام  ٧٢٢ق.م .وقامت أشور بترحيل أكثر من  ٢٧٠٠٠إسرائيلي بھذه
المناسبة كما فعل تَ ْغلَ ُ
ث فَالَ َس َر حين نفى آالفا ً من قبل عام  ٧٣٢ق.م.
ّ
ٌ
تحالف عسكري آخر بين بلدان عبر األردن ومصر ضد
 -٢بعد موت آحاز ) ٦١٥ -٧٣٥ق.م( تشكل
أشور ) ٧١١ -٧١٤ق.م( .وھذا ما يُعرف باسم "تمرد أشدود" .و ُد ﱢم َرت عدة مدن من يھوذا عندما غزت
أشور من جديد .في البداية ،دعم َح َز ِقيﱠا ھذا التحالف ،ولكنه سحب تأييده له فيما بعد.
 -٣ولكن تحالفا ً آخر حاول من جديد أن يستفيد من موت ملك أشور القويَ ،سرْ ج ُ
ُون الثاني ،عام ٧٠٥
ق.م بالتزامن مع ثورات أخرى كثيرة اندلعت في كل أرجاء اإلمبراطورية األشورية.
اريبُ )٦٨١ -٧٠٥
أ .شارك َح َزقِيﱠا بشكل كامل في ھذا التمرد .على ضوء ھذا التحدي غزا َس ْن َح ِ
ق.م( فلسطين )عام  ٧٠١ق.م( وخيﱠم بجنده قرب مدينة أورشليم )الملوك الثاني ١٩ -١٨؛
أشعياء  ،(٣٩ -٣٦ولكن جيشه د ﱠمرهُ ﷲ بطريقة عجيبة ُمعجزية.
اريب فلسطين )مثالً
ب .ھناك بعض التساؤل بين العلماء حول عدد المرات التي غزا فيھا َس ْن َح ِ
جون برايت يقول أنه كان ھناك غزو واحد عام  ٧٠١ق.م ،وغز ٌو آخر محتمل عام  ٦٨٨ق.م،
اُنظر "تاريخ إسرائيل" ،ص .(٢٧٠
ت .نجا َح َزقِيﱠا من الغزو األشوري ،ولكن بسبب عرضه المتباھي لكنوز يھوذا أمام الوفد
البابلي ،تنبﱠأ أشعياء بسقوط يھوذا على يد بابل ) .(٨ -١ :٣٩وقد سقطت أورشليم بيد نَبُو َخ ْذنَ ﱠ
ص ُر
عام  ٥٨٦ -٥٨٧ق.م.
ُ
 -٤تنبأ أشعياء بشكل محدد باستعادة شعب ﷲ تحت حكم كو َرش الثاني ،الحاكم المادي الفارسي ):٤١
٤ -٢؛ ٢٨ :٤٤؛ ١ :٤٥؛  .(١١ :٥٦وسقطت نِينَ َوى )عاصمة أشور( عام  ٦١٢ق.م أمام بابل ،ولكن
مدينة بابل سقطت عام  ٥٣٩ق.م بيد جيش كو َرش .في عام  ٥٣٨ق.م أصدر كورش مرسوما ً يقضي
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بإمكانية عودة جميع المسبيين ،بمن فيھم اليھود ،إلى ديارھم .بل إنه أيضا ً أ ﱠمن أمواالً من خزينته إلعادة
بناء الھياكل الوطنية .لقد كان يؤمن بالخرافات وكان يريد أن ينال حظوة عند كل اآللھة.
 .VIIIالوحدات األدبية:
أ -مخطط تحليلي موجز:
 -١األصحاحات  ،٣٩ -١النبي وعصره.
 -٢األصحاحات ) ٦٦ -٤٠أو ربما  ٥٥ -٤٠و ،(٦٦ -٥٦العصر الجديد.
ب -األصحاحات  ،٣٩ -١البيئة التاريخية في عصر أشعياء )قبل السبي(.
 -١األصحاحات  ،٦ -١تحت حكم الملك ُع ﱢزيا والملك يوثام.
 -٢األصحاحات  ،١٤ -٧تحت حكم الملك آحاز.
 -٣األصحاحات  ،٣٩ -١٥تحت حكم الملك حزقيﱠا )األصحاحات  ٣٩ -٣٦تتوازى مع الملوك
الثاني .(١٩ :٢٠ -١٣ :١٨
ت -األصحاحات  ،٦٦ -٤٠فترة السبي وما بعد السبي ،وفيھا صور رمزية عن المملكة المستقبلية.
 -١بينما تعكس األصحاحات  ٣٩ -١كرازة أشعياء والتي يبدو واضحا ً أنھا خطابات شفھية،
تعكس األصحاحات  ٥٥ -٤٠بيئة جديدة .دينونة ﷲ قد جاءت والموضوع األساسي اآلن ھو
االستعادة .ھناك أيضا ً إشارة في األسلوب تدل على أن ھذه األصحاحات ھي مكتوبة أكثر منھا
شفھية.
 -٢األصحاحات  ٣٩ -١يبدو واضحا ً أنھا تتناول التھديد األشوري والخطر البابلي المحدق
رمزياً ،وتحديداً في األصحاحات  ،١٤ -١٣و ،٢١و .٣٩األصحاحات  ٥٥ -٤٠تغطي الفترة
الفارسية واستعادة شعب ﷲ إلى أرض الموعد.
ُ
 -٣األصحاحات األخيرة من أشعياء ،٦٦ -٥٥ ،أخروية ،تستخدم استعارات تاريخية من الشرق
األدنى القديم لتُنبئ بعبادة الرب الكونية التوحيدية العالمية.
ث -صعوبة وضع مخطط تحليلي ألشعياء:
 -١معظم العلماء المحدثين يقسمون السفر إلى قسمين على األقل :األصحاحات  ٣٩ -١و-٤٠
 .٦٦و ر .ك .ھاريسون يقسمه إلى ٣٣ -١ :و ٦٦ -٣٤بسبب فجوة أو فراغ في النص الوارد في
مخطوطات البحر الميت .إن ھذا االنقسام أو الفصل الواضح في مخطوطات البحر الميت بين
األصحاحين  ٣٣و  ٣٤أدى إلى ظھور االقتراح بأن سفر أشعياء قد كتبه أتبا ُعه في جزأين أو
مجلدين .واقترح و .ھـ .براونلي أن المجلدين يُظھران بنيتين متقابلتين متعاكستين.
المجلد ٢
المجلد ١
األصحاحات ٣٥ -٣٤
الدمار واالستعادة
األصحاحات ٥ -١
األصحاحات ٤٠ -٣٦
مادة سير ذاتية
األصحاحات ٨ -٦
األصحاحات ٤٥ -٤١
عوامل البركة اإللھية والدينونة
األصحاحات ١٢ -٩
األصحاحات ٤٨ -٤٦
نبوءات ضد القوى األجنبية
األصحاحات ٢٣ -١٣
الفداء الكوني وخالص إسرائيل األصحاحات ٥٥ -٤٩
األصحاحات ٢٧ -٢٤
األصحاحات ٥٩ -٥٦
عظات أخالقية
األصحاحات ٣١ -٢٨
األصحاحات ٦٦ -٦٠
استعادة الشعب
األصحاحات ٣٣ -٣٢
 -٢بعض المخططات التحليلية تركز على البيئة التاريخية ،بينما أخرى تركز على الفحوى
المسياني.
ليوبولد Leupold
الكتاب المقدس اإلنكليزي NIV
األصحاحات ١٢ -٧
األصحاحات ٣٣ -٢٨

"النبوءات التي يسببھا التھديد األرامي "كتاب عمانوئيل"
واإلسرائيلي ضد يھوذا"
"الويالت الست :خمسة على الخائنين "كتاب صھيون"
)حجرة الزاوية(
في إسرائيل وواحدة على أشور"

٣٣

 -٣بعض األمثلة عن الشك في الوحدات األدبية )األصحاحات :(١٢ -١
أ -مخطط األصحاحات  ١٢ -١بحسب إ .واي .يونغ ،الصفحات ٢١٤ -٢١١
) ،٦ :١٢ -١ :١ (١نبوءات تتعلق بيھوذا وأورشليم.
الدعوة العظيمة
)أ( ٣١ -١ :١
حكم المسيّا ودينونة الشعب
)ب( ٦ :٤ -١ :٢
معاصي وآثام يھوذا المنتشرة
)ت( ٣٠ -١ :٥
رؤية أشعياء للرب
)ث( ١٣ -١ :٦
نبوءات قالھا أشعياء خالل فترة حكم آحاز
)ج( ٦ :١٢ -١ :٧
ب -مخطط األصحاحات  ١٢ -١بحسب ر .ك .ھاريسون ،ص .٧٦٤
) (١نبوءات عن دمار يھوذا واستعادتھا ،األصحاحات ٥ -١
) (٢دعوة أشعياء :مادة سيرة ذاتية ،األصحاحات .٨ -٦
) (٣إمبراطوريات العالم الحالية ودورھا ،األصحاحات .١٢ -٩
ت -مخطط األصحاحات  ١٢ -١بحسب الدراسة في الكتاب المقدس اإلنكليزي  ،NIVص :١٠١٦
) (١األصحاحات ٦ -١
)أ( مدخل :التُھم الموجھة ضد يھوذا لنكثھا العھد ،األصحاح ١
)ب( التأديب والمجد المستقبليين ليھوذا وأورشليم ،األصحاحات :٤ -٢
• بركات أورشليم المستقبلية ).(٥ -١ :٢
• تأديب الرب ليھوذا ).(١ :٤ -٦ :٢
• استعادة صھيون ).(٦ -٢ :٤
)ت( دينونة الشعب وسبيه )األصحاح (٥
)ث( مأمورية أشعياء التي ال مثيل لھا )األصحاح (٦
) (٢األصحاحات :١٢ -٧
)أ( يُ َح ﱠذر آحاز لئال يخاف من التحالف األرامي اإلسرائيلي )األصحاح .(٧
)ب( ابن أشعياء وابن داود ).(٧ :٩ -١ :٨
)ت( دينونة إسرائيل ).(٤ :١٠ -٨ :٩
)ث( اإلمبراطورية األشورية والمملكة الداودية ).(٦ :١٢ -٥ :١٠
• دمار أشور ).(٣٤ -٥ :١٠
• توطيد الملك الداودي ومملكته )األصحاح .(١١
• أناشيد الفرح بالخالص )األصحاح .(١٢
 .IXحقائق أساسية:
ً
أ -رأى أشعياء أمانة يھوذا للعھد الداودي ) ٢صموئيل  ،(٧ولكنه رجع أيضا إلى الھدف األصلي من
العھد اإلبراھيمي )تكوين  ،(٣ -١ :١٢والذي كان ھو اختيار ﷲ إلسرائيل ليختار العالم )أي خروج
 .(٦ -٥ :١٩يا لھا من صدمة كانت لتُحدثھا فترة حكم الرب الكونية ھذه .ﷲ ،ليس فقط سيستعيد
إسرائيل ،بل سيمد مخططه االفتدائي ليشمل العالم بأسره.
ب -تنبأ أشعياء بشكل محدد بحركة األحداث العالمية في عصره وفي المستقبل ،التي ستؤدي إلى
استعادة المملكة الداودية من خالل مسيا ﷲ )انظر أيضا ً ميخا( .ھذه المملكة مقدسة وكونية شاملة
)انظر ميخا أيضا ً( .ھذان ھما الجانبان البارزان في إله أشعياء التوحيدي القدوس االفتدائي.
ت -يُظھر أشعياء بوضوح عبثيةَ ثقة شعب ﷲ بمصادر بشرية ساقطة دنيوية .فالخالص سيأتي من
الرب )يھوه( وحده.
ث -يكشف أشعياء الصفات الثالثة األكثر قوة في مخطط ﷲ االفتدائي الخالصي:
 -١مجيء المسيّا.
 -٢المسيّا كعبد متألم.
 -٣الحكم الكوني للمسيّا.
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Isaiah 40
أشعياء ٤٠
تقسيم المقاطع والفقرات في الترجمات الحديثة
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
رسول الرب القادم
تعزية شعب ﷲ
١١ -١ :٤٠
١١ -١ :٤٠
قوة الرب وحكمته
قدرة ﷲ وحكمته
١٧ -١٢ :٤٠
١٧ -١٢ :٤٠
التباين بين األوثان وا ِإلله
ﷲ ال شبه له
الحي
٢٦ -١٨ :٤٠
٣١ -١٨ :٤٠
اإلله السرمدي
٣١ -٢٧ :٤٠
* رغم أن تقسيم نص الكتاب المقدس إلى فقرات وتقسيمات ليس من الوحي اإللھي ،إال أن تقسيم المقاطع
والفقرات ھي المفتاح لفھم ومتابعة قصد الكاتب األصلي .كل ترجمة معاصرة قامت بتقسيم وتلخيص تقسيمات
الفقرات كما ارتأى الناشر .كل مقطع فيه موضوع ،أو حقيقة ،أو فكرة محورية .وكل طبعة للكتاب المقدس لھا
وجھة نظر خاصة بھا في تقسيم المواضيع .٨خالل قراءتك للنص ،أية ترجمة تجد أنھا مناسبة لفھمك لموضوع
وتقسيم اآليات؟
في كل أصحاح عليك أن تقرأ الكتاب المقدس أوالً وأن تحاول أن تحدد موضوعات فقراته .ثم أن تقارن
فھمك بالطبعات الحديثة.
فقط عندما نفھم قصد الكاتب األصلي ،بمتابعة منطقه وطريقة عرضه على مستوى الفقرة ،بذلك نستطيع
أن نفھم الكتاب المقدس.
الكاتب األصلي وحده كتب بوحي إلھي -وليس للقرّاء الحق بأن يغيّروا أو يعدﱢلوا النص .قرّاء الكتاب
المقدس عليھم مسؤولية تطبيق الحق الموحى به على حياتھم ويومھم.
الكتاب الشريف
عزوا شعبي
٣١ -١ :٤٠

العربية المشتركة
الرب يرحم شعبه
٣١ -١ :٤٠

إن المصطلحات التقنية واالختصارات يتم شرحھا وإيضاحھا بشكل كامل في الملحق  ،١و ،٢و٣
حلقة القراءة الثالثة )انظر مدخل الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسير بمثابة دليل دراسة ،بمعنى أن المسؤولية تقع عليك في تفسير الكتاب المقدس .يجب على
كل واحد منا أن يسلك في النور الذي لديه .لك أنت ،والكتاب المقدس ،والروح القدس األولوية في التفسير .يجب
أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلسة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة )حلقة القراءة رقم  ،٣في مدخل الكتاب( .قارن
تقسيماتك للمواضيع مع ترجمات الكتاب المقدس العربية المألوفة أعاله .إن تقسيم الفقرات ليس من الوحي
اإللھي ،بل ھو مفتاح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.

 - 8ف ي الج دول أع اله ،أخ ذنا تق سيمات وعن اوين الفق رات والمواض يع الموج ودة ف ي أش ھر الترجم ات العربي ة المنت شرة للكت اب المق دس ،ووض عناھا أم امكم
بطريقة سھلة تساعد على فھم كل أصحاح من ھذا السفر] .المترجم[.
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تبصرات حول السياق:
ﱡ
أ -عاش أشعياء في القرن الثامن ق.م ،.إال أن أشعياء  ٦٦ -٤٠تتالءم مع البيئة التاريخية للفترة التي أعقبت
العودة من السبي البابلي على عھد َز ُربﱠا ِبل ويشوع في عزرا  ،٦ -١الذي جاء بعد صدور مرسوم
كورش الثاني عام  ٥٣٨ق.م) .القرن السادس الميالدي(.
ب -سفر أشعياء وحدة متكاملة )انظر المدخل( .لقد أعلن ﷲ مخططاته المستقبلية لرسوله األمين .من
ناحيتي ،أنا أرفض النظرية القائلة بوجود كاتبين أو ثالثة ُكتّاب للسفر .أعتقد أن السفر قد ُح ّر َر أم
ُج ِم َع.
ج -لم ينسى ﷲ وعوده في عھده ،إال أنه أسس عھداً جديداً بالسبي )إر  .(٣٤ -٣١ :٣وھذا العھد تم تحديده
بشكل نھائي في حياة ،وخدمة ،وموت ،وقيامة يسوع.
د -العودة التاريخية من السبي ال تُوھن أو تف ّر ُ
غ ھذه النبوءة .تركيز أشعياء  ٦٦ -٤٠ھو على المجيئين األول
والثاني للمسيا .يشكل األصحاح  ٤٠مدخالً إلى المقاطع المسيانية الفريدة المعروفة باسم "أناشيد العبد" ) أش
٩ -١ :٤٢؛ ٧ -١ :٤٩؛ ١١ -٤ :٥٠؛ .(١٢ :٥٣ -١٣ :٥٢
ھـ -كما أن األصحاحات  ٣٩ -١من أشعياء تتناول السبيين األشوري والبابلي ،كذلك فإن األصحاحات -٤٠
 ٦٦منه تتوجّه إلى أولئك الذين عادوا إلى يھوذا وأورشليم .لقد تغيرت المنطقة الجغرافية التي يعيش فيھا
متلقّوا رسالة أشعياء.
و -اآليات  ١١ -١ھي بمثابة مدخل وموجز لكل القسم .فھا قد بدأ يو ٌم جديد.
دراسة الكلمات والعبارات:
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٢ -١ :٤٠ :
ش ْعبِي يَقُو ُل إِلَ ُھ ُك ْم.
"١ع ﱡَزوا ع ﱡَزوا َ
شلِي َم
ب أُو ُر َ
٢طَيﱢبُوا قَ ْل َ
َونَادُوھَا ِبأَنﱠ ِج َھا َدھَا قَ ْد َك ِم َل
أَنﱠ إِ ْث َم َھا قَ ْد ُعفِ َي َع ْنهُ
أَنﱠ َھا قَ ْد قَ ِبلَتْ ِمنْ يَ ِد ال ﱠر ﱢب
ض ْعفَ ْي ِن عَنْ ُك ﱢل َخ َ
طايَاھَا".
ِ
" ١ :٤٠ع ﱡَزوا ع ﱡَزوا" .ھذه الكلمة ) Piel ،BDB 636, KB 688,أمر وفي حالة جمع( تُستخدم في
األصحاحات  ٣٩ -١ثالث مرات فقط ،بينما تُستخدم  ١٤مرة في األصحاحات ) ٦٦ -٤٠وفي أغلب األحيان في
صيغة  .(Pielويمكننا اعتبارھا عنوان ھذا القسم من أشعياء .إنھا تدل على عناية ﷲ الشفوقة ورعايته )أش :١٢
 .(١يبدو أن الكلمة تطورت عن لھاث الخيول الثقيل .لقد حزن الرب ألنه اضطر لمعاقبة شعبه .وانتھت العقوبة
اآلن .وال نعرف بالضبط إن كان ھذا:
بفضل توبتھم )حز .(١٨
-١
-٢
أم ألن الرب قد اختار أن يتصرف إلى جانبھم حتى وإن عجزوا عن التوبة الحقيقية الصادقة.
لقد طلع فج ُر يوم جديد )أي عھد جديد ،إر  .(٣٤ -٣١ :٣١وھذا يستند إلى شخصية الرب وطبعه ،وليس بفضل
إنجازات شعبه )رو (٣١ -٢١ :٣؛ وبفضل قدرته ھو ال قدرتھم ھم؛ بفضل مخططه الفدائي األبدي الذي يشكلون
جزءاً متكامالً فيه.
ُ
وأضيف اآلن فكرة أخرى حول ھذه الفقرة االفتتاحية .األفعال في ھذه الفقرة جميعھا في حالة جمع .فمن الذين
يخاطبھم الرب ھنا؟
عدة أنبياء )أش .(٨ :٥٢
-١
أنبياء فرادى
أ-
"مدرسة" )أي أتباع( أشعياء.
ب-
-٢
مالئكة من العرش السماوي )كما نرى من استخدام أشعياء للضمير "نا" في أش  ٨ :٦و-٢٢ :٤١
.(٢٣
تضيف الترجمة السبعينية العبارة التالية" :تكلموا ،أيھا الكھنة ،إلى قلب أورشليم".
-٣
ُ
صوْ ت" في اآليات ٣و (٦وأفعال الجمع.
الحظوا التفاعل بين األفعال المفردة )" َ

٣٦

ھناك  ١٢أمراً في أش  .١١ -١ :٤٠اآليات  ١١ -١تتميز باألوامر ،بينما اآليات  ١٧ -١٢تتميز بسلسلة من
األسئلة التي تنتظر جوابا ً بالنفي.
مضاعفةُ فعل األمر يعطي تشديداً على الفعل .وكانت ھذه تقنية أدبية شائعة في ھذا القسم من أشعياء )أش :٥١
١١ ،١ :٥٢ :١٧ ،٩؛ ١٤ :٥٧؛ .(١٠ :٦٢
ش ْع ِبي ...إِلَ ُھ ُك ْم" .ھذه كلمات عھد )تك ١٢؛  ،١٥الخ .(.اليھود في فترة ما بعد السبي كانوا يتساءلون إذا ما
" َ
كان الرب ال يزال نفسه إله عھدھم.
اللقب المستخدم للداللة على ﷲ ھنا ھو إيلوھيم ) ،Elohimانظر الموضوع الخاص على أش  (٣ :٤٠وھو
يُستخدم عادة لإلشارة إلى ﷲ كخالق ،ومعيل ،ومؤازر يم ّدھم بكل أسباب الحياة على ھذا الكوكب .الرب/يھوه
)أش ٢ :٤٠أ( ھو اللقب المرتبط عادة مع ﷲ كصانع للعھد )انظر الموضوع الخاص على أش ،(٦ :٥٢
ومخلّص ،وفا ٍد.
موضوع خاص :العھد:
إن كلمة "عھد"  ،(BDB 136) berithليس من السھل تعريفھا أو تحديدھا .ليس ھناك فعل مقابل لھا
في العبرية .كل المحاوالت الستخراج تعريف أتيمولوجي تبين بالبرھان أنھا غير مقنعة .ولكن تمركزية واضحة
للمفھوم قد اضطُرت العلماء والدارسين إلى التمحص في استخدام الكلمة لمحاولة تحديد معناھا الوظيفي.
العھد ھو الوسيلة التي بھا يتعامل ﷲ الحقيقي الواحد مع مخلوقاته البشرية .مفھوم العھد أو الميثاق أو
االتفاقية أساسي وحاسم في فھم اإلعالن الكتابي .الشد بين سيادة ﷲ المطلقة وإرادة اإلنسان الحرة تتبدى بشكل
واضح في مفھوم العھد .بعض العھود تستند حصريا ً على شخص ﷲ وأعماله.
 -١الخلق نفسه )انظر تكوين .(٢ -١
 -٢دعوة إبراھيم )انظر تكوين .(١٢
 -٣العھد مع إبراھيم )تكوين .(١٥
 -٤االستمرارية والوعد مع نوح )تكوين .(٩ -٦
مھما يكن من أمر ،إن طبيعة العھد نفسھا تتطلب تجاوبا ً:
 -١باإليمان ينبغي على آدم أن يطيع ﷲ وأن ال يأكل من الشجرة التي في وسط عدن.
 -٢باإليمان يتوجب على إبراھيم أن يترك عائلته ،وأن يتبع ﷲ ،وأن يص ّدق وعد ﷲ له بنسل في
المستقبل.
ً
ً
ً
 -٣باإليمان يجب على نوح أن يبني فلكا كبيرا بعيدا عن الماء وأن يجمع الحيوانات فيه.
 -٤باإليمان أخرج موسى بني إسرائيل من مصر إلى جبل سيناء وتلقى إرشاداً محدداً ألجل حياة دينية
واجتماعية مع وعود بالبركات واللعنات )انظر تثنية .(٢٨ -٢٧
نفس الشد الذي بين عالقة ﷲ مع البشر نجده في "العھد الجديد" .الشد يمكن أن يُرى بشكل واضح
بمقارنة حزقيال  ١٨مع حزقيال ) ٣٧ -٢٧ :٣٦عمل يھوه( .ھل يستند العھد على أعمال ﷲ السمحة أم على
تجاوب البشر اإلرادي؟ تلك ھي القضية المركزية في العھدين القديم والجديد .إن غاية كليھما ھي نفسھا(١) :
استعادة الشركة مع يھوه التي فُقدت في تكوين  ٣و) (٢تأسيس شعب بار يعكس شخصية ﷲ.
العھد الجديد الذي في إرميا  ٣٤ -٣١ :٣١يحل مشكلة الشد بإزالة األداء البشري كوسيلة للحصول على
القبول .شريعة ﷲ تصبح رغبة داخلية بدالً من قانون شرعي خارجي .ھدف خلق شعب تقي وبار يبقى نفسه،
واف ليعكس صورة ﷲ .لم تكن المشكلة ھي
ولكن المنھج يتغير .لقد أثبت الجنس البشري الساقط أنه غير أھل أو
ٍ
عھد ﷲ ،بل خطيئة وضعف البشر )انظر رومية ٧؛ غالطية .(٣
الشد نفسه الذي في عھود الزمن القديم الشرطية وغير الشرطية يبقى نفسه في العھد الجديد .الخالص
مجاني تماما ً من خالل العمل ال ُمن َجز ليسوع المسيح ،ولكنه يتطلب التوبة واإليمان )مبدئيا ً وبشكل مستمر( .إنه
بيان وقرار شرعي ودعوة إلى التشبه بالمسيح بآن معاً ،عبارة داللية إلى القبول وأمر بالقداسة .المؤمنون ال
يخلصون بإنجازاتھم ،بل بالطاعة )انظر أفسس  .(١٠ -٨ :٢الحياة التقية تصبح البرھان على الخالص ،وليس
وسيلة الخالص .على كل حال ،الحياة األبدية لھا مواصفات يمكن مالحظتھا أو رؤيتھا .ھذا الشد نراه بشكل
واضح في الرسالة إلى العبرانيين.

٣٧

 "يَقُو ُل" .ھا ھنا عدة أفعال )أي ،أن ھناك عدد من المتحدثين( مستخدمة في ھذا األصحاح بما يختص
بإعالن رسالة ﷲ الجديدة.
َ
-١
ط ﱢيبُواPiel ،BDB 180 -أمر ،أش ٢ :٤٠
نَا ُدوھَاQal ،BDB 894 -أمر ،أش ٦ ،٢ :٤٠
-٢
خ Qal ،BDB 894 -أمر معلوم ،أش ٣ :٤٠
-٣
َ
ص ِ
ار ٍ
-٤
صوْ ت َِكHiphil ،BDB 926 -أمر ،أش ٩ :٤٠
ارْ فَ ِعي َ
ُ
قولِي Qal ،BDB 55 -أمر ،أش ٩ :٤٠
-٥
ھذه بمثابة دعوة ثانية من أشعياء )أش  .(٦نغمة "الَ يَ ْس َمعُون" تتبدل إلى " قُو ِلي لھم".
" ٢ :٤٠طَيﱢبُوا" .ھذه الكلمة )לבב(" ،كلمة محبّة" من الجذر "القلب" )לב  ، KB 516، BDB 523،تك
٤ :٣٤؛ ٢١ :٥٠؛ قض ٣ :١٩؛ را ١٣ :٢؛ ھو  .(١٤ :٢يستخدم الكتاب المقدس العالقات البشرية الحميمة
والعميقة بين األشخاص ليصف محبة ﷲ وعالقته بالبشرية .ھذا شكل من المالئمة والمطابقة مع لغة البشر.

" ِج َھا َدھَا"
سميث/فاندايك-البستاني
َ
َ
"أيﱠا َم ِم ْحنتِ َھا"
كتاب الحياة
َ
َ
شقائِ َھا"
الكتاب الشريف
"أيﱠا َم َ
يستخدم ) :JPSOAالكتاب المقدس المستند إلى النص الماسوري( كلمة "خدمة".
االسم ) ،BDB 838ھنا مؤنث ولكنه يكون مذ ّكراً عادةً( يمكن أن يعني:
الحرب
-١
الجھاد )دا (١ :١٠
-٢
خدمة الالويين )عد (٤٣ ،٣٩ ،٣٥ ،٣٠ ،٢٣ ،٣ :٤
-٣
الخدمة الصعبة )أيوب ١ :٧؛ ١٤ :١٤؛ أش (٢ :٤٠
-٤
كان على إسرائيل أن يصبح "مملكة كھنة" )خر  ،(٦ -٥ :١٩ولكن تمرّدھم ح ّول "الخدمة"
صعبة" لتح ّمل دينونة ﷲ )السبيان البابلي واآلشوري(.

إلى "خدمة

 "إِ ْث َم َھا قَ ْد ُعفِ َي َع ْنهُ" .ھذا يعني "عقوبة التع ّديات قد قُبلَت إذ ُدفعت تكلفتھا" ) Niphal ،953 BDBتام ،ال
.(١٤ :١
 "يَ ِد ال ﱠر ﱢب" .أعطى الرب إسرائيل دينونة كاملة تامة .لم يكن الغزو والسبي بفضل قوة أ ّشور )أش ٧ :٨؛
 (٥ :١٠وال بقوة بابل ،بل بقوة الرب .كانت النظرة في كل أرجاء العالم في الشرق القديم ھو أنه عندما كانت
الدول تذھب إلى الحرب ،فإن آلھتھا ھي التي كانت تحارب واألقوى بينھا ھو الذي كان ينتصر ،ولكن ليس ھذا
ھو الواقع .فمملكة إسرائيل قد ھُزمت وسُبيت بسبب خطيئتھا تجاه الرب .لقد جلب ﷲ عليھا الدينونة .كلمة "يد"
ھي عبارة اصطالحية ساميّة تدل على القوة.
موضوع خاص :اليد )مثال توضيحي من حزقيال(
كلمة "يد" ) (BDB 388لھا عدة دالالت واستخدامات:
 -١حرفيا ً )يد اإلنسان(.
أ -رمز لكامل الشخص١٨ :٣ ،؛ ١٧ ،٨ :١٨؛ ٧ ،٦ :٣٣
ب -رمز الضعف البشري٢٧ ،١٧ :٧ ،؛ ٧ :٢١؛ ١٤ :٢٢
ج -رمز األعداء األجانب٢١ :٧ ،؛ ٩ :١١؛ ٣٩ :١٦؛ ٣١ :٢١؛ ٩ :٢٣؛ ١٠ :٢٨؛ ١٢ :٣٠؛ ٢٧ :٣٤؛
١٢ :٣٨؛ ٢٣ :٣٩
د -اليد حرفياً١١ :٨ ،؛ ٧ :١٢؛ ١١ :١٦؛ ١٧ :٣٧
ھـ -رمز قوة القادة الزائفة٢٣ ،٢٢ ،٢١ :١٣ ،؛ ١٠ :٣٤
و -رمز الشعب٤٢ ،٣٧ ،٣١ :٢٣ ،؛ ١٤ :٢٥؛ ١٥ :٢٧؛ ٩ :٢٨؛ ٢٤ ،٢ ،١٠ :٣٠ن ٢٥؛ ١١ :٣١
 -٢كلمة تدل على األلوھة في وصف تجسيدي تشخيصي.

٣٨

أ -تلقّي رؤيا٣ :١ ،؛ ٢٢ ،١٤ :٣؛ ١ :٨؛ ٢٢ :٣٣؛ ١ :٣٧؛  ٩ :٢) ١ :٤٠ھي استعارة أخرى تدل على
اليد(.
ب -قوة الرب في الدينونة١٤ :٦ ،؛ ٩ :١٣؛ ١٣ ،٩ :١٤؛ ٢٧ :١٦؛ ٣٣ :٢٠؛ ١٦ ،١٣ ،٧ :٢٥؛ ٣ :٣٥؛
٢١ :٣٩
ج -الرب نفسه )حضوره الشخصي(٢٢ :٢٠ ،
د -قوة الرب في التحرير) ٣٤ :٢٠ ،ربما االستخدام الرئيسي ھو من خر ٢٠ :٣؛ ١٧ :٤؛ ١ :٦؛ (٣ :١٣
 -٣تدل على الكروبيم في لغة وصفية تجسيدية٨ :١ ،؛ ٣ :٨؛ ٢١ ،١٢ ،٨ ،٧ :١٠
 -٤تدل على المالئكة المھلكة وأيضا ً بلغة وصفية تجسيدية٢ -١ :٩ ،؛ ١١ :٢١
 -٥رمز التعھد أو الق َسم١٨ :١٧ ،؛ ) ٥ :٢٠مرتين(٧ :٣٦ ،٢٨ ،٢٣ ،١٥ ،٦ ،؛ ١٢ :٤٤؛ ١٤ :٤٧
 -٦رمز الفرح٦ :٢٥ ،
 -٧صيغة وصفية تجسيدية تدل على مالك٥ ،٣ :٢٤ ،؛ ٣ :٤٧
ض ْعفَ ْي ِن عَنْ ُك ﱢل َخ َ
طايَاھَا" .ھذه ليست عملية حسابية بل خيالية تشير إلى مقدار كامل تا ﱟم مكتمل )إر :١٦
" ِ
١٨؛ رؤ ٦ :١٨؛ وبالنسبة إلى المعنى اإليجابي منھا انظر أش ٧ :٦١؛ زك  .(١٢ :٩لقد جاءت الرحمة بعد
الدينونة الكاملة )ال .(٤٥ -٤٠ :٢٦
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٨ -٣ :٤٠ :
خ فِي ا ْلبَ ﱢريﱠ ِة:
ص ْوتُ َ
"َ ٣
صا ِر ٍ
َ
ق ال ﱠر ﱢب.
أَ ِعدﱡوا ط ِري َ
سبِيالً ِإللَ ِھنَا.
قَ ﱢو ُموا ِفي ا ْلقَ ْف ِر َ
ُ ٤ك ﱡل َو َ
ض
طا ٍء يَ ْرتَفِ ُع َو ُك ﱡل َجبَ ٍل َوأَ َك َم ٍة يَ ْن َخ ِف ُ
س ْھالً.
صي ُر ا ْل ُم َع ﱠو ُج ُم ْ
ستَقِيما ً َوا ْل َع َراقِ ُ
يب َ
َويَ ِ
َ
ش ٍر َج ِميعا ً
٥فَيُ ْعلنُ َم ْج ُد ال ﱠر ﱢب َويَ َراهُ ُك ﱡل بَ َ
ألَنﱠ فَ َم ال ﱠر ﱢب تَ َكلﱠ َم.
ص ْوتُ قَائِ ٍل» :نَا ِد«.
َ ٦
ُ
فَقَا َل» :بِ َما َذا أنَا ِدي؟«
ْب َو ُك ﱡل َج َمالِ ِه َك َز ْھ ِر ا ْل َح ْق ِل.
س ٍد ُعش ٌ
» ُك ﱡل َج َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْب ذبُ َل ال ﱠز ْھ ُر ألنﱠ نفخة ال ﱠر ﱢب َھبﱠتْ َعل ْي ِه.
س ال ُعش ُ
٧يَبِ َ
ْب!
َحقّا ً ال ﱠ
ب ُعش ٌ
ش ْع ُ
ْب َذبُ َل ال ﱠز ْھ ُر.
س ا ْل ُعش ُ
٨يَ ِب َ
َ
ْ
َوأَ ﱠما َكلِ َمةُ إِلَ ِھنَا فَتَثبُتُ ِإلَى األبَ ِد«".
ق" .ھذا الفعل )  Piel ،BDB 815أمر( يعني بشكل أساسي "يتحول" ،ولكن ھنا يُستخدم
" ٣ :٤٠أَ ِعدﱡوا طَ ِري َ
بمعنى خاص أن "يُخلي الطريق من األغراض" )أش ٣ :٤٠؛ ١٦ :٤٢؛ ١١ :٤٩؛ ١٤ :٥٧؛ ١٠ :٦٢؛ مال :٣
.(١
مفھوم "طريق القداسة" الذي جاء إليه شعب ﷲ المسبيون العائدون )أي إلى ھيكله( ھو موضوع متواتر متكرر
في أشعياء )أش ١٦ :١١؛ ٧ :٢٦؛ ٧ :٢٦؛ ٨ :٣٥؛ ٣ :٤٠؛ .(١٦ :٤٢
في ھذا السياق إن الرب نفسه ھو الذي يعود إلى شعبه .عليھم أن يع ّدوا الطريق ،ما يدل على اإلعداد
الروحي/الجسدي المادي.
ھذه اآلية كانت اللقب الذاتي ليوحنا المعمدان )مت ٣ :٣؛ مر ٣ :١؛ لو  .(٦ -٤ :٣ھذا القسم نجد
انعكاسا ً له في زك  ،١٠ :١٤حيث تمھيد األرض للحق المادي ألورشليم يستخدم كاستعارة لدخول ﷲ )مال :٣
١؛  .(٦ ،٥ :٤يمكن أن يُوصف بأنه "أع ّدوا الطريق" )الحظ البيت الموازي(.

٣٩

 "ال ﱠر ﱢب" .ھذه إشارة إلى الرب )يھوه( .انظر الموضوع الخاص أدناه.
موضوع خاص :أسماء ﷲ
أ .إيل :(BDB 42, KB 48) El
 -١المعنى األصلي من االسم العام القديم الذي يُطلق على ﷲ غير مؤكد ،ومع ذلك فإن العديد من
العلماء والدارسين يعتقدون أنه يتح ّدر من الجذر األ ّكادي الذي يعني "أن يكون قويا ً" أو "أن يكون مقتدراً"
)انظر تكوين ١ :١٧؛ عدد ١٩ :٢٣؛ تثنية ٢١ :٧؛ مزمور .(١ :٥٠
 -٢في ھيكل البانتيون ٩الكنعاني اإلله األسمى ھو إيل )نصوص رأس شمرا(.
 -٣في الكتاب المقدس ال يترافق االسم إيل عادة مع تعابير أخرى .ھذه األسماء المترافقة المركبة
صارت طريقة لوصف ﷲ.
أ .إيل أيليون ") El-Elyonﷲ العلّي" ،(BDB 42 & 751 II ،تك ٢٢ -١٨ :١٤؛ تث
٨ :٣٢؛ أش .١٤ :١٤
ب .إي ُل ُر ِئي ") El-Roiﷲ الذي يرى" أو "ﷲ الذي يعلن عن نفسه"BDB 42 & ،
 ،(909تك .١٣ :١٦
ج .إيل شداي") El-Shaddaiﷲُ ْالقَ ِدي ُر" أو "إله كل الحنان" أو "إله الجبل"BDB 42 ،
 ،(& 994تك ١ :١٧؛ ١١ :٣٥؛ ١٤ :٤٣؛ ٢٥ :٤٩؛ خروج .٣ :٦
د .إيل ُعالم ") El-Olamاإللَه السﱠرْ َم ِدي" ،(BDB 42 & 761 ،تكوين  .٣٣ :٢١ھذا
اللقب مرتبط الھوتيا ً بوعد ﷲ لداود) ،صموئيل الثاني .(١٦ ،١٣ :٧
ھـ .إِي ِل بَ ِريث ") El-Beritإله العھد" ،(BDB 42 & 136 ،قضاة .٤٦ :٩
 -٤إيل يساوي كالً من:
أ" .يھوه" في مز ٨ :٨٥؛ أش .٥ :٤٢
ك".
ب" .إيلوھيم" في تكوين ٣ :٤٦؛ أيوب " ،٨ :٥أنَا ﷲُ إلَهُ أ ِبي َ
ج" .شداي"في تكوين .٢٥ :٤٩
د" .الغيرة" في خروج ١٤ :٣٤؛ تثنية ٢٤ :٤؛ ٩ :٥؛ .١٥ :٦
ھـ" .الرحمة" في تثنية ٣١ :٤؛ نحميا .٣١ :٩
و" .األمين" في تثنية ٩ :٧؛ .٤ :٣٢
ز" .العظيم والمروع" في تثنية ٢١ :٧؛ ١٧ :١٠؛ نحميا ٥ :١؛ ٣٢ :٩؛ دانيال .٤ :٩
ح" .المعرفة" في صموئيل األول .٣ :٢
ط" .ملجأي القوي" في صموئيل الثاني .٣٣ :٢٢
ي" .ا ِإللَهُ ْال ُم ْنتَقِ ُم لِي" في صموئيل الثاني .٤٨ :٢٢
ك" .القدوس" في أشعياء .١٦ :٥
ل" .القدير" في أشعياء .٢١ :١٠
م" .خالصي" في أش .٢ :١٢
نْ " .ال َع ِظي ُم ْال َجبﱠا ُر" في إرميا .١٨ :٣٢
ص" .ال ُم َجازَاة" في إرميا .٥٦ :٥١
 -٥تركيبة مؤلفة من أبرز أسماء ﷲ في العھد القديم ونجدھا في يشوع ) ٢٢ :٢٢إيل ،إيلوھيم،
يھوه ،مكررة(.
ب .عليون :(BDB 751, KB 832) Elyon
 -١المعنى الرئيسي له ھو "السامي"" ،الممجد" ،أو "العالي" )قارن بين تك ١٧ :٤٠؛  ١مل
٨ :٩؛  ٢مل ١٧ :١٨؛ نح ٢٥ :٣؛ إر ٢ :٢٠؛ ١٠ :٣٦؛ مز .(١٣ :١٨
 -٢تُستخدم بمعنى يفيد الموازاة مع عدة أسماء وألقاب أخرى .
أ" .إيلوھيم" -مز ٢ -١ :٤١؛ ١١ :٣٧؛ .١١ :١٠٧
ب" .يھوه" -تك ٢٢ :١٤؛  ٢صم .١٤ :٢٢
ج" .إيل شداي" -مز .٩ ،١ :٩١
 -9البا ْنتيون (Pantheon) :ھيكل مكرﱠس لعبادة جميع اآللھة عند الوثنيين ]المترجم[.

٤٠

د" .إيل" -عد .١٦ :٢٤
ً
ً
ھـ" .إياله" -يُستخدم غالبا في دانيال  ٦ -٢وعزرا  ،٧ -٤مرتبطا مع االسم إيليار )االسم
اآلرامي الذي يعني " ﱠ
ﷲ ْال َعلِي"( في دانيال ٢٦ :٣؛ ٢ :٤؛ .٢١ ،١٨ :٥
 -٣يُستخدم غالبا ً مع غير اإلسرائيليين.
صا ِدق ،تك .٢٢ -١٨ :١٤
أَ .م ْل ِكي َ
ب .بلعام ،عدد .١٦ :٢٤
ج .موسى ،ممثالً األمم في تثنية .٨ :٣٢
د .إنجيل لوقا في العھد الجديد ،الموجّه إلى األمميين ،يستخدم أيضا ً المرادف اليوناني
)) (Hupsistosقارن ٧٦ ،٣٥ ،٣٢ :١؛ ٣٥ :٦؛ ٢٨ :٨؛ أعمال ٤٨ :٧؛ .(١٧ :١٦
ج .إيلوھيم ) Elohimجمع( ،إيلوه )مفرد( ،ويُستخدم بشكل أكبر في الشعر ).(BDB 43, KB 52
 -١ھذا التعبير ال نجده خارج العھد القديم.
 -٢ھذه الكلمة يمكن أن تشير إلى إله إسرائيل أو آلھة األمم )قارن خروج ١٢ :١٢؛ .(٣ :٢٠
عائلة إبراھيم كانوا ُمشركين )قارن يشوع .(٢ :٢٤
 -٣يمكن أن يدل على قضاة إسرائيل )قارن خروج ٦ :٢١؛ مزمور .(٦ :٨٢
 -٤التعبير إيلوھيم يُستخدم أيضا ً لإلشارة إلى كائنات روحية أخرى )مالئكية ،أو شيطانية( كما
في تثنية ) ٨ :٣٢الترجمة السبعينية(؛ مز ٥ :٨؛ أيوب ٦ :١؛ .٧ :٣٨
ً
 -٥في الكتاب المقدس ،ھذا اللقب ھو اللقب أو االسم با )تكوين  .(١ :١يُستخدم حصريا حتى
تكوين  ،٤ :٢حيث يُضم إلى يھوه .إنه يشير بشكل أساسي )الھوتيا ً( إلى ﷲ كخالق ،ومؤازر ،ومانح كل حياة
على ھذا الكوكب )انظر مز  .(١٠٤إنه اسم مرادف لـ إيل )انظر تثنية  .(١٩ -١٥ :٣٢يمكن أن يتوازى أيضا ً
مع يھوه كما أن المزمور ) ١٤إيلوھيم( ھو نفسه المزمور ) ٥٣يھوه( ،ما عدا التغير في األسماء اإللھية.
ً
 -٦رغم أنه اسم جمع وأنه يُستخدم لإلشارة إلى آلھة أخرى ،إال أن ھذا التعبير يدل غالبا إلى
إله إسرائيل ،ولكن يأتي معه الفعل المفرد عادة لإلشارة إلى االستخدام التوحيدي.
 -٧ھذا التعبير يرد على فم غير اإلسرائيليين كاسم .
صا ِدق ،تكوين ٢٢ -١٨ :١٤
أَ .م ْل ِكي َ
ب .بلعام ،عدد ٢ :٢٤
ج .موسى ،ممثالً األمم ،تثنية .٨ :٣٢
 -٨إنه أمر غريب أن اسما ً شائعا ً إلله بني إسرائيل التوحيدي موجود بصيغة الجمع! ورغم
عدم التأكد ،نورد ھنا بعض النظريات التي تُفسّر ذلك.
أ .ھناك عدة أسماء جمع في اللغة العبري ،تُستخدم غالبا ً للتأكيد .ونجد مثل
ھذا تقريبا ً في قاعدة في النحو العبري الالحق تُدعى "جمع الفخامة" ،حيث يُستخدم الجمع لتعظيم فكرة أو مفھوم
ما.
ب .قد يشير ھذا إلى مجلس المالئكة ،الذين يلتقي بھم ﷲ في السماء والذين
يُنفذون أوامره )قارن الملوك األول ٢٣ -١٩ :٢٢؛ أيوب ٦ :١؛ مزمور ١ :٨٢؛ .(٧ ،٥ :٨٩
ج .وحتى من الممكن أن يعكس ھذا إعالن العھد الجديد عن ﷲ الواحد في
ثالثة أقانيم .في تكوين  ١ :١ﷲ يخلق؛ تكوين  ٢ :١الروح القدس يحضن ليفقس ،ومن العھد الجديد نعلم أن
يسوع ھو شريك ﷲ اآلب في الخلق )قارن يوحنا ١٠ ،٣ :١؛ رومية ٣٦ :١١؛  ١كورنثوس ٦ :٨؛ كولوسي :١
١٥؛ عبرانيين ٢ :١؛ .(١٠ :٢
د .يھوه.(BDB 217, KB 394) :YHWH :
ّ
 -١ھذا اسم يشير إلى ﷲ صاتع العھد؛ وﷲ المخلص ،والفادي! البشر يخلفون
العھود ،ولكن ﷲ أمين لكلمته ووعده وعھده )انظر مزمور  .(١٠٣ھذا السم يُذكر أوالً في ترافق مع االسم
إيلوھيم في تكوين  .٤ :٢ليس ھناك روايتي خلق في تكوين  ،٢ -١بل توكيدين (١) :ﷲ كخالق الكون )المادي(
و) (٢ﷲ كخالق البشرية بشكل خاص .تكوين  ٢٤ :٣ -٤ :٢تبدأ اإلعالن الخاص عن المكانة المميزة والھدف
من الجنس البشري وأيضا ً مشكلة الخطيئة والتمرد الذي ارتكبه اإلنسان رغم وضعه الفريد.

٤١

ئ ْ
أن يُ ْدعَى بِاس ِْم الرﱠبﱢ " )يھوه( .ولكن
 -٢في تكوين  ٢٦ :٤يرد القول" :حينئذ ا ْبتُ ِد َ
خروج  ٣ :٦تدل ضمنا ً على أن شعب العھد األوائل )اآلباء وعائالتھم( عرفوا ﷲ فقط باسم إيل شداي .االسم
يھوه فُسﱢر مرة واحدة فقط في خروج  ،١٦ -١٣ :٣وخاصة في اآلية  .١٤ولكن كتابات موسى تُفسّر غالبا ً
الكلمات اعتماداً على كلمات شائعة مألوفة ،وليس استناداً إلى علم أصل األلفاظ وتاريخھا )انظر تكوين ٥ :١٧؛
٣٦ :٢٧؛  .(٣٥ -١٣ :٢٩ھناك عدة نظريات تُفسر معنى ھذا االسم )مأخوذاً من IDB, vol. 2, pp. 409-
.(11
ً
ّ
أ .من الجذر العربي" ،يُبدي محبة متقدةً".
ب .من الجذر العربي" ،يھُب" )يھوه كا العاصفة(.
ج .من جذر أوغاريتي )كنعاني( "يتكلم".
د .بنا ًء على نقش فينيقي ،كاسم فاعل يعني "الذي يُؤازر" أو "الذي
يُؤسﱢس".
ھـ .من الصيغة العبرية كال  Qalوالتي تعني "الكائن" ،أو "الحاضر"
)بالمعنى المستقبلي" ،الذي سيكون"(.
و .من الصيغة العبرية ھيفيل " Hiphilالذي يُحدث الكينونة".
ز .من الجذر العبري "يحيا" )مثال ،تكوين  ،(٢٠ :٣بمعنى "الحي أبداً،
الحي األوحد وحده".
ح .من سياق النص في خروج  ١٦ -١٣ :٣كتحوير في صيغة الناقص
ال ُمستخدمة بمعنى تام" :سأستمر في أن أكون ما اعتدت أن أكون" أو "سأستمر في أن أكون ما كنت عليه دائما ً"
)انظر  ،J. Wash Watts, A Survey of Syntax in the Old Testament,ص .(٦٧ .االسم الكامل
ليھوه يُعبر عنه غالبا ً بشكل مختصر أو ربما ھكذا كانت الصيغة األصلية.
) (١ياه )مثال ،ھللو-ياه ،BDB 219 ،انظر خروج ٢ :١٥؛
١٦ :١٧؛ مز ٩ :٨٩؛ .(٣٥ :١٠٤
) (٢ياھو )النھاية "يا" في األسماء ،مثل أشعيا(.
) (٣يو )"يو" التي تبدأ بھا بعض األسماء ،مثل يشوع أو
يوئيل(.
ّ
ً
 -٣في اليھودية الالحقة ،اسم العھد ھذا صار مقدسا )اسم يھوه الرباعي( الذي كان اليھود التلفظ به
لئال يُخالفوا الوصية الواردة في خروج ٧ :٢٠؛ تثنية ١١ :٥؛  .١٣ :٦ولذلك استبدلوا التعبير العبري بمعنى
"مالك"" ،سيد"" ،زوج"" ،رب"" -أدون" أو "أدوناي" )ربي( .وعندما كانوا يصلون إلى اسم يھوه في قراءتھم
لنصوص العھد القديم كانوا يلفظون "رب" .وھذا ھو السبب في أن االسم يھوه قد ُكتب "رب" في كل الترجمات.
 -٤كما الحال مع إيل ،يھوه يُدمج غالبا ً مع تعابير أخرى لتأكيد صفات معينة من إله عھد إسرائيل.
ھناك الكثير من التراكيب في األسماء ،ولكن نذكر ھنا بعضا ً منھا.
أ .يھوه -يِرْ ا ْه )الرب سوف يدبّر (BDB 217 & 906 ،تك .١٤ :٢٢
ب .يھوه -رفا )الرب شافيك ، BDB 217 & 950 ،اسم فاعل  ،(Qalخروج
.٢٦ :١٥
ج .يھوه -نِسﱢي )الرب رايتي ،(BDB 217 & 651 ،خروج .١٥ :١٦
د .يھوه-مقدشكم )الرب الﱠ ِذي يُقَ ﱢد ُس ُك ْم ،BDB 217 & 872 ،اسم فاعل ،(Piel
خروج .١٣ :٣١
ھـ .يھوهَ -شلُوم )الرب سالمنا ،(BDB 217 & 1022 ،قضاة .٢٤ :٦
و .يھوه-صباؤوت ) َربّ ْال ُجنُود ١ ،(BDB 217 & 878 ،صم ١١ ،٣ :١؛ :٤
٤؛ ٢ :١٥؛ وغالبا ً ما نجدھا في كتب األنبياء.
ز .يھوه -روعي )الرب راع ﱠي ،BDB 217 & 944 ،اسم فاعل  ،(Qalمز
.١ :٢٣
ح .يھوه -صدقينو )الرب بِرﱡ نَا ،(BDB 217 & 841 ،إر .٦ :٢٣
ط .يھوهَ -ش ﱠم ْه )الرب ھناك ،(BDB 217 & 1027 ،حز .٣٥ :٤٨

٤٢

 "فِي ا ْلقَ ْف ِر" .رأى حزقيال مجد ﷲ يغادر ھيكل أورشليم ويتحرك نحو الشرق )حز ١٩ -١٨ :١٠؛ :١١
٢٣ -٢٢؛  .(٣ -١ :٤٣لقد ذھب ﷲ مع المسبيين وھذه اآلية تشير عودته إلى يھوذا وأروشليم.
 ٤ :٤٠سياق النص ھذا يشير إلى استعداد يقوم به شعب ﷲ لعودة ﷲ إلى أورشليم .سوف يكون مصحوبا ً
بالمسبيين العائدين .سوف يحميھم الرب ،ويعيلھم ،ويھتم بھم )أش  .(١١ -٩ :٤٠ھذا توسع ووصف إلعداد
ُسر وبشكل حر إلى ﷲ .لقد أ ّمن ﷲ طريقا ً جديدة )أي العھد الجديد،
الطريق في البرية .إنھا استعارة لشعب يأتي بي ٍ
إر  .(٣٤ -٣١ :٣١وھذا الطريق الجديد يوصف على أنه خروج جديد.
ھنا من المادي.
-١
واستعاريا ً من ناحية نھاية األزمنة.
-٢
َ " ٥ :٤٠م ْج ُد ال ﱠر ﱢب" .مجد الرب ھو رابط آخر بأشعياء ) ٦أي أش  .(٣ :٤٠يمثل األصحاح  ٤٠دعوة ثانية
ألشعياء .انظر التعليق على أش .٢٥ :٤٠
ھذا تلميح إلى "سحابة المجد" التي ظھرت في الخروج خالل تجوالھم في البرية كرمز لحضور ﷲ الشخصي.
لقد س ّماھا الربّانيون الشكينه  ،Shekinahمن الكلمة العبرية التي تعني "يقيم" .اليھود العائدين كانوا في حاجة
إلى أن يطمئنوا إلى استمرار الحضور الشخصي )خر ٢٢ -٢١ :١٣؛  .(١٩ :١٤خروج جديد قد أتى.
من أجل "المجد" انظر الموضوع الخاص على أش .٨ :٤٢
ش ٍر َج ِميعا ً"" .بشر" ) (BDB 142تعني أشخاص بشريين )أش  .(٧ :٤٠ھذا ھو العنصر
 "يَ َراهُ ُك ﱡل بَ َ
ً
الكوني )أش ٦ :٤٩؛ ٥ -٤ :٥١؛  (١٠ :٥٢الذي ھو أمر شائع ومميز جدا في أشعياء.
 "فَ َم ال ﱠر ﱢب تَ َكلﱠ َم" .ھذه عبارة اصطالحية عبرية تشير إلى قوة كلمة الرب التي يُنطق بھا )أش ٨ :٤٠؛ تك :١
 ٢٦ ،٢٠ ،١٤ ،١١ ،٩ ،٦ ،٣وأش .(١١ :٥٥
" ٦ :٤٠نَا ِد" .انظر التعليق على أش .١ :٤٠

سميث/فاندايك-البستاني
كتاب الحياة
الكتاب الشريف
الترجمة السبعينية
مخطوطات البحر الميت

"قَا َل"
"قَا َل"
"قُ ْلتُ "
"سألتُ "
"سألتُ "

الحظ أن ھناك متكلّمان ھنا .السبعينية تتبع مخطوطات البحر الميت في اعتبارھا أن مالكا ً/روحا ً يتكلّم
إلى أشعياء.
ْب" .ھذه االستعارة المتكررة تشير إلى ھشاشة وزوال وجود الجسد البشري مقارنة إلى أبدية
س ٍد ُعش ٌ
 " ُك ﱡل َج َ
وخلود ﷲ )تك ٣ :٦؛ أي ٤ :١٠؛ مز ٣٩ :٨٧؛ ٦ -٥ :٩٠؛ ١٨ -١٥ :١٠٣؛  ١بط .(٢٥ -٢٤ :١
مع من يتكلم صاحب الصوت؟
كل البشر
-١
القوى العالمية
-٢
ً
يبدو أنھا رسالة ﷲ إلى الحكومات البشرية .قد تكون قوية مؤقتا ،ولكن مع مرور األيام وفي الواقع )أي على
ضوء قوة ﷲ( لن تكون كذلك.
 " َج َمالِ ِه" .ھذه مترجمة عن الكلمة العبرية  .(I, #4 ،BDB 338) hesedھذه الكلمة تُستخدم غالبا ً للداللة
على محبة ﷲ وأمانته الكامنين في العھد.

٤٣

موضوع خاص :اللطف المحب )(HESED
ھذه الكلمة منتشرة كثيراً في األدب السامي BDB .يصفھا بھذا الشكل ).(338-339
أ -تُستخدم مع الكائنات البشرية.
 -١اللطف نحو الناس ) ١صم ١٤ :٢٠؛  ٢أخ .(٢٢ :٢٤
 -٢اللطف نحو الفقراء والمحتاجين )ميخا .(٨ :٦
 -٣عاطفة المحبة )إر ٢ :٢؛ ھوشع .(٤ :٦
 -٤لباقة المظھر )أش .(٦ :٤٠
ب -تُستخدم مع ﷲ:
 -١الوالء للعھد والمحبة.
أ" .في التحرير من األعداء والمشاكل" )إر ٣ :٣١؛ عز ٢٨ :٧؛ .(٩ :٩
ب" .في حفظ الحياة من الموت" )أيوب ١٢ :١٠؛ مز .(١٣ :٨٦
ج" .في إحياء حياة روحية" )مز .(١٥٩ ،١٤٩ ،١٢٤ ،٨٨ ،٧٦ ،٤١ :١١٩
د" .في الفداء من الخطيئة" )مز ٧ :٢٥؛ .(١ :٥١
ھـ .في حفظ العھود" ) ٢أخ ١٤ :٦؛ نح ٥ :١؛ .(٣٢ :٩
 -٢تصف سمات إلھية )انظر خروج ٦ :٣٤؛ ميخا .(٢٠ :٧
 -٣لطف ﷲ.
أ" .وافر" )نح ١٧ :٩؛ مز (٨ :١٠٣
ب" .عظيم في امتداده" )خر ٦ :٢٠؛ تث ١٠ :٥؛ (٩ :٧
ج" .أبد ٌ
ي" ) ١أخ ٤١ ،٣٤ :١٦؛  ٢أخ ١٣ :٥؛ ٦ ،٣ :٧؛ ٢١ :٢٠؛ عز (١١ :٣
 -٤أعمال اللطف ) ٢أخ ٤٢ :٦؛ مز ٢ :٨٢؛ أش ٣ :٥٥؛ ٧ :٦٣؛ مرا .(٢٢ :٣
 ٨ -٧ :٤٠جميع األفعال ھنا تامة )أي أعمال مكتملة( ما عدا العبارة الختاميةَ " ،كلِ َمةُ إِلَ ِھنَا فَت َْثب ُ
ُت إِلَى األَبَ ِد"،
فالفعل فيھا ناقص.
كانت ھذه ھي الحقيقة التي يحتاج إليھا المسبيون العائدون .لقد بدا أن وعد اله بالعناية والحماية قد أخفق.
ولكن المشكلة لم تكن في كلمة ﷲ ،بل في شعب ﷲ الخاطئ.
" ٧ :٤٠نَ ْف َخةَ" .ھذه الكلمة العبرية ) (BDB 924) (ruahقد تعني "ريح"" ،نَفَس" ،أو "روح".
موضوع خاص" :الروح" في الكتاب المقدس
 -Iالكلمات اليونانية الدالة عليه
أ ،pneō -يھبّ
ب ،pnoē -نفَس ،ريح
ج ،pneuma -روح ،ريح
د ،pneumatikos -يخصّ الروح
ھـ ،pneumatikōs -روحيا ً
 -IIالخلفية الفلسفية اليونانية )(pneuma
أ -استخدم أرسطو الكلمة على أنھا قوة الحياة التي تتطور من الوالدة إلى التأديب الذاتي.
ب -استخدم الرواقيون ھذه الكلمة كمرادف لـ )) ،(psuchēروح( وحتى )) (nousالعقل( بمعنى الحواس
الجسدية الخمس والفكر البشري.
ج -الفكر اليوناني -صارت الكلمة مرادفة للفعل اإللھي )أي ،الكھانة والرجم بالغيب ،والسحر ،والتنجيم،
والنبوءة ،الخ(.
 -IIIالعھد القديم )(ruah
ُ
أ -أعمال إله التوحيد )أي الروح القدس ،تستخدم حوالي  ٩٠مرة في العھد القديم(.
 -١بمعنى إيجابي ،تك ٢ :١

٤٤

 -٢بمعنى سلبي ١ ،صم ٢٣ ،١٦ -١٤ :١٦؛  ١مل ٢٢ -٢١ :٢٢؛ أش ١٠ :٢٩
ب -ﷲ -قوة الحياة المعطاة الكامنة في البشرية )أي نفَس ﷲ ،تك .(٧ :٢
ج -تترجم السبعينية كلمة  ruahباستخدام كلمة ) pneumaوتُستخدم حوالي  ١٠٠مرة في السبعينية(.
د -في الكتابات الربّانية الالحقة ،والكتابات الرؤيوية ومخطوطات البحر الميت ،المتأثرة بالزرادشتية،
تستخدم كلمة  pneumaللداللة على المالئكة واألرواح الشريرة.
 -IVالعھد الجديد )(pneuma
أ -حضور ﷲ الخاص ،وقوته ،وعطائه ومؤازرته.
ب -الروح القدس مرتبط بعمل ﷲ في الكنيسة
 -١النبوءة
 -٢المعجزات
 -٣الجرأة في إعالن اإلنجيل
 -٤الحكمة )أي اإلنجيل(
 -٥الفرح
 -٦المجيء بالدھر الجديد
 -٧االھتداء )أي التودد والسكنى(
 -٨التشبه بالمسيح
 -٩مواھب خاصة للخدمة
 -١٠صلوات ألجل المؤمنين
يوقظ الروح القدس في البشر الرغبة بالشركة مع ﷲ ،التي ُخلقوا ألجلھا أصالً.
ھذه الشركة ممكنة بفضل شخص وعمل يسوع ،مسيّا ﷲ .اليقظة الروحية الجديدة تقود إلى حياة تشبه حياة
المسيح ،وتكون حافلة بالخدمة ،واالتكال على الرب.
ج -تُفھم على أفضل شكل كوسيلة تواصل روحية مع الروح القدس من ناحية واإلنسان كمخلوق جسدي على
الكوكب ،ولكنه أيضا ً مخلوق روحي على صورة ﷲ ،من جھة أخرى.
د -بولس ھو أحد أكبر المؤلفين ألسفار العھد الجديد والذي طور الھوت الروح القدس/الروح.
 -١يستخدم بولس الروح القدس مقابل الجسد )أي الطبيعة الخاطئة(
 -٢يستخدم بولس الروحي مقابل الجسدي
 -٣يستخدم بولس الروح القدس/الروح ليغاير الفكر البشري ،والمعرفة والكيان
ھـ -بعض األمثلة من  ١كورنثوس
 -١الروح القدس٣ :١٢ ،
 -٢قوة وحكمة ﷲ المعلنة من خالل الروح القدس٥ -٤ :٢ ،
 -٣أعمال ﷲ في المؤمن
أ -عقلية جديدة١٢ :٢ ،؛ ٣٢ ،١٤ :١٤
ب -ھيكل جديد١٦ :٣ ،؛ ٢٠ -١٩ :٦
ج -حياة جديدة )أي األخالق(١١ -٩ :٦ ،
د -حياة جديدة التي ترمز المعمودية إليھا١٣ :١٢ ،
ھـ -واحدة مع ﷲ )االھتداء(١٧ :١٦ ،
و -حكمة ﷲ ،ليس حكمة العالين١٥ -١٢ :٢ ،؛ ٣٧ ،٣٢ ،١٤ :١٤
ز -الموھبة الروحية عند كل مؤمن للخدمة ،األصحاحين  ١٢و١٤
 -٤الروح مقابل الجسدي١١ :٩ ،؛ ٣ :١٠؛ ٤٤ :١٥
 -٥العالم الروحي مقابل العالم المادي١١ :٢ ،؛ ٥ :٥؛ ٣٤ :٧؛ ١٨ :١٦
 -٦طريقة لإلشارة إلى الحياة البشرية الروحية/الداخلية كحياة متميزة عن حياة الجسد المادي٣٤ :٧ ،
ح -أناس يعيشون في عالمين بالخلق )أي الجسدي والروحي( .لقد سقط الجنس البشري من العالقة الحميمة
مع ﷲ )تك  .(٣ومن خالل حياة المسيح ،وتعاليمه ،وموته ،وقيامته ،وعودته الموعودة ،فإن الروح القدس
يتواصل بتودد مع البشرية الساقطة ليخلق فيھم إيمانا ً باإلنجيل ،وھذه النقطة لتي بھا يستعيدون الشركة مع ﷲ.

٤٥

الروح القدس ھو ذلك األقنوم الشخصي من الثالوث القدوس الذي يميز برّ الدھر الجديد .الروح القدس ھو وكيل
اآلب والمحامي عن االبن في ھذا "الدھر" .ھناك مشكلة قائمة ألن الدھر الجديد قد جرى في الزمن ،بينما الدھر
القديم من التمرد اآلثم ال يزال موجوداً .الروح القدس يح ّول القديم إلى جديد ،حتى وإن بقي كالھما موجودين.
َ " ٨ :٤٠كلِ َمةُ إِل ِھنَا تَ ْثبُتُ ِإلَى األَبَ ِد" .وعود ﷲ أكيدة ،حتى وسط التأديب اإللھي )مز ١٨ -١٧ :١٠٣؛ أش :٥٥
١١ -٨؛ ٢١ :٥٩؛ إر ١٠ :٢٩؛ مت ٢٠ -١٧ :٥؛  .(٣٥ :٢٤ھذا التصريح يدل على إيمان واثق ورجاء/يقين
ينبغي أن يكون موجوداً عند كل مؤمن.
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١١ -٩ :٤٠ :
ص ْھ َي ْونَ .
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َوفِي ِح ْ
ت«".
ا
ع
ض
ر
م
َويَقُو ُد ا ْل ُ ْ ِ َ ِ
شلِي َم" .كال ھاتين الكلمتين تشيران إلى أورشليم .كان الجبل قد بُني على جبل
ص ْھيَ ْونَ  ...يَا أُو ُر َ
" ٩ :٤٠يَا ِ
ال ُمريا ولكن كلمة "صھيون" )وھي تلة أخرى في المدينة حيث كان داود قد بنى قصره( ھي عبارة اصطالحية
تدل على المدينة بأكملھا.
على من تدل ھذه التشخيصات أو التجسيدات؟
-١

أنبياء ﷲ

-٢

المعلّمين الالويين الذين عيّنھم ﷲ

-٣

الذين يعلنون ويب ّشرون بالدھر الجديد )يوحنا المعمدان(

ھل يشير ھذا إلى:
-١

العودة من السبي البابلي )أش ٩ -٧ :٥٢؛ (١٢ -١٠ :٦٢

-٢

انتصارات الم ّكابيين

-٣

المجيء األول ليسوع )أش  ١١ :٦٢التي يتم االستشھاد بھا في مت (٥ :٢١

-٤

المجيء الثاني ليسوع )أش ١٠ :٤٠؛  ،١١ :٦٢المل ّمح إليھا في رؤ (١٢ :٢٢

ھناك سالسة بين ) (١وعد ﷲ باستعادة إسرائيل و) (٢الدھر الجديد في المسيح .وھنا ھو المكان الذي يجب أن
يشمل فيه السرد الضخم على العھد الجديد .يسوع يحقق ھذه األعمال ،ولكن مجيئي المسيح )كمخلّص ،والحقا ً
كملك( يسبب تحقيقا ً مزدوج الجوانب .ھذه النبوءات المتعلقة باألخرويات ال تزال مستقبلية.
لم تتحقق فعليا ً بعودة زربابل ويشوع  ٥٣٩ق.م .ولم تتحقق خالل حياة يسوع الناصري على األرض.

٤٦

ھناك فكرة أخرى نضيفھا ،ھذه الفقرة ،أي أش  ،١١ -٩ :٤٠ھي بمثابة تبليغ من "حارس/خطير" إلى مدينة
كراع شفوق .إنه
كغاز بل
باقتراب جماعة/شخص/جيش .ولكن ،الحظوا أن القوي )أي ﷲ( ھو الذي يأتي ،ليس
ٍ
ٍ
يأتي ليخلّص ،ويحمي ،ويعيل .راعي إسرائيل )مز  (٢٣يعود إلى أرضه/شعبه الذي كان قد تخلّى عنه في
حزقيال .١٠ -٨
جدل؟
موضوع خاص :لماذا تكون أحداث نھاية الزمن مثار ٍ
ُ
أدركت أن معظم المسيحيين ال يريدون تسلسل تاريخي منظم حول
خالل سنوات دراستي لألخرويات
األحداث المتعلقة بنھاية الزمن .ھناك بعض المسيحيين الذين يركزون أو يتخصصون على ھذا الجانب من
المسيحية ألسباب الھوتية أو نفسية أو طائفية .ھؤالء المسيحيون يبدو أنھم يصبحون مھووسين بالطريقة التي
ستنتھي إليھا األمور ،ويفوتھم أحيانا ً اإللحاح الذي في اإلنجيل .ال يستطيع المؤمنون أن يؤثروا على روزنامة ﷲ
من ناحية األحداث األخروية المتعلقة بنھاية األزمنة ،ولكنھم يستطيعون أن يشاركوا بالتكليف اإلنجيلي )انظر
متى ٢٠ -١٩ :٢٨؛ لوقا ٤٧ :٢٤؛ أعمال  .(٨ :١معظم المؤمنين يؤكدون على المجيء الثاني للمسيح وعلى
ذروة وعود ﷲ التي ستأتي في نھاية الزمن .المشاكل التفسيرية التي تنشأ عن االختالف في فھم ھذه الذروة
المؤقتة تأتي من مفارقات كتابية عديدة.
 -١المشادة بين الصور النبوية للعھد القديم والصور الرسولية للعھد الجديد.
 -٢المشادة بين التوحيد في الكتاب المقدس )إله واحد للجميع( واختيار إسرائيل )شعب خاص(.
 -٣المشادة بين الجانب الشرطي للعھود والوعود الكتابية )"إذا .....فعندھا"( وأمانة ﷲ غير المشروطة
لفداء الجنس البشري الساقط.
 -٤المشادة بين األنواع األدبية في الشرق األدنى والصور األدبية الغربية المعاصرة.
 -٥المشادة بين ملكوت ﷲ كحاضر ،ومع ذلك مستقبل.
 -٦المشادة بين العودة الوشيكة للمسيح واالعتقاد بأن أحداث معينة يجب أن تجري أوالً.
دعونا نناقش ھذه المشادات جميعھا معا ً ھنا.
المشادة األولى) :تصنيفات العھد القديم العرقية ،والقومية ،والجغرافية إزاء جميع المؤمنين في كل أرجاء
العالم(.
أنبياء العھد القديم يتنبأون باستعادة مملكة يھودية في فلسطين مركزھا أورشليم حيث تجتمع كل أمم
األرض لتُسبّح وتخدم الحاكم الداودي ،ولكن يسوع والرسل في العھد الجديد ال يقولون أبداً بھكذا فكرة .والسؤال
يُطرح حول إذا ما كان ھذا ھو ما يوحي به العھد القديم )متى  (١٩ -١٧ :٥أو حول إذا ما كان ُكتاب العھد
الجديد قد حذفوا أحداثا ً حاسمةً تتعلق بنھاية األزمنة.
ھناك مصادر عديدة تعطينا معلومات حول نھاية العالم:
 -١أنبياء العھد القديم )أشعياء ،وميخا ،ومالخي(.
 -٢كتاب العھد القديم الرؤيويون )انظر حزقيال ٣٩ -٣٧؛ دانيال ١٢ -٧؛ وزكريا(.
 -٣كتّاب رؤيويون يھود غير قانونيين ظھروا في فترة ما بين العھدين )مثل حنوك األول ،الذي نجد
تلميحا ً له في رسالة يھوذا(.
 -٤يسوع نفسه )انظر متى ٢٤؛ مرقس ١٣؛ لوقا .(٢١
 -٥كتابات بولس )انظر  ١كور ١٥؛  ٢كور ٥؛  ١تسا ٥ -٤؛  ٢تسا .(٢
 -٦كتابات يوحنا )رسالة يوحنا األولى والرؤيا(.
ھل تعلّ ُم ھذه جميعا ً بشكل واضح عن األحداث المتعلقة بنھاية األزمنة )أحداث ،تسلسل تاريخي ،أشخاص(؟ إن
لم يكن كذلك ،فلماذا؟ أليست كلھا موحى بھا )ما عدا الكتابات اليھودية في ما بين العھدين(؟
الروح القدس أوحى بحقائق لكتاب العھد القديم باستخدام عبارات وتصنيفات كان في مقدورھم فھمھا.
ولكن من خالل اإلعالن التدريجي وسّع الروح القدس ھذه المفاھيم الرؤيوية األخروية التي في العھد القديم إلى
منظور عالمي )"سر المسيح" ،انظر أفسس  .١٣ :٣ -١١ :٢وانظر الموضوع الخاص حول  .(٧ :١٠في ما
يلي بعض أمثلة متعلقة بالموضوع:
 -١مدينة أورشليم في العھد القديم تُستخدم كاستعارة تدل على شعب ﷲ )صھيون( ،ولكن صارت في
العھد الجديد تدل على قبول ﷲ لكل البشر التائبين المؤمنين )أورشليم الجديدة الوارد ذكرھا في رؤيا .(٢٢ -٢١
االمتداد الالھوتي لالستخدام الحرفي المادي لينطبق على شعب ﷲ الجديد )المؤمنين من اليھود واألمميين( نجد
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تنبؤاً عنه في وعد ﷲ بفداء الجنس البشري الساقط في تكوين  ،١٥ :٣قبل أن يكون ھناك أي يھود أو مدينة أو
عاصمة يھودية .وحتى دعوة إبراھيم )انظر تكوين  (٣ -١ :١٢كانت فيھا مشاركة لألمميين )انظر تكوين :١٢
٣؛ خروج .(٥ :١٩
 -٢في العھد القديم ،أعداء شعب ﷲ كانوا األمم المحيطة الساكنة في الشرق األدنى القديم ،ولكن في
العھد الجديد اتسع المفھوم ليشمل كل الناس غير المؤمنين وأعداء ﷲ الذين يحركھم الشيطان .وانتقلت المعركة
من صراع جغرافي مناطقي إلى صراع كوني يشمل العالم برمته )انظر كولوسي(.
 -٣الوعد باألرض الذي كان متكامالً في العھد القديم )الوعود لآلباء في التكوين ،انظر تكوين ٧ :١٢؛
١٥ :١٣؛ ١٥ ،٧ :١٥؛  (٨ :١٧قد صار يشمل األرض بأكملھا .أورشليم الجديدة تصبح أرضا ً مخلوقة من
جديد ،وليس الشرق األدنى فقط أو حصريا ً )انظر رؤيا .(٢٢ -٢١
 -٤بعض األمثلة األخرى عن مفاھيم العھد القديم النبوية وقد توسعت نجدھا في:
أ -نسل إبراھيم وقد ُختن روحيا ً اآلن )انظر رومية .(٢٩ -٢٨ :٢
ب -شعب العھد الذي يشتمل اآلن على األمميين )انظر ھوشع ١٠ :١؛  ،٢٣ :٢والتي يستشھد
بھا في رومية ٢٦ -٢٤ :٩؛ انظر أيضا ً الويين ١٢ :٢٦؛ خروج  ،٤٥ :٢٩المقتبس عنھا في  ٢كور -١٦ :٦
١٨؛ وخروج ٥ :١٩؛ تثنية  ،٢ :١٤المقتبسة في تيطس .(١٤ :٢
ج -الھيكل ھو يسوع اآلن )انظر متى ٦١ :٢٦؛ ٤٠ :٢٧؛ يوحنا  (٢١ -١٩ :٢ومن خالله
الكنيسة المحلية )انظر  ١كور  (١٦ :٣أو المؤمن الفرد )انظر  ١كور .(١٩ :٦
د -وحتى إسرائيل وتعابيره الوصفية المميزة من العھد القديم صارت تشير اآلن إلى كل شعب
ﷲ )أي "إسرائيل" ،انظر رومية ٦ :٩؛ غالطية ١٦ :٦؛ أي "مملكة كھنة" ،انظر  ١بطرس ١٠ -٩ ،٥ :٢؛
رؤيا .(٦ :١
ً
الصورة النبوية تحققت ،وامتدت ،وصارت أكثر شموال .يسوع والكتاب الرسوليون ال يصورون نھاية
األزمنة بنفس الطريقة كما أنبياء العھد القديم )انظر كتاب "مستقبل الملكوت في النبوة والتحقق" ،للكاتب
 .(Martin Wyngaardenالمفسرون المعاصرون الذين يحاولون جعل الصور في العھد القديم حرفية أو
معيارية يحرفون اإلعالن محولين إياه إلى كتاب يھودي للغاية ويجبرون المعنى إلى عبارات مجزأة وغامضة
ليسوع وبولس .كتاب العھد الجديد ال يبطلون أنبياء العھد القديم بل يظھرون المعنى الضمني الشامل واألبعد
ألقوالھم .ليس ھناك من نظام منطقي أو منظم حول األخرويات عند يسوع أو بولس .ھدفھم ھو باألساس افتدائي
أو رعوي.
ولكن حتى في العھد الجديد ھناك مشادة .ليس ھناك من تنظيم واضح لألحداث األخروية .وكثيراً ما
يستخدم سفر الرؤيا تلميحات من العھد القديم تصف النھاية بدالً من استخدام تعاليم يسوع )انظر متى ٢٤؛ مرقس
.(١٣
إنه يتبع النھج األدبي الذي استھله حزقيال ودانيال وزكريا ،ولكن تطور خالل الفترة ما بين العھدين
)األدب الرؤيوي اليھودي( .ولعل ھذه ھي طريقة يوحنا في ربط العھدين القديم والجديد .إنه يظھر النمط القديم
من تمرد البشر وتعھد ﷲ بالفداء .ولكن يجب أن نالحظ انه ورغم استخدام الرؤيا للغة العھد القديم وأشخاصه
وأحداثه ،إال أنه يُفسرھا على ضوء القرن األول في بيئة روما )انظر رؤيا .(٧ :١
المشادة الثانية) :التوحيد إزاء الشعب المختار(.
التركيز الكتابي ھو على إله واحد شخصي ،روحي ،خالق وفا ٍد )انظر خروج ١٠ :٨؛ أشعياء ٢٤ :٤٤؛
٢٢ -٢١ ،١٨ ،١٤ ،٧ -٥ :٤٥؛ ٩ :٤٦؛ إرميا  .(٧ -٦ :١٠فرادة وتمايز العھد القديم في زمنه كانت في
التوحيد الذي فيه .كل األمم المحيطة به كانت ُمشركة .وحدانية ﷲ ھي قلب اإلعالن في العقل القديم )انظر تثنية
 .(٤ :٦الخلق ھو مرحلة نحو ھدف الشركة بين ﷲ واإلنسان ،الذي ُخلق على صورته كشبھه )انظر تكوين :١
 .(٢٧ -٢٦ولكن اإلنسان تمرد ،وخطئ تجاه محبة ﷲ ،وقيادته ،وھدفه )انظر تكوين  .(٣محبة ﷲ وھدفه كانا
قويان جداً وأكيدان لدرجة أنه وعد بافتداء اإلنسانية الساقطة )انظر تكوين .(١٥ :٣
تنشا المشادة عندما يختار ﷲ أن يستخدم إنسانا ً واحداً ،عائلة واحدة ،أمة واحدة ليصل إلى بقية الجنس
البشري .اختيار ﷲ إلبراھيم واليھود كمملكة كھنة )انظر خروج  (٦ -٤ :١٩ولﱠد فيھم الكبرياء بدل الخدمة،
اإلقصاء بدل التضمين .دعوة ﷲ إلبراھيم كانت تشتمل على بركة مقصودة لكل البشر )تكوين  .(٣ :١٢يجب أن
نتذكر ونركز على فكرة أن االختيار في العھد القديم كان من أجل الخدمة ،وليس الخالص .كل بنو إسرائيل لم
يكونوا أبراراً أمام ﷲ ،ولم يخلصوا إلى األبد فقط استناداً على حق الوالدة عندھم )يوحنا ٥٩ -٣١ :٨؛ متى :٣
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 ،(٩بل باإليمان الشخصي والطاعة )تكوين  ،٦ :١٥وقد استُشھد بھا في رومية  .(٤لقد خسر إسرائيل رسالته
)الكنيسة ھي اآلن مملكة كھنة ،انظر ٦ :١؛  ٢بطرس  ،(٩ ،٥ :٢وحولوا التفويض إلى امتياز ،والخدمة إلى
موقف خاص .لقد اختار ﷲ واحداً ليختار الكل.
المشادة الثالثة) :العھود الشرطية إزاء العھود غير الشرطية(:
ھناك مشادة الھوتية أو مفارقة بين العھود الشرطية وغير الشرطية .صحيح من كل ريب أن
ھدف/مخطط ﷲ االفتدائي غير مشروط )تكوين  .(٢١ -١٢ :١٥ولكن تجاوب البشر المفوضين شرطي دائما ً.
نمط الـ "إذا ...فعندھا" يظھر في كال العھدين القديم والجديد .ﷲ أمين؛ البشر غير أمناء .ھذه المشادة
أحدثت الكثير من الفوضة والتشويش .المفسرون كانوا ينزعون إلى التركيز فقط على أحد "قرون المعضلة"،
أمانة ﷲ أو الجھد البشري ،سيادة ﷲ المطلقة أو إرادة البشر الحرة .كالھما كتابية وضرورية.
ھذا يتعلق باألخرويات ،وبعھود ﷲ في العھد القديم إلى إسرائيل .إن وعد ﷲ بذلك ،فھو يفي بوعده .ﷲ
أمين لوعوده؛ فسمعته على المحك )حزقيال  .(٣٨ -٢٢ :٣٦العھود الشرطية وغير الشرطية تلتقي في المسيح
)أشعياء  ،(٥٣وليس في إسرائيل .أمانة ﷲ القصوى تكمن في فداء كل من سيتوب ويؤمن ،وليس استناداً إلى من
ھو أبوك/أمك .المسيح ،وليس إسرائيل ،ھو المفتاح إلى جميع عھود ﷲ ووعوده .إن كان ھناك فترة الھوتية
فاصلة في الكتاب المقدس ،فھي ليست الكنيسة ،بل إسرائيل )أعمال  ٧وغالطية .(٣
رسالة إعالن اإلنجيل إلى العالم قد انتقلت إلى الكنيسة )متى ٢٠ -١٩ :٢٨؛ لوقا ٤٧ :٢٤؛ أعمال :١
 .(٨وال تزال عھداً شرطيا ً .ھذا ال يعني أن ﷲ قد رفض إسرائيل كليا ً )رومية  .(١١ -٩قد يكون ھناك مكان
وھدف يتعلقان بإسرائيل المؤمن في نھاية األزمنة )زكريا .(١٠ :١٢
المشادة الرابعة) :الصور األدبية في الشرق األدنى إزاء الصور الغربية(:
النوع األدبي ھو عنصر أساسي في تفسير الكتاب المقدس بشكل صحيح .نشأت الكنيسة وتطورت في
بيئة حضارية غربية )اليونان( .الحضارة الشرقية فيھا لغة مجازية واستعارية ورمزية أكثر بكثير من الصور
األدبية للحضارة الغربية المعاصرة .إنھا تركز على الناس ،والمناوشات واألحداث أكثر من الحقائق االفتراضية
المحكمة .لقد أخطأ المسيحيون في استخدام تاريخھم والصور األدبية في تفسير النبوءة الكتابية )في كل من العھد
القديم والجديد( .كل جيل وكيان جغرافي استخدم حضارته وثقافته وتاريخه ونمطه األدبي ليفسر الرؤيا .وكل
واحد منھم كان على خطأ .إنه لتعجرف أن نفكر أن الحضارة الغربية المعاصرة ھي بؤرة النبوءة الكتابية .النوع
األدبي الذي اختاره الكاتب األصلي الملھم ليكتب ھو عقد أدبي مع القارئ .سفر الرؤيا ليس سرداً تاريخيا ً .إنه
مزج للحرف )األصحاحات  ،(٣ -١والنبوءة ،واألدب الرؤيوي في معظمه.
ُ
ني .غرور
ع
مما
أقل
أو
األصلي
الكاتب
من الخطأ أن نجعل الكتاب المقدس يقول أكثر مما قصد
َ
المفسرين ودوغماتيّتھم ال تالئم أبداً سفراً مثل الرؤيا.
ً
الكنيسة لم تتفق أبداً على تفسير لسفر الرؤيا يمكن اعتباره صحيحا .ھ ﱢمي ھو أن أسمع وأتعامل مع كل
الكتاب المقدس ،وليس أجزاء مختارة معينة .الفكر الشرقي في الكتاب المقدس يقدم الحقيقة في ثنائيات حافلة
بشدة .الحضارة الغربية التي تميل نحو الحقائق االفتراضية ليست خطأ ولكن غير متوازنة .أعتقد أنه من الممكن
إزالة بضعة من الطرق غير النافذة على األقل في تفسير الرؤيا لمالحظة الھدف المتبدل فيھا بالنسبة إلى أجيال
متعاقبة من المؤمنين .من الواضح لمعظم المفسرين أن الريا يجب أن تُفسر على ضوء يومھا ذاته وشكلھا
األدبي .المقاربة التاريخية لسفر الرؤيا يجب أن تتناول ما كان ليفھمه القراء األوائل أو ما أمكنھم أن يفھموه .فمن
نواح كثيرة أضاع المفسرون المعاصرون معنى الكثير من الرموز في السفر .ھدف سفر الرؤيا األولي الرئيسي
ٍ
كان تشجيع المؤمنين المض َ
طھدين .لقد أظھر السفر سيطرة ﷲ على التاريخ )كما فعل أنبياء العھد القديم(؛ وأكد
السفر أن التاريخ يتحرك نحو نھاية معينة ،دينونة أو بركة )كما فعل أنبياء العھد القديم( .لقد أكد السفر في القرن
األول على المصطلحات الرؤيوية اليھودية ،محبة ﷲ ،وحضوره وقوته وسيادته المطلقة.
سفر الرؤيا أدى عمله بھذه الطرق الالھوتية نفسھا لكل جيل من المؤمنين .إنه يتنبأ عن الصراع الكوني
بين الخير والشر .تفاصيل القرن األول ربما نكون قد فقدناھا ،ولكن لم نفقد الحقائق القوية المعزية .عندما يحاول
المفسرون الغربيون المعاصرون فرض تفاصيل الرؤيا على تاريخھم المعاصر ،فإن نمط التفسيرات المغلوطة
يستمر.
من الممكن أن تصبح تفاصيل السفر حرفية بشكل مذھل من جديد )كما حصل في العھد القديم بالنسبة
إلى ميالد وحياة وموت المسيح( بالنسبة إلى الجيل األخير من المؤمنين وھم يواجھون ھجوم القائد المعادي
) ٢تسا  (٢والحضارة المناوئة له .ما من أحد يستطيع أن يعرف ھذه التحقيقات الحرفية للرؤيا إلى أن تصبح
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كلمات يسوع )متى ٢٤؛ مرقس ١٣؛ ولوقا  (٢١وبولس ) ١كور ١٥؛  ١تسا ٥ -٤؛ و ٢تسا  (٢أيضا ً واضحة
تاريخيا ً .التخمين ،والتحزير ،والدوغماتية جميعھا غير مالئمة .األدب الرؤيوي يسمح بھذه المرونة .الحمد
على الصور والرموز التي تتجاوز السرد التاريخي .ﷲ ھو المسيطر والمھيمن؛ إنه يسود؛ إنه يأتي.
معظم المعلّقين والمفسّرين المعاصرين تفوتھم فكرة النوع األدبي .المفسرون الغربيون المعاصرون
يسعون غالبا ً إلى نظام الھوتي منطقي واضح أكثر من اھتمامھم بأدب رؤيوي يھودي دراماتيكي رمزي
غامض .ھذه الحقيقة يعبر عنھا بشكل واضح  Ralph P. Martinفي مقالته "مقاربات إلى تفسير العھد الجديد"
في كتابه "تفسير العھد الجديد" الذي حرره  ،I. Howard Marshallفيقول:
"ما لم ندرك الصفة الدرامية في ھذه الكتابة وننتبه إلى الطريقة التي تُستخدم بھا اللغة
كعربة لنقل حقيقة دينية ،سنخطئ بشكل فادح في فھمنا للرؤيا ،ونحاول على نحو خاطئ أن
نفسر رؤاھا وكأنھا كتاب من النثر األدبي يھتم بوصف أحداث من تاريخ مبني على المالحظة
واالختبار ومليء بالبيانات والمعطيات .أن نحاول مستخدمين النھج األخير يعني أن ندخل في
كل أنواع مشاكل التفسير .واألخطر من ذلك أنه يقود إلى تحريف للمعنى األساسي للرؤيا
فنضل القيمة العظيمة لھذا الجزء من العھد الجديد كجزم درامي بلغة أسطورية يؤكد على
سيادة ﷲ في المسيح والمفارقة في دوره الذي يمزج بين االقتدار والمحبة )انظر ٦ ،٥ :٥؛
األسد ھو الحمل(" )ص.(٢٣٥ .
قال  W. Randolph Tateفي كتابه "تفاسير كتابية": Biblical Interpretations
"ما من نوع أدبي آخر للكتاب المقدس قد قُرأ بذاك الحماس المتقد مع نتائج مخيبة للغاية
مثل الرؤيا ،وخاصة سفر دانيال ورؤيا يوحنا .لقد عانى ھذا النوع األدبي من تاريخ كارثي من
سوء التفسير بسبب سوء فھم أساسي ألشكاله األدبية ،وبنيته ،وھدفه .بسبب زعمه أنه يكشف ما
سيحدث قريباً ،كانت الرؤيا تُرى كخارطة طريق إلى برنامج أحداث مستقبلية .الخلل المأساوي
في ھذه النظرة ھي االدعاء بأن إطار دالالت ومراجع األسفار ھي زمن القارئ المعاصر أكثر
منھا زمن الكاتب .ھذه المقاربة الغير الصحيحة لألدب الرؤيوي )وخاصة سفر الرؤيا( يتناول
بالجفرة تُستخدم فيھا األحداث المعاصرة لتفسير الرمز في
العمل األدبي وكأنه رسالة أو كتابة ِ
النص ...أوالً ،على المفسر أن يدرك أن األدب الرؤيوي ينقل رسائل من خالل الرمزية .ولتفسير
رمز حرفيا ً عندما يكون استعاريا ً يعني ببساطة سوء تفسير .المسالة ليست في ما إذا كانت أحداث
الرؤيا تاريخية .قد تكون األحداث تاريخية؛ قد تكون حدثت فعالً ،أو ربما تحدث ،ولكن الكاتب
يقدم أحداثا ً وينقل معاني من خالل الصور والنماذج الولية" )ص.(١٧٣ .
من كتاب "قاموس المجاز الكتابي" تحرير  ،Ryken, Wilhost and Longman IIIنقرأ:
"قُراء اليوم غالبا ً ما يرتبكون ويحتارون ويحبطون بسبب ھذا النوع األدبي .اللغة
المجازية غير المتوقعة والخبرات الخارجة عن ھذا العالم تبدو غريبة وغير منسجمة مع معظم
الكتابات المقدسة .مقاربة ھذا األدب من حيث القيمة الصورية يجعل قراء كثيرين يندفعون لتحديد
"ما الذي سيحدث عندما" ،وھكذا يفوتھم فھم المغزى من الرسالة الرؤيوية )ص.(٣٥ .
المشادة الخامسة) :ملكوت ﷲ حاضر ومع ذلك مستقبلي(:
ملكوت ﷲ حاضر ،ومع ذلك مستقبلي .ھذه المفارقة الالھوتية تصبح على أشدھا عندما نأتي إلى
األخرويات .إن كان المرء يتوقع تحقيقا ً حرفيا ً لكل نبوءات العھد القديم عن إسرائيل فعندھا يصبح الملكوت على
األغلب استعادة إلسرائيل إلى موضع جغرافي وتفوق الھوتي .وھذا سيعني بالضرورة أن الكنيسة تُختطف سراً
في األصحاح  ٥وأن األصحاحات الباقية تتعلق بإسرائيل )ولكن ال حظوا رؤيا .(١٦ :٢٢
على كل حال ،إن كان التركيز ھو على الملكوت وقد دشنه المسيا الموعود في العھد القديم ،فھو حاضر
إذاً مع المجيء األول للمسيح ،وعندھا يصبح التركيز على تجسد وحياة وتعاليم وموت وقيامة المسيح .التركيز
ص حالي .لقد جاء الملكوت ،وتحقق العھد القديم بتقديم المسيح الخالص للجميع ،وليس
الالھوتي ھو على خال ٍ
حكمه األلفي على البعض.
صحيح تماما ً أن الكتاب المقدس يتكلم عن مجيئي المسيح ،ولكن أين يجب وضع التركيز؟ يبدو لي أن
نواح عديدة
معظم نبوءات العھد القديم تركز على المجيء األول ،وتأسيس الملكوت المسياني )دانيال  .(٢ومن
ٍ
ھذا متناظر مع الحكم األبدي )دانيال  .(٧في العھد القديم يكون التركيز على حكم ﷲ األبدي ،ومع ذلك فآلية
تجلي أو إظھار ذلك الحكم ھو خدمة المسيّا ) ١كور  .(٢٧ -٢٦ :١٥المسالة ليست أيھما الصحيح؛ فكالھما
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صحيح ،ولكن المسألة ھي أين التركيز؟ البد من القول أن بعض المفسرين يركزون كثيراً على الحكم األلفي
للمسيّا )رؤيا  (٢٠لدرجة أنه يفوتھم التركيز الكتابي على الحكم األبدي لآلب .حكم المسيح ھو حدث تمھيدي.
وكما أن مجيئي المسيح كانا غامضين في العھد القديم ،فكذلك كان الحكم المؤقت للمسيّا.
المفتاح إلى كرازة يسوع وتعليمه ھو ملكوت ﷲ .إنه حاضر )في الخالص والخدمة( ،وفي نفس الوقت
مستقبلي )في االنتشار والقدرة( .سفر الرؤيا ،إن كان يركز على الحكم األلفي المسياني )رؤيا  ،(٢٠ھو تمھيدي
وليس نھائي )رؤيا  .(٢٢ -٢١من الواضح من العھد القديم أن الحكم المؤقت ضروري؛ وفي الواقع ،الحكم
المسياني الوارد ذكره في دانيال  ٧أبدي وليس ألفيا ً.
المشادة السادسة) :العودة الوشيكة للمسيح إزاء المجيء الثاني  Parousiaالمؤجل(:
ت قريبا ً جداً ،وبشكل مفاجئ وغير متوقع )متى ٢٣ :١٠؛ ،٢٧ :٢٤
تعلّم معظم المؤمنين أن يسوع آ ٍ
٤٤ ،٣٤؛ مرقس ١ :٩؛ ٣٠ :١٣؛ رؤيا ٣ ،١ :١؛ ١٦؛ ١١ :٣؛  .(٢٠ ،١٢ ،١٠ ،٧ :٢٢ولكن كل جيل
مترقب من المؤمنين حتى اآلن كان مخطئا ً .فورية عودة المسيح ھو رجاء قوي موعود لكل جيل ،ولكنه واقع
بالنسبة لجيل واحد )وھذا الجيل جيل مضطھَد( .على المؤمنين أن يعيشوا وكأن المسيح سيأتي غداً ،ولكن
يخططوا ويحققوا المأمورية العظمى )متى  (٢٠ -١٩ :٢٨إن توانى.
بعض المقاطع في األناجيل )انظر مرقس ١٠ :١٣؛ لوقا ٢ :١٧؛  (٨ :١٨ورسالتي تسالونيكي األولى
والثانية تستند إلى مجيء ثاني مؤجل )المجيء الثاني للمسيح( .ھناك بعض أحداث تاريخية يجب أن تجري أوالً:
 -١تبشير على مستوى العالم برمته )متى ١٤ :٢٤؛ مرقس .(١٠ :١٣
 -٢استعالن "إنسان الخطية" )متى ١٥ :٢٤؛  ٢تسا ٢؛ رؤيا .(١٣
 -٣االضطھاد العظيم )متى ٢٤ ،٢١ :٢٤؛ رؤيا .(١٣
ھناك غموض مقصود )انظر متى ٥١ -٤٢ :٢٤؛ مرقس ِ .(٣٦ -٣٢ :١٣عشْ كل يوم وكأنه يومك
األخير ولكن خطط واستعد للخدمة المستقبلية.
التناغم والتوازن:
البد من القول أن المدارس المختلفة في التفسير األخروي المعاصر جميعھا تملك أنصاف حقائق .إنھم
يوضحون ويفسرون بعض النصوص بشكل جيد .تكمن المشكلة في التناغم والتوازن .غالبا ً ما تكون ھناك
مجموعة من االفتراضات المسبقة التي تستخدم النص الكتابي لملء الھيكل الالھوتي المحدد مسبقا ً .الكتاب
المقدس ال يعلن عن علم أخرويات منطقي تسلسلي تاريخي نظامي .إنه مثل ألبوم العائلة .الصور حقيقية ،ولكن
ال تكون دائما ً مرتبة حسب التسلسل من حيث الفحوى والتتابع المنطقي .بعض الصور سقط من األلبوم وأجيال
الحقة من أعضاء العائلة ال تعرف بالضبط كيف تعيدھا إلى مكانھا الصحيح .المفتاح إلى التفسير الصحيح للرؤيا
ھو فھم قصد الكاتب األصلي كما يعلن عنه في اختياره للنوع األدبي .معظم المفسرين يحاولون أن يستخدموا
أداوتھم التفسيرية وإجراءاتھم من أنواع أدبية أخرى في تفسيرھم للرؤيا .إنھم يركزون على العھد القديم بدالً من
السماح لتعاليم الرسول بولس من أن تضع البنية الالھوتية وأن تترك للرؤيا نفسھا أن توضح نفسھا.
أعترف أني أقارب ھذا التفسير عن الرؤيا مع بعض التخوف والتوجس ،ليس بسبب لعنة رؤيا -١٨ :٢٢
 ،١٩بل بسبب مستوى الجدل الذي أحدثه تفسير ھذا السفر وال يزال موجوداً وسط شعب ﷲ .إني أعشق إعالن
ﷲ .إنه يبقى حقيقيا ً في حين كل البشر كاذبون )رومية  .(٤ :٣أرجو أن تستخدموا ھذا التفسير كمحاولة
لتحريض الفكر وليس بشكل قطعي كعمود إشارة وليس كخارطة طريق ،على سبيل القول "ماذا لو" ،وليس
"ھكذا يقول الرب" .لقد واجھت نقائصي الذاتية ،ونھجي ،وبرنامجي الالھوتي .ورأيت أيضا ً تلك الخاصة
بالمفسرين اآلخرين .يبدو غالبا ً أن الناس يجدون في الرؤيا ما يتوقعون أن يجدوا .ويُساء فھم النوع األدبي.
على كل حال ،إنه في الكتاب المقدس لھدف معين .موضعه ليكون "كلمة" ختامية لم يكن بالصدفة .إن
فيه رسالة من ﷲ إلى أوالده في كل جيل وجميع األجيال .ﷲ يريدنا أن نفھم .دعونا نتعاون ال أن نتجادل
ونختلف؛ دعونا نؤكد ما ھو واضح ومركزي ،وليس كل ما يمكن أو يُحتمل أن يكون حقيقيا ً .وليساعدنا ﷲ
جميعا ً.
ش َرةَ" .ھذا ھو الفعل ב”ר ) Piel ،BDB 142اسم فاعل( والذي يعني "نقل الخبر السار" .ويشير ھنا
 " ُمبَ ﱢ
إلى رسالة الرحمة بفداء الرب وقبوله )أش ] ٩ :٤٠مرتين[؛ ٢٧ :٤١؛ ] ٧ :٥٢مرتين[؛ ناحوم  .(١٥ :١يقتبس
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بولس من أش  ٧ :٥٢في رو  ١٦ :١٠ويربط النبأ السار بالمسيح )رو  ١٦ :١٠يستشھد بـ أش  .(١ :٥٣يُوصف
إنجيل )بشارة( المسيح بأنه "الخبر السار" في العھد الجديد.
 "الَ ت ََخا ِفي" .ھذا الفعل )Qal ،BDB 431, KB 432ناقص( ھو في المعنى صيغة أمر ،يشير إلى
أورشليم )شعب ﷲ( .الخطيئة تسبب الخوف .ولكم قال ﷲ ھذا لشعبه! )أش ١٤ ،١٣ ،١٠ :٤١؛ ٥ ،١ :٤٣؛
] ٨ ،٢ :٤٤كلمات مختلفة[؛ ١٢ ،٧ :٥١؛ .(١٤ ،٤ :٥٤
 "قُولِي لِ ُمد ُِن يَ ُھو َذا" .أولئك الذين ينسبون السفر إلى كاتب الحق في فترة ما بعد السبي بدالً من أن ينسبوه
إلى أشعياء يواجھون مشكلة في تفسير ھذا الشاھد ألن كل المدن كان نبوخذنصر الثاني قد د ّمرھا عام  ٥٨٦ق.م.
 " ُھ َو َذا إِل ُھ ِك" .ﷲ مع شعبه .زمان االنتظار قد ولّى )أش ٩ :٢٥؛ ٨ :٢٦؛ ٢ :٣٣؛ ٣١ :٤٠؛ ٢٣ :٤٩؛
٥ :٥١؛ .(٩ :٦٠
سيﱢ ُد ال ﱠر ﱡب" .ھذه حرفيا ً "الرب أدوناي  ،"Adonaiوالتي تترجم إلى "الرب ربي" )مز .(١ :١١٠
" ١٠ :٤٠ال ﱠ
ففي العبرية يستخدمون كلمة "أدون  "adonوالتي تدل على سيد ،مالك ،زوج ،رب.
 " ِذ َرا ُعهُ ت َْح ُك ُم لَه" .ھذه عبارة اصطالحية سامية وصفية تجسيدية )انظر الموضوع الخاص على أش :٤١
 (٢تدل على الفعل والقوة اإللھيين .من أش ٧ -٦ :٩؛ ٥ -١ :١١؛ وميخا ٥ -٢ :٥أ ،نعلم أن ھذا يشير إلى واكلة
المسيّا )مز .(١١٠
موضوع خاص :المسيّا
ھذا الموضوع مأخوذ من تعليق في تفسيري لدانيال  .٦ :٩الصعوبة في تفسير ھذه اآلية ھي بسبب المعاني
المحتملة المرتبطة بكلمة المسيا أو الممسوح ).(BDB 603
 -١استُخدمت للداللة على الملك اليھودي ) ١صم ١٠ :٢؛ (٣ :١٢
 -٢استُخدمت لإلشارة إلى الكھنة اليھود )ال (٥ ،٣ :٤
 -٣استُخدمت مع كورش )أش (١ :٤٥
 -٤البند  ١والبند  ٢مندمجان في المزمور  ١١٠وزكريا ٤
 -٥استُخدمت لإلشارة إلى مجيء ﷲ الخاص ،الملك الذي من نسل داود ليُدخل الدھر الجديد من البر.
أ -نسل يھوذا )تك (٤ :٤٩
ب -بيت يسّى ) ٢صم (٧
ج -الحكم الكوني )مز ٢؛ أش ٦ :٩؛ ٥ -١ :١١؛ ميخا  ٤ -١ :٥وما تالھا(
أنا شخصيا ً أميل إلى مطابقة "الممسوح" مع يسوع الناصري بسبب ما يلي:
 -١إدخال الملك األبدي في دانيال  ٢خالل اإلمبراطورية الرابعة
 -٢إدخال "ابن اإلنسان" في دا  ١٣ :٧إذ يُعطى حكما ً أبديا ً
 -٣العبارات التي تدل على الفداء في دا  ،٢٤ :٩والتي تصل إلى ذروة تاريخ العالم الساقط
 -٤استخدام يسوع لسفر دانيال في العھد الجديد )مت ١٥ :٢٤؛ مر .(١٤ :١٣
 "أُ ْج َرتُهُ َم َعهُ َو ُع ْملَتُهُ قُدﱠا َمهُ" .ھذه العبارة بالضبط نجدھا أيضا ً في أش  ١١ :٦٢ويل ّمح إليھا في رؤ :٢٢
 .١٢تتكلم اآلية  ١٠عن الحضور الشخصي )أش ١٠ :٤١أ( .لقد جاء عمانوئيل )أش .(١٤ :٧
راع )مز ٢٣؛ ١ :٨٠؛ إر ١٠ :٣٠؛ حز -١١ :٣٤
َ " ١١ :٤٠ك َر ٍ
اع" .الرب ،القدير )أش  ،(١٠ :٤٠ھو أيضا ً ٍ
ّ
ً
 .(١٦الحظ أنه في حز  ٢٤ -٢٣ :٣٤أيضا يعين الرب المسيّا ليمثله .يسوع ھو "الراعي الصالح" )يو  .(١٠إنه
الراعي الـ "مجروح" الذي يرد ذكره في زكيا  ١٢ -١١وأش .١٢ :٥٣ -١٣ :٥٢
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١٧ -١٢ :٤٠ :
ش ْب ِر
ت ِبال ﱢ
اس ال ﱠ
"َ ١٢منْ َكا َل بِ َكفﱢ ِه ا ْل ِميَاهَ َوقَ َ
س َما َوا ِ
ض
َو َكا َل ِبا ْل َك ْي ِل تُ َر َ
اب األَ ْر ِ
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َان؟
ان َواآل َكا َم ِبا ْل ِميز ِ
َو َوزَ نَ ا ْل ِجبَا َل بِا ْلقَبﱠ ِ
ﱢ
شي ُرهُ يُ َعل ُمهُ؟١٤
اس ُر َ
َ ١٣منْ قَ َ
وح ال ﱠر ﱢب َو َمنْ ُم ِ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ﱠ
ق
يق ال َح ﱢ
َم ِن ا ْ
ستَشَا َرهُ فأف َھ َمهُ َو َعل َمهُ فِي ط ِر ِ
س ِبي َل ا ْلفَ ْھ ِم.؟
َو َعلﱠ َمهُ َم ْع ِرفَةً َو َع ﱠرفَهُ َ
ب.
س ُ
َان ت ُْح َ
ُ ١٥ھ َو َذا األُ َم ُم َكنُ ْقطَ ٍة ِمنْ َد ْل ٍو َو َك ُغبَا ِر ا ْل ِميز ِ
ُھ َو َذا ا ْل َج َزائِ ُر يَ ْرفَ ُع َھا َك ُدقﱠ ٍة!
س َكافِيا ً لِ ِإليقَا ِد
َ ١٦ولُ ْبنَانُ لَ ْي َ
َ
س َكافِيا ً لِ ُم ْح َرق ٍة.
َو َحيَ َوانُهُ لَ ْي َ
ُ ١٧ك ﱡل األُ َم ِم َكالَ ش َْي ٍء قُدﱠا َمهُ.
ب ِع ْن َدهُ".
س ُ
اط ِل ت ُْح َ
ِمنَ ا ْل َعد َِم َوا ْلبَ ِ
 ١٧ -١٢ :٤٠تصف اآليات في أش ١١ -٩ :٤٠ؤ رسالة فحواھا حضور الرب الشخصي كمخلّص ،بينما أش
 ١٧ -١٢ :٤٠تصفه كخالق.
-١
َكا َل ِب َكفﱢ ِه ْال ِميَاهَ )أي أنه ھو المتح ّكم والمنظّم لمياه الشواش األصلية( ،أش .١٢ :٤٠
ت بِال ﱢشب ِْر ،أش .١٢ :٤٠
-٢
قَ َ
اس ال ﱠس َما َوا ِ
ْ
ْ
ْ
ﱠان َواآل َكا َم بِال ِميزَان"( ]موازاة عبرية[( ،أش .١٢ :٤٠
-٣
أمر بجفاف األرض )" َو َزنَ ال ِجبَا َل ِبالقَب ِ
ﱢ
َ
اس رُو َح الرﱠبﱢ  ،بدون ُم ِشير يُ َعل ُمهُ ،أش .١٤ -١٣ :٤٠
-٤
ق َ
ّ
مقارنة بقدرة ﷲ
-٥
الخالقة وذكائه ،يُعتب ُر البش ُر ال شيء مقابله )أش  ٨ -٦ :٤٠تشابه أيوب -٣٨
 ،(٤١أش .١٧ -١٥ :٤٠
َ " ١٢ :٤٠منْ َكا َل بِ َكفﱢ ِه ا ْل ِميَاهَ" .كل األفعال في أش  ١٢ :٤٠ھي تامة )أي أعمال مكتملة( .ھذه سلسلة من
األسئلة تتوقع أن يكون الجواب بالنفي عليھا .إنھا تشابه سفر أيوب  ،٤١ -٣٨حيث أجاب ﷲ على أسئلة أيوب
بأن أ ّكد له سيادته وسلطانه .اآلية  ١٢مشابھة جداً ألش .٢٦ :٤١
الحظ التوازي.
ﱢ
كا َل بِ َكف ِه.(BDB 551, KB 547) -
-١
َ
اس.(BDB 1067, KB 1733) -
-٢
ق َ
َكا َل بِ ْال َكي ِْل.(BDB 465, KB 463) -
-٣
َو َزنَ .(BDB 1053, KB 1642) -
-٤
ً
كل ھذه األفعال استعارية مجازية تشير إلى عمل الخالق .رواية تكوين  ١للخلق ھي أيضا بلغة مجازية تشير إلى
ﷲ يسيطر وينظّم ويحفظ الكون .ھناك كتاب جيد حول ھذا الموضوعThe Lost World of Genesis :
 ،One.للكاتب .John H. Walton
" .١٤ – ١٣ :٤٠من" في ھذه اآليات الثالث تعود إلى الجموع في أش  .٣ -١ :٤٠وھذا يعني أنھا تدل على
مجلس المشورة السماوية .ھؤالء الخ ّدام المالئكيون يمكن أن نراھم في:
المقاطع التي تحوي الضمير "نا" في تكوين ١و٦
-١
 ١مل ٢٣ -١٩ :٢٢
-٢
أيوب ١٢ -٦ :١؛ ٧ ،٦ -١ :٢
-٣
دانيال ٢٦ ،١٠ :٧
-٤
وح ال ﱠر ﱢب" .اآليتان  ١٣و ١٤متوازيتان .ليس في ھذا المقطع إشارة إلى الثالوث القدوس،
اس ُر َ
َ " ١٣ :٤٠منْ قَ َ
بل ھو مقطع من العھد القديم ،يشبه كثيراً اآلية تك  ،١:٢التي تتحدث عن "الروح القدس" على أنه حضور ﷲ
)انظر الموضوع الخاص على أش .(٧ :٤٠
موضوع خاص :الثالوث القدوس:

٥٣

الحظوا فعالية أقانيم الثالوث القدوس جميعا ً في سياق نصوص موحدة .إن عبارة "الثالوث القدوس" قد ابتكر
كلماتھا أوالً ترتليان ،وھي ليست عبارة كتابية ،ولكن المفھوم شائع ومنتشر.
أ -األناجيل
 -١متى ١٧ -١٦ :٣؛  ،١٩ :٢٨و)التوازيات(
 -٢يوحنا ٢٦ :١٤
ب -أعمال الرسل -أعمال ٣٩ -٣٨ ،٣٣ -٣٢ :٢
ج -بولس
 -١رومية ٥ -٤ :١؛ ٥ ،١ :٥؛ ١٠ -٨ ،٤ -١ :٨
 ١ -٢كور ١٠ -٨ :٢؛ ٦ -٤ :١٢
 ٢ -٣كور ٢١ :١؛ ١٤ :١٣
 -٤غالطية ٦ -٤ :٤
 -٥أف ١٧ ،١٤ -٣ :١؛ ١٨ :٢؛ ١٧ -١٤ :٣؛ ٦ -٤ :٤
 ١ -٦تسا ٥ -٢ :١
 ٢ -٧تسا ١٣ :٢
 -٨تيطس ٦ -٤ :٣
د -بطرس ١ -بط ٢ :١
ھـ -يھوذا -اآليات ٢١ -٢٠
ً
الجمع في ﷲ يُشار إليھا تلميحا في العھد القديم
أ -استخدام الجمع
 -١االسم إيلوھيم ھو جمع ،ولكن عندما يُستخدم لإلشارة إلى ﷲ فيأخذ فعالً مفرداً.
 -٢الـ "نا" في تك ٢٧ -٢٦ :١؛ ٢٢ :٣؛ ٧ :١١
ب -مالك الرب كان ممثالً منظوراً عن ﷲ
 -١تك ١٣ -٧ :١٦؛ ١٥ -١١ :٢٢؛ ١٣ ،١١ :٣١؛ ١٦ -١٥ :٤٨
 -٢خروج ٤ ،٢ :٣؛ ٢١ :١٣؛ ١٩ :١٤
 -٣قضاة ١ :٢؛ ٢٣ -٢٢ :٦؛ ٢٢ -٣ :١٣
 -٤زكريا ٢ -١ :٣
ج -ﷲ وروحه منفصالن ،تك ٢ -١ :١؛ مز ٣٠ :١٠٤؛ أش ١١ -٩ :٦٣؛ حز ١٤ -١٣ :٣٧
د -ﷲ )يھوه( والمسيّا )أدون( منفصالن ،مز ٧ -٦ :٤٥؛ ١ :١١٠؛ زك ١١ -٨ :٢؛ ١٢ -٩ :١٠
ھـ -المسيا والروح القدس منفصالن ،زك ١٠ :١٢
و -الثالثة جميعا ً يأتي ذكرھم في أش ١٦ :٤٨؛ ١ :٦١
ألوھية المسيح وأقنومية الروح القدس سببت مشاكل للمؤمنين األوائل التوحيديين والمتزمتين.
 -١ترتليان -جعل االبن تابعا ً لآلب
 -٢أوريجانوس  -جعل الجوھر اإللھي لالبن والروح القدس ثانويان تابعان
 -٣آريوس -أنكر ألوھية االبن والروح القدس
بتجل متتابع نفسه ،كآب ثم كابن ثم كروح قدس.
 -٤المونارخية -اعتقدت
ٍ
ً
الثالوث القدوس صيغة تطورت تاريخيا مستندة على المادة الكتابية.
 -١األلوھية الكاملة ليسوع ،معادلة لآلب ،وتم تأكيدھا في عام  ٣٢٥م .في مجمع نيقية
 -٢األقنومية واأللوھية الكاملتين للروح القدس تعادل التي لآلب واالبن وتم تأكيدھا في مجمع
القسطنطينية عام  ٣٨١م.
 -٣عقيدة الثالوث القدوس عبر عنھا بشكل كامل أوغسطين في كتابه )(De Trinitate
ھناك سر حقا ً ھنا .ولكن العھد الجديد يبدو أنه يؤكد جوھراً إلھيا ً واحداً في ثالث تجليات أقنومية أبدية
سرمدية.

٥٤

ق" .الحظ التوازي" .طريق" ھي خلفية العھد القديم إلى مفھوم "الطريق"
يق ا ْل َح ﱢ
َ " ١٤ :٤٠و َمنْ َعلﱠ َمهُ فِي طَ ِر ِ
في العھد الجديد ،والذي استخدمته الكنيسة األولى في أعمال الرسل .يدل ھذا على اإليمان الكتابي كشركة حياة
مع ﷲ أسلوبا ً للحياة.
بالنسبة إلى موضوع "الحق/العدل" انظر الموضوع الخاص أدناه .ھذه اآلية في جوھرھا ھي تأكيد على التوحيد.
موضوع خاص :القاضي ،والدينونة ،والعدالة )טפת( في أشعياء:
ھذه المفردات ) (BDB 1047تُستخدم بشكل واسع في العھد القديم ،(NIDOTTE) .المجلد  ،٤ص.
 ،٢١٤ومتمايزة في انتشارھا ومغزاھا:
 -١في أسفار موسى الخمسة  % ١٣قضاة بشر
 -٢األسفار التاريخية  % ٣٤قادة بشر
 -٣األدب الحكمي  % ٢٢نشاط ديني
 -٤األنبياء  % ٣١معظم النشاط الديني
الحظ الجدول التالي:
ض قضاة إسرائيل المثاليين قضاة إسرائيل الفعليين
كقا
ا
ي
المس
ض
ّ
ٍ
الرب يھوه كقا ٍ
٢ :٣
٢٣ ،٢١ ،١٧ :١
٧ :٩
٤ :٢
٧ :٥
٨ :٢٦
٤ ،٣ :١١
١٤ :٣
٢ :١٠
١ :٥٦
٥ :١٦
٤ :٤
١٥ ،١٤ ،١١ ،٩ ،٤ :٥٩
٨ ،٢ :٥٨
١ :٣٢
١٦ :٥
١٤ :٤٠
٢٦ ،١٧ ،٦ :٢٨
٤ ،٣ ،١ :٤٢
١٨ :٣٠
٥ ،٤ :٥١
٢٢ ،٥ :٣٣
٨ :٥٣
٨ :٦١
١٦ :٦٦
كان على إسرائيل أن يعكس شخصية الرب يھوه إلى األمم .وقد أخفق ،ولذلك فقد رفع الرب إسرائيليا ً
"مثاليا ً" ليحقق إعالنه الشخصي إلى العالم )أي المسيّا ،يسوع الناصري ،المسيح ،انظر أشعياء :٥٣ -١١ :٥٢
.(١٢
 ھذه اآلية ھي في جوھرھا ھي تأكيد على التوحيد .انظر الموضوع الخاص أدناه.
موضوع خاص :التوحيد
فكرة "التوحيد" )أي إله واحد أوحد فقط( ،ليست فقط "ﷲ العلي" الذي في ديانات تعدد اآللھة أو إله
الخير في الثنوية اإليرانية )الزرادشتية( ،ھي فكرة فريدة ومتميزة في إسرائيل )إبراھيم  ٢٠٠٠قبل الميالد(.
ھناك استثناء وحيد نادر نجده في مصر )آمنھوتب الرابع ،والمعروف أيضا ً باسم أخناتون ١٣٥٠ -١٣٦٧ ،أو
 ١٣٦١ -١٣٨٦ق.م.(.
ھذا المفھوم يتم التعبير عنه بعبارات مختلفة في العھد القديم:
 " -١ليس مثل ﷲ  ،"Elohimخر ١٠ :٨؛ ١٤ :٩؛ تث ٢٦ :٣٣؛  ١مل ٢٣ :٨
 " -٢الرب ھو اإلله .ليس آخر سواه" ،تث ٣٩ -٣٥ :٤؛ ٣٩ :٣٢؛  ١صم ٢ :٢؛  ٢صم ٣٢ :٢٢؛ أش
٢١ :٤٥؛ ٨ ،٦ :٤٤؛ ٢١ ،٦ :٤٥
" -٣الرب إلھنا رب واحد" ،تث ٤ :٦؛ رو ٣٠ :٣؛  ١كور ٦ ،٤ :٨؛  ١تيم ٥ :٢؛ يع ١٩ :٢
" -٤ال مثل لك يا رب" ٢ ،صم ٢٢ :٧؛ إر ٦ :١٠؛ ٥
" -٥أنت ھو اإلله وحدك" ،مز ١٠ :٨٦؛ أش ١٦ :٣٧
" -٦قبلي لم يصور إله وبعدي ال يكون" ،أش .١٠ :٤٣
" -٧أنا الرب وليس آخر .ال إله سواي" ،أش .٢٢ ،٦ ،٥ :٤٥
وليس آخر .ليس إله" ،أش .١٨ ،١٤ :٤٥
ك وحدك ﷲ
" -٨في َ
َ

٥٥

ليس ِسواي" ،أش .٢١ :٤٥
َ " -٩
" -١٠أنا ﷲ وليس آخر .اإلله وليس مثلي" ،أش .٩ :٤٦
ال بد من اإلقرار أن العقيدة األساسية الحاسمة تم اإلعالن عنھا بطريقة تدريجية .التصريحات األولية يمكن
فھمھا على أنھا إشارة إلى الوحدانية ال َم ُشوبة ،١٠أو التوحيد العملي )ھناك آلھة أخرى ،ولكن إله واحد فقط
بالنسبة لنا ،خر ١١ :١٥؛ ٥ -٢ :٢٠؛ تث ٢٨ :٣؛  ١مل ٢٣ :٨؛ مز ١٨ :٨٣؛ .(٨ :٨٦
النصوص األولى التي تبدأ باإلشارة إلى الوحدانية/الفردانية )التوحيد الفلسفي( تأتي باكراً في )خر ١٠ :٨؛
١٤ :٩؛ تث ٣٩ ،٣٥ :٤؛  .(٢٦ :٣٣التصريحات الكاملة والتامة نجدھا في أش ) ٤٦ -٤٣أش ١١ :٤٣؛ :٤٤
٨ ،٦؛ ١٤ ،٧ :٤٥؛  .(٩ ،٥ :٤٦يل ّمح العھد الجديد إلى تث  ٤ :٦في رو ٣٠ :٣؛  ١كور ٦ ،٤ :٨؛ أف ٦ :٤؛
 ١تيم ٥ :٢؛ ويع .١٩ :٢
استشھد يسوع بھا على أنھا الوصية األولى في مت ٣٧ -٣٦ :٢٢؛ مر ٣٠ -٢٩ :١٢؛ لو  .٢٧ :١٠يؤكد
العھد القديم ،والعھد الجديد أيضاً ،على وجود الكائنات الروحية األخرى )األرواح الشريرة ،والمالئكة( ،ولكن
على إله واحد فقط خالق/فا ٍد )الرب ،تك .(١ :١
يتميز التوحيد الكتابي بما يلي:
 -١ﷲ واحد وال مثل له )علم الوجود افتراضي ،وليس محدداً(.
 -٢ﷲ شخصي )تك ٢٧ -٢٦ :١؛ .(٨ :٣
 -٣ﷲ لديه أخالق رفيعة )٦ :٣٤؛ نح ١٧ :٩؛ مز .(١٠ -٨ :١٠٣
 -٤ﷲ خلق البشر على صورته )تك  (٢٧ -٢٦ :١ألجل أن يكونوا في شركة معه )أي البند  .(٢إنه إله
غيور )خر .(٥ -٢ :٢٠
ومن العھد الجديد:
ّ
 -١ﷲ له ثالثة تجليات شخصية أبدية )انظر الموضوع الخاص :الثالوث القدوس(.
تام وكامل في يسوع )يو ١٤ -١ :١؛ كول ١٦ -١٥ :١؛ عب .(٣ -٢ :١
 -٢ﷲ أعلن بشكل ٍ
 -٣مخطط ﷲ األبدي لفداء البشرية الساقطة ھو الذبيحة القربانية البنه الوحيد )أش ٥٣؛ مر ٤٥ :١٠؛ ٢
كور ٢١ :٥؛ فيل ١١ -٦ :٢؛ عبرانيين(.
س
س ُ
َان ت ُْح َ
بُ .ھ َو َذا ا ْل َجزَا ِئ ُر يَ ْرفَ ُع َھا َك ُدقﱠ ٍة! َولُ ْبنَانُ لَ ْي َ
ُ " ١٧ -١٥ :٤٠ھ َو َذا األُ َم ُم َكنُ ْقطَ ٍة ِمنْ َد ْل ٍو َو َك ُغبَا ِر ا ْل ِميز ِ
ع◌َ ◌ُ ْن َدهُ" .ھذا
س ُ
َكافِيا ً لِ ِإليقَا ِد َو َحيَ َوانُهُ لَ ْي َ
اط ِل ت ُْح َ
س َكافِيا ً لِ ُم ْح َرقَ ٍةُ .ك ﱡل األُ َم ِم َكالَ ش َْي ٍء قُدﱠا َمهُِ .منَ ا ْل َعد َِم َوا ْلبَ ِ
ب ِ
تأكيد على قوة ﷲ )إر  ،(١٠ :١٠وليس على نقص عنايته أو رحمته للشعوب .لقد أرسل الرب يسوع لفداء
الجنس البشري برمته .ولكن الشعوب المتمردة سوف تدان )١٣ :١٧؛ .(٧ ،٥ :٢٩
موضوع خاص :مخطط الرب الفدائي األبدي
يجب أن أعترف لكم أيھا القرّاء بأني منحا ٌز في ھذه النقطة .الالھوت النظامي عندي ليس الكالفينية وال
التدبيرية ،بل المأمورية الكرازية العظمى )أي متى ٢٠ -١٨ :٢٨؛ لوقا ٤٧ -٤٦ :٢٤؛ أعمال  .(٨ :١أعتقد أن
ﷲ كان لديه مخطط أبدي لفداء كل البشر )تكوين ١٥ :٣؛ ٣ :١٢؛ خروج ٦ -٥ :١٩؛ إرميا ٣٤ -٣١ :٣١؛
حزقيال ١٨؛ ٣٩ -٢٢ :٣٦؛ أعمال ٢٣ :٢؛ ١٨ :٣؛ ٢٨ :٤؛ ٢٩ :١٣؛ رومية -٢١ ،٢٠ -١٩ ،١٨ -٩ :٣
 ،(٣١كل ھذه ُخلِقَت على صورته ومثاله )تكوين  .(٢٧ -٢٦ :١كل عھود العھد القديم متحدة في المسيح
)غالطية ٢٩ -٢٨ :٣؛ كولوسي  .(١١ :٣يسوع ھو سر ﷲ ،كان ُمحتجبا ً ولكنه اآلن ُمعلن )انظر أفسس :٢
 .(١٣ :٣ -١١إنجيل العھد الجديد ،وليس إسرائيل ،ھو المفتاح للكتاب المقدس.
ُلون كل تفسيري للكتاب المقدس .إني أقرأ كل النصوص من خالله .إنه انحياز بالتأكيد
ھذا الفھم المسبق ي ﱢ
)كل المفسّرين لديھم ھذه( ،ولكنھا افتراضات مسبقة مستندة إلى الكتاب المقدس.
التركيز في التكوين  ٢ -١ھو أن الرب يخلق مكانا ً حيث يستطيع ھو وأسمى مخلوقاته ،البشر ،أن يتمتعوا
بالشركة معا ً )تك ٢٧ ،٢٦ :١؛  .(٨ :٣الخليقة المادية ھي مرحلة في ھذا البرنامج اإللھي العالقاتي.
وصفه القديس أوغسطينوس على أنه فراغ يحدثه ﷲ في كل شخص لكي يمتأل فقط با نفسه ووحده.
-١
 C. S. Lewisدعا ھذا الكوكب "الكوكب الملموس" )أي أعده ﷲ للبشر(.
-٢
 - 10الوحدانية ال َم ُشوبة :(henotheism) :عبادة إله واحد ولكن من غير إنكار لوجود آلـھة أخرى] .المترجم[.

٥٦

ھناك عدة تلميحات في العھد القديم إلى ھذا البرنامج اإللھي.
تك  ١٥ :٣ھي أول وعد بأن الرب سوف لن يترك البشر في حالتھم المتردية من الفوضى العارمة
-١
المتأتية عن الخطية والتمرد .إنھا ال تشير إلى إسرائيل ألنه ليس ھناك إسرائيل أو شعب عھد ،إلى أن
تأتي الدعوة إلبراھيم في تكوين ١٢
تك  ٣ -١ :١٢ھي الدعوة األولية للرب واإلعالن األول إلبراھيم الذي سيصبح شعب العھد ،إسرائيل.
-٢
ولكن حتى في ھذه الدعوة األولية ،كان ﷲ ينظر إلى كل العالم .الحظ تك .٣ :١٢
في خر ) ٢٠تث  (٥أعطى ﷲ ناموسه لموسى ليرشد شعبه الخاص .الحظ أنه في خر  ٦ -٥ :١٩الرب
-٣
يعلن لموسى العالقة الفريدة التي سيتمتع بھا بنو إسرائيل.
ولكن الحظ أيضا ً أنھم قد اختيروا ،مثل إبراھيم ،ليباركوا العالم )خر " ،٥ :١٩فإن لي كل األرض"( .كان
إسرائيل وسيلة لألمم لتعرف الرب وتنجذب إليه .ولكنھم أخفقوا بشكل مريع )حز .(٣٨ -٢٧ :٣٦
في المزامير٢٨ -٢٧ :٢٢ -؛ ٤ :٦٦؛ )٩ :٨٦رؤ (٤ :١٥
-٤
من خالل األنبياء ،تابع الرب إعالن مخططاته الفدائية العالمية.
-٥
أشعياء٤ -٢ :٢ -؛ ٥ -٤ :١٢؛ ٩ -٦ :٢٥؛ ١٢ -١٠ ،٦ :٤٢؛ ٢٢ :٥\٤٢؛ ٦ -٥ :٤٩؛ ٢٣ ،١٨ :٦٦
أ-
إرميا٢٧ :٣ -؛ ٢ :٤؛ ١٦ -١٥ :١٢؛ ١٦ :١٦
ب-
ج -ميخا٣ -١ :٤ -
د -مالخي١١ :١ -
ھذا التأكيد العالمي يسھله نشوء "العھد الجديد" )إر ٣٤ -٣١ :٣١؛ زك  (٣٨ -٢٢ :٣٦والذي يركز على رحمة
الرب ،وليس على إنجازات البشرية الساقطة .ھناك "قلب جديد" ،و"فكر جديد" و"روح جديدة" .الطاعة أمر
أساسي حاسم ولكنھا داخلية ،وليس مبدءاً أخالقيا ً أبديا ً وحسب )رو .(٣١ -٢١ :٣
يؤكد العھد الجديد من جديد وبشكل واضح على المخطط الفدائي العالمي بطرق شتى:
المأمورية العظمى -مت ٢٠ -١٨ :٢٨؛ لو ٤٧ -٤٦ :٢٤؛ أع ٨ :١
-١
مخطط ﷲ األبدي )أي الذي سبق ﷲ فرسمه( -لو ٢٢ :٢٢؛ أع ٢٣ :٢؛ ١٨ :٣؛ ٢٨ :٤؛ ٢٩ :١٣
-٢
ﷲ يريد من كل الناس أن يخلصوا -يو ١٦ :٣؛ ٤٢ :٤؛ أع ٣٥ -٣٤ :١٠؛  ١تيم ٦ -٤ :٢؛ تي ١١ :٢؛
-٣
 ٢بط ٩ :٣؛  ١يو ٢ :٢؛ ١٤ :٤
يوحّد المسيح العھد القديم والعھد الجديد -غل ٢٩ -٢٨ :٣؛ أف ١٣ :٣ -١١ :٢؛ كول ١١ :٣؛ كل
-٤
ُ
ً
العوائق البشرية والتمييز قد زال في المسيح .يسوع ھو "س ّر ﷲ" ،كان محتجبا ولكنه اآلن أعلن )أف :٢
.(١٣ :٣ -١١
يركز العھد الجديد على يسوع ،وليس على إسرائيل .اإلنجيل ،وليس الجنسية أو المكان الجغرافي ،ھو المركز.
إسرائيل كان أول إعالن أما يسوع فھو اإلعالن النھائي )مت .(٤٨ -١٧ :٥
ً
آمل أن تلقوا نظرة لبعض الوقت على الموضوع الخاص :لماذا تبدو الوعود في العھد القديم مختلفة جدا عن
وعود العھد الجديد؟ يمكنكم أن تجدوه على الموقع اإللكتروني:
www.freebiblecommentary.org
 ١٦ :٤٠الفكرة في ھذه اآلية ھي أنه حتى مكان )أي لبنان( والذي ھو غني بالغابات ومليء بالحيوانات البرية
سوف لن يؤ ّمن ذبيحة كافية وافية تتناسب مع عظمة إله العھد مع إسرائيل .ھناك محاولة مفرطة مشابھة لتقديم
ذبيحة وافية نالحظھا في  ١مل .٦٣ :٨
١٧ :٤٠
ُ
َي ٍء قدﱠا َمهُ"
سميث/فاندايك-البستاني
" َكالَ ش ْ
َ
ً
َ
ش ْيئا"
كتاب الحياة
ب ل َد ْي ِه َ
س ُ
"ال ت ُْح َ
َ
َ
َ
"فِي نظ ِر ِه كال ش َْي ٍء"
الكتاب الشريف
)תהו( ،(BDB 1062) ،تُستخدم لإلشارة إلى األرض الخربة التي ال شكل لھا في تك
ھذه الكلمة،
) ٢ :١أش ١١ :٣٤؛ ١٨ :٤٥؛ إر  .(٢٣ :٤تُستخدم أيضا ً إلى انعدام وجود األصنام ) ١صم ٢١ :١٢؛ أش :٤١
٢٩؛ .(٩ :٤٤
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يستخدمھا أشعياء في ھذا األصحاح نفسه للداللة على تفاھة وال أھمية الحكام البشريين )أي مصر ،أ ّشور ،بابل،
فارس ،وكل أعداء شعب ﷲ( .التنظيم البشري القوة البشرية ال يمكن مقارنتھا بقوة الرب ومخططاته.
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٢٠ -١٨ :٤٠ :
شبﱢ ُھونَ ﱠ
شبَ ٍه تُ َعا ِدلُونَ بِ ِه؟
ي َ
"١٨فَبِ َمنْ تُ َ
ﷲَ َوأَ ﱠ
صانِ ُع
صنَ ُم يَ ْ
س ِب ُكهُ ال ﱠ
١٩اَل ﱠ
َ
ُ
َ
ب
ھ
ذ
ب
ه
ﱢي
ش
غ
ي
غ
َوال ﱠ
صائِ ُ
ِ ِ َ ٍ
ُ
َ
ض ٍة.
س َل فِ ﱠ
َويَ ُ
صوغ َ
سال ِ
َن التﱠ ْق ِد َم ِة
٢٠ا ْلفَقِي ُر ع ِ
س
س ﱢو ُ
يَ ْنت َِخ ُ
ب َخشَبا ً الَ يُ َ
َ
صانِعا ً َما ِھراً
ه
ل
ب
◌َ ي ْطلُ ُ ُ َ
َ
ً
َ
َ
َ
ع!".
صنَما ال يَتزعْز ُ
لِيَ ْن ُ
ب َ
ص َ
 .٢٠ -١٨ :٤٠ھذا المقطع يتناول حماقة العبادة الوثنية وھو يشبه أش  ٢٠ -٩ :٤٤و .٧ -١ :٤٦
شبﱢ ُھونَ ﷲَ" .ھذا التعبير )أش ٢٥ :٤٠؛ خر ١٠ :٨؛ ١١ :١٥؛  ١صم ٢ :٢؛ مي  (١٨ :٧ھو
 "فَبِ َمنْ تُ َ
التأييد الالھوتي الرئيسي الذي نسميه التوحيد )تث  .(٥ -٤ :٦انظر الموضوع الخاص على أش .١٤ :٤٠
١٩ :٤٠
ُ
صوغ"
سميث/فاندايك-البستاني
"يَ ُ
سبِ ُك"
كتاب الحياة
"يَ ْ
"يصنع"
الكتاب الشريف
ھذا الفعل ) (BDB 864, KB 1057يُستخدم مرتين ويشير إلى صھر المعدن لتحويله إلى شكل معين
)أش ٧ :٤١؛  .(٦ :٤٦يشير كتاب  ،NIDOTTEالمجلد  ،٢ص ١٠٠٠ .إلى "صياغة" بدالً من الترجمة
المألوفة "السبك" ،ويستدل على ذلك استناداً إلى توازي المفردات العبرية )انظر الملحق األول :مدخل إلى الشعر
العبري(.
شبًا " .ھذه الكلمة ) (BDB 781تُستخدم لإلشارة إلى نو من الخشب الذي تُصنع منه األصنام
َ " ٢٠ :٤٠خ َ
)أش ١٩ :٤٤؛ ٢٠ :٤٥؛ ھو  .(١٢ :٤ولعله كان نوعا ً من الخشب القاسي بشكل خاص ولكنه مع مرور األيام
يتفسخ ويبلى.
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٢٦ -٢١ :٤٠ :
س َم ُعونَ ؟
"٢١أَالَ تَ ْعلَ ُمونَ ؟ أَالَ تَ ْ
أَلَ ْم ت ُْخبَ ُروا ِمنَ ا ْلبَدَا َء ِة؟
َ
ض؟
سا َ
أَلَ ْم تَ ْف َھ ُموا ِمنْ أَ َ
سا ِ
ت األ ْر ِ
َ
ب.
ض َو ُ
٢٢ا ْل َجالِ ُ
س ﱠكانُ َھا َكا ْل ُج ْن ُد ِ
س َعلَى ُك َر ِة األ ْر ِ
َ
ق
ك
ت
ا
او
م
س
ال
الﱠ ِذي يَ ْن ُ
س َرا ِد َ
ش ُر ﱠ َ َ ِ َ
َ
َ
َ
سك ِن.
سطُ َھا كخ ْي َم ٍة لِل ﱠ
َويَ ْب ُ
ش ْيئا ً
٢٣الﱠ ِذي يَ ْج َع ُل ا ْل ُعظَ َما َء الَ َ
اط ِل.
صيﱢ ُر قُ َ
َويُ َ
ض َكا ْلبَ ِ
ضاةَ األَ ْر ِ
سوا بَ ْل لَ ْم يُ ْز َرعُوا
٢٤لَ ْم يُ ْغ َر ُ
ساقُ ُھ ْم.
َولَ ْم يَتَأ َ ﱠ
ض َ
ص ْل ِفي األَ ْر ِ
َ
ﱡ
َ
ً
فَنَفَ َخ أَ ْيضا َعل ْي ِھ ْم ف َجفوا
ُ
ف يَ ْح ِمل ُھ ْم.
اصفُ َكا ْل َع ْ
ص ِ
َوا ْل َع ِ
ُ
سا ِوي ِه؟
٢٥فَبِ َمنْ تُ َ
شبﱢ ُھونَنِي فَأ َ
ﱡوس.
يَقُو ُل ا ْلقُد ُ
ارفَ ُعوا إِلَى ا ْل َعالَ ِء ُعيُونَك ْمُ
ْ ٢٦
ق َھ ِذ ِه؟
َوا ْنظُ ُروا َمنْ َخلَ َ
س َما ٍء؟
َم ِن الﱠ ِذي يُ ْخ ِر ُج بِ َع َد ٍد ُج ْن َدھَا يَ ْدعُو ُكلﱠ َھا بِأ َ ْ
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ش ِدي َد ا ْلقُ ْد َر ِة الَ يُ ْفقَ ُد أَ َح ٌد".
لِ َك ْث َر ِة ا ْلقُ ﱠو ِة َو َك ْونِ ِه َ
 ٢٦ -٢١ :٤٠ھذه اإلستروفة مرتبطة الھوتيا ً بأش  .١٧ -١٢ :٤٠كالھما يصفان ﷲ كخالق ،وكل شيء إزاءه
يكون ضئيالً وال شيء مقارنة به .إنه الواقع الوحيد ،والحقيقة الوحيدة ،والحي الوحيد.
ليس لألصنام وجود ويكون للبشر وجود فقط بإرادة ﷲ .ولكن األمر العجيب ھو أنه يريد أن يعرفنا ،وأن
يغفر لنا ،وأن نحيا شركةً معه .يا له من إله! من يشبھه؟!!
" ٢١ :٤٠أَالَ تَ ْعلَ ُمونَ ؟" ھذه السلسلة من األسئلة ،وكما الحال في أش ُ ،٢٨ :٤٠عني بھا أن تذكر اليھود برؤى
ﷲ السابقة لھم.
ض؟" في السياق ،ھذه تلميح آخر إلى الخلق .الالفت في االنتباه ،أن تعبيراً مشابھا ً يتكرر
سا َ
 " ِمنْ أَ َ
سا ِ
ت األَ ْر ِ
خمس مرات في العھد الجديد مشيراً إلى أعمال قام بھا ﷲ قبل الخلق.
-١
مت " -٣٤ :٢٥رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم".
يو " -٢٤ :١٧ألنك أحببتني قبل إنشاء العالم".
-٢
أف " -٤ :١اختارنا فيه قبل تأسيس العالم".
-٣
 ١بط " -٢٠ -١٩ :١معروفا سابقا قبل تأسيس العالم".
-٤
رؤ ) ٨ :١٣أمر محتمل(
-٥
"الذين ليست أسماؤھم مكتوبة منذ تأسيس العالم".
أ-
"الحمل الذي ُذبح قبل تأسيس العالم".
ب-
لقد كان ﷲ فاعالً بقوة من قبل ،في ،وبعد الخلق المادي .لقد فعّاالً آلدم ،ونوح ،وإبراھيم ،ويعقوب،
وإسرائيل ،والمسيح من أجل فداء كل البشرية )انظر الموضوع الخاص على أش .(١٥ :٤٠
قَ .... ،ك َخ ْي َم ٍة" .ھذا مفھوم مألوف في الشرق األوسط القديم
س َرا ِد َ
" ٢٢ :٤٠ا ْل َجالِ ُ
ضَ .... .ك َ
س َعلَى ُك َر ِة األَ ْر ِ
)أش ٥ :٤٢؛ أي ٨ :٩؛ مز ٢ :١٠٤؛ إر ١٢ :١٠؛ زك  .(١ :١٢في الكتاب المصري ،Book of the Dead
11
وصف السماء بأنھا "ممتدة كجلد حيوان )مدبوغ أو غير
توصف السماء بأنھا " َجلَ ٌد" .وفي  ، Rig Vedaتُ َ
مدبوغ(" .وھذه ببساطة طريقة استعارية للكالم عن القبة الزرقاء في السماء )أي الغالف الجوي لھذا الكوكب(
فوق الكرة األرضية .إنھا لغة استعارة.
ُ
ق" ) (BDB 201تستخدم بھذا المعنى فقط ھنا .الكلمة تعني "يسحق" )أش ،١٥ :٤٠
كلمة " َس َرا ِد َ
"غبار ناعم"( .من الواضح أنھا يمكن أن تشير أيضا ً إلى شيء "نحيف" ) ،KB 229أي القبة التي تغطي
األرض( .تذكروا أن المفسرين ينظرون إلى:
سياق النص
-١
الجذر السام ّي
-٢
اللغات المتشابھة من أصل واحد
-٣
ولكن الخيار رقم واحد له األولوية
-٤
ﱡوس" .انظر التعليق الكامل على أشعياء ) ٣ :٦أش  ،٣٩ -١المجلد  11Aعلى الموقع
 " ٢٥ :٤٠ا ْلقُد ُ
االلكتروني  .(www.freebiblecommentary.orgھذا اللقب يربط عن عمد أيضا ً بين دعوة أشعياء األولى،
حيث قيل له أن إسرائيل لن يسمع إلى أن يحل الدمار )أش  (١١ -٩ :٦وھذه الدعوة الثانية ،حيث يُقال له أن
يُع ّزي ويُطيّب قلبه" .فإسرائيل سيصغي اآلن.
ارفَ ُعوا إِلَى ا ْل َعالَ ِء ُعيُونَ ُك ْم َوا ْنظُ ُروا" .ھذان كالھما فعل أمر  .Qalالحظ األبيات المتوازية في اآلية
ْ " ٢٦ :٤٠
٢٦أ،ب.
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ش ِدي َد ا ْلقُ ْد َر ِة الَ يُ ْفقَ ُد
س َما ٍء؟ لِ َك ْث َر ِة ا ْلقُ ﱠو ِة َو َك ْونِ ِه َ
 " َمنْ َخلَ َ
ق ھ ِذ ِه؟ َم ِن الﱠ ِذي يُ ْخ ِر ُج بِ َع َد ٍد ُج ْن َدھَا ،يَ ْدعُو ُكلﱠ َھا بِأ َ ْ
أَ َح ٌد" .إنه ألمر في غاية األھمية على ضوء عبادة النجوم البابلية أن ﷲ يُص ﱠور على أنه الخالق الوحيد ،والمعين،
والمكثّر لألجرام السماوية )تك ١٦ :١؛ مز ٣ :٨؛ إر .(٣٥ :٣١
كلمة "خلق" في أش  ٢٦ :٤٠ھي الكلمة العبرية  .Baraإنھا تُستخدم في تكوين  ١لإلشارة إلى ﷲ وھو
يخلق.
ُ
ال تستخدم مع أي شيء أو مع أي شخص إال مع خلق ﷲ .ترد  ٢٠مرة في أشعياء ) ٦٦ -٤٠أش :٤٠
٢٨ ،٢٦؛ ٢٠ :٤١؛ ٥ :٤٢؛ ] ٧ :٤٥مرتين[] ١٨ ،١٢ :٨ ،مرتين[؛ ٧ :٤٨؛ ] ١٦ :٥٤مرتين[؛ ١٩ :٥٧؛
] ١٨ ،١٧ :٦٥مرتين[(.
 "الَ يُ ْفقَ ُد أَ َح ٌد" .ھذه عبارة اصطالحية عبرية تعني "ما من أحد يسجل غائبا ً" .ﷲ يسيطر على النجوم
والكواكب .فھذه كلھا ليست آلھة.
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٣١ -٢٧ :٤٠ :
س َرائِي ُل:
وب َوتَتَ َكلﱠ ُم يَا إِ ْ
"٢٧لِ َما َذا تَقُو ُل يَا يَ ْعقُ ُ
َ
َ
»قَ ِد ْ
ﱢ
َن ال ﱠر ﱢب َوفاتَ َحقي إِل ِھي«؟
اختَفَتْ طَ ِريقِي ع ِ
َ
ْ
َ
س َم ْع؟
٢٨أَ َما َع َرفتَ أ ْم ل ْم تَ ْ
َ
َ
ْ
ض الَ يَ ِك ﱡل َوالَ يَ ْعيَا.
إِلَهُ ال ﱠد ْھ ِر ال ﱠر ﱡب َخالِ ُ
ق أط َر ِ
اف األ ْر ِ
ص.
س عَنْ فَ ْھ ِم ِه فَ ْح ٌ
لَ ْي َ
٢٩يُ ْع ِطي ا ْل ُم ْعيِ َي قُ ْد َرةً
ش ﱠدةً.
يم ا ْلقُ ﱠو ِة يُ َكثﱢ ُر ِ
َولِ َع ِد ِ
٣٠اَ ْل ِغ ْل َمانُ يُ ْعيُونَ َويَ ْت َعبُونَ
َوا ْلفِ ْتيَانُ يَتَ َعثﱠ ُرونَ تَ َعثﱡراً.
َ ٣١وأَ ﱠما ُم ْنتَ ِظ ُرو ال ﱠر ﱢب فَيُ َج ﱢددُونَ قُ ﱠوةً.
سو ِر.
يَ ْرفَ ُعونَ أَ ْج ِن َحةً َكال ﱡن ُ
ضونَ َوالَ يَ ْت َعبُونَ
يَ ْر ُك ُ
يَ ْمشُونَ َوالَ يُ ْعيُونَ ".
اختَفَتْ َ
" ٢٧ :٤٠قَ ِد ْ
َن ال ﱠر ﱢب َوفَاتَ َح ﱢقي إِلَ ِھي" .اليھود )أي "يَا َي ْعقُوبُ  .... ،يَا إِ ْس َرا ِئي ُل"( شعرا بأن
ط ِري ِقي ع ِ
الرب قد ھجرھما )أش  .(١٤ :٤٩لقد حجب الرب وجھه عنھما لفتر ٍة )أش ١٥ :١؛ ١٧ :٨؛ ٨ :٥٤؛ رومية -٩
.(١١
 ٢٨ :٤٠الحظ ألقاب ﷲ.
ﷲ األبدي -تك  ٣٣ :٢١والحظ خر ١٨ :١٥؛ تث ٤٠ :٣٢؛ مز ٢ :٩٠؛ إر .١٠ :١٠
-١
الرب-يھوه )انظر الموضوع الخاص على .(٣ :٤٠
-٢
الخالق) -ھذا ھو المعنى األساسي في األصحاح .(٤٠
-٣
ً
ّ
وأيضا يُدعى "القدوس" في أش .٢٥ :٤٠
-٤
إله الوعد ھو اآلن ومن جديد إله الحضور.
 "الَ يَ ِك ﱡل َوالَ يَ ْعيَا" .ھذه عبارة اصطالحية عبرية تعني "إنه ال يفقد الصبر".
ھا ھنا تالعب على الكلمات مرتبط "بالتعب" ،و"الملل" في أس ٣١ -٢٨ :٤٠
اآلية  -٢٨يكل BDB 419, KB 421
-١
متعبBDB 388, KB 386 ،
اآلية  -٣٠يكل BDB 419, KB 421
-٢
متعبBDB 388, KB 386 ،
-٣
اآلية  -٣٠يتعثر ،مصدر وفعل ناقص )(BDB 505, KB 502
-٤
اآلية  -٣١متعب(BDB 388, KB 386) ،
يصيبه اإلعياء )(BDB 419, KB 421
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الرب يعطي قوة واستقراراً ألولئك الذين ينتظرونه ويتّكلون عليه .قدرة الرب على الحياة تُنقَل إلى شعبه
)أش  .(٣١ -٢٩ :٤٠إنھم أقوياء فعّالون ألنه ھو قوي فعّال.

َ
َ
سميث/فاندايك-البستاني
ص"
س عَنْ ف ْھ ِم ِه ف ْح ٌ
"لَ ْي َ
َ
ْ
صى"
كتاب الحياة
"ف ْھ ُمهُ الَ يُ ْ
ستَق َ
َ
"ف ْھ ُمهُ بِال ُحدُو ٍد"
الكتاب الشريف
الكلمة العبري ) (BDB 350تعني بشكل أساسي "يسبر" .وھنا تأتي بحالة نفي )أي ٩ :٥؛ مز :١٤٥
 .(٣يعبر بولس عن نفس الحقيقة ھذه في رو  ٣٣ :١١ويستشھد في أش .١٤ -١٣ :٤٠
ﷲ يسيطر ويتحكم بكل شيء .طرقه أكيدة ومدروسة بعناية .ليس من مفاجآت ،وال من أخطاء .إنه يحبّنا،
وھو معنا ،وھو من أجلنا )أش .(٣١ -٢٩ :٤٠
 " ٢٩ :٤٠يُ ْع ِطي ا ْل ُم ْعيِ َي قُ ْد َرةً" .الرب يع ّزي أولئك الذين يدينھم أنفسھم )أش ١٠ :٤١؛ مز ٩ :١٠٧؛ إر :٣١
 .)٢٥وھذا يبه جداً ما قاله يسوع" :تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي األحمال وأنا أريحكم" في مت -٢٨ :١١
.٣٠
" ٣٠ :٤٠ا ْلفِ ْتيَانُ " .تشير ھذه إلى الفتيان الذين اختيروا للخدمة العسكرية.
 "يَتَ َعثﱠ ُرونَ تَ َعثﱡ ًرا" .ھذا  Qalمصدر مطلق و  Niphalناقص من نفس الجذر )،(BDB 505, KB 502
والذي يركز على ھذه الفكرة.
ُ " ٣١ :٤٠م ْنتَ ِظ ُرو" .ھذه ھي الكلمة العبرية ) (BDB 875, KB 1082التي تتكلم عن التوقع الفعّال.
إلشارة إلى اللصوص الذين
يستخدمھا المزارعون الذين ينتظرون المحصول )أش  .(٧ ،٤ :٥وتُستخدم ل ِ
ينتظرون في كمين )مز ٦ :٥٦؛  .(٩٥ :١١٩شعب ﷲ ينتظره )أش ١٧ :٨؛ ٩ :٢٥؛ ١٨ :٣٠؛ .(٢ :٣٣
يج ﱢددُونَ قُ ﱠوةً" .ھذا الفعل ) Hiphil ،BDB 322, KB 321ناقص( يعني:
" َ
يبادل -ال ١٠ :٢٧
-١
-٢
يُبدﱢل -تك ٤١ ،٧ :٣١؛ ٢ :٣٥
يُسبﱢب النجاح -أش ٣١ :٤٠
-٣
سو ِر" .يقول ) The Jewish Study Bibleص  (٨٦٤أنه كان ھناك اعتقاد عام أن النسور عندما
 " َكال ﱡن ُ
تستَ ِل ُخ فإنھا كانت تستمد قوةً جديدة )مز .(٥ :١٠٣
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Isaiah 41
أشعياء ٤١
تقسيم المقاطع والفقرات في الترجمات الحديثة
العربية المشتركة
الكتاب الشريف
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
الرب يطمئن شعبه
ﷲ يطمئن شعبه
دينونة األمم
معين شعبه
٢٩ -١ :٤١
٢٩ -١ :٤١
١٦ -١ :٤١
٢٩ -١ :٤١
إزدھار شعب ﷲ
٢٠ -١٧ :٤١
ﷲ وحده العليم بالمستقبل
٢٩ -٢١ :٤١
* رغم أن تقسيم نص الكتاب المقدس إلى فقرات وتقسيمات ليس من الوحي اإللھي ،إال أن تقسيم المقاطع
والفقرات ھي المفتاح لفھم ومتابعة قصد الكاتب األصلي .كل ترجمة معاصرة قامت بتقسيم وتلخيص تقسيمات
الفقرات كما ارتأى الناشر .كل مقطع فيه موضوع ،أو حقيقة ،أو فكرة محورية .وكل طبعة للكتاب المقدس لھا
وجھة نظر خاصة بھا في تقسيم المواضيع .١٢خالل قراءتك للنص ،أية ترجمة تجد أنھا مناسبة لفھمك لموضوع
وتقسيم اآليات؟
في كل أصحاح عليك أن تقرأ الكتاب المقدس أوالً وأن تحاول أن تحدد موضوعات فقراته .ثم أن تقارن
فھمك بالطبعات الحديثة.
فقط عندما نفھم قصد الكاتب األصلي ،بمتابعة منطقه وطريقة عرضه على مستوى الفقرة ،بذلك نستطيع
أن نفھم الكتاب المقدس.
الكاتب األصلي وحده كتب بوحي إلھي -وليس للقرّاء الحق بأن يغيّروا أو يعدﱢلوا النص .قرّاء الكتاب
المقدس عليھم مسؤولية تطبيق الحق الموحى به على حياتھم ويومھم.
إن المصطلحات التقنية واالختصارات يتم شرحھا وإيضاحھا بشكل كامل في الملحق  ،١و ،٢و٣
حلقة القراءة الثالثة )انظر مدخل الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسير بمثابة دليل دراسة ،بمعنى أن المسؤولية تقع عليك في تفسير الكتاب المقدس .يجب على
كل واحد منا أن يسلك في النور الذي لديه .لك أنت ،والكتاب المقدس ،والروح القدس األولوية في التفسير .يجب
ﱢر آخر.
أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفس ٍ
اقرأ األصحاح بجلسة واحدة .ح ّدد المواضيع المطروحة )حلقة القراءة رقم  ،٣في مدخل الكتاب( .قارن
تقسيماتك للمواضيع مع ترجمات الكتاب المقدس العربية المألوفة أعاله .إن تقسيم الفقرات ليس من الوحي
اإللھي ،بل ھو مفتاح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
تبصرات حول السياق:
ﱡ
أ -في ھذا األصحاح يظھر الرب قوته وسيادته بدعوة كورش الثاني )فارس ،أش (٢٥ ،٢ :٤١ليستلم
حكم اإلله الخصيب من بابل .ھذا التبدل في النظام سوف يظھر:
 -١مخطط ﷲ لتحرير شعبه )أي العودة من السبي(.
 - 12في الجدول أع اله ،أخ ذنا تق سيمات وعن اوين الفق رات والمواض يع الموج ودة ف ي أش ھر الترجم ات العربي ة المنت شرة للكت اب المق دس ،ووض عناھا أم امكم
بطريقة سھلة تساعد على فھم كل أصحاح من ھذا السفر] .المترجم[.
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 -٢دينونة الرب ألصنام الشعوب التي ال تستطيع أن تسمع أو ترى أو تتصرف.
ب -األصحاح  ٢١فيه عدد ھائل من األوامر المستخدمة في صيغة أدبية بالغية:
 -١موجھة إلى "الجزائر" ،أش ١ :٤١
ص ِتي" Hiphil ،BDB 361, KB 357 -أمر.
أ" -اُ ْن ُ
ْ
بْ " -لتُ َج ﱢد ِد القَبَائِ ُل قُ ﱠوةً" Hiphil، BDB 322, KB 321-ناقص مستخدم في صيغة

األوامر.
ْ
ج" -لِيَقت َِربُوا" Qal ،BDB 620, KB 670 -ناقص مستخدم في صيغة األمر.
دِ " -ليتَكلّموا" Piel ،BDB 180, KB 210 -ناقص مستخدم في صيغة األمر.
ھـ" -لِنَتَقَ ﱠد ْم َمعًا إِلَى ْال ُم َحا َك َم ِة" Qal ،BDB 897, KB 1132 -جمعي.
ق" )أي كورش الثاني( ،اآليةHiphil ،BDB 921, KB 1190 -٢
 -٢موجھة إلى "واحد ِمنَ ْال َم ْش ِر ِ
صيغة األمر.
 -٣الجزائر تتكلم مع بعضھا البعض أن "تقووا" ،أش  Qal ،BDB 304, KB 302 -٦ :٤١أمر.
 -٤الرب يتكلم إلى شعبه:
أ" -الَ تَخ ْ
َف" ،أش Qal ،BDB 431, KB 432 -١٠ :٤١ناقص مستخدم في صيغة األمر
)الحظ أيضا ً التعليق على أش .(١٤ ،١٣ :٤١
ب" -الَ تَتَلَفﱠ ْ
ت" ،اآلية  Hithpael ،BDB 1043, KB 1609 -١٠صيغة األمر.
كقاض يدعو األصنام إلى المحكمة )أش .(٢٤ -٢١ :٤١
 -٥الرب )ومجلس المشورة السماوي(
ٍ
أ" -قَ ﱢد ُموا َد ْع َوا ُك ْم" Piel ،BDB 897, KB 1132 -أمر.
ضرُوا ُح َج َج ُك ْم" Hiphil ، BDB 620, KB 670-أمر.
ب" -أَحْ ِ
ج" -لِيُقَ ﱢد ُموھَا" Hiphil ، BDB 620, KB 670-ناقص مستخدم في صيغة األمر.
دَ " -وي ُْخبِرُونَا" Hiphil ، BDB 616, KB 665-ناقص مستخدم في صيغة األمر.
ھـَ " -ما ِھ َي األَ ﱠو ِلي ُ
ﱠات؟ أَ ْخ ِبرُوا" Hiphil، BDB 616, KB 665-أمر.
و" -فَنَجْ َع َل َعلَ ْيھَا قُلُوبَنَا" Qal ، BDB 962, KB 1321-جمعي.
آخ َرتَھَا" Qal ، BDB 393, KB 390-جمعي.
ْرفَ ِ
زَ " -ونَع ِ
ْ
ْ
ت" Hiphil، BDB 1033, KB 1570-أمر.
ح" -أَ ْعلِ ُمونَا ال ُم ْستَقبِالَ ِ
ت" Hiphil، BDB 616, KB 665-أمر.
ط" -أَ ْخبِرُوا بِاآلتِيَا ِ
ْرفَ أَنﱠ ُك ْم آ ِلھَةٌ" Qal ، BDB 393, KB 390-جمعي.
ي" -فَنَع ِ
ُ
كَ " -وا ْف َعلوا َخ ْيرًا" Hiphil ، BDB 405, KB 408-ناقص مستخدم في صيغة األمر.
ل" -أَوْ ا ْف َعلُوا َش ّراً" Hiphil ، BDB 949, KB 1269-ناقص مستخدم في صيغة األمر.
م" -فَن َْلتَفِتَ "Hithpael ، BDB 1043, KB 1609-جمعي.
نَ " -ونَ ْنظُ َر َمعًا") BDB 431, KB 432-أو  Qal BDB 906, KB 1157جمعي(Qal ،
صيغة األمر.
 -٦الرب يصدر حكمه على األصنام أش ٢٩ -٢٥ :٤١
ْرفَ " Qal ،BDB 393, KB 390-جمعي.
أ-
" َم ْن أَ ْخبَ َر ِمنَ ْالبَ ْد ِء َحتﱠى نَع ِ
ُ
ﱠ
ٌ
ُ
َ
ب-
صا ِدق؟" Qal، BDB 55, KB 65-ناقص ،ولكن في
" َحتى نقو َل :ھ َو َ
معنى جمعي.
ج" -الَ ُم ْخ ِب ٌر َوالَ ُم ْس ِم ٌع َوالَ َسا ِم ٌع أَ ْق َوالَ ُك ْم" Qal ،BDB 906, KB 1157 -صيغة
األمر.
ً
ُ
ج -ھذه محاكمة استعارية حيث األمم تدعى لتق ّدم حسابا )أش  (٢١ ،١ :٤١ألنه وبدل أن يتوبوا إزاء
حضور الرب وقوته ونبوءته ،يصنعون أصناما ً جديدة.
د -الحظ عدد المرات التي يُستخدم فيھا "ضمير المتكلم" .يختار الرب أن يتصرف .وھذا مشابه لحز :٦
.٣٨ -٢٧
ھـ -الخروج الجديد من السبي يُوصف بكلمات من الحياة الزراعية كما الحال في أش  .٣٥الوعود في
تث  ٢٩ -٢٧تتحقق اآلن.
و -لقد استُعيد إسرائيل إلى وضعه الشرعي في عھد الرب بفضل رحمة الرب وقوته.
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دراسة الكلمات والعبارات:
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٤ -١ :٤١ :
صتِي إِلَ ﱠي أَيﱠتُ َھا ا ْل َج َزائِ ُر
"١اُ ْن ُ
َو ْلت َُج ﱢد ِد ا ْلقَبَا ِئ ُل قُ ﱠوةً.
لِيَ ْقتَ ِربُوا ثُ ﱠم يَتَ َكلﱠ ُموا.
لِنَتَقَ ﱠد ْم َمعا ً إِلَى ا ْل ُم َحا َك َم ِة.
ق
ض ِمنَ ا ْل َم ْ
َ ٢منْ أَ ْن َھ َ
ش ِر ِ
ص ُر ِع ْن َد ِر ْجلَ ْي ِه؟
الﱠ ِذي يُالَقِي ِه النﱠ ْ
سلﱠطَهُ.
وك َ
َدفَ َع أَ َما َمهُ أُ َمما ً َو َعلَى ُملُ ٍ
س ْيفِ ِه
ب بِ َ
َج َعلَ ُھ ْم َكالتﱡ َرا ِ
َ
س ِه.
َو َكا ْلقَ ﱢ
ش ا ْل ُم ْن َذ ِري بِق ْو ِ
سالِما ً
٣طَ َر َد ُھ ْمَ .م ﱠر َ
سلُ ْكهُ بِ ِر ْجلَ ْي ِه.
يق لَ ْم يَ ْ
فِي طَ ِر ٍ
َ
صنَ َع دَا ِعيا ً األ ْجيَا َل ِمنَ ا ْلبَ ْد ِء؟
َ ٤منْ فَ َع َل َو َ
َ
اآلخ ِرينَ أنَا ُھ َو".
أَنَا ال ﱠر ﱡب األَ ﱠو ُل َو َم َع ِ
 ١ :٤١اآلية  ١ھي تقنية أدبية غالبا ً ما تُستخدم في العھد القديم )أي مشھد المحاكمة ،أش ٢٠ -١٨ :١؛ :٤٣
٢٦؛ ٨ :٥٠؛ ھو ٤؛مي ٦؛ انظر الملحق رقم  .(١الرب يحضر األمم ،وفي أش  ،٢١ :٤١أصنامھم تكون أمام
عرش قضائه.

سميث/فاندايك-البستاني
كتاب الحياة
الكتاب الشريف

"ا ْل َجزَائِ ُر"
"ا ْل َجزَائِ ُر"
اح ِل وا ْل ُج ُز ِر"
"أَ ْھ َل ال ﱠ
س َو ِ

الكلمة ) (BDB 15تعني "ساحل" أو "منطقة .يستخدمھا أشعياء في معظم األوقات ليشير إلى األمم
الوثنية في منطقة البحر األبيض المتوسط )أش ١١ :١١؛ ١٥ :٢٤؛ ٥ ،١ :٤١؛ ١٢ ،١٠ ،٤ :٤٢؛ ١ :٤٩؛
٥ :٥١؛ ١٨ :٥٩؛ ٩ :٦٠؛ .(١٩ :٦٦
وھي موازية لكلمة "شعوب" ) ،BDB 522أش  .(١ :٤٩يبدو أن شعب أدوم يُستخدم كرمز لجميع
"األمم المتمردة" )أش ١٧ -٥ :٣٤؛ ٦ -١ :٦؛ إر ٢٢ -٧ :٤٩؛ مرا ٢٢ -٢١ :٤؛ حز ١٤ -١٢ :٢٥؛ -١ :٣٥
١٥؛ عوبديا ،مال  .(٤ -٢ :١ھذه الكلمة في أشعياء غالبا ً ما تدل على األمم الوثنية ،مثل فلسطيا وفينيقيا )-٢ :٢٣
.(٦
صتِي( في صمت" .ھذه كلمة أخرى تتعلق بمشھد المحاكمة )حب ٢٠ :٢؛ زك  .(١٣ :٢ما من شي
 ") اُ ْن ُ
يُقال في نور حضور الرب وقوته.
 " َو ْلت َُج ﱢد ِد ا ْلقَبَائِ ُل قُ ﱠوةً" .من المدھش أن الفعل نفسه ) Hiphil ،BDB 322, KB 321ناقص في صيغة
األمر( الذي استُخدم مع شعب ﷲ في أش  ٣١ :٤٠يُستخدم اآلن مع "القبائل" )أي األمم(.
 "لِيَ ْقتَ ِربُوا" .ھذا الفعل" ،ليقترب" ) Qal ،BDB 620, KB 670ناقص في صيغة األمر( يمكن أن
قاض من أجل مرافعة
يُستخدم مع الكھنة وھم يدنون إلى الرب في الذبائح والعبادة ،ولكن ھنا االقتراب ھو إلى
ٍ
الدفاع )أش ١ :٣٤؛ .(١٦ :٤٨
ق" .يشير ھذا إلى كورش الثاني )"من المشرق" ،أش  .(٢٥ :٤١إنه يُذكر باالسم وبشكل
ِ " ٢ :٤١منَ ا ْل َم ْ
ش ِر ِ
واضح محدد في أش ٢٨ :٤٤؛ .(١ :٤٥
كورش الثاني

٦٤

-١
-٢
-٣
-٤
-٥

صار ملك أنشان عام  ٥٥٨ق.م.
استولى على الحكم في ميديا عام  ٥٥٠ق.م.
استولى على ليديا عام  ٥٤٦ق.م.
استولى على بابل عام  ٥٣٩ق.م.
أصدر مرسوما ً عام  ٥٣٨ق.م .يقضي بعودة كل الجماعات التي تم ترحيلھا بالسبي على يد أ ّشور
وبابل إلى ديارھم ،بما فيھم اليھود.

ص ُر" .يترجم  JPSOAھذه بأن يجمع األفكار في البيتين  ١و" : ٢الذي بزغ منتصراً من
 "الﱠ ِذي يُالَقِي ِه النﱠ ْ
المشرق".
ويذكر  ،(٨٦٤) The Jewish Study Bibleأن الترجوم يترجمھا في إشارة إلى إبراھيم الذي دعاه الرب من
أور الكلدانيين .إذاً القسم العسكري من أش  ٢ :٤١سيشير في ھذه الحالة إلى تكوين  ،١٤حيث ھزيمة إبراھيم
للملوك.
 " ِع ْن َد ِر ْجلَ ْي ِه".ال بد من أن نتذكر أن تابوت العھد كان يرى على أنه مسند قدمي الرب ،وبذلك يمثّل حضوره.
ھذا وصف تجسيدي للرب.
موضوع خاص :ﷲ يوصف كإنسان )لغة وصفية تجسيدية(:
 -Iھذا النوع من اللغة ھو شائع االستخدام جداً في العھد القديم )بعض األمثلة(
أ -أجزاء الجسد البشري
 -١العيون -تك ٣١ ،٤ :١؛ ٨ :٦؛ خر ١٧ :٣٣؛ عد ١٤ :١٤؛ تث ١٢ :١١؛ زك :٤
١٠
 -٢األيدي -خر ١٧ :١٥؛ عد ٢٣ :١١؛ تث ١٥ :٢
 -٣ذراع -خر ٦ :٦؛ ١٦ :١٥؛ تث ٣٤ :٤؛ ١٥ :٥؛ ٨ :٢٦
 -٤آذان -عد ٨ :١١؛  ١صم ٢١ :٨؛  ٢مل ١٦ :١٩؛ مز ١ :٥؛ ١٧ :١٠؛ ٦ :١٨
 -٥وجه -خر ١١ :٣٣؛ عد ٢٥ :٦؛ ٨ :١٢؛ تث ١٠ :٣٤
 -٦إصبع -خر ١٩ :٨؛ ١٨ :٣١؛ تث ١٠ :٩؛ مز ٣ :٨
 -٧صوت -تك ١٠ ،٨ :٣؛ خر ٢٦ :١٥؛ ١٩ :١٩؛ تث ١٧ :٢٦؛ ١٠ :٢٧
 -٨أقدام -خر ١٠ :٢٤؛ حز ٧ :٤٣
 -٩ھيئة بشرية -خر ١١ -٩ :٢٤؛ مز ٤٧؛ أش ١ :٦؛ حز ٢٦ :١
 -١٠مالك الرب -تك ١٣ -٧ :١٦؛ ١٥ -١١ :٢٢؛ ١٣ ،١١ :٣١؛ ١٦ -١٥ :٤٨؛ خر
٢١ -١٣ ،٤ :٣؛ ١٩ :١٤؛ قض ١ :٢؛ ٢٣ -٢٢ :٦؛ ٢٢ -٣ :١٣
ب -أعمال جسدية:
 -١التكلم كما عند الخلق -تك ٢٦ ،٢٤ ،٢٠ ،١٤ ،١١ ،٩ ،٦ ،٣ :١
 -٢السير )أي صوت السير( في عدن -تك ٨ :٣؛ ال ١٢ :٢٦؛ تث ١٤ :٢٣
 -٣إغالق باب سفينة نوح -تك ١٦ :٧
 -٤شم رائحة القرابين -تك ٢١ :٨؛ خر ٢٥ ،١٨ :٢٩؛ ال ٣١ :٢٦
 -٥النزول -تك ٥ :١١؛ ٢١ :١٨؛ خر ٣ :٨؛ ٢٠ ،١٨ ،١١ :١٩
 -٦دفن موسى -تث ٦ :٣٤
ج -مشاعر إنسانية )بعض األمثلة(
 -١الندم/التوبة – تك ٧ ،٦ :٦؛ خر ١٤ :٣٢؛ قض ١٨ :٢؛  ١صم ٣٥ ،٢٩ :١٥؛ عا ٦ ،٣ :٧
 -٢الغضب -خر ١٤ :٤؛ ٧ :١٥؛ عد ١٠ :١١؛ ٩ :١٢؛ ٢٢ :٢٢؛ ٤ ،٣ :٢٥؛ ،١٣ ،١٠ :٣٢
١٤؛ تث ١٥ :٦؛ ٤ :٧؛ ٢٠ :٢٩
 -٣الغيرة -خر ٥ :٢٠؛ ١٤ :٣٤؛ تث ٢٤ :٤؛ ٩ :٥؛ ١٥ :٦؛ ٢١ ،١٦ :٣٢؛ يش ١٩ :٢٤
 -٤االشمئزاز/المقت – ال ٢٣ :٢٠؛ ٣٠ :٢٦؛ تث ١٩ :٣٢
د -مفردات تختص بالعائلة:

٦٥

 -١أب
أ -أبو إسرائيل -خر ٢٢ :٤؛ تث ١ :١٤؛ أش ٢ :١؛ ١٦ :٦٣؛ ٨ :٦٤
ب -أبو الملك ٢ -صم ١٦ -١١ :٧؛ مز ٧ :٢
ج -استعارات تشير إلى أعمال أبوية -تث ٣١ :١؛ ٥ :٨؛ مز ١٠ :٢٧؛ أم ١٢ :٣؛ إر
٢٢ ،٤ :٣؛ ٢٠ :٣١؛ ھو ٤ -١ :١١؛ مال ١٧ :٣
 -٢أحد األبوين -ھو ٤ -١ :١١
 -٣أم -مز ) ١٠ :٢٧تناظر مع األم الممرضة أو التي تعتني باألوالد(؛ أش ١٥ :٤٩؛ -٩ :٦٦
١٣
 -٤عاشق مخلص فتي -ھو ٣ -١
 -Iأسباب استخدام ھذا النوع من اللغة:
أ -من الضروري أن يعلن عن نفسه للبشر .الفكرة السابقة عن ﷲ كذكر ھي لغة وصفية تجسيدية ألن
ﷲ روح.
ب -يتخذ ﷲ معظم الجوانب ذات المغزى من الحياة البشرية ويستخدمھا ليعلن نفسه للبشرية الساقطة
)أب ،أم ،مربي ،عاشق(.
ج -مع أنه أمر ضروري ،إال أن ﷲ ال يريد أن يكون محدوداً في أي ھيئة جسدية مادية )انظر خر ٢٠؛
تث .(٥
ً
ً
د -اللغة الوصفية التجسيدية القصوى ھي تجسد يسوع .ﷲ صار جسديا ملموسا )انظر  ١يو .(٣ -١ :١
رسالة ﷲ صارت كلمة ﷲ )انظر يو .(١٨ -١ :١
 "ھو )الرب(" .الحظ األشياء التي يصنعھا الرب من أجل كورش الثاني.
ق
-١
ينھضه ِمنَ ْال َم ْش ِر ِ
يدعوه في عدل
-٢
يدفع األمم أمامه
-٣
ّ
يسلطه على ملوك
-٤
كالتراب
أ-
كالقش
ب-
أشعياء  ٣ :٤١تصف سرعة انتصاراته .أش  ٤ :٤١تصف الرب الذي ينجز االنتصارات في سبيل تحقيق
مقاصده في الفداء واستعادة شعبه.

َ
ﱠ
ُ
َ
سلطهُ"
سميث/فاندايك-البستاني
وك َ
" َعلى ُمل ٍ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
ض َع لهُ ال ُملو َك"
كتاب الحياة
"أخ َ
َ
ْ
ض َع لَهُ ا ْل ُملُو َك"
خ
أ
"
الشريف
الكتاب
َ
المشكلة ھي ھذا الفعل النادر ) Hiphil ،BDB 921, KB 1190صيغة األمر( .ال يبدو أنه يالئم سياق
النص ،ومن ھنا كانت الخيارات المتعددة .ولكن البد أن الفعل يشير إلى كورش.
٣ :٤١
سميث/فاندايك-البستاني
كتاب الحياة
الكتاب الشريف

سلُ ْكهُ بِ ِر ْجلَ ْي ِه"
سالِ ًما ِفي طَ ِريق لَ ْم يَ ْ
" َم ﱠر َ
ْ
ب لَ ْم يَطَأھَا بِقَ َد َم ْيه"
" ُ
يجو ُز آ ِمنا ً فِي ُد ُرو ٍ
َ
َ
يق لَ ْم يَ ْعبُ ْرهُ ِمنْ ق ْب ُل"
"يَ ُم ﱡر َ
سالِ ًما فِي ط ِر ٍ

يقول " :JPSOAال أغالل تقيّد قدميه".
اللغة العبرية غامضة ھنا .لم تفھم الترجمات القديمة ھذه العبارة:
السبعينية" -سيتابع طريق قدميه في سالم".
-١
البسيطة" -لن يعبر ذلك الطريق على قدميه".
-٢

٦٦

مخطوطات البحر الميت" -لن يتبيّنوا طريق قدميه".
-٣
الترجمات الحديثة ترى في العبارة استعارة تدل على السرعة .إال أن JPSOAيترجم الكلمة "طريق" بـ
"أغالل" من جذر آرامي قديم.
صنَ َع دَا ِعيًا األَ ْجيَا َل ِمنَ ا ْلبَ ْد ِء؟" .ھذه عبارة اصطالحية تشير إلى سيطرة الرب على الزمن
َ " ٤ :٤١منْ فَ َع َل َو َ
والتاريخ )أش ٢١ :٤٠؛ ٢٦ :٤١؛ ٧ :٤٤؛  .(٢١ :٤٥الرب يوجه الخليقة ،دعوة إبراھيم ،ونسله ،إلى مقاصده.
نبوءات العھد القديم ھي أقوى برھان على أن الكتاب المقدس موحى به.
 "أَنَا ال ﱠر ﱡب األَ ﱠو ُلَ ،و َم َع اآل ِخ ِرينَ أَنَا ُھ َو" .ھناك سلسلة من الكلمات والصيغ العبرية المستخدمة ھنا لوصف
ﷲ.
-١
"الرب" تأتي من الفعل العبري "يكون" )خر  ،١٤ :٣انظر الموضوع الخاص على أش .(٣ :٤٠
َ
"األ ﱠولَُ ،و َم َع اآل ِخ ِرينَ " )أش (٦ :٤٤
-٢
"أَنَا ھُو" تعكس كلمة "يھوه/الكائن" )أش ١٠ :٤٣؛ ٤ :٤٦؛ يو ٥٨ -٥٧ :٨؛ (١٩ :١٣
-٣
باإلجمال ،ھذه الكلمات يبدو أنھا تصور أن ﷲ ھو ﷲ الح ّي الوحيد واألبدي الح ّي الوحيد )انظر الموضع
الخاص :التوحيد على أش  .(١٤ :٤٠وھي تُستخدم لإلشارة إلى يسوع ،مسيّا الرب في رؤ ١٧ ،٨ :١؛ .١٣ :٢٢
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١٦ -٥ :٤١ :
ت ا ْل َج َزائِ ُر فَ َخافَتْ .
" ٥نَظَ َر ِ
َ
ت.
ض ْ
ارتَ َع َد ِ
أَ ْط َرافُ األ ْر ِ
ا ْقتَ َربَتْ َو َجا َءتْ .
احبَهُ
سا ِع ُد َ
ُ ٦ك ﱡل َوا ِح ٍد يُ َ
ص ِ
َ
ش ﱠد ْد«.
ت
»
َويَقُو ُل ألَ ِخي ِه:
َ
صائِ َغ.
٧ف َ َ
ش ﱠد َد النﱠ ﱠجا ُر ال ﱠ
ْ
َان
ب َعلَى ال ﱠ
صاقِ ُل ِبا ْل ِمط َرقَ ِة ال ﱠ
ال ﱠ
ضا ِر َ
س ْند ِ
ْ
َن ا ِإلل َح ِام» :ھ َُو َجيﱢ ٌد«.
قَائِالً ع ِ
سا ِمي َر َحتﱠى الَ يَتَقَ ْلقَ َل!
فَ َم ﱠكنَهُ بِ َم َ
س َرائِي ُل َع ْب ِدي
َ ٨وأَ ﱠما أَ ْنتَ يَا إِ ْ
وب الﱠ ِذي ْ
س َل إِ ْب َرا ِھي َم َخلِيلِي
اخت َْرتُهُ نَ ْ
يَا يَ ْعقُ ُ
َ
َ
َ
ْ
ض
٩الﱠ ِذي أ ْم َ
س ْكتُهُ ِمنْ أط َر ِ
اف األ ْر ِ
ُ
ْ
َ
َو ِمنْ أَ ْقطَا ِرھَا َدع َْوتُهُ َوقلتُ ل َك:
»أَ ْنتَ َع ْب ِديْ .
ض َك
اخت َْرتُ َك َولَ ْم أَ ْرفُ ْ
١٠الَ ت ََخفْ ألَنﱢي َم َعكَ  .الَ تَتَلَفﱠتْ ألَنﱢي إِلَ ُھ َك.
ين ِب ﱢري.
قَ ْد أَيﱠ ْدتُ َك َوأَ َع ْنتُ َك َو َع َ
ض ْدتُ َك بِيَ ِم ِ
َاظينَ َعلَ ْيكَ .
١١إِنﱠهُ َ
سيَ ْخ َزى َويَ ْخ َج ُل َج ِمي ُع ا ْل ُم ْغت ِ
َ
َ
ص ُموكَ َويَبِيدُونَ .
َي ٍء ُمخا ِ
يَ ُكونُ َكال ش ْ
ش َعلَى ُمنَا ِز ِعيكَ َوالَ تَ ِج ُد ُھ ْم.
١٢تُفَتﱢ ُ
َي ٍء َو َكا ْل َعد َِم.
يَ ُكونُ ُم َحا ِربُو َك َكالَ ش ْ
س ُك بِيَ ِمينِ َك ا ْلقَائِ ُل لَ َك:
١٣ألَنﱢي أَنَا ال ﱠر ﱡب إِلَ ُھ َك ا ْل ُم ْم ِ
الَ ت ََخفْ  .أَنَا أُ ِعينُكَ «.
س َرائِي َل.
ش ْر ِذ َمةَ إِ ْ
١٤الَ ت ََخفْ يَا دُو َدةَ يَ ْعقُ َ
وب يَا ِ
س َرائِي َل.
ﱡوس إِ ْ
أَنَا أُ ِعينُ َك يَقُو ُل ال ﱠر ﱡب َوفَا ِدي َك قُد ُ
ان.
َ ١٥ھئَنَ َذا قَ ْد َج َع ْلتُكَ نَ ْو َرجا ً ُم َحدﱠداً َج ِديداً َذا أَ ْ
سن َ ٍ
َ
صاف ِة.
س ا ْل ِجبَا َل َوتَ ْ
تَ ْد ُر ُ
س َحقُ َھا َوت َْج َع ُل اآل َكا َم َكا ْل ُع َ
َ
ْ
ُ
اصفُ تُبَ ﱢد ُدھَا
١٦تُ َذ ﱢري َھا فال ﱢر ُ
يح ت َْح ِمل َھا َوال َع ِ
َوأَ ْنتَ تَ ْبتَ ِھ ُج بِال ﱠر ﱢب.

٦٧

س َرائِي َل تَ ْفت َِخ ُر".
س إِ ْ
بِقُدﱡو ِ
ض" .ھذا البيت الثاني يتوازى مع" الجزائر" ،انظر التعليق على أش .١ :٤١
" ٦ :٤١أَ ْط َرافُ األَ ْر ِ
كالھما تشيران إلى كل عالم البحر المتوسط والشرق األدنى "المعروف".
 ٧ -٦ :٤١الفعل العبري "تش ّدد" ) (BDB 304, KB 302يُستخدم ثالث مرات في ھذه اآليات.
-١
أمر  -Qalكن قوياً ،أش ٦ :٤١
 Pielناقص -تشجع ،أش ٧ :٤١
-٢
-٣
 Pielناقص -اثبت ،أش ٧ :٤١
ً
ً
كانت األمم تتطلع إلى آلھة بعضھا البعض طلبا للعون ،ولكن عبثا ،ألن آلھتھا لم تكن تستطيع أن ترى أو تسمع
أو تتصرف.
س َرائِي ُل َع ْب ِدي" .كان ھناك كثير من النقاش حول كلمة "عبدي" .يبدو أنھا تُستخدم في
َ " ٨ :٤١وأَ ﱠما أَ ْنتَ يَا إِ ْ
ثالث طرق متمايزة في العھد القديم.
لإلشارة إلى فرد ،مثل ملك أو نبي )عد (٧ :١٢
-١
لإلشارة إلى شعب إسرائيل )أش ١٩ :٤٢؛ (٢١ :٤٤
-٢
-٣
وأخيراً لإلسرائيلي المثالي ،المسيّا )أش (١٢ :٥٣ -١٣ :٥٢
في سفر أشعياء ،غالبا ً ما يُد َمج الخياران األول والثاني.
" ْ
اخت َْرتُهُ" .ھذا الفعل ) Qal ،BDB 103, KB 119تام( ھو تأكيد على اختيار ﷲ )أش ٩ :٤١؛ ١٠ :٤٣؛
٢ ،١ :٤٤؛ ٧ :٤٩؛ تث ٦ :٧؛  .(٢ :١٤في العھد القديم كان االختيار من أجل الخدمة )تك ٣ :١٢؛ خر -٥ :١٩
 ،(٦بينما في العھد الجديد االختيار من أجل الخالص الذي يؤدي إلى الخدمة.
س َل إِ ْب َرا ِھي َم َخلِيلِي" .الحظ دعوة الرب ووعده في تك  .٢٢ ،١٥ ،١٢ھذا العھد التأسيسي مع اآلباء
 "نَ ْ
ً
البطاركة يؤكده بولس في رو  ٤وغل  .٣إبراھيم يُدعى أيضا خليل الرب في  ٢أخ ٧ :٢٠؛ يع  .٢٣ :٢لقد كانا
يتكلمان وجھا ً لوجه في تك .١٨
ضَ ،و ِمنْ أَ ْق َ
طا ِرھَا َدع َْوتُهُ" .كال الفعلين تامان )أي عمالن مكتمالن(.
" ٩ :٤١الﱠ ِذي أَ ْم َ
س ْكتُهُ ِمنْ أَ ْط َر ِ
اف األَ ْر ِ
ُ
أخذت Hiphil ،BDB 304, KB 302) -تام(
-١
ُ
دعوت Qal ،BDB 894, KB 1128) -تام(
-٢
ً
الحظ أيضا موازاة الترادف بين:
ِم ْن أَ ْ
ض
-١
ط َر ِ
اف األَرْ ِ
َ
َو ِم ْن أ ْق َ
ارھَا
-٢
ط ِ
ّ
في فحوى النص تشير ھذه إلى األماكن التي نقل إليھا األشوريون )سبوا( بني إسرائيل ) ٧٢٢ق.م (.ونقل إليھا
البابليون بني يھوذا ) ٥٨٢ ،٥٨٦ ،٥٩٧ ،٦٠٥ق.م.(.
" ْ
ض َك" .شعر يھوذا أن ﷲ قد رفضه بسبب السبي ودمار أورشليم والھيكل.
اخت َْرتُكَ َولَ ْم أَ ْرفُ ْ
الفعل "يرفض" ) Qal ،BDB 549, KB 540تام منفي( يُستخدم في ال  ،٤٤ :٢٦حيث يعد الرب بأنه
لن يتخلى كليا ً عن شعبه بسبب خطيئتھم وانتھاكھم للعھد .ويأتي السؤال :ما عالقة ھذا الوعد بالعھد الجديد؟ يبدو
لي أن ھناك خياران رئيسيان.
أن إسرائيل ال يزال له مكانة أساسية في أحداث نھاية األزمنة )رو .(١١ -٩
-١
ً
أن شعب ﷲ ما برح دائما يتكون من أولئك الذين يت ّكلون على ﷲ ويحيون ألجله.
-٢
ً
يشير ھذا في العھد القديم إلى نسل إبراھيم ،ولكن أيضا ملكي صادق )تك (١٤؛
أيوب )أي (١؛ يثرون )خر(؛ كالب )يشوع(؛ أوريا ) ٢صم (١١؛ وآخرين لم يكونوا
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من بني إسرائيل .ويتّسع ھذا في العھد الجديد ليشمل كل األمم التي تؤمن )رو :٢
٢٩ -٢٨؛ غل .(٣
" ١٠ :٤١الَ ت ََخفْ " .ھذه كلمة شائعة االستخدام جداً يستخدمھا الرب في مخاطبة شعبه )أش ١٤ ،١٣ :٤١؛
٥ ،١ :٤٣؛ ٨ ،٢ :٤٤؛ ١٢ ،٧ :٥١؛ .(١٤ ،٤ :٥٤
الحظ لماذا يجب أن ال يخاف:
الرب معھم شخصيا ً
-١
الرب إله عھدھم
-٢
سوف يق ّويھم
-٣
سيعينھم )أش (١٤ ،١٠ :٤١
-٤
سيرفعھم )أش (١٣ ،١٠ :٤١
-٥
وكل من يعارضھم سوف:
-٦
يخزون
أ-
يُذلّون
ب-
ج -سيحصدون الريح )أش (١٢ -١١ :٤١
د -يھلكون
 "إَنﱢي َم َعكَ " .ال يوجد ھناك فعل ُمبَيﱠن في ھذه العبارة .ھناك تالعب واضح مقصود بالكلمات )أش (١٣ :٤١
بين معنى الفعل )أنا أكون( واسم ﷲ»" ،ا ْھيَ ِه الﱠ ِذي ا ْھيَ ْه«"/يھوه/الكائن ،خر  .(١٤ :٣انظر الموضوع الخاص:
أسماء ﷲ على أش  .٣ :٤٠ما من وعد أعظم من ھذا في كل الكتاب المقدس )مت ٢٠ :٢٢؛ أع .(١٠ :١٨

"الَ تَتَلَفﱠتْ "
سميث/فاندايك-البستاني
ﱠ
َ
َ
"الَ تَتَلفتْ َح ْول َك َج َزعا ً"
كتاب الحياة
ﱠ
َ
الكتاب الشريف
"ال تَتَلفتْ فِي َح ْي َر ٍة"
تض ّل عن السبيل القويم"
ال
"
السبعينية
الترجمة
ِ
"ال تثبطنﱠ ھ ّمتك"
الترجمة البسيطة
الفعل العبري ) (BDB 1043, KB 1609في صيغة  ،Hithpaelيعني "ال تتلفّت حولك )في قلق(".
ربما يكون الفعل ھو من جذر آخر )שתע( ،والتي توجد في نصوص أوغاريتية ،وتعني "يخاف".
َاظينَ َعلَ ْي َك" .تذكر أن ﷲ قد وعد بالبركات ألولئك الذين يباركون شعبه
َ " ١١ :٤١
سيَ ْخزَى َويَ ْخ َج ُل َج ِمي ُع ا ْل ُم ْغت ِ
وباللعنات ألولئك الذين يلعنونھم )تك  .(٣ :١٢يجب أن نتذكر أن قوة إسرائيل ،واتكالھا على الرب ،ورجاءھا
يجب أن يكون في الرب وليس في أنفسھم.
الحظ كيف يُوصف خصوم بني إسرائيل العائدين:
َاظينَ َعلَيْكَ ،أش ١١ :٤١
-١
َج ِمي ُع ْال ُم ْغت ِ
ص ُموكَ ،أش ١١ :٤١
-٢
ُمخَا ِ
َاز ِعيكَ ،أش ١٢ :٤١
-٣
ُمن ِ
ك ،أش ١٢ :٤١
ح
م
٤
اربُو َ
ُ َ ِ
الحظ أيضا ً مصيرھم.
َسيَ ْخ َزون ،أش ١١ :٤١
-١
ْ
-٢
َويَخ َجلون ،أش ١١ :٤١
يكونون كال شيء ،أش ١١ :٤١
-٣
يبيدون ،أش ١١ :٤١
-٤
لن يوجدوا ،أش ١٢ :٤١
-٥
يكونون كال شيء ،أش ١٢ :٤١
-٦
يصيرون كالعدم ،أش ١٢ :٤١
-٧
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س َرائِي َل" .ھذه اإلشارة إلى يعقوب كدودة ليست كلمة ازدرائية ،بل يبدو
ش ْر ِذ َمةَ إِ ْ
" ١٤ :٤١يا دُو َدةَ يَ ْعقُ َ
وب ،يَا ِ
أنھا استعارة تدل على عجزه )أيوب ٦ :٢٥؛ مز  (٦ :٢٢بدون معونة ﷲ ،ما يشابه اللغة المجازية في حز :١٦
.٦
 "فَا ِدي َك" .ھذا )اللقب الدال على اسم الفاعل (١٤ :٤٣ ،يعكس الكلمة العبرية )BDB 145, KB ) (Go’el
 .(169ھذه الكلمة العبرية كانت تشير إلى "القريب الفادي" .أو "المنتقم" .وتُستخدم لإلشارة إلى من يدفع ثمن
استعادة أحد أقربائه من العبودية أو على أسير حرب )مثال ،بوعز في را  ١ :٤وما تالھا(.
موضوع خاص :الفداء/يفدي
 -Iالعھد القديم
أ -في المقام األول ھناك كلمتان تشريعيتان قانونيتان عبرانيتان تعبّران عن ھذه الفكرة.
 ،(BDB 145, I) (Ga’al) -١والتي تعني بشكل رئيس "يح ّرر بدفع فدية" .وھناك صيغة من
الكلمة ) (go’elتضيف إلى ھذا المفھوم فكرة وساطة شخصية ،عادة ما تكون عضواً في العائلة )أي مفت ٍد
قريب( .ھذا الجانب الثقافي من حق استرجاع أشياء ،أو حيوانات ،أو أرض )ال  ،٢٧ ،٢٥أو أقارب )را ١٤ :٤؛
أش  (٢٢ :٢٩تح ّول الھوتيا ً ليُطبﱠق على تحرير الربّ )يھوه( إلسرائيل من مصر )خر ٦ :٦؛ ١٣ :١٥؛ مز
٢ :٧٤؛ ٥٠ :٧٧؛ إر  .(١١ :٣١فيصبح "الفادي" )أيوب ٢٥ :١٩؛ مز ١٤ :١٩؛ ٣٥ :٧٨؛ أمثال ١١ :٢٣؛
أش ١٤ :٤١؛ ١٤ :٤٣؛ ٢٤ ،٦ :٤٤؛ ٤ :٤٧؛ ١٧ :٤٨؛ ٢٦ ،٧ :٤٩؛ ٨ ،٥ :٥٤؛ ٢٠ :٥٩؛ ١٦ :٦٠؛ :٦٣
٦٠؛ إر .(٣٤ :٥٠
 ،(BDB 804) (Padah) -٢والتي تعني بشكل أساسي "يُح ّرر" أو ينقذ".
أ .افتداء األبكار )خر ٤٠ ،٣٠ :٣٠؛ وعد .(١٧ -١٥ :٨٠
ب .االفتداء الجسدي يغاير االفتداء الروحي )مز .(١٥ ،٨ ،٧ :٤٩
ج .سيحرّر يھوه إسرائيل من خطيئتھم وتمردھم )مز .(٨ -٧ :١٣٠
ب -الفكرة الالھوتية تشتمل على عدة بنود ذات صلة.
 -١ھناك حاجة ،وعبودية ،ومصادرة ،وسجن.
أ .جسدية.
ب .اجتماعية.
ج .روحية )مز .(٨ :١٣٠
 -٢ال بد من دفع ثمن لقاء الحرية واالنعتاق واالسترداد.
أ .عن شعب إسرائيل )تث .(٨ :٧
ب .عن األفراد )أي ٢٧ -٢٥ :١٩؛ .(٢٨ :٣٣
 -٣يجب أن يقوم أحدھم بدور الوسيط والمتبرع .كلمة ) (gaalتتضمن المعنى بأن ھذا يكون
عادة فرداً من العائلة أو نسيبا ً قريبا ً )أي .(BDB 145 ،go’el
 -٤غالبا ً ما يصف يھوه نفسه بكلمات مرتبطة بالعائلة:
أ .أب.
ب .زوج.
ج .فا ٍد/منتقم نسيبٌ قريب.
الفداء كان يضمنه وكيل يھوه الشخصي؛ كان يُدفع ثمن ويتحقق الفداء.
 -IIالعھد الجديد
أ -ھناك عدة كلمات تُستخدم لتعبّر عن المفھوم الالھوتي.
 ١) (AgorazÇ) -١كور ٢٠ :٦؛ ٢٣ :٧؛ ٢بط ١ :٢؛ رؤ ٩ :٥؛  .(٤ -٣ :١٤ھذا مصطلح
تجاري يدل على الثمن الذي يُدفع لقاء شيء ما .نحن شعب اشتُرينا بالدم وال سيطرة لنا على حياتنا الخاصة .نحن
نخصّ المسيح .
) (ExagorazÇ) -٢غل ١٣ :٣؛ ٥ :٤؛ أف ١٦ :٥؛ كول  .(٥ :٤ھذا أيضا ً مصطلح تجاري.
س يقوم على أساس اإلنجاز )الناموس
إنه يدل على موت يسوع البَدَل ّي عنّا .لقد حمل يسوع "لعنة" نامو ٍ
ّ
الموسوي() .أف ١٦ -١٤ :٢؛ كور  ،(١٤ :٢ھذا الناموس الذي ما كان البشر الساقطون ليستطيعوا أن يحققوه.
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لقد حمل يسوع اللعنة )تث  (٢٣ :٢١عنّا جميعا ً )مر ٤٥ :١٠؛  ٢كور  .(٢١ :٥في يسوع ،امتزجت عدالة ﷲ
ومحبته فبزغ عنھا غفران كامل منه ،وقبول لديه ،ودخول إليه.
 (LuÇ) -٣وتعني "يح ّرر".
أ" ،(Lutron) .فدية" )مت ٢٨ :٢٠؛ مر  .(٤٥ :١٠ھناك كلمات قوية تف ﱠوه بھا يسوع
تتعلق بھدف مجيئه ليكون مخلّصا ً للعالم بتسديد دين خطيئ ٍة لم يكن مدينا ً بھا )يو .(٢٩ :١
ب" ،(LutroÇ) .يُحرﱢ ر".
) (١يفدي إسرائيل )لو .(٢١ :٢٤
) (٢يبذل نفسه لكي يفدي ويطھّر الشعب لنفسه )تي .(١٤ :٢
) (٣يكون بديالً بال عيب وال دنس ) ١بط .(١٩ -١٨ :١
ج" ،(LutrÇsis) .الفداء"" ،االنعتاق" أو "التحرير".
) (١نبوءة زكريا عن يسوع ،لو .٦٨ :١
) (٢تسبيح حنّة ألجل يسوع ،لو .٣٨ :٢
) (٣ذبيحة يسوع التي ھي أفضل والمقدمة مرة واحدة ،عب .١٢ :٩
(ApolytrÇsis) -٤
أ .الفداء عند المجيء الثاني )أع .(٢١ -١٩ :٣
) (١لو ٢٨ :٢١
) (٢رو ٢٣ :٨
) (٣أف ١٤ :١؛ ٣٠ :٤
) (٤عب ١٥ :٩
ب .الفداء بموت المسيح.
) (١رو ٢٤ :٣
) ١ (٢كور ٣٠ :١
) (٣أف ٧ :١
) (٤كول ١٤ :١
 ١) (Antilytron) -٥تيم  .(٦ :٢ھذا نص حاسم )كما في تيطس  (١٤ :٢يربط التحرير بموت
يسوع البدلي على الصليب .إنه الذبيحة الوحيدة والوحيدة المقبولة ،الذي مات عن "الكل" )يو ٢٩ :١؛ -١٦ :٣
١٧؛ ٤٢ :٤؛  ١تيم ٤ :٢؛ ١٠ :٤؛ تي ١١ :٢؛  ٢بط ٩ :٣؛  ١يو ٢ :٢؛ .(١٤ :٤
ب -المفھوم الالھوتي في العھد الجديد.
 -١البشر مستعبدين للخطيئة )يو ٣٤ :٨؛ رو ١٨ -١٠ :٣؛ .(٢٣ :٦
 -٢عبودية اإلنسان للخطيئة أعلن عنھا الناموس الموسوي في العھد القديم )غل  (٣وعظة
يسوع على الجبل )متى  .(٧ -٥أعمال البشر صارت حكما ً للموت )كول .(١٤ :٢
 -٣لقد جاء يسوع ،حمل ﷲ الذي بال خطيئة وبال عيب ،ومات بدالً عنّا )يو ٢٩ :١؛  ٢كور :٥
 .(٢١وقد اشتُرينا من الخطيئة لكي نخدم ﷲ )رو .(٦
 -٤بالمعنى الضمني الرب ويسوع كالھما "أنسباء قريبين" يعملون لصالحنا ومن أجلنا .وھذا
يكمل االستعارات العائلية )أي ،األب ،الزوج ،االبن ،األخ ،النسيب القريب(.
 -٥لم يكن الفداء ثمنا ً يُق ّدم للشيطان )كما في الھوت القرون الوسطى( ،بل مصالحة بين كلمة
ﷲ وعدالته مع محبته وتدبير العناية الكامل في المسيح .على الصليب ،ت ّم استعادة السالم ،وغفران التم ّرد
البشري ،وصارت صورة ﷲ في اإلنسان اآلن فعّالة بشكل كامل من جديد في شركة وصداقة حميمة.
 -٦ال يزال ھناك جانب مستقبلي من الفداء )رو ٢٣ :٨؛ أف ١٤ :١؛  ،(٣٠ :٤يشتمل على
قيامة أجسادنا والعالقة الشخصية الحميمة مع ﷲ الثالوث.
س َرائِي َل" .ھذا لقب مفضل يُطلق على ﷲ في أشعياء )أش ٤ :١؛ ١٩ :٥؛ ٢٠ ،١٧ :١٠؛ ٦ :١٢؛
ﱡوس إِ ْ
 "قُد ُ
٧ :١٧؛ ٢٣ ،١٩ :٢٩؛ ١٥ ،١٢ ،١١ :٣٠؛ ١ :٣١؛ ٢٣ :٣٧؛ وأيضا ً في القسم الثاني من أشعياء ،أش :٤٠
٢٥؛ ٢٠ ،١٦ ،١٤ :٤١؛ ١٥ ،١٤ ،٣ :٤٣؛ ١١ :٤٥؛ ٤ :٤٧؛ ٥ :٥٥؛  .(١٤ ،٩ :٦٠بما أنه قدوس ،فإن على
شعب ﷲ أن يكونوا ق ّديسين أيضا ً )ال ٢ :١٩؛ مت ٤٨ :٥؛  ١بط .(١٦ :١
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ھذا اللقب ،بمعنى من المعاني ،يعبر عن المشادة المستحيلة عند شعب خاطئ ساقط يحاول التمثل بمعيار
قداسة .العھد الموسوي كان يستحيل أن يُطبﱠق )أع ١٥؛ غال ٣؛ عبرانيين( .العھد القديم كان طريقة إلظھار
االستحالة عند البشر بأن يتطابقوا مع معيار ﷲ ،ومع ذلك فإن ﷲ كان معھم ،ومن أجلھم ،يعدھم لح ّل يقدمه إلى
حالتھم الساقطة .ﷲ ال يخفّض معياره ،بل يؤمن ھذا المعيار من خالل المسيا الذي يرسله .العھد الجديد )إر :٣١
٣٤ -٣١؛ حز  (٣٨ -٢٢ :٣٦ھو عھد إيمان وتوبة ،وليس عھد إنجازات بشرية ،رغم أنه ينتھي إلى التشبه
بالمسيح )يع  .(٢٦ -١٤ :٢إن ﷲ يريد شعبا ً يعكس شخصه إلى األمم )مت .(٤٨ :٥
موضوع خاص :التقديس
يؤكد العھد الجديد أن الخطأة عندما يلتجئون إلى يسوع في توبة وإيمان ،فإنھم يتبررون ويتقدسون في
الحال .وتلك ھي حالتھم الجديدة في المسيح .بره نُسب إليھم )رومية  .(٤ويُعلنون بارين ومقدسين )وھذا عمل
قضائي شرعي يقوم به ﷲ(.
ً
ً
ولكن العھد الجديد أيضا يحث المؤمنين على القداسة والتقديس .وھو بآن معا مھمة الھوتية في عمل
يسوع المسيح ال ُمن َجز ودعوة ألن نكون مثل المسيح في الموقف واألفعال في الحياة اليومية .كما أن الخالص ھو
عطية مجانية ويغير كل أسلوب الحياة ،كذا الحال مع التقديس.
التشبه التدريجي بالمسيح
التجاوب األولي
رومية ١٩ :٦
أعمال ٢٣ :٢٠؛ ١٨ :٢٦
 ٢كور ١ :٧
رومية ١٦ :١٥
أفسس ٤ :١؛ ١٠ :٢
 ١كور ٣ -٢ :١؛ ١١ :٦
 ١تسا ١٣ :٣؛ ٧ ،٤ -٣ :٤؛ ٢٣ :٥
 ٢تسا ١٣ :٢
 ١تيموثاوس ١٥ :٢
عب ١١ :٢؛ ١٤ ،١٠ :١٠؛ ١٢ :١٣
 ٢تيموثاوس ٢١ :٢
 ١بطرس ١٢ :١
عبرانيين ١٤ :١٢
 ١بطرس ١٦ -١٥ :١
 .١٦ -١٥ :٤١أعداء إسرائيل يوصفون بأنھم "جبال" ) (BDB 249و"تالل" ) (BDB 148الذين سوف
"يُدرسون" ،وھذه كلمة من الحياة الزراعية ،تشير إلى الحصاد )مي ١٣ :٤؛ حب  .(١٢ :٣ھذا شعر عبري،
فاحذروا من الحرفية.
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٢٠ -١٧ :٤١ :
وج ُد.
"١٧اَ ْلبَا ِئ ُ
سا ِكينُ طَالِبُونَ َما ًء َوالَ يُ َ
سونَ َوا ْل َم َ
س.
ش قَ ْد يَ ِب َ
لِ َ
سانُ ُھ ْم ِمنَ ا ْل َعطَ ِ
َ
يب لَ ُھ ْم.
أَنَا ال ﱠر ﱡب أ ْ
ست َِج ُ
س َرائِي َل الَ أَ ْت ُر ُك ُھ ْم.
أَنَا إِلَهَ إِ ْ
ب أَ ْن َھاراً
١٨أَ ْفت َُح َعلَى ا ْل ِھ َ
ضا ِ
اع يَنَابِي َع.
َوفِي َو َ
س ِط ا ْلبِقَ ِ
َ
أَ ْج َع ُل ا ْلقَ ْف َر أ َج َمةَ َما ٍء
سةَ َمفَا ِج َر ِميَا ٍه.
ض ا ْليَابِ َ
َواألَ ْر َ
ت.
س ْنطَ َو
١٩أَ ْج َع ُل فِي ا ْلبَ ﱢريﱠ ِة األَ ْر َز َوال ﱠ
َ
اآلس َوش ََج َرةَ ال ﱠز ْي ِ
س ْن ِديَانَ َوالش ْﱠربِينَ َمعا ً.
س ْر َو َوال ﱢ
ض ُع فِي ا ْلبَا ِديَ ِة ال ﱠ
أَ َ
٢٠لِيَ ْنظُ ُروا َويَ ْع ِرفُوا َويَتَنَبﱠ ُھوا َويَتَأ َ ﱠملُوا َمعا ً
أَنﱠ يَ َد ال ﱠر ﱢب فَ َعلَتْ َھ َذا
س َرائِي َل أَ ْب َد َعهُ".
ﱡوس إِ ْ
َوقُد َ
 .٢٠ -١٧ :٤١ھذه اآليات تعكس حضور ﷲ وبركته اللتان تأتيان بالوفرة في الطبيعة )تث .(٢٧
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 ١٩ :٤١من أجل مصدر جيد لمعرفة النباتات والحيوانات في ذلك العصر القديم انظر see UBS Fauna
. and Flora of the Bible
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٢٤ -٢١ :٤١ :
"٢١قَ ﱢد ُموا َد ْع َوا ُك ْم يَقُو ُل ال ﱠر ﱡب.
وب.
ض ُروا ُح َج َج ُك ْم يَقُو ُل َملِ ُك يَ ْعقُ َ
أَ ْح ِ
ض.
سيَ ْع ِر ُ
٢٢لِيُقَ ﱢد ُموھَا َويُ ْخبِ ُرونَا بِ َما َ
َما ِھ َي األَ ﱠولِيﱠاتُ ؟ أَ ْخبِ ُروا فَنَ ْج َع َل َعلَ ْي َھا قُلُوبَنَا َونَ ْع ِرفَ آ ِخ َرتَ َھا
ت.
أَ ْو أَ ْعلِ ُمونَا ا ْل ُم ْ
ستَ ْق ِبالَ ِ
ت فِي َما بَ ْع ُد فَنَ ْع ِرفَ أَنﱠ ُك ْم آلِ َھةٌ
٢٣أَ ْخبِ ُروا ِباآلتِيَا ِ
َوا ْف َعلُوا َخ ْيراً أَ ْو ش َّراً فَنَ ْلتَفِتَ َونَ ْنظُ َر َمعا ً.
َي ٍء َو َع َملُ ُك ْم ِمنَ ا ْل َعد َِم.
٢٤ھَا أَ ْنتُ ْم ِمنْ الَ ش ْ
س ُھ َو الﱠ ِذي يَ ْختَا ُر ُك ْم".
ِر ْج ٌ
 ٢١ :٤١ھذا مشھد محاكمة )أش .(١ :٤١
وب" .ھذا اللقب يأتي ھنا فقط .الرب كان الملك المثالي لشعب العھد )أش ٦ :٤٤؛  ١صم :٨
 "يَقُو ُل َم ِل ُك يَ ْعقُ َ
 .(٧اسم يعقوب )أي إسرائيل( يمثل كل شعب العھد ،كل األسباط الثالثة عشر )أش .(٤ :٤٥
 ٢٤ -٢٢ :٤١تشير ھذه إلى آلھة األمم .ﷲ يدعوھم إلى أن يتصرفوا أو يتنبھوا أو أن يفعلوا أي شيء ،ولكنھم ال
يستطيعون فعل ذلك ألنھم عدم أو ال شيء )أش .(٢٩ -٢٨ ،٢٤ :٤١
 ٢٣ :٤١ھذه اآلية ھي أحد المواضع حيث ميّز جامعو النص الماسوري التھجئة العبرية واقترحوا تغييراً.
النص الماسوري يحوي كلمة "ينظر" ، qere) ،ונראה  Qal ، BDB 906،ناقص( ،ولكنھم يقترحون
كلمة "يخاف" ) ، ketivונרא  Qal ، BDB 431،ناقص( .يعطي  The UBS Text Projectكلمة "ينظر"
نسبة موثوقية متوسطة.
" ٢٤ :٤١الرجس" .انظر الموضوع الخاص أدناه.
موضوع خاص :الرجس
"الرجاسات" ) (BDB 1072يمكن أن تشير إلى عدة أشياء:
أشياء تعلق بالمصريين.
-١
إنھم يكرھون األكل مع العبرانيين ،تك ٣٢ :٤٣
أ-
يشمئزون من الرعاة ،تك ٣٤ :٤٦
ب-
ج -يعافون الذبائح العبرية ،خر ٢٦ :٨
 -٢أشياء تتعلق بمشاعر الرب تجاه تصرفات إسرائيل:
أ -الطعام النجس ،تث ٢٠ -٣ :١٤
ب -األصنام ،تث ٢٥ :٧؛ ١٥ :٢٧
ج -محضرو األرواح الوثنية ،تث ١٢ ،٩ :١٨
د -حرق ألطفال لمولك ، Molechال ٢١ :١٨؛ ٥ -٢ :٢٠؛ تث ٣١ :١٢؛ ١٢ ،٩ :١٨؛  ٢مل ٣ :١٦؛ :١٧
١٨ -١٧؛ ٦ :٢١؛ إر ٣٥ :٣٢
ھـ -العبادة الوثنية في كنعان ،تث ١٤ :١٣؛ ٤ :١٧؛ أش ١٩ :٤٤؛ إر ١٨ :١٦؛ حز ١١ :٥؛ ٩ :٦؛ ،١٨ :١١
٢١؛ ٦ :١٤؛ ٥٠ :١٦؛ ١٢ :١٨
و -حيوانات األضاحي التي فيھا عيب أو شائبة ،تث ٢٣ -١٩ :١٥) ١ :١٧؛ مال .(١ -١٢ :١
ز -تقديم الذبائح لألصنام ،إر ٥ -٤ :٤٤
ّ
ح -أن تتزوج من جديد امرأة تكون قد طلقتھا من قبل ،تث ٢ :٢٤
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ط -النساء اللواتي يرتدين ثياب الرجال )ربما في عبادة كنعان( ،تث ٥ :٢٢
ي -المال الذي يأتي من البغاء السالتي )عبادة كنعان( ،تث ١٨ :٢٣
ك -العابدة الوثنية إلسرائيل ،إر ٧ :٢
ل -المثلية الجنسية )ربما في عبادة كنعان( ،ال ٢٢ :١٨؛ ١٣ :٢٠
م -استخدام األوزان الزائفة ،تث ١٦ -١٥ :٢٥؛ أم ١ :١١؛ ٢٣ :٢٠
ن -انتھاك شرائع الطعام )ربما في عبادة كنعان( ،تث ٣ :١٤
 -٣أمثلة من أدب الحكمة:
أ -األمثال ٣٢ :٣؛ ١٩ -١٦ :٦؛ ٢٣ ،١٠ :٢٠؛ ٩ :٢٨
ب -مز ٨ :٨٨
ج -أيوب ١٠ :٣٠
ْ
ب" ،والتي تُستخدم في دانيال )٢٧ :٩؛ ٣١ :١١؛
 -٤ھناك عبارة أخروية تتكرر باستمرار ھي " ِرجْ َسةَ ال َخ َرا ِ
 .(١١ :١٢يبدو أنھا تشير إلى ثالث مناسبات مختلفة )تحقيق نبوئي متعدد المراحل(:
أ -أنطيوخوس الرابع أبيفانس الذي كان في فترة المكابيين ) ١مكابيين ٥٩ ،٥٤ :١؛  ٢مكابيين .(٢ -١ :٦
ب -القائد الروماني )واالمبراطور الروماني الالحق( ،تيطس ،الذي نھب أورشليم ودمر الھيكل عام  ٧٠ق.م.
)مت ١٥ :٢٤؛ مر ١٤ :١٣؛لو .(٢٠ :٢١
ج -زعيم عالم نھاية األزمنة يُدعى "إنسان الخطية" ) ٢تس  (٤ -٣ :٢أو "ضد المسيح" ) ١يو ١٨ :٢؛٣ :٤؛
رؤ .(١٣
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٢٩ -٢٥ :٤١ :
ال فَأَتَى.
ضتُهُ ِمنَ ال ﱢ
"٢٥قَ ْد أَ ْن َھ ْ
ش َم ِ
س ِمي.
ِمنْ َم ْ
ق ال ﱠ
س يَ ْدعُو ِبا ْ
ش ْم ِ
ش ِر ِ
يَأْتِي َعلَى ا ْل ُوالَ ِة َك َما َعلَى ا ْل ِمالَ ِط
ُوس ال ﱢ
طينَ .
اف يَد ُ
َو َك َخ ﱠز ٍ
َ ٢٦منْ أَ ْخبَ َر ِمنَ ا ْلبَ ْد ِء َحتﱠى نَ ْع ِرفَ
ق«؟
صا ِد ٌ
َو ِمنْ قَ ْب ٍل َحتﱠى نَقُو َل» :ھ َُو َ
َ
سا ِم ٌع أ ْق َوالَ ُك ْم.
الَ ُم ْخبِ ٌر َوالَ ُم ْ
س ِم ٌع َوالَ َ
ص ْھيَ ْونَ » :ھَا! ھَا ُھ ْم«
٢٧أَنَا أَ ﱠوالً قُ ْلتُ لِ ِ
شلِي َم َج َع ْلتُ ُمبَشﱢراً.
َوألُو ُر َ
سانٌ
س إِ ْن َ
َ ٢٨ونَظَ ْرتُ فَلَ ْي َ
سأَلَ ُھ ْم فَيَ ُردﱡونَ َكلِ َمةً.
شي ٌر َحتﱠى أَ ْ
َو ِمنْ َھ ُؤالَ ِء فَلَ ْي َ
س ُم ِ
َ
٢٩ھَا ُكلﱡ ُھ ْم بَا ِط ٌل َوأ ْع َمالُ ُھ ْم َع َد ٌم
يح َو َخالَ ٌء".
َو َم ْ
سبُو َكاتُ ُھ ْم ِر ٌ
ش َما ِل" .يشير ھذا من جديد إلى كورش الثاني )أش ٢ :٤١؛ ٢٨ :٤٤؛ .(١ :٤٥
ضتُهُ ِمنَ ال ﱠ
" ٢٥ :٤١قَ ْد أَ ْن َھ ْ
االتجاه الوحيد الذي كان يمكن أن يأتي منه أي شخص إلى فلسطين من الھالل الخصيب كان من الشمال ألن
الصحراء كانت في الشرق تماما ً )أي من مشرق الشمس(.
س ِمي" .قد يشير ھذا إلى  ٢أخ  ٢٣ -٢٢ :٣٦أو عز ٢ -١ :١
 "يَ ْدعُو بِا ْ

ْ
ْ
َ
َ
"يَأ ِتي َعلى ال ُوال ِة"
سميث/فاندايك-البستاني
"يَطَأ ُ ا ْل ُوالَةَ"
كتاب الحياة
ُوس َعلَى ا ْل ُح ﱠك ِام"
الكتاب الشريف
"يد ُ
ُ
ّ
يقول نص " :JPSOAيَطَأ الحكا َم".
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النص الماسوري يحوي الفعل الشائع "يأتي" ) Qal،BDB 97, KB 112ناقص( والذي يفترض
المترجمون من سياق النص أنه يعني "يطأ/يدوس" .ويقترح  The UBS Textual Projectجذراً آخر
محتمالً.
 -١ויבא سوف يأتي/يطأ
 -٢ויבס سوف يطأ
إال أنه يضع الخيار رقم  ١في النص ويعطيه نسبة موثوقية ضعيفة.
 ٢٦ :٤١يظھر الرب وجودَه وقوته بأعماله التي تم التنبؤ عنھا في التاريخ )أش ٩ :٤٣؛ .(٢١ :٤٥
" ٢٧ :٤١ھَا ُھ ْم" .يبدو أن ھذه تشير إلى األنبياء الحقيقيين ،كما تشير أش  ٢٨ :٤١و ٢٩إلى األنبياء الكذبة
ومأساة الشعب الذي تحول إلى األصنام التي ال حول لھا وال قوة.

٧٥

Isaiah 42
أشعياء ٤٢
تقسيم المقاطع والفقرات في الترجمات الحديثة
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
مھمة خادم الرب
عبد الرب
٩ -١ :٤٢
٩ -١ :٤٢
أنشودة حمد للرب
تسبيح للرب
١٧ -١٠ :٤٢
١٧ -١٠ :٤٢
خطيئة األمة والعقوبة
شعب أعمى وأصم

العربية المشتركة
الكتاب الشريف
عبد الرب
العبد المختار
٩ -١ :٤٢
٩ -١ :٤٢
نشيد الحمد
أغنية حمد
١٧ -١٠ :٤٢
١٧ -١٠ :٤٢
أعمى الرب يندد بشعبه
شعب
وأطرش
٢٥ -١٨ :٤٢
٢٥ -١٨ :٤٢
٢٥ -١٨ :٤٢
٢٥ -١٨ :٤٢
* رغم أن تقسيم نص الكتاب المقدس إلى فقرات وتقسيمات ليس من الوحي اإللھي ،إال أن تقسيم المقاطع
والفقرات ھي المفتاح لفھم ومتابعة قصد الكاتب األصلي .كل ترجمة معاصرة قامت بتقسيم وتلخيص تقسيمات
الفقرات كما ارتأى الناشر .كل مقطع فيه موضوع ،أو حقيقة ،أو فكرة محورية .وكل طبعة للكتاب المقدس لھا
وجھة نظر خاصة بھا في تقسيم المواضيع .١٣خالل قراءتك للنص ،أية ترجمة تجد أنھا مناسبة لفھمك لموضوع
وتقسيم اآليات؟
في كل أصحاح عليك أن تقرأ الكتاب المقدس أوالً وأن تحاول أن تحدد موضوعات فقراته .ثم أن تقارن
فھمك بالطبعات الحديثة.
فقط عندما نفھم قصد الكاتب األصلي ،بمتابعة منطقه وطريقة عرضه على مستوى الفقرة ،بذلك نستطيع
أن نفھم الكتاب المقدس.
الكاتب األصلي وحده كتب بوحي إلھي -وليس للقرّاء الحق بأن يغيّروا أو يعدﱢلوا النص .قرّاء الكتاب
المقدس عليھم مسؤولية تطبيق الحق الموحى به على حياتھم ويومھم.
إن المصطلحات التقنية واالختصارات يتم شرحھا وإيضاحھا بشكل كامل في الملحق  ،١و ،٢و٣
حلقة القراءة الثالثة )انظر مدخل الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسير بمثابة دليل دراسة ،بمعنى أن المسؤولية تقع عليك في تفسير الكتاب المقدس .يجب على
كل واحد منا أن يسلك في النور الذي لديه .لك أنت ،والكتاب المقدس ،والروح القدس األولوية في التفسير .يجب
أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلسة واحدة .ح ّدد المواضيع المطروحة )حلقة القراءة رقم  ،٣في مدخل الكتاب( .قارن
تقسيماتك للمواضيع مع ترجمات الكتاب المقدس العربية المألوفة أعاله .إن تقسيم الفقرات ليس من الوحي
اإللھي ،بل ھو مفتاح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
تبصرات حول السياق:
ﱡ
أ -ھذه أولى القصائد الخاصة الموجھة إلى أو المتعلقة بعبد الرب.
 ٤ -١ :٤٢أو  ،٧ -١ :٤٢أو ٩ -١ :٤٢
-١
 - 13في الجدول أع اله ،أخ ذنا تق سيمات وعن اوين الفق رات والمواض يع الموج ودة ف ي أش ھر الترجم ات العربي ة المنت شرة للكت اب المق دس ،ووض عناھا أم امكم
بطريقة سھلة تساعد على فھم كل أصحاح من ھذا السفر] .المترجم[.
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 ٦ -١ :٤٩أو  ٧ -١ :٤٩أو ١٣ -١ :٤٩
-٢
 ٩ -٤ :٥٠أو ١١ -٤ :٥٠
-٣
١٢ :٥٣ -١٣ :٥٢
-٤
أين ينتھي البيت الثالث ھو أمر مثار جد ٍل.
ب -لھذا العبد تكيف جماعي )أي إسرائيل( وأيضا ً فردي )أي المسيّا(.
السياق وحده ووصف أعمال العبد يمكنھا أن تحدد أيا ً منھما ھو المقصود .بمعنى الھوتي ،المسيا ھو
"اإلسرائيلي المثالي" أو "الكاھن" في مملكة الكھنة )انظر سفر العبرانيين في العھد الجديد(.
لك العبد بالمسيا .سيكون أحد أفراد بني إسرائيل يحقق إرادة
ج -الترجمات والتفاسير اآلرامية دعت ذ
الرب للشعب والعالم .كما كان كورش الثاني أداة بيد الرب من أجل تحرير/خروج جديد )أي العودة من
السبي( ،كذلك أيضاً ،المسيا سيجلب خروجا ً روحيا ً أو عودة من االغتراب الناشئ عن السقوط )تك .(٣سوف
يستعيد صورة ﷲ في اإلنسان التي تشوھت ويسمح للشركة الحميمة التي كانت في عدن بأن تُستعاد .المسيا
)لو  (٣٢ :٢سوف يكون نوراً للعالم الذي كان ينبغي على إسرائيل أن يكون عليه )أش ٦ :٤٢؛ ٤ :٥١؛
 .(٣ ،١ :٦٠النور ھو استعارة للتحرير الروحي )أش .(٦ :٤٩
دراسة الكلمات والعبارات:
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٤ -١ :٤٢ :
ض ُدهُ
"ُ ١ھ َو َذا َع ْب ِدي الﱠ ِذي أَ ْع ُ
سي.
ُم ْختَا ِري الﱠ ِذي ُ
س ﱠرتْ ِب ِه نَ ْف ِ
ق ِلألُ َم ِم.
وحي َعلَ ْي ِه فَيُ ْخ ِر ُج ا ْل َح ﱠ
َو َ
ض ْعتُ ُر ِ
َ
ص ْوتَهُ.
يح َوالَ يَ ْرف ُع َوالَ يُ ْ
ص ُ
ع َ
٢الَ يَ ِ
س ِم ُع فِي الشﱠا ِر ِ
ْ
ً
َ
ً
ً
َ
ْ
صفُ َوفتِيلة َخا ِم َدةً الَ يُطفِ ُئ.
صبَة َم ْر ُ
ضو َ
٣ق َ َ
ضة الَ يَق ِ
ق.
ان يُ ْخ ِر ُج ا ْل َح ﱠ
إِلَى األَ َم ِ
ض
ض َع ا ْل َح ﱠ
س ُر َحتﱠى يَ َ
٤الَ يَ ِك ﱡل َوالَ َي ْن َك ِ
ق ِفي األَ ْر ِ
ش ِري َعتَهُ".
َوتَ ْنت َِظ ُر ا ْل َجزَائِ ُر َ
" ١ :٤٢ھ َُو َذا" .كلمتا "ھُ َو َذا" ھاتان ) ،BDB 243أش  ٢٩ :٤٢و (١ :٤٢تغايران أصنام األمم التي ال حياة
فيھا مع فاعلية وحيوية الرب ،خيار ﷲ مقابل خيار الشعب )أش  .(٢٩ :٤٢وكما الحال في األصحاح ،٤٠
يُطرح السؤال" :إلى من يتكلّم الرب؟" ربما يكون المخاطَب:
النبي
-١
مجلس المشورة السماوي
-٢
مجرد تقنية أدبية يستعملھا الرب ليعبّر عن أفكاره لشعب عھده.
-٣
 " َع ْب ِدي" .كان ھذا لقب احترام ونداء ).(BDB 713
 -١لقد استُخدم بمعنى جمعي إجمالي.
أ -اآلباء البطاركة كمجموعة -تث ٢٧ :٩
ب -األنبياء ٢ -مل ٧ :٩؛ ١٣ :١٧؛ عز ١١ :٩؛ إر ٢٥ :٧؛ ٥ :٢٦؛ ١٩ :٢٩؛ ١٥ :٣٥؛ :٤٤
.٤
ج -إسرائيل -مز ٦ :١٠٥؛ ٢٢ :١٣٦؛ أش ٩ -٨ :٤١؛ ١٩ -١٨ :٤٢؛٢١ ،٢ ،١ :٤٤؛ :٤٥
٤؛ ٢٠ :٤٨؛ ٣ :٤٩؛ إر ١٠ :٣٠؛ ٢٨ ،٢٧ :٤٦
َ
د -تضيف السبعينية عبارة إلى أش  ،١ :٤٢فتجعلھا تشير إلى شعب إسرائيل )"ھُ َوذا َع ْب ِدي
اري الﱠ ِذي ُسر ْ
ﱠت بِ ِه نَ ْف ِسي"(.
يعقوب الﱠ ِذي أَ ْع ُ
ض ُدهُُ ،م ْختَ ِ
 -٢لقد استُخدم بمعنى فردي.
أ .إبراھيم– تك ٢٤ :٢٦؛ مز ٦ :١٠٥
ب .أيوب– أيوب ٨ :١؛  :٢؛ ٨ ،٧ :٤٢
ج .اسحق– تك ١٤ :٢٤
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د .يعقوب–  ١أخ ١٣ :١٦؛ مز ٦ :١٠٥؛ حز ٢٥ :٢٨
ھـ .موسى– خر ٣١ :١٤؛ عد ٨-٧ :١٢؛ تث ٥ :٣٤؛ يش ١٥ ،١٣ ،٧ ،٢ -١:١
و .يشوع– يش ٢٩:٢٤؛ قض ٨:٢
ز .كالب– عد ٢٤:١٤
ح .داود– حز ٢٥ :٣٧
طَ .ز ُربﱠابِل– حج ٢٣ :٢
ي .سليمان–  ١مل ٨ :٣
ك .أشعياء– أش ٣ :٢٠؛ ٢٦ :٤٤
ل .يسوع -مت  ٢١ -١٥ :١٢مقتبسة من أش ٤ -١ :٤٢
 "الﱠ ِذي" .الحظوا األمور التي فعلھا الرب والتي سيفعلھا من أجل عبده الخاص.
ض ُدهُ ،أش ١ :٤٢
-١
الﱠ ِذي أَ ْع ُ
الﱠ ِذي ُسر ْ
ﱠت ِب ِه نَ ْف ِسي ،أش ١ :٤٢
-٢
ضع ُ
ُوحي َعلَ ْي ِه ،أش ١ :٤٢
-٣
َو َ
ْت ر ِ
 "سوفَ  ."...الحظوا األمور التي سيفعلھا العبد )سلسلة أفعال في الزمن الناقص(.
ي ُْخ ِر ُج ْال َح ﱠ
-١
ق لِألُ َم ِم )أي المضمون الكوني ،اآليات  ٤ :١ب،ج(
َ
-٢
صيحُ ،أش ٢ :٤٢
ي
ال
َ ِ
ال يرفع ،أش ٢ :٤٢
-٣
ﱠ
صوْ تَهُ ،أش ٢ :٤٢
-٤
ع َ
الَ يُ ْس ِم ُع فِي الش ِ
ار ِ
ْ
ً
ً
َ
َ
ص ُ
-٥
ف ،أش ٣ :٤٢
صبَة َمرْ ضُو َ
ق َ
ضة ال يَق ِ
فَتِيلَةً خَا ِم َدةً الَ ي ْ
ُطفِئُ ،أش ٣ :٤٢
-٦
إلَى األَ َما ِن ي ُْخ ِر ُج ْال َح ّ
ق ،أش ٣ :٤٢
-٧
-٨
الَ يَ ِكلﱡ  ،أش ٤ :٤٢
ْ
الَ يَن َك ِسرُ ،أش ٤ :٤٢
-٩
َ
ْ
ﱠ
ض ،أش ٤ :٤٢
 -١٠يَ َ
ض َع ال َحق فِي األرْ ِ
 " ُم ْختَا ِري" .ھذه الكلمة ) (BDB 103, KB 119تدل على اختيار الرب للشعب ،والمكان ،والمجموعات
لتخدمه.
خيارات جماعية
-١
نسل البطاركة -تث ٢٧ :٤؛ ١٥ :١٠
أ-
ب-
إسرائيل -تث ٧ :٧؛ مز ٤ :١٣٥؛ أش ١ :٤٤؛ حز ٥ :٢٠
ج -الشعب ١ -مل ٨ :٣
د -سبط يھوذا ١ -أخ ٤ :٢٨؛ مز ٦٨ :٧٨
ھـ -الالويين ١ -أخ ٢ :١٥؛  ٢أخ ١١ :٢٩
أفراد
-٢
إبراھيم -نح ٧ :٩
أ-
يعقوب -مز ٤ :١٣٥
ب-
ج -ھارون -عد ٥ :١٩؛ ٥ :١٧؛ مز ٢٦ :١٠٥
د -داود ١ -صم ٢٤ :١٠؛ ١٠ ،٩ ،٨ :١٦؛ مز ٧٠ :٧٨
ھـ -سليمان ١ -أخ ١ :٢٩
وَ -ز ُربﱠا ِبل -حج ٢٣ :٢
أماكن )ھيكل( -تث ٢٦ ،٢١ ،١٨ ،١٤ ،١١ ،٥ :١٢؛ ٢٥ ،٢٤ ،٢٣ :١٤
-٣
سي" .ھذا يشابه اللقب الذي يستخدمه اآلب عند حديثه عن يسوع" ،الحبيب" )مت ١٧ :٣؛
" ُ
س ﱠرتْ بِ ِه نَ ْف ِ
.(٥ :١٧
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ض ْعتُ ُرو ِحي َعلَ ْي ِه" .تشير ھذه إلى العبد وقد ُم ِس َح وت ﱠم إعدا ُده لمھمة )٢ :١١؛ ٢١ :٥٩؛  .(١ :٦١انظر
 " َو َ
الموضوع الخاص" :الروح القدس" ) (pneumaفي الكتاب المقدس على أش .٧ :٤٠
موضوع خاص :شخص الروح القدس
في العھد القديم "روح قدس ﷲ" )أي (ruach ،كان قوة تُنجز مقاصد الرب ،ولكن ليس من إشارة إلى أن تلك
القوة كانت شخصية )أي ،التوحيد في العھد القديم( .ولكن في العھد الجديد ،دوّنَ الكتّابُ تفاصيل كاملة عن
أقنومية وشخصية الروح القدس:
 -١يمكن أن يُج ّدف عليه )مت ٣١ :١٢؛ مر (٢٩ :٣
 -٢يعلّم )لو ١٢ :١٢؛ يو (٢٦ :١٤
 -٣يشھد )يو (٢٦ :١٥
 -٤يب ّكت ويُرشد) ،يو (١٥ -٧ :١٦
ﱠ
 -٥يتم الحديث عنه على أنه شخص مستقل "ال ِذي ھُ َو" )أي ، hos ،أف (١٤ :١
 -٦يمكن أن يحزن )أف (٣٠ :٤
 -٧يمكن أن يُطفأ ) ١تس (١٩ :٥
النصوص التي تتناول الثالوث القدوس تتحدث أيضا ً عن ثالثة أقانيم )أشخاص( .انظر الموضوع الخاص:
الثالوث القدوس على .(٣٣ -٣٢ :٢
 -١مت ١٩ :٢٨
 ٢ -٢كور ١٤ :١٣
 ١ -٣بط ٢ :١
الروح القدس يرتبط بفعاليات بشرية.
 -١أع ٢٦ :١
 -٢رو ٢٦ :٨
 ١ -٣كور ١١ :١٢
 -٤أف ٣٠ :٤
ً
ً
في أول بداية أعمال الرسل نرى دور الروح القدس مكثفا وكبيرا .يوم الخمسين لم يكن بداية عمل الروح القدس،
بل فصالً جديداً .كان لدى يسوع دائما ً الروح القدس .معموديته لم تكن بداية عمل الروح القدس ،بل فصالً جديداً.
لوقا يع ّد الكنيسة لفصل جديد من خدمة فعالة .يسوع ال يزال المحور ،فالروح القدس ال يزال الوسيلة الفعالة
ومحبة اآلب ،ومغفرته ،واسترداد كل البشر الذين ُخلقوا على صورته ھي الھدف.
ق ِلألُ َم ِم" .انظر الموضوع الخاص على أش .١٤ :٤٠
 "يُ ْخ ِر ُج ا ْل َح ﱠ
 "لِألُ َم ِم" .الحظ المضامين العالمية في ھذه العبارة وأش ٤٢ب وج؛ ٦ج ود؛  .١٢ -١٠من بين كل أنبياء
إسرائيل ،أشعياء ھو الذي رأى اشتمال األمم في ملكوت الرب المستقبلي بشكل أكثر وضوحا ً.
ص ْوتَهُ" .ھذا إما أن يكون:
ص ُ
يح َوالَ يَ ْرفَ ُع َ
" ٢ :٤٢الَ يَ ِ
 -١مرتبطا ً بأش  ،٧ :٥٣التي تشير إلى محنة يسوع
 -٢أو وصفا ً ألسلوبه الھادئ في الخدمة
 -٣أو إشارة إلى صالة طلب المعونة التي لن يحتاج إليھا ذلك العبد )أش .(١٤ :٦٥
معاني المفردات لھذه الكلمة ترجّح بقوة الكفّة إلى البخيار رقم .٣
ضةًَ ...وفَتِيلَةً َخا ِم َدةً" .تصف ھذه خدمة الحنو ،والتفھم ،والصبر ألولئك الذين تعرضوا
صبَةً َم ْر ُ
ضو َ
" ٣ :٤٢قَ َ
لجرح أو إلجھاد أو كآبة )أش .(١٥ :٥٧

سميث/فاندايك-البستاني
كتاب الحياة

ق"
"ا ْل َح ﱠ
"با ْل َعد ِْل"
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ق"
الكتاب الشريف
"ا ْل َح ﱠ
ْ
ق"
الترجمة السبعينية
"ال َح ﱠ
وفي  JPSOAتأتي "الطريق الحقيقي".
الجذر العبري ھو )לאמת( ) (BDB 52ويأتي فقط ھنا .يعطي  The UBS Text Projectنسبة موثوقة عالية
لكلمة "الحق" .ھذا وإن كلمتا "الحق" و"أمين" ھما من طيف معاني الكلمات لنفس الجذر السامي.
موضوع خاص :استخدام الكلمات يؤمن ،ويأتمن ،وإيمان ،وأمانة في العھد القديم )אמן(
 -Iمالحظة استھاللية:
ال بد من القول أن استخدام ھذا المفھوم الالھوتي ،الحاسم جداً في العھد الجديد ،ليس محدداً بشكل واضح
في العھد القديم .ھذه المفردات موجودة في العھد القديم ولكن تظھر في مقاطع مختارة رئيسية ومع أشخاص
معينين.
يمزج العھد القديم بين:
أ -الفرد والجماعة.
ب -اللقاء الشخصي وإطاعة العھد.
اإليمان ھو لقاء شخصي وأسلوب حياة يومي بآن معا ً .من األسھل وصفه من خالل حياة الشخص أكثر
من استخدام المفردات المعجمية )أي دراسة الكلمات( .ھذا الجانب الشخصي نجد صورة أوضح ما تكون له عند:
أ -إبراھيم ونسله.
ب -داود وإسرائيل.
ھؤالء الرجال قابلوا/واجھوا ﷲ وتغيرت حياتھم بشكل دائم ال رجعة فيه )لم تكن حياتھم مثالية ،بل إيماناً
مستمراً مطرداً( .كشف اختبارُھم نقا َ
ط ضعف وقوة إيمانھم لدى لقاءھم با  ،ولكن عالقة الثقة الحميمة استمرت
صقِل ،ولكنه استمر كما تب ّدى واضحا ً من خالل تكرسّھم
في نھاية األمر مع مرور األيام .لقد اختُبِر إيمانھم و ُ
وأسلوب حياتھم.
 -IIالجذر الرئيسي المستخدم:
أ.(BDB 52) (0/!) -
 -١الفعل.
أ .جذر  -Qalيدعم ،يعضد ) ٢مل ٥ ،١ :١٠؛ أستير  ،٧ :٢االستخدام غير الالھوتي(.
ب .جذر  -Niphalيتأكد أو يؤكد ،يؤسس ،يعزز ،يكون أمينا ً أوجديراً بالثقة.
) (١عن الناس ،أش ٢ :٨؛ ١ :٥٣؛ إر ١٤ :٤٠
) (٢عن األشياء ،أش ٢٣ :٢٢
) (٣عن ﷲ ،تث ٩ :٧؛ أش ٧ :٤٩؛ إر ٥ :٤٢
ج .جذر  -Hiphilيقف راسخاً ،يؤمن ،يأتمن
) (١آمن إبراھيم با  ،تك ٦ :١٥
) (٢آمن اإلسرائيليون في مصر ،خر ٣١ :٤؛ ) ٣١ :١٤وھناك نفي لذلك في
تث .(٣٢ :١
ّ
) (٣آمن اإلسرائيليون بأن الرّب تكلم عبر موسى ،خر ٩ :١٩؛ مز ،١٢ :١٠٦
٢٤
) (٤لم يؤمن آحاز با  ،أش ٩ :٧
) (٥ك ّل من يؤمن به ،أش ١٦ :٢٨
) (٦اإليمان بحقائق حول ﷲ ،أش ١٢ -١٠ :٤٣
 -٢االسم )مذكر( -أمانة )تث ٢٠ :٣٢؛ أش ١ :٢٥؛ (٢ :٢٦
 -٣ظرف -حقاً ،الحق ،أوافق ،ليكن كذلك )تث ٢٥ -١٥ :٢٧؛  ١مل ٣٦ :١؛  ١أخ ٣٦ :١٦؛
أش ١٦ :٦٥؛ إر ٥ :١١؛  .(٦ :٢٨ھذا ھو االستخدام الليتورجي للـ "آمين" في العھد القديم والعھد الجديد.
ب (BDB 54) ;/! -اسم مؤنث ،ثبات ،أمانة ،صدق.
 -١عن الناس ،أش ٢٠ :١٠؛ ٣ :٤٢؛ ١ :٤٨

٨٠

 -٢عن ﷲ ،خر ٦ :٣٤؛ مز ٢ :١١٧؛ أش ١٩ ،١٨ :٣٨؛ ٨ :٦١
 -٣عن الصدق ،تث ٤ :٣٢؛  ١مل ١٦ :٢٢؛ مز ٤ :٣٣؛ ٣ :٩٨؛ ٥ :١٠٠؛ ٣٠ :١١٩؛ إر
٥ :٩؛ زك ١٦ :٨
ج ،(BDB 53) %1&/! -ثبات ،رسوخ ،وفاء
 -١عن األيدي ،خر ١٢ :١٧
 -٢عن األوقات ،أش ٦ :٣٣
 -٣عن البشر ،إر ٣ :٥؛ ٢٨ :٧؛ ٢ :٩
 -٤عن ﷲ ،مز ١١ :٤٠؛ ١٢ :٨٨؛ ٨ ،٥ ،٢ ،١ :٨٩؛ ١٣٨ :١١٩
 -IIIاستخدام بولس لھذا المفھوم من العھد القديم:
أ -يستند بولس في فھمه الجديد للرب والعھد القديم على لقائه الشخصي مع يسوع على الطريق إلى
دمشق )أع ٩؛ ٢٢؛ .(٢٦
ب -وجد تأييداً من العھد القديم لفھمه الجديد من خالل فقرتين أساسيتين في العھد القديم تستخدمان الجذر
!.0/
 -١تك  -١٦ :١٥لقاء إبراھيم الشخصي أخذ ﷲ المبادرة فيه )تكوين  (١٢ونتج عنه حياة إيمان
مليئة بالطاعة )تك  .(٢٢ -١٢أشار بولس إلى ھذا في رومية  ٤وغالطية .٣
 -٢أش  -١٦ :٢٨أولئك الذين يؤمنون به )أي ،حجر الزاوية الذي اختبره ﷲ ووضعه بشكل
راسخ( سوف لن:
أ .رو " ،٣٣ :٩يخزى" أو "يخيب".
ب .رو  ،١١ :١٠نفس الحال كما في األعلى.
 -٣حب  -٤ :٢أولئك الذين يعرفون ﷲ األمين يجب أن يحيوا حياة أمينة )إر  .(٢٨ :٧يستخدم
بولس ھذا النص في رو  ١٧ :١وغل ) ١١ :٣الحظ أيضا ً عب .(٣٨ :١٠
 -IVاستخدام بطرس لھذا المفھوم من العھد القديم:
أ -يدمج بطرس بين:
 -١أش  ١ -١٤ :٨بط ) ٨ :٢حجرة عثرة(.
 -٢أش  ١ -١٦ :٢٨بط ) ٦ :٢حجر زاوية(.
 -٣مز  ١ -٢٢ :١١٨بط ) ٧ :٢حج ٌر مرذول(.
ُ
ُ
ْ
ٌ
ٌ
ٌ
ُ
ّ
َ
َ
ُحول اللغة الفريدة التي تصف إسرائيلِ " ،ج ْنسٌ ُم ْختَارٌَ ،وكھَنوت ُملو ِك ﱞي ،أ ﱠمة مقدسة ،شعْبُ اقتِنَا ٍء"
ب -ي ﱢ
من:
 -١تث ١٥ :١٠؛ أش ٢١ :٤٣
 -٢أش ٦ :٦١؛ ٢١ :٦٦
 -٣خر ٦ :١٩؛ تث ٦ :٧
واآلن يستخدمھا من إيمان الكنيسة بالمسيح.
 -Vاستخدام يوحنا لھذه الفكرة:
أ -استخدامھا في العھد الجديد:
ً
الكلمة "آمنَ " ھي من الكلمة اليونانية ) ،(pisteuÇوالتي يمكن ترجمتھا أيضا بـ "يؤمن" ،إيمان" أو
"ائتمان" .فمثالً ،ال يأتي االسم في إنجيل يوحنا ،بل يُستخدم الفعل غالبا ً .ھناك ش ّ
ك في يوحنا  ٢٥ -٢٣ :٢حول
أصالة وصدق تعھد الحشد ليسوع الناصري كمسيّا .أمثلة أخرى عن ھذا االستخدام السطحي لكلمة "يؤمن"
نجدھا في يوحنا  ٥٩ -٣١ :٨وأعمال  .٢٤ -١٨ ،١٣ :٨اإليمان الكتابي الحقيقي ھو أكثر من تجاوب أولي.
يجب أن تتبعه عملية تلمذة )مت .(٣٢ -٣١ ،٢٢ -٢٠ :١٣
ب -استخدامھا مع أحرف الجر:
 eis -١تعني "في" .ھذا التركيب الفريد يؤكد على وضع المؤمنين ثقتھم/إيمانھم في يسوع.
أ .في اسمه )يو ١٢ :١؛ ٢٣ :٢؛ ١٨ :٣؛ ١يو .(١٣ :٥
ب .فيه )يو ١١ :٢؛ ١٨ ،١٥ :٣؛ ٣٩ :٤؛ ٤٠ :٦؛ ٤٨ ،٣٩ ،٣١ ،٥ :٧؛ ٣٠ :٨؛ :٩
٣٦؛ ٤٢ :١٠؛ ٤٨ ،٤٥ :١١؛ ٤٢ ،٣٧ :١٢؛ مت ٦ :١٨؛ أع ٣٤ :١٠؛ فيل ٢٩ :١؛  ١بط .(٨ :١

٨١

.(٢٠ :١٧

ي )يو ٣٥ :٦؛ ٣٨ :٧؛ ٢٦ ،٢٥ :١١؛ ٤٦ ،٤٤ :١٢؛ ١٢ ،١ :١٤؛ ٩ :١٦؛
ج .ف ﱠ

د .في االبن )يو ٣٦ :٣؛ ٣٥ :٩؛ ١يو .(١٠ :٥
ھـ .في يسوع )يو ١١ :١٢؛ أع ٤ :١٩؛ غل .(١٦ :٢
و .في النور )يو .(٣٦ :١٢
ز .في ﷲ )يو .(١ :١٤
 En -٢تعني "في" كما في يو ١٥ :٣؛ مر ١٥ :١؛ أع ١٤ :٥
 Epi -٣تعني "في" أو "على" ،كما في مت ٤٢ :٢٧؛ أع ٤٢ :٩؛ ١٧ :١١؛ ٣١ :١٦؛ :٢٢
١٩؛ رو ٢٤ ،٥ :٤؛ ٣٣ :٩؛ ١١ :١٠؛  ١تيم ١٦ :١؛  ١بط ٦ :٢
 -٤حالة نصب غير مباشر بدون أحرف جر كما في غل ٦ :٣؛ أع ٨ :١٨؛ ٢٥ :٢٧؛ ١يو :٣
٢٣؛ ١٠ :٥
 hoti -٥تعني "يؤمن بأن" ،وتعبّر عن قناعة بما يؤمن به المرء.
أ .يسوع ھو قدوس ﷲ )يو .(٦٩ :٦
ب .يسوع ھو الـ "أنا ھو" )الكائن( )يو .(٢٤ :٨
ج .يسوع في اآلب واآلب فيه )يو .(٣٨ :١٠
د .يسوع ھو المسيّا )يو ٢٧ :١١؛ .(٣١ :٢٠
ھـ .يسوع ھو ابن ﷲ )يو ٢٧ :١١؛ .(٣١ :٢٠
و .يسوع أرسله اآلب )يو ٤٢ :١١؛ .(٢١ ،٨ :١٧
ز .يسوع واحد مع اآلب )يو .(١١ -١٠ :١٤
ح .يسوع جاء من اآلب )يو .(٣٠ ،٢٧ :١٦
ط .يسوع طابق نفسه مع اسم العھد لآلب" ،أنا ھو" )يو ٢٤ :٨؛ .(١٩ :١٣
ي .سنحيا معه )رو .(٨ :٦
ك .يسوع مات وقام من جديد ) ١تس .(١٤ :٤
 -VIاالستنتاج
ً
اإليمان الكتابي ھو التجاوب البشري مع الكلمة/الوعد اإللھي .ﷲ يبادر دائما )يو  ،(٦٥ ،٤٤ :٦ولكن
جزءاً من ھذا التواصل اإللھي يحتاج إلى تجاوب من قِبل البشر.
أ -الثقة واالئتمان
ب -إطاعة العھد
اإليمان الكتابي ھو:
 -١عالقة شخصية )إيمان أولي(.
 -٢تأكيد على الحقيقة الكتابية )اإليمان بإعالن ﷲ(.
 -٣تجاوب إطاعة مالئم له )اإليمان يوميا ً(.
ليس اإليمان الكتابي بطاقةَ سفر إلى السماء أو بوليصة تأمين .إنه عالقة شخصية .وھذه ھي غاية الخلق
وأن يكون البشر قد ُخلقوا على صورة وشبه ﷲ )تك  .(٢٧ -٢٦ :١المسألة ھي "الصداقة الحميمة" .ﷲ يرغب
بال ﱢشركة ،وليس بموقف الھوتي معين .ولكن ال ﱢشركة مع ﷲ القدوس تتطلب أن يُظ ِھ َر األبنا ُء ميزةَ "العائلة" )أي
القداسة ،ال ٢ :١٩؛ مت ٤٨ :٥؛  ١بط  .(١٦ -١٥ :١لقد أثّر السقوط )تك  (٣على قدرتنا على التجاوب بشكل
مالئم .ولذلك ،فإن ﷲ تص ّرف بدالً منّا )حز  ،(٣٨ -٢٧ :٣٦مانحا ً إيانا "قلبا ً جديداً" و"روحا ً جديداً" ما يم ّكننا
من خالل اإليمان والتوبة ألن نحصل على ال ﱢشركة مع ﷲ ونطيعه.
ً
األمور الثالثة جميعھا أساسية حاسمة .يجب أن نحافظ عليھا جميعا .الھدف ھو أن نعرف ﷲ )بالمعنيين
العبري واليوناني( وأن نعكس شخصه في حياتنا .ھدف اإليمان ليس السماء يوما ً ما ،بل التشبه بالمسيح ك ّل يوم.
ِ
األمانة البشرية ھي النتيجة )العھد الجديد( ،وليس األساس )العھد القديم( للعالقة مع ﷲ :إيمان البشر في
أمانة ﷲ؛ ثقة البشر بموثوقية ﷲ .لبّ نظرة العھد الجديد إلى الخالص ھو أن البشر يجب أن يتجاوبوا فوراً
وبشكل متواصل مع النعمة المبادرة ورحمة ﷲ التي تجلّت في المسيح .لقد أحبّ  ،وأرسل ،وز ﱠود ،وعلينا أن
نتجاوب باإليمان واألمانة )أف  ٩ -٨ :٢و.(١٠

٨٢

إيمان شخصي به.
ﷲ األمين يريدنا شعبا ً أمينا ً ليعلن نفسه إلى عالم ال أمانة فيه ويأتي بھم إلى
ٍ
َ " ٤ :٤٢حتﱠى" .يبدو أن ھذه تدل ضمنا ً على معنى أن شيئا ً "ساحقا ً" سيحدث )انظر  (١٢ :٣٥ -١٣ :٥٢ولكن
ت معيّن.
في وق ٍ

ض ....ا ْل َج َزائِ ُر" .ھناك عالقة موازاة ،وبالتالي ترادف .ھذه أيضا ً تشير إلى شعوب األمم .انظر
 "فِي األَ ْر ِ
التعليق على أشعياء .٥ ،١ :٤١
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٩ -٥ :٤٢ :
" َ ٥ھ َك َذا يَقُو ُل ﱠ
اش ُرھَا
ﷲُ ال ﱠر ﱡب َخا ِل ُ
ق ال ﱠ
ت َونَ ِ
س َما َوا ِ
ض َونَتَائِ ِج َھا
بَ ِ
اسطُ األَ ْر ِ
ً
َ
سا ِكنِينَ فِي َھا ُروحا ً.
ُم ْع ِطي ال ﱠ
س َمة َوال ﱠ
ب َعل ْي َھا نَ َ
ش ْع ِ
َ
ْ
ُ
ب ق ْد َدع َْوت َك بِالبِ ﱢر
٦أَنَا ال ﱠر ﱠ
ب َونُوراً ِلألُ َم ِم
س ُك ِبيَ ِد َك َوأَ ْحفَظُ َك َوأَ ْج َعلُ َك َع ْھداً لِل ﱠ
ش ْع ِ
فَأ ُ ْم ِ
٧لِتَ ْفت ََح ُعيُونَ ا ْل ُع ْم ِي
ْ
س ْج ِن
ت ال ﱢ
س ا ْل َمأ ُ
سو ِرينَ ِمنْ بَ ْي ِ
لِت ُْخ ِر َج ِمنَ ا ْل َح ْب ِ
سينَ فِي ال ﱡ
ظ ْل َم ِة.
ا ْل َجالِ ِ
س ِمي
٨أَنَا ال ﱠر ﱡب َھ َذا ا ْ
ت.
َو َم ْج ِدي الَ أُعْ ِطي ِه ِآل َخ َر َوالَ تَ ْ
يحي ِل ْل َم ْن ُحوتَا ِ
سبِ ِ
ُ ٩ھ َو َذا األَ ﱠولِيﱠاتُ قَ ْد أَتَتْ
َوا ْل َح ِديثَاتُ أَنَا ُم ْخبِ ٌر بِ َھا.
قَ ْب َل أَنْ تَ ْنبُتَ أُ ْعلِ ُم ُك ْم بِ َھا".
 ٩ -٥ :٤٢ھذا القسم يشبه كثيراً أش  ،١٧ -١٢ :٤٠الذي يؤكد على الرب كخالق وسيد مطلق على الخليقة
المادية.
" ٥ :٤٢ﷲُ ال ﱠر ﱡب" .ھذان اسمان )انظر الموضوع الخاص على أش .(٣ :٤٠
 El -١إيل -االسم العام في الشرق األدنى القديم ) .(BDB 42وھنا نجد أنه يحوي على أداة تعريف.
 -٢يھوه/الكائن -اسم ﷲ لما ظھر في العھد وھو منحدر من الفعل "يكون" ).(BDB 217
ق" .ھذا الفعل ) Qal ،BDB 135, KB 153اسم فاعل معلوم( يُستخدم بشكل فريد مميز لخلق ﷲ
 " َخالِ ُ
)تك .(١ :١
ت" .انظر الموضوع الخاص أدناه.
 "ال ﱠ
س َما َوا ِ
موضوع خاص :السماء
َ
الكلمة العبرية ) ،(BDB 1029المترجمة "السماء"" ،ال َجلد"" ،الھواء"( يمكن أن تشير إلى عدة أشياء
)أي سلسلة من القبب أو األجرام في الخليقة(.
 -١في تك  ٢٠ -٨ :١إنھا تشير إلى الغالف الجوي فوق األرض حيث تتحرك السحب وتطير الطيور.
 -٢ھذه القبة )تك ٢٠ ،٦ :١؛ أش ٢٢ :٤٠؛  (٥ :٤٢التي فوق األرض ھي حيث يُرسل ﷲ المطر )أي،
ت" ،أي .(٣٧ :٣٨
"كوى السماء" ،مز ٢٩ -٢٣ :٧٨؛ مال  ١٠ :٣أو "أَ ْزقَا َ
ق ال ﱠس َما َوا ِ
 -٣ھذه القبة ھي حيث تقبع النجوم وتتحرك الكواكب .يمكن أن تشير إلى كل الكون المخلوق )عشرات
ماليين المجرات(.

٨٣

 -٤فوق ھذه القبة ھناك مسكن ﷲ )أي السماء الثالثة أو السابعة( .إنھا أعلى سماء )انظر تث ١٤ :١٠؛  ١مل
٣٢ ،٣٠ ،٢٧ :٨؛ مز ٤ :٢؛ ٤ :١٤٨؛ أش .(١ :٦٦
 -٥التوكيد الالھوتي فيھا ھو ما يلي:
أ -ﷲ ھو خالق كل شيء.
ب -ﷲ يسيطر على الخليقة )أي النور الظالم ،المطر والجفاف(.
ج -إنه يخلق ويضع أنوار الليل )الشمس ،والقمر،والنجوم ،والكواكب ،والمذنبات(.
د -ھناك ُدنى أو عوالم من الواقع الحقيقي:
 .١األرض
 .٢ما فوق األرض
 .٣غير المرئي/المالئكي )كول (١٦ :١
 .٤حضور ﷲ ومسكنه
ھـ -إنھا مترابطة معا ً وإرادة ﷲ ھي التي تسيّرھا.

"نَتَائِ ِج َھا"
سميث/فاندايك-البستاني
ست َْخ َر ُج ِم ْن َھا"
كتاب الحياة
" َما يُ ْ
ْ
ْ
" ُك ﱠل َما يَخ ُر ُج ِمن َھا"
الكتاب الشريف
الكلمة ) (KB 993لھا اتجاھين:
-١
نباتات -أيوب ٨ :٣١؛ أش ١ :٣٤؛ ٥ :٤٢
بشر )استعارة تدل على الذرية/النسل( -أيوب ٢٥ :٥؛ ٨ :٢١؛ ١٤ :٢٧؛ أش ٢٤ :٢٢؛ ٣ :٤٤؛
-٢
١٩ :٤٨؛ ٩ :٦١؛ ٢٣ :٦٥
الحظ سلسلة األعمال التي يصنعھا الرب )"الذي"(
خلق السموات
-١
نشرھا
-٢
بسط األرض
-٣
بسط نتائجھا
-٤
ّ
ﱠ
َ
يعطي "النسمة/النفس" ) (BDB 675) (nepheshللناس الساكنين عليھا.
-٥
يعطي "روحا ً" ) (BDB 924) (ruahألولئك الذين يسيرون فيھا.
-٦
إن كان يُقصد بھا تشكيل سلسلة مثل التكوين  ،١فإن الكواكب عندھا تكون ھي المعنى المرجح .إن كان ھناك
نوع من توازي المترادفات فعندھا يكون التركيز على أنھا أو الشعب .الحياة ،وليست المادة فقط ،ھي من الرب.
إنه اإلله الحي أبداً ،والحي لوحده.
 ٧ -٦ :٤٢ھذه اآليات تصف ما يصنعه الرب لشعب عھده .اختارھم لھدف )انظر الموضوع الخاص على أوش
.(٥ :٤٠
 -١دعاھم ) Qal ،BDB 894, KB 1128تام( بالبر
 -٢أمسك بيدھم ) Hiphil ،BDB 304, KB 302صيغة األمر(
 -٣حفظھم ) Qal ،BDB 665, KB 718ناقص(
ب ) Qal ،BDB 678, KB 733ناقص(
 -٤جعلھم َع ْھدًا لِل ﱠش ْع ِ
أ -نُورًا لِألُ َمم )انظر التعليق الكامل على أش .(٢٢ :٤٥
ب -ليفتحوا ُعيُونَ ْال ُع ْم ِي
ْ
ُورينَ
ج -ليخرجوا ِمنَ ْال َحب ِ
ْس ْال َمأس ِ
آن معا ً:
نسل إبراھيم كان في ٍ
 -١مملكة كھنة
 -٢ملكا ً/كاھنا ً )المسيا ،مز  (١١٠الذي جاء ليحرر العالم من الظلمة وسجن الخطيئة )تك .(٣
ھناك بعض الشك في المعنى الدقيق من الجذر العبري في البند  .٣وتتراوح اآلراء بين المعنيين:
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يحمي )רצן(.
-١
يشكل )רצי( ،كما يورد .JPSOA
-٢
الحظوا ما ينجزه العبد/المسيّا.
 -١يحكم بالرب )أش ٧ -٦ :٩؛ (٤ -٣ :١١
 -٢يملك على كل الدنيا )أش ٢٢ :٤٥؛ ٦ :٤٩؛ ١٠ :٥٢؛ مي (٤ :٥
 -٣يفتح عيون العميان )أش ١٨ :٢٩؛ ٣ :٣٢؛ (٥ :٣٥
 -٤يطلق المأسورين والمسجونين )أش (١ :٦١
س ِمي" .ھذا ھو اسم ﷲ في العھد .انظر الموضوع الخاص على .٣ :٤٠
 " ٨ :٤٢أَنَا ال ﱠر ﱡب ھ َذا ا ْ
 " َم ْج ِدي" .ھذه كلمة يصعب تحديدھا أو تعريفھا ) .(BDB 458في أش  ٣ :٦يمأل مجد كل األرض .في أش
 ٥ :٤٠سيُعلن إلى كل األرض .بمعنى من المعاني ،إنه يمثل حضور الرب الشخصي.
في العھد الجديد ،مجد الرب يُعلن بشكل كامل في شخص المسيّا ،يسوع )يو ١٤ :١؛ ٤٠ ،٤ :١١؛ .(٤ :١٧
موضوع خاص :المجد ):(DOXA
المفھوم الكتابي لـ "المجد" يصعب تحديده .مجد المؤمنين ھو أن يفھموا اإلنجيل والمجد في ﷲ ،وليس
في أنفسھم )انظر إرميا .(٢٤ -٢٣ :٩
ً
ً
في العھد القديم الكلمة العبرية األكثر شيوعا لـ "المجد" ) (kbdكانت أساسا كلمة تجارية تتعلق
بالمقاييس )"أن يكون ثقيالً"( .ما كان ثقيالً كان ثمينا ً أو له قيمة جوھرية ثمينة .وعادة ما كان يُضاف مفھوم
اللمعان إلى الكلمة لتعبر عن جالل ﷲ )انظر خروج ١٨ -١٦ :١٩؛ ١٧ :٢٤؛ أشعياء  .(٢ -١ :٦٠ھو وحده
الثمين والمستحق والجدير باالحترام .وھو أشد لمعانا ً مما يستطيع البشر الساقطون أن ينظروه )انظر خروج
٢٣ -١٧ :٣٣؛ أشعياء  .(٥ :٦الرب يمكن معرفته حقا ً وفقط من خالل المسيح )انظر إرميا ١٤ :١؛ متى :١٧
٢؛ عبرانيين ٣ :١؛ يعقوب .(١ :٢
كلمة "مجد" غامضة نوعا ً ما (١) :قد توازي عبارة "بر ﷲ"؛ ) (٢قد تشير إلى "قداسة" أو "كمال" ﷲ؛
أو ) (٣يمكن أن تشير إلى صورة ﷲ التي ُخلق البشر عليھا )انظر تكوين ٢٧ :٢٦ :١؛ ١ :٥؛  ،(٦ :٩ولكن
تشوھت الحقا ً بسبب التمرد )انظر تكوين  .(٢٢ -١ :٣تُستخدم ألول مرة للداللة على حضور الرب مع شعبه
خالل فترة الضياع في البرية في خروج ١٠ ،٧ :١٦؛ الويين ٢٣ :٩؛ وعدد .١٠ :١٤
ْطي ِه َ
آلخ َر" .انظر أش  ،٢٦ -١٨ :٤٠التي تتكلّم عن حقيقية الرب وزيف األصنام.
 " َم ْج ِدي الَ أُع ِ
 " ١٠ -٩ :٤٢ا ْل َح ِديثَاتُ  ....أُ ْغنِيَةً َج ِدي َدةً" .كلمة "جديدة" ) (BDB 294ھي موضوع متكرر في أش :٤٣
١٩؛ ٦ :٤٨؛ ٢ :٦٢؛  ٢٢ :٦٦وأيضا ً في سفر الرؤيا في العھد الجديد .انظر التلعيق الكامل على أش .٢ :٦٢
" :٤٢قَ ْب َل أَنْ تَ ْنبُتَ أُ ْعلِ ُم ُك ْم بِ َھا" .ترتبط ھذه باآليات أش  ،٢٦ -١٨ :٤٠حيث يطلب الرب من األصنام أن
يتنبئوا ليبرھنوا حقيقيتھم ولكنھم يعجزون ،بينما الرب يستطيع.
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١٣ -١٠ :٤٢ :
"َ ١٠غنﱡوا لِل ﱠر ﱢب أُ ْغنِيَةً َج ِدي َدةً
ض.
تَ ْ
يحهُ ِمنْ أَ ْق َ
سبِ َ
صى األَ ْر ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ﱠ
ُ
سكان َھا
أَيﱡ َھا ال ُمن َح ِد ُرونَ فِي البَ ْح ِر َو ِملؤهُ َوال َجزَائِ ُر َو ُ
س َكنَ َھا قِيدَا ُر.
ص ْوتَ َھا ال ﱢد َيا ُر الﱠ ِتي َ
١١لِت َْرفَ ِع ا ْلبَ ﱢريﱠةُ َو ُم ُدنُ َھا َ
سالِ َع.
لِتَتَ َرنﱠ ْم ُ
س ﱠكانُ َ
ُ
ْ
ال لِيَ ْھتِفوا.
س ال ِجبَ ِ
ِمنْ ُرؤُو ِ
ْ
ْ
ً
سبِي ِح ِه فِي ال َج َزائِ ِر.
ب َم ْجدا َويُخبِ ُروا بِتَ ْ
١٢لِيُ ْعطُوا ال ﱠر ﱠ
١٣ال ﱠر ﱡب َكا ْل َجبﱠا ِر يَ ْخ ُر ُج.
ض َغ ْي َرتَهُ.
ب يُ ْن ِھ ُ
َك َر ُج ِل ُح ُرو ٍ
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ص ُر ُخ َويَ ْق َوى َعلَى أَ ْعدَائِ ِه".
يَ ْھتِفُ َويَ ْ
 .١٣ -١٠ :٤٢ھذه اآليات تتوازى مع التركيز العالمي على "الجزائر" التي وردت في أش  .١ :٤١األمم تتوق
انتظاراً للنور )انظر أش ٤ -٢ :٢؛ ٦ ،٥ ،٤ :٤٠؛ .(٦ :٤٩
بالنسبة ألولئك الذين يطلبون النور ،الرب ملجأ وعون )أش  ،(٧ -٦ :٤٢ولكن بالنسبة إلى أولئك الذين تشبثون
ب )أش .(١٣ :٤٢
باألصنام ،يكون الرب رجُل حرو ٍ
 ھناك عدة أوامر في ھذه اآليات.
َ " -١غنﱡوا" Qal ،BDB 1010, KB 1479) -أمر ،أش (١٠ :٤٢
صوْ تَھَا" Qal ،BDB 669, KB 724) -ناقص يستخدم في صيغة األمر ،أش :٤٢
" -٢لِتَرْ فَ ِع ْالبَرﱢ يﱠةُ َو ُم ُدنُھَا َ
(١١
ِ " -٣لتَت ََرنﱠ ْم" Qal ،BDB 943, KB 1247) -ناقص يستخدم في صيغة األمر ،أش (١١ :٤٢
ِ " -٤ليَ ْھتِفُوا" Qal ،BDB 846, KB 1011) -ناقص يستخدم في صيغة األمر ،أش (١١ :٤٢
" -٥لِيُ ْعطُوا الرﱠبﱠ َمجْ دًا" Qal ،BDB 962, KB 1321) -ناقص يستخدم في صيغة األمر ،أش (١٢ :٤٢
" -٦ي ُْخبِرُوا" Hiphil ،BDB 619, KB 665) -ناقص يستخدم في صيغة األمر ،أش (١٢ :٤٢
 .١٠ :٤٢آخر البيتيتن من اآلية  ١٠يشيران إلى نفس المجموعة كما "الجزائر" في ) ١ :٤١أش ١٢ :٤٢ب(.
 -١الذين ينحدرون في البحر
 -٢الجزر
" ١١ :٤٢قِيدَا ُر" .ھذه الكلمة ) (BDB 871ربما تشير إلى بالد العرب .الجذر العبري يمكن أن يشير إلى:
 -١قبائل عربية مترحلة -أش ١٦ :٢١؛ ١١ :٤٢؛ ٧ :٦٠؛ إر ١٠ :٢؛ ٢٨ :٤٩؛ حز ٢١ :٢٧
 -٢ذرية إسماعيل -تك ١٣ :٢٥؛  ١أخ ٢٩ :١
سالِ َع" .ھذه تعني "صخرة" ) .(BDB 709ربما تشير ھذه إلى البتراء ،عاصمة أدوم ) ،BDB 701أش
" َ
.(١ :١٦
ص ْوتَ َھاِ .... ،لتَتَ َرنﱠ ْم  ِ ....لِيَ ْھتِفُوا" .بماذا يبتھجون؟ مجد الرب قد جاء إليھم )أش ١٢ :٤٢أ( .النور
 "لِت َْرفَ ِع َ
جاء إلى األمم )أش ٦ :٤٢د( .وذلك النور ھو شعب العھد ومعرفتھم بالرب.
 .١٣ :٤٢تصف ھذه بكلمات عسكرية ھجوم الرب على األمم الوثنية عابدي األصنام الذين يعارضون إرادته
وعودة شعبه.
ﱠار يَ ْخ ُر ُج
َ -١ك ْال َجب ِ
ب يُ ْن ِھضُ َغ ْي َرتَه
َ -٢ك َرج ُِل ُحرُو ٍ
 -٣يَ ْھتِ ُ
ف
 -٤يَصْ ُرخُ
َ -٥ويَ ْق َوى َعلَى أَ ْعدَائِ ِه )أي عابدي األوثان ،أش (١٧ :٤٢
كلمة "غيرة" ) (BDB 888أيضا ً تُستخدم في أش ٧ :٩؛ ١١ :٢٦؛ ٣٢ :٣٧؛  ١٧ :٥٩لتظھر أعمال الرب
الھادفة المتعمدة التي تضمن النصر.
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١٧ -١٤ :٤٢ :
س َكتﱡ  .ت ََجلﱠدْتُ .
ص َمتﱡ ُم ْن ُذ ال ﱠد ْھ ِرَ .
"١٤قَ ْد َ
َ
َ
يح .أ ْنفُ ُخ َوأ ْن ِخ ُر َمعا ً.
ص ُ
َكا ْل َوالِ َد ِة أَ ِ
شبِ َھا
ب ا ْل ِجبَا َل َواآل َكا َم َوأُ َجفﱢفُ ُك ﱠل ُع ْ
١٥أَ ْخ ِر ُ
اآلجا َم
َوأَ ْج َع ُل األَ ْن َھا َر يَبَسا ً َوأُنَشﱢفُ
َ
يق لَ ْم يَ ْع ِرفُوھَا.
َ ١٦وأُ َ
سيﱢ ُر ا ْل ُع ْم َي ِفي طَ ِر ٍ
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سالِكَ لَ ْم يَ ْد ُروھَا أُ َمشﱢي ِھ ْم.
فِي َم َ
َ
ﱡ
ستَقِي َمةً.
َ
ْ
ْ
ُ
ً
ت ُم ْ
أَ ْج َع ُل الظل َمة أ َما َم ُھ ْم نورا َوال ُم ْع َو ﱠجا ِ
َھ ِذ ِه األُ ُمو ُر أَ ْف َعلُ َھا َوالَ أَ ْت ُر ُك ُھ ْم.
ارتَدﱡوا ِإلَى ا ْل َو َرا ِء.
١٧قَ ِد ْ
ت
يَ ْخ َزى ِخ ْزيا ً ا ْل ُمتﱠ ِكلُونَ َعلَى ا ْل َم ْن ُحوتَا ِ
ت» :أَ ْنتُنﱠ آلِ َھتُنَا!«".
ا ْلقَائِلُونَ لِ ْل َم ْ
سبُو َكا ِ
 .١٤ :٤٢ربما تشير ھذه إلى فترة السبي .احتمل الرب سبي شعب عھده بمشاعر عميقة.
ص َم ﱡ
ت ُم ْن ُذ ال ﱠد ْھ ِر
 -١قَ ْد َ
ﱠ
َ -٢س َك ﱡ
ت وتَ َجل ْد ُ
ت
صي ُح
َ -٣ك ْال َوالِ َد ِة أَ ِ
أ -تأ ّوه )(BDB 821, KB 949
ب -لھاث )(BDB 983, KB 1375
ج -تلھّف )(BDB 675, KB 730
 ١٦ -١٥ :٤٢يصف الرب مساعدته لشعب عھده العائد.
 -١اآلية  ١٥استعارية تؤدي معنى إعداد طريق ممھدة وسالكة لليسر العائدين )انظر أيضا ً اآلية ١٦د(.
 -٢اآل ية ١٦أ-ج تصف عناية ﷲ بالعائدين
 -٣اآلية ١٦ھـ-و تصف تعھد الرب المؤكد بأنه سيتصرف )فعلي  Qalتامين(.
 .١٧ :٤٢ھذه متابعة للحديث عن رفض الرب للعبادة الوثنية وإدانته لھا )أش ٣١ -٢٨ :١؛ ١١ -٩ :٤٤؛ :٤٥
.(١٦
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٢٢ -١٨ :٤٢ :
س َم ُعوا.
الص ﱡم ا ْ
"١٨أَ ﱡي َھا ﱡ
ص ُروا.
أَ ﱡي َھا ا ْل ُع ْم ُي ا ْنظُ ُروا لِتُ ْب ِ
سلُهُ؟
ص ﱡم َك َر ُ
َ ١٩منْ ُھ َو أَ ْع َمى إِالﱠ َع ْب ِدي َوأَ َ
سو ِلي الﱠ ِذي أُ ْر ِ
َمنْ ھ َُو أَ ْع َمى َكا ْل َكا ِم ِل َوأَ ْع َمى َك َع ْب ِد ال ﱠر ﱢب؟
٢٠نَا ِظ ٌر َكثِيراً َوالَ تُالَ ِحظُ.
س َم ُع.
ُوح األُ ُذنَ ْي ِن َوالَ يَ ْ
َم ْفت ُ
س ﱠر ِمنْ أَ ْج ِل ِب ﱢر ِه.
٢١ال ﱠر ﱡب قَ ْد ُ
يُ َع ﱢ
ش ِري َعةَ َويُ ْك ِر ُم َھا.
ظ ُم ال ﱠ
وب.
َ ٢٢ولَ ِكنﱠهُ َ
وب َو َم ْ
سلُ ٌ
ب َم ْن ُھ ٌ
ش ْع ٌ
ُ
ْ
َ
ْ
ﱡ
ْ
س اختَبَأوا.
قَ ِد ْ
اص ِطي َد فِي ال ُحف ِر ُكلهُ َوفِي بُيُو ِ
ت ال ُحبُو ِ
س ْلبا ً
صا ُروا نَ ْھبا ً َوالَ ُم ْنقِ َذ َو َ
َ
س َمنْ يَقُو ُلُ » :ر ﱠد!«".
ي
َولَ ْ َ
 .٢٢-١٨ :٤٢تصف ھذه اإلستروفة شعب العھد .الصدمة ھي أنھم ھم أيضا ً صاروا عبّاداً لألصنام.
وفوق ذلك كانوا أكثر مسؤولية عن حالتھم الروحية ألنه كان لديھم:
 -١اآلباء البطاركة
 -٢العھود
الوعود )رو (٥ -٤ :٩
ً
أولئك الذين كانوا يفترض فيھم أن يجلبوا النور إلى األمم السالكة في الظالم ھم أنفسھم صاروا ظالما .لقد جسّدوا
اللعنة الواردة في أش  ،١٠ -٩ :٦ولكن كان ھناك رجاء في أش .٥ :٣٥
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 ١٨ :٤٢الحظوا األمرين:
 -١ا ْس َمعُوا Qal ،BDB 1033, KB 1570) -أمر(
 -٢ا ْنظُرُوا Hiphil ،BDB 613, KB 661) -أمر(
الص ﱡم  ....ا ْل ُع ْم ُي" .ھذه الكلمات ترد عدة مرات في ھذا السياق وھي أيضا ً تلميح إلى أش .١٠ -٩ :٦
" ﱡ
 .١٩ :٤٢الحظ التوازي بين األلقاب )" (١عبدي" في البيت األول؛ و)َ " (٢رسُولِي" ،في البيت الثاني؛ و)(٣
" َع ْب ِد الرﱠبّ " في البيت الرابع.
يوصف بأنه "المختار"
الحظ أيضا ً التكرار الثالثي لكلمة "أعمى" ) .(BDB 734والمفارقة أن ذلك "األعمى"
َ
).(JPSOA
كلمة )מ–לם( ) (BDB 1023ال يُعرف معناھا بشكل دقيق حاسم .وھناك عدة نظريات تتعلق بھا .يبدو أنھا:
موازية لأللقاب األخرى إلسرائيل )انظر أعاله(
-١
لقب يدل على مدى ابتعاد إسرائيل عن دعوته وعن ذاته الحقيقية.
-٢
 . ٢٠ :٤٢ھناك موازاة واضحة بين جزئي البيت ) ١المتعلق بالنظر( والبيت ) ٢المتعلق بالسمع(.
الزوج األول حدده جامعو النص الماسوري بتھجئة مختلفة للكلمة.
 -١النص الماسوري كان فيه "يرى"  Qalمصدر مطلق ).(qere
 -٢اقترح العلماء اليھود "رأيت" Qal ،تام ) ، ketivأيضا ً في مخطوطات البحر الميت(.
 .٢١ :٤٢لم تكن المشكلة مع إسرائيل ھي في ناموس ﷲ بل في عجز إسرائيل عن تطبيقه .لقد أثّر سقوطه على
كل البشر )أش ٢٢ :٤٢؛ حز  .(٣٨ -٢٢ :٣٦خطيئة إسرائيل كانت لھا مضاعفات .العھد الجديد في إر :٣١
 ٣٤ -٣٠كان يُقصد به أن يعوض عن ھذا العجز البشري )اآليات .(٢٥ -٢٣
٢٢ :٤٢
ْ
َ
"فِي ال ُحف ِر"
سميث/فاندايك-البستاني
"فِي ا ْل ُح ْف َر ِة"
كتاب الحياة
الكتاب الشريف
"فِي ُحفَ ٍر"
ْ
النص الماسوري يحوي كلمة "الشبّان" ) ،(BDB 104ولكن السياق يحمل المدلول المشابه لصيغة "فِي ال ُحفَ ِر"
).(359 BDB
)בחורים( -الشبّان.
-١
)בהורים( -في الحفر.
-٢
سياق النص ،سياق النص ،سياق النص ،له القرار الحسم في تحديد المعنى .الموازاة في الشعر العبري أم ٌر حاسم
في التفسير.
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٢٥ -٢٣ :٤٢ :
س َم ُع لِ َما بَ ْعدُ؟
ص َغى َو َي ْ
س َم ُع َھ َذا؟ يَ ْ
" َ ٢٣منْ ِم ْن ُك ْم يَ ْ
س َرائِي َل إِلَى النﱠا ِھبِينَ ؟
ب َوإِ ْ
وب إِلَى ال ﱠ
َ ٢٤منْ َدفَ َع يَ ْعقُ َ
س ْل ِ
س ال ﱠر ﱡب الﱠ ِذي أَ ْخطَأْنَا إِلَ ْي ِه
أَلَ ْي َ
سلُ ُكوا فِي طُ ُرقِ ِه
َولَ ْم يَشَا ُءوا أَنْ يَ ْ
ش ِري َعتِ ِه.
س َم ُعوا ِل َ
َولَ ْم يَ ْ
ب
ب َعلَ ْي ِه ُح ُم ﱠو َغ َ
س َك َ
٢٥فَ َ
ش ﱠدةَ ا ْل َح ْر ِ
ض ِب ِه َو ِ
احيَ ٍة َولَ ْم يَ ْع ِرفْ
فَأ َ ْوقَ َد ْتهُ ِمنْ ُك ﱢل نَ ِ
ض ْع فِي قَ ْلبِ ِه".
َوأَ ْح َرقَ ْتهُ َولَ ْم يَ َ

٨٨

سلُ ُكوا" .تُستخدم ھذه في الكتاب المقدس لتظھر أن اإليمان الكتابي ھو أسلوب حياة التزام ،وليس
" ٢٤ :٤٢يَ ْ
الھوتا ً فقط .وربما يكون ھذا مصدر اللقب المبكر للمسيحية الوارد في سفر األعمال" ،الطريق" )أع ٢ :٩؛ :١٩
٢٣ ،٩؛ ٤ :٢٢؛ ٢٢ ،١٤ :٢٤؛ ويوحنا .(٦ :١٤
أسئلة للمناقشة:
ھذا دليل دراسة تفسيرية ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب المقدس .على كل واحد منا
ك أنتَ والكتاب المقدس والروح القدس األوليّة في التفسير .ويجب أال
أن يسير في النور المعطى لنا .وبالتالي فل َ
تتخلى عن ھذا لصالح مفسّر ما أو معلّق ما.
أسئلة المناقشة ھذه موضوعة لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة في ھذا القسم من
السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢ ضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
لماذا يحتاج إسرائيل ويھوذا لھذه الرسالة بشكل ماس؟ )أش (٢٧ :٤٠
-١
لماذا التأكيد على قوة ﷲ وقدرته؟
-٢
ھل يشير اللقب "عبدي" إلى اليھود أم إلى المسيا؟
-٣
ما سر ھذه اإلشارات الكثيرة في ھذا القسم من السفر إلى اشتمال األمم في مخطط ﷲ؟
-٤
لماذا اختار ﷲ اليھود؟
-٥

٨٩

Isaiah 43
أشعياء ٤٣
تقسيم المقاطع والفقرات في الترجمات الحديثة
الكتاب الشريف
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
مخلص بني إسرائيل ﷲ وحده ھو الفادي
مخلص شعبه الوحيد
الوحيد
٨١ -١ :٤٣
١٣ -١ :٤٣
٢٨ -١ :٤٣
الفادي يفك أسر شعبه
٢١ -١٤ :٤٣
آثام بني إسرائيل
٢٨ -٢٢ :٤٣

العربية المشتركة
الرب يعد بالخالص
٨ -١ :٤٣
إسرائيل شاھد للحرب
١٣ -٩ :٤٣
النجاة من بابل
٢٨ -١٤ :٤٣

حلقة القراءة الثالثة )انظر مدخل الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسير بمثابة دليل دراسة ،بمعنى أن المسؤولية تقع عليك في تفسير الكتاب المقدس .يجب على
كل واحد منا أن يسلك في النور الذي لديه .لك أنت ،والكتاب المقدس ،والروح القدس األولوية في التفسير .يجب
أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلسة واحدة .ح ّدد المواضيع المطروحة )حلقة القراءة رقم  ،٣في مدخل الكتاب( .قارن
تقسيماتك للمواضيع مع ترجمات الكتاب المقدس العربية المألوفة أعاله .إن تقسيم الفقرات ليس من الوحي
اإللھي ،بل ھو مفتاح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
تبصرات حول السياق:
ﱡ
أ -مكانة إسرائيل المتميزة الفريدة كشعب العھد مع الرب تتبدى بوضوح في أش .٧ -١ :٤٣
 -١فا خلقھم ،أش ٧ ،١ :٤٣
 -٢وفداھم ،أش ١ :٤٣
 -٣دعاھم باسمه ،أش ٧ ،١ :٤٣
 -٤حماھم وحفظھم٢ :٤٣ ،
 -٥ھو إله عھدھم٣ :٤٣ ،
 -٦ھم أعزاء على قلبه٤ :٤٣ ،
 -٧كرّ مھم٤ :٤٣ ،
 -٨أحبّھم٤ :٤٣ ،
 -٩ھو معھم٥ :٤٣ ،
ب -الرب يريد أن يستخدمھم ليعلنوا عنه إلى األمم) ١٠ -٨ :٤٣ ،وخاصة اآلية ١٠ج(.
ج -أشعياء ١٠ :٤٣د-و ١٣ -ھي تأكيد الھوتي على أن الرب ال مثل له .انظر الموضوع الخاص :التوحيد على
.١٤ :٤٠
د -الرب سيعيد الشعب من السبي )أش .(٢٠ -١٩ ،١٦ ،١٤ ،٦ -٥ :٤٣
 -١عن طريق كورش الثاني
 -٢في النھاية عن طريق المسيّا
ھـ -الرب سيفدي إسرائيل حتى وإن كانوا ال يستحقون ذلك )أش .(٢٤ -٢٢ :٤٣

٩٠

و -الرب كفادي إسرائيل ھو موضوع تركيز ھذا األصحاح )أش  .(٢٦ -٢٥ ،١٤ ،١١ ،٣ ،١ :٤٣الرب يعمل
بسبب ماھيته وسعيا ً وراء مقاصده .إسرائيل أداة ثمينة في يد ﷲ من أجل تحقيق فداء كوني عالمي.
ز -أسماء ﷲ المستخدمة في األصحاح ) ٤٣انظر الموضوع الخاص :أسماء ﷲ على أش .(٣ :٤٠
" -١الرﱠب" )أش  (١٤ ،١١ ،٣ ،١ :٤٣الرب -اسم ﷲ في العھد )خر " ،(١٣ :٣الكائن" ،وھو من
الفعل العبري "يكون".
" -٢ﷲ" )أش ٣ :٤٣؛  Elإيل في أش Elohim (١٣ :٤٣إيلوھيم -ھذه كلمة جمع .يقول الربانيون أن
الرب/يھوه ھو اسم ﷲ ألجل الرحمة ،بينما Elohimإيلوھيم فيتعامل مع العالم بشكل عام )أي خالق ،ومعيل(.
ھذان االسمان ھما األكثر استخداما ً في العھد القديم.
" -٣قُ ﱡدوسُ إِ ْس َرائِي َل" )أش  _(١٥ ،٣ :٤٣ھذا اللقب يعبر عن نقاء ﷲ وسموه )انظر التعليق على .(٢٥ :٤٠
" ُم َخلﱢصُ " )أش  - Yasha (١٢ ،١١ ،٣ :٤٣ھذه من نفس الجذر مثل يشوع ويسوع .المعنى
-٤
ً
األساسي ھو "يكون واسعا" أو "رحب ،فسيح" )أش ٢٠ :١٩؛ ٢١ ،١٥ :٤٥؛ ٢٦ :٤٩؛ ١٦ :٦٠؛
.(٨ :٦٣
"فادي" )أش  -(١٤ :٤٣ھذا االسم من نفس الجذر كما  ، Go’elالفادي القريب أو ال ُمنتقِم )را :٤
-٥
 .(٦ ،٤ھذه الكلمة تصف ﷲ كقريب لنا )أش ١٤ :٤١؛ ٢٤ ،٦ :٤٤؛ ٤ :٤٧؛ ١٧ :٤٨؛ ،٧ :٤٩
٢٦؛ ٨ ،٥ :٥٤؛ ٢٠ :٥٩؛ ١٦ :٦٠؛  .(١٦ :٦٣إنھا مثال آخر عن عالقة ﷲ الشخصية بنا .أمثلة
أخرى ھي ﷲ كأب أو زوج.
"خَالِ ُ
ق" )أش  -(١٥ :٤٣الرب الخالق ) أش  (٢٨ :٤٠ھو أيضا ً إله العھد الخاص مع إسرائيل .ھذا
-٦
الفعل ) ،baraأش  (١ :٤٣ھو موضوع شائع في )أشعياء .(٦٦ -٤٠
"الملك" )أش  -(١٥ :٤٣ﷲ ھو الملك الحقيقي إلسرائيل .الملك األرضي ھو مجرد ممثل )١
-٧
صم .(٨
دراسة الكلمات والعبارات:
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٧ -١ :٤٣ :
س َرائِي ُل:
وب َو َجا ِبلُكَ يَا إِ ْ
" َواآلنَ َھ َك َذا يَقُو ُل ال ﱠر ﱡب َخالِقُكَ يَا يَ ْعقُ ُ
س ِمكَ  .أَ ْنتَ لِي.
»الَ ت ََخفْ ألَنﱢي فَ َد ْيتُ َكَ .دع َْوتُ َك بِا ْ
اجت َْزتَ فِي ا ْل ِميَا ِه فَأَنَا َم َعكَ َوفِي األَ ْن َھا ِر فَالَ تَ ْغ ُم ُر َك.
٢إِ َذا ْ
يب الَ يُ ْح ِرقُكَ .
إِ َذا َم َ
ش ْيتَ ِفي النﱠا ِر فَالَ تُ ْل َذ ُع َواللﱠ ِھ ُ
َ
ص َك.
ﱡوس إِ ْ
س َرائِي َل ُم َخلﱢ ُ
٣ألَنﱢي أنَا ال ﱠر ﱡب إِلَ ُھ َك قُد ُ
ضكَ .
َج َع ْلتُ ِم ْ
وش َوسبا ِع َو َ
ص َر فِ ْديَتَ َك ُك َ
ص ْرتَ َع ِزيزاً فِي َع ْينَ ﱠي ُم َك ﱠرما ً َوأَنَا قَ ْد أَ ْحبَ ْبتُ َك.
٤إِ ْذ ِ
س َك.
ض َك َو ُ
ش ُعوبا ً ِع َو َ
ْطي أُنَاسا ً ِع َو َ
ض نَ ْف ِ
أُع ِ
٥الَ ت ََخفْ فَإِنﱢي َم َع َك.
َ
ب أ ْج َم ُع َك.
ِمنَ ا ْل َم ْ
ق آتِي بِنَ ْ
سلِ َك َو ِمنَ ا ْل َم ْغ ِر ِ
ش ِر ِ
َ
ْ
ب :الَ تَ ْمنَ ْع.
٦أَقُو ُل لِل ﱢ
ْط َولِل َجنُو ِ
ش َما ِل :أع ِ
ض.
ت بِبَنِ ﱠي ِمنْ بَ ِعي ٍد َوبِبَنَاتِي ِمنْ أَ ْق َ
اي ِ
صى األَ ْر ِ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
صنَ ْعتُهُ".
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ِ َ ِ ْ ِ ََِ ْ ِ
٧ب ِ ﱢ َ
" ١ :٤٣الرب" .ھذا اللقب ھو من كلمة "يھوه" .في خر  ١٤ :٣يأتي االسم ”ا ْھيَ ِه الﱠ ِذي ا ْھيَ ْه" أي "الكائن"،
وھو من الفعل العبري "يكون" .انظر الموضوع الخاص على أش .٣ :٤٠
 " َخا ِلقُ َك" .ھذا Qalاسم فاعل ) .(BDB 135, KB 153ھذا موضوع شائع في كل أناشيد العبد .وھنا
يشير إلى تأسيس الشعب )تك .(٢٢ ،١٥ ،١٢
ْ
البيت الثاني في األصحاح  ٤٣فيه الفعل الموازي " َجبَلتُهُ" ) Qal ،BDB 427, KB 428اسم فاعل ،أش :٤٣
٢١؛  .(٢٤ ،٢١ ،٢ :٤٤لم يكن الرب فقط خالق العالم المادي بل أيضا ً شعب العھد )تك .(٢٢ ،١٨ ،١٥ ،١٢

٩١

س َرائِي ُل" .اسما المنادى ھذان يشيران كالھما إلى شعب العھد بصيغة جمعية إجمالية،
وب ..... ،يَا إِ ْ
 "يَا يَ ْعقُ ُ
نسل إبراھيم.
 "الَ ت ََخفْ " .ھذا أمر ) Qal ،BDB 431, KB 432ناقص يستخدم في صيغة األمر( .وغالبا ً ما تكون ھذه
الكلمة التي يوجھھا ﷲ لشعبه ،وخاصة بعد السبي ودمار أورشليم والھيكل )أش ٩ :٤٠؛ ١٤ ،١٣ ،١٠ :٤١؛
٢ :٤٤؛ .(٤ :٥٤
 "فَ َد ْيتُ َك" .انظر الموضوع الخاص على .١٤ :٤١
س ِم َك" .ھذان الفعالن )"فديت" و"دعوت" ھما في صيغة  Qalتام( ويشيران إلى اختيار ﷲ
 " َدع َْوتُ َك بِا ْ
إلسرائيل )أش ٧ :٤٣؛  .(٤ -٣ :٤٥وكانت ھذه دعوة خاصة عن طريق إبراھيم )تك .(٢٢ ،١٨ ،١٥ ،١٢
 "أَ ْنتَ ِلي" .انظر أش  ٢١ :٤٣وخر  .٦ -٥ :١٩لقد كان إسرائيل شعب ﷲ بشكل فريد.
يب" .ھذا نص رائع .وھذه الكلمات تُستخدم كاستعارات تشير إلى
" ٢ :٤٣ا ْل ِميَا ِه  .....األَ ْن َھا ِر  ....النﱠا ِر  ....اللﱠ ِھ ُ
المشاكل والمخاوف واألعداء.
 "أَنَا َم َعكَ " .ھذا أعظم ما وعد به ﷲ )أي حضوره الشخصي ،أش ٥ :٤٣؛ تث ٨ ،٦ :٣١؛ مز ٤ :٢٣؛ مت
.(٢٠ :٢٨
يب الَ يُ ْح ِرقُ َك" .ومثال على ذلك نجده في دانيال .٣
 "اللﱠ ِھ ُ
ُ " ٣ :٤٣م َخلﱢص" .المعنى األساسي من ھذا الجذر يمكن أن يترجم إلى "يكون عريضا ً" ) BDB 446, KB
.(448أسم يشوع ويسوع يستندان إلى ھذا الجذر.
 ”فِ ْديَة“ .تدل ھذه على الثمن الباھظ للفداء )انظر الموضوع الخاص على أش  .(١٤ :٤١يبدو أن ھذه اآلية
تتنازل فتوحات كورش الثاني.
 ٤ :٤٣ھناك موازاة واضحة بين:
أش  -٣ :٤٣فدية تشمل مصر وكوش وسبا بدالً من إسرائيل
-١
أش  -٤ :٤٣الفدية المعنية.
-٢
أناس آخرون
أ-
شعوب أخرى
ب-
 UBS Text Projectيقول بخيار آخر )أي أشور ....أدوم( .ھذا التبديل ممكن بدون تغيير األحرف
الصامتة .ولكن  UBS Text Projectيعطي الخيار األول نسبة أرجحية عالية.
اآليتان  ٣و ٤ھما طريقة أدبية تُظھر محبة ﷲ الكبيرة إلسرائيل ورضاه عن انتصارات كورش العسكرية
لضمان عودة بني إسرائيل إلى فلسطين بعد السبي.
 ٧ -٥ :٤٣تصور ھذه العودة من السبي البابلي الذي كان بفضل مرسوم أصدره كورش الثاني.
صنَ ْعتُهُ" .كان
ُ " ٧ :٤٣د ِع َي َ ....خلَ ْقتُهُ َو َجبَ ْلتُهُ َو َ
 .(٦ -٥ :١٩انظر الموضوع الخاص على .١٥ :٤٠

ھدف يتعلق بإسرائيل )أش ١٠ :٤٣؛ تك ٣ -١ :١٢؛ خر

ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١٣ -٨ :٤٣ :
َ
ص ﱠم َولَهُ آذانٌ .
ج ال ﱠ
ب األَ ْع َمى َولَهُ ُعيُونٌ َواألَ َ
ش ْع َ
" ٨أَ ْخ ِر ِ
»٩اِ ْجتَ ِم ُعوا يَا ُك ﱠل األُ َم ِم َمعا ً َو ْلتَ ْلتَئِ ِم ا ْلقَبَائِ ُل.
ت؟
َمنْ ِم ْن ُھ ْم يُ ْخبِ ُر بِ َھ َذا َويُ ْعلِ ُمنَا بِاألَ ﱠولِيﱠا ِ
ق.
ص ْد ٌ
لِيُقَ ﱢد ُموا ُ
ش ُھو َد ُھ ْم َويَتَبَ ﱠر ُروا .أَ ْو ِليَ ْ
س َم ُعوا فَيَقُولُواِ :

٩٢

ش ُھو ِدي يَقُو ُل ال ﱠر ﱡب َو َع ْب ِدي الﱠ ِذي ْ
١٠أَ ْنتُ ْم ُ
اخت َْرتُهُ
لِ َك ْي تَ ْع ِرفُوا َوتُؤْ ِمنُوا بِي َوتَ ْف َھ ُموا أَنﱢي أَنَا ُھ َو.
ص ﱠو ْر إِلَهٌ َوبَ ْع ِدي الَ يَ ُكونُ .
قَ ْبلِي لَ ْم يُ َ
ص.
س َغ ْي ِري ُم َخلﱢ ٌ
١١أَنَا أَنَا ال ﱠر ﱡب َولَ ْي َ
َ
َ
يب.
١٢أَنَا أَ ْخبَ ْرتُ َو َخلﱠ ْ
س بَ ْينَ ُك ْم غ ِر ٌ
صتُ َوأ ْعلَ ْمتُ َولَ ْي َ
ش ُھو ِدي يَقُو ُل ال ﱠر ﱡب َوأَنَا ﱠ
ﷲُ.
َوأَ ْنتُ ْم ُ
١٣أَ ْيضا ً ِمنَ ا ْليَ ْو ِم أَنَا ھ َُو َوالَ ُم ْنقِ َذ ِمنْ يَ ِدي.
أَ ْف َع ُل َو َمنْ يَ ُردﱡ؟«".
ب األَ ْع َمى" .ھذا بسبب عدم إيمانھم الدائم وعصيانھم للعھد )أش  ١٠ -٩ :٦و.(٢٢ -١٨ :٤٢
" ٨ :٤٣ال ﱠ
ش ْع َ
 .٩ :٤٣ھن مجموعة أوامر من  Qalناقص تبدأ بـ "لـ :".....
لِيُقَ ﱢد ُموا ُشھُو َدھُ ْم )(BDB 678, KB 733
-١
يَتَبَ ﱠررُوا )(BDB 842, KB 1003
-٢
لِيَ ْس َمعُوا )(BDB 1033, KB 1570
-٣
ُ
ُ
يَقولوا )(BDB 55, KB 65
-٤
األمم ،كما األصنام في األصحاح  ،٤٠ال يعرفون المستقبل .وحده الرب يمسك بزمام الزمن والتاريخ في
يده .سوف يستخدم إسرائيل ليعلن نفسه ،وأخيراً سيستخدم المسيا ،عبده ذي المكانة الخاصة عنده.
 .١٣ -١٠ :٤٣الحظ الطرق العديدة التي تُستخدم للتعبير عن فرادة الرب ،وقوته ،وسرمديته.
 -١إنه يريد البشر ،الذين خلقھم على صورته ،أن:
أ -يعرفوا ) Qal ،BDB 393, KB 390ناقص(
ب -يؤمنوا ) Hiphil ،BDB 52, KB 63ناقص(
ج -يفھموا ) Qal ،BDB 106, KB 122ناقص(
 -٢إنه ﷲ الوحيد
أ -أنا ھو ،أش ١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ :٤٣
ص ﱠورْ إِلهٌ ،أش١٠ :٤٣
ب -قَ ْبلِي لَ ْم يُ َ
ج -إِلهٌ بَ ْع ِدي الَ يَ ُك ُ
ون ،أش ١٠ :٤٣
ْس َغي ِْري ُم َخلﱢصٌ  ،أش ١١ :٤٣
د -لَي َ
 -٣أعماله )كلھا في صيغة  Hiphilتام(
أ -أخبر )(BDB 616, KB 665
ب -خلّص )(BDB 446, KB 448
ج -أعل َم )(BDB 1033, KB 1570
 -٤ھو منذ األزل ،أش ١٣ :٤٣أ
 -٥قوته ،أش ١٣ :٤٣ب،ج
ھذه الحقائق ھي ما تحتاج األمم لمعرفتھا ولكي يتأكدوا منھا ،أش .٩ :٤٣
ش ُھو ِدي" .ھذه صيغة استعارية تدل على مشھد المحكمة )أش ١٢ :٤٣؛ ١٨ :١؛ ٢١ :٤١؛
" ١٠ :٤٣أَ ْنتُ ْم ُ
٨ :٤٤؛ رو  ،(٣٩ -٣١ :٨حيث تجتمع جميع األمم )أش .(٩ :٤٣
ص ﱠو ْر إِلهٌ" .تشير ھذه إلى التوحيد )أش  ،١٣ -١٠ :٤٣انظر الموضوع الخاص على أش :٤٠
 "قَ ْبلِي لَ ْم يُ َ
 .(١٤وھذا نجد انعكاسا ً له في خر .٥ :٢٠
ِ " ١٣ :٤٣منَ ا ْليَ ْو ِم أَنَا ُھ َو" .ھكذا تأتي أيضا ً في النص الماسوري ،بينما ترد "من األزل" في السبعينية.
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٢١ -١٤ :٤٣ :
س َرا ِئي َل:
ﱡوس إِ ْ
"َ ١٤ھ َك َذا يَقُو ُل ال ﱠر ﱡب فَا ِدي ُك ْم قُد ُ

٩٣

س ْلتُ إِلَى بَا ِب َل
»ألَ ْجلِ ُك ْم أَ ْر َ
سفُ ِن تَ َرنﱡ ِم ِھ ْم.
َوأَ ْلقَ ْيتُ ا ْل َم َغالِي َ
ق ُكلﱠ َھا َوا ْل ِك ْلدَانِيﱢينَ فِي ُ
س َرا ِئي َل َملِ ُك ُك ْم.
س ُك ْم َخا ِل ُ
ق إِ ْ
١٥أَنَا ال ﱠر ﱡب قُدﱡو ُ
اع ُل فِي ا ْلبَ ْح ِر طَ ِريقا ً
َ ١٦ھ َك َذا يَقُو ُل ال ﱠر ﱡب ا ْل َج ِ
سلَكا ً.
َوفِي ا ْل ِميَا ِه ا ْلقَ ِويﱠ ِة َم ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ش َوال ِع ﱠز.
س ال َج ْي َ
١٧ا ْل ُم ْخ ِر ُج ا ْل َم ْر َكبَةَ َوالف َر َ
ضطَ ِج ُعونَ َمعا ً الَ يَقُو ُمونَ .
يَ ْ
قَ ْد َخ ِمدُواَ .كفَتِيلَ ٍة ا ْنطَفَأُوا.
ت َوا ْلقَ ِدي َماتُ الَ تَتَأ َ ﱠملُوا بِ َھا.
»١٨الَ ت َْذ ُك ُروا األَ ﱠولِيﱠا ِ
صانِ ٌع أَ ْمراً َج ِديداً.
َ ١٩ھئَنَ َذا َ
اآلنَ يَ ْنبُتُ  .أَالَ تَ ْع ِرفُونَهُ؟
أَ ْج َع ُل فِي ا ْلبَ ﱢريﱠ ِة طَ ِريقا ً فِي ا ْلقَ ْف ِر أَ ْن َھاراً.
ص ْح َرا ِء ﱢ
َاب َو َبنَاتُ النﱠ َع ِام
٢٠يُ َم ﱢج ُد ِني َحيَ َوانُ ال ﱠ
الذئ ُ
َ
ألَنﱢي َج َع ْلتُ فِي ا ْلبَ ﱢريﱠ ِة َما ًء أ ْن َھاراً فِي ا ْلقَ ْف ِر
ش ْعبِي ُم ْختَا ِري".
سقِ َي َ
ألَ ْ
ق ُكلﱠ َھا" .تشير ھذه إلى سقوط بابل على يد كورش الثاني .لم تكن قوة كورش
 " ١٤ :٤٣ألَ ْجلِ ُك ْم أَ ْلقَ ْيتُ ا ْل َم َغالِي َ
َ
ھي من ھزمت بابل الجديدة بل قوة الرب ومقصده )"ألجْ لِ ُك ْم"(.
ھناك احتمال وقوع إعادة تحريك للحروف العبرية الصامتة.
 "ا ْل َك ْلدَانِيﱢينَ " .استخدم ھيرودوتس ) ٤٥٠ق.م ،(.في  ،Hisالجزء األول ،ھذه الكلمة ليشير إلى جماعة
عرقية معينة ) ٢مل ٤ -١ :٢٤؛ دا  (٣٠ :٥وأيضا ً إلى طبقة الكھنة )دا ٢ :٢؛ ٨ :٣؛ ٧ :٤؛  ،(١١ ،٧ :٥وھذا
االستخدام يعود إلى كورش الثاني .وحتى قبل ھذه الفترة الزمنية استخدمت مدونات األشوريين الكلمة ) BDB
 (505بمعنى إثني )انظر كتاب  R. K. Harrisonبعنوان  ، Introduction to the Old Testament,ص.
 .(١١١٣واقرأ المناقشة الجيدة حول احتمال الخلط بين كلكتين متشابھتين )مثل Kal-du ،مقابل  (Kasduفي
الكتاب  ، The Expositors Bible Commentaryالمجلد  ،٧الصفحات  ١٥ -١٤أو كتاب Robert Dick
 ،Studies in the Book of Daniel : Wilsonالسلسلة .١
ً
بما أن تك  ٢٨ :١١تقول أن أور الكلدانيين كانت موطن تَا َر َح وعائلته ،فربما يكون الكلدانيون ساميين إثنيا )أي
من نفس الجماعة اإلثنية كما العبرانيين(.
 ھناك أيضا ً احتمال آخر بوقوع إعادة تحريك للحروف العبرية الصامتة.
في السفن.
-١
في المراثي ).(JPSOA
-٢
تقول السبعينية "مقيّدين في السفن".
-٣
ّ
ربما يجب فھم أش  ١٤ :٤٣على أنھا تعني أن الشعب البابلي كانوا يفكرون أن في مقدورھم النجاة
-٤
من الجيش الفارسي بأن يبحروا في سفنھم عبر النھر )أي نھر الفرات(.
َ " ١٥ :٤٣ملِ ُك ُك ْم" .لعل ھذا مرتبط بـ  ٢صم .٧
 .١٦ :٤٣تستخدم ھذه ) (١حادثة الخروج من مصر )أش ١٧ :٤٣؛ خر  (١٥ -١٤كمثال عن العودة من بابل
أو ) (٢سيطرة الرب على مياه الشواش.
صانِ ٌع أَ ْم ًرا َج ِديدًا " .انظر التعليق الكامل على أش .٢ :٦٢
 " ١٩ :٤٣ھأَنَ َذا َ
 "أَ ْج َع ُل فِي ا ْلبَ ﱢريﱠ ِة طَ ِريقًا" .ھذا موضوع كتابي شائع جداً )أش .(٤ -١ :٤٠

٩٤

 "أَ ْن َھا ًرا" .ترد "ممرات" في مخطوطات البحر الميت.
 ٢٠ :٤٣بدالً من اللعنات )تث  (٢٩ -٢٧تصبح الوحوش أليفة مروضة .تزھر الطبيعة وتشع بنور حضور ﷲ
وبركاته.
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٢٤ -٢٢ :٤٣ :
وب
"َ »٢٢وأَ ْنتَ لَ ْم تَ ْد ُعنِي يَا يَ ْعقُ ُ
س َرائِي ُل.
ب ِمنْ أَ ْجلِي يَا إِ ْ
َحتﱠى تَ ْت َع َ
ض ْر ِلي شَاةَ ُم ْح َرقَ ِت َك َو ِب َذبَائِ ِح َك لَ ْم تُ ْك ِر ْم ِني.
٢٣لَ ْم ت ُْح ِ
َ
ان.
لَ ْم أَ ْ
ست َْخ ِد ْمكَ بِتَ ْق ِد َم ٍة َوالَ أ ْت َع ْبتُ َك بِلُبَ ٍ
صبا ً َو ِبش َْح ِم َذبَائِ ِح َك لَ ْم ت ُْر ِونِي.
٢٤لَ ْم تَ ْ
شتَ ِر لِي ِبفِ ﱠ
ض ٍة قَ َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ستَخ َد ْمتَنِي بِخطايَا َك َوأ ْت َع ْبتَنِي بِآثا ِم َك".
لَ ِك ِن ا ْ
 .٢٤ -٢٢ :٤٣ھذا ليس إدانة للذبائح بالمطلق بل إدانة للدوافع الزائفة الكاذبة )إرميا  .(٧كل األفعال ھنا في
الزمن التام وتظھر حالة تمرد راسخة.
صبا ً" .يشير ھذا إلى المسح المقدس )خر ٢٣ :٣٠؛ إر .(٢٠ :٦
" ٢٤ :٤٣قَ َ
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٢٨ -٢٥ :٤٣ :
سي
احي ُذنُوبَ َك ألَ ْج ِل نَ ْف ِ
"٢٥أَنَا أَنَا ُھ َو ا ْل َم ِ
َو َخ َ
طايَا َك الَ أَ ْذ ُك ُرھَا.
َ »٢٦ذ ﱢك ْرنِي فَنَت ََحا َك َم َمعا ًَ .حد ْ
ﱢث لِ َك ْي تَتَبَ ﱠر َر.
٢٧أَبُو َك األَ ﱠو ُل أَ ْخ َ
صوا َعلَ ﱠي.
سطَاؤُكَ َع ُ
طأ َ َو ُو َ
س
٢٨فَ َدنﱠ ْ
ستُ ُر َؤ َ
سا َء ا ْلقُ ْد ِ
وب إِلَى اللﱠ ْع ِن
َو َدفَ ْعتُ يَ ْعقُ َ
شتَائِ ِم".
س َرائِي َل إِلَى ال ﱠ
َوإِ ْ
سي" .مغفرة ﷲ للذنوب ھي عمل نعمة صرف ،وليست استحقاقا ً
احي ُذنُو َب َك ألَ ْج ِل نَ ْف ِ
" ٢٥ :٤٣أَنَا أَنَا ُھ َو ا ْل َم ِ
)أش ٣٥ :٣٧؛ ١١ ،٩ :٤٨؛ حز .(٣٨ -٢٢ :٣٦
 " َخطَايَا َك الَ أَ ْذ ُك ُرھَا" .عندما يغفر ﷲ فإنه ينسى )أش ١٨ :١؛ ١٧ :٣٨؛ ٢٢ :٤٤؛ مز ١٢ :١٠٣؛ ميخا :٧
 .(١٩يا لھا من حقيقة نحتاج لمعرفتھا على ضوء إدانات إبليس المستمرة! ويا لرحمة ﷲ وعنايته الواسعتين!
موضوع خاص :الكلمات الدالة على الغفران
ھا ھنا معظم الكلمات أو المصطلحات العبرية التي تعبر عن المغفرة اإللھية للخطيئة البشرية والتمرد.
" -١يغفر"" ،يسامح" ،خر ٩ :٣٤؛ ال ٣٥ ،٣١ ،٢٦ ،٢٠ :٤؛ ١٨ ،١٦ ،١٣ ،١٠ :٥؛ عد ٢٠ :١٤؛
١٣ ،٨ ،٥ :٣٠؛  ١مل ٥٠ ،٣٩ ،٣٤ ،٣٠ :٨؛ مز ١١ :٢٥؛ ٣ :١٠٣؛ أش ٧ :٥٥؛ دا ١٩ :٩؛ عا ) .٢ :٧ھذه
الكلمة تُستخدم دائما ً عن ﷲ ،وليس عن البشر(.
" -٢يمسح"" ،يمحو" )ھذا فعل شائع جداً وبمعان كثيرة( .خر ٢١ :٢٣؛ عد ٨ :١٤؛ يش ١٩ :٢٤؛ مز
١٨ :٢٥؛ مي ١٨ :٧
ّ
" -٣يغطي"" ،يكفر عن" شائع االستخدام في سفر الالويين؛ مز ٣ :٦٥؛ ٣٨ :٧٨؛ أش ٧ :٦؛ إر :١٨
٢٣؛ حز ٦٣ :١٦؛ دا ٢٤ :٩
" -٤يمحو"" ،يمسح" ،نح ٥ :٤؛ مز ٩ ،١ :٥١؛ أش ٢٥ :٤٣؛ ٢٢ :٤٤؛ إر ٢٣ :١٨
" -٥يشفي" ٢ ،أخ ١٤ :٧؛ مز ٤ :٤١؛ أش ١٠ :٦؛ إر ٢٢ :٣؛ ھو ١٣ :٥؛ ٤ :١٤
" -٦يتجاوز عن" ،أم ١١ :١٩؛ عا ٨ :٧؛ مي ١٨ :٧
" -٧يغسل" ،مز ٧ ،٢ :٥١؛ إر ٢٢ :٢؛ ١٤ :٤

٩٥

" -٨يُطھّر" ،ال ٣٠ :١٦؛ مز ٧ :٥١؛ أم ٩ :٢٠؛ حز ١٣ :٢٤
" -٩يرمي خلف ظھره" ،أش ١٧ :٣٨؛ مي ١٩ :٧
" -١٠يُطھّر" ،مز ) ٧ :٥١ھذا المعنى بالتطھير اإللھي من ھذا الفعل الشائع نجدھا ھنا فقط(.
" -١١يحجب وجھه عن" ،مز ٩ :٥١
" -١٢ال يذكر" ،أش ٢٥ :٤٣
" -١١يدوس اإلثم") ،حرفيا ً "يخضع"( ،مي ١٩ :٧
َ " ٢٦ :٤٣ذ ﱢك ْرنِي فَنَت ََحا َك َم َم ًعا" .تعكس ھذه استعارة قانونية تصف مشھد قاعة محكمة )أش ١٨ :١؛ ٢١ :٤١؛
رو  .(٣٩ -٣١ :٨في ھذه اآلية مجموعة أوامر يصدرھا القاضي.
َ -١ذ ﱢكرْ نِي Hiphil ،(BDB 269, KB 269) -أمر.
 -٢فَنَتَ َحا َك َم َمعًا Niphal ،(BDB 1047, KB 1627) -جمعي.
َ -٣حد ْ
ﱢث لِ َك ْي تَتَبَر َﱠر Piel ،(BDB 707, KB 765) -أمر.
" ٢٧ :٤٣أَبُو َك األَ ﱠو ُل" .حرفيا ً ھي كلمة "أب" .وھذه يمكن أن تشير إلى آدم أو يعقوب أو أي من سلف اليھود.
إنھا تُظھر أن محبة ﷲ ال تُنال باالستحقاق .ال ير ّكز العھد القديم على أصل الخطيئة ،بل يق ّر بوجودھا وانتشارھا.
بعض الربّانبيين ،مثل بولس ،ير ّكزون على التكوين  ،٣ولكن آخرين ير ّكزون على تكوين .٦
س َ
طا ُؤ َك" .ھذه إشارة إلى أحد ما يلي:
 " ُو َ
األنبياء
-١
الكھنة
-٢
السياسيين
-٣
س" .الفعل يدنّس ) Piel ،BDB 320 III, KB 319ناقص( يمكن أن يعني
َ " ٢٨ :٤٣دنﱠ ْ
ستُ ُرؤَ َ
سا َء ا ْلقُ ْد ِ
ً
ّ
"يدنس" أو "ينجس" أو "ينتھك حرمة المقدسات" .والسبعينية تحوي تغييرا في األحرف الصامتة فتصبح فيھا
العبارة" :رؤسا ُؤك دنّسوا مقدسي".
ليس مؤكداً إذا ما كان الفعالن في أش  ٢٨ :٤٣يشيران إلى الماضي أم المستقبل .النص العبري يربط اآليتين
 ٢٧و٢٨من الواضح أن اآلية  ٢٨تشير إلى الماضي .معظم األصحاح  ٤٣يتناول موضوع تحرير الرب الراھن
إلسرائيل من السبي .الصيغ الزمنية العبرية ال تعطي الوقت ،بل الفعل؛ ال بد من التحقق من الزمن من خالل
سياق النص.
 "اللﱠ ْع ِن" .ھذه من كلمة  .(BDB 356) heremإن كان ثمة شيء كان "مق ّدسا ً" جداً ولكن ال تستطيع
البشرية الساقطة االستفادة منه فيجب تدميره .مثال على ذلك ھو في أريحا )يشوع .(٥

٩٦

Isaiah 44
أشعياء ٤٤
تقسيم المقاطع والفقرات في الترجمات الحديثة
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
بركات الرب على األمة
بركات الرب لشعبه
٥ -١ :٤٤
٢٣ -١ :٤٤
إدانة ﷲ لعبادة األصنام
أورشليم ستعمر
٢٨ -٦ :٤٤
٢٨ -٢٤ :٤٤

الكتاب الشريف
المولى وحده ھو ﷲ
٢٨ -١ :٤٤

العربية المشتركة
بركات الرب
٢٨ -١ :٤٤

حلقة القراءة الثالثة )انظر مدخل الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسير بمثابة دليل دراسة ،بمعنى أن المسؤولية تقع عليك في تفسير الكتاب المقدس .يجب على
كل واحد منا أن يسلك في النور الذي لديه .لك أنت ،والكتاب المقدس ،والروح القدس األولوية في التفسير .يجب
أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلسة واحدة .ح ّدد المواضيع المطروحة )حلقة القراءة رقم  ،٣في مدخل الكتاب( .قارن
تقسيماتك للمواضيع مع ترجمات الكتاب المقدس العربية المألوفة أعاله .إن تقسيم الفقرات ليس من الوحي
اإللھي ،بل ھو مفتاح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
دراسة الكلمات والعبارات:
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٥ -١ :٤٤ :
س َرائِي ُل الﱠ ِذي ْ
اخت َْرتُهُ.
وب َع ْب ِدي َوإِ ْ
"َ »١واآلنَ ا ْ
س َم ْع يَا يَ ْعقُ ُ
صانِ ُعكَ َو َجا ِبلُ َك ِمنَ ال ﱠر ِح ِم ُم ِعينُ َك:
َ ٢ھ َك َذا يَقُو ُل ال ﱠر ﱡب َ
وب َويَا يَشُو ُرونُ الﱠ ِذي ْ
اخت َْرتُهُ.
الَ تَ َخفْ يَا َع ْب ِدي يَ ْعقُ ُ
ْ
ْ
ْ
َ
ً
س ِة.
٣ألَنﱢي أَ ْ
َان َو ُ
س ُك ُ
سيُوال َعلى اليَابِ َ
ب َما ًء َعلَى ال َعطش ِ
س ِل َك َوبَ َر َكتِي َعلَى ُذ ﱢريﱠ ِت َك.
وحي َعلَى نَ ْ
أَ ْ
س ُك ُ
ب ُر ِ
اف َعلَى َم َجا ِري ا ْل ِميَا ِه.
٤فَيَ ْنبُتُونَ بَيْنَ ا ْل ُع ْ
ب ِم ْث َل ال ﱠ
ص ْف َ
ص ِ
ش ِ
َ ٥ھ َذا يَقُو ُل :أَنَا لِل ﱠر ﱢب
وب
َو َھ َذا يُ َكنﱢي بِا ْ
س ِم يَ ْعقُ َ
َو َھ َذا يَ ْكت ُُب بِيَ ِد ِه :لِل ﱠر ﱢب
ب«".
س ِم ِإ ْ
َوبِا ْ
س َرائِي َل يُلَقﱢ ُ
س َم ْع" .ھذا أمر ) (BDB 1033, KB 1570يُميز عدة أقوال نبوية في أشعياء )أش ١٠ ،٢ :١؛ :٦
" ١ :٤٤ا ْ
١٠ ،٩ ،٨؛ ١٣ :٧؛ ١٤ :٢٨؛ ٩ :٣٢؛ ١٣ :٣٣؛ ١ :٣٤؛ ٢١ ،٧ ،١ :٥١؛ ١ :٥٩؛ .(٥ :٦٦
الكلمة تعني "اسمع كي أنجز" .وقد صارت اسما ً لل صالة اليھودية المشھورة )الـ  (Shemaفي تث .٥ -٤ :٦
وب َع ْب ِدي" .الحظ الموازاة بين البيتين  ١و .٢الرب يخاطب إسرائيل جماعيا ً.
 "يَا يَ ْعقُ ُ
 "الﱠ ِذي ْ
اخت َْرتُهُ" .إن الرب:
اختار إِ ْس َرائِيل ،أش ٢ ،١ :٤٤
-١
صنع إِ ْس َرا ِئيل ،أش ٢ :٤٤
-٢

٩٧

-٣
-٤

جبل إِس َْرائِيل ،أش ٢ :٤٤
أعان إِ ْس َرائِيل ،أش ٢ :٤٤

 ٢ :٤٤الحظ الموازاة بين البيتين  ١و.٢
ك"Qal ،BDB 793, KB 889 -اسم فاعل  ،البيت ١
-١
صانِ ُع َ
" َ
ُ
ك" Qal ،BDB 427, KB 428 -اسم فاعل  ،البيت ٢
-٢
" َجابِل َ
ھناك عدة كلمات عبرية تستخدم لوصف أعمال الرب في الخلق.
 "الَ ت ََخفْ " .ھذه العبارة ) Qal ،BDB 431, KB 432ناقص مستخدم في صيغة األمر( تُستخدم غالبا ً في
أشعياء ،األصحاحات ) ٦٦ -٤٠أش ٩ :٤٠؛ ١٤ ،١٣ ،١٠ :٤١؛ ٥ ،١ :٤٣؛ ٣ :٤٤؛  .(١١ :٥٧ما كان يجب
عليھم أن يخافوا وذلك لألسباب التالية:
لقد كانوا شعب ﷲ
-١
كان ﷲ معھم
-٢
عقوبتھم انتھت
-٣
سيؤمن لھم كل احتياجاتھم
-٤
 "يَشُو ُرونُ " .ھذه )(BDB 449كانت لقبا ً نادراً إلسرائيل وتعني "المستقيم" )تث ١٥ :٣٢؛ .(٢٦ ،٥ :٣٣
وھي توازي "يا عبدي يعقوب".
ب" .ھذا الفعل ) Qal ،BDB 427, KB 428ناقص( غالبا ً ما يُستخدم بصلة مع المسح أو تقديم
" ٣ :٤٤أَ ْ
س ُك ُ
الذبائح .وفي ھذه اآلية يتكرر مرتين.
مرة للداللة على المياه المعجزية ذات الوفرة
-١
ومرة للروح القدس )] [١أش  ،١٥ :٣٢كلمة مختلفة ][BDB 788؛ ] [٢يوء  ،٢٨ :٢كلمة مختلفة
-٢
] .([BDB 1049الرب ھو مصدر البركات ،وبالنسبة ألھل الصحراء كان الماء رمز الحياة
والوفرة )أش .(٤ :٤٣
سلِ َك" .كانت البركات ،كما اللعنات ،تنتقل عبر العائالت )تث ١٠ -٩ :٥؛ .(٩ :٧
 " َعلَى نَ ْ
ھذه األجيال المستقبلية سيعرفون من ھم في الرب ويبتھجون فيه )أش .(٥ :٤٤
 .٥ :٤٤السؤال النصي ھو لمن تشير ھذه اآلية.
ذرية إبراھيم المتكبرين
-١
أجانب أغراب يتفاخرون بإله إسرائيل ويمجدونه )أش (٦ -٣ :٥٦
-٢
ھذا الفعل "يُ َكنﱢي" ) Qal ،BDB 894, KB 1128ناقص( يُترجم:
مبني للمجھول في الترجوم" ،يُ َكنﱠي"
-١
ّ
انعكاسي ) (Niphalفي السبعينية والبسيطة" ،يكني نف َسه"
-٢
معلوم في العبرية" ،يدعو" )فعل عبادة(
-٣
يبدو لي من سياق الموازاة بين البيتين  ٢و ٣أن الحديث ھو عن غرباء أجانب .وإن كان الحال كذلك ،فعندھا
تكون أحد النصوص التي تؤكد على حق غير اليھود في الدخول إلى ﷲ الحقيقي الواحد .ليس العبد فقط نوراً
لألمم ،بل مخلّصا ً لألمم أيضا ً .تكوين  ١٥ :٣تتحقق ،وأيضا ً .٣ :١٢
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٨ -٦ :٤٤ :
س َرا ِئي َل َوفَا ِدي ِه َر ﱡب ا ْل ُجنُو ِد:
"َ ٦ھ َك َذا يَقُو ُل ال ﱠر ﱡب َم ِل ُك إِ ْ
اآلخ ُر َوالَ إِلَهَ َغ ْي ِري.
»أَنَا األَ ﱠو ُل َوأَنَا ِ
ضهُ لِي
َ ٧و َمنْ ِم ْثلِي يُنَا ِدي فَ ْليُ ْخبِ ْر بِ ِه َويَ ْع ِر ْ
ب ا ْلقَ ِدي َم.
ض ْعتُ ال ﱠ
ش ْع َ
ُم ْن ُذ َو َ
سيَأْ ِتي لِيُ ْخبِ ُرو ُھ ْم بِ َھا.
َوا ْل ُم ْ
ستَ ْقبَالَتُ َو َما َ

٩٨

٨الَ ت َْرتَ ِعبُوا َوالَ ت َْرتَاعُوا.
يم َوأَ ْخبَ ْرتُكَ؟
أَ َما أَ ْعلَ ْمتُ َك ُم ْن ُذ ا ْلقَ ِد ِ
ش ُھو ِدي.
فَأ َ ْنتُ ْم ُ
وج ُد إِلَهٌ َغ ْي ِري؟
َھ ْل يُ َ
َ
ص ْخ َرةَ الَ أ ْعلَ ُم بِ َھا".
َوالَ َ
 .٦ :٤٤الحظ األلقاب المستخدمة لإلشارة إلى ﷲ في ھذا السياق )مشابھة مع أش .(١٥ ،٣ :٤٣
الرب )يھوه(
-١
َملِ ُ
ك إِ ْس َرائِي َل
-٢
الفادي ) ، BDB 145 Iأش (١٤ :٤١
-٣
ْ
ُ
َربﱡ ال ُجنود
-٤
َ
َ
َ
َ
اآلخ ُر )أش ٤ :٤١؛ ١٠ :٤٣؛ ١٢ :٤٨؛ رؤ ١٧ ،٨ :١؛ (١٣ :٢٢
ا
ن
أ
و
ل
و
األ
َا
ن
أ
-٥
ُ
ِ
ﱠ َ
ﷲ )(Elohim
-٦
الصخرة ،أش ) ٨ :٤٣أش ١٠ :١٧؛ ٤ :٢٦؛ ٢٩ :٣٠؛ مز (٢ :١٨
-٧
انظر الموضوع الخاص :أسماء ﷲ على أش .٣ :٤٠
ھذه األلقاب تؤكد على فرادة ،وأبدية ،وأمانة ،وقوة إله إسرائيل.
 "الَ إِلهَ َغ ْي ِري" .ھذا تأكيد على الفرادة والتوحيد .انظر الموضوع الخاص على أش  .١٤ :٤٠وھذا موضوع
شائع في أشعياء.
ضهُ لِي" .ھذا تلميح إلى مشھد المحاكمة من جديد .الرب يتحدى األصنام ألن تبرھن
" ٧ :٤٤ليُ ْخبِ ْر بِ ِه َويَ ْع ِر ْ
وجودھا وقوتھا ولكنھا ال تستطيع ذلك )أش  .(٢٤ -٢١ :٤١فھي ال تستطيع التنبؤ بالمستقبل .الحظ عدد األوامر
الموجھة إلى اآللھة الزائفة )أصنام األمم(.
يُنَا ِدي Qal ،BDB 894, KB 1128) -ناقص مستخدم في صيغة األمر(
-١
ْ
ْ
ليُخبِرْ  Hiphil ،BDB 616, KB 615) -ناقص مستخدم في صيغة األمر(
-٢
يعرض Qal ،BDB 789, KB 884) -ناقص مستخدم في صيغة األمر(
-٣
-٤
ْلي ُْخبِرْ  -نفسھا كما البند ٢
 .٨ :٤٤على ضوء عجز اآللھة الزائفة لألمم ،يجب على إسرائيل أال:
يرتعب Qal ،BDB 808, KB 922) -ناقص مستخدم في صيغة األمر(
-١
يرتاع] BDB 923) -רהה[] KB 437،ירה[Qal ،ناقص مستخدم في صيغة األمر( )جذر
-٢
مختلف عن أش .(٢ :٤٣
ش ُھو ِدي" .كان للرب ھدف وحيي محدد لعبده/عبيده.
 "أَ ْنتُ ْم ُ
 "الَ أَ ْعلَ ُم بِ َھا" .الرب يجيب على سؤاله بنفسه .الفعل ھو  Qalتام؛ ال إله أو آلھة سواه )انظر الموضوع
الخاص على أش .(١٤ :٤٠
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١١ -٩ :٤٤ :
صنَما ً
ص ﱢو ُرونَ َ
"٩الﱠ ِذينَ يُ َ
ش ُھو ُد ُھ ْم ِھ َي.
ُكلﱡ ُھ ْم بَا ِط ٌل َو ُم ْ
شتَ َھيَاتُ ُھ ْم الَ تَ ْنفَ ُع َو ُ
ص ُر َوالَ تَ ْع ِرفُ َحتﱠى ت َْخ َزى.
الَ تُ ْب ِ
صنَما ً لِ َغ ْي ِر نَ ْف ٍع؟
سبَكَ َ
ص ﱠو َر إِلَھا ً َو َ
َ ١٠منْ َ
َ
ْ
ﱠ
ﱠ
س.
الصنا ُ
١١ھَا ُك ﱡل أ ْ
ص َحابِ ِه يَخ ُزونَ َو ﱡ
ع ُھ ْم ِمنَ النا ِ
ُ
ْ
ً
ُ
يَ ْجتَ ِم ُعونَ ُكلﱡ ُھ ْم يَقِفونَ يَ ْرتَ ِعبُونَ َويَخزونَ َمعا".
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 ."" ٢٠ -٩ :٤٤ھذا مقطع نثري يتناول موضوع حماقة العبادة الوثنية )إر .(١٦ -٢ :١٠
٩ :٤٤
اط ٌل"
ب
"
البستاني
فاندايك
/
سميث
َ ِ
"الَ َج ْد َوى ِم ْن ُھ ْم"
كتاب الحياة
َ
الكتاب الشريف
"ال فائِ َدةَ ِم ْن ُھ ْم"
ْ
َ
ب" في أش ١١ :٣٤؛ " َخال ٌء"
ھذه ھي الكلمة العبرية ) (BDB 1062المترجمة "خاوية" في تك ٢ :١؛ " ال َخ َرا ِ
في أش  .٢٩ :٤١وھنا تدل على الالواقعية.
 .١١ :٤٤ھنا مجموعة أفعال ناقصة تُستخدم في صيغة األمر وتصف صانعي األصنام و ُعبّادھا.
يَجْ تَ ِمعُونَ  Hithpael ،BDB 867, KB 1062) -ناقص مستخدم في صيغة األمر(
-١
ُ
يقِفونَ  Qal ،BDB 763, KB 840) -ناقص مستخدم في صيغة األمر(
-٢
يَرْ ت َِعبُونَ  Qal ،BDB 808, KB 922) -ناقص مستخدم في صيغة األمر(
-٣
يَ ْخز َْونَ  Qal،BDB 101, KB 116) -ناقص مستخدم في صيغة األمر(
-٤
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١٧ -١٢ :٤٤ :
"١٢طَبَ َع ا ْل َح ِدي َد قَدُوما ً َو َع ِم َل فِي ا ْلفَ ْح ِم
اع قُ ﱠوتِ ِه.
ص ﱢو ُرهُ فَيَ ْ
ق يُ َ
َوبِا ْل َمطَا ِر ِ
صنَ ُعهُ بِ ِذ َر ِ
س لَهُ قُ ﱠوةٌ.
يَ ُجو ُع أَ ْيضا ً فَلَ ْي َ
ب.
لَ ْم يَش َْر ْب َما ًء َوقَ ْد ت َِع َ
١٣نَ ﱠج َر َخشَبا ًَ .م ﱠد ا ْل َخ ْيطَ.
س ُمهُ.
بِا ْل ِم ْخ َر ِز يُ َعلﱢ ُمهُ يَ ْ
صنَ ُعهُ بِاألَزَا ِمي ِل َو ِبال ﱠد ﱠوا َر ِة يَ ْر ِ
ت!
صنَ ُعهُ َك َ
ان ِليَ ْ
فَيَ ْ
ال إِ ْن َ
س ُكنَ ِفي ا ْلبَ ْي ِ
شبَ ِه َر ُج ٍل َك َج َم ِ
س ٍ
َ
َ
َ
١٤قَ َ
س ْن ِديَانا ً َوبَلﱡوطا ً
س ِه أ ْرزاً َوأ َخذ ِ
ط َع لِنَ ْف ِ
َ
ْ
ْ
َو ْ
س ِه ِمنْ أش َْجا ِر ال َو ْع ِر.
اختَا َر لِنَف ِ
سنُوبَراً َوا ْل َمطَ ُر يُ ْن ِمي ِه.
س َ
َغ َر َ
س ِل ِإليقَا ِد.
١٥فَيَ ِ
صي ُر لِلنﱠا ِ
َويَأْ ُخ ُذ ِم ْنهُ َويَتَ َدفﱠأُ.
س ُج ُد!
يُ ْ
صنَ ُع إِلَھا ً فَيَ ْ
ش ِع ُل أَ ْيضا ً َويَ ْخ ِب ُز ُخ ْبزاً ثُ ﱠم يَ ْ
َ
صنَما ً َو َخ ﱠر لهُ.
صنَ َعهُ َ
قَ ْد َ
صفُهُ أَ ْح َرقَهُ بِالنﱠا ِر.
١٦نِ ْ
شبَ ُع!
ش ِويّا ً َويَ ْ
ش ِوي َم ْ
صفِ ِه يَأْ ُك ُل لَ ْحما ً .يَ ْ
ن
َعلَى ِ ْ
ْ
َ
يَتَ َدفﱠأ ُ أَ ْيضا ً َويَقُو ُل :بَ ْخ! قَ ْد تَ َدفﱠأتُ َ .رأ ْيتُ نَاراً.
س ِه!
صنَ َع َھا إِلَھا ً َ
َ ١٧وبَقِيﱠتُهُ قَ ْد َ
صنَما ً لِنَ ْف ِ
صلﱢي إِلَ ْي ِه َويَقُو ُل:
يَ ُخ ﱡر لَهُ َويَ ْ
س ُج ُد َويُ َ
نَ ﱢجنِي ألَنﱠكَ أَ ْنتَ إِلَ ِھي".
 .٢٠ -١٤ :٤٤تظھر ھذه حماقة العبادة الوثنية ومن يمارسھا )إر .(١٦ -٢ :١٠
يغرس شجرة.
-١
يقطعھا من أجل:
-٢
الدفء
أ-
ليصنع له إلھا ً.
ب-
ج -ليطبخ طعاماً.
 -٣يخر أمامھا فيعبد إلھا ً عاجزاً ،وھو بقية اللوح المقطوع .ويطلب من اللوح أن يعينه ويخلّصه.
 -٤ينسى صانع األصنام كل ھذا اإلعداد ألنه خدع نفسه )أش .(٢٠ :٤٣
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/ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٢٠ -١٨ :٤٤ :
"١٨الَ يَ ْع ِرفُونَ َوالَ يَ ْف َھ ُمونَ
صا ِر
اإل ْب َ
ألَنﱠهُ قَ ْد طُ ِم َ
ستْ ُعيُونُ ُھ ْم ع ِ
َن ِ
َن التﱠ َعقﱡ ِل.
َوقُلُوبُ ُھ ْم ع ِ
ٌ
َ
َ
س لَهُ َم ْع ِرفة َوالَ ف ْھ ٌم َحتﱠى يَقُو َل:
َ ١٩والَ يُ َر ﱢد ُد فِي قَ ْلبِ ِه َولَ ْي َ
صفَهُ قَ ْد أَ ْح َر ْقتُ بِالنﱠا ِر
نِ ْ
َو َخبَ ْزتُ أَ ْيضا ً َعلَى َج ْم ِر ِه ُخ ْبزاً
ش ََو ْيتُ لَ ْحما ً َوأَ َك ْلتُ .
َ
اق ش ََج َر ٍة أ ُخ ﱡر؟
أَفَأ َ ْ
صنَ ُع بَقِيﱠتَهُ ِر ْجسا ً َولِ َ
س ِ
٢٠يَ ْرعَى َر َماداً .قَ ْل ٌ
ضلﱠهُ
ب َم ْخدُو ٌع قَ ْد أَ َ
سهُ َوالَ يَقُو ُل:
فَالَ يُنَ ﱢجي نَ ْف َ
ب فِي يَ ِمينِي؟"
س َك ِذ ٌ
أَلَ ْي َ
 .١٨ :٤٤ھل عدم اإليمان واالعتقاد بالخرافات ھو نتيجة:
السقوط
-١
يد الرب؟
-٢
ينسب العھد القديم كل سبب إلى ﷲ )فرعون ،الحظ أيضا ً أش ١٠ -٩ :٦؛  ،(١٠ :٢٩ولكن يبقى الناس مسؤولين
عن أعمالھم .ھذا ھو سر سيادة ﷲ واإلرادة الحرة للبشر )أي األعمال البشرية الضرورية من أجل نيل غفران
ﷲ ،أش  .(٧ :٥٥ولعلّ مز  ١٢ :٨١توجز ھذا على أفضل وجه )رو .(٢٨ ،٢٦ ،٢٤ :١
موضوع خاص :االختيار/التعيين السابق والحاجة إلى توازن الھوتي:
االختيار عقيدة رائعة .ولكنھا ليست دعوة إلى المحسوبية ،بل دعوة ليكونوا قناة ،أو أداة ،أو وسيلة لفداء
اآلخرين .في العھد القديم ،كان ھذا التعبير يُستخدم في المقام األول للخدمة؛ وفي العھد الجديد يُستخدم بشكل
أساسي للداللة على الخالص الذي ينشأ عن الخدمة .الكتاب المقدس ال يُوفّق أبداً بين ما يبدو أنه تناقض بين
سيادة ﷲ وإرادة اإلنسان الحرة ،بل يؤكدھما كليھما .وخير مثال على الشد في الكتاب المقدس نجده في رومية ٩
عن اختيار ﷲ السيادي ورومية  ١٠عن تجاوب اإلنسان الذي البد منه ).(١٣ ،١١ :١٠
المفتاح إلى الشد الالھوتي يمكن أن نجده في أفسس  .٤ :١يسوع ھو رجل ﷲ المختار ومن المحتمل أن
الجميع مختارون فيه ) .(Karl Barthيسوع ھو "نعم" ﷲ لحاجة اإلنسان الساقط ) .(Karl Barthتساعدنا
أفسس  ٤ :١أيضا ً على إيضاح المسألة بالتأكيد على أن الھدف من التعيين السابق ھو ليس السماء ،بل القداسة
)التشبﱡه بالمسيح( .غالبا ً ما ننجذب إلى منافع اإلنجيل ونتجاھل المسؤوليات! إن دعوة ﷲ )االختيار( ھي لآلن
وإلى األبد.
تأتي العقائد مترابطة مع حقائق أخرى ،وليس كحقائق مفردة غير مرتبطة بشيء .قياس التمثيل الجيد
ُصور الحقيقة بصور شرقية وليس غربية .يجب أال نزيل الشد الذي ينشأ عن
سيكون كوكبة إزاء نجم منفرد .ﷲ ي ّ
ثنائيات الحقائق العقائدية الجدلية )المفارقات(:
 -١التعيين السابق إزاء إرادة اإلنسان الحرة
 -٢ضمان المؤمنين إزاء الحاجة إلى المثابرة
 -٣الخطيئة األصلية إزاء الخطيئة االختيارية
 -٤الخلو من الخطيئة )الكمالية( إزاء تخفيف الخطايا
 -٥التبرير والتقديس األولي والفوري إزاء التقديس المتدرج
 -٦الحرية المسيحية إزاء المسؤولية المسيحية
 -٧سمو ﷲ إزاء تأصﱡ ل ﷲ
 -٨ﷲ الذي ال يمكن معرفته جوھريا ً إزاء ﷲ الذي يُعرف بالكتاب
 -٩ملكوت ﷲ الحاضر إزاء التحقيق المستقبلي
 -١٠التوبة كعطية من ﷲ إزاء التوبة كتجاوب ميثاقي بشري ضروري
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 -١١يسوع كإله إزاء يسوع كإنسان
 -١٢يسوع كمسا ٍو لآلب إزاء يسوع كتابع لآلب
ً
المفھوم الالھوتي لـ "العھد" يوحﱢ د سيادة ﷲ )الذي يأخذ دائما المبادرة ويبدأ برنامج العمل( وتجاوب
المؤمن التائب اإللزامي األولي والمستمر عند اإلنسان .حاذروا السعي للبرھان الكتابي ألحد جانبي المفارقة
وانتقاص شأن اآلخر .وحاذروا تأكيد عقيدتكم المفضلة أو نظام الالھوت المأثور لديكم.
 " ١٩ :٤٤ال ّرجس" .انظر الموضوع الخاص :الرجس ،على أش .٢٤ :٤١
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٢٣ -٢١ :٤٤ :
س َرائِي ُل فَإِنﱠكَ أَ ْنتَ َع ْب ِدي.
وب يَا إِ ْ
"»٢١اُ ْذ ُك ْر َھ ِذ ِه يَا يَ ْعقُ ُ
سى ِمنﱢي.
قَ ْد َجبَ ْلتُ َكَ .ع ْب ٌد ِلي أَ ْنتَ  .يَا إِ ْ
س َرائِي ُل الَ تُ ْن َ
س َحابَ ٍة َخطَايَا َك.
٢٢قَ ْد َم َح ْوتُ َك َغ ْي ٍم ُذنُوبَكَ َو َك َ
ار ِج ْع إِلَ ﱠي ألَنﱢي فَ َد ْيتُ َك.
ْ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
ب ق ْد ف َع َل.
اواتُ ألنﱠ ال ﱠر ﱠ
٢٣تَ َرن ِمي أيﱠتُ َھا ال ﱠ
س َم َ
ض.
ر
ا ْھتِ ِفي يَا أَ َ
سافِ َل األَ ْ ِ
شي ِدي أَيﱠتُ َھا ا ْل ِجبَا ُل تَ َرنﱡما ً ا ْل َو ْع ُر َو ُك ﱡل ش ََج َر ٍة فِي ِه
أَ ِ
س َرائِي َل تَ َم ﱠج َد«".
وب َوفِي إِ ْ
ألَنﱠ ال ﱠر ﱠ
ب قَ ْد فَدَى يَ ْعقُ َ
 .٢٣ -٢١ :٤٤على ضوء الشھادة الزائفة للعبادة الوثنية ،تصبح الشھادة الحقيقية لشعب الرب حاسمة أساسية.
يُطلب إليھم أن:
يتذكروا ،أش  Qal ،BDB 269, KB 269) -٢١ :٤٤أمر(
-١
يرجعوا ،أش  Qal ،BDB 996, KB 1427) -٢٢ :٤٤أمر(
-٢
على خليقة الرب أن تشھد أيضاً.
تَ َرنﱠ ِمي أَيﱠتُھَا ال ﱠس َما َو ُ
-٣
ات ،أش  Qal ،BDB 943, KB 1247) -٢٣ :٤٤أمر(
َ
َ
ْ
رْ
ض ،أش  Hiphil ،BDB 929, KB 1206) -٢٣ :٤٤أمر(
األ
ل
ف
ا
س
أ
ا
ي
ي
ف
ت
ھ
ا
٤
ِ ِِ َ َ ِ َ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
أ ِشي ِدي أيﱠتُھَا ال ِجبَا ُل تَ َر ﱡن ًما ،ال َو ْع ُر َو ُكلﱡ َش َج َر ٍة فِي ِه ،أش Qal ،BDB 822 KB 953) -٢٣ :٤٤
-٥
أمر(
ّ
إنھا لمفارقة أن صناع األصنام يوقدون األشجار ،بينما األشجار تبتھج بفداء الرب وشھادة إسرائيل لمجده.
٢١ :٤٤
سميث/فاندايك-البستاني
كتاب الحياة
الكتاب الشريف
الترجمة السبعينية
الترجمة البسيطة
الفرق ھو في لفظ أحرف العلّة فقط .ھذا
احتمالية ضعيفة.

س ِي ِمنﱢي"
"الَ تُ ْن َ
َ
ساكَ "
"أَنَا الَ أ ْن َ
سا َك"
"لَنْ أَ ْن َ
"ال تَنسيني"
"ال تَنسيني"
وإن  The UBS Text Projectيعطي الخيار رقم  ١نسبة

 .٢٢ :٤٤ھذا وعد آخر كبير بغفران كامل .الفعل "يمحو" ) Qal ،KB 567 BDB 562,تام( يُستخدم أيضا ً
في أش ٢٥ :٤؛ مز  .٩ ،٢ :٥١عندما يغفر ﷲ ،فإنه ينسى )أش ١٨ :١؛ ١٧ :٣٨؛ ٢٥ :٣٤؛ ٢٢ :٤٤؛ مي :٧
.(١٩
األساس لھذا المحو الكامل لتعدياتنا وخطايانا ھو:
فداء الرب
-١
توبة المؤمن
-٢
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موضوع خاص :التوبة في العھد القديم:
ھذا المفھوم حاسم ولكن يصعب تحديده .معظمنا لديه تعريف للتوبة يأتي من تبنينا الطائفي .ولكن في العادة
ثمة تعريف الھوتي "محدد" مفروض على عدة كلمات عبرية )ويونانية( ال تحمل ضمناً ،وبشكل محدد ،ھذا
التعريف "المحدد" .يجب أن نتذكر أن ُكتاب العھد الجديد كانوا كلھم مفكرين عبرانيين )ما عدا لوقا(
ويستخدمون كلمات اللغة اليونانية الشائعة آنذاك ،لذا فاألفضل ھو أن نبدأ بالكلمات العبرية نفسھا ،التي نجد فيھا
كلمتين بشكل أساسي:
(BDB 636, KB 688) ،/(8 ،nhm -١
(BDB 996, KB 1427) ،"&: ،swb -٢
الكلمة األولى ) ،(nhmوالتي يبدو أنھا كانت تعني أصالً "يأخذ نفسا ً عميقا ً" ،تُستخدم بمعا ٍن عديدة.
أ" -يستريح" أو "يُع ّزي" )مثال :تك ٢٩ :٥؛ ٦٧ :٢٤؛ ٤٢ :٢٧؛ ٣٥ :٣٧؛ ١٢ :٣٨؛ :٥٠
١٢؛ وتُستخدم غالبا ً مع األسماء ،انظر  ٢مل ١٤ :١٥؛  ١أخ ١٩ :٤؛ نح ١ :١؛ ٧ :٧؛ ناحوم (١:١
ب" -أحزن" )مثال :تك .(٧ ،٦ :٦
ج" -ب ﱠد َل فكره" )مثال :خر ١٧ :١٣؛ ١٤ ،١٢ :٣٢؛ عد (١٩ :٢٣
د" -شفقة" )مثال :تث (٣٦ :٣٢
الحظوا أن كل ھذه الكلمات تشتمل على مشاعر عميقة .وفيما يلي المفتاح :المشاعر العميقة التي تؤدي
إلى التصرف .ھذا التغير في التصرف عادة ما يتم نحو أشخاص آخرين ،ولكنه أيضا ً نحو ﷲ .إن ھذا التغير في
الموقف والتصرف نحو ﷲ ھو الذي يؤثر على ھذه الكلمة فيعطيھا ھذا الزخم الالھوتي في المعنى .ولكن يجب
االنتباه ھنا .يُقال أن ﷲ "يأسف" )انظر تك ٧ ،٦ :٦؛ خر ١٤ :٣٢؛ قض ١٨ :٢؛  ١صم ٣٥ ،١١ :١٥؛ مز
 ،(٤٥ :١٠٦ولكن ھذا ال ينسأ عن األسف على الخطيئة أو الخطأ ،بل طريقة أدبية إلظھار شفقة ﷲ وعنايته
)انظر عد ١٩ :٢٣؛  ١صم ٢٩ :١٥؛ مز ٤ :١١٠؛ إر ٢٨ -٢٧ :٤؛ حز  .(١٤ :٢٤ذلك ألن العقاب على
الخطيئة والتمرد يُغفران إذا ما تحول الخاطئ فعالً عن خطيئته واتجه نحو ﷲ.
ھذه الكلمة لھا مجال واسع من الدالالت .سياق النص حاسم لتحديد المعنى المقصود منھا.
الكلمة الثانية ) ،(swbتعني أن "ينعطف" )يتحول عن ،يستدير إلى الخلف ،يتحول إلى( .إن كان
صحيحا ً أن متطلبات العھد ھي "التوبة" و"اإليمان" )مثال مت ٢ :٣؛ ١٧ :٤؛ مر ١٥ ،٤ :١؛ ١٧ :٢؛ لو :٣
٨ ،٣؛ ٣٢ :٥؛ ٥ ،٣ :١٣؛ ٧ :١٥؛  ،(٣ :١٧فعندھا تشير الكلمة ) (nhmإلى المشاعر المركزة القوية إلقرار
المرء بخطيئته والتحول عنھا ،بينما كلمة ) (swbفتكون بمعنى التحول عن الخطيئة والتحول إلى ﷲ )أحد
األمثلة على ھذين العملين الروحيين نجده في عاموس " ،١١ -٦ :٤لم ترجعوا إلي" ]خمس مرات[ وعاموس
" ،١٤ ،٦ ،٤ :٥اطلبوا ...اطلبوا الرب ...اطلبوا الخير ال الشر"(.
أول مثال ھام عن قوة التوبة نجده عند ارتكاب دود للخطيئة مع بثشبع )انظر  ٢صم ١٢؛ مز .(٥١ :٣٢
كانت ھناك تبعات مستمرة على داود ،وعائلته ،وإسرائيل ،ولكن داود استعاد الشركة مع ﷲ .وحتى منسى
الشرير يمكنه أن يتوب ويُغفر له )انظر  ٢أخ .(١٣ -١٢ :٣٣
از في مز  .١٣ :٩٠يجب أن يكون ھناك اعتراف بالخطيئة وتحول
كال ھاتين الكلمتين تُستخدمان في تو ٍ
شخصي مقصود عنھا ،إضافة إلى رغبة في طلب ﷲ وبره )انظر أش  .(٢٠ -١٦ :١التوبة لھا جانب معرفي،
جانب شخصي ،وجانب أخالقي .الجوانب الثالثة مطلوبة ،وذلك لبدء بعالقة جدية مع ﷲ وأيضا ً للحفاظ على
العالقة الجديدة .مشاعر التوبة العميقة تتحول إلى تكرس ثابت راسخ وألجل ﷲ.
٢٣ :٤٤
َ
َ
ض"
سميث/فاندايك-البستاني
"أ َ
سافِ َل األ ْر ِ
َ
َ
ض"
ر
األ
ق
ا
م
ع
أ
"
كتاب الحياة
ْ
َ َ ْ ِ
ض"
الكتاب الشريف
"أَ ْع َما َ
ق األَ ْر ِ
َ
َ
ض"
الترجمة السبعينية
"أ َ
ساسات األ ْر ِ
الترجمة البسيطة
ض"
"أَ َ
ساسات األَ ْر ِ
من الواضح أن في ھذه إشارة إلى الھاوية .(BDB 982) Sheol
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موضوع خاص :أين ھم األموات:
 -Iالعھد القديم
أ -كل البشر يذھبون إلى الھاوية " ) " Sheolليس لھا معنى واضح مؤكد في األتيمولوجياBDB ،
 ،(1066وھي طريقة لإلشارة إلى الموت أو القبر ،وغالبا ً في األدب الحكمي وأشعياء .في العھد القديم كان لھا
وجود مبھم ،ومدرك ،وتعيس )انظر أيوب ٢٢ -٢١ :١٠؛ ١٧ :٣٨؛ مز .(١٤ ،١٠ :١٠٧
ب -وصف الھاوية
 -١مرتبطة بدينونة ﷲ )نار( ،تثنية ٢٢ :٣٢
 -٢مرتبطة بالعقاب حتى قبل يوم الدينونة ،مز ٥ -٤ :١٨
 -٣مرتبطة بالجحيم )الھالك( ،والذي يتواجد فيه ﷲ أيضاً ،أيوب ٦ :٢٦؛ مز ،٨ :١٣٩
عاموس ٢ :٩
 -٤مرتبطة بالجب )القبر( ،مز ١٠ :١٦؛ أشعياء ١٥ :١٤؛ حزقيال ١٧ -١٥ :٣١
 -٥األشرار يھبطون أحياء إلى الھاوية ،عدد ٣٣ ،٣٠ :١٦؛ مز ١٥ :٥٥
 -٦غالبا ً ما تُشخص كحيوان ذي ٍفم كبير ،عدد ٣٠ :١٦؛ أش ١٤ :٥؛ ٩ :١٤؛ حبقوق ٥ :٢
 -٧الناس ھناك يُدعَون "األخيلة" ) ،(Repha’imأشعياء ١١ -٩ :١٤
 -IIالعھد الجديد
أ -الكلمة العبرية "ھاوية" ) (Sheolتترجم إلى " "Hadesباليونانية )وھي العالم غير المنظور(.
ب -أوصاف "الھاوية" ):(Hades
 -١تشير إلى الموت ،متى ١٨ :١٦
 -٢مرتبطة بالموت ،رؤيا ١٨ :١؛ ٨ :٦؛ ١٤ -١٣ :٢٠
 -٣غالبا ً ما تتناظر مع مكان العقاب الدائم ) ،(Gehennaمتى ) ٢٣ :١١اقتباس من العھد
القديم(؛ لوقا ١٥ :١٠؛ ٢٤ -٢٣ :١٦
 -٤غالبا ً ما تتناظر مع القبر ،لوقا ٢٣ :١٦
ج -من الممكن أن تكون منقسمة )كما يقول الربانيون(
 -١مكان األبرار يُدعى فردوس )وھو اسم آخر للسماء في الواقع ،انظر  ٢كور ٤ :١٢؛ رؤ :٢
٧؛ لو ٤٣ :٢٣
 -٢مكان األشرار يُدعى "جھنم" ) ٢ ،(Tartarusبطرس ٤ :٢؛ إذ ھو مكان الحتجاز المالئكة
األشرار )انظر تكوين ٦؛ أخنوخ األول(.
د" -جھنم" )(Gehenna
 -١ھي المكان الذي يقول العھد القديم عنه أنه "وادي أوالد ھنوم" )جنوب أورشليم( .إنه المكان
الذي كان يُعبد فيه إله النار الفينيقي "مولك" ) (BDB 574) (Molechبتقديم طفل كقربان )انظر الملوك الثاني
٣ :١٦؛ ٦ :٢١؛ أخبار األيام الثاني ٣ :٢٨؛  ،(٦ :٣٣ھذه الممارسة التي كانت محظورة في الويين ٢١ :١٨؛
.٥ -٢ :٢٠
 -٢ح ّوله إرميا النبي من مكان للعبادة الوثنية إلى موقع لدينونة الرب )انظر إرميا ٣٢ :٧؛ :١٩
 .(٧ -٦وصار مكانا ً للدينونة العنيفة األبدية في أخنوخ  ٢٧ -٢٦ :٩٠وسيب .١٠٣ :١
 -٣اليھود في أيام يسوع كانوا مروعين جداً من مشاركة سلفھم في العبادة الوثنية لتقديم األطفال
كقرابين لدرجة أنھم حولوا ھذه المنطقة إلى مقلب نفايات ألورشليم .والعديد من استعارات يسوع التي استخدمھا
لإلشارة إلى الدينونة األبدية أتت من صورة ھذه البقعة )نار ،دخان ،ديدان ،نتانة ،انظر مرقس .(٤٦ -٤٤ :٩
الكلمة "جھنم" ) (Gehennaاستخدمھا يسوع فقط )ما عدا يعقوب في رسالته يعقوب .(٦ :٣
 -٤استخدام يسوع لكلمة "جھنم" ):(Gehenna
أ .نار ،متى ٢٢ :٥؛ ٩ :١٨؛ مرقس ٤٣ :٩
ب .دائمة ،مرقس ) ٤٨ :٨متى (٤٦ :٢٥
ج .مكان دمار وھالك )للروح والجسد كليھما( ،متى ٢٨ :١٠
د .موازية للھاوية ،متى ٣٠ -٢٩ :٥؛ ٩ :١٨
ھـ .تميز الشرير على أنه "ابن الجحيم" ،متى ١٥ :٢٣
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و .نتيجة لحكم اإلدانة ،متى ٣٣ :٢٣؛ لوقا ٥ :١٢
ز .فكرة "جھنم" ) (Gehennaموازية للموت الثاني )انظر رؤيا ١ :٢؛ (١٤ ،٦ :٢٠
أو بحيرة النار )انظر متى ٥٠ ،٤٢ :١٣؛ رؤيا ٢٠ :١٩؛ ١٥ -١٤ ،١٠ :٢٠؛  .(٨ :٢١من الممكن أن تكون
بحيرة النار ھي مكان السكن الدائم للبشر )من الھاوية( والمالئكة األشرار )من جھنم( ٢ ،بطرس ٤ :٢؛ يھوذا ٦
أو الھاوية ،انظر لوقا ٣١ :٨؛ رؤيا ١١ -١ :٩؛ .(٣ ،١ :٢٠
ح .لم تكن مخصصة للبشر ،بل للشيطان ومالئكته ،متى ٤١ :٢٥
ط .من الممكن ،وبسبب التداخل والتشابه في صفات  ،Sheolو ،Hadesو،Gehenna
أن
 .١كل البشر أصالً كانوا يذھبون إلى Hades/Sheol
 .٢خبرتھم ھناك )جيدة/سيئة( تتفاقم بعد يوم الدينونة ،ولكن مكان األشرار يبقى
نفسه.
 .٣المكان الوحيد في العھد الجديد الذي يذكر العذاب بعد الدينونة ھو المثل في
لوقا ) ٣١ -١٩ :١٦لعازر والغني( (Sheol) .توصف أيضا ً كمكان عقاب اآلن )انظر تثنية ٢٢ :٣٢؛ مز :١٨
 .(٥ -١ولكن ال يستطيع المرء أن يؤسس عقيدة اعتماداً على مثل.
 -IIIالحال الوسط بين الموت والقيامة:
أ -العھد الجديد ال يعلّم "خلود الروح" والتي ھي إحدى وجھات النظر العديدة القديمة عن الحياة األخرى.
 -١أرواح البشر توجد قبل حياته مالجسدية
 -٢أرواح البشر أبدية قبل وبعد الموت الجسدي
 -٣غالبا ً ما يُنظر إلى الجسد البشري كسجن وإلى الموت كإطالق سراح وتحرر رجوعا ً إلى حالة ما قبل
الوجود
ب -العھد الجديد يلمح إلى حالة تحرر تنفصل فيھا الروح عن الجسد في الفترة بين الموت والقيامة
 -١يسوع يتكلم عن فصل بين الجسد والروح ،متى ٢٨ :١٠
 -٢قد يكون إلبراھيم جسد اآلن ،مرقس ٢٧ -٢٦ :١٢؛ لوقا ٢٣ :١٦
 -٣موسى وإيليا لھم جسد مادي عند التجلّي ،متى ١٧
 -٤يؤكد بولس على أنه في المجيء الثاني ستأخذ األرواح أجسادھا الجديدة أوالً ١ ،تسا ١٨ -١٣ :٤
 -٥يؤكد بولس أن المؤمنين يأخذون أجسادھم الروحية الجديدة في يوم القيامة ١ ،كور ٥٢ ،٢٣ :١٥
 -٦يؤكد بولس أن المؤمنين ال يذھبون إلى الھاوية ،بل عند الموت يكونون مع المسيح ٢ ،كور ،٦ :٥
٨؛ فيل  .٢٣ :١غلب يسوع الموت وأخذ األبرار معه إلى السماء ١ ،بط ٢٢ -١٨ :٣
 -IVالسماء
أ -ھذه الكلمة تستخدم بثالثة معان في الكتاب المقدس.
 -١الغالف الجوي فوق األرض ،تك ١ :١؛ أش ٥٠ :٤٢؛ ١٨ :٤٥
 -٢السماء ذات النجوم ،تك ١٤ :١؛ تث ٤ :١٠؛ مز ٤ :١٤٨؛ عب ١٤ :٤؛ ٢٦ :٧
 -٣مكان عرش ﷲ ،تث ١٤ :١٠؛  ١مل ٢٧ :٨؛ مز  ،٤ :١٤٨أف  ،١٠ :٤عب ) ٢٤ :٩السماء
الثالثة ٢ ،كور (٢ :١٢
ب -ال يعلن الكتاب المقدس الكثير عن الحياة األخرى ،ربما ألن البشر الساقطين ليس لديھم سبيل أو إمكانية
للفھم )انظر  ١كور .(٩ :٢
ج -السماء ھي بآن معا ً مكان )انظر يو  (٣ -٢ :١٤وشخص )انظر  ٢كور  .(٨ ،٦ :٥السماء قد تكون جنة
عدن المستعادة )تك ٢-١؛ رؤ  .(٢٢ -٢١األرض سوف تُطھر وتستعاد )انظر أع ٢١ :٣؛ رو ٢١ :٨؛  ٢بط :٣
 .(١٠صورة ﷲ )تك  (٢٧ -٢٦ :١تُستعاد في المسيح .واآلن تصبح ال ِشركة الحميمة في جنة عدن ممكنة
ومتاحة من جديد.
ً
ولكن ھذا قد يكون استعاريا )السماء ھي المدينة الضخمة المكعبة الوارد ذكرھا في رؤ (٢٧ -٩ :٢١
وليس حرفيا ً ١ .كور  ١٥تصف الفرق بين الجسد المادي والجسد الروحي كبذرة لنبتة ناضجة .من جديد  ١كور
) ٩ :٢اقتباس من أش  ٤ :٤٦و  (١٧ :٦٥ھي وعد ورجاء عظيمان .أعلم أنه عندما نرى الرب سنكون مثله
)انظر  ١يو .(٢ :٣
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Isaiah 44:24-45:25
أشعياء ٢٥ :٤٥ -٢٤ :٤٤
تقسيم المقاطع والفقرات في الترجمات الحديثة
العربية المشتركة
الكتاب الشريف
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
الرب ينتدب كورش
كلمة ﷲ لكورش
رسالة ﷲ إلى كورش
رسالة ﷲ لكورش
٢٥ -١ :٤٥
٢٥ -١ :٤٥
٨ -١ :٤٥
٢٥ -١ :٤٥
حماقة محاربة ﷲ
٢٥ -٩ :٤٥
* رغم أن تقسيم نص الكتاب المقدس إلى فقرات وتقسيمات ليس من الوحي اإللھي ،إال أن تقسيم المقاطع
والفقرات ھي المفتاح لفھم ومتابعة قصد الكاتب األصلي .كل ترجمة معاصرة قامت بتقسيم وتلخيص تقسيمات
الفقرات كما ارتأى الناشر .كل مقطع فيه موضوع ،أو حقيقة ،أو فكرة محورية .وكل طبعة للكتاب المقدس لھا
وجھة نظر خاصة بھا في تقسيم المواضيع .١٤خالل قراءتك للنص ،أية ترجمة تجد أنھا مناسبة لفھمك لموضوع
وتقسيم اآليات؟
ً
في كل أصحاح عليك أن تقرأ الكتاب المقدس أوال وأن تحاول أن تحدد موضوعات فقراته .ثم أن تقارن
فھمك بالطبعات الحديثة.
فقط عندما نفھم قصد الكاتب األصلي ،بمتابعة منطقه وطريقة عرضه على مستوى الفقرة ،بذلك نستطيع
أن نفھم الكتاب المقدس.
الكاتب األصلي وحده كتب بوحي إلھي -وليس للقرّاء الحق بأن يغيّروا أو يعدﱢلوا النص .قرّاء الكتاب
المقدس عليھم مسؤولية تطبيق الحق الموحى به على حياتھم ويومھم.
إن المصطلحات التقنية واالختصارات يتم شرحھا وإيضاحھا بشكل كامل في الملحق  ،١و ،٢و٣
حلقة القراءة الثالثة )انظر مدخل الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسير بمثابة دليل دراسة ،بمعنى أن المسؤولية تقع عليك في تفسير الكتاب المقدس .يجب على
كل واحد منا أن يسلك في النور الذي لديه .لك أنت ،والكتاب المقدس ،والروح القدس األولوية في التفسير .يجب
أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلسة واحدة .ح ّدد المواضيع المطروحة )حلقة القراءة رقم  ،٣في مدخل الكتاب( .قارن
تقسيماتك للمواضيع مع ترجمات الكتاب المقدس العربية المألوفة أعاله .إن تقسيم الفقرات ليس من الوحي
اإللھي ،بل ھو مفتاح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
تبصرات حول السياق تتعلق بالمقطع :أش ٢ :٤٥ -٢٤ :٤٤
ﱡ
ً
ً
ھذه نبوءة محددة جدا .كورش الثاني ،المعروف أيضا بكورش الكبير ،يُذكر باالسم في أش ٢٨ :٤٤
أ-
و .١ :٤٥بالنسبة إلى أولئك الذين ينكرون إمكانية النبوءة التنبؤية )الدليل الرئيسي ھو في أش :٤١
٢٣ -٢٢؛  ،(٢٦ ،٧ :٤٤ھذه ھي القوة الدافعة الرئيسية لنظرية تعدد الكتّاب في أشعياء .أعتقد أن
أشعياء قد كتبه شخص واحد فقط وأن ﷲ ،ليس فقط كشف مستقبل اإلمبراطورية األشورية ،بل
أيضا ً مستقبل اإلمبراطورية البابلية والفارسية من خالل نبي القرن الثامن قبل الميالد ھذا.
 - 14في الجدول أع اله ،أخ ذنا تق سيمات وعن اوين الفق رات والمواض يع الموج ودة ف ي أش ھر الترجم ات العربي ة المنت شرة للكت اب المق دس ،ووض عناھا أم امكم
بطريقة سھلة تساعد على فھم كل أصحاح من ھذا السفر] .المترجم[.
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اإلشارة المحددة إلى كورش لھا عالقة بالمرسوم الذي أصدره عام  ٥٣٨ق.م .والذي سمح بموجبه
ب-
لكل المسبيين بالعودة إلى ديارھم األصلية وإعادة بناء ھياكلھم الوطنية بمساعدة من الخزينة
الفارسية .بالنسبة إلى اإلشارة المحددة لعودة اليھود انظر عزرا ٤ -٢ :١؛ .٥ -٣ :٦
الدافع الرئيسي لكورش ليقوم بذلك ھو أن تسعى كل أمة ألن تصلّي إلى آلھتھا الخاصة ألجله وألجل خلفائه
)عزرا ١٠ :٦؛ .(٢٣ :٧
ج -أعتقد أن أشعياء  ٦ :٤٥ذات أھمية قصوى .إنھا تظھر من جديد ،ليس فقط ھدف ﷲ من اختيار إسرائيل،
بل أيضا ً اختيار ﷲ لكورش.
د -الحظ عدد المرات التي تُستخدم فيھا مختلف الكلمات الدالة على الخلق.
 -BDB 427, KB 428 -١جابل ،أش ٢٤ :٤٤؛ ) ٩ ،٧ :٤٥مرتين() ١٨ ،مرتين(
 -BDB 793, KB 889 -٢صانع ،أش ٢٤ :٤٤؛ ١٨ ،١١ ،٩ ،٧ :٤٥
 -BDB 135, KB 153 -٣خالق ،أش ) ٧ :٤٥مرتين() ١٨ ،١٢ ،٨ ،مرتين(
التشديد الالھوتي في االختيار في ھذا "الدھر الجديد" ھو:
الرب وحده خلق كل شيء
-١
الرب جبل إسرائيل
-٢
الرب ال إله سواه وليس له مثيل )التوحيد(
-٣
الرب برھن وجوده عن طريق:
-٤
النبوءة النبوية
أ-
وجود شعب إسرائيل
ب-
دراسة الكلمات والعبارات
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٢٨ -٢٤ :٤٤ :
"َ ٢٤ھ َك َذا يَقُو ُل ال ﱠر ﱡب فَا ِديكَ َو َجابِلُكَ ِمنَ ا ْلبَ ْط ِن:
ت َو ْح ِدي.
ش ٌر ال ﱠ
»أَنَا ال ﱠر ﱡب َ
اوا ِ
َي ٍء نَا ِ
س َم َ
صانِ ٌع ُك ﱠل ش ْ
ضَ .منْ َم ِعي؟
اسطٌ األَ ْر َ
بَ ِ
ﱢ
ْ
ْ
َ
ق ال َع ﱠرافِينَ .
ت ال ُمخا ِد ِعينَ َو ُم َح ﱢم ٌ
ُ ٢٥مبَط ٌل آيَا ِ
َ
ْ
َ
َ
ُم َر ﱢج ٌع ا ْل ُح َك َما َء إِلى ال َو َرا ِء َو ُم َج ﱢھ ٌل َم ْع ِرفت ُھ ْم.
سلِ ِه.
ي ُر ُ
ُ ٢٦مقِي ٌم َكلِ َمةَ َع ْب ِد ِه َو ُمتَ ﱢم ٌم َر ْأ َ
ستُ ْع َم ُر
ا ْلقَائِ ُل عَنْ أُو ُر َ
شلِي َمَ :
ستُ ْبنَيْنَ َو ِخ َربَ َھا أُقِي ُم.
َولِ ُم ُد ِن يَ ُھو َذاَ :
شفِي َوأَ ْن َھا َر ِك أُ َجفﱢفُ .
٢٧ا ْلقَائِ ُل لِلﱡ ﱠج ِة :ا ْن َ
ش:
ور َ
٢٨ا ْلقَائِ ُل عَنْ ُك َ
س ﱠر ِتي يُتَ ﱢم ُم.
َرا ِع ﱠي فَ ُك ﱠل َم َ
س« .
َويَقُو ُل عَنْ أُو ُر َ
ستُؤَ ﱠ
س ُ
ستُ ْبنَى َولِ ْل َھ ْي َك ِلَ :
شلِي َمَ :
 .٢٨ -٢٤ :٤٤ھذه جملة واحدة في العبرية .إنھا سلسلة من أشباه الجمل تشير إلى أعمال قام بھا الرب .ھذه
بتأن إذ أن أوجھا يكون في ذكر كورش باالسم في أش  .٢٨ :٤٤إنھا وحدة تتناول بشكل رئيسي
وحدة مبنية ٍ
موضوع "ﷲ الذي يستطيع" مقابل األصنام الذين يعجزون .يعلن ﷲ مسبقا ً ما سيحدث لكي يبرھن وجوده وقوته
)أش ٢٣ -٢٢ :٤١؛ .(٢٦ ،٧ :٤٤
الحظ قائمة األعمال التي قام بھا الرب )أسماء فاعل .(Qal
ك ِمنَ ْالبَ ْ
ط ِن ،أش ٢٤ :٤٤
-١
َجابِلُ َ
-٢
صانِ ٌع ُك ﱠل َش ْي ٍء ،أش ٢٤ :٤٤
َ
ت َوحْ ِدي ،أش ٢٤ :٤٤
-٣
نَا ِش ٌر ال ﱠس َما َوا ِ
َ
ٌ
-٤
ض ،أش ٢٤ :٤٤
اسط األرْ َ
بَ ِ
ْ
ْ
ﱢ
ٌ
ت ال ُمخَا ِد ِعينَ َو ُم َح ﱢمق ال َعرﱠافِينَ  ،أش ٢٥ :٤٤
-٥
ُمبَط ٌل آيَا ِ
ُم َرجﱢ ٌع ْال ُح َك َما َء إِلَى ْال َو َرا ِء ،أش ٢٥ :٤٤
-٦
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ُمقِي ٌم َكلِ َمةَ َع ْب ِد ِه ،أش ٢٦ :٤٤
-٧
ُ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
-٨
القائِ ُل عَن أو ُرشلِي َمَ :ست ْع َمرُ ،أش ٢٦ :٤٤
-٩
ْالقَا ِئ ُل لِ ﱡل ﱠج ِة :ا ْن َشفِي ،أش ٢٧ :٤٤
ي ،أش ٢٨ :٤٤
ْ -١٠القَائِ ُل ع َْن ُكو َر َ
شَ :را ِع ﱠ
" ٢٤ :٤٤فادي".ھذه ھي كلمة  ، Go’elوالمرادفة لكلمة "فدية" مع إضافة فكرة القريب الفادي كفاعل .وغالباً
ما تكون ھذه الكلمة لقبا ً  .إنھا تُستخدم بھذا المعنى الشخصي لتعلن شخص ﷲ .انظر الموضوع الخاص على
أش .١٤ :٤١
 " َجا ِبلُكَ ِمنَ ا ْلبَ ْط ِن" .تشير ھذه بشكل رئيسي إلى تشكيل ﷲ لشعب إسرائيل )أش  .(٢ :٤٤تُستخدم بشكل
فريد في خبرة الخروج .فكرة التوليد أيضا ً تمتد إلى فكرة أن يكون شعب ﷲ ھم أوالد ﷲ.
 "أَنَا ال ﱠر ﱡب" .ھذه عبارة حرفية "أنا الرب/يھوه/الكائن" ،وھي عبارة مفتاحية في العھد القديم .إنھا تالعب
على اسم إله العھد ،من الفعل "يكون" )خر  .(١٤ :٣معناه الرئيسي ھو "أنا الدائم الوجود ،ﷲ الوحيد الوجود".
انظر الموضوع الخاص على أش .٣ :٤٠
صانِ ٌع ُك ﱠل ش َْي ٍء" .ھذا تركيز على ﷲ كخالق وفا ٍد بآن معا ً )أش .(١٨ ،١٢ :٤٥
" َ
ت َو ْح ِدي" .ھنا أيضا ً ﷲ ھو الخالق .تُستخدم ھذه العبارة في أش ٢٢ :٤٠؛ ٥ :٤٢؛ :٤٥
ش ٌر ال ﱠ
س َما َوا ِ
 "نَا ِ
١٨ ،١٢؛ .١٣ :٥١
ض" .ويأتي معھا السؤال البالغي " َم ْن َم ِعي؟" )مخطوطات البحر الميت والسبعينية( .ھذه
سطٌ األَ ْر َ
 "بَا ِ
تركيز ،كما العبارة السابقة " َوحْ ِدي" ،على مكانة ﷲ الفريدة .إنه اإلله الخالق الوحيد األوحد )أيوب  ٤ :٣٨وما
تالھا( .انظر الموضوع الخاص :التوحيد ،على أش .١٤ :٤٠
ُ " ٢٥ :٤٤مبَ ﱢ
ق ا ْل َع ﱠرافِينَ ُ .م َر ﱢج ٌع ا ْل ُح َك َما َء إِلَى ا ْل َو َرا ِءَ ،و ُم َج ﱢھ ٌل َم ْع ِرفَتَ ُھ ْم ." .تكشف
ت ا ْل ُم َخا ِد ِعينَ َو ُم َح ﱢم ٌ
ط ٌل آيَا ِ
ھذه اآلية الممارسات السحرية والشعوذات عند الشعوب المحيطة وخاصة بابل .ال حاجة ألن يناقش بتفاصيل
حقيقية أنبيائه في أش .٢٦ :٤٤
الطريقة الكتابية لتحديد النبي الحقيقي نجدھا في تث ٣ -١ :١٣؛  .٢٢ :١٨األنبياء الكذبة واألنبياء الحقيقيون
سيُوضعان مقابل بعضھما البعض لكي يتبين أن ﷲ ھو اإلله الوحيد.
ت ْال ُمخَا ِد ِعين":
ربما تعني العبارة العبرية "آيَا ِ
المتكلّمين ال َم ْزھُ ّوين الكذبة ).(BDB 95 III
-١
َ
َ
تواز مع
(
٧٢
صفحة
،
٢٠
المجلد
،
AB
انظر
)
كلداني
جذر
من
ّافين،
ر
والع
ﱢنين
ھ
ك
ت
م
ال
-٢
في
وھذه
،
ُ
ٍ
ْ
"ال َعرﱠافِينَ " )في البيت  .(٢الحظ كم تتشابه الكلمات العبرية.
בדים في الحالة األولى ،ברים في الحالة الثانية.
كھنة باريم في بابل كانوا مشھورين بتنبؤاتھم ) ، Leupoldص.(١٣٣ .
ُ " ٢٦ :٤٤مقِي ٌم َكلِ َمةَ َع ْب ِد ِه" .ﷲ متحكم بالتاريخ .تنبؤه باألحداث المستقبلية ھو أحد الطرق التي يبرھن فيھا
للبشر جميعا ً أن ﷲ ھو الخالق الوحيد واإلله الفادي )أش ٢٣ -٢٢ :٤١؛  .(٢٦ ،٧ :٤٥في كل ھذا القسم تُستخدم
نبوءة أشعياء كوسيلة بيد ﷲ إلظھار قدرته إزاء عجز الممارسات السحرية فيقرر ويخبر بأحداث مستقبلية.
الكلمتان "عبد" ) (BDB 712و" ُرسُل" ) (BDB 521متوازيتان .األولى مفردة والثانية جمع .ھل قُصد بھذه
أن تكون إشارة إلى:
العبد
-١
األنبياء
-٢
أم أن كلتيھما يجب فھمھا على أنھا إشارة إلى النبي؟ وبذلك ،فإن "عبد" تكون طريقة لوصف كل األنبياء.
قد تكون ھذه اآلية تلميحا ً إلى أش  ٤ -٢ :٢أو مي .٤ -١ :٤
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ستُ ْع َم ُر" .ھذه نبوءة محددة جداً ،ليس فقط عن استعادة أورشليم بل أيضا ً مدن يھوذا
 "ا ْلقَائِ ُل عَنْ أُو ُر َ
شلِي َمَ :
)أش ٤ -٢ :٢؛ مي .(٣ -١ :٤
 . ٢٦ :٤٤كان ھناك جدل كثير حول معنى ھذه اآلية .وفيما يلي النظريات المتعلقة بذلك:
الرب يسيطر على المياه والشواش )تك ١؛ مز ١٧-١٢ :٧٤؛أش .(١٠ :٥١
-١
ھي إشارة إلى شق ﷲ للبحر األحمر ونھر األردن ولذلك فھي إشارة إلى الخروج.
-٢
ُ
ُ
تظھر أن ﷲ يمكنه أن يتغلب على أي عائق وتستخدم بمعنى أن ﷲ يجفف أو يھزم نھر الفرات
-٣
)الحظ أش  (١٦ -١٥ :١١وذلك لكي يتمكن كورش من أن يھزم بابل.
تُستخدم ھذه بمعنى معين أن ﷲ ھو المتحكم بالرطوبة ما يبرھن أنه ھو إله الخصب وليس بعل.
-٤
ش" .يُذكر كورش باالسم ألول مرة في ھذا السياق .يُذكر أيضا ً باالسم في .١ :٤٥
ور َ
" ٢٨ :٤٤ا ْلقَائِ ُل عَنْ ُك َ
يقول يوسيفوس في كتابه  ،(11.1.2) ،Antiquities of the Jewsأن التقليد اليھودي يعتقد أن النبوءات
أُظھرت لكورش وأنه سمح لليھود بأن يرجعوا إلى يھوذا.
نعلم أيضا ً أن كورش كان قد تأثر بھذه النبوءات في  ٢أخ .٢٣ -٢٢ :٣٦
 " َرا ِع ﱠي" .تشير ھذه الكلمة بشكل أساسي إلى القائد أو إلى المدير .ھناك كلمتان ملكيتان قويتان تُستخدمان
ھنا" ،الراعي" ) (BDB 944 Iفي  ٢٨ :٤٤و"الممسوح" ) (BDB 603في أش  .١ :٤٥كلتا الكلمتين
تظھران أن ﷲ سيستخدم كورش ليحقق مقاصده وھذا ال يدل ضمنا ً على أن كورش أصبح مؤمنا ً )أش :٤٤
٥ج( ،بل أن ﷲ يستخدم أداة بشرية لكي يحقق أھدافه )خر .(١٠ -٧ :٣
س" .تحقيق ھذه النبوءة ،المتعلق بمدينة أورشليم والھيكل كليھما ،نجده في سفر عزرا ونحميا
ستُ َؤ ﱠ
س ُ
 " َ
وحجي.
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٧ -١ :٤٤ :
يح ِه
س ِ
"َ ١ھ َك َذا يَقُو ُل ال ﱠر ﱡب لِ َم ِ
س ْكتُ بِيَ ِمينِ ِه
ش الﱠ ِذي أَ ْم َ
ور َ
لِ ُك َ
ُوس أَ َما َمهُ أُ َمما ً َوأَ ْحقَا َء ُملُو ٍك أَ ُح ﱡل.
ألَد َ
ق:
اب الَ تُ ْغلَ ُ
ألَ ْفت ََح أَ َما َمهُ ا ْل ِم ْ
ص َرا َع ْي ِن َواألَ ْب َو ُ
ُ
اب أ َم ﱢھ ُد.
ض َ
سي ُر قُدﱠا َم َك َوا ْل ِھ َ
»٢أَنَا أَ ِ
صفُ .
س َو َم َغالِي َ
س ُر ِم ْ
أُ َك ﱢ
ق ا ْل َح ِدي ِد أَ ْق ِ
َي النﱡ َحا ِ
ص َراع ِ
ْطي َك َذ َخائِ َر ال ﱡ
ظ ْل َم ِة َو ُكنُو َز ا ْل َم َخابِ ِئ
َ ٣وأُع ِ
س َرا ِئي َل.
س ِم َك إِلَهُ إِ ْ
لِتَ ْع ِرفَ أَنﱢي أَنَا ال ﱠر ﱡب الﱠ ِذي يَ ْدعُو َك ِبا ْ
س ِم َك.
س َرائِي َل ُم ْختَا ِري َدع َْوتُ َك بِا ْ
وب َوإِ ْ
٤ألَ ْج ِل َع ْب ِدي يَ ْعقُ َ
ُ
ستَ تَ ْع ِرفنِي.
لَقﱠ ْبتُكَ َوأَ ْنتَ لَ ْ
س َ
ي.
س َوا َ
٥أَنَا ال ﱠر ﱡب َولَ ْي َ
آخ ُر .الَ إِلَهَ ِ
نَطﱠ ْقتُ َك َوأَ ْنتَ لَ ْم تَ ْع ِر ْفنِي.
س َغ ْي ِري.
٦لِيَ ْعلَ ُموا ِمنْ َم ْ
ق ال ﱠ
س َو ِمنْ َم ْغ ِر ِب َھا أَنْ لَ ْي َ
ش ْم ِ
ش ِر ِ
س َ
آخ ُر.
أَنَا ال ﱠر ﱡب َولَ ْي َ
ق ال ﱡ
ش ﱢر.
ق ال ﱠ
سالَ ِم َو َخالِ ُ
ص ﱢو ُر النﱡو ِر َو َخالِ ُ
صانِ ُع ال ﱠ
ظ ْل َم ِة َ
ُ ٧م َ
صانِ ُع ُك ﱢل َھ ِذ ِه".
أَنَا ال ﱠر ﱡب َ
" ١ :٤٥مسيح/ممسوح" .ھذا لقب في العھد القديم يُطلق على عدة أنواع من األشخاص.
على الملك شاول ١ ،صم ٣ :١٢؛ ٦ :٢٤
-١
على شعب ﷲ ،حب ١٣ :٣
-٢
على اآلباء ،مز ١٥ :١٠٥
-٣
على الكھنة ،ال ١٦ ،٥ ،٣ :٤
-٤
على "اآلتي" ،دا ٢٥ :٩؛ مز ٢ :٢
-٥
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يُستخدم كلقب مسياني نشأ خالل الفترة بين العھدين .كلمة "المسيّا" )انظر الموضوع الخاص على أش :٤٠
 (١٠تأتي من الكلمة العبرية التي تعني "ممسوح" .أن يكون كورش قد ُدعي بھذه الكلمات يُظھر أن االختيار
في العھد القديم كان بشكل أساسي من أجل الخدمة ،وليس الخالص.
 "بِيَ ِمينِ ِه" .انظر الموضوع الخاص على أش .٢ :٤٠
وك أَ ُح ﱡل" .تشير ھذه إلى حل األحقاء ،والذي يعني أنه إما أن عباءة الرجل كانت فضفاضة ما
 "أَ ْحقَا َء ُملُ ٍ
يجعل حركتھا صعبة ،أو أن األحقاء كانت تحمل أسلحة ،ولذلك فقد سقطت إلى األرض )أش .(٤ :٤٥
٢ :٤٥
ُ
ْ
اب أ َم ﱢھ ُد"
سميث/فاندايك-البستاني
ض َ
"ال ِھ َ
ُ
َ
ْ
ض"
كتاب الحياة
س ﱢو َ
"أ َ
ي ال ِجبَا َل بِاأل ْر ِ
الكتاب الشريف
"أُ َم ﱢھ ُد لَكَ ا ْل ِجبَا َل"
"أُ َم ﱢھ ُد ا ْل ِجبَا َل"
الترجمة السبعينية
العبارة كما وردت في السبعينية ترد نفسھا في مخطوطات البحر الميت .والجبال قد تكون استعارة تدل
على المشاكل أو المخاوف )أش ٤ :٤٠؛ ١٥ :٤١؛ .(١٥ :٤٢
صفُ " .ھذه جميعھا استعارات تُظھر أن ﷲ سيجعل كورش
سَ ،و َم َغالِي َ
س ُر ِم ْ
 "أُ َك ﱢ
ق ا ْل َح ِدي ِد أَ ْق ِ
َي ال ﱡن َحا ِ
ص َراع ِ
ينجح في غزوه لمدن بالد الرافدين وفلسطين المسورة .من الالفت أن المؤرخ ھيرودوتس ،(١٧٩ :١) ،يذكر أن
مدينة بابل كان فيھا أكثر من  ١٠٠باب نحاسي.
َ " ٣ :٤٥ذ َخائِ َر ال ﱡ
ظ ْل َم ِة" .ھذه ھي الثروة المخبأة إلمبراطوريات بالد الرافدين والشرق األدنى.
س َرائِي َل ُم ْختَا ِري" .نجد ھنا أول سببين يجعالن ﷲ يستخدم كورش(١) :
وبَ ،وإِ ْ
" ٤ :٤٥ألَ ْج ِل َع ْب ِدي يَ ْعقُ َ
استعادة شعب ﷲ المختار و) (٢أن ﷲ أراد لشعب إسرائيل أن يكون نوراً للعالم ،أش  .٦ :٤٥لم يكن إسرائيل
نوراً ولذلك فقد استخدم ﷲ كورش )حز .(٣٨ -٢٢ :٣٦
ستَ تَ ْع ِرفُنِي" .استخدم ﷲ كورش رغم أن )كورش( لم يعرفه .ھناك لعب على كلمة "يعرف" في
 " َوأَ ْنتَ َل ْ
أش  .٦ ،٥ ،٤ :٤٥كلمة "يعرف" في العبرية تدل على عالقة شخصية حميمة )تك  ،(١ :٤ليس فقط على معرفة
إدراكية .ليس لدى كورش أي أھلية أو استحقاق يجعل ﷲ يختاره ألداء ذلك الدور ،ولكن ﷲ استخدمه لمقاصد
إلھية )انظر الموضوع الخاص على أش .(١٥ :٤٠
موضوع خاص :يعرف )استخدام التثنية كمثل(
الكلمة العبرية "يعرف" ) (BDB 393لھا عدة معا ٍن )من حيث داللة األلفاظ( في الصيغة .Qal
 -١معرفة الخير والشر -تك ٢٢ :٣؛ تث ٣٩ :١؛ أش ١٥ -١٤ :٧؛ يونان .١١ :٤
 -٢أن تعرف بالفھم -تث ٦ ،٣ ،٢ :٩؛ ٢١ :١٨
 -٣أن تعرف بالخبرة -تث ١٩ :٣؛ ٣٥ :٤؛ ٥ ،٣ ،٢ :٨؛ ٢ :١١؛ ٢٠ :٢٠؛ ١٣ :٣١؛ يش ١٤ :٢٣
 -٤يفكر ويتمعن -تث ٣٩ :٤؛ ٢ :١١؛ ١٦ :٢٩
 -٥أن يعرف شخصيا ً
أ -شخصا ً -تك ٥ :٢٩؛ خر ٨ :١؛ تث ٢ :٢٢؛ ٩ :٣٣
ب -إلھا ً -تث ٢٨ :١١؛ ١٣ ،٦ ،٢ :١٣؛ ٦٤ :٢٨؛ ٢٦ :٢٩؛ ١٧ :٣٢
ج -الرب -تث ٣٩ ،٣٥ :٤؛ ٩ :٧؛ ٦ :٢٩؛ أش ٣ :١؛ ١١ -١٠ :٥٦
د -جنسيا ً -تك ٢٥ ،١٧ ،١ :٤؛ ١٦ :٢٤؛ ٢٦ :٣٨
 -٦مھارة أو معرفة بالتعلم -أش ١٢ ،١١ :٢٩؛ عا ١٦ :٥
 -٧أن يكون حكيما ً -تث ٩ :٢٩؛ أم ٢ :١؛ ١ :٤؛ أش ٢٤ :٢٩
 -٨معرفة ﷲ
أ -لموسى -تث ١٠ :٣٤

١١١

ب -إلسرائيل -تث ٢٩ ،٢٧ ،٢١ :٣١
س َ
آخ ُر" .ھذا تأكيد على التوحيد )أش ٢٥ :٤٤؛  ،٢٢ ،٢١ ،١٨ ،١٤ ،٧ -٦ :٤٥انظر
" ٥ :٤٥أَنَا ال ﱠر ﱡب َولَ ْي َ
الموضوع الخاص :التوحيد على أش .(١٤ :٤٠
ي" .ھذه طريقة أخرى لإلشارة إلى التوحيد )أش ٨ ،٦ :٤٤؛ .(١١ :٤٣
س َوا َ
 "الَ إِل َه ِ
 "نَطﱠ ْقتُ َك" .ھذه تعني "أُسلّحك" .كانت األسلحة تُوضع على الحزام )أش  .(١ :٤٥وھذا عكس أش ١ :٤٥د.
س َ
آخ ُر" .نجد ھنا من جديد
" ٦ :٤٥لِ َك ْي يَ ْعلَ ُموا ِمنْ َم ْ
ق ال ﱠ
س َو ِمنْ َم ْغ ِربِ َھا أَنْ لَ ْي َ
س َغ ْي ِري .أَنَا ال ﱠر ﱡب َولَ ْي َ
ش ْم ِ
ش ِر ِ
النبوءة المذھلة بأن ﷲ اختار كورش لنفس الھدف كما في اختياره إسرائيل ،وھذا الھدف كان أن يعلنوا ذاته لكل
العالم لكيما يأتي العالم كله إلى معرفته.
 .٧ :٤٥أحدثت ھذه اآلية الكثير من الذعر وسط المفسرين ألنھا تبدو وكأنھا تجعل ﷲ خالق الشر .بالدرجة
األولى ،ما نراه ھنا ھو نكران للثنوية في الكون .ھذا قد يعكس التأثير الفارسي للزرادشتية ،ولكننا لسنا متأكدين
من عالقة كورش بھذه الثنوية المتطورة .تقول ھذه اآلية بشكل أساسي أن ھناك سببية واحدة فقط في الكون )جا
١٤ :٧؛ عا ٦ :٣ب( .ﷲ متحكم بكل األشياء .إنه يستخدم الشر ألھدافه الخاصة .وھذه طريقة أخرى لتأكيد
التوحيد.
اآلية  ٧تحوي سلسلة من أسماء فاعل  Qalتتعلق بفعاليات ﷲ في الخلق وقد ُوضعت في أزواج متغايرة متقابلة.
مصورBDB 427, KB 428-
-١
ﱢ
خالقBDB 135, KB 153-
-٢
صانعBDB 793, KB 889-
-٣
خالقBDB 135, KB 153-
-٤
صانعBDB 793, KB 889-
-٥
انتبه لئال تأخذ اآلية خارج سياقھا الشعري وتستخدمھا كأساس لبيان عقائدي .إن النوع األدبي وسياق النص
ھما أمران حاسمان في التفسير الصحيح.
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٨ :٤٥ :
٨
ْ
ْ
ً
س َما َواتُ ِمنْ فَ ْوقَُ ،و ْليُن ِز ُل ال َج ﱡو بِ ّرا.
" اُ ْقطُ ِري أَيﱠتُ َھا ال ﱠ
صَ ،و ْلتُ ْنبِتْ ِب ًّرا َم ًعا.
ض فَيُ ْث ِم َر ا ْل َخالَ ُ
ح األَ ْر ُ
لِتَ ْنفَ ِت ِ
ب قَ ْد َخلَ ْقتُهُ".
أَنَا ال ﱠر ﱠ
 .٨ :٤٥يستخدم النبي أزمة أيامه ليلقي ظالً على ملكوت ﷲ المستقبلي .في فحوى النص ،تتأثر ھذه اآلية بأش
 ،٦ :٤٦التي تعني أن ھذا ھو المستقبل المثالي عندما سيعرف كل البشر ﷲ ويعبدونه ،ھذا الھدف الذي كان
ھدف الخلق األصلي )تك .(٨ :

-١
اُ ْقطُ ِري Hiphil ،BDB 950, KB 1271 -أمر
ْليُ ْن ِز ُل Qal ، BDB 633, KB 683-ناقص ُمستخدم في صيغة األمر
-٢
ح Qal ، BDB 834, KB 986-ناقص ُمستخدم في صيغة األمر
-٣
لِتَ ْنفَتِ ِ
ْ
يُث ِم َر Qal ، BDB 826, KB 963-ناقص ُمستخدم في صيغة األمر
-٤
ْ
ْ
ْ
ُ
لتنبِت Qal ، BDB 855, KB 1033-ناقص ُمستخدم في صيغة األمر
-٥
يُنھي الرب المقطع/اآلية بقول يمثل خالصة يدل فيه على قدرته على الخلق )Qal ،BDB 135, KB 153
تام( .ھذا التأكيد على ﷲ كخالق يمثل مقدمة إلى بقية األصحاح )خاصة أش .(١٨ :٤٥
كما أن ﷲ خلق األرض ،كذا فإنه خلق إسرائيل أيضا ً .الخلق له ھدف عالقاتي.

١١٢

ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١٠ -٩ :٤٥ :
َ
ض.
ص ُم َجابِلَهَُ .خزَ فٌ بَيْنَ أَ ْخ ِ
"َ » ٩و ْي ٌل لِ َمنْ يُ َخا ِ
زَاف األ ْر ِ
َھ ْل يَقُو ُل ال ﱢ
َصنَ ُع؟
طينُ لِ َجا ِبلِ ِهَ :ما َذا ت ْ
ان؟
أَ ْو يَقُو ُلَ :ع َملُ َك لَ ْي َ
س لَهُ يَ َد ِ
َ
َ
َ
َو ْي ٌل لِلﱠ ِذي يَقُو ُل ألَبِي ِهَ :ماذا تَلِدُ؟ َولِ ْل َم ْرأ ِةَ :ماذا تَلِ ِدينَ ؟«".
اص ُم َجابِلَهُ" .رأينا عدة تلميحات إلى مشھد المحكمة كنمط أدبي في أشعياء .٤٥ -٤٠
َ " ٩ :٤٥و ْي ٌل لِ َمنْ يُ َخ ِ
واآلن ھذه "الويل" تحدد نوعا ً أدبيا ً نبويا ً آخر" ،الترنيمة الجنائزية" .لقد كانت ھذه تحذير بـ "الھالك" ألولئك
الذين يش ّككون بالرب )من اليھود واألمم( .في السياق ،تشير ھذه اإلستروفة إلى الصدمة التي شعر بھا اليھود من
جراء تضمين الرب لألمم في مخططه.
يُظھر ھذا حضور بعض اليھود الذين تفاعلوا بشكل سلبي ورفضي مع طريقة تعامل ﷲ مع موضوع
الفداء )أش  .(١١ :٤٥لقد كانوا مستائين ألن ﷲ سيستخدم حاكما ً غير مؤمن مثل كورش )أش  .١٣ :٤٥وھذا
يشبه جداً األفكار الشكوكية عند النبي حبقوق حول استخدام ﷲ لبابل.
 " َھ ْل يَقُو ُل الطﱢينُ لِ َجابِلِ ِه" .ھذه الفكرة بأن البشر ھم طين وأن ﷲ ف ّخاري/جابل شائعة في الكتاب المقدس،
والسبب على األرجح ھو:
أن البشر ُخلقوا من التراب أو الطين وسيعودون إلى التراب )أش ١٦ :٢٩؛ إ  ١ :١٨وما تالھا؛ رو
-١
(٢١ -٢٠ :٩
أنھا تشدد على حرية الرب بأن يفعل بخليقته ما يشاء وما يرغب وبحسب مقاصده
-٢

َان"
سميث/فاندايك-البستاني
"لَ ْي َ
س لَهُ يَد ِ
َان"
كتاب الحياة
"تَ ْنقُ ُ
ص ه ُ ي َد ِ
ْ
ْ
ُ
ُ
ص َك ال َم َھا َرة"
الكتاب الشريف
"تَنق ُ
الترجمة البسيطة
"ألستُ ع َم َل يديك؟"
يمكن أن يعني ھذا:
أن األصنام ال أيدي لھا
-١
أن الصّ ناع ال مھارة لديھم
-٢
أن اآلنية ال مقابض لھا
-٣
من األفضل أن نالحظ الغموض وأن ننظر إلى األبيات األخرى من أش  ٩ :٤٥و ١٠ألجل الحصول على
معنى عام يتوافق مع السياق .فالمخلوق ال يمكن أن يُسائِل خالقه.
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١٣ -١١ :٤٥ :
س َرائِي َل َو َجابِلُهُ:
ﱡوس إِ ْ
"َ ١١ھ َك َذا يَقُو ُل ال ﱠر ﱡب قُد ُ
ت.
»ا ْ
َن اآلتِيَا ِ
سأَلُو ِني ع ِ
َ
صونِي.
ِمنْ ِج َھ ِة بَنِ ﱠي َو ِمنْ ِج َھ ِة َع َم ِل يَ ِدي أ ْو ُ
سانَ َعلَ ْي َھا.
اإل ْن َ
صنَ ْعتُ األَ ْر َ
١٢أَنَا َ
ض َو َخلَ ْقتُ ِ
ت َو ُك ﱠل ُج ْن ِدھَا أَنَا أَ َم ْرتُ .
ي أَنَا نَ َ
ش َرتَا ال ﱠ
يَدَا َ
اوا ِ
س َم َ
ُ
َ
١٣أَ
ُ
َ
ْ
ﱠ
َ
ُ
ُ
س ﱢھ ُل.
أ
ه
ق
ر
ط
ل
ك
و
ر
ص
ن
ال
ب
ه
ت
ض
ھ
ن
أ
د
ق
ا
ن
ْ
َ ْ ُ ِ ْ ِ َ ﱠ ُِِ َ
ُھ َو يَ ْب ِني َم ِدينَ ِتي َويُ ْ
س ْب ِيي الَ بِثَ َم ٍن َوالَ ِب َھ ِديﱠ ٍة
ط ِل ُ
ق َ
قَا َل َر ﱡب ا ْل ُجنُو ِد«".
 .١١ :٤٥تُورد ھذه اآلية عدة ألقاب :
الرب/يھوه
-١
قدوس إسرائيل
-٢

١١٣

جابل إسرائيل ) Qal ،BDB 427, KB 428اسم فاعل(
-٣
ويستمر التأكيد على أن الرب ھو المتنبئ باألحداث المستقبلية )أي الفتح الذي يقوم به كورش(.
ي َو ِم ْن ِجھَ ِة َع َم ِل
ت ،ولكن ِم ْن ِجھَ ِة بَ ِن ﱠ
يقترح ) The UBS Text Projectص" :(١٢٥ .يسألني عن اآل ِتيَا ِ
يَ ِدي ،دعوني أُعنى باألمر".
َ " ١٢ :٤٥و ُك ﱠل ُج ْن ِدھَا أَنَا أَ َم ْرتُ " .ھنا من جديد يعظّم الرب مكانته الفريدة كخالق للسماء واألرض .كان
البابليون يعبدون النجوم والكواكب .ھذا قول قوي بأن الرب أَم َر ) Piel ،BDB 845, KB 1010تام( ُكلّ
جندھا )أش  .(٢٦ :٤٠ھذه تؤكد على الرب كخالق ومتحكم باألجرام السماوية )أي الشمس والقمر والنجوم
والكواكب والمذنبّات( كما الحال في تك  :١حيث تظھر حماقة العبادة النجمية.
في أشعياء  ٢٢ -٢١ :٢٤تُستخدم كلمة "الجند" لإلشارة إلى القوات المالئكية خلف األمم )السبعينية في
تث  ٨ :٢ودا  .(١٠سواء كانت تتعلق بالكواكب أم بالمالئكة ،إن الرب مسيطر على كل اآللھة األقل شأنا ً في
الكون وھو يُدعى إيلوھيم  .elohimليس من إله سوى الرب ،ولكن ھناك قوى روحية أخرى.
موضوع خاص" :األرواح النجسة"
أ -الشعوب القديمة كانوا أناسا ً أرواحيين يؤمنون باألرواحية .كانوا ينسبون شخصانية إلى قوى االطبيعة،
ولحيوانات ،والمناظر الطبيعية .وكانت الحياة تُفسﱠر من خالل تفاعل ھذه الكيانات الروحية مع البشر.
ب -ھذا التشخيص أو التجسيد تحول إلى تعدد آلھة .وكانت األرواح النجسة ) (geniiتُعتبر آلھة أقل أو
أنصاف آلھة )صالحة أو شريرة( تؤثر على حياة البشر األفراد.
 -١ما بين النھرين ،الشواش والصراع
 -٢مصر ،النظام والوظائفية
 -٣كنعان ،انظر  ،Archaeology and the Religion of Israelالطبعة الخامسة ،الصفحات
 ،٩٢ -٦٧تأليف .W. F. Albright
ً
ج -ال يركز العھد القديم أو يتوسع في موضوع اآللھة أو المالئكة األقل شأنا ،أو األرواح النجسة ،على
األرجح بسبب التوحيد الصارم فيه )خر ١٠ :٨؛ ١٤ :٩؛ ١١ :١٥؛ تث ٣٩ -٣٥ :٤؛ ٤ :٦؛ ٢٦ :٣٣؛ مز :٣٥
١٠؛ ١٩ :٧١؛ ٦ :٨٦؛ أش ٩ :٤٦؛ إر ٧ -٦ :١٠؛ مي  .(١٨ :٧إنه يذكر اآللھة الزائفة عند األمم الوثنية
) BDB 993،Shedimتث ١٧ :٣٢؛ مز  (٣٧ :١٠٦وھو يُسمي أو يُشخصن بعضا ً منھا.
) (Se'im) -١الساطير ١٥أو األرواح ذات الشعر الكثيف ،BDB 972 III ،ال ٧ :١٧؛  ٢أخ :١١
١٥؛ أش ٢١ :١٣؛ .(١٤ :٣٤
) (Lilith) -٢أنثى ،شيطان اإلغواء ،أش (١٤ :٣٤
) (Mavet) -٣كلمة عبرية للموت تُستخدم مع اإلله الكنعاني للعالم السفلي ، Mot ،أش ،١٥ :٢٨
١٨؛ إر ٢١ :٩؛ وربما تث (٢٢ :٢٨
) (Resheph) -٤النار أو البَ َرد ،تث ٢٤ :٣٢؛ مز ٤٨ :٧٨؛ حب (٥ :٣
) (Dever) -٥وباء الطاعون ال ﱠدبل ّي ،مز ٦ -٥ :٩١؛ حب (٥ :٣
) (Az'azel) -٦االسم غير مؤكد ،ولكن ربما يكون شيطان الصحراء أو اسم مكان ،ال ،٨ :١٦
(٢٦ ،١٠
)ھذه األمثلة مأخوذة من  ، Encyclopaedia Judaicaمجلد  ،٥الصفحة .(١٥٢٣
على كل حال ،ليس ھناك ثنوية أو استقالل مالئكي عن الرب في العھد القديم .الشيطان ھو خادم
للرب )أي ٣ -١؛ زك  ،(٣وليس عدواً ) ، A Theology of the Old Testamentالصفحات ،٣٠٦ -٣٠٠
تأليف.( A. B. Davidson
ً
د -تطورت اليھودية خالل السبي البابلي ) ٥٣٨ -٥٨٦ق.م .(.لقد تأثرت الھوتيا بالثنوية الفارسية المجسدة
سام صالح يُدعى Mazdaأو  Ormazdوخصم شرير يُدعى  .Ahrimanوھذا ما
في الزردشتية ،القائلة بإله ٍ
سمح لوجود ثنوية مشخصنة في اليھودية ما بعد السبي بين الرب ومالئكته والشيطان ومالئكته أو أرواحه
النجسة .نجد تفسيراً وتوثيقا ً جيداً للفكر الالھوتي اليھودي عن الشر المجسد في كتاب Alfred
 - 15الساطير  :(satyrs) :أحد آلھة الغابات عند اإلغريق] .المترجم[.
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Edersheimبعنوان  ،The Life and Times of Jesus the Messiahالمجلد  ،٢الملحق ) ١٣الصفحات
 (٨٦٣ -٧٤٩والملحق ) ١٦الصفحات  .(٧٧٦ -٧٧٠لقد كانت اليھودية تجسد الشر بثالث طرق.
 -١الشيطان
-٢النية الشريرة ) (yetzer haraعند البشر
 -٣مالك الموت
يصف  Edersheimھؤالء على أنھا ) (١المشتكي؛ ) (٢المجرب ،و) (٣المعاقب )المجلد  ،٢ص.
 .(٧٥٦ھناك فرق الھوتي كبير بين يھودية ما بعد السبي وتصوير وتفسير العھد الجديد للشر.
ھـ -العھد الجديد ،وخاصة األناجيل ،تؤكد على وجود كائنا ت روحية شريرة تقاوم البشر والرب )في
اليھودية الشيطان يعتبر عدواً للبشر ،وليس ( .الشياطين تقاوم إرادة ﷲ ،وحكمه ،وملكوته.
واجه يسوع ھذه األرواح النجسة وطردھا ،وتُسمى أيضا ً ) (١أرواح نجسة )لو ٣٦ :٤؛  (١٨ :٦أو )(٢
أرواح شريرة )لو ٢١ :٧؛  (٢ :٨من كائنات بشرية .لقد ميز يسوع بشكل واضح بين المرض )الجسدي
والعقلي( واألرواح النجسة .وأظھر يسوع قدرته وتبصره الروحي بتمييزه وطرده لھذه األرواح الشريرة .وھي
أيضا ً كانت غالبا ً ما تعرفه وتحاول أن تخاطبه ،إال أن يسوع كان يرفض شھادتھا ،ويأمرھا بالسكوت ،ويطردھا.
طرد األرواح ھي عالمة على ھزيمة مملكة الشيطان.
ھناك نقص يثير الدھشة في المعلومات في رسائل العھد الجديد حول ھذا الموضوع.
ّ
طرد األرواح ال يرد في قائمة المواھب الروحية وليس طريقة أو إجراء يُعطى ألجيال مستقبلية من الخدام
أو المؤمنين.
و -الشر واقع؛ الشر شخصي؛ الشر حاضر .ال نعرف من اإلعالن أصله أو ھدفه .يؤ ّكد الكتاب المقدس
واقعيته ويقاوم تأثيره بقوة .ليس من ثّنَوية مطلقة أساسية في الواقع .ﷲ ھو الممسك بزمام األمور كلياً؛ الشر يُھزم
ويّدان وسوف يُزال من الخليقة.
ز -يجب على شعب ﷲ أن يقاوم الشر )يعقوب  .(٧ :٤ال يمكنه أن يسيطر عليھم ) ١يو  ،(١٨ :٥ولكن
يمكن أن يغويھم ويد ّمر شھادتھم وتأثيرھم )أف .(١٨ -١٠ :٦
الشر جزء معلن من النظرة المسيحية للعالم .ليس للمسيحيين المعاصرين الحق بأن يعيدوا تحديد مفھوم
الشر )وجھة نظر رودلف بولتمان  Rudolf Baltmannفي التقليل من شأن األساطير(؛ كما ال ينبغي نزع
شخصانية الشر )البنى االجتماعية عند بول تيليش  ،(Paul Tillichوال محاولة تفسيره كليا ً بكلمات علم نفسية
)سيغموند فرويد  .(Sigmund Freudإن تأثير الشر شائع ،ولكنه مھزوم .على المؤمنين أن يسيروا في موكب
نصرة المسيح.
ص ِر" .قد تكون في ھذا إشارة إلى كورش .لقد ّ
حث الرب كورش ليصنع مشيئته .وھذا
ضتُهُ ِبالنﱠ ْ
 "أَنَا قَ ْد أَ ْن َھ ْ
يشير إلى ) (١الفتوحات السريعة والكاملة لكورش و) (٢مرسوم كورش الذي سمح لكل الجماعات المسبية
بالعودة إلى ديارھا وإعادة بناء ھياكلھا المحلية .صدر المرسوم عام  ٥٣٨ق.م ،.بعد سنة من سقوط بابل.
 "الَ ِبثَ َم ٍن َوالَ ِب َھ ِديﱠ ٍة" .الرب سيمنح كورش الثاني نصراً وھذا بدوره سيسمح لبني إسرائيل بالعودة إلى يھوذا
بدون رشوة أو ھدية أو مقابل مادي.
يقول ) The Jewish Study Bibleص (٨٧٦ .أن أش  ١٤ :٤٥تشير إلى مكافأة الرب لكورش.
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١٧ -١٤ :٤٥ :
"َ ١٤ھ َك َذا قَا َل ال ﱠر ﱡب:
َ
سبَئِيﱡونَ ذ ُوو ا ْلقَا َم ِة
ب ِم ْ
ش َوال ﱠ
»تَ َع ُ
ص َر َوتِ َجا َرةُ ُكو ٍ
ْ
َ
َ
ُ
َ
إِلَ ْي ِك يَ ْعبُ ُرونَ َول ِك يَ ُكونونَ  .خلف ِك يَ ْمشُونَ .
س ُجدُونَ .
بِا ْلقُيُو ِد يَ ُم ﱡرونَ َولَ ِك يَ ْ
يك َو ْحد َِك ﱠ
س َ
آخ ُر.
ﷲُ َولَ ْي َ
إِلَ ْي ِك يَتَ َ
ض ﱠرعُونَ قَائِ ِلينَ  :فِ ِ
س إِلَهٌ«.
لَ ْي َ
َ
ْ
ﱢ
ص.
ب يَا إِلَهَ إِ ْ
َ ١٥حقّا ً أ ْنتَ إِلَهٌ ُم ْحتَ ِج ٌ
س َرائِي َل ال ُم َخل َ
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١٦قَ ْد َخ ُزوا َو َخ ِجلُوا ُكلﱡ ُھ ْم.
صانِ ُعونَ التﱠ َماثِي َل.
ضوا بِا ْل َخ َج ِل َج ِميعا ً ال ﱠ
َم ُ
َ
َ
ُ
ْ
ب َخالَصا ً أَبَ ِديّا ً.
ر
ال
ب
ص
ل
خ
ي
ف
ل
ي
ئ
ا
ر
س
إ
ا
م
أ
١٧
ُ ِ ﱠ ﱢ
ﱠ ِ ْ َ ِ ُ َ
الَ ت َْخ ُزونَ َوالَ ت َْخ َجلُونَ إِلَى ُدھُو ِر األَبَ ِد".
 .١٤ :٤٥ليس من المؤكد أن تؤلف ھذه اآليات في أش  ١٧ -١٤ :٤٥وحدة أدبية .من الواضح أن أش -١٥ :٤٥
 ١٧تُشير إلى إسرائيل .وربما تشير اآلية  ١٤إلى فارس )أش  (٣ :٤٣وليس إلى يھوذا .على كل حال ،ھذه األمم
نفسھا تق ﱠدم كفدية عن شعب ﷲ في أش  .٣ :٤٣كان من المفترض في العالم بأسره أن يأتي إلى ﷲ في أش :٤٥
 .٢٢ -٢٠ولذا فإن يھوذا ربما تكون ھي موضوع اآلية في أش  ١٤ :٤٥وھذا مشابه جداً للنبوءات ألن كل األمم
ستتدفق إلى صھيون المستعاد )أش ٤ -٢ :٢؛  ١ :٦٠وما تالھا؛ مز .(١١ -٨ :٧٢
البيت في أش  ١٤ :٤٥الذي يشكل خالصة" ،فيك وحدك ﷲ وليس آخر" ،يمتد إلى اآلية  .١٦األصنام
وعبادتھا كالھما سوف:
يخزون Qal ،BDB 101, KB 116 -تام
-١
ّ
يُذلون Niphal، BDB 487, KB 480-تام
-٢
ولكن إسرائيل لن يكون له نفس المصير )أش .(١٧ :٤٥
 .١٥ :٤٥الحظ أسماء ﷲ
إله )( BDB 42، El
-١
إله ) ( BDB 43، Elhإسرائيل
-٢
ّ
مخلص )(BDB 446
-٣
ّ
مخلص إسرائيل حجب نفسه عن شعبه لفترة من الزمن بسبب خطيئتھم وعصيانھم )أش ١٥ :١؛ ١٧ :٨؛
٨ :٥٤؛ ١٧ :٥٧؛ مز ٢٤ :٤٤؛  ،١٤ :٨٨الحظ أيضا ً أي  .(٢٤ :١٣ولكن تلك الفترة من الدينونة انقضت
) (٢ :٤٠واآلن بدأت العودة واالسترداد عن طريق كورش.
يقترح  ، ABالمجلد  ،٢٠ص ،٨٢ .أن ھذا االستتار أو االحتجاب كان ألن إسرائيل كان شعبا ً صغيراً
ضئيالً تافھا ً في تلك الفترة من الزمن.
 .١٦ :٤٥انظر التعليق على أش  .١٥ :٤٥اآلية  ١٦ھي موازاة الھوتية ألش .١١ :٤٤
 .١٧ :٤٥ھذا وعد رائع ولكن على القرّاء أن يتذكروا أنه شرطي يفترض طاعة إسرائيل للعھد .إن اكتفينا
بقراءة ھذه ونسينا أن إسرائيل تعرض للغزو والدمار ثانية على يد اليونان والرومان يدل على محدودية
النصوص الدليلية.
لم تكن المشكلة في محبة الرب ووعوده ،بل في عجز إسرائيل عن حفظ وصايا ﷲ.
الكلمات العبرية "أبدي" ) (BDB 761و"األبد" ) (BDB 761ھي من جذر عبري له طيف واسع من
المعاني )مجال سامي( .انظر الموضوع الخاص أدناه.
موضوع خاص :إلى األبد )(‘OLAM
ليس مؤكداً في علم المفردات معنى الكلمة العبرية )،NIDOTTE) .(BDB 761) (.-&3) (’olam
المجلد  ،٣الصفحة  .(٣٤٥إنھا تُستخدم بمعا ٍن عديدة )سياق النص ھو ما يحدد معناھا عادةً( .فيما يلي بضعة
أمثلة انتقيناھا.
 -١أشياء قديمة.
أ -الناس ،تك ٤ :٦؛  ١صم ٨ :٢٧؛ إر ١٥ :٥؛ ٨ :٢٨
ب -أماكن ،أش ١٢ :٥٨؛ .٤ :٦١
ج -ﷲ ،مز ٢ :٩٣؛ أم ٢٣ :٨؛ أش ١٦ :٦٣
د -أشياء ،تك ٢٦ :٤٩؛ أي ١٥ :٢٢؛ مز ٩ ،٧ :٢٤؛ أش ٩ :٤٦
ھـ -الزمن ،تث ٧ :٣٢؛ أش ٩ :٥١؛ ١١ ،٩ :٦٣
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 -٢زمن المستقبل.
أ -حياة المرء ،خر ٦ :٢١؛ تث ١٧ :١٥؛  ١صم ٢٢ :١؛ ١٢ :٢٧
ب -الغل ّو عند الملك ١ ،مل ٣١ :١؛ مز ٧ :٦١؛ نح ٣ :٢
ج -الوجود المستمر
) (١األرض ،مز ٦٩ :٧٨؛ ٥ :١٠٤؛ جا ٤ :١
) (٢السموات ،مز ٦ :١٤٨
د -وجود ﷲ
) (١تك ٣٣ :٢١
) (٢خر ١٨ :١٥
) (٣تث ٤٠ :٣٢
) (٤مز ٢ :٩٣
) (٥أش ٢٨ :٤٠
) (٦إر ١٠ :١٠
) (٧دا ٧ :١٢
ھـ -العھد
) (١تك ١٦ ،١٢ :٩؛ ١٩ ،١٣ ،٧ :١٧
) (٢خر ١٦ :٣١
) (٣ال ٨ :٢٤
) (٤عد ١٩ :١٨
) ٢ (٥صم ٥ :٢٣
) (٦مز ١٠ :١٠٥
) (٧أش ٥ :٢٤؛ ٣ :٥٥؛ ٨ :٦١
) (٨إر ٤٠ :٣٢؛ ٥ :٥٠
و -العھد الخاص مع داود
) ٢ (١صم ١٣ :٧؛ ٥ :٢٣
) ١ (٢مل ٤٥ ،٣٣ :٢؛ ٥ :٩
) ٢ (٣أخ ٥ :١٣
) (٤مز ٥٠ :١٨؛ ٣٧ ،٤ :٨٩
) (٥أش ٧ :٩؛ ٥ :١٦؛ ٣ :٥٥
ز -مسيا ﷲ
) (١مز ٢ :٤٥؛ ١٧ :٧٢؛ ٤ :١١٠
) (٢أش ٦ :٩
ح -شريعة ﷲ
) (١خر ٢٨ :٢٩؛ ٢١ :٣٠
) (٢ال ٢٢ ،١٨ :٦؛ ٩ :٢٤
) (٣عد ١٩ ،١١ ،٨ :١٨
) (٤مز ١٦٠ ،٨٩ :١١٩
) (٥أش ٢١ :٥٩
ط -وعود ﷲ
) ٢ (١صم ٢٥ ،١٦ ،١٣ :٧؛ ٥١ :٢٢
) ١ (٢مل ٥ :٩
) (٣مز ٥٠ :١٨
) (٤أش ٨ :٤٠
ي -نسل إبراھيم وأرض الميعاد
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) (١تك ١٥ :١٣؛ ١٩ :١٧؛ ٤ :٤٨
) (٢خر ١٣ :٣٢
) ١ (٣أخ ١٧ :١٦
ك -أعياد العھد
) (١خر ٢٤ ،١٧ ،١٤ :١٢
) (٢ال ٤١ ،٢١ ،١٤ :٢٣
) (٣عد ٨ :١٠
ل -األبدية إلى األبد
) ١ (١مل ١٣ :٨
) (٢مز ٨ -٧ :٦١؛ ٨ :٧٧؛ ١٣ :١٤٥
) (٣أش ٤ :٢٦؛ ١٧ :٤٥
) (٤دا ٢٤ :٩
م -ما تقوله المزامير عما سيفعله المؤمنون إلى األبد
) (١يقدمون له الشكر ،مز ١٢ :٣٠؛ ١٣ :٧٩
) (٢يقيمون في حضوره ،مز ١٢ :٤١؛ ٧ ،٤ :٦١
) (٣يثقون بمراحمه ،مز ٨ :٥٢
) (٤يسبحون الرب ،مز ٩ :٥٢
) (٥ينشدون مدائح ،مز ٧ :٦١
) (٦يعلنون عدله ،مز ٩ :٧٥
) (٧يمجدون اسمه ،مز ١٢ :٨٦
) (٨يباركون اسمه ،مز ١ :١٤٥
 -٣من الماضي إلى المستقبل في الزمن) ،من األزل إلى األبد(.
أ -مز ) ١٣ :٤١تسبيح الرب(
ب -مز ) ٢ :٩٠ﷲ نفسه(
ج -مز ) ١٧ :١٠٣لطف الرب ومحبته الحانية(
تذكروا ،سياق الكالم ھو الذي يحدد أبعاد معنى الكلمة .العھود والوعود األبدية مشروطة )إر  .(٧حاذروا
أن تطبقوا منظاركم المعاصر عن الزمن الالھوت النظامي للعھد الجديد على استخدام العھد القديم لھذه الكلمة
المرنة الكثيرة االحتماالت .العھد الجديد يجعل وعود العھد القديم كونية النطاق.
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١٩ -١٨ :٤٥ :
"١٨ألَنﱠهُ َھ َك َذا قَا َل ال ﱠر ﱡب:
ت ھ َُو ﱠ
صانِ ُع َھاُ .ھ َو قَ ﱠر َرھَا.
» َخالِ ُ
ق ال ﱠ
ض َو َ
ﷲُُ .م َ
س َما َوا ِ
ص ﱢو ُر األَ ْر ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
ً
َ
س آخ ُر.
اطال .لِل ﱠ
ص ﱠو َرھَا .أنا ال ﱠر ﱡب َول ْي َ
سك ِن َ
لَ ْم يَ ْخلُق َھا بَ ِ
ض ُم ْظلِ ٍم.
١٩لَ ْم أَتَ َكلﱠ ْم بِا ْل ِخفَا ِء ِفي َم َك ٍ
ان ِمنَ األَ ْر ِ
اطالً ا ْ
طلُبُو ِني.
لَ ْم أَقُ ْل لِنَ ْ
س ِل يَ ْعقُ َ
وب :بَ ِ
ستِقَا َم ِة".
اال ْ
أَنَا ال ﱠر ﱡب ُمتَ َكلﱢ ٌم بِ ﱢ
ْق ُم ْخبِ ٌر ِب ِ
الصد ِ
اطالً" .ھذه تلميح إلى تك  .٢ :١يكمن ترجمتھا "خربة" ) .(BDB 1062كان لدى ﷲ
" ١٨ :٤٥لَ ْم يَ ْخلُ ْق َھا بَ ِ
دائما ً ھدف من الكون الذي خلقه .وھذا الھدف ھو أن يسكنه بشر .كان ھناك تطور في خليقة ﷲ .ولكن ھذا ال
يبرھن نوعا ً من الدمار بين تك  ١ :١وتك ) ٢ :١أي ،نظرية الفجوة(.
ص ﱠو َرھَا" .استخدم الربانيون ھذه ليؤكدوا على ضرورة زواج كل الناس )تك ٢٨ :١؛ .(٧ ،١ :٩
 "لِل ﱠ
س َك ِن َ

١١٨

 .١٩ :٤٥في ھذا الجزء من أشعياء أ ّكد الرب مراراً وتكراراً أنه ﷲ الذي يسمع ويعمل؛ أنه ھو الذي يعرف
المستقبل ويحدد مساره .ھذا التأكيد الالھوتي ھو دليل أساسي على وجوده .الدليل اآلخر ھو وجود شعب إسرائيل
وعودته إلى أرض الميعاد.
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٢٥ -٢٠ :٤٥ :
ُ
اجونَ ِمنَ األ َم ِم.
"»٢٠اِ ْجتَ ِم ُعوا َو َھلُ ﱡموا تَقَ ﱠد ُموا َمعا ً أَيﱡ َھا النﱠ ُ
ص.
صلﱡونَ إِلَى إِلَ ٍه الَ يُ َخلﱢ ُ
صنَ ِم ِھ ْم َوا ْل ُم َ
َب َ
الَ يَ ْعلَ ُم ا ْل َحا ِملُونَ َخش َ
٢١أَ ْخبِ ُروا .قَ ﱢد ُمواَ .و ْليَتَشَا َو ُروا َمعا ً.
ان؟
َمنْ أَ ْعلَ َم بِ َھ ِذ ِه ُم ْن ُذ ا ْلقَ ِد ِ
يم أَ ْخبَ َر بِ َھا ُم ْن ُذ َز َم ٍ
س أَنَا ال ﱠر ﱡب َوالَ إِلَهَ َ
ي.
ار َو ُم َخلﱢ ٌ
آخ َر َغ ْي ِري؟ إِلَهٌ بَ ﱞ
س َوا َ
ص .لَ ْي َ
أَلَ ْي َ
س ِ
٢٢اِ ْلتَفِتُوا إِلَ ﱠي َو ْ
ض
اخلُ ُ
صوا يَا َج ِمي َع أَقَ ِ
اصي األَ ْر ِ
ألَنﱢي أَنَا ﱠ
س َ
آخ َر.
ﷲُ َولَ ْي َ
ق َكلِ َمةٌ الَ ت َْر ِج ُع:
الص ْد ُ
س ْمتُ َ .خ َر َج ِمنْ فَ ِمي ﱢ
٢٣بِ َذا ِتي أَ ْق َ
ان.
إِنﱠهُ لِي ت َْجثُو ُك ﱡل ُر ْكبَ ٍة .يَ ْحلِفُ ُك ﱡل لِ َ
س ٍ
ْ
٢٤قَا َل لِي :إِنﱠ َما بِال ﱠر ﱢب ا ْلبِ ﱡر َوا ْلقُ ﱠوةُ .إِلَ ْي ِه يَأتِي.
َويَ ْخزَى َج ِمي ُع ا ْل ُم ْغتَا ِظينَ َعلَ ْي ِه.
س َرائِي َل«".
س ِل إِ ْ
ِ ٢٥بال ﱠر ﱢب يَتَبَ ﱠر ُر َويَ ْفتَ ِخ ُر ُك ﱡل نَ ْ
اجونَ ِمنَ األُ َم ِم .الَ يَ ْعلَ ُم" .يقول البعض أن ھذه تشير إلى بني
" ٢٠ :٤٥اِ ْجتَ ِمعُوا َو َھلُ ﱡموا تَقَ ﱠد ُموا َم ًعا أَيﱡ َھا النﱠ ُ
إسرائيل المسبيين المبعثرين العائدين إلى ديارھم )أي "الناجون من األمم" ،الحظ أيضا ً أش  ،(٢٥ :٤٥بينما
يعتقد آخرون أنھا دعوة عامة أخرى إلى شعوب األمم ،كما في أش ) ٢٣ ،٢٢ ،٦ :٤٥رو ١١ :١٤؛ فيل :٢
 .(١٠كال االحتماالن ممكن في ھذا السياق.
ھناك مجموعة أوامر متسلسلة في أش  ٢٢ -٢٠ :٤٥تأمر كل البشر أن يقتربوا إلى الرب وأن يتجاوبوا
مع عرضه لكونه متاحا ً لھم.
-١

اِجْ تَ ِمعُوا Niphal ، BDB 867, KB 1062-أمر  ،أش ٢٠ :٤٥

-٢

ھَلُ ﱡموا Qal ، BDB 97, KB 112-أمر  ،أش ٢٠ :٤٥

-٣

تَقَ ﱠد ُموا Hiphil ، BDB 620, KB 670-أمر  ،أش ٢٠ :٤٥

-٤

اِ ْلتَفِتُوا إِلَ ﱠي Qal ، BDB 815, KB 937-أمر  ،أش ٢٢ :٤٥

ْ
اخلُصُوا Niphal ، BDB 446, KB 448-أمر  ،أش ٢٢ :٤٥
-٥
يستخدم العھد الجديد أش  ٢٣ :٤٥في استشھادين يشيران إلى كل البشر )رو  ١١ :١٤وخاصة فيل .(١٠ :٢
يا لھا من دعوة وتحقيق رائعين لتك  ١٥ :٣و) ٣ :١٢انظر الموضوع الخاص على أش .(١٥ :٤٠
ص َن ِم ِھ ْم" .ھذه دعوة إلى األمم ليھجروا أصنامھم التي ال تستطيع أن تتصرف أو تفعل
َب َ
 "ا ْل َحا ِملُونَ َخش َ
ّ
شيئاً ،وأن يأتوا إلى إله إسرائيل الذي يستطيع أن يتصرف والذي سوف يخلصھم.
 .٢١ :٤٥ھذه استعارة لمشھد محاكمة .إنھا تتنبأ ) (١بكورش ونجاحه و) (٢بعودة بني إسرائيل كأداة كرازية
تبشيرية ليأتوا بالعالم إلى ﷲ .ﷲ يُدعى ھنا "مخلّص" وفي ھذا السياق ال يكون مخلّصا ً لليھود بل للعالم برمته
)أش  .(٢٢ :٤٥وإن المعنى الواضح من التوحيد )انظر الموضوع الخاص على أش  (١٤ :٤٠ھو أن ﷲ الواحد
يحب جميع البشر الذين خلقھم على صورته )تك .(٢٧ -٢٦ :١
 "اِ ْلتَفِتُوا إِلَ ﱠي" .ھذه كلمة عبرية تُستخدم للعبادة ) .(BDB 815, KB 937عندما يلتفت الناس إلى ﷲ فإنھم
يتركون عبادتھم الوثنية وخطيئتھم )أش .(٧ :٥٥

١١٩

البشر لديھم خيار .يمكنھم أن يلتفتوا إلى الرب ويخلصوا أو يلتفتوا إلى األصنام )ال ٣١ ،٤ :١٩؛ :٢٠
٦؛ تث  (٢٠ ،١٨ :٣١وال يكون لھم رجاء عندئذ.
 " َو ْ
ض" .ھذه إشارة إلى الخالص العالمي المق ّدم إلى كل البشر الذي يتوبون
اخلُ ُ
صوا يَا َج ِمي َع أَقَ ِ
اصي األَ ْر ِ
ً
ويت ّكلون على الرب ألنه ال إله آخر سواه )أش  .(٢١ :٤٥ھذا العرض العالمي يميز أشعياء جدا )٤ -٢ :٢؛ :١٢
٥ -٤؛ ٩ -٦ :٢٥؛ ١٢ -٦ :٤٢؛ ٦ -٥ :٤٩؛ ٥ -٤ :٥١؛ ٣ -١ :٦٠؛  .(٢٣ :٦٦يمكن ترجمة ھذه على النحو
"خلّصوا أنفسكم" )أمر  ،(Niphalكتالعب على تك .٣ :١٢
قسم أعلى من ھذا.
" ٢٣ :٤٥بِ َذا ِتي أَ ْق َ
س ْمتُ " .ما من ٍ
ق َكلِ َمةٌ الَ ت َْرج ُع" .ھذا ھو االعتقاد القديم بقوة الكلمة المنطوقة )أش ٣ :٢٤؛ ٨ :٢٥؛
ص ْد ُ
 " َخ َر َج ِمنْ فَ ِمي ال ﱢ
 .(١١ -١٠ :٥٥قال ﷲ كلمة؛ إنه يريد للعالم كله أن يخلص )يو .(١٦ :٣
ان" .تُستخدم ھذه في ھذا السياق عن الرب ولكن في فيل ١٠ :٢
 "إِنﱠهُ لِي ت َْجثُو ُك ﱡل ُر ْكبَ ٍة ،يَ ْح ِلفُ ُك ﱡل ِل َ
س ٍ
تُستخدم بكل المخلوقات العاقلة التي تعترف بيسوع المسيح كرب .من جديد السياق نفسه يُظھر أن ﷲ يريد للعالم
أجمع أن يأتوا إليه واإلعالن الالحق سوف يُظھر لھم ،أنه من خالل مسيّا ﷲ ،يسوع المسيح ،ھذا العرض
العالمي يتحقق )مر ٤٥ :١٠؛ ٢كور .(٢١ :٥
القضية الالھوتية واضحة جداً .إن كان العھد الجديد إعالناً ،فإن وعود العھد القديم باستعادة إسرائيل
تكون واضحة مؤكدة.
موضوع خاص :مقالة تمھيدية لفھم الرؤيا
"لماذا يختلف المسيحيون عقائديا ً في تفسيراتھم للرؤيا؟"
خالل سنوات دراستي لألخرويات أدركت أن معظم المسيحيين ال يريدون تسلسل تاريخي منظم حول
األحداث المتعلقة بنھاية الزمن .ھناك بعض المسيحيين الذين يركزون أو يتخصصون على ھذا الجانب من
المسيحية ألسبا ب الھوتية أو نفسية أو طائفية .ھؤالء المسيحيون يبدو أنھم يصبحون مھووسين بالطريقة التي
ستنتھي إليھا األمور ،ويفوتھم أحيانا ً اإللحاح الذي في اإلنجيل .ال يستطيع المؤمنون أن يؤثروا على روزنامة ﷲ
من ناحية األحداث األخروية المتعلقة بنھاية األزمنة ،ولكنھم يستطيعون أن يشاركوا بالتكليف اإلنجيلي )انظر
متى ٢٠ -١٩ :٢٨؛ لوقا ٤٧ :٢٤؛ أعمال  .(٨ :١معظم المؤمنين يؤكدون على المجيء الثاني للمسيح وعلى
ذروة وعود ﷲ التي ستأتي في نھاية الزمن .المشاكل التفسيرية التي تنشأ عن االختالف في فھم ھذه الذروة
المؤقتة تأتي من مفارقات كتابية عديدة.
 -١المشادة بين الصور النبوية للعھد القديم والصور الرسولية للعھد الجديد.
 -٢المشادة بين التوحيد في الكتاب المقدس )إله واحد للجميع( واختيار إسرائيل )شعب خاص(.
 -٣المشادة بين الجانب الشرطي للعھود والوعود الكتابية )"إذا .....فعندھا"( وأمانة ﷲ غير المشروطة لفداء
الجنس البشري الساقط.
 -٤المشادة بين األنواع األدبية في الشرق األدنى والصور األدبية الغربية المعاصرة.
 -٥المشادة بين ملكوت ﷲ كحاضر ،ومع ذلك مستقبل.
 -٦المشادة بين العودة الوشيكة للمسيح واالعتقاد بأن أحداث معينة يجب أن تجري أوالً.
دعونا نناقش ھذه المشادات جميعھا معا ً ھنا.
المشادة األولى) :تصنيفات العھد القديم العرقية ،والقومية ،والجغرافية إزاء جميع المؤمنين في كل أرجاء
العالم(.
أنبياء العھد القديم يتنبأون باستعادة مملكة يھودية في فلسطين مركزھا أورشليم حيث تجتمع كل أمم األرض
لتُسبّح وتخدم الحاكم الداودي ،ولكن يسوع والرسل في العھد الجديد ال يقولون أبداً بھكذا فكرة .والسؤال يُطرح
حول إذا ما كان ھذا ھو ما يوحي به العھد القديم )متى  (١٩ -١٧ :٥أو حول إذا ما كان ُكتاب العھد الجديد قد
حذفوا أحداثا ً حاسمةً تتعلق بنھاية األزمنة.
ھناك مصادر عديدة تعطينا معلومات حول نھاية العالم:
 -١أنبياء العھد القديم )أشعياء ،وميخا ،ومالخي(.

١٢٠

 -٢كتاب العھد القديم الرؤيويون )انظر حزقيال ٣٩ -٣٧؛ دانيال ١٢ -٧؛ وزكريا(.
ً
 -٣كتّاب رؤيويون يھود غير قانونيين ظھروا في فترة ما بين العھدين )مثل حنوك األول ،الذي نجد تلميحا له
في رسالة يھوذا(.
 -٤يسوع نفسه )انظر متى ٢٤؛ مرقس ١٣؛ لوقا .(٢١
 -٥كتابات بولس )انظر  ١كور ١٥؛  ٢كور ٥؛  ١تسا ٥ -٤؛  ٢تسا .(٢
 -٦كتابات يوحنا )رسالة يوحنا األولى والرؤيا(.
ھل تعلّ ُم ھذه جميعا ً بشكل واضح عن األحداث المتعلقة بنھاية األزمنة )أحداث ،تسلسل تاريخي ،أشخاص(؟ إن
لم يكن كذلك ،فلماذا؟ أليست كلھا موحى بھا )ما عدا الكتابات اليھودية في ما بين العھدين(؟
الروح القدس أوحى بحقائق لكتاب العھد القديم باستخدام عبارات وتصنيفات كان في مقدورھم فھمھا .ولكن من
خالل اإلعالن التدريجي وسّع الروح القدس ھذه المفاھيم الرؤيوية األخروية التي في العھد القديم إلى منظور
عالمي )"سر المسيح" ،انظر أفسس  .١٣ :٣ -١١ :٢وانظر الموضوع الخاص حول  .(٧ :١٠في ما يلي بعض
أمثلة متعلقة بالموضوع:
ُ
 -١مدينة أورشليم في العھد القديم تستخدم كاستعارة تدل على شعب ﷲ )صھيون( ،ولكن صارت في العھد
الجديد تدل على قبول ﷲ لكل البشر التائبين المؤمنين )أورشليم الجديدة الوارد ذكرھا في رؤيا .(٢٢ -٢١
االمتداد الالھوتي لالستخدام الحرفي المادي لينطبق على شعب ﷲ الجديد )المؤمنين من اليھود واألمميين( نجد
تنبؤاً عنه في وعد ﷲ بفداء الجنس البشري الساقط في تكوين  ،١٥ :٣قبل أن يكون ھناك أي يھود أو مدينة أو
عاصمة يھودية .وحتى دعوة إبراھيم )انظر تكوين  (٣ -١ :١٢كانت فيھا مشاركة لألمميين )انظر تكوين :١٢
٣؛ خروج .(٥ :١٩
 -٢في العھد القديم ،أعداء شعب ﷲ كانوا األمم المحيطة الساكنة في الشرق األدنى القديم ،ولكن في العھد الجديد
اتسع المفھوم ليشمل كل الناس غير المؤمنين وأعداء ﷲ الذين يحركھم الشيطان .وانتقلت المعركة من صراع
جغرافي مناطقي إلى صراع كوني يشمل العالم برمته )انظر كولوسي(.
 -٣الوعد باألرض الذي كان متكامالً في العھد القديم )الوعود لآلباء في التكوين ،انظر تكوين ٧ :١٢؛ :١٣
١٥؛ ١٥ ،٧ :١٥؛  (٨ :١٧قد صار يشمل األرض بأكملھا .أورشليم الجديدة تصبح أرضا ً مخلوقة من جديد،
وليس الشرق األدنى فقط أو حصريا ً )انظر رؤيا .(٢٢ -٢١
 -٤بعض األمثلة األخرى عن مفاھيم العھد القديم النبوية وقد توسعت نجدھا في:
أ -نسل إبراھيم وقد ُختن روحيا ً اآلن )انظر رومية .(٢٩ -٢٨ :٢
ب -شعب العھد الذي يشتمل اآلن على األمميين )انظر ھوشع ١٠ :١؛  ،٢٣ :٢والتي يستشھد بھا في
رومية ٢٦ -٢٤ :٩؛ انظر أيضا ً الويين ١٢ :٢٦؛ خروج  ،٤٥ :٢٩المقتبس عنھا في  ٢كور ١٨ -١٦ :٦؛
وخروج ٥ :١٩؛ تثنية  ،٢ :١٤المقتبسة في تيطس .(١٤ :٢
ج -الھيكل ھو يسوع اآلن )انظر متى ٦١ :٢٦؛ ٤٠ :٢٧؛ يوحنا  (٢١ -١٩ :٢ومن خالله الكنيسة
المحلية )انظر  ١كور  (١٦ :٣أو المؤمن الفرد )انظر  ١كور .(١٩ :٦
د -وحتى إسرائيل وتعابيره الوصفية المميزة من العھد القديم صارت تشير اآلن إلى كل شعب ﷲ )أي
"إسرائيل" ،انظر رومية ٦ :٩؛ غالطية ١٦ :٦؛ أي "مملكة كھنة" ،انظر  ١بطرس ١٠ -٩ ،٥ :٢؛ رؤيا :١
.(٦
ً
الصورة النبوية تحققت ،وامتدت ،وصارت أكثر شموال .يسوع والكتاب الرسوليون ال يصورون نھاية األزمنة
بنفس الطريقة كما أنبياء العھد القديم )انظر كتاب "مستقبل الملكوت في النبوة والتحقق" ،للكاتب Martin
 .(Wyngaardenالمفسرون المعاصرون الذين يحاولون جعل الصور في العھد القديم حرفية أو معيارية
يحرفون اإلعالن محولين إياه إلى كتاب يھودي للغاية ويجبرون المعنى إلى عبارات مجزأة وغامضة ليسوع
وبولس .كتاب العھد الجديد ال يبطلون أنبياء العھد القديم بل يظھرون المعنى الضمني الشامل واألبعد ألقوالھم.
ليس ھناك من نظام منطقي أو منظم حول األخرويات عند يسوع أو بولس .ھدفھم ھو باألساس افتدائي أو
رعوي.
ولكن حتى في العھد الجديد ھناك مشادة .ليس ھناك من تنظيم واضح لألحداث األخروية .وكثيراً ما يستخدم
سفر الرؤيا تلميحات من العھد القديم تصف النھاية بدالً من استخدام تعاليم يسوع )انظر متى ٢٤؛ مرقس .(١٣
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إنه يتبع النھج األدبي الذي استھله حزقيال ودانيال وزكريا ،ولكن تطور خالل الفترة ما بين العھدين )األدب
الرؤيوي اليھودي( .ولعل ھذه ھي طريقة يوحنا في ربط العھدين القديم والجديد .إنه يظھر النمط القديم من تمرد
البشر وتعھد ﷲ بالفداء .ولكن يجب أن نالحظ انه ورغم استخدام الرؤيا للغة العھد القديم وأشخاصه وأحداثه ،إال
أنه يُفسرھا على ضوء القرن األول في بيئة روما )انظر رؤيا .(٧ :١
المشادة الثانية) :التوحيد إزاء الشعب المختار(.
التركيز الكتابي ھو على إله واحد شخصي ،روحي ،خالق وفا ٍد )انظر خروج ١٠ :٨؛ أشعياء ٢٤ :٤٤؛ :٤٥
٢٢ -٢١ ،١٨ ،١٤ ،٧ -٥؛ ٩ :٤٦؛ إرميا  .(٧ -٦ :١٠فرادة وتمايز العھد القديم في زمنه كانت في التوحيد
الذي فيه .كل األمم المحيطة به كانت ُمشركة .وحدانية ﷲ ھي قلب اإلعالن في العقل القديم )انظر تثنية .(٤ :٦
الخلق ھو مرحلة نحو ھدف الشركة بين ﷲ واإلنسان ،الذي ُخلق على صورته كشبھه )انظر تكوين -٢٦ :١
 .(٢٧ولكن اإلنسان تمرد ،وخطئ تجاه محبة ﷲ ،وقيادته ،وھدفه )انظر تكوين  .(٣محبة ﷲ وھدفه كانا قويان
جداً وأكيدان لدرجة أنه وعد بافتداء اإلنسانية الساقطة )انظر تكوين .(١٥ :٣
تنشا المشادة عندما يختار ﷲ أن يستخدم إنسانا ً واحداً ،عائلة واحدة ،أمة واحدة ليصل إلى بقية الجنس البشري.
اختيار ﷲ إلبراھيم واليھود كمملكة كھنة )انظر خروج  (٦ -٤ :١٩ولﱠد فيھم الكبرياء بدل الخدمة ،اإلقصاء بدل
التضمين .دعوة ﷲ إلبراھيم كانت تشتمل على بركة مقصودة لكل البشر )تكوين  .(٣ :١٢يجب أن نتذكر ونركز
على فكرة أن االختيار في العھد القديم كان من أجل الخدمة ،وليس الخالص .كل بنو إسرائيل لم يكونوا أبراراً
أمام ﷲ ،ولم يخلصوا إلى األبد فقط استناداً على حق الوالدة عندھم )يوحنا ٥٩ -٣١ :٨؛ متى  ،(٩ :٣بل
باإليمان الشخصي والطاعة )تكوين  ،٦ :١٥وقد استُشھد بھا في رومية  .(٤لقد خسر إسرائيل رسالته )الكنيسة
ھي اآلن مملكة كھنة ،انظر ٦ :١؛  ٢بطرس  ،(٩ ،٥ :٢وحولوا التفويض إلى امتياز ،والخدمة إلى موقف
خاص .لقد اختار ﷲ واحداً ليختار الكل.
المشادة الثالثة) :العھود الشرطية إزاء العھود غير الشرطية(:
ھناك مشادة الھوتية أو مفارقة بين العھود الشرطية وغير الشرطية .صحيح من كل ريب أن ھدف/مخطط ﷲ
االفتدائي غير مشروط )تكوين  .(٢١ -١٢ :١٥ولكن تجاوب البشر المفوضين شرطي دائما ً.
نمط الـ "إذا ...فعندھا" يظھر في كال العھدين القديم والجديد .ﷲ أمين؛ البشر غير أمناء .ھذه المشادة أحدثت
الكثير من الفوضة والتشويش .المفسرون كانوا ينزعون إلى التركيز فقط على أحد "قرون المعضلة" ،أمانة ﷲ
أو الجھد البشري ،سيادة ﷲ المطلقة أو إرادة البشر الحرة .كالھما كتابية وضرورية.
ھذا يتعلق باألخرويات ،وبعھود ﷲ في العھد القديم إلى إسرائيل .إن وعد ﷲ بذلك ،فھو يفي بوعده .ﷲ أمين
لوعوده؛ فسمعته على المحك )حزقيال  .(٣٨ -٢٢ :٣٦العھود الشرطية وغير الشرطية تلتقي في المسيح
)أشعياء  ،(٥٣وليس في إسرائيل .أمانة ﷲ القصوى تكمن في فداء كل من سيتوب ويؤمن ،وليس استناداً إلى من
ھو أبوك/أمك .المسيح ،وليس إسرائيل ،ھو المفتاح إلى جميع عھود ﷲ ووعوده .إن كان ھناك فترة الھوتية
فاصلة في الكتاب المقدس ،فھي ليست الكنيسة ،بل إسرائيل )أعمال  ٧وغالطية .(٣
رسالة إعالن اإلنجيل إلى العالم قد انتقلت إلى الكنيسة )متى ٢٠ -١٩ :٢٨؛ لوقا ٤٧ :٢٤؛ أعمال  .(٨ :١وال
تزال عھداً شرطيا ً .ھذا ال يعني أن ﷲ قد رفض إسرائيل كليا ً )رومية  .(١١ -٩قد يكون ھناك مكان وھدف
يتعلقان بإسرائيل المؤمن في نھاية األزمنة )زكريا .(١٠ :١٢
المشادة الرابعة) :الصور األدبية في الشرق األدنى إزاء الصور الغربية(:
النوع األدبي ھو عنصر أساسي في تفسير الكتاب المقدس بشكل صحيح .نشأت الكنيسة وتطورت في بيئة
حضارية غربية )اليونان( .الحضارة الشرقية فيھا لغة مجازية واستعارية ورمزية أكثر بكثير من الصور األدبية
للحضارة الغربية المعاصرة .إنھا تركز على الناس ،والمناوشات واألحداث أكثر من الحقائق االفتراضية
المحكمة .لقد أخطأ المسيحيون في استخدام تاريخھم والصور األدبية في تفسير النبوءة الكتابية )في كل من العھد
القديم والجديد( .كل جيل وكيان جغرافي استخدم حضارته وثقافته وتاريخه ونمطه األدبي ليفسر الرؤيا .وكل
واحد منھم كان على خطأ .إنه لتعجرف أن نفكر أن الحضارة الغربية المعاصرة ھي بؤرة النبوءة الكتابية .النوع
األدبي الذي اختاره الكاتب األصلي الملھم ليكتب ھو عقد أدبي مع القارئ .سفر الرؤيا ليس سرداً تاريخيا ً .إنه
مزج للحرف )األصحاحات  ،(٣ -١والنبوءة ،واألدب الرؤيوي في معظمه.
من الخطأ أن نجعل الكتاب المقدس يقول أكثر مما قصد الكاتب األصلي أو أقل مما ُعن َي .غرور المفسرين
ودوغماتيّتھم ال تالئم أبداً سفراً مثل الرؤيا.
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الكنيسة لم تتفق أبداً على تفسير لسفر الرؤيا يمكن اعتباره صحيحا ً .ھ ﱢمي ھو أن أسمع وأتعامل مع كل الكتاب
المقدس ،وليس أجزاء مختارة معينة .الفكر الشرقي في الكتاب المقدس يقدم الحقيقة في ثنائيات حافلة بشدة.
الحضارة الغربية التي تميل نحو الحقائق االفتراضية ليست خطأ ولكن غير متوازنة .أعتقد أنه من الممكن إزالة
بضعة من الطرق غير النافذة على األقل في تفسير الرؤيا لمالحظة الھدف المتبدل فيھا بالنسبة إلى أجيال متعاقبة
من المؤمنين .من الواضح لمعظم المفسرين أن الريا يجب أن تُفسر على ضوء يومھا ذاته وشكلھا األدبي.
نواح
المقاربة التاريخية لسفر الرؤيا يجب أن تتناول ما كان ليفھمه القراء األوائل أو ما أمكنھم أن يفھموه .فمن
ٍ
كثيرة أضاع المفسرون المعاصرون معنى الكثير من الرموز في السفر .ھدف سفر الرؤيا األولي الرئيسي كان
تشجيع المؤمنين المض َ
طھدين .لقد أظھر السفر سيطرة ﷲ على التاريخ )كما فعل أنبياء العھد القديم(؛ وأكد السفر
أن التاريخ يتحرك نحو نھاية معينة ،دينونة أو بركة )كما فعل أنبياء العھد القديم( .لقد أكد السفر في القرن األول
على المصطلحات الرؤيوية اليھودية ،محبة ﷲ ،وحضوره وقوته وسيادته المطلقة.
سفر الرؤيا أدى عمله بھذه الطرق الالھوتية نفسھا لكل جيل من المؤمنين .إنه يتنبأ عن الصراع الكوني بين
الخير والشر .تفاصيل القرن األول ربما نكون قد فقدناھا ،ولكن لم نفقد الحقائق القوية المعزية .عندما يحاول
المفسرون الغربيون المعاصرون فرض تفاصيل الرؤيا على تاريخھم المعاصر ،فإن نمط التفسيرات المغلوطة
يستمر.
من الممكن أن تصبح تفاصيل السفر حرفية بشكل مذھل من جديد )كما حصل في العھد القديم بالنسبة إلى ميالد
وحياة وموت المسيح( بالنسبة إلى الجيل األخير من المؤمنين وھم يواجھون ھجوم القائد المعادي ) ٢تسا (٢
والحضارة المناوئة له .ما من أحد يستطيع أن يعرف ھذه التحقيقات الحرفية للرؤيا إلى أن تصبح كلمات يسوع
)متى ٢٤؛ مرقس ١٣؛ ولوقا  (٢١وبولس ) ١كور ١٥؛  ١تسا ٥ -٤؛ و ٢تسا  (٢أيضا ً واضحة تاريخيا ً.
التخمين ،والتحزير ،والدوغماتية جميعھا غير مالئمة .األدب الرؤيوي يسمح بھذه المرونة .الحمد على
الصور والرموز التي تتجاوز السرد التاريخي .ﷲ ھو المسيطر والمھيمن؛ إنه يسود؛ إنه يأتي.
معظم المعلّقين والمفسّرين المعاصرين تفوتھم فكرة النوع األدبي .المفسرون الغربيون المعاصرون يسعون
غالبا ً إلى نظام الھوتي منطقي واضح أكثر من اھتمامھم بأدب رؤيوي يھودي دراماتيكي رمزي غامض .ھذه
الحقيقة يعبر عنھا بشكل واضح  Ralph P. Martinفي مقالته "مقاربات إلى تفسير العھد الجديد" في كتابه
"تفسير العھد الجديد" الذي حرره  ،I. Howard Marshallفيقول:
"ما لم ندرك الصفة الدرامية في ھذه الكتابة وننتبه إلى الطريقة التي تُستخدم بھا اللغة
كعربة لنقل حقيقة دينية ،سنخطئ بشكل فادح في فھمنا للرؤيا ،ونحاول على نحو خاطئ أن
نفسر رؤاھا وكأنھا كتاب من النثر األدبي يھتم بوصف أحداث من تاريخ مبني على المالحظة
واالختبار ومليء بالبيانات والمعطيات .أن نحاول مستخدمين النھج األخير يعني أن ندخل في
كل أنواع مشاكل التفسير .واألخطر من ذلك أنه يقود إلى تحريف للمعنى األساسي للرؤيا
فنضل القيمة العظيمة لھذا الجزء من العھد الجديد كجزم درامي بلغة أسطورية يؤكد على
سيادة ﷲ في المسيح والمفارقة في دوره الذي يمزج بين االقتدار والمحبة )انظر ٦ ،٥ :٥؛
األسد ھو الحمل(" )ص.(٢٣٥ .
قال  W. Randolph Tateفي كتابه "تفاسير كتابية": Biblical Interpretations
"ما من نوع أدبي آخر للكتاب المقدس قد قُرأ بذاك الحماس المتقد مع نتائج مخيبة للغاية
مثل الرؤيا ،وخاصة سفر دانيال ورؤيا يوحنا .لقد عانى ھذا النوع األدبي من تاريخ كارثي من
سوء التفسير بسبب سوء فھم أساسي ألشكاله األدبية ،وبنيته ،وھدفه .بسبب زعمه أنه يكشف ما
سيحدث قريباً ،كانت الرؤيا تُرى كخارطة طريق إلى برنامج أحداث مستقبلية .الخلل المأساوي
في ھذه النظرة ھي االدعاء بأن إطار دالالت ومراجع األسفار ھي زمن القارئ المعاصر أكثر
منھا زمن الكاتب .ھذه المقاربة الغير الصحيحة لألدب الرؤيوي )وخاصة سفر الرؤيا( يتناول
بالجفرة تُستخدم فيھا األحداث المعاصرة لتفسير الرمز في
العمل األدبي وكأنه رسالة أو كتابة ِ
النص ...أوالً ،على المفسر أن يدرك أن األدب الرؤيوي ينقل رسائل من خالل الرمزية .ولتفسير
رمز حرفيا ً عندما يكون استعاريا ً يعني ببساطة سوء تفسير .المسالة ليست في ما إذا كانت أحداث
الرؤيا تاريخية .قد تكون األحداث تاريخية؛ قد تكون حدثت فعالً ،أو ربما تحدث ،ولكن الكاتب
معان من خالل الصور والنماذج األولية" )ص.(١٧٣ .
يقدم أحداثا ً وينقل
ٍ
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من كتاب "قاموس المجاز الكتابي" تحرير  ،Ryken, Wilhost and Longman IIIنقرأ:
"قُراء اليوم غالبا ً ما يرتبكون ويحتارون ويُحبطون بسبب ھذا النوع األدبي .اللغة المجازية غير
المتوقعة والخبرات الخارجة عن ھذا العالم تبدو غريبة وغير منسجمة مع معظم الكتابات
المقدسة .مقاربة ھذا األدب من حيث القيمة الصورية يجعل قراء كثيرين يندفعون لتحديد "ما
الذي سيحدث عندما" ،وھكذا يفوتھم فھم المغزى من الرسالة الرؤيوية )ص.(٣٥ .
َاظينَ َعلَ ْي ِه" .تُظھر ھذه أنه سيحدث يوما ً ما ،أن كل الشعوب ،سواء آمنوا بالرب أم ال،
 " َويَ ْخزَى َج ِمي ُع ا ْل ُم ْغت ِ
ً
سوف يعترفون به كرب )فيلبي  .(٢البعض سيكونون قد اعترفوا به مسبقا ويخلصون ،والبعض اآلخر سيعترف
به قبيل الدينونة والفرز )مت ٤٦ -٣١ :٢٥؛ رؤ .(١٥ -١١ :٢٠
أسئلة للمناقشة:
ھذا دليل دراسة تفسيرية ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب المقدس .على كل واحد منا
ك أنتَ والكتاب المقدس والروح القدس األوليّة في التفسير .ويجب أال
أن يسير في النور المعطى لنا .وبالتالي فل َ
تتخلى عن ھذا لصالح مفسّر ما أو معلّق ما.
أسئلة المناقشة ھذه موضوعة لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة في ھذا القسم من
السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢ ضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
ضع قائمة بمواصفات ﷲ المذكورة في أش ) .٢٨ -٢٤ :٤٤ھناك تسع أشباه جمل متصلة(.
-١
لماذا اختار ﷲ كورش؟
-٢
ما مغزى الكلمة العبرية "يعرف" )أش (٦ -٤ :٤٥؟
-٣
ما سبب األھمية البالغة لآلية أش ٦ :٤٥؟
-٤
عرض
-٥
ضع قائمة بعدد المرات التي تُذكر فيھا عقيدة التوحيد في ھذا المقطع والطرق التي تُ َ
بھا.
ھل تشير اآلية أش  ٨ :٤٥إلى العودة من السبي أم إلى الملكوت المسياني؟ ولماذا؟
-٦
ما مغزى أش ٢٢ :٤٥؟
-٧
-٨
كيف تُستخدم اآلية أش  ٢٣ :٤٥في العھد الجديد وأي مغزى لھا في ھذا المقطع؟

١٢٤

Isaiah 46
أشعياء ٤٦
تقسيم المقاطع والفقرات في الترجمات الحديثة
العربية المشتركة
الكتاب الشريف
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
سقوط األصنام
آلھة بابل
الرب وأصنام بابل
آلھة بابل
١٣ -١ :٤٦
١٣ -١ :٤٦
١٣ -١ :٤٦
١٣ -١ :٤٦
* رغم أن تقسيم نص الكتاب المقدس إلى فقرات وتقسيمات ليس من الوحي اإللھي ،إال أن تقسيم المقاطع
والفقرات ھي المفتاح لفھم ومتابعة قصد الكاتب األصلي .كل ترجمة معاصرة قامت بتقسيم وتلخيص تقسيمات
الفقرات كما ارتأى الناشر .كل مقطع فيه موضوع ،أو حقيقة ،أو فكرة محورية .وكل طبعة للكتاب المقدس لھا
وجھة نظر خاصة بھا في تقسيم المواضيع .١٦خالل قراءتك للنص ،أية ترجمة تجد أنھا مناسبة لفھمك لموضوع
وتقسيم اآليات؟
ً
في كل أصحاح عليك أن تقرأ الكتاب المقدس أوال وأن تحاول أن تحدد موضوعات فقراته .ثم أن تقارن
فھمك بالطبعات الحديثة.
فقط عندما نفھم قصد الكاتب األصلي ،بمتابعة منطقه وطريقة عرضه على مستوى الفقرة ،بذلك نستطيع
أن نفھم الكتاب المقدس.
الكاتب األصلي وحده كتب بوحي إلھي -وليس للقرّاء الحق بأن يغيّروا أو يعدﱢلوا النص .قرّاء الكتاب
المقدس عليھم مسؤولية تطبيق الحق الموحى به على حياتھم ويومھم.
إن المصطلحات التقنية واالختصارات يتم شرحھا وإيضاحھا بشكل كامل في الملحق  ،١و ،٢و٣
حلقة القراءة الثالثة )انظر مدخل الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسير بمثابة دليل دراسة ،بمعنى أن المسؤولية تقع عليك في تفسير الكتاب المقدس .يجب على
كل واحد منا أن يسلك في النور الذي لديه .لك أنت ،والكتاب المقدس ،والروح القدس األولوية في التفسير .يجب
أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلسة واحدة .ح ّدد المواضيع المطروحة )حلقة القراءة رقم  ،٣في مدخل الكتاب( .قارن
تقسيماتك للمواضيع مع ترجمات الكتاب المقدس العربية المألوفة أعاله .إن تقسيم الفقرات ليس من الوحي
اإللھي ،بل ھو مفتاح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
تبصرات حول السياق:
ﱡ
في تفسيره ألشعياء ،ص ،١٤٧ .ذ ّكرني  Leupoldبما يلي:
أ-
ُ
في أش  ١٤مملكة بابل تدان
-١
ُ
في أش  ٤٦أصنام بابل تدان
-٢
في أش  ٤٧الشعب ،ممثالً بالملكة ،يُدان.
-٣
ب -بابل ،في الكتاب المقدس ،ھي استعارة تدل على كل المجتمع البشري المنظم والذي يسعى في منأى عن ﷲ.
إنھا محاولة البشر أن يس ّدوا حاجاتھم اعتماداً على مواردھم الذاتية .تُشخصن بابل كما الزانية العظيمة في رؤيا
.١٨
 - 16في الجدول أع اله ،أخ ذنا تق سيمات وعن اوين الفق رات والمواض يع الموج ودة ف ي أش ھر الترجم ات العربي ة المنت شرة للكت اب المق دس ،ووض عناھا أم امكم
بطريقة سھلة تساعد على فھم كل أصحاح من ھذا السفر] .المترجم[.

١٢٥

دراسة الكلمات والعبارات:
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٣ -١ :٤٦ :
"قَ ْد َجثَا بِي ُل ا ْن َحنَى نَبُو.
ت َوا ْلبَ َھا ِئ ِم.
َ
صا َرتْ تَ َماثِيلُ ُھ َما َعلَى ا ْل َحيَ َوانَا ِ
ٌ
َم ْح ُموالَتُ ُك ْم ُم َح ﱠملَة ِح ْمالً لِ ْل ُم ْعيِي.
٢قَ ِد ا ْن َحنَتْ َ .جثَتْ َمعا ً.
لَ ْم تَ ْق ِد ْر أَنْ تُنَ ﱢج َي ا ْل ِح ْم َل
س ْب ِي".
ضتْ ِفي ال ﱠ
َو ِھ َي نَ ْف ُ
س َھا قَ ْد َم َ
" ١ :٤٦بِي ُل" ،BDB128, KB 132) (Bel) .االسم األكادي الذي يُطلق على "الرب"( وھو يشبه لقب
"بعل" في كنعان.
ھذا إشارة إلى اإلله الرئيس في البانثيون األكادي ) ، Enlilالذي كان يُدعى "الرب"( .عندما استلمت
بابل السلطة تغير اسم اإلله الرئيس إلى مردوخ ) ،BDB 597) (Mardukإر .(٢ :٥٠
 "نَبُو" .كان ھذا ابن مردوخ )) (Mardukويمر اسمه ھنا فقط في العھد القديم( وقد كان إله التعليم والكتابة
ص ُر ]دا :١
) .(BDB 612يمكن رؤية اسم بيل  Belونبو Neboفي عدة أسماء بابلية في تلك الفترة )نَبُوخ َْذنَ ﱠ
[١؛ نبوشازبان ]إر [١٣ :٣٩؛ نبوزردان ]إر [٩ :٣٩؛ نبوالصر ]أول ملك على بابل الجديدة ،ووالد
نَبُو َخ ْذنَصﱠر[؛ نبونيدس ]والد بيلشاصر ،آخر ملك على بابل الجديدة[؛ بيلطشاصر ]دا [٧ :١؛ بيلشاصر ]دا :٥
 .([١كان ھذان اإللھان الرئيسان في البانثيون البابلي.
 " َجثَا ....ا ْن َحنَى" .ھناك تالعب على فكرة "االنحناء" ) .(BDB 505, KB 499إنھا تتعلق باآلية أش :٤٥
 ،٢٣حيث آلھة بابل ينحنون أمام الرب الخالق.
 " َم ْح ُموالَتُ ُك ْمُ ...م َح ﱠملَةٌِ ...ح ْمالً" .ھناك تالعب على كلمة "يحمل" في أش  ٢ -١ :٤٦و .٤ -٣بادئ ذي بدء
يجب حمل أصنام بابل على البھائم لمحاولة النجاة من الفرس أو من أجل المسيرات الطقسية عبر شوارع المدن
الكبرى .ﷲ يحمل أبناءه ،بصورة استعارية في الرحم ومن ثم من خالل حياتھم )أش  .(٤ :٤٦إنه عجز آلھة بابل
عن أن يسمعوا ،ويتصرفوا ،بعكس عناية وتدبير ونعمة أعمال إله إسرائيل ،التي تتغاير في أش .٤ -١ :٤٦
س ْب ِي" .ھنا تُشخصن األصنام البابلية على أنھا تسير بنفسھا إلى السبي مع
ضتْ فِي ال ﱠ
" ٢ :٤٦و ِھ َي نَ ْف ُ
س َھا قَ ْد َم َ
الشعب الذي يؤمن بھا.
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٤ -٣ :٤٦ :
س َرائِي َل
ت إِ ْ
"»٣اِ ْ
س َم ُعوا لِي يَا بَ ْيتَ يَ ْعقُ َ
وب َو ُك ﱠل بَقِيﱠ ِة بَ ْي ِ
ْ
ْ
ْ
َ
ا ْل ُم َح ﱠملِينَ َعل ﱠي ِمنَ البَط ِن ال َم ْح ُمولِينَ ِمنَ ال ﱠر ِح ِم.
ش ْي ُخ َ
ش ْيبَ ِة أَنَا أَ ْح ِم ُل.
وخ ِة أَنَا ُھ َو َوإِلَى ال ﱠ
َ ٤و ِإلَى ال ﱠ
قَ ْد فَ َع ْلتُ َوأَنَا أَ ْرفَ ُع َوأَنَا أَ ْح ِم ُل َوأُنَ ﱢجي".
س َم ُعوا" .ھذا ،ومثل أش  ،١٢ :٤٦ھو  Qalأمر ) .(BDB 1033, KB 1570انظر التعليق على
" ٣ :٤٦اِ ْ
أش .١ :٤٤
 "بَقِيﱠ ِة" .انظر الموضوع الخاص أدناه.
معان ثالثة:
موضوع خاص :البقية التقية،
ٍ
ً
إن مفھوم العھد القديم عن "البقية التقية األمينة" موضوع يتكرر في األنبياء )وغالبا مع أنبياء القرن
معان.
الثامن وإرميا( .ويُستخدم بثالثة
ٍ

١٢٦

 -١أولئك الذين نجوا بعد السبي )مثال ،أشعياء ٢٣ -٢٠ :١٠؛ ٦ -٤ :١٧؛ ٣٢ -٣١ :٣٧؛ إرميا :٤٢
١٩ ،١٥؛ ٢٨ ،١٤ ،١٢ :٤٤؛ عاموس .(٨ :١
 -٢أولئك الذين يبقون مخلصين أمناء ليھوه )مثال ،أشعياء ٥ -١ :٤؛ ١٦ ،١١ :١١؛ ٥ :٢٨؛ يوئيل :٢
٣٢؛ عاموس ١٥ -١٤ :٥؛ ميخا ١٣ -١٢ :٢؛ ٧ -٦ :٤؛ ٩ -٧ :٥؛ . (٢٠ -١٨ :٧
 -٣أولئك الذين ھم في معزل عن التجدد االسخاتولوجي والخلق الجديد )مثال ،عاموس .(١٥ -١١ :٩
 "ا ْل َم ْح ُمو ِلينَ ِمنَ ال ﱠر ِح ِم" .ھذه إشارة بشكل رئيسي إلى ﷲ كأب وإسرائيل كابن .وعلى كل حال ،تشير أيضا ً
إلى جبل ﷲ إلسرائيل بدءاً من الخروج )تث ٣١ :١؛ أش .(٩ :٦٣
ش ْي ُخ َ
وخ ِة" .ﷲ ،ليس فقط خلق إسرائيل ،بل سيؤازره أيضا ً ويمده بكل أسباب الحياة )أي
" ٤ :٤٦إِلَى ال ﱠ
"يحملھم" ،خر ٤ :١٩؛ تث ٣١ :١؛ .(١١ :٣٢
 "أَنَا ُھ َو" .ھذه العبارة الحرفية "أنا ھو" تدل على مفھوم أن ﷲ ال يتغير )مال  .(٦ :٣حتى وإن كان إسرائيل
غير أمين للعھد ،يبقى ﷲ أمينا ً .إن ﷲ ھو إله أمانة العھد .وھو نفسه أمساً ،واليوم ،وإلى األبد.
 " َوأَنَا أَ ْح ِم ُل َوأُنَ ﱢجي" .ھذه إشارة إلى شعب إسرائيل ،ولكنھا تتعلق أيضا ً باألفراد فتتناول كل مؤمن )أفعال
مفردة( .الحظ األفعال في أش .٤ :٤٦
ﷲ جبل إسرائيل ) Qalتام(BDB 793, KB 889 ،
-١
سيستمر ﷲ في إعالته وحمايته.
-٢
َ
حْ
أ-
أ ِم ُل Qal) -ناقص ] BDB 687, KB 741،مرتين[(
أَرْ فَ ُع Qal) -ناقص ] BDB 669, KB 724،مرتين[(
ب-
ج -أُنَجﱢ ي Qal) -ناقص ( BDB 572, KB 589،
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٧ -٥ :٤٦ :
س ﱡوونَنِي َوتُ َمثﱢلُونَنِي لِنَتَشَابَهَ؟.
"٥بِ َمنْ تُ َ
شبﱢ ُھونَ ِني َوتُ َ
ﱠ
ضةَ بِا ْل ِم َ
ان يَ ِزنُونَ .
س َوا ْلفِ ﱠ
»٦اَلﱠ ِذينَ يُ ْف ِر ُغونَ الذھ َ
يز ِ
َب ِمنَ ا ْل ِكي ِ
َ
س ُجدُونَ !
صنَ َع َھا إِلھا ً .يَ ُخ ﱡرونَ َويَ ْ
صائِغا ً لِيَ ْ
يَ ْ
ستَأْ ِج ُرونَ َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ض ُعونهُ فِي َمكانِ ِه لِيَقِفَ .
ف .يَ ْح ِملونهُ َويَ َ
٧يَ ْرف ُعونهُ َعلى الكتِ ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
يب.
ج
ي
ال
ف
ه
ي
ل
إ
د
ح
أ
ق
ع
ز
ي
ٌ
ُ
ض ِع ِه الَ يَ ْب َر ُحَ َ .
ُ ِ ُ
َ ِ ْ ِ
ِمنْ َم ْو ِ
صهُ".
ش ﱠدتِ ِه الَ يُ َخلﱢ ُ
ِمنْ ِ
ُقارن بالرب )أش ١١ :٤٣؛ ٨ ،٦ :٤٤؛ :٤٥
 "بِ َمنْ تُ َ
شبﱢ ُھونَنِي" .ھذا تأكيد على أنه ما من أحد يمكن أن ي َ
 .(٦ھذه مقارنة بين الرب وأصنام األمم )أش ٢٠ -١٨ :٤٠؛ .(٢٠ -٩ :٤٤
الحظ الموازاة.
-١
ِب َم ْن تُ َشبﱢھُونَنِي Piel -ناقص )(BDB 197, KB 225
بمن تُ َس ﱡوونَنِي Hiphil -ناقص )(BDB 1000, KB 1436
-٢
ُ
ﱢ
ُ
-٣
بمن ت َمثلونَنِي Hiphil -ناقص )(BDB 605, KB 647
-٤
ِلنَتَ َشابَهَ Qal -ناقص )(BDB 197, KB 225
الرب ال مثل له .إنه ح ﱞي دائماً ،وھو وحده الح ّي ،وﷲ الحقيقي الوحيد )انظر الموضوع الخاص :التوحيد على
أش  .(١٤ :٤٠الحظ أيضا ً فكرة الثالوث القدوس في الموضوع الخاص على أش .١٣ :٤٠
 .٧ -٦ :٤٦ھاتان اآليتان تغايران بين ﷲ الحقيقي في أشعياء  ٥ :٤٦وأصنام األمم.
الناس يدفعون نقوداً ليصنعوا تماثيل وأصنام ثم ينحون أمامھا ويعبدونھا )أش .(٦ :٤٦
-١

١٢٧

-٢

ثم ينقلونھا من مكان إلى آخر ولكن يعجزون عن أن ينقلوا أنفسھم؛ ال تستطيع األصنام أن تحررھم
)أش .(٤٦

ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١١ -٨ :٤٦ :
َ
صاةُ.
"»٨اُ ْذ ُك ُروا َھ َذا َو ُكونُوا ِر َجاالًَ .ر ﱢددُوهُ فِي قُلُوبِ ُك ْم أيﱡ َھا ا ْل ُع َ
يم ألَنﱢي أَنَا ﱠ
س َ
آخ ُر.
ﷲُ َولَ ْي َ
٩اُ ْذ ُك ُروا األَ ﱠولِيﱠا ِ
ت ُم ْن ُذ ا ْلقَ ِد ِ
س ِم ْثلِي.
اإللَهُ َولَ ْي َ
ِ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
يم ِب َما لَ ْم يُ ْف َع ْل قَا ِئالً:
د
ق
ل
ا
ذ
ن
م
و
ر
ي
خ
األ
ب
ء
د
ب
ل
ا
ذ
ن
م
ر
ب
خ
م
١٠
ْ
ِ ِ
َ ِ ِ ِ ِ َ ُ
ُ ٌِ ُ
س ﱠرتِي.
َر ْأ ِيي يَقُو ُم َوأَ ْف َع ُل ُك ﱠل َم َ
اس َر.
َاع ِمنَ ا ْل َم ْ
ق ا ْل َك ِ
ش ِر ِ
١١د ٍ
ُ
َ
َ
ﱠ
ض بَ ِعي َد ٍة َر ُج َل َمشُو َرتِي .ق ْد تَ َكل ْمتُ فأ ْج ِري ِه.
ِمنْ أَ ْر ٍ
ض ْيتُ فَأ َ ْف َعلُهُ".
قَ َ
" ٨ :٤٦اُ ْذ ُك ُروا" .ھذه اآلية والبيت األول من اآلية  ٩تحويان سلسلة أوامر.
اُ ْذ ُكرُوا ،أش  Qal -٨ :٤٦أمر )(BDB 269, KB 269
-١
ً
ُ
ُ
كونوا ِر َجاال ،أش  Hithpoel -٨ :٤٦أمر )(BDB 84, KB 100
-٢
َر ﱢد ُدوا ،أش  Hiphil -٨ :٤٦أمر )(BDB 996, KB 1427
-٣
اُ ْذ ُكرُوا ،أش  -٩ :٤٦تماما ً كما في البند األول.
-٤
البند  ٢ھو شكل نادر .يترجمه الترجوم أن "تشجّعوا" ،وربما يكون من جذر عربي ذي صلة ) ، Leupoldص.
.(١٤٥
صاةُ" .تظھر ھذه أن البعض في إسرائيل كانت ال تزال لديھم حول طريقة إنجاز ﷲ لغايته في
 "أَ ﱡي َھا ا ْل ُع َ
َ
الفداء )أش  ،١١ -٩ :٤٥سفر حبقوق( .ھذه الجماعة نفسھا يُشار إليھم في أش  ١٢ :٤٦على أنھم "أ ِش ﱠدا َء
ب" من الشعب اليھودي.
ْالقُلُو ِ
يم" .يمكن أن يشير ھذا إلى:
" ٩ :٤٦األَ ﱠولِيﱠا ِ
ت ُم ْن ُذ ا ْلقَ ِد ِ
العھد القديم الذي أقامه الرب مع إبراھيم )أش ١٨ :٤٣؛ ١٧ :٦٥؛ إر ١٤ :١٦؛ .(٧ :٢٣
-١
أعمال الرب في توليدھم )أي الخروج(.
-٢
وعد إسرائيل القديم بأن يكونوا مخلصين وأن يحفظوا العھد )تث .(٧ :٣٢
-٣
الدليل الذي يضعه الرب على وجوده من خالل تنبؤه بالمستقبل )أش ١١ ،١٠ :٤٦؛ .(٩ :٤٢
-٤
 "ألَنﱢي أَنَا ﷲُ" .انظر التعليق على أش .٥ :٤٦
 .١١ -١٠ :٤٦من جديد نجد أن ﷲ يستخدم مثاالً من النبوءة النبوية ليُظھر أنه يسيطر على التاريخ ويتحكم به.
التركيز على أھدافه ومقاصده ،التي تُذكر مراراً وتكراراً في ألش  ،١١ -١٠ :٤٦يُظھر على أن التاريخ ليس
عشوائيا ً بل له ھدف إلھي مقصود )أي الھوتي؛ أش ٢٦ ،٢٤ :١٤؛ .(١ :٢٥
ھذا حرفيا ً:
ْ
ُ
َرأ ِيي ) (BDB 420يَقو ُم Qal ،BDB 877, KB 1086) -ناقص(
-١
َ
ْ
ُ
ك ﱠل َم َس ﱠرتِي ) BDB 481مركبة من  ،(343أف َع ُل Qal ،BDB 793 I, KB 889) -ناقص(
-٢
ھذا التأكد واليقين من تحقيق ﷲ لمخططه نراه أيضا ً في أش ٢٤ :٤؛ ١ :٢٥؛ ٨ :٤٠؛ ) ١١ :٥٥انظر
الكتاب الذي وضعه  ، Millard Ericksonبعنوان  ، Christian Theologyالطبعة الثانية ،الصفحات -٣٧١
.(٣٩٠
العبارة في ١٠أ ھي موازاة الھوتية لآلية أش ١٤ :٤١؛ ٦ :٤٤؛  .١٢ :٤٨الرب ھو "الحاضر" منذ بدء
البدء إلى نھاية النھاية )أي ،األول واألخير(.

١٢٨

ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١٣ -١٢ :٤٦ :
ْ
َن البِ ﱢر.
"»١٢اِ ْ
شدﱠا َء ا ْلقُلُو ِ
س َم ُعوا لِي يَا أَ ِ
ب ا ْلبَ ِعي ِدينَ ع ِ
َ
َ
َ
صي الَ يَتَأ َ ﱠخ ُر.
ال
خ
و
د
ع
ب
ي
ال
.
ي
ر
ب
ب
تُ
ُ
١٣قَ ْد قَ ﱠر ْ ِ ﱢ
ِ
َْ ُ َ
س َرائِي َل َجالَلِي«".
ص ْھيَ ْونَ َخالَصا ًِ .إل ْ
َوأَ ْج َع ُل فِي ِ
 .١١ -١٠ :٤٦ھذا مقطع ھام يظھر أن ﷲ سيرحم حتى إسرائيل غير المؤمن .يُظھر ھذا أن الشعب اليھودي ما
كان يستحق محبة ﷲ ورحمته .فقد كان الكثيرون منھم ال يزالون عنيدين وغالظ الرقاب )أش  ،(٧ :٤٨ولكن ﷲ
أتاھم بالخالص بفضل ما ھو وليس بسبب ما ھم )حز  .(٣٨ -٢٢ :٣٦ھذا ھو نموذج العھد الجديد )إر -٣١ :٣١
.(٣٤
١٢ :٤٦
ْ
"البِ ﱢر"
سميث/فاندايك-البستاني
"ا ْلبِ ﱢر"
كتاب الحياة
الح"
الكتاب الشريف
"ال ﱠ
ص ِ
ُ
الكلمة العبرية المستخدمة مرتين ھي "البر" ) .(BDB 842ويقول  BDBأنھا تستخدم لإلشارة إلى
خالص ﷲ )البند ٦أ( ،أش ٨ :٤٥؛ ١٣ :٤٦؛ .٦ :٥١
الكلمة العبرية "خالص" ) (BDB 448توازي أش ١٣ :٤٦ب.
ھذا حرفيا ً:
ْ
ُ
َرأ ِيي ) (BDB 420يَقو ُم Qal ،BDB 877, KB 1086) -ناقص(
-١
َ
ْ
ُ
 -٢ك ﱠل َم َس ﱠرتِي ) BDB 481مركبة من  ،(343أف َع ُل Qal ،BDB 793 I, KB 889) -ناقص(
ھذا التأكد واليقين من تحقيق ﷲ لمخططه نراه أيضا ً في أش ٢٤ :٤؛ ١ :٢٥؛ ٨ :٤٠؛ ) ١١ :٥٥انظر
الكتاب الذي وضعه  ، Millard Ericksonبعنوان  ، Christian Theologyالطبعة الثانية ،الصفحات -٣٧١
.(٣٩٠
العبارة في ١٠أ ھي موازاة الھوتية لآلية أش ١٤ :٤١؛ ٦ :٤٤؛  .١٢ :٤٨الرب ھو "الحاضر" منذ بدء
البدء إلى نھاية النھاية )أي ،األول واألخير(.
 "ا ْلبَ ِعي ِدينَ " .ھذا الوصف لشعب العھد مع ﷲ يتغاير مع قرب خالص ﷲ )"الَ يَ ْب ُع ُد" ،أش ١٣ :٤٦ب( .وھذا
سيكون:
ً
عن طريق كورش الثاني )مؤقتا(.
-١
ً
عن طريق المسيّا )أخرويا(.
-٢

١٢٩

Isaiah 47
أشعياء ٤٧
تقسيم المقاطع والفقرات في الترجمات الحديثة
العربية المشتركة
الكتاب الشريف
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
الحكم على بابل
سقوط بابل
سقوط بابل
سقوط بابل
١٥ -١ :٤٧
١٥ -١ :٤٧
١٥ -١ :٤٧
١٥ -١ :٤٧
* رغم أن تقسيم نص الكتاب المقدس إلى فقرات وتقسيمات ليس من الوحي اإللھي ،إال أن تقسيم المقاطع
والفقرات ھي المفتاح لفھم ومتابعة قصد الكاتب األصلي .كل ترجمة معاصرة قامت بتقسيم وتلخيص تقسيمات
الفقرات كما ارتأى الناشر .كل مقطع فيه موضوع ،أو حقيقة ،أو فكرة محورية .وكل طبعة للكتاب المقدس لھا
وجھة نظر خاصة بھا في تقسيم المواضيع .١٧خالل قراءتك للنص ،أية ترجمة تجد أنھا مناسبة لفھمك لموضوع
وتقسيم اآليات؟
ً
في كل أصحاح عليك أن تقرأ الكتاب المقدس أوال وأن تحاول أن تحدد موضوعات فقراته .ثم أن تقارن
فھمك بالطبعات الحديثة.
فقط عندما نفھم قصد الكاتب األصلي ،بمتابعة منطقه وطريقة عرضه على مستوى الفقرة ،بذلك نستطيع
أن نفھم الكتاب المقدس.
الكاتب األصلي وحده كتب بوحي إلھي -وليس للقرّاء الحق بأن يغيّروا أو يعدﱢلوا النص .قرّاء الكتاب
المقدس عليھم مسؤولية تطبيق الحق الموحى به على حياتھم ويومھم.
إن المصطلحات التقنية واالختصارات يتم شرحھا وإيضاحھا بشكل كامل في الملحق  ،١و ،٢و٣
حلقة القراءة الثالثة )انظر مدخل الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسير بمثابة دليل دراسة ،بمعنى أن المسؤولية تقع عليك في تفسير الكتاب المقدس .يجب على
كل واحد منا أن يسلك في النور الذي لديه .لك أنت ،والكتاب المقدس ،والروح القدس األولوية في التفسير .يجب
أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلسة واحدة .ح ّدد المواضيع المطروحة )حلقة القراءة رقم  ،٣في مدخل الكتاب( .قارن
تقسيماتك للمواضيع مع ترجمات الكتاب المقدس العربية المألوفة أعاله .إن تقسيم الفقرات ليس من الوحي
اإللھي ،بل ھو مفتاح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
تبصرات حول السياق:
ﱡ
أ -إن كان أشعياء  ٤٦يركز على سقوط األصنام البابلية ،فعندھا يكون األصحاح  ٤٧يصف سقوط اإلمبراطورية
نفسھا )أي مدينة بابل( بكل أنبياء وكھنة السحر والتنجيم فيھا.
ب -اآليات في أش  ٧ -١ :٤٧تحوي مجموعة أوامر موجھة إلى بابل ،تصفھا كزانية/ملكة.
 -١اِ ْن ِزلِي ،أش  Qal ) -١ :٤٧أمر ( BDB 432, KB 434،
ب ،أش  Qal ) -١ :٤٧أمر ( BDB 442, KB 444،
 -٢اجْ ِل ِسي َعلَى التﱡ َرا ِ
ض ،أش  -١ :٤٧تماما ً مثل البند ) ٢الحظ عدد المرات التي تستخدم فيھا ھذه الكلمة في أش
 -٣اجْ لِ ِسي َعلَى األَرْ ِ
] ١ :٤٧مرتين[] ٨ ،٥ ،مرتين[(.
ُ -٤خ ِذي ،أش  Qal ) -٢ :٤٧أمر ( BDB 542, KB 534،
 - 17في الجدول أع اله ،أخ ذنا تق سيمات وعن اوين الفق رات والمواض يع الموج ودة ف ي أش ھر الترجم ات العربي ة المنت شرة للكت اب المق دس ،ووض عناھا أم امكم
بطريقة سھلة تساعد على فھم كل أصحاح من ھذا السفر] .المترجم[.

١٣٠

ْ -٥
اط َحنِي ،أش  Qal ) -٢ :٤٧أمر ( BDB 377, KB 374،
ك ،أش  Piel ) -٢ :٤٧أمر ( BDB 162, KB 191،
 -٦ا ْك ِشفِي نِقَابَ ِ
َ -٧ش ﱢم ِري ﱠ
الذ ْي َل ،أش  Qal ) -٢ :٤٧أمر ( BDB 362, KB 359،
 -٨ا ْك ِشفِي السﱠاقَ ،أش  Piel) -٢ :٤٧أمر ( BDB 162, KB 191،
 -٩ا ْعب ُِري األَ ْنھَا َر ،أش  Qal) -٢ :٤٧أمر (BDB 716, KB 778 ،
 -١٠تَ ْن َك ِش ُ
يك ،أش  Niphal) -٣ :٤٧أمر (BDB 162, KB 191 ،
ار ِ
ف عَوْ َرتُ ِ
ك َوتُ َرى َم َع ِ
صا ِمتَةً ،أش  -٥ :٤٧تماما ً مثل البندين  ٣و٤
 -١١اجْ لِ ِسي َ
 -١٢ا ْد ُخ ِلي فِي الظﱠالَ ِم ،أش  Qal ) -٥ :٤٧أمر .(BDB 97, KB 112 ،
ج -الشكل األدبي النبوي لھذا األصحاح ھو "ترنيمة جنائزية" .يتميز باإليقاع/البحر في اللغة العبرية )إيقاع ،٣
 ،٢مثل قصائد مراثي إرميا(.إنه رثاء جنائزي ولكن بمعنى ساخر تھكمي )توبيخ غنائي ساخر(.
دراسة الكلمات والعبارات:
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٧ -١ :٤٧ :
ب أَيﱠتُ َھا ا ْل َع ْذ َرا ُء ا ْبنَةَ بَابِ َل.
"»١اِ ْن ِزلِي َو ْ
سي َعلَى التﱡ َرا ِ
اجلِ ِ
َ
َ
ْ
ْ
س ﱟي يَا ا ْبنَة ال ِكلدَانِيﱢينَ
ْ
ض بِالَ ُك ْر ِ
اجلِ ِ
سي َعلَى األ ْر ِ
اع َمةً َو ُمتَ َرفﱢ َھةً.
ﱠ
َ
َ
ألَن ِك ال تَ ُعو ِدينَ تُ ْد َعيْنَ ن ِ
شفِي نُقَابَ ِك.
ُ ٢خ ِذي ال ﱠر َحى َوا ْط َح ِني َدقِيقا ً .ا ْك ِ
ش ﱢم ِري ﱠ
ق .ا ْعبُ ِري األَ ْن َھا َر.
َ
سا َ
ش ِفي ال ﱠ
الذ ْي َل .ا ْك ِ
ُ
َ
ُ
ً
يكُ .
صالِ ُح أ َحداً«.
آخذ نَ ْق َمة َوالَ أ َ
شفُ ع َْو َرت ُِك َوت َُرى َم َعا ِر ِ
٣تَ ْن َك ِ
ُ
ْ
س َرائِي َل.
ﱡوس إِ ْ
٤فَا ِدينَا َر ﱡب ال ُجنُو ِد ا ْ
س ُمهُ .قد ُ
صا ِمتَةً َواد ُْخلِي فِي الظﱠالَ ِم يَا ا ْبنَةَ ا ْل ِك ْلدَانِيﱢينَ
ْ »٥
سي َ
اجلِ ِ
َ
ُ
َ
سيﱢ َدةَ ا ْل َم َمالِ ِك.
ي
ع
د
ت
د
و
ع
ت
ال
ألَنﱠ ِك
ْ
ُ ِ ينَ َ ْنَ َ
يرا ِثي َو َدفَ ْعتُ ُھ ْم إِلَى يَ ِد ِك.
ض ْبتُ َعلَى َ
ش ْع ِبيَ .دنﱠ ْ
ستُ ِم َ
َ »٦غ ِ
َ
ً
ت نِي َر ِك ِج ّداً.
َصنَ ِعي لَ ُھ ْم َر ْح َمةَ .علَى ال ﱠ
لَ ْم ت ْ
خ ثقﱠ ْل ِ
ش ْي ِ
َ
َ
َ
سيﱢ َدةً
ت :إِلى األبَ ِد أ ُكونُ َ
َ ٧وقُ ْل ِ
ض ِعي َھ ِذ ِه فِي قَ ْلبِ ِك.
َحتﱠى لَ ْم تَ َ
آخ َرتَ َھا".
لَ ْم ت َْذ ُك ِري ِ
" ١ :٤٧اِ ْن ِزلِي" .ھذا أحد أنماط أدبية ثالثة يستخدمھا األنبياء العبرانيون إليصال رسالتھم من ﷲ.
 -١الترنيمة الجنائزية.
 -٢مشھد المحكمة.
 -٣أقوال نبوية فيھا وعد.
 "أَيﱠتُ َھا ا ْل َع ْذ َرا ُء ا ْبنَةَ بَا ِب َل" .ھذه عبارة اصطالحية سامية تدل على األمان واألثيرية في االستعارات العائلية.
فھي )امبراطورية بابل الجديدة( التي كانت تنعم بأمان وحماية ال نظير لھا ،ولكنھا اآلن صارت عرضة للھجوم
واالنھزام.
س ﱟي" .الكلمة ھنا ھي "يجلس" حرفيا ً ) ،BDB 442أش ] ١ :٤٧مرتين[،٥ ،
" ْ
ض ِبالَ ُك ْر ِ
اج ِل ِ
سي َعلَى األَ ْر ِ
 ٨مرتين[( .لقد كانت ھذه إحدى عالئم الندب والحداد.
موضوع خاص :طقوس الحداد
كان اإلسرائيليون يعبرون عن الحزن واألسى على موت الشخص المحبوب وعند توبتھم الشخصية،
وأيضا ً جرائمھم الجماعية المشتركة ،بطرق عدة.

١٣١

 -١يمزقون الرداء الخارجي ،تك ٣٤ ،٢٩ :٣٧؛ ١٣ :٤٤؛ قضاة ٣٥ :١١؛  ٢صم ١١ :١؛ ٣١ :٣؛  ١مل
٢٧ :٢١؛ أيوب ٢١
ْ
ْح ،تك ٣٤ :٣٧؛  ٢صم ٣١ :٣؛  ١مل ٢٧ :٢١؛ إر ٣٧ :٤٨
 -٢يَأت َِزرُونَ بِ ِمس ٍ
 -٣يخلعون أحذيتھم ٢ ،صم ٣٠ :١٥؛ أش ٣ :٢٠
 -٤يضعون أيديھم على رؤوسھم ٢ ،صم ٩ :١٣؛ إر ٣٧ :٣
 -٥يضعون الرماد على رؤوسھم ،يشوع ٦ :٧؛  ١صم ١٢ :٤؛ نحميا ١ :٩
 -٦يجلسون على األرض ،مراثي ١٠ :٢؛ حز ) ١٦ :٢٦يرقدون على األرض ٢ ،صم (١٦ :١٢؛ أش :٤٧
١
 -٧يقرعون على صدورھم ١ ،صم ١ :٢٥؛  ٢صم ٢٦ :١١؛ نح ٧ :٢
 -٨يجرحون أجسادھم ،تث ١ :١٤؛ إر ٦ :١٦؛ ٣٧ :٤٨
 -٩يصومون ٢ ،صم ٢٣ :١٢؛  ١مل ٢٧ :٢١
 -١٠ينشدون لحن ندب ٢ ،صم ١٧ :١؛ ٣١ :٣؛  ٢أخ ٢٥ :٣٥
 -١١الصلع )يُقلع الشعر أو يُحلق( ،إر ٣٧ :٤٨
 -١٢تقصير اللحى ،إر ٣٧ :٤٨
 -١٣يغطون الرأس أو الوجه ٢ ،صم ٣٠ :١٥؛ ٤ :١٩
 "ا ْل َك ْلدَانِيﱢينَ " .ھذه موازاة لـ "بابل" ،انظر التعليق على أش .١٤ :٤٣
اع َمةً َو ُمتَ َرفﱢ َھةً" .ھاتان الكلمتان ) BDB 940و (772تُستخدمان في تث ٥٦ :٢٨
 "الَ تَ ُعو ِدينَ تُ ْد َعيْنَ نَ ِ
للداللة على حياة الترف والتبذير .وھذا يتغاير مع أش  ، -٢ :٤٧حيث لم تعد اآلن
عبدة
-١
عاھرة
-٢
 .٣ -٢ :٤٧ھذه مجموعة عبارات تُستخدم لوصف من اعتادت أن تكون ملكة األمم )ش  (٧ ،٥ :٥٧واآلن ھي
عبدة.
تطحن الدقيق ،أش ٢ :٤٧
-١
تكشف نقابھا ،أش ٢ :٤٧
-٢
ً
توجب عليھا أن تع ّد ثيابا للعمل الشاق ،أش ٢ :٤٧
-٣
ُ
توجب عليھا أن تعبر األنھار بنفسھا وأال تحمل )ربما إلى السبي( ،أش ٢ :٤٧
-٤
ُك ِشف عريھا ،أش ٣ :٤٧
-٥
كعقاب على الخطيئة )أش (٤ :٢٠
أ-
كأحد العبيد الكثيرين الذين كانوا ال ينعمون بالثياب ،وبالمقابل يكونون عرضة
ب-
للمعاشرات الجنسية.

ُ
َ
صالِ ُح أ َحدًا"
سميث/فاندايك-البستاني
"الَ أ َ
َ
َ
ُ
َ
كتاب الحياة
"ال أ ْعفو عَنْ أ َح ٍد"
"الَ أَ ْعفُو عَنْ أَ َح ٍد"
الكتاب الشريف
وتأتي العبارة في  JPSOAعلى النحو التالي" :ال أسمح ألحد بأن يتشفع ملتمسا ً الرحمة".
ھذه العبارة غامضة نوعا ً ما ،ولكن الكلمة ) (BDB 803كان لھا ارتباط بالصالة التشفعية )أش ١٢ :٥٣؛ :٥٩
١٦؛ إر  .(٢٥ :٣٦يبدو أنھا تعني أنه ما من أحد كان في مقدوره أن يتشفع ألجل بابل أو أنه ما من إنسان كان
قويا ً بما فيه الكفاية في الصالة حتى يوقف مخطط الرب المرسوم مسبقا ً المتعلق بدينونتھا.
 .٤ :٤٧ھي ذي شكوى صارخة من الكاتب تقحم نفسھا خالل تدفق الشعر .وھنا نرى ثالثة من ألقاب ﷲ الجميلة
يستخدمھا النبي وھو يسبح ﷲ على ما ھو عليه .األلقاب ھي:

١٣٢

-١
-٢
-٣

فادي -تأكيد على ﷲ كمخلّص؛ فھو الوحيد الذي يدفع فدية إلعادة الشعب من العبودية.
َربﱡ ْال ُجنُو ِد -وھو لقب فارسي يركز على أحد نطاقين:
مجلس المالئكة ،أش ٢٢ -٢١ :٢٤
أ-
آلھة بابل المتعلقة بالنجوم والكواكب ،أش .٢٦ :٤٠
ب-
ُ
ق ﱡدوسُ إِ ْس َرائِي َل -لقب يشير إلى ﷲ الذي سيمرر ھذه لصالح شعبه.

صا ِمتَةً َواد ُْخلِي ِفي الظﱠالَ ِم" .ھذه القوة العالمية العظمى قد صارت اآلن فالحا ً مزارعا ً .ھذه
ْ " ٥ :٤٧
سي َ
اج ِل ِ
اآلية تطلب منھا أن تبتعد عن األنوار وأن تبقى صامتة )أمران(.
سيﱢ َدةَ ا ْل َم َمالِ ِك" .ھذه عبارة اصطالحية تدل على نظرة بابل الجديدة إلى نفسھا وإلى قوتھا )أش .(٧ :٤٧
" َ
الملكة/السيّدة صارت عبدة للجنس )أش ٨ ،٣ -٢ :٤٧أ( .ما فعلته بالمسبيين سوف يحدث لھا اآلن )انقالب
لألدوار بفضل ﷲ(.
ربما تكون ھذه عبارة اصطالحية تشير إلى نبونيدس يقود بابل الجديدة متنحيا ً عن عبادة مردوخ
 Mardukملتجئا ً إلى عبادة إالھة القمر التي تُدعى "ملكة السماء" .لقد كانت تُدعى ) Sinعند األ ّكاديين( أو
) Nannaعند السومريين(.
موضوع خاص :عبادة القمر:
عبادة القمر كانت الميثولوجيا األكثر انتشاراً في الشرق األدنى القديم وقد بدأت أوالً بسومر )أول
حضارة معروفة( .كان ھناك جانب ذكر وأنثوي في األسطورة .باألصل جاء إله القمر من اغتصاب إنليل
) ،(Enlilإله السماء ،إللھة القمح نينليل ) .(Ninlilوطُرد إنليل من ھيكل الپانثيون وحُكم عليه بالبقاء في العالم
السفلي عقابا ً له على فعلته ،ولكن عندما اكتشفت نينليل أنھا كانت حامل منه بطفل لحقت بهُ .س ِمح للطفل ِسن
) (Sinأو ) ،(Zinبأن يتسلق صعوداً إلى السماء كل ليلة.
عبادة القمر كانت ترسمھا أوجھه أو أطواره المختلفة:
 -١ال ُغ ّرة -أسيمبابار )(Asimbabbar
 -٢الھاللِ -سن )(Sin
 -٣البدر -نانا )") (Nanaaإنارة أو استنارة" بالسومرية من إنسو )" ،(En-suسيّد الحكمة"(.
ھذه األسماء تعني بشكل أساسي "السيّد الحكيم" )أي سوين  Suenأو "إنارة"  ،Nanaaالتي كانت تُعبد في أور
الكلدانيين .وكانت المدينة نفسھا غالبا ً ما تُسمى مدينة نانار .وكان زوجا الخصب يُعبدان في ز ﱡكورات )أھرامات
ضخمة بقمم مسطحة( تتوضع في المدينة .إله الشمس شماش ) (Shamashكان باكورة الزوجين وفي ما بعد
إريشكيغال )) (Ereshkigalملكة العالم السفلي( ونانا )) (Nanaaملكة السماء(.
ھذه العبادة كانت منتشرة في كل أرجاء الشرق األدنى القديم ،ولكن مراكز العبادة الرئيسة كانت:
 -١أور
 -٢حاران
 -٣تيما
 -٤كنعان
 -٥مكة
كانت ھذه الميثولوجيا تمزج اعتقادات الخصب مع عبادة النجوم.
كان العھد القديم يرفض عبادة النجوم )انظر تثنية ١٩ :٤؛ ٣ :١٧؛ الملوك الثاني ٥ ،٣ :٢١؛ ٥ :٢٣؛
إرميا ٢ :٨؛ ١٣ :١٩؛ صفنيا  (٥ :١وعبادة الخصب )أي بعل وأشيراه ،القصائد األوغاريتية( .كان العبرانيون،
وأصلھم بدو ،حرصون جداً على رفض عبادة القمر ألن عبادة القمر بشكل عام كانت تميز الشعوب البدوية التي
كانت ترتحل ليالً ،بينما كانت الشمس تُعبد بشكل أكثر انتشاراً عند الشعوب الزراعية أو المستقرة .وفي نھاية
األمر استقر البدو وعندھا صارت عبادة النجوم عموما ً ھي المشكلة.

١٣٣

ش ْعبِي" .تفسر ھذه سبب أخذ اليھود إلى السبي .في العالم القديم كان إله الشعب يحميھم.
ض ْبتُ َعلَى َ
َ " ٦ :٤٧غ ِ
رأى العالم أن إسرائيل ويھوذا أُخذا إلى السبي ألن آلھة الھالل الخصيب كانت أقوى من إله إسرائيل ،ولكن لم
تكن الحال ھكذا حقيقةً .ﷲ كان يستخدم قوى الھالل الخصيب ليقاضي شعبه على خطيئتھم )أش .(٢٤ :٤٢
َصنَ ِعي لَ ُھ ْم َر ْح َمةً" .رغم أن ﷲ أسلم شعبه ألشور وبابل لكي تعاقبانه ،إال أنھما تجاوزتا الحد وستُدانان
 "لَ ْم ت ْ
اآلن بسبب نقص الرحمة لديھما.
آخ َرتَ َھا" .الفعالن ھما  Qalتام ،ما يشير إلى موقف مستقر راسخ.
" ٧ :٤٧لَ ْم تَ َ
ض ِعي ھ ِذ ِه فِي قَ ْل ِب ِك .لَ ْم ت َْذ ُك ِري ِ
َض ِعي ھ ِذ ِه األمور فِي قَ ْلبِك
-١
لَ ْم ت َ
ْ
آخ َرتَھَا.
-٢
لَ ْم تَذ ُك ِري ِ
الحظ كيف تتابع أش  ٨ :٤٧الفكرة.
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١١ -٨ :٤٧ :
ْ
سةُ ِبال ﱡ
ط َمأنِينَ ِة
"٨فَاآلنَ ا ْ
س َم ِعي َھ َذا أَيﱠتُ َھا ا ْل ُمتَنَ ﱢع َمةُ ا ْل َجا ِل َ
َ
َ
س غ ْي ِري.
ا ْلقَائِلَةُ فِي قَ ْل ِب َھا :أنَا َولَ ْي َ
الَ أَ ْق ُع ُد أَ ْر َملَةً َوالَ أَ ْع ِرفُ الثﱠ َك َل.
ان بَ ْغتَةً فِي يَ ْو ٍم َوا ِح ٍد:
٩فَيَأْتِي َعلَ ْي ِك َھ َذا ِن ا ِال ْثنَ ِ
الثﱠ َك ُل َوالتﱠ َر ﱡم ُلِ .بالتﱠ َم ِام قَ ْد أَتَيَا َعلَ ْي ِك
اك ِج ّداً.
َم َع َك ْث َر ِة ُ
س ُحو ِر ِك َم َع ُوفُو ِر ُرقَ ِ
تا ْ
ت فِي ش ﱢَر ِك.
ط َمأْنَ ْن ِ
َ ١٠وأَ ْن ِ
س َمنْ يَ َرانِي.
ت :لَ ْي َ
قُ ْل ِ
ت فِي قَ ْل ِب ِك:
اك فَقُ ْل ِ
ِح ْك َمتُ ِك َو َم ْع ِرفَت ُِك ُھ َما أَ ْفتَنَ ِ
س َغ ْي ِري.
أَنَا َولَ ْي َ
١١فَيَأْتِي َعلَ ْي ِك ش ﱞَر الَ تَ ْع ِرفِينَ فَ ْج َرهُ
صدﱢي َھا
صيبَةٌ الَ تَ ْق ِد ِرينَ أَنْ تَ ُ
َوتَقَ ُع َعلَ ْي ِك ُم ِ
َوتَأْتِي َعلَ ْي ِك بَ ْغتَةً تَ ْھلُ َكةٌ الَ تَ ْع ِرفِينَ بِ َھا".
سةُ ِبال ﱡ
ان بَ ْغتَةً" .يبدو من دانيال  ٥ومن ھيرودوتس أن
" ٩ -٨ :٤٧ا ْل َجالِ َ
ان اال ْثنَ ِ
ط َمأْنِينَ ِة ...فَيَأْتِي َعلَ ْي ِك ھ َذ ِ
شعب بابل كان يضحك ويسخر من دنو جيش فارس.
حول مجرى مياه نھر الفرات ،الذي كان يجري تحت أسوار المدينة العظيمة،
إال أن الجيش الفارسي ّ
وفي يوم واحد سقطت المدينة )دا  .(٥رأى شعب بابل الفرس كمحررين ألن بيلشاصر ووالده ،نبونيدس ،كانا قد
بدءا بعبادة إله القمر الغريب كان يُدعى  ، Nanna) Sinانظر الموضوع الخاص على أش  (٥ :٤٧وكان
كورش قد سمح لھم بالعودة إلى آلھتھم التقليدية -بيل  ، Belو مردوخ  ،Mardukونيبو .Nebo
س َغ ْي ِري" .ھذا تح ﱟد واضح للرب )أش  .(١٠ :٤٧من حرّر شعبه؟ من ھو اإلله الحقيقي الذي
" ٨ :٤٧أَنَا َولَ ْي َ
ال مثيل له؟
" ٩ :٤٧الت َﱠر ﱡم ُل" .الحظ أش  .١٨ ،١٣:١٦ما فعلته لآلخرين سيحدث لھا.
اك ِج ًّدا" .التأكيد على ممارسات بابل السحرية ،والمحددة كثيراً ھنا في أش
 " َك ْث َر ِة ُ
س ُحو ِر ِكَ ،م َع ُوفُو ِر ُرقَ ِ
 ،٩ :٤٧يستمر في أش  .١٣ -١١ :٤٧ھذه الممارسات ُمدانة في تث  ٩ :١٨وما تالھا .إذ أن كل فنون بابل
السحرية لم تستطع أن تحميھا ،ما أظھر فساد وال فعّالية الممارسات السحرية السرّية )أي ضعف آلھتھا(.
ت فِي ش ﱢَر ِك" .تب ّدل مخطوطات البحر الميت الكلمة "شر" بتغيير الحرف "د" إلى "ر" ،ما
" ١٠ :٤٧ا ْط َمأْنَ ْن ِ
يجعلھا تعني "معرفة" .كلتا ھاتين الكلمتين تناسب سياق النص.
ً
س َمنْ يَ َرانِي" .يعني ھذا ضمنا ً أنھم لم يعرفوا أن ما كانوا يفعلونه كان ش ّرا وأنھم كانوا يحاولون أن
 "لَ ْي َ
يخفوا أنفسھم )أش .(١٥ :٢٩

١٣٤

" ١١ :٤٧فَ ْج َرهُ" .ھذه تعني "رشوة" .شعوذاتھم ورقاھم السحرية ما كانت تستطيع أن ترشو الرب )أش :٤٧
٣ج(.
صدﱢي َھا" .ھذه ھي الكلمة العبرية "يغطّي" وتُستخدم لإلشارة إلى فكرة الكفّارة في العھد القديم على أنھا
 "تَ ُ
تغطية للدم على كرسي الرحمة )ال .(١٦
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٧ -١ :٤٧ :
س ُحو ِر ِك
اك َوفِي َك ْث َر ِة ُ
"»١٢قِ ِفي ِفي ُرقَ ِ
اك.
صبَ ِ
ت ُم ْن ُذ ِ
الﱠتِي فِي َھا تَ ِع ْب ِ
ُربﱠ َما يُ ْم ِكنُ ِك أَنْ تَ ْنفَ ِعيُ .ربﱠ َما ت ُْر ِع ِبينَ .
ت ِمنْ َك ْث َر ِة َمشُو َراتِ ِك.
١٣قَ ْد َ
ض ُع ْف ِ
اصدُونَ ال ﱡن ُجو َم
س ُمو ال ﱠ
س َما ِء ال ﱠر ِ
لِيَقِفْ قَا ِ
ش ُھو ِر
س ال ﱡ
ا ْل ُم َع ﱢرفُونَ ِع ْن َد ُرؤُو ِ
وك ِم ﱠما يَأْتِي َعلَ ْي ِك.
َويُ َخلﱢ ُ
ص ِ
َ
َ
َ
ْ
ش .أ ْح َرق ْت ُھ ُم النﱠا ُر.
صا ُروا َكالقَ ﱢ
١٤ھَا إِنﱠ ُھ ْم ق ْد َ
ﱠ
ب.
الَ يُنَ ﱡجونَ أَ ْنفُ َ
س ُھ ْم ِمنْ يَ ِد الل ِھي ِ
ستِ ْدفَا ِء
س ُھ َو َج ْمراً لِ ِال ْ
لَ ْي َ
س ت َُجا َھ َھا.
َوالَ نَاراً ِل ْل ُجلُو ِ
ت فِي ِھ ْم".
ص َ
َ ١٥ھ َك َذا َ
ار لَ ِك الﱠ ِذينَ تَ ِع ْب ِ
ُ " ١٢ :٤٧ربﱠ َما ت ُْر ِعبِينَ " .يضيف  Leupoldضمير المتكلّم ،فتصبح العبارة " ُربﱠ َما تُرْ ِعبِينَني" ليُظھر احتمال
أن ﷲ يطلب منھا أن ترى إن كانت رقاھم وسحورھم يمكن أن تھ ّدده أو تسبب له االرتجاف خوفا ً .يبدو أن ھذه
ھو معنى المقطع .ولعلّه يشير أيضا ً إلى الجيش الفارسي.
 .١٣ :٤٧ليس آلھة بابل فقط عاجزين ومخزيين )أش  ،(٥ ،٣ -١ :٤٧بل كذلك أيضا ً أنبيائھم
ومستشاريھم/سحرتھم )أش .(١٤ :٤٧

سميث/فاندايك-البستاني
كتاب الحياة
الكتاب الشريف
الترجمة السبعينية

" َمشُو َراتِ ِك"
ب ا ْل َمشُو َر ِة"
"طَلَ ِ
ت"
"اال ْ
س ِتشَا َرا ِ
"مشورات"

ھذه ھي نفس الكلمة العبرية ) (BDB 420التي تترجم إلى "ھدف/مقصد" في أش  .١١ ،١٠ :٤٦وھذه قد تكون
مغايرة بين مخططات/مقاصد الرب التي ستنجح ومخططات/مقاصد النخبة الدينية البابلية المعيبة الضعيفة
العديمة التأثير .الرب ال يستشير أحداً )أش  .(١٣ :٤٠ﷲ يحقق مخططاته دائما ً وبنجاح )أش ٢٦ :٤٤؛ :٤٦
.(١١ ،١٠

سميث/فاندايك-البستاني
كتاب الحياة
الكتاب الشريف
الترجمة السبعينية
الترجمة البسيطة

س َما ِء"
س ُمو ال ﱠ
"قَا ِ
"ا ْل ُمنَ ﱢج ِمينَ "
"ا ْل ُمنَ ﱢج ِمينَ "
"ا ْل ُمنَ ﱢج ِمينَ "
"ا ْل ُمنَ ﱢجمونَ "

١٣٥

يحوي النص الماسوري على  Qalتام من ) ،(ketiv) ،(BDB 211, KB 237والتي يبدو أنھا تعني "يقسم"،
من جذر عربي .اقترح العلماء الذين عملوا على النص الماسوري أن  Qalاسم فاعل من نفس الجذر يمكن أن
ص ُدونَ النﱡجُو َم" )أي ْال ُمنَ ﱢج ِمينَ (.
يُقرأ ) .(qereوإن كان ھذا صحيحاً ،فعندھا تتوازى مع "الرﱠا ِ
س ت َُجا َھ َھا" .تُستخدم النار ھنا لإلشارة إلى الدينونة على
س ھُ َو َج ْم ًرا لِال ْ
" ١٤ :٤٧لَ ْي َ
ستِ ْدفَا ِء َوالَ نَا ًرا لِ ْل ُجلُو ِ
الممارسات السحرية السرّية لبابل .كان للنار أغراض منزلية لطبخ الطعام والتدفئة ،ولكن ھذه النار ستكون نار
دينونة.
موضوع خاص :النار:
النار لھا داللة إيجابية وسلبية بآن معا ً في الكتاب المقدس.
أ .إيجابية:
ُ
 -١تدفِئ )أشعياء ١٥ :٤٤؛ يوحنا .(١٨ :١٨
 -٢تنير )أشعياء ١١ :٥٠؛ متى .(١٣ -١ :٢٥
 -٣تطبخ )خروج ٨ :١٢؛ أشعياء ١٦ -١٥ :٤٤؛ يوحنا .(٩ :٢١
 -٤تُنقﱢي )عدد ٢٣ -٢٢ :٣١؛ أمثال ٣ :١٧؛ أشعياء ٢٥ :١؛ ٨ -٦ :٦؛ إرميا ٢٩ :٦؛ مالخي
.(٣ -٢ :٣
 -٥القداسة )تكوين ١٧ :١٥؛ خروج ٢ :٣؛ ١٨ :١٩؛ حزقيال ٢٧ :١؛ عبرانيين .(٢٩ :١٢
 -٦رئاسة ﷲ وقيادته )خروج ٢١ :١٣؛ عدد ١٤ :١٤؛  ١مل .(٢٤ :١٨
 -٧قدرة ﷲ التي تُق ﱢوي )أعمال .(٣ :٢
ب .سلبية:
 -١تحرق )يشوع ٢٤ :٦؛ ٨ :٨؛ ١١ :١١؛ متى .(٧ :٢٢
 -٢تُد ﱢمر )تكوين ٢٤ :١٩؛ الويين .(٢ -١ :١٠
 -٣الغضب )عدد ٢٨ :٢١؛ أشعياء ١٦ :١٠؛ زكريا .(٦ :١٢
 -٤العقاب )تكوين ٢٤ :٣٨؛ الويين ١٤ :٢٠؛ ٩ :٢١؛ يشوع .(١٥ :٧
 -٥عالمة اسخاتولوجية زائفة )رؤيا .(١٣ :١٣
ج .غضب ﷲ على الخطيئة يتم التعبير عنه باستعارات تستخدم النار:
 -١غضبه يحرق )ھوشع ٥ :٨؛ صفنيا .(٨ :٣
 -٢يسكب النار )نحميا .(٦ :١
 -٣النار األبدية )إرميا ١٤ :١٥؛ .(٤ :١٧
 -٤الدينونة االسخاتولوجية )متى ١٠ :٣؛ ٤٠ :١٣؛ يوحنا ٦ :١٥؛  ٢تسا ٧ :١؛  ٢بطرس :٣
١٠ -٧؛ رؤيا ٧ :٨؛ .(٨ :١٦
د .مثل االستعارات العديدة الكثيرة في الكتاب المقدس )أي الخميرة ،واألسد( يمكن للنار أن تكون بركة
أو لعنة ،وھذا يعتمد على فحوى أو سياق النص.
أسئلة للمناقشة:
ھذا دليل دراسة تفسيرية ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب المقدس .على كل واحد منا
ك أنتَ والكتاب المقدس والروح القدس األوليّة في التفسير .ويجب أال
أن يسير في النور المعطى لنا .وبالتالي فل َ
تتخلى عن ھذا لصالح مفسّر ما أو معلّق ما.
أسئلة المناقشة ھذه موضوعة لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة في ھذا القسم من
السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢ ضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
أين التالعب بالكلمات بين أش  ٢٣ :٤٥و٢ -١ :٤٦؟
-١
أين التالعب بالكلمات بين أش  ٢ -١ :٤٦و٤ -٣ :٤٦؟
-٢
ضع قائمة بعدد الطرق التي يتم فيھا التأكيد على موضوع التوحيد في أش  ٤٦و.٤٧
-٣

١٣٦

-٤
-٥
-٦
-٧
-٨

ما العناصر المشتركة بين أش  ٨ :٤٦وأش ١٢ :٤٦؟
كيف يمكن للمرء أن يوفق بين سيطرة ﷲ على التاريخ والحرية البشرية؟
لماذا تكون اآليات أش  ١٣ -١٢ :٤٦ھامة لمفھومنا عن التبرير باإليمان؟
ضع قائمة بعدد الطرق التي سقطت فيھا بابل من الرفاھية والترف إلى العبودية.
ضع قائمة بأنواع الممارسات السحرية التي نجدھا في أش .١٣ -٩ :٤٧

١٣٧

Isaiah 48
أشعياء ٤٨
تقسيم المقاطع والفقرات في الترجمات الحديثة
العربية المشتركة
الكتاب الشريف
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
الرب سيد المصير
عناد إسرائيل
إسرائيل المتمردة
الشعب المعاند
٢٢ -١ :٤٨
١١ -١ :٤٨
١١ -١ :٤٨
٢٢ -١ :٤٨
فداء بني إسرائيل
الوعد بخراب بابل
٢٢ -١٢ :٤٨
٢٢ -١٢ :٤٨
* رغم أن تقسيم نص الكتاب المقدس إلى فقرات وتقسيمات ليس من الوحي اإللھي ،إال أن تقسيم المقاطع
والفقرات ھي المفتاح لفھم ومتابعة قصد الكاتب األصلي .كل ترجمة معاصرة قامت بتقسيم وتلخيص تقسيمات
الفقرات كما ارتأى الناشر .كل مقطع فيه موضوع ،أو حقيقة ،أو فكرة محورية .وكل طبعة للكتاب المقدس لھا
وجھة نظر خاصة بھا في تقسيم المواضيع .١٨خالل قراءتك للنص ،أية ترجمة تجد أنھا مناسبة لفھمك لموضوع
وتقسيم اآليات؟
ً
في كل أصحاح عليك أن تقرأ الكتاب المقدس أوال وأن تحاول أن تحدد موضوعات فقراته .ثم أن تقارن
فھمك بالطبعات الحديثة.
فقط عندما نفھم قصد الكاتب األصلي ،بمتابعة منطقه وطريقة عرضه على مستوى الفقرة ،بذلك نستطيع
أن نفھم الكتاب المقدس.
الكاتب األصلي وحده كتب بوحي إلھي -وليس للقرّاء الحق بأن يغيّروا أو يعدﱢلوا النص .قرّاء الكتاب
المقدس عليھم مسؤولية تطبيق الحق الموحى به على حياتھم ويومھم.
إن المصطلحات التقنية واالختصارات يتم شرحھا وإيضاحھا بشكل كامل في الملحق  ،١و ،٢و٣
حلقة القراءة الثالثة )انظر مدخل الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسير بمثابة دليل دراسة ،بمعنى أن المسؤولية تقع عليك في تفسير الكتاب المقدس .يجب على
كل واحد منا أن يسلك في النور الذي لديه .لك أنت ،والكتاب المقدس ،والروح القدس األولوية في التفسير .يجب
أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلسة واحدة .ح ّدد المواضيع المطروحة )حلقة القراءة رقم  ،٣في مدخل الكتاب( .قارن
تقسيماتك للمواضيع مع ترجمات الكتاب المقدس العربية المألوفة أعاله .إن تقسيم الفقرات ليس من الوحي
اإللھي ،بل ھو مفتاح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
تبصرات حول السياق:
ﱡ
أ -كما خاطب الرب بابل في أش  ٤٦و ،٤٧نجده ھنا يخاطب شعبه ،البقية األمينة العائدة.
ب -الحظ الطرق المختلفة التي يُشار بھا إلى إسرائيل:
 -١يَا بَي َ
وب ،أش ١ :٤٨
ْت يَ ْعقُ َ
ْ -٢ال َم ْد ُعوﱢينَ ِباس ِْم إِ ْس َرائِي َل ،أش ١ :٤٨
 -٣الﱠ ِذينَ َخ َرجُوا ِم ْن ِميَا ِه يَھُو َذا ،أش ١ :٤٨
ْ -٤ال َحالِفِينَ بِاس ِْم الرﱠبﱢ  ،أش ١ :٤٨
 - 18في الجدول أع اله ،أخ ذنا تق سيمات وعن اوين الفق رات والمواض يع الموج ودة ف ي أش ھر الترجم ات العربي ة المنت شرة للكت اب المق دس ،ووض عناھا أم امكم
بطريقة سھلة تساعد على فھم كل أصحاح من ھذا السفر] .المترجم[.

١٣٨

َ -٥والﱠ ِذينَ يَ ْذ ُكرُونَ إِلهَ إِ ْس َرائِي َل ،أش ١ :٤٨
 -٦القساة ،أش ٤ :٤٨
َ -٧و ِمنَ ْالبَ ْ
ط ِن ُس ﱢم َ
صيًا ،أش ٨ :٤٨
َا
ع
يت
ِ
 -٨يَا يَ ْعقُوبُ  ،أش ٢٠ ،١٢ :٤٨
ج -الحظ األلقاب واألوصاف التي تدل على الرب ھنا:
 -١اسْم الرﱠبّ  ،أش ١ :٨٤
 -٢إله إسرائيل ،أش ٢ ،١ :٤٨
 -٣أَنَا ھُ َو ،أش ١٢ :٤٨
اآلخرُ ،أش ١٢ :٤٨
 -٤أَنَا األَ ﱠو ُل َوأَنَا ِ
 -٥الرﱠبﱡ )يھوه( ،أش ٢٢ ،٢٠ ،١٧ ،١٤ :٤٨
 -٦ال ﱠسيﱢ ُد الرﱠبﱡ ) ،(Adon YHWHأش ١٦ :٤٨
 -٧فادي ،أش ١٧ :٤٨
 -٨قُ ﱡدوسُ  ،أش ١٧ :٤٨
 -٩الرﱠبﱡ إِلھُكَ ،أش ١٧ :٤٨
د -ھناك العديد من اآليات الھامة وذات المغزى الالھوتي الكبير في ھذا القسم من أشعياء والتي سنجد تطورھا
في العھد الجديد.
٢٣ :٤٥
-١
١١ -٨ :٤٦
-٢
١١ -٨ :٤٨
-٣
١٦ :٤٨
-٤
ً
ھـ -يضع  Leupoldعنوانا لھذا األصحاح أال وھو "توبيخ شديد وتح ٍد كريم" )ص .(١٥٨ .ھذا التموج بين
الدينونة والرحمة يميز األدب النبوي ويجري جنبا ً إلى جنب مع انتقال بسيط أو عدم انتقال.
دراسة الكلمات والعبارات:
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١١ -١ :٤٨ :
س َرائِي َل
س ِم إِ ْ
وب ا ْل َم ْدع ﱢُوينَ بِا ْ
"»١اِ ْ
س َم ُعوا َھ َذا يَا بَ ْيتَ يَ ْعقُ َ
َ
ْ
س ِم ال ﱠر ﱢب
ا
ب
ف
ل
ا
ح
ل
ا
ا
ذ
و
ھ
ي
ه
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ي
م
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وا
ج
ر
خ
نْ
ينَ
َ ِِ ِ ْ
الﱠ ِذينَ َ َ ُ ِ ِ َ ِ َ ُ
ق!
ْق َوالَ بِا ْل َح ﱢ
َوالﱠ ِذينَ يَ ْذ ُك ُرونَ إِلَهَ إِ ْ
س ِب ﱢ
س َرائِي َل لَ ْي َ
الصد ِ
س َرائِي َل.
سنَدُونَ إِلَى إِلَ ِه إِ ْ
س َويُ ْ
٢فَإِنﱠھُ ْم يُ َ
س ﱠم ْونَ ِمنْ َم ِدينَ ِة ا ْلقُ ْد ِ
س ُمهُ.
َر ﱡب ا ْل ُجنُو ِد ا ْ
ان أَ ْخبَ ْرتُ
٣بِاألَ ﱠو ِليﱠا ِ
ت ُم ْن ُذ َز َم ٍ
َو ِمنْ فَ ِمي َخ َر َجتْ َوأَ ْنبَأْتُ ِب َھا.
صنَ ْعتُ َھا فَأَتَتْ .
بَ ْغتَةً َ
َ
َ
َ
س
٤لِ َم ْع ِرفتِي أنﱠ َك قا ٍ
ُ
ُ
ُ
اس
ض ٌل ِمنْ َح ِدي ٍد ُعنق َك َو ِج ْب َھتُ َك ن َح ٌ
َو َع َ
٥أَ ْخبَ ْرتُكَ ُم ْن ُذ َز َما ٍن .قَ ْبلَ َما أَتَتْ أَ ْنبَأْتُكَ
سبُو ِكي أَ َم َر بِ َھا.
صنَ َع َھا َو َم ْن ُحو ِتي َو َم ْ
صنَ ِمي قَ ْد َ
لِئَالﱠ تَقُو َلَ :
َ
َ
ُ
َ
س ِمعْتَ فا ْنظ ْر ُكلﱠ َھاَ .وأ ْنتُ ْم أالَ ت ُْخبِ ُرونَ ؟
٦قَ ْد َ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ت ل ْم تَ ْع ِرف َھا.
ت ُمنذ اآلنَ َوبِ َمخفِيﱠا ٍ
قَ ْد أَ ْنبَأْتُ َك بِ َح ِديثا ٍ
ان
٧اآلنَ ُخلِقَتْ َولَ ْي َ
س ُم ْن ُذ َز َم ٍ
س َم ْع ِب َھا لِئَالﱠ تَقُو َل:
َوقَ ْب َل ا ْليَ ْو ِم لَ ْم تَ ْ
َھئَنَ َذا قَ ْد َع َر ْفتُ َھا.
ان
٨لَ ْم تَ ْ
س َم ْع َولَ ْم تَ ْع ِرفْ َو ُم ْن ُذ َز َم ٍ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ﱠ
ﱢ
ُ
لَ ْم تَ ْنفَتِ ْح أذنكَ فإِني َعلِ ْمتُ أن َك تَغ ُد ُر غدْراً
َاصيا ً.
َو ِمنَ ا ْلبَ ْط ِن ُ
س ﱢميتَ ع ِ

١٣٩

س ِمي أُبَ ﱢ
ضبِي
ِ ٩منْ أَ ْج ِل ا ْ
ط ُئ َغ َ
س ُك َع ْن َك َحتﱠى الَ أَ ْقطَ َعكَ .
َو ِمنْ أَ ْج ِل فَ ْخ ِري أُ ْم ِ
ض ٍة.
س بِ ِف ﱠ
َ ١٠ھئَنَ َذا قَ ْد نَقﱠ ْيتُ َك َولَ ْي َ
ْ
شقﱠ ِة.
اخت َْرتُ َك ِفي ُكو ِر ا ْل َم َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
سي أف َع ُل.
سي ِمنْ أ ْج ِل نَف ِ
ِ ١١منْ أ ْج ِل نَف ِ
س ِمي؟
سا ْ
ألَنﱠهُ َكيْفَ يُ َدنﱠ ُ
ْطي َھا ِآل َخ َر".
َو َك َرا َمتِي الَ أُع ِ
س َم ُعوا" .ھذا أمر شائع االستخدام ) (BDB 1033, KB 1570في أشعياء ،وكذلك في تثنية،
" ١ :٤٨اِ ْ
والملوك ،وأيوب ،والمزامير ،وعاموس ،للبدء بقسم جديد )١٠ ،٢ :١؛ ١٣ :٧؛ ٢٣ :٢٨؛ ١٦ ،١٤ ،١ :٤٨؛
وأخيراً  .(٥ :٦٦الرب يريد لرسالته "أن تُس َمع" و"أن تُعاش" .اإلعالن يتطلب الطاعة .ليست الحقيقة فكرية فقط
بل أسلوب حياة أيضا ً.

َ
" ِمنْ ِميَا ِه يَ ُھوذا"
سميث/فاندايك-البستاني
ْ
ب َي ُھو َذا"
ل
ص
م
"
كتاب الحياة
نْ
ُ ِ
ِ
َ
الكتاب الشريف
ب يَھُوذا"
" ِمنْ ُ
ص ْل ِ
ھناك ثالث كلمات عبرية تحاول تفسير ھذا النص.
مياه ،וממי )يعطيھا  the UBS Text Projectنسبة موثوقية متوسطة(.
-١
مياه/حقوين ،וממעי
-٢
نسل ،ומזרע
-٣
كل ھذه الكلمات العبرية ھي استعارات تدل على الذرية عن طريق الوسائل الطبيعية للجماعة أو القبيلة أو
العائلة.
الحظ أن كل ھؤالء الذرية يُدعون باسم:
يعقوب
-١
إسرائيل
-٢
يھوذا
-٣
ُ
ھذا يدل على العائدين )ومعظمھم من األسباط الثالث الجنوبية التي تدعى يھوذا( من السبي .صارت إسرائيل
آنذاك تشير إلى كل نسل إبراھيم ،كما كان الحال قبل أن تنقسم المملكة المتحدة عام  ٩٢٢ق.م.
 "ا ْل َحالِفِينَ  .....يَ ْذ ُك ُرونَ " .كال الفعلين يشيران إلى أعمال عبادة.
َحالِفِينَ بِاس ِْم الرﱠبﱢ )أش ١٨ :١٩؛ (١٦ :٦٥
-١
ْ
ً
ّ
ُ
يل )حرفيا "يجعلون اسمه يُتذكر" ، Hiphil ،أش ٤ :١٢؛ ١٣ :٢٦؛ :٦٢
-٢
يَذكرُونَ إِلهَ إِ ْس َرائِ َ
.(٦

ْ
َ
َ
سميث/فاندايك-البستاني
ق"
ْق َوال بِال َح ﱢ
س بِ ﱢ
"ل ْي َ
الصد ِ
اطالً َو َك ِذبا ً"
ب
"
كتاب الحياة
َ ِ
الح"
الكتاب الشريف
"بِ َغ ْي ِر َح ﱟ
ق َوال َ
ص ٍ
يا للروعة! يا له من تقييم إداني لعبادة إسرائيل! كلمة "حق" ھي מאת ) (BDB 54وتعني "صدق".
انظر الموضوع الخاص على .٣ :٤٢
وبالنسبة إلى الكلمة الثانية ץדקה ) (BDB 842انظر الموضوع الخاص أدناه.

١٤٠

موضوع خاص :البر
ً
"البر" موضوع حاسم جدا حتى أن دارس الكتاب المقدس يجب عليه أن يقوم بدراسة شخصية معمقة
لھذا المفھوم.
ﱠ
ُ
في العھد القديم ،توصف شخصية ﷲ على أنه "قدوس" أو "بار" ) .(BDB 841كلمة آ َرام النھ َْريْن
نفسھا تأتي من قصبة نھر كانت تُستخدم كأداة في البناء لتحديد االستقامة األفقية للجدران واألسوار .لقد اختار ﷲ
ھذا التعبير ليُستخدم استعاريا ً للداللة على طبيعته الذاتية .إنه الحافة المستقيمة )مسطرة( التي تُقاس نسبة لھا كل
األشياء .ھذا المفھوم يؤكد ب ّر ﷲ ،وأيضا ً حقه في أن يدين.
لقد ُخلق اإلنسان على صورة ﷲ )انظر تكوين ٢٧ -٢٦ :١؛ ٣ ،١ :٥؛ ُ .(٦ :٩خلق الناس ليكونوا في
شركة مع ﷲ .كل الخليقة ھي مسرح أو خلفية فيھا يتبدى تفاعل ﷲ والبشر .لقد أراد ﷲ ألسمى مخلوقاته ،البشر،
أن يعرفوه ،وأن يحبوه ،وأن يخدموه ،وأن يكونوا كمثاله .لقد اختُبر والء البشر )انظر تكوين  (٣وسقط الج ﱠدان
األوالن في االمتحان .ونجم عن ذلك تم ّزق العالقة بين ﷲ والبشرية )انظر تكوين ٣؛ رومية .(٢١ -١٢ :٥
لقد وعد ﷲ بأن يُصلح ويسترد الشركة )تكوين  .(١٥ :٣ويفعل ذلك من خالل إرادته وابنه ذاته .ما كان
البشر قادرين على رأب الصدع )انظر رومية .(٢٠ :٣ -١٨ :١
بعد السقوط ،كانت أول خطوة من ِقبل ﷲ نحو االسترداد ھي مفھوم العھد الذي يستند على دعوته
وتجاوب البشر التائب المؤمن المطيع .بسبب السقوط ،صار البشر عاجزين عن القيام بالعمل المالئم )انظر
رومية ٣١ -٢١ :٣؛ غالطية  .(٣وكان على ﷲ نفسه أن يأخذ المبادرة ليسترجع الناس الذين خالفوا العھد .وقد
فعل ذلك بـ:
ً
 -١إعالن البشر أبرارا بفضل عمل المسيح )أي البر القضائي أو الشرعي(.
 -٢تقديم البر مجانا ً للبشر من خالل عمل المسيح )أي البر المنسوب(.
 -٣تأمين سُكنى الروح القدس الذي يُنتج براً )أي التشبه بالمسيح ،واستعادة صورة ﷲ( في الجنس
البشري.
على كل حال ،يطلب ﷲ تجاوبا ً ميثاقيا ً بحسب العھد .يُظھر ﷲ مراسيم أو أحكام قضائية )أي يُقدم مجانا(ً
ويُؤمن الوسيلة ،ولكن يجب على البشر أن يتجاوبوا وأن يستمروا في تجاوبھم من خالل:
 -١التوبة.
 -٢اإليمان.
 -٣الطاعة في أسلوب الحياة.
 -٤المثابرة.
لذا فإن البر ھو عمل تبادلي ميثاقي بين ﷲ وأسمى خليقته .باالستناد إلى شخصية ﷲ ،وعمل المسيح،
وتمكين الروح القدس ،يجب على كل فرد أن يتجاوب معه شخصيا ً وبشكل مستمر على نحو مالئم .ھذا المفھوم
يُدعى "التبرير باإليمان" .يُعلنه ﷲ في األناجيل ،ولكن ليس باستخدام ھذه العبارات .يُعرﱢ فه بشكل رئيسي بولس،
الذي يستخدم التعبير اليوناني "بر" بأشكاله المختلفة ألكثر من  ١٠٠مرة.
لكونه معلﱢما ً ربﱢيا ً متمرﱢ ساَ ،يستخدم بولس التعبير ) (dikaiosunبمعناه العبري كما يُستخدم في الترجمة
السبعينية ،وليس من األدب اليوناني .في الكتابات اليونانية ،يكون ھذا التعبير مرتبط بأحد ما متوافق أو متطابق
مع توقعات ﷲ والمجتمع .وبالمعنى العبري ،يكون مركبا ً دائما ً في تعابير ميثاقية .يھوه إله بار أخالقي مناقبي.
إنه يريد لشعبه أن يعكس شخصيته .والبشر المفديين يصبحون خليقة جديدة .ھذه الجدﱢية ينتج عنھا أسلوب حياة
جديد من القداسة )الكنيسة الكاثوليكية الرومانية تر ﱢكز على التبرير( .وبما أن إسرائيل كان ثيوقراطيا ً فلم تكن
ھناك صورة واضحة تُظھر الفارق بين الدنيوي )معايير المجتمع( والمقدس )إرادة ﷲ( .ھذا التمييز يتم التعبير
عنه بالعبارات العبرية واليونانية المترجمة إلى "عدالة" )بما يخص المجتمع( و"بر" )بما يتعلق بالدين(.
رجع إلى الشركة مع ﷲ .وھذا تحقق
اإلنجيل )البشرى السارة( ليسوع ھي أن الجنس البشري الساقط قد أُ ِ
بفضل محبة ﷲ ورحمته ونعمته؛ حياة االبن ،وموته وقيامته؛ وشفاعة الروح القدس واجتذابه الناس إلى اإلنجيل.
التبرير ھو عمل مجاني يق ّدمه ﷲ ،ولطن يجب أن يؤدي إلى القداسة )وضع أوغسطين ،الذي يعكس كالً من
توكيد اإلصالح على مجانية اإلنجيل وتوكيد الكنيسة الكاثوليكية الرومانية على الحياة المتغيرة المليئة بالمحبة
واألمانة( .بالنسبة لل ُمصلحين ،تعبير "بر ﷲ" ھو حالة مفعولية )أي جعل البشر الخاطئين مقبولين بالنسبة إلى ﷲ

١٤١

]تبرير مرتبط بالمكانة[ ،بينما عند الكاثوليك ھو حالة فاعلية ،حيث نجد عملية محاولة التشبﱡه أكثر با ]تبرير
متدرج اختباري[ .وفي الواقع ،بر ﷲ ھو كلتا الحالتين(.
في رأيي ،كل الكتاب المقدس ،من تكوين  ٤إلى رؤيا  ٢٠ھو تدوين السترجاع ﷲ للشركة التي كانت في
عدل .فالكتاب المقدس يبدأ با والبشر في شركة في بيئة أرضية )انظر تكوين  (٢ -١وينتھي الكتاب المقدس
بنفس البيئة )انظر رؤيا  .(٢٢ -٢١صورة ﷲ ھدفه سيُستعادان.
ُ
لتوثيق النقاشات أعاله الحظوا المقاطع المختارة التالية من العھد الجديد التي توضح مجموعة المفردات
اليونانية.
كقاض أو ديّان(.
با
عادة
يرتبط
وھذا
)
بار
ﷲ
١
ٍ
أ .رومية ٢٦ :٣
ب ٢ .تسا ٦ -٥ :١
ج ٢ .تيموثاوس ٨ :٤
د .رؤيا ٥ :١٦
 -٢يسوع با ﱞر.
أ .أعمال ١٤ :٣؛ ٥٢ :٧؛ ) ١٤ :٢٢لقب للمسيّا(
ب .متى ١٩ :٢٧
ج ١ .يوحنا ٢٩ ،١ :٢؛ ٧ :٣
 -٣إرادة ﷲ لخليقته ھي البر.
أ .الويين ٢ :١٩
ب .متى ) ٤٨ : ٥انظر (٢٠ -١٧ :٥
 -٤وسيلة ﷲ في تأمين وتحقيق البر.
أ .رومية ٣١ -٢١ :٣
ب .رومية ٤
ج .رومية ١١ -٦ :٥
د .غالطية ١٤ -٦ :٣
ھـ .أعطاھا ﷲ:
 (١رومية ٢٤ :٣؛ ٢٣ :٦
 ١ (٢كور ٣٠ :١
 (٣أفسس ٩ -٨ :٢
و .تُقتَبل باإليمان:
 (١رومية ١٧ :١؛ ٢٦ ،٢٢ :٣؛ ١٣ ،٥ ،٣ :٤؛ ٣٠ :٩؛ ١٠ ،٦ ،٤ :١٠
 ٢ (٢كور ٢١ :٥
ز .من خالل أعمال االبن:
 (١رومية ٢١ :٥
 ٢ (٢كور ٢١ :٥
 (٣فيلبي ١١ -٦ :٢
 -٥إرادة ﷲ أن يكون أتباعه أبراراً.
أ .متى ٤٨ -٣ :٥؛ ٢٧ -٢٤ :٧
ب .رومية ١٣ :٢؛ ٥ -١ :٥؛ ٢٣ -١ :٦
ج ١ .تيموثاوس ١١ :٦
د ٢ .تيموثاوس ٢٢ :٢؛ ١٦ :٣
ھـ ١ .يوحنا ٧ :٣
و ١ .بطرس ٢٤ :٢
 -٦سيدين ﷲ العالم بالبر.
أ .أعمال ٣١ :١٧
ب ٢ .تيموثاوس ٨ :٤

١٤٢

البر ھو صفة مميزة  ،تُعطى مجانا ً لإلنسان الخاطئ من خالل المسيح .وھو:
 .١مرسوم أو حكم قضائي من ﷲ
 .٢عطية من ﷲ
 .٣عمل المسيح
ولكنه أيضا ً عملية أن تصبح باراً والتي يجب أن نقوم بھا بنشاط وقوة وثبات ،وھذه ستكتمل يوماً
ما عند المجيء الثاني .الشركة مع ﷲ تُست َرد بالخالص ،ولكنھا ترتقي وتتقدم على طول الحياة لتصير مقابلة
وجھا ً لوجه عند الموت أو المجيء الثاني .Parousia
وفي ما يلي اقتباس مفيد يختم ھذا النقاش .وھو مأخوذ من "قاموس بولس ورسائله" Dictionary of
 Paul and His Lettersنشر .IVP
"يُركز كالفن ،وأكثر بكثير من لوثر ،على الجانب العالقاتي لبر ﷲ .نظرة لوثر إلى بر ﷲ تبدو
وكأنھا تشتمل على جانب التبرئة .ويُركز كالفن على الطبيعة العجيبة الرائعة إليصال أو نقل بر ﷲ لنا" )ص.
.(٨٣٤
بالنسبة لي ،عالقة المؤمن با فيھا ثالثة جوانب:
 -١اإلنجيل شخص )تركيز الكنيسة الشرقية وكالفن(.
 -٢اإلنجيل حق )تركيز أوغسطين ولوثر(.
 -٣اإلنجيل حياة متبدلة )التركيز الكاثوليكي(.
ً
ً
ھذه كلھا حقيقية وصحيحة ويجب أن يُنظر إليھا معا إجماليا من أجل مسيحية كتابية وصحيحة وسليمة.
أي زيادة أو نقصان في التركيز على أي منھا يُؤدي إلى مشاكل.
علينا أن نُرحب بيسوع!
علينا أن نؤمن باإلنجيل!
علينا أن نسعى للتشبه بالمسيح!
 .٢ :٤٨البيتان األوالن يذكراني بـ "عظة الھيكل" التي قدمھا إرميا ،في إر  ،٧حيث كان بنو إسرائيل يت ّكلون
على الھيكل وليس على الرب.
ْ
-١
س ) Niphal،BDB 894, KB 1128تام  ،اآلية (١
يُ َس ﱠموْ نَ ِم ْن َم ِدينَ ِة القُ ْد ِ
يل ) Niphal،BDB 701, KB 759تام(
-٢
يُ ْسنَ ُدونَ إِلَى إِل ِه إِ ْس َرائِ َ
عبادتھم كانت تبدو مستقيمة وتقية ولكنھا في الحقيقة كانت زائفة وموجھة إلى المورد الخطأ.
 .٣ :٤٨يتكلم الرب من جديد )الحظ عدد الكلمات التي يستخدم فيھا ضمير المتكلم( عن سيطرته على الزمن
والتاريخ .يستخدم النبوءة النبوية ليظھر لشعبه وجوده وقوته.
 .٤ :٤٨يصف الرب شعبه على أنه:
س )حز ٤ :٢؛ (٧ :٣
-١
قَا ٍ
ض ٌل ِم ْن َح ِدي ٍد ُعنُق َُ
ك
ع
-٢
َ َ
ك نُ َحاسٌ
-٣
َج ْبھَتُ َ
 " َم ْع ِرفَتِي" .تُستخدم ھذه الكلمة ) (BDB 393, KB 390عدة مرات في ھذا األصحاح )أش ،٦ ،٤ :٤٨
] ٨ ،٧مرتين[( ،حيث تعني "المعرفة عن" ،ولكنھا يجب أن تعني "الشركة الحميمة مع".
 .٦ :٤٨ھناك ش ّ
ك وتساؤل حول كيف يجب ترجمة أول بيتين .تروق لي الترجمة التي تقول" :قَ ْد َس ِم ْع َ
ت
ونَ َ
ظ َ
رت ُك ﱠل ھذا ،فلماذا ال تقرﱡ به؟"
والحديث ھو عن تنبؤات الرب )أش  .(٥ :٤٨يبرھن الرب على وجوده عن طريق معرفته باألحداث المستقبلية
التي ستؤثر على كل األمم وليس فقط على إسرائيل/يھوذا وسيطرته على كل مسارھا.
من أجل "الحديثات" انظر التعليق الكامل على أش .٢ :٦٢

١٤٣

" ٨ :٤٨تَ ْغ ُد ُر َغ ْد ًرا" .ھذه الصيغة المكثفة نحويا ً ھي Qalناقص و Qalمصدر مطلق من نفس الجذر ) BDB
.(93, KB 108
صيًا" .انظر تث  .٧ :٩حتى خالل الخروج من مصر كان إسرائيل متعبداً لألصنام
 " ِمنَ ا ْلبَ ْط ِن ُ
س ﱢميتَ عَا ِ
)حز ١٣ ،٨ :٢٠؛ عاموس .(٢٦ -٢٥ :٥
 .٩ :٤٨ھذه خالصة وافية عن مشكلة الرب مع نسل إبراھيم .لقد كان يريد أن يستخدمھم لكي يعرفه العالم
ويأتوا إليه )تك ٣ :١٢؛ انظر الموضوع الخاص على  .(١٥ :٤٠ولكنھم لم يكونوا أمناء .كان الرب قد أعلن أن
ئ ِھ َي تَ ُم ُ
وت" )تك ١٧ ،١٦ :٢؛ حز  .(٢٠ ،٤ :١٨واآلن تأتي كلمة ﷲ وھدفه إلى تعارض.
"النﱠ ْفسُ الﱠتِي تُ ْخ ِط ُ
سيختار ﷲ أن يتصرف ألجل الخير األعظم )أي خالص كل البشر ١ ،صم ٢٢ :١٢؛ مز ٨ :١٠٦؛ إر ٧ :١٤؛
حز  .(١٧ ،١٤ ،٩ -٨ :٢٠النص الذي يصف ھذا جيداً ھو حز  .٣٨ -٢٢ :٣٦الرب يعمل لصالح شعب
إسرائيل تحقيقا ً لھدفه األعظم .أليس ھذا ما تؤكده أش ١١ :٤٨؟ ھذا مقطع رائع من أشعياء .انظر الموضوع
الخاص على أش .١٥ :٤٠
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١٦ -١٢ :٤٨ :
س َرائِي ُل الﱠ ِذي َدع َْوتُهُ.
وبَ .وإِ ْ
"»١٢اِ ْ
س َم ْع لِي يَا يَ ْعقُ ُ
َ
َ
َ
أَنَا ُھ َو .أَنَا األ ﱠو ُل َوأنا اآل ِخ ُر
ت.
ض َويَ ِمي ِني نَ َ
ت ال ﱠ
َ ١٣ويَ ِدي أَ ﱠ
ت األَ ْر َ
س َ
س َما َوا ِ
ش َر ِ
س ِ
أَنَا أَ ْدعُوھُنﱠ فَيَقِ ْفنَ َمعا ً.
س َم ُعواَ .منْ ِم ْن ُھ ْم أَ ْخبَ َر بِ َھ ِذ ِه؟
١٤اِ ْجتَ ِم ُعوا ُكلﱡ ُك ْم َوا ْ
س ﱠرتَهُ بِبَابِ َل َويَ ُكونُ ِذ َرا ُعهُ َعلَى ا ْل ِك ْلدَانِيﱢينَ .
قَ ْد أَ َحبﱠهُ ال ﱠر ﱡب .يَ ْ
صنَ ُع َم َ
١٥أَنَا أَنَا تَ َكلﱠ ْمتُ َو َدع َْوتُهُ.
أَتَ ْيتُ بِ ِه فَيَ ْن َج ُح طَ ِريقُهُ.
َ
َ
س َم ُعوا َھذا .لَ ْم أتَ َكلﱠ ْم ِمنَ ا ْلبَ ْد ِء فِي ا ْل َخفَا ِء.
١٦تَقَ ﱠد ُموا إِلَ ﱠي .ا ْ
ُم ْن ُذ ُو ُجو ِد ِه أَنَا ُھنَا َك
وحهُ".
َواآلنَ ال ﱠ
سلَنِي َو ُر ُ
سيﱢ ُد ال ﱠر ﱡب أَ ْر َ
اآلخ ُر" .ھذه عبارة اصطالحية تتكرر في أشعياء )أش ٤ :٤١؛  (٦ :٤٤وتصبح
 "أَنَا ُھ َو .أَنَا األَ ﱠو ُل َوأَنَا
ِ
داللة عامة شائعة تشير إلى المسيح في رؤ ١٧ ،٨ :١؛  .١٣ :٢٢إنھا تدل على إله الخلق )أش (١٣ :٤٨
واألبدية .الماضي األزلي ،والمستقبل األبدي .اإلله الوحيد ھو الرب )انظر الموضوع الخاص :التوحيد على أش
.(١٤ :٤٠
 .١٤ :٤٨األمران في البيت  ١يتكرران في أش  ،١٦ :٤٨البيت .١
الحظ أيضا ً الموازاة بين "أحبه الرب" و"ذراعه" .كورش ھو أداة ﷲ ضد بابل لصالح إسرائيل.
 .١٥ :٤٨العبارة األولى )"أَنَا أَنَا تَ َكلﱠ ْم ُ
ت" Piel ،BDB 180, KB 210 ،تام( ھو طريقة لقبول قوة كلمة الرب
المنطوقة )أش  .(١١ :٥٥مقاصد ﷲ وأھدافه ال يمكن أن تُع ﱠوق.
١٦ :٤٨
َ
َ
سميث/فاندايك-البستاني
وحهُ"
" َواآلنَ ال ﱠ
سلنِي َو ُر ُ
سيﱢ ُد ال ﱠر ﱡب أ ْر َ
َ
َ
َ
وحهُ"
كتاب الحياة
سلنِي ال ﱠ
سيﱢ ُد ال ﱠر ﱡب َو ُر ُ
" َواآلنَ  ،ق ْد أ ْر َ
َ
َ
ْ
َ
َ
"
الشريف
الكتاب
اإللَهُ َم َع ُرو ِح ِه"
ى
ل
و
م
ل
ا
ي
ن
ل
س
ر
أ
ف
اآلنَ
ْ
َ ِ
َْ
ِ
َ
وحهُ"
السبعينية
سلَنِي الرب و ُر ُ
"فَاآلنَ أ ْر َ
يقول " JPSOAواآلن الرب اإلله قد أرسلني ،ومنحني روحه القدوس".
يا للروعة! كم من أشخاص يُذكرون ھنا ومن ھؤالء؟ من الذي يتكلم؟

١٤٤

من الواضح أن أحدھم ھو الرب .وعلى األرجح أن روحه ھو نفسه كما في تك ٢ :١؛ أش ٢ :١١؛ :٤٢
١؛  .١ :٦١ولكن من المتكلم؟
ھل ھو نفس المتكلم في البيت ٣؟
-١
ھل ھو النبي أشعياء؟
-٢
-٣
ھل ھو المسيّا )أو العبد(؟
ھل ھو كورش الثاني )وكأنه ھو الذي يتكلم(؟
-٤
يمكن للمسيحيين أن يروا الثالوث القدوس بسھولة في ھذا النص )انظر الموضوع الخاص على أش :٤٠
 .(١٣األقانيم الثالثة أنفسھم يُذكرون من جديد في أش .١ :٦١
انظر الموضوع الخاص :أقنومية الروح القدس على أش .١ :٤٢
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١٩ -١٧ :٤٨ :
س َرائِي َل:
ﱡوس إِ ْ
"َ »١٧ھ َك َذا يَقُو ُل ال ﱠر ﱡب فَا ِدي َك قُد ُ
سلُ ُك ِفي ِه.
يق تَ ْ
أَنَا ال ﱠر ﱡب إِلَ ُھكَ ُم َعلﱢ ُم َك لِتَ ْنتَفِ َع َوأُ َمشﱢيكَ ِفي طَ ِر ٍ
ي
١٨لَ ْيتَ َك أَ ْ
صايَا َ
ص َغيْتَ لِ َو َ
ج ا ْلبَ ْح ِر.
فَ َكانَ َكنَ ْھ ٍر َ
سالَ ُمكَ َوبِ ﱡركَ َكلُ َج ِ
سلُكَ
َ ١٩و َكانَ َكال ﱠر ْم ِل نَ ْ
َو ُذ ﱢريﱠةُ أَ ْحشَا ِئكَ َكأ َ ْحشَائِ ِه.
س ُمهُ ِمنْ أَ َما ِمي".
الَ يَ ْنقَ ِط ُع َوالَ يُبَا ُد ا ْ
س َرائِي َل" .ھذا لقب متكرر في ھذا القسم من أشعياء )أش ١٤ :٤١؛ ١٤ :٤٣؛
ﱡوس إِ ْ
" ١٧ :٤٨ال ﱠر ﱡب فَا ِدي َك قُد ُ
٢٦ ،٧ :٤٩؛  .(٨ ،٥ :٥٤ويتم التعبير عنه بطريقة مختلفة قليالً ولكن موازية وذلك في أش " :٢٦ :٤٩أَنَا الرﱠبﱡ
وب" .انظر الموضوع الخاص :أسماء ﷲ على أش .٣ :٤٠
َزي ُز يَ ْعقُ َ
ُكَ ،وفَا ِد ِ
ُم َخلﱢص ِ
يك ع ِ
 " ُم َعلﱢ ُم َك لِتَ ْنتَفِ َع" .ھذا الفعل "ينتفع" ) Hiphil ، BDB 418 Iمصدر مركب( بمعنى المنفعة )أي :٢١
١٥؛ ٣ :٣٥؛ إر ١٣ :١٢؛ أش  .(١٢ :٤٧وغالبا ً ما يُستخدم لإلشارة إلى ما ال تستطيع األصنام أن تفعلھا لعبﱠادھا
)أش ١٠ ،٩ :٤٤؛ ١٢ :٥٧؛  ١صم ٢١ :١٢؛ إر ٨ :٢؛ ١١ ،٨ :٧؛ ٣٢ :٢٣؛ حب .(١٨ :٢
سلُ ُك فِي ِه" .ھذه عبارة اصطالحية سامية عن الحياة البارة باعتبارھا "طريق الصالح"
 "أُ َمشﱢيكَ فِي طَ ِريق تَ ْ
)مز ٨ :٣٢؛  .(١٠٥ :١١٩ولعلھا تشير ھنا على األرجح إلى حضور الرب وتدبيره في طريقھم عائدين إلى
الديار راجعين من السبي )أش ٢٠ :٤٨؛ .(١٠ -٩ :٤٩
ك " ...بما يعكس بركة ولعنة العھد كما ترد في ال  ٢٦وتث  .٢٩ -٢٧لقد
 .١٩ -١٨ :٤٨ھذا نصﱞ يحوي " لَ ْيتَ َ
ارتكب إسرائيل خطيئة وحصد تبعاتھا الفظيعة .لقد ُج ِب َل ألجل البر واإلعالن ،ولكن العصيان والعبادة الوثنية
قادتاه إلى الظلمة والفوضى والتشوش.
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٢٢ -٢٠ :٤٨ :
ض ا ْل ِك ْلدَانِيﱢينَ .
"»٢٠اُ ْخ ُر ُجوا ِمنْ بَابِ َل ا ْھ ُربُوا ِمنْ أَ ْر ِ
ت التﱠ َر ﱡن ِم أَ ْخبِ ُروا .نَادُوا بِ َھ َذا.
بِ َ
ص ْو ِ
َ
َ
ْ
ض.
َ
شيﱢ ُعوهُ إِلَى أق َ
صى األ ْر ِ
َ
َ
ُ
وب.
قُولوا :ق ْد فدَى ال ﱠر ﱡب َع ْب َدهُ يَ ْعقُ َ
سيﱠ َر ُھ ْم فِي َھا.
َ ٢١ولَ ْم يَ ْعطَشُوا فِي ا ْلقِفَا ِر الﱠتِي َ
ص ْخ ِر َما ًء
أَ ْج َرى لَ ُھ ْم ِمنَ ال ﱠ
ت ا ْل ِميَاهُ.
ش ﱠ
َو َ
ق ال ﱠ
ص ْخ َر فَفَ َ
اض ِ
َ
َ
سالَ َم قا َل ال ﱠر ﱡب لِألش َْرا ِر«".
٢٢الَ َ
 .٢٠ :٤٨ھذه سلسلة من األوامر للمسبيين اليھود العائدين.

١٤٥

اُ ْخ ُرجُوا ِم ْن بَابِ َل Qal) -أمر( BDB 422, KB 425،
-١
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
-٢
ض الكلدَانِيﱢينَ  Qal) -أمر( BDB 137, KB 156،
اھ ُربُوا ِمن أرْ ِ
ص
ب
٣
ت التﱠ َرنﱡ ِم أَ ْخبِرُوا Hiphil) -أمر( BDB 616, KB 665،
ِ َ وْ ِ
نَا ُدوا ِبھ َذا Hiphil ) -أمر( BDB 1033, KB 1570،
-٤
َ
َ
ْ
ض Hiphil) -أمر( BDB 422, KB 425،
-٥
َشيﱢعُوهُ إِلَى أق َ
صى األرْ ِ
ُ
ُ
-٦
قولوا Qal) -...أمر(BDB 55, KB 65،
يأمر الرب شعبه بأن يترك السبي ويذھب إلى دياره .ويعلن للعالم ھدفه )أش ١١ :٦٢؛ ١٠ :٣١؛ (٢ :٥٠
وإنه حقق ھذا الھدف .إنه يريد أن يعرف العالم ذلك لكي يأتوا إلى معرفته )أش ٤ -٢ :٢؛ ٦ :٤٢؛ -٢٢ :٤٥
٢٣؛ ٥ -٤ :٥١؛ ٣ ،١ :٦٠؛ أع .(٤٩ -٤٦ :١٣
 .٢١ :٤٨العودة من السبي األشوري والبابلي كان يُنظر إليه كخروج جديد وتجوال في البرية .الرب سيسد كل
حاجاتھم .سيكون معھم كما كان مع بني إسرائيل خالل الخروج.
 .٢٢ :٤٨ھذا قول ختامي يلخص كل ما سبق وھو يخص غير المؤمنين وعبّاد األصنام )أش ٢١ :٥٧؛ :٥٩
 .(٨كل طريق ليس فيه الرب ھو طريق دمار وھالك .عملية اتخاذا القرار ھذه تُعرف في العھد القديم على أنھا
"الطريقين" )تث ١٥ :٣٠؛ أم ١٩ -١٠ :٤؛ إر ٨ :٢١؛ مت .(١٤ -١٣ :٧

١٤٦

Isaiah 49
أشعياء ٤٩
تقسيم المقاطع والفقرات في الترجمات الحديثة
العربية المشتركة
الكتاب الشريف
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
مرض
مرض
صالة
مرض حزقيا
٢١ -١ :٤٩
٢١ -١ :٤٩
٨ -١ :٤٩
٨ -١ :٤٩
تسبيحة
تسبيحة
٢١ -٩ :٤٩
٢١ -٩ :٤٩
* رغم أن تقسيم نص الكتاب المقدس إلى فقرات وتقسيمات ليس من الوحي اإللھي ،إال أن تقسيم المقاطع
والفقرات ھي المفتاح لفھم ومتابعة قصد الكاتب األصلي .كل ترجمة معاصرة قامت بتقسيم وتلخيص تقسيمات
الفقرات كما ارتأى الناشر .كل مقطع فيه موضوع ،أو حقيقة ،أو فكرة محورية .وكل طبعة للكتاب المقدس لھا
وجھة نظر خاصة بھا في تقسيم المواضيع .١٩خالل قراءتك للنص ،أية ترجمة تجد أنھا مناسبة لفھمك لموضوع
وتقسيم اآليات؟
ً
في كل أصحاح عليك أن تقرأ الكتاب المقدس أوال وأن تحاول أن تحدد موضوعات فقراته .ثم أن تقارن
فھمك بالطبعات الحديثة.
فقط عندما نفھم قصد الكاتب األصلي ،بمتابعة منطقه وطريقة عرضه على مستوى الفقرة ،بذلك نستطيع
أن نفھم الكتاب المقدس.
الكاتب األصلي وحده كتب بوحي إلھي -وليس للقرّاء الحق بأن يغيّروا أو يعدﱢلوا النص .قرّاء الكتاب
المقدس عليھم مسؤولية تطبيق الحق الموحى به على حياتھم ويومھم.
إن المصطلحات التقنية واالختصارات يتم شرحھا وإيضاحھا بشكل كامل في الملحق  ،١و ،٢و٣
حلقة القراءة الثالثة )انظر مدخل الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسير بمثابة دليل دراسة ،بمعنى أن المسؤولية تقع عليك في تفسير الكتاب المقدس .يجب على
كل واحد منا أن يسلك في النور الذي لديه .لك أنت ،والكتاب المقدس ،والروح القدس األولوية في التفسير .يجب
أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلسة واحدة .ح ّدد المواضيع المطروحة )حلقة القراءة رقم  ،٣في مدخل الكتاب( .قارن
تقسيماتك للمواضيع مع ترجمات الكتاب المقدس العربية المألوفة أعاله .إن تقسيم الفقرات ليس من الوحي
اإللھي ،بل ھو مفتاح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
تبصرات حول السياق:
ﱡ
الوحدة األدبية في أش  ٦٦ -٤٠تركز على استعادة ﷲ لشعبه من خالل عمل "عبده"
أ-
)األصحاحات .(٥٧ -٤٩
يُعرف ھذا المقطع بنشيد العبد الثاني .انظر الالئحة الكاملة باألناشيد/القصائد في مدخل
ب-
األصحاح  ،٤٢الفقرة أ.
ج -ھذا األصحاح يحوي عدة حقائق مھمة.
 -١ﷲ أع ّد عبداً/مخلّصا ً خاصا ً
 - 19في الجدول أع اله ،أخ ذنا تق سيمات وعن اوين الفق رات والمواض يع الموج ودة ف ي أش ھر الترجم ات العربي ة المنت شرة للكت اب المق دس ،ووض عناھا أم امكم
بطريقة سھلة تساعد على فھم كل أصحاح من ھذا السفر] .المترجم[.

١٤٧

 -٢ھذا العبد الخاص سيأتي بكل الناس إلى ﷲ
ينس شعبه العبد ،إسرائيل
 -٣ﷲ لم َ
د -الحظ المواضيع واللغة المجازية المتوازية بين األصحاحين  ٤٠و.٤٩
دراسة الكلمات والعبارات:
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٤ -١ :٤٩ :
ُ
اص ُغوا أَ ﱡي َھا األ َم ُم ِمنْ بَ ِعي ٍد:
س َم ِعي لِي أَيﱠتُ َھا ا ْل َجزَائِ ُر َو ْ
"١اِ ْ
ال ﱠر ﱡب ِمنَ ا ْلبَ ْط ِن َدعَانِي.
س ِمي
ِمنْ أَ ْحشَا ِء أُ ﱢمي َذ َك َر ا ْ
ف َحا ﱟد.
َ ٢و َج َع َل فَ ِمي َك َ
س ْي ٍ
س ْھما ً َم ْب ِريّا ً.
فِي ِظ ﱢل يَ ِد ِه َخبﱠأَنِي َو َج َعلَنِي َ
فِي ِكنَانَتِ ِه أَ ْخفَانِي.
س َرائِي ُل الﱠ ِذي بِ ِه أَتَ َم ﱠج ُد«.
َ ٣وقَا َل لِي» :أَ ْنتَ َع ْب ِدي إِ ْ
٤أَ ﱠما أَنَا فَقُ ْلتُ َعبَثا ً ت َِع ْبتُ .
اطالً َوفَا ِرغا ً أَ ْفنَ ْيتُ قُد َْرتِي.
بَ ِ
ْ
ﱢ
لَ ِكنﱠ َحقي ِعن َد ال ﱠر ﱢب
َو َع َملِي ِع ْن َد إِلَ ِھي".
س َم ِعي" .انظر التعليق الكامل على ھذا األمر االفتتاحي في أش .١ :٤٨
" ١ :٤٩اِ ْ
ھناك أمران يستھالن ھذه الوحدة األدبية الجديدة.
 -١اِ ْس َم ِعي Qal -أمر )(BDB 1033, KB 1570
 -٢اصْ غ َْوا Hiphil -أمر )(BDB 904, KB 1151
كان يُراد إلعالن ﷲ ومقاصده أن تُسمع ،وتُفھم ،وأن يُسلَك بموجبھا.
 "أَيﱠتُ َھا ا ْل َج َزائِ ُر .... ،أَ ﱡي َھا األُ َم ُم ِمنْ بَ ِعي ٍد" .ھذه العبارة المتوازية تُظھر المضامين العالمية لمھمة العبد )أش
 .(٧ -٦ :٤٢محبة ﷲ:
تتذكر عھدھا مع نسل إبراھيم )أش ٦ -٥ :٤٩ب(
-١
تتذكر الوعد لكل البشر ،تك ١٥ :٣؛ ) ٣ :١٢أش ٦ :٤٩ج(
-٢
ھناك جانبان مضاعفان من رسالة الرب:
لعودة المسبيين اليھود تحت حكم كورش.
-١
لعودة األمم على يد العبد/المسيّا
-٢
ً
في أشعياء ھناك دائما عين على الحاضر )أ ّشور(؛ المستقبل القريب )بابل ،فارس( ،والمستقبل البعيد )دھر
اإلنجيل التدبيري( .يرغب الرب إلسرائيل بما يلي:
البر
-١
اإلعالن إلى األمم الذي لم يتحقق أبداً .انتقل التكليف الكرازي )انظر الموضوع الخاص على
-٢
أش  (١٥ :٤٠إلى شعب ﷲ العھد الجديد )مت ٢٠ -١٨ :٢٨؛ لو ٤٧ -٤٦ :٢٤؛ أع .(٨ :١
 "ال ﱠر ﱡب ِمنَ ا ْلبَ ْط ِن َدعَانِي" .النظرة العامة ھي أن الكالم ھو عن المسيا ،العبد المميز المخصص لمھمة معينة.
دعوة ﷲ الخاصة نجدھا في دعوة العبد السابقة لوالدته )كما الحال مع إرميا ،إر  .(٥ :١ھناك مشادة واضحة بين
ھذين المقطعين اللذين يتكلّمان عن "العبد" وذلك بين المظھر الفردي والجماعي للعبد .من الواضح من أش :٤١
٩ -٨؛ ١٩ :٤٢؛  ٣ :٤٩أن اللقب يشير إلى إسرائيل كجماعة .ولكن التركيز الفرداني على الضمير المفرد في
األصحاح  ٤٩وعمل الفرد في أش  ١٢ :٥٣ -١٣ :٥٢يظھران أن ھذه المقاطع لھا تركيز ثنائي الجوانب .وھذا
التركيز المثنى الجوانب يمكن رؤيته أيضا ً في األصحاح  .٤٢اآليات  ٤ -١تتعلق بالمسيا ،بينما أش -١٩ :٤٩
 ٢١تشير بشكل واضح إلى إسرائيل الجماعي .لقد ُدعي إسرائيل ليكون مملكة كھنة ليأتي بالعالم إلى ﷲ ،تك :١٢
٣ -١؛ خر  .٦ -٤ :١٩وقد أخفق إسرائيل ألنه لم يفعل ولم يقدر أن يحفظ العھد .حقق ﷲ مھمة الفداء العالمي من
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خالل إسرائيلي واحد أمين -يسوع .ھذه المشادة نفسھا بين الفردي والجماعي يمكن أن نراھا من مالحظة أن أش
 ٦ :٤٩يُستشھد بھا في لو  ٣٢ :٢لإلشارة إلى خدمة يسوع وفي أع  ٤٩ -٤٦ :١٣في إشارة إلى خدمة بولس
وبرنابا.
 " ِمنْ أَ ْحشَا ِء أُ ﱢمي" .كلمة "أحشاء" تعني حرفيا ً "األجزاء الداخلية" )من الجسم( ) .(BDB 588وھذا يشير
إلى تك ّون ونمو الجنين )مز  .(١٣ :١٣٩والكلمة نفسھا تُستخدم في أش  ١٩ :٤٨للحديث عن "الذرية" )الحظ
أيضا ً تك .(٤ :١٥
س ِمي" .الرب دعا العبد وس ّماه قبل والدته .العبد ھو ممثل ﷲ الخاص.
 " َذ َك َر ا ْ
يتوازى ھذا مع ما فعله الرب مع شعب إسرائيل في أش  .١ :٤٣ھناك سالسة ملموسة ومستمرة بين الصور
المجازية الفردية والجماعية المتعلقة بالعبد.
ف َحا ﱟد" .ھذه استعارة تصف متح ّدثا ً قوياً ،وھنا وأيضا ً في أف ١٧ :٦؛ عب ،١٢ :٤
َ " ٢ :٤٩ج َع َل فَ ِمي َك َ
س ْي ٍ
كقاض ديّان في أش ٤ :١١؛ رؤ ١٦ :١؛ ١٢ :٢؛ :١٩
تشير ھذه إلى اإلعالن .تُستخدم لوصف المسيح الممجد
ٍ
.٢١ ،١٥
 "فِي ِظ ﱢل يَ ِد ِه" .ھذه اآلية فيھا استعارتان تدالن على الحماية واإلخفاء إلى أجل معين )أش .(١٦ ،٥١ :٤٩
فالعبد له مھمة مميزة وخاصة ومحددة .ھذه الفكرة نجدھا وبشكل الفت في العھد الجديد في العبارة "لَ ﱠما َجا َء ِملْ ُء
ان" )مر ١٥ :١؛ غل ٤ :٤؛ أف ١٠ :١؛  ١تيم ٦ :٢؛ تي.(٣ :١
ال ﱠز َم ِ
 .٤ -٣ :٤٩التركيز في ھاتين اآليتين ھو على العبد كإسرائيل مجتمعاً ،إال أن ھذا العبد المتمثل في الجماعة
أخفق في تحقيق المھمة الموكل بھا .كان على إسرائيل أن يكون أداة ﷲ المختارة لفداء العالم ،اآلية ٦أ،ب؛ :٥٣
٨د(.
 .٤ :٤٩ھناك تساؤالت وجدل حول فحوى ھاتين اآليتين يتعلق بفشل إسرائيل أو آالم المسيا .كل األفعال ھي في
صيغة التام .ولعلّ الغموض ھنا مقصود.
البيتان الختاميان في أش  ٤ :٤٩يعبّران عن ثقة نھائية قصوى بعدالة ﷲ ومكافآته )أش ٥ :٤٩ج(.
 " َع َم ِلي ِع ْن َد إِل ِھي" .أعتقد أن ھذه مرتبطة باآليات أش  .١١ -١٠ :٥٣المكافأة ستكون فداء على مستوى
الكون بر ّمته.
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٧ -٥ :٤٩ :
"َ ٥واآلنَ قَا َل ال ﱠر ﱡب َجا ِب ِلي ِمنَ ا ْلبَ ْط ِن َع ْبداً لَ ُه
وب إِلَ ْي ِه
اع يَ ْعقُ َ
ِإل ْر َج ِ
س َرائِي ُل
ض ﱡم إِلَ ْي ِه إِ ْ
فَيَ ْن َ
صي ُر قُ ﱠوتِي(.
)فَأَتَ َم ﱠج ُد فِي َع ْينَ ِي ال ﱠر ﱢب َوإِلَ ِھي يَ ِ
٦فَقَا َل» :قَلِي ٌل أَنْ تَ ُكونَ لِي َع ْبداً
وب
ِإلقَا َم ِة أَ ْ
اط يَ ْعقُ َ
سب َ ِ
س َرائِي َل.
وظي إِ ْ
َو َر ﱢد َم ْحفُ ِ
ُ
فَقَ ْد َج َع ْلتُكَ نُوراً لِأل َم ِم
ض «.
صي إِلَى أَ ْق َ
لِتَ ُكونَ َخالَ ِ
صى األَ ْر ِ
َ ٧ھ َك َذا قَا َل ال ﱠر ﱡب فَا ِدي إِ ْ
سهُ
س َرائِي َل قُدﱡو ُ
سلﱢ ِطينَ :
س لِ َم ْك ُرو ِه األُ ﱠم ِة ِل َع ْب ِد ا ْل ُمتَ َ
ان النﱠ ْف ِ
لِ ْل ُم َھ ِ
س ُجدُونَ .
سا ُء فَيَ ْ
»يَ ْنظُ ُر ُملُو ٌك فَيَقُو ُمونَ ُ .ر َؤ َ
ألَ ْج ِل ال ﱠر ﱢب الﱠ ِذي ھ َُو أَ ِمينٌ
س َرائِي َل الﱠ ِذي قَ ِد ْ
َار َك«".
س إِ ْ
اخت َ
َوقُدﱡو ِ
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وب إِلَ ْي ِه" .ھذه اآلية وكذلك أش ٦ :٤٩ب تظھران أن على العبد أن يستعيد إسرائيل وبالتالي ال
اع يَ ْعقُ َ
 " ِإل ْر َج ِ
يمكن أن يكون العبد ھو إسرائيل.
صي ُر قُ ﱠو ِتي" .ھذا تعليق من العبد .قد تكون ھذه طريقة لتشجيع العبد وسط
 "فَأَتَ َم ﱠج ُد فِي َع ْينَ ِي ال ﱠر ﱢبَ ،وإِل ِھي يَ ِ
خيبات األمل والمعارضة التي سيلقاھا خالل خدمته )أش .(١٢ -١ :٥٣
س َرائِي َل" .تشير ھذه العبارة إلى البقية األمينة )انظر الموضوع الخاص على أش :٤٦
وظي إِ ْ
َ " ٦ :٤٩ر ﱢد َم ْحفُ ِ
 (٣من الشعب المختار ،األداة المختارة لنقل اإلعالن .األمل بإسرائيل ُمستعاد مؤمن نراه في زك  ١٠ :١٢و رو
) .١١ -٩انظر التعليق المجاني على ھذه األسفار في الموقع اإللكتروني:
.(www.freebiblecommentary.org
ض" .الحظ أن العبد/المسيا كان له ھدفان .إن كانت
صي إِلَى أَ ْق َ
 "فَقَ ْد َج َع ْلتُ َك نُ ً
ورا لِألُ َم ِم لِتَ ُكونَ َخالَ ِ
صى األَ ْر ِ
أش  ٥ :٤٩تعكس خدمة األناجيل المتمركزة على إسرائيل ،فعندھا تكون اآلية  ٦دالة على االمتداد العالمي
النطاق للكنيسة األولى .ھذا االنتشار العالمي لإلنجيل ھو موضوع يرد مراراً وتكراراً في أشعياء )٤ -٢ :٢؛
٩ -٦ :١٢؛ ٦ :٤٢؛ ٢٣ :٦٦؛ أع .(٤٩ -٤٦ :١٣
سهُ" .ھذه السلسلة من األلقاب )انظر التعليق على  (١٧ :٤٨تُظھر لنا
" ٧ :٤٩ال ﱠر ﱡب فَا ِدي إِ ْ
س َرائِي َل ،قُدﱡو ُ
المشادة بين:
ﷲ المتسامي الكامن
-١
ﷲ كمخلص وﷲ كديّان
-٢
ﷲ كصديق وﷲ كرئيس ذو سلطان
-٣
ً
ً
ً
ً
يجب أن نربط في أذھاننا دائما التبرير والتقديس .إنھما يشكالن ھدفا واحدا .الرب يريد شعبا يعكس صورته
وشخصه.
سلﱢ ِطينَ " .يدل ھذا على اتضاع العبد ،وحتى الرفض الذي يلقاه
س ،لِ َم ْك ُرو ِه األُ ﱠم ِة ،لِ َع ْب ِد ا ْل ُم َت َ
ان النﱠ ْف ِ
 "لِ ْل ُم َھ ِ
)أش ١١ -٤ :٥٠؛ ٦ :٥٣ -١٤ :٥٢؛ مز  .(٢٢ولكن في النھاية كل سلطة أرضية ستعترف به )فيل ،١١ -٦ :٢
التي ھي تلميح إلى أش .(٢٣ -٢٢ :٤٥
ليس من العجب إذاً أن ذاك ال ُمھان المكروه من األمم ھو نفسه سيأتي بالخالص إلى األمم.
س َرائِي َل الﱠ ِذي قَ ِد ْ
اختَا َر َك" .ھا ھو مفتاح رجاءنا :أمانة الرب .إن
س إِ ْ
 "ألَ ْج ِل ال ﱠر ﱢب الﱠ ِذي ُھ َو أَ ِمينٌ َ ،وقُدﱡو ِ
رجاءنا ھو في شخص ذاك الذي يدعو ،ويَ ِع ُد ،ويفدي.
موضوع خاص :صفات إله إسرائيل
 -١حنّان شفوق ) -(BDB 933خر ٦ :٣٤؛ تث ٣١ :٤؛  ٢أخ ٩ :٣٠؛ مز ١٥ :٨٦؛ نح ٣١ ،١٧ :٩؛
يوء ١٣ :٢؛ يونان ٢ :٤
 -٢سموح ) -(BDB 337خر ٦ :٣٤؛  ٢أخ ٩ :٣٠؛ مز ١٥ :٨٦؛ نح ٣١ ،١٧ :٩؛ يوء ١٣ :٢؛
يونان ٢ :٤
 -٣بطيء الغضب ) BDB74مركبة من  -(BDB 60خر ٦ :٣٤؛ مز ١٥ :٨٦؛ نح ٣١ ،١٧ :٩؛ يوء
١٣ :٢؛ يونان ٢ :٤
 -٤وافر المحبة الراسخة ) BDB 912 Iمركبة من -( BDB 338خر ٧ -٦ :٣٤؛ مز ١٥ :٨٦؛ نح
٣١ ،١٧ :٩؛ يوء ١٣ :٢؛ يونان ٢ :٤
 -٥أمين )أو "الحق"  -(BDB 54خر ٦ :٣٤؛ تث ٩ :٧؛ مز ١٥ :٨٦؛ أش ٧ :٤٩؛ إر ٥ :٤٢
 -٦كثير المغفرة ) -(BDB 699نح ١٧ :٩
 -٧لم ين َسھْم ) -(BDB 736 Iنح ٣١ ،١٧ :٩
 -٨يند ُم َعلَى ال ﱠش ﱢر ) Niphal ،BDB 636, KB 688اسم فاعل -( BDB 948 +يوء ١٣ :٢؛ يونان
٢ :٤
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 -٩إله عظيم ) -(BDB 42, 152نح ٥ :١؛ ٣٢ :٩
 -١٠عظيم ورھيب ) -(BDB 152, 431نح ٥ :١؛ ١٤ :٤؛ ٣٢ :٩
 -١١يحفظ العھد ) -(BDB 1036, 136نح ٥ :١؛ ٣٢ :٩
 -١٢محبته ثابتة ) -(BDB 338نح ٥ :١؛ ٣٢ :٩
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١٣ -٨ :٤٩ :
"َ ٨ھ َك َذا قَا َل ال ﱠر ﱡب:
ست ََج ْبتُ َك
ول ا ْ
»فِي َو ْق ِ
ت ا ْلقُبُ ِ
ص أَ َع ْنتُكَ .
َوفِي يَ ْو ِم ا ْل َخالَ ِ
ب
فَأ َ ْحفَظُ َك َوأَ ْج َعلُ َك َع ْھداً لِل ﱠ
ش ْع ِ
ض
ِإلقَا َم ِة األَ ْر ِ
ي
لِتَ ْملِي ِك أَ ْمالَ ِك ا ْلبَ َرا ِر ﱢ
س َرىْ :
اخ ُر ُجوا.
٩قَائِالً لِألَ ْ
لِلﱠ ِذينَ فِي الظﱠالَ ِم :ا ْظ َھ ُروا.
َعلَى ال ﱡ
ب َم ْرعَا ُھ ْم.
ق يَ ْرعُونَ َو ِفي ُك ﱢل ا ْل ِھ َ
ضا ِ
ط ُر ِ
١٠الَ يَ ُجوعُونَ َوالَ يَ ْع َ
طشُونَ
س
ض ِربُ ُھ ْم َح ﱞر َوالَ َ
َوالَ يَ ْ
ش ْم ٌ
ألَنﱠ الﱠ ِذي يَ ْر َح ُم ُھ ْم يَ ْھ ِدي ِھ ْم
يع ا ْل ِميَا ِه يُو ِر ُد ُھ ْم.
َوإِلَى يَنَابِ ِ
َ ١١وأَ ْج َع ُل ُك ﱠل ِجبَا ِلي َ
ط ِريقا ً َو َمنَا ِھ ِجي ت َْرتَ ِف ُع.
ب
َ ١٢ھ ُؤالَ ِء ِمنْ بَ ِعي ٍد يَأْتُونَ َو َھ ُؤالَ ِء ِمنَ ال ﱢ
ش َما ِل َو ِمنَ ا ْل َم ْغ ِر ِ
سينِي َم«.
ض ِ
َو َھ ُؤالَ ِء ِمنْ أَ ْر ِ
س َما َواتُ
١٣تَ َرنﱠ ِمي أَيﱠتُ َھا ال ﱠ
ض.
َوا ْبتَ ِھ ِجي أَيﱠتُ َھا األَ ْر ُ
ش ِد ا ْل ِجبَا ُل ِبالتﱠ َرنﱡ ِم
ل ِت ُ ِ
ب قَ ْد َع ﱠزى َ
ألَنﱠ ال ﱠر ﱠ
ش ْعبَهُ
سي ِه يَتَ َر ﱠح ُم".
َو َعلَى بَائِ ِ
ك" .يُستشھد بھذا النص في ٢كور.٢ :٦
ص أَ َع ْنتُ َ
 .٨ :٤٩الحظ التوازي بين "فِي َو ْق ِ
ت ْالقُب ِ
ُول" و"فِي يَ ْو ِم ْال َخالَ ِ
ويُستخدم في مز  ١٥ -١٣ :٦٩للداللة على يوم تحرير ونطاق .يمكن أن يشير إلى تحرير/خالص مادي أو
روحي .سنة اليوبيل )ال  (١٠ :٢٥كانت ترمز إلى ھذه المغفرة الجبرية من المديونية .في ھذا السياق تتحدث عن
العودة إلى فلسطين ،التي بدأت بمرسوم كورش عام  ٥٣٨ق.م .وتحققت على عدة موجات ودفعات.
ِشي ْشبَ ﱠ
-١
ص ُر -عزرا ١
َز ُربﱠابِل ويشوع -عزرا ٢
-٢
نحميا -نحميا ١
-٣
عزرا -نحميا ٨
-٤
الحظ األفعال في اآلية  ٨التي تصف أعمال الرب.
ك Qal -تام )(BDB 772, KB 851
-١
ا ْستَ َج ْبتُ َ
أَ َع ْنتُكَ  Qal -تام )(BDB 740, KB 810
-٢
َ
ُ
أحْ فَظكَ  Qal -ناقص )(BDB 665, KB 718
-٣
أعطيك Qal -ناقص )(BDB 678, KB 733
-٤
أن تستعيد األرض -مصدر مركب من (BDB 877, KB 1086) Hiphil
أ-
أن ترث -مصدر مركب من (BDB635, KB 686) Hiphil
ب-
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ب" .استُخدمت ھذه العبارة قبالً في أش  ٦ :٤٢حيث مواضيع أش  ٨ ،٦ :٤٩تتوافق
 "أَ ْج َعلُكَ َع ْھدًا لِل ﱠ
ش ْع ِ
معا ً .عھد الرب مع إبراھيم ونسله كان له توجھا ً أوسع من أورشليم فقط )تك ٣ :١٢؛ انظر الموضوع الخاص
على أش  .(١٥ :٤٠كان ذلك أيضا ً لكل العالم )أي األمم( .وھذا معنى منطقي والھوتي في التوحيد -إله واحد
فقط )انظر الموضوع الخاص على أش  ،(١٤ :٤٠وكل البشر مخلوقين على صورة ﷲ )تك ،(٢٧ -٢٦ :١
ووعد بفداء كل البشر في تك  ،١٧ :٣قبل زمن طويل من وجود شعب إسرائيل.
مراع خضراء وافرة .إنھا تعكس بركة العھد
٨ :٤٩د .١٢ -ھذه اآليات ھي استعارات عن إطعام القطيع في
ٍ
التي في تثنية  .٢٨ -٢٧شعب ﷲ استُعيد إلى أرض الموعد .يستخدم بولس ھذا النص للكالم عن الدھر الجديد في
 ٢كور  .٢ :٦تُستخدم أش  ١٠ :٤٩أيضا ً في رؤ  ،١٦ :٧ما يظھر أن األمم أيضا ً مشتملة في الخالص.
 .٩ :٤٩يُوصف بني إسرائيل وكأنھم في سجن )أي ،أسرى ،أش ٧ :٤٢؛ .(١ :٦١
لألسرى المقيدين
-١
للذين في الظالم
-٢
ويُطلب منھم أن:
اخرجوا Qal -أمر )(BDB 422, KB 425
-١
ً
اظھروا Niphal -أمر )حرفيا "اكشفوا عن أنفسكم".( BDB162, KB 191،
-٢
" ١٠ :٤٩الﱠ ِذي يَ ْر َح ُم ُھ ْم يَ ْھ ِدي ِھ ْم" .ھذه ألقاب وصفية للرب:
الذي يرحم Piel -اسم فاعل )(BDB 933, KB 1216
-١
الذي يھدي Piel -ناقص )(BDB 624, KB 675
-٢
الذي يورد أو يقود Piel -ناقص )(BDB 624, KB 675
-٣
 تستمر االستعارات من الحياة الزراعية من أش :٩ :٤٩
ال جوع
-١
ال عطش
-٢
ال حر يضربھم
-٣
طريق العودة سيكون سھالً ومحميا ً وفيه مؤونات وافرة .ھذه اللغة المجازية نفسھا تُستخدم في رؤ  ١٦ :٧عن
الحقبة المسيانية .مسيا الرب ھو راعيھم )مز .(٦ -٥ :١٢١
ت أُصلحت أو ُشيّدت من
 .١١ :٤٩الدخول إلى أورشليم مضمون مجازيا ً بفضل إزالة العوائق وتأمين طرقا ٍ
جديد )أش ١٦ :١١؛ ٢٣ :١٩؛ .(١٠ :٦٢
ستكون ھناك حركة تنقل ميسّرة ومتدفقة بين األمم لغاية عبادة الرب.
لقد جاءت األمم.
إنه ألمر الفت كثرة عدد المرات التي يستخدم فيه أشعياء صورة الطرق المجازية.
طريق يسلكه اليھود المسبيون العائدون ،أش ١٦ :١١؛ ١٤ :٥٧
-١
طريق يأتي منه األمميون المتعبّدون ،أش ٢٣ :١٩
-٢
طريق القداسة ،أش ٧ :٢٦؛ ٨ :٣٥؛ ١٩ :٤٣؛ ١١ :٤٩؛ ١٠ :٥١
-٣
الطريق المسياني ،أش ٣ :٤٠؛ ١٦ :٤٢
-٤
سينِي َم" .ال يُعرف تماما ً أين ھذا الموقع .المغزى في النص ھو أن ﷲ سيأخذ شعبه
ض ِ
َ " ١٢ :٤٩وھ ُؤالَ ِء ِمنْ أَ ْر ِ
إلى ديارھم ،حتى من أبعد أرض.
سي ِني َم"
"
سميث/فاندايك-البستاني
ِ
سينِي َم"
كتاب الحياة
" ِ
َ
َ
س َوان"
الكتاب الشريف
" ِم ْنطقَ ِة أ ْ
سينِي َم"
الترجمة البسيطة
" ِ
تقول مخطوطات البحر الميت "سينيان".

١٥٢

كل ھذه ھي تھجئة مختلفة السم المدينة العريقة والمعاصرة في مصر التي كانت تحوي على تعداد ھائل من
السكان اليھود )خر .(٦ :٣٠
ض  ....ا ْل ِجبَا ُل" .كان ھؤالء شھوداً على دينونة ﷲ لشعبه )أش ٤٨:١
" ١٣ :٤٩أَيﱠتُ َھا ال ﱠ
س َما َواتُ  .... ،أَيﱠتُ َھا األَ ْر ُ
وما تالھا( .واآلن ھم شھود فرح على أمانة ﷲ )أش .(٢٣ :٤٤
الحظ سلسلة األوامر ھنا:
ترنمي Qal -أمر )(BDB 943, KB 1247
-١
ابتھجي Qal -أمر )(BDB 162, KB 189
-٢
أشيدي Qal -أمر )(BDB 822, KB 953
-٣
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٢١ -١٤ :٤٩ :
ص ْھيَ ْونُ » :قَ ْد تَ َر َكنِي ال ﱠر ﱡب
"َ ١٤وقَالَتْ ِ
سينِي«.
َو َ
سيﱢ ِدي نَ ِ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ضي َع َھا
ر
ة
أ
ر
م
ل
ا
ى
س
ن
ت
ل
ھ
َ
َ ْ ١٥
َْ َ ِ
فَالَ ت َْر َح َم ابْنَ بَ ْ
طنِ َھا؟
َ
َ
اك.
سينَ َوأنَا الَ أ ْن َ
س ِ
َحتﱠى َھ ُؤالَ ِء يَ ْن ِ
ﱠ
َ
َ
شت ُِك.
ُ ١٦ھ َو َذا َعلَى َكف ﱠي نق ْ
س َوا ُر ِك أَ َما ِمي دَائِما ً.
أَ ْ
س َر َع َبنُو ِك.
١٧قَ ْد أَ ْ
وك ِم ْن ِك يَ ْخ ُر ُجونَ .
وك َو ُم ْخ ِربُ ِ
ھَا ِد ُم ِ
ُ
َ
ْ
١٨اِ ْرفَ ِعي َع ْينَ ْي ِك َح َوال ْي ِك َوانظ ِري.
اجتَ َم ُعوا أَتُوا إِلَ ْي ِك.
ُكلﱡ ُھ ْم قَ ِد ْ
َح ﱞي أَنَا يَقُو ُل ال ﱠر ﱡب:
سينَ ُكلﱠ ُھ ْم َك ُح ِل ﱟي
إِنﱠ ِك تَ ْل ِب ِ
س.
َوتَتَنَطﱠقِينَ ِب ِھ ْم َك َع ُرو ٍ
ض َخ َرابِ ِك
١٩إِنﱠ ِخ َربَ ِك َوبَ َرا ِريﱠ ِك َوأَ ْر َ
ان
ضيﱢقَةً َعلَى ال ﱡ
إِنﱠ ِك تَ ُكونِينَ اآلنَ َ
س ﱠك ِ
وك.
َويَتَبَا َع ُد ُم ْبتَ ِل ُع ِ
ُ
ُ
٢٠يَقُو ُل أَ ْيضا ً فِي أذنَ ْي ِك بَنُو ثُ ْكلِ ِك:
س ُكنَ «.
ضي ﱢ ٌ
س ِعي لِي ألَ ْ
ق َعلَ ﱠي ا ْل َم َكانُ َ .و ﱢ
» َ
َ
َ
ْ
ُ
٢١فتَقولِينَ فِي قلبِ ِك:
» َمنْ َولَ َد ِلي َھ ُؤالَ ِء َوأَنَا ثَ ْكلَى
َوعَاقِ ٌر َم ْن ِفيﱠةٌ َو َم ْط ُرو َدةٌ؟
َو َھ ُؤالَ ِء َمنْ َربﱠا ُھ ْم؟
َھئَنَ َذا ُك ْنتُ َم ْت ُرو َكةً َو ْح ِدي.
َھ ُؤالَ ِء أَيْنَ َكانُوا؟«".
 .٢١ -١٤ :٤٩ھذه اآليات ھي كلمات تشجيع ألورشليم المثبطة المحبطة المجدبة )أي صھيون( .الحظ عدد
المرات التي ترد فيھا الكلمة "ينسى" ).(BDB 1013, KB 1489
" َسيﱢ ِدي ن َِسيَنِي" Qal -تام
-١
ْ
َ
ْ
ُ
َ
لْ
رْ
ضي َعھَا؟" Qal -ناقص
ال
ى
س
ن
ت
ھ
ر
ة
أ
م
"
٢
َ
َ
َ ِ
َ
" َحتﱠى ھ ُؤالَ ِء يَ ْن َس ْينَ " Qal -ناقص
-٣
َ
َ
اك" Qal -ناقص
-٤
"أنَا الَ أ ْن َس ِ
يستخدم ﷲ لغة وصفية تجسيدية ليصف محبته وحمايته األمينة للعائدين عن طريق استعارة مؤنثة )استمع إلى
العظة على الموقع اإللكتروني www.freebiblecommentary.org :بعنوان "نصوص صعبة ومثيرة
للجدل" ،عدد " ،١١١أنثوية ﷲ".

١٥٣

صف الرﱠبﱡ كأ ﱟم ترضع ابنھا .انظر
 .١٥ :٤٩ھذه استعارة قوية تدل على محبة إله العھد )أش  .(١٣ -٩ :٦٦يُو َ
الموضوع الخاص على أش .٢ :٤١
 .١٧ -١٦ :٤٩ھذه استعارة قوية أخرى تدل على تذكر ﷲ المتواصل لعھده مع ذرية إبراھيم .حتى عندما تكون
أورشليم في حالة دمار ،فإن شعب ﷲ ال يزالون يتخيلون يوم االستعادة الجديد.
١٧ :٤٩
َ
َ
ُ
وك"
ن
ب
ع
ر
س
أ
د
ق
"
البستاني
فاندايك
سميث/
ْ ْ َ َ َ ِ
ُوك"
كتاب الحياة
"أَ ْ
س َر َع إِلَ ْي ِك أَ ْوالَد ُِك بَنﱠاؤ ِ
َ
ع إِلَ ْي ِك أ ْوالد ُِك"
الكتاب الشريف
س ِر ُ
"يُ ْ
ً
في  JPSOAتأتي العبارة "سريعا يأتي إليك أوالدك" .وأما ) The UBS Text Projectص(١٣٥ -١٣٤ .
فيق ّدم خيارين:
ابنك ،בניך  -كما يرد في النص الماسوري ،ومخطوطات البحر الميت.
-١
 -٢بنّاؤوك ،בוניך  -ويدعوھا " UBSالتصويت البابلي".
ھذا وإن  The UBS Text Projectيعطي الخيار  ٢نسبة أرجحية ضعيفة.
ً٢٠
البيت الثاني أيضا ً موضع تساؤل .وھناك احتماالن في الترجمات العربية األكثر استخداما :
ك".
-١
وك َو ُم َخرﱢ بُو ِ
ك ھَا ِد ُم ِ
"فَا َرقَ ِ
ﱠ
ْ
ْ
َ
ﱠ
ك".
ُو
ب
ر
خ
و
ك
و
م
د
ھ
ذ
ال
ك
ن
م
ج
ر
خ
ي
"
٢
ُ
ُ
َ
َ
ينَ
َ
ِ
ِ ِ ِ
ُ ِ َ
ھذا الفارق يعود إلى التبديل في أحرف العلة في الحروف الصامتة العبرية ) ،UBS Text Projectصفحة
.(١٣٥
ْ
ُ
 .١٨ :٤٩أورشليم ُد ّمرت .وتص ّور كأم ال أوالد لھا )أش  .(٢١ -٢٠ :٤٩وزوجھا ،الرب ،استعادھا اآلن
ومنحھا أوالداً عديدين كحل ّي تاج عمرھا المتقدم.
يطالب الرب العائدين أن:
يرفعوا أعينھم Qal -أمر )(BDB 669, KB 724
-١
ينظروا حولھم Qal -أمر )(BDB 906, KB 1157
-٢
 .٢٢ -٢١ :٤٩أولئك الذين عادوا إلى أورشليم ،التي ترمز إلى عبادة الرب )أي الھيكل( ،سوف يكون عددھم
كبيراً جداً لدرجة تعجز المدينة معھا ألن تستوعبھم جميعا ً.
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٢٣ -٢٢ :٤٩ :
سيﱢ ُد ال ﱠر ﱡب:
"َ ٢٢ھ َك َذا قَا َل ال ﱠ
»ھَا إِنﱢي أَ ْرفَ ُع إِلَى األُ َم ِم يَ ِدي
ب أُقِي ُم َرايَتِي
َوإِلَى ال ﱡ
ش ُعو ِ
َ
َ
ان
فَيَأْتُونَ بِأ ْوالَ ِد ِك فِي األ ْح َ
ض ِ
َاف يُ ْح َم ْلنَ .
َوبَنَات ُِك َعلَى األَ ْكت ِ
يك
اضنِ ِ
َ ٢٣ويَ ُكونُ ا ْل ُملُو ُك َح ِ
ض َعا ِت ِك.
َو َ
سيﱢدَاتُ ُھ ْم ُم ْر ِ
َ
س ُجدُونَ لَ ِك
ض يَ ْ
بِا ْل ُو ُجو ِه إِلَى األ ْر ِ
سونَ ُغبَا َر ِر ْجلَ ْي ِك
َويَ ْل َح ُ
فَتَ ْعلَ ِمينَ أَنﱢي أَنَا ال ﱠر ﱡب
الﱠ ِذي الَ يَ ْخزَ ى ُم ْنتَ ِظ ُروهُ«".

 - 20ترد العبارة في بعض اإلصدارات للكتاب المقدس على النحو التالي" :بناؤوك يسبقون ھادميك أو يفوقونھم سرعةً" .وفي الترجمة العربية المشتركة ترد
على الشكل" :بُناتُ ِك أس َر ُ
نك" ،وفي الترجمة اليسوعية " :بناؤوك أسرع من ھادميك ومخربوك يرحلون عنك"].المترجم[.
ﱢبوك يخرُجونَ ِم ِ
ميك و ُمخر ِ
ع ِم ْن ھا ِد ِ

١٥٤

 .٢٣ -٢٢ :٤٩في أش  ٧ :٤٩رفض قادة األمم مسيا ﷲ وتمردوا ضده )مز  .(٢واآلن يأتون تائبين إلى
أورشليم محضرين معھم شعب عھده ،اليھود .ال يقصد بھذه اآلية تعظيم العھد القديم ،وإنما تعظيم اإلله صانع
العھد .توقير األمم للرب سيُرى في احترامھم لشعبه )أش .(١٤ :٤٥
ب أُقِي ُم َرايَتِي" .ھذه موازاة مع "أَرْ فَ ُع إِلَى األُ َم ِم يَ ِدي" .العبد سيكون الفتة/راية لألمم
" ٢٢ :٤٩إِ َلى ال ﱡ
ش ُعو ِ
ليحتشدوا ويتجمعوا )أش  .(١٢ ،١٠ :١١الھدف النھائي من استعادة شعب العھد ھو استعادة كل البشرية .انظر
الموضوع الخاص على أش .٢٣ :٤٥
" ٢٣ :٤٩فَتَ ْعلَ ِمينَ أَ ﱢني أَنَا ال ﱠر ﱡب" .كان يفترض في إسرائيل أن يكون شاھداً لألمم .أما اآلن فاألمم ھم الشاھد
إلسرائيل .وإذ تت ّكل األمم على الرب ويھتدون بأعداد ھائلة ،فإن ھذا يكون عالمة إلسرائيل على أن ﷲ معھم
ولكن عليھم ھم أيضا ً أن يكون لديھم إيمان )رو .(١١ -٩
 "الﱠ ِذي الَ يَ ْخزَى ُم ْنت َِظ ُروهُ" .نجد فكرة "االنتظار" في معطم األحيان في أشعياء٩ :٢٥ :؛ ٨ :٢٦؛ ٣١ :٤٠
)مز  .(٩ :٣٧وھذا تشابه متناظر مع من "يتّكلون" على العبد.
عبارة "يخزى" ھي موضوع آخر سائد في العھد القديم )أش ١٧ :٤٥؛ مز ٣ :٢٥؛ يوء  .(٢٧ :٢أولئك الذين
ينتظرون/يتكلون )على الرب( سوف لن يخزوا/يُخيﱠبوا.
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٢٦ -٢٤ :٤٩ :
ب ِمنَ ا ْل َجبﱠا ِر َغنِي َمةٌ
" َ ٢٤ھ ْل تُ ْ
سلَ ُ
ْ
صو ِر؟
س ْب ُي ال َم ْن ُ
َو َھ ْل يُ ْفلِتُ َ
٢٥فَإِنﱠهُ َھ َك َذا قَا َل ال ﱠر ﱡب:
ب َو َغنِي َمةُ ا ْل َعاتِي تُ ْفلِتُ .
س ْب ُي ا ْل َجبﱠا ِر يُ ْ
سل َ ُ
» َحتﱠى َ
ُ
ﱢ
َ
َ
ص أَ ْوالَ َد ِك
ل
خ
أ
و
ك
م
اص
خ
م
م
ص
ُ
َوأَنَا أُ َخا ِ ُ ُ ِ َ ِ َ
َ
َ ٢٦وأَ ْ
س ِھ ْم
يك لَ ْح َم أ ْنفُ ِ
ط ِع ُم ظَالِ ِم ِ
ف
َويَ ْ
س َك ُرونَ بِ َد ِم ِھ ْم َك َما ِمنْ ُ
سالَ ٍ
ُ
ش ٍر
فَيَ ْعلَ ُم ك ﱡل بَ َ
يك
أَنﱢي أَنَا ال ﱠر ﱡب ُم َخلﱢ ُ
ص ِك َوفَا ِد ِ
وب«".
َع ِزي ُز يَ ْعقُ َ
 .٢٦ -٢٤ :٤٩ھذه اآليات مجازيا ً خبرة خروج ثا ٍن .ﷲ يحرر شعبَه ثانيةً من إمبراطوريات العالم القوية.
الالفت في األمر جداً أن ھدف ﷲ من تحريره لھم ،كما ھدفه في تحريره األول لھم ،ھو ليس ألجل تحرير شعب
العھد معه بل لكي تعرفه كل األمم )أش ٢٦ :٤٩ج؛ ٦ :٤٥؛ مال .(١١ :١
٢٤ :٤٩ب
سميث/فاندايك-البستاني
كتاب الحياة
الكتاب الشريف
تأتي "المنتصر" في .JPSOA
ھذا وإن الترجمات للكلمة في النص الماسوري ومخطوطات البحر الميت والنص السرياني والفولغاتا تأتي من:
المنصور -צדיק
-١
الطاغية -עריץ
-٢
"ا ْل َجبﱠا ِر"
ب ا ْل َجبﱠار"
"ا ْل ُم َحا ِر ِ
"الطﱠا ِغيَ ِة"

اص ُم" .ھذا مشھد محاكمة مجازية .لع ّل استخدامه في إر  ٣٤ :٥٠يلقي ضوءاً على ھذه اآلية.
َ " ٢٥ :٤٩وأَنَا أُ َخ ِ
لقد تح ّول الرب/العبد من ُم ﱠدعي إلى محامي دفاع.

١٥٥

٢٦ :٤٩د .الحظ من جديد األلقاب القوية إلله إسرائيل )أش ١٤ :٤١؛ ٤٢ ،٦ :٤٤؛ ١٧ :٤٨؛ ٢٠ :٥٩؛ :٦٠
١٦؛ .(١٦ :٦٣

١٥٦

Isaiah 50
أشعياء ٥٠
تقسيم المقاطع والفقرات في الترجمات الحديثة
العربية المشتركة
الكتاب الشريف
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
العبد المطيع للرب
العبد المطيع
الخطيئة تفصل عن ﷲ
خطية إسرائيل
١١ -١ :٥٠
١١ -١ :٥٠
١١ -١ :٥٠
١١ -١ :٥٠
* رغم أن تقسيم نص الكتاب المقدس إلى فقرات وتقسيمات ليس من الوحي اإللھي ،إال أن تقسيم المقاطع
والفقرات ھي المفتاح لفھم ومتابعة قصد الكاتب األصلي .كل ترجمة معاصرة قامت بتقسيم وتلخيص تقسيمات
الفقرات كما ارتأى الناشر .كل مقطع فيه موضوع ،أو حقيقة ،أو فكرة محورية .وكل طبعة للكتاب المقدس لھا
وجھة نظر خاصة بھا في تقسيم المواضيع .٢١خالل قراءتك للنص ،أية ترجمة تجد أنھا مناسبة لفھمك لموضوع
وتقسيم اآليات؟
ً
في كل أصحاح عليك أن تقرأ الكتاب المقدس أوال وأن تحاول أن تحدد موضوعات فقراته .ثم أن تقارن
فھمك بالطبعات الحديثة.
فقط عندما نفھم قصد الكاتب األصلي ،بمتابعة منطقه وطريقة عرضه على مستوى الفقرة ،بذلك نستطيع
أن نفھم الكتاب المقدس.
الكاتب األصلي وحده كتب بوحي إلھي -وليس للقرّاء الحق بأن يغيّروا أو يعدﱢلوا النص .قرّاء الكتاب
المقدس عليھم مسؤولية تطبيق الحق الموحى به على حياتھم ويومھم.
إن المصطلحات التقنية واالختصارات يتم شرحھا وإيضاحھا بشكل كامل في الملحق  ،١و ،٢و٣
حلقة القراءة الثالثة )انظر مدخل الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسير بمثابة دليل دراسة ،بمعنى أن المسؤولية تقع عليك في تفسير الكتاب المقدس .يجب على
كل واحد منا أن يسلك في النور الذي لديه .لك أنت ،والكتاب المقدس ،والروح القدس األولوية في التفسير .يجب
أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلسة واحدة .ح ّدد المواضيع المطروحة )حلقة القراءة رقم  ،٣في مدخل الكتاب( .قارن
تقسيماتك للمواضيع مع ترجمات الكتاب المقدس العربية المألوفة أعاله .إن تقسيم الفقرات ليس من الوحي
اإللھي ،بل ھو مفتاح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
تبصرات حول السياق:
ﱡ
ھذا ھو النشيد الثالث للعبد ).(٩ -٤ :٥٠
أ-
في أش ٢٥ :٤٩د تُستخدم الصورة االستعارية لمشھد المحكمة مع العبد كمحامي دفاع .وھنا
ب-
ّ
ُ
استعارة المحكمة تستعمل للرب يطلق شعب عھده بسبب عدم أمانتھم.
ج -بعكس عدم أمانة شعب العھد ،نجد التأكيد على أمانة العبد اإلسرائيلي المثالي .سوف يحقق ما عجز
إسرائيل عن تحقيقه.
د -الحظ أن اآليات أش  ١١ -٤ :٥٠تتألف من ثالثة مقاطع تتناول ثالث حقائق:
 - 21في الجدول أع اله ،أخ ذنا تق سيمات وعن اوين الفق رات والمواض يع الموج ودة ف ي أش ھر الترجم ات العربي ة المنت شرة للكت اب المق دس ،ووض عناھا أم امكم
بطريقة سھلة تساعد على فھم كل أصحاح من ھذا السفر] .المترجم[.
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 -١أش ٦ -٤ :٥٠
 -٢أش ٩ -٧ :٥٠
 -٣أش ١١ -١٠ :٥٠
دراسة الكلمات والعبارات:
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٣ -١ :٥٠ :
"َ ١ھ َك َذا قَا َل ال ﱠر ﱡب:
َاب َ
ق أُ ﱢم ُك ُم الﱠ ِتي طَلﱠ ْقتُ َھا
»أَيْنَ ِكت ُ
طالَ ِ
أَ ْو َمنْ ھ َُو ِمنْ ُغ َر َمائِي الﱠ ِذي بِ ْعتُهُ إِيﱠا ُك ْم؟
ُھ َو َذا ِمنْ أَ ْج ِل آثَا ِم ُك ْم قَ ْد بُ ْعتُ ْم
َو ِمنْ أَ ْج ِل ُذنُوبِ ُك ْم طُلﱢقَتْ أُ ﱡم ُك ْم.
سانٌ
س إِ ْن َ
٢لِ َما َذا ِجئْتُ َولَ ْي َ
يب؟
س ُم ِج ٌ
نَا َد ْيتُ َولَ ْي َ
َن ا ْلفِدَا ِء
َھ ْل قَ َ
ص َرتْ يَ ِدي ع ِ
ُ
س فِ ﱠي ق ْد َرةٌ لِ ِإل ْنقَا ِذ؟
َو َھ ْل لَ ْي َ
ُ
ْ
َ
ُھ َو َذا بِز َْج َرتِي أنشﱢفُ البَ ْح َر.
أَ ْج َع ُل األَ ْن َھا َر قَ ْفراً.
س َم ُك َھا ِمنْ َعد َِم ا ْل َما ِء َويَ ُموتُ ِبا ْل َع َ
ش.
يُ ْن ِتنُ َ
ط ِ
ت َ
ظالَما ً
س ال ﱠ
٣أُ ْل ِب ُ
اوا ِ
س َم َ
س َح ِغطَا َءھَا«".
َوأَ ْج َع ُل ا ْل ِم ْ
 .١ :٥٠ھناك حالتان شرعيتان قديمتان تستخدمان لتسليط الضوء على موقف إسرائيل القانوني.
الطالق من الزوجة غير المخلصة )أش ٧ -٦ :٥٤؛ إر ٨ ،١ :٣؛ ھو .(٤ :٢
-١
-٢
بيع أحدھم كعبد لقاء دين )تث ٣٠ :٣٢؛  ٢مل ١ :٤؛ نح .(٥ :٥
ً
بسبب "آثام" إسرائيل و"ذنوبه" فإنه يُدان ويتعرض للسبي .لم يكن السبب إذا ضعف الرب بل تمرد وعصيان
شعبه )أش .(٢ :٥٩
 .٢ :٥٠ھذه اآلية تستھل بسلسلة من أربعة أسئلة بالغية ،كما كانت أش  ١ :٥٠تحوي اثنين .أول سؤالين يتعلقان
بالرب ،مع االنذھال من نقص التشفع والتجاوب باإليمان .ﷲ يسأل إذا ما كان إسرائيل قد فقد ثقته بقدرة ﷲ على
تخليصھم.
ص َرتْ يَ ِدي" .ھذا  Qalتام و  Qalمصدر مطلق من نفس الجذر ) ،(894, KB 1126 BDBالذي
 " َھ ْل قَ َ
يش ّدد على فكرة ،وھنا على سؤال.
 " ا ْلفِدَاء" .انظر الموضوع الخاص على أش  .٤ :٤١الكلمة ھنا توازي "اإلنقاذ".
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١١ -٤ :٥٠ :
"٤أَ ْع َ
سانَ ا ْل ُمتَ َعلﱢ ِمينَ
طانِي ال ﱠ
سيﱢ ُد ال ﱠر ﱡب لِ َ
ألَ ْع ِرفَ أَنْ أُ ِغ َ
يث ا ْل ُم ْعيِ َي بِ َكلِ َم ٍة.
اح يُوقِظُ لِي أُ ُذنا ً
يُوقِظُ ُك ﱠل َ
صبَ ٍ
س َم َع َكا ْل ُمتَ َعلﱢ ِمينَ .
ألَ ْ
ُ
سيﱢ ُد ال ﱠر ﱡب فَت ََح لِي أ ُذنا ً
٥ال ﱠ
ُ
َوأَنَا لَ ْم أعَانِ ْد.
إِلَى ا ْل َو َرا ِء لَ ْم أَ ْرتَ ﱠد.
٦بَ َذ ْلتُ َ
ي لِلنﱠاتِفِينَ .
ضا ِربِينَ َو َخ ﱠد ﱠ
ظ ْھ ِري لِل ﱠ
ق.
َن ا ْل َعا ِر َوا ْلبَ ْ
َو ْج ِھي لَ ْم أَ ْ
ست ُْر ع ِ
ص ِ

١٥٨

سيﱢ ُد ال ﱠر ﱡب يُ ِعينُنِي لِ َذلِكَ الَ أَ ْخ َج ُل.
َ ٧وال ﱠ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ﱢ
َ
َ
ان َو َع َرفتُ أني ال أخزَى.
لِ َذلِ َك َج َعلتُ َو ْج ِھي كال ﱠ
ص ﱠو ِ
يب ُھ َو الﱠ ِذي يُبَ ﱢر ُرنِي.
٨قَ ِر ٌ
اص ُمنِي؟ لِنَتَ َواقَفْ !
َمنْ يُ َخ ِ
ب َدع َْوى َم ِعي؟ لِيَتَقَ ﱠد ْم إِلَ ّي!
اح ُ
َمنْ ُھ َو َ
ص ِ
ُ
سيﱢ ُد ال ﱠر ﱡب يُ ِعيننِي.
ُ ٩ھ َو َذا ال ﱠ
َمنْ ھُ َو الﱠ ِذي يَ ْح ُك ُم َعلَ ﱠي؟
ب يَ ْبلُونَ  .يَأْ ُكلُ ُھ ُم ا ْل ُع ﱡث.
ُھ َو َذا ُك ﱡل ُھ ْم َكالثﱠ ْو ِ
ت َع ْب ِد ِه؟
سا ِم ٌع لِ َ
َ ١٠منْ ِم ْن ُك ْم َخائِفُ ال ﱠر ﱢب َ
ص ْو ِ
سلُ ُك فِي ال ﱡ
ت َوالَ نُو َر لَهُ؟
َم ِن الﱠ ِذي يَ ْ
ظلُ َما ِ
َ
َ
ستَنِ ْد إِلى إِل ِھ ِه.
س ِم ال ﱠر ﱢب َويَ ْ
فَ ْليَتﱠ ِك ْل َعلَى ا ْ
١١يَا َھ ُؤالَ ِء َج ِمي ُع ُك ُم ا ْلقَا ِد ِحينَ نَاراً
ا ْل ُمتَنَ ﱢ
ش َرا ٍر
طقِينَ ِب َ
َ
سلُ ُكوا ِبنُو ِر نَا ِر ُك ْم َوبِالش َﱠرا ِر الﱠ ِذي أ ْوقَ ْدتُ ُموهُ.
ا ْ
َ
َ
صا َر ل ُك ْم َھذا.
ِمنْ يَ ِدي َ
َ
َضط ِجعُونَ ".
فِي ا ْل َو َج ِع ت ْ
 . ٦ -٤ :٥٠تصف ھذه اآليات جوانب خدمة العبد )بلسانه(.
أُعطي أن يسمع
-١
ُ
أعطي أن يشجع ،أش ٤ :٥٠أ
-٢
وھو يصغي إلى:
-٣
المتألمين ،المتعبين )إر  ،(٢٥ :٣١أش ٤ :٥٠ب
أ-
الرب ،أش ٤ :٥٠ج،د٥ ،أ
ب-
ً
لم يكن عاصيا ،أش ٥ :٥٠ب
-٤
لم يرتد إلى الوراء ،أش ٥ :٥٠ج
-٥
أسلم ذاته لسوء المعاملة على يد القادة )مت ٦٧ :٢٦؛ ٣٠ :٢٧؛ مر (١٩ :١٥
-٦
جلدوا ظھره بالسياط
أ-
نتفوا لحيته
ب-
بصقوا على وجھه
ت-
مھارات العبد في الكالم سوف تؤدي إلى رفض رسالته وشخصه من قِبَل أولئك الذين يرفضون أن يسمعوا )أش
.(١١ :٥٠
٤ :٥٠أ "ا ْل ُمتَ َعلﱢ ِمينَ " .ھذه كلمة نادرة ال تأتي إال ھنا ) ،((BDB 541مرتين فقط ،وفي  ١٦ :٨بھذا المعنى.
عادة ما تُترجم "تَالَ ِمي َذ" )أش .(١٣ :٥٤
٤ :٥٠ب
"أُ ِغ َ
يث ا ْل ُم ْع ِي َي"
سميث/فاندايك-البستاني
ُ
"أ ِغ ُ
ب"
كتاب الحياة
يث ا ْل ُم ْت َع َ
ُ
ْ
ب"
الكتاب الشريف
"أ ِعينَ ال ُم ْت َع َ
في  JPSOAتأتي" :ألقول كلمات مناسبة للمتعبين".
من الواضح أن العبارة مبھمة في النص الماسوري ألن الكلمة "أُ ِغ َ
يث" ) (BDB 736, KB 804تظھر ھنا
فقط.
٤ :٥٠ج،د  .ھناك فعل  Hiphilناقص مكرر " يُوقِظُ" ) .(BDB 734, KB 802في حالة ال  Hiphilـ
يُستخدم للقيام أو تنشيط فعالية.

١٥٩

أش  -١٧ :١٣الماديين )إر (١١ :٥١
-١
أش  -٢٥ ،٢ :٤١كورش الثاني
-٢
أش  -١٣ :٤٥كورش الثاني
-٣
ھنا -العبد
-٤
ً
دا  -٢ :١١حاكما من الفترة بين العھدين
-٥
الرب ممسك بزمام تاريخ العالم وفداء العالم.
 . ٦ :٥٠المعاملة الخاصة للعبد المطيع ھي إلقاء ظل المعاملة التي سيتلقاھا يسوع .ھذه اآلية تستھ ّل نشيد العبد
الرابع في أش  ،١٢ :٥ -١٣ :٥٢وخاصة اآليات  .٩ -٧ ،٥ -٤ :٣سيدفع العبد ثمنا ً باھظا ً جداً لقاء والئه،
وأمانته وطاعته في الرب )مز  .(٢٢ ،٢ھناك ھدف من المعاناة بالنسبة له )مر ٤٥ :١٠؛  ٢كور ٢١ :٥؛
عبرانيين(.
 .٩ -٧ :٥٠اآلية األولى من ھذه اإلستروفة تتكرر في أش ٩ :٥٠أ" ،ال ﱠسيﱢ ُد الرﱠبﱡ ي ُِعينُنِي".
بسبب ذلك فإن العبد:
-١
لن يخجل
يجعل وجھه كالصوان )لو (٥١ :٩
-٢
لن يُخزى
-٣
لماذا ،ألن الرب يعمل ألجله ،مع مجموعة أخرى من األسئلة )أش  .(٩ -٨ :٥٠البنية النحوية )أي،
"من....؟"( تستمر خالل أش .١٠ :٥٠
٨ :٥٠
َ
ﱠ
سميث/فاندايك-البستاني
يب ھ َُو ال ِذي يُبَ ﱢر ُرنِي"
"ق ِر ٌ
َ
ْ
يب"
ر
ق
ي
ف
ص
ن
م
"
كتاب الحياة
إنﱠ
ِ ٌ
ُ ِ ِ
يب"
الكتاب الشريف
صفُنِي قَ ِر ٌ
"إِنﱠ الﱠ ِذي يُ ْن ِ
َ
ﱠ
يب ھ َُو ال ِذي يُبَ ﱢر ُرنِي"
الترجمة السبعينية
"ق ِر ٌ
كما أن أشعياء  ٧ -٦ :٥٠تصف محاكمة غير منصفة ،كذلك فإن أش  ٨ :٥٠تصف تبرئةً عادلة .الفعل
) (KB 1003 BDB 842,ھو  Hiphilاسم فاعل يعني "يعلن براءة شخص" )خر ٧ :٢٣؛ تث ١ :٢٥؛  ١مل
٣٢ :٨؛ أم  .(١٥ :١٧يُستخدم بسياق منفي في أش  .٢٣ :٥وھو يصف:
ﷲ في ھذا السياق
-١
العبد في أش ١١ :٥٣
-٢
 "لِيَتَقَ ﱠد ْم إِلَ ﱠي" .ھذا  Qalناقص يُستخدم في صيغة األمر .الفعل ) (KB 670 BDB 620,يُستخدم لمخاطبة
قاض في جلسة محاكمة .الحظ ھنا أن العبد ھو القاضي.
ٍ
 .١١ -١٠ :٥٠ينظر  ABإلى ھاتين اآليتين كرد على العبد )ص ،(١١٦ .ومن الواضح أن من يرد ھو الرب
) ، Leupoldص .(١٩٦ .ھناك تغاير بين نوعي "النور".
 -١ظلمة أولئك الذين لديھم إيمان با ومسيّا ﷲ ولكن ال يفھمون بشكل كامل )أش (١٠ :٥٠
فَ ْليَتﱠ ِكلْ َعلَى اس ِْم الرﱠبﱢ  Qal -ناقص )ُ (BDB 105, KB 120مستخدم في صيغة األمر
أ-
َويَ ْستَنِ ْد إِلَى إِل ِھ ِه Qal -ناقص )ُ (BDB 1043, KB 1612مستخدم في صيغة األمر
ب-
 -٢أولئك الذين يصنعون نورھم الذاتي )أي النار ،انظر الموضوع الخاص على أش  (١٤ :٤٧ويسيرون فيه
)أمر  (Qalوھو الذي سيستھلكھم في نھاية األمر )فِي ْال َو َج ِع تَضْ َ
ط ِجعُون ،أش .(١١ :٥٠

١٦٠

Isaiah 51
أشعياء ٥١
تقسيم المقاطع والفقرات في الترجمات الحديثة
العربية المشتركة
الكتاب الشريف
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
الرب يعزي شعبه
ﷲ ينقذ شعبه
التشجيع على الثقة با
خالص ﷲ األبدي
١٦ -١ :٥١
١٦ -١ :٥١
١١ -١ :٥١
١٦ -١ :٥١
خاتمة آالم أورشليم
كأس غضب ﷲ
ﷲ سيخلص شعبه
كأس غضب الرب
٢٣ -١٧ :٥١
٢٣ -١٧ :٥١
١٦ -١٢ :٥١
٢٣ -١٧ :٥١
كأس غضب ﷲ
٢٣ -١٧ :٥١
* رغم أن تقسيم نص الكتاب المقدس إلى فقرات وتقسيمات ليس من الوحي اإللھي ،إال أن تقسيم المقاطع
والفقرات ھي المفتاح لفھم ومتابعة قصد الكاتب األصلي .كل ترجمة معاصرة قامت بتقسيم وتلخيص تقسيمات
الفقرات كما ارتأى الناشر .كل مقطع فيه موضوع ،أو حقيقة ،أو فكرة محورية .وكل طبعة للكتاب المقدس لھا
وجھة نظر خاصة بھا في تقسيم المواضيع .٢٢خالل قراءتك للنص ،أية ترجمة تجد أنھا مناسبة لفھمك لموضوع
وتقسيم اآليات؟
ً
في كل أصحاح عليك أن تقرأ الكتاب المقدس أوال وأن تحاول أن تحدد موضوعات فقراته .ثم أن تقارن
فھمك بالطبعات الحديثة.
فقط عندما نفھم قصد الكاتب األصلي ،بمتابعة منطقه وطريقة عرضه على مستوى الفقرة ،بذلك نستطيع
أن نفھم الكتاب المقدس.
الكاتب األصلي وحده كتب بوحي إلھي -وليس للقرّاء الحق بأن يغيّروا أو يعدﱢلوا النص .قرّاء الكتاب
المقدس عليھم مسؤولية تطبيق الحق الموحى به على حياتھم ويومھم.
إن المصطلحات التقنية واالختصارات يتم شرحھا وإيضاحھا بشكل كامل في الملحق  ،١و ،٢و٣
حلقة القراءة الثالثة )انظر مدخل الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسير بمثابة دليل دراسة ،بمعنى أن المسؤولية تقع عليك في تفسير الكتاب المقدس .يجب على
كل واحد منا أن يسلك في النور الذي لديه .لك أنت ،والكتاب المقدس ،والروح القدس األولوية في التفسير .يجب
أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلسة واحدة .ح ّدد المواضيع المطروحة )حلقة القراءة رقم  ،٣في مدخل الكتاب( .قارن
تقسيماتك للمواضيع مع ترجمات الكتاب المقدس العربية المألوفة أعاله .إن تقسيم الفقرات ليس من الوحي
اإللھي ،بل ھو مفتاح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
تبصرات حول السياق:
ﱡ
ً
أ -ھناك سلسلة من األوامر تطالب شعب العھد مع ﷲ بأن يستيقظوا روحيا وبأن يتجاوبوا بشكل مالئم.
ا ْس َمعُوا ،ا ْنظُرُوا ،أش ٢١ ،٧ ،٤ ،١ :٥١
-١
اِ ْستَ ْيقِ ِظي ،أش ] ٩ :٥١ثالث مرات[] ١٧ ،مرتين[
-٢
ُ
ا ْنظرُوا ،اِرْ فَعُوا ُعيُونَ ُك ْم ،أش ٦ ،٢ -١ :٥١
-٣
 - 22في الجدول أع اله ،أخ ذنا تق سيمات وعن اوين الفق رات والمواض يع الموج ودة ف ي أش ھر الترجم ات العربي ة المنت شرة للكت اب المق دس ،ووض عناھا أم امكم
بطريقة سھلة تساعد على فھم كل أصحاح من ھذا السفر] .المترجم[.

١٦١

ھذا التركيز يستمر في األصحاح .٥٢
ب -يتم تقديم موضوع ھذا السياق من خالل طرح مجموعة أسئلة بالغية :أش ١٤ -١٢ ،١٠ -٩ :٥١؛ ٥ :٥٢
دراسة الكلمات والعبارات:
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٣ -١ :٥١ :
ب.
"١اِ ْ
س َم ُعوا لِي أَيﱡ َھا التﱠابِ ُعونَ ا ْلبِ ﱠر الطﱠالِبُونَ ال ﱠر ﱠ
ُ
ﱠ
َ
ْ
ْ
صخ ِر ال ِذي ِمنهُ ق ِط ْعتُ ْم
ا ْنظُ ُروا إِلى ال ﱠ
َوإِلَى نُ ْق َر ِة ا ْل ُج ﱢب الﱠ ِتي ِم ْن َھا ُحفِ ْرتُ ُم.
سا َرةَ الﱠتِي َولَ َد ْت ُك ْم.
٢ا ْنظُ ُروا إِلَى إِ ْب َرا ِھي َم أَبِي ُك ْم َوإِلَى َ
ار ْكتُهُ َوأَ ْكثَ ْرتُهُ.
اح ٌد َوبَ َ
ألَنﱢي َدع َْوتُهُ َو ُھ َو َو ِ
ص ْھيَ ْونَ .
٣فَإِنﱠ ال ﱠر ﱠ
ب قَ ْد َع ﱠزى ِ
ْن َوبَا ِديَتَ َھا َك َجنﱠ ِة ال ﱠر ﱢب.
َع ﱠزى ُك ﱠل ِخ َربِ َھا َويَ ْج َع ُل بَ ﱢريﱠتَ َھا َك َعد ٍ
َان فِي َھا.
ا ْلفَ َر ُح َوا ِال ْب ِت َھ ُ
اج يُ َ
وجد ِ
ص ْوتُ التﱠ َرنﱡ ِم".
ا ْل َح ْم ُد َو َ
س َم ُعوا" .ھذه ھي الكلمة العبرية  .(BDB 1033, KB 1570) Shemaوھي تعني "اسمعوا لكي
" ١ :٥١اِ ْ
تفعلوا" .ھذا األمر يرد كثيراً في أشعياء .والكلمة نفسھا تبدأ بھا صالة التوحيد المشھورة في تث .٦ -٤ :٦
 "أَيﱡ َھا ." ....تدل ھذه على شعب ﷲ األمين ) .(١٠ :٥٠ھناك ثالثة عبارات وصفية لھم:
أَ ﱡيھَا التﱠابِعُونَ ْالبِرﱠ ،أش ١ :٥١
-١
ﱠ
الطالِبُونَ الرﱠبﱠ  ،أش ١ :٥١
-٢
الﱠ ِذي َش ِري َع ِتي فِي قَ ْلبِ ِه ،أش ٧ :٥١
-٣
ربما كانت كلمة "خالص" )" ،BDB 841البر"( موازيا ً للرب في البيت  ،٢ولذلك فقد تكون ھذه لقباً" ،البار".
وإن "أَ ﱡيھَا "...تشير إلى األمين الذي:
يتبع ﷲ ،البيت ١
-١
يطلب ﷲ ،البيت ٢
-٢
ص ْخ ِر ....نُ ْق َر ِة ا ْل ُج ﱢب" .ھذه تشير إلى إبراھيم وسارة )أش  .(٢ :٥١الموقع الجغرافي الذي ُدعي منه
 "ال ﱠ
إبراھيم )أي أور الكلدانيين( كان نفس موقع األسر البابلي )نھر الخابور( .لقد وعد الرب بأن يبارك إبراھيم
ونسله )تك ٣ -١ :١٢؛ ١١ -١ :١٥؛ ١٨ :١٨؛ .(١٨ -١٦ :٢٢
" ٢ :٥١الﱠتِي َولَ َد ْت ُك ْم" .تشير ھذه إلى الوالدة الطبيعية )تك .(١٦ :٣
 "بَا َر ْكتُهُ َوأَ ْكثَ ْرتُهُ" .وعد ﷲ بشيئين:
أن يبارك إبراھيم Piel ،(BDB 138, KB 159) -ناقص
-١
أن يكثره Hiphil،(BDB 915, KB 1176) -ناقص
-٢
وعد ﷲ إبراھيم باألرض والنسل .وقال له أن نسله سيكون:
ض )تك ١٦ :١٣؛ ١٤ :٢٨؛ عد (١٠ :٢٣
-١
َكتُ َرا ِ
ب االرْ ِ
كعدد نجوم السماء )تك ٥ :١٥؛ ١٧ :٢٢؛ (٤ :٢٦
-٢
-٣
كرمل البحر )تك ١٧ :٢٢؛ (١٢ :٣٢
نعلم من أشعياء وميخا أن عائلة إبراھيم ستكون أكبر مما يمكن ألي إنسان أن يتخيل .وھذه العائلة ستضم
المؤمنين من "األمم واليھود" )رو ٢٩ -٢٨ :٢؛ ٣١ -٢١ :٣؛ ٢٥ -١ :٤؛ غل ٢٩ -١ :٣؛ .(١٦ :٦
ص ْھيَ ْونَ " .الفعل "يعزي" ) Piel ،BDB 636, KB 688تام( يظھر مرتين في
" ٣ :٥١فَإِنﱠ ال ﱠر ﱠ
ب قَ ْد َع ﱠزى ِ
البيت األول والبيت الثاني .وھذا الموضوع متكرر في ھذا القسم من أشعياء )] ١ :١٠مرتين[؛ ١٣ :٤٩؛ ٣ :٥١
]مرتين[١٩ ،١٢ ،؛ ٩ :٥٢؛ ] ١٣ :٦٦ثالث مرات[(.معناه الرئيسي في  Pielھو "يعزي"" ،يريح" .ھذا يعني

١٦٢

أنه سيضع نھاية للسبي ويستعيدھا إلى أرض خصيبة موعودة )أش  .(١ :٤٠وھذا إعادة تأسيس للعھد الذي في
تث  ٢٨ -٢٧يقوم بھا ﷲ.
 " ُك ﱠل ِخ َر ِب َھا ....بَ ﱢريﱠتَ َھا َ ....وبَا ِديَتَ َھا َك َجنﱠ ِة ال ﱠر ﱢب" .الجمال المادي واإلثمار ھما عالمة على بركة ﷲ )ال ٢٦؛
تث  .(٢٩ -٢٧ذكر عدن يدل ضمنا ً ليس فقط على الوفرة بل أيضا ً على الشركة مع إله حاضر .كانت عدن
مقدس ﷲ ) ،ANE Thought and the OTص ،١٢٤ .للكاتب .(John H. Walton
موضوع خاص :عدن
عدن )وفي األوغاريتية تعني "سھل"( ھي مكان جغرافي في التكوين  ٣ -٢كان يحوي جنة خاصة
غرسھا وأع ّدھا ﷲ ألسمى مخلوقاته )أي الذين خلقھم على صورته وشبھه ،تك  ،(٢٧ -٢٦ :١أي البشر )تك :٢
 .(٨ھذه الجنة الخاصة يُشار إليھا في أش ٣ :٥١؛ حز ١٣ :٢٨؛ ] ١٨ ،١٦ ،٩ :٣١مرتين[؛ ٣٥ :٣٦؛ ويوء
. ٣ :٢
من الواضح أن الكلمة تعني "وفرة" من جذر آرامي .وفي العبرية ) (BDB 727 III, 792 IIالجذر يعني
"متعة" أو "مسرّة" )حرفيا ً( .وبحسب التكوين فإن الكلمة ھي استعارة تشير إلى مكان وافر المياه والثمار.
ص ْوتُ التﱠ َر ﱡن ِم" .تعكس ھذه صورة حياة اجتماعية سعيدة ،والتي ھي أيضا ً
 "ا ْلفَ َر ُح َواال ْب ِت َھ ُ
اج ....ا ْل َح ْم ُد َو َ
عالمة على بركة ﷲ.
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٨ -٤ :٥١ :
اص ِغي إِلَ ﱠي.
صتُوا إِلَ ﱠي يَا َ
ش ْعبِي َويَا أُ ﱠمتِي ْ
"٤اُ ْن ُ
ب.
ش ِري َعةً ِمنْ ِع ْن ِدي ت َْخ ُر ُج َو َحقﱢي أُثَ ﱢبتُهُ نُوراً ِلل ﱡ
ألَنﱠ َ
ش ُعو ِ
ب.
ضيَا ِن لِل ﱡ
٥قَ ِر ٌ
صي َو ِذ َراعَا َ
ش ُعو ِ
ي يَ ْق ِ
يب بِ ﱢري .قَ ْد بَ َر َز َخالَ ِ
ْ
اعي.
إِيﱠا َ
ي ت َْر ُجو ال َجزَائِ ُر َوتَ ْنتَ ِظ ُر ِذ َر ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ت.
٦اِ ْرف ُعوا إِلى ال ﱠ
ض ِمنْ ت َْح ٍ
اوا ِ
س َم َ
ت ُعيُونك ْم َوانظ ُروا إِلى األ ْر ِ
َ
َض َم ِح ﱡل
ت
ان
خ
د
ال
ت َك ﱡ ِ ْ
فَإِنﱠ ال ﱠ
س َما َوا ِ
ض يَ ُموتُونَ .
ب تَ ْبلَى َو ُ
َواألَ ْر َ
ض َكالثﱠ ْو ِ
س ﱠكانَ َھا َكا ْلبَ ُعو ِ
َ
َ
ض.
صي فإِلَى األبَ ِد يَ ُكونُ َوبِ ﱢري الَ يُ ْنقَ ُ
أَ ﱠما َخالَ ِ
ش ِري َعتِي فِي قَ ْلبِ ِه.
س َم ُعوا لِي يَا عَا ِرفِي ا ْلبِ ﱢر ال ﱠ
ب الﱠ ِذي َ
٧ا ِ ْ
ش ْع َ
ُ
ﱠ
َ
َ
شتَائِ ِم ِھ ْم ال ت َْرتَاعُوا
س َو ِمنْ َ
الَ تَخافوا ِمنْ تَ ْعيِي ِر النا ِ
وس.
وف يَأْ ُكلُ ُھ ُم ال ﱡ
ب يَأْ ُكلُ ُھ ُم ا ْل ُع ﱡث َو َك ﱡ
س ُ
الص ِ
٨ألَنﱠهُ َكالثﱠ ْو ِ
َ
َ
صي إِلَى د َْو ِر األ ْد َوا ِر".
أَ ﱠما بِ ﱢري فَإِلَى األبَ ِد يَ ُكونُ َو َخالَ ِ
 .٨ -٤ :٥١الحظ عدد المرات التي يُستخدم فيھا ضمير المتكلم.
 .٤ :٥١الحظ الموازاة بين البيتين  ١و .٢األوامر:
صتُوا Hiphil ،BDB 904, KB 1151) -أمر(
-١
اُ ْن ُ
-٢
اصْ ِغي Hiphil،BDB 24, KB 27) -أمر(
ً
البيتان  ٣و ٤أيضا متوازيان .الحظ من جديد أن تعليم الرب )التوراه (BDB 435 ،كان يُقصد به البركة:
إلسرائيل
-١
للعالم )أش ٦ :٤٢؛ ٦ :٤٩؛ (٣ ،١ :٦٠؛ الحظ الجمع "شعوب" في أش ٥ :٥١ب و"الجزائر" في
-٢
أش ٥ :٥١ج؛ إنھا تنتظر عبد الرب بترقب ولھفة.
ق" .ھذان االسمان أيضا ً متوازيان .إنھما يدالن على ح ّ
ق الرب وإرادته للبشر المتاحتين اآلن
ش ِري َعةًَ ....ح ّ
" َ
للجميع )أي الكتاب المقدس ،اإلعالن(.
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صي" .الفعل ) (BDB 422, KB 425ھو  Qalتام .ھذا البيت من الشعر
" ٥ :٥١قَ ِر ٌ
يب بِ ﱢري .قَ ْد بَ َر َز َخالَ ِ
يوازيه أش  .١٣ :٤٦الرب على استعداد ألن يتدخل ويتصرف مباشرة وعن طريق عبده .يقارب أشعياء الجوع
الروحي عند األمم .يجب تحذير إسرائيل من الرضا عن الذات المصحوب بغفل ٍة عن األخطار ال ُمحْ ِدقة .عاد
الكثير من بني يھوذا إلى فلسطين مت ّكلين على ﷲ ولكن آخرين أكثر منھم لم يفعلوا ذلك.
من يتوق إلى الرب يجد الرب في انتظاره .وأولئك الذين ال يفعلون ذلك سيجدونه قاضيا ً ديّاناً.
َاي" .ھذه لغة وصفية تجسيدية تشبه أش ٩ :٥١؛  .١٠ :٥٢ليس
 " ِذ َراع َ
فاعلية ﷲ في التاريخ .انظر الموضوع الخاص على أش .٢ :٤١

جسد .ھذه إستعارة تدل على

ب" .انظر التعليق الكامل على أش .٢٢ :٤٥
 "لِل ﱡ
ش ُعو ِ
َض َم ِح ﱡل".كانت السماء واألرض أقدم شاھدين ولكن حتى ھذان سيزوالن )أش
ان ت ْ
" ٦ :٥١ال ﱠ
س َما َوا ِ
ت َكالد َﱡخ ِ
١٧ :٦٥؛ ٢٢ :٦٦؛  ٢بط .(١٠ :٣

ْ
ض"
سميث/فاندايك-البستاني
"كالبَ ُعو ِ
ﱡ
َ
ب"
ا
ب
الذ
ك
"
كتاب الحياة
َ ِ
ﱡ
ب"
الكتاب الشريف
" َكالذبَا ِ
ً
ً
ُ
ھذه عبارة صعبة جدا .ھذه الكلمة في حالة الجمع غالبا ما تترجم "بعوض" ).(BDB 485 I
صي إِلَى األَبَ ِد يَ ُكونُ " .البيتان األخيران متوازيان .نجد ھنا مقارنة بين أبدية ﷲ ومحدودية اإلنسان وھذا
 " َخالَ ِ
العالم )أش ١٢ :٥١؛ ٨ -٦ :٤٠؛ أي ٢ -١ :١٤؛ مز ٦ -٥ :٩٠؛ ١٨ -١٥ :١٠٣؛ مت ٣٥ :٢٤؛ عب -١٠ :١
١٢؛  ١بط .(٢٥ -٢٤ :١
س َم ُعوا" .ھذه دعوة أيضا ً غايتھا لفت االنتباه )أش .(١ :٥١
" ٧ :٥١ا ْ
 "يَا ....الﱠ ِذي ."....الحظ كيف يوصف شعب ﷲ:
َارفِي ْالبِرﱢ  ،أش ٧ :٥١أ
-١
يَا ع ِ
ْ
ﱠ
ﱠ
ْب ال ِذي َش ِري َعتِي فِي قَلبِ ِه ،أش ٧ :٥١ب )إر (٣٤ -٣١ :٣١
-٢
الشع َ
على ضوء المعرفة يجب:
أال يخافوا -أش ٧ :٥١ج Qal ،BDB 431, KB 432) ،ناقص مستخدم في صيغة األمر(
-١
أال يرتاعوا -أش ٧ :٥١د Qal ،BDB 369, KB 365) ،ناقص مستخدم في صيغة األمر(
-٢
ش ِري َعتِي فِي قَ ْلبِ ِه" .في كتابات موسى تُستخدم ھذه العبارة االصطالحية التي تشير إلى الحقيقة
 "ال ﱠ
ب الﱠ ِذي َ
ش ْع َ
ً
المعلنة الصريحة والثابتة على الدوام )تث  .(٦ :٦وترد أيضا في أدب الحكمة )أم ٣ :٣؛ ٣ :٧؛ مز ٣١ :٣٧؛
 ،(٨ :٤٠وأيضا ً في األدب النبوي )أش ٧ :٥١؛ إر .(١ :١٧
وس" .ھناك حيوانات عديدة يرد ذكرھا في ھذا السياق )أش  .(٦ :٥١في أش ١ :١٤
" ٨ :٥١ا ْل ُع ﱡث ....ال ﱡ
س ُ
ً
و ٢٤ :٦٦تُستخدم كلمة "الدود" كرمز للموت والدمار .الطبيعة تأخذ بدال من أن تعطي.
صي" .ھذان كانا في الموازاة في أش  ٥ :٥١أيضا ً .ھناك زاال أما ھنا فيبقيان إلى األبد .انظر
 " ِب ﱢريَ ....خالَ ِ
الموضوع الخاص على أش  .١٧ :٤٥يا للفارق الكبير بين مصير المؤمنين وغير المؤمنين!
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١١ -٩ :٥١ :
سي قُ ﱠوةً يَا ِذ َرا َع ال ﱠر ﱢب!
ستَ ْيقِ ِظي ا ْ
"اِ ْ
ستَ ْيقِ ِظي! ا ْلبِ ِ
ستَ ْيقِ ِظي َك َما فِي أَيﱠ ِام ا ْلقِد َِم َك َما ِفي األَ ْد َوا ِر ا ْلقَ ِدي َم ِة.
ا ْ
َ
َب الطﱠا ِعنَةَ التﱢنﱢينَ ؟
أَلَ ْ
ت ا ْلقَا ِط َعةَ َرھ َ
ت أ ْن ِ
س ِ

١٦٤

يم
ت ِھ َي ا ْل ُمنَ ﱢ
١٠أَلَ ْ
ت أَ ْن ِ
س ِ
شفَةَ ا ْلبَ ْح َر ِميَاهَ ا ْل َغ ْم ِر ا ْل َع ِظ ِ
ق ا ْلبَ ْح ِر طَ ِريقا ً لِ ُعبُو ِر ا ْل َم ْف ِديﱢينَ ؟
ا ْل َجا ِعلَةَ أَ ْع َما َ
ص ْھيَ ْونَ بِالتﱠ َرنﱡ ِم
َ ١١و َم ْف ِد ﱡيو ال ﱠر ﱢب يَ ْر ِج ُعونَ َويَأْتُونَ إِلَى ِ
ي.
ُوس ِھ ْم فَ َر ٌح أَبَ ِد ﱞ
َو َعلَى ُرؤ ِ
ب ا ْل ُح ْزنُ َوالتﱠنَ ﱡھ ُد".
ا ْبتِ َھ ٌ
اج َوفَ َر ٌح يُ ْد ِر َكانِ ِھ ْم .يَ ْھ ُر ُ
ستَ ْيقِ ِظي" .ھذا األمر الثالثي ) Qal ،BDB 734, KB 802أمر( تتطلب عمالً(١) :
ستَ ْيقِ ِظي ،ا ْ
" ٩ :٥١اِ ْ
عمل من جھة ﷲ ،أش  ٩ :٥١و) (٢عمل من جھة إسرائيل ،أش ) ١٧ :٥١أش .(١١ ،١ :٥٢
ستَ ْيقِ ِظي َك َما فِي أَيﱠ ِام ا ْلقِد َِم" .ھذا تلميح إلى عمل الرب في الخروج )خر ٦ :٦؛ تث ٣٤ :٤؛ ١٥ :٥؛ :٢٦
 "ا ْ
.(٨
َب ....التﱢنﱢينَ " .ھذه الكلمة ) (KB 1193لھا ثالثة استخدامات:
 " َرھ َ
الوحش البحري األسطوري -أش ٩ :٥١؛ أي ١٣ :٩؛ ١٢ :٢٦؛ مز ١٣ :٧٤؛ ١٠ :٨٩؛ ٧ :١٤٨
-١
ً
استعارة تشير إلى مصر استنادا إلى صورة نھر النيل الذي يتلوى -أش ٧ :٣٠؛ مز ٤ :٨٧؛ حز
-٢
٣ :٢٩
" ْال َغ َ
-٣
يس" ) (BDB 923أو أعداء الرب -مز .٤ :٤٠
ار
ط ِ ِ
البند  ١ھناك إشارة إليه أيضا ً بكلمة "تنين" ) (BDB 49في أيوب .١٢ :٧
ق" .ھذه أيضا ً كلمة ميثولوجية تستخدم في روايات الخلق السومرية والبابلية .في الكتاب
" ١٠ :٥١أَ ْع َما َ
ق ْالمياه -تيامات .(١٣ :٦٣ ،BDB 1062) tiamat
المقدس ليس ﷲ )تك  (٢ :١بل أَ ْع َما َ
 "طَ ِريقًا لِ ُعبُو ِر ا ْل َم ْف ِديﱢينَ " .ھذا تلميح واضح إلى شق البحر احمر خالل الخروج من مصر )خر .(١٥ ،١٤
 .١١ :٥١كما حرر ﷲ شعبه من عبودية مصر ،كذا سيحرر شعبه من السبي األشوري والبابلي .نسل إبراھيم
سيرجع إلى أرض الموعد.
ي" .الكلمة "أَبَ ِديﱞ " ھي  .(BDB 761) 'olamانظر الموضوع الخاص على أش .١٧ :٤٥
 "فَ َر ٌح أَبَ ِد ﱞ
ً
يستخدم أشعياء ھذه الكلمة غالبا ليصف الدھر الجديد.
عھد أبدي ،أش ٥ :٥٤؛ ٣ :٥٥؛ ٨ :٦١
-١
الرب ھو الصخر األبدي ،أش ٤ :٢٦
-٢
الفرح األبدي ،أش ١٠ :٣٥؛ ١١ :٥١؛ ٧ :٦١
-٣
ﷲ األبدي ،أش ٢٨ :٤٠
-٤
الخالص األبدي ،أش ١٧ :٤٥
-٥
َ
إِحْ َسان أبَ ِد ّ
-٦
ي ) ،(Hesedأش ٨ :٥٤
عالمة أبدية ،أش ١٣ :٥٥
-٧
اسم أبدي ،أش ٥ :٥٦؛ ١٦ ،١٢ :٦٣
-٨
نور أبدي ،أش ٢٠ ،١٩ :٦٠
-٩
َ
ً
ونجد استخداما بمنحى سلبي يدل على العقاب األبدي لألشرار في أش َ " ،١٤ :٣٣وقَائِ َد أبَ ِديﱠ ٍة" .يستخدم أشعياء
غالبا ً "النار" ليصف غضب ﷲ )أش ١٩ ،١٨ :٩؛ ١٦ :١٠؛  ،(١٤ :٧ولكن فقط في أش  ١٤ :٣٣توصف على
أنھا "أبدية".
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١٣ -١٢ :٥١ :
"١٢أَنَا أَنَا ُھ َو ُم َع ﱢزي ُك ْم.
سا ٍن يَ ُموتُ
ت َحتﱠى ت ََخافِي ِمنْ إِ ْن َ
َمنْ أَ ْن ِ
ب؟
سا ِن الﱠ ِذي يُ ْج َع ُل َكا ْل ُع ْ
َو ِم ِن ا ْب ِن ا ِإل ْن َ
ش ِ

١٦٥

ض
ت َو ُم َؤ ﱢ
سطَ ال ﱠ
سى ال ﱠر ﱠ
س َ
ب َ
َ ١٣وتَ ْن َ
اوا ِ
صانِ َع َك بَا ِ
س َم َ
س األَ ْر ِ
َ
ْ
ً
ُ
ق
ب ال ُم َ
َوتَ ْفزَ ُع دَائِما ك ﱠل يَ ْو ٍم ِمنْ غ َ
ض ِ
ضايِ ِ
ِع ْن َد َما َھيﱠأ َ ِل ِإل ْھالَ ِك.
ق؟".
ض ُ
ب ا ْل ُم َ
َوأَيْنَ َغ َ
ضا ِي ِ
ان" .ھذا أسلوب عبري يشير إلى كائن بشري )مز ٤ :٨؛ حز  .(١ :٢وأصبح لقبا ً
اإل ْن َ
 "إِ ْن َ
س ٍ
س ِ
ان ....ا ْب ِن ِ
الحقا ً يدل على يسوع ألنه أ ّكد على ناسوته وبسبب دا  ،١٣ :٧الھوته.
موضوع خاص :ابن اإلنسان
)مأخوذ من التعليق على تفسير دانيال (١٣ :٧
العبارة اآلرامية )" ،" ben enoshالمركبة من BDB 1085و (1081بمعنى "ابن اإلنسان" تختلف
عن العبارة العبرية المشابھة )"  ("ben Adamالموجودة في المزامير وحزقيال .تُستخدم كلتا العبارتين بموازاة
في أيوب ٦ :٢٥؛ مز ٤ :٨؛ ٣ :٩٠؛ ٣ :١٤٤؛ أش  .١٢ :١٣وتشير ھذه بشكل واضح إلى المسيا وتربط
ناسوته )١٧ :٨؛ أي ٦ :٢٥؛ مز ٤ :٨؛ حز  ،(١ :٢والتي ھي معنى العبارة اآلرامية والعبرية "ابن اإلنسان"،
بالھوته ألن السحب ھي وسيلة تنقل ﷲ )مت ٣٠ :٢٤؛ ٦٤ :٢٦؛ مر ٢٦ :١٣؛ ٦٢ :١٤؛ رؤ ٧ :١؛ :١٤
.(١٤
ُ
يستخدم يسوع ھذه العبرة ليشير إلى نفسه في العھد الجديد .لم تكن تستخدم لإلشارة إلى المسيا في اليھودية
الربانية .ولم يكن لھا دالالت حصرية أو قومية أو عسكرية .إنھا تصف المسيا بشكل فريد كإنسان كامل وإله
كامل ) ١يو  .(٣ -١ :٤يستخدمھا دانيال بالمعنى األول حيث يركز على الجانب اإللھي.
معان:
استخدم يسوع العبارة لإلشارة إلى نفسه في ثالثة
ٍ
 -١آالمه وموته )مر ٣١ :٨؛ ٤٥ :١٠؛ ٢١ :١٤؛ لو (٤٤ ،٢٢ :٩
كقاض ديّان )مت ٢٧ :١٦؛ ٣١ :٢٥؛ يو (٢٧ :٥
 -٢مجيئه
ٍ
 -٣مجيئه في المجد ليؤسس ملكوته )مت ٢٨ :١٦؛ ٢٨ :١٩؛ مر ٢٧ -٢٦ :١٣؛ (٦٢ :١٤
ونرى ،استناداً إلى  ،The Jewish Study Bibleص) ١٦٥٧ .انظر أيضا ً كتاب ، George E. Ladd
بعنوان ، A Theology of the New Testamentص ،(١٣٩ -١٣٦ .الئحة بالتقاليد اليھودية الالحقة حول
ھذا النص.
 -١السياق مسياني ) ١أخنوخ ١ :٤٦؛ ١٠ :٤٨؛ عزرا  ،[2 Esdras]] ٤الفصل ١٣؛ (b.Sanh. 98a
 -٢كل التنبؤات في ھذا السياق تحققت لتوھا )(b.Sanh. 97b
 -٣ال يشير ھذا السياق إلى نھاية األزمنة )تك(Rab.98:2 .
 -٤سياق النص ھذا يمثّل إسرائيل )ابن عزرا وراشي(.
ب" .الموازاة تؤكد على ھشاشة ومحدودية حياة البشر )أش ٧ ،٦ :٤٠؛ أي ٢ -١ :١٤؛
 "يَ ُموتُ َ ....كا ْل ُع ْ
ش ِ
مز ٦ -٥ :٩٠؛  ١بط  .(٢٤ :١ھذا السياق ،كما  ١بط  ،٢٥ -٢٤ :١يغاير بين قوة وأبدية ﷲ مع مخلوقاته )الرب
كخالق في أش .(١٣ :٥١
 .١٣ :٥١قد يكون ھذا تلميحا ً مبطنا ً إلى العبادة الوثنية لشعب ﷲ في تعبدھم لبعل كخالق ،ومانح الحياة
والخصب بدالً من الرب .عبادتھم الوثنية ھي ما سببت سبيھم وتصرفات مضطھديھم التي سمح ﷲ بھا.
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١٦ -١٤ :٥١ :
ق ا ْل ُم ْن َحنِي
س ِريعا ً يُ ْطلَ ُ
"َ ١٤
ْ
ُ
َوالَ يَ ُموتُ فِي ال ُج ﱢب َوالَ يُ ْع َد ُم خ ْب ُزهُ.
ُ
َ ١٥وأَنَا ال ﱠر ﱡب إِلَ ُھ َك ُم ْز ِع ُج ا ْلبَ ْح ِر فَت َِع ﱡج ل َج ُجهُ.
س ُمهُ.
َر ﱡب ا ْل ُجنُو ِد ا ْ
َ
َ ١٦وقَ ْد َج َع ْلتُ أ ْق َوالِي فِي فَ ِم َك

١٦٦

ت
س ال ﱠ
َوبِ ِظ ﱢل يَ ِدي َ
س َما َوا ِ
ست َْرتُ َك لِ َغ ْر ِ
ُ
ص ْھيَ ْونَ :
ض َولِتَقو َل لِ ِ
َوتَأْ ِ
س األَ ْر ِ
سي ِ
ش ْعبِي«".
ت َ
»أَ ْن ِ
 .١٤ :٥١ھذه أوصاف ألناس في السجن سيُطلَق سراحھم ،رغم أن كلمة " ْالجُبﱢ " )"الحفرة"BDB 1001, ،
 (KB 1472يمكن أن تشير إلى:
 -١القبر أو الھاوية ) -(Sheolأيوب ٢٨ ،٢٤ ،٢٢ :٣٣؛ مز ١٠ :١٦؛ ٩ :٤٩
 -٢الموازاة ھنا توحي بـ "السجن"
 .١٥ :٥١كما الحال في اآليات في أش  ١١ -٩ :٥١ھذه اآلية ھي تلميح إلى الرب يحرر شعبه من مصر.
وأيضاً ،وكما أش  ،١٠ ،٩ :٥١ھنكإشارة مبطنة إلى التكوين ،حيث يشطر الرب المياه ويتحكم بھا .انظر التعليق
الكامل على أش .١٠ :٥
س ُمهُ" .كلمة "جنود" يمكن أن تُستخدم بطريقتين:
 " َر ﱡب ا ْل ُجنُو ِد ا ْ
 -١الرب كخالق ومتحكم بالنجوم والكواكب
 -٢الرب كقائد عسكري للمالئكة
بمعنى من المعاني كال االحتمالين ھي رج ٌع على العبادة النجمية البابلية التي حولت األجرام السماوية إلى آلھة.
انظر الموضوع الخاص :أسماء ﷲ على أش .٣ :٤٠
 .١٦ :٥١ھناك ثالثة مصادر  Qalفي ھذه اآلية:
س )(BDB 642, KB 694
 -١لِغَرْ ِ
ْ
يس )(BDB 413, KB 417
 -٢لتَأ ِس ِ
ِ -٣لتَقُو َل )(BDB 55, KB 65
ال بد أن ھذه اآلية تشير في ھذا السياق إلى المفتدين من إسرائيل العائد .إال أن المصادر أقوى من أن ينجزھا
البشر .لذلك ،فال بد أنھا تشير إلى "عبد" ﷲ اإلسرائيلي الخاص ،الذي سيُحقق ما عجز عنه إسرائيل .ھناك
انتقال في أشعياء  ٥٤ -٤٠للقب "العبد" من شعب إسرائيل ،أش ٩ -٨ :٤١؛ ١٩ ،١ :٤٢؛  ،١٠ :٤٣إلى
"فرد" ،أش  ٧ -١ :٤٩وأش .١٢ :٥٣ -١٣ :٥٢
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٢٠ -١٧ :٥١ :
شلِي ُم
ضي! قُو ِمي يَا أُو ُر َ
ضي ا ْن َھ ِ
"١٧اِ ْن َھ ِ
ضبِ ِه.
الﱠتِي َ
س َغ َ
ت ِمنْ يَ ِد ال ﱠر ﱢب َكأْ َ
ش ِر ْب ِ
ت.
ح َ
ص ْ
تَ .م َ
ص ِ
ش ِر ْب ِ
ثُ ْف َل َكأْ ِ
س الت َﱠرنﱡ ِ
يع ا ْلبَنِينَ الﱠ ِذينَ َولَ َد ْت ُھ ْم
١٨لَ ْي َ
س لَ َھا َمنْ يَقُو ُدھَا ِمنْ َج ِم ِ
ْ
ﱠ
يع البَنِينَ ال ِذينَ َربﱠ ْت ُھ ْم.
َولَ ْي َ
س َمنْ يُ ْم ِ
س ُك بِيَ ِدھَا ِمنْ َج ِم ِ
اكَ .منْ يَ ْرثِي لَ ِك؟
ان ُھ َما ُمالَقِيَ ِ
١٩اِ ْثنَ ِ
سيْفُ ِ .ب َمنْ أُع ﱢَزي ِك؟
س َحا ُ
ق َوا ْل ُجو ُع َوال ﱠ
ا ْل َخ َر ُ
اال ْن ِ
اب َو ِ
ْ
س
وك قَ ْد أَ ْعيُواْ .
٢٠بَنُ ِ
اضطَ َج ُعوا ِفي َرأ ِ
شبَ َك ٍة.
اق َكا ْل َو ْع ِل فِي َ
ُك ﱢل ُزقَ ٍ
َ
َ
ب ال ﱠر ﱢب ِمنْ ز َْج َر ِة إِل ِھ ِك".
ا ْل َمآلنُونَ ِمنْ غ َ
ض ِ
 .٢٠ -١٧ :٥١الرب يشجع شعبه ليزيل عنھم بقايا آثار الدينونة التي أُك ِملت ويستعدوا للعودة إلى أورشليم.
شلِي ُم" .ھذه ثالثة أوامر في صف من التوكيد.
ضي! قُو ِمي يَا أُو ُر َ
ضي ،ا ْن َھ ِ
" ١٧ :٥١اِ ْن َھ ِ
ضي (Hithpolel) -أو )(BDB 734, KB 802) (Hithpael
 -١اِ ْنھَ ِ

١٦٧

ضي ،مكررة
 -٢اِ ْنھَ ِ
 -٣قُو ِمي( BDB 877, KB 1086،Qal ) -
س" .ھاتان الكلمتان متوازيتان وتشيران إلى عبارة اصطالحية تدل على الدينونة ككأس من
 " َكأْ َ
س َ ....كأْ ِ
شراب مسكر قوي يجعل المرء يترنح ويتھاوى )أش ٩ :٢٩؛ ٦ :٦٣؛ أي ٢٠ :٢١؛ مز ٣ :٦٠؛ ٨ :٧٥؛ إر
١٦ -١٥ :٢٥؛ مرا ٢١ :٤؛ حز  .(٣٤ -٣٢ :٢٣الحظ أيضا ً استخداما في العھد الجديد.
 -١في إشارة إلى يسوع كحامل للخطايا -مت ٢٢ :٢٠؛ ٢٦؛ ٤٢ -٣٨؛ مر ٣٦ :١٤؛ لو ٤٢ :٢٢؛ يو .١١ :١٨
 -٢عبّاد الوحش -رؤ ٢٠ :١٤؛ ١٩ :١٦؛ .١٥ :١٩
 .١٩ :٥١الحظ ما حدث لشعب العھد وما يحدث اآلن لبابل.
 -١خراب )(BDB 994
 -٢دمار )(BDB 991
 -٣مجاعة )(BDB 944
 -٤سيف )(BDB 352
ّ
ما من أحد يع ّزي بابل؛ بينما ﷲ يعزي نسل إبراھيم )أش ١٢ ،٣ :٥١؛ .(١ :٤٠
 .٢٠ :٥١عندما كان أشور وبابل يغزون بلدة كانوا يقتلون الشيوخ والشبان واألقوياء في مكان مرئي جلي )على
ناصية كل شارع( .واآلن ھذا العمل الشرير يُجرى لھم.
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٢٣ -٢١ :٥١ :
ْ
َ
َ
س بِالخ ْم ِر.
"٢١لِ َذلِ َك ا ْ
سةُ َوال ﱠ
س ْك َرى َول ْي َ
س َم ِعي َھ َذا أَيﱠتُ َھا ا ْلبَائِ َ
ش ْعبِ ِه:
سيﱢد ُِك ال ﱠر ﱡب َوإِلَ ُھ ِك الﱠ ِذي يُ َحا ِك ُم لِ َ
َ ٢٢ھ َك َذا قَا َل َ
ض ِبي.
س َغ َ
» َھئَنَ َذا قَ ْد أَ َخ ْذتُ ِمنْ يَ ِد ِك َكأْ َ
ح ثُ ْف َل َكأْ ِ
س التﱠ َرنﱡ ِ
ش َربِينَ َھا فِي َما بَ ْع ُد.
الَ تَ ُعو ِدينَ تَ ْ
ﱢ
ْ
َ
ﱠ
ُ
س ِك:
َ ٢٣وأَ َ
يك ال ِذينَ قالوا لِنَف ِ
ض ُع َھا فِي يَ ِد ُم َعذبِ ِ
ض ظَ ْھ َر ِك
ا ْن َحنِي لِنَ ْعبُ َر فَ َو َ
ض ْع ِ
ت َكاألَ ْر ِ
َو َك ﱡ
اق ِل ْل َعابِ ِرينَ «".
الزقَ ِ
 .٢٣ -٢١ :٥١يعد ﷲ بان يأخذ دينونة كأسه ،التي سقى بھا إسرائيل ويھوذا خرابا ً ويعطيھا اآلن لمع ﱢذبيھم.
وستحصد أ ّشور وبابل اآلن ما زرعتاه تماما ً )أش ١٠ :١٧؛ ١٩ :٣١؛ غل  .(١٠ -٧ :٦ﷲ يمسك بزمام الزمن
والتاريخ.
 "نَ ْعبُ َر" .ھذا العبور فوق جثة المھزوم يُصور في فن الجدران المصري )Bible Background IVP
 ، Commentaryص.(٦٣٣ .
" -١ا ْن َحنِي" Qal) -أمر ( BDB 1005, KB 1457،
" -٢نَ ْعبُ َر" Qal) -جمعي ( BDB 716, KB 778،

١٦٨

Isaiah 52
أشعياء ٥٢
تقسيم المقاطع والفقرات في الترجمات الحديثة
العربية المشتركة
الكتاب الشريف
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
ُ
دعوة أورشليم
مخاطبة أوشليم
نبوءة عن أورشليم
دعوة ألورشليم
١٢ -١ :٥٢
١٢ -١ :٥٢
١٥ -١ :٥٢
١٥ -١ :٥٢
عبد الرب
عبد ﷲ المتألم
١٥ -١٣ :٥٢
١٥ -١٣ :٥٢
* رغم أن تقسيم نص الكتاب المقدس إلى فقرات وتقسيمات ليس من الوحي اإللھي ،إال أن تقسيم المقاطع
والفقرات ھي المفتاح لفھم ومتابعة قصد الكاتب األصلي .كل ترجمة معاصرة قامت بتقسيم وتلخيص تقسيمات
الفقرات كما ارتأى الناشر .كل مقطع فيه موضوع ،أو حقيقة ،أو فكرة محورية .وكل طبعة للكتاب المقدس لھا
وجھة نظر خاصة بھا في تقسيم المواضيع .٢٣خالل قراءتك للنص ،أية ترجمة تجد أنھا مناسبة لفھمك لموضوع
وتقسيم اآليات؟
ً
في كل أصحاح عليك أن تقرأ الكتاب المقدس أوال وأن تحاول أن تحدد موضوعات فقراته .ثم أن تقارن
فھمك بالطبعات الحديثة.
فقط عندما نفھم قصد الكاتب األصلي ،بمتابعة منطقه وطريقة عرضه على مستوى الفقرة ،بذلك نستطيع
أن نفھم الكتاب المقدس.
الكاتب األصلي وحده كتب بوحي إلھي -وليس للقرّاء الحق بأن يغيّروا أو يعدﱢلوا النص .قرّاء الكتاب
المقدس عليھم مسؤولية تطبيق الحق الموحى به على حياتھم ويومھم.
إن المصطلحات التقنية واالختصارات يتم شرحھا وإيضاحھا بشكل كامل في الملحق  ،١و ،٢و٣
حلقة القراءة الثالثة )انظر مدخل الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسير بمثابة دليل دراسة ،بمعنى أن المسؤولية تقع عليك في تفسير الكتاب المقدس .يجب على
كل واحد منا أن يسلك في النور الذي لديه .لك أنت ،والكتاب المقدس ،والروح القدس األولوية في التفسير .يجب
أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلسة واحدة .ح ّدد المواضيع المطروحة )حلقة القراءة رقم  ،٣في مدخل الكتاب( .قارن
تقسيماتك للمواضيع مع ترجمات الكتاب المقدس العربية المألوفة أعاله .إن تقسيم الفقرات ليس من الوحي
اإللھي ،بل ھو مفتاح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
تبصرات حول السياق:
ﱡ
سياق أشعياء  ٥١يمتد إلى .١٢: ٥٢
أ-
الحظ مختلف الناس الذين يتم توجيه األوامر إليھم )أش .(١٢ :٥٢ -٤ :٥٢
ب-
ُ
َ
يَا ش ْعبِي ....يَا أ ﱠمتِي )أش (٨ -٤ :٥١
-١
صتُوا( BDB 904, KB 1151،Hiphil ) -
أ.
أ ْن ُ
اصْ ِغي( BDB 24, KB 27،Hiphil ) -
ب.
ج .اِرْ فَعُوا ُعيُونَ ُك ْم( BDB 669, KB 724،Qal ) -
د .ا ْنظُرُوا( BDB 613, KB 661،Hiphil ) -
 - 23في الجدول أع اله ،أخ ذنا تق سيمات وعن اوين الفق رات والمواض يع الموج ودة ف ي أش ھر الترجم ات العربي ة المنت شرة للكت اب المق دس ،ووض عناھا أم امكم
بطريقة سھلة تساعد على فھم كل أصحاح من ھذا السفر] .المترجم[.

١٦٩

ھـ .اِ ْس َمعُوا( BDB 1033, KB 1570،Qal ) -
يَا ِذ َرا َع الرﱠبﱢ )أش (١١ -٩ :٥١
-٢
أ .اِ ْستَ ْيقِ ِظي( BDB 734, KB 802،Qal ) -
ب .اِ ْستَ ْيقِ ِظي -كما في البند أ
جْ .البَ ِسي(BDB 527, KB 519 ،Qal ) -
د .اِ ْستَ ْيقِ ِظي -كما في البند أ
 -٣يَا أُو ُر َشلِي ُم )أش (٢٣ -١٧ :٥١
ضي Hithpolel -أو (BDB 734, KB 802) Hithpael
أ .ا ْنھَ ِ
ضي -كما في البند أ
ب .ا ْنھَ ِ
ج .قُو ِمي(BDB 872, KB 1086) Qal -
ص ْھيَوْ ُن ،يَا أُو ُر َشلِي ُم )أش (١ :٥٢
 -٤يَا ِ
َ
ْ
ْ
أ .اِستيقِ ِظي(BDB 734, KB 802) Qal -
ب .اِ ْستَ ْيقِ ِظي -كما في البند أ
جْ .البَ ِسي(BDB 527, KB 519) Qal -
دْ .البَ ِسي -كما في البند ج
 -٥أَيﱠتُھَا ْال َم ْس ِبيﱠةُ )أش (٢ :٥٢
ضي(BDB 654, KB 707) Hithpael -
أِ .ا ْنتَفِ ِ
ب .قُو ِمي(BDB 877, KB 1086) Qal -
ج .ا ْن َحلﱢي] BDB 605, KB 647) Hithpael -في النص الماسوري لدينا المذكر ولكن
 qereمؤنثة[(.
 -٦أناس غير محددين )أش  ،١٠ -٩ :٥٢تالئم البند  ٤ ،٣ ،١أو (٥
أ .أَ ِشي ِدي(BDB 822, KB 953) Qal -
ب .تَ َرنﱠ ِمي(BDB 943, KB 1247) Piel -
 -٧أناس غير محددين )أش  ،١٢ -١١ :٥٢تالئم البند  ٤ ،٣ ،١أو (٥
أ .اِ ْعت َِزلُوا(BDB 693, KB 747) Qal -
ب .اِ ْعتَ ِزلُوا -كما في البند أ
جْ .
اخ ُرجُوا(BDB 422, KB 425) Qal -
د .الَ تَ َمسﱡوا Qal -ناقص تستخدم في صيغة األمر)(BDB 619, KB 668
ھـْ .
اخ ُرجُوا -كما في البند ج
و .ت َ َ
طھﱠرُوا(BDB 140, KB 162) Niphal -
دراسة الكلمات والعبارات:
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٢ -١ :٥٢ :
ص ْھيَ ْونُ !
ستَ ْيقِ ِظي ا ْ
"١اِ ْ
سي ِع ﱠز ِك يَا ِ
ستَ ْيقِ ِظي! ا ْلبِ ِ
ُ
سة ُ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
اب َج َمالِ ِك يَا أو ُر َ
شلِي ُم ال َم ِدينة ال ُمق ﱠد َ
سي ثِيَ َ
ا ْلبِ ِ
س.
ألَنﱠهُ الَ يَ ُعو ُد يَد ُْخلُ ِك ِفي َما بَ ْع ُد أَ ْغلَفُ َوالَ نَ ِج ٌ
شلِي ُم.
سي يَا أُو ُر َ
ب .قُو ِمي ْ
اج ِل ِ
ضي ِمنَ التﱡ َرا ِ
٢اِ ْنتَ ِف ِ
َ
ُ
ُ
ص ْھيَ ْونَ ".
ا ْن َحلﱢي ِمنْ ُربُ ِط ُعنُقِ ِك أيﱠتُ َھا ا ْل َم ْ
سبِيﱠة ا ْبنَة ِ
ضي ....ا ْن َحلﱢي" .ھذه سلسلة أوامر )انظر تبصرات حول السياق،
" ٢ -١ :٥٢ا ْ
سي .....اِ ْنتَ ِف ِ
ستَ ْي ِق ِظي ....ا ْلبَ ِ
الفقرة ب( ،مثل أش  .١٧ ،٩ :٥١يقارن كثيرون بين ھذه والحالة المعاكسة التي تقع تحتھا مدينة بابل في أش
 ١ :٤٧وما تالھا.

١٧٠

س" .ال يمكن أن تشير ھذه إلى إقصاء األمم من الفداء،
١ :٥٢ھـ "ألَنﱠهُ الَ يَ ُعو ُد يَد ُْخلُ ِك فِي َما بَ ْع ُد أَ ْغلَفُ َوالَ نَ ِج ٌ
بل المعنى أنه ما من شعب وثني يمكن أن يغزو أرض الموعد مرة أخرى .قد تكون ھذه ھي مصدر اللغة
المجازية عند يوحنا في رؤ .٢٧ :٢١
٢ :٥٢
ُ
ْ
سبِيﱠة"
سميث/فاندايك-البستاني
"ال َم ْ
ُ
ْ
سبِيﱠة"
كتاب الحياة
"ال َم ْ
"األ َِ
سي َرةَ"
الكتاب الشريف
عرشك["
"اجلسي ]على
الترجمة السبعينية
ِ
عرشك[".
توافق الفولغاتا والـ  JPSOAالسبعينية في المعنى "اجلسي ]على
ِ
النص الماسوري يحوي كلمة "اجلسي" ) Qal ،BDB 442, KB 444أمر  ،בי–  ،ولكن فيما بعد في
اآلية ביה– ) ،(BDB 985تترجم "مسبية"( The UBS Text Project .يعطي كلمة "اجلسي" نسبة احتمال
متوسطة .على إسرائيل أن ينھض ويتربع على العرش.
 "ا ْن َح ﱢلي" .في النص الماسوري يأتي ھنا جمع مذكر من أمر  ، Hithpaelولكن علماء النص الماسوري
اقترحوا ) (qereوھي صيغة مفرد مؤنث.
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٦ -٣ :٥٢ :
َ
ﱡ
ض ٍة تُفكونَ «.
"٣فَإِنﱠهُ َھ َك َذا قَا َل ال ﱠر ﱡبَ » :م ﱠجانا ً بُ ْعتُ ْم َوبِالَ فِ ﱠ
سيﱢ ُد ال ﱠر ﱡب:
ألَنﱠهُ َھ َك َذا قَا َل ال ﱠ
ب ُھنَا َك .ثُ ﱠم َ
ب.
ص َر نَ َز َل َ
»إِلَى ِم ْ
ظلَ َمهُ أَشﱡو ُر بِالَ َ
ش ْع ِبي أَ ﱠوالً لِيَتَ َغ ﱠر َ
سب َ ٍ
ُ
َ
َ
ش ْع ِبي َم ﱠجاناً؟
٥فَاآلنَ َماذا لِي ُھنَا يَقُو ُل ال ﱠر ﱡب َحتﱠى أ ِخذ َ
س ِمي يُ َھانُ .
يحونَ يَقُو ُل ال ﱠر ﱡب َودَائِما ً ُك ﱠل يَ ْو ٍم ا ْ
ص ُ
ا ْل ُمتَ َ
سلﱢطُونَ َعلَ ْي ِه يَ ِ
س ِمي.
٦لِ َذ ِل َك يَ ْع ِرفُ َ
ش ْعبِ َي ا ْ
لِ َذ ِل َك ِفي َذ ِل َك ا ْليَ ْو ِم يَ ْع ِرفُونَ
أَنﱢي أَنَا ُھ َو ا ْل ُمتَ َكلﱢ ُمَ .ھئَنَ َذا«".
َ " ٣ :٥٢م ﱠجانًا بُ ْعتُ ْم" .ھذه اآلية يجب النظر إليھا على ضوء أش  .١٣: ٤٥كورش سيسمح لليھود بالعودة
أحراراً ومجانا ً .لقد غيّر كورش السياسة المعتمدة في كل من أشور وبابل .فسمح للشعوب المحتلة بأن تعود إلى
ديارھا وتعيد بناء ھياكلھا القومية .كانت ھذه طريقته في استعادة النظام إلى إمبراطوريته وأيضا ً ألنه كان يؤمن
بالخرافات ويريد من جماعات الناس العائدة أن تصلّي إلى آلھتھا من أجله ومن أجل خلفائه.
 .٥ -٤ :٥٢أش  ٥ :٥٢تشير إلى السبي البابلي رغم عدم ذكر بابل باالسم .ھذه اآليات تنظر إلى االضطھاد
الماضي )أي مصر وأشور( .الھوتيا ً سُبيت إسرائيل ويھوذا بسبب خطيئتھما ضد الرب )أش ٢٤ -٢٢ :٤٣؛
.(١ :٥٠
ص َر ....أَشﱡو ُر" .كان ھذان عدوي اليھود السابقين قبل بابل )أش  ٥ :١٠وما تالھا(.
ِ " ٤ :٥٢م ْ
 .٥ :٥٢ھناك طرق عديدة ننظر فيھا إلى النص العبري.
الحكام )" ْال ُمتَ َسلﱢطُونَ " Qal ، BDB 605, KB 647،اسم فاعل(
-١
صيحُونَ /ينوحون" ) Hiphil ،BDB 410, KB 413ناقص(
أ-
قادة أورشليم الذين "يَ ِ
على سقوط أورشليم.
قادة بابل الذين "يسخرون" من سقوط أورشليم.
ب-
س ِمي يُ َھانُ " .ھذا الفعل ) (BDB 610, KB 658ھو صيغة نادرة من .Hithpolel
 "دَائِ ًما ُك ﱠل يَ ْو ٍم ا ْ
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كان اسم ﷲ مرتبطا ً بحالة إسرائيل .ﷲ سيتصرف ،ليس بسبب صالح إسرائيل بل بسبب اسمه )أش :٤٨
١١؛ حز ٤٤ ،٢٢ ،١٤ ،٩ :٢٠؛ ٢٣ -٢٢ ،٢٠ -١٩ :٣٦؛ دا ١٩ -١٧ :٩؛ رو .(٢٤ :٢
 .٦ :٥٢تحرير الرب لشعبه سيجعلھم يعرفون أنه أعاد تأسيس العھد .واسمه سيرتفع ويتعظم من جديد.
موضوع خاص" :اسم" الرب/يھوه
استخدام "االسم" بدالً من الرب يوازي استخدام كلمة "مالك" في خر  ،٣٣ -٢٠ :٢٣حيث يُقال "ا ْس ِمي
فِي ِه" .نفس االستبدال يمكن أن نراه في استخدام عبارة "مجده" )يو ١٣ :١؛  .(٢٢ :١٧كل ھذه محاوالت
لتخفيف الحضور الشخصي الوصفي التجسيدي للرب )خر ١٦ -١٣ :٣؛  .(٣ :٦بالتأكيد يتم الكالم عن الرب
بكلمات بشرية ،ولكن كان من المعروف أنه كان حاضراً روحيا ً من خالل كل الخليقة ) ١مل ٢٧ :٨؛ مز :١٣٩
١٦ -٧؛ إر ٢٤ :٢٣؛ أع  ٤٩ :٧التي تقتبس من أش .(١ :٦٦
ھناك عدة أمثلة عن "االسم" الذي يمثل جوھر الرب اإللھي وحضوره الشخصي.
 -١تث ٥ :١٢؛  ٢صم ١٣ :٧؛  ١مل ٣ :٩؛ ٣٦ :١١
 -٢تث ٥٨ :٢٨
 -٣مز ١١ :٥؛ ١٧ :٧؛ ١٤ :٩١؛ ٣ :١٠٥؛ ٢١ :١٤٥
 -٤أش ٩ :٤٨؛ ٦ :٥٦
 -٥حز ٤٤ :٢٠؛ ٢١ :٣٦؛ ٧ :٣٩
 -٦عا ٧ :٢
 -٧يو ٢٦ ،١١ ،٦ :١٧
مفھوم "الدعاء" )أي عبادة( باسم الرب نراھا باكراً في التكوين.
 ،٢٦ :٤ -١نسل شيث
 ،٨ :١٢ -٢إبراھيم
 ،٤ :١٣ -٣إبراھيم
 ،١٣ :١٦ -٤ھاجر
 ،٣٣ :٢١ -٥إبراھيم
 ،٢٥ :٢٦ -٦اسحاق
وفي الخروج:
ﱠ
َ
َ
ْ
ك
م
س
ا
ب
م
ل
ك
ت
أ
،
٢٣
-٢٢ :٥ -١
َ ِ ِ َ
ض
ِ ،١٦ :٩ -٢لي ُْخبَ َر بِا ْس ِمي فِي ُكلﱢ األرْ ِ
اطالً )ال ١٢ :١٩؛ تث ١١ :٥؛ ١٣ :٦؛ (٢٠ :١٠
 ،٧ :٢٠ -٣ال تَ ْن ِط ْق بِاس ِْم الرﱠبﱢ إِل ِھ َ
ك بَ ِ
 ،٢٤ :٢٠ -٤فِيھَا اصْ نَ ُع ال ْس ِمي ِذ ْكرا )تث ٥ :١٢؛ (٢ :٢٦
 ،٢١ -٢٠ :٢٣ -٥مالك )"ألن ا ْس ِمي فِي ِه"(
 ،٧ -٥ :٣٤ -٦موسى ينادي )أو "يدعو"( باسم الرب .ھذه إحدى النصوص القليلة جداً التي تصف شخص
الرب )نح ١٧ :٩؛ مز ٨ :١٠٣؛ يوء (١٣ :٢
أن تعرف شخصا ً باالسم يعني ضمنا ً عالقة حميمية )خر (٣٣:١٢؛ موسى يعرف اسم الرب وفي ،١٧ :٣٣
الرب يعرف اسم موسى .ھذا ھو السياق الذي تظھر فيه إرادة موسى بأن يرى مجد ﷲ )اآلية  ،(١٨ولكن ﷲ
يسمح له بأن يرى "صالحه" )اآلية  ،(١٩والذي يوازي "االسم" )اآلية .(١٩
على بني إسرائيل أن يدمروا "أسماء" آلھة كنعان )تث  (٣ :١٢وأن يدعوا باسمه )تث ١٣ :٦؛ ٢٠ :١٠؛
 (٢ :٢٦في الموضع الخاص الذي جعل اسمه يسكن فيه )خر ٢٤ :٢٠؛ تث ٢١ ،١١ ،٥ :١٢؛ .(٢ :٢٦
ﷲ له مخطط عالمي يتضمن اسمه.
 -١تك ٣ :١٢
 -٢خر ١٦ :٩
 -٣خر ٦ -٥ :١٩
 -٤تث ٥٨ ،١٠ :٢٨
 -٥ميخا ٥ -١ :٤
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 "فِي ذلِكَ ا ْليَ ْو ِم" .انظر الموضوع الخاص من التفسير على أنبياء القرن الثامن أدناه.
موضوع خاص :ذلِ َك ا ْليَ ْوم
ك ْاليَ ْو ِم" ھو طريقة استخدمھا أنبياء القرن الثامن للتكلم عن افتقاد ﷲ )حضوره(
ھذه العبارة "فِي ذلِ َ
ألجل الدينونة واالسترداد كليھما.
ھوشع
سلباً
إيجاباً
٥ :١
١١ :١
٣ :٢
١٥ :٢
١٦ :٢
١٨ :٢ ٢١ :٢
٩ :٥
٥ :٧
٥ :٩

عاموس
سلبا ً
إيجابا ً
(٢) ١٤ :١
١٦ :٢
١٤ :٣
٣ :٦
٣ :٨
(٢) ٩ :٨
١٠ :٨
١٣ :٨
١١ :٩

إيجابا ً

ميخا

سلبا ً
٤ :٢
٦ :٣

٦ :٤
١٠ :٥
٤ :٧
(٢) ١١ :٧
١٢ :٧

١٤ :١٠

ھذا النموذج مألوف عند األنبياء .ﷲ سيتعامل مع موضوع الخطيئة في الوقت المالئم ،ولكنه يوفر فرصة
يوم للتوبة والمغفرة ألولئك الذين يغيرون قلوبھم وتصرفاتھم .ھدف ﷲ في الفداء واالستعادة سيتحقق .سيكون
لديه شعب يعكس شخصه .ھدف الخليقة )الشركة بين ﷲ والبشر( سوف يتحقق.

"ھأَنَ َذا"
سميث/فاندايك-البستاني
َ
"أنَا ُھنَا"
كتاب الحياة
َ
"أنﱢي ُھنَا"
الكتاب الشريف
َ
َ
َ
"أنا ُھنا"
الترجمة السبعينية
"إنه أنا"
الترجمة البسيطة
ھذه العبارة عادة ما تكون جواب اإليمان من إنسان خاطبه ﷲ )تك ١١ ،١ :٢٢؛ خر ٤ :٣؛ أش .(٨ :٦
إنه يدل على أن الشخص متوافر ومستعد ليصنع مشيئة ﷲ .ولكن في أشعياء فقط تستخدم ھذه العبارة على لسان
ﷲ ما يدل عل حضوره وقوته وقدرته على القيام بما وعد به )أش ٩ :٥٨؛ .(١ :٦٥
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١٠ -٧ :٥٢ :
سال ِمَ
ال قَ َد َم ِي ا ْل ُمبَ ﱢ
ش ِر ا ْل ُم ْخبِ ِر بِال ﱠ
"َ ٧ما أَ ْج َم َل َعلَى ا ْل ِجبَ ِ
ص
ا ْل ُمبَ ﱢ
ش ِر ِبا ْل َخ ْي ِر ا ْل ُم ْخبِ ِر ِبا ْل َخالَ ِ
ص ْھيَ ْونَ » :قَ ْد َملَ َك إِلَ ُھ ِك!«
ا ْلقَائِ ِل لِ ِ
َ
ص ْوتَ ُھ ْم.
يك .يَ ْرف ُعونَ َ
َ ٨
ص ْوتُ ُم َراقِ ِب ِ
َ
ﱠ
ﱠ
ص ُرونَ َع ْينا ً لِ َع ْي ٍن
يَتَ َرن ُمونَ َمعا ً ألن ُھ ْم يُ ْب ِ
ص ْھيَ ْونَ .
وع ال ﱠر ﱢب إِلَى ِ
ِعن َد ُر ُج ِ
ش ِلي َم
شي ِدي تَ َرنﱠ ِمي َمعا ً يَا ِخ َر َب أُو ُر َ
٩أ َ ِ
ُ
شلِي َم.
ش ْعبَهُ .فَدَى أو ُر َ
ب قَ ْد َع ﱠزى َ
ألَنﱠ ال ﱠر ﱠ
س ِه
١٠قَ ْد َ
اع قُ ْد ِ
ش ﱠم َر ال ﱠر ﱡب عَنْ ِذ َر ِ
ون ُك ﱢل األُ َم ِم
أَ َما َم ُعيُ ِ
فَتَ َرى ُك ﱡل أَ ْ
ص إِلَ ِھنَا".
ض َخالَ َ
ط َر ِ
اف األَ ْر ِ
 .٩ -٧ :٥٢ھذه اآليات تستخدم االستعارة من ) (١رسول رسمي يأتي بخبر سار )أش  (٧ :٥٢و) (٢الخفير
المراقب )أش  (٨ :٥٢على البوابة يعلن الخبر لكل المدينة .المدينة ھي صھيون؛ الخبر السار ھو أن الرب يمك
من جديد على شعبه المستعاد.
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 .٧ :٥٢الفعل العبري "يُب ّشر/ينقل الخبر السار" ) Piel ،BDB 142, KB 163اسم فاعل  ،مرتين( يُشار إليه
في رو  ١٥ :١٠عند الكالم عن "بشرى" إنجيل يسوع المسيح )أش .(١٢ :٥٣ -١٣ :٥٢
 الحظ الموازاة بين األخبار السارّة المعلنة:
ال ﱠسالَم )(BDB 1022
-٢
ْ
السعادة/ال َخيْر )(BDB 373 I
-٣
ْ
َ
ال َخالص )(BDB 447
-٤
موضوع خاص :سالم )(SHALOM
الكلمة العبرية ) (BDB 1022, KB 1532ھي مألوفة ومشتركة في نصوص سامية متشابھة.
أ -األ ّكادية
 -١أن يكون بدون أذى
 -٢أن يبقى سليما ً معافى
 -٣أن يكون في حالة جيدة
ب -أوغاريتية )كنعانية(
 -١أ يكون بدون أذى
 -٢سليم معافى
ج -العربية
 -١أن يكون في صحة جيدة
 -٢أن يكون في حالة سعيدة
د -اآلرامية
 -١أن يكون كامالً مكتمالً
 -٢أن يأتي إلى نھاية/اكتمال
 -٣يعقد سالما ً
 -٤يبقى بدون أذى
ھـ -دالالت المعنى في العبرية.
 -١كمال
 -٢اكتمال
 -٣الخير
 -٤السالم
ً
كلمة ) (shalomاليوم ھي تحية في العبرية وأيضا عبارة وداع .ال تزال تدل على غياب الشر وحضور
الخير )الرضا في الحياة( .إنھا تدل على حالة فكرية من الطمأنينة والرضا والقناعة.
 "قَ ْد َملَكَ إِل ُھ ِك" .ھذا ) Qal،BDB 573, KB 590تام( تحقيق ألش  .٢٣ :٢٤قد يمثل انعكاسا ً لليتورجيا
معروفة عند بني إسرائيل )مز ١ :٩٣؛ ١٠ :٩٦؛ ١ :٩٧؛ .(١ :٩٩
٨ :٥٢
ً
ص ُرونَ َع ْينا لِ َع ْي ٍن"
سميث/فاندايك-البستاني
"يُ ْب ِ
ً
ش َھدُونَ ِعيَانا"
"يَ ْ
كتاب الحياة
"يَ َر ْونَ بِ ُعيُو ِن ِھ ْم"
الكتاب الشريف
يقول " JPSOAستراه كل عين".
ً
ً
ْصرُونَ َع ْينًا لِ َعي ٍْن" .ويق ّدم  Leupoldشرحا وافيا على ھذه النقطة في
ويحوي النص الماسوري على عبارة "يُب ِ
تفسيره ألشعياء.
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"عبارة ) َع ْينًا لِ َعي ٍْن( في العبرية ال تعني ن ّدية بل تعني تقاربا ً بين
شخصين لدرجة أن كالً منھما يستطيع أن يرى حتى البياض في عين
اآلخر وھو يدنو منه" )ص.(٢١٩ .
 .١٠ :٥٢لقد أسس الرب شعب إسرائيل ليكون مملكة من الكھنة للعالم )تك ٣ :١٢؛ خر  .(٦ -٤ :١٩ولكن عدم
أمانته للعھد استلزم دينونة ﷲ عليه ،ولذلك فإن العالم لم ي َر شخصية ﷲ الحقيقية .بتحرير ﷲ إلسرائيل من
السبي ،فإن مصر أوالً ،ثم أشور ،واآلن بابل ،وكل شعوب األرض سترى قوة ﷲ ومحبته وبركته.
ْس ِه" .ھذا الفعل ) Qal ،BDB 362, KB 359تام( ھو استعارة وصفية تجسيدية
" َ
اع قُد ِ
ش ﱠم َر ال ﱠر ﱡب عَنْ ِذ َر ِ
)انظر الموضوع الخاص على أش  (٢ :٤١تدل على الرب يستعد للعمل/التحرير )حز .(٧ :٤
اع َم ْم ُدو َد ٍة" على نفس األعمال اإللھية )خر ٦ :٦؛ تث ٣٤ :٤؛ ١٥ :٥؛ .(٨ :٢٦
غالبا ً ما تدل عبارة " ِذ َر ٍ
 "أَ َما َم ُعيُو ِن ُك ﱢل األُ َم ِم" .ھذه موازاة للعبارة التالية "ترى ُكلﱡ أَ ْ
ض" .وھذه أيضا ً موازاة لعبارة
ط َر ِ
اف األَرْ ِ
"يَ َراهُ ُكلﱡ بَ َش ٍر" )أش ٥ :٤٠؛ الحظ أيضا ً يوء  ٢٨ :٢لصورة مجازية عالمية أخرى(.
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١٢ -١١ :٥٢ :
"١١اِ ْعتَ ِزلُوا .ا ْعتَ ِزلُواْ .
اخ ُر ُجوا ِمنْ ُھنَاكَ .
سوا نَ ِجسا ًْ .
س ِط َھا.
الَ تَ َم ﱡ
اخ ُر ُجوا ِمنْ َو َ
تَطَ ﱠھ ُروا يَا َحا ِملِي آنِيَ ِة ال ﱠر ﱢب.
ْ
١٢ألَنﱠ ُك ْم الَ ت َْخ ُر ُجونَ بِا ْل َع َجلَ ِة َوالَ تَذ َھبُونَ ھَا ِربِينَ .
سائِ ٌر أَ َما َم ُك ْم
ألَنﱠ ال ﱠر ﱠ
ب َ
ساقَتَ ُك ْم".
َوإِلَهَ إِ ْ
س َرائِي َل يَ ْج َم ُع َ
 .١٢ -١١ :٥٢ھذه اآليات تستخدم توجيھات ﷲ للكھنة )أش ١١ :٥٢د( كطريقة للتأكيد لكل شعب العھد على أن
ﷲ معھم ومن أجلھم )أش  .(١٢ :٥٢إنھا تحذير مبطن ليتركوا العبادة الوثنية في بالد الرافدين .العائدون
سيأخذون اآلنية من ھيكل الرب معھم )عزرا ١١ -٥ :١؛ ١٤ :٥؛ ٨ :٦؛ الحظ أيضا ً  ٢أخ  :٤حيث يتم
وصفھا( .لقد تركوا بابل كما كانوا قد تركوا مصر )خر ٢ :١١؛  (٣٦ -٣٥ :١٢بان أخذوا غنائم األرض معھم
)رمز ھزيمة األمة وآلھتھا(.
أسئلة للمناقشة:
ھذا دليل دراسة تفسيرية ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب المقدس .على كل واحد منا
ك َ
أنت والكتاب المقدس والروح القدس األوليّة في التفسير .ويجب أال
أن يسير في النور المعطى لنا .وبالتالي فل َ
تتخلى عن ھذا لصالح مفسّر ما أو معلّق ما.
أسئلة المناقشة ھذه موضوعة لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة في ھذا القسم من
السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢ ضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
لماذا يستخدم أشعياء دعوة إبراھيم لتشجيع اليھود في السبي؟
-١
كيف يشجع التكوين والخروج بني إسرائيل ويھوذا المسبيين؟
-٢
لمن تشير اآلية أش ١٦ :٥١؟
-٣
كيف استخدم ﷲ إسرائيل ليصل إلى األمم؟
-٤
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Isaiah 53
أشعياء ٥٣
تقسيم المقاطع والفقرات في الترجمات الحديثة
العربية المشتركة
الكتاب الشريف
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
عبد ﷲ يتألم ويتمجد عبد الرب المتألم
عبد الرب المتألم
عبد الرب يتألم ويتمجد
والممجد
١٢ -١ :٥٣
١٢ -١ :٥٣
١٢ -١ :٥٣
١٢ -١ :٥٣
* رغم أن تقسيم نص الكتاب المقدس إلى فقرات وتقسيمات ليس من الوحي اإللھي ،إال أن تقسيم المقاطع
والفقرات ھي المفتاح لفھم ومتابعة قصد الكاتب األصلي .كل ترجمة معاصرة قامت بتقسيم وتلخيص تقسيمات
الفقرات كما ارتأى الناشر .كل مقطع فيه موضوع ،أو حقيقة ،أو فكرة محورية .وكل طبعة للكتاب المقدس لھا
وجھة نظر خاصة بھا في تقسيم المواضيع .٢٤خالل قراءتك للنص ،أية ترجمة تجد أنھا مناسبة لفھمك لموضوع
وتقسيم اآليات؟
ً
في كل أصحاح عليك أن تقرأ الكتاب المقدس أوال وأن تحاول أن تحدد موضوعات فقراته .ثم أن تقارن
فھمك بالطبعات الحديثة.
فقط عندما نفھم قصد الكاتب األصلي ،بمتابعة منطقه وطريقة عرضه على مستوى الفقرة ،بذلك نستطيع
أن نفھم الكتاب المقدس.
الكاتب األصلي وحده كتب بوحي إلھي -وليس للقرّاء الحق بأن يغيّروا أو يعدﱢلوا النص .قرّاء الكتاب
المقدس عليھم مسؤولية تطبيق الحق الموحى به على حياتھم ويومھم.
إن المصطلحات التقنية واالختصارات يتم شرحھا وإيضاحھا بشكل كامل في الملحق  ،١و ،٢و٣
حلقة القراءة الثالثة )انظر مدخل الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسير بمثابة دليل دراسة ،بمعنى أن المسؤولية تقع عليك في تفسير الكتاب المقدس .يجب على
كل واحد منا أن يسلك في النور الذي لديه .لك أنت ،والكتاب المقدس ،والروح القدس األولوية في التفسير .يجب
أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلسة واحدة .ح ّدد المواضيع المطروحة )حلقة القراءة رقم  ،٣في مدخل الكتاب( .قارن
تقسيماتك للمواضيع مع ترجمات الكتاب المقدس العربية المألوفة أعاله .إن تقسيم الفقرات ليس من الوحي
اإللھي ،بل ھو مفتاح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
تبصرات حول السياق:
ﱡ
ھذا نص أساسي لفھم العھد الجديد لخدمة وتطابق يسوع مع عبد الرب المتألم .الحظوا المواضع
أ-
التي تم االقتباس منھا أو اإلشارة إليھا في العھد الجديد.
-١
أش  -١٥ :٥٢رو ٢١ :١٥
أش  -١ :٥٣رو ١٦ :١٠؛ يو ٣٨ :١٢
-٢
أش  -٣ :٥٣لو ) ٣٣ -٣١ :١٨تلميح(؛ مر ) ٣٤ -٣٣ :١٠تلميح(؛ يو ١١ -١٠ :١
-٣
)تلميح(.
أش  -٤ :٥٣مت ١٧ :٨؛  ١بط ) ٢٤ :٢تلميح(.
-٤
 - 24في الجدول أع اله ،أخ ذنا تق سيمات وعن اوين الفق رات والمواض يع الموج ودة ف ي أش ھر الترجم ات العربي ة المنت شرة للكت اب المق دس ،ووض عناھا أم امكم
بطريقة سھلة تساعد على فھم كل أصحاح من ھذا السفر] .المترجم[.
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أش  -٥ :٥٣رو ) ٢٥ :٤تلميح(؛  ١كور ) ٣ :١٥تلميح(؛ عب ) ٢٨ :٩تلميح(؛  ١بط :٢
-٥
) ٢٥ -٢٤تلميح(.
أش  ١ -٦ :٥٣بط ) ٢٥ :٢تلميح(.
-٦
-٧
أش  -٨ -٧ :٥٣مت ) ٦٣ :٢٦تلميح(؛ مت ) ١٤ -١٢ :٢٧تلميح(؛ مر ) ٦١ :١٤تلميح(؛
مر ) ٥ :١٥تلميح(؛ لو ) ٩ :٢٣تلميح(؛ يو )٩ :١٩تلميح(؛ أع ) ٣٣ -٣٢ :٨اقتباس(؛ ١
بط ) ٢٣ :٢تلميح(.
أش  -٩ :٥٣مت ) ٦٠ -٥٧ :٢٧تلميح(؛  ١بط ) ٢٢ :٢تلميح(
-٨
أش  - ١٠ :٥٣يو ) ٢٩ :١تلميح(؛ مر ) ٤٥ :١٠تلميح(
-٩
 -١٠أش  – ١١ :٥٣يو )١٨ -١٤ :١٠تلميح(؛ رو ) ١٩ ،١٨ :٥تلميح(؛  ١بط ) ٢٤ :٢تلميح(
 -١١أش  – ١٢ :٥٣لو ٣٧ :٢٢؛  ٢كور ) ٢١ :٥تلميح(؛ فيل ) ٧ ،٦ :٢تلميح(
يدھشني أن ھذا النص االستبدالي الواضح ال يتم اقتباسه بشكل مباشر أكثر في العھد الجديد.
ب-
ً
إن تحيزي إلى كوني مسيحي إنجيلي يبدو واضحا في فھمي لھذا السياق .فبالنسبة لي يجب تفسير العھد القديم
على ضوء زمانه نفسه )أي قصد الكاتب( ،ولكن أيضا ً باستخدام الكتاب المقدس ) ٢تيم  ،(١٦ :٣علينا قراءة
العھد القديم من خالل إعالن يسوع والرسل.
ج -أعتقد أن من الطرق الناجعة لمقاربة ھذا النشيد/القصيدة القوية ذات المعنى الفريد من العھد القديم
ھي:
 -١تحديد اإلستروفات
 -٢تحديد المتكلم
 -٣تحديد رؤوس أقالم للرسالة
دراسة الكلمات والعبارات:
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١٥ -١٣ :٥٢ :
سا َمى ِج ّداً.
"ُ ١٣ھ َو َذا َع ْب ِدي يَ ْعقِ ُل يَتَ َعالَى َويَ ْرتَ ِقي َويَتَ َ
َش ِم ْن َك َكثِي ُرونَ .
َ ١٤ك َما ا ْن َدھ َ
َ
َ
ْ
سداً أ ْكث َر ِمنَ ال ﱠر ُج ِل
َكانَ َم ْنظَ ُرهُ َك َذا ُمف َ
صو َرتُهُ أَ ْكثَ َر ِمنْ بَنِي آ َد َم.
َو ُ
َ
ْ
َ
ض ُح أُ َمما ً َك ِثي ِرينَ .
ن
ي
ا
ذ
ك
ھ
١٥
َ
َ ِ
َ
َ
ْ
س ﱡد ُملُو ٌك أف َوا َھ ُھ ْم
ِمنْ أ ْجلِ ِه يَ ُ
ص ُروا َما لَ ْم يُ ْخبَ ُروا بِ ِه
ألَنﱠ ُھ ْم قَ ْد أَ ْب َ
س َم ُعوهُ فَ ِھ ُموهُ".
َو َما لَ ْم يَ ْ
" ١٣ :٥٢يَ ْعقِ ُل" .ھذا الفعل ) Hiphil،BDB 968, KB 1328ناقص( له داللتان.
أن يف ّكر ،ينتبه إلى ،يتأمل مليا ً في -أش ٢٠ :٤١؛ ١٨ :٤٤؛ تث ٢٩ :٣٢؛ مز ٩ :٦٤
-١
يتعالى" ،ينجح" ١ -صم ١٥ :١٨؛ أش ١٣ :٥٢؛ إر ١١ :٢٠؛ ٥ :٢٣
-٢
السؤال ھو أي من ھذه ھي الموازاة األفضل لسلسلة األفعال "يتعالى"" ،يرتقي" ،و"يتسامى".
ھل العبد سوف:
يُس َمع إليه
-١
يرتقي
-٢
كالھما يالئمان سياق أشعياء ،األصحاحات .٥٥ -٤٤
سا َمى ِج ًّدا" .سلسلة األفعال المتتالية ھذه والمترادفة في المعنى تكثّف الفكرة.
 "يَتَ َعالَى َويَ ْرتَقِي َويَتَ َ
سيَتَ َعالَى Qal ،BDB 926, KB 1202) -ناقص ،أش ١ :٦؛ (١٥ :٥٧
-١
سيَرْ تَقِي Niphal،BDB 669, KB 724) -تام] ،مع  ،[wawأش ١ :٦؛ ١٠ :٣٣؛ (١٥ :٥٧
-٢
ً
ّ
-٣
سيَتَ َسا َمى ِجدا Qal،BDB 146, KB 170) -تام] ،مع  ،[wawأش (١٦ :٥
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١٤ :٥٢
ْ
ْ
َش ِمنكَ َكثِي ُرونَ "
سميث/فاندايك-البستاني
"ان َدھ َ
ش ِم ْنهُ َكثِي ُرونَ "
ھ
د
"
كتاب الحياة
ُ ِ َ
الكتاب الشريف
س فَ ِزعُوا ِم ْنهُ"
" َكثِي ٌر ِمنَ النﱠا ِ
"كانوا مندھشين من َك"
الترجمة السبعينية
"منذھلين منه"
الترجمة البسيطة
النص الماسوري يحوي "منك")"أنت" ליךע( )وكذلك السبعينية( ،وأما الترجوم وبعض الترجمات السريانية
فتقول "منه" )"ھو" עליו( .ھذا وإن  The UBS Text Projectيعطي لـ "منك" نسبة موثوقية متوسطة.
ھناك سالسة بين التركيز الجماعي )"أنت"( والفردي )"ھو"( في أناشيد العبد .الفرد اإلسرائيلي المثالي دفع
الثمن ألجل إسرائيل الجماعي )أش  (٧ :٥٣والبشرية جمعاء.
 "شعبي" .ال تُو َجد ھذه في النص الماسوري العبري .العبد ال يتطابق مع إسرائيل الجماعي بل مع الفرد
اإلسرائيلي المثالي.
 " َكانَ َم ْن َ
ب يسوع بشدة ،بدون أن
سدًا أَ ْكثَ َر ِمنَ ال ﱠر ُج ِلَ ،و ُ
ُر َ
ظ ُرهُ َك َذا ُم ْف َ
صو َرتُهُ أَ ْكثَ َر ِمنْ بَ ِني آ َد َم" .لقد ض ِ
يعرفوه ،أوالً على يد السنھدريم ومن ثم على يد الجنود الرومان .استخدم الربانيون ھذه اآلية ليقولوا أن المسيا
سيكون لديه برص.

ض ُح"
سميث/فاندايك-البستاني
"يَ ْن ِ
ْ
"يُذ ِھ ُل"
كتاب الحياة
َ
ْ
"تَنذ ِھ ُل"
الكتاب الشريف
" ُمذھَل"
الترجمة السبعينية
"يُط ﱠھر"
الترجمة البسيطة
ھذه الكلمة مرتبطة بالذبائح ) Hiphil ،BDB 633 I, KB 683ناقص ،خر ٢١ :٢٩؛ ال ٦ :٤؛ ١١ :٨؛ :١٤
 .(٧العديد من الترجمات الحديثة تحوي "ينذھل/يجفل" ) ، BDB 633 IIأي "يجعلك تثب"( ،وھي تأتي من
جذر عربي .وھذا يتوافق مع ما جاء في السبعينية والفولغاتا.
السؤال ھو" :ما الذي يسمعه الملوك ويرونه؟"
إنسانا ً مشوھا ً ) َم ْنظَ ُرهُ َك َذا ُم ْف َسدًا( )أش ١٤ :٥٢؛ (٥ :٥٣
-١
إنسانا ً متعالياً ،راقياً ،ومتساميا ً جداً )أش (١٣ :٥٢
-٢
ھل الفعل في أش  ١٥ :٥٢يعني:
يجفل/ينذھل من الفرح
-١
يجفل من الصدمة
-٢
ْ
ينض ُح كذبيحة )أش (١٠ ،٥ -٤ :٥٣
-٣
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٣ -١ :٥٣ :
ب؟
ص ﱠد َ
ق َخبَ َرنَا َولِ َم ِن ا ْ
ستُ ْعلِنَتْ ِذ َرا ُع ال ﱠر ﱢ
"َ ١منْ َ
َ
َ
س ٍة
ض يَابِ َ
ق ِمنْ أ ْر ٍ
خ َو َك ِع ْر ٍ
٢نَبَتَ قُدﱠا َمهُ َكف ْر ٍ
صو َرةَ لَهُ َوالَ َج َما َل
الَ ُ
شتَ ِھي ِه.
فَنَ ْنظُ َر إِلَ ْي ِه َوالَ َم ْنظَ َر فَنَ ْ
س
ُ ٣م ْحتَقَ ٌر َو َم ْخ ُذو ٌل ِمنَ النﱠا ِ
اع َو ُم ْختَبِ ُر ا ْل ُح ْز ِن
َر ُج ُل أَ ْو َج ٍ
ستﱠ ٍر َع ْنهُ ُو ُجو ُھنَا ُم ْحتَقَ ٌر فَلَ ْم نَ ْعتَ ﱠد بِ ِه".
َو َك ُم َ
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ق َخبَ َرنَا" .ليس معروفا ً تماما ً من ھو المتكلّم ھنا وھو جمع ،ولكن ربما يكون ) (١البقية اليھودية
ص ﱠد َ
 " َمنْ َ
ّ
األمينة أو ) (٢األنبياء .من الواضح أن قليلين ھم أولئك الذين فھموا فكرة المسيا المتألم )يو ٣٨ :١٢؛ رو :١٠
 .(١٦ولكن يوما ً ما ملوك األرض سيفھمون )أش  ١٥ :٥٢وفيل .(١١ -٦ :٢
ق" ) Hiphil ،BDB 52, KB 63تام( انظر الموضوع الخاص على أش .٣ :٤٢
ص ﱠد َ
بالنسبة لكلمة " َ
ع ال ﱠر ﱢب".ھذه عبارة وصف تجسيدي )أش ٩ :٥١؛ ١٠ ،٩ :٥٢؛ تث  ،١٥ :٥انظر الموضوع الخاص
 " ِذ َرا ُ
على أش  (٢ :٤١تدل على أعمال الرب ،وتشمل ھنا خدمة العبد.
خ" .ھذا ) .(BDB 413تدل ھذه ) (BDB 413إلى بداياته غير الجلية الواضحة .ولھا عالقة
َ " ٢ :٥٣كفَ ْر ٍ
ً
ُ
داللية بالكلمة المسيانية "غصْ ُن" ) ،BDB 666أش ٢ :٤؛  .(١٠ ،١ :١١تستخدمان كالھما معا في أش :١١
.١
موضوع خاص :يسوع الناصري:
ھناك كلمات يونانية عديدة مختلفة يستخدمھا العھد الجديد ليشير بدقة إلى يسوع المسيح.
 -١كلمات العھد الجديد:
أ :(Nazareth) -الناصرة -المدينة في الجليل )انظر لوقا ٢٦ :١؛ ٥١ ،٣٩ ،٤ :٢؛ ١٦ :٤؛
أعمال  .(٣٨ :١٠ال تُذكر المدينة في المصادر المعاصرة ،ولكنھا ُو ِجدت في نقوش الحقة.
أن يكون يسوع من الناصرة لم يكن تكريما ً أو مصدر مديح )انظر يوحنا .(٤٦ :١
العالمة فوق صليب يسوع ،والتي كانت تذكر اسم ھذا المكان ،كانت مصدر ازدراء لليھود.
ب -(Nazarēnos) -يبدو أنھا تشير أيضا ً إلى موقع جغرافي )انظر لوقا ٣٤ :٤؛ .(١٩ :٢٤
ج -(Nazōraios) -ربما تشير إلى مدينة ،ولكن قد تكون تالعبا ً في األلفاظ على الكلمة
المسيانية العبرية التي تعني "غصن" ) ، netzerانظر أشعياء ٢ :٤؛ ١ :١١؛ ٢ :٥٣؛ إرميا ٥ :٢٣؛ ١٥ :٣٣؛
زكريا ٨ :٣؛ ١٢ :٦؛ و .(١٦ :٢٢يستخدم لوقا ھذه الكلمة في الحديث عن يسوع في  ٣٧ :١٨وأعمال ٢٢ :٢؛
٦ :٣؛ ١٠ :٤؛ ١٤ :٦؛ ٨ :٢٢؛ ٥ :٢٤؛ .٩ :٢٦
د -عطفا ً على البند ج ،كلمة  ،nāzirالتي تعني "منذور أو مكرّس" بقسم أو بنذر.
 -٢االستخدام التاريخي خارج إطار العھد الجديد .ھذا االسم له استخدامات تاريخية أخرى.
أ -كان يشير إلى جماعة ھرطوقية يھودية )ما قبل المسيحية( )باآلرامية .(nāsōrayyā
ب -كان يُستخدم في األوساط اليھودية ليصف المؤمنين بالمسيح )انظر أعمال ١٤ ،٥ :٢٤؛
.(nosri ،٢٢ :٢٨
ج -صار االسم ھو الكلمة المألوفة لإلشارة إلى المؤمنين في الكنائس السورية )اآلرامية( .أما
كلمة "مسيحي" فقد استُخدمت في الكنائس اليونانية للداللة على المؤمنين.
د -أحيانا ً بعد سقوط أورشليم ،الفريسيون الذين تجمعوا من جديد بعد جمنيا وحرضوا على فصل
رسمي بين المجمع )اليھودي( والكنيسة .ونجد نموذجا ً من صيغ اللعنة ضد المسيحيين في "البركات الثمانية
عشر" في )٢٨ ،(Berakothب٢٩ -أ ،الذي يدعو المؤمنين "ناصريين".
"أال فليتالشى الناصريون والھراطقة بلمح البصر؛ ولينمحوا من سفر الحياة وال يُكتَبَ ّن اس ُمھم
مع المؤمنين األمناء".
ھـ  -استخدم االس َم يوستينوس الشھيد ،١ :١٢٦ ،(Dial) ،الذي استخدم كلمة أشعياء )(netzer
عن يسوع.
 -٣رأي الكاتب:
يدھشني ھذا االستخدام المتنوع اللفظ والتھجئة لالسم ،رغم أني أعلم أن ھذا ليس بغريب عن
العھد القديم كما يھجّأ اسم "يشوع" بعدة أشكال في اللغة العبرية .ولكن نظراً إلى:
أ -الترابط اللصيق مع كلمة "غصن" المسيانية
ب -المركب مع سياق الكالم السلبي
ج -وقلة أو انعدام الشھادة على مدينة ناصرة الجليل
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د -وأن االسم جاء على لسان روح شرير بمعنى أخروي )أي" ،ھل أتيت لتھلكنا"؟(
فإني ال أزال غير متأكد من النعنى الدقيق للكلمة.
من أجل مراجع واسعة عن دراسة ھذه المجموعة من المفردات انظروا ) Colin Brown
 ،((ed.), New International Dictionary of New Testament Theologyالمجلد  ،٢الصفحة
 ،٣٤٦أو ) ،(Raymond E. Brown, Birthالصفحات .٢٢٥ -٢٢٣ ،٢١٣ -٢٠٥
صو َرةَ لَهُ َوالَ َج َما َل فَنَ ْنظُ َر إِلَ ْي ِه" .لم يكن يسوع وسيما ً في الشكل أو ّ
جذابا ً على نحو الفت .ما كان يتمايز
 "الَ ُ
عن الجموع )بل بالحري كان يندمج مع الجموع ،يو ٥٩ :٨؛ .(٣٦ :١٢
س" في
ُ " ٣ :٥٣م ْحتَقَ ٌر" .ھذا الفعل )Niphal ،BDB 102, KB 117اسم فاعل( يُستخدم كلقبُ "ْ ،مھَ ِ
ان النﱠ ْف ِ
أش  .٧ :٤٩يُستخدم  Qalاسم الفاعل المبني للمجھول في مز  ،٦ :٢٢التي يرى المسيحيون أنھا تصف صلب
يسوع )مت ٤٦ ،٤٣ ،٣٩ ،٣٥ :٢٧؛ مر ٣٤ ،٢٩ :١٥؛ لو ٣٤ :٢٣؛ يو ٢٤ :١٩؛ .(٢٥ :٢٠
ھناك مقاطع كثيرة جداً من ھذا الجزء من أشعياء تُستخدم في العھد الجديد .يعلن أشعياء بوضوح مخطط ﷲ
الفدائي لكل البشر )انظر الموضوع الخاص على أش .(١٥ :٤٠
 البيتان األخيران من اآلية  ٣تم تفسيرھما بطرق عديدة.
قال بعض الربانيين أن المسيا سيكون أبرصا ً )أش (١١ :٥٣
-١
البعض يربطونھا باآلية أش  ١٤ :٥٢ويرون فيھا إشارة إلى الضرب الذي تعرّ ض له يسوع على
-٢
أيدي حراس ھيرودس وبيالطس.
يربطھا البعض بكلمات يسوع في مت ٣١ :٢٦؛ مر ) ٢٧ :١٤من زك  (٧ :١٣أو يو .٣٢ :١٦
-٣
اع" .ھذه الكلمة ) (BDB 456يمكن أن تعني:
 "أَ ْو َج ٍ
األلم الجسدي -خر ٧ :٣
-١
األلم العاطفي أو النفسي -مز ١٨ -١٧ :٣٨؛ إر ٣ :٤٥
-٢
تُستخدم الكلمة في ھذا السياق )أش  (١٤ -١٣ :٥٣في معاناة العبد بالنيابة عن إسرائيل )أش  (٨ :٥٣وكل البشر
)أش .(٦ :٥٣
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٦ -٤ :٥٣ :
" ٤لَ ِكنﱠ أَ ْحزَانَنَا َح َملَ َھا َوأَ ْو َجا َعنَا ت ََح ﱠملَ َھا.
ض ُروبا ً ِمنَ ﱠ
ﷲِ َو َم ْذلُوالً.
صابا ً َم ْ
س ْبنَاهُ ُم َ
َونَ ْحنُ َح ِ
َ
َ
َ
ق أل ْج ِل آثا ِمنَا.
س ُحو ٌ
اصينَا َم ْ
َ ٥و ُھ َو َم ْج ُر ٌ
وح أل ْج ِل َم َع ِ
َ
شفِينَا.
سالَ ِمنَا َعل ْي ِه َوبِ ُحبُ ِر ِه ُ
تَأْ ِد ُ
يب َ
اح ٍد إِلَى َ
ط ِريقِ ِه
ُ ٦كلﱡنَا َك َغنَ ٍم َ
ضلَ ْلنَاِ .م ْلنَا ُك ﱡل َو ِ
ض َع َعلَ ْي ِه إِ ْث َم َج ِمي ِعنَا".
َوال ﱠر ﱡب َو َ
 "أَ ْحزَان" .ھذه تعني حرفيا ً "مرض" ) ،BDB 318تث  ،( ٦١ ،٥٩ :٢٨ولكنھا تُستخدم بمعنى أوسع بكثير
في العبرية )أش ٦ :١؛  .(١٠ :٦وتدل ھذه على عمل يسوع البدلي )مر ٤٥ :١٠؛  ٢كور .(٢١ :٥
حاول كثيرون أن يفسروا ھذه اإلستروفة وأش ٥ :٥٣د على أنھا تعلّم أن موت يسوع عالج خطايا ومرض
المؤمنين ،ولكن ھذا سوء تفسير للموازاة )مز " .(٣ :٣-١المرض" ھو عبارة اصطالحية عبرية تدل على
الخطيئة )أش  .(٦ -٥ :١الكاتب الموھوب المفضل لدي ،Gordon Fee ،كتب كتيّبا ً في غاية األھمية عن ھذا
الموضوع بعنوان "." The Disease of the Health and Wealth Gospels
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موضوع خاص :ھل مخطط ﷲ الشفائي ھو لكل الدھور؟
 -١الشفاء كان جانبا ً بارزاً ھاما ً في خدمة يسوع والرسل.
 -٢لقد كان يُقصد منه بشكل رئيسي التأكيد الجذري على الرسالة الجديدة عن ﷲ وملكوته.
 -٣إنه يظھر عواطف قلب ﷲ نحو الناس المتألمين.
 -٤ﷲ لم يتب ّدل )مال  (٦ :٣وال يزال يشفي بمحبة.
 -٥فيما يلي أمثلة حيث لم يحدث شفاء:
أ -بولس ٢ ،كور ١٠ -٧ :١٢
ب -تُرُوفِي ُمسُ  ٢ ،تيم ٢٠ :٤
 -٦الخطيئة والمرض كانا مترافقين في التعاليم الربانية ويعقوب )يوحنا ٢ :٩؛ يع .(١٨ -١٣ :٥
 -٧الشفاء ليس ضمانة في العھد الجديد .وھو ليس جزءاً من المسح الذي يوصف في أشعياء  ٥٣والمزمور
.١٠٣
 -٨ھناك سر حقيقي يبرر شفاء البعض وعدم شفاء البعض اآلخر.
 -٩رغم أن الشفاء موجود في كل دھر ،إال أنه من الممكن أن يكون ھناك ازدياد كبير والفت له خالل فترة
حياة يسوع؛ وھذا االزدياد سيحدث أيضا ً ثانية قبيل عودته.
 " َح َملَ َھا ....ت ََح ﱠملَ َھا" .ھذان الفعالن متوازيان:
َح َم َل Qal ،BDB 669, KB 724) -تام( ،تُستخدم للداللة على حمل إثم المرء ،تك ١٣ :٤؛ ال :٥
-١
ً
١٧ ،١؛ ١٨ :٧؛ عد ٣١ :٥؛ ٣٤ :١٤؛ حز ١٠ :١٤؛  ،١٢ :٤٤ولكنه يُستخدم أيضا لإلشارة إلى
شخص ما أو حيوان ما يحمل إثم شخص آخر ،ال ١٧ :١٠؛ ٢٢ :١٦؛ عد ٣٣ :١٤؛ حز ،٥ ،٤ :٤
 ٦ولإلشارة إلى الخدمة الفدائية للعبد المتألم في أش .٤ :٥٣
تَ َح ﱠم َل Qal ،BDB 687, KB 741) -تام(؛ ھذا يعني حرفيا ً "يحمل ثقالً كبيراً" ،ويُستخدم مع
-٢
العبد في أش  ٤ :٥٣و Qal) ١١ناقص(.
الحظ سلسلة األفعال في أش  ٦ -٤ :٥٣للداللة على ما صنعه الرب للعبد من أجل منفعة البشرية.
َمضْ رُوبًا ِمنَ ﷲِ ،أش  Hophal،BDB 645, KB 697) -٤ :٥٣اسم فاعل(
-١
َم ْذلُوالً ،أش  Pual ،BDB 776, KB 853) -٤ :٥٣اسم فاعل(
-٢
َ
اصينَا ،أش  Poal ،BDB 319, KB 320) -٥ :٥٣اسم فاعل(
-٣
َمجْ رُو ٌح ألجْ ِل َم َع ِ
َ
َم ْسحُو ٌ
-٤
ق ألجْ ِل آثَا ِمنَا ،أش  Pual ،BDB 193, KB 221) -٥ :٥٣اسم فاعل(
ْ
َ
تَأ ِديبُ َسالَ ِمنَا َعل ْي ِه )بدون فعل( ،أش ٥ :٥٣
-٥
ُ
بِ ُحب ُِر ِه شفِينَا ،أش ٥ :٥٣
-٦
ھذا ھو األساس النصي لعقيدة الكفّارة النيابية البدلية.
ض ُروبًا ِمنَ ﷲِ" .لقد كانت إرادة ﷲ أن يموت يسوع )أش ١٠ :٥٣؛ يو ١٦ :٣؛ مر ٤٥ :١٠؛  ٢كور :٥
 " َم ْ
 .(٢١محاكمة يسوع وموته لم يكونا حادثين عرضيين أو بالخطأ ،بل كانا في مخطط ﷲ )أع ٢٣ :٢؛ ١٨ :٣؛
٢٨ :٤؛  ١بط .(٢٠ :١
ق" .كما كان الفعالن " َح َم َل" و"ت ََح ﱠم َل" متوازيان في أش  ،٤ :٥٣كذلك األمر مع
س ُحو ٌ
وحَ ....م ْ
َ " ٥ :٥٣م ْج ُر ٌ
ھذين الفعلين ھنا.
َمجْ رُو ٌح Poal ،BDB 319, KB 320) -اسم فاعل( عادة بسيف في معركة ،ولكن ليس الحال
-١
ھكذا ھنا .الجذر نفسه يعني "مدنّس" ألجل تطھير البشرية وغفرانھا.
َم ْسحُو ٌ
ق Poal ،BDB 193, KB 221) -اسم فاعل(؛ يُستخدم ھذا الفعل عدة مرات في أشعياء.
-٢
ْ
ْ
ب ال ُم ْن َس ِحقِينَ ".
أ-
 Niphal -١٥ :٥٧اسم فاعل" ،قَل َ
ُ
ْحقونَ َش ْعبِي".
ب-
 Piel -١٥ :٣ناقص" ،تَس َ
ً
َ
ج١٠ :١٩ -؛  Pual -٥ :٥٣اسم فاعلَ " ،م ْسحُوقة".
ْحق".
د Piel -١٠ :٥٣ -مصدر مركبَ " ،يس َ
إنه يدل على من يتواضع .وفي ھذا السياق يجعله الرب يتواضع ألجل الخير األعظم لكل البشر.
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 .٦ :٥٣ھذه ھي النسخة المطابقة من العھد القديم لآليات في رو ٢٣ ،١٨ -٩ :٣؛ ١٨ ،١٥ ،١٢ :٥؛ ٣٢ :١١؛
غل  .٢٢ :٣يُظھر ھذا التطور المريع للسقوط في التكوين ) ٣تك ١٢ -١١ ،٥ :٦؛ مز ٣ :١٤؛ .(٢ :١٤٣
ض َع َعلَ ْي ِه إِ ْث َم َج ِمي ِعنَا" .لقد مات يسوع عن خطايا كل العالم .وكل إنسان يخلص بالمسيح بشكل كامن )يو
 " َو َ
٢٩ :١؛ ١٧ -١٦ :٣؛ رو ١٨ :٥؛  ٢تي ١١؛  ١يو ٢ :٢؛  .(١٤ :٤عدم اإليمان المتعمد وحده يبعد اإلنسان عن
ﷲ.
ً
ً
َ
يرينَ " في
حاول بعض المفسرين أن يجعلوا تمايزا مقيدا بين "كل/جميع" ]مرتين[ في أش  ٦ :٥٣و"كثِ ِ
يرينَ " في  ،١٩ :٥تظھر بوضوح أن الكلمتين
أش ١١ :٥٣د و١٢ھـ .ولكن الموازاة في رو " ،١٨ :٥كل" و" َك ِث ِ
تشيران إلى نفس الجماعة )أي البشرية الساقطة التي كانت قد ُخلقت على صورة الرب وشبھه ،تك -٢٦ :١
.(٢٧
إن ﷲ يرغب أن يخلص جميع البشر -يو ٤٢ :٤؛  ١تيم ٤ :٢؛ ١٠ :٤؛  ٢بط .(٩ :٣
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٩ -٧ :٥٣ :
" ٧ظُلِ َم أَ ﱠما ُھ َو فَتَ َذلﱠ َل َولَ ْم يَ ْفت َْح فَاهُ
ق إِلَى ﱠ
ح
سا ُ
َكشَا ٍة تُ َ
الذ ْب ِ
َ
صا ِمتَ ٍة أ َما َم َج ﱢ
ازي َھا
َو َكنَ ْع َج ٍة َ
فَلَ ْم يَ ْفت َْح فَاهُ.
الض ْغطَ ِة َو ِمنَ ال ﱠد ْينُونَ ِة أُ ِخ َذ.
ِ ٨منَ
ﱡ
َ
َ
َ
ض األ ْحيَا ِء
َوفِي ِجيلِ ِه َمنْ َكانَ يَظُنﱡ أنﱠهُ قُ ِط َع ِمنْ أ ْر ِ
ش ْعبِي؟
ب َ
أَنﱠهُ ُ
ض ِر َ
ب ِمنْ أَ ْج ِل َذ ْن ِ
َ ٩و ُج ِع َل َم َع األَ ْ
ش َرا ِر قَ ْب ُرهُ
َو َم َع َغ ِن ﱟي ِع ْن َد َم ْوتِ ِه.
َعلَى أَنﱠهُ لَ ْم يَ ْع َم ْل ظُ ْلما ً
ش".
َولَ ْم يَ ُكنْ فِي فَ ِم ِه ِغ ﱞ
 " َكشَا ٍة" .ھذا التلميح الذبائحي في غاية األھمية )يو  ٢٩ :١و ٢كور .(٢١ :٥
 "لَ ْم يَ ْفت َْح فَاهُ" .ھذا يعني أن العبد لم يحاول الدفاع عن نفسه .ھناك عدة تلميحات إلى ذلك في محاكمات
يسوع.
ً
محاكمة يسوع ليال أمام قيافا -مت ٦٣ :٢٦؛ مر .٦١ :١٤
-١
محاكمة يسوع أمام بيالطس -مت ١٤ -١٢ :٢٧؛ مر ٥ :١٥؛ يو ٩ :١٩
-٢
يسوع أمام ِھيرُو ُدسُ َر ِئيسُ الرﱡ ب ِْع -لو ٩ :٢٣
-٣
ش ْعبِي" .ھذه العبارة تظھر أن كلمة "عبد" ال يمكن أن تشير إلى شعب إسرائيل .فالعبد
ب َ
ِ " ٨ :٥٣منْ أَ ْج ِل َذ ْن ِ
يموت )أش ٨ :٥٣ج،د( عن إسرائيل.
ھذا النشيد/القصيدة تحوي عدة صيغ فعلية نادرة غير مألوفة.
أش َ " ،١٥ :٥٢ما لَ ْم ي ُْخبَرُوا بِ ِه" Pual -تام )(BDB 707, KB 765
-١
أش " ،١٥ :٥٢فَ ِھ ُموهُ" Hithpolel -تام )(BDB 106, KB 122
-٢
-٣
أش َ " ،٤ :٥٢مضْ رُوبًا" Hophal -اسم فاعل )(BDB 645, KB 697
-٤
أش َ " ،٤ :٥٢مضْ رُوبًا" Pual -اسم فاعل )(BDB 776, KB 853
أش َ " ،٥ :٥٢مجْ رُو ٌح" Poal -اسم فاعل )(BDB 319, KB 320
-٥
أش َ " ،٥ :٥٢م ْسحُو ٌ
ق" Pual -اسم فاعل )(BDB 193, KB 221
-٦
أش " ،٧ :٥٢تُ َسا ُ
ق" Hophal -ناقص )(BDB 384, KB 383
-٧
ُ
أش َ " ،٨ :٥٢كانَ يَظ ﱡن" Polel -ناقص )(BDB 967, KB 1319
-٨
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 .٩ :٥٣تصف ھذه اآلية بشكل واضح وصريح صلب ودفن يسوع )مت  ،(٥٩ -٣٨ :٢٧كما الحال مع المزمور
.٢٢
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١٢ -١٠ :٥٣ :
س َحقَهُ بِا ْل ُح ْز ِن.
س ﱠر بِأَنْ يَ ْ
"١٠أَ ﱠما ال ﱠر ﱡب فَ ُ
يحةَ إِ ْث ٍم يَ َرى نَ ْ
سالً تَطُو ُل أَيﱠا ُمهُ
سهُ َذبِ َ
إِنْ َج َع َل نَ ْف َ
س ﱠرةُ ال ﱠر ﱢب بِيَ ِد ِه تَ ْن َج ُح.
َو َم َ
شبَ ُع
س ِه يَ َرى َويَ ْ
ب نَ ْف ِ
ِ ١١منْ تَ َع ِ
َ
ار بِ َم ْع ِرفتِ ِه يُبَ ﱢر ُر َكثِي ِرينَ
َو َع ْب ِدي ا ْلبَ ﱡ
ُ
َوآثَا ُم ُھ ْم ُھ َو يَ ْح ِمل َھا.
س ُم لَهُ بَيْنَ األَ ِع ﱠزا ِء
١٢لِ َذ ِل َك أَ ْق ِ
س ُم َغنِي َمةً
َو َم َع ا ْل ُعظَ َما ِء يَ ْق ِ
سه ُ
ت نَ ْف َ
ِمنْ أَ ْج ِل أَنﱠهُ َ
س َك َب لِ ْل َم ْو ِ
ص َي َم َع أَثَ َم ٍة
َوأُ ْح ِ
َو ُھ َو َح َم َل َخ ِطيﱠةَ َكثِي ِرينَ
شفَ َع فِي ا ْل ُم ْذنِبِينَ ".
َو َ
س َحقَهُ ِبا ْل ُح ْز ِن" .الحظ الفاعل والمفعول لھذه األفعال.
س ﱠر ِبأَنْ يَ ْ
" ١٠ :٥٣أَ ﱠما ال ﱠر ﱡب فَ ُ
-١

أَ ﱠما الرﱠبﱡ فَ ُس ﱠر )حرفيا ً "لقد كانت مشيئة الرب" Qal ، BDB 342, KB 339 -تام( .ھذا الفعل
يعني "يبتھج بـ" )أش ٢ :٥٨؛  (٤ :٦٢أو "يرغب في" )أش  .(١١ :٥٥ويُستخدم حتى للداللة على
سرور ﷲ بموت أحدھم في  ١صم  .٢٥ :٢إنه ليصدمنا استخدام ھكذا فعل فيما يتعلق بالمعاملة
السيئة المؤلمة التي يتعرض لھا العبد البار .لقد كان لدى ﷲ مخطط فدائي )انظر الموضوع الخاص
على أش .(١٥ :٤٠

-٢

لقد كانت مشيئة ﷲ وقصده أن "يسحق" ) Pielمصدر مركب ،أش  (٥ :٥٣وأن "يُحزن"
) Hiphilتام .(BDB 317, KB 311 ،الفعل يعني "يبلي بالمرض" ) (JPSOAأو "يبرح ألما ً
بالضرب" .لقد كان ھناك ثمن باھظ ومرتفع يُدفع من أجل فداء البشر .الرب وعبده دفعا ذلك على
نحو كامل وبكامل إرادتھما وبدون مقابل.


ْ
َ
َ
ْ
سميث/فاندايك-البستاني
يحة إِث ٍم"
سهُ ذبِ َ
"إِنْ َج َع َل نَف َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
يحة إِث ٍم"
كتاب الحياة
سهُ ذبِ َ
" ِحينَ يُق ﱢد ُم نف َ
ﱠ
ً
ْ
ْ
ﱠ
َ
ن
الذ
َن
ع
ر
ي
ف
ك
ت
ل
ل
ة
ي
ح
"
الشريف
الكتاب
ب"
ض
ه
ت
ا
ي
ح
ل
ع
ج
ِ
َ َ َ َ َ ُ َ ِﱠ ِ ِ ِ ِ
سه كذبيحة عن الخطيّة"
الترجمة البسيطة
"بذ َل نف َ
ً
ھذه العبارة بسيطة للغاية ومع ذلك عميقة جدا .إنھا تشتمل على:
إرادة الرب
-١
إرادة العبد
-٢
الخطاة الذين اختاروا أن يقتبلوا ذبيحة الخطية ھذه )المعنى ضمني(
-٣
تلكم ھي الفكرة الالھوتية العبرانية المسماة "ال َج َسدانيّة" .وتُصور عن طريق:
نظام الذبائح )الويين  ،(٧ -١وخاصة يَ ْو ُم ْال َكفﱠا َر ِة )ال .(١٦
-١
خطيئة َعخَ ُ
-٢
ان التي أثذرت على الجيش اإلسرائيلي )يشوع .(٧
التفسير الواضح في رو ٢١ -١٢ :٥
-٣
مثال ھام آخر في  ٢كور ٢١ :٥
-٤
ً
ً
ً
ً
فكرة أن إنسانا بريئا واحدا يدفع ثمنا ليحرّ ر كل اآلثمين.

١٨٣

 "تَطُو ُل أَيﱠا ُمهُ" .من الواضح أن العبد يموت )أش  .(١٢ ،٩ ،٨ :٥٣ولذا فمن المؤكد أن ھذه اآلية تشير إلى
الحياة بعد الموت.
الحظ كل األشياء التي سيصنعھا الرب من أجله.
-١
سيرى ذريته )حرفيا ً "نسل"( ،أش .١٠ :٥٣
سيطيل أيامه )ال بد أن ھذه تشير إلى حياته األخرى -بعد الموت( ،أش .١٠ :٥٣
-٢
ْ
ُ
-٣
َم َس ﱠرة الرﱠبﱢ ستَن َج ُح بِيَ ِد ِه )أي مخطط ﷲ الستعادة الشركة مع البشر( ،أش .١٠ :٥٣
سيراه ويشبع )يرضى( ،أش ) ١١ :٥٣في إشارة إلى مسرة الرب الصالحة ]إرادته[( ،أش :٥٣
-٤
١٠ب.
سيبرر كثيرين ،أش ١١ :٥٣
-٥
َ
ْ
سوف َيق ِس ُم لَهُ بَ ْينَ األ ِع ﱠزا ِء ،أش ١٢ :٥٣
-٦
ْ
ْ
ً
َ
سوف يَق ِس ُم له َغنِي َمة م َع ال ُعظ َما ِء ،أش ١٢ :٥٣
-٧
الشعر يصعب دوما ً تفسيره .فبعض ھذه البنود ليس مؤ ّكداً.
" ١١ :٥٣يَ َرى" .في السبعينية ومخطوطات البحر الميت لدينا "يرى األنوار" .ولكن النص الماسوري فيه
"يرى" فقط .ويفترض  The UBS Text Projectأن كلمة "أنوار" ربما تكون قد أُسقطت من النص )نسبة
موثوقية متوسطة(.
 "بِ َم ْع ِرفَتِ ِه" .السؤال ھو المعرفة بماذا.
بأن يرى نسله )أش ١٠ :٥٣د(
-١
يطيل أيام حباته )أش ١٠ :٥٣ه(
-٢
يسر مشيئة الرب )أش ١٠ :٥٣و(
-٣
نتائج كربه وآالمه )أش ١١ :٥٣أ(
-٤
ار  ....يُبَ ﱢر ُر" .ھذان الفعالن ھما من جذر واحد ) .(BDB 842, 843إن عبد الرب حامل اآلثام )أش
 "ا ْلبَ ﱡ
١١ :٥٣ه( ھو الذي سيحقق الب ّر لكل الذين يؤمنون ويقتبلون )يو ١٢ :١؛ ١٦ :٣؛ رو .(١٣ -٩ :١٠
يع" في أش .٦ :٥٣
 " َكثِي ِرينَ " .انظر التعليق على "ك ّلَ /ج ِم ِ
 "آثَا ُم ُھ ْم ُھ َو يَ ْح ِملُ َھا" .الفعل نفسه ) Qal ،BDB 687, KB 741ناقص( استُخدم أيضا ً في أش .٤ :٥٣
انظر التعليق الكامل.
س ُم لَهُ بَيْنَ األَ ِع ﱠزا ِء َو َم َع ا ْل ُع َ
س ُم َغ ِني َمةً" .ھذه استعارة حرب تدل على االنتصار .ال
ظ َما ِء يَ ْق ِ
١٢ :٥٣أ،ب "أَ ْق ِ
يجب اعتبارھا حرفية ،بل مجازية تشير إلى االنتصار الروحي )أش .(١٣ :٥٢
سهُ" .ھذا الفعل ) Hiphil ،BDB 788, KB 881تام( يعني حرفيا ً "يكون عاريا ً" ،أو
س َك َ
" َ
ت نَ ْف َ
ب لِ ْل َم ْو ِ
"يتعرى" أو "يفرغ" .يُستخدم في أشعياء بمعاني عديدة.
-١
-٢
-٣
-٤

يكشف سالحاً ،أش .٦ :٢٢
منح الروح القدس )أي انسكابه( ،أش ١٥ :٣٢
 BDBتسميه استعارة في ھذا النص ما يدل على استخدام  Pielالبند رقم ) ٣مز .(٨ :١٤١
 KBتسميه "يرديه قتيالً" ،كاستعارة بمعنى "ينھي حياة امر ٍء".

ص َي َم َع أَثَ َم ٍة" .لو  ٣٧ :٢٢يقتبس ھذه اآلية على أنھا ترد على لسان يسوع في ال َج ْث َس ْي َما ِني عندما جاء
 "أُ ْح ِ
الجنود والحراس ليقبضوا عليه.
ُ
الحظ أن نفس الكلمة ) (BDB 833استخدمت لإلشارة إلى خطيئة إسرائيل في أش  ٨ :٥٣وخطيئة كل
البشر في أش .٥ :٥٣

١٨٤

 " َح َم َل َخ ِطيﱠةَ َكثِي ِرينَ " .ھذه تعني الكفّارة البدلية النيابية )مت ٢٨ :٢٠؛ مر ٤٥ :١٠؛ ٢٤ :١٤؛  ٢كور :٥
٢١؛ غل ٤ :١؛  ١تيم ٦ :٢؛ تي  .(١٤ :٢يعتقد  The UBS Text Projectأن كلمة "الخطيئة" يجب أن تكون
جمعا ً )نسبة موثوقية متوسطة(.
شفَ َع فِي ا ْل ُم ْذنِبِينَ " .وال يزال يفعل )رو ٣٤ ،٢٧ :٨؛ عب ٢٥ :٧؛ ٢٤ :٩؛  ١يو .(١ :٢
" َ
أسئلة للمناقشة:
ھذا دليل دراسة تفسيرية ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب المقدس .على كل واحد منا
ك َ
أنت والكتاب المقدس والروح القدس األوليّة في التفسير .ويجب أال
أن يسير في النور المعطى لنا .وبالتالي فل َ
تتخلى عن ھذا لصالح مفسّر ما أو معلّق ما.
أسئلة المناقشة ھذه موضوعة لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة في ھذا القسم من
السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢ ضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
ھل لقب "عبدي" يشير إلى اليھود أم إلى المسيّا؟
-١
ما س ّر أھمية اإلشارات العديدة إلى اشتمال األمم في ھذا المقطع؟
-٢
لماذا اختار ﷲ اليھود؟
-٣
لماذا تألّم العبد؟
-٤
لماذا ُس ّر ﷲ بأن يسحقه؟
-٥
ما الذي تقوله اآلية أش  ٦ :٥٣عن الخطيئة؟
-٦
لماذا كان لھذا المقطع تأثير كبير للغاية على الكنيسة؟
-٧

١٨٥

Isaiah 54
أشعياء ٥٤
تقسيم المقاطع والفقرات في الترجمات الحديثة
العربية المشتركة
الكتاب الشريف
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
ﷲ يعطف على عطف الرب على
المجد اآلتي
المجد اآلتي
أورشليم
شعبه
١٧ -١ :٥٤
١٧ -١ :٥٤
١٧ -١ :٥٤
١٧ -١ :٥٤
* رغم أن تقسيم نص الكتاب المقدس إلى فقرات وتقسيمات ليس من الوحي اإللھي ،إال أن تقسيم المقاطع
والفقرات ھي المفتاح لفھم ومتابعة قصد الكاتب األصلي .كل ترجمة معاصرة قامت بتقسيم وتلخيص تقسيمات
الفقرات كما ارتأى الناشر .كل مقطع فيه موضوع ،أو حقيقة ،أو فكرة محورية .وكل طبعة للكتاب المقدس لھا
وجھة نظر خاصة بھا في تقسيم المواضيع .٢٥خالل قراءتك للنص ،أية ترجمة تجد أنھا مناسبة لفھمك لموضوع
وتقسيم اآليات؟
ً
في كل أصحاح عليك أن تقرأ الكتاب المقدس أوال وأن تحاول أن تحدد موضوعات فقراته .ثم أن تقارن
فھمك بالطبعات الحديثة.
فقط عندما نفھم قصد الكاتب األصلي ،بمتابعة منطقه وطريقة عرضه على مستوى الفقرة ،بذلك نستطيع
أن نفھم الكتاب المقدس.
الكاتب األصلي وحده كتب بوحي إلھي -وليس للقرّاء الحق بأن يغيّروا أو يعدﱢلوا النص .قرّاء الكتاب
المقدس عليھم مسؤولية تطبيق الحق الموحى به على حياتھم ويومھم.
إن المصطلحات التقنية واالختصارات يتم شرحھا وإيضاحھا بشكل كامل في الملحق  ،١و ،٢و٣
حلقة القراءة الثالثة )انظر مدخل الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسير بمثابة دليل دراسة ،بمعنى أن المسؤولية تقع عليك في تفسير الكتاب المقدس .يجب على
كل واحد منا أن يسلك في النور الذي لديه .لك أنت ،والكتاب المقدس ،والروح القدس األولوية في التفسير .يجب
أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلسة واحدة .ح ّدد المواضيع المطروحة )حلقة القراءة رقم  ،٣في مدخل الكتاب( .قارن
تقسيماتك للمواضيع مع ترجمات الكتاب المقدس العربية المألوفة أعاله .إن تقسيم الفقرات ليس من الوحي
اإللھي ،بل ھو مفتاح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
تبصرات حول السياق:
ﱡ
أ -ھناك عدة تلميحات إلى فترة اآلباء البطاركة )تكوين  (٥٠ -١٢في ھذا األصحاح.
 .١األمھات العاقرات
 .٢العيش في خيم
 .٣استخدام كلمة "نسل" مكان الذرّية
ب -ھناك أيضا ً تلميح إلى طوفان نوح )تك  (٩ -٦في أش ٩ :٥٤
ج -الرب يجدد وعود العھد بالتحرير.
 .١من مصر
 .٢من بالد الرافدين
 - 25في الجدول أع اله ،أخ ذنا تق سيمات وعن اوين الفق رات والمواض يع الموج ودة ف ي أش ھر الترجم ات العربي ة المنت شرة للكت اب المق دس ،ووض عناھا أم امكم
بطريقة سھلة تساعد على فھم كل أصحاح من ھذا السفر] .المترجم[.

١٨٦

 .٣من أعداء نھاية األزمنة
دراسة الكلمات والعبارات:
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٣ -١ :٥٤ :
"١تَ َرنﱠ ِمي أَيﱠتُ َھا ا ْل َعاقِ ُر الﱠتِي لَ ْم تَلِ ْد.
ض
شي ِدي بِالتﱠ َر ﱡن ِم أَيﱠتُ َھا الﱠتِي لَ ْم تَ ْم َخ ْ
أَ ِ
ت ا ْلبَ ْع ِل قَا َل ال ﱠر ﱡب.
ست َْو ِح َ
ألَنﱠ بَنِي ا ْل ُم ْ
ش ِة أَ ْكثَ ُر ِمنْ بَنِي َذا ِ
سا ِك ِن ِك.
س ْط ُ
شقَ ُ
ق َم َ
س ِعي َم َكانَ َخ ْي َمتِ ِك َو ْلتُ ْب َ
٢أَ ْو ِ
َ
َ
َ
ش ﱢد ِدي أ ْوتَاد َِك
س ِكي .أ ِطيلِي أ ْطنَابَ ِك َو َ
الَ تُ ْم ِ
سا ِر
ين َوإِلَى ا ْليَ َ
٣ألَنﱠ ِك تَ ْمتَدﱢينَ إِلَى ا ْليَ ِم ِ
َويَ ِر ُ
سلُ ِك أُ َمما ً َويُ َع ﱢم ُر ُمدُنا ً َخ ِربَةً".
ث نَ ْ
 .٣ -١ :٥٤اإلستروفة األولى فيھا عدة أوامر تتعلق بإعادة بناء يھوذا/أورشليم المردودتين )أش .(٢٠ :٤٩
-١
ت ََرنﱠ ِمي Qal) -أمر ( BDB 943, KB 1247،
َ
ﱡ
ﱠ
أ ِشي ِدي بِالت َرن ِم Qal) -أمر ( BDB 822, KB 953،
-٢
ً
اھتفي عاليا Qal) -أمر ( BDB 843, KB 1007،
-٣
َ
َ
َ
ْ
ك Hiphil) -أمر ( BDB 931, KB 1210،
ت
م
ي
خ
ك
م
ي
ع
س
أ
-٤
وْ ِ ِ َ انَ
َِ ِ
ْ
ْلتُ ْب َسط ُشقَ ُ
ق َم َسا ِكنِ ِك Hiphil) -أمر  ، BDB 639, KB 692،مستخدمة في صيغة األمر(
-٥
الَ تُ ْم ِس ِكي Qal) -ناقص  ، BDB 362, KB 359،مستخدمة في صيغة األمر(
-٦
ْ
َ
َ
-٧
أ ِطيلِي أطنَابَ ِك Hiphil) -أمر ( BDB 72, KB 88،
َ
َ
ﱢ
َك Piel) -أمر (BDB 304, KB 302 ،
-٨
شد ِدي أ ْوتَاد ِ
يستخدم بولس ھذا االقتباس في دراسته لرموز الكتاب المقدس فيما يتعلق بأوالد إبراھيم والعھدين في غل :٤
.٣١ -٢١
يذھلني دائما ً أن أرى كيف أن المؤمنين المعاصرين يأخذون ھذه اآلية من كل سياقھا ويستخدمونھا لعظة عن
تشييد بناء كنسي جديد .إذا سمحت بتجاھل كامل للبيئة األصلية وقصد الكاتب األصلي الموحى به ،فال تستغرب
أي تصرف يبدر .يبدو أن المسيحيين اإلنجيليين المعاصرين يحتاجون نفسيا ً إلى نصّ كتابي يؤيد ما يدور في
حياتھم من أحداث أو ما يقومون به من مشاريع .انظر العظة على التفسير الكتابي على الموقع اإللكتروني:
www.freebiblecommentary.org
 "يَ ِر ُ
سلُ ِك أُ َم ًما" .ألول وھلة تبدو ھذه العبارة كأنھا إحدى النصوص العالمية النطاق ألشعياء ،ولكن الحظ
ث نَ ْ
الموازاة في البيت الثاني .ھذه إشارة إلى احتالل مناطق األسباط ليھوذا وبنيامين .إنھا تشير إلى مرسوم كورش
الثاني حول عودة نسل إبراھيم إلى فلسطين بعد السبيين األشوري والبابلي )أش .(٢ -١ :١٤
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٨ -٤ :٥٤ :
َ
ست َِحينَ .
"٤الَ ت ََخافِي ألَنﱠ ِك الَ ت َْخ ِزينَ َوالَ ت َْخ َجلِي ألَنﱠ ِك ال تَ ْ
اك
ي َ
سينَ ِخ ْز َ
صبَ ِ
فَإِنﱠ ِك تَ ْن ِ
ْ
َوعَا ُر تَ َر ﱡم ِل ِك الَ تَذ ُك ِرينَهُ بَ ْع ُد.
صانِ ُع ِك َر ﱡب ا ْل ُجنُو ِد ا ْ
س ُمهُ
٥ألَنﱠ بَ ْعلَ ِك ُھ َو َ
ض يُ ْدعَى.
ﱡوس إِ ْ
َو َولِ ﱡي ِك قُد ُ
س َرائِي َل .إِلَهَ ُك ﱢل األَ ْر ِ
وح
٦ألَنﱠهُ َكا ْم َرأَ ٍة َم ْھ ُجو َر ٍة َو َم ْح ُزونَ ِة ﱡ
الر ِ
الصبَا إِ َذا ُر ِذلَتْ قَا َل إِلَ ُھ ِك.
َاك ال ﱠر ﱡب َو َك َز ْو َج ِة ﱢ
َدع ِ
َ
سأ ْج َم ُع ِك.
اح َم ع َِظي َم ٍة َ
٧لُ َح ْيظَةً تَ َر ْكت ُِك َوبِ َم َر ِ
ب َح َج ْبتُ َو ْج ِھي َع ْن ِك لَ ْحظَةً
ان ا ْل َغ َ
٨بِفَيَ َ
ض ِ
ض ِ
ي أَ ْر َح ُم ِك قَا َل َولِيﱡ ِك ال ﱠر ﱡب".
ان أَبَ ِد ﱟ
َوبِإ ِ ْح َ
س ٍ

١٨٧

 "الَ ت ََخافِي" .ھذا  Qalناقص ) (BDB 431, KB 432مستخدم في صيغة األمر .وھذا موضوع شائع
متكرر في أشعياء )٤ :٧؛ ١٢ :٨؛ ٤ :٣٥؛ ١٤ ،١٣ ،١٠ :٤١؛ ٥ :٤٣؛ ٢ :٤٤؛ ٧ :٥١؛  .(١١ :٥٧يجب
على نسل إبراھيم أن يتذكروا أنھم متلقّون لـ:
حضور الرب
-١
وعود الرب
-٢
مقصد الرب
-٣
ست َِحينَ " .الحظ الوعود الثالثة لنسل إبراھيم العائد.
 "ألَنﱠ ِك الَ ت َْخ َزيْنَ َ ،والَ ت َْخ َجلِي ألَنﱠ ِك الَ تَ ْ
يخزى Qal -ناقص منفي) (BDB 101, KB 116) ،عكس أش ٢٩ :١؛ (٥ :٢٠
-١
-٢
يخجل Niphal -ناقص منفي ،(BDB 482, KB 480) ،أش ١٧ :٤٥؛ ٧ :٥٠
-٣
يستحي Qal -ناقص منفي(BDB 344, KB 340) ،
سيْنَ  ....الَ ت َْذ ُك ِرينَهُ بَ ْع ُد" .الحظ الموازاة .ھؤالء العائدون يُشجّعون باستخدام كلمتين عائليتين.
 "تَ ْن َ
اك
-١
َ
صب َ ِ
-٢
ك
ت ََر ﱡملِ ِ
ً
إسرائيل كان خاطئا في أيامه األولى )واستمر كذلك( ،ولذلك فإنھم سُبيوا من قِبَل الرب )تر ّملوا( ،أما اآلن
فسوف يُغفر لھم وعلى أمل أن يبدأ يوم جديد من اإليمان واإلخالص.
 .٥ :٥٤من جديد ،وكما اآلية  ،٤تُستخدم استعارات عائلية .الحظ األلقاب المختلفة التي تُستخدم لإلشارة إلى
زوج إسرائيل )أش ٨ -٦ :٥٤؛ ھو .(٣ -١
ً
ُك -الرب ھو زوج وخالق بآن معا ،أش ٧ ،١ :٤٣؛ ٢٤ ،٢١ ،٢ :٤٤؛ تث ١٨ :٣٢
-١
َ
صانِع ِ
َربﱡ ْال ُجنُو ِد -انظر الموضوع الخاص أدناه
-٢
فاديك -لقب متكرر في أشعياء )أش ١٤ :٤١؛ ١٤ :٤٣؛ ٢٤ ،٦ :٤٤؛ ٤ :٤٧؛ ٤٨:١٧؛ :٤٩
ك/
-٣
ِ
َولِيﱡ ِ
٢٦ ،٧؛ ٢٠ :٥٩؛ (١٦ :٦٣
قُ ﱡدوسُ إِ ْس َرائِي َل -لقب شائع في أشعياء )أش ٤ :١؛ ٢٤ ،١٩ :٥؛ ٦ :١٢؛ ١٩ :٢٩؛ ١ :٣١؛ :٤١
-٤
١٤؛ ١٥ ،١٤ ،٣ :٤٣؛ ٧ :٤٩؛ ) (١٤ ،٩ :٦٠في كال قسمي أشعياء ٣٩ -١ ،و(٦٦ -٤٠
ض -ھذه النزعة العالمية ھي صفة مميزة ألشعياء ،أش ٣ :٦؛ ٩ :١١؛ ٦ :٤٥؛ :٥٢
-٥
إِلهَ ُك ﱢل األَرْ ِ
.١٠
ھذه األلقاب ھي طريقة عبرانية لتسليط الضوء على مواصفات إله إسرائيل .لقراءة المزيد من النصوص
الرائعة عن شخصية ﷲ انظر خر ٦ :٣٤؛ عد ١٨ :١٤؛ نح ١٧ :٩؛ مز ١٥ :٨٦؛  .٩ -٨ :١٤٥انظر
الموضوع الخاص على أش .٧ :٤٩
ب ا ْل ُجنُود
موضوع خاصَ :ر ّ
ھذا اللقب " َربّ ْال ُجنُود" مركب من:
أ .اسم العھد  ،يھوه .انظر الموضوع الخاص :أسماء ﷲ ،في .١ :١
ب .التعبير " ْال ُجنُو ِد" ) (BDB 838يمكن أن يدل على:
 -١المالئكة عموما ً )انظر نحميا .(٦ :٩
 -٢جيش المالئكة السماويين )انظر  ١صم ٤٥ :١٧؛ دانيال ١٠ :٨؛ لوقا .(١٣ :٢
 -٣مجلس المالئكة )انظر  ١مل ١٩ :٢٢؛ دانيال .(١٠ :٧
 -٤جيش بشري )انظر عدد ٦ ،٤ :٢؛ قضاة ٦ :٨؛ .(٢٩ :٩
 -٥كان يُعتقد أن األنوار في سماء الليل ھي قوات روحية )أي العبادة البابلية للكواكب ،انظر تث
١٩ :٤؛ ٣ :١٧؛  ٢مل ١٦ :١٧؛ ٥ ،٣ :٢١؛ ٥ -٤ :٢٣؛  ٢أخ ٥ ،٣ :٣٣؛ إر ٢ :٨؛ .(١٣ :١٩
 -٦أصبح لقبا ً ليھوه في عاموس ١٣ :٤؛ ) ٢٧ :٥مع أداة تعريف في عاموس ١٣ :٣؛ ١٤ :٦؛
 ٥ :٩وبدون أداة تعريف في  ٢مل ١٦ ،١٥ ،١٤ :٥؛ ٨ :٦؛  .(١٤ ،١٠ :١٩لقد كان يشير إلى يھوه يحارب
إلى جانب إسرائيل.

١٨٨

 -٧ھناك استخدام مخصص لھا في يشوع  ،١٥ -١٤ :٥والتي تشير ربما إلى ميخائيل المالك
الحارس إلسرائيل .وھذا يتوازى بشكل من األشكال مع مالك الرب كممثل عن ﷲ نفسه.
 .٦ :٥٤يوصف إسرائيل كزوجة خائنة تطلّقت )أش ٢١ -١٤ :٤٩؛ ٢ ،١ :٥٠؛ .(٤ :٦٢
 .٧ :٥٤طلّق الرب زوجته الخائنة ولكنه اآلن يسعى طالبا ً إياھا من جديد )ھو  .(٣ -١ھذا أمر غريب مدھش
على ضوء كتابات موسى ألنه ال يجب الزواج مرة أخرى من نفس المرأة.
 "لُ َح ْيظَةً تَ َر ْكتُ ِك" .انظر أش  .٢٠ :٢٦ﷲ ال يغضب بل يتساھل ويسامح )مز .(١٤ -٩ :١٠٣
سأ َ ْج َم ُع ِك" .ھذا ) Pielناقص  ( BDB 867, KB 1062،طريقة لإلشارة إلى ما ھو عكس السبي،
" َ
خروج جديد من بالد الرافدين )أش ١٢ :١١؛ ٥ :٤٣؛ ١٨ :٤٩؛ ٨ :٥٦؛ .(٤ :٦٠
 .٨ :٥٤في العھد القديم ،مواصفات الرب كمحب وشفوق وحنون تتغاير معه كإله العدل والبر .إسرائيل ھو
ب" ، BDB 1009, KB 1637توجد ھنا فقط(.
ان ْال َغ َ
موضع محبة الرب وغضبه بآن معا ً )حرفيا ً "فَيَ َ
ض ِ
ض ِ
الھوتياً ،ھنا تأتي الحاجة إلى عمل المسيّا ) .(١٢ :٥٣ -١٣ :٥٢المحبة والعدل يلتقيان في الجلجثة.
ي أَ ْر َح ُم ِك" .يا للروعة! ھذه كلمات قوية تدل على محبة ﷲ ووعوده.
 " َوبِإِ ْح َ
ان أَبَ ِد ﱟ
س ٍ
َ
أبَ ِديﱟ  -انظر الموضوع الخاص على أش ١٧ :٤٥
-١
إِحْ َسان -انظر الموضوع الخاص على أش ٦ :٤٠
-٢
أَرْ َح ُم Piel) -تام ( BDB 933, KB 1216،؛ ھذه تُستخدم إشارة إلى الرب في أش ١ :١٤؛ :٣٠
-٣
١٠ ،٨ ،٧ :١٨٥٤؛ ١٠ :٦٠؛ مي ) ١٩ :٧وسلبا ً في ١٧ :٩؛ .(١١ :٢٧
 "ال ﱠر ﱡب" .ھذه حرفيا ً "يھوه"؛ انظر الموضوع الخاص على أش .٣: ٤٠
 " َو ِل ّي/فادي" .انظر الموضوع الخاص على أش .١٤ :٤١
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١٠ -٩ :٥٤ :
وح َھ ِذ ِه لِي.
"٩ألَنﱠهُ َك ِميَا ِه نُ ٍ
ض
وح َعلَى األَ ْر ِ
َك َما َحلَ ْفتُ أَنْ الَ تَ ْعبُ َر بَ ْع ُد ِميَاهُ نُ ٍ
ب َعلَ ْي ِك َوالَ أَ ْز ُج َر ِك.
ض َ
َھ َك َذا َحلَ ْفتُ أَنْ الَ أَ ْغ َ
١٠فَإِنﱠ ا ْل ِجبَا َل تَ ُزو ُل َواآل َكا َم تَت ََزع َْز ُع
سانِي فَالَ يَ ُزو ُل َع ْن ِك
أَ ﱠما إِ ْح َ
سالَ ِمي الَ يَتَزَ ْع َز ُع
َو َع ْھ ُد َ
قَا َل َرا ِح ُم ِك ال ﱠر ﱡب".
 .١٠ -٩ :٥٤ھاتان اآليتان يجب وصفھما بأنھما "العھد الجديد" الذي في إر ) ٣٤ -٣١ :٣١حز (٣٨ -٢٢ :٣٦
ألن بني إسرائيل الذي رجعوا استمروا في الخطيئة )مالخي(.
 .٩ :٥٤ھذه اآلية ھي إشارة مباشرة إلى الطوفان في تك ) ٩ -٦وخاصة ٢١ :٨؛ .(١١ :٩
العبارة العبرية "ك ِميَا ِه نُوح" يمكن فھمھا بسھولة بمعنى "كأيام نوح" كما يرد في مخطوطات البحر
الميت وبعض اإلصدارات القديمة للكتاب المقدس ،ما عدا السبعينية التي تقول" :من المياه في أيام نوح".
سالَ ِمي" .على األرجح أن ھذه طريقة أخرى لإلشارة إلى "العھد األبدي" )أش ٣ :٥٥؛ :٥٩
َ " ١٠ :٥٤ع ْھ ُد َ
٢١؛ ٨ :٦١؛ تك ٧ :١٧؛ مز ١٠ :١٠٥؛ إر ٤٠ :٣٢؛  .(٥ :٥٠ھذه الفترة الزمنية غالبا ً ما توصف في حزقيال
)٦٠ :١٦؛ ٣٧ :٢٠؛ ٢٥ :٣٤؛ ٢٦ :٣٧؛ لدراسة معمقة أكثر انظر تفسير حزقيال أونالين في الموقع:
 .(www.freebiblecommentary.orgالصعوبة لدينا ھي اعتبار أن الرب خالف عھده لنسل إبراھيم بدمار
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أورشليم وسبيھا والتخلي عن الھيكل )حزقيال  .(١٠ -٨جزء من مشكلة الصعوبة ھي في فھمنا لمعنى كلمة "إلى
األبد" أو "أبدي دائم" )انظر الموضوع الخاص على  .(١٧ :٤٥الجزء اآلخر من مشكلة الصعوبة في تفسير
النصوص التي على ھذا المنوال ھي وجود عھدين .لقد حدث أمر عظيم حقا ً بالمسيح .المسيح ھو تحقيق كل
وعود العھد القديم .العھد الجديد ھو عن يسوع المسيح وعن أولئك الذين يؤمنون ب،وليس عن شعب إسرائيل.
وھذا ليس من السھل أن نتقبل فھمه بسبب محبتنا للكتاب المقدس وثقتنا به والطبيعة القوية لھذه النصوص .ولكن
مھما يكن من أمر ،فإنه ما من أحد ،سواء يسوع أو غيره من كتّاب العھد الجديد قد أ ّكد على اإلطالق أي وعد
لشعب إسرائيل )انظر الموضوع الخاص على أش .(٩ :٤٠
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١٧ -١١ :٥٤ :
"١١أَيﱠتُ َھا ﱠ
ضطَ ِربَةُ َغ ْي ُر ا ْل ُمتَ َع ﱢزيَ ِة
الذلِيلَةُ ا ْل ُم ْ
س ِك
ق أُؤَ ﱢ
س ُ
َھئَنَ َذا أَ ْبنِي بِاألُ ْث ُم ِد ِح َجا َرت َِك َوبِا ْليَاقُو ِ
ت األَ ْز َر ِ
ش َرفَ ِك يَاقُوتا ً َوأَ ْب َوابَ ِك ِح َجا َرةً بَ ْھ َر َمانِيﱠةً
َ ١٢وأَ ْج َع ُل ُ
َو ُك ﱠل ت ُُخو ِم ِك ِح َجا َرةً َك ِري َمةً
سالَ َم بَنِي ِك َكثِيراً.
يك تَالَ ِمي َذ ال ﱠر ﱢب َو َ
َ ١٣و ُك ﱠل بَنِ ِ
َن ال ﱡ
ظل ِمْ
١٤بِا ْلبِ ﱢر تُثَبﱠتِينَ بَ ِعي َدةً ع ِ
ب فَالَ يَ ْدنُو ِم ْن ِك.
اال ْرتِ َعا ِ
َن ِ
فَالَ ت ََخافِينَ َوع ِ
س ِمنْ ِع ْن ِدي.
١٥ھَا إِنﱠ ُھ ْم يَ ْجتَ ِم ُعونَ ْ
اجتِ َماعا ً لَ ْي َ
سقُطُ.
اجتَ َم َع َعلَ ْي ِك فَإِلَ ْي ِك يَ ْ
َم ِن ْ
َ
َ ١٦ھئَنَذا قَ ْد َخلَ ْقتُ ا ْل َحدﱠا َد الﱠ ِذي يَ ْنفُ ُخ ا ْلفَ ْح َم فِي النﱠا ِر
ب.
َويُ ْخ ِر ُج آلَةً لِ َع َملِ ِه َوأَنَا َخلَ ْقتُ ا ْل ُم ْھلِ َك لِيَ ْخ ِر َ
ضد ِﱠك الَ تَ ْن َج ُح
ُ ١٧ك ﱡل آلَ ٍة ُ
ص ﱢو َرتْ ِ
ضا ِء ت َْح ُك ِمينَ َعلَ ْي ِه.
ان يَقُو ُم َعلَ ْي ِك فِي ا ْلقَ َ
َو ُك ﱡل ِل َ
س ٍ
َھ َذا ُھ َو ِمي َر ُ
اث َع ِبي ِد ال ﱠر ﱢب
َوبِ ﱡر ُھ ْم ِمنْ ِع ْن ِدي يَقُو ُل ال ﱠر ﱡب".
 .١٣ -١١ :٥٤الحظ عدد المجوھرات المستخدمة كطريقة إلظھار فضل ﷲ )حز .(١٣ :٢٨
األُ ْث ُمد ) -(BDB 806, KB 918ھذه حجارة سوداء ١ ،أخ  ،٢ :٢٩أو ِمالط أسود ،أش .١١ :٥٤
-١
َ
ْ
اليَاقُوت األ ْز َرق ) -(BDB 705, KB 764ربما يكون ّ
-٢
الال َز َورْ د.
الياقوت )(BDB 461, KB 460
-٣
ِح َجا َرة بَ ْھ َر َمانِيﱠة ) -(BDB 869, KB 82على األرجح أنه البَريل.
-٤
ِح َجا َرة َك ِري َمة ،ولكن ليس محدد نوعھا.
-٥
إحدى ھذه المجوھرات فقط )البند  (٢ھي التي كانت تُستخدم في صدرية الكاھن العظيم )خر ١٩ -١٧ :٢٨؛
.(١١ -١٠ :٣٩
صورة الجدران المصنوعة من المجوھرات أخذھا يوحنا واستخدمھا في رؤ .٢١ -١٨ :٢١
" ١١ :٥٤أَيﱠتُ َھا ﱠ
الذلِيلَةُ" .ھذه موازاة شعرية لـ "أَيﱠتُھَا ْال َعاقِ ُر" في أش  .١ :٥٤كلتاھما تشيران إلى العائدين.
يك تَالَ ِمي َذ ال ﱠر ﱢب" .تبدو ھذه مشابھة جداً لآلية في إر ) ٣٤ :٣١أي "العھد الجديد"( .ويقتبس
ُ " ١٣ :٥٤ك ﱠل بَنِ ِ
يسوع ھذه اآلية في  ٤٥ :٦في حديثه عن اآلب الذي يجتذب إليه مؤمنين/تالميذ عن طريق يسوع.
ك" ،إال أن the UBS
البعض ﱢ
ك" فتصبح " ُك ﱠل بَنّائي ِ
يحور الكلمة مب ّدالً أحرف العلة في كلمة " ُك ﱠل بَنِي ِ
ُ
ﱠ
يك" نسبة أرجحية وموثوقية عالية جداً.
ن
ب
ل
ك
"
عبارة
يعطي
Text Project
َِ ِ
 .١٤ :٥٤ھذه اآلية تذكر أربعة أشياء سيختبرھا العائدون من ناحية عناية ﷲ وحمايته.
بِ ْالبِ ﱢر تُثَبﱠتِينَ  Hithpolel -ناقص )(BDB 465, KB 464
-١
ْ
ﱡ
ً
بَ ِعي َدة ع َِن الظل ِم Qal -أمر )(BDB 934, KB 1221
-٢
الَ تَخَا ِفينَ  Qal -ناقص )(BDB 431, KB 432
-٣

١٩٠

-٤

ب الَ يَ ْدنُو ِم ْن ِك Qal -ناقص )(BDB 897, KB 1132
االرْ تِ َعا ِ

 .١٧ -١٥ :٥٤بالتأكيد ھذا مقطع يتكلم عن سيادة الرب .يتساءل المرء عن ارتباط ھذه الحقيقة باالضطھاد
األخروي للمؤمنين.
 .١٥ :٥٤ھذه اآلية تشابه في المعنى تك ٣ :١٢ب .العائدون قد يعانون مشاكل ولكنھا ليست من ﷲ وسوف
يُعاقبون )أش  .(١٦ -١١ :٤١ھناك  Qalمصدر مطلق  ،و Qalناقص ،و Qalتام من نفس الجذر العبري
) .(BDB 158, KB 184ھذا التركيب النحوي يؤكد المشكلة المحتملة التي سيتعرضون لھا ولكن أيضا ً تدخل
ﷲ األكيد من أجلھم.
 .١٧ -١٦ :٥٤ھذه اآلية ،وكما يوحنا  ،٤٥ :٦تؤكد سيادة الرب وقدرته على تحقيق مقصده من خالل نسل
إبراھيم )أي إسرائيل والمسيّا(.
َ " ١٧ :٥٤عبِي ِد ال ﱠر ﱢب" .يبدي  The NASB Study Bibleمالحظة جيدة على ھذه العبارة )ص.(١٠٣٣ .
"بعد األصحاح  ٥٣ال تعود ترد كلمة "عبد" بالمفرد في أشعياء .وإن
"عبيد" )انظر ١٧ :٦٣؛ ١٥ -١٣ ،٩ -٨ :٦٥؛  (١٤ :٦٦ھم المؤمنون
الحقيقيون -من اليھود واليونانيين كليھما )انظر  -(٨ -٦ :٥٦المخلصون
للرب .بمعنى من المعاني ،ھم ذرّية/نسل العبد )."(١٠ :٥٣
ّ
 "بِ ﱡر ُھ ْم ِمنْ ِع ْن ِدي" .ليس ھناك فعل في النص الماسوري .الرب سيحرر ويخلص شعبه.

١٩١

Isaiah 55
أشعياء ٥٥
تقسيم المقاطع والفقرات في الترجمات الحديثة
العربية المشتركة
الكتاب الشريف
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
تعالوا أيھا العطاش الرب يمنح رحمته
الدعوة العظمى
دعوة للعطاش
١٣ -١ :٥٥
١٣ -١ :٥٥
١٣ -١ :٥٥
١٣ -١ :٥٥
* رغم أن تقسيم نص الكتاب المقدس إلى فقرات وتقسيمات ليس من الوحي اإللھي ،إال أن تقسيم المقاطع
والفقرات ھي المفتاح لفھم ومتابعة قصد الكاتب األصلي .كل ترجمة معاصرة قامت بتقسيم وتلخيص تقسيمات
الفقرات كما ارتأى الناشر .كل مقطع فيه موضوع ،أو حقيقة ،أو فكرة محورية .وكل طبعة للكتاب المقدس لھا
وجھة نظر خاصة بھا في تقسيم المواضيع .٢٦خالل قراءتك للنص ،أية ترجمة تجد أنھا مناسبة لفھمك لموضوع
وتقسيم اآليات؟
في كل أصحاح عليك أن تقرأ الكتاب المقدس أوالً وأن تحاول أن تحدد موضوعات فقراته .ثم أن تقارن
فھمك بالطبعات الحديثة.
فقط عندما نفھم قصد الكاتب األصلي ،بمتابعة منطقه وطريقة عرضه على مستوى الفقرة ،بذلك نستطيع
أن نفھم الكتاب المقدس.
الكاتب األصلي وحده كتب بوحي إلھي -وليس للقرّاء الحق بأن يغيّروا أو يعدﱢلوا النص .قرّاء الكتاب
المقدس عليھم مسؤولية تطبيق الحق الموحى به على حياتھم ويومھم.
إن المصطلحات التقنية واالختصارات يتم شرحھا وإيضاحھا بشكل كامل في الملحق  ،١و ،٢و٣
حلقة القراءة الثالثة )انظر مدخل الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسير بمثابة دليل دراسة ،بمعنى أن المسؤولية تقع عليك في تفسير الكتاب المقدس .يجب على
كل واحد منا أن يسلك في النور الذي لديه .لك أنت ،والكتاب المقدس ،والروح القدس األولوية في التفسير .يجب
أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلسة واحدة .ح ّدد المواضيع المطروحة )حلقة القراءة رقم  ،٣في مدخل الكتاب( .قارن
تقسيماتك للمواضيع مع ترجمات الكتاب المقدس العربية المألوفة أعاله .إن تقسيم الفقرات ليس من الوحي
اإللھي ،بل ھو مفتاح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
أسئلة تمھيدية:
لمن يتوجه الحديث في ھذا األصحاح؟ )اليھود في السبي أم كل البشر(
-١
ما الذي يقدمه لھم) :الرجوع إلى أرض الموعد أم الخالص الروحي ]ابن عزرا[(
-٢
ھنا يتصادم مبدآن في علم التفسير:
-٣
كل مقطع يجب أن يُفسّر على ضوء قصد الكاتب األصلي ال ُملھَم .الطريقة للحكم على التفسير
أ-
الصحيح ھي" :ماذا فھم المستمعون األصليون )أي الجمھور المستھدف( من النص؟" فلكل نصّ
معنى واحد معين.
ب-
العھد الجديد ھو التحقيق والتفسير الصحيحان للعھد القديم )مت  .(٤٨ -١٧ :٥يسوع ھو غاية
وھدف وعود العھد القديم .ففيه وفيه وحده يجب تفسير العھد القديم .العھد الجديد ھو عن يسوع
والفداء العالمي ،وليس عن شعب إسرائيل.
 - 26في الجدول أع اله ،أخ ذنا تق سيمات وعن اوين الفق رات والمواض يع الموج ودة ف ي أش ھر الترجم ات العربي ة المنت شرة للكت اب المق دس ،ووض عناھا أم امكم
بطريقة سھلة تساعد على فھم كل أصحاح من ھذا السفر] .المترجم[.

١٩٢

 -٤الحظ أن العودة من السبي ال تُذكر بشكل واضح محدد )حتى اآلية ١٢أ،ب( وال حتى يُشار إليھا .إن
الدعوة أع ّم وأوسع.
تبصرات حول السياق:
ﱡ
ھذه البيئة أو الخلفية ھي
أ-
-١
إما الوليمة المسيانية ،مت ٨ -٦ :٢٥؛ لو ٢٤ -١٥ :١٤؛ ١٨ ،١٦ :٢٢؛ رؤ ٩ :١٩
أو السوق في أورشليم
-٢
غالبا ً ما كان أنبياء العھد القديم يستخدمون األحداث التاريخية في عصرھم ليلقوا ضوءاً
ب-
على أحداث أخروية )انظر الملحق .(٢
ج -كوني مسيحي يھتم بمسألة المأمورية العظمى )مت ٢٠ -١٨ :٢٨؛ لو ٤٧ :٢٤؛ أع (٨ :١
ويؤمن بأولوية الكرازة والتلمذة ،فإن ھذا األصحاح له مكانة خاصة في قلبي وخدمتي .يناشد الرب،
ومن خالل نبيه ،البشرية الساقطة كي ترجع إليه لكيما يستطيع أن يقدم لھم المغفرة الكاملة والمجانية
)أش  .(٥ -١ :٥٥وھذا ھو الھدف في تك .١٥ :٣
مھما يكن من أمر ،ھناك تجاوب مطلوب يفرضه العھد )اآليات  .(٧ -٦على البشر أن يتوبوا،
ويؤمنوا ،ويطيعوا ،ويحفظوا .الرب لديه مخطط فدائي أبدي )أش  .(١١ -٨ :٥٥انظر الموضوع
الخاص على أش  .١٥ :٤٠إعالن ﷲ من خالل نسل إبراھيم كان رسالة إلى كل العالم.
د -الحظ أن المتكلم في القصيدة ھو الرب )أو الحكمة المتجسدة التي في أمثال  .(٦ -١ :٩وحدھا
الدعوة التي في أش  ٧ -٦ :٥٥ھي على لسان النبي الذي غمرته وأربكته رحمة الرب.
دراسة الكلمات والعبارات:
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٥ -١ :٥٥ :
"١أَ ﱡي َھا ا ْل ِع َ
اش َج ِميعا ً َھلُ ﱡموا إِلَى ا ْل ِميَا ِه
ط ُ
شتَ ُروا َو ُكلُوا.
ضةٌ تَ َعالُوا ا ْ
س لَهُ ِف ﱠ
َوالﱠ ِذي لَ ْي َ
َ
ض ٍة َو ِبالَ ث َم ٍن َخ ْمراً َولَبَنا ً.
َھلُ ﱡموا ا ْ
شتَ ُروا ِبالَ فِ ﱠ
ً
َ
َ
شبَ ٍع؟
ضة لِغ ْي ِر ُخ ْب ٍز َوتَ َعبَ ُك ْم لِغ ْي ِر َ
٢لِ َما َذا تَ ِزنُونَ فِ ﱠ
س ُك ْم.
ستَ ِم ُعوا لِي ا ْ
ا ْ
س ِم أَ ْنفُ ُ
ب َو ْلتَتَلَ ﱠذ ْذ بِال ﱠد َ
ستِ َماعا ً َو ُكلُوا الطﱠيﱢ َ
٣أَ ِميلُوا آ َذانَ ُك ْم َو َھلُ ﱡموا إِلَ ﱠي.
س ُك ْم.
ا ْ
س َمعُوا فَت َْحيَا أَ ْنفُ ُ
َ
ْ
صا ِدقَةَ.
َ
اح َم دَا ُو َد ال ﱠ
َوأَقط َع لَ ُك ْم َع ْھداً أبَ ِديّا ً َم َر ِ
ب.
صيا ً لِل ﱡ
ُ ٤ھ َو َذا قَ ْد َج َع ْلتُهُ شَا ِرعا ً لِل ﱡ
ش ُعو ِ
ب َرئِيسا ً َو ُمو ِ
ش ُعو ِ
٥ھَا أُ ﱠمةٌ الَ تَ ْع ِرفُ َھا تَ ْدعُوھَا
ض إِلَ ْيكَ
َوأُ ﱠمةٌ لَ ْم تَ ْع ِر ْف َك ت َْر ُك ُ
س َرائِي َل
س إِ ْ
ِمنْ أَ ْج ِل ال ﱠر ﱢب إِلَ ِھ َك َوقُدﱡو ِ
ألَنﱠهُ قَ ْد َم ﱠج َد َك".
 .٣ -١ :٥٥دعوة الرب للبشرية )أيْ " ،ال ِع َ
طاشُ َج ِميعًا" ،أش ١ :٥٥أ( فيھا عدة أوامر تجعل تشكل دعوات
إلھية حازمة.
ْ
ُ
ھَل ﱡموا إِلَى ال ِميَا ِه Qal -أمر )(BDB 229, KB 246
-١
َ
تَ َعال ْوا -كما في البند ١
-٢
ْ
َ
اشترُوا Qal -أمر )(BDB 991, KB 1404
-٣
ُكلُوا Qal -أمر )(BDB 37, KB 46
-٤
ُ
ھَل ﱡموا -كما في البند  ١و٢
-٥
ْ
اشتَرُوا -كما في البند ٣
-٦
-٧
ا ْستَ ِمعُوا Qal -أمر ومصدر مطلق من نفس الجذر ) (KB 1570 BDB 1033,للتأكيد.
ُكلُوا -تماما ً كما في البند ٤
-٨

١٩٣

-٩
-١٠
-١١
-١٢
-١٣
-١٤

ْلتَتَلَ ﱠذ ْذ أَ ْنفُ ُس ُك ْم Qal -ناقص ) (BDB 772, KB 851مستخدم في صيغة األمر
أَ ِميلُوا آ َذانَ ُك ْم Hiphil -أمر )(BDB 639, KB 692
ھَلُ ﱡموا إِلَ ﱠي -كما في البند ٥ ،٢ ،١؛ الحظ العنصر الشخصي
ا ْس َمعُوا Qal -أمر )(BDB 1033, KB 1570
تَحْ يَا أَ ْنفُ ُس ُك ْم Qal -صيغة األمر )(BDB 310, KB 309
أَ ْقطَ َع لَ ُك ْم َع ْھدًا أَبَ ِديًّا Qal -جمعي ) ،BDB 503, KB 560انظر الموضوع الخاص :العھد ،على
أش .(١ :٤٠

 " َج ِمي ًعا" .تدل ھذه على دعوة ﷲ العالمية النطاق )أش ٥ -٤ :٥٥؛ تك ١٥ :٣؛ ٣ :١٢؛ خر ٦ -٥ :١٩؛ يو
١٢ :١؛ ٤٢ :٤؛  ١تيم ٤ :٢؛ تي ١١ :٢؛  ٢بط ٩ :٣؛  ١يو ٢ -١ :٢؛ .(١٤ :٤
 "ا ْل ِع َ
اش" .تبدو ھذه مرتبطة بمعنى الحاجة الروحية .وھي دائما ً الخطوة األولى التي ينبغي على البشرية
ط ُ
الساقطة أن تتخذھا )مت ٦ :٥؛ رؤ .(١٧ :٢٢
 " ا ْل ِميَا ِه" .لقد فسّرت الكنيسة األولى ھذه على أنھا إشارة إلى المعمودية .وھذا مثال جيد عن التأوين )أي
قراءة النص على ضوء ما نعتقد أو نؤمن( .بالنسبة لشعب البرية كانت ھذه رمز الحياة واالزدھار )أش :٤١
١٧؛ .(٣ :٤٤
شبَ ٍع" .تدل ھذه على نقص الموارد الشخصية.
ضةٌ ....لِ َغ ْي ِر َ
س لَهُ فِ ﱠ
 "لَ ْي َ
إن النعمة ،وليس أھلية البشر ،أو حتى أھلية بني إسرائيل ،ھي الرجاء الوحيد )خر .(٣٨ -٢٢ :٣٦
 " ُكلُوا" .الوليمة كانت عمالً ذا مغزى كبير في الشرق األوسط .كانت العھود والصداقات تُعقد وتُختم على
الطعام.
شتَ ُروا ....بِالَ ثَ َم ٍن" .ھذه عبارة ُم ْنطَ ٍو على ُمفارقة واضحة يُقصد بھا تسليط الضوء على سعي البشرية
 "ا ْ
للسالم مع ﷲ.
ال يمكن شراؤه ولكن ال بد من دفع ثمن ما.
-١
يحاول البشر يائسين أن يجدوا السالم والسعادة ،ولكن دون جدوى )الجامعة .(٢ -١
-٢
لقد ضمن الرب طريقة لذلك من خالل "داود" جديد يأتي إليه.
-٣
ً
ال تزال ھناك تكلفة ،ولكنھا اآلن توبة واقتبال ما ق ّدمه ﷲ مجانا في المسيا الذي من نسل داود.
-٤
شبَ ٍع" .تعكس ھذه بحث البشر الدائم عن السعادة في األشياء المادية،
ضةً ِ ....ل َغ ْي ِر َ
" ٢ :٥٥لِ َما َذا تَ ِزنُونَ فِ ﱠ
والمتع ،أو السلطة )سفر الجامعة(.
س ُك ْم" .ﷲ يريدنا أن نكون سعداء وقانعين راضين بالشركة معه )ال ٢٦؛ تث ٢٨ -٢٧؛ يو
س ِم أَ ْنفُ ُ
 " ْلتَتَلَ ﱠذ ْذ بِال ﱠد َ
 .(١١ :٥األرض بجمالھا ووفرتھا ھي لمسرة البشر.
َ " ٣ :٥٥ھلُ ﱡموا إِلَ ﱠي" .العالقة الشخصية ھي المفتاح إلى اإليمان الكتابي .الرب نفسه ھو الھدف ،وليس مجرد
حقائق عنه .انظر الموضوع الخاص على أش .٥ :٤٥
س َم ُعوا" .ھذه من الكلمة ) Shemaتث  .(٥ -٤ :٦وھي تعني أن "اسمعوا وافعلوا".
 "ا ْ
 " َع ْھدًا أَبَ ِديًّا" .كلمة "أَبَ ِد ّ
ي" ) ،BDB 761انظر الموضوع الخاص على أش  (١٧ :٤٥تُستخدم لوصف
أشياء عديدة في أشعياء  .٦٦ -٤٠ھذه عبارة موازية "للـعھد الجديد" الوارد في إر  ،٣٤ -٣١ :٣١الذي يُوصف
في حز .٢٨ -٢٢ :٣٦

١٩٤

صا ِدقَةَ" .ھذه من الكلمة  .(BDB 338) hesedوھي تعني "األمانة للعھد" .انظر الموضوع
 " َم َرا ِح َم ال ﱠ
الخاص على أش .٦ :٤٠
 "دَا ُو َد" .ھذا مثال عن محبة ﷲ وعنايته حتى ألولئك الذين ال يستحقون )مز  .(٥١ ،٣٢باإلضافة إلى ذلك،
فإن لھذا مضامين مسيانية )٢صم  ١ :٧وما تالھا( ،وفيه جانب أبدي.
ب" .ھذه تشير إلى ما وراء داود ،إلى المسيا ) ٢صم  (٧ألنھا تتناول األمم )أش
وصيًا لِل ﱡ
َ " ٤ :٥٥رئِي ً
ش ُعو ِ
سا َو ُم ِ
.(٥ -٤ :٥٥
الترجمات العربية وكذلك النص الماسوري والسبعينية تحوي ضمير الغائب في إشارة إلى نسل داود )أي
المسيا( .ولكن الترجمات السريانية ،ولسبب ما ،تستعمل ضمير المخاطب .وھنا نجد نفس المسألة الالھوتية عن
نص "العبد المتألم" في .١٢ :٥٣ -١٣ :٥٢
ش ُعوب ....أُ ﱠمةٌ" .الشعوب مشتملة )في مخطط ﷲ( .الحظ الجمع" :شعوب".
" ٥ -٤ :٥٥ال ﱡ
 .٥ :٥٥ستأتي األمم إلى إله إسرائيل ويوقّرون شعبَه )أش ٢٥ -٢٢ ،١٤ :٤٤٥؛ ٢٣ ،١٢ ،٦ :٤٩؛ زك :٨
 .(٢٣ -٢٠ويبقى السؤال :ھل ھذه إشارة إلى شعب إسرائيل المؤمن المستعاد )أي شعب العھد القديم( أم ھي
إشارة أخروية إلى المأمورية العظمى؟
 الحظ أسماء إلھة إسرائيل )انظر الموضوع الخاص على أش .(٣ :٤٠
الرب
-١
ك(
-٢
 Elohimإيلوھيم )إِل ِھ َ
قدوس إسرائيل )انظر التعليق على أش ٤ :١
-٣
(www.freebiblecommentary.org
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١٣ -٦ :٥٥ :
وج ُد.
"٦اُ ْطلُبُوا ال ﱠر ﱠ
ب َما دَا َم يُ َ
يب.
ا ْدعُوهُ َو ُھ َو قَ ِر ٌ
َ
ْ
ْ
اإلث ِم أف َكا َرهُ
٧لِيَ ْت ُر ِك الش ﱢﱢري ُر طَ ِريقَهُ َو َر ُج ُل ِ
َو ْليَت ُْب إِلَى ال ﱠر ﱢب فَيَ ْر َح َمهُ
َوإِلَى إِلَ ِھنَا ألَنﱠهُ يُ ْكثِ ُر ا ْل ُغ ْف َرانَ .
ستْ أَ ْف َكا َر ُك ْم
٨ألَنﱠ أَ ْف َكا ِري لَ ْي َ
َوالَ طُ ُرقُ ُك ْم طُ ُرقِي يَقُو ُل ال ﱠر ﱡب.
َ
ض
ت ال ﱠ
٩ألَنﱠهُ َك َما َعلَ ِ
َن األ ْر ِ
س َما َواتُ ع ِ
َھ َك َذا َعلَتْ طُ ُرقِي عَنْ طُ ُرقِ ُك ْم
َوأَ ْف َكا ِري عَنْ أَ ْف َكا ِر ُك ْم.
س َما ِء
١٠ألَنﱠهُ َك َما يَ ْن ِز ُل ا ْل َمطَ ُر َوالثﱠ ْل ُج ِمنَ ال ﱠ
ان إِلَى ُھنَاكَ
َوالَ يَ ْر ِج َع ِ
َ
ض
ان األ ْر َ
بَ ْل يُ ْر ِويَ ِ
ْ
ُ
َويَ ْج َعالَنِ َھا تَلِ ُد َوتنبِتُ
ع َو ُخ ْبزاً لِآل ِك ِل
َوتُ ْع ِطي َز ْرعا ً لِل ﱠزا ِر ِ
َ ١١ھ َك َذا تَ ُكونُ َكلِ َمتِي الﱠتِي ت َْخ ُر ُج ِمنْ فَ ِمي.
س ِر ْرتُ بِ ِه
الَ ت َْر ِج ُع إِلَ ﱠي فَا ِر َغةً بَ ْل تَ ْع َم ُل َما ُ
س ْلتُ َھا لَهُ.
َوتَ ْن َج ُح فِي َما أَ ْر َ
ض ُرونَ .
سالَ ٍم ت ُْح َ
ح ت َْخ ُر ُجونَ َوبِ َ
١٢ألَنﱠ ُك ْم بِفَ َر ٍ
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على

الموقع

اإللكتروني:

ا ْل ِجبَا ُل َواآل َكا ُم ت ُِشي ُد أَ َما َم ُك ْم تَ َرنﱡما ً
ق بِاألَيَا ِدي.
صفﱢ ُ
َو ُك ﱡل ش ََج ِر ا ْل َح ْق ِل تُ َ
س ْر ٌو
َن الش ْﱠو ِك يَ ْنبُتُ َ
ِ ١٣ع َوضا ً ع ِ
آس.
س يَ ْطلَ ُع ٌ
َن ا ْلقَ ِري ِ
َو ِع َوضا ً ع ِ
َ
ً
ً
سما ً َعالَ َمة أبَ ِديﱠة الَ تَ ْنقَ ِط ُع".
َويَ ُكونُ لِل ﱠر ﱢب ا ْ
وج ُد"" .اُ ْ
طلُبُوا" ھي  Qalأمر ) .(BDB 205, KB 233ھذا الفعل غالبا ً ما
" ٦ :٥٥اُ ْطلُبُوا ال ﱠر ﱠ
ب َما دَا َم يُ َ
يُستخدم لإلشارة إلى طلب ﷲ شخصيا ً )تث ٢٩ :٤؛ أش ٢ :٥٨؛  .(١٠ :٦٥ھذا الطلب أو السعي وراءه
يُوصف جيداً في تث  ٣ -١ :٣٠وإر ١٤ -١٣ :٢٩؛ عا .١٥ -١٤ :٥
وج ُد" .ما من أحد يمكن أن يأتي إ لى ﷲ إن لم يجتذبه ﷲ )٢٢ :٤٥؛ يو  ،(٦٥ ،٤٤ :٦ولكن عندما
 " َما دَا َم يُ َ
يجتذب ﷲ الناس يجب عليھم عندئذ أن يتجاوبوا .ﷲ ال يتخلى عن خليقته أبداً )مز  ،(١٤ -٨ :١٠٣ولكن يأتي
وقت يفرض أن يختار المرء فيه .إن انقضى ذلك الوقت ،فإن قسوة قلب اإلنسان تتحول إلى عجز عن سماع ﷲ
والتجاوب معه.
يب"" .ا ْد ُعوهُ" ھي أيضا ً  Qalأمر ) .(Qalھذا البيت من الشعر يوازي البيت أعاله .تدل
 "ا ْدعُوهُ َو ُھ َو قَ ِر ٌ
اللغة على بيئة عبادة ،كما الحال في رو  ١٣ -٩ :١٠أو يو  .١٢ :١على البشر أن يتجاوبوا )مع ﷲ( في توبة
وإيمان )إر ١٣ -١٢ :٣؛ ٤ -١ :٤؛ يوء ١٣ -١٢ :٢؛ عا ١٥ -١٤ ،٧ -٤ :٥؛ مر ١٥ :١؛ يو ١٦ :٣؛ أع :٢٠
 .(٢١ھذا التجاوب الذي يتالءم مع العھد يصح على العھد القديم وعلى العھد الجديد أيضا ً .إن الرب يريد شركةً،
شعبا ً.
ش ﱢري ُر َ
ط ِريقَهُ" .أسلوب الحياة الدال على التوبة أمر حاس ٌم أساسي .انظر الموضوع الخاص
ِ " ٧ :٥٥ليَ ْت ُر ِك ال ﱢ
على أش .٢٢ :٤٤
 الحظ الموازاة بين البيتين األول والثاني .يُوصف الشر بطريقتين:
أعمال تميز نمط الحياة
-١
الحياة الفكرية
-٢
للربانيين فكرة مساعدة حول ذلك .إنھم يصفون الحياة الفكرية كحديقة أو بستان جاھز للبذر .ما نسمح له بالدخول
عن طريق أعيننا وآذاننا يقع على تلك األرض المؤھلة .فإن اخترنا أن نركز على ذلك ونبقيه فإنه يصبح ما نحن
عليه .تبدأ الخطيئة في حياة الفكر ،ولكن بمرور الوقت تصل إلى اليد/القدم/الفم .فانتبھوا إلى حياتكم الفكرية.
األفعال الثالثة األولى الواردة في أشعياء  ٧ :٥٥ھي في صيغة األمر.
ُك Qal -ناقص ) (BDB 736, KB 806مستخدم في صيغة األمر
-١
ليَ ْتر ِ
-٢
ليَتُبْ  Qal -صيغة األمر ) ،BDB 996, KB 1427أش ٦ :٣١؛ (٢٢ :٤٤
فيَرْ َح َمهُ Piel -ناقص ) (BDB 933, KB 1216مستخدم في صيغة األمر ،أش ،١٣ ،١٠ :٤٩
-٣
٨ :٥٤
 "يَ ْر َح َمهُ ....يُ ْكثِ ُر ا ْل ُغ ْف َرانَ " .عندما يغفر ﷲ فإنه ينسى )مز ١٢ :١٠٣؛ أش ١٨ :١؛ ١٧ :٣٨؛ ٢٥ :٤٣؛
٢٢ :٤٤؛ مي  .(١٩ :٧يا لھا من حقيقة رائعة عن محبة ﷲ وغفرانه )عب ١٤ :٩؛  ١يو  .(٧ :١الرب راغبٌ ،
ومستع ٌد ،وقاد ٌر على أن يقبل ويغفر ويسترجع خليقته الساقطة الذين خلقھم على صورته.
 "سوف يُ ْكثِ ُر ا ْل ُغ ْف َرانَ " .يل للروعة! كم يروق لي ھذا األصحاح! إنه دعوة رائعة للجياع روحيا ً الذين ما
برح ﷲ يسعى وراءھم مبادراً ،وھو ﷲ الخالق الغافر ال ُمحب!
الحظ صيغ األفعال القوية:
"سوف يُ ْكثِ ُر" Hiphil -ناقص
-١
ْ
ْ
ُ
"الغف َرانَ " Qal -مصدر مركب
-٢

١٩٦

أولئك الذين اختبروا مغفرة ﷲ ومحبته لديھم رسالة رائعة يشاركون فيھا عالما ً خائفاً ،مضطرباً ،متألّماً ،مثبطاً،
وخاطئا ً.
 .١١ -٨ :٥٥ھذه اآليات لھا موضوع واحد ،مقاصد الرب الفدائية .األبيات المتوازية في أش  ٨ :٥٥تدل على
فرادة شخص ﷲ الرؤوف .البشر يستحقون الموت ،ولكنه يمنحھم الحياة ،والسالم ،حضوره الشخصي .إنه
مختلف تمام االختالف عن البشر ،بيد أنه يحب البشر .لقد خلقھم على صورته )تك  (٢٧ -٢٦ :١ألجل الشركة
)تك ٨ :٣؛ ال  .(١٢ :٢٦سوف لن يتخلى عنا .إنه يسعى وراءنا في الرحمة وفي المسيح.
 " َكلِ َم ِتي ....الَ ت َْرج ُع إِلَ ﱠي فَا ِر َغةً" .ﷲ له السيادة )أش  .(٨ :٤٠كلمة ﷲ المنطوقة كان لھا قوة عظيمة في
العھد القديم )تك  .(١وفي ھذا األصحاح فإن كلمته القوية الھادفة ھي للرحمة والغفران والشركة )أش ٢٤ :١٤؛
١ :٥٢؛ ٢٣ :٤٥؛ ١٠ :٤٦؛ ٢١ :٥٩؛ مت .(٣٥ :٢٤
موضوع خاص :اليقين المسيحي
اليقين ھو ) (١حقيقة كتابية ،و) (٢خبرة إيمان للمؤمن ،و) (٣أسلوب حياة.
أ -األساس الكتابي لليقين ھو:
 -١شخصية ﷲ اآلب
أ -تك ١٥ :٣؛ ١٣ :١٢
ب -مز ١٠ :٤٦
ج -يو ١٦ :٣؛ ٢٩ -٢٨ :١٠
د -رو ٣٩ -٣٨ :٨
ھـ -أف ١٤ -٣ :١؛ ٩ -٨ ،٥ :٢
و -فيل ٦ :١
ز ٢ -تيم ١٢ :١
ح ١ -بط ٥ -٣ :١
 -٢عمل ﷲ االبن
أ -صالته الكھنوتية ،يو  ،٢٤ -١٧:٩وخاصة اآلية ١٢
ب -كفّارته البدلية
 (١رو ١٣ :٨
 ٢ (٢كور ٢١ :٥
 ١ (٣يو ١٠ -٩ :٤
ج -تشفعه المتواصل
 (١رو ٣٤ :٨
 (٢عب ٢٥ :٧
 ١ (٣يو ١ :٢
 -٣تمكين اله الروح القدس
أ -دعوته ،يو ٦٥ ،٤٤ :٦
ب -ختمه
 ٢ (١كور ٢٢ :١؛ ٥ :٥
 (٢أف ١٤ -١٣ :١؛ ٣٠ :٤
ج -يقينه الشخصي
 (١رو ١٧ -١٦ :٨
 ١ (٢يو ١٣ -٧ :٥
ب -تجاوب المؤمن الضروري بما يالئم العھد:
 -١توبة أولية ومستمرة مع إيمان.
أ -مر ١٥ :١

١٩٧

ب -يو ١٢ :١
ج -أع ٣:١٦؛ ٢١ :٢٠
د -رو ١٣ -٩ :١٠
 -٢التذ ّكر أن ھدف الخالص ھو التشبه بالمسيح
أ -رو ٢٩ -٢٨ :٨
ب -أف ٤ :١؛ ٢:١٠؛ ١٣ :٤
 -٣التذ ّكر أن اليقين يعززه أسلوب الحياة
أ -سفر رسالة يعقوب
ب -سفر رسالة يوحنا األولى
 -٤التذ ّكر بأن اليقين يعززه اإليمان الفعال والمحافظة
أ -مر ١٣ :١٣
ب ١ -كور ٢ :١٥
ج -عب ١٤ :٣؛ ١٤ :٤
د ٢ -بط ١٠ :١
ھـ -يھوذا اآليات ٢١ -٢٠
 .١٣ -١٢ :٥٥في ھذا السياق من العھد القديم إن العالمة المنظورة على حضور ﷲ وبركته ھي الوفرة في
المحصول الزراعي )أش  .(٢ -١ :٥٥الخليقة تُجسد بأنھا تبتھج لدى حضور ﷲ .الشركة الحميمة في جنة عدن
تُستعاد.
على المفسر أن يطرح ھذا السؤال :ھل كان تحقيق ذلك في عودة المسبيين على عھد َز ُربﱠابِل أم يشوع أم عزرا أم
نحميا؟
الجواب واضح ،وھو أن العودة على يد أي من ھؤالء لم تكن ھي التحقيق السترجاع تلك الشركة .ولذا ،فيجب
رؤية ذلك على أنھا بيئة أخروية.

١٩٨

Isaiah 56
أشعياء ٥٦
تقسيم المقاطع والفقرات في الترجمات الحديثة
العربية المشتركة
الكتاب الشريف
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
الرب لجميع الشعوب
وعود ﷲ لألمم
خالص األمم
الخالص لآلخرين
٨ -١ :٥٦
٨ -١ :٥٦
٨ -١ :٥٦
٨ -١ :٥٦
الرب يدين رؤساء
فشل قادة إسرائيل
إخفاق قادة إسرائيل
محاكمة ﷲ لألشرار
إسرائيل
١٢ -٩ :٥٦
١٢ -٩ :٥٦
١٢ -٩ :٥٦
١٢ -٩ :٥٦
* رغم أن تقسيم نص الكتاب المقدس إلى فقرات وتقسيمات ليس من الوحي اإللھي ،إال أن تقسيم المقاطع
والفقرات ھي المفتاح لفھم ومتابعة قصد الكاتب األصلي .كل ترجمة معاصرة قامت بتقسيم وتلخيص تقسيمات
الفقرات كما ارتأى الناشر .كل مقطع فيه موضوع ،أو حقيقة ،أو فكرة محورية .وكل طبعة للكتاب المقدس لھا
وجھة نظر خاصة بھا في تقسيم المواضيع .٢٧خالل قراءتك للنص ،أية ترجمة تجد أنھا مناسبة لفھمك لموضوع
وتقسيم اآليات؟
ً
في كل أصحاح عليك أن تقرأ الكتاب المقدس أوال وأن تحاول أن تحدد موضوعات فقراته .ثم أن تقارن
فھمك بالطبعات الحديثة.
فقط عندما نفھم قصد الكاتب األصلي ،بمتابعة منطقه وطريقة عرضه على مستوى الفقرة ،بذلك نستطيع
أن نفھم الكتاب المقدس.
الكاتب األصلي وحده كتب بوحي إلھي -وليس للقرّاء الحق بأن يغيّروا أو يعدﱢلوا النص .قرّاء الكتاب
المقدس عليھم مسؤولية تطبيق الحق الموحى به على حياتھم ويومھم.
إن المصطلحات التقنية واالختصارات يتم شرحھا وإيضاحھا بشكل كامل في الملحق  ،١و ،٢و٣
حلقة القراءة الثالثة )انظر مدخل الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسير بمثابة دليل دراسة ،بمعنى أن المسؤولية تقع عليك في تفسير الكتاب المقدس .يجب على
كل واحد منا أن يسلك في النور الذي لديه .لك أنت ،والكتاب المقدس ،والروح القدس األولوية في التفسير .يجب
أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلسة واحدة .ح ّدد المواضيع المطروحة )حلقة القراءة رقم  ،٣في مدخل الكتاب( .قارن
تقسيماتك للمواضيع مع ترجمات الكتاب المقدس العربية المألوفة أعاله .إن تقسيم الفقرات ليس من الوحي
اإللھي ،بل ھو مفتاح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
تبصرات حول السياق:
ﱡ
ھناك تبدل من رسالة أشعياء إلى العائدين من السبي في بالد الرافدين )أش  (٥٥ -٤٠إلى شعب عھد غير أمين
في فلسطين )أش .(٦٦ -٥٦
دراسة الكلمات والعبارات:
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٥ -١ :٥٦ :
ْ
ق َوأَ ْج ُروا ال َع ْد َل.
احفَظُوا ا ْل َح ﱠ
"َ ١ھ َك َذا قَا َل ال ﱠر ﱡبْ » :
 - 27في الجدول أع اله ،أخ ذنا تق سيمات وعن اوين الفق رات والمواض يع الموج ودة ف ي أش ھر الترجم ات العربي ة المنت شرة للكت اب المق دس ،ووض عناھا أم امكم
بطريقة سھلة تساعد على فھم كل أصحاح من ھذا السفر] .المترجم[.

١٩٩

ستِ ْعالَنُ بِ ﱢري.
صي َوا ْ
ألَنﱠهُ قَ ِر ٌ
يب َم ِجي ُء َخالَ ِ
س ُك بِ ِه
ان الﱠ ِذي يَتَ َم ﱠ
اإل ْن َ
٢طُوبَى لِ ِإل ْن َ
س ِ
س ِ
ان الﱠ ِذي يَ ْع َم ُل َھ َذا َو ِال ْب ِن ِ
ش ﱟر.
سهُ َوا ْل َحافِ ِظ يَ َدهُ ِمنْ ُك ﱢل َع َم ِل َ
ا ْل َحافِ ِظ ال ﱠ
س ْبتَ لِئَالﱠ يُنَ ﱢج َ
ب الﱠ ِذي ا ْقت ََرنَ بِال ﱠر ﱢب قَا ِئالً:
»٣فَالَ يَتَ َكلﱠ ِم ا ْبنُ ا ْل َغ ِري ِ
ش ْعبِ ِه.
إِ ْف َرازاً أَ ْف َر َزنِي ال ﱠر ﱡب ِمنْ َ
سةٌ.
ص ﱡي :ھَا أَنَا ش ََج َرةٌ يَابِ َ
َوالَ يَقُ ِل ا ْل َخ ِ
سبُوتِي
٤ألَنﱠهُ َھ َك َذا قَا َل ال ﱠر ﱡب لِ ْل ِخ ْ
ان الﱠ ِذينَ يَ ْحفَظُونَ ُ
صيَ ِ
س ُكونَ بِ َع ْھ ِدي:
س ﱡر ِني َويَتَ َم ﱠ
َويَ ْختَا ُرونَ َما يَ ُ
َ
صبا ً
ْطي ِھ ْم فِي بَ ْيتِي َوفِي أ ْ
س َوا ِري نُ ُ
٥إِنﱢي أُع ِ
ت.
َوا ْ
سما ً أَ ْف َ
ض َل ِمنَ ا ْلبَنِينَ َوا ْلبَنَا ِ
َ
ْ
َ
سما ً أبَ ِديّا ً الَ يَنق ِط ُع".
ْطي ِھ ُم ا ْ
أُع ِ
 .١ :٥٦يبدأ ھذا األصحاح بأمرين يتعلقان بحياة اإليمان المالئمة )أش .(٧ :٥٥
-١

ق Qal -أمر ) ،BDB 1036, KB 1581أش (١٧ :١؛ من أجل " ْال َح ّ
احْ فَظُوا ْال َح ﱠ
ق" ،انظر
الموضوع الخاص على أش .١٤ :٤٠

-٢

أَجْ رُوا ْال َع ْد َل Qal -أمر )(BDB 793, KB 889؛ من أجل " ْال َع ْد َل" ،انظر الموضوع الخاص
على أش ١ :٤٨

 السبب لحياة اإليمان ھو:
َ
ال
خ
-١
صي -مصدر مركب من  ،BDB 97, KB 112) Qalأش ١٣ :٤٦؛ ٥ :٥١؛
قَ ِريبٌ َم ِجي ُء َ ِ
مز .(٩ :٨٥
-٢
ا ْستِ ْعالَ ُن ِبرﱢ ي -مصدر مركب من  ،BDB 162, KB 191) Niphalانظر نفس المرجعين األولين
كما في البند .(١
ت اليوم .ھذا الموقف وأسلوب الحياة يجعالننا قريبين من ﷲ )مز
على المؤمنين أن يعيشوا كل يوم وكأن الرب آ ٍ
.(٩ :٨٥
 .٢ :٥٦الحظ أن البيتين األولين متوازيان .والحظ أن "الطوبى" )مز ٣ -١ :١؛ ١ :١١٢؛ ٢ -١ :١١٩؛ :١٢٨
 (١ھي للرجل الذي يطيع/يحفظ ناموس ﷲ.
 البيتان الثانيان يصفان أمرين محددين ال يعملھما "الرجل المطوب".
ينجّس ال ﱠسب َ
ْت )خر (١١ -٨ :٢٠
-١
يعمل الشر )عبارة موجزة(
-٢
كلمة "يحفظ" ) (BDB 1036, KB 1581ترد  ٤مرات في ھذا األصحاح )أش ]٢ :٥٦مرتين[.(٦ ،٤ ،
اإليمان والطاعة في أسلوب حياة المرء ھما جانبان أساسيان وحاسمان من العالقة الشخصية مع الرب.
 .٣ :٥٦ھذه اآلية تطمئن أولئك الذين كانوا عادة مقصيين عن إله إسرائيل بأنھم سيُشملون.
الشخص المتأذي جسديا ً )أش  ،٨ -٦ :٥٦تث (٨ -١ :٢٣
-١
المتعبّد غير اإلسرائيلي )أش (٥ -٤ :٥٦
-٢
كلمة "يقول/قائل" التي تتردد مرتين في اآلية )للغريب والخصي( ھي  Qalناقص )(BDB 55, KB 65
ُمستخدم في صيغة األمر.
 "إِ ْف َرازًا أَ ْف َر َزنِي" .ھذا  Hiphilمصدر مطلق و Hiphilناقص من نفس الجذر )(BDB 95, KB 110
ُمستخدم من أجل التأكيد .ولكن التأكيد الشديد ھو أن ھذا القول ليس صحيحا ً.
ص ﱡي" .يشير ھذا إلى شخص (١) :بخصيتين متضررتين أو ) (٢شخص مخصي.
 "ا ْل َخ ِ

٢٠٠

الحبَ ِش ّي في أعمال  ٨وقد قُبِ َل في شعب ﷲ باإليمان بيسوع المسيح ،العبد المتألم ،ھي أعظم
َص ّي َ
إن قصة الخ ِ
مثال على اشتمال ھذا النوع من الناس في مخطط ﷲ.
صبًا
 .٥ :٥٦ما كان في مقدور الخصيان أن ينجبوا أوالداً بالطبيعة ولذلك فإن الرب سيعطي الخصي المخلص نُ ُ
في بيته .سيعطيھم "ا ْس ًما أَبَ ِديًّا" )عبارة اصطالحية عبرية تدل على الذرية/النسل(.

صبًا"
سميث/فاندايك-البستاني
"نُ ُ
صيبا ً"
كتاب الحياة
"نَ ِ
الكتاب الشريف
" ِذ ْك ًرا"
ً
"مكانا"
الترجمة السبعينية
"مكانا ً"
الترجمة البسيطة
ً
ً
الكلمة العبرية تعني حرفيا "يد/ذراع" ) (BDB 388, #4ولكن مستخدمة اصطالحيا للداللة على النصب )١
صم ١٢ :١٥؛  ٢صم .(١٨ :١٨
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٨ -٦ :٥٦ :
ب الﱠ ِذينَ يَ ْقتَ ِرنُونَ بِال ﱠر ﱢب
"َ ٦وأَ ْبنَا ُء ا ْل َغ ِري ِ
س َم ال ﱠر ﱢب
لِيَ ْخ ِد ُموهُ َولِيُ ِحبﱡوا ا ْ
سبْتَ
لِيَ ُكونُوا لَهُ َع ِبيداً ُك ﱡل الﱠ ِذينَ يَ ْحفَظُونَ ال ﱠ
س ُكونَ بِ َع ْھ ِدي
سوهُ َويَتَ َم ﱠ
لِئَالﱠ يُنَ ﱢج ُ
ُ
ْسي
٧آتِي بِ ِھ ْم إِلَى َجبَ ِل قد ِ
صالَتِي
ت َ
َوأُفَ ﱢر ُح ُھ ْم فِي بَ ْي ِ
َوتَ ُكونُ ُم ْح َرقَاتُ ُھ ْم َو َذبَائِ ُح ُھ ْم َم ْقبُولَةً َعلَى َم ْذبَ ِحي
ب «.
صالَ ِة يُ ْدعَى لِ ُك ﱢل ال ﱡ
ألَنﱠ بَ ْي ِتي بَ ْيتَ ال ﱠ
ش ُعو ِ
س َرائِي َل:
سيﱢ ُد ال ﱠر ﱡب َجا ِم ُع َم ْنفِيﱢي إِ ْ
٨يَقُو ُل ال ﱠ
َ
َ
وعي ِه«".
»أَ ْج َم ُع بَ ْع ُد إِل ْي ِه إِلى َم ْج ُم ِ
 .٦ :٥٦الحظ كيف يتم وصف الغرباء األمناء.
يَ ْقت َِرنُونَ ِبالرﱠبﱢ  Niphal -اسم فاعل )(BDB 530, KB 522
-١
ْ
يَخ ِد ُموهُ -مصدر  Pielمركب من )(BDB 1058, KB 1661
-٢
-٣
ي ُِحبﱡوا ا ْس َم الرﱠبﱢ  -مصدر  Qalمركب من )(BDB 12, KB 17
يَ ُكونُوا لَهُ َعبِيدًا -مصدر Qalمركب من )(BDB 224, KB 243
-٤
يَحْ فَظُونَ ال ﱠسب َ
-٥
ْت ِلئَالﱠ يُنَجﱢ سُوهُ Qal -اسم فاعل ) ،BDB 1036, KB 1581أش (٤ ،٢ :٥٦
ومصدر  Pielمركب من )(BDB 320, KB 319
يَتَ َم ﱠس ُكونَ بِ َع ْھ ِدي Hiphil -اسم فاعل )(BDB 304, KB 302
-٦
أتباع الرب الحقيقيون يعرفون باإليمان الذي يميز أسلوب حياتھم )مت  ،٧ -٥وخاصة -٢٤ ،٢٣ -١٥ :٧
.(٢٧
 .٨ -٧ :٥٦كما أن أش  ٦ :٥٦وصفت أعمال الغرباء األمناء ،كذلك فإن أش  ٨ -٧ :٥٦تصف ما سيفعله ﷲ
األمين لھم.
ُ
َ
ْ
آتِي بِ ِھ ْم إِلى َجبَ ِل قد ِسي )أي الھيكل(
-١
ُ
َ
ْ
ت
ي
ب
ي
ف
م
ھ
ح
ف
أ
صالَتِي
٢
ُ
ُ
رﱢ
ْ ِ َ ِ َ
ْ
تَ ُك ُ
ون ُمحْ َرقَاتُھُ ْم َو َذبَائِ ُحھُ ْم َم ْقبُولَةً َعلَى َمذبَ ِحي
-٣
َ
وعي ِه
-٤
أجْ َم ُع بَ ْع ُد إِلَ ْي ِه ،إِلَى َمجْ ُم ِ

٢٠١

ب" .كان ھذا ھو الھدف المعلن من ھيكل سليمان ) ١مل -٤١ :٨
صالَ ِة يُ ْدعَى لِ ُك ﱢل ال ﱡ
" ٧ :٥٦بَ ْيتِي بَ ْيتَ ال ﱠ
ش ُعو ِ
 .(٤٣يستشھد يسوع بھذه اآلية في مت ١٣ :٢١؛ مر ١٧ :١١؛ لو  ٤٦ :١٩وھو يطھر الھيكل من باعة
الحيوانات والصرّافين .من أجل الئحة كاملة بھذا العنصر العالمي في أشعياء انظر أش .٢٢ :٤٥
٨ :٥٦
سميث/فاندايك-البستاني
كتاب الحياة
الكتاب الشريف
الترجمة البسيطة
ھناك احتماالن:
الرب سيجمع حتى المزيد من نسل إبراھيم المسبيين )(JPSOA
-١
الرب سيجمع منبوذين آخرين )أي الغرباء ،والخصيان(.
-٢
استخدام يسوع لھذا النص )مرقس  ١٧ :١١متبعا ً السبعينية( ليظھر المجال األوسع واألشمل المقصود به.
"أَ ْج َم ُع بَ ْع ُد إِلَ ْي ِه"
سأ َ ْج َم ُع إِلَ ْي ِه َ
آخ ِرينَ بَ ْع ُد"
" َ
سأ َ ْج َم ُع إِلَ ْي ِھ ْم َ
آخ ِرينَ "
" َ
سأ َ ْج َم ُع َ
آخ ِرينَ إِلَ ْي ِھ ْم"
" َ

ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١٢ -٩ :٥٦ :
ش ا ْلبَ ﱢر تَ َعالِي لِألَ ْك ِل.
"٩يَا َج ِمي َع ُو ُحو ِ
ْ
ﱠ
ش التِي فِي ال َو ْع ِر.
يَا َج ِمي َع ا ْل ُو ُحو ِ
ُ ١٠م َرا ِقبُوهُ ُع ْم ٌي ُكلﱡ ُھ ْم .الَ يَ ْع ِرفُونَ .
ب بُ ْك ٌم الَ تَ ْق ِد◌ُ ُر أَنْ تَ ْنبَ َح.
ُكلﱡ ُھ ْم ِكالَ ٌ
َ
ضط ِج ُعونَ ُم ِح ﱡبو النﱠ ْو ِم.
َحالِ ُمونَ ُم ْ
ٌ
َ
شبَ َع.
ش ِر َھة ال تَ ْع ِرفُ ال ﱠ
ب َ
َ ١١وا ْل ِكالَ ُ
َو ُھ ْم ُرعَاةٌ الَ يَ ْع ِرفُونَ ا ْلفَ ْھ َم.
ا ْلتَفَتُوا َج ِميعا ً إِلَى طُ ُرقِ ِھ ْم
َ
ْ
صى.
ُك ﱡل َوا ِح ٍد إِلَى ﱢ
ح عَنْ أق َ
الر ْب ِ
ْ
َ ١٢ھلُ ﱡموا ُ
س ِكراً
آخ ُذ َخ ْمراً َولنَ ْ
شتَفﱠ ُم ْ
َويَ ُكونُ ا ْل َغ ُد َك َھ َذا ا ْليَ ْو ِم َع ِظيما ً بَ ْل أَ ْزيَ َد ِج ّداً".
 .٩ :٥٦ھذه محاكاة ساخرة للدعوة إلى العشاء اإللھي )أش ١٢ :٥٦؛  ،(٢ -١ :٥٥ولكن ھنا في سياق الدينونة
)أش  (١٢ -١٠ :٥٦ھو أمر )"تَ َعالَ ْي" -مصدر  Qalمركب( .وھذه ستكون وليمة الدينونة.
ھناك سؤال تفسيري يتعلق باآليات أش  ،١٢ -٩ :٥٦عن متى سيحدث ھذا.
قبل السبي
-١
أثناء السبي
-٢
في فترة ما بعد السبي
-٣
التساؤل ھو إلى أي فترة من تاريخ إسرائيل تشير ھذه اآليات؟ ربما ترتبط ببعض الوقت في كل فترة .فقد
كان ھناك على الدوام قادة وشعب غير أمناء.
 .١٢ -١٠ :٥٦ھذه اآليات ھي على النقيض تماما ً من المنبوذين األمناء في أش  .٨ -١ :٥٦وھذه تصف حالة
إسرائيل الروحية )وعلى األغلب حالة قادتھا(.
ي
-١
ال ُم َراقِبُون ُع ْم ٌ
ﱡ
ُ
ُ
َ
-٢
ْرفونَ
كلھُ ْم ال يَع ِ
ُك ﱡلھُ ْم ِكالَبٌ بُ ْك ٌم
-٣
-٤
َحالِ ُمونَ /يھذون )من جذر عربي أو "يلھث" ] ،[KB 243إشارة إلى "الكالب" في أش ١٠ :٥٦ج(
ُم ِحبﱡو النﱠوْ ِم
-٥
َش ِرھَةٌ
-٦
ﱠ
َ
ُ
َ
ْرف الشبَ َع
-٧
ال تع ِ

٢٠٢

ْرفُونَ ْالفَ ْھ َم
-٨
ُرعَاةٌ الَ يَع ِ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
التَفتوا َج ِميعًا إِلى ط ُرقِ ِھ ْم
-٩
َ
ْ
ُ
َ
ْ
لﱡ
صى
ق
أ
َن
ع
ْح
ب
ى
ل
١٠
إ
د
اح
و
ك
الرﱢ
َ
َ ٍِ ِ
ِ
يا له من وصف مر ّوع لشعب العھد! قادتھم فاسدون والمثل صحيح ،كما القادة كذلك يكون الشعب .إعالن ﷲ
والھيكل ،والقادة األتقياء ،ما كانوا ليحدثوا فرقا ً .ثمارھم واضحة )أي الذات(.
 " ُم َراقِبُوهُ ُع ْم ٌي" .العلماء المشتغلون على النص الماسوري الحظوا مشكلة في النص العبري .إنھا تُقرأ Qal
تام ) ،(BDB 859, KB 1044ولكنھم يقترحون أن يكون  Qalاسم فاعل .كال األمرين ال يغيران من معنى
النص.
 " َھلُ ﱡموا" .ھذا أمر ) ( BDB 87, KB 102، Qalيجاري ذلك الوارد في أش ٩ :٥٦ج .البشر يسكرون
ويھملون ﷲ )أش ١٢ :٥٦ب( ،ولذلك اآلن فإن الحيوانات يدعوھا ﷲ لتلتھم شعب عھده )أش ٦ :١٨؛ إر :٧
٣٣؛ ٩ :١٢؛ ٣ :١٥؛ .(٢٠ :٣٤
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Isaiah 57
أشعياء ٥٧
تقسيم المقاطع والفقرات في الترجمات الحديثة
العربية المشتركة
الكتاب الشريف
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
الرب يدين عبادة
عبادة األصنام
إدانة عبادة األصنام
دينونة الرب لعبادة األصنام
األوثان
١٤ -١ :٥٧
٢١ -١ :٥٧
١٣ -١ :٥٧
١٣ -١ :٥٧
بالعون
ﷲ
وعد
تعزية التائب
تعزية للمنسحقين
والسالمة
٢١ -١٥ :٥٧
٢١ -١٤ :٥٧
٢١ -١٤ :٥٧
* رغم أن تقسيم نص الكتاب المقدس إلى فقرات وتقسيمات ليس من الوحي اإللھي ،إال أن تقسيم المقاطع
والفقرات ھي المفتاح لفھم ومتابعة قصد الكاتب األصلي .كل ترجمة معاصرة قامت بتقسيم وتلخيص تقسيمات
الفقرات كما ارتأى الناشر .كل مقطع فيه موضوع ،أو حقيقة ،أو فكرة محورية .وكل طبعة للكتاب المقدس لھا
وجھة نظر خاصة بھا في تقسيم المواضيع .٢٨خالل قراءتك للنص ،أية ترجمة تجد أنھا مناسبة لفھمك لموضوع
وتقسيم اآليات؟
في كل أصحاح عليك أن تقرأ الكتاب المقدس أوالً وأن تحاول أن تحدد موضوعات فقراته .ثم أن تقارن
فھمك بالطبعات الحديثة.
فقط عندما نفھم قصد الكاتب األصلي ،بمتابعة منطقه وطريقة عرضه على مستوى الفقرة ،بذلك نستطيع
أن نفھم الكتاب المقدس.
الكاتب األصلي وحده كتب بوحي إلھي -وليس للقرّاء الحق بأن يغيّروا أو يعدﱢلوا النص .قرّاء الكتاب
المقدس عليھم مسؤولية تطبيق الحق الموحى به على حياتھم ويومھم.
إن المصطلحات التقنية واالختصارات يتم شرحھا وإيضاحھا بشكل كامل في الملحق  ،١و ،٢و٣
حلقة القراءة الثالثة )انظر مدخل الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسير بمثابة دليل دراسة ،بمعنى أن المسؤولية تقع عليك في تفسير الكتاب المقدس .يجب على
كل واحد منا أن يسلك في النور الذي لديه .لك أنت ،والكتاب المقدس ،والروح القدس األولوية في التفسير .يجب
أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلسة واحدة .ح ّدد المواضيع المطروحة )حلقة القراءة رقم  ،٣في مدخل الكتاب( .قارن
تقسيماتك للمواضيع مع ترجمات الكتاب المقدس العربية المألوفة أعاله .إن تقسيم الفقرات ليس من الوحي
اإللھي ،بل ھو مفتاح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
تبصرات حول السياق:
ﱡ
ً
من الواضح أن السياق حول خطيئة إسرائيل يستمر ھنا ممتدا من أشعياء .٥٦
أ-
يصف ھذا خيار العھد القديم بـ "طريقين"؛ أحدھما للحياة والسالم واآلخر للذات والخطيئة والدمار
ب-
)تث .(١٩ ،١٥ :٣٠
ً
ج -يق ّدم  Leupoldتعليقا ً ممتعا )ص (٢٧١ .بأنه كما أن أشعياء  ٥٦ينتھي بقادة غير أمناء ،فإن أشعياء ٥٧
يتناول موضوع الشعب غير األمين.
 - 28في الجدول أع اله ،أخ ذنا تق سيمات وعن اوين الفق رات والمواض يع الموج ودة ف ي أش ھر الترجم ات العربي ة المنت شرة للكت اب المق دس ،ووض عناھا أم امكم
بطريقة سھلة تساعد على فھم كل أصحاح من ھذا السفر] .المترجم[.

٢٠٤

د -بيئة العبادة الوثنية ليست بالد الرافدين بل عبادة الخصب في كنعان )أي بعل ،أشيراه ،مولك( .وھذه تصل
ذروتھا في عھد الملك منسّى.
دراسة الكلمات والعبارات:
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١٠ -١ :٥٧ :
ض ُع َذلِ َك فِي قَ ْلبِ ِه.
الصدﱢي ُ
"١بَا َد ﱢ
س أَ َح ٌد يَ َ
ق َولَ ْي َ
ض ﱡمونَ
سا ِن يُ َ
اإل ْح َ
َو ِر َجا ُل ِ
َ
ْ
ﱠ
ق
م
ض
ي
ﱠر
ش
ال
ه
ج
و
م
ه
ن
أ
ب
ط
ف
ي
نْ
الصدﱢي ُ
نُ
ﱢ ُ َﱡ ﱢ
َولَ ْي َ
س َمنْ َ ِ ِ ُ ِ َ ْ ِ
سالَ َم.
٢يَد ُْخ ُل ال ﱠ
ستِقَا َم ِة.
سالِ ُك ِبا ِال ْ
يَ ْ
اج ِع ِھ ِم .ال ﱠ
ستَ ِر ُ
يحونَ فِي َم َ
ض ِ
٣أَ ﱠما أَ ْنتُ ْم فَتَقَ ﱠد ُموا إِلَى ُھناَ
ق َوال ﱠزانِيَ ِة.
اح َر ِة نَ ْ
يَا بَنِي ال ﱠ
س َل ا ْلفَ ِ
س ِ
اس ِ
ْ
ْ
َ
ﱢ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
سانَ ؟
ل
ال
ع
ل
د
ت
و
م
ف
ل
ا
ر
غ
ف
ت
م
ى
ل
ع
و
ر
خ
ْ
نْ
ونَ
ونَ
َ
ونَ
٤بِ َمنْ تَ ْ
َ َ ُ
ُ
س ُ
َ
َ
َ
ب؟
صيَ ِة نَ ْ
س ُل ا ْل َك ِذ ِ
أَ َما أَ ْنتُ ْم أَ ْوالَ ُد ا ْل َم ْع ِ
ض َرا َء
صنَ ِام ت َْحتَ ُك ﱢل ش ََج َر ٍة َخ ْ
٥ا ْل ُمتَ َوقﱢدُونَ إِلَى األَ ْ
وق ا ْل َم َعاقِ ِل.
ا ْلقَاتِلُونَ األَ ْوالَ َد فِي األَ ْو ِديَ ِة ت َْحتَ ُ
شقُ ِ
صيبُ ِك .تِ ْلكَ ِھ َي قُ ْر َعت ُِك.
س نَ ِ
ِ ٦في ِح َجا َر ِة ا ْل َوا ِدي ا ْل ُم ْل ِ
ض َج َع ِك
ت َم ْ
س ِكيبا ً َوأَ ْ
ت تَ ْق ِد َمةً .أَعَنْ َھ ِذ ِه أَتَ َع ﱠزى؟ َ ٧علَى َجبَ ٍل عَا ٍل َو ُم ْرتَ ِف ٍع َو َ
ت َ
لِ ِت ْل َك َ
ض ْع ِ
ص َع ْد ِ
س َك ْب ِ
ْ
َ
يحةً.
ت لِتَذبَ ِحي ذبِ َ
َوإِلَى ُھنَا َك َ
ص ِع ْد ِ
ْ
ْ
ت تِذ َكا َر ِك
ب َوالقَائِ َم ِة َو َ
ض ْع ِ
َ ٨و َرا َء ا ْلبَا ِ
ت.
ألَنﱠ ِك لِ َغ ْي ِري َك َ
ت َو َ
ص ِع ْد ِ
ش ْف ِ
س ِك َع ْھداً َم َع ُھ ْم.
ت َم ْ
أَ ْو َ
ت لِنَ ْف ِ
ض َج َع ِك َوقَطَ ْع ِ
س ْع ِ
صة ً
ت َم ْ
ت فُ ْر َ
ض َج َع ُھ ْم .نَظَ ْر ِ
أَ ْحبَ ْب ِ
َ
َ
ْ
َ
ت أطيَابَ ِك
ت إِلَى ا ْل َملِ ِك بِال ﱡدھ ِْن َوأ ْكث ْر ِ
س ْر ِ
َ ٩و ِ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ت َحتﱠى إِلى ال َھا ِويَ ِة.
ت ُر ُ
َوأَ ْر َ
سل ِك إِلى بُ ْع ٍد َون َزل ِ
سل ِ
ستُ «.
ت َولَ ْم تَقُولِي» :يَئِ ْ
ول أَ ْ
سفَا ِر ِك أَ ْعيَ ْي ِ
١٠بِطُ ِ
َض ُعفِي".
َ
ت لِ َذ ِلكَ لَ ْم ت ْ
ش ْھ َوت َِك َو َج ْد ِ
 .١ :٥٧ينتصر الشر عندما يُضطھ ُد البار ويُقتل وما من أحد يبالي على ما يبدو.
ك فِي قَ ْلبِ ِه
-١
ض ُع ذلِ َ
ْس أَ َح ٌد يَ َ
لَي َ
ْس َم ْن يَ ْف َ
َ
ط ُن
-٢
ي
ل
َ
ض ﱡم" .بينما يسعى الشرير نحو الذات والخطيئة ،يتحرر البار من آثار السقوط المريعة )تك
 " ِمنْ َو ْج ِه الش ﱢﱠر يُ َ
٣؛ .(١٢ -١١ ،٥ :٦
 .٢ :٥٧ھذه اآلية تصف الحالة الروحية لإلنسان البار.
يَ ْد ُخ ُل ال ﱠسالَ َم )من أش  ١ :٥٧نستنتج أن ھذا ال بد أن يكون فكريا ً(
-١
اج ِع ِھ ِم ) .(BDB 1012ھناك تالعب في الكلمات ھنا على الكلمة المستخدمة
-٢
يَ ْست َِريحُونَ فِي َم َ
ض ِ
لإلشارة إلى البار ،ولكن في أش  ،٨ ،٧ :٥٧عن الشرير.
سرير للنوم
أ-
سرير للمضاجعة
ب-
ج -القبر
السﱠالِ ُ
ك بِاال ْستِقَا َم ِة )أي األمانة في نمط حياته(
-٣
 .٤ -٣ :٥٧ھاتان اآليتان تصفان األشرار الذين تم ذكرھم في أش  .١ :٥٧يوصفون بأنھم:
ﱠاح َر ِة )(BDB 778 II
-١
َبنِي الس ِ
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ق )(BDB 610
-٢
نَ ْس َل ْالفَ ِ
اس ِ
ﱠ
نَ ْس َل الزانِيَ ِة )(BDB 275
-٣
يدعوھم الرب ألن يتقدموا ) Qalأمر  ( BDB 897, KB 1132،إلى حضرته ألجل الدينونة.
ب )(BDB 833
-٤
نَ ْس ُل ْال َك ِذ ِ
أ-
ِب َم ْن تَ ْس َخرُونَ
ْ
ْ
َ
َعلى َم ْن تَف َغرُونَ الفَ َم
ب-
ﱢ
َ
َ
ْ
ْ
َ
جَ -على َمن تدلعُونَ الل َسانَ )ھذه تصف اتھاماتھم للبار(
ْصيَ ِة )(BDB 1055
 -٥أَ ْوالَ ُد ْال َمع ِ
 .٦ -٥ :٥٧توصف العبادة الوثنية على أنھا:
ُ
ْال ُمتَ َوقﱢ ُدونَ إِلَى األَصْ نَ ِام تَحْ َ
ت كلﱢ َش َج َر ٍة خَضْ َرا َء ) Niphalاسم فاعل BDB 328, ،
-١
 ،KB 328تشير ھذه إلى عبادة الخصب لبعل وأشيراه ،إر (٢٧ -٢٣ :٢
ْالقَا ِتلُونَ األَوْ الَ َد ) Qalاسم فاعل  ، BDB 1006, KB 1458،تشير ھذه إلى عبادة
-٢
مولك(
-٣
ت َس ِكيبًا ) Qalتام ( BB 1049, KB 1629،
َس َك ْب ِ
َ
ْ
ً
ْ
ت تَق ِد َمة ) Hiphilتام ( BDB 748, KB 828،
-٤
أصْ َعد ِ
موضوع خاص :عبادة الخصب في الشرق األدنى القديم
 -Iاألسباب:
أ -قدماء البشر بدأوا بالصيد ،ولكن الحياة البدوية المترحلة صارت مستقرة ونشأت الحاجة إلى
المحاصيل والقطعان.
ب -سكان الشرق األدنى القديم كانوا عرضة لقوى الطبيعة .ومع نشوء الحضارات حول موارد المياه
العذبة صاروا يتكلون على النظام االعتيادي للفصول.
ج -قوى الطبيعة صارت آلھة وصارت بحاجة إلى أن يُتضرع إليھا وأن يُسيطر عليھا.
 -IIأين ولماذا
أ -أديان الخصب نشأت في
 -١مصر )النيل(
 -٢بالد الرافدين )دجلة والفرات(
 -٣كنعان )األردن(
ب -ھناك أشياء مشتركة أساسية بين األديان في الشرق األدنى القديم.
ج -الفصول واألحوال الجوية المتبدلة والتي ال يمكن التﱠنبﱡؤ بھا أدت إلى نشوء أساطير تستخدم المقارنة
أو التناظر البشري/اإللھي كأساس للحياة في العالم الروحي وعلى األرض.
َ -IIIمن وكيف
أ -من )اآللھة واإلالھات(
 -١مصر
أ .إيزيس )أنثى(
ب .أوزريس )ذكر(
 -٢بالد الرافدين
أ .عشتار/إنانا )أنثى(
ب .تموز/دموزي )ذكر(
 -٣كنعان
أ .بعل )ذكر(
ب .أشيراه ،أستارت ،أناث )مؤنثة(
ب -كل من ھذه الثنائيات كانت تُسطر لھا أساطير ميثولوجيا على نفس المنوال.
 -١واحد يموت
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 -٢اآلخر يحيى
 -٣نمط موت وإقامة اآللھة يحاكي دورات الطبيعة السنوية
ج -سحر المحاكاة والتقليد كان يرى القران الجنسي البشري )أي زواج اآللھة( كطريقة لضمان خصب
المحاصيل ،والقطعان ،والناس.
 -IVبني إسرائيل:
أ -تم توجيه التحذير إلى شعب الرب )انظر الالويين والتثنية( ليتحاشوا أديان الخصب) ،وخاصة في
كنعان(.
ً
ب -ھذه األديان كانت منتشرة جدا بسبب إيمان البشر بالخرافات وحافز النشاط الجنسي.
ج -عبادة األوثان كانت تشتمل على فكرة أن البركة في الحياة يمكن الحصول عليھا من خالل ممارسات
شعائرية أو دينية بدالً من اإليمان الشخصي والثقة بالرب.
 -Vكتب مقترحة للقراءة:
أ (Archaeology and the Religion of Israel) -للكاتب W. F. Albright
ب (Development of Religion and Thought in Ancient Egypt) -للكاتب J. H.
Breasted
ج -للكاتب James G. Frazer
Adonis, Attis, Osiris -١
Folklore in the Old Testament -٢
The Worship of Nature -٣
د (Before the Bible) -للكاتب C. H. Gordon
ھـ (Mythologies of the Ancient World) -للكاتب S. N. Kramer

موضوع خاص :مولك MOLECH
يحظّر الرب/يھوه عبادة مولك  ،(BDB 574) Molechإله النار ) َع ﱡمون( في كنعان الذي كانوا
يعبدونه بتقديم االبن البكر من كل عائلة كذبيحة في الجماعة لضمان الخصب.
اسمه )كما كان اإلسرائيليون يستخدمونه( ھو تالعب باأللفاظ العبرية على الحروف الصامتة لكلمة "ملك"
والحروف الصوتية لكلمة "خزي" .وقد تم تحذير إسرائيل باكراً ومراراً وتكراراً من ھذه الممارسة )ال :١٨
٢١؛ ٥ ،٤ ،٣ ،٢ :٢٠؛ تث ٣١ :١٢؛  ١مل ٧ :١١؛  ٢مل ١٠ :٢٣؛ إر ٣٥ :٣٢؛ مي  .(٧ :٦وكانت ھذه
العبادة غالبا ً ما توصف بعبارة "اجتياز النار" )تث ١٠ :١٨؛  ٢مل ٣ :١٦؛ ٣١ ،١٧ :١٧؛ ٦ :٢١؛ مز :١٠٦
٣٧؛ إر ٣١ :٧؛ .(٥ :١٩
٦ :٥٧ھـ
"أَعَنْ ھ ِذ ِه أَتَ َع ﱠزى؟"
سميث/فاندايك-البستاني
ضى عَنْ َھ ِذ ِه األُ ُمو ِر؟"
كتاب الحياة
"فَ َھ ْل أَ ْر َ
َ
َ
َ
الكتاب الشريف
ضى بِ َھذا؟"
"ف َھ ْل أ ْر َ
عبادة الخصب عند بني إسرائيل كانت مرفوضة وإن كانوا يمارسونھا باسم يھوه.
 .٧ :٥٧تشير ھذه إلى مذابح عبادة بعل وأشيراه التي كانت تُوضع على قمم التالل )تث ٢ :١٢؛  ٢مل :١٧
ك" إلى الممارسات الجنسية الطقسية التي
١٠؛ إر ٦ :٣؛ ٢ :١٧؛ ھو  .(١٣ :٤تشير العبارة " َو َ
ت َمضْ َج َع ِ
ض ْع ِ
كانت تتم ألجل ضمان خصب األرض والماشية والبشر )أش ٨ :٥٧ب-د(.
 .٨ :٥٧أول بيتين غامضان .قد يشير ھذا إلى صنم كان يُوضع
-١

في منازلھم

٢٠٧

-٢

على أسوار قريتھم

-٣

في الھيكل نفسه.

ولعلّ المرء يتساءل إن كان ھذا مرتبطا ً نوعا ً ما بالتحالفات مع األمم الوثنية الذين كانوا يطالبون بعبادة آلھة
األجانب )أش ٨ :٥٧د-ه.(٩ ،

َ
ُ
ً
َ
صة"
سميث/فاندايك-البستاني
ت َم ْ
ت ف ْر َ
ض َج َع ُھ ْم .نَظ ْر ِ
"أ ْحبَ ْب ِ
َ
َ
ْ
اج َع ُھ ْمَ ،وتَأ ﱠملتُ ْم فِي ع ُْريِ ِھ ْم"
كتاب الحياة
"أ ْحبَ ْبتُ ْم َم َ
ض ِ
َ
َ
ْ
َ
ﱢ
ت ع ُْريَ ُھ ْم"
الكتاب الشريف
ت الزنى َم َع ُھ ْمَ ،وتَأ ﱠمل ِ
"أ ْحبَ ْب ِ
""
الترجمة السبعينية
ت ُع ْريَ ُھ ْم"
الترجمة البسيطة
ت مضج َع ُھم إذ نَظَ ْر ِ
"أَ ْحبَ ْب ِ
المشكلة ھي في الكلمة )יד( ) (BDB 388, KB 386التي تعني حرفيا ً "ذراع/يد" .في اللغة األوغاريتية تعني
"حب"؛ وفي العربية )ידו( تعني "قضيب" ) ، NIDOTTEالمجلد  ،٢ص .(٥٦ .ويمكن أن تدل على "القوة"
ھنا بمعنى عبادة الخصب .ھناك عدة عبارات ملطّفة استخدمھا الكتّاب العبرانيون لإلشارة إلى األعضاء الجنسية
أو التناسلية )مثال آخر "قدم/رجل" ، BDB 919, ،خر ٢٥ :٤؛ تث ٥٧ :٢٨؛ قض ٢٤ :٣؛ را ٨ :٣؛  ١صم
٣ :٢٤؛ خر .(٢٥ :١٦
 .١٠ -٩ :٥٧يبدو أن ھذه تشير إلى الشعائر السياسية التي كانوا يتّبعونھا لضمان سالمتھم إزاء الغزو األجنبي.
" ٩ :٥٧ا ْل َملِ ِك" .يمكن أن يُفھم ھذا على أنه إشارة إلى إله الخصب مولك ،الذي يحوي اسمه نفس األحرف
الصامتة في كلمة "مالك" بالعبرية The UBS Text Project .يعطي نسبة احتمالية متوسطة لكلمة "ملك".
 "ا ْل َھا ِويَ ِة" .انظر الموضوع الخاص :أين ھم األموات؟ على أش .٢٣ :٤٤
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١٣ -١١ :٥٧ :
ت
ت َحتﱠى ُخ ْن ِ
ت َو ِخ ْف ِ
شي ِ
"َ ١١و ِم ﱠمنْ َخ ِ
ت فِي قَ ْل ِب ِك؟
ي لَ ْم ت َْذ ُك ِري َوالَ َو َ
َوإِيﱠا َ
ض ْع ِ
ُ
َ
ي لَ ْم ت ََخافِي.
يم فَإِيﱠا َ
أَ ﱠما أَنَا َ
سا ِكتٌ َوذلِ َك ُم ْنذ ا ْلقَ ِد ِ
١٢أَنَا أُ ْخبِ ُر بِبِ ﱢر ِك َوبِأ َ ْع َمالِ ِك فَالَ تُفِيد ُِك.
َص ُر ِخينَ فَ ْليُ ْنقِ ْذ ِك ُج ُمو ُع ِك.
١٣إِ ْذ ت ْ
يح ت َْح ِملُ ُھ ْم ُكلﱠ ُھ ْم .تَأْ ُخ ُذ ُھ ْم نَفَ َخةٌ.
َولَ ِك ِن ﱢ
الر ُ
ض
أَ ﱠما ا ْل ُمتَ َو ﱢك ُل َعلَ ﱠي فَيَ ْم ِل ُك األَ ْر َ
َويَ ِر ُ
ْسي".
ث َجبَ َل قُد ِ
 .١٣ -١١ :٥٧تبتدئ ھذه اإلستروفة بسلسلة من األسئلة يوجھھا الرب إلى شعب عھده غير المؤمن.
المأساة ھي أنھم "متديّنون" )أش ١٣ ،١٢ :٥٧أ( ولكن:
ي لَ ْم ت َْذ ُك ِري ) Qalتام  ، BDB 269, KB 269،منفي(
 -١إِيﱠا َ
ْ
َ
ك )أي" ،لم تفكري بي" Qal ،تام  ، BDB 962, KB 1321،في حالة نفي(
َ -٢والَ َو َ
ت فِي قلبِ ِ
ض ْع ِ
ً
ً
أسباب إھمالھم للرب ھو أنه كان صامتا ساكتا )أش ١١ :٥٧د( .قد يشير ھذا إلى أنبياء حقيقيين لم يُر َسلوا أو
على األقل لم يُس َمع لھم.
األصنام "فرا ٌ
غ" و"خواء" .الريح ستحمل بعيداً أولئك الذين يت ّكلون على األصنام.
١١ :٥٧
سميث/فاندايك-البستاني

يم"
" ُم ْن ُذ ا ْلقَ ِد ِ

٢٠٨

" َز َمنا ً طَ ِويالً"
كتاب الحياة
ْ
َ
ً
" َوقتًا ط ِويال"
الكتاب الشريف
 JPSOAيذكر تنقيحا ً وتصحيحا ً تنتج عنه العبارة "وأغلقت عين ﱠي" )ص .(٨٩٨ .ھذا وإن الحروف
الصامتة العبرية نفسھا )מעלםו( يمكن ترجمتھا "منذ األزل" أو "كوني محتجبا ً".
١٣ :٥٧د-ھـ .ولكن أولئك األمناء القليلون الذين يت ّكلون على الرب ويأخذون منه ملجأ ً ) Qalاسم فاعل BDB ،
 (340, KB 337سوف يُحفظون ويُكافؤون بأن ينالوا:
أرض الموعد
-١
حضور الرب )أي الھيكل(
-٢
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٢١ -١٤ :٥٧ :
ق.
"َ ١٤ويَقُو ُل» :أَ ِعدﱡوا .أَ ِعدﱡواَ .ھيﱢئُوا الطﱠ ِري َ
ش ْع ِبي«.
يق َ
ْ
ارفَ ُعوا ا ْل َم ْعثَ َرةَ ِمنْ طَ ِر ِ
َ
س ُمهُ:
ﱡوس ا ْ
سا ِكنُ األبَ ِد ا ْلقُد ُ
١٥ألَنﱠهُ َھ َك َذا قَا َل ا ْل َعلِ ﱡي ا ْل ُم ْرتَفِ ُع َ
س ُكنُ
س أَ ْ
»فِي ا ْل َم ْو ِ
ض ِع ا ْل ُم ْرتَفِ ِع ا ْل ُمقَ ﱠد ِ
وح
اض ِع ﱡ
َو َم َع ا ْل ُم ْن َ
ق َوا ْل ُمتَ َو ِ
س ِح ِ
الر ِ
س ِحقِينَ .
ض ِعينَ َوألُ ْحيِ َي قَ ْل َب ا ْل ُم ْن َ
ألُ ْحيِ َي ُر َ
وح ا ْل ُمتَ َوا ِ
ب إِلَى ال ﱠد ْھ ِر.
ض ُ
اص ُم إِلَى األَبَ ِد َوالَ أَ ْغ َ
١٦ألَنﱢي الَ أُ َخ ِ
َ
صنَ ْعتُ َھا.
ألَنﱠ ﱡ
س َماتُ الﱠتِي َ
وح يُ ْغشَى َعلَ ْي َھا أ َما ِمي َوالنﱠ َ
الر َ
ض َر ْبتُهُ.
ض ْبتُ َو َ
ِ ١٧منْ أَ ْج ِل إِ ْث ِم َم ْك َ
سبِ ِه َغ ِ
َاصيا ً فِي َ
يق قَ ْلبِ ِه.
ا ْ
ض ْبتُ فَ َذھ َ
َب ع ِ
ستَت َْرتُ َو َغ ِ
ط ِر ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ت لَهُ َولِنَا ِئ ِحيه
ا
ي
ز
ع
ت
د
ر
أ
و
ه
د
و
ق
أ
و
ه
ي
ف
ش
ْ
أ
س
و
ه
ق
ر
ط
ي
أ
ر
١٨
تُ
َ ْ
ُ ُ َ َ ِ ِ َ ُ ُ َ ُﱡ ْ َِ ٍ
شفَتَ ْي ِن.
َ ١٩خالِقا ً ثَ َم َر ال ﱠ
شفِي ِه«.
سأ َ ْ
ب« قَا َل ال ﱠر ﱡب » َو َ
سالَ ٌم َ
» َ
سالَ ٌم لِ ْلبَ ِعي ِد َولِ ْلقَ ِري ِ
ست َِطي ُع أَنْ يَ ْھدَأَ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ﱠ
ب ألنهُ الَ يَ ْ
٢٠أ ﱠما األش َْرا ُر ف َكالبَ ْح ِر ال ُم ْ
ضط ِر ِ
َوتَ ْق ِذفُ ِميَا ُھهُ َح ْمأَةً َو ِطينا ً.
ش َرا ِر".
سالَ ٌم قَا َل إِلَ ِھي ِلألَ ْ
س َ
٢١لَ ْي َ
 .١٤ :٥٧ھا ھنا سلسلة من األوامر يطلب بھا الرب إجراء كل اإلعدادات الضرورية لعودة األمناء له من السبي
)أش ٤ -٣ :٤٠؛ .(١٠ :٦٢
أَ ِع ﱡدوا )مرتين( Qal -أمر BDB 699, KB 757،
-١
-٢
ق Piel -أمر BDB 815, KB 937،
ھَيﱢئُوا الطﱠ ِري َ
ْ
ارْ فَعُوا ال َم ْعثَ َرةَ Hiphil -أمر BDB 926, KB 1202،
-٣
 .١٥ :٥٧الحظ ألقاب ومواصفات ﷲ.
ْال َعلِ ﱡي Qal -اسم فاعل ) BDB 926, KB 1202 ،نفس الفعل المستخدم في أش  ١٤ :٥٧المترجم
-١
"ارْ فَعُوا" ،أي أزيلوا(
ْال ُمرْ تَفِ ُع Niphal -اسم فاعل ) BDB 669, KB 724،نفس الفعل المستخدم في أش ،١٣ ،٧ :٥٧
-٢
ولكن بمعاني مختلفة(
ً
َسا ِك ُن األَبَ ِد Qal -اسم فاعل ) ، BDB 1014, KB 1496،حرفيا "الذي يسكن األبدية"(
-٣
-٤
ْالقُ ﱡدوسُ ا ْس ُمهُ
َ
ْ
ْ
ْ
س أ ْس ُك ُن Qal -ناقص ) BDB 1014, KB 1496 ،بعكس آلھة
-٥
فِي ال َموْ ِ
ض ِع ال ُمرْ تَفِ ِع ال ُمقَ ﱠد ِ
الخصب(
ْ
وح )(BDB 924
-٦
ق )َ (BDB 194 Iوال ُمتَ َو ِ
َم َع ْال ُم ْن َس ِح ِ
اض ِع ) (BDB 1050الرﱡ ِ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
حْ
ب ال ُمن َس ِحقِينَ  Hiphil -مصدر مركب  ، BDB 310, KB 309،مستخدم مرتين.
-٧
أ يِ َي قل َ

٢٠٩

أ-
ب-

عن الرب ،البند ٦
عن األمناء له

١٦ :٥٧أ-ب .تستمر ھذه في وصف الرب كيھوه.
ص ُم إِلَى األَبَ ِد" Qal -ناقص  ، BDB 936, KB 1224،تك ٣ :٦
-١
"الَ أُ َخا ِ
َ
ْ
َ
ضبُ إِلى ال ﱠد ْھ ِر" Qal -ناقص  ، BDB 893, KB 1124،مز ٥ :٧٩؛ ٥ :٨٥؛ ٩ :١٠٣؛
-٢
"الَ أغ َ
مي ١٩ -١٨ :٧
ال يجب تفسير ھذا على أن ھناك فترة من الزمن حددھا ﷲ تتوقف بعدھا نعمته ،بل إن الحقيقة ھي أن البشر
عندما يتجاھلون وينتھكون كلمة ﷲ وإرادته ،فستكون ھناك تبعات فظيعة من التقسّي.
قلب اإلنسان يصبح عاجزاً عن أن يسمع أو يتجاوب.
األمر الالفت في العھد القديم ھو أن عواطف المحبة والغضب عند البشر تتغاير عند وصف ﷲ.
-١
المحبة طويلة األمد وأكيدة -تث ١٠ :٥؛ ٩ :٧؛ مز ٥ :٣٠؛ أش ٨ -٧ :٥٤؛ إر ٣ :٣١
الغضب قصير األجل -تث ٩ :٥؛ مز ٥ :٣٠؛ أش ٢٠ :٢٦؛ ٨ -٧ :٥٤؛ ١٩ -١٦ :٥٧
-٢
١٦ :٥٧ج-د .تكشف ھذه األسباب التي تجعل غضب ﷲ ال يدوم )انظر الموضوع الخاص :ﷲ يُوصف كإنسان،
على أش  .(٢ :٤١وھذا يشابه كثيراً مز .١٤ -٨ :١٠٣
ألَ ﱠن الرﱡو َح )انظر الموضوع الخاص على أش  (٧ :٤٠يُ ْغ َشى َعلَ ْيھَا أَ َما ِمي.
-١
النﱠ َس َم ُ
-٢
ات يُ ْغ َشى َعلَ ْيھَا.
الحظ الموازاة بين "الروح" ) (BDB 924و"النسمة" ) (BDB 675كما في أش  .٥ :٤٢الحالة الھ ّشة
جسديا ً واآلن نفسيا ً للبشرية الساقطة ال تستطيع احتمال صمت )أش  (١٧ ،١١ :٥٧وغضب )أش ،١٦ :٥٧
 (١٧خالقھا وفاديھا.
 .١٧ :٥٧دينونة الرب تشابه معاقبة األب لألوالد )ھوشع  .(١١إن األب يفعل ذلك لكي يتعلم أوالده ولكي
يتحاشوا الخطأ ،ولكن لألسف البعض ال يفعل ذلك وال يستطيعون )أش ١٧ :٥٧ج؛ .(٤ ،٣ :١
 .٢١ -١٨ :٥٧ھناك تضاد واضح في طريقة تعامل الرب مع المنسحقين ومع المتمردين.
المنسحقين -أش ١٩ -١٨ ،١٦ -١٥ :٥٧
-١
المتمردين -أش ٢١ -٢٠ ،١٧ :٥٧
-٢
وح )أش  ،(١٥ :٥٧أولئك القريبون والبعيدون
ق َو ْال ُمتَ َو ِ
 .١٩ -١٨ :٥٧الحظ ما سيفعله الرب ْلل ُم ْن َس ِح ِ
اض ِع الرﱡ ِ
على ح ﱟد سواء )أش .(١٩ :٥٧
أُحْ يِ َي ،أش  Hiphil -١٥ :٥٧مصدر مركب )(BDB 310, KB 309
-١
ُ
اص ُم ،أش  Qal -١٦ :٥٧ناقص )(BDB 936, KB 1224
-٢
الَ أ َخ ِ
َ
-٣
ضبُ إِلَى ال ﱠد ْھ ِر ،أش  Qal -١٦ :٥٧ناقص )(BDB 893, KB 1124
الَ أ ْغ َ
َ
ْ
َسأشفِيه ،أش  Qal -١٨ :٥٧ناقص )(BDB 950, KB 1272
-٤
َ
ُ
ُ
أقودهُ ،أش  Hiphil -١٨ :٥٧ناقص )(BDB 634, KB 685
-٥
َ
ﱡ
َ
ت ،أش  Piel -١٨ :٥٧ناقص )(BDB 1022, KB 1532
أ
ا
ي
ْز
ع
ت
د
ر
-٦
ُ
َِ ٍ
خَالِقًا ثَ َم َر ال ﱠشفَتَي ِْن َسالَ ٌم ،أش  Qal -١٩ :٥٧اسم فاعل )(BDB 135, KB 153
-٧
َ
ْ
َسأشفِي ِه ،أش  Qal -١٩ :٥٧تام )(BDB 950, KB 1272
-٨
 .٢١ -٢٠ :٥٧شعب العھد المتمرد ،غير المؤمن يُوصف على أنه:
ْالبَحْ ر ْال ُمضْ َ
ط ِرب
-١
ْالبَحْ ر الذي الَ يَ ْستَ ِطي ُع أَ ْن يَ ْھدَأَ
-٢
ْ
ف ِميَاھُهُ َح ْمأةًَ
ْ
البَحْ ر الذي تَق ِذ ُ
-٣
ْ
ْ
ف ِميَاھُهُ ِطيناً
البَحْ ر الذي تَق ِذ ُ
-٤
َ
ْس له َسالَم
ي
ل
-٥
َ

٢١٠

Isaiah 58
أشعياء ٥٨
تقسيم المقاطع والفقرات في الترجمات الحديثة
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
الصوم الحقيقي
الصوم الحقيقي
٧ -١ :٥٨
٢٢ -١ :٥٨
البار محفوظ ومبارك
٢٢ -٨ :٥٨
* رغم أن تقسيم نص الكتاب المقدس إلى فقرات وتقسيمات ليس من الوحي اإللھي ،إال أن تقسيم المقاطع
والفقرات ھي المفتاح لفھم ومتابعة قصد الكاتب األصلي .كل ترجمة معاصرة قامت بتقسيم وتلخيص تقسيمات
الفقرات كما ارتأى الناشر .كل مقطع فيه موضوع ،أو حقيقة ،أو فكرة محورية .وكل طبعة للكتاب المقدس لھا
وجھة نظر خاصة بھا في تقسيم المواضيع .٢٩خالل قراءتك للنص ،أية ترجمة تجد أنھا مناسبة لفھمك لموضوع
وتقسيم اآليات؟
ً
في كل أصحاح عليك أن تقرأ الكتاب المقدس أوال وأن تحاول أن تحدد موضوعات فقراته .ثم أن تقارن
فھمك بالطبعات الحديثة.
فقط عندما نفھم قصد الكاتب األصلي ،بمتابعة منطقه وطريقة عرضه على مستوى الفقرة ،بذلك نستطيع
أن نفھم الكتاب المقدس.
الكاتب األصلي وحده كتب بوحي إلھي -وليس للقرّاء الحق بأن يغيّروا أو يعدﱢلوا النص .قرّاء الكتاب
المقدس عليھم مسؤولية تطبيق الحق الموحى به على حياتھم ويومھم.
الكتاب الشريف
الصوم الحقيقي
٢٢ -١ :٥٨

العربية المشتركة
السبت والصوم
٢٢ -١ :٥٨

إن المصطلحات التقنية واالختصارات يتم شرحھا وإيضاحھا بشكل كامل في الملحق  ،١و ،٢و٣
حلقة القراءة الثالثة )انظر مدخل الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسير بمثابة دليل دراسة ،بمعنى أن المسؤولية تقع عليك في تفسير الكتاب المقدس .يجب على
كل واحد منا أن يسلك في النور الذي لديه .لك أنت ،والكتاب المقدس ،والروح القدس األولوية في التفسير .يجب
أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلسة واحدة .ح ّدد المواضيع المطروحة )حلقة القراءة رقم  ،٣في مدخل الكتاب( .قارن
تقسيماتك للمواضيع مع ترجمات الكتاب المقدس العربية المألوفة أعاله .إن تقسيم الفقرات ليس من الوحي
اإللھي ،بل ھو مفتاح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
تبصرات حول السياق:
ﱡ
ھذا األصحاح ھو إدانة للشعائر الدينية التي تتم دون إيمان شخصي فردي )أش ١٣ :٢٩؛ إر .(٧
أ-
ھذه ھي المشكلة الروحية التي سبﱠبت السبي.
ب-
دراسة الكلمات والعبارات:
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١٢ -١ :٥٨ :
وب
"»١اِ ْ
س َم ُعوا َھ َذا يَا بَيْتَ يَ ْعقُ َ
س َرائِي َل
س ِم إِ ْ
ا ْل َم ْدع ﱢُوينَ بِا ْ
 - 29في الجدول أع اله ،أخ ذنا تق سيمات وعن اوين الفق رات والمواض يع الموج ودة ف ي أش ھر الترجم ات العربي ة المنت شرة للكت اب المق دس ،ووض عناھا أم امكم
بطريقة سھلة تساعد على فھم كل أصحاح من ھذا السفر] .المترجم[.

٢١١

الﱠ ِذينَ َخ َر ُجوا ِمنْ ِميَا ِه يَ ُھو َذا
ب
ا ْل َحالِفِينَ بِا ْ
س ِم ال ﱠر ﱢ
س َرا ِئي َل
َوالﱠ ِذينَ يَ ْذ ُك ُرونَ إِلَهَ إِ ْ
ق!
ْق َوالَ بِا ْل َح ﱢ
س بِ ﱢ
لَ ْي َ
الصد ِ
س
٢فَإِنﱠ ُھ ْم يُ َ
س ﱠم ْونَ ِمنْ َم ِدينَ ِة ا ْلقُ ْد ِ
س َرائِي َل.
سنَدُونَ إِلَى إِلَ ِه إِ ْ
َويُ ْ
ْ
ُ
س ُمهُ.
َر ﱡب ال ُجنو ِد ا ْ
ُ
َ
م
ز
ذ
ان أَ ْخبَ ْرتُ
٣بِاألَ ﱠو ِليﱠا ِ
ت ُم ْن َ ٍ
ْ
َ
َو ِمنْ فَ ِمي َخ َر َجتْ َوأ ْنبَأتُ ِب َھا.
صنَ ْعتُ َھا فَأَتَتْ .
بَ ْغتَةً َ
س
٤لِ َم ْع ِرفَتِي أَنﱠ َك قَا ٍ
ض ٌل ِمنْ َح ِدي ٍد ُعنُقُكَ
َو َع َ
ُ
ُ
اس
ح
ن
ت
ھ
كَ
َ ٌ
َو ِج ْب َ
ُ
٥أَ ْخبَ ْرتُكَ ُم ْنذ َز َما ٍن.
قَ ْبلَ َما أَتَتْ أَ ْنبَأْتُ َك لِئَالﱠ تَقُو َل:
سبُو ِكي أَ َم َر بِ َھا.
صنَ َع َھا َو َم ْن ُحوتِي َو َم ْ
صنَ ِمي قَ ْد َ
َ
َ
س ِمعْتَ فَا ْنظُ ْر ُكلﱠ َھا.
د
ق
ْ
َ ٦
َوأَ ْنتُ ْم أَالَ ت ُْخبِ ُرونَ ؟
ُ
ت ُم ْنذ اآلنَ
قَ ْد أَ ْنبَأْتُ َك بِ َح ِديثَا ٍ
ت لَ ْم تَ ْع ِر ْف َھا.
َوبِ َم ْخفِيﱠا ٍ
ان
٧اآلنَ ُخلِقَتْ َولَ ْي َ
س ُم ْن ُذ َز َم ٍ
س َم ْع ِب َھا
َوقَ ْب َل ا ْليَ ْو ِم لَ ْم تَ ْ
لِئَالﱠ تَقُو َلَ :ھئَنَ َذا قَ ْد َع َر ْفتُ َھا.
س َم ْع َولَ ْم تَ ْع ِرفْ
٨لَ ْم تَ ْ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
ان ل ْم تَنفتِ ْح أذن َك
َو ُم ْن ُذ َز َم ٍ
فَإِنﱢي َعلِ ْمتُ أَنﱠكَ تَ ْغ ُد ُر َغدْراً
َاصيا ً.
َو ِمنَ ا ْلبَ ْط ِن ُ
س ﱢميتَ ع ِ
ُ
س ِمي أبَ ﱢ
ضبِي
ِ ٩منْ أَ ْج ِل ا ْ
ط ُئ َغ َ
س ُك َع ْن َك
َو ِمنْ أَ ْج ِل فَ ْخ ِري أُ ْم ِ
َحتﱠى الَ أَ ْقطَ َع َك.
ض ٍة.
س بِ ِف ﱠ
َ ١٠ھئَنَ َذا قَ ْد نَقﱠ ْيتُ َك َولَ ْي َ
ْ
شقﱠ ِة.
اخت َْرتُ َك ِفي ُكو ِر ا ْل َم َ
َ
سي
ِ ١١منْ أ ْج ِل نَ ْف ِ
َ
ْ
سي أف َع ُل.
ِمنْ أَ ْج ِل نَ ْف ِ
س ِمي؟
سا ْ
ألَنﱠهُ َكيْفَ يُ َدنﱠ ُ
َو َك َرا َم ِتي الَ أُ ْع ِطي َھا ِآل َخ َر.
وب.
»١٢اِ ْ
س َم ْع لِي يَا يَ ْعقُ ُ
س َرائِي ُل الﱠ ِذي َدع َْوتُهُ.
َوإِ ْ
أَنَا ُھ َو.
أَنَا األَ ﱠو ُل َوأَنَا اآل ِخ ُر".
 .١ :٥٨ھذا األصحاح ،مثل كثير من األصحاحات في أشعياء يشكل َم ْعلَما ً لبداية قصيدة أدبية جديدة ،ويبدأ
بسلسلة من األوامر .األسئلة المتعلقة بالتفسير ھي:
من ھو المتكلّم؟
-١
من ھو المتلقّي؟
-٢

٢١٢

فيما يلي سلسلة الئحة باألوامر المعطاة )الحظ الموازاة(:
-١
ت عَال Qal) -أمر ( BDB 894, KB 1128،
صوْ ٍ
نَا ِد بِ َ
-٢
الَ تُ ْم ِس ْك Qal) -ناقص  ، BDB 362, KB 359،مستخدم في صيغة األمر(
صوْ تَكَ  Hiphil) -أمر ( BDB 926. KB 1202،
-٣
اِرْ فَ ْع َ
َ
أ ْخبِرْ  Hiphil) -أمر ( BDB 616, KB 665،
-٤
ّ
ّ
المتكلم ھو الرب على لسان نبيه والمتلقين ھم:
إسرائيل ما قبل النفي
-١
إسرائيل المنفي
-٢
إسرائيل العائد
-٣
شعب ﷲ األخروي
-٤
 "بُوق" .ھذا ) .(BDB 1051انظر الموضوع الخاص أدناه.
موضوع خاص :القرون/األبواق التي يستخدمھا إسرائيل
ھناك أربع كلمات في اللغة العبرية ترتبط بالقرون/األبواق.
" -١قرن الكبش" ) -(BDB 901تتحول إلى أداة إصدار الصوت ،يش  .٥ :٦الكلمة نفسھا تُستخدم
للكبش الذي يُمسكه إبراھيم من قرونه مستبدالً به اسحاق في تك .١٣ :٢٢
" -٢البوق" ) -(BDB 1051من كلمة أ ّشورية تعني غنمة برّية )التيس( .ھذا ھو البوق الذي استُخدم في
خر  ١٩ ،١٦ :١٩في النص الماسوري .حوريب/سيناء؛ البند  ١والبند  ٢متوازيان في يش  .٥ :٦لقد كان
يُستخدم لتبليغ الناس بأوقات العبادة وأوقات الحرب )كانا كالھما في أريحا ،يش .(٤ :٦
ً
" -٣قرن الكبش" ) -(BDB 385من كلمة فينيقية تعني كبش )يش  .(١٣ ،٨ ،٦ ،٤ :٦ويرمز أيضا إلى
سنة اليوبيل )ال ٥٤ ،٥٢ ،٥٠ ،٤٠ ،٢٨ ،١٣ :٢٥؛ ) .(٢٤ ،٢٣ ،١٨ ،١٧ :٢٧ھذه الثالثة األولى يبدو أنھا
قابلة للتبادل بدون أي تمييز مقصود .الميشنه ] [RH 3.2كانت تسمح باستخدام أي قرن للحيوانات -غنم ،ماعز،
أو ظبي ،ولكن ليس لألبقار(.
ُبوق" ) -(BDB 348ربما من الفعل "يمد" ،ما يدل على عظمة مستقيمة )ليست محنية كما في
" -٤ي ّ
قرون الحيوانات( .وكانت ھذه تُصنع من الفضة )على نفس شكل وأسلوب المصريين(.
وتُستخدم ھذه:
أ .في شعائر العبادة )عد ١٠ ،٨ ،٢ :١٠؛ عز ١٠ :٣؛ نح .(٤١ ،٣٥ :١٢
ب .ألغراض عسكرية )عد ٩ :١٠؛ ٦ :٣١؛ ھو .(٨ :٥
ج .ألھداف ملكية ) ٢مل .(١٤ :١١
ً
أحد ھذه األبواق المعدنية يُوصف على قوس تيطس في روما؛ ويصفھا يوسيفوس أيضا في Antiq.
.3.12.6
 "بِتَ َعدﱢي ِھ ْم ....بِ َخطَايَا ُھ ْم" .حلّت الشعائر الشكلية مح ّل الب ّر الشخصي .لقد كانوا متديّنين ولكن بعيدين عن
الرب ) ٢تيم  .(٥ :٣الدين يمكن أن يكون عائقا ً أمام اإليمان الشخصي الحقيقي.
 .٢ :٥٨الحظ كيف يُوصف اإليمان الزائف.
ي يَ ْ
طلُبُونَ يَ ْو ًما فَيَ ْو ًما.
-١
إِيﱠا َ
ْرفَ ِة طُ ُرقِي.
ع
م
ب
رﱡ
س
ي
٢
ُ َ ونَ ِ َ ِ
ُ
َكأ ﱠم ٍةَ ....ولَ ْم تَ ْتر ْ
-٣
ضا َء إِل ِھھَا.
ُك قَ َ
ْ
َ
َ
ُ
يَسْألونَنِي ع َْن أحْ َك ِام البِرﱢ .
-٤
ﱠ
َ
-٥
ب إِلى ﷲِ.
يُ َسرﱡ ونَ بِالتقَرﱡ ِ
ً
ً
ً
كل ھذا يبدو جيدا ولكنه كان استعراضا وتمثيال ولعبة تدين؛ كلمات وليس أفعال )أش .(١٣ :٢٩
 " َكأ ُ ﱠم ٍة َع ِملَتْ بِ ًّرا" .ھذه سخرية وتھ ّكم.

٢١٣

سأَلُونَنِي عَنْ أَ ْح َك ِام ا ْلبِ ﱢر" .تشير ھذه إلى:
 "يَ ْ
ﱡ
األوري َم َوالت ﱢمي َم )أي الكاھن العظيم ،خر ٣٠ :٢٨؛ عد ٢٣ :٢٧؛ تث ٨ :٣٣؛ نح ٦٥ :٧
-١
ِ
-٢
األنبياء
الالويين المحليين
-٣
ص ْمنَا" ) Qalتام  ( BDB 847, KB 1012،توازي كلمة " َذلﱠ ْلنَا"
سنَا" .كلمة " ُ
ُ " ٣ :٥٨
ص ْمنَاَ ....ذلﱠ ْلنَا أَ ْنفُ َ
) Pielتام  ، BDB 776, KB 853،ال  .(٣١ ،٢٩ :١٦كانوا يعتقدون أن ﷲ بالتأكيد سيبارك أعمالھم الدينية.
العھد القديم فيه يوم صيام واحد في السنة )ال  ،(١٦يوم الكفّارة )أش ٦ :٥٨أ(.
خالل السبي ،ضاعف اليھود عدد أيام ھذا الصوم فصار أربعة أيام ألجل إحياء ذكرى األحداث
المأساوية الكبيرة في حياتھم كشعب )سقوط أورشليم ،دمار الھيكل ،الخ ،.زك ٥ ،٣ :٧؛ .(١٩ :٨
س ﱢخ ُرونَ " .لقد كانوا يصومون ألسباب "دينية" وما كانوا
س ﱠرةًَ ،وبِ ُك ﱢل أَ ْ
ش َغالِ ُك ْم تُ َ
ُوجدُونَ َم َ
 "فِي يَ ْو ِم َ
ص ْو ِم ُك ْم ت ِ
يسمحون لعمالھم بعطلة لكي يشتركوا في الصوم .آثار السقوط تستمر.
 .٤ :٥٨أيام الصوم كان ينتج عنھا الغضب وليس اإليمان.

َض ِربُوا ِبلَ ْك َم ِة الش ﱢﱠر"
سميث/فاندايك-البستاني
"لِت ْ
َ
ت أثِي َم ٍة"
كتاب الحياة
"تَتَ َ
ضا َربُوا بِ َكلِ َما ٍ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َض ِربُونَ ال َوا ِح ُد اآلخ َر بِلك َم ِة الش ﱢﱠر"
الكتاب الشريف
"فت ْ
"تضربون المتواضعين بلكماتكم"
الترجمة السبعينية
يقول النص الماسوري "يضرب الشرير بقبضة" ،ولكن الحظوا أن السبعينية تستند على أش ٣ :٥٨ج-د.
ص ْوتِ ُك ْم فِي ا ْل َعالَ ِء" .أحد أھداف الصوم كانت أن تساعد على الصالة ،ولكنھا كانت تحدث رد
 "لِتَ ْ
يع َ
س ِم ِ
الفعل العكسي )أش ١٥: ١؛ .(٢ :٥٩
 .٥ :٥٨ھذه قائمة بعالمات خارجية تدل على الحداد ،مثل المسح والرماد ،ولكن في الواقع كانت ھذه مجرد
تظاھر وادعاء فقط )مت  .(١٨ -١٦ ،٥ :٦انظر الموضوع الخاص على أش .١ :٤٧
ص ْو ًما أَ ْختَا ُرهُ" .يضع ﷲ قائمة باألمور التي يريدھا بالفعل من شعبه )أي ،العدل
س ھ َذا َ
" ٧ -٦ :٥٨أَلَ ْي َ
االجتماعي يومياً ،خر ٢ :٢١؛ ال ٤١ -٣٩ :٢٥؛ تث ١٢ :١٥؛ وإر  ،١١ -٨ :٣٤التي تشير إلى سنة اليوبيل؛
تي .(١٦ :١
َح ﱠل قُيُو ِد ال ﱠشرﱢ  Piel) -مصدر مطلق ( BDB 834, KB 986،
-١
فَ ﱠ
-٢
ير Hiphil) -مصدر مطلق ( BDB 684, KB 736،
ك ُعقَ ِد النﱢ ِ
ْ
َ
ْ
ق ال َم ْسحُوقِينَ أحْ َرارًا Piel) -مصدر مطلق ( BDB 1018, KB 1511،
-٣
إِطالَ َ
ْ
ُ
ير Piel) -اسم فاعل مبني للمجھول ( BDB 954, KB 1285،
-٤
قَط َع كلﱢ نِ ٍ
ْ
َ
ْ
ُ
ْ
-٥
أن تَك ِس َر لِل َجائِ ِع خ ْب َزكَ  Qal) -مصدر مطلق ( BDB 828, KB 969،
-٦
أَ ْن تُ ْد ِخ َل ْال َم َسا ِكينَ التﱠا ِئ ِھينَ إِلَى بَ ْي ِتكَ  Hiphil) -ناقص  ، BDB 97, KB 112،مت ٣٥ :٢٥؛ رو
١٣ :١٢؛  ١تيم ٢ :٣؛ تي ٨ :١؛ عب ٢ :١٣؛  ١بط (٩ :٤
أَ ْن تَ ْكسُو العريان Piel) -تام  ، BDB 491, KB 487،يع (١٨ -١٤ :٢
-٧
َ
َ
-٨
ضى ع َْن لحْ ِمكَ  Hithpael) -تام  ١ ، BDB 761, KB 834،تيم (٨ :٥
أ ْن الَ تَتَ َغا َ
ھذا ھو أصل معيار المسيا الممجد في فرزه الخراف )المؤمنين األمناء( عن الجداء )غير المؤمنين الذين
يسلكون بأنانية( في مت  .٤٦ -٣١ :٢٥ليست ھذه أعمال بر ،بل دليل على نمط حياة ينشأ عن السقوط )أي
الذات( وقد انعكس )أي اآلخرين(.
٩ -٨ :٥٨ب .ھذا ھو االسترداد الموعود إن تابوا وأظھروا إيمانا ً في حياتھم العملية .الحظ ما ينتج عن األمانة
الحقيقية.

٢١٤

-١
ْح نُورُكَ
يَ ْنفَ ِج ُر ِم ْث َل الصﱡ ب ِ
ْ
ُ
ُ
ك َس ِريعًا
-٢
ص ﱠحت َ
تَنبُت ِ
َ
رﱡ
م
ا
م
أ
ك
ب
ر
ي
س
ي
-٣
ُ
َ ِ ِ َ َ َ كَ
-٤
َمجْ ُد الرﱠبﱢ يَجْ َم ُع َساقَتَكَ
تَ ْد ُعو فَي ُِجيبُ الرﱠبﱡ
-٥
َ
ُ
ُ
َ
تَ ْستَ ِغيث فَيَقو ُل :ھأنَذا )أش (١ :٦٥
-٦
ھذا ما كان ﷲ يريد أن يفعله لشعبه ،ولكن خطيئتھم وتمردھم سبﱠبا لھم الدينونة والفصل.
سا َقتَ َك" .تشير ھذه إلى سحابة المجد في الشكينه  Shekinahكونھا حاميتھم كما كانت
 " َم ْج ُد ال ﱠر ﱢ
ب يَ ْج َم ُع َ
خالل فترة الخروج )خر  ١٩ :١٤وأش .(١٢ :٥٢
٩ :٥٨ج" ١٠-إِنْ " .تُظھر ھذه )أش  ٩ :٥٨و (١٠العنصر الشرطي في عالقة ﷲ العھدية التبادلية مع شعبه.
الحظ الشروط:
ير
-١
نَزَ عْتَ ِم ْن َو َس ِط َ
ك النﱢ َ
اإلي َما َء بِاألصْ ب ُِع ،أم ١٣ :٦
-٢
توقفت عن ِ
اإلث ِمْ
-٣
توقفت عن َكالَ َم ِ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
-٤
ك لِل َجائِ ِع ) Hiphilصيغة األمر( BDB 807, KB 920،
أنفقت نف َس َ
َ
س ﱠ
ْ
ْ
ﱠ
َ
الذ ِليلَةَ.
ف
ن
ال
ْت
ع
ب
ش
أ
٥
َ
َ
األصبُ ِع" .يشير ھذا إلى إيماءات وكلمات شريرة )أم .(١٣ :٦
اإلي َما َء بِ ْ
ِ " ٩ :٥٨
١٠ :٥٨ج .١٢ -القسم التالي )البركة( من العھد الشرطي )ال ٢٦؛ تث  (٢٩ -٢٨يتمثل بما يلي:
ق فِي ﱡ
يُ ْش ِر ُ
ك
-١
الظ ْل َم ِة نُو ُر َ
ﱡ
ْ
ون َ
يَ ُك ُ
ك ال ﱠدا ِمسُ ِمث َل الظھ ِْر
-٢
ظالَ ُم َ
ُ
ك الرﱠبﱡ َعلَى ال ﱠد َو ِام
-٣
يَقو ُد َ
ْ
ْ
ْ
-٤
ب نَف َسكَ
يُشب ُع الرﱠبﱡ فِي ال َج ُدو ِ
ُ
َ
ﱢ
َ
ﱠبﱡ
ك
م
ا
ظ
ع
ر
ال
ط
ش
ن
ي
٥
ُ
ِ َ َ
َصي ُر َك َجنﱠ ٍة َريﱠا
-٦
ت ِ
-٧
َصي ُر َكنَب ِْع ِميَا ٍه الَ تَ ْنقَ ِط ُع ِميَاھُهُ
ت ِ
ك تُ ْبنَى ْال ِخ َربُ ْالقَ ِدي َمةُ
ْ
-٨
ِمن َ
َ
ُ
َ
ت د َْو ٍر فد َْو ٍر
-٩
تقِي ُم أ َسا َسا ِ
ك ُم َر ﱢم َم ﱡ
الث ْغ َر ِة
 -١٠يُ َس ﱡمونَ َ
ك لِل ﱡس ْكنَى
 -١١يُ َس ﱡمونَ َ
ك ُمرْ ج َع ْال َم َسالِ ِ
يستخدم النبي عدة مصادر من اللغة المجازية ليصف حضور الرب وبركته.
النور مقابل الظلمة
-١
صورة الراعي
-٢
البركة الزراعية
-٣
صورة إعادة البناء
-٤
 .١١ :٥٨ھناك مسألتان نصّيتان في ھذه اآلية.
أش ١١ :٥٨ب
-١
سميث/فاندايك-البستاني
كتاب الحياة
الكتاب الشريف
الترجمة السبعينية

سكَ "
"يُشْب ُع نَ ْف َ
اجتَكَ "
"يَ ُ
س ﱡد َح َ
اج َك"
"يُ ْ
شبِ ُع ْ
احتِيَ َ
ً
"ستشبع تماما كما تشتھي نفس َك"

٢١٥

سكَ بوافر الطعام"
الترجمة البسيطة
"تُشْب ُع نَ ْف َ
كلمة "نَ ْفس" ھي  (BDB 659) nepheshالتي لھا عدة دالالت.
ب" نجدھا ھنا فقط ) (BDB 850, KB 1019ولسنا واثقين من المعنى.
كلمة " ْال َج ُدو ِ
أش ١١ :٥٨ھـ "الَ تَ ْنقَ ِط ُع ِميَا ُھهُ".
-٢
الفعل في النص الماسوري ) Piel ،BDB 469, KB 467ناقص( يعني "يكذب" أو "يغش" .ويبدو أن المعنى
ھو "المياه التي يعطيھا ﷲ ال تكذب وال تغش" )أي تتدفق باستمرار(.
١٢ :٥٨
س ْكنَى"
سميث/فاندايك-البستاني
سالِ ِك لِل ﱡ
" ُم ْرج َع ا ْل َم َ
َ
َ
س َوا َرهُ َو َر ﱠم َم أ ْحيَا َء ُم ُدنِ ِه"
كتاب الحياة
"بَنَى أ ْ
َ
َ
َ
سك ِن"
الكتاب الشريف
"أعَا َد بِنا َء األ ْحيَا ِء لِل ﱠ
س ْكنَى فيھا"
ل
ل
الطرق
رجع
م
"
السبعينية
الترجمة
ِ ﱡ
ُ
الترجمة البسيطة
س ْكنَى"
" ُم ْرج َع الطرق لِل ﱡ
النص الماسوري يحوي كلمة "طرق" ) ،(BDB 677على األرجح لتُفھَم على أنھا "شوارع" بسبب الفعل
"يسكن" ) Qalمصدر مركب ( BDB 442, KB 444،
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١٤ -١٣ :٥٨ :
ت.
ت ال ﱠ
"َ ١٣ويَ ِدي أَ ﱠ
ت األَ ْر َ
س َ
س َما َوا ِ
ض َويَ ِمينِي نَش ََر ِ
س ِ
أَنَا أَ ْدعُوھُنﱠ فَيَقِ ْفنَ َمعا ً.
س َم ُعوا.
١٤اِ ْجتَ ِم ُعوا ُكلﱡ ُك ْم َوا ْ
َ
َ
َمنْ ِم ْن ُھ ْم أَ ْخبَ َر بِ َھ ِذ ِه؟ ق ْد أ َحبﱠهُ ال ﱠر ﱡب.
س ﱠرتَهُ بِبَابِ َل
يَ ْ
صنَ ُع َم َ
ْ
ْ
َ
ُ
َويَكونُ ِذ َرا ُعهُ َعلى ال ِكلدَانِيﱢينَ ".
 .١٤ -١٣ :٥٨تستخدم ھذه اإلستروفة موضوع الطاعة إضافة إلى متطلبات حفظ السبت كطريقة لمعرفة موقف
الشخص وأمانته.
َ
ْ
ت ِرجْ لكَ ،عَن َع َم ِل َم َس ﱠرتِكَ) ،أش (١٣ :٥٨
-١
َر َددْتَ ع َِن ال ﱠس ْب ِ
ابتھج بيوم السبت وأكرمه )الفعل בדכ  ، BDB 457, KB 455،يُستخدم مرتين في أش :٥٨
-٢
(١٣
الحظ من جديد العھد الشرطي )"إن ....فإنك حينئذ"( .الفوائد نجدھا في قائمة في أش ١٤ :٥٨ب،ج.
ت" .انظر خر  ١١ -٨ :٢٠وأش  .٥٦انظر الموضوع الخاص أدناه.
" ١٣ :٨٥ال ﱠ
س ْب ِ
س ْبت
موضوع خاص :ال ﱠ
ھذه من الكلمة العبرية ) (BDB 992التي تعني "راحة" أو "توقف" .إنه مرتبط باليوم السابع من الخلق
حيث توقف ﷲ عن عمله بعد أن أنھى عملية الخلق األولية )تك  .(٣ -١ :٢لم يسترح ﷲ ألنه تعب ،بل ) (١ألن
الخليقة كانت مكتملة وحسنة )تك  (٣١ :١و) (٢ليعطي اإلنسان نمطا ً منتظما ً للعبادة والراحة .استخدام السبت
كيوم للعبادة يبدأ مع تك ،٣ -٢ :٢حيث يستخدم الرب راحته كنموذج للحيوانات )خر  (١٢ :٢٣والبشر )الناس
يحتاجون إلى جدول منظم لعملھم وراحتھم وعبادتھم( .يبدأ السبت ،كما جميع األيام في تك  ،١بالشفق؛ ولذلك
فإن الفترة من الشفق يوم الجمعة إلى الشفق يوم السبت كانت ھي فترة اليوم العادية رسميا ً .جميع التفاصيل حول
السبت تُعطى في الخروج )وخاصة األصحاحات  ،٣١ ،٢٠ ،١٦و (٣٥والالويين )خاصة األصحاحات -٢٣
 .(٢٦أول استخدام مخصص لھذا اليوم من قِبل إسرائيل كان في خر  ٢٦ -٢٥ :١٦في جمعھم للمن .وعندھا
يصبح جزءاً من "الكلمات العشر" )خر ١١ -٨ :٢٠؛ تث  .(١٥ -١٢ :٥ھذا أحد األمثلة حيث تختلف الوصايا
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العشر في خر  ٢٠قليالً عن الوصايا العشر في تث  .٥سفر التثنية يع ّد بني إسرائيل إلى حياة زراعية مستقرة في
كنعان.
أخذ الفريسيون ھذه القوانين ،وبنقاشاتھم الشفھية ،فسّروھا جاعلين إياھا تشتمل على عدة قوانين وقواعد.
وكان يسوع غالبا ً ما يقوم بالمعجزات ،وھو يعرف أنه ينتھك قوانينھم الصعبة اإلرضاء لكي يدخل في حوار
معھم .لم يكن السبت ھو ما رفضه يسوع أو قلل من شأنه بل روح الناموسية التشريعية لديھم التي تستند على
البر الذاتي ونقص المحبة.
" ١٤ :٨٥ألَنﱠ فَ َم ال ﱠر ﱢب تَ َكلﱠ َم" .يعبر ھذا عن الثقة واألھلية والقوة في وعود ﷲ )أش .(١١ :٥٥
أسئلة للمناقشة:
ھذا دليل دراسة تفسيرية ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب المقدس .على كل واحد منا
ك أنتَ والكتاب المقدس والروح القدس األوليّة في التفسير .ويجب أال
أن يسير في النور المعطى لنا .وبالتالي فل َ
تتخلى عن ھذا لصالح مفسّر ما أو معلّق ما.
أسئلة المناقشة ھذه موضوعة لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة في ھذا القسم من
السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢ ضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
ما الفرق بين اإليمان الكتابي والتديّن؟
-١
ما عالقة األخالق بالالھوت؟
-٢
ما الھدف من الصوم؟
-٣
ما الھدف من يوم السبت؟ وھل ال يزال مطلوبا ً شرعيا ً في يومنا الحالي؟
-٤

٢١٧

Isaiah 59
أشعياء ٥٩
تقسيم المقاطع والفقرات في الترجمات الحديثة
العربية المشتركة
الكتاب الشريف
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
التنديد بآثام الشعب
الفادي المنقذ
الخطيئة تمنع الخالص
الخطية واالعتراف والفداء
٢١ -١ :٥٩
٢١ -١ :٥٩
٢١ -١ :٥٩
٢١ -١ :٥٩
* رغم أن تقسيم نص الكتاب المقدس إلى فقرات وتقسيمات ليس من الوحي اإللھي ،إال أن تقسيم المقاطع
والفقرات ھي المفتاح لفھم ومتابعة قصد الكاتب األصلي .كل ترجمة معاصرة قامت بتقسيم وتلخيص تقسيمات
الفقرات كما ارتأى الناشر .كل مقطع فيه موضوع ،أو حقيقة ،أو فكرة محورية .وكل طبعة للكتاب المقدس لھا
وجھة نظر خاصة بھا في تقسيم المواضيع .٣٠خالل قراءتك للنص ،أية ترجمة تجد أنھا مناسبة لفھمك لموضوع
وتقسيم اآليات؟
في كل أصحاح عليك أن تقرأ الكتاب المقدس أوالً وأن تحاول أن تحدد موضوعات فقراته .ثم أن تقارن
فھمك بالطبعات الحديثة.
فقط عندما نفھم قصد الكاتب األصلي ،بمتابعة منطقه وطريقة عرضه على مستوى الفقرة ،بذلك نستطيع
أن نفھم الكتاب المقدس.
الكاتب األصلي وحده كتب بوحي إلھي -وليس للقرّاء الحق بأن يغيّروا أو يعدﱢلوا النص .قرّاء الكتاب
المقدس عليھم مسؤولية تطبيق الحق الموحى به على حياتھم ويومھم.
إن المصطلحات التقنية واالختصارات يتم شرحھا وإيضاحھا بشكل كامل في الملحق  ،١و ،٢و٣
حلقة القراءة الثالثة )انظر مدخل الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسير بمثابة دليل دراسة ،بمعنى أن المسؤولية تقع عليك في تفسير الكتاب المقدس .يجب على
كل واحد منا أن يسلك في النور الذي لديه .لك أنت ،والكتاب المقدس ،والروح القدس األولوية في التفسير .يجب
أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلسة واحدة .ح ّدد المواضيع المطروحة )حلقة القراءة رقم  ،٣في مدخل الكتاب( .قارن
تقسيماتك للمواضيع مع ترجمات الكتاب المقدس العربية المألوفة أعاله .إن تقسيم الفقرات ليس من الوحي
اإللھي ،بل ھو مفتاح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
تبصرات حول السياق:
ﱡ
من الصعب أن نرى كيف ترتبط القصائد المختلفة )أي األصحاحات( بھذا الجزء من أشعياء .أوافق
أ-
 R. K. Harrisonالرأي بأن أشعياء ُم ْقتَطفات أدبية مختارة من كرازة/تعليم/كتابات أشعياء وقد
جُمعت بعد موته .لقد نُظمت ورُتبت بالطريقة الشرقية )حسب الموضوع ،والتالعب بالكلمات(
وليس بحسب الطريقة الغربية التي تستند إلى التسلسل التاريخي الزمني لألحداث.
يتساءل المرء عن ھذه النبوءات.
ب-
-١
ھل تحققت على مراحل )أش ١٤ :٧؛ ودا ٣١ :١١؛ (١١ :١٢؟
ً
ھل تعبر عن قلب ورغبة ﷲ نحو إسرائيل ،عالما أنھم لن يتجاوبوا كما يجب رغم كل منافع
-٢
العھد )رو (٥ -٤ :٩؟
 - 30في الجدول أع اله ،أخ ذنا تق سيمات وعن اوين الفق رات والمواض يع الموج ودة ف ي أش ھر الترجم ات العربي ة المنت شرة للكت اب المق دس ،ووض عناھا أم امكم
بطريقة سھلة تساعد على فھم كل أصحاح من ھذا السفر] .المترجم[.
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ھل ھي قصائد/نبوءات من فترات مختلفة من خدمة أشعياء تتناول فترات مختلفة من تاريخ
-٣
إسرائيل ،ولكن رُتبت اآلن في نمط ال يستطيع المعاصرون أن يفھموه؟
ج -يجب على المفسرين المعاصرين أن يتذكروا ما يلي:
 -١أن ھذا شعر وليس سرداً تاريخيا ً.
 -٢أن ھذه القصائد مقدمة بدون إيضاح لخلفيتھا التاريخية المحددة
 -٣أن الكثير من الكلمات تُستخدم مرة واحدة فقط في الكتاب المقدس أو األدب السامي
المعروف.
 -٤احذروا من التأكيدات العقائدية الدوغماتية التي تستند على أبيات معينة من الشعر .حاولوا أن تروا:
أ -الموازاة
ب -المقاطع المتوازية وخاصة في أشعياء وميخا
ج -استخدام العھد الجديد للنص/الفكرة )انظر كتاب ، F. F. Bruceبعنوان Answers To
 ، Questionsص.(٨٨ -٨٧ .
د -يرى ) The Jewish Study Bibleص (٩٠١ .ھذا األصحاح بأجزاء ثالثة:
 -١يتناول النبي خطيئة الشعب )أي بشكل جماعي(
 -٢األمناء في الشعب يعترفون بخطيئتھم )فرديا ً(
 -٣يعلن النبي:
أ -رحمة الرب لألمناء الذين يتوبون
ب -دينونة الرب لقساة القلوب
) (١اليھود
ْ
) (٢سكان ال َج َزائِ َر )أي األمم(
دراسة الكلمات والعبارات:
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٨ -١ :٥٩ :
ص
"١ھَا إِنﱠ يَ َد ال ﱠر ﱢب لَ ْم تَ ْق ُ
ص ْر عَنْ أَنْ ت َُخلﱢ َ
س َم َع.
َولَ ْم تَ ْثقَ ْل أُ ُذنُهُ عَنْ أَنْ تَ ْ
اصلَةً بَ ْينَ ُك ْم َوبَيْنَ إِلَ ِھ ُك ْم
٢بَ ْل آثَا ُم ُك ْم َ
صا َرتْ فَ ِ
س َم َع.
ستَ َرتْ َو ْج َھهُ َع ْن ُك ْم َحتﱠى الَ يَ ْ
َو َخطَايَا ُك ْم َ
َ
ْ
صابِ َع ُك ْم ِبا ِإلث ِم.
ستْ ِبالد ِﱠم َوأ َ
٣ألَنﱠ أَ ْي ِدي ُك ْم قَ ْد تَنَ ﱠج َ
سانُ ُك ْم يَ ْل َھ ُج بِالش ﱢﱠر.
ب َولِ َ
شفَا ُھ ُك ْم تَ َكلﱠ َمتْ بِا ْل َك ِذ ِ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
ق.
س َمنْ يُ َحا ِك ُم بِال َح ﱢ
س َمنْ يَ ْدعُو بِال َع ْد ِل َول ْي َ
٤ل ْي َ
ْ
ْ
ﱠ
َ
َ
َ
َ
ب.
ذ
ك
ل
ا
ب
م
ل
ك
ت
ي
و
ل
ط
ا
ب
ل
ا
ى
ل
ع
يَتﱠ ِكلُونَ َ
َ ِ ِ َ َ ُ ونَ ِ ِ ِ
ب َو َولَدُوا إِ ْثما ً.
قَ ْد َح ِبلُوا بِتَ َع ٍ
َ
ْ
ت.
٥فَقَ ُ
ض أف َعى َونَ َ
سوا بَ ْي َ
س ُجوا ُخيُوطَ ا ْل َع ْن َكبُو ِ
َ
ْ
ﱠ
س ُر ت ُْخ ِر ُج أف َعى.
ض ِھ ْم يَ ُموتُ َوالتِي تُ ْك َ
اآل ِك ُل ِمنْ بَ ْي ِ
َ
َ
ْ
َ
ً
سونَ بِأ ْع َمالِ ِھ ْم.
صي ُر ث ْوبا َوال يَكتَ ُ
ُ ٦خيُوطُ ُھ ْم الَ تَ ِ
أَ ْع َمالُ ُھ ْم أَ ْع َما ُل إِ ْث ٍم َو ِف ْع ُل ال ﱡ
ظ ْل ِم ِفي أَ ْي ِدي ِھ ْم.
س ْف ِك الد ِﱠم ال ﱠز ِك ﱢي.
٧أَ ْر ُجلُ ُھ ْم إِلَى الش ﱢﱠر ت َْج ِري َوتُ ْ
س ِر ُع إِلَى َ
ْ
ق.
س ْح ٌ
ص ٌ
اب َو َ
أَ ْف َكا ُر ُھ ْم أَ ْف َكا ُر إِ ْث ٍم .فِي طُ ُرقِ ِھ ِم اغتِ َ
سالِ ِك ِھ ْم َع ْد ٌل.
٨طَ ِري ُ
ق ال ﱠ
س فِي َم َ
سالَ ِم لَ ْم يَ ْع ِرفُوهُ َولَ ْي َ
سبُالً ُم َع ﱠو َجةً.
س ِھ ْم ُ
َج َعلُوا ألَ ْنفُ ِ
سالَما ً".
سي ُر فِي َھا الَ يَ ْع ِرفُ َ
ُك ﱡل َمنْ يَ ِ
 .٢ -١ :٥٩ھذه العبارات االفتتاحية تُظھر بوضوح مشكلة وعود ﷲ إلسرائيل؛ فالمشكلة لم تكن في كلمته ،أو
شخصه ،أو قوته ،بل في خطيئتھم المتكررة والمستمرة.

٢١٩

تعكس اآلية  ١رد النبي على التساؤالت التي يسمعھا من بني إسرائيل في أيامه )أي ،أين وعود الرب؟( .يدون
أشعياء تذمرات الشعب عدة مرات )أش ٢٧ :٤٠؛ .(١٤ ،٤ :٤٩
" ١ :٥٩يَ َد" .ھذه غالبا ً عبارة عبرية اصطالحية تدل على النشاط والفعالية )أش  .(٩ :٥١انظر الموضوع
الخاص على أش  .٢ :٤٠الحظ عدد أجزاء الجسد البشري التي تُستخدم لوصف ﷲ )انظر الموضوع الخاص
على أش .(٢ :٤١
يد
-١
أذن
-٢
وجه
-٣
والحظ أيضا ً كم من أعضاء جسدية تصف الشر البشري.
أيدي ،أش ٣ :٥٩
-١
أصابع ،أش ٣ :٥٩
-٢
شفاء ،أش ٣ :٥٩
-٣
لسان ،أش ٣ :٥٩
-٤
األرجل وقد تمت اإلشارة إليھا في أش ٨ -٧ :٥٩
-٥
 "تَ ْثقَ ْل" .ھذه الكلمة ) Qal ،BDB 457, KB 455تام( تعني "أن يكون ثقيالً"" ،أن يكون مثقالً
باألحمال"" ،أن يكون مكرما ً" .وتشير في ھذا السياق إلى العجز عن السماع .تُستخدم بنفس الطريقة مثل
"العيون" في تك  ١٠ :٤٨و"قلب" فرعون في خر .٧ :٩
اصلَةً بَ ْينَ ُك ْم َوبَيْنَ إِل ِھ ُك ْم" .الفعل ) Hiphil ،BDB 95, KB 110اسم فاعل( يُستخدم بمعا ٍن عديدة:
" ٢ :٥٩فَ ِ
ﷲ يفصل النور عن الظلمة في تك ٤ :١
-١
ﷲ يفرز إسرائيل عن الشعوب األخرى
-٢
التمييز بين الطاھر والنجس
-٣
يقسم إلى أجزاء )أي القرابين والذبائح(
-٤
-٥
الرب وموسى يك ّرسان الالويين )وخاصة ھارون ١ ،أخ (١٣ :٢٣
فصل شخص عن إسرائيل )تث (٢٠ :٢٩
-٦
إقصاء الغرباء )نح (٣ :١٣
-٧
فرز الموسيقيين
-٨
عزل المرء نفسه عن األجانب واألوثان في المجتمع )عز ٢١ :٦؛ ١ :٩؛ ١١ :١٠؛ نح .(٢ :٩
-٩
ً
 -١٠فرز شخص لتعيينه قائدا )داود ١ ،أخ .(٨ :١٢
في ھذا السياق تُستخدم بمعنى فريد .خطايا إسرائيل فصلت شعب العھد عاطفيا ً وروحيا ً عن إله العھد
وحضوره ووعوده وعنايته وتدبيره وحمايته.
إحدى الطرق إليضاح ھذه الحالة الروحية الفظيعة ھي في البيت الشعري الموازي التالي .لقد ستر ﷲ وجھه
عنھم )أي أنه لن يسمع صلواتھم(.
 .٨ -٣ :٥٩ھذه اآليات تحوي قائمة )من خالل أبيات متوازية( بخطايا إسرائيل التي أ ّدت إلى فصلھم )عن ﷲ(.
أَ ْي ِديَ ُك ْم قَ ْد تَنَ ﱠج َس ْ
-١
ت بِال ﱠد ِم ،أش ٣ :٥٩
ْ
ﱠ
ْ
ُ
ب ،أش ) ٣ :٥٩انظر الموضوع الخاص على أش (١٣ :١
-٢
ِشفَاھُك ْم تَ َكل َمت بِال َك ِذ ِ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْس َمن يُ َحا ِك ُم بِال َحقﱢ ،أش ) ٤ :٥٩الحظ المصادر المطلقة األربعة(.
-٣
لي َ
ْس َمن يَد ُعو بِال َعد ِلَ ،ولي َ
يخططون لل ﱠشرﱢ والعنف ،أش ) ٧ -٥ :٥٩أيوب ١٥ -١٤ :٨؛ ٣٥ :١٥؛ أمثال ١٦ :١؛ بالنسبة لـ
-٤
أش  ٧ :٥٩انظر رو (١٧ -١٥ :٣
طَ ِري ُ
ْس فِي َم َسالِ ِك ِھ ْم َع ْدلٌ ،أش
-٥
ْرفُوهُ )أش ١٢ ،٣ :٢٦؛ ٢١ -٢٠ :٥٧؛ لو َ (٧٩ :١ولَي َ
ق ال ﱠسالَ ِم لَ ْم يَع ِ
) ٨ :٥٩الحظ األفعال التامة األربعة(.

٢٢٠

 .٤ :٥٩تستخدم اآلية  ،٤كما أش  ،١٣ :٥٩مصادر مطلقة لوصف السلوك البشري الشرير.
يتّكلون على الفوضى(BDB 180, KB 210) ،Qal ،
-١
يكذبون(BDB 180, KB 210) ، Piel ،
-٢
يحملون األذى) ،(BDB 247, KB 255) ، Qal ،أيوب (٣٥ :١٥
-٣
يلدون اإلثم.(BDB 408, KB 411) ، Hiphil ،
-٤
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٢٠ -٩ :٥٩ :
ق َعنﱠا َولَ ْم يُ ْد ِر ْكنَا ا ْل َع ْد ُل.
" ِ ٩منْ أَ ْج ِل َذلِ َك ا ْبتَ َع َد ا ْل َح ﱡ
نَ ْنت َِظ ُر نُوراً فَإ ِ َذا َ
س.
ضيَا ًء فَنَ ِ
ظالَ ٌمِ .
سي ُر فِي ظَالَ ٍم دَا ِم ٍ
س ا ْل َحائِ َ
س.
ط َك ُع ْم ٍي َو َكالﱠ ِذي بِالَ أَ ْعيُ ٍن نَت ََج ﱠ
س ُ
١٠نَتَلَ ﱠم ُ
قَ ْد َعثَ ْرنَا فِي ال ﱡ
ب َك َم ْوتَى.
ظ ْھ ِر َك َما ِفي ا ْل َعتَ َم ِة ِفي ال ﱠ
ضبَا ِ
١١نَ ْزأَ ُر ُكلﱡنَا َك ُدبﱠ ٍة َو َك َح َم ٍام َھدْراً نَ ْھ ِد ُر.
س ھ َُو َو َخالَصا ً فَيَ ْبتَ ِع ُد َعنﱠا.
نَ ْنت َِظ ُر َع ْدالً َولَ ْي َ
َ
ُ
اصيَنَا َكث َرتْ أ َما َم َك
١٢ألَنﱠ َم َع ِ
ش َھ ُد َعلَ ْينَا
َو َخطَايَانَا تَ ْ
صيَنَا َم َعنَا َوآثَا َمنَا نَ ْع ِرفُ َھا.
ألَنﱠ َم َعا ِ
١٣تَ َع ﱠد ْينَا َو َك ِذ ْبنَا َعلَى ال ﱠر ﱢب
َو ِح ْدنَا ِمنْ َو َرا ِء إِلَ ِھنَا.
تَ َكلﱠ ْمنَا بِال ﱡ
صيَ ِة.
ظ ْل ِم َوا ْل َم ْع ِ
ب.
ب بِ َكالَ ِم ا ْل َك ِذ ِ
َح ِب ْلنَا َولَ َھ ْجنَا ِمنَ ا ْلقَ ْل ِ
ق إِلَى ا ْل َو َرا ِء
ارتَ ﱠد ا ْل َح ﱡ
َ ١٤وقَ ِد ْ
َوا ْل َع ْد ُل يَقِفُ بَ ِعيداً.
ع
ألَنﱠ
الص ْد َ
ﱢ
ق َ
سقَطَ فِي الشﱠا ِر ِ
ست َِطي ُع الد ُﱡخو َل.
ستِقَا َمةَ الَ تَ ْ
اال ْ
َو ِ
ق َم ْعدُوما ً
ر
ا
ص
و
١٥
الص ْد ُ
َ َ َ ﱢ
ب.
َن الش ﱢﱠر يُ ْ
سل َ ُ
َوا ْل َحائِ ُد ع ِ
َ
س َع ْد ٌل.
سا َء فِي َع ْينَ ْي ِه أنﱠهُ لَ ْي َ
فَ َرأَى ال ﱠر ﱡب َو َ
سانٌ
س إِ ْن َ
١٦فَ َرأَى أَنﱠهُ لَ ْي َ
شفِي ٌع.
س َ
َوت ََحيﱠ َر ِمنْ أَنﱠهُ لَ ْي َ
س ِه
فَ َخلﱠ َ
صتْ ِذ َرا ُعهُ ِلنَ ْف ِ
َض َدهُ.
َوبِ ﱡرهُ ُھ َو ع َ
ْ
َ
ْ
َ
س ِه.
١٧فَلَبِ َ
ص َعلى َرأ ِ
ع َو ُخوذةَ ال َخالَ ِ
س ا ْلبِ ﱠر َك ِد ْر ٍ
س
س ثِيَ َ
َولَبِ َ
اب ِ
اال ْنتِقَ ِام َكلِبَا ٍ
سى ِبا ْل َغ ْي َر ِة َك ِردَا ٍء.
َوا ْكتَ َ
س َخطا ً َوأَ ْعدَا َءهُ ِعقَابا ً.
ضي ِه َ
َ ١٨ح َ
ال َھ َك َذا يُ َجا ِزي ُم ْب ِغ ِ
س َب األَ ْع َم ِ
َجزَا ًء يُ َجا ِزي ا ْل َجزَائِ َر.
س َم ْج َدهُ.
س َم ال ﱠر ﱢب َو ِمنْ َم ْ
ق ال ﱠ
با ْ
١٩فَيَ َخافُونَ ِمنَ ا ْل َم ْغ ِر ِ
ش ْم ِ
ش ِر ِ
ِع ْن َد َما يَأْتِي ا ْل َعد ﱡُو َكنَ ْھ ٍر فَنَ ْف َخةُ ال ﱠر ﱢب تَ ْدفَ ُعهُ!
ص ْھيَ ْونَ
َ ٢٠ويَأْ ِتي ا ْلفَا ِدي إِلَى ِ
وب يَقُو ُل ال ﱠر ﱡب".
صيَ ِة فِي يَ ْعقُ َ
َن ا ْل َم ْع ِ
َوإِلَى التﱠائِ ِبينَ ع ِ
 .١١ -٩ :٥٩تصف ھذه اآليات نتائج خطايا إسرائيل )أش .(٨ -٣ :٥٩
ا ْبتَ َع َد ْال َح ﱡ
ق َعنﱠا
-١
لَ ْم يُ ْد ِر ْكنَا ْال َع ْد ُل
-٢

٢٢١

نَ ْنت َِظ ُر نُورًا فَإِ َذا ظَالَ ٌم
-٣
ْ
َ
َ
َ
س
-٤
نَنتَ ِظ ُر ِ
ضيَا ًء فنَ ِسي ُر فِي ظال ٍم دَا ِم ٍ
نَتَلَ ﱠمسُ ْال َحا ِئ َ
-٥
ط َك ُع ْم ٍي ) Piel ،BDB 178, KB 206جمعي ،مرتين ،تث ٢٩ :٢٨؛ إر ١٦ :١٣؛
عا (٢٠ ،١٨ :٥
نَ ْزأَ ُر ُك ﱡلنَا َك ُدبﱠ ٍة
-٦
َك َح َم ٍام ھَ ْدرًا نَ ْھ ِد ُر
-٧
ْ
ً
َ
ْ
ْس ھ َوُ
َ
-٨
ننت َِظ ُر َعدال َولي َ
نَ ْنت َِظ ُر َخالَصًا فَيَ ْبتَ ِع ُد َعنﱠا
-٩
اآلية  ٦ھي استعارة تشير إلى نفاذ الصبر واإلحباط.
االستعارة في اآلية  ٦نجدھا في ١٤ :٣٨؛ حز ١٦ :٧؛ وناحوم ٧ :٢
 .١٢ :٥٩اآلية  ١٢تصف الوضع الروحي الحالي:
معاصي إسرائيل كثرت أمام الرب
-١
خطايا إسرائيل تشھد عليھم
-٢
معاصي إسرائيل حاضرة معھم
-٣
إسرائيل يعرف آثامه
-٤
الحظ أن أشعياء ،مثل عزرا ،يعترف بخطيئة شعب العھد الجماعية )عزرا .(٧ -٦ :٩
وھذا ما كان يفعله الكاھن العظيم في يوم الكفّارة )ال  .(١٦ھناك إثم جماعي له تبعات ،كما أن ھناك خطيئة
فردية لھا تبعات.
 .١٣ :٥٩اآلية  ١٣تصف الخطايا:
التع ّدي Qal ،BDB 833, KB 981) -مصدر مطلق(
-١
الكذب على الرب Piel ،BDB 471, KB 469) -مصدر مطلق(
-٢
التنحي عن الرب Niphal ،BDB 690, KB 744) -مصدر مطلق(
-٣
التكلم بالظلم والمعصية Piel ،BDB 180, KB 210) -مصدر مطلق(
-٤
الحبَل من القلب بكالم الكذب Poel ،BDB 247, KB 255) -مصدر مطلق(
-٥
اللھج من القلب بكالم الكذب Poel ، BDB 211, KB 237)-مصدر مطلق(
-٦
الحظ كيف يستخدم الكاتب باحترافية المصادر المطلقة في أش  ٤ :٥٩و .١٣نسل إبراھيم غير األمين
يظھرون ميولھم الحقيقية )أي االنغماس في الذات( من خالل نمط الحياة الذي يتبّعونه )تي  .(١٦ :١إنھم
يتكلمون عن الرب ولكنھم يعيشون لذواتھم )أش ١٠ -٩ :٦؛ .(١٣ :٢٩
١٥ -١٤ :٥٩أ .ما ھي نتائج ھذه التمردات الروحية المتعمدة؟
ارْ تَ ﱠد ْال َح ﱡ
ق إِلَى ْال َو َرا ِء
-١
ْ
ال َع ْد ُل يَقِ ُ
ف بَ ِعيدًا
-٢
ﱠ
َ
َ
ع
-٣
الصﱢ ْدق َسقط فِي الش ِ
ار ِ
ُ
َ
َ
َ
ﱡ
َ
َ
ْ
ْ
االستِقا َمة ال تست ِطي ُع الدخو َل
-٤
ص ْد ُ
ق َم ْع ُدو ًما
-٥
صا َر ال ﱢ
َ
الحظ التشخيص .من يحاول أن يكون باراً يصير ھدفا ً وفريسة للخاطئ األثيم.
١٥ :٥٩ب١٦ -ب .كان إسرائيل ،شعب العھد ،ھو وسيلة الرب إلعالن نفسه إلى العالم .ولكنھم أخفقوا إخفاقا ً
شديداً.
تصرفاتھم ومواقفھم كانت سيئة في عيني الرب
-١
ْس َع ْد ٌل
-٢
لَي َ
ليس إنسان با ﱞر
-٣
َ
َ
ْس شفِي ٌع )حز .(٣٠ :٢٢
-٤
لي َ

٢٢٢

لذلك ،فإن الرب سيتصرف بنفسه .ھذا يشبه الھوتيا ً ما جاء في حز  ،٣٨ -٢٢ :٣٦التي تصف "العھد
الجديد" الذي في إر .٣٤ -٣١ :٣١
الحظ أن النبي يتكلم عن الرب في أش ١٥ :٥٩ب .٢٠ -والرب يتكلم عن نفسه في أش .٢١ :٥٩
١٦ :٥٩ج-د .على ضوء قدرة البشرية الساقطة )حتى أناس العھد( يختار الرب أن يتصرف.
ص ْ
ت ِذ َرا ُعهُ لِنَ ْف ِس ِه
-١
َخلﱠ َ
ُ
-٢
بِرﱡ هُ ھ َو َع َ
ض َدهُ
من ھو ذاك الذي يجري الحديث عنه )في "نفسه"" ،عضده"(؟ من السياق نفھم أنه قد يكون العبد المتألم )أي
المسيّا( أو نبي الرب )أي أشعياء(.
 .١٧ :٥٩يُوصف الرب ھنا كـ "محارب" يستعد للمعركة .ھذا النص ھو الخلفية من العھد القديم الستخدام بولس
لھذه الصورة المجازية العسكرية في أف  .١٧ -١٠ :٦فالرب:
ع
-١
لَ ِب َ
س ْالبِ ﱠر َك ِدرْ ٍ
ْ
ْ
ص َعلَى َرأ ِس ِه
-٢
َو ُخو َذةَ ال َخالَ ِ
س
-٣
س ثِيَ َ
َولَ ِب َ
اب اال ْنتِقَ ِام َكلِبَا ٍ
ْ
ْ
َواكتَ َسى بِال َغ ْي َر ِة َك ِردَا ٍء
-٤
ال ھ َك َذا يُ َجا ِزي" .ھذه حقيقة شائعة في الكتاب المقدس.
َ " ١٨ :٥٩ح َ
س َب األَ ْع َم ِ
أي ١١ :٣٤
-١
مز ٤ :٢٨؛ ١٢ :٦٢
-٢
أم ١٢ :٢٤
-٣
جا ١٤ :١٢
-٤
إر ١٠ :١٧؛ ١٩ :٣٢
-٥
مت ٢٧ :١٦؛ ٤٦ -٣١ :٢٥
-٦
رو ٦ :٢؛ ١٢ :١٤
-٧
-٨
 ١كور ٨ :٣؛  ٢كور ١٠ :٥
غل ١٠ -٧ :٦
-٩
 ٢ -١٠تيم ١٤ :٤
 ١ -١١بط ١٧ :١
 -١٢رؤ ٢٣ :٢؛ ١٢ :٢٠؛ ١٢ :٢٢
كل البشر يحصدون ما يزرعون .ھناك تبعات للخيارات والتصرفات التي نقوم بھا تتبعنا طول الزمان .الحمد
على مغفرته وصفحه اإللھيين.
 "ا ْل َج َزائِ َر" .ھذه الكلمة ) (BDB 15 Iتُستخدم غالبا ً في ھذا الجزء من أشعياء )أش ١٥ :٤٠؛ ٥ ،١ :٤١؛
١٥ ،١٢ ،١٠ ،٤ :٤٢؛ ١٨ :٥٩؛  .(١٩ :٦٦تُستخدم غالبا ً بمعنى يشير إلى الشعوب األخرى أو شعوب األمم.
 .٢٠ -١٩ :٥٩ھدف الرب من المكافأة ) (BDB 168ھو الفداء )أي مخافة اسم الرب( .الفادي )أش ١٤ :٤١؛
١ :٤٣؛  (٢٢ :٤٤يأتي من إسرائيل )أي المسيّا( .إنه يأتي ألجل كل الذين "يتوبون" ) BDB 996,
 Qal ،KB1427,اسم فاعل  ،انظر الموضوع الخاص على أش .(٢٢ :٤٤
في العھد الجديد ،سياق النص الذي ينتقد عدم اإليمان والتمرد عند اليھود نجده في رو  .١١ -٩يستخدم بولس أش
 ٢٠ :٥٩في  .٢٧ -٢٦ :١١أعتقد أن رو ٣١ -٢١ :٣؛ ١٠ -٩؛ غل ٣؛ والرسالة إلى العبرانيين ھي أفضل
نصوص العھد الجديد التي تساعدنا على أن نفھم كيف يتباعد العھدان القديم والجديد وكيف يندمجان من جديد.
س َم ال ﱠر ﱢب" .انظر الموضوع الخاص على أش .٦ :٥٢
" ١٩ :٥٩ا ْ

٢٢٣

ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٢١ :٥٩ :
"٢١أَ ﱠما أَنَا فَ َھ َذا َع ْھ ِدي َم َع ُھ ْم قَا َل ال ﱠر ﱡب:
ض ْعتُهُ فِي فَ ِمكَ
» ُرو ِحي الﱠ ِذي َعلَ ْي َك َو َكالَ ِمي الﱠ ِذي َو َ
س ِلكَ
الَ يَ ُزو ُل ِمنْ فَ ِم َك َوالَ ِمنْ فَ ِم نَ ْ
سلِ َك«
س ِل نَ ْ
َوالَ ِمنْ فَ ِم نَ ْ
قَا َل ال ﱠر ﱡب » ِمنَ اآلنَ َوإِلَى األَبَ ِد«".
 .٢١ :٥٩يستخدم الرب عبارة )"أَ ﱠما أَنَا"( ليخاطب إسرائيل )أو نسل إبراھيم المؤمن روحياً ،رو ٢٩ -٢٨ :٢؛
٦ :٩؛ غل .(١٦ :٦
إنه يعدھم بـ:
روحه
-١
إعالنه
-٢
تأثيره عبر األجيال
-٣
َ
 " ِمنَ اآلنَ َوإِلَى األبَ ِد" .انظر الموضوع الخاص على أش  .١٧ :٤٥أحد الكتب المفضلة لدي لتفسير النبوءة
ھو الذي وضعه  ، D. Brent Sandyبعنوان . Plowshares and Pruning Hooksإنه يقدم مناقشة جيدة
لالستخدام االستعاري لعبارة "إلى األبد" ،انظر الصفحات  .١٠١ -٩٩يقول أن ھذه العبارة غالبا ً ما "تھدف إلى
التشديد على الفعل الذي تصفه".

٢٢٤

Isaiah 60
أشعياء ٦٠
تقسيم المقاطع والفقرات في الترجمات الحديثة
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
إشراق نور الرب
إشراق مجد ﷲ
٢٢ -١ :٦٠
٢٢ -١ :٦٠

العربية المشتركة
الكتاب الشريف
القدس تستعيد جاللھا أورشليم تستعيد مجدھا
٢٢ -١ :٦٠
٢٢ -١ :٦٠

* رغم أن تقسيم نص الكتاب المقدس إلى فقرات وتقسيمات ليس من الوحي اإللھي ،إال أن تقسيم المقاطع
والفقرات ھي المفتاح لفھم ومتابعة قصد الكاتب األصلي .كل ترجمة معاصرة قامت بتقسيم وتلخيص تقسيمات
الفقرات كما ارتأى الناشر .كل مقطع فيه موضوع ،أو حقيقة ،أو فكرة محورية .وكل طبعة للكتاب المقدس لھا
وجھة نظر خاصة بھا في تقسيم المواضيع .٣١خالل قراءتك للنص ،أية ترجمة تجد أنھا مناسبة لفھمك لموضوع
وتقسيم اآليات؟
ً
في كل أصحاح عليك أن تقرأ الكتاب المقدس أوال وأن تحاول أن تحدد موضوعات فقراته .ثم أن تقارن
فھمك بالطبعات الحديثة.
فقط عندما نفھم قصد الكاتب األصلي ،بمتابعة منطقه وطريقة عرضه على مستوى الفقرة ،بذلك نستطيع
أن نفھم الكتاب المقدس.
الكاتب األصلي وحده كتب بوحي إلھي -وليس للقرّاء الحق بأن يغيّروا أو يعدﱢلوا النص .قرّاء الكتاب
المقدس عليھم مسؤولية تطبيق الحق الموحى به على حياتھم ويومھم.
إن المصطلحات التقنية واالختصارات يتم شرحھا وإيضاحھا بشكل كامل في الملحق  ،١و ،٢و٣
حلقة القراءة الثالثة )انظر مدخل الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسير بمثابة دليل دراسة ،بمعنى أن المسؤولية تقع عليك في تفسير الكتاب المقدس .يجب على
كل واحد منا أن يسلك في النور الذي لديه .لك أنت ،والكتاب المقدس ،والروح القدس األولوية في التفسير .يجب
أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلسة واحدة .ح ّدد المواضيع المطروحة )حلقة القراءة رقم  ،٣في مدخل الكتاب( .قارن
تقسيماتك للمواضيع مع ترجمات الكتاب المقدس العربية المألوفة أعاله .إن تقسيم الفقرات ليس من الوحي
اإللھي ،بل ھو مفتاح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
تبصرات حول السياق:
ﱡ
ھناك تغير جذري في الطابع والمزاج بين األصحاح  ٥٩واألصحاحات .٦٢ -٦٠
أ-
األصحاحات  ٦٢ -٦٠تشكل وحدة تتناول موضوع المستقبل الجديد لشعب ﷲ كما يُصور في
ب-
استعادة أورشليم.
دراسة الكلمات والعبارات:
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٣ -١ :٦٠ :
ستَنِي ِري ألَنﱠهُ قَ ْد َجا َء نُو ُر ِك
"١قُو ِمي ا ْ
ق َعلَ ْي ِك.
َو َم ْج ُد ال ﱠر ﱢب أَ ْ
ش َر َ
 - 31في الجدول أع اله ،أخ ذنا تق سيمات وعن اوين الفق رات والمواض يع الموج ودة ف ي أش ھر الترجم ات العربي ة المنت شرة للكت اب المق دس ،ووض عناھا أم امكم
بطريقة سھلة تساعد على فھم كل أصحاح من ھذا السفر] .المترجم[.

٢٢٥

ظ ْل َمةُ تُ َغ ﱢ
٢ألَنﱠهُ ھَا ِھ َي ال ﱡ
ض
طي األَ ْر َ
س األُ َم َم.
َوالظﱠالَ ُم الدﱠا ِم ُ
ق ال ﱠر ﱡب َو َم ْج ُدهُ َعلَ ْي ِك يُ َرى.
أَ ﱠما َعلَ ْي ِك فَيُ ْ
ش ِر ُ
٣فَت َِسي ُر األُ َم ُم فِي نُو ِر ِك
ش َراقِ ِك".
ضيَا ِء إِ ْ
َوا ْل ُملُو ُك فِي ِ
ستَنِي ِري" .ھذان فعال أمر من  Qalيناشدان شعب العھد ليكونوا كما ُدعيوا بالنسبة ألنفسھم
" ١ :٦٠قُو ِمي ا ْ
وللعالم.
النور ھو استعارة متواترة في ھذا األصحاح تصف:
حضور ﷲ ،أش ٢٠ -٩ ،٢ ،١ :٦٠؛ رؤ ٢٣ :٢١؛ ٥ :٢٢
-١
القداسة الروحية ،أش ٢١ ،٥ ،٣ ،١ :٦٠؛ ١ :٦٢
-٢
ھذه االستعارة إلى النور المتكررة في أشعياء )أش ٢ :٩؛ ٨ :٥٨؛ .(٩ :٥٩
-٣
 "قَ ْد َجا َء نُو ُر ِك" .موضوع اآليات في أش  ٢٢ -١ :٦٠ھو "صھيون" )أش  ،(١٤ :٦٠الذي يرمز إلى
شعب ﷲ.
الفعل المألوف المتكرر "يجيء" ) (BDB 97, KB 112يُستخدم عدة مرات في ھذا األصحاح.
قَ ْد َجا َء Qal -تام ،أش ١ :٦٠
-١
ْ
يَأ ِتي Qal -تام ،أش ٤ :٦٠
-٢
ْ
يَأتِي Qal -تام ،أش ٤ :٦٠
-٣
ْ
يَأتِي Qal -تام ،أش ٥ :٦٠
-٤
ْ
تَأتِي Qal -تام ،أش ٦ :٦٠
-٥
تَأْ ِتي Hiphil -مصدر مركب ،أش ٦ :٦٠
-٦
-٧
ي ُْؤتَى -نفسھا كما البند  ،٦أش ١١ :٦٠
ْ
يَأتِي Qal -تام ،أش ١٣ :٦٠
-٨
 -١٠آتِي Hiphil -ناقص ،مرتين ،أش ١٧ :٦٠
-٩
تغيبُ  Qal -تام ،أش ٢٠ :٦٠
١١
ِ
تذكر أن عنصر الزمن ليس في الفعل العبري بل في استخدامه في سياق النص.
 " َم ْج ُد ال ﱠر ﱢب" .ھذه توازي "النور/استنارة" في البيت  .١يُستخدم في أماكن أخرى في أشعياء مرتبطا ً
بالنور/األنوار )أش ٢٣ :٢٤؛  (٨ :٥٨والوفرة الزراعية )أش  .(٢ :٣٥الكلمة العبرية لـ "المجد" ) BDB
 ،(458وبسبب ارتباطھا مع سحابة المجد في الشكينه ) Shekinahخر ٢٢ -٢١ :١٣؛ ٢٤ ،٢٠ ،١٩ :١٤؛
١٨ -١٦ :١٩؛  ،(٢١ :٢٠كانت ترمز إلى حضور الرب الشخصي مع بني إسرائيل خالل الخروج .النار
والنور كانا مرافقين لمجيء الرب إلى جبل سيناء )خر  ،(٢٠ -١٩ولذلك فقد صار اإلشراق مظھراً للـ "المجد".
 .٢ :٦٠ھذه تحوي بعض التلميح إلى الظلمة المادية في تك  ٢ -١ :١أو خر  ٢٣ -٢١ :١٠أو حتى أش ،٢ :٩
والظلمة الروحية التي سببتھا الخطيئة .الرب لن يسمح لظلمة السقوط )تك  ،(٣التي تغطي كل البشر ،بأن تبقى.
نور إعالنه وخالصه سوف يشرق ) Qalناقص.( BDB 280, KB 281،
َسي ُر األُ َم ُم فِي نُو ِر ِك" .من الواضح أن ھدف ﷲ األصلي الذي يبتغيه من إسرائيل كان أن تُحضر
" ٣ :٦٠ت ِ
العالم إليه )إلى ﷲ( )أش ١١ ،٦ :٦١ب؛ ١١ ،٢ :٦٢؛ تك ٣ :١٢؛ خر  .(٦ -٥ :١٩انظر الموضوع الخاص
على أش .١٥ :٤٠
من بين كل األنبياء ،باستثناء ميخا ويونان ،أشعياء ھو النبي الذي رأى المضامين العالمية النطاق لـ:
التوحيد
-١
وعود اآلباء في العھد القديم
-٢
ھدف إسرائيل الكرازي
-٣

٢٢٦

الحظ أش ٣ :٢؛ ٢٥ -٢٢ ،١٤ :٤٥؛  .٢٣ :٤٩بالتأكيد ھذه ھي البشير إلى يو ١٦ :٣؛ ٤٢ :٤؛  ١تيم٤ :٢؛
 ٢تي ١١؛  ٢بط ٩ :٣؛  ١يو ١ :٢؛  .١٤ :٤إن العھد الجديد ،متبّعا ً تعاليم يسوع ،قد جعل وعود العھد القديم
إلسرائيل )تك ٣ :١٢؛ خر  (٥ :١٩تشمل كل العالم )مت ٢٠ -١٨ :٢٨؛ لو ٤٧ :٢٤؛ أع .(٨ :١
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٩ -٤ :٦٠ :
"٤اِ ْرفَ ِعي َع ْينَ ْي ِك َح َوالَ ْي ِك َوا ْنظُ ِري.
اجتَ َم ُعوا ُك ﱡل ُھ ْمَ .جا ُءوا إِلَ ْي ِك.
قَ ِد ْ
وك ِمنْ بَ ِعي ٍد َوت ُْح َم ُل بَنَات ُِك َعلَى األَ ْي ِدي.
يَأْ ِتي بَنُ ِ
ق قَ ْلبُ ِك َويَت ِﱠس ُع
ِ ٥حينَئِ ٍذ تَ ْنظُ ِرينَ َوتُنِي ِرينَ َويَ ْخفُ ُ
ألَنﱠهُ تَت ََح ﱠو ُل إِلَ ْي ِك ثَ ْر َوةُ ا ْلبَ ْح ِر
َويَأْتِي إِلَ ْي ِك ِغنَى األُ َم ِم.
٦تُ َغ ﱢ
طي ِك َك ْث َرةُ ا ْل ِج َما ِل
شبَا.
بُ ْك َرانُ ِم ْديَانَ َو ِعيفَةَ ُك ﱡل َھا تَأْتِي ِمنْ َ
يح ال ﱠر ﱢب.
ت َْح ِم ُل َذھَبا ً َولُبَانا ً َوتُبَ ﱢ
ش ُر بِتَ َ
سابِ ِ
ُ ٧ك ﱡل َغنَ ِم قِيدَا َر ت َْجتَ ِم ُع إِلَ ْي ِك.
اش نَبَايُوتَ ت َْخ ِد ُم ِك.
ِكبَ ُ
َص َع ُد َم ْقبُولَةً َعلَى َم ْذبَ ِحي َوأُ َز ﱢينُ بَ ْيتَ َج َما ِلي.
ت ْ
ب َو َكا ْل َح َم ِام إِلَى بُيُوتِ َھا؟
َ ٨منْ َھ ُؤالَ ِء الطﱠائِ ُرونَ َك َ
س َحا ٍ
٩إِنﱠ ا ْل َج َزائِ َر تَ ْنتَ ِظ ُرنِي
يش فِي األَ ﱠو ِل
َو ُ
ش َ
سفُنَ ت َْر ِ
يك ِمنْ بَ ِعي ٍد
لِتَأْتِ َي بِبَنِ ِ
س ِم ال ﱠر ﱢب إِلَ ِھ ِك
ضتُ ُھ ْم َو َذ َھبُ ُھ ْم َم َع ُھ ْم ِال ْ
َوفِ ﱠ
س َرائِي َل ألَنﱠهُ قَ ْد َم ﱠجد َِك".
س إِ ْ
َوقُدﱡو ِ
" ٤ :٦٠اِ ْرفَ ِعي ....ا ْنظُ ِري" .ھذان الفعالن ھما أمرا ) Qalأش ١٨ :٤٩؛ يو  .(٣٥ :٤غالبا ً ما تبدأ كل
إستروفة جديدة بفعل أمر.
وك ِمنْ بَ ِعي ٍد" .في أش  ،٦٢ -٦٠ھناك عالمتان أخرويتان أساسيتان تتعلقان بالسفر والترحال.
 "يَأْتِي بَنُ ِ
شعب ﷲ سيعودون إلى ديار سلفھم ،التي يُرمز إليھا بمدينة أورشليم.
-١
ً
األمم ،وبدال من سبي اليھود وترحيلھم ،سيتدفقون إلى شعب ﷲ بالھدايا والتسبيح.
-٢
 .٥ :٦٠نتيجة "نظر" شعب ﷲ التائب ) Qalناقص ،( BDB 906, KB 1157،الحظ التبعات المذكورة
الناجمة عن رؤية نور ﷲ )أش .(٢٠ ،١٩ ،٤ ،١ :٦٠
يرينَ  Qal -تامBDB 626, KB 676،
-١
تُنِ ِ
ْ
ً
ُ
ْ
ﱠ
َ
ُ
يَخفق قلب ُِك َويَت ِس ُع )حرفيا يرتجف( Qal -تامBDB 808, KB 922،
-٢
تبتھجين Qal -تامBDB 931, KB 1210،
-٣
أسباب ھذا الرجاء والفرح ھو أعمال ﷲ الرحيمة السموحة.
ْك ثَرْ َوةُ ْالبَحْ ِر )أي ،ثروة الشعوب التي تعيش على البحار(
-١
تَتَ َح ﱠو ُل إِلَي ِ
ْ
ُ
َ
ْك ِغنَى األ َم ِم )أش ١١ ،٧ -٦ :٦٠؛ (٦ :٦١
-٢
يَأتِي إِلي ِ
ھذه األبيات الشعرية المتوازية تصف امتنان األمم:
إلعالن إسرائيل للرب
-١
لفضل إسرائيل في إحضار واقع حضور الرب إلى األرض
-٢
ً
-٣
لفتح إسرائيل طريقا الشتمالھم في عائلة عھد ﷲ )أش .(٧ :٥٦
يح ال ﱠر ﱢب" .الفعل ) Pielناقص ( BDB 142, KB163،يشير إلى نعمة ﷲ التي تُسكب
" ٦ :٦٠تُبَ ﱢ
ش ُر بِتَ َ
سابِ ِ
على إسرائيل وكل األمم )أش ١٠ -٩ :٤٠؛ ٢٧ :٤١؛ ١٣ -١٠ :٤٢؛  .(٧ :٥٢أليس مذھالً أن تسمع األمم
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الوثنية تُسبح إله إسرائيل؟ ھذا ھو الھدف الالھوتي الجلي من التوحيد )انظر الموضوع الخاص على أش :٤٠
 .(١٤ھناك إله واضح وكل البشر مخلوقون على صورته وشبھه )تك  (٢٧ -٢٦ :١بھدف الشركة )ضمنا ً في تك
٨ :٣؛ ال  .(١٢ :٢٦الوعد في تك  ١٥ :٣الذي لكل البشر ورجاء بركات العھد لكل عائالت األرض في تك :١٢
 ٣تتحقق.
" ٧ :٦٠نَبَايُوتَ " .تشير ھذه إلى القبائل العربية ،كما الحال أيضا ً مع عبارة " َغن َِم قِيدَا َر" .ھذه القبيلة تُذكر في
تك  .١٣ :٢٥إنه يُدعون "النبايوتيين" من قِبل اليونانيين وروما.
ب َو َكا ْل َح َم ِام إِلَى بُيُوتِ َھا" .تشير ھذه إلى أشرعة السفن في األفق تلك اآلتية
َ " ٨ :٦٠منْ ھ ُؤالَ ِء الطﱠائِ ُرونَ َك َ
س َحا ٍ
إلى أورشليم المستعادة والمتجددة )أش .(٩ :٦٠
" ٩ :٦٠إِنﱠ ا ْل َج َزائِ َر تَ ْنتَ ِظ ُرنِي"ْ " .ال َج َزائِ َر" )أو "الج ُزر"( تُستخدم في ھذا القسم من أشعياء كاستعارة تدل على
كل األمم.
الفعل "ينتظر" ) Pielناقص ( BDB 875, KB 1082،يُستخدم غالبا ً لإلشارة إلى االتكال على الرب )أش :٨
١٧؛ ٩ :٢٥؛ ٨ :٢٦؛  .(٢ :٣٣الحظ كيف تُستخدم مع الرب في أش .١٨ :٣٠
يش" .ترشيش قد تشير إلى:
" ُ
ش َ
سفُنَ ت َْر ِ
جنوب أسبانيا
-١
سردينيا
-٢
كظرف مكان يشير إلى أطراف األرض
-٣
 الحظ أسماء إله العھد )الحظ أيضا ً أش .(١٦ ،١٤ :٦٠
الرب/يھوه )ﷲ كمخلّص وفادي(
-١
-٢
إيلوھيم ) Elohimﷲ كخالق ومعيل(
قدوس إسرائيل )إله العھد(
-٣
انظر الموضوع الخاص على أش .٣ :٤٠
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١٤ -١٠ :٦٠ :
ار ِك َو ُملُو ُك ُھ ْم يَ ْخ ِد ُمونَ ِك.
ب يَ ْبنُونَ أَ ْ
س َو َ
"َ ١٠وبَنُو ا ْل َغ ِري ِ
ض َوانِي َر ِح ْمت ُِك.
ض َر ْبت ُِك َوبِ ِر ْ
ضبِي َ
ألَنﱢي بِ َغ َ
َ ١١وتَ ْنفَتِ ُح أَ ْب َوابُ ِك دَائِما ً.
ق.
نَ َھاراً َولَ ْيالً الَ تُ ْغلَ ُ
لِيُ ْؤتَى إِلَ ْي ِك بِ ِغنَى األُ َم ِم َوتُقَا َد ُملُو ُك ُھ ْم.
١٢ألَنﱠ األُ ﱠمةَ َوا ْل َم ْملَ َكةَ الﱠتِي الَ ت َْخ ِد ُم ِك تَ ِبي ُد
ب األُ َم ُم.
َو َخ َرابا ً ت ُْخ َر ُ
َ ١٣م ْج ُد لُ ْبنَانَ إِلَ ْي ِك يَأْتِي.
س ْن ِديَانُ َوالش ْﱠر ِبينُ َمعا ً
س ْر ُو َوال ﱢ
ال ﱠ
سي
ان َم ْق ِد ِ
لِ ِزينَ ِة َم َك ِ
ض َع ِر ْجلَ ﱠي.
َوأُ َم ﱢج ُد َم ْو ِ
ض ِعينَ
سي ُرونَ إِلَ ْي ِك َخا ِ
وك يَ ِ
َ ١٤وبَنُو الﱠ ِذينَ قَ َھ ُر ِ
اط ِن قَ َد َم ْي ِك
وك يَ ْ
س ُجدُونَ لَدَى بَ ِ
َو ُك ﱡل الﱠ ِذينَ أَھَانُ ِ
َويَ ْدعُونَ ِك » َم ِدينَةَ ال ﱠر ﱢب«
س َرائِي َل«".
س إِ ْ
» ِ
ص ْھيَ ْونَ قُدﱡو ِ
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ض َوانِي َر ِح ْمت ُِك" .نرى ھنا عملي الرب الرئيسيين في الكتاب المقدس:
ض َر ْبت ُِكَ ،وبِ ِر ْ
ضبِي َ
" ١٠ :٦٠ألَنﱢي بِ َغ َ
نعمته )كلمة طويلة ،مز  (١٤ -١٠ :١٠٣وغضبه )كلمة قصيرة ،أش ١٦ :٥٧؛ مز  .(٩ :١٠٣إن دينونته أبوية
في طبيعتھا ويُقصد بھا أن يجعل خليقته ترجع إليه )رو ٣ -١؛ عب .(١٣ -١ :١٢
" ١١ :٦٠تَ ْنفَتِ ُح أَ ْب َوابُ ِك دَائِ ًما" .تُستخدم ھذه العبارة لتظھر ) (١أن األمان مضمون ) (٢واإلتاحة أكيدة )رؤ
.(٢٥ :٢١
" ١٢ :٦٠األُ ﱠمةَ َوا ْل َم ْملَ َكةَ الﱠ ِتي الَ ت َْخ ِد ُم ِك تَبِي ُد" .ھذا التحذير مشابه للعھد الذي قطعه ﷲ مع إبراھيم في تك
) ٣ :١٢تك .(٢٩ :٢٧
 .١٣ :٦٠تتحدث ھذه اآلية عن بناء مقدس )مكان مقدس( جديد )أي الھيكل( بألواح خشبية جميلة من لبنان.
ض َع ِر ْجلَ ﱠي" .تابوت العھد وقدس األقداس يرمزان إلى حضور ﷲ على األرض.
سيَ ،وأُ َم ﱢج ُد َم ْو ِ
ان َم ْق ِد ِ
 " َم َك ِ
كان اليھود يتخيلون الفراغ بين جناحي الكروبيم على أنه موضع رجلي ﷲ )مز ٥ :٩٩؛ (٧ :١٣٢؛ وعرشه في
السماء.
" ١٤ :٦٠صھيون" .كلمة "صھيون" ) (BDB 851مرادفة لمدينة أورشليم .كان الھيكل قد بُني على جبل
المريا ،ولكن المدينة كانت تندر اإلشارة إليھا بھذه الكلمة )أش .(١ :٦٢
رجمة سميث/فاندايك-البستاني٢٢ -١٥ :٦٠ :
ضةً بِالَ عَابِ ٍر بِ ِك
"ِ ١٥ع َوضا ً عَنْ َك ْونِ ِك َم ْھ ُجو َرةً َو ُم ْب َغ َ
أَ ْج َعلُ ِك فَ ْخراً أَبَ ِديّا ً فَ َر َح د َْو ٍر فَد َْو ٍر.
وك
ض ِعينَ ثُ ِد ﱠ
ض ِعينَ لَبَنَ األُ َم ِم َوت َْر َ
َ ١٦وت َْر َ
ي ُملُ ٍ
َ
َ
وب.
َوتَ ْع ِرفِينَ أنﱢي أنَا ال ﱠر ﱡب ُم َخلﱢ ُ
ص ِك َو َولِ ﱡي ِك َع ِزي ُز يَ ْعقُ َ
ﱠ
ب
س آتِي بِالذ َھ ِ
َن النﱡ َحا ِ
ِ ١٧ع َوضا ً ع ِ
ْ
ْ
ض ِة
َن ال َح ِدي ِد آتِي بِالفِ ﱠ
َو ِع َوضا ً ع ِ
ْ
ﱡ
َ
س
َن الخ َ
ش ِ
ب بِالن َحا ِ
َو ِع َوضا ً ع ِ
َن ا ْل ِح َجا َر ِة ِبا ْل َح ِدي ِد
َو ِع َوضا ً ع ِ
سالَما ً َو ُوالَت َِك ِب ّراً
َوأَ ْج َع ُل ُو َكالَ َء ِك َ
ض ِك
١٨الَ يُ ْ
س َم ُع بَ ْع ُد ظُ ْل ٌم فِي أَ ْر ِ
َ
ُ
ق فِي تُخو ِم ِك
س ْح ٌ
َوالَ َخ َر ٌ
اب أ ْو َ
ار ِك » َخالَصا ً«
س ﱢمينَ أَ ْ
س َو َ
بَ ْل تُ َ
س ِبيحا ً«.
َوأَ ْب َوابَ ِك »تَ ْ
س نُوراً فِي النﱠ َھا ِر
١٩الَ تَ ُكونُ لَ ِك بَ ْع ُد ال ﱠ
ش ْم ُ
ضيئا ً
َوالَ ا ْلقَ َم ُر يُنِي ُر لَ ِك ُم ِ
بَ ِل ال ﱠر ﱡب يَ ُكونُ لَ ِك نُوراً أَبَ ِديّا ً
َوإِلَ ُھ ِك ِزينَت َِك.
س ِك
يب بَ ْع ُد َ
ش ْم ُ
٢٠الَ تَ ِغ ُ
َ
َ
ب يَ ُكونُ لَ ِك نُوراً أبَ ِديّا ً
ص ألنﱠ ال ﱠر ﱠ
َوقَ َم ُر ِك الَ يَ ْنقُ ُ
َوتُ ْك َم ُل أَيﱠا ُم نَ ْو ِح ِك.
ش ْعبُ ِك ُكلﱡ ُھ ْم أَ ْب َرا ٌر.
َ ٢١و َ
َ
ُ
ض
ر
األ
ث
ر
ي
د
ب
ونَ
ْ َ
إِلَى األَ َ ِ َ ِ
سي
ُغ ْ
صنُ َغ ْر ِ
َ
ي ألتَ َم ﱠج َد.
َع َم ُل يَ َد ﱠ
صي ُر أَ ْلفا ً
٢٢اَل ﱠ
ص ِغي ُر يَ ِ
َوا ْل َح ِقي ُر أُ ﱠمةً قَ ِويﱠةً.
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أَنَا ال ﱠر ﱡب فِي َو ْقتِ ِه
س ِر ُع بِ ِه".
أُ ْ
 .٢٢ -١٥ :٦٠ھذا المقطع يشابه جداً ما يرد في رؤ  ،٢٧ -١ :٢١الذي يصف "أورشليم الجديدة" .كان ھناك
رأيؤان حول عالقة وعود العھد القديم بالعھد الجديد:
يُقصد بھا أن تؤخذ حرفيا ً وأن أورشليم سيُعاد بناؤھا بحيث يكون ھيكل الذبائح في مركزھا ،أي قبل
-١
األلفية التدبيرية.
ھذه المقاطع رمزية تدل على الكنيسة ومغزاھا يُفھم في العھد الجديد على أنھا شعب ﷲ الجديد ،أي
-٢
األلفية.
نفس الغموض يمكن رؤيته في أش  ،٦ :٦١حيث يُشار إلى إسرائيل بعبارة " َكھَنَةَ الرﱠبﱢ " )خر ،٦ :١٩
"مملكة كھنة"( .ولكن نفس الكلمات تُستخدم في  ١بط  ٩ ،٥ :٢ورؤ  ٦ :١لوصف الكنيسة .الھدف الذي كان
على إسرائيل دائما ً تحقيقه ھو اإلتيان بالعالم إلى ﷲ )أش ١١ ،٢ :٦٢؛ انظر الموضوع الخاص على أش
 .(١٥ :٤٠ولكنھم أخفقوا واختار ﷲ الكنيسة لتحقق ھذه المھمة .انظر الموضوع الخاص على أش .٩ :٤٠
ضةً ِبالَ عَابِ ٍر ِب ِك" .ھذه العبارة اصطالحية عبرية تتعلق بالزواج .يمكننا أن نرى ھذه
َ " ١٥ :٦٠م ْھ ُجو َرةً َو ُم ْب َغ َ
ُ
في الكلمات التي تصف "لَ ْيئَة" في تك  ٢١ :٢٩وما تالھا .نفس العبارة االصطالحية عن الزواج تستمر في أش
 ٥ -٤ :٦٢وفي العھد الجديد في وصف الكنيسة في أف  .٣٣ -٢٢ :٥كلمة "بغض" ھي عبارة اصطالحية
عبرية غايتھا المقارنة.
 .١٧ :٦٠قد تكون ھذه تلميحا ً إلى  ١مل  ٢٧ -٢٦ :١٤بما يتعلق بسلب المعادن الثمينة من الھيكل لدفع الجزية
إلى مصر.
 "أَ ْج َعلُ ِك فَ ْخ ًرا أَبَ ِديًّا فَ َر َح د َْو ٍر فَد َْو ٍر" .قد تشير ھذه إلى الحكم المسياني المذكور في أشعياء ،األصحاحات -٧
.١٤
 .١٨ :٦٠ھذه النبوءة بالتأكيد ال تنطبق على تاريخ إسرائيل الالحق .يبدو أن الغاية من ھذه ھو أن تظھر غياب
العنف االجتماعي والمشاكل في الدھر المسياني التدبيري.
 .٢٠ -١٩ :٦٠يستخدم يوحنا ھذه اللغة المجازية في رؤ ٢٣ :٢١؛  .٥ :٢٢حضور الرب ھو النور الحقيقي.
" ٢٠ :٦٠تُ ْك َم ُل أَيﱠا ُم نَ ْو ِح ِك" .سيشرق/أشرق فجر يوم جديد ،أش ١٠ :٣٥؛ ١٩ :٦٥؛ رؤ .٤ :٢١
ش ْعبُ ِك ُكلﱡ ُھ ْم أَ ْب َرا ٌر" .بركات ﷲ ستأتي فقط عندما يتوب الشعب )انظر الموضوع الخاص على أش
َ " ٢١ :٦٠
 .(٢٢ :٤٤ﷲ نفسه سيُز ّودھم بقلب جديد وفكر جديد )إر ٣٤ -٣١ :٣١؛ حز .(٣٨ -٢٢ :٣٦
ھذا النوع من الوعود ھو سبب الجدال الالھوتي حول موضوع السيادة واإلرادة الحرّة .ھل يستطيع الجنس
البشري الساقط أن يفعل أي شيء ألجل خالصه الذاتي أم أن كل شيء )أي اإليمان والتوبة( ھو عطية وھبة من
ﷲ )أع ٣١ :٥؛ ١٨ :١١؛  ٢تيم  .(٢٥ :٢تشير نصوص أخرى نحو الكرازة التي تجتذب البشر إلى التوبة )أي،
اإلرادة الحرة تتجاوب مع العرض اإللھي ،مت ٨ :٣؛ لو ٨ :٣؛ يو ١٢ :١؛ أع ٣٨ :٢؛ الخ.(.
كال الرأيين كتابي نوعا ً ما .ھذه ھي مشكلة الغرب مع المفارقة الشرقية.
ض" .قد تكون ھذه تلميحا ً إلى تك  .٨ :١٧كلمة "إلى األبد" ھي مشكلة تفسيرية .انظر
 "إِلَى األَبَ ِد يَ ِرثُونَ األَ ْر َ
الموضوع الخاص على أش .١٧ :٤٥
سي" .ھذه االستعارة نفسھا تُستخدم في أش  .٣ :٦١يبدو أنھا تعكس المزمور  ،١ولكنھا تُرى
 " ُغ ْ
صنُ َغ ْر ِ
أيضا ً في أش  .١ :١١يستخدم العھد القديم عدة استعارات من الحياة الزراعية.
" ٢٢ :٦٠أَ ْلفًا" .ھذه الكلمة يمكن أن تعني "آالف" .انظر الموضوع الخاص التالي.
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موضوع خاص :األلف )(ELEPH
بمعان عديدة مختلفة.
ھذه ھي الكلمة العبرية "ألف" ) .(BDB 48إال أنھا تُستخدم
ٍ
 -١وحدة العائلة ،يش ١٤ :٢٢؛ قض ١٥ :٦؛  ١صم ٢٣ :٢٣؛ زك ٧ :٩؛ .٦ :١٢
 -٢وحدة عسكرية ،خر ٢٥ ،٢١ :١٨؛ تث ١٥ :١
 -٣ألف حرفياً ،تك ١٦ :٢٠؛ خر ٢٨ :٣٢
 -٤عدداً رمزياً ،تك ٦٠ :٢٤؛ خر ٦ :٢٠؛ ٧ :٣٤؛ تث ٩ :٧؛ إر ١٨ :٣٢
 -٥النظير األوغاريتي  alluphيعني "أمير" ،تك ١٥ :٣٦
س ِر ُع بِ ِه" .التاريخ في يدي ﷲ )أش ٢٣ :٤٥؛ .(١١ :٦١
 "أَنَا ال ﱠر ﱡب فِي َو ْقتِ ِه أُ ْ
أسئلة للمناقشة:
ھذا دليل دراسة تفسيرية ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب المقدس .على كل واحد منا
ك أنتَ والكتاب المقدس والروح القدس األوليّة في التفسير .ويجب أال
أن يسير في النور المعطى لنا .وبالتالي فل َ
تتخلى عن ھذا لصالح مفسّر ما أو معلّق ما.
أسئلة المناقشة ھذه موضوعة لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة في ھذا القسم من
السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢ ضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
لماذا يزخر ھذا األصحاح باالستعارات التي تصف "اإلشراق/السطوع" أو "النور"؟
-١
ھل سيكون ھناك استعادة لليھود بالمعنى الحرفي أم أن ھذا يشير إلى الدھر التدبيري
-٢
المسياني؟
لماذا ستتدفق األمم إلى أورشليم؟
-٣
ما العالقة بين أش  ٢٢ -١٥ :٦٠و سفر الرؤيا؟
-٤
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Isaiah 61
أشعياء ٦١
تقسيم المقاطع والفقرات في الترجمات الحديثة
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
بشائر الخالص
سنة الرب المقبولة
٩ -١ :٦١
١١ -١ :٦١
البر لجميع األمم
١١ -١٠ :٦١

الكتاب الشريف
بشرى بالنجاة
١١ -١ :٦١

العربية المشتركة
بشرى بالخالص
١١ -١ :٦١

* رغم أن تقسيم نص الكتاب المقدس إلى فقرات وتقسيمات ليس من الوحي اإللھي ،إال أن تقسيم المقاطع
والفقرات ھي المفتاح لفھم ومتابعة قصد الكاتب األصلي .كل ترجمة معاصرة قامت بتقسيم وتلخيص تقسيمات
الفقرات كما ارتأى الناشر .كل مقطع فيه موضوع ،أو حقيقة ،أو فكرة محورية .وكل طبعة للكتاب المقدس لھا
وجھة نظر خاصة بھا في تقسيم المواضيع .٣٢خالل قراءتك للنص ،أية ترجمة تجد أنھا مناسبة لفھمك لموضوع
وتقسيم اآليات؟
ً
في كل أصحاح عليك أن تقرأ الكتاب المقدس أوال وأن تحاول أن تحدد موضوعات فقراته .ثم أن تقارن
فھمك بالطبعات الحديثة.
فقط عندما نفھم قصد الكاتب األصلي ،بمتابعة منطقه وطريقة عرضه على مستوى الفقرة ،بذلك نستطيع
أن نفھم الكتاب المقدس.
الكاتب األصلي وحده كتب بوحي إلھي -وليس للقرّاء الحق بأن يغيّروا أو يعدﱢلوا النص .قرّاء الكتاب
المقدس عليھم مسؤولية تطبيق الحق الموحى به على حياتھم ويومھم.
إن المصطلحات التقنية واالختصارات يتم شرحھا وإيضاحھا بشكل كامل في الملحق  ،١و ،٢و٣
حلقة القراءة الثالثة )انظر مدخل الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسير بمثابة دليل دراسة ،بمعنى أن المسؤولية تقع عليك في تفسير الكتاب المقدس .يجب على
كل واحد منا أن يسلك في النور الذي لديه .لك أنت ،والكتاب المقدس ،والروح القدس األولوية في التفسير .يجب
أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلسة واحدة .ح ّدد المواضيع المطروحة )حلقة القراءة رقم  ،٣في مدخل الكتاب( .قارن
تقسيماتك للمواضيع مع ترجمات الكتاب المقدس العربية المألوفة أعاله .إن تقسيم الفقرات ليس من الوحي
اإللھي ،بل ھو مفتاح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
تبصرات حول السياق:
ﱡ
يصف أش  ٦٠النتيجة النھائية ،بينما أش  ٦١يصف وسيلة ﷲ للبركة.
أ-
يستخدم يسوع ھذا المقطع في إشارة إلى نفسه في لو ٢١ -١٦ :٤؛  .٢٣ -١٨ :٧وبسبب ذلك ،ال بد
ب-
من اعتبار ھذا المقطع مسياني )أي ،العبد(.
ج -روح الرب ھنا من الواضح أنه مشابه/مناظر )أي يلقي ظالً على( الروح القدس في الثالوث القدوس في
العھد الجديد.
 -١انظر الموضوع الخاص" :الروح القدس في الكتاب المقدس" على أش ٧ :٤٠
 - 32في الجدول أع اله ،أخ ذنا تق سيمات وعن اوين الفق رات والمواض يع الموج ودة ف ي أش ھر الترجم ات العربي ة المنت شرة للكت اب المق دس ،ووض عناھا أم امكم
بطريقة سھلة تساعد على فھم كل أصحاح من ھذا السفر] .المترجم[.
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 -٢انظر الموضوع الخاص :الثالوث القدوس ،على أش ١٣ :٤٠
د -من الواضح أن ھذا مثال عن وضع تاريخي محلي في حياة إسرائيل مستخدم لتصوير أحداث مستقبلية
في زمن المسيا )دراسة رموز الكتاب المقدس(.
دراسة الكلمات والعبارات:
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٣ -١ :٦١ :
سيﱢ ِد ال ﱠر ﱢب َعلَ ﱠي
وح ال ﱠ
"ُ ١ر ُ
ُ
ْ
ك
ا
س
م
ل
ا
ﱢر
ش
ب
أل
ي
ن
ح
س
م
ب
َ َ َ َ ِينَ
ألَنﱠ ال ﱠر ﱠ َ َ َ ِ
ب
ْص َ
أَ ْر َ
س ِري ا ْلقَ ْل ِ
ب ُم ْن َك ِ
سلَنِي ألَع ِ
سو ِرينَ ِبا ِإل ْ
ق.
ي لِ ْل َم ْ
ق َولِ ْل َمأْ ُ
ألُنَا ِد َ
طالَ ِ
سبِيﱢينَ ِبا ْل ِع ْت ِ
سنَ ٍة َم ْقبُولَ ٍة لِل ﱠر ﱢب َوبِيَ ْو ِم ا ْنتِقَ ٍام ِإللَ ِھنَا.
ي بِ َ
٢ألُنَا ِد َ
ي ُك ﱠل النﱠائِ ِحينَ .
ألُع ﱢَز َ
ص ْھيَ ْونَ
٣ألَ ْج َع َل لِنَا ِئ ِحي ِ
َن ال ﱠر َما ِد
ألُع ِ
ْطيَ ُھ ْم َج َماالً ِع َوضا ً ع ِ
ح
ح ِع َوضا ً ع ِ
َو ُدھْنَ فَ َر ٍ
َن النﱠ ْو ِ
س ِة
َو ِردَا َء تَ ْ
َن ﱡ
وح ا ْليَائِ َ
يح ِع َوضا ً ع ِ
سبِ ٍ
الر ِ
َ
ْ
س ال ﱠر ﱢب لِلتﱠ ْم ِجي ِد".
ر
غ
ر
ب
ل
ا
ر
ا
ْج
ش
فَيُ ْدع َْونَ أَ َ َ ِ ﱢ ْ َ
سيﱢ ِد ال ﱠر ﱢب َعلَ ﱠي" .حدث ھذا بشكل منظور في حياة يسوع في معموديته )أش ٢ -١ :١١؛ :٤٢
وح ال ﱠ
ُ " ١ :٦١ر ُ
ً
١؛ مت ١٧ -١٣ :٣؛ مر ١١ -٩ :١؛ لو ٢٢ ،٢١ :٣؛ يو  ،(٣٤ -٣١ :١ولكن الروح كان دائما مع يسوع .انظر
الموضوع الخاص :أقنومية الروح القدس ،على أش .١ :٤٢
س َحنِي" .ھذه ھي نفس الكلمة التي تعني "المسيّا" ) ،BDB 602انظر الموضوع الخاص على أش :٤٠
 " َم َ
 (١٠أو "الممسوح" .كانت ھذه عالمة على بركة ﷲ الفريدة وتھيئته للشخص ألجل مھمة )مز  .(٥ :٢٣كان
األنبياء والكھنة والملوك يُم َسحون في العھد القديم كفعل رمزي يدل على حضور ﷲ ودعوته لھم لتكريس
حياتھم .ومن ھنا استنبط جون كالفن مقولته الثالثية الجوانب التي يصف فيھا خدمة المسيح كنبي ،وكاھن ،وملك
)عب .(٣ -٢ :١
موضوع خاص :المسح في الكتاب المقدس )(BDB 603
أ -كان المسح يُستخدم من أجل التجميل )تث ٤٠ :٢٨؛ را ٣ :٣؛  ٢صم ٢٠ :١٢؛ ٢ :١٤؛  ٢أخ ١٥ :٢٨؛
دا ٣ :١٠؛ عا ٦ :٦؛ مي (١٥ :٦
ب -يُستخدم للضيوف )مز ٥ :٢٣؛ لو ٤٦ ،٣٨ :٧؛ يو (٢ :١١
ج -يُستخدم للشفاء )أش ١ :٦١؛ إر ٨ :٥١؛ مر ١٣ :٦؛ لو ٣٤ :١٠؛ يع ] (١٤ :٥ويُستخدم بمعنى له
عالقة في الصحة في حز [٩ :١٦
د -يُستخدم لالستعداد للدفن )تك ٢ :٥٠؛  ٢أخ ١٤ :١٦؛ مر ١ :١٦؛ يو ٧ ،٣ :١٢؛ (٤٠ -٣٩ :١٩
ھـ -يُستخدم بمعنى ديني )لإلشارة إلى شيء ،تك ١٨ :٢٨؛ ] ١٣ :٣١عمود[؛ خر ] ٣٦ :٢٩المذبح[؛ خر
٢٦ :٣٠؛ ال ١٣ -١٠ :٨؛ عد] ١ :٧خيمة االجتماع[(
و -يُستخدم ألجل تنصيب القادة
 -١كھنة
أ -ھارون )خر ٤١ :٢٨؛ ٧ :٢٩؛ (٣٠ :٣٠
ب -أبناء ھارون )خر ١٥ :٤٠؛ ال (٣٦ :٧
ج -عبارة أو لقب معياري )عد ٣ :٣؛ ال (٣٢ :١٦
 -٢ملوك
أ -من قِبل ﷲ ) ١صم ١٠ :٢؛  ٢صم ٧ :١٢؛  ٢مل ١٢ ،٦ ،٣ :٩؛ مز (٧ :٤٥
ب -على يد األنبياء  ١صم ١٦ :٩؛ ١ :١٥؛  ١مل (٤٥ :١
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ج -على يد الكھنة ) ١مل ٣٩ ،٣٤ :١؛  ٢مل (١٢ :١١
د -على يد الشيوخ )قض ١٥ ،٨ :٩؛  ٢صم ٧ :٢؛ ٣ :٥؛  ٢مل (٣٠ :٢٣
ھـ -عن يسوع باعتباره الملك المسياني )مز ٢ :٢؛ لو ] ١٨ :٤أش [١ :٦١؛ أع ٢٧ :٤؛ :١٠
٣؛ عب ] ٩ :١مز ([٧ :٤٥
و -أتباع يسوع ) ٢كور ٢١ :١؛  ١يو ([chrisma] ٢٧ ،٢٠ :٢
 -٣وربما عن األنبياء )أش (١ :٦١
 -٤أدوات غير مؤمنة كوسيلة في التحرير اإللھي
أ -كورش )أش (١ :٤٥
ب -ملك صور )حز  ،١٤ :٢٨حيث يستخدم استعارات جنة عدن(
 -٥كلمة أو لقب "المسيّا" يعني "الممسوح" )(BDB 603
سا ِكينَ " .رسالة المسيا )انظر الموضوع الخاص :المسيا ،على أش  (١٠ :٤٠ستكون الرجاء
 "ألُبَ ﱢ
ش َر ا ْل َم َ
والمغفرة للمنبوذين ،والمنفيين ،والمضطھدين بشكل خاص )أش .(٦ -٥ :٣٥
الحظ سلسلة المصادر المركبة في أش  ٣ -١ :٦١التي تصف مھمة المسيّا.
بBDB 142, KB 163، Piel-
-١
ص َ
ب ُم ْن َك ِس ِري ْالقَ ْل ِ
ألُبَ ﱢش َر ْال َم َسا ِكينَ  ،ألَ ْع ِ
ْ
ُ
اإل ْ
-٢
قBDB 894, KB 1128، Qal-
ألنَا ِد َ
ُورينَ ِب ِ
طالَ ِ
ي ِل ْل َم ْس ِبيﱢينَ ِب ْال ِع ْت ِ
قَ ،ولِ ْل َمأس ِ
ُ
ً
ْ
ي ِب َسنَ ٍة َمقبُولَ ٍة لِلرﱠبﱢ  -تماما كما البند .٢
-٣
ألنَا ِد َ
ُ
ﱠ
ُ
-٤
ي ك ﱠل النائِ ِحينَ BDB 636, KB 688،Piel -
أل َع ﱢز َ
ُ
َ
ً
ْ
ص ْھيَوْ نَ  ،ألع ِطيَھُ ْم َج َماال ِع َوضًا َع ِن ال ﱠر َما ِد
-٥
ألجْ َع َل لِنَائِ ِحي ِ
يمنح(BDB 962, KB 1321) ،Qal -
أ-
يعطي(BDB 678, KB 733) ،Qal -
ب-
مصدر آخر مركب ولكن موجه نحو المسيا ،نفسه" -لِلتﱠ ْم ِجيد" BDB 802, KB ) ، Hithpael-
-٦
.(908
سنَ ٍة َم ْقبُولَ ٍة ِلل ﱠر ﱢب" .ھذا تلميح إلى سنة اليوبيل )ال  .(١٠ :٢٥وھذه السنة كان يُفترض أن يتم فيھا
َ " ٢ :٦١
اإلعفاء من كل الديون فيھا واسترجاع كل األراضي إلى ّ
مالكھا األصليين كل خمسين سنة.
ً
ليس من أي مثل على اإلطالق في العھد القديم يدل على أن ھذا قد حدث فعليا عبر التاريخ.
 "يَ ْو ِم ا ْنتِقَ ٍام ِإللَ ِھنَا" .من المھم أن نالحظ أن السنة المفضلة ويوم االنتقام تحدثان في نفس الوقت .بالنسبة
ألولئك الذين يعرفون ﷲ في المسيّا ،إنه يوم مكافأة .وبالنسبة ألولئك الذين ال يعرفون مسيحنا ،إنه يوم دينونة
وأسى شديد .ال بد من وجود نبأ سيء قبل ورود خبر سار )رو .(٣ -١
 . ٣ :٦١الحظ المتضادات )" ِع َوضًا عَن"(:
َج َماالً ِع َوضًا ع َِن ال ﱠر َما ِد
-١
ﱠ
َ
ْ
ُ
ح
ن
ال
ن
ع
ًا
ض
و
ع
ح
ر
ف
ھ
د
-٢
َ
نَ
وْ
َ ٍ ِ َ
ِ
ِ
ْ
وح اليَائِ َس ِة
-٣
ِردَا َء تَ ْس ِب ٍ
يح ِع َوضًا ع َِن الرﱡ ِ
الحظ أيضا ً نفس التضاد في اآلية :٧
ان
-١
ِع َوضًا ع َْن ِخ ْزيِ ُك ْم ِ
ض ْعفَ ِ
ْ
َ
َ
ْ
َصي ِب ِھ ْم.
ن
ب
ج
ھ
ت
ب
ي
ل
ج
خ
ال
َن
ع
ًا
ض
و
ع
و
-٢
َ ِ َ ِ ُونَ ِ ِ
َ ِ َ
ِ
ضع على الرأس )حز .(١٧ :٢٤
 " َج َماالً  ....ال ﱠر َما ِد" .ھذان مثاالن عن األشياء التي تُو َ
ح" .ما كان لدى القدماء وسائل تبرج كثيرة ،ولذلك فاستعداداً للمناسبات السعيدة واالحتفاالت كانوا
 " ُدھْنَ فَ َر ٍ
يدھنون أنفسھم بزيت زيتون )مز .(٧ :٤٥
يح" .ھذا مثال من العھد القديم عن اللباس كاستعارة تدل على الموقف والحالة الروحية.
 " ِردَا َء تَ ْ
سبِ ٍ

٢٣٤

س ال ﱠر ﱢب" .في المزمور  ١تشير إلى محبة ﷲ المبادرة وتأييده وعنايته الدائمين )إر :١٧
 "أَش َْجا َر ا ْلبِ ﱢرَ ،غ ْر َ
 .(٨ -٧وھنا تشير إلى المسيّا )أش .(٢ -١ :٦٠
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٩ -٤ :٦١ :
ب ا ْلقَ ِدي َمةَ.
"َ ٤ويَ ْبنُونَ ا ْل ِخ َر َ
ُ
ت األ َو َل.
وحشَا ِ
يُقِي ُمونَ ا ْل ُم ِ
ت َد ْو ٍر فَد َْو ٍر.
َويُ َج ﱢددُونَ ا ْل ُمدُنَ ا ْل َخ ِربَةَ ُمو ِحشَا ِ
ب َويَ ْرعُونَ َغنَ َم ُك ْم
َ ٥ويَقِفُ األَ َجانِ ُ
ب َح ﱠراثِي ُك ْم َو َك ﱠرا ِمي ُك ْم.
َويَ ُكونُ بَنُو ا ْل َغ ِري ِ
َ
س ﱡمونَ ُخدﱠا َم إِلَ ِھنَا.
٦أَ ﱠما أَ ْنتُ ْم فَتُ ْدع َْونَ َك َھنَة ال ﱠر ﱢب تُ َ
تَأْ ُكلُونَ ثَ ْر َوةَ األُ َم ِم َو َعلَى َم ْج ِد ِھ ْم تَتَأ َ ﱠم ُرونَ .
ان
ِ ٧ع َوضا ً عَنْ ِخ ْزيِ ُك ْم ِ
ض ْعفَ ِ
صيبِ ِھ ْم.
َن ا ْل َخ َج ِل يَ ْبتَ ِھ ُجونَ بِنَ ِ
َو ِع َوضا ً ع ِ
َ
ض ْعفَ ْي ِن.
ض ِھ ْم ِ
لِ َذ ِل َك يَ ِرثُونَ فِي أ ْر ِ
بَ ْھ َجةٌ أَبَ ِديﱠةٌ تَ ُكونُ لَ ُھ ْم.
٨ألَنﱢي أَنَا ال ﱠر ﱡب ُم ِح ﱡب ا ْل َعد ِْل
س بِال ﱡ
ظ ْل ِم.
ُم ْب ِغ ُ
ض ا ْل ُم ْختَ ِل ِ
َوأَ ْج َع ُل أُ ْج َرتَ ُھ ْم أَ ِمينَةً َوأَ ْق َ
ط ُع لَ ُھ ْم َع ْھداً أَبَ ِديّا ً.
ُ
سلُ ُھ ْم َوذ ﱢريﱠتُ ُھ ْم
َ ٩ويُ ْع َرفُ بَيْنَ األُ َم ِم نَ ْ
ب.
س ِط ال ﱡ
فِي َو َ
ش ُعو ِ
ُ
َ
َ
ُك ﱡل الﱠ ِذينَ يَ ُرون ُھ ْم يَ ْع ِرفون ُھ ْم
س ٌل َبا َر َكهُ ال ﱠر ﱡب".
أَنﱠ ُھ ْم نَ ْ
ب ا ْلقَ ِدي َمةَ" .يصعب على غير اليھودي أن يتخيل شدة الشعور المرتبط بأرض الموعد
" ٤ :٦١يَ ْبنُونَ ا ْل ِخ َر َ
)أش ٨ :٤٩؛ ١٢ :٥٨؛ .(١٠ :٦٠
تضع اآلية قائمة باألشياء العديدة التي كان ليفعلھا من يتحرﱠر )من السبي(:
ب ْالقَ ِدي َمةَ
-١
يَ ْبنُونَ ْال ِخ َر َ
ُ
ْ
ت األ َو َل
-٢
وح َشا ِ
يُقِي ُمونَ ال ُم ِ
ْ
ْ
يُ َج ﱢد ُدونَ ال ُم ُدنَ ال َخ ِربَةَ
-٣
البيت األخير من أش  ٤ :٦١يُظھر أن الكاتب يخاطب أولئك العائدين من السبي في بالد الرافدين.
 .٥ :٦١تتابع اآلية  ٥موضوع الغرباء يأتون إلى أورشليم بھدايا وخدمة ،ليعبدوا إله إسرائيل.
من إعالن العھد الجديد نعرف أن ھذا يشير إلى العھد الجديد في المسيح المتاح للجميع من خالل التوبة واإليمان
)مر ١٥ :١؛ أع ١٩ ،١٦ :٣؛  .(٢١ :٢٠أفسر وعود العھد القديم لشعب إسرائيل على أنه نبوءات تتحقق على
دفعات .لم تتحقق ھذه أبداً في تاريخ إسرائيل بسبب خطيئتھم وتمردھم .ھذه النبوءات تجد تحقيقھا فقط في
المسيح .انظر الموضوع الخاص على أش  ٩ :٤٠و.١٥ :٤٠
" ٦ :٦١أَ ﱠما أَ ْنتُ ْم فَتُ ْدع َْونَ َك َھنَةَ ال ﱠر ﱢب" .كان يُفترض في إسرائيل أن يكون شعبا ً من الكھنة ،واآلن )بعد العودة
من السبي( سيكونون كذلك .يستخدم بطرس نفس العبارة ليصف الكنيسة في  ١بط ) ٩ ،٥ :٢خر ٦ -٥٦ :١٩؛
انظر أيضا ً استخدامھا في رؤ .(٦ :١
ض ْعفَا ِن" .يبدو أن ھذه تشير إلى ميراث االبن األكبر بحسب نظام اإلرث في إسرائيل القديم )تث :٢١
ِ " ٧ :٦١
 .(١٧كما أن إسرائيل كان له حصة مضاعفة من غضب الرب )أش  ،(٢ :٤٠فاآلن ستكون له مكافأة مضاعفة.
 "بَ ْھ َجةٌ أَبَ ِديﱠةٌ تَ ُكونُ لَ ُھ ْم" .ھذا الوعد الرائع نفسه نجده في مز  .١١ :١٦والسؤال ھو متى سيحدث ھذا؟
لم يحدث للعائدين من السبي في بالد الرافدين
-١

٢٣٥

لم يحدث لليھود تحت حكم اإلغريق أو روما
-٢
ً
وإذا في المستقبل
-٣
لشعب إسرائيل بعد أن يأتي المسيّا
أ-
الكنيسة
ب-
ج -الحكم األلفي
د -جنة عدن المستعادة
ھذا شعر قديم ُملھَ ٌم .إنه ال يتطرق إلى كل األسئلة المعاصرة .فمن األفضل أن نأخذ المعنى المركزي في
اإلستروفة وأن نراه من خالل إعالن العھد الجديد.
" ٨ :٦١ألَنﱢي أَنَا ال ﱠر ﱡب ُم ِح ﱡب ا ْل َع ْد ِل" .الرب أخالقي مناقبي .ويطلب سلوكا ً أخالقيا ً مناقبيا ً من شعبه.
الحظ مواصفاته في القائمة ھنا:
ُم ِحبﱡ ْال َع ْد ِل
-١
س بِ ﱡ
ْ
ْ
َ
الظ ْل ِم )أي يُبغض المحرقات(
ل
ت
خ
م
ال
ْغ
ب
م
٢
ضُ
ُ ِ
ُ ِ ِ
ھناك نصوص رائعة تصف شخصية الرب نجدھا في خر ٦ :٣٤؛ عد ١٨ :١٤؛ نح ١٧ :٩؛ مز ١٥ :٨٦؛
١٤ -٨ :١٠٣؛  .٩ -٨ :١٤٥انظر الموضوع الخاص على أش .٧ :٤٩
س بِال ﱡ
ظ ْل ِم" .في السبعينية والنص الماسوري )مع بعض التغييرات( لدينا النص " ُمب ِْغضُ
 " ُم ْب ِغ ُ
ض ا ْل ُم ْختَلِ ِ
مرتكبي المعصية" )نفس الحروف الصامتة( .ھذا وإن  The UBS Text Projectيعطي نسبة احتمال ضعيفة
ألن تكون العبارة تدل على ذبائح أو محرقة.
 "أَ ْقطَ ُع لَ ُھ ْم َع ْھدًا أَبَ ِديًّا" .كان اليھود على الدوام ينتھكون العھد األول ،كما نقرأ في  ١و ٢مل وأيضا ً في ١
و ٢أخ .بسبب ذلك ،سمح ﷲ في نھاية األمر للعھد بأن ينتھي )روح قدسه يترك الھيكل؛ وأورشليم تسقط( .ھدف
إنھاء ھذا العھد ھو البدء بعھد جديد ولكن بمغزى روحي أعظم بكثير )إر ٣٤ -٣١ :٣١؛ حز .(٣٨ -٢٢ :٣٦
 .٩ :٦١ھذه إشارة أخرى إلى إسرائيل كعالمة ورسالة )أي نور ،أش ٦ :٤٢؛ ٦ :٤٩؛ ٤ :٥١؛ أع (٤٧ :١٣
كان يُفترض أن تعكس طبيعة ﷲ لألمم األخرى.
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١١ -١٠ :٦١ :
"١٠فَ َرحا ً أَ ْف َر ُح بِال ﱠر ﱢب.
سي بِإِلَ ِھي
تَ ْبتَ ِھ ُج نَ ْف ِ
ص.
سنِي ثِيَ َ
ألَنﱠهُ قَ ْد أَ ْلبَ َ
اب ا ْل َخالَ ِ
سا ِني ِردَا َء ا ْلبِ ﱢر
َك َ
س يَتَ َزيﱠنُ بِ ِع َما َم ٍة
ِم ْث َل َع ِري ٍ
س تَتَ َزيﱠنُ بِ ُحلِيﱢ َھا.
َو ِم ْث َل َع ُرو ٍ
ض ت ُْخ ِر ُج نَبَاتَ َھا
١١ألَنﱠهُ َك َما أَنﱠ األَ ْر َ
َو َك َما أَنﱠ ا ْل َجنﱠةَ تُ ْنبِتُ َم ْز ُروعَاتِ َھا
سبِيحا ً
سيﱢ ُد ال ﱠر ﱡب يُ ْن ِبتُ بِ ّراً َوتَ ْ
َھ َك َذا ال ﱠ
ُ
أَ َما َم ُك ﱢل األ َم ِم".
سي بِإِل ِھي" .ھذه اآلية يمكن أن تشير إلى المسيا أو إلى الشعب )أش
" ١٠ :٦١فَ َر ًحا أَ ْف َر ُح بِال ﱠر ﱢب .تَ ْبتَ ِھ ُج نَ ْف ِ
٢ -١ :١٢؛ ٩ :٢٥؛  (١٦ :٤١مبتھجا ً بعناية الرب .يقترح  ABأن يكون ھناك ثالثة متكلمين في ھذا األصحاح:
النبي ،أش ) ٧ -١ :٦١وربما العبد(
-١
الرب ،أش ٩ -٨ :٦١
-٢
ً
صھيون مشخصنا ،أش ) ١١ -١٠ :٦١ص(١٨١ .
-٣
ّ
ﱢ
يُظھر ھذا الغموض في ھذه القصائد فيما يتعلق بالمتكلمين والمتلقين )الفترة الزمنية( .يعتقد كثير من
المفسرين أن أش  ٣ -١ :٦١ھي النشيد الخامس للعبد.

٢٣٦

أعتقد أن أش  ١١ -١٠ :٦١تتعلق بالبشرية المستعادة والمفدية )تك  ،(١٥ :٣التي تُوصف في أف -١١ :٢
١٣ :٣؛ رو .١١ -٩
العبارة الفعلية" ،فَ َرحً ا أَ ْف َر ُح" ،ھي  Qalمصدر مطلق و  Qalناقص من نفس الجذر ) BDB 965, KB
 .(1314إنه أسلوب نحوي عبري إلظھار الش ّدة.
مواز والفعل "تَ ْبتَ ِھ ُج" ھو  Qalصيغة األمر ).(BDB 162, KB 189
البيت التالي
ٍ
ص" .ھنا مثال عن فرح وليمة العرس ال ُمستخدم كاستعارة للفرح الروحي الناجم عن
سنِي ثِيَ َ
 "أَ ْلبَ َ
اب ا ْل َخالَ ِ
معرفة ﷲ .ھذه االستعارة تمتد إلى العھد الجديد لتشير إلى المؤمنين وقد ارتدوا ثياب ب ّر المسيح ) ٢كور :٥
.(٢١
 .١١ :٦١انظر أش  ٨ :٤٠و.١١ -١٠ :٥٥
أسئلة للمناقشة:
ھذا دليل دراسة تفسيرية ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب المقدس .على كل واحد منا
ك أنتَ والكتاب المقدس والروح القدس األوليّة في التفسير .ويجب أال
أن يسير في النور المعطى لنا .وبالتالي فل َ
تتخلى عن ھذا لصالح مفسّر ما أو معلّق ما.
أسئلة المناقشة ھذه موضوعة لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة في ھذا القسم من
السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢ ضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
إن كان ھذا يشير إلى المسيّا ،فلماذا ُوضع في عبارات تحوي كلمات تتعلق بالشعب؟
-١
عرّف كلمة المسيّا.
-٢
بأي معنى وألي غاية كان اليھود مملكة كھنة؟
-٣
لماذا أنھى ﷲ عھده األبدي األول مع الشعب اليھودي؟
-٤
ّ
علل األھمية الكبرى الستخدام الثياب كاستعارة في اآلية ١٠؟ وكيف تُستخدم في العھد الجديد
-٥
بالنسبة للمؤمن الذي يقف أمام ﷲ؟

٢٣٧

Isaiah 62
أشعياء ٦٢
تقسيم المقاطع والفقرات في الترجمات الحديثة
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
المجد المنتظر
المجد القادم
٥ -١ :٦٢
١٢ -١ :٦٢
حمد وصالة
١٢ -٦ :٦٢
* رغم أن تقسيم نص الكتاب المقدس إلى فقرات وتقسيمات ليس من الوحي اإللھي ،إال أن تقسيم المقاطع
والفقرات ھي المفتاح لفھم ومتابعة قصد الكاتب األصلي .كل ترجمة معاصرة قامت بتقسيم وتلخيص تقسيمات
الفقرات كما ارتأى الناشر .كل مقطع فيه موضوع ،أو حقيقة ،أو فكرة محورية .وكل طبعة للكتاب المقدس لھا
وجھة نظر خاصة بھا في تقسيم المواضيع .٣٣خالل قراءتك للنص ،أية ترجمة تجد أنھا مناسبة لفھمك لموضوع
وتقسيم اآليات؟
ً
في كل أصحاح عليك أن تقرأ الكتاب المقدس أوال وأن تحاول أن تحدد موضوعات فقراته .ثم أن تقارن
فھمك بالطبعات الحديثة.
فقط عندما نفھم قصد الكاتب األصلي ،بمتابعة منطقه وطريقة عرضه على مستوى الفقرة ،بذلك نستطيع
أن نفھم الكتاب المقدس.
الكاتب األصلي وحده كتب بوحي إلھي -وليس للقرّاء الحق بأن يغيّروا أو يعدﱢلوا النص .قرّاء الكتاب
المقدس عليھم مسؤولية تطبيق الحق الموحى به على حياتھم ويومھم.
الكتاب الشريف
جالل القدس
١٢ -١ :٦٢

العربية المشتركة
المجد المرتقب
١٢ -١ :٦٢

إن المصطلحات التقنية واالختصارات يتم شرحھا وإيضاحھا بشكل كامل في الملحق  ،١و ،٢و٣
حلقة القراءة الثالثة )انظر مدخل الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسير بمثابة دليل دراسة ،بمعنى أن المسؤولية تقع عليك في تفسير الكتاب المقدس .يجب على
كل واحد منا أن يسلك في النور الذي لديه .لك أنت ،والكتاب المقدس ،والروح القدس األولوية في التفسير .يجب
أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلسة واحدة .ح ّدد المواضيع المطروحة )حلقة القراءة رقم  ،٣في مدخل الكتاب( .قارن
تقسيماتك للمواضيع مع ترجمات الكتاب المقدس العربية المألوفة أعاله .إن تقسيم الفقرات ليس من الوحي
اإللھي ،بل ھو مفتاح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
دراسة الكلمات والعبارات:
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٥ -١ :٦٢ :
س ُكتُ
ص ْھيَ ْونَ الَ أَ ْ
"ِ ١منْ أَ ْج ِل ِ
شلِي َم الَ أَ ْھدَأُ
َو ِمنْ أَ ْج ِل أُو ُر َ
ضيَا ٍء
َحتﱠى يَ ْخ ُر َج بِ ﱡرھَا َك ِ
اح َيتﱠقِ ُد.
ص َھا َك ِم ْ
َو َخالَ ُ
صبَ ٍ
ُ
٢فَتَ َرى األ َم ُم ِب ﱠر ِك
وك َم ْجد َِك
َو ُك ﱡل ا ْل ُملُ ِ
 - 33في الجدول أع اله ،أخ ذنا تق سيمات وعن اوين الفق رات والمواض يع الموج ودة ف ي أش ھر الترجم ات العربي ة المنت شرة للكت اب المق دس ،ووض عناھا أم امكم
بطريقة سھلة تساعد على فھم كل أصحاح من ھذا السفر] .المترجم[.
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س ٍم َج ِدي ٍد يُ َعيﱢنُهُ فَ ُم ال ﱠر ﱢب.
س ﱠميْنَ بِا ْ
َوتُ َ
ْ
ُ
ال بِيَ ِد ال ﱠر ﱢب
َ ٣وتَكونِينَ إِكلِي َل َج َم ٍ
َوتَاجا ً َملَ ِكيّا ً بِ َكفﱢ إِلَ ِھ ِك.
٤الَ يُقَا ُل بَ ْع ُد لَ ِك » َم ْھ ُجو َرةٌ«
شة«ٌ
وح َ
ض ِك » ُم َ
َوالَ يُقَا ُل بَ ْع ُد ألَ ْر ِ
صيبَةَ«
بَ ْل تُ ْد َعيْنَ » َح ْف ِ
ض ِك تُ ْدعَى »بَ ُعولَةَ«.
َوأَ ْر ُ
س ﱡر ِب ِك
ألَنﱠ ال ﱠر ﱠ
ب يُ َ
ت بَ ْع ٍل.
َوأَ ْر ُ
صي ُر َذا ِ
ض ِك تَ ِ
ﱠاب ع َْذ َرا َء
٥ألَنﱠهُ َك َما يَتَ َز ﱠو ُج الش ﱡ
وك.
يَتَ َز ﱠو ُج ِك بَنُ ِ
س
س بِا ْل َع ُرو ِ
ح ا ْل َع ِري ِ
َو َكفَ َر ِ
يَ ْف َر ُح ِب ِك إِلَ ُھ ِك".
شلِي َم" .ھناك عالقة موازاة عبرية .بنيت أورشليم على سبع تالل .لم يكن جبل
ص ْھيَ ْونَ  ....أُو ُر َ
ِ " ١ :٦٢
صھيون موضع الھيكل ،بل موضع قصر داود وصار يشير إلى كل مدينة أورشليم.
 األفعال "أسكت" ) Qalناقص  ( BDB 364, KB 361،و"أَ ْھدَأُ" ) Qalناقص BDB 1052, KB ،
 ،(1641منفي ،مرتبطة بالقول اإليجابي في أش  .١ :٦١وإن ضمير المتكلم ھنا يشير إلى النبي أو إلى
العبد/المسيّا )ﷲ يكسر الصمت الذي يُذكر في أش ١٤ :٤٢؛ ١١ :٥٧؛ ١٢ :٦٤؛ .(٦ :٦٥
من الواضح أن األصحاحات  ٦١ -٦٠ھي وحدة أدبية متكاملة.
تواز .البر )انظر الموضوع الخاص على أش (١ :٤٨
 "بِ ّر َ ....خالص" .ھاتان الكلمتان ھما أيضا ً في عالقة
ٍ
يدل على وضع وأسلوب حياة شعب ﷲ الذي يؤدي إلى تحررھم جسديا ً من أعدائھم .كلمة "خالص" في العھد
القديم تشير بشكل رئيسي إلى الخالص بالجسد ،بينما تشير الكلمة في العھد الجديد بشكل رئيسي إلى المغفرة
الروحية والمثول أمام ﷲ.
اليوم الجديد لصھيون ) (١١ -١٠ :٦١قد أتى وسيؤثر على العالم بأكمله )أش ٢ :٦١؛ .(٣ :٦٠
موضوع خاص :الخالص )*–& (%3بحسب العھد القديم
ھذه الكلمة ) (BDB 447لھا عدة دالالت لفظية.
 -١وفرة ،ازدھار ،أيوب ١٥ :٣٠
 -٢الخالص اإللھي الذي يشمل الجانبين الجسدي والروحي.
أ -تك ١٨ :٤٩
ب -تث ١٥ :٣٢
ج -مز ٨ ،٢ :٣؛ ١ :٢٢؛ ٢٩ :٦٩؛ ٤ :١٠٦؛ ٧ :١٤٠
د -أش ٢ :١٢؛ ٢ :٣٣؛ ٨ ،٦ :٥١؛ ١٠ ،٧ :٥٢؛ ١ :٥٦؛ ١ :٦٢
 -٣فكرة التحرير الجسدي والروحي حاضرة بشكل واضح في يو .١٠ -٩ :٢
 -٤غالبا ً ما يكون "االبتھاج" مرتبطا ً بخالص الرب ١ ،صم ١ :٢؛ أش ٩ :٢٥؛ ٢٦:١؛ مز ١٤ :٩؛ :١٣
٥؛ .٩ :٣٥
الخالص يتضمن تحقيق الشركة األصلية مع الرب والمجتمع مع مخلوقاته البشرية .إنه يشمل الفرد والمجتمع
ككل.
ضيَاء  ....يَتﱠقِ ُد" .من جديد يترافق حضور الرب مع النور ،كما كان الحال على جبل سيناء )خر -١٩
" ِ
 .(٢٠انظر التعليق على أش .١ :٦٠
لقد كان يُفترض في إسرائيل أن يكون "نور" الرب للوثنية المظلمة وعبادة الخصب.
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ولكن تعرض بنو إسرائيل للسبي على يد ھؤالء .وإن العھد الجديد يعطي نفس مھمة نقل اإلعالن )يسوع ھو نور
ﷲ الجوھري ،يو ٤ :١؛ ١٢ :٨؛  (٣٥ :١٢والبشرى السارة إلى المؤمنين )من .(١٦ -١٤ :٥
" ٢ :٦٢ت ََرى األُ َم ُم بِ ﱠر ِك" .اختار إسرائيل ﷲ ليكون شاھداً لكل العالم وليأتي بھم إلى الرب )أش ١١ :٦٢؛ :٥٢
١٠؛ ٣ :٦٠؛ ١١ ،٦ :٦١؛  ١بط ٩ ،٥ :٢؛ رؤ  .(٦ :١ھذا ھو المعنى الحقيقي لعبارة "مملكة كھنة" )خر :١٩
.(٦ -٥
س ٍم َج ِدي ٍد" .منح اسم جديد يدل ضمنا ً على دھر جديد للروح القدس .العھد الجديد يتحقق.
س ﱠميْنَ ِبا ْ
 "تُ َ
كلمة "جديد" ) (BDB 294 Iتُستخدم بغزارة وكثافة في الجزء الثاني من أشعياء لتصف يوم البر الجديد.
ْال َح ِديثَ ُ
-١
ات ،أش ٩ :٤٢؛ ٦ :٤٨
ً
ً
تَرْ نِي َمة َج ِدي َدة ،أش ) ١٠ :٤٢رؤ ٩ :٥؛ (٣ :١٤
-٢
َ
ً
ً
أ ْمرا َج ِديدا ،أش ) ١٩ :٤٣رؤ (١٢ :٣
-٣
اسْم َج ِديد ،أش ) ٢ :٦٢أش (٥ :٥٦
-٤
ت َج ِدي َدةً َوأَرْ ضا ً َج ِدي َدةً ،أش ١٧ :٦٥؛  ٢) ٢٢ :٦٦بط (١٣ :٣
-٥
َس َما َوا ٍ
اليوم "الجديد" )رؤ  (٥ :٢١كان في الواقع اليوم الذي لطالما الرب أراده للبشر ،ولكن السقوط في التكوين ٣
أدى إلى فوضى عارمة فظيعة .بالتأكيد من الممكن أن صورة السماء في الكتاب المقدس ھي جنة عدن ال ُمستعادة
)رؤ .(٢ :٢١
 .٣ :٦٢يذكر  ،The Jerome Bible Commentaryالمجلد  ،١ص ،٣٨٣ .أن سكان الشرق القديم كانوا
يؤمنون أن آلھتھم كانوا يضعون تاجا ً يشبه المدينة التي تعبدھم .إن كان ھذا صحيحاً ،فإن ھذه اآلية تكون تلميحا ً
ثقافيا ً إلى ذلك المفھوم .يعتمد ھذا الرأي على:
أن الرب ھو المتكلم في األصحاح ٦٢
-١
مدى انتشار المعرفة بھذه الفكرة الوثنية
-٢
ّ
ً
يستخدم الكتاب المقدس صورا مجازية من الوثنية ليصف الرب ويعظمه .فيما يلي أربعة أمثلة عن ذلك:
" إِلَ ِه ال ﱠس َما ِء" ،في نحميا )نح (٤ :٢
-١
ْ
تلميح إلى إله فارس ال َزرا َدشت ّي ،مال ٢ :٤
-٢
-٣
تلميح إلى األبراج االثني عشر في دائرة البروج الفلكية ،رؤ ١ :١٢
تلميح إلى الشر كتنين
-٤
في أش  ٥ :٢٨الرب نفسه ھو تاج شعب العھد .إنه لھم المجد ،والنور ،والعناية ،والتدبير ،والحماية ،والنصر.
في زك  ١٦ :٩شعب العھد ھم حجارة تاج الرب.
شةٌ" .تصف ھذه تعليل إسرائيل لسبيھم )ھذا لقبھم الذي أُطلق عليه( .لقد شعروا بأن
وح َ
َ " ٤ :٦٢م ْھ ُجو َرةٌ ُ ....م َ
ﷲ كان قد تركھم وھجرھم )أش  (٧ -٦ :٥٤وراحوا يتساءلون إذا ما كان سيحبھم من جديد على اإلطالق.
صيبَةُ" ) ٢ ،BDB 343مل  .(١ :٢١ھذه بداية استعارة بارعة
 "ال ﱠر ﱠ
ب يُ َ
س ﱡر بِ ِك" .مسرّة قد تكون اسم " َح ْف ِ
ً
ً
ً
ً
عن ﷲ كشريك في الزواج )أش  .(٥ -٤ :٦٢من الصعب أن نصف إلھا خالقا قدوسا ال متناھيا ،لذلك علينا أن
نستخدم عناصر بشرية مشابھة )انظر الموضوع الخاص على أش  .(٢ :٤١إنه أمر مألوف في الكتاب المقدس
أن يصفوا ﷲ كأب ،وزوج ،ونسيب مقرب.
 " َذات بَ ْع ٍل" .يمكن ترجمة ھذه أيضا ً بالقول "بعولة" ) .(BDB 127األبيات  ٤و ٥قد تكونان "االسم
الجديد" من أش .٢ :٦٢
ھذا الفعل ) (BDB 127, KB 42يُستخدم أربع مرات في أش ٥ -٤ :٦٢
 Qalاسم فاعل مبني للمجھول ،أش ٤ :٦٢
-١
 Niphalناقص ،أش ٤ :٦٢
-٢
-٣
 Qalناقص ،أش ٥ :٦٢
نفسه كما البند .٣
-٤
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٥ :٦٢
ُ
وك"
سميث/فاندايك-البستاني
"يَتَ َز ﱠو ُج ِك بَن ِ
"يَتَ َز ﱠو ُج ِك أَ ْبنَا ُؤ ِك"
كتاب الحياة
وك"
الكتاب الشريف
"يَتَ َز ﱠو ُج ِك بَنُ ِ
الترجمة السبعينية
"كذا ابنُك يقي ُم مع ِك"
بإعادة ترتيب أحرف العلة للحروف الصامتة في )בניך( "أبناء" تصبح "بنّاء" )أي ،الرب ،مز ١٨ :٥١؛ :١٠٢
١٦؛  ،(٢ :١٤٧والتي تالئم صورة الزواج في اإلستروفة.
يقول  ، The Expositor’s Bible Commentaryالمجلد  ،١ص ،٣٣٦ .عن ھذه اآلية:
"اآلية  ٥تمثّل نظيراً مشابھا ً على نحو غريب لتلك التي في .١٦ :٦٠
في كلتا الحالتين يبدو أن ھناك خرق مقصود في التطبيق العادي
للتشابه ،ربما بغاية إعطاء انطباع من الحيوية .ھكذا تشابھات متناظرة
تحيّرنا ،ولكننا ال ننساھا".
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٩ -٦ :٦٢ :
ش ِلي ُم
س َوا ِر ِك يَا أُو ُر َ
"َ ٦علَى أَ ْ
س ُكتُونَ ُك ﱠل النﱠ َھا ِر َو ُك ﱠل اللﱠ ْي ِل َعلَى ال ﱠد َو ِام.
أَقَ ْمتُ ُح ﱠراسا ً الَ يَ ْ
س ُكتُوا
يَا َذا ِك ِري ال ﱠر ﱢب الَ تَ ْ
ض.
س ُكتُ َحتﱠى يُثَبﱢتَ َويَ ْج َع َل أُو ُر َ
شلِي َم تَ ْ
َ ٧والَ تَ َدعُوهُ يَ ْ
سبِ َ
يحةً فِي األَ ْر ِ
اع ِع ﱠزتِ ِه قَائِالً:
َ ٨حلَفَ ال ﱠر ﱡب بِيَ ِمينِ ِه َوبِ ِذ َر ِ
»إِنﱢي الَ أَ ْدفَ ُع بَ ْع ُد قَ ْم َح ِك َمأْ َكالً ألَ ْعدَا ِئ ِك
ت فِي َھا.
َوالَ يَش َْر ُ
ب بَنُو ا ْل ُغ َربَا ِء َخ ْم َر ِك الﱠتِي تَ ِع ْب ِ
ب
سبﱢ ُحونَ ال ﱠر ﱠ
٩بَ ْل يَأْ ُكلُهُ الﱠ ِذينَ َجنُوهُ َويُ َ
ْسي«".
َويَ ْ
ش َربُهُ َجا ِم ُعوهُ فِي ِديَا ِر قُد ِ
 .٦ :٦٢تشير ھذه إلى األنبياء )٨ :٥٢؛ ] ١٠ :٥٦منفية[؛ إر ١٧ :٦؛ حز ١٧ :٣؛  ،(٧ :٣٣رغم أن الربانيين
يرون أنھا تشير إلى المالئكة )زك .(١٧ -١٢ :١
شلِي َم" .قد تشير ھذه إلى
س ُكتُ َ ،حتﱠى يُثَبﱢتَ  ....أُو ُر َ
س ُكتُوا َ ....والَ تَ َدعُوهُ يَ ْ
" ٧ -٦ :٦٢يَا َذا ِك ِري ال ﱠر ﱢب الَ تَ ْ
الحقيقة الالھوتي بأن ﷲ قد ح ّد نفسه استجابة لصلوات أوالده )يع .(٢ :٤
مبال ،بل ھو خدمة توسط شفاعية لشعب ﷲ الذين يطالبون بوعود ﷲ
إنه ليس قھراً للنفور عند إله ال
ٍ
)انظر الموضوع الخاص على أش .(٢٤ -٢١ :٣٧
كال الفعلين "حدد" و"يذ ّكر" ھما .Hiphils
اع ِع ﱠزتِ ِه" .ھذه عبارة وصف تجسيدية )انظر الموضوع الخاص على أش
َ " ٨ :٦٢حلَفَ ال ﱠر ﱡب بِيَ ِمينِ ِه َوبِ ِذ َر ِ
 .(٢ :٤١ليس جسد .إنه روح )يو  ،(٢٤ :٤ومع ذلك فإنه يحلف بقدرته على التصرف .الرب ھو ﷲ الذي
تصرف ،ويتصرف ،وسيتصرف في حياة األفراد ،كما في حياة األمم والشعوب.
ّ
حلف ﷲ ھو وعد ذو مغزى )أش ٩ :٥٤؛ عب ٢٠ -١٣ :٦؛  .(٢٨ -٢٠ :٧إنه يذكرنا بـ:
قوة كلمة ﷲ ،أش ١١ :٥٥؛ ٢ :٦٦د
-١
شخص ﷲ الجدير بالثقة ،أش  .٢٣ -٢٢ :٤٥ﷲ له مخطط فدائي أبدي لكل البشر الذين خلقھم على
-٢
صورته وشبھه )أع ٢٣ :٢؛ ١٨ :٣؛ ٢٨ :٤؛  ١بط  ،٢٠ :١انظر الموضوع الخاص على أش :٤٠
 .(١٥نشيد العبد المتألم الذي في أش  ١٢ :٥٣ -١٣ :٥٢ھو آلية الفداء الكوني )رو .(٢١ -١٢ :٥
الشركة في عدن ستُستعاد ألولئك الذين يتوبون ويؤمنون بمسيا ﷲ.
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 "أَ ْعدَاءُ ....غ َربَا ِء" .تشير ھذه إلى غزو األجانب الغرباء لفلسطين .إنھا إشارة مباشرة إلى البركة إزاء اللعنة
في ال  ١٦ :٢٦وتث  .٣٣ -٣٠ :٢٨لقد كسر إسرائيل العھد .وعانى إسرائيل من النتائج والتبعات .يعد الرب بيوم
مستقبلي عندما تصبح البركات أمراً واقعيا ً حقيقيا ً.
ْسي" .تشير ھذه إلى وليمة الشركة بين ﷲ وشريكه في العھد )تث :١٢
" ٩ :٦٢يَ ْ
ش َربُهُ َجا ِم ُعوهُ فِي ِديَا ِر قُد ِ
 .(١٨ھؤالء الناس يرجعون إلى األرض ويُستعاد الھيكل.
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١٢ -١٠ :٦٢ :
ب.
"١٠اُ ْعبُ ُروا ا ْعبُ ُروا ِباألَ ْب َوا ِ
ب.
ق ال ﱠ
َھيﱢئُوا طَ ِري َ
ش ْع ِ
سبِي َل.
أَ ِعدﱡوا أَ ِعدﱡوا ال ﱠ
نَقﱡوهُ ِمنَ ا ْل ِح َجا َر ِة.
ب.
ارفَ ُعوا ال ﱠرايَةَ لِل ﱠ
ْ
ش ْع ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ض
ر
األ
ى
ص
ق
أ
ى
ل
إ
ر
ب
خ
أ
د
ق
ب
ر
ال
ا
ذ
و
ھ
١١
ْ
ُ
ْ
ﱡ
ﱠ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ص ْھيَ ْونَ :
قُولُوا ِال ْبنَ ِة ِ
ت.
» ُھ َو َذا ُم َخلﱢ ُ
ص ِك آ ٍ
ھَا أُ ْج َرتُهُ َم َعهُ َو ِجزَا ُؤهُ أَ َما َمهُ«.
ش ْعبا ً ُمقَدﱠسا ً«
س ﱡمونَ ُھ ْم » َ
َ ١٢ويُ َ
» َم ْف ِديﱢي ال ﱠر ﱢب«.
س ﱠميْنَ »ا ْل َم ْطلُوبَة«َ
ت تُ َ
َوأَ ْن ِ
»ا ْل َم ِدينَةَ َغ ْي َر ا ْل َم ْھ ُجو َر ِة«".
 .١١ -١٠ :٦٢ھذه رسالة يُوجھھا النبي إلى الشعب باسم الرب .ھناك سلسلة من ثمانية أوامر.
اُ ْعبُرُواBDB 716, KB 778، Qal-
-١
ُ
ا ْعبُرُوا -كما في البند ١
-٢
َ
ُ
-٣
قBDB 815, KB 937، Piel-
ھَيﱢئوا الط ِري َ
أَ ِع ﱡدواBDB 699, KB 757، Qal-
-٤
َ
أ ِع ﱡدوا -كما في البند ٤
-٥
ْ
ﱡ
نَقوهُ ِمنَ ال ِح َجا َر ِةBDB 709, KB 768، Piel -
-٦
َ
َ
ارْ فعُوا الرﱠايَةBDB 926, KB 1202، Hiphil -
-٧
قُولُواBDB 55, KB 65، Qal -
-٨
ب" .يمكن أن تشير ھذه إلى:
" ١٠ :٦٢ا ْعبُ ُروا ِباألَ ْب َوا ِ
أبواب مدن بالد الرافدين حيث كان بنو يھوذا وإسرائيل مسبيين )وخاصة بابل(.
-١
ربما بدافع الترتيب الزمني لألحداث وفي إشارة إلى األبواب في:
-٢
أورشليم التي أُعيد بناؤھا )عزرا ،نحميا(
أ-
الھيكل الذي أُعيد تشييده
ب-
 " َھيﱢئُوا َ
سبِي َل" .ھذه استعارة عامة شائعة عن إعداد الطريق الستقبال زيارة
ق ال ﱠ
ط ِري َ
ب .أَ ِعدﱡوا ،أَ ِعدﱡوا ال ﱠ
ش ْع ِ
ملكية )أش ١٠ -٦ :٣٥؛ ٤ -٣ :٤٠؛ .(١٤ :٥٧
تُستخدم ھذه بعدة طرق في الكتاب المقدس.
تُستخدم مع عودة المسبيين
-١
يستخدمھا يوحنا المعمدان كعالمة ذاتية مميزة لخدمته الخاصة
-٢

٢٤٢

ارفَ ُعوا ال ﱠرايَةَ" .تشير ھذه إلى راية سبط أو وحدة عسكرية .الحظ ھنا أن الراية ھي فوق "الشعب" وأش
" ْ
١١ :٦٢أ" ،إلى أقصى األرض" .عالمة إسرائيل المميزة اآلن ھي راية كل من يؤمن بالرب ،ويقتبله ،ويعترف
به.
ض" .إنه الجانب الكوني العالمي من وعود الرب الذي يشير إلى أن محبته وخالصه
" ١١ :٦٢إِلَى أَ ْق َ
صى األَ ْر ِ
ھما لكل البشر ،وليس فقط إلسرائيل .انظر الموضوع الخاص على أش .١٥ :٤٠
 "قُولُوا ."....ھنالك ثالث حقائق )أوامر  (Qalيتم التكلم عنھا ھنا.
ت )أش (٦ :٤٩
-١
ُمخَ لﱢ ُ
كآ ٍ
ص ِ
ُ
-٢
أجْ َرتُهُ َم َعهُ
َ
ِج َزا ُؤهُ أ َما َمهُ )أش (١٠ :٤٠
-٣
س ﱡمونَ ُھ ْم" .ھذا تلميح إلى "االسم الجديد" في أش  .٢ :٦٢غير اإلسرائيليين سوف لن ينادوھم اآلن
" ١٢ :٦٢يُ َ
وح َشةٌ" )أش  ،(٤ :٦٢بل:
" َم ْھجُو َرةٌ" أو " ُم َ
الشعب المق ّدس
-١
ْ
-٢
َمف ِديﱢي الرﱠبﱢ
ْال َم ْ
طلُوبَةَ
-٣
 " َم ْف ِديﱢي ال ﱠر ﱢب" .كلمة " َم ْف ِديﱢي" ) ، BDB 145 Iانظر الموضوع الخاص على  (١٤ :٤١مرتبطة بمفھوم
 .Go’elكان ھذا يُطلق على القريب الفادي الذي يسترد قريبه من الفقر أو األسر.
الرب كـ " "go’elھو مثال آخر عن ﷲ وقد ُوصف بكلمات عائلية تدل على عالقة شخصية حميمة
قوية.
 "ا ْل َم ْطلُوبَةَ ،ا ْل َم ِدينَةَ َغ ْي َر ا ْل َم ْھ ُجو َر ِة" .ھذا اللقب كان ذا مغزى كبير ألنه ينقل حقيقة أن ﷲ لم يكن يركض
مبتعداً عن اليھود بل كان يھرع نحوھم.
أسئلة للمناقشة:
ھذا دليل دراسة تفسيرية ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب المقدس .على كل واحد منا
ك أنتَ والكتاب المقدس والروح القدس األوليّة في التفسير .ويجب أال
أن يسير في النور المعطى لنا .وبالتالي فل َ
تتخلى عن ھذا لصالح مفسّر ما أو معلّق ما.
أسئلة المناقشة ھذه موضوعة لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة في ھذا القسم من
السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢ ضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
ھل يشير أش  :٦٢فقط إلى السبي أم أنه دراسة في رموز الكتاب المق ﱠدس تدل على فترة حكم
-١
المسيّا؟
عرّف كلمات العھد القديم" :البر" و"الخالص".
-٢
لماذا يجب تذكير ﷲ في أش  ٦ :٦٢بوعوده؟
-٣
ھل لدى ﷲ محبة خاصة نحو إسرائيل ال يكنّھا نحو الشعوب األخرى؟
-٤
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Isaiah 63
أشعياء ٦٣
تقسيم المقاطع والفقرات في الترجمات الحديثة
العربية المشتركة
الكتاب الشريف
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
انتصار الرب على
نصر وفداء
سنة الفداء
يوم الرب ،يوم انتقام وفداء
األمم
٦ -١ :٦٣
١٩ -١ :٦٣
١٩ -١ :٦٣
٦ -١ :٦٣
مراحم الرب
تسبيح وصالة
١٤ -٧ :٦٣
١٩ -٧ :٦٣
طلب الرحمة والعون
١٩ -١٥ :٦٣
* رغم أن تقسيم نص الكتاب المقدس إلى فقرات وتقسيمات ليس من الوحي اإللھي ،إال أن تقسيم المقاطع
والفقرات ھي المفتاح لفھم ومتابعة قصد الكاتب األصلي .كل ترجمة معاصرة قامت بتقسيم وتلخيص تقسيمات
الفقرات كما ارتأى الناشر .كل مقطع فيه موضوع ،أو حقيقة ،أو فكرة محورية .وكل طبعة للكتاب المقدس لھا
وجھة نظر خاصة بھا في تقسيم المواضيع .٣٤خالل قراءتك للنص ،أية ترجمة تجد أنھا مناسبة لفھمك لموضوع
وتقسيم اآليات؟
في كل أصحاح عليك أن تقرأ الكتاب المقدس أوالً وأن تحاول أن تحدد موضوعات فقراته .ثم أن تقارن
فھمك بالطبعات الحديثة.
فقط عندما نفھم قصد الكاتب األصلي ،بمتابعة منطقه وطريقة عرضه على مستوى الفقرة ،بذلك نستطيع
أن نفھم الكتاب المقدس.
الكاتب األصلي وحده كتب بوحي إلھي -وليس للقرّاء الحق بأن يغيّروا أو يعدﱢلوا النص .قرّاء الكتاب
المقدس عليھم مسؤولية تطبيق الحق الموحى به على حياتھم ويومھم.
إن المصطلحات التقنية واالختصارات يتم شرحھا وإيضاحھا بشكل كامل في الملحق  ،١و ،٢و٣
حلقة القراءة الثالثة )انظر مدخل الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسير بمثابة دليل دراسة ،بمعنى أن المسؤولية تقع عليك في تفسير الكتاب المقدس .يجب على
كل واحد منا أن يسلك في النور الذي لديه .لك أنت ،والكتاب المقدس ،والروح القدس األولوية في التفسير .يجب
أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلسة واحدة .ح ّدد المواضيع المطروحة )حلقة القراءة رقم  ،٣في مدخل الكتاب( .قارن
تقسيماتك للمواضيع مع ترجمات الكتاب المقدس العربية المألوفة أعاله .إن تقسيم الفقرات ليس من الوحي
اإللھي ،بل ھو مفتاح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
دراسة الكلمات والعبارات:
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٣ -١ :٦٣ :
ص َرةَ؟
ب ُح ْم ٍر ِمنْ بُ ْ
"َ ١منْ َذا اآل ِتي ِمنْ أَدُو َم بِ ِثيَا ٍ
س ِه.
َھ َذا ا ْلبَ ِھ ﱡي بِ َمالَ ِب ِ
 - 34في الجدول أع اله ،أخ ذنا تق سيمات وعن اوين الفق رات والمواض يع الموج ودة ف ي أش ھر الترجم ات العربي ة المنت شرة للكت اب المق دس ،ووض عناھا أم امكم
بطريقة سھلة تساعد على فھم كل أصحاح من ھذا السفر] .المترجم[.

٢٤٤

ا ْل ُمتَ َع ﱢ
ظ ُم بِ َك ْث َر ِة قُ ﱠوتِ ِه.
ص« .
»أَنَا ا ْل ُمتَ َكلﱢ ُم بِا ْلبِ ﱢر ا ْل َع ِظي ُم لِ ْل َخالَ ِ
اسكَ ُم َح ﱠم ٌر
َ ٢ما بَا ُل لِبَ ِ
ص َر ِة؟
س ا ْل ِم ْع َ
َو ِثيَابُ َك َكدَائِ ِ
ص َرةَ َو ْح ِدي
»٣قَ ْد ُد ْ
ستُ ا ْل ِم ْع َ
َ
َ
ب ل ْم يَ ُكنْ َم ِعي أ َح ٌد.
َو ِمنَ ال ﱡ
ش ُعو ِ
َ
َ
ُ
ضبِي َو َو ِط ْئت ُھ ْم بِغ ْي ِظي.
فَ ُد ْ
ستُ ُھ ْم بِغ َ
َصي ُر ُھ ْم َعلَى ِثيَا ِبي
فَ ُر ﱠ
شع ِ
س ي.
فَلَطَ ْختُ ُك ﱠل َمالَ ِب ِ
َ
ْ
٤ألَنﱠ يَ ْو َم النﱠ ْق َم ِة فِي قلبِي
سنَةَ َم ْف ِديﱢ ﱠي قَ ْد أَتَتْ
َو َ
َ
َ
َ
َ
ُ
٥فنظ ْرتُ َول ْم يَكنْ ُم ِعينٌ
ض ٌد
َوت ََحيﱠ ْرتُ إِ ْذ لَ ْم يَ ُكنْ عَا ِ
ض َدنِي.
صتْ لِي ِذ َرا ِعي َو َغ ْي ِظي َع َ
فَ َخلﱠ َ
ضبِي
ستُ ُ
٦فَ ُد ْ
ش ُعوبا ً بِ َغ َ
س َك ْرتُ ُھ ْم بِ َغ ْي ِظي
َوأَ ْ
َصي َر ُھ ْم«".
ضع ِ
َوأَ ْج َر ْيتُ َعلَى األَ ْر ِ
 .٦ -١: ٦٣ھذه محاورة أو تساؤالت )سؤال -جواب( بين النبي/العبد والرب.
ّ
ت من أدوم في حلة ملوكية مھيبة،
 -١يطرح النبي السؤال األول ،أش  -١ :٦٣يُوصف الرب على أنه آ ٍ
أش ١ :٦٣أ-ج٢ ،
 -٢الرب يتكلّم ،أش ١ :٦٣ھـ
أ -كالم في البر
ّ
ب -قدير يستطيع أن يخلص
 -٣يطرح النبي سؤاالً ثانياً ،أش ٢ :٦٣
 -٤الرب يجيب ،أش ٦ -٣ :٦٣
أ -أَجْ َري ُ
صي َرھُ ْم )أي دينونة(
ض َع ِ
ْت َعلَى األَرْ ِ
َ
ب لَ ْم يَ ُك ْن َم ِعي أ َح ٌد )أش (١٦ :٥٩ ،٥ :٦٣
ب -ال ﱡشعُو ِ
 "١ :٦٣أَدُو َم"  .ھذا الشعب المجاور غالبا ً ما يرمز إلى شعوب األمم )أش  (١٥ -٥ :٣٤التي أدانھا الرب.
موضوع خاص :أدوم وإسرائيل
أ -أدوم ھي شعب يسكن شرق البحر الميت ،وقد انحدر من عيسو ،شقيق يعقوب )تك ٢٨ -٢٥؛ .(٣٣ -٣٢
أدوم تعني "أحمر" بينما عيسو تعني "كثير الشعر" )تك .(٣٠ ،٢٥ :٢٥
ب -كان إسرائيل قد طُلب منه أن يحترم أدوم )تث (٧ :٢٣
ج -إسرائيل وأدوم كانت لديھما مشاكل مستمرة.
 -١عد ٢١ -١٤ :٢٠
 -٢قض ١٧ -١٦ :١١
 ١ -٣صم ٤٨ -٤٧ :١٤
 ٢ -٤صم ١٤ :٨
 ١ -٥مل ٢٢ -١٤ :١١
 ٢ -٦مل ٢٢ :١٤؛ ٦ -٥ :١٦
 ٢ -٧أخ ٣٠ -١٠ :٢٠؛  ٨ :٢١وما تالھا
 -٨عا ٩ ،٦ :١
د -تنبؤات أخرى ضد أدوم
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 -١أش  ٥ :٣٤وما تالھا؛  ١: ٦٣وما تالھا
 -٢إر ٢٢ -٧ :٤٩
 -٣مرا ٢٢ -٢١ :٤
 -٤حز ١٤ -١٢ :٢٥؛ ٥ -١ :٣٥؛ ٦ -٢ :٣٦
 -٥عا ١٢ -١١ :١
ھـ -في عوبديا أُدينت أدوم بسبب
 -١كبريائھا ،عو ٤ -٣
أ .في األمان الجغرافي
ب .في تحالفاتھا السياسية وقواتھا العسكرية
ج .في ثروتھا التجارية
د .في حكمتھا التقليدية
 -٢انتھاكھا ليھوذا ،قريبھا ،عو ،اآليات ١٤ -١٠
أ .ابتھجت بسقوط أورشليم )مرا ١٧ -١٥ :٢؛ (٢١ :٤
ب .رفضت المساعدة )عو ،اآلية (١١
ج .الدعم القوي للعدو )عو ،اآلية (١٤
د .استولت على ممتلكات يھوذا )إر (١٩ :١٣
 -٣رفضھا للرب وازدرائھا به )عو ،اآلية (١٦
و -قد تكون أدوم رمزاً لكل األمم الذين تمردوا على ﷲ وشعبه ،اآليات ) ٢٥ -١٥مز .(٢
ز -التحقيق التاريخي المحتمل لھذه النبوءة:
 -١دمار أدوم على يد بابل الجديدة بعد حوالي خمس سنوات من سقوط أورشليم ٥٨٠ ،ق.م.
 -٢عزل أدوم عن البتراء على يد العرب األنباط حوالي العام  ٤٤٩ -٥٥٠ق.م) .مال  .(٥ -٢ :١ال تُذكر
أدوم في قائمة نحميا لألعداء المحيطين ،بل تُستبدل بالقبائل العربية .انتقل األدوميون إلى النجف.
 -٣ھزيمة أدوم على يد أنتيغونس ،القائد عند االسكندر ،عام  ٣١٢ق.م) .مدونة في كتابات Diodorus
(Seculus
 -٤ھزيمة أدوم في النجف على يد يھوذا المكابي حوالي العام  ١٧٥ق.م ١) .مك ١٥ ،٣ :٥؛  ٢مك :١٠
١٥؛ انظر كتاب يوسيفوس ".(" Antiquities of the Jews 12:8:1; 13:9:1
 -٥أُجبرت أدوم على قبول اليھودية على يد يوحنا ھيركانوس عام  ١٢٥ق.م .ويُدعون اآلن أدوميين.
 -٦د ّمر القائد الروماني تيطس األثر األدومي بشكل كامل عام  ٧٠ق.م.
ص َرة" .كانت ھذه مدينة كبيرة في أدوم ،على األغلب عاصمتھا .غالبا ً ما تُذكر في تصاريح األنبياء
 "بُ ْ
بالويالت التي تنذر بالدينونة )أش ٦ :٣٤؛ ١ :٦٣؛ إر ٢٢ ،١٣ :٤٩؛ عا .(١٢ :١

ظ ُم/يمشي متع ﱢ
"ا ْل ُمتَ َع ﱢ
ظما ً"
سميث/فاندايك-البستاني
سائِ ُر"
كتاب الحياة
"ال ﱠ
سائِ ُر"
الكتاب الشريف
"ال ﱠ
ُ
في أش  ١٤ :٥١تفھم الكلمة )צעה  ( BDB 858, KB 1040،بمعنى "ينحني" ،ولكن ھذه الداللة ھنا
ليست مالئمة .يقترح البعض تنقيحھا أو تصحيحھا إلى الجذر עדצ ) ،(KB 1040التي تعني "يسير/يمشي" أو
"يخطو" .يعطي The UBS Text Projectكلمة "ينحني" نسبة احتمال وموثوقية متوسطة ولكنھا ال تالئم
الموازاة.
ص َرةَ" .ھذه الصورة للدينونة نجدھا أيضا ً في مرا ١٥ :١؛ يوء ١٣ :٣؛ رؤ ٢٠ ،١٩ :١٤؛ :١٩
" ٣ :٦٣ا ْل ِم ْع َ
 .١٥ھي صورة ﷲ/المسيّا كمحارب إلھي.
ي.
 .٤ :٦٣الحظ كيف أن يَوْ َم النﱠ ْق َم ِة )أش ٨ :٣٤؛ ٨ ،٤ :٣٥؛  (٢ :٦١ھو نذير ضروري ليوم ) َسنَةَ( َم ْف ِديﱢ ﱠ
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يوم الرب ويوم الخالص ھما جانبان من حدث واحد قادم .بالنسبة لألمناء ،مجيء ﷲ سيكون لل ّم الشمل
وشركة عظيمة؛ وأما ألولئك غير األمناء ،فإن مجيء ﷲ ھو العمل األخير للفصل والرفض )مت ٤٦ -٣١ :٢٥؛
رؤ .(١٥ -١١ :٢٠
ض َدنِي" .ھذه ترتبط بالبيتين  .٢ -١ما كان الرب ليستطيع أن يعتمد
اعيَ ،و َغ ْي ِظي َع َ
" ٥ :٦٣فَ َخلﱠ َ
صتْ لِي ِذ َر ِ
على أي إنسان ليساعد في تحقيق الخالص .فھو وھو وحده أمكنه القيام بذلك )حز  .(٣٨ -٢٢ :٣٦قد يكون ھذا
النص ھو خلفية اللغة المجازية التي استخدمھا يوحنا الرسول في رؤ  ،٥فھناك شخص واحد فقط جدير بأن يفتح
السفر ،واحد فقط ،المصلوب ،حمل ﷲ القائم/المسيّا/العبد.
 .٦ :٦٣دينونة الرب تُوصف باستخدام ثالث استعارات )أي ،الرب كمحارب إلھي ،أش ١٧ :٥٩؛ خر .(٣ :١٥
ْت Qal -ناقص ) BDB 100, KB 115،موازية لكلمة " ُدس ُ
ُ -١دس ُ
ْت" ،المستخدمة ثالث مرات في
أش (٣ -٢ :٦٣
 -٢أَ ْسكَرْ تُھُ ْم Piel -ناقص ) BDB 1016, KB 1500،الدينونة كال ﱡس ْكر ،أش ٢٣ -٢٢ :٥١؛ مز :٧٥
(٨
َ
َ
ً
ُ
 -٣أجْ َري ُ
َصي َرھُ ْم" Hiphil -ناقص BDB 432, KB ،
صي َرھُ ْم )حرفيا" ،
ضع ِ
ْت َع ِ
سكبت إلى األرْ ِ
) 434الناس يرقدون مائتين على األرض(.
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١٤ -٧ :٦٣ :
ت ال ﱠر ﱢب أَ ْذ ُك ُر.
"٧إِ ْح َ
سانَا ِ
يح ال ﱠر ﱢب.
سابِ َ
تَ َ
َ
َ
َ
س َب ُك ﱢل َما َكافأنا بِ ِه ال ﱠر ﱡب
َح َ
ْ
َ
س َرائِي َل الﱠ ِذي َكافَأ َ ُھ ْم بِ ِه
إ
ت
ي
ب
ل
م
ي
ظ
ع
ل
ا
ر
ي
خ
َوا ْل ْ َ َ ِ َ ِ َ ْ ِ ِ ْ
سانَاتِ ِه.
ب َك ْث َر ِة إِ ْح َ
س َ
اح ِم ِه َو َح َ
َح َ
س َب َم َر ِ
ش ْع ِبي بَنُونَ الَ يَ ُخونُونَ «.
َ ٨وقَ ْد قَا َل َحقّا ً» :إِنﱠ ُھ ْم َ
صا َر لَ ُھ ْم ُم َخلﱢصا ً.
فَ َ
ص ُھ ْم.
َضايَ َ
ق َو َمالَ ُك َح ْ
ض َرتِ ِه َخلﱠ َ
ضيقِ ِھ ْم ت َ
٩فِي ُك ﱢل ِ
بِ َم َحبﱠتِ ِه َو َر ْأفَ ِت ِه ُھ َو فَ ﱠك ُھ ْم َو َرفَ َع ُھ ْم
َو َح َملَ ُھ ْم ُك ﱠل األَيﱠ ِام ا ْلقَ ِدي َم ِة.
ُ
ْس ِه
َ ١٠ولَ ِكنﱠ ُھ ْم تَ َم ﱠردُوا َوأَ ْح َزنُوا ُر َ
وح قد ِ
اربَ ُھ ْم.
فَت ََح ﱠو َل لَ ُھ ْم َع ُد ّواً َو ُھ َو َح َ
١١ثُ ﱠم َذ َك َر األَيﱠا َم ا ْلقَ ِدي َمةَ:
ش ْعبَهُ.
سى َو َ
ُمو َ
َ
اعي َغنَ ِم ِه؟
»أَيْنَ الﱠ ِذي أ ْ
ص َع َد ُھ ْم ِمنَ ا ْلبَ ْح ِر َم َع َر ِ
ْس ِه
س ِط ِھ ْم ُر َ
أَيْنَ الﱠ ِذي َج َع َل فِي َو َ
وح قُد ِ
سى ِذ َرا َع َم ْج ِد ِه
ين ُمو َ
١٢الﱠ ِذي َ
سيﱠ َر لِيَ ِم ِ
سما ً أَبَ ِديّا ً
ش ﱠ
الﱠ ِذي َ
س ِه ا ْ
ق ا ْل ِميَاهَ قُدﱠا َم ُھ ْم لِيَ ْ
صنَ َع لِنَ ْف ِ
ج
١٣الﱠ ِذي َ
سيﱠ َر ُھ ْم ِفي اللﱡ َج ِ
ُ
س فِي ا ْلبَ ﱢريﱠ ِة فَلَ ْم يَ ْعث ُروا؟«
َكفَ َر ٍ
َ
َ
َ
اح ُھ ْم.
َ ١٤كبَ َھائِ َم تَ ْن ِز ُل إِلى َوطا ٍء ُر ُ
وح ال ﱠر ﱢب أ َر َ
س َم َم ْج ٍد".
َھ َك َذا قُدْتَ َ
سكَ ا ْ
ش ْعبَ َك لِت ْ
َصنَ َع لِنَ ْف ِ
ت ال ﱠر ﱢب/يھوه" .ھذا ھو اسم العھد الخاص .hesed ،انظر الموضوع الخاص على أش .٦ :٤٠
" ٧ :٦٣إِ ْح َ
سانَا ِ
ب" .تُستخدم ھذه ثالث مرات حين وصف الرب.
س َ
 " َح َ
ْ
ْ
خَ
ال ي َْر ال َع ِظي َم
-١
اح ِم ِه
ر
م
-٢
َ َ ِ
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-٣

َك ْث َر ِة إِحْ َسانَاتِ ِه

ش ْعبِي" .ھذه لغة العھد )خر ٧ :٦؛ أش .(٤ :٥١
" ٨ :٦٣إِنﱠ ُھ ْم َ
 "بَنُونَ الَ يَ ُخونُونَ " .ھذا يعاكس تماما ً ما جاء في اآليات في أش ) ٣ -٢ :١إر .(٢٢ :٣
صا" .الحظ التغاير بين أش  ٥ :٦٣و٨ب .رغم التركيز على سيادة ﷲ ،ال يزال ھناك مكان
صا َر لَ ُھ ْم ُم َخلﱢ ً
 "فَ َ
ألمانة إسرائيل.
ق" .ھذه عبارة قوية تدل على الوحدة بين الرب وشعب عھده )أش ،(١٥ :٥٧
ضايَ َ
ضيقِ ِھ ْم تَ َ
" ٩ :٦٣فِي ُك ﱢل ِ
ولكن النص الماسوري يصعب تتبعه.
العبارة قد تكون مرتبطة بالبيت األخير من أش ٨ :٦٣
-١
ھذه العبارة قد تكون مرتبطة بالبيت الثاني من أش ٩ :٦٣
-٢
يحوي النص الماسوري على حرف نفي )לא( ولكن دارسي النص الماسوري يقترحون )לו( ،أي "خاصته"
).( JPSOA، qere
ض َرتِ ِه" .ھذا تلميح مباشر إلى خر ٢٣ -٢٠ :٢٣؛  .١٥ ،١٤ :٣٣إنھا تشير إلى األحداث التي
 " َمالَ ُك َح ْ
تجري خالل فترة التيھان في البرية .خطيئة إسرائيل جعلت ﷲ يستبدلھم بوكيل شخصي فرد )مالك الرب(.
الرب أكد حضوره الشخصي )تث .(١٤ -٩ :٣٢
فَ ﱠكھُ ْم Qal -تام BDB 145, KB 169،
-١
-٢
َرفَ َعھُ ْم Piel -ناقص BDB 642, KB 694،
َ
َح َملھُ ْم Piel -ناقص ) BDB 669, KB 724،أش ٣ :٤٦؛ تث (٣١ :١
-٣
الحظ أيضا ً األقانيم الثالثة للعھد الجديد في أش .١٠ -٩ :٦٣
اآلب ،أش ٩ :٦٣أ
-١
المسيّا ما قبل التجسّد ،أش ٩ :٦٣ب
-٢
الروح القدس ،أش ١٠ :٦٣ب
-٣
موضوع خاص :الثالوث القدوس:
الحظوا فعالية أقانيم الثالوث القدوس جميعا ً في سياق نصوص موحدة .كان ترتليان ھو أول من ابتكر كلمات
عبارة "الثالوث القدوس" ،وھذه العبارة ليست كتابية ،ولكن المفھوم شائع ومنتشر.
أ -األناجيل
 -١متى ١٧ -١٦ :٣؛  ،١٩ :٢٨و)التوازيات(
 -٢يوحنا ٢٦ :١٤
ب -أعمال الرسل -أعمال ٣٩ -٣٨ ،٣٣ -٣٢ :٢
ج -بولس
 -١رومية ٥ -٤ :١؛ ٥ ،١ :٥؛ ١٠ -٨ ،٤ -١ :٨
 ١ -٢كور ١٠ -٨ :٢؛ ٦ -٤ :١٢
 ٢ -٣كور ٢١ :١؛ ١٤ :١٣
 -٤غالطية ٦ -٤ :٤
 -٥أف ١٧ ،١٤ -٣ :١؛ ١٨ :٢؛ ١٧ -١٤ :٣؛ ٦ -٤ :٤
 ١ -٦تسا ٥ -٢ :١
 ٢ -٧تسا ١٣ :٢
 -٨تيطس ٦ -٤ :٣
د -بطرس ١ -بط ٢ :١
ھـ -يھوذا -اآليات ٢١ -٢٠
ً
الجمع في ﷲ يُشار إليھا تلميحا في العھد القديم
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أ -استخدام الجمع
 -١االسم إيلوھيم ھو جمع ،ولكن عندما يُستخدم لإلشارة إلى ﷲ فيأخذ فعالً مفرداً.
 -٢الـ "نا" في تك ٢٧ -٢٦ :١؛ ٢٢ :٣؛ ٧ :١١
ب -مالك الرب كان ممثالً منظوراً عن ﷲ
 -١تك ١٣ -٧ :١٦؛ ١٥ -١١ :٢٢؛ ١٣ ،١١ :٣١؛ ١٦ -١٥ :٤٨
 -٢خروج ٤ ،٢ :٣؛ ٢١ :١٣؛ ١٩ :١٤
 -٣قضاة ١ :٢؛ ٢٣ -٢٢ :٦؛ ٢٢ -٣ :١٣
 -٤زكريا ٢ -١ :٣
ج -ﷲ وروحه منفصالن ،تك ٢ -١ :١؛ مز ٣٠ :١٠٤؛ أش ١١ -٩ :٦٣؛ حز ١٤ -١٣ :٣٧
د -ﷲ )يھوه( والمسيّا )أدون( منفصالن ،مز ٧ -٦ :٤٥؛ ١ :١١٠؛ زك ١١ -٨ :٢؛ ١٢ -٩ :١٠
ھـ -المسيا والروح القدس منفصالن ،زك ١٠ :١٢
و -الثالثة جميعا ً يأتي ذكرھم في أش ١٦ :٤٨؛ ١ :٦١
ألوھية المسيح وأقنومية الروح القدس سببت مشاكل للمؤمنين األوائل التوحيديين والمتزمتين.
 -١ترتليان -جعل االبن تابعا ً لآلب
 -٢أوريجانوس  -جعل الجوھر اإللھي لالبن والروح القدس ثانويان تابعان
 -٣آريوس -أنكر ألوھية االبن والروح القدس
بتجل متتابع نفسه ،كآب ثم كابن ثم كروح قدس.
 -٤المونارخية -اعتقدت
ٍ
ً
الثالوث القدوس صيغة تطورت تاريخيا مستندة على المادة الكتابية.
 -١األلوھية الكاملة ليسوع ،معادلة لآلب ،وتم تأكيدھا في عام  ٣٢٥م .في مجمع نيقية
 -٢األقنومية واأللوھية الكاملتين للروح القدس تعادل التي لآلب واالبن وتم تأكيدھا في مجمع
القسطنطينية عام  ٣٨١م.
 -٣عقيدة الثالوث القدوس عبر عنھا بشكل كامل أوغسطين في كتابه )(De Trinitate
ھناك سر حقا ً ھنا .ولكن العھد الجديد يبدو أنه يؤكد جوھر إلھي واحد في ثالث تجليات أقنومية أبدية
سرمدية.
 .١٠ :٦٣الحظ أن ھناك فعالن يصفان خطيئة إسرائيل وفعالن يصفان رد فعل الرب )موازاة الترادف(.
تَ َم ﱠر ُدوا Qal -تام BDB 598, KB 632 ،
-١
َ
ُ
ُ
أحْ زَ نوا رُو َح ق ْد ِس ِه Piel -تام ) BDB 780, KB 864،أع ٥١ :٧؛ انظر الموضوع الخاص :أقنوم
-٢
الروح القدس على ١ :٤٢؛ من أجل قراءة مقالة جيدة عن موضوع "من ھو الروح القدس في العھد
القديم؟" انظر كتاب ، Hard Sayings of the Bibleالصفحات ٢٧٤ -٢٧٣؛ وأيضا ً الصفحات
.(٢٠٧ -٣٠٦
-٣
تَ َح ﱠو َل لَھُ ْم َع ُد ًّوا Niphal -تام  ، BDB 245, KB 253،مراثي ٥ -٤ :٢
َحا َربَھُ ْم Niphal -تام BDB 535, KB 526،
-٤
 .١٤ -١١ :٦٣تضع ھذه قائمة باألمور التي فعلھا الرب لشعب إسرائيل خالل الخروج.
-١
أَصْ َع َدھُ ْم ِمنَ ْالبَحْ ِر )خر (١٥ -١٤
ُ
ُوح ق ْد ِس ِه )عد ٢٩ ،٢٥ ،١٧ :١١؛ حج (٥ :٢
-٢
َج َع َل فِي َو َس ِط ِھ ْم ر َ
ين ُمو َسى ِذ َرا َع َمجْ ِد ِه )خر ٦ :٦؛ (١٦ :١٥
-٣
َسيﱠ َر لِيَ ِم ِ
َش ﱠ
ق ْال ِم َياهَ قُ ﱠدا َمھُ ْم
-٤
البحر األحمر -خر ) ١٥ -١٤أش ١٥ :١١؛ (١٠ :٥١
أ-
نھر األردن -يشوع ٣
ب-
ﱡ
ً
-٥
ج )تماما كما البند (٤
َسيﱠ َرھُ ْم فِي الل َج ِ
َ
احھُ ْم )أي ،الروح القدس ،يش ٤٤ :٢١؛ (١ :٢٣
-٦
أ َر َ
-٧
قُدْتَ َش ْعبَكَ
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ك ا ْس َم َمجْ ٍد" .لقد كان الرب يريد أن يعلن نفسه لكل البشر
كل ھذا قد عمله الرب لشعب إسرائيل "لِتَصْ نَ َع لِنَ ْف ِس َ
من خالل إسرائيل .ما صنعه تجاھھم كان ألجل الخير األعظم )أي المخطط الفدائي األبدي ،انظر الموضوع
الخاص على أش .(١٥ :٤٠
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١٩ -١٥ :٦٣ :
"١٥تَ َ
ت
طلﱠ ْع ِمنَ ال ﱠ
اوا ِ
س َم َ
ْس َك َو َم ْج ِدكَ .
َوا ْنظُ ْر ِمنْ َم ْ
س َك ِن قُد ِ
أَيْنَ َغ ْي َرتُ َك َو َجبَ ُروتُ َك؟
اح ُم َك نَ ْح ِوي ا ْمتَنَ َعتْ .
َزفِي ُر أَ ْحشَائِكَ َو َم َر ِ
١٦فَإِنﱠ َك أَ ْنتَ أَبُونَا
َوإِنْ لَ ْم يَ ْع ِر ْفنَا إِ ْب َرا ِھي ُم
س َرائِي ُل.
َوإِنْ لَ ْم يَ ْد ِرنَا إِ ْ
س ُمكَ .
أَ ْنتَ يَا َر ﱡب أَبُونَا َولِ ﱡينَا ُم ْن ُذ األَبَ ِد ا ْ
ضلَ ْلتَنَا يَا َر ﱡب عَنْ طُ ُرقِ َك
١٧لِ َما َذا أَ ْ
سيْتَ قُلُوبَنَا عَنْ َم َخافَتِ َك؟
قَ ﱠ
سبَا ِط ِمي َراثِ َك.
ار ِج ْع ِمنْ أَ ْج ِل َعبِي ِد َك أَ ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْسكَ .
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١٩قَ ْد ُكنﱠا ُم ْنذ َز َم ٍ
َكالﱠ ِذينَ لَ ْم ت َْح ُك ْم َعلَ ْي ِھ ْم
س ِم َك".
َولَ ْم يُ ْد َع َعلَ ْي ِھ ْم بِا ْ
" ١٥ :٦٣تَطَلﱠ ْع ....ا ْنظُ ْر" .ھذان األمران يسترعيان انتباه الرب.
تَطَلﱠ ْع Hiphil -أمر  ، BDB 613, KB 661،تث ١٥ :٢٦
-١
ُ
ْ
انظرْ  Qal -أمر  ، BDB 906, KB 1157،مز ١٤ :٨٠
-٢
ْس َك َو َم ْج ِد َك" .ھذه طريقة للتكلم عن الھيكل .بالنسبة لبني إسرائيل القدماء ،تابوت العھد كان
 " َم ْ
س َك ِن قُد ِ
موطئ رجلي الرب ،الذي كان يسكن في السماء ) ١أخ ٢ :٢٨؛ مز ٥ :٩٩؛ ٧ :١٣٢؛ أش١ :٦٦؛ مرا ١ :٢؛
مت ٣٥ :٥؛ أع .(٤٩ :٧
ّ
ھناك كتاب جديد وضعه  ،John Waltonبعنوان ، The Lost World of Genesis Oneيؤكد فكرة أن تك
 ٣ :٢ -١ :١تدل على أن الرب كان يبني ھيكله.
اح ُم َك نَ ْح ِوي ا ْمتَنَ َعتْ " .ھذا الشعر القوي يُجسّد أورشليم تناشد الرب أن يعترف بھا من
 " َزفِي ُر أَ ْحشَائِ َك َو َم َر ِ
جديد وأن يعود إليھا.
" ١٦ :٦٣أَ ْنتَ أَبُونَا" .ھذه ھي النتيجة المنطقية من كون بني إسرائيل يُدعَون "أبناء" )أش  .(٢ :١وتتكرر
العبارة في اش .٨ :٦٤
موضوع خاص :أُبوة ﷲ
 -Iالعھد القديم
أ -أحد المعاني في أن ﷲ أب يستند على عمله في الخلق.
 -١تك ٢٧ -٢٦ :١
 -٢مال ١٠ :٢
 -٣أع ٢٨ :١٧
ب -يُشبﱠه ﷲ بأب من حيث عدة معاني:
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 -١أبو إسرائيل )باالختيار(
أ" .ابن" -خر ٢٢ :٤؛ تث ١ :١٤؛ أش ٢ :١؛ ١٦ :٦٣؛ ٨ :٦٤؛ إر ١٩ :٣؛ ٢٠ ،٩ :٣١؛ ھو
١٠ :١؛ ١ :١١؛ مال ٦ :١
ب" .البكر" -خر ٢٢ :٤؛ إر ٩ :٣١
 -٢أبو ملك إسرائيل )المسياني(
أ ٢ .صم ١٦ -١١ :٧
ب .مز ٧ :٢؛ أع ٣٣ :١٣؛ عب ٥ :١؛ ٥ :٥
ج .ھو ١ :١١؛ مت ١٥ :٢
 -٣تشبيه بأب ُم ِحب
أ .أب )استعارة(
) (١يحمل أبناءه -تث ٣١ :١
) (٢تأديبات -تث ٥ :٨؛ أم ١٢ :٣
) (٣تدبير )الخروج( -تث ١٠ :٣٢
) (٤لن ينساھم -مز ١٠ :٢٧
) (٥يحبّھم -مز ١٣ :١٠٣
) (٦صديق/مرشد -إر ٤ :٣
) (٧شافي/غافر -إر ٢٢ :٣
) (٨مانح الرحمة -إر ٢٠ :٣١
) (٩مدرﱢ ب -ھو ٤ -١ :١١
) (١٠ابن خاص -مال ١٧ :٣
ب .أم )استعارة(
) (١لن تنسى -مز ١٠ :٢٧
) (٢تُ ِحب كأ ﱟم ُمرضعة -أش ١٥ :٤٩؛  ١٣ -٩ :٦٦وھو ) ٤ :١١مع االقتراح بالتنقيح
الن ّ
صي لكلمة "نير" لتصبح "رضيع"(
 -IIالعھد الجديد
ُ
أ -الثالوث القدوس )النصوص حيث تذكر األقانيم الثالثة(
 -١األناجيل
أ .مت ١٧ -١٦ :٣؛ ١٩ :٢٨
ب .يو ٢٦ :١٤
 -٢بولس
أ .رو ٥ -٤ :١؛ ٥ ،١ :٥؛ ١٠ -٨ ،٤ -١ :٨
ب ١ .كور ١٠ -٨ :٢؛ ٦ -٤ :١٢
ج ٢ .كور ٢٢ -٢١ :١؛ ١٤ :١٣
د .غل ٦ -٤ :٤
ھـ .أف ١٧ ،١٤ -٣ :١؛ ١٨ :٢؛ ١٧ -١٤ :٣؛ ٦ -٤ :٤
و ١ .تس ٥ -٢ :١
ز ٢ .تس ١٣ :٢
ح .تي ٦ -٤ :٣
 -٣بطرس ١ -بط ٢ :١
 -٤يھوذا -اآليات ٢١ -٢٠
ب -يسوع
 -١يسوع ھو "االبن الوحيد" -يو ١٨ :١؛ ١٨ ،١٦ :٣؛ ١يو ٩ :٤
 -٢يسوع كونه "ابن ﷲ" -مت ٣ :٤؛ ٣٣ :١٤؛ ١٦ :١٦؛ لو ٣٥ ،٣٢ :١؛ يو ٤٩ ،٣٤ :١؛ ٦٩ :٦؛
٢٧ :١١
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 -٣يسوع كابن حبيب -مت ١٧ :٣؛ ٥ :١٧
 -٤استخدام يسوع لكلمة "أبﱠا  "abbaفي مخاطبته  -مر ٣٦ :١٤
ً
 -٥استخدام يسوع للضمائر بما يُظھر عالقته با وعالقتنا نحن أيضا با
أ" .أبي" ،يو ١٨ :٥؛ ٣٣ ،٣٠ :١٠؛ ٧ :١٩؛ ١٧ :٢٠
ب" .أبيكم" ،مت ٤٨ ،٤٥ ،١٦ :٥؛ ٣٢ ،٢٦ ،١٨ ،١٥ ،١٤ ،٨ ،٦ ،٤ ،١ :٦؛ ١١ :٧؛ :١٠
٢٩ ،٢٠؛ ١٤ :١٨
ج" .أبانا" ،مت ٢٦ ،١٤ ،٩ :٦
ج -إحدى االستعارات العائلية التي تصف العالقة الحميمة بين ﷲ والبشر:
 -١ﷲ كآب
 -٢المؤمنون كـ
أ .أبناء ﷲ
ب .أوالد
ج .مولودين من ﷲ
د .مولودين ثانية
ھـ .متبنين
و .مولودين
ز .عائلة ﷲ
س َرائِي ُل" .سوف لن يعرف/يعترف اآلباء ببني يھوذا ھؤالء بسبب:
 "لَ ْم يَ ْع ِر ْفنَا إِ ْب َرا ِھي ُمَ ،وإِنْ لَ ْم يَ ْد ِرنَا إِ ْ
الفترة الزمنية بين جيليھما
-١
خطيئة ھذا النسل
-٢
 " َولِيﱡنَا" .انظر التعليق على  .١٤ :٤١من أجل مفھوم "الفداء" انظر الموضوع الخاص على .١٤ :٤١
 .١٧ :٦٣البيتان األوالن من ھذه اآلية يظھران كيف أن مفھوم سيادة ﷲ يمكن أن يُستخدم لتخفيف المسؤولية
الشخصية .انظر الموضوع الخاص :االختيار/التعيين السابق والحاجة إلى توازن الھوتي ،على ،١٨ :٤٤
والموضوع الخاص التالي عن التعيين السابق إزاء إرادة اإلنسان الحرة.
موضوع خاص :التعيين السابق )الكالفينية( إزاء إرادة اإلنسان الحرة )األرمينية(
توازن  ٢تي ١١ :مقاطع العھد الجديد األخرى التي تتناول موضوع االنتخاب .أعتقد أنه من المفيد
الھوتيا ً أن أق ّدم لكم تعليقاتي التفسيرية المأخوذة من رومية  ،٢٩ :٨وأيضا ً من أفسس .١
ْرف َسبقيًّا" )" ،proginōskōيعرف مسبقا ً"( مرتين ،ھنا وفي :١١
 -Iرو  -٢٩ :٨يستخدم بولس كلمة "يَع ِ
 .٢تشير في  ٢ :١١إلى المحبة العھدية نحو إسرائيل قبل بدء الزمان .تذكر أن كلمة "يعرف" في العبرية
شخص ما )تك ١ :٤؛ إر  .(٥ :١وھنا مشتملة في سلسلة
مرتبطة بعالقة شخصية حميمة ،وليس بحقائق عن
ٍ
األحداث األزلية )رو  .(٣٠ -٣٩ :٨ھذه الكلمة كانت مرتبطة بموضوع التعيين السابق .ولكن ال بد من القول أن
معرفة ﷲ السابقة ليست أساس االختيار ،ألنه إن كان األمر كذلك ،فعندھا يكون االختيار مستنداً إلى تجاوب
البشرية الساقطة المستقبلي ،والذي سيكون إنجازاً بشريا ً .ھذه الكلمة نجدھا أيضا ً في أع ٥ :٢٦؛  ١بط ،٢ :١
 ٢٠و ٢بط .١٧ :٣
ً
ْرف َسبقيًّا" )" ، proginōskōيعرف مسبقا"(.
أ" -يَع ِ
ً
ً
ّ
ً
ْرف َسبقيّا" و"يُعين مسبقا" يتضمنان السبقية أي التحديد مسبقا .المقاطع التي تركز على التعيين
كلمتا "يَع ِ
السابق في العھد الجديد نجدھا في رو ٣٠ -٢٨ :٨؛ أف ١٤ -١ :١؛ ورو  .٩ھذه النصوص تؤكد بشكل واضح
على أن ﷲ يتمتع بالسيادة .إنه متحكم تماما ً بكل األشياء .ھناك مخطط إلھي مضبوط مسبقا ً يتحقق في الزمن.
ولكن ھذا المخطط ليس اعتباطيا ً أو انتقائيا ً .وھو ال يستند فقط على سيادة ﷲ ومعرفته المسبقة ،بل على
طابع ﷲ الذي ال يتبدل في المحبة ،والرحمة ،والنعمة التي تُمنح لنا بدون أن نستحقھا.
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يجب أن نحذر من النزعة الفردانية الغربية لدينا نحن األميركيين أو من حماستنا إلى الكرازة التي تل ّون ھذه
الحقيقة الرائعة .يجب أن نتجنب أن نُستقطَب إلى الصراعات التاريخية والالھوتية بين أوغسطين إزاء
بيالجيوس أو الكالفينية إزاء األرمينية.
ً
ق فَ َعيﱠنَ " )" ، proorizōعيّن الحدود مسبقا"(.
بَ " -سبَ َ
ليس التعيين السابق عقيدة قُصد بھا تحديد محبة ﷲ ،ونعمته ورحمته ،وال استقصاء البعض من ِنعم اإلنجيل.
المقصود بھا أن تق ّوي المؤمنين بقولبة نظرتھم العالمية.
ﷲ ھو لجميع البشر ) ١تيم ٤ :٢؛  ٢بط  .(٩ :٣يمسك بزمام كل األمور .فمن أو ما الذي يمكن أن يفصلنا
عنه )رو (٣٩ -١ :٨؟ ﷲ يرى كل التاريخ على أنه حاضر؛ البشر محدودين بالزمن .منظورنا وقدراتنا الفكرية
محدودة .ليس من تناقض بين سيادة ﷲ وإرادة اإلنسان الحرة .إنھا بنية عھدية.
ھذا مثال آخر عن الحق يُعطى لنا في مشادة جدلية .العقائد الكتابية تق ّدم من مناظير مختلفة .غالبا ً ما تبدو
متناقضة ظاھريا ً .الحق ھو توازن بين الثنائيات المتناقضة في الظاھر .يجب أال نزيل المشادة بانتقاء حقيقة
واحدة وحسب .يجب أال نعزل أي حقيقة كتابية كقسم مستقل بحد ذاته.
من الھام أيضا ً أن أضيف قائالً أن ھدف االختيار ليس فقط السماء عندما نموت ،بل التشبه بالمسيح اآلن )رو
ﱢيسينَ َو ِبالَ لَوْ ٍم" .ﷲ يختارنا لكي يغيرنا بحيث يرى
٢٩ :٨؛ أف ٤ :١؛  .(١٠ :٢لقد تم اختيارنا ِلنَ ُكونَ "قِد ِ
اآلخرون التغيير فينا ويتجاوبوا مع ﷲ باإليمان بالمسيح .ليس التعيين السابق امتيازاً شخصياً ،بل مسؤولية
عھدية.
ھذه ھي الحقيقة الرئيسية في المقطع .ھذا ھو ھدف المسيحية .القداسة ھي إرادة ﷲ لكل مؤمن .اختيار ﷲ ھو
أن نكون مثل المسيح )أف  ،(٤ :١وليس موقفا ً خاصا ً.
صورة ﷲ ،التي أُعطيت إلى اإلنسان في الخلق )تك ٢٦ :١؛ ٣ ،١ :٥؛  ،(٦ :٩يجب أن تُستعاد.
ُورةَ ا ْبنِ ِه" -ھدف ﷲ النھائي ھو استعادة الصورة الضائعة بالسقوط .المؤمنون مقدر
ج" -لِيَ ُكونُوا ُم َشا ِب ِھينَ ص َ
لھم التشبه بالمسيح )أف .(٤ :١
 -IIرومية ٩
أ -رو  ٩ھو أحد أقوى المقاطع في العھد الجديد التي تتكلم عن سيادة ﷲ )المقطع اآلخر ھو أف ،(١٤ -٣ :١
بينما األصحاح  ١٠يقول بإرادة البشر الحرّة بشكل واضح وبشكل متكرر )"لكل" اآلية ٤؛ "كل" اآليات ،١١
١٣؛ "الجميع" اآلية ] ١٢مرتين[( .لم يحاول بولس أبداً أن يُس ﱢوي ھذه المشادة الالھوتية .فكلتاھما حقيقية
صحيحة .معظم العقائد الكتابية تقدم بثنائيات جدلية أو متناقضة ظاھريا ً .معظم أنظمة الالھوت ھي أنصاف
حقائق منطقيا ً .األوغسطينية والكالفينية إزاء شبه البيالجية واألرمينية لديھا عناصر من الصواب والخطأ.
المشادة الكتابية بين العقائد مفضلة على أنظمة الالھوت الجدلية العقائدية العقالنية التي تُجبر الكتاب المقدس على
أن يتحول إلى شبكة تفسيرية متصورة مسبقا ً.
ً
ب -الحقيقة نفسھا )التي نجدھا في رو  (٢٣ :٩نجدھا أيضا وبشكل صريح في رو  ٣٠ -٢٩ :٨وأف ،٤ :١
 .١١ھذا األصحاح ھو أقوى تعبير عن سيادة ﷲ في العھد الجديد .وليس من خالف أو جدل في أن ﷲ متحكم
بشكل كامل بالخلق والفداء .ھذه الحقيقة العظيمة يجب أال يُستخف بھا أو يُنتقَص من شأنھا.
ولكن ،يجب موازنته مع اختيار ﷲ للعھد كوسيلة ارتباط مع خليقته البشرية الذين خلقھم على صورته .إنھا
لحقيقة أكيدة أن بعض عھود العھد القديم ،مثل تكوين  ،١٥ليست شرطية وال ترتبط أبداً بتجاوب البشر ،ولكن
ھناك عھود أخرى ستشترط تجاوب البشر )مثل عدن ،نوح ،موسى ،داود( .ﷲ لديه مخطط لفداء خليقته؛ ما من
إنسان يمكن أن يؤثر على ھذا المخطط .ولقد اختار ﷲ أن يسمح لبعض األفراد بأن يشاركوا بمخططه .ھذه
الفرصة بالمشاركة ھي مشادة الھوتية بين سيادة ﷲ )رو  (٩وإرادة اإلنسان الحرة )رو .(١٠
ال يجدر بنا اختيار تجديد كتابي معين وإھمال آخر .ھناك مشادة بين العقائد ألن الشرقيين يقدمون الحقيقة
بثنائيات جدلية أو حافلة بالشد.
يجب النظر إلى العقائد في عالقتھا مع العقائد األخرى .الحق ھو صورة فسيفسائية للحقائق.
 -IIIأفسس ١
أ -االختيار عقيدة رائعة .ولكنھا ليست دعوة إلى التحيّز ،بل دعوة ليكونوا قناة ،أو أداة ،أو وسيلة إلى فداء
اآلخرين .في العھد القديم ،كان ھذا التعبير يُستخدم في المقام األول للخدمة؛ وفي العھد الجديد يُستخدم بشكل
أساسي للداللة على الخالص الذي تنتج عنه الخدمة .الكتاب المقدس ال يُوفّق أبداً بين ما يبدو أنه تناقض بين
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سيادة ﷲ وإرادة اإلنسان الحرة ،بل يؤكد كليھما .وخير مثال على المشادة الكتابية نجده في رومية  ٩عن اختيار
ﷲ السيادي ورومية  ١٠عن تجاوب اإلنسان الذي ال بد منه ).(١٣ ،١١ :١٠
المفتاح إلى ھذه المشادة الالھوتية يمكن أن نجده في  .٤ :١يسوع ھو رجل ﷲ المختار ومن المحتمل أن
الجميع مختارون فيه ) .(Karl Barthيسوع ھو "نعم" ﷲ لحاجة الجنس البشري الساقط ).(Karl Barth
تساعدنا أفسس  ٤ :١أيضا ً على إيضاح المسألة بالتأكيد على أن الھدف من التعيين السابق ھو ليس السماء فقط،
بل القداسة )التشبﱡه بالمسيح( .غالبا ً ما ننجذب إلى منافع اإلنجيل ونتجاھل المسؤوليات! إن دعوة ﷲ )االختيار(
ھي لآلن وإلى األبد.
تأتي العقائد مترابطة مع حقائق أخرى ،وليس كحقائق مفردة غير مرتبطة بشيء .مشابھة نظيرة جيدة
تكون كمثل كوكب ٍة من النجوم إزاء نجم منفرد .ﷲ يُص ّور الحقيقة بأنواع أدبية شرقية وليس غربية .يجب أال
نزيل المشادة التي تنشأ عن ثنائيات الحقائق العقائدية الجدلية )المفارقات() :ﷲ المتسامي إزاء ﷲ الذاتي؛ الحماية
إزاء الحفظ؛ يسوع كمسا ٍو لآلب إزاء يسوع كتابع لآلب؛ الحرية المسيحية إزاء المسؤولية المسيحية كشريك في
العھد؛ الخ(.
المفھوم الالھوتي لـ "العھد" يوحﱢ د بين سيادة ﷲ )الذي يأخذ دائما ً المبادرة ويضع جدول األعمال(
وتجاوب المؤمن التائب اإللزامي األولي والمستمر عند اإلنسان .حاذروا انتقاء جانب من المفارقة وانتقاص شأن
الجانب اآلخر .وحاذروا تأكيد عقيدتكم المفضلة فقط أو نظام الالھوت المفضّل لديكم.
ب" -اختارنا" في أف  ٤ :١ھي صيغة داللية مبنية للمتوسط في األسلوب الخبري تركز على الفاعل.
وھذه تركز على اختيار ﷲ قبل الزمان .اختيار ﷲ ال يجب فھمه بالمعنى اإلسالمي في الجبرية/اإليمان
بالقضاء والقدر ،وال بالمعنى الكالفيني المتطرف باعتبار أن ﷲ يختار البعض دون اآلخرين ،بل بالمعنى
العھدي .لقد وعد ﷲ بأن يفتدي البشرية الساقطة )تك  .(١٥ :٣دعا ﷲ إبراھيم واختاره لكي يختار كل البشر )تك
٣ :١٢؛ خر  .(٦ -٥ :١٩ﷲ نفسه انتقى كل األشخاص الذين سيختبرون اإليمان بالمسيح ﷲ يأخذ المبادرة دائما ً
في الخالص )يو  .(٦٥ ،٤٤ :٦النص في رومية  ٩ھو األساس الكتابي لعقيدة التعيين السابق التي أكد عليھا
أوغسطين وكالفين.
اختار ﷲ المؤمنين ليس فقط للخالص )التبرير( ،بل أيضا ً للتقديس )كول  .(١٢ -١٠ :١وھذا قد يرتبط بـ
) (١مكانتنا في المسيح ) ٢كور  (٢١ :٥أو ) (٢رغبة ﷲ بأن يُولﱢد شخصه في أوالده )١٠ :٢؛ رو -٢٨ :٨
٢٩؛ غل .(١٩ :٤
ً
ً
رغبة ﷲ ألوالده ھي بآن معا السماء يوما ما والتشبه بالمسيح اآلن.
كلمة "فِي ِه" ھي الفكرة الرئيسية في أف  .٤ :١بركات اآلب ،ونعمته ،وخالصه تتدفق عبر المسيح )يو :١٤
 .(٦الحظ تكرار ھذه الصيغة النحوية )تمحور المكان( في اآلية " ،٣في المسيح"؛ اآلية " ،٤فِي ِه"؛ اآلية ،٧
"فِي ِه"؛ اآلية " ،٩فِي ِه"؛ اآلية " ،١٠فِي المسيح"" ،فِي ِه"؛ اآلية " ،١٢فِي المسيح" ،واآلية " ،١٣فِي ِه" )مرتين(.
يسوع ھو "نعم" ﷲ للبشرية الساقطة ) .(Karl Barthيسوع ھو رجل ﷲ المختار والجميع مختارون فيه .كل
بركات ﷲ تتدفق عبر المسيح.
ْ
يس ْال َعالَ ِم" تُستخدم أيضا ً في مت ٣٤ :٢٥؛ يو ٢٤ :١٧؛  ١بط  ٢٠ -١٩ :١ورؤ .٨ :١٣
عبارة "قَ ْب َل تَأ ِس ِ
إنھا تُظھر نشاط ﷲ الثالثي األقانيم حتى قبل تك  .١ :١البشر محدودون بمعنى الزمن لديھم؛ كل شيء بالنسبة لنا
ماض وحاضر ومستقبل ،ولكن ليس الحال ھكذا مع ﷲ.
ھو
ٍ
الھدف من التعيين السابق ھو القداسة ،وليس االمتياز .دعوة ﷲ ليست لفئة مختارة من أبناء آدم ،بل للجميع.
إنھا دعوة للبشر ليكونوا كما ُعني بھم أن يكونوا ،أي مثله ) ١تس ٢٣ :٥؛  ٢تس (١٣ :٢؛ على صورته )تك :١
 .(٢٧ -٢٦أن نح ّول التعيين السابق إلى عقيدة الھوتية بدالً من حياة قداسة ھو أمر مأساوي .غالبا ً ما تكون
عقائدنا الالھوتية أعلى من حقائق النص الكتابي.
ُ
خلو من العيب" تستخدم ) (١عن يسوع )عب ١٤ :٩؛  ١بط (١٩ :١؛ )(٢
كلمة "بِالَ لَ ْوم" ) (amōmosأو " ﱞ
مع زكريا وأليصابات )لو (٦ :١؛ ) (٣مع بولس )فيل (٦ :٣؛ و) (٤عن كل المسيحيين الحقيقيين )فيل ١٥ :٢؛
 ١تس ١٣ :٣؛  .(٢٣ :٥إن إرادة ﷲ التي ال تتبدل لكل مسيحي ليست فقط السماء الحقاً ،بل التشبه بالمسيح اآلن
ضال بھدف
)رو ٣٠ -٢٩ :٨؛ غل ١٩ :٤؛  ١بط  .(٢ :١على المؤمنين أن يعكسوا مواصفات ﷲ إلى عالم
ٍ
الكرازة.
ً
نحويا يمكن لعبارة "في المحبة" في ھذه اآلية أن تتماشى إما مع اآلية  ٤أو اآلية .٥
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على كل حال ،عندما تُستخدم ھذه العبارة في أماكن أخرى من أفسس فإنھا دائما ً تشير إلى محبة البشر نحو
ﷲ )١٧ :٣؛ .(١٦ ،١٥ ،٢ :٤
َ
ق ف َعيﱠنَنَا" اسم فاعل معلوم مبني للمتوسط بأسلوب خبري .الكلمة اليونانية
ج -في أف  ،٥ :١عبارة " َسبَ َ
ً
مركبة من "مسبقا ً" و"يُعيﱢن" .إنھا تشير إلى مخطط ﷲ الفدائي المعين مسبقا )لو ٢٢ :٢٢؛ أع ٢٣ :٢؛ ٢٨ :٤؛
٣١ :١٧؛ رو  .(٣٠ -٢٩ :٨التعيين السابق ھو أحد الحقائق العديدة المرتبطة بخالص البشر .إنھا جزء من
زخرف الھوتي أو سلسلة من حقائق مترابطة .لم يُقصد بھا أبداً أن يتم التركيز عليھا لوحدھا .الحق الكتابي
أُعطي من خالل سلسلة من ثنائيات تحوي مشادة أو مفارقة .التعصب الطائفي نزع دائما ً إلى إزالة المشادة
إزاء
السابق
)التعيين
فقط
الجدلية
الحقائق
أحد
على
بالتركيز
الكتابية
إرادة اإلنسان الحرة؛ وضمان المؤمن إزاء حفظ القديسين؛ والخطيئة األصلية إزاء الخطيئة االختيارية؛ واإلثمية
إزاء التقليل من الخطيئة؛ وإعالن التقديس الفوري إزاء التقديس المتدرج؛ واإليمان إزاء األعمال؛ والحرية
المسيحية إزاء المسؤولية المسيحية؛ والتسامي مقابل الذاتية(.
اختيار ﷲ ال يستند على المعرفة السابقة إلنجاز البشر ،بل على شخصه السموح الرحوم )اآليات  ٩و.(١١
إنه يرغب أن الجميع )ليس فقط بعض الخا ّ
صين كما يقول الغنوسيين أو الكالفينيين المتطرفين في يومنا الحالي(
أن ينالوا الخالص )حز ٣٢ ،٢٣ -٢١ :١٨؛ يو ١٧ -١٦ :٣؛  ١تيم ٤ :٢؛ ١٠ :٤؛ تي ١١ :٢؛  ٢بط .(٩ :
نعمة ﷲ )شخص ﷲ( ھو المفتاح الالھوتي إلى ھذا المقطع )اآليات ٦أ٧ ،ج٩ ،ب( ،كما أن رحمة ﷲ ھي
المفتاح إلى المقطع اآلخر حول التعيين السابق ،رو .١١ -٩
الرجاء الوحيد للبشرية الساقطة ھو نعمة ﷲ ورحمته )أش  ٦ :٥٣ونصوص أخرى عديدة من العھد القديم
تم االستشھاد بھا في رو  .(١٨ -٩ :٣إنه أمر حاسم أساسي في تفسير ھذه األصحاحات الالھوتية األولية أن
ندرك أن بولس يركز على تلك األمور التي ال عالقة بھا باإلنجاز البشري :التعيين السابق )األصحاح  ،(١النعمة
)األصحاح  ،(٢مخطط ﷲ األبدي في الفداء )سر .(١٣ :٣ -١١ :٢ ،وكان ھذا لموازنة التشديد لدى المعلّمين
الكذبة على االستحقاق البشري والكبرياء.
ارج ْع ِمنْ أَ ْج ِل َعبِي ِدكَ " .ھذا أمر (BDB 996, KB 1427) Qalيُستخدم كصالة.
" ْ
 .١٩ -١٨ :٦٣تُظھر ھذه اآليات كيف أدرك بني يھوذا ذواتھم.
كان لديھم ھيكل لبرھة من الوقت.
-١
استولى أعداؤھم عليه.
-٢
صاروا "أمة أخرى وحسب".
-٣
َ
َ
ْ
أصبحوا مثل األمم الذين ل ْم يُد َع َعل ْي ِھ ْم بِاس ِْم الربّ .
-٤
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Isaiah 64
أشعياء ٦٤
تقسيم المقاطع والفقرات في الترجمات الحديثة
العربية المشتركة
الكتاب الشريف
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
موقف الشعب اآلثم التوبة والعودة إلى ﷲ
مذنب في حضرة ﷲ
مذنب أمام الرب
١٢ -١ :٦٤
١٢ -١ :٦٤
١٢ -١ :٦٤
١٢ -١ :٦٤
* رغم أن تقسيم نص الكتاب المقدس إلى فقرات وتقسيمات ليس من الوحي اإللھي ،إال أن تقسيم المقاطع
والفقرات ھي المفتاح لفھم ومتابعة قصد الكاتب األصلي .كل ترجمة معاصرة قامت بتقسيم وتلخيص تقسيمات
الفقرات كما ارتأى الناشر .كل مقطع فيه موضوع ،أو حقيقة ،أو فكرة محورية .وكل طبعة للكتاب المقدس لھا
وجھة نظر خاصة بھا في تقسيم المواضيع .٣٥خالل قراءتك للنص ،أية ترجمة تجد أنھا مناسبة لفھمك لموضوع
وتقسيم اآليات؟
في كل أصحاح عليك أن تقرأ الكتاب المقدس أوالً وأن تحاول أن تحدد موضوعات فقراته .ثم أن تقارن
فھمك بالطبعات الحديثة.
فقط عندما نفھم قصد الكاتب األصلي ،بمتابعة منطقه وطريقة عرضه على مستوى الفقرة ،بذلك نستطيع
أن نفھم الكتاب المقدس.
الكاتب األصلي وحده كتب بوحي إلھي -وليس للقرّاء الحق بأن يغيّروا أو يعدﱢلوا النص .قرّاء الكتاب
المقدس عليھم مسؤولية تطبيق الحق الموحى به على حياتھم ويومھم.
إن المصطلحات التقنية واالختصارات يتم شرحھا وإيضاحھا بشكل كامل في الملحق  ،١و ،٢و٣
حلقة القراءة الثالثة )انظر مدخل الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسير بمثابة دليل دراسة ،بمعنى أن المسؤولية تقع عليك في تفسير الكتاب المقدس .يجب على
كل واحد منا أن يسلك في النور الذي لديه .لك أنت ،والكتاب المقدس ،والروح القدس األولوية في التفسير .يجب
أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلسة واحدة .ح ّدد المواضيع المطروحة )حلقة القراءة رقم  ،٣في مدخل الكتاب( .قارن
تقسيماتك للمواضيع مع ترجمات الكتاب المقدس العربية المألوفة أعاله .إن تقسيم الفقرات ليس من الوحي
اإللھي ،بل ھو مفتاح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
دراسة الكلمات والعبارات:
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٧ -١ :٦٤ :
ت َوتَ ْن ِز ُل!
"١لَ ْيتَ َك تَ ُ
ش ﱡ
ق ال ﱠ
اوا ِ
س َم َ
ْ
ْ
ض َرتِ َك تَتَ َزل َز ُل ال ِجبَا ُل.
ِمنْ َح ْ
ْ
ﱠ
شي َم
َ ٢ك َما تُ ْ
ش ِع ُل النا ُر ال َھ ِ
َوت َْج َع ُل النﱠا ُر ا ْل ِميَاهَ تَ ْغ ِلي
س َمكَ
لِتُ َع ﱢرفَ أَ ْعدَا َءكَ ا ْ
ض َرتِكَ .
لِت َْرتَ ِع َد األُ َم ُم ِمنْ َح ْ
صنَعْتَ َم َخا ِوفَ لَ ْم نَ ْنت َِظ ْرھَا نَزَ ْلتَ .
ِ ٣حينَ َ
 - 35في الجدول أع اله ،أخ ذنا تق سيمات وعن اوين الفق رات والمواض يع الموج ودة ف ي أش ھر الترجم ات العربي ة المنت شرة للكت اب المق دس ،ووض عناھا أم امكم
بطريقة سھلة تساعد على فھم كل أصحاح من ھذا السفر] .المترجم[.
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ض َرتِكَ .
ت ا ْل ِجبَا ُل ِمنْ َح ْ
تَ َز ْل َزلَ ِ
ص ُغوا.
س َم ُعوا َولَ ْم يُ ْ
َ ٤و ُم ْن ُذ األَ َز ِل لَ ْم يَ ْ
صنَ ُع ِل َمنْ يَ ْنت َِظ ُرهُ.
لَ ْم تَ َر َع ْينٌ إِلَھا ً َغ ْي َر َك يَ ْ
صانِ َع ا ْلبِ ﱠر.
٥تُالَقِي ا ْلفَ ِر َح ال ﱠ
ُ
الﱠ ِذينَ يَ ْذ ُك ُرونَكَ فِي ط ُرقِ َك.
س َخ ْطتَ إِ ْذ أَ ْخطَأْنَا.
ھَا أَ ْنتَ َ
ص.
ِھ َي إِلَى األَبَ ِد فَنَ ْخلُ ُ
س
َ ٦وقَ ْد ِ
ص ْرنَا ُكلﱡنَا َكنَ ِج ٍ
َ
ال بِ ﱢرنَا
َو َكثَ ْو ِ
ب ِع ﱠد ٍة ُك ﱡل أ ْع َم ِ
َ
َ
ْ
يح ت َْح ِملُنَا.
َوقَ ْد َذبُلنَا َك َو َرق ٍة َوآثا ُمنَا َك ِر ٍ
س ِم َك
س َمنْ يَ ْدعُو بِا ْ
َ ٧ولَ ْي َ
س َك بِ َك
أَ ْو يَ ْنتَبِهُ لِيَتَ َم ﱠ
ألَنﱠ َك َح َج ْبتَ َو ْج َھ َك َعنﱠا
ب آثَا ِمنَا".
َوأَ َذ ْبتَنَا ِب َ
سبَ ِ
 .١ :٦٤أول بيتين لھما نفس طابع أش  ١٩ :٦٣في النص الماسوري .ھناك سلسلة من األفعال التامة من أش
 ١٨ :٦٤إلى .١٩
الرب ،الذي يسكن في األعالي" ،يشق" ) Qalتام  ، BDB 902, KB 114،أش ٤ :٣٤؛ رؤ  (١٤ :٦الغالف
الجوي لألرض )أس السماوات ،تك .(١ :١
إذ يدنو الخالق فإن الخليقة ترتعد ) Niphalتام] BDB 272, KB 272 ،ھذه الصيغة ترد ھنا فقط وفي قض :٥
 ،٥التي ھي تسبحة/نشيد دبورة على ھزيمة حاصور وجيشھا[ ،أش ٢ :٦٤؛ مز ١٥ -٧ :١٨؛ ٨ :٦٨؛ :٧٧
١٨؛ (٥ :١٤٤
من أجل "السماوات" انظر الموضوع الخاص التالي.
موضوع خاص :السموات
في العھد القديم ،تأتي كلمة "السماء" عادة بصيغة جمع )أي السماوات.(BDB 1029 ،shamayim ،
الكلمة العبرية تعني "العل ّو" .إذ أن ﷲ يسكن في العالء .ھذه الفكرة تعكس قداسة وسمو ﷲ.
في تك  ١ :١يأتي الجمع في "السماوات واألرض" من النظرة إلى أن ﷲ يخلق ) (١الغالف الجوي فوق ھذه
الكوكب أو ) (٢كطريقة لإلشارة إلى كل ما في الكون )الروحي والمادي( .ومن ھذا الفھم األساسي كان يستشھد
ببقية النصوص على أنھا تشير إلى مستويات في السماء" :سماء السماوات" )مز  (٣٣ :٦٨أو "السماء وسماء
السماوات" )تث ١٤ :١٠؛  ١مل ٢٧ :٨؛ نح ٦ :٩؛ مز  .(٤ :١٤٨كان الربّانيون يعتقدون أن ھناك:
 -١سماوان )انظر (R. Judah, Hagigah 12b
 -٢ثالث سماوات ) Test. Levi 2-3; Ascen.على أش ٧ -٦؛ مدراش تيھيليم Midrash Tehillim
على مز (١ :١١٤
 -٣خمس سماوات )باروخ الثالث(
 -٤سبع سماوات ) R. Simonb.Lakish؛  ٢أخنوخ ٨؛  Ascen.على أش (٧ :٩
 -٥عشر سماوات ) ٢أخنوخ ٣ :٢٠ب؛ (١ :٢٢
ً
كانت الغاية من كل ھذه ھي إظھار انفصال ﷲ عن الخلق المادي و/أو سم ّوه .العدد األكثر شيوعا للسماوات
في اليھودية الربّانية كان سبعةً .يقول  ، A. Cohenفي ) Everyman’s Talmudص ،(٣٠ .أن ھذا كان
مرتبطا ً بالكواكب الفلكية السبع ،ولكن أعتقد أنھا تشير إلى العدد سبعة على أنه عدد الكمال )عدد أيام الخلق كان
سبعة بما فيھا يوم استراحة الرب في تك .(٢ :٢

٢٥٧

يذكر بولس في  ٢كور  ٢ :١٢السماء "الثالثة" )وباليونانية  (ouranosكطريقة لتعريف حضور ﷲ
الشخصي الجليل .فقد كان لبولس مواجھة شخصية مع ﷲ.
" ٢ :٦٤النﱠا ُر" .انظر الموضوع الخاص على أش .١٤ :٤٧
 الحظ أن ھدف الرب ھو أن يُعرف اسمه وأن ترتعد األمم )بالتوبة على ما يرجو ،مز ٥ -١ :٩٩؛ إر :٣٣
.(٩
٣ :٦٤
سميث/فاندايك-البستاني
كتاب الحياة
الكتاب الشريف
يقول " JPSOAأمور عجيبة".
ً
الكلمة العبرية ) Niphal ،BDB 431, KB 432اسم فاعل( تعني حرفيا "خوف" ،ولكن في ھذه الصيغة يمكن
أن تشير إلى معجزات الرب المھيبة المر ّوعة التي صنعھا ألجل إسرائيل )تث ٢١ :١٠؛  ٢صم ٢٣ :٧؛  ١أخ
٢١ :١٧؛ مز ٦ -٥ ،٣ :٦٦؛ ٢٢ :١٠٦؛ .(٦ :١٤٥
في مز  ١٤ :١٣٩ھنالك العديد من الكلمات العبرية مستخدمة في موازاة.
 -BDB 431مخيف
-١
 BDB 811و -810عجيب
-٢
انظر الموضوع الخاص أدناه.
" َم َخا ِوفَ "
"أَ ْع َماالً ُم ِخيفَةً"
"أَ ْع َماالً َر ِھيبَةً"

موضوع خاص :ال َع َجب )/(!-5األمور العجيبة
ھذه الكلمة ) (BDB 810تدل على أعمال ال يستطيع البشر تحقيقھا أو حتى تفسيرھا ،أعمال تثير
العجب والخشية )تك ١٤ :١٨؛ إر ٢٧ ،١٧ :٣٢؛ زك .(٦ :٨
الفعل:
 -١الخروج ،خر ٢٠ :٣؛ ١٠ :٣٤؛ مي ١٥ :٧
 -٢الضربات ،تث ٥٩ :٢٨
 -٣عبور األردن ،يش ٥ :٣
 -٤أحداث ماضية مع ﷲ ،قض ١٣ :٦؛  ١أخ ٢٤ ،١٢ ،٩ :١٦؛ نح ١٧ :٩
 -٥والدة َش ْم ُشون ،قض ١٩ :١٣
 -٦محبة داود ليُونَاثَان ٢ ،صم ٢٦ :١
 -٧يُستخدم غالبا ً في أيوب٩ :٥ ،؛ ١٠ :٩؛ ١٦ :١٠؛ ١٤ ،٥ :٣٧؛ ٣ :٤٢
 -٨اثنان وثالثون مرة في المزامير
 -٩مشورة الربّ  ،أش ٢٩ :٢٨
 -١٠أعمال الربّ  ،أش ) ١٤ :٢٩مرتين(؛ يوء ٢٦ :٢
االسم:
 -١الخروج ،خر ١١ :١٥؛ مز ١٤ ،١١ :٧٧؛ ١٢ :٧٨
 -٢في عالقة مع األموات ،مز ١٢ ،١٠ :٨٨
 -٣السماء تعظّم أعمال الرب ،مز ٥ :٨٩
 -٤شرائع الربّ  ،مز ١٢٩ :١١٩
 -٥مسيّا الربّ  ،أش ٦ :٩
 -٦أعمال الرب ،أش ١ :٢٥؛ ١٤ :٢٩
 -٧األعمال في آخر األزمنة ،دا ٦ :١٢

٢٥٨

يتصرف ﷲ بطرق مقتدرة افتدائية ليعلن نفسه ألسمى مخلوقاته )البشر( .إنه يريدھم أن يعرفوه وأن
يؤمنوا به .أعماله ھي إعالن ،وتدوين تلك األعمال ھو وحي ،وفھم تلك األعمال ھو تنوير .الربّ يريد أن يعرفه
العالم.
 .٤ :٦٤المسألة التفسيرية ھنا ھي َمن ھؤالء الذين يجري الحديث عنھم.
شعب إسرائيل
-١
األمناء العائدون
-٢
األمم )أش (٢ :٦٤
-٣
البند  ٢والبند  ٣معا ً
-٤
 "إِل ًھا َغ ْي َر َك" .انظر الموضوع الخاص :التوحيد على أش .١٤ :٤٠
صنَ ُع ."....الكلمة ھي "يعمل" ) Qalناقص  .( BDB 793, KB 889،ھذه تش ّكل تمييزاً الھوتيا ً بين
 "يَ ْ
الرب واألصنام .فھم ال يستطيعون أن يروا ،ويسمعوا ،ويعملوا ،ويتكلموا ،أما ھو فيستطيع ويفعل.
 "لِ َمنْ يَ ْنت َِظ ُرهُ" .تصف ھذه الشخص الذي يتمتع باإليمان .فھو ينتظر ) Pielاسم فاعل BDB 314, KB ،
 .(313ھذه الكلمة لھا داللة المعنى "الرجاء ،االتكال ،االنتظار" )أش ١٧ :٨؛ ١٨ :٣٠؛ حب  .(٣ :٢جذر
آخر ) (BDB 875 Iيُترجم أيضا ً بكلمة "ينتظر" ولكن ليس له نفس المغزى الالھوتي )أش ٩ :٢٥؛ ٨ :٢٦؛
٣١ :٤٠؛ مز ٣ :٢٥؛ ١ :٤٠؛ ١٠٣؛ ٥؛ أم .(٢٢ :٢٠
" ٥ :٦٤تُالَ ِقي ."....الفعل ) Qalتام  ( BDB 803, KB 910،في ھذا السياق يدل على مواجھة أو لقاء ألجل
الشركة و/أو اللطف.
الحظ نوع الناس الذين يالقيھم الرب.
ْالفَ ِر َح الصﱠانِ َع ْالبِ ﱠر
-١
ْ
ﱠ
ُ
ُ
َ
-٢
ك فِي ط ُرقِكَ
ال ِذينَ يَذكرُون َ
ھذان متوازيان )انظر الملحق األول :الشعر العبري(.
 األبيات  ٥ -٣تطرح سؤاالً في محله .إسرائيل شعب خالف العھد .ھل يمكن لشعب خاطئ أن "يخلص" )أي،
"يُحرﱠر"(BDB 446, KB 448 ،
من التبعات الجسدية للخطيئة
-١
من التبعات الروحية للخطيئة
-٢
أود أن أومن أن "نعم ،نعم ،نعم" )أش  .(٩ -٨ :٦٤ولكن وحدھا الرحمة اإللھية والنعمة )ھذا األصحاح
صالة لكي يتدخل الرب( تستطيع فعل ذلك )يُنصح بالترجمة في  ، UBS Text Projectص .(١٦٤ .إن
التبعات في تكوين  ٣صاعقة وقاسية.
ولكن ،في ھذا السياق )أي ،أش  (٧ -٤ :٦٤ال تتعلق ھذه اآلية بالفداء بل بالدينونة )أش  ١٢ -٨ :٦٤ھي
صرخة تطلب الرحمة( .لقد خطئ إسرائيل في الماضي وفي الحاضر .إن قُبل ھذا على أنه المعنى فعندھا
يتوجب تغيير معنى الفعل "خلص" )ונושע  ( BDB 446, KB 448،إلى "أما نحن فأشرار" )ונשע ،
 ، UBS Text Projectص١٦٣ .؛  ، NET Bibleالبند  ،١٦ص.(١٢٨٣ .

َ
َ
ُ
ص"
سميث/فاندايك-البستاني
" ِھ َي إِلَى األبَ ِد فنَ ْخل ُ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ً
ً
كتاب الحياة
ص"
" َز َمانا ط ِويال ،ف َكيْفَ لِ ِمثلِنا أنْ يَخل َ
ُ
ْ
ْ
َ
يم ،فَ َكيْفَ نَ ْن ُجو؟"
د
ق
ل
ا
ذ
ن
م
"
الشريف
الكتاب
ِ ِ
ُ
"لذا نجونا"
الترجمة السبعينية
النص الماسوري ليس أكيداً .ويقترح ) (ABتنقيحا ً أو تصحيحيا ً يطال حرفين صامتين فتصبح العبارة" :بعد أن
تمردنا مطوالً" )ص.(١٩٠ .

٢٥٩

 .٧ -٦ :٦٤الحظ تبعات الخطيئة.
صرْ نَا ُك ﱡلنَا -الخطيئة شملت الجميع )رو ٢٣ ،١٨ -٩ :٣؛ ٣٢ :١١؛ غل (٢٢ :٣
-١
ِ
َ
َ
س )(BDB 379
ج
ن
ك
٢
ِ ٍ
-٣
ال بِرﱢ نَا )قماش الطمث ،BDB 723 ،ال (٢٤ -١٩ :١٥
َكثَوْ ِ
ب ِع ﱠد ٍة ُكلﱡ أَ ْع َم ِ
ْ
َذبُلنَا ) Qal ،BDB 614, KB 663ناقص ،أش ٣٠ :١؛ َ (٤ :٣٤ك َو َرقَ ٍة
-٤
يح تَحْ ِملنَاُ
َ
-٥
آثا ُمنَا َك ِر ٍ
َ
ْ
ْ
ُ
ْس َمن يَدعو بِاس ِْم الرب )أي يعبده(.
-٦
َولي َ
يتفاعل الرب مع ھذه المأساة ألناس العھد الخاطئين ،بطريقة تعزز وتُوضح شخصه الذاتي.
َح َجبْتَ َوجْ ھَكَ َعنﱠا )أش ١٥ :١؛ ٨ :٥٤؛ تث (١٨ :٣١
-١
َ
أسلمتَنا ) النص الماسوري يقول "أ َذ ْبتَنَا" ( BDB 556, KB 555،لش ّدة )أي تبعات( آثامنا )ھذه
-٢
موازاة الھوتية لرو .(٢٨ ،٢٦ ،٢٤ :١
ھذه اآليات بمثابة اعتراف .ما من سبب يُلزم ﷲ بأن يغفر/ينسى ،إال أنه يفعل ذلك )أش  .(٧ -٦ :٥٥العھد
الجديد ھو في المنظار ھنا )إر ٣٤ -٣١ :٣١؛ حز  .(٣٨ -٢٢ :٣٦الرب سيتعامل معھم )أي بني إسرائيل(
ومع كل البشر بطريقة جديدة تستند إلى شخصه ،وأعماله ،ومقاصده ،ومن خالل ابنه وروحه القدوس.
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١٢ -٨ :٦٤ :
"َ ٨واآلنَ يَا َر ﱡب أَ ْنتَ أَبُونَا.
نَ ْحنُ ال ﱢ
طينُ َوأَ ْنتَ َجا ِبلُنَا َو ُك ﱡلنَا َع َم ُل يَ َد ْي َك.
ْ
س َخ ِط يَا َر ﱡب
٩الَ تَ ْ
س َخط ُك ﱠل ال ﱠ
َ
ْ
َ
اإلث َم إِلى األبَ ِد.
َوالَ ت َْذ ُك ِر ِ
ش ْعبُكَ ُك ﱡلنَا.
ھَا ا ْنظُ ْرَ .
ارتْ بَ ﱢريﱠةً.
ص َ
ْسكَ َ
ُ ١٠مدُنُ قُد ِ
ُ
شة ً
وح َ
صا َرتْ بَ ﱢريﱠةً َوأو ُر َ
شلِي ُم ُم َ
ص ْھيَ ْونُ َ
ِ
ْسنَا َو َج َمالِنَا
١١بَ ْيتُ قُد ِ
َح ْي ُ
سبﱠ َح َك آبَا ُؤنَا
ث َ
ق نَا ٍر
صا َر َح ِري َ
قَ ْد َ
صا َرتْ َخ َرابا ً
َو ُك ﱡل ُم ْ
شتَ َھيَا ِتنَا َ
١٢أَألَ ْج ِل َھ ِذ ِه تَت ََجلﱠ ُد يَا َر ﱡب؟
س ُكتُ َوتُ ِذلﱡنَا ُك ﱠل ﱢ
الذ ﱢل؟"
أَتَ ْ
 .١٢ -٨ :٦٤ھذه صالة رجاء يرفعونھا إلى الرب كي يتذكر عھده وليس خطايا أوالده.
أَ ْنتَ أَبُونَا )انظر الموضوع الخاص على أش (١٦ :٦٣
-١
َ
ت َجابِلنَاُ
أ ْن َ
-٢
ﱡ
ُ
ك )أش ١٦ :٢٩؛ .(٩ :٤٥
-٣
كلنَا َع َم ُل يَ َد ْي َ
 .٩ :٦٤ھناك سلسلة من األوامر بشكل طلبات صالة.
الَ تَ ْسخ ْ
َط ُك ﱠل الس ْﱠخ ِط Qal -ناقص )ُ (BDB 893, KB 1124مستخدم في صيغة األمر ،أش :٥٤
-١
٨ -٧
َ
ْ
ُ
َ
اإلث َم إِلى األبَ ِد Qal -ناقص )ُ (BDB 269, KB 269مستخدم في صيغة األمر ،أش :٤٣
-٢
الَ ت َْذك ِر ِ
٢٥
ك ُك ﱡلنَا Hiphil -أمر )(BDB 613, KB 661
-٣
ھَا ا ْنظُرْ َ .ش ْعبُ َ
كل ھذه مشابھة ألش ١٧ -١٦ :٥٧؛ مز .١٤ -٨ :١٠٣
 .١١ -١٠ :٦٤كل األفعال ھنا تا ّمة )"صار" يُستخدم أربع مرات( .إنھا تصف الدمار الكامل الناتج عن غضب
الرب.

٢٦٠

-١
-٢
-٣
-٤

ت بَرﱢ يﱠةً
صا َر ْ
ُم ُد ُن فلسطين َ
وح َشةً
أُو ُر َشلِي ُم ُم َ
ار )أي ،بابل عام  ٥٨٦ق.م .وتيطس عام  ٧٠م(.
صا َر َح ِري َ
الھيكل َ
ق نَ ٍ
صا َر ْ
ت َخ َرابًا
ُكلﱡ ُم ْشتَھَيَات بني إسرائيل َ

 .١٢ :٦٤شعب ﷲ يصرخ طالبا ً الحفظ والرحمة .إنھم يبكون ويطلبون أن يُوقف ﷲ عقابه لھم وأن يأتي إليھم
من جديد.

٢٦١

Isaiah 65
أشعياء ٦٥
تقسيم المقاطع والفقرات في الترجمات الحديثة
العربية المشتركة
الكتاب الشريف
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
عقاب المتمردين
الشعب العنيد
ص
الدينونة والخالص
إسرائيل شعب عا ٍ
١٦ -١ :٦٥
١٦-١ :٦٥
٢٥ -١ :٦٥
١٦ -١ :٦٥
الجديدة خليقة جديدة
السماء
سماوات جديدة وأرض جديدة
واألرض الجديدة
٢٥ -١٧ :٦٥
٢٥ -١٧ :٦٥
٢٥ -١٧ :٦٥
* رغم أن تقسيم نص الكتاب المقدس إلى فقرات وتقسيمات ليس من الوحي اإللھي ،إال أن تقسيم المقاطع
والفقرات ھي المفتاح لفھم ومتابعة قصد الكاتب األصلي .كل ترجمة معاصرة قامت بتقسيم وتلخيص تقسيمات
الفقرات كما ارتأى الناشر .كل مقطع فيه موضوع ،أو حقيقة ،أو فكرة محورية .وكل طبعة للكتاب المقدس لھا
وجھة نظر خاصة بھا في تقسيم المواضيع .٣٦خالل قراءتك للنص ،أية ترجمة تجد أنھا مناسبة لفھمك لموضوع
وتقسيم اآليات؟
ً
في كل أصحاح عليك أن تقرأ الكتاب المقدس أوال وأن تحاول أن تحدد موضوعات فقراته .ثم أن تقارن
فھمك بالطبعات الحديثة.
فقط عندما نفھم قصد الكاتب األصلي ،بمتابعة منطقه وطريقة عرضه على مستوى الفقرة ،بذلك نستطيع
أن نفھم الكتاب المقدس.
الكاتب األصلي وحده كتب بوحي إلھي -وليس للقرّاء الحق بأن يغيّروا أو يعدﱢلوا النص .قرّاء الكتاب
المقدس عليھم مسؤولية تطبيق الحق الموحى به على حياتھم ويومھم.
إن المصطلحات التقنية واالختصارات يتم شرحھا وإيضاحھا بشكل كامل في الملحق  ،١و ،٢و٣
حلقة القراءة الثالثة )انظر مدخل الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسير بمثابة دليل دراسة ،بمعنى أن المسؤولية تقع عليك في تفسير الكتاب المقدس .يجب على
كل واحد منا أن يسلك في النور الذي لديه .لك أنت ،والكتاب المقدس ،والروح القدس األولوية في التفسير .يجب
أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلسة واحدة .ح ّدد المواضيع المطروحة )حلقة القراءة رقم  ،٣في مدخل الكتاب( .قارن
تقسيماتك للمواضيع مع ترجمات الكتاب المقدس العربية المألوفة أعاله .إن تقسيم الفقرات ليس من الوحي
اإللھي ،بل ھو مفتاح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
تبصرات حول السياق:
ﱡ
ھذان األصحاحان األخيران محتويان في وحدة أدبية واحدة في أشعياء ،تبدأ من األصحاح  ٥٦إلى
أ-
ً
ً
ً
ً
 .٦٦يمكن وصفھا بأنھا تميز "يوما جديدا" أو "دھرا جديدا".
كان أنبياء العھد القديم يستخدمون حوادث آنية في عصرھم ليلقوا ظالً على أحداث مستقبلية .عودة
ب-
المسبيين تبدو كأنھا إلقاء ظل على العودة الروحية لكل خليقة ﷲ البشرية إلى الشركة التي كانت مع
آدم في عدن )انظر الموضوع الخاص على أش .(١٥ :٤٠
 - 36في الجدول أع اله ،أخ ذنا تق سيمات وعن اوين الفق رات والمواض يع الموج ودة ف ي أش ھر الترجم ات العربي ة المنت شرة للكت اب المق دس ،ووض عناھا أم امكم
بطريقة سھلة تساعد على فھم كل أصحاح من ھذا السفر] .المترجم[.
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ج -لعل أشعياء  ٦٥ھي استجابة لصالة أشعياء الجماعية طلبا ً للمعونة والرحمة المدونة في أش -٧ :٦٣
 .١٢ :٦٤جواب ﷲ األساسي ھي أنه كان دائما ً على أُھبة االستعداد )أش  ،(٧ -٦ :٥٥ولكن شعبه كان دائماً
ينحو عنه )أش .(٥ :٦٥
د -من الالفت جداً أن بولس يستخدم أش  ٢ -١ :٦٥في رو  .٢١ -٢٠ :١٠يفسر بولس أش  ١ :٦٥على أنھا
إشارة إلى األمم وأش  ٢ :٦٥على أنھا إشارة إلى اليھود .في السياق يبدو أن كالھما مرتبطان ببني يھوذا
العائدين في عھد عزرا ونحميا .ولكن أش ١ :٦٥د ،التي تحتوي عبارة "ألُ ﱠم ٍة لَ ْم تُ َس ﱠم بِا ْس ِمي" يمكن أن تشير
إلى اليھود ما لم تُستخدم بطريقة من الوثنية التھكمية الساخرة نوعا ً ما.
ھـ -الصحاح  ٦٥أيضا ً فريد في النبوءة ألنه يأخذ فكرة الجسدانية إلى دنيا التجاوب الفردي .المجموعتان
يمكن أن نراھما بوضوح في أش ١٠ :٦٥ج و١١أ .ﷲ سيمايز في الشعب بين أولئك الذين يعرفونه وأولئك
الذين يرفضونه )حز ٢١ -١ :١٨؛ ٢٠ -١٠ :٣٣؛ وإر .(٣٠ -٢٩ :٣١
و -يشكل األصحاح  ٦٥قمة التأكيد الفريد عند أشعياء على محبة ﷲ العالمية واشتماله لألمم في مخططاته
)أش ٤ -٢ :٢؛ ٦ :٤٢؛ ٦ :٤٩؛ ٥ -٤ :٥١؛ ٧ :٥٦؛  .(٣ ،١ :٦٠بل إنه يمضي بعيداً جداً ليقول أن ﷲ
حتى سيُك ّرس كھنة والويين من األمم )أش  .(٢١ :٦٥ھذا أمر بالغ األھمية على ضوء النتائج الواضحة من
التوحيد اليھودي ودعوة إبراھيم في تك  ،٣ -١ :١٢والتي تشمل أيضا ً كل العالم )انظر الموضوع الخاص
على أش .(١٥ :٤٠
ز -من المفاجئ أن ھذا الدھر التدبيري الجديد يُوصف بدون تلميح إلى المسيّا الذي يتحدث عنه أشعياء،
األصحاحان  ٩و.١١
دراسة الكلمات والعبارات:
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٧ -١ :٦٥ :
سأَلُوا.
ص َغ ْيتُ إِلَى الﱠ ِذينَ لَ ْم يَ ْ
"١أَ ْ
ُو ِجدْتُ ِمنَ الﱠ ِذينَ لَ ْم يَ ْطلُبُو ِني.
س ِمي.
س ﱠم ِبا ْ
قُ ْلتُ َ » :ھئَنَ َذا َھئَنَ َذا« ألُ ﱠم ٍة لَ ْم تُ َ
ب ُمتَ َم ﱢر ٍد
ي طُو َل النﱠ َھا ِر إِلَى َ
س ْطتُ يَ َد ﱠ
٢بَ َ
ش ْع ٍ
َ
ْ
َ
َ
ح َو َرا َء أف َكا ِر ِه.
يق غ ْي ِر َ
َ
سائِ ٍر فِي ط ِر ٍ
صالِ ٍ
ُ
ب يُ ِغيظنِي بِ َو ْج ِھي.
َ ٣
ش ْع ٍ
ْ
ْ
ﱠ
ً
ت
ا
ن
ج
ل
ا
ي
ف
ح
ب
ذ
ي
ا
م
َ ِ
دَائِ َ َ ُ ِ
اآلج ﱢر.
َويُبَ ﱢخ ُر َعلَى ُ
س فِي ا ْلقُبُو ِر
٤يَ ْجلِ ُ
ْ
َويَبِيتُ فِي ال َمدَافِ ِن.
يَأْ ُك ُل لَ ْح َم ا ْل ِخ ْن ِزي ِر
س ٍة.
َوفِي آنِيَتِ ِه َم َر ُ
وم نَ ِج َ
ق لُ ُح ٍ
٥يَقُو ُل» :قِفْ ِع ْن َد َك.
َس ِم ْنكَ «.
الَ تَدْنُ ِمنﱢي ألَنﱢي أَ ْقد ُ
َھ ُؤالَ ِء د َُخانٌ فِي أَ ْنفِي.
نَا ٌر ُمتﱠقِ َدةٌ ُك ﱠل النﱠ َھا ِر.
٦ھَا قَ ْد ُكتِ َب أَ َما ِمي.
س ُكتُ بَ ْل أُ َجا ِزي.
الَ أَ ْ
ضنِ ِھ ْم
أُ َجا ِزي فِي ِح ْ
٧آثَا َم ُك ْم َوآثَا َم آبَائِ ُك ْم َمعا ً
قَا َل ال ﱠر ﱡب
ال
الﱠ ِذينَ بَ ﱠخ ُروا َعلَى ا ْل ِجبَ ِ
َو َعيﱠ ُرونِي َعلَى اآل َك ِام
ضنِ ِھ ْم".
فَأ َ ِكي ُل َع َملَ ُھ ُم األَ ﱠو َل فِي ِح ْ
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س ْ
ب ُمتَ َم ﱢر ٍد" .ﷲ دائما ً يأخذ المبادرة في المسائل الروحية )يو ،٤٤ :٦
ي طُو َل النﱠ َھا ِر إِلَى َ
طتُ يَ َد ﱠ
" ٢ :٦٥بَ َ
ش ْع ٍ
ّ
 .(٦٥حتى في ھذا السياق يسمح بأن يجده اليھود واألمم المتمردون كليھما .ھذه اآليات االفتتاحية تذكرني
باألصحاح  ١١في رسالة رومية.
 "ھأَنَ َذا ،ھأَنَ َذا" .التكرار ھنا ھو للتأكيد .ھذه كلمات في عبارة اصطالحية عبارية تدل على الوفرة أو اإلتاحة
)أش  .(٨ :٦ﷲ دائم متوافر وحاضر ولكن شعبه ال يتجاوبون )"اسألوا"" ،اطلبوا"(.
س ِمي" .تشير ھذه في السياق إما إلى ) (١الشعب اليھودي الذي راح يطلب األصنام،
س ﱠم ِبا ْ
 "ألُ ﱠم ٍة لَ ْم تُ َ
وخاصة آلھة الخصب ،أو إلى ) (٢األمم )رو  .(٢١ -٢٠ :١٠فكرة التسمية باسم أحدھم ھي فكرة التجاوب
معھم .يستخدم بولس ھذه الفكرة نفسھا في الدعوة باسم الرب في رو ) ١٣ -٩ :١٠أع ٥٩ :٧؛ ٢١ ،١٤ :٩؛
١٦ :٢٢؛  ١كور ٢ :١؛  ٢تيم  .(٢٢ :٢وكان ھذا يُعتبر عمل ثقة واتكال على الرب وعبادة له.
موضوع خاص :اسم الرب
كانت ھذه عبارة مألوفة في العھد الجديد للداللة على الحضور الشخصي والقوة الفعالة المثلث األقانيم
في الكنيسة لم تكن وصفة سحرية بل مناشدة تلتمس شخص ﷲ.
غالبا ً ما تشير ھذه العبارة إلى يسوع كرب )فيل .(١١ :٢
 -١عند اعتراف المرء بإيمانه بيسوع في المعمودية )رو ١٣ -٩ :١٠؛ أع ٣٨ :٢؛ ١٦ ،١٢ :٨؛ ٤٨ :١٠؛
٥ :١٩؛ ١٦ :٢٢؛  ١كور ١٥ ،١٣ :١؛ يع .(٧ :٢
 -٢عند طرد األرواح )مت ٢٢ :٧؛ مر ٣٨ :٩؛ لو ٤٩ :٩؛ ١٧ :١٠؛ أع .(١٣ :١٩
 -٣في الشفاءات )أع ١٦ ،٦ :٣؛ ١٠ :٤؛ ٣٤ :٩؛ يع .(١٤ :٥
 -٤خالل عمل الخدمة )مت ٤٢ :١٠؛ ٥ :١٨؛ لو .(٤٨ :٩
 -٥في زمن التلمذة الكنسية )مت .(٢٠ -١٥ :١٨
 -٦خالل الكرازة لألمم )لو ٤٧ :٢٤؛ أع ١٥ :٩؛ ١٧ :١٥؛ رو .(٥ :١
 -٧في الصالة )يو ١٤ -١٣ :١٤؛ ١٦ ،٢ :١٥؛ ٢٣ :١٦؛  ١كور .(٢ :١
 -٨كطريقة لإلشارة إلى المسيحية )أع ٩ :٢٦؛  ١كور ١٠ :١؛  ٢تيم ١٩ :٢؛ يع ٧ :٢؛  ١بط .(١٤ :٤
أيا ً كان ما نفعله سواء في إعالن اإلنجيل ،أو الخدمة ،أو تقديم المساعدة ،أو الشفاء ،أو طرد األرواح ،الخ،.
فإننا نفعل ذلك بشخص الرب ،وقوته ،وتدبيره -باسم الرب.
ب ُمتَ َم ﱢر ٍد" .ھذه استعارة وصفية تجسيدية )انظر الموضوع الخاص
ي طُو َل النﱠ َھا ِر إِلَى َ
س ْطتُ يَ َد ﱠ
" ٢ :٦٥بَ َ
ش ْع ٍ
على أش  (٢ :٤١تُظھر كثافة وصراحة محبة ﷲ )رو  .(٢١ :١٠عادةً ما تكون إيماءة إلى الصالة ولكنھا ھنا
عالمة ترحيب.
ح َو َرا َء أَ ْف َكا ِر ِه" .اآليات التالية فيھا قائمة بالجوانب العديدة المتنوعة في العبادة
سائِ ٍر فِي طَ ِريق َغ ْي ِر َ
" َ
صالِ ٍ
ً
ً
الوثنية التي تميز الشعب اليھودي .يصعب علينا جدا في ھذه الحقبة التاريخية أن نفھم كال من ھذه الجوانب
بالتفصيل )أش  .(٧ -٣ :٦٥يقول البعض أنھم كانوا منغمسين في عبادة الجنّات التي تُذكر في أش  ،٣ :٦٥بينما
يُفرق آخرون بين المجموعات .ما ھو واضح ھو أن شعب ﷲ كان قد ارتد إلى آلھة أخرى .فيما يلي الئحة
بسمات ھذه الممارسات الوثنية التي كان الشعب يقوم بھا.
ت
 -١يَ ْذبَ ُح فِي ْال َجنﱠا ِ
 -٢يُبَ ﱢخ ُر َعلَى اآلجُرﱢ
ُور
 -٣يجْ لِسُ فِي ْالقُب ِ
 -٤يَ ِب ُ
يت فِي ْال َمدَافِ ِن
ْ
ْ
ْ
ير
 -٥يَأ ُك ُل لَحْ َم ال ِخن ِز ِ
 -٦يض ُع فِي آنِيَتِ ِه َم َر ُ
ُوم ن َِج َس ٍة
ق لُح ٍ
ال
 -٧بَ ﱠخرُوا َعلَى ْال ِجبَ ِ
َ -٨عيﱠرُو ِني َعلَى اآل َك ِام
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َ -٩رتﱠبُوا لِل ﱠس ْع ِد األَ ْكبَ ِر َمائِ َدةً ،أش ١١ :٦٥
وجةً
َ -١٠مألُوا لِل ﱠس ْع ِد األَصْ َغ ِر َخ ْمرًا َم ْم ُز َ
ب يُ ِغيظُ ِني ِب َو ْج ِھي" .ھذه استعارة عبرية تشير إلى دفاع متكرر وصريح عن ﷲ .لقد صارت
َ " ٣ :٦٥
ش ْع ٍ
ً
العبادة الوثنية منتشرة جدا أو مقبولة حتى أنھا ما عادت مخفية أو محتجبة.
ت" .لسنا متأكدين إن كان ما نراه في أش  ٢٩ :١ھو التبجيل القديم لألشجار أم عبادة
 "يَ ْذبَ ُح فِي ا ْل َجنﱠا ِ
مخصصة لتكون في بيئة من الجنائن )أش .(١٧ :٦٦
اآلج ﱢر" .لقد تم االقتراح بأن كلمة "اآل ُج ﱢر" يمكن ببساطة أن تشير إلى:
 "يُبَ ﱢخ ُر َعلَى ُ
 -١مذبح مصنوع من حجارة مقطوعة )ال (٢٥ -٢٤ :٢٠
 -٢أعمدة ھياكل عبادة بعل )ال (١ :٢٦
 -٣آجُر السقف المرتبط بعبادة اآللھة النجمية البابلية
 -٤مذابح البخور )انظر  ، IVP Bible Background Commentary: OTص.(٦٤٠ .
ھذه االحتماالت المتعددة تُظھر أننا ببساطة ال نعرف ما معنى ھذه الكلمة.
س فِي ا ْلقُبُو ِر" .تبدو ھذه نوعا ً من العبادة أو التواصل مع األموات ،وربما استحضار أرواح أو
" ٤ :٦٥يَ ْجلِ ُ
عبادة األسالف )تث .(١٢ -١٠ :١٨
 "يَ ِبيتُ فِي ا ْل َمدَافِ ِن" .الكلمة العبرية التي تُترجم "أماكن سرّية" )) (BDB 665وھنا في العربية تُترجم
"مدافن"( تعني حرفيا ً "يراقب"" ،يحرس" ،أو "يحفظ" ولكن ھنا يبدو أنھا تشير إلى شيء سري أو س ّر.
-١
ت ،أش ٦ :٤٨
َم ْخفِيﱠا ٍ
مدافن ،أش ٤ :٦٥
-٢
خبيثة القلب ،أم ١٠ :٧
-٣
ليس لدينا في الواقع أدنى فكرة عن معنى ھذه الكلمة ولكن يبدو أنھا تتعلق بفنون عبادية بطريقة ما.
س ٍة" .يرى المفسرون عادة أن ھذه األعمال مترابطة مع
 " يَأْ ُك ُل لَ ْح َم ا ْل ِخ ْن ِزي ِرَ ،وفِي آنِيَتِ ِه َم َر ُ
وم نَ ِج َ
ق لُ ُح ٍ
بعضھا البعض رغم أن ھذا غير مؤكد .ھذه األعمال ھي انتھاكات لشرائع الطعام عند الالويين )أش .(٧ :١١
كانت الخنازير تُقدم عموما ً كذبائح عند الشعوب المحيطة )النصوص األوغاريتية(.
يحوي النص الماسوري على )ِ " (kethivكسْرة" )פרק  ( BDB 830،ولكن BDBيقترح ) (qereמרק ،
" ،BDB 600 IIحساء دسم" وھذا يتوافق مع مخطوطات البحر الميت والسبعينية والترجوم اآلرامي.
َس ِم ْن َك" .الفعالن األوالن ھما أمر.
" ٥ :٦٥يَقُو ُل :قِفْ ِع ْن َد َك .الَ تَدْنُ ِمنﱢي ألَنﱢي أَ ْقد ُ
قِ ْ
ك Qal -أمر BDB 897, KB 1132،
-١
ف ِع ْن َد َ
الَ تَ ْد ُن ِمنﱢي Qal -ناقص ُ ، BDB 620, KB 670،مستخدمة في صيغة األمر
-٢
الحظ أن ھذين األمرين ھما من عبّاد األوثان )أش  ،(١٢ -١١ ،٧ ،٤ -٢ :٦٥وربما من "كھنتھم".
إنھا تتعلق بـ:
نقل "القداسة" )حز  ،١٩ :٤٤تقليل نوعا ً ما من سلطتھم أو ھيبتھم(
-١
انتقال مع تأثير سلبي محتمل على عامة العباد الوثنيين.
-٢

َ
َ
َس ِم ْن َك"
سميث/فاندايك-البستاني
"ألنﱢي أ ْقد ُ
َ
َ
ْ
َس ِم ْن َك"
كتاب الحياة
"ألنﱢي أقد ُ
َ
َ
ْ
ْ
ﱢ
الكتاب الشريف
َس ِمن َك"
"ألني أقد ُ
"أنا طاھر/مقدّس"
الترجمة البسيطة
يقترح  The UBS Text Projectترتيبا ً مختلفا ً ألحرف العلة فتصبح العبارة بمعنى "ق ّدستُك" ،ولكن
يعطي عبارة النص الماسوري "أنا ق ّدوس ألجلك" نسبة احتمال وموثوقية متوسطة.
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 "ھ ُؤالَ ِء د َُخانٌ فِي أَ ْنفِي ،نَا ٌر ُمتﱠقِ َدةٌ ُك ﱠل النﱠ َھا ِر" .ھذه عبارة اصطالحية تظھر سخط وغضب ﷲ على ھذا
النوع من المواقف والصنيع الوثني.
س ُكتُ بَ ْل أُ َجا ِزي" .فكرة أن شيئا ً يكون "قد ُكتب" ھي استعارة قديمة تشير إلى
" ٦ :٥٦ھَا قَ ْد ُك ِت َب أَ َما ِمي .الَ أَ ْ
ً
ذاكرة ﷲ )سفر األعمال وسفر الحياة ،دا ١٠ :٧ح رؤ  .(١٥ -١٢ :٢٠الحقيقة ھي أن الدينونة ستأتي يوما ما.
ھذه كلمة يحتاج كل البشر أن يسمعوھا .الحظ ما سيفعله الرب.
الَ أَ ْس ُك ُ
ت
-١
أ َُ
ازي
ج
٢
ِ
ُ
ازي فِي ِحضْ ِن ِھ ْم
-٣
أ َج ِ
موضوع خاص :سفرا ﷲ:
أ -بمعنى من المعاني عنوان ھذا الموضوع الخاص يمكن أن يصف
 -١الطبيعة )أي الخليقة ،مز .(٦ -١ :١٩
 -٢الكتابات المقدسة )مز .(١٤ -٧ :١٩
ھذا ما يُبعد من تفكيري أنه سيكون ھناك صراع في نھاية األمر بين العلم واإليمان ،كل الحق
ھو حق ﷲ .أرجو أن تقرأوا تعليقي على تكوين  ١١ -١مجانا ً على الموقع اإللكتروني:
www.freebiblecommentary.org
ب -ھناك سفران مذكوران في الكتاب المقدس )انظر دانيال ١٠ :٧؛ رؤيا .(١٢ :٢٠
 .١الكتاب الذي يحوي كل أسماء األموات من البشر ،الصالحين واألشرار كليھما .بمعنى ما إنھا
استعارة عن ذاكرة ﷲ وأن جميع البشر يوما ً ما سيقدمون حسابا ً إلى خالقھم عن خدمتھم واھتمامھم بعطية الحياة.
أ .مز ٨ :٥٦؛ ١٦ :١٣٩
ب .أشعياء ٦ :٦٥
ج .مالخي ١٦ :٣
د .رؤيا ١٣ -١٢ :٢٠
 .٢السفر الذي فيه قائمة بأسماء أولئك الذين لديھم عالقة إيمان/توبة/طاعة مع الرب/يسوع .ھذه
استعارة تشير إلى ذاكرة ﷲ عن أولئك الذين افتُديوا ونصيبھم السماء.
أ .خروج ٣٣ -٣٢ :٣٢
ب .مز ٢٨ :٦٩
ج .أشعياء ٣ :٤
د .دانيال ١ :١٢
ھـ .فيلبي ٣ :٤
و .عبرانيين ٢٣ :١٢
ز .رؤيا ٥ :٣؛ ٨ :١٣؛ ٨ :١٧؛ ١٥ ،١٢ :٢٠؛ ٢٧ :٢١
ح .مذكورة أيضا ً في أخنوخ األول ٣ :٤٧؛ ٢ -١ :٨١؛ ٢ :١٠٣؛ ٣ :١٠٨
ھذان السفران يصوران أمانة ﷲ لكلمته .فھو يتذكر أولئك الذين يتمردون ويرفضونه؛
وينسى أولئك الذين يتوبون ويؤمنون ويطيعون ويخدمون ويحفظون )انظر مز ١٣ -١١ :١٠٣؛ أشعياء ١٨ :١؛
١٧ :٣٨؛ ٢٥ :٤٣؛ ٢٢ :٤٤؛ ميخا  .(١٩ :٧ھناك تأكيد وافر وثقة كبيرة با الذي ال يتبدل ،الرحوم وشخصه
ووعوده وعنايته وتدبيره .ﷲ جدير بالثقة.
ضنِ ِھ ْم" .استعارة "الحضن" تعني "سأعاقبھم على خطيئتھم" )أي ١١ :٣٤؛ مز ٤ :٢٨؛ أم
 "أُ َجا ِزي فِي ِح ْ
١٢ :٢٤؛ جا ١٤ :١٢؛ إر ١٠ :١٧؛ مت ٢٧ :١٦؛ رو ٦ :٢؛  ١كور ٨ :٣؛  ٢كور ١٠ :٥؛ غل ١٠ -٧ :٦؛
 ٢تيم ١٤ :٤؛  ١بط ١٧ :١؛ رؤ ٢٣ :٢؛ ١٢ :٢٠؛ .(١٢ :٢٢
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" ٧ :٦٥آثَا َم ُك ْم َوآثَا َم آبَائِ ُك ْم َم ًعا" .ھذه جمع بين الخطيئة الجماعية والخطيئة الفردية ،الخطيئة االختيارية .إننا
نتأثر ،ليس فقط بالماضي بشكل جماعي ،أو بالحاضر بشكل جماعي ،بل أيضا ً باالختيار الفردي في الحاضر.
نعلم من الوصايا العشر في خر ٥ :٢٠؛ تث  ،٩ :٥أننا نحمل تبعات خطايا اآلباء إلى الجيل الثالث والرابع.
ونعلم أيضا ً من حز  ١٨الحقيقة المعاكسة بأننا مسؤولون فقط عن خطايانا.
الَ ،و َعيﱠ ُرونِي َعلَى اآل َك ِام" .ھذه ،بحسب النبي ھوشع ،ھي مظھر من عبادة بعل ،إله
 "الﱠ ِذينَ بَ ﱠخ ُروا َعلَى ا ْل ِجبَ ِ
الخصب )انظر ھو .(١٤ -١٣ :٤

َ
َ
" َع َمل ُھ ُم األ ﱠو َل"
سميث/فاندايك-البستاني
ُ
َ
َ
َ
"أ ْع َمال ُھ ُم األولى"
كتاب الحياة
"أَ ْع َما ِل ِھ ِم ا ْلقَ ِدي َم ِة"
الكتاب الشريف
يقترح  JPSOAتصحيح أو تنقيح )ראשנה( ) (BDB 911بمعنى "األول" إلى )בראשו( ) BDB
 (1168بمعنى "بأكمله" )ال  (٥ :٦أو "السابق" )إر .(١٨ :١٦
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١٢ -٨ :٦٥ :
"َ ٨ھ َك َذا قَا َل ال ﱠر ﱡب:
َ
وج ُد فِي ا ْل ُع ْنقُو ِد فيَقُو ُل قَائِ ٌل:
» َك َما أَنﱠ ال ﱡ
سالَفَ يُ َ
الَ تُ ْھلِ ْكهُ ألَنﱠ فِي ِه بَ َر َكةً.
َھ َك َذا أَ ْع َم ُل ألَ ْج ِل َعبِي ِدي
َحتﱠى الَ أُ ْھ ِل َك ا ْل ُك ﱠل.
سالً
وب نَ ْ
٩بَ ْل أُ ْخ ِر ُج ِمنْ يَ ْعقُ َ
َو ِمنْ يَ ُھو َذا َوا ِرثا ً لِ ِجبَالِي
س ُكنُ َعبِي ِدي ُھنَا َك.
ي َوتَ ْ
فَيَ ِرثُ َھا ُم ْختَا ِر ﱠ
١٠فَيَ ُكونُ شَا ُرونُ َم ْرعَى َغنَ ٍم
ض بَقَ ٍر
ور َم ْربِ َ
َو َوا ِدي ع َُخ َ
ش ْعبِي الﱠ ِذينَ طَلَبُونِي.
لِ َ
َ
َ
ﱠ
ب
»١١أ ﱠما أ ْنتُ ُم ال ِذينَ تَ َر ُكوا ال ﱠر ﱠ
ْسي
َونَ ُ
سوا َجبَ َل قُد ِ
س ْع ِد األَ ْكبَ ِر َما ِئ َدةً
َو َرتﱠبُوا لِل ﱠ
وجةً
س ْع ِد األَ ْ
َو َم َألُوا ِلل ﱠ
ص َغ ِر َخ ْمراً َم ْم ُز َ
ف
١٢فَإِنﱢي أُ َعيﱢنُ ُك ْم لِل ﱠ
س ْي ِ
َوت َْجثُونَ ُكلﱡ ُك ْم لِ ﱠ
ح
لذ ْب ِ
ألَنﱢي َدع َْوتُ فَلَ ْم ت ُِجيبُوا
س َم ُعوا
تَ َكلﱠ ْمتُ فَلَ ْم تَ ْ
ش ﱠر فِي َع ْينَ ﱠي
بَ ْل َع ِم ْلتُ ُم ال ﱠ
ُ
َو ْ
س ﱠر بِ ِه«".
اخت َْرتُ ْم َما لَ ْم أ َ
وج ُد فِي ا ْل ُع ْنقُو ِد" .ھذه استعارة تقول أنه حتى وإن كان عنقود العنب يحوي حبات
َ " ٨ :٦٥ك َما أَنﱠ ال ﱡ
سالَفَ يُ َ
سيئة إال أن ھناك دائما ً بضع حبات صالحة جيدة .ھذه بداية نقاش يمتد من أش  ٨ :٦٥إلى اآلية  ١٠يفيد بأن بقية
من اليھود )انظر الموضوع الخاص على أش  (٣ :٤٦ستكون أمينة للرب .ولكن أش  ١٣ -١١ :٦٥تُظھر
الرفض الكامل والدينونة على بني يھوذا الذين يستمرون في رفض ﷲ .ھذه بداية التأكيد المؤلم ولكن الحقيقي بأن
الدينونة ستبدأ بأھل بيت ﷲ .ھناك شكل من التدين ال يُسر ﷲ وال يرضيه .إن ﷲ ينظر إلى القلب )أش :٢٩
.(١٣
من أجل "الخمر الجديدة" انظر الموضوع الخاص أدناه.
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موضوع خاص :المواقف الكتابية من الكحول وإدمان المسكرات:
 -Iتعابير بيبلية.
أ .العھد القديم
ً
ُ
 -Yayin -١ھذه ھي الكلمة التي تستخدم عموما لإلشارة إلى الخمر ) ،(BDB 406والتي
تُستخدم  ١٤١مرة .إن األتيمولوجيا )العلم الذي يدرس أصل األلفاظ( ،غير متأكد منھا ألنھا ليست من جذر
عبري .إنھا تشير دائما ً إلى عصير فاكھة متخ ّمر ،وعادة يكون عنبا ً .خير أمثلة على ذلك نجدھا في المقاطع في
تكوين ٢١ :٩؛ خروج ٤٠ :٢٩؛ عدد .١٠ ،٥ :١٥
 -Tirosh -٢ھذه ھي "الخمر الجديدة" ) .(BDB 440بسبب العوامل المناخية في الشرق
األدنى ،تبدأ عملية التخمير بعد مرور ستة أشھر على استخالص العصير .ھذه الكلمة تدل على الخمر خالل
عملية التخمير .ونجد ھذا واضحا ً في مقاطع مثل تثنية ١٧ :١٢؛ ٤ :١٨؛ أشعياء ٩ -٨ :٦٢؛ ھوشع .١١ :٤
 -Asis -٣من الواضح أن ھذه الكلمة تدل على شراب كحولي )"نبيذ حلو"،BDB 779 ،
مثال ،يوئيل ٥ :١؛ أشعياء .(٢٦ :٤٩
 -Sekar -٤ھذه الكلمة تعني "مشروب قوي" ) .(BDB 1016الجذر العبري يُستخدم في كلمة
"سكير" أو "سكران" .وعادة يُضاف إلى ھذا المشروب شيء ليجعله أشد سُكراً .وإن الكلمة موازية لكلمة
) Yayinانظر أمثال ١ :٢٠؛ ٦ :٣١؛ أشعياء .(٧ :٢٨
ب .العھد الجديد
 -Oinos -١ھي الكلمة اليونانية المرادفة لكلمة  Yayinالعبرية.
) Neos oinos -٢الخمر الجديدة( -المرادف اليوناني لكلمة ) Tiroshانظر مرقس .(٢٢ :٢
) Gleuchos vinos -٣النبيذ الحلو -(Asis ،الخمر في المراحل األولى من التخمير )انظر
أعمال .(١٣ :٢
 -IIاالستخدام الكتابي:
أ .العھد القديم:
 -١الخمر ھو عطية من ﷲ )تك ٢٨ :٢٧؛ مز ١١٥ -١١٤ :١٠٤؛ الجامعة ٧ :٩؛ ھوشع :٢
٩ -٨؛ يوئيل ٢٤ ،١٩ :٢؛ عاموس ١٣ :٩؛ زكريا .(٧ :١٠
 -٢الخمر ھو جزء من الذبيحة المقرﱠبة )خروج ٤٠ :٢٩؛ الويين ١٣ :٢٣؛ عدد ١٠ ،٧ :١٥؛
١٤ :٢٨؛ تثنية ٢٦ :١٤؛ قضاة .(١٣ :٩
 -٣الخمر يُستخدم كدواء ) ٢صم ٢ :١٦؛ أمثال .(٧ -٦ :٣١
 -٤يمكن للخمر أن يكون مشكلة حقيقية )مع نوح -تكوين ٢١ :٩؛ لوط -تكوين ٣٥ ،٣٣ :١٩؛
ال ١ -صم ٣٦ :٢٥؛ أوريا –  ٢صم ١٣ :١١؛ َع ﱡمونَ  ٢ -صم ٢٨ :١٣؛ ا ْيلَةَ١ -
شمشون -قضاة ض١٩ :٦؛ نَابَ َ
مل ٩ :١٦؛ بنھادد ١ -مل ١٢ :٢٠؛ رُؤَ َساء -عاموس ٦ :٦؛ وسيدات -عاموس .(٤
 -٥يمكن إساءة استخدام الخمر )أمثال ١ :٢٠؛ ٣٥ -٢٩ :٢٣؛ ٥ -٤ :٣١؛ أشعياء ،١١ :٥
٢٢؛ ١٤ :١٩؛ ٨ -٧ :٢٨؛ ھوشع .(١١ :٤
 -٦كان الخمر محظراً على جماعات معينة )الكھنة خالل إقامة واجباتھم ،الويين ٩ :١٠؛
حزقيال ٢١ :٤٤؛ المنذورين -عدد ٦؛ ورؤساء -أمثال ٥ -٤ :٣١؛ أشعياء ١٢ -١١ :٥٦؛ ھوشع .(٥ :٧
 -٧الخمر يُستخدم في بيئة اسخاتولوجية )عاموس ١٣ :٩؛ يوئيل ١٨ :٣؛ زكريا .(١٧ :٩
ب .خالل الكتاب المقدس:
 -١الخمر باعتدال مفيد جداً )الجامعة .(٣٠ -٢٧ :٣١
 -٢يقول الربّانيون" :الخمر أعظم األدوية ،وحيث ال يوجد خمر تأتي الحاجة إلى الدواء" ) BB
.(58b
ج -العھد الجديد:
 -١ح ّول يسوع كمية كبيرة من الماء إلى خمر )يوحنا .(١١ -١ :٢
 -٢احتسى يسوع الخمر )متى ١٩ -١٨ :١١؛ لوقا ٣٤ -٣٣ :٧؛ .(١٧ :٢٢
 -٣ا ﱡتھم بطرس بأنه أفرط في شرب "الخمر الجديدة" في يوم العنصرة )أعمال .(١٣ :٢
 -٤يمكن أن يُستخدم الخمر كدواء )مرقس ٢٣ :١٥؛ لوقا ٣٤ :١٠؛  ١تيم .(٢٣ :٥

٢٦٨

 -٥على الرؤساء أال يكونوا ُم ْد ِمنِي خَ ْمر .وھذا ال يعني االمتناع الكامل عن الخمر ) ١تيم ،٣ :٣
٨؛ تيطس ٧ :١؛ ٣ :٢؛  ١بطرس .(٣ :٤
 -٦الخمر يُستخدم في بيئة اسخاتولوجية )متى ١ :٢٢؛ رؤيا .(٩ :١٩
 -٧ال ﱡس ْكر مستنكر ومستھجن )متى ٤٩ :٢٤؛ لوقا ٤٥ :١٢؛ ٣٤ :٢١؛  ١كور ١٣ -١١ :٥؛
١٠ :٦؛ غالطية ٢١ :٥؛  ١بطرس ٣ :٤؛ رومية .(١٤ -٣ :١٣
 -IIIالتبصر الالھوتي:
أ .الشد الجدلي
 -١الخمر ھو عطية من ﷲ.
 -٢السﱡك ُر مشكلة كبيرة.
 -٣المؤمنون في بعض الحضارات يجب أن يحدوا من حرياتھم من أجل اإلنجيل )متى -١ :١٥
٢٠؛ مرقس ٢٣ -١ :٧؛  ١كور ١٠ -٨؛ رومية .(١٤
ب .النزعة إلى تجاوز الحدود.
 -١ﷲ ھو مصدر كل األشياء الخيﱢرة الحسنة.
 -٢الجنس البشري الساقط أساء استخدام كل عطايا ﷲ عندما مضى بھا إلى ما وراء الحدود
التي أعطاھا ﷲ.
ج .سوء االستخدام ھو فينا ،وليس في األشياء .ليس من شر في المخلوقات المادية )مرقس ٢٣ -١٨ :٧؛
رومية ٢٠ ،١٤ :١٤؛  ١كور ٢٦ -٢٥ :١٠؛  ١تيمو ٤ :٤؛ تيطس .(١٥ :١
 -IVثقافة اليھود في القرن األول والتخمر:
أ .يبدأ التخمر سريعاً ،بعد حوالي ست ساعات من سحق العنب.
ب .يقول التقليد اليھودي أنه عندما تظھر رغوة خفيفة على السطح )عالمة التخمر( ،يصير فرضا ً على
اليھودي أن يدفع العشر عن ھذا الخمر ) .(Ma aseroth 1:7وھذه تُدعى "الخمر الجديدة" أو "الخمر الحلوة".
ج .عملية التخمر األولى كانت تكتمل بعد أسبوع.
د .عملية التخمر الثانية كانت تستغرق حوالي  ٤٠يوما ً .وفي ھذه الحالة تُعتبر "خمرة عتيقة" ويمكن
تقديمھا إلى المذبح ).(Edhuyyoth 6:1
ً
ھـ .الخمر التي تكون قد تثفﱠلت )خمر قديمة( كانت تُعتبر جيدة ،ولكن كان يجب ترشيحھا جيدا قبل
استخدامھا.
ُ
و .كانت الخمرة تعتبر قديمة عادة بعد مرور عام على تخ ّمرھا .وكانت أطول مدة يمكن تخزين الخمر
فيھا مع اإلبقاء على جودتھا ھي ثالث سنوات .لقد كانت تُدعى "خمر قديمة" وكان يجب تخفيف كثافتھا بإضافة
الماء إليھا.
ز .وفقط في السنوات المئة األخيرة مع بيئة معقمة وإضافة مواد كيميائية صار يمكن إرجاء التخمر .لم
يكن العالم القديم يستطيع إيقاف عملية التخمر الطبيعية.
 -Vخاتمة الكالم:
أ .كن على يقين من أال تنتقص خبرتك ،والھوتك ،وتفسيرك الكتابي من يسوع وثقافة القرن األول
اليھودي/المسيحي .فلم يكن ھناك امتناع كامل عن الخمر.
ب .ال أدافع عن االستخدام االجتماعي للكحول .ولكن ،كثيرين يبالغون في الكالم عن موقف الكتاب
المقدس من ھذا الموضوع وي ﱠدعون اآلن براً أسمى استناداً إلى تحيّز ثقافي أو طائفي.
ج .بالنسبة لي ،رومية ١٤و  ١كورنثوس  ١٠ -٨قدمت تب ّ
صراً وإرشاداً استناداً إلى المحبة واالحترام
لألخوة المؤمنين وانتشار اإلنجيل في ثقافاتنا ،وليس حرية شخصية أو نقداً إدانيا ً .إن كان الكتاب المقدس ھو
المصدر الوحيد لإليمان والممارسة ،فينبغي علينا إذاً أن نعيد التفكير في ھذه المسألة.
د .إن فرضنا تعففا ً كلّيا ً على إرادة ﷲ ،فأي موقف نكون قد اتخذنا نحو يسوع وأيضا ً الثقافات المعاصرة
التي تستخدم النبيذ أو الخمر بشكل اعتيادي )أوربا وأميركا الجنوبية والشرق األوسط(؟
ش ْعبِي الﱠ ِذينَ َ
ب" .يُظھر ھذا مفھوما ً جديداً في العھد القديم.
" ١١ -١٠ :٦٥لِ َ
طلَبُونِي .أَ ﱠما أَ ْنتُ ُم الﱠ ِذينَ تَ َر ُكوا ال ﱠر ﱠ
كان ﷲ يتعامل دائما ً مع الشعب كجماعة .فالشعب كله يُبا َرك أو الشعب كله يُل َعن )ال ٢٦؛ تث  .(٢٩ -٢٨واآلن

٢٦٩

نأتي إلى التركيز الفردي الوارد في حز ٣٢ :١٨؛ ١٩ -١٠ :٣٠؛ وإر  .٣٠ -٢٩ :٣١حيث ھناك تمييز داخل
شعب ﷲ بين أولئك الذين يؤمنون والذين ال يؤمنون )تث  .(٢٨ -٢٤ :٢٩وفيما بعد في األصحاح  ٦٦سنجد
تمايزاً بين كل البشر ،بين أولئك الذين يرفضون الرب وأولئك الذين يقبلونه.
ب" .الفعل ) Qalاسم فاعل  ( BDB 736 I, KB 806،يعني "يترك" أو
" ١١ :٦٥أَ ْنتُ ُم الﱠ ِذينَ تَ َر ُكوا ال ﱠر ﱠ
"يھجر" .يُستخدم عادة لإلشارة إلى ترك ﷲ )تث ٢٠ :٢٨؛ ١٦ :٣١؛ قض ١٠ :١٠؛ إر ١٦ :١؛ يونان .(٨ :٢
لقد تركوا الرب ألجل األصنام ) ٢مل ٢٢ -٩؛  ٢أخ  .(٢١ -١٣ :٣٦ﷲ سوف يتركھم )تث ١٧ :٣١؛ أش :٣١
١٧؛ ١٤ :٤٩؛ .(٧ :٥٤
وجةً" .الكلمتان العبريتان" :السعد األكبر"
س ْع ِد األَ ْ
س ْع ِد األَ ْكبَ ِر َمائِ َدةًَ ،و َمألُوا لِل ﱠ
 " َو َرتﱠبُوا لِل ﱠ
ص َغ ِر َخ ْم ًرا َم ْم ُز َ
) (BDB 151 II, KB 176 IIو"السعد األصغر" ) (BDB 584, KB 602ھما أسماء آلھة وثنية ،وربما
ترتبط بعبادة آلھة الكواكب )إر ١٨ :٧؛  ،(١٧ :٤٤والتي كانت عبادة "ملكة السماء" .ال ريب أن ھاتين الكلمتين
تشيران إلى عبادة وثنية من نوع ما.
١٢ :٦٥
ُ
ف"
سميث/فاندايك-البستاني
"أ َعيﱢنُ ُك ْم لِل ﱠ
س ْي ِ
ْ
َ
ُ
ف"
كتاب الحياة
" ْ
يرك ُم ال َھالكَ بِال ﱠ
ص َ
س ْي ِ
أج َع ُل َم ِ
َ
ْ
َ
ُ
س ْيف"
ك
ب
ي
ص
ن
ل
ع
ج
أ
ال
ب
ھ
ل
ا
م
"
الشريف
الكتاب
الكَ
َ ﱠ
ْ َ ُ ِ َ ُ َ
الحظ التالعب على الفعل ) Qalتام  ،( BDB 584, KB 599،والذي يُستخدم كلقب إلله زائف في
أش " ،١١ :٦٥السعد األصغر" ).(BDB 584
 "ألَنﱢي َدع َْوتُ فَلَ ْم ت ُِجيبُوا" .ھذه خالصة ألش  .٧ -١ :٦٥كان ﷲ على الدوام يحبھم ويدعوھم ولكنھم كانوا
يرفضون دعوته وينبذونھا )أش ٢٨ :٤١؛ ٢ :٥٠؛ ٤ :٦٦؛ ھو .(٢ :١١
آخر بيتين في أش  ١٢ :٦٥تتكرران في أش .٤ :٦٦
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١٦ -١٣ :٦٥ :
سيﱢ ُد ال ﱠر ﱡب:
"١٣لِ َذ ِل َك َھ َك َذا قَا َل ال ﱠ
» ُھ َو َذا َعبِي ِدي يَأْ ُكلُونَ َوأَ ْنتُ ْم ت َُجوعُونَ .
ش َربُونَ َوأَ ْنتُ ْم تَ ْعطَشُونَ .
ُھ َو َذا َعبِي ِدي يَ ْ
ُھ َو َذا َعبِي ِدي يَ ْف َر ُحونَ َوأَ ْنتُ ْم ت َْخ ُزونَ .
ب
ُ ١٤ھ َو َذا َعبِي ِدي يَت ََرنﱠ ُمونَ ِمنْ ِطيبَ ِة ا ْلقَ ْل ِ
ب
َوأَ ْنتُ ْم ت ْ
َص ُر ُخونَ ِمنْ كآبَ ِة ا ْلقَ ْل ِ
وح تُ َو ْل ِولُونَ .
سا ِر ﱡ
َو ِم ِن ا ْن ِك َ
الر ِ
ً
ي
َ ١٥وت ُْخلِفُونَ ا ْ
س َم ُك ْم لَ ْعنَة ِل ُم ْختَا ِر ﱠ
سيﱢ ُد ال ﱠر ﱡب
فَيُ ِميتُكَ ال ﱠ
سم ا ً َ
آخ َر.
س ﱢمي َعبِي َدهُ ا ْ
َويُ َ
َ
َ
ﱠ
َ
ض
ر
األ
ي
ف
ك
ر
ب
ت
ي
ي
ذ
ل
ا
ف
ُ
 َ َ ِ ١٦ﱠ ِ
ْ ِ
ق
يَتَبَ ﱠر ُك ِبإِلَ ِه ا ْل َح ﱢ
َ
ض
َوالﱠ ِذي يَ ْحلِفُ فِي األ ْر ِ
ق
يَ ْحلِفُ بِإِلَ ِه ا ْل َح ﱢ
س َيتْ
ألَنﱠ
ﱢ
ت األُولَى قَ ْد نُ ِ
الضيقَا ِ
ستَت ََرتْ عَنْ َع ْينَ ﱠي".
َوألَنﱠ َھا ا ْ
 .١٦ -١٣ :٦٥ھذا تأكيد مستمر على التناقض بين نوعي نسل )ذرّية( إبراھيم -المؤمنون وغير المؤمنين .في
العھد الجديد يتحول ھذا ليشمل كل البشر )رو .(٢٩ -٢٨ :٢
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 .١٤ :٦٥الحظ التناقض بين:
ْ
ْ
َ
ْ
ب
-١
األمناء -يَتَ َرنﱠ ُمونَ ِمن ِطيبَ ِة القل ِ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
ْ
يصْ
الرﱡ
و
ي
وح
ار
س
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ن
ا
ن
م
و
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ب
ل
ق
ال
ة
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غير
٢
ل
و
ل
ب
كآ
ن
م
خ
ر
ُ
ُ
ِ َ ِ ونَ
َِ
ونَ ِ
ِ َ ِ ِ ِ َ ِ
ھناك تقسيم وتمايز بين البشر )مت ٢٧ -٢٤ ،٢٣ -١٥ ،١٤ -١٣ :٧؛ لو  ،(٣٠ -٢٢ :١٣حتى بين أولئك
الذين يبدون "متدينين".
ي" .ھذا تالعب آخر على الكلمة "اسم" ) .(BDB 1027ھنا الفكرة أن
" ١٥ :٦٥ت ُْخلِفُونَ ا ْ
س َم ُك ْم لَ ْعنَةً لِ ُم ْختَا ِر ﱠ
اسم غير المؤمنين سيصبح ملعوناً ،بينما المؤمنون سيكون لھم اسم جديد .ال نعرف من سياق النص مباشرة االسم
الجديد الذي سيُدعون به .ونرى اسما ً جديداً في أش " -١٦ :٦٥ﷲ اآل ِم ُ
ين"" ،إله الحق"" ،ﷲ الصادق" )رؤ
 .(١٤ :٣االسم الجديد للمؤمن سيكون مرتبطا ً بھذا على األرجح.
وعد الرب إلبراھيم في التكوين كان يحمل تحذيراً وبركة مرتبطة بمعاملة إبراھيم باستخدام "اسم" ليدل
عليه كشخص )تك ٢ :١٢؛ ١٨ :١٨؛ .(١٨ :٢٢
ستَتَ َرتْ عَنْ َع ْينَ ﱠي" .في الكتاب المقدس ،عندما نقرأ أن "ﷲ
سيَتْ َ ،وألَنﱠ َھا ا ْ
" ١٦ :٦٥ألَنﱠ ال ﱢ
ت األُولَى قَ ْد نُ ِ
ضيقَا ِ
ينسى" فھذه استعارة على أن ﷲ يغفر بشكل كامل .الحظ استمرار االستعارة بأن الخطايا مستترة عن عينيه .ھذا
موضوع متكرر في العھد القديم .عندما يغفر ﷲ فإنه ينسى )مز ١٣ -١١ :١٠٣؛ أش ١٨ :١؛ ١٧ :٣٨؛ :٤٤
٢٢؛ وميخا .(١٩ :٧

ْ
ق"
سميث/فاندايك-البستاني
"إِل ِه ال َح ﱢ
ق"
كتاب الحياة
"إِل ِه ا ْل َح ﱢ
ق"
الكتاب الشريف
"إِل ِه ا ْل َح ﱢ
"ﷲ الحقيقي"
الترجمة السبعينية
وفي  JPSOAتأتي "ﷲ الحقيقي" أيضا ً.
ً
إن لقب األلوھة" ،ﷲ") ،אלה( ) ،(BDB 43غالبا ما يُستخدم في القصائد القديمة )تث ١٧ ،١٥ :٣٢؛ أي :٣
٤؛ مز ٣٢ :١٨؛ ٢٢ :٥٠؛ ٧ :١١٤؛ أم ٥ :٣٠؛ أش ٨ :٤٤؛ حب .(٣ :٣
الجزء الثاني من اللقب ھو "آمين" .انظر الموضوع الخاص أدناه.

موضوع خاص :آمين
 -Iالعھد القديم
أ -الكلمة "آمين" ھي من الكلمة العبرية الدالة على:
" -١الحق" )( BDB 49، emeth
" -٢الصدق" )( BDB 53، emunah، emun
" -٣اإليمان" أو "اإلخالص"
" -٤الثقة" )( BDB 52، dmn
ب -داللة المفردات لھا مستمدة من وقفة الشخص الجسدية الراسخة .عكسه ھو الشخص غير الثابت ،الذي
ينزلق )مز ٦ :٣٥؛ ٢ :٤٠؛ ١٨ :٧٣؛ إر  (١٢ :٢٣أو يتعثر )مز  .(٢ :٧٣من ھذا االستخدام الحرفي تطور
االستخدام االستعاري بمعنى أمين ،جدير بالثقة ،مخلص ،ويُع ﱠول عليه )حب .(٧ :٢
ج -استخدامات خاصة:
 -١عمود ٢ ،مل  ١) ١٦ :١٨تيم (١٥ :٣
 -٢يقين ،خر ٢ :١٧
 -٣ثابتة ،خر ٢ :١٧
 -٤رسوخ ،أش ٦ :٣٣
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 -٥صادق حقيقي ١ ،مل ٦ :١٠؛ ٢٤ :١٧؛ ١٦ :٢٢؛ أم ٢٢ :١٢
 -٦ثابت ٢ ،أخ ٢٠ :٢٠؛ أش ٩ :٧
 -٧موثوق )التوراه( ،مز ١٦٠ ،١٥١ ،١٤٢ ،٤٣ :١١٩
د -في العھد القديم ھناك كلمتان عبريتان أخريتان تستخدمان للداللة على اإليمان المعروف.
 ،(BDB 105) bathach -١ثقة واتّكال
،(BDB 431) yra -٢مخافة ،وقار ،عبادة )تك (١٢ :٢٢
ھـ -من معنى يثق أو الثقة تطور االستخدام الليتورجي الذي كان يُستخدم لتأكيد عبارة حقيقية أو موثوقة )تث
٢٦ -١٥ :٢٧؛ نح ٦ :٨؛ مز ١٣ :٤١؛ ٥٢ :٨٩؛ .(٤٨ :١٠٦
و -المفتاح الالھوتي لھذه الكلمة ليس أمانة البشر ،بل أمانة الرب )خر ٦ :٣٤؛ تث ٤ :٣٢؛ مز ٤ :١٠٨؛
 .(٢ :١٣٨الرجاء الوحيد للبشرية الساقطة ھو أمانة رب عھد الرأفة ووعوده .أولئك الذين يعرفون الرب يجب
أن يكونوا مثله )حب  .(٤ :٢الكتاب المقدس ھو تاريخ وتدوين الستعادة ﷲ لصورته )تك  (٧ -٢٦ :١في الجنس
البشري .الخالص يستعيد قدرة البشر على أن يتمتعوا بشركة حميمة مع ﷲ .ولھذا السبب ُخلقنا نحن.
 -IIالعھد الجديد
أ -استخدام كلمة "آمين" كخاتمة تأكيد ليتورجية لعبارة تدل على الثقة واإليمان أمر مألوف في العھد الجديد
) ١كور ١٦ :١٤؛  ٢كور ٢٠ :١؛ رؤ ٧ :١؛ ١٤ :٥؛ .(١٢ :٧
ب -استخدام الكلمة كخاتمة للصلوات أمر مألوف في العھد الجديد )رو ٢٥ :١؛ ٥ :٩؛ ٢٧ :١٦؛ غل ٥ :١؛
أف ٢١ :٣؛ فيل ٢٠ :٤؛  ٢تس ١٨ :٣؛  ١تيم ١٧ :١؛  ٢تيم .(١٨ :٤
ج -يسوع ھو الشخص الوحيد الذي يستخدم الكلمة )وغالبا ً بشكل مضاعف في يوحنا( ليبدأ بأقوال ذات
مغزى وأھمية بالغة )لو ٢٤ :٤؛ ٣٧ :١٢؛ ٢٩ ،١٧ :١٨؛ ٣٢ :٢١؛ .(٤٣ :٢٣
د -تُستخدم الكلمة كلقب ليسوع في رؤ ) ١٤ :٣وربما لقب للرب ُمستمد من أش .(١٦ :٦٥
ھـ -فكرة األمانة أو األمين ،والموثوقية أو الثقة تعبر عنھا الكلمة اليونانية ) (pistosأو ) ،(pistisالتي
تُترجم إلى "ثقة"" ،إيمان"" ،أمانة"" ،يؤمن".
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٢٥ -١٧١ :٦٥ :
ت َج ِدي َدةً َوأَ ْرضا ً َج ِدي َدةً
"»١٧ألَنﱢي َھئَنَ َذا َخا ِل ٌ
ق َ
س َما َوا ٍ
فَالَ ت ُْذ َك ُر األُولَى َوالَ ت َْخطُ ُر َعلَى بَا ٍل.
ق
١٨بَ ِل ا ْف َر ُحوا َوا ْبتَ ِھ ُجوا إِلَى األَبَ ِد فِي َما أَنَا َخالِ ٌ
ش ْعبَ َھا فَ َرحا ً.
ألَنﱢي َھئَنَ َذا َخالِ ٌ
شلِي َم بَ ْھ َجةً َو َ
ق أُو ُر َ
ش ْعبِي
شلِي َم َوأَ ْف َر ُح ِب َ
١٩فَأ َ ْبتَ ِھ ُج بِأُو ُر َ
ص ْوتُ بُ َكا ٍء
َوالَ يُ ْ
س َم ُع بَ ْع ُد فِي َھا َ
اخ.
ص ْوتُ ُ
َوالَ َ
ص َر ٍ
َ
ْ
٢٠الَ يَ ُكونُ بَ ْع ُد ُھنَا َك ِطف ُل أيﱠ ٍام
ش ْي ٌخ لَ ْم يُ ْك ِم ْل أَيﱠا َمهُ.
َوالَ َ
سنَ ٍة
ألَنﱠ ال ﱠ
صبِ ﱠي يَ ُموتُ ابْنَ ِمئَ ِة َ
سنَ ٍة.
اط َئ يُ ْل َعنُ ابْنَ ِمئَ ِة َ
َوا ْل َخ ِ
س ُكنُونَ فِي َھا
َ ٢١ويَ ْبنُونَ بُيُوتا ً َويَ ْ
َ
ْ
ُ
سونَ ُك ُروما ً َويَأْ ُكلونَ أث َما َرھَا.
َويَ ْغ ِر ُ
٢٢الَ يَ ْبنُونَ َو َ
س ُكنُ
آخ ُر يَ ْ
سونَ َو َ
آخ ُر يَأْ ُك ُل.
َوالَ يَ ْغ ِر ُ
َ
ش ْعبِي
ألَنﱠهُ َكأَيﱠ ِام ش ََج َر ٍة أيﱠا ُم َ
ي َع َم َل أَ ْي ِدي ِھ ْم.
َويَ ْ
ستَ ْع ِم ُل ُم ْختَا ِر ﱠ
ب
اطالً َوالَ يَلِدُونَ لِ ﱡ
لر ْع ِ
٢٣الَ يَ ْت َعبُونَ بَ ِ
ُ
ُ
س ُل ُمبَا َر ِكي ال ﱠر ﱢب َوذ ﱢريﱠت ُھ ْم َم َع ُھ ْم.
ألَنﱠ ُھ ْم نَ ْ
يب
َ ٢٤ويَ ُكونُ أَنﱢي قَ ْبلَ َما يَ ْدعُونَ أَنَا أُ ِج ُ
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س َم ُع.
َوفِي َما ھُ ْم يَتَ َكلﱠ ُمونَ بَ ْع ُد أَنَا أَ ْ
 ٢٥ﱢ
ان َمعا ً
الذئ ُ
ْب َوا ْل َح َم ُل يَ ْر َعيَ ِ
س ُد يَأْ ُك ُل التﱢبْنَ َكا ْلبَقَ ِر.
َواألَ َ
اب طَ َعا ُم َھا.
أَ ﱠما ا ْل َحيﱠةُ فَال ﱡت َر ُ
ُ
ْسي«
الَ يُ ْؤ ُذونَ َوالَ يُ ْھلِ ُكونَ فِي ُك ﱢل َجبَ ِل قد ِ
قَا َل ال ﱠر ﱡب".
ضا َج ِدي َدةً" .سياق أش  ٢٥ -١٧ :٦٥بالغ األھمية ألنه مفتاح،
" ١٧ :٦٥ألَنﱢي ھأَنَ َذا َخا ِل ٌ
ت َج ِدي َدةً َوأَ ْر ً
ق َ
اوا ٍ
س َم َ
ليس فقط لھذين األصحاحين األخيرين -فا سيجعل كل األشياء جديدة )أش ٩ :٤٢؛ ٦ :٤٨؛ ٢٢ :٦٦؛  ٢بط :٣
 ،(١٣بل إنه نقاش حول الدھر الجديد أو دھر المسيّا )رو  .(٢٥ -١٨ :٨إنه يتضمن أيضا ً الفكرة بأن النظام
الحالي سوف يُدمر )أش ٦ :٥١؛  ٢بط  .(١٠ :٣ھناك أيضا ً عالقة بين اآليتين  ١٦و ١٧في أن النظام الجديد
سوف لن يحوي خطايا ألن الخطايا ستكون قد ُغفرت ،كما ُذكر في القسم األخير في اآلية .١٦
مفردات "السماء الجديدة واألرض الجديدة" مألوفة وشائعة في األدب الرؤيوي اليھودي ) ٢اسدراس -١١ :٦
٢٤؛  ١أخنوخ  .(١٦ :٩١وھذه تصبح اللغة المجازية للرؤيا  .٢٢ -٢١األرض ستعود إلى مجدھا وھدفھا قبل
تك  .٣انظر التعليق الكامل على أش .٢ :٦٢
 .١٨ :٦٥البيت األول من الشعر فيه أمران متوازيان:
ا ْف َرحُوا Qal -أمر  ، BDB 965, KB 1314،أش ) ١٠ :٦١مرتين(؛ ٥ :٦٢؛ ٥ :٦٤؛ :٦٥
-١
١٩ ،١٨؛ ١٤ ،١٠ :٦٦
ا ْبتَ ِھجُوا Qal -أمر  ، BDB 162, KB 189،أش ١٠ :٦١؛ ١٩ ،١٨ :٦٥؛ ١٠ :٦٦
-٢
يرى  ، ABص ،١٩٨ .أن ھذه ألقاب جديدة ألورشليم وللعائدين.
 "إِلَى األَبَ ِد" .ھذه الكلمة ) (BDB 723 Iتدل على الشركة الدائمة والسرمدية بين الخالق وآنيته البشرية )١
أخ ٩ :٢٨؛ مي .(١٨ :٧
اخ" .ھذا استمرار للموضوع الوارد في أشعياء بأن
َ " ١٩ :٦٥والَ يُ ْ
ص ْوتُ ُ
ص ْوتُ بُ َكا ٍء َوالَ َ
س َم ُع بَ ْع ُد فِي َھا َ
ص َر ٍ
الدھر التدبيري الجديد سوف لن يكون فيه األلم الذي تعانيه ھذه األرض السابقة الملعونة بالخطيئة )أش ٨ :٢٥؛
١ :٣٠؛ ٣٥؛ ١٠؛  .(١١ :٥٥يبدو أن ھناك إشارة إلى ذلك في رؤ .٤ :٢١
ش ْي ٌخ لَ ْم يُ ْك ِم ْل أَيﱠا َمهُ" .ھذا القول المتّسم بالغلو يمكن أن يكون له أحد
" ٢٠ :٦٥الَ يَ ُكونُ بَ ْع ُد ُھنَاكَ ِط ْف ُل أَيﱠ ٍامَ ،والَ َ
أصلين.
-١
تلميح إلى الحياة الطويلة التي يحكي عنھا تك  ،٥ -١وفيھا إشارة إلى العودة إلى زمن جنة عدن
طريقة في العھد القديم لوصف "الدھر التدبيري الجديد" ،التي نعرف من العھد الجديد أنه ال يشتمل
-٢
ً
فقط على حياة جسدية مديدة بل أيضا حياة أبدية جديدة )(zoa
ألجل التوسع في ھذا الموضوع عن كالم أشعياء حول الحياة المديدة ونقاش العھد الجديد عن الحياة األبدية،
انظر  ، Hard Sayings of the Bibleالصفحات .٣٠٩ -٣٠٧
 .٢٢ :٦٥ھذه استعارات تصف حقيقة أن الناس سيعيشون في األرض ويتمتعون بثمارھا .إنھا إشارة مباشرة
إلى السبي والوعد بالرجوع إلى فلسطين .انظر الموضوع الخاص على أش .٩ :٤٠
ترى السبعينية في كلمة "شجرة" ) (BDB 781إشارة إلى "شجرة الحياة" في جنة عدن ،وكذلك
الترجوم.
 .٢٤ :٦٥ھذا وعد جميل باالستجابة الفورية للصالة بل ھو حتى أوسع وأشمل من مت .٨ :٦
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 " ٢٥ :٦٥ﱢ
ان َم ًعا" .ھا ھنا من جديد الصورة الشعرية الرعوية والبشر معا ً في بيئة جنة
الذئ ُ
ْب َوا ْل َح َم ُل يَ ْر َعيَ ِ
مع الحيوانات )أش ٩ -٦ :١١؛ تك ٢ ،١؛ رؤ  .(٢٢ :٢١ھذا يتوافق مع فكري الالھوتي المحدد بأننا لن نذھب
إلى السماء ،بل إن السماء ستعود إلى أرض ُخلقت من جديد وتطھرت .وستكون كما كانت.
اب طَ َعا ُم َھا" .ھذه عبارة اصطالحية غير مألوفة نوعا ً ما ،ألن التراب كان يُفھم منه عموماً
 "أَ ﱠما ا ْل َحيﱠةُ فَالتﱡ َر ُ
على أنه طعام األفاعي في ذلك العصر .ولكن قد يكون إشارة إلى:
ً
تك  ،١٤ :٣٣التي تُظھر أن إغواءات الشيطان ستنتھي تماما من حيث تأثيرھا على البشر المؤمنين
-١
والمتجددين.
أش  ،٨ :١١اإلستروفة التي تصف أيضا ً الدھر التدبيري الجديد.
-٢
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Isaiah 66
أشعياء ٦٦
تقسيم المقاطع والفقرات في الترجمات الحديثة
الكتاب الشريف
كتاب الحياة
سميث/فاندايك-البستاني
العبادة الحقيقية والعبادة المستقبل المجيد
القضاء والرجاء
المزيفة
٢٤ -١ :٦٦
٢٤ -١ :٦٦
١٧ -١ :٦٦
٢٤ -١ :٦٦
ﷲ يتمجد بشعبه
٢٤ -١٨ :٦٦
* رغم أن تقسيم نص الكتاب المقدس إلى فقرات وتقسيمات ليس من الوحي اإللھي ،إال أن تقسيم المقاطع
والفقرات ھي المفتاح لفھم ومتابعة قصد الكاتب األصلي .كل ترجمة معاصرة قامت بتقسيم وتلخيص تقسيمات
الفقرات كما ارتأى الناشر .كل مقطع فيه موضوع ،أو حقيقة ،أو فكرة محورية .وكل طبعة للكتاب المقدس لھا
وجھة نظر خاصة بھا في تقسيم المواضيع .٣٧خالل قراءتك للنص ،أية ترجمة تجد أنھا مناسبة لفھمك لموضوع
وتقسيم اآليات؟
ً
في كل أصحاح عليك أن تقرأ الكتاب المقدس أوال وأن تحاول أن تحدد موضوعات فقراته .ثم أن تقارن
فھمك بالطبعات الحديثة.
فقط عندما نفھم قصد الكاتب األصلي ،بمتابعة منطقه وطريقة عرضه على مستوى الفقرة ،بذلك نستطيع
أن نفھم الكتاب المقدس.
الكاتب األصلي وحده كتب بوحي إلھي -وليس للقرّاء الحق بأن يغيّروا أو يعدﱢلوا النص .قرّاء الكتاب
المقدس عليھم مسؤولية تطبيق الحق الموحى به على حياتھم ويومھم.
العربية المشتركة
الرب يدين الشعوب

إن المصطلحات التقنية واالختصارات يتم شرحھا وإيضاحھا بشكل كامل في الملحق  ،١و ،٢و٣
حلقة القراءة الثالثة )انظر مدخل الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسير بمثابة دليل دراسة ،بمعنى أن المسؤولية تقع عليك في تفسير الكتاب المقدس .يجب على
كل واحد منا أن يسلك في النور الذي لديه .لك أنت ،والكتاب المقدس ،والروح القدس األولوية في التفسير .يجب
أال تتخلى عن ھذا وتتّكل على مفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلسة واحدة .ح ّدد المواضيع المطروحة )حلقة القراءة رقم  ،٣في مدخل الكتاب( .قارن
تقسيماتك للمواضيع مع ترجمات الكتاب المقدس العربية المألوفة أعاله .إن تقسيم الفقرات ليس من الوحي
اإللھي ،بل ھو مفتاح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -١الفقرة األولى.
 -٢الفقرة الثانية.
 -٣الفقرة الثالثة.
 -٤الخ.
دراسة الكلمات والعبارات:
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٢ -١ :٦٦ :
"َ ١ھ َك َذا قَا َل ال ﱠر ﱡب:
ض َم ْو ِط ُئ قَ َد َم ﱠي.
»ال ﱠ
س ﱢيي َواألَ ْر ُ
س َما َواتُ ُك ْر ِ
َ
احتِي؟
أَيْنَ ا ْلبَ ْيتُ الﱠ ِذي تَ ْبنُونَ لِي َوأيْنَ َم َكانُ َر َ
صنَ َع ْت َھا يَ ِدي
َ ٢و ُك ﱡل َھ ِذ ِه َ
 - 37في الجدول أع اله ،أخ ذنا تق سيمات وعن اوين الفق رات والمواض يع الموج ودة ف ي أش ھر الترجم ات العربي ة المنت شرة للكت اب المق دس ،ووض عناھا أم امكم
بطريقة سھلة تساعد على فھم كل أصحاح من ھذا السفر] .المترجم[.
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فَ َكانَتْ ُك ﱡل َھ ِذ ِه يَقُو ُل ال ﱠر ﱡب.
َوإِلَى َھ َذا أَ ْنظُ ُر:
وح
إِلَى ا ْل ِم ْ
ق ﱡ
ين َوا ْل ُم ْن َ
س ِك ِ
س ِح ِ
الر ِ
َوا ْل ُم ْرت َِع ِد ِمنْ َكالَ ِمي".
احتِي؟" .ھذا تلميح
" ١ :٦٦ال ﱠ
سيﱢي َواألَ ْر ُ
ض َم ْو ِط ُئ قَ َد َم ﱠي .أَيْنَ ا ْلبَ ْيتُ الﱠ ِذي تَ ْبنُونَ لِي َوأَيْنَ َم َكانُ َر َ
س َما َواتُ ُك ْر ِ
ً
واضح إلى صالة تكريس لسليمان في  ١مل  ٢٧ :٨ويُشار إليھا أيضا في أع .٤٨ -٤٧ :٨
ما يصعب علينا معرفته ھو إلى أي فترة تاريخية تعود ھذه الصالة .يرى البعض أنھا مرتبطة بالعودة
من السبي وإعادة بناء الھيكل ،وھذا األمر المحتمل من سياق النص .إال أن آخرين يرون أن ﷲ ال يسكن في أبنية
من صنع البشر وأن ھذا يشير بالتالي إلى:
ھيكل الجسد البشري الذي خلقه ﷲ
-١
عائلة ﷲ ،نسل إبراھيم المؤمن )المؤمنون من اليھود واألمم ،رو (٢٩ -٢٨ :٢
-٢
الھيكل الكوني في تك  ،١انظر  ، The Lost World of Genesis Oneللكاتب John H.
-٣
.Walton
صنَ َع ْت َھا يَ ِدي" .من أجل المزيد عن "اليد" انظر الموضوع الخاص على أش  .٢ :٤٠نعلم
َ " ٢ :٦٦و ُك ﱡل ھ ِذ ِه َ
من العھد الجديد أن ﷲ خلق الخليقة بالمسيح يسوع السابق التجسد وليس بأحد سواه )يو ٣ :١؛  ١كور ٦ :٨؛
كول ١٦ :١؛ عب .(٢ :١
وح َوا ْل ُم ْرتَ ِع ِد ِمنْ َكالَ ِمي" .ﷲ ينظر أوالً إلى الدوافع والحوافز
 " َوإِلَى ھ َذا أَ ْنظُ ُر :إِلَى ا ْل ِم ْ
ق ﱡ
ين َوا ْل ُم ْن َ
س ِك ِ
س ِح ِ
الر ِ
وطبيعة قلب اإلنسان .الرب يعرف األفكار واھتمامات القلب )أش .(١٨ :٦٦
 ١صم ٣ :٢؛ ٧ :١٦
-١
 ١مل ٣٩ :٨
-٢
 ١أخ ٩ :٢٨
-٣
 ٢أخ ٣٠ :٦
-٤
مز ٩ :٧؛ ٣ :١٧؛ ٢ :٢٦؛ ٢٣ ،١ :١٣٩
-٥
أم ١١ :١٥؛ ٢ :٢١؛ ١٢ :٢٤
-٦
إر ٢٠ :١١؛ ١٠ -٩ :١٧؛ ١٢ :٢٠
-٧
لو ١٥ :١٦
-٨
أع ٢٤ :١؛ ٨ :١٥
-٩
رو ٢٧ :٨
-١٠
يسوع أيضا ً يعرف األفكار والحوافز الداخلية عند البشر ،انظر يو ٢٥ -٢٤ :٢؛ ٦٤ ،٦١ :٦؛ .١١ :١٣
الوصف نفسه يُستخدم مع ندم داود على خطيئته مع بَ ْث َشبَ َع )مز (١٧ :٥١؛ الحظ أش ١٥ :٥٧؛ مز :٣٤
١٨؛ مت ٤ -٣ :٥؛ لو .١٤ -١٣ :١٨
وھنا أيضا ً نجد لقبين لشعب ﷲ جميلين ومعبّرين.
وح
-١
ْال ِم ْس ِكي ِن َو ْال ُم ْن َس ِح ِ
ق الرﱡ ِ
ْ
ال ُمرْ تَ ِع ِد ِم ْن َكالَ ِم الرب )أش (٥ :٦٦
-٢
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٦ -٣ :٦٦ :
ان.
"َ ٣منْ يَ ْذبَ ُح ثَ ْوراً فَ ُھ َو قَاتِ ُل إِ ْن َ
س ٍ
ب.
َمنْ يَ ْذبَ ُح شَاةً فَ ُھ َو نَا ِح ُر َك ْل ٍ
ص ِع ُد َد َم ِخ ْن ِزي ٍر.
ص ِع ُد تَ ْق ِد َمةً يُ ْ
َمنْ يُ ْ
َ
َ
ق لُبَانا ً ف ُھ َو ُمبَا ِر ٌك َوثنا ً.
َمنْ أَ ْح َر َ
بَ ْل ُھ ُم ْ
س ُھ ْم.
س ﱠرتْ أَ ْنفُ ُ
اختَا ُروا طُ ُرقَ ُھ ْم َوبِ َم ْك ُرھَاتِ ِھ ْم ُ
صا ِئبَ ُھ ْم َو َم َخا ِوفَ ُھ ْم أَ ْجلِبُ َھا َعلَ ْي ِھ ْم.
٤فَأَنَا أَ ْيضا ً أَ ْختَا ُر َم َ
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يب.
ِمنْ أَ ْج ِل أَنﱢي َدع َْوتُ فَلَ ْم يَ ُكنْ ُم ِج ٌ
س َم ُعوا.
تَ َكلﱠ ْمتُ فَلَ ْم يَ ْ
يح ِفي َع ْينَ ﱠي
بَ ْل َع ِملُوا ا ْلقَ ِب َ
َو ْ
س ﱠر بِ ِه«.
اختَا ُروا َما لَ ْم أُ َ
َ
س َم ُعوا َكالَ َم ال ﱠر ﱢب أ ﱡي َھا ا ْل ُم ْرتَ ِعدُونَ ِمنْ َكالَ ِم ِه.
٥ا ِ ْ
َ
ﱠ
َ
ْ
ضو ُك ْم
قَا َل إِخ َوتُ ُك ُم ال ِذينَ أ ْبغ ُ
س ِمي» :لِيَتَ َم ﱠج ِد ال ﱠر ﱡب«.
َوطَ َردُو ُك ْم ِمنْ أَ ْج ِل ا ْ
فَيَ ْظ َھ ُر ِلفَ َر ِح ُك ْم َوأَ ﱠما ُھ ْم فَيَ ْخ ُزونَ .
يج ِمنَ ا ْل َم ِدينَ ِة.
ص ْوتُ َ
َ ٦
ض ِج ٍ
ْ
ص ْوتٌ ِمنَ ال َھ ْي َك ِل.
َ
َ
ص ْوتُ ال ﱠر ﱢب ُم َجا ِزيا ً أ ْعدَا َءهُ".
َ
 .٤ -٣ :٦٦تُظھر ھذه أن الشعائر والطقوس وحدھا ال ترضي ﷲ )أش ١٣ :٢٩؛ إر  ،(٧ولكن إضافة إلى
الشعائر ال بد من قلب متواضع وتائب .ما نفعله مراراً وتكراراً ينحو ألن يصبح عاديا ً مبتذالً ،ولكن اإليمان
ودوافعنا ھي األساس )أش .(٢ :٦٦
س ُھ ْم" .تشير ھذه إلى شعائر العبادة الوثنية المتنوعة التي كانوا يقومون بھا )أش :٦٥
س ﱠرتْ أَ ْنفُ ُ
 "بِ َم ْك َرھَا ِت ِھ ْم ُ
 .(١١ ،٧ ،٤لقد أحبوا واختاروا ) ،BDB 103, KB 119مستخدمة ثالث مرات في أش  (٤ -٣الخطيئة )أش
٤ :١؛ ١٧ :٥٧؛ ٢ :٦٥؛ ١٨ :٦٦؛ مز .(١٢ -١١ :٨١
٤ :٦٦
صائِبَ ُھ ْم"
م
"
البستاني
فاندايك
/
سميث
َ َ
"بَالَيَا ُھ ْم"
كتاب الحياة
ب"
الكتاب الشريف
صائِ َ
"ا ْل َم َ
الكلمة ) (BDB 760, KB 1768ال نجدھا إال ھنا وفي أش  .٤ :٣يقترح : KB
أعمال األذى واإلزعاج )التي قوم بھا الطفل ،من الجذر עולל ) (BDB 760من أجل ٤ :٣
-١
المعاملة السيئة ھنا
-٢
يرى البعض في كلمة )עלל( ) (BDB 760المعنى "يعامل بقسوة".
 " َم َخا ِوفَ ُھ ْم أَ ْجلِبُ َھا َعلَ ْي ِھ ْم" .أواه .يا لھا من لعنة من ﷲ )أم ٢٧ :١؛ !(٢٤ :١٠
يب" .ھنا أيضا ً تكرار للموضوع )أش ٢٨ :٤١؛ ٢ :٥٠؛ .(١٢ :٦٥
 " ِمنْ أَ ْج ِل أَنﱢي َدع َْوتُ فَلَ ْم يَ ُكنْ ُم ِج ٌ
 .٥ :٦٦ھناك محنة وانزعاج ومشادة حتى داخل شعب ﷲ )رو  .(٨ -٦ :٩اضطھاد األنبياء على يد اليھود ھو
مثال جيد عن ذلك )مت ١٢ -١٠ :٥؛  .(٢٢ :١٠لقد تم القيام بأعمال فظيعة كثيرة على يد أناس "متدينين" باسم
ﷲ.
الحظ كيف يجب أن يتجاوب شعب ﷲ مع االضطھاد -بالفرح ) ،BDB 970أش ١١ :٥١؛ ١٢ :٥٥؛
٧ :٦١؛ الحظ  ١٠ :٦٦التي تحوي عدة مترادفات أخرى للفرح.
-١
ا ْف َرحُواBDB 162 -
ا ْبتَ ِھجُوا) BDB 965 -مرتين(
-٢
-٣
أيضا ً  Qalأمر من "اِ ْف َرحُوا" )(BDB 970
ھناك ثالثة أوامر في أش .٥ :٦٦
اِ ْس َمعُوا َكالَ َم الرﱠبﱢ  Qal -أمر BDB 1033, KB 1570،
-١
لِيَتَ َم ﱠج ِد الرﱠبﱡ  Qal -ناقص ُ ، BDB 457, KB 455،مستخدم في صيغة األمر )بينما السبعينية
-٢
تترجمه كمبني للمجھول(
فَيَ ْ
ظھَ ُر لِفَ َر ِح ُك ْم Qal -ناقص ُ ، BDB 906, KB 157،مستخدم بمعنى جمعي
-٣
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 .٦ :٦٦كان ھناك الكثير من النقاش بين المفسرين حول ارتباط ھذه اآلية بسياق النص.
يقول البعض أنھا تدل على حادثة تاريخية غير معروفة ،بينما يقول آخرون أنھا ترتبط مباشرة بأش :٦٦
 ،٥التي تُظھر دينونة اليھود المتكبرين وغير المؤمنين.
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٩ -٧ :٦٦ :
ق َولَدَتْ .
"٧قَ ْب َل أَنْ يَأْ ُخ َذھَا الطﱠ ْل ُ
اض َولَدَتْ َذ َكراً.
قَ ْب َل أَنْ يَأْتِ َي َعلَ ْي َھا ا ْل َم َخ ُ
س ِم َع ِم ْث َل َھ َذا؟
َ ٨منْ َ
َمنْ َرأَى ِم ْث َل َھ ِذ ِه؟
اح ٍد
َھ ْل تَ ْم َخ ُ
ض ِبالَ ٌد فِي يَ ْو ٍم َو ِ
ْ
ٌ
ً
اح َدة؟ً
أَ ْو تُولَ ُد أُ ﱠمة َدف َعة َو ِ
ص ْھيَ ْونُ
فَقَ ْد َم َخ َ
ضتْ ِ
بَ ْل َولَدَتْ بَ ِني َھا!
ُ
ض َوالَ أ َولﱢ ُد
َ ٩ھ ْل أَنَا أُ ْم َخ ُ
يَقُو ُل ال ﱠر ﱡب
أَ ْو أَنَا ا ْل ُم َول ُدﱢ
ق ال ﱠر ِح َم
َھ ْل أُ ْغ ِل ُ
قَا َل إِلَ ُھ ِك؟".
 .١٣ -٧ :٦٦يشير ھذا السياق إلى صھيون وقد أنجبت شعبا ً في يوم واحد ويشتمل ھذا على األمم .يرى البعض
في ھذه إشارة إلى العودة من السبي ،ولكن في ھذه الحادثة لم يكن ھناك أمم .لذلك ،فال بد أنھا تشير إلى حدث
أخروي )أي العھد الجديد(.
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني١٧ -١٠ :٦٦ :
شلِي َم
"١٠ا ْف َر ُحوا َم َع أُو ُر َ
َوا ْبتَ ِھ ُجوا َم َع َھا يَا َج ِمي َع ُم ِحبﱢي َھا.
ا ْف َر ُحوا َم َع َھا فَ َرحا ً
يَا َج ِمي َع النﱠائِ ِحينَ َعلَ ْي َھا
َ
ْي تَ ْع ِزيَاتِ َھا.
ضعُوا َوتَ ْ
١١لِت َْر َ
شبَ ُعوا ِمنْ ثد ِ
ﱠ
ُ
َ
ص ُروا َوتَتَلذذوا ِمنْ ِد ﱠر ِة َم ْج ِدھَا.
لِتَ ْع ِ
١٢ألَنﱠهُ َھ َك َذا قَا َل ال ﱠر ﱡب:
سالَما ً َكنَ ْھ ٍر
» َھئَنَ َذا أُ ِدي ُر َعلَ ْي َھا َ
ف
َو َم ْج َد األُ َم ِم َك َ
س ْي ٍل َجا ِر ٍ
ض ُعونَ َو َعلَى األَ ْي ِدي ت ُْح َملُونَ
فَت َْر َ
الر ْكبَتَ ْي ِن تُ َدلﱠلُونَ .
َو َعلَى ﱡ
ان تُ َع ﱢزي ِه أُ ﱡمهُ
َ ١٣كإِ ْن َ
س ٍ
َھ َك َذا أُ َع ﱢزي ُك ْم أنَاَ
شلِي َم تُ َع ﱠز ْونَ .
َوفِي أُو ُر َ
١٤فَتَ ُرونَ َوتَ ْف َر ُح قُلُوبُ ُك ْم
َوت َْزھُو ِع َ
ب
ظا ُم ُك ْم َكا ْل ُع ْ
ش ِ
َوتُ ْع َرفُ يَ ُد ال ﱠر ﱢب ِع ْن َد َع ِبي ِد ِه
ق َعلَى أَ ْعدَائِ ِه.
َويَ ْحنَ ُ
ْ
َ
١٥ألَنﱠهُ ُھ َوذا ال ﱠر ﱡب بِالنﱠا ِر يَأتِي
ضبَهُ
َو َم ْر َكبَاتُهُ َك َز ْوبَ َع ٍة لِيَ ُر ﱠد بِ ُح ُم ﱟو َغ َ
ب نَا ٍر.
َوز َْج َرهُ ِبلَ ِھي ِ
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ب
١٦ألَنﱠ ال ﱠر ﱠ
ب بِالنﱠا ِر يُ َعاقِ ُ
ش ٍر
س ْيفِ ِه َعلَى ُك ﱢل بَ َ
َوبِ َ
َويَ ْكثُ ُر قَ ْتلَى ال ﱠر ﱢب.
ت
١٧الﱠ ِذينَ يُقَ ﱢد ُ
سونَ َويُطَ ﱢھ ُرونَ أَ ْنفُ َ
س ُھ ْم ِفي ا ْل َجنﱠا ِ
س ِط
اح ٍد فِي ا ْل َو َ
َو َرا َء َو ِ
س َوا ْل ُج َرذَ
ْ
ْ
آ ِكلِينَ لَ ْح َم ال ِخن ِزي ِر َو ﱢ
الر ْج َ
يَ ْفنُونَ َمعا ً
يَقُو ُل ال ﱠر ﱡب".
 .١٠ :٦٦تحوي ھذه أوامر تدل على ما سيفعلونه بعد أن يستعيد الرب شعبه إلى أرض موعدھم )تك ١ :١٢؛
 .(١٦ :١٥واألوامر ھي:
ا ْف َرحُوا Qal -أمر BDB 970, KB 1333،
-١
ا ْبتَ ِھجُوا Qal -أمر BDB 162, KB 189،
-٢
ْ
اِف َرحُوا فَ َرحًا Qal -أمر مع االسمBDB 965, KB 965 ،
-٣
 .١٢ :٦٦صورة محبة ﷲ الوالدية لشعبه قوية جداً في ھذه اآلية .يُوصف الرب باستعارات مؤنثة )أش :٤٩
١٥؛ ١٣ -٩ :٦٦؛ انظر الموضوع الخاص على أش .(٢ :٤١
حقيقة أن ﷲ سيستخدم " ُمرضعة" ليصف نفسه يمكن كتابة مجلدات عنھا.
موضوع خاص :النساء في الكتاب المقدس:
 -Iالعھد القديم:
ُ
أ -في حضارة ذلك العصر كانت النساء تعتبر من الممتلكات.
 -١كانت النساء ضمن قائمة الممتلكات )خر (١٧ :٢٠
 -٢معاملة النساء العبيد )خر (١١ -٧ :٢١
 -٣نذور النساء كانت قابلة لإلبطال على يد ذكر مسؤول في المجتمع )عدد (٣٠
 -٤النساء كغنائم حرب )تث ١٤ -١٠ :٢٠؛ (١٤ -١٠ :٢١
ب -عمليا ً كانت ھناك تبادلية:
 -١الرجل والمرأة ُخلقا على صورة ﷲ )تك (٢٧ -٢٦ :١
 -٢أكرم أباك وأمك )خر ] ١٢ :٢٠عدد ([١٦ :٥
 -٣بجّل أمك وأباك )ال ٣ :١٩؛ (٩ :٢٠
 -٤الرجال والنساء يمكن أن يكونوا منذورين مكرسين )عدد (٢ -١ :٦
 -٥البنات لھن حق اإلرث )عدد (١١ -١ :٢٧
 -٦النساء جزء من شعب العھد )تث (١٢ -١٠ :٢٩
 -٧يتلقون التعليم على يد األب أو األم )أمثال ٨ :١؛ (٢٠ :٦
 -٨أبناء وبنات ھيمان )عائلة الوية( كانوا يقودون الموسيقى في الھيكل ) ١أخ (٦ -٥ :٢٥
 -٩األبناء والبنات سيتنبؤون في الدھر الجديد )يوئيل (٢٩ -٢٨ :٢
ج -النساء كن في مراكز قيادية:
 -١أخت موسى ،ميريام ،كانت تُدعى نبية )خر (٢١ -٢٠ :١٥
 -٢نساء كن موھوبات من ﷲ ليُشيدن خيمة االجتماع )خر (٢٦ -٢٥ :٣٥
 -٣امرأة ،ديبورا ،وھي أيضا ً نبية )انظر قضاة  ،(٤ :٤قادت جميع األسباط )قضاة ٥ -٤ :٤؛
(٧ :٥
 -٤خلدة كانت نبية حثھا الملك يوشيا على أن تقرأ وتفسّر "سفر الشريعة" المكتشف آنذاك )٢
مل ١٤ :٢٢؛  ٢أخ (٢٧ -٢٢ :٣٤
 -٥راعوث ،المرأة التقية كانت السلف األعلى داود
 -٦أستير ،المرأة التقية خلّصت الشعب اليھودي في بالد فارس
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 -IIالعھد الجديد
أ -كانت النساء في حضارة كال اليھودية والعالم اإلغريقي-الروماني تُ
ّ
عتبرن على أنھم مواطنين من
الدرجة الثانية ال يتمتعن سوى ببضعة حقوق أو امتيازات )ما عدا مقدونية(.
ب -نساء في أدوار قيادية:
 -١أليصابات ومريم ،امرأتان تقيتان وضعتا أنفسھما تحت تصرف ﷲ )لوقا (٢ -١
 -٢حنة ،امرأة تقية تخدم في الھيكل )لوقا (٣٦ :٢
 -٣ليديا ،مؤمنة وقائدة لكنيسة بيتية )أعمال (٤٠ ،١٤ :١٦
 -٤بنات فيلبس األربعة ،كن نبيات )أعمال (٩ -٨ :٢١
 -٥فيبي ،شماسة الكنيسة التي في كنخريا )رومية (١ :١٦
 -٦بريسكا )بريسكيال( ،شركاء بولس في الخدمة ومعلمة أبلس )أعمال ٢٦ :١٨؛ رومية :١٦
.(٣
 -٧مريم ،تريفينا ،تريفوسا ،برسيس ،جوليا ،شقيقة نيريوس ،وھن عدة نساء شاركن بولس في
الخدمة )رومية (١٦ -٦ :١٦
 -٨يونياس ،على األرجح أنھا امرأة رسولة )رومية (٧ :١٦
 -٩أفودية وسنتيخي ،شركاء بولس في الخدمة )فيلبي (٣ -٢ :٤
 -IIIكيف يوازن المؤمن المعاصر األمثلة الكتابية المتضاربة؟
أ -كيف يستطيع المرء أن يحدد الحقائق التاريخية أو الحضارية التي تنطبق على سياق النص األصلي
عن الحقائق األبدية الصحيحة لكل الكنائس ،وكل المؤمنين في كل الدھور والعصور؟
 -١يجب أن نأخذ بعين االعتبار قصد الكاتب األصلي الملھم بشكل جدي .الكتاب المقدس ھو
كلمة ﷲ والمصدر الوحيد لإليمان والممارسة.
 -٢يجب أن نتعامل مع النصوص الملھمة الشرطية التاريخية بشكل واضح
أ .العبادة في إسرائيل )الطقوس والليتورجيا(
ب .اليھودية في القرن الميالدي األول
ج .أقوال بولس التاريخية الشرطية الواضحة في  ١كورنثوس
) (١نظام الشريعة في روما الوثنية
) (٢البقاء عبداً )(٢٤ -٢٠ :٧
) (٣التبتل )(٣٥ -١ :٧
) (٤العذارى )(٣٨ -٣٦ :٧
) (٥الطعام المقدم كقرابين لألصنام )٨؛ (٣٣ -٢٣ :١٠
) (٦األعمال غير الالئقة في عشاء الرب )(١١
 -٣أعلن ﷲ نفسه بشكل كامل وواضح إلى حضارة معينة ،في يوم معين .يجب أن نأخذ بشكل
جدي اإلعالن ،ولكن ليس كل جانب من تفاصيله التاريخية .كلمة ﷲ ُكتبت بكلمات بشر.
ب -التفسير الكتابي يجب أن يُركز على قصد الكاتب األصلي .ما الذي كان يقوله في أيامه؟ ھذا أمر
أساسي وحاسم من أجل التفسير الصحيح ،وبعد ذلك نطبق ھذا على يومنا الحالي .المشكلة اآلن ھي مع النساء
في أدوار القيادة )المشكلة التفسيرية الحقيقية قد تكون تحديد الكلمة .ھل كانت ھناك خدمات أكبر من الرعاة الذين
كانوا يُرون في موقع القيادة؟ ھل كان يُنظر إلى الشماسات أو النبيات كقادة؟( من الواضح تماما ً أن بولس ،في ١
كور  ٣٥ -٣٤ :١٤و ١تيم  ،١٥ -٩ :٢يؤكد على أن النساء ال يجب أن يأخذن دور قيادي في العبادة العامة.
ولكن كيف أطبق ھذا اليوم؟ ال أريد لحضارة بولس أو حضارتي أن تسكت كلمة ﷲ وإرادته .ربما كانت العادات
في أيام بولس مقيدة جداً ،ولكن من جھة أخرى قد تكون مفتوحة كثيرة في أيامنا .ال أشعر بالكثير من االرتياح
وأنا أقول أن كلمات بولس وتعاليمه شرطية متعلقة بالقرن األول وھي حقائق مرتبطة بواقع محلي .من أنا ألسمح
لفكري أو ثقافتي أن تنكر كاتبا ً ُملھماً؟
على كل حال ،ماذا أفعل عندما أرى ثالثة أمثلة كتابية عن نساء قائدات )حتى في كتابات بولس ،انظر
رومية (١٦؟ مثال واضح عن ذلك نجده في نقاش بولس حول العبادة العامة في  ١كور  .١٤ -١١في ٥ :١١
يبدو أنه يسمح للمرأة بأن تعظ وتصلي في العبادة العامة ورؤوسھم مغطاة ،ومع ذلك في  ،٣٥ -٣٤ :١٤يطالب
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بأن تبقين صامتات .كانت ھناك شماسات )رومية  (١ :١٦ونبيات )أعمال  .(٩ :٢١إن ھذا التنوع ھو الذي
يسمح لي ببعض الحرية ألحدد تعليقات بولس )في ما يتعلق بالتقييدات على النساء( على أنھا مقتصرة على
كورنثوس وأفسس في القرن األول .ففي كلتا الكنيستين كانت ھناك مشاكل مع نساء يمارسن حريتھن الجديدة
)انظر  ،(Bruce Winter, Corinth After Paul Leftوھذا ما أدى إلى صعوبة بالنسبة إلى كنائسھم في
إيصال مجتمعھم إلى المسيح .كان على حريتھن أن تكون محدودة لكي يصبح اإلنجيل أكثر فعالية وتأثيراً.
الحال في أيامنا بعكس أيام بولس .اإلنجيل قد يصبح محدوداً إذا لم يُسمح للنساء المتفوھات والمدربات
بأن يشاركوا في نشر اإلنجيل ،أو أن ال يُسمح لھن بالقيادة .ما ھي الغاية النھائية من العبادة العامة؟ أليست
البشارة والتلمذة؟ ھل يمكن أن يُكرﱠم وأن يكون راضيا ً إذا ما كانت النسوة قائدات؟ الكتاب المقدس بأكمله
يقول" :نعم".
ً
أنا أميل إلى فكر بولس؛ الالھوت الذي أتبعه بولسي بالدرجة األولى .ال أريد أن أكون متأثرا بإفراط أو
منجذبا ً إلى فلسفة التساوي بين الجنسين المعاصرة .ولكني أشعر أن الكنيسة كانت بطيئة في التجاوب مع الحقائق
الكتابية الواضحة ،الرق غير المالئم ،والعنصرية ،والتعصب ،والتحيز الجنسي .لقد كانت أيضا ً بطيئة في
التجاوب بشكل مالئم مع سوء معاملة النساء في العالم المعاصر .لقد حرر ﷲ في المسيح العبيد والنساء .وبالتالي
ال أقبل بنص متأثر بثقافة معينة أن يقيدھم ويستعبدھم من جديد.
من جھة أخرى ،كمفسر أعرف أن كورنثوس كانت كنيسة مفتتة فوضوية .مواھب الروح القدس كانت
موضع افتخار وتبا ٍه .ولعل النساء كن مأخوذات بھذه المشكلة .وأعتقد أيضا ً أن أفسس كانت متأثرة بالمعلمين
الكذب الذين كانوا يستغلون ويستخدمونھن كمتكلمين بدائل عنھم في الكنائس البيتية في أفسس.
ج -اقتراحات لمزيد من القراءة:
) How to Read the Bible For All Its Worthللكاتب (Gordon Fee and Doug
)الصفحات .(٧٧ -٦١
) Gospel and Spirit: Issues in New Testament Hermeneuticsللكاتب .(Gordon Fee
) Hard Sayings of the Bibleللكاتب Walter C. Kaiser, Peter H. Davids, F. F.
) (Bruce, and Manfred T. Branchالصفحات ٦١٦ -٦١٣؛ .(٦٦٧ -٦٦٥
 .١٣ :٦٦كلمة "تُ َع ﱢزي" ) (BDB 636, KB 688تُستخدم لثالث مرات في ھذه اآلية.
 Piel-٢-١ناقص )مرتين(
 Pual-٣ناقص
يُذكرنا ھذا بأش  Piel) ١ :٤٠أمر ،مرتين(؛ الحظ أيضا ً أش ١ :١٢؛ ) ٣ :٥٣مرتين(١٩ ،١٢ ،؛ :٥٢
٩؛  .(BDB 637 ،١٨ :٥٧) ٢ :٦١ھذا ھو الموضوع الوارد في أش  .٦٦ -٤٠الرب يتصرّ ف فيغفر ،وينسى،
ويستعيد أولئك الذين يؤمنون به ويُجلﱡون كلمته )أش .(٥ ،٢ :٦٦
 .١٦ -١٥ :٦٦الحظ االستعارات المختلفة المستخدمة لوصف دينونة الرب.
النار ) ،BDB 77انظر الموضوع الخاص على أش (١٤ :٤٧
-١
زوبعة )، BDB 693 Iأش ٢٨ :٥؛ إر (١٣ :٤
-٢
حمو غضبه )أش ٢٥ :٤٢؛ ٢٠ :٥١؛ (٦ ،٣ :٣٦
-٣
َ
َار ،أش ٦ :٢٩؛ ٣٠ :٣٠
-٤
زَجْ َرهُ بِل ِھي ِ
بن ٍ
ﱠ
-٥
ار يُ َعاقِبُ
بِالن ِ
-٦
ِب َس ْيفِ ِه َعلَى ُكلﱢ بَ َش ٍر ،أش ١٢ :٦٥
َ " ١٦ :٦٦ويَ ْكثُ ُر قَ ْتلَى ال ﱠر ﱢب" .تدل ھذه على أن الدينونة ستبدأ بأھل بيت ﷲ .علينا أن نتذكر أن ھناك الكثير من
الجماعة اليھودية ،كما الحال داخل الكنيسة -ولألسف ،ممن ال يعرفون المسيح يسوع ،المسيا.
ت" .تبدو ھذه إشارة إلى نوع ما من العبادة الوثنية )أش .(٣ :٦٥
ِ " ١٧ :٦٦في ا ْل َجنﱠا ِ
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س ِط" .الكلمة المترجمة "الوسط" ) (BDB 1063تُستخدم أيضا ً مع "شجرة الحياة" في
 " َو َرا َء َوا ِح ٍد فِي ا ْل َو َ
تك  .٣ :٣ترى السبعينية أش  ٢٢ :٦٥كإشارة أيضا ً إلى شجرة الحياة .وھنا قد تشير ھذه إلى أعمدة أشيراه
 Asherahأو الوتد المنقوش في عبادة الخصب في كنعان .انظر الموضوع الخاص على أش .٦ -٥ :٥٧
 " آ ِكلِينَ "
ْ
ْ
ير ،أش ٤ :٦٩
-١
لَحْ َم ال ِخن ِز ِ
-٢
س ، BDB 1054) ،ال (٤٢ ،٤١ ،٢٣ ،٢٠ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ :١١
ال ﱢرجْ َ
ْال ُج َر َذ ) ،BDB 747ال (٢٩ :١١
-٣
أعتقد أن شرائع الطعام في الويين  ١١ال عالقة لھا بقواعد الصحة بل ھي مرتبطة بالعبادة .لقد كان يُقصد بھا أن
تحفظ بني إسرائيل بعيدا ً عن أي احتكاك اجتماعي أو ديني مع الكنعانيين.
ترجمة سميث/فاندايك-البستاني٢٤ -١٨ :٦٦ :
"َ ١٨وأَنَا أُ َجا ِزي أَ ْع َمالَ ُھ ْم َوأَ ْف َكا َر ُھ ْم.
َحد َ
سنَ ِة
َث لِ َج ْم ِع ُك ﱢل األُ َم ِم َواألَ ْل ِ
فَيَأْتُونَ َويَ ُرونَ َم ْج ِدي.
َ ١٩وأَ ْج َع ُل فِي ِھ ْم آيَةً
اجينَ إِلَى األُ َم ِم
َوأُ ْر ِ
س ُل ِم ْن ُھ ْم نَ ِ
س.
ش َ
إِلَى ت َْر ِ
يش َوفُو َل َولُو َد النﱠا ِز ِعينَ ِفي ا ْلقَ ْو ِ
إِلَى تُوبَا َل َويَا َوانَ
ﱠ
َ
س َم ْع َخبَ ِري
إِلَى ا ْل َج َزائِ ِر ا ْلبَ ِعي َد ِة التِي ل ْم تَ ْ
َوالَ َرأَتْ َم ْج ِدي
فَيُ ْخبِ ُرونَ بِ َم ْج ِدي بَيْنَ األُ َم ِم.
ض ُرونَ ُك ﱠل إِ ْخ َو ِت ُك ْم ِمنْ ُك ﱢل األُ َم ِم
َ ٢٠ويُ ْح ِ
تَ ْق ِد َمةً لِل ﱠر ﱢب َعلَى َخ ْي ٍل
ال
َوبِ َم ْر َكبَا ٍ
ت َوبِ َھ َوا ِد َج َوبِ َغ ٍ
ُ
ُ
شلِي َم
سي أو ُر َ
َوھ ُُج ٍن إِلَى َجبَ ِل ق ْد ِ
س َرائِي َل
ض ُر بَنُو إِ ْ
قَا َل ال ﱠر ﱡب َك َما يُ ْح ِ
تَ ْق ِد َمةً فِي إِنَا ٍء َ
ت ال ﱠر ﱢب.
طا ِھ ٍر إِلَى بَ ْي ِ
ً
َ
َ ٢١وأَتﱠ ِخ ُذ أَ ْيضا ً ِم ْن ُھ ْم َك َھنَة َوالَ ِويﱢينَ قا َل ال ﱠر ﱡب.
ت ا ْل َج ِدي َدةَ
٢٢ألَنﱠهُ َك َما أَنﱠ ال ﱠ
س َما َوا ِ
صانِ ٌع
ض ا ْل َج ِدي َدةَ الﱠتِي أَنَا َ
َواألَ ْر َ
تَ ْثبُتُ أَ َما ِمي يَقُو ُل ال ﱠر ﱡب
س ُم ُك ْم.
سلُ ُك ْم َوا ْ
َھ َك َذا يَ ْثبُتُ نَ ْ
َ ٢٣ويَ ُكونُ ِمنْ ِھالَ ٍل إِلَى ِھالَ ٍل
ت
ت إِلَى َ
َو ِمنْ َ
س ْب ٍ
س ْب ٍ
س ٍد
ج
ي
ذ
أَنﱠ ُك ﱠل ِ َ َ
س ُج َد أَ َما ِمي قَا َل ال ﱠر ﱡب.
يَأْ ِتي لِيَ ْ
َ ٢٤ويَ ْخ ُر ُجونَ َويَ ُرونَ ُجثَ َ
س
ث النﱠا ِ
صوا َعلَ ﱠي
الﱠ ِذينَ َع ُ
ألَنﱠ دُو َد ُھ ْم الَ يَ ُموتُ
َونَا َر ُھ ْم الَ تُ ْطفَأ ُ
س ٍد".
َويَ ُكونُونَ َر َذالَةً لِ ُك ﱢل ِذي َج َ
َ " ٢١ -١٨ :٦٦حد َ
سنَ ِة" .كلمة " َحد َ
َث" أضافھا ابن عزرا في ترجمته للنص الماسوري.
َث لِ َج ْم ِع ُك ﱢل األُ َم ِم َواألَ ْل ِ
ھناك بعض الخلط فيما يتعلق بالخلفية الصحيحة لھذه اآلية .الفعل "أجازي/حرفياً ،أعرف" ليس في النص
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العبري .ھذه إشارة نوعا ً ما إلى تجمع لألمم .يبدو أنھم يأتون بأغراض عدائية لشعب ﷲ )أي" ،الناجين"( .ولكن
ھزيمة ﷲ الھم )أش ٢٤ :٦٦ب( تجعل بعضا ً منھم يأتي إلى اإليمان به .ثم يُرسلھم ﷲ كعالمة ،أش ١٩ :٦٦
)أش  ،(١٢ ،١٠ :١١إلى شعوبھم كمب ّشرين .وعجب العجاب ھو أن الوثنيين يتجاوبون مع الرسالة ويرجعون
إلى ﷲ في أورشليم ليعبدوه ،بل وحتى فإن ﷲ يجعل بعضا ً منھم كھنة والويين )أش .(٢١ :٦٦
بالتأكيد ھذا المقطع ،أش  ،٢٤ -١٩ :٦٦مذھل في معناه وغرضه الذي يشمل العالم بأسره .لقد سبب ھذا
ذعراً شديداً وش ّكا ً وسط الربّانيين ،ولكن ،في سياق النص ،من الواضح أنه تحقيق للوعد اإلبراھيمي في تك :٣
١٥؛  .٣ -١ :١٢انظر الموضوع الخاص على أش .١٥ :٤٠
َ " ١٨ :٦٦وأَنَا أُ َجا ِزي أَ ْع َمالَ ُھ ْم َوأَ ْف َكا َر ُھ ْم" .ﷲ يعرف أفكار قلوب جميع البشر .انظر التعليق الكامل على أش
. ٢ :١
الرب يعرف األفكار ونوايا القلب )أش .(١٨ :٦٦
 ١صم ٣ :٢؛ ٧ :١٦
-١
 ١مل ٣٩ :٨
-٢
 ١أخ ٩ :٢٨
-٣
 ٢أخ ٣٠ :٦
-٤
مز ٩ :٧؛ ٣ :١٧؛ ٢ :٢٦؛ ٢٣ ،١ :١٣٩
-٥
أم ١١ :١٥؛ ٢ :٢١؛ ١٢ :٢٤
-٦
إر ٢٠ :١١؛ ١٠ -٩ :١٧؛ ١٢ :٢٠
-٧
لو ١٥ :١٦
-٨
-٩
أع ٢٤ :١؛ ٨ :١٥
رو ٢٧ :٨
-١٠
يسوع أيضا ً يعرف األفكار والحوافز الداخلية عند البشر ،انظر يو ٢٥ -٢٤ :٢؛ ٦٤ ،٦١ :٦؛ .١١ :١٣
 .٢٠ :٦٦ھذه إحدى النصوص العديدة التي تتكلم عن شعوب األمم يحضرون ھدايا وتَ ْق ِد َمات إلى
أورشليم/الھيكل )أش ٣ -٢ :٢؛ ٧ :٥٦؛ مز ٢٧ :٢٢؛ ٩ :٨٦؛ إر ٣:١٧؛ مي .(٢ -١ :٤
 .٢٢ :٦٦انظر التعليق الكامل على أش .١٧ :٦٥
الفعل "يَ ْثب ُ
ُت" يرد مرتين ).(BDB 763, KB 840
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ﱠ
صانِ ٌع تَثب ُ
ُت أ َما ِمي Qal -ناقص )انظر التعليق الكامل
-١
ض ال َج ِدي َدةَ التِي أنَا َ
ت ال َج ِدي َدةَ َواألرْ َ
ال ﱠس َما َوا ِ
على أش (٢ :٦٢
ُ
يَ ْثب ُ
ُت نَ ْسلُ ُك ْم َوا ْس ُمك ْم Qal -تام
-٢
ھذه الكلمة ،ورغم استخدامھا كثيراً في ھذا القسم من أشعياء )أش ١١ :٤٤؛ ٧ :٤٦؛ ١٣ ،١٢ :٤٧؛ :٤٨
١٣؛ ٨ :٥٠؛ ١٤ :٥٩؛  ،(٥ :٦١تُترجم "تثبت" فقط في أش .٢٢ :٦٦
س ُج َد أَ َما ِمي ،قَا َل ال ﱠر ﱡب" .الفعل ) (BDB 1005, KB 295ھو صيغة
س ٍد يَأْتِي لِيَ ْ
ُ " ٢٣ :٦٦ك ّل ِذي َج َ
 Hishtapaelنادرة )نجدھا ھنا فقط( .ھذا معنى ضمني واضح يشير إلى التوحيد )انظر الموضوع الخاص على
أش  .(١٤ :٤٠من أجل قائمة بالتأكيدات العالمية النطاق في أشعياء انظر أش .٢٢ :٤٥
 .٢٤ :٦٦ھذا وصف لغير المؤمنين في كل من اليھود واألمم .ال أعتقد أن المرء يستطيع أن يبني نظرية الھوتية
عن العقاب في نھاية األزمنة استناداً إلى ھذه اآلية .ربما تكون ھذه مصدر استخدام يسوع لكلمة "جھنم،
 ،" Gehennaالتي تعني "وادي أبناء ھنون" ،والذي كان مكب النفايات في أورشليم .لقد استخدم يسوع ھذه
الكلمة ليصف االنفصال األبدي عن ﷲ )انظر الموضوع الخاص على أش  .(٩ : ٥٧الحظ العناصر الوارد
ذكرھا ھنا :الدود الذي ال يمت والنار التي ال تُطفأ .ھذه استعارات اختارھا يسوع نفسه ليصف مصير أولئك
الذين يرفضون أن يؤمنوا به )مت .(٤٦ :٢٥
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أسئلة للمناقشة:
ھذا دليل دراسة تفسيرية ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب المقدس .على كل واحد منا
ك َ
أنت والكتاب المقدس والروح القدس األوليّة في التفسير .ويجب أال
أن يسير في النور المعطى لنا .وبالتالي فل َ
تتخلى عن ھذا لصالح مفسّر ما أو معلّق ما.
أسئلة المناقشة ھذه موضوعة لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة في ھذا القسم من
السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢ ضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
ما الموضوع الرئيسي في أشعياء ٦٦ -٦٥؟
-١
-٢
ضع قائمة بشعائر العبادة الوثنية الواردة في األصحاح .٦٥
لمن تشير اآلية أش  ١ :٦٥ولماذا؟
-٣
ما ھو األمر الفريد في أش  ٦٥والذي نراه بشكل خاص في أش  ١٠ :٦٥و١١؟
-٤
لماذا يخلق ﷲ سما ًء جديدة وأرضا ً جديدة؟
-٥
ما مغزى أش ٢٣ -١٩ :٦٦؟
-٦
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الملحق ١
مدخل إلى الشعر العبري
 -Iمقدمة:
أ -يش ّكل ھذا النوع األدبي ثلث العھد القديم .والشعر أسلوبٌ شائ ٌع في "األنبياء" )كلھا عدا حجاي
ومالخي تحوي شعراً( وأقسام "الكتب" في القانون العبري.
ب -يختلف الشعر العبري كثيراً عن غيره من اللغات ،وھو شعر أصلي لم يتطور عن لغات أخرى.
)الشعر اإلنكليزي ،على سبيل المثال ،تطور عن الشعر اليوناني والالتيني ،ويعتمد بشكل أساسي على الصوت(.
وھناك نقاط مشتركة كثيرة بين الشعر العبري والشعر الكنعاني .وليس من حركات تشكيل أو قافية في األبيات
في شعر الشرق األدنى )ولكن ھناك إيقاع(.
ج -لقد ساعدت اكتشافات علم اآلثار في أورغايت )رأس شمرا( الدارسين على فھم الشعر في العھد
القديم .ھذا الشعر من القرن الخامس عشر قبل الميالد من الواضح أنه يرتبط أدبيا ً مع الشعر في الكتاب المقدس.
 -IIالسمات العامة للشعر العبري:
موجز.
إنه ُملَ ْملَم
أ-
َ
يسعى للتعبير عن الحقائق ،والمشاعر والخبرات عبر اللغة المجازية.
ب-
ً
مكتوبٌ بشكل أساسي وليس شفھيا .ويستند على بنية متينة .وھذه البنية تتجلى في:
ج-
أبيات متوازية )التوازي(.
-١
تالعب على الكلمات.
-٢
تالعب على األصوات.
-٣
 -IIIبنية الشعر العبري
)كتاب " ،"Introduction To The Old Testamentص ،٩٧٥ -٩٦٥ .للكاتب .( R. K. Harrison
كان  Bishop Robert Lowthفي كتابه Lectures on the Sacred Poetry of the
أ-
) Hebrewsعام  (١٧٥٣أول من وصف الشعر العبري على أنه أبيات متوازية من الفكر.
ومعظم الترجمات الحديثة للكتاب المقدس تمت صياغتھا بشكل تظھر فيه أبيات الشعر.
مترادفة -األبيات تعبر عن نفس الفكرة بكلمات مختلفة:
-١
مز ١ :٣؛ ١ :٤٩؛ ١٤ :٨٣؛ ١٣ :١٠٣
أ-
أمثال ٥ :١٩؛ ١ :٢٠
ب-
ج -أش ١٠ ،٣ :١
د -عا ٢٤ :٥؛ ١٠ :٨
ِ -٢طباقيّة -األبيات تعبر عن أفكار متعاكسة بوساطة التغاير أو البدء باإليجابي والسلبي:
أ -مز ٦ :١؛ ٦ :٩٠
ب -أمثال ٢٩ :١؛ ١٢ ،١ :١٠؛ ١ :١٥؛ ٤ :١٩
 -٣تركيبية تجميعية -البيتان أو الثالثة التالية يتوسعان في فكرة -مز ٢ -١ :١؛ ٩ -٧ :١٩؛ ٢ -١ :٢٩
 -٤متصالبة -نمط من الشعر يعبر عن الرسالة بترتيب متصاعد أو نازل .الفكرة الريسية موجودة في
وسط النموذج.
في كتابه )) ،(General Introduction to the Study of Holy Scriptureعام  (١٨٩٩ط ّور B.
 A. Briggsالمرحلة التالية من تحليل الشعر العبري:
ترميزية -تكون شبه الجملة األولى حرفية بينما الثانية تكون مجازية استعارية ،مز :٤٢
-١
١؛ .٣ :١٠٣
أوجيّة أو مثل الدرج -أشباه الجمل تكشف حقيقة ما بشكل متصاعد ،مز ١٤ -٧ :١٩؛
-٢
٢ -١ :٢٩؛ .٢٢ -٢٠ :١٠٣
ً
-٣
التوائية -سلسلة أشباه جمل ،عادة  ٤على األقل مترابطة معا ببنية داخلية في البيت ١
إلى البيت  ٤والبيت  ٢إلى البيت  -٣مز ١٠ -٨ :٣٠أ.
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في كتابه )) (The Forms of Hebrew Poetryعام  ،(١٩١٥طور  C. G. B. Grayمفھوم أشباه الجمل
المتوازنة أبعد من ذلك من خالل:
التوازن الكامل -حيث كل كلمة في البيت  ١تتكرر أو تتوازن مع كلمة في البيت  -٢مز
-١
 ١٤ :٨٣و أش .٣ :١
-٢
التوازن غير الكامل حيث أشباه الجمل ال تكون بنفس الطول -مز ١٦ :٥٩؛ .٦ :٧٥
د -ھناك تمييز مطرد اليوم لنمط البنية األدبية للشعر العبري المدعو النمط المتصالب ،الذي يدل على
رقم فردي من أبيات متوازية تشكل ھيئة الساعة حيث يتم التأكيد على البيت المركزي.
ھـ -ھناك نوع األنماط الصوتية موجود في الشعر بشكل عام ،ولكن قلما يوجد في الشعر الشرقي.
تالعب على األحرف األبجدية )محبوكة .مز ١١٩ ،٣٧ ،٣٤ ،٩؛ أمثال ١٠ :٣١
-١
وما تالھا؛ مرا .(٤ -١
االستھاللي ،مز ٨ :٦؛ :٢٧
الجناس
-٢
ّ
تالعب على األحرف الصامتة )الساكنة( ) ِ
٧؛ ٦ :١٢٢؛ أش .(٢٦ -١٨ :١
تالعب على األحرف الصائتة )اللينة( )السجع ،تك ١٧ :٤٩؛ خر ١٤ :١٤؛ حز
-٣
.(٢٧ :٢٧
تالعب على تكرار كلمات تتشابه في اللفظ ولكن ذات معاني مختلفة )الجناس(.
-٤
ُ
تالعب على كلمات ،عندما تلفظ تشبه في لفظھا الشيء الذي تسميه )المحاكاة
-٥
الصوتية(.
افتتاحيات وخاتمات خاصة )التضمين(.
-٦
و -ھناك أنواع عديدة من الشعر في العھد القديم .بعضھا مرتبطة بالموضوع وبعضھا اآلخر مرتبطة
بالشكل.
 -١تسبيحة تكريس/تكرس -عد ١٨ -١٧ :٢١
 -٢أغاني عمل) -يُشار إليھا ولكن ليست مدونة في قض (٢١ :٩؛ أش ١٠ :١٦؛ إر ٣٠ :٢٥؛
٣٣ :٤٨
 -٣األغاني الشعبية -عد ٣٠ -٢٧ :٢١؛ أش ١٦ :٢٣
 -٤أغاني الشرب -سلبية ،أش ١٣ -١١ :٥؛ عا  ٧ -٤ :٦وإيجابية ،أش ١٣ :٢٢
 -٥قصائد الحب -نشيد اإلنشاد ،تسالي الزفاف -قض  ،١٨ -١٠ :١٤أغاني العرس -مز ٤٥
 -٦الترانيم الجنائزية/الرثاء) -يُشار إليھا ولكن ليست مدونة في  ٢صم  ١٧ :١و  ٢أخ :٣٥
 ٢ (٢٥صم ٣٣ :٣؛ مز ٢٨ ،٢٧؛ إر  ،٢٢ -١٧ :٩مرا؛ حز ١٤ -١ :١٩؛ ١٨ -١٧ :٢٦؛ نح -١٥ :٣
١٩
 -٧أناشيد الحرب -تك ٢٤ -٢٣ :٤؛ خر ٢٠ ،١٨ -١ :١٥؛ عد ٣٦ -٣٥ :١٠؛ ١٥-١٤ :٢١؛
 ١صم ٦ :١٨؛  ٢صم ١٨ :١؛ أش ١٥ -١ :٤٧؛ ٢١ :٣٧
 -٨بركات خاصة أو مباركة القائد -تك ٤٩؛ عد ٢٦ -٢٤ :٦؛ تث ٣٢؛  ٢صم ٧ -١ :٢٣
 -٩نصوص سحرية -بلعام ،عد ٩ -٣ :٢٤
 -١٠قصائد مقدسة -المزامير
 -١١القصائد المحبوكة -مز ١١٩ ،٣٧ ،٣٤ ،٩؛ أم  ١٠ :٣١وما تالھا ومرا ٤ -١
 -١٢لعنات -عد ٣٠ -٢٢ :٢١
 -١٣قصائد ھزء -أش ٢٢ -١ :١٤؛ ١٥ -١ :٤٧؛ حز ٢٣ -١ :٢٨
 -١٤كتاب قصائد الحرب )جاشار( -عد ١٥ -١٤ :٢١؛ يش ١٣ -١٢ :١٠؛  ٢صم ١٨ :١
 -IVدليل إلى تفسير الشعر العبري:
ابحث عن الحقيقة المركزية في المقطع الشعري أو اإلستروفة )وھذه ھي مثل الفقرة في النثر(.
أ-
قارن بين الترجمات الحديثة ما يساعدك على فھم أفضل للنص الكتابي.
ّ
ملتز
حدد اللغة المجازية الرمزية المستخدمة وعبّر عنھا بالنثر .تذ ّكر أن ھذا النوع من األدب
ب-
ً
ً
ً
جدا ،ويترك مجاال كبيرا للقارئ ليفھم بنفسه غاية الكاتب والمعاني المقصودة.
ج -تأ ّكد من ربط القصائد الطويلة الرئيسة بالسياق األدبي )غالبا ً السفر بأكمله( والبيئة أو الخلفية التاريخية.
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د -قضاة  ٤و ٥تساعد جداً في رؤية كيف أن الشعر يعبر عن التاريخ .قضاة  ٤ھي نثر وقضاة  ٥ھي شعر
ولكنھما يتناوالن نفس الحادثة )قارن أيضا ً خر  ١٤و.(١٥
ھـ -حاول أن تحدد نوع التوازي المستخدم ،سواء كان مترادفا ً أم طباقيا ً أم تجميعيا ً .فھذا أمر بالغ األھمية.
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الملحق ٢
مدخل إلى النبوءة في العھد القديم
 -Iمقدمة:
أ -مالحظات افتتاحية:
 -١ال يتفق المؤمنون في طريقة تفسير النبوءة وقد تأسست على مدى القرون حقائق تميز الموقف
التقليدي ،ولكن ليست ھذه.
 -٢ھناك عدة مراحل محددة بشكل واضح للنبوءة في العھد القديم.
أ -ما قبل الملكية )قبل الملك شاول(
) (١أفراد يُدعون أنبياء.
)أ( إبراھيم -تك ٧ :٢٠
)ب( موسى -عد ٨ -٦ -١٢؛ تث ١٥ :١٨؛ ١٠ :٣٤
)ج( ھارون -خر ) ١ :٧الناطق الرسمي عن موسى(
)د( مريم -خر ٢٠ :١٥
)ھـ( ميداد و ألداد -عد ٣٠ -٢٤ :١١
)و( دبورة -قض ٤ :٤
)ز( شخص غير مسمى– قض ١٠ -٧ :٦
)ح( صموئيل ١ -صم ٢٠ :٣
) (٢مجموعة أقوال ونبوءات تُنسب لألنبياء كمجموعة -تث ٥ -١ :١٣؛ ٢٢ -٢٠ :١٨
) (٣مجموعات نبوية ١ -صم ١٣ -٥ :١٠؛ ٢٠: ١٩؛  ١مل ٤١ ،٣٥ :٢٠؛ ،٦ :٢٢
١٣ -١٠؛  ٢مل ٧ ،٣ :٢؛ ٣٨ ،١ :٤؛ ٢٢ :٥؛  ،١ :٦الخ.
) (٤المسيّا يُدعى نبيا ً -تث ١٨ -١٥ :١٨
ب -أنبياء ملكيون ليس لھم كتابات )فقد كانوا يخاطبون الملك(
) (١جاد ١ -صم ٢ :٧؛ ٢٥ :١٢؛  ٢صم ١١ :٢٤؛  ١أخ ٢٩ :٢٩
) (٢ناثان ٢ -صم ٢ :٧؛ ٢٥ :١٢؛  ١مل ٢٢ :١
) (٣إيليا ١ -مل ٢٩ :١١
) (٤ياھو ١ -مل ١٢ ،٧ ،١ :١٦
) (٥غير مسمى ١ -مل ١٣ ،٤ :١٨؛ ٢٢ ،١٣ :٢٠
) (٦إيليا ١ -مل ١٨؛  ٢مل ٢
) (٧م ّكاي ١ -مل ٢٢
) (٨أليشع ٢ -مل ١٣ ،٨ :٢
ج -أنبياء لھم كتابات تقليدية )يخاطبون األمة وكذلك الملك( :أشعياء -مالخي )ما عدا دانيال(
ب -كلمات كتابية:
" =ro’eh -١رائي" ١ ،(BDB 906) ،صم  .٩ :٩ھذا المرجع يظھر االنتقال إلى كلمة ) ،(nabiالتي
تعني "نبي" وتأتي من الجذر "يدعو" Ro’eh .ھي من الكلمة العبرية العامة "يرى" .ھذا الشخص يفھم طرق
ﷲ ومخططاته وقد استُ ِشر ليتحقق من مشيئة ﷲ في مسالة ما.
" = hozeh -٢ناظر/رائي" ٢ ،(BDB 302) ،صم ١١ :٢٤؛ عا  .١٢ :٧ھي مرادف بشكل أساسي
لكلمة  .ro’ehإنھا من كلمة عبرية نادرة "يرى رؤيا" .صيغة اسم الفاعل تُستخدم غالبا ً لإلشارة إلى األنبياء.
" = nabi’ -٣نبي" ،(BDB 611) ،تشبه الفعل األ ّكادي " = nabuيدعو/ينادي" ،والفعل العربي أنبأ=
"يعلن )نبأ أو خبراً(" .ھذه ھي الكلمة من العھد القديم األكثر شيوعا ً التي تدل على النبي .تُستخدم أكثر من ٣٠٠
مرة .أصل الكلمة وتاريخھا غير معروف تماما ً ولكن يبدو أن فعل "يدعو" ھو أفضل خيار حاليا ً.
لعل أفضل فھم يأتي من وصف ﷲ لعالقة موسى بفرعون من خالل ھارون )خر ١٦ -١٠ :٤؛ ١ :٧؛
تث  .( ٥:٥النبي ھو الذي يتكلم بالنيابة عن ﷲ إلى شعبه )عا ٨ :٣؛ إر ١٧ ،٧ :١؛ حز .(٤ :٣
 -٤الكلمات الثالث جميعا ً تُستخدم لإلشارة إلى منصب النبي في  ١أخ ٢٩ :٢٩؛ صموئيلRo’eh -؛
ناثانNabi’ -؛ وجاد.Hozeh -
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 -٥العبارة )" ،(‘ish ha – ‘elohimرجل ﷲ" ،ھي أيضا ً داللة أوسع تشير إلى من يتكلم باسم ﷲ.
تُستخدم حوالي ست وسبعين مرة في العھد القديم بمعنى "نبي".
 -٦كلمة "نبي" في العھد الجديد ھي من أصل يوناني .تأتي من:
أ ، pro .التي تعني "أمام" أو "بالنيابة عن".
ب ، phemi .التي تعني "يتكلم".
 -IIتعريف النبوءة:
كلمة "نبوءة" كان لھا مجال واسع من المعاني في اللغة العبرية أكثر من أي لغة أخرى.
أ-
صنّف اليھود األسفار التاريخية من يشوع إلى الملوك )ما عدا راعوث( باسم "األنبياء
السابقون" .وكل من إبراھيم )تك ٧ :٢٠؛ مز  (٥ :١٠٥وموسى )تث  (١٨ :١٨يُشار إليھم
كأنبياء )كذلك مريم ،خر .(٢٠ :١٥
يمكن تعريف "النبوءة" بشكل صحيح على أنھا فھم للتاريخ يقبل المعنى فقط في كلمات ذات
ب-
صلة إلھية ،ھدف إلھي ،ومشاركة إلھية )،Interpreter’s Dictionary of the Bible
المجلد  ،٣ص.(٨٩٦ .
ً
ً
ج" -النبي ليس فيلسوفا ً وليس الھوتيا نظاميا ،بل وسيط عھد ينقل كلمة ﷲ لشعبه ليصيغ مستقبلھم
بإصالح حاضرھم" )"األنبياء والنبوءة" ،Encyclopedia Judaica ،المجلد  ،١٣ص.(١١٥٢ .
 -IIIغاية النبوءة:
أ-

النبوءة ھي طريقة يستخدمھا ﷲ ليتكلم إلى شعبه مقدما ً لھم اإلرشاد في بيئتھم الحالية
والرجاء المستند على تحكمه بحياتھم وبأحداث العالم .رسالة األنبياء كانت بشكل
أساسي عامة مشتركة.
كان يُقصد برسائل األنبياء أن توبخ ،وتشجّع ،وتولّد اإليمان والتوبة ،وتعلن شعب ﷲ عنه وعن
مخططاته .األنبياء يبذلون قصارى جھدھم لكي يحافظ شعب ﷲ على األمانة ووعود ﷲ .وغالبا ً
ما كانت النبوءة تُستخدم إلعالن بوضوح عمن اختاره ﷲ ليكون الناطق باسمه )تث ٣ -١ :١٣؛
 .(٢٢ -٢٠ :١٨وھذه ،إن أُخذت إلى أقصى مداھا ،ستشير إلى المسيا.
غالبا ً ما كان النبي يأخذ أزمة تاريخية أو الھوتية من عصره ويسلط الضوء عليھا في
ب-
بيئة أخروية .النظرة إلى نھاية األزمنة للتاريخ )غائيا ً( فريدة بالنسبة إلى إسرائيل وفھمه
لمعنى االختيار اإللھي ووعود العھد.
ج -منصب النبي يبدو أنه يتساوق )إر  (١٨ :١٨ويحل محل منصب الكاھن العظيم كطريقة لمعرفة
إرادة ﷲ .األوريم والتميم يرتقيان إلى مستوى رسالة شفھية بلسان الناطق باسم ﷲ .يبدو أن منصب
النبي قد زال أيضا ً في إسرائيل بعد مالخي )أو كتابة أخبار األيام( .ال يظھر ھذا المنصب إلى ما بعد
 ٤٠٠سنة عندما يأتي يوحنا المعمدان .ليس معروفا ً بشكل مؤكد طريقة ارتباط "موھبة النبوة" في العھد
الجديد بالعھد القديم .أنبياء العھد الجديد )أع ٢٨ -٢٧ :١١؛ ١ :١٣؛ ٣٧ ،٣٢ ،٢٩ :١٤؛ ٣٢ :١٥؛ ١
كور ٢٩ -٢٨ ،١٠ :١٢؛ أف  (١١ :٤ليسوا كاشفين إلعالن جديد ،بل ينبؤون ويخبرون مسبقا ً بمشيئة
ﷲ في األوضاع المتكررة.
د -النبوة ليست تنبؤية حصريا ً أو بشكل أساسي في طبيعتھا .التنبؤ ھو أحد الطرق التي يلجأ إليھا النبي
ليؤكد منصبه أو رسالته ،ولكن ال بد من أن نالحظ أن " ....نسبة النبوءات عن المسيا في العھد القديم
ھي أقل من  .%٢وھناك نسبة أقل من  %٥تصف بشكل محدد دھر العھد الجديد .وأقل من  %١تتعلق
بأحداث مستقبلية" )على حد قول  Fee & Stuartفي الكتاب How to Read the Bible For All
 ، Its Worthص.(١٦٦ .
ھـ -يق ّدم األنبياء ﷲ للناس ،بينما الكھنة يق ّدمون الناس  .ھذا قول عام .ھناك استثناءات ،مثل حبقوق،
الذي يوجّه أسئلة إلى ﷲ.
ُ
ً
ً
و -من األسباب التي تجعل فھم األنبياء أمرا صعبا ھو أننا ال نعرف كيف أنشئِت أسفارھم .يبدو أنھا
قامت على أساس الموضوع أو الفكرة ،ولكن ال يمكننا أن نتوقع ذلك دائما ً .غالبا ً ما ال تكون ھناك خلفية
تاريخية واضحة ،أو إطار زمني أو فصل واضح بين األقوال النبوية .وإنه ألمر صعب ) (١أن نقرأ
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األسفار كلھا في جلسة واحدة؛ ) (٢أن نضع خطوط عريضة لھا اعتماداً على الموضوع؛ و) (٣أن نتأكد
من الحقيقة المركزية أو قصد الكاتب في كل قول نبوي.
 -IVصفات النبوءة:
أ -يبدو أنه كان ھناك تطور في العھد القديم لمفھومي "نبي" و"نبوءة" .في وقت مبكر من تاريخ إسرائيل
تطورت فكرة شركة األنبياء ،بزعامة قائد قوي موھوب مثل إيليا وأليشع .وكانت عبارة "أبناء
األنبياء" تُستخدم أحيانا ً للداللة على ھذه المجموعة ) ٢مل  .(٢وتميّز األنبياء أحيانا ً بحالة الوجد
) ١صم ١٣ -١٠ :١٠؛ .(٢٤ -١٨ :١٩
ب -ولكن ھذه الفترة مرت بسرعة وصوالً إلى مرحلة األنبياء الفرادى .كان ھناك أنبياء )حقيقيون وزائفون(
اندمجوا مع الملك ،وعاشوا في القصر )جاد ،وناثان( .وكان ھناك أيضا ً أولئك ال ين كانوا
مستقلين ،وأحيانا ً منفصلين تماما ً عن وضع المجتمع اإلسرائيلي الراھن آنذاك )عاموس،
وميخا( .كان بينھم ذكور وإناث ) ٢مل .(١٤ :٢٢
ج -غالبا ً ما كان النبي كاشفا ً للمستقبل ،وھذا كان يتعلق بتجاوب الفوري لشخص معين أو أناس
معينين .ھذا المخطط األخروي العالمي فريد عند أنبياء إسرائيل في الشرق األدنى القديم .كان
التنبؤ واألمانة للعھد محورين في الرسائل النبوية )بحسب  ،Fee and Stuartص.(١٥٠ .
وھذا يعني أن األنبياء كان لھم نفس محور التركيز .لقد كانوا عادةً ،ولكن ليس حصرياً،
يخاطبون شعب إسرائيل.
د -معظم محتويات النبوات كانت تق ّدم شفھيا ً .وفيما بعد تم جمعھا على أساس الموضوع
والتسلسل التاريخي ،أو أنماط أخرى من أدب الشرق األدنى الذي ال نعرفه .بما أنه كان شفھياً،
فلم تكن له نفس البنية كما النثر المكتوب .وھذا يجعل السفر عسير القراءة بشكل واضح موثوق
وصعب الفھم بدون معرة البيئة التاريخية المحددة التي نشأ فيھا.
ه -يستخدم األنبياء عدة نماذج لينقلوا رسائلھم.
 -١مشھد المحكمة -ﷲ يأخذ شعبه إلى المحكمة؛ وغالبا ً ما تكون دعمى طالق
حيث يرفض الرب زوجته )إسرائيل( لعدم أمانتھا )ھو ٤؛ مي .(٦
 -٢ترنيمة رثاء جنائزية -وھذا نوع خاص من األدب النبوي الذي ينقل به األنبياء
رسائلھم يتميز ببحر معين وبـ "ويل" ينذر النبي بوقوعھا )أش ٥؛ حب
.(٢
 -٣إعالن بركة عھدية ميثاقية -يتم التأكيد على طبيعة العھد الشرطية ويتم توضيح
التبعات ،اإليجابية والسلبية ،بما يختص بالمستقبل )تث .(٢٩ -٢٧
 -Vالمواصفات الكتابية الواجب توافرھا عند التحقق من النبي:
أ -تث ) ٥ -١ :١٣نبوءات/آيات مرتبطة بالنقاء التوحيدي(
ب -تث ) ٢٢ -٩ :١٨األنبياء الكذبة/األنبياء الحقيقيون(
ج -الرجال والنساء كالھما مدعوون وتتم تسميتھم أنبياء أو نبيات.
مريم – خر ١٥
-١
دبورة -قض ٦ -٤ :٤
-٢
خلدة ٢ -مل ٢٠ -١٤ :٢٢؛  ٢أخ ٢٨ -٢٢ :٣٤
-٣
د -األنبياء في الحضارات المحيطة كان يتم التحقق من حقيقية نبوتھم عن طريق الكھانة أو الرﱠجْ م بال َغيْب .في
إسرائيل كان يتم التحقق منھم عن طريق:
 -١امتحان الھوتي -استخدام اسم الرب
 -٢امتحان تاريخي -نبوءات صحيحة دقيقة
 -VIنقاط إرشادية مساعدة فى تفسير النبوءة:
أ -أوجد القصد أو الھدف عند النبي األصلي )المحرر( بمالحظة البيئة التاريخية والسياق األدبي لكل قول
نبوي .عادةً ستتضمن مخالفة إسرائيل للعھد الموسوي بطريقة أو بأخرى.
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ب -اقرأ وفسّر كل الوحي النبوي ،وليس فقط جزءاً منه؛ حدد النقاط الرئيسية فيه من حيث المحتوى .انظر
كيف يرتبط مع األقوال النبوية المحيطة به .حاول أن تحدد النقاط الرئيسية في كل السفر )من
خالل الوحدات األدبية وعلى مستوى الفقرات(.
ج -افترض تفسيراً حرفيا ً للمقطع ،اللھم ما لم تجد في النص نفسه ما يشير إلى استخدام اللغة
المجازية؛ فعندھا حاول أن تضع اللغة المجازية بأسلوب نثري.
د -حلل العمل الرمزي على ضوء الخلفية التاريخية والمقاطع المتوازية .تأكد من أن تتذكر أن
ھذا في الشرق األدنى القديم وليس في ألدب الغربي أو المعاصر.
ھـ -تعامل مع التنبوءات بانتباه وعناية.
ھل ھي حصرية بيوم الكاتب؟
-١
ھل تحققت فيما بعد في تاريخ إسرائيل؟
-٢
ھل تتعلق بأحداث مستقبلية؟
-٣
ً
ھل لھا تحقيق حالي وأيضا تحقيق مستقبلي؟
-٤
اسمح لكاتب السفر الكتابي ،وليس للكتّاب المعاصرين أن يوجھوك لمعرفة اإلجابة على
-٥
تساؤالتك.
و -نقاط ھامة خاصة يجب أخذھا بعين االعتبار.
 -١ھل النبوءة مرتبطة بتجاوب مشروط؟
 -٢ھل ھي موثوقة عند أولئك الموجھة إليھم )ولماذا(؟
 -٣ھل ھناك احتمال كتابياًو/أو تاريخيا ً على أن تتحقق ھذه النبوءة على مراحل؟
 -٤لقد كان ُكتّاب العھد الجديد قادرين ،بفضل الوحي اإللھي ،على أن يروا المسيا في عدة أماكن
في العھد القديم بشكل واضح لھم خالفا ً لنا .يبدو أنھم استخدموا دراسة الرموز أو
التالعب بالكلمات .وبما أننا لسنا ملھَمين مثلھم ،فاألفضل لنا أن نترك لھم ھذه المقاربة.
 -VIIكتب مفيدة لفھم النبوءات:
فيما يلي قائمة ببعض الكتب التي تساعد على فھم النبوءات في العھد القديم.
الكتاب

تأليف

A Guide to Biblical Prophecy

Carl E. Armerding and W.
Ward Gasque

How to Read the Bible for All Its Worth

Gordon Fee and Douglas Stuart

Plowshares and Pruning Hooks: Rethinking the
Language of Biblical Prophecy and Apocalyptic

D. Brent Sandy

Cracking the Old Testament Code

D. Brent Sandy and Ronald L.
Giese, Jr.
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الملحق ٣
مسح تاريخي موجز
فيما يلي مسح تاريخي يغطي قوى بالد ما بين النھرين )باستخدام تآريخ تستند بشكل أساسي على كتاب
 ،A History of Israelص ٤٦٢ .وما تالھا ،للكاتب . John Bright
اإلمبراطورية األ ّشورية )تك :(١١ :١٠
أ-
كان الدين والثقافة متأثرين للغاية باإلمبراطورية البابلية /السومرية.
-١
في ما يلي قائمة محتملة بالحكام والتآريخ المحتملة لحكمھم:
-٢
أ ١٣١٨ -١٣٥٤ .أ ّشور أوباليت األول:
) (١غزا المدينة الحثّية في كركميش
) (٢بدأ بإزالة التأثير الحسي وسمح بتطوير أ ّشور
 ١٢٦٦ -١٢٩٧أداد نيراري األول )ملك قوي(.
ب.
َ
ْ
ْ
َ
ج ١٢٣٥ -١٢٦٥ .شل َمنأ َس ُر األول )ملك قوي(.
د ١١٩٧ -١٢٣٤ .توكولتي نينورتا األول
الفتح األول لإلمبراطورية البابلية للجنوب.
ُ
ھـ ١٠٧٨ -١١١٨ .تَ ْغلَث فَالَ َس َر األول
صارت أ ّشور قوة عظمى في بالد ما بين النھرين
ّ
و ٩٧٢ -١٠١٢ .أشور رابّي الثاني
ز ٩٦٧ -٩٧٢ .أ ّشور ريش إيسوي الثاني
ح ٩٣٤ -٩٦٦ .تَ ْغلَ ُ
ث فَالَ َس َر الثاني
ط ٩١٢ -٩٣٤ .أ ّشور دان الثاني
ي ٨٩٠ -٩١٢ .أداد نيراري الثاني
ك ٨٨٤ -٨٩٠ .توكولتي نينورتا الثاني
ل ٨٥٩ -٨٩٠ .أ ّشور ناصير أبال الثاني
مَ ٨٢٤ -٨٥٩ .ش ْل َم ْنأ َ َس ُر الثالث
معركة كركر في ٨٥٣
ن ٨١١ -٨٢٤ .شماشي أداد الخامس
س ٧٨٣ -٨١١ .أداد نيراري الثالث
عَ ٧٧٢ -٧٨١ .ش ْل َم ْنأ َ َس ُر الرابع
ف ٧٥٤ -٧٧٢ .أ ّشور دان الثالث
ص ٧٤٥ -٧٥٤ .أ ّشور نيراري الخامس
ق ٧٢٧ -٧٤٥ .تَ ْغلَ ُ
ث فَالَ َس َر الثالث
)ُ (١دعي باسم عرشه البابلي ،في  ٢مل ١٩ :١٥
) (٢ملك قوي جداً
) (٣بدأ سياسة الترحيل للشعوب المحتلة
) (٤في عام  ٧٣٥ق.م .تم تشكيل "التحالف اآلرامي األفرامي" ،والذي كان
محاولة لتوحيد كل مصادر القوة العسكرية المتوفرة في أمم عبر األردن من منابع المياه لنھر الفرات وحتى
مصر بھدف تحييد قوة أ ّشور العسكرية الصاعدة .يرفض آحاز ملك يھوذا أن ينضم ويتعرض للغزو من قِبل
إسرائيل وآرام .كتب إلى تغلث فالسر الثالث طالبا ً العون خالفا ً لنصيحة أشعياء )أش .(١٢ -٧
) (٥في عام  ٧٣٢غزا تغلث فالسر الثالث آرام وإسرائيل وووضع ملكا ً خانعا ً
على عرش إسرائيل ،ھوشع ) ٧٢٢ -٧٣٢ق.م .(.وسُبي آالف من اليھود إلى مادي ) ٢مل .(١٦ -١٥
رَ ٧٢٢ -٧٢٧ -ش ْل َم ْنأ َ َس ُر الخامس
ھوشع تشكل تحالفا ً مع مصر ويتعرض الغزو على يد أ ّشور ) ٢مل .(١٧
ش ٧٠٥ -٧٢٢ -سرجون الثاني:
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) (١بعد ثالث سنوات من الحصار ،بدأھا َش ْل َم ْنأ َ َس ُر الخامس ،قام قائده العام
وخليفته ،سرجون الثاني بإخضاع عاصمة إسرائيل ،السامرة .وتم ترحيل أكثر من  ٢٧٠٠٠إلى مادي.
) (٢اإلمبراطورية الحثية تتعرض للغزو أيضا ً.
) (٣في الفترة  ٧١١ -٧١٤قام ائتالف آخر ألمم عبر األردن ومصر بالتمرد
على أ ّشور .ھذا االئتالف يعرف بـ "تمرد أشدود" .وحتى حزقيا ملك يھوذا كان مشاركا ً باألصل .غزت أ ّشور
ودمرت عدة مدن فلسطينية.
ت ٦٨١ -٧٠٥ -سنحاريب:
) (١في عام  ٧٠٥تمرد ائتالف آخر من أمم عبر األردن ومصر بعد موت
والده ،سرجون الثاني .وأيّد حزقيا بشكل كامل ھذا التمرد.
غزا سنحاريب عام  .٧٠١وتحطم التمرد لكن أورشليم نجت بفعل إلھي )أش ٣٩ -٣٦؛
و ٢مل .(١٩ -١٨
ً
) (٢أنھى سنحاريب أيضا تمردات في عيالم وبابل.
ث ٦٦٩ -٦٨١ -أسرحدون:
) (١ھو أول حاكم أ ّشوري يھاجم ويحتل مصر.
) (٢كان متعاطفا ً مع بابل جداً وأعاد بناء عاصمتھا.
خ ٦٦٣ -٦٦٩ -أ ّشوربانيبال:
) (١يُدعى أيضا ً أُ ْسنَفﱠ ُر في عز ١٠ :٤
) (٢نُصب أخوه شماش شوم يوكين ملكا ً على بابل .وھذا جلب عدة سنوات من
السالم بين أ ّشور وبابل ،ولكن كان ھناك اتجاه خفي نحو االستقالل اندلع عام  ،٦٥٢قاده أخوه.
) (٣سقوط طيبة٦٦٣ ،
) (٤ھزيمة عيالم٦٤٥ ،٦٥٣ ،
ذ ٦٢٩ -٦٣٣ -أ ّشور إتيل إيالني
ض ٦١٢ -٦٢٩ -سنشار إشكون
غ ٦٠٩ -٦١٢ -أ ّشور أوباليت الثاني
ّ
اعتلى العرش في السبي في ُح ّران بعد سقوط أشور عام  ٦١٤ونينوى عام
.٦١٢
ب -إمبراطورية بابل الجديدة:
 -٧٠٣ -١؟ مردوخ بالدان:
ّ
قام بعدة ثورات ضد حكم أشور.
 ٦٥٢شماش شوم يوكين:
-٤
ابن أَ َسرْ َح ﱡد ُ
ون وأخو أ ّشوربانيبال.
)أ(
بدأ ثورة ضد أشور ولكنه ھُزم.
)ب(
 ٦٠٥ -٦٢٦نابوالصّر:
-٥
كان أول ملك في إمبراطورية بابل الجديدة.
أ-
ھاجم أشور من الجنوب بينما ھاجم سياخاريس الذي من مادي من الشمال الشرقي.
ب-
ج -سقطت عاصمة أشور القديمة علم  ٦١٤وسقطت نينوى العاصمة الجديدة القوية عام .٦١٢
د -انسحب بقية الجيش األشوري إلى ُحرّان .بل وحتى نصبوا ملكا ً عليھم.
ھـ -في عام  ٦٠٨قام الفرعون نخو الثاني ) ٢مل  (٢٩ :٢٣بالسير شماالً ليساعد بقية الجيش
األشوري بھدف تشكيل منطقة حائلة ضد قوة بابل الصاعدة .عارض يوشيا ،ملك يھوذا التقي )٢
مل  ،(٢٣تحرك الجيش المصري عبر فلسطين .كانت ھناك مناوشة ثانوية في مج ّدو .ح َﱠل
ُوشيﱠا على العرش ،يَھُويَاقِي َم
وشيﱠار ملكا ً بعد يَھُوأَ َحا ُز بعد ثالثة أشھر .وأقام ابنا ً آخر من أبناء ي ِ
يُ ِ
) ٢مل .(٣٥ -٣١ :٢٣
ً
ً
و -طارد نَبُو َخ ْذنَ ﱠ
ص ُر الثاني الجيش المصري جنوبا عبر فلسطين ولكنه تلقى خبرا بموت والده
فعاد إلى بابل .وفي ما بعد من نفس السنة رجع إلى فلسطين .ترك يَھُويَاقِي َم على عرش يھوذا
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ولكنه نفى عدة آالف من المواطنين الرواد وعدة أعضاء من العائلة الملكية .دانيال وأصدقائه
كانوا جزءاً من ھذا الترحيل.
 ٥٦٢ -٦٠٥ -٤نَبُو َخ ْذنَ ﱠ
ص ُر الثاني:
أ -من  ٥٣٨ -٥٩٧بابل تسيطر سيطرة كاملة على فلسطين.
ب -في عام  ٥٩٧جرى ترحيل آخر ألناس من أورشليم بسبب تحالف يَھُويَاقِي َم مع مصر ) ٢مل
 .(٢٤ومات قبل وصول نَبُوخ َْذنَ ﱠ
ص ُر الثاني .كان ابنه يھوياكين ملكا ً لثالثة أشھر فقط قبل سبيه إلى بابل.
عشرة آالف مواطن ،بمن فيھم حزقيال ،عادوا فاستقروا قرب مدينة بابل عند قناة ِخبَر.
ج -في عام  ،٥٨٦وبعد مغازلة مستمرة مع مصرُ ،دمرت مدينة أورشليم بشكل كامل ) ٢مل
 (٢٥وحدث ترحيل جماعي .وسُبي صدقيا ،الذي حل محل يھوياكين ،و ُعيّن َجد َْليَا حاكما ً.
د -قُتل جدليا على يد قوى عسكرية يھودية مرتدة .ھذه القوى ھربت إلى مصر وأجبرت إرميا
على الذھاب معھم .وقام نبوخذنصر بالغزو الرابع ) (٥٨٢ ،٥٨٦ ،٥٩٦ ،٦٠٥ورحّل كل اليھود المتبقين الذين
أمكنه أن يجدھم.
 ٥٦٠ -٥٦٢ -٥إيفيلميروداخ ،المعروف أيضا ً باسم أ ِملمردوخ.
أطلق سراح يَھُويَاقِي َم من السجن ولكنه اضطُر للبقاء في بابل ) ٢مل ٣٠ -٢٧ :٢٥؛ إر
.(٣١ :٥٢
 ٥٥٦ -٥٦٠ -٦نيريغليصر.
كان قائداً عند نبوخذنصر وقد دمر أورشليم.
 -٥٥٦ -٧لبسكي مردوخ.
كان ابن نيريغليصر ولكنه اغتيل بعد تسعة أشھر فقط من الحكم.
 ٥٣٩ -٥٥٦ -٨نبونيدس.
)أ( نبونيدس لم يكن يمت بصلة إلى العائلة الملكية ولذلك فقد تزوج ابنة نبوخذنصر الثاني.
)ب( أمضى معظم الوقت في بناء ھيكل إلله القمر  Sinفي تَ ْي َما .لقد كان ابن الكاھنة العظيمة
لھذه اإلالھة .وھذا سبب له عداوة كھنة مردوخ ،رئيس اآللھة في بابل.
)ج( أمضى معظم وقته في محاولة إخماد الثورات وترسيخ المملكة.
)د( انتقل إلى تيما وترك شؤون الحكم البنه ،بَي ْْل َشا ﱠ
صرُ ،في عاصمة بابل )دا .(٥
 -٩؟ ٥٣٩ -بَي ْْل َشا ﱠ
ص ُر )حكم مشترك(.
سقطت مدينة بابل بسرعة كبيرة في يد الجيش الفارسي المادي تحت حكم غوبرياس
الذي من غتيوم وذلك بتحويلھم مجاري مياه الفرات ودخول المدينة بدون مقاومة .رأى الكھنة والشعب في
المدينة الفرس كمحررين ومسترجعين لمردوخ .و ُعيّن غوبرياس حاكما ً على بابل من قِبل كورش الثاني .إما
ُوس ْال َما ِد ّ
ي" الوارد ذكره في دا  ٣١ :٥و .١ :٦االسم داريوس يعني
َاري َ
كورش الثاني أو غوبرياس ھو "د ِ
"الملكي".
ج -اإلمبراطورية الفارسية المادية :مسح يشمل صعود كورش الثاني )أش ٢٨ :٤٤؛ .(٧ -١ :٤٥
 ٥٨٥ -٦٢٥ -١سياخاريس كان ملك مادي الذي ساعد بابل لھزيمة أشور.
 ٥٥٠ -٥٨٥ -٢أستياغس كان ملك مادي .كورش كان حفيده من خالل ماندان.
 ٥٣٠ -٥٥٠ -٣كورش الثاني الذي من أنشام كان ملكا ً خانعا ً تمرد.
)أ( نبونيدس ،الملك البابلي ،أيد كورش.
)ب( كورش الثاني خلع أستياغس عن العرش.
ً
)ج( نونيدس ،لكي يستعيد توازن القوة ،أقام تحالفا مع:
) (١مصر
) (٢كروسس ،ملك لود )آسيا الصغرى(.
 -٥٤٧ -٤كورش الثاني سار ضد ساردس )عاصمة لود(.
 ٢ -٥تشرين الثاني ،٥٣٩ ،غوبرياس الذي من غتيوم ،مع جيش كورش ،استولى على بابل
بدون مقاومة .وعيّن غوبرياس حاكما ً على بابل.
 -٥٣٩ -٦في تشرين األول ،كورش الثاني "العظيم" دخل شخصيا ً كمحرر .سياسته في اللطف
نحو الجماعات المحلية أبطلت سنوات الترحيل كسياسة لبالده.

٢٩٤

 -٥٣٨ -٧سُمح لليھود وآخرين بأن يعودوا إلى ديارھم ويعيدوا بناء ھياكلھم األصلية.
 -٥٣٠ -٨ابن كورش ،كامبيسس الثاني ،خلفه على العرش.
 ٥٢٢ -٥٣٠ -٩فترة حكم كامبيسس الثاني.
ألحق اإلمبراطورية المصرية عام  ٥٢٥إلى اإلمبراطورية الفارسية المادية.
ربما انتحر.
 ٤٨٦ -٥٢٢ -١٠جاء داريوس األول إلى الحكم.
)أ( لم يكن من النسل الملكي بل قائداً عسكرياً.
)ب( نظم اإلمبراطورية الفارسية مستخدما ً مخططات كورش ألجل الواليات )عز -١
٦؛ حجي؛ زكريا(.
)ج( أسس صك العملة مثل لود.
 ٤٦٥ -٤٨٦ -١١فترة حكم خرخس األول:
)أ( قمع ثورة مصر
)ب( كان ينوي غزو اليونان ويحقق الحلم الفارسي ولكنه ھُزم في معركة تيرموبولي
عام  ٤٨٠وسالميس عام .٤٧٩
َ
ُوش في الكتاب المقدس قد اغتيل عام .٤٦٥
)ج( زوج أستير الذي يُدعى أحْ َش ِوير َ
 ٤٢٤ -٤٦٥ -١٢حكم أَرْ تَحْ َش ْستَا األول )عز ١٠ -٧؛ نحميا؛ مالخي(:
)أ( تابع اليونانيون تقدمھم إلى أن واجھوا الحروب األھلية البيلوبانيزية.
)ب( اليونان تنقسم )البيلوبانيزية -األثينية(.
)ج( الحروب األھلية اليونانية دامت حوالي  ٢٠سنة.
)د( خالل ھذه الفترة تقوى المجتمع اليھودي وتعزز.
 ٤٠٤ -٤٢٤ -١٣حكم داريوس الثاني
 ٣٥٨ -٤٠٤ -١٤حكم أَرْ تَحْ َش ْستَا الثاني
 ٣٣٨ -٣٥٨ -١٥حكم أَرْ تَحْ َش ْستَا الثالث
 ٣٣٦ -٣٣٨ -١٦حكم أرسيس
 ٣٣١ -٣٣٦ -١٧حكم داريوس الثالث
د -مسح لتاريخ مصر:
 -١الھكسوس )الملوك الرعاة -الحكام الساميين( ١٥٥٠ -١٠/١٧٢٠ -ق.م.
 -٢الساللة الحاكمة الثامنة عشر ) ١٣١٠ -١٥٧٠ق.م:(.
أ ١٥٤٦ -١٥٧٠ .آموسيس
ب ١٥٢٥ -١٥٤٦ .أمينوفيس األول )أمنحوتب األول(
ج ١٤٩٤ -١٥٢٥ .تحتمس األول
د .؟ تحتمس الثاني
ھـ .؟ حتشبسوت
و ١٤٣٥ -١٤٩٠ .تحتمس الثالث
ز ١٤١٤ -١٤٣٥ .أمينوفيس الثاني
ح ١٤٠٦ -١٤١٤ .تحتمس الرابع
ط ١٣٧٠ -١٤٠٦ .أمينوفيس الثالث
ي ١٣٥٣ -١٣٧٠ .أمينوفيس الرابع )إخناتون(
ك .؟ سمنخار
ل .؟ توت عنخ آمون
م .؟ عاي
ن ١٣١٠ -١٣٤٠ .حارمحاب
 -٣الساللة الحاكمة التاسعة عشرة ) ١٢٠٠ -١٣١٠ق.م:(.
أ .؟ رمسيس األول
ب ١٢٩٠ -١٣٠٩ .سيتي األول

٢٩٥

ج ١٢٢٤ -١٢٩٠ .رمسيس )رمسيس الثاني(
د ١٢١٦ -١٢٢٤ .مرنبتاح
ھـ .؟ أمنميسيس
و .؟ سيتي الثاني
ز .سبتاح
ح .؟ تيوسريت
 -٤الساللة الحاكمة العشرون ) ١٠٦٥ -١١٨٠ق.م:(.
أ ١١٤٤ -١١٧٥ .رمسيس الثالث
ب ١٠٦٥ -١١٤٤ .رمسيس الرابع -الحادي عشر
 -٥الساللة الحاكمة الحادية والعشرون ) ٩٣٥ -١٠٦٥ق.م:(.
أ .؟ سمندس
ب .؟ حريحور
 -٦الساللة الحاكمة الثانية والعشرون ) ٧٢٥ -٩٣٥ق.م -.الليبيين(:
أ ٩١٤ -٩٣٥ .شيشاك )شوسينك األول أو شيشونغ األول(
ب ٨٧٤ -٩١٤ .أسركن األول
ج .؟ أسركن الثاني
د .؟ ششنيك الثاني
 -٧الساللة الحاكمة الثالثة والعشرون ) ٧١٥ -٧٥٩ق.م -.الليبيون(
 -٨الساللة الحاكمة الرابعة والعشرون ) ٧٠٩ -٧٢٥ق.م(.
 -٩الساللة الحاكمة الخامسة والعشرون ) ٦٦٣ -١٥/٧١٦ق.م -.نوبي/كوشي(:
أ ٩٥/٦٩٦ -٠٩/٧١٠ .شاباكو
ب ٨٤/٦٨٥ -٩٥/٦٩٦ .شيبتكو
ج ٦٦٤ -٨٤/٦٨٥ ،٨٩/٦٩٠ .ترحاكا
د .؟ تنتمون
 -١٠الساللة الحاكمة السادسة والعشرون ) ٥٢٥ -٦٦٣ق.م -.السيتية(:
أ ٦٠٩ -٦٦٣ .بسماتيك األول
ب ٥٩٣ -٦٠٩ .نَ ُخو الثاني
ج ٥٨٨ -٥٩٣ .بسماتيك الثاني
د ٥٦٩ -٥٨٨ .أبريس )ھوفرا(
ھـ ٥٢٥ -٥٦٩ .أماسس
و .؟ بسماتيك الثالث
 -١١الساللة الحاكمة السابعة والعشرون ) ٤٠١ -٥٢٥ق.م -.الفارسية(:
أ ٥٢٢ -٥٣٠ .كامبيسس الثاني )ابن كورش الثاني(
ب ٥٨٤ -٥٢٢ .داريوس األول
ج ٤٦٥ -٤٨٦ .خرخس األول
د ٤٢٤ -٤٦٥ .أَرْ تَحْ َش ْستَا األول
ھـ ٤٠٤ -٤٢٣ .داريوس الثاني
يمكنكم مالحظة تسلسل تاريخي مختلف في ،Zondervan's Pictorial Bible Encyclopedia
المجلد  ،٢ص.٢٣١ .
ھـ -مسح لليونان:
 ٣٣٦ -٣٥٩فيلبس الثاني المقدوني:
.a
 .١بناء اليونان
 .٢اغتيل عام ٣٣٦
 ٣٢٣ -٣٣٦االسكندر الثاني "الكبير" )ابن فيلبس(:
.b
 .١ھزم داريوس الثاني ،ملك الفرس ،في معركة إيسوس.

٢٩٦

ب .مات عام  ٣٢٣في بابل بسبب حمى مناھزاً الـ  ٣٣/٣٢من العمر.
ج .قادة االسكندر يقسمون إمبراطوريته لدى موته:
) (١كساندر -مقدونية واليونان
) (٢ليسيميكوس -قرطاج
)َ (٣سلوقس األول -آرام وبابل
) (٤بَ ْ
طليموس -مصر وفلسطين
) (٥أنتيغون -آسيا الصغرى )لم يدم طويالً(
 -٣السلوقيين إزاء البطالمة للسيطرة على فلسطين.
أ .آرام )الحكام السلوقيين(:
)َ ٢٨٠ -٣١٢ (١سلوقس األول
) ٢٦١ -٢٨٠ (٢أنطيوخوس األول سوستر
) ٢٤٦ -٢٦١ (٣أنطيوخوس الثاني ثيوس
)َ ٢٢٦ -٢٤٦ (٤سلوقس الثاني كالينيكوس
)َ ٢٢٣ -٢٢٦ (٥سلوقس الثالث سيراوناس
) ١٨٧ -٢٢٣ (٦أنطيوخوس الثالث الكبير
)َ ١٧٥ -١٨٧ (٧سلوقس الرابع فيلوباتور
) ١٦٣ -١٧٥ (٨أنطيوخوس الرابع أبيفانيوس
) ١٦٢ -١٦٣ (٩أنطيوخوس الخامس
) ١٥٠ -١٦٢ (١٠ديمتريوس األول
ب .الحكام المصريين )البطالمة(
) ٢٨٥ -٣٢٧ (١بَ ْ
طليموس األول سوتير
) ٢٤٦ -٢٨٥ (٢بَ ْ
طليموس الثاني الفيالدلفي
ْ
) ٢٢١ -٢٤٦ (٣بَطليموس الثالث اإليفيجيتي
) ٢٠٣ -٢٢١ (٤بَ ْ
طليموس الرابع فيلوباتور
) ١٨١ -٢٠٣ (٥بَ ْ
طليموس الخامس أبيفانيوس
) ١٤٦ -١٨١ (٦بَ ْ
طليموس السادس فيلوميتور
ج .مسح مختصر:
) -٣٠١ (١فلسطين تحن حكم بطليموس لسنوات
) ١٦٣ -١٧٥ (٢أنطيوخوس الرابع أبيفانيوس ،الحاكم السلوقي الثامن ،أراد أن يُھلين
اليھود بالقوة ،إذا اضطره األمر:
)أ( بنى قاعات األلعاب الرياضية.
)ب( بنى المعابد الوثنية لزيوس )زفس( في الھيكل.

٢٩٧

الملحق ٤
رسوم بيانية
الخط الزمني للعھد القديم
فارس
بابل

يھوذا

إسرائيل

أشور
فلسطين

سليمان
داود
شاول

سقوط السامرة
ھوشع
زكريا
يربعام الثاني
يوآش
يھوأحاز
أخزيا
أخآب
عمري
زمري
ناداب
يربعام

آرام

سقوط أورشليم
صدقيا
يھوياكين
يھوياقيم
يھوآحاز
يوشيا
آمون
منسى
حزقيا
آحاز
عزيا
يوآش
أخزيا
يھوشافاط
رحبعام

يشوع

كنعان

تثنية
عدد
الويين
خروج
أيوب
تك -١٢
٥٠
تكوين ١١ -١

٢٩٨

مصر

برج بابل
طوفان نوح
سقوط اإلنسان
الخلق

ملوك وأحداث السالالت الحاكمة البابلية ،والفارسية ،واليونانية
 ٦١٢ق.م.

تسقط نِينَ َوى بيد جيش بابل الجديدة )نَبُوخ َْذنَ ﱠ
ص ُر(

٦٠٨

الفرعون نخو الثاني يسير نحو كركميش ليوقف توسع قوة بابل الجديدة
يوشيا ،ملك يھوذا ،يحاول أن يوقفه
موت يوشيا واعتالء ابنه ،يھوأحاز ،للعرش
يَھُويَا ِقي َم ،ابن آخر ليوشيا ،يحل محل يھوأحاز في السلطة في فترة حكم الفرعون النخو الثاني
خالل  ٣أشھر
فلسطين وآرام تحت الحكم المصري
إصالحات يوشيا تتبدد

٦٠٥

نابوالصّر يرسل جنوداً ليقاتل بقية الجيش األشوري والمصريين في كركميش
نبوخذنصر يطاردھم في كل مكان إلى سھول فلسطين
نبوخذنصر يصله خبر موت والده )نابوالصر( ولذلك يعود إلى بابل ليستلم العرش
في طريق عودته يأخذ دانيال وأفراد آخرين من األسرة الملكية إلى السبي

٥٣٨ -٦٠٥

بابل تسيطر على فلسطين٥٧٩ ،؛ ويُسبى  ١٠٠٠٠إلى بابل

٦٨٥

تُدمر أورشليم والھيكل وتجري عملية ترحيل ضخمة

٥٨٢

بسبب قتل المقاتلين اليھود المخضرمين في حرب العصابات لجدليا تجري عملية ترحيل
ضخمة أخرى أخيرة
خلفاء نَبُ َ
ص ُر
وخ ْذنَ ﱠ

٥٦٠ -٥٦٢

إيفيلميروداخ أطلق سراح يَھُويَاقِي َم )سلسلة النسب المسيانية الحقيقية( من السجن

٥٥٦ -٥٦٠

نيريغليصر

٥٥٦

لبسكي مردوخ يستلم الحكم

٥٣٩ -٥٥٦

نبونيدس:
أمضى معظم الوقت يبني ھيكالً إلله القمر .Sin ،وبھذا استجلب عليه عداوة كھنة مردوخ
أمضى بقية زمانه محاوالً أن يخمد الثورات ويرسّخ المملكة
انتقل إلى تيما وترك مسائل الحكم إلى ابنه ،بَي ْْل َشا ﱠ
ص ُر
بَي ْْل َشا ﱠ
ص ُر
أمضى معظم وقته محاوالً استعادة النظام

٢٩٩

التھديد الكبير لبابل كان مادي
ش
ور َ
صعود ُك َ
٥٥٠ -٥٨٥

أستياغس كان ملكا ً على مادي )كورش الثاني كان حفيده عبر ماندان(

٥٥٠

كورش الثاني ،الملك الخانع ،يثور
نبونيدس ،ولكي يستعيد توازن القوة ،تحالف مع:
 -١مصر
 -٢كريكوس ،ملك لود

٥٤٧

سار كورش باتجاه ساردس )عاصمة لود( واستولى على كل آسيا الصغرى.

٥٣٩

جوبياس استولى على بابل بدون مقاومة )دا ٥؛ بَي ْْل َشا ﱠ
ص ُر نبونيدس ،حكم مشترك؛ جوبياس
ُوس ْال َما ِديﱢ ،دا .(٣١ :٥
َاري َ
ربما يكون ھو د ِ

٥٣٩/١٠/١١

دخل كورش كمحرر من إالھة القمر التي يعبدھا نبونيدس.Zin ،
ش خلفاء
ور َ
ُك َ

٥٣٠

ابن كورش يعتلي العرش بعده )كامبيسس الثاني(

٥٢٢ -٥٣٠

فترة حكم كامبيسس
ألحق مصر عام  ٥٢٥باإلمبراطورية الفارسية المادية

٤٨٦ -٥٢٢

داريوس األول جاء إلى الحكم
نظﱠم اإلمبراطورية الفارسية استناداً إلى خطة كورش للواليات
ص ﱠ
ك العملة كما لود

٤٦٥-٤٨٦

خرخيس األول )إستر(
قمع الثورة المصرية
كان ينوي غزو اليونان ،ولكنه ھُزم في معركة تيرموبولي عام ٤٨٠
اغتيل خرسيس األول عام ٤٦٥

٤٨٠

معركة تيرموبولي

٤٢٤ -٤٦٥

أَرْ تَحْ َش ْستَا األول لونغيمانوس )عز ١٠ -٧؛ نحميا؛ ومالخي(
استمر اليونانيون في التقدم إلى أن واجھتھم الحروب البيلوبانيزية
دامت الحروب حوالي العشرين سنة
خالل ھذه الفترة تم تنظيم المجتمع اليھودي

٣٠٠

٤٠٤ -٤٢٣

داريوس الثاني
سمح رسميا ً بعيد الخبز الفطير في المعبد الضخم

٣٥٨ -٤٠٤

أَرْ تَحْ َش ْستَا الثاني

٣٣٨ -٣٥٨

أَرْ تَحْ َش ْستَا الثالث

٣٣٦ -٣٣٨

أرسيس

٣٣١ -٣٣٦

داريوس الثالث

٣٣٦ -٣٥٩

فيلبس الثاني المقدوني يبني اليونان

اليونان

اغتيل عام ٣٣٦
٣٢٣ -٣٣٦

االسكندر الكبير )ابن فيلبس(
ھزم داريوس الثاني في معركة إيسوس.
مات عام  ٣٢٣في بابل بسبب حمى بعد فتحه لمنطق ة ش رق البح ر األب يض المتوس ط وال شرق
األدنى
قادة االسكندر قسموا إمبراطوريته لدى موته:
 -١كساندر -مقدونية واليونان
 -٢ليسيميكوس -قرطاج
َ -٣سلوقس األول -آرام وبابل
 -٤ب َ ْ
طليموس -مصر وفلسطين
 -٥أنتيغون -قسم صغير من آسيا الصغرى
السلوقيون إزاء البطالمة

٣٠١

فلسطين كانت تحت حكم بَ ْ
طليموس ألكثر من مئة سنة

١٦٣ -١٧٥

أنطيوخوس أبيفانيوس
أراد أن يھلين اليھود فبنى القاعات الرياضية
بنى معابد وثنية؛ وأساء معاملة الكھنة

١٦٨/١١/١٣

ُذبح ھوغ على المعبد على يد أنطيوخوس أبيفانيوس .البعض يعتبر ھذا على أنه أسوأ
المصائب

١٦٧

يتمرد متاثياس وأوالده .يُقتل متاثياس .يھوذا تستلم الزمام
يھوذا المكابي يشن حرب عصابات ناجحة

٣٠١

١٦٥/٢١/٢٥

يُعاد تكريس الھيكل

الحكام
بابل
٦٠٥ -٦٢٦
٦٥٢ -٦٠٥

٥٦٠ -٥٦٢
٥٥٦
٥٣٩ -٥٥٦
-٥٣٩
٥٣٠ -٥٥٠
٥٢٢ -٥٣٠
٤٢٦ -٥٢٢
٤٦٥ -٤٨٦
٤٢٤ -٤٦٥
٤٢٣
٤٠٤ -٤٢٤
٣٥٩ -٤٠٤
٣٣٨ -٣٥٩
٣٣٦ -٣٣٨
٣٣١ -٣٣٦
٣٣٦ -٣٥٩
٣٢٣ -٣٣٦
٣٢٣

مادي
نابوالصّر يموت )"نابو ،حامي الشمس"(
٥٨٥ -٦٢٥
سرزار
نَبُو َخ ْذنَ ﱠ
ص ُر الثاني
)"نبو ،حامي الحدود"(
٥٥٠ -٥٨٥
أستياغس
إيفل ميروداخ ٥٥٠
كورش الثاني
الباسكي مردوخ
نبونيدس
بَي ْْل َشا ﱠ
ص ُر
جوبياس
ْ
الفارسيون ال َما ِديﱢون
كورش الثاني ) ٥٣٨الفرس الماديون يسيطرون على قوة تدعى اإلمبراطورية
األكامينية(
كامبيسس الثاني )يتم إلحاق مصر وقبرص(
داريوس األول )ھيستاسبيس(
خرخيس األول )زوج إستير(
أَرْ تَحْ َش ْستَا األول )عز ونحميا في فلسطين(
خرخيس الثاني
داريوس الثاني
أَرْ تَحْ َش ْستَا الثاني
أَرْ تَحْ َش ْستَا الثالث
أرسيس
داريوس الثالث
اليونانيون
فيلبس الثاني المقدوني
االسكندر الكبير
القادة يقسمون اإلمبراطورية
 -١كساندر -مقدونية
 -٢ليسيميكوس -آرام
َ -٣سلوقس األول -آرام وبابل
 -٤بَ ْ
طليموس -مصر
 -٥أنتيغون -آسيا الصغرى )قُتل عام  ٣٠٥ق.م(.

سيطر البطالمة على فلسطين ،ولكن في الفترة  ١٦٣ -١٧٥انتقلت السيطرة إلى السلوقيين.
 :١٦٣ -١٧٥أنطيوخوس الرابع أبيفانيوس ،الحاكم السلوقي الثامن
* التآريخ واألسماء أُخذت في معظمھا من كتاب  ،A History of Israelص ،٤٧١ -٤٦١ .تأليف John
.Bright

٣٠٢

ملوك المملكة المنقسمة
ملوك يھوذا ) ١أخ ١٦ -١ :٣؛ مت (١١ -٦ :١
Bright

أسماء وتآريخ

ملوك إسرائيل

Young

Harrison

النصوص
الكتابية

أسماء وتآريخ

رحبعام

٩١٥ -٩٢٢

٩١٧ -٩٣٣

-٣٠/٩٣١
٩١٣

 ١مل :١١
٢٧ :١٢ -٤٣؛
٣١ -٢١ :١٤

يربعام األول

أبيا

٩١٤ -٩١٥

٩١٤ -٩١٦

-٩١٣
١٠/٩١١

آسا

٨٧٣ -٩١٣

٨٧٣ -٩١٣

-١٠/٩١١
٦٩/٨٧٠

يھوشافاط

٨٤٩ -٨٧٣

٨٤٩ -٨٧٣

-٦٩/٨٧٠
٨٤٨

يھورام

--------------

-------------

٨٤٨ -٨٥٣

Bright

٩٠١ -٩٢٢

Young

Harrison

النصوص
الكتابية

٩١٢ -٩٣٣

-٣٠/٩٣١
٩/٩١٠

 ١مل :١١
٤٠ -٢٦؛ :١٢
٢٠ :١٤ -١٢

 ٢أخ -٣١ :٩
١٦ :١٢
 ١مل :١٤
٨ :١٥ -٣١

ناداب

٩٠٠ -٩٠١

٩١١ -٩١٢

-٩/٩١٠
٨/٩٠٩

 ١مل :١٤
٢٠؛ -٢٥ :١٥
٣١

 ٢أخ ،٢٠ :١١
٢٢
 ١مل -٨ :١٥
٣٠؛ ،٨ :١٦
١٠؛ ،٤١ :٢٢
٤٦ ،٤٣

بعشا

٨٧٧ -٩٠٠

٨٨٨ -٩١١

-٨/٩٠٩
٨٥/٨٨٦

 ١مل :١٥
٧ :١٦ -١٦؛
 ٢مل ٩ :٩
 ٢أخ -١ :١٦
٦

إر ٩ :٤١

إر ٩ :٤١
 ١مل :١٥
٢٤؛ -١ :٢٢
٥١

أيلة

٨٧٦ -٨٧٧

٨٨٧ -٨٨٨

-٨٥/٨٨٦
٤٨/٨٨٥

 ١مل -٨ :١٦
١٤

 ٢مل -١ :٣
١٢
 ١أخ ١٠ :٣
 ٢أخ -١ :١٧
١ :٢١

)حكم مشترك(

يھورام

٨٤٢ -٨٤٩

٨٤٢ -٨٤٩

٨٤١ -٨٤٨

أخزيا

٨٤٢

٨٤٢

------------

عثليا

٨٣٧ -٨٤٢

٨٣٦ -٨٤٢

٨٣٥ -٨٤١

 ١مل ٥٠ :٢٢

زمري

 ٢مل ١٧ :١؛
١٦ :٨؛ :١٢
١٨

)قائد جيش(

 ١أخ -١ :٢١
٢٠

عمري

٨٧٦

٨٨٧

٨٤/٨٨٥

 ١مل -٩ :١٦
٢٠
 ٢مل ٣١ :٩

٨٦٩ -٨٧٦

٨٧٧ -٨٨٧

-٨٤/٨٨٥
٧٣/٨٧٤

 ١مل
٢٨ -١٥

:١٦

)قائد جيش(
 ٢مل ٢٦ :٨

مت ٨ :١

مي ١٦ :٦
 ٢مل -٢٤ :٨
٢٩ :٩

أخآب

٨٥٠ -٨٦٩

٨٥٤ -٨٧٦

-٧٣/٨٧٤
٨٥٣

 ١مل :١٦
٤٠ :٢٢ -٢٩

 ٢أخ -١ :٢٢
٩
 ٢مل ٢٦ :٨؛
٢٠ -١ :١١

أخزيا

٨٤٩ -٨٥٠

٨٥٣ -٨٥٤

٨٥٢ -٨٥٣

)ملكة(
 ٢أخ -٢ :٢٢
٢١ :٢٣

يوآش

٨٠٠ -٨٣٧

٧٩٧ -٨٣٦

٧٩٦ -٨٣٥

 ٢مل -٢ :١١

 ١مل :٢٠
،٤٩ ،٤١ ،٤٠
٥٣ -٥١
 ٢أخ -١ :١٨
١٩ ،٣

يورام

٣٠٣

٨٤٢ -٨٤٩

٨٤٢ -٨٥٣

٨٤١ -٨٥٢

 ٢مل ١٧ :١؛

٢٧ -١ :٣

٣؛ -١ :١٢
٢١
 ٢أخ -١١ :٢٢
١٢؛ -١ :٢٤
٢٧
 ٢مل :١٢
٢١؛ -١ :١٤
٢٢

أمصيا

٧٨٣ -٨٠٠

٧٧٩ -٧٩٧

٧٦٧ -٧٩٦

عزيا

------------

--------------

-٩٠/٧٩١
٧٦٧

 ٢مل :١٤
٢١؛ -١ :١٥
٧

عزيا

٧٤٢ -٧٨٣

٧٤٠ -٧٧٩

-٧٦٧
٣٩/٧٤٠

 ٢أخ -١ :١٦
٢٣

يوثام

٧٤٢ -٧٥٠

-------------

-٧٥٠
٣٩/٧٤٠

ياھو

٨١٥ -٨٤٢

٨١٥ -٨٤٢

-٨٤١
١٣/٨١٤

 ١مل
١٧ -١٦

:١٩

)قائد الجيش(
 ٢أخ -٧ :٢٢
٩

 ٢أخ -١ :٢٥
٢٨

ھو ٤ :١

)حكم مشترك(

يھوأحاز

يوآش

٨٠١ -٨١٥

٧٨٦ -٨٠١

٧٩٨ -٨١٤

٧٨٣ -٧٩٨

-١٣/٨١٤
٧٩٨

 ٢مل :١٠
٣٥؛ -١ :١٣
٩

-٧٩٨
٨١/٧٨٢

 ٢مل -٩ :١٣
٢٥ ،١٣

ھو ١ :١؛ عا
١ :١

 ٢أخ -١٧ :٢٥
٢٥

زك ٥ :١٤

ھو ١ :١؛ عا
١ :١

 ٢مل ،٧ :١٥
٣٨ -٣٢

)حكم مشترك(

يربعام الثاني

-------------

------------

-٩٢/٧٩٣
٨١/٧٨٢

)حكم مشترك(

يوثام

٧٣٥ -٧٤٢

٧٣٦ -٧٤٠

-٣٩/٧٤٠
٣١/٧٣٢

آحاز

-------------

--------------

-٤٣/٧٤٤
٣١/٧٣٢

 ١أخ ١٧ :٥

يربعام الثاني

 ٢مل ١٣ :١٣
ھو ١ :١

٧٤٦ -٧٨٦

٧٤٣ -٧٨٣

-٨١/٧٨٢
٧٥٣

عا ١ :١؛ :٧
١١ -٩

 ٢أخ -٢٣ :٢٦
٩ :٢٧
أش ١ :١؛ :٧
١
ھو ١ :١؛ مي
١ :١
 ٢مل -١٥:٣٠
٢٠ :١٦

زكريا

٧٤٥ -٧٤٦

٧٤٣

٧٥٢ -٧٥٣

 ٢مل
١٢ -١٨

:١٥

)حكم مشترك(
 ٢أخ -٩ :٢٧
٢٧ :٢٨
آحاز

٧١٥ -٧٣٥

٧٢٨ -٧٣٦

س-٣١/٧٣٢
١٥/٧١٦

حزقيا

-------------

-------------

-٧٢٩
١٥/٧١٦

أش ١ :١؛ :٧
 ١وما تالھا؛
٢٨ :١٤؛ :٣٨
٨

شلوم

٧٤٥

٧٤٣

٧٥٢

 ٢مل :١٥
١٥ -١٣ ،١٠

ھو ١ :١؛ مي
١ :١

)حكم مشترك(

 ٢مل :١٦
٢٠؛ -١ :١٨
٢١ ،٢٠

منحيم

٧٣٨ -٧٤٥

٧٣٧ -٧٤٣

-٧٥٢
٤١/٧٤٢

 ٢مل :١٥
٢٢ -١٦ ،١٤

 ٢أخ -٢٧ :٢٨
٣٣ :٣٢
أم ١ :٢٥
حزقيا

٦٨٧ -٧١٥

٦٩٩ -٧٢٧

-١٥/٧١٦
٨٦/٦٨٧

أش ١ :١؛ :٣٦
٨ :٣٩ -١

فقحيا

ھو ١ :١؛ مي
١ :١

٣٠٤

٧٣٧ -٧٣٨

٧٣٦ -٧٣٧

-٤١/٧٤٢
٣٩/٧٤٠

 ٢مل
٢٦ -٢٣

:١٥

مت ١٠ -٩ :١
منسى

-------------

------------

-٩٥/٦٩٦
٨٦/٦٨٧

 ٢مل :٢٠
١٨ :٢١ -٢١

فقح

٧٣٢ -٧٣٧

٧٣٠ -٧٣٦

-٣٩/٧٤٠
٣١/٧٣٢

)حكم مشترك(

 ٢مل :١٥
٣١ -٢٧؛ :١٦
٥
 ٢أخ ٦ :٢٦؛
أش ١ :٧

منسى

-٨٦/٦٨٧
٦٤٢

٦٤٣ -٦٩٨

-٦٨/٦٨٧
٤١/٦٤٢

آمون

٦٤٠ -٦٤٢

٦٤١ -٦٤٣

-٤١/٦٤٢
٣٩/٦٤٠

يوشيا

٦٠٩ -٦١٠

٦٠٩ -٦٤٠

-٣٩/٦٤٠
٦٠٩

يھوآحاز

٦٠٩

٦٠٩

٦٠٩

 ٢أخ -٣٣ :٢٣
٢٠ :٣٣

ھوشع

٧٢٤ -٧٣٢

٧٢٢ -٧٣٠

-٣١/٧٣٢
٢٢/٧٢٣

إر  ٤ :١٥وما
تالھا؛  ٢مل
٢٦ -١٨ :٢١
 ٢أخ -٢٠ :٣٣
٢٥

سقوط السامرة
على يد أ ّشور

إر ٢ :١؛ صف
١ :١
 ١مل -٢ :١٣
٣
 ٢مل ٢٤ :٢١
 ٢أخ -٢٥ :٣٣
٢٧ :٣٥
إر ٢ :١؛ صف
١ :١
مت -١٠ :١
١١
 ٢مل
٣٤ -٣٠

:٢٣

) ٣أشھر(
 ٢أخ -١ :٣٦
٤
يھوياقيم

٥٩٨ -٦٠٩

٥٩٨ -٦٠٩

٥٩٧ -٦٠٩

يھوياكين

٩٧/٥٩٨

٥٩٨

٥٩٧

 ٢مل :٢٣
،٦ :٢٤ -٣٤
١٩
 ٢أخ -٤ :٣٦
٨
إر ٣ :١؛ :٢٢
٢٣ -١٨؛ :٢٥
 ١وما تالھا
دا ٢ -١ :١
 ٢مل ،٦ :٢٤
١٧ -٨

) ٣أشھر(
 ٢أخ -٨ :٣٦
٩
إر ٣١ :٥٢؛
حز ٢ :١
صدقيا

٥٨٦ -٥٩٧

٥٨٧ -٥٩٨

٥٨٧ -٥٩٧

 ٢مل :٢٤
٧ :٢٥ -١٧
 ٢أخ -١٠ :٣٦
١١

٣٠٥

 ٧٢٤ق.م.

 ٧٢٢ق.م.

 ٧٢٢ق.م.

 ٢مل -١ :١٧
١٨

إر ٣ :١؛ :٢١
٧ -١؛ -١ :٣٤
٢٢
سقوط أورشليم
على يد بابل

 ٥٨٦ق.م.

 ٥٨٧ق.م.

 ٥٨٧ق.م.

المراثي

٣٠٦

الملحق ٥
بيان عقيدة وإيمان
ي أُف ّ
ت أو إعالنات اإليمان أو دساتيرھا أھميةً خاصةً .بل بالحر ّ
ضل أن أُؤ ّكد على الكتاب المقدس
أنا ال أُولي بيانا ِ
إيمان سيق ّدم ألولئك الذين لم يتعودوا علي بعد طريقةً لتقييم وجھة
نفسه .ومھما يكن من أمر ،فإني أدرك أن بيانَ
ٍ
حسن أن أق ّدم لكم موجزاً
ٌ
نظري العقائدية .في أيامنا ھذه حيث ھناك الكثير من األخطاء الالھوتية والخداع،
مختصراً عن الفكر الالھوتي الذي أق ّدمه.
 -١الكتاب المقدس في عھديه القديم والجديد ھو كلمة ﷲ األبدية ،الموحى بھا ،والمعصومة ،والموثوقة،
ق للطبيعة .إنه مصدرنا الوحيد
وذات السلطان .إنه إعالن ﷲ لذاته وقد د ّونه رجا ٌل تحت إرشا ٍد فائ ٍ
للحق الواضح عن ﷲ ومقاصده .وھو أيضا ً المصدر الوحيد لإليمان والممارسة لكنيسته.
 -٢ھناك إله واحد فا ٍد ،خالق ،سرمدي ،أبدي .ﷲ ھو خالق كل األشياء ،المنظورة وغير المنظورة .لقد أعلن
نفسه ُمحبّا ً مھتما ً مراعيا ً رغم أنه أيضا ً عادل ومنصف .لقد أعلن نفسه بثالثة أقانيم متمايزة :اآلب،
واالبن ،والروح القدس؛ منفصلة حقا ً ولكن متساوية في الجوھر.
 -٣ﷲ متحكم فعليا ً بعالمه .ھناك ،وفي نفس الوقت ،مخطط أبدي راسخ معين لخليقة ﷲ ومخطط آخر مر ّكز
لألفراد يعطي مجاالً لإلرادة اإلنسانية الحرّة .ما من شيء يحدث بدون معرفة ﷲ وإذنه ،ومع ذلك
فإنه يسمح لألفراد باالختيار سواء كانوا مالئكة أم بشراً .يسوع ھو ال ُمختار من قِبَل اآلب والجميع
ُمحت َمل اختيارھم فيه .معرفة ﷲ السابقة لألحداث ال تقلل من شأن البشر وال تسيّرھم وفق نصﱟ مق ّدر
سابقا ً ومكتوب .جميعنا مسؤولون عن أفكارنا وأفعالنا.
 -٤الجنس البشري ،ورغم أنه قد ُخلق على صورة ﷲ وح ّراً من الخطيئة ،قد اختار أن يتمرد على ﷲ.
ورغم أن آدم وحواء قد أغواھما إبليس الذي يفوق الطبيعة ،إال أنھما مسؤوالن عن تمحورھما
المتعمد على الذات .لقد أثّر تمردھم على البشرية والخليقة .وإننا جميعا ً في حاجة إلى رحمة ﷲ
ونعمته سواء في حالتنا المندمجة في آدم أم في تمردنا االختياري الفردي.
 -٥أ ﱠمن ﷲ وسيلةَ مغفر ٍة واسترداد للبشرية الساقطة .يسوع المسيح ،ابن ﷲ الفريد ،صار إنساناً ،وعاش
حياةً خالية من الخطيئة ،وبموته الكفّاري البديلي ،دفع عقوية خطيئة الجنس البشري .إنه الطريق
الوحيد لالستعادة والتجديد والشركة والصداقة مع ﷲ .ما من وسلة أخرى للخالص سوى من خالل
اإليمان بعمله ال ُمن َجز.
 -٦على كل واحد منا أن يقتبل شخصيا ً عطية ﷲ بالغفران واالسترداد في يسوع .وھذا يتحقق بالثقة
االختيارية بوعود ﷲ من خالل يسوع والتحول المتعمد عن الخطيئة المعروفة.
 -٧جميعنا مغفور لنا و ُمستردون استناداً إلى إيماننا بالمسيح وتوبتنا عن الخطيئة .ولكن الدليل على ھذه
العالقة الجديدة تتبدى في حياة متغيرة ومغيﱢرة .ھدف ﷲ بالنسبة إلى البشرية ليس السماء فقط يوما ً
ما بل التشبه بالمسيح اآلن .أولئك المفتدون حقاً ،ورغم أنھم يخطئون بين الفينة والفينة ،سيستمرون
في اإليمان والتوبة طوال حياتھم.
ّ
 -٨الروح القدس ھو "يسوع اآلخر" .إنه حاض ٌر في العالم ليقود الضالين إلى المسيح ويخلق في المخلصين
تشبّھا ً بالمسيح .مواھب الروح القدس تُعطى عند الخالص .إنھم حياة وخدمة يسوع مقسّمة وسط
جسده ،الكنيسة .المواھب التي ھي باألساس مواقف ودوافع يسوع يجب تحريكھا بثمر الروح القدس.
الروح فعّا ٌل في يومنا كما كان في زمان الكتاب المقدس.
 -٩جعل اآلبُ يسو َع المسيح القائم ديﱠانا ً على كل شيء .سيعود إلى األرض ليدين كل البشر .أولئك الذين
آمنوا بيسوع والمكتوبة أسماؤھم في سفر الحياة للحمل سيقتبلون أجسادَھم الممجدة األبدية لدى
عودته .سيكونون معه إلى األبد .وأما أولئك الذين رفضوا أن يتجاوبوا مع حق ﷲ فسيُفصلون إلى
األبد عن أفراح الشركة مع ﷲ المثلث األقانيم .سيُدانون مع الشيطان ومالئكته.
بالتأكيد ليست ھذه دراسة كاملة أو شاملة ولكني أرجو أن أكون قد ق ّد ُ
مت لكم المقاربة الالھوتية التي
لدي .يروق لي القول:
"في الجوھريات -وحدة ،وفي الثانويات -حرية ،وفي كل األشياء -محبّة".
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