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 األنبياء: قبل السيب
 أيلك موت� بقلم 

  �ش� ال يوجد أي استفادة نقدمها ألنفسنا من خالل �سمية القسم األول من كتبنا املقدسة بـ"العهد القديم". ملاذا؟  
ر نتذكَّ ، لكننا حباجة أن ه التسميةهذ  مر زمن طو�ل جًدا يمنعنا عن نبذبالطبع،  يشء مىض!التسمية نفسها إىل 

"العهد القديم" اكن   نطلق عليهبالنسبة هل، ما ف. العهد القديم بهذا الشلك دائًما بأن الرب �سوع لم ي�ن يلفهم 
األحرى �  ب "؟قديمةكيف يم�ن أن ت�ون "ف). ١٣: ٧(مرقس  "اهللا الكم) أو " ٣٩: ٥" (يوحنا الكتبببساطة " 

  اخلطأ فينا. اذة، فباتلأ�يد الُموىح بها أخَّ األنبياء مات لكلم �د  ن)، و�٨: ٤٠إىل األبد (إشعياء وتثبت ة حيَّ 

 ة: رجال يصنعون األخبار رون العناو�ن الرئيسيَّ ن يتصدَّ مَ 

  ه اكنت رساتلهم واضحة للغاية دلرجة أنبل    .�طراز قديم أو حىت اغمض   مننهم  إيف زمنهم، لم ينظر إيلهم أحد ىلع  
) ألن رساتله اكنت حديث ابلالد، و(حسب الاكهن) غ� مناسبة  ١٣-١٠:  ٧(اعموس  اعموس    ضد   أمر نيف  هناكاكن  

 تُمثِّل) �سبب ما قاهل. فلماذا ال ٢: ٢٠! اع� إرميا من اجل� بالسياط، كما قىض يللة يف املقطرة (إرميا امللكآلذان 
 اجلهل   هو  اجلواب ؟�شعر بامللل منهمفر نلا اهللا)  (يلغو  صعو�ة يف فهمهم  ملاذا �د األنبياء أخباًرا ساخنة بالنسبة نلا؟

�ستحق نفس   � مثل الرسائل يف العهد اجلديد، ف  مثلها . بما أن أسفار األنبياء � الكم اهللا الُموىح به اجلهد وقلة
ن تطبع معناها يف أيف مجيع أجزاء الكتاب املقدس  ية، واملدروسة، واليت �سمح للكمة اهللاتأنِّ رة، والمُ تكرِّ القراءة المُ 

 . بوضوح أ�رث أذهاننا وقلو�نا وحياتنا 

 أنبياء ما قبل السيب: األسماء واألزمنة 

، ةاملقال ه، وألجل أهدافنا يف هذ من دوايع رسورنا ره، ولكما زاد عدد األصفار يف تار�خ ما، أصبح من األسهل تذكُّ 
، الكفءابن سليمان غ�  يف أول هذه اتلوار�خ، �ح  ! تقر�بًا رائعة نتائج قستحقِّ  ق.م. ٦٠٠-٧٥٠و ٩٢٠فإن لك من 

"يهوذا" الصغ�ة يف اجلنوب.  و) يف تقسيم ملكته إىل قسم� معادي�: األ�رب "إرسائيل" يف الشمال،  ١٢  ملوك   ١رحبعام (
 "إرسائيل"� و�دأ السيب. اكنت ابلابليِّ  أيدي  ) سقطت أورشليم يف٢٥ ملوك  ٢(  ق.م.  ٦٠٠بعد ميض وقت قص� من 

شور، السابقة بلابل باعتبارها "القوة العظ�" يف العالم، وتم ترحيلها آ) يف يد ق.م.  ٧٢٢طو�ل (  زمن منذقد سقطت 
يم،  تدم� أورشلسبقا    ال�يننا وعملوا يف هذه األوقات العصيبة. طوال القرن�  ؤإىل بالد ما ب� انلهر�ن. اعش أنبيا 

  طموحات قبل الاكنت ملكتا شعب اهللا �ارصت� ب� تنافس متبادل، إذ اكن يتم مضايقاتهما باستمرار من 
 اإلمرب�ايلَّ   خططاتوامل ملرص يف اجلنوب  املتواصلة

ً
 بالغزو من الشمال.  املتسمرشور، ثم بابل، وتهديدهم  آ من ة، أوال
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 ادخل إىل األنبياء! 

:  ٣٤موىس (تثنية هو للنظام انلبوي اكن  الفعَّالس ؤسِّ )، فإن المُ ٧: ٢٠ا (ت�و�ن نبيًّ  يُدىعىلع الرغم من أن إبراهيم  
�يليا، و�ليشع، و�ذلك أنبياء لم تُذكر أسمائهم مثل أوئلك  ومثل صموئيل،    الشخصيات ابلارزة ). تبعه العديد من  ١٠

� �موعة خاصة "أنبياء ما قبل السيب"    طلق عليها ول�ن املجموعة اليت ن.  ١١:  ١٣ملوك    ١و  ٨:  ٦املوجودين يف قضاة  
 خدمتهم. عن  مكتو�ًا سجًال  تتر� ا ألنه

 اعموس   جاء ).٢٣:  ١٤ملوك    ٢ة خالل "فرتة االزدهار" األخ�ة يف عهد ير�عام اثلا� (خدم هوشع يف اململكة الشمايلَّ 
بفرتة قليلة، إذ ي�شف اململكة و� يف حالة اتلدهور. يؤرخ الك انلبي� مللوك يهوذا املهم�، ليس فقط    ذلك  بعد

وىح هلم يلقولوه ينطبق ىلع لك شعب اهللا، ول�ن أيًضا ألنهم مثل إيليا بمذحبه املكون من اث� عرش حجًرا  
ُ
ألن ما أ

  ). ١٥-١١: ٩؛ اعموس ٥: ٣إىل اسرتدادها (هوشع  )، رفضوا قبول تقسيم ملكة داود وتطلعوا ٣١: ١٨ملوك  ١(

حوم وحبقوق خالل الفرتة اآلشور�ة. ينت� يونان بلدايات هذه احلقبة الزمنية،  ا انترشت خدمة لك من يونان ون
  املتفيش   الرش  زمن  إىل  ناحوم ينت�.  امليالد   قبل ٧٥٠حيث أن تنبؤه الُمسجل نلجاحات ير�عام اثلا� �ب أن �سبق  

 .باب حتمل الرب مثل هذا الرش، وتوقع أن يأيت األسوأ أس قضية مع حبقوق صارع . �سقوطها  وتنبأ ،آلشور

  القرن  مطلع بعد  ما  إىلق.م.  ٧٤٠حوايل  منذاكن إشعياء وميخا من األنبياء املعارص�ن بعضهم بلعض يف يهوذا 
إشعياء (انظر ىلع    اهتمة أيًضا بيهوذا، كذلك  الشمايلَّ أنبياء اململكة  اهتم  هوشع واعموس،    ما اكن. ول�ن مثلاثلامن

)، و�اتلايل  ١:  ٣العهد (اعموس    مجاعةاألنبياء لك    خاطبة.  ) �ساكن اململكة الشمايلَّ ١:  ٣) وميخا (١:  ٢٨سبيل املثال،  
   ).  ٢٩: ٣إبراهيم يف املسيح (غالطية  �ن �سلاآلن،  �اطبوننا 

، ل�ن  تار�خذكر عو�ديا أي ي  مملكة يهوذا. ل ملخ�ة هم، خالل السنوات األخدمت توار�خذكر إرميا وصفنيا نفس 
  جًدا  اعدي رجل وهو إرميا، �د . ق.م ٥٨٦ يف) عندما سقطت أورشليم ١٤-١١رساتله �ش� إىل ما حدث (اآليات 

اذلي ر�ما اكن عضًوا يف  يبدو أن صفنيا،  بينما )، ١٥-١١: ٣٦؛ ٢: ٣٤ انظر (  احلاشيةرجال و امللوك  �دم عناثوث،  من
العائلة املالكة، لم ي�ن دليه مثل هذه اخلدمة. و�ُقرأ سفره اذلي هو عمل أديب ُمصاغ ومصقول بعناية مثل دراسة  

 .سة واملنترصة تلار�خ العالمقدَّ أنيقة خلطط الرب المُ 

"العمالق  زارع اعموس امل و  ؛ خدمتهأساس  ) ٣-١ة (هوشع هوشع، اكنت أحزانه الزوجيَّ ف ! األشخاصع يف يا هل من تنوُّ 
:  ٦(  أبًدا يف أي يشء يرغب)، و�شعياء اذلي يبدو أنه لم ٦: ١ا (ي�ن ير�د أن ي�ون نبيًّ  لم �رميا ؛ واللطيف"

العناية    اشاكيلَّاتحبقوق مع  رصاع  و ؛ةاألخالقيَّ   عن املاكنةناحوم احلازم اذلي ال يزتعزع  و ؛ )٣:  ١(  هرب   �ونانو ؛) ٨
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أصبحوا ىلع طبيعتهم كأشخاص اعدي�. وهم ُموىح إيلهم يلقولوا لكما ا، لكما اقرتب انلاس من الرب ة. حقً اإلهليَّ 
 من إرساهلم  بنفسه    ن جاءإ   الرب قوهل  سي بالضبط ما اكن  

ً
  وازدهرت   —الرب"  قال"هكذا    عبارة   عنيهتهذا ما  —بدال

 رائع.   ال ضج انل مرحلة ، إىلخصوصياتهمشخصيات األنبياء، حىت  

 أجل، ول�ن ماذا قالوا؟  

 اكنوا "أنبياءً 
ً

الُموىح به. اتهم اعموس  اإلل� يف طاعة للحق  يدعوننا للعيش، يشء لك وقبل "، رجال لكمة اهللا. أوال
إىل   اتلفت )، عندما ٦-٤: ٢يه الضم�، ول�ن ( لة، وانتهاك ما يم) األمم بارت�اب جرائم ضد اإل�سانيَّ ٣: ٢-٣: ١(

)، ١٥-١١: ١لرب. ينضم لك من إشعياء (اناموس (أي اتلعايلم الُموىح بها)  وا رفضهلم أنهم مه ا اتهاكن شعب الرب، 
  أداء األعمال )، وميخا إىل إدانة الطقوس (فكرة أنه يمكنك ٢٤-٢١: ٥اعموس (و)، ٦: ٦(  هوشعو  ،)٢٣–١: ٧�رميا (و

 ".  لك يشء عن األنبياء. هذا هو "الرب  عيش ب�لمةإىل الذراع اهللا) و� ادلعوة  نلوي  ذلكو�  الصحيحة

العقاب.    �لبأن العصيان  اكنوا يعلمون)، ٢٩-٢٨موىس (تثنية  عايلماكن دليهم رسالة دينونة صارمة. حبسب ت
). ٧: ٢-١: ١والسلطان (الغضب واخلالص اذلي هل السيادة دلينونة، يف يد � ا واقع حتتبدأت رؤ�ة ناحوم بعالم 

) ىلع  ٢-١: ٣(اعموس  �شلك أ�رب ينطبق  ). ول�ن األمر نفسه ١١: ٣-٨: ٢أمًرا �توًما ( نينوى  سقوط  ذللك اكن
  ).  ١٥-٩: ٧؛ إرميا ١٧-٨: ٣٠احلق اإلل� (إشعياء معرفة أوئلك اذلين حظوا بامتياز 

)، لكنه ١١: ٢- ٣: ١حتت ادلينونة (الواقع بدأ اعموس بالعالم لكه  يت.د يف املجد اآلؤ�َّ المُ  ا عن الرجاءلم يتخلوا أبدً 
املليك الفاشل  انلظام إشعياء يف الرجاء: ىلع خلفية  اسرتسل). ١٥–١١: ٩داود ( ح�م بالعالم لكه مبارً� حتت  نت�ا

) إىل السيب،  ٣٩صحاح أاخلطية ( قادت  وح�  ؛ )١١؛ ٧- ١: ٩)، تنبأ بامللك املسيا� ( ١٥-١٢: ٣(ىلع سبيل املثال، 
 ر املحنة املستمرة للمفدي� يف اعلمٍ )، و�ذ تصوَّ ١٢: ٥٣-١٣: ٥٢؛ ١١-٤: ٥٠؛ ٦-١: ٤٩؛ ٤-١: ٤٢املسيا� (  ص باملخلِّ  تنبأ

  دفعت ).  ٦–١  : ٦٣؛  ١٢:  ٦٢- ١٠:  ٦١  ؛٣–١:  ٦١؛  ٢١-٢٠:  ٥٩املنترص (وا القادم املمسوح  املسيَّ   إىل  تطلَّع )،  ١٢-٩:  ٥٦(  عادٍ مُ 
قت )، و٢٦– ٢٥: ١( املدينة اليت ستأيت  إىل توقُّع) ٢٤– ٢١: ١ختارة اليت فشلت (املدينة المُ  :  ٦٥رائع يف  �شلٍك اليت حتقَّ

عرف إرميا  و).  ٩-١:  ١١اخلروج ال يم�ن أن يفشل يف نهاية املطاف (عند  . عرف هوشع أن احلب اذلي ظهر  ٢٥-١٧
وجد الرجاء   لكنه)، ٣: ٢–٢: ١تنبأ صفنيا بيوم بال رجاء (و ). ٣٤-٣١: ٣١( اجديدً  اعهدً  ص�أن العهد السابق سي

باهللا اذلي  حًقا قبل السيب  ما  أنبياءمن آ). ٢٠–٩: ٣(باتلأ�يد  ق يتحقَّ س )، وهو الرجاء اذلي ٨:  ٣-٤: ٢الاكرثة ( وسط
  شعبه و�طيح بأعدائه.  ييفد  اذلي  للشخص  هو اختصارو )، ٧–٦:  ٦؛  ١٥: ٣اسمه يهوه (خروج 
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 : بدأن من أين 

 واكتب( اسألو م انلص إىل فقرات يم�ن اتلعامل معها �سهولة. اقرأ ببطء،قسِّ استخدم الكتاب املقدس اذلي يُ 
عن تار�خ   السؤال د �رَّ  من فائدةً  أ�رث أنهما  السؤاالن هذان  ثبتسي ذلك؟  يقول  ملاذاو يقول انليب؟ ماذا ) واب اجل

 لون يف لكمته.  كتابة السفر. يصبح الكتاب املقدس أ�رث وضوًحا للقارئ املثابر، كما يبارك الرب أوئلك اذلين يتأمَّ 

 

 Look to" ( ة"انظر إىل الصخر  ف كتابؤلِّ بإ�لرتا، وهو مُ  بر�ستول يف تر�نييت للكية مديًرا  موت�  اكن ادلكتور أيلك 

the Rock.(   �ُ ث ايلومالكتاب املقدس يتحدَّ "  عنوانب  العهد القديمتفس�  سلسلة  ر  رِّ كما اكن أيًضا" )The Bible 

Speaks Today(. 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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