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 من بيت حلم   ملك
 جونيت رودس بقلم 

الغامضة يف انتظار العودة إلنقاذ بر�طانيا يف أشد أوقاتها احتياًجا.    وفًقا لألسطورة، يقبع امللك آرثر يف جز�رة أفالون
ة. ل�ن  ة أسطور�َّ شخصيَّ  ". بالطبع آرثريف املستقبليف يوم من األيام، أحلك األيام، سيظهر "ملك بر�طانيا الوحيد 

َقِديِم" يققيح ميخا انليب عرف ملك  
ْ
 .ص شعبهخلِّ يلُ  عٍ توقَّ غ� مُ  أيت �شلٍك سي، أصله "ُمنُْذ ال

ة لك من  اكن فيه خطر عظيم. �سبب خطيَّ   ث ميخا وهو أحد معارصي إشعياء، ب�لمة اهللا إلرسائيل يف وقٍت حتدَّ 
الشمايلَّ  (اململكة اجلنو�يَّ السامرة (ملكة إرسائيل  تكتسح  س.  ا رً مدمِّ   ا هجومً   إرسائيل  شعب  اليقة)، سيُ ة) و�هوذا 

�َِّة" (ميخا    –  �ة وتغلب شعب اهللاوَّ ة القة اآلشور�َّ اإلمرباطور�َّ  )، وستأيت اكرثة حىت  ٦:  ١سترُتك السامرة "َخِر�ًَة يِف الرَْبِّ
ورَُشِليَم" (آية 

ُ
 بَاِب أ

َ
 ). ١٢"إِىل

ُ
 .ىلع اعتق قادة إرسائيلالكث� من اللوم لىق وأ

  فهم يقتلون و�لتهمون.  أشبه بأ�� حلوم البرش،  أبعد ما ي�ون عن محاية شعبهم و�اعتله،  وهم    ،هؤالء القادةأصبح  
ِقْدرِ 

ْ
ال يِف  َكَما  ُقوَن  َو�َُشقِّ ِعَظاَمُهْم،  ُموَن  َو�َُهشِّ َ�نُْهْم،  ُهْم  َ ِج�ْ َو�َْ�ُشُطوَن  َشْعيِب،  َْم 

َ
حل ُ�لُوَن 

ْ
وََسِط  "يَأ يِف  َوَ�للَّْحِم   ،

 رة:  اته الُمحذِّ اقتباس واحد من أ�رث نبوَّ بص رسالة ميخا خِّ ). ال عجب أن انليب إرميا بعد سنوات يُل٣: ٣الِْمْقَ�" (

...إِنَّ  
َ
َيِْت َشَواِمَخ وَْعٍر.   ِميَخا الُْمورَْشيِتَّ تَنَبَّأ

ْ
ورَُشِليُم ِخَر�ًا وََجبَُل ابل

ُ
 إِنَّ ِصْهيَْوَن ُ�ْفلَُح َكَحْقل َوتَِصُ� أ

 ) ١٢: ٣ُمقتبًسا ميخا  ١٨: ٢٦(إرميا 

، ناوهلا اآلية اليت نتبل ب�لمات رجاء أيًضا. يف    ،فحسب  ب�لمات دينونة  يخا م مهلذا العالم الُمظلم واخلط�، لم يتلكَّ 
 .سماوي  ملكماكن متواضع وحول هذا الرجاء  يتمر�ز 

 : ماكن متواضع

نِْت 
َ
ا أ مَّ

َ
يوجد  ما    لشخٍص مة، وأورشليم َخِر�َة، ول�ن  السامرة ُ�طَّ ف" بهذه اللكمات يبدأ ميخا االخبار السارة.  ..."أ

ي يَُ�وُن ُمتََسلًِّطا    إ�سانٍ برجاء. العجيب أن هذا "الشخص" ليس   ِ
َّ

بل ماكن: بيت حلم أفراتة. "فَِمنِْك َ�ُْرُج يِل اذل
اِ�يَل".   ىلَعَ إرِْسَ

 من أورشليم العظيمة، اعصمة يهوذا، بقرصها املليك،  
ً

�ن  ي ص من بيت حلم املتواضعة. لم  امللك الُمخلِّ   سيأيت بدال
  ٧٣٠-٧٠٠  األعوام  يف وقت ما خالل  ومع ذلك،  ب�ة صغ�ة تقع إىل اجلنوب الغر� من أورشليم.  وجود ف�  ميت حل بل

 ا. سيَّ أس المَ أ ميخا بأن هذه القر�ة الُمنعزلة ستكون مسقط رقبل امليالد، تنبَّ 
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يَّاِم ِهُ�وُدَس الَْمِلِك" (  :أنه  إذ نقرأ يف إ�يل مىت  ،ةقت انلبوَّ وحتقَّ 
َ
َُهوِديَِّة، يِف أ

ْ
ِْم ايل

َ
سب  حب ). و١:  ٢"ُودِلَ �َُسوُع يِف َ�يِْت حل

، أصدر اإلمرباطور الروما� أمًرا بأن يعود لك مواطن إىل مسقط رأسه. وهكذا اغدر لك من مر�م و�وسف عناية اهللا
الشعب، ل�ن اهللا اكن يضمن أن لكمته من  رصة للسفر إىل بيت حلم. ر�ما اكن اإلمرباطور �طِّ انلا  ط إلحصاء 

 .  ق قَّ تحخالل ميخا ست

من "امللوك آ�� حلوم  هو ه�ودس الكب� أن  ب�َّ تفقد تماًما كما يف أيام ميخا، اكن إلرسائيل حا�م رش�ر جشع. 
م فيما بعد رأس  ألطفال اذلكور يف بيت حلم، و�ن وادله ه�ودس أنتيباس هو اذلي قدَّ البرش" عندما أمر بذبح مجيع ا

ة ميخا عندما سأل ه�ودس  . ول�ن يف وسط الظلمة جاء امللك. يف الواقع، تم اقتباس نبوَّ يوحنا املعمدان ىلع طبٍق 
 رؤساء الكهنة والكتبة عن املاكن اذلي من المُ 

َ
ُ:َ�َقالُوا.  سيَّ  فيه المَ فرتض أن يُودل

َ
نَُّه هَكَذا  "  ا هل

َ
َُهوِديَِّة. أل

ْ
ِْم ايل

َ
يِف َ�يِْت حل

 ). ٥: ٢(مىت   "َمْكتُوٌب بِانلَّيِبِّ 

 : سماوي  ملك

صولامللكد مسقط رأس هذا  رَّ بما هو أ�رث من ُ� ربنا  ُ�   ميخا   ل�ن
ُ
"َ�َارُِجُه   امللكهذا  ف.  اعئلته  . �ربنا أيًضا عن أ

َزِل". ماذا �ربنا ميخا عن املسيح؟ مُ 
َ
يَّاِم األ

َ
َقِديِم، ُمنُْذ أ

ْ
 نُْذ ال

امللك    ل إشارة إىل أشهر أبناء تلك املدينة. ُودلَ هة إىل بيت حلم، فمن املحتمل أنها يف املقام األوَّ وجَّ ة مُ انلبوَّ   إىل أننظًرا  
المُ  امللكيَّ ؤسِّ داود، األب  نبوَّ يف بيت حلم قبل سنوات عديدة م   ،ةس لساللة إرسائيل  ة ميخا. سيكون احلا�م  ن 

 . املستقب� من هذا األصل: �سوع هو من �سل داود، امللك منذ القديم. دليه دم مليك قديم

صول املسيح    لك�ِّ 
ُ
أو حىت اخلليقة    ،إبراهيم  وأ ،  من داود �  أقدم ب�ثأعتقد أن ميخا ُ�ربنا بما هو أ�رث من ذلك. فأ

ِقَدِم"، ُمستخدًما نفس اتلعب� اذلي استخدمه ميخا يف وصفه ن "بأ  ١٢:  ٧٤نفسها. ُ�ربنا مزمور  
ْ
اُهللا َمِليِك ُمنُْذ ال

صول املسيح ليست فقط داوديَّ إىل  ح ميخا  يُلمِّ للمسيح.  
ُ
  ليس هل بداية. ومثل اهللا  ة. فهو اهللا االبن،  ة بل أيًضا إهليَّ أن أ

 هو اكئن منذ األزل.  ف

.  من �سل داود من خالل يوسف وادله باتلب�ِّ وهو  سيح يف بيت حلم،  �سوع امل   ذللك، بعيًدا عن أروقة السلطة، ُودلَ 
سلوب  أكما اكنت مسقط رأسه منكو�ة. ول�ن هذا هو دائًما    .تواضًعا ص. بدا مُ لقد جاء اهللا بنفسه يلح�م وُ�لِّ 

�  تهديد أ�رب ب�ث� من األشور�ِّ   ةاخلطيَّ و  –ة  يأيت اخلالص من اخلطيَّ رسالة الصليب    فجهالة وضعاهللا: من خالل  
إلطعام   اذلين ذكرهم ميخا. �م � مالئمة أن تع� لكمة "بيت حلم" "بيت اخلزب". ماكن ميالد مناسب ملن جاء
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يرقد يف مذود، حوض علف، يف بيت    خزب احلياة ف.  ، ىلع عكس ه�ودس وملوك آ�� حلوم البرش يف أيام ميخا شعبه
 .اخلزب

 

ف  ؤلِّ بمدينة يلدز، يف إ�لرتا. وهو مُ  (Christ Church Central Leeds) رايع كنيسة  القس جونيت رودس هو
 Covenants Made Simple: Understanding God’s(  "تبسيط العهود: فهم وعود اهللا الُمعلنة لشعبهكتاب "

Unfolding Promises to His People.(  

 

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