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 رئيس السالم 
 د �سكوت ربقلم 

ًما ونقسًما،  ل ابل� اذلي كنت تعزت به صار اآلن مُ ختيَّ  ة  ض للخطر من قبل قوى دويلَّ ُمعرَّ و�سوده قيادة فاسدة،  و ،  ُ�طَّ
صيبوا بالشلل �سبب ل أفضل قادتك االنهيار. ختيَّ  وشكىلع أنه بدو و�كث�ة، 

ُ
د، ة، والرتدُّ ضعف الشخصيَّ قد أ

ة يف أورشليم يف القرن  ة واثلقافيَّ السياسيَّ  هذه املخاوف املظلمة احلياةت ة غ� احلكيمة. شلكَّ واتلحالفات ادلويلَّ 
  قد انقلبت ىلع ة الشمايلَّ إرسائيل ملكة  اكنت .٧-٦: ٩ة إشعياء ة املبارشة نلبوَّ تعد اخللفيَّ  اثلامن قبل امليالد و� 

يهوذا، حيث دخلت يف حتالف غ� حكيم مع سور�ا يف الشمال، وهو حتالف من شأنه  أي ملكة  شقيقتها يف اجلنوب،  
ابلقاء  تضاؤل احتماالت يهوذا وحيدة مع  بقيت ملكة ي إىل تدم� الك الفر�ق� ىلع يد اجليش اآلشوري. أن يؤدِّ 

 ىلع قيد احلياة. 

جتديد و�حياء قو� ودو� للعالم ودل للمملكة و�لب ة رجاء عن طفل سيُ إشعياء بنبوَّ  نطق، األيلمةذه احلالة يف ه
 لكه.

من السيب    العودةة ستُدرج ضمن  بأن اململكة الشمايلَّ   يَّةملكة اجلنو�املالكتايب بطمأنة املستمع� من    انلص يبدأ هذا  
:  ٣٧دة (انظر حزقيال تمرِّ ة المُ حىت أسباط اململكة الشمايلَّ  إرسائيل، لك ب�القادمة  العودة سوف �شمل ف). ١: ٩(

واعصمته السامرة فإن ظالم السيب سينت� يوًما ما، وسترشق شمس   للمملكة الشمايلَّة). حىت بالنسبة ١٧-١٦
حو�أيت امللك اجلديد.    العودة  (مىت  اململكة من خالل خدمة �سوع املسيح    جتديد و�حياءإ�يل مىت كيف يأيت    يوضِّ

 الساطع وسط الظالم.   انلور). إنه ١٦-١٢: ٤

ملك  ح�م القادم سيشهد إاعدة توحيد ملكيت إرسائيل حتت  اإلصالح ا من وجهة نظر إشعياء، املهم هو أن هذ
هو   ٩الطفل يف إشعياء إن ل نهاية معاناتهم يف السيب. مثِّ ). إن والدة الطفل ستُ ١٤: ٧صموئيل  ٢من �سل داود (انظر 
 لشعب اهللا بعد سنوات طو�لة من السيب. العودة واإلصالحفرتة  سيبدأامللك اجلديد اذلي 

أمام مجهور من   ة بصوت اعلٍ األلقاب امللكيَّ يُقرأ فيه حفل تتو�ج حيث  مراسم مشهد ٧-١ :٩�ستحرض إشعياء 
وهو    ا سيستخدمه  يتلقب اخلصائص الفائقة للحا�م اجلديد الر لك  صوِّ ات. يف هذه احلالة، يُ و�بار الشخصيَّ   يا الراع
 . انلور اذلي �ل �ل ظالم السيب القادمباعتبارها ة س ملكته املستقبليَّ يؤسِّ 

احلكمة   الرباعة يفاملش� يف هذه احلالة ينطوي ىلع  ف.  للقارئ املعارصقد يبدو مع� هذا اللقب اغمًضا    .عجيًبا مش�ًا 
ة يف ابلالد. كرئيس للسلطة القضائيَّ ح�م وتعايلمها. اكن هذا املش� احلكيم �دم يف بالط امللك، اذلي بدوره 
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ه ، ولكنَّ يف املايضق يف مجيع �االت احلكمة، مثل سليمان  سوف يتفوَّ   اإلصالحق  ومع ذلك، فإن امللك اذلي سيحقِّ 
كورنثوس    ١؛  ٣١:  ١١؛ لوقا  ٤٢:  ١٢صاحبة هلا (مىت  مشورته بالعجائب المُ د  سيكون مشً�ا بمقاييس عجيبة، حيث تُؤ�َّ 

 ).  ٣: ٣�ل مشلكة ضعف القيادة القديمة (إشعياء وف  ). ىلع هذا انلحو، س٢٤: ١

هذا   . لن ي�ونسلطتهمنها ة اليت سيستمد �ش� هذا اللقب إىل أن امللك سوف يرتبط بالسيادة اإلهليَّ  .إلًها قديًرا 
)، وهو انعدام األمان اذلي  ١٧: ١٥صموئيل  ١" (هاألول، شاول، اذلي اكن "صغً�ا يف عينيإرسائيل ملك امللك مثل 

امللك ذو  اهللا ب اإلصالحق الرب. س�تبط امللك اذلي سيحقِّ  أهداف اخلاصة وليس  أهدافهجعله يقود الشعب �و 
 ).  ١٨: ٢٨سلطانه ىلع األرض (مىت يف العالم، السيادة اذلي �ستقبل منه، هو و� سلطة أخرى 

ة اهللا �  ر املؤمنون أن أبوَّ ن هذا اللقب سمة أخرى من سمات العرش: امللك كأب للشعب. يتذكَّ يتضمَّ  .اأبًا أبديًّ 
الصالة، يتم �شجيع املؤمن ىلع الصالة إىل    تلك  ). يف٩:  ٦مها �سوع تلالميذه (املوضوع األسايس يف الصالة اليت علَّ 

، ال يُقصد بلغة ٩ة هنا ىلع األرض كما يف السماء. يف إشعياء اهللا كأب سيأيت ملكوته و�ب أن تتم مشيئته امللكيَّ 
 ).  ١٠-٩: ١٤؛ ٣٠: ١٠ه املرء للملك (يوحنا "األب" أن تدل ىلع العالقة احلميمة بقدر ما تع� اتلبجيل اذلي ي�نُّ 

�ش� هذا اللقب األخ� إىل وفرة واكتمال اململكة الُمسرتدة القادمة. إن لقب "رئيس" ليس بالرضورة    . رئيس السالم
م املسؤول�. فلن ي�ون ابن داود القادم  لقبًا لسلطة أقل يف احلكومة من "امللك" بل �شمل �موعة أ�رب من احلاُكَّ 

اخلاص باململكة.    الكمال املجتميعوالرفاهية و  السالم،أي    الشالوم  بفرتة من  برشِّ حاكًما يُ ملاًك فحسب، بل سيكون  
موا األدوار يلتمِّ �شلك اكمل ويلك    اجلميعالراحة. وسيعيش    املظلومون سينالونوالفقراء و  .سوف تأخذ العدالة �راها 

 ).  ٦: ١؛ فيلىب ٢٧: ٣؛ غالطية ٢٣-٢٠: ١٧اهللا (يوحنا هلم   وضعها واملهام اليت 

عظيًما للرجاء واالحتفال. اكن زمانه مظلم،  سببًا يق� هذه اململكة الُمسرتدة وملكها  شلكَّ بالنسبة للنيب إشعياء، 
 من  ) لن �سمح للظالم أن يدوم إىل األبد. دلينا الكث�٧: ٩و�ن سيصبح أ�رث قتامة، ول�ن الرب يف "غ�ته" ( 

يف الواقع املر�ر للسيب، زادت جسارة   اغئبًا لفرتة أطولالقواسم املشرت�ة مع مستميع رسالة إشعياء. لكما بدا اهللا 
نا نعرف امللك  بأن امللك سيعود هو أيًضا أمر جريء، لكنَّ  قونلا قادم. إن  اإلصالحبأن امللك اذلي سيجلب  القول

 . ة�يد   عودتهكون تثانية من أجلنا، وس   أيت ، وهو سيث عنه إشعياء. لقد عرفناهاذلي اكن يتحدَّ 

 

وهو .  لعهد القديم بها ليف واشنطن العاصمة، وأستاذ مساعد    ةحصلَ ة الالهوت المُ رئيس لكيَّ هو  د  �ادلكتور سكوت ر 
 ).The Wholeness Imperative(  ف كتابؤلِّ مُ 

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ٣   جم�ع الحقوق محفوظة ١٢٢٠ ©

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