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الشبهة

الرب في الكتاب المقدس يعاقب فيوقع في الزنا
(حزقيااا)88 :83

السا ّايد الا ّارب :هااا ينااذا يهااي ع يااي عشاااقي:
ألجاال ذلااي يااا يهوليبااةا قااال ّ
ينزعاااون عناااي ثيابااايووو ويتركوناااي عرياناااة وعارياااةا فتنكش ففورة ففاك ر نف ف ر
حياار والن ارابووو فتشااربينها
ورذي تااي وزنااايو تمت سااين سا اا
اكر وحزانااا كااوس التّ ّ
ماوو فهاوذا جااءواو
وتمتصينها وتقضامين شاقاهاو وتجتثّاين ثادييي أل ّناي تك ّ ذ
ّ

استحمموو وكح ِو عينيي وتح ّياو باالح يو وج ِ
ِ
ساو ع ا
هم الذين ألج هم
ّ
ّ
الزنا اآلن يزنون زانا معهاو
سرير فانرووو فق و عن البالية في ّ
(عامو )01 :7

تتنبو ع
ب لمصيا :ينو تقول ال ّ
الر ّ
وقال ّ

ب :امريتاي
الار ّ
إسراسيلو لذلي قال ّ

بالسيفو
تزني في المدينة وبنوي وبناتي يسقطون ّ
(ارميااا )01 :2

بووو لففكل رطة ففارنم ف رينر
قااد رفض اوا ك مااة الا ّار ّ

ففك روحقااولهم لمااالكينو

الصااىير إل ا الكبياارو ك ا ّل واحااد ماانهم مالففبرلف ملكل رمف رِّللنلففار لف ر
أل ّنهاام ماان ّ
ِّلك ي .
(اشعيا )01 :3

ب :من يجل ين بناو صهيون يتشاامنن ويمشاين ممادواو األعناا
الر ّ
قال ّ
ِ
الس ّايد
وغامزاو بعيونهن وناطراو فاي مشايهن وينشنشان باورج هن يصا ع ّ
ب عورتهنو
الر ّ
ويعري ّ
هامة بناو صهيون ّ

(ارميا )88 :03

اي َذ ِ
ألجل عظمة ِ
ياِي وانكشاف عقباايووو فساقي وصاهي ي ورذالاة
إثم ِي :ذه ِت َ
َ
زناي :فو ّنا يرفع ذي يي ع

(ناااحوم )4 :3

فيرى نزييو
وجهي ذ

يممااا بزناهااا
ماان يجاال زنااا ّ
الزانيااة الحساانة الجمااال صاااحبة ّ
السااحر الباسعااة ا
رب الجناود :فوكشاف يذيالاي إلا فاو
وقباسل بساحرهاو هاا يناذا ع ياي يقاول ّ
األمم عورتيو
وجهيا ويذري
َ

(تثنية )01 :82

ب بنااي إس اراسيل مها ّاد ادا ّإياااهم :ين لاام تساامع لصااوو الا ّارب إلهااي:
ناطااب الا ّار ّ
تااوتي ع يااي جميااع ال عناااو وتاادركيووو تنطااب ام اريطا ورجاال ناار يضااطجع
معهاو

(هوشع )8 :8

يمكم أل ّنها ليسو امريتي وينا لسو رج ها لكي تعزل زناها
حاكموا ّ

يجردها عارية وال يرحم يوالدها أل ّنهم يوالد زناووو اِّ
عن وجهها وفسقها من بين ثدييها لسِ ّ

ر

حبيها
طكشورةاكته ريمام عيون ذم ّ

الرد

في البداية شبهة المشكي في االصل نطو لسببين
االول الكِم في كل هذه االعداد هو نبوو النذارهم فبانتصار الرب يقول لهم انهم تركوه واصروا
ع ي النطايا فالرب يتركهم فياعل بهم االمم الشريره هذه الشرور
الثاني ان الكِم في معظم االعداد ليس عن افراد ولكن عن مم كتي اسراسيل ويهوذا فيك م االمتين
كما لو كانوا امراتين فالكِم رمزي وليس حرفي ع ي االطِ
وساتبع ترتيب االعداد في الكتاب
الشاهد االول
سار التثنية 82
في هذا االصحاح يتك م الرب عن البركاو وال عناو و

البركاو هي بركاو االرتباط بالرب فيعطيهم بىني و وال عناو هي تري الرب وصاياه والجري وراء
الهة انري غير حقيقية فيتركهم الرب فيصيروا امام بقية الشعوب بدون حماية الرب فياعل بهم
الشعوب شورو كثيرطو والرب بدا بالبركاو فهو يريد النير ل جميع ولكنه ايضا عادل وال يجبر احد
ع ي اتباعه فمن امانته يحذر من يتركه بانه سيعاقب النراهلل غيور ع

مجده وشريعتها هو

انتار هذا الشعب ويفاض ع يهم من نعمته ون صهم وفداهم ويصبح اسمه ع يهم يمام كل الشعوب
فهو يريدهم قديسين ليمجدوها وبهذا تظهر قداستهو ولكن إن نالاوا وصاياه فستظر قداسته في
تركهم ل عقاب
 04 :82و ال تزيغ عن جميع الك ماو التي انا اوصيي بها اليوم يمينا او شماال لكي تذهب وراء
الهة انرى لتعبدها
فالوصيه هي عدم الزيىان واالرتباط بالرب وعدم تري وصيته
 01 :82و لكن ان لم تسمع لصوو الرب الهي لتحرص ان تعمل بجميع وصاياه و فراسضه التي
انا اوصيي بها اليوم تاتي ع يي جميع هذه ال عناو و تدركي
عقاب تري الرب هو ان الرب يتركهم فهم يعاقبون اناسهم باناسهم في تركهم ل رب النهم بيدون
يشبه البركاو بشنص يجري وراء المؤمن يود ين
حمايته يه كونو واالمر ايضا فيه تشبيه و فكما ِّ
ي ح به ويدنل إل يعماقه هكذا تاعل ال عناوو فإن الصراع قاسم بين اهلل واب يسا اهلل يود ين
يقتني اإلنسان اب انا له ليهبه شركة يمجاد يبديَّةا واب يس يبذل كل الجهد ليقتنيه اب انا معه يشاركه
في الهِيو واالنسان هو الذي ينتار ان يرتبط بالرب او يرفض الرب ويقع في يد الشرير في عنهو

وما جاء هنا ايضا نبواو تحققو عبر العصور مثل الىزو االشوري والسبي الباب ي وغيره من
العقوباو الكثيرط التي تعرض اليها شعب اسراسيل

 01 :82م عونا تكون في المدينة و م عونا تكون في الحقل
 07 :82م عونة تكون س تي و معجني
 02 :82م عونة تكون ثمرط بطني و ثمرط ارضي نتاج بقري و اناث غنمي
 01 :82م عونا تكون في دنولي و م عونا تكون في نروجي
 81 :82يرسل الرب ع يي ال عن و االضطراب و الزجر في كل ما تمتد اليه يدي لتعم ه حت
ته ي و تان سريعا من اجل سوء افعالي اذ تركتني
 80 :82ي ص بي الرب الوبا حت يبيدي عن االرض التي انو دانل اليها لكي تمت كها
 88 :82يضربي الرب بالسل و الحم و البرداء و االلتهاب و الجااف و ال اح و الذبول فتتبعي
حت تانيي
 83 :82و تكون سماؤي التي فو راسي نحاسا و االرض التي تحتي حديدا
 84 :82و يجعل الرب مطر ارضي غبا ار و ترابا ينزل ع يي من السماء حت ته ي

 81 :82يجع ي الرب منهزما امام اعداسي في طري واحدط تنرج ع يهم و في سبع طر تهرب
امامهم و تكون ق قا في جميع ممالي االرض
 81 :82و تكون جثتي طعاما لجميع طيور السماء و وحوش االرض و ليس من يزعجها
 87 :82يضربي الرب بقرحة مصر و بالبواسير و الجرب و الحكة حت ال تستطيع الشااء
 82 :82يضربي الرب بجنون و عم و حيرط ق ب
 81 :82فتت مس في الظهر كما يت مس االعم في الظِم و ال تنجح في طرقي بل ال تكون اال
مظ وما مىصوبا كل االيام و ليس من ص
ونِحظ تعبيراو مجازيه كثيره وتشبيهاو
واتي الي العدد المهم
 31 :82تنطب امراط و رجل انر يضطجع معها تبني بيتا و ال تسكن فيه تىرس كرما و ال
تستى ه
اوال لىويا العدد ال يقول الرب يانذها ويعطيها النر ( رغم انه حتي لو قال ذلي فهو مجازي )
ولكنه يقول تنطب ويانذها انر
هنا الكِم المقصود به السبي فهو ينطب امراط ولكن ال يستطيع ان يكمل ترتيباو الزفاف فقبل ان
تنتهي فترط النطوبة وقبل ان ياتي ميعاد الزفاف يحدث السبي وتانذ نطيبته في السبي ويانذها

رجل انر مسبيةو والذي يؤكد ذلي المعني بقية كِم العدد وهو انه يبني بيو وال يسكن فيه اي
يانذه الىرباء وايضا يىرس كرم وال يستااد من محصوله الن الىزاه يانذونه
وهنا هل الرب سيانذه نطيبته بناسه ليعطيها النر ؟ طبعا ال ومن يقول هذا يتصف بالىباء ولكن
تري الرب هو الذي يعرض الرجل لضربه مثل هذه الن الرب لو تري الشعب بسبب نطاياهم
ويسقطون في السبي بواسطة االعداءو
وهذا ع ي المستوي النبوي حدث بالاعل فراسنا في زمن القضاه ان كل مره يتري الشعب الرب
ويتبعوا الهة انري فيتركهم الرب فياتي االعداء والمضايقيين وياع وا بهم هذه الشرور ولكن اول
ما يرجعوا الي الرب ويصرنون اليه فيسرع وين صهم من ايدي اعداؤهم ويردهم الي اراضيهمو

سار اشعياء 3
موضوع هذا اإلصحاح مشابه لموضوع اإلصحاح الثاني وفيه نري سوء حال الشعب في عصر
سيدمروا بالجوع والاتن
إشعياء ونبوط بالمصاسب اآلتية ع يهمو وهم بسبب تجدياهم وكباسرهم ّ
والحروب األه ية الناتجة من قبض يناس جهِء ع ي زمام الحكومة وتشويشها ونجاط الصديقين
منهم من هذا العقاب وين نساسهم بسبب نِعتهن واهتمامهن بالزينة سيعاقبن بوقوعهن في
السبيو
 01 :3و قال الرب من اجل ان بناو صهيون يتشامنن و يمشين ممدوداو االعنا و غامزاو
بعيونهن و ناطراو في مشيهن و ينشنشن بارج هن

العدد هنا يوضح ان بناو اورش يم تركن الحياء وتكبرن واصبحن يرتكبو تصرفاو الشريراو من
النساء بل ال ينج وا من النطية وياتنرن بها في تكبرو وكما قال الكتاب قبل الكسر الكبرياء وقبل
السقوط تشامخ الروح ( امثال ) 02 :01
وتعبير غامزاو بعيونهن هذارعِمة الاساد لجذب الرجال ل شرو وهذه النِعة تشبهن فيها باألمم
ووص ن الي مرح ة فعل الشر الن ك مة يشنشنن بارج هن هو كان تصرف الزانياو في هذا
الزمانو
فهؤالء النساء ماذا يكون عقابهم ع ي شرهم ؟ العقاب من ذاو الاعل لو لم يتوبوا فالرب يتركهم
فينسرون كل ما كانوا ياتنروا به
 07 :3يص ع السيد هامة بناو صهيون و يعري الرب عورتهن
فالعقاب هو ان الرب يتركهن فياقدن كرامتهن ومجدهن فاوال
يص ع السيد هامة = الشعر هو تاج المراط ف و ذهبو في السبي واصابها قرع سيكون هذا مهانة
كبيرط فهذا يكون عقاب لهم ع ي تكبرهن وتشامنهنورالص ع يو القرعة بالنسبة ل اتاط عِمة القبح
الشديدا فقد وهب اهلل المريط الشعر تاج مجد لها لتعيش مكرمة ومحبوبة في الربا ذيعجب بها
رج ها ويحبها ويكرمها فتشاركه الحياط األسرية ع

قدم المساواطا بكونها الجسد الذي ال يستىن

عنه الريسو لكنها إذ تنرج عن الناموس الطبيعي بروح الكبرياء وال هو تاقد حت جمالها الطبيعي
وكرامتها فتصير كمن يذصيبو بقرعو وفي هذا المعني رمز وليس امر حرفي و فالكِم مجازي

يعري عورتهن = ك مة عورط في العبري هنا مقصود بها المااصل او المصاريع او االشياء
الناصه ( وليس عورط بمعني عضو تناس ي )
H6596
ּפת ּ /פתה
poth / pothah
BDB Definition:
)1) sockets, hinges, secret parts (meaning dubious
1a) sockets
1b) secret parts
مقبض مااصل اجزاء سرية بمعني يشي فيها
فالك مة ال تعني عورط بالمعني الماهوم ولكن مقصود بها اشياء سرية بمعني مااصل تستحي
المراه ان تظهرها
اما ك مة عورط بالمعني المعروف
H6172
ערוה
‛ervah

BDB Definition:
1) nakedness, nudity, shame, pudenda
)1a) pudenda (implying shameful exposure
1b) nakedness of a thing, indecency, improper behaviour
)1c) exposed, undefended (figuratively
فالك مة غير مقصود بها امر جنسي ولكن هن تركن الرب وفض وا التصرفاو الن يعه فيتركهم الرب
فبسبب شرورهن يتعرضوا الي ندش الحياء واالهانة
وايضا هذا التعبير مجازي اي رمزي هو تعبير انهن كن ن يعاو فهذا سيسبب لهن االهانة يسمح
سر زينتها ومجدهاو
اهلل بهذا التوديب لبناو صهيون لكي تجد في المن ص ّ
وايضا العدد فيه نبوط عن ما سيحدث في بناو اسراسيل في السبي بسبب كثرط نطاياهن وهذا حدث
بالاعل في السبي االشوري القاسي الذي تعرضو له مم كة اسراسيل
وتاكيد ان الكِم مجازي باالهانة يكمل ان عقابهن يكون باقد ادواو الزينة مثل
 02 :3ينزع السيد في ذلي اليوم زينة النِنيل و الضااسر و االه ة
 01 :3و الح

و االساور و البراقع

 81 :3و العصاسب و السِسل و المناط و حناجر الشماماو و االحراز
 80 :3و النواتم و نزاسم االنف

 88 :3و الثياب المزنرفة و العطف و االردية و االكياس
 83 :3و المراسي و القمصان و العماسم و االزر
يسماء الم بوساو المستندمة هنا مع الزينة المذكورط ليسو عبرانية وهذا دليل ين نساء صهيون
يردن ين يق دن األجنبياو فياقدون ما ارادوا ان يتشبهن به مع االجنبياو
اذا الرب ال يعاقب بالزني كما قال المشكي ولكن فقط الرب يتركهن ليعاقبن بان ينسروا ما تاانرن
به من اشياء ق دوا فيها االممياو
 84 :3فيكون عوض الطيب عاونة و عوض المنطقة حبل و عوض الجداسل قرعة و عوض
الديباج زنار مسح و عوض الجمال كي
وهذا العدد يؤكد ان الكِم هو نبوط عن السبي فبعد ين كن منشىِو بالطيب والرواسح الذكيةا
يناقن الكثير ع

وحم ن إل يرض غريبة ينهمكن في العمل دون راحة
سبين بواسطة العدو ذ
ذليا ذ

فتصير راسحة العر كريهة وتعبير عوض عن المنطقة الحبل الن الحبل يربط به المسبيين
لسحبهم ل سبي بل ويصل العقاب لدرجة الكي الن الذي يتري الرب هو ال يدري انه يس م ناسه
بناسه ل قاسي الذي ال يرحم النه تري بانتياره ابيه الرحومو
فعِا يما من الجانب الروحي فإن الناس المتكبرط تاقد زينتها النارجية المنادعة
هذا ما حدث ا
فتنكشف عاونة طبيعتها وفقرها وعريهاا لع ها تشعر بالحاجة إل من ين صها ويشبعهاو وكما قيل
لمِي (يسقف) كنيسة الِودكيين ":ألني تقول إني ينا غن وقد استىنيو وال حاجة لي إل شيء
ذهبا
ولسو تع م يني ينو الشقي والباسس وفقير ويعم وعريانا يذشير ع يي ين تشتري مني ا

بيضا لكي ت بس فِ يظهر نزي عريتيا وكحل عينيي بكحل
ذمصا بالنار لكي تستىن ا
وثيابا ا
ا
لكي تبصر (رؤ )02-07 :3و

الشاهد الثالث
سار ارميا 2
في هذا االصحاح يتك م الرب عن نطايا الشعب وعبادتهم الوثنية ونر ابناؤهم في وادي هنوم
وعبادتهم ل شمس والقمر ونجوم السماء وغيرها من النطايا
 1 :2نزي الحكماء ارتاعوا و انذوا ها قد رفضوا ك مة الرب فاية حكمة لهم
هنا يتك م الرب ان سبب عقابه لهم انهم رفضوا ك مته والنه رفضوا ك مته وهو اقنوم الحكمة فهو
بِ حكمة النهم رفضوا حكمة الرب
وهنا يجب ان ناهم ان الكِم فيه بعد نبوي عن رفض اقنوم الحكمة المتجسد وهو الرب يسوع
المسيح ويوضح انه برفضه العقاب الذي سيسمح به الرب او سيتركهم يقعون فيه بعدله النهم
تركوا رحمته
 01 :2لذلي اعطي نساءهم النرين و حقولهم لمالكين النهم من الصىير ال الكبير كل واحد
مولع بالربح من النبي ال الكاهن كل واحد يعمل بالكذب

ايضا الرب يعطي نساؤهم لِنرين مقصود به تركهم لِعداء فتؤنذ نساؤهم سبايا فيشتريهم رجال
انرين
وايضا ع ي المستوي النبوي هذا نبوط عن نراب اورش يم بسبب تركهم الرب واهتمامهم بالمكسب
كما ذكر لنا االناجيل انهم حولوا بيو اهلل اي الهيكل الي مىارط لصوص يبيعوا ويشتروا فيها
والصيارفة يسرقون وكل هذا اشتري فيه الكهنة ولاقوا ل رب اتهاماو كاذبه ليتن صوا منه
فايضا العدد لمن هو منصف ال يقول ان الرب يعاقب بالزنا ولكن من يتري الرب يتركه الرب في يد
اعداؤه فيانذون بيته ويسبون زوجته منه النهم اشرار وهو فضل الشر ع ي حماية الرب

الشاهد الرابع
سار ارميا 03
في هذا االصحاح يتك م الرب عن دعوط ل توبة لكي يتجنبوا ثمار الشر الذي يزرعوه
وهو يك م امة يهوذا وال يك م مراط فالكِم هنا ك ه رمزي النه يك م مدينة وليس امراط او رجل
 80 :03ماذا تقولين حين يعاقبي و قد ع متهم ع

ناسي قواد ل رياسة اما تانذي االوجاع

كامراط مانض
 88 :03و ان ق و في ق بي لماذا اصابتني هذه الجل عظمة اثمي هتي ذيِي و انكشف عناا
عقباي

اوال تعبير هتي ذيِي هو كشف طرف عبايتي
فك مة هتي هي ترجمه غير دقيقه فهي في العبري
H1540
ּגלה
galah

gaw-law'
A primitive root; to denude (especially in a disgraceful sense); by
implication to exile (captives being usually stripped); figuratively to reveal: + advertise, appear, bewray, bring, (carry, lead, go) captive (into captivity),
depart, disclose, discover, exile, be gone, open, X plainly, publish, remove,
reveal, X shamelessly, shew, X surely, tell, uncover.
فهي تعني كشف
وك مة ذيِي هي طرف عباية او روب
H7757
ׁשּול
shul

shool

From an unused root meaning to hang down; a skirt; by implication a
bottom edge: - hem, skirt, train.
بمعني بدل ما كانوا ياتنرون بعباياتهم الطوي ه اصبحوا ي بسوا مِبس فقيرط تكشف عقب رج يهم
واضبحوا يسيروا بِ حذاء وهذا ايضا نبوط حدثو في السبي فهم مشوا الي السبي بمِبس حقيرط
وحااط
ويكمل بالكِم عن عقابهم النهم تركوه فتركهم ل شرير
 83 :03هل يىير الكوشي ج ده او النمر رقطه فانتم ايضا تقدرون ان تصنعوا ني ار ايها
المتع مون الشر
 84 :03فابددهم كقش يعبر مع ريح البرية
 81 :03هذه قرعتي النصيب المكيل لي من عندي يقول الرب الني نسيتني و اتك و ع
 81 :03فانا ايضا ارفع ذي يي ع

الكذب

وجهي فيرى نزيي

اكرر ان الكِم عن اورش يم باس وب رمزي وايضا نبوي
وك مة ذي ي كما شرحو سابقا هو طرف العباية
اما ك مة نزيي فهي تعني هوان
H7036
קלון

qalon
BDB Definition:
1) shame, disgrace, dishonour, ignominy
)1a) ignominy (of nation
)1b) dishonour, disgrace (personal
تعني عار
ولم تستندم وال مره بمعني عورط
ولكن المقصود ان الرب يقول الورش يم انه سيجع ها متاحة لِعداء ويجع وها عار بين المدن
فالكِم اصِ نبوط عن ما سيحدث لمدينة اورش يم بسبب نطايا شعبها
وهذا حدث بالتاصيل في الىزو الباب ي
وتاكيد ان هذا الكِم هو عن اورش يم وليس عن رجل او مراه
 87 :03فسقي و صهي ي و رذالة زناي ع

االكام في الحقل قد رايو مكرهاتي ويل لي يا

اورش يم ال تطهرين حت مت بعد
فايضا الرب في هذا العدد ال يقول انه يعاقب بالزنا ولكن فقط باس وب مجازي نبوي عن ما
سيحدث الورش يم

الشاهد النامس
سار حزقيال 83
وقد افردو م اين لهذا االمر في
هل التعبيراو التي جاسو في سار حزقيال  83عن اهوله واهوليبه تعبيراو فاضحه ؟
وايضا م ف
كيف يتك م الكتاب المقدس بهذه التشبيهاو
وبانتصار
الرب يتك م عن قرب انهيار اورش يم وحدوث السبي لشعب اورش يم وهو بعد ان حدث سبي
السامره باتره ولكن لِسف مم كة يهوذا لم تتعظ مما حدث ل سامره واستمروا في نطاياهم
ونيانتهم ل رب ورفضه ورفض شريعته ووصاياه وتدنيس مقدساته والذبح الله غريبه بل وص وا
لتنايذ طقوس االلهة الوثنية من زني وغيره وهذا اهانة السم الرب الذي دعي ع يهم
فالرب يتك م باس وب رمزي وينبرهم بنطاياهم و يذكرهم ان ما سيحدث هو عقاب ع ي نطاياهم
الشديده فاالصحاح يريد ان يوضح فظاعة جريمة نيانة شعب اورش يم ل رب وايضا يقدم تاريخ
نيانتهم فسنجد في هذا االصحاح مع وماو تارينيه عن ارتداد شعب يهوذا وشعب اسراسيل عن
الرب

ايضا بيسيا كان في هذا الزمان تتم شرور كثيره اثناء عبادط االوثان ويزنوا زني جماعي كعِمه
التحادهم معا في عبادط االوثان وحزقيال يريد ان يوبنهم ع ي ذلي وبشده فِبد ان يستندم
تعبيراو قاسيه ل توبيخ
حزقيال وضح انه ال يتك م عن امراتين ولكن يتك م عن مدينتين ووضح في شرح ان اهوله هي
السامره واهوليبه هي اورش يم وشرح كثي ار المقصود من التشبيه فهو اذا ال يصف امور حسيه
ولكن يصف امور رمزيه وهو اع ن ذلي بوضوح فهل المدينه ستزني ؟ بالطبع ال ولكنه فقط رموز
وال يستطيع احد ان يقول انه كِم حرفي

الشاهد السادس
سار هوشع 8
اوال قد شرحو بادلة ان سار هوشع هو يتك م عن زوجو هوشع التي تعبد االوثان باس وب اشارط
الي مم كة اسراسيل الناطسة وهذا في
كيف يامر الرب هوشع ان يانذ امريط زني
فهو في االصحاح الماضي وضح ان هذا اشاره الي مم كته التي زنو تاركة الرب الهها
 0 :8قولوا النواتكم عمي و النوتكم رحامة
عمي هو في العبري شعبي ورحامة اي المرحومين

فهو يتك م عن موقف هوشع باس وب رمزي عن شعبه بالكامل
 8 :8حاكموا امكم حاكموا النها ليسو امراتي و انا لسو رج ها لكي تعزل زناها عن وجهها و
فسقها من بين ثدييها
حاكموا يمكم = األم هنا هي يمة إسراسيلو وك مة حاكموا يي اعترفوا بالنطية ودينوها ويحكموا ع
من ينطئ بونه يستح العقابو واالعتراف والتوبة هما الوسي ة الوحيدط الستدرار مراحم اهللو
ولتكن توبة جماعية يمث ها توبة األم إسراسيل ك هاو فاهلل هنا يوجه كِمه لألتقياء بينهم ين
يشهدوا ع

ييضا ل متولمين من إسراسيلا ين ال يشتكوا ع
نطايا إسراسيلو ويوجه اهلل كِمه ا

الذي سمح بهذه اآلالما بل ين ي قوا التبعة ع

اهلل

نطايا يمهم (يش )0:11وفي دينونتهم ألمهم

ع يهم ين يذكروها بمراحم الرب السابقة ع يها ونيانتها المستمرط لهو فهي التي نقضو عهد
الزيحة مع الرب ورفضو ان تكون مم كته
تعزل زناها عن وجهها اي ترفض النطية من فكرها الن الوجه تعبير عن االتجاه
وفسقها من بين ثدييها = الاس هو االمور الشريرط وبين الثديين هو الق ب وكما فهمنا انه يتك م
عن مم كته فالمط وب إ اذا ين ترجع هلل بق بها " بين ثديي يبيو" (نش )03:0وتتن

بق بها عن

النطية وليس في مظاهر عباداو نارجية " فوية شركة ل نور مع الظ مة" []8الثديين هما وسي ة
الرضاعةا واسراسيل كوم ع يها ين تكف عن ين ترضع شعبهاا يي ين تكف عن تع يمهم النطاياو
 3 :8لسِ اجردها عريانة و اوقاها كيوم والدتها و اجع ها كقار و اصيرها كارض يابسة و اميتها
بالعطش

والكِم واضح تماما بانه يتك م عن اسراسيل ويقول انه ينرب اسراسيل ويجع ها قار بالسبي الن
الكِم هذا ال ينطب ع ي امراط فاالمراط ال تصير ارض يابسه وال قار وال يحدث لها موسم جااف
فنتاكد ان الكِم في هذا الجزي رمزي ونبوي ايضا الن االمر رمز عن اسراسيل وايضا نبوط عن
نرابها وهذا حدث بالاعل
 4 :8و ال ارحم اوالدها النهم اوالد زن
 1 :8الن امهم قد زنو التي حب و بهم صنعو نزيا النها قالو اذهب وراء محبي الذين يعطون
نبزي و ماسي صوفي و كتاني زيتي و اشربتي
 1 :8لذلي هانذا اسي طريقي بالشوي و ابني حاسطها حت ال تجد مسالكها
المراه ليس لها حاسط ولكن هذا التعبير ينطب ع ي اسراسيل وهذا ايضا نبوط تحققو فهم احاطوا
المدن االسراس ية باالسوار وجع وا طرقهم شوي لكي ال يهربوا ويستس موا ل سبي

فايضا هذا العدد ال يقول ان الرب يعاقب بالزن ولكن المشك ة ان المشككين ال يدركون ال المعاني
ال اظية وال الرمزية وال النبوية في االعداد

الشاهد السابع
سار عاموس 7

في هذا الجزء يتك م عن قصة امصيا رسيس الكهنة في المم كة الشمالية مع عاموس بسبب نبواو
عاموس السابقة ووشي به وبدل من ان يستمعوا الي انذاراو الرب ويتوبوا اعتبروا هذه االنذاراو
نيانة ل م ي ومحاولة ل قيام بثورط ضد الم ي وحاول امصيا بنداع ان يقنع عاموس ان يهرب
ليهوذا فاجاب عاموس بانه انسان بسيط راعي وجاني جميز وفقط بركة الرب هي التي تحركة
 01 :7فانذني الرب من وراء الضان و قال لي الرب اذهب تنبا لشعبي اسراسيل
وهذا التعبير باالضافه الي تواضعه يوضح ان النبة عن شعب اسراسيل ك ه
 01 :7فاالن اسمع قول الرب انو تقول ال تتنبا ع

اسراسيل و ال تتك م ع

بيو اسح

اي ان عاموس فهم ندعة امصيا الكاهن فهو يريد ان ال يتنبا عاموس عن اسراسيل فاعطي الرب
عاموس ان ينبر امصيا بنبوط عن ما سيحدث في اسرته
 07 :7لذلي هكذا قال الرب امراتي تزني في المدينة و بنوي و بناتي يسقطون بالسيف و ارضي
تقسم بالحبل و انو تموو في ارض نجسة و اسراسيل يسب سبيا عن ارضه
وفي هذا العدد لم يقل العقاب هو ان الرب يجعل زوجته تزني بل هو انبره بنبوط بان امراته ( امراط
امصيا ) ستزني ولها معنيين االول ان تزني زني روحي اي انها ستعبد االوثان في وسط المدينة
او اثناء السبي سيعتدي ع يها احد الجنود الىزاه
ولعل ذلي قد تحقَّ
وبعض الماسرين قالوا َّ
حرفيا عند سبي إسراسيل بواسطة شورا فارتكب يحد
ا
الشر مع امريط يمصياا وفقد يوالده وبناته بينما ذحمل إل يرض وثنيَّة ليموو
الجنود المهاجمين ّ

هنايو ولكن الن السبي حدث متانر عن ذلي فهي كانو متقدمه في السن وقو السبي لهذا فهو
يعني الزني الروحي هو االقرب واالصحو

الشاهد الثامن
سار ناحوم 3
مره انري الكِم هنا ليس عن شنصه ولكن الكِم هنا رمزيا عن مدينة نينوى وعن عقاب مدينة
نينوى فاالمر ليس عن زنا جسدي بل نبوط
 0 :3ويل لمدينة الدماء ك ها مِنة كذبا و نطاا ال يزول االفتراس
وهنا يؤكد ان الكِم عن مدينة وهي نينوى فقد ظنوا في نينوى الم كة المتربعة ع

العرشا ليس

ٍ
جيش يتجاسر ويقتحم حصونهاا جاء هذا األصحاح يؤكد
من قوط تقدر ين تقف يمامهاا وال من
ينها ليسو فو القانون اإللهيو ووصاها بانها مدينة دماء
كذبا ونطااا = انتشر فيها الىش في التجارط وانعدم منها الصد و
مآلنة ا
 8 :3صوو السوط و صوو رعشة البكر و نيل تنب و مركباو تقاز
 3 :3و فرسان تنهض و لهيب السيف و بري الرمح و كثرط جرح و وفرط قت

و ال نهاية

ل جثث يعثرون بجثثهم
 4 :3من اجل زن الزانية الحسنة الجمال صاحبة السحر الباسعة امما بزناها و قباسل بسحرها

فايضا الكِم هنا عن زني المدينه بمعني انها تىري بقية الشعوب بعبادط االوثان فهو زني روحي
فهم صاروا كزانية وغشوا الشعوب بمعاهداو كاذبة وتظاهروا بالود لهما كما تاعل الزانياو ليسقطوا
قاصدا تدميرها (يش07ا)01:31و
الضحاياو ويظهر هذا في حوار ربشاقي بونه يحب يورش يم وهو
ا
وهم طالما غشوا الشعوب ويسقطوها وع موها وثنيتهم وجع وا يحاز م ي يهوذا ياسد هيكل الرب في
يورش يم ويضع فيه مذبح اشوري ليساعد يشور يهوذا في حربه (8مل)02-7:01و وهي صاحبة
يمما كثيرين واسقطتهمو هذه كانو التهم
السحر اي بوعمال الشياطين كانو تتعامل وبهذا باعو ا
الموجهة إليهم ونوتي اآلن ل قضاء ضدهمو
 1 :3هانذا ع يي يقول رب الجنود فاكشف اذيالي ال فو وجهي و اري االمم عورتي و الممالي
نزيي
واكرر الكِم عن مدينة نينوى فالزني هنا روحي وهو عبادط اوثان
وايضا اذيالي كا شرحو سابقا هو طرف الثوب والكِم مجازي بان المدينه ستحارب وتنرب
وعورتي تعني ارض عارية فتكون مدينه نربة وعارية من المباني واالسوار
وهذه النبوط ايضا تحق في نراب نينوي ع ي يد مم كة بابل
 1 :3و اطرح ع يي اوسانا و اهيني و اجع ي عبرط
 7 :3و يكون كل من يراي يهرب مني و يقول نربو نينوى من يرثي لها من اين اط ب لي معزين

فتاكدنا ان الكِم رمزي نبوي عن مدينة نينوى وال يوجد ما قال المشكي من ادعاء ان الرب يعاقب
بالزنا
والذي اريد ان اقوله في ان االعداد التي جمعها المشكي هي ك ها نبواو تحققو وانذاراو بالاعل
قوية ولكن المشككين يقراؤون هذا ولكن يظل ق بهم اعمي فِ ينافوا من هذه االنذاراو وال يتعظوا
مما حدث مع كل النطاط ولكن ابناء الرب يقروؤن ويستاادوا من االنذاراو وايضا من المعاني
الروحية القوية في االعداد الن روح االنسان مثل اي مدينة انذرها الرب فاالنسان الذي يتمسي
بالرب ال يستطيع عدو النير ع يه اما من يرفض الرب ويتبع االلهة الكاذبه واالنبياء الكذبه فهو
الذي يتعرض لمثل االنذاراو التي كتبتها االعداد

والمجد هلل داسما

