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البيبلي الثالث ع�شر
افتتاح امل�ؤمتر
ّ

كلمة غبطة البطريرك الكاردينال مار ب�شاره بطر�س الراعي
بطريرك �أنطاكية و�سائر الم�شرق الك ّلي الطوبى
 .1ي�سعدني �أن �أفتتح معكم ،با�سم مجل�س البطاركة والأ�ساقفة الكاثوليك في لبنان،
المقد�سة
�سيدة الجبل – �أدما لراهبات العائلة
الم�ؤتمر
ّ
البيبلي الثالث ع�شر ،في رحاب دير ّ
ّ
أب�شر
علي م�سحني و�أر�سلني ل ّ
المارونيات ،بمو�ضوع� :سفر �أ�شعيا ،و�شعار "روح ّ
ّ
الرب َّ
الم�ساكين" .م�ؤتمر يدوم خم�سة �أيّام ،تتناولون خاللها �أيّها المحا�ضرون ،و�أنتم باحثون
وروحية ل�سفر
والهوتية
علمية
وغربيون ،قراءات
أو�سطيون
معروفون وبينكم �شرق �
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وبخا�صة المحا�ضر
والكتابية،
العلمية
أحييكم و�أ�شكركم على م�ساهماتكم
ّ
ّ
ّ
�أ�شعيا� .إ ّنني � ّ
احييكم �أنتم
الرئي�سي البروف�سور الأب جاك فارمايالن ( .)Vermeylenويطيب لي �أن ّ
ّ
أردن
الكتابية في �أقليم ال�شرق الأو�سط ،الآتون من م�صر
�أع�ضاء الرابطة
و�سوريا وال ّ
ّ
ّ
البيبلية الم�شارِ كة،
المقد�سة وفل�سطين والعراق و�إيران ولبنان ،والمعاهد
والأرا�ضي
ّ
ّ
مركزا لها ،ومعهد القدي�س
بخا�صة جامعة الروح القد�س الك�سليك حيث ت ّتخذ الرابطة
ً
ّ
يوما من � ّأيام ِ ّ
كل م�ؤتمر.
يوح ّنا
الدم�شقي في جامعة البلمند الذي ي�ست�ضيف ً
ّ

ُ
الكتابية في لبنان وال�شرق
من�سق الرابطة
بنوع
حيي ٍ
ّ
خا�ص الأب � ّأيوب �شهوان ّ
ّ
و�أ ّ
بمهمته هذه منذ ع�شر �سنوات بكثير من الجهد والتفاني والمعرفة.
الأو�سط ،الذي يقوم
ّ
أي�ضا
الكتابية وم ّنا
ت�ستحق ح ّق ًا كلّ ال�شكر والتكريم من الرابطة
�إ ّنك
جميعا .ويطيب لي � ً
ّ
ً
ّ
للعزيزين الخورا�سقف بول�س فغالي والأب بيو�س ع ّفا�ص،
وجه كلمة تقدير و�شكر
َ
�أن �أُ ّ
الذهبي .ن�س�أل اهلل �أن ُيبارك
الكهنوتي
تكرمهما الرابطة في منا�سبة يوبيلهما
اللذين ّ
ّ
ّ
وال�سيما خدمة الكلمة ،للكثير من ال�سنين ،نحو اليوبيل الما�سي،
الكهنوتية،
خدمتهما
ّ
ّ
�إن �شاء اهلل.
 .2و�إ ّني ،با�سم مجل�س البطاركة والأ�ساقفة الكاثوليك في لبنان� ،أو ُّد الإعراب
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علي م�سحني و�أر�سلني ل رّ
أب�ش امل�ساكني
روح ّ
الرب َّ

الكتابية من بحث وتعليم وتب�شير ون�شاط
تقدمه الرابطة
عن االمتنان وال�شكر لكلّ ما ّ
ّ
الكتابية التي ّ
نقدر َّ
تنظمها
كل التقدير الدورات
راعوي من �أجل �إعالن كلمة اهلل .كما ِ ّ
ّ
ّ
المتعددة ذاكرين منها محا�ضرات الم�ؤتمرات
أو�سطية ،ومن�شوراتها
في بلداننا ال�شرق �
ّ
ّ
البيبلية في �سل�سل َتي
بيبلية" ،ومحا�ضرات ال ّأيام
ّ
البيبلية المن�شورة في �سل�سلة "درا�سات ّ
ّ
ّ
بيبلية" ،ف�ض ً
ال عن م�ؤلّفات الخورا�سقف بول�س الفغالي
"محطات
كتابية" و"درا�سات ّ
ّ
البيبلية ،و�سل�سلة على هام�ش الكتاب ،و�سل�سلة امتداد ،و�سل�سلة
�ضمن �سل�سلة الدرا�سات
ّ
ويزاد عليها �أعداد جريدة
الرب ّية ،ويفوق عدد هذه الت�آليف المئةُ .
الآباء ،و�سل�سلة القراءة ّ
بيبليا منذ �سنة  ،1990وعلى مدى اثنتين وع�شرين �سنة .و� ّإن لأع�ضاء الرابطة مقاالت
الم�سيحية .وال نن�سى محتويات موقع الرابطة
ّقيمة فيها وفي غيرها من المجلالّت
ّ
مجانية ُي�شكر عليها من ال�صميم ،وما
االلكتروني الذي
لل�سيد روالن �سعد �أتعاب ّ
ّ
ّ
كلّ
و�سيدة اللويزة
ة
أنطوني
ل
وا
والبلمند
الك�سليك
جامعة
من
في
من�شورات
من
لأع�ضائها
ّ
ّ
والحكمة ،وفي معهد القدي�س بول�س حري�صا ،وك ّل ّية الالهوت لل�شرق الأو�سط� .إ ّننا
العربية ،التي
ن�شكر اهلل معكم على هذا الإنتاج الكبير في ن�شر كلمة اهلل وتف�سيرها باللغة
ّ
الم�سيحيون والم�سلمون و�سواهم.
�أ�صبحت كمعين ّفيا�ض يغرف منه
ّ

المتنوعة ومن�شوراتهاَ ،م َث َل الزارع في
الكتابية تح ّقق ،في ن�شاطاتها
َّ � .3إن الرابطة
ّ
ّ
تزرع كلمة اهلل في ِ ّ
كل اتجاه ،فتقع في كلّ بيئة ومجتمع ومحيط ،وتفعل
الإنجيل �إذ
ُ
النبي،
فعلها
الخال�صي في النفو�س ،وهو معروف من اهلل .بل �أنتم توا�صلون عمل �أ�شعيا ّ
ِّ
أي�ضا ا�سمه
وهو مو�ضوع م�ؤتمركم الثالث ع�شر� ،أعني عمل "خال�ص اهلل" الذي يعنيه � ً
الخال�صية في ر�ؤياه .فمن بعد �أن �أعلن �أ�شعيا
"ي َ�ش ْع َيهو" وقد دعاه اهلل لإعالن كلمته
ْ
ّ
ُ
ِ
الرب بالجمرة �شف َتيه ف�أ َ
اثمه وكُ ّف َرت خطيئ ُته ،نادى اهلل ب�صوته
وم�س
خطيئته،
ُّ
زيل ُ
ّ
"من �أُ ِ
الرب:
ومن ينطلق لنا؟" .ف�أجاب �أ�شعيا" :هاءنذا ف�أر�سلني" .فقال له ّ
ر�سل َ
العظيمَ :
�إذهب وك ّلم هذا ال�شعب بهذا الكالم"(�أ�ش .)9-5 :6
نورا وهداية في الظلمة
� .4إ ّنكم مثل �أ�شعيا ت�صغون لكلمة اهلل ،فير�سلكم لتعلنوها ً
ورجاء في الي�أ�س والقنوط ،و�إيما ًنا في ال�شك
وال�ضياع ،وتعزي ًة في الك�آبة والحزن،
ً
وت�شديدا
وخال�صا للتائبين،
وتهديدا في ارتكاب المعا�صي،
أنيبا في الخط�أ،
ً
ً
ً
والتر ّدد ،وت� ً

غبطة البطريرك الكاردينال مار ب�شاره بطر�س الراعي
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للركب الواهنة .والكلمة هي � ّأياها ي�سوع الم�سيح فادي الإن�سان ومخ ّل�ص العالم الذي
عمانوئيل "اهلل
�أعلنه �أ�شعيا قبل
التج�سد ب�سبعماية �سنة مولو ًدا من العذراء البتول ،فكان ّ
ّ
�سماه
النبي من كبار �أنبياء العهد القديم لقب "� ّأول
معنا".
َّ
االنجيليين" ،كما ّ
ّ
فا�ستحق هذا ّ
القدي�س �إيرونيمو�س.
ّ

البيبلية ،تر�سمون ل�شعب ال�شرق
� .5أنتم مثل �أ�شعيا ،في كتاباتكم ون�شاطاتكم
ّ
الر�سولي "الكني�سة
وبخا�صة في �سنة الإيمان التي نعي�شها ،وفي زمن الإر�شاد
الأو�سط،
ّ
ّ
في ال�شرق الأو�سط �شركة و�شهادة" التي نعمل على تطبيقها ،تر�سمون الطريق الم�ؤ ّدي
والحر ّية،
المحبة والغفران ،و�إلى الحقيقة
الى اهلل ،وبالتالي �إلى الت�آخي وال�سالم ،و�إلى
ّ
ّ
ف�إلى العدالة والإن�صاف.
المعمودية والميرون ،وبع�ضكم بم�سحة الكهنوت،
�أجلّ � ،أنتم ك ّلكم بم�سحة
ّ
الرهبانية ،تلتزمون بم�سحتكم مثل �أ�شعيا الذي �أعلن:
والبع�ض الآخر بتكري�س النذور
ّ
أب�شر الم�ساكين ،و�أجبر منك�سري القلوب،
"روح
علي م�سحني و�أر�سلني ل ّ
ّ
الرب َّ
مر�ضيا للرب"(�أ�ش .)1 :61
و�أُنادي للأ�سرى بالإفراج ،وللنازحين بالعودة ،و�أُعلن زم ًنا
ًّ

�صوت
ففي زمن االنحرافات والكبرياء والنزاعات والف�ساد وااللتواء� ،أنتم مثل �أ�شعيا
ُ
ٍ
أعدوا طريق الرب واجعلوا �سبله في ال�صحراء قويمة ،فالمنخف�ض
البرية � ّ
مناد" :في ّ
ّ
الرب ،ويعاينه ُّ
كل
يتقوم ،والطريق الوعر ي�صير �سهالً ،فيتج ّلى ُ
مجد ّ
يرتفع ،والمنعرج ّ
ب�شر"(�أ�ش .)5-3 :40 وو�سط الحروب وموجات العنف والقتل والدمار التي تجتاح
بدد:
العربي� ،أنتم توا�صلون كلمة �أ�شعيا
بع�ضا من بلدان هذا ال�شرق
ً
الم ّ
ّ
المعزية ل�شعبه ُ
ّ
عزوا �شعبي ...قولوا لمدنه :هوذا � ُإلهكم ...يرعى قطيعه كالراعي ،يجمع
"عزواّ ،
ّ
رويداُّ ...
كل �شيء يفنى
الحمالن بذراعه ،ويحملها في ح�ضنه ،وي�سوق المر�ضعات
ً
وييب�س كالع�شبّ � ...أما كلمة �إلهنا فتبقى �إلى الأبد"(�أ�ش .)11-6 ،1 :40
وال�شر من دون رادع وال من �صوت ال�ضمير،
ّ � .6أما الذين يتما َدون في الخطيئة
ّ
فتنذرونهم مثل �أ�شعيا" :يا جميع موقدي النار� ،أدخلوا في ِ
لهيب ناركم ،وفي اللهيب
ت�ضجعون"(�أ�ش  .)11 :50وفي
الذي �أ�ضرمتم .هذا لكم من يدي� ،إ ّنكم في الألم ّ
الوقت عينه تدعونهم للتوبة ،بكلمات �أ�شعياَّ � :إن الم�سيح خادم الفداء ُ
عن ب�سبب
"ط َ
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أب�ش امل�ساكني
روح ّ
الرب َّ

و�سحق ب�سبب �آثامنا ،ونزل به العقاب من �أجل ِ
�سالمنا ،وبجرحه ُ�شفينا ...لقد
معا�صيناُ ،
حمل خطايا الكثيرين ،و�شفع في معا�صيهم"(�أ�ش  5 :53و  .)12وتدعونهم "لينظروا
�إلى الذي طعنوه"(زك  ،10 :12يو .)37 :19
الم�شرقية وقعوا �ضحايا الحرب والعنف والإرهاب
 .7ول ّلذين من �شعوب بلداننا
ّ
قوة
ويت�أ ّلمون من جراء التهجير والنزوح ،تقولون لهم ،مثل �أ�شعياّ � ،أن �آالمهم تحمل ّ
الفادي" ،المزدرى
ويت�شجعوا ولي�شركوها ب�آالم الم�سيح
فليتعزوا
خال�ص وفداء،
ّ
ّ
ّ
والمتروك من النا�س ،رجل الأوجاع والعارف بالألم ،الذي حمل �آالمنا واحتمل
"يكملون في
�أوجاعنا" (�أ�ش  3 :53و .)4وتقولون لهم مع بول�س الر�سول �أ ّنهم
ّ
�أج�سادهم ما نق�ص من �آالم الم�سيح ،من �أجل الكني�سة" (كو  ،)24 :1وتك�شفون لهم
بد من �أن يولد
� ّأن �آالمهم ،مثل �آالم الم�سيح� ،أ�صبحت "�آالم مخا�ض" (يو  ،)21 :16وال ّ
منها الخير وال�سالم.
ّ
مقو ًّيا لأبناء
� .8إ ّننا لعلى يقين من � ّأن ثمار م�ؤتمركم �ستكون وافرة،
و�ست�شكل �سنداً ّ
وم�صدرا لل�شركة يبنونها فيما بينهم ولل�شهادة ،ي�ؤ ّدونها في
كنائ�سنا في �سنة الإيمان،
ً
م�سيحيا" ،ي�سهم في بزوغ
"ربيعا
بلدان ال�شرق الأو�سط .ونرجو من اهلل �أن يجعل منها
ً
ًّ
وتتحول �أنظمتها �إلى
العربية بال�سالم والعدالة والإخاء،
عربي" تنعم فيه ال�شعوب
"ربيع
ّ
ّ
ّ
العامة وحقوق الإن�سان،
�أنظمة ديموقراطية تف�صل بين الدين والدولةّ ،
وتعزز الحريات ّ
ٍ
تتم نبوءة �أ�شعيا�" :إهتفي
التنوع في الوحدة.
وتحترم الآخر المختلف ،وتعتمد ّ
وعندئذ ّ
الرب قد
�أيتها ال�سماوات ،وابتهجي �أيتها الأر�ض ،واندفعي بالهتاف �أيتها الجبال ،ف� ّإن ّ
عزى �شعبه ،ورحم بائ�سيه" (�أ�ش .)31 :49
ّ
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كلمة الأب �أيوب �شهوان
من�سق الرابطة الكتاب ّية في ال�شرق الأو�سط
ّ
العامين
�صاحب الغبطة والنيافة الك ّلي الطوبى ،ال�سادة الأ�ساقفة ،قد�س الر�ؤ�ساء ّ
العامات ومم ّثالتهم� ،آبائي� ،أخواتي الراهبات� ،إخوتي
ومم ّثليهم ،ح�ضرة الرئي�سات ّ
�سيداتي �سادتي.
أحبائي الم�شاركين في الم�ؤتمرّ ،
الرهبانّ � ،

ٍ
ل�سنوات طويل ٍة من على �شا�شة
"ب�شرى الراعي" كنتم ،يا �صاحب الغبطة والنيافة،
الواقف على الباب يقرع ،ففتح لكم الكثيرون ،في ال�شرق الأو�سط
التيلي لوميير ،كما
ُ
و�شرعوها وا�سع ًة لكلمة اهلل ولكم ،وما
و� َ
أبعد من ذلك ،فتحوا � َ
أبواب قلو ِبهم و�أذها ِنهم ّ ،
أي�ضا يفعلونّ � .أما اليوم ،وقد اختاركم
زل ُتم موا�صلين هذه الخدمة النبيلة ،وما زالوا هم � ً
ُ
المارونية ،وبالتالي لرئا�سة مجل�س البطاركة والأ�ساقفة
أنطاكية
اهلل لرئا�سة الكني�سة ال
ّ
ّ
ِ
أبو ِتكم� ،أ ّنكم قد �أ�صبحتم
نتبين من خالل فكرِ كم
وتعليمكم و� ّ
الكاثوليك في لبنان ،ف�إ ّننا ّ
"راعي الب�شرى" بامتياز .وما ُّ
أبوي ٍة �أن
تلط ُف ُكم وقبو ُل ُكم
وبذات الفعل
بعفوي ٍة وعاطف ٍة � ّ
ّ
َ
افتتاح م�ؤتمر الرابطة البيبلي الثالث ع�شر� ،سوى ت� ٍ
َ
أكيد على �أ ّنكم ح ًّقا
حفل
تتر�أّ�سوا
ِ
ّ
أولوي ًة
أ�سقفي ِتكم ،و�ستبقى في
"راعي الب�شرى" ،التي كانت طوال ّ
بطريركي ِت ُكمّ � ،
ّ
مد ِة � ّ
نهج �أنبيا ِء اهلل ور�س ِله الأطهار� .إ ّنني
أولوي َة قب َلها ،وكلُّ ذلك ل ّأن َ
ال � ّ
نهج ُكم �أ�ضحى َ
لمدح ،و�أنتم بغنى عنه ،بل لن�ؤكّ د لغبطتكم ونياف ِتكم �أ ّننا نرى في
�أقول هذا الكالم ،ال
ٍ
ِ
الراعوي.
البيبلي
�شخ�صكم وفي عم ِل ُكم مثا ًال وقدو ًة في العمل
ّ
ّ
�صاحب الغبطة والنيافة،
َ

الحارة على رتبة
البنوية
لتعبر لكم عن تهانيها
تغتنم الرابطة
ّ
ّ
الكتابية هذه المنا�سبة ّ
ّ
ؤولي ٍ
أو�سع و�أ�شمل،
ات
ؤولياتكم
كن�سي ًة � َ
ّ
البطريركية م�س� ّ
ّ
الكاردينالية التي �أ�ضافت �إلى م�س� ّ
ّ
خا�صا .لقد �شملتم
اهتماما
مو�ضوع �إيجاد مركزٍ لها
وت�شكركم �سل ًفا على �إيالئكم
َ
ًّ
ً
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أي�ضا في ال�شرق الأو�سط
بعناي ِتكم
أبناء الكني�سة وبنا ِتها ،لي�س فقط في لبنان ،بل � ً
ومحب ِتكم � َ
ّ
م�صر والعراق ،ولو �أُتيح لكم لفعلتم �أكثر� .إ ّننا نكل �إلى
وال�شتاتُ ،
فجل ُتم العا َل َم ،وزر ُتم َ
الكتابية ،بل كلَّ
م�سيحيي ال�شرق الأو�سط ،ال بل
�صال ِتكم وعناي ِتكم ،لي�س فقط الرابط َة
ّ
ّ
كلّ المت�ألّمين في منطقتنا.
وككل �سن َتين ،نحن في عيدِ ،
ِ
ِّ
أخوات
عيد لقا ِء الإخوة وال
� ّأما بعد ،ف�إ ّننا اليوم،
الم�ؤتمرين والم�ستمعين ،القادمين من الدول التالية :العراق ،م�صر� ،سوريا ،فل�سطين
خا�ص
ب�شكل
أحيي
ٍ
والأرا�ضي المقد�سة ،الأردن� ،إيران ،ولبنان ،كما ً
ٍّ
اي�ضا من � ّ
أوروباّ � .
طي الرابطة الكرام ،الأب بيو�س عفا�ص ،في العراق ،الأب
أ�شكر من �صميم القلبّ ،
و� ُ
من�ش ّ
كميل وليم ،في م�صر ،الخور�أ�سقف مي�شيل نعمان ،في �سوريا ،الأب بيتر مدرو�س ،في
خا�ص ًة �إلى
تحي ًة ّ
فل�سطين والأرا�ضي المقد�سة ،الأب بيار همبلو ،في �إيران؛ كما � ّ
أوجه ّ
ِ
ِ
ِ
الباحث الكبير الأب جاك فارمايالن ،الآتي من بلجيكا ليلقي كلّ يوم
و�صديقنا
�ضيفنا
النبي.
محا�ضرة حول �سفر �أ�شعيا ّ

أي�ضا لن�ؤ ّد َي ال�شكر هلل لأ ّنه جاد على كني�س ِتنا في لبنان
ونو ّد �أن نغتنم هذه الفر�صة � ً
ِ
الثالثين الأخير َة
ال�سنوات
طبعا
وفي العراق ،ال بل في ال�شرق الأو�سط،
َ
َ
بوجهين نبي َلينَ ،
ِ
من ِ
ِ
مجال � ِ
ِ
وتعليمه ،وفي تحقيق البحوث
كالم اهلل
كنائ�سنا بما �أنجزاه في
حياة
إعالن ِ
طلب ِّ
البيبلية ،وبتلبية ِ
كل
البيبلية ،وبعقد الم�ؤتمرات وال ّأيام
والن�شر ،وبتنظيم الدورات
ّ
ّ
�سابق له في منطقتنا.
الراعوي ،وب�شكل ال
البيبلي
بابهما ،كما في التن�شيط
َ
ّ
َمن قرع َ
ّ
مر على
�إ ّنهما الخورا�سقف بول�س الفغالي ،والمون�سنيور بيو�س/زهير ع ّفا�ص ،اللذين ّ
�صاحب الغبطة والنيافة ،الأبوان فغالي وع ّفا�ص هما
عاما.
خدمتهما
َ
الكهنوتية خم�سون ً
ّ
فرحنا.
فخرُنا في الرابطة
الكتابي ِة وهما ُ
ّ
أخوي
ويطيب لي � ً
أعبر� ،أمامكم ،يا �صاحب الغبطة والنيافة ،عن امتناني ال ّ
أي�ضا �أن � ّ
ٍ
النابع من القلبِّ ،
الكتابي ِة في ال�شرق الأو�سط،
واحد وواحد ٍة من �أع�ضاء الرابطة
لكل
ِ
ّ
والكاثوليكية ،و�إلى
والبروت�ستانتية
أرثوذك�سية
الذين ينتمون �إلى مختلف الكنائ�س ال
ّ
ّ
ّ
�شاكر لهم ،لي�س
أي�ضا؛ �أنا
عدة ،وبينهم
ورهبانيات
أبر�شيات
العلمانيون � ً
وجمعيات ّ
ّ
ّ
ّ
� ّ
ٌ
اني حيثما ِ
دعت
البيبلي الحميد ،والذي ال مثيل له من حيث
فقط عم َلهم
العطاء ّ
ُ
المج ُّ
َّ
خا�ص ًة على مواظبتهم على ك�سر الكلمة ٍ
بقلب واحد ،وعلى تحلّيهِ م بروح
الحاجة ،بل ّ

الأب �أيوب �شهوان
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ِ
حد ،وتعطي مثا ًال في العمل
ال�شركة
أخوة ،التي تُفرِ ُح القلب �إلى �أق�صى ّ
والمحب ِة وال ّ
ّ
ٍ
روح ِ
ٍ
القدو�س.
واحد
بقلب
الرب ّ
ٍ
وروح واحد ،كما ُ
ي�شاء ُ

ِ
أي�ضا ِّ
أخ�ص
عمل الخدمة،
لكل َمن ُي�سهِ ُم في ِ
�شكري � ً
أحباءُّ � ،
الجنود المجهولين ال ّ
أي�ضا،
ونيف ،مع �آخرين � ً
ُ
ال�سيد روالن يون�س �سعد ،الذي يعمل ّ
مجا ًنا ومنذ �سنتين ّ
منهم ّ
إلكتروني ،هذا الموقع الذي �أدخ ْلنا
أذكرهم باال�سم ،في موقع الرابطة ال
لم ُيجيزوا لي �أن � َ
ّ
اني.
نتاج الرابطة،
فيه
ِ
معظم ِ
المطبوع والمن�شورِ  ،لال�ستعمال ّ
َ
المج ّ

الماروني َة ب�شخ�ص رئي�سها العام ،قد�س
اللبناني َة
الرهبانية
أخيرا �أن �أ�شكر
ّ
ّ
ّ
وا�سمحوا لي � ً
المعنوي وح�سب ،بل الما ّد ّي
الأباتي طنو�س نعمة ال�سامي االحترام ،على الدعم ،لي�س
ّ
أي�ضا ،وك ّلما دعت الحاجة.
� ً
ِ
ِ
خا�ص ًة لإخوتنا و�أخواتنا
البقعة من الأر�ض،
إلهي َة لهذه
نلتم�س
ختاما،
ّ
ً
ُ
البركات ال ّ
ٍ
علّ
مجد ًدا في
يملك
ف،
وني
ة
�سن
ي
ف
أل
�
منذ
المالئكة
أن�شده
�
الذي
ال�سالم
ين،
ال�سوري
َ
َّ
َ
ّ
ِّ
و�شكرا.
الطيبة.
قلوب النا�س ذوي الإرادة ّ
ً

-1حما�ضرات الربوف�سور جاك فارمايالن
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�سفر �أ�شعيا ،كاتدرائ ّي ٌة �أدب ّية

الربوف�سور جاك فارمايالن

تعريب الأب لوي�س اخلوند
يقدم
النبي على يهوذا و�أور�شليمّ .
يبدو �سفر �أ�شعيا ّ
لقرائه كَ ـ"ر�ؤيا" (ّ )ḥāzôn 1 :1
أويل لل�سفر� :أ�شعيا هو را ٍء ،وال�سفر يجب �أن ُيقر�أ كعر�ض ر�ؤيا
هذا المدخل
مفتاح ت� ٍ
َ
نظ ٍ
النبي؟ �إ ّنه يحمل ّ
ارات ذات عد�ستين؛ فمن جهة ،هو يالحظ و�ضع
عظيمة؛ فماذا يرى ّ
واالجتماعي في الزمن الذي يعي�ش فيه ،في المنت�صف الثاني من القرن
ال�سيا�سي
�شعبه
ّ
ّ
�سيتبدل� .أقترح �أن �آخذ
الثامن؛ ومن جه ٍة �أخرى ،يرى الأزمنة الجديدة ،حيث كلّ �شي ٍء
ّ
أدبية.
مقيا�س هذه الر�ؤيا في مجمل ال�سفر ،ولكن لي�س بنظر ٍة
تاريخية ،بل بنظر ٍة � ّ
ّ

ٌ
ال�شر تتناوب مع
�ضد يهوذا و�إعالنات
ال�سفر
طويل ومع ّقد؛ فالأحكام الأق�سى ّ
ّ
الغنائية التي تغ ّني م�ستقب ً
التاريخية
زاهرا .بعد الف�صل  ،39ال تعود المراجع
ال
العقائد
ّ
ّ
ً
أجد بالأكثر ،وبالتحديد مع
من بعد �إلى
�شخ�صيات القرن الثامن و�أحداثه ،بل �إلى وقائع � ّ
ّ
مرتين (28 :44؛ ّ � .)1 :45إن هذه المالحظات وغيرها الكثير قد قادت
ذكر قور�ش ّ
ثم ثالثة ،با�شروا
البيبلي �إلى تجزئ ٍة لل�سفر
ال�شرح
نبيينّ ،
متطرف ٍة �أكثر ف�أكثر؛ ف�إذ ّ
ميزوا َّ
ّ
ّ
ٍ
كعمل
ثم ،اع ُتبرت كلّ مجموع ٍة
بالكالم على �أ�شعيا "� ّأول"
ٍ
و"ثان" وح ّتى "ثالث" .ومن ّ
الخا�ص.
أدبي
ّ
م�ستقلّ  ،عرف تاريخه ال ّ

أدبي
النقدي اكت�شاف �سفر �أ�شعياالتاريخي
ولكن منذ ربع قرن� ،أعاد ال�شرح
ٍ
ّ
كعمل � ٍّ
ّ
ٍ
ِ
مختلف الأجزاء؛ فَـ"ر�ؤيا �أ�شعيا" التي ُت�س َتهلّ في  ،1 :1تتابع ح ّتى الف�صل .66
مترابط
ان�سجام يمكن
أدبية؛ ف� ّأي
في الواقع � ّإن ال�سفر في و�ضعه
النهائي َّ
ٍ
يقدم �إلى قارئيه كوحد ٍة � ّ
ّ
حد �أن �س�ؤا ًال
نمر فيه� ،أبعد من الفو�ضى الظاهرة؟ لقد ق ُّدمت
ٌ
عرو�ض مختلفة� ،إلى ّ
�أن ّ
أظن � ّأن بنية ال�سفر ،المركّ زة قدر الم�ستطاع على
ُيطرحّ � :أي
ٍ
مقيا�س ّ
نف�ضل؟ من جهتيّ � ،
ٍ
(مقد ٍ
ٍ
ومو�ضوعية ،و�أنا�شيد،
كالمي ٍة
وتوافقات
مات وختامات،
�أ�سا�س
مالحظات ثالث ّ
ّ
ّ
�إلخ) توحي بطريق ت�أويل.

أدبية
�سفر �أ�شعيا،
كاتدرائي ٌة � ّ
ّ
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يخولنا �أن نرى فيه ما �أ�سماه Ulrich Berges
� ّإن ُّ
تفح ً�صا دقيقًا ل�سفر �أ�شعيا ّ

الكاتدرائيات
أدبية"ّ � .إن وحدة الأ�سلوب بالت�أكيد ،كما هو الأمر بالن�سبة �إلى
ّ
"كاتدرائي ًة � ّ
ّ
ن�سبية .وبع�ض ال�صور يمكن �أن َتقبل �أكثر من ت�أويل .ال يمنع ،ف�أجزاء
القديمة ،هي ُّ
جد ّ
ال�سفر الكبرى هي مرتبط ٌة ببواعث م�شتركة ،وهنالك ُّ
يت�صور� ،إنطالقًا من
خط مجموع ٍة
ّ
االنت�صارية في الخاتمة.
ال�صفحات القاتمة في البداية ح ّتى الر�ؤية
ّ

حزقيا ،يحوي ال�سفر في كلّ
تكونه الروايات حول
فمن جه ٍة و�أخرى للمحور الذي ّ
ّ
خا�ص) ُتق�سم �إلى
و�ضع
مر ٍة ثالث ُ�ش َعب ( ،)sectionكلٌّ منها (ما عدا الأخيرة التي لها
ّ
ٌ
ّ
ثالث ُ�ش َع ٍب �صغرى (.)sous-section

تخولنا هذه الهند�سة معرفة ال�سبيل الذي ينطلق من الويل الحا�ضر �إلى الم�ستقبل
ّ
النبي ظالم خطيئة �شعبه ،ويخ�شى الق�صا�ص الذي
يرى
االنطالق،
نقطة
في
الم�شرق.
ّ
و�س �إ�سرائيل ف َْر َ�ضه عليه (الف�صل )1؛ فمن هذا الظرف يتوقّع تطهير �صهيون
لن يهمل ّ
قد ُ
تتقبل التوراة (:2
( ،)28-24 :1ومن ّ
ثم مجدها العتيد ،واللحمة مع الأمم التي �أتت ّ
الملكي ،عهد قور�ش ،والعهد التالي) ،فال�سفر
)4-2؛ ف�إذ يعر�ض تف ّت ًحا َلو َلب ًِّيا (العهد
ّ
ك ّله يعر�ض المرور من الثورة �إلى الأمانة ،ومن ال�صمم �إلى الإ�صغاء ،ومن الظلمات �إلى
�شعب جديد (رج  ،)13-7 :66في قلب
النور .يقت�ضي المرور ب�آالم المخا�ض ليولد
ٌ
أخيرا على ال�سالم (الف�صول 62-60؛  ،)24-18 :66بينما ال�سفر
ّ
ب�شري ٍة ح�ص َلت � ً
مر ٍ
يظهر كاجترارٍ
وغالبا ممتزج ًة بع�ضها
عدةً،
ٍ
ات ّ
ً
تتكرر الموا�ضيع نف�سها ّ
طويل حيث ّ
العقالنية.
متوا�صل على الطريقة
كعر�ض
ببع�ض ،ولي�س
ٍ
ٍ
ّ

المقبل (�أ�ش )35-1
ثانيًا :اليومُ القائم واليوم ُ

واالجتماعي،
ال�سيا�سي،
لغاية الف�صل  ،39يلقي �أ�شعيا نظر ًة بدون مجامل ٍة على الو�ضع
ّ
ّ
ي�شهر بما يعتبره خطيئ ًة ،ويعلن
والديني في يهوذا في ع�صره :على مدى �صفحاتّ ،
ّ
ٍ
ٍ
نوعا
بعيد
م�ستقبل
في
أ�شعيا
�
يرى
نف�سه،
الوقت
في
ة.
ع�سكري
ة
كارث
منحى
أخذ
�
ي
ا
ق�صا�ص
ٍ
ً
ً
ّ
ترن عبارة " ،’bayyôm hahûفي ذلك
مر ًة ّ
ما يوم انت�صار �أور�شليم .وال �أقلّ من ّ 45
مر ًة واحدة ( ،)6 :52في
ودائما
اليوم"،
ً
ً
تقريبا في �إطار وعد :العبارة نف�سها لن ترد �إ ّال ّ

الربوف�سور جاك فارمايالن
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حكم
كلمات
أي�ضا زمن الإتمام .هكذا تتتابع
الق�سم الثاني من ال�سفر :زمن التعزية هو � ً
ُ
ٍ
ووعودِ .ل َن َر كيف ُتب َنى �صورة العالم المقبل في كلّ ُ�شعب ٍة �صغرى كبيرة.
�أ�ش 6 :12-2 :1

ً� -1أهلل يوبّخ �شعبه ()7 :5-2 :1

الحق
متمردون ،العقوبات المفرو�ضة ،الزانية،
الـمرفَّعون ،ولك ّنهم
ّ
أ�  -البنون ُ
ّ
والعدل ()31-2 :1

وعد لأور�شليم ()5-1 :2
بٌ -

ت  -ت�شامخ الب�شر ()22-6 :2
 - Xالقادة الذين �شعبهم م�سحوقٌ منهم يحكم عليهم اهلل ()15-1 :3

ت‘  -ت�شامخ الن�ساء ()1 :4-16 :3
وعد لأور�شليم ()6-2 :4
ب‘ ٌ -

الحق والعدل ()7-1 :5
�أ‘  -الكرمة الحبيبة ،ولك ّنها خائنة،
ّ

حداد وميالد ()19 :10-8 :5
ً-2
ٌ

ٍ
االجتماعي ()24-8 :5
حداد على الظلم
�أ  -كلمات
ّ

الرب ()30-25 :5
ب-
ٌ
حديث مع الزم ٍة على غ�ضب ّ
العمانوئيل ( )6 :9-1 :6يحتوي على:
ت – كُ َت ِّيب ّ

همة (ف )6
�أّ .
النبي في َم ّ
ق�صة ب�صيغة "�أنا" �إر�سال ّ

عمانوئيل (اف )7
ّ .X
ق�ص ٌة ب�صيغة "هو" مع الب�شارة بوالدة ّ

النبي (ف )8
�أ‘ّ .
ق�ص ٌة ب�صيغة "�أنا" حول ر�سالة ّ

خاتمة حول والدة ملك ()6-1 :9

الرب ()20-7 :9
ب‘ -
ٌ
حديث مع الزم ٍة على غ�ضب ّ

�أ‘ -

ٍ
االجتماعي ()19-1 :10
حداد على الظلم
كلمات
ّ

أدبية
�سفر �أ�شعيا،
كاتدرائي ٌة � ّ
ّ
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ً -3بقيّة �إ�سرائيل ()16 :11-20 :10
بقية �إ�سرائيل ()27-20 :10
�أ ّ -

الرب ()34-28 :10
العدو على "جبل ابنة �صهيون" يك�سره ّ
 - Xزحف ّ
بقية �إ�سرائيل ()16-1 :11
�أ‘  -الغ�صن من �أ�صل ّ
ي�سىّ ،

ن�شيد الحمد ()6-1 :12

المقدمة التي تفتتح الق�سم ال ّأول من ال�سفر ( )20-2 :1هي مو�ضوع ٌة تحت عالمة
ّ
الرب على �شعبه الأثيم ،الم�ؤ ّلف من بنين ال يحترمون �آباهم .ح�سب تث :21
حكم ّ
النهائي في �آ
المتمرد الذي ال يقبل الت�أديب يجب �أن يموت .الإنذار
 21-18االبن
ّ
ّ
للت�صور � ّأن الحكم بالموت لي�س المخرج الوحيد الممكن� :إذا
 20-18يترك مجا ًال
ّ
الرب �أور�شليم من الإفناء
الرب ،يحيون� .أكثر من ذلك ،حفظ ّ
�أ�صغى الأثمة لما يقوله ّ
ٍ
تهديد بالموت
متحر ٌك ما بين
التام و�أبقى لها الناجين (�آ  .)9الق�سم ال ّأول من ال�سفر
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
إلهية.
إن�سانية ونعمة � ّ
ووعد حياة ،ما بين خيارات � ّ

ودائما
المقدمة،
إ�شكالية في المقطوعة ( )péricopeالتي تلي مبا�شر ًة
�ستنجلي هذه ال
ّ
ً
ّ
في الف�صل ال ّأول:
 21كيف �صارت المدينة الأمينة زانية؟

الحقّ � ،أما الآن ففيها ي�سكن القتلة!
كانت عامر ًة بالعدل ،وفيها ي�سكن
ّ

ِ
ف�ض ِ
وخمرك مغ�شو�شة بماء.
تك �صارت زغالً،
ّ 22
ّ 23
حك ِ
متمردون ،و�شركاء ّ
لقطاع الطرق.
امك ٌ
قوم ّ
يحب الر�شوة ،وي�سعى وراء الربح.
ك ّلهم ّ

ال ين�صفون اليتيم ب�شيء ،وال ت�صل �إليهم دعوى الأرملة.
24
جبار �إ�سرائيل،
لذلك قال ّ
الرب القدير ّ

�س�أريح ( )nāḥamنف�سي من خ�صومي ،و�أنتقم من �أعدائي،
 25ف�أرفع يدي ِ
عليك (يا �أور�شليم)؛
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ِ
ِ
أقذارك.
زغلك بالنطرون ،و�أزيل كلّ �
و�أن ّقي

ِ
ومر�شديك كما في البدء،
 26و�أعيد ق�ضاتك كما في ال ّأول،

دعين "مدينة العدل"" ،المدينة الأمينة".
ف ُت َ

وبالحق �أهلها التائبون.
 27بالعدل ُتفتدى �صهيون،
ّ
جميعا فيهلكون،
المتمردون والخاطئون
ّ � 28أما
ً
ّ
الرب يف َنون.
والذين تركوا ّ

� ّإن هذه المقطوعة هي الأولى التي ّ
إيجابي لأور�شليم .هي ترتدي
لم�ستقبل �
تخطط
ٍ
ٍّ
هكذا َم ْحم ً
هاما.
ال ُم َ
برم ًجا ًّ

المكون من �آ �24أ ،يجيب الترميم نقط ًة نقط ًة على و�صف انحطاط
حول المحور
ّ
تعار�ضا
الثنائية في الظاهر
المدينة ،والآيتان  28-27هما بمثابة نتيجة .ت�ضع هذه البنية
ً
ّ
أي�ضا الأخذ
ال�شر والخال�ص .في الظاهر فقط� ،إذ يجب � ً
بين الحا�ضر والم�ستقبل ،بين ّ
الترميمي
الرب
باالعتبار التعبير "( ’aharéy kénو�أعيد") ،في بداية �آ 26ب .يبد�أ عمل ّ
ّ
ي�صب �إ ّال في �آ 26ب حول خال�ص �أور�شليم؛ فما بين زمن ال�سوء
بـ �آ 24ب ،ولك ّنه ال
ّ
ٌ
إلهي مزدوج :الإلغاء العنيف للر�ؤ�ساء الفا�سدين الذين
وزمن الخال�ص هنالك
عمل � ٌّ
وعطية قاد ٍة جدد .يتوافق هذا العر�ض المث ّلث لتاريخ �أور�شليم
الرب ك�أعدائه،
يعتبرهم ّ
ّ
مر ٍ
عد ًة طوال ف 35-1؛ فبعد
ف�شر يهوذا و�أور�شليم
ات ّ
ٌ
مذكور ّ
مع �سياق ال�سفر ك ّله؛ ّ
الرب يعمل
تتعزى ،ل ّأن
المحور
المكون بق�ص�ص ف  ،39-36بو�سع �أور�شليم �أن ّ
ّ
ّ
قوته.
ل�صالحها؛ ومع هذا ،فانطالقًا من ف  26فقط
َ
�سيو�صف مجد �أور�شليم بكلّ ّ

عمل عنيف� .سينتقم من �أعدائه وين ّقي المدينة
في �آ 24ب ،25-يعلن
الرب عن ٍ
ّ
(�أور�شليم) من نفاياتها ،مع �صورة تنقية المعادن الثمينة ،المن ّقاة من �أقذارها .ولكن
المعني هو
االلهي؟ قد يخاف القارئ � ّأن
�سيتحملون هكذا العنف
َمن هم الأعداء الذين
ّ
ّ
ّ
الرب
المدينة مع جميع �ساكنيها� :ألي�ست هي التي ُو�صفت ِبـ"الزانية" ،هي التي قال عنها ّ
"فيها ي�سكن القتلة" (�آ )21؟ هذا الخوف ال يمكن �إ ّال �أن يقوى بقراءة �آ �25أ�" :أرفع يدي
ِ
�/ضد ِك" .حركة اليد الممدودة مجموع ٌة �أحيا ًنا مع الغ�ضب (رج 25 :5؛ ،11 :9
عليك ّ
بمعنى
("�ضد") ،كما
"علْ " ،’al ،يمكن �أن ُيفهم بمعنى خ�صومة
ّ
 ،)20 ،16والحرف َ
ً
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أدبية
�سفر �أ�شعيا،
كاتدرائي ٌة � ّ
ّ

الرب ل�صالح �أور�شليم؛
مكاني ("على") .يجب انتظار �آ  26لالطمئنانَ :يحدث ّ
تدخل ّ
ّ
و�سع مو�ضوع الف�صل
ّ
�ستو�ضح �آ ّ � 28أن الأعداء الذين ُيهلكهم ّ
�سي َّ
الرب هم "الخاطئون"ُ .
ٍ
عد ٍة من ال�سفر ،ح ّتى الآية الأخيرة .مع هذا فالأ�سلوب
ما بين الأبرار والأثمة في
فقرات ّ
كمفتاح لقراءة
إفنائي يمكن �أن يعتبر
أدبي الذي يبقي على عقدة
ٍ
المعنيين بعمل ّ
ّ
الرب ال ّ
ال ّ
الرب موت مدينته �أو �شعبه ،بل فقط
إلهية .ال يريد ّ
الإعالنات الأخرى للق�صا�صات ال ّ
تهديدا لأور�شليم
يحررهم من النا�س الأ�شرار الذين ُي�ستعبدونّ � .إن الكلمات الأكثر
ً
�أن ّ
إيجابي.
يمكن �أن ُتقر�أ في النهاية في هذا المعنى ال
ّ

يثبته التوازي
نورد � ً
أي�ضا تف�صيالً :في �آ  ،24الفعل  nāḥam niالذي يعني "�أريح" ،كما ّ
مع " ،nākamينتقم" .الفعل  nāḥamنف�سه �سي�ستعمل ب�صيغة الأمر في  ،1 :40بمعنى
الرب من
"عزى" ،وا�ستعماله �سيكون
ّ
متواترا في الق�سم الثاني ك ّله من ال�سفر؛ فانتقام ّ
ً
المعزي؟
إلهي
ّ
�أعدائه �أال يوازي تحرير �أور�شليم ،ومن ّ
ثم العمل ال ّ

تكمل اللوحة التي قر�أناها في -21 :1
إيجابيةّ ،
ُيفتتح الف�صل الثاني على لوح ٍة ثاني ٍة � ّ
باطنية ،والثانية تتك ّلم على عالقتها
 .28الأولى كانت تتوقّع تجديد �أور�شليم من ناحي ٍة
ّ
بال�شعوب:
1
الرب الذي �سمعه �أ�شعيا بن �آمو�ص في ر�ؤيا على يهوذا و�أور�شليم:
كالم ّ

 2يكون في ال ّأيام الآتية:
الرب يثبت في ر�أ�س الجبال،
� ّإن جبل بيت ّ
ويرتفع فوق التالل،
�إليه تتوافد جميع الأمم.
�شعوب كثيرون ،ويقولون:
 3وي�سير
ٌ
الرب� ،إلى بيت �إله يعقوب،
ْ
لن�صعد �إلى جبل ّ
فيع ّلمنا �أن ن�سلك طرقه ،فن�سير في �سبله؛
الرب.
فمن �صهيون تخرج ال�شريعة ،ومن �أور�شليم كلمة ّ
4
ٍ
ل�شعوب كثيرين،
الرب يحكم بين الأمم ،ويق�ضي
ّ
ً
�سككا ،ورماحهم مناجل.
في�ضربون �سيوفهم
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فال ترفع � ّأم ٌة على � ّأم ٍة �سي ًفا ،وال يتع ّلمون الحرب من بعد.
5
الرب.
فيا بيت يعقوب ،تعا َلوا لن�س ُلك في نور ّ

كبيرا ،وا�ستعمال الفعل ،hazah
العنوان الجديد ،في �آ  ،1يعطي لهذا الكالم احتفا ًال ً
ٍ
مو�ضوع
النبي الكبرىّ � .إن توافد الأمم
ٌ
"ر�أى" ،يجعل منه كر�ؤية بامتيازٍ في �إطار ر�ؤيا ّ
يوما ما،
" ،beaḥarît hayyāmîmفي ال ّأيام الآتية" .هذا َ
الـ"ب ْعد" يتعار�ض و"اليوم"ً :
"ي�سير �شعوب" (�آ  ،)3ولكن منذ الآن ُيدعى "بيت يعقوب" �إلى �سلوكه ( آ�  .)5على
بتو�س ٍع في ف  60و.62
�إ�سرائيل �أن ي�ستبق حركة ال�شعوب ،حرك ًة �ستو�صف ّ

الرب" يتعار�ض و"الجبال" و"التالل" الأقلّ
ارتفاعا منه� .سيقلب
ً
في �آ " ،2جبل بيت ّ
الكوني� .إنطالقًا من �آ  14في الف�صل نف�سه" ،الجبال"
رمزيا ،على الأقلّ  ،-النظامالرب
ّ
ًّ
ّ
والرب وحده يتعالى "في ذلك اليوم
�سي َح ّط،
و"التالل"
ّ
ّ
من�ضمتان �إلى ترفّع الب�شر الذي ُ
أر�ض ( آ�  10و 19و،)21
الرب ال َ
الآتي" (�آ  11و .)17في ذلك اليوم نف�سه ،يزلزل ّ
ويطرح الب�شر �أ�صنامهم (�آ  .)20نقول � ّإن ذلك ك ّله
و"تزول الأوثان
جميعا" (�آ َ ،)18
ً
ال يعني �إ�سرائيل بالتحديد ،بل الإن�سان (� ،’ādāmآ 9و 11و 17و 20و22؛ � ،išآ 9؛
الب�شري �إلى عبادة الأوثان .في
جمع الت�شامخ
ّ
� ،’anāšîmآ  11و .)17في هذا الإطارُ ،ي َ
الحداد الذي ي�صنع التمثال وي�سجد له :يعبد عمله بالذات ،ويعتبر
ق�ضية ّ
ف � 44ستكون ّ
نف�سه � ًإلها (�آ .)20-6
تماثل بين الوعد في الف�صل ال ّأول والوعد في الف�صل الثاني :بو�سع ّ
ٌ
�سكان
هنالك �إذًا
االلهية،
الوثنية� ،أن يكونوا �إلى جهة العدل والإ�صغاء �إلى الكلمة
�أور�شليم ،كما ال�شعوب
ّ
ّ
مما يعني التعاهد مع عبادة الأوثان.
متمردينّ ،
�أو �أن يكونوا بالعك�س ّ

ال�شعوب ت�سير �إلى "جبل بيت
الن�ص ال يقول �شي ًئا عن
ّ
الرب"� ،أي �إلى الهيكلّ .
"طقو�س الأ�ضاحي"؛ ف�إن جاءت الأمم �إلى �أور�شليم ،فلكي تكون في الإ�صغاء �إلى
المو�سوية ،ولكن
بو�ضوح ال�شريعة
الن�ص
ٍ
التوراة ،ب�صفتها "كلمة ّ
الرب" (�آ  .)3ال يلحظ ّ
ّ
كيف ي�سع القارئ �أ ّال ّ
يفكر بها؟ � ّإن التعليم الذي يخرج "من �أور�شليم" يعني "طرقًا"
e
تحث ال�سائرين
الن�ص ُيظهر بالفعل � ّأن هذه الكلمة ّ
(� ،)d rākāywأي طريقة حياة ،وباقي ّ
على تبديل عالقاتهم برف�ضهم تبادل الحربّ � .إن ال�سلوك ( ،hālakآ� � )3-2إلى جبل
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أدبية
�سفر �أ�شعيا،
كاتدرائي ٌة � ّ
ّ

الرب .مع هذا ،عب ًثا
�صهيون ،يعني � ً
أي�ضا �سلوكً ا (� ،hālakآ  )3في الطرق التي ر�سمها ّ
قريب من
ق�ضائي .بتعبيرٍ �آخرّ � ،إن روح قول �أ�شعيا هو
اهتمام
الن�ص عن
ٍ
ُيبحث في ّ
ٌ
ّ
الرب ،تحت
بقليل من التعابير
الكلمات الع�شر ،التي ت�صف ٍ
الق�ضائية ،العالق َة ال�صائبة مع ّ
ّ
عالمة الممنوع وعبادة الأوثان ،والعالقة ال�صائبة مع الأخ ،تحت عالمة تحريم القتل.
الوطني َة وال يذوبون في
ال يلغي �صعود ال�شعوب المتالزمة نحو �أور�شليم ُه ّو ّي َتهم
ّ
تتقبل الأمم تحكيم
�إ�سرائيل؛ ال يقولون "�إلهنا" ،بل "�إله يعقوب" .من ناحي ٍة �أخرىّ ،
كلمات
وتكف عن فعل الحربّ � .إن لوحة �صعود ال�شعوب �إلى �أور�شليم تتبعها
الرب
ّ
ٌ
ّ
ثم القاد َة الذين ي�سحقون
وعباد الأوثان ( ،)22-6 :2ومن ّ
تدين الب�شر المت�شامخين ّ
االلهي
المغترات (ّ � .)1 :4-16 :3إن العمل
أخيرا ن�ساء الجاه
ال�شعب ( ،)15-1 :3و� ً
ّ
ّ
الم ِ
�ضحيتها (:)15-14 ،12 :3
قا�ص�ص تجاه تلك النخبة يبان كتحريرٍ لل�شعب
ُ
ّ
َ
ِ
ب
لون
ث
يما
أخيرين
ل
ا
ؤالء
�
ه
أن
�
نالحظ
ـ"البار" ( ،ṣaddîqآ�  ،)10بينما الأ�شرار هم على
ّ
ّ
�صورة الخارج على ال�شريعة ( � ،rāšāآ .)11
ٍ
جديد في ف 4
و�أبعد من هذا المقطع حول ت�شامخ الر�ؤ�ساء وردعه ،نجد من
مو�ضوع الوعد ل�صالح �صهيون:
2
الرب كلّ نبت ٍة في الأر�ض جميل ًة زاهية ،وكلّ ثمر ٍة فيها بهج ًة
في ذلك اليوم ،يجعل ّ
وفخرا للناجين من بني �إ�سرائيل.
ً
3
ي�س ،ف ُتكتب له الحياة.
ومن بقي في �صهيون و ُترك في �أور�شليم يقال له ّ
َ
قد ٌ

4
الرب قذارة بنات �صهيون يمحو الدماء من �أور�شليم بريح
ال�سيد
ّ
وحين يغ�سل ّ
العقاب وريح الحريق،
5
الرب على جبل �صهيون ك ّله وعلى المحتفلين هناك �سحاب ًة و ُدخا ًنا في
وير�سل ّ
غطاء عليها ك ّلها،
الرب
النهار،
و�ضياء نارٍ ملتهب ٍة في الليل ،فيكون مجد ّ
ً
َ
6
الحر ،وت�سترها من ال�سيل والمطر.
وخيم ًة تظ ّللها في النهار من ّ

أدبية المنذرة
� ّإن هذا ّ
الن�ص هو ُم َت َ�ض َّمن ٌة ( )inclusionمع  ،5-1 :2حول الوحدة ال ّ
بم�ستقبل ٍ
ٍ
أي�ضا الدافع �إلى
وعدا
( )1 :4-6 :2ال نجد فيه من
ٍ
بعيد فح�سب ،بل � ً
جديد ال ً
�سي ِ
خف�ض
جبل �صهيون .في الوقت نف�سه ،ت�شرح هذه الآيات ما ي�سبقها� :إذا كان ّ
الرب ُ
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المت�شامخين ( ،)17-9 :2ويعامل الخارج على ال�شريعة وفق �أعماله ( ،)12 :3ويدعو
ّ
زينتهن ك ّلها
ويعري الن�ساء المترفات من
ّ
�إلى الق�ضاء على حكام �شعبه (ّ ،)15-14 :3
يطهر �أور�شليم من
وي�سقط �أكثر الرجال ( ،)1 :4-25 :3فلكي ّ
(ُ ،)24-16 :3
�ضم �إلى �صورتين� :صورة
ال�شريرة ويحفظ وجود فئ ٍة من الباقين .هذه الع ّفة ُت ّ
عنا�صرها ّ
"البقية"
نباتي يحمل م�ستقبل ال�شجرة �أو النبات ،و�صورة
"النبتة" (� ،ṣèmaḥآ ،)2
ّ
ٌ
عن�صر ٌّ
(� ،pelétāhآ 2؛ � ،niš'ārآ 3؛ � ،nôtārآ )3؛ فالق�سم الأكبر من ال�شعب اندثر ،وفئ ٌة
بم�ستقبل مجيد.
وحيد ٌة محدود ٌة ُتدعى �إلى البقاء ،ولك ّنها موعود ٌة
ٍ
ٍ
تنقيالت غير معهودة؛ فال�سحاب
ُتعيد الآيتان � 5-4إلى ذكرى �سفر الخروج ،مع
والنار اللذان كا َنا يقودان �إ�سرائيل في الم�سيرة في ال�صحراء ت�ستندان الآن �إلى جبل
ٍ
الليتورجية ( .)miqrāhنجد من
�صهيون والجماعة
جديد ال�سحاب والمجد ()kābôd
ّ
البر ّية :كان ال�سحاب ّ
الرب يملأ
يغطي خيمة االجتماع ،ومجد
ّ
مرتبطان بمقد�س ّ
الم�سكن (خر )35-34 :40؛ لي�س الكالم هنا على خيمة ،وال على هيكل ،بل خيمة
ٌ
مرتبط بالمقد�س
االلهي
معد ٍة لت�أوي الجماعة من تق ّلبات الطق�س .والح�ضور
(ّ )sukkāh
ّ
بقي ٍة �صغير ٍة �أمينة.
و�أ�ضحياته �أقلّ منه بجماع ٍة ّ
مكون ٍة من ّ

الممتدة من � 8 :5إلى  19 :10مو�ضوعها ال�سائد التعار�ض ما بين
ال�شعبة ال�صغيرة
ّ
تكون الإطار 24-8 :5؛  )19-1 :10والوالدة
الموت (هكذا كلمات الحداد التي ّ
ب حول ب�شرى والدة ٍ
ولد
التي ُت�شغل الق�سم
الو�سطي ( .)6 :9-1 :6هذا الأخير مر ّت ٌ
ّ
�سيدعى " ،’immānû 'élاهلل معنا" ()14 :7؛ ويتك ّلم على والد ٍة ثانية (،)4-1 :8
ُ
حلّ
دائما" (šālōm 'éyn
ا
"�سالم
لي
داود
عر�ش
على
يملك
�
والدة
إعالن
�
ب
وينتهي
أميرٍ
ً
ً
ُ
" )5 :9 ،qéṣعلى
الحق والعدل" "�إلى الأبد" (ّ � .)6 :9 ،’ad ôlāmإن ب�شارات والدة
ّ
عمانوئيل و Mahél - Shalal - Hash - Bazمعطا ٌة كَ ـ"�آيات" ( ،)18 :8و�أفق ال�سالم
ّ
جدا في �إطار الأزمنة الجديدة؛
ة
وا�سع
ة
ؤي
�
ر
عليها
�ضفي
ي
6-5
:9
في
المعرو�ض
الدائم
ً
ً ًّ
ُ
فالوالدة هي والدة ٍ
مثالي.
ملك
ّ
النبي ( ،)13-1 :6في
بق�صة ال�سيرة
ال�شعبة ال�صغيرة نف�سها ُتفتتح ّ
ّ
الذاتية لإر�سال ّ
تقريبا من ّ
منحى ٍ
بق�صة
ومفرغ
النبوية
بلد ُمق ًَّ�سى في رف�ض الكلمة
�سكانه ،ولكن � ً
ٍ
أي�ضا ّ
ّ
ً
بقي ٍة �صغير ٍة كَ
مقد�س" (� ،zèra' qodèšآ  .)13في هذا الإطار ،يمكن قراءة آ� 10
ـ"زرع ّ
ٍ
ّ
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أدبية
�سفر �أ�شعيا،
كاتدرائي ٌة � ّ
ّ

إيجابي" :يرجع ُفي�شفى (له)" .لذلك ،ح�ضور
بمعنى �
خ�صو�صا ()wāšāb werāphā lô
ً
ً
ّ
ِ
"بقية ترجع/تتوب �إلى جانبه") حين مالقاة
ابن �أ�شعيا �( She'ar Yashuvش�آر يا�شوبّ :
جزء من الآيات المذكورة في .18 :8
�آحاز الملك غير الم�ؤمن ( ،)3 :7هو ٌ

بقية �إ�سرائيل بال�شعبة ال�صغيرة الثالثة (16 :11-20 :10؛ رج
تحيط معلومة ّ
خ�صو�صا 23-20 :10؛  11 :11و ،)16وتتعار�ض مع الجملة الأخيرة في ال�شعبة
ً
�صبيا يقدر �أن يح�صيه"
ال�صغيرة ال�سابقة" :وما يبقى من �شجرِ غاب ِتهم يكون قليالً ،ح ّتى � ّإن ًّ
تدعي اجتياح �أور�شليم و�إخ�ضاع
( .)19 :10تم ّثل الغابة هنا � ّأ�شور
المتكبرة ،التي ّ
ّ
الرب جميع عمله في جبل �صهيون" ( آ�
يكمل ّ
الأر�ض ك ّلها (" :)19-5 :10وبعد �أن ّ
تقريبا� .سيكون ال�شيء نف�سه بالن�سبة �إلى
 ،)12لن تختفي ،ولك ّنها تنق�ص ح ّتى التال�شيً ،
بقية �إ�سرائيل:
ّ
20
نجوا من بيت يعقوب
بقية بيت �إ�سرائيل ،وال الذين َ
"وفي ذلك اليوم ،ال تعود ّ
ٍ
قدو�س �إ�سرائيل.
يعتمدون على � ّأم ٍة ت�ضربهم ،و�إ ّنما يعتمدون
الربّ ،
ب�صدق على ّ
21
بقي ٌة من يعقوب ترجع �إلى اهلل القدير (.)’él gibbôr
ّ
22
بقية ،ل ّأن اهلل حكم
و�إن كان �شعب �إ�سرائيل كرمل البحر ،فلن ترجع منهم �إ ّال ّ
كم مل�ؤه العدل.
عليهم بالفناء ،وهو ُح ٌ
23
ويجري ق�ضاءه على الأر�ض ك ّلها.
فال�سيد ّ
الرب القدير يحكم بالفناءُ ،
ّ

يميزه ،هو رف�ضه
بقية .وما ّ
مثل �شعب � ّأ�شور� ،شعب �إ�سرائيل الذي ُي ْف َنى يعود �إلى ّ
الرب (�آ  ،)20كما لو � ّأن الواحد يتعار�ض مع
الخ�ضوع لل
أمبراطورية ،و�صدقه نحو ّ
ّ
البقية ترجع �إلى "القدير" ،’él gibbôr( ،آ� )21؛ هذا كان بالتحديد �أحد �أ�سماء
الآخرّ .
ِ
وحكمه في  .6-5 :9في الطرف الآخر من ال�شعبة
وريث داود المعلن عن والدته
ٍ
جديد مع
�ضد �أور�شليم ( ،34-28 :10ومن
الرب المبرم ّ
ال�صغيرة ،بعد �إ�شارة هجوم ّ
ٍ
الملكي
جديد في ف  11وفي الوقت نف�سه المو�ضوع
مو�ضوع :غاب الوعر) ،نجد من
ّ
ي�سى" (�آ  )5-1ي�ستخدم
البقية .الكالم على الفرع الذي يخرج "من جذع ّ
ومو�ضوع ّ
ٍ
"غاب الوعر" الذي يم ّثل ت�شامخ المحتلّ ،
الرمزية موت-والدة :بينما ُيقطع
جديد
من
ُ
ّ
ودائما في
الن�ص،
ابن لداود ال�سلطة في �صالح الفقراء ،في العدل والأمانة .باقي ّ
يمار�س ٌ
ً
ف  ،11ينبئ بعهد �سالم:
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 6في�سكن الذئب مع الخروف ،ويبيت النمر بجانب الجدي.
�صغير ي�سوقهما.
و�صبي
معا،
ويرعى العجل وال�شبل ً
ٌ
ٌّ

معا.
 7والبقرة
ّ
معا ،ويبيت �أوالدهما ً
والدب يرعيان ً
بن كالثور.
وي�أكل ال ُ
أ�سد ال ّت َ

 8يلعب الر�ضيع على وكر الأفعى ،وي�ضع يده في مكمن الثعبان.

 9ال ُي�سيء �أحد ،وال ُي ِ
المقد�س ،ل ّأن الأر�ض تمتلئ من
ف�سد� ،أينما كان في جبلي
ّ
المياه البحر.
الرب ،كما تملأ
معرفة ّ
ُ
10
ي�سى راي ًة لل�شعوب.
وفي ذلك اليوم ،يرتفع �أ�صل ّ

مجيدا.
تطلبه الأمم ويكون موط ُنه
ً

11
بقية �شعبه في � ّأ�شور ِ
وم�صر،
الرب ّ
وفي ذلك اليوم ،يعود ّ
فيمد يده ،الفتداء ّ

وعيالمِ ،
وفَترو�س ،وكو�ش ِ
وحماة وفي جزر البحر.
و�شنعار َ

12
المنفيين من �إ�سرائيل،
الرب راي ًة للأمم ليجمع
ويرفع ّ
َ
ّ

والم�ش ّتتين من بيت يهوذا ،في �أربعة �أطراف الأر�ض.

ح�سد �إفرائيم (�إ�سرائيل) ،وت�ضمحلّ عداوة يهوذا.
 13فيزول
ُ

فال �إ�سرائيل تح�سد يهوذا وال يهوذا يعادي �إ�سرائيل.

14
جميعا.
غربا ،وينهبون بني ال�شرق
معا �سفوح
الفل�سطيين ً
ً
فيجتاحون ً
ّ

عمون في طاعتهم.
ُيلقُون �أيديهم على �آدوم ومو�آب ،ويكون بنو ّ

15
ويهز يده على النهر الكبير.
الرب خليج بحر ِم�صر بريحه الالفحةّ ،
ويج ّفف ّ

وي�ش ّقه جداول �سبعةُ ،فيعبر بالأحذية.
16
لبقية �شعبه في � ّأ�شور طريق،
فيكون ّ

كما كان لبني �إ�سرائيل يوم �صعدوا من �أر�ض ِم�صر.
المقد�س،
بقية �إ�سرائيل ،الجبل
ّ
الن�ص موا�ضيع ّ
يجمع هذا ّ
عد ًة وردت �سابقًا :ال�سالمّ ،
ال�شر ،و�صعود ال�شعوب .يخت�صر جميع الوعود المعرو�ضة �سابقًا .كلّ �شي ٍء
�سحق قوى ّ

أدبية
�سفر �أ�شعيا،
كاتدرائي ٌة � ّ
ّ

26

مخيب ،ل ّأن نهاية
يجب �أن يح�صل "في ذلك اليوم" (�آ ،)11-10
ولكن ترتيب َ
ّ
الع ْر�ض ِّ
ٍ
البلدان الجارة ،ويظهر
مكان الجتياح �إفرائيم ويهوذا
كلّ عنف (�آ  )8-6ال تدع � ّأي
َ
منطقي،
نظام
إلهي المعرو�ض في �آ 15؛ فلو كان يجب و�ضع ٍ
ّ
قليل التوافق مع ال�سحق ال ّ
إ�سرائيليون مع ال�شعوب الجارة ،ويفر�ضون عليهم �شريعتهم
لت�صورته هكذا :يت�صالح ال
ّ
ّ
ِ
وبقية �إ�سرائيل الم�ش ّتتة
(�آ  ،)14-13وي�ضرب
ّ
الرب م�صر وما بين النهرين (�آ ّ ،)15
ٍ
(ملك
ي�سى
ت�صعد من البلدان البعيدة �إلى �أور�شليم (�آ  )16 ،12 ،11وت ّتحد مع �أ�صل ّ
ّ
الرب" (�آ  )9وفي ال�سالم
الخط
من
ّ
الداودي� ،آ  ،)10وتحيا الأر�ض ك ّلها في "معرفة ّ
الن�ص! يكتفي هذا الأخير بو�ضع
(�آ )8-6؛
ً
فتحديدا ،هذا ال�سيناريو لي�س موجو ًدا في ّ
عر�ض بدون منطقٍ وا�ضح .هكذا ،تثير ر�ؤيا �أ�شعيا مظاهر
ال�صور ً
جنبا �إلى جنب ،ف ُت َ
مختلف ًة للعالم الجديد ،ولك ّنها ُتجبر القارئ على التخ ّلي عن فكر ٍة قليلة الو�ضوح عن
ذاك العالم.
�سين�شد "في ذلك
في ختام هذه ال�شعبة الأولى من ال�سفر ،نجد ن�شيد ف  12الذي ُ
الربّ � .إن ا�سم
اليوم" في مو�ضوع الخال�ص ( ،Yešû'āhآ� �2أ2 ،ب )3 ،الذي يمنحه ّ
كبرنامج في �آنّ ،
ل�سكان �صهيون
"الرب يخ ّل�ص" ،ما يظهر هنا
�أ�شعيا ( )Yeša'yāhûيعني
ٍ
ّ
المحوري :ال
(�آ  )6ولل�شعوب (�آ  4و .)5في النهاية ،هذا هو ح ًّقا مو�ضوع الر�ؤيا
ّ
�سيو�سع طوال ف
غ�ضب اهلل الذي لي�س �إ ّال مو ّق ًتا ،بل التعزية بعد الم�صيبة (�آ  .)1هذا ما
َّ
.66-40
�أ�ش 27-13
ال�شر ()23 :14-1 :13
ً -1نهاية بابل ،عا�صمة �
ّ
أمبراطورية ّ

و�شعوب تجيء بهم ()2-1 :14
الرب �إ�سرائيل �إلى �أر�ضه،
ٌ
في الو�سط� :سيعيد ّ
أمم مختلفة ()23 :18-24 :14
ال�شر على � ٍ
ًّ -2

�ضحيته ( ،)32-28 :14مع ٍ
وعد
� ّأ�شور وكلّ الأمم ()26-25 :14؛ فل�سطية
ّ
ِلـ"الفقراء" ( �آ)30

�أ  -مو�آب ابنة ديبون (ف )16-15
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بقا�ض يطلب العدل ويجل�س "في م�سكن داود" ()5-4 :16
وعد
ٍ
في الو�سطٌ :
ب  -دم�شق و�إ�سرائيل ( ،)11-1 :17الذي ما تذكّ ر مخ ّل�صه ( آ� )10
وعد بتوبة الإن�سان ،الذي لن َينظر �إلى �أوثانه ( آ� )8-7
في الو�سطٌ :

ٍ
هباء في الم�ساء (:17
ت �َ -ص ْخ ُب
�شعوب كثيرة ،ك�صخب البحار ،تذهب ً
)14 -12

ث  -كو�ش (ف ِ )18
وم�صر ()15-1 :19
الكو�شيون في جبل �صهيون ()7 :18
يقدمها
في الو�سطٌ :
وعد بعطايا ّ
ّ

� -xإهتداء ِم�صر؛ �إ�سرائيل مباركٌ في و�سط الأر�ض ما بين ِم�صر و� ّأ�شور ()25 -16 :19
ث‘ِ -م�صر وكو�ش (ف )20

ومة ( )12-11 :21والعرب (:21
ت‘� -صحراء البحر (ُ .)10-1 :21د َ
 ،)17 -13مع مو�ضوع "الحرا�سة طول الليالي
ب‘ -وادي الر�ؤيا (� ،)25-1 :22أي �أور�شليم التي لم َتر فاعل الأحداث نبوء ٌة
�أولى ُتختتم ِبـ" :لن �أغفر لهم هذا الجرم ح ّتى يموتوا" ( آ� )14
�إعالن موت َ�ش ْبنا و�إبداله ِب�ألياقيم ،الذي يت�س ّلم مفاتيح بيت داودُ ،يظهر � ّأن ذاك
الحكم ال ُي�سعد �إ ّال القادة الأثمة.
ُ
�أ‘� -صور� ،إبنة �صيدون ()18-1 :23

"للرب" (�آ)18
تنتهي ب�إعالن تقدمة �صور �أرباحها
ّ

ال�شر ،مع عا�صمتها (ف )24
ً -3نهاية �أمبراطوريّة ّ
�أ ّ -
يبددون (�آ )6-1
�سكان الأر�ض َّ

 -xفي قلب الأر�ض ،ال يبقى غير الأنقا�ض في المدينة ( آ� )13-7
ن�شيد الحمد (�آ �16-14أ)
�أ‘ -نهاية الأر�ض المرعبة (�آ 16ب)23-

أدبية
�سفر �أ�شعيا،
كاتدرائي ٌة � ّ
ّ
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الرب ً
ملكا "في جبل �صهيون" (�آ )23
في النهايةُ ،يع َلن ّ

ووعود لإ�سرائيل (ف )27-25
ن�شيد الحمد
ٌ

ٌ
موئل للبائ�س ()5-1 :25
الرب
�أ  -ن�شيد حمدّ :
ب  -م�أدب ٌة عامر ٌة لجميع ال�شعوب ()8-6 :25

�أ  -ن�شيدا حمد:
ّ
المتكبرين ()12-9 :25
ويحط
خا�صته
ّ
الرب يخ ّل�ص ّ
ّ
الوفية ()6-1 :26
المدينة الح�صينة لل ّأمة ّ

الرب ()18-7 :26
دعاء �إلى ّ
 -xمزمورٌ :
وعد بمذبحة ّ
�سكان الأر�ض وموت لوياثان ()1 :27-19 :26
بٌ -

َ
ال�شوك والع ّليق ()9-2 :27
الرب عنها
�أ  -ن�شيد مديح الكرمة التي ُيحرق ّ
ب  -وعدان:

المدينة الح�صينة ُتهجر ()11-10 :27

ٍ
المقد�س ()13-12 :27
كملك في الجبل
للرب
ّ
بنو �إ�سرائيل الم�ش ّتتون ي�سجدون ّ

أمبراطورية
الوثنية� ،أو بالأحرى على �
ال�شعبة الثانية تمحور انتباه القارئ على الأمم
ّ
ّ
المكون
معلن عنه في الإطار
ال�شر ،وعا�صمتها بابل وملكها؛ فهدمهم الك ّل ّي
والنهائي ٌ
ّ
ّ
ّ
وثني ًة ما بين
في  14-1 :13و 23وفي ف  .24في �سفر �أ�شعيا ،لي�ست بابل � ّأم ًة ّ
�أخريات ،بل هي "مدينة الفو�ضى" ( ،)10 :24 ،qiryat tôhûعك�س �أور�شليم ،التي
يظن
تفر�ض �سيطرتها الظالمة على العالم �أجمع ( ،)21 ،17-16 ،13 ،6 :14والتي ّ
ٍ
أمم �أخرى ،يج ّند
نف�سه �أ�سمى من الآلهة (.)14-13 :14
وبفارق مع ق�صا�ص � ٍ
رئي�سها َ
ُ
كونية (13-10 :10؛
�ضد بابل الجنود
الرب ّ
ّ
ّ
ال�سماويين ( ،)5-2 :13ولعمله �أبعا ٌد ّ
َ
مما يثير الحما�س في
 .)23 ،20-18 :24مع ملكهُ ،
"يبيد ن�سل الأ�شرار" (ّ ،)20 :14
النبي يعلن في َ :9 :1ل�صارت �صهيون
الغرب كما في ال�شرق (�16-14 :24أ) .كان ّ
أبدا �ساكن" ()20 :13؛ ي�ست�أ�صل منها
مثل �سدوم وعمورة،
ولكن بابل "ال ي�سكنها � ً
ّ
والذر ّية والن�سل" ( .)22 :14بالن�سبة �إلى ال�ساكنين في الأر�ض،
والبقية،
الرب "الأمم
ّ
ّ
ّ
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أي�ضا �ضحايا بابل ،فلن يبقى منهم �إ ّال القليل (.)6 :24
التي تحوي متواطئين ،ولكن � ً
الرب القدير "في جبل �صهيون وفي
في المخرج من ذاك االنقالب ال�شا�سع ،يملك
ّ
ويتمجد �أمام �شيوخ �شعبه" (.)23 :24
�أور�شليم،
ّ

يحرر �أ�شعيا الئحة �أمم ،ي�صيبها
لوحي �إزالة �
ما بين َ
ّ
ال�شر مع عا�صمتهاّ ،
أمبراطورية ّ
الفل�سطيين ،مو�آب� ،آرام و�إفرائيم ،كو�ش ِ
جميعها ُ
وم�صر،
الق�صا�صيّ � :أ�شور،
الرب
عمل ّ
َ
ّ
ّ
خا�صة؟)� ،أدوم وواحات ال�صحراء ،و�أور�شليم و�صور .جميع تلك
وبابل (ب�صفتها � ّأم ًة ّ
تدمر ،ما عدا فل�سطية ( .)30 :14مع ذلك ،لي�س المو�ضوع
الأمم وجميع تلك المدن َّ
بقية� ،أو على ناجين من مو�آب (9 :15؛
�إزال ًة ك ّل ّية .بالعك�س ،يتك ّلم �أ�شعيا على ّ
 )14 :16و�أرام و�إفرائيم ( 5-3 :17و ،)6وكذلك ِقيدار ( ،)17 :21بينما يرى
للرب
اهتداء ِم�صر ( ،)23-21 :19وا�ستعادة ن�شاطات �صور ،التي
�ستكر�س مكا�سبها ّ
ّ
م�صيرا مماث ً
ال لم�صير الأمم
( .)18-17 :23و�إ�سرائيل ال�شمال و�أور�شليم �ستريان لهما
ً
الأخرى.
ٍ
تهديمات ومذابح ،تفترق ثالثة
في تلك اللوحة الكبرى حيث الكالم الدائم على
ٍ
تو�سيع حول تلك
مرة ،توجد تلك الكلمات في قلب
ب�صوت �
ن�صو�ص
ٍ
ٍ
إيجابي .وكلّ ّ
ّ
جو الإثارة الأولى لنهاية بابل ،يقول
ال ّأمة �أو تلك الأخرى .في بدء ف  ،14وفي ملء ّ
�أ�شعيا ما يعني ذاك الحدث لإ�سرائيل:
1
�شعبا له .يريحهم في �أر�ضهم؛
ّ
الرب �سيرحم بيت �إ�سرائيل ،ويعود فيختارهم ً
وين�ضم �إليهم.
في�أتيهم الغريب
ّ
 2وال�شعوب الذين �أخذوهم وجا�ؤوا بهم �إلى �أر�ضهم� ،سيمتلكهم بيت يعقوب في
�سخروهم.
�سبوهم ،وي�ستولون على الذين ّ
الربً ،
�أر�ض ّ
عبيدا و� ً
إماء .وي�سبون الذين َ

الرب.
الن�ص حيث هو
مدعو لي�سلك في نور ّ
تعيدنا العبارة "بيت يعقوب" �إلى ّ ،5 :2
ٌ
إ�سرائيلية التي
النبي يتك ّلم هنا على �إ�سرائيل الأمين ،ال على ال ّأمة ال
ّ
يمكن �إذًا افترا�ض � ّأن ّ
�س ُتباد مثل الآخرين (ّ � .)6-1 :17إن نهاية الإجالء والعودة �إلى �أور�شليم تعنيان �إ�سرائيل،
ٍ
ت�صريحات �سابقة ،مع هذا ،فتلك ال�شعوب �ستخ�ضع
�شعوبا �أخرى؛ وبعك�س
أي�ضا
ولكن � ً
ً
إ�سرائيليين .كلّ
ظهرا من العالم الجديد .كلّ لوح ٍة جديد ٍة ال تنوب عن
لل
ٍ
ّ
ت�صريح يعلن َم ً

أدبية
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�سابقاتها ،بل ت�ضيف �إليها لو ًنا �آخر.
ن�ص ُمل َغ ٌز يعني
في ف � ،16إعالن النكبات التي �ست�صيب مو�آب يقطعها في و�سطها ٌّ
النبي
�أور�شليم .المو�ضوع � ّأو ًال هو �إر�سال ٍ
حمل �إلى "جبل ابنة �صهيون" (�آ )1؛ ّ
ثم يتك ّلم ّ
ويجدن فيها ا�ستقباال ( �آ�4-2أ).
على "بنات مو�آب" اللواتي ي�أتين ليلج� َأن �إلى �أور�شليم
َ
ويتابع:
4
حين َيبيد الظلم ،وينتهي الدمار ،ويفنى في الأر�ض الم�ضطهِ دون،
َ

قائم على ال�صدق ،ويجل�س عليه ٍ
بثبات في م�سكن داود،
 5يثبت ٌ
عر�ش ٌ

قا�ض يطلب العدل وي�سارع �إلى الإن�صاف.
ٍ

رئي�س جديد ،في
�صدى ِلـ ،6-1 :9مع نهاية الإبادة ،ومجيء
هذه الكلمات هي
ٍ
ً
ٍ
مو�صوف بال�صدق والعدل ،يوافق ما كان
البن لداود،
الوقت نف�سه ،فالملك
المثالي ٍ
ّ
�أُعلن عنه في .5-1 :11
التو�سع الطويل على ِم�صر
إيجابي هو المده�ش بالأكثر .في منت�صف
الن�ص الثالث ال
ّ
ّ
ّ
وكو�ش ،الذي ي�شغل هو نف�سه قلب ال�شعبة ك ّلها ،في ف  ،19نقر�أ:
 18في ذلك اليوم ،يكون في �أر�ض ِم�صر خم�س ٍ
مدن تتك ّلم بلغة كنعان ،وتحلف
الرب القدير ،يقال لإحداها مدينة ال�شم�س.
با�سم ّ
للرب
مرفوع
ب
 19وفي ذلك اليوم ،يكون
ٌ
ّ
مذبح ّ
للرب في داخل �أر�ض ِم�صر ،و ُن ُ�ص ٌ
ٌ
قرب حدودها.

الم�صريون في
للرب القدير في �أر�ض ِم�صر؛ ف�إذا ما �صرخ
 20عالم ًة ،و�شهاد ًة
ّ
ّ
ومحاميا ،فينقذهم.
�ضيقهم� ،أر�سل لهم مخ ّل ً�صا
ً

21
الرب ،في ذلك اليوم ،ويعبدونه بالذبيحة
الرب عن نف�سه لهم ،فيعرفون ّ
ويعلن ّ
ُ
نذورا ،ويوفون بها.
وينذرون له
والتقدمةَ ،
ً
22
الرب �ضربهم ،ف�إ ّنه ي�شفيهم ،حين يرجعون �إليه ،وي�ستجيب لهم.
ومع � ّأن ّ

طريق من ِم�صر �إلى � ّأ�شور ،فتجيء � ّأ�شور �إلى ِم�صر ،وم�صر
 23وفي ذلك اليوم ،يكون
ٌ
الرب مع � ّأ�شور.
�صر ّ
�إلى � ّأ�شور ،تعبد ِم ُ
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 24وفي ذلك اليوم ،تكون �إ�سرائيل ثال ًثا ِلم�صر و� ّأ�شور ،برك ًة في و�سط الأر�ض.

25
ٌ
و�صنعة يدي � ّأ�شور ،وبنو �إ�سرائيل
الرب بركته قائالً:
ويمنح ّ
مبارك �شعبي ِم�صرَ ،
ميراثي (الذين اختر ُتهم).

عدة
هل � ّإن �آ  20-18تتك ّلم على الجماعات
يظن ّ
ّ
اليهودية في �أر�ض ِم�صر ،كما ّ
ق�سم من ّ
أي�ضا بت�أويلها في ّ
�سكان
الن�ص لي�س
وا�ضحا ،وت�سمح �آ ً � 21
خط اهتداء ٍ
�شراح؟ ّ
ً
ّ
الرب" و ُت�شفى بعد �ضربتها .في �آ
الرب� .إ ّنها ِم�صر الناجية التي "�ستعرف
ِم�صر �إلى
ّ
ّ
يتم� :إ�سرائيل هو
� ،25-24إ ّنه الوعد المقطوع مع �إبراهيم في تك  3-2 :12الذي ّ
ً
محاطا ِبم�صر و� ّأ�شور .لم يعد الأمر هنا م�س�ألة
برك ٌة لجميع ال�شعوب في داخل الأر�ض،
محوريا.
مركزا
ا�ستيالء ،بل ي�شغل �إ�سرائيل مع هذا
ً
ًّ

ال�شر ،التي
الوثنية تعني نهاية �
� ّإن �شعبة كلمات �أ�شعيا حول م�صيبة الأمم
ّ
ّ
أمبراطورية ّ
يجب تمييزها عن كلّ
ٍ
طابع
خا�صِ .مثل ال�شعبة ال�سابقة ،تنتهي
بنوع
ٍ
بق�سم ذي ٍ
�شعب ٍ
ّ
خا�صة (ف  ،)27-25مع �أربعة �أنا�شيد حمد (:25
مو�س ٌع ب�صور ٍة ّ
ترنيمي ،وهو هنا َّ
ّ
5-1؛ 12 :9؛ 6-1 :26؛  ،)9-2 :27تجد �صداها في �أربعة وعود (8-6 :25؛
1 :27-19 :26؛  11-10 :27و .)13-12في قلب التو�سيع ،يبرز مزمور (:26
يعبر عن نف�سه ِبـ"نحن" (�أنظر 10 ،9 :1؛ 5 :2؛ 14 :7؛ � ،5 :9إلخ.).
ٌ :)18-7
فريق ّ
ّ
و"�سكان
الرب �إلهه ليقول له ب� ّأي نفاد �صبرٍ ينتظر ُحكمه على "الأر�ض"
يتوجه نحو ّ
ّ
العالم" (� ،yošbèy tébélآ  .)18 ،9هذا الفريق يرى نف�سه كامر�أ ٍة تعاني �آالم المخا�ض،
َ
المنتظر ( آ� 18-17؛ �أنظر بمفارقة .)9-7 :66
الولد
ولكن بدون �أن ت�ضع في
العالم َ
ِ
ٍ
حمد ووعود .قبل المزمور ،هنالك ترانيم ُتغ ّنى
�صالة الطلب هذه محاط ٌة ب�أنا�شيد
للرب ،ملج�أ ال�ضعيف ،والذي يعطي الذين يرجونه مدين ًة م�صونة ،بينما مدينة الغرباء
ّ
يرن وعد
المت�شامخة ُتهدم �إلى الأبد ( .)6 :26-1 :25في و�سط هذه الأنا�شيدّ ،
(.)10-6 :25
6
الرب القدير لجميع ال�شعوب م�أدب ًة عامرة ،بلحوم العجول
يهيئ ّ
في جبل �صهيونّ ،
ال�صرف.
الم�سمنة ،والمخاخ ،والخمور ِّ
ّ
تخيم على جميع ال�شعوب،
 7ويزيل
ّ
الرب ،في هذا الجبل ،غيوم الحزن التي ّ
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وال�شباك التي تم�سك جميع الأمم.
ِّ

8
الموت �إلى الأبد .ويم�سح الدموع من جميع الوجوه ،وينزع
الرب
َ
ال�سيد ّ
َ
ويبيد ّ
الرب تك ّلم!
عار �شعبه عن كلّ الأر�ض .هو ّ
9
الرب� :إنتظرناه،
ويقال ،في ذلك اليوم :هذا �إلهنا! �إنتظرناه ،وهو يخ ّل�صنا .هذا هو ّ
فلنبتهج ،ونفرح بخال�صه!
10
ت�ستقر في هذا الجبل.
الرب
يد ّ
ّ

ال�شر،
أمبراطورية
م�ستعبد ًة من ِقبل �
"جميع ال�شعوب" التي كانت
التحرير
يعني
َ
ّ
َ
ُ
ّ
الرب .يجب �أن ُيفهم هذا الوعد بعد المذابح المذكورة منذ
ولك ّنها كانت ترجو
ّ
ف  :14ال�شعوب ُتقت�صر على الق�سم الأح�سن .والم�أدبة الكبرى "على هذا الجبل"
(�آ  )10 ،7 ،6تعيد بدون ٍّ
�شك �إلى وليمة مو�سى ،وهارون ،ونداب ،و�أبيهو و�شيوخ بني
�إ�سرائيل ال�سبعين على جبل �سيناء ،حين عقد العهد (خر .)10-9 :24
لتتقبل عليه �شريعة
بتعبيرٍ �آخر،
ّ
�سيمتد العهد �إلى جميع ال�شعوب التي تتوافد �إلى الجبل ّ
رمزيا� ،سيناء جديدة.
ّ
الرب (4-2 :2؛ رج "�شعبي ِم�صر" )25 :19؛ جبل �صهيون هوًّ ،

تعبر عن ا�ستجابة ال�صالة ( )27-19 :26مع
بعد المزمور ،مجموع ٌة من الوعود ّ
ال�شر المم ّثل ب�ساكني الأر�ض ولوياثان ،نهاية
�إيماء ٍة (� )voletشاجبة (نهاية �
ّ
أمبراطورية ّ
إ�سرائيليين الم�ش ّتتين وعبادة
(تجمع ال
إيجابية
ّ
ّ
المدينة الح�صينة ،عا�صمتها) ،و�إيماء ٍة � ّ
يرن ن�شيد الكرمة الجديد ،الذي
الرب على جبل �صهيون) .في و�سط تلك الوعود ّ
ّ
"غا�ضبا على الكرمة" ،التي تم ّثل �إ�سرائيل ،ولك ّنه
الرب
يقلب ن�شيد  :7-1 :5لم يعد ّ
ً
المحوري
يقاتل ال�شوك والع ّليق اللذين يخنقانها ( .)9-2 :27هكذا ،حول المزمور
ّ
في ف  ،27-25فالأنا�شيد ال�سابقة ُم َم ْغ َنط ٌة بم�ستقبل الأمم والوعود التالية بم�ستقبل
والم�شردين في �أر�ض ِم�صر،
�إ�سرائيل .في النهاية ،جميع "الم�ش ّتتين في �أر�ض � ّأ�شور،
ّ
المقد�س ،في �أور�شليم" ( ،)13 :27هذا ما يوافق المرحلة
للرب في الجبل
ّ
�سي�سجدون ّ
ال�شر (.)23 :24
الأخيرة من اللوحة الكبرى لنهاية �
ّ
أمبراطورية ّ

أ�سا�سي للعالم القادم :المكان الذي
تخول تحديد مظهرٍ �
ال�شعبة الثانية من ال�سفر ّ
ٍّ
انت�صار �إ�سرائيل على ال�شعوب المحيطة به ،بل النهاية
تحتلّ الأمم فيه .لن يكون ذلك
َ
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وا�سع يفر�ض على جميع ال�شعوب �شك ً
القطعية لجهازٍ
أمبراطورية
ال من اال�ستعباد� .
ٍ
ّ
ّ
وثنيين،
�ستجز�أ ،والمتواطئون معها ُي َنهون� ،
ال�شر التي عا�صمتها بابل
ّ
إ�سرائيليين كانوا �أم ّ
ّ
ّ
كلّ
الربّ � ،إما على �أر�ضهم
ناجون في مكان .ال�شعوب
المحررة �ستعبد ّ
ولكن �سيكون ُ
ّ
الخا�صة ( ،)25-19 :19و� ّإما �صعو ًدا �إلى "جبل �صهيون" ( .)7-6 :25مع هذا،
ّ
أخيرا ٌ
ملك
يبقَون ّ
مميزين عن �إ�سرائيل ،وفي �أور�شليم ،المركز الجديد للعالم� ،سيملك � ً
عادل" ،في م�سكن داود" (.)5-4 :16

�أ�ش 35-28

ًٌ -1
بقية ()13-1 :28
ويل لإفرائيم وترميم ّ
ًٌ -2
وترميم لأور�شليم ()32-14 :28
ويل
ٌ

رغم مجموع ٍة من ٌ ،ħōy
"ويل!" (15 ،1 :29؛ 1 :30؛ 1 :31؛ رج 1 :28؛ :33
ٍ
عد ٌة متداخلة:
منطقي .ت�سيطر
ترتيب
 ،)1ي�صعب في هذه ال�شعبة تمييز
مو�ضوعات ّ
ٌ
ّ
�سالم و� ٍ
أمان ل�صالح
�سقوط الأمم
ّ
إرادي و�شفا�ؤه ،وعود ٍ
المتعدية والمت�شامخين ،العمى ال ّ
الرب.
�صهيون ،مملكة ّ
ًٌ -3
للمدمر وانت�صار �أور�شليم ()24-1 :33
ويل
ِّ

الخاتمة :ويل �أدوم وانت�صار �أور�شليم (الف�صالن )35-34
�أ  -زوال �أدوم (ف )34
طريق نحو �أور�شليم ،الت�أمين والفرح
�أ‘  -انت�صار �أور�شليم� :شفاء العميان،
ٌ
(الف�صل )35
ٍ
كلمات ُتفتتح ب�صرخة حداد 1 :28( hôy؛ :29
هذه ال�شعبة الثالثة ت ّت�صف بتكرار
مو�ضوعاتيا
وتق�سيما
ال�شكلية ال تتوافق
ولكن هذه الدالئل
15 ،1؛ 1 :30؛ ،)1 :33
ّ
ً
ّ
ًّ
يمكن تمييزه .بهذه النظرة� ،إ ّنه ،بر�أيي ،الق�سم من ال�سفر ،الذي هند�سته هي الأقلّ
ٍ
ٍ
وكلمات ت� ّؤيدها؛ الويل المع َلن لي�س
كلمات تدين �أور�شليم
�سهول ٍة للقراءة ،مع تناوب
محد ٌد في الزمن �أو محجو ٌز لفريقٍ
خا�ص .في ال ّأول وفي الآخر ،تبرز
محي ًرا ،بل هو ّ
ّ
ّ
مجموعتان �صغيرتان� :إنذار �إفرائيم ( ،)13-1 :28وعلى الطرف الآخر� ،إعالن نهاية

أدبية
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34

إيجابية لأور�شليم (ف  .)33ف  34و 35اللذان يتكامالن كوجهين
ِّ
المدمر ونتائجها ال ّ
ٍ
ّ
مقدمة الق�سم ال ّأول كله من ال�سفر (ف .)35-1
يكونان ّ
لحقيقة واحدةّ ،

�أبعد من كلمات الحكمُ ،نظهر ما ّ
عد ٌة من
يدل على �إعالن العالم الجديد .عنا�صر ّ
البقية ( )še'ārمن
ّ
الن�ص تثبت ما يعرفه القارئ �إلى الآن .هكذا نجد في  5 :28معلومة ّ
المعد لم�صيرٍ مجيد؛ بما � ّأن هذه الكلمة تتبع �إعالن الويل الذي �سي�ضرب
الرب،
ّ
�شعب ّ
"�إكليل الكبرياء �سكارى �إفرائيم" (�آ  ،)4-1فهي َتظهر �أ ّنها تق�صد ّ
�سكا ًنا متوا�ضعين،
ولمر ٍة �أخرى ،الكارثة يجب أ� ّال تبيد � ّأم ًة بكاملها ،بل �أن تزيل
�ضحية �أنخاب ال�سامرة.
ّ
ّ
المت�شامخين الذين ي�سحقون الفقراء.
� ّإن
م�ضموني ًة ( )thématiqueثاني ًة ت�أتي في �سياق ر� ًؤى معروف ٍة هي تحرير �صهيون.
ّ
ولكن
تهاجم المدينة ِبـ"جموع الطغاة" (� ،)5 :29أي "جمهور الأمم" (،)8-7 :29
َ
ّ
أي�ضا .)9-8 :31 :تدور المعركة في
الرب
�سيتدخل ليزيل المعتدين (8-5 :29؛ �أنظر � ً
ّ
ّ
�أور�شليم (� .)9 :31إ ّنه ينزل للقتال على جبل �صهيون ويحمي �أور�شليم (،)5-4 :31
ويملأها �إن�صافًا وعد ًال (5 :33؛ رج 16 :28ب�17-أ) ،فيفزع الخاطئون الكافرون
( ،)14 :33بينما �شعب �صهيون لن يبكي بعد اليوم ( .)19 :30في النهاية� ،س َتعهد
وخ�صو�صا في ف :33
عظيما ،كما نقر�أه في 18-17 :32؛ ،16 :33
المدينة �أما ًنا
ً
ً
(الليتورجية) :فترى عيونكم �أور�شليم ،ترونها
� 20أنظروا �إلى �صهيون ،مدينة �أعيادنا
ّ
ٌ
وحبل من
م�سك ًنا مطمئ ًّنا ،خيم ًة ال ُتنقل من مكانها� .أوتادها ال ُتقلع �إلى الأبد،
حبالها ال َينقطع.
21
الرب ُيظهر عظمته.
حيث ّ

الرومن�سية (،)13 :27
ومقدمته
ال�شر ()23 :24
على مثال �إعالن �سقوط �
ّ
ّ
ّ
أمبراطورية ّ
�شترعنا ،وملكنا،
الرب
الرب
تظهر
وم ُ
تقريبا في خاتمة ال�شعبة" :ل ّأن ّ
ملوكية ّ
حاكمناُ ،
ُ
ً
ّ
ٍ
أي�ضا �آ  .)5هذا الإعالن يتبع ر�ؤية �أور�شليم في � ٍ
مرتبط
أمان
ومخ ّل�صنا" (22 :33؛ �أنظر � ً
أي�ضا ا�ستعمال الفعل ‘" ،yāšāخ َّل�ص"،
للرب ،ولكن � ً
بهاُ .نالحظ احتفال الذكر المث َّلث ّ
كما في نهاية ال�شعبة الأولى (�2 :12أ2 ،ب.)3 ،
ِ
االنتظارات التي كانت �سابقًا انتظاراته .مو�ضوعان
�أ�ش  33-28يدعم �إذًا للقارئ
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جزئيا على الأقلّ .
�آخران هما جديدان،
ًّ

� ّأوالً ،الم�ستهزئونّ ،
عهدا مع الموت" (berît
حكام �أور�شليم يقولون" :قطعنا ً
الرب �أن ُيبيد
قريبا ( آ�  .)18نتذكّ ر :لقد وعد ّ
ُ ،)15 :28( )'èt - mawèt
ويلغى العهد ً
ال�شر .والثابت � ّإن
المحررة من �
الموت ( ،)8 :25في �إطار وليمة ال�شعوب
ّ
أمبراطورية ّ
َّ
المركزية ،ولكن لها
أمبراطورية الموت .بابل هي عنها ال�صورة
أمبراطورية هي �
تلك ال
ّ
ّ
ّ
حلفاء مح ّل ّيون ،وح ّتى في �أور�شليم.

متواتر في هذه ال�شعبة ،بالتر ّنح بال�سكر بالخمر ،هو مو�ضع
آخر
هنالك
ٌ
ٌ
مو�ضوع � ُ
رف�ض الر�ؤية الوا�ضحة (الغرور) (13-7 :28؛ 12-9 :29؛  ،)11-9 :30الذي
النبي الكبرى
يمتد في رف�ض "الثقة"
ّ
ّ
بالرب ( .)15 :30العمى المع َلن في ّ
ق�صة �إر�سال ّ
( )10-9 :6يتح ّقق :ال�شعب ر�ؤياه غام�ض ٌة ،ال يفهم �شي ًئا من الر�ؤيا
النبوية (،)hāzût
ّ
"ك�أقوال �سفرٍ مختوم" ()11 :29؛ فب� ّأي �سفرٍ يمكن القارئ �أن ّ
يفكر� ،إن لم يكن في
النبي :الويل
النبي �أ�شعيا؟ الأقوياء غير قادرين �أن يروا ما يعلن عنه ّ
ر�ؤيا (hāzôn؛ ّ )1 :1
النبي �شفاء العليلين:
القريب لجميع الطغاة واالنت�صار للأبرار .بعد هذا بقليل ،يعلن ّ
ٍ
انغالق على
ال�صم �أقوال ال�سفر؛ و ُتب�صر عيون العمي ،بعد
"في ذلك اليوم ،ي�سمع
ّ
ال�سواد والظالم" (.)18 :29

الـم�شفى من عماه
هذا ال�شفاء يجب �أن يفهم بمعنى اهتداء القلوب
المق�ساة .الإن�سان ُ
ّ
الرب يعمل بحكمة ،في الوقت الذي يريده ،وبطريق ٍة
الرب :يعرف � ّأن
يتقبل تعاليم
ّ
ّ
ّ
ٍ
أي�ضا من عبادته الأوثان .كلّ
كلّ
م�ؤَقلمة على و�ضع (29-23 :28؛  ،)2 :31ويهتدي � ً
الحد ،كما لو � ّأن المجتمع كان ُيق�سم ما
هذا ُيجبر على العدول عن ر�ؤي ٍة ب�سيط ٍة �إلى هذا ّ
للرب :ح ّتى الذين ّ
عميان وعليهم
"البقية" هم
ي�شكلون
ٌ
بين طغا ٍة مارقين و�ضحايا �أمناء ّ
ّ
�أن يهتدوا! هذا فع ً
ال ما كان يعني �سابقًا ح�ضور ِ�ش�آر ي�شوب بن �أ�شعيا �إلى جانب �أبيه
"البقية منهم ترجع" (.)21 :10
(،)3 :7
ّ

ّ
حدين ،هما كخال�ص ٍة في � ٍآن لكلّ الق�سم ال ّأول من
ي�شكل ف  34و35
مخرجا ذا َّ
ً
ال�سفر ولل�شعبة الثالثة الكبرىّ .
ثم
ي�شكل الف�صالن مجموع ًة واحد ًة بوجهها
ال�سلبيّ ،
ّ
إيجابي.
بوجهها ال
ّ
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"�ضد �أدوم" فح�سب ،بل لحكم
مكر ً�سا للحكم
ّ
بعك�س ما كُ تب ً
غالبا ،لي�س ف ّ 34
الكوني ،كما
البعد
ّ
الرب "على جميع الأمم" (�آ  ،)2ينزل عليها العقابّ � .إن الحدث ذا ُ
ّ
حقيقي ٍة للعالم
إعالن لنهاي ٍة
مر ًة �أخرىٌ � ،
في  23 :14-1 :13وفي ف  ،24هو � ً
ّ
أي�ضاّ ،
الن�صين ،تنوب �أدوم عن بابل كعا�صمة:
الوثني بمجموعه .مع هذا ومع فارق هذين ّ
ّ
مبدئيا على مدينة ،ولي�س
ينطبق
ة
ي
البر
بالحيوانات
أبد
ل
ا
إلى
�
الم�سكونة
الخرائب
تكرير
ّّ
ًّ
على ٍ
قو ٍة عظمى لعبتها بابل :لي�س هو �إ ّال
بلد بكامله .مع هذا ،لم تلعب �أدوم مطلقًا دور ّ
بحجم متوا�ضع.
تبد ٌل �أخير،
ّ
ٍ
ال�شرير يقابله ،في ف � ،35إنت�صار �صهيون ،في �إطارٍ من الفرح
الويل
النهائي للعالم ّ
ّ
الكبير .في الف�صل ال�سابق ( ،)34كان "�سقوط �أوراق الكرم والتين" ( آ�  )4وخرائب �أدوم
فتخ�ضر
"تكون م�سك ًنا للثعالب" (�آ  .)13هنا ،بالعك�س ،تجري الأنهار في ال�صحراء
ّ
الكوني يقابل
(�آ  ،)7-6 ،1وحيث ي�سكن بنات �آوى ي�صبح حديقة (�آ  .)7هذا االنقالب
ّ
الطبيعية ُت�شفى ( آ�  .)6-5يحدث هذا
قوة (�آ  ،)4-3والعلل
ّ
يتحول ّ
تبدل فريق :ال�ضعف ّ
ّ
الرب" (�آ 10؛ .)27 :1
بمجيء اهلل نف�سه (�آ  4و ،)8ولكن � ً
أي�ضا برجوع "الذين فداهم ّ
يحدد َمن هم �أولئك النا�سَّ :
اليهودية في ال�شتات،
يفكر بالجماعات
الن�ص ال ّ
نقول � ّإن ّ
ّ
بقي ٌة من كلّ
نن�سين �أ ّنه ،في ال�شعبة الكبرى حول نهاية �
ولكن ال
ّ
َّ
ال�شر ،هنالك ّ
أمبراطورية ّ
بلوغ لجميع الوعود� :إ ّنها تعلن ما
� ّأم ٍة هي مخ َّل�ص ٌة من الطغيان .هذه اللوحة هي كنقطة ٍ
�سيو�سع به في ف .55-40
ّ

ثالثًا :في قلب ال�سفر :الملك الأمين (�أ�ش )39-36

تهديد �أور�شليم بالموت وتحريرها �إزاء � ّأ�شور (ف )37-36
حزقيا المميت و�شفا�ؤه (ف )38
مر�ض
ّ
حزقيا ()20-10 :38
ن�شيد
ّ

البابليين �إلى �أور�شليم (ف )39
وفد من
ٌ
ّ

المحوري من ال�سفر (ال�شعبة الرابعة) التي تحدث
حزقيا الق�سم
ت�شغل الق�ص�ص حول
ّ
ّ
وري (ف  ،)37-36وتكتمل
المرور ما بين منحدريه :تبد�أ الق�ص�ص مع التهديد ال ّأ�ش ّ
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البابلي �إلى �أور�شليم و�إعالن النفي الكبير (ف  .)39ما بين االثنين ،وفي قلب
مع الوفد
ّ
المحورية ،نقر�أ تاريخ مر�ض الملك المميت و�شفاءه (ف .)38
ال�شعبة
ّ

التقريري (29
حزقيا
النقطة الم�شتركة ال�صغرى الثالث بين ال�شعب هي عمل
ّ
ّ
�سمي في ال�سفر ،ما عدا في عنوانه
�إ�شارة) ،في حين � ّأن ذاك الملك لم يكن بعد قد ّ
وجهه �إليه موفدو ملك � ّأ�شور
( .)1 :1في
ّ
أ�ساوية للتخطير الأخير الذي ّ
المقدمة الم� ّ
ٍ
موقف عجيب .في المكان نف�سه حيث �أبوه �آحاز
حزقيا عن
(ف  ،)37-36يبرهن
ّ
الرب ("قرب قناة البركة العليا،
النبي ولم يكن له ثق ٌة تجاه ّ
كان قد رف�ض �أن ي�صغي �إلى ّ
يتوجه
الق�صار"3 :7 ،؛  ،)2 :36يختار
في طريق حقل ّ
النبي �أن ّ
ّ
حزقيا العك�س :ي�س�أل ّ
تتكرر حين ُير�سل ملك � ّأ�شور ر�س ً
ال �آخرين:
�إلى ّ
الرب ب�صالة (ّ .)4-1 :37
ق�ص ٌة �شبيه ٌة ّ
أي�ضا ،حين
ي�صعد
الرب لنجدته ( .)20-14 :37كذلك � ً
حزقيا �إلى الهيكل ،ويدعو ّ
ّ
الرب ( .)3-2 :38بعدما ُ�شفي من
م�صاب
يعلم الملك �أ ّنه
ٍ
ٌ
يتوجه �إلى ّ
بمر�ض مميتّ ،
النبي �أ�شعيا ب� ّأن بابل �ست�أتي
مر�ضه ،يقول ن�شيد �شكر (ً � .)20-9 :38
أخيرا ،حين يعلمه ّ
الرب.
البع�ض من ُ�صلبه ،تبقى ر ّدة
يوما و َتنهب مقتنيات بيته وتجلو
َ
إيجابي ًة تجاه ّ
ً
حزقيا � ّ
ّ
بت�شامخ
وريين ،ذوي الخطب الملأى
باالخت�صارّ � ،إن
ٍ
حزقيا هو في � ٍآن نقي�ض �آحاز وال ّأ�ش ّ
ّ
ٍ
م�صاب بمر�ض العظمة.
إيجابية .كان �أ�شعيا قد �أعلن عن
حزقيا هو ملك يهوذا الوحيد
� ّإن
َّ
المقدم ب�صور ٍة � ّ
ّ
ٍ
الحق والعدل (6-5 :9؛ 5-1 :11؛
يهمه
مرتبط
رئي�س من ن�سل داود
مجيء ٍ
ّ
ّ
بالربّ ،
جزئيا هذا الو�صف ،ولك ّنه ال يزال ينتمي �إلى ع�صر
حزقيا
5 :16؛ رج  .)1 :32يوافق
ّ
ًّ
النبي ،فلي�س هو �إذًا َمن يجب �أن يملك "في ذلك اليوم" في العالم الجديد .لي�س هو
ّ
أهم ّية التي ي�أخذها في
ل
ا
فح�سب.
�صورته
هو
بل
،
النبي
ينتظره
الذي
المثالي
الملك
ّ
ّ
ّ
يكون
ال�شعبة
تخول القارئ �أن ّ
الو�سطية من ال�سفر ،مبا�شر ًة قبل زمن تعزية �صهيونّ ،
ّ
فكر ًة �أو�ضح عن الم�سيح ،بدون �أن يذوب فيه.
حزقيا ،وانك�سار العجيب للمحتلّ وقتل ملك
وريين �إلى
� ّإن تاريخ
َ
الوفدين ال ّأ�ش َّ
ّ
ٍ
لعهد الحق .قبل
� ّأ�شور (ف  )37-36ي�ستبق على طريقته االنقالب الكبير المعلن
ب�شريا على ّ
فك خناقها على
تقاوم
بابل و�
ال�شر� ،أجبر ّ
قوة � ّأ�شور التي ال َ
ّ
ًّ
الرب ّ
أمبراطورية ّ
النبي في �ش�أنه ( )35-22 :37يمكن �أن ُيقر�أ كت�صويرٍ
�صهيون .الكالم الكبير الذي قاله ّ

38

أدبية
�سفر �أ�شعيا،
كاتدرائي ٌة � ّ
ّ

ب�سيد العالم الذي يريد �أن ي�سحق �أور�شليم .في عباراته الأولى،
م�سبقٍ لما �سيح�صل ّ
الرب ،و�صهيون
�سيخ�ضعها ّ
يتكون المقال حول التعار�ض ما بين ّ
ّ
القوة المت�شامخة التي ُ
ّ
بالبقية
قة
ل
المتع
الوعود
ت
تثب
مقا�صد
هذا
في
نرى
الم�ستقبل.
لها
ن
ؤم
�
وي
يحميها
التي
ّ
ّ
ّ
الناجية على جبل �صهيون:
31
ويخرجون ثمرهم
ذر ّية يهوذا يغر�سون جذورهم في الأر�ضُ ،
يعود الناجون من ّ
من فوق.
32
الرب
البقية ،ومن جبل �صهيون يخرج الناجون .غيرة
ّ
فمن �أور�شليم تخرج ّ
القدير تفعل ذلك.

� ّإن نهاية الـ �آ  32هي مماثل ٌة لنهاية  ،6 :9في ختام ٍ
ٍ
مثالي؛ ينتهي حديث
بملك
وعد
ّ
�أ�شعيا في ف  37بالطريقة نف�سها ،مع ذكر "داود" .يظهر �إذًا ثاب ًتا � ّأن خال�ص �صهيون
ٌ
أي�ضا .)4 :37
بقية (�أنظر � ً
ملكي ٍة وبوجود ّ
مرتبط في � ٍآن ب�صور ٍة ّ

ٌ
تماثل ما
حزقيا و�شفائه العجيب .هنالك
الق�صة الثابتة ،في ف  ،38تخبر بمر�ض
ّ
ّ
ُ
ِ
تهديدا
ا
يجابه
أن
�
عليهما
ها
ك
ل
م
كما
ف�صهيون
ي�سبقه:
الذي
والتاريخ
التاريخ
هذا
بين
ُ
ً
َ
َ
الن�ص
بالرب الذي يخ ّل�صهما .التوازي
بالموت ،ولك ّنهما ُيظهران ثقتهما
ٌ
ّ
مكتوب في ّ
أيت دموعك .وها
نف�سه ،حين ُي َك َّلف �أ�شعيا ب�أن يقول للملك:
"�سمعت �صالتك ،ور� ُ
ُ
�أنا �أطيل � ّأيامك خم�س ع�شرة �سنة ،و�أنقذك من يد ملك � ّأ�شور ،و�أحمي هذه المدينة"
وري ُ
بطل منذ نهاية ف !37
(�آ  .)6-5هذا الإعالن هو
مفاجئ �إذ � ّإن التهديد ال ّأ�ش ّ
ٌ
"الرب في
الرب لأ ّنه انتزعه من الموت:
حزقيا في الن�شيد حيث يحمد
كذلك يعلن
ّ
ّ
ّ
حزقيا نف�سه ،الت�أكيد "�سيحيون" في �صيغة
قربه� :سيحيون (�( ")yiḥyûآ )16؛ ف�أبعد من
ّ
حزقيا المميت
وري .يم ّثل مر�ض
الجمع يق�صد �ساكني �أور�شليم
َّ
المهددين بالجي�ش ال ّأ�ش ّ
ّ
تماما في و�سط
تاريخ �شعب
و�شفا�ؤه
َ
ّ
الرب ،مو�ضوع ال�سفر ك ّله .الحادثة موجود ٌة ً
ال�سفر ،وذلك ال يمكن �أن يكون �صدفة.
ٍ
بابلي لأور�شليم (ف  )39مع
ُتخبر الجهة الثابتة من ال�شعبة
ّ
الو�سطية عن زيارة وفد ٍّ
�إعالن �أحداث ال�سنوات �( 587-598آ  .)7-6بات القارئ يعرف � ّأن بابل �ستفر�ض
عدما .ذلك ُيدخل في الق�سم الثاني الكبير
�سيطرتها على العالم ،ولك ّنها الحقًا �ستكون ً
من ال�سفر :عزاء �صهيون.
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رابعًا :المراحل الأولى لعزاء �صهيون (�أ�ش )55 – 40

تتدخل
�إنطالقًا من ف  ،40تترك ر�ؤيا �أ�شعيا الجيل الثامن وتواجه مرحل ًة تالية ،حيث ّ
بالتحديد بابل و�صورة قور�ش .الحديث-البرنامج ال�صغير الوارد في ر�أ�س هذا الق�سم
مر ٍ
ات
الثاني من ال�سفر ي�ضعه تحت عالمة تعزية �شعب ّ
الرب ،المو�ضوع الذي ُ
كرر ّ
�سي َّ
خا�صته وين�شئ العالم
الرب مواعده :هو يعمل
ّ
عد ًة ح ّتى ف  .66الآن ،يح ّقق ّ
ليحرر ّ
ّ
الجديد.
مبنيتان
نظير الق�سم ال ّأول الكبيرُ ،يق�سم الثاني �إلى ثالث ُ�ش َعب .االثنتان الأوليان ّ
خا�صة،
في ثالث ُ�ش َع ٍب �صغيرة ،على مثال ال�سابقات ،بينما الثالثة تفيد عن هند�س ٍة
ّ
حيث جميع العنا�صر تتجاوب حول محورٍ
مكو ٍن من �صعود ال�شعوب �إلى �صهيون
ّ
جداُ .يالحظ
الخا�ص يعطي ف 66-65
(ف  .)62 -60هذا التنظيم
قويا ًّ
ّ
ان�سجاما ًّ
ً
غائب عنه فقط ،بل � ّإن المراجعات
التاريخي للقرن الثامن
�إ�ضاف ًة �إلى ذلك لي�س � ّأن الأفق
ٌ
ّ
أي�ضا .يدفع ذلك �إلى قراءة
�إلى الجيل ال�ساد�س (قور�ش والخروج من بابل) قد اخت َفت � ً
االلهي� ،أو بالتف�ضيل "زمن النهاية" .ال�شعبة
هذه ال�شعبة الأخيرة كنقطة بلوغ العمل
ّ
ُ
وليين (48-12 :40؛ )55-49
ال�سابعة �ستعا َلج لوحدهاّ � ،أما بالن�سبة �إلى االثنتين الأ َ
مقدم ٌة موجزة (.)11-1 :40
فت�سبقها ّ

�أ�ش 11-1 :40

ٍ
بخطاب
مقدم ًة موجز ًة لكلّ الق�سم الثاني من ال�سفرُ .يف َتتح
يعطي هذا
ُ
التمهيد ّ
(�آ ّ )5-1
الرب قا�ص�ص ال�شعب
ي�شكل ُم ْن َب َثقًا عن الخطاب
االفتتاحي ِلـ ّ .20-2 :1
ّ
"البر ّية"
ولكن �سيرته تن ّقت ،فقد حلّ زمن العزاء (�آ .)2-1
المذنب،
ّ
ّ
الرب �سيقطع ّ
�سيتم
بقو ٍة �إلى �أور�شليم (�آ  :)11-9 ،5 ،3يفي بكالمه ( آ� !)8-6
ٍ
ويعود ّ
بكالم �آخرّ ،
كلّ ما وعد به في الق�سم ال ّأول من ال�سفر .يجب قراءة الف�صول التالية في �ضوء تلك
الوعود.
الموا�ضيع التي �س ُتعر�ض ح ّتى ف  :66عزاء
المقدمة
في الوقت نف�سه ،تعلن هذه
ّ
َ
الكوني
أي�ضا االنقالب
�صهيون (�آ 1؛ رج 17-13 :49؛ 12 ،3 :51؛ �إلخ) ،ولكن � ً
ّ
ع�شب ،وكزهر
الكبير (�آ 4؛ رج 20-17 :41؛ 15 :42؛ �إلخ) ،ونهاية "كلّ ب�شرٍ َل ٌ
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الرب ،ويراه جميع الب�شر"
الحقل" (�آ 8-6؛ رج  ،)24-23 :40و"يظهر مجد
ّ
الرب (�آ 11-9؛
تجمع وا�ستقبال
ّ
(�آ 5؛ رج  ،)2-1 :60وجبل �صهيون كمكان ّ
رج .)62 -60

�أ�ش 22 :48-12 :40

الرب ك ّل ّي القدرة ()31-12 :40
ّ
المقدمةّ :

الرب الذي ُير�سل قور�ش
ً -1الأمم والآلهة ال ي�سعها �أن تقاوم ّ
ن�شيد الحمد ()13-10 :42
�سي�سقط
أ�صم و�أعمى منذ ٍ
زمن طويل ،يعي قدرة خال�ص ّ
ً� -2إ�سرائيلُّ � ،
الرب الذي ُ
الأ�صنام ()22 :44-14 :42
ن�شيد الحمد ()23 :44
الرب ينتدب قور�ش و�سيقلب بابل ()19 :48-24 :44
ًّ -3
ن�شيد الحمد ()30-20 :48

الن�ص في 23-10 :42؛ :44
ال�شعبة الخام�سة
المكونة من �أنا�شيد الحمد ت�ؤكّ د ّ
ّ
مقدمته ( ،)31-12 :40يتبعها ثالث
تخول هذه الأنا�شيد معرفة ّ
23؛ ّ .21-20 :48
تو�س ٍ
عات متتالية (9 :42-1 :41؛ 44-14 :42؛ )48-24 :44؛ ّ
تدل هذه الأنا�شيد
ّ
الرب �شعبه من بابل ،كما �أخرجه في
أي�ضا على الو�ضوح ال
� ً
أ�سا�سي لل�شعبة ك ّلهاُ :يخرج ّ
ّ
غابر الزمن من ِم�صر .تلك هي "ال�صنائع الجديدة" ( )19 :43 :9 :42التي يح ّققها.
يرن
الرب عزاء �شعبه؟ في نهاية ال�شعبة ّ
ما هو و�ضع العالم الجديد و�إ�سرائيل حين يعلن ّ
الكلدانيين اهربوا" (20 :48؛ رج .)12 :52
�صراخ" :من �أر�ض بابل اخرجوا ،من
ّ
أمبراطورية ال�شا�سعة�ِ .س َم ُتها في � ٍآن
اليهود لم يعودوا بعد من الجالء .ال تزال بابل مركز ال
ّ
"�سيدة الممالك" (:47
عبادتها الأوثان وت�شامخها� :إ ّنها تعبد بيل و َنبو ()1 :46؛ ُتدعى ّ
وتدعي" :ما من � ٍ
أحد غيري" ( .)10 ،8 :47الذين ي�صنعون الأوثان
5؛ رج ّ ،)19 :13
خ�صو�صا 24-21 :41؛ 17 :42؛ ،)20-9 :44
ب�شر ،ولي�س لها � ّأي �سلطان (�أنظر
ً
والرب حكم على المت�شامخين منذ بدء ال�سفر.
ّ

أي�ضا 14 :43؛ 2-1 :46؛ :47
مقررة (5-1 :47؛ �أنظر � ً
� ّإن نهاية بابل �إذًا ّ
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ّ
ال�سيد
" .)14حكام الأر�ض يكونون كالهباء" ( .)23 :40و�سيل ُة وي ِلهم يكون قور�شّ ،
تحقيق ما �أُعلن عنه في ف 24 ،14-13؟ للحدث
الرب� .ألي�س ذلك
َ
المر�سل من ِقبل ّ
َ
ف (-18 :41
�أبعا ٌد
ن�شف ،وبحيرات المياه ُت َج ّ
خرب الجبال ،والأنهار ُت َ
ّ
كونيةُ :ت َّ
19؛ 16-15 :42؛ 20-19 :43؛  .)27 ،3 :44العالم ُيقلب ر� ًأ�سا على عقب.
كنقي�ض لل ّأول .والباعث على الخلق،
لنظام مختلف ،يظهر
النظام القديم يترك المكان
ٍ
ٍ
الحا�ضر ك ّل ًّيا في هذه ال�صفحات ،يجري في اال ّتجاه نف�سه .وهكذا ،يقع عمل قور�ش
البيبلية" ،خلق" ( )'bārâال يعني "�صنع من ال �شيء":
بموازاة عمل الخلق .في الذاكرة
ّ
جي ًدا ،كما يرويه تك ّ � .1إن
�إ ّنه يعني بالأحرى غلب قوى الخالء ،و�أعطى العالم ً
نظاما ّ
ّ
الرب هو ح ًّقا تتميم ما كان قد �أُعلن في
دك �
ال�شر وتحرير �ضحاياه :برنامج ّ
ّ
أمبراطورية ّ
ٍ
لحدث �أكبر بعد؟ ال
النهائي� ،أم هو �صور ٌة
�شعبة "الكلمات على الأمم" .هل هذا الإتمام
ّ
البت.
يخول ّ
�شيء في ّ
الن�ص ّ

و"الـم َتعب" و"فاقد
المجلو،
أي�ضا على يعقوب�-إ�سرائيل
تحول العالم � ً
ُ
ّ
يجب �أن ي�ؤ ّثر ّ
ا�ستحق م�صيره ( .)28-22 :43يتح ّقق �أ�شعيا �أ ّنه لم يفهم
القدرة" ( .)29 :40ال�شعب
ّ
أي�ضا ال�شعب (:42
بعد �شي ًئا من العمل
االلهي .ي�ضرب العمى المع َلن في ً � 10-9 :6
ّ
ال�شر الذي ُيقرِ ح؟ يظهر �أ ّنه قبل
23 ،20-18 ،16؛ 8 :43؛  .)8 :48ما هو �إذًا ذاك ّ
والرب يجهد بتطمينه ،بالتكرار على م�سمعه �أ ّنه اختاره
نق�ص في الثقة ب�إلهه،
ّ
كلّ �شي ٍء ٌ
عزيز على قلبه ( ،)4 :43و�أ ّنه معه (10 :41؛
(9 ،8 :41؛ 2-1 :44؛ �إلخ) ،وهو ٌ
يمر
 ،)5 :43و�أ ّنه ن�صيره (14-13 :41؛ 3-1 :43؛  .)4-3 :46على �إ�سرائيل �أن ّ
الرب يمحو
من موقف �آحاز غير الم�ؤمن (ف � )7إلى �إيمان
حزقيا (ف ّ .)39-36
ّ
معا�صيه (25 :43؛  ،)22 :44ويدعوه ليكون خادمه (9-8 :41؛ 10 :43؛ :44
"عهدا لل�شعوب
21 ،2-1؛ ' ،ébèdرج " ،)4 :45يقيم العدل في الأر�ض" .جعله
ً
معنى
ونورا للأمم" ( .)7-1 :42هذا التعبير المزدوج يبقى هنا ُل ًّ
ً
غزويا؛ يجد في ما بعد ً
الرب تعني في � ٍآن ال�شعب
ح�س ًّيا �أكثر ،ولكن يمكن المالحظة منذ الآن � ّأن ر�سالة خادم ّ
ّ
الوثنية.
والأمم
ّ
تقريريا في الن�صف
دورا
هوية خادم ّ
تبان لي هنا �ضرورة تحديد ّ
ًّ
الرب الذي يلعب ً
الثاني ك ّله من �سفر �أ�شعيا .في �إطار قراء ٍة متزامنة ،ال يمكن �أن يكون الخادم المغ ّفل
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ن�صو�ص �أخرى ،مختل ًفا عن الخادم يعقوب�/إ�سرائيل الذي يدور
في  4-1 :42وفي
ٍ
مر ٍ
هم ًة بالن�سبة �إلى
ات ّ
عد ًة انطالقًا من  .8 :41نقر أ� في ّ � 5 :49أن للخادم َم ّ
الكالم عليه ّ
�إ�سرائيل (�أنظر �آ 5؛  ،)6 :42و�أ ّنه ال يختلط به بب�ساطة .من ناحي ٍة �أخرى ،ال�شخ�ص نف�سه
"البار ،حافظ ال�شريعة" في  .11 :53يمكن التوفيق بين هذه المعطيات
يدعى ،ṣaddîq
ّ
نوعي"� ،أي مع فريقٍ
إ�سرائيليين الأمينين
خا�ص من ال
المختلفة بمماهاته مع "�إ�سرائيل
ٍّ
ّ
ّ
أي�ضا على كلّ �إ�سرائيلي ٍ
دائما في عماه ،لي�س هو بعد
للعهد �أو � ً
مهتد .وال�شعب ،المنغلق ً
ٍّ
مدعو لأن ي�صحبه.
الرب ،ولك ّنه
خادم ّ
ٌّ
جديدا ،كما في زمن مو�سى (20 :48؛
خروجا
مدعو ليحيا
المبا�شر� ،إ�سرائيل
في
َ
ً
ً
ٌّ
بالقوة لنير بابل؟
طوعا �أو
الم َ
خ�ضعة ً
رج  .)17-16 :43ولكن ما هو م�صير الأمم ُ
ّ
الرب الإل َه الواحد .نقر أ� في ف :45
فالناجون منهم
مدعوون ليروا في ّ
ّ
22
إلي َتخ ُل�صوا ،يا جميع �شعوب الأر�ض! ف�أنا �أنا اهلل وال � َآخر.
تعا َلوا � َّ

أق�سمت �صادقًاِ :
فمن فمي يخرج ال�صدق ،وكلم ٌة منه ال ترجع.
 23بذاتي �
ُ

�ستنحني لي كلّ ركبة ،وبي �سيح ِلف كلّ ل�سان:
24
والقوة.
بالرب وحده العدل
ويقال:
ّ
ُ
ّ

الأمم ت ّتحد ب�إ�سرائيل وب�إلهه ،ولك ّنها ت�سير بالقيود وتحمل مقتنياتها (،14 :45
 .)24-20ذاك يوافق ما كان قد �أُعلن في 2-1 :14؛ فعبادة الأوثان تظهر مرتبط ًة
البابلية مذكورة ( .)1 :46حين ينهار النظام
البابلية؛ في كلّ حال ،الديانات
بال�سيطرة
ّ
ّ
المحرر ،في كلّ حال ،في العالم
الرب
ال
�سيح َتفل بعمل ّ
إمبريالي ،تختفي عبادة الأوثانُ .
ّ
ّ
ك ّله (.)13-10 :42

�أ�ش 55-49
المقدمة :ر�سالة الخادم وفرح العودة ()12-1 :49
ّ
ن�شيد حمد ()13 :49
تتقبل وعو ًدا ()8 :52-14 :49
ً� – 1صهيون ،التي ّ
تظن �أ ّنها متروكةّ ،
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عالق ٌة م�ؤكّ د ٌة من جديد� ،أبناء عديدون ،تكريم الأمم لها� .إنقالب نظام العالم لفائدتها.
الرب لكي يملك ن�شيد حمد (1-9 :52؛ �صدى ِلـ)11-1 :40
حر ّية ،رجوع ّ
ّ
ليبرر الكثيرين ()12 :53-13 :52
ً – 2خادم ّ
الرب يموت ويقوم ّ
ً� – 3صهيون ،المتروكة ،ب�إمكانها �أن تفرح ()8 :55-1 :54

تحية �إكرام ل ّأم ٍة غير
�أبناء عديدون ،عالق ٌة م�ؤكّ د ٌة من جديد ،الق�ضاء على الأعداءّ ،
معروفة ،غفران

الخاتمة :فعاليّة كلمة اهلل (13-9 :55؛ �صدى لِـ)8-6 :40

البر ّية (رج  ،)11-9 :49مع االمتحان .ترك
بعد الخروج ي�أتي زمن الم�سيرة في ّ
المجلوون بابل ،ولك ّنهم لم ي�صلوا بعد �إلى �أور�شليم .مع هذا ،في هذه ال�شعبة الجديدة،
ّ
كلٍّ
المجلوين.
على
ولي�س
�صهيون،
على
،
قبل
االنتباه،
يركَّ ز
ّ

ترنيمي في �آ  .13لقد
مقدمة نجد �شهادة الخادم ( )12-1 :49مع تركيزٍ
بمثابة ّ
ٍّ
ثم ي�أتي في الختام
ّ
قدم ّ
الرب للقارئ خادمه والر�سالة التي انتدبه اليها (ّ ،)9-1 :42
الوثنية
يتوجه الخادم �إلى "الجزر" (�آ � ،)1أي �إلى الأمم
ن�شيد الـ �آ  .13-10هنا (ّ )49
ّ
الرب (�آ ،)5
�ضحايا بابل ،وي�ؤكّ د الر�سالتين اللتين ت�س ّلمهما :ر ّد يعقوب�-إ�سرائيل �إلى ّ
"نورا للأمم" (�آ  .)6الر�سالة الأولى توافق "فتح العيون العمياء" ()7 :42؛ الثانية
ويكون ً
الرب؛ العالم الجديد الذي
ال َّ
تو�ضح �إ ّال في ف  .60لقد �سمع الخادم ما كان يطلبه منه ّ
الرب يعني في � ٍآن �إ�سرائيل والأمم.
يريده ّ

تمتد من � 14 :49إلى
ال�شعبة ال�صغرى ،ويختمها ن�شيد حمد (ّ ،)12-9 :52
الرب ون�سيني
الن�ص يريد �أن يجيب على قول �صهيون" :تركني
ّ
 .8 :52مجموع ّ
ٍ
أبدا فح�سب،
الرب من
ال�سيد" ( .)14 :49ال ي�ؤكّ د
جديد �أ ّنه لن ين�سى �أور�شليم � ً
ّ
ّ
تاليا كلّ ما �سيعمله ل�صالحها� :سيجمع بينها الم�ش ّتتين ويعيد �ساكنيها (:49
بل يعلن ً
)21-16؛ يعيد بنيها من الأمم ،وملوكها (الأمم) ي�أتون ،و"على وجوههم ي�سجدون"
ٍ
"كعدن"
لها ()23-22 :49؛ يقلب نظام العالم ()3-2 :50؛ يجعل قفار �صهيون
()3 :51؛ يزيل العالم القديم ()8-4 :51؛ ي�أخذ ك�أ�س غ�ضبه ويجعلها في يد "معذّ بي"
مب�شرين
أخيرا ُير�سل ّ
حر ّيته ()6-1 :52؛ � ً
المدينة ()23-17 :51؛ يعيد �إلى ال�شعب ّ
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يثبت الوعود المقطوعة
يقولون (ل�صهيون)" :قد ملك �إلهك" ( .)8-7 :52كلّ ذلك ّ
في الق�سم ال ّأول من ال�سفر .في و�سط هذه المجموعة ال�صغيرة ،هنالك �شهاد ٌة جديد ٌة
تقبل عطايا الإ�صغاء
لخادم
ّ
الرب ( ،)11-4 :50المو�صوف كتلميذه الكامل؛ لقد ّ
نف�سه
وي�صيب
المدمر بالمحنة.
يخوله تعزية المنهوك� ،أي �إ�سرائيل
َ
ُ
ّ
والتك ّلم ،ما ّ
الخادم َ
ٌ
أ�سا�سي ٍة ب�إلهه الذي �سينقذه.
يتقبله بدون مقاومة ،بثق ٍة � ّ
�شكل من اال�ضطهادّ ،

الرب في ما ا ُّتفق على ت�سميته "الق�صيدة الرابعة" (-13 :52
يثبته ّ
ما يقوله الخادم ّ
الرب يم ّثل �إ�سرائيل التائب.
 .)12 :53ال�شعبة ال�صغرى مهدا ٌة له بكاملها .نذكّ ر � ّأن خادم ّ
تبديل خارق� ،سيذهل الملوك �أنف�سهم :ال �شكل له فننظر �إليه،
الرب ب�ش�أنه على
ٍ
يتك ّلم ّ
الرب
محتقَر ،م�سحوقٌ بالآالم� .إنقطع من �أر�ض الأحياءُ ،و�ضع مع الأ�شرار قبره،
ولكن ّ
ّ
حزقيا الذي �ضربه المر�ض المميت،
"�سيطيل � ّأيامه" ( .)10 :53يوافق هذا العيد م�صير
ّ
حزقيا ،الملك الذي و�ضع
الرب � ّأيامه "خم�س ع�شرة �سنة" (ف  .)38كان
ولكن �أطال ّ
ّ
الرب ،يعلن عن الخادم الأمين ،وال�شاهد العجيب هلل.
ثقته في ّ
يعبر
"الن�شيد الرابع" نف�سه
يت�ضمن� ،إلى جانب �شهادة ّ
ّ
الرب لخادمه� ،شهاد َة فريقٍ ّ
عن نف�سه بوا�سطة �صيغة "نحن" ( .)6-1 :53يخبر الفريق عن اهتدائه بالذات :كان
م�ضروب من اهلل ب�سبب خطيئته ،لك ّنه يعرف الآن براءته� .إ ّنه
يح�سب � ّأن الخادم مذنب،
ٌ
حرا �أن ُي�سحق بالأوجاع
الـ"نحن" َمن هو خاطئ؛ � ّأما بالن�سبة �إلى الخادم ،فقد ر�ضي ًّ
مر ٍ
عد ًة في ال�سفر؛ فمنذ ُ ،9 :1ع ّبر عنه بالبقعة
ات ّ
بدله! فهذا الـ"نحن" قد ُع ّبر عنه ّ
الفقيرة المهانة في �صهيون.
الرب"ُ .ولد له "ولد" ( .)5 :9الفريق
يت�شجع لي�سلك "في نور
في  ،5 :2كان
ّ
ّ
ٍ
بعيدا" (.)13 :17
�ضحية
هو
�شعوب �شا�سعة ،ولكن على هذه الأخيرة �أن "تهرب ً
ّ
الرب و"خال�صه" (9 :25؛
في �صالته ،يقول اهلل رجاءه (� .)2 :33سيفرح بتحرير ّ
الرب
و�سيحتفل بملكوت ّ
 .)1 :26عيناه �ستريان �صهيون" ،مدينة �أعياده" (ُ ،)20 :33
بقية �إ�سرائيل ،الراجعين
زمن
( .)22 :33باالخت�صار ،الـ"نحن" يتك ّلم منذ ٍ
ٍ
طويل با�سم ّ
البقية الخاطئة ،غير الم�ؤمنة ،عليها �أن "ترجع �إلى اهلل القدير" (:10
من الكارثة .تلك ّ
الـمروى في .6-1 :53
 .)21وهذا هو تغيير الموقف ُ
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� ّإن ال�شعبة ال�صغيرة الثالثة ( )8 :55-1 :54هي نظير ال�شعبة ال�صغرى -14 :49
ٍ
جديد �إلى �صهيون التي تظهر كامر�أ ٍة "مهجورة"
النبي من
 .12 :52في الواقعّ ،
يتوجه ّ
يب�شرها �أ ّنها �ستكون � ًّأما لبنين كثيرين و� ّأن المدينة
مر ًة �أخرىّ ،
(1 :54؛ رج ّ .)14 :49
جدا ب�ساكنيها (4-1 :54؛ رج )21-14 :49؛ يعيد ت�أكيد العهد (:54
�ست�ضيق ًّ
10-5؛ رج  ،)16-15 :49والعدل ،ونهاية الظلم (10-11 :54؛ رج ،8-1 :51
.)23-17
عهدا
الرب �إلى وليم ٍة عارم ٍة "جميع العطا�ش" (،)5-1 :55
ً
عار�ضا عليهم ً
ثم يدعو ّ
ّ
أبديا معهم (� ،berît 'ôlāmآ )3؛ يمكننا �أن نفهم من هذا المقطع في ّ
خط الإعالن عن
� ًّ
النبي �إلى البحث عن
الم�أدبة لجميع ال�شعوب على الجبل في ً � .8-6 :25
أخيرا ،يدعو ّ
غني بالغفران (بالرحمة) (ف .)55
ّ
الرب و�إلى تبديل الحياة ،لأ ّنه ٌّ

فاعلية :هو يفي بوعوده.
الرب ال تبقى بدون
وتقول خاتمة ّ � 13-9 :55إن كلمة ّ
ّ
ومقدمة الق�سم الثاني ك ّله من ال�سفر ( ،)11 :40مع مو�ضوع الكلمة
هذا الفعل يتوافق
ّ
حرره
ال ّ
إلهية نف�سه .في ختام ف  ،55عرفت الوعود بدء تحقيقها ،ل ّأن �إ�سرائيل الآن قد ّ
أي�ضا في حكم المجيء.
قور�ش،
ولكن الملء الموعود يبقى � ً
ّ
خام�سا :ر�ؤيا �أ�شعيا الأخيرة (�أ�ش )66-56
ً

�أ  -الهيكل ،بيت �صال ٍة لجميع ال�شعوب ()8-1 :56
قا�ضون ()13 :57-9 :56
�سي َ
وعباد الأ�صنام ُ
ب  -الر�ؤ�ساء الأ�شرار ّ

الرب مرتفع ،ولك ّنه �إلى جانب الإن�سان المن�سحق ()21-14 :57
ت  -بيت ّ
الرب ال ي�ستجيب �صالة �شعبه طالما يبقى خاط ًئا (ف )58
ث-
ّ
إقرار بالخطيئة (�15-1 :59أ)
ج-
ليتورجيا توبة� :شكوى و� ٌ
ّ
�ضد �أعدائه (15 :59ب)20-
الرب ّ
ح  -ذراع ّ
وافد ال�شعوب �إلى �صهيون (الف�صل )60
خ َ -ت ُ

� - Xإعادة بناء �صهيون في و�سط ال�شعوب (ف )61
وافد ال�شعوب �إلى �صهيون (الف�صل )62
خ‘ َ -ت ُ
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�ضد �أعدائه ()6-1 :63
الرب ّ
ح‘  -ذراع ّ

إقرار و�شفاعة ()11 :64-7 :63
ج‘ -
ليتورجيا توبة� :شكوى و� ٌ
ّ

خدامه (الف�صل )65
ث‘  -ال�شعب العا�صي يعار�ض،
الرب ي�ستجيب �صالة ّ
ولكن ّ
ّ
مدافع عن الفقير ()6-1 :66
الرب وهو
ت‘  -ال�سماء هي عر�ش ّ
ٌ

قا�ضون ()17-7 :66
�سي َ
عباد الأ�صنام ُ
ب‘ � -صهيون ت�صبح � ًّأما ل ّأم ٍة كاملةّ ،

الرب ()24-18 :66
�أ‘ -
تجمع كلّ الأمم ،ي�أتون ليروا مجد ّ
ّ
المحورية وتم ّثل نقطة الو�صول لل�سفر ك ّله.
تتميز بهند�ستها
ّ
هذه ال�شعبة الأخيرة ّ
ا�ستمروا من الأمم،
ال�شر اختف َتا ،والذين
لقد قُطعت مرحل ٌة تقريرية :بابل و�
ّ
ّ
أمبراطورية ّ
العدو الأخير ،فهو مو�ضوع
الرب؛ � ّأما �أدوم ،ال�شعب
ليكرموا ّ
ّ
ي�صعدون �إلى �أور�شليم ّ
معلن في  .17-5 :34مع هذا ،تبقى �صعوبة:
دموية ( ،)6-1 :63كما هو
مذبح ٍة
ٌ
ّ
أخيرا في داخل
ر�ؤ�ساء �إ�سرائيل هم
ٌ
�سيجري ّ
كالب مفتر�س ٌة وعابدو �أوثانُ .
الرب فر ًزا � ً
إ�سرائيلي ذاته ،لي�صالح الفقراء الذين ي�ضعون فيه ثقتهم.
ال�شعب ال
ّ

المنورة (ف  60و ،)61وفي ن�صف
في و�سط الر�ؤيا ،ت�صعد ال�شعوب �إلى �صهيون
َّ
الدرب ي�ضيء �صوت �إعادة بناء المدينة ،تخدمها ال�شعوب (ف  .)61من جه َتي المحور
لي لل�شعوب
مرتين؛ لي�س هنالك
جدا
الو�سطي ،الم�شهد نف�سه
َّ
الب�صري ًّ
ّ
ٌ
المقدم ّ
ّ
تكريم � ّأو ٌّ
ٍ
تكريم ثان بعد ذاك الحدث ،ولكن حرك ٌة وحيد ٌة لل�شعوب.
ثم
ٌ
قبل انت�صار �صهيونّ ،
الزمني :ر�ؤيا �أ�شعيا
�شكل من الترتيب
بتعابير �أخرى ،يجب �أ ّال ُيرى في ف ُّ � 66-56أي
ٍ
ّ
ٍ
ٍ
أر�ض
تكميلي ٍة عديدة .للكالم على
لوحات
الأخيرة تنعك�س في
�سماوات جديد ٍة و� ٍ
ّ
وقائع عديد ٍة مداورةً.
الرب (17 :56؛  ،)22 :66يجب �إظهار
جديد ٍة يخلقها ّ
َ

الو�سطي للف�صل  61يجعل منه العن�صر المفتاح لل�شعبة الأخيرة� ،إذًا لل�سفر
الو�ضع
ّ
تحريري.
وعمل
�سر ّي ٌة تتك ّلم ب�صيغة "�أنا" ،ت�شهد لر�سالة كلم ٍة
ك ّله .هنالك
ٍ
ّ
ّ
�شخ�صي ٌة ّ
تقبل الروح () rûaḥ
نبيا مغ ّفال ،لأ ّنه َّ
َمن يمكن �أن يكون؟ �شارحون عديدون يرون فيه ًّ
�سار ًة للفقراء� .آخرون يظ ّنون � ّأن بو�سعهم �أن يعرفوا فيه ً
ملكا،
وعليه �أن يعلن ب�شرى ّ
�سيا�سيا :تحرير الأ�سرى� ،إعادة اعتبار حزانى
دورا
تقبل الم�سحة وعليه �أن يلعب ً
لأ ّنه ّ
ًّ
�صهيون .الرابط ما بين الم�سحة وهبة الروح يجعلنا ّ
نفكر ب�أكثر تحديد ،بتعيين داود:
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حين �أعطاه �صموئيل الم�سحة �ص ّلى عليه الروح (� 1صم  .)13 :16وال � ٌّأي من َ
هذين
تمدد
النبوي
البعدين
َ
والملكي يمكن �أ ّال ي�ؤخذ باالعتبار .من ناحي ٍة �أخرى ،ال�شهادة ِّ
ّ
ّ
وعما قاله
ما كان ّ
الرب يقول عن خادمه في ( 9-1 :42هبة الروح ور�سالة التحرير) ّ
أي�ضا �صورة الخادم ،محور
الخادم نف�سه في  .9-1 :49القارئ
المتنبه يعرف �إذًا هنا � ً
ّ
�إ�سرائيل الأمين.
ح�سب  ،13 :52عليه (الخادم) �أن يتعالى ،ويرتفع ويت�سامى .هاكه في جبل �صهيون،
عليه �أن "يثبت في ر�أ�س الجبال ،ويرتفع فوق التالل ،بينما �إليه تتوافد جميع الأمم"
والمتجرد بامتياز ،يمار�س دور حكومة ،مح ِّققًا ما كان معل ًنا
( .)2 :2هو الفريق الأمين
ّ
عنه في �إر  .26يجد الوعدان الكبيران ال ّأوالن في ال�سفر هنا �إكمالهما .يجري ال�شيء
الملكية (6-1 :9؛ 11 :11؛ 5-4 :16؛ 1 :23؛  .)14 :7في
نف�سه على المواعيد
ّ
�صدى �آخر:
الواقع ،ي�ستطيع القارئ �أن يعرف في الخطاب ب�صيغة "�أنا :في ً 3-1 :61
أي�ضا ،من حلول الروح
الأمير
ي�سى يمكن �أن يكون الم�ستفيد ،هو � ً
ّ
المتحدر من جذر ّ
يخوله ممار�سة اال�ستقامة ل�صالح الب�ؤ�ساء ()5-1 :11؛ داود نف�سه
( )rûaḥالذي قد ّ
ٌ
(الرب) في  .35 :37ال�شخ�ص الآخر الوحيد في ال�سفر الذي
مو�صوف كَ ـ"خادم"
ّ
الرب ( .)1 :45ال ينق�ص �إ ّال �صورة
المحرر
قدو�س،
يتقبل الم�سحة هو ّ
المر�سل من قبل ّ
َ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
المثاليتان تجعالن
وتقواه
فثقته
هذا،
مع
بالمقطع؛
ة
مبا�شر
ة
عالق
بدون
العالية،
ا
حزقي
ّ
ّ
الرب .بنظر �أ�شعيا ،في كلّ حال،
قلب
وفق
حاكم
يكون
أن
�
يجب
لما
ة
جميل
ة
�صور
منه
ً
ً
ّ
ٌ
المثالي هو ٌ
ملك ابن داود الذي ي�ضع نف�سه حقيق ًة في خدمة �إلهه و�شعبه ،ح ّتى
الحاكم
ّ
تماما الت�س ّلط ،ومثاله نمرود �أمير بابل.
�إ ّنه يبذل حياته �إذا لزم الأمر (ف  .)53هذا ي�ضا ّد ً

يخول ف  61تكوين فكر ٍة عن العالقة ما بين ِ
الف َرق التي تتعاي�ش في العالم
ّ
ٍ
ٍ
ِ
الرب.
مار�س ال�سلطة من قبل نواة �صغيرة ذات ال�سلوك
المثالي ،هو خادم ّ
الجديدُ .ت َ
ّ
أي�ضا "فقراء �صهيون"
حوالى تلك النواة يوجد "الفقراء" (� ،'anāwîmآ )1
المدعوون � ً
ّ
وتحديدا من
إ�سرائيليون الناجون من المحن الكبرى،
(� ،'abéléy ṣiyyônآ )3؛ ال
ً
ّ
ٍ
"بقية �إ�سرائيل" ،التي �ستعود
ال�سبي؛ ففي
ٍ
النبي عنهم كما عن ّ
ن�صو�ص عديدة يتك ّلم ّ
وتعرف المجد (6-2 :4؛ 23-20 :10؛ 16 ،11 :11؛ 5 :28؛ .)32-31 :37
الفريق نف�سه يتماهى مع "�صهيون"؛ وبدون ٍّ
يعبر نف�سه ب�صيغة "نحن"
�شك هو الذي ّ
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ّ

إ�سرائيليون
خ�صو�صا باهتدائه في � .6-1 :53أولئك ال
(9 :1؛ 5 :2؛ �إلخ) .ويدلي
ً
ّ
الليتورجيين" ،بل كو�سطاء بين
الرب" ( ،)6 :61ال بمعنى "المحتفلين
ُي َ
دعون "كهنة ّ
ّ
الوثنية (9 :61؛
الرب وال�شعوب الأخرى .في حلق ٍة ثالث ٍة توجد الأمم المهتدية من
ّ
ّ
تكبدت
رج 40-2 :2؛ 12 ،10 :11؛ 25-16 :19؛ )7-6 :25؛ هي � ً
أي�ضا ّ
�ضحايا كبرى (ف � .)23-14إ ّنها ال تذوب مع �إ�سرائيل ،ولك ّنها ت�أتي �إلى �صهيون
تجلب لها غناها وقدرة العمل (�آ 6-5؛ رج  .)18 :23ال يقول ف  61ذلك ،ولكن
الرب الذي يمار�س �إلى الأبد
يق�ضي افترا�ضه؛ � ّإن �صهيون
المرممة هكذا هي � ّأو ًال عر�ش ّ
ّ
ملكه على الب�شر (6 :12؛ 23 :24؛ 13 :27؛ ّ � .)22 :33أما ال�شعوب التي بقيت
عابدة �أوثان ،ف�إ ّنها �سوف تقا�سي م�صير بابل التي هي متع ّلق ٌة بها :فيوم انت�صار �إ�سرائيل
أي�ضا "يوم انتقام" (2 :61؛ رج .)24 :1
هو � ً
المكون من ف  ،61يمكن قراءة اللف َتتين ()évocations
من جه ٍة و�أخرى من المحور
ّ

خ�صو�صا توافق ما
الرب (ف  60و .)62الأولى
حج الأمم
لتكرم ّ
ً
�إلى ّ
ّ
الوثنية التي ت�أتي ّ
الرب"� .سكت
تم في
المرجعية �إلى "نور ّ
كان قد �أُعلن في  ،5-2 :2الوعد الذي كان ّ
ّ
الرب (20-19 ،2-60:1؛ )2-1 :62
النبي من ناحية �صهيون
المنورة بح�ضور ّ
َّ
ّ
الخا�ص (،)17-15 ،11 ،7-5 :60
غناهم
ال�شعوب:
حملتها
التي
وبالكنوز
ّ
بنوع ما �سلطة
ولكن � ً
أي�ضا بني المدينة الم�ش ّتتين ( .)9 ،4 :60الخادم الذي يم ّثل ٍ
المحررة
الرب في مدينته ،هو "نور الأمم" (رج 6 :42؛  .)6 :49تلك ال�شعوب
ّ
َّ
للرب ،لي�ست لذلك م�ساوي ًة
من النير
البابلي ومن عبادة الأوثانّ ،
وتقدم ُمذّ اك عبادتها ّ
ّ
نظاما �أدنى ( ،)14 :60وت�ضع نف�سها في خدمة �صهيون (.)9 :60
لإ�سرائيلّ � .إن لها ً
الوثنيين المهتدينّ � .أو ًال الذين يحافظون
يخول تحديد نظام
� ّإن الإطار
الخارجي لل�شعبة ّ
ّ
ّ
الرب ،والذبائح
على �شريعة ال�سبت
ويتم�سكون بالعهد ،ب�إمكانهم �أن يدخلوا في �شعب ّ
ّ
ناح
يقدمونها في الهيكل "مقبول ٌة" مثل ذبائح ال
التي ّ
إ�سرائيليين ()8-1 :56؛ من ٍ
ّ
تبدل تلك
"ي َّتخذوا كهن ًة
والويين" ( .)24-18 :66ال ّ
�آخر ،البع�ض منهم يمكنهم �أن ُ
ّ
بحد ذاتها.
الفردية �شي ًئا في الأنظمة
الحاالت
الخا�صة ب�إ�سرائيل وبالأمم ّ
ّ
ّ
الوثنيين ( ،)14 :60ومن
نورد الدافع �إلى اال�سم الجديد المعطى ل�صهيون من ِقبل
ّ
يتمم وعو ًدا
ِقبل
ّ
الرب ( )2 :62ومتك ّلمين مغ ّفلين ( 4 :62و ،)12-11والذي ِّ
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التبدل الذي عانته المدينة ،في قلب الأر�ض الجديدة.
تعبر عمق ّ
(ِ .)26 :11ج َّدة اال�سم ّ
ب�سي ٍد تجني له ثمرة عملها (� ،)9-8 :62إ ّنها تفيد من االعتبار
لن تعود �صهيون ترتبط ّ
تجددت .هي
المقدمة من الأمم ،ولكن
والهدايا
الرب ّ
ّ
خ�صو�صا ل ّأن عالقتها بالعهد مع ّ
ً
التي كان يقال لها مهجورة ،تدعى الآن "زوجة" (.)4 :62
الوثني
�ضد خ�صومه في العالم
الرب ّ
هناك مقطوعتان ُتظهران العمل العنيف لذراع ّ
ّ
ّ
الم�شكلة من ف 62-60؛ في كلّ
(15 :59ب20-؛  )3-1 :63تحيطان بالنواة
مر ٍة يمار�س نقمة (17 :59 ،nāqām؛ 4 :63؛ 4؛
مرةّ ،
الرب وحده يعمل ،وكلّ ّ
ّ
ال�سخط (18 :59 ،ḥémāh؛  ،)6 ،3 :63تجاه الذين
رج  ،)2 :61تحت عالمة ُّ
أي�ضا 12 :60؛  .)2 :61هي الموقف الم�ضا ّد
الرب (�أنظر � ً
يت�ص ّلبون في معار�ضتهم ّ
ال�سلبي للخال�ص المعطى ل�صهيون (رج .)20 :59
ّ

بقية �إ�سرائيل �أو
مكو ٌن من
الإطار التالي ّ
ليتورجية توب ٍة حيث ِّ
يعبر الـ"نحن" عن ّ
َّ
النبي �إلى ال�شعب
�صهيون (�15-1 :59أ؛  .)11 :64-7 :62في ّ ،8-1 :59
يتوجه ّ
يقر ال�شعب ب�أخطائه
ويوبخه على عنفه ،ب�سببه يت� ّأخر ّ
ّ
الرب عن العمل ل�صالحه؛ عندها ّ
ابتداء من 15 :59بّ � .إن �إقرار �إ�سرائيل
إلهي
ً
(�15-8 :59أ)ّ ،
مما يفتح ًّ
عمليا العمل ال ّ
الذي يعترف ب�صور ٍة عابر ٍة بعماه (�آ  ،)10يوافق الـ"نحن" في ما يتع ّلق بعالقته مع
ٍ
كارتداد
ليتورجيا التوبة الأخرى ()11 :64-7 :63
الخادم في  .6-1 :53تظهر
ّ
أتمه اهلل برحمته ل�صالح بيت �إ�سرائيل (،)14-11 ،7 :62
النبي بما � ّ
�إلى الوراء :يحتفل ّ
أي�ضا )3 :1؛ ما يلي من الف�صل يعيد �صالة ال�شعب
رغم انتفا�ضته (10-8 :63؛ �أنظر � ً
ّ
الت�شكي والإقرار بالخطايا والثقة باهلل ك�أب (رج  ،)2 :1ودعو ٌة
الأثيم ،حيث يختلط
بالرب هو الذي يعرف �أن يعترف
لال�ستغاثة ( .)11 :64-15 :63ال�شعب المخ َّل�ص
ّ
بخطيئته و�أن ي�ضع ثقته فيه.
ق�ضية �صال ٍة غير م�ستجاب ٍة وعبادة.
حول المجموعة الحا�صلة ،نجد مقطوعتين حيث ّ
الرب لماذا ال�صوم الذي يمار�سه ال
ليتورجيا توب ٍة تتبع .ي�س�أل
يح�ضر ف 58
ّ
ال�شعب َّ
ُ
ّ
ٍ
اجتماعي ًة �أقلّ عن ًفا،
ممار�سات
والرب ي�شرح له �أ ّنه ينتظر
إلهي (�آ ،)3
ّ
ّ
يجلب الر�ضى ال ّ
نف�سها ،ولكن بالتمييز
أي�ضا ممار�س ًة ح ّق ًة ل�شريعة ال�سبت .يواجه ف 56
كما � ً
الق�ضي َة َ
ّ
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أي�ضا مختاروه :وحدها �صالتهم
في ال�شعب بين الق�سم الأثيم
الرب ،الذين هم � ً
ّ
وخدام ّ
ٍ
بفارق في
فردو�سي مع َل ٍن في  9-6 :11يتح ّقق لهم ،ولكن
�سالم
ت�ستجاب .وعد
ٍ
ٍّ
الحية ملعونة .بدون ٍّ
الوثنية
إ�سرائيليون الذين تب ّنوا العوائد
�شك هنالك ال
ّ
ّ
ف  ،11تبقى ّ
ال�شر.
( )7-1 :65ويتعاطون عبادة الأوثان كما في �
ّ
أمبراطورية ّ

الرب الرفيع ،الذي ي�سكن
وخارج البنية هنالك مقطعان متوازيان ُيعربان عن و�ضع ّ
مع الإن�سان المن�سحق ويعطيه الغفران ،بينما هو يحكم على الأ�شرار (21-14 :57؛
.)6-1 :66
تبقى �شعبتان �صغريان حيث المقارنات �أقلّ
و�ضوحا .في  ،13 ،52-9 :56يعطي
ً
�ضحية الرعاة العميان ،ال�شرهين مثل الكالب ،ولك ّنه ي�ضرب بق�ساو ٍة
للبار
ّ
الرب ال�سالم ّ
ّ
"ن�سل الفا�سق" ،المت�سامح وعابد الأوثان .المقطوعة الأخرى ( )17-7 :66تعد
�شعبا بكامله ،بينما عابدو الأوثان
كذلك بال�سالم ل�صهيون ،المر�أة العقيمة التي �ستلد ً
َيف َنون.

لوحا � ّأخاذًا لتحقيق جميع الوعود ال�سابقة،
هكذا ،تعر�ض ال�شعبة الأخيرة من ال�سفر ً
في زمن الخال�ص.
الرب حكمه انطالقًا من جبل �صهيون (رج :8
 في و�سط الأر�ض الجديدة ،يمار�س ّ18؛ 26 :12؛ 23 :24؛ 13 :27؛  4 :31و9؛  ،)22-20 :33الذي يجعله
ي�شرق بنوره وعليه يتراءى مجده (.)20-19 ،3-1 :60
للرب ذا مزايا ملوكي ّ ٍة
خادما �أمينًا
�صغير ب�صفته
فريق
 في �صهيون ،يمار�س ال�سلطة ٌّ
ً
ٌ
ونبويّة (3-1 :61؛ رج 26 :1؛ 30 :20؛ 19-1 :42؛ �إلخ) .هنا تتح ّقق
الوعود الملكيّة (6-1 :9؛ 5-1 :1؛  ،)1 :32المتعلّقة بذكرى داود والمرتبطة
بال�صور المعلِنة عن حزقيّا (ف  )39-36وقور�ش (3-2 :41؛ 28-24 :44؛
ّ
الحكام الذين يجهلون التمييز والعنفاء (،)12 -10 :56
4-1 :45؛ �إلخ).
البار ( ،)1 :57وعابدو الأوثان (� ،)11-3 :57أُزيلوا (:57
م�ضطهدو
ِ
ّ
ومتجردة.
مار�س لخدم ٍة متوا�ضع ٍة
13 -12؛ رج  ،)25-24 :1والحكم حاليًّا ي ُ َ
ّ
عام ٍة �أكثر
المتجدد
نقول � إ ّن تقويم �صهيون في قلب العالم
ٌ
ّ
مرتبط بالأمانة ل�شريع ٍة ّ
منه بتقدمة الذبائح.
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 بينما الخط�أة � ُأزيلوا �أو قُهروا بق�ساوة (21-20 :57؛ 15-11 :65؛ :6624 ،17-14 ،6-3؛ رج 28 :1؛ 21-6 :2؛ 24 :5؛ �إلخ) ،ف�إ�سرائيل الملتئم
الرب وخادمه لي�س هو �إالّ "البقيّة" (رج 6-2 :4؛ 13 :6؛
في �صهيون حول
ّ
23-20 :10؛ 16 ،11 :11؛ 5 :28؛ 32-31 :37؛ �أنظر  ،)9 :1العارف
خطيئته (�15-12 :59أ؛ 17 :63؛  ،)8-4 :64التائب (20 :59؛ رج :17
و�صممه (رج 10 :6؛
الـم�شفى من عماه َ
 8-7واهتداء الـ"نحن" في ُ )6-1 :53
18 :29؛ 21-20 :30؛ 5-3 :32؛ 6-5 :35؛ 24-23 ،19-18 :42؛
والم�سامح (10-8 :56؛ رج 18 :30؛ 24 :32؛ 25 :43؛
8 :43؛ ،)8 :48
َ
بتكرارات مختلف ٍة طوال ال�سفر (:1
ٍ
ي�ضا الـ"نحن" الذي يُعبَّر عنه
 .)22 :44هو �أ ً
9؛ �إلخ) .يتكون ال�شعب من بعد من �أ
ٍ
�شخا�ص �أبرار ( ،)21 :60مت�ضامنين (:58
ّ
 ،)10-6متوا�ضعين وفقراء (16-14 :57؛ 3-2 :61؛ 2 :66؛ رج 32 :14؛
14 :41؛  .)1 :49الأ�سماء الجديدة المعطاة له (12 ،4 :62؛ رج )26 :1
مرممة (21 :59؛ 11-10 ،8 :61؛ :62
خيرا ّ
تعبّر هذا التبديل :عالقة العهد �أ ً
عددا
الـمعاد ً
5-4؛ رج 6 :42؛ 16 :51؛ 10-5 :54؛ � .)3 :55إ�سرائيلُ ،
ي�ضم بنين عديدين (9-7 :66؛ رج ،22 :60
كبيرا ّ
�صغيرا ،ي�صبح من جديدٍ �شعبًا ً
ً
وخ�صو�صا الذين عادوا من ال�شتات (9 ،4 :60؛ 20 :66؛
،)4-1
:54
2؛
:9
ً
رج 12 :11؛ 2-1 :14؛ 13-12 :27؛ 7-6 :43؛  .)22 -18 :49يعرف
خيرا بهج ًة �أبديّة ،قوامها الأمن والفي�ض (25-18 :65؛ رج  .)6 :33ذلك
�أ ً
يكون عزاء �صهيون (13 :66؛ رج 24 :1؛ 1 :12؛ 1 :40؛ �إلخ).
ال�شر ،عانت من مذبح ٍة �شا�سعة (12 :60؛
 الأمم الداخلة �إلى الآن في �أمبراطوريّة ّ6-1 :63؛ رج 10-9 :8؛ 26 :14؛ 14-12 :17؛ 6-1 :24؛ �إلخ) لم
الرب (رج  ،)25-21 :19وت�صعد
تُبَ ْد لهذا ،بل البقيّة منها التي
ت�ستمر ،وتعبد ّ
ّ
حج �إلى �صهيون (9-5 :60؛ 10 :62؛ 18 :66؛ رج 4-2 :2؛ 7 :18؛
في ٍّ
المحررة من بابل ومن عبادة الأوثان تبقى مميّز ًة عن
 .)8-6 :25الأمم الناجية
ّ
�إ�سرائيل وخا�ضع ًة له (17-13 ،11-10 :60؛ 6-5 :61؛ رج 2 :14؛ :23
فراد االنتماء �إليه ( ،)8-1 :56و�إن مار�س فيها
 )18 -17حتّى ولو ا�ستطاع �أ ٌ
البع�ض حتّى وظيف ًة كهنوتيّة (.)21 :66

غالبا ك�أ ّنها مو�ضوع ٌة الواحد �إزاء الآخر
جميع وعود الف�صول ال�سابقة ،التي َتظهر ً
ال�شر
يوحدها .النظام القديم ،المحكوم ب�
بدون منطقٍ ّبين ،تجد هنا تحقيقًا ّ
ّ
أمبراطورية ّ
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ٍ
ونهائي
هادئ
لنظام جديد،
نهائيا .يخلي المكان
وعنفها وعبادتها الأوثان ،غُ لب
ٍ
ّ
ّ
كمعاكَ �س ٍة
أبدي 8 :61؛ �أنظر � ً
(الدافع هو العهد ال ّ
أي�ضا  ،)23-22 :66الذي َيظهر ُ
إلهية و�إعادة ت�أهيل المتوا�ضعين.
ّ
تام ٍة له ،تحت عالمة الأمانة للم�شيئة ال ّ

الخاتمة

� ّإن �سفر �أ�شعيا ،كما ّ
يقدمه ي�شوع بن �سيراخ
النبي الكبيرّ .
يدل عنوانه ،هو ر�ؤيا ّ
حزقيا ( .)22 :48وي�ضيف:
كالم�ست�شار "ال�صادق في ر�ؤياه" للملك
ّ
روحية ،ر�أى ال ّأيام الأخيرة
 24بقدر ٍة
ّ
وعزى الناجين في �صهيون.
ّ
25
عما �سيكون من الخفايا
وك�شف ّ
قبل حدوثها ح ّتى �آخر الزمن.

الرائي عن ٍ
قرب وب�صفا ٍء ما لم
النهائي .يالحظ
وهكذا ح ًّقا يظهر �سفر �أ�شعيا في �شكله
ّ
ّ
أ�ساوي الذي يوجد فيه يهوذا و�أور�شليم،
أحد على النظر �إليه مواجهة :الو�ضع الم�
يجر�ؤ � ٌ
ّ
ال�شر ،وعا�صمتها بابل،
الذمة ،بينما �
فري�س ًة للعمى و�
ّ
أ�ضاحي لقاد ٍة عديمي ّ
أمبراطورية ّ
َ
الب�شرية ك ّلها� .إ ّنه يرى ،من بعيد ،م�ستقب ً
الرب في ختام م�أ�سا ٍة
ت�ستعبد
بقوة ّ
ّ
ال م�شرقًاّ ،
عالمات ّبينة،
فظيع ٍة تكون مرحلتها الأولى انت�صار قور�ش على بابل .وهناك في الحال،
ٌ
حزقيا.
وري �أو �شفاء
عمانوئيل،
ُ
وت�ضع�ضع المحتلّ ال ّأ�ش ّ
مثل والدة ّ
ّ
ال يعطي ِ
ق�ص ٍة ّبين ٍة عن الأحداث الآتية .مع هذا ،يفهم القارئ � ّأن عزاء
ال�س ْف ُر � ّأي ّ
محدد،
يمر بم� ٍآ�س �أليم ٍة ،و�أ ّنه �سيح�صل "في ذلك اليوم"� ،أي في
ٍ
م�ستقبل غير ّ
�صهيون ّ
الرب ،ولي�س عمل
قريبا (رج � .)22 :60سيكون ذلك عمل ّ
الممكن مع هذا �أن يكون ً
خا�ضعا ل ّأي �شرط� :إ ّنه م�ؤكّ ٌد بطريق ٍة مطلقة (رج .)22 :28
الب�شر ،وتحقيق الوعود لي�س
ً
فوفق ال�سلوك الذي يتب ّناه يجد كلّ ٍ
فرد نف�سه في
واحد
هام�ش
يبقى على الب�شر
ٌ
ٌ
للت�صرف؛ َ
ّ
ال�شرير
ال�شريرة (رج ،)19-18 :1
ّ
ولكن ال�سلوك ّ
الخير �أو ّ
الجهة ال�صالحة �أو الجهة ّ
أخيرا ،العالم الجديد الذي يجب �أن ي�أتي يظهر
إلهيً � .
لن ي�ؤ ّثر في تحقيق الم�شروع ال ّ
ٍ
جديد بعد "ذلك
تبديل
نهائيا وثاب ًتا "�إلى الأبد" ( .)6 :9 ،‘ad-‘ôlāmلي�س متوق ًّعا � ّأي
ٍ
ًّ
اليوم" .ذلك اليوم ير�سم نهاية التاريخ.
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الرائي :هند�سة ال�سفر
�أ�شعيا
ّ
� ّأوالً :تحت عالمة الدينونة والوعد ()8 :39-2 :1
ً� – 1شفاء يهوذا و�أور�شليم ورجا�ؤهما (ف )12-1
الرب على �إ�سرائيل ()7 :5-2 :1
 – 1حكم ّ

المكون من
افتتاحي :ال�سماء والأر�ض هما �شاهدتان على خطيئة ال�شعب،
حديث
ٌ
ّ
ّ
بنين ثائرين؛ حديث الحكم ذاك ينتهي ب�إنذارٍ �أخير ()20-2 :1
 – 2حدا ٌد ووالدة ()19 ،10-8 :5
بقية �إ�سرائيل ()16 :11-20 :10
ّ –3

ن�شيد الحمد ()6-1 :12

وتحرره (ف )27-12
الوثني
ً� – 2شقاء العالم
ّ
ّ
ال�شر ()23 :14-1 :13
 – 1نهاية بابل عا�صمة مملكة ّ
أمم مختلفة ()18 :23-24 :14
�شقاء � ٍ
ُ –2
ال�شر مع عا�صمتها (ف )24
 – 3نهاية �
ّ
أمبراطورية ّ
� – 4أنا�شيد الحمد ووعو ٌد لإ�سرائيل (ف )27-25
ثم انت�صار �إ�سرائيل ،ويهوذا و�أور�شليم (ف )35-28
ً – 3حدادّ ،
بقية ()6-1 :28
ُ –1
�شقاء �إفرائيم وترميم ّ
�شقاء �أور�شليم وترميمها ()20 :32-7 :28
ُ –2
المدمر وانت�صار �أور�شليم (ف )33
�شقاء
ُ –3
ّ

�شقاء �آدوم وانت�صار و�أور�شليم (ف )35-34
الخاتمةُ :
روائية (ف )39-36
انتقال ٌة
ّ
تهديد �أور�شليم بالموت وتحريرها (ف )37-36
حزقيا و�شفا�ؤه (ف )38
مر�ض
ّ
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من بابل �إلى �أور�شليم (ف )39

ثانيًا :تحت عالمة العزاء (ف )66-40

يعزي �شعبه ()11-1 :40
ّ
الرب ّ
المقدمةّ :

والرب يدعو �إلى تعزيته ()5-1 :40
مطهر،
حديث
ٌ
ّ
افتتاحي� :ضيق ال�شعب ّ
ّ
يعزي �إ�سرائيل ب�إر�سال قور�ش ()22 :48-12 :40
ً – 1الخالق ّ
الرب ك ّل ّي القدرة ()31-12 :40
ّ
المقدمةّ :

الرب الذي ير�سل قور�ش ()9 :42-1 :41
 – 1الأمم والآلهة ال ي�سعها �أن تقاوم ّ
الخال�صية ()22 :44-14 :42
الرب
� – 2إ�سرائيل يعي قدرة ّ
ّ
الرب ير�سل قور�ش و�سيغلب بابل ()19 :48-24 :44
ّ –3
يعزي �صهيون (الف�صول )55-49
الرب ّ
ًّ – 2

المقدمة :ر�سالة الخادم وفرح العودة ()12-1 :49
ّ

تتقبل ر�سالة رجاء ()8 :52-14 :49
� – 1صهيون الظا ّنة نف�سها متروك ٌة ّ
ليبرر الكثيرين ()12 :53-13 :52
 – 2خادم ّ
الرب يموت ويقوم ّ
الرب �إلى الأبد ()8 :55-1 :54
يحبها ّ
 – 3تجديد �صهيون التي ّ

فعالية كلمة اهلل (13-9 :55؛ �صدى ِلـ)8-6 :40
الخاتمةّ :
ً – 3ر�ؤيا العالم الجديد (ف )66-56
�أ – الهيكل ،بيت �صال ٍة لجميع ال�شعوب ()8-1 :56

المركز� :إعادة بناء �صهيون في قلب ال�شعوب (ف )62-60

أر�ض جديدة (25-17 :65؛ �صدى ِلـ)9-6 :11
�سماء جديد ٌة و� ٌ
ٌ

�شعبا ب�إعطاء بنين لأور�شليم (� 14-5 :66صدى ِلـ 2 :1و)1 :40
ّ
يعزي ّ
الرب ً
الرب ()24-18 :66
تجمع كلّ الأمم الذين ي�أتون ليروا مجد ّ
�أ‘– ّ

بع�ض النقاط البارزة
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ق�صتا ٍ
ثم للملك) ،تقول
 – 1هناك �سبعة �أق�سام ،في و�سطها ّ
موت وقيامة (لأور�شليم ّ
في "� ٍ
أمثال" حرك َة ال�سفر ك ّلها .بدء ال�شعبة َ )5-1 :40( 5يفتتح حلقة العزاء،
ٍ
إلهي.
كجواب على بدء ال�شعبة ( ،)20-2 :1التي تفتتح حلقة الغ�ضب ال ّ

يعبر عن
 – 2ال�سفر ينطلق �إجماال ،من �شفاء �أور�شليم
ً
(خ�صو�صا الق�سم  1الذي ّ
مرورا ب�أزمات .ولكن منذ الق�سم ال ّأول،
غ�ضب اهلل) �إلى انت�صارها (الجزء ،)7
ً
مجموع ٌة من الوعود تع ِلن عن الق�سم .7

جميع ال�شعوب
محوري ٌة حول الف�صول  62-60التي ُتظهر
 – 3للق�سم الأخير بني ٌة
َ
ّ
أر�ض م�صالحة ،تلحظ مكا ًنا
�آتي ًة مع هداياها �إلى �أور�شليم
المنورة بمجد اهللٌ � .
ّ
يقدم نف�سه" :روح
لجميع ال�شعوب .في الو�سط (الف�صل ،)61
�سر ٌّي ّ
ٌ
�شخ�ص ّ
أب�شر الم�ساكين ،و�أجبر المنك�سري
الرب م�سحني له� .أر�سلني ل ّ
علي ،ل ّأن ّ
ّ
الرب ّ
ٍ
الرب" المثيرة ،وي�سيطر
"خادم
�صورة
يوافق
،
نبي
ملك
�صوت
ه
ن
�
إ
القلوب."...
ّ
ّ
ّ
البار يبذل حياته من
و.)53
52
50؛
49؛
42؛
على الق�سمين  5و( 6الف�صول
ّ
االفتتاحية (لو  ،)4يرى
("حم ٌل �سيق �إلى الذبح .)"...حين ب�شارته
�أجل الأثمة
َ
ّ
الن�ص ،ويلب�س دور الخادم.
ي�سوع نف�سه في هذا ّ

الختامية
 – 4ما بين الوعود التي ُتعلن اللوحة
ّ
�أ -
ب-
ج-
د-
ﻫ-
و-

�ضحية ر�ؤ�سائها الفا�سدين)
( 28-21 :1ترميم المدينة الأمينة
ّ
إلهية)
�( 5-2 :2صعود ال�شعوب الهادئ �إلى �أور�شليم للإ�صغاء �إلى ال�شريعة ال ّ
الرب)
( 6-2 :4نقمة ّ
عمانوئيل ...الملتب�سة)
( 17-14 :7والدة ّ
( 6-1 :9والدة ملك �سالم)
عالم بدون عنف)
( 9-1 :11وريث داود يق�ضي بالعدل ،في �إطار ٍ

ن�شيدا الكرمة( 7-1 :5 :ف�شل اهلل ونقمته) و( 5-2 :27نهاية الغ�ضب).
َ -5
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6 :9 - 1 :6

ُكت ّيب الع ّمانوئيل
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ّ

تعريب اخلوري نعمة اهلل اخلوري
ر�أينا البارحة كيف َت ّ
القمة
نظم كتاب �أ�شعيا ب�أكمله ،وكيف ت ّتجه الف�صول ك ّلها نحو ّ
التي ُت ّ
و�سنتفح�صها م�ستعينين
حددة،
�شكلها الف�صول � .62-60سنعالج اليوم مقطوعة ُم ّ
ّ
أدق� ،سنركّ ز انتباهنا على الكلمات التي ن�ستطيع �أن
بطريقة التحليل
التاريخية .ب�شكل � ّ
ّ
مقطعا بعد مقطع ،مبتدئين بالر�ؤيا الكبيرة الواردة
الن�ص
نن�سبها �إلى �أ�شعيا نف�سه� .سنقر�أ ّ
ً
الن�ص ،و�سنقول كلمة حول �شرحه ،لأ ّنه ُيذكّ رنا
في الف�صل  ،6لك ّننا �سنعالج قبل ذلك بنية ّ
إفرائيمية.
ال�سورية-ال
بالحرب
ّ
ّ

الن�ص
بنية ّ

تقليديا "كتاب
تتميز المقطوعة  6 :9 - 1 :6من كتاب �أ�شعيا والتي ُت َ�س ّمى
ًّ
ّ
تت�ضمن مقاطع
متطور؛ �إ ّنها
تاريخي
نبوية في �إطار
العمانوئيل" ب�أ ّنها ُت�ضيف �أقوا ًال ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العمانوئيل
االفتتاحية (ف�صل  ،)6والقول
عدة �شهيرة ،مثل م�شهد الر�ؤيا
ّ
ّ
النبوي حول ّ
ّ
الم�سيحاني الكبير ( .)6-1 :9مجموعة توافقات على م�ستوى
( ،)14 :7والن�شيد
ّ
للن�ص(  :
المفردات وعلى م�ستوى الموا�ضيع ت�سمح لنا
بالتعرف على البنية التالية ّ
ّ
االفتتاحية ()13-1 :6
 .Aالر�ؤيا
ّ

النبي ()*10 :8-1 :7
 .Bر�سالة ّ

 .aالدعوة �إلى الثقة باهلل يهوه ()9-1 :7
( 

جزئيا:
ف�صل واملختلف
	�أنظر � ً
أي�ضا اقرتاح  Benziاملُ ّ
ًّ
G. Benzi, Ci è stato dato un figlio. Il libro dell’Emmanuele (Is 6,1–9,6) :
struttura retorica e interpretazione teologica (Biblioteca di teologia del
l’evangelizzazione, 3), Bologne, 2007.
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الروائي ()3-1 :7
		  .αالإطار
ّ
		  .ßخطاب �أ�شعيا ()9-4 :7

			

 °1تحري�ض على عدم الخوف من ُم ّ
خططات الأعداء ( آ� )4

 °2المهاجمون �سيخ�سرون عا�صمتهم وملكهم .يجب �أن ن�ضع ثقتنا باهلل يهوه:
هذا هو ثمن الخال�ص (�آ )9-5
روائية ()10 :7
� .bإنتقالة
ّ

العمانوئيل ()17-11 :7
 .cوالدة ّ

		  .αالإطار
الروائي ()*12-11 :7
ّ

		  .ßخطاب �أ�شعيا ()17-13 :7
 °1اللوم " ِلت�سبيب ال�ضجر لل" ( آ� )13
			
			

			

 °2الوالدة (�آ )14

 °3ال�شرح (�آ )17-15

م�ستقبلية" :في ذلك اليوم" ()25-18 :7
� .xآفاق
ّ

 .αم�ستقبل ُمظلم :الذباب ،المو�سى ( آ� )20-18

� .xسعادة ب�سيطة للباقين على قيد الحياة في و�سط البالد ( آ� )22-21

 ’aم�ستقبل ُمظلم :الح�سك وال�شوك ( آ� )25-23
ب ْز ()4-1 :8 ’cوالدة َمهِ ْر َ
ح ْ�شلَلْ َ�ش َ
ال�صبي (�آ )2-1
النبي يكتب عل ًنا ا�سم
°1
ّ
ّ
 °2الوالدة (�آ )3

 °3ال�شرح (�آ )4

روائية ()5 :8
� ’bإنتقالة
ّ
 ’aنتائج ق ّلة الثقة ِبيهوه ()10-6 :8
االفتتاحية ()15-11 :8
 .’Aالر�ؤيا
ّ

خاتمة ()18-16 :8
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ّ
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ُملحق :الظلمة والنور ()6 :9-19 :8

الظلمة :الأ�شباح ،الليل على البالد ()23aα-19 :8
النور :والدة �أمير ()6 :9 - 23aβ :8
ً
ملحوظا في و�سط
مركزا
ب ْزومهِ ْر َ
ح ًْ
�شلَلْ َ�ش َ
للعمانوئيل َ
تحتلّ الوالدة المزدوجة ّ

الختامي ( )6 :9 - 23aβ :8والدة ثالثة نجد �صداها في الوالد َتين
ويعلن الن�شيد
ّ
الن�صُ ،
ّ
الن�ص تحت عالمة الحياة الجديدة من خالل التقابل مع الأقوال
الأُو َل َيين؛ يندرج ُمجمل ّ
النبوية حول الحداد ( 24-8 :5؛  ،)19-1 :10ومع الخطاب الكبير حول غ�ضب
ّ
وي ّ
�شكل هذا الخطاب الأخير �إحاطة مزدوجة
يهوه (30-25 :5؛ ُ ،)20-7 :9
حيا في و�سط البالد"،
خارجية .في و�سط ّ
ّ
الن�ص ،نجد �إعالن ال�سعادة "لكلّ �إن�سان بقي ًّ
ذاك الذي �سيتغذّ ى لب ًنا وع�س ً
البقية
ال (� .)22-21 :7ألن تكون الوالدات �آيات لظهور ّ

"م�سيحانية
الباقية لإ�سرائيل ،التي تعي�ش ب�سالم على �أر�ضها؟ يبدو �أ ّننا ن�ستطيع الكالم عن
ّ

جماعية".
ّ

عدة ُمتتالية.
المتداولة هو نتيجة تدوينات ّ
الم ّ
� ّإن ّ
قد�سة ُ
الن�ص الذي يظهر في الكتب ُ

ربما با�ستثناء �آ  )20والخاتمة
عن�صرا
الثانوية
نجد بين المقاطع
مركزيا (ّ ،25-18 :7
ّ
ًّ
ً
�سوية.
( .)6 :9-19 :8للأ�سف لي�س لدينا ُم ّت�سع من الوقت لقراءة هذه المقاطع ّ

تذكار "الأزمة ال�سوريّة–الإفرائيميّة"؟

( 
أدبية م�ستق ّلة ،وهي على
منذ حوالى قرن ُ ،تعتبر �أ�ش  6 :9 - 1 :6مجموعة � ّ
"تذكار" تركه �أ�شعيا لتالميذه الذين جمعوا �أقواله التي �أطلقها �أثناء الأزمة
وجه التحديد
ٌ
نف�سه هذه المجموعة
"ال�سورية-ال
ّ
النبي ُ
ّ
إفرائيمية" التي جرت في العام  .734جمع ّ
النبوية الأخرى التي تظهر في هذا الكتاب.
أدبية بعك�س مجموعات الأقوال
ّ
ال ّ

( 

ال�رشاخ مع بع�ض التعديالت ،ال تزال اليوم مو�ضع جدل:
هذه النظر ّية التي تب ّناها العديد من ّ

K. Budde Jesajas Erleben. Eine gemeinverständliche Auslegung der
Denkschrift des Propheten (Kap. 6,1–9,6), Gotha, 1928.
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ال�سيا�سية؟(  حين ا�ستلم ال�سلطة عام ،745
ماذا ن�ستطيع �أن نقول ب�ش�أن هذه الأزمة
ّ
تو�سع ُم ّ
نظمة .بعد �أن ُهزِ مت مملك َتا ال�سامرة
با�شر ال
ّ
فال�سر الثالث �سيا�سة ّ
أ�شوري تغالت ّ
أ�شوري الجديد؛ ّ
ودم�شق عام ّ ،738
قويا ،امتنعت
تنظم َتا لمقاومة الغزو ال
ّ
�شكلتا تحال ًفا ًّ
إفرائيمية في ذلك الوقت .ما
ال�سورية-ال
مملكة يهوذا عن االن�ضمام �إليه .بد�أت الحرب
ّ
ّ
هي القوى الفاعلة؟
ق�صيرا بعد َ�س َلفه
ملكيته وق ًتا
 خلف �آحاز ،ملكّ
اليهودية ،والده يوتام الذي دامت ّ
ً
ربما طلب في ذلك الحين
الملك �آحاز االن�ضمام �إلى التحالف؛ ّ
ُع ّزيا .رف�ض َ
فال�سر الثالث لحمايته.
ّ
تدخل تغالت ّ

البابلية) ملك دم�شق هذا
ال�سبعينية والوثائق
 قاد ر�صين (ر�صون بح�سبّ
ّ
غزة،
إن�ضمت �إليهم معظم الممالك ال�صغيرة للمنطقة (�أ�شقلونّ ،
التحالف؛ � ّ
خا�ص فاقح ،الملك الجديد على ال�سامرة.
�صور ،)...وب�شكل
ّ

فال�سر الثالث �إلى منطقة فل�سطين ،ف�سار على طول
 عام  ،734جاء تغالت ّ"�س ْيل
ال�شاطئ ،و�أخذ فدية من الممالك-المدن (�أ�شقلون ّ
وغزة) ،وو�صل �إلى َ
م�صر"� ،أي وادي العري�ش في م�صر� ،شمال �شبه جزيرة �سيناء.

( 
�شاء المتحالفون �إرغام مملكة يهوذا على االن�ضمام �إلى ُم ّ
توجهت
خططهم ّ .

J.M. Asurmendi, La guerra siro-efraimita. Historia y profetas, Valence-Jé
rusalem, 1982 ; Y. Gitay, « Isaiah and the Syro-Ephraimite War », dans J.
Vermeylen (dir.), The Book of Isaiah. Le livre d’Isaïe (BETL, 81), Louvain,
1989, p. 217-230; S.A. Irvine, Isaiah, Ahaz, dans the Syro-Ephraimitic Crisis
(SBLDissSer, 123), Atlanta, 1990 ; N. Na'aman, « Rezin of Damascus and the
Land of Gilead », ZDPV 111 (1995) 105-117 ; P. Dubrovsky, « Tiglath-pileser
III’s Campaigns in 734-732 BC : Historical Background of Isa 7 ; 2 Kgs 15–16
and 2 Chr 28–28 », Bib 87 (2006) 173-170.

( 

) (3

أ�صلي الوارد يف  2مل  9 -7 ،5 :16كان ُي�شري
يعترب بيكرت (� )Bickertأنّ
ّ
الن�ص ال ّ
معنية بالأمر .هذه هي احلال مع �أ�ش
�إىل هجوم �أرام ّ
�ضد يهوذا دون �أن تكون مملكة �إ�رسائيل ّ
ال�سوري بالعبور يف �إفرائيم� .إنّ �إقحام
اجلي�ش
اكتفى
لقد
ممكنة:
هي
ألة
س�
امل�
 .9 -1 :7هذه
ّ
البيبلي احلا ّ
يل هو ناجم عن عر�ض مت� ّأخر للأحداث� .إ ًذا يجب اعتبار ت�سمية
الن�ص
�إ�رسائيل يف ّ
ّ
إفرائيمية" غري مالئمة.
"احلرب ال�سوريّة-ال
ّ
R. Bickert, « König Ahaz und der Prophet Jesaja. Ein Beitrag zur
Problem des syrisch-ephraimitischen Krieges », ZAW 99 (1987) 361-384.
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جيو�شهم نحو �أور�شليم لتغيير الم ِلك وا�ستبداله ِب َملك مت�آلف مع �سيا�ستهم ( 2مل :16
جنوبا وا�ستولوا على
أدوميون
ً
5؛ �أ�ش  .)6-5 ،2-1 :7في الوقت نف�سه ،هجم ال ّ
اليهودية بين نارين ،ف�أ�ضحت في موقف حرِ ج .طلب
�إيالت ( 2مل  .)6 :16وقعت
ّ
فال�سر الثالث �شماالً ،ونجت �أور�شليم من الخطر
�آحاز م�ساعدة �أ�شور؛ �صعد تغالت ّ
المحدق بها.
ُ

فال�سر
التدخل ال
كانت نتائج
ّ
ّ
أ�شوري كبيرة .في ال�سنة التالية ( ،)733ا�ستولى تغالت ّ
الثالث على �شمال الجليل وعلى ق�سم من بالد �آرام .قتل ال�شعب فاقح ،ملك ال�سامرة،
أ�شوريون الجليل وبالد
�ضم ال ّ
وا�ستبدله بهو�شع بن �إيال الذي �أعلن خ�ضوعه لأ�شورّ .
خا�ضعا فدفع الفدية .عام  ،732ا�ستولى
جلعاد (في عبر الأردن)� .أ�ضحى �آحاز بدوره
ً
فال�سر الثالث على دم�شق� .أ�ضحى المتحالفين ك ّلهم عاجزينّ � ،أما يهوذا فقد
تغالت ّ
لمدة تزيد على القرن.
فقدت ا�ستقاللها ّ

الحقيقي
الملِك
ر�ؤيا الف�صل  :6يهوهَ ،
ّ

العمانوئيل" ف�صوله بالم�شهد الم�شهور لر�ؤيا �أ�شعيا .كما حدث �سابقًا
يفتتح "كتاب ّ
القدو�س،
النبي �أ ّنه على مقربة من اهلل ّ
مع مو�سى �أمام الع ّليقة الم�شتعلة (خر  ،)4-3اختبر ّ
يدون �أ�شعيا هنا رواية خبرة
مهمة .ح�سب ال�شرح
ّ
التقليديّ ،
ف�أ�ضحى م� َ
ؤتم ًنا على ر�سالة ّ
�شخ�صية :حين غرق في ن�شوة عميقة ،ر�أى يهوه مثل م ِلك مجيد ُتحيط به حا�شيته ،ونال
ّ
النبوية .مهما كان �ش�أن الن�شوة التي ال يزال النقا�ش يدور حول معناها في �إطار
منه دعوته
ّ
النبي �أ�شعيا
الن�ص -على الأقلّ في جوهره ال
ُمجمل الظاهرة
ن�سب ّ
ّ
النبويةُ ،ي َ
أ�سا�سي� -إلى ّ
ّ
( 
نف�سه؛ يتوافق معظم الن ّقاد حول هذه الم�س�ألة .
( 

ولكن هذه املحاولة
للن�ص،
أدبية ُلي ّ
ّقيم غو�س (ّ )Gosse
�شدد على الطابع املت� ّأخر ّ
ّ
عدة ت�أثريات � ّ
لي�ست ُمقنعة :من ناحية ،ن�ستطيع �أن نفهم الت�أثريات بطرق خمتلفة ،ومن ناحية �أخرى ،ال ي�رشح
الن�ص يعود
الن�ص .هناك �إ�شارات ّ
عدة ت� ّؤكد �أنّ ّ
غو�س ال�سبب الذي دفع الكاتب املت� ّأخر �إىل تدوين ّ
فع ً
ال �إىل القرن الثامن �أو �إىل بداية القرن ال�سابع.
B. Gosse, « Isaïe vi et la tradition isaïenne », VT 42 (1992) 340-349 ; voir
–Th. Wagner, Gottes Herrschaft. Eine Analyse der Denkschrift (Jes 6,1
9,6) (VTSuppl 108), Leiden-Boston, 2006, pp. 118-122.
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الملِك الكبير ()5-1 :6
�أ) ر�ؤيا َ

الن�ص التي تروي �سيرة �أ�شعيا ال�شخ�صية ُت ّ
�شكل مجموعة
هذه المقطوعة الأولى من ّ
ّ
عدة
الملك ( آ� 1؛ ُ .)5bßيمكن مالحظة ت�شابهات ّ
تتميز ب�إحاطة ر�ؤيا يهوه َ
متما�سكة ّ
إلهية (�آ  )1bßوالدخان (�آ  ،)4في حين � ّأن مجد
�أخرى :الهيكل مملوء من الأذيال ال ّ
رب الجنود ( )Yhwh ṣebā’ôtفي
يهوه يملأ الأر�ض ب�أكملها (�آ )3؛ ُي�س َتعمل لقب يهوه ّ
�آ  3وفي نهاية �آ  .5بعبارات �أخرى ،يبدو � ّأن �صراخ ال�سرافيم في �آ ُ 3ي ّ
الن�ص.
�شكل مركز ّ
ف�ض ً
مرة
ال عن ذلك ،ن�ستطيع �أن نالحظ مجموع َتين ّ
ثانوي َتين ( آ�  ،)5-4 ،3-1وفي كلّ ّ
ثم ُ�صراخ ال�سرافيم (�آ  )3الذي ُيجيبه �أ�شعيا بالتناق�ض ( آ�
نجد زينة الهيكل (�آ ّ ،)4 ،2-1
 .)5ن�ستطيع �أن نرى هذه الت�شابهات على ال�شكل التالي:
عز ّيا،
الم ِلك ّ
 1في �سنة وفاة َ

كر�سي ٍ
عال ومرتفع.
جال�سا على
ال�سيد
ً
ر�أيت ّ
ّ

و�أذياله تملأ الهيكل،

 2ال�سرافيم واقفون فوقه( ،كان لهم) �س ّتة �أجنحة ،لكلّ واحد �س ّتة �أجنحة :باثنين
غطون وجوههم ،وباثنين ُي ّ
ُي ّ
غطون �أرجلهم ،وباثنين يطيرون.
 3الواحد ينادي الآخر ويقول:
قدو�س ي ه و ه ر ّب ال ج ن و د،
قدو�سّ ،
"قدو�سّ ،
ّ

مجده يملأ الأر�ض ك ّلها".

فاهتزت �أ�سا�سات العتب من �صوت ال�صارخ
4
ّ
وامتلأ البيت دخا ًنا.
فقلت:
ويل لي �أنا �أبكم!
لأ ّني �إن�سان نج�س ال�شفتين،
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(حرفيا �أجل�س) بين �شعب نج�س ال�شفاه،
و�أ�سكن
ًّ
الملك ي ه و ه ر ّب ال ج ن و د.
ور�أت عيناي َ

عز ّيا" (�آ .)’adonay ،1
�أ�شعيا موجود في هيكل �أور�شليم "في �سنة موت الملك ّ
الم ِلك
كُ تب ّ
والم ِلك المدفون يتقابل مع َ
الن�ص بعد فترة وجيزة من الحدث الذي يرويهَ ،
الب�شريون هم �أموات؛ وحده يهوه يملك �إلى الأبد.
الحي .الملوك
ّ
ّ

�شرقي يجل�س
الرب (�أدوناي آ�  .)1هو يعر�ض يهوه ِمثل َم ِلك
يقول �أ�شعيا �إ ّنه ر�أى ّ
ّ

ت�ضم ًنا
تخيله على �أعلى
ّ
المن�صة (�آ  ،)1في حين � ّأن المذبح لم يكن ُم ّ
على عر�شه ،ويجب ّ

علو العر�ش �إلى
جال�سا في المذبح
النبي يهوه
ّ
ال�سماوي .يرمز ّ
ً
إلهي" .ر�أى" ّ
العر�ش ال ّ
"الد ِبير" ( ،debîrقلب المذبح) وح�سب ،بل
إلهية .كذلك ال يملأ ثوب يهوه َ
القدرة ال ّ

أ�سا�سي)؛ هكذا يتجاوز الثوب
أي�ضا "�صميم المعبد ،هيكل" ( ،héykalجناح المذبح ال
� ً
ّ
إلهي بالقدرة وبالبهاء القاتل للذي
المكان
ّ
إلهي .يرتبط الثوب ال ّ
"االعتيادي" للح�ضور ال ّ
يتو�شح به مثلما ُيبرهن ذلك مز  1 :93ومز .1 : 104
ّ

�إذا ا�ستثنينا ر�ؤيا ميخا بن َي ْمال ( 1مل  )22-19 :22الذي يرتبط بـ �أ�ش (   ،6يعود
ن�ص موازٍ �إلى العام 670
تقريبا(   ،ومعروف تحت ا�سم "ر�ؤيا عالم الجحيم
�أف�ضل ٍّ
ً

( 
لكي �
الن�ص ،يرى رجل "نرغال"� ،إله
ّ
أ�شوري" ( . )VAT 10057في هذا ّ
لأمير َم ّ
الجحيم المحارب ،الجال�س على عر�شه في عظمة ُمخيفة؛ ُيحيط به مجل�س ُم�ست�شارين
الن�ص
خطابا
م�ؤ ّلف من الـ"عنو ناكي"� ،أو الآلهة الكبرى ،وهو ُيلقي
احتفالياُ .ي�ؤكّ د هذا ّ
ً
ًّ

ويبرهن � ّأن �أ�شعيا ي�ستعيد عنا�صر
الموازي تدوين ّ
أ�شورية الجديدةُ ،
الن�ص في الحقبة ال ّ
تقليدية لر�ؤيا اهلل ِمثل َملك.
ّ
Voir notamment Wagner, Gottes Herrschaft, p. 116.
W. von Soden, « Die Unterwelts Vision eines Assyrischen Kronprinz »,
Zeitschrift für Assyriologie 43 (1936) 1-31.
Traduction anglaise : Helge S. Kvanvig, Roots of Apocalyptic. The Mesopotamian
Background of the Enoch Figure and of the Son of Mal (WMANT, 61),
Neukirchen-Vluyn, 1988, p. 389-399.

) (6
) (7
) (8
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في �أ�ش  ،6يت�ألّف بالط يهوه من ال�سرافيم (�آ  ،)2وهي كائنات ُتوحي ُ
بالذعر(  ،
الم ِلك هو جال�س .ه�ؤالء ال�سرافيم لهم �أجنحة،
تقف مثل وقوف الخادم ،في حين � ّأن َ
تعبيرا عن فكرة الحماية .غير � ّأن
وهنا نلتقي
ّ
بت�صورات تعاويذ و�أختام عديدة نجد فيها ً
حيات الأختام لي�س لها �سوى �أربعة �أجنحة ،في حين � ّأن �أ�ش ُ 2 :6ي�شير �إلى �س ّتة �أجنحة،
ّ
قوة يهوه:
�سلطة
ا
طبع
من؟
ة
قو
�سلطة
ة.
والقو
ال�سلطة
أي
�
الحماية،
ت�شديد
عالمة
وهذه
ً
ّ
ّ
ّ
خا�ص ّية قدرته المت�سامية ِمثل العر�ش وذيل الثوب .في الحقيقة� ،إثنان من
ال�سرافيم هم ّ
إلهي
الأجنحة لهما وظيفة �إخفاء الوجه :يجب �أن يحتمي ال�سرافيم من نور المجد ال ّ
المت�سامي الذي ال ُتمكن مقاومته .هذه طريقة للت�شديد على قدرة يهوه.
عبر عن
يهوه هو ّ
"م َّ
مرات� ،أو ُ
قد�س" ،qādôš ،وهذا الترداد الثالثي ُي ّ
قدو�س ثالث ّ
قوة
أر�ضي،
والقدو�س يملك � ً
ّ
أي�ضا ّ
الذروة (�آ � .)3إ ّنه الآخر ،الك ّلي القدرة خالفًا لما هو � ّ
ُمخيفة .ال ي�ستطيع �أحد �أن يبقى واق ًفا �أمامه :يقول �أهل بيت �شم�س" :من ي�ستطيع �أن
القدو�س؟" (� 1صم  .)20 :6حين يك�شف يهوه عن قدا�سته ،يكون
قائما �أمام اهلل ّ
يبقى ً
رب
التفوق يجد ً
�سندا له في �آ  ،2في عبارة "يهوه ّ
الرعب ر ّدة فعل الإن�سان الأولى .هذا ّ
( ( 
القتالية  ،وفي �آ  3التي تذكر �سبب "مجد"
الجنود" التي تبدو وك�أ ّنها �إحالة �إلى قدرته
ّ
( 

ج�سدوا
ح�سب ِعلم اال�شتقاق املُ َ
تداول" ،śerāphîm ،ال�رسافيم" هم احلارقون .ي�ستطيعون �أن ُي ّ
أي�ضا ً
رباطا مع عن�رص النار يف �آ  .6لكن ِكيل
الربق املُرتبط باعتالن يهوه وك�أ ّنه �إله الرعد .جند � ً
( )Keelيعترب �أنّ ال�رسافيم يجب �أن يكونوا بالأحرى يف ارتباط مع التنانني و�شياطني ال�صحراء
قوي الناحية املُخيفة من الر�ؤيا
التي يخافها امل�رصيّون (�أ�ش 29 :14؛ )6 :30؛ �إنّ ح�ضورهم ُي ّ
إلهية.
ال ّ
O. Keel, Jahwe-Visionen und Siegelkunst (SBS, 84-85), Stuttgart, 1977,
p. 70-115, et M. Görg, « Die Funktion der Serafen bei Jesaja », Biblische
Notizen 5 (1978) 28-39,

أي�ضا التقريب
حية ،بح�سب �شهادة عد 8 ،6 :21؛ تث  .15 :8ن�ستطيع � ً
يتم ّثل ال�رسافيم بج�سد ّ
لكية
بني " ،śārāphال�رساف" والكوبرا ذات اجلوانح� ،أو "الأوراو�س"
ّ
امل�رصي ،وهو رمز املَ ّ
عدة تعود
إلهية والب�رشيّة .هذا التم ّثل كان معروفًا يف �إ�رسائيل ،كما ت�شهد على ذلك تعويذات ّ
ال ّ
�إىل القرن التا�سع والثامن.
(حرفيا "يهوه اجلنود") ،بكثافة يف كتاب
ؤوت"
�
�صبا
"يهوه
،Yhwh
ُ�ستعمل عبارة ṣebā’ôt
( (  ت َ
ًّ
�أ�شعيا (9 :1؛ 2:12؛ 15 :3؛ 24 ،16 ،9 ،7 :5؛  .)...جندها يف ن�شيد ال�رسافيم (�آ )3
أهم ّية التي حتملها يف الر�ؤيا .كانت تُ�س َند
ويف نداء �أ�شعيا ،يف نهاية آ�  :5هذا ت�شديد على ال ّ
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("كَ ُبو ْد" )kābôd ،يهوه الذي يملأ الأر�ض ك ّلها.

ُي ّ
المتوافَق عليها في ال ِت ُيوفا ِن َّيا ،كما
�شكل االهتزاز والدخان (�آ ً )4
جزءا من التم ّثالت ُ
هي الحال عليه في خر  .20-16 :19بالإ�ضافة �إلى ذلكُ ،يمكن �أن تكون �صورة
علما � ّأن بداية الآية تتقارب مع
"�أ�سا�سات العتب" التي ّ
تهتز ُم�ستوحاة من عا ً ،1 :9
المخيف لل ِت ُيوفا ِن ّيا.
البعد ُ
�أ�ش1 :6 ؛ في هذه الحالةّ ،
يتقوى ُ

أ�ضحيت �صام ًتا" (�آ �5أ)( (   .لقد �أُ ِ
ٌ
"ويل لي� ،
ُيطلق �أ�شعيا �صرخة ُرعب:
ق�ص َي عن
ُ
تتمة �آ ُ :5يالحظ �أ�شعيا �أ ّنه
الحوار الدائر بين ال�سرافيم .تجد هذه القراءة ً
�سندا لها في ّ
قد�سُ .يالحظ �أ�شعيا
الم ّ
"�إن�سان له �شفتان نج�ستان" .ال ّ
يحق له �أن ينال الكلمة في المكان ُ
الحد الذي ال ُيمكن تجاوزه ،فوجد نف�سه �أبكم في ح�ضرة اهلل
وهو خائف �أ ّنه اجتاز
ّ
مرات.
القدو�س ثالث ّ

العدم
بقوة غير
ُت ّ
ّ
إلهية التي تتناق�ض مع َ
اعتيادية ،على َ
�شدد ُمجمل �آ ّ ،5-1
العظمة ال ّ
جميعها �صور َته.
قوي
ميز الكائن
ّ
ُ
الب�شري .ينال يهوه مجموعة �ألقاب و�أو�صاف ُت ّ
الذي ُي ّ
التب�شيرية بعد اللقاء مع هذا الإله.
تبد�أ ر�سالة �أ�شعيا
ّ

الن�ص (�آ )13-6
تتمة ّ
ب) ّ

ال�شراح على �ضرورة فهم �آ  7-6في معنى قبول الإن�سان (الواقف في الهيكل)
ُي ّ
�شدد ّ
إ�ست�شاري الكبير ليهوه ،وذلك بوا�سطة طق�س تطهير ال�شفاه :كان �صام ًتا
في المجل�س ال
ّ
إلهية ،والآن ي�ستطيع �أن يتك ّلم هناك.
�أمام م�شهد َ
الع َظمة ال ّ
�أ�ص ً
الن�ص القدمي
القوة
القتالية ليهوه الذي مينح الن�رص جليو�ش �إ�رسائيل؛ بهذا املعنى ،ي�ستعمل ّ
ال �إىل ّ
ّ
لل�رصاع بني داود وجوليات العبارة الكاملة" :يهوه �صبا�ؤوت �إله جيو�ش �إ�رسائيل" (� 1صم :17
ين الذي متاهى معه يهوه .ترتبط العبارة
 .)45يبدو �أنّ العبارة م�أخوذة من عبادة �إيل ،الإله الكنعا ّ
طق�سي عرفه معبد �شيلو (رج � 1صم " :4 :4عر�ش يهوه �صبا�ؤوت الذي
بالتابوت ،وهو �شيء
ّ
القتالية ليهوه يف هيكل �أور�شليم حيث
يجل�س على الكاروبيم")؛ الحقًا �ست�سكن هذه القدرة
ّ
ُو ِ�ضع تابوت العهد (� 2صم .)6
( (  بالفعل ،هذا هو املعنى الذي يتالءم وبدون ّ
�شك مع الفعل َ "( dāmāhد َم ْه"؛ رج �أ�ش 1 :15؛
�إر 5 :47؛ حز 2 :32؛ هو 6 :4؛ 15 ،7 :10؛ عب 5؛ �صف 11 :1؛ مز .)21 ،13 :49
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النبي وانت�سابه ،ي�أتي دور الإر�سال �إلى الر�سالة ( آ� 8ي) ،الذي
بعد �إجراءات قبول ّ
ثم الإر�سال .ي�س�أل يهوه" :من
يت�ضمن طلب يهوه ت�أدية خدمة ،وجواب �أ�شعيا
ّ
الطوعيّ ،
ّ
يذهب من �أجلنا؟" (� 8أ) ،وهذه �إ�شارة �إلى نوع من الت�شاور .ال يزال الإطار ي�ضعنا
تحديدا� ،إ ّنه �إطار
الم�ست�شارون بالم ِلك ،وبطريقة �أكثر
ً
إلهي حيث ُيحيط ُ
في البالط ال ّ
قدم
اجتماع في قاعة العر�ش ،كما هي الحال عليه في �أيوب 12-6 :1؛ ُ .7-1 :2ي ّ
عر�ض فحواها في الآيات الالحقة.
�أ�شعيا نف�سه وك�أ ّنه ُم ّ
تطوع (�آ 8ب) للقيام بر�سالة ُ
�سي َ

بجد ّية على ن�سبة �آ � 9-1إلى �أ�شعيا ،غير � ّأن واقع الحال يختلف
ال�شراح( (  ّ
لم يعتر�ض ّ
برهن ْ�ش َر ْي ِنر (ّ �  ( ()J. Schreinerأن �آ ُ 10د ِّونت بعد �أ�شعيا :يبد�أ خطاب
مع �آ َ .13-10
ُ ( ( 
ب�شر بالقول�" :إذهب وقُل" ،دون �أن
يت�ضمن الكلمات الواجب �إي�صالها ،
الم ِّ
�إر�سال ُ
ّ
كرر ما
يتوجه �إلى الر�سول للقيام
بمهمة ُم ّ
أمرا ّ
ّ
كما �أ ّننا ال نجد � ً
حددة؛ يبدو � ّأن �آ ُ 10ت ّ
مدعو ب�إلحاح
ورد في �آ 9ب ،ولك ّنها تتناق�ض معها ،لأ ّننا نالحظ في �آ 9ب � ّأن ال�شعب
ٌّ
"�ش َم ْع" ،)šāma‘ ،و ِليرى ِ
"ر�أَ ْه" ،)rā’āh ،ح ّتى ولو لم تكن هناك
لي�سمع (الفعل َ
(الفعل َ
( ( 
ن�ص ُيقابلها في خبر الخروج من م�صر ،حيث
نتيجة  .تجد ق�ساوة ال�شعب �أف�ضل ّ
هدئ يهوه قلب فرعون (خر 21 :4؛ 3 :7؛ 27 ،20 ،1 :10؛ )17 ،4 :14؛ ال
ُي ّ
الكهنوتي �أو في الن�صو�ص
نجد هذا الدافع �إ ّال في المقاطع التي تجد م�صدرها في التقليد
ّ
الم َد َّونة بعد تلك الفترة .من ناحية �أخرى ،ال يجد الأمر ِبتثقيل الآذان ما يقابله �إ ّال في
ُ
الفار�سية ،هو زك � .11 :7إذًا يجب �أن نعتبر
مقطع واحد ال ُيمكن تدوينه قبل الحقبة
ّ
�آ  10وك�أ ّنها �إ�ضافة( (   .ال ترد م�س�ألة المهلة (�آ �11أ) في � ّأي خبر �إر�سال �إلى الر�سالة،

( (  حول ن�سبة الر�ؤيا �إىل �أ�شعيا ،رج:

J. Barthel, Prophetenwort und Geschichte. Die Jesajaüberlieferung in
Jes 6–8 und 28–31 (FAT, 19), Tübingen, 1997, p. 79-82.
 (13) J. Schreiner, « Zur Textgestalt von Jes 6 und 7,1-7 », BZ n.s. 22 (1978) 92-97,
spéc. p. 93.
 (14) Voir par exemple Is 7,3-4 ; Jon 1,2 ; 3,2.
 (15) Cf. Schreiner, « Zur Textgestalt », p. 93 ; W.A.M. Beuken, Jesaja 1–12
(HThKAT), Freiburg i.Br., 2003, p. 176.

�شوه تنظيم الآية بوا�سطة التغطية (القلب ،الأذنان ،العينان)،
( (  نُ�ضيف �أنّ �سبب ال�شفاء (�آ ُ )10bßي ّ
تاريخية مخُ تلفة؛ رج:
ويبدو �أ ّنه ينتمي �إىل مرحلة
ّ

Sh. Uemura, « Isaiah 6:9-10 : A Hardening Prophecy ? », AJBI 27 (2001) 23-56.
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ونحن ال نجدها �إ ّال في ارتباط مع خطيئة �إ�سرائيل

( ( 

�أو في ظروف المحنة( (   .في

جوابا ،كما � ّأن الن�صو�ص
حد ًدا ي�ستدعي
الحال َتين� ،إ ّنها �صرخة �أكثر من كونها �س�ؤا ًال ُم ّ
ً
كية .يبدو من ال�صعب �إذًا �أن نرى في �آ �11أ
أغلبيتها الحقة للحقبة َ
الم َل ّ
التي ُتوردها هي ب� ّ

ال�شراح( (  � ،آ
ّ
تتمة �شهادة �أ�شعيا ال ّ
أ�صلية .كذلك يجب �أن ُنق�صي ،كما يقترح معظم ّ
( ( 
 13 -12لأ�سباب تتع ّلق بتركيب الجمل ولم�سائل تتع ّلق بالم�ضمونّ � :إن الإحالة

�سب َبين ُمتالحقَين تفتر�ض �أحداث ال�سنوات  598و .587ن�صل �إلى خاتمة آ� 11ب
�إلى َ
(بدون
ربما
"ويـُّ ِم ْر"،wayyo’mèr ،
ّ
المقدمة َ
ال�ضرورية لربطها مع م�س�ألة آ� �11أ)ّ .
ّ
ّ
أ�صلية للمقطوعة( (   ،ولكن يبدو لي � ّأن هناك ح ًّ
ال �أف�ضل:
ُي�شكل هذا العن�صر الخاتمة ال ّ
أمورا م�شتركة معها ،يجب ربط الجملة بالآية
بد ًال من ربطها بالآية  9التي ال نجد فيها � ً
 12ل ّأن اختفاء ال�شعب يترافق مع ال�سبي( (  .
ال�صحة" .ولك ّنها ،ح ّتى يف هذه
ُريمّ ا تكون اجلملة �أكرث ِق َد ًما وقد تتع ّلق مبا�رش ًة ب�آية " :9و�سيتوب ويجد
ّ
النبي لأ ّنها ترد خارج الر�سالة املطلوب �إي�صا ُلها ،واملُ َد َّونة يف �آ 9ب .مبا �أنّ
ّ
الفر�ضية ،ال تعود �إىل ّ
�سبب ال�شفاء ُي�س َتعمل عادة يف الن�صو�ص التي تعك�س رجاء جمموعة الهيكل الثاين (�أ�ش 5 :53؛
19 ،18 :57؛ مز 3 :6؛  ،)...5 :41ربمّ ا تعود اجلملة �إىل حقبة ما بعد اجلالء.
( (  	�إر 14 :4؛ 27 :13؛  26 :23؛ 22 :31؛ هو 5 :8؛ مز  .2 :82للوهلة الأوىل ،ن�ستطيع �أن
ن�رشح �أ�ش  11 :6يف املعنى نف�سها .لك ّننا ن�سوق مالحظة� ،أال وهي �أنّ هذه الن�صو�ص تُو�ضح
دائما مو�ضوع ال�س�ؤال�" :إىل متى تبيت يف �أح�شائك �أفكارك الباطلة؟" (�إر )14 :4؛ با�ستثناء
ً
أي�ضا ب�صياغة خمتلفة.
مقطع واحد (�إر  ،)27 :13ولك ّنه يحظى � ً
( (  مز 4 :6؛ 10 :74؛ 5 :79؛ 5 :80؛ 13 :90؛ 3 :94؛ رج �إر 21 :4؛ 4 :12؛ 5 :47؛
زك .12 :1
 (19) Par exemple F. Hartenstein, Die Unzugänglichkeit Gottes im Heiligtum. Jesaja
6 und der Wohnort JHWHs in der Jerusalemer Kulttradition (WMANT, 75),
Neukirchen-Vluyn, 1997, p. 24 ; Uhlig, The Theme of Hardening, p. 79.

�رشاح عديدون؛ رج مث ً
ال:
( (  تبدو �آ ً 13bβ
�رشحا للجملة التي ت�سبقها ،كما ّ
يظن ّ
F. Bianchi, « ‘Una stirpe santa’ (Is 6,13b = Esd 9,2). L’identità di Israele
in epoca achemenide ed ellenistica », Rivista Biblica 55 (2007) 297-311,
spéc. p. 304.
 (21) Voir, parmi d’autres, Hartenstein, Die Unzugänglichkeit, p. 167.
 (22) Cf. Schreiner, « Zur Textgestalt », pp. 94-95, suivi par H. Niehr, « The Intention
von Jes 6,1-9 », Biblische Notizen 21 (1983) 59-65, spéc. p. 59.
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تتو�سع �آ  10في م�ضمون آ�  ،9وت�شرحه في معنى ر�سالة تق�سية
في فحواها الحاليّ ،
مدعو � ّأو ًال وب�إلحاح �إلى �أن ي�سمع
(القلب) .ولكن كيف نفهم �آ  9قبل الإ�ضافة؟ ال�شعب
ٌّ
ويرى ،وهذا الأمر يندرج في ممار�سة الأ�سلوب الدائم لأ�شعيا (�أنظر مث ً
ال .)13 ،12 :5
الموكَ لة
حرفيا
تكمن ال�صعوبة في الق�سم الثاني من كلّ جملة .ن�ستطيع �أن ُنترجم
المهمة ُ
ّ
ًّ
كما يلي:
"�إ�سمعوا �إ�سمعوا ولن تفهموا!
�أنظروا �أنظروا ولن تعرفوا!".
عام ً
لكن
�سببيا بين
نقر أ� ب�شكل ّ
�سبب ال�سماع عدم الفهمّ .
َ
الق�سمين :يجب �أن ُي ّ
رباطا ًّ
هذه القراءة هي غريبة ال بل غام�ضة وتتناق�ض مع جهود �أ�شعيا الدائمة .كذلك تفتر�ض
�إ�ضافة �آ  10bßقراءة �أخرى ،مث ً
أمورا ُم�شابهة لما يلي:
ال � ً
"�إ�سمعوا �إ�سمعوا حتى ولو لم تفهموا!
	�أنظروا �أنظروا ح ّتى ولو لم تعرفوا!"

( ( 

تب حول
النبي حول �إر�ساله �إلى الر�سالة؛ بالرغم من كلّ ما كُ َ
هكذا تنتهي �شهادة ّ
هذه الم�س�ألة( (   ،ال ُتحيلنا هذه ال�شهادة �إلى ق�ساوة قلب يهوذا او �إ�سرائيل ،بل هي
( (  هذا التحليل لي�س الأف�ضل ولك ّنه معقول� .صيغ َتا الأمر ( )l’impératifوالـ ( le jussifالذي
عمليا) ي�ستطيعان �أن يحم َ
ال معنى التنازل الذي يجده علماء النحو يف �أ�ش 10-9 :8؛
ُي�شبهه
ًّ
ال�شفوي مع ًنى خمتلفًا" :مع �أنّ "؛ رج
9 :29؛ نح  .15 :3كذلك ي�أخذ �أحيانًا حرف الـ"واو"
ّ
تك 2 :15؛ 27 :18؛ 3 :20؛ 14 :48؛ ق�ض 15 :16؛ � 2صم 39 :3؛ مز 3 :28؛ رج:
P. Jouön et T. Muraoka, A Grammar of Biblical Hebrew (Subsidia Biblica
14), t. 2, Rome, 1991, p. 641 (§ 171f). Voir dans la même ligne Ch.
Hardmeier, « Jesajas Verkündigungsabsicht und Jahwes Verstockungs
auftrag in Jesaja 6 », dans J. Jeremias et L. Perlitt (dir.), Die Botschaft
und die Boten. FS H.-W. Wolff, Neukirchen-Vluyn, 1981, p. 235-251, repris
dans Id., Erzähldiskurs und Redepragmatik im Alten Testament. Unterwegs
zu einer performativen Theologie der Bibel (FAT, 46), Tübingen, 2005, p.
211-228, spéc. p. 219-224.

النبي.
عدة هنا
( (  وجد نقّاد ّ
ً
مفتاحا � َّ
أ�سا�سيا ِلفهم معنى تب�شري ّ
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تدعو بالعك�س �إلى الو�ضوح في الر�ؤياُ .تحيلنا الر�سالة التي يجب �أن ينقلها �أ�شعيا بطريقة
ثم دعا �إلى �سماع
مزدوجة �إلى خبرته
إلهي (�آ ّ ،)9-8
ّ
النبي الكالم ال ّ
ال�شخ�صية� :سمع ّ
أي�ضا الت�ضمين الجميل
هذا الكالم؛ ر�أى يهوه (�آ  )5 ،1ويدعو ال�شعب ليرى .نالحظ � ً
في �آ  9مع الجملة الأولى من هذا الف�صل (ا�ستعمال الفعل نف�س "ر�أَه"" :rā’āh ،ر�أى").

خاتمة
ال�شخ�صي �إلى الر�سالةّ � .إن موت
ن�ص ر�ؤيته الكبيرة ليهوه ،يروي �أ�شعيا �إر�ساله
في ّ
ّ
عزيا (�آ  )1الذي يحتفظ القارئ بذكرى ُحكمه المجيدُ ،ي�س ّلط ال�ضوء ،بوا�سطة
الملك ّ
َ
ِ
الحقيقي الذي يت� ّأمله بخوف (�آ  .)5-1العر�ش الكبير
الملك
التناق�ض ،على قدرة َ
ّ
ل الهيكل ،الحا�شية الم�ؤ ّلفة من ال�سرافيم،
المن�صة ،الثوب الذي يم أ
المو�ضوع على
ّ
القدا�سة التي َتظهر في ذروتها ،المجد الذي يملأ كلّ الأر�ض� ،إهتزاز العتب والدخان:
كلّ �شيء ُي�سهم في الت�شديد على القدرة غير القابلة للمقارنة ،لذاك الذي يجل�س في
أهلية التي جع َلته �أبكمُ ،قبِل �أ�شعيا في المجل�س الكبير
ال�سماوات .بالرغم من عدم ال ّ
�سمى بطريقة ُمنتقَ�صة :هذا
وا�ستلم من يهوه الر�سالة :ف ْتح عيون و�آذان يهوذا الذي ُي ّ
ال�شعب (�آ �9أ)( (  .
�ستتج�سد
تم بب�ضعة كلمات .كيف
ال ُيمكن �أن يتوقّف ّ
الن�ص عند الإر�سال الذي ّ
ّ
مهمة النبي؟ ما هي ر ّدات ِ
�سببها؟ ُيكمل �أ�شعيا خبره في الف�ص َلين 9-8
ّ
الفعل التي �س ُت ّ
ّ
العمانوئيل".
"كتاب
ة
تتم
ًا
ذ
�
إ
أ
�
فلنقر
آحاز.
�
إلى
�
بكالمه
ه
�سيتوج
حيث
ّ
ّ
ّ

�أقوال نبويّة حول الحرب ال�سوريّة-الإفرائيميّة

أدبيا ُمع ّق ًدا؛ من بين
ال�شراح على اعتبار � ّأن الف�صلين  8-7عرفَا
ً
تاريخا � ًّ
يتوافق جميع ّ

أي�ضا �إىل ال�شعب اخلائن يف اليهوديّة يف �أ�ش 11 ،6 :8؛ 14 ،11 :28؛
( ( 
تتوجه نف�س العبارة � ً
ّ
"ع ْم"�" ،شعب" ،يمُ كن �أن تق�صد جمموعة
ُ .13 :29يالحظ "�سوين" (� )Sonnetأنّ كلمة َ
�سي�صبح هذا اجلمع جمموعة ا ُ
حلكماء
حُم ّددة�" ،أهل املدينة" �أو "النا�س"؛ يف �إطار تب�شري �أ�شعياُ ،
واملُ�ست�شارين يف بالط يهوذا؛ رج:
J.-P. Sonnet, « Le motif de l’endurcissement (Is 6,9-10) et la lecture
d’‘Isaïe’ », Bib 73 (1992) 208-239, spéc. p. 216.
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الن�ص ،يجب �أن نالحظ � ّأن الف�صل ُ 7د ِّون ب�صيغة ال�شخ�ص الثالث
ال�صعوبات الكامنة في ّ

االفتتاحيُ ،م َد َّون ب�صيغة
الغائب ،في حين � ّأن الف�صل  ،8كما هي الحال في الم�شهد
ّ
ال�شخ�ص ال ّأول المتك ِّلم.

الن�ص( (   ،غير � ّأن هذا الحلّ
في �سبييل تجاوز هذه ال�صعوبة جرت محاولة لت�صحيح ّ

اعتباطيا .يعتبر بيكر
يبدو
ًّ

النبوية الواردة في الف�صل  7تتع ّلق
� ّأن الأقوال
ّ

أ�صلية لر�ؤية
أدبيا بالف�صل الذي يليه ،وهي بالتالي ال تعود �إلى تب�شير �أ�شعيا :نجد ّ
التتمة ال ّ
� ًّ

( ( 
يظن بارتل
الهيكل في 4 -1 :8؛ ّ

( ( 

ينتم �أ�ص ً
ال �إلى كتاب
� ّأن الف�صل  7لم ِ

نبوية تعود فع ً
النبي.
العمانوئيل في �شكله ال ّأوالني ،ولك ّنه
يت�ضمن �أقوا ًال ّ
ّ
ّ
ال �إلى تب�شير ّ

بالإ�ضافة �إلى بع�ض العنا�صر التي تبدو مت� ّأخرة ،مثل الأقوال الواردة في ،19  ( (-18 :7
 (26) Voir par exemple Schreiner, « Zur Textgestalt », p. 95.
 (27) U. Becker, Jesaja – von der Botschaft zum Buch, Göttingen, Vandenhoeck und
Ruprecht (FRLANT, 178), 1997, pp. 94-102. Voir aussi J. Werlitz, Studien zur
literarkritischen Methode. Gericht und Heil in Jesaja 7,1-17 und 29,1-8 (BZAW
204), Berlin-New York, 1992, p. 95-250 ; K. Schmid, « Herrschererwartungen
und -aussagen im Jesajabuch. Überlegungen zu ihrer synchronen Logik und zu
ihren diachronen Transformationen », dans Id. (dir.), Prophetische Heils- und
Herrschererwartungen (SBS, 194), Stuttgart, 2005, pp. 37-74, spéc. p. 69-70.

عدة .ما ُي�ضعف هذا االقرتاح،
الن�ص ال
أ�سا�سي اغتنى الحقًا ب�إ�ضافات ّ
يعترب ه�ؤالء النقّاد �أنّ ّ
ّ
ً
غالبا خط�أ ،وك�أ ّنها
يكمن يف �أنّ هذه الإ�ضافات القدمية من َ
ُعر�ض ً
النمط نف�سه (وهي ت َ
أي�ضا الف�صل  8مثلما �أ�صابت الف�صل .7
أريخية") �أ�صا َبت � ً
"ت� ّ
, Prophetenwort, p. 61-64.

) (28

تو�سع منظور الغزو الغريب (رج آ� َ )20 ،17لي ِ�ص َل �إىل م�رص ،يف حني �أنّ هذه الأخرية ال عالقة
( (  ّ
إفرائيمية .ف�ض ً
ال عن ذلك ،ال تعود املُفردات �إىل القرن الثامن ("�شقوق
لها باحلرب ال�سور ّية-ال
ّ
ال�صخور") :رج :ار 4 :13؛ 16 :16؛ (النحلة" :رج :تث 44 :1؛ مز 12 :118؛ "نيل
م�رص" :رج 2 :مل 24 :19؛ �أ�ش 7 ،6 :19؛ 3 :23؛ 21 :33؛ 25 :37؛ حز ،29:3
لمح الكاتب؟ ن ّ
ُفكر ب�أحداث ( 609نيكاو ،املُتحالف مع �أ�شور،
� .)10 ،5 ،4إىل �أيّة �أحداث ُي ّ
لما
يو�شيا يف مجِ ُّدو ويقتله)� ،أو بال�رصاع بني بتوليماو�س امل�رصي
يغلب
وال�سلوقيني يف �سورياِ ،ع ً
ّ
ّ
ُلمح �إىل التقابل بني م�رص و�أ�شور (�أ�ش 16 -15 :11؛ 25 -23 :19؛ .)...
�أنّ
ن�صو�صا ّ
ً
عدة ت ّ
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( ( 
( ( 
تتوجه �إلى �آحاز �أثناء
ميز ثالثة �أقوال ّ
 25 -21وكلّ ما ي�أتي بعد  ،18 :8يجب �أن ُن ّ

الروائي الذي ُيحيط بهاُ .يعلن القول ال ّأول �سقوط
إفرائيمية والإطار
ال�سورية-ال
الحرب
ّ
ّ
ّ

يتحدث
أخيرا
�أرام ()9-4β :7؛
ّ
يت�ضمن القول الثاني �آية ّ
ّ
العمانوئيل ()17-13aβ :7؛ � ً
كارثي ( .)10-6 :8فلنبد�أ بدرا�سة هذه الأقوال بمعزل عن �إطارها
الثالث عن طوفان
ّ
الحالي.
أدبي
ّ
ال ّ

�سقوط �آرام ()9-4aβ :7
النبوي في �شكله
عدة؛ فلنحاول �أن نجد القول
يحمل هذا الخطاب ِ�سمة تنقيحات ّ
ّ

الني.
ال ّأو ّ

الإ�ضافات التي تذكر �إفرائيم.

واحل�سك؛ هي تبدو متقاربة مع �أ�ش -1 :5
( (  جتمع الآيات َ 25-23م َثلني �أو ثالثة تتع ّلق بال�شوك
َ
 7حيث الكرم ،وهو ت�شبيه لإ�رسائيل ،يجتاحه ال�شوك واحل�سك (�آ  ،)6و ُيدا�س (�آ )5؛ يف اخلطّ
أي�ضا �أ�ش  .17 :5هذه الآيات املكتوبة ن ً
رثا هي الحقة لأ�شعيا؛ الإ�شارات �إىل الف�صل
نف�سه� ،أنظر � ً
العمانوئيل يف ُم�ؤ َّلف �أ�شعيا .من ناحية
 5تدفعنا �إىل التفكري �أ ّنها معا�رصة او الحقة لإقحام كتاب ّ
قدمت لها فكرة البقر والغنم.
قحمت هذه الآيات قبل املقطوعة  22 -21 :7التي ّ
�أخرى� ،أُ َ
أدبيا
مرت بها يهوذا غداة �أحداث  598و .587حني ا�ستعاد � ًّ
يبدو �أنّ الإ�ضافة ت�صف احلالة التي ّ
العمانوئيل مبجموعة الناجني من النفي
22ب
آ
�
هت
�شب
،)15
عبارة "ي�أكل ال ُزبد والع�سل" (�آ
ّ
ّ
( آ� � ،)22أي جماعة الهيكل الثاين (رج  .)3 :4حني يدنو اليوم الذي فيه تعرف (اجلماعة) �أن
احلقيقي ،الذي تخ ّلى عن
�سيبا ُد ُم�ضطهِ دوها� .سيجد �إ�رسائيل
تختار اخلري وترف�ض ّ
ال�رش ( آ� ُ ،)15
ّ
َّ
زمن ال�صحرا ِء املثايل (رج :هو )17 -16 :2؛ �ست�صبح وفرة احلليب والع�سل
ال�رشيرةَ ،
عنا�رصه ّ
ُ
بارك حني يكون ال�شعب �أمي ًنا ليهوه .ن�ستطيع �أن نُقارن �إعادة
مل
ا
الزمن
ذلك
يف
للعودة
عالمات
ٍ
َ
�سيتحول �سهل ال�شارون ووادي
العمانوئيل مع (�أ�ش :)10 :65
القراءة هذه للقول
ّ
ّ
النبوي حول ّ
مراع للغنم والبقر.
عخور �إىل ٍ
ُن�سب ق�صيدة حترير ال�شعب
أبدا
( (  مل يكن
الطابع املُت� ّأخر للآيات ً � 23aα -19 :8
َ
ُ
مو�ضع نقا�ش .ت َ
ولكن هذا االقرتاح
النبي نف�سه،
ّ
ووالدة الأمري ( 6-1 :9التي ّ
ي�ضم �إليها البع�ض � )23aβb :8إىل ّ
ال يحظى اليوم �إ ّال بعدد قليل من امل�ؤيّدين .لقد الحظ فيها "دوم" ( )Duhmمقطوعة حديثة:
B. Duhm, Das Buch Jesaja (HK), Tübingen, 1892 (4e éd., Göttingen, 1922, p. 88).

أدبي وامل�ضمون وتركيب اجلمل هي غريبة عن �أقوال �أ�شعيا النبويّة؛
وبالفعل ،ف�إنّ النوع ال ّ
العمانوئيل.
فالق�صيدة لها رنني وك�أ ّنه �رشح للقول
ّ
النبوي حول ّ
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�شراح هذه المقطوعة بوجود
الن�ص
يت�ضمن ّ
ّ
الحالي �آثار تنقيحات .يعترف معظم ّ
ّ
�إ�ضافات ثالث:
 في �آ  ،5الكلمات "�إفرائيم وابن رملياهو" هي مو�ضوعة ب�شكل مغلوط علىهام�شية �أقحمها النا�سخ بطريقة غير
م�ستوى تركيب الجملة( (   ،وك�أ ّنها �إ�ضافة
ّ
للن�ص الأكثر
ُموفّقة .يفتر�ض الفعل في �صيغة المفرد �أن يكون الفاعل الوحيد ّ
دما�" :أفرام".
ِق ً

	�آ 4ب ت�ستعمل العبارة "ابن رملياهو" نف�سها ،وهي ناتجة عن اليد نف�سهاُ .ي�صبحالمدخن َتين (�آ 4ب) هنا "�شعالت الغ�ضب" .مثلما تن ّقحت �آ ،5
ذنبا ال�شعل َتين ُ
َ
ِ
تت�ضمن �آ  4ب الئحة بثالثة �أ�سماء (ملكان و�شعب) ،في حين �أ ّننا ك ّنا ننتظر بعد
ّ
ا�سمين فقط.
�آ �4أ َ

المنطقية
التتمة
	�آ 8ب تذكر من جديد �إفرائيم (وتتجاهل �إ�سرائيل) ،ولك ّنها تقطع ّّ
عاما" القارئ �إلى حقبة بعيدة
للخطاب؛ بالإ�ضافة �إلى ذلكُ ،تحيل عبارة "ً 65
إفرائيمية( (  .
ال�سورية-ال
عن الحرب
ّ
ّ

حد بعيد �آ �8أ؛ ُتطيل الإ�ضافة الواردة في �آ 8ب ،وهي تعود بدون ّ
�شك
ُت�شبه �آ �9أ �إلى ّ
�إلى الكاتب عينه .وبالفعل ،نجد فيها من جديد عبارة "ابن رملياهو" ،مثلما هي الحال
عليه في الإ�ضافات الواردة في �آ 4 ،1بَ ،5 ،وكلمة "�إفرائيم" ،مثلما حدث في �آ ،2
8 ،5ب.

يتوجه �إلى
ْقبل هذه الإ�ضافات ،كان القول
ّ
النبوي يق�صد دم�شق وحدها ،ولم يكن ّ
�ضد �إ�سرائيل في
كاتبا مت� ّأخ ًرا مناو ًئا لإفرائيم ،ق َلب القول ّ
المتحال َفين معها ،غير � ّأن ً
("�س َّر ِبر�صين
ال�شمال .نالحظ �إ�ضافات ُم�شابهة في 17 :7ب ("م ِلك �أ�شور")؛ 6 :8ب ُ
المتقارب ُة
وابن رملياهو") و�آ "( 7م ِلك �أ�شور وعظمته ك ّلها") .لي�ست هذه ال
ُ
إ�ضافات ُ
الن�ص من خالل
ناتج ًة عن اهتمام ب�سيط بال�ش�أن
التاريخي ،ولك ّنها عالمات لإعادة قراءة ّ
ّ
احلرفية" :لأنّ �أرام ّ
�ضدك� ،إفرائيم وابن رملياهو ،قائلني".
( (  الرتجمة
�رشا ّ
خططت ًّ
ّ
أ�رسحدون عام  670على
( (  ربمّ ا يجب �أن نفهم الإ�ضافة بالعودة �إىل �سبي ال�شعب الذي فر�ضه �
ّ
منطقة ال�سامرة.
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الت�شديد على �سقوط ال�سامرة ،مقابل الحماية التي تنعم بها �أور�شليم .تتع ّلق "الن�سخة
معا ،ولك ّننا ال نجد ما يقابلها خارج
المناه�ضة لإفرائيم" بالف�صل  7وبالف�صل  8في � ٍآن ً
ُ
( ( 
ؤكّ
انوئيل
العم
كتاب
النية لهذه المقطوعة.
أو
ل
ا
ة
اال�ستقاللي
د
�
ت
المالحظة
هذه
؛
ّ
ّ ّ
ّ

الآيات َ 4aβو9ب

ت�شابهين :الدعوة �إلى الهدوء (�آ  ،)4aβوالثقة
بعن�صرين ُم
يبد�أ خطاب �أ�شعيا وينتهي
َ
َ
ثانويين:
ك�شرط للخال�ص (�آ 9ب)ُ .يع ّقدهذان العن�صران تركيبة القول
ّ
النبوي ويبدوان َّ
فتر�ض �أن تظهر عبارة "يا �أنكي"( ya‘an kî ،بداية �آ  )5في ر�أ�س القول ال ّأوالني ،كما
ُي َ
عما ي�سبقها
يقترحه ّ
الن�ص ُ
المقابل الوارد في �آ 6 :8؛ من ناحية �أخرى� ،إنقطعت �آ 9ب ّ
بوا�سطة ا�ستعمال �صيغة "�أنتم".
نبوية حول الخال�ص"
أدبي ُيدعى "�أقوال ّ
تنتمي الدعوة �إلى عدم الخوف �إلى نوع � ّ
أي�ضا �إلى التقاليد القديمة عن حرب
(رج� :أ�ش 16-14 :41؛  )7-1 :43وتنتمي � ً
يهوه( (  � :إ�سرائيل ال يحارب بل يهوه؛ لن يخاف ال�شعب العدو ،ل ّأن الن�صر ُمح ّقق.
كذلك في �أ�ش  ،*9-4 :7لن يدوم ُم ّ
إلهية
خطط المهاجمين لأ ّنه ي�صطدم بالقدرة ال ّ
العظيمة.
ن�ستطيع �أن ُنترجم خاتمة الخطاب (�آ 9ب) على ال�شكل التالي�" :إن لم تمكثوا (في
مرتين يجد �صداه في
الثقة)ً ،
فطبعا لن تتمالكوا (لن تثبتوا)"ّ � .إن تكرار كلمة " ’loلن" ّ
ربما ُت�شير الجملة �إلى نبوءة
تكرار الكلمة نف�سها  ’loفي �آ � .7إ ّنها نبرة تحذير وتهديد؛ ّ
ناتان" ،بيتك ومملكتك �سيثبتان [� ]nè’èmanإلى الأبد" (� 2صم �16 :7أ) ،التي تتطابق
ن�سبيا،
مع �شرط ،ويبدو � ّأن هذا ال�شرط لم يتح ّققّ � .إن �إعالن هزيمة �أرام (�آ �8-7أ) لي�س ًّ
�سيح ّققه يهوه على العدو
ولكن م�صيره ،لغاية الآن ،له قيمة
ّ
ّ
تحذيرية .االنت�صار الذي ُ
جذري ،موقف ثقة.
لي�س �ضمانة لخال�ص يهوذا ،بل عالمة عن موته �إ ّال �إذا تب ّنى ،ب�شكل
ّ
�ضد ال�سامرة القول
( (  	�إ ّال ربمّ ا يف �أ�ش  ،8 :9حيث �إ�ضافة الكلمات "�إفرائيم و�ساكن ال�سامرة" ق َلبت ّ
تتمته ،بدون �شك ،يف .29-24 :5
ّ
النبوي الكبري  20-7 :9الذي يجد ّ
( (  	�أنظر مث ً
ال :تث 4 -2 :20؛ 6 -4 :31؛ ي�ش 2 -1 :8؛ 25 ،11 -8 :10؛  .6 :11جند
الدعوة �إىل عدم اخلوف يف العديد من الأقوال النبو ّية الأ�شور ّية احلديثة.
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في هذا الإطار ،تنطوي الدعوة �إلى عدم الخوف (�آ  )4aβعلى نبرة لوم :االرتجاف �أمام
�ضحية لقدرته.
العدو وعدم الثقة بيهوه ،هما و�سيلة �أكيدة ُلي�صبح (�شعب يهوذا) بدوره
ّ
ّ
نجد ال�شرح الأف�ضل لهذه الآيات في �أ�ش " :13 :8يجب �أن تخافوا يهوه وترتعبوا منه".
جنبا �إلى جنب مع االنتقال من �صيغة "�أنت" �إلى
ي�سير ال�شرح الجديد للقول
ّ
النبوي ً
ح�ضر �صيغة "�أنتم"� .أُ�ضيفت الجملة
�صيغة "�أنتم" ،ولكن ال �شيء ،في الآيات ال�سابقةُ ،ي ّ
النبوية ،فيدعوهم �إلى �أن ي�أخذوا
يتوجه �إلى ق ُّراء مجموعة الأقوال
على يد �شخ�ص يريد �أن ّ
ّ
النبوي �أمثولة لأنف�سهم .من هو هذا الكاتب؟ التقابل مع  13 :8يجعلنا ُن ّ
فكر
من القول
ّ
ربما ُ�أ�ضيفت (�آ )4aβ
دون فيه �أقواله
النبوية عام ّ .734
ّ
ب�أ�شعيا نف�سه ،في الوقت الذي ّ
الممكن التخ ّلي عن ال�شكل "�أنت" ب�سبب ظهور
في الوقت نف�سه؛ هنا كان من غير ُ
الكلمة "�أنت" نف�سها في �آ .5

النبوي �أثناء العام �( 734آ  �8-5أ*)
القول
ّ

حد � ّأن هذه الأخيرة
ع ّقدت التنقيحات التي خ�ضع لها القول
النبوي تركيبته �إلى ّ
ّ
( ( 
ن�ص
�أ�ضحت تفتقد �إلى الو�ضوح � .إذا اكتفينا بالقول ال ّأوالني لأ�شعيا ،يبقى �أمامنا ّ
الحرفية:
ق�صير ووا�ضح ،هذه هي ترجمته
ّ
�شر قائل ًة:
 - 5ل ّأن �أرام ت�آمرت عليك ِب ٍّ

ونق�سمها لأنف�سنا،
ونقو�ضها،
 - 6ن�صعد على يهوذا ّ
ّ
و ُنم ِّلك في و�سطها ً
ملكا� ،إبن طبئيل،
ال�سيد يهوه:
 - 7هكذا يقول ّ

دم�شق ر�أ�س �أرام
 - 8ال تقوم ولن تكون
ُ

ر�سل النبي يف �آ �7أ ُي ّ
�شكل بداية الق�سم
ال�رشاح بني ح َّلني .يعترب البع�ض �أنّ الكالم الذي قاله ُم ِ
( (  يرت ّدد ّ
ّ
أييد واقعه ( آ�  .)9-7غري �أنّ �آخرين
يت�ضمن
الثاين من اخلطاب الذي قد
ً
حتري�ضا (�آ  )6-4وت� َ
ّ
يعتقدون �أنّ آ�  4ت ّ
تت�ضمن الإتّهام (�آ
ُكون جملة واحدة
ُ�شكل الق�سم ال ّأول ،يف حني �أنّ �آ  9-5ت ِّ
ّ
 )6-5و�إعالن العقاب (�آ .)9-7
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وال ر�صين على ر�أ�س دم�شق.
العبرية 1 :مل :13
مرات في البيبليا
ّ
�إ�ضافة �إلى �آ  ،5ال ترد عبارة "ي�آنكي" �إ ّال خم�س ّ
مرة على
 21و ،29 :21ولكن � ً
أي�ضا في �أ�ش 16 :3؛ 6 :8؛ ( 13 :29ترد في كلّ ّ
نبوي ق�صير يتع ّلق بالدينونة) .هذا ي�ؤكّ د ن�سبة هذه الآيات �إلى �أ�شعيا ،ولكن
ر�أ�س قول ّ
الثانوي للآية .4
أي�ضا الطابع
� ً
ّ

ال ُت ّ
�شكل هذه الآيات ،كما ُيقال �أحيا ًنا" ،قول خال�ص ليهوذا" ،بل بالأحرى "قول
�ضد المهاجمين" ،وهذان �أمران ُمختلفان .وبالفعل ُت ّ
النبوية القديمة
�شكل الأقوال
ويل ّ
ّ
إ�سرائيلي بمقدار ما يرتكب خطايا ُم�شابهة (�أنظر
تحذيرا لل�شعب ال
�ضد الأمم الغريبة
ّ
ً
ّ
�ضد دم�شق لأ ّنها �أرادت �أن ُترغم يهوذا على
عا .)*16 :2-3 :1
واقعياُ ،ي َو َّجه اللوم ّ
ًّ
قرب من
االن�ضمام لتحالفها المناه�ض لل ّ
أ�شوريين ،ولأ ّنها تريد �أن ت�ستبدل �آحاز ب�أمير ُم َّ
( ( 
�سيعاقَب هذا الطموح بق�ساوة.
�سيا�ستها ؛ ُ

النبوي ِذكر "الم ِلك" ِ
للمرة الثالثة والأخيرة �ضمن الأقوال
يت�ضمن القول
ّ
ّ
(م ِلك) ّ
أبدا ،ال يملك ح ّتى
النبوية التي قالها �أ�شعيا .هذا ال�شخ�ص� ،إبن طبئيل ،الذي لن يملك � ً
ّ
( ( 
اللوم �إلى
وجه يهوه
َ
أهم ّيته! ُي ِّ
ً
ا�سما ،بل ُيذكر ا�سم والده فقط  .هذه �إ�شارة �إلى عدم � ّ
�ستجر عليه خ�سارة ال�سلطة� .ألي�س
ر�صين لأ ّنه ُيريد �أن ُيقيم م ِل ًكا ،وهذه خطيئة عظيمة
ّ
يهوه الم ِل َك الوحيد؟

المر�أة الحامل وابنها ()17-13aβ :7
الن�ص الذي يظهر بين �أكثر الن�صو�ص المدرو�سة في العهد
ماذا نقول � ً
أي�ضا ب�ش�أن هذا ّ
الحالي
الن�ص
ال ّأول؟ لكي نفهم معناه ،يجب �أن نبد أ� ب�إعادة بناء م�ضمونه .بالفعل يبدو ّ
ّ
عدة ُمقترَ حة؛ حول هذه امل�سالة ،رج:
( (  ُهويّة هذا ال�شخ�ص لي�ست وا�ضحة ،وهناك حلول ّ

J.A. Dearman, « The Son of Tabeel (Isaiah 7.6) », dans S.B. Reid (dir.),
Prophets and Paradigms. FS G.M. Tucker (JSOTS 229), Sheffield, 1996,
p. 33-47.

مرات عديدة عن "ابن رملياهو"
( (  ُربمّ ا دفع هذا املثل كاتب الإ�ضافات املناه�ضة لإفرائيم للحديث ّ
دون ذكر ا�سمه.
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النبوي ُمثق ً
بتدخل كاتب �أو مجموعة كُ ّتاب.
للقول
ال ّ
ّ

النبوي
يجابي للقول
ّ
�شرح � إ ّ

النبي في معنى �إيجابي:
ت�شرح مجموعة �أولى من الإ�ضافات القول الذي قاله ّ

العمانوئيل ،في حين � ّأن هذا الأخير ،في �آ ،14
 ُت ّوجه �آ  15االنتباه نحو �شخ�ص ّ
خا�صُ ،تزعج الآية
حدث موجود في و�سط المنظار .وب�شكل
هو �آية تتع ّلق ِب َ
ّ
للن�ص و ُت�سيء �إلى التقابل مع ( :)4-3 :8ال ي�أتي �شرح الآية
الترتيب
ّ
العادي ّ
("ل ّأن� )"...إ ّال في �آ  .16بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ن�ستطيع �أن نالحظ � ّأن الق�سم الثاني
حد بعيد .ت�شرح �آ  15الآي َتين  14و 16في معنى
من الآية ُي�شبه �آ �16أ( (  �إلى ّ
يتوجه �أكثر
أهم ّية ،في حين � ّأن االنتباه ّ
يعتبر م�س�ألة المهلة ("قبل �أن" �آ � )16أقلّ � ّ
العمانوئيل الممنوحة بوا�سطة �أكل الزبد والع�سل.
نحو ف�ضيلة ّ

 خاتمة �آ � 16صعبةنحويا .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ال ُيمكن فهم �إ�سرائيل و�أرام عن
ًّ
طريق الت�سمية الوحيدة "للأر�ض التي تخ�شى م ِل َكيها" ،وك� ّأن المق�صود بلد واحد
�سيا�سية بل
أخيرا ،ال ُت�شير كلمة "�أ َد َم ْه"� ‘adāmāh،إلى حقيقة
ّ
يحكمه م ِلكانً � .
بالأحرى �إلى "الأر�ض" �أو "الحقل" (رج  .)11 :6يجب �أن ُتع َتبر خاتمة الآية
المهاجمين ،في حين � ّأن هذا
وك�أ ّنها �إ�ضافة ترمي �إلى توجيه قول
ّ
نبوي نحو ُ
( ( 
وج ًها �أ�ص ً
ال �إلى دمار �أر�ض يهوذا .
القول كان ُم َّ
 ُي ّ�شكل ذكر م ِلك �أ�شور في خاتمة �آ  17حا�شية �أخيرة �شبه ُم�ؤكّ دة تندرج في ّ
خط
عدة.
الإ�ضافات ذات نمط "ال�شرح
التاريخي" التي وجدناها في �آيات ّ
ّ

النبي �إلى امر�أة
عدا
يت�ضمن القول
�إذا ا�ستثنينا هذه الإ�ضافات،
النبوي ُب ً
ّ
ًّ
ّ
تهديدياُ .ي�شير ّ

إمالئي للكلمات " َم�أو�س"،
الثانوي لل�شي َئني املُتماث َلني يف اجلملة يجد ما ُيثبته يف فرق �
( (  	�إنّ الطابع
ّ
ّ
("رفَ�ض") وَ "bāḥôrبحور" ("�إختار")ّ � ،أما آ�  15فتتطابق مع ا�ستعمال حديث .نُ�ضيف
َ mā’ôs
وال�رش ال يلعب الدور نف�سه يف اجلمل َتني :يف آ�  ،16يرتكز الت�شديد
�أنّ مو�ضوع االختيار بني اخلري
ّ
�سن الر�شد) ،يف حني أ� ّنه يف �آ  ،15تق�صد بالأحرى
على نقطة ا�ستدالل
كرونولوجية ("قبل �أن"ّ :
ّ
ال�رش.
للعمانوئيل الذي �سيختار اخلري و ُي ّ
ف�ضله على ّ
أدبية ّ
العبارة نف�سها �صفة � ّ
ُ
( (  الفعل " ،qāṣكا�س"" ،خاف" ،م�أخوذ من آ�  6مثلما �أخذ الرقم "اثنان" من �آ .5
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�سن
همه هنا ّ
هويتها) �ستلد في وقت قريب؛ ُيعلن �أ ّنه ،قبل �أن يبلغ الطفل ّ
حامل (ال ُت ّ
اليهودية و�إفرائيم.
الر�شد� ،ست�أتي � ّأيام ع�صيبة مثل تلك التي حدثت حين انق�سمت مملك ّتا
ّ
عمانوئيل "اهلل
االعترا�ض على هذه القراءة يكمن في � ّأن ا�سم
ال�صبي (ّ ،’immānû ’él
ّ
لكن ذلك لي�س ب�أكيد! نقر�أ في  1مل " :57 :8ليكن يهوه �إلهنا
معنا") له قيمة الوعدّ .
ال�صبي في معنى
أي�ضا فهم ا�سم
معنا ،كما كان مع �آبائنا ،فال يتركنا وال يرف�ضنا!"ُ .يمكن � ً
ّ
نداء" :فليكن اهلل معنا" .نداء من هذا النوع يحمل كلّ معناه في حالة الأزمة.
حول الإ�ضافات الخطاب �إلى وعد رائع للم ِلك وال�شعب؛ ح ّتى � ّإن خاتمة �آ 17
ُت ّ
فهم في هذا المعنى ل ّأن ِفعلة م ِلك �أ�شور ُيمكن �أن ت�ضرب
(م ِلك �أ�شور) ُيمكن �أن ُت َ
"الم ِل َكين" ا ّل َ
لذين يخافهما �آحاز .كلّ هذه الإ�ضافات ال ت�أتي بال�ضرورة من الم�صدر
عمل
نف�سه ،ولكن ال �شيء يمنع ذلك.
الفر�ضية الأكثر ب�ساطة ترى في هذه الإ�ضافات َ
ّ
تدخل في الآيات 4ب8 ،*5 ،ب9 ،ب� :إزاء دمار �إفرائيم
كاتب ُمناه�ض لإفرائيم ّ
وال�سامرة يتقابل انت�صار �أور�شليم وم ِلكها.

تنقيح على يد كاتب الآيات  4aβو9ب نف�سه
ت�سجلت لغاية الآن ،ال تعرف المقطوعة التما�سك
ح ّتى من دون الإ�ضافات التي ّ
( ( 
( ( 
( ( 
�شدد عليه البع�ض .لفت غورغ ودوهمان وهوبمان االنتباه �إلى وقائع
الذي ّ
عدة:
ّ
الروائي ،ينطوي �إعطاء العالمة على �صعوبة تظهر حين رف�ض �آحاز � ّأي
 في �إطارهّ
نوع من العالمات .من ناحية �أخرى ،تفتر�ض �آ  13aβو 14أ� هذا الإطار الذي
النبي و�إعطاء العالمة.
ي�شرح غ�ضب ّ
 (41) M. Görg, « Hiskija als Immanuel. Plädoyer für eine typologische Identifikation »,
Biblische Notizen 22 (1983) 107-125.
 (42) C. Dohmen, « Verstockungsvollzug und prophetische Legitimation. Literarkri
tische Beobachtungen zu Jes 7,1-17 », dans Biblische Notizen 31 (1986), p.
37-56 ; Id., « Das Immanuelzeichen. Ein Jesajanisches Drohwort und seine
innertestamentliche Rezeption », Bib 68 (1987) 305-329.
 (43) F.-D. Hubmann, « Randbemerkungen zu Jes 7,1-17 », Biblische Notizen 26
(1985) 27-46.
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تتوجه �آ �14-13أ �إلى مجموعة "�أنتم"" ،بيت داود" ،في حين � ّأن المق�صود في
ّ
( ( 
�آ �17أ هو "�أنت"� ،أي "الم ِلك �آحاز" .
	� ّإن �شرح العالمة (�آ  )17-16هو ُمع ّقد (قارن مع  .)!4 :8لعلّ بداية �آ ،17منطقيا.
خا�ص ،تبدو ُمثقلة ل ّأن التتابع "�أنت و�شعبك وبيت �أبيك" لي�س
ب�شكل
ّ
ًّ
بدون ّ
�شك ،يوجد عن�صر دخيل بين هذه العنا�صر ،ولكن � ّأي منها؟ االقتراحات
ثمن براهينه .في النهاية ،تبدو الإ�ضافة "وبيت
الثالثة لها من ي� ّؤيدها ،وكلّ منها ُي ّ
�أبيك" هي الأكثر �إمكا ًنا :لي�س فقط لأ ّنها تظهر في �آخر المجموعة ،بل �أبعد من
تو�سع المنظار في آ� "( 13بيت داود").
ذلك تترافق مع ّ

بحد ذاته (�آ 14ب)17-
ت�ؤكّ د هذه المالحظات ما �شعرنا به �سابقًا :القول
النبوي ّ
ّ
ال ي�أتي من الم�صدر نف�سه الذي ا�ستند اليه الإطار الروائي الذي ُت ّ
�شكله آ�  12-10والتي
ّ
ُت�ضاف �إليها �آ �14-13aβأ ،وبدون ّ
�شك� ،أحد عنا�صر �آ  .17من ناحية �أخرىُ ،يوحي
الت�شابه مع �آ 9ب � ّأن الجمل الواردة في �صيغة "�أنتم" (�آ �14-13أ) ُت ّ
نوعا من
�شكل ً
ال�شرح للقول
يتوجه �إلى م�ستمعين كثيري العدد .في هذا ال�صدد،
ّ
النبوي ،وهذا ال�شرح ّ
ال ُب ّد من الإ�شارة �إلى � ّأن عبارة " ،béyt dawidبيت َدويد"" ،بيت داود" ،ال تعود ب�شكل
"�شمعو"�" ،إ�سمعوا" ،فهو �صدى لتركيبة ُمماثلة
ُم ّ
حدد �إلى �آحازّ � .أما الأمر َ ،šime‘û
تميزت بها الر�سالة التي �أوكلها يهوه �إلى �أ�شعيا في .9 :6
ّ

النبوي ،وهذا
ربما ُد ِّونت �آ  20بوا�سطة اليد نف�سها ،على �شكل �شرح للقول
ّ
أخيرا ّ
� ً
تحذيري ُيمكن تثبيته( (   .بالفعل ،قبل ال�سبي �إلى بابل ،بدون ّ
�شك
ال�شرح له ُبعد
ّ
في �أوا�سط القرن ال�سابع ،خ�ضعت هذه الآية لإ�ضافة تنتمي �إلى مجموعة الإ�ضافات
( (  تتطابق كلمة "�أنت" مع الإطار الروائي الذي ت ّ
ُ�شكله �آ  .12-10بعد عبارة "حينئذٍ قال"
ّ
(�آ  ،)13aαت ّ
ُ�شكل آ�  17أ� لوحدها جوا ًبا لرف�ض �آحاز! لك ّننا ن ّ
ُذكر �أنّ الإطار هو �أحدث من
النبوي.
القول
ّ
( (  	�أنظر يف هذا املعنى:
Stephanie Ernst, Ahas, König von Juda. Ein Beitrag zur Literatur und
Geschichte des alten Israel (ATS, 80), Sankt Ottilien, 2006, p. 163 .

دونها كاتب بعد وفاة �أ�شعيا.
لكن ال ن�ستنتج �أنّ آ� ّ 20
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"المناه�ضة لإفرائيم"(" :مع) م ِلك �أ�شور"؛ �إذا كانت الحال كذلكُ ،ي ّ
فكر الكاتب
دما وال �شيء يمنع من �أ ّنه يعود
بالت�أكيد بكارثة ال�سامرة .الق�سم
الرئي�سي من الآية هو �أكثر ِق ً
ّ
النبوي ال ّأوالني ل ّأن كلمة "ال ّأيام"
�إلى �أ�شعيا نف�سه( (   ،غير � ّأن الآية ال تنتمي �إلى القول
ّ
الخارجي
الواردة في �آ ُ 17ت�صبح "ذلك اليوم" .هيئة اللحية كانت طريقة لإظهار الوجه
ّ
مما
وال�سجناء ُيح َلقّ ،
ل�سلطته ،ح ّتى � ّأن "القديم" ُيدعى " ،zākénزِ ِقن"؛ كان َ�ش ْع ُر العبيد ُ
أ�شوري؛ حين
تعر�ضهم للإهانة .هنا ،ال ُيمكن �أن تكون المو�سى �سوى الجي�ش ال
ّ
يعني ّ
العمانوئيل� ،أعلنت الم�صيبة التي �ستحلّ
ُو ِ�ضعت الجملة في نهاية القول
ّ
النبوي حول ّ
اليهودية .م�صير "ر�أ�س" يهوذا و�أور�شليم يتقابل مع ما يحدث لـ"ر�أ�س" �أرام
بالنخبة في
ّ
ودم�شق.
وج ًزا "حول
فلنحاول �أن نعر�ض
نبويا ُم َ
فر�ضية� .أطلق �أ�شعيا عام  734قو ًال ًّ
ّ
دون "ذكرى الحرب
العمانوئيل" ذات ُوجهة
ّ
تهديدية (�آ 14ب .)17-الحقًا ،حين ّ
ّ
التاريخي (�آحاز يرف�ض الآية �آ
النبوي في �إطاره
إفرائيمية"� ،أعاد و�ضع القول
ال�سورية-ال
ّ
ّ
ّ
ّ
تتوجه �إلى "بيت داود" ولي�س فقط �إلى �آحاز
فدون �آ  14-13أ� (التي ّ
 ،)12-11و�أكمله ّ
( ( 
ق�سما من �آ "( 17وبيت �أبيك" ،وهذا يتنا�سب مع "بيت داود"� ،آ
ثم �أ�ضاف ً
وحده )ّ ،
القراء عبارة "قبل �أن" ( آ�  )16بمعنى
 ،)13و� ً
أخيرا �أ�ضاف �آ  .*20في هذه الحالة ،يفهم ّ
دونها في حقب َتين ُمختلف َتين.
� ّأن المهلة قد انق�ضت .الآيات ب�أكملها تعود لأ�شعيا ولك ّنه ّ

النبوي الذي يعود للعام �( 734آ )*17-14
القول
ّ

النبوي الثاني الذي ُل ِفظ �أثناء
�صحيحا ،يكون القول
المق َترح �أعاله
ّ
ً
�إذا كان التحليل ُ
المف َتر�ض:
إفرائيمية
ال�سورية-ال
الحرب
ّ
ق�صيرا ِمثل القول ال ّأول .هذا هو م�ضمونه ُ
ّ
ً
ال�صبية حامل
 14ها المر�أة
ّ
و�ستلد اب ًنا

عمانوئيل).
(وتنادي ا�سمهّ :

( (  ن ّ
ُذكر �أنّ آ�  19-18هي حديثة.
( (  	يمُ كن �رشح هذا الأمر �إذا كتب �أ�شعيا بعد العام  ،728وهي ال�سنة املُحتملة لمِ وت �آحاز.
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 16نعم ،قبل �أن يعرف ال�صبي �أن يرف�ض ال�شر ويختار الخير،
ُتخلى الأر�ض-الخ�صبة.
 17يجلب يهوه عليك وعلى �شعبك
اما لم ت� ِأت
� ّأي ً
منذ اليوم الذي انف�صل فيه �إفرائيم عن يهوذا.
نبوي من هذا النوع ُيعلن وي ً
رهيبا لآحاز الم ِلك و�شعبه؛ �إن لم يكن في القريب
قول ّ
ال ً
( ( 
العاجل� ،سيظهر هذا الويل بعد ب�ضع �سنوات .

الطوفان الكبير ()10-6 :8
النبوي ،مثلما حدث مع الأقوال ال�سابقة ،بوا�سطة عنا�صر �شرحته
تغذّ ى هذا القول
ّ
"علاِ ْيهِ ْم" (عليهم) في �آ ،7aα
في معنى �إدانة �إفرائيم (�إ�ضافة �آ 6بَ ،’aléyhèm ،
و �" ،‘èt-mèlèk ’aššur we’èt-kol-kebôdôإِيت ِم ِلك �أ�شور وِ �إيِت كول ِكيبودو"،
و�شرحته في معنى حماية ممنوحة لأور�شليم (�إ�ضافة آ�
م ِلك �أ�شور وكلّ مجده في �آ )7β
َ
النبوي الملفوظ عام  734الويل على
8ب .)10-بدون هذه الإ�ضافاتُ ،يعلن القول
ّ
أ�شوري:
�ضحية الغزو ال
اليهودية،
ّ
ّ
ّ
 6ل ّأن هذا ال�شعب رذل مياه �شيلوح ،الجارية ب�سكوت،
ال�سيد ُي ِ
�صعد عليهم
 7لذلك هوذا ّ
القوية والكبيرة.
مياه النهرّ ،
في�صعد في كلّ وديانه
ويجري نحو جميع �شطوطه
ويمر في يهوذا،
8
ّ
ويغرِ ق ويغمر ،ويبلغ العنق.
ُ
النبوي يف �إطاره ال ّأوالين:
هدد للقول
عدة نقّاد التحليل املُ ّ
( (  	�إقرتح ّ
ّ

H. Irsigler, « Der Aufstieg des Immanuel. Jes 7,1-17 und die Rezeption
des Immanuelworts in Jes 7–11 », dans Id., Vom Adamsohn zum Immanuel.
Gastvorträge Pretoria 1996 (ATS, 58), Sankt Ottilien, 1997, pp. 101-152,
spéc. pp. 121-130.
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�شوق .على م�ستوى ال�شكل ،هذا
التقابل مع القو َلين
ّ
النبويين الوار َدين في الف�صل ُ 7م ِّ
خا�ص مع العبارة الواردة في البداية
القول ُي�شبه القول الوارد في �8-5 :7أ ،وب�شكل
ّ
" ،ya‘an-kîي�آنكي" .على م�ستوى الم�ضمونُ ،يعطي نف�س التعليم الوارد في المقطوعة
هددة ب�سبب ق ّلة ثقتها بيهوه ،المرموز �إليه هنا بمياه �شيلوح.
( :)*17-14 :7يهوذا ُم ّ
بطريقة غير مبا�شرة ولك ّنها وا�ضحة بدون ّ
النبوي
�شك للم�ستمعين ،ي�ستعيد القول
ّ
ال�سوريين-
المتحالفين
قرر هذا الأخير �أن ُي ّ
وجه نداء لل ّ
ّ
أ�شوريين لينجو من ُ
رغبة �آحازّ :
أ�شوري (النهر الكبير) �سي�أتي �إلى البالد.
إفرائيميين .يقول له �أ�شعيا :بالفعل ،الجي�ش ال
ال
ّ
ّ
�سير�سل هذا الجي�ش الذي
ّ
لكن هذا الجي�ش لن ي�ستجيب لإ�ستغاثة �آحاز :يهوه نف�سه ُ
ويم�سكها في حلقها ،وربما ح ّتى الموت.
�سي�ستولي على البالد ُ

التما�سك بين الأقوال النبويّة الثالثة

نبوية لفظها �أ�شعيا عام ُ :734يعلن ال ّأول
يت�ضمن الف�صالن  8-7ثالثة �أقوال ّ
ّ
قريبا وي ً
رهيبا
ال
المهاجمين ()*8-4 :7؛ ُي�ؤكّ د الثاني ّ
هزيمة ُ
ً
ان البالد �ستعرف ً
أ�شوري وهو نتيجة لق ّلة ثقة يهوذا
أخيرا يعر�ض الثالث خراب الغزو ال
ّ
()*17 -14 :7؛ � ً
(.)*8-6 :8
وتتو�ضح بع�ضها ببع�ض .نجد ت�شابهات
هذه الأقوال الثالثة تتكامل ب�شكل ُم�شترك
ّ
ملحوظة بين ال ّأول والثالث :كالهما يبد�آن بعبارة " ،ya‘an-kîي�آنكي" ولهما تركيبة
الرب
دمرها،
"ع َل ْه"ّ ،
عامة مت�شابهة؛ ينوي �آرام "ال�صعود" َ ،’ālāh
ولكن ّ
ّ
ّ
�ضد يهوذا ُلي ّ
"ع َل ْه" ،مياه النهر
"ع َل ْه" ،لت�صل ح ّتى �إلى
�سي�صعد َ ،’ālāh
القوية ،و�ست�صعد َ ،’ālāh
ّ
ُ
يهوذا؛ �إزاء "ر�أ�س" �أرام ودم�شق التي لن ت�صمد ،يتقابل �صعود المياه "ح ّتى العنق" .في
هذا الإطار ،يتقابل ُم ّ
جديدا على عر�ش �أور�شليم،
خطط �أرام الذي ُيريد �أن ُيجل�س م ِل ًكا
ً
مع رغبة بالتوازي مع اختيار "ال�شعب" " ،هذا ال�شعب" الذي احتقر مياه �شيلوح .هذا
جرد وعد ليهوذا وملكها� :سلوك
َهم القول
ّ
الأمر يمنع من ف ِ
النبوي ال ّأول في معنى ُم ّ
يهوذا �شبيه ب�أرام ،ويجب �أن تدفع يهوذا ثمن هذا الموقف.
النبوي حول المر�أة الحامل ،وهو يرتبط
في و�سط هذه المجموعة ،نجد القول
ّ
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آخرين ا ّل َ
لذين ُيحيطان بهُ .يعلن �أ�شعيا �أمام �آحاز� :ست�أتي � ّأيام ويل
ارتباطا وثيقًا بالقو َلين ال َ
كبير "عليك وعلى �شعبك" :المق�صودان بهذا القول ا ّللذان اقتر َنا هنا يتقابالن من ناحية
خطط �أرام ("عليك"  ،)5 :7ومن ناحية �أخرى مع ُم ّ
مع ُم ّ
خطط يهوذا ("هذا ال�شعب"
اما ع�صيبة ُت�شبه االنق�سام الكبير
ق�سم يهوذا ( ،)6 :7ف� ّ
أعد له يهوه � ّأي ً
� .)6 :8شاء �أرام �أن ُي ّ
�سيد الموقف.
الذي تبِع موت �سليمان ( .)17 :7يهوه وحده هو ّ

حد ًدا .لن ينجح ر�صين في
حين ُتقر�أ الأقوال
معنى ُم ّ
ّ
النبوية الثالثة ُمجتمعة ،ت ّتخذ ً
ولكن �آحاز ويهوذا ال ي�ستطيعان �أن يعتبرا
و�سيق�ضى عليه.
ّ
اال�ستيالء على �أور�شليمُ ،
قدمه لهما يهوه� ،سيعمل
�أ ّنهما في من�أى عن الويل .بالعك�س ،بما �أ ّنهما يحتقران ما ُي ّ
هذا الأخير ما كان ُيريد ر�صين �أن يقوم به :تق�سيم البالد و�إزالة م ِلكها ،وهذا الويل هو
المركزي ،نجد �صورة الطفل القادر على
النبوي
ُم�ؤكّ د ِمثل ف�شل �أرام .في و�سط القول
ّ
ّ
ال�شر �سيكون بالن�سبة �إلى �آرام االمتناع عن
ال�شر ويختار الخير .االبتعاد عن ّ
�أن يبتعد عن ّ
ّ
لل�شر" ،)5 :7 ،و�سيكون بالن�سبة �إلى �آحاز االمتناع "عن
("خطط
الهجوم على يهوذا
ّ
دون ُ
الك َت ِّيب
احتقار مياه �شيلوح" (.)6 :8
النبي في معنى هذه العبارة حين ُي ّ
ّ
�سيتو�سع ّ
النبوية.
الذي ي�ستعيد الأقوال
ّ

النبوية� .آرام له ُم ّ
خططه ،ولك ّنه ال
بال�شخ�صيات الواردة في ُمجمل الأقوال
فلنت� ّأمل
ّ
ّ
بفعالية .ويهوذا؟
الم َف َّو�ضة من يهوه ،تعمل
ي�ستطيع تنفيذه ح ّتى النهاية� .أ�شور (النهر)ُ ،
ّ
أهم ّية لها .الجملة
و�آحاز؟ �إ ّنهما �ألعوبتان ُمطاوعتان للقوى ُ
كم ّيات ال � ّ
العظمى� ،إ ّنهما ّ
قرارا تقول" :هذا ال�شعب يحتقر مياه �شيلوح"� .إ ّتخذ
الوحيدة التي ُت�شير �إلى ا ّتخاذهما ً
لكن الويل لم يتح ّقق بعد ،وتبقى مهلة
�آحاز ويهوذا
َ
�سيعاقبان عليه بق�ساوةّ .
موقف ّ
تفوق ُ
عدة قبل �أن
ربما هي ُتو�شك �أن تلد ،ولكن يجب انتظار �سنوات ّ
�أخيرة :المر�أة حاملّ ،
�سن الر�شد .ماذا يحدث �إذا تخ ّلى �آحاز عن موقف االحتقار دون �أن ينتظر
يبلغ ال�صبي ّ
تلك ال�سنوات؟
بث االقوال الثالثة الق�صيرة :يجب �أن ُن�ضيف
النبي �أثناء الأزمة على ّ
لم يقت�صر ن�شاط ّ
�ش َب ْز" الواردة في  .4-1 :8ينتمي الم�شهد
�إليها الحركة
"مهِ ْر َ�شلَلْ َح ْ
ّ
الرمزية لت�سمية َ
الن�ص الذي �سنعالجه الآن.
�إلى ّ
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ن�شر المجموعة
دونه على �شكل
ال�سورية-ال
"مذكّ رات الحرب
ّ
إفرائيمية"ّ ،
حين طبع �أ�شعيا كُ ّتيبه ُ
ّ
وية تبد أ� بحادثة اللقاء مع الم ِلك الكبير و�إر�ساله �إلى الر�سالة (� .)9-1 :6س�أبد أ�
ّ
�سير ّ
ق�صة َ
الني للمجموعة قبل �أن �أت�ساءل عن معنى محاولة من هذا
بمحاولة �إعادة بناء ّ
الن�ص ال ّأو ّ
أهم ّيتها.
النوع و� ّ

الن�ص ال أ ّوالني
محاولة �إعادة بناء ّ

الن�ص ،ولكن يجب درا�سة البع�ض الآخر .فل ُنكمل �إذًا
ُ�شرِ حت مقاطع ّ
عدة من ّ
الملف.
ّ

الم� ؤ ِّ�س�سة ()9-1 :6
الخبرة ُ

مهمته :دعوة يهوذا ("هذا
كيفية قبوله في ح�ضرة يهوه وكيف نال ّ
يبد�أ �أ�شعيا برواية ّ
ال�شعب") لي�سمع ويرى بانتباه� .سي�سمح التذكّ ر الطويل للم ِلك الكبير وحا�شيته بفهم
الخطب التي تتع ّلق بملوك يهوذا و�أرام و�آ�شور.
ُ

تدخل �أ�شعيا ال أ ّول ()*9-1 :7
ّ

المرافقة
النبوي ال ّأول ،الذي در�سناه �آن ًفا ،با�ستعرا�ض الظروف
يبد�أ القول
ّ
ال�سيا�سية ُ
ّ
( ( 
المعطى لأ�شعيا للذهاب �إلى مالقاة �آحاز في مكان
لتدوينه (�آ  ،)*2-1وب�إيراد الأمر ُ
جر المياه ا�ستباقًا لحدوث الح�صار ( آ� .)3
ُيمكن �أن تجري فيه �أعمال ّ
"بقية �ستعود" .ال �شيء يمنع
النبي ابنه �" ،She’ar yashûbش�آر ي�شوب"ّ ،
�إ�صطحب ّ
تلميحا �إلى ال�شخ�ص نف�سه في
قدما؛ �سنجد
من انتماء ِذكر ا�سم
ال�صبي �إلى ّ
ً
الن�ص الأكثر ً
ّ
( ( 
مهمة� :إذًا
خاتمة المجموعة ( .)18 :8ال ُيمكن تبرير ح�ضور �شعار ي�شوب ب� ّأية ّ

أدبيا بِـ 2مل 5 :16؛ ب�شكل عا ّم ،تُعترب
( (  تُعلن آ�  1نهاية احلرب ال�سور ّية-ال
إفرائيمية ،وهي ترتبط � ً
ّ
عن�رصا ُمت� ّأخ ًرا عن حقبة �أ�شعياُ .يحتمل �أن تنتمي الكلمات الأوىل ("وحدث،
وبحق،
هذه الآية،
ّ
ً
الن�ص الأكرث قد ًما.
يف �أ ّيام �آحاز بن يوتام ،بن ع ّزيا م ِلك يهوذا") الغائبة عن  2مل � 5 :16إىل ّ
( (  يف هذه اخلامتة ،يتك ّلم �أ�شعيا عن �أبنائه ،ب�صيغة اجلمع ،وك�أ ّنهم عالمات .على الأقل يجب وجود
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رمزيا� .إ�سمه ُمثقل بالتهديد( (   .حين دعا ابنه با�سم "�ش�آر
يت�ضمن
يجب �أن
معنى ًّ
ُ
ّ
ح�ضوره ً
وح َما" ("ال �شفقة")،
�سمى هو�شع �أبناءه يزراعيلُ " ،Lo’-Ruhama ،لو ُر َ
ي�شوب" مثلما ّ
( ( 
ّ
ُ " ، Lo’-‘Ammîلو َع ِّمي" ("لي�س ب�شعبي")  ،و�ضع �أ�شعيا بدون ّ
الخط
�شك عالمة في
أي�ضا الأ�سلوب نف�سه في ّ � .4-1 :8إن ح�ضور
الذي ر�سمه عامو�س (�إعالن كارثة)؛ �سنجد � ً
هددة .تكمن الم�س�ألة في معرفة
ال�صبي -الذي لم
يتحدد عمره -قُرب �أ�شعيا هو عالمة ُم ِّ
ّ
ّ
المعني بالتهديد� :آحاز نف�سه �أم المهاجمون؟ للوهلة الأولى ،التحليالن ُممكنان.
هوية
ّ
ّ
المتحالفين ،كما � ّأن ح�ضور �" ،She’ar yashûbش�آر ي�شوب" ُيمكن
ُتعلن �آ 5ي هزيمة ُ
المعنية بهذا اال�سمّ � .إن
�أن يعني اندحارهم( (   .بالحقيقة يبدو � ّأن يهوذا هي بالأحرى
ّ
ُ
عطي للطفل �ساعة والدته ،واالرتباطات مع عامو�س ،ت�سمح بو�ضع
اال�سم الذي يبدو �أ ّنه �أ َ
وطني� .إذًا ما هو دور "�ش�آر ي�شوب" في اللقاء مع �آحاز؟ يبدو
معناه في ارتباط مع ويل
ّ
الفر�ضية ،ي�ضع �أ�شعيا الم ِلك �أمام
أ�شوريين .في هذه
قرارا باال�ستغاثة بال ّ
� ّأن الم ِلك �أخذ ً
ّ
خيارّ � :إما �أن ي�ضع ُم ّ
يجر على
خططاته
ّ
الديبلوما�سية والع�سكريّة مو�ضع التنفيذ ،وهكذا ّ
�شعبه الويل �أو �إ ّنه ي�ضع ثقته بيهوه ومواعيده .في هذا الإطارُ ،يوحي ح�ضور ابن �أ�شعيا
المنتحرة.
بالكارثة التي تنتظر �آحاز �إذا ت�ص ّلب في �سيا�سته العنيدة ُ

تذكر بداية �آ � 3أ�شعيا في �صيغة ال�شخ�ص الثالث الغائب ،في حين �أ ّننا ك ّنا ننتظر �صيغة

�ش َب ْز" ( .)3 :8ال �شيء ّ
ال�صبي الذي �سيولد ح�سب
يدل �أنّ
اثنني منهمُ .يوجد " َمهِ ْر �شَ َل ْل َح ْ
ّ
بقي �أمامنا احتمال وحيد�" :ش�آر ي�شوب" ،الذي ُيق ََّدم بطريقة وا�ضحة
النبيَ .
 14 :7هو ابن ّ
و�رصيحة �أ ّنه ابنه.
إطارين من كتاب �أ�شعيا .بع�ض
( (  بالإ�ضافة �إىل املقطوعة التي نعاجلها ،يظهر مو�ضوع
"البقية" يف � َ
ّ
"البقية" يف �إطار "وعد" (3 : 4؛ �22 -20 :10أ؛ 16 ،11 :11؛
الن�صو�ص تُعالج مو�ضوع
ّ
الفار�سية .يف الن�صو�ص الوحيدة
ولكن هذه الن�صو�ص ك ّلها لي�ست �سابقة للحقبة
،)5 :28
ّ
ّ
البقية البائ�سة للناجني من كارثة
"الأ�صيلة" من الكتاب ( ،)6 ،3 :17يجري احلديث عن ّ
ع�سكريّة ،يف ّ
ً
"البقية الباقية املجيدة" هو �إذا غريب
"بقية"� .إنّ الهوت
ّ
خط املعنى ال ّأول لكلمة ّ
عن تفكري �أ�شعيا .من ناحية �أخرى ،يعني الفعل �" ،šubشوب" "العودة" ،ال يمُ كنه التعبري عن
غائبا عن �أقوال �أ�شعيا النبو ّية
معنى التوبة
تفرع و ُم ّ
�شتق؛ يبدو هذا املعنى ً
ّ
الدينية �إ ّال يف معنى ُم ّ
(ن ّ
ُذكر �أنّ  10bß :6هو �أكرث حداثة).
( (  هو .9-8 ،6 ،4 :1
 (53) Ainsi Barthel, Prophetenwort, p. 161.
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"و ُّي ِ
وم ْر َيهوِ ْه �إ َل ْي"" ،وقال لي يهوه" .بالإ�ضافة �إلى
المتك ّلمَ ،wayyo’mèr Yhwh ’èlî ،
ُ
�آ  ،13هذا هو العن�صر الوحيد الذي يجعل من الف�صل  7رواية في �صيغة ال�شخ�ص الثالث
( ( 
ن�صو�صية.
الن�ص( (   ،ولكن دون اال�ستناد �إلى قاعدة
�شراح عديدون ّ
الغائب ّ .
ّ
�صحح ّ
ال �أ�ص ً
�شراح �آخرون على �صياغة الجملة لي�ؤكّ دوا � ّأن هذا الف�صل كان ُم�ستق ًّ
ال عن
ارتكز ّ
المجموعة� ،أو �أ ّنه ُي ّ
عن�صرا حدي ًثا يرتكز على الف�صل  .8تدفعنا الإ�ضافات القديمة
�شكل
ً
من النمط نف�سه ،التي �أ ّثرت على الف�ص َلين� ،إلى ا�ستبعاد هذه االقتراحات الأخيرة .يكمن
كاتبا
قديما �أ�ضاف على كلمة �" ،‘èlîإِي ِلي" الأحرف
ً
الحلّ الأب�سط في التفكير ب� ّأن ً
ن�ص في �صيغة ال�شخ�ص
الن�ص
ّ
ال�سيروي �إلى ّ
حو ًال بهذه الطريقة ّ
" ،yšyhuيِ�شيهو"ُ ،م ِّ
�سندا لها في �أ ّننا ال نجد في �آ ّ � 2-1أي دليل
الثالث الغائب( (  ؛ تجد هذه
الفر�ضية ً
ّ
�سيروي.
خبر
ّ
ي�سمح بالتفكير ِب َ
كون من
برهنت �آن ًفاّ � ،أن القول
هكذا نالحظ ،كما
ّ
ُ
النبوي ال ّأول ُمحاط ِب�شرح ُم َّ
�آ 4aβو�آ 9ب� :إذًا ال يجب �أن نفهمه في معنى وعد بالخال�ص ،بل بالأحرى في معنى
تحذير لآحاز.

التدخل الثاني لأ�شعيا ()*20-10 :7
ّ

الكالم على والدة طفل (�آ 14ب )*17-هو بدوره ُمحاط بعبار َتين ت�شرحانه
روعة
معنى
(�آ �14-13أ و�آ  )*20في
ّ
النبي هو في حالة غ�ضب ،وكارثة ُم ِّ
ً
تهديديّ :
بحد ذاته عن الحوار ال�صغير
تنتظر يهوذا .ال يمكن ف�صل الق�سم ال ّأول من هذا الإطار ّ
الذي ي�سبقه في �آ .12-10
النبي.
( (  ن�ستطيع �أن نفهم �آ  10يف معنى ّ
تدخل يهوه بوا�سطة ّ

 (55) Voir par exemple la note de la Biblia Hebraica Stuttgartiensia, ad loc.

ال�رشاح:
( (  هذا االقرتاح
ّ
التقليدي يتب ّناه اليوم عديد من ّ

Ch. Hardmeier, « Verkündigung und Schrift bei Jesaja : Zur Entstehung
der Schriftprophetie als Oppositionsliteratur im alten Israel », dans
Theologie und Glaube 73 (1983), p. 119-134, repris dans Id., Erzähldiskurs
und Redepragmatik im Alten Testament. Unterwegs zu einer performativen
Theologie der Bibel (FAT, 46), Tübingen, 2005, p. 229-242, spéc. p.
233-234 ; H. Barth, Die Jesaja-Worte in der Josiazeit (WMANT, 48),
Neukirchen-Vluyn, 1977, p. 277-284 ; Berges, Das Buch Jesaja, p. 110.
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التدخل الثالث لأ�شعيا ()*4-1 :8
ّ

أي�ضا الوالدة� ،إعطاء اال�سم
العمانوئيل التي
تت�ضمن � ً
ّ
ُت�شبه هذه الحلقة ،في �شكلها� ،آية ّ
مرة �أخرى تبدو
و�شرح هذا اال�سم؛ زد على ذلك � ّأن �صياغة
َ
المقطعين هي مت�شابهةّ .
التدميري.
عمل يهوه
ّ
الوالدة �آية للمهلة الق�صيرة الممنوحة قبل َ

�ش َب ْز" ُت�شبه بالأحرى بم�ضمونها المقطوعة  *9-1 :7التي
"مهِ ْر َ�شلَلْ َح ْ
ّ
ولكن �آية َ
النبي هنا دمار دم�شق وال�سامرة القريب؛ ال يجب �أن نتفاج�أ
ُتعلن نهاية دم�شق .يق�صد ّ
الن�ص ال
أ�شعيائي في  ،)*9-1 :7لأ ّننا هنا
فوق الحد ِب ِذكر ال�سامرة (وهي غائبة عن ّ
ّ
أ�شعيائي للمجموعة ،وهي الحقة للأحداث ،وتعك�س خبرة
على م�ستوى التدوين ال
ّ
فعليا �أثناء ال�سن َتين الّل َتين تبِع َتا
دمار ال�سامرة عام  733ودم�شق عام  ،732وهذا يعني ًّ
يت�ضمن التدوين على اللوح ا�سم الطفل فقط كما هي الحال عليه
الأزمة في عام .734
ّ
في  ،8 :30حيث يحفر �أ�شعيا اال�سم الذي يعطيه لم�صر" :راحاب ال�ساقطة" .نالحظ
أوريا (رج 2 :مل  )16-10 :16وال�شريف زكرياهو
وجود
َ
�شاهدين �أمي َنين ،الكاهن � ّ
حزقيا (رج  2مل  .)2 :18هذا الح�ضور هو �ضمانة للت�أكيد� ،أمام
جد
وهو بدون �شك ّ
ّ
دونها �أ�شعيا ،ا�ستطاع �أن يرتكز على تحقيق
القارئ ،على
"المذكِّ رات"؛ حين ّ
�صدقية ُ
ّ
أ�سا�سية الواردة في �آ �8-6أ.
قابلية ت�صديق ر�سالته ال ّ
ُخطبه على دم�شق لتقوية ّ

التدخل الرابع لأ�شعيا ()*10-5 :8
ّ

أ�شعيائي في معنى مناه�ض لإفرائيم
النبوي ال
حول القول
ّ
�إذا ا�ستثنينا العنا�صر التي ُت ّ
ّ
والعنا�صر التي ت�شرح 14 :7
("عمانوئيل") في معنى حماية يهوذا( (   ،يدين كالم
ّ
دمر
خفي في �أور�شليم� :س ُت ّ
النبي "هذا ال�شعب" الذي ال ي�ضع ثقته ب�إلهه الموجود ب�شكل ّ
ّ
أ�شورية هذا ال�شعب.
القدرة ال ّ

اال�ست�شهاد الثاني بم�شهد الهيكل (�15-11 :8أ)

لي في الف�صل  6المقطوعة  15-11 :8حيث نجد كلمة "�أنتم"
ُي�شبه المقطع ال ّأو ّ
( (  	يمُ كن �أن ُي ّ
الفر�ضية،
النبوي؛ مبوجب هذه
عن�رصا ثانو ًّيا يف القول
�شكل �إعطاء اال�سم يف 14 :7
ّ
ً
ّ
قحم يف الوقت نف�سه مع 8 :8ب.10-
ربمّ ا �أُ ِ
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�شدني بيده" (�آ � )11إلى
الواردة في 9 :6ب و9 :7ب�14-13 ،أُ .تحيلنا عبارة "حين ّ
الإر�سال �إلى الر�سالة.
� ّإن ِذكر عبارة "بي َتي �إ�سرائيل" في �آ  14ال يتوافق مع ِذكر ّ
"�سكان �أور�شليم" في نهاية
الآية نف�سها؛ بدون ّ
تقريبا �أ�ش :28
�شك ،يجب �أن نعتبرها وك�أ ّنها �إ�ضافةُ .ت�شبه آ� 15
ً
13ب ،حيث ُت ّ
النبوي ( آ� )13-7؛ تظهر هنا
�ضرورية للقول
�شكل الجملة خاتمة
ّ
ّ
ثانوي لآية  14التي ُت ّ
�شكل خاتمة رائعة للمقطوعة.
وك�أ ّنها �شرح
ّ

الب�شريةُ .ت ّ
�شكل
مرة �أخرى ،يدعو �أ�شعيا يهوذا لمخافة يهوه واالبتعاد عن الم�ؤامرات
ّ
ّ
أ�شعيائية �8 :8 - 1 :7أ .بهذه
ل
ا
بالحلقة
حيط
ي
ا
ن
ت�ضمي
6
الف�صل
مع
المقطوعة
هذه
ً ُ
ّ
إفرائيمية
ال�سورية ال
المتع ّلقة بالحرب
النبي ً
ّ
�شبيها بر�سالته ُ
ّ
الطريقة� ،أ�ضحى م�ضمون ر�ؤيا ّ
تدخل �أ�شعيا بعد �أمرٍ من يهوه .تخت�صر *14-11 :8
حددةّ :
والتي تحظى ب�سلطة ُم ّ
م�ضمون الف�ص َلين :ت�ستعيد هذه الآيات اللوم على الخوف من المت�آمرين �أكثر من الخوف
من يهوه (�آ 13-12؛ رج 4 :7؛  )6 :8و�إعالن �سقوط اور�شليم.

خاتمة المجموعة) )*18-16 :8
ومتالحمة
عدة في هذه الحلقة التي ُتع َتبر عادة �
ميز عنا�صر ّ
أ�شعيائية ُ
ّ
يجب �أن ُن ّ

"�ص ّر ال�شهادة واختم التعليم في (�أوِ :ب) تالميذي"� .إذا كانت
ُتترجم �آ 16
حرفياُ :
ًّ
النبي بطريقة �أو ب�أخرى �إلى ت�شكيل مجموعة
الجملة �
ّ
أ�شعيائية ،يكون يهوه قد قالها ليدعو ّ
وليع ّلم بع�ض ّ
مهمته قرب
�سكان
ّ
إلهية بعد ف�شل ّ
تالميذُ ،
اليهودية الذين يقبلون الكلمة ال ّ
بحد ذاته معقول .لك ّنه ي�صطدم ب�صعوبة :ال يظهر بو�ضوح كيف
�آحاز( (   .هذا الحلّ هو ّ
أدبي .ال يمكن �أن تتع ّلق بان�سجام مع آ�  18-17حيث يقول
تندرج الجملة في �إطارها ال ّ
�أ�شعيا�" :أنا" .الرباط مع �آ  14-11ممكن ولك ّنه �صعب بعد الخطاب ب�صيغة "�أنتم"
الوارد في �آ 14-12؛ عند االقت�ضاء ،ن�ستطيع �أن نعتبر هذا الخطاب وك�أ ّنه "�شهادة"
فر�ضية �أخرى :ربما تكون الجملة �إ�ضافة
ف�ضل
يجب ختمها ،ولك ّنه حلّ يائ�س .لذلك �أُ ّ
ّ
( (  للنقا�ش حول معنى الآية ،رج:

Uhlig, The Theme of Hardening, p. 122-131.

88

العمانوئيل
ُ 6 :9 - 1 :6ك ّتيب ّ

مت� ّأخرة .على كلّ حال ،تبدو الكلمات مت� ّأخرة وال عالقة لها ب�أ�شعيا .ال تظهر � ّأية كلمة
النبي الأ�صيلة( (   .يدعو �أ�ش � 16 :8أن ن�أخذ بعين الجد �شهادة الكتاب
منها في ن�صو�ص ّ
القراء.
وربما ب�شكل
ّ
ّ
خا�ص �آ  15-11التي ُيمكن �أن ُتزعج بع�ض ّ

النبي ب�سبب ف�شله ،وهو ال ينتظر �سوى
ف َ
�سلبي :ف ُترت ّ
همة ّ
ُهمت �آ � 17أحيا ًنا في معنى ّ
العام للأفعال ،ḥāwāh
إلهي .هذه القراءة ال ت�أخذ بعين االعتبار المعنى ّ
تنفيذ العقاب ال ّ
"ه َو ْه"
دائما عن رجاء بالخال�ص .يجب
َ
ّ
عبر ً
(ترجى) ،و" ،qāwāhق ََو ْه" (انتظر) ،التي ُت ّ
دائما في هذا المعنى المنفتح .من ناحية �أخرىُ ،يذهلنا �أن يكون �أ�شعيا
قراءة الجملة ً
عبر عن رجائه بهذه الطريقة الوا�ضحة ،في حين �أ ّنه �أعلن لغاية الآن تهديد الكارثة
قد ّ
الأخيرة ،و�أكّ د � ّأن رف�ض �آحاز �سيدفعه �إلى ت�شا�ؤم ُمتزايد .كما هي الحال مع آ� ،16
الو�سيلة الوحيدة لإعطاء معنى مقبول للجملة تكمن في �ضرورة اعتبارها �إ�ضافة .بالفعل،
المقابلة في �أدب ما بعد الجالء:
نجد �أف�ضل الن�صو�ص ُ
 نقر�أ في مي  7 :7الجملة الأقرب" :لك ّني �أُراقب الرب� ،أ�صبر لإله خال�صي؛ي�سمعني �إلهي"ُ .ت ّ
�شرحا يعود �إلى ما بعد الجالء للآيات ،6-1
�شكل الجملة
ً
خبئ يهوه وجهه").
و�صف حالة تعا�سة ذَكرها � ً
حيث ُت َ
أي�ضا �أ�ش ُ 17 :8
("ي ّ

دائما في مزامير المراثي :رج مز 5 ،3 :25؛ 14 :27؛
 يظهر نداء الرجاء ًخبئ وجهك على عبدك")؛ 14 :71؛
�( 21 ،7 :69أنظر � ً
أي�ضا في �آ " :18ال ُت ّ
مرا 25 :3؛ الخ.
 يظهر مو�ضوع �إخفاء وجه يهوه ،في�ستتر هكذا عن َإطارين:
نظر �إ�سرائيل ،في � َ
بع�ض المقاطع التي تعود �إلى حقبة ال�سبي فتذكر ويل هذا الزمن (�إر 5 :33؛،)...
التقية :مز 11 :10؛
وب�شكل
ّ
خا�ص مجموعة من الن�صو�ص العائدة �إلى الجماعة ّ
2 :13؛ 9 :27؛ 8 :30؛ 25 :44؛ 18 :69؛ 4 :80؛ 3 :102؛ :104
أي�ضا �أ�ش .8 :54
29؛ 7 :143؛ رج � ً

(مرتان) و:54
( (  ب�شكل
ّ
خا�ص ،ال تظهر كلمة ّ
"ليمود" يف معنى "تلميذ يهوه" �إ ّال يف �أ�ش ّ 4 :50
التقية للهيكل الثاين.
� ،13أي يف املقاطع ال�صادرة عن املجموعة ّ
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 عبارة "بيت يعقوب" ال تبدو ُم�ستعملة قبل حقبة ارميا (�إر 4 :2؛ .)20 :5نجدها �أحيا ًنا في �أ�ش الثاني (�أ�ش 6 :2؛ عا 13 :3؛ مي 7 :2؛ ،)9 :3
التقية
خا�ص في كتابات الحقبة
ولكن ب�شكل
ّ
الفار�سية ،حيث تق�صد الجماعة ّ
ّ
(�أ�ش :2 ؛ 20 :10؛ 1 :14؛ 22 :29؛ 3 :46؛ 1 :48؛ 1 :58؛ عا :9
8ب؛ مز 1 :114؛ الخ).
انعكا�سا لإعادة قراءة ح ّققتها جماعة م�ؤمنة مرتبطة بالهيكل
يبدو �إذًا �أ�ش 17 :8
ً
دون آ� .16
الثاني .ي�صعب التحديد �إذا كانت هذه الآية تعود للكاتب نف�سه الذي ّ

تت�ضمن �شهادة
أ�شعيائية للمجموعة .هذه الأخيرة
مع �آ  ،18نجد �أنف�سنا �أمام خاتمة �
ّ
ّ
"بقية �ستعود" (�" ،)3 :7سريع�-سلب-قريب-نهب" ( ،)3 :8وكلّ هذه
�أ�شعيا و�أبنائه ّ
ّ
للقراء مثلما كانت �آيات لآحازّ � .إن عبارة le’ôtôt
العنا�صر ُت�شكل مجتمعة �آية كبيرة ّ
" ،ûlemôphtîmلأُو ُتوت �أُولموف ِتيم"�" ،آيات ودالئل" ،يجب �أن ُتفهم في معنى
مرة جديدة
ّ
تهديدي (�أنظر تث 46 :28؛ 11 :34؛ �أ�ش 3 :20؛ الخ) .يدعو �أ�شعيا ّ
الحقيقي ،قبل فوات الأوان.
م�ستمعيه �إلى تبديل ال�سيا�سة وتب ّني موقف ُي�شبه الإيمان
ّ
جوابا
جال�سا على جبل �صهيون،
رب الجنود
تبدو هذه الخاتمة التي تتك ّلم على يهوه ّ
ً
ً
رب الجنود في الهيكل.
النية في ف�صل  ،6حيث يجل�س يهوه ّ
للر�ؤية ال ّأو ّ

محاولة �إعادة البناء

منطقيا � ّأن ما ُيمكن ن�سبته �إلى �أ�شعيا نف�سه ُو ِ�ضع
الحرفية؛ يبدو لي
فلنراقب الترجمة
ّ
ًّ
الن�ص الأ�شعيائي الكامل ُ
العمانوئيل) ،الأقوال
على يمين الورقة (التي
تت�ضمن ّ
لك ّتيب ّ
ّ
ّ
ال�سورية-الإفرائيمية ،هذه الأقوال التي ُت ّ
�شكل قلب الوثيقة .هذه
النبويّة التابعة للأزمة
ّ
ّ
تت�ضمن عالوة عن ذلك:
الأخيرة
ّ

ال�سيروي للإر�سال �إلى الر�سالة ( ،)9-1 :6والذي ينتهي بالدعوة �إلى
الن�ص
ّ
ّ
ال�سماع والنظر (�آ 9ب).
مقدمات
النبوية في المنظور بالن�سبة �إلى الر�ؤية
 و�ضع الأقوالاالفتتاحية بوا�سطة ّ
ّ
ّ
ال�سورية-
حدد :في بداية الحرب
الم ّ
ّ
تاريخية ت�ضع كلّ خطاب في �إطاره ُ
ّ
ال
إفرائيمية ،حين ا�ست�سلم �آحاز للخوف �أمام الغزو ()*4-1 :7؛ بعد رف�ض
ّ
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�ش َب ْز"،
"مهِ ْر َ�شلَلْ َح ْ
إلهية ()*12-10 :7؛ بعد والدة َ
الآية التي ت�ؤكّ د القدرة ال ّ
وهي داللة على الكارثة التي �ست�ضرب المتحالفين (.)4-1 :8
 مجموعة جمل (�4 :7أ9 ،ب�14-13 ،أ�17 ،أ*؛  )18 ،*14-:8ت�ستخل�صِ
قدمها لقارئ المجموعة.
الع َبر من الأزمة ومن القول النبوي ل ُت ّ

ت�صرف �أ�شعيا بترتيب حين بنى مجموعة تتجاوب عنا�صرها بح�سب ت�صميم
هكذا ّ
ّ
ُم ّ
يت�شكل من �شهاد َتين من الر�ؤيا ( 9-1 :6و.)*14-11 :8
نظمُ .نذكّ ر بالإطار الذي
تت�ضمن الحلقة المركزيّة �أربعة �أق�سام تتداخل في ما بينها بوا�سطة ارتباطات ُمع ّقدة:
ّ
 1°على م�ستوى ال�شكل ،نجد ر�سمة بالتغليف/بااللتفاف:
*9-3 :7 A

نبوي لآحاز
قول ّ

�	*20-10 :7 Bآية الوالدة
�	4-1 :8 ’Bآية الوالدة
�8-5 :8 ’Aأ*

نبوي (لآحاز؟)
قول ّ

 2°على م�ستوى الم�ضمون ،تترابط هذه الأق�سام الأربعة في مجموع َتين ُمتقابل َتين:
*9-3 :7 A

ويل لأرام

*20-10 :7 B

ويل ليهوذا

4-1 :8 ’B

ويل لأرام (و�إفرائيم؟)

’A

�8-5 :8أ*

ويل ليهوذا

مرةُ ،ت�صبح الكارثة التي ت�ضرب �آرام او
هكذا نجد مجموعتين متقابلتين :في كلّ ّ
الم ِ
تحالفين �آي ًة لتلك التي �ست�ضرب يهوذا بح�سب ت�أكيد .14 :8
ُ

طرق الن�شر

النبوية الثالثة للعام ُ ،734ي ّ
كم ًّيا
بالن�سبة �إلى الأقوال
ّ
�شكل ن�شر المجموعة ّ
تو�س ًعا ّ
ً
ميز هنا عن�صرين.
ملحوظا .ما هي الطريقة التي تبعها �أ�شعيا؟ يجب �أن ُن ّ
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النبويان في الف�صل  7هما ُمك ّثفان .ب�شكل �أدقّ ُ ،تحيط بهما
في البداية ،القوالن
ّ
نوعا من ال�شرح�ُ .شرِ ح الكالم على هزيمة �أرام (�8-5 :7أ*) من
�أقوال ُت ّ
قدم عنهما ً
االفتتاحية
جوابا لها في الجملة
خالل الدعوة �إلى عدم الخوف (�آ �4أ*) ،والتي تجد
ً
ّ
ً
ب�سيطا
وعدا
حول �ضرورة الثقة (�آ 9ب)؛ هكذا �أ�صبح ُم�ؤكّ ًدا � ّأن القول
النبوي لي�س ً
ّ
لآحاز .بالعك�س ،الأمور التي جرت مع �أرام وم ِلكها يجب �أن ُتفهم وك�أ ّنها تحذير
ِ
النبوي حول المر�أة الحامل
إلهي .القول
ّ
ليهوذا وملكها �إذا لم ي�ضعا �إيمانهما في الوعد ال ّ
بمقدمة ( آ� �14-13أ) وخاتمة (�آ  )*20ت�شرحانه.
(14 :7ب )*17-هو بدوره ُمحاط ّ
التاريخية التي �سيجري الحديث عنها الحقًا -يبدو
العن�صر ال ّأول -المرتبط بالرواية
ّ
إلهي؛ العن�صر الثاني
وك�أ ّنه لوم:
ُّ
ت�صرف يهوه �إزاء �آحاز و�شعبه مدفوع بالغ�ضب ال ّ
أ�شوري (الفرات).
جذرية العالج المفرو�ض ويك�شف عن طبيعته� :إ ّنه الغزو ال
ُي�ؤكّ د
ّ
ّ
الخطب
القراء
للإ�ضافات الأربع مفعول �
يت�ضمن معنى ُ
أ�سا�سي ،هو تو�ضيح ُم َّ
ّ
وجه �إلى ّ
ّ
النبي ُيريد تغيير م�ضمون
الملفوظة في �إطار
تاريخي �سابق؛ ال �شيء ي�سمح لنا بالتفكير � ّأن ّ
ّ
لكن �إ�ضافة �صغيرة تعود �إلى طريقة الت�أوين :بدون ّ
�شك مات �آحاز قبل �أن يتح ّقق
ر�سالتهّ .
المع َلن في 17 :7؛ كذلك �أ�ضاف �أ�شعيا الكلمات "وعلى بيت �أبيك"؛ لي�س
الويل الكبير ُ
�شخ�صيا بل �س ُت�ضرب ال�ساللةّ � .إن ا�ستعمال عبارة "بيت داود" في آ� 13
المق�صود �آحاز
ًّ
يذهب في اال ّتجاه نف�سه.
في مرحلة ثانية ،يعر�ض �أ�شعيا �أقواله في �أطار خبر
�سيروي( (   .كما ُيظهره
ّ
الن�ص
 ،13 -10 :7ال ُيمكن الف�صل بين �إغناء الأقوال
النبوية وتثقيلها من ناحية ،وبين ّ
ّ
�شدد على عظمة يهوه الم ِلكُ ،تعطي
من ناحية �أخرى .الر�ؤيا
االفتتاحية (ف�صل  ،)6التي ُت ّ
ّ
تو�سع لكلّ الآيات الالحقة .المقطوعة  *14-11 :8التي ُتحيلنا �إلى
ً
مفتاحا ل�شرح ُم ّ
النبوية" :هذا ال�شعب" (11 :8؛
قوي الطريقة نف�سها في �شرح الأقوال
ّ
الر�ؤيا عينهاُ ،ت ّ
رج 9 :6؛  )6 :8ال يجب �أن يخاف ما هو خائف منه (‘"َ ،yāréيرِ ْئ" 12 :8؛
رج  ،) :7بل عليه الخوف من يهوه (‘"َ ،yāréيرِ ْئ" )13 :8 ،المهيب والمخوف.
ال�شخ�صية
�شيق :ي�صف �أ�شعيا خبرته
ّ
ّ
الحق ُيقالّ � ،إن تنظيم مو�ضوع الثقة والخوف ّ
يخت�ص با�ستعمال ال�شخ�ص الثالث الغائب يف 3 :7ي.
لكن الرت ّدد يبقى مبا
( ( 
ّ
ّ
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ِ
إلهي؛ بعد ذلك يذكر خوف "بيت داود" و�شعبه ()2 :7؛ القول
ُ
المخيفة �أمام الملك ال ّ
النبوي التالي هو ُمحاط بدعوة �إلى الهدوء (�آ  )4وب�ضرورة الثقة (�" ،‘āmanأمان"،
ّ
ولكن
حرك هذه الثقة
ّ
المفتر�ض �أن ُي�ؤكّ د � ُ
�آ 9ب)؛ كان من ُ
إعطاء الآية قدر َة اهلل التي ُت ّ
أخيرا الأفعال ‘َ " ،yāréيرِ ْئ" ("خاف") و�" ،ṣ‘āraأرا�س"
الآية مرفو�ضة (�آ )12-11؛ � ً
("ارتعد") ُت�سيطر على الحلقة الأخيرة (.)*18-11 :8
�شدد �أ�شعيا على
الزمني
فلن�ستخرج تنظيم المنظور
للن�ص .حين طبع مجموعتهّ ،
ّ
ّ
عزيا"1 :6 ،؛
الم�سافة بين الأحداث وبين خبرته في الهيكل ("في �سنة موت الم ِلك ّ
النبوية
أ�صلي للأقوال
"حين �أم�سكتني يده" ،)11 :8 ،من جهة ،وبين الإطار
ّ
التاريخي ال ّ
ّ
عدة كلمات ب�صيغة
وجه ّ
("في � ّأيام �آحاز" ،)1 :7 ،من جهة �أخرى .في الوقت نف�سهُ ،ي ّ
أخيرا يتك ّلم على
"�أنتم" ،ويبدو أ� ّنه ّ
يتوجه �إلى قارئه (9 :7ب13 ،؛ ً � .)13-12 :8
يتوجه ال�س�ؤال �إلى القارئ في �صيغة
الأمور التي �ستحدث في ذلك اليوم (ّ .)20 :7
الحا�ضر؛ يجب �أن تتح ّقق بع�ض الأقوال التي �أُط ِلقت في الما�ضي حين �ستنتهي المهلة
( .)16 :7هكذا ال يكتفي ُ
وي�أَ ِّونها.
الك َت ّيب بنقل الأقوال النبويّة الثالثة :هو ي�شرحها ُ

هدف ن�شر المجموعة

لماذا ن�شر �أ�شعيا مجموعته؟ هذه الم�س�ألة تطال ال�شعور عند �أ�شعيا حول ر�سالته؛
النبي في الطباعة.
فلنمر ب�سرعة على الدوافع ُ
ّ
الممكنة لن�شاط ّ

 °1االحتفاظ بالذكرى؟

ال�شفوية:
جي للذاكرة
االمحاء
ّ
يكمن الدافع ال ّأول الذي يتبادر �إلى الذهن في ّ
ّ
التدر ّ
لكن هذا
"مذكّ رات" ،وهي وثيقة هدفها تثبيت ذكريات وا�ضحة لخطاباتهّ .
النبي ُ
يكتب ّ
الدافع هو غير ٍ
ل�سببين:
كاف َ

وخا�صة الجمل التي يبدو �أ ّنها
ال�شفوية،
	ال ي�شرح الدافع �سبب �إ�ضافة المواد غيرّ
ّ
تتوجه �إلى القارئ (9 :7ب؛  .)14-11 :8ال "يحتفظ" �أ�شعيا بذكرياته ب�شكل
ّ
ُمطاوع وح�سب ،بل يفعل �أكثر من ذلك.
النبي بت�سليم كلمة غير ُمرتبطة
 -ي�صطدم هذا ال�شرح ب�صعوبة ،فال يكتفي �أ�شعيا ّ
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بالزمن -وبالتالي بهدف االحتفاظ بها وت�سليمها �إلى الأجيال الالحقة دون
حدد .حين كُ َتبت
تغيير -بل ُي�س ّلم كلمة ُمرتبطة بمنا�سبة ترمي �إلى تو�ضيح واقع ُم ّ
آني ل ّأن ظروف البالد
النبوية ،كانت قد فقدت ُبعدها
هذه الأقوال
ّ
الزمني ال ّ
ّ
تطورت.
ّ

أي�ضا �أن
تدخالته ال�شفويّة ،بل ُيريد � ً
النبي �أراد االحتفاظ بذكرى ّ
ال يكفي القول � ّإن ّ
مهمة.
ي�شرح ال�سبب الذي يجعل تذكّ راته ّ

� °2إعطاء ال�سلطة الر�سميّة �أو الفعاليّة ال�سحريّة للأقوال النبويّة؟

يتبددّ � ،أما المكتوب فيبقى" ( :)Verba volant, scripta manentالكالم
"الكالم ّ
ال�شفوي .في ح�ضارة تندر فيها
المكتوب ال يملك القيمة نف�سها الموجودة في الكالم
ّ
تمولة� ،أي ُمرتبطة بطبقة الأ�شخا�ص النافذين،
الكتب التي تقت�صر على نخبة ُمث ّقفة ُ
وم ّ
تب�شيرا؛ ُيعطيها
النبوية
يتم ّتع الكتاب بنفوذ وت�أثير ال نجدهما في � ّأيامنا .كانت الأقوال
ّ
ً
بعدة اختالفات ،ولكن وال واحدة منها
مفهوما
تدوينها
ً
جديدا .ن�ستطيع هنا التفكير ّ
ً
تقودنا �إلى االقتناع:
أهم ّية �شبه
�سحرية( (   .ولكن،
ّ
فعالية� ،أي �إ ّنها ترتدي � ّ
 ُتعتبر الكلمة المكتوبة �أكثر ّعملية التدوين باحتفال كبير،
في هذه الحالة ،لماذا لم يعمد الأنبياء �إلى �إحاطة
ّ
ولماذا لم يلج�أوا ب�شكل ُم ّ
نظم �إلى هذه الو�سيلة؟ يظهر اعترا�ض �آخر ،وهو بدون
ّ
ال�شخ�صي
ويتوجه �إلى قراره
�شك حا�سم :يريد �أ�شعيا �أن يقود �آحاز �إلى التوبة
ّ
ّ
النبي بت�سبيب الويل ل�شعبه،
والحر دون ا�ستعمال ّ
القوة؛ �إ�ضافة �إلى ذلك ،ال ّ
ّ
يهتم ّ
كما � ّأن يهوه لي�س بحاجة �إلى كلمة لعنة ُليح ّققها.

بجد ّية .هكذا يروي
 للكلمة المكتوبة قيمةر�سمية ،ولها حظوظ �أكثر ل ُت� َؤخذ ّ
ّ
�سره باروخ "
�إر  36كيف � ّأن �إرميا الذي ُمنع من الكالمُ ،يملي على �أمين ّ
�سيحرِ ق الم ِلك هذه
الكلمات ك ّلها" التي قالها له يهوه لغاية ذلك الحين (�آ )2؛ ُ

 (61) G. Fohrer, « Entstehung, Komposition und Überlieferung von Jesaja 1–39 »,
dans Id., Studien zur alttestamentlichen Prophetie (1949-1965) (BZAW 99),
Berlin, 1967, p. 113-147, spéc. p. 145.
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الخط نف�سه ،ن�ستطيع �أن ُن ّ
ّ
دفاعي:
فكر ب�سبب
تت�ضمن اال ّتهام .في
اللفيفة الني
ّ
ّ
كتابا يظهر فيه بو�ضوح �أ ّنه تك ّلم ب�أمر من
الم ّت َهم بالخيانة (ُ )12 :8ي�صدر ً
�أ�شعيا ُ
قائما ل ّأن �أ�شعيا يكتب بعد العام 734
يهوه ( .)9-1 :6ال�شرح ال ّأول لي�س ً
النبوية التي �أُطلقت في
ب�سنوات طويلة "رج (" :)1 :7في � ّأيام �آحاز" ،والأقوال
ّ
ذلك الحين لم يكن لها هدف :لقد ا ُّت ِخذت القرارتُ .يمكن �أن يكون لل�شرح
الدفاعي قيمة لو كانت كلمة ِ " ،qèšèrقي�شير" الواردة في �أ�ش  12 :8ت�صف
ّ
أكيدا :التقابل مع آ� 12ب وُ 13يبرهن � ّأن
النبي ،ولكن ال �شيء هو �أقلّ ت� ً
عمل ّ
العدوة .بالإ�ضافة �إلى ذلك،
تتوجه بالأحرى �إلى تهديد الجيو�ش
هذه الكلمة ّ
ّ
مرة �أخرى� ،ست�أتي ر ّدة الفعل مت� ّأخرة.
ّ

ترددين؟
� °3إقناع تالميذ مُ ّ

( ( 
تجربوا وانتقلوا �إلى
يعتبر هاردماير � ّأن �أ�شعيا ّ
ربما ّ
دون ُمذكّ راته لأجل تالميذ ّ
الجانب الآخر ،من هنا �إ�ضافة 9 :7ب18-16 :8 ،15-11 :8 ،؛ التالميذ الذين
ورد ذكرهم ب�شكل وا�ضح في � 16 :8أُ ِ
وكل اليهم مجموع �أقوال �أ�شعيا (،te‘ûdāh
و�سيتوجه �إليهم تحذير
" ُتو َد ْه" �شهادة)،
�شخ�صي في 9 :7ب َو ،tôrāh( 15-11 :8
ّ
ّ
ور ْه" تعليم) .بالرغم من كونها بارعة ،هذه الطريقة في التحليل لي�ست مقبولة:
" ُت َ

ن�ص بدون ّ
�شك مت� ّأخر ()16 :8؛ با�ستثناء هذه الآية ،ال نجد � ّأي
	�إ ّنها ترتكز على ّذكر لتالميذ �أ�شعيا.

 كما هي الحال عليه في الطريقةالدفاعية ،تفتر�ض هذه الطريقة � ّأن الفعل ،qèšèr
ّ
ولكن
النبي.
وجه ّ
" ِق ِ�ش ْر" ( )12 :8يق�صد اال ّتهام بالقيام بخيانة ُعظمى ُم َّ
ّ
�ضد ّ
هذا التحليل ،كما ر�أينا �سابقًا ،ي�صعب قبوله.
المنتقدون �إلى مجموعة تالميذه؛ هم
 لمّ
يتوجه �أ�شعيا وال الأنبياء الآخرون ُ
وجهون تعليمهم لل�شعب ب�أكمله �أو بالأحرى للم�س�ؤولين عنه .لي�س الأنبياء
ُي ّ
 (62) Ch. Hardmeier, « Gesichtspunkte pragmatischer Erzähltextanalyse. ‘Glaubt
ihr nicht, so bleibt ihr nicht’ – ein Glaubensappell an schwankende Anhängern
Jesajas », Wort und Dienst 15 (1979) 33-54.
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وربما �أقام
تماما؛ هكذا ي�أخذ �أ�شعيا من تب�شير عامو�ص ّ
عدة عنا�صر ّ
معزولين ً
النبيين ال يبغيان �إن�شاء مجموعة من الم�ؤمنين ،بل
ارتباطات معه .غير � ّأن هذين َّ
يتوجهان �إلى القرار الم�ؤمن لرجال في ال�سلطة.
ّ

� °4إعادة ت�أوين الأقوال النبويّة القديمة في �إطار �أزمة جديدة؟

فربما لي�ستعملها في �إطار جديد يندرج في ّ
خط
�إذا ا�ستعاد �أ�شعيا �أقواله
النبوية القديمةّ ،
ّ
ن�شاطة ال�سابق :من جديد ،تجد البالد نف�سها �أمام خيار حا�سم ،ويدعو النبي ُ ّ
مرة
الحكام ّ
ّ
جديدة لي�ضعوا ثقتهم في يهوهُ .يمكن �أن ت�ستند هذه القراءة �إلى المالحظات التالية:

تتوجه �إليه الدعوة �إلى التوبة ،وهذا
 في المقطوعاتالتدوينية ،ال�شعب هو الذي ّ
ّ
التوجه �إلى الم�س�ؤولين ("هذا ال�شعب" 9 :6؛  .)11 :8كذلك
عمليا
يعني
ّ
ًّ
"�س ّكان �أور�شليم" ( ،)14 :8في حين � ّأن �أ�شعيا و�أبناءه
�صوب تهديد يهوه �إلى ُ
ُي ّ
هم �آيات "في �إ�سرائيل" ( .)18 :8ال ُيمكن �شرح التحذير الوارد في 9 :7ب
ّ
و�شك
هدد يهوه �آرام (�آ �8-5أ*) ،ها هو يهوذا الآن على
في معنى ُمختلف :كما ّ
ال�سقوط �إن لم ُيبرز الثقة (�آ 9ب)ّ � .إن م�صير ال ّأمة يجول في الأفق.

يتدخل فيها �أ�شعيا هي خوف كبير" :ال تتقا�سموا مخاوف (هذا
 الظروف التي ّال�شعب) ،فلن ترهبوا منها" ()12 :8؛ كذلك ُيذكّ ر �أ�شعيا �آحاز بتحذيره�" :إحترز
واهد�أ؛ ال تخف ،وال ي�ضعف قلبك من �أجل َذ َن َبي هاتين ال�شعلتين" (.)4 :7
هناك �إذًا ت�شابه في الموقف مع �أزمة � .734أمام موقف الخوفُ ،يجيب �أ�شعيا:
النبي
يجب الخوف من يهوه ّ
القدو�س �أكثر من � ّأي �شيء �آخر ( .)13 :8اختبر ّ
البقاء مع اهلل وقد� ،شعر �أمامه أ� ّنه هلك ( .)5-1 :6مثلما حدث عام ،734
الحقيقية بين القوى ،ويجب الوثوق بالذي يملك
يجب االعتراف بالعالقة
ّ
القدرة وحده.

إفرائيمية قد انتهت بهزيمة
ال�سورية-ال
 حين كتب �أ�شعيا ُمذكّ راته ،كانت الأزمةّ
ّ
�إفرائيم عام  733و�أرام عام  .732القول
�ضد �أرام (�8-5 :7أ*) والحركة
النبوي ّ
ّ
المتحالفين (� )4-1 :8أثب َتتهما الوقائع .ي�ستطيع �أ�شعيا �أن
ّ
النبوية الني ُتعلن دمار ُ
ي�ستند �إلى تب�شيره الذي يعود �إلى العام ُ 734ليعطي وز ًنا لتحذيراته الجديدة،
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نبوي حول دمار يهوذا (*20-10 :7؛ �8-6 :8أ*)
وهكذا و�ضع �أمام كلّ قول ّ
المتحالفين (التي تح ّققت فعالً) .المهلة الممنوحة
ً
خطابا �أو حركة ُتعلن هزيمة ُ
المرة ،يجب �أن
في  16 :7ت�أخذ في هذا الإطار � ّآنية جديدةُ :
كب َر الطفل؛ هذه ّ
والمهل التي و�ضعها
ُي� َؤخذ القرار الم�ؤمن دون � ّأي ت�أخير ،ل ّأن التهديد و�شيك ُ
يهوه �أ�صبحت مو�ضع التنفيذ كما يبرهنه .4-1 :8
عدة �أوقات محنة و�ضعت م�صير ال ّأمة على
بعد العام  ،734عرفت مملكة يهوذا ّ
المحكُ .يمكننا �أن ُن ّ
ّ
فال�سر
فكر ب�شكل
ّ
عبدي �أ�شور �ساعة وفاة تغالت ّ
خا�ص بثورة ُم�س َت َ
الثالث عام  .727رف�ض هو�شع ،م ِلك ال�سامرة� ،أن يدفع الفدية ،و�أر�سل بعثة قرب فرعون
( 2مل )4 :17؛ بدون ّ
يجر يهوذا في مغامرته مثلما فعل �سلفه فاقح.
�شك ،حاول �أن ّ
ولكن الحكمة تق�ضي
الكما�شة بين م�صر و�إفرائيم.
أ�سبابا كثيرة ِلتخاف
تملك يهوذا � ً
ّ
ّ
بعدم االن�ضمام �إلى التحالف ،وبدون ّ
�شك �ساهم تب�شير �أ�شعيا في تب ّني هذه ال�سيا�سة .على
جديدا على �أ�شور عام  ،724ف�سجن
�شلمان�صر الخام�س م ِل ًكا
الرغم من �أ ّنه ي�أخذ� :أ�صبح
ً
ّ
هو�شع وحا�صر ال�سامرة التي �سقطت عام � .722إذا طبع �أ�شعيا مجموعته عام � 727أثناء
النبي
"عمانوئيل" قد بلغ حوالى
ّ
ال�ست �سنواتّ .
ا ّتخاذ القرار الحا�سم ،يكون ّ
ربما ر�أى ّ
اما لم ت� ِأت منذ
تجر على البالد "� ّأي ً
بو�ضوح ل ّأن �سيا�سة االن�ضمام �إلى االنتفا�ضة كادت ّ
� ّأيام اعتزال �إفرائيم عن �أر�ض يهوذا" (.)17 :7

تتناغم هذه القراءة مع ما نعرفه من ن�شاط �أ�شعيا؛ عالوة على ذلك ،هي ت�سمح ب�شرح
التدوينية .حين طبع ُمذكّ راته ،لم
أهم ّية تدوين ت�صميم المجموعة و�إ�ضافة �أق�سامها
� ّ
ّ
طبقه على
يحتفظ �أ�شعيا فقط بخطاباته القديمة ،بل � ّأونها وا�ستخل�ص منها الدر�س الذي ّ
عملية �إعادة قراءة �ستتوا�صل بعد وفاته.
واقع جديد؛ هكذا بد�أ ّ

النبي ال�سيا�سيّة
عقيدة ّ

الحالي يعود �إلى عام  ،727فال�س�ؤال المطروح لي�س
�صحيحا � ّأن الإطار
�إذا كان
ً
ّ
أ�شورية (يهوذا خا�ضعة لها) ،بل م�س�ألة ان�ضمام ُممكن للتحالف
نداء ُمتو َق ًّعا للقدرة ال ّ
ً
ولكن
أ�شوريين .اختفى تهديد ر�صين ،وانقلب الموقف ر� ًأ�سا على عقب.
المناه�ض لل ّ
ّ
ُ
حق في
�أ�شعيا يطبع �أقواله
النبوية التي �أطلقها عام  .734عنده �إذًا القناعة �أ ّنه كان على ّ
ّ
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الجوهري.
التوجه
أ�سا�سية؛ بعبارات �أخرى احتفظ بنف�س
ّ
ّ
الم�سائل ال ّ

عاما :يجب �أن
لواقعين ُم َ
كيف تكون الر�سالة نف�سها موا ِفقة َ
تناق�ضين؟ لأ ّنه ُيطلق مبد�أً ًّ
�سيا�سي على الثقة بيهوه وعلى الخوف من غ�ضبه (رج  .)13 :8وبالفعل
يرتكز كلّ عمل
ّ
الحقيقي :يمنع �آرام من و�ضع حليف له على عر�ش �أور�شليم ،ولك ّنه
يتج ّلى وك�أ ّنه الم ِلك
ّ
أ�شوريين لتدمير البالد .في القول حول الطوفان الكبير (�8-6 :8أ*) كان �أ�شعيا
ُير�سل ال ّ
الخفي في
قد ا�شتكى من احتقار البالد لمياه �شيلوح التي تبدو �أ ّنها ُتم ّثل ح�ضور يهوه
ّ
�أور�شليمّ � .أما بالن�سبة �إلى ُ
�ضد
عدة ،فهو ُيعلن غ�ضب يهوه ّ
الك ّتيب الذي ُد ِّون بعد �سنين ّ
�سببون المتاعب للهّ والب�شر بوا�سطة رف�ضهم ال�ستماعها فعالًّ � .إن المبد أ� المزدوح
الذين ُي ّ
معا الثقة بيهوه والخوف من غ�ضبه يفر�ض في العام  734عدم
الذي
يت�ضمن في � ٍآن ً
ّ
المناه�ض
الخوف من الجي�ش ال
ّ
أ�شوري ،وفي العام  727عدم االنخراط في التحالف ُ
أ�شوريين .لهاتين ِ
�شترك ،وهو اال ّدعاء بلعب لعبة القوى الكبرى ،مع
لل ّ
الفعل َتين قا�سم ُم َ
االقتناع بالح�صول بهذه الطريقة على الخال�ص.
ماذا ت�ستتبع الثقة بيهوه؟ هل يتط ّلب �أ�شعيا الطم�أنينة ،وبالتالي االمتناع عن القيام ب� ّأية
�صارما بين القوى الكبرى؟ هل يملك
دفاعية؟ هل ي� ّؤيد حيا ًدا
خطوة ح ّتى ولو كانت
ً
ّ
ح ًّ
الن�ص .يكتفي �أ�شعيا ب�إعالن غ�ضب
ال �آخر؟ هذه الم�سائل ك ّلها ال تجد �صداها في ّ
ف�ستنق�ض الكارثة
قرارا من هذا النوع،
ّ
اهلل �إزاء الذين ال يكترثون له� :إذا �أخذ الم ِلك ً
�شخ�صيا هذا القرار .بخ�صو�ص ما تب ّقى ،ال يلعب �أ�شعيا � ّأية
و�سين ّفذ يهوه
على البالدُ ،
ًّ
�سيا�سية وال يقترح � ّأي ُم ّ
ح�س ّي ،وال ي�سند � ّأي فريق
�سيا�سية :ال يملك عقيدة
لعبة
خطط ّ
ّ
ّ
�سيعاقب بق�ساوة
النبي من تب ّني هذا الموقف
ال�سيا�سي �أو ذاك ،ل ّأن اهلل ُ
ّ
�سيا�سيُ .يحذّ ر ّ
ّ
حلّ
عار�ضا
كنبي
موقعه
في
يبقى
يقترحه.
عملي
أي
�
يملك
ال
النبي
لكن
ف،
الت�صر
هذا
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ال�سيا�سيين.
ما يمنعه اهلل ولك ّنه ال يحلّ محلّ الرجال
ّ

خاتمة

فاهتم
والديبلوما�سية� .سبقه عامو�س
الوطني
يتدخل �أ�شعيا بن�شاط في م�سائل الأمن
ّ
ّ
ّ
ّ
بالم�سائل نف�سها (عا  ،)14-13 :6و�سيتبعهم �إرميا كذلك (�أنظر مث ً
ال �إر ،)10-3 :37
أهم ّية ملحوظة لل�سيا�سة مثلما فعل �أ�شعيا الذي
ّ
ولكن ه�ؤالء الأنبياء لم ُيولوا في تب�شيرهم � ّ
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الدولية بامتياز.
نبي ال�سيا�سة
ّ
ُيدعى ّ

النبي ب�آحاز؛
ال�سورية ال
� ّإن ُمذكّ رات "الحرب
ّ
ّ
إفرائيمية" هي ال�شاهد الوحيد لعالقة ّ
ال�سيا�سي
حزقيا في �أولى �سنوات ُحكمه .هو ُم َم ِّثل لموقفه
أي�ضا لعالقته مع
وهي ت�شهد � ً
ّ
ّ
النبوية على يد
في ال�سنوات الأولى لن�شاطه .من ناحية �أخرىّ � ،إن ن�شر مجموعة الأقوال
ّ
البيبلي.
النبوي
�أ�شعيا نف�سه هي حالة فريدة في كلّ الأدب
ّ
ّ

كية يهوه بتقديم فائق الطبيعة
التح ّقق ال ّأول الذي نالحظه هو عظيم :حين ُعرِ �ضت م َل ّ
ب�شري.
لآيات القدرة ( ،)5-1 :6بدا �أ�شعيا ُمتح ّف ًظا حين ُي�سند لقب "م ِلك" ِلحاكم
ّ
ِ ً
آراميين لأ ّنهم �أرادوا �أن
الرجل الوحيد الذي ُي ّ
النبي ال ّ
�سميه "ملكا" قد مات ،ويلوم ّ
ن�صبوا م ِل ًكا على عر�ش يهوذا�" ،إبن طبئيل" الذي ال يذكر ح ّتى ا�سمه .حاكم دم�شق
ُي ّ
�سمى " ،rô’šرو�ش"" ،ر�أ�س" .بعبارات �أخرى ،ال ُي ّ
الب�شرية
الملكيات
عظم �أ�شعيا
ّ
ُي َّ
ّ
ي�ستحق هذا اال�سم
�شدد قدر الم�ستطاع على � ّأن الم ِلك الوحيد الذي
ب� ّأية و�سيلة ،بل ُي ّ
ّ
كية،
هو يهوه ،الذي يملك كلّ قدرة .في م�صر ينال ُم�س َت َ
خدمو فرعون الم�سحة الم َل ّ
المح ّل ّيين
وهذا ي�سمح بالتفكير �أ ّنه ،في �إ�سرائيل ويهوذا ،تجعل الم�سحة ذاتها الأمراء َ
ج�سد "هورو�س بن رع":
ُم�س َت َ
خدمين �أمام يهوهّ � .إن حاكم �أور�شليم لي�س فرعو ًنا �آخرُ ،ي ّ
يحب �أن يعرفه العالم
�إ ّنه تابع كُ ِّل ًيا لإلهه .هنا ال ُيعطي �أ�شعيا �شي ًئا
ً
جديدا :هو ي�ؤكّ د فقط ما ّ
عظمة يهوه؛ ُي ّ
�شخ�صية ِل َ
�شكل هذا الأمر ،بدون ّ
�شك،
لكن �شهادته تعك�س خبرة
ك ّلهّ .
ّ
أ�سا�سيا لب�شارته.
ً
مفتاحا � ًّ

أمرا ما؛
النبي �إلى �آحاز ،يقوم بهذه
حين ّ
ّ
المهمة دون �أن يطلب هذا الأخير � ً
يتوجه ّ
ويبلغه �أقوا ًال ُمق ِلقة.
يتك ّلم معه ِب ُ�سلطة يهوه نف�سه دون �أن يتط ّلب � ّأي جواب ُممكنُ ،
النبوية المعروفة خارج �إ�سرائيل في ال�شرق الأو�سط.
الخطب
تبتعد الأقوال
النبوية عن ُ
ّ
ّ
بحد ذاتهُ ،نالحظ �أ ّنه ُي�شبه الأقوال
حين ن�أخذ بعين الإعتبار القول ال ّأول (�8-5 :7أ*) ّ
أ�سرحدون و�أ�شور بانيبال .لك ّنه يبتعد عنهم
أ�شوريون ل
ّ
النبوية التي ُي�س ّلمها الأنبياء ال ّ
ّ
ّ
المعادية :الرغبة في
ال�سلطة ُ
في م�س�ألة ُم ّ
حركه طبيعة ُمخطط ُ
إلهي ُت ّ
همة :القرار ال ّ
و�ضع �شخ�ص اختارته على عر�ش �أور�شليم .حين �شرح �أ�شعيا هذا القول �ساعة تدوين
أ�شورية :ال يطلب
ت�ضمن القول
ّ
الممار�سة ال ّ
النبوي ميز َتين تختلفان عن ُ
المجموعةّ ،
ِ
قا�سيا للم ِلك.
إلهي ،كما � ّأن �آ 9ب ُت�ضفي على الخطاب ُب ْع ًدا
ًّ
تحذيريا ً
الملك الخطاب ال ّ
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تلقائيا هزيمة الأعداء �أو خال�ص
ألوهية تحمي وت�ضمن
ً
ال يك�شف يهوه عن نف�سه وك�أ ّنه � ّ
النبوي ب�آية
ت�صرف ه�ؤالء �أو �أولئك .حين يرتبط القول
يهوذا ،بل يقي�س ّ
ّ
تدخله بمقدار ّ
�ضد
بحد ذاته ال ُيورِ د �سبب الويل الذي ُيعلنه ّ
المر�أة الحامل (14 :7ب )*17-فهو ّ
النبي يكتب هذا ال�سبب �ساعة تدوين المجموعة :رف�ض �آحاز �أن
بالد يهوذا ،غير � ّأن ّ
ي�س�أل يهوه عالمة ،بدون ّ
إلهية المت�سامية ،و ُت ّبرر ت�سليم الذات
�شك عالمة ُت�ؤكّ د قدرته ال ّ
الكامل له بثقة .يك�شف القول حول الطوفان العظيم (�8-5 :8أ*) كيف � ّأن ُم ّ
خطط
�سير�سل "مياه النهر
طلب م�ساعدة الجي�ش ال�آحاز
ّ
ُ
أ�شوري� -سيتح ّقق :يهوه نف�سه ُ
القوية والكثيرة العدد" ،و�س ُت ّ
غطي البالد ب�سبب بالياها.
ّ

فيت�صرف على هذا
الواجب ال ّأول للم ِلك هو �أن ي�ضع ثقته في يهوه (رح 9 :7ب)،
ّ
الت�صرف هي غير محدودة وك� ّأن
حريته في
ّ
الأ�سا�س .يلومه �أ�شعيا لأ ّنه �أخذ قراراته وك� ّأن ّ
الكارثية لهذا الخيار .قال
النبي النتائج
ال دور وال موقف ليهوه في هذه الم�س�ألةُ ،
ّ
ويعلن ّ
ما ال يجب قوله ،ولك ّنه ال ي�صوغ � ّأي ُم ّ
النبي عن تفكيره
خطط �إيجابي
للت�صرفُ .ي ّ
ّ
عبر ّ
والت�صرف .ي�أخذ الحاكم قراره
هم القرار
وك�أ ّنه هيئة ناقدة ،ولك ّنه يترك لرجال ال�سيا�سة ّ
ّ
على �أ�سا�س معلومات وا�سعة � ً
تعددة
الم ّ
آخذا بعين االعتبار القوى على الأر�ض والتهديدات ُ
يتعر�ض لها .يكون في هذه الحالة -على الأقلّ
�شترك .من
مبدئيا-
حامي الخير ُ
ًّ
الم َ
التي ّ
َ
تحيزة :يلفت االنتباه �إلى �أحد �أ�شكال
النبي ُوجهة نظر
جزئية ولك ّنها ُم ّ
ّ
ناحيته ،يملك ّ
الديني.
�سيا�سية على م�ستوى الإيمان
الحقيقة التي يجهلها الحاكمِ ،مثل معنى معاهدة
ّ
ّ
هدد ،لك ّنه ال يقوم مقام الم ِلك.
حرك ال�ضميرُ ،ي ّ
�إ ّنه ي�س�ألُ ،ي ّ
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�أ�ش 6 :9 - 1 :6

ُكت ّيب الع ّمانوئيل
ف6
عر�ش ٍ
عال رفيع،
ال�س ِ ّي َد
جال�سا على ٍ
ال�س َن ِة ا َّلتي َ
الم ِل ُك ُعزِ ّ َّيا ،ر� ُ
مات فيها َ
ً
أيت َّ
 1في َّ
و�أَذيا ُله َتملأُ الهيكل.
�سرافون قائمون� ،س َّت ُة �أَجنح ٍة ِ ّ
وباثنين
وجهه
ين َي�س ُت ُر
ِ 2من فَو ِقه
َ
ِ
لكل واحد ،باث َن ِ
َ
ين يطير.
ي�س ُت ُر رج َليه وباث َن ِ

وكان هذا ُينادي َ
ر�ض
3
َ
و�س ق ُُّدو�سَ ،ر ُّب الق َُّوات ،الأَ ُ
و�س ق ُُّد ٌ
ذاك ويقول" :ق ُُّد ٌ
مملوء ٌة ِمن ِ
مجده".
ك ُّلها
َ
ِ
�س الأَ ِ
البيت دخا ًنا.
عتاب ِمن
المنادي ،وامتلأَ ُ
 4ف َت َز َ
�صوت ُ
عز َع ْت �أُ ُ�س ُ

"و ٌ
بين ٍ
نج�س
�شعب ِ
�س َّ
يل لي ،قد َه َل ُ
 5فق ُ
ُلتَ :
قيم َ
ال�ش َف َتين ،و�أَنا ُم ٌ
كت لأَ َّني َر ُج ٌل َن ِج ُ
الم ِل َك َر َّب الق َُّوات".
ال�شفاه ،وقَد َر َ�أت
ِّ
َ
عيناي َ
المذبح
مرةٌ� ،أَ َخ َذها ِب ِملق ٍَط ِم َن
6
َ
َ
فطار �إِ َل َّي �أَ َح ُد َّ
ال�سرافينَ ،
وبي ِده َج َ

�س ِ ها فمي وقال" :ها أ�َ ّن هذه قد َم َّ�ست َ�ش َف َت َ
يك ،ف�أُ َ
ِثم َك وكُ ِ ّف َرت
َ 7
زيل �إ ُ
وم َّ
َخطي َئ ُت َك".

"من �أُ ِ
ومن َي َ
"هاءنذا
ُلت:
عت
َ
نط ِل ُق لنا؟" فق ُ
و�س ِم ُ
ر�سلَ ،
ال�س ِ ّي ِد قائالًَ :
َ
َ 8
�صوت َّ
ف�أَ ِ
ر�س ْلني".
فهمواُ ،
ظرا وال
ِذه ْب و ُقلْ لهذا َّ
ِ�سمعوا َ�س ً
 9فقال�" :إ َ
ماعا وال َت َ
ال�ش ْعب� :إ َ
وانظروا َن ً
تَعرِ فوا.
ال�ش ْعب ،و َث ِ ّقلْ �أُ ُذ َنيه ،و�أَ ِ
ال ُي ِ
�ض َعي َنيهِ ،ل َئ َّ
�سم َع
َلب هذا َّ
غم ْ
ب�ص َر ِب َعي َنيهَ ،
 10غَ ِ ّل ْظ ق َ
وي َ
يرجع ُفي ْ�شفى".
وي َ
ِب�أُ ُذ َنيهَ ،
فه َم بقَلبهَ ،و َ
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ال�س ِ ّيد؟"
 11فق ُ
ُلت�" :إِلى َمتى � ّأيها َّ
فقال:

الم ُد ُن خرابًا بغي ِر ِ
يوت بغي ِر �إِن�سان ،والأَر�ض خرابًا ُمق ِف ًرا.
�ساكن ،والبُ ُ
�صير ُ
"�إِلى �أَن تَ َ
 12ويُ ِ
وح�ش ٌة عظيمة.
الر ُّب
الب�شر ،وتَبقى في الأَ ِ
ر�ض َ
َ
ق�ص َي َّ

�صير �إِلى ال َّدمارِ ،
طم ِة والبَ ُلّو َط ِة الَّتي،
 13و�إِن بَ ِق َي فيها ُ
ولكن كالبُ َ
�شر ِمن بَع ُد ،ف�إِنَّها تَعو ُد وتَ ُ
الع ُ
ذع،
بَع َد ِ
قطع �أَ ْغ�صا ِنها( ،لن) يَ ْبقى (�أكثر من) ِج ٌ
ذعها َز ْر ًعا ُمق ََّد ً�سا".
َفي ُ
كون ِج ُ

ف7

بن ُعزِ ّ َّياَ ،م ِل ِك َيهوذا،
يوتام ِ
 1وفي �أَ َّي ِام �آحا َز ِ
بن َ
حار َبتِها،
َ�صع ِ َد َر�صينَ ،مل ِ ُك َ�أرام ،وفاق َُح ُ
ليم ل ِ ُم َ
بن َر َم ْلياَ ،مل ِ ُك � إِ ْ�سرائيل� ،إِلى � أُ َ
ور َ�ش َ
محار َبتِها.
ف َلم َيقدِرا علِى
َ

َ
َلب َ�شعبِه
رام قد َحلَّ في �أَفْرائيم"،
 2و�أُخب ِ َر َب ُ
داو َد وقيل �" :إِ َّن � أ َ
يت ُ
فا�ضط َر َب ق َُلبه وق ُ
راب َ�ش َجر ِ الغا ِ
الريح.
ا�ضط ِ َ
ب في َوجه ِ َ
َ
الر ُّب لأَ َ�ش ْعيا (�أو :يقول لي):
3
فقال َّ
وب اب ُن َك� ،إِلى � ِآخرِ ق ِ
الع ْليا� ،إِلى
نت َ
ُخر ْج ِل ِلقا ِء �آحاز� ،أَ َ
و�ش� َآر َي ُ�ش ُ
َناة البِركَ ِة ُ
"ا ُ
َط ِ
قل ُم َن ِ ّظ ِف ال ِ ّثياب،
ريق َح ِ
 4و ُقلْ َله:

َت َّنب ْه وكُ ْن ِ
الم َد ِ ّخ َن َتين
مر َت ِ
ف ق َُلب َك ِمن َذ َن َبي ها َت ِ
�ضع ْ
هاد ًئا ،وال َت َخ ْ
ين َ
ف وال َي ُ
ين ُ
الج َ
ب َر�صينَ ،مل ِ ِ
ب ا�ضطِرام ِغَ َ�ض ِ
ب ِ َ�س َب ِ
ك �أَرام ،ابن ِ َر َم ْليا.

بال�سو ِء قائلين:
ابن َر َم ْليا قد ت� َآم َرا عل َ
 5ف�إِ َّن �أَ َ
ْرائيم َ
َيك ُّ
رام و�أَف َ

ابن طابَئيل.
ِ 6لنَ َ
�صع ْد على يَهوذا ونُ َروِ ّ ْعه ونُ َحط ّْمه تَحتَنا ونُ َم ِل ّْك فيه َ
الر ّب:
 7هكذا قالَ َّ
ال�س ِيّ ُد َّ
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مر وال يَكون
ال يَ ُ
قوم الأَ ُ
�شق هو َر َ�صين
ِ 8أ
دم َ
لَ َّن َر� َأ�س �أَ َ
ور� َأ�س َ
رام هو َ
دم ْ�شق َ
عبا
وب َ
َ
عد َخ َم� ٍس و�س ِ َت َ
ين َ�س َنة ُي َح َّط ُم َ� أف ُ
ْرائيم فال َي ْبقى َ�ش ً
ابن َر َم ْليا
ال�سام ِ َرة ِهو ُ
ال�سامِرةَ ،
 9و ِل أَ َّن َر� أ َ�س �أَف َ
ور� أ َ�س َّ
ْرائيم هو َّ
و َ�أن ُتم �إِن (تثبتوا في الثقة) لم ُت� ِؤمنوا ف َلن ت� َأمنوا.
 10وعا َد الر ُّب َ
فك َّل َم �آحا َز قا ِئالً:
َّ

"�سلْ ِل َن ِ
الء ِمن
الع ْم ِق و�إ َِّما في َ
الر ِ ّب ِ �إلهِ َك�َ ،س ْلها �إ َِّما في ُ
الع َ
َ 11
ف�س َك �آي ًة ِمن ِع ِند َّ
َوق".
ف ُ
ُ
َ َ
َ 12
الر ّب".
فقال �آحاز" :ال �أ�س�أ ُل وال �أ َجرِ ّ ُب َّ

َ 13
داود.
ِ�سمعوا يا َب َ
يت ُ
فقال �أَ َ�ش ْعيا (�أو :و�أقول)�" :إ َ
�أَ ٌ
ي�ضا؟
ا�س ح َّتى ُت�س ِئموا �إِلهي أ�َ ً
قليل ِع َ
ندكم �أَن ُت�س ِئموا ال َّن َ

ُ
ال�س ِ ّيد َن ْف ُ�سه � َآي ًة:
 14ف ِلذلك ُي�ؤتيك ُم َّ
ال�ص ِبيَّة تَ ِ
عمانوئيل).
ها �إِ َّن َّ
ا�سمه ِع َّمانوئيل (وت�صرخ ا�سمهّ :
حملُ فتَ ِل ُد ابنًا وتَ ْدعو َ
ال �إِلى �أَن َيعرِ َ
وع َ�س ً
الخير،
تار َ
ف �أَن َيرذ َُل َّ
ليبا َ
ال�ش َّر َ
وي ْخ َ
َ 15ي�أكُ ُل َل َب ًنا َح ً
لَ َّنه ق َ
َبل �أَن َيعرِ َ
 ِ 16أ
الخير،
تار َ
ال�صب ُِّي �أَن َيرذ َُل َّ
ف َّ
ال�ش َّر َ
وي ْخ َ
هجر ا َ
نت َت ُ
خاف َم ِل َكيها.
لأ ُ
ر�ض ا َّلتي َ�أ َ
ُت َ ُ
َيك وعلى َ�شعبك وعلى َب ِ
يت �أَ َ
بيك
الر ُّب عل َ
� 17سيَجل ُُب َّ
ْرائيم عن يَهوذا
َ�أيَّ ًاما لم ت� ِأت ِمن يَ َ
وم ان َف َ�صلَ َ�أف ُ
َمل ِ ِ
ك � أَ ُّ�شور.

اليوم،
 18في ذلك َ
الر ُّب ِل ُّ
لذ ِ
باب التي هي في �أَ ْق�صى �أَ ْنهارِ ِم ْ�صر
ُي َ�ص ِ ّف ُر َّ
ر�ض � ُّأ�شور
حل ا َّلذي في �أَ ِ
و ِلل َّن ِ
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 19ف ُتقب ُِل و َت ِح ُّل كُ ُّلها في �أَ ِ
ِ
ال�صخرِ وعلى كُ لّ ُع َّليقَة وفي
ود َي ِة الوهاد وفي َن
خاريب َّ
الموارِ ِد ِب�أَ ِ�سرها.
َ
مو�سى ُم�ست�أَ َجر ٍة في ِعبرِ ال َّنهر مع َمل ِ ِ َ
الر� َأ�س
ال�س ِ ّي ُد ِب ً
اليومَ ،يح ِل ُق َّ
 20في ذلك َ
َ
ك � أ ُّ�شور َّ
ي�ضا ُتزال".
حي ُة �أَ ً
َ
و�شع َر الرِ ّ ج َلين وال ِ ّل َ
اليوم ُي َر ِ ّبي وكُ ُّل ِ
البقَرِ و�شا َتين
واح ٍد ِعج َل ًة ِم َن َ
 21وفي ذلك َ
ليب ي�أكُ ُل ال َّلبن ِ أَ
 22و ِل َك َث ِ
الح ِ
والع َ�س َل
رة َ
ل َّن ال َّل َب َن َ
َ
ي�أكُ ُلهما كُ ُّل َمن ُي ْبقى في الأَر�ض
 23وفي ذلك اليَوم
ك ُُّل َم ِ
َرمة ِب َ�أ ٍ
لف ِم َن ال ِف َّ�ضة
كان فيه َ�أ ُ
و�ض ٍع َ
لف ك َ
و�شوكًا
�صير َح َ�س ًكا َ
يَ ُ

بال�سهام وال َق ْو�س
 24وال يُ َ
دخلُ �إِلى ُهناكَ �إِلاَّ ِ ّ
كون َح َ�س ًكا َو َ�شوكًا.
ر�ض ُكلَّها تَ ُ
ِ أَل َّن الأَ َ
ميع ِ
الج ِ
بال الَّتي كانَت تُ َقلَّب
َ 25
وج ُ
وال�شوك
الح َ�س ِك َّ
ال تَ ُ
دخلُها مخاف ًة ِم َن َ

دو�سها ال َغنَم".
بل تُ َ�س َّر ُح فيها ال ِثّ ُ
يران ويَ ُ

ف8

َ
�ش َب ْز،
1
الر ّبُ :
وح ًة كَ بيرة ،واك ُت ْب فيها ِب َق َل ِم ال َّنا�سَ :مهِ ْر َ�شلَلْ َح ْ
"خذْ َل َك َل َ
وقال ِل َي َّ
ِ
 2ف�أَ َخذْ ُت ِل َن ْف�سي ِ
بن َب َركْ يا".
�شاه َد ِين �أَمي َنن�ُ :أورِ َّيا
الكاه َن و َزكَ رِ َّيا َ

وو َل َد ِت اب ًناَ .
ا�سمه َمهِ ْر َ�شلَلْ
الر ّب�" :أُ ُ
 3و َد َن ُ
وت ِم َن ال َّنب َِّيةَ ،
فح َم َلت َ
دع َ
فقال ِل َي َّ
�ش َب ْز،
َح ْ

ال�صبِي �أَن ُي ِ
 4ف�إِ َّنه ،ق َ
َبل �أَن َيعرِ َ
نيم ُة
رو ُة ِد َم َ
حم ُل َث َ
�شق وغَ َ
ناد َي :يا �أَ َب ِت ويا �أُ ِ ّميُ ،ت َ
ف َّ ُّ
مام َم ِل ِكَ �أ ُّ�شور".
ال�س ِام َر ِة �إِلى �أَ َ
َّ
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الر ُّب ُي َك ِ ّل ُمني قا ِئالً:
 5وعا َد َّ

 ِ 6أَ
روي ًدا ُر َوي ًدا،
"ل َّن هذا َّ
عب قد نَبَ َذ ِميا َه ِ�سل َ
ال�ش َ
ْوام الجارِيَ َة َ
�صين ابن ِ َر َم ْليا،
وفَر َِح ب�أَمر ِ َر َ
زيرة
ال�س ِيّ َد يُ ْعلي علَيهم ِميا َه النَّه ِر َ
 7ف ِلذلك ها �إِ َّن َّ
العظيم َة ال َغ َ
ور كلَّ َمجدِه،
َمل ِ َك � َأ ُّ�ش َ
ميع ُ�ش ِ
طوطه،
فيَ ْعلو على َجميع َمجاريه ،ويَطْ فو على َج ِ

العنُق،
َ 8و ُيم ُّر يَهوذا ويَط َف ُح ويَعبُ ُر ويَبل ٌغ �إِلى ُ
ناحيه َيمل أُ َ�س َع َة �أر� ِض َك ،يا ع ِ َّمانوئيل.
وب ْ�س ُط َج َ
َ

ميع �أَقا�صي ِ الأَر�ضَ .ت َح َّزمي
َ 9ت َح َّطمي � َّيأَ ُتها ُّ
وان�سحِقي � أَ ْ�صغي يا َج َ
ال�شعوب َ
وان�سحِقي.
وان�سحِقيَ ،ت َح َّزمي َ
َ
بطل َتك ّلمي كَ الما فال يثبت ل أَ َّن العمانوئيل َ
بيرا َفي ُ
اهلل َمعنا.
ً
ّ
َ ُ
َ 10د ّب ِري َت ْد ً

ال�سيرِ في َط ِ
ريق هذا
ندما ق ََب َ
الر ُّب ِع َ
�ض ع َل َّي ِب َي ِده َ
ور َّدني عن َّ
 11ف�إِ َّنه هكذا كَ َّل َمني َّ
ال�ش ِ
عب قائالً:
َّ

" 12ال تقولوا ُم�ؤَ َام َر ًة ِل ُك ِ ّل ما َي ُ
عب ُم� َؤام َرة وال َتخافوا َخوفَهم وال
قول َله هذا َّ
ال�ش ُ
فزعوا.
َت َ
 13ق ِ َّد�سوا َر َّب الق َُّوات و ْل َي ُك ْن هو َخوفَكم وف ََز َعكم

و�ش َب َك ًة ِل ِ
�ساكني
َ 14في َ
خر ِعثارٍ ِل َبي َتي �إ ِْ�سرائيل وف ًَّخا َ
وح َج َر َ�ص ْدم َ
ُد�سا َ
كون َلكم ق ً
و�ص َ
ليم
�أُ َ
ور َ�ش َ
َ 15فيع ُث ُر به كَ
وي�سقُطون
َ
ثيرون َ

وي� ؤ َخذون.
وي ْ�ص
َ
وي َت َح ّط َ
طادون ُ
مون ُ
َ

عليم في َتالميذي.
�	16أَغ ِل ْق على َّ
ال�شهادة واخ ُت ْم على ال َّت ِ

َ
جهه عن َب ِ
يت َي ْعقوب و�أَ َت َوكّ ُل ع َليه.
الر َّب
الحاجب َو َ
َ
�	17إِ ِ ّني �أن َت ِظ ُر َّ
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ٍ
المات في �إ ِْ�سرائيل من َل ُد ْن َر ِ ّب
وع
ذين �أَ ْع
الر ُّب � ً
ِ
آيات َ
ناء ا َّل َ
هاء َنذا والأَ ْب َ
َ 18
طانيهم َّ
ال�س ِاك ِن في َج َب ِل ِ�ص ْهيون.
الق َُّوات َّ
 19ف�إِذا قالوا لَكم :
"�إِ�س�أَلوا ُم�ستَ ِ
عب يَ�س�ألُ
لي�س ك ُُّل َ�ش ٍ
ح�ضري الأَ ْرواح َ
والع َّر َ
الم َهمهِمين ُ
افين ُ
المتَم ِتمين� :أَ َ
وات عنِ الأَحياء"
�آِ َلهتَه؟ ويُ�س�أَلُ الأَ ْم ُ
وال�شهادةَ ...ح ًّقا ِبهذا َ
نط ُق ِ أَ
الكالم ُي َ
َجر َله.
عليم (التوراة) َّ
ِ 20لل َّت ِ
ل َّنه ال ف َ

جائعا وفي ِ
جوعه يَ�ستَ�شيطُ غ�ضبًا ويَ َلع ُن َم ِل َكه و إِ� َلهه ويَلتَ ِف ُت �إِلى
ظلوما ً
 21ويَعبُ ُر في الأَر�ض َم ً
فَوق
يجور الاِ ِ
ال�ش َّد ُة ُ
نحالل.
 22ويَنظُ ُر �إِلى الأَر�ض ف�إِذا ِ ّ
ّلمة ولَيلُ ِ ّ
ال�ضيق و َد ُ
والظ َ

ي�س َل ٌ
ال�ضيق.
يل ل َّلتي كا َنت في ِ ّ
 23ف َل َ
مان ا َ
الز ِ
الز ِ
مان الأخير
ر�ض َز
َ
بولون و�أَ َ
لأ َّول َ�أذ ََّل َ�أ َ
في َ
ر�ض َن ْفتالي و�أَ َّما في َّ
ريق البحر ِعبر ا ُ
لأر ُد ِ ّنَ ،ج َ
ليل الأُ َمم.
ف�سي َم ِ ّج ُد َط َ َ
ُ
َ

ف9

ال�سا ِئ ُر في ُّ
نورا
َّ 1
لم ِة �أَ َ
ال�ش ُ
ب�ص َر ً
الظ َ
عب َّ
قع ِة َّ َ
�شر َق ع َليهم ال ُّنور.
والم
َ
قيمون في ُب َ
َع ً
ظيما ُ
الظالم �أ َ
رت َله الأُ َّمة
 2كَ َّث َ

َّرت َلها ال َف َرح
َوف َ
مام َك كال َف َر ِح في ِ
مون ال َغنيمة
قا�س َ
الح�صاد كاب ِت ِ
هاج ا َّل َ
فرحون �أَ َ
ذين َي َت َ
َي َ
 ِ 3أَ
وع�صا كَ ِت ِفها
نير ِث ْق ِلها َ
ل َّن َ
دين
ك�سر َتها كما في َي ِ
وم ِم َ
وق َ
َ�ضيب ُم َ�س ِ ّخرِ ها قد َّ

�	4إِذ كُ ُّل ِحذا ٍء ُي ِ
حد ُث َج َل َبة

وكُ ُّل َث ٍ
الدماء
وب ُم َت َل ِ ّط ٍخ ِب ِ ّ
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ِ
ووقو ًدا ِلل َّنار.
َي
�صيران ِل َ
لح ْر ِق َ

لَ َّنه قد ُو َلد َلنا َو َل ٌد و�أُ ِ
ف�صار ِت الرِ ّ ئا�س ُة على كَ ِت ِفه
ابن
ِ 5أ
عط َي َلنا ٌ
َ
جيبا
و ُد ِع َي ُ
ا�سمه َع ً
ال�سالم
�شيرا �إ ًِلها َج َّب ً
ارا� ،أَبا الأَ َبدَ ،ر َ
ئي�س َّ
ُم ً
ول�سالم ال ِ
�ضاء َله
انق َ
ِ 6ل ُن ُموِ ّ الرِ ّ ئا�سة َ
ومم َل َك ِته
على َع ًر ِ�ش ُ
داو َد َ
الح ِ ّق والب ِّر ِم َن ال َآن وللأَ َبد
وي َو ِ ّط َدها ِب َ
ِل ُي ِق َّرها ُ
�صنع هذا.
غَ َير ُة َر ِ ّب الق َُّوات َت ُ
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تعريب املون�سنيور يو�سف فخري
�سيا�سي ،ينبغي �أن يو�ضع؟
ديني،
النبي؟ في � ِّأي �سياق
ّ
اجتماعيّ ،
ّ
من كان �أ�شعيا ّ
ما كانت ر�سالته؟ للإجابة على هذه الأ�سئلة ،لي�س لنا �إ َّال م�صدر واحد ،هو مجموعة
الأقوال التي تحمل ا�سمه؛ ومع ذلكِ ،
ف�سر َ
ٍ
مثل � ِّأي م�صدرٍ
مكتوب
فر ي َتط َّل ُب �أن ُي َّ
فال�س ُ
يق َع َ
ا�ستثنائي :كلُّ البحوث
ب�شكل
مل الم� ِّؤرخ
ٍ
وبالأ�ساليب ذاتها .ولكن ،هناك معطي ٌة ُت ِع ُ
ّ
النقدية التي �أُجريت منذ �أكثر من � 200سنة� ،أظهرت � ّأن ِ
فر قد َع َ
أدبيا
رف
ً
َّ
تاريخا � ًّ
ال�س َ
ٍ
ولكن هذه البحوث ،ال ت ّتفق على العنا�صر التي تعود �إلى
يم َّت ُد على مدى قرون عديدة،
ّ
ن�سبيا (تلك التي دو َّنها التالميذ ،مثالً)
النبي
�شخ�صيا ،كما ال ت ّتفق على تلك القريبة منه ًّ
ًّ
ّ
ٍ
ٍ
لذا،كلُّ
�ضية تقوم على تحليل
َر
ف
�ستكون
ة
جديد
ة
�صياغ
حداثة.
أكثر
�
هي
التي
وتلك
َ َّ
علم الآثار في فل�سطين والمعطيات
الن�ص
العامة التي ِّ
َّ
البيبلي ،مع الم�ساهمات َّ
يقدمها ُ
ّ
أي�ضا.
أو�سطية القديمة؛ فكما � ّأن البحوث هي متباينة ،كذلك
أدبية ال�شرق�-
النبي � ً
ُ
ّ
ال ّ
�صور ّ

ِ
ِ
عناوين
بقراءة
بد ُ�أ
لمعرفة
ِ
النبي �أ�شعيا ،ن�شاطه وفكره� ،س�أقوم ب�أربع خطوات�َ .أ َ
ّ
وروايات ِ
ِ
أتحدث
ال�سفرِ  ،التي توفِّر َ
أ�سا�سية .في الخطوة الثانية� ،س� َّ
بع�ض المعلومات ال ّ
عن الو�ضع في �أر�ض يهوذا خالل الثلث الأخير من القرن الثامن ق .م ،.الحقبة المفتر�ضة
ال�شخ�صية.
أخيرا� ،س�أقترح �آرائي
أقدم بيا ًنا
النبي .ثال ًثا� ،س� ِّ
ً
َّ
وجيزا عن الم�س�ألة .و� ً
لكرازة ّ

 - 1عناوين وروايات ِ
ال�سف ِر

ِّ
عامة لهذا الكتاب .وهذه هي الترجمة
ي�شكل عنوان �سفر �أ�شعيا (ّ )1 :1
مقدمة ّ
الحرفية:
َّ

بن �آمو�ص ،ا َّلتي ر�آها على يهوذا و�أُ
ويوتام و�آحا َز
ور�شليم ،في �أَ َّي ِام ُع ِّز َّيا
"ر�ؤيا � َأ�ش ْعيا ِ
َ
ُ
َ
ِ
وحز ِق َّياِ ،
ملوك يهوذا".
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النبي
�شخ�صيا ،ولكن َد َّونه
النبي
ٌ
ًّ
كاتب الحقُ ،ليظهِ َر ّ
هذا العنوان لم ُي َّد َون بيد ّ
ون"" ،ر�ؤيا" في ُعنوا َني
"ح ُز ْ
ك�صاحب ُر�ؤى .نرى الحالة ذاتها مع الكلمة ذاتها 'َ ،!Azx
المقدمتين في وقت
�سفري عوبديا ( )1 :1وناحوم ( ،)1 :1بالرغم من �إقحامهما في
ّ
َ
َّ
مر ًة واحدة في ِ�سفر �أ�شعيا
ال
�
إ
د
ت
ال
ؤيا"
�
"ر
"،
ون
ز
"ح
'،!Azx
كلمة
أن
�
وبما
الحق.
َرِ
ّ
ْ
َ ُ
ّ
�سلبي ،فيكاد يكون م�ؤكّ ًدا � ّأن الم�صطلح "ر�ؤيا �أ�شعيا" هو من تحليل
( )7 :29وفي �إطار ّ
مهمة هذا العنوان هو �إلحاق الف�صل
النبي نف�سه .في الواقعّ ،
الحق ،ولي�س من �إدراك ّ
( 
ال َّأول ِ
بال�سفرِ  ،وبدون ٍّ
�شك ،ال يوجد في هذا الف�صل كلمة "�أ�صيلة" لأ�شعيا  ،والعنوان
نمق لعنوان ال�سفر القديم:
الحالي لي�س هو �إ َّال عمل ُم َّ
"الكلمة التي ر�أها �أ�شعياء �إبن �آمو�ص ب�ش�أن يهوذا و�أور�شليم" (.)1 :2

تم َزج
ُي َع ِّرف هذا العنوان القديم ب�أ�شعيا على �أ َّنه "ابن �آمو�ص"،
�شخ�صية يجب أ� ّال ُ
َّ
النبي عامو�س .هذا التنويهُ ،يظهر �أ�شعيا على �أ ّنه ينتمي �إلى عائلة نبيلة في �أور�شليم؛
مع ّ
أر�ستقراطي هي �صحيحة على الأرجح على ال�صعيد
التقليدية عنه ب�أ ّنه �شخ�ص �
فال�صورة
ّ
ّ
يتوجه مبا�شرة �إلى الملك.
دورا
كبيرا ،وكان َّ
النبي ً
ًّ
�سيا�سيا ً
التاريخي :لعب ّ
ّ

ِل َن ُع ْد �إلى العنوان ال ّأول ِ
يحدد ر�سال َة �أ�شعيا في � ّأيام ملوك يهوذا
لل�سفرِ ( ،)1 :1الذي ِّ
يوتام� ،آحا َزِ ،
وحز ِق َّيا .هذا العنوان الحديث ي�ستعيد ،في الواقع ،المعطيات
الأربعةُ :ع ِّز َّياَ ،
ال�سيا�سي لكرازة
النبوية نف�سها؛ فهي التي ت�ساعد على تحديد الإطار
قدمتها الأقوال
التي َّ
ّ
ّ
داءا من الف�صل  ،40على الأقل ،ال يمكن �أن نرى كلمة واحدة
�أ�شعيا ،مع العلم �أ ّنه� ،إب ِت ً
نبي القرن الثامن ق .م.
من�سوبة �إلى ّ

ال�س َن ِة
للنبي في الهيكل ،بطابعه
االفتتاحي ،يقع "في َّ
ّ
يبدو � ّأن م�شهد الر�ؤيا الكبرى ّ
ويظهر بداية ر�سالته ،وقد حدث ذلك بين �سنتي
ا َّلتي َ
الم ِل ُك ُع ِّز َّيا" (ُ ،)1 :6
مات فيها َ
النبي �أكثر من
لربما في �أو�آخر هذه الحقبة .ومن جهة �أخرىّ ،
 740و� ،734أو ّ
يتحدث ّ
�ضد �آ�شور ،واعتمد على تحالفه
الدبلوما�سية
مرة عن ال�سيا�سة
لحزقيا ،الذي كان قد ثار ّ
ّ
َّ
ّ

Cf. J. Vermeylen, « Yhwh en litige avec son peuple. Une lecture d’Is 1,220 », dans E. Bons (dir.), Le Jugement dans l’un et l’autre Testament I. FS R.
Kuntzmann (LecD, 197), Paris, 2004, p. 165-189.

أي�ضا كذلك.
	�إذا كانت آ�  20-2هي من زمن الحق لأ�شعيا ،فالآيات  31-21هي � ً
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مع م�صر في مقاومة �سنحاريب (�أنظر ،على �سبيل المثال 1 :31 ،و ،)3ولك ّنه ال يعلم
�شي ًئا عن ح�صار �أور�شليم الذي وقع �سنة  .701لذا كرازة �أ�شعيا ِّ
تغطي الثلث الأخير من
خا�صة في �أوقات الأزمة الحا ّدة.
النبي تك َّلم ّ
القرن الثامن .ويمكن القول � ّأن ّ

لنتفح�ص الآن الروايات .في الف�صل  ،20يقول الراوي �أ َّنه في زمن ح�صار المدينة
ّ
عاري
النبي
م�شى
،)711/712
�سنة
المدينة
(�سقطت
أ�شدود
�
ة
الفل�سطيني
مدة
ا
حافي
ا
ً َّ
ًّ
ّ
ُّ
ِ
العام معروف من
إطار
ل
ا
أ�شدود.
�
حليفة
م�صر
م�صير
بذلك
عنى
وقد
�سنوات،
ثالث
ّ
َ
�ضد �آ�شور ،ب�إيعازِ
أ�شورية :لقد قام عازوري�-أ�شدود على ر�أ�س حلف ّ
خالل الم�صادر ال ّ
المتمردة
َ�ض على المدينة
القواد ،وانق َّ
من م�صر ،ف�سار جي�ش �سرجون الثاني بقيادة قائد َّ
ّ
لحا مع �أ�شور؛ فالراوي
دون � ّأي مقاومة .عندئذ� ،أ�سرع فرعون المرعوب وعقد ُ�ص ً
�شخ�صيا ،يبدو �أ ّنه على ّ
تام على تاريخ ثورة �أ�شدود .هل ما
الذي لي�س هو �أ�شعيا
اطالع ّ
ًّ
قاله �أ�شعيا هو موثوق به؟ نحن نعلم � ّأن الأنبياء الن َّقاد ،مثل عامو�س� ،إرميا �أو حزقيال،
مرمزة .ومع ذلك ،ف� ّإن بع�ض عنا�صر
يعبرون عن فكرهم لي�س بالأقوال فقط ،بل ب�أعمال َّ
ّ
ُ
حافيا في �سنة اال�ستيالء على �أ�شدود
ا
عاري
للم�شي
أمر
ل
ا
عطي
�
أ
قد
كان
إذا
�
�صعبة.
ة
الق�ص
ّ
ً
ً
مدة ثالث �سنوات ( آ�  ،)3والآية �آ6
النبي هذا الأمر ّ
(�آ  ،)2-1فكيف بالإمكان �أن ينفذَّ ُّ
ت�شير �إلى � ّأن المدينة لم تكن قد �سقطت بعد؟ كيف يمكن ّ
ل�سكان �أور�شليم �أن يفهموا
ت�صرف �أ�شعيا �إن لم يعتبروه عم ً
غريبا؟ لمواجهة هذه ال�صعوباتُ ،يعتبر في �أغلب
ال ً
ُّ
( 
ة
ثانوي
هي
الن�ص
عنا�صر
بع�ض
أن
�
أحيان،
ال
تاريخية،
ل�ضرورة
هو
المروي
فالحدث
؛
ّ
ِّ
ّ
ّ
ّ
النبي قد م�شى ح ًّقا عريا ًنا �أم �شبه عريان .ولكن يجب
ح ّتى لو ك ّنا ال نعرف ما �إذا كان ّ
الراوي وما هو ال�سبب في كتابة َن ِّ�صه؟ كثير من العبارات نرى �أف�ضل
�أن ن�س�أل :من هو
ّ
اال�شتراعية " :(Why"å[.v;y> dy:åB. éhw"hy> rB<åDIق َ
الر ُّب َع ْن َي ِد � َأ�ش ْع َيا"،
مرادفاتها في الكتابات
ّ
َال َّ
الم ًة"3 :20 ،؛)� ،إلخ،
" :yDIîb.[(; ،)2 :20عبدي"َ �" :tAaå tpeêAmW( ،)3 :20 ،آية َ
وع َ
النبي) ،نرى
أدبي
ّ
(تتحدث الرواية ب�صيغة الغائب عن ّ
وال�شيء نف�سه ،من ناحية النوع ال ّ
( 

كثري من امل�ؤ ّلفني يعتربون �أنّ �آ  2هي دخيلة؛ راجع مث ً
الG. Fohrer, Das Buch Jesaja :

(ZBK), t. 1, Zürich, 1966, p.234

ن�ص الرواية الأوىل هو يف �آ H. Wildberger,( 5-2
من ناحية �أخرى ،يعترب � Wildbergerأنّ ّ

.)Jesaja (BK, 10), t. 2, 1978, p. 749-751
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أ�شوري لم�صر،
تتحدث عن االجتياح ال
مرادفًا ق َِّي ًما في عا � ،17-10 :7آ ،)4 :20( 4
ّ
ّ
أ�سرحدون ،حوالى �سنة  671ق .م .باخت�صار ،يمكن
الذي لم يح�صل �إ َّال في عهد �
ّ
ا�شتراعي في بداية القرن ال�ساد�س(   ،في حين � ّأن
االعتقاد � ّأن الرواية ُد ِّونت بيد كاتب
ّ
الت�صرف
تاريخية
مو�ضوع الوالء لم�صر قد عاد من جديد على �ساحة المح ّل ّيات .لذا
ّ
ّ
الغريب لأ�شعيا لي�ست �أكيدة.
يمكن قراءة روايات �أخرى عن �أ�شعيا في  2مل 19-18؛ �أ�ش  .39-36الن�صو�ص
أدبيا .الحلَّ المعتمد ،هو � ّأن هذه الروايات كُ تبت من �أجل
متطابقة �إلى ٍّ
حد كبير ومتوافقة � ًّ
النبي الذي يعلن الخال�ص غير الم�شروط
�سفر الملوك ،ولكن هذا ال ّ
يهم هنا� :صورة ّ
�ضربا من الأ�ساطير
تماما لم�ضمون الأقوال التي يجب �أن نرى فيها ً
لأور�شليم هي مناق�ضة ً
تاريخية .هذا الر�أي يتب ّناه النقد بالإجماع.
عر�ض لذكرى
�أكثر من
ٍ
ّ
العمانوئيل،
النبي؟ ال�سيرة
كتيب ّ
الذاتية المحفوظة في ِّ
ّ
ماذا يبقى �إذًا لل َّتعرف على وجه ّ
ثم الأقوال.
أ�صليَّ ،
الذي قد ر�أينا م�ضمونه ال ّ

 - 2بالد يهوذا خالل الثلث ال أخير من القرن الثامن

النبي ،يجب علينا �أن نعرف بيئته .ماذا حدث لبالد يهوذا في زمنه؟
لفهم قول ّ

الديني
� أ � .ألو�ضع
ّ

أ�سا�سي في ب�ضع
بحد ذاتها؛ �س�أكتفي بقول ما هو �
ال يه َّتم �أ�شعيا بالممار�سات
الدينية ِّ
ّ
ّ
"الهينوثية"� ،أي القبول
توحيدية بعد ،بل كانت تمار�س
اليهودية
ُج َم ٍل .لم تكن بالد
ّ
ّ
ّ
ر�سمية ،هي عبادة يهوه ،الإله
�شتى ،ولك ّنها ال ت�سمح �إ َّال بعبادة واحدة
ّ
بوجود �آلهة َّ
المتنوعة كانت تمار�سها
الخا�صة
الوطني ،حامي البالد .لقد �أظهر علم الآثار � ّأن العبادات
ّ
ّ
ّ
معظم الأ�سر .من ناحية �أخرى ،لم يحتكر هيكل �أور�شليم العبادة لنف�سه ،بل كان يوجد
يو�شيا� ،أي قر ًنا بعد �أ�شعيا .على � ّأي حال،
الريف ،ولم ّ
يتم توحيد العبادة قبل عهد ّ
معابد ِّ
هذه الق�ضايا ال تبدو �أ ّنها كانت ُت�شغل َ
النبي.
بال ّ
النبوية في تلك
معينة ت�ستدعي االنتباه :ماذا يمكن �أن نقول عن الحركة
َّ
م�س�ألة َّ

 (3) O. Kaiser, Der Prophet Jesaja Kapitel 13–39 (ATD, 18), Göttingen, 1973, p. 92-97.
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النبوئية
أو�سطية المعا�صرة ،يبدو � ّأن
الحقبة؟ كما هي الحال في معظم الثقافات ال�شرق�-
ّ
ّ
ر�سمية مرتبطة بالهيكل؛ فوفقًا ل�شهادة �إرميا (�إر  ،)29-26كان الأنبياء
كانت م� ّؤ�س�سة
ّ
مهدئة بما ي ّتفق مع م�صالح الملك وحا�شيته .منذ
إيم) يلقون كالمهم كر�سالة ِّ
(َ ،~yaiybinنبِي� ْ
ال�شخ�صيات الأخرى الأكثر انتقا ًدا يلقون كالمهم
تقريبا ،كان هناك العديد من
760
ً
ّ
ولكن � َّأي واحد منهم لم يكن يحمل
با�سم يهوه ،مثل عامو�س(   ،هو�شع(   ،وميخا،
ّ
أي�ضا �أ�شعيا لم يكن يحمل ا�سم
"نبي" ( ،)aybinولم يكونوا مرتبطين ب� ّأية م� ّؤ�س�سة(  ً � .
ا�سم ّ
"نبي" (� ،)aybinإ َّال في الروايات الحديثة ( 2مل 2 :19؛ 14 ،11 ،1 :20؛ �أ�ش :37
ّ
ي�سمى في حياته.
كان
كيف
بال�ضرورة
تعك�س
ال
والتي
،)3
:39
1؛
:38
2؛
َّ

واالجتماعي
االقت�صادي
ب  .الو�ضع
ّ
ّ

ُّ
يدل علم الآثار على � ّأن �أر�ض يهوذا ،التي بقيت في كلّ الأحوال متوا�ضعة ،عرفت
ً
وخا�صة بعد �سقوط مملكة �إ�سرائيل
ملحوظا لعدد ال�سكان،
تزايدا
في القرن الثامن
ً
ّ
المجاورة في  .722ت�شير التقديرات �إلى � ّأن عدد ّ
تقريبا
ال�سكان و�صل �إلى ً 000،120
( 
تم تعزيز �أ�س�س
في �أواخر القرن  .كما هي الحال في �إ�سرائيل ،لكن مع بع�ض الت�أخيرَّ ،
تجمع الثروات في �أور�شليم ،حيث تعي�ش نخبة من �أ�صحاب
ت�سبب في ّ
الدولةّ ،
مما ّ
االمتيازات
أمبراطورية
أي�ضا ،ف� ّإن االندماج في ال
(�ضباط ،مالكو الأرا�ضي .  ()...و� ً
ّ
ّ
القرويون الفقراء الذين كانوا ِّ
ي�شكلون الغالبية
آ�شورية �ساهم في تعزيز التجارةّ � .أما
ّ
ال ّ
ال�ساحقة من ّ
االجتماعية لم تعد
ال�سكان ،فكانوا يعي�شون حياة قا�سية ،بحيث � ّأن الفجوة
ّ

( 

"النبي".
يف عا  ،14 :7يرف�ض لقب
ّ
القانونيني؛ �آ :9
مرات يف �سفر هو�شع .يتك َّلم هو  5 :4على الأنبياء
ّ
"نبي" م�ستعملة ثالث ّ
كلمة ّ
ولكن هذه الأقول ،من املحتمل� ،أ ّنها
النبي هو�شع نف�سه،
ّ
 8-7تتحدثان ،على الأرجح ،عن ّ
تعود �إىل كاتب الحق.
على ّ
اخلط الالحق له�ؤالء الأ�شخا�ص مع الأنبياء "نبيئيم" ،راجع:

( 
( 

( 

على �سبيل املثال ،ت�شهد على ذلك القبور املزخرفة ،والتي يجب �أن تنتمي �إىل عائالت ثريّة.

A.G. Auld, « Prophets through the Looking Glass: Between Writings and Moses »,
.JSOT 27 (1983) 3-23
 (7) I. Finkelstein et N.A. Silberman, La Bible dévoilée. Les nouvelles révélations
de l’archéologie, Paris, 2002, p. 280.
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ُتح َت َمل� .سي�شجب كثير من �أقوال �أ�شعيا وميخا �إ�ستغالل المي�سورين للفقراء.

ج .ال أحداث ال�سيا�سيّة

َّ
ق�سما من الدويالت ال�صغيرة من �سوريا-فل�سطين اللتين كان
�شكلت مملكة يهوذا ً
ً
أمبراطوريتين العظيمتين ،م�صر وبالد ما بين النهرين.
حد كبير بال
م�صيرهما
مرتبطا �إلى ِّ
ّ
تو�سعية
�سجل بداية �سيا�سة
فال�سر الثالث ال
ّ
أ�شوري �إلى ال�سلطة �سنة َّ 745
و�صول تغلت ّ
َّ
ومجه ًزا للغاية
حد كبير من المرتزقة
لنينوى� .أن�ش�أ الملك ً
جي�شا دائم الح�ضور ،م�ؤ َّل ًفا �إلى ِّ
َّ
خيالة ،)...ولقد تر َّدد في ِّ
قهر .وكان هدف
(مراكب
كل مكان �أ ّنه جي�ش ال ُي َ
ّ
حربيةَّ ،
التمردُ -ت َّ�ض ُم َ
تلك
تبعية -وفي حال
الحرب ،لي�س النهب وال�سلب ،بل ف ُ
َر�ض عالقة َّ
ُّ
أ�شوري يقوم بم�سيرة
المتمردة دون عناء .كلّ عام في ف�صل الربيع ،كان الجي�ش ال
البقاع
ّ
ِّ
مرة �أخرى في ا ّتجاه �آخر .في �سنة � ،738سارت الحملة
واحدة في ا ّتجاه ّ
معين ،وفي ّ
اليهودية ،ف�أُلزِ َم
ان�ضمت �إلى مجموعة الدول ال�صغيرة ،بما فيها
با ّتجاه �إ�سرائيل ،التي
ّ
َّ
الف�ضة والنا�س بدفع الجزية.
مناحيم ملك ال�سامرة بدفع  1000وزنة من ّ
زمن ا�ضطراب،
كان
ُ
الثلث الأخير من القرن الثامن لمملكة يهوذا المتوا�ضعةَ ،
أ�شورية ،ومحاوالت
حيث كانت المملكة تنتقل من �أزمة �إلى �أخرى ،وِ فقًا للهجمات ال ّ
ِ
المنطقة ِ
الزمني
ال�ص َغار لمواجهة الموقف .للتذكير� ،إليك الت�سل�سل
لح َّك ِام
التحالف ُ
ّ
المخت�صر للأحداث:
ٍ
أ�شوريين بقيادة را�صون
بائتالف
مهددة
ٍ
 −في �سنة  ،734كانت �أور�شليم َّ
مناه�ض لل ّ
ملك دم�شق ،الذي كان يريد �أن يعزل الملك ال�شاب �آحاز وي�ستبدله برجل
أ�شوري لم�ساعدة
فال�سر الثالث ال
ّ
يما�شي �سيا�سته (رج �أ�ش )6 :7؛ جاء تغلت ّ
تدريجيا �إ�سرائيل في �سنة 733
ثم �سحق
مملكة يهوذا ،التي �أ�صبحت تابعة لهّ ،
ًّ
( 
إفرائيمية".
آرامية-ال
و�آرام في �سنة  ،732وهذا ما َّ
ّ
ي�سمى "بالحرب ال ّ
( 

التاريخية لـ �أ�ش7؛  2مل  16–15و� 2أخ .28
اخللفية
حاليا:
ّ
ّ
رج ًّ

Dubrovsky, « Tiglath-pileser III’s Campaigns in 734-732 BC », Bib 87
(2006) 153-170.
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اليهودية( (   ،خل ًفا للملك �آحاز
حزقيا ملك
 −في عام � 728أو � ،727أ�صبح
ّ
ّ
( ( 
يم عليه مجل�س و�صاية  ،وحكم ح ّتى �سنة .698
الذي مات �أو �أُ ِق َ

فال�سر ( ،)727انقطع هو�شع ملك �إ�سرائيل -مثل �آخرين
 −عند �إعالن وفاة تغلت ّ
أ�شوري
كثيرين -عن دفع الجزية ال�سنويّة ،و�أقام عالقات مع م�صرّ � .أما الملك ال
ّ
الجديد،
�شلمن�صر الخام�س ( ،)722-726فكان عليه �أن ي�سعى � ّأو ًال �إلى
ّ
توطيد �سلطته في وطنه .في �سنة � ،724صعد �إلى �إ�سرائيل وحا�صر ال�سامرة في
وتو�صل �إلى �أَ ْ�سرِ الملك ،في حين بقيت المدينة تقاوم .ولكن يبدو
ال�سنة نف�سها،
َّ
�شلمن�صر
�أ ّنها �سقطت في �صيف �سنة  ،722بعدما خلف �سرجون الثاني الملك
ّ
الخام�س( (  .
 (10) Cf. J.H. Hayes et P.K. Hooker, A New Chronology for the Kings of Israel and
Judah and Its Implications for Biblical History and Literature, Atlanta, GA,
1988, pp. 56-67 ; I. Provan, V.Ph. Long. et T. Longman III, A Biblical History
of Israel, Louisville, KY-Londres, 2003, p. 272. G. Galil, The Chronology of
the Kings of Israel and Judah (Studies in the History and Cultures of the Ancient
Near East, 9), Leiden, 1996, p. 46-70,

حزقيا بعد ع�رش �سنوات من
غالبا عهد
يحدد عهد �آحاز يف ال�سنوات  ،726-742كما َّ
َّ
يحدد ً
ّ
ً
حزقيا ملكا يف ال�سنة الثالثة لعهد
ذلك ( .)687-716يتعار�ض هذا مع  1مل �( 1 :18صار
ّ
(من�سى حكم � 55سنة) .ا ًذا ،ميكن
هو�شع ملك �إ�رسائيل� ،أي قبل �سقوط ال�سامرة) و 2مل َّ 1 :21
حزقيا �أخَ ا �آحاز ولي�س ابنه ،كما هو م�شار �إليه يف  2مل .1 :18
�أن يكون
ّ
( (  هذا االفرتا�ض اقرتح يف �أوائل القرن الع�رشين ،و�أعيد اقرتاحه مع:
F.J. Gonçalves, L’expédition de Sennachérib en Palestine dans la
littérature hébraïque ancienne (EtBibl), Paris, 1986, p. 58-60:

ً
م�شاركا يف احلكم مع �آحاز من � 727-729إىل  ،714-716ومن
حزقيا كان
من املمكن �أنّ
ّ
�شخ�صيا ح ّتى �سنة � 700أو .698
ثم ا�ستلم احلكم
َّ
ًّ
الن�ص .ولكن يبدو
( (  هذا هو ال�سناريو املعرو�ض يف  2مل  ،6-3 :17ح�سب ال�رشح
ّ
العادي لهذا ّ
ولكن درا�سات
الكتابية املختلفة والن�صو�ص الأ�شوريّة،
�أ ّنه من غري املمكن التوفيق بني الن�صو�ص
ّ
ّ
نوعا ما .رج:
حديثة تقرتح افرتا�ضات خمتلفة ً
N. Na’aman, « The Historical Background of the Conquest of Samaria (720
BC) », Bib 71 (1990) 206-225; J.H. Hayes et J.K. Kuan, « The Final Years
of Samaria (730-720 BC) », Bib 72 (1991) 153-181 ; G. Galil, « The Last
)Years of the Kingdom of Israel and the Fall of Samaria », CBQ 57 (1995
52-65 ; M. Christine Tetley, « The Date of Samaria's Fall as a Reason
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َ �	−
�شلمن�صر الخام�س في �سنة �سقوط ال�سامرة ( ،)722وا�ستولى �سرجون
إغتيل
ّ
عبدة من �أ�شورَ :ج َذ َبت
الثاني على ال�سلطة في نينوى ،فان َت َف َ�ضت ال�شعوب ُ
الم�س َت َ
دم�شق وال�سامر َة وباقي قوى المنطقة ،وفي الطرف
حماةُ ،في مغامرتها هذه،
َ
أمبراطورية� ،أعلنت بابل ا�ستقاللها ،و�أقامت ً
ملكا عليها هو مردوخ-
الآخر من ال
ّ
�أبال�-إِ ِّدينا الذي كان ب�إمكانه �إقامة ا ّت�صاالت مع مملكة يهوذا ( 1مل :20
البابلي (معركة ِدير) ،زحف
�صد �سرجون الثاني الخطر
)19 -12؛ فبعدما َّ
ّ
ين-الفل�سطينيين الذين ُ�س ِحقُوا الواحد تلو الآخر.
آرامي
ّ
�سنة  720نحو الحلفاء ال ّ
جي�ش الفرعون َرع ،الذي كان
اج َه هناك َ
ثم نزل �إلى رفح ،في جنوب غزةَ ،و َو َ
َّ
حزقيا التزم الحياد من الأحداث ،وب�سبب هذا ال�سلوك
أن
�
يبدو
يهرب.
أن
�
يجب
ّ
تمتد �سلطته �إلى �أرا�ضي �سبط بنيامين القديم ومنطقة �أريحا.
العاقل يمكن �أن ّ
تم �سبي نخبة الأُ ّمة ( 27000رجل،
�أ�صبحت �إ�سرائيل مقاطعة � ّ
أ�شورية ،في حين َّ
حي
وفقًا للم�صادر ال ّ
أ�شورية)َّ .
فر العديد من الالجئين �إلى �أور�شليم ،حيث ُبني ٌّ
جديد ( � ِألم ْ�ش ِنه) ال�ستيعابهم.
ٌ
أ�شوريين،
 −الأزمة التالية بد�أت �سنة  ،713مع ت�شكيل ائتالف جديد مناه�ض لل ّ
أ�شوري �سنة 712
كان يماني ،ملك �أ�شدود قلبه الناب�ض .زحف الجي�ش ال
ّ
حزقيا فقد انزلق في المغامرة،
�سريعاّ � .أما
لتوطيد النظام واال�ستيالء على �أ�شدود
ً
ّ
خ�ضوعه �إلى �سرجون.
يقدم
محدد ِّ
ولك ّنه كان يعلم في � ّأي وقت َّ
َ
عامة� ،سواء في بابل �أو عند
 −كانت وفاة �سرجون الثاني �إ�شارة لثورة جديدة ّ
ة-الفل�سطينية .كان على
آرامي
ال�شعوب ُ
الم�س َت َ
ّ
عبدة في ال�شرق والمنطقة ال ّ
ثم في بابل وزاكرو�س.
يثبت �سلطته � ّأو ًال في �أ�شور نف�سهاّ ،
الحاكم الجديد �أن ِّ
المتمردين
حزقيا على ر�أ�س
المرة ،قام
أخيرا ،في �سنة  ،701ا َّتجه ً
ّ
و� ً
ّ
غربا .هذه ّ
(�أ�شقلون� ،أ�شدود� ،صور� ،آدوم ،يهوذا ،مدعومين من الفرعون َ�ش َب ُكو) .ولكي
; for Rejecting the Hypothesis of Two Conquests », CBQ 64 (2002) 59-77
B.E. Kelle, « Hoshea, Sargon, and the Final Destruction of Samaria: A
Response to M. Christine Tetley with a View Toward Method », SJOT 17
(2003) 226-244 ; R.C. Young, « When Was Samaria Captured ? The Need
for Precision in Biblical Chronology », JETS 47 (2004) 577-595.
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ال�شعب في عكرون (فل�سطين) ،و�سجن
حزقيا
ار
َ
بقوة �سنحاريب� ،أ َث َ
يناه�ض ّ
ّ
الفل�سطينية .من
ملكها بادي الذي ناه�ض االئتالف و�سيطر على باقي الأرا�ضي
ّ
ناحية �أخرىَّ ،
حزقيا الم�شهورة ،ومنح الكي�ش
وطد �أ�سوار �أور�شليم ،وحفر قناة
ّ
أ�سوارا رائعة.
� ً

الفينيقيين،
قوي ،فانت�صر على
جاء �سنحاريب ،ملك �أ�شور الجديد ،على ر�أ�س جي�ش ٍّ
ّ
منت�صرا �إلى فل�سطين،
ثم جاء ودخل
و َقب َِل
َ
خ�ضوع �أ�شدودّ ،
وعمون ،ومو�آب و�أدومّ .
ً
ولما
والتقى هناك الجي�ش
ّ
الم�صري الذي �أتى �إلى م�ساعدة الحلفاء (معركة �إِل َت َ
اجة)ّ ،
الرئي�سيين� :أور�شليم
أخيرا بالد يهوذا ،وحا�صر معق َليها
ّ
توقفت كلّ مقاومة ،هاجم � ً
حزقيا ،الذي �أُقفل عليه
والكي�ش .وبعد معركة حامية� ،سقطت الكي�ش و�أُحرقتّ � .أما
ّ
"كع�صفور في قف�ص" ،فا�ست�سلم و َقب َِل بال�شروط القا�سية التي فر�ضها �سنحاريب ،وفر�ض
الغربي من مملكته (�أف�ضل
جدا ( 1مل  ،)16-13 :18وانتزع الجزء
عليه �ضريبة ثقيلة ًّ
ّ
�أرا�ضي ِ
ال�ش ِف َل ْه ،وهي �أغنى منطقة في المملكة) ،التي
الفل�سطينيين الذين
تخ�ص ملوك
ُّ
ّ
بقوا �أُمناء لأ�شور( (  .
ال�سيا�سية
تتحدث عن ال�ش�ؤون
� ّإن �أكثر �أقوال �أ�شعيا
والديبلوما�سية ،ولقد
والع�سكرية
َّ
ّ
ّ
ّ
ُ ِ
النبي بعد
�ألق َيت في منا�سبة الأزمات المتالحقة لمملكة يهوذا .لي�س لدينا � ّأي �أثر لن�شاط ّ
أ�ساوية لعام .701
الأحداث الم� ّ

 -3موجز ق�صير للم�س� ألة

ماذا كانت ر�سالة �أ�شعيا؟ ِ
ال�شخ�صية ،بحيث
المن�سوب �إليه هو �أطول من �أقواله
فر
ُ
َّ
ال�س ُ
� ّأن الم�س�ألة مرهونة بدرا�سة مجموعة الن�صو�ص .دون الدخول في التفا�صيل ،و�ضع
المقد�س �أربعة اقتراحات على التوالي.
�شراح الكتاب
ّ
َّ
( (  مبا �أنَّ �أور�شليم نجَ َ ت رغم ّ
كل �شيء ،بعك�س ال�سامرة التي �سقطت قبل ع�رشين �سنة� ،ساد االعتقاد
الكتابية (رج  2مل 19-18؛ �أ�ش
املقد�سة .هذا ما تو�ضحه باقي الن�صو�ص
�أنّ يهوه حفظ مدينته ّ
ّ
بتدخل
تتحدث عن ح�صار ثانٍ لأور�شليم على يد �سنحاريب،
 )37- 36التي
ح�صار انتهى ّ
ّ
ٌ
حزقيا ( 2مل 36-35 :19؛ �أ�ش )37-36 :37؛ هذا احل�صار الثاين
إلهي مذهل ل�صالح
ّ
� ّ
تتحدث عنه الن�صو�ص الأ�شوريّة ،ومن املحتمل أ� ّنه مل يحدث.
لأور�شليم مل
ّ
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م�سيحاني؟
نبي
ّ
� أ � .أ�شعياّ ،

لفترة طويلة ،كان ال�س�ؤال المهيمن على قراءة الق�سم ال ّأول من ال�سفر :كيف يمكن
ظاهريا؟ في �سل�سلة �أقوال ،ينذر مملكة
النبي التي تبدو متناق�ضة
ًّ
�أن نوفّق بين عبارات ّ
يهوذا ب�أفظع الم�صائب ،والواحدة �أ�سو�أ من الأخرى ،ولكن في مو�ضع �آخر -نب�ؤة
يب�شر ب� ّأيام �سعيدة .كان الحلُّ
التقليدي هو التمييز بين الم�صطلح
عمانوئيل ،مثالً -ف�إ ّنه ِّ
ّ
ّ
ولكن هذا
عقابا حارقًا،
الق�صير والم�صطلح الطويل :خطايا �أهل يهوذا �ستجلب لهم ً
ّ
بقية باقية من الم�ؤمنين حاملة م�ستقبل
الإجراء �سيح ّثهم على مراجعة ذواتهم؛ �ستظهر ّ
أي�ضا تقليد
طور �أ�شعيا فكرة التوبة ،و� ً
ال ّأمة� .سعادة دائمة �ستخلف ال�شقاء العابر� .إذًاَّ ،
المقد�سة التي ال ُتغلب،
�صهيون ،مدينة يهوه
والم�سيحانية المجيدة( (  ؛ فر�سالة �أ�شعيا
ّ
ّ
إيجابية ،ح ّتى ولو كان يجب �سلوك الطريق الم�ؤلمة المن ِّقية.
هي � ّأو ًال � ّ
ِ
هذا الحلّ
أدبي" ()Literarkritik
ّ
التقليدي ُو ِ�ض َع في خانة ال�صعوبة من ق َب ِل "النقد ال ّ

الأكثر
جذرية� .إعتبر �  ( (Bernhard Duhmسابقًا� ،سنة ّ � ،1892أن ن�صو�ص الوعد
ّ
كـ"م�سيحانية" (5-1 :2؛
عر�ض
الكبيرة هي" غير �أ�صيلة"،
ّ
ّ
وخا�صة تلك التي كانت ُت َ
ٍ
كوعد،
عمانوئيل يجب �أن ُتقر�أ ،ال
6-2 :4؛ 6-1 :9؛  ،)9-1 :11وح ّتى نبوءة ّ
بل كخطاب تهديد.

نبي بال رجاء؟
ب � .أ�شعياّ ،

خا�صة (كارل مارتي،
رح الكتاب
ّ
إلمانيّ ،
على خطى � ،Duhmإعتبر َ�ش ُ
المقد�س ال ّ
تت�ضمن فقط �أقوال الإدانة� :شعب مملكة يهوذا
جورج فوهرر� ،إلخ) � ّأن كرازة �أ�شعيا
ّ
مرعبا .وال � ّأي
إلهي �سيكون
ً
وقادته مذنبون (الظلم ،وعدم الإيمان  ،)...والعقاب ال ّ
يتحدث عن التوبة
النبي نف�سه .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ال َّ
ن�ص َّ
ٍّ
يتحدث عن الوعد ،يعود �إلى ّ
ِ
إلهي �أمر ال عودة
�إ َّال في �صيغة الما�ضي ،وك� ّأن الفر�صة قد فُق َدت الآن ،كما � ّأن القرار ال ّ
( (  عر�ض تعليم �أ�شعيا هذا عرف العديد من املتغيرّ ات .راجع على �سبيل املثال:

J. Bright, Covenant and Promise. The Future in the Preaching of the Preexilic Prophets, Londres, 1977, p. 94-110.
 (15) B. Duhm, Das Buch Jesaja (HK), Göttingen, 1892.
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عنه .وعالوة على ذلك ،فقد تل َّقى �أ�شعيا ر�سالة َت َ�ص ُّل ٍب ( ،)10-9 :6لكي ال يتوب
نبي ال�شقاء بكلّ ما للكلمة من
ال�شعب ،ولكي يهطل
ُ
ُ
ال�شقاء على �أر�ض يهوذا� .أ�شعيا هو ّ
جذري.
معنى
ّ
إلماني
موفقة؛ فقد انتقد البع�ض َ
االعترا�ضات على هذا االقتراح الثاني َّ
ال�ش ْر َح ال ّ
وه على �أ ّنه بالغ في نقده وحذفه ،دون �سبب موجب ،ن�صو�ص الوعد .وت�ساءل
والم ُ
ُ
�شخ�صية� -إذا كان ،في � َّأي ِة ٍ
ب�شر �أ�شعيا بالنكبة ً �-
حال ،م�صير
آخذا مجازفة
�آخرون :لماذا َّ
ِّ
مفر منه.
الأمة
ً
محتوما ال َّ

نبي التوبة؟
ج � .أ�شعياّ ،

الجذري ِ
النبي ي�أمل �أن
أدبي
يقبل َ
ّ
هناك فريق ثالث َ
لل�س َ
فر ،ولكنه يرى � ّأن ّ
النقد ال ّ
تلم�س كلمته قلب محاوريه ،ح ّتى ولو � ّأن النكبة المعلنة لم تحدث بعد .على �سبيل
المثال ،يعمل  Hans Wildbergerمن 9 :7ب �"-إن لم تثبتوا (في الأمانة) ،ال ،لن
( ( 
متطرفًا ،ال
تهديدا
النبي قد �أثار
ً
تثبتوا!" -العبارة الأكثر ً
ِّ
تعبيرا عن فكر �أ�شعيا � .إذا كان ّ
خال�صية .ومع ذلك ف�إ ّنه لي�س تح�صيل حا�صل!
ليحبط عزيمة ال�شعب ،بل ليولِّد فيه يقظة
َّ
ومهمة الت�ص ُّلب
ن�ص َح َد ِث الهيكل
أثيرا
معاك�سا ،لهذا و�ضع ّ
َّ
ً
في الواقع ،كرازته �أنتجت ت� ً
النبي الخائب
( ،)10-9 :6التي يجب �أن ُتفهم ك�إنذارٍ م�سبق .بعد �سنوات ّ
عدة ،كاد ّ
الأمل �أن يفقد �أوهامه .االعترا�ض على هذا االقتراح ،في معظم الأحيان ،هو � ّأن � ّأي كالم
يمر
ّ
نبوي "�أ�صيل قد ال يحتوي على نداء �صريح من �أجل تغيير الموقفً .
طبعا ،هذا النقد ّ
النبي والإ�ضافات الالحقة.
من خالل تمييز كالم ّ

نبي بالط الملك؟
د � .أ�شعياّ ،

ِ
أخيرين ،ظهر اقتراح جديد
م�ستمر بين
بينما النقا�ش
المو ِق َفين ال َ
جماعة َ
ِّ

( ( 

 (16) H. Wildberger, Jesaja (BK, 10), t. 3, 1982, pp. 1640-1644.

جديدا ك ّل ًّيا حقًّا .ناق�ش  Beckerهذا االحتمال ،ولكن دون �صدى كبري (J. Becker,
( (  لي�س
ً

.)Isaias.Der Prophet und sein Buch (SBS, 30), Stuttgart, 1968
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 من المحتمل � ّأن �أ�شعيا: مختلف ك ّل ًّيا،  ( ( Matthijs de Jong( (  وUwe Becker لـ
أ�شوريين
ّ  كنظرائه ال،نبي بالط الملك الذي كان ُيلقي �أقوال الخال�ص
ّ التاريخي كان
ّ
.الجدد
خا�صة � ّأيام
ّ ،أ�شوريين �سركونيد
ّ موجهة �إلى ملوك �ساللة ال
َّ نعرف اليوم �سل�سلة �أقوال
 بينما،تقريبا لر�سالة �أ�شعيا
�أ�سرحدون و
�
ّ
ً  �أي في زمن معا�صر،)627-680( أ�شوربانيبال
ّ
 ( (
يوجه
ِّ  تروي الن�صو�ص � ّأن الملك كان. قوية مع نينوى
َّ كانت مملكة يهوذا في عالقة
 تتطابق.نبي
ِ  وكانت الآلهة تر ّد الجواب،�س�ؤا ًال �إلى الآلهة ح�سب ال�صيغة الم َّتبعة
ّ بفم
(�إ�سم...  "كالم:نمطية
 وت�ستعمل لغة،أ�سا�سي
� هذه الأقوال في معظم الأحيان مع نظام
ّ
ّ
... النبي) من
 �إلى فالن (�إ�سم المر�سل اليه)" في...)الآلهة
ِّ
ّ  "من فم فالن (�إ�سم،المقدمة
متفرقة للت�سبيح في قلب
ّ  و�إر�شادات،" "ال تخف،" "�أنا فالن،(�إ�سم المكان)"؛ في النهاية
 وعدد من الت�أكيدات على، تحتوي الأقوال على مواعيد وت�شجيعات للملك.الر�سالة
 (18) U. Becker, Jesaja – von der Botschaft zum Buch (FRLANT, 178), Göttingen,
1997.
 (19) M.J. de Jong, Isaiah among the Ancient Near Eastern Prophets (VTSuppl, 117),
Leiden-Boston, 2007.
Ph. Talon, « Les textes prophétiques du premier millénaire en Mésopo ( (  راجع
tamie », dans J. Asurmendi et al., Prophéties et oracles, t. 1. Dans le ProcheOrient ancien (CahÉvSuppl, 88), Paris, 1994, p. 97-125 ; S. Parpola,
Assyrian Prophecies (State Archives of Assyria, 9), Helsinki, 1997 ; M.
Nissinen, References to Prophecy in Neo-Assyrian Sources (State Archives
of Assyria, 7), Helsinki, 1998 ; M. Nissinen (dir.), Prophecy in Its Ancient
Near Eastern Context. Mesopotamian, Biblical, and Arabian Perspectives
(SBL Symposium Series), Atlanta, GA, 2000 ; P. Villard, « Les prophéties à
l’époque néo-assyrienne », dans A. Lemaire (dir.), Prophètes et rois. Bible et
Proche-Orient (LecD, hors série), Paris, 2001, p. 55-84; M. Nissinen, « Neither
Prophecies nor Apocalypses: The Akkadian Literary Predictive Texts », dans
L.L. Grabbe und R.D. Haak (eds.), Knowing the End from the Beginning.
The Prophetic, the Apocalyptic and their Relationship (JSPS, 46), LondonNew York, 2003, p. 134-148 ; M. Nissinen, « Prophètes et temples dans le
Proche-Orient ancien et les textes bibliques », dans J.-D. Macchi et al. (dir.),
Les recueils prophétiques de la Bible. Origines, milieux, et contexte proche.oriental (LMB, 64), Genève, 2012, p. 74-111
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أ�سرحدون( (  :
�شرعيته� .إليك ،على �سبيل المثال ،ثالث �أقوال ل
ّ
ّ

�ضدك� ،أَ َال �أقطع له
"�
ّ
أ�سرحدون ،ملك البلدان ،ال تخف! هذا الريح الذي يع�صف َّ
جوانحه؟ �أعدا�ؤك يطوفون تحت �أقدامك مثل الت ّفاح في �شهر حزيران.
�أنا الملكة العظيمة� .أنا ع�شتار �أربيل ،التي ُت ِ
أر�سلت َ
لك
�سقط الأعداء �أمامك! �أما �
ُ
ت�ضع ثق َتك فيها؟ �أنا ع�شتار �أربيل� .س�أنتظر �أعداءك ،و�س�أُ�سلمك
ر�سالة � ً
أبدا ما ق َِد َ
رت �أن َ
� ّإياهم� .أنا ع�شتار �أربيل� ،س�أم�شي �أمامك ووراءك .ال تخف �شي ًئا! �إذا كنت �أنت م�شلوالً،
�أنا �أكون حزينة� .س�أ�صعد �إلى االقتحامِ � .
جال�سا!
إبق
ً
من فم ع�شتار-ال-ت�شيات� ،إمر�أة �أربيل".

ن�ص
"�أيها الملك ال
ّ
أ�شوري ،ال تخف �شي ًئا! �س�أ�سلمك �أعداء �أ�شور لكي ُيقتلوا ( ّ
مفقود).
من فم �سينكي�شا�-أمور� ،إمر�أة �أربيل".
أ�سرحدون ،ملكي! تفرح �أربيل!
"�إ ّني �أفرح ب�
ّ

من فم رِ ُيم ْ َ
جبلية".
وت�-أ َال ِتي� ،إمر�أة داراهويا ،قلعة ّ

�ضد ال�سامرة ،ودم�شق ،والأمم الغريبة؛ هذا
بالن�سبة �إلى  ،Uwe Beckerكرز �أ�شعيا َّ
يعني ،بطريقة غير مبا�شرة ،انت�صار مملكة يهوذا .لذا �أقوال ال�شقاء على مملكة يهوذا
أي�ضا � ّأن �أ�شعيا يندرج
تكون
ابتكارا الحقًا لمحنة ال�سبي( (   .يعتقد ً � Matthijs De Jong
ً
تهز
النبوي ال�شرق�-
في الإطار
ّ
أو�سطي ب�سهولة� .إ ّنه يتدخل في �أوقات الأزمات التي ُّ
ّ
المنطقة في  711-713 ،720 ،732-734و .701-705تعلن �أقواله هزيمة
المبدئية،
أي�ضا ب�سبب عهده مع م�صر .من الناحية
الأعداء،
وت�شجع الملك ،ولك ّنه ينتقده � ً
ِّ
ّ
�شرعيتها ،ولكن لماذا ال ي�سمحون
وي�سهمون في توطيد
�أنبياء البالط مرتبطون بال�سلطةُ ،
ّ
ن�ص
( (  ترجمة ّ

K. 4310 ; de Talon, « Les textes prophétiques du premier millénaire en Mésopotamie », p. 121.

( (  لنقد هذا املوقف ،رج:

W. Dietrich, « Jesaja – ein Heilsprophet ? », Theologische Rundschau 64 (1999) 324-337.
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النبي :ماذا ميكن �أن يقول امل�ؤَ ِّرخ ؟
�أ�شعيا ّ

لأنف�سهم ،في بع�ض المنا�سبات ،ب�أن يعار�ضوا �سيا�سة الملك؟

( ( 

فر�ض ح ّتى الآن ،وفي الواقع ،يبدو �أ ّنه غير مقبول.
�إقتراح  Beckerو De Jongلم ُي َ
خا�صة في الق�سم الثاني
بالت�أكيد ،نرى في الكتاب
ّ
نبوية عن الخال�صّ ،
المقد�س �أقوا ًال ّ
من �سفر �أ�شعيا (مث ً
ال�ساللي ال�شهير لنبوءة ناتان (� 2صم :7
ال  ،)14-8 :41والقول
ّ
كنبي ،ويبدو �أ ّنه من
 )17-1الم� ّؤيدة للملك .ولكن ،بالتحديد ،لم يظهر �أ�شعيا � ً
أبدا ّ
الم�ستحيل �أن ننكر له انتقاده العميق لل�سلطة في � ّأيامه .ح ّتى قوله الذي يعلن فيه ف�شل
تحذيريا
طابعا
أبدا قو ًال
المهاجمين (�أ�ش  )9-4 :7ال يعني � ً
خال�صيا لآحاز ،بل ي�أخذ ً
ًّ
ًّ
(�آ 9ب) .في الواقع ،يندرج �أ�شعيا في ّ
"نبي"،
النبي عامو�س ،الذي لم ي�أخذ لقب ّ
خط ّ
وتل َّفظ ب�أقوال ال�شقاء على �إ�سرائيل وعلى الطبقة الحاكمة .وبالمثل ،ف�إنه غير ممكن فهم
( ( 
فخ خادع.
�إرميا
ِّ
كنبي الخال�ص هو ٌّ
كمب�شرٍ بال ّأيام ال�سعيدة � .إظهار �أ�شعيا ّ
فعليا ،في �أواخر القرن
يجب علينا الآن �أن ِّ
نقدم قائمة بالن�صو�ص التي تعود �إلى �أ�شعيا ًّ
الثامن.

 . 4قائمة بالن�صو�ص التي تعود � إلى كرازة � أ�شعيا
�ضرورية ،كما ر�أينا في
للنبيُ ،و ِ�ض َعت درا�سات طويلة
لتبيان الأقوال "الأ�صيلة"
ّ
ّ
عمانوئيل" .ولأ ّنه لي�س من الممكن الدخول هنا في تفا�صيل هذا العمل الوا�سع،
"كتاب ّ
المف�صل لل�سفر الذي ُن ِفذَّ في مكان �آخر( (  .
أدبي
َّ
�سنكتفي بعر�ض نتائج هذه البحث ال ّ
عدة �سل�سالت كبيرة ،التي يبدو �أ ّنها قد َّ
عدة
�شكلت ّ
مع �أقوال �أ�شعيا في ّ
يمكن َج َ
ِّ
البدائي.
لت�شكل"�سفر �أ�شعيا"
يتم ربطها ببع�ضها
مجموعات �صغيرة ،قبل �أن ّ
ّ

النبي الذي يف بالط داود .يف الواقع ،دور ناتان
( (   ,p. 18 J. Becker, Isaiasي�ست�شهد مبثل ناتان ّ
الناقد ،مل ُي َ
اال�شرتاعية.
الن�ص (  2مل  )12قبل �صياغته
دخل �إىل ّ
ّ
�صغريا .بالن�سبة �إىل �سفر عامو�س ،فهي جتتمع يف نهايته
( (  الوعود ال ت�أخذ من ال�سفرين �إ َّال مكانًا
ً
(8 :9ب ،)15-ومن املحتمل �أن تكون من بعد ال�سبي.
( (  ،J. Vermeylen, Du prophète Isaïe à l’apocalyptique (ÉtBibl), Paris, 1977-1978
مع بع�ض الدرا�سات الالحقة ،التي نغيرِّ �أحيانًا وجهة النظر ب�شكل ملمو�س.
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عمانوئيل "()6 :9-1 :6
 " - 1كتاب ّ

لنتذكر � ّأن هذا الق�سم من ال�سفر يحتوي على ثالثة �أقوال من عام  :734الإعالن
آراميين ( ،)8-4 :7الإعالن عن �شقا ٍء كبيرٍ لمملكة يهوذا (،)17-14 :7
عن ف�شل ال ّ
لعدم ِ
ثقة مملكة يهوذا ( .)8-6 :8في عام  ،727ن�شر
خراب الغزو ال
أ�شوري كنتيج ٍة ِ
ّ
مهمة
الذاتية ،التي
�شخ�صيا �أقواله في �إطار الحديث عن ال�سيرة
�أ�شعيا
تت�ضمن �إر�ساله في َّ
َّ
ّ
ًّ
تاريخي ( ،)8-1 :8 ،20 ،17-7:1العودة �إلى
(� ،)9-1 :6أقوال و�ضعت في منظار
ّ
االفتتاحي ( )14-11 :8وخال�صة وجيزة (.)18 :8
الم�شهد
ّ

 � - 2أربعة � أقوال عن انخفا�ض المتكبرين

ثالث ُخ ٍ
المتكبرين في �أور�شليم (-12 :2
طب لها مو�ضوع م�شترك ،هو �إدانة القادة
ّ
17؛ *9-1 :3؛ �12 :3أ15-14-؛ )24 ،17-16 :3؛ فعلى �سبيل المثال ،هذا
خطاب عن الن�ساء النبيالت ،الف�صل :3
مدودات الأَعناق ،غ ِا ٍ
ِ
الر ّب :لأَ َّن ِ
ُ
زات
ين َم
:16
بنات ِ�ص ْه َ
فم َ�ش َ
يون اختا َلتَ ،
ويقول َّ
الخ ِل �أَ ِ
لج ْل َن ِب َخ ِ
قدامهِ َّن،
وقار ْب َن َ
وج َ
�شي ِتهِ َّنَ ،
العيونَ ،م َ�ش َ
ِب ُ
ين َ
الخ ْط َو في ِم َ

هامات ِ
ِ
ؤو�س ُه َّن
ال�س ِّي ُد
بنات ِ�ص ْهيونُ ،
الر ُّب ر� َ
َ :17
ف�س ُي�ص ِل ُع َّ
وي َع ِّري َّ
الز َّنار ،والق ََر ُع َب َد َل َت ِ
تن َب َد َل ِّ
ال�ش َعر،
:24
ُ
جعيد َّ
والح ْب ُل َب َد َل ُّ
الطيبَ ،
لهن ال َّن ُ
ويكون َّ
( ( 
الم�س ِح َب َد َل الوِ �شاحَ ،
ِ
الجمال .
وح ُ
والك ُّي َب َد َل َ
زام ِ ْ

� - 3سبع ُخ ِ
االجتماعي
طب ِحداد على الظلم
ّ

في ال�شكل الحالي ِ
عمانوئيل" .و ُتف َت َتح ك ُّلها
لل�سفرِ  ،تحيط هذه الأقوال بـ"كتاب ّ
ِ
ٌ
"(ويل !)� ،صرخة نطلقها على الميت وقت مرا�سم الدفن،
"ه ْو ْي
ـمُ ،yAhª ،
ب�صرخة غَ ٍّ
َّ
الحكام الممتلئين من ذاتهم والفا�سدين .هذه هي القائمة:
وكلّ الأقوال تدين من جديد
  yAhª :10-8 :5ويل لأ�صحاب الأمالك الكبار الذين ي�سحقون الفقراء  yAhª :13-11 :5ويل للقادة الذين ال ِّيفكرون �إ ّال بالت�سلية
ين .1
لن�ص �أ�شعيا القمرا ّ
( (  وفقًا ّ
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القوية التي ت�سخر من م�شروع يهوه
  yAhª :19 – 18 :5ويل للنفو�س ّوال�شر
يقرر ما هو الخير
  yAhª :20 :5ويل للذين َّّ
يدعون �أ ّنهم هم من ّ
يدعون �أ ّنهم حكماء
  yAhª :21 :5ويل للذين َّ  yAhª :23-22 :5ويل للق�ضاة الفا�سدين  yAhª :3-1 :10ويل للم�شترعين و الق�ضاة غير العادلينعلى �سبيل المثال� ،إليك القول على �أ�صحاب الأمالك الكبار (:)10-8 :5
َ :8و ٌ
نون حق ً
بق �أَ ُّي مكان،
،ويقرِ َ
ذين َي ِ�ص َ
ال بحقل ،ح َّتى لم َي َ
لون بي ًتا َببيت َ
يل ِل َّل َ
ف َت ُ
وحدكم في َو َ�س ِط الأَر�ض.
�سك َ
نون َ

وجميل ًة منها
خرب َعظيم ًة َ
 :9على َم َ
ق�س َم َر ّب ّ
�سم ٍع ِم ّني �أَ َ
القوات� :إ َِّن بيو ًتا كثير ًة �س ُت َ
�ست�صبح ب َغير ِ
�ساكن.
رما تُخرِ ُج َب ًّثا ِ
ذر ُع ِمرٍ ُيخرِ ُج �إي َفة.
فع�شر ُة
:10
واح ًداَ ،
َ
فدادين كَ ً
وب ُ
َ

"ه ْو ْي"" ،ويل" ،يبدو �أ ّنها من
أدبي لأقوال ِ
الويل التي ُتف َت َتح ب�صرخة ُ ،yAhª
الأ�سلوب ال ّ
ابتكار عامو�س ،الذي كان يطلق ال�صرخة ذاتها على الحكاَّم الفا�سدين (عا ،10 ،7 :5
الرب (  ،)20 ،18 :5وعلى الأ�شراف
يتنهدون بعد يوم ّ
 ،)17-16 ،12وعلى الذين َّ
القواد المفتخرين بانت�صاراتهم
الذين يعي�شون عي�شة ترف ( ،)8 ،6-3 ،1 :6وعلى َّ
(.)14-13 :6

 - 4خطاب مع الزمة � إلى ال�شعب الذي ال يريد � أن يفهم
خطابا طوي ً
ال عن
مرة �أُخرى ي�ستعمل �أ�شعيا طريقة عامو�س في التعبير ،الذي �ألقى
ً
الوطنية
ومعبر عنه في �سل�سلة من الكوارث
ّ
ال�شقاء على الذين لم يقبلوا الر�سالة ال ّ
إلهيةَّ ،
الحرفية للخطاب ،الق�سم ال ّأول منه
(عا �12-6 :4أ؛  . )2-1 :5وهذه هي الترجمة
ّ
موجود في الف�صل �( 9آ  ،)20-7والخاتمة في الف�صل  ( 5آ� :)29-26
فوق ََعت على �إ ِْ�سرائيل.
ال�س ِّي ُد �أَ َ
ر�س َل كَ ِل َم ًة على َي ْعقوب َ
َّ :7
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لون ِب َزهوٍ وق ٍ
َلب ُم َت َك ِّبر:
ال�س ِام َرة القا ِئ َ
و�س َّك ُ
فع َرفها َّ
َ :8
ال�ش ُ
ْرائيم ُ
عب كُ ُّله �أف ُ
ان َّ
تا�ض عنه بالأَ ْرز.
ف�س َن ْع ُ
 :9ال َّلب ُِن َت�ساقَط ف�س َن ْبني ِب ِحجار ٍة َم ْنحوتةُ ،
الج َّم ُيز ق َ
ُطع َ
خ�صوم َر�صين وحر َ َ
داءه:
الر ُّب ع َليه
َ
�ض �أ ْع َ
� :10أَ َ
ّ
ثار َّ

ِ�سرائيل ُ
بك ِّل �أَ ِ
ال�ش ِ
َ
فواههم .مع هذا
وفل�سطين ِم َن الغرب ،فال َت َهموا �إ
رق
رام ِم َن َّ
� :11أَ َ
َ
كُ ِّله لم َير َت َّد غَ َ�ض ُبه ،ولم َت َز ْل َي ُده َم ْمدودة.
�س َر َّب الق َُّوات
 :12ف َلم َي ُت ِب َّ
ال�ش ُ
عب �إلى َمن َ�ض َر َبه ،ولم َيل َت ِم ْ

يوم ِ
والب ِ
َ
واحد.
الر ُّب ِمن �
ال�س َع َ
رد َّي في ٍ
الر� َأ�س والذَّ َنبَّ ،
ف َ
إ�سرائيل َّ
 :13فق ََط َع َّ
يخ والوجي ُه هو الر�أ�س ،وال َّنبِي ا َّلذي ُي َع ِّل ُم َ
بالك ِذ ِب هو الذَّ َنب
َّ :14
ال�ش ُ
َّ
ّ
والم ِ
ال�ش ِ
دون ِمنه ُي َ�ض ُّلون.
عب هم ُي ِ�ض ُّلو َنه
ر�ش َ
ر�ش َ
دون لهذا َّ
،والم َ
ُ
ُ :15

يتامهم وال �أَ ِ
جميعا
رام َلهم ،لأَ َّنهم
ال�س ِّي ُد عن ُ�ش َّبا ِنه ،وال َي َ
ً
رح ُم �أَ َ
 :16فلذلك ال َير�ضى َّ
كافرون وفاعلو �سوء ،وكُ لُّ فَم َي ِ
الحماقة .مع هذا كُ ِّله لم َير َت َّد غَ َ�ض ُبه ،ولم
َ
نط ُق ِب َ
َت َز ْل ُيده ممدودة.

وال�شوكُ ،و ِ
ار في �أَ ْدغَ ِ
الغابة،
الح َ�س َك َّ
 :17لأَ َّن َّ
ال�ش َّر َيحرِ ُق كال َّنارَ ،يل َتهِ ُم َ
ال َ
ي�شع ُل ال َّن َ
�صاع ُد عمو ُد دخان.
َفي َت َ

ثل َو ِ
َ
عب ِم َ
قود ال َّنار ،ال
 :18ب َغ َ�ض ِب َر ِّب الق َُّوات
ا�ضط َر َم ِت الأَر�ض ،ف َ
َكان َّ
ال�ش ُ
ُي ِ
واحد على �أَخيه ،
�شف ُق
ٌ
عن اليمين وال َي ُ
ال�ش ِ
�شبعَ .يل َتهِ ُم كلُّ
ويل َتهِ ُم ِ
قطع ِ
عن ِّ
زال جا ِئ ًعاَ ،
مال وال َي َ
َ :19في ُ
ٍ
لحم ُم ِ
�ساع ِده.
واحد َ

ْرائيم َيل َتهِ ُم َم َن َّ�سىِ ،
ِ
يقومان على َيهوذا .مع
وكالهما
 :20م َن َّ�سى َيل َتهِ ُم �أَفْرائيم ،واف ُ
هذا كُ ِّله لم َير َت َّد غَ َ�ض ُبه ،ولم َت َزل َي ُده َم ْمدودة.

ُ
َ
الجبال،
فر َج َف ِت
:25 :5
فم َّد َيده ع َليه َ
الر ِّب على �شعبِهَ ،
و�ض َر َبهَ ،
فا�ضط َر َم غَ َ�ض ُب َّ
وي ُده
كالز ِ
بل في َو َ�س ِط َّ
ال�ش ٍ
و�صارت ُج َث ُثهم ِّ
وارع .ومع هذا كُ ِّله لم َير َت َّد غَ َ�ض ُبهَ ،
َ
ال َت ُ
زال َم ْمدودة.
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لُ َّم ٍة
َ :26فيرف َُع راي ًة ِ أ
وخ َّفة.

( ( 

وي َ�ص ِّفر لها ِمن �أق�صى الأَر�ض ،ف�إِذا بها ُمق ِب َل ٌة ب�سرع ٍة
بعيدةُ ،

لي�س فيها ُم َنه ٌ
�س وال َتنام ،ال ُي َحلُّ ُز َّناُر َح ْق َويها ،وال ُي َف ُّك
ك وال عا ِثر ،ال َت َنع ُ
َ :27
ُ
رباط نع َليها.
تح�س ُب حوافر خي ِلها َ�ص َّوا ًنا،
ميع ِق ِ�س ِّيها َم ْ�شدو َدة.
:28
�سهامها ُم َح َّد َدة َ
وج ُ
ُ
َ
ِع�صارا.
ومركَ با ُتها �إ
َ
ً
مج ُر و ُت ِ
ري�سة و َت َ
ئير كال َّل ُب�ؤَة ،وهي َتز�أَ ُر كالأَ�شبال ،و ُت َز ِ
خط ُفها
م�س ُك ال َف َ
َ :29لها َز ٌ
ي�س َمن ُي ِنقذ.
و َل َ

� - 5سبع ُخ ِ
يل على ال�سيا�سة ال أجنبيّة لمملكة يهوذا
طب َو ٍ

الفقري� ،أال وهي �سل�سلة من �سبع ُخ ِ
طب
المجموعة الأخيرة لها �شوكة في عامودها
ّ
أجنبية لمملكة يهوذا .نذكر � ّأن
َو ٍ
يل (ُ ،yAhª
المرة ال�سيا�سة ال ّ
"ه ْو ْي") ،ومحورها هذه َّ
أي�ضا� ،ألقى �سل�سلة ُخ ٍ
طب على الأمم الغريبة (:)16 :2-3 :1
عامو�س ،هو � ً
أمبريالية
  yAhª :25-24 :14 + 14-5 :10ويل لأ�شور الّ

  yAhª :4-1 :18ويل لكو�ش المهيمنة (م�صر الأعلى)  yAhª :4-1 :28ويل َّلحكام ال�سامرة المت�شامخين
 yAhª :4-1 :29 -ويل على �أريئيل� ،أي �أور�شليم

عهدا مع م�صر
  yAhª :5-1 :30ويل لر�ؤ�ساء مملكة يهوذا الذين ب ُّتوا ًعهدا مع م�صر
  yAhª :3 .1 :31ويل لر�ؤ�ساء مملكة يهوذا الذين ب ُّتوا ً  yAhª :1 :33ويل للذي يبغ�ض ويهدمعندما نقر�أ هذه المجموعة كوحد ٍة متما�سكة ،نرى � ّأن الكالم الذي ُينذر �أور�شليم
قا�س يقع في الو�سط ( .)4-1 :29ال �أ�شور ،وال كو�ش (م�صر) ،وال ال�سامرة،
بح�صار ٍ
وري يقول" :الأمم البعيدة".
امل�س ّ
الن�ص ح�سب �إر 15 :5؛ ّ
( (  ت�صحيح ّ
الن�ص ّ
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طبق على مملكة يهوذا ،كما ما ِق َ
يل في
�سمعت لقول �أ�شعيا ،والأقوال الأربعة التي تتبع ُت ّ
أي�ضا ،على �سبيل المثال� ،أ�ش :31
المرة � ً
مكان �آخر عن عجرفة الأمم الغازية .لن�أخذ هذه َّ
:3 ،1

 – 6بع�ض ال أقوال المنفردة
المرجح
بالإ�ضافة �إلى مجموعات ق ُِّد َمت على هذا النحو ،هناك بع�ض الأقوال من
َّ
�أن تعود �إلى كرازة �أ�شعيا:
  :32-28 :14كالم عن ال�شقاء لفل�سطين  :3-1 :17كالم عن ال�شقاء لدم�شقوجها لوجه
  :14-1 :22كالم عن ال�شقاء لأور�شليم التي ترف�ض �أن ترى الحقيقة ً :18-15 :22 -كالم عن موت ِ�ش ْب َنا

عهدا مع ال�شيول
 �16-14 :28أ و17ب :18-كالم على الذين ب ُّتوا ً  :10-9 :29كالم عن الغباوة  :14-13 :29كالم عن الرياء �12 :30أ –  :14كالم عن المخادعين دون �أمانة  :4 :31كالم على �أور�شليم ،الذي �سيلتهمها الأ�سد (يهوه)  :14 -9 :32كالم عن ال�شقاء للن�ساء النبيالت في �أور�شليمنقدية ِ
لل�سفرِ لها قائمتها .ومع
هذه القائمة ال يمكن �أن تكون �إ ّال
تقريبية ،وكلّ قراءة ّ
ّ
النبوي لأ�شعيا ومدى ارتباطه الوا�ضح بنبوءة
ذلك ،يمكن اعتبارها كمخبرة بالن�شاط
ّ
أي�ضا م�ضمون الأقوال).
أدبية ،و� ً
عامو�س (الأ�ساليب ال ّ

ال�سيا�سي
 . 5التزام � أ�شعيا
ّ

ِّ
واقعية �إذا ما
ال�سيا�سية لأ�شعيا الق�سم الأكبر من تعليمه .هذه حقيقة
ت�شكل الخطب
ّ
ّ
والديني .ويمكن �أن
الداخلي
إجمالي للأقوال ذات الم�ضمون
قار ّنا مع الغياب �شبه ال
ّ
ّ
ّ
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أي�ضا عن عامو�س وميخا ،وهذا ي�سمح ب�إظهار ميزتين للنبوءة الناقدة في يهوذا في
يقال � ً
القرن الثامن.
كالما عالنية ،ال يتع ّلق فقط بالفرد بل بال ّأمة؛ �إ ّنهم ال يبالون
 يلقي ه�ؤالء الأنبياء ًحاوروهم ُهم من
الجماعيةُ .م
ال�شخ�صية ،ولكن بالحياة
الروحية
بالم�سائل
ُ
ّ
ّ
َّ
واالقت�صاديين للبالد .لذا ال يمكن �أن
الع�سكريين
ال�سيا�سيين،
الم�س�ؤولين
ّ
ّ
ّ
�سيا�سي.
نت�صور ،في هذا ال�سياق ،كلمة واحدة لي�س لها مغزى
َّ
ّ

التج�سد ،التي تكافح كلّ �أ�شكال التديّن على �أ ّنه
 ه�ؤالء الأنبياء ين�شرونروحانية َّ
ّ
تتج�سد في �أعمال ،وتعا�ش
هروب �أو مالذ .في نظرهم ،الأمانة ليهوه يجب �أن
ّ
وال�سيا�سية ،و�إ َّال فهي
االجتماعية
إن�سانية والخيارات
ّ
ّ
على م�ستوى العالقات ال ّ
"القد�سي"،
دائما الدين ذات الطابع
لي�ست �سوى مظهر "كاذب"� .إ ّنهم يعار�ضون ً
ّ
"المدنية" �شي ًئا
الدينية البحتة ،ويعتبر مجال الحياة
الذي يعتمد على المطالب
ّ
ّ
ثانويًا.
ّ

الدولية
االجتماعية وال�سيا�سة
يعبر �أ�شعيا عن فكره في مجالين ،هما :ال�سيا�سة
ِّ
ّ
ّ
والع�سكرية).
الديبلوما�سية
(ال�ش�ؤون
ّ
ّ

 - 1ال�سيا�سة االجتماعيّة

االجتماعية ،يلتقي تعليم �أ�شعيا مع تعليم عامو�س ،وهو�شع
على �أر�ض العالقات
ّ
االجتماعي
(مثالً ،هو ،)3-1 :4وميخا ( مثالً ،مي  .)5-1 :2ي�شجب الو�ضع
ّ
أ�سمالية
ن�سميه اليوم "الر�
الظالم والمخزي الذي فر�ضه �أ�صحاب النفوذَ ،و ٌ
�ضع ي�شبه ما ّ
ّ
خا�صة االنتهاكات التالية:
النبي ّ
ّ
المتوح�شة" .يبرز ّ
للملكيات الكبيرة8 :5 :؛ رج مي .10-8 ،2-1 :2
التمدد الفاح�ش
ّ
ّ

وت�سيب طبقة النبالء16 :3 :؛ 22 :12-11 :5؛
 العجرفة ،البذخُّ
رج عا .6-1 :6
 ف�ساد الق�ضاة والم�شترعين23 :5 :؛ 2-1 :10؛ رج عا 12 ،10 ،7 :5ب؛مي �11-9 :3أ؛ .3 :7
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�ضد الأكثر �ضع ًفا�12 :3 :أ15 ،؛ 2 :10؛ رج �أ�ش :1
 الظلم الذي ُير َتكب َّ17-15؛ عا .7-6 :2
ربما يجب �أن
ي�أخذ �أ�شعيا على الأثرياء وذوي النفوذ في زمنه �سوء �سلوكهم .ولكن ّ
المتع�سفة.
�سيما الإدارة
يوجه كالمه َّ
ُن�ضيف �أ ّنه ِّ
ِّ
�ضد العنف الذي تمار�سه الدولة ،ال ّ
واالقت�صادي ،كما هو ،ي ُن َع ُت
ال�سيا�سي
لي�س هم الأفراد الذين ُيظهِ رون ال َت َّ�ص ُلب؛ فالنظام
ّ
ّ
إن�ساني.
بالظالم وغير ال
ّ

ثوريا ،بل بالأَحرى ُم�ص ِل ًحا� .إ َّنه ال ِّ
ي�شكك
على الم�ستوى
االجتماعي ،لي�س �أ�شعيا ًّ
ّ
َّ
يندد ب�سوء ا�ستخدام �أ�صحاب النفوذ لثرواتهم.
في �سلطة
الحكام ،ولك ّنه ِّ

 - 2ال�سيا�سة الدوليَّة

الدراماتيكية وال�صاخبة في القرن الثامن ،كان �صوت �أ�شعيا يدوي
في �إطار الأجواء
ّ
في ِّ
الحيوية على
مرة يكون م�ستقبل مملكة يهوذا في خطر ولكي ُت�ؤخذ القرارات
ّ
كل َّ
الدولية:
�ضوء ال�سيا�سة
ّ

العمانوئيل" (�8-5 :7أ؛ :7
 في �سنة � ،734أعلن �أقواله الواردة في "كتاب ّمرم ًزا ُّ
20 -13؛ �8-5 :8أ) ،وو�ضع عم ً
يدل على انهيار التحالفات
ال َّ
أي�ضا �أن يمنع �آحاز من �أن يدخل في لعبة ال�سلطات الكبرى
( .)4-1 :8و�أراد � ً
تروج لطلب حماية �أ�شور :وحدها الثقة بيهوه تح ّقق
الخطيرة التي كانت ّ
الخال�ص لمملكة يهوذا.

تدخل �أ�شعيا �سنة  ،727عندما
العمانوئيل" على َّ
	�إذا ا�س َت َن َدت قراءتي لـ"كتاب ّالمرة ،لم
جر ملك �أور�شليم �إلى ثورته َّ
�ضد �أ�شور .هذه َّ
�أراد هو�شع ملك ال�سامرة َّ
ِ
النبي �أقوا ًال جديدة ،ولك ّنه ن�شر �شهادته حول �أحداث الأزمة ال�سابقة ،لي�ؤكِّ د
يلق ّ
ثانية الر�سالة نف�سها :على يهوذا أ� ّال يخاف جيرانه ،ل ّأن يهوه وحده يملك القدرة
�سيما
ويمنح الن�صر .يمكن � ّأن �أ�شعيا �ألقى �أقوا ًال �أخرى في الظروف نف�سها ،وال ّ
تلك الواردة في  29-24 :5 + 20-7 :9و.14 :28
 يبدو � ّأن الكثير من الأقوال تعود �إلى ال�سنوات  ،712-714في زمن كانت فيهأ�شوري عنها ،وت�أخذ مبادرة
الفل�سطينية تحاول من جديد طرح النير ال
المدن
ّ
ّ
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ب�إقامة حلف جديد (�أ�ش �25-24 :14 + 14-5 :10أ؛ 32-28 :14؛
2:4-1 :18؛ 1 :22ب14-12 ،7 ،3-؛ )18-15 :22؛ المعروف � ّأن
انج َّر في المغامرة � ّأوالً ،ولك ّنه كان يعرف الوقت المنا�سب للخ�ضوع
حزقيا قد َ
ّ
مر
أ�شوري �سنة 712
ل�سرجون الثاني .با�شر الجي�ش ال
ّ
أديبيّ ،
ّ
وربما َّ
التو�سع الت� ّ
أ�شوري في �أ�ش 27 :10ب )32-قبل �أن
بجبل يهوذا (رج و�صف الزحف ال
ّ
مرة �أُخرى الدمار
ينق َّ
التمرد .في هذا ال�سياق� ،أعلن �أ�شعيا َّ
َ�ض على �أ�شدود ،معقل َّ
إيحائي المذكور في  ،6-1 :20ودعا �إلى
وربما بالتمثيل ال
للحلفاء ،ب�أقوالهّ ،
ّ
أي�ضا ،ف�أعلن الدمار ِل�شبنا،
�سيا�سة حكيمة .بالمنا�سبة ،دخل في ال�سيا�سة
الداخلية � ً
ّ
(�سير ّد
"�سيد الق�صر" �أو الموظف ال ّأول في المملكة ،م� ّؤيد الثورة ّ
�ضد نينوى ُ
ّ
�إليه اعتباره في �سنة .)705

 يمكن تحديد موقع الأقوال الأخيرة لأ�شعيا (5-1 :30؛ 8-6 :30؛ ،1 :313؛ 4 :31؛ 14-9 :32؛  )1 :33في �إطار الأزمة المفتوحة لحظة وفاة �سرجون
حزقيا.
الثاني �سنة � ،705إ�شارة �إلى ثورة جديدة لل�شعوب المح َّتلة ،بقيادة
ّ

الع�سكرية.
الديبلوما�سية �أو
الوطني وال�سيا�سة
النبي ب�سرعة في م�سائل الأمن
َّ
ّ
ّ
ّ
تدخل ّ
أي�ضا
لقد اه َّتم عامو�س �سابقًا بالم�سائل ذاتها (عا  ،)14 -13 :6وهكذا �صنع �إرميا � ً
(رج ،مثالً� ،إر  ،)10-3 :37ولكن وال �أحد منهما �أعطاهما مكا ّنا في تعاليمهما� :أ�شعيا
الدولية بامتياز.
نبي ال�سيا�سة
ّ
هو ّ

أجنبية؟ قبل �أن نحاول الإجابة على
ما كان موقف �أ�شعيا تجاه الملك و�سيا�سته ال ّ
هامة ال تقبل الجدل :لقد انتقد
ال�س�ؤال ،لن�أخد بعين االعتبار حالة البحث .هناك نقطة ّ
( ( 
ب�شدة �سيا�سة التحالف مع م�صر التي انتهجها
حزقيا في ال�سنوات ،701-705
�أ�شعيا ّ
ّ
( (  	�إ�شعيا� ،إرميا و�سيا�سة امللوك:

Hedwige Rouillard-Bonraisin, dans A. Lemaire (dir.), Prophètes et rois.
Bible et Proche-Orient (LecD hors série), Paris, 2001, p. 177-224, spéc.
p. 188-191,

والديبلوما�سية ،والع�سكر ّية ،ململكة
االجتماعية،
بقوة ال�سيا�سة
يك�شف الكاتب �أنّ �إ�شعيا انتقد ّ
ّ
ّ
أبدا .ملاذا هذا ال�صمت؟ مفتاح ِّ
احلل موجود يف الف�صل ،6
يهوذا ،ولك ّنه مل ينتقد امللك
�شخ�صيا � ً
ًّ
وملوكية يهوذا لي�ست �إ َّال
ملوكية يهوه ،الذي هو امللك الأوحد،
بقوة عن
عندما
َّ
يتحدث �أ�شعيا َّ
ّ
ّ
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 هذا هو، ما َتب َّقى هو مثير للجدل.3 ،1 :31 ؛5-1 :30 كما ي�شهد على ذلك �أ�ش
ّ
ً  ف�ض،معنى النقد
إفرائيمية
ال-آرامية
ال عن ثبات
ّ
ّ  من الحرب ال:النبي
ّ الخط الذي ا َّت َب َعه
تغير موقفه؟ دعونا ننظر في الآراء المختلفة لعلماء
ّ  � َأما،�إلى ح�صار �سنحاريب لأور�شليم
.  ( (المقد�س
الكتاب
ّ
 ( (
ربما كان �أ�شعيا م� ّؤي ًدا
ّ  �أ ّنهCarl-A. Keller  يعتبر،17-15 :30 	�إ�ستنا ًدا �إلى هذا، �إذ يجب على الملك �أن ي�ضع ثقته بيهوه،)Quiétiste( "لتيار "الطم�أنينة
ّ
ع�سكري
 �أن ينبذ كلّ عمل، ومن جهة �أخرى،تدخل خارق الطبيعة
ّ يعني انتظار
ّ
.ديبلوما�سي
�أو ح ّتى
ّ

 و�آخرون( (  � ّأن �أ�شعيا كان م� ّؤي ًدا ل�سيا�سة الحياد ال�صارمKarl Elliger  يعتقد.الع�سكري للدفاع عن الأر�ض
التدخل
تجاه القوى الكبرى التي ال تت� َّأخر في
ّ
ّ

.)192 "مم ّثلته الفقرية"(�ص
: راجع،( (  ملعرفة املناق�شات اجلديدة

M. Köckert, « Das Problem des historischen Jesaja », dans Irmtraud
Fischer
et al. (dir.), Prophetie in Israel. Beiträge des Symposiums « Das Alte
Testament und die Kultur der Moderne » anlässlich des 100. Geburtstags
Gerhard von Rads (1901-1971), Heidelberg, 18.-21. Oktober 2001 (ATM,
11), Münster, 2003, pp. 105-135.
 (30) C.-A. Keller, « Das quietische Element in der Botschaft des Jesaja », ThZ 11
(1955) 81-97.

 ال�رضورة �إىل و�ضع،"أنينية
 ح ّتى ولو مل،تقريبا
�أظهرت درا�سات كثرية املعنى ذاته
ّ
ً
َّ �تتحدث عن "الطم
:الثقة بيهوه ولي�س بالقوى الب�رش َّية؛ رج

G. Verkindere, « Isaïe et les Nations », dans J. Riaud (dir.), L’étranger dans la Bible
et ses lectures (LecD, 213), Paris, 2007, p. 103-125. 111-117.
 (31) K. Elliger, « Prophet und Politik » dans ZAW 53 (1935), pp. 3-22, spéc. p. 17 ;
H. Donner, Israël unter den Völkern. Die Stellung der klassischen Propheten
des 8. Jahrhunderts v. Chr. zur Aussenpolitik der Könige von Israel und Juda
(VTSuppl, 11), Leiden, 1964, p. 168-173 ; R. Martin-Achard, « Ésaïe et
Jérémie aux prises avec les problèmes politiques. Contribution à l’étude du
thème: prophétie et politique », RHPhR 47 (1967) 208-224, repris dans Id.,
Permanence de l’Ancien Testament, Genève-Lausanne-Neuchâtel, 1984, p. 306322 ; W. Dietrich, Jesaja und die Politik (BEvTh, 74), Munich, 1976, spéc. p. 222
et 229 ; H. Wildberger, Jesaja (BK 10), t. 3, Neukirchen-Vluyn, 1982, p. 1185.
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ولكن �أخرين
ديني،
ّ
للنبي هو قبل كلّ �شيء ّ
ويعتبر بع�ض الك ّتاب � ّأن الحافز ال ّأول ّ
ال�سيا�سية.
واقعيته
أي�ضا على
ي�ؤكّ دون � ً
ّ
ّ

( ( 
خرا ّ � ،  ( (Olof Bäckestenأن �أ�شعيا
 ر�أى  ،Jesper Høgenhavenوم�ؤَ ًهو ع�ضو في ِح ٍ
�ضد
زب ُم َو ٍال لآ�شور .في عالم القطبين ،عندما ُي�ؤخذ موقف َّ
التحالف مع م�صر ،هذا يعني اختيار التحالف مع �أ�شور .يعتبر Høgenhaven
إلهية
أ�شعيائي للمقطع 6 :9-1 :6
أ�سا�سي ال
� ّأن الق�سم ال
َّ
يتحدث عن الإدانة ال ّ
ّ
ّ
لإ�سرائيل في ال�شمال ،في حين � ّأن بيت داود يحميه يهوه .في هذه الن�صو�ص،
ال�شرعية على �سيا�سة
إلهي .كلّ هذا يف�ضي �إلى �إ�ضفاء
َّ
�أ�شور هي �أداة الغ�ضب ال ّ
حول ظهره لآ�شور،
�آحاز الموالية لأ�شورَّ � .أما
حزقيا فقد ا َّتبع �سيا�سة مختلفةَّ :
ّ
العقابي لمملكة يهوذا؛
عهدا مع م�صر؛ والآن ،يتوقّع �أ�شعيا حكم يهوه
بت ً
َّ
ّ
آخرا مختل ًفا ،لأ ّنه
ف�أ�شعيا ي�أخذ جهة �أ�شورَّ � .أما  Olof Bäckestenفي�أخذ
ً
م�سارا � ً
الداخلي لمملكة يهوذا
االجتماعي
ي�ستند �إلى �أقوال ُتعتبر �أحاديث عن الو�ضع
ّ
ّ
(24-8 :5؛ 10؛ .)4-1

 بالن�سبة �إلى  ،  ( (Francolino Gonçalvesمعار�ضة �أ�شعيا للعهد مع م�صر الالقوة
تعني بال�ضرورة �أ ّنه كان م� ً
ؤيدا لآ�شور ،بل بالعك�س ،فهو ي� ّؤيد الثورة ّ
�ضد ّ
ن�ص �أ�ش .17-15 :30
التي ت�ستعمل عنفها َّ
المد ِمر .هذا ما ي�ؤكِّ ده ّ

يمكن للمرء �أن َّ
المتنوعة ت�ستند على �إعادة بناء مختلفة
ي�شك ،ل ّأن هذه االفترا�ضات
ّ
العمانوئيل مو ِق َفي  Høgenhavenو
للن�صو�ص ال
أ�شعيائية البحتهُ .تبطل درا�سة كتاب ّ
ّ
إفرائيمية ،لم يكن �أ�شعيا م� ّؤي ًدا
آرامية-ال
ّ
Bäckesten؛ على � ّأي حال ،في زمن الحرب ال ّ
للعهد مع �أ�شور .من ناحية �أخرى ،ال �شيء يجبرنا على التفكير ،في �سياق التناف�س بين
ال�شرقية" .في
المع�سكر"الغربي" �إلى مع�سكر "البالد
أمبراطوري َتينّ � ،أن �أ�شعيا انتقل من
ال
ّ
ّ
َّ
ي�شدد �أ�شعيا
ن�صو�ص ال�سنوات  ،701–705كما في ن�صو�ص ال�سنتين  734وِّ ،727
 (32) J. Høgenhaven, Gott und Volk bei Jesaja. Eine Untersuchung zur biblischen
Theologie (Acta Theologica Danica, 24), Leiden, 1988 ; voir surtout les pp. 111113 et 165-168.
 (33) O. Bäckesten, Isaiah’s Political Message (FAT II,29), Tübingen, 2008.
 (34) Gonçalves., « Isaïe, Jérémie et la politique internationale de Juda », p. 287-289.
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في ِّ
الحقيقية .موقفه
القوة
مرة على �ضرورة و�ضع ثقته في يهوه الذي يملك وحده ّ
ّ
كل َّ
ويتحرر قدر الم�ستطاع من �سيا�سة الدول الكبرى.
ثابت :يجب �أ ّال ي�ضع ثقته �إ َّال في يهوه
َّ

 - 3النتيجة النهائيّة

فعالية مواقف �أ�شعيا في م�س�ألة ال�سيا�سة.
يمكن للمرء �أن يت�ساءل عن
واقعية �أو ّ
ّ

المرجح � ّأن �أ�شعيا دافع ،في نهاية المطاف ،عن
الخارجية ،من
 في م�س�ألة ال�سيا�سةَّ
ّ
واقعي :كان لمملكة يهوذا �أن تخ�سر كلّ �شيء وتجذب غ�ضب القوى
موقف
ّ
�سمع لأ�شعيا ال في �سنة  ،734وال في �سنة  ،714وال في
العظمى عليها .لم ُي َ
حج َجه �ألقت بكلّ ثقلها وقت الأزمة،
70؛ فمن الممكن ،من جهة �أخرىَّ � ،أن َ
حزقيا
قدم
�سنة ( 727لم
ثم في �سنة  ،712عندما َّ
تتحرك مملكة يهوذا)ّ ،
ّ
ّ
خ�ضوعه ل�سرجون الثاني قبل فوات الأوان.

دورا لدى الأثرياء
االقت�صادية
 في ما يتع ّلق بال�سيا�سةّ
واالجتماعية ،لعب �أ�شعيا ً
ّ
"ذوي ال�ضمائر الفا�سدة" ،ولكن يبدو � ّأن تعليمه لم ُي�ؤ ِّد �إلى الإ�صالحات .ودون
ٍّ
�ض َدف َْع مبالغ هائلة� :إِعتبرت الطبق ُة
�شك ،ف� ّإن ال�ضغط ال
فعاالً� ،إذ ف ََر َ
ّ
أ�شوري كان َّ
بع�ضا من ِ
وهجها.
الحاكمة �أ َّنها َفق ََدت ً

دائما من جهة المعار�ضة.
في م�س�ألة ال�سيا�سة ،الأنبياء الن ّقاد مثل �أ�شعيا �سيكونون ً
ي�أخذ الحاكم قراراته على �أ�سا�س قاعدة وا�سعة من المعلوماتً � ،
آخذا بعين االعتبار القوى
المبدئية -كفيل
أي�ضا -على الأقل من الناحية
الحالية وال�ضغوط التي ُتمار�س عليه؛ وهو � ً
ّ
ّ
جزئية (وبالتالي منحازة) :يلفت االنتباه �إلى
�شخ�صيا فله نظرة
النبي
الخير ّ
ّ
ًّ
العامّ � .أما ّ
جانب من جوانب الواقع المجهول من ِق َب ِل الحاكم ،مثل القمع المخزي للفقراء� ،أو
ال�سيا�سي على �ضوء الإيمان� .إ ّنه يدعو ،يوقظ الوعي ،ولكن لي�س له �أخذ
معنى التحالف
ّ
القرارات.

أ�شعيائي
 - 6بع�ض عنا�صر الالهوت ال
ّ

نظري عن اهلل �أو عن المجتمع؛
يقدم � َّأي خطاب
لي�ست ِمه َن ُة �أ�شعيا الالهوت؛ لم ِّ
ّ
ٍ
محددة في مجتمع َع�صره .هذه الكلمة
حرب ال ُي َ�س َّلط �إ َّال على حالة
كلمته �سالح
َّ
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د�سا عن اهلل
الملتزمة ،وبالتالي المرتبطة بزمان ومكان
َّ
محددينُ ،تظهر مع ذلك َح ً
والإن�سان.

� أ) يهوه ،اهلل المثلث التقدي�س
أي�ضا :5
في بداية كرازة �أ�شعيا ،توجد خبرة
�شخ�صية عن قدا�سة يهوه (3 :6؛ رج � ً
َّ
إلهية ي�شعر �أ�شعيا �أ ّنه ُمعدم �أو ،بدقّة �أكبر،
� ،)19أي طابعه الكثير الرهبة� .أمام القدا�سة ال ّ
ال �صوت له ( .)5 :6يهوه والإن�سان ينتميان �إلى عالمين مختلفين :من جهة ،عالم
القد�سيات ،الك ّل ّي القدرة ،ومن جهة �أخرى ،عالم النجا�سة ،التفاهة واالرتهان .نفهم
ّ
َّ
لحكام مملكة يهوذا" :ق َِّد�سوا َر َّب الق َُّوات ،و ْل َي ُك ْن هو َخوفَكم
النبي
تحذير
الآن
ّ
قهر من خالل
وف ََز َعكم" (13 :8؛ رج � ً
�سي َع ِّبر عن قدرة يهوه التي ال ُت َ
أي�ضا ُ .)1 :31
موا�ضيع �أخرى:
المقد�س ،قادر
او ْت"� ،أي �إله الحرب
ّ
ُّ
"رب القوات""َ ،tAaêb'c. hw"åhy ،يهوه ِ�ص َب ُ
�أن ي�سحق كلَّ
أي�ضا 12 :2؛ 15 ،1 :3؛ :5
ري؛ رج �أ�ش  ،4 :31و� ً
عدو َب َ�ش ّ
ّ
9؛ �إلخ .عبارة ا�س ُت ِ
نا�س يعتبرون �أنف�سهم �أقوياء.
عم َلت في �إطار
�ضد �أُ ِ
جدلي ّ
ّ

ِ
االفتتاحية ،لي�س فقط بعبارة
م�شار �إليها في الر� ّؤية
ملوكية يهوه،
"م ِل ْخ"،
ٌ
ّ
ّ
أي�ضا بالعباراتِ ،~r"ä aSeÞKi :
"ك ِ ّ�سا َر ْم"" ،عر�ش (يهوه)
"م ِلك" ( ،)5 :6ولكن � ً
المرتفع" ( ،)1 :6الثوب ( ،)1 :6ال�سارافيم ( ،)6 ،2 :6ودعوة الم�ست�شارين
مقد�سة ال منازع
( .)8 :6في ال�سياق
الثقافي للقرن الثامن ،ينعم الملك ب�سلطة َّ
ّ
لها.
 مجد (" ،d*Abkكَ ُبو ْد"8 :3 ،؛  )3 :6يهوه ،ال�ضياء ُي�شرق من عظمته ،وينت�شرعلى الأر�ض ك ّلها (.)3 :6
وقوته الفريدة التي ُت َمار�س على
باخت�صار ،لدى �أ�شعيا �إح�سا�س حا ّد لعظمة يهوه َّ
الوثنية (29-26 :5؛ �8-5 :7أ؛ 6-5 :10؛ �25-24 :14أ؛ 3 :31؛ �إلخ)
ال�شعوب
ّ
ين
مر َت ِ
لي�سا �سوى " َذ َن َبي ها َت ِ
ين َ
الم َ
كما على يهوذا ( .)3-1 :3لذلك ،ف� ّإن ُ
تحا ِل َفين َ
الج َ
الم َد ِّخ َن َتين" ( ،)4 :7وعلى يهوذا �أ ّال يخ�شى ال�شعوب المجاورة ( :)12 :8يجب �أن
ُ
قوته
�سي َد ال�شعوب
الحقيقي ،يهوه نف�سه ( .)13 :8في الواقع ،يمكنه ا�ستعمال َّ
يخ�شى ِّ
ّ
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�ضد مملكة يهوذا ،وهذا هو مو�ضوع الإعالن عن العقاب الكبير ،الحا�ضر في معظم
َّ
الأقوال؛ رج �أ�ش 20 ،17-16 :7؛ 14 :8؛ 14 :22؛ 17 :28ب18-؛ �إلخ.

ب) يهوه ،ال إله ال أوحد
الوثنية
�ضد
النبي ،وعلى خطاه المدر�سة
هو�شع
قاما بحمل ٍة مركَّ ز ٍة َّ
اال�شتراعيةَ ،
ّ
ّ
ّ
الوثنية لي�ست �سوى خداع .في
الحقيقي الأوحد ،والآلهه
و"التوافقية" :يهوه هو الإله
ّ
ّ
ّ
مي ،ولك ّنه ي�ستهدف �شك ً
ال �آخر
أ�شعيائي ،مو�ضوع
التعليم ال
وحدانية اهلل هو � ً
أي�ضا ّ
ّ
تهج ّ
ّ
يعبر عنه ،على وجه الخ�صو�ص ،قول
من المناف�سة :الكبرياء
ّ
الب�شري ومظاهره .هذا ما ّ
�أ�ش  ،17-12 :2الذي ينتهي بـ:
وحده في ذلك
الرب
�شام ُخ ِ
َ
َ
وي َح ُّط َت َرف ُُّع الإن�سانَ ،
ابن �آدمُ ،
"و�سيو�ض ُع َت ُ
وي َتعالى َّ
اليوم" (�آ .)17
المتكبر هو الذي يعتقد � ّأن ب�إمكانه �أن يعمل دون يهوه ،الذي
بالن�سبة �إلى �أ�شعيا،
ِّ
الذاتية .هذا الموقف
ويقد�س قدراته
الذاتي،
يدعي االكتفاء
ِّ
يتجاهل عظمته ،الذي َّ
ّ
ّ
يتج ّلى بطرق مختلفة:
 الغطر�سة (17 ،12 :2؛ �9 :3أ16 ،؛  )9-8 :9والإهانة (.)8 :3الب�شرية (21 ،20 :5؛ .)14 :29
 تمجيد الحكمةّ

 المباني الفخمة ( ،)16 :22وعر�ض الأ�شياء الفاخرة (16 :3؛ .)11 ،9 :32العاديين فيه ،بل
مق�صدا بعدم م�شاركة النا�س
يت�ضمن
االجتماعي ،الذي
 الظلمً
ّ
ّ
ّ
مح�صورا بال�سلطات العليا �صاحبة النفوذ.
يبقى
ً
نف�سها بها
الديبلوما�سية
 الم�شاريعّ
والع�سكرية التي تريد مملكة يهوذا �أن تخ ِّل�ص َ
ّ
(.)15-14 :28

�إقامة تحالف مع هذه الدولة العظمى �أو مع تلك اعتقا ًدا ب�أ ّنها �س ُت� ِّؤمن الخال�ص ،هو
مما هو عليه ،هو تجاهل ليهوه ،الإله الأوحد (رج ،1 :31
مو�ضوع ي�أخذ
ً
حجما �أكثر ّ
 .)3يهوه هو الإله الأوحد :هذا يلحق في نهاية المطاف بمو�ضوع القدا�سة� ،أي قدرة
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أي�ضا "الإيمان" �أو "الثقة" -يبد�أ من خالل
يهوه التي ال مثيل لها .التوا�ضع -يقول �أ�شعيا � ً
الجد للمخافة.
االعتراف بهذه الحقيقة ،ا ّتخاذ يهوه على محمل ّ

ج) يهوه ،ال إله المت َ َّط ِلب

إلهي هو خطيئة مملكة يهوذا
ي�ؤكّ د �أ�شعيا � ّأن ال�سبب ال
أ�سا�سي في �إعالن العقاب ال ّ
ّ
المتعدد الوجوه .هذا الإ�صرار ُيظهر � ّأن يهوه لي�س ك ّل ّي القدرة
ور�ؤ�سائها� ،أي كبريا�ؤها
ِّ
أي�ضا هو الذي ينتظر الكثير من الإن�سان .التهديد يك�شف االلتزام ،وااللتزام
فقط ،بل � ً
جوابا
أهم ّية لموقف الإن�سان ،ينتظر منه
ُيظهر
ِّ
ً
الجد ّية في �أخذ القرار :يهوه يعطي � ّ
ت�شدد على �أخذ القرارات� ،أي التخ ِّلي عن الكبرياء
متج�س ًدا في الأعمال .ر�سالة �أ�شعيا ّ
ِّ
وتب ِّني الإيمان" :و�أَن ُتم �إِن لم ُت� ِؤمنوا ف َلن َت� َأمنوا" (9 :7ب) .في هذا ال�سياق ،الإيمان
النظري لم يكن معروفًا في ذاك الع�صر.
الفكري فقط :الإلحاد
بيهوه لي�س هو من العالم
ّ
ّ
ِ
عدة
إيماني الذي يطلبه يهوه ُّ
يمتد على محاورٍ ّ
"�آمن" ،يعني َو َ�ض َع ث َق َت ُه في  ...الخيار ال ّ
مميزة:
َّ
 الإيمان ِيواجه االزدراء (�6 :8أ) والكبرياء الذي هو ثقة في غير مكانها (:28

يتكون الإيمان من التوا�ضع ،من
15-14؛ 12 :30؛ 1 :31؛ َّ .)13-9 :32
النبي في :6
بالمحدوديات
االعتراف
الب�شرية �أمام اهلل ّ
ّ
َّ
القدو�س؛ راجع �صرخة ّ
التن�صل من الثقة بالنف�س المبالغ بها ليجر�ؤ الإن�سان على �أن يثق بيهوه.
 .5يجب ُّ

يوج ُه َها؛ هذا الإيمان ال يعني التخ ِّلي عن ِّ
كل
 وبالمثل ،فالإيمان ال ُيلغي الثقة بل ٍِّ
الب�شري (4 :7؛
العدو
خوف ،بل تغيير مو�ضوع الخوف :يجب أ� ّال نرتعد �أمام ُّ
ّ
إلهية يجب �أن يولِّد
 ،)12 :8ولكن �أمام يهوه ( .)13 :8االعتراف
ّ
بالقوة ال ّ
َ
الخوف والثقة.
م�ستمرة �إلى
الواقعية ،لذا الدعوة
يتكون هذا الإيمان من االنتباه �إلى الحقيقة
َّ
َّ
َّ
اال�ستماع وال َن َظر (9 :6؛ رج 11 :22؛  .)10-9 :29بقدر ما الإيمان يجعل
بعيدا
النبي يفتح العيونَ ،يرمي ً
جلية ،بقدر ما الكبرياء ُيغرِ ُق في َ
الأمور َّ
العمىّ .
أحد على النظر .يعتقد يهوذا
الأقنعة ،يك�شف الأمور عالنية حيث ال َيجر�ؤ � ٌ
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� ّأن ب�إمكانه الهروب من م�صيره ِب َر ِ
بع "�سيا�س َة
الب ِّينة ،فَا َّت َ
ف�ضه ال َن َظ َر �إلى الأمور َ
الطوعي �سيو�صف بعبارات العمى ،ال بل بعبارات
ال َنعامة" .هذا "الق�صر النظر"
ّ
المزيفة
أي�ضا ( ،)13 :5واختالط النور بالظلمات ( ،)20 :5والحكمة
الغباء � ً
ّ
(21 :5؛ رج  ،)14 :29وعدم االنتباه �أو اال�ستهتار (12 :5؛ 32؛ � .)9إذا
تدفّق الخمر (12 :5؛ 13 :22؛ رج 1 :28؛ � ،)9 :29إذا �أظهرت المدينة
ف ََر َح َها (1 :22ب� ،)2-إذا افتخرت الن�ساء النبيالت ِ
بح ِّلي ِّه َن (16 :3؛ :32
وتطمئن لم�صيرها.
الوهم
ّ
 ،)10-9يكون ذلك ب�سبب �أور�شليم التي تريد عي�ش َ
ومع ذلك ،فقادتها ،في عمق �أعماقهم ،غير ُم َغ َّفلين ،و�أفراحهم ممزوجة
�شر ْب ف�إِ َّننا غَ ًدا َنموت" (َ � .)13 :22آم َن ،هو المقدرة
بالمرارةِ " :ل َن�أكُ لْ و َن َ
إلهي،
على فتح العيون لمواجهة الحقيقة� :إدراك الخطيئة
َّ
ال�شخ�صية والتهديد ال ّ
وبالتالي ا�ستخال�ص النتائج.
داخلي ،ولك ّنه يجب �أن ُي َع َّبر
مجرد موقف
 هذا الإيمان الذي يطلبه يهوه لي�س هو َّّ
اجتماعية جديدة،
عنه ويتح َّقق في التزام ملمو�س ،وهذا يعني اعتماد عالقات
ّ
ٌ
بالمحبة.
مرتبط �إذًا
أجنبية مختلفةَ � .آم َن يعني َع ِم َل ،فالإيمان
ّ
و�سيا�سة � ّ

أ�سطوريا في بنيته ،مثل
إ�سرائيلي �
النبوية الناقدة ،بقي الالهوت ال
ح ّتى ظهور الحركة
ّ
ًّ
ّ
المقد�س .بعد عامو�س
الهوت ال�شعوب المجاورة :النظام العلما ّني يعتمد ك ِّل ًّيا على النظام
َّ
ؤولية .ولعلّ هذه
فجر �أ�شعيا هذا النظام من التمثيالت حيث الإن�سان ال
َّ
َّ
يتحمل � ّأية م�س� ّ
النبوية العظيمة والم�ساهمة الكبرى لإيمان �إ�سرائيل .بالن�سبة
هي الأ�صالة الأولى للحركة
ّ
�إلى �أ�شعيا� ،سرمديّة يهوه لي�ست منغلقة على ذاتها ،بل تدعو �إلى الحوار :عندما يتك ّلم
المقدمة� ،إ�سرائيل ويهوذا.
الحر ّية ،وفي
جوابا! هذا يفتح
اهلل ،ينتظر
ّ
ً
ّ
للب�شرية ف�سحة من ّ
االعتباطية ،وي�أخذ بعين االعتبار
الوعد ي�صحبه متط ّلبات :اهلل الك ّل ّي القدرة يرف�ض
ّ
حتميا بالرغم من
و�ضع الإن�سان ،وبالتالي ي�صبح الدين �أخالقًا ،و�س�ؤ ال�سلوك لم يعد
ًّ
�شخ�صيا .من هذا المنظار لم يعد
ؤوليتها
كياني
ّ
الب�شري ،بل الخطيئ ُة التي � ّ
أتحمل �أنا م�س� ّ
ًّ
المقد�س ،م�ضمو ًنا بطريقة مطلقة ،ولكن �أ�صبح م�صيرها مرته ًنا
م�صير �صهيون ،المكان
ّ
ب�إيمان َّ
الت�صرف
�سكانها؛ يبقى الوعد واالختيار ،ويمكن االفتخار بهما ،ولكن �شرط
ّ
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النبي :ماذا ميكن �أن يقول امل�ؤَ ِّرخ ؟
�أ�شعيا ّ

ٍ
�شاجبا ال�ضمانات
ب�شغف،
بموجبهما .هذه النظرة عن اهلل والعالم ،دافع عنها �أ�شعيا
ً
إمكانية النجاة منه.
المزيفة وخطيئة �إ�سرائيل ،متوق ًّعا قدوم ال�شقاء القريب ولكن مع �
ّ
ّ

د)  -يهوه � ،إله العدالة

اءه
دينية قديمة لها طابع
كوني :هي نظام العالم الذي َ�ش ُ
إلهية هي مقولة ّ
العدالة ال ّ
ّ
ال�سيادي
إلهي
تقليديا �إلى هذه العدالة ك�أمر
اهلل وح َّققه .كان ُينظر
ّ
ًّ
اعتباطي :القرار ال ّ
ّ
ت�صو ًرا
هو الذي يخلق النظام
ِّ
ويحدد الخير وال�شر .بعد عامو�س ،يبدو � ّأن �أ�شعيا كان له ّ
يخت�ص بال�شعوب على الأقل ،ي ّتخذ يهوه
إلهية :بما
متوه ًجا
ّ
ّ
"لمناقبية" هذه العدالة ال ّ
ّ
ً
الب�شرية.
أو�ضاع
ل
ا
االعتبار
بعين
ا
آخذ
�
قرارات،
ّ
أ�شعيائية
إلهي هو خطيئة الإن�سان ،وفي معظم الأقوال ال
ّ
 ما ّيبرر �إعالن العقاب ال ّ
هناك توافق وا�ضح بين هذين القطبين .والنطاق الوا�سع لهذه الظاهرة التي تغزو
أ�شعيائية ك ّلها ،قد �أُ ِ�ش َير �إليها �سابقًا.
التعاليم ال
ّ
م�س الإن�سان
ي�شدد �أ�شعيا على متط ّلبات العدالة
 مثل عامو�سّ ،االجتماعية :من َّ
ّ
م�س اهلل بالذات� .أ�صبح يهوه المدافع عن ال�ضعفاء والمظلومين؛ رج �أ�ش :3
َّ
كلَّ
بجد َّية
يهوه
أخذ
�
ي
"�شعبي".
عبارة
ة
مر
نالحظ
2؛
:10
15-14؛
12ب،
ّ
َّ
ي�ستمد القادة
ة،
التقليدي
النظرة
في
جديد:
م�س�ألة النا�س الم�سحوقين .هذا �شيء
ّ
ّ
�سلطتهم من يهوه ،الذي يمنح البع�ض الغنى وال�سلطة ،والبع�ض الآخر الحالة
الدنيئة� .إله �أ�شعيا ال ي�سمح �إطالقًا بت�شريع الظلم.

الوثنية .يلوم �أ�شعيا �أ�شور،
يمتد �إلى ال�شعوب
أ�سا�سية ُّ
ّ
	�إحترام حقوق الإن�سان ال َّ
مهم َته و�أراد
المك َّلف بعقاب �شعب مملكة يهوذا الخاطئ ()5 :10؛ َت َخ َّطى ّ
النبي ،قبل كلّ
"�أن ُي َ
وي�ست�أَ ِ�ص َل ُ �أ َم ًما ال ُت ْح�صى" ( .)7 :10ح ّتى ولو َّ
بيد َ
ندد هنا ّ
�شيء ،بجنون العظمة عند �أ�شور ،يبدو � ّأن هذا اللوم يندرج في منظور يهوه الذي
يعتني بالنا�س وال�شعوب ،ح ّتى الذين هم خارج حدود �إ�سرائيل.

العتباطية يهوه ال�صافية،
إلهية لي�ست م�ست�سلمة
ّ
وهكذا ،بالن�سبة �إلى �أ�شعيا ،العدالة ال ّ
الروحي
فالنبي الذي هو الوريث
المو�ضوعية للمجازاة؛
ولك ّنها تخ�ضع للقواعد
ّ
ّ
ّ
ِ
ً
إلهية التي َّ
�ستتطور ب�شكل كبير في المدر�سة
خطوطا
لعامو�س ،ير�سم
لالهوت العدالة ال ّ
اال�شتراعية.
ّ
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هـ) يهوه ،ال إله العطوف
قوة مخيفةٍ ،
معاد ل�شعبه
� ّإن القراءة ال�سريعة لأقوال �أ�شعيا تعطي
ً
انطباعا � ّأن يهوه هو َّ
انتقامية �صارمة .البقاء على هذا
يهدده با�ستمرار بالموت �أو المن ِّفذ القا�سي لعدالة
الذي ِّ
ّ
الت�صور هو تجاهل كبير لتعليم �أ�شعيا .ما وراء التهديد ،يهوه هو ويبقى قبل كلّ �شيء �إله
َّ
الحياة والخال�ص.
 يبدو � ّأن الهدف من خطب �أ�شعيا هو التوبة ،وبالتالي خال�ص �شعبه .ال ت�ستهدفخال�صية،
نف�سية
ّ
التهديدات والت�شهير بالخطايا �إغراق يهوذا ،بل �إحداث �صدمة ّ
الحيوية .في خطبه
أ�سا�سية في وقت ا ّتخاذ القرارات
ّ
وفتح العيون على الحقائق ال ّ
الأكثر ت�شا� ًؤما ،يبقى �أ�شعيا رجل الرجاء ،وذلك لأ ّنه ي�ؤمن � ّأن ال�سعادة ممكنة
ل�شعبه ،و� ّأن هذه ال�سعادة لها قيمة في عيني يهوه ،و� ّأن حالة الخطيئة ت�أخذ في
النبي ب�إلحاح
عدا
عينيه ُب ً
خطيرا ًّ
ً
جدا ال ي�سمح لذاته �إ ّال ب�أن ينق�ضها .لذلك يدعو ّ
بالإهانة� ،إذا لزم الأمر� -إلى و�ضع الثقة في يهوه ،لأ ّنه هو وحده الذي يمكن�أن ي�ضمن الخال�ص ل�شعبه.
أر�ضي ُيعرِ ب عنه �صراحة �أ�ش :18 :8
 هذه الرغبة في الخال�ص ،هذا الخير ال ّيهوه "الذي ي�سكن في جبل �صهيون"� ،أعطى �شعبه عالمات من �ش�أنها �أن ت�ساعده
المهمة ذاتها
على التوبة .العقوبات المر�سلة �إلى �شعب يهوذا ( )20-7 :9لها
َّ
ف�ض َل
أي�ضا (،)15 :30
قدم يهوه
ويقدم الخال�ص � ً
ولكن يهوذا َّ
ِّ
(�آ  .)12لقد َّ
ّ
اقتناء �سالمه بذاته ،لأجل �شقائه.
جدا ،بل �أ ّنها رف�ضت عر�ض الخال�ص
�صعبا ًّ
� ّإن م�أ�ساة مملكة يهوذا ،لي�س � ّأن لها � ًإلها ً
بالقوة.
المقدم لها من يهوه ،الذي يريد الخير ل�شعبه ،ولك ّنه يرف�ض �أن ِّ
َّ
يقدمه له َّ
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�أ�شعيا
ّ
 - 1عناوين وروايات ِ
ال�سف ِر
ويوتام و�آحا َز
ليم ،في �أَ َّي ِام ُع ِّز َّيا
"ر�ؤيا � َأ�ش ْعيا ِ
َ
بن �آمو�ص ،ا َّلتي َر�آها على َيهوذا و�أُ َ
ُ
ور َ�ش َ
ِ
وحز ِق َّياُ ،م ِ
لوك َيهوذا"�( .أ�ش )1 :1

 - 2بالد يهوذا خالل الثلث ال أخير من القرن الثامن

الديني
�ألو�ضع
ّ
إجتماعي
إقت�صادي وال
�ألو�ضع ال
ّ
ّ
ال�سيا�سية
الأحداث
ّ

 -3موجز ق�صير للم�س� ألة
م�سيحاني؟
نبي
ّ
�أ�شعياّ ،
نبي بال رجاء؟
�أ�شعياّ ،
نبي التوبة؟
�أ�شعياّ ،

نبي بالط الملك؟
�أ�شعياّ ،

 -4قائمة بالن�صو�ص التي تعود � إلى كرازة � أ�شعيا
عمانوئيل" ()6 :9-1 :6
"كتاب ّ

�أربعة �أقوال عن حطّ المتكبّرين (�12 :3 ،*9-1 :3 ،17-12 :2أ:3 ،15-14-
)24 .17-16
ِ
لَ َّن َب ِ
":16وي ُ
دودات الأَ ْعناق،
ين َم ْم
الر ّب ِ :أ
:3
نات ِ�ص ْه َ
يون ْ
َ
فم َ�ش َ
اختا َلت َ
قول َّ
غام ٍ
الخ ِل �أَ ْق ِ
لج ْل َن ِب َخ ِ
ِ
دامهِ َّن،
وقار ْب َن َ
وج َ
�شي ِتهِ َّنَ ،
العيونَ ،م َ�ش َ
زات ِب ُ
ين َ
الخ ْط َو في ِم َ
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17
هامات َب ِ
ِ
و�س ُه َّن،
ال�س ِّي ُد
نات ِ�ص ْهيونُ ،
ف�س ُي ُ
الر ُّب ُر�ؤُ َ
َ
�صلع َّ
وي َع ِّري َّ

24
الز َّنار ،والق ََر ُع َب َد َل َت ْج ِ
تن َب َد َل ِّ
والح ُ
ال�ش َعر،
وي ُ
عيد َّ
بل َب َد َل ُّ
الطيبَ ،
َ
هن ال َّن ُ
كون َل َّ
الم�س ِح َب َد َل الوِ �شاحَ ،
ِ
الجمال"(  .
وح ُ
والك ُّي َب َد َل َ
زام ِ ْ

�سبع ُخ ِ
االجتماعي
يل على الظلم
طب َو ٍ
ّ

"و ٌ
نون َحق ً
بق �أَ ُّي َمكان،
ويقرِ َ
ذين َي ِ�ص َ
بح ْقل ح َّتى لم َي َ
ال َ
لون َبي ًتا ِب َبيت َ
َ :8 :5
يل ِل َّل َ
ف َت ُ
حدكم في َو َ�س ِط الأَر�ض.
�سك َ
نون َو َ
9
وجميل ًة ِمنها
خرب َعظيم ًة َ
على َم َ
�سم ٍع ِم ّني �أَ َ
ق�س َم َر ّب القوات� :إ َِّن ُبيو ًتا كَ ثير ًة �س ُت َ
َت ْبقى ِب َغير ِ
�ساكن.
10
رما تُخرِ ُج َب ًّثا ِ
ذر ُع ِمرٍ ُيخرِ ُج �إي َفة".
�شر ُة ف
واح ًدا َ
َ
َ
َدادين كَ ً
وب ُ
فع َ

خطاب مع ر ّدة (الزمة) � إلى ال�شعب الذي ال يريد � أن يفهم
فوق ََعت على �إ ِْ�سرائيل.
:9
":7ال�س ِّي ُد �أَ َ
ر�س َل كَ ِل َم ًة على َي ْعقوب َ
َّ
8
لون ِب َزهوٍ وق ٍ
َلب ُم َت َك ِّبر:
ال�س ِام َرة القا ِئ َ
و�س َّك ُ
فع َرفها َّ
َ
ال�ش ُ
ْرائيم ُ
عب كُ ُّله �أف ُ
ان َّ
9
تا�ض عنه ِبالأَ ْرز.
ف�س َن ْع ُ
ال َّلب ُِن َت�ساقَط ف�س َن ْبني ِب ِحجار ٍة َم ْنحوتةُ ،
الج َّم ُيز ق َ
ُطع َ
10
داءه:
وحر َ
الر ُّب ع َليه ُخ َ
�ض �أَ ْع َ
�أَ َ
�صوم َر�صين َّ
ثار َّ

11
رائيل ِب ُك ِّل �أَف ِ
ال�ش ِ
طين ِم َن ال َغ ْرب ،فاَل َت َهموا �إ ِْ�س َ
ْواههم .مع هذا كُ ِّله
رام ِم َن َّ
�أَ َ
رق و ِف َل ْ�س َ
لم َير َت َّد غَ َ�ض ُبه ،ولم َت َز ْل َي ُده َم ْمدودة.

�س َر َّب الق َُّوات
12ف َلم َي ُت ِب َّ
ال�ش ُ
عب �إلى َمن َ�ض َر َبه ،ولم َيل َت ِم ْ

13
وم ِ
والب ِ
َ
واحد.
الر ُّب ِمن �
ال�س َع َ
رد َّي في َي ٍ
الر� َأ�س والذَّ َنبَّ ،
ف َ
إ�سرائيل َّ
فق ََط َع َّ

والوجي ُه هو الر�أ�س ،وال َّنبِي ا َّلذي ُي َع ِّل ُم ِب َ
الك ِذ ِب هو الذَّ َنب،
َّ 14
ال�ش ُ
يخ َ
َّ
ّ
15
والم ِ
ال�ش ِ
دون ِمنه ُي َ�ض ُّلون.
ر�ش َ
ر�ش َ
دون ِلهذا َّ
والم َ
عب هم ُي ِ�ض ُّلو َنهُ ،
ُ

( 

ين.
لن�ص �أ�شعيا القمرا ّ
وفقًا ّ
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16
يتامهم وال �أَ ِ
ميعا
رام َلهم ِ ،أ
ال�س ِّي ُد عن ُ�ش َّبا ِنه ،وال َي َ
لَ َّنهم َج ً
رح ُم �أَ َ
ف ِلذلك ال َي ْر�ضى َّ
رون وفاعلو �سوء ،وكُ لُّ فَم َي ِ
الحماقة .مع هذا كُ ِّله لم َير َت َّد غَ َ�ض ُبه ،ولم
كا ِف َ
نط ُق ِب َ
َت َز ْل َي ُده َم ْمدودة.

وال�شوكُ ،و ِ
ار في �أَ ْدغَ ِ
الغابة،
 ِ 17أ
الح َ�س َك َّ
لَ َّن َّ
ال�ش َّر َيحرِ ُق كال َّنارَ ،يل َتهِ ُم َ
ال َ
ي�شع ُل ال َّن َ
�صاع ُد َعمو ُد ُدخان.
َفي َت َ
قود ال َّنار ،ال ُي ِ
ثل َو ِ
18ب َغ َ�ض ِب َر ِّب الق َُّوات َ
عب ِم َ
�شف ُق
ا�ضط َر َم ِت الأَر�ض ،ف َ
َكان َّ
ال�ش ُ
ِ
واح ٌد على �أَخيه.

19
�شبعَ .يل َتهِ ُم كُ لُّ ِ
اليمين وال َي ُ
ال�ش ِ
واح ٍد
ويل َتهِ ُم ِ
قطع ِ
عن ِّ
زال جا ِئ ًعاَ ،
مال وال َي َ
َفي ُ
عن َ
حم ُم ِ
�ساع ِده.
َل َ
20
ْرائيم َيل َتهِ ُم َم َن َّ�سىِ ،
ِ
قومان على َيهوذا .مع هذا
وكالهما َي
م َن َّ�سى َيل َتهِ ُم �أَفْرائيم ،و�أف ُ
كُ ِّله لم َير َت َّد غَ َ�ض ُبه ،ولم َت َزل َي ُده َم ْمدودة.

الج ُ
َ
فر َج َف ِت ِ
بال،
:25 :5
فم َّد َي َده ع َليه َ
الر ِّب على َ�شعبِهَ ،
و�ض َر َبهَ ،
فا�ضط َر َم غَ َ�ض ُب َّ
وي ُده ال َت ُ
زال
كالز ِ
بل في َو َ�س ِط َّ
ال�ش ٍ
و�صارت ُج َث ُثهم ِّ
وارع .ومع هذا كُ ِّله لم َير َت َّد غَ َ�ض ُبهَ ،
َ
َم ْمدودة.
ِ ُ ( 
26
وي َ�ص ِّفر َلها ِمن �أ ْق�صى ا َ
رع ٍة
راي ًة أ
لأ ْر�ض ،ف�إِذا ِبها ُمق ِب َل ٌة ِب ُ�س َ
ل َّم ٍة َبعيدةُ ،
َفيرف َُع َ
ِ
وخ َّفة.
27
�س وال َتنام ،ال ُي َحلُّ ُز َّناُر َح ْق َويها ،وال ُي َف ُّك رِ ُ
ي�س فيها ُم َنه ٌ
باط
ك وال عا ِثر ،ال َت َنع ُ
َل َ
َن ْع َليها.

28
تح�س ُب َحوافر َخي ِلها َ�ص َّوا ًنا،
ميع ِق ِ�س ِّيها َم ْ�شدو َدة.
هامها ُم َح َّد َدةَ ،
وج ُ
ِ�س ُ
َ
�صارا.
َ
ومركَ با ُتها �إ ِْع ً
29
مج ُر و ُت ِ
ري�سة ،و َت َ
ئير كال َّل ُب�ؤََة ،وهي َتز�أَ ُر كالأَ ْ�شبال ،و ُت َز ِ
خط ُفها
م�س ُك ال َف َ
َلها َز ٌ
ي�س َمن ُي ِنقذ".
و َل َ

( 

امل�سوري يقول" :الأمم البعيدة".
الن�ص
ّ
الن�ص ح�سب �إر 15 :5؛ ّ
ت�صحيح ّ
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�سبع ُخ ِ
يل على ال�سيا�سة ال أجنبيّة لمملكة يهوذا
طب َو ٍ

ين على
دين على َ
َ :1 :31
المتوكَ ِ ّل َ
المع َت ِم َ
"ويل ِلل َّنازِ َ
الخيلُ ،
�صر ِلال�س ِت ْن�صارُ ،
لين �إِلى ِم َ
المركَ ِ
لَ َّنها كثيرة ،وعلى ال ُف ْر ِ
و�س
بات ِ ،أ
تون �إِلى ق ُُّد ِ
ذين ال َيل َت ِف َ
ياء ِج ًّدا ،ا ّل َ
�سان لأَ َّنهم �أَقوِ ُ
َ
ِ
الر ّب.
�إ ِْ�سرائيل ،وال َيل َتم َ
�سون َّ
2
رجع عن كَ ِ
قوم على َب ِ
يت الأَ ْ�شرار
كيم َفيج ُل ُب َّ
المه ،بل َي ُ
ال�ش ّر وال َي ُ
هو �أَي�ض ًا َح ٌ
�صر ِة ِ
فاعلي الآثام.
وعلى ُن َ
3
الر ُّب َي َده َع َث َر ال َّن ِ
و�سق ََط
�صر َب َ�ش ٌر ال �إلهَ ،
ا�صر َ
�إِ َّنما ِم ُ
وخي ُلهم َج َ�س ٌد الروح ،ف�إِذا َم َّد َّ
�صور وفَنوا ُكلُّهم َم ًعا".
الم ْن ُ
َ

بع�ض ال أقوال المنفردة
ال�سيا�سي
 -5التزام � أ�شعيا
ّ
االجتماعية
ال�سيا�سة
ّ
الدولية
ال�سيا�سة
َّ
النهائية
النتيجة
ّ

أ�شعيائي
 -6بع�ض عنا�صر الالهوت ال
ّ
يهوه ،اهلل المث ّلث التقدي�س
يهوه ،الإله الأوحد
يهوه ،الإله الم َت َّط ِلب
يهوه� ،إله العدالة
يهوه ،الإله العطوف
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تعريب اخلوري مي�شال �صقر
 بالن�سبة �إلى تعقيدات و�ضعه،خالل المحا�ضرات ال�سابقة بد�أنا الت� ّأمل في كتاب �أ�شعيا

 وا�ستنا ًدا �إلى هذا التحليل اقترحنا بني ًة،العمانوئيل
ّ نميز فروع ق�سم
ّ ،النهائي
ّ ثم حاولنا �أن
ّ

والن�ص
، بين ما قاله �أ�شعيا في القرن الثامن.أ�سا�سي
 في م�ضمونها ال،النبي
ّ
ّ
ّ جديد ًة لب�شارة
وا�ضحا �سواء في الحجم �أم على م�ستوى
 يبدو الفرق،الحالي
المقد�س
كما يرد في كتابنا
ّ
ً
ّ
نظرية ب�سيطة ال يمكنها �أن
ّ  كيف ن�شرح االنتقال من حالة �إلى �أخرى؟ � ّإن � ّأية.الم�ضمون
،الخا�صة
 ال يمكنني هنا �إ ّال �أن �أنقل �إليكم قناعاتي.  (متعددة
ّ  والحلول،تو�ضح ذلك
ّ
.للن�ص
ّ المبنية على درا�سات دقيقة
ّ
:ميكن مراجعة

M.A. Sweeney, « The Book of Isaiah in Recent Research », CR: BS 1
(1993) 141-162 ; M.E. Tate, « The Book of Isaiah in Recent Study »,
dans J.W. Watts et P.R. House (dir.), Forming Prophetic Literature.
FS J.D.W. Watts (JSOTS, 235), Sheffield, 1996, pp. 22-56; E. Cortese,
« Isaia oggi. Tappe della ricerca. Bilanci e teologia », Lateranum 70
(2004) 279-291; P. Höffken, Jesaja. Der Stand der theologischen
Diskussion, Darmstadt, 2004; Claire M. McGinnis and Patricia K. Tull,
« Remembering the Former Things: The History of Interpretation and
Critical Scholarship », dans Claire M. McGinnis et Patricia K. Tull (dir.),
As Those Who Are Taught’. The Interpretation of Isaiah from the LXX
to the SBL (Symposium, 27), Atlanta, GA, 2006, pp. 1-27; U. Berges,
« Das Jesajabuch als Jesajas Buch. Zu neuesten Entwicklungen in
der Prophetenforschung », TheolRev 104 (2008) 3-14; U. Becker,
« Tendenzen der Jesajaforschung 1998-2007 », TheolRunds 74 (2009)
96-128; H.G.M. Williamson, « Recent Issues in the Study of Isaiah »,
dans D.G. Firth et H.G.M. Williamson (dir.), Interpreting Isaiah. Issues
and Approaches, Nottingham-Downers Grove, IL, 2009, pp. 21-39.
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 -1لغز الأق�سام الثالثة الكبيرة للكتاب
طب َع تاريخ تف�سير كتاب �أ�شعيا منذ القرن الثامن ع�شر� :أ�ش39-1 
هناك �س�ؤال ّ
عام َ
جد متمايزة لدرجة �أ ّنها ُن�سبت �إلى م�ؤلِّ َفين مختل َفين(  ؛ منذ نهاية
و�أ�ش 66-40 هي ّ
مميزة عن
القرن التا�سع ع�شر ،وعالوة على ذلك ،اع ُتبرت � ً
أي�ضا الف�صول ّ 66-56
نتحدث �إذًا عن �أ�شعيا "� ّأول" و"ثان" و"ثالث" ،وك� ّأن المق�صود هو �أنبياء
الثانية(  .
ّ
واقعا :الكلّ هو اليوم
ّ
نبوية لي�س بينها �أي رابط .على � ّأن هناك ً
عدة �أو مجموعة �أقوال ّ
عدة من
النبي �أ�شعيا نف�سه .لقد اق ُترحت نماذج ّ
مجموع في كتاب واحد ،تحت �إ�شراف ّ
ال�شروحات:

ن�سب �إلى �أ�شعيا
 -1/1الك ّل ي ُ َ

( 

�صادرا عن الم�ؤ ّلف نف�سه .هذا الحلّ ال ي�سمح بفهم
قد يكون الكتاب ب�أجمعه
ً
القوية داخل الكتاب ،وال كون كلّ �إ�شارة �إلى و�ضع القرن الثامن قد غابت بعد
التو ّترات ّ
مرتين (28 :44؛ .)1 :45
�أ�ش ،39 في حين � ّأن قور�ش
الفار�سي قد ذُكر ّ
ّ

 -2/1التقريب غير المق�صود بين مجموعات م�ستقلّة

هذا هو الحلّ
النقدي؛ الحظنا مع ذلك �سل�سلة من
الكال�سيكي للتف�سير
ّ
ّ
ت�صميما للكتاب بجملته :هناك "نقاط و�صل" بليغة بين �أ�ش1 
العنا�صر التي تعطي
ً
( 

على �سبيل املثال ،هذه هي الطريقة امل ّتبعة يف ال�سل�سالت التاليةAB ،ATD ،BK ،HThK :

و.NCBC
(  	� ّأول َمن اقرتح هذه الفكرة .B. Duhm, Das Buch Jesaja (HK), Göttingen, 1892
اجلد .لقد
(  	� ّإن الك ّتاب التاليني هم الذين كانوا الأوائل يف �أخذ م�س�ألة وحدة الكتاب على حممل ّ
بد من اعتبارها من �أجل حلّ م�س�ألة وحدة الكتاب .وبالرغم من ذلك،
جمعوا مالحظات ال ّ
ّ
يبقى جوابهم غري ٍ
كاف ،ل ّأن حماججتهم �ضعيفة ،وقد �أعطوا نظريات متع ّلقة بالف�صول 39-1
و 66-40معروفة منذ زمن :اختالف وا�ضح يف النربات ،يف ت�أليف ا َُ
أدبي،
جل َمل ،يف النوع ال ّ
التاريخي .رج:
الالهوتي ويف الإطار
يف الإح�سا�س
ّ
ّ
W.H. Cobb, “The Integrity of the Book of Isaiah”, Bibliotheca Sacra 39
)(1882) 519-574; Id., “On Integrating the Book of Isaiah”, JBL 20 (1901
77-100 ; E.J. Young, Who Wrote Isaiah ?, Grand Rapids, IN, 1958.
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و�أ�ش  (66-65 ؛ وجود "ق�سم رابط" في �أ�ش39  (-36 ؛ الترابط القائم بين النظرة
ؤلي في �أ�ش ،66-40 والذي وفّره
الت�شا� ّ
ؤمية الموجودة في �أ�ش 39-1 والبعد التفا� ّ
التناق�ض بين "الأحداث الأولى" والأحداث "الجديدة" التي �ستجري الحقًا في
�أ�ش9 :42 ؛ 3 :48؛ �أنظر 22 :41؛  8 :43و19  (-18؛ ا�سترجاع بع�ض الموا�ضيع
وملوكية يهوه� ،صغر الإن�سان تجاه العظمة
من �أ�شعيا ال ّأول في �أ�ش 66-40 مثل قدا�سة
ّ
البقية� ،إلخ.
إلهية ،الخطيئة� ،إختيار �إ�سرائيل� ،إ�صطفاء يهوه ل�صهيونّ ،
ال ّ

 -3/1نظريّة مدر�سة �أ�شعيا

( 

النبوية التي ت�ستند �إلى �أ�شعيا القرن
قد ينتمي �أ�شعيا الثاني و�أ�شعيا الثالث �إلى المدر�سة
ّ
تلخي�صا عن خ�صائ�ص كلّ
النظرية هي مغرية لأ ّنها تعطي في الوقت ذاته
الثامن .هذه
ً
ّ
بنوة ،وفي النهاية
مجموعة وعن وحدة الكلّ ؛ ف�إذا وجب تمييز ثالثة ك ّتاب ،ف� ّإن بينهم ّ
النبي �أ�شعيا هو الذي �ألهم َمن جاء بعدهّ � .إن �أ�صالة ن�سبة الكتاب �إلى �أ�شعيا هي �إذًا ثابتة،
� ّإن ّ
العام ،وهذا دون ّ
�شك ما �أ ّدى �إلى
�إن لم يكن على �صعيد الما ّدة ،ف�أق ّله على �صعيد الإلهام ّ
النبي،
النظرية لأ ّنها ت�ستند �إلى �أ�ش 18-16 :8 التي
نجاح هذه
ّ
ّ
تتحدث عن "تالميذ" ّ
كما ت�ستند �إلى  4 :50حيث يعلن الكاتب � ّأن يهوه قد �أعطاه ل�سان تلميذ؛ وهكذا � ّإن
( 

هذه املالحظة قد انب�سطت �إىل الف�صول  64-63من ِق َب ِل Tomasino؛ رج:
A.J. Tomasino, “Isaiah 1.1–2.4 and 63–66, and the Composition of the
Isaianic Corpus”, JSOT 57 (1993) 81-98.

( 

ممكن مراجعة

( 

للمرة الأوىل هذه النظرية من قبل Margoliouth :
لقد اقترُ َحت ّ
G. Margoliouth, “Isaiah and Isaianic”, The Expositor 9 (1910) 525-529.

R.F. Melugin, The Formation of Isaiah 40–55 (BZAW, 141), Berlin-New
York, 1976, pp. 176-178; P.R. Ackroyd, “Isaiah 36–39 : Structure and
Function”, dans W.C. Delsman et al. (dir.), Von Kanaan bis Kerala. FS
J.M.P. van der Ploeg (AOAT, 211), Kevelaer-Neukirchen-Vluyn, 1982,
pp. 3-21.
Cf. C.R. North, “The ‘Former Things’ and the ‘New Things’ in DeuteroIsaiah”, dans H.H. Rowley (dir.), Studies in Old Testament Prophecy. FS Th.H.
Robinson, Édimbourg, 1950, pp. 111-126.

�ستعمل من قبل مف�سرّ ين كُ ثرُ ؛ رج :
وقد ُو ِّ�سعت ّ
ثم �س ُت َ
خا�صة من قبل  ،Mowinckelومن ّ
S. Mowinckel, Jesaja disiplene, Oslo, 1926.

) (7
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النبي ح ّتى زمن �أ�شعيا الثاني على الأقلّ .
وجود مدر�سة �أ�شعيا ي�صبح ثاب ًتا منذ زمن ّ

جدت فمن الم�ستبعد
في الواقعّ � ،إن وجود مدر�سة �أ�شعيا هو �أمر بعيد االحتمال ،و�إذا ُو َ
ثانوي ،ال ي�شير �إلى
ن�ص
�أن تكون قد
ّ
ا�ستمرت على مدى �أكثر من قرنين� .أ�ش 16 :8 هو ّ
ّ
تف�سر هذه
مدر�سة ّ
نبوية .ي�ضاف �إلى ذلك ك ّله � ّأن �إعادة القراءات الأولى لنبوءات �أ�شعيا ّ
ن�سب �إلى
جدا عن ر�سالته
الكلمات بر�ؤية غريبة ًّ
ّ
النبوية ،بحيث ي�صبح من ال�صعب �أن ُت َ
أ�شعيائية هي
تالميذ .والخال�صة تفر�ض نف�سهاّ � :إن �إ�سناد �أ�ش� 66-40 إلى المدر�سة ال
ّ
نظرية ال يمكن �أن ترتكز على حجج متينة وثابتة.

الخا�ص
كمقدمة لكتابه
� - 4/1أ�ش  39 – 1بمثابة �أقوال نبويّة كتبها �أ�شعيا الثاني
ّ
ّ

( 

ال�سريالية تعرف رواية بديلة �أكثر قبوالًّ � :إن كتاب �أ�شعيا هو نتاج ما
النظرية
هذه
ّ
ّ
ي�ضم ّ
الهوتية ثابتة ،وثائق مختلفة موروثة عن
وينظم ،وفق وجهة نظر
بعد ال�سبيّ ،
ّ
التقليد( (   .هذا العمل الذي �صيغ بعناية �-أ�ش 1 و 12و 35هي ن�صو�ص "و�صل" ت� ّؤمن
ً
رابطا بين الأجزاء المختلفة -يتمحور حول الق�سم �أ�ش ،55-40 ور�سالته في الرجاء.

أي�ضا ب�إحدى ال�صعوباتّ � :إن الوثائق القديمة التي ا�ستند �إليها
هذه
النظرية ت�صطدم هي � ً
ّ
الملكية.
�أ�شعيا ال ّأول تبدو وك�أ ّنها قد ُجمعت و�أعيدت �صياغتها مجتمعة منذ الحقبة
ّ

� -5/1إعادة قراءة �أ�شعيا ال أ ّول من قِبل م�ؤلّفِي ف�صول  55– 40و66–56

( ( 

ليعو�ض
كتابا م�ستق ًّ
لي�س �أ�شعيا الثاني ً
ال بل �إ ّنه فُهم منذ البدء كملحق لـ �أ�شّ *35-1 
إلهية .يفتر�ض �أ�ش 66-56 ت� ّأم ً
ال
عن تهديدات الق�سم ال ّأول ،بحيث �ألحقها بوعود � ّ
تقدم .كان من الممكن
ينطلق من �أ�شعيا الثاني ،وقد فُهمت هذه الف�صول �أ ّنها ملحق لما ّ
 (9) Cf. P.A. de Lagarde, Symmicta, t. 1, Göttingen, 1878, p. 142.
 (10) Cf. surtout H.G.M. Williamson, The Book Called Isaiah – Deutero-Isaiah’s
Role in Composition and Redaction, Oxford, 1994.

( ( 

يف هذا اخلط ممكن مراجعة :Albertz
R. Albertz, “Das Deuterojesaja-Buch als Fortschreibung der JesajaProphetie”, dans E. Blum et al. (dir.), Die Hebräische Bibel und ihre
zweifache Nachgeschichte. FS R. Rendtorff, Neukirchen-Vluyn, 1990,
pp. 241-256.
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عدة( (  .
�إعادة قراءة كلّ ق�سم من الأق�سام الثالثة
لمرات ّ
ّ
والتو�سع فيه ّ

في الخال�صة ،ال يجب فهم وحدة كتاب �أ�شعيا بمعنى وحدة الم�ؤلّف� ،سواء �أكان
الهوية .يحمل
كاتبا الحقًا مجهول
ّ
نبي القرن الثامن ،مدر�سته� ،أو ح ّتى ً
هذا الم�ؤ ّلف ّ
متنوعة .تفتر�ض هذه الخ�صائ�ص
الهوتية ،و�أ�ساليب و�أطر
نظريات
الكتاب طابع ّ
تاريخية ّ
ّ
ّ
وتمتد لحقبة طويلة.
عدة
ّ
أليفية ت�ستوجب مراحل ّ
حركة ت� ّ

نبوية حول مجيء قور�ش وك�أ ّنها الأ�سا�س في
من ناحية �أخرى ،تبدو �سل�سلة �أقوال ّ
خا�صة ب�أ�شعيا ال ّأول؛ مع ذلك ،ف� ّإن فر�ضية التقريب غير
�أ�شعيا الثاني( (   ،دون عالقة
ّ
متعددة من ق�سم
المق�صود هي غير كافية :توجد عبر الكتاب "خيوط حمراء" ومراجع ّ
الملكي
عدة :تكوين لإ�شعيا � ّأول في العهد
�إلى �آخر .يف�ضي هذا �إلى نموذج من مراحل ّ
ّ
لنبي غير معروف في بابل ون�شر نبوءاته حول قور�ش؛ جمع
وما بعده و�إغناء له؛ تب�شير ّ
الفار�سي؛ و�إعادة القراءات الالحقة التي تغني ،ح ّتى العهد
هذين الق�سمين في العهد
ّ
الموحد بعد ذلك.
يني ،الكتاب
ّ
اله ّل ّ

الفار�سي
النبي وحتّى بداية العهد
ّ
� -2أ�شعيا ال أ ّول ،منذ تب�شير ّ

عدة ،و�أُغنيت
نبوية ،وقد ُجمعت ُ
مرات ّ
يحتوي ق�سم �أ�ش� 39-1 أقوا ًال ّ
و�شرحت ّ
بقية الكتاب
متعددة
خالل قراءات ّ
ومتتالية .هذه القراءات التي ال نجد ما يعادلها في ّ
ّ
كتيب �أ�شعيا الثاني .هنا يجب تمييز مراحل
تتع ّلق بهذه الف�صول الأولى قبل �أن ُت ّ�ضم �إلى ّ
عدة:
ّ

 -1 .2الطبعة الأولى لأقوال �أ�شعيا النبويّة

عر�ضت المحا�ضرات ال�سابقة م�ضمون تب�شير �أ�شعيا ،الذي كان ينذر بال�شر ّ
حكام
ّ
أمبراطوريات
ال�سيا�سية لل
وبالتدخل في اللعبة
يهوذا الم َّت َهمين با�ستغالل ال�شعب ال�صغير
ّ
ّ
ّ
( (  ميكن مالحظة اخلامتات املتالحقة لأ�شعيا الثاين يف 21-20 :48؛ 12-11 :52؛
و.13-6 :55

 (13) Cf. J. Vermeylen, « Le motif de la création dans le Deutéro-Isaïe », dans
L. Derousseaux (dir.), La Création dans l’Orient Ancien (LecD, 127), Paris,
1987, pp. 183-240.
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ال�سورية-
فالنبي نف�سه ن�شر �أقواله حول الأزمة
ح�سابا ليهوه؛
الكبيرة ،دون �أن يح�سبوا
ً
ّ
ّ
نبوية �أخرى كانت قد ُجمعت
إفرامية ،بت�أوينها في �إطار ّ
ذاتية .غير � ّأن �أقوا ًال ّ
ق�صة ّ
ال ّ
غالبا على �شكل مجموعات �صغيرة .هذا العمل
على الأرجحِّ ،
ودونت من قبل تالميذً ،
يفتر�ض ،دون ّ
انتقاء في �أقوال �أ�شعيا ،وبالتالي ن�صل �إلى �إ�صدار تف�سير � ّأول.
�شك،
ً

للمرة الأولى� :أور�شليم المنيعة
� -2 .2إعادة قراءة ّ

النبوية ُت ِ
مقر
نكر ال
� ّإن �أقوال �أ�شعيا
ّ
ّ
إيديولوجية ال�سائدة لأور�شليم المنيعة ،لأ ّنها ّ
إيديولوجية
�ضد كلّ تهديد من الخ�صم .وقد ُو ِجدت هذه ال
يح�صنها ّ
هيكل يهوه ،الذي ّ
ّ
كر�سي المدينة من قبل �سنحاريب في �سنة  .701بناء على
مدعومة بفكرة الحقة في
ّ
ظاهريا ليهوذا
حزقيا �أن يحتفظ ب�سلطته وي�صون ا�ستقال ًال
أ�شورية ا�ستطاع
الم�صادر ال ّ
ًّ
ّ
عاما -ولكن ذلك بدفع جزية مرهقة وخ�سارة
عك�س ال�سامرة قبل حوالى ع�شرين ًِ
الـ"�ش ِف َل ْه"� ،أي �أف�ضل �أرا�ضيه .على الرغم من الدمار الذي خ ّلف ْته الحرب
مقاطعة
أ�ساوية ،ف� ّإن �شعب �أور�شليم �أ�صدر �صرخة عزاء ل ّأن الأ�سو أ� كان قد انتفى.
ونتائجها الم� ّ

في هذه الأجواء ،بدون ّ
من�سى ( ،)697-742ا�ستعادت ال�سلطة
�شك في عهد ّ
نتخيل � ّأن
إيديولوجية �صهيون .ممكن �أن
المح ّل ّية تب�شير �أ�شعيا لت�صنع منه من�شد �
ّ
ّ
هدئة� ،أو على
مجموعات �أ�شعيا قد ُجمعت في تلك الآونة ،وقد ف ُِّ�سرت بطريقة ُم ِّ
النبي .كان �أ�شعيا يريد �أن يفتح العيون على خيانة �شعبه العميقة
ال ّ
أ�صح ،بمعنى مغاير لر�أي ّ
في الواقع خيانة م�س�ؤوليه -وعلى �سيف الخطر الذي كان ُم َ�س َّل ًطا فوق ر�أ�سه؛ كانال�سيا�سي للبلدّ � .إن طبعة
وبتبديل في ال�سلوك
يبغي �أن ُيقلق ،كي يحظى بيقظة الإيمان،
ٍ
ّ
وتكمل بها �أخرى� ،إذ ت�ضيف �إليها
�ضد ال�سامرة
"�أور�شليم المنيعة" ُت ِّ
بدل بع�ض الأقوال ّ
ّ
المقد�سة.
�سينجي يهوه مدينته
ّ
أخيراّ ،
نهاية �سعيدةً � :

ُ
العمانوئيل ب�سل�سلة من الإ�ضافات الب�سيطة التي ت�ضع
كتيب ّ
لن�أخذ َم َث َلينّ � :أوالً� :أغ ِن َي ّ
يهوذا�/أور�شليم بمواجهة ال�سامرة( (  ؛ وهكذاّ � ،إن قول التهديد في �أ�ش�8-6 :8 أ*
( (  	�أ�ش4 :7 ب و8ب�9-أ و16ب و17ب و20؛ 6 :8ب و .7كذلك القول يف  20-7 :9قد
غُ يرِّ ببع�ض الزيادات يف الآيتني �( )èphrayim weyôšéb šômrôn( 8أفرائيم و�ساكن ال�سامرة)
الن�ص ال ّأو ّ
�ضد اململك َتني :ال�سامرة ويهوذا.
يل ّ
 ،10ف�أ�صبح ّ
�ضد ال�سامرة فقط بعد �أن كان يف ّ
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(الن�ص في الخط الأ�سود العري�ض)
حول الطوفان الكبير الذي �سيغمر يهوذا ح ّتى العنق
ّ
م�صان
كليا :ال�شعب المذنب هو �شعب ال�سامرة (�آ 6ب)ّ � ،أما يهوذا فهو
ٌ
قد ُعك�س ًّ
(الإ�ضافات هي ّ
عادي).
بخط
ّ
ْوام الجاري َة روي ًدا روي ًدا،
" 6لأَ َّن هذا َّ
عب قد نَبَ َذ ميا َه ِ�سل َ
ال�ش َ

وابن َر َم ْليا،
�صين ِ
وفَرِ َح ب�أَمرِ َر َ
7
ال�سيِّ َد يُ ْعلي
فلذلك ها �إ َّن َّ
ع َليهم
زيرة
ِميا َه النَّه ِر َ
العظيم َة ال َغ َ
ور كلَّ َم ِ
جده،
َم ِل َك �أَ ُّ�ش َ
فيَ ْعلو على َجميع َمجاريه،
ِ
�شطوطه،
جميع
ويطْ فو على ِ
َ
َ 8و ُيم ُّر يهوذا،
العنُق.
ويَط َف ُح ويَعبُ ُر ويَبل ُغ �إلى ُ

ناحيه َيملأُ َ�س َع َة � ِ
أر�ض َك ،يا ِع َّمانوئيل ()’immānû ’él
وب ْ�س ُط َج َ
َ

قا�صي ا َلأر�ض.
وان�س ِحقي� ،أَ ْ�صغي يا
َ 9ت َح َّطمي �أَ َّي ُتها ُّ
جميع َ�أ ِ
َ
ال�شعوب َ
َت َح َّزمي

( ( 

وان�س ِحقي.
وان�س ِحقيَ ،ت َح َّزمي َ
َ

بطلَ ،تك َّلمي كالما فال يثبت ،ل َّأن َ
تدبيرا َفي ُ
اهلل َمعنا (.)’immānû ’él
َ 10د ِّبري
ً
َ ُ
ً

بتدخل يهوه
ثانيا :في ظروف �أخرى ،ا�س ُتكمل الإعالن عن اال�ستيالء على �أور�شليم ّ
ً
النبوي حول �أريئيل
المقد�سة .وهكذا في الف�صل  ،29الكالم
ال�سريع ،الذي ينقذ مدينته
ّ
ّ
(لقب �أُطلق على �أور�شليم) الذي من خالله كان �أ�شعيا يعلن حالة ح�صار للمدينة ،قد
تحول بعد الإ�ضافة �إلى نهاية �سعيدة:
ّ
َ 1ويلٌ لأَريئيلَ � ،أَريئيل ،المدينَ ِة التي َخيَّ َم داو ُد فيها.

اجلهوزية للقتال.
( (  ُيحكى هنا عن
ّ
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زيدوا َ�سنَ ًة على َ�سنَة ،ولْتَ ُد ِر الأَ ْعياد.

تكون لي ك�أَريئيل.
� 2إنِّي �أُ َ�ضيِّ ُق على �أَريئيل
فيكون تَنَ ُّه ٌد ونَحيب ،لكنَّها ُ
ُ
 3و�أُ َخيِّ ُم حول

( ( 

قيم ِ
بك ،و�أُ َ�ضيِّ ُق ِ
�ض ّدكُ ،محيطً ا ِ
بروجا،
عليك ً
عليك بالمحارِ�س ،و�أُ ُ

4
َّمين ِم َن الأَر�ض ،و ِمن �أَ�سفَلِ التُّ ِ
قين ( ( (  )
راب تَ ِنط َ
ِّين وتَتَكل َ
فتُ َحط َ

5
المتكبرين
الدقيق ،و�صوت
كون
وي ُ
جمهور غُ َربا ِئ ِك كالغبارِ َّ
َ
ُ
ّ

( ( 

ِ
فيك،

كالع ِ
ِ
ويكون على الفورِ بغت ًة،
�صافة العا ِب َرة،
وجمهور
ُ
ظالميك ُ
ُ

 6افتقا ُد َر ِّب الق َُّوات ِب َر ٍ
ٍ
ٍ
و�صوت عظيم،
وزلزال
عد
ِ
ولهيب نارٍ �آكلة.
مع زوبع ٍة وعا�صف ٍة

7
كالح ِلم كر�ؤيا ال َّليل،
ُ
فيكون ُ

مم المقا ِت ِلة لأَريئيل،
جمهور
جميع الأُ ِ
ِ

بروج الح�صار
الذين ُيحاربو َنها مع
وجمي ِِع
ِ
َ
قون ع َليها.
وي َ�ض ّي َ
ُ

تندرج الإ�ضافات في �إطار تعديل �شامل ،وبدون ّ
�شك � ّإن الكاتب نف�سه هو الذي
أ�شعيائي الأمور التالية� :أ�ش( 30 :5 بعك�س ال�شعوب البعيدة
�أدخل في الكتاب ال
ّ
(�ضد كلّ ال�شعوب المرتبطة ب�أ�شور)؛ 34-33 :10
�آ )26؛ �أ�ش 1 :7 و26 :14
ّ
(�ضد ال�شعوب العظيمة)؛  21 :28و( 5 :31ير ّدد تهديد �آ .)4
و�14-12 :17أ
ّ
وبدون ّ
العجائبي لأور�شليم في
ق�صة التحرير
�شك ،يمكننا �أن ن�ص ّنف في ال�سل�سلة نف�سها ّ
ّ
الن�ص
( (  قر�أت الرتجمة
لكن ّ
ال�سبعينية هنا " ،kaddāwidكما داود" ،وهي مت أ� ّثرة بالآية الأوىلّ .
ّ
أي�ضا Beuken؛ رج W.A.M.
املا�سوري قر�أ  ،kaddûrونعتقد �أ ّنه هو
املحق ،كما يقرتح � ً
ّ
ّ
.Beuken, Isaiah II (HCOT), Louvain, 2000, p. 71

املا�سوري)
(الن�ص
( (  تظهر آ� 4ب وك�أ ّنها �إ�ضافة حديثة .بقراءة بد ًال من " ،غربا�ؤك"
ّ
ّ
املا�سوري) .يجب من دون
(الن�ص
( (  قراءة  zādāyikمع  ،1QIsaبد ًال من " ،zārāyikغربا�ؤك"
ّ
ّ
ّ
خا�ص ًة:
�شك فهمها كما يلي" :الذين ي�سحقونك بكربيائهم"� .أنظر ّ
Voir en particulier Wildberger, Jesaja, t. 3, p. 1107.
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�أ�ش9 :37 ب20-؛ و ،36  ( (-33والتي تبلغ �أوجها بوعد:
 33لذلك هكذا َي ُ
الر ُّب في َم ِل ِك �أَ ّ�شور:
قول َّ

هما،
"�إ َّنه ال َي ُ
دخ ُل هذه المدينة ،وال َيرمي �إليها َ�س ً

وال َي َتق ََّد ُم عليها ِب ْتر�س ،وال َي ِ
دوما( (  ،
ن�ص ُب عليها َم ْر ً

دخلُ ،
جاء منها َي ِ
 34لكن في َّ
الط ِ
الر ّب،
رجع ،و�إلى هذه المدي َن ِة ال َي ُ
ريق التي َ
يقول َّ
 35ف�أَ ْحمي هذه المدين َة كي �أُ َخ ِّل َ�صها"( (  .

النبي �سوى �أحداث عابرة؛ � ّأما
في هذه الآفاق ،لي�ست العقوبات المعلنة من قبل ّ
الأ�سا�س فهو الوعد بالنعيم الم�ؤكّ د ما بعد المحنة .وهكذاّ � ،إن الكتابات المن�سوبة
أ�سا�سي .لقد ا�سترجعت
�إلى �أ�شعيا تفقد طابع التهديد ،لتب ّلغ ر�سالة مطمئنة ب�شكل �
ّ
ال�سم.
التقليدية الكلمة
إيديولوجية
ال
ّ
ِّ
المدمرة وا�ستخرجت منها ّ
ّ

منبئ ب�إنجازات يو�شيّا
� -3 .2إعادة قراءة ثانية� :أ�شعيا ٌ

أ�شورية ب�إ�صالح
� ّإن عهد الملك
يو�شيا ( )609-640قد ُطبع بنهاية الو�صاية ال ّ
ّ
( (  لقد اع ُتربت الف�صول  39-36كملحق زيد بتع ّلق مبا�رش بـ 2مل  .20-18من املمكن �أن تكون
هذه النظرية مغلوطة و�أن تكون الف�صول  39-36قد �أُ ّلفت لكتاب �أ�شعيا كما ي�رشح الك ّتاب
التالية �أ�سما�ؤهم:
K.A.D. Smelik, “Distortion of Old Testament Prophecy. The Purpose of Isaiah
xxxvi and xxxvii”, dans Coll., Crises and Perspectives (OTS, 24), Leiden,
1986, pp. 70-93; J.H. Hayes et S.A. Irvine, Isaiah. The Eight-Century Prophet.
His Time and His Preaching, Nashville, 1987, p. 372 ; C.R. Seitz, Zion’s Final
Destiny. The Development of the Book of Isaiah. A Reassessment of Isaiah
36–39, Min
neapolis, MN, 1991; C.R. Mathews, Defending Zion. Edom’s
Desolation and Jacob’s Restoration (Isaiah 34–35) in Context (BZAW, 236),
Berlin-New York, 1995, pp. 171-178 ; J. Vermeylen, « Hypothèses sur l’origine
d’Isaïe 36–39 », dans J. van Ruiten et M. Vervenne (dir.), Studies in the Book of
Isaiah. FS W.A.M. Beuken (BETL, 132), Louvain, 1997, pp. 95-118

ردمية.
( (  ا إلمياءة هي �إمياءة كَ ِّ
ب الرتاب بهدف تكوين ّ
( (  بالن�سبة �إىل املناق�شة حول هذه املقاطع ،رجJ. Vermeylen, Jérusalem centre du monde :
.(LecD, 217), pp. 34-60
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بتو�سع لبالد يهوذا نحو ال�شمال (رج 2
ديني يح�صر �شعائر الذبائح في �أور�شليم ،و� ً
أي�ضا ّ
ّ
وخا�صة لطبعة جديدة
،
أدبي
ل
ا
إنتاج
ل
ل
ا
مالئم
كان
المجيد
العهد
هذا
.)23-22
مل
ّ
ً
ّ
لكتيب �أ�شعيا .قد �أُدرجت ثالثة ن�صو�ص معروفة في الكتاب :ن�شيد حول
ّ
ومو�سعة ّ
الحج �إلى �أور�شليم ( ،)4-2 :2ن�شيد �آخر حول والدة ملك (�6-1 :9أ) ،و�إعالن
ّ
حول نبوءة
مجيء �سلطان
مثالي ( .)5-1 :11وبدون �شك ،هو الم�ؤ ّلف نف�سه الذي ّ
ّ
م�سيحاني من خالل �إ�ضافة آ� .15
أ�صلية (� )*17-13 :7إلى وعد
ّ
العمانوئيل ال ّ
ّ

حج كلّ الأمم �إلى هيكل �أور�شليم في بداية الكتاب (�أ�ش )2 مع
لقد ُو�ضع ن�شيد ّ
عنوان في الآية الأولى ،وهذه هي ترجمتها:
1
ور�شليم:
آمو�ص على يهوذا و ُ�أ
ُ
بن � َ
الكالم الذي ر�آه َ�أ�شعيا ُ
َ
2
ويكون في �آخرِ الأَ َّيام �أَ َّن َج َب َل ِ
ِ
فوق
الر ِّب ُي َو َّط ُد في ر� ِأ�س
فع َ
ُ
الجبالَ ،وير َت ُ
بيت َّ
ال ِّتالل.
( ( 
و َتجري �إليه
جميع الأُمم،
ُ

 3و َت َ
�شعوب كثير ٌة وتقول:
نط ِل ُق
ٌ

الر ّب� ،إلى ِ
بيت � ِإله يعقوب،
�صع ْد �إلى ِ
َه ُل ُّموا َن َ
جبل َّ

�سير في ُ�س ُب ِله
وهو ُي َع ِّل ُمنا ُط ُرقَه ،ف َن ُ
ومن �أُ
ال�شريعةِ ،
الر ّب.
لأَ َّنها ِمن
َ
خر ُج َّ
َ
�صهيون َت ُ
ور�شليم كلم ُة َّ
4
وي ُ
لل�ش ِ
عوب الكثيرة،
ين الأُمم ،ويق�ضي ُّ
َ
حك ُم َب َ
ماحهم َم ِ
ناجل،
َفي�ضرِ َ
بون �سيوفَهم ِ�س َك ًكا ،ورِ َ
مون
عد ذلك( (  .
فال َترف ََع �أُ َّم ٌة على �أُ َّم ٍة َ�سي ًفا ،وال َي َت َع َّل َ
الحرب َب َ
َ

مو�سوما
كتي ًبا
الن�ص
ُين�شد هذا ّ
ّ
ً
مركزية العبادة والم�صالحة بين الأعداء .هو يفتتح ّ
بيو�شيا كم�سيح اهلل.
إيديولوجية �صهيون المنيعة (منقو ًال من الطبعة ال�سابقة) ،ويحتفل
ب�
ّ
ّ
املا�سوري ’ .lywوهناك قراءة �أخرى يف  1QISa ’lwhyتعني "�صوبه" �أو
الن�ص
ّ
( (  ت ّتبع هذه القراءة ّ
"�ضده".
ّ
( (  لتف�سري هذا املقطع رج .J. Vermeylen, Jérusalem, pp. 204-223
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لقد ا�س ُتخدم تقليد �أ�شعيا لهدف دعاية �سيا�سي ّة ،ح�سب عادة معروفة في ال�شرق الأدنى
القديم.

� -4 .2إعادات القراءات اال�شتراعيّة الثانية

ا�شتراعية ثانية لكتاب �إرميا وهو�شع وعامو�س
عدة كتابات
� ّإن فر�ضية كتابة واحدة �أو ّ
ّ
( ( 
ٌ
أظن � ّأن كتاب
وميخا
معترف بها اليوم من قبل ّ
عدة ك ّتاب؛ فرغم ر�أي الكثيرين � ،أنا � ّ
�أ�شعيا ال يختلف عن ذلك؛ فبعد ٍ
و�صلت �إلى النتيجة التالية :ال يبدو � ّأن
بحث دقيق( (  ،
ُ
الكتاب قد ُن ّقح من قبل كاتب ا�شتراعي ٍ
ثان في بداية حقبة ال�سبي ( )DtrHككتاب �إرميا
ّ
مثالً ،بل �إ ّنه �أعيد �شرحه من قبل م�ؤلّ َفين �أكثر حداثة ،في �أوا�سط هذه الحقبة ( )DtrPوفي
المنفيين (.)DtrN
�أوائل عودة
ّ
الق�ضية التي
� ّإن كاتب �أوا�سط حقبة ال�سبي ( )DtrPعمل حوالى �سنة 560؛ لم تعد
ّ
مدتها ،وقد ت�ساءل :هل الجيل الجديد
ت�شغل اليهود هي �أ�سباب الم�صيبة الكبرى بل ّ
�سريعا،
�سيتكبد العقوبة التي ا�ستح ّقها الجيل ال�سابق؟ كالّ! قد ينتهي وقت الم�صيبة
ً
ّ
وت�صرف مثل �آبائه ،ف�إ ّنه �سيالقي الم�صير
أنبياء،
ل
ا
إلى
�
إ�صغاء
ل
ا
ال�شعب
رف�ض
إذا
�
ولكن
ّ
نف�سه� .أعاد الكاتب ( )DtrPت�أليف كتاب �أ�شعيا في هذه الأجواء� .إ ّنه ي�ضع في البداية،
تحت عنوان جديد ( ،)1 :1عظة طويلة تبدو وك�أ ّنها منهج (4-2 :1ب و7-5ب
و:)18 20
2
َ
ال�سموات ،و�أَ ِ َ
الر َّب قد َت َك َّلم.
�إ�س َت ِمعي �أَ َّي ُتها َّ
ن�صتي �أ َّي ُتها الأر�ض ،ف� َّإن َّ

نين وكَ َّبر ُتهمِ ،
مردوا ع َل َّي.
�إ َّني َر َّب ُ
يت َب َ
لك َّنهم َت َّ

التثنوي ال�شمو ّ
يل"
"التيار
ّ
( (  تندرج ر ّدات الفعل هذهه يف امليل �إىل التنديد مبا يدعوه البع�ض ّ
(« .)» pan-deutéronomisme ميكن مراجعة امل�ؤ َّلف التايل:

Linda S. Schearing & Steven L. McKenzie (dir.), Those Elusive
Deuteronomists. The Phenomenon of Pan-Deuteronomism (JSOTS 268),
Sheffield, 1999.
 (25) Cf. J. Vermeylen, « Des rédactions deutéronomistes dans le livre d’Ésaïe ? »,
dans J.-D. Macchi et al. (dir.), Les recueils prophétiques de la Bible. Origines,
milieux, et contexte proche-oriental (LMB, 64), Genève, 2012, pp. 145-187.
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ف ِ
َ 3ع َر َ
�صاحبِه،
أكور ما ِل َكه،
والحمار َمع َل َ
ُ
ف� ُ
لكن � ْإ�س َ
رائيل لم َيعرِ ْ
فه ْم.
ف ،و�شعبي لم َي َ
َّ
يل ل ُ
ِ
َ 4و ٌ
الخاط َئة،
لأ َّم ِة
ال�ش ِ
المثق َِل ِبالآثام،
َّ
عب ُ
وبنين فا�سدين.
ذ ُّر َي ِة �أَ�شرارٍ ،
َ

و�س �إ�سرائيل.
الر ّب ،وا�س َتهانوا ِبق ُُّد ِ
�إ َّنهم َتركوا َّ
5
ي�ضا �إذا از َدد ُتم َت َم ُّر ًدا؟
�ضر َ
بون �أَ ً
َع َ
الم ُت َ
والقلب كُ ُّله �سقيم.
الر� ُأ�س كُ ُّله مري�ض،
ُ
َّ
6
الر�أ�س ال ِ�ص َّح َة فيه،
خم ِ
ِمن َ�أ َ
�ص الق ََد ِم الى َّ
ُروح َم ْفتوحة،
ور
ٌ
�ضو�ض وق ٌ
بل ُج ٌ
روح ُ
ع�ص ْب ،و َلم ُت َل َّي ْن ِب ُد ْهن.
لم ُتعا َل ْج ولم ُت َ
حر َق ٌة ِبال َّنار،
ر�ضكم
�َ 7أ ُ
ٌ
خرابُ ،
وم ُد ُنكم ُم َ
مامكم.
و�أَ ُ
باء �أَ َ
ر�ضكم َي�أكُ ُلها ال ُغ َر ُ

َ 18تعا َلوا َن َتناقَ�شُ ،
الر ّب،
يقول َّ

كالق ِ
َلو كا َنت َخطاياكم ِ
�ض كالث ْلج،
رمزِ َت َبي ُّ
مراء كا ُ
�صير كالثلج.
لأ ُ
ولو كا َنت َح َ
رجوان َت ُ
19
لون َط ِّي ِ
بات ا َلأر�ض،
�سمعوا ،ف�إ َّنكم ت�أكُ َ
�إن ِ�شئ ُتم �أَن َت َ
20
يف ي�أكُ ُلكم،
فال�س ُ
و�إن �أَ َبي ُتم و َت َم َّرد ُتمَّ ،
َ
الر ِّب قد َت َك َّلم.
لأ َّن ف ََم َّ
الموجه �إلى
نوعا من الإنذار
على �ضوء هذه العظة
االفتتاحية ،ي�صبح كلّ تب�شير �أ�شعيا ً
َّ
ّ
النبي .في الطرف الآخر من
ال�شعب المذنب كي ي�سمع � ً
أخيرا ما يقوله "فم اهلل"� ،أي ّ
لق�صة خال�ص �أور�شليم المذهلة ( 9 :37 – 2 :36أ� )38 :37 +
الكتاب رواية جديدة ّ
حزقيا الملك حيث كان �أبوه �آحاز قد رف�ض �أن ي�ؤمن ( :)3 :7هذا لأ ّنه راح
ت�ؤكّ د �إيمان
ّ
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ّ
الخط
النبيُ ،خ ِّل�صت المدينة ونجا هو من مر�ض مميت ( .)6-1 :38في
ي�صغي �إلى ّ
الن�ص بعنا�صر جديدة :على �سبيل المثال ،لقد �أعطى
نف�سه� ،أغنى الكاتب (� )DtrPصلب ّ
ت�أوي ًنا لم�شهد الدعوة (11 :6ب و13-12ب) ،و�أدخل اللوم ل ّأن ر�سالة الأنبياء قد
ُرف�ضت (.)11-9 :30
المنفيين �إلى �أور�شليم بق�صد
بعد جيل ،في الحقبة التي تعود فيها �أولى مجموعات
ّ
الداودية ،قال كاتب حقبة �أوئل العودة ( )DtrNعن
الملكية
�إعادة بناء الهيكل وترميم
ّ
ّ
ال وال ُم ً
لكا .لهذا ال�سبب هو ُي ِ
�أ�شعياّ � ،إن يهوه ما �أراد ال هيك ً
دخل �إلى الف�صل ال ّأول
رف�ضا لكلّ عبادة ،وعلى العك�س ،تفر�ض �سلوكً ا
تو�سيعين
جديدين .ت�شهد �آ ً 17-10
َ
َ
أدبيا:
� ًّ
10
الر ِّب ،يا ق َُّوا َد َ�سدوم،
� َ
إ�سمعوا كلم َة َّ
عمورة.
عب
َ�أ ْ�ص ِغ �إلى ِ
تعليم �إلهِ نا ،يا َ�ش َ
َ

11
كثر ِة ذبا ِئ ِحكمَ ،ي ُ
الر ّب؟
ما فائدتي ِمن َ
قول َّ

محرقات ِ
ِ
الم َ�س َّمنات،
ِعت ِمن
الكبا�ش َ
قد َ�شب ُ
و�ش ِ
حم ُ
َ
ِ
�صب َح َد ُم
يو�س ال ُير�ضيني.
الثيران( (  وال ُّت ِ
و�أ َ
12
ح�ضروا �أَمامي،
حين َت� َ
أتون ِل َت ُ
َ
�س هذه ِمن �أَيديكم ح َّتى َتدو�سوا ِدياري؟
َم ِن الذي ال َت َم َ
 13ال َتعودوا ت�أتوني ِبتقدم ٍة ِ
باط َلة،
َبيح ٌة َل َد َّي.
�إ َّنما � ُ
إحراق البخورِ ق َ

طيق ال�صوم
الح ِ
َر� ُأ�س َّ
بت َّ
فل :ال �أُ ُ
وال�س ُ
والدعو ُة �إلى َ
ال�شهرِ َّ
14
و�س ُ�شهورِ كم و�أَعيادكم كَ رِ َهتها َن ْف�سي،
ُر�ؤُ ُ

( ( 

واالح ِتفال.

ال�سبعينية .وجود هذه الكلمة يزعج الإيقاع
املا�سوري "واحلمالن" ما هو حمذوف يف
الن�ص
ّ
( (  يزيد ّ
ّ
ال�شعري ،لذلك وجب اعتبارها ك�إ�ضافة؛ رج.Wildberger, Jesaja, t. 1, p. 33 :
ّ
الن�ص
( (  هذه القراءة هي ح�سب الرتجمة
الن�ص �أن يظهر �أكرث ِق َد ًما من ّ
ال�سبعينية حيث ميكن ّ
ّ
املا�سوري.
ّ
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مت احتما َلها.
�صارت َع َل َّي ِحمالً ،وقد َ�س ِئ ُ
َ
15
حج ُب عي َن َّي عنكم،
ب�س َ
طون َ�أ ِيد َيكم َ�أ ُ
َ
فحين َت ُ
ال�ص ِ
الدماء.
يديكم
مملوء ٌة ِم َن ِّ
و� ْإن �أَك َثر ُتم ِم َن َّ
مع لكم ،لأَ َّن �أَ َ
الة ال �أَ�س َت ُ
َ
إ�ساءة
مام َعي َن َّي ،وكُ ُّفوا ِ
 16فاغ َت ِ�سلوا و َت َط َّهروا ،و�أَزيلوا َ�ش َّر �أَ ْعما ِلكم ِمن �أَ ِ
عن ال َ
17
الح ّق� ،ساعدوا المظلوم( (   ،و َ�أ ِ
اليتيم،
َت َع َّلموا عمل الخير ،وال َت ِم�سوا َ
ن�صفوا َ
رم َلة.
وحاموا ِ
عن الأَ َ

الطق�سية .من ناحية
حق الأكثر �ضع ًفا ،ولي�س العبادة
يفر�ض يهوه العدالة واحترام ّ
ّ
�أخرى ،يرى كاتب حقبة �أوائل العودة (ّ � )DtrNأن ال�سبي �إلى بابل كان بمثابة تطهيرٍ
لأور�شليم التي تخ ّل�صت �أخيرا من ّ
حكامها الفا�سدين ،كما ت�ؤكّ د �إ�ضافة آ� :26-21
ً
�صار ِت المدي َن ُة ا َ
لأمين ُة زا ِنية؟
َ 21
كيف َ
بيت الب ِّر،
لقَد كانت
مملوء ًة َعدالً ،وفيها َ
كان َم ُ
َ
َ�أ َّما ال َآن ف�إ َّنما فيها َق َت َلة.

22
راب ِك ُمزِ َج ِبماء.
�صارت خب ًثاَ ،
و�ش ُ
ِف َّ�ض ُت ِك َ

ل�س َّراقين،
ُ 23ر�ؤَ�سا� ِؤك ُع�صاةٌُ ،
و�ش َر ٌ
كاء ِل َّ

الهدايا.
وراء َ
�شوةََ ،
وي ْ�سعى َ
الر َ
كُ لٌّ ُي ِح ّب َّ

ذلك َ
 24ف ِل َ
زيز � ْإ�سرائيل:
ال�س ِّي ُد َر ُّب الق َُّواتَ ،ع ُ
قال َّ
لَث�أَ َر َّن ِمن خ�صومي ،و�أَن َت ِق َم َّن ِمن �أَعدائي
َأ

 25و�أَ ُر ُّد َيدي ِ
الح ُر�ض ،و�أَنزِ ُع نفايا ِت ِك كُ َّلها،
عليك ،و�أُحرِ ُق َخ َب َث ِك كما ِب ُ
رج ُع قُ�ضا َت ِك كما في ا َ
 26و ُ�أ ِ
لأ َّول،
ِ
�شيريك كما في االب ِتداء،
وم
ُ

ين َمدي َن َة الب ِِّر ،البلد َة الأَمي َنة.
وب َ
عد ذلك ُت َ
َ
دع َ

( (  املعنى غري دقيق؛ تقرتح الرتجمات القدمية حتريك الكلمة ( hāmûṣيف �صيغة املجهول) بدل
( hāmôṣيف �صيغة املعلوم).
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في هذا المقطع الذي �صيغ ب�إتقان ،والذي �ستلحق به �إ�ضافات (�آ 21ب و23ب
الملكية ،وي�سمح ُب ْعدهم بالعودة �إلى زمن الق�ضاة
و�25أ)� ،أعداء يهوه هم قادة الفترة
ّ
الن�ص بعد الف�صل
المثالي .ال تبدو كتابة حقبة �أوائل العودة (� )DtrNأ ّنها قد َع ّدلت ّ
ّ
ُ
ِ
معارِ
�صم ًما
م
ا
�ض
أ�شعيا
�
من
لتجعل
تكفي
إليها
�
لت
دخ
�
أ
التي
إ�ضافات
ل
ا
ولكن
ل،
ال ّأو
ّ
ً ُ ِّ
ال ّدعاءات الذين يريدون �إ�صالح النظام القديم ،كزربابل والكاهن ي�شوع.

الفار�سي
� -5 .2إعادات القراءات الإ�سكاتولوجيّة في بداية العهد
ّ

منذ زمن بعيد الحظنا وجود قرابة ملحوظة في البنية بين �أ�شعيا ال ّأول� ،إرميا (ح�سب
وحزقيال،
أ�سا�سي لبنية الكتاب الكبيرة)
ال�سبعينية التي حافظت على الت�صميم ال
الترجمة
ّ
ّ
ّ
النبي .هذه الكتب تحتوي على كلّ العنا�صر التالية:
وقد اعتقد البع�ض وجودها في �صفنيا ّ
وعود
�أ�ش)39-36( 35-28 
�إرميا (ال�سبعينيّة)
42-33
حز 48-33

تنبّ�ؤات تعا�سة
على العالم الوثني
ّ
�أ�ش27-13 
�إرميا (ال�سبعينيّة)
38 :32 – 14 :25
حز 32-25

تنبّ�ؤات تعا�سة
على يهوذا و�أور�شليم
�أ�ش12-1 
�إرميا (ال�سبعينيّة)
13 :25 – 1 :1
حز 24-1

� ّإن التطابق بارز وال يمكن �أن ُين�سب �إلى ال�صدفة؛ فالعن�صر الم�شترك البارز �أكثر
المحوري .يبدو
دائما الموقع
ّ
التنب�ؤات على الأمم ،الذي ي�شغل ً
من غيره هو ق�سم ّ
آخرين
حزقيال وك�أ ّنه بمثابة نموذج لإعادة تركيب ت�صميم
ت�صميم كتاب
َ
ّ
الكتابين ال َ
إ�سكاتولوجي الغائب
اللذين يت�شاركان في نف�س الخط ال
تقريبا عن حز .  ( (32-25
ً
ّ
بمقدمة (13 :25ب )38-وبخاتمة
التنب�ؤات حول الأمم عند �إرميا محاط
ّ
ق�سم ّ
الوثني.
(�إر  )51 -50ت�شرحانه ك�إعالن لنهاية العالم
ّ
مرة
�ضد الأمم الخطوط ال
التنب�ؤات ّ
ّ
في كتاب �أ�شعياُ ،تظهر ّ
إ�سكاتولوجية نف�سهاّ .
�أخرى ،الأقوال المتع ّلقة ب�شعوب مختلفة ( )18 :23 – 24 :14هي محاطة بلوحتين

الرب ومتماهية مع "زمن الأمم".
( (  هناك �آية واحدة ( )3 :30ت�ست�شهد بيوم ّ
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متوازيتين تتجاوب مع بع�ضها :نهاية بابل "ل�ؤل�ؤة الممالك" (،)23 :14 – 1 :13
ّ
و�سكانها ( )1 :24ومدينتها "مدينة الفو�ضى" (�آ  ،)10التي يجب �أن
ونهاية الأر�ض
( ( 
حقيقية للعالم ،وهذا الأمر يغيب
تكون مطابقة لبابل  .تنطق كلتا اللوحتين بنهاية
ّ
الفار�سية .وقد �أُدخلت بع�ض الن�صو�ص
عن كلمات �أ�شعيا كما ُنقلت ح ّتى بداية الحقبة
ّ
العام للكتاب�9 :2 :أ و 10و19؛ 8-1 :15؛ 1 :16
الأخرى بمنا�سبة �إعادة التنظيم ّ
و�4-3أ و12-6؛  3 :18و6-5؛ � ،10-5 :19إلخ.
تنب�ؤات التعا�سة المتع ّلقة بمجموعة من
�إذًاّ ،
يقدم كتابا �أ�شعيا و�إرميا الظاهرة نف�سهاّ :
إ�سكاتولوجية
يو�سع الر�ؤية لنرى فيها الدينونة ال
الأمم الغريبة هي محاطة ب�إطار
ّ
تف�سيري ّ
ّ
الوثني ولعا�صمته بابل؛ ي�ضاف �إلى ذلك � ّأن نقاط الت�شابه في الموا�ضيع والعالقة
للعالم
ّ
أدبي اكيد بمعنى �أو ب�آخر.
في الأفعال بين ال َ
إطارين كثيرة دون �أن ن�ستطيع تمييز ارتباط � ّ
كتابي �أ�شعيا و�إرميا
الخال�صة تفر�ض نف�سها� :إ ّنها المدر�سة ذاتها التي فر�ضت على َ
إ�سكاتولوجية للأقوال حول الأمم ،لتجعل منها لوحة عن
الأ�سلوب نف�سه في �إحاطة �
ّ
�سيق�سم في ما
نهاية العالم
الوثني .تت�ساوى �إعادة القراءة هذه مع الهوت التاريخ الذي ُ
ّ
أخيرا
إ�سكاتولوجية للعالم
بعد �إلى ثالث مراحل :تعا�سة يهوذا ،والدينونة ال
ّ
الوثني ،و� ً
ّ
انت�صار يهوذا.
الكتابين؟ ال يمكن �أن تكون
تاريخي يجب و�ضع �إعادة �صياغة هذين
في � ّأي �إطار
َ
ّ
مما يعني �أ ّنها
قد ح�صلت قبل العهد
أثرا في �أ�شّ ،66-40 
الفار�سي ولكن ال نجد لها � ً
ّ
النبي بال�سبي .المنا�سبة الأكثر
كانت قبل ت�أليف كتاب �أ�شعيا "الكبير" الذي
ّ
يت�ضمن �إنذار ّ
ترجيحا هي تدمير بابل� ،أ�سوارها وهياكلها ،من قبل �أرتح�ش�شتا عقب ثورة المدينة �سنة
ً
دوي
دينية ،كان له ّ
 .482هذا الحدث القا�سي ،الذي كان يعني انهيار بابل كعا�صمة ّ
خا�ص
يف�سر �سبب "انتقام الهيكل" في �أور�شليم ب�شكل
عظيم في العالم
ّ
ّ
اليهودي؛ وقد ّ
تام �إذا ما �أعيد بناء الهيكل ،بينما
في �إر  28 :50و ،11 :51والذي
ّ
يتو�ضح ب�شكل ّ
مهدم.
هيكل مردوك هو ّ
تتحدث الف�صول
حوالى �سنة  ،480يظهر كتاب �أ�شعيا كمجموعة ذات ت�صميم:
ّ
( (  توحي الآيتان  1و 4أ� بـ تك .9-1 :11
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 *11-1عن عقاب �إ�سرائيل ب�سبب �أخطائها؛ تعلن الف�صول  *24-13عن يوم ّ
أخيرا ،تعد الف�صول ( *39-28خاّ�صة
الذي �سيفني العالم
الوثني مع عا�صمته بابل؛ و� ً
ّ
في النهاية) ب� ّأيام �سعيدة لأور�شليم.
 -3تكوين الكتاب ال ّأولي لأ�شعيا الثاني

أبدا في زمن كان ب�إمكاننا فيه �أن نعتقد � ّأن �أ�ش 55-40 هو عمل متجان�س
لم نعد � ً
ع�شية اال�ستيالء على المدينة من قبل قور�ش ،حوالى �سنة .540
لنبي كان ّ
يب�شر في بابل ّ
ّ
( ( 
عدة متتالية .
الن�ص يحمل طابع كتابات ّ
لقد �أظهرت درا�سات ّ
عدة � ّأن هذا ّ

ال�س�ؤال يطرح نف�سه� :أين نجد عنا�صر الكتاب الذي قد يعود �إلى القرن ال�ساد�س؟
ّ
الحظ الأوفر تعك�س التب�شير
الن�ص ،هنالك �سل�سلة لها
بين مختلف الوثائق التي ت�ؤ ّلف ّ
الهوية الذي �أ�شير �إليه بعبارة "�أ�شعيا الثاني"� :إ ّنها �أنا�شيد
للنبي المجهول
الحقيقي
ّ
ّ
ّ
إلهي .هذه
قور�ش التي تحتفل بو�صول الملك
الفار�سي �إلى ال�سلطة وك�أ ّنه عمل � ّ
ّ
ومزودة بخاتمة ّ
ت�شكل ت�ضمي ًنا
مقدمة ق�صيرة ( 9 :40و)11
الأنا�شيد ،التي ت�سبقها ّ
ّ
معها ( ،)8-7 :52تحتوي المقاطع التالية 12 :40 :و�21أ و 23-22و+ 26
4-2 :41؛  6-5 :42و *6و7ب؛ 24 :44ب و *26و�28أ؛  2-1 :45و12
و*13؛  .15-13 :48على �سبيل المثال� ،إليكم الم�ضمون المفتر�ض للمقطع الأخير
من هذه المراجع :15-13 :48
13
ميعا.
ال�س َموات� .أَ ْد ُ
فن َج ً
عوه َّن َفي ِق َ
َيدي �أَ َّ�س َ�س ِت الأَر�ض ويميني َب َ�س َط ِت َّ
14
ذر ّية َ
َ
الكلدا ِن ِّيين.
الر ّب هو َي ْق�ضي م�شيئ َته على با ِبل وعلى ّ
� ّإن الذي �أ َح َّبه َّ
15
نج ُح َطريقُه.
مت و َد َعو ُت ُه و�أَ َت ُ
�أَنا �أَنا َت َك َّل ُ
و�سي َ
يت ِبهَ ،

الجوهرية نف�سها :يندرج عمل قور�ش
تطرح كلّ هذه العظات المختلفة الر�سالة
ّ
يتبو أ� مكانه في النظام
في نطاق الم�شروع الخالّق ليهوه .لي�س الحاكم
الفار�سي َمن َّ
ّ
العام الذي �أوقفه اهلل منذ زمن فقط (21 :40؛ 4 :41؛  ،)10 :46بل � ّإن ما يح ّققه
ّ
( (  من بني الباحثني حول هذا الأمر ميكن مراجعة:

.R.G. Kratz, Kyros im Deuterojesja-Buch (FAT, 1), Tübingen, 1991
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لي�س �سوى هذا النظام نف�سه (ّ � .)11 :46إن قور�ش ،الخا�ضع هلل ،والذي يملك حظوة
ٌ
ملوك من �ساللة داود
لديه (28 :44؛ 14 :48؛  ،)1 :45كما كان يملكها قبله
(� 2صم 15 :7؛  ،)24 :12هو الذي ح ّقق م�شيئته (28 :44؛  :)14 :48هو،
�صح القول" ،خالق" بالوكالة ،ولهذا هو يتغ ّلب على كلّ معار�ضة دون �صعوبة
�إذا ّ
(3-2 :41؛ 11-10 :46؛  .)14 :48على خالف �أ�شعيا القرن الثامن ،ي�ستعيد
التقليدي لأنبياء ال�شرق الأدنى ،كداعمين ُم ْخل�صين للحكم القائم
�أ�شعيا الثاني هنا الدور
ّ
الذي ي�ضمنونه من قبل الآلهة.
ّ
يتوجه في كالمه وفي
يريد �أ�شعيا الثاني �أن يقنع الم�ستمعين
الم�شككين� .إلى َمن ّ
الفار�سي قد فُهم ب�شكل �أف�ضل لو
�شرعية الملك
الجدلي حول
� ّأي �إطار؟ كان �إ�صراره
ّ
ّ
ّ
وثني ي�ستطيع
خاطب ،لي�س
ّ
المنفيين الذين �سمعوا بقور�ش البعيد ويت�ساءلون �إذا كان ٌّ
�سيا�سيين يرف�ضون الخ�ضوع ل�سلطته.
�أن ي�صبح و�سيلة لخال�صهم ،بل� ،إلى معار�ضين
ّ
وللكلدانيين ( :)14 :48يبدو
معار�ض لبابل
وثنية قور�ش ،بل �إ ّنه
ٌ
ّ
ال نجد � ّأية �إ�شارة �إلى ّ
وحزقيال.
للبابليين ،كما كان �إرميا
يتوجه �إلى جماعة من اليهود الم� ّؤيدين
النبي وك�أ ّنه ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ين�ضموا �إلى حاكم
يريد �أ�شعيا الثاني دون �شك �أن ُيقنع الذين يح ّنون �إلى النظام القديم �أن
ّ
المنطقة الجديد.
يت�ضمن �أ�ش� 55-40 أقوا ًال تعود �إلى تب�شير �أ�شعيا الثاني؟ لي�س ذلك م�ؤكّ ًدا:
هل
ّ
يمكن فهم عنا�صر الكتاب الأخرى على �ضوء �أو�ضاع جديدة( (  ؛ من ناحية �أخرى،
� ّإن المزج بين الخطبات حول قور�ش وموا�ضيع �أخرى (كالتوحيد ،اختيار �إ�سرائيل� ،أو،
�ضرورة التوبة ،على �سبيل المثال) كان يمكن �أن يجعل ر�سالته �أقلّ
فعالية.
ّ
القور�شي ،وبين ،مجموعة
� ّأي رابط يمكن اكت�شافه بين �أ�شعيا ال ّأول بحالته في العهد
ّ
�أقوال �أ�شعيا الثاني؟ ال رابط ،ال على �صعيد تركيب الجملة وال على �صعيد الر�سالة! هو
�سي َ�ض ّم الكتابان لي�ؤلّ َفا
بكلّ ب�ساطة وثيقة م�ستق ّلة ُن�شرت في �أجواء مختلفة .مع ذلكُ ،
قوي!
الكتاب الكبير لأ�شعيا .يلزم هذه
أدبية حاف ٌز ّ
العملية ال ّ
ّ

( (  رج » Vermeylen, « Le motif de la Création
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قبل بحث هذه الم�س�ألة ،يجب �أن نقول كلمة حول الأجزاء القديمة في �أ�ش-56 
ال عن ال َآخ َرين؟ االحتمال ب�سيط ،ل ّأن
 :66هل كَ ّونت هذه الأجزاء
م�ستندا ثال ًثا م�ستق ًّ
ً
ف�سر في �أف�ضل الأحوال وك�أ ّنها �إعادة ت�أوين لأ�شعيا ال ّأول
هذه الن�صو�ص ،كما �سنرىُ ،ت َّ
ثانوية يحتويها هذا الكتاب( (  .
أ�صح ،لمقاطع ّ
والثاني� ،أو على ال ّ

 -4تكوين "الكتاب الكبير" لأ�شعيا

ال لم�شكلة ال�صلة بين �أ�شعيا ال ّأول
تقدم المالحظات التي ُجمعت ح ّتى الآن ح ًّ
ال ّ
والثاني .مفتاح الحل يمكن �أن ُيعطى من خالل �أ�ش  3-1 :40و�( 5آ  4هي حديثة �أكثر
من الآيات الأخرى) الذي ينتمي �إلى الإعادة الأولى لقراءة العظات حول قور�ش ولقراءة
مقدمتها في �آ  9و .11في الواقع ،يقيم هذا المقطع ً
جدا مع �أ�شعيا ال ّأول ومع
ّ
قويا ًّ
رابطا ًّ
�أ�شعيا الثالث في الوقت نف�سه.
 هذه الآيات يجب �أن ُتفهم كجواب على  .20-2 :1هذا المقطع الأخير،المحاط بـ"ل ّأن يهوه تك ّلم" (�آ  )kî YHWH dibbér 2وبـ"ل ّأن فم يهوه تك ّلم"
موجهة من يهوه �إلى
(�آ  )kî pî YHWH dibbér 20يبدو وك�أ ّنه كلمة
احتفالية ّ
ّ
�أبنائه ال�ضالّين� .أ�ش 5-1 :40 هو محاط ،بالطريقة نف�سها ،بـ"�إلهكم يقول"
(�آ  )yo’mar ’èlohéykèm 1وبالكلمات نف�سها" ،ل ّأن فم اهلل قد تك ّلم"
(�آ  .)kî pî YHWH dibbér 5هذا لي�س ب�صدفة :لم ُت�س َتعمل العبارة �إ ّال في مكا َنين
آخرين� :أ�ش 14 :58 الذي ي�شير مبا�شرة �إلى �أ�ش ،1 وبتغيير ب�سيط ،في مي 4 :4
� َ
في نهاية مقطع �شبه مطابق لـ �أ�ش .4-2 :2 عندنا �إذًا في �أ�ش*5-1 :40 
يعزز هذا الرابط ا�ستعمال العبارة "�شعبي"
إلهية ثانية تتجاوب مع الأولىّ .
كلمة � ّ
( 3 :1و ،)‘ammî 1 :40كذلك الكلمات "خط�أ" ( 4 :1و،)’awôn 2 :40
أي�ضا �شعب خاطئ في  .)4 :1لقد
و"خطيئة" (18 :1؛  ،‘āṭṭaḥ 2 :40و� ً
�ضد �شعبه الخاطئ (�أ�ش 20-2 :1 يخت�صر �أ�شعيا
�أر�سل يهوه �إذًا كلمة دينونة ّ
تقاربا ال مع الأقوال
تقدم
( (  وهكذاّ � ،إن الف�صول  62-60املعروفة ب أ� ّنها قلب كتاب �أ�شعيا الثالث ّ
ً
تقاطعا مع �أ�شعيا ال ّأول
أي�ضا
عدة تبدو
ثانوية كالف�صل  .49وجند � ً
حول قور�ش بل مع مقاطع ّ
ً
ّ
أ�سا�سية
ّ
خا�صة بني  *16-1 :60و 5-1 :2وبني  2-1 :60و .1 :9وقد ّ
تنوه هذه الف�صول ال ّ
من �أ�ش 66-56 ال ببناء الهيكل الثاين (كما درجت العادة يف االعتقاد) بل ب�إطار �أكرث حداثة
وهو �إعادة �إعمار �أ�سوار املدينة ( 10 :60و.)6 :62
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ال ّأول ك ّله)ّ � ،أما الآن فهو ينطق بكلمة جديدة هي "الغفران" (�أ�ش*5-1 :40 

مري�ضا"
يوحي بنبرة �أ�ش .)66 – 40 تحت �ضربات يهوه" ،القلب ك ّله كان
ً
يتوجهون �إلى "قلب" �أور�شليم ()léb 2 :40
(ّ � ،)léb 5 :1أما الآن فر�سل يهوه ّ
ي�صور كالآتي:
ليبلغوه بب�شرى خال�صه .هذا التوافق يمكن �أن َّ
�أ�ش20-2 :1 
�أ�ش5-1 :40 

لمرتين
 في البداية ا�ستعمال فعل �أمر ّموجهة �إلى
(�آ  :)1دعوة للتعزية ّ
محددين.
�أ�شخا�ص غير َّ
 "يقول �إلهكم" (�آ )1 مو�ضوع العظة :نهاية الق�صا�صالم�ستح ّق
َ
 مفردات�" :شعبي" (�آ ،)’ammî 1"ذنبه" (�آ " ،)’awônah 2خطيئته"
(�آ .)ḥaṭo’tèyha 2
 �صيغة ختامية" :لأ ّن فم يهوه تكلّم"(�آ .)5

لمرتين
 في البداية ا�ستعمال فعل �أمر ّموجهة
(�آ  :)2دعوة �إلى الإ�صغاء َّ
�إلى �شهود عالميّين.
 "لأ ّن يهوه يقول" (�آ )2 مو�ضوع العظة :دينونة ال�شعبالمذنب
 مفردات�" :شعبي" (�آ ،)’ammî 3"�أ ّمة خاطئة" (�آ  4و،)gôy hoté‘ 18
""�شعب مثقل بالذنوب"
(�آ )’am kèbèd ‘āwon 4
 �صيغة ختاميّة" :لأ ّن فم يهوه تكلّم"(�آ .)20

ال عن ذلكّ ،
 ف�ض ًي�شكل �أ�ش 1 :40 ت�ضمي ًنا مع  13 :66حيث نجد الفعل نف�سه
الموجه �إليه "�شعب �أور�شليم".
"�شدد العزيمة" ( ،)niḥamمع التكرار
"عزى"ّ ،
ّ
َّ
تقريبا نهاية كتاب �أ�ش
د
يحد
13
أ�ش:66 
�
أن
�
لدرجة
ا
جد
ر
معب
هو
التوافق
هذا
ّ
ّ
ِّ ٌ ًّ
ً
ّ
�سي�شكل الذروة في
أي�ضا ،تعلن نهاية المقطع  5 :40ما
�
الثالث في طبعته ال ّأو ّليةً .
�أ�ش الثالث� :سيتج ّلى مجد يهوه �أمام الأمم ( )2-1 :60على مر�أى من الأمم
(3 :60؛ )2 :62؛ � ّإن �سبب التعزية (ُ )1 :40يذكر في ال�سياق ذاته (.)2 :61
أخيرا ،يمكننا مقارنة  3-1 :40و 19-14 :57حيث نجد لي�س فقط عبارات
� ً
إلهي.
عدة متقاربة ،بل � ً
ّ
أي�ضا النظرة نف�سها �إلى الغفران ال ّ
ي� ّؤمن �إذًا �أ�ش 3-1 :40 وً 5
رباطا متي ًنا بين �أ�ش( 39-1 الكالم على دينونة ل�شعبه
وي�شدد عزيمة
حدا للق�صا�ص
ّ
الخاطئ) و�أ�ش( 66-40 الكالم الجديد ليهوه الذي ي�ضع ًّ
�أور�شليم) .هذا يو�ضح الـ"كيف" لت�أليف "الكتاب الكبير" لأ�شعيا ،ولك ّنه ال يعلمنا بعد
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الـ"لماذا" (�سبب) التقارب بين �أ�ش ال ّأول والكتاب ال ّأولي لـ �أ�ش الثاني .ما الذي جذب
الكتابي؟ �إ ّنه لممتع �أن
لحد دفعه �إلى هذا العمل
الكاتب في المقاالت حول قور�ش ٍّ
ّ
يكون انزالقًا بالن�سبة �إلى �أ�ش :3 :1 لم تعد عبارة "�شعبي"
نتلم�س � ّأن �أ�شّ 2-1 :40 
ّ
أي�ضا
�
أور�شليم
�
بخال�ص
الكاتب
اهتمام
يظهر
أور�شليم".
ل
"
بل
إ�سرائيل"
�
"
لكلمة
مرادفة
ً
أي�ضا انت�صار �صهيون�-أور�شليم
أي�ضا �آ  8و)10؛ �إ ّنه � ً
في نهاية كتابه (13 :66؛ �أنظر � ً
يكون ذروة �أ�ش الثالث (�أ�ش .)*62-60 والحال هذهّ � ،إن مجموعة الأقوال
الذي ّ
مرات على ذكر �صهيون�-أور�شليم:
حول قور�ش ت�أتي ثالث ّ
 -هي تتل ّقى (�أو عليها �أن تنقل) النب أ� ال�سعيد عن مجيء �إلهها (.)9 :40

 �سيعاد بنا�ؤها (�أ�ش)hû-yibnèh ‘îrî ،13 :45  �سوف ت�صبح م�أهولة ( ،)tûšābو�س ُترفع �أنقا�ضها (weḥorbôtèyāh 26 :44.)’aqômém

آني .لدينا الت�أكيد على
� ّإن هذا الجانب من ب�شارة �أ�ش الثاني هو الذي ظهر للكاتب ك� ّ
الن�ص ،مع الدافع �إلى �إعادة بناء الأ�سوار :ت�ستخدم �آيات �أ�ش12 :58 
ذلك في ّ
و 4 :61كلمة "�أنقا�ض" ( )ḥorbôtكما في �أ�ش26 :44 ؛ الكلمة نف�سها
دائما
أي�ضا
ُم
�ستخد َمة في  ،19 :49ولكن � ً
َ
ّ
وخا�صة في  3 :51و 9 :52مقرون ًة ً
�شدد العزيمة" ( .)niḥam 1 :40دون تكرار كلمة "�أنقا�ض"
"عزىّ ،
بالفعل ّ
أي�ضا في  ،16 :49ومن جديد بالترابط مع
( ،)ḥorbôtيعود �سبب الأ�سوار � ً
مقومات "التعزية"
"�شدد العزيمة" (�آ  .)niḥam 13يمكننا �إذًا �أن ّ
"عزى"ّ ،
ّ
نحدد ّ
المعلنة لأور�شليم في �أ�ش� :5-1 :40 إ ّنه عمل نحميا ،هو الذي �أعاد بناء
�أ�سوار المدينة (نح 4-1؛  ،)3 :7 - 1 :6و�إعادة الإعمار (نح 72-4 :7؛
2-1 :11؛ �أ�ش�" ،26 :44 سوف ت�صبحين م�أهولة").
كبيرا
�إذا كان هذا
ً
�صحيحا ،ف� ّإن م�ؤلّف "الكتاب الكبير" لأ�شعيا -الذي ُيدخل عد ًدا ً
من الموا ّد في �أق�سامه الثالثة_ هو معا�صر لنحميا .يرى فيه الرجل الذي �أر�س َل ْته العناية
ديموغرافي
�سيا�سي (�إعادة بناء الأ�سوار)،
ثالثي:
إلهية �إلى �أور�شليم بهدف ترميم
ال ّ
ّ
ّ
ّ
رجعة):
(�إعادة الت�أهيل بال�سكان)،
وديني (�إقرار بالخطايا و�أمانة ُم�س َت َ
ّ

�	-إعادة بناء �أ�سوار �أور�شليم (17-16 :49؛ 12 :58؛ 10 :60؛ 4 :61؛
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1 :26؛ 3 :27؛  )3 :51التي تعطي الأمان (9-6 :11؛ 6-2 :27؛ 6 :28
ن�سبيا (.)2-1 :52
و�16أ�17-أ؛ 3-1 :43؛  ،)15-14 :54وا�ستقال ًال
ًّ
مهددة وم�ست�ضعفة محور العالم (-10 :42
ت�صبح �صهيون التي كانت ت�شعر �أ ّنها ّ
12؛  11-1 :60و16-13؛ 3-2 :62؛ 10 :52؛ .)9 :61
ّ
بال�سكان والتي كان عندها ال�شعور باالنهيار ح ّتى الآن.
	�إعادة ت�أهيل المدينة"البقية" الذخيرة البائ�سة ل�صهيون
عدة موا�ضيع:
في �إطار هذا الإ�صالح نجد ّ
ّ
الما�ضية (9-8 :1؛  )3 :46هي موعودة بالخ�صوبة (،)32-31 :37
ّ
ال�سكان
بالمجد (3-2 :4؛  ،)5 :28وبالغنى والرخاء ()22-21 :7؛ يتكاثر
بطريقة مده�شة (2 :9؛ �22 :10أ؛ �19 :48أ؛ 21-18 :49؛ 3-1 :54؛
.)9-7 :66
الوفية"
أخالقي الذي بوا�سطته تعود �صهيون "المدينة
الديني وال
 التجديدّ
ّ
ّ
للأ�صول (26 :1؛ نح 11-5 :1؛ 19-1 :5؛ 40 :10 - 1 :8؛ 44 :12
 ّ � .)31 :13إن الخال�ص مرتبط بالتوبة (27 :1؛ 21-20 :10؛ 8-7 :17؛22-21 :30؛ 7-6 :31؛ 3 :40؛ 9-6 :55؛ 11-6 :58؛ )20 :59
ال�صم والعميان (18-17 :29؛ 5-3 :32؛ .)20-18 :42
المتم ّثلة ب�شفاء
ّ
لمدة طويلة ب�سبب خيانتها (25-18 :42؛ 22 :43
لقد بقيت �أور�شليم تعي�سة ّ
– 5 :44؛ 23-21 :44؛ *11-1 :48؛ �19-17 :48أ؛ 2-1 :50؛ :51
3-1؛  ،)9-6 :55لك ّنها تعترف اليوم ب�أخطائها (24 :42؛ 6-4 :53؛
15-12 :59؛ 6-4 :63؛ 2 :40؛ 1 :50؛ 1 :58؛ 4-1 :59؛ .)10 :63
إرادي� :إ ّنها،
عدة ن�صو�ص ّ
ن�شير �إلى � ّأن ّ
مما هي مجهود � ّ
تقدم التوبة كثمرة �أكثر ّ
بر�ؤيتها للغفران (24 :33ب؛ 28-22 :43؛ 22 :44؛ )19-14 :57
مجا ًنا (13 :45ب؛ 10-6 :48؛ 3 :52؛ � )2-1 :55سوف
الممنوح ّ
تغير �صهيون حياتها ( .)24-22 :29ولأ ّنه� ،أبعد من المنظور (27 :40؛
ّ
حب �شعبه (4 :43؛ 4-3 :46؛
14 :49؛  ،)3 :58لم يتوقّف يهوه � ً
أبدا عن ّ
16-15 :49؛ .)10-6 :54
هذا المنهج يقر�أه الم�ؤ ّلف في كتاب �أ�شعيا الثاني الذي ُح ِّرر قبل ٍ
تقريبا ،لك ّنه
قرن
ً
تجددها
يرى بداياته في �أ�شعيا ال ّأول الذي
يتحدث عن �سقوط �صهيون وعن �شروط ّ
ّ
الكتابين بوا�سطة �سل�سلة من الإ�ضافات ،من بينها
خا�صة  .)26-21 :1يجمع
(�إقر�أ
ّ
َ
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أخ�ص "المف�صل" �أ�ش 3-1 :40 و� .5إ ّنه ،في هذا ال�سياق ،يجب �أن نفهم �سبب
على ال ّ
أي�ضا �أن تح�صل (9 :42؛
"الأمور الأولى" التي ح�صلت و"الأمور الجديدة" التي ينبغي � ً
تخت�ص بتعا�سة �أور�شليم وهي معلنة في
19-18 :43؛ " :)3 :48الأمور الأولى"
ّ
ن�صر ،و"الأمور الجديدة" ينبغي
الف�صول  39-1وقد عا�شها اليهود ب�ألم منذ عهد نبوخذ ّ
د�شنه نحميا .ويبدو �أن الكاتب نف�سه قد �أدخل عد ًدا من
�أن ُت َح َّدد بعهد ال�سعادة الذي ّ
ّ
الإ�ضافات �إلى �أ�شعيا ال ّأول .لن�أخذ نماذج ثالثة:
ّ
الوفية" ( )26-21 :1ب�إ�ضافة �آ  27التي
 لقد ُ�شرح الت�شكي من ف�ساد "المدينة ّت�ستعير من هذا المقطع �سبب العدالة (في الآيتين  26و 27نجد كلمة )ṣèdèq
وتعلم ر�سالة الخال�ص ل�صهيون .ن�شير �إلى التوازي بين "�صهيون" و"الذين
ّ
الخط .20 :59
يعودون" (� )šābèyāhأو الذين يتوبون؛ �أنظر في هذا
النبوي حول الميثاق الذي ُ�أبرم مع ال�شيول والموت ()18-14 :28
 القولّ
قد ا�س ُت ِ
تتحدث عن "حجر الزاوية"
كمل في و�سطه بالآي َتين �16أ�17-أ ،التي
ّ
المو�ضوع من قبل يهوه في �صهيون ،مع هذا التعليق" :الذي ي�ؤمن لن يتزعزع".
كما يوحي به التوازي في مز  ،22 :118يم ّثل هذا الحجر دون ّ
�شك جماعة
�صهيون الم�ؤمنة
الم�ضطهدين في
و"الممتحنة" ( ،)boḥanكما هو حال الم�ؤمنين
َ
َ
أ�صلي كان يدين "هذا ال�شعب المتواجد في
مز  3 :17و .2 :26يبدو � ّأن القول ال ّ
تتحدث عن الو�ضع الذي ال يتزعزع
�أور�شليم" (�آ)14 .؛ الإ�ضافة ُت َ�ص َّحح عندما
ّ
لجماعة �صهيون .ن�شير �إلى تقارب �آ  17أ� مع .27 :1
يتوجه �أ�ش� 26-19 :30 إلى "�شعب �صهيون الذي ي�سكن �أور�شليم" (�آ ،)19
 ّقرر �أن يعفو عنه ،رغم خيانته (هذا مذكور في �آ .)17-12
ويعلن له � ّأن يهوه قد ّ
متجان�سا� ،سنالحظ ،لي�س فقط الهوت الغفران الذي
دائما
ح ّتى لو لم يكن التعبير ً
ً
أي�ضا نقاط ا ّت�صال عديدة مع الف�صول
هو من م�ؤلّف "الكتاب الكبير" لأ�شعيا ،بل � ً
( 66-40فلنقارن �آ �19أ مع 19 :65؛ و آ� 19ب مع � ،9 :58إلخ).
باخت�صار ،يبدو � ّأن "الكتاب الكبير" لأ�شعيا هو من و�ضع �شاهد على �إ�صالح
نحميا ،والذي يرى في هذا الحدث المنعطف الأكبر في تاريخ �أور�شليم .ح ّتى ي�ؤ ّلف
أي�ضا المجموعة
الكاتب كتابه ،ي�ستعيد �أ�شعيا ال ّأول ويغنيه ببع�ض الإ�ضافات ،وي�ستعيد � ً
الالهوتي
يتوج عمله بق�سم �آخر ()*66-56
ثم ّ
ة-ال�سيا�سية لأ�شعيا الثاني ويغنيه بوفرةّ .
ّ
ّ
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م�ستوحى من الف�صلين  1و .2ح ّتى الف�صل  ،62لدينا االنطباع � ّأن �أ�شعيا الثالث يتبع
ً
تطور �أفكار المقطع :5 :2 - 2 :1
خطوة خطوة ّ
	� ّإن  2 :57 - 9 :56يقابل  :3-2 :1الإبالغ عن خطيئة �إ�سرائيل الذي لي�سيهتمون بب�ؤ�س
عنده ال معرفة وال ذكاء قد انقلب ّ
�ضد الأعيان والوجهاء الذين ال ّ
البار.
ّ

"ذرية الأ�شرار" التي تكره اهلل هي مطابقة
	� ّإن  13-3 :57يقابل ّ � :4 :1إن خطيئة ّالوثنية من قبل الذين ال يلج�أون لإله �إ�سرائيل.
لممار�سات العبادة
ّ
ال�سيئة؛ يجيب الوعد
	� ّإن  20-14 :57يقابل  :7-5 :1بالرغم من �سيرة ال�شعب ّبال�شفاء على الجراح والأحزان التي ترمز �إلى �شقاء �إ�سرائيل.

	� ّإن  14-1 :58يقابل ّ � :20-10 :1إن عدم جواب اهلل على �شعائر �إ�سرائيل قدقُرئ كدعوة �إلى التوبة.
	� ّإن �15-1 :59أ يقابل  :23-21 :1لقد �أُطلق �ضالل "المدينة الم�ؤمنة" ثانيةعلى طريقة اال ّتهام وعلى طريقة الإقرار في الوقت نف�سه.
الن�صين� ،سخط
	� ّإن 15 :59ب 20-يقابل  :25-24 :1هذا الو�ضع يثير ،في ّيهوه الذي ي�سحق خ�صومه.
	� ّإن  62-60يقابل  :5-2 :2 + 27-26 :1لقد ُو ِّ�سع الوعد بالخال�ص المعطىحج ال�شعوب،
متنوعة (اال�سم الجديدّ ،
ل�صهيون من خالل ا�ستعادة عنا�صرة ّ
االفتداء ،النور)ّ .
ي�شكل هذا الق�سم ذروة الكتاب.
عدة من �أ�ش1 
ي�ستعيد ابتهال �أ�ش 11 :64 - 7 :63 هو � ً
أ�سا�سية ّ
أي�ضا �أ�سباب � ّ
موجهة �إلى يهوه من قبل �أبناء
وعلى ال ّ
أخ�ص من الآيتين  .3-2في الواقعّ � ،إن ال�صالة ّ
ويتو�سلون �إليه �أن يرحمهم
( )8 :63ينادون �أباهم (�16 :63أ و16ب؛ ،)7 :64
ّ
أي�ضا �إعادة العبارة "�شعبي"
بالرغم من �أخطائهم ( 10 :63و17؛ )8-4 :64؛ �أنظر � ً
المقد�س"18 :63 ،؛ و"�شعبك" ،)8 :64 ،وانظر
اي�ضا "�شعبك
(3 :1؛ 8 :63؛ �إقر�أ ً
ّ
أي�ضا �إعادة �سبب التعا�سة (�7 :1أ و7ب؛  .)šemāmāh 8 :64تتطابق �أور�شليم مع
� ً
دائما �أبنا�ؤها .بالن�سبة �إلى الوعود
المذنبين في �أ�ش ،1 وتطلب من اهلل �أن يرحم الذين هم ً
الم�صممة في  : 5-1 :2نحو
�ستكمل في الر�ؤية
التو�سل ،هي ُت
التي تجاوب على هذا
ّ
َ
َّ
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�أور�شليم ي ّتجه ( )2 :2ال�سالم ومجد الأمم (.)12 :66
أبدا! منذ بدايتهاُ ،ح ِّررت
هذا يبدو وك�أ ّنه ي�شير �إلى � ّأن �أ�شعيا ثال ًثا م�ستق ًّ
يوجد � ً
ال لم َ
أي�ضا لـ �أ�ش.39-1 
هذه الف�صول ( ،)66-56لي�س فقط ِت ًبعا لـ �أ�ش ،55-40 ولكن � ً
يكية التي بموجبها �أ�ش 66-65 قد يعر�ض
النظرية
وهكذا ،يجب التخ ّلي عن
ّ
ّ
الكال�س ّ
مخ�ص�ص لإطالة
أدبي،
َّ
نبي من حقبة العودة من ال�سبي :نحن ،بالأحرى� ،أمام �إنتاج � ّ
ر�سالة ّ
الر�سالة الموجودة في �أ�ش  ( (*55-1 ومرتبط بت�أليف "الكتاب الكبير" لأ�شعيا( (  .

	-5الإ�صدار الجديد للكتاب في عهد عزرا

لكن الت�أليف لم ِ
ينته بعد.
ي�أخذ "الكتاب الكبير" لأ�شعيا بنيته
النهائية في عهد نحمياّ ،
ّ
منذ هذه الفترة ،يمكننا االفترا�ض � ّأن �إعادة القراءات الالحقة لإنتاج "الكتاب الكبير"
�سوف تن ِّقح مجموعة الف�صول الـ .66
أمبراطورية
تهدد ال
في �سنة  ،398عندما ا�ستعادت الجارة م�صر ا�ستقاللها وبد�أت ّ
ّ
�صالحيات وا�سعة .يروي ال�سفر
الفار�سية� ،أر�سل �أرتح�ش�شتا الثاني عزرا �إلى �أور�شليم مع
ّ
ّ
إجباري
الذي يحمل ا�سمه (عز) عن �إ�صالحه للزيجات (عز  )10-9مع الإبعاد ال
ّ
تكن من ال�سامرة التي يعتبر عزرا ّ
�سكانها
للن�ساء "الغريبات"؛ ه�ؤالء الن�ساء ممكن �أن ّ
كوثنيين (عز ُ .)3-1 :4تق�صي ال�سلطة الجديدة ،على ما يبدو ،الأعيان الذين يحكمون
ّ
التحدث عن ثورة
تدي ًنا؛ يمكننا
ّ
البلد بروح نحميا ،وتعتمد على ال�شعب ال�صغير الأكثر ّ
ودينية .يطال التغيير الهيكل الذي ي�ستفيد من م�شاركة مجموعة كبيرة
اجتماعية
�سيا�سية،
ّ
ّ
ّ
أهم ّية جديدة لتقديم الذبائح والعبادة.
من الكهنة
ّ
والالويين ،الذين ،بدورهم� ،أعطوا � ّ
�ضريبي( (   .نعرف ذلك
ممولة بوا�سطة �إ�صالح
هذه المجموعة من الخطوات كانت َّ
ّ
ل ّأن تلك التغييرات لم تكن لتر�ضي الجميع؛ فلكي ير�ضى الم�شاك�سون ،دعاهم عزرا �إلى
االن�ضمام �إلى النظام الجديد ،وعمل على كتابة �أو �إعادة كتابة �أدب �شائع وكبير يحتوي
( (  للقيام بذلك ،قد يكون الكاتب ا�ستعمل �إحدى املجموعات القدمية.
( (  اال�ست�شهاد بنحميا وا�ضح يف َ : 12 :58من غريه ميكن ت�سميته "م�صلح الثغرات"؟

 (36) Cf. J. Vermeylen, « La réforme de Josias à l’ombre d’Esdras », Lumière et Vie
291 (2011) 49-61.
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النبوية( (   ،التي منها كتاب
على التوراة ،مجموعة ي�شوع-ملوك( (   ،وبع�ض الكتب
ّ
�أ�شعيا.
ٌ
�ضد م�س�ؤولي �أور�شليم �أو
� ّإن المبد�أ
�سهل :تتوافق االنتقادات التي قام بها الكاتب ّ
ٌ
لم�ستحيل
الإعالن عن تعا�ستهم مع النظام القديم؛ � ّأما الوعود فت�شير �إلى انت�صار عزرا.
الن�ص
غالبا على �أمور ب�سيطة ترتكز على ّ
هنا �إعطاء الئحة بهذه الإ�ضافات ،لأ ّنها تقت�صر ً
الموجود �أو ت�شرحه� .إليكم بع�ض النماذج:
رمزية :النحيب على �سقوط �أور�شليم (�أ�ش .)26-21 :1 في
هذا مقطع له قيمة
ّ
الإ�صدار ال�سابق بروح نحميا ،قد زيدت �آ  27التي تن�سب تجديد المدينة �إلى مجهود
أدبي (�آ � ،27إ�ستقامة ،عدالة) .يزيد الإ�صدار الجديد ،على ما يبدو� ،أربعة عنا�صر جديدة
� ّ
ّ
أي�ضا
(�آ 21ب23 ،ب�25 ،أ ،و.)28
الحكام القدامى قد ق ُِّدموا كقتلة (�آ 21ب) ،بل � ً
كخط�أة ،متخ ّلين عن اهلل( (  الذي �سوف ُيهلكهم ( آ� ُ .)28يظهِ ر الترويج من قبل عزرا
أي�ضا
الطبق َة الحاكم َة في النظام القديم لي�س فقط كطاغية على ال�ضعفاء (�آ 23ب) بل � ً
َ
دينية ،في وقت ُيجلّ
كَ َ
الهيكل والذبائح .لهذا ال�سبب �ضربها يهوه
النظام الجديد
ُ
ال ّ
(�آ �25أ) ،وهذا ما �سي�سمح لإ�سرائيل ب�أن تعود "المدينة الأمينة" ح�سب الأ�صول القديمة.
الكوني الذي يتالءم مع النظام
�سبب بلبلة النظام
ُيدخل الم�ؤ ّلف نف�سه في �أ�شَ 4 :40 
ّ
االجتماعي المف َت َعل من قبل عزرا:
ّ
 4كُ لُّ ٍ
فع،
واد َير َت ِ

نخ ِف�ض،
وكُ لُّ َج َب ٍل و َتلٍّ َي َ

عر َّ
الط ِ
�صير َ�سهالً.
والبار ُز ُيق ََّومَ ،
ريق َي ُ
وو ُ

أ�صلي (�إ�صدار من زمن نحميا �أ�ش 3-1 :40 و ،)5كان �صوت يدعو
في ّ
الن�ص ال ّ

 (37) Cf. J. Vermeylen, « Les deux ‘pentateuques’ d’Esdras », VT 62 (2012) 248-275.

قريبا).
( (  رج �( » J. Vermeylen, « La grande inversionسي�صدر ً
ٍ
كا�ستهداف للقادة
املوجه �إىل �إ�رسائيل يف �آ 4-2
( (  	� ّإن العبارة مقتب�سة من آ�  .4وهكذا ُيفهم اللوم َّ
غري الكفوئني الذين طردهم عزرا.
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( ( 
مما
الرب" ( آ�  ،)3وهذا يعني "العي�ش ح�سب �شريعة
�إلى "تمهيد طريق
ّ
ّ
الرب" ّ ،
ب�شر �أن يعاين مجد اهلل ( آ�  .)5في هذه المجموعة ال�صغيرة ،تبدو
كان �سي�سمح لكلّ ّ
�آ  4وك�أ ّنها عن�صر م�ضاف ي�شرح على الم�ستوى
العامودي (البارز� )mîšôr ،صورة
ّ
(قوم ،yašrû ،من جذر  yšrنف�سه) في �آ  ،3وك� ّأن ت�صميم يهوه
الطريق الم�ستقيمة ّ
كان ب�أن ُيخف�ض ما هو مرتفع ويرفع ما هو في الأ�سفل .بماذا ّ
يفكر الكاتب؟ � ّإن كلمة
النبوي حول "التاج كبرياء �سكارى �إفرائيم ،القائم
حتما �إلى القول
ّ
‘" ،géyواد" ،تعيد ً
على الوادي الخ�صب" (�أ�ش ،4-1 :28 هذه العبارة تح�ضر في الآيتين  1و� .)4إ ّنها
�صدى في
لتتمة الآية
الطبقة الحاكمة
المتكبرة في ال�سامرة التي �س ُترمى � ً
ً
أر�ضا (�آ ّ � .)2إن ّ
ّ
النبي حول �إذالل الكبرياء
الب�شري في �أ�ش ،17-12 :2 مع الجذر نف�سه ،’nś
ّ
خطبة ّ
"يرتفع" ( 12 :2و 13و ،)14الأ�سماء نف�سها" ،har ،جبل" ( )14 :2و،gib‘āh
"تلّ " ( ،)14 :2والفعل نف�سه " ،śāphalخف�ض"" ،هدم" ( 12 :2و .  ( ()17يعيدنا
وال�سيا�سية التي
االجتماعية
مو�ضوع الأودية المرتفعة والجبال المنخف�ضة �إلى الثورة
ّ
ّ
قادها عزرا.

لي�ست حالة �أ�ش 4 :40 فريدة .دون التعبير عن حركة ذات وجهين ،هناك مقاطع
تتحدث عن عمل يهوه حول
عديدة تبدو وك�أ ّنها قد ُو�ضعت من قبل الم�ؤلّف نف�سه
ّ
�سلبي (13-10 :13؛ 17-15 :42؛ 27 :44؛
الكوني �سواء بمعنى
النظام
ّ
ّ
إيجابي (7-5 :33؛ 20-18 :41؛ 20 :43؛ .)3 :51
2 :50ب� ،)3-أم بمعنى �
ّ
بالب�شرية :عقوبة الخارجين عن
ت�ضر
التحوالت
هذه
ّ
ّ
ّ
الكونية هي مقترنة با�ضطرابات ّ
القليلي الممار�سة) ،والذين
ال�شريعة ( rešā ‘îm ،11 :13ت�شير هذه اللفظة �إلى اليهود
ّ
يتميزون بغطر�ستهم ()gā’ôn، gé’ût ،11 :13؛ �شفاء الأعرج والأخر�س ()6 :35؛
ّ
الوثنيين ()17 :42؛ والخال�ص الممنوح ل�شعب اهلل ( .)20 :43في الخط
قمع
ّ
 (40) Cf. H. Simian Yofre, « Exodo en Deuteroisaías », Bib 61 (1980) 530-553, spéc.
p. 534-537.

وتتحدث بدون لب�س عن التوبة (رج� آ
حت�ضرّ �آ  14 :57 3التي ت�ستخدم العبارات نف�سها
ّ
يتحدث املقطع عن "خروج جديد".
 .)19 -15بالرغم ّمما كُ تب ،ال
ّ
أي�ضا يف الآيتني  9و 11اللتني ميكن �أن تكو َنا قد �أ�ضيف َتا يف عهد عزرا.
( (  يظهر الفعل � ً
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إلهي الذي
نف�سه ،تجدر الإ�شارة �إلى ّ
ن�صين ال ي�شيران �إلى الكون بل فقط �إلى العمل ال ّ
ثانوي للآية  )17يتعار�ض تمجيد يهوه مع تحقير
يعني الب�شر :في �أ�ش( 11 :2 تف�سير
ّ
العجرفة الإن�سانية؛ يتغ ّنى �أ�ش 6-5 :26 ب�سقوط ّ
�سكان المرتفعات والمدينة ال�شامخة
ّ
كلّ
الكوني ك�إطار �أو �صورة
االنقالب
يبدو
ة
مر
في
أرجلهم.
�
ب
الفقراء
التي �سيدو�سها
ّ
ّ
إن�سانية.
لتغيير الطبقات ال ّ

عدة �أنا�شيد للن�صر تحتفي بح�ضور يهوه في مدينته
ُتدخل مدر�سة عزرا في الكتاب ّ
المتكبرين وب�سلطة مع ّلم �أور�شليم الجديد6-1 :12 :؛ 5-1 :25
المقد�سة ،بهزيمة
ّ
ّ
و12-9؛ 6-1 :26؛ 13-10 :42؛ 23 :44؛ .22-20 :48
يعود �أ�ش 58 في الأ�سا�س �إلى الكتابة بروح نحميا ( آ�  12ت�شير �إلى ذلك)ّ � :إن ال�صوم
أخالقية الم�شاركة (�آ �3أ و-5
غذائي ،بل في �
الذي يروق ليهوه ال يقوم على ا ّتباع قانون
ّ
ّ
�9أ و 12-11و14ب) .م� ّؤ�س�س مدر�سة عزرا يفهم الخطبة بمعنى �إدانة النظام القديم
يتميز بعنفه (الآيتان 3ب ،)4-والأمر بمنا�صرة الم�ست�ضعف
(الآيتان  )2-1الذي ّ
(الآيتان 9ب ،)10-واحترام يوم ال�سبت (�آ 14-12ب) .بتعبير �آخرّ � ،إن ا ّتباع القوانين
مما يتوافق وعالم الهيكل.
اليوم ّ
تتقدم على الأخالقياّتّ ،

تتحدث عن �صناعة �أ�صنام غير قادرة على
يت�ضمن �أ�شعيا الثاني بع�ض الن�صو�ص التي
ّ
ّ
الخال�ص (20-16 :40؛ 7-6 :41؛ 20-9 :44؛ 20 :45ب؛ 7-5 :46؛
5 :48ب) .هناك مقاطع ت�شبهها ،وعدد �آخر ينتمي دون ّ
أدبية ذاتها،
�شك �إلى الطبقة ال ّ
نقع فيها على الموا�ضيع التالية:
-

تحقير �صانعي الأ�صنام ()17-16 :45

	�إنهيار بال ونبو ()2-1 :46-

للوثنيين ()25-24 :40
االنت�صار العابر
ّ

المجد الذي ال يتقا�سمه يهوه مع الأ�صنام ( 8 :42و.)11 :48

الوثنيين عن �إعالن الم�ستقبل ( 24-21 :41و29-26؛
 عجز �آلهةّ
12-9 :43؛ 8-6 :44؛ 25-21 :45؛ .)15-12 :47
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�ضد العرافة
عدة �إ�ضافات االهتمامات نف�سها :الجدل ّ
في �أ�شعيا ال ّأولُ ،تظهر ّ
( ،)23-19 :8وعبادة الأوثان ( 11 :2و� .)19-18سل�سلة �أخرى من الإ�ضافات
�ضد الأمم�( 19-15 :10 :أ�شور)؛
متعددة -تتع ّلق بالنبوءات ّ
نالحظ بينها روابط ّ( 23-22 :14بابل)؛ ( 30 :14فل�سطين)؛  9 :15و( 14-13 :16مو�آب)؛
( 17-16 :19م�صر)؛ ( 17-16 :21قيدار)؛ �( 25-24 :22إلياقيم)؛ -17 :23
ّ
تخت�ص ب�شعوب عديدة فقدت
المنظم لهذه الإ�ضافات ،التي
�( 18صور)ّ � .إن الطابع
ّ
كلّ ت�أثير في زمن الكاتبّ ،
الوثنية التي يم ّثلها
يدل على �أ ّنه ي�شير( (   ،في الحقيقة� ،إلى
ّ
يهودي (10 :26؛ 2 :31؛ 8-6 :32؛ -13 :33
بنظره "الملحدون" من �أ�صل
ّ
عدة ،م�ضافة �إلى �أ�شعيا الثالث� ،إلى الن�سخة
16؛ 22 :48؛  .)21 :57تعود عنا�صر ّ
ذاتها ،دون ّ
�شك؛ فنحن نجد فيها الإعالن عن الدينونة ال ّإلهية للملحدين (،)21 :57
وللوثنيين ( 7-6 :65و ،)15-11وللذين يمقتون الم�ؤمنين ( ،)6-5 :66ولأدوم
ّ
(.)6-1 :63

يني
 -6التحريرات الأخيرة للكتاب في العهد الهل ّ ّ

بعد عهد عزرا ،يبدو � ّأن كتاب �أ�شعيا لم يعد ما ّدة لإعادة قراءات �شاملة ،مع ذلك،
محددة في العهد اله ّليني.
عدة ّ
تل ّقى �إ�ضافات ّ
الوثنية
عدة ن�صو�ص ،مو ّزعة على الأق�سام الثالثة الكبرى للكتابّ � ،أن ال�شعوب
تعلن ّ
ّ
�ست�سبحه في �صهيون ،و�ستخ�ضع لإ�سرائيل2-1 :14 :؛ 7 :18؛
�ستهتدي �إلى يهوه،
ّ
أي�ضا ،6-5 :61
25-18 :19؛ 14 :45؛ 23-22 :49؛ 21-18 :66؛ �أنظر � ً
كذلك  8-6 :25و 8 :56حيث ال ذكر لم�س�ألة الت�س ّلط .يوجد ،بين هذه الن�صو�ص،
�ضد �أ�شور؛ تفرت�ض
( ( 
يحول �أ�ش 15 :10 ال�صور َة يف ( 9 :45التي تعود �إىل الن�رشة يف عهد نحميا) ّ
ّ
أي�ضا �إعالن دينونة مو�آب ()12-9 :25
�إعادة القراءة هذه � ّأن الكاتب يعرف �أ�شعيا الثاين� .أنظر � ً
و�أدوم ( 17-1 :34باملقارنة مع  6-1 :63الذي يو�ضع دون ّ
أدبي ذاته).
�شك يف امل�ستوى ال ّ
ان الكاتب
متاما يف �أ�ش 39-1 و ،55-40فهذا يعود قبل كلّ �شيء �إىل ّ
�إذا كانت العبارة خمتلفة ً
كان يعمل يف �أ�شعيا ال ّأول انطالقًا من ما ّدة ت�شتمل على عدد وفري من الأقوال حول الأمم ،يف
وقت كانت هذه الأقوال غري معروفة من �أ�شعيا الثاين.
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بع�ض الروابط؛ على �سبيل المثالّ � ،إن يربط 2-1 :14؛ 22 :49؛  20 :66بين توبة
أهم ّية
الوثنية
ال�شعوب
وتجمع يهود ال�شتات (�أنظر  .)8 :56عالوة على ذلك ،نالحظ ال ّ
ّ
ّ
المعطاة لم�صر (7 :18؛ 25-18 :19؛  )14 :45التي ُو�ضعت بموازاة �أ�شور .ي�سمح
أمبراطوريتان،
هذا الأمر بمعرفة تاريخ هذه الإ�ضافات� ،أال وهو الزمن الذي كانت فيه ال
ّ
وال�سلوقيون في �سوريا ،تتقا�سمان ال�شرق الأدنى .بما � ّأن الإ�صرار يقع
الالجين في م�صر
ّ
خا�صة على �إذعان م�صر ،فمن الأف�ضل �أن ّ
اليهودية
نفكر بالقرن الثالث ،حين كانت
ّ
ّ
أمبراطورية البطال�سة.
جزءا من �
ّ
ت�ؤلّف ً
ت�سجل مجموعة ثانية من الإ�ضافات في ّ
�ضد ال�سامرة:
خط المجادلة
العدوانية ّ
َّ
ّ
31-29 :1؛ 11-10 :17؛ 11-10 :27؛ 2 :28؛ 5 :57؛ 7-3 :65؛ 3 :66
و� .17إ ّنهم ،بدون ّ
حتما
�شك،
ّ
ال�سامريون الم ّتهمون بممار�سة عبادة الطبيعة المناق�ضة ً
لديانة يهوه.
ؤيوية؛ �أنظر
� ّإن �إعادة قراءة كتاب �أ�شعيا الأخيرة في القرن الثاني ُتدخل �إليه نظرة ر� ّ
خا�صة 16 :24ب و23-21؛ 19 :26؛ 1 :27؛ 12-11 :29؛ 12 :60ب
ّ
و20-19؛  16-15 :66و.22

الخاتمة
أدبية لكتاب �أ�شعيا هي ثمرة جهد غير منقطع من قراءة وتف�سير الم�ؤ ّلفات
� ّإن الق�صة ال ّ
مرة� ،أُعيد �إ�صدار الكتاب مع ملحقات
مرة بعد ّ
القديمة الموروثة عن الأجيال القديمةّ .
حيوية
مرة تظهر م�س�ألة
بهدف �إعطاء
ّ
ّ
�شرعية ل�سلطة متنازع حولها .من ناحية �أخرى ،كلّ ّ
قدما ت�ضيء الخبرة المكت�سبة .وهذه
في الجماعة الم�ؤمنة ،كانت قراءة الم�ؤلّفات الأكثر ً
متجددة .وهكذاّ � ،إن
النبي بطريقة
ّ
الخبرة ،كانت بدورها تدعو �إلى فهم مجموعة �أقوال ّ
الروحية ل�شعب
كتاب �أ�شعيا هو �شاهد على المباحثات والم�سائل التي واجهت المغامرة
ّ
عام ،من القرن الثامن ح ّتى القرن الثاني ق .م.؛ مع ذلك،
ثم لليهود ب�شكل ّ
يهوذا ،ومن ّ
مفتوحا.
باب البحث
يبقى هناك
ٌ
غمو�ض كبير؛ ويبقى ُ
ً
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ن�شيد العبد الرابع

تعريب الأب �أنطوان الأحمر
 (
دورا بار ًزا في الفكر
)12 :53-13 :52 كان لن�شيد العبد الرابع (�أ�ش
ً
الكري�ستولوجي في بدايات
المرجح �أن يكون ي�سوع قد قر�أ فيه
 ومن،  (الم�سيحية
ّ
ّ
ّ
 (
 لقد.  وهو الذي كان مو�ضوع بحوث ال تح�صى، ا�شتهر هذا الن�شيد ب�صعوبته.م�صيره

 (1)

 (2)

 (3)

Cet exposé reprend certains de ses éléments à une publication antérieure : J.
Vermeylen, « Isaïe 53 et le ralliement d’Éphraïm », dans I. Kottsieper et al.
(dir.), « Wer ist wie Du, Herr, unter den Göttern ? » FS O. Kaiser, Göttingen,
1994, pp. 342-354.
On sait que les lettres de Paul sont les documents chrétiens les plus anciens
que nous connaissons. Deux fois, il rapporte une tradition qui lui est encore
antérieure, et chaque fois il fait allusion au quatrième poème du Serviteur :
1 Co 11,23-25 parle de la Passion de Jésus à l’aide du verbe paradidonai, ce
qui renvoie à Is 53,6.12 ; 1 Co 15,3-4 déclare que Christ est « mort pour nos
péchés », ce qui correspond à Is 53,4-6.8.10-12. Voir à ce sujet P. Grelot, Les
poèmes du Serviteur (LecD, 103), Paris, 1981, pp. 140-145.
Voir en particulier : P. Beauchamp, « Lecture et relecture du quatrième chant
du Serviteur. D’Isaïe à Jean », dans J. Vermeylen (dir.), The Book of Isaiah
(BETL, 81), Louvain, 1989, pp. 325-355 ; R.E. Clements, « Isaiah 53 and the
Restoration of Israel », dans W.H. Bellinger Jr et W.R. Farmer (dir.), Jesus
and the Suffering Servant : Isaiah 53 and Christian Origins, Harrisburg, PA,
1989, pp. 39-54, repris dans Id., Jerusalem and the Nations. Studies in the
Book of Isaiah (HBM, 16), Sheffield, 2011, pp. 173-186 ; J.C. Bastiaens,
Interpretaties van Jesaja 53, Tilburg, 1993 ; Lytta Basset, Le pardon originel,
Genève, 1994, pp. 271-330 ; B. Janowski et P. Stuhlmacher (dir.), Der leidende
Gottesknecht. Jesaja 53 und seine Wirkungsgeschichte (FAT, 14), Tübingen,
1996 ; Coll., Le Serviteur souffrant (Isaïe 53) (CahÉvSuppl, 97), Paris, 1996 ;
B. Janowski, Stellvertretung. Alttestamentliche Studien zu einem theologischen
Grundbegriff (SBS, 165), Stuttgart, 1997, pp. 67-96 ; H.-J. Hermisson, « Das
vierte Gottesknechtslied im deuterojesajanischen Kontext », dans Id., Studien
zu Prophetie und Weisheit. Gesammelte Aufsätze (FAT, 23), Tübingen, 1998,
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:) قائمة مده�شة بالألغاز التي يحتويها المقطعDavid Clines(  (عر�ض دافيد كالينز
ِ  َمن هو العبدأي�ضا "خادم" �أو "عبد")؟ هل هو فرد
("عب ِْد" في
ً �  الذي يعني،العبرية
ّ
�أم جماعة؟

رمزي(  ؟
الق�صة �سيرة حياة �أم و�صف
ّ
ّ  ما حقيقة �آالمه؟ هل �أال ينبغي،مرة �أخرى
ّ )؟10  ويقوم من الموت (�آ،)9-8  هل يموت العبد (�آالرمزية؟
�أخذ م�س�ألة الموت والحياة الجديدة من الناحية
ّ

 هل هم:تعددت الأجوبة على هذا ال�س�ؤال
ّ ؟٦-١  َمن المق�صود بالـ"نحن" في �آ-

 (4)
 (5)

pp. 220-240 ; J.M. Vincent, Das Auge hört. Die Erfahrbarkeit Gottes im Alten
Testament (BThSt, 34), Neukirchen-Vluyn, 1998, pp. 61-97 ; R. Meynet, « Le
quatrième chant du serviteur. Is 52,13–53,12 », dans Gregorianum 80 (1999),
pp. 407-440 ; A. Schenker, Knecht und Lamm Gottes (Jesaja 53). Übernahme
von Schuld im Horizont der Gottesknechtslieder (SBS, 190), Stuttgart, 2001, pp.
109-122 ; Z. Kustar, Durch seine Wunden sind wir Geheilt. Eine Untersuchung
zur Metaphorik von Israels Krankheit und Heilung im Jesajabuch (BWANT,
154), Stuttgart, 2002, pp. 160-204 ; A. Schenker, Douceur de Dieu et violence
des hommes. Le quatrième chant du serviteur de Dieu (Connaître la Bible, 29),
Bruxelles, 2002 ; J.W. Adams, The Performative Nature and Function of Isaiah
40–55 (LHBOTS, 448), New York-Londres, 2006, pp. 173-209 ; R. Heskett,
Messianism within the Scriptural Scrolls of Isaiah (LBHOTS, 456), New YorkLondres, 2007, pp. 133-224 ; P. Martin de Viviés, « Le deutéro-Isaïe (9) », dans
Esprit et Vie 117/179 (2007), pp. 10-17 ; F. Hägglund, Isaiah 53 in the Light of
Homecoming after Exile (FAT II,31), Tübingen, 2008 ; E. Blum, « Der leidende
Gottesknecht von Jes 53. Eine kompositionelle Deutung », dans S. Gehring et
S. Seiler (dir.), Gottes Wahrnehmungen. FS H. Utzschneider, Stuttgart, 2009,
pp. 138-159 ; Marta García Fernàndez, « Consolad, consolad a mi pueblo ».
El tema de la consolación en Deuteroisaías (AnBibl, 181), Rome, 2010, pp.
235-292 ; U. Berges, « Das vierte Lied vom Gottesknecht (Jesaja 52,13–
53,12). Überlegungen zur aktuellen Debatte um die Symbolik des Kreuzes aus
attestamentlicher Perspektive », dans ZKTh 133 (2011), pp. 159-174 ; Kristin
Joachimsen, Identities in Transition. The Pursuit of Isa. 52:13–53:12 (VTSuppl,
142), Leiden-Boston, 2011.
D.J.A. Clines, I, He, We and They. A Literary Approach to Isaiah 53 (JSOTS, 1),
Sheffield, 1976, pp. 25-33
Il pourrait utiliser le langage traditionnel des Psaumes, par exemple.
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غير هذا
ّ  �أم �إ�سرائيل؟ ولماذا، �أم تالميذ العبد،)15 :52 ال�شعوب والملوك (رج
)؟4 �غير) ر�أيه في العبد ( آ
ّ الـ"نحن" (يبدو �أ ّنه

 �أم،وثنيون
ّ ؟ هل هم12-11 :53 و15-13 :52  من هم "الكثيرون" فيدائما على "الكثيرون" ذاتهم؟
ً وثنيون ويهود؟ هل الكالم
ّ  �أم،يهود ال�شتات

 (ا�ضطهاد7 ،3 :53 ؤلم العبد)؟ وكيف نوفّق بين
َ ألم العبد
ّ �(من ي
ُّ � َمن وراء ت (العبد يجلب الألم12-ب11 (يهوه ي�ضرب العبد) و10 ،6 ،4 الب�شر له) مع �آ
لنف�سه)؟
�أ؛9-1 :49 ؛9-1 :42(  ُتطرح �أ�سئلة م�شابهة في �ش�أن الأنا�شيد الأربعة،في الحقيقة
 ما هو مداهم بالتحديد؟ هل يجب عزلهم:  ()12 :53 – 13 :52 ؛11-4 :50
/؟ ما عالقتهم بما ورد في �ش�أن العبد �إ�سرائيل٥٥  (-٤٠ الن�ص في الف�صول
ّ عن �سياق
)؟ من كتب هذه الن�صو�ص؟20 :48 ؛4 :45 ؛21 ،2 ،1 :44 ؛9 ،8 :41( يعقوب
هل تتك ّلم الأنا�شيد الأربعة ك ّلها على ال�شخ�ص نف�سه؟ هل هذا الأخير مجموعة(  �أم
، مو�سى،تاريخية (كما اعتقد البع�ض
�شخ�صية
 هل الفرد هو،الفر�ضية الثانية
فرد؟ وفي
ّ
ّ
ّ
 �أم �أ�شعيا،)... قور�ش، زوروبابل، �ش�شب�صر،�صدقيا
 الملك، �إرميا والملك يواكيم،داود
ّ
 (6)
 (7)
 (8)

Pour un état de la question, voir H. Haag, Der Gottesknecht bei Deuterojesaja
(Erträge der Forschung, 233), Darmstadt, 1985.
Telle était la thèse, souvent reprise, de B. Duhm, Das Buch Jesaja (HK III/1),
Göttingen, 1892 (2e éd., 1902, xiii.xviii).
S’agirait-il d’Israël, comme le suggèrent Is 41,8-9 et d’autres passages d’Is
40–55 ? Cette hypothèse ne permet pas d’expliquer comment le Serviteur peut
avoir à remplir une mission vis-à-vis de ce même Israël (49,5). En conséquence
J. Coppens, « Le serviteur de Yahvé, personnification de Sion-Jérusalem en tant
que centre cultuel des rapatriés », dans ETL 52 (1976), pp. 344-346, P. Ternant,
Le Christ est mort pour tous. Du serviteur Israël au serviteur Jésus, Paris, 1993,
p. 85, ou A. Laato, The Servant of YHWH and Cyrus. A Reinterpretation of the
Exilic Messianic Programme in Isaiah 40–55 (CBOTS, 35), Stockholm, 1992,
p. 163, préfèrent parler d’un « Israël idéal » ou « fervent ». Pour Bastiaens,
Interpretaties van Jesaja 53, p. 93, le Serviteur serait une « personnalité corpo
rative » : les textes viseraient un personnage déterminé, mais représentatif de
tout le peuple ; nous nous trouverions à mi-chemin entre les interprétations
collectives et les lectures individuelles.
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 ( (
 (
هوية العبد مق�صود؟( (  ؟ الكلّ يعلم
ّ  �أم الم�سيح الآتي؟ ؟ هل الغمو�ض حول،الثاني
.كم هي كثيرة التف�سيرات

 مع الإ�شارة �إلى بع�ض،المقد�س
الن�ص كما هو في الكتاب
هيكلية
لنبد أ� بر�سم
ّ
ّ
ّ
 � ّأما المرحلة الثالثة من. �سنرى بعدها � ّأن الن�شيد كُ تب على دفعتين.المهمة
المقابالت
ّ
 �سنحاول تو�ضيح ما، عندها.أدبي �أو�سع
ّ �  ف�ستركّ ز على �إدراج الن�شيد في �إطار،البحث
.الكري�ستولوجي للن�شيد
 وننهي بم�س�ألة التف�سير،يعبر عنه
�أراد كلّ من
َ
ّ الكاتبين �أن
ّ

الن�ص وال�شخ�صيّات فيه
ّ  هيكليّة.١

قدمها كلود
تعددت
ّ  �أبرزها تلك التي،الهيكليات المقترحة في الأبحاث الأخيرة
ّ
ّ
:عدة
ّ )( (  وهي تلقي ال�ضوء على مقابالتClaude Lichtert( لي�شترت
وي َت�سامى ِج ًّدا
َ وير َت ِف ُع
َ  ُه َوذا َع ْبدي ُي َوفَّق َي َتعالى.13
َ نظ ُره َم
َ  هكذا لم َي ُع ْد َم،َثيرين ذ ُِعروا في �ش�أ ِن َك
 و�صور ُته،نظ َر ِ�إ ْن�سان
َ  كما �أَ َّن ك.14
�صور َة َبني �آ َدم
َ
َ ِ أ،ْواههم
ُ الم
خبروا
ُ  هكذا َتن َت ِف.15
َ لوك �أَف
َ َ و�أ،�ض �أُ َم ٌم كَثيرة
ُ مامه َي ُ�س ُّد
َ ل َّنهم َر�أَوا ما لم ُي
�سمعوا ِبه
َ ،ِبه
َ وعاينوا ما لم َي
الر ّب؟
ُ  و ِل َمن كُ ِ�ش َفت ِذ،َم ِن ا َّلذي � َآم َن ِبما َ�س ِم َع ِم َّنا
َّ راع

 (9)

Voir par exemple A.R. Ceresko, « The Rhetorical Strategy of the Fourth Servant
Song (Isaiah 52:13–53:12) : Poetry and the Exodus-New Exodus », dans CBQ
56 (1994), pp. 42-55 ; Hermisson, « Das Vierte Gottes-knechtslied », pp. 22-25.
 (10) Telle est l’hypothèse traditionnelle.
 (11) Clines, I, He, We and They. Voir dans le même sens Lytta Basset, Le pardon
originel. De l’abîme du mal au pouvoir de pardonner, Genève, 1994, pp. 290294 : dans la succession des poèmes du Serviteur, on passe insensiblement du
collectif à l’individuel ; cependant il est essentiel que l’énigme reste ouverte, car
c’est elle qui oblige à creuser le sens.
 (12) C. Lichtert, Étude du quatrième poème du Serviteur Is 52,13–53,12. Analyse
rhétorique, diss. P.U. Gregoriana, Roma, 1996, p. 57 ; la traduction est la sienne,
avec quelques modifications. Bastiaens, Interpretaties van Jesaja 53, pp. 37-39,
propose un plan semblable. Voir aussi Ceresko, « The Rhetorical Strategy », pp.
50-54, qui souligne la construction concentrique de l’ensemble, avec le v. 5b
pour milieu.
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ر�ض ِ
هاء ف َن ُ
نظ َر إِ� َليه،
قاح َلة ،ال
�صل ِمن َ�أ ٍ
مامه ،وك�،أَ ٍ
 .2ف�إِ َّنه َن َب َت كـف َْر ٍع �أَ َ
�صور َة َله وال َب َ
َ
وال َم َ
نظ َر ف َن�ش َتهِ َيه
روك ِم َن ال َّنا�سَ ،ر ُج ُل �أَ
ف ِبالأَ َلمِ ،
وم ْت ٌ
وجاع وعارِ ٌ
وم ُ
الوج ُه
ٍ
ُ .3مز َد ًرى َ
ثل َمن ُي�س َت ُر َ
( ( 
عب�أْ ِبه
عنه ُ ،مز َد ًرى فلَم َن َ
 .4لقَد َح َم َل هو �آال ََمنا ،واح َت َم َل �أَ
روبا ِم َن ا ِ
وم َذ َّل ً
ال
َ
وجاعناَ ،
�صاباَ ،م ْ�ض ً
فح ِ�س ْبناه ُم ً
هلل ُ
و�س ِح َق ِب َ�س َب ِب � ِ
آثامنا
ُ .5ط ِع َن ِب َ�س َب ِب َمعا�صيناُ ،
وبج ِ
جل َ�س ِ
َن َز َل ِبه ِ
رحه ُ�شفينا
قاب ِمن َ�أ ِ
الع ُ
المناُ ،

مال �إِلى َط ِ
 .6كُ ُّلنا َ�ض َل ْلنا كال َغ َنم ،كُ لُّ ِ
واح ٍد َ
ِثم كُ ِّلنا
الر ُّب ع َليه �إ َ
ريقه ،ف�أَلقى َّ
.7ع ِ
فاه
َ�سو ٍة ف َت َ
ُ
وا�ضع ولم َيف َت ْح ُ
وم َل ِبق َ
عج ٍة ِ
فاه
كـح َم ٍل َ
ذين َي ُج ُّزو َنها ،ولم َيف َت ْح ُ
�صام َت ٍة َ�أ َ
�سيق �إِلى الذَّ ْب ِح ،كـ َن َ
َ
مام ا َّل َ
 .8بالإِكْ ِ
َ�ضاء ُ�أ ِخ َذ
راه و ِبالق َ
فمن ُي َف ِّك ُر في َم�صيرِ ه؟ ِ
ر�ض الأَ ْحياء
قد انق ََط َع ِمن �أَ ِ
َ

( ( 
و ِب َ�س َب ِب َم ِ
الموت
ع�ص َي ِة َ�ش ْعبي
ُ�ضرِ َب ح َّتى َ
ريحه مع ا َ
لأغ ِنياء
َبره مع الأَ ْ�شرارَ ،
و�ض ُ
ُ .9
فج ِع َل ق ُ
يوج ْد في ِ
فمه َم ْكر
مع �أَ َّنه لم َي�ص َنع ُعن ًفا ،ولم َ
َ
مر َ�ضه
والر ُّب َر ِ�ض َي �أَن َي َ
َّ .10
�سح َق ذاك ا َّلذي �أ َ

َبيح َة
ف�سه ذ َ
ف�إِذا ق ََّر َبت َن ُ

( ( 

�إ ٍِثم َيرى ذ ُِّر ًّي ًة و َت ُ
طول �أَ َّي ُامه

 (13) Le TM et la LXX proposent ‘ammî, « mon peuple », tandis que le grand
manuscrit d’Isaïe trouvée à Qumrân (1QIsa) lit ‘ammô, « son peuple ». Les
commentateurs sont partagés entre les deux lectures.
 (14) Le TM et la LXX proposent ‘ammî, « mon peuple », tandis que le grand
manuscrit d’Isaïe trouvée à Qumrân (1QIsa) lit ‘ammô, « son peuple ». Les
commentateurs sont partagés entre les deux lectures.
 (15) La forme tāśîm (2e pers. ou 3e pers. fém. sing. de l’imparfait kal du verbe śîm,
« poser ») ne s’accorde pas avec le masculin nāphšô. La solution la plus simple
consiste à lire le masculin yāśîm, avec W.A.M. Beuken, Jesaja deel IIb (De
Prediking van het Oude Testament), Nijkerk, 1983, pp. 190-191.
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نج ُح عن يَ ِده
َ الر ِّب َي
َّ ورِ �ضى

�شب ُع ِبع ِلمه
َ ناء َن ْف ِ�سه يَرى ال ُّنور
َ  ِب َ�س َب ِب َع.11
َ وي
َ البار
آثامهم
َ ُي َب ِّر ُر َع ْب
َ � الكثيرين وهو َيح َت ِم ُل
ُّ دي

َ جع ُل َله
 وغَ نيم ًة مع الأَ ِع َّزاء،الع َظماء
ُ ين
َ �صيبا َب
َ َ ف ِلذلك �أ.12
ً (الكثيرين) َن
َِ أ
ِ ُ و�أ،لموت
الع�صاة
ُ ح�ص َي مع
َ ل َّنه �أَ�س َل َم َن ْف َ�سه ِل

َ وهو َح َم َل َخطايا
و�ش َف َع في َمعا�صيهم
َ ،الكثيرين

 ( (

ِ menorah
البيبلية
ور ْه" تلك التي لكثير من الن�صو�ص
َ "م ُن/
ّ

الهيكلية ب�شكل
ت�شبه
ّ

 ( (

 (16) En suivant 1QIsa et la LXX ; le TM propose : « pour des révoltes ».
 (17) Cette proposition me paraît préférable à celle de A. Wénin, « Le poème dit du
‘Serviteur souffrant’ (Is 52,13–53,12). Proposition de lecture », dans La Foi et
le Temps 24 (1994), pp. 493-507, spéc. p. 496, repris dans Id., « Le Serviteur
souffrant dans le Premier Testament », p. 14. Le poème serait structuré en quatre
parties déterminées par les locuteurs :
A Le Seigneur annonce la victoire d’un Serviteur méprisé qui étonnera tout le
monde (52,13-15)
B Le peuple est surpris et reconnaît que le Serviteur est juste et que lui-même est
pécheur (53,1-6)
B’ Le prophète reprend et médite sur la mort du Serviteur, puis prie Dieu pour qu’il
l’agrée (57,7-10)
A’ Le Seigneur répond à la prière : au-delà de la souffrance, le Serviteur sera
comblé et sa médiation agréée (53,11-12).
La correspondance entre A et A’ ne fait aucune difficulté. En revanche,
l’attribution de 53,1-6 (B) et 7-10 (B’) à deux locuteurs différents n’est fondée
que sur un argument négatif : l’absence de la forme « nous », si importante aux
vv. 1-6, à partir du v. 7. En réalité, rien n’impose un changement de locuteur.
Deux détails de la proposition de Lichtert peuvent cependant être discutés,
sans pour autant faire obstacle à l’ensemble : la liaison du v. 7aα au v. 6 et
l’appartenance du v. 11aα au discours divin qui forme le cadre extérieur. En
effet, le v. 6 emploie encore le « nous », mais non le v. 7 ; d’ailleurs le v. 7 paraît
former une unité, avec l’inclusion de la même formule « et il n’ouvre pas sa
bouche » dans la première et la dernière phrase. À partir du v. 11aß, c’est Yhwh
qui prend la parole, alors qu’il est mentionné à la troisième personne au v. 10,
mais rien n’indique dans le texte que le changement de locuteur s’effectue déjà
au début du v. 11. La correspondance des verbes « voir » en 52,15 et 53,11 ne
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الأخرى .محورها �آ 5ب حيث الإعالن عن ال�سالم وال�شفاء اللذين ح�صل عليهما
الـ"نحن" بف�ضل العبد.
يتحدث
مع بول بو�شان (  ( ()Paul Beauchampنلحظ �صو َتين� :صوت يهوه الذي ّ
و�صوت لـ"نحن" -غام�ض -يروي عالقته
عن عبده ( 15-13 :52و� :53أ،)b
ٌ
بـ"هو" (�11-2 :53أ ،)aويت�ساءل حول تل ّقي الخبر المعلن ( .)1 :53نتوقّف � ّأو ًال
يتحدث عنها الـ"نحن".
المحوري ،تلك التي
ال�شخ�صيات في الق�سم
عند
ّ
ّ
ّ

 الـ"هو" (�أي العبد) الآتي من االر�ض القاحلة ( ،)2 :53والم�سحوق بالمحنة ( آ�ُ ،)7-3حكم عليه وانقطع من �أر�ض الأحياء (�آ )8؛ ُو�ضع في القبر (�آ  ،)9لكن
"على يده" تنجح م�شيئة يهوه (�آ  .)10هناك مقابلة بين "ذراع" يهوه (�آ  )1وبين
"يده" (�آ .)10
يتحدث عن ارتداده ،من
الرئي�سية في الرواية هي الـ"نحن" ،الذي
ال�شخ�صية
ّ
ّ
ّ
حين كان يحكم على الـ"هو" بناء على مظهره (�آ  )3-2ح ّتى الإقرار ب�أ ّنه ُ�شفي
ب�آالم هذا الأخير (�آ  .)6-5على ماذا (يحتوي) ينطوي هذا ال�شفاء؟ توحي آ�
لم �شمل مرتبط "بال�سالم" في آ�  .٥بعد �آ  ٦يحتجب الـ"نحن" ،لكن قد
 ٦ب�أ ّنه ُّ
يكون هو نف�سه الذي يكمل الحديث ح ّتى �آ .١٠
 ح�سب �شهادة الـ"نحن" ،كلّ ما ح�صل له كما لـ"هو" ،هو عمل يهوه ( آ� ،4م�ضروبا"
تطو ًرا في الموقف" :ح�سبناه
6؛ رج � ً
ً
أي�ضا �آ  .)10مع ذلك ،نالحظ ّ
أخيرا ،ال تنطوي
(�آ 4ب)ّ ،
لكن "�آثامنا نحن" هي التي "�ألقاها يهوه عليه" (�آ )6؛ � ً
ذريّة ( آ� .)10
إلهية فقط على �سحقه بالألم� ،إذ حكمت � ً
أي�ضا ب�إعطائه ّ
الم�شيئة ال ّ

peut fournir un argument décisif : on trouve déjà la même forme « il verra »,
avec le même sujet, au v. 10, alors que 52,15 utilise le verbe à propos des nations
et des rois. Avec ces correctifs on aurait une structure correspondant exactement
à celle proposée par L. Ruppert, « ‘Mein Knecht, der gerechte, macht die Vielen
gerecht, und ihre Verschundungen – er trägt sie’ (Jes 53,11). Universales Heil
durch das stellvertretende Strafleiden des Gottesknechtes ? », dans BZ n.s. 40
(1996), pp. 1-17, pp. 3-4.
 (18) Beauchamp, « Lecture et relecture », pp. 326-338.
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الن الـ"نحن"
أخيرا
الن�ص :وهي من ُيع َلن لها الخبرّ ،
�شخ�صية رابعة في ّ
ّ
 هناك � ًمب�ش ًرا (.)1 :53
مما ح�صل لـ"هو" ي�صبح ّ
الم�ستفيد (فعل/عمل) ّ

يتحدث .الق�سم ال ّأول ()15-13 :53
بالن�ص ،يهوه هو الذي
في الإطار المحيط
ّ
ّ
المحوري؛ وقد اخ ُت�صر هنا ب�أ�سطر معدودة ّ
(ذل
يك�شف م�صدر الخبر المع َلن في الق�سم
ّ
المتفرجين الكثيرين
القوية في �أو�ساط
وارتفاع "مده�ش" للعبد)؛ يثير هذا الخبر الده�شة ّ
ّ
والنافذين ("الملوك") ،وهي �صورة تبرز درجة التغيير الحا�صلّ � .أما الق�سم الأخير (:53
تحول �آخر .ذاك الذي �أحدثه العبد في �أو�ساط الكثيرين الذين
�11أ ،)12-bفيتك ّلم على ّ
"بررهم" .كالم مقت�ضبّ � ،أما تفا�صيله ف�أُعطيت �ضمن �شهادة الـ"نحن".
ّ

وفي المحور يوجد �إعالن مفاده � ّأن "جزاء �سالمنا ،عليه ،وبجراحه �شفينا ،نحن".
مبنية على الت�ضا ّد بين "به" و"لأجلنا نحن" ،وبين "الجزاء (الذي ُيلقى عليه)"
هذه الجملة ّ
و"�سالمنا" ،بين "جراحه" و"�شفينا" .يخت�صر ذلك اعتراف الـ"نحن"؛ فال�ضحية �أخذت
طبيعيا على المذنب ،وهذا الأخير يحظى بال�سالم
على عاتقها الم�صير الذي ُيلقى
ًّ
مبدئيا للبريء.
الموعود به
ًّ

الن�ص ،محوره ووحدته الكتابيّة
� .٢إطار ّ

إلهيين ( 15-13 :52و 11 :53أ�
لقد �سبق و�أبرزت المقابلة بين الحدي َثين ال َّ
َ ،)12-b
اللذين ينفردان بذكر العبد و"الكثيرين" .وحدة هذا الإطار مع الحديث
المحوري توفّرها �صالت �أخرى:
ّ
المحوري
 كلمة " َن ْف ُ�شو" ،nāphšô/وترجمتها هنا "�شخ�صه" ،ترد في الق�سمّ
( )10 :53وفي الإطار (�11 :53أ.)12-a
إلهي (14 :52ب) والحديث في �صيغة الـ"نحن" ()2 :53
 الحديث ال ّْ
("تو َء ْر"/
و"�شكل"
("م ْر� ْآه")mar’èh/
ي�ستعمالن الكلمات نف�سها "مظهر" َ
ُ
 )to’arللتعبير عن الفكرة نف�سها ،ومفادها � ّأن العبد لم يعد له مظهر الب�شر.
لكن 14 :52ب تذهب �أبعد في الو�صف الوارد في 2 :53؛ فمن مظهر يراه
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مفتقرا �إلى الجمال� ،أ�صبح الكالم على مظهر لي�س كبني الب�شر( (  .
الـ"نحن"
ً

المحوري) من
إلهي) و( 1 :53الق�سم
ّ
 هناك مقابلة بين ( 15 :52الحديث ال ّ"�س ِم َع" .نرى هنا انتقا ًال
خالل فكرة الده�شة وا�ستعمال الفعل ’َ šāma
�"/ش َم ْع"َ ،
تو�سيعا؛ ففي  15 :52هي "الأمم الكثيرة" التي
تكرارا �أو
في الحديث ولي�س
ً
ً
( ( 
عمن
ت�شاهد غير ما �سمعته ،بينما في  1 :53الـ"نحن" هو الذي يت�ساءل ّ
�صدق ما �سمع به� .إ�ضافة �إلى ذلك ،تغيير الأمم ر�أيها لدى م�شاهدتها ارتفاع
ّ
فيعدل ر�أيه في وقت ال يزال
العبد غير المتوقّع ()15-14 :52؛ � ّأما الـ"نحن"ّ ،
أخيرا ،ترى
فيه العبد
محتقرا ولم ّ
يتم بعد ارتفاعه (رج 10 :53ب�11-أً � .)a
ً
مما
"�سيئة" �إذ � ّأن الملوك
ّ
"ي�سدون �أفواههم"ّ ،
 15 :52في هذه ال�صورة مفاج�أة ّ
ّ
يدل على هزيمتهم.
المحوري) و12 :53
 انتقال م�شابه في الحديث نجده بين ( 4 :53الق�سمّ
"ه ْو َن َ�س�أْ"،hû’ nāśā‘/
إلهي) ،من خالل ا�ستعمال العبارة نف�سها ُ
(الحديث ال ّ
"ه َو َح َمل"؛ ففي الحالة الأولى ،يحمل الرجل المت�أ ّلم �أوجاع الـ"نحن"
ُ
�أي العقاب الذي ا�ستح ّقه هذا الأخير بخطيئته (رج آ� 4ب)6-؛ وفي الحالة
يم" .rabbîm/هذا ما يوحي بتطابق
الثانية ،يحمل العبد خطيئة "الكثيرين"َ ،
"ر ِّب ْ
الـ"نحن" مع "الكثيرين"� ،أي الأمم والملوك (.)15 :52
"تعر�ض
 انتقال ثالث في الحديث يتع ّلق بالفعل "ف ََج ْع ِهي"" ،pāga‘ hi/لم�سه"ّ ،له"؛ ففي  6 :53يلقي يهوه على العبد �إثم الـ"نحن"؛ � ّأما في �آ  ،12فتنقلب
مبني
الأدوار �إذ � ّأن العبد ّ
يتلم�س يهوه مت�ش ّف ًعا لأجل جالّديه .ن�شير �إلى � ّأن الفعل ّ
تارة على "بـ" be/والمفعول (�آ  ،)٦وتارة �أخرى على "لـ"�( le/آ .)١٢
ي�سد الملوك �أفواههم لدى
حد ماّ :
 ل�صورة الفم ثالث ا�ستعماالت مختلفة �إلى ّ (19) Ce thème réapparaît dans le Ps 22,7.
 (20) Voir Jb 5,16 ; Ps 107,42. La phrase peut être rapprochée de l’expression « mettre
la main sur la bouche », qui exprime la honte et l’aveu d’avoir mal parlé ; voir
B. Couroyer, « ‘Mettre sa main sur sa bouche’ en Égypte et dans la Bible », dans
RB 67 (1960), pp. 197-209.
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ر�ؤيتهم ما ح�صل للعبد ()15 :52؛ يت�ألّم العبد من دون �أن يفتح فاه (7 :53؛
غ�ش (.)9 :53
أخيرا ،لم يكن في فم العبد ّ
رج )2 :42؛ � ً

�صورا ولغة بع�ضها م�شترك ،لك ّننا
المحوري
الن�ص وق�سمه
ّ
ي�ستعمل كلّ من �إطار ّ
ً
تقريبا � ّإما �صياغة مختلفة ،و� ّإما انتقا ًال في الحديث� ،أو مزايدة في
مرة
ً
نالحظ في كلّ ّ
تقريبا �سائر الدرا�سات� ،إلى االعتقاد ب� ّأن
الكالم .تقود هذه الظواهر ،خالفًا لما افتر�ضته ً
المقطع ال ّ
جديدا
تف�سيرا
يقدم
ً
الن�ص ّ
ي�شكل وحدة متجان�سة .بكالم �أدقّ  ،يبدو � ّأن �إطار ّ
ً
المحوري.
لما ورد في الق�سم
ّ

الخارجي .هل هذا الق�سم
مميز عن الإطار
تحدثت ح ّتى الآن عن "ق�سم
ّ
ّ
محوري" ّ
ّ
ّ
ثم تحتجب ابتداء من �آ  ،٧لتترك
ي�شكل وحدة؟ تهيمن �صيغة المتك ّلم الجمع في �آ ّ ،٦-١
المكان للـ"هو"� ،أي للرجل المت�أ ّلم .وي�ستعيد يهوه الكالم في �آ "( 11عبدي")ُ ،فيطرح
عمن
يتكلم من �آ  ٧ح ّتى �آ �11( ١٠أ .)aمن الوا�ضح �أ ّنه لي�س العبد نف�سه ،ل ّأن
ال�س�ؤال ّ
ّ
الن�ص ي�شير �إليه ب�صيغة الغائب .ولي�س يهوه ،الذي هو الفاعل في كل َتي الجملتين في آ� .١٠
ّ
الحل
الطبيعي �إذًا هو في اعتبار ما ورد في �آ �11(١٠-٧أ )aتكملة لحديث الـ"نحن" الذي
ّ
تحتلّ �إذًا كلّ
الق�سم
المحوري للمقطع( (   .في هذه الحال ،تبقى هناك مع�ضلة بحاجة
ّ
"ع ِّمي"�" ،’ammî/شعبي" ،في آ� 8ب ،فكيف
�إلى حلّ  ،تتع ّلق ب�ضمير المتك ّلم في كلمة َ
a
يمكن تف�سيره؟ الحلّ ال ّأول هو با ّتباع ما ورد في
"،1QIsع ُّمو"�" ،’ammô/شعبه"،
َ
لكن الن�سخ القديمة كانت وا�ضحة بكتابة " َع ِّمي"�" ،’ammî/شعبي" ،ما يدعو �إلى اعتبار
ّ
a
1QIs
ن�ص
ت�صحيحا مت�ساهالً .في هذه الحال ،قد تكون الآية آ� 8ب� bإ�ضافة هدفها
ّ
ً
ّ
إطارا ل�شهادة الـ"نحن".
إلهي الذي ي�شكل � ً
توحيد المقطع على �ضوء الحديث ال ّ
أ�صلي .في الواقع ،تقديم العبد يتوافق
�آ ً � ٩
أي�ضا هي ،على ما يبدو� ،إ�ضافة على الن�شيد ال ّ
ي�شدد على براءته ،وي�ضعه
"�صديق" ،في �آ �11أß؛
يق"،şaddîq/
فالن�ص ّ
ّ
مع و�صفه " ْت َ�ص ّد ْ
ّ
يم"� ،rešā‘îm/أو "الع�صاة" (وهم اليهود الذين يهملون التوراة) .هذه
في مواجهة "رِ َ�ش ِع ْ
الج�سدي والدفن الذي يتبعه.
تف�سر �آ "( ٨انقطع من �أر�ض الأحياء") بمعنى الموت
ّ
الآية ّ
تف�سر عبارة "لم يفتح فاه" ( آ� .)٧
من ناحية �أخرى ،عبارة "ما كان في فمه ّ
غ�ش" ّ
 (21) Voir O.H. Steck, « Aspekte des Gottesknechts in Jes 52,13–53,12 », dans ZAW
97 (1985), pp. 36-58, spéc. p. 38.
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"مما يرويه الـ"نحن
ّ  �أ�سا�سه يت�أ ّلف.يت�ضمن �إذًا ن�شيد العبد الرابع طبق َتين من الكتابة
ّ
 �أتت هذه." من دون ت�سمية الرجل المت�أ ّلم "عبد يهوه،�أ11α-10 ،ب �أ8-1 :53 في
:53 ؛15-12 :52( خارجي
أ�صلي م�ستعي ًنا ب�إطار
ّ ف�سر
ّ الت�سمية من كاتب ثان
ّ
ّ الن�ص ال
.)9-β ب8  وب�إ�ضافة �أخرى (�آ،  ( ()12-β�أ11
الئحة من

)J.W. Olley( و�أُ اّل ّي

 ( (

٥٤-٥٢  الن�شيد في �إطار الف�صول.٣

)P.-É. Bonnard( لقد �أبرز كلٌّ من بو ّنار

 ( (

:  ( ()10 :54- 7 :52 المقابالت بين "الن�شيد الرابع" و�إطاره (ف

خا�صة مع
٥٤-٥٢  مو�ضوع الف�صولّ ،الرئي�سي هو انقالب الو�ضع في �صهيون
ّ
)؛ وعلى هذا النحو يتك ّلم10 :54 ؛7 :52 ،šālôm/"لو ْم
َ �إعالن ال�سالم
ُ ("�ش
)šālôm/"لو ْم
َ  الذي يحمل ال�سالم،الن�شيد على التغيير المذهل لو�ضع العبد
ُ ("�ش
 هذه التقاربات في التفا�صيل يجب �أن ُتفهم �ضمن المقاي�سة.)5 :53( لآخرين
.العامة المتع ّلقة بمحور الن�شيد نف�سه
ّ
.)15 :52 ؛ رج10 :52( ) لجميع الأمم1 :53 ؛10 :53(  "ذراع يهوه" �أُعلنت-

) غير3 :54  ب؛10 :53 ،zèra’ /"ذرية ("زِ َر ْع
ّ  كلٌّ من �صهيون والعبد لهما.متوقّعة
)؛ كذلك4( " كان العبد �أ�شبه ب�إن�سان " ُتحجب عنه الوجوه" �أو َ"يحجب وجهه-

 (22) Grelot, Les poèmes, p. 53, reconnaît l’origine distincte des discours divins et
de la partie centrale du poème, mais il envisage ces deux éléments comme des
sources indépendantes, que « le collecteur du livre... a habilement réunis ». Il
me semble que les observations rassemblées ci-dessus s’expliquent mieux par le
procédé de la relecture que par celui de la simple fusion de deux documents.
 (23) P.-É. Bonnard, Le Second Isaïe, son disciple et leurs éditeurs (EtBibl), Paris,
1972, p. 288.
 (24) J.W. Olley, « ‘The Many’: How Is Isa 53,12a to Be Understood ? », dans Bib 68
(1987), pp. 330-356, spéc. pp. 350-351.
 (25) Sur la formation de ces chapitres, voir O.H. Steck, « Beobachgungen zu den
Zion-Texten in Jesaja 51–54. Ein Redaktionsgeschichtlicher Versuch », dans
BN 46 (1989), pp. 58-90, repris dans Id., Gottesknecht und Zion. Gesammelte
Aufsätze zu Deuterojesaja (FAT, 4), Tübingen, 1992, pp. 92-125.
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"حجب وجهه" �أمام �صهيون ()8 :54؛ نلحظ هنا � ّأن ا�ستعمال العبارة
يهوه َ
تماما الإ�شارة �إلى الو�ضع نف�سه .هناك انتقال في الو�صف ال
نف�سها ال يعني ً
تطابق.
("لو َّق ْح"5 :52 ،luqqah/؛ .)8 :53
� -صهيون كما العبد " ُ�أ ِخ َذا" ُ

يم"" ،rabbîm/كثيرون"� ،إ ّال في �إطار الن�شيد (،14 :52
 لم ترد الكلمة َ"ر ِّب ْ
15؛ �11 :53أ�12 ،ßأ12 ،ب) ،لك ّنها تظهر مبا�شرة بعده في  ،1 :54وذلك
مع فارق كبير� ،إذ ت�شير هنا �إلى �أعداء العبدّ � ،أما هناك ف�إلى �أبناء �صهيون.

"يطول" ،في :54 ،10 :53
 نجد الفعل نف�سه َ �"/‘ārak hiأر ْخ ِهي"" ،يطول"ّ ،مرة في �إطار مختلف .الرجل المت�ألّم "تطول � ّأيامه"؛ و�صهيون ،التي
 ،2لكن كلّ ّ
"تطول" حبال خيامها .نلحظ هنا انتقا ًال في الحديث،
يتكاثر �أوالدها ،عليها �أن
ّ
الوحيدين في �سفر �أ�شعيا
آخرين
خا�صة و� ّأن ا�ستعمال هذا الفعل في
َ
ّ
المو�ضعين ال َ
َ
تماما.
(9 :48؛  )4 :57مختلف ً

ن�ستنتج من هذه المالحظات خال�ص َتين في تاريخ كتابة المقطع :ال يجوز بعد الآن
بالنظرية
الأخذ
الكال�سيكية لبرنارد دوم ( )Bernhard Duhmالذي يعتبر "الأنا�شيد"
ّ
ّ
( ( 
الأربعة وحدات م�ستق ّلة عن �إطارها  .التقاربات المختلفة التي ر�أيناها ال تتع ّلق بـ:52
 ،12-11فهذه الدعوة للخروج من مكان نج�س -بابل بدون ّ
�شك -هي في �صلة
أي�ضا 8 :35؛ )20 :66؛ �إ ّنها تنتمي بدون ّ
�شك �إلى �إحدى
مع �( 22-20 :48أنظر � ً
الطبقات الأخيرة للكتاب( (   ،ولم تكن بعد موجودة عندما �أُدرج فيه الن�شيد العبد
الرابع.
قدما ،علينا ّ
الق�سمين :52
فك الخيوط الكت�شاف م�صادر �صياغة
�إذا �أردنا ال�سير ً
َ
 10-7و.10-1 :54
 (26) Cette liaison au contexte est soulignée vigoureusement par O. Kaiser, Der
Königliche Knecht (FRLANT, 70), Göttingen, 1962, p. 10, qui y voit la base
même de l'étude de la péricope.
 (27) Voir R.G. Kratz, Kyros im Deuterojesaja-Buch (FAT, 1), Tübingen, 1991, pp.
107-108.
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 قد يرجع تاريخ � 8-7 :52إلى ب�شارة �أ�شعيا الثاني في حقبة �سيرو�س .في الواقع،العام (المر�سل على الجبل،
تتوافق هذا الآيات مع  11 ،9 :40لناحية المو�ضوع ّ
عودة يهوه �إلى �صهيون)( (   .يحيط المقطعان ب�سل�سلة �أنا�شيد �سيرو�س.
 يبدو � ّأن م�صدر �آ  ،٩كما هي الحال بالن�سبة �إلى  ،5 ،3-1 :40هو ِوا�ض ُع
"كتاب �أ�شعيا الكبير" في حقبة نحميا .نجد هنا فكرة التعزيةِ " ،ن َح ْم" (،)niham
المرتبطة بفكرة �أنقا�ض �أور�شليم (تليها عبارة غير وا�ضحة).
 قد تكون �آ � ١٠أتت مت�أخرة ،ل ّأن �صورة ذراع يهوه لي�ست كما في 11 :40�صورة ذراع الراعي الذي يجمع الحمالن� ،إ ّنما �أداة قدرته تجاه �أنظار جميع
تلمح �إلى آ�  ،٧في حين ت�ستبق
الأمم .وفكرة الخال�ص" ،ي ُ
ِ�شو َع ْه" (ّ ،)yešû‘āh
الـ"نحن" فكرة الخال�ص الواردة في  ،6-1 :53ويرى فيه خال�ص �سكان
اليهودية.
ّ

 الحديث في �أ�ش  10-1 :54يدعو �صهيون �إلى االبتهاج لأ ّنها �ستمتلىء منمتجان�سا( (  ي�ستهلّ بالدعوة �إلى الترنيم
جديد .هذا المقطع الذي ُيعتبر �إجما ًال
ً
�ص ْح" )pāşah/وينتهي بمو�ضوع التعزية (�آ ِ " ،10ن َح ْم"/
("ر ْ
انان"" ،rānan/ب َ َ
َ
مما يقود �إلى مقاربته من 9 :52؛ ال ّ
�شك �أ ّنه جزء من الكتابة التي
ّ ،)niham
تمت � ّأيام نحميا ،تلك الكتابة التي ن�ش أ� عنها "كتاب �أ�شعيا الكبير"( (  .
ّ

لننظر الآن �إلى  10 :54 – 7 :52مع �إ�سقاط العنا�صر الالحقة التي ترجع �إلى حقبة
فنميز ثالث كتل:
نحمياّ ،

 Aر�سول يعلن ال�سالم ل�صهيون ،والمترقّبون يطلقون �صيحات االبتهاج ،ل ّأن يهوه
رجع �إلى �صهيون� .أنقا�ض �أور�شليم يمكنها �أن تبتهج ،ل ّأن يهوه يع ّزي �شعبه (.)9-7 :52
 (28) K. Kiesow, Exodustexte im Jesajabuch (OBO, 24), Fribourg, 1979, pp. 115-116,
a montré l’unité de cette petite unité littéraire.
 (29) Seul, le v. 5 pourrait être surchargé, et cela n’affecte pas l’unité substantielle de
la section.
 (30) Voir J.-D. Macchi et Ch. Nihan, « Ésaïe 54–55 », dans J.-D. Macchi et al. (dir.),
Les recueils prophétiques de la Bible. Origines, milieux, et contexte procheoriental (LMB, 64), Genève, 2012, pp. 237-244.
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 Xمجموعة ("نحن") تخبر عن ارتدادها :بد�أت باحتقار رجل م�سحوق بالآالم،

متيحا لها
ثم اكت�شفت � ّأن هذا الرجل يحمل في الواقع وبطريقة مده�شة �إثم المجموعةً ،
ّ

التنعم بال�سالم (محور الرواية) .هذا الرجل الم�ضروب من يهوه انقطع من �أر�ض الأحياء،
ّ
ذر ّية و�ستطول � ّأيامه (8-1 :53ب�11α-10 ،αأ).
لك ّنه �سيرى ّ

 ’Aالمر�أة العاقر (�صهيون) ي�ستطيع �إطالق �صيحات االبتهاج لأ ّنها تلقى �أبناء ال

�صرح لها يهوه
زوجا لها يحيطها
يح�صون؛ والمهجورة تجد في يهوه ً
ّ
بمحبته ،كما ّ
نف�سه الذي يعطيها عهد �سالمه ويع ّزيها (.)10-1 :54

في ُ A’ ،Aيعطى ال�سالم ل�صهيون �أور�شليم ،بينما في  ،Xف�إ ّنه ُيعطى للمجموعة التي

تتحدث .هل هذه الأخيرة تت�أ ّلف من �سكان �أور�شليم؟ �إلى ذلك ،هناك تجان�س بين حالة
ّ

�صهيون ،التي تنتقل من حالة ب�ؤ�س (دمار ،عقم ،نبذ يهوه لها) �إلى الفرح بح�ضور �إلهها
ل�صالحها ،من ناحية ،حالة الرجل المت�ألّم ،الذي �ستطول � ّأيامه ،من ناحية �أخرى .في هذا

ال�سياق ،ال ينبغي مطابقة �أور�شليم مع مجموعة الـ"نحن" ،بل مع الرجل الم�سحوق( (  ؛

فالأمران ال يتوافقان .ولكي نرى ال�صورة بطريقة �أو�ضح ،يجدر بنا الآن التوقّف على

حديث الـ"نحن".

 .٤رواية الـ"نحن" في �صيغتها الأقدم
ي�شكل 8-1 :53ب�11-10 ،αأ αالوحدة الأقدم في الن�شيد� .إ ّنه �شهادة الـ"نحن"

غير نظرته تجاه الرجل الم�سحوق .من هو هذا الـ"نحن"؟ �إ�س ُتخل�ص
الذي يخبر كيف ّ

العام للمقطع ول�صورة العبد؛
الجواب على هذا ال�س�ؤال في معظم الأحيان من التف�سير ّ
ت�شخي�صا لإ�سرائيل يعتبرون � ّأن الـ"نحن" ّ
يدل على "الأمم"
فالم�سرون الذين يرون في العبد
ً
ّ
تمددها
الكثيرة المذعورة �أمام الم�صير الم�
أ�ساوي الذي �أ�صاب العبد (15-14 :52التي ّ
ّ

 (31) Cf. L.E. Wilshire, « The Servant-City : A New Interpretation of the ‘Servant
of the Lord’ in the Servant-Songs of Deutero-Isaiah », dans JBL 94 (1975), pp.
356-367
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 .  ( ()3-1 :53والذين يرون في العبد �صورة الفرد يطابقون الـ"نحن" مع �إ�سرائيل
إ�سرائيليين( (  ؛ وب�صورة
"ع ِّمي"�"/’ammî/شعبي"� ،)8 :53 ،أو مع مجموعة من ال
(رج َ
ّ
حتما
� ّ
النبي الذي كان ّ
يب�شر في بابل � ّإبان النفي ،يكون الـ"نحن" ً
أدق� ،إذا كان العبد هو ّ
المنفي ،الذي كان يحتقر ذاك الرجل المعذّ ب من قبل ال�سلطة القائمة( (   .هناك
�إ�سرائيل
ّ
تحدد الأخرى ب�شكل �شبه
هوية الـ"نحن"
حتمي.
وهوية العبد؛ فالواحدة ّ
ّ
ترابط بين ّ
ّ
� ّإن مجرد التباين في الحلول ّ
هوية العبد ال
يدل على � ّأن الطريقة
اال�ستنتاجية انطالقًا من ّ
ّ
يمكن اال�ستناد عليها.
( ( 

هناك �سبيل �آخر لمعرفة من هو الـ"نحن" ،يكمن في معاينة ا�ستعمال الـ"نحن" في
العبري للبيبليا في �أحاديث لها عالقة مع م�سيرة �أو موقف توبة .كثير من هذه
الن�ص
ّ
ّ
الن�صو�ص موجود في �أ�ش :66-40
	�أ�ش  24 :42هو جزء من حديث ( )25-18 :42يبدو � ّأن الـ"نحن" فيه ،الذييقر بخط�إهّ ،
يدل على �إ�سرائيل المت�أ ّلم؛ �إ�ستجابة لهذا الحديث ،ي�ؤكّ د يهوه من
ّ
محبته ل�شعبه ( ،7-1 :43وفي ال�سياق نف�سه عن  .)10-1 :54في
جديد على ّ
موجه �إلى "�أنتم" غام�ض ،غير �آبه
الن�ص غير وا�ضح ،ل ّأن فيه � ً
الحقيقةّ ،
أي�ضا عتاب ّ
ال�ضحية (�آ .)23-22
بم�أ�ساة ال�شعب
ّ
 (32) Par exemple Kaiser, Der königliche Knecht, p. 93 ; C. Westermann, Das Buch
Jesaja Kapitel 40–66 (ATD, 19), Göttingen, 1966, p. 210 ; R.F. Melugin, The
Formation of Isaiah 40–55 (BZAW, 141), Berlin, 1976, pp. 74.176 ; J. van
Oorschot, Von Babel zum Zion. Eine literarkritische und redaktionsgeschichtliche
Untersuchung (BZAW, 206), Berlin-New-York, 1993, p. 192, n. 59.
 (33) Voir par exemple Grelot, Les poèmes, p. 53 (le « nous » est inclusif : l’auteur fait
partie de la foule) ; Steck, Aspekte des Gottesknechts, pp. 39-40 ; Beauchamp,
« Lecture et relecture », p. 337. On retrouve un « nous » désignant Israël en Is
2,5 ; 42,24 ; Jr 14,7-9.
 (34) Telle est l’opinion des exégètes qui comprennent Is 53 dans un sens d'une
annonce messianique ; voir par exemple F.D. Lindsey, « The Career of the
Servant in Isaiah 52:13–53:12 », dans BiblSacr 139 (1982), pp. 312-329, spéc.
pp. 313.321 ; 140 (1983), pp. 21-39.
 (35) Voir R.N. Whybray, Isaiah 40–66 (NCBC), Grand Rapids-Londres, 1975, p.
171 ; R.N. Whybray, Thanksgiving for a Liberated Prophet. An Interpretation
of Isaiah Chapter 53 (JSOTS, 4), Sheffield, 1978, p. 134.
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يعبر عن ت�سا�ؤل الجماعة الم�ؤمنة التي ت�شعر يتخ ّلي يهوه عنها
	�أ�ش �3 :58أ ّ( ( 
ي�شدد على �ضرورة تح�سين
تدينها .وجواب يهوه (�آ )12-5
ّ
بالرغم من ّ
تتحدث عن ترميم الثغرات
االجتماعي .و�آ ١٢
الجماعة لم�سلكها على ال�صعيد
ّ
ّ
أتمه نحميا �سنة .٤٤٥
في �أ�سوار �أور�شليم ،ذاك العمل الذي � ّ

تعبر فيه مجموعة من الم�ؤمنين
  13-9 :59هو جزء من رثاء طويل (�آ ّ )ٍ *20-1ال�شدة مت�أ ّتية من خطيئتها .وينتهي
�شدتها ،مع االعتراف بعلمها � ّأن هذه
ّ
عن ّ
الحديث بهذه الكلمات" :يجيء �إلى �صهيون كفاد للتائبين من بيت يعقوب"
(�آ .)20
 نلقى هذا الموقف نف�سه في  11 :64 – 7 :63حيث المجموعة تتطابق مع�إ�سرائيل ()7 :63
 خارج �أ�ش  66-40نجد هذا الـ"نحن" التائب في ن�صو�ص �أخرى كُ تبت بعدنخ�ص منها �إر 25-22 :3؛  22-19 ،9-7 :14و5-4 :50
المنفى،
ّ
أدبي).
ال�سرياني الذي ي�أخذ به الن ّقاد
الن�ص
ّ
(ح�سب ّ
المخت�صون بالنقد ال ّ
ّ

لهذه الن�صو�ص قا�سمان م�شتركان .يبدو �أ ّنها كُ تبت ك ّلها في حقبة نحميا ،والـ"نحن"
لكن كلمة "�إ�سرائيل" نف�سها قد ّ
تدل � ّإما على كامل
دائما �إ�سرائيلّ .
يقر ب�أخطائه هو ً
الذي ّ

المكون
الأ�سباط االثني ع�شر (�أو الجزء الأمين الباقي� ،أي جماعة �صهيون) ،و� ّإما على
ِّ
"لليهودية" .وفي حاالت كثيرة ،المق�صود بدون �أدنى �شك
ال�شما ّلي فقط ،المقابل
ّ

ّالجماعة المرتبطة ب�أور�شليم (�أ�ش 58؛ 64-63؛ �إر  .)22-19 :14لكن ،في مواقع
�آخرىّ ،
يتبين
حتما على �شمال �إ�سرائيل الذي
يدل الـ"نحن" ً
ّ
ان�ضم �إلى �صهيون .هذا ما ّ
في �إر :5-4 :50

الزمانَ ،ي ُ
" 4في ِت َ
الر ّب
لك الأَ َّيام وفي ذلك َّ
قول َّ
 (36) Les vv. 3b-4 semblent postérieurs ; voir J. Vermeylen, Jérusalem, centre du
monde. Développements et contestations d’une tradition biblique (LecD, 217),
Paris, 2007, pp. 261-262.
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معا)
ي�أتي بنو �إ�سرائيل (هم وبنو يهوذا ً
�سيرون
وهم َي
َ
بكاء
َ
ويبكون ً
الر َّب � َإلههم.
ويل َت ِم َ
َ
�سون َّ
لون عن �صهيون
 5ي�س�أَ َ

ِ
بوجوههم:
ِلون
وعليها ُيقب َ

الر ّب
َه ُل ُّموا َ
ان�ض ُّموا �إِلى َّ
( ( 
ٍ
بدي ال ُي ْن�سى".
بعهد َ�أ ٍ ّ

ين�ضمون �إلى �صهيون ال معنى له على الإطالق ،فهم مرتبطون
اليهودية
القول ب� ّأن �أبناء
ّ
ّ
�أ�ص ً
ال ب�صهيونّ � .إن ذلك يعني �أ ّنه ،في مرحلة �أولى ،كان الكالم على توبة "بني �إ�سرائيل"
معا"
إ�سرائيلي ،ثم �أدخل كاتب ثان عبارة "هم و�أبناء
بالمعنى ال�شامل لل�شعب ال
اليهودية ً
ّ
ّ
الن�ص ي�شير �إلى ان�ضمام جماعة �إفرائيم الذين التحقوا ب�صهيون .نالحظ
و�آ ٥؛ ف�أ�صبح ّ
أ�صلي ال�شامل �إ�سرائيل ك ّله (رج آ�
هذه الظاهرة في �إر  34-31 :31حيث الن�شيد ال ّ
 )33ف ُِّ�سر في ما بعد ب�إ�ضافة الكلمات "وبيت يهودا" في �آ  .٣١بعدئذ ،لم يعد "بيت
�إ�سرائيل" ّ
أي�ضا،
المرة � ً
يدل �إ ّال على �أ�سباط ال�شمال .تجدر الإ�شارة �إلى � ّأن الإطار ،هذه ّ
( ( 
دائما مع ا�ستعمال الـ"نحن" ،في
هو توبة ال�شعب الخاطئ  .ونجد الحركة نف�سهاً ،
�إر :6 :31
 (37) Jr 50–51 forme un ensemble composite, dont l’origine est discutée. Dans cet
ensemble, les vv. 4-7 font figure d’addition ; voir par exemple D.R. Jones,
Jeremiah (NCBC), Grand Rapids-Londres, 1992, pp. 525-526. Ces versets
s’écartent de la perspective générale, car ils parlent du retour d’Israël et non de
la ruine de Babylone ; l’introduction (« En ces jours et en ce temps, oracle de
Yhwh ») est semblable à celle de 33,15 et 50,20.
 (38) Voir J. Vermeylen, « L’Alliance renouvelée (Jr 31,31-34). L’histoire littéraire
d’un texte célèbre », dans J.-M. Auwers et A. Wénin (dir.), Lectures et relectures
de la Bible. FS P.-M. Bogaert (BETL, 144), Louvain, 1999, pp. 57-83, spéc. pp.
59-63.
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َ
جبل �أَفْرائيم:
�سي ُ
َباء في ِ
كون ً
الرق ُ
"لأ َّنه َ
يوما ُينادي فيه ُّ
�صع ْد �إِلى �صهيون
قوموا َن َ
الر ِ ّب �إِلهِ نا".
�إِلى َّ
ّ
المرة ،فالمق�صود بكلّ ت�أكيد هو جماعة �إفرائيم الذين ي�صعدون
ال مجال
لل�شك هذه ّ

با ّتجاه �صهيون ،وهذه الحركة ُتعتبر بمثابة توبة ،مثل الرجوع �إلى يهوه� .إ�ستنادا �إلى
قدما ،ال يرجع تاريخ الحديث
الآيتين  ،٥-٤اللتين تحتويان على ما يبدو عنا�صر �أكثر ً

الفار�سية( (  .
عن نواطير �إفرائيم �إلى ب�شارة �إرميا نف�سه ،بل ي�صدر عن كاتب من الحقبة
ّ

كذلك في �أ�ش  ،٥٣قد ّ
يدل الـ"نحن" �إذًا على �إفرائيم� ،أي �شمال �إ�سرائيل .تتيح هذه
يغير الـ"نحن" ر�أيه في �ش�أن الـ"هو".
الفر�ضية مقاربة نقطة �أخرى في ّ
الن�ص هي التاليةّ :
ّ

جماعية
العبري للبيبليا حركة توبة
الن�ص
كان يحتقره ،والآن
ّ
ين�ضم �إليه� .أين نجد في ّ
ّ
ّ

تت�ضمن الم�صالحة مع مجموعة �أخرى �أو
كهذه ،ال تقت�صر على الرجوع �إلى يهوه بل
ّ

مع فرد؟ �إن لم �أكن مخط ًئا ،ال توجد بعد المنفى �إ�شارة �إلى هذه الحركة �إ ّال في مو�ضوع
اليهودية .جاء الكالم عن الرجاء بتوبة
�شمال �إ�سرائيل الم�ستعيد وحدته المفقودة مع
ّ

كهذه في �أ�ش 13 :11؛ �إر   ( (*31-30؛ *5-4 :50؛ حز 25-15 :37؛ هو :1
 (39) Le vocabulaire n’est pas jérémien, comme le souligne N. Kilpp, Niederreissen
und aufbauen (BThSt, 13), Neukirchen-Vluyn, 1990, p. 141, n. 39, et les
contacts littéraires renvoient à l’époque du second Temple. Dans ces conditions,
il est difficile de maintenir l’origine pré-exilique de la phrase, comme le fait
pourtant Kilpp.
 (40) L’origine de cette section du livre de Jérémie reste discutée. Sans doute faut-il
renoncer à y retrouver la parole du prophète et considérer que le texte provient
de Dtr (30,12-15, par exemple) et de rédacteurs de l’époque perse. Pour un état
de la question, voir T. Odashima, Heilsworte im Jeremiabuch (BWANT, 125),
Stuttgart, 1989, pp. 1-80 ; Kilpp, Niederreissen, pp. 99-103.
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 ن�صو�ص �أخرى في.؛ �إلخ5  ( (-4 :3 ؛22  ( (-21 ،18 ،3  ( (-2 :2 ؛7  ( ( ،5

؛9-7 :14 ؛25-22 :3 ؛ �إر20-9 :59 ؛24 :42 ؛5 :2 �صيغة الـ"نحن" (�أ�ش
 �أال وهو ان�ضمام �إفرائيم �إلى �شعب،ُيمكن قراءتها في المعنى نف�سه

)6-5 :23

 ( (

 (41) Le v. 5 s’ouvre par la formule « Il adviendra en ce jour-là », souvent utilisée pour
introduire des matériaux rédactionnels, dans une perspective eschatologique. De
plus, le nom du deuxième fils d’Osée reçoit une explication concurrente de celle
déjà donnée au v. 4. Ce verset forme donc une addition. Le sens de la phrase est
discuté ; l’auteur pourrait dire que Yhwh brisera l’hostilité d’Israël contre Juda,
ce qui irait dans le même sens que 2,2 et 3,5. Quoi qu'il en soit du v. 6b, dont
la teneur et l’origine restent obscures, le v. 7 est considéré depuis longtemps
comme une addition : il parle subitement de Juda et développe une perspective
de salut qui contraste avec l’ensemble du récit. Plusieurs contacts littéraires
(avec Jr 33,16 ou le Ps 20,8, par exemple) suggèrent d’y reconnaître un texte
post-exilique introduit par l’auteur du v. 5.
 (42) Les vv. 2-3 forment un développement plus récent que le v. 1, lui-même postérieur
à Osée. À première lecture, la perspective est identique. Cependant l'expression
« enfants d’Israël » n’a pas la même portée au v. 1 (perspective « pan-israélite »)
et au v. 2 (distinction avec les « enfants de Juda »). La correction implique que
la conversion est désormais attendue des gens du Nord (province de Samarie),
qui se rallieront à Jérusalem.
 (43) Les vv. 18-22 ne sont pas parfaitement unifiés : le « tu » des vv. 18 et 21-22
s’oppose au « elle » du v. 19 et au « ils » du v. 20 ; de plus, comme l’a fait
remarquer B. Renaud, « Genèse et unité rédactionnelle de Os 2 », dans RevScRel
54 (1980), pp. 1-20, spéc. p. 13, le v. 18 vise la baalisation du culte yahviste,
tandis que le v. 19 parle directement de l’idolâtrie. Le v. 20 forme une addition
très tardive, comme l’indique le parallèle thématique avec Gn 9,9 (texte postsacerdotal), Is 11,6-8 et Ez 34,25-31. Pour le reste, il semble que le v. 19 formait
la suite originelle des vv. 16-17 (avec le même « elle ») et que les vv. 18.21-22
livrent un nouveau commentaire de ces versets (comparer les vv. 18 et 19), en
écho au thème du « jour » (v. 17). On peut comparer l’addition de ces versets à
celle des vv. 2-3 par rapport au v. 1 ; le v. 18, en particulier, doit être rapproché
de Jr 31,22, où il est question de l’Israël du Nord qui se ralliera à Jérusalem.
 (44) Ces versets sont plus récents que les vv. 1-3, qu’ils commentent. Cette fois,
l’expression « enfants d’Israël » ne désigne plus l’ensemble du peuple, mais les
tribus du Nord, par opposition à Juda. Le v. 5 correspond à 2,2 : il s’agit de la
conversion de l’Israël du Nord, qui se rallie à David, c’est-à-dire à Jérusalem et
à son Temple.
 (45) En Jr 23,5-6, « Juda » est parallèle à « Israël » (v. 6). Comme dans plusieurs
des textes qui parlent du ralliement d’Éphraïm (Jr 30,9 ; Ez 37,22.24 ; Os 3,5 ;
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اليهودية الأمين ليهوه .تعود �إذًا الـ"نحن" في �أ�ش � ٥٣إلى �إفرائيم/يعقوب ،والرجل
ّ
المت�أ ّلم هو اليهوديّة�/أور�شليم .بذلك يمكننا فهم مقطع �صعب في ن�شيد العبد الثاني:
"وال َآنَ ،
الر ُّب،
قال َّ

عبدا له،
ا َّلذي َج َب َلني ِم َن
ِ
البطن ً
ِ أَ
قوب �إِ َليه،
ل ُر َّد َي ْع َ

َفيج َت ِم َع �إِليه �إِ�سرائيل" (�أ�ش .)5 :49

اليهودية/
يعبر عن م�شاعر �شمال �إ�سرائيل (�إفرائيم) تجاه
ّ
يبدو اذًا � ّأن الـ"نحن" ّ
البطولي .ت�ؤكّ د
�أور�شليم ،بعد �أن تجاهله واحتقره طويالً ،وهو يعترف له الآن بالموقف
ّ
درا�سة الحديث هذا التف�سير ل�صورة الرجل المت أ� ّلم الغام�ضة:
("يو ِن ْق" )yônéq/والأ�صل ("�شورِ ْ�ش")šôrèš/
 في الآية �2أ ،تذكّ ر �صور َتي الفرع ُي�سى
بالآية  1 :11التي ّ
تتحدث عن م�ستقبل �ساللة داود" :يخرج فرع من جذع ّ
("�شورِ ْ�ش")šôrèš/
وينمو غ�صن من �أ�صوله"� .إ�ضافة �إلى ذلك ،يتطابق "الأ�صل" ُ
في �أ�ش  31 :37مع البقية الباقية من بيت يهودا� ،أي مع جماعة الهيكل الثاني
("يو ِن ْق")yônéq/
الأمينة والمت أ� ّلمة .هذا التطابق نف�سه توحي به كلمة "فرع" ُ
لكن "فرعا" من هذه ال�شجرة
في مز  :12 :80قُطعت �شجرة �إ�سرائيل الكبيرةّ ،
فرعا هزي ً
النمو
ال منها ،بد أ� ينمو بطريقة مذهلة� .إ ّنها �صورة
(رج �أي ً ،)7 :14
ّ
المفاجئ وغير المتوقّع الذي عرفته جماعة �صهيون.
محتقرا ،مذلّ ً
ال
مري�ضا،
م�شو ًهاً ،
 تقول الآيات �8-2أ وّ � 10أن الرجل المت�أ ّلم كان ًّ
cf. Os 2,2), il est question de l’avènement d’un nouveau David. Israël et Juda
lui donneront pour nom yhwh şidqênû, « Yhwh-notre-justice » : au-delà de
» l’allusion à Sédécias, on lira dans cette expression – où l’on retrouve le « nous
– la réconciliation de tout le peuple de YHWH dans une même fidélité. Plus
ancien que 33,15-16, qui en dépend, ce texte provient sans doute d'un rédacteur
de l'époque perse. Il faut encore ajouter Os 6,1-3 ; la réponse de Yhwh, aux vv.
4-6, mentionne Éphraïm à côté de Juda. Le motif de la connaissance de Yhwh (v.
3) permet de rapprocher ces versets de Os 2,22, texte d’époque perse qui évoque
le retour d’Éphraïm à la fidélité.
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 ينطبق هذا ك ّله على ما نعرفه من �أور�شليم في الن�صف.م�ضروبا من اهلل
ال بل
ً
 لي�س فقط،نبوكدن�صر الثاني
 �أقدم،٥٨٧ الفار�سية؛ ففي �سنة
ال ّأول من الحقبة
ّ
ّ
 هل.أي�ضا المدينة التي لم تعد �سوى حقل �أنقا�ض
ً �  بل هدم،على حرق الهيكل
ّ بقي
 كان عددهم، وح ّتى في حال وجودهم،�سكان هناك؟ لي�س الأمر م�ؤكّ َدا
ً �ضئي
المنفيين �إلى
 وعندما عادت �أولى المجموعات من.  ( (ال وحالتهم مزرية
ّ
 في �سبيل �إعادة بناء الهيكل و�إقامة �سلطة، في � ّأيام �سيرو�س �أو بعدها بقليل،�أور�شليم
ال�ساللة
.  ( ( دخلت في نزاع مع اليهود الباقين في المنطقة،الداودية من جديد
ّ
ال�سيا�سي لتلك
لكن الم�شروع
ّ ،٥١٥ لقد �أ�صبح هيكل زروبابل في الخدمة �سنة
ّ
مدة
ّ  وعلى � ّأي حال ظ ّلت ظروف العي�ش في �أور�شليم،المجموعات ف�شل
ّ ه�شة
 لم يكن بمقدور المدينة المفتقرة �إلى،٤٤٥  وح ّتى قدوم نحميا �سنة.طويلة
ّ  وكان عدد،الأ�سوار الدفاع عن نف�سها
 كانت مقاطعة.  ( (جدا
ًّ �سكانها محدو ًدا
 في حين كانت مقاطعة ال�سامرة المجاورة،اليهود ال�صغيرة تعي�ش في الب�ؤ�س
إ�سرائيليي ال�شمال �أ ّال يمتلكهم ال�شعور باال�ستكبار
 كيف ل.مزدهرة �أكثر بكثير
ّ
ّ على
�سكان �أور�شليم؟
 (46) O. Lipschits, « Judah, Jerusalem and the Temple 586-539 B.C. », dans
Transeuphratène 22 (2001), pp. 129-142, estime que Jérusalem a été entièrement
rasée (p. 135) ; l’auteur concède cependant : « Restricted and sparse urban life
undoubtedly continued » (p. 136, n. 29). Voir dans la même ligne Kirsi Valkama,
« What Do Archaeological Remains Reveal of the Settlements in Judah During
the Mid-Sixth Century BCE ? », dans E. Ben Zvi et Ch. Levin (dir.), The Concept
of Exile in Ancient Israel and its Historical Contexts (BZAW, 404), Berlin-New
York, 2010, pp. 39-59, spéc. pp. 50-52.
 (47) Voir J. Vermeylen, « Les anciens déportés et les habitants du pays. La crise
occultée du début de l’époque perse », dans Transeuphratène 39 (2010), pp.
175-206.
 (48) Ne 2,17 rapporte que Néhémie, à l’issue d’une visite de Jérusalem, déclare :
« Vous voyez la détresse où nous sommes : Jérusalem est en ruines, ses
portes sont incendiées ». On ne sait pas combien de déportés sont revenus de
Babylonie, mais le chiffre ne doit pas être très élevé. L’archéologie confirme
le tableau désolant d’une ville encore largement en ruines et très peu peuplée ;
cf. W. Zwickel, « Jerusalem und Samaria zur Zeit Nehemias », dans BZ n.s. 52
(2008), pp. 201-222. Le contraste avec Samarie devait être saisissant.
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�شبه الـ"هو" بخروف ي�ساق �إلى الذبح .نجد هذه ال�صورة
 في الآية 7ب ُي ّالن�ص الذي ينتمي �إلى
نف�سها في �أولى "اعترافات �إرميا" (�إر  ،)19 :11ذاك ّ
النبي -عن
مدر�سة نحميا ،والذي تك�شف فيه الجماعة الم�ؤمنة -التي تتطابق مع ّ
م�شاعرها( (  .
ذرية" ،و"�ستطول
	� ّإن الرجل "انقطع من �أر�ض الأحياء" (�آ �8أب) ،لك ّنه "�سيرى ّ� ّأيامه" (�آ  .)10هل المق�صود هنا الموت والقيامة( (  ؟ � ّإن فكرة قيامة الأ�شخا�ص
الن�ص بهذا المعنى ،ويدعو �إلى
مما ي�ستبعد تف�سير ّ
ال �أثر لها قبل القرن الثانيّ ،
يقدم لنا �سفر المزامير �أف�ضل الن�صو�ص
قراءته بطريقة
ت�شبيهية .في هذا الإطارّ ،
ّ
"/ج َز ْرني".
المقابلة ،نذكر منها مز  ،32 :31حيث الفعل نف�سه َ gāzarni
أي�ضا مز  12-5 :88حيث ي�صف فيه المر ّنم نف�سه مثل
"انقطع"" ،ف ُِ�صل" ،و� ً
مرة ،على ما يبدو،
ليعبر �إلى � ّأي درجة و�صلت ّ
ميت ّ
�شدته .يتع ّلق الأمر في كلّ ّ
الن�ص المقابل في
بم�صير الجماعة (رج مز  ،)25-24 :32كما ي�ؤكّ ده � ً
أي�ضا ّ
�إر  ،19 :11حيث يعلن الخ�صم" :لنقطعه (= مجموعة الم�ؤمنين) من �أر�ض
الأحياء" ِ
ِيم" ،mé’èrèş hayyim/مثلما في �أ�ش 8 :53ب) .جرى
("م ِئرِ ْت ْ
�ص َحي ْ
الوطني ،في ن�صو�ص �أخرى من
الكالم على فكرة الموت والقيامة ،على ال�صعيد
ّ
الفار�سية ،على �سبيل المثال ،الر�ؤيا ال�شهيرة للعظام الياب�سة (حز :37
الحقبة
ّ
الن�ص المقابل في
أي�ضا �أ�ش  .8 :25هذه القراءة ي�ؤكّ د عليها � ً
� ،)14-1أو � ً
أي�ضا ّ
الن�ص الذي ينتمي �إلى مدر�سة نحميا ،والذي نجد فيه
�أ�ش  ،13-7 :66ذاك ّ
�صورة �صهيون التي كانت ميتة (�أنظر فكرة الحداد� ،آ  ،)10والتي ا�ستعادت
أي�ضا �أ�ش 19 :48؛ -19 :49
ذر ّية كبيرة (رج � ً
الحياة من خالل الح�صول على ّ
("�سب ْع ِت ْم"� ،śeba‘tèm/آ  ،)11مثل
 .)21المتع ّلقون ب�أور�شليم "�سي�شبعون"
َ
 (49) Le motif de la non-résistance de la victime figurait déjà dans le troisième
« poème du Serviteur » (50,5-6) : il vise moins le refus de toute réponse violente
à la persécution que la volonté de rester fidèle à Yhwh sans se révolter, malgré
la souffrance (voir aussi le Ps 38,14-15).
 (50) V. Wagner, « Lassen wir doch der Gottesknecht endlich am Leben ! (Jes 53,79) », dans BN 153 (2012), pp. 29-47, réfute énergiquement la lecture des vv. 7-9
comme évocation de la mort du Serviteur.
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العبد ("ي ِْ�س َب ْع"�11 :53 ،yiśba’/أ.)α

ي�صب �إذًا باتجاه مطابقة الـ"نحن" في �أ�ش  ٥٣مع ال�سامرة ،والرجل
كلّ �شيء
ّ
الم�سحوق مع يهود (� )Yehudأو �أور�شليم� .إ�ضافة �إلى ذلك ،توحي الن�صو�ص المقابلة
ف�سر
ب�إ�سناد كتابة ّ
الن�ص �إلى مدر�سة نحميا� .إنطالقًا من هذه االعتبارات الثالث ،كيف ُي َّ
موقف الـ"نحن" تجاه الـ"هو"؟ � ّإن �أور�شليم ،بقبولها الم�صير الذي ارت�ضاه يهوه نف�سه
لها (�آ  ،)10aجعلت من حياتها "ذبيحة �إثم" ("�أَ َ�ش ْم"� ،‘āšām /آ 10؛ رج �صورة الحمل
الم�ساق �إلى الذبح� ،آ )7؛ ُي�ستعمل هذا الم�صطلج الأخير للكالم على "ذبيحة التكفير"
تعوي�ضا عن جرم (رج ال ّ � .)26-15 :5أي جرم هذا؟ لقد �سبق و�أجابت
قدم
ً
التي ُت َّ
�آ  ٨على هذا ال�س�ؤال" :مع�صية �شعبه" .تت�ألّم �أور�شليم �إذًا من �أجل نيل غفران لخط أ�
ذر ّي ُة ("زِ َر ْع"َ )zèra’ /من
اقترفه غيرها� ،أي �شمال �إ�سرائيل .وثمرة هذا الموقف هي ّ
"منقطعا عن �أر�ض الأحياء"؛ بتعبير �آخر ،بقا�ؤه في الحياة من خالل ن�سله .في نهاية
كان
ً
الذر ّية التي تتك ّلم
المطاف ،ال يريد يهوه لأور�شليم الألم المهول ّ
بحد ذاته ،بل بهدف ّ
عليها �آ .  ( (10
ح ّتى � ّأيام نحميا ،بقيت �أور�شليم قليلة ال�سكان وفي حالة غير �آمنة .هذا هو الو�ضع
الم�سبيين هناك في البالد هم
البائ�س الذي و�صفه حنانيا في نح " :3 :1الباقون من
ّ
في هوان و�ضيق �شديد" .لكن في �سنة � ،٤٤٥أُعيد بناء الأ�سوار (نح 3 :7 -1 :1؛
ّ
ثم ازدحمت المدينة
بال�سكان (نح 72-4 :7؛   ( ()19-1 :11؛
ّ ،)43-27 :12
أح�ست فيها �أ ّنها ذاهبة �إلى الزوال� ،إ�ستعادت المدينة الأمل بم�ستقبلها! � ّإن لها
فبعد فترة � ّ
ّ
ال�سكان الجدد؟ علينا الأخذ بالح�سبان الأعداد القادمة من بابل ،مع
ذرية! من �أين �أتى
 (51) Les Israélites du Nord ont interprété le malheur de Jérusalem selon les habitudes
de la théologie deutéronomiste de la rétribution (l’homme malheureux doit être
coupable), mais à présent ils prennent distance par rapport à ce jugement, le
transfert de la punition devant assurer l’avenir du peuple entier.
 (52) Le mémoire de Néhémie, qui se trouve à la base du livre, a été retravaillé
intensivement jusqu’à l’époque hellénistique, mais cela ne remet pas en cause
l’apport majeur du gouverneur. La fortification de la cité s’inscrit dans une
politique militaire d’ensemble de l’empire perse.
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ت�صور ان�ضمام �أنا�س من مقاطعة ال�سامرة المجاورة( (   .كما �أ�شرت
نحميا ،كما يمكننا ّ
�سابقًا ،هناك ن�صو�ص كثيرة من تلك الحقبة تتك ّلم على ان�ضمام �أنا�س من ال�شمال تحت
مهمة با ّتجاه الم�صالحة (�أ�ش 13 :11؛ �إر :31
لواء �صورة "داود" في �إطار حركة ّ
22-20 ،7-6؛ 5-4 :50؛ حز 25-15 :37؛ هو 3-2 :2؛  .)5-4 :3يتك ّلم
مما
تجمع �إفرائيم
ّ
يقرب ّ
حز  24 :37على ّ
واليهودية تحت �سلطة راع واحد ،وهذا ّ
يقوله الـ"نحن" في �أ�ش " :6 :53ك ّلنا كالغنم �ضللنا".
با�ستطاعتنا الآن قراءة الكتل الثالث التي يت�أ ّلف منها  10 :54 – 7 :52في زمن
نحميا .خرائب �أور�شليم يمكنها �أن تهتف وتر ّنم ()9 :52؛ ّ
�سكان ال�سامرة �أنهوا
وان�ضموا �إليها (�11-1 :53أ* ،)αو�صهيون ،المر�أة التي لم تلد،
عداءهم لأور�شليم
ّ
ح�صون (.)10-1 :54
�أ�صبحت � ًّأما لأوالد ال ُي َ

ال ّ
أ�صلي� ،سوى الحديث ب�صيغة
�شك � ّأن الن�شيد لم يكن
ّ
يت�ضمن ،في �شكله ال ّ
إلهي الذي يحيط به .في هذا
الـ"نحن" (�11-1 :53أ* ،)αمن دون �آ  ٩والحديث ال ّ
الن�ص الذي يرجع تاريخه �إلى القرن الخام�س ،ال وجود لكلمة "عبد"� .إ ّنه �شهادة م�ؤمنين
ّ
ان�ضموا �إلى �صهيون بعد �أن اعتبروها
الفار�سية)،
من �شمال �إ�سرائيل (مقاطعة ال�سامرة
ّ
ّ
المكونة �إجما ًال
منبوذة من يهوه( (   .في الواقع ،كانت العالقات بين جماعة �أور�شليم
ّ
إ�سرائيليين من ال�سامرة (الذين لم يكونوا في المنفى) ،متو ّترة
م�سبيين �سابقين ،وال
من
ّ
ّ
بالت�أكيد ،ح ّتى و�إن كان من ال�صعب معرفة المزيد عن هذا الأمر� .إ�ضافة �إلى ذلك ،كانت
) (53) Le récit de Ne 1–6 fait de Sanballat (sans doute le gouverneur de Samarie
l’ennemi principal de Jérusalem, mais cette présentation des événements
est tributaire d’une rédaction tardive antisamaritaine ; voir J. Vermeylen,
« Pourquoi fallait-il édifier des remparts ? Le Siracide et Néhémie », dans Nuria
Calduch-Benages et J. Vermeylen (dir.), Treasures of Wisdom. Studies in Ben
Sira and the Book of Wisdom. FS M. Gilbert (BETL, 143), Louvain, 1999, pp.
195-213.
 (54) Cette hypothèse est confirmée par le motif du troupeau dispersé, puis rassemblé
grâce à ce que l'homme souffrant a vécu (v. 6). En effet, ce même thème
réapparaît en Jr 31,10: « Celui qui dispersa Israël le rassemble »; au v. 9, Israël
est identifié à Éphraïm, tandis qu'au v. 11, on parle de la venue des Israélites à
Sion.
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ازدهارا من الجماعة الملت ّفة حول الهيكل الجديد ،تلك الجماعة
مقاطعة ال�سامرة �أكثر
ً
إ�سرائيليي
الطبيعي ل
والمهددة با�ستمرار من ِقبل �أعدائها ،فكان من
الفقيرة والقليلة العدد،
ّ
ّ
ّ
( ( 
إلهيا .
ال�شمال �أن يعتبروا �شقاء خ�صومهم ً
عقابا � ًّ

لقد عانت �أور�شليم الكثير من الآالم ،فاعتقد ّ
�سكان ال�سامرة �أن هذه الآالم هي عقاب
إ�سرائيليي ال�شمال � ّأن
من يهوه ،و� ّأن يهوه انحاز �إذًا �إلى جهتهم .واليوم ،اعترف بع�ض �
ّ
البطولية
�صهيون بقيت �أمينة لإلهها ح ّتى في المحنة ،و�أدركوا معنى ذلك؛ ف�شهادة الأمانة
ّ
هذه يجب �أن تكون مث ً
ذر ّية.
ال لهم في توبتهم ،و�ستعطي �صهيون ّ

 .٥اعتبار الن�شيد "ن�شيد العبد"

المقد�سة ،محاط بحدي َثين ليهوه الذي
� ّإن الن�شيد في �أ�ش  ،٥٣كما هو وارد في كتبنا
ّ
( ( 
أي�ضا �إلى �إ�ضافة الخاتمة في
يف�سره ( 15-13 :52و� 11 :53أ )12-β؛ ن�شير � ً
ّ
كلّ
المرة ،الـ"هو" المت�أ ّلم يدعوه اهلل "عبدي" (13 :52؛ :53
هذه
.٩
آ
�
و
٨
آ
�
من
ّ
يق"�11 :53 ،şaddîq/أ ،  ( ()βفي
 ،)β 11ويتطابق مع "البريء"
و"البار" (" ْت َ�ص ِّد ْ
ّ
يم"� ،rešā‘îm/آ  .)9هناك �إذًا انتقال؛
مقابل الأثمة �أو اليهود المتجاهلين للتوراة
َ
("ر�ش ِع ْ
يهم الكاتب ،لم تعد �شهادة توبة الـ"نحن" �أو العالقات بين �أور�شليم وال�سامرة ،لكن
فما ّ
اليهوديةّ � .إن "البار" (ذاك الذي يحفظ جميع
"البار" و"الأثمة" في بالد
المواجهة بين
ّ
ّ
لكن يهوه �سيرفعه �إلى درجة �ستذهل خ�صومه مهما كانوا �أقوياء
�أحكام التوراة) مذ ّللّ ،
وكثيرين.
 (55) On rapprochera ce jugement de certains textes qui semblent avoir été écrits par
l’école deutéronomiste à l’époque du retour des déportés. En Ex 32,1-6*.2529.35bß et Dt 9,20, c’est Aaron – l’ancêtre des prêtres de Jérusalem ! – qui est
présenté comme l’auteur du veau d’or. Dans la même ligne, plusieurs textes
; développent une polémique anti-sacrificielle (1 S 15,22 ; 2 S 7,6-7 ; Jr 7,21-24
Am 5,25).
 (56) Cela rejoint Ruppert, « ’Mein Knecht, der gerechte’ », pp. 8-9.
 (57) Il ne faut probablement pas identifier le « juste » (şaddîq) avec Yhwh, comme le
propose A. Abela, « When Tradition Prevails over Good Parsing. Reconsidering
the Translation of Is 53,11b », dans H.-M. Niemann et M. Augustin (dir.),
Stimulation from Leiden. Collected Communications to the XVIIIth Congress of
the IOSOT, Leiden 2004 (BEATAJ, 54), Francfort, 2006, pp. 89-104.
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عدة عنا�صر في تكوين
يق"śaddîq/
َ
يم" ،rešā‘îm/كما ّ
� ّإن المقابلة بين " ْت َ�ص ّد ْ
و"ر�ش ِع ْ
ال�شخ�صية التي �أُر�سلت �سنة � ٣٩٨إلى �أور�شليم
الجمل( (   ،تعود �إلى مدر�سة عزرا .هذه
ُ
ّ
الفار�سية با�شرت ب�إ�صالح الزواجات :جميع الزوجات "الغريبة"
أمبراطورية
من قبل ال
ّ
ّ
يتحدرن من ال�سامرة ،على الأرجح) يجب �أن ُتط َّلق (عزرا .)10-9
�سيما اللواتي
ّ
(ال ّ
الطبقة القديمة الحاكمة ،التي اغتنت ولم تعد تكترث للعبادة� ،أطاحت بها مجموعة
أهم ّية للهيكل ولأعرافه .وعندما
جديدة تعلن انتماءها �إلى ال�شعب الفقير ،وتعطي ال ّ
مهمة من الكتابات
التغيرات مواجهة �شديدة ،عمل عزرا على ن�شر مجموعة ّ
�أثارت هذه ّ
(من بينها ن�سخة جديدة ل�سفر �أ�شعيا) ،الهدف منها �إقناع النافدين باالن�ضواء تحت
( ( 
تحول الن�شيد الذي كُ تب في حقبة نحميا
�سلطتها  .في �إطار هذا الم�شروع يندرج ّ
�إلى ن�شيد العبد:
أ�ساوي،
التحول الخارق لعبده؛ فمن مكانة متد ّنية ب�شكل م�
 يتك ّلم يهوه علىّ
ّ
ينتقل العبد �إلى مكانة مرتفعة ،ما �أده�ش الكثير من الأمم والملوك (-13 :52
الن�ص المنتمي �إلى حقبة
 .)15لي�س هذا الأمر
ً
جديدا ك ّل ًّيا ،فقد جاء �سابقًا في ّ
المرة ذهب الت�ضا ّد �إلى الدرجة
نحميا � ّأن الرجل المت�أ ّلم ُوعد ّ
بذر ّية ،لكن هذه ّ
التحول الكبير الذي �صنعه يهوه،
الأق�صى .طريقة الكتابة هذه تلتقي مع فكرة
ّ
تلك الفكرة الرائجة في الكتابات في زمن عزرا( (   .والهدف منها ت�شريع
الإطاحة بالطبقة الحاكمة ،وو�صول حزب "الفقراء" �إلى ال�سلطة.
	�أقرب الن�صو�ص المقابلة لـ 15-13 :52يوجد في �أ�ش  ،7-6 :49ذاكالمقطع الذي ّ
ت�صحيحا للآية ( ٥مدر�سة نحميا) ،ونجد فيه فكرة عبد
ي�شكل
ً
مهمة تنوير �أمم وملوك.
يهوه بارتباطها مع ّ
 (58) Ainsi, le verbe śākal au sens de « prospérer, réussir » (52,13) est employé
notamment en Jr 20,11 (cinquième « confession » de Jérémie), qui relève de
l’« école d’Esdras ».
 (59) Sur tout cela, voir J. Vermeylen, « Les deux ‘pentateuques’ d’Esdras », VT 62
(2012), pp. 248-275.
 (60) Par exemple le cantique d’Anne (1 S 2,-10). Voir J. Vermeylen, « La grande
inversion », à paraître.
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 ُيدخل الكاتب الأفكار الجديدة المتع ّلقة بالكثيرين (15 ،14 :52 ،rabbîm؛ ،)12 ،11 :53وبالأمم ( )15 :52 ،gôyimوبالملوك ِ
يم"،melākîm/
("م َل ِك ْ
 .)15 :52يظهر العبد وك�أ ّنه منفرد تجاه جمع كبير؛ هذه النظرة نف�سها
الفار�سية
نجدها في مزامير عديدة مو�ضوعها "الأبرار" و"الفقراء" في الحقبة
ّ
الم�سحوقون على يد "الأثمة" ،على �سبيل المثال مز  .3-2 :3الكثيرون
إ�سرائيليون،
وثنيون ( )15 :52و�
ّ
الذين يواجهون العبد هم في الوقت نف�سه ّ
يم"rabbîm/
على ما يبدو ()1-11 :52؛ على ل�سان يهوه ،ت�شير كلمة َ
"ر ِّب ْ
الوثني ،و�إلى مجموعة "نحن"
("كثيرون"" ،كثير") في �آن واحد �إلى العالم
ّ
يقر بخطيئته (رج  .  ( ()12 :53ولهذا الترابط مغزى! لقد وقع العبد
الذي ّ
�ضحية يهود ال يحفظون ال�شريعة ( ،)9 :53 ،rešā‘îmوي�سلكون بالتالي مثل
ّ
قدم ه�ؤالء الخط�أة كرجال مقتدرين (،‘aşûmîm
الوثنيين .في الوقت نف�سهُ ،ي ّ
ّ
َ
�شير" .)9 :53 ،‘āšîr/ال ّ
�شك � ّأن حملة �إ�ستير �سعت
 ،)12 :53و�أثرياء ("�أ ْ
بهذه الطريقة �إلى �إبراز الطبقة القديمة الحاكمة.
 يبدو � ّأن الهدف من �إ�ضافة �آ 8βب هو اعطاء معنى مقبول لما جاء في �آ ،١٠فيا،
ومفاده � ّأن "يهوه ر�ضي �أن ي�سحق" العبد؛ ف�ألم العبد لي�س
ً
إلهيا ّ
تع�س ًّ
حكما � ًّ
�سببته خطيئة ال�شعب.
بل ّ

الغني ،والعبد
("ر َ�ش ْع"� )rāšā’/أو
ّ
ت�شدد �آ  ٩على الت�ضا ّد بين العبد والأثيم َ
ّ
يقا�سمهما اللحد على الرغم من براءته .تلتقي هذه الجملة مع �شكوى �أيوب
"ر َ�ش ْع�( "rāšā‘/أي )22 :9؛
الذي ي�أخذ على اهلل �إبادة "الرجل ال ّنزيه مع َ
نذكّ ر � ّأن �أيوب يم ّثل هنا ،على ما يبدو ،الجماعة المت�أ ّلمة في �أور�شليم خالل
مهد الطريق لحكم
خا�ص حزب
الفار�سية ،وب�شكل
الحقبة
ّ
"المت�شددين" الذي ّ
ّ
ّ
( ( 
ت�صور العك�س
عزرا ّ .
مما يقود �إلى ّ
ي�شدد الكاتب على براءة العبد الكاملةّ ،

»  (61) Schenker, Douceur de Dieu, p. 20, identifie purement et simplement le « nous
et les « multitudes », comme le font nombre de commentateurs.
Voir J. Vermeylen, Job, ses amis et son Dieu (Studia Biblica,
( (

.2), Leiden, 1986, pp. 34-71
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لدى معار�ضيه� ،أي �أ ّنهم كانوا يمار�سون العنف وي ّتبعون الكذب.
 الق�سم الثاني من حديث يهوه (�11 :53أب )12-ي�ؤلّف ت�ضمي ًنا مع الق�سم"البار" (�11 ،şaddîqأب)� ،أي مع الرجل البريء (�أو
ال ّأول .يتطابق العبد مع
ّ
كثيرا الكتابات المت� ّأخرة مع "الأثيم"
المجموعة التي ينتمي �إليها) ،الذي تقابله ً
مجد ًدا على فكرة الت�ألّم مكان الآخرينّ � .أما
الن�ص
ّ
(’ ،rāšāرج �آ ّ .)9
ي�شدد ّ
("�شلَلْ "،šālāl/
ذري ّة (�آ  ،)10بل "�سيتقا�سم الغنيمة" َ
العبد فلي�س فقط �ستكون له ّ
�آ  ،)12و�سي�ستولي على ثروات الطبقة الحاكمة ال�ساقطة.
الن�ص المكتوب � ّأيام
ف�سر ّ
�إذا ّ
�صح ما �أ�سلفنا من مالحظات ،يكون الكاتب الثاني قد ّ
واجتماعي جديد؛ فهو يرى في الرجل المت�أ ّلم حزب
�سيا�سي
نحميا انطالقًا من و�ضع
ّ
ّ
�صف المعار�ضة و�أو�صله عزرا �إلى الحكمّ � .إن عزرا ،
مدة طويلة في ّ
الفقراء الذي كان ّ
البار� ،أي العبد الذي يح ّقق بطريقة كاملة م�شيئة يهوه ،وو�صل
مع مجموعته ،هو �صورة ّ
الآن �إلى المرتبة العليا.
 .٦خاتمة :القراءة الكري�ستولوجيّة لأ�شعيا ٥٣

� ّإن كتابة �أ�ش  12 :53 -13 :52في � ّأيام عزرا لي�ست �سوى مرحلة -و�إن كانت
جها
الن�ص( (  ؛
فال�سبعينية ودا ( 3 :12تلميح �إلى �أ�ش  )11 :53ا ّت َ
حا�سمة -في تف�سير ّ
ّ
الم�ضطهد ،لك ّنه �أمين .لكن ،بالطبع،
الجماعي :العبد هو �شعب �إ�سرائيل
نحو التف�سير
َ
ّ
�سيكون "للن�شيد الرابع" ال�صدى الأكبر في العهد الجديد .في  1كو 4-3 :15؛ :11
25-23؛ رو  ،25-24 :4ي�ستعيد بول�س تقاليد كانت قبله و�سبق لها �أن فهمت معنى
مما يعطي معنى لفكرة
موت ي�سوع بالرجوع �إلى �أ�ش " :٥٣مات لأجل خطايانا"ّ ،
ربما فهم ي�سوع
ال�صليب العثيرة ،وفي الوقت عينه لال�ضطهاد الذي قا�ساه
الم�سيحيونّ .
ّ
Comme l’ont fait Grelot, Les poèmes, pp. 75-224, et plusieurs articles de l’ouvrage
( (
collectif intitulé Le Serviteur souffrant (Isaïe 53) (CahÉvSuppl, 97), Paris, 1996, où l’on trouvera
l’interprétation d’Is 53 non seulement dans le Nouveau Testament (H. Cousin, pp. 19-25), mais aussi
)dans la Tradition juive (Chantal Defélix, pp. 27-68), dans la patristique (Jean-Noël Guinot, pp. 69-111
et dans la théologie médiévale de la rédemption (B. Carra de Vaux Saint-Cyr, pp. 112-132). Voir aussi
P. Ternant, Le Christ est mort pour tous. Du serviteur Israël au serviteur Jésus, Paris, 1993 ; J.C.
.Bastiaens, Interpretaties van Jesaja 53, Tilburg, 1993
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وال�ضمنية) من "الن�شيد الرابع"
(البينة
نف�سه م�صيره على �ضوء هذا ّ
ّ
الن�ص ،واال�ست�شهادات ّ
جدا في الأناجيل الأربعة (مت 17 :8؛ 21-17 :12؛ �إلخ) ،كما في كتب
كثيرة ًّ
الكري�ستولوجي
خا�ص �أع  .)35-30 :8التف�سير
العهد الجديد الأخرى (�أنظر ب�شكل
ّ
ّ
هائل ،ولو بدرجات متباينة.
هل هذا التف�سير الكري�ستولوجي جائز؟ بالت�أكيد لم ّ
يفكر فيه م�ؤ ّلفو الن�شيد القدماء!
ّ
يتعرف فيه على ي�سوع ،الذي
أن
�
دون
من
٥٣
أ�ش
�
لم�سيحي �أن يقر�أ
مع ذلك� ،أيمكن
ّ
ّ
يبذل حياته من �أجل الكثيرين ،والذي يقبل الموت على ال�صليب ،والذي يقوم؟ �إذا كان
الن�شيد يعلن عن ي�سوع الم�سيح ،فذلك لي�س من خالل و�صفه م�سبقًا لآالمه؛ �إ ّنه يعلن
حيوي :جماعة �أور�شليم التي حافظت على
عنه على �صعيد �أعمق بكثير ،على �صعيد
ّ
إ�سرائيلي بكامله،
ال�شدة ،والتي تعي�ش �آالمها في خدمة ال�شعب ال
الأمانة لإلهها ح ّتى في ّ
ّ
ا ّتخذت موق ًفا هو ت�سبيق لموقف ي�سوعّ � .إن العبد-الجماعة يعلن عن الم�سيح العبد
بمجرد "نبوءة".
الحي ،ولي�س
بلحمه
ّ
ّ
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ن�شيد العبد الرابع
الن�ص وال�شخ�صيّات فيه
 .١هيكلية ّ

وي َت�سامى ِج ًّدا
وير َت ِف ُع َ
ُ .13ه َوذا َع ْبدي ُي َوفَّق َي َتعالىَ ،

نظ ُره َم َ
َثيرين ذ ُِعروا في �ش�أ ِن َك ،هكذا لم َي ُع ْد َم َ
�صور َة
نظ َر ِ�إ ْن�سان ،و�صور ُته
 .14كما �أَ َّن ك َ
َ
َبني �آ َدم.
الم ُ
خبروا ِبه،
ْواههمَ ِ ،أ
 .15هكذا َتن َت ِف ُ
لوك َ�أف َ
�ض ُ�أ َم ٌم كَثيرة ،و َ�أ َ
مامه َي ُ�س ُّد ُ
ل َّنهم َر َ�أوا ما لم ُي َ
�سمعوا ِبه.
َ
وعاينوا ما لم َي َ
الر ّب؟
َ .1م ِن ا َّلذي � َآم َن ِبما َ�س ِم َع ِم َّنا ،و ِل َمن كُ ِ�ش َفت ِذ ُ
راع َّ

ر�ض ِ
هاء ف َن ُ
نظ َر
قاح َلة .ال
�صل ِمن َ�أ ٍ
مامه ،وكـ �أَ ٍ
 .2ف�إِ َّنه َن َب َت كـ ف َْر ٍع �أَ َ
�صور َة َله وال َب َ
َ
�إِ َليه ،وال َم َ
نظ َر ف َن�ش َتهِ َيه.
روك ِم َن ال َّنا�سَ ،ر ُج ُل �أَ
ف ِبالأَ َلمِ ،
وم ْت ٌ
وجاع وعارِ ٌ
وم ُ
ثل َمن ُي�س َت ُر
ٍ
ُ .3مز َد ًرى َ
( 
عب�أْ ِبه
َ
الوج ُه عنه (هو /نحن) ُ ،مز َد ًرى فلَم َن َ
َ
روبا ِم َن
 .4لقَد َح َم َل هو �آال ََمنا ،واح َت َم َل �أ
َ
وجاعناَ ،
�صابا َم ْ�ض ً
فح ِ�س ْبناه ُم ً
ا ِ
وم َذ َّللاً .
هلل ُ
آثامناَ .ن َز َل ِبه ِ
و�س ِح َق ِب َ�س َب ِب � ِ
جل
قاب ِمن �أَ ِ
الع ُ
ُ .5ط ِع َن ِب َ�س َب ِب َمعا�صيناُ ،
وبج ِ
َ�س ِ
رحه ُ�شفينا.
المنا ُ
مال �إِلى َط ِ َ
 .6كُ ُّلنا َ�ض َل ْلنا كال َغ َنم ،كُ لُّ ِ
واح ٍد َ
ِثم كُ ِّلنا.
الر ُّب ع َليه �إ َ
ريقه ،ف�ألقى َّ
.7ع ِ
فاه.
َ�سو ٍة ،ف َت َ
ُ
وا�ضع ولم َيف َت ْح ُ
وم َل ِبق َ

Le mot mimmènû peut se comprendre avec le pronom suffixe de la troisième
personne du singulier masculin ou celui de la première personne du pluriel. La
première solution est généralement retenue, tandis que la seconde est défendue
par J. Winandy, « Une traduction communément reçue et pourtant indéfendable »,
RB 109 (2002) 321-322.

) (1
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عج ٍة ِ
فاه.
�سيق �إِلى الذَّ ْب ِ
كـح َم ٍل َ
ذين َي ُج ُّزو َنها ولم َيف َت ْح ُ
�صام َت ٍة َ�أ َ
ح ،كـ َن َ
َ
مام ا َّل َ
 .8بالإِكْ ِ
َ�ضاء �أ ُ ِخ َذ،
راه و ِبالق َ
فمن ُي َف ِّك ُر في َم�صيرِ ه؟ ِ
ر�ض الأَ ْحياء،
قد انق ََط َع ِمن �أَ ِ
َ
( 
و ِب َ�س َب ِب َم ِ
الموت،
ع�ص َي ِة َ�ش ْعبي (�ُ )mon / peupleضرِ َب ح َّتى َ
ريحه مع الأَغ ِنياء،
َبره مع الأَ ْ�شرارَ ،
و�ض ُ
ُ .9
فج ِع َل ق ُ
يوج ْد في ِ
فمه َم ْكر.
مع �أَ َّنه لم َي�ص َنع ُعن ًفا ،ولم َ
َ
مر َ�ضه،
والر ُّب َر ِ�ض َي �أَن َي َ
َّ .10
�سح َق ذاك ا َّلذي �أ َ

َبيح َة(  �إ ٍِثم َيرى ذ ُِّر ًّي ًة و َت ُ
طول �أَ َّي ُامه،
ف�سه ذ َ
ف�إِذا ق ََّر َب ْت َن ُ
نج ُح عن يَ ِده
الر ِّب َي َ
ورِ �ضى َّ

�شب ُع،
ناء َن ْف ِ�سه يَرى ال ُّنور َ
ِ .11ب َ�س َب ِب َع َ
وي َ
البار َ
آثامهم.
ِبع ِلمه ُي َب ِّر ُر َع ْب َ
الكثيرين ،وهو َيح َت ِم ُل � َ
دي ُّ
جع ُل َله َ
الع َظماء ،وغَ نيم ًة مع الأَ ِع َّزاء،
ين ُ
�صيبا َب َ
 .12ف ِلذلك َ�أ َ
(الكثيرين) َن ً
لموت ،و ُ�أ ِ
الع�صاة،
ِ َأ
ح�ص َي مع ُ
ل َّنه َ�أ�س َل َم َن ْف َ�سه ِل َ
وهو َح َم َل َخطايا َ
و�ش َف َع في َمعا�صيهم(  .
الكثيرين َ
الن�ص ،محوره ووحدته الكتابيّة
� .٢إطار ّ
 .٣الن�شيد في �إطار الف�صول ٥٤-٥٢
 .٤رواية الـ"نحن" في �صيغتها الأقدم
Le TM et la LXX proposent ‘ammî, « mon peuple », tandis que le grand
manuscrit d’Isaïe trouvée à Qumrân (1QIsa) lit ‘ammô, « son peuple ». Les
commentateurs sont partagés entre les deux lectures.
La forme tāśîm (2e pers. ou 3e pers. fém. sing. de l’imparfait kal du verbe śîm,
« poser ») ne s’accorde pas avec le masculin nāphšô. La solution la plus simple
consiste à lire le masculin yāśîm, avec W.A.M. Beuken, Jesaja deel IIb (De
Prediking van het Oude Testament), Nijkerk, 1983, pp. 190-191.
En suivant 1QIsa et la LXX ; le TM propose : « pour des révoltes ».

) (2
) (3

) (4
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:5-4 :50 �إر
ُ  َي،الزمان
َ  "في ِت4
،الر ّب
َّ لك الأَ َّيام وفي ذلك
َّ قول
،)وبنو َيهوذا َم ًعا
َ َي�أتي َبنو � ْإ�سرائيل (هم
،�سيرون
وهم َي
َ
،كاء
َ وي ْب
َ
ً كون ُب
.الر َّب �إ َِلههم
َ ويل َت ِم
َ
َّ �سون
َ
،�صهيون
َ  َي�س�أ5
ْ لون عن
ِ وج
:وههم
َ وع َليها ُيقب
ُ ِلون ِب
،الر ّب
َ � َه ُل ُّموا
َّ آن�ض ُّموا �إِلى
 (
ٍ ِب َع
."هد �أَ َب ِد ٍ ّي ال ُي ْن�سى

:6 :31 �إر
َِ أ
:َباء في َج َب ِل �أَفْرائيم
ُ �سي
ً كون
ُ الرق
َ "ل َّنه
ّ يوما ُينادي فيه
،�صع ْد �إِلى ِ�ص ْهيون
َ قوموا َن
."الر ِ ّب �إِلهِ نا
َّ �إِلى
" اعتبار الن�شيد "ن�شيد العبد.٥

٥٣  القراءة الكري�ستولوجيّة لأ�شعيا: خاتمة.٦

 (5)

Jr 50–51 forme un ensemble composite, dont l’origine est discutée. Dans cet
ensemble, les vv. 4-7 font figure d’addition ; voir par exemple D.R. Jones,
Jeremiah (NCBC), Grand Rapids-Londres, 1992, pp. 525-526. Ces versets
s’écartent de la perspective générale, car ils parlent du retour d’Israël et non de
la ruine de Babylone ; l’introduction (« En ces jours et en ce temps, oracle de
Yhwh ») est semblable à celle de 33,15 et 50,20.
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بيت َع رَ َ
تف�سريه
ث ال َن َق َل ُة يف
ٌ
ِ

�أ�ش 13 :1ب

البول�سي
خوام
الأب جورج ّ
ّ

القدي�س بول�س للفل�سفة والالهوت  -حري�صا – لبنان
معهد ّ

مقدمة
ّ

أدبية ،م�ؤ ّلفة من الأبيات
يقع البيت المذكور في العنوان �أعاله في قلب وحدة � ّ
النبي،
�أ�ش .20-10 :1 تحتلّ هذه الوحدة ال ّ
أدبية مكانها في الق�سم ال ّأول من �سفر �أ�شعيا ّ
والممتد على طول الف�صول ّ � .39-1أما ال�شطر ف ََيرِ ُد في
عهدا لدى ن ّقاد الكتاب،
الأقدم ً
ّ
وخاليا من كلّ خالف ،في توارثه عبر الزمن.
�شعري رفيع،
الن�ص م�صوغً ا ب�أ�سلوب
ّ
ّ
ً

(ح ِد ْ�ش) ،و"ال�سبت"
االنتباه
يلفت
َ
الجمع الذي يجريه �أ�شعيا بين "ر�أ�س ال�شهر" ُ
ُ
(�ش َب ْت) ،بوا�سطة �أداة العطف "الواو"ُ ،منزِ ًال هكذا هاتين المنا�سبتين منزل ًة واحدة في
َ
يمتد �أثره بالقدر عينه �إلى المنا�سبة الأخرى.
االعتبار؛ فما
ثم ،بالواحدةّ ،
ّ
يخت�ص ،من ّ
بمعية اللفظتين ال�سابقتين
تعقب هاتين اللفظتين لفظتان �أخريان ( ْقرو ِم ْق َرا) ،فت�ؤ ّلفان ّ
ال�شطر ال ّأول من البيت ،من غير �أن تظهر � ّأي �أداة تف�صل بين هاتين اللفظتين ( ْقرو ِم ْقرا)
الن�ص
(ح ِد ْ�ش َ
و�ش َب ْت) .هذا هو واقع ال�شطر ال ّأول في ّ
للتو ُ
واللفظتين الم�شار �إليهما ّ
ثم لفظتان �أخريان بعدهما ،من دون �أداة عطف.
الما�سوراتي :لفظتان معطوفتان بواوّ ،
ّ
و�ش َبت ْقرو ِم ْقرا
�أ�ضف � ّأن العالقة
النحوية بين اللفظتين الأخيرتين عالقة �إ�ضافةُ :ح ِد�ش َ
ّ
(13 :1ب.)1
أجنبية
إن�شائي في الترجمات
لم نجد هذا الواقع ال
العربية .وما وجدناه في الترجمات ال ّ
ّ
ّ
ال يفي حال ال�شطر الثاني من البيت ح ّقهُ " :لو �أُ ْو َخل �أوِ ين ِ
وع ْ�صرا" (13 :1ب ،)2بل
أي�ضا ،فالترجمات ك ّلها �أتت تنقل هذا البيت على �أ�سا�س تف�سير له،
ثمة �أكثر من هذا � ً
ّ
النحوية بين عنا�صرهّ � .إن
معا ،ب�سبب تع ّثر النقلة في تحديد العالقات
مغلوط ومناق�ض ً
ّ
ال�شعري ،بالن�سبة �إلى الترجمة،
أهمية النحو والأ�سلوب
ّ
هذه الدرا�سة ت�س ّلط ال�ضوء على � ّ
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وتحديد معنى ال�شطر� .إ ّنها تعتبر � ّأن في ال�شطر ال ّأول من البيت (13 :1ب )1جملة
إ�سمية ،م�ؤلّفة من مبتد�أ يتم ّثل باللفظتين المعطوفتين ب�أداة الواو" ،ر�أ�س ال�شهر وال�سبت"،
� ّ
تعبر عنه اللفظتان الأخريان "دعوة محفل" ،و� ّأن في ال�شطر الثاني (13 :1ب)2
ومن خبر ّ
أي�ضا
إثما ومحفالً"؛ وهذا � ً
فعلية ،تحتوي على فعل وفاعله "ال �أر�ضى" ،ومفعوله "� ً
جملة ّ
واقع تخلّ به الترجمات.
 1ـ �سياق البيت 13 :1ب
�شعرية ال�صياغة ،وم�ؤلّفة من �شطرين (13 :1ب 1و :1
يرد البيت 13:1ب في �آية،
ّ
ال�شعرية المعهودة عند الأنبياء ،و�سائر كتبة الأ�سفار
13ب ،)2موزونين ح�سب الأ�صول
ّ
القديمة؛ فهناك ،في كلّ �شطر من ال�شطرين عالمات ّ
تدل على طبيعة ال�شطر ال ّأول �أ ّنه
ال�صدر ،وعلى حدوده ،و�أخرى على � ّأن ال�شطر الثاني هو العجز .ولهذه العالمات دور
في الترخيم في ال�صوت ،لدى النطق بكلمات ال�شطر.
 - 1/1ال�سياق المبا�شر ()13 :1
في البيت ال ّأول من الآية� ،أي في �13 :1أّ ،
تدل النقطتان المو�ضوعتان فوق لفظ
(ب ْطل) ،على � ّأن ال�شطر ال ّأول (ال�صدر) ينتهي عند هذه اللفظة ،وز ًنا ومعنى،
"�شاو" ُ
بحيث � ّإن ال�شطر الثاني (العجز) من الآية نف�سها �13 :1أ يم�سي معروفًا ،لدى القارئ
أي�ضا .وفي البيت الثاني� ،أي في 13 :1ب ،النقطتان مو�ضوعتان فوق لفظ ِ
"مقرا"
� ً
يمتد �إلى �آخر لفظ،
(محفل) ،دالل ًة � ً
أي�ضا على � ّأن ال�صدر ينتهي بهذه اللفظة ،و� ّأن العجز ّ
في هذا ال�شطر الثاني من البيت.
النبي �إلى
من ناحية �أخرى ،في البيت ال ّأول نهي عن تقريب تقدمة باطلةّ ،
يوجهه ّ
الرب .ي�أتي النهي
"قواد �سدوم" ( ،)10 :1لأ ّنها تكون بمثابة بخور رج�س في عيني ّ
ّ
في �صدر البيت ،فيما اعتباره يظهر في العجز ،على نحوٍ موازٍ للعالمات المو�ضوعة في
تقدم .كذلك هي الحال ،في البيت الثاني :ففي ال�صدر �إنباء عن
المكان المنا�سب ،كما ّ
العلي منها.
الأوقات التي ُتق ََّرب فيها تقدمة الباطل؛ وفي العجز موقف ،ي ّتخذه ّ

يرافق المعنى الوزن ،كما هو ّبين ،في كلّ �شطر من كلّ بيت ،وفي كلّ من البيتين،
وقوة
اللذين ي�ؤلّفان الآية  .13 :1في هذا التنا�سق ّ
التام جمال الكالم ،وزخم البالغّ ،
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ثم� ،إحداث خلل فيه ،و�إ ّال انعك�س �أثر ذلك على معنى الآيةّ � .أما
ّ
الحجة .ال يمكن ،من ّ
القد�سيات بالآثام.
�صد �أهل �سدوم عن مزج
هذا الأخير فيكمن في ّ
ّ
 - 2/1ال�سياق الأو�سع ()20-10 :1

وفي الواقع � ّأن هذا الزجر العنيف ،الذي نالحظه في الآية  ،13 :1ينب�سط �أمام
القارئ ،و�سط مقطع محكم البنية ،متما�سك الأفكار ،حافل بالتعنيف .مطلعه في الآية
بقواد �سدوم ،و�شعب عمورة،
 ،13 :1وخاتمته في الآية 20 :1ب .في المطلع �إهابة ّ
الرب" ،وفي الخاتمة �إعالن �صريح ب� ّأن هذه الكلمة
لكي ي�صيخوا ب�أ�سماعهم �إلى "كلمة ّ
قد قيلت .وما بين المطلع والخاتمة ب�سط لفحوى هذه الأخيرة.
الرب"� ،إذًا ،من الآية  11 :1حتى �201 :1أ ،على وفق ّ
خطة محكمة،
ّ
تمتد "كلمة ّ
أدبي ،الذي يك�سو
يمكن ـ من دون �صعوبة ـ ا�ستبيان معالمها ،بناء على نوع الفقرات ال ّ
إنكاري ،ي�ضفي على الخطاب
محوطتان با�ستفهام �
ّ
الأبيات بغطائه؛ فالآيتان ّ 12-11 :1
المب�سوط خاللهما �صبغة العتاب الم�شوب بالحنقّ � .أما مو�ضوع هذا العتاب فالذبائح،
را�ض عنها .في الآيات التالية  15-13 :1موقف ،ي ّتخذه
الرب؛ �إ ّنه غير ٍ
التي َّ
تقدم �أمام ّ
الرب ،ب�ش�أن تلك الذبائح� :إ ّنه ينهى عن المجيء بها �إليه (�13 :1أ) ،ويبدي حنقه على
ّ
تحديدا (13 :1ب ،)15
م�سم ًيا ر�ؤو�س الأ�شهر وال�سبوت
ً
المنا�سبات ،التي َّ
تقدم له فيهاّ ،
يت�صدر فع َ
ال �أمر الآيتين  ،17-16 :1وتعقبهما �سل�سلة من �أفعال ب�صيغة
ويعر�ض ال�سبب.
ّ
ّ
الرب من
الأمر ،حتى يغدو عددها
محط انتباه؛ ففي هاتين الآيتين ت�سعة �أفعال ،ي�أمر بها ّ
م�شيرا عليهم �أن يبادروا �إلى القيام ب�أفعال ،تخالف ما يجترحونه .وفي الآيات
يخاطبهم،
ً
حث على �إدراك الر�شد ،والعمل ب�أحكامها.
أخيراّ ،
ً � ،20-18 :1

نبيه �أ�شعيا ،مع
مما ّ
تقدم � ّأن منازعة ّ
ي ّت�ضح للقارئ ّ
الرب ،التي يف�صح عنها بل�سان ّ
تقربهم �إليه عن غير ا�ستحقاق؛ ف�أيديهم مملوءة
ّ
قواد �سدوم ،و�شعب عمورة ،تدور حول ّ
ّ
يتورعون عن
ال
ه،
ل
ك
هذا
مع
هم،
ن
ولك
16ب)؛
(:1
ا
�شر
أعمالهم
�
و
15ج)،
(:1
ا
دم
ّ
ً
ّ
ًّ
الرب� ،إذًا ،ي�ضطرم من جرى عملهم
"الح�ضور لم�شاهدة وجهه" (�12 :1أ)؛ ف�سخط ّ
هذا ،على عدم احتماله �أن يقرنوا الإثم ب�أوقات يلتقونه فيها ،ال ب�سبب التقادم� ،أو ب�سبب
غ�ضبا نابعان
مثول العابدين �أمامه� ،أو ب�سبب �أوقات اللقاء بهّ � .إن عدم ر�ضاه وا�ست�شاطه
ً
قد�سية.
�سيما �إذا ما اقترن ب�أزمنة
ّ
من كرهه الإثم ،وال ّ
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 2ـ زمن التقادم
مف�ص ً
يبين فيه
ترتيبا ّ
نجد ،في عد ً ،38 :29-1 :28
ال لتقدمة الذبائح عند ال�شعبّ ،
ّ
ويدل التن�سيق ،الذي ا ّتبعه العر�ض ،على ر�ؤية
يقرب في �أثنائها.
وا�ضعوه المنا�سبة وما َّ
ال�شرعي؛ وهذا �أمر يرجع �إلى طبقة ،ت�شرف على الحياة
�شاملة ،يغلب عليها الطابع
ّ
الدينية ،وتعب�أ لتتميمها ،ح�سب الأ�صولّ � .إن نظرة ُتلقى على قائمة المنا�سبات ،التي
ّ
تخولنا �أن نلحظ �أمرين فيها :ال ّأول � ّأن المواعيد المثبتة،
يرد ذكرها في هذا العر�ضّ ،
بع�ضا منها
ليتورجية،
ك�أ ّنها �أزمنة
تت�ضمن ك ّلها ،بدون ا�ستثناء ،تقدمة قرابين؛ والثاني � ّأن ً
ّ
ّ
مقد�س" ( :18 :28الفطير؛  ،26 :28الأ�سابيع؛ :1 :29
فقط يرافقه عقد "محفل ّ
تماما من عقد مثل
الهتاف؛  29التكفير؛  :12 :29الأكواخ) ،فيما بع�ض �آخر خلو ً
المقد�س.
هذا المحفل
ّ
من ناحية �أخرى ،تقود المالحظة الآنفة الذكر �إلى النظر عن كثب �إلى قائمة المنا�سبات
الزمني؛ فمن جهة ،نجد � ّأن المنا�سبات ،التي ال "محفل
الطق�سية ،على �أ�سا�س الت�صنيف
ّ
ّ
مقد�س" ُيعقَد فيها ،هي منا�سبات مو َّزعة على اليوم (3 :28ب) ،وال�سبت (،)9 :28
ّ
ور�أ�س ال�شهر ( ،)11 :28فيما باقي المنا�سبات الأخرى مو َّزع ،على ح�سب تعاقبها في
جليا
يقدمان رزنامة ال�سنة
ال�سنة .وعليه ،فالف�صالن عد ّ 29-28
ّ
الطق�سية ،حيث تظهر ًّ
دورة العبادة ،على م�ستوى ال�شهر وال�سنة؛ فالأول� ،أي ال�شهرُ ،ي ْق َ�سم �إلى يوم ،ف�أ�سبوع،
مع مراعاة بدئه؛ والثانية� ،أي ال�سنة� ،إلى ال�شهر ال ّأول منها ،فال�سابع ،مع مراعاة بدئها.
أهميّة اليوم ال ّأول (الحو ِد�ش)
ّ � - 1/2

ِ
"الحود�ش" ،اليوم الجديد،
المميزة ،التي يتم ّتع بها
يمكننا ،ب�سهولة ،مالحظة المنزلة
ّ
اليهودية .فمن جهة ،تفيد معرفة وقوعه ،بالتحديد ،في
�أو المطلع ،في قلب بنية الأعياد
ّ
أهم ّية كبرى،
الو�صول �إلى احت�ساب ال�شهر ال ّأول من ال�سنة
ً
ح�سابا دقيقًا .ولهذه المعرفة � ّ
ال�سنوية.
بالن�سبة �إلى ح�ساب ال�شهر ال�سابع ،الذي تقع فيه �سائر الأعياد ،ذات الدورة
ّ
ِ
طق�سية �أخرى ،تنح�صر بال�شهر ،بحيث
أهمية
ولكن
ّ
ّ
الحود�ش يتم ّتع ،عالوة على هذا ،ب� ّ
� ّإن معرفة وقوعه تفيد ،من جهة ثانية ،بتحديد عدد ال�سبوت المنا�سبة ،التي يجب فيها
تقدمة ذبائح.
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في هذا الإطار ،هناك ِ
الطق�سية ،ذو منزلة فريدة،
حود�ش واحد ،في قلب الرزنامة
ّ
وهو ِ
قرب فيه ذبائح،
حود�ش يوم الهتاف؛ فهو ،من جهة �أولى" ،ر�أ�س ال�شهر" ،الذي ُت َّ
من غير �أن تعقد الجماعة في �أثنائها "محف ً
مقد ً�سا" ؛ وهو ،من جه ٍة مقابلة" ،يوم
ال ّ
ِ
الحود�ش الفريد "في
وتقدم ذبائح .يقع هذا
الهتاف" ،الذي ُيعقَد فيه "محفل ّ
مقد�س"َّ ،
ِ
الحود�ش الفريد الآخر،
ممي ًزا ب�إزاء
اليوم ال ّأول من ال�شهر ال�سابع" (عد  .)1 :29ويلبث ّ
أي�ضا� ،إذ �إ ّنه
الذي ُتفتتح به ال�سنة
خا�صة به � ً
اليهودية ،والذي يحتفظ له هو الآخر بفرادة ّ
ّ
ِ
الحود�ش الثاني ،المزدوج اال�سم،
"ر�أ�س ال�شهر" ،و"ر�أ�س ال�سنة" ،في �آن واحدّ � .إن هذا
قربت فيه التقادم ،فمن حيث
فاتح ال�سنة
اليهودية ،ال يلتئم فيه "محفل ّ
ّ
مقد�س" .و�إذا ما ّ
�إ ّنه "ر�أ�س ال�شهر" ،ال "ر�أ�س ال�سنة" .ومع �أ ّنه يفتتح ال�شهر ،الذي ي�ستذكر فيه اليهود
الف�صح ،في اليوم الرابع ع�شر" منه ( ،)16 :28ال يلقى عندهم "كر�أ�س �شهر و�سنة" ،في
الوقت عينه ،المنزلة التي يلقاها "يوم الهتاف".
ِ
المميزة ،ال يلبث �أن
الحود�ش ذي الفرادة
فح�صا دقيقًا ليوم الهتاف هذا،
بيد � ّأن
ً
ّ
الكهنوتية ،التي ل�صقت به ،حتى
الطق�سي ،الذي طر أ� عليه ،وال�صبغة
ُيظهِ ر لنا االنقالب
ّ
ّ
وكهنوتية .وفي
ي�سية"
ّ
"فر ّ
�إ ّنه ا ّتخذ فرادة لم تكن له منذ البدء ،تحت ت�أثير اعتبارات ّ
تذكارا� ،أي
الواقع � ّأن ما نقر�أه ،في عد  ،7 :10يو�ضح طبيعة هذا اليوم ،قبل �أن يغدو
ً
ثمة� ،إذًا ،نفخ م�صحوب
عيدا
طق�سيا" :وعند جمع الجماعة ،تنفخون ً
ً
نفخا بال هتاف"ّ .
ًّ
أي�ضا ،نفخ يهدف �إلى جمع الجماعة ،ونفخ
وثمةً � ،
بهتاف ،و�آخر غيره ال هتاف فيهّ .
يتم لغر�ض �آخر .ولدى قراءة ال�سياق ،الذي ترد فيه الآية المذكورة ،يجد
�آخر غيره ّ
أي�ضا ،ال "الهتاف" و"اجتماع الجماعة" فقط� ..." :إذا ُن ِفخ في
المرء � ّأن النفخ نوعان � ً
�أحدهما فقط ،يجتمع �إليك الزعماء ،زعماء �ألوف �إ�سرائيل" ( .)4 :10وعليه ،ف� ّإن
"يوم الهتاف" كان ،في الأ�صلّ � ،أوالً ،منف�ص ً
ال تمام االنف�صال عن "� ّأول ال�شهر" ،وغير
الطق�سي .لم يكن ّ
معين؛ بل يندرج كحدث
محد ٍد زمنه� ،أو موعده
َّ
يدل على "يوم" ّ
ّ
االجتماعية ،التي و�ضعوها ،بعد عبورهم
اجتمع عليه بنو �إ�سرائيل ،في قلب تنظيماتهم
ّ
�سنوي؛
ثانيا ،مزدوج الهدف ،ال يحتفى به كتذكار
ّ
�صحراء �سيناء .وكان ،في الأ�صلً ،
وتباعاّ � ،إما لجمع ال�شعب "عند باب خيمة الموعد" (،)3 :10
تكرارا
و�إ ّنما يجري
ً
ً
دينية-
و� ّإما لإنذاره ب�ضرورة الرحيل ـ وهذا يعني �أ ّنه ،منذ الأ�صل ،ذو طبيعة
تنظيميةّ ،
ّ
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أي�ضا ،من �أجل القتال (.)9 :10
اجتماعية ـ و� ّإما لح�شدهً � ،
ّ

تقدم :ال ّأول � ّأن �إطالق
هناك �أمران
رئي�سيان تح�سن الإ�شارة �إليهما ،اعتما ًدا على ما ّ
ّ
ِ
الحود�ش ـ على "يوم الهتاف" ،في عد  ،1 :29وجد طريقه �إلى
ت�سمية "اليوم ال ّأول" ـ
الن�صو�ص ،في مرحلة مت� ّأخرة ،عندما طفق الأحبار اليهود ي�ستذكرون� ،أمام ال�شعب،
الدينية .فما كان منهم �إ ّال �أن �أدرجوه في
تاريخ الأجداد ،في محاولة منهم لإنعا�ش الحياة
ّ
الطق�سية الأخرى ،على نحو ما تظهره الر�سوم المن�صو�صة في ال .23
قلب االحتفاالت
ّ
ي�سي
جو
وح�صل هذا ،بح�سب ر�أيي ،في ّ
كهنوتي غامر ،يغلب عليه �أثر الحر�ص ّ
الفر ّ
ّ
تقدم الذبائح في هذا اليوم ،من جهة،
على ال�سبت؛ فر�سم الأحبار ،من جرى ذلك� ،أن َّ
و�أودعوه مطلع ال�شهر ال�سابع ،من جهة �أخرىّ � .إن الإ�شارة �إلى �أ ّنه ال ي�ؤتى في مثل
هذا اليوم "عمل خدمة" ،ل ّأن "محف ً
مقد ً�سا" ُيعقَد فيه ،محاولة متناق�ضة لإ�ضفاء �صبغة
ال ّ
القد�سية منه!
ال�سبت عليه ،وتقريبه في
ّ
 - 2/2مكانة ال�سبت

للرب ،في كلّ �سبت.
ي�شدد كاتب المقطع عد  10-9 :28على تقدمة محرقة
ّ
ّ
معا .وفي
ويقرن
حزقيال ( )6-4 ،3 ،1 :46هذه التقدمة بذكر ال�سبت ،ور�أ�س ال�شهرً ،
ّ
ً
َ
وال�شعبية،
الدينية،
�شديدا ،في قلب الذاكرة
ارتباطا
ارتبطا
الواقع � ّأن هذين الموعدين
ً
ّ
ّ
امتدت ح ّتى زمن مجيء الم�سيح،
اليهودية
والليتورجية،
خ�صو�صا ،على مدى قرونّ ،
ً
ّ
ّ
يتبدى للذهن كيف
ال
وفيما
.)16
:2
كول
(رج
فل�سطين
حدود
خارج
ى
ت
ح
ّ
و�سادت ّ
الدينية ،يبدو ،بالعك�س ،بجالء
�أف�ضى "ر�أ�س ال�شهر" �إلى موقعه ،الذي يحت ّله من الناحية
ّ
الديني ،عند اليهود.
نا�صع موقع ال�سبت ،بالن�سبة �إلى االهتمام
ّ

الدينية على �إظهار من�شئه ،فجعلوه ،في رواية الخلق ،في
لقد حر�ص كتبة الن�صو�ص
ّ
ول�شدة توقيرهم االحتفال
اليوم الذي "ا�ستراح فيه اهلل من عمله الذي عمله" (تك .)2 :2
ّ
يتورعوا عن نقل البركة ،التي بارك بها اهلل ال�سبت (خر � ،)11 :20أو عن �إعالن
به ،لم ّ
أي�ضا:
ثمة �أكثر منه � ً
تقدي�سه ،على يدي اهلل (تك 3 :2؛ خر  .)15 :31ال هذا فقط ،بل ّ
قد�س يوم ال�سبت (خر 8 :20؛ تث  ،)15 :5لأ ّنه عالمة العهد
ف� ّإن يهوه �أمر ب�أن ُي َّ
عرف ،عند �أ�شعيا الثالث ،با�سم "يوم اهلل
(خر  ،)17 ،13 :31ح ّتى � ّإن هذا اليوم بات ُي َ
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معا لإقامة
ّ
المقد�س" (�أ�ش  .)13 :58ال عمل ي�ؤتى به ،في هذا اليوم� ،سوى االجتماع ً
ال�صالة (حز  ،)3 :46فترتاح الأر�ض ،والحيوان ،والخادم ،في هذا اليوم ،من �أعباء
اليومي (خر 10 :20؛ تث  .)14 :5الأ�شرار وحدهم هم الذين يد ّن�سون ال�سبت
العناء
ّ
( �أ�ش 2 :56؛ حز  ،)16 ،13 :20فيما الأبرار يراعون الر�سوم المو�ضوعة ب�ش�أنه.
الكتابية ،قد انتقلت ،في الواقع ،كما �أعتقد،
� ّإن مكانة ال�سبت هذه ،في الن�صو�ص
ّ
ليتورجي� ،صارت
الديني ال ّأول ،الذي كانت تحت ّله في البداية� ،إلى موقع
من موقعها
ّ
ّ
�إليه في ما بعد ،تحت ت�أثير الكهنة ،ومجموعة ال�شرائع ،التي �س ّنوها ،بخ�صو�ص الأعياد
االجتماعية .وبطريقة �أخرى ،لم تكن لل�سبت فرادته،
وال�شعائر والر�سوم المتع ّلقة بالحياة
ّ
مقد�س ،عند اليهود ،قبل ال�سبي ،بل كان هذا اليوم �إحدى المنا�سبات
وح�صريته ،كيوم ّ
ّ
الدينية المعمول بها ،لدى الأ�سباط� ،إلى جانب �أعياد �أخرى كالف�صح ،وعيد الأ�سابيع،
ّ
وعيد الأكواخ .وما اقتران "ال�سبت" بـ"ر�أ�س ال�شهر" ،في كتب الأنبياء الأوائل ـ هو�شع،
ثم انف�صاله عنه ،في مجموعات ال�شرائع الأربع ـ مجموعة �شرائع العهد
و�أ�شعيا ،و�إرميا ـ ّ
اليهوهي (خر ،18 :34
ا�صطالحا الت�شريع
الم�سمى
(خر  ،)17-12 :23والت�شريع
ً
ّ
ّ
 ،)23-21والت�شريع الآخر ،الوارد في �سفر تثنية اال�شتراع ( ،)16-1 :5والت�شريع
الالويين ( )44-3 :23ـ �إ ّال دليل على محاولة جا ّدة ،في و�سط التقليد
المن�سوب �إلى
ّ
اليهودية ،وعلى
الطق�سية
مقد�س ،باالحتفاالت
الديني ،الخت�صا�ص "ال�سبت" ،كيوم ّ
ّ
ّ
ّ
قد�سية كبرى.
بهالة
ال�شهر"
أ�س
�
"ر
إحاطة
�
عن
إحجام
ال
ّ

االجتماعية العظمى ،التي �أعقبت ت�شييد
التحوالت
حدث هذا االنقالب بدافع من
ّ
ّ
تعج كتابات الأنبياء الأوائل ب�صداها؛ ففي الف�صل الثاني من نبوءة عامو�س
الهيكل ،والتي ّ
النبي تعنيف الذع على الكبائر ،التي انزلقت فيها يهوذا و�إ�سرائيل .وفي  21 :5تنديد
ّ
عامة.
بالأعياد واالحتفاالت ،التي كانت ت�شهد على تقدمة محرقات وذبائح ،ب�صورة ّ
� ّأما في  ،5 :8حيث يرد َ
جليا
لفظا "ال�سبت" و"ر�أ�س ال�شهر" ً
جنبا �إلى جنب ،فيظهر ًّ
الديني ،بين هاتين المنا�سبتين وح�سب ،بل الإقبال الكبير
ال الت�ساوي في االعتبار
ّ
اليهودي ،حتى � ّإن باعة الحبوب ين�صرفون فيهما �إلى
أي�ضا ،في الو�سط
على �إقامتهما � ً
ّ
والغ�ش في المقادير؛ ف�إذا لم يكن لل�شهر �سوى "ر�أ�س" واحد ،هو
اال�ستغالل المقيت،
ّ
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ج�شعا ،عندما يذهب
إالم يتط ّلع �أولئك الباعة ،يا ترى ،الم�ضطرمون
� ّأول ال�شهر ،ف� َ
ً
النبي" :متى يهلّ ر�أ�س ال�شهر
خلدهم �إلى يوم "ال�سبت" ،قائلين في �أنف�سهم ،ح�سب ّ
المنطقي
فن�صرف القمح...؟" (� .)5 :8إن ابتغينا التفكير
فنبيع الحبوب ،وال�سبت
ّ
ّ
النبي حانق على المدى ،الذي بلغه الطمع ،في نفو�س بني
لقلنا ،في هذا ال�سياقّ � ،إن ّ
قدم في الهيكل،
�إ�سرائيل ،الذين ما عادوا يكتفون بما يبيعونه ،في كلّ �سبت ،لكي ُي َّ
الديني ،ح ّتى ي�ستغ ّلوا تقواهم وحر�صهم على ارتياد
ح�س النا�س
بل راحوا يفيدون من ّ
ّ
تنب�أ على �إ�سرائيل ،قبل �أن تنزل به
النبي ،الذي ّ
الهيكل ،في كلّ منا�سبة .كذلك هو�شع ّ
جدا من عامو�س ،ي�شير في � 13 :2إلى هاتين المنا�سبتين
النائبة الكبرى ،في زمن قريب ًّ
مميزين
ً
تحديدا" ،ر�أ�س ال�شهر" � ّأوالً" ،فال�سبت" ،اللتين ا�شتهرتا ،عند اليهود ،كموعدين ّ
الدينية.
لإقامة االحتفاالت
ّ

ي�صور لنا ،بطريقة �أجلى ،مكانة
غير � ّأن ما نقر�أه في �1صم  ،20وفي مز ّ ،4 :81
الدينية ،عند اليهود .ففي �1صم  20خبر ا ّتفاق داود مع يوناثان على حيلة،
ال�سبت
ّ
تج ّنب داود الجلو�س �إلى مائدة �شاول ،بمنا�سبة "ر�أ�س ال�شهر" (،)24 ،18 ،5 :20
أي�ضا ما ا�ستطاع �سبي ً
ال �إلى ا ّتقاء غ�ضبه .ويبدو
لأ ّنه كان يخ�شاه ،ويتحا�شى عنه ،بل ي�سعى � ً
عامرا بالنا�س،
االحتفال بر�أ�س ال�شهر ،في ذلك الحين ـ على ح�سب ما يرد في ال�سرد ـ ً
ومغمورا بالوالئم ،التي تدوم �أكثر من يوم واحد ( .)35 ،27 ،12 :20ال يلوح الب ّتة
ً
ديني ،لدى االحتفال بر�أ�س ال�شهرّ � ،أيام داود؛ وما من
في الأفق � ّأي �إ�شارة �إلى احتفال ّ
ذكر ّ
يتفوق على
قط لذبائح� ،أو تقادم .والدعوة �إليه مغ ّلفة ب�صبغة
"عائلية" ،بقدر كبيرّ ،
ّ
تقليدي غاية في
الطق�سية ،التي تظهر فيها ال�شعائر عادة .من جهة� ،إذًا ،تذكار
ال�صبغة
ّ
ّ
القدم والممار�سة؛ ومن جه ٍة مقابلة ،احت�شاد الع�شائر في د�ساكرها ،و�إقامة الوالئم ،التي
تمتد يومين� ،أو ثالثة.
ّ
الجو المحيط بر�أ�س ال�شهر؛ ولك ّنه ّ
يدل ،في الوقت
ي�شهد المزمور  4 :81على هذا ّ
نف�سه ،على حقبة تالية ،ب�ش�أن االحتفال به ،في و�سط �إ�سرائيل؛ ف�صاحب المزمور يريد
الرجوع بر�أ�س ال�شهر �إلى زمن يعقوب ،الذي ّثبته كموعد لخروج يو�سف �إلى �أر�ض
م�صر .ويجعل االحتفال به "فري�ضة" و"ق�ضاء" على �شعب �إ�سرائيل .ولك ّنه ي�ضيف على
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ّ
احتفاء بهذا
كالدف ،والك ّنارة ،والعود ،والبوق،
متنوعة،
ً
جو االحتفال �آالت طرب ّ
ّ
ّ
دنيوي ،ي ّت�سم به االحتفال .وما من
طابع
على
مبا�شر
دليل
الطرب
آالت
�
أن
�
�شك
ال
اليوم.
ّ
ّ
غرابة في �أن يكون ا�ستعمالها رافقّ � ،أول الأمر ،االحتفال بر�أ�س ال�شهر ،من باب الطرب
الدينية ،لم يكن ّ
أمرا م�ستهج ًنا
ولكن اللجوء �إليها ،في الآونة
واالن�شغاف بالمنا�سبة.
ّ
ّ
قط � ً
دنيوية
المعين ،ر�أ�س ال�شهر ،قد عبر ب�سهولة من كونه منا�سبة
أي�ضا ،بحيث � ّإن هذا الزمن
� ً
ّ
ّ
دينية .وفي اعتقادنا � ّأن االنقالب ،الذي �شهده هذا
�إلى �أن يم�سي ،مع الوقت ،منا�سبة ّ
الدينية القديمة،
طق�سي" للأوقات
خدام الهيكل بو�ضع "ترتيب
العيد ،تزامن مع �شروع ّ
ّ
ّ
و�إبرازهم موقع ال�سبت ،في و�سط هذا الترتيب.
 3ـ محور الدعوة النبويّة

النبوة في �إ�سرائيل ـ حول
ثمة اتفاق ،بين علماء الكتاب ـ عندما يتك ّلمون على ّ
ّ
ؤيوي ،الذي يغلب على كالم الأنبياء ،وحول عكوفهم على تقريع ال�شعب
الأ�سلوب الر� ّ
الديني ،الذي
فالح�س
خا�صة ،على الخطيئة الم�ستفحلة في حياتهم؛
عامة ،والقادة
ّ
ّ
ّ
ّ
كانوا يمتلكونه ،مرهف لديهم .وغيرتهم ،التي كانوا يحوزونها ،مت ّقدة في �صدورهم.
قوي في �أذهانهم .ال هذا فقط ،بل ر�أى �أولئك
وانتما�ؤهم �إلى �شعب ذي تاريخ ّ
مقد�س ّ
أي�ضا م�سيرة معا�صريهم عن كثب ،فا�ستطاعوا َر ْوز الخيارات ،التي ي ّتخذونها،
الرجال � ً
ومتهددين
وم�صوبين،
والف�صل فيها .ولم يخافوا من البوح ب�أفكارهم على الملأ ،مع ّنفين
ّ
ّ
حد �سواء.
ومهولين ،ال�شعب ور�ؤ�ساءه ،على ٍّ
ّ
مطية الأنبياء ،التي يمتطونها ،لتبليغ النا�س ر�سالتهم ،والقادة اغتياظهم
"الإثم" هو ّ
إثما" قهر المعوز ،وابتزاز ال�ضعيف من �أبناء ال�شعب،
من م�سالكهمَ .
وي ُع ّد الأنبياء "� ً
و�إجحاف الأرملة ح ّقها من الحياة الكريمة .ويرون في ان�صراف الملوك ،ومن ي�سير في
عامة ال�شعب� ،إلى عبادات غريبة� ،أو �إلى تحالفات م�شبوهة ،كبيرة وجريرة ال
ركبهم من ّ
ي�ضر �شعب اهلل هو "�إثم" ،في عيني الأنبياء� ،إثم يقترفه ال�شعب،
ير�ضى الإله عنهما .كلّ ما ّ
أي�ضا �شعب اهلل ،بالن�سبة �إليهم� .شعب ا ّتخذه
فيلحق الأذى بنف�سه.
ولكن ال�شعب هو � ً
ّ
اهلل "اب ًنا له" ،بح�سب هو�شع ( ،)6-1 :11و"عرفه" ـ بمعنى اقترن به ـ "من بين جميع
آثما،
ع�شائر الأر�ض" ،لدى عامو�س ()2 :3؛ ف�إذا ُو ِجد هذا ال�شعب ّ
مقد ً�سا ،من جهة ،و� ً
محظيا لدى الإله ،ب�سبب االختيار ،ومنبوذًا ،ب�سبب الخطيئة،
�شعبا
من جهة مقابلةً ،
ًّ
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عمد الأنبياء �إلى ت�شذيب ما علق به من مكروه ،وتقريعه على انزالق خطواته في مهالك
بعد،
مدمرة ،لكي يحفظوا للقدا�سة مقامها ،ولدعوة االختيار حرمتها ،فال تكون رجا�سة ُ
ّ
في و�سط بني �إ�سرائيل.
االزدواجية المقيت،
يلفت االنتباه ،في هذا الخ�صو�ص ،اغتياظ الأنبياء ال�شديد من
ّ
التي وقع ال�شعب في براثنها ،من جرى �آثامه .من �أجل هذا ،نراهم يلج�أون �إلى �صور
ومتنوعة ،للتعبير عن مقتهم الجمع بين متناق�ضين ،الإثم والقدا�سةّ �" .إن �شعبي
مجازية
ّ
ّ
آبارا
آباراً � ،
الحية (القدا�سة) ،وحفروا لأنف�سهم � ً
�شرين :تركوني �أنا ينبوع المياه ّ
�صنع ّ
الرب�" :إنطلق
"ثم قال لي ّ
م�ش ّققة ،ال تم�سك الماء (الإثم)" (�إر  .)13 :2وفي هو�شعّ :
يحبها زوجها (القدا�سة) ،وهي فا�سقة ( ...الإثم)" ( .)1 :3ويقول
� ً
أي�ضا و�أحبب امر�أة ّ
(المقد�سة بالموعد)"
عامو�س ،في �آخر نبوءته" :و�أغر�سهم (هم الآثمين) على �أر�ضهم ...
ّ
لي�شهروا ببني �إ�سرائيل،
حركت الأنبياء،
(� ،)15 :9إلخ .هذه
ّ
ّ
االزدواجية ،التي طالما ّ
الذين غرقوا في معارجها ،محور قامت عليه دعوتهم قيامة حرب �شعواء؛ فهم لم ير�ضوا
ّ
ب�شدة كلّ ميل �إلى
قط عن المزج بين انتماء ال�شعب وانغما�سه في عادات غريبة ،وقاوموا ّ
مثل هذا المنحى.
النبي في هذا المنهج� ،أ�سوة ب�سائر الأنبياء� .إ ّنه يعلن،
ففي �أ�ش 13 :1ب ،يذهب ّ
مقد�س في �إ�سرائيل" :ر�أ�س ال�شهر وال�سبت"؛ ففيهما
في ال�شطر ال ّأول من البيت ،ما هو ّ
الطق�سية ،التي كانت تجري فيها احتفاالته.
كليهما ،د�أب ال�شعب على عقد اجتماعاته
ّ
دينيةُ ،تر ِّدد �صداها الذبائح
وفيهما كليهما �إرث قديم ،يرقى �إلى ما قبل داود ،وذاكرة ّ
�شرعية .وفي كال المنا�سبتين ،حر�صت
قدم هنا وهناك ،على مذابح
الطق�سية ،التي كانت ُت َّ
ّ
ّ
آبائية المتتالية على تجديد العهد مع اهلل ،متناقل ًة ب�أمانة مثل هذه االحتفاالت.
التقاليد ال ّ
مقد�س ،وبع ّلة تقدي�سه� :إ ّنه يذكّ ره بالأوقات ،التي
ثم،
فالنبي يذكّ ر ال�شعب بما هو ّ
ومن ّ
ّ
النبي �إلى �إظهار التناق�ض البغي�ض،
ّ
يتم فيها االلتقاء باهللّ � .أما ،في ال�شطر الثاني ،فيعمد ّ
و"التجمع" ،بين ما هو مخالف
متخب ًطا فيه ،التناق�ض بين "الإثم"
الذي بات ال�شعب
ّ
ّ
مقد�س ومنقول عبر التقليد ،من جهة ثانية .هذا التناق�ض هو
ورج�س ،من جهة ،وما هو ّ
النبي ،وهو ب�ؤرة احتدامه كرجل اهلل.
ما يكرهه ّ

البول�سي
خوام
الأب جورج ّ
ّ
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خاتمة
عربية
لم تذهب الترجمة
ال�سبعينية هذا المذهب! وفي �إثرها جرت ترجمات عديدة ّ
ّ
غالبا ما
ال�شعبية
أجنبية .وحذت حذوها ،كذلك ،الفولغاتا ،الترجمة
الالتينية ،التي ً
ّ
ّ
و� ّ
أوروبية الحديثة عليها .وال يخفى ،على كلّ حال ،على �أحد
اعتمدت الترجمات ال
ّ
الن�ص ،قبل �أن يبا�شروا بترجمته.
دور ال َنقَلة ،في هذا المجال؛ فهم عمدوا �إلى تف�سير ّ
مقد�س
ف�إذا اعتبرنا الإ�سهام ،الذي ا�ضطلع به يهود ال
ن�ص ّ
إ�سكندرية ،من �أجل �إعداد ّ
ّ
ديني من قبلهم ،على ح�سب ما
باليونانيةّ ،
حق االعتبار� ،أي محاولة � ّ
ّ
أدبية ذات اهتمام ّ
الم�سيحيين ،الذين بادروا ،في �شمال �أفريقياّ � ،أوالً،
ينبغي التفكير به ،ومثله �إ�سهام النقلة
ّ
الالتينية ،وجب علينا الخروج ب�أحد ا�ستنتاجين ال
ثانيا� ،إلى �إعداد الترجمة
وفي رومة ً
ّ
عبراني قديم ،يعود �إلى تلك الفترة ،التي عمل فيها �أولئك
ن�ص
ثمة ّ
ثالث لهما :ف� ّإما ّ
ّ
النقلة ،يختلف قلي ً
الما�سوراتي ال�سائد منذ قرون ،و� ّإما عثر ه�ؤالء في نقل
الن�ص
ال عن ّ
ّ
مغايرا لمنطوقها.
تف�سيرا
ف�سروا مقولتها
الآية �أ�ش 13 :1ب� ،إذ �إ ّنهم ّ
ً
ً

المراجع
Caquot A., « Remarques sur la fête de la « néoménie », dans l'ancien
Israël”, RHR, 158/1 (1960) 1-18.
Bechtel F., “Sabbath”, The Catholic Encyclopedia, t. 13, 19071913, pp. 566-9.
Carson D. A. (ed.), From Sabbath to Lord’s Day: A Biblical,
Historical, and Theological Investigation (Grand Rapids:
Academic Books, 1982).
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المقد�س
مجاز في الكتاب
ّ

الن�ص
ّ

1لأُ
ن�شدن لحبيبي ن�شيد "محبوبي ِ
لكرمه".
َّ
كرم في رابي ٍة خ�صيبة،
كان لحبيبي ٌ
وح�صاه ،وغَ َر َ�س فيه � َ
وحفر فيه
2وقد ق َّل َبه،
َّ
وبنى ُب ً
رجا في َو َ�س ِطهَ ،
أف�ضل كرمهَ ،
أثمر ِح�صرِ ًما َب ّر ًّيا".
ع�ص َرةً،
َم َ
وانتظر �أن ُي ِثم َر ِع ًنبا ،ف� َ
َ
أور�شليم ويا رجال يهوذا� ،أُحكموا بيني وبين كرمي.
ان �
3فالآن يا ُ�س َّك َ
َ
4
انتظرت �أن ُي ِثم َر ِع ًنبا ف�أثمر
للكرم ولم �أ�صنعه لكرمي؟ فما بالي
�صنع
ِ
ُ
� ّأي �شي ٍء ُي ُ
ِح�صرِ ًما َب ّر ًّيا؟
5
أ�صنع بكرميُ � :
جداره،
أهدم
�سياجه،
أزيل
في�صير ً
مرعى ،و� ُ
َ
فالآن لأُع ِلم َّنكم ما � ُ
َ
ُ
مدا�سا،
في�صير ً
ُ
6
وال�شوك ،و�أو�صي
فيطلع فيه
أع�شابه،
الح�س ُك َّ
بورا ال ُي َ
قلع � ُ
ُ
ق�ض ُب ،وال ُت ُ
و�أجعل ُه ً
َ
ال ُغيوم �أال ُت ِ
مطرا،
مط َر عليه ً
7
ِ
انتظر
غر ُ�س َنعيمه ،وقد
كرم َر ِّب
القوات هو ُ
ل َّأن َ
بيت �إ�سرائيل ،و� ُ
َ
أنا�س يهوذا هم ْ
الحق فاذا ُ
ال�صراخ.
�سفك ِّ
َّ
والبر ف�إذا ُّ
الدماءَّ ،

دبي
النوع ال أ ّ
( 
المثَل

لي�س من ال�صعب ر�ؤية هذا الن�شيد في ال�صور والرموز التي يحتويها؛ فنحن نقف
( 

للتو�سع يف معنى املثل رج:
ُّ

R. Alter, L’art de la poésie biblique, p. 249–273.
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العبرية ٍ
بالفرن�سية:
متعددة يوازيها
ن�سميه عادة "المثل" .وللم َثل في اللغة
معان ِّ
ّ
�أمام ما ِّ
َّ
.métaphore, allégorie, allusion, parabole
أدبي يعطينا �صورة عن �شيء ما ،من خالل ت�شبيهه ل�شيء �آخر ،فيفهم الم�ستمع
�إ َّنه نوع � ّ
�أو القارئ ما يق�صده الم�ؤلِّف �أو ملقي المثل .هو �أ�سلوب موجود في ِّ
كل الح�ضارات،
وقديما كان هناك فقر بالتعبير من خالل الأفكار
وقد ا�ستعمله �شرقنا بكثرة وما يزال.
ً
ال�سامية ،فيحكى ،على
المجر َدة ( )abstraction, idées abstraitesفي منطق اللغات
َّ
ّ
الغني والفقير ال عن الغنى والفقر .من هنا كان اللجوء �إلى �أ�سلوب
عن
المثال،
�سبيل
ّ
الت�شبيه واال�ستعارة لإعطاء المعنى العميق في الر�سالة التي يريد م�ؤلِّف المثل �إي�صالها �إلى
قرائه.
م�ستمعيه �أو �إلى َّ
بهذا الأ�سلوب ،يجذب الم�ؤلِّف انتباه الح�ضور ،يعطيهم الو�سيلة التي ت�ساعدهم على
الحفظ وعدم الن�سيان ،يعر�ض ما يريد �إي�صاله ب�صورة موجزة قابلة للتف�سير والتطبيق عند
الم�ستمع �أو القارئ.

ق�صيدة

( 

تميز
الن�ص هو ق�صيدة ،ويحتوي على الكثير من الخ�صائ�ص
� َّإن هذا ّ
َّ
ال�شعرية التي ِّ
بدائيا.
المقد�س يجد فيه ف ًّنا
العبري في العهد القديم؛ فقارئ الكتاب
ال�شعر
َّ
ّ
ًّ
�شعريا و� ْإن ًّ

متعدد
� َّإن ا�ستعمال ال�شعر في الكتاب
المقد�س هو كا�ستعماله اليوم وفي � ّأي زمانِّ ،
َّ
أهم َّية المو�ضوع المطروح بطريقة ت�ساعد ال�سامع
الأهداف .من هذه الأهداف ،ت�سطير � ِّ
على الحفظ وعدم الن�سيان� ،إذ علينا �أن ن�أخذ بعين االعتبار � َّأن معظم النا�س كانوا ال
يجيدون القراءة والكتابة.

ال�شعرية التي
المهمة ،يكون على ال�شاعر ا�ستعمال الأ�ساليب
من �أجل القيام بهذه
ّ
َّ
تتيح للم�ستمع �أن يحفظ عن ظهر قلب.
نموذجا لنا عن هذه الخ�صائ�ص.
ما �س�أعر�ضه هو الجزء الي�سير ليكون
ً
( 

للتو�سع �أكرث يف الق�صيدة� ،أهدافها وخ�صائ�صها ،رج:
ُّ

R. Alter, L’art de la poésie biblique, pp. 185–219; W. G. E. Watson, Classical

Hebrew Poetry.
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كثيرا ما تتر َّدد في مطلع الق�صيدة .نراها
�أ	-المطلع" :لأن�شد َّن" (�آ �1أ) :هي �صيغة ً
مث ً
ال في مطالع المزامير عندما ُيع َلن العنوان" :عند فراره من وجه �أب�شالوم ابنه" (مز
" ،)3ليوم ال�سبت" (مز " ،)92ن�شيد المراقي" (مز � ،)134-120أو من هو الم�ؤلِّف:
ِ
المن�شدون" :لإمام الغناء" (مز 4؛ 5؛ 6؛
"مزمور لداود" (مز 3؛ 4؛ 5؛ �إلخ)� ،أو من هم
� ،)...8أو اللحن" :على الدرجة الثامنة" (مز " ،)6على لحن الموت في �سبيل االبن"
(مز � ،)9أو الآلة الم�ستعملة" :على الج ِّت َّية" (مز .)8
عدة :آ� 1ب ،2-آ� ،6-3
ب	-المقاطع :هذه الآيات هي ق�صيدة من مقاطع
�شعرية َّ
َّ
و�آ .7

ج	-الأبيات :تنق�سم المقاطع �إلى �أبيات ،وينق�سم كلٌّ منها �إلى ق�سمين :ال�صدر
العربية التي ا�ستطاعت تطوير
المقارنة مع الق�صائد في اللغة
والعجز .ال يمكننا هنا
ّ
العبرية.
ال�شعري �أكثر من
الفن
ّ
َّ
ّ

د	-الت�أثيرات ال�صوتيّة:
العام ّي،
· نجد في الآيات ً
نوعا من الإيقاع ،يقارب �إيقاعات نعرفها اليوم في ال�شعر ّ
اللبناني ،مثالً:
كالزجل
ّ
 ydIêydIyli( ‘aN" hr"yviÛa' Am+r>k;l. ydIÞAD tr:îyviهو مطلع الق�صيدة

�شيرة دودي َ
�صوتية في كلٍّ من
لكرمو ."...هو من  7مقاطع
أ�شير َّنه لديدي
ّ
"� َ
بحنو حلمك وعذوبتك"
الجزءين لها �إيقاعها مثلَ �" :إقبل يا وا َّد التايبين
ليمان
(ا)م ْ�س ْ
�أو " ِت ْك ِت ْك ِت ْك يا ِّ

كان"
ِت ْك ِت ْك ِت ْك َج ْوزِ ْك َو ْي ْن ْ

بدائية" :كرمو" (�آ" ،)1بو" (�آ" ،)2بو" (�آ)4؛ �أو
· هناك � ً
أي�ضا ٌ
نوع من قافية ،و�إن َّ
"(حرِ ْق) �إي" ِب�أُ ِ
"�ش ِم ْن" (�ُ )1سرِ ق (� ،)2أو حركة ِ
ِ
(مرتين)...
و�شيم"/كرمي" ّ
اللفظي:
أي�ضا الت�أثير
العبرية
ال�شعرية في
· ومن الخ�صائ�ص
الكتابية � ً
ّ
ّ
ّ
ّ

بالفرن�سية allitération؛
 بتكرار حرف ما في بيت �أو جزء منه ،وهو ما ُي َ�س َّمىّ
مثالً�( :آ  )2تكرار حرف الباء" :ويِّيبن ...بتوخو ...يقب ...ح�صب بو".
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في الآيتين  3-2هناك تكرار للفظة "�أ�ش"�"/أ�ش" ("ب�أو�شيم"�"/إي�ش") "�أ�ش"�"/أ�ش"
("ب�أو�شيم"�"/أ�شير") في الآيتين .5-4
ونالحظ تكرار حرف ال�شين عبر الق�صيدة من � َّأولها �إلى �آخرها في كافَّة الأبيات.

أ�شيرن لديدي �شيرة دودي"
	�أو بتكرار الحركة نف�سها�" :assonance ،َّ
" ِقرِن ِبن ِ
الفرن�سية)
تتكرر حركة  ségolولفظها كلفظة  éباللغة
ّ
�شمن" (هنا َّ

وت" ( آ� ...)4
وت َ ،م ُّد َو ْع ق َِّوي ِتي ل ََع ُ�س ْ
"م ْه ل ََع ُ�س ْ
· اال�ستعادة" :ويقاو لع�سوت" (�آ َ ...)2

"مد َوع� ...أوديعه" (�آ  ،)4واللعب على الألفاظ" :م�شفط""/م�شفح"
· الألفاظُّ :
أي�ضا" :عنبيم" َّ
ليدل على "عنويم" في
(�آ �" )7صدقة"�"/صعقة"(�آ  )7ومن الممكن � ً
 2و.4

الكرم ،الحبيب ،كلّ العمل الذي عمله من حراثة وزراعة
· اال�ستعارة (الت�شبيه)ْ :
وبناء برج و�سياج ومع�صرة ،ك ُّلها �صور وا�ستعارات لها معانيها ،كما �سنرى.
ال�شعري في هذه الق�صيدة� ،إذ لي�س هذا المقال هو المكان
هذا بع�ض من ال�سكب
ّ
الن�ص.
للتو�سع في درا�سة الناحية
المنا�سب
ال�شعرية لهذا ّ
ّ
ُّ

من يتكلَّم في هذه الق�صيدة؟

النبي ب�صيغة الغائب ،بعدما �أورد ما �سبقه في
ينتهي ّ
الن�ص في الف�صل الرابع على ل�سان ّ
الرب هو المتك ِّلم) .فج�أة ينتقل �إلى �صيغة المتك ِّلم
الف�صل ال َّأول ب�صيغة المتك ِّلم (وكان ّ
المفرد في الف�صل الخام�س .في الف�صول ال�سابقة� ،إذن نرى هذا التبادل مع الفارق � ّأن كلّ
الرب".
الرب" �أو "كالم ّ
الن�ص" :قال ّ
مرة يتك َّلم فيها اهلل ،يقولها لنا ّ
َّ

ال�صيغ .ي�صير االنتقال من المتك ّلم �إلى الغائب،
� َّأما هنا ،في هذا الن�شيد ،فال نجد هذه َ
فالمتك ِّلم ،فال�شارح ب�صيغة المتك ِّلم بعد �أن يخاطب �أهل �أور�شليم ويهوذا ( آ� َّ � .)3إن هذا
النبي (الم�ؤلِّف) هو �شيء
اعتيادي في ن�صو�ص العهد القديم(   .هو
ُّ
ّ
التبدل بين اهلل وبين ّ
( 

لهذه النقطة راجع املقالة التالية:

M. Gilbert, S. Pisano, “Psalm 110 (109), 5-7”, Bib 61 (1980) 343-356.
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(النبي �أو
المقد�س .الأمثلة عديدة على ذلك .يكون الم�ؤلِّف
�أ�سلوب �شائع في الكتاب
َّ
ّ
�صاحب المزمور �أو غيره) متك ِّل ًّما ،وفج�أة نجد �أنف�سنا �أمام متك ِّلم �آخر نكت�شف �أ َّنه اهلل،
مجد ًدا مع الم�ؤلِّف الحقًا.
لنجد �أنف�سنا َّ
أن�شدن
 في �آ  :1لَّ

�صيغة المتك ِّلم

 -ن�شيد حبيبي لكرمه

�صيغة الغائب

 -في �آ  :2كان لحبيبي

�صيغة الغائب

 فج�أة في �آ  3ينتقل ليخاطب �أهل �أور�شليم ويهوذاليحكموا بينه وبين كرمه (�آ .)3
 -وي�ستمر الكالم ح ّتى �آ .6

�صيغة المتك ِّلم
ما هذا القفز؟
ب�صيغة المتك ّلم

النبي على اهلل �صيغة الغائب
 َّثم في �آ  7ي�صير الكالم على ل�سان ّ
لي�شرح الم�شكلة بين اهلل وبين �إ�سرائيل ويهوذا.
فمن هو المتك ِّلم �إذن في كلّ هذه الق�صيدة؟

الن�ص والأ�سلوب الم َّتبع في الف�صول ال�سابقة ،ال نتفاج أ� بهذا التن ُّقل
�إذا �أخذنا ب�سياق ّ
المتكرر ،كما �أ�شرنا �إليه �أعاله.
ِّ

فمن هي �إذن ال�شخ�صيّة المتكلِّمة؟

ثم يعطي عنوان هذا
النبيَّ .
�أرى � ّأن هو اهلل من يعلن عن �إرادته ب�إن�شاد ن�شيد ولي�س ّ
ن�شيدا
وربما كان
الن�شيد الذي على ما يبدو كان
ً
ً
ن�شيدا معروفًا عند يهود ذلك الزمنَّ ،
زراعيا ،كما ي�صير اليوم مع البع�ض من تراتيلنا �أو الأغاني ،فنعطي مطلعها عنوا ًنا لها
ًّ
ونن�شدها مثل :لحن "قوم فولو�س" �أو لحن "رمرمين" وغيرها.
ويتابع اهلل �إن�شاده" :كان لحبيبي"...؛ وعندما ُينهي الن�شيد في آ�  ،2ينتقل ليخاطب
�أهل �أور�شليم ويهوذا ليحكموا بينه وبين كرمه ( آ�  ،)3فيعطيهم كلّ الأ�سباب التي تجعله
ُي ِ
جي ًدا،
�صدر ُح ً
كما لأ َّنه قام بكلّ ما كان يجب القيام به من �أجل الكرم ليعطي ً
عنبا ِّ
ح�صرما ،فيعر�ض بالتالي ما ينوي القيام به للعقاب ( آ� .)6-5
ف�أعطى
ً
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النبي ل�شرح ما قاله اهلل وما �أعطى من �صور وت�شابيه ( آ�
وينتهي اهلل من كالمه،
ّ
فيتدخل ّ
النبي بالعموم� ،أي الناطق
 ،)7وك�أ َّنه تبادل للأدوار ِّ
يكمل �أ�شعيا في هذه الآية ُليظهِ ر دور ّ
الر�سمي با�سم اهلل.
ّ
الن�ص
تق�سيم ّ

الن�ص كالآتي:
من هنا ي�صير تق�سيم ّ

مقدمة �آ �1أ :وتنق�سم �إلى جزءين
-1
ِّ
أن�شد َّن ،"...وهو مطلع الق�صيدة
�أ �	-إعالن عن الن�شيد" :ل َ
ب -عنوان �أو ا�سم الن�شيد" :محبوبي لكرمه".
 -2الن�شيد� :آ 1ب2-

وح�صاه وغَ َر َ�س فيه �أَف�ضل ِ
كرمه ،وبنى
كرم في رابي ٍة خ�صيبة2 ،وقد ق ّلبه
"كان لحبيبي ٌ
َّ
أثمر ح�صرِ ًما َب ّر ًّيا".
رجا في و�سطه ،وحفر فيه مع�صرةً،
ُب ً
وانتظر �أن ُي ِثمر ِع ًنبا ف� َ
َ

�أفتح هال ًال هنا لأطرح �س�ؤا ًال حول الجزء الأخير من الآية ("وانتظر� )"...إن كان من
النبي/ال�شاعر؟
�أ�صل الق�صيدة �أم هو �إ�ضافة من ّ
 -3طرح الم�شكلة� :آ 4-3

ان �أور�شليم ويا رجال يهوذا� ،أُحكموا بيني وبين كرميّ � 4.أي �شي ٍء
"3فالآن يا ُ�س َّك َ
ثمر ِع ًنبا ف�أثمر ِح�صرِ ًما َب ّر ًّيا؟".
للكرم ولم �أ�ص َنعه لكرمي؟ فما بالي
�صنع
ِ
ُ
ُي ُ
انتظرت �أن ُي َ
الحكم� :آ 6-5
 -4القرار �أو ُ

5
أ�صنع بكرمي� :أُ ُ
في�صير
جداره
أهدم
زيل �سياجه
في�صير َم ً
رعى ،و� ُ
"فالآن لأُع ِلم َّنكم ما � ُ
َ
ُ
ُ
6
وال�شوك ،و� ِ
أو�صي
الح َ�س ُك َّ
بورا ال ُي َ
أع�شابه ،فيطلع فيه َ
قلع � ُ
ق�ض ُب وال ُت ُ
َم ً
دا�سا و�أجعل ُه ً
مطرا".
ال ُغيوم � اّأل ُتمطر عليه ً

 -5ال�شرح� :آ 7
7
غر�س ِ
ِ
نعيمه ،وقد انتظر
كرم َر ِّب
القوات هو َب ُ
"ل َّأن َ
يت �إ�سرائيل ،و�أُنا�س يهوذا هم ُ
الحق ف�إذا َ�س ُ
ال�صراخ".
فك ِّ
َّ
والبر ف�إذا ُّ
الدماءَّ ،
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:ت�صير الق�صيدة كالتالي
Am+r>k;l. ydIÞAD tr:îyvi
`!m,v'(-!B, !r<q<ïB.

tyIv"+w" rymiÞv' hl'î['w>

ydIêydIyli( ‘aN" hr"yviÛa' -1
ydIÞydIyli( hy"ïh' ~r<K,²

qrEêfo ‘Wh[e’J'YIw:
AB= bceäx' bq,y<ß-~g:w>
`~yvi(auB. f[;Y:ïw:

WhleªQ.s;y>w:) WhqEåZ>[;y>w:) -2
AkêAtB. ‘lD"g>mi !b,YIÜw:
~ybiÞn"[] tAfï[]l; wq:±y>w:

hd"_Why> vyaiäw>
`ymi(r>K !ybeîW

~Øil;Þv'Wry> bveîAy hT'²[;w> -3
ynIßyBe an"¨-Wjp.vi

AB+ ytiyfiÞ[' al{ïw>
`~yvi(auB. f[;Y:ïw:

ymiêr>k;l. ‘dA[ tAfï[]L;-hm; -4
~ybiÞn"[] tAfï[]l; ytiyWE±qi [:WDôm;

ymi_r>k;l. hf,Þ[o ynIïa]-rv,a] tae²
`sm'(r>mil. hy"ïh'w> AràdEG> #roïP'

~k,êt.a, aN"å-h['ydI(Aa ‘hT'[;w> -5
rsEÜh' r[eêb'l. hy"åh'w> ‘AtK'Wfm.

rdEê['yE al{åw> ‘rmeZ"yI al{Ü
`rj")m' wyl'Þ[' ryjiîm.h;me

ht'ªb' Whteäyvia]w: -6
hW<ëc;a] ‘~ybi['h, l[;Ûw>

laeêr"f.yI tyBeä ‘tAab'c. hw"Ühy> -7
~r<k,ø yKiä
wy['
_
W
v[]
v
;
[j;
Þ
n
>
hd"
ê
W
hy>
vyaiäw>
`hq")['c. hNEïhiw> hq"ßd"c.li
xP'êf.mi hNEåhiw> ‘jP'v.mil. wq:Üy>w:

المفردات وال�صور
 هناك.يتم �إلقا�ؤها �أو �إن�شادها لمنا�سبات عديدة
ّ  هو ق�صيدة �أو �أغنية:	الن�شيد-1
�أنا�شيد الفرح بمنا�سبة والدة طفل �أو زواج �أو انت�صار في معركة (ن�شيد دبورة في
العادية
أي�ضا �أنا�شيد لمنا�سبات الحياة
ً �  وهناك. ونجد �أنا�شيد حزن بمنا�سبة وفاة.)5 ق�ض
َّ
اليدوي
 والعمل،)12-11 :21 ) وحرا�سة المدينة (�أ�ش10 :16 كالح�صاد (�أ�ش
ّ
تقليديا تتناقله الأل�سن عبر
 بع�ض من هذه الأنا�شيد �صار.)18-17 :21 كالحفر (عد
ًّ
.المكان والزمان
ن�شيدا من وحي عيد الأكواخ الذي كان يقع في �آخر
 يلقي �أ�شعيا،الن�ص
ً
ّ  في هذا،هنا
.ال�صيف عن انتهاء قطاف الكرمة والزيتون
 حيث يعلن اهلل عن، لي�س المكان الوحيد الذي نجد فيه هذا التعبير:	الحبيب-2
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الر ِّب َي ْ�س ُك ُن
حبه ل�شخ�ص ما �أو لكلّ �إن�سان (رج تث  " :12 :33و ِل َب ْن َيامين قال:
ُ
ِّ
حبيب ّ
ِ
ٌ
"باطل هو لكم
أحبا�ؤك"؛ مز :2 :127
�
و
ج
ن
ي
"لكي
:7
:108
//
7
:60
مز
ا"؛
ن
آم
�
لديه
ً
ْ َْ ُ
َّ
ِّ
نوما").
ين َ
رين الجلو�سِ � ،آك ِل َ
القي ِام ،م� ِّؤخ َ
خبز الأ ْت َعاب .لك َّن ُه ُيعطي حبيب ُه ً
� ْأن َتبك ُروا �إلى َ

تتكرر في العهد القديم لترمز �إلى ال�شعب:
 -3الكرم/الكرمة(   :هي ا�ستعارة
َّ
"والغر َ�س ا ّلذي
أمما وغر�س َت َها"؛ :16
"كرم ًة من م�صر نق ْل َت.
مز :9 :80
َ
َ
طردت � ً
ْ
ِ
َ
ُ
حاكمة
الم
"الر ُّب
غر�ست ُه يمي ُن َك ،واالبن ا ّلذي اختر َت ُه
يدخل في ُ
لنف�سك"� .أ�ش َّ :14 :3
ُ
ِ
بيوتكم" .وفي
ائ�س في
الكرم.
أكلتم
�شيوخ
مع
الب ِ
ِ
َ
ُ
�شعبه ور�ؤ�سائهِ م :و�أنتم قد � ُ
�سلب َ
ِ
الم�شتهاة"� .إر " :21 :2و�أنا قد غر�س ُت ِك كرم َة
للكرم ِة
" :2 :27في ذلك اليوم غ ُّنوا
َ
تحو ِ
�سر َ
ثم في " :9 :6هكذا
ور َقَ ،ز ْر َع ّ
ُ�س َ
حق ك َّلها ،فكيف َّ
وغ جفن ٍة غريب ٍة؟"َّ .
لت لي ُ
إ�سرائيل .ر َّد َيد َك ِ
ِ
ال�س ِ
َ
الجنود :تع ِلي ً
الل".
بقية �
قال َر ُّب
ال ُيع ِّل َ
كقاط ٍف �إلى ِّ
لون ،كجف َن ٍةّ ،
حز ِ :6 :15
"م ْث َل ُع ِ
كذلك � ُ
ِ
َ
الوعرِ التي بذل ُت َها �أك ً
ال لل َّنار،
الكرم بين
ود
ان
أبذل ُ�س َّك َ
ِ
عيدان ْ
ال�س ِ
زراجينها
انع َط َف ْت عليه
"فنبت
أور�شليم":6 :17 .
�
َ
َ
اقَ .
َ
َ
و�صار كرم ًة ُمن َت ِ�شر ًة ق�صير َة َّ
أفرخ ْت �أغ�صا ًنا" .في هو :1 :10
وكانت �
وعا و� َ
فر ً
َ
أ�صولها تح َت ُه ،ف�صارت كرم ًة و�أنب َت ْت ُ
ثمرا ل َن ِ
كثرة ِ
ف�س ِه .على ح�سب ِ
المذابح .على
قد ك َّث َر
"�إ�سرائيل ج ْفن ٌة
َّ
ثمره ْ
َ
ممتدةٌُ .ي ْخرِ ُج ً
اب".
ح�سب ُجو َد ِة �أَ ْر ِ�ض ِه �أَ َجا َد ا َلأ ْن َ�ص َ

 :!m,v'(-!B, !r<q<ïB. -4ب ِق ِرن بِن � َشمِن

عدة لمعناه :قد يكون " ِقرِ ْن" (كما نقول اليوم
يمكن هذا التعبير �أن يحمل احتماالت ّ
لل�سيد "�شمن".
قرنة �شهوان ،قرنة الحمراء)َّ ،
ثم " ِب ْن ِ�ش ِم ْن" قد يكون ا�سم �شخ�ص هو ابن ّ

والمعنى الآخر والم�ستعمل بالأكثر هو قرن� ،أي الزاوية ،كما نراه اليوم مث ً
ال في
ت�سمية "قرن �أيطو" بالقرب من �إهدن في �شمال لبنان .والتعبير "بن �شمن" هو للداللة
�شرقية لإعطاء �صفة ما ل�شخ�ص �أو �شيءُ ،فيقال مثالً" :ابن
على الخ�صوبة .وهي عادة
ّ
( 

للتو�سع يف مو�ضوع الكرمة رج
ُّ

Irene Jacob and Walter Jacob, “Flora, Vegetables and Fruits, Vine”, Anchor Bible
Dictionary, vol. 2, Doubleday (1992) 810; M-F. Lacan, “Vigne”, VTB , Paris (1995),
col. 1355-1357.

بول�س الفغايل" ،عنب" ،املحيط اجلامع يف الكتاب املق ّد�س وال�رشق القدمي.877-875 )2003( ،
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الرعد"� ،أي هو �سريع االنفعال .هكذا تكون هذه الزاوية بنت ال�سمنة �أي الخ�صب .لذا
�صارت الترجمة المتداولة هي "رابية خ�صبة".

الإطار

العبرية "رِ ْي ْب"(  .
هو ما نعرفه بالمخا�صمة� ،أو كما في
َّ
في ن�شيد الكرمة ،هو اهلل من يخا�صم �شعبه وك�أ َّنه �أمام محكمة حيث يعر�ض م�شكلته
ثم ُيبرز النتيجة
ويعر�ض �شهوده ليطالب بحقوقهُ .يبرِ ز ما عمل وما انتظر نتيجة عملهَّ ،
الواقعية �أي الف�شل من ناحية الخ�صم ،وعندما ُي�شهِ د َمن ُي�شهِ د على ذلكُ ،ي ِ
�صدر حكمه
َّ
على الخ�صم.

تتوجه الق�صيدة؟
لمن َّ

الن�ص
تبدو � َّأن الق�صيدة تلت تدمير ال�سامرة �سنة  722ق .م.؛ فالإ�شارات من داخل ّ
قد تجيب على هذا ال�س�ؤال؛ ففي �آ  ،3عندما ُي�شهِ ُد َّ
�سكان �أور�شليم ورجال يهوذا ،يبدو
لكن ال�شرح في �آ  7يتك َّلم على �إ�سرائيل .هل ن�ستطيع
وك� َّأن الق�صيدة َّ
موجهة �إليهمّ ،
معا�صرا لهاتين المملك َتين؟ لقد
النبي كان
ً
المزج بين �إ�سرائيل ويهوذا ،ونحن نعلم � َّأن ّ
م�ستفيدا من الواقعة
النبي
ً
دمر ال ُّ
َّ
أ�شوريون الأولى ولم يعد لها من وجود ،وي�ستفي�ض ّ
�شر �سي�أتي عليهم كما �صار مع �أهل
َّ
ليتوجه بل�سان اهلل �إلى �أهل يهوذا لتحذيرهم من ٍّ
أ�شوريون حول
ال�شمال �أي مملكة �إ�سرائيل .هل ي�ستفيد من الح�صار الذي �أقامه ال ُّ
�إ�سرائيل �سنة 701؟ من ال�صعب الإجابة عن هذا ال�س�ؤال الثاني.
ليوجه الر�سالة �إلى من يجب �أن
يبدو �إذًا � َّأن �أ�شعيا يحاول ا�ستعمال عنا�صر زمنه
ِّ
ت�صلهم.

التعليق
ليوجه ر�سالة من اهلل �إلى حبيبه يهوذا
�شعريا �ضمن مثل،
أ�سلوبا
ي�ستعمل �أ�شعيا � ً
ِّ
ًّ
النبي بن�شيد على عالقة بالمنا�سبة؛ فبما �أ َّنه ُي ّ�ش ِّبه
(ك�شعب) .كما �أ�شرنا �أعاله ،ي�ستعين ّ
ن�شيدا معروفًا في زمانه،
ال�شعب بالكرمة ،فهو ي�ستعمل ن�شيد الكرمة الذي قد يكون
ً
Cf. R. de Vaux, Les institutions de l’Ancien Testament, I, Cerf, Paris (1989), 239–241.
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ُي ِ
ن�شدونه في وقت انتهاء الغالل .هو بالطبع ن�شيد فرح وحمد هلل على الموا�سم التي
َج َنوها في �آخر ال�صيف.

ن�ص �أ�شعيا غير ما قد نتوقّعه من هذا الن�شيد؛ فمن المفتر�ض �أن يكون
لك ّننا نرى في ّ
وذر �سماد
ن�شيد فرح و�شكر هلل على الموا�سم بعد تعداد عمل الإن�سان من تقليم وحراثة ّ
ال�ضرورية لنجاح المو�سم ،يقفز
وتح�صية الأر�ض .لكن بعد هذه ال�سل�سلة من الأعمال
ّ
الن�شيد �إلى المخا�صمة كما ر�أينا .وهنا يبدو � َّأن �أ�شعيا َّ
يتهكم على ال�شعب وهم يعتبرون
خا�صة اهلل ومختاروه.
�أنف�سهم َّ
ن�شيدا
ي�سميه "حبيبه" ،وين�شد له
ً
محبته لل�شعب ب�أن ِّ
في هذا الن�شيد ،ي�ؤكِّ د اهلل على َّ
معروفًا با�سم "ن�شيد حبيبي لكرمه".
الكرام لكرمه:
 -1في هذا الن�شيد نرى كلّ العمل الذي يعمله َّ

ممي ًزا له :قرنة بنت زيت� ،أي �أر�ض خ�صبة تقع على ت َّلة �أو رابية.
�أ -اختار مكا ًنا َّ
وح�صاه� :أي حرث الأر�ض ،و�أخرج الحجارة منها َّ
أعدها.
ب -ق َّلبه
ونظفها و� َّ
َّ

ج -غر�س �أف�ضل الكرمة� :أجود نوع ممكن (يبدو � ّأن في المغرب ما يزالون
ي�سمونه "�سورق").
ُّ
ِ
يكتف ببناء عرزال �أو خيمة.
برجا لحرا�سة الكرم ،ولم
د -بنى ً
ﻫ -حفر مع�صرة :في ال�صخر.

ج�سديا ووق ًتا لإتمامها ،وهو ما ُّ
يدل على العناية التي
جهدا
ك ُّلها �أعمال تتط َّلب
ً
ًّ
الكرام لكرمه والوقت الذي �أعطاه لكي يقوم بهذه الأعمال.
�أعارها َّ

مما يغر�سه ،فغر�سة
 -2لقد انتظر الزارع ،ونعرف كم يحتاج المرء من وقت لي�ستفيد َّ
عدة لت�صير في مرحلة بلوغ ُتن ِتج فيها العنب ،واالنتظار نف�سه
الكرمة تحتاج �إلى �سنوات َّ
ح�صرما ِّبر ًّيا.
فا�سدا،
عنبا ً
ً
جهد ال ب�أ�س به .وكانت النتيجة ً

لقد قام اهلل بكل هذا العمل عبر الع�صور ليعتني ب�شعبه :رافق �إبرهيم و�إ�سحق ويعقوب
ثم �أخرجهم من م�صر ،و�أعطاهم ال�شريعة ،وكان معهم طيلة
والأ�سباط االثني ع�شرّ ،
ب�شق البحر .بعدها �أدخلهم �إلى
عبورهم في ال�صحراء بعد �أن �أنقذهم من يد فرعون ّ
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لكن ذلك ك ّله يبدو وك�أ َّنه
ثم الملوكّ .
الأر�ض الموعودة ،وكان معهم ف�أعطاهم الق�ضاة ّ
ال�سباقين في خيانة ال�شريعة،
انتهى بف�شل �إذ ح ّتى الملوك الم�ؤتمنون على الإيمان كانوا َّ
و� َّأولهم �سليمان ،رغم ما �أنعم به اهلل عليه .لقد ت�أ َّثر بزوجاته الغريبات ف�سمح بعبادة
ثم انق�سمت المملكة �إلى ق�سمين متحاربين ومتخا�صمين ،و�صارت العبادة
�آلهة �أخرىّ .
طق�سية؛ ف�أين �إذًا ت�أثير عمل اهلل؟
�شكلية
ّ
ّ

مف�صلية،
مهمة
 -3هذه ال�صورة ينقلها
ال�شاعر/النبي عن ل�سان اهلل ليتابع بكلمة َّ
َّ
ّ
ال�سيئة ،يطرح اهلل
هي "والآن"؛ فبعد �سرد الوقائع
َّ
التح�ضيرية ،والو�صول �إلى النتيجة ِّ
م�شكلته" ،والآن" ،في �إطار المخا�صمة مع الكرمةُ ،م�شهِ ًدا عليها �أهل �أور�شليم ويهوذا
ليحكموا بينه وبين كرمه ،وهم في الوقت عينه من يخا�صمهم اهلل (ال ن�ستغرب �أن يكون
وحاكما في المخا�صمات في العهد القديم).
�شاهدا بل
الخ�صم
ً
ً

مهم ،وك�أ َّنه يقول �أ َّنه بذل
 -4ويطرح ال�س�ؤالّ � :أي �شيء...لم �أ�صنعه؟ هو �س�ؤال ٌّ
ق�صر من ناحية ما ،ولكن من غير
كلّ ما لديه من �
إمكانيات دون ح�ساب .قد يجوز �أ َّنه َّ
َّ
ق�صد (يبقى احتماالً).
مقدمة لإ�صدار الحكم.
-5
ويكرر ال�س�ؤال عن النتيجة ليكون ِّ
ِّ
(مرة ثانية) لأع ِل َم َّنكم.
 -6الحكم :الآن َّ
 -7محتوى الحكم:

�أ�	-إزالة ال�سياج لي�صير الكرم مرعى
دا�سا
ب -هدم الجدار لي�صير ُم ً

بورا ،ال تق�ضيب وال قلع �أع�شاب.
ج -جعله ً
ً
قوية من تك  18 :3عندما عاقب اهلل
دُ -يط ِلعُ /يخرِ ج
ح�سكا و�شوكً ا (�صورة َّ
�آدم .ال ي�ستعمل المفردات نف�سها بل ال�صورة فقط).
ﻫ -تو�صية للغيوم ب�أ َّال ُت ِ
مطر عليه.

يهودي ذلك الزمن ما ُيقال في هذا المثل الق�صيدة ،لكن لقارئ يومنا علينا
قد يفهم
ُّ
تقديم �شرح لهذه الأمور.
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من التو�صية للغيوم بعدم �إهطال المطر ،يفهم القارئ �أن المتك ِّلم هو اهلل .هو وحده
القادر على عمل كهذا.
فماذا عمل اهلل ل�شعبه؟

لقد � َّأ�س�سهم ،و�أخرجهم من م�صر ،و�أدخلهم الأر�ض ،و�أعطاهم � َّإياها (القرنة).
ثم �أعطاهم الآباء
أهم ،وهو
ٌّ
وال ّ
محوري في حياة ال�شعب� ،أعطاهم ال�شريعة (البرج)َّ .
الخا�ص به ،في �أر�ضهم ،وجعل نف�سه
الجيدة) .جعلهم �شعبه
ّ
والملوك و�أنبياء (الكرمة ّ
طالبا منهم الحفاظ على �شرائعه ،عابدين � َّإياه وحده دون �سواه
حاميا لهم (�أي ً
�سورا)ً ،
ً
(المع�صرة).

مخيبة :لقد انق�سمت المملكة � َّأو ًال ولم يعد هناك من وحدة في
كانت النتيجة ِّ
ِ
باتجاه ما ِّد َّي ٍة م�سرفةَّ � .أما في
ال�شعب .في ال�شمال (�إ�سرائيل) عبدوا الأوثان وراحوا
ال�شر
بعيدا عن العبادة من القلب ،وزاد
الجنوب ف�أخذت عبادتهم ال�شكل
الخارجي ً
ّ
ّ
بينهم.

مرتين للت�أكيد على � َّأن الأمور لم ُتعد
هذا من الما�ضي ح ّتى الآن.
وتتكرر هذه العبارة َّ
َّ
ُتح َت َمل .والآن يجب عمل �شيء ما .هل هو تذكير وتح�ضير لتجديد ما كما �صار زمن
الب�شرية بطوفان �أغرقها؟
فجدد
نوح عندما لم يعد يحتمل اهلل خطايا الب�شرَّ ،
َّ
ماذا يعني التهديد ك ّله الذي يعلنه؟

ما هي �إزالة ال�سياج؟ هل هو تذكير ب�سقوط ال�سامرة؟ لقد حدث ذلك .لقد ُ�سبِي
َمن ُ�سبِي ،و�أ�سو�أ منه قد �أُ ِ
المدا�س).
ح�ض َرت قبائل غريبة لت�ستوطن المنطقة (المرعىُ ،
الروحي) .لقد ُن ِّفذ فيها الحكم.
الح�صري ،بل بالمعنى
بورا (ال بالمعنى
ّ
�صارت ال�سامرة ً
ّ
أر�ضا يخرج منها ال�شوك والح�سك .وما النتفاء المطر عن الأر�ض معنى �سوى
�صارت � ً
الموت؛ فالأر�ض التي ال ترتوي تموت نباتاتها ك ّلها.
وربما �أمام الح�صار الذي عانت منه �أور�شليم ،يرفع اهلل
�أمام �صورة مرعبة كهذهّ ،
ا�ستمروا بما يقومون به.
�صوته لينذر �شعبه من الموت المح َّتم �إن
ُّ

�أفق م�سدود؟

نهائي بالدمار ال�شامل والناجز وال عودة عنه؟
هل هو حكم
ّ
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الأب �أندره رزق اهلل

تعدد الويالت والتهديدات ،نراه في
لقارئ �أ�شعيا ،في الف�صول التي تلي ،ورغم ُّ
ي�سى.
 1 :11ي�ستعيد �صورة الكرمة معل ًنا عن خروج غ�صن من جذع ّ

يحب� ،أي
هدد فلأ َّنه
ين�س �أ َّنه �أمام حبيبه ،و�إن َّ
ّ
نن�س � َّأن اهلل بغ�ضبه هذا الظاهر لم َ
ال َ
�أ َّنه ي�ؤ ِّدب لأجل خير من ي�ؤ ِّد ُبه.
بالتج�سد والفداء.
لكن الأفق ينفتح مع العهد الجديد ومجيء الم�سيح
ّ
ُّ

تطبيق للمثل في العهد الجديد

لكن الفارق بين المث َلين
نجد في العهد الجديد ا�ستعارة للمثل في مت 33 :21يّ .
الكرامين.
هو � َّأن �أ�شعيا يحكم على الكرم ،بينما م ّتى يحاكم َّ
الحقيقية.
وفي يو  ،15يجعل ي�سوع من ذاته الكرمة
َّ

وال�سامرية،
مرات :الخال�ص هو الآن (ي�سوع
َّ
الآن :نرى في الإنجيل بح�سب يوحنا ّ 5
23 :4؛ ي�سوع بعد �شفاء الك�سيح في الهيكل25 :5 ،؛ ي�سوع يتك َّلم مع التالميذ:12 ،
31؛ ي�سوع في الع�شاء الأخير31 :13 ،؛ ي�سوع في الع�شاء الأخير.)5 :17 ،
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المقد�س
دكتور في الهوت الكتاب
ّ

مقدمة
ّ
من �أ�شهر ن�صو�ص �أ�شعيا و�أكثرها �شاعري ّ ًة .لطالما �صرخت الكني�سة بل�سان النبي
ّ
كل مفا�صله تدغدغ الإح�سا�س الديني ب�شكل
متقرب ًة من ربّها وقائل ًة" :ه�أنذا ف�أر�سلني"ّ .
ّ
ّ
قدو�س"� .سرافون �سدا�سيّو الأجنحة ،و�إله
و�س
قد
و�س
"قد
حون،
ي�سب
مالئكة
لطيف:
ّ
ّ
ّ
ّ
ي�ضا حما�سة النبي،
حريّة
النبي ،في�س�أل �أو يت�ساءل" :من �أر�سل ومن ينطلق لنا؟"؛ و�أ ً
يحترم ّ
ّ
ّ
الر�سول ال�شهيد� ،أ�شعيا ،يتبع �إلهه حتّى الموت.
الن�ص في �صلب �صالتها
جو هذا ّ
لي�س من قبيل ال�صدفة �أن تحافظ الكني�سة على ّ
ح�ست ومنذ
الإفخار�ستيّة ،في الترتيلة التي ت�سبق كالم الت�أ�سي�س مبا�شر ًة؛ فالكني�سة �أ ّ
الن�ص/الحدث ،وهذا ما �أريد �أن �أ�ستك�شفه معكم :ما الذي
البداية بمدى محوريّة هذا ّ
يميّز هذه الدعوة؟ وما الداعي للح�ضور ال�سرافيمي؟ ماذا يريد اهلل؟ و�إلى �أين انطلق �أ�شعيا
ّ
�صارخا�" :أر�سلني"؟
ً

الن�ص
ّ
1
جال�سا على عر�ش عال رفيع،
عزيّا ،ر�أيت ال�سيّد
في ال�سنة التي مات فيها الملك ّ
ً
لكل واحد منهم �ستّة �أجنحة ،باثنين
و�أذياله تملأ الهيكل2 .من فوقه �سرافوم قائمونّ ،
3
قدو�س،
ي�ستر وجهه ،وباثنين ي�ستر رجليه ،وباثنين يطير .وكان هذا ينادي ذاك ويقولّ :
القوات ،الأر�ض كلّها مملوءة من مجده4 .فتزعزعت �أ�س�س الأعتاب
قدو�سّ ،
ّ
قدو�س ّ
رب ّ
5
من �صوت المنادي ،وامتلأ البيت دخانًا .فقلت :ويل لي لقد هلكت ،لأنّي رجل نج�ش
القوات.
ال�شفتين ،و�أنا مقيم بين �شعب نج�س ال�شفتين ،ولقد ر�أت عيناي الملك ّ
رب ّ
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7
وم�س بها فمي
6فطار �إلي �أحد ال�سرافيم وبيده جمرة �أخذها بملقط من على المذبح،
ّ
ّ
8
ثم �سمعت �صوت
خطيئتك.
رت
ف
ك
و
ثمك،
�
ر
ه
فط
�شفتيك،
هذه
ت
م�س
قد
وقال :ها
ُ
ُ
إ
ّ
ّ
ّ
ّ
ال" :من �أر�سل؟ من ينطلق لنا؟" فقلت" :ه�أنذا ف�أر�سلني".
ال�سيّد قائ ً

الن�ص
� -1إطار ّ
�.1أ -الإطار العامّ

كن�ص دعوة نبويّة
للنبوة� ،أي
لطالما قر�أ
ّ
ال�شراح هذا ّ
الن�ص على �أنّه دعوة �أ�شعيا ّ
ّ
الكم الكبير من العبارات التي ترد
كال�سيكيّة .ولكن ،عندما نقر�أ ّ
الن�ص ّ
بتمعن� ،سيفاجئنا ّ
ال الوحيد الذي يذكر لنا هذا النوع من المالئكة ،ال�سرافيم،
الن�ص؛ فهو مث ً
فقط في هذا ّ
فريدا من نوعه ،وي�ستدعي
وي�صفهم ب�أجنحتهم ال�ستّة ،وهذا ما يجعل هذا الظهور ال
لهي ً
إ ّ
بالتالي الكثير من الت�أنّي في فهم ما يق�صده الكاتب الملهم وما اختبره في غ�ضون هذه
الر�ؤيا ال�سرافيميّة.
ي�ضا �أ ّن هذه الدعوة ال ت�أتي في بداية ال�سفر بل في الف�صل ال�ساد�س منه؛
ويلفت نظرنا �أ ً
فكيف يمكن �أن تكون الدعوة في هذا المو�ضع� ،أي في مكان �آخر غير بداية ال�سفر؟ � إ ْن
النبوة ،فماذا كان يفعل هذا الأخير في الف�صول الخم�سة
كان اهلل يدعو الآن �أ�شعيا �إلى ّ
ويف�سرونها في
الن�ص،
كل
الأولى؟ كان يتنبّ�أ! ي�شير ّ
ال�شراح �إلى هذه الخ�صو�صيّة في ّ
ّ
ّ
الن�ص ّ
العمانوئيل المتواجد في الف�صول ما
ي�شكل ّ
�أغلب الأحيان ب�أ ّن هذا ّ
مقدمة كتاب ّ
ن�ص الدعوة "بداية" ق�سم ،حتّى ولو لم
بين ال�ساد�س والتا�سع من ال�سفر .وبهذا يكون ّ
( 
ن�ص الدعوة� ،أو لم
يكن بداية ال�سفر  .ولكن ،ال �أعتقد �أ ّن جامع ال�سفر لم يالحظ موقع ّ
يجر� ؤ على تغيير مو�ضعه(   .لذلك �أرى �أ ّن عدم وجود هذه الدعوة في �أ ّول ال�سفر بل في
الف�صل ال�ساد�س منه ،قد يحمل الكثير من الدالالت والمعاني الالهوتيّة.
( 
( 

مبا �أنّ �أ�سفار الأنبياء ،ومن بينهم �أ�شعيا ،كانت قب ً
ال جمموعة وثائق منف�صلةّ ،مت جمعها يف ما بعد
العمانوئيل يف
على يد �شخ�ص �آخر غري �أ�شعيا ،فيعتقد العلماء �أنّ الذي جمع ال�سفر و�ضع كتاب ّ
العمانوئيل ،يف هذا املكان.
ن�ص دعوة �أ�شعيا ،والذي هو ّ
هذا املكان ،وبالتايل �أتى ّ
مقدمة كتاب ّ
الرب املت�أمل ،ق ُِّ�سم �إىل �أربعة �أجزاء ،و ّمت و�ضع ّ
مث ً
كل جزء يف املكان املالئم.
ال ،جند �أنّ ن�شيد عبد ّ
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جدا محفوظ لنا
مهم ًّ
�أرى �أنّنا ل�سنا ب�صدد دعوة نبويّة عاديّة؛ ف�أ�شعيا قام بعمل ّ
نبوي ّ
في الف�صول الخم�سة الأولى ،وهذه الف�صول تحتوي على �أقوال نبويّة عديدة ورائعة
الن�ص(   ،بالتالي نحن ب�صدد دعوة "ما بعد نبويّة"
الجمال � .إ ًذا ،كان �أ�شعيا نبيًّا قبل هذا ّ
(� )post-prophétiqueأو بالأحرى" ،ما فوق نبويّة"� :أ�شعيا كان نبيًّا� ،أ ّما الآن فاهلل يدعوه
جدا.
خا�صة ًّ
لمهمة ّ
ّ

التاريخي
.1ب -الإطار
ّ

خ�صو�صا
الن�ص ،من �أن ن�ضع �أنف�سنا في �إطاره التاريخي؛
ال ّ
ً
بد لنا قبل �أن نبد�أ بتحليل ّ
ّ
عزيّا"� ،أي
�أ ّن الكاتب الملهم نف�سه يعر�ضه علينا قائ ً
ال" :في ال�سنة التي مات فيها الملك ّ
�أ ّن هذه الدعوة هي مرتبطة ب�شكل وثيق بالأحداث التاريخيّة وال�سيا�سيّة لتلك الحقبة،
عادي ،بل هي دعوة مبا�شرة
عامة لعمل ديني
ّ
وال يمكننا �أن نف�صلها عنها .لي�ست دعوة ّ
ّ
عزيّا ومع موته.
ب�سبب �أزمة معيّنة ،تزامنت مع فترة حكم ّ

عزيا؟ هو ملك على يهوذا ،ما بين �سنة  781و 740ق .م.؛ ُعرف ب�إيمانه
فمن هو ّ
�ضد �أعدائه ،وبنى
القويم وب�أنّه عمل الم�ستقيم في عيني
الرب .ع�ضده اهلل في حروبه ّ
ّ
ّ
وح�صن المدينة بال�سالح والمنجنيق.
براجا كثير ًة في �أور�شليم،
ّ
�أ ً
يُذكر الملك عزيّا في عدد ال يُ�ستهان به من الأ�سفار النبويّة ،ك�أ�شعيا وهو�شع وعامو�س
وغيرهم .ن�ستنتج �أ ّن الحركة النبويّة ازدهرت ب�شكل ملحوظ في هذه الفترة ،وذلك
ب�سبب تفاقم الم�شاكل واالنق�سام بين اليهود في مملكتَي �إ�سرائيل ويهوذا .وموت الملك
عزيّا ،حوالى �سنة  740ق .م ،.ي�سبق ب�شكل مبا�شر بداية الأزمة التي �أ ّدت �إلى الحرب
ّ
الكبرى المعروفة بالحرب ال�سوريّة الإفرائيميّة ،التي �ستقودنا �إلى حلول كارثة ال�سبي �إن
في ال�شمال ،ب�شكل مبا�شر ،و�إن في الجنوب في ما بعد .هذا االنق�سام بين الإخوة وبين
�أهل الإيمان الواحد هو �أ ّول ما جعل الأنبياء ينبرون محاربين هذه الظاهرة� ،إذ فهموا،
ومنذ اللّحظة الأولى ،مدى خطورتها على �شعب اهلل المختار وعلى م�شروع اهلل في
( 

النبوة بعد �أن كان
ح ّتى �أنّ التقليد
ّ
مر ًة جديد ًة �إىل ّ
اليهودي نف�سه يعترب �أنّ اهلل يعود �إىل دعوة �أ�شعيا ّ
قد خ�رس الوحي ب�سبب خطيئة ما.
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ن�صنا ،طالبًا
حرك الروح النبويّة .ولذلك �أ ً
ي�ضا ،نجد �أ ّن اهلل ي�سارع ،في ّ
�إ�سرائيل .هذا ما ّ
من �أ�شعيا �أن ينطلق ،ولكن ال لر�سالة نبويّة عاديّة ،بل لر�سالة مميّزة.

الالهوتي
.1ج -الإطار
ّ

ن�صنا(   ،ي�أتي ليجاوب
ي�ضا �أ ّن النوع ال
من المعلوم �أ ً
دبي الر� ؤ ّ
يوي ،الذي ينتمي �إليه ّ
أ ّ
على المخاوف التي تولد في زمن الأزمات المميتة ،في زمة اال�ضطهاد الكبير؛ كما هو
ي�ضا.
الحال في �سفر دانيّال� ،أو في �سفر ر�ؤيا يوحنّا �أ ً

نعم � ،إ ّن انق�سام ال�شعب هو خطر كبير على م�شروع اهلل الخال�صي؛ فاهلل اختار
ّ
فالرب ،يوم دعا �إبراهيم قال له" :بك
حامل الب�شارة �إلى باقي ال�شعوب؛
�إ�سرائيل ليكون
َ
ّ
مدعوون � إ ًذا �إلى تب�شير الأمم ب�إله
تتبارك جميع قبائل الأر�ض" (تك  .)3 :12واليهود
ّ
ي�ضا �إلى عي�ش المحبّة تجاه �إخوتهم .ولكن ،كيف يمكن لإ�سرائيل
يحبّهم ،ويدعوهم �أ ً
يب�شر بالمحبّة؟ فجواب الأمم الأ ّول عليه وعلى تب�شيره �سيكون�" :أيّها
المنق�سم �أن ّ
الطبيب طبّب نف�سك" (لو  .)23 :4لذلك ،يرى اهلل ،ومعه النبي ،في انق�سام الم�ؤمنين
ّ
ل�شعب وال لأ ّمةٍ ،بل هلل ولم�شروعه الخال�صي .و�أكثر من ذلك ،لقد قام
�ضرب ًة موجع ًة ال
ٍ
ّ
ب�شن الحروب الواحد منهم على الآخر،
اليهود ،وهم جميعهم �إخوة و�أبناء �إبراهيمّ ،
�ضد �أخيه الم�ؤمن؛ ف�أ ّي �شعب هو
وا�ستقووا بال�شعوب الغريبة المجاورة ،الوثنيّةّ ،
كل ّ
كل ق�سم منهما� ،أي مملكة
�إ�سرائيل؟ و�أ ّي ب�شارة عادت ممكنة الآن؟ والأدهى �أ ّن ّ
يدعي الدفاع عن اهلل وعن الدين القويم ،ولذلك فهو يطلب
ال�شمال ومملكة الجنوبّ ،
�ضد �أخيه.
دعم اهلل له ّ

الن�ص
 -2تحليل ّ
�.2أ -.اللّوحة الأولى
جال�سا على
الرب الإله
ن�صنا عن هذا الأزمة في �صور ّ
متعددة .يرى �أ ّوالً �أ�شعيا ّ
ويعبّر ّ
ً
عر�ش عال رفيع .منظر هائل بجالله� .إنّه اهلل الملك ذو الجالل والعظمة .يتبادر �إلى ذهن
( 

الرب"
ال�سيد
خا�ص ًة من خالل قول �أ�شعيا نف�سه" :ر�أيت
الن�ص
أدبي لهذا
ّ
ّ
ّ
ّ
يظهر النوع ال ّ
(�أ�ش.)1 :6 
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�أ�شعيا ،كما �إلى ذهن القارئ� ،أنّه �أمام ر�ؤيا مفرحة ومنظر جميل ،وهي بالفعل كذلك،
مرا غريبًا .نحن في الهيكل ،وهو م�سكن اهلل في و�سط �شعبه .اعتدنا �أن
�إالّ �أ ّن فيها �أ ً
نرى اهلل نازالً �إلى الهيكل على �شكل عمود غمام ودخان يملأ المكان ،ولكنّنا هنا نرى
مبتعدا بذلك عن هيكله ،عن
�صور ًة معاك�سة ،اهلل يجل�س على عر�ش يرتفع به في ال�سماء
ً
مقر �سكناه وعن ال�شعب � .إ ّن اهلل يترك �شعبه ليعود �إلى �سمائه � .إ ّن انق�سام �إ�سرائيل على
ّ
موح ًدا ليقيم في و�سطه ويقيم
ا
�شعب
اختار
الرب
اهلل.
�شعب
ه
ن
�
ة
خ�صو�صي
فقده
ي
نف�سه
ّ أّ
ّ
ُ
ّ
ً
الحب الإلهي للب�شر .اهلل اتّحد ب�شعب ليكون
معه عهده ،وهذا العهد يهدف �إلى �إظهار
ّ
ّ
لكل ال�شعوب .من هنا ف� إ ّن �إ�سرائيل المق�سوم
لمخططه
هذا االتحاد عالم ًة
ّ
الخال�صي ّ
ّ
تماما للقيام بهذه الر�سالة .وبذلك ،ف� إ ّن االنق�سام ينق�ض العهد
على نف�سه هو غير �صالح ً
مقر �سكناه.
ال
يقرر اهلل مغادرة ّ
لهي .ولذلك ّ
إ ّ
من ناحية �أخرى ،نجد �أ ّن �أذيال اهلل تملأ الهيكل .علينا �أن نُدرك �أ ّن الهيكل ،حتّى
مقر العبادة الوحيد هلل ،لذلك فهو بيت جميع �أفراد ال�شعب؛ هو
ولو بعد االنق�سام ،يمثّل ّ
كل زواياه� ،إالّ دليل �آخر على
دليل على هذه الوحدة الكيانيّة ،وما الأذيال المنت�شرة في ّ
وي�ضمهم �إليه � .إ ّن ال�صورة التي
تم�سك اهلل بهذه الوحدة؛ ك�أنّه بذلك يحت�ضنهم
ّ
مدى ّ
ير�سمها هذا الثوب المتدلّي من فوق والمن�شور على كل الهيكل ّ
ت�شكل خيم ًة ،تذ ّكرنا
واحدا ،ي�سير خلف اهلل
وفكرا
واحدا
بخباء المح�ضر في ال�صحراء ،يوم كان �إ�سرائيل قلبًا
ً
ً
ً
بقيادة مو�سى(  .
مجد ًدا �أمام
ولكن هذه ال�صورة للخيمة ،على جمالها وذكرياتها الحلوة ،ت�ضعنا
ّ
ّ
الأزمة� .إن كانت �أذيال اهلل ّ
جدا لدرجة
ت�شكل خيم ًة ،فهذا يعني �أ ّن اهلل �أ�صبح عاليًا ًّ
يبق من ح�ضوره في الهيكل �سوى الأطراف الأخيرة من ثوبه� .أي �أنّنا و�صلنا �إلى
�أنّه لم َ
( 

والدليل الإ�ضا ّ
العملية ،لذلك فهي
يف على رمزيّة هذه ال�صورة هي ا�ستحالة تطبيقها من الناحية
ّ
هوتية .ف�أ�شعيا موجود يف الهيكل .فلو �أنّ �أذيال اهلل هبطت من فوق ّ
لغطت وجه �أ�شعيا
رمز ّية ال ّ
ومنعته بالتايل من م�شاهدة اهلل ومن م�شاهدة � ّأي �شيء ،و�إ ّال الفرت�ضنا �أنّ �أ�شعيا يقف على �أذيال
إلهية .من هنا نرى �أ ّنه من
اهلل ،وهذا �أمر م�شني ومرفو�ض ،ولكان �أ�شعيا بالتايل خارج اخليمة ال ّ
ؤيوي ب�إمتياز .ويق�صد الكاتب من
ت�صور تفا�صيل هذه ال�صورة .هذا الأ�سلوب هو ر� ّ
امل�ستحيل ّ
يقدمه لنا.
ي�شد انتباه القارئ ال �إىل ال�صورة املا ّد ّية ،بل �إىل املغزى
الالهوتي العميق الذي ّ
خالله �أن ّ
ّ
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كل �شيء� .إذا
تماما عن الهيكل
ويتدمر ّ
ّ
الحد الأخير الفا�صل .خطوة �أخرى وينف�صل اهلل ً
ّ
و�ستتجمع على بع�ضها ،وك�أ ّن هذه الخيمة
ارتفع اهلل �أكثر �ستنف�صل الأذيال عن الأر�ض
ّ
�ستارا يُ�سدل على تاريخ الخال�ص � .إ ًذا هذا الظهور الإلهي هو ظهور مت�أ ّزم
تُ ّ
فك� ،أو ك�أ ّن ً
ّ
الن�ص.
بامتياز ،وعلى هذا الأ�سا�س يمكننا �أن نقر�أ ونفهم باقي �أق�سام ّ

.2ب -الق�سم الثاني من الر�ؤيا

المقد�س كلّها تتبع منهجيّة واحدة ،خما�سيّة الأق�سام:
ن�صو�ص الدعوة في الكتاب
ّ

بد
 -1ظهور �
بد �أن يتوا�صل معه ب�شكل مبا�شر ،ال ّ
لهي :فاهلل الذي يدعو مختاره ال ّ
إ ّ
ّ
"�شاهد عيان" ،ي�شهد لمن ر�أى و�سمع
ليتمكن المدعو من �أن يكون
من �أن يُظهر له نف�سه
َ
ظهورا طبيعيًّا ،يتجلّى فيه اهلل من
واختبر .هذا الظهور يمكن �أن يكون فائ ًقا للطبيعة �أو
ً
( 
تم من خالل
ن�صنا نجد �أ ّن الظهور ال
خالل كلمته �أو من خالل �شخ�ص  .وفي ّ
لهي ّ
إ ّ
هذه الر�ؤيا.
المدعو ،تهدف �إلى
كل دعوة هي مرتبطة حتميًّا بر�سالة يطلبها اهلل من
 -2الر�سالةّ :
ّ
المدعو ،وال تنتج عن قدا�سته �أو عن
بدا �شخ�ص
تحقيق الخال�ص؛ فالدعوة ال
تخ�ص �أ ً
ّ
ّ
ي�ضا.
يمدها �إلى �شعبه و�إلى �أقا�صي الأر�ض �أ ً
تف�ضيل اهلل له ،بل هو �أداة في يد اهلل ّ
دوما عالمة �صدق الدعوة .هذا الرف�ض ال ينتج ال عن تخاذل
 -3رف�ض
المدعو :هي ً
ّ
المدعو ،بل عن وعيه لمدى عظم الر�سالة الموكلة �إليه ،فيرى طبيعيًّا
وال عن قلّة �إيمان
ّ
قر بعدم �أهليته لهذه الثقة العظيمة.
�أنّه غير �أهل لإتمامها؛ فهو يعر�ض �ضعفه �أمام اهلل وي ُ ّ

تماما من يختار ولماذا يختاره ،يعمد �إلى ت�شديد
� -4إ�صرار �
لهي :اهلل الذي يعرف ً
إ ّ
المدعو ،وي� ؤ ّكد له �أنّه ال�شخ�ص المختار لإتمام هذا الأمر العظيم .غالبًا ما يترافق هذا
عزم
ّ
المدعو ليجعله على ا�ستعداد الئق لالنطالق� ،أو
الإ�صرار الإلهي مع عمليّة تطهير لخطايا
ّ
ّ
مع هبة جديدة يمنحه اهلل �إيّاها ،ت�ساعده في ما هو منطلق �إليه� ،أو مع �آية تظهر مجد اهلل،
المدعو �إلى حقيقة �أ ّن اهلل معه.
فيطمئن قلب
ّ
ّ
خا�ص ًة �أنّه ي�شعر
 -5الإنطالق :ينطلق
المدعو طاع ًة هلل الذي يدعوه �أو حبًّا بالر�سالةّ ،
ّ

( 

خا�ص ًة يف العهد اجلديد� ،إذ يدعو ي�سوع تالميذه.
كما نرى ّ
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الآن بمدى الدعم الإلهي له.
ّ
قد ي�ستغرب القارئ �أالّ يجد بعد الظهور الإلهي ر�سالة وا�ضحة؛ فالكالم الأ ّول الذي
ّ
الن�ص هو على ل�سان �أ�شعيا نف�سه ،معلنًا خطيئته وخوفه .هذا الكالم هو رف�ض
ن�سمعه في ّ
المدعو ،ف�أين الر�سالة؟
ّ

الن�ص �أ ّن ال�سرافيم ّ
ي�شكلون جزءًا من الإطار الإلهي،
�شراح هذا ّ
يعتبر عدد كبير من ّ
ّ
ن�ست�شف الر�سالة الموكلة
وهذا كالم �صحيح .ولكنّنا ن�ستطيع من خالل هذا الم�شهد �أن
ّ
يوي يتكلّم غالبًا بال�صورة بدون كلمات ،وهذا من مميّزاته
�إلى �أ�شعيا؛ فالأ�سلوب الر� ؤ ّ
خ�صو�صا �أ ّن الم�شهد الإلهي الأ ّول ،اهلل الجال�س على العر�ش العالي الرفيع ،بد�أ،
الرمزيّة،
ً
ّ
ّ
كما ر�أينا ،بطرح ر�سالة الوحدة في �إ�سرائيل � .إ ًذا الر�سالة هي �أن يعود �إ�سرائيل �إلى حالته
يحول �إ�سرائيل �إلى مالئكة� ،أو
"ال�سرافيميّة" .هذا ما يجب �أن يدعوه �أ�شعيا �إليه .عليه �أن ّ
بالأحرى �إلى �سرافيم.

ن�صنا هو الوحيد في الكتاب
لذلك َد ُعونا نحلّل بالتف�صيل هذه ال�صورة،
ً
خ�صو�صا �أ ّن ّ
المقد�س الذي يتكلّم عن هذا النوع من المالئكة وا�ص ًفا �إيّاهم بهذه الدقّة .من هنا
ّ
مجرد �إطار" ،ديكور" ،حول اهلل .هذه
نفهم �أ ً
ي�ضا �أنّه من المرفو�ض اعتبار هذا الم�شهد ّ
المقد�س يعر�ضها �أ�شعيا ليخبرنا من خاللها الكثير عن دور
ال�صورة الفريدة في الكتاب
ّ
�شعب اهلل المختار.
�أ ّول ما يجب �أن نفهمه هو �أ ّن ال�سراف لي�س مال ًكا عاديًّا .دوره ال يقت�صر على تمجيد
اهلل ،بل هو يقوم بدور حرا�سة اهلل .نجد �أ ّن هذه الكلمة ت�ستعمل للداللة على الحيّات
التي هاجمت الإ�سرائيليّين �أثناء عبورهم في ال�صحراء" :وتكلّم ال�شعب على اهلل وعلى
الرب على ال�شعب الحيّات الالذعة ;( ( ")~ypirê F" h.عد .)6-5 :21
مو�سى ...ف�أر�سل
ّ
تعر�ض ال�شعب هلل ولنبيّه� ،أتت الحيّات ال�سرافيميّات لتدافع عنهما ،وهذا دليل
عندما ّ
يتعر�ض
�آخر على �أ ّن اهلل يُفهم نبيّه �أ�شعيا �أ ّن الخطر و�صل الآن �إلى عمق المقر ال
لهيّ .
ّ إ ّ
م�شروع الخال�ص للخطر (نرى ال�صورة نف�سها في �أيّوب) ،ال بل �أكثر من ذلك ،نجد �أ ّن
ال�سارافيم واقفون فوق اهلل� ،أي حول ر�أ�سه ،وك�أنّهم يدافعون عنه ويحمون ر�أ�سه .و�صل
الخطر حتّى الر�أ�س ،ر�أ�س اهلل �شخ�صيًّا.
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الحرا�س ال�شخ�صيّين هلل ال يحملون �أ ّي نوع من الأ�سئلحة! فبماذا
ولكن ه�ؤالء
ّ
ّ
الن�ص ال�سراف ب�أ ّن
يدافعون؟ عندهم فقط �أجنحة .ال ّ
بد �أن تكون هي �سالحهم .ي�صف ّ
رمزي� ،أي �أ ّن له ثالثة �أزواج من الأجنحة؛ فيجب علينا �أن
له �ستّة �أجنحة .والرقم هنا
ّ
( 
كل جناحين من �أجنحة ال�سراف
نح�صي الأجنحة اثنين اثنين  ،والدليل على ذلك �أ ّن ّ
ال�ستّة يقومان بدور واحد :باثنين ي�ستر وجهه ،وباثنين ي�ستر رجليه ،وباثنين يطير .والرقم
المقد�س يرمز �إلى الخال�ص .لي�س لل�سراف �سالح له �سوى خال�ص اهلل.
ثالثة في الكتاب
ّ
مر ًة �أخرى نجد �أ ّن م�شروع الخال�ص نف�سه هو مو�ضوع هذه الر�سالة الموكلة �إلى النبي
ّ
ّ
�أ�شعيا .ولكن ،ما الذي �سيح ّقق لنا هذا الخال�ص؟ ما المطلوب من ال�شعب� ،أو ما الذي
جدا.
ينق�صه ليخل�ص؟ تحليل ال�صورة
�ضروري ًّ
ّ
يغطي ال�سراف بها وجهه ،لأنّه في ح�ضرة اهلل � .إ ًذا ال�سراف
�أ ّول زوج من الأجنحة ّ
يعرف اهلل ويعرف طبيعته� ،أنّه ال يُرى .هذا الموقف يدلّنا على خال�صة الالهوت� :أن
نعرف اهلل و�أن نعرف كيف نقف �أمامه � .إ ًذا �سالح ال�سراف الأ ّول هو علم الالهوت
الذي يقودنا �إلى معرفة اهلل ،مخلّ�صنا.
الزوج الثاني ي�ستر به رجليه .كلمة رجل في العبريّة تدلّ غالبًا على الأع�ضاء التنا�سليّة،
تلخ�ص
�أي على العورة؛ فال�سراف ي�ستر عورته ،ح�شم ًة و�أدبًا � .إ ًذا ،ال�صورة الثانية ّ
الت�صرف وح�سن الأخالق .هذا هو ال�سالح
الالهوت الأدبي الذي يعلّم الإن�سان كيفيّة
ّ
ّ
الثاني.
العقائدي والخلقي
كل الالهوت،
� إ ًذا ،هذان الزوجان من الأجنحة يخت�صران ّ
ّ
ّ
الفعال .الذي
ي�ضا ،لأنّنا نقر�أ �آيات من الكتاب
والكتابي �أ ً
ّ
المقد�س .هذا هو ال�سالح ّ
ّ
حل الخال�ص بين النا�س؛ فعندما
ينق�ص ال�شعب هو الالهوت .علم الإلهيّات هو ما �سيُ ّ
ي�ضا .من لي�س له ق�ضيّة يدافع عنها،
يفقد الإن�سان عقيدته يفقد ّ
كل تعلّقه باهلل وبالحياة �أ ً
ي�ستميت في �سبيلها ،كيف يعي�ش ولمن يعي�ش؟ من الطبيعي �أن يعي�ش الفراغ ،في�سعى �إلى
ّ
الن�ص
ظهر
ي
هنا،
من
ا.
ي�ض
�
ة
�سيا�سي
ماديّة كانت �أم �سلطويّة� ،أم
أ
ّ ً
ملئه بالم�صالح الرخي�صةّ ،
ّ
ُ
( 

كل احليوانات املج ّنحة لها جناحان .من هنا فكل جناحني ّ
ّ
ي�شكالن وحدة طريان واحدة.
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�أ ّن انق�سام اليهود عائد �إلى �أنّهم فقدوا الهوتهم� ،أي فقدوا ق�ضيّتهم.

وي�أتي الزوج الثالث من الأجنحة ،ليُكمل ال�صورة وي� ؤ ّكدها :باثنين يطير� .إنّه
فكل كني�سة �إن لم تكن ر�سوليّة هي كني�سة ميّتة� .أ ّي �إيمان هذا
االنطالق �إلى الر�سالة؛ ّ
ال �أو قرفًا �أو لأ ّي �سبب
الذي يحياه الإن�سان لوحده وهو مغلق بابه عليه ،خوفًا �أو ك�س ً
ونهارا .وهذا
ال
كان .من يعرف
يتفجر بالب�شارة لي ً
الرب ّ
ّ
حق المعرفة ال يمكنه �إالّ �أن ّ
ً
يب�شر هو م�ؤمن
ب�شر" .من ال ّ
هو معنى �صرخة بول�س الر�سول ال�شهيرة" :الويل لي �إن لم �أ ّ
ميت.
ولكن تلفت نظرنا حركة طيران ال�سرافيم الغريبة؛ فالر�سالة كانت تفتر�ض �أن ينطلق
ال�سار� .إالّ �أنّهم يطيرون الواحد �صوب الآخر،
ال�سرافيم نحو البعيد ،حاملين الخبر
ّ
بع�ضا .ومن هنا ن�ستطيع
يب�شرون � إ ًذا؟ نعم� ،إنّهم ّ
قدو�س؛ فمن ّ
يب�شرون بع�ضهم ً
قائلينّ :
فهم �أمرين �أ�سا�سيّين:

يب�شرهم على
 كلّنا بحاجة �إلى التب�شير الدائم ،حتّى ال�سارافيم هم بحاجة �إلى من ّيوما �أنّه عرف ما يكفي عن اهلل� ،أنّه
الدوام؛ فمعرفة اهلل ال يمكنها �أن تنتهي .ومن اعتقد ً
ال
ختم الالهوت ولم يعد بحاجة �إلى ال�سماع ،لم يعد بحاجة �إلى ح�ضور م�ؤتمر ،هو فع ً
الم�ستمرة
يتعرف عليه .التن�شئة الالهوتيّة
�شخ�ص لم يلتق وجه اهلل ً
ّ
يوما في حياته ،ولم ّ
كل م�سيحي.
�سا�سي من دعوة ّ
هي عن�صر �أ
ّ
ّ

 الب�شارة� ،أو الأنجلة الجديدة ،تبد�أ �أ ّوالً بين �أع�ضاء الجماعة الواحدة .من ال�سهل �أنّ
نفكر بحاجة الآخرين �إلى الب�شارة� .إنّما الأهم والأ�سا�س هو �أن نعي مدى حاجتنا نحن
واحدا ،وعقيد ًة واحد ًة .وهذه الوحدة بين
ملتحما ،قلبًا
ج�سما
نكون
ً
ً
ً
�إلى الب�شارة ،حتّى ّ
تكون الب�شارة الحقيقيّة والناجعة للأمم ولغير الم�ؤمنين.
الم�ؤمنين هي التي ّ
"الخطة الر�سوليّة"� ،إذ ارتجفت �أ�سا�سات الأعتاب
فعاليّة هذه
وي� ؤ ّكد لنا
ّ
ّ
الن�ص ّ
ال�شراح يت�ساءلون :هل يمكن
قوته .بع�ض
من �صوت المنادي ،وذلك � إ ً
ظهارا لمدى ّ
ّ
�صحيحا لأ�ضحت تلك
قوة �صراخ ال�سرافيم؟ لو كان ذلك
ً
�أن ترتجف الأعتاب من ّ
فيف�ضلون �شرح الأمر عبر نظريّة تجان�س الأ�صوات
ل�شدتها.
ّ
الأ�صوات غير مفهومة ّ
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()harmonie et résonnance؛ فالمن�شدون في جوقات الكنائ�س� ،إذا ما توالفوا ب�شكل
عما هم يُ�صدرون
المرات ّ
دقيق في كور�س واحد ،ن�سمع �أ�صواتهم �أقوى بع�شرات ّ
قوة الوحدة بين �أفراد الم�ؤمنين؛ فهذه
حقيق ًة .وال�سرافون بذلك يُر�شدوننا �إلى مدى ّ
تهز
قدو�س ّ
الأن�شودة الب�سيطةّ ،
قدو�س� ،إذا ما �أ ّديناها بقلب واحد وفم واحد ،قادرة �أن ّ
�أ�سا�سات الدنيا .وما كانت النتيجة؟ امتلأ البيت دخانًا من مجد اهلل� ،أي �أ ّن اهلل عاد فهبط
دوما في و�سط �شعبه،
�إلى بيت قد�سه .هذا �إعالن وا�ضح عن رغبة قلب اهلل في �أن يكون ً
دوما
و�أ ّن ابتعاده ال يعبّر عن �إرادته ال�شخ�صيّة ،بل عن ابتعاد ال�شعب عنه .اهلل ينتظر ً
الفر�صة المنا�سبة ليخلّ�ص.
المدعو ،فنرى �أ�شعيا
ن�صل الآن �إلى المرحلة الثالثة من الدعوة �أي مرحلة رف�ض
ّ
مرتعبًا ،يقول" :ويل لي لقد هلكت لأنّي رجل دن�س ال�شفتين� ،أقيم في و�سط �شعب
دن�س ال�شفتين" .حاول الربينيّون البحث عن خطيئة ما اقترفها �أ�شعيا ،جعلته يخاف من
خط �آخر .يتّهم �أ�شعيا نف�سه بخطيئة �شعبه نف�سها،
الن�ص يقودنا في ّ
لقاء اهلل� ،إالّ �أ ّن �سياق ّ
"دن�س ال�شفتين" .من هنا نفهم �أنّه يت�ضامن مع �شعبه في خطيئته �أكثر من �إ�شارته �إلى خطيئة
يبرئ �أ�شعيا نف�سه وال يف�صلها عن باقي الم�ؤمنين ،حتّى ولو كانوا مخطئين.
�شخ�صيّة .ال ّ
مدعو ،الت�ضامن مع �شعبه .من هنا يعلن �أ�شعيا �أمام اهلل �أنّه
كل
وهذه �صفة �ضروريّة في ّ
ّ
لي�س �أف�ضل من النا�س ،ولذلك فهو غير �أهل لأن يكون الم�صلح بينهم.
كل
ي�ضا ،ي�شير �أ�شعيا �إلى �أ ّن الم�شكلة التي يطلب اهلل منه �أن يحلّها وقع فيها ّ
ولكن �أ ً
ي�ضا دخلت في
جدا ،لذلك فهو يقول� :أنا �أ ً
�أفراد ال�شعب� ،أي �أنّها �أ�صبحت �أزم ًة متفاقمة ًّ
هذا االنق�سام ،وك�أ ّن �أ�شعيا يقول هلل ّ �أن الأوان قد فات للإ�صالح ،ولم يعد هناك من �أمل
المهمة المطلوبة منه ،لي�ست فقط �صعبة ،بل �شبه م�ستحيلة� ،أو على
في العودة �إلى الوراء.
ّ
قل يجد �أ�شعيا �أنّه غير م� ؤ ّهل لهذه الر�سالة.
الأ ّ

قوته� :سراف يطير �صوب �أ�شعيا ،وجمرة من المذبح.
وي�أتي الإ�صرار ال
لهي ً
رائعا في ّ
إ ّ
االتّكال لي�س على الب�شر بل على المذبح� .إذا ف�سد جميع الب�شر فالليتورجيّا ال تف�سد ،لأ ّن
�سر ح�ضوره .هي غافرة الخطايا،
اهلل نف�سه �أ ّ�س�سها ،وهي عربون ح�ضوره ،وهي �أ ً
ي�ضا ّ
مجرد رمز لمغفرة الخطايا ،بل هي �أكثر من
مهما كبرت� .أنا ال �أرى في هذه الجمرة ّ
مجرد
ذلك بكثير .مطلوب من �أ�شعيا ومنّا �أ ً
ي�ضا �إيمان ثابت ّ
بقوة الليتورجيّا ،فهي لي�ست ّ
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كل يوم وجه العالم .وهكذا نجد �أ ّن ال�سراف �أكمل
قوة اهلل التي تغيّر ّ
�صالة� ،إنّها فع ً
ال ّ
الدرو�س الالهوتيّة التي �ألقاها على م�سامع �أ�شعيا :من الالهوت الكتابي� ،إلى العقائدي،
ّ
فالخلقي ،ثم الر�سولي ليختم هنا بالالهوت الليتورجي.
ّ
ّ
ّ
بالتو�سع �شيئًا ف�شيئًا؛
من ناحية �أخرى ،طار ال�سراف نحو �أ�شعيا .هنا تبد�أ الر�سالة
ّ
فمن الطيران بين بع�ضهم البع�ض ،ينتقل ال�سراف �إلى المرحلة الثانية ،الطيران �صوب
المدعو .وهكذا نفهم �أ ّن الر�سالة لي�ست عمليّة ع�شوائيّة ،وال �أن نلقي نف�سنا في التهلكة،
ّ
خطة هادئة تتحيّن الفر�ص المنا�سبة ،كخوف �أ�شعيا هنا ،لتو�صل �إليه كلمة الحياة.
بل ّ
واحدا
و�أكثر من ذلك� ،إذا ما كان ال�سرافيم يطيرون بين بع�ضهم ،فالآن �أ�صبح �أ�شعيا نف�سه
ً
تطهر �أ�شعيا وح�سب بل رفعته �إلى م�صاف
منهم؛ يطيرون �صوبه .الجمرة الليتورجيّة لم ّ
ال�سرافيم� :أنت الآن المدافع عن اهلل وحار�سه ال�شخ�صي الذي ّ
يتكل عليه ،لإنقاذه! هل
ّ
اهلل بحاجة لهذه الحماية؟
ال" :من �أر�سل من يذهب لنا؟" ،وك�أ ّن
الن�ص
مو�ضحا ذلك� ،إذ ن�سمع اهلل قائ ً
يُكمل ّ
ً
الرب في حيرة من �أمره .هو هنا ال ي�س�أل .ال�صيغة العبريّة الم�ستعملة هنا هي فعل '،rm;a
ّ
الن�ص
دوما "قال لفالن"� ،أ ّما عندما ي�ستعمل ّ
"قال" ،بدون " ،lل" ،ف�صيغة الكالم هي ً
فكر �أو ت�ساءل � .إ ًذا اهلل هنا ّ
عبارة "قال" لوحدها فهي تعني �أنّه "قال في نف�سه"� ،أي ّ
يفكر
باحثًا عن �أحد ير�سله.
والأ�صعب هو العبارة الثانية في هذه الجملة" ،من يذهب لنا؟"� ،أي �أ ّن هذه الر�سالة
موجهة لم�صلحة اهلل وال�سرافيم ،وك�أ ّن الخال�ص المطلوب هو للعالم الإلهي ولي�س
ّ
ّ
لل�شعب .يعلن اهلل �أ ّن م�شروعه في خطر وهو نف�سه بحاجة لمن ي�ساعده .اهلل الخالق
كل �شيء يطلبك .هو بحاجة �إليك؛ وك�أنّه في عوز� .صورة غير مقبولة �إالّ في
ومعطي ّ
الحب الإلهي .اهلل ي�أخذ �صورة الأب� ،أو �أف�ضل �صورة الأ ّم التي تربط حياتها بحياة
دائرة
ّ
ّ
�أبنائها التائهين.
تماما مدى خطورة هذا االنطالق.
لذلك ،ي�صرخ �أ�شعيا" :ه�أنذا فار�سلني" مدر ًكا ً
المحك؛ ف�أ ّي حياة بدون اهلل؟
ولكن في زمن الأزمات الخطيرة ،ي�صبح م�شروع اهلل على
ّ
ال يمكن للإن�سان �أن يخ�سر �أكثر من اهلل .لم يعد �أمام �أ�شعيا خيار �آخر .ه�أنذا ،فار�سلني.
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الخاتمة
الن�ص �أمام �ألم اهلل الناظر �إلى �أوالده المنق�سمين على بع�ضهم .نراه ي�صرخ
ي�ضعنا هذا ّ
حرا�سه ال�شخ�صيّين ،ال�سرافيم ،للدفاع
�ألمه وك�أنّه هو من يواجه خطر االنق�سام .ي�ستدعي ّ
المخول �أكثر
هم من المالئكة وهو
ولكن
الم�ستميت عن م�شروعه الخال�صي.
ّ
ّ
النبي �أ ّ
ّ
ّ
للعمل معه على �إتمام م�شروع عهده .اهلل ّ
يتكل على الإن�سان المخلوق على �صورته
كل �شيء.
ومثاله ،لي�شاركه في ّ
ر�سالة اهلل لنا �أ ّن ال عذر ي�سمح لنا باالنق�سام؛ ف�إن �أخط�أ �إليك �أخوك فهذه فر�صتك
الن�ص على حقيقة �أنّنا كلّنا خط�أة ،فحتّى المالئكة بيننا
وي�صر
لتحمل �إليه الب�شارة.
ّ
ّ
التذرع بخطيئة �أخيه لينف�صل عنه ،بل هو
يحتاجون �إلى ب�شارة .لذلك ،ال يجوز للإن�سان
ّ
خا�ص ًة في لحظات �ضعفه.
مدعو للوقوف �إلى جانبه ّ
ّ

هميّة عهد اهلل والذي عا�ش
خيرا ،نجد �أ ّن �أ�شعيا ،وهو الكاهن ال�شاب ،الذي فهم �أ ّ
و�أ ً
بعيدا عن
جو النعمة التي وهبها اهلل ل�شعبه ،يعلن اليوم �أن ال حياة له ول�سواه ً
في �صباه ّ
دفاعا عن قيمة اهلل
الرب ،فيقبل �أ�صعب ّ
تحد� ،أال وهو االنطالق في رحلة اال�ست�شهاد ً
ّ
في حياة الب�شريّة.
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أ�شوري
فكر يهوه و�إرادته وفكر امللك ال
ّ

يف �أ�ش 19-5 :10

مقدمة
ّ

اخلوري غزوان بحو
البيبلية
دكتور في العلوم
ّ

النبي �أ�شعيا ال ّأولِ ،
ن�صو�صا مختلفة تعك�س الو�ضع
نجد
ً
حينما نبد أ� بقراءة كتاب ّ
أ�شورية من خالل غزواتها
الدولي ،والذي ُتهيمن عليه ال
ال�سيا�سي
ّ
إمبراطورية ال ّ
ّ
ّ
ن�ص
في
الميالد.
قبل
ل
أو
ل
ا
ألف
ل
ا
بدايات
في
القديم
أو�سط
ل
ا
ال�شرق
لمنطقة
ة
الم�ستمر
ّ
ّ
ّ
�أ�ش  19-5 :10تظهر �أ�شور كاليد المعا ِقبة ليهوه ،والع�صا التي تح ّقق ق�ضاءه المعاقب
�ضد �شعبِه الذي كان يبتعد عنه .وفي الوقت نف�سه تظهر �أ�شور ك�سبب لغ�ضبه ،ولهذا ف� ّإن
ّ
أ�شوري الذي
مو�ضحا تفيكر الملك ال
إمبراطورية العظيمة،
النبي يعلن "الويل" لهذه ال
ّ
ً
ّ
ّ
يبدو �أ ّنه يظهر عك�س تفكير يهوه.
قوة الملك �إلى يهوه ،بينما الملك يعزوها �إلى نف�سه هو ،ولكي ُيظهر ذلك
النبي ّ
يعزو ّ
ويتحدى � َإلهها .من هنا
هدد �أور�شليم
دم َرها ،وبكبرياء ُي ِّ
ّ
يذكر قائمة ب�أ�سماء المدن التي ّ
النبي �أ�شعيا ف� ّإن �أ�شور
لقوة �أ�شور
ين�ش�أ ال�س�ؤال حول المعنى
الديني ّ
ّ
ال�سيا�سية .بالن�سبة �إلى ّ
ّ
خا�صة لمعاقبة �شعبه الخاطئ� .أ�شور هي الأداة التي بوا�سطتها
مر�سلة من قبل اهلل
بمهمة ّ
ّ
فكر كما ُي ّ
ولكن الملك ال ُي ّ
�شعبه.
فكر يهوه ،ب�أ ّنه �أداة في يديه ،لأ ّنه يرى ب�أ ّنه
ّ
ُيعاقب اهلل َ
وبقوة يديه� ،إ�ستطاع �أن ُي ِ
�شعوبا كثيرة.
خ�ضع
ً
هو بنف�سه ّ

ولكي نعرف كيف ُي ّ
أ�شوري يجب علينا �أن نقر�أ بع�ض الن�صو�ص
فكر الملك ال
ّ
المكتوبة من قب ِله� ،أو من قبل ح�ضارته .بالحقيقة يوجد الكثير من الن�صو�ص للملوك
وا�ضحا في ذلك الوقت .في هذه الأوراق ،ومن
أ�شوريين والتي َيظهر فيها تفكيرهم
ً
ال ّ
ن�ص �أ�ش � ،19-5 :10أُحاول �أن �أُبين كيف ُي ّ
أ�شوري ح�سب
فكر الملك ال
ّ
خالل تف�سير ّ
ّ
ثم مقارنته مع بع�ض الن�صو�ص من
لقوته
�أ�شعيا ،وما هو المعنى
الديني ّ
ال�سيا�سية ،ومن ّ
ّ
ّ
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أ�شوري ّ
قوته من خالل
بالد الرافدين ،لمعرفة كيف كان الملك ال
ّ
يفكر ،وما هو معنى ّ
النبي �أ�شعيا والر�سالة التي
أ�شورية ،وهذا ما ي�ساعدنا �أكثر في فهم ّ
تلك الن�صو�ص ال ّ
ن�ص ّ
يوجهها �إلى �شعبه و�إلى كلّ من يقر�أ كتابه �إلى اليوم.
ّ

لن�ص �أ�شعيا 19-5 :10
� أ ّوالًّ :
مقدمة ّ
الن�ص ووحدته
 .1تحديد ّ

ومحددة في بداية
أدبية مترابطة مع بع�ضها
ّ
يمكن اعتبار ّ
ن�ص �أ�ش  19-5 :10وحدة � ّ
الن�ص ك ّله ،وفي نهاية �آ ( 19ولي�س في �آ  15كما يعتبره البع�ض) (  .
�آ  5كمدخل �إلى ّ
يتحدث عن مملكة
بالن�ص الذي ي�سبقه� ،أ�ش  ،4 :10 - 7 :9والذي
الن�ص مرتبط
ّ
ّ
هذا ّ
عملاً
�ضد �شعب
ّ
ال�شمال وعن ذراع ّ
الرب الممدودة ،مع الم�صطلح " ،yAhالويل" ،م�س َت َ
محددة في �آ  19تظهر الخال�ص القريب(   ،ومرتبطة مع
الن�ص ّ
وثني هو "�أ�شور" .نهاية ّ
ّ
"البقية".
الن�ص الذي يليه� ،أ�ش  ،23-20 :10مع الم�صطلح ،ra'v.
ّ
ّ
عما ي�سبقها
أدبية مترابطة مع بع�ضها ومف�صولة ّ
�أ�سباب اعتبار الآيات  19-5وحدة � ّ
وعما يليها هي ثالثة:
ّ

	-1الم�صطلحات

الن�ص ،والم�صطلح '" ،!kelلهذا" ،في بداية آ� 16
 وجود الم�صطلح  yAhفي بداية ّأدبية مترابطة ،ح ّتى �إذا كانت هذه
قويا العتبار ّ
�سببا ًّ
ممكن �أن يكون ً
الن�ص وحدة � ّ
مرتان �أُخريان مع الم�صطلح
الظاهرة نادرة في الكتاب
ّ
المقد�س (الـ"الويل" فقط ّ
"لهذا" في �أ�ش 24 ،4 :1؛ �إر .)18 ،13 :22
الن�ص وحدة واحدة هو الفعل ،xlv
 -م�صطلح �آخر يمكن �أن يكون عالمة العتبار ّ

;K. Fullerton, “The Problem of Isaiah, chapter 10”, AJSL 34 (1917/1918) 176
B.S. Childs, “Isaiah and Assyrian Crisis”, SBT (1967) 39; R. Clements, “Isaiah
and the Deliverance of Jerusalem: a Study of the Interpretation of Prophecy in
the Old Testament”, JSOT 013 (1980) 37; O. Kaiser, Isaia 1-12. Traduzione e
commento (Paidea 17; Prescia 1998), 300.
S.H. Widyapranawa, Isaiah 1-39. The Lord is Savoir, Faith in National Crisis
(ITC; Handsel press, Edinburgh 1990), 59; W. Brueggemann, Isaiah 1-39
(Westminster Bible Companion; Louisville, KY 1998), 91.
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"�أر�سل"� ،أ ّنه يربط �آ  16مع �آ 6؛ في البداية ير�سل يهوه �أ�شور لمعاقبة �شعبه ،في
أ�شوري.
أحدا ما لمعاقبة كبرياء الملك ال
�آ � 16سير�سل يهوه � ً
ّ
 -2الأفعال :يمكن �أن تنق�سم �إلى ثالثة مجاميع ت�صف ثالثة �أزمان:
 الما�ضي (�آ )7-5 الحا�ضر (�آ )15-8 الم�ستقبل (�آ .)19-16من�سق حول �أحداث ثالثة:
 -3مو�ضوع ّ
الن�ص كلّه َّ
إر�سالية �أ�شور التي يعلنها يهوه
ّ �-

أ�شوري
أ�شوري التي يعلنها الملك ال
 كبرياء الملك الّ
ّ
النبي.
 -جواب اهلل الذي يعلنه ّ

الن�ص،
مع هذا ،ف� ّإن الم�صادر لي�ست ك ّلها م ّتفقة مع بع�ضها في ما
يخ�ص وحدة ّ
ّ
خا�صة �آ  12و�آ  .19-16يعتبر بع�ض الدار�سين آ�  12ك�إ�ضافة �أُقحمت �ضمن خطاب
ّ
الن�ص �أكثر
الملك ال
ّ
أ�شوري (�آ  ،)14-8ولهذا ،بالن�سبة �إليهم ،يمكن حذفها كي ي�صبح ّ
الن�ص غير
تنا�سقًا(   .ال�سبب هو � ّأن هذه الآية تقطع خطاب الملك ال
ّ
أ�شوري وتجعل ّ
يتق�صد في قطع قول الملك
متنا�سق.
النبي ّ
ّ
ولكن هذا الر�أي غير معمول به ،وذلك ل ّأن ّ
الرب
أ�شوري لكي يدخل كالم يهوه
ال
ّ
ويوجه القارئ �إلى كلمة يهوه .في آ�  6-5يتك ّلم ّ
ّ
يتحدث �إلى �أ�شور بال�شخ�ص الثالث في آ� .9-7
ثم هو نف�سه
ّ
بال�شخ�ص ال ّأول ،ومن ّ
أ�شوري بالكالم في ال�شخ�ص ال ّأول،
النبي المجال للملك ال
ّ
في �آ  11-10يعطي ّ
أي�ضا �أ�سلوب
يتم الكالم عن
يتغير � ً
ّ
بينما في �آ ّ 12
الرب في ال�شخ�ص الثالث ،بحيث ّ

E.J. Kissane, The Book of Isaiah: Translated from a Critically Revised Hebrew
Text with Commentary (Dublin 1960), 121; S.A. Irvine, Isaiah. The Eight;century Prophet. His Times and his Prophecy (Nashville, Abingdon 1987), 254
C.R. Seitz, Isaiah 1-39. Interpretation (Louisville, KY 1993), 92; A. Penna, Isaia
(Marietti; Torino – Roma 1958), 122;.W. Skehan, “A Note on Is 10,11b-12a”,
CBQ 14 (1952) 236.
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الكالم من �شعر �إلى نثر .ح ّتى في ما �إذا كانت كلّ االحتماالت ت�شير �إلى � ّأن �آ  12هي
أي�ضا مرتبطة بالآي َتين  ،11-10وذلك من
للن�ص� ،إ ّال � ّأن هناك �إ�شارات تو�ضح �أ ّنها � ً
�إ�ضافة ّ
أ�شوري
خالل الم�صطلح ;" ،Whfe[]mعمله" ،الذي ي�شرح التناق�ض بين ما يعمله الملك ال
ّ
مخطط يهوه وبين ّ
أي�ضا التناق�ض بين ّ
أ�شوري.
مخطط الملك ال
وبين ما يعمله اهلل .ي�شرح � ً
ّ
مهمة ،ولك ّنها �أهملت من
نتيجة هذا التناق�ض هي �إدانة �أ�شور (كان يهوه قد �أعطى لأ�شور ّ
�أر�سلها ،وهي قد ن�سبت �إلى نف�سها كلّ ما ا�ستطاعت �أن تعمله قائلة ب� ّأن "يدي قد فعلت
أ�شوري وعيونه المت�شامخة (�أ�ش 11 :2
ذلك") .يهوه يدين ثمرة كبرياء قلب الملك ال
ّ
و .)8 :9في هذه الحالة ف� ّإن �آ  12تكمل الفكرة التي بد�أت في آ�  .11-10كذلك ف� ّإن
وا�ضحا بالكفاية؛ آ�  13ترتبط ب�صورة وا�ضحة
االنتقال المبا�شر من �آ � 11إلى �آ  13لي�س
ً
الن�ص الذي ال ت�شوبه �آ  ،12كما
مع الكلمات الأخيرة للآية  ،12وهذا ُيظهر تنا�سق ّ
�أ�شرنا �سابقًا.
و�ضوحا في ا�ستعمال العبارة h'yB,c;[]l;w> ~il;v'Wryli
الن�ص المترابطة تظهر �أكثر
وحدة ّ
ً
يتدخل اهلل
أ�شوري في نهاية آ� 11؛
 hf,[/a, !Keالتي يقولها الملك ال
جوابا لهذا التعالي ّ
ّ
ً
م�ستعم ً
ال الم�صطلح نف�سه ،Whfe[]m;-lK'-ta, ،وفي بداية �آ  13يعطى ال�سبب الذي من
أ�شوري تل ّفظ بالعبارة .ytiyfi[' ydIy" x:koB.
خا�صة � ّأن الملك ال
�أجله ّ
ّ
يتدخل اهللّ ،

أ�شوري"؛ هذه
�إذن ما يحدث هو "عمل يدي يهوه" ولي�س "عمل يدي الملك ال
ّ
تت�ضمن بو�ضوح � ّأن يهوه �سيعاقب
الفكرة تو�ضحها �آ  12والتي توازي �آ  .7هذه الآية
ّ
التاريخي فوق جبل �صهيون (�أ�ش :38
�أ�شور ،وهذا ما �سيتح ّقق حينما يكمل يهوه عمله
ّ
الن�ص
جزءا من ّ
 .)12بع�ض الم�صادر تعتبر �آ  19-16م�ضافة الحقًا بحيث لم تكن ً
يتم ملء
مهما �إ�ضافة �إعالن
�أ�ش  .19-5 :10بعد �آ  15كان ًّ
ق�ضائي لإدانة �أ�شور ،لكي ّ
ّ
ن�ص � 27-24 :14إلى مكان �آخر(   .وبالن�سبة �إلى البع�ض ف� ّإن
الفراغ الذي تركه نقل ّ
�ضد �أ�شور ،ولهذا يجب �أن تو�ضع بعد �آ  34بحيث
�ضد يهوذا ولي�س ّ
هذه الآيات هي ّ
للن�ص� .سبب �آخر
ج�سرا لالنتقال �إلى الف�صل  ،11ويمكن �أن تعطي معنى
ت�صبح
منطقيا ّ
ًّ
ً
�شخ�صية ت�شير �إلى �أ�شور ،والتي
قواعدي ل ّأن هذه الآيات تفاجئنا بوجود �ضمائر
هو
ّ
ّ
G.B. Gray, The Book of Isaiah I. Critical and Exegetical Commentary
(Edinburgh 1912).
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أبدا .وفي النهاية ،ف� ّإن الآيات �إذا كانت ت�شير �إلى �أ�شور ،ف� ّإن �صورة النار
يتم ذكرها � ً
ال ّ
إمبراطورية؛ بالن�سبة �إلى يهوذا ممكن �أن ي�شير
خا�ص �إلى دمار ال
الملتهبة ت�شير ب�شكل
ّ
ّ
إقناعا ب� ّأن هذه الآيات
�إلى ال�سبي في �أ�ش 31 :1؛  .13 :6ولكن هناك �أ�سباب �أكثر � ً
م�ستمرة مع الفكرة
مرتبطة بما ي�سبقها ،وبالتالي ف�إ ّنها ت�شير �إلى �أ�شور .قبل كلّ �شيء ف�إ ّنها
ّ
م�شيرا �إلى �أ�شور .في �آ 16
التي بد�أت في �آ  ،5والتي تبد�أ مع الم�صطلح " ،yAhالويل"،
ً
أ�شوري ،مع الم�صطلح '" ،!kelلهذا".
�ضد كبرياء الملك ال
ي�أتي جواب يهوه ّ
ّ
هناك ارتباط �آخر مع �آ  6من خالل الفعل �" ،xlvأر�سل" ،بحيث � ّأن يهوه ير�سل
أحدا
ت�صرف الملك ال
أ�شوري ،يهوه نف�سه ير�سل � ً
ّ
�أ�شور لمعاقبة �شعبه ،ولكن بعد و�صف ّ
�ضد �أ�شور هو من خالل ال�صور
لمعاقبة �أ�شور .ال�سبب الأخير العتبار هذه الآيات ب�أ ّنها ّ
أ�شوريين .ت�شامخ الملك
الموجودة في ن�صو�ص بالد الرافدين ،في حمالت الملوك ال ّ
�ضد ملوك �آخرين مثل الملك ر�صين،
ال
�ضد ملك بابل� ،أو ّ
أ�شوري تجلت-فال�سر الثالث ّ
ّ
أ�شوري يروي بكبرياء كلّ ما فعله في الأرا�ضي التي احت ّلها هو بنف�سه،
بحيث � ّأن الملك ال
ّ
والمثل الذي يعطيه للت�أكيد على ذلك هو قطع الأ�شجار لبناء هيكل االله �أنو و�أدد(  .
الرب هو �أقوى من كلّ الآلهة،
�آ  19بهذا المعنى هي جواب لهذا الكبرياء لتظهر ب� ّأن ّ
أ�شوري هو �أداة في يديه ،وهو خادم له� .إذن ،هذه الآيات الأخيرة تظهر
وب� ّأن الملك ال
ّ
الحقيقية ليهوه ،الم�سيطر على العالم ،عك�س �صورة �أ�شور التي هي عبارة عن
ال�صورة
ّ
النبي من خالل
رجل �سمين بدون حول وال ّ
قوة ويقتله المر�ض .هذه المقارنة ُيظهرها ّ
الرب في العالم،tAab'c. hw"hy> !Ada'h' :
ا�ستعماله م�صطلحات تبرز ب�شكل كبير ت�سامي ّ
رب القوات".
"ال�سيد يهوه ّ
ّ
الن�ص
 .2تق�سيم ّ

المحددة بين �آ  5و�آ  ،19يمكن تق�سيمه �إلى ثالثة �أق�سام
الن�ص
ّ
�إنطالقًا من وحدة ّ
(�أ ،ب ،ج):
إر�ساليتها ،والأفعال الم�ستعملة هي في
�أ)	�آ  7-5الـ " ،yAhالويل"ّ ،
�ضد �أ�شور و� ّ
الزمن الما�ضي.
Anet 275-276; 278-280.
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النبوي.
�ضد ُ�أ ّم ٍة غريب ٍة هي المق�صودة بالقول
* �آ  5التي فيها "الويل" ّ
ّ
إر�سالية �أ�شور ،بحيث يظهر الفعل "�أر�سل".
* �آ 6
ّ
تتحدث عن � ّ

المهمة المعهودة �إلى �أ�شور ،وبين رغبتها
خا�صة �إلى الفرق بين
* �آ  7ت�شير ب�صورة ّ
ّ
في تدمير الأمم.
وت�صرفه ،والأفعال الم�ستعملة هي في
أ�شوري يبد�أ بـ yKi
ب) �آ  15-8خطاب الملك ال
ّ
ّ
الزمن الحا�ضر.
�ضد �أ�شور" :لأ ّنه يقول".
* �آ  11-8الخطاب ال ّأول للملك ال
أ�شوري ،اال ّتهام ال ّأول ّ
ّ
قوة يهوه.
* �آ  12تقطع خطاب الملك ال
ّ
النبي ّ
أ�شوري ،وفيها يظهر ّ
الرب �أ�سلوبه مع �أ�شور.
يغير ّ
في الجزء ال ّأول من �آ ّ 12

ق�ضائي.
وفي الجزء الثاني من �آ  12توجد كلّ الخ�صائ�ص المتع ّلقة ب�إعالن �أمر
ّ

أ�شوري ،اال ّتهام الثاني الذي يبد�أ بـ،rm;a' yKi
* �آ  14-13الخطاب الثاني للملك ال
ّ
"لأ ّنه يقول".
* �آ  15هي ٌ
أ�شوري هو فقط �أداة بيدي يهوه.
النبي ،يظهر فيه � ّأن الملك ال
ّ
مثل يقوله ّ

ج) �آ � 19-16إدانة �أ�شور ،وخال�ص �شعب اهلل ،والأفعال الم�ستعملة هي في الزمن
الم�ستقبل.
مو�ضح
الرب �سير�سل لمعاقبة (الحكم َّ
تف�سرها كلمة '" ،!kelلكن"ّ ،
* �آ � 16إدانة �أ�شور ّ
في �أ�ش .)27-24 :10
مو�ضح في �أ�ش :10
خال�صي لإ�سرائيل (القول
* �آ  19-17هي قول
الخال�صي َّ
ّ
ّ
.)23-20

ن�ص �أ�ش 19-5 :10
 .3ترجمة ّ

َ 5و ٌ
ِ
وع�صا في �أَيديهِ م �سخطي.
يل ِلأ�شور،
ق�ضيب غ�ضبيً ،

ردت �إر�ساله ،وعلى ِ
ال�س ْل َب،
 6على �أُ َّم ٍة كافر ٍة �أَ ُ
�شعب غ�ضبي �أَردت �إر�سالهِ ،ل َي�س ُل َب َّ
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كو ْح ِل ،في الخارج.
وي َنه َب ال َّن ْه َب،
َ
َ
ويدو�سهم َ

لك َّنه لم يكن يرى هكذا ،وقلبه لم يكن ّ
ِ 7
يفكر هكذا ،لأ ّنه كان يريد في قلبِه �أن
َي�ست�أَ ِ�ص َل ،ويبيد �أُ َم ًما ال ُت ْح�صى،
8
جميعهم ملوكً ا؟
ي�س �أُمرائي
ُ
لأ ّنه في الحقيقة يقول� :أَ َل َ

9
أي�ضا َحماةُ؟ ومثل دم�شق
ي�ست � ً
ي�ست كركمي�ش هي مثل كَ ْلنو؟ �أو مثل �أرباد �أَ َل َ
�أَ َل َ
ال�س ِام َرةُ؟
�أ َلي�ست � ً
أي�ضا َّ

10
َ
َ
كثر ِمن تلك التي
كما �أَ َ
�صابت يدي مما ِل َك الأوثان ،و�صورها المنحوتة كانت �أ ُ
ولل�سامرة.
لأور�شليم َّ
11
امرة وب�أَ ِ
بال�س ِ
�صنع كذلك ب�أور�شليم
� َأولي�س كما َ�ص َن ُ
�صنامها ،هكذا �س�أَ ُ
عت َّ
وب�أَوثانها؟

12
�صهيون وفي �أور�شليم� ،أ ّني
جبل
بعدما
َ
ُ
الرب ا�ستكمل كلّ عمله في ِ
ويكونَ ،
ّ
(يهوه) �س�أُعا ِق ُب ثمر َة كبرياء ِ
وافتخار عي َنيه.
قلب َم ِل ِك �أ�شور
َ
13
لت وبحكمتي ،لأ ّني ِ
ال�ش ِ
عوب،
َلت حدو َد ُّ
فطن .ف َنق ُ
بقوة يدي َع ِم ُ
لأ ّنه قالّ :
خلعت عن العر�ش من كانوا على العر�ش.
بت كنو َزهم ،وقوي كما �أنا،
ُ
و َن َه ُ
14
�صابت يديِ ،م َ
ال�ش ِ
همل،
�ش ،ثرو َة ُّ
ثل في ُع ٍّ
وقد �أَ َ
الم َ
جم ُع البي�ض ُ
عوب ،وكما ُي َ
ا َ
فما َ�أو ُي َزقزِ ق.
حر ُك
لأر�ض ِب َ�أ�سرِ ها
ُ
ً
جناحا�َ ،أو َيف َت ُح ً
جمعت ،ولم يكُ ْن َمن ُي ّ
15
ُ َ
الق�ضيب
حركُ ه؟ ك� ّأن
قطع بها؟ �أَو
�أَ َتف َت ِخ ُر الف� ُأ�س على َمن َي ُ
َ
المن�شار َي َتك َّب ُر على َمن ُي ِّ
لي�س بخ�شب؟
حر ُك را ِفعه ،وك� ّأن َ
الع�صا َترف َُع ما َ
ُي ِّ
16
ِ
القوات على �سمانه هزاالً ،وبد ًال من ِ
�سي ِ
�سي�شع ُل
مجده
ر�س ُل ُّ
الرب يهوه َّ
فلذلك ُ
نارا،
هو ً
17
وح َ�س َكه في
ناراُّ ،
ويل َتهِ م �شوكَ هَ ،
لهيباُ ،فيحرِ ُق َ
وقد ُ
ونور �إ�سرائيل �سي�صبح ً
و�سه ً
يوم ِ
واحد،
ٍ
18
الج َ�سد �سيفنى ،و�سيكون كمري�ض يذوب.
وم َ
وج َّن ِتهِ ،م َن ال َّن ْف ِ�س �إلى َ
جد غا ِبه َ
َ
�صبيا ُي َد ِّو ُنه.
 19وما يبقى ِمن �شجرِ غابته،
ُ
يكون معدو ًدا ،ح َّتى �أن ًّ

أ�شوري يف �أ�ش 19-5 :10
فكر يهوه و�إرادته وفكر امللك ال
ّ

302

ثانيًا :التف�سير
 .1تف�سير �آ 7-5

يتكرر في
الم�صطلح ال ّأول الذي يو�ضح معنى �آ  5هو " ،yAhالويل"(   ،والذي
ّ
مرة واحدة في  1مل � .30 :13إ�ستعماله يعود �إلى فترة قديمة
الكتب
ّ
النبوية ،ما عدا ّ
�سومري للرثاء على دمار مدينة
ن�ص
ًّ
ّ
جدا بحيث يظهر في كتابات بالد الرافدين في ّ
الن�ص �إلى الن�صف ال ّأول من الألف الثاني
العيالميين
�أور من قبل
وال�سوبريانيين ،يعود ّ
ّ
ّ
( 
ق .م ،.فيه يظهر الم�صطلح في �صيغة "و�آه �أنا هو"  .هذا اال�ستعمال قريب من
م�صحوبا
دائما
اال�ستعمال
الكتابي � ً
ً
أي�ضا كجزء من الرثاء على الموتى ،والذي يكون ً
ّ
�شيخا يبكي رجل اهلل
نبيا ً
با�سم؛ يوجد مثال على ذلك في  1مل  30 :13بحيث � ّأن ًّ
الرب يقول ليوياقيم
ن�ص �إر  18 :22بحيث � ّأن ّ
الميت قائال" :واه يا �أخي" .وكذلك في ّ
بن ِ
يو�شيا ،ملك يهوذاِ 18 ":لذلك هكذا َ
يو�ش َّياَ ،م ِل ِك يهوذا :ال
الر ُّب
ابن
ليوياقيم ِ
َ
ّ
قال َّ
وا�س ِّيداه �أو � ًآها
ندبو َنه قائلينً �" :آها يا �أَخي �أو � ًآها يا �أُختي!" ،وال َي ُ
َي ُ
ندبو َنه قائلينً �" :آها َ
رب!".
وا َجلياله!" " .بينما في �إر � 5 :34سوف يكون رثاء للملك
�صدقيا قائال�" :آه يا ّ
ّ
ن�ص �أ�شعيا لي�س له هذا اال�ستعمال ،لأ ّنه ال يعمل
هكذا يظهر
وا�ضحا ب� ّأن الم�صطلح في ّ
ً
رثاء موتى لأ�شور .اال�ستعمال الثاني هو �أداة منف�صلة نجدها في �أ�ش 24 :1؛ 12 :17؛
1 :55؛ �إر 7 :30؛ 6 :47؛ زك  .11 ،10 :2في اال�ستعمال الثالث يكون الم�صطلح
جر �أو �صفة،
كثيرا� ،أو
متبوعا � ّإما با�سم المفعول ،والذي
yAh
ً
ً
يتكرر ً
متبوعا بحرف ّ
ّ
�أو ا�سم علم .الأمثلة على ذلك نجدها في �أ�ش 1 :18؛ 1 :29؛ 1 :30؛ نا .1 :3
اال�ستعمال الأخير هو حينما يتبعه م�صطلح �آخر هو' ،!kelوالذي يظهر بو�ضوح العقاب
�أو التهديد ،نجده في ن�صو�ص عديدة مثل �إر 18 ،13 :22؛ �أ�ش 24 .4 :1؛ ،5 :10
للن�ص ،وانطالقًا من
أدبي ّ
 .16هذا اال�ستعمال ممكن �أن ي�ساعدنا في تحديد الجن�س ال ّ
( 
الويلي : yAh
الن�ص يمكننا �أن نجد كلّ الخ�صائ�ص الثالثة للقول
تق�سيمات ّ
ّ
-

(المعني بالقول� ،أ�شور في آ� )5؛
"الويل"  +مفعول غير مبا�شر
ّ

W. Baumagartner – L. Koelher (ed.), “yAh”, BDHAOT (Leiden 1998).
Anet 455-563.
E. Gerstenberger, “The Woe-Oracles of Prophets”, JBL 81 (1962) 253; R.J.
Clifford, “The Use of Hoy in the Prophets”, CBQ 28 (1966) 458-464; S.
Niditch, “The Composition of Isaiah 1”, Bib 61 (1980) 516-518.

) (6
) (7
) (8
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�ضد �أعداء
حكما
الن�ص قو ًال في  ،yAhوالذي ُيعلن
ق�ضائيا ّ
يمكن �إذًا اعتبار هذا ّ
ً
ًّ
( 
النبي الخال�ص ل�شعب اهلل .وهذا المعنى ي�ؤكّ ده
�إ�سرائيل  ،وفي الوقت نف�سه يعلن ّ
ا�ستعمال م�صطلحات �أخرى مثل ; jb,veو ،hJ,mوالتي توجد في ن�صو�ص ت�صف عقاب
اهلل (كما مث ً
ال الع�صا التي ُت�ستعمل ل�ضرب م�صر في خر 3-2 :4؛ � ،5 :17أو ل�ضرب
أدبي للمناق�شات
�أ�شور في �أ�ش  .)31 :30ولهذا ف�إ ّنه ال يمكن اعتباره ّ
مجرد جن�س � ّ
المرتبطة بالحا�ضر والما�ضي ،والتي تحاول تو�ضيح معنى الأ�شياء التي وقعت وكانت
غير مفهومة ،كما تقول بع�ض الم�صادر( (  .
المهمان في �آ  5هما  jb,veو; .hJ,mال ّأول يعني "ع�صا ،ق�ضيب،
الم�صطلحان ال َآخران
ّ
�صولجان" �أو "قبيلة" ،والثاني يعني "جذع ،ق�ضيب ،ع�صا� ،صولجان" �أو "قبيلة" .في
عامة� ،أو ع�صا الراعي،
المعنى ال ّأول ي�ستعمل الم�صطلحان للإ�شارة �إلى "الع�صا" ب�صورة ّ
�أو ع�صا
خا�صة كرمز لل�سلطة( (   ،والذي هو معنى هذين
المربي �أو �صولجان الملك ّ
ّ
أهم ّية
الم�صطلحين في حالة �آ  .5ي�ستعمل �أ�شعيا هذين الم�صطلحين مع بع�ضهما ليعطي � ّ
�أكبر لل�سلطة المن�سوبة �إلى يهوه (�أ�ش 3 :9؛ 15 ،5 :10؛ 24 :10؛ 5 :14؛ :28
27؛  .)32 ،31 :30مع بع�ضهما ي�صفان �صولجان �سلطة الملك( (   ،و�أ�شعيا يعني
الملوكية على الأمم .في الوقت نف�سه مع بع�ضهما
بذلك �إظهار � ّأن يهوه �سي�ستعمل �سلطته
ّ
ي�صفان يهوه كالأب الذي يعاقب �أبناءه ب�أدوات العقاب :الع�صا والق�ضيب .بهذا المعنى
خا�صة في كتاب الخروج بحيث � ّأن ع�صا مو�سى ت�ستعمل �سواء لعقاب
ف� ّإن; hJ,mي�ستعمل ّ
م�صر �أو كرمز لتحرير ال�شعب من م�صر (خر 5-2 :4؛ 15 :7؛ 16 :14؛ .)5 :17
�إذن هنا كما في خر  16 :14ف� ّإن رفع الع�صا هو رمز لعقاب الأعداء ،وكذلك رمز
 (9) C. Westermann, Basic Forms of Prophetic Speech (Philadelphia 1977), 204.
 (10) C. Hardmeier, Texttheorie und biblische Exegese. Zur rethorischen Funktion der
Trauermetaphhorik in der Prophetie (München 1978), 378.
 (11) H. Simian-Yofre, “hJ,m;, maţţeh”, GLAT IV, 1107-1116.
) (12) S.A. Irvine, “Isaiah, Ahaz, and the Syro-Ephraimite Crisis”, SBL.DS 123 (1990
256.
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لتحرير �إ�سرائيل.
ن�صنا ب� ّأن الم�صطلحين مرتبطان بتوازي الكلمات (بحيث � ّأن �أحد
هكذا يظهر في ّ
( ( 
قرره يهوه،
الم�صطلحين يكمل الآخر)  ،بحيث يعلن  jb,veب� ّأن �أ�شور هي �أداة لعقاب ّ
ال�سامع ب� ّأن
أي�ضا وجود الكلمتين ; jb,ve rWVaمع بع�ضهما ُيفهم
وهذا المعنى ي�ؤكّ ده � ً
َ
مجرد ع�صا� ،أي فقط �أداة للعقاب .من جهة �أخرى ،ي�شرح ; hJ,mب� ّأن هذا
�أ�شور هي ّ
يتم
العقاب ي�ؤ ّدي �إلى االهتداء ،وكنتيجة ي�ؤ ّدي �إلى التحرير من الخطيئة؛ هذا المعنى ّ
�شرحه في �أ�ش  27-24 :10بحيث � ّأن اهلل يحفز �شعبه على �أ ّال يخاف من �أ�شور الذي
ّ
الرب �أ�شور ،و�سيخ ّل�ص
ي�ضربه بالق�ضيب والع�صا ،لأ ّنه بعد فترة ق�صيرة
�سيحطم غ�ضب ّ
�شعبه كما كان قد فعل في م�صر.
تتم تقويته �أكثر با�ستعمال �ضمير ال�شخ�ص الثالث
التوازي بين هذين الم�صطلحين ّ
النبي يجعل يهوه يتك ّلم قائالً" :غ�ضبي هو ع�صا
المفرد ،والذي ي�شير �إلى غ�ضب اهلل؛ ّ
يتم �شرحه بوا�سطة م�صطلحين �آخرين
بيديهم� ،أعطيته �أنا لهم"� .إ�ستعمال هذه الأداة ّ
متوازيين بينهما وي�شيران �إلى اهلل ،هما ; yPiaو.ymi[.z:
معنى جذر الكلمة  @naممكن �أن يكون "غَ ِ�ض َب" ،والذي منه ت�أتي المعاني "�أنف"
ً
مرتبطا باهلل كفاعل ،بينما اال�سم ممكن �أن يعني غ�ضب
دائما
يتكرر ً
و"غ�ضب" .الفعل ّ
الإن�سان �أو غ�ضب اهلل( (   .هذا الم�صطلح يجعل الم�ستمع يركّ ز مبا�شرة على حالة اهلل،
مت�ساويين.
وا�ضحا لكي نفهم ب� ّأن �أ�شور واهلل لي�سا
فيكون توازيًا
ً
َ

وا�ضحا �أكثر مع كلمات
أذية" ،وهذا يظهر
ً
معنى  ~[;z:هو "تهديد" �أو "عمل ال ّ
مثل "لعن" ،مع �أفعال "يعاقب ،يحكم"� ،أو مع حالة النف�س التي هي �أ�سا�س الفعل .هذا
التوازي مع الم�صلطح
ليبين حالة غ�ضب يهوه الم�شتعل ،والذي ي�ؤكّ ده
ّ
الم�صطلح يظهر ّ
الم�شابه ;.@a
يتم و�صف ~[;z:يهوه من
الأفعال المرتبطة بـ ~[;z:لها �صفة الق�ضاء .في الحقيقة ّ

 (13) H. Simian-Yore, “Diacronia: I metodi storico-critici”, Metodologia dell’Antico
Testamento (ed. H. Simian-Yore) (EDB 25; Bologna 32002), 106.
 (14) J. Bergman, “@na; , ’ānaf”, GLAT I, 753-780.
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خارجية مثل تلك التي نجدها
خالل الظلم الذي يعانيه �شعب �إ�سرائيل من قبل قوى
ّ
في �أ�ش.  ( (5 :13 
ن�ص �أ�ش  27-24 :10والذي هو قول
يتو�ضح
�ضد �أ�شورّ ،
ق�ضائي ّ
الن�ص مع ّ
بمقارنة ّ
ّ
الرب ل�شعبه ب�أ ّال يخاف من �أ�شور ( آ� " )24التي
معنى الق�ضيب والع�صا ب�شكل �أكثر .يقول ّ
�ضدك"،)^yl,['-aF'yI WhJem;W ،
ت�ضربك بالق�ضيب"" ،hK'K,y: jb,VeB; ،وع�صاها التي ترتفع ّ
َ
أ�شوريين .هذا المعنى ت�ؤكّ ده آ�
إ�سرائيليين هم
من هذا يت�ضح ب� ّأن ال
م�ضط َهدون من قبل ال ّ
ّ
"و�ص َن َع
دين ،والذي يذكّ رهم بفترة الق�ضاة .في ق�ض  1 :6يقولَ :
� 26أثناء الإ�شارة �إلى ِم َ
بع ِ�سنين" .وكذلك
َبنو �إ�سرائيل َّ
الر ُّب �إلى �أَيدي ِم َ
دي َن َ�س َ
الر ّب ،ف�أَ�س َل َم ُ
هم َّ
ال�ش َّر في َعي َني َّ
العبودية
دين .كما في وقت
في ق�ض  25 :7ير�سل ّ
الرب جدعون لكي يخ ّل�ص �شعبه من ِم َ
ّ
يحرر �شعبه من م�صر .في خر :14
في م�صر ،ف� ّإن
ّ
الرب كان قد �أر�سل مو�سى لكي ّ
الرب،
قوة ّ
 28-27 ،18-16يرفع مو�سى ع�صاه كرمز لتحرير ال�شعب ،لكي يظهر ّ
النبي ،من خالل ا�ستعمال م�صطلحات
ذراعه المب�سوطة للخال�ص .في �أ�ش  5 :10يعلن ّ
معروفة لجماعته ،كما في وقت الخروج (ق�ضيب وع�صا وغ�ضب و�سخط) ،ب� ّأن كلّ ما
لتدخل
يحدث هو ب�أمر من اهلل ،وكلّ ما تملكه �أ�شور يعود هلل� ،أي �أ ّنها اللحظة المنا�سبة ّ
اهلل لكي يخ ّل�ص �شبعه.
التو�ضيحي (parallelismo
وا�ضحا من خالل التوازي
هذا المعنى يظهر
ً
ّ
جزءا من محتوى
 )esplicativoبين
َ
مقطعي الآية (بحيث � ّأن الجملة الثانية تو�ضح ً

الجملة الأولى).

yPia; jb,ve rWVa; yAh
`ymi[.z: ~d"y"b. aWh-hJ,m;W
الرب غا�ضب على �شعبه ،وفي الوقت نف�سه
يتم �شرح ال�سبب الذي من �أجله ّ
في �آ ّ 6
المهمة المعطاة لأ�شور.
يتم �شرح �سبب
ّ
ّ

الم�صطلح  yAGفي حالة المفرد يمكن �أن يكون له معنى "�شعب" �أو "�أُ ّمة" بالمعنى
 (15) B. Wiklander, “~[;z: , zā‘m”, GLAT II, 661-666.
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إيجابي
�سواء ل�شعب اهلل بمعنى �
يتم ا�ستعماله
ّ
ً
العام في تك 5 :10؛ 2 :12؛ ّ .20 :17
ّ
مقد�س"،
في خر �"،10 lAdG" yAG :32شعب كبير" ،وفي خر �" ،vAdq' yAG 6 :19شعب ّ
�أو ي�ستعمل لكلّ الأمم التي �سوف تتبع الم�سيح Wvrod>yI ~yIAG ،في �أ�ش  ،10 :11في هذه
الحالة ف� ّإن الجمع  ~yIAGيعني "الأُمم".
من جهة �أخرى ،ي�ستعمل الم�صطلح الم�شابه ;[~ والذي عادة هو الم�صطلح
أي�ضا لأُمم �أُخرى ،كما في �أ�ش  25 :19بحيث � ّأن م�صر و�أ�شور
الم�ستعمل ل�شعب اهللً � ،
يتم ت�سميتهما ;[�" ،yMiشعبي" .فيما الم�صطلح ;[~ يمكن �أن يكون
كما الحال لإ�سرائيل ّ
ً
أي�ضا مع �ضمير
مرتبطا بيهوه ،ولكن ال يوجد هذا اال�ستعمال مع الم�صطلح  ،yAgوال � ً
كثيرا في �أ�شعيا (;[~ ،مع �ضمير م ّت�صل لل�شخ�ص ال ّأول
ي�شير �إلى اهلل والذي
يتكرر ً
ّ
المفرد ،يظهر في �أ�ش3 :1 ؛ 15 ،12 :3؛ 13 :5؛ 24 ،2 :10؛ 25 :11؛ 4 :22؛
20 :26؛  ،18 ،13 :32ومع �ضمير م ّت�صل لل�شخ�ص الثالث يظهر في �أ�ش 4 :1؛
2 :7؛ 16 ،11 :11؛ 14 :13؛ 32 :14؛ 8 :25؛ 5 :28؛  .)26 :30ولهذا
ً
مرتبطا باهلل .يمكن القول �أ ّنه ،خالل
ال يمكن �أن يكون �صدفة تج ُّنب ا�ستعمال yAG
�سيا�سيا ،من وقت داود الملك �إلى
كلّ الفترة التي كانت فيها �إ�سرائيل ويهوذا م�ستق َّلين
ًّ
ثم �سقوط مملكة الجنوب ،ف� ّإن الم�صطلح  yAGكان له معنى
�سقوط مملكة ال�شمال ،ومن ّ
معينة ،وكان ُي�ستعمل
�
معينة وذات لغة ّ
إيجابي ،وكان ي�شير �إلى جماعة ت�سكن منطقة ّ
ّ
دموية ون�سل م�شترك( (   .وبعد ذلك
كذلك مرادفًا للم�صطلح ;[~ والذي ي�شير �إلى قرابة ّ
�سلبية للم�صطلح  yAGكما مث ً
ال
اال�شتراعي
حاول التاريخ
(الديوتيرونومي) �أن يعطي قيمة ّ
ّ
ّ
في  2مل � ،33 ،15 ،11 ،8 :17إلى درجة �أ ّنه ،وبح�سب �إرميا ،ف� ّإن القاعدة هي :كلّ
من لي�س مختو ًنا فهو  ،yAGوكلّ من هو مختون فهو ;[~ (�إر .)25 :9
ُ
إ�سرائيلي" ،ولكن
وثنية ،غير �
كخاتمةّ � ،إن الم�صطلح ّ
بحد ذاته ولذاته ال يعني "�أ ّمة ّ
ّ
ن�صنا ب� ّأن الم�صطلحين
يمكن �أن يكون بب�ساطة مرادفًا للم�صطلح ;[~ .من الوا�ضح في ّ
هما مرادفان ومرتبطان بتوازٍ
تو�ضيحي ( ،)parallelismo esplicativoولغر�ض �إعطاء
ّ

 (16) G.J. Botterweck, “yAG , gôy”, GLAT I, 1973-1986; H. Simian-Yofre, Sofferenza
dell’uomo e il Silenzio di Dio. Nell’AT e nella Letteratura del Vicino Oriente
Antico (StBib 2; Roma 2005), 142.
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يتم ربطهما مع م�صطلحات �أخرى� ،أي ' @nExو.hr'b.[,
�سلبي
َ
للم�صطلحين ،ف�إ ّنه ّ
معنى ّ

الم�صطلح ال ّأول ي�أتي من الجذر الفعلي � @nxأي "تدني�س ،تكفير" .في �أ�ش :32
يتم و�ضع "المد ّن�س" في م�ستوى " lb'nنف�سه ،وكذلك � ،!w<a"-hf,[]y:أي "ذلك الذي
ّ 7-6
الرب".
يقترف الإثم ويتك ّلم بال�ضالل على ّ
يتم ربط
يعتبر ّ
ن�ص �إر  ،1 :3مع الإ�شارة �إلى تث َّ ،4-1 :24
الن�ص الوحيد الذي فيه ّ
يتزوج
الم�صطلح مع و�ضع
يتم بطالن عقد الزواج لكي ّ
قانوني معروف .كما �إ ّنه ،حينما ّ
ّ
ب�أخرى ،ف�إ ّنه ال يجوز الزواج من ال�شريك ال�سابق نف�سه ،كذلك ال�شيء نف�سه حينما
الرب ،ف�إ ّنه يد ّن�س الأر�ض
ّ
يف�ضل ال�شعب ا ّتباع �آلهة �أُخرى تاركً ا ّ
الرب ،لكي تتبع
زوجهاَّ ،
مرتين للت�أكيد على الحالة) .خانت �إ�سرائيل َ
(يتكرر الم�صطلح ّ
ّ
�آلهة �أخرى ،بالتالي هي �شعب دن�س ،وهذا يجعلنا نتذكّ ر "ال�شعب الخاطئ" في �أ�ش:1 
يتم �شرح هذا المعنى ب�شكل �أو�ضح
 ،4ولي�س بعد "ال�شعب
ّ
المقد�س" في خر ّ .6 :19
الفعلي [ rbوالذي يعني "عبور"� ،أو
بوا�سطة الم�صطلح الثاني الذي ي�أتي من الجذر
ّ
"تعدي" ،وممكن �أن يكون له معنى "متعجرف" �أو "غا�ضب" ،ولك ّنه ي�شير هنا �إلى
ّ
روحاني� ،أي الإن�سان الذي يخلف بالعهد  ،AtyrIB. rbo[]lكما في تث .2 :17
م�صطلح
ّ

عهدا معه ،كما في
يبت ً
ُيظهِ ر �أ�شعيا � ّأن يهوه كان يبحث من البداية عن �شعب ّ
مقد�س ّ
هاء،
جدا
جع َل َك ف َ
ميع الأُ َم ِم ،~yIAGh; ،ا َّلتي َخ َلقَها َم ً
َوق َج ِ
وا�سما َ
تث " ،19 :26و�أن َي َ
وب ً
ً
�شعبا ُمق ََّد ً�ساَّ ،vAdq' yAG ،ر ِّب �إ َ
ِلهك ،كما قال" .ولكن ها هنا �شعب دن�س يخلف
وتكون ً
العهد مع اهلل ،بالتمام كتلك الزوجة المد ّن�سة في تث  ،4 :24والتي بح�سب ال�شريعة ال
ت�ستطيع من بعد الرجوع �إلى زوجها .ولكن ،على العك�س من ذلك ،ف� ّإن اهلل �سوف يعمل
وا�ضحا
الم�ستحيل لكي يرجع �شعبه كـ"نور" (�أ�ش  ،)17 :10ولذلك ف� ّإن ال�سبب يظهر
ً
ب� ّأن يهوه غا�ضب على �شعبه ،وكنتيجة ف�إ ّنه يبعث �أ�شور لمعاقبته.
مهمة �أ�شور في �آ  6هي  xlvوالذي يعني "�إر�سال" ،وhwc
الأفعال الم�ستعملة للتعبير عن ّ
الذي يعني "�أمر"�" ،أو�صى" .هذا الأخير ي�ستعمل لتعليم الأب لالبن في � 1صم ،20 :17
أي�ضا في حالة "ق�ضيب" و"ع�صا") ،وكان
والملك لخدمه في � 2صم ( 14 :21كما � ً
و�صية اهلل في تث  .23 :5الم�صطلحان مربوطان مع
يجب على �إ�سرائيل �أن تحيد عن
ّ
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أي�ضا يقول رئي�س
بع�ضهما لتقوية مفهوم هيمنة اهلل على �أ�شور والتي هي ر�سوله ،هكذا � ً
بدون ُم ِ
ِ
دت على هذه
أ�شوري في �أ�ش " :10 :36والآن �أَ ُتراني
ال�سقاة ال
الر ِّب َ�ص ِع ُ
ّ
وافقة َّ
ُ
َ
فالر ُّب هو ا َّلذي َ
ِ�صع ْد على هذه الأَر�ض و َد ِّم ْرها" .يو�ضح
قال لي� :إ َ
الأر�ض لأ َد ِّم َرها؟ َّ
الفعالن �أكثر ب� ّأن �أ�شور هي �أداة في يد اهلل ،وهو ي�ستطيع �أن ي�ستعملها كما يريد ،يقدر �أن
ير�سلها وي�أمرها.
الرب يتك ّلم
يعبر عن طريقة
النبي يجعل ّ
ّ
في هذا المفهوم ف� ّإن الفعل ّ xlv
تقييمية� ،أي � ّأن ّ
ي�ستمر �أو
يعبر عن و�ضع
قائال�" :إ ّنه �أنا هو الذي �أردت �أن �أر�سله" ،ومن ال�سياق نفهم ب أ� ّنه ّ
ّ
دائما"،
يتم الت�شديد على حالة
مرات ّ
ّ
اال�ستمرارية�" :إ ّنه �أنا هو الذي �أر�سلته ً
عدة� ،أي ّ
يتكرر ّ
ّ
�إ ّنه وا�ضح ب� ّأن الزمن هو في الما�ضي�" ،أنا �أر�سلته" (كما مث ً
ال في �أي" :5 :1هكذا كان
تقييمية�" ،إ ّنه �أنا هو الذي �أردت
دائما") .كذلك الفعل الثاني  hwcفي حالة
يعمل �أيوب ً
ّ
اال�ستمرارية ،في زمن الما�ضي�" ،أنا الذي �أر�سلته" .يمكننا �إذن �أن نفهم
�إر�ساله" ،مع حالة
ّ
المقد�س ،و�أنا
"�ضد �شعب دن�س لي�س هو بعد �شعبي
الجزء ال ّأول من الآية بهذا ال�شكل:
ّ
ّ
أي�ضا �أن �آمر
دائما� .أردت � ً
هو الذي �أردت �إر�سال �أ�شور ،كما هو �أنا � ً
أي�ضا الذي �أر�سل ً
مهمة �أ�شور في
يتم تو�ضيح محتوى ّ
�أ�شور ب�أن تعاقب ال�شعب الذي خالف و�صاياي"ّ .
�آ  6من خالل زوج من الأفعال llv :و .zzBال ّأول يعني "نهب� ،سلب ،تحريد" ،بينما
دائما
دائما موازيًا مع  zzBوالذي ً
اال�سم المنحدر منه يعني "الم�سلوب" .الفعل ي�ستعمل ً
بالقوة ،في �أكثر الأحيان كغنيمة
يرتبط بالحرب والعنف،
م�شيرا �إلى �أخذ �أ�شخا�ص و�أ�شياء ّ
ً
رمزي ب�إعطاء اال�سم البنه في �أ�ش .3 :8 بع�ض الم�صادر ت�شير
النبي كا�سم
ّ
حرب .ي�ستعمله ّ
إفرائيمية،
أرامية ال
�إلى � ّأن هذا اللعب على الكلمات يظهر
ً
و�ضعا ً
ّ
قريبا من و�ضع الحرب ال ّ
ولكن هذه
ولهذا ف� ّإن الم�صطلح  yAGيمكن �أن ي�شير �إلى مملكة ال�شمال في تلك الفترة.
ّ
عدوه
دائما مرتبطة بمفهوم الطاعة هلل� .إذا �أطاع �إ�سرائيل اهلل ف�سوف ينهب ّ
الأفعال هي ً
كما حدث في وقت الخروج ،وغزو كنعان كما في عدد 53 ،32 ،9 :31؛ ي�ش ،2 :8
ُ
ف�سيتم
إ�سرائيل � َإلهه،
مقد ً�سا .ولكن �إذا لم يطع �
�شعبا ّ
ّ
 ،27فقط هكذا ي�ستطيع �أن يكون ً
أي�ضا مع بع�ضهم البع�ض ،كما في � 2أخ 8 :28؛
�سلبه لي�س فقط من قبل �أعدائه ولكن � ً
�إر 5 :20؛ حز 46 :23؛ عا  .11 :3فقط في نهاية الأزمنة �سوف ي�ستطيع �إ�سرائيل
"نورا"
�سلب الذين �سلبوه (�أ�ش 24 ،22 :42؛ �إر 16 :30؛ حز  ،)10 :39وي�صبح ً
�ستعمالن في تركيبات
(�أ�ش .)18 :10 الجذران في كثير من الأحيان هما مرادفانُ ،
وي َ
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مثل ' zB; zbolفي عد 32 :31؛ � 2أخ 13 :26؛ حز 19 :29؛ 13-12 :38؛ �أو
ق�ضائية �أو
تتكرر في �أقوال
 ll'v' ll{vl. iفي حز 19 :29؛  .12 :38في الن�صو�ص
ّ
ّ
النبوية ّ
وي َنه َب
في �أقوال الخال�ص ،كما في ّ
ال�س ْل َب َ
ن�صنا حيث يقال عن �أ�شور ب�أ ّنه جاء " ِل َي�س ُل َب َّ
البابليين "�سي�سلبون و�سي�أخذون
ال َّن ْه َب" ،وفي �إر 13 :15؛ 5 :20؛ حز  ،12 :38ف� ّإن
ّ
�إلى بابل" كنوز �أور�شليم( (  .
ً
مرتبطا مع اال�سم
يكتمل هذا المعنى مع الجملة الأخيرة مع الفعل � ~yfأي "ي�ضع"،
 sm'r>miالذي ي�أتي من الفعل  .smrي�شير �إلى "يدو�س بع�ض الأ�شياء" (�أ�ش ،)25 :41
وي َط�أُ
َّ
مال ف�أَ َتىِ ،
ال�ش ِ
الحك َام ِم َ
ثل
ال�ش ِ
ومن َم�شرِ ِق َّ
أنه�ض ُته ِم َن َّ
"قد � َ
ا�سميَ ،
م�س َي ْدعو ِب ْ
وكالخ َّز ِ
دو�س ِّ
الطين" ،بحيث � ّأن الفعل م�ستعمل مع الم�صطلح  jyjiالذي
الو ْحل،
َ
اف َي ُ
َ
في الآية نف�سها هو مرادف لــ  ،rm,xoالذي يعني "طين �أو وحل" (كذلك في نا .)14 :3
الت�صويري يفيد الم�صطلح  rm,xoللتعبير عن فكرة "ما هو �ضعيف" ،بحيث � ّأن
بالأ�سلوب
ّ
�أ�شور تدو�س �إ�سرائيل كالوحل في ال�شوارع ،ويدا�س الطين في الخارج.
الم�صطلح  tAcWxم�ستعمل في الإ�شارة �إلى الجماعة� ،أو �إلى المدينة� ،أو �إلى مح ّلة
يتم طرد غير الأطهار �إلى الخارج (عد )3 :5؛ مريم �أخت مو�سى تبقى �سبعة
�إ�سرائيلّ :
ويتم �إر�سال العجل �إلى خارج المح ّلة
� ّأيام خارج المح ّلة لكي ّ
تتطهر (عد ّ ،)14 :12
حام ً
ال خطايا ال�شعب (ال  .)12 :4ي�ستعمل الجمع في � 2صم � ،43 :22أ�ش ،25 :5
مي  ،10 :7زك  .5 :10 ،3 :9لهذا الم�صطلح �إذن عالقة بالخطيئة ،ال�شعب خاطيء،
يتطهر.
ويطرد
خارجا كالوحل لكي ّ
ً
دن�س وغير طاهر ،ولهذا ف�إ ّنه ُيدا�س ُ
معبر عنه في �آ 6ب بوا�سطة تركيبة معروفة عند �أ�شعيا :الفعل الم�صدر،
العقاب �إذن َّ
زائدا اال�سم الذي ي�أتي من الفعل نف�سه كمفعول به .التركيبة هي  ll'v' ll{v.liو'.zB; zbol
ً
مهمة �أ�شور ،والتي تعتبر
ي�ساعد ا�ستعمال الم�صدر في م�ضاعفة كلّ كلمة ،لكي يركّ ز على ّ
المتعدي"� ،أي �شعب اهلل.
عقابا للـ"�شعب الدن�س" و "ال�شعب
ّ
ً

النبي
وللتعريف
ّ
بمهمة �أ�شور ،في �آ �6-5أ yPia ،و] ymi[.z: ،WNx,L.v;aو] ،WNW<c;aف� ّإن ّ
م�شيرا �إلى يهوه ،وكذلك
�شخ�صيين في �صيغة ال�شخ�ص ال ّأول المفرد،
�ضميرين
ي�ستعمل
َّ
ً
َ
 (17) H. Ringgern, “zzB, llv, bāzāz, šālāl”, GLAT I, 1181-1187.
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ا�ستعمال �أفعال ب�صيغة ال�شخ�ص ال ّأول والتي فاعلها هو يهوه ومفعولها هو �أ�شور ،هذا
خا�صة على ذلك الذي ير�سل� ،أي يهوه.
ّ
ي�شدد ب�صورة ّ

ال�شخ�صي في
العك�سية وال�ضمير
يتغير الم�شهد� ،إ�ستعمال حرف العطف
ّ
في �آ ّ 7
ّ
يتم الت�شديد على من يعنى بـ " ،yAhالويل" .ترتبط
�صيغة ال�شخ�ص الثالث المفرد >ّ ،aWhw
الأفعال ب�أ�شور مع ال�ضمير المت�صل في �صيغة ال�شخ�ص الثالث المفرد ،وي�شرحه �أ�شعيا
من خالل زوجين من الأفعال :ال ّأول هو  hmdويعني ّ
"يفكر ،ينتبهّ ،
يخطط"( (   .في
معين،
خبرية ،يخبر ب� ّأن
العبري " ِي ْق ُتلْ " ي�شير �إلى حالة
الوزن
ّ
ً
ّ
�شخ�صا ما هو في و�ضع َّ
يفكر هكذا ،كما ّ
"ولكن �أ�شور ال ّ
يفكر يهوه" .من
�أي � ّأن �أ�شور هو في حالة تفكير،
ّ
دائما
يعبر عن حالة معتادة بمعنى "� ّأن �أ�شور معتاد على التفكير ً
خالل ال�سياق نفهم ب�أ ّنه ّ
هكذا ،ب�شكل يختلف عن يهوه" .ومن الوا�ضح ب� ّأن الزمن هنا هو في الحا�ضر�" :أ�شور
يفكر ب�شكل يختلف عن يهوه ،ح ّتى الآن ال ّ
دائما �أن ّ
يفكر مثله" .هذا المعنى
معتاد ً
يتو�ضح �أكثر بوا�سطة الفعل الثاني مثل "توازٍ
تو�ضيحي" bvx ،والذي يعني في الأ�صل
ّ
ّ
ثانوي لي�شير �إلى تركيب
ي�ضم" (عد  ،)9 :23ومن ثم ف�إ ّنه ي�ستعمل بمعنى
ّ
"يجمعّ ،
ّ
"يخطط" .في
والعد ،وكذلك التخطيط بمعنى �سواء "يح�سب" �أو
الأعداد ،والح�ساب
ّ
ّ
فكري
يعبر عن "عمل
هذه الحالة يمكن الكالم عن "العمل
ّ
ّ
الفكري" �أو يفكر ،بحيث ّ
يتم الت�شديد عليه في ن�صو�ص مختلفة ب�إ�ضافة
المو�ضوعي
واقعي" .المعنى
وال�شخ�صي ّ
ّ
ّ
ّ
كلّ
م�صدر العواطف ،ولكن
( (   .Abb'l.Biالم�صطلح � ،bb'leأي "قلب" ،يعتبر لي�س فقط
َ
أي�ضا م�صدر الفكر والإرادة( (  .
� ً
إ�سمية ،فكر
� ّأول خطوة في الإرادة هي "التفكير في داخله" ،والتي هي عادة جمل � ّ
إ�ستعد واذهب!
معين يظهر في ق�صد القلب ،كما في � 1صم �" :7 :14إعمل ما في نف�سك! � ّ
ّ
ها �أنا ذا معك :كما قلبك كذلك قلبي،
`^b<b'l.Ki ^M.[i ynIn>hi ^l' hjen> ^b<b'l.
أي�ضا في � 2صم �" :3 :7إذهب وافعل ما في فكرك تريد �أن
 .يظهر المعنى نف�سه � ً
تفعله .hfe[] ^lE ^b.b'l.Bi rv<a] lKo ،بالن�سبة �إلى �أنبياء ما قبل ال�سبي ،ف� ّإن كبرياء القلب
ُين�سي اهلل ،وهذا ممكن �أن يكون �أنا ،وهذا هو نتيجة �إ�شباع �إ�سرائيل في هو .6 :13
 (18) H.D. Preuss, “hmd, dāmāh”, GLAT II, 286-294.
 (19) K. Seybold, “bvx, hāšab”, GLAT III, 292-305.
 (20) G. von Rad, Old Testamento Theology (Edinburgh 1962) I, 153.
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يعرف �أ�شعيا هذا الكبرياء المتعالي (�أ�ش  )12 :10كـ"ثمرة القلب"،bb;l. ld<gO-yrIP. ،
ّ
ّ
مطبقًا � ّإياها على �أ�شور ،وفي خطاب �آخر مبا�شر قائال�" :أنت كنت تفكر في قلبك"،
( ( 
مرتين في
>�( ^b.b'l.bi T'r>m:a' hT'a;wأ�ش  . )13 :14بهذا الم�صطلح  bb'leالم�ستعمل ّ
يتم �شرحها
النبي بو�ضوح رغبة قلب �أ�شور التي ّ
هذه الآية و ّ
مرة �أخرى في �آ  ،12يك�شف ّ
ّ
"محطم ،تحطيم،
في آ� ب بوا�سطة زوج من الأفعال :الفعل ال ّأول هو  dmvوالذي يعني
تتكرر مع هذا الفعل هي دائما �أ�شخا�ص� ،أو �شعوب (تث 26 :4؛
تدمير"؛ الأفعال التي ّ
 ،)23 :7ولكن في �صيغة ِ
"ه ْف ِعيلْ " يعني "قلع ،تدمير �شامل" (ال 30 :26؛ � 1صم :24
22؛ حز .)7 :25
الفعل الثاني هو  trkبمعنى "يقطع ،ي�ست�أ�صل ،يبيد" ،ب�صيغة " ِه ْف ِعيلْ " ممكن �أن
ي�ستبدل عنه �صيغة ِ
"ه ْف ِعيلْ " للفعل  dmvكما في تث 3 :4؛ حز  ،8 :14ومع الفعل dba
دائما ب�صيغة " ِه ْف ِعيلْ " في ال  .30 :23في المعنى "ي�ست�أ�صل ،يبيد" ي�ستعمل الفعل trk
ً
�ضد الأمم (�أ�ش 22 :14؛ �إر :47
إلهي في الأقوال ّ
ب�شكل وا�سع للتعبير عن العقاب ال ّ
4؛ 2 :48؛ 62 :51؛ حز 19-8 :21؛ 16 ،13 :25؛ 8 :29؛ 15 :30؛ 7 :35؛
ويقدم الدليل على هيمنته
�سيد التاريخ الك ّل ّي،
ّ
عبد  .)14من خالل ذلك يظهر يهوه ّ
الكاملةّ ،
الوثنية (نا 4 :1؛ 14 .1 :2؛ .)15 :3
منظ ًفا ال�ساحة من الأ�صنام والآلهة
ّ
المهمة التي
أ�شورية ،التي ذهبت �أبعد من
أي�ضا ال
ي�شمل يهوه في عقابه � ً
إمبراطورية ال ّ
ّ
ّ
كانت قد عهدت �إليها لإبادة �شعوب كثيرة (�أ�ش  .)7 :10وكذلك بابل ،التي كانت
عالمية عظمى (�أ�ش  )22 :14والتي �سوف يكون لها الم�صير نف�سه ،بحيث
قوة
� ً
أي�ضا ّ
ّ
( ( 
يختفي ا�سمها ولن يكون لها بقايا ،وكلّ ن�سلها �سوف يلغى من الوجود  .با�ستعمال
الم�صطلح � ،j['m. Alأي " لي�س قليالً" ،يظهر �أ�شعيا ب� ّأن �أ�شور تريد �أن تاخذ محلّ اهلل:
لأ ّنها تريد �إبادة �شعوب ب�أكملها.
المهمة المعطاة من قبل يهوه لأ�شور ،في �آ ،6
بمقارنة الأفعال الم�ستعملة للتعبير عن
ّ
الحقيقية لأ�شور معاك�سة لرغبة يهوه وكما
تتو�ضح الرغبة
مع الأفعال الم�ستعملة في �آ ّ ،7
ّ
يلي:
 (21) H.J. Fabry, “ble, lēb”, GLAT IV, 636-682.
 (22) G.F. Hasel, “trk, kārat”, GLAT IV, 568-579.
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أ�شوري يف �أ�ش 19-5 :10
فكر يهوه و�إرادته وفكر امللك ال
ّ

�ضد .yAG
يهوه ير�سل وي�أمر �أ�شور xlv :وhwc
عالنية لكي  llvوّ zzb
ّ

�أ�شور ّ
�ضد .~yIAG
تفكر وترغب في hmd :و bvxفي قلبها  bb'leلكي  dmvوّ trk

خا�صة �آ ،24
الن�ص القول
الق�ضائي ّ
ي ّتفق مع هذا ّ
�ضد �أ�شور في �أ�ش ّ ،27-24 :14
ّ
ّ
ّ
ومخططه ،وي�شرح ب�صورة �أو�ضح
ومخططه يختلفان عن تفكير �أ�شور
ف� ّإن تفكير يهوه
يفكر مثل اهلل� .أ�شور ال ّ
كيف � ّأن �أ�شور ال ّ
"يفكر" بالعقاب الذي يريده يهوه ،ولكن في
التام على الخ�صم .مو�ضوع هذا الكبرياء نجده في
عجرفته يهدف �إلى الإبادة والق�ضاء ّ
�أ�ش .  ( (14 :14
أ�شوري الذي
يبد�أ �أ�شعيا في �آ  7بزوج من النفي لكي يك�شف مبا�شرة رغبة الملك ال
ّ
مر َتين لكي ي�شير �إلى الرغبة
يت�صرف
يريد �أن
ّ
با�ستقاللية .الم�صطلح  bb'leم�ستعمل ّ
ّ
يعبران عن
الداخلية للملك .تعطى � ّ
أهم ّية للفع َلين  trkو( dmvدمار �شامل) ،اللذين ّ
ّ
ّ
مهمة الملك
مخطط الملك ال
ّ
يميز �أ�شعيا بو�ضوح بين ّ
أ�شوري في �أ�ش ّ .27-24 :14
أ�شوري
أ�شوري المعهودة �إليه من قبل يهوه لكي  llvو ،zzbوبين هدف الملك ال
ال
ّ
ّ
أ�شور لكي ي�سلب وينهب النهب (�آ 6ب) ،بينما طموح الملك
 dmvو� .trkأر�سل يهوه � َ
أ�شوري هو الدمار ال�شامل لل�شعوب (كما في حالة ا�ستعمال الفعل � dbaأو brx
ال
ّ
المهمة كانت لعقاب �شعب  yAGفي �صيغة المفرد (�آ �6أ) ،بينما �أ�شور ينوي
للإبادة)( (  .
ّ
يتم الت�أكيد على الجمع ف� ّإن �أ�شعيا
تدمير �شعوب  ~yIAGفي �صيغة الجمع (�آ  .)7ولكي ّ
أي�ضا �إلى تج ّنب تعريف محدد :ال توجد حدود للرغبة
ي�ضيف  .j['m. alالنفي ي�شير � ً
مو�ضح ب�شكل مف�صل في �آ 9؛ �إذن تو�ضح
ال�شريرة لأ�شور .الطموح
ال�سيا�سي لأ�شور َّ
ّ
ّ
القوة
م�صدر
إن
�
للعقاب.
فقط
ة
خا�ص
ة
مهم
في
أ�شور
�
إر�سال
�
أراد
�
اهلل
أن
�
ب
7
�
آ
تركيبة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ولكن �أ�شور ال ّ
مر�س ً
يفكر هكذا ،بل ب�شكل
ال من قبل يهوه،
ّ
ال�سيا�سية لأ�شور هو كونه َ
ّ
�سيد التاريخ.
مختلف ،ويرغب في �أن ي�صبح هو ّ
 .2تف�سير الآيات 15-8

 (23) A. Maria, Isaïe 1-39 (CE 23; Paris 1978), 36.
 (24) Y. Gitay, “Isaiah and his Audience: The Structure and Meaning of Isaiah 1-12”,
SSN 030 (1991) 199.
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في الجزء الأول (الآيات  ،)7-1حينما جعل النبي َ
اهلل يتك ّلم� ،أظهر ب�أ ّنه هو الميهمن
ّ
ُّ
�شعبا
على العالم ،و�أ�شور هو فقط �أداة في يده� .أر�سل ّ
الرب �أ�شور في ّ
مهمة لكي يعاقب ً
�شعوبا كثيرة ،لأ ّنها ّ
تفكر ب�شكل
وتدمر
واحدا ،بينما �أ�شور �أرادت �أن تت�صرف
ً
ً
با�ستقاللية ّ
ّ
يختلف ّ ّ
النبي ،جاع ً
أ�شوري
ال الملك ال
ّ
عما يفكر اهلل به .وفي الجزء الثاني ( آ�  )15-8ف�إن ّ
�ضد اهلل.
يتك ّلم ،rm:ayO ،يظهر ما يريد �أن ي�صبحه :المهيمن على العالم ّ
ا�ستفهامية" ،لماذا" ،كنتيجة لحدث �سابق،
�آ  8تبد�أ ب�أداة الربط  yKiالتي تعر�ض �أداة
ّ
أ�شوري،
ي�شدد على ما يقوله الملك ال
وا�ضعا الت�شديد على ما يلي rm:ayO؛ في هذه الحالة ّ
ّ
ً
يتكرر في �أ�ش  12 :36حينما يتك ّلم
ّ
م�شد ًدا �إياه با�ستعمال �أداة اال�ستفهام ] ،al{hالذي ّ
حزقيا .~yvin"a]h'-l[; al{h] :ي�ستعمل هذا ال�س�ؤال
أ�شوري مع الملك
مبعوث الملك ال
ّ
ّ
مرة واحد ًة فقط في �أ�شعيا الثاني ،حيث ال�س�ؤال هو من اهلل �إلى �شعبه .في �أ�ش ،8 :44
ّ
الوثنية ،يظهر اهلل نف�سه كالإله الوحيد ،ويذكّ ر �شعبه بكلّ ما كان
�ضد
ن�ص ّ
الذي هو ّ
ّ
�ضطرِ بوا! �أَ َلم �أُ ِ
ِ
قد فعله له قائالً" :ال َت ْرتاعوا وال َت َ
الوقت و�أُخب ِْركم"،
�سم ْعكم ِمن ذلك
فهل ِمن �إِل ٍه غَ يري؟ ما ِمن َ�صخرٍ ِ
لم
 yTid>G:hiw> ^yTi[.m;v.hi za'me al{h].؟ �أن ُتم ُ�شهوديَ ،
والع َ
مرة �أخرى في �أ�شعيا الثالث فقط في
لي ِبه" .ومن
ّ
يتكرر ّ
المهم المالحظة ب� ّأن هذا ال�س�ؤال ّ
الرب يذكّ ر �شعبه بما قد فعله له قائالًِ :
ِ
خ�شيت
"فم َّمن
�ضد
ن�ص ّ
الوثنية؛ ومن جديد ف� ّإن ّ
ّ
ّ
ِ
فت ح َّتى كَ َذ ِ
وخ ِ
بت؟ ف�إ ّن ِك لم َتذكُ ريني ولم ُتبالي بي� .أَ َلم �أَكُ ْن �ساك ًتا وذلك ِم َن الأَزل؟
ف� ِ
أنت لهذا ال تخافي َنني"�( yair"yti al{ ytiAaw> ~l'[omeW hv,x.m; ynIa] al{h ،أ�ش.)11 :57 
أ�شوري وما يقوله يهوه،
من هذه الن�صو�ص يمكننا �أن نفهم التناق�ض بين ما يقوله الملك ال
ّ
وخا�صة حينما يبد�أ بالكالم م�ستعم ً
مهمين rf;،و .%l,m,ال ّأول ; rfيعني
ال
ّ
َ
م�صطلحين َّ
"�أمير ،حاكم ،رئي�س" ،في �صيغة الجمع ي�شير �إلى ر�ؤ�ساء �إ�سرائيل في عد ،18 :21
و�إلى ر�ؤ�ساء ي�ساكر في ق�ض  ،15 :5و�إلى ر�ؤ�ساء ِ
مد َين في ق�ض  ،25 :7و�إلى ر�ؤ�ساء
الفل�سطيين في � 1صم  ،3-2 :29و�إلى ر�ؤ�ساء موءاب في �إر  ،7 :48و�إلى ر�ؤ�ساء
ّ
ُ
ع�سكري،
قائد
إلى
�
ي�شير
المفرد
�صيغة
في
.15
:1
عا
في
مرائهم)
�
أ
و
(ملوكهم
ين
وني
ّ
ّ
العم ّ
في � 1صم  2 :22داود هو رئي�س مجموعة من الرجال ،في ق�ض � 2 :4سي�سرا يدعى
"رئي�س جي�شه" ،Aab'c.-rf; ،في � 1صم � 55 :17أبنير يدعى "رئي�س جي�ش �إ�سرائيل"
المهم المالحظة �أ ّنه ،في ي�ش ،15-14 :5
خالل فترة مملكة �شاول .ab'C'h; rf: ،من
ّ

أ�شوري يف �أ�ش 19-5 :10
فكر يهوه و�إرادته وفكر امللك ال
ّ
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الرب" يظهر لت�شجيع ي�شوع قبل
الم�صطلح ; hw"hy>-ab'c.-rfالذي يعني "رئي�س جيو�ش ّ
ديني ،رئي�س مجموعة من الكهنة في
غزو �أريحا .الم�صطلح ; rfي�شير � ً
أي�ضا �إلى رئي�س ّ
عز � ،24 :8إلى ر�ؤ�ساء قبائل في � 1أخ  ،22 :27و�إلى ال�شيوخ في حز  .1 :11في �أ�ش
 5 :9يدعى الم�سيح ;" ،~Alv'-rfرئي�س ال�سالم"( (  .
يتحدث عن الملوك والر�ؤ�ساء
مهم ي�ساعد في فهم �أكثر لهذا الم�صطلح لأ ّنه ّ
هناك ّ
ن�ص ّ
ّ
يتم ذكر "الملوك" الذين يملكون،
وموظفين � َآخرين (�أم  .)16-15 :8في البداية ّ
يطبقون العدالة،
> ،Wqq.xoyوفي النهاية "الر�ؤ�ساء"،
 ،Wkl{m.yI ~ykil'm.ثم "الق�ضاة" الذين ّ
هم الذين يحكمون.Wrfoy" ~yrIf' ،
الن�ص ي�ضع �أ�شعيا الم�صطلح ; rfفي م�ستوى الم�صطلح  %l,m,نف�سه ،لكي
في هذا ّ
يقول ب� ّأن "كلّ ر�ؤ�سائي هم ملوك" .في الوقت نف�سه يلعب �أ�شعيا على الت�شابه بالكلمات
"�شارو" والذي يعني
دي
للم�صطلح
العبري  ،rf:والذي يعني "رئي�س" ،والم�صطلح الأكّ ّ
ّ
ّ
قوة� ،أي ب�أ ّنه لي�س ً
ملكا
�ضمنيا ب� ّأن الملك ال
"ملك" ،ي�ؤكّ د
ّ
أ�شوري لي�س له � ّأي �سلطة �أو ّ
ًّ
مجرد رئي�س.
ًّ
فعليا ،ولك ّنه ّ
كيفية ترجمة الفعل  ،rm:ayOبحيث � ّأن البع�ض
الم�شكلة الوحيدة في هذه الآية هي ّ
ّ
ويفكر
أ�شوري
م�ستقبليا لما يقوله الملك ال
توج ًها
ّ
يترجمه في الم�ستقبل لكي يعطي له ّ
ًّ
�سية تترجمه في الما�ضي ،وكذلك الأفعال في �آ 7-6
إيطالية البو ُل ّ
فيه .بينما الترجمة ال ّ
تترجمها في الما�ضي "�أر�سلّ ،
فكر ،قال" .ولكن �إذا �أخذنا بنظر االعتبار �صيغ الفعل
العبرية " ِي ْق ُتلْ " ،نفهم من ال�سياق � ّأن �أ�شور ّ
تفكر ب�صورة مختلفة عن يهوه ،وبكبرياء
ّ
تحد َي يهوه لكي
يقول�" :ألي�س كلّ ر�ؤ�سائي هم ملوك؟" .يريد الملك ال
أ�شوري �إذًا ّ
ّ
ي�سيطر على العالم؛ هذه الفكرة يو�ضحها �أكثر �أ�شعيا في الآيات التي تتبع بحيث � ّأن
الع�سكرية التي قام بها.
أ�شوري يروي نجاحاته في غزواته
الملك ال
ّ
ّ

بالغية كبرياء
مظهرا على �شكل �أ�سئلة
تم �إخ�ضاعها،
�آ  9تعطينا قائمة بالممالك التي ّ
ّ
ً
أ�شوري،
تتابع تلك المدن على الطريق الذي �سلكه الجي�ش ال
الملك ال
ّ
ّ
أ�شوري .يركّ ز ُ
عبورا بنهر الفرات الكبير ،بالقرب من كركمي�ش ،و�صو ًال �إلى حدود يهوذا .ولهذا لي�س
ً
HELOT (USA 1979).

 (25) F. Brown – S.R. Driver – C.A. Briggs (ed.),
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أهم ّية.
التتابع
التاريخي للمدن المحت ّلة ذات � ّ
ّ

وقوتها
نحن في الفترة ما بين  744و 681ق.م ،.التي هي فترة ال�سيطرة ال ّ
أ�شورية ّ
�شلمنا�صر
تجلت-فال�سر الثالث،
المتزايدة خالل حكم �أربعة ملوك م�شهورين:
ّ
ّ
الخام�س� ،سرجون الثاني ،و�سنحاريب .من خالل غزواتهم ا�ستطاعوا في هذه الفترة �أن
يوحدوا منطقة ال�شرق الأو�سط القديم ك ّلها .في القديم كانت الغزوات من وجهة نظر
ّ
ربحا ،كان يت�أ ّتى من غنيمة الحرب ،وكذلك �إذا كان بالإمكان تثبيت
اقت�صادية تعتبر ً
ّ
أي�ضا م�صدر لأرباح جديدة من خالل دفع الجزية.
ال�سيطرة
الدائمية ،هو � ً
ّ

في هذه الفترة بالذات ،في ال�سنة التي مات فيها ُع ِّزيا (�أ�ش  ،)1 :1يبد�أ �أ�شعيا ر�سالته
تدخل لأ�شعيا
النبوية (�أ�ش  ،)1 :6وقد حدث ذلك بين �سنتي  740و 734ق.مّ � .أول ّ
ّ
(�أ�ش  )8-7كان �أثناء فترة الملك �آحاز ( 725-735ق.م ،).خالل فترة الحرب
�ضد �أور�شليم ،فا�ستنجد �آحاز
آرامية-ال
إفرائيمية والتي فيها كانت دم�شق وال�سامرة ّ
ّ
ال ّ
أ�شوري
بالملك ال
تجلت-فال�سر الثالث( (   .يخبرنا الكتاب الثاني للملوك ب� ّأن ر�صين
ّ
ّ
حا�صرا �أور�شليم ،فقام �آحاز ب�إر�سال مبعوثين �إلى
ملك �آرام وفقح بن رمليا ملك �إ�سرائيل
َ
فا�صع ْد
عبد َك واب ُن َك،
تجلت-فال�سر الثالث ملك �أ�شور لطلب الم�ساعدة قائال�" :أنا ُ
َ
ّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
أي�ضا
رام َويد َملك �إ�سرائيل القائ َم ِ
ين عل َّي" ( 2مل  .)7 :16هذا � ً
َ
وخ ِّل ْ�صني ِمن َيد َملك �أ َ
أ�شوري في المنطقة القريبة من �أور�شليم .كان الملك �آحاز
التدخل ال ّأول للملك ال
كان
ّ
ّ
أ�شوري الذي قام بم�ساعدته،
والف�ضة من الهيكل ،و�أر�سلها �إلى الملك ال
قد �أخذ الذهب
ّ
ّ
َ
الملك ر�صين و�سبى �شعبه ،وجعل دم�شق تدفع الجزية لأ�شور في �سنة  732ق .م.
فقتل
�شلمنا�صر الخام�س ،فحكم لفترة ق�صيرة
تجلت-فال�سر الثالث ،خلفه
بعد موت
ّ
ّ
( 722-726ق .م ،).وكان من�شغ ً
ال في بابل .كما يحدث عادة ،ف� ّإن تغيير الحكم يتبعه
أ�شوري اكت�شف ب� ّأن هو�شع كان قد بعث
تمردات ،يروي  2مل  4 :17ب� ّأن الملك ال
ّ
قيام ّ
ال �إلى ملك م�صر �آم ً
ر�س ً
�ضد
المرة
م�ستعدة للدخول في مواجهة ّ
ّ
ال ب� ّأن م�صر �ستكون هذه ّ
أ�شوري الجديد،
�أ�شور .ولهذا ف� ّإن هو�شع ملك �إ�سرائيل توقّف عن دفع الجزية للملك ال
ّ
 (26) B. Oded, “Ahaz’s Apeal to Tiglat-Pileser III in the Context of the Assyrian
Policy of Exepansion”, Studies in the Archeology and History of Ancient Israel
(ed. M. Heltzer – A. Segal – D. Kaufman) (Haifa 1993), 67.
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ع�سكرية لمعاقبة �إ�سرائيل ،واحتلّ المناطق
�شلمنا�صر الخام�س مبا�شرة ب�إر�سال حملة
فقام
ّ
ّ
الفل�سطي فَرِ ًحا بموت تجلت-
أي�ضا الملك
المحيطة بال�سامرة وحا�صر المدينة .كان � ً
ّ
ولكن �شعب يهوذا لم
�ضد �أ�شور،
تتمرد ّ
ّ
ّ
فال�سر الثالث ،ولذلك طلب من مملكة يهوذا �أن ّ
الق�صة �أ�ش  .32-28 :14مع �صعود
التمرد ،ولهذا ف�إ ّنه يخل�ص ،كما يروي ّ
ي�شارك في ّ
أ�شورية في
�سرجون الثاني �إلى عر�ش �أ�شور ( 705-721ق .م ).دخلت ال
إمبراطورية ال ّ
ّ
قوتها� .إ�ستطاع �سرجون الثاني ،في
مرحلتها الأخيرة ،وهي مرحلة و�صولها �إلى ذروة ّ
يو�سع الحدود .في �سنة تولّيه العر�ش بالذات
التمردات و�أن ّ
بداية حكمه� ،أن يخنق بع�ض ّ
�أكمل ح�صار ال�سامرة ،الذي كان قد بد�أه من كان قبله في الحكم ،وا�ستطاع �أن يحتلّ
ويدمرها وي�ضع نهاية لمملكة �إ�سرائيل في �سنة  721ق .م( .و�سبى �شعبها �إلى
المدينة
ّ
تمرد َتا
نينوى) ،في ال�سنة الثانية من حكمه ّ
دمر �أرباد وحماة ودم�شق اللتين كان َتا قد ّ
�ضده في �سنة  720ق .م ،.بحيث يقول �أحد الن�صو�ص حول احتالل هذه المدن" :لقد
ّ
دمرتها عم ً
فدمرها
تمردت � ً
ال ب�أمر ّ
أي�ضا كركمي�ش ّ
ّ
ربي �أ�شور" .في �سنة  717ق .مّ ،.
�سرجون الثاني قائالً" :في ال�سنة الخام�سة لحكمي ،ك�سر بيري�ص ملك كركمي�ش الق�سم
الذي كان قد �أق�سمه للآلهة العظيمة ،فقمت بنفي ّ
�سكان كركمي�ش والذين كانوا معه �إلى
�أ�شور .وفي مدينة كركمي�ش و�ضعت ّ
�سكا ًنا � َآخرين من �أ�شور ،وو�ضعت عليهم نير �أ�شور،
ربي"( (   .في �سنة  705ق .م ،.مات �سرجون الثاني في المعركة في منطقة تابال،
ّ
فكانت الفو�ضى فريدة من نوعها ،ويحتاج الموقف ،من وجهة نظر الح�ضارة والديانة
ي�ستحق
أ�شوري َتين� ،إلى تف�سير :ال ّبد �أن يكون الملك �سرجون قد اقترف خطيئة ،لكي
ّ
ال ّ
إلهي ال�شنيع( (  .
هذا العقاب ال ّ
تولّى �سنحاريب ابنه عر�ش �أ�شور ( 681-704ق .م ).وا�ستطاع �أن ي�سيطر على
التمردات في �سوريا وفل�سطين ،ولكن ح ّتى في نهاية حكمه لم ي�ستطع احتالل
بع�ض
ّ
حزقيا ا�ستغلّ هذا الو�ضع وبد أ� بتجديد العبادة في هيكل
�أور�شليم (ولهذا ف� ّإن الملك
ّ
وخا�صة بعد تثبيت العا�صمة الجديدة
�أور�شليم وتقوية عا�صمته)� .إنطالقًا من هذه الفترة،
ّ
خا�صة بعد
إمبراطورية مترامية االطراف وغير قابلة بعد
في نينوى ،ا�صبح �أ�شور �
للتو�سعّ ،
ّ
ّ
 (27) Anet 285.
 (28) M. Livrani, Antico Oriente. Storia, Società ed Economia (Bari 72003), 802.
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التو�سيعية .واحد من الأعمال الكثيرة التي قام بها هذا الملك هو
حمالت �سرجون الثاني
ّ
غير الكثير من الت�صاميم في البناء ،الأمر الذي
�إعادة �إعمار هيكل الإله �أ�شور ،والذي فيه ّ

أي�ضا في العبادة .وبالن�سبة �إلينا ف� ّإن هذه الفترة هي المعروفة �أكثر ما يكون
كان له تاثير � ً

الع�سكرية ،وكذلك
التاريخية لكتابات �سنحاريب
لدينا بف�ضل كثرة الكتابات والوثائق
ّ
ّ

كتابية ( 2مل 19-18؛ �أ�ش  .)37-36خالل فترة حمالت �سنحاريب
من م�صادر
ّ
النبي �أ�شعيا
( 701-704ق .م ).قام
ّ
حزقيا ملك يهوذا ( 687-725ق .م ).با�ست�شارة ّ

(�أ�ش 2 :37؛  .)3 :39كجواب على ا�ست�شارته� ،أعلن �أ�شعيا ب� ّأن ال�شعب �سوف يخل�ص،
�سيق َتل (�أ�ش ،29 :37
�ستتم معاقبته من قبل اهلل ،والملك ال
والجي�ش ال
ّ
ّ
أ�شوري ّ
أ�شوري ُ

الملكي ،وكان قد تع ّلم في البالط،
�شخ�صية تابعة للبالط
 .)38وهذا يظهر ب� ّأن �أ�شعيا كان
ّ
ّ

ولهذا يعتبر
يتم �شرح �سبب موت الملك
م�ست�شارا للمك( (   .في الكتابات
ً
الملوكية ّ
ّ
إزعاجا
ال
ّ
�سبب � ً
أ�شوري �سنحاريب :قام بنقل �صنم الإله مردوخ من بابل �إلى �أ�شورّ ،
مما ّ

أ�شوري ،وكذلك قام ب�إعالن ابنه الأ�صغر �أ�سرحدون ( 669-680ق .م).
لل�شعب ال
ّ
�ضحيتها .في �سنة  671ق.م،.
خليفة له على العر�ش ،وهذا خلق حركة م�ضا ّدة �سيقع هو
ّ
القوة العظمى الوحيدة في
ا�ستطاع �أ�سرحدون احتالل م�صر ،وهكذا �أ�صبحت �أ�شور ّ

منطقة ال�شرق الأو�سط القديم.

أ�شورية ،و�إ ّنما
النبي �أ�شعيا ف�إ ّنه ال يتبع الت�سل�سل
التاريخي للغزوات ال ّ
ّ
بالن�سبة �إلى ّ

تمت الإ�شارة
يعطي قائمة ب�س ّتة مدن احت ّلها �أ�شور .كركمي�ش هي المدينة الأولى التي ّ

يتم الكالم عن
�إليها ،نجدها في َّ
كتابيين � َآخرين� 2 :أخ 35؛ �إر  ،2 :46بحيث ّ
ن�صين َّ
الحرب بين نبوخذن�صر الثاني ملك بابل والفرعون نيقاو الثاني بالقرب من كركمي�ش.

تتم
هذه الفترة ال ّ
تهمنا الآن ل ّأن هذه المدينة كان �أ�شور قد احت ّلتها قبل هذه الفترةّ .
الإ�شارة �إليها في ن�صو�ص من بالد الرافدين للفترة ما بين الألف الثالث والألف ال ّأول
دي "كركمي�ش" ،والذي يعني "لعنة الإله كَ مي�ش" .كانت كركمي�ش
ق.م ،.باال�سم الأكّ ّ
 (29) J. Whedbee, Isaiah and Wisdom (Abingdon Press, Nashville 1971), 144.
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تدفع الجزية لتجلت-فال�سر الثالث ( 727-744ق .م ،  ( (.والذي معه تبد أ� المرحلة
وتم �إخ�ضاعه ك ّله من
الثانية من ال�سيطرة الأ�شوريّة في توحيد ال�شرق الأو�سط القديمّ ،
أ�شوريين.
خالل �سل�سلة من الغزوات والحروب للملوك ال ّ

آرامية في الجنوب الأو�سط ،ومن
قام
ّ
تجلت-فال�سر الثالث � ّأو ًال بمواجهة الممالك ال ّ
ب�شدة ،وبعدها
ثم معاقبتها ّ
ثم الممالك الح ّث ّية في ال�شمال .قام مبا�شرة بح�صار �أرباد ومن ّ
ّ
ً
مملكة حماة ،ودم�شق ،والمناطق الحدوديّة لإ�سرائيل ،و�صوال �إلى �ساحل البحر الأبي�ض
المتو�سط� .أجبر مدن فينيقيا وفل�سطين ،ومن �ضمنها �إ�سرائيل ويهوذا ،وكركمي�ش و�أرباد
�ضد �سوريا
وحماة وكالن ودم�شق ،على دفع الجزية ،ح�سب ما يقوله هو في حمالته ّ
( ( 
تم تدمير كركمي�ش من قبل
وفل�سطين�" :أَخذْ ُت جزية من بيري�س من كركمي�ش" ّ .
الملك �سرجون الثاني في �سنة  717ق .م ،.بعد �أن كانت قد �أخلفت الق�سم المعمول
الحالية
أي�ضا ال�سبب نف�س الذي من �أجله �سوف تعاقَب �أور�شليم .المدينة
للآلهة ،وهذا � ً
ّ
الغربية لنهر الفرات( (  .
تقع في طرابل�س على ال�ضفة
ّ

تتكرر
دية هيكوالنيا ،وفي الكتاب
ّ
المدينة الثانية هي كلنو ،وفي اللغة الأكّ ّ
المقد�س ّ
ن�صين � َآخرين :في تك  ،10-8 :10وهي �إحدى مدن مملكة نمرود ال ّأول الذي
في َّ
�أ�صبح بط ً
�ضد
ال في المنطقة ،وفي عا  2 :6هي مذكورة مع مدينة حماة ،في �سياق القول ّ
�إ�سرائيل ،والذي يدور حول دمار هذه الأخيرة .قول معلن من قبل يهوه جاء فيه" :هل
�أنتم �أف�ضل من تلك الممالك؟" .hL,aeêh' tAkål'm.M;h;-!mi ‘~ybiAjh] ،في �أ�شعيا ي�ستعمل هذا
ُ
أ�شوريون عندما يقولون�" :أنظروا �إلى الممالك الأخرى؟" .هذه
أ�سلوب
ال
َ
الملوك ال ّ

 (30) A.K. Grayson, Assyrian and Babylonian Chronicles (Locust Valley, NY 1975),
70; Idem, Assyrian Rulers of the III and II millennia BC to 1115 BC (University
of Toronto press – Buffalo – London 1987), 3; A.K. Grayson, Assyrian Rulers
;from 1114-859 BC (University of Toronto press – Buffalo – London 1991), 5I
DEM, Rulers of Babylonian from the II Dynasty of Isin to the End of Assyrian
Domination 1157-612 BC (University of Toronto press – Buffalo – London
1995), 133.
 (31) H. Tadmor, The Inscriptions of Tiglath-Pileser III King of Assyria (Jerusalem
1994), 58-63.
 (32) E. Erich – M. Bruno (ed.), Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen
Archäologie (Berlin 1983) VI, 426-446.
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تجلت-فال�سر الثالث في �سنة  738ق .م ،.وهي مدينة ك ّلو التي
المدينة كان قد احت ّلها
ّ
( ( 
ال�شمالية ،في ال�سهل
تبعد  10كلم من مدينة �أرباد ،في �سوريا
ال�شرقي لأنطاكيا .
ّ
ّ

دائما مع حماة ،في �سياق �أ�ش  9 :10نف�سه،
تتكرر في خم�سة ن�صو�ص �أخرىً ،
�أرباد ّ
�ضد �أور�شليم ( 2مل 34 :18؛ 13 :19؛ �أ�ش 19 :36؛ 13 :37؛
التهديد ال
أ�شوري ّ
ّ
دمرت من قبل �سرجون الثاني
�إر  .)23 :49كانت تدفع الجزية
لتجلت-فال�سر الثالثّ ،
ّ
في �سنة حكمه الثانية مع ال�سامرة ودم�شق ،في �سنة  720ق.م ،.اليوم توجد في رفاد
�شمال حلب( (  .
دائما مع �أرباد في ن�صو�ص �أخرى مثل � 2صم :8
تتكرر في الكتاب
ّ
المقد�س ً
حماة ّ
لتجلت-فال�سر
9؛ تك 18 :10؛ �أ�ش 11 :11؛  1مك  .25 :12كانت تدفع الجزية
ّ
دمرها �سرجون الثاني في ال�سنة الثانية من حكمه ،خالل
الثالث .في �سنة  720ق.مّ .
�ضد �سرجون الثاني .هي مدينة
الثورة التي قام بها �أرباد
و�سيميرا ،ودم�شق وال�سامرة ّ
ّ
حماه
الحالية( (  .
ّ

لتجلت-فال�سر الثالث في �سنة  732ق .م.؛
دم�شق كانت قد بد�أت بدفع الجزية
ّ
دمرها �سرجون الثاني( (  .
وفي �سنة  720ق .مّ .

�ضد �أ�شور مع
دمرها �سرجون الثاني في �سنة  721ق .م .خالل الثورة ّ
ال�سامرة ّ
دمر �أ�شدود في
دم�شق وحماة( (   .ومن
المهم �أن نذكر � ّأن �سرجون الثاني كان � ً
أي�ضا قد ّ
ّ
يتم ذكرها في هذه القائمة ،ولهذا يمكننا �أن نقول � ّأن هذا
�سنة  711ق.م ،.والتي ال ّ
( ( 
الن�ص لأ�شعيا ممكن �أن يكون قد كتبه قبل تلك الفترة� ،أي بين  717و 711ق .م.
ّ
النبي يريد �أن ُيظهر ب� ّأن �أ�شور ا�ستطاع �أن ُيخ�ضع �س ّتة
وبالعك�س يمكننا �أن نقول ب� ّأن ّ
مدن ،ويحاول الآن �أن ُيخ�ضع ال�سابعة لكي ي�صل �إلى رقم الكمال ،ولك ّنه غير قادر على
تقدم
ذلك .وهذا ما نراه حينما ي�صل الخطر في النهاية �إلى �أبواب �أور�شليم من خالل ّ
Anet 282; ERICH, RAVA V, 305.
Idem, ANET, 285; ERICH, RAVA I, 153.
Erich, RAVA IV, 67.
Idem, RAVA II, 104.
Anet 284-285.
Fullerton, “The Problem of Isaiah”, 175; IRVINE, Isaiah, 251.

) (33
) (34
) (35
) (36
) (37
) (38
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ن�ص �أ�ش :10
الملك �سنحاريب في �سنة  705ق .م ،.ومحا�صرتها ،والذي يعتبر �سياق ّ
المقد�س .بد�أ �إيمان
عدة وخارج الكتاب
ّ
كتابية ّ
 .19-5هذا الحدث مذكور في م�صادر ّ
ال�شعب في هذه الفترة ي�ضعف حينما ر�أى جيو�ش �أ�شور الكبيرة على �أبواب �أور�شليم.
تجلت-فال�سر الثالث �أثناء غزواته ،بحيث كانت تدفع الجزية
يهوذا مذكورة من قبل
ّ
( ( 
له ،و�أور�شليم مذكورة من قبل �سنحاريب � .أور�شليم ر�أت كيف � ّأن مملكة ال�شمال
أ�شورية ،وهو هو الخطر على �أبواب �أور�شليم.
تم تدميرها من قبل هذه الجيو�ش ال ّ
قد ّ
جديدا للغاية ،بحيث � ّأن
و�ضعا
ثم لمملكة يهوذا
ً
ً
هذا ما خلق لمملكة �إ�سرائيل � ّأو ًال ومن ّ
( ( 
العبادات
أي�ضا من �ضمنها.
الوطنية والآلهة المح ّل ّية� ،أ�صبحت مو�ضع نقا�ش  ،ويهوه � ً
ّ
و�ضعف �شعب �إ�سرائيل ويهوذا.
أ�شوري و�سيطر َته،
قو َة الملك ال
َ
ّ
�إذن تظهر �آ  9هذه ّ

تقدمها ]�" ، al{hألي�س؟" ،والتي
ولهذا ال�سبب بالذات تقطع �آ � 10سل�سلة الأ�سئلة التي ّ
أي�ضا في �آ  ،11وهي في الوقت نف�سه ت�شرح آ�  ،9حيث � ّأن
ثم � ً
بد�أت في �آ  ،8ومن ّ
أي�ضا ال�سامرة.
وثنية ،ومن �ضمنها � ً
النبي يو�ضح ب� ّأن كلّ الممالك ال�سابقة كانت ممالك ّ
ّ
( ( 
ثم تنتهي ب�س�ؤال مع ّلق يكتمل في �آ 11ب .ولهذا ف� ّإن بع�ض الم�صادر تعتبر هذه
ومن ّ
الآية �إ�ضافة �إلى الق�صيدة ال�سابقة للآية  ،11والتي بدورها ُت ِ
دخل فكرة جديدة ن�سبة �إلى
ت�ستمر با�ستعمال �أفعال هذه الآية.
الآيات 9-8؛ ولهذا فال يمكن ت�أكيدها ل ّأن الفكرة
ّ
أي�ضا معنى فعل الحركة "ي�صل ،يلحق"( (  ،
الفعل  acmيعني "يجد"؛ يمكن �أن يكون له � ً
كما في مز  9 :21حيث يقول" ،^ya,nf> o ac'mT. i ^n>ymiy> ^yb,ya> -o lk'l. ^d>y" ac'mT. i :يدك
يمكن �أن ت�صل �إلى كلّ
عدوك ،يمينك �ست�صل �إلى كلّ من يكرهك"؛ وفي �أي 7 :11
ّ
يقول" ،ac'mT. i yD:v; tylikT. -; d[; ~ai ac'mT. i h;Ala/ rq,xhe ; :تعتقد ب�أ ّنك ت�ستطيع معرفة
�أعماق اهلل؟ �أو �أن تفهم كمال ك ّلي القدرة؟".

يعبر
ن�ص �أ�شعيا الفعل م�ستعمل بمعنى "ي�صل" ،في �صيغة " َق َت َل"
في ّ
ّ
العبرية ،غير � ّأو ّليةّ ،
 (39) ANET 282.
 (40) J. Blenkinsopp, Storia della Profezia in Israele (Riveduta e aumentata) (Brescia
1997), 83.
 (41) B.S. Childs, “Isaia and Assyrian Crisis”, SBT.LTD (1967) 42.
 (42) G. Gerleman, “acm, māşā’, Trovare”, DTAT I, 794.
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"ويِّ ْق ُتلْ " (ب�صيغة الم�ضارع المقلوب �إلى الما�ضي) ،دون �أن ّ
ي�شكل
عن الما�ضي ،مثل َ
لمرة
�سل�سلة
روائية .زمن الفعل هو حدث ح�صل في نقطة ّ
ّ
معينة من التاريخ ،ويحدث ّ
تعبر عن قدرة الذي
عملية ّ
يتكرر .طريقة حدوث الفعل هي ّ
واحدة فقط في الما�ضي؛ �إ ّنه ال ّ
يتك ّلم بحيث ي�ستطيع تطبيق الحدث ،ولهذا يمكننا الترجمة بهذا ال�شكل" :كما � ّإن يدي
أ�شوري ا�ستطاعت �أن
النبي بوا�سطة هذا الفعل ب� ّأن يد الملك ال
ّ
ا�ستطاعت �أن ت�صل" .يظهر ّ
يبين ب� ّأن هذه الممالك هي ممالك �ضعيفة لأ ّنها
ت�صل �إلى هذه الممالك ،وفي الوقت نف�سه ّ
ناق�صا"،
ممالك �أوثان .lyliah/ ' tkolm. m. l; . ،الم�صطلح  lylia/له معنى "يكون �ضعي ًفاً ،
خا�صة �آلهة
وهو م�ستعمل في الكتاب
ّ
يعبر عن �أ�شياء للعبادة ،مثل الآلهةّ ،
المقد�س لكي ّ
م�صنوعة ب�أيدي الب�شر .ب�صيغة المفرد ي�ستعمل فقط هنا وفي زك  ،17 :11بينما ب�صيغة
الجمع ي�ستعمل في ن�صو�ص مختلفة (ال 4 :19؛ 1 :26؛ �أ�ش 20 ،18 ،8 :2؛ :10
11؛ 3 ،1 :19؛ 7 :31؛ حز 13 :30؛ عبد 18 :2؛ مز 5 :96؛  .)7 :97ي�ستعمل
ّ
مية عن احتقاره
ّ
يعبر العهد القديم ب�صورة تهك ّ
خا�صة في جمل بارزة التي من خاللها ّ
للوثنية .الن�صو�ص الأقدم التي ي�ستعمل فيها هذا الم�صطلح هي �أ�ش 8 :2؛ 11 :10؛ :19
ّ
ّ
 ،3 ،1ولهذا ن�ستطيع �أن نفكر ب� ّأن الم�صطلح ممكن �أن يكون قد ابتكره �أ�شعيا .يقول
الن�ص ور�سالته هو �إظهار �ضعف الأ�صنام و�سقوطها .وي�صف
�أ�ش ّ � 22-6 :2أن هدف ّ
ن�ص �أ�ش  15-1 :19مجيء يهوه للدينونة ،الذي يحمل معه دمار الأ�صنام .ويظهر مز
ّ
عدمية الأ�صنام ،وي�ؤكّ د على الإيمان باهلل الخالق ،والذي يظهره من
 5 :96و7 :97
ّ
م�صطلحين م�ستعم َلين مع بع�ضهما/ ~yliylia/ ،و ،~yIhl{aفي تناق�ض
خالل التناق�ض بين
َ
قوة يهوه و�سيطرته وعظمته في تناق�ض مع
مع يهوه .يفيد هذا الم�صطلح �إذًا في �إظهار ّ
أي�ضا
وعدمية الأ�صنام ب�شكل وا�ضح .كذلك ت�ستعمل هذا
�ضعف وزعزعة
الم�صطلح � ً
َ
ّ
ن�صو�ص مجموعة قوانين القدا�سة في ال  4 :19و 1 :26لكي تبرز ب�شكل متناق�ض وحدة
ُ
واختالف يهوه .نجد اال�ستعمال الوا�ضح لهذا الم�صطلح في هو�شع الذي يعتبر الأ�صنام
ب�أ ّنها لي�ست �آلهة (هو .  ( ()6 :8
الفعلي  lsPوالذي يعني "ينحت على الحجر".
الم�صطلح ' lysiPي�أتي من الجذر
ّ
ً
مرتبطا بمنع المنحوتات ،كما في
يظهر في ثالثة �سياقات مختلفة ،في ال ّأول يظهر
 (43) H.D. Preuss, “lylia/ , ‘elil ”, GLAT I, 611-614.
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ّ

خر 1 :34؛ تث  .1 :10والثاني مرتبط بديانة ال�شعوب الغريبة ،كما في خر 13 :34؛
إلهية والتي تظهر ب�شكل
تث  .5 :7والثالث مرتبط بالمجادالت ّ
�ضد المنحوتات ال ّ
أهم ّية
خا�ص في �أ�شعيا الثاني( (   .يظهر � ً
ّ
أي�ضا مع الم�صطلح  vaeفي ثالثة ن�صو�ص ذات � ّ
الرب من �شعبه �أن
�ضد
كبيرة ّ
الوثنية في تث 25 :7؛ 3 :12؛ في �أ�ش  9 :21يطلب ّ
ّ
يحرق منحوتات �آلهتهم �أو �أن ّ
�ضد عبادة
يحطمها .ي�ستعمل الم�صطلح �إذًا في ن�صو�ص ّ
أي�ضا في �أ�ش .19-5 :10
الأ�صنام ،كما � ً
تتم مقارنة �أور�شليم مع ال�سامرة على م�ستوى الألوهة .كان تحطيم �أ�صنام
في �آ ّ 11
قوتهم ،كما نقر أ� في
�آلهة ال�شعوب المحت ّلة هو �سيا�سة الملوك ال ّ
أ�شوريين لكي يظهروا ّ
أ�شوري �أن ي�ضع الأ�صنام ويهوه في الم�ستوى
الملوكية( (   .يحاول الملك ال
الكتابات
ّ
ّ
ولكن عقاب يهوه �سي�ضربه ليظهر له خط�أه .بعد �أن
نف�سه ،كما في  2مل ،13-10 :19
ّ
قوته باحتالله الممالك ال�س ّتة المذكورة في �آ ّ ،9
محط ًما �آلهتهم،
�أَظهر الملك ال
ّ
أ�شوري ّ
خا�صة
يتم �شرحه من خالل م�صطلحات �أخرى،
يتحدى � ً
ّ
ّ
أي�ضا �أور�شليم و�إلهها .هذا ّ
أ�شوري في هذه الآية.
الأفعال المن�سوبة �إلى الملك ال
ّ
�ستعمل في
الن�ص هو [� ،hfأي "يعمل"،
الفعل الآخر الم�ستعمل في ّ
"يت�صرف"؛ ُي َ
ّ
تعابير مختلفة ،كما في تك " 2 :14يعمل الحرب"hm'x'l.mi Wf[' ،؛ في تك 11 :32
"يظهر الأمانة"t'yfi[' rv,a] tm,a/h'-lK'miW ،؛ في خر " 25 :10تقديم ذبيحة"Wnyfi['w> ،
tAl[o؛ في تث " 21 :22يعمل بجنون"hl'b'n> ht'f.[' ،؛ في ق�ض " 24 :1ي�ستعمل
رحمة" .ds,x' ^M.[i Wnyfi['w> ،في هذه الن�صو�ص ،في معنى "يعمل" ،ف� ّإن الت�شديد مو�ضوع
على المفعول ،بينما في معنى "يقترف" ي�ستعمل الم�صطلح للتعبير عن الأخطاء المقترفة،
وا�ضعا الت�شديد على العمل المقترف.
كما في هو ،9 :6
ً

ي�شدد على عمل اهلل في التاريخ .يذكر
حينما ي�ستعمل مع اهلل ،ف� ّإن الم�صطلح عادة ّ
مو�سى الأعمال العظيمة التي ح ّققها اهلل في م�صر ،مذكّ ًرا ال�شعب بكلّ ما عمله اهلل له
(تث  ،)1 :29بينما ما يفعله اهلل لل�شعوب هو �شهادة لتدخ ّله في التاريخ ،في ي�ش 3 :23

 (44) C. Dohmen, “lsP, pāsāl”, TDOT XII, 33.
 (45) M. Cagon, Imperialism and Religion. Assyria, Judah and Israel in the Eighth
and Seventh Centuries B.C.E. (Missoula 1974), 22-41.
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كثيرا ما ي�ستعمل الم�صطلح للإ�شارة �إلى الآيات التي قام بها اهلل خالل
و 1مل ً .39 :8
التاريخ ،في ي�ش  ،17 :24مز � ،1 :98أ�ش  .1 :25العمل ال ّأول الذي يقوم به اهلل في
يتم
التاريخ هو الخلق ،والذي فيه ي�ستعمل الفعل مع الفعل "يخلق" .arb ،هذا المعنى ّ
يتدخل يهوه نف�سه ب�صيغة ال�شخ�ص ال ّأول .الفعل '[ytiyfi
ا�ستعماله � ً
أي�ضا في �آ  ،12عندما ّ
عملية،
اال�ستمرارية ،وحالته
يعبر � ّأو ًال عن الما�ضي ،وله مظهر
في �صيغة " َق َتلْ "
ّ
ّ
ّ
العبرية ّ
"ا�ستطعت �أن �أعمل" ،بحيث �أ ّنه ي�ؤكّ د على الما�ضي ،بينما في �صيغة " ِي ْق ُتلْ " hf,[/a, ،هو
يعبر عن الم�ستقبل�" ،س�أ�ستطيع
العملية ،وله مظهر
يعبر � ّأو ًال عن حالته
ّ
اال�ستمرارية ،وزمنه ّ
ّ
ّ
أ�شوري الذي يتكلمّ
ؤكّ
�أن �أعمل" ،ولهذا ف�إ ّنه ي� د على طريقة العمل .لذا ف� ّإن الملك ال
ّ
بكبرياء عن كلّ ما ا�ستطاع �أن يعمل في الما�ضي ،ي�ستطيع �أن ي�ؤكّ د ب�أ ّنه �سي�ستطيع �أن
بتدخل اهلل في تاريخ
يعمل ذلك � ً
أي�ضا في الم�ستقبل ب�أور�شليم .من جهة ،يذكّ ر هذا الفعل ّ
�شعبه وبكلّ ما عمله لكي يخ ّل�صه ،ومن ناحية �أخرى ،ف� ّإن ال�شعب المختار كان يجب
عليه �أن يعمل ما كان قد �أمره اهلل في خر  ،22 :23ال  37 :19وتث �" :18 :6إذا
ن�صنا يظهر
�أ�صغيت �إلى �صوته وعملت كلّ ما �سيقوله لك" .هذا اال�ستعمال للفعل في ّ
ب� ّأن �أ�شور يريد الآن �أن ي�أخذ مكان اهلل في التاريخ ،ويريد �أن ي�صبح المهيمن الوحيد في
وخا�صة ال�سامرة.
التاريخ؛ و�أكثر من ذلك ،ف�إ ّنها تقارن �أور�شليم مع ال�شعوب الأخرى
ّ
أ�شوري بين �آلهة ال�سامرة و�آلهة
هذا المعنى يت�أكّ د من المقارنة التي يعملها الملك ال
ّ
�أور�شليم م�ستعم ً
ال الم�صطلح '['� ،bcأي "منحوت"�" ،شكل"�" ،صنم" ،والذي يعود �إلى
( ( 
مرتين في �أي " ،8 :10يديك
م�صطلحات الأ�صنام  .في جذره الثاني ،ف�إ ّنه ي�ستعمل ّ
عملتاني ّ
و�شكلتاني ك ّلي مع بع�ض ،والآن تريد �أن ّ
أي�ضا في �إر 19 :44
تحطمني" .نجده � ً
بحيث �أ ّنه في �صيغة ِ
"ه ْف ِعيلْ " ،يعني "يعمل منحو ًتا" ،بينما اال�سم ي�ستعمل بتكرار في
تميز بين �أ�صنام ال�شعوب الأخرى وبين
�صيغة الجمع في �أ�ش  .1 :46هكذا ف� ّإن �أ�شور ال ّ
النبي يعلن الدينونة لأ�شور في الآية الالحقة.
اهلل
الحقيقي .ولهذا ف� ّإن ّ
ّ
الواقعي (الحائك الذي يقطع الجزء
في �آ  12الفعل  [cbيعني "يقطع"؛ �إ�ستعماله
ّ
جزءا� ،أي
المظ ّفر) يو�ضح المعاني الأخرى التي تنحدر منه" ،يقطع حبل الحياة ،يقطع ً
 (46) A. Graupner, “bc'[', ‘āşāb ”, TDAT XI, 281.
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أ�شوري يف �أ�ش 19-5 :10
فكر يهوه و�إرادته وفكر امللك ال
ّ

الخا�ص ،يربح"( (   .ثالثة ن�صو�ص يمكنها �أن ت�شرح ب�شكل �أو�ضح
�أن يكون له جز�ؤه
ّ
"قد ان َق َل َع َم ِ
حزقيا في ن�شيده بعد �شفائه يقولِ :
�سكني،
معنى هذا الفعل ،في �أ�ش 12 :38؛
ّ
ال�سدىِ .م َن ال َّنهارِ �إلى
يت َحياتي ،كالحا ِئك ف ََ�صل َتني ِ
الراعيَ .ط َو َ
و ُن ِف َي ع ّني كَ َخ َ
عن َّ
يم ِة َّ
أنت ُت ْفنيني"� ،ynImeyliv.T; hl'y>l;-d[; ~AYmi ynI[eC.b;y> hL'D:mi yY:x; grEaok' ،أي � ّأن حياكة
ال َّل ِ
يل � َ
حزقيا قد و�صلت �إلى النهاية.
حياة
ّ
الن�ص ال َآخر هو �أي  9 :6حيث يطلب �أيوب من اهلل �أن ينهي حياته" :يا ليت اهلل
ّ
ويمد يده وينهيني!".ynI[eC.b;ywI Ady" rTey: ynIaeK.d:ywI H:Ala/ laeyOw> ،
ي�سحقني،
ّ

"ب ِيعلْ "
الن�ص الثالث هو مرا  17 :2الذي فيه يظهر
ّ
ً
وا�ضحا معنى الفعل في �صيغة ِّ
قرره
ن�صنا،
ّ
(المبالغة) ،كما في ّ
قرره ،ح ّقق كالمه ،الذي كان قد ّ
"الرب كلّ ما كان قد ّ
في ال ّأيام القديمة" .~d<q,-ymeymi hW"ci rv,a] Atr"m.a, [C;Bi ~m'z" rv,a] hw"hy> hf'['،في
النبي ما �سيحدث ،hy"h'w> ،عندما ينتهي يهوه "من كلّ عمله"،Whfe[]m;-lK' ،
ّ
ن�صنا يعلن ّ
الرب
على جبل �صهيون وفي �أور�شليم .في هذه الحالة ن�ستطيع �أن نت�ساءل ما هو "عمل ّ
يعبر عن مفعول الفعل [،hf
على جبل �صهيون وفي �أور�شليم"؟ الم�صطلح ;ّ hf,[]m
ت�صرف
تنفيذه ونتيجة التنفيذ .يظهر بو�ضوح اال�ستعمال
الالهوتي حينما ّ
يتم الكالم عن ّ
ّ
تدخ َل اهلل في التاريخ ،وفي الطبيعة ،وفي حياة الإن�سان،
العامة للفعل ّ
اهلل .ت�شرح ال�صفة ّ
أي�ضا في الخلق ،في الما�ضي ،وفي الحا�ضر ،وفي الم�ستقبل .كما
وفي ال�شعوب ،كما � ً
تمت الإ�شارة �إلى هذا المعنى للفعل في �آ  11حينما �شرحنا عمل اهلل الخالّق
كانت قد ّ
(تك " :)26 :1لن�صنع الإن�سان" ،~d"a' hf,[]n: ،في تك " ،31 :1ور�أى اهلل كلّ ما كان
الرب الإله
قد �صنعه" .hf'[' rv,a]-lK'-ta, ~yhil{a/ ar>Y:w: ،وفي تك 4 :2ب" ،عندما ّ
�صنع الأر�ض وال�سماء" ،~yIm'v'w> #r<a, ~yhil{a/ hw"hy> tAf[] ~AyB. ،بحيث � ّأن كلّ الخليقة
الخال�صي في تاريخ �إ�سرائيل،
تدخل اهلل
يعبر � ً
أي�ضا عن ّ
"هي عمل يدي اهلل" .الفعل [ّ hf
ّ
في بداية تاريخ الآباء في تك  ،2 :12وفي الخروج من م�صر في خر  .31 ،13 :14يهوه
ويحرر في � 1صم � 2 ،13 :11صم
يحمل الم�ساعدة في خر  ،13 :14ويخ ّل�ص وينت�صر
ّ
 ،12 ،10 :23ي�صنع العجائب في  ،11 :15و�أعما ًال عجيبة في خر :34 ،20 :3
 (47) D. Kellermann, “[cb, bş‘”, GLAT I, 1490.
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ودمارا في �أ�ش� ،23 :10 إر  ،28 :46 ،11 :30 ،18 :5 ،27 :4حز ،13 :11
،10
ً
�سيد التاريخ،
�صف  .18 :1في �أ�شعيا ت�شير الم�صطلحات الم�ستعملة لتظهر � ّأن يهوه هو ّ
�إلى ما يعمله في الحا�ضر وفي الم�ستقبل كما في �أ�ش  12 :5حيث يقول" :ال ينتبهون
الرب ،وال يرون عمل يديه".War" al{ wyd"y" hfe[]m;W WjyBiy: al{ hw"hy> l[;Po taew> ،
لعمل ّ
"لي ِ
باد ْر و ْل ُي َع ِّجلْ في َع َم ِله ( )Whfe[]m; hv'yxiy" rhem;y.ح ّتى َنرى،
وفي �أ�ش  19 :5يقولُ :
و�س �إ�سرائيل ح ّتى َنع َلم" .وفي �أ�ش � 21 :28سيقوم لكي
دبير ق ُُّد ِ
وي ُ
و ْل َيق َترِ ْب َ
ح�ض ْر َت ُ
يكمل عمله ،عم ً
وحيدا (.)Whfe[]m; rz" Whfe[]m; tAf[]l
وم�شروعا
رائعا
ً
ً
ال ً

الرب ل�شعبه،
الن�ص هو �إذًا كلّ التدبير
الخال�صي الذي عمله ّ
� ّإن "عمل اهلل" في هذا ّ
ّ
يت�ضمن العقاب الذي ي�ؤ ّدي �إلى
المرات
ّ
في الما�ضي وفي الحا�ضر ،ح ّتى �إذا في بع�ض ّ
الخال�ص في الم�ستقبل ،كما في �أ�ش 15 ،12 :15؛ 21 :28؛ مز ،107 ،6 :66
24؛  .17 :118من خالل ا�ستعمال هذا الم�صطلح ; ،hf,[]m،من قبل يهوه ،ف� ّإن الفعل
النبي �أن ُيظهر ب� ّأن الملك
[ hfمن الجذر نف�سه م�ستعمل من قبل الملك ال
ّ
أ�شوري؛ يريد ّ
ك�سيد العالم .وفي
ال
ّ
أ�شوري بكبرياء ي�ستعمل �أ�سلوب اهلل َ
نف�سه ،ويريد �أن ي�أخذ مكانه ّ
الوقت نف�سه يظهر التناق�ض بين م�شروع اهلل ،الذي فيه �صهيون هي مركز "عمله"،
النبي ُيظهر
وم�شروع الملك ال
ّ
أ�شوري الذي ينوي تدمير �صهيون .ولهذا ال�سبب ف� ّإن ّ
أ�شوري هذا.
تدخل يهوه كجواب لم�شروع الملك ال
مبا�شرة ّ
ّ

�شخ�صيا من خالل الفعل  dqpوالذي يعني "يتف ّقد
تدخل يهوه
يتم التعبير عن ّ
ّ
ًّ
الالهوتي
كثيرا في اال�ستعمال
ال�شخ�ص �أو ال�شيء بانتباه �أو ّ
يتكرر ً
بنية االختبار" ،والذي ّ
ّ
في العهد القديم كما في � 1صم 17 :14؛ 6 :20؛  2مل 34 :9؛ �أ�ش 3 :27؛ والذي
يعطي المجال لمعنى �آخر هو "يبحث"" ،يزور ال�شخ�ص لر�ؤيته �أو �شيء ما"ّ � .إن ا�ستعمال
بتدخل يهوه الذي ينوي
جدا بمعنى "يزور" ،ويتع ّلق ّ
الفعل  dqpفي العهد القديم وا�سع ًّ
من خالله �أن يطلب
ح�سابا للأخطاء المرتكبة( (  � .صفة االختبار تظهر بو�ضوح في
ً
ن�صو�ص مثل مز  ،3-2 :17والتي ت�شير �إلى االعتراف ببراءة �صالة الم ّتهم ،ف� ّإن الفعل
 dqpي�شير �إلى اختبار القلب الذي يعمله يهوه ،مع الفعل " ،!xbيمتحن"" ،يختبر"،
 (48) W. Schottroff, “dqp, pāqād, visitare”, DTAT II, 424-430.
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أ�شوري يف �أ�ش 19-5 :10
فكر يهوه و�إرادته وفكر امللك ال
ّ

و" ،@rcيمتحن" .في �أ�ش  21 :26ومرا  ،22 :4الفعل  dqpمرادف للفعل hsk
وللفعل " ،hlgيك�شف" .في ن�صو�ص �أخرى الفعل  dqpيظهر مع م�صطلحات
تدخل
�أخرى تو�ضح هذا الفعل  dqpوترادفه للت�أكيد على المعنى الذي ي�شير �إلى ّ
يهوه ليعاقب الخطايا والذين اقترفوها .في �أ�ش  6 :29وا�ضح معنى العقاب ،والذي
تدخل يهوه لكي يعاقب :مثل ;،~[;r
يتو�ضح با�ستعمال م�صطلحات �أخرى ت�شير �إلى ّ
ّ
�أي "رعد"� ،v[;r; ،أي "زلزال"� ،lAdG" lAqw> ،أي "�ضجيج كبير"� ،hr"['s.W hp'Ws ،أي
تدخل
ن�ص �إر  14 :21يو�ضح ّ
"�إع�صار"> ،و� ،hl'keAa vae bh;l;wأي "�شعلة نار ملتهبة"ّ .
يعبر عنه بم�صطلحات مثل�" :س�أعاقبكم بح�سب ثمرة �أعمالكم"،
يهوه
العقابي ،والذي ّ
ّ
معين هو الذي
تدخل يهوه
ّ .~k,ylel.[;m; yrIp.Ki ~k,yle[] yTid>q;p'W
العقابي مرتبط بوقت ّ
ّ
يتم تعريفه بيوم
يحدده ،كما في �أ�ش 11-9 :13؛ �إر 24 :9؛  .12 :25هذا
ّ
ّ
التدخل ّ
تف ّقد يهوه :كما في خر 34 :32؛ �أ�ش 3 :10؛ عا 14 :3؛ �صف 19-8 :1؛ �إر
أي�ضا من خالل الم�صطلح الآخر  ،tr,a,p.Tiالذي ي�أتي
يتم تو�ضيحه � ً
 .24 :9هذا المعنى ّ
كثيرا في �أ�شعيا� ،سواء كفعل
الفعلي  rapويعني
من الجذر
ّ
يتكرر ً
"يمجد" .هذا الجذر ّ
ّ
مرة من تكرار الجذر .حينما ال ي�ستعمل الفعل
�أو كَ ْ
مرة من مجموع ّ 64
ا�سمٍّ 27 ،
ا�ستعما اًل الهوتيًّا كما في �أ�ش  ،15 :10ف� ّإن الفعل ي�ستعمل في �صيغة ِ
"ه ْت َف ِعلْ "� ،أي
يتم مقارنته بالفعل المطاوع � ،ldGأي "يتباهى" .اال�سم
"افتخار" ب�صيغة مطاوعة ،والذي ّ
قوة ،كبرياء".
يفرح الإن�سان �أو يجعله يفتخر" ،زخرفة ،روعةّ ،
ي�شير �إلى كلّ ما ّ

الهوتيا بحيث يعك�س فرح �إ�سرائيل من عمل
يتم ا�ستعمال الجذر
في معظم الن�صو�ص ّ
ًّ
يعبر عن الخال�ص الذي يعطيه .في
اهلل ،كما في �أ�ش  23 :44و�أ�ش  ،5 :28والذي ّ
�سواء الفعل �أم اال�سم� ،إلى الفرح واالفتخار ،كنتيجة للعمل
ن�صو�ص �أخرى ي�شير الجذرً ،
ق�ضائي
تحدي عمل اهلل ،كما في ق�ض � ،2 :7أو ك�إعالن
الذي من خالله يحاول الإن�سان ّ
ّ
في �أ�ش 18 :3؛ 19 :13؛ 4 :28؛ �إر 20 ،18 :13؛ حز � ،25 :24أو ا ّتهام ،كما في
�أ�ش  5 :20و .1  ( ( :28من هذه الن�صو�ص نفهم ب� ّأن يهوه اكت�شف ما يف ّكر فيه �أ�شور
يعرفه ككبرياء القلب ،ولهذا ف� ّإن تدخل يهوه ال محال منه ،بحيث حان
في قلبه،
والنبي ّ
ّ
تدخل يهوه من خالل التغيير
زمن تدخله ليعاقب الملك ال
أهم ّية ّ
ّ
النبي � ّ
أ�شوري .يظهر ّ
 (49) D. Vetter, “rap, pā’ār, glorificare”, DTAT II, 348-350.
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ب�صيغة الفعل  [cbمن �صيغة ال�شخ�ص الثالث في بداية الآية �إلى �صيغة ال�شخ�ص ال ّأول
للفعل  dqpفي الجزء الثاني من الآية .ال يمكن �أن نعتبره خط�أً
مطبعيا للكاتب كما تعتبره
ًّ
بع�ض الم�صادر( (  وبع�ض الترجمات التي تترجم في ال�شخ�ص الثالث ،مثل الترجمة
إيطالية.
إيطالية وترجمة �أور�شليم ال ّ
�سية ال ّ
البو ُل ّ

أ�شوري الذي بد أ� في �آ  8بال�صيغة " ِي ْق ُتلْ " للفعل rma
�آ  13تكمل خطاب الملك ال
ّ
لكي ت�ؤكّ د �أ�سلوبه في الكالم ،ولكن الآن بوا�سطة ال�صيغة " َق َتلْ " ت�شير �إلى زمن الكالم،
يدي عملت كلّ ذلك" .ولهذا ف�إ ّننا
�أي � ّأن الملك ال
"بقوة ّ
ّ
أ�شوري قد تك ّلم في الما�ضيّ :
أ�شوري والذي تقطعه آ� .12
ال ن�ستطيع اعتبار هذا الفعل �إ�ضافة لتكملة خطاب الملك ال
ّ

و�ضوحا با�ستعمال
قمته ،وي�صبح �أكثر
تحدي الملك ال
ي�صل ّ
ّ
ً
أ�شوري ليهوه هنا �إلى ّ
النبي �أظهر ب� ّأن الملك
الم�صطلح  ،ydIy" x:koB.والذي هو في تناق�ض مع �آ  5بحيث � ّأن ّ
أ�شوري هو �أداة بيد يهوه .الع�صا التي يملكها الملك في يديه لمعاقبة ال�شعب هي غ�ضب
ال
ّ
قوته وكبريائه .يذكّ رنا بالخروج :في
يهوه .بهذا الم�صطلح يريد الملك ال
ّ
أ�شوري �إظهار ّ
القوية والعظيمة" خ ّل�ص �شعبه ()hq'z"x] dy"b.W lAdG" x:koB.؛
بـ"قوة يده ّ
خر  11 :32يهوه ّ
وذراع ممدود ٍة" )hy"WjN>h; ^[]roz>biW ldoG"h; ^x]koB(.؛
"بقو ٍة عظيم ٍة
ٍ
في تث ّ 29 :9
وذراع ممدود ٍة"
"بقو ٍة عظيم ٍة
وفي  2مل � 36 :17أخرج يهوه �شعبه من م�صر
ٍ
ّ
(� .)hy"Wjn> [:Arz>biW lAdG" x:koB.إرميا م�ستعم ً
ال هذه الم�صطلحات ي�شير �إلى الخلق في
 27:5و 17 :32بحيث � ّأن يهوه يقول�" :أنا �صنعت الأر�ض ،والإن�سان ،والحيوانات
قوي ٍة" (.)hy"WjN>h; y[iArz>biW lAdG"h; yxikoB
بقو ٍة عظيم ٍة
ٍ
وذراع ّ
الذين على الأر�ضّ ،
با لإ�شارة �إلى الحكمة والفطنة في  12 :10و  15 :51يقول �إرميا" :هو
بقو ٍة ّ ،ثبت العالم بحكم ٍة  ،وبفطن ٍة ب�سط ال�سماوات"
كو ن ا لأر�ض ّ
الذي ّ
([ .)~yIm'v' hj'n" Atn"Wbt.biW Atm'k.x'B. lbeTe !ykime AxkoB. #r<a, hfeيحذّ ر التاريخ
"قوتي وجبروت يدي
اال�شتراعي ال�شعب ب�أ ّنه ،في وقت الراحة� ،سيقول �إ�سرائيلّ :
ّ
ك�سب َتا هذا الغنى" ،ولكن بالحقيقة اهلل هو الذي يعطي الغنى في تث �( 18-17 :8أنظر
بقوته هو نف�سه ،والملك
الغبي في العهد الجديد) .هكذا ف� ّإن الإن�سان
يت�صور ب�أ ّنه ّ
ّ
الغني ّ
ّ
 (50) Penna, Isaia, 121; Brueggemann, Isaiah 1-39, 91.
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أ�شوري يف �أ�ش 19-5 :10
فكر يهوه و�إرادته وفكر امللك ال
ّ

أ�شوري ين�سبها �إلى حكمته وفطنته.
ال
ّ
المهمة و�إلى
الم�صطلحان  !ybو' hm'k.xي�شيران �إلى الحكمة في التخطيط للم�شاريع
ّ
منتفخا من
أ�شوري
الفطنة في اختيار الوقت والو�سائل المالئمة لتحقيقها .يقول الملك ال
ً
ّ
بقوة يدي وبحكمتي لأ ّنني فطن" ،ولكن في الحقيقة هو فقط
الكبرياء" :عملت ذلك ّ
الحد بل يذهب �أبعد من ذلك بحيث
�أداة بيد يهوه .والملك ال
أ�شوري ال يتوقّف عند هذا ّ
ّ
ين�سب �إلى نف�سه �أحدا ًثا �أخرى والتي هي تن�سب عادة �إلى يهوه .الم�صطلح > tl{WbGله
"يثبت الحدود" في تث ،14 :19
معنى
الهوتي ،ي�أتي من الفعل  ،lbGوالذي يعني ّ
ّ
أي�ضا في
و"تحديد" في ي�ش  .20 :18اال�سم يعني "حدود �أو �إقليم" .في �إ�سرائيل ،كما � ً
عام ،كان هناك احترام كبير للحدود� ،سواء
كلّ منطقة ال�شرق الأو�سط القديم ب�شكل ّ
ال�شخ�صية .كانت االتفاقات حول الحدود
كانت حدود ال�شعوب �أو القبائل �أو الحدود
ّ
ومن كان يخلف بالوعد كانت تحلّ عليه اللعنة .ي�شهد اال�ستعمال
إلهيةَ ،
تتم ّتع بحماية � ّ
الوطني،
دينية لحدود الإقليم
المتكرر للم�صطلح > tl{WbGفي �إ�سرائيل على معرفة عميقة ّ
ّ
ّ
ن�ص � 1صم  ،9 :6عندما يدخل تابوت
في
وا�ضح
هو
كما
ده.
�سي
إله
ل
ا
الرب
كان
والذي
ّ
ّ
ّ
الفل�سطيين وهم يريدون �أن يخرجوه من �إقليمهم قائلين�" :أنظروا:
الرب في �إقليم
عهد ّ
ّ
قوة يهوه ت�صل
في ما �إذا ذهب باتجاه �إقليمه" (.)hl,[]y: AlWbG> %r<D<-~ai ~t,yair>W
ّ
ولكن ّ
�إلى خارج �إقليم �إ�سرائيل في مال  ،5 :1لأ ّنه هو الخالق وهو الذي ّ
نظم الكون ك ّله .و�ضع
حدا للبحر في �إر ،22 :5
حدا لمياه الفو�ضى الأولى في مز  ،9 :104خلق الرمال ًّ
ًّ
وثبت حدود كلّ ال�شعوب في تث 8 :32
ّثبت حدود الأر�ض ك ّلها في مز ّ ،17 :74
( .)~yMi[; tl{buG> bCeyفي توزيع الأقاليم ّثبت يهوه الحدود بوا�سطة مو�سى في عد ،3 :34
ومن خالل القرعة في ي�ش  2 :14و 25 :22ي�ؤكّ د � ّأن يهوه
�شخ�صيا ّثبت الحدود( (  .
ًّ
أ�شوري يريد تغيير حدود ال�شعوب ،يعني ب�أ ّنه يريد تغيير النظام
�إذًا ،بما � ّأن الملك ال
ّ
الملوكية،
�سيد العالم .في ن�صو�ص الكتابات
ّ
الذي ّثبته اهلل ،يريد هو نف�سه �أن ي�صبح ّ
المتمردة و�إلحاق �أقاليمها
أ�شوري ب�أ ّنه قادر على احتالل �أرا�ضي ال�شعوب
يظهر الملك ال
ّ
ّ
( ( 
ب�أر�ض ال
أ�شورية ،ك�إجابة على �أمر الإله �أ�شور .
إمبراطورية ال ّ
ّ
 (51) M. Ottosson, “lWbG>, ge bûl”, GLAT I, 1839.
 (52) P. Machinist, “Assyria and its Image in the First Isaiah”, JAOS (1983), 725.
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التحدي الآخر هو تجريد ال�شعوب من غناها ( .)hsvي�ستعمل هذا الفعل في الكتب
ّ
التاريخية في التركيبة  ~ysivo-dy:B.في ق�ض 14 ،6 :2؛ � 1صم 48 :14؛  2مل ،20 :17
ّ
التي ت�شير �إلى ت�سليم ال�شعب ب�أيدي العدو من قبل اهلل ب�سبب خطيئته .ي�شير �إذًا �إلى � ّأن
جرد
يهوه هو الذي �س ّلم �شعبه في يدي �أ�شور .بينما الملك ال
ّ
أ�شوري يفتخر ب�أ ّنه هو الذي ّ
أ�شوري نف�سه كبطل
يقدم الملك ال
ال�شعوب
متنا�سيا ب�أ ّنه �أداة في يدي يهوه .في النهايةّ ،
ّ
ً
يطرد الأقوياء من عرو�شهم عندما يقول .~ybiv.Ay ryBiaK; dyrIAaw> :الم�صطلح  ryBiaيعني
العام يقول
"ثورّ ،
قوي" ،يوجد في �صيغتين ،واحدة مع الت�شديد والأخرى بدونه .الر�أي ّ
الما�سوريين لتج ّنب ،ب� ّأي �شكل من الأ�شكال ،ت�شبيه يهوه
ب�أ ّنها �صيغة معمولة من قبل
ّ
بثور العبادة في عبارات مثل ] ،laer"f.yI rybiaفي �أ�ش 24 :1؛ تك 24 :49؛ �أ�ش :49
26؛ 16 :60؛ مز .  ( (5 ،2 :132
العادي يمكن �أن ي�شير �إلى الرجال الأقوياء :رئي�س الرعاة في
اللغوي
في اال�ستعمال
ّ
ّ
القوي في �أي  ،22 :24وفي مرا  15 :1ي�شير
� 1صم  ،8 :21بطل في �أ�ش ،13 :10
ّ
�إلى �أقوياء يهوذا ،و�إلى �أقوياء القلب في �أ�ش  .12 :46با�ستعمال الم�صطلح  ryBiaيعلن
مجرد ب�شر ،ح ّتى ولو ا�ستطاع �أن
أي�ضا الفرق بين يهوه والملك ال
النبي � ً
ّ
أ�شوري الذي هو ّ
ّ
ملوكً
أي�ضا.
�
أور�شليم
�
في
ذلك
يفعل
أن
�
�سي�ستطيع
ه
ن
�
أ
ب
يعني
ال
فهذا
عرو�شهم،
من
ا
يطرد
ً
ّ
أ�شوري الذي ا�ستطاع �أن يخ�ضع قوى ال�شعوب وكلّ
�آ  14تظهر كبرياء الملك ال
ّ
الأر�ض بطريقة �سهلة .ح ّتى الع�صفور ال�ضعيف يحاول �أن يدافع عن بي�ضه ب� ّأي �شكل من
تتجر�أ ح ّتى �أن تظهر � ّأية مقاومة .من الم�ستحيل
ولكن ال�شعوب الخا�ضعة لم
الأ�شكال،
ّ
ّ
النبي ي�ستعمل هذا الأ�سلوب
أ�شوري،
ب� ّأن كلّ تلك ال�شعوب لم تقاوم االحتالل ال
ّ
ّ
ولكن ّ
ّ
أ�شوري ،كما في �أ�ش  .18 :36يفتخر
مي لكي يركّ ز على كبرياء الملك ال
ّ
التهك ّ
حزقيا كع�صفور في
�سنحاريب ،بالرغم من �أ ّنه لم ي�ستطع �أن يحتلّ �أور�شليم ،ب�أ ّنه حب�س
ّ
الملكي ،كع�صفور في القف�ص"( (  .
القف�ص" :هو نف�سه جعلته �سجي ًنا في �أور�شليم ،بالطه
ّ
عامة �إلى اهلل كما في
"قوة ،جبروت" ،يمكن �أن ين�سب ب�صورة ّ
الم�صطلح ; lyIxيعني ّ
 (53) A.S. Kapelrud, “ryBia, ’ābîr ”, GLAT I, 90.
 (54) Anet 288.
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أي�ضا في الأ�سلوب
مز � ،12 :59أو �إلى الإن�سان
القوي كما في  1مل  .42 :1ي�ستعمل � ً
ّ
الحربي كما في  2مل  .lyIx;h; yrEABGI-lK' ،20 :15في تث  18 :8ي�ستعمل للتعبير عن
ّ
القوة لكي تح�صل على الغنى"
يعطيك
الذي
هو
ه
ن
ل
أ
"
إن�سان:
ل
ل
اهلل
قبل
من
المعطاة
القوة
ّ
ّ
ّ
"يحرك"؛ ي�ستعمل
()lyIx' tAf[]l; x:Ko ^l. !teNOh; aWh؛ الفعل  @saيعني "يجمع"،
ّ
المتجمعة حول الأب في حالة الموت ،كما في
العام للتعبير عن وحدة العائلة
بالمعنى ّ
ّ
مهم للفعل مرتبط بالح�صاد مع ' ،ryciqكما
خر 33 ،29 :49؛ تث � .50 :32إ�ستعمال ّ
رمزية ،كما في تدمير
في را 22 :1؛ 23 :2؛ � 1صم  .13 :6هناك � ً
أي�ضا ا�ستعماالت ّ
الح�صاد ،ت�شير �إلى عقاب اهلل في �أي 5 :5؛ �أ�ش 9 :16؛ �إر  .17 :5ي�شير وقت الح�صاد
�إلى وقت الدمار في �إر 33 :51؛ هو  .11 :6بهذا المعنى ي�ستعمل الفعل للقول ب�أ ّني
ال�سيد في يوم الح�صاد .الفعل [ bzيعني "يترك"؛
�أنا الذي جمعت كلّ االر�ض ،كما يفعل ّ
المبني للمجهول فقط في �أ�ش  ،2 :17حينما يتك ّلم عن دمار دم�شق
ي�ستعمل في �صيغة
ّ
التي مدنها �ستترك للأبد .ي�ستعمل الفعل في ال�صيغ الأخرى في ثالثة �أ�شكال مختلفة
ي�شدد على "يترك"" ،يهجر" و"يحلّ " .ترك الأ�شخا�ص في تك 22 :44؛ عد :10
لكي ّ
30؛ را 16 :1؛  2مل  .30 :4ترك المكان في  2مل 6 :8؛ �إر 14 :18؛ .38 :25
ترك الأ�شياء التي يمكن التخ ّلي عنها في تك 13-12 :39؛ 8 :50؛ خر .21 :9
"يترك" ممكن �أن يعني "يعهد" في تك � ،6 :39أي " ،11 :39ي�ضع" في �أي ،14 :39
"ي�سمح" في را " ،16 :2ي�سمح باال�ستمرار" في ي�ش � 2 ،17 :8أخ  ،25 :24حز :23
جانبا" في �أي  .27 :9يمكن الفعل �أن يكون فاعله الإن�سان ،هو ي�ستطيع
" ،29ي�ضع ً
يتم التعبير بهذا المعنى عن �إ�سرائيل في كثير من الحاالت:
�أن يترك ،مثالً ،االرتدادّ .
تث 20 :28؛ 16 :31؛ ق�ض 10 :10؛ �إر  .16 :1ترك اهلل وا ّتباع �آلهة �أخرى يظهر
ذنب الإخالل بالعهد في تث 24 :29؛  1مل  ،14 ،10 :19الزنى في هو .10 :4
وا�ضحا في ترك الهيكل في � 2أخ  ،18 :24نح  .39 :10يمكن �أن
هذا الترك كان
ً
ال�صديق
يكون اهلل هو فاعل الفعل والإن�سان هو المفعول به .وعد اهلل ال يمكن �أن يترك
ّ
الرب (مز :9
ال�شرير ،في مز  ،33 ،25 :37الفقير والمظلوم لن يتركهما ّ
يقع في يدي ّ
المزمر مقتنع في البداية ب�أ ّنه متروك من قبل اهلل في�صرخ:
10؛ �أ�ش  .)17 :41في مز 22
ّ
المزمر مملوء من
"�إلهي� ،إلهي ،لماذا ترتكتني؟" ( ،)ynIT'b.z:[] hm'l' yliae yliaeوفي النهاية
ّ
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الرب �ستروى للأجيال الالحقة ،و"�سيعلنون
الثقة
بالرب يعلن ب� ّأن ذرية الذين يخدمون ّ
ّ
عدالته-التي ح ّققها هو -ل�شعب قد ولد" (".)hf'[' yKi dl'An ~[;l. Atq'd>ci WdyGIy:w> Waboy
الرب �سوف
هذا ال�شعور من قبل
المزمر ب�أ ّنه متروك من قبل اهلل ،ال يجعله يفقد الثقة ب� ّأن ّ
ّ
المزمر" :بك وثق �آبا�ؤنا ،وثقوا
يتدخل لخال�صه ،كما كان قد وعد �آباءه .في �آ  5يقول
ّ
ّ
الرب �شعبه �إذا وثق به ،كما كان قد وعد
و�أنت خ ّل�صتهم" .بهذا المعنى �إذًا لن يترك ّ
إلهية ،ف� ّإن اهلل لن يتخ ّلى عن وعده ل�ساللة
الملك داود ،ح ّتى �إذا ترك �أبنا ؤ�ه الو�صايا ال ّ
داود في مز .37-30 :89
مرات
الفعل  @pcي�ستعمل فقط في كتاب �أ�شعيا ب�صيغة "بيلبيل" ،وم�ستعمل فقط ّ 4
�ضد �أ�شور
في �أ�شعيا19 :8 :؛ 14 :10؛  4 :29و .14 :38في �أ�ش  ،5 :31بقول ّ
رب الجنود �سوف يحمي �أور�شليم كما تحمي الطيور فراخها .ي�ستعمل
النبي ب� ّأن ّ
يعلن ّ
مف�س ًرا هذا الظهور على �ضوء �صيغة ظلّ جناحي
�أ�ش8 :8 ب مبا�شرة �صورة الطير الكبيرِّ ،
أ�شوري
يهوه الل َتين ت� ّؤمنان الحماية ،كما في مز 8 :17؛ مال � .20 :3إذا كان الملك ال
ّ
يتدخل ،بل
حرك
الرب لن ّ
جناحا ،ال يعني ب� ّأن ّ
ً
يعلن ب� ّأن البيو�ض كانت متروكة وال �أحد ّ
تدخل اهلل في الآيات الالحقة؛ فال�شعب الذي كان قد
النبي يعلن مبا�شرة ّ
بالعك�س ،ف� ّإن ّ
كع�ش متروك بدون حماية من قبل الأب.
ابتعد عن اهلل ب�سبب خطيئته ،يجد نف�سه الآن ّ
غائبا.
�أ�شور هي ك�سارق ،ت�ستطيع فقط �أن
�سيد العالم يبدو ً
تت�صرف فقط عندما يظهر ب� ّأن ّ
ّ
الرب ال ي�ستطيع �أن يحمي �شعبه ،كما كانت تقول
أي�ضا �أن
�أ�شور تريد � ً
ّ
تتحدى فكرة � ّأن ّ
أي�ضا من ا�ستعمال الأفعال
أي�ضا في �أ�ش  .18 :37هذا الكبرياء يظهر � ً
في آ�  ،9-8وتقوله � ً
�ضد �شعبه فقط،
ب�صيغة ال�شخ�ص ال ّأول من قبل الملك ال
أ�شوري .كان اهلل قد �أر�سل �أ�شور ّ
ّ
يتحدث عن كلّ الأر�ض .كلّ الأر�ض تعود فقط �إلى اهلل ولي�س لأ�شور.
والآن
ّ
أي�ضا ت�أثير الحكمة على كتاب �أ�شعيا،
�آ  15التي هي مثل لأحيقار الحكيم( (   ،تظهر � ً
الحقيقية
المهمة
النبي ب� ّأن يهوه هو مع ّلم الحكمة .تك�شف
ّ
ّ
وفي الوقت نف�سه ي�ؤكّ د ّ
وهويتها .تظهر عدم فهم �أ�شور المتكبر والذي ّ
يفكر ب�أ ّنه حكيم وفهيم ،في
لأ�شور
ّ
ّ
 (55) Anet 427-430.
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الثنائي
الن�ص:
الرب .الم�صطلحات
الحقيقة هو فقط �أداة بيدي ّ
الرئي�سية نجدها في بداية ّ
ّ
ّ
بثنائي � َآخر ،هو "الف�أ�س والمن�شار" ،وهما �أداتان
ويتم �إغنا�ؤه
"ع�صا" و"ق�ضيب"ّ ،
ّ
يمكن �أن تفيدان كو�سائط ،ولك ّنهما ت�صبحان و�ضيع َتين �إذا ّ
تتحد َيا من
فكر َتا في �أن
ّ
ي�ستعملهما( (  .
يتم ا�ستعمال �صورة الخزف الذي لي�س له
في �أ�ش 16 :29؛ 9 :45؛ �إر ّ ،6 :18
يتم الت�أكيد �أكثر على �أ�شور،
الخزاف .هنا ّ
� ّأي �سلطة على ّ
يف�ضل ا�ستعمال الأدوات لكي ّ
والتي تدعى "ع�صا" و"ق�ضيب" في �آ  .5هذا البطل العظيم ،مم ّثل تاريخ الب�شر هو فقط
قطعة من خ�شب �ضعيفة (�إر  )8 :10ي�ستطيع ال�شخ�ص ا�ستعمالها كما يريد ،وكما هو
وا�ضح من ا�ستعمال الأفعال .الفعل  bcxيعني "يقطع"" ،يقطع ب�أداة" .في اال�ستعمال
قوة كملة الأنبياء في �إ�سرائيل في هو  ،5 :6بخ�صو�ص �شعب
ّ
الميتافوري مرتبط بت�أثير ّ
الرب .الفعل  @wnيعني
�إ�سرائيل في �أ�ش  ،1 :51في مز  7 :29ي�ستعمل للنار ،نور
ّ
العام ال�ستعمال الأدوات في خر 25 :20؛
"يقب�ض"" ،يمار�س" ،وي�ستعمل في المعنى ّ
يقوي فكرة � ّأن �أ�شور هي
تث 25 :23؛ 5 :27؛ �أ�ش � .28 :30إ�ستعمال الفعل هذا ّ
فقط �أداة في يد يهوه.

.3تف�سير �آ 19-16
"�سيد" ،ويمكن �أن ي�شير �إلى الإن�سان في المعنى
في �آ  16الم�صطلح ' !Adaيعني ّ
"�سيدي" ،كما في تك 27 :24؛ � ،35 :31أو
ّ
العام لكي ي�شير �إلى �صيغة االحترامّ ،
"ال�سيد" بمعنى "الرئي�س"" ،الذي ي�أمر" ،كما في مز  ،21 :105بحيث � ّأن
لي�شير �إلى
ّ
يو�سف بقدر ما هو ' !Adaله �سلطة على كلّ بيت فرعون ،بينما هو  ،lvmمدير كلّ ما
( ( 
بقوته،
يملك  .هذا الم�صطلح ي�شير �إلى يهوه ،مع بع�ض الأ�سماء الأخرى التي ت�شيد ّ
والتي ت�ضيف �إلى ' !Adaوز ًنا وثق ً
أهم ّية لفهم هذا الم�صطلح،
ال كبيرين .الن�صو�ص الأكثر � ّ
للت�أكيد ب�صورة وا�ضحة على االنطباع الذي كان يتركه ا�ستعمال هذا الم�صطلح� ،أي � ّأن
 (56) F. Montagnini, Isaia1-39. L’Occhio del Profeta sugli Eventi della Storia (Brescia
1990), 27.
 (57) O. Eissfeldt, “!Ada', ’ādôn ”, GLAT I, 132.
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الرب� ،إله �إ�سرائيل"
هذا اال�سم كان ي�ضيف �إلى يهوه �سيادة مت�سامية،
عالمية هي" :يهوهّ ،
ّ
ورب الأرباب" (تث " ،)17 :10يهوه،
(خر " ،)23 :34يهوه� ،إلهكم ،هو �إله الآلهة ّ
قوي �إ�سرائيل" ( �أ�ش :1
الرب ،يهوه �صبا�ؤوتّ ،
رب كلّ الأر�ض" (ي�ش " ،)13 :3قول ّ
ّ
وللرب كلّ
"الرب ،يهوه �صبا�ؤوت" (�أ�ش  1 :3و " ،)33 :10ليهوه ربحهم
،)24
ّ
ّ
"رب كلّ الأر�ض" (زك 5 :6؛ مز �" ،)5 :97إرتجفي
الأر�ض غنيمتهم" (مي ّ ،)13 :4
وربكم
� ّأيتها الأر�ض بح�ضور ّ
الرب� ،أمام �إله يعقوب" (مز " ،)7 :114عظيم هو يهوهّ ،
ورب الأرباب"
هو �أعظم من كلّ الآلهة" (مز �" ،)5 :135إ�شكروا يهوه� ،إله الآلهة،
ّ
(مز .)3-1 :136
ومتكبر ('،)dAbK
يتم تقديم �أ�شور كرجل �سمين (،)!m'v.m
�أمام هذه ال�صورة ليهوه ّ
ّ
مجرد �إن�سان .الم�صطلح ال ّأول ي�شير �إلى الغنى والحياة الرغيدة
الملك ال
ّ
أ�شوري هو ّ
المعطاة من قبل اهلل للإن�سان ،كما في تك  28 :27و .29هذا الغنى ي�ضربه يهوه نف�سه
عندما يبعث '�" !Azrضعف" و"ا�ستهالك" (مي .)10 :6
النبي تركيبة من  6م�صطلحات ،ثالثة منها لها الجذر نف�سه،
في �آ16ب ي�ستعمل ّ
والرابع له معنى الثالثة الأولى نف�سه ،vae dAqyKi dqoy> dq;yE ،هذه التركيبة تعطي الت�شديد
تم تحديده .وهذا يظهر ب�أ ّنه ح ّتى ال�صفة الأخيرة
على الحدث ،وهو � ّأن عقاب اهلل قد ّ
يتم حرقها بالنار ()vae؛ هذه ال�صورة لعقاب اهلل بوا�سطة النار
للملك ال
ّ
أ�شوريّ ،dAbK' ،
الرب النار لمعاقبة ال�شعوب ،مثل
معروفة في الكتاب
ّ
المقد�س .في عا  5 :2 - 4 :1يبعث ّ
وعمون ومو�آب ويهوذا؛ بينما �إرميا ي�ستعمل
دم�شق
وفل�سطيين و�صور و�أدوم ّ
ّ
للعقاب بوا�سطة النار في  27 :17و .27 :49في تك ُ 24 :19ي�سقط يهوه النار
تتكرر في حز .33 :38
والكبريت على �سدوم وعموره ،والتي هي �صورة ّ
أ�شوري ،ف�إنه �سيظهر "نور �إ�سرائيل"
في �آ  ،17بد ًال من مجد الملك ال
ّ
خال�صي يذكّ ر
(" )laerf" y. -I rAaوقدو�سه هو �شعلة" ( .)hb'hl' l, . AvAdq.Wالنور هنا له معنى
ّ
وبن�ص �أ�ش 1 :9
الرب،
النبي بيت يعقوب لل�سير في نور ّ
ّ
ّ
بن�ص �أ�ش  5 :2حينما يدعو ّ
نورا .نور �إ�سرائيل هذا هو نار ي�أكل عر�شه ،في
حيث ر�أى ال�شعب ال�سالك في الظلمات ً
بن�ص �أ�ش 6-4:2
قرر ،و� ّأن الوقت قد انتهى .يذكّ رنا � ً
يوم واحد (يعني ب� ّأن ّ
أي�ضا ّ
الرب قد ّ
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الرب �سي�أتي ...كنار �آكل ٍة و�شعل ٍة في الليل" (>.)hl'y>l' hb'h'l, vae Hg:nOw
"في ذلك اليومّ ...
الرب التي
الم�صطلح  hb'h'l,يظهر مع  vaeفي ن�صو�ص مختلفة للت�أكيد على فكرة "نار ّ
تلتهب" (عد 8 :21؛ ق�ض 20 :13؛ �أي 13 :41؛ مز 7 :29؛ 15 :83؛ :105
32؛ 18 :106؛ �أ�ش 5 :4؛ 24 :5؛ 8 :13؛ 6 :29؛ 30 :30؛ 2 :43؛ 14 :47؛
15 :66؛ �إر 45 :48؛ مرا 3 :2؛ هو  .)6 :7يظهر الفعل ّ � r[bأو ًال في الن�صو�ص
إلهية .مثالً ،الع ّليقة التي فيها يظهر يهوه لمو�سى "ت�شتعل"
تعبر عن الظهورات ال ّ
التي ّ
)" (r[bدون �أن تحترق" )" (r[bبالنار" ،في خر  .3-2 :3في تث 11 :4؛ :5
مرات ب� ّأن جبل حوريب ،عندما كان يهوه يظهر ،كان
23؛ ّ ،15 :9
يتم الت�أكيد ثالث ّ
أي�ضا للتعبير عن غ�ضب اهلل .في �أ�ش
يتكرر الفعل � ً
ي�شتعل بالنارً .vaeB' r[eBo rh'hw' > :
وثانيا ّ
 ،27 :30في العبارة التي يظهر فيها يهوه�" :إ�سم يهوه ي�أتي من بعيد وغ�ضبه م�شتعل"
( ،)APa; r[eBو"كنار ملتبهة"  ،)tl,ka' o vaeK(.وفي � 33 :30شهيق يهوه هو " ك�سيل من
المدمرة
القوة
ّ
يتم الت�أكيد هنا على ّ
يمر بهاّ .
الكبريت الذي يحرق" ( ] )hr"[Bالأماكن التي ّ
عما يح ّقق عقاب يهوه .غ�ضبه "ي�شتعل" )APa; rx;YwI (:
يتكرر الفعل للتعبير ّ
لغ�ضب اهلل .وثال ًثا ّ
�ضدهم،
�ضد ال�شعب
المتذمر في ال�صحراء�" ،إلتهبت نار يهوه" ّ )hw"hy> vae ~B'-r[;bT. wi (:
ّ
ّ
والتهمت  )lk;aTow(:نهاية المح ّلة ،في عد  .1 :11في �أ�ش  1:31يظهر الم�صطلح في
القوي و�أعماله �سيحترقون مع بع�ض ،دون �أن ي�ستطيع
عالقة مع نار دينونة يهوه ،بحيث � ّأن
ّ
احد �أن يطفئه ()hB,k;m. !yaew> wD"x.y: ~h,ynEv. Wr[]b'W؛ في �أ�ش  19 :9الذنب يحرق كالنار
ويدمر كلّ ما ينبت( (  .
(ّ ،)vaek' hr"[]b'-yK
قدو�س �إ�سرائيل �شعلة تحرق وت�ستهلك �أرزه
ن�ص �أ�ش � 10سي�صبح ّ
وفي النهاية ،في ّ
الرب لم يترك �شعبه ،كما كان يبدو
و�شجيراته
مهم ُيظهر ب� ّأن ّ
ال�شوكية ،وهذا ح�ضور ّ
ّ
أ�شوري في �آ .14
للملك ال
ّ
ليدمر،
مرة �أخرى عن كبرياء الملك ال
في �آ 18
ّ
أ�شوري الذي جاء ّ
ّ
يتحول الكالم ّ
�سواء لنف�سه �أم لج�سده الذي �سين�صهر� .سي�صبح هذا الج�سد ج ّثة ميتة،
و�ستكون له نهاية ً
 (58) H. Ringgen, “r[b, bā‘ār”, GLAT I, 1480.
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مما لم تلتهمه النار �سيكون قليالً،
النبي ب� ّأن ما �سيتب ّقى ّ
كما في �أ�ش  .36 :37وي�ؤكّ د ّ
بحيث � ّأن طف ً
ن�ص �أ�ش  6-4 :17نجد توازيًا في البنية
ال �سي�ستطيع �أن يجمعه .في ّ
االفتتاحية
أي�ضا في
والمحتوى في القول
�ضد مملكة ال�شمال� ،إ�سرائيل .هنا � ً
الق�ضائي ّ
ّ
ّ
َ
أي�ضا التحذير هو ب�أ ّنه �سوف ي�صبح �ضعي ًفا.
نجد
تمثيل المملكة برجل �ضخم و�سمين .هنا � ً
تليه بعد ذلك مقارنتان م�أخوذتان من الح�صاد لكي تو�ضح كيف �ستكون الدينونة .في
معبر عنها بوا�سطة الم�شابه بعالم الزراعة.
النهاية ،ح ّتى نتيجة الدينونة هي � ً
أي�ضا َّ

"البقية الباقية من الأ�شجار" (� )#[e ra'v.Wإلى � ّأن بع�ض الأ�شجار
في �آ  19ت�شير العبارة
ّ
يتم �إبقا�ؤها� ،أي � ّأن العقاب ال ي�أتي على كلّ الغابة ،ولكن بع�ض ال�شجيرات �ستبقى
�سوف ّ
حية ،وقادرة على الن�ضوج بوا�سطة اللقاحات .ممكن �أن ت�شير هذه العبارة �إلى حملة
ّ
�سنحاريب في �سنة  701ق .م ،.و�إلى دمار جي�شه على �أبواب �أور�شليم ،نور �إ�سرائيل
أ�شورية ،ولكن على الأقل � ّأن
الذي يلتهم .من الوا�ضح �أ ّنه لي�ست نهاية ال
إمبراطورية ال ّ
ّ
تم االنت�صار عليه و�أ�صبح �ضعي ًفا� .أ�ش  37-36 :37ي�شرح لنا عقاب
الرجل ال�سمين ّ
أ�شوري على �أبواب �أور�شليم واندحار الملك �سنحاريب .في �أ�ش � 8 :31أ�شور
الجي�ش ال
ّ
تقع تحت رحمة �سيف لي�س لرجل ،و�إ ّنما �سيف مالك يهوه .في �أ�ش  32-30 :30لدينا
يتم �ضربها من قبل ق�ضيب وب�ضربات الع�صا .اهلل
�صورة للنار الملتهبة ّ
�ضد �أ�شور والتي ّ
غيور وي�سهر على من ينتمي �إليه� ،إ ّنه نار ملتهبة في تث  24 :4و  .3 :9اهلل
تهددهم .في
القوة
ي�ساعد �شعبه ويحمي
العالمية التي ّ
ّ
خا�صته بالق�ضاء على ّ
ّ
أ�شوري لبقية
حزقيا �أثناء �صالته �إلى كلّ ما عمل الملك ال
�أ�ش  19-18 :37ي�شير
ّ
ّ
ال�شعوب ،كيف رمى �آلهتهم في ال ّنار ،والتي بالحقيقة لم تكن �آلهة ،ولكن كانوا
تم تدميرها .ولكن في �آ
عمل َيدي الإن�سان ( ،)~d"a'-ydEy> hfe[]m;-~ai yKiولهذا ّ
ليحررهم من �أيديهم لكي تعلم جميع ممالك الأر�ض
تدخل اهلل
 20يطلب
حزقيا ّ
ّ
ّ
الرب هو الإله الوحيد ( .)^D<b;l. hw"hy> hT'a;-yKiهذه
(' )#r<a'h' tAkl.m.m;-lKب� ّأن
ّ
أ�شوري
�ضد الملك ال
النبي يظهر حكمه الأخير ّ
ّ
ال�صالة ي�ستجيبها ّ
الرب الذي بوا�سطة ّ
قدو�س �إ�سرائيل في �آ :23
الرب ،ورفع ال�صوت ،والعيون
الذي �شتم
�ضد ّ
المتكبرةّ ،
ّ
ّ
>.laer"f.yI vAdq.-la, ^yn<y[e ~Arm' aF'Tiw: lAQ ht'AmyrIh] ymi-l[;w
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أ�شوري يف �أ�ش 19-5 :10
فكر يهوه و�إرادته وفكر امللك ال
ّ

الرب يهوه
النبي لكي يقول ب� ّأن ّ
بهذا المعنى �آ  19-16هي الجواب المعطى من قبل ّ
ويحرر �شعبه.
يتدخل في الوقت المنا�سب لكي يعاقب �أعداءه
لم يترك �شعبه ،ولك ّنه ّ
ّ
ثالثًا :المقارنة بين �أ�ش  19-5 :10وبين ن�صو�ص من بالد الرافدين

تجلت-فال�سر ال ّأول
ن�ص
 .1ترجمة ّ
ّ

( ( 

1
ال�سيد العظيم ،الذي يحكم كلّ الآلهة2 ،واهب ال�صولجان والتاج،
الإله �أ�شورّ ،
4
3
رب الأرا�ضي.
ال�سيد ،ملك كلّ �آلهة �أنو ّناكو� ،أب كلّ الآلهةّ ،
حامي المملكة .الإله بيلّ ،
5
�سيد قر�ص القمر6 ،مرفوع في البهاء7 .الإله �شم�ش ،قا�ضي ال�سماء
الإله �سين ،الحكيمّ ،
وال�شرير9 .الإله �أدد ،البطل،
العدو،
والأر�ض (وتحت الأر�ض)8 ،الذي يكت�شف خيانة
ّ
ّ
11
10
الجبار ،قاتل
الذي ي�ضرب كالإع�صار المناطق المعادية ،جبا ًال وبيو ًتا .الإله نينيبّ ،
13
12
�سيدة الإثارة،
وال�شرير،
المجرم
ّ
مكمل ّنيات القلوب .الإلهة ع�شتار ،رئي�سة الآلهةّ ،
ّ
ّ 14
منظمة الحروبّ �15 .أيتها الآلهة الكبيرة ،حاكمة ال�سماء والأر�ض16 ،التي هجومها
18
تجلت-بال�سر ،الأمير المحبوب،
هو حرب وم�صارعة17 .التي تجعل كبيرة مملكة
ّ
19المرغوب من قلوبكم ،الراعي المنتبه20 ،الذي في ملء (ثبات) قلوبكم اخترتم.
21عليه و�ضعتم التاج العالي ،لكي يملك 22على �أر�ض الإله بيل ،وكنتم قد انتخبتموه.
والقوة24 ،و�أعلنتم ب� ّأن �سيادته لل�سيطرة25 ،يجب �أن تكون
23له �أكّ دتم القيادة ،ال�سيادة،
ّ
الكهنوتية26 ،يجب �أن يكون لها موقع في �إيخر�ساكوركورا27 ،للأبد.
وذر ّيته
ّ
قويةّ ،
ّ

28
القوي29 ،ملك كلّ الكون ،الذي لي�س له مثيل ،ملك
تجلت-فال�سر ،الملك
ّ
ّ
30
القوي ،ملك الملوك.
رب الأرباب،
ّ
جهات (العالم) الأربع .ملك كلّ الأُمراءّ ،
32
31
ُ
عطي ،الذي حكم
الكاهن المتعالي ،الذي ب�أمر الإله �شم�ش ،ال�صولجان ال�ساطع �أ َ

لتجلت-فال�سر ال ّأول باللغة ال ّأكاد ّية مكتوب على �أربع �إ�سطوانات ،يحتوي ّ
كل
أ�صلي
( ( 
ّ
ّ
الن�ص ال ّ
ِ
الن�ص .اك ُت�شفَت الإ�سطوانات يف املعبد الكبري لأدد يف مدينة �أ�شور (قلعة
منها على ن�سخة من ّ
الن�ص اىل �سنة  1100ق .م ،.ومنه
حاليا يف متحف لندن .يعود ّ
ال�شرقاط يف العراق) ،موجودة ًّ
مرة
� ُ
أخذت فقط العمود ال ّأول من الإ�سطوانة الأوىل ،الذي يحوي ً 94
�سطرا ،وقد ّمت ن�شره ل ّأول ّ
من قبل:
E.A. Wallis Budge, Annals of the King of Assyria (The British Museum
1902) 27-38; A.K. Grayson, Assyrian Rulers from 1114-859 BC (University
of Toronto press – Buffalo – London 1991) 12-14.
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ال�شرعي للجميع35 .الذي �أُع ِلن على كلّ الأُمراء.
ال�شعوب33 .فاعل للإله بيل 34 .الراعي
ّ
36القا�ضي المتعالي ،الذي جيو�ش �أ�شور 37قاد ،الذي يجب �أن يكون راعي الجهات
الأربع (للعالم)�38 .أعلن �أ�سمه للأبد ،فاتح 39الأقاليم البعيدة في الأقا�صي40 ،للأُمم
41
دمر الجهات (العالم)42 .ال�شعلة
المرتفعة والمنخف�ضة ،في اليوم الالمع ،الذي �سطوعه ّ
القوية ،التي كما مطر 43الإع�صار ّ
العدوة 44 .الذي ب�أمر الإله بيل لي�س
غطى الأرا�ضي
ّ
ّ
46
45
له مثيل ،كان قد انت�صر على �أعداء �أ�شور .الإله �أ�شور والآلهة العظيمة ،الذين كانوا
47
كملك لي�48 ،أمروني ب� ّأن
القوة والجبروت ُ
قد جعلوا مملكتي كبيرة ،والذن � ّأمنوا ّ
50
49
ليدي� .أرا�ضي ،جبال،
قوة الحرب� ،س ّلموا ّ
� ّ
قوة جيو�شهمّ ،
أو�سع حدود �أرا�ضيهمّ .
54
53
أخ�ضعت .مع �س ّتين ً
ملكا،
فتحت ،و�أقاليمهم� ،
52مدن ،وممالك� ،أعداء �أ�شور� ،أنا
ُ
ُ
57
56
55
قت� .شبيه �آخر في
عنيفين �أنا حاربت ،وانت�صارات في حروب عليهم� ،أنا ح ّق ُ
58
أ�ضفت
أر�ضا ،ل�شعوبه �60
قوي في القتال ال يوجد59 .لأ�شور �
ألحقت � ً
الحرب� ،أو �آخر ّ
ُ
ُ
61
غزوت.
عت ،وكلّ �أرا�ضيهم
ُ
و�س ُ
ً
�شعوبا .حدود �أر�ضي� ،أنا ّ
 62في بداية مملكتي ع�شرون �ألف رجل 63من �أر�ض مو�شكي وخم�سة من ملوكهم،
لمدة خم�سين �سنة كانوا يملكون �أرا�ضي �شمزو  65وبوروكوزو الذين دفعوا
64الذين ّ
66
�سيدي 67 ،وال ملك في القتال  68ا�ستطاع �أن ينت�صر عليهم،
الجزية وال�ضريبة لأ�شور ّ
70
69
�سيدي،
في ّ
قوتهم وثقوا وجا�ؤوا لي�أخذوا �أر�ض خمحو .بم�ساعدة �إله �أ�شور ّ
71
جمعت عرباتي وجيو�شي72 ،لم �أنظر خلفي ،جبل كا�شيار73 ،في منطقة �صعبة
ُ
اجتزت74 .مع ع�شرين �ألف محارب منهم 75وخم�سة ملوكهم في �أر�ض خوموهي �76أنا
78
77
مدمرة كالإع�صار 79رميتهم.
قاتلت
ُ
ُ
وانت�صرت عليهم .جثث �أبطالهم في حرب ّ
82
81
80
�سفكت .قطعت ر�ؤو�سهم ،وخارج مدنهم،
دما�ؤهم في الوديان وفي جبال عالية
ُ
84
أخذت� .س ّتة
كحنطة كثيرة ،تراكمت83 .غنيمتهم ،خيراتهم ،و�أمالكهم بال ح�ساب � ُ
أخذت،
�آالف 85المتب ّقي من جيو�شهم ،الذين �أمام 86جي�شي ،هرب ورجلي 87لحقتهُ � ،
�ضد �أر�ض خوموهي ،التي كانت
88وك�ساكني بلدي ح�سبتهم89 .في ذلك الوقت ح ّتى ّ
90
مت� .أر�ض
�سيدي�91 ،أنا ّ
تقد ُ
في ثورة والتي رف�ضت دفع الجزية وال�ضريبة للإله �أ�شور ّ
أخذت.
خوموهي 92بالطول والعر�ض �أنا
غزوت93 .غنيمتهم ،خيراتهم ،و�أمالكهم ُ �94
ُ
مدنهم �أحرقتها بالنار.
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ن�ص �أ�ش 19-5 :10
العنا�صر الم�شتركة مع ّ

تجلت-فال�سر ال أ ّول
ن�ص
ّ
ّ
نادين حطي و �أ َكي
(�سطر )2-1
انا �سيخير
(�سطر )23

بيبيل ليبيكون
(�سطر )19

�إي�شروكوني مي�صير
ماطي�شونو
(�سطر )48
انا داناني�شونو
(�سطر )68

�شالل�سونو بو�شا�شونو
(�سطر )93 ،83
�أو�شا�صو االني�شونو
(�سطر )94

ن�ص �أ�ش 19-5 :10
ّ

العنا�صر الم�شتركة

aWh-hJ,m;W yPia; jb,ve
�آ 5

ق�ضيب وع�صا (تاج)

]WNx,L.v;a] WNW<c;a
�آ 6

�إر�سال �إلى الحرب

bvox.y: !ke-al{ Abb'l.W
�آ 7

رغبة القلب

>~yMi[; tl{WbG> rysia'w
�آ 13

تغيير حدود ال�شعوب

ydIy" x:koB.
�آ 13

بقوة يدي
ّ

zB; zbol'w> ll'v' ll{v.li
�آ 6

�سلب ونهب

vae dAqyKi.
�آ 16

النار التي تحرق

تجلت-فال�سر ال أ ّول
المقارنة بين ن�صو�ص
ّ

الرئي�سية التي يمكن �إيجادها في ن�صو�ص بالد الرافدين هي تلك
من �إحدى الأفكار
ّ
مرة في
يتم �إر�سال الملك ال
ّ
التي بموجبها ّ
إلهي .يظهر ل ّأول ّ
أ�شوري �إلى الحرب ب�أمر � ّ
كتابات �شم�شي�-أدد ال ّأول الذي يقول�" :شم�شي�-أدد ،ملك الكون ،باني معبد الإله
ُ
حبه ،الذي �أنو والإله
�أ�شور ،م�صالح �أر�ض ما بين دجلة والفرات ،ب�أمر �إله �أ�شور الذي �أ ّ
دعيا باال�سم لعظمة الملوك الذين كانوا قبل"( (  .
�إنليل قد َ
 (60) A.K. Grayson, Assyrian Royal Inscription (Wiesbaden 1972) I, 19-20.
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أي�ضا الملك توكولتي-نينورتا ال ّأول الذي يقول" :توكولتي-
يكرر الفكرة نف�سها � ً
ّ
�سيدي ،ب�أمانة اختارني
نينورتا ،ملك الكون ،ملك ّ
قوي ،ملك �أ�شور ...عندما �أ�شورّ ،
أي�ضا الق�ضيب لخدمتي كراعيّ � ،أمنني
لخدمته� ،أعطاني ال�صولجان لأرعى� ،أعطاني � ً
ال�سلطة لقتل �أعدائي و�إخ�ضاع الذين اليخافون م ّني" .حينما ن�صل �إلى زمن الملك
ن�ضوجا ،نجد في كتاباته فكرة كونه �أداة في
تجلت-فال�سر ال ّأول ت�صبح الفكرة �أكثر
ً
ّ
كراع ،يعاقب ال�شعوب
يدي الآلهة ،ت�أمره الآلهة بالذهاب �إلى الحرب .الملك هو
ٍ
يو�سع حدود الأر�ض التي تنتمي �إلى الإله �أ�شور.
المتمردة ،وله يعطى الواجب لكي ّ
ّ
أ�شوريين معا�صرين لأ�شعيا ،هم �سبب الأزمة
�
ملوك
أربعة
�
رها
ويطو
أخذها
�
ي
الفكرة
ّ
ّ
أ�سرحدون .بمقارنة
تجلت-فال�سر الثالث و�سرجون الثاني و�سنحاريب و�
لإ�سرائيل،
ّ
ّ
ن�ص �أ�ش
ن�ص
ن�صو�ص من كتابات ه�ؤالء الملوك،
تجلت-فال�سر ال ّأول مع ّ
وخا�صة ّ
ّ
ّ
�سواء على م�ستوى الفكرة التي �سوف
 19-5 :10يمكننا �أن نجد عنا�صر م�شتركة،
ً
يعبر عنها� ،أو على م�ستوى الم�صطلحات .في �أ�ش  19-5 :10ر�أينا كيف � ّأن �أ�شور
ّ
هي �أداة في يدي يهوه الذي ير�سل وي�أمر� .إ ّنها ع�صا غ�ضب يهوه ،و�سخطه هو ع�صا
الرب نف�سه �أر�سلني لأذهب �إلى
بيديهم .وفي �أ�ش  10 :36الملك ال
ّ
أ�شوري يقول � ّأن ّ
�ضد هذا البلد لكي
أبدي ّ
الحرب ّ
لربما �صعدت دون �إرادة ال ّ
�ضد �أور�شليم " ،والآن ّ
تجلت-فال�سر ال ّأول
ن�ص
أبدي قال لي� :إ�صعد ّ
دمره؟ ال ّ
ودمره" .في ّ
�ضد هذا البلد ّ
�أُ ّ
ّ
أ�شوري مر�سل �إلى الحرب ب�أمر الإله �أ�شور ،الذي هو قائد جي�ش
نجد فكرة � ّأن الملك ال
ّ
التاريخي ،بحيث � ّأن
أ�شوري (كما ر�أينا في الجزء ال ّأول
أي�ضا قائد الجي�ش ال
الآلهة ،و� ً
ّ
ّ
أ�شوري على الأر�ض) .في ال�سطر  2-1ي�س ّلم
الملكي ال
أ�شوري يم ّثل البالط
البانثيون ال
ّ
ّ
ّ
ال�صولجان "نادين حاطي" ،رمز �سلطته ،والتاج "�أكَ ي"،
أ�شوري
أ�شور �إلى الملك ال
َ
ّ
الإل ُه � ُ
أ�شوري هو
ملوكيته ،لكي يثبت ملكه "موكين �شاروتي" .في �أ�ش  5 :10الملك ال
رمز
ّ
ّ
الرب هو ع�صا (; )hJ,mبيديه ،هذه الأدوات هي
الرب ،و�سخط ّ
ق�ضيب ( )jb,veغ�ضب ّ
أ�شوري معطى بيديه من قبل يهوه نف�سه .في ال�سطر  23ت� ّؤمن
أي�ضا رمز ال�سلطة للملك ال
� ً
ّ
أ�شوري الأمر "�أ�شاريدوتا" ،ال�سيادة "�صيروتا" ،والجبروت "خاردوتا"،
الآلهة للملك ال
ّ
لإر�ساله �إلى الحرب ب�أمر الإله "انا �سيخري" لينت�صر على �أعداء الإله �أ�شور ،في ال�سطر
يتم �إر�ساله من قبل يهوه ليعاقب �شعبه
 ،45-44بينما في �أ�ش  6 :10الملك ال
ّ
أ�شوري ّ
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ويتم الت�أكيد على ذلك من قبل �أ�ش .10 :36
الخاطئّ ،

أ�شوري هو ذلك الذي يكمل م�شيئة الإله �أ�شور والآلهة الأُخرى (�سطر )14-3؛
الملك ال
ّ
�إرادتهم ورغبة قلبهم "بيبيل ليبيكون" (�سطر  ،)19هي الذهاب �إلى الحرب وتدمير �شعوب
ت�صرفه
�أخرى (�سطر  .)20-15هذا هو ال�سبب الذي من �أجله يهوه في �أ�ش ّ 7 :10
يغير ّ
أ�شوري ،الذي ال ّ
يفكر مثل يهوه  ،hM,d:y> !ke-al{ aWhwولكن في قلبه
بالن�سبة �إلى الملك ال
ّ
ّ
يفكر في تدمير �شعوب كثيرة (� .)j['m. al{ ~yIAG tyrIk.h;l.W Abb'l. Bi dymiv.h;l. yKiسبب
حددها
�آخر الذي من �أجله يهوه ي ّتهم الملك ال
أ�شوري هو تغيير حدود الأقاليم التي كان ّ
ّ
أ�شوري فهو �أمر
لل�شعوب في �أ�ش  ،~yMi[; tl{WbG> rysia'w> 13 :10بالن�سبة �إلى الملك ال
ّ
يو�سع حدود �أرا�ضيهم "�إ�شروكوني
من �إ َلهه �أ�شور والآلهة الأُخرى الذين يطلبون منه �أن ّ
كملك له،
القوة والجبروت ُ
مي�صير ماطي�شونو" (�سطر  .)48ولهذا ف�إ ّنهم ي� ّؤمنون للملك ّ
أي�ضا من خالل
"�شا كي�شوتا و دانانا كَ ير انا �إ�شخيا" ،في ال�سطر  .47هذه الفكرة تت�أكّ د � ً
ن�صو�ص �أُخرى لهذا الملك ،مث ً
�سيدي،
ال ّ
ن�ص احتالل �أر�ض مو�سري قائالً" :الإله �أ�شورّ ،
( ( 
تجلت-فال�سر ال ّأول هو المتع ّلق
ن�ص �آخر لملك
�أمرني باحتالل �أر�ض مو�سري" ّ .
ّ
باحتالل جبل لبنان حيث يقول" :ب�أمر من الآ َلهة (�أ�شور)� ،أنا و�أدد ،الآ َلهة العظيمة،
�ضد جبل لبنان"( (   .في مكان �آخر يقول" :ب�أمر من الإله نينورتا
تقدمت ّ
�سادتي� ،أنا ّ
َ
دور-كوريكالزو� ،سيبر-دي-
�ضد كاردونيا�ش .غزوات مدن
تقدمت ّ
يحبني� ،أنا ّ
الذي ّ
�شم�ش� ،سيبر-دي-انونيتو ،بابل ،اوبي�س التي على �ضفة نهر دجلة ،مركز العبادة الكبير
( ( 
تجلت-فال�سر ال ّأول� ،شعوب
ن�ص
لكاردونيا�ش ومعهم قالعهم الح�صينة"  .في ّ
ّ
الأقاليم المحت ّلة هم �أعداء الإله �أ�شور (�سطر  ،)52الذين خانوا �أ�شور ولم يعودوا يدفعون
جميعا خط�أة ،والأكثر من ذلك هو �أ ّنهم
الجزية (�سطر  .)65من وجهة النظر هذه ف�إ ّنهم
ً
تتم معاقبة
اعتمدوا على قواهم "انا داناني�شونو" (�سطر  .)68في ّ
ن�ص �أ�ش ّ 13 :10
عملت
"بقوة يدي
الملك ال
ّ
ُ
أ�شوري من قبل يهوه لل�سبب نف�سه ،لأ ّنه خان ر�سالته قائالًّ :
كلّ هذا" (.)ytiyfi[' ydIy" x:koB. rm;a' yKi
 (61) Wallis Budge, AKA, 75.
 (62) Grayson, ARI II, 26.
 (63) Idem, 27.
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أي�ضا �سلب الأعداء وغنيمتهم،
أ�شوريون
تت�ضمن � ً
العقوبة التي عملها الملوك ال ّ
ّ
خيراتهم و�أمالكهم�" ،شالال�سونو بو�شا�شونو نامكور�شونو" (�سطر ،83
أ�شوري
 .)93هذا كان ال�سبب الذي من �أجله كان يهوه قد �أر�سل الملك ال
ّ
في �أ�ش 6 :10ب .zB; zbol'w> ll'v' ll{v.li :وفي النهاية ،ف� ّإن مدن الأعداء
يتم حرقها�" ،أو�شا�صا االني�شونو انا �إ�شاتي" (�سطر  .)94بينما في
الخا�سرين ّ
أ�شوري:
لهيبا يحرق الملك ال
نارا ّ
ّ
�أ�ش � 17 :10سي�صبح نور �إ�سرائيل ً
وقدو�سه ً
. Atyvi hl'k.a'w> hr"[]b'W hb'h'l,l. AvAdq.W vael. laer"f.yI-rAa hy"h'w> Arymiv.W

� .2إ�شارات �إلى ن�صو�ص الملوك في فترة �أ�شعيا
إلهي نجدها في ن�صو�ص ملوك معا�صرين لزمن �أ�شعيا،
فكرة المر�سل �إلى الحرب ب�أمر � ّ
بحيث � ّأن ح ّتى الحرب ب�أمر من الآلهة هي رمز غ�ضبهم ،ل ّأن الب�شر ارتكبوا خطيئة،
أ�شوري( (  � .إحدى الخطايا
يتم بوا�سطة الملك ال
ّ
هم خط�أة ،ولهذا ي�ستح ّقون ً
عقابا ّ
العدوة هي عدم احترام الق�سم المعمول للآلهة ،والذي
المرتكبة من قبل ال�شعوب
ّ
( ( 
قوة الإله �أ�شور ،والوثوق بقواهم" ،دانان �أ�شور بيليا
ّ
إلهية  ،ون�سيان ّ
ي�ستحق عقوبة � ّ
( ( 
�إم�شيما لإطاكيل انا �إموق رامانو�شو"  .الملك
تجلت-فال�سر الثالث يقول ب� ّأن �أ�شور
ّ
( ( 
أي�ضا ب�أ ّنه
�ضد الأعداء  .ويقول � ً
وقوة" ،ليتي و داناني" ،ليقاتل ّ
�سيده دعمه بجاللة ّ
ّ
و�ضع نير �أ�شور" ،نيري �أ�شور" ،على الأعداء الخا�سرين.
�ضد �أور�سا ،ذلك الذي لم يطع �أمر الإله �أ�شور والإله مردوخ،
�سرجون الثاني يقاتل ّ
"ال ن�صير زيكير �أ�شور مردوخ" ،وخلف المر�سوم ال�صارم للإله �شم�ش ،قا�ضي الملوك،
�سنة بعد �سنة دون ا�ستثناء�" ،شا �شم�ش دي َتركَ ل �إالني زيكر�شو كَ بتو ال نا�صرروما �شاطي�شام
�شم�ش ال � َ
إيكي �إتي ّتيقو �أو�صورتا�شو" .في ذلك الوقت عاقب �أورزانا ،الملك الذي حكم
لأ ّنه لم يحترم مر�سوم الإله �أ�شور" ،زيكير �أ�شور ال �إ�شهوتوما"( (   .ويعلن ب� ّأن الإله �أ�شور
 (64) K. van der Toorn, Sin and Saction (Assen, Netherlands 1985), 56.
 (65) B. Oded, War, Peace and Empire. Justifications for War in Assyrian Royal
Inscriptions (Wiesbaden 1992), 121.
 (66) F.M. Fales, Assyrian Royal Inscription: New Horizons (Roma 1981), 177.
 (67) P. Rost, Die Keilschrifttexte Tiglat-Pileser III (Leipzig 1893), 12.
 (68) F. Thurean-Dangin, Testi Cuneiforme di Louvre. Sargon II (Paris 1912), 16.
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ند ّنو �شا انا �أوزات َ
ي�سحق ّ
تيكيمتي�شو"( (  .
حكام كلّ العالم في غ�ضبه الم�شتعلَ " ،د َ
أ�شوري هو �أداة غ�ضب يهوه
لدينا هنا الفكرة نف�سها في �أ�ش  5 :10بحيث � ّأن الملك ال
ّ
ليعاقب �شعبه الخاطيء.ymi[.z: ~d"y"b. aWh-hJ,m;W yPia; jb,ve ،
ي�شرح الملك �سنحاريب �سبب دمار بابل (في �سنة  689ق .م ).والذي كان لتهدئة
�سيده ،الذي يجب �أن ت�صبح ِ
القوى وال�شعوب خا�ضعة له" :انا َن َخر
قلب الإله �أ�شورّ ،
بابيلي �إ�شبوروني �أنا نوحي ليبي �أ�شور بيليا َتني ّتي َد ّنوتي�شو ني�شي �شم�ش َد َللي" .ي�أخذ
ّ
�أمالك ال�شعوب الخاطئة وخيراتها بم�ساعدة الآلهة( (  .
دمر بابل وحمل �صنم مردوخ �إلى �أ�شور ،فعل ذلك
ي�ؤكّ د نبونيدو�س ب� ّأن �سنحاريب ّ
يهدئ قلب الإله �أ�شور( (  .
كنتيجة غ�ضب الإله ،لكي ّ
يخ�ص
البابلي في ما
�شر ال�شعب
ّ
بينما الملك �أ�سرحدون ّ
يف�سر دمار بابل كنتيجة ّ
ّ
الآلهة .ال�شعب كان قد ترك �آ ِلهته وكان قد احتقرها .ب�سبب ذلك كان الإله مردوخ
ً
قرر هجر المدينة وتركها.
�ضدهم ،وقلبه كان
غا�ضبا ّ
ً
�ساخطا .وفي غ�ضبه كان قد ّ
ً
مبتعدا عن �إلهه
�ضد �شعبه الذي كان يتبع �آلهة �أخرى
لل�سبب نف�سه كان يهوه
ً
�ساخطا ّ
ديا"
دن�سا" ()@nEx' yAgB.
الحقيقي ،ولهذا ف�إ ّنه يدعوه في �أ�ش 6 :10
تمر ًّ
"�شعبا ً
ً
ً
و"�شعبا ّ
ّ
ُ
يف�سرون قتل �سنحاريب من قبل ابنه
(;[~  .)ytir"b.[,من جهة �أخرى ،ف� ّإن
البابليين نف�سهم ّ
ّ
كانتقام للإله مردوخ الذي كان �سنحاريب قد حمل تمثاله �إلى �أ�شور.
بحق الإله �أ�شور،
�
أ�سرحدون كان له الأمر ليحارب ّ
ّ
�ضد كلّ بلد يرتكب جرائم ّ
"مات انا �أ�شور �إهطو �أوما �إروي ّني يو�أ�شي"� .أخذ رخ�صة لكي يهجر ويعيد الإ�سكان
يو�سع حدود �أ�شور�" ،أ�شور اب �إالني
في �أ�ش  6 :10هو  ،zB; zbol'w> ll'v' ll{v.liلكي ّ
�شو ّدو �شو�شوبو مي�صير مات �أ�شور روب�ش � اّ
إومال قاتوا" ،الذي في �أ�ش  13 :10هو
�شريرة واحتقروا الإله �أ�شور" ،انا
> .~yMi[; tl{WbG> rysia'wوتدمير كلّ الذين ارتكبوا �أعما ًال ّ
 (69) W. Mayer, “Sargons Feldzug gegen Uratu”, MDOG 115 (1983), 78.
 (70) D.D. Luckenbill, The Annals of Sennacherib (OIP II; Chicago 1924), 83, 138.
 (71) Anet 309.
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َر�ساب َنكيري ،نان�أ�شور �إحطو �أوقَلليلو �إ�شيتي"( (   ،بحيث �أ ّنه في �أ�ش  11 :10يحتقر
ويتحدى في
أي�ضا ال�سامرة،
الملك ال
أ�شوري �آلهة كلّ الممالك المحت ّلة ،ومن �ضمنها � ً
ّ
ّ
أي�ضا كما فعل في ممالك الآلهة،
النهاية يهوه
معتقدا ب�أ ّنه ي�ستطيع �أن يعمل في �أور�شليم � ً
ً
;.lylia/h' tkol.m.m;l. ydIy" ha'c.m' rv,a]K

الن�ص
الن�ص في �سياقه� :صورة يهوه و�أ�شور التي ّ
يقدمها ّ
رابعًاّ :

النبي ُتظهر كيف � ّأن الفترة ما بين الن�صف الثاني
البيئة
ّ
التاريخية التي عا�ش فيها �أ�شعيا ّ
جدا في تاريخ
مهمة ًّ
من القرن الثامن ق .م .والن�صف الثاني للقرن ال�سابع ق.م ،.كانت ّ
الهوتية،
الكتابي .ن�ستطيع �أن نرى هذه الفترة من وجهة نظر
بالد الرافدين والتاريخ
ّ
ّ
وتو�سهعا وفر�ض �سيطرتها
قوة مملكة �أ�شور
ّ
مهمتين :هي فترة تنامي ّ
مق�سمة �إلى فترتين ّ
ّ
أ�شورية وفقدان �سيطرتها.
ثم تتبعها فترة �ضعف المملكة ال ّ
على العالم ومن ّ

تجلت-فال�سر الثالث وخلفائه ،بحيث يبد أ�
تبد�أ الفترة الأولى في فترة حكم الملك
ّ
أ�شورية ،والتي ت�ؤ ّدي �إلى احتالل الممالك القريبة .في النهاية
تنظيم ال
إمبراطورية ال ّ
ّ
مرة
ا�ستطاع ه�ؤالء الملوك ال ّ
أ�شوريون توحيد كلّ منطقة ال�شرق الأو�سط القديم ل ّأول ّ
م�ستم ّرة من الغزوات والحروب .في هذه الفترة ت�صبح
في التاريخ من خالل �سل�سلة
ّ
�سيدة العالم.
القوة الوحيدة
�أ�شور ّ
العالمية؛ �إ ّنها هي ّ
ّ

حاليا فقط يهوذا ،ف�إ ّنها فترة عقاب اهلل،
بالن�سبة �إلى �أ�شعيا ،بعد �سقوط ال�سامرةًّ ،
يت�صرف لكي يعاقب
ب�سبب الخطايا المرتكبة� .أ�شور هي الأداة التي من خاللها اهلل
ّ
عدة ،و�إحداها
�شعبه� .أ�شعيا الذي يعي�ش في هذه الفترة يعك�س هذه الفكرة في ن�صو�ص ّ
ن�ص �أ�ش  .19-5 :10في الآيات  7-5نفهم ب� ّأن �أ�شور هي �أداة غ�ضب في يدي
هو ّ
ومتمرد .هذا ال�شعب الذي كان �أمي ًنا
�ضد �شعب دن�س
الرب ،ي�ستطيع �أن ير�سلها وي�أمرها ّ
ّ
ّ
ترك اهلل ،وتد ّن�س مثل المر�أة التي تخون زوجها وتتبع رج ً
ت�ستحق
ال � َآخر ،ولهذا ف�إ ّنها
ّ
المهمة المعطاة لأ�شور هي معاقبة ال�شعب،
ب�أن تعاقب من خالل �شعب غريب� .إذًا
ّ
النبي ي�ضعها في
�سحقه ونهبه .هذه الفكرة ّ
يتم الت�أكيد عليها في �أ�ش  ،10 :36بحيث � ّأن ّ

 (72) R. Borger, Die Inschriften Asarhaddons Kőngs von Assyrien (Graz 1956), 46,
98, 104.
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أ�شوري يف �أ�ش 19-5 :10
فكر يهوه و�إرادته وفكر امللك ال
ّ

الرب؟
فم الملك ال
تقدمت ّ
"لربما ّ
ّ
�ضد هذا البلد لتدميره دون �إرادة ّ
أ�شوري الذي يقولّ :
ودمره".
الرب قال لي :تقدم ّ
ّ
�ضد هذا البلد ّ

الملوكية ،فهو يعتقد ب�أ ّنه �أداة في
أ�شوري ،وفي الكتابات
من وجهة نظر الملك ال
ّ
ّ
أ�شورية .ي�ؤكّ د ب�أ ّنه مر�سل �إلى الحرب ب�أمر من الآلهة لكي يعاقب ال�شعوب
يدي الآلهة ال ّ
أ�شورية ،ووثقوا بقواهم ،ولهذا فهم من وجهة
�ضد ال
تمردت ّ
إمبراطورية ال ّ
ّ
ّ
العدوة التي ّ
أ�شوري يجب
نظره خط�أة .من جهة �أُخرى ،بح�سب �إرادة الآلهة نف�سها ،ف� ّإن الملك ال
ّ
أ�شوري الذي ينتمي �إلى الإله �أ�شور ،ولهذا كان يجب عليه �أن يحتلّ
يو�سع الإقليم ال
ّ
�أن ّ
مهم في بداية
مدن الأعداء و�إلحاقها ب�أر�ض �أ�شور� .إرادة الآلهة "ليبي �إالني" كان لها دور ّ
�ضد �إرادة الآلهة "كي ال ليبي �إالني" ،ف�إ ّنه
خا�صة فيما �إذا حكم هذا الملك ّ
حكم الملكّ ،
أي�ضا بالم�صطلح  bleكما
يتم التعبير عنها � ً
كان يعاقب .في حكمة �أحيقار ،هذه الإرادة ّ
مثال "�إرادة القلب" تعني االنتباه لم�شيئة الآلهة( (  .
قوة مملكة
الفترة الثانية هي المنت�صف الثاني للقرن ال�سابع ق.م ،.عندما تبد�أ ت�ضعف ّ
�أ�شور ،بالن�سبة �إلى �أ�شعيا هي فترة عقاب �أ�شور من قبل يهوه لأ ّنها خانت ر�سالتها وذهبت
أ�شوري لأ ّنه خان
أي�ضا الملك ال
الرب � ً
ّ
�أبعد من الواجب المعهود �إليها� .سوف يعاقب ّ
ّ
النبي
ر�سالته ،و�أ ّنه في قلبه يفكر ب�شكل مختلف عن يهوه .في آ�  11-8وُ 14-13يظهر ّ
أ�شوري من خالل خطابه ،والذي فيه تظهر عنا�صر مختلفة م�شتركة مع
كبرياء الملك ال
ّ
"لربما ر�ؤ�سائي
ن�صو�ص بالد الرافدين .الجملة التي يقولها الملك ال
ّ
أ�شوري في آ� ّ ،8
تجلت-فال�سر ال ّأول في ال�سطر  30حيث
ن�ص
لي�سوا جميعا ملوكً ا؟" ،نجدها � ً
أي�ضا في ّ
ّ
يقول�" :شار كَ ل َملكي"" ،ملوك هم كلّ ر�ؤ�سائي" .في آ�  9كلّ المدن الم�سيطر عليها
نجدها في ن�صو�ص بالد الرافدين.
�شعوبا كثيرةً،
أ�شوري يقول في كبريائه" :كما � ّأن يدي ا�ستطاعت �أن ت�ضرب
الملك ال
ّ
ً
الرب في �آ
أي�ضا �س�أ�ستطيع �أن �أعمل في �أور�شليم"؛ على هذا الكبرياء يجاوب
هكذا � ً
ّ
الرب �ست�ضرب كبرياء الملك
بن�ص �أ�ش  27-24 :14بحيث � ّأن يد ّ
 ،12والذي يرتبط ّ
أي�ضا في
ال
أ�شوري و�ستكمل عملها على كلّ االر�ض .هذا الكبرياء الذي ر�أيناه وجدناه � ً
ّ
 (73) Anet 427-430.
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أ�شوريين يعلنون
ن�صو�ص من بالد الرافدين في الكتابات
الملوكية عندما كان الملوك ال ّ
ّ
أهم
أ�شوري ،ف� ّإن الحرب كانت
إلهي .من وجهة نظر الملك ال
ً
ّ
واحدا من � ّ
الحرب ب�أمر � ّ
أ�شوري الذي يعتبر ر�سول الآلهة ،الذي ي�ستلم الأمر من
الواجبات ال�سامية للملك ال
ّ
الآلهة لكي يبد�أ بحمالت الحروب.
�شرعية فقط �إذا كانت ح�سب م�شيئة الآلهة،
أ�شوري القديم تكون الحرب
في الفكر ال
ّ
ّ
�شرعية
أ�شورية هي
يعبر عنها بالعبارة "انا �سيكير/انا قيبيت" .ال
إمبراطورية ال ّ
ّ
ّ
�إذ كان َّ
كونها نتيجة ل�سل�سلة طويلة من "الحروب
أ�شوري
ال�شرعية"( (  � .أثناء حملة الملك ال
ّ
ّ
حزقيا ،كانت كلّ
�ضد �أور�شليم ،في وقت الملك
�سنحاريب في �سنة  701ق .مّ ،.
ّ
أ�شوريين ،فقط �أور�شليم كانت قد
المنطقة المجاورة خا�ضعة
ومدمرة من قبل الملوك ال ّ
ّ
إمبراطورية الكبيرة
مت بف�ضل الجزية ال�ضخمة التي كان عليها دفعها .الت�صادم بين ال
َ�س ِل ْ
ّ
دائما �أ�شعيا.
في هذه الفترة وعمل اهلل هو واحد من الموا�ضيع
المهمة التي يعود �إليها ً
ّ
ن�ص �أ�ش  19-5 :10والذي يعود �إلى هذه الفترة بالذات ب� ّأن
يظهر
وا�ضحا من خالل ّ
ً
مركز اهتمام يهوه هو �صهيون .لخال�ص �صهيون يجب �سحق �أ�شور "على جبال يهوه".
دائما جديدة هي �أ�سا�س بع�ض
الو�ضع
تتكرر في �أوقات ً
ال�سيا�سي� ،إذًا ،و� ّ
أهم ّيته التي ّ
ّ
الدينية ،والتي ال يتعب �أ�شعيا في �إعالنها .ولهذا ال�سبب
الأقوال ،تو�ضع لخدمة الر�سالة
ّ
�ضد �أ�شور في بع�ض الن�صو�ص .هذا
ف�إ ّنه يمكننا �أن نجد بع�ض الت�أثيرات في الت�أليف ّ
أ�شورية بح�سب �أ�شعيا ،عندما تطيع ذلك الذي
لقوة ال
هو المبد�أ ال
إمبراطورية ال ّ
ّ
أ�سا�سي ّ
ّ
الن�ص هي:
مهمتها� .إذن �صورة �أ�شور التي تظهر في هذا ّ
ير�سلها وي�أمرها لكي تكمل ّ
الحقيقي للعالم ،ومن خالل هذه الأداة
ال�سيد
"�أ�شور هي فقط �أداة بيدي يهوه ،هو ّ
ّ
يمجد ذاته في العالم".
ّ
يتدخل في تاريخ �شعبه ،وفي الوقت نف�سه ّ
في ال�شرق القديم كانت الفكرة ال�سائدة �أثناء القيام بحروب وغزوات هي � ّأن الملك
ين ّفذ �أمر الآلهة الغا�ضبة على ال�شعوب التي �أهملت واجباتها تجاه الآلهة� ،أي كانت
 (74) B. Oded, “The command of the God as a Reason for Going to War in the
Assyrian Royal Inscriptions”, Eph’al, Ah, Assyria …Studies in Assyrian History
and Ancient Near Eastern Historiography presented to Hayim Tadmor (ed. M.
Cocan ) (Jerusalem 1991), 229.
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أ�شوري يف �أ�ش 19-5 :10
فكر يهوه و�إرادته وفكر امللك ال
ّ

�ضد يهوذا،
يبرر حملته ّ
ً
�شعوبا خاطئة .لذلك نجد �سنحاريب ّ
يطبق هذه الفكرة لكي ّ
يدمر المملكة (�أ�ش  .)10 :36وفي
أمرا من يهوه الذي يطلب منه �أن ّ
م�ؤكّ ًدا ب�أ ّنه ا�ستلم � ً
النبي �أ�شور ك�أداة دينونة ،ق�ضيب �أو ع�صا بيدي يهوه .هذا هو
�أ�ش  19-5 :10ي�صف ّ
الالهوت الذي ظهر في وقت �ضعف �إ�سرائيل ،والذي ي�ؤكّ د على � ّأن يهوه �أراد �أن يبعث
اال�شتراعي في 2
أي�ضا في التاريخ
�ضد �شعبه غير الأمين .هذه الفكرة نجدها � ً
الأعداء ّ
ّ
أي�ضا يعلن �إرميا ب� ّأن يهوه عهد ال�سيطرة على العالم �إلى
مل  .19-18في ال�شكل نف�سه � ً
الملك نبوخذن�صر خادمه (�أنظر �إر  .)7-5 :27و�أ�شعيا الثاني يرى في قور�ش ملك
المدعو من قبل يهوه ل�شعبه
الفر�س ،الذي يحتلّ ممالك ميديا ،وليديا وبابل" ،الم�سيح"
ّ
�إ�سرائيل ولكي يرفعه �أمام �شعوب الأر�ض (�أنظر �أ�ش .)3-1 :45

الخاتمة
منذ بداية الألف الثالث ق.م .كان الملوك يعلنون ب�أ ّنهم مر�سلون من قبل الآلهة لكي
أ�شوريين .في الكتاب
ي�ش ّنوا الحرب ،كما في ن�صو�ص الكتابات
الملوكية للملوك ال ّ
ّ
و�سواء ملك
أ�شوري
�سواء الملك ال
المقد�س (العهد القديم) نجد الفكرة نف�سها،
ّ
ّ
ً
ً
�ضد الخاطئين .وكذلك في تاريخ العالم
ل�شن الحرب ّ
ر�سالن من قبل اهلل ّ
هما ُم َ
�إ�سرائيلَ ،
�ضد الإرهاب في بداية الألف الثالث
وتاريخ الكني�سة� ،إلى الفترة المعا�صرة والحرب ّ
إلهية.
الميالدي ،ف� ّإن ر�ؤ�ساء العالم اليوم يعلنون � ً
ّ
إلهي وببركة � ّ
أي�ضا حروبهم ب�أمر � ّ

الحقيقي عن الحرب؟ الآلهة
�إنطالقًا من هذه الفكرة ين�ش أ� ال�س�ؤال :من هو الم�س�ؤول
ّ
ن�ص �أ�ش  19-5 :10ف� ّإن يهوه هو الذي يبعث �أ�شور لكي
�أم اهلل� ،أم الإن�سان؟ بح�سب ّ
أ�شوري
أ�شورية ،ف� ّإن الملك ال
ّ
يعاقب �شعبه الخاطئ .وبح�سب ن�صو�ص بالد الرافدين ال ّ
الكتابية وتلك التي
ر�سل �إلى الحرب ب�أمر من الإله �أ�شور .بمقارنة هاتين الفكرتين،
كان ُي َ
ّ
لقوة �أ�شور� ،إحدى القوى الكبيرة
من بالد الرافدين� ،أردت �أن �أكت�شف المعنى
الديني ّ
ّ
تت�صرف ح�سب م�شيئة
النبي �أ�شعيا ،ال
في العالم القديم .هذه ّ
ّ
القوة الكبيرة ،بح�سب ّ
الحقيقي .في افتخارها
�سيد العالم
�سيدة العالم ب�أخذ مكان ّ
يهوه ،ولك ّنها تريد �أن ت�صبح ّ
ّ
أي�ضا �سي�ستطيع
يدمر ال�شعوب الأخرى و�آ ِلهتها ،هكذا � ً
ّ
تتحدى يهوه لأ ّنه كما ا�ستطاع �أن ّ
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وا�ضعا اهلل في م�ستوى الأ�صنام نف�سها .ولهذا ف� ّإن يهوه
�أن يعمل ب�أور�شليم وبتماثيلها،
ً
يتدخل لكي يعاقب �أ�شور ويخ ّل�ص هو بنف�سه �شعبه بعد �أن يكمل كلّ عمله على
يقرر �أن ّ
ّ
جبل �صهيون و�أور�شليم.
على �ضوء هذا النقا�ش ومن خالل المقارنة التي عملناها مع ن�صو�ص بالد الرافدين
أ�شورية ن�ستطيع �أن نكت�شف كيف ّ
تتكرر في ن�صو�ص من
يفكر �أ�شور .الفكرة التي
ال ّ
ّ
ديني.
أ�شورية ،وفي ن�صو�ص
الكتابات
الملوكية ال ّ
ّ
ّ
كتابية ،هي ب� ّأن الحرب لها معنى ّ
�شرعية �إذا كانت ب�أمر من الآ ِلهة ،ومن جهة
الحرب بح�سب ن�صو�ص بالد الرافدين هي
ّ
المقد�س يمكن الحرب �أن تنجح �إذا كانت بح�سب م�شيئة يهوه.
�أخرى ،في الكتاب
ّ
مهمة لكي يعاقب
الملك ال
ّ
أ�شوري ،بح�سب �أ�شعيا ،هو �أداة بيدي يهوه ،الذي ير�سله في ّ
أ�شوري ،بح�سب ن�صو�ص بالد الرافدين ،هو �أداة
الخاطئين ،وفي الوقت نف�سه الملك ال
ّ
�ضد الأعداء الخاطئين.
إلهيا ويحارب ّ
أمرا � ًّ
بيدي الإله �أ�شور ليكمل � ً

�إذًا تظهر في �أ�شعيا �أ�شور بحالتين :الأولى هي �أداة بها يهوه يريد معاقبة �شعبه الخاطئ،
أي�ضا لأ ّنها خانت ر�سالتها .هذا
تتم معاقبتها هي � ً
ثم بعد �أن تكمل هذا الواجب ّ
ومن ّ
ن�ص �أ�شعيا ،التي هي �أداة
لقوة ال
هو المعنى
أ�شورية �سواء بح�سب ّ
إمبراطورية ال ّ
ّ
الديني ّ
ّ
أ�شورية والتي هي �أداة بيدي الإله
بيدي يهوه� ،سواء بح�سب ن�صو�ص بالد الرافدين ال ّ
تدمير ال�شعوب ،ولكن �أن تعاقبها على خطيئتها،
�أ�شور .لي�ست ر�سالتها من قبل يهوه
َ
وتجعلها تعترف بذنبها وبخطيئتها ،وترجع �إلى �إ َلهها وخالقها ومخ ّل�صها ،يهوه .نفهم
وتعرف
في الختام ب� ّأن يهوه هو ّ
�سيد التاريخ و�إ َله كلّ ال�شعوب ،وعلى �إ�سرائيل �أن تطيعه ّ
ال�شعوب با�سمه.

19-5 :10 أ�شوري يف �أ�ش
فكر يهوه و�إرادته وفكر امللك ال
ّ
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�أ�شعيا 9-1 :11
خر ُج ُغ ٌ
ذع َي َّ�سى"...
�صن ِمن ِج ِ
"و َي ُ
الي�سوعي
الأب �سمري ب�شارة
ّ
التاريخي وا�ضح:
"الم�سيحا ِن ّية"� .إطاره
عتبر ّ
ن�ص �أ�ش  11-1 :1من � َأبرز الن�صو�ص َ
ُي َ
ّ
أ�شوري (قرن 8
حرر �إ�سرائيل ِمن ِنير االحتالل ال
ّ
نحن في َ
زمن ان ِتظار َمجيء ُم َخ ّل�ص ُي ّ
الهوتية:
ديناميكية
ح�سب
ق .م)َ .يت�أ ّلف ال َن�شيد ِمن
خم�سة �أق�سام َتتعاقَب َ
َ
ّ
ّ
أ"-هوية" الم�سيح (�آ  )1؛
�
ّ
ب"-دعوة" الم�سيح (�آ �3-2أ) ؛

ج" -ر�سالة" الم�سيح (3ب  )5-؛
د" -ال�سالم ال�شامل" (�آ  )8-6؛
هـ" -الخلق الجديد" (�آ .)9
تدريجيا ،وننهي بطرح بع�ض الت�سا�ؤالت.
�سنعالج – في �إطار هذه المحا�ضرة –كلّ ق�سم
ًّ

الم�سيح
�أ" -هويّة" َ

َرع ِمن �أُ�صو ِله" (.)1
ذع َي َّ�سىَ ،وي ْنمي ف ٌ
�صن ِمن ِج ِ
َ
خر ُج غُ ٌ
"وي ُ

ركزية:
االفتتاحية َتوازيًا
ت ّتبع ُبنية هذه الآية
ً
كلمة َم ّ
يتمحور َحول َ
متناوبا َ
ّ

خر ُج
وي َ ُ
|
|
|
|
|

�صن
ُغ ٌ
|
|
|
ـرع
فَ ٌ

جذع
مِن
ِ
|
مِن �أُ�صولِه
َوينْمي

ـ�سى
ي َ َّ
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ذع َي َّ�سى"...
خر ُج غُ ٌ
�صن ِمن ِج ِ
�أ�شعيا " :9-1 :11و َي ُ

مرة في الكتاب
� ّإن َ"ي ّ�سى" هو �أبو داود َ
وج ّد َجميع ُملوك يهوذاَ :يرِ د ا�سم َ"ي ّ�سى" ّ 50
الم َ
نتظر �أن يكون َم ِلكاً �إذًا،
ّ
الم�سيح ُ
مرة ب�صفته "�أب لداود" :...على َ
المقد�سِ ،منها ّ 40
"بن َي ّ�سى" !
ومن ُ�ساللة داود ِ
الم�سيح
ب" -دعوة" َ
الر ّب
َ
"وي ِحلُّ ع َليه ُ
روح َّ
روح ِ
كم ِة وال َف ْهم
ُ
الح َ

�شور ِة والق َُّوة
ُ
الم َ
روح َ

ِ
المعرفة وال َتقوى
روح
ُ

الر ّب" (�3-2آ).
ويوحي َله َمخا َف َة َّ

يفت ِتح هذا ِ
الق�سم ويخ ُتمه ِفعالن ُمرتبطان َبعمل الروح"َ :ي ِحلُّ ع َليه" – "يوحي َله".
الملك ب� ّأي َعمل �أو َن�شاط ("حلّ عليه" ؛ "�أوحي له") ،بل هو في حالة
يتميز َ
ال ّ
ا�س ِت�سالم ك ّلي.
داخلي" يتجاوب فيه
إرادي" ،بل "و�ضع
لي�ست الدعوة هنا بمثابة "وظيفة" �أو "عمل � ّ
ّ
ِ
لمواهب الروح.
خا�ص هو":الوالء" و"الخ�ضوع"
الملك مع ِندا ٍء
ّ
َ

ِ
نائي
"مواهب" (ح�سب الترجمة
يتفرع الروح �إلى �سبع
ّ
ّ
ال�سبعينية) – تتو ّزع ب�شكل ُث ّ
ِ
ِ
ِ
ّ
كمة وال َف ْهم" ،روح
الملك ل َي َ
ؤولي َته على �أكمل وجه :روح "الح َ
– و ُت َج ِّهز َ
تولى م�س� ّ
ِ
اني:
�شور ِة والق َُّوة" ،روح
و"مخافة" ّ
بح�سب التقليد ّ
"المعرفة وال َتقوى"َ ،
"الم َ
َ
الربَ .
الرب ّ
 ِذهنيا:
كمة وال َفهم" ُي ّ
جهزان َ
"الح َ
الملك ًّ

ِ
الداخلي في
بح�سب َم�شيئة اهلل ؛ وال َفهم :هو ال َتمييز
كمة :هي
الت�صرف َ
الح َ
الح�سن َ
ّ
ّ
الح ّق.
َ�سبيل َ
إداريا:
�شورة والق ُّوة" ُي ّ
الملك � ًّ
"الم َ
جهزان َ
َ -

�شورة :هي في ُح�سن الإدارة ِ
بالم�شاريع ال�صا ِلحة ؛ والق ُّوة :هي في الطاقة
الم َ
والقيام َ
َ
والزخم اللذين ُي َ�س ّهالن ال َتنفيذ.
َ

الي�سوعي
الأب �سمري ب�شارة
ّ
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روحيا:
الملك
"المعرفة وال َتقوى" ُي ّ
جهزان َ
 ًَّ

والطاعة له ؛ وال َتقوى :هي في ِ
الداخلي والأما َنة هلل
ال�صدق
حبة اهلل
َ
َ
المعرفة :هي في َم ّ
ّ
إلهي وال ِثقة باهلل.
"المخافة" :وهي َ
المواهب َ
 َتخ ُتم هذه َالو َرع ال ّ

أح�س َن ِقيام.
الملك �أن َ
المواهبَ ،ي�ستطيع َ
ني بكلّ هذه َ
يقوم برِ �سال ِته � َ
غَ ٌّ

جِ " -ر�سالة" الم�سيح

"فال َي ْق�ضي ِب َح َ�س ِب ُر� ِؤية َعي َنيه
ل�ض َعفا ِء ِبالب ِّر
بل َي ْق�ضي ِل ُّ
وي�ضرِ ُب الأَر�ض ِبق ِ
َ�ضيب ف َِمه
َ
زام َح ْق َويه
وي ُ
كون الب ِّر ِح َ
َ

وال َي ُ
ماع �أُ ُذ َنيه
حك ُم ِب َح َ�س ِب َ�س ِ
وي ُ
حك ُم ِلبا ِئ�سي الأَر�ض ِباال�س ِتقامة
َ

رير ِب َن َف ِ�س َ�ش َف َتيه.
ميت َ
وي ُ
ُ
ال�ش َ
زام َخ�صرِ ه" (3ب.)5-
والأَما َن ُة ِح َ

ب�شكل
أي�ضا َ
حديات ُي�شير �إليها َ�سبع �أفعال تترا َدف � ً
هاما و َت ِّ
الملك َم ًّ
�ضمن رِ �سالة َ
َت َت ّ
نائي:
ُث ّ

ُ
ُ
تعبر هذه
ال َيق�ضي – ال َيحكم َ //يق�ضي – َيحكم َ //ي�ضرب – ُيميت َ //يكون ّ
الأفعال المت�صاعدة عن "دراما الر�سالة" التي على الملك �أن يواجهها.
َيخ ُتم الفعل "يكون" ِ�سل�سلة هذه الأفعال المتناوبة وي�شير �إلى َعمل الروح المطلق
ال�شف َتين –
"العي َنين – الأذ َنين – ال َفم – ال َن َف�س – َ
الملك بكاملهَ :
الذي يحتلّ "كيان" َ
دل على ِ
الملك الك ّلي ِ
الخ�صر"�" ،سبع ُم�صطلحات" َت ّ
والح ّ�س ّي مع
قوين – َ
َ
الح َ
ان�سجام َ
ّ
َحركة الروح.

بد �أن
ال�ضعفاء
الملك فئة
خا�صة من َ
ال�شعبُ :
وبائ�سي الأر�ض .وال ّ
َت ّ
ّ
خ�ص ر�سالة َ
ّ
�ضد ِ
هم َ�شة َ -معركة ِ
"�ش ّرير الأر�ض" .وعليه �أن
حا�سمة ّ
يخو�ض  -الف ِتداء هذه الفئة ُ
الم َّ
و"حكماً" و"�إبا َدة".
ُيجري
"ق�ضاء" ُ
ً

الملك بطبيعة الحال ،كي ين َت�صر� ،إلى "�أ�سلحة" ...ي�ستعين بها – وهي هنا
َ
ويحتاج َ
ثالثة" :الب ِّر" و"اال�س ِتقامة" و"الأما َنة".

358

ذع َي َّ�سى"...
خر ُج غُ ٌ
�صن ِمن ِج ِ
�أ�شعيا " :9-1 :11و َي ُ

إلهية ؛ واال�س ِتقامة
في الالهوت ّ
الرحمة ال ّ
اني ،الب ِّر هو في ِحفظ الو�صايا وتكري�س َ
الرب ّ
الحكم ِ
حبة
هي ُ
بالمحافظة على َعهد َ
بالفطنة واالعتدال والوداعة ؛ والأما َنة هي ُ
الم ّ
ال�سالم.
وثمرة هذه الحكم
وال َثبات فيهَ .تكون َ
ّ
"البار ُ
نتيجة َ
والم�س َتقيم والأمين"� :إنت�شار َ

"ال�سالم ال�شامل"
د– َ

"في ُ
�سك ُن ِّ
الح َمل
ئب مع َ
الذ ُ
َ
الج ْد ِي
َوير ِب ُ
�ض ال َّن ِم ُر مع َ
ف ِ
وال�ش ُ
الع ُ
معا
ويع ِل ُ
جل ِّ
َ
بل ً
غير َي�سوقُهما
َ
و�صب ٌِّي َ�ص ٌ
والد ُّب َم ًعا
البقر ُة ُّ
َت ْرعى َ
معا
وي ُ
َ
رب�ض �أَوال ُدهما ً
بن كال َّثور
والأَ َ�س ُد َي�أكُ ُل ال ِّت َ
�ضيع على ُحجرِ الأَفْعى
َ
الر ُ
وي َلع ُب َّ
َ
طيم َي َده في ُجحرِ الأرقَم" (.)8-6
َ
وي َ�ض ُع ال َف ُ

الحيوانات ؛ ِ
ال�سليم"
الئحة َت َ
ت�ض ّمن اثني ع�شر َن ً
وعا من َ
َيذكر �أ�شعيا َ
وي�صف "ال َت ُ
عاي�ش َ
مزية" �إلى �أ�سباط �إ�سرائيل
ح�شيةُ .ت�شير هذه
َ
بين َ
الر ّ
القا ِئم َ
الحيوانات الأليفة َ
والو ّ
"الالئحة َ
ويقود هذه
الم�سيح الملكَ .
ال�سالم والأمان ب َف�ضل َمجيء َ
�سي ُع ُّمها َ
االثني ع�شرة التي َ
الخليقة ِ
بن "�آحاز"
َ
"ر�ضيع  -ف ٍ
النبي َ -
زقيا" ُ
ال�س ِلم َّية َ
"ح ّ
بي" :قد يكون – بنظر ّ
َطيم �َ -ص ّ
أ�صبح ِ
بي ،في
الحكم َمع نوايا اال�س ِتقالل ...هل يرمز هذا َ
را�ش ًدا وا�س َتلم ُ
الذي � َ
ال�ص ّ
آدم الجديد" والذي ،ب َت ِ
الحيوانات كُ ِّلهاَ ،يت�س ّلط ب ُلطف على
و�سط الج ّنة� ،إلى "� َ
�سم َيته َ
َجميع � ِ
أ�صفيا ِئه ؟

الجديد
هـ – َ
الخلق َ

�سيئون وال ُي ِ
ف�سدون في كُ ِّل َج َب ِل ق ُْد�سي
"ال ُي
َ
َ
الر ّب
ل َّأن الأر�ض َتم َت ِل ُئ ِمن َمعرِ ف َِة َّ
غم ُر ِ
البحر!" (.)9
الم ُ
كما َت ُ
ياه َ

الي�سوعي
الأب �سمري ب�شارة
ّ
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�سيئون وال يُ ِ
بعد
الخليقة
َ
ف�سدونَ ...ت�ستعيد هنا َ
أ�صلية" حيث ال َمكان َ
ال يُ
َ
"براءتها ال َّ
وال�ش ّر� .إ ّنه َخلق َجديد (الحظ العنا�صر المذكورة :الأر�ض والمياه والبحر)
للخطيئة َ
اليوم َ
ميزه "حالة َجديدة"...لم َ
المعرفة التي
يحظ ِبها الخلق ال ّأول �أال وهي" :نَيل َ
المعرفة"! َ
ُت ّ
ب�سبب َم ِ
الم�سكو َنة ك ّلها(  ...
غمر َ
الم�سيح� ،س َت ُ
ع�ص َيته والتي ،ب َف�ضل َمجيء َ
ُحرِ َم عنها �آدم َ
نطرح في الختام وفي �ضوء ما �سبق ثالث ت�سا�ؤالت:
اليوم ؟
الم
 ّ�سيحي �أن َيكون َ
هوية َ
"ملكاً" :ماذا َيعني هذا َ
ّ

 َدعوة الم�سيحي ِح�سب َم ِ
واهب الروح :هل نرفع هذا التحدي
واحدة :العي�ش َ
ّ
وكيف ؟
 -ما هي العنا�صر "غير الأليفة" التي بحاجة �إلى "تروي�ض" في مجتمعنا اليوم ؟

( 

ال�سالم
بعد ثماين قرون ،هذا اخللق اجلديدُ ،م
ّ
ً
بن َي ّ�سى"َ ،
"ابن داود ُ
�سيد�شن ي�سوع امل�سيح ُ
�ستعيدا َ
التامة" َ
عمدين بروحه.
الفردو�سي املَفقود ،وما ِن ًحا ،ب�سرِ ِّ فدا ِئه" ،املَعرفة ّ
جلميع املُ َّ
ّ
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�آية الع ّمانوئيل

(�أ�ش )17-14 :7

اخلوري نعمة اهلل اخلوري

المقد�س
دكتور في الهوت الكتاب
ّ

طلب اهلل من �أ�شعيا الذهاب لمالقاة �آحاز عند الب ِْركة العليا ُليطمئنه � ّأن الأعداء الذين
( 
نبويين
العمانوئيل �ضمن ق َْو َلين َّ
ُيحا�صرونه �سيف�شلون؛ في هذا ال�سياق ،تظهر �آية ّ
تدخل �أ�شعيا قرب الم ِلك ،وكلّ خبر منهما
ومتكام َلين (ُ )17-1 :7يوردان ّ
ُم َ
توازيين ُ
المعطيات
تاريخية ت�ضعه في �إطاره
قدمة
ت�سبقه ُم ّ
الزمني الذي كُ تب فيه؛ هكذا تظهر ُ
ّ
ّ
المتحالفين"
التاريخية ( )3-1 :7قبل القول
ّ
النبوي ال ّأول الذي يحمل عنوا ًنا" :هزيمة ُ
ّ
النبوي الثاني الذي يحمل
القول
قبل
)13-10
(:7
�شبهها
ي
ما
نجد
مثلما
،)9-4
(:7
ّ
ُ
العمانوئيل" (.)17-14 :7
عنوا ًنا�" :آية ّ
وجهه نحو خيارات تتالءم
ّ
يتدخل �أ�شعيا في ال�سيا�سة التي يجب �أن ينتهجها الم ِلكُ ،
وي ّ
مع وعد اهلل ل�ساللة داود التي �ستحتفظ بعر�ش يهوذا؛ غير � ّأن �آحاز غير الم�ؤمن له خيارات
قريبا،
�أخرى! � ّإن االنقطاع بين الم ِلك واهلل دفع �أ�شعيا �إلى الإعالن عن مجيء ّ
العمانوئيل ً
القدي�س م ّتى حيث تتطابق والدة الطفل
وهكذا ظهر الرجاء
الم�سيحاني الذي و�صل �إلى ّ
ّ
عمانوئيل ،مع الوعود التي �أطلقها �أ�شعيا.
ي�سوعّ ،

عدة :لماذا طلب اهلل من �أ�شعيا �أن ي�صطحب معه اب َنه
تطرح هذه المقطوعة ت�سا�ؤالت ّ
عمانوئيل الموعود
�ش�آر ي�شوب؟ لماذا رف�ض �آحاز الآية المعرو�ضة عليه من اهلل؟ من هو ّ
ومن هي � ّأمه؟ �سنحاول �أن نعطي تو�ضيحات لهذه الت�سا�ؤالت من خالل قراءة ُمتتالية
للمقطوعة التي نعالجها.

( 

العمانوئيل ،رج:
حول �آية ّ

P. Auvray, Isaïe 1-39, Paris, Gabalda, 1972.
J. Vermeylen (dir.), The Book of Isaiah. Le livre d’Isaïe (BETL, 81),
Louvain, 1989.
E. Jacob, Esaïe 1-12, (Coll. Commentaire de l’AT, VIIIa), Labor et Fides,
Genève 1987.

العمانوئيل� ،أ�ش 17-14 :7
�آية ّ
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دبي
� . 1صعوبات تُواجه النقد ال أ ّ

حين نقر أ� َ
النبويين نتفاج�أ بوجود بع�ض الكلمات �أو العبارات التي
هذين القو َلين
ّ
الروائي للمقطوعة ( ،)17-1 :7ف ُتحيلنا بع�ض تلك
المنطقي
ُت�سيء �إلى الت�سل�سل
ّ
ّ
النبوي؛
زمنية ال تعك�س الأجواء التي دفعت �أ�شعيا �إلى �إطالق كالمه
ّ
العبارات �إلى حقبة ّ
المتك ّلم ،وهذه الم�س�ألة
كما � ّأن الحوار مع �آحاز ينتقل �أحيا ًنا من �صيغة الغائب �إلى �صيغة ُ
( 
تزيد الأمور
النبي؟ فلنحاول �أن
ً
تعقيدا ،فال نعلم َمن هو المتحاور مع �آحاز  :اهلل �أم ّ
الن�ص ُمتع ّثرة.
ن�ستعر�ض بطريقة �سريعة تلك ال�صعوبات التي تجعل قراءة ّ

دخن َتين
الم ّ
� . 1أ  .في �آ  ،4يقول �أ�شعيا لآحاز" :ال تخف من َذ َن َب ْي هاتين ال�شعل َتين ُ
دخن َتين الّل َتين
الم ّ
النبي ال�شعل َتين ُ
ّ
بحمو غ�ضب ر�صين و�آرام وابن رمليا"؛ بعد �أن ذكر ّ
كُ
تو�ضيحيين لهما ،في حين � ّأن ثالثة �أ�سماء ِلم ِل َكين
ين
ا�سم
ننتظر
ا
ن
آحاز،
�
دان
هد
ُت ّ
ّ
َ
َّ
هوية ال�شعل َتين!
و�شعب تظهر لتك�شف ّ

النبيّ �" :إن ر�أ�س �آرام دم�شق ،ور�أ�س دم�شق ر�صين – وفي
 . 1ب  .في �آ  9-8يقول ّ
�شعبا – ور�أ�س �إفرائيم ال�سامرة،
ُم ّدة خم�س و�س ّتين �سنة ينك�سر �إفرائيم ح ّتى ال يكون ً
االعترا�ضية تقطع الت�سل�سل
ور�أ�س ال�سامرة ابن رملياهو"؛ نرى بو�ضوح � ّأن الجملة
ّ
ِ
للن�ص!
الني ّ
المنطقي للجملة ،فلو ُحذفت َلوجدنا الترتيب ال ّأو ّ
ّ

الرب فك ّلم �آحاز قائالً"؛ كيف غاب �أ�شعيا عن م�سرح
"ثم عاد ّ
 . 1ج  .تقول �آ ّ :10
ويكمل الحوار مع الم ِلك؟
الأحداث ليظهر ّ
الرب مكانه ُ

الم َ
النبوي
خاطب الجمع "�أنتم" في الكالم
ّ
 . 1د  .في بداية �آ  ،13تظهر �صيغة ُ
النبي �آحاز! ما
(�إ�سمعوا يا بيت داود) ،في حين � ّأن الخطاب في �آ ّ 12-11
يتوجه �إلى ّ
َ
الم َ
تغير الم�ستمعون
خاطب المفرد �إلى
هو �سبب االنتقال من ُ
المخاطب الجمع؟ هل ّ
الم َ
خاطب المفرد من جديد في آ� :17-16
و�أ�ضحينا في �إطار ُمختلف؟ لماذا يظهر ُ
َ
عليك!"...
الرب
أنت ٍ
"� َ
خا�ش م ِل َكيها ...يجلب ّ
( 

رج:

S.A. Irvine, Isaiah, Ahaz, dans the Syro-Ephraimitic Crisis (SBLDissSer, 123), Atlanta,
1990.
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 . 1هـ  .في نهاية �آ  ،17ال ن�ستطيع �أن نفهم �سبب وجود عبارة "�أي م ِلك �أ�شور" التي
ال تتطابق مع ال�سياق الذي تندرج فيه و ُت�سيء �إليه!
المتعددة(  التي �شرحت
ال�شراح تذليل هذه ال�صعوبات ،فظهرت الدرا�سات
ّ
حاول ّ
ن�ص من ن�صو�ص العهد القديم،
المقطوعة التي نعالجها ،ب�شكل لم ي�سبق له مثيل ل ّأي ّ
العمانوئيل تجد امتدا ًدا لها في العهد الجديد� ،ضمن الحوار بين المالك
ّ
خا�صة و� ّأن �آية ّ
ويو�سفّ ،
النبويين ا ّل َ
لذين �أطلقهما
خطيب مريم (مت  .)23-22 :1يبدو � ّأن القو َلين
َّ
التو�ضيحية في �صلب
وم َع ّقد ،كما � ّأن �إدراج الإ�ضافات
خ�ضعا لتاريخ
�أ�شعيا
َ
تدويني طويل ُ
ّ
ّ
النية ،لذلك ظهرت بع�ض الزيادات
النبي ال ّأو ّ
الحوار بين �أ�شعيا و�آحاز لم ُي�سئ �إلى �أقوال ّ
التي �أُ ِ
أ�شعيائي غير ُمتالئمة مع ال�سياق الذي �أُدرِ َجت فيه.
الن�ص ال
قحمت الحقًا في ّ
ّ
المتحالفين
 . 2القول
ّ
النبوي ال ّأول :هزيمة ُ

التاريخية التي دفعته �إلى لقاء �آحاز عند طرف قناة البركة العليا
عر�ض �أ�شعيا الظروف
ّ
المتحالفين (.)9-4 :7
(ُ ،)3-1 :7ث ّم �أطلق قوله
ّ
النبوي ال ّأول حول هزيمة ُ
النبوي ()3-1 :7
� . 2أ  .الظروف ال�سيا�سيّة المتزامنة مع القول
ّ

النبي � ّأن اللقاء بين �أ�شعيا و�آحاز حدث حين �صعد ر�صين م ِلك دم�شق ،وفاقح
ُي�ؤكّ د ّ
التاريخية رافقت الحرب
م ِلك ال�سامرة �إلى �أور�شليم لمحاربتها؛ هذه الأحداث
ّ
ال�سورية-الإفرائيمية(  التي ُت ّ
التاريخي الذي دفع �أ�شعيا �إلى �إعالن
إطار
ّ
�شكل �أحدا ُثها ال َ
ّ
ّ
العمانوئيل عام  .734ما هي �أ�سباب هذه الحرب ،وكيف تتابعت ف�صولها؟
نبوءته حول ّ
( 
وري عام  ،745فتر�أّ�س مجموعة ملوك
فال�سر الثالث على العر�ش ال ّأ�ش ّ
جل�س تغلت ّ
( 

تطرقت �إىل �رشح املقطوعة التي نعاجلها ،يف:
نرى الئحة ُم ّ
ف�صلة بالدرا�سات النقد ّية التي ّ

( 

للمزيد من املعلومات حول هذه احلرب ،رج:

( 

حول حملة تغلت فال�سرّ الثالث بني العا َمني  734و ،732رج:

J. Coppens, Le Messianisme royal, Paris 1968, p. 69.

J.M. Asurmendi, La guerra siro-efraimita. Historia y profetas, ValenceJérusalem, 1982.

P. Dubrovsky, “Tiglath-Pileser III’s Campaigns in 734-732 BC : Historical
Background of Isa 7 ; 2 Kgs 15–16 and 2 Chr 28–28”, Bib 87 (2006) 173-170.
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لهم طموحات بتو�سيع مملكة ّ
كبيرا لجيرانها .تحتلّ مملك َتا يهوذا
�شكلت
ً
تهديدا ً
ا�ستراتيجيا ي�سمح ل ّأ�شور
جغرافيا
موقعا
النبوي)
و�إ�سرائيل (�إفرائيم(  بح�سب القول
ّ
ً
ًّ
ًّ
التقدم نحو م�صر التي تملك
بالو�صول �إلى البحر الأبي�ض
المتو�سط ،وهذا ُي�ساعد على ّ
ّ
ع�سكرية كبيرةّ .
ع�سكرية �أولى و�صلت �إلى
فال�سر الثالث عام  738حملة
قوة
ّ
ّ
نظم تغلت ّ
ّ
ثم خ�ضعت مملكة �إ�سرائيل ،فدفع
�سوريا (بالد �آرام) التي لم تقاوم الزحف ال ّأ�ش ّ
وريّ ،
غني خم�سين
مالية قيمتها �ألف وزنة من ّ
م ِلكها مناحيم فدية ّ
الف�ضة ،وقد فر�ض على كلّ ّ
ف�ضة وهكذا �أنقذ مملكته واحتفظ بعر�شه ( 2مل .)20 :15
قطعة ّ
َ
بالمملك َتينّ ،
�ضد الم ِلك
بعد فترة وجيزة من الهزيمة التي لحقت
�شكل َتا تحال ًفا ّ
( 
وري بغية التخ ّل�ص من نير العبوديّة ،وقاد ر�صين ملك دم�شق هذا التحالف �إلى
ال ّأ�ش ّ
المجاورة .يبدو � ّأن
جانب فاقَح الملك الجديد على ال�سامرة وبع�ض الممالك ال�صغيرة ُ
لكن الموت فاج�أه عام ،735
يوتام ،والد �آحاز ،رف�ض االن�ضمام �إلى هذا التحالفّ ،
فظن ر�صين وفاقح � ّأن تغيير الم ِلك �سيكون منا�سبة
فجل�س ابنه �آحاز على عر�ش
ّ
اليهوديةّ ،
( 
علما �أ ّنهما يخافان ا�ستحداث جبهة في جنوب
الن�ضمام مملكة يهوذا �إلى تحالفهما ً ،
وريين �شماالً .رف�ض �آحاز بدوره
يهتمان بمواجهة ال ّأ�ش ّ
مملكة ال�سامرة ،في حين �أ ّنهما ّ
لكن ا�سم قبيلة �إفرائيم يظهر هنا لأ ّنها كانت
املعنية بهذه احلربّ ،
(  	�إنّ مملكة �شمال �إ�رسائيل هي ّ
الأقوى بني قبائل �إ�رسائيل الع�رش وهي كانت تمُ ّثلهم.
رج:
( 
( 

N. Na'aman, “Rezin of Damascus and the Land of Gilead”, ZDPV 111
(1995) 105-117 .

ماذا حدث بعد حتالف َ
�ضد مملكة اليهوديّة؟ هل قاومهم �آحاز و�أبعدهم
ملكي دم�شق وال�سامرة ّ
ُمنهزمني عن مملكته؟ هل تراجع امل ِلكان املُتحالفان �إثر احلملة الع�سكر ّية الوا�سعة التي قام بها امل ِلك
فانق�ض
وري؟ يقول امل� ّؤرخون �إنّ تغلت فال�سرّ الثالث قام �آنذاك بحملته الع�سكر ّية الثانية،
ّ
ال ّأ�ش ّ
توجه �إىل ،مملكة ال�شمال التي حتا�شت
على
ثمّ ،
الفل�سطينيني وترك يف �أر�ضهم قاعدة ع�سكر ّية ّ
ّ
وري
حدوث دمار �شامل ،فاغتيل م ِلكها فاقح على يد هو�شع بن �إيال الذي خ�ضع للم ِلك ال ّأ�ش ّ
ودفع جزية كبرية لتغلت فال�سرّ الثالث متفاد ًّيا اختفاء مملكته التي �صمدت حواىل ع�رش �سنوات
توجه تغلت فال�سرّ الثالث �إىل دم�شق وحا�رصها ،لك ّنها
قبل �سقوطها
نهائيا عام  .722بعدها ّ
ًّ
ثم �سقطت عام  732وخ�رست ا�ستقاللها منذ ذلك الوقت؛
قاومت احل�صار ثالث �سنواتّ ،
هكذا جنت �أور�شليم من اخلطر املُحدق بها.
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اليهودية لتغيير م ِلكها وا�ستبداله بم ِلك ُمت�آلف
فقر َرا اقتحام مملكة
ّ
التعاون معهماّ ،
( 
معهما ،وهو ابن َطبائيل .
فاج أ�
ارتعب �آحاز الذّ ي ر�أى ُم�ستقبل �ساللته
الملكية ينهار (� 2أخ  ،)6 :28و َت َ
ّ
أدوميين الذين ا�ستولوا على جنوب مملكته انطالقًا من مدينة �إيالت ( 2مل
بهجوم ال ّ
الفل�سطينيون في النجب وا�ستولوا على مدن
6 :16؛ � 2أخ )17 :28؛ كذلك انت�شر
ّ
عدة� .صعد الم ِلك �آحاز �إلى البركة العليا خارج �أور�شليم ُلي�شرف على �صيانة قناة المياه،
ّ
�إ�ستعدا ًدا للح�صار الذي �سيفر�ضه َ
الرب �أ�شعيا با ّلذهاب �إلى
ملكا دم�شق وال�سامرة ،ف�أمر ّ
مالقاته هناك.

 .2ب � .ش�آر ي َ ُ�شوب (�آ )3

( ( 
"بقية �ستعود"� ،إلى قناة
ا�سما ًّ
�إ�صطحب �أ�شعيا ابنه ِ�ش�آر َي ُ�شوب الذي يحمل ً
رمزياّ ،
البركة العليا؛ ما هو دور ِ�ش�آر َي ُ�شوب في اللقاء مع �آحاز؟

قدم
 . 2ب ُ . 1 .تخبرنا الكتب
التاريخية ( 2مل 3 :16؛ � 2أخ ّ � )3 :28أن �آحاز ّ
ّ
ابنه ذبيحة للآلهة حين �أحرقه بالنار ،وهذه الت�ضحية تك�شف عن �إيمان �آحاز بعادات
وثنية ،لهذا قام الم ِلك بت�ضحية بائ�سة وغير ُمجدية في �سبيل �إنقاذ عر�شه .في هذه الحالة،
ّ
ِ
الرمزي �أ ّنه ،في ال ّأيام ال�صعبةُ ،توجد و�سيلة �أخرى تختلف عن
وب
�ش
ي
آر
�
�ش
وجود
يعني
َُ
ّ
كونية (زالزل) �أو
"البقية الباقية" �إعال ًنا عن كارثة
يت�ضمن مو�ضوع
الت�ضحية بالأبناء؛
ّ
ّ
ّ
دائما في الأفق الوعد ب�إعطاء حياة جديدة؛ هكذا نجد
ّ
ب�شرية (حروب) ،ولكن يلوح ً
خفيا يق�ضي بالت�أثير على الم ِلك ومنعه من الت�ضحية بابنه ذبيحة للآلهة كما فعل
ً
دافعا ًّ
للن�ص.
�سابقًا .هذه
الفر�ضية ُممكنة ،ولك ّننا ال نجد ً
المبا�شر ّ
�سندا لها في الإطار ُ
ّ

ا�سم
توجه �آخر في �شرح المعنى
ّ
 . 2ب  . 2 .هناك ّ
الرمزي البن �أ�شعيا :ربما ُيذكِّ ر ُ

( 

عدة ُمقترَ حة؛ حول هذه امل�سالة ،رج:
ُهو ّية هذا ال�شخ�ص لي�ست وا�ضحة ،وهناك حلول ّ

J.A. Dearman, “The Son of Tabeel (Isaiah 7.6)”, dans S.B. Reid (dir.),
Prophets and Paradigms. FS G.M. Tucker (JSOTS 229), Sheffield, 1996,
pp. 33-47.

ا�سما رمز ًّيا.
( (  	ال نعرف عن هذا
ال�صبي �شي ًئا �سوى �أ ّنه يحمل ً
ّ
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ؤو�سا منه،
ال�صبي
ّ
تمر فيه المملكة لي�س مي� ً
الرمزي �آحا َز الم ِلك � ّأن الواقع الحرِ ج الذي ّ
ّ
البقية في الأ�صل
بقية باقية ت�ستطيع التوبة والعودة �إليهُ .ت�شير ّ
فاهلل ي�ستطيع �أن ُيحافظ على ّ
�إلى ق ّلة من ال�شعب نجت من كارثة �أو من حرب .دعا �أ�شعيا ابنه بهذا اال�سم لأ ّنه ،مثل
بدنو يوم يهوه( (   ،يوم الق�ضاء الذي لن يترك �إ ّال
عامو�س ( ،)20-18 :5كان ي�ؤمن ّ
بقية �ضئيلة �ستكون ال�ضمانة لم�ستقبل ُم�شرق وهكذا يكون �أ�شعيا وابنه �آية ب� ّأن وعود اهلل
ّ
ّ
تو�سع �أ�شعيا الحقًا ( )23-20 :10في تطبيق
وقد
ال�شعب،
من
ؤمنة
�
م
ة
ل
ق
مع
ق
ق
�ستتح
ّ
ّ
بقية �ضئيلة ح ّتى ولو كان كَ َرمل البحر.
هذا المعنى
ّ
الرمزي على �إ�سرائيل الذي �ستبقى منه ّ
مركزيا في
مو�ضوعا
البقية الباقية �أو التائبة �ست�صبح
هذا االقتراح ُممكن،
ً
ًّ
ّ
ولكن فكرة ّ
تعليم �أ�شعيا الالحق وفي الكتابات التي رافقت الجالء؛ ولكن� ،ساعة لقاء �أ�شعيا مع �آحاز،
أهم ّية غير ملحوظة.
كانت هذه الم�س�ألة ذات � ّ

الرمزية الكامنة في ا�سم ابن �أ�شعيا ،نقول � ّإن
تعددت االقتراحات التي ت�شرح
مهما ّ
ّ
رمزي وا�ضح� :ستحلّ م�صيبة
وجود �ش�آر ي�شوب قرب والده �أثناء اللقاء مع �آحاز له معنى
ّ
وا�ستمر في طلب الحماية
بالرب،
كبيرة لن ينجو منها �سوى القليلين �إذا رف�ض �آحاز الثقة
ّ
ّ
أ�شوريين.
من ال ّ
 . 2ج  .حقل ُمنظّف الثياب

( ( 

يتم اللقاء بين �آحاز و�أ�شعيا في �آخر قناة الب ِْركَ ة العليا( (   ،في الطريق الم�ؤ ّدي
يجب �أن ّ
�إلى حقل ُم ّ
نظف الثياب وهذه �إ�شارة �إلى �صناعة مح ّل ّية يلزمها الكثير من الماءّ � .إن تحديد
الجغرافي:
المكان الذي التقى فيه �آحاز و�أ�شعيا يطرح بع�ض ال�صعوبات على الم�ستوى
ّ
( (  رج:

G. Von Rad, “The Origin of the Concept of the Day of Yahweh”, JSS
4(1959) 97-108.

( (  للمزيد من املعلومات حول حقل ُم ّ
نظف الثياب ،رج:

S. Simons, Jerusalem in the OT, Leiden 1952, p. 334-337; L. H. Vincent
et A. Steve, Jérusalem de l’AT, Paris, 1956, p. 289-295; G. Brunet, « Le
terrain aux Fouloux », RB 71 (1964) 230-230.

أ�شوري باهلل
النبي بامل ِلك يف نف�س املكان ،بعد ع�رش �سنوات ،حيث �سيهز�أ راب �شاكمي ال
ّ
( (  �سيلتقي ّ
و�شعبه ( 2 = 2 :36مل .)17 :18
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 .2ج  . 1 .هل تقع قناة البركة العليا في �شمال المدينة ،كما اقترح (�سايمونز) ؟ هذه
إ�صطناعي
جرد خزان �
ّ
الفر�ضية غير ُممكنة ل ّأن الب ِْركَ ة التي كانت موجودة هناك هي ُم ّ
ّ
للماء.
 . 2ج  . 2 .هل يقع مكان اللقاء في جنوب غرب المدينة حيث تتواجد مياه �أور�شليم
و ِب ْركَ ة جيحون وعين ِ
الفوقاني ،كان كناية عن
الخزان
روجل؟ الموقع ممكن؛ هذا
ّ
ّ
( ( 
نظم المياه التي تنبع من عين جيحون ،وهو ُي ّ
حو�ض ُي ّ
تمر
�شكل نقطة انطالق لقناة
ّ
الملكية الواقعة خارج الأ�سوار .لكن ،في
لري الحدائق
قرب ُمنحدر اله�ضبة ،و ُت�س َت َ
خدم ّ
ّ
الخزان
نفعا ،لذلك �أكمل �آحاز القناة و�أو�صلها �إلى ّ
حالة الح�صار ،هذه المياه ال ُتجدي ً
ال�سفلي (�أ�ش .)9 :22
ّ

والنبي ،كان الم ِلك ُيراقب الأعمال
ن�ستطيع �أن نفتر�ض �أ ّنه� ،أثناء اللقاء بين �آحاز
ّ
لحة التي تق�ضي بنقل المياه من خارج الأ�سوار �إلى داخلها ،وذلك باالعتماد على
الم ّ
ُ
بدائية اقت�ضاها �آنذاك الح�صار.
و�سائل ّ
 . 2د � .سقوط �آرام و�إفرائيم (�آ )9-4

تمر مملكة يهوذا في ظروف ع�صيبة؛ فالأعداء ُيحيطون( (  بها من كلّ جانب� :آرام
ّ
�سببه جيران �آحاز،
والفل�سطينيون
ونيون
ً
جنوبا؛ هذا التهديد الذي ّ
ّ
و�إفرائيم �شماالً ،ال ّأم ّ
ن�ص
دفع هذا الأخير �إلى اال�ستغاثة بالم ِلك ال ّأ�ش ّ
وري؛ نجد في كتاب الملوك الثاني ّ
طالبا منه العون وقائالً�" :أنا عبدك
الر�سالة التي �أر�سلها �آحاز �إلى تغلت ّ
فال�سر الثالث ً
حزقيا قناة يف ال�صخر لإدخال املاء �إىل
( (  يقع نبع جيحون ( 1مل  )33 :1خارج �أور�شليم؛ حفال
ّ
بركة �شيلوح (يو 7 :9؛ �أ�ش 11 :22؛ �سي  )17 :48الواقعة داخل الأ�سوار .ح ّلت هذه القناة
اجلديدة ّ
ال�رشقي جلبل �صهيون
حمل القناة القدمية التي كانت جتري يف الهواء الطلق على املنحدر
ّ
حيث كانت املياه تنتقل �إىل بركة ّ
يقل ارتفاعها عن بركة �شيلوح .ب�سبب احل�صار ،و�صل �آحاز
ُ�سمى عادة" :الربكة احلمراء" الواقعة يف املنفذ
املياه من الربكة
الفوقانية �إىل الربكة ال�سفلى التي ت َّ
ّ
الذي يقود �إىل ه�ضبة تريوبِيون.
تحُ
تاريخية �شبيهة بواقع يهوذا التي يطها اجليو�ش من ّ
كل
( (  املزمور  118ي�ضعنا يف �أجواء حقبة
ّ
بالرب خري من االتّكال على ال ُعظماء (�آ )9؛ "�أحاطت بي جميع الأمم ،با�سم
�صوب؛ "االعت�صام
ّ
الرب �أُ ّ
قطعها" (�آ .)10
ّ
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علي" ( 2مل
وابنك� ،إ�صعد وخ ّل�صني من يد م ِلك �آرام ومن يد م ِلك �إ�سرائيل
َ
القائمين ّ
.)9-7 :16
 . 2د  . 1 .دعوة �إلى الحذر (�آ )4
قال �أ�شعيا لآحاز�" :إحترز واهد�أ .ال تخف وال ي�ضعف قلبك من �أجل َذ َن َبي ها َتين
يتوخى �آحاز الحذر فال يرمي نف�سه في مغامرة
ُ
الم ّ
دخن َتين" (�آ )4؛ يجب �أن َّ
ال�شعل َتين ُ
الروية؛ لن ينجح ُم ّ
وجه
ت�سرعة تفتقد �إلى
�سيد الموقف ُ
وي ّ
ّ
خطط �آرام ل ّأن يهوه هو ّ
ُم ّ
النبي الم ِلك �إلى عدم الخوف ل ّأن ر�صين وفاقح هما " َذ َنبان
�أحداث التاريخ .يدعو ّ
العدو �ضعيف ال ُي ّ
خطرا ،بل هي تق�صد
�شكل
مدخنان" (�آ  ،)4وهذه العبارة ال تعني � ّأن
ّ
ّ
ً
إلهية �ستكون �أقوى بكثير.
القول � ّإن الحماية ال ّ
 . 2د  . 2 .محاولة فا�شلة لتغيير الم ِلك (�آ �9-5أ)

ُيريد َ
الداودية
يخلعا �آحاز عن عر�ش يهوذا ،و�إنهاء ال�ساللة
ملكا �آرام و�إفرائيم �أن
ّ
َ
فر�ض ابن َطبائيل( (   ،وهو م ِلك جديد ُمتحالف مع �سيا�ستهما في �أور�شليم؛
من خالل ِ
يهودية نافذة
هل ينتمي ابن َطبائيل (ا�سمه يعني" :ابن غير النافع ل ّأي �شيء") �إلى عائلة
ّ
ونيين تربطهم باليهود
ومناه�ضة ل�سيا�سة �آحاز؟ هل هو �أمير
عموني؟ نحن نعلم � ّأن ّ
العم ّ
ّ
ونية ( 1مل ُ .)21 :14ر ّبما
رابطة القربى؛ فقد كانت والدة رحبعام بن �سليمان ّ
عم ّ
كان ابن َطبائيل من مدينة �صور؛ فقد وجد العلماء( (   ،على م�س ّلة تروي �أخبار تغلت
المدعو "طبائيل بن حيرام" ،وله ولد
فال�سر الثالث ،وتعود للعام 737؛ ا�سم م ِلك �صور
ّ
ّ
وريون عن عر�شه .ولكن ،لكي يتطابق هذا االفترا�ض مع
ُيدعى حيرام ،وقد �أنزله ال ّأ�ش ّ
أ�شعيائيُ ،يف َت َر�ض ان�ضمام �صور �إلى التحالف المناه�ض
الن�ص ال
ابن َطبائيل الذي يذكره ّ
ّ
وريين ،ونحن ال نملك معلومات وافية حول هذه الم�س�ألة.
لل ّأ�ش ّ

الرب :ال تقوم ال تكون .ل ّأن ر�أ�س �آرام دم�شق ور�أ�س دم�شق ر�صين ...ور�أ�س
"يقول ّ
�إفرائيم ال�سامرة ،ور�أ�س ال�سامرة ابن رمليا" ( آ� �9-7أ).
يهتم �أ�شعيا ب�إيراد ا�سم هذا امل ِلك البديل ،بل يكتفي بِذكر ا�سم والده فقط.
( (  	ال ّ
( (  حول هذه امل�س�ألة ،رج.E. Jacob, op. cit., p. 113 :
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ولكن ه�ؤالء ال
يريد �أ�شعيا الت�أكيد � ّأن الممالك التي يخاف منها �آحاز يحكمها ب�شر،
ّ
ي�ستطيعون �أن يقاوموا ُم ّ
أذنابا "ذَنيبوت" (�آ
�سي�ضحون � ً
خطط اهلل؛ فالذين يكونون ر� ً
ؤو�سا ُ
المنطقي في (�آ  )9-8يفتقد �إلى التما�سك :ي�ؤكّ د �أ�شعيا � ّأن ر�أ�س
 .)4يبدو � ّأن الت�سل�سل
ّ
لكن الجملة الأخيرة من كالم �أ�شعيا
دم�شق هو ر�صين ،ور�أ�س ال�سامرة هو ابن رملياهوّ ،
فتر�ض �أن يتتابع التحليل ب�إ�ضافة ما يلي" :ر�أ�س �أور�شليم هو بيت داود"
هي غائبة فمن ُ
الم َ
�أو "ر�أ�س �أور�شليم هو يهوه" .ح ّتى ولو غابت هذه الجملة ،ف� ّإن ُم�ستمعي �أ�شعيا يفهمون
النبي:
المق�صود من كالمه؛ الإيمان هنا هو و�سيلة �ساخرة للتعبير ّ
عما يجول في فكر ّ
يهوه هو ر�أ�س �أور�شليم التي تحكمها �ساللة يهوذا ،وهذه الأخيرة �ستبقى على العر�ش
�إلى الأبد.
قحمة :هزيمة �إفرائيم (�آ  8ب)
الم َ
 . 2د  . 3 .الحا�شية ُ

مدة خم�س و�س ّتين �سنة ،ينك�سر �إفرائيم ح ّتى ال يكون
ن�ستغرب وجود العبارة" :في ّ
تاريخية ُمختلفة� .إذا
الن�ص الذي تقطعه ل ُتحيلنا �إلى ظروف
�شعبا" (�آ 8ب) في �سياق ّ
ً
ّ
يتنب�أ حوالى العام  734يق�صد
الذي
أ�شعيا
�
إن
�
ف
،
الحرفي
معناها
في
الجملة
هذه
أنا
قر�
ّ
ّ
ّ
عاما؛ هذه العبارة ت�ضعنا في �أجواء �أحداث
بكالمه � ّأن مملكة �إفرائيم �ستتال�شى بعد ً 65
أ�شارحدون الح�صار على ال�سامرة؛ ُيخبرنا كتاب عزرا (عز :4
عام  670حين فر�ض �
ّ
وا�ستقرت في ُمدن
وري ،جاءت �شعوب من بالده
� )2أ ّنه� ،أثناء ُحكم ذاك الم ِلك ال ّأ�ش ّ
ّ
مملكة ال�شمال بعد �أن ُ�سبي �أهلها �إلى � ّأ�شور ( 2مل  .)24 :17ي�ؤكّ د �أ�شعيا � ّأن التحالف
المحدق بها.
ال�سوري ال
ّ
إفرائيمي �سي�سقط ،في حين � ّأن مملكة يهوذا �ستنجو من الخطر ُ
ّ
� ّإن المواعيد التي قطعها اهلل مع داود و�ساللته تبقى ثابتة مهما كانت طبيعة الأحداث
تبدلة.
الم ّ
ال�سيا�سية ُ
ّ
 . 2د �" . 4 .إن لم ت�ؤمنوا لن تثبتوا" (�آ 9ب)

يريد �أ�شعيا الت�أكيد � ّأن الإيمان يرتكز على حقيقة معروفة �أمامنا ،وال ُيمكننا التغا�ضي
وري ،ولك ّنه يفتقد �إلى الإيمان
عنها .كان موقف �آحاز
منطقيا حين ا�ستغاث بالم ِلك ال ّأ�ش ّ
ًّ
المحدق بها .يجب �أن يختبر �آحاز معنى
بقدرة يهوه على �إنقاذ مملكته من التهديد ُ
ولكن هذه المملكة �س ُت�ضحي
أر�ضية :هو يطلب النجدة من � ّأ�شور،
ّ
البحث عن م�ساعدة � ّ
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التحرر من ا�ستعبادهاّ � .أما �أ�شعيا فله نظرة
العدو الأكبر ل�شعب اهلل الذي �سي�سعى �إلى
ّ
نبوي يرتكز على الإيمان� :إذا غاب الإيمان
ُمختلفة
وواقعية ،وهو يرى الأحداث في ُبعد ّ
ّ
النبي ُم ّ
الخال�صي ،وهو ي�ؤمن � ّأن تاريخ
خطط اهلل
ّ
لن تكون هناك ا�ستمراريّة .يعرف ّ
�شعب اهلل يرتكز على ثوابت :االبتعاد عن اهلل يعني الزوال ،في حين � ّأن الإيمان به ُيعطينا
تعار�ضا بين ال�سيا�سة التي يمار�سها الم ِلك وبين
�ضمانة للحياة .بين �آحاز و�أ�شعيا ،ال نجد
ً
النبي ،بل بين �سيا�سة ترتكز على الإيمان (وهذا هو موقف
الإيمان الذي
ّ
يتم�سك به ّ
�أ�شعيا) وبين �سيا�سة تتجاهله (كما هي الحال مع �آحاز).
العمانوئيل
 . 3القول
ّ
النبوي الثاني� :آية ّ

الع�سكري مع الم ِلك
النبي في �إقناع �آحاز الملك بالعدول عن تحالفه
ّ
ف�شلت محاولة ّ
إ�ضافيا م�ؤكّ ًدا ح�ضور اهلل مع �شعبه في ال ّأيام الع�صيبة
وري؛ يبذل الآن �أ�شعيا
ً
ال ّأ�ش ّ
جهدا � ًّ
ح�ضرنا لنفهم الأ�سباب
يمر بهاُ .يورد �أ�شعيا الحوار بين اهلل و�آحاز (ُ ،)13-10 :7في ّ
التي ّ
العمانوئيل (. )17-14 :7
التي دفعته �إلى �إطالق القول
ّ
النبوي حول ّ
الروائي ()13-10 :7
� . 3أ  .الإطار
ّ

تغير مكان اللقاء ،ون�ستطيع �أن نفتر�ض �أ ّننا في
يبد�أ في �آ  10قول ّ
نبوي جديد؛ فقد ّ
حا�ضرا ،غير � ّأن
الفوقاني للمياه .ال يبدو �ش�آر َي�شوب
الخزان
كي ً
بعيدا عن ّ
ً
ّ
الق�صر الم َل ّ
جدا ل ّأن �آحاز لم ي�أخذ الوقت الكافي
الزمنية التي تف�صل
الفترة
الخبرين هي ق�صيرة ًّ
ّ
َ
أ�شوريين والبعيدة عن اهلل ،كما اقترح �أ�شعيا عليه
المتحالفة مع ال ّ
للتفكير بتغيير �سيا�سته ُ
النبوي ال ّأول.
في القول
ّ
المتكلّم �أم �أ�شعيا؟ (�آ )10
� . 3أ ّ . 1 .
الرب ُ

الرب فك ّلم �آحاز قائالً�( "...آ )10؛ هل جرى
تبد�أ المقطوعة كما يلي" :عاد
ّ
النبي؟ يبدو � ّأن �أ�شعيا هو الذي يتك ّلم ،كما ُت�شير بع�ض
الحوار بين يهوه و�آحاز في غياب ّ
الن�ص:
خ�صو�صيات ّ
ّ

الرب �إلهك" (�آ )11؛ لو
الرب لآحاز�" :أطلب لنف�سك �آية من ّ
� .3أ � . 1 .أ  .يقول ّ
المتك ّلم:
المتك ّلم ،لكان من المفرو�ض �أن ي�ستعمل �صيغة ال�شخ�ص ال ّأول ُ
كان اهلل هو ُ
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"�أطلب لنف�سك �آي ًة مني".
ُ
الرب" في �صيغة الغائب بد ًال من
جرب ّ
� .3أ  . 1 .ب  .يقول �آحاز في �آ " :12ال �أ ّ
ُ
الم َ
الرب" وهذا يعني � ّأن اهلل غائب عن الحوار.
جربك � ّأيها ّ
�صيغة ُ
حاطب" :ال �أ ّ

المتك ّلم
� .3أ  . 1 .ج ّ � .إن عبارةُ " :تزعجون �إلهي" (�آ  )13تجعلنا نفهم � ّأن �أ�شعيا هو ُ
من دون � ّأي �شك.
الن�ص فقر�أوا (�آ  )10كما يلي" :عاد �أ�شعيا فك ّلم �آحاز
�صححوا ّ
حاول البع�ض �أن ُي ّ
أويلية.
قائال ،"...غير � ّأن هذا الت�صحيح هو
اعتباطي وال يرتكز على �أ�س�س ت� ّ
ّ

وجه كالمه مبا�شرة �إلى
� ّإن ظهور اهلل في الحوار مع �آحاز ال يدفعنا �إلى الإعتقاد �أ ّنه ّ
بالنبي؛ نقر�أ في (" :)3 :7قال اهلل
الم ِلك فاهلل ال يملك ل�سا ًنا يتك ّلم به لذلك ي�ستعين
ّ
دائما دور
لأ�شعيا" ،ون�ستطيع هنا �أن ن�ستعيد طريقة الحوار نف�سها ل ّأن �أ�شعيا ي�أخذ ً
الو�سيط فهو يقوم مقام اهلل.
� . 3أ � . 2 .آية مرفو�ضة (�آ )12-11

ي�ستطيع �آحاز �أن ي�س�أل �آية م�أخوذة من الأعماق �أو من الأعالي (�آ )11؛ ُر ّبما تعني
هذه الجملة الغام�ضة � ّأن �آحاز ُيمكنه �أن يطلب � ّأي نوع من الآيات ،ح ّتى ولو كانت
تتفوق على
اعتيادية؛
غير
ّ
ّ
النبي ،وهي ّ
ولكن �آية ّ
العمانوئيل غير الم�ألوفة تجول في ر�أ�س ّ
غيرها من الآيات التي ُيمكن �أن يطلبها الم ِلك.

الرب" (�آ .)12
أجرب ّ
النبي قائالً" :ال �أطلب وال � ّ
رف�ض �آحاز الآية التي اقترحها عليه ّ
تقي
تهرب �آحاز ُم ّد ً
ّ
النبيُ ،فيوهمه �أ ّنه رجل ّ
عيا �أ ّنه ُمتديّن وهو بذلك ُيحاول �أن يخدع ّ
ُ
وجه
مو�سى
إن
�
الخروج
كتاب
يقول
وبالفعل
�سة؛
قد
الم
تب
الك
ويعرف
اهلل
أمام
�
يقف
ّ
ُ ّ
ّ
إ�سرائيليين الذين طلبوا الماء في ال�صحراء قائ ً
جربون اهلل" (خر
اللوم �إلى ال
ّ
ال لهم" :لماذا ُت ّ
( ( 
2 :17؛ رج تث  . )16 :6هل ُيريد �آحاز الت�أكيد �أ ّنه يمتنع عن تجربة اهلل لأ ّنه م�ؤمن
الت�شبه بالآباء في ال�صحراء؟ هذه الطريقة في التحليل غير ممكنة ل ّأن �آحاز ال
ال ُيريد
ّ
يملك الإيمان الذي ُيع َتبر ً
أ�سا�سيا للح�صول على الآية؛ لم يقتنع �آحاز ب�ضرورة تغيير
�شرطا � ًّ
�صائما (مت 7 :4وز).
جربه حني كان
ً
( (  ا�ستعان ي�سوع بهذا املقطع �أمام ال�شيطان الذي ّ
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�سيا�سته ،فارتمى في ح�ضن �أ�شور وم ِلكها ،وربط م�صير �أور�شليم بحملة تغلت فالّ�سر
حر ّية �أبناء
وف�ضل العي�ش في
الثالث
الع�سكرية( (  ؛ تجاهل �آحاز الإيمانّ ،
ّ
ّ
العبودية ،ورذل ّ
�سيتوجه الآن �إلى ُم�ستمعين ُج ُدد.
النبي �أمام �أ�شعيا الذي
ّ
اهلل؛ هكذا ف�شلت ّ
مهمة ّ
تتوجه �إلى بيت داود (�آ )13
� . 3أ � . 3 .آية ّ

يتوجه الآن �إلى �أهل يهوذا ،ولم
النبي�" :إ�سمعوا يا بيت داود" (�آ � 13أ) ،وهو ّ
يقول ّ
يتوجه الكالم نحو
ُيعد �آحاز مق�صو ًدا بالكالم؛ � ّإن االنتقال من المخاطب المفرد (حين ّ
( ( 
تتمة الآية التي
�آحاز) �إلى المخاطب الجمع (بيت داود) يجعلنا نفهم ب�صعوبة معنى ّ
أي�ضا" (�آ  13ب)؛
تقول" :هل هو قليل عليكم �أن ُتزعجوا النا�س ح ّتى ُتزعجوا �إلهي � ً
يتوجه �إلى �أهل
فالم ِلك وحده هو الذي ُيزعج اهلل .ال ن�ستطيع �أن نعتبر � ّأن القول
ّ
النبوي ّ
يتوجه �إلى �أهل
اليهودية
النبي ّ
ّ
ًّ
ح�صريا ل ّأن �آحاز ال يزال في مركز الحوار ،غير � ّأن اهتمام ّ
الداودية على العر�شّ � :إن ف�شل الحوار مع
معنيون ببقاء ال�ساللة
اليهودية ،وهم
ً
ّ
ّ
جميعا ّ
التوجه بكالمه نحو �أهل بيته.
الم ِلك �أرغمه على
ّ

ما هو معنى التعار�ض بين العبار َتين " ُتزعجون النا�س" َو" ُتزعجون �إلهي"؟ قُلنا قبل
المعني بهذا الكالم ،فمن هم النا�س الذين ُيزعجهم هذا الم ِلك؟ هل
برهة � ّأن �آحاز هو
ّ
رف�ضت الآية� ،أنت ُتواجهني
النبي وم� ّؤيدوه؟ في هذه الحالةُ ،ي�صبح المعنى :حين
َ
هم ّ
النبي �آحاز بكرامة دعوته ور�سالته
مع م� ّؤي ّ
دي ،و ُتواجه اهلل الذي �أر�سلني؛ :هكذا ُيذكّ ر ّ
قربة
النبوية .هل يق�صد القول
ّ
ّ
النبوي �أهل اليهوديّة الذين ال ُي� ّؤيدون �سيا�سة الم ِلك ُ
الم َّ
التاريخي لهذه المدينة في تلك
وريين؟ ال نملك معلومات وافية حول الواقع
من ال ّأ�ش ّ
ّ
( ( 
هوءان �أ�شعيا ي�ؤكّ د وجود تناق�ض بين ت�صميم اهلل وموقف
يهمنا �أن نقوله
ّ
الحقبة ؛ ما ّ

ال لنداء �آحاز ،ولك ّنه ا�ستوىل على ّ
وري ا�ستجاب فع ً
كل املمالك
( (  يقول امل� ّؤرخون �إنّ امللك ال ّأ�ش ّ
وري.
التي اقتحمها ،ووقعت مملكة يهوذا بدورها حتت النفوذ ال ّأ�ش ّ
املقد�س ،االنتقال من املفرد �إىل اجلمع دون �أن يطرح هذا االنتقال ُم�شكلة
( (  جند بتواتر ،يف الكتاب ّ
ّ
على الكاتب؛ يقول مز " :84ت�شتاق وتذوب نف�سي....طوبى ل�سكان بيتك ...طوبى لأنا�س
رب اجلنود �إ�سمع �صالتي." ...
ع ّزهم بك  ....يعربون يف وادي اجلفاف .....يا ّ
( (  رج:
R. E. Clements, Isaiah 1-39 (NCBC), Eedermans, Grand Rapids, 1980,
p. 85-89; R. Martin-Achard, « Esaïe et Jérémie aux prises avec les
problèmes politiques », RHPhR 47 (1967) 208-224.
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�آحاز ل ّأن رف�ض طلب الآية هو عالمة انتفا�ضة وثورة.
آمنت مملكة
النبي يقول لآحاز�" :أنت ُتزعج �إلهي"؛ � ْ
ال ُب ّد من الإ�شارة هنا �إلى � ّأن ّ
يهوذا على مدى قرون � ّأن الم ِلك هو ابن اهللّ � ،أما الآن فلم يعد يهوه �إله �آحاز ،بل �أ�ضحى

ِ
النبي دون �أن ن�صل
�إله �أ�شعيا الذي يقول�" :إلهي"؛ انتقل م�سار التاريخ من يدي الملك �إلى ّ
الن�ص ت�ؤكّ د بو�ضوح � ّأن الوعد
�إلى ّ
تتمة ّ
النبي �سيحلّ محلّ الم ِلك ،ل ّأن ّ
حد القول � ّإن ّ
قائما.
الذي قطعه اهلل لداود بوا�سطة ناتان ال يزال ً
العمانوئيل (�آ )17-14
 . 3ب � .آية ّ
 . 3ب " . 1 .يُعطيكم ال�سيّد �آية"

لعبه ِ�ش�آر َي�شوب في
أ�سا�سيا بعك�س الدور
ّ
ت�أتي الآية لتلعب هنا ً
المركزي الذي َ
دورا � ًّ
تتوجه �إلى الما�ضي �أو �إلى
النبي والم ِلك .الآية هي عالمة ت�ستطيع �أن ّ
اللقاء ال ّأول بين ّ
كونية �أو بحدوث وقائع
الم�ستقبل؛ ال
تت�ضمن الآية � ً
ُ
ّ
(التنب�ؤ ب�أحداث ّ
أمورا غريبة �أو عجيبة ّ
تدخل
غير
حد ًدا في التاريخ ،فهي ُتذكّ ر ِبخبرة معروفة؛ � ّإن ّ
دورا ُم ّ
ّ
اعتيادية) ،بل تلعب ً
إ�سرائيليين �إلى االعتراف � ّأن
عبودية م�صر هو �آية تدفع ال
العبرانيين من
المبا�شر لتحرير
ّ
اهلل ُ
ّ
ّ

يهوه هو اهلل .هذا التذكّ ر لأحداث الخال�ص يقود الإن�سان �إلى الإيمان بالحدث الذي
ُت�شير �إليه الآية.

عادة يطلب الإن�سان الآية من اهلل؛ فالمزمور يقول�" :سلني ف�أعطيك الأمم ميرا ًثا لك"

وريين الذين
همه ال
أ�سا�سي التحالف مع ال ّأ�ش ّ
(مز )8 :2؛ غير � ّأن �آحاز امتنع عن ذلك ل ّأن ّ
ّ

�سينقذونه من �أيدي �أعدائه بهدف الحفاظ على عر�شه؛ في هذه الأجواء ،ال ي�ستطيع
ُ
عبر عن �إيمانه باهلل .رف�ض �آحاز طلب الآية ،وبالرغم من ذلك ُيعطيها اهلل
الم ِلك �أن ُي ّ
عمانوئيل"ُ .تبرهن هذه
بل�سان �أ�شعيا" :ها العذراء َ
(ه َع ْل َم ْه) تحمل وتلد اب ًنا وتدعو ا�سمه ّ

الملكية في خطر،
تدخله في التاريخ :ال�ساللة
الآية ح�ضور اهلل مع ال�شعب من خالل ّ
ّ

خلفية هذا الإعالن وعد اهلل الذي نقله ناتان لل�ساللة الداوديّة
ولك ّنها �ستنجو .نجد في
ّ
(� 2صم  :)7بما � ّأن اهلل وعد بالمحافظة على �ساللة الم ِلك ،فهو �سيدعم في هذه الظروف
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هدد بال�سقوط( (  .
الم ّ
الع�صيبة العر�ش ُ

البيبلية؛ فالمالك قال ل�ساره" :ها �أنت ُحبلى،
النبوي �شبيه بالإعالنات
هذا الإعالن
ّ
ّ
الحمل
فتلدين اب ًنا وتدعين ا�سمه �إ�سماعيل ،ل ّأن ّ
الرب قد �سمع َلمذ ّلتك (تك )11 :16؛ َ
أي�ضا �إعالن والدة �شم�شون ،ق�ض :13
تح ّقق ،والوالدة ُمن َتظرة في وقت قريب (رج � ً
بيبلية معروفة:
7-1؛ والدة �صموئيل� 1 ،صم  .)20 :1نجد في هذه الأقوال ر�سمة ّ
�إعالن الحمل ،والوالدة ،و�إعطاء اال�سم.
 . 3ب َ . 2 .ه َعل َْم ْه (العذراء)

قربون منهَ .تطرح
�صبية َ
(ع ْل َم ْه) يعرفها �آحاز ُ
�سيولد ّ
ُ
العمانوئيل ،و�ست�ضعه امر�أة ّ
والم َّ
مرات؛ فهي تدلّ
ْ
كلمة " َعل َم ْه " م�شاكل عديدة �أمام الن ّقاد :ي�ستعملها العهد القديم ثماني ّ
ّ
وتدل
�صبية جميلة جذّ ابة جاهزة للزواج (تك 43 :24؛ خر ،)9 :2
�أحيا ًنا على فتاة ّ
�أحيا ًنا �أخرى على ن�ساء �صبيات ُي ّ
�شكلن حا�شية الم ِلك (ن�ش 3 :1؛  ،)8 :6كما ّ
تدل
ّ
الكلمة على فتيات ُمك َّلفات ب�أعمال
طق�سية (مز 1 :46؛ 26 :68؛ � 1أخ )20 :15؛
ّ
وتظهر الكلمة في معنى مختلف في �أم .19 :30
النبي؟ هل ُتحيلنا �إلى
من هي تلك المر�أة
ّ
ال�صبية؟ هل هي زوجة �آحاز؟ هل هي زوجة ّ
هوية
هوية تلك المر�أة
امر�أة ال ترتبط بالزمان والمكان؟ �س ُن ّ
نتطرق �إلى ّ
حدد ّ
ّ
ال�صبية حين ّ
العمانوئيل المولود من تلك " َع ْل َم ْه".
ّ

 . 3ب � . 3 .إعطاء اال�سم
من ُي ِ
لل�صبي؟ تقول الآية" :العذراء تحمل ،وتلد اب ًنا ،وتدعو (في
عمانوئيل
عط ا�سم ّ
ّ
العبري الفتحة على القاف والراء،
الن�ص
ّ
عمانوئيل"؛ نجد في ّ
ّ
العبرية :و َق َر ا ْت) ا�سمه ّ
في حين �أ ّننا ال نجد � ّأية حركة على الألف والتاء ،لذلك �أ ّدى غياب الحركات عن �آخر
عدة:
الفعل �إلى ظهور قراءات ّ
علماه" تدعو:
 . 3ب � . 3 .أ  .الفتاة
ال�صبية هي التي ُتعطي الإ�سم( :هي َ
"ها َ
ّ
ِ
"و َق َر ا ت" ،في
كالي�سي").
اليونانية "كاي
ّ

امللكية الداود ّية ،فت�أخذ هذه الأخرية
ُ�شدد على
( (  ُي�شبه هذا املقطع معظم ف�صول كتاب �أ�شعيا التي ت ّ
ّ
أهم ّية مركز ّية.
� ّ
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أنت "�آحاز" تدعو" :و َق َر ا َت" ،في
 . 3ب  . 3 .ب � .آحاز هو الذي ُيعطي الإ�سمَ �( :
ال�سبعينية هذه القراءة التي نجدها في قول
اليونانية "كاي كالي�سي�س") وقد تب ّنت الترجمة
ّ
ّ
المالك ليو�سف�" :أنت تدعو ا�سمه ي�سوع" (مت .)21 :1
دعى "وِ ق ر ا"؛ نجد هذه القراءة في قمران
 . 3ب  . 3 .ج  .اهلل هو الذي يدعو(ُ :ي َ
"باليونانية :كاي كالي�سيتاي").
الالتينية الفولغاتا
ال�سريانية " ِنيتقري" وفي
وفي
ّ
ّ
ّ

 . 3ب  . 3 .د ُ .هم يدعونه"( :كاي كالي�سو�سي"؛ تب ّنت بع�ض المخطوطات
ال�سريانية هذه القراءة التي نجدها في �إنجيل م ّتى .)23 :1
ّ

�سيعطي �إ�سم
تعددة( (   ،ال ن�ستطيع �أن ُن ّ
الم ّ
�أمام هذه الإحتماالت ُ
حدد بدقّة من ُ
�سيو َلد؛ في البيبليا ،الأم( (  هي التي ُتعطي عادة الإ�سم (رج مثالً:
ّ
عمانوئيل للطفل الذي ُ
منوح ُتعطي �إ�سم �شم�شون لطفلها ق�ض  ،)24 :13خا�صة حين يجري الحديث
زوجة ّ
إلهي ُم َم َّيز ،كما هي الحال عليه في �أ�ش .14 :7
عن ظهور � ّ
عمانوئيل
.3بّ .4.

�سيعطى للطفل ،وعلينا �أن ننتظر  10-8 :8حيث
ال نجد هنا ً
�شرحا لال�سم الذي ُ
نفهم معناه" :اهلل معنا" .هذا المعنى ال
إيجابي هو تعبير عن رغبة بوجود اهلل معنا؛ وعد
ّ
العمانوئيل
اهلل �شعبه بالحماية ،وهو �أمين لهذا الوعد الذي �سيتح ّقق من خالل والدة ّ
عمانوئيل لي�س طف ً
عاديا ل ّأن التو�ضيحات
ال ًّ
الذي ُيع َتبر �آية خال�ص �أر�سلها اهلل �إلى يهوذاّ .
عمانوئيل؟ هل
الم ّ
ُ
تعددة حول م�صدره ،طعامه ،وا�سمه ،تتناق�ض مع هذا الأمرَ .من هو ّ
المخ ّل�ص؟
هو ابن
حزقيا؟ هل هو ابن �أ�شعيا؟ هل هو الم�سيع ٌ
ّ
عمانوئيل ابن �آحاز
 . 3ب � . 4 .أ ّ .

هددة بالزوال ب�سبب هجوم الأعداء من كلّ
يريد �أ�شعيا القول � ّإن ال�ساللة
الملكية ُم ّ
ّ

تعددة ،رج.E. Jacob, op. cit., p. 119 :
( (  حول هذه االحتماالت املُ ّ
قريبا هذا امل ِلك العظيم الذي
( (  ي�صف �أ�شعيا
ال�صبي و� ّأمه بتعابري قريبة من مي 1 :5ي؛ �سيرُ �سل اهلل ً
ّ
وبخا�صة �شعب �إ�رسائيل ،ب�سبب وعد اهلل الذي قطعه لداود� :سيكون
تنتظره �شعوب امل�رشق،
ّ
و�ضع ال�شعب يف حالة �أف�ضل كما لو كان يف اجل ّنة.
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�ست�ستمر �إلى
الداودية التي
لكن اهلل �أمين بعهوده ُتجاه ال�ساللة
ّ
�صوب على مملكة يهوذاّ ،
ّ
قريبا هي الم ِلكة ،زوجة
الأبد؛ في هذا الإطار نفهم � ّأن المر�أة
ال�صبية الحامل والتي �ستلد ً
ّ
حزقيا الذي �سيخلف والده على العر�ش.
عمانوئيل اب َنها
�آحاز ،ويكون ّ
ّ

ال�سورية
حزقيا قبل �أحداث الحرب
الفر�ضية ت�صطدم ب�صعوبات؛ فقد ُولد
هذه
ّ
ّ
ّ
حددوا بدقّة �سنة والدته( (  ،
ال
علما � ّأن الن ّقاد ال ي�ستطيعون �أن ُي ّ
إفرائيمية بعدة �سنينً ،
ّ
النبوي عام
المحتملة لموت �آحاز هي 728؛ �أطلق �أ�شعيا قوله
ّ
ولك ّنهم يعتبرون � ّأن ال�سنة ُ
�ست �سنوات!
 ،734فال ُيمكن �أن يجل�س
حزقيا على العر�ش وهو في عمر ّ
ّ
عمانوئيل ابن �أ�شعيا
.3ب.4.بّ .

رمزيةِ :
"�ش�آر يِ�شوب"" ،بقية �ستعود" (َ ،)3 :7مهِ ْر َ�شالَل
دعا �أ�شعيا �أبناءه ب�أ�سماء
ّ
النبي:
�سلب �سريعٌ ،
ْحا�ش َب ْز"ٌ ،
نهب قريب" (1 :8؛ رج)4 :8 :؛ وفي هذا الإطار يقول ّ
الرب �آيات وعجائب في �إ�سرائيل" ()18 :8؛ في هذه
"�أنا والأوالد الذين �أعطانيهم ّ
عمانوئيل االبن الثالث لأ�شعيا!
الحالة يكون ّ

عمانوئيل في
يجب �أن ن�ستبعد
عمانوئيل مع ابن �أ�شعيا؛ ف�إذا �أُدرِ ج ّ
فر�ضية ُمطابقة ّ
ّ
الرمزي مع ر�سالة هذا الأخير �أمام �آحاز! في هذا
النبي ،ال نعلم كيف يتطابق �إ�سمه
ّ
عائلة ّ
العائلي
الداودية ،في حين � ّأن الواقع
كية
ّ
المقطع الذي نعالجه ،تدور الم�سائل حول الم َل ّ
ّ
عمانوئيل هو و�سيلة لتحقيق الوعود لداود ،لذلك
لأ�شعيا لي�س مو�ضوع بحثّ � :إن الطفل ّ
�سيو َلد هو ابن �أ�شعيا.
ُت�س َتبعد
كية ك ّل ًّيا حين نعتبر � ّأن الطفل الذي ُ
الم�سيحانية الم َل ّ
ّ
عمانوئيل والم�سيح ابن مريم( ( 
.3ب.4.جّ .

العمانوئيل �إعال ًنا لمجيء الم�سيح ،وهكذا ُي�شير القول
ر�أى ال�شرح
ّ
التقليدي في �آية ّ

التاريخية التي جندها
نظرا لت�ضارب املُعطيات
كرونولوجيا والدة
( (  	�إنّ
ّ
ّ
ّ
حزقيا لها �سمات غري �أكيدة ً
حزقيا كان له من العمر
يف كتاب امللوك الثاين؛ نكتفي بالإ�شارة� ،إىل �أنّ  2مل  2-1 :18يعترب �أنّ
ّ
 25عا ًما حني ارتقى �إىل العر�ش.
( (  رج:
R. Tournay, « L’Emmanuel et sa Vierge-Mère », Revue Thomiste 55
(1955) 254.
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التقليدي الذي
ال�شراح طرح ال�شرح
ّ
ّ
النبوي �إلى الطفل ي�سوع و� ّأمه مريم .يقبل الكثير من ّ
تاريخي
الحرفي والمبا�شر دون ارتباط ب�شخ�ص
عمانوئيل هو الم�سيح بالمعنى
يعتبر � ّإن ّ
ّ
ّ
اليونانية ،لم يجدوا كلمة تتطابق مع
العبري �إلى
الن�ص
ّ
المترجمون ّ
ُمعا�صر .حين نقل ُ
ّ
دون م ّتى �إنجيله،
َ
�صبية) ،فاختاروا كلمة "بارثينو�س"" ،عذراء" .عندما ّ
"ع ْل َم ْه" (�إمر�أة ّ
العمانوئيل المولود من عذراء في �شخ�ص الطفل
ا�ستند �إلى
ال�سبعينية ،فر�أى تحقيق �آية ّ
ّ
الكن�سي
التقليدي
ي�سوع الذي و�ضعته العذراء مريم في بيت لحم؛ هكذا ربط ال�شرح
ّ
ّ
تت�ضمن
علما � ّأن الآية لم
العمانوئيل ،وبين مريم الحبلى بالم�سيحً ،
ّ
بين العذراء التي �ستلد ّ
�أ�ص ً
وم�سيحانيا.
إ�سكاتولوجيا
عدا �
ال ُب ً
ًّ
ًّ

الم�سيحانية
غير � ّأن هذا التحليل بدوره ي�صطدم ب�صعوبات ،فقد �أهملت هذه القراءة
ّ
العمانوئيل؛ في هذا المنظور
الإطار
التاريخي الذي دفع �أ�شعيا �إلى �إطالق نبوءته حول ّ
ّ
المتع ّلقة ب�أحداث عام 734؟ ال
النبوية بالحقبة
كيف ن�شرح ارتباط الأقوال
ّ
الزمنية ُ
ّ
عمانوئيل وبين الم ِل َكين ا ّللذين ُي ّ
تهديدا لمملكة
�شكالن
ن�ستطيع �أن نف�صل بين
ً
ال�صبي ّ
ّ
وال�شر؛
ميز بين الخير
يهوذاً ،
علما �أ ّنهما �سيخ�سران عر�شهما حين ي�ستطيع ّ
عمانوئيل �أن ُي ّ
ّ
ال
من ناحية �أخرى ،كيف نفهم � ّأن نبوءة �ستتح ّقق بعد �سبعة قرون ت�ستطيع �أن تكون ح ًّ
قريبا؟
�سي ّ
دمرها ً
النبي على �أور�شليم التي ُتعاني من الح�صار الذي ُ
يقترحه ّ
( ( 

( ( 
العمانوئيل ،يجب �أن ن�ضع ن�صب �أعيننا
مهما ّ
تعددت المحاوالت لتحديد ّ
هوية ّ
يهتم بوالدته �أو
� ّأن �أ�شعيا ُيريد �أن ي�صف الوارث ّ
قريبا وال ّ
عمانوئيل الذي �سي�أتي دوره ً
النبي الت�أكيد � ّأن اهلل �سيبقى مع �شعبه في هذا الوقت الحا�سم الذي
بال ّأم التي �ست�ضعه :يريد ّ
قريبا من الب�شر ،اهلل
تمر فيه المملكة بالمخاطر
الحقيقية .اهلل ُ
المتعالي المخوف �أ�ضحى ً
ّ
ّ
( ( 
بقية باقية.
معنا  ،وقد دخل في عالقة مع �شعبه؛ مع كلّ ال�شعب؟ ال ،بل مع ّ

( (  رج:

;J. Coppens, Le messianisme et sa relève prophétique (BEThL, n. 38
Gembloux, 1974); A. Feuillet, « Le Messianisme du livre d’Isaïe. Les
rapports avec l’histoire et les traditions d’Israël », RSR 36 (1949) 182-228.

وجهنا
متن :فليكن اهلل معنا! �إنّ
ّ
الن�ص املوازي يف  1مل ُ 57 :8ي ّ
عمانوئيل �أمام ٍّ
( (  ربمّ ا ي�ضعنا ا�سم ّ
�صوب هذا املعنى.
( (  اهلل معنا! �إعرتفت الع�صور القدمية يف ديانة �إ�رسائيل �أنّ اهلل ُيقيم مع �إن�سان �أو جمموعة من الب�رش؛

العمانوئيل� ،أ�ش 17-14 :7
�آية ّ
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 . 3ب  . 5 .الزبد والع�سل (�آ )15

عمانوئيل؛ ك ِلمة "الزبد"،
جرى نقا�ش حول معنى الطعام الذي �سي�أكله الطفل ّ
ِ
مرات فقط) وهي ترد في ارتباط مع الع�سل
"حماه" ،نادرة في الكتاب
ّ
المقد�س (ع�شر ّ
ِ
�ش) (تث 14-13 :32؛ � 2صم 29 :17؛ �أي )17 :20؛ الزبد هو عالمة الوفرة
(د َب ْ
( ( 
ال�صحي وال�سليم
ووافرا ،وهذا الغذاء
غنيا
العمانوئيل
والغنى
ً
والكرم� .سينال ّ
طعاما ًّ
ً
َ
ّ
وال�شر( (  .
قادر على تعليمه التمييز بين الخير
ّ
 . 3ب � . 6 .أر�ض فارغة (�آ )16

خا�ش
"قبل �أن يعرف
ال�شر ويختار الخيرُ ،تخلى الأر�ض التي �أنت ٍ
ال�صبي �أن يرف�ض ّ
ّ
َ
العمانوئيل ،ح ّتى
النبي القول �إ ّنه ،بعد �سنوات ّ
عدة من والدة ّ
من ملكيها" (�آ )16؛ يريد ّ
المحا�صرة� :س ُتخلى
قبل بلوغه ّ
غير واقع �أور�شليم ُ
�سن الر�شد� ،ستجري �أحداث حا�سمة �س ُت ّ
هدد ملكاها �أمن يهوذا .يجري الحديث عن َ
ملكي دم�شق وال�سامرة
الأر�ض التي ُي ّ
أر�ض واحدة؟ �آرام و�إفرائيم هما
وبلديهما؛ �س�ؤال يطرح نف�سه :كيف يرتبط م ِلكان ب� ٍ
النبي تحا�شى ا�ستعمال كلمة
مملكتان ُمتمايزتان ،وا�ستعمال المفرد غريب! يبدو � ّأن ّ
�سيا�سية ،فا�ستبدلها بكلمة "�أَ َد َم ْه"�" ،أر�ض" للحراثة،
�ص"" ،بالد" ،التي تحمل نبرة
"�إِرِ ْت ْ
ّ
َ
المملك َتين .ما هي الأحداث
ربما تمتد هذه الأر�ض على م�ساحة
عامةّ ،
وهي كلمة ّ
التاريخية التي ُي�شير النبي �إليها؟ ن�ستطيع � ّأن ّ
ب�شلمن�صر الخام�س ،م ِلك �أ�شور ،الذي
نفكر
ّ
ّ
ّ
راف�ضا دفع الجزية� :سقطت
حا�صر ال�سامرة ،عام  ،724بعد �أن انتف�ض ملكها هو�شع ً
النبي.
المدينة عام  722وتح ّققت �أقوال ّ
امللكي
املو�سوي�" :س�أكون معك" (خر 12 :3؛ ي�ش )5 :1؛ يف التقليد
هكذا ي� ّؤكد التقليد
ّ
ّ
رب اجلنود معنا" (مز  :12 :46اهلل ال�صبا�ؤوت معنا)؛ �سيكون اهلل مع امل ِلك
ال
أور�شليمي" :يهوه ّ
ّ
خا�ص (� 2صم 9 :7؛  1مل 37 :1؛ � .)38 :11إنّ ح�ضور اهلل مع �شعبه هو قانون �إميان
ب�شكل
ّ
ُمعتمد يف اليهود ّية (مي .)11 :3
البيبلية (خر :3
الن�صو�ص
بع�ض
فعلته
كما
والع�سل
اللنب
بني
االرتباط
أ�شعيائي
الن�ص ال
( (  	ال جند يف ّ
ّ
ّ
غنية وخ�صبة ،وهي طب ًعا
17 ،8؛ 3 :33؛ :)...البالد التي يجري فيها اللنب والع�سل تعني أ� ّنها ّ
�إ�شارة �إىل �أر�ض امليعاد.
( (  رج:
A. Feuillet, « Le Signe proposé à Achaz et l’Emmanuel (Isaïe 7, 10-25) »,
RSR 30 (1940) 129-151.
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 . 3ب  . 7 .يهوذا تعي�ش �أيّ ًاما ُمميّزة (�آ �17أ)

اما لم ت� ِأت منذ
النبي" :يجلب ّ
الرب عليك وعلى �شعبك وعلى بيت �أبيك � ّأي ً
يقول ّ
اعتزال �إفرائيم عن يهوذا" (�آ � 17أ)؛ �ستعي�ش مملكة يهوذا تلك ال ّأيام الفريدة؛ ال نجد
زمنيا بما �أُع ِلن عنه في �آ .16
هنا �إ�شارة ّ
زمنية وال �شيء ُيبرهن � ّأن �أحداث هذه الآية ترتبط ًّ

�سلبيا" :عليك" =
نجد طريق َتين لفهم هذه الآية؛
تت�ضمن كلمة َ
ّ
"علْ "" ،عليك" ،معنى ًّ
اما ع�صيبة �شبيهة بتلك
ّ
النبي � ّأن مملكة يهوذا �ست�شهد � ّأي ً
"�ضدك" ،وفي هذه الحالة ُيعلن ّ
ولكن الإطار يدعونا
ال ّأيام التي تلت انق�سام المملكتين بعد موت �سليمان عام .930
ّ
�سي�ؤتي اهلل عليك وعلى �شعبك
"علْ " في معناها ال
بالأحرى �إلى �أن نفهم كلمة َ
إيجابيُ :
ّ
و�سليمان قبل
اما مجيدة ُمزدهرة �شبيهة ب� ّأيام الحقبة
وبيت �أبيك � ّأي ً
الملكية في � ّأيام داود ُ
ّ
انف�صال المملكتين.
 . 3ب  . 8 .ملك �أ�شور (�آ 17ب)
تظهر عبارة "م ِلك � ّأ�شور" في نهاية �آ  17دون �أن يكون لها ارتباط مع �سياق الجملة؛
تو�ضيحية �سترد الحقًا في (20 :7؛ )7 :8؛ � ّإن وجود عبارة "ملك �أ�شور"
�إ ّنها �إ�ضافة
ّ
َ
المملكتين
في غير مكانها ُيمكن تبريره في رغبة الكاتب الذي يريد الت�شديد على �سقوط
التدميري عام
�شلمن�صر الخام�س ،بهذا الدور
المتحالفتين (�آ � :)16سيقوم ملك �أ�شور،
ّ
ّ
ُ
 722ليزول التهديد عن �أور�شليم.

خاتمة
النبي ،وبالرغم من ذلك لن يترك اهلل �شعبه ،بل �سيبقى معه كا�ش ًفا
لم ُي�صغ �آحاز لنداء ّ
تدخل اهلل دينونة للكثيرين الذين لم ي�ضعوا ثقتهم ورجاءهم باهلل،
ح�ضوره� .سيكون ّ
للبقية الباقية الم�ؤمنة.
النبي في حين �أ ّنه �سيكون عمل خال�ص ّ
والذين لم يتجاوبوا مع نداء ّ
يتع ّلق �أ�شعيا ب�إفراط ب�أور�شليم التي ُتم ّثل بالن�سبة �إليه عا�صمة ال ُيمكن اغت�صابها ،وهي
النبي بذكرى
رمز الوحدة
ّ
وا�ستمرارية �شعب اهلل بالرغم من خطاياها الكثيرة .يحتفظ ّ
الحقبة المجيدة �أثناء ُحكم داود و�سليمان حين �أُطلق العهد (� 2صم  )7بين اهلل وال�ساللة
عمانوئيل.
ّ
الداودية التي �ستحتفظ بعر�ش �أور�شليم الذي �سيجل�س عليه الطفل ّ

17-14 :7  �أ�ش،العمانوئيل
ّ �آية
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 ف�أعطاها �أبعا ًدا جديدة،الم�سيحاني
تعددة للإنتظار
ّ الم
ُ تغذّ ى �أ�شعيا من هذه الأ�شكال
ّ
 �أمام �آحاز:ملكية
بم�سيحانية
تو�سع في ذهنه الرجاء
ُ
ّ .حركه الروح
ّ
ّ
ّ نبي ُي
ّ ومتما�سكة لأ ّنه
،ب�شرية
 طفل لي�ست له هيبة، ُيعلن قدوم م ِلك ُمختلف عن �آحاز،الذي يرف�ض الخيارات
ّ
المثالي؛ ُولد
إلهية �ستتح ّقق في حقبة ُتعيد �إلى الأذهان �إ�شراق الما�ضي
ّ � بل يتم ّتع بحماية
ّ
الطفل ي�سوع ومنح الفرح للكثيرين بمولده؛ فقد تح ّققوا � ّأن اهلل باق على مواعيده لأ ّنه
. �إلهنا معنا،عمانوئيل
ّ �أر�سل
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�أ�ش 27-24
مكانتها يف كتاب �أ�شعيا
أدبي وبنيتها وتف�سريها
و�أ�سلوبها ال ّ

الأب كميل وليم �سمعان
البيبلية
دكتور في العلوم
ّ

ا�ستحوذ هذا الجزء من كتاب �أ�شعيا �أكثر من غيره على اهتمام الدار�سين �سواء تحلي ً
ال
وتعددت الم�سائل التي در�سها الباحثون.
�أو
تنوعت ّ
تف�سيراّ .
ً

دبي
	.1المكانة والأ�سلوب ال أ ّ

النقطة الأولى التي تناولها الدار�سون هي عالقة هذه الف�صول بكتاب �أ�شعيا .ولم ي�صل
ابتداء من درا�سات دوم ( )Duhmاعتبر العلماء � ّأن هذه الف�صول
الباحثون �إلى اتفاق.
ً
خا�صة ( ،)sui generisوعالقتها بباقي ف�صول الكتاب� ،إن كانت هناك عالقة
حالة
ّ
من الأ�سا�س ،قليلة وواهية للغاية .نتيجة لذلك ا�ضطر العلماء �إلى تف�سير هذه الف�صول
ثم بحثوا عن اقتراحات
لغويا �أم
ودرا�ستها بمعزل عن باقي كتاب �أ�شعيا� ،سواء ًّ
تاريخياّ ،
ًّ
جديدة لدور هذه الف�صول داخل كتاب �أ�شعيا.
أدبية �أم ال؟ لقد اقترح دوم ()Duhm
� ّأما النقطة الثانية فهي :هل هناك تنا�سق في البنية ال ّ
ملمو�سا،
الطق�سية .ولقي اقتراحه هذا توافقًا
أخيرية والأنا�شيد
الف�صل ّ
النبوات ال ّ
ً
التام بين ّ
ّ
ح ّتى و�إن حاول بع�ضهم في ما بعد �أمثال بروك�ش ( ،)Prockschوليندبلوم ()Lindblom
النظرية .لقد ظهرت في ال�سنوات الأخيرة نماذج من
�إدخال بع�ض التعديالت على هذه
ّ
نقدية حول م�س�ألة التحرير
درا�سة تاريخ �شكل ّ
الن�ص ( )Formgesehichteونماذج ّ
والمفردات ركّ زت ك ّلها على التباين واالختالف ( Fohrerو Millarو.)Vermeylen
النقطة الثالثة والأخيرة هي تاريخ هذه الف�صول .التاريخ الذي يقترحه العلماء لهذه
الف�صول يتراوح ما بين القرن الثامن ح ّتى الثاني قبل الميالد .ما ا�ستطاع الباحثون
عامة ،وخ�ضعت،
اال�ستناد على الإ�شارات
التاريخية داخل هذه الف�صول ،لأ ّنها ك ّلها ّ
ّ
أدبي .لذلك لج�أ الباحثون �إلى طرق �أخرى .لج�أ � Millarإلى
ب�شكل كبير ،للأ�سلوب ال ّ
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تقنيات مدر�سة هارفاردّ � .أما  Ploegerف�إ ّنه لج�أ �إلى
تحديد �إطار
تاريخي باال�ستناد على ّ
ّ
ّ
اختط
يني .لقد
المعلومات المتعلقة ب�صراعات ال�شيع
ّ
اليهودية المختلفة في الزمن اله ّل ّ
ؤيوية و�أدخلوا فيه �أ�ش  .27-24ولكن بالرغم
الباحثون
ي�ضم المو�ضوعات الر� ّ
ً
م�سارا ّ
يتو�صل الباحثون �إلى اتفاق في هذا ال�ش�أن.
الجبارة لم ّ
من المجهودات ّ

لقد عر�ض هذه
النظرية عديدون ( ،)Johnson-Millar-Kaiserلذلك نحيل �إلى
ّ
أهم ّية مجهودات ه�ؤالء .تظلّ مجهودات
الدرا�سات ال�سابقة .ال نريد بذلك �أن نق ّلل من � ّ
جيدة و�صالحة ،ح ّتى و�إن كان ر�أيه في �إعادة ترتيب
لتطور ّ
 Rudolophفي درا�سته ّ
الن�ص ّ
جذريا لم يفر�ض نف�سه.
ترتيبا
ّ
ًّ
الن�ص ً

ّ
التف�سيري
الخط
أ�سا�سيين متواجدين وم�ؤ ّثرين في
ّ
علينا �أن نعيد النظر في عن�صرين � ّ
حقيقي ،ولذلك يجب
أدبي
ّ
ك ّله .العن�صر ال ّأول هو افتقاد الف�صول  27-24ل�سياق � ّ
الكتابي ب�أحداث
الن�ص
تناولها بمعزل عن باقي الكتاب .الأمر الثاني هو �
إمكانية ربط ّ
ّ
ّ
العامة الغام�ضة في ال�سياق المعاد بنا�ؤه.
تاريخية ّ
محددة ،وبالتالي يمكن فهم الإ�شارات ّ
ّ
ويبرران م�سبقًا جمود الو�ضع.
�أعتقد �أ ّنه وا�ضح � ّأن الأمرين مخطئان ّ

ّ
خط العلماء  Sweeney , Seitz , Johnsonاتجاهات جديدةّ � .أول هذه االتجاهات
أدبي لـ �أ�ش  ،27-24تكون له عالقة مع
كان البحث -بطرق عديدة -عن �سياق � ّ
الن�صو�ص
زمني لكلّ ف�صل
ّ
القانونية في ات�ساعها .فحاول � Seitzأن ّ
يتعرف على هدف ّ
النبوي الأكثر
من هذه الف�صول ،داخل ال�سرد
ات�ساعاّ � .أما  Sweeneyفقد ا�ستطاع �أن
ّ
ً
يحدد معنى ا�ست�شهادات هذه الف�صول بن�صو�ص الكتاب الأخرى.
ّ
ّ
بجديّة طبيعة هذه
الخط الثاني فهو البحث عن �إطار
� ّأما
تاريخي يحاول �أن ي�أخذ ّ
ّ
خارجيا الزمن بل هي ن�صو�ص تعك�س
تقاطعا
أخيرية .لي�ست الن�صو�ص
ً
الن�صو�ص ال ّ
ًّ
زمني يقا�س فيها الزمن على معيار زمن ر�ضى اهلل .يتر ّدد �صدى
جوانب مختلفة لتتابع
ّ
محددة في التاريخ� ،سواء كان ذلك اختبار دينونة
ر ّد بني �إ�سرائيل الأمناء داخل لحظات ّ
غ�ضب تن�سكب على العالم �أجمع (�أ�ش � )25أو اختبار الفرح والتهليل �أمام عالمات
الخال�ص القريب (�أ�ش .)26
ّ
يقوم
الخط الثالث في محاوالت حديثة مثل محاوالت  ،Seitzالتي ّقيمت الم�ضمون
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�سليما ،لي�س فقط لكونها تحتوى
الالهوتي في �شهادة الأنبياء في هذه الن�صو�ص
تقييما ً
ً
ّ
موجهين �إلى جماعة
ين
إلهي
�
ا
وت�شجيع
ا
تحذير
ن
تت�ضم
ها
ن
ل
أ
بل
ة،
هام
ة
ديني
ّ
ً
َّ
ّ
ّ
ّ
مفاهيم ّ
ً
التاريخية �سبل اهلل في
تتلم�س في خبراتها
م�ؤمنين تعي�ش تحت �ضغط �شديد وتقاوم لكي ّ
ّ
إن�ساني.
الوجود ال
ّ

�إ ّنها لي�ست �صدفة �أن ت�أتي الف�صول  27-24بعد الف�صول  23-13التي تدور حول
عبرت الف�صول ال�سابقة عن عزم اهلل �أن يمار�س �سلطته على الأمم .بد�أ هذا
دينونة الأممّ .
القوة
الجزء بر�ؤية � ّ
عبر عنها ب�سقوط بابلّ ،
للنبي حول يوم يهوه ( )14-13والتي ّ
أخيرية ّ
أر�ضية وكبرياءها .لقد هوى
العظمى التي جمعت
ّ
وج�سدت في ذاتها �صلف القوى ال ّ
المقد�س في خراب
ملك بابل الذي ا ّدعى ال�صعود �إلى ال�سماء ( .)14لقد ر�أى الكتاب
ّ
أي�ضا على �أ�شور العظيمة كنوع من عقاب اهلل العادل ،يلي ذلك
بابل تحقيق الحكم � ً
تحقيق حكم اهلل على الأمم بالتف�صيل :مو�آب ودم�شق وم�صر وفل�سطين و�صور.
تميز الف�صول
ولكن في هذا المجال بالذات يالحظ المرء االختالفات المذهلة التي ّ
� 27-24سواء كان ذلك في ال�شكل �أو في الم�ضمون .ال يرد ذكر بابل على الإطالق.
تركّ ز هذه الف�صول على الآخرة وتهدف �إلى �إعالن عزم اهلل الأخير ،وا�صفة دينونة الكون،
ثم تجديده المجيد .كما ت�صف الف�صول خال�ص بني �إ�سرائيل كخروج من رماد العالم
ّ
"بقية" .ي�ؤكّ د ف  25خال�ص جميع
فقط
لي�س
هم
الخال�ص
ينالون
ومن
الفا�سد.
ث
الملو
ّ
ّ
إلهي الجديد عندما يبعد الموت �إلى الأبد (.)8 :25
ال�شعوب التي �ستحتفل بالنظام ال ّ

محتدما بين الباحثين حول طبيعة هذه الف�صول وهل يجب اعتبارها
ما زال الجدال
ً
ؤيوي وما المق�صود به وكيف يمكن
ؤيوية �أم ال .الأمر الحا�سم هو تحديد الأ�سلوب الر� ّ
ر� ّ
ؤيوي
تطبيق هذا المفهوم في التف�سير� .إذا اعتبرنا هذه الف�صول ر�ؤيا ف� ّإن الكتاب الر� ّ
ؤيوي وخ�صائ�صه وهي:
النموذجي هو كتاب دانيال� ،إذ تنطبق عليه كلّ �شروط الأدب الر� ّ
ّ

الن�ص مجهول الكاتب �أو ينتحل الكاتب ا�سم كاتب �آخر ويكتب تحته.
�أ�	.أن يكون ّ
ب .كثرة الأحالم والر�ؤى.

نبوة لم تتح ّقق بعد.
تم في الما�ضي في �صيغة ّ
ج .تقديم حدث ّ
الرمزي.
د .الأ�سلوب
ّ
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غالبا عن طريق مالك.
هـ .الك�شف الم�سبق � ّإما عن طريق اهلل �أو ً
و .وجود و�سيط يف�سر الأحداث.

وبالفعل هناك ت�شابه بين كتاب دانيال و�أ�ش  .27-24ولكن �إذا قر�أنا كتاب �أ�شعيا من
فورا ل�صعوبة .وبالفعل ،ال يطابق �أ�ش  24ر�أي دانيال في الزمن
هذا المنظور ف�إ ّننا نتعر�ض ً
ؤيوي .عندما
الهامة
المميزة للأدب الر� ّ
الأخير ،كما تنق�ص �أ�ش  27-24بع�ض العنا�صر ّ
ّ
ن�صنا � ّأي اهتمام
يتناول �أ�شعيا النظام الجديد الآتي ف�إ ّنه ال يجعله يجتاح التاريخ .وال يولي ّ
يتعر�ض لأرقام
للأ�سرار التي تك�شف فقط لبع�ض المختارين الم� ّؤهلين لذلك ،كما �أ ّنه ال ّ
خا�ص ي�شرحها .لذلك ي�ؤكّ د
مف�سر
غام�ضة تقود �إلى �أ�سرار
ّ
ّ
�سماوية وتقت�ضي وجود ّ
ؤيوي" ال ينطبق على هذه الف�صول
عدد من
المف�سرين الحديثين على � ّأن "الأ�سلوب الر� ّ
ّ
ورف�ضوا ت�سميتها "ر�ؤيا �أ�شعيا الكبرى".

الخا�صة في �أ�ش  27-24التي� ،إذا ف ُِّ�سرت
ومع ذلك نقول � ّإن هناك بع�ض الأجزاء
ّ
ؤيوي .تركّ ز هذه الف�صول على الدينونة
بالطريقة ال�سليمة ،يمكن ن�سبتها �إلى الأدب الر� ّ
ال�شر في الكون والذي يعاقبه اهلل .تنتظر هذه الف�صول مجيء ملكوت اهلل
الأخيرة وعلى ّ
قائما بين نهاية الأزمنة
( )23 :24كما �أعلنت نبوءات عديدة ذلك ،ولكن يظلّ ال�صراع ً
الما�ضية وحلول الأزمنة الجديدة ،وهذا ال�صراع لي�س من خ�صائ�ص ر�سالة الأنبياء وال
أدبية (رج هو  ،14عا  9ومي  .)4تعلن جماعة بنى �إ�سرائيل وت�شير بنوع
من �أ�ساليبهم ال ّ
خا�ص �إلى طريق الحياة التي يجب �أن يتبعها المرء في الفترة التي تقع بين الأزمنة التي
ّ
وكثيرا ما يتراوح نمط الحياة هذا ما بين اال�شتراك في �آالم
تنق�ضي والأزمنة التي ت�أتي.
ً
العالم �أجمع ( )16 :24واالحتفال بالأزمنة الجديدة التي ت�أتي حيث ي�شارك الجميع
أخيرية (.)6 :25
في مائدة اهلل ال ّ

أ�سا�سية هي الطريقة التي يحاول بها الكاتب االحتفاظ بعالقة
م�شكلة هذه الف�صول ال ّ
واقعي به ملوك ظالمون ومدن متغطر�سة ،وفي الوقت نف�سه
دقيقة بالتاريخ في عالم
ّ
اعتبار الأحداث كنوع من النموذج الأو�سع ّ
أخيرية .تمتاز هذه الف�صول
لخطة اهلل ال ّ
كبيرا عن الف�صول 23-13
بطابع Typologique
وتعليمي ،يجعلها تختلف اختالفًا ً
ّ
التو�صل �إلى تحديد مجموعة �أحداث
المف�سرين في
ويف�سر هذا الأمر ف�شل مجهودات
ّ
ّ
ّ
تاريخية غام�ضة.
ّ
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خا�ص ّية للف�صول  27-24وهي � ّأن الكاتب �أعاد ،في عر�ضه لخطة اهلل
أخيرا ّ
هناك � ً
أدبي .ويعود
ّ
النهائية ،ا�ستخدام العنا�صر الموجودة في ف�صول �أ�شعيا ال�سابقة على عمله ال ّ
أهم ّية طريقة التعبير هذه �إلى  Sweeneyفي م�ؤ َّل َفيه New
�
اكت�شاف
في
أكبر
ل
ا
الف�ضل
ّ
غالبا عدم َت َع ُّرف الدار�سين في الما�ضي على
 Gleaningو .Textual Citationsيعود ً
أدبي لن�صو�ص �أ�شعيا و�إهمال الربط بين النبوءة وتتميمها �إلى �إهمالهم قراءة
التوافق ال ّ
وخا�صة الف�صول  12-1و.23-13
�أ�شعيا قراءة ك ّل ّية
ّ

أدق من عبارات
تف�سر بعبارات � ّ
أدبية �أخرى في كتاب �أ�شعيا يمكنها �أن ّ
ال توجد وحدة � ّ
أهم ّية �شرح ن�صو�ص العهد القديم كقانون �إيمان وحياةّ � .إن �إهمال قراءة من
هذه الوحدة � ّ
وتطور وعمق هذا الإيمان قام
نظرية � ّأن �إيمان بني �إ�سرائيل باهلل
هذا النوع يعني ا�ستبعاد ّ
ّ
مر�شدا
المقد�سة
المقد�سة ،وبذلك �أ�صبحت الكتب
وتثبت بقدر ت�أم ّلهم في الن�صو�ص
ً
ّ
ّ
يقود الأجيال الالحقة على درب اهلل في الحا�ضر والم�ستقبل.

	.2البنية
� -1/2أ�ش 23-1 :24
أ�سا�سيين3-1 :
كان الر�أي
الكال�سيكي في بنية �أ�ش  24هو �أ ّنه ينق�سم �إلى َ
جزءين � َّ
ّ
تطوره� ،إلى
ثم جاءت مبادرة م�ؤ ّثرة اقترحت تق�سيم ّ
الن�ص ،على �أ�سا�س ّ
وّ .23-14
أهم رواد هذا الر�أي هم  Wildbergerو Vermeylenو
ثالث �أو �أربع مراحلّ � .
ثم �أ�ضيفت
أ�سا�سيةّ ،
 .Clementsيرى الباحثون الآن � ّأن  6-1و 20-14هي الطبعة ال ّ
�إليها في ما بعد ثالث مقاطع هي  9-7و 12-10و .13وا�ستعان الدار�سون بالر�أي
للتعرف على
أخيرية و�أنا�شيد الحقة،
نبوات � ّ
يميز بين ّ
الذي اقترحه  Duhmوالذي ّ
ّ
الن�ص المختلفة ( ،)23-21ح ّتى و�إن لم ي�صل الباحثون �إلى اتفاق على الفترة
طبقات ّ
التو�سع.
تم فيهما هذا
ّ
والطريقة اللتين ّ
لقد قام ،في ال�سنوات الأخيرة ،العالمان  Sweeneyو Seitzبتحليلين عميقين
العامة .حاول كلّ منهما بطرق مختلفة
يدافعان فيهما ،بنجاح كبير ،عن وحدة الت�أليف ّ
وخا�صة �إعادة
عن الآخر� ،شرح العالقة المع ّقدة بين هذا الف�صل وباقي كتاب �أ�شعيا،
ّ
يقدم نظرة �شاملة
مقنعا� ،إذ ّ
نبوية �سابقة .يبدو طرح ً Seitz
تف�سير هذا الف�صل لن�صو�ص ّ
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الالهوتيةّ � .أما  Sweeneyف�إ ّنه يعر�ض تحلي ً
ال
وتطور تطبيقاته
ل�صور عهد اهلل مع نوح
ّ
ّ
مف�ص ً
أدبية وبالتحديد �إعالن
ّ
ال لبنية الف�صل ويدخل َ
جزءي الف�صل في فئات الأ�شكال ال ّ
النبوية (.)23-14
نبوي (للدينونة) ( )13-3والمخا�صمة
ّ
ّ

� ّأما في ما
يخ�ص تاريخ هذا الجزء فيرى  Seitzعالقة وثيقة بين �أ�ش 27-24
ّ
والف�صول ال�سابقة ّ � .23-13إن  ،27-24في ر�أي  ،Seitzهي �آخر مرحلة في تحرير
ديان العالم .لقد وجد
تعبر عن ّنية
الن�ص في الزمن
ّ
المحرر :بابل هي ّ
البابلي� ،أي �أ ّنها ّ
ّ
ّ
خا�صة فيها و�صلت بابل
محرر هذه الف�صول ذاته ،في ر�أي  ،Seitzفي لحظة
تاريخية ّ
ّ
ّ
أوج
�
�إلى
قوتها ك�أداة عقاب اهلل .بالإ�ضافة �إلى هذا يرى ّ � Sweeneyأن كتابة هذه الف�صول
ّ
الم�سبيين �إلى �أور�شليم في
ترجع �إلى القرن ال�ساد�س قبل الميالد وبالتحديد عند عودة
ّ
الفار�سي .ويبرهن على ر�أيه بالأد ّلة الآتية:
بداية الزمن
ّ
الكوني ال�شامل.
�أ .البعد
ّ

ب .الت�شابه مع �أ�شعيا الثاني ،بالإ�ضافة �إلى الت�شابه مع هو�شع و�إرميا وعامو�س وميخا.
خال�صة القول ،يرف�ض كلّ من  Sweeneyو Seitzالآراء ال�سابقة التي تعتبر �أ�سلوب
ؤيويا ن�ش�أ في �إطار م�شابه لإطار ن�ش�أة دانيال .ما زال هذا الر�أي
هذا الف�صل � ً
أ�سلوبا ر� ًّ
المف�سرين.
يحظى بقبول عري�ض لدى
ّ

� -2/2أ�ش 12-1 :25

جزءين 5-1 :و ،12-6مع بع�ض التق�سيمات
ق�سم الباحثون
ً
عموما هذا الف�صل �إلى َ
الفرعية في الق�سم الثاني (مث ً
ال  8-6و �10-9أ و10ب .)12-هذه
الداخلية
ّ
ّ
ؤيوية.
التق�سيمات
هامة ّ
خا�صة و� ّأن الر�أي هو � ّأن  25يبتعد عن دينونة �أ�ش  24الر� ّ
النوعية ّ
ّ
ذاتية
لكن هذه
ّ
ر�أى العلماء في �أ�ش � 5-1 :25صالة غير م ّت�صلة بـ �أ�ش 6 :25يّ .
النظرية ّ
ؤيوية والأنا�شيد
وترجع �إلى التق�سيمات التي اقترحها  Duhmللتمييز بين الإعالنات الر� ّ
المف�سرين � ّأن �أ�ش  ،25هو ر ّد �إ�سرائيل على نبوءة �سقوط المدينة
الطق�سية .يرى �أغلب
ّ
ّ
الن�ص ّنية �إظهار التناق�ض بين رد غير منا�سب وال مالئم (14 :24ي)
الح�صينة .وابرز ّ
وبين الر ّد المنا�سب النابع من الإيمان في  .5-1 :25بعد اعتراف بمجد اهلل ،يلي �إعالن
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الن�ص على � ّأن اال�شتراك في هذا االحتفال غير
وينبر ّ
االحتفاالت ب�سيادة اهلل الجديدةّ .
يمتد �إلى جميع ال�شعوب� .إ ّال �أ ّنه ال يجب االعتقاد � ّأن هذا
قا�صر على �إ�سرائيل وحده بل ّ
م�سكوني �شامل� ،إذ �أ ّنه ي�ستبعد منه مو�آب (10ي)ّ � .إن كبرياءه يجعله
االحتفال احتفال
ّ
خارج جماعة الإيمان.
أدبية المختلفة ،في ر�أيي� ،إلى �إعادة ترتيب ماهرة
يرجع ّ
تعدد الأ�ساليب وال�صيغ ال ّ
إلهي ّ
وخطة اهلل
النموذجي
تقدم ر ّد �إ�سرائيل
منطقية ّ
ّ
المنهجي على �إعالن حكم الإبادة ال ّ
ّ
ّ
أدبيا ،خارج ال�سياق،
الأخيرة لخال�ص �إ�سرائيل والأمم .في هذا ال�سياق ال يكون مو�آبًّ � ،
ويتم ا�ستبعاد
رمزي ي�شير �إلى المقاومة
بل يقوم بدور
ّ
ّ
لنية اهلل تجاه مخلوقاته ّ
الوجودية ّ
مو�آب من الخال�ص ب�سبب كبريائه.

� -3/2أ�ش 21-1 :26
ق�سمين 6-1 ،و Clements( 21-7وWildberger
يق�سم الف�صل عادة �إلى
َ
أدبي
و� .)Kaiserإ ّال � ّأن �آخرين يقترحون تق�سيمات �أخرىّ � .أما بخ�صو�ص الأ�سلوب ال ّ

جماعيا.
رثاء
فيعتبر العلماء � ّأن �أ�ش  6-1 :26مزمور حمد �أو ن�شيد ن�صر و�أ�ش ً 21-7
ًّ
جماعيا ،ولذلك يحاول �أن يتعرف في
رثاء
أدبية ك ّلها ً
� ّأما  Sweeneyف�إ ّنه يعتبر الوحدة ال ّ
ًّ
أدبية الكبير.
التق�سيمات
الداخلية على ّ
تنوع الإ�شكال ال ّ
ّ

أ�سا�سية ترتبط ب�شكل كبير بتحديد
لكن تظلّ الم�شكلة � ّأن �شروط تف�سير هذا الف�صل ال ّ
المركزية ويقولّ �" :أن م�س�ألة الترتيب
أدبية وتبويبها .ي�شير � Seitzإلى الم�س�ألة
ّ
�أ�ساليبه ال ّ
أدبية مختلفة في الف�صل" .لذلك ف� ّإن
الزمني هي �أكثر � ّ
أهم ّية من برهان وجود �أ�شكال � ّ
ّ
يظلّ
يهم �أولئك الذين ينادون بحركة متنا�سقة في ف  27-24و�أ ّنها
هذا ال�شرط
أمرا ّ
� ً
ؤيوية ممتزجة ب�أنا�شيد مختلفة تعك�س امتداد فترة
لي�ست مجرد ّ
ق�ص ولزق عبارات ر� ّ
زمنية طويلة .ي�صاب القارئ بالده�شة والحيرة ب�سبب الحديث عن المدينة الح�صينة في
ّ
الف�صل ال�سابق ،ل ّأن المدينة قد هدمها م�ضطهد �إ�سرائيل .وكذلك الحديث عن الم�أدبة
يتم االحتفال بها �أمام �إله كلّ ال�شعوب ،وكذلك ر�ؤيا اختفاء الموت في
ال ّ
أخيرية التي ّ
المقد�س.
إلهي على الجبل
ّ
زمن الملك ال ّ

خا�ص ّية
حدة الت�ضا ّد بين هذه الف�صول،
يحاول ّ � Seitzأن يخ ّفف من ّ
م�شيرا �إلى � ّأن ّ
ً
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الخال�صي .فقد ي�شيد المر ّنم في
مزامير عديدة هي عدم تحديد حركة الزمن في عمل اهلل
ّ
يتم بعد (مز  .)25كما �أ ّنه من الممكن
ثم يختم ب� ّأن الن�صر
النهائي لم ّ
لحظة ما بالن�صرّ ،
ّ
يمر المر ّنم بحالة من المراوحة بين الأمل الواثق واال�ست�سالم الذي يقترب من حالة
� ّأن ّ
كافيا
الي�أ�س� .إ ّنها ملحوظة ّ
هامة و�صحيحة ،ولكن يظلّ ال�س�ؤال �إذا ما كان هذا التبرير ً
ل�شرح عدم االت�ساق بين هذه الف�صول.
منهجي لما تكون عليه الحياة
�أكّ دنا ح ّتى الآنّ � ،أن هذه الف�صول  27-24هي عر�ض
ّ
�آخر الأزمنة وال يمكن االدعاء � ّأن طريقة االقتراب ال�صحيحة منها هي تف�سير عنا�صرها
زاخرا بالتفا�صيل ويظلّ ذا ملمح وا�ضح على �ضوء
مجردة� ،إذ يظلّ الو�صف
ً
ً
دائما بطريقة ّ
الطق�سية .ولكن يبدو �أ ّنه من الوا�ضح � ّأن
ة
اللفظي
والم�صطلحات
ؤيوي
�
الر
الخطاب
�صور
ّ
ّ
ّ
تزين
التاريخية
الكاتب يريد �أن ي�أخذ م�سافة من الأحداث
المحددة التي ّ
ّ
يقدمها كعوامل ّ
ّ
رمزيا ()Typologique
نماذج �أخرى �أكثر
ً
ات�ساعا .نوجز :ي�ضفي الكاتب على ّ
ن�صه لو ًنا ًّ
خا�صا� .إ ّنه ال يذكر بابل على الإطالق ،بل يتك ّلم عن "مدينة الفو�ضى" التي تنال عقابها.
ًّ
محدد معروف ،بل هو رعب يجتاح الكون عندما يفتح اهلل
عدو
ّ
ال ي�أتي العقاب من ّ
القوية ومنها وفيها يبد�أ اهلل خال�ص؟ � ّأية
"كوى ال�سماء"� .ألي�ست �أور�شليم هي المدينة
ّ
مدينة �أخرى يمكنها �أن تقوم بهذا الدور؟ ال يعلن الكاتب �صراحة ذلك �إ ّنما يتك ّلم عن
أخيرا ال ي�صف الخال�ص ب�أ ّنه هروب من الظالمين
مدينة بال ا�سم تنتظر دخول الأبرارً � .
أر�ضيين ،بل هو حياة مع اهلل ال تخ�ضع للموت والفناء.
ال ّ

زمني منتظم يف�صل فيه
أدبية هذه ال يقوم االت�ساق في تتابع
نتيجة لطريقة التحرير ال ّ
ّ
خيالية
يتم ترتيب المقطع ب�صورة
الأبرار عن الأ�شرار وتلي الأزمنة الجديدة �سابقتهاّ .
ّ
خا�صا ،ح ّتى و�إن ا�ستخدم الكاتب
رمزية ( ،)Typologiqueويعر�ض كلّ ف�صل
ً
م�شهدا ًّ
ّ
م�صطلحات تتراكم الواحدة فوق الأخرى .على �سبيل المثال :هناك ت�شابه كبير في
أدبي والم�ضمون بين  6-1 :25و ،6-1 :26وفي الف�صل  25يلي الر ّد
الأ�سلوب ال ّ
ال�سماويةّ � .أما في
ال�صحيح والمنا�سب على دينونة اهلل التي تقترب ،و�صف االحتفاالت
ّ
المتكبرة
ف  26فيلي الر ّد الأمين -وهو ال�صالة  -على دينونة اهلل التي �أ�صابت المدينة
ّ
( )3:26ت� ّأمل طويل لجماعة الم�ؤمنين الواقعة تحت طائلة غ�ضب اهلل (.)2 :26
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متنوعة ،ولك ّنه في النهاية يجد تف�سيره في
ّ
أدبية عديدة ّ
يقدم ف � ،26إذاً �أ�شكا ًال � ّ
الهوتي عميق موجه �إلى الم�ؤمنين "والذين ي�شهدون ب�آثار ن�صر اهلل" والذين
عر�ض
ّ
جي ًدا خال�ص
إلهية بوا�سطة �أيادي
ّ
ب�شرية .لقد اختبروا ّ
ي�ستمرون في معاناة الدينونة ال ّ
ّ
يتم و�صف الخال�ص بعبارات
ولكن
اعترافهم.
مو�ضوع
هو
العادل
حكمه
إن
�
.
الرب ّ
ّ
ّ
ب�شرية.
تفوق كلّ خبرة
ّ

انتزاعا ،والف�صل  26الوعد بالقيامة لحياة
يتناول ف  25حياة انتزعت من الموت
ً
بعد الألم والموت.

� -4/2أ�ش 27-1 :27
يتفق الدار�سون على تق�سيم الف�صل كالآتي.13-12 ،11-7 ،)6(5-1 ،2 :
ويدور الف�صل حول تف�سير �أ�ش � 5أي ن�شيد الكرم .ويعتقد الدار�سون � ّأن �آ  6هي تف�سير
النبي .وبين الباحثين الحديثين ينفرد  Wildbergerبمحاولة
خطاب اهلل على ل�سان ّ
ربط الآية بالوحدة التالية ،ولكنه يف�شل في م�سعاه .والآية الأولى هي نبوءة م�ستق ّلة
يخ�ص المو�ضوع ،بباقي الف�صلّ � .أما �آ  13-12فهي
النبوة ،في ما
ّ
بذاتها ،وت ّت�صل ّ
أدبية  27- 24بنبرة تفا�ؤل:
تختم الف�صل  ،27وتختم ،في الآن ذاته ،الوحدة ال ّ
المقد�سّ � .أما �أكثر الأجزاء �إثارة للجدل
وعد بتجديد بني �إ�سرائيل وتجميعه في الجبل
ّ
العبري هذا الجزء �صعوبة ،فيلج�أ المترجمون �إلى
الن�ص
ّ
فهي  .11-7ويزيد غمو�ض ّ
التوفيق �أو التلفيق عند محاولتهم ترجمة آ�  .8كما تظلّ هناك �صعوبات �أخرى مثل
هل يجب اعتبار ال�ضمير المت�صل مذكَّ ًرا �أم م�ؤ ّن ًثاّ � .أما ال�صعوبة الأكبر التي تقوم �أمام
كثيرا ما اعتبر العلماء � ّأن هذا المقطع يعك�س تقاليد مملكة
الن�ص فهي
تف�سير ّ
ّ
تاريخيةً .
ال�شمال،
ولكن �صياغته تختلف عن �صياغه باقي الف�صلّ � .أما  Vermeylenف�إ ّنه ي�ؤكّ د
ّ
� ّأن الكاتب ا�ستعمل مواد �سابقة لكي يربط بين م�صير مملكة ال�شمال وعا�صمتها (التي
ّ
الخط ف� ّإن
تتبعنا هذا
زالت من الوجود) بالم�صالحة التي يجريها اهلل مع يهوذا� .إذا ّ
المدينة الح�صينة ( )10تكون هي ال�سامرة ويكون ما ي�سميه "�شعب ال فهم له" هم
التحريرية ،كانعكا�س
�سكان ال�سامرة .بذلك يكون المقطع قد ا�ستخدم ،في الما ّدة
ّ
ولكن هذه
ال�سامريين.
ويف�سر لماذا رف�ض اهلل
اليهودية وال�سامرة،
لل�صراع الدائم بين
ّ
ّ
ّ
ّ
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العام.
النظرية بها نقاط توفيق (تلفيق) عديدة وال تتفق مع �سياق ف ّ 27
ّ

محددة لتف�سير هذه الآيات ال�صعبة ،بل يجب اختيار
التم�سك
لي�س من الحكمة
بنظرية ّ
ّ
ّ
أدبية بكاملها .يبدو � ّأن
الأ�سلوب الذي ينا�سب كلّ جزء مع الأخذ بعين االعتبار الوحدة ال ّ
موجهه �إلى يهوذا .يقترح Sweeney
إيجابية َّ
للمقطع ات�ساقًا �إذا اعتبرنا � ّأن الآيات ر�سالة � ّ
نتعمق �أكثر في
موجهة �إلى �إ�سرائيل
النبوة �صيغة مخا�صمة َّ
اعتبار ّ
وت�صرفاته .ويمكننا �أن ّ
ّ
أدبي .ولكن �آ  7تثير
م�س�ألة �إذا ما كان من الإن�صاف ح�شر المقطع في هذا الأ�سلوب ال ّ
م�شكلة كبيرة ر ًّدا على تف�سير َم َثل الكرمة ( .)6-1 :27هل كان اهلل بالفعل عاد ًال في
�أحكامه؟ ما يلي هو تبرير عقاب اهلل ورف�ضه ذنب بني �إ�سرائيل بدرجة م�ساوية لخطئهم
ذاته .بذلك يكون م�ستقبل بني �إ�سرائيل م�ضا ًّدا للمدينة الح�صينة التي هي رمز لكبرياء
الب�شر و�صلفهمّ .
�سكان المدينة الح�صينة ال فهم لهم ،لذلك لن يرحمهم اهلل.
إ�سكاتولوجية
إلهي �
� ّإن قراءة كهذه لهي قراءة م ّت�سقة
ّ
ّ
ومنطقية تنتهي بنبرة �صفح � ّ
المقد�س كما �سبق ووعدا �أ�شعيا (�أ�ش .)3-2 :2
وبتجميع الم�ش ّتتين �إلى الجبل
ّ
المحرر الأخير الذي ر ّتب موا ّد هذا الف�صل
يخ�ص هدف
� ّأما التف�سير الأو�سع ف�إ ّنه
ّ
ّ
بالطريقة التي هي عليه الآن داخل مو�سوعة �أ�شعيا .كان عر�ضنا ح ّتى الآن يقوم على
تعليمي
اعتبار � ّأن بنية هذه الف�صول ( )27-24ذات هدف
رمزي ()Typologique
ّ
ّ
هو تحذير وتعليم جماعة من الم�ؤمنين تعي�ش في الأزمنة الأخيرة ،وبالتالي يكون ت�أ�صيل
إلهي .مرت جماعة بني �إ�سرائيل بخبرة دينونة
الوحدة في نقطة التقاء مرحلتي التدبير ال ّ
الب�شرية الغا�شمة .وقطفت الجماعة ذاتها
رهيبة عن يد بابل ،التي ترمز �إلى ال�سطوة
ّ
كبيرا من الواقع
�أولى ثمار زمن ملك اهلل .ولكن بالرغم من الواقع الجديد� ،إ ّال � ّأن ً
جزءا ً
الهوتية هي و�ضع �شعب اهلل في
حا�ضرا .يواجه الف�صالن  25و 26م�س�ألة
القديم مازال
ّ
ً
إلهية �أو بعدها من ّ
خطة اهلل؛ فالجماعة التي ت�سعد بخال�صها
الزمن �سواء قبل الدينونة ال ّ
( )6 :25تنتظر في ف  26ح�ضور اهلل وتتوق �إلى نوره .بعد بذلك يحاول هذا الف�صل
الزمني الم�ضطرب �إلى طريقة الحياة المن�شودة.
يوجه �شعب اهلل في هذا ال�سياق
�أن ّ
ّ
الوحدة  27 -24ال تلج�أ �إلى نموذج ب�سيط م ّت�سق ومتجان�س وال تعر�ض الأحداث في
ولكن الكاتب يواجه الم�س�ألة من زوايا مختلفة يبرهن بها على
وواقعي.
فعلي
ّ
ّ
زمني ّ
تتابع ّ
التام والدائم ،كما �سبق ووعد هو بذلك.
حقيقة ح�ضور اهلل ّ
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فكري متنا�سق في بنية ف  ،27يهدف �إلى ت�شجيع اهلل ل�شعبه.
ويمكن اكت�شاف خط
ّ

�أ 1 :27 .يلج�أ �إلى مفردات الأ�سطورة لكي يعلن � ّأن اهلل ،في زمنه ،يهدم كلّ �أبعاد
مرة وللأبد
ال�شر
ال�شر
ّ
ّ
التاريخية ،بل يق�ضي ّ
الوجودية� .إ ّنه ال يهدم فقط �أ�شكال ّ
ّ
ال�شر في الكون.
م�صدر
على
ّ

الخا�صة.
ملكية اهلل
ب 6-2 :27 .عودة �إلى الحديث عن دينونة اهلل لبنى �إ�سرائيل
ّ
ّ
كما يعلن هذا الجزء � ّأن قرار اهلل انقلب ر� ًأ�سا على عقب .لم يعد �إ�سرائيل بعد
التامة� .سوف يزدهرون وتملأ ثمارهم العالم
مو�ضع غ�ضب اهلل بل تحت حمايته ّ
ك ّله.
جـ 11-7 :27 .تتناول هذه الآيات ذنب بني �إ�سرائيل وعالقته بذنوب الأمم الواقعة
الآن تحت عقاب اهلل .نال بنو �إ�سرائيل عقابهم العادل ولكن التكفير والعفو
ال�شاملين ينتظران ر ّد فعلهم بالطاعة والعودة �إلى اهللّ � .أما من ي�ضطهدون �إ�سرائيل،
وترمز �إليهم المدينة الح�صينة ،ف� ّإن حالهم يرثى له� .إ ّنهم مازالوا بال فهم ،بالرغم
إلهي.
من كلّ ما وقع بهم من عقاب � ّ

د 13-12 :27 .ت�ؤكّ د �أ ّنه في زمن اهلل �سيجمع بني �إ�سرائيل من �شتاتهم ويعود
المقد�س.
الم�شردون والتائهون لعبادة يهوه على جبل �صهيون
ّ
ّ

ويف�سر معنى حكم اهلل ودينونته
يحدد �إذًا ف  27المراحل العديدة داخل خطة اهلل
ّ
ّ
المتجدد والتزامه بتحقيق
ووعوده بخ�صو�ص الم�ستقبل ،وذلك على �ضوء �إعالن اهلل
ّ
الأمان والن�صر .وبذلك ي�ضع هذا الف�صل حياة بني �إ�سرائيل في فترة حياة تعد يكون فيها
النهائي من �أخطاء الما�ضي وخطاياه
الخا�ص� .إال � ّأن تطهير بني �إ�سرائيل
ال�شعب كرم اهلل
ّ
ّ
وحق ح�سب ترتيبات اهلل وو�صاياه.
يقت�ضى منه �أن يثمر ثمار ّبر
ّ

ؤيوي بامتياز،
من
المهم �أن نذكر � ّأن ف  27ال ي�ؤكّ د خطة خال�ص تمت ،بل هو ر� ّ
ّ
أخيري بين القديم والجديد ،بين
النهائية ويغطي فقط فترة ال�صدام ال
لأ ّنه يبد�أ بالدينونة
ّ
ّ
بني �إ�سرائيل المفدين وبين بني �إ�سرئيل الذين لم ينالوا الخال�ص بعد .ي�شرح هذا الهدف
رمزية م�شروع اهلل
الن�ص ت� ً
الالهوتي ا�ستحالة ت�أريخ هذا ّ
أريخا دقيقًا ،ل ّأن الهدف يقوم في ّ
ّ
كلّ
تاريخية عا�شها بنو �إ�سرائيل.
لحظة
يفوق
م�شروع
وهو
ل�شعبه،
ّ

372

أدبي وبنيتها وتف�سريها
�أ�ش  ،27-24مكانتها يف كتاب �أ�شعيا و�أ�سلوبها ال ّ

 .3تف�سير �أ�ش 24
� -1/3أ�ش 3-1 :24
مقدمة
أدبية المت�سعة ( )27-24وفي الآن ذاته ّ
هذه الآيات هي ّ
مقدمة للوحدة ال ّ
نبوي يفيد � ّأن اهلل ينوي �إبادة الأر�ض ،و�أن
المقدمة هي �إعالن
للف�صل  .24هذه
ّ
ّ
ويبدد ّ
�سكانها� .إ ّنه عقاب يطال الجميع ،وال يفلت منه �أحد؛ فال تمييز
يغير �شكلها ّ
ّ
ذاكرا الئحة طويلة يعلن فيها زوال
االجتماعية .ويبرهن على قوله هذا
بين الطبقات
ّ
ً
وال�سيد ،بين ال�شاري والبائع ،بين الدائن والمدين .يطال
الفوارق :ال فرق بين العبد
ّ
ال�سيا�سية
االجتماعية وال
العقاب ،بالتالي ،جميع �سكان الأر�ض دون النظر �إلى حالتهم
ّ
ّ
الرب قد
وال
نبوية �شائعة "ل ّأن ّ
إلهية باللجوء �إلى �صيغة ّ
ّ
النية ال ّ
االقت�صادية .وي�ؤكّ د هذه ّ
تك ّلم".
تقليدية� ،إذ يريد الكاتب �أن يقيم ،عن
مجرد وظيفة
ّ
ّ
ولكن وظيفة هذه ال�صيغة لي�ست ّ
فورا التوازنات
طريقها ،عالقة بين هذه الوحدة وبين ما �سبقها من ف�صول .وبالفعل تبرز ً
أدبية �أم على م�ستوى
مع الف�صل الـ � 13سواء كان ذلك على م�ستوى المفردات وال�صيغ ال ّ
الم�ضمون .تناول الف�صل الـ 13تدمير الأر�ض ك ّلها (�أ�ش " ،)5 :13ويجعل الأر�ض
ب�شرها" (�أ�ش  ،)11 :13ويت�شابه الف�صالن
ً
خرابا" (�أ�ش " ،)9 :13و�أعاقب الدنيا ّ
أخيرية .يطال الحكم الجميع في الف�صلين.
كذلك في كثرة المفردات والمفاهيم ال ّ
إلهي في ك َليهما
الزمني في الواقع
كما يدخل الف�صالن الواقع
الكوني ،وينتهى الحكم ال ّ
ّ
ّ
ال�شر في الأر�ض.
باالنق�ضا�ض على ّ

تاريخي َتين مختلفتين� .إ ّنه �إعالن عن نهاية
لي�س هناك ما ي�شير �إلى ّنية و�صف لحظتين
َّ
تنبر
الب�شرية ك ّلها .و�إذا �أردنا �أن ن�ستخدم مفردات
ؤيوية لتاريخ
ّ
ر� ّ
ّ
كتابية ف�إ ّنا نقول �إ ّنها ّ
تاريخية .ومع ذلك نقول � ّإن هناك
نهائيا مرحلة
نوعية
ّ
ّ
على ّ
إلهي الذى يختم ًّ
التدخل ال ّ
عدو بني �إ�سرائيل ال ّأول
بع�ض االختالفات ت�صادف نهاية العالم في ف � 13سقوط بابلّ ،
ب�شري هو
تجبر و�صلف
ّ
والأ�شر�سّ � .إن "يوم ّ
الرب" الذي ينفجر فيه غ�ضب اهلل على كلّ ّ
�سيتم على نموذج �سابق
اليوم الذي ّ
يتدخل فيه اهلل لإبادة بابل� .إ ّنه تتميم حكم اهلل الذي ّ
هو �إبادة �سدوم وعمورة (�أ�ش .)19 :13
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� -2/3أ�ش 13-4 :24
أ�سا�سي ل ّأن الو�صف الذي يرد
ؤيوي ،ولكن هناك فارق �
يحتفظ ف  24بالطابع الر� ّ
ّ
أدبية  .27-24تبد�أ �آ
فيه
ي�ستمر في �إعطاء �شكل وطابع للف�صل ك ّله ال بل للوحدة ال ّ
ّ
إلهية وذلك بعر�ض �أ�س�س حكم اهلل بالإدانة ال�شاملة
النية ال ّ
 13-4في �شرح �أ�سباب ّ
ال�شر الذي ي�سقم
ًّ
الهوتيا� .سبب الإبادة لي�ست هي فقط خطايا بابل بالتحديد ،بل ُبعد ّ
ال�سماء والأر�ض على ال�سواء .لقد �أ ّدت مخالفة �شريعة اهلل واالبتعاد عن �سننه �إلى تدني�س
النبي يتك ّلم
الأر�ض .يفتر�ض بع�ض
ّ
المف�سرين� ،إ�ستنا ًدا على ذكر ال�شريعة ال ّ
إلهيةّ � ،أن ّ
ولكن هذا الر�أي م�ستبعد .تعطى الإ�شارة �إلى مخالفة "العهد
عن عهد اهلل مع مو�سى.
ّ
لغوية عن الإ�شارة �إلى العهد مع نوح (تك  .)16 :9بالإ�ضافة �إلى
ال ّ
أبدي" م� ّؤ�شرات ّ
تمتد �إلى العالم �أجمع .وتقع اللعنة على
نبي �إ�سرائيل ،بل ّ
ذلك ال تقف �آفاق ّ
الق�صة عند ّ
العالم ك ّله ويعاني ّ
حقّ � ،أن كلّ ال�صور الواردة
�سكان من تبعاتها .ويرى  ،Seitzعن ّ
�شر الإن�سان قد كثر على
في ف  24تتطابق مع التقاليد المتع ّلقة بنوح "ور�أى ّ
الرب � ّأن ّ
�شر طوال يومه" (تك  .)5 :6لقد �أعلن
الأر�ض و� ّأن كلّ ما
ّ
يت�صوره قلبه من �أفكار �إ ّنما هو ّ
اهلل في تكوين بداية تاريخ جديدة ،ويعلن في �أ�شعيا نهاية هذا التاريخ.
ؤيوي للم�شهد .تتك ّلم آ�  10عن "مدينة
وي�ؤكّ د ملمح �آخر في ف  24الطابع الر� ّ
هام في
الباطل" ،بدون � ّأية تحديدات �أخرى
وت�ستمر �صورة المدينة في لعب دور ّ
ّ
مرة واحدة،
هذه الف�صول ( .)10 :27 ،5 :26 ،2 :25 ،10 :24تنال المدينةّ ،
إيجابية "ح�صينة و�سور خال�ص" في  .1 :26وتعرف البع�ض في هذه المدينة
�صفات � ّ
ولكن هذه التحديدات هي
على �أور�شليم ،و�آخرون على بابل و�آخرون على ال�سامرة.
ّ
عامة
الكتابي؛
الن�ص
محاولة لتحديد �أحداث
فالن�ص ّ
ّ
تاريخية ال توجد في ّ
يقدم ب�صورة ّ
ّ
ّ
قوة حلول ملكوت اهلل وهو �أمر
�سلطة الب�شر في الأر�ض التي تقاوم بكلّ ما �أوتيت من ّ
هام في وظيفة هذه الف�صول.
ّ
هام يجب مراعاته عند تف�سير هذه الآيات �أال وهو التوازي بين الف�صلين 17
�أمر �آخر ّ
و .24لقد اكت�شف هذا الأمر منذ �سنوات عديدة .يرجع الف�ضل في ذلك �إلى العالم الكبير
 Sweeneyفي درا�سته  ،Textual Citations, 24في�ست�شهد ،مثالً� ،أ�ش 13 :24ب
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و�6 :17أ" ،وتبقى فيه ق�صا�صة كما عند نف�ض الزيتونة" .تدين نبوءة ف  17مملكة
ولكن  Sweeneyيالحظ،
ة-ال�سامرية.
أرامي
ّ
ّ
ال�شمال للدور الذي لعبته في الحرب ال ّ
امتدت لتدين
وبحقّ � ،أن النبوءة لحقها التعديل ،وبد ًال من �أن تدين مملكة ال�شمال فقط ّ
ّ
هاما هو � ّأن الوظيفة الموكلة للف�صل  17في
أمرا � َآخر ًّ
كلّ الأمم .كما يالحظ ً � Sweeney
ع�شوائية ،ولك ّنها تقوم على القراءة ال�شاملة لهذا الف�صل
الحالي لي�ست
الن�ص بو�ضعه
ّ
ّ
ّ
باعتبار � ّأن عقاب بني ا�سرائيل يتبعه عقاب الأمم.

� -3/3أ�ش 16 -14 :24

يثير تف�سير �آ  16-14جد ًال واختالفًا كبيرين .دفع ا�ستهاللها با�سم الإ�شارة "ه�ؤالء"
لـ"البقية"
أدبية تبد�أ في �آ  ،13ولذلك تعتبر �سابقة
بع�ض
ّ
ّ
المف�سرين �إلى اعتبار � ّأن الوحدة ال ّ
التي ي�شير �إليها ا�سم الإ�شارة "ه�ؤالء" .لكن ي�صعب �إثبات هذا الر�أي �سواء على الم�ستوى
ال�شكلي �أوم�ستوى الم�ضمون .يدور الجدال حول �إذًا ما كان ا�سم الإ�شارة "ه�ؤالء" ي�شير
ّ
ّ
�إلى ال�شعوب المختلفة المنت�شرة في العالم كله � )Sweeney, Isaiah 1-39(،أو �أ ّنه ي�شير
�إلى يهود ال�شتات .ي� ّؤرخ  Wildbergerالحدث ويعتبر � ّأن "ه�ؤالء" هم يهود ال�شتات
الفار�سي .بينما ي ّتفق � َآخرون معه على � ّأن المق�صود هم يهود ال�شتات ولكن
في الع�صر
ّ
المف�سرون �أحيا ًنا كثيرة
يني (لمزيد من الآراء نحيل �إلى  .)Johnsonولج�أ
ّ
في الزمن اله ّل ّ
�إلى مخرج
ال�سطحية،
النبي يعتر�ض على �سعادة بني �إ�سرائيل
ّ
ّ
نف�سي ( )Plögerبالقول � ّإن ّ
التي ت�أتي قبل �أوانها ،تجاه الم�صائب التي تحلّ بالأمم.
�أنا �أرى � ّأن هذه االعترا�ضات واهية .وال ت�أخذ بعين االعتبار طبيعة و�صف م�شيئة اهلل
برغماتيّ � .إن المفردات الم�ستعملة
الالهوتية تجاه الأمم وبني �إ�سرائيل ،وهي ذات طابع
ّ
ّ
ومحددة بحيث ال يمكن �أن يكون المحتفلون �إ ّال من بني
للتعبير عن الر�ضا وا�ضحة
ّ
�إ�سرائيلّ � .إن �أنا�شيد الفرح والتهليل ليهوه وتمجيد بني �إ�سرائيل ا�سم اهلل ،هما العن�صران
أ�سا�سيان لأنا�شيد التمجيد التي يرفعها بنو �إ�سرائيل .ويبرز التوازي بين �أ�ش 6-3 :12
ال ّ
وّ � 12-10 :42أن هذه المفردات هي مفردات " الن�شيد الجديد" ،ر ًّدا على تحقيق
ال�سطحية بقدر ما تقوم في خط أ�
النظام الجديد الذي وعد به اهلل .ال تقوم الم�شكلة في
ّ
الزمني .ي�صف ف  24لحظة دينونة اهلل الأخيرة للعالم في �إطار المخطط
الح�ساب
ّ
قوات ال�سماء وملوك الأر�ض
إلهي .بلغ النظام القديم نهايته .وتباد ،بنف�س الطريقةّ ،
ال ّ
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القوات يملك
قبل �أن يبد�أ ُملك اهلل في �صهيون "فيخجل القمر وتخزى ال�شم�س ل ّأن ّ
رب ّ
في جبل �صهيون ،وفي �أور�شليم ومجده �أمام �شيوخه" (.)23 :24
الالهوتي عمقًا وت�أ�صي ً
النبي في �آ ،16
ويزداد هذا المفهوم
ال خالل ردود فعل ّ
ّ
"فقلتًّ :تبا لي ًّتبا ،الخونة يخونون ،الخونة يخونون خيانة" (رج  .)4 :22لقد �أ�ساء بنو
النبي ويت�ألّم ل ّأن تتميم حكم اهلل ودينونته للعالم
�إ�سرائيل قراءة عالمات الأزمنة .يعاني ّ
لم ي�أت بعد .وتقيم �آ  16العالقة مع " 2 :21ك�شفت لي ر�ؤيا قا�سية :الخائن يخون
تحدد �آ  ،16كما كان الحال
يدمر� .إ�صعدي يا عيالم ،حا�صري يا ميديا"ّ .
والمدمر ّ
ّ
بالن�سبة �إلى بابل في  ،2 :21الزمن الذي فيه يتعامل المغيرون مع العدو ،بال خداع.
وعامة.
العدو ال َآخر بعبارات �شاملة
ويتم التعبير عن �سقوط
ّ
ّ
ّ
يتم بعدّ ،
ولكن هذا لم ّ

� -4/3أ�ش 23-17 :24

ت�ؤكّ د الآيات التالية هذا التف�سير .تتوا�صل النبوءة ،التي تعلن طريق تحقيق حكم
ولكن اعتبار آ� 16-14
القريب التى بد�أها في �آ  ،3-1وتتوا�صل الآن بت�صعيد ملحوظ.
ّ
�إ�ضافة الحقة تقطع ال�سياق هو تجاهل لحركة هذا الف�صل ال�شاملة المت�صلة ،وتفتيت
أدبية متما�سكة �إلى فقرات �صغيرة منعزلة كلّ واحدة منها عن الأخرى.
وحدة � ّ

ّ
وعبر عامو�س ()19 -18 :5
يجتاح الرعب �سكان الأر�ض ك ّلهم ( آ�  .)17لقد �سبق ّ
تعبر عنه �آ 18
أ�شر منه .وهذا ما ّ
عن م�صير الذي ينجو من خطر فيقع في ما هو � ّ
"فالهارب من �صوت الرعب يقع في الحفرة وال�صاعد من الحفرة ي�ؤخذ بالفخ."...
أخيرية ال تنطبق على لحظة
ؤيوية � ّ
ي�ؤكّ د الت�شابه مع � 22-9 :13أ ّننا هنا �أمام دينونة ر� ّ
محددة .كما ت�شبه �صورة "كوى ال�سماء" المفتوحة ،مثيلتها في و�صف الطوفان
تاريخية ّ
ّ
ن�صنا يدخل �إظالم ال�شم�س والقمر" ،فيخجل القمر وتخزى
ولكن
،)11
:7
(تك
في
ّ ّ
كوني ،في خ�صائ�ص الهرمجدون المو�صوف في
ال�شم�س" ( )23في �سياق انقالب
ّ
�إر  4 :23وحز -38 :19وغل  15 :4ور�ؤ 17 :16ي و� ،...21 :18إلخ .عندما
يكون الكالم عن جمع �أ�سرى في الجب وغلق ال�سجن عليهم (رج  )22 :24فال ي�سع
قوة ملك بابل وبط�شه" :بل تهبط �إلى م�ستوى الأموات
المرء �إ ّال �أن يتذكّ رال�سخرية من ّ
�إلى �أقا�صى الجب" (.)15 :14
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القوات يملك في جبل
لقد بلغ حكم اهلل على العالم ودينوته له هدفه "ل ّأن ّ
رب ّ
النهائية
�صهيون وفي �أور�شليم ومجده �أمام �شيوخه" (23 :24ب) .وت�شير هذه النقطة
ّ
�إلى بداية نظام اهلل الجديد و�آثاره على م�ؤمني هذا الدهر� ،سواء كانوا من بني �إ�سرائيل �أو
من الأمم" ،فلذلك �أكلت اللعنة الأر�ض ،وعوقب ال�ساكنون فيها ،ولذلك احترق ّ
�سكان
الأر�ض ،فبقي نفر قليل" (.)16 :24

 -5/3تف�سير ف 25
� -1/5/3أ�ش 5-1 :25
أدبية هذه الآيات مزمور حمد .ويرد المزمور على ل�سان
اعتبر خبراء ال�صيغ ال ّ
المتك ّلم المفرد .ويعتبر العلماء � ّأن وراء المتك ّلم المفرد تختبىء جماعة كبيرة ت�ؤ ّدي
ويقدم العلماء دلي ً
المتكلم
ال على ذلك المزمور  ،30الذي يرد في �صيغة المفرد
العبادةّ .
ّ
ويحمل عنوان "مزمور الن�شيد لتد�شين البيت" ،وي�ستنتجون من ذلك � ّأن �صيغة المتك ّلم
الجماعية .يبدو � ّأن �صيغة �إيمان بني �إ�سرائيل ال ّأو ّلية
المفرد كانت �شائعة للتعبير عن العبادة
ّ
الرب �أنت �إلهي" ( .)1 :25من ناحية �أخرى� ،سهولة االنتقال �إلى
الب�سيطة كانتّ �" :أيها ّ
وخا�صة " :1 :26لنا مدينة ح�صينة ،"...ي�ؤكّ د ما �سبق وقلناه
�صيغة الجمع في ،6 :25
ّ
عن االنتقال من المفرد �إلى الجمع.
ترد في المزمور كلّ
مجد اهلل من �أجل
مكونات عبادة بنى �إ�سرائيل
التقليديةُ .ي َّ
ّ
ّ
الخال�صية ،بع�ضها خارق العادة وبع�ضها الآخر
التدابير العجيبة التى �أجراها� ،أي �أعماله
ّ
غير خارق العادة ،وك ّلها تظهر � ّأن يد اهلل تعمل ل�صالح بني �إ�سرائيل .يدرك المر ّنم � ّأن
ع�شوائية ،ولك ّنها تتبع ّ
خطة و�ضعها هو م�سبقًا .تك�شف
تدخالت اهلل لي�ست �صدفة �أو
ّ
ّ
ّ
الخطة �أمانته ومثابرته.
هذه
تقليدية ال�صياغة� ،إ ّال �أ ّنه هناك �إ�شارات عديدة
وبالرغم من � ّأن �صيغة مزمور الحمد
ّ
ّ
الن�ص،
الن�ص لكي يقوم المزمور ،في ّ
تدل على �أ ّنه �أدخلت ،بعناية �شديدة ،تعديالت على ّ
أدبية  ،27-24بالت�أكيد على � ّأن ّ
موجهة
بو�ضعه
خطة اهلل َّ
الحالي في �إطار الوحدة ال ّ
ّ
بالتحديد لتحطيم "المدينة الح�صينة" ،وبذلك تقوم عالقة وثيقة مع الف�صل ال�سابق
الن�ص
أي�ضا ا�سم المدينة،
"حطمت مدينة الباطل .)10 :24( "...وال يذكر هنا � ً
ولكن ّ
ّ
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الن�ص
الرمزي.
يقت�صر على تحديد دورها
ّ
ولكن القارئ ي�ستطيع �أن يدرك من �سياق ّ
ّ
وخا�صة الالزمة" ،ال تعمر �إلى جيل فجيل" (،)20 :13
�أ ّنها �إ�شارات �إلى �سقوط بابل
ّ
والذرية والعقب" ( .)22 :14وظيفة فرح الأمم
والبقية
"وا�ست�أ�صل من بابل الأ�سم
ّ
ّ
الأخرى ب�سقوط المدينة الح�صينه هو �إذا التذكرة بـ" :7 :14قد ا�ستراحت الأر�ض ك ّلها
و�سكنت واندفعوا بالهتاف" وهو فرح العالم ك ّله .ويجدر القول � ّأن �آ  5-4يبدو �أ ّنها
حر النهار وال�سيول والأمطار.
تذكر �أ�ش  6-5 :4التى ت�صف الكوخ الذي يقي من ّ
ي�ستعمل كاتب ف  25عنا�صر �أنا�شيد ال�شكر هذه لي�صف هزيمة المدينة الح�صينة
الن�ص ال
ودمارها .ولي�س من الوا�ضح �إذا ما كانت الحماية قا�صرة على �صهيون ،ل ّأن ّ
يحدد من هم الفقراء والمحتاجون .من الممكن �أن تكون تق�صد الإ�شارة �إلى "ال�شعوب
ّ
بعدا �أو�سع.
ك ّلها" التي تحتفل فوق الجبل في �آ ً 6

� -2/5/3أ�ش 8-6 :25
مرة �أخرى �إلى المو�ضوع الذي يتناوله ف " ،24فيخجل القمر
تعود هذه الآيات ّ
القوات يملك في جبل �صهيون وفي �أور�شليم ومجده �أمام
وتخزى ال�شم�س ،ل ّأن ّ
رب ّ
�شيوخه" ( .)23 :24بعد دمار "مدينة الباطل" وهي رمز نهاية النظام القديم الذي
ا ّت�صف بالعنف وال�صلف ،يملك اهلل على جبل �صهيون ،معل ًنا ح�ضوره المجيد .يقيم
اهلل على هذا الجبل� ،أي على �أور�شليم احتفال تن�صيبه ً
ملكا .وت�شمل هذه الإحتفاالت،
يتم الت�أكيد،
كما يرد في تث � ،26 :14أف�ضل �أنواع اللحوم و�ألذّ الم�شروبات .ولكن هنا ّ
يمتد �إلى كلّ ال�شعوب" .وال
أ�سا�سي ذو مغزى
وهذا �أمر �
إلهي الجديد ّ
ّ
خا�صّ � ،أن النظام ال ّ
ّ
هاما في �أ�شعيا
يرد هذا الأمر بتواتر في �أ�ش ،27-24
ّ
تطو ًرا ًّ
ولكن المو�ضوع ذاته يظهر ّ
الثاني و�أ�شعيا الثالث (رج 7 :56؛ 1 :60ي؛ 18 :66ي؛ �إلخ).
ّ
المغطي ال�شعوب ( آ�  )7بع�ض الجدل .يفتر�ض البع�ض � ّأن المق�صود
�أثارت �إزالة الغطاء
الروحي ،و�إن كان من الأف�ضل ،في �سياق االحتفاالت هذا� ،أن يكون المق�صود
بها العمى
ّ
ال�شراح � ّأن �سياق �آ
هو غطاء ال�شكوى الذي ّ
يتحول �إلى ثوب احتفال وعيد .وي�ؤكّ د بع�ض ّ
ّ
يتخطى حدود و�صف احتفال �أري للغاية وي�صل
 8عن زوال الموت لي�س في مكانه لأ ّنه
أبدية .بالرغم من هذا
أر�ضي الفائق ،لحياة � ّ
�إلى ما بعد الموت ،على �أ�سا�س الرجاء غير ال ّ
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جدا،
الو�صف
أدبية � ،27-24إال �أ ّنه من ال�صعب ًّ
ّ
"ال�سماوي" هو الوحيد في الوحدة ال ّ
أريخا دقيقًا .بالإ�ضافة
�إن لم يكن م�ستحيالً ،تحديد تاريخ دخول هذا العن�صر الجديد ت� ً
�إلى ذلك نقول �إ ّنه ال ّ
برغمانية تجتاح كلّ هذه الف�صول ،وال يمكن
�شك في وجود ّنية
ّ
ا�ستبعاد م�سبق ل�صياغة �أخيرة دقيقة ووا�ضحة لملكوت اهلل ،ملكوت خال من الألم
مف�صلة ووافية في
يتم عر�ضه بطريقة ّ
والموتّ � .إن مو�ضوع �سماء جديدة و�أر�ض جديدة ّ
وخا�صة في  25-65:17و .)23-22 :66ولكن ح ّتى
الف�صول الأخيرة ()66-65
ّ
�صحت،
محرر مت� ّأخر� ،إ ّال � ّأن ت�أثير هذه
الفر�ضية� ،إن ّ
ّ
و�إن اقترح البع�ض � ّأن هذا ناتج عن ّ
الن�ص.
ال ي�ؤ ّثر على تف�سير ّ

� -3/5/3أ�ش 12-9 :25
تقيم الآيات المتقابلة ت�ضا ًّدا بين �إيمان بني �إ�سرائيل من ناحية وا�ستبعاد مو�آب من ناحية
منطقي اعتبار هذه ال�صالة �صالة جميع ال�شعوب ،كما
�أخرى .قد يبدو للوهلة الأولى �أ ّنه
ّ
ولكن ال�صوت الذى يتجاوب مع خال�ص اهلل ي�ستخدم فقط مفردات
هو الحال في �آ .6
ّ
بني �إ�سرائيل الأمناءّ � .إن �صيغ �صالة العبادة الأمينة ت�صبغ كتاب المزامير (مز،3 :25
أهم عنا�صر مختلف �أجزاء كتاب �أ�شعيا
21 ،5؛ 14 :27؛  ،)34 :37وهي � ً
أي�ضا من � ّ
(17 :8؛ 18 :30؛ 2 :32؛ 31 :40؛ 23 :49؛ 9 :59؛ 9 :60؛ � .)4 :64إ ّنها
مكونات مزامير
تعبير عن انتظار قلق للخال�ص الذي وعد به اهلل .ويذكر � ّأن �إحدى ّ
ال�شكوى هي �آالم الم�ص ّلي ومعاناته لت� ّأخر الخال�ص .ويبرهن الم�ص ّلي على �أمانته
بانتظاره ال�صابر (مز .)3 :69 ،7 :37 :وبالطريقة نف�سها ،في كتاب �أ�شعيا ،يوجب
الإيمان انتظار النور حيث ي�سود الظالم ل ّأن اهلل �أخفى وجهه (�أ�ش ّ � .)7 :8إن الفرح
يعبر عنه �أ�ش � 9 :25سببه � ّأن زمن االنتظار انق�ضى و� ّأن الم�ؤمنين يختبرون الآن
الذي ّ
عمليا خال�ص اهلل .لقد ح ّلت بركة اهلل على الذين �صبروا فنالوا الخال�ص.
ًّ
المف�سرين � ّأن �إعالن ا�ستمرار ا�ستبعاد مو�آب وعقابه �أمر غير مالئم
ويرى بع�ض
ّ
اليهودي ال�شديدة لهذا ال�شعب (�أ�ش 16؛
كراهية الكاتب
�ضروري ،ويرجع �إلى
وال
ّ
ّ
ّ
�أر 48؛ �صف  .)2ال ينكر �أحد العداوة الم�ستحكمة الدائمة بين بني �إ�سرائيل ومو�آب،
الن�ص في �سياق ف � .25إ ّننا بالفعل
تبرر بطريقة كافية دور هذا ّ
ّ
ولكن هذه العداوة ال ّ
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قمتها في �آخر �آية في الكتاب (�أ�ش ّ � .)24 :66إن
عملية
تجاه
برغماتية �أخرى ت�صل ّ
ّ
ّ
النبي ،ال يزيل ،بالكامل ،ال�صراع
�إ�صالح الخليقة ال�شامل الذي يجريه اهلل ،كما ي�صفه ّ
وال�شر.
بين الخير
ّ

�سر خال�ص اهلل للعالم ي�سمح ب�أن يرف�ض من ي�شاء دعوة اهلل الدائمة له .يحفظ
� ّإن ّ
�شخ�صيين ،بل كنوع من الرمز ل�صلف
�صارما لمو�آب ،ال لعدواة واحتقار
عقابا
ف ً 25
ً
َّ
رب ال�صبا�ؤوت� .إ ّنه الأمر نف�سه
من يرف�ض �أن ي�شترك مع كلّ ال�شعوب في ملك يهوهّ ،
الذي يتناوله كتاب الر�ؤيا (ر�ؤ 14 :2؛ .)27 :21

الديني كما نفهمه الآن ،والذي يمتاز بامتداده لكلّ
نقر � ّأن مفهوم ال�شمول
يجب �أن ّ
ّ
الن�ص (رج .)Seitz
الب�شر بعيد ًّ
جدا عن خال�ص اهلل كما يرد في هذا ّ

 -6/3تف�سير الف�صل 26
� -1/6/3أ�ش 6-1 :26
تقليدية من �أنا�شيد الن�صر والثقة .تتناول الآيات ،بطرق
تحتوي �آيات االفتتاح عنا�صر
ّ
متعددة ،المو�ضوعات التي �سبق وتناولتها آ� � .5-1 :25إ ّنها ت�صف اهلل بالح�صن المينع
ّ
وبملج أ� الم�ؤمنين ،وت�شهد بقدرة اهلل على ّ
حط كبرياء الب�شر .ولكن هناك بع�ض المالمح
المتميزة التي تعطي المقطع �شك ً
خا�صين.
ال
ودورا ّ
ً
ّ

حد كبير �أ�ش  ،6-1 :12مع
يتم و�صف الوحدة على �أ ّنها ن�شيد �
أخيري ي�شبه �إلى ّ
ّ
ّ
الفارق �أ ّنه يبتدئ به في �أر�ض يهوذا .يرد الن�شيد في �صيغة المتك ّلم الجمع ،وي�شيد باهلل
مزودة ب�أ�سوار وح�صون� .إ ّنها بالت�أكيد �أور�شليم ،ح ّتى
الذي �أقام مدينة خال�ص ح�صينة ّ
البارة الأمينةّ � .إن و�صف الم�شاركين في
و�إن لم يذكر ا�سمها� .أبوابها مفتوحة لل ّأمة ّ
فورا �إلى الم�شاركين في مائدة االحتفال �أمام
بارة" يقود الفكر ً
خال�ص اهلل بعبارات "� ّأمة ّ
اهلل .وتت�سع الدائرة بعبارات ف�ضفا�ضة لت�شمل كلّ الأممّ � ،إما من ي�صفهم �شعب اهلل ،ف� ّإن ما
المدعوين �إلى مدينة الخال�ص
يحددهم هو ر ّدهم ال�صحيح والمالئم .ويوا�صل و�صف
ّ
ّ
�إذ يتم ّتعون "بال�سالم ال�سالم" ،وهو �سالم اهلل ويثبتون عليه بف�ضل �أمانة اهلل القادرة على
تحريك �إيمان الب�شر.
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الرب للأبد" ( ،)4 :26فاهلل هو �سند دائم
يلي فعل الت�أكيد فعل �أمر" ،توكّ لوا على ّ
المتغير الذي يمكن للمرء �أن يركن �إليه .وهناك �ضمان لهذه الثقة.
وم�صدر الثبات غير
ّ
المتكبرين
منت�صرا على الأ�شرار ومخزيًا
لقد برهن اهلل على �أ ّنه ي�ستطيع �أن يح ّقق خططه
ّ
ً
ً
يتذوق الآن الفقراء والمحتاجون لحظات هذا الن�صر� .إذا قار ّنا
ومحطا المدينة المنيعةّ .
تقد ًما �إذ ي�صف  6-1 :26حالة
�أ�ش  5-1 :25بـ �أ�ش  6-1 :26نالحظ � ّأن هناك ّ
المقيمين داخل �أبواب الخال�ص بال�سالم والأمان.

� -2/6/3أ�ش 15-7 :26
ويعمقه �أكثر ف�أكثر�" .سبيل
تتناول المقاطع التالية المو�ضوع ذاته ،وهو �سبيل الأبرارّ ،
مهي ًئا لو�صف هذا
للبار طريقًا م�ستقيمة" (،)7 :26
البار ا�ستقامة ّ
ّ
ت�شق ّ
ّ
ولكن القارىء لي�س َّ
الرب .وتبرز الجماعة الأمينة كجماعة ما زالت تنتظر خال�صها.
ال�سبيل الذي يتبع �شرائع ّ
أي�ضا رغبة ح�ضور اهلل التي تجتاح كتاب المزامير ك ّله .و�شارك الم�ص ّلي �أ�سباب
وتبرز � ً
هذا الطلب "ي�ستطيع ّ
�سكان العالم �أن يتع ّلموا ّبر اهلل" (مز 11 -10 :96؛ .)46 :119

لكن تظهر فج�أة نغمة ن�شاز؛ فالأ�شرار ،بالرغم من جودة اهلل ،ال يفهمون وال يعون
غيهم وظلمهم وال يعتبرون عظمة اهللّ � .إن عظمة ملك اهلل التي
ذلك ،بل
ي�ستمرون في ّ
ّ
ي�صفها الم�ص ّلي غير ظاهرة وال وا�ضحة للجميع .ويعلن الم�ص ّلي خيبة �أمله قائالّ" :يدك
يتعرفون عليها
وجلية،
مرتفعة وهم ال يرون" (�11أ)� ،أعمالك وا�ضحة
ّ
ّ
ولكن الأ�شرار ال ّ
التقليدية" :فليروا غيرتك
وال يعترفون بها .عندئذ يلج�أ الم�ص ّلي �إلى عبارات ال�شكوى
ّ
على �شعبك ...لتلتهم النار �أعداءك" (�آ 11ب) .يالحظ المرء � ّأن نمط الحياة التي ت�سبق
ال�شريرة ،و�إ�سرائيل يعاني من
النهاية ما زال ّ
فعاالً ،ما زال الأ�شرار يمار�سون �أن�شطتهم ّ
قوات تظلمه .وبالرغم من ذلك توا�صل جماعة الم�ؤمنين �إعالن �أمانتها هلل وحده.
�ضغوط ّ
تعبر عن االقتناع بنهاية الأ�شرار الذين �سيهزمون ويموتون :حياتهم هي مظهر حياة
�إ ّنها ّ
البارة ف�إ ّنها تنمو في الأر�ض وتعك�س مجد اهلل.
ولي�ست حياه
حقيقيةّ � .أما ال ّأمة ّ
ّ

� -3/6/3أ�ش 18-16 :26

كثيرا
وبحقّ � ،أن القطع
ي�ؤكّ د �سايتز (،)Seitz
ّ
الحقيقي هو في آ�  .16بالرغم من �أ ّنه ً
ّ
أخيري
النبوية المو�صوفة في الف�صول  27-24و�ص ًفا لما بعد اليوم ال
ما تكون الر�ؤيا
ّ
ّ
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ويوم الدينونة ،ي�ؤكّ د (ّ � )Seitzأن �آ  ،16 -1 :26من حيث الزمن ،تتناول و�ضع الم�ؤمن
ت�ستمر حياة بني �إ�سرائيل الأمناء في
الرمزية،
قبل يوم الغ�ضب .ولذلك ف�إ ّنه ،بح�سب هذه
ّ
ّ
الأزمنة الأخيرة م�صبوغة بعنا�صر الحياة ال�سابقة على هذه النهاية .معنى هذا �أ ّنه عندما
يقر الم�ؤمنون �أ ّنهم اختبروا يد اهلل التي تجري الآيات ل�صالحهم ور�أوا عالمات ملك
ّ
بالبر ،ف� ّإن الجماعة تظلّ "بين الزمنين" ،الأزمنة الما�ضية التي في طريقها �إلى
اهلل تتج ّلى ّ
الزوال ،والأزمة الجديدة التي �ست�أتي عليها.
ت�صف �آ  16جماعة الم�ؤمنين وهي ت�ص ّلي بات�ضاع في �ضيقها ال�شديدّ � .إن انتظار
تدخالت اهلل في
الجماعة َت َد ُّخل اهلل
واثق م�شوب بالقلق .ترتكز الثقة على ّ
انتظار ٌ
ٌ
ي�شبه ذاته بامر�أة م�ؤمنة �إيما ًنا واثقًا ب�أ ّنها حامل،
الما�ضي" .و�ضمير المتك ّلم "نحن" ّ
ريحا .و�إذا �شعر بنو
بالرغم من �آالم الو�ضع وتو ّتر انتظار الو�ضع� ،إ ّال �أ ّنها ال تلد �إ ّال ً
وت�ضورنا وك�أ ّننا ولدنا
�إ�سرائيل بالإحباط ،فذلك لأ ّنه يبدو � ّأن �شي ًئا لم يحدث" :حبلنا
ّ
خال�صا في الأر�ض ولم يولد ّ
�سكان الدنيا" ( آ� .)18
ريحا فلم نجعل
ً
ً

يغير وجه
ما تح ّقق �شيء من وعود اهلل ب�أزمنة جديدة وب�إ�سرائيل مختار مزمع �أن ّ
الأر�ض.

� -4/6/3أ�ش 19 : 26
الرب ي�أتيّ � .إن
يتم و�صف ما يلي (�آ  )19ب�أ ّنه قول ّ
نبوي ي�ؤكّ د الخال�ص :خال�ص ّ
ّ
أدبي الغالب في
القول
ّ
أدبي الذي هو النوع ال ّ
النبوي الذي ي�ؤكّ د الخال�ص هو الأ�سلوب ال ّ
�أ�شعيا الثانيّ :
خطة اهلل لخال�ص بني �إ�سرائيل وخال�ص العالم (14 :41ي؛ 1 :43ي).
ّ
ي�صا
ولكن الوعد الذي يرد في �آ 19
خ�ص ً
وتمت �صياغته ّ
ّ
يتخطى كلّ وعود �أ�شعيا الثانيّ ،
ليالئم �سياق ف .26
يخ�ص فهم دور الوعد في
أهم ّية ،في ما
ّ
يتفق الجميع الآن � ّأن هذا التمييز قليل ال ّ
ف  .26يتجه رجاء الذين يعي�شون بين الزمانين� ،إلى ما بعد الموت� ،إلى قيامة حياة
نهائي على الموت .اختلف الدار�سون طوي ً
ال حول �إذا ما كان الوعد بالتجديد
وانت�صار
ّ
أي�ضا قيامة الأموات
يخ�ص ال ّأمة (رج خر 1 :37ي)� ،أو �إذا ما كان هذا الرجاء ي�شمل � ً
ّ
الفردية .بد أ� هذا التحديد الوا�ضح بين الأمرين في القرن التا�سع ع�شر بين
ال�شخ�صية
ّ
ّ
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اليهودية مقبو ًال
الدينية
مجدد لتاريخ المفاهيم
توجه ّ
دار�سي العهد القديم ،عندما �أ�صبح ّ
ّ
ّ
يخ�ص
أهم ّية في ما
ّ
لديهم (العلماء) .ي ّتفق كثيرون الآن على � ّأن التمييز بين الأمر قليل ال ّ
اليهودية ،التي
دور الوعد في �أ�ش  .26ي�ؤكّ د الدار�سون الآن � ّأن حالة جماعة الم�ؤمنين
ّ
تعي�ش ما بين فترتي الخال�ص اللتين تديرهما ّ
التحددهما قوانين
الخال�صية،
خطة اهلل
ّ
ّ
الع�صر البائدّ � .إن عالمة الزمن الجديد لي�ست هي زوال الألم والفقر ،بل � ّأن الوعد
المرة الأولى في العهد القديم التي يرد
بملكوت اهلل الذي ّ
يمتد �إلى ما بعد الموت� .إ ّنها ّ
فيها الكالم على � ّأن نور اهلل يخترق عالم الظالل (مز .)139 :لي�ست �صدفة �أن يتخذ
الم�سيحية ،من الإيمان بقيامة الأموات حجر
اليهودية �أم
النهائي� ،سواء في
انت�صار اهلل
ّ
ّ
ّ
الزاوية ،الذي يع�ضد الم�ؤمنين الذين ينتظرون نهاية هذا الدهر.

� -5/6/3أ�ش 21-20 :26
موجه �إلى "�شعبي" .تعود مفردات عهد نوح
هاتان الآيتان هما قول ت�شجيع ّ
نبوي َّ
مرة �أخرى .ي�صدر اهلل �أمره ل�شعبه "�أدخل مخادعك ،و�أغلق �أبوابك عليك"
للظهور ّ
يتم الت�أكيد،
( ،20 :26تك  ،)16 :7و�أن يتواروا قليالً ،ح ّتى يجتاز غ�ضب اهللّ .
من جديد ،على � ّأن اهلل ي�أتي ليدين ويعاقب �شرور العالم ،وتبعات ذلك رهيبة .عندما
�سريعا" ،بقولها �آمين" ،تعال � ّأيها
تجاوبت الكني�سة الأولى مع دعوة ي�سوع�" :إ ّني �آتي
ً
قدي�سي العهد القديم موقفهم ،وعا�شت
الرب ي�سوع" (ر�ؤ ،)20 :22ف�إ ّنها �شاركت ّ
ّ
تماما مثلهم ،بين الوعد وتحقيقه.
ً

� -7/3أ�ش 27
� -1/7/3أ�ش 1 :27

تتكرر في آ�  2و 12و13
ّ
تقدم لهذا الف�صل ال�صيغة ال ّ
أخيرية" ،في ذلك اليوم" ،والتي ّ
معا .وتم ّثل الآية الأولى وحدة م�ستق ّلة� ،سواء ب�سبب ال�شكل
لكي تربط الوحدة ك ّلها ً
ال�سطوري
ولكن الإيماء
عما يلحقها.
ّ
ّ
عما ي�سبقها وكذلك ّ
�أوالم�ضمون� .إ ّنها م�ستق ّلة ّ
النبوة .كانت
المتع ّلق بقتل
دورا ًّ
الحية الملتوية (الت ّنين) والالوياثان يلعب ً
هاما في ّ
ّ
وتم ا�ستعمالهما في ق�ص�ص الخلق ،قبل
تيامات ورهب معروفتين في التقاليد
ّ
اليهودية ّ
يتم اكت�شاف ن�صو�ص �أوغاريت في �سوريا .ولقد �أبرز العالم جونكل (،)Gunkel
�أن ّ
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في كتابه ال�شهير الخلق والفو�ضى ( )Schöpfung und Caosالذي ن�شره عام ،1921
أولي ( )Urzeitوالزمن
النهائي (.)Endzeit
ّ
الزمن ال ّ

الكنعانية لأ�ساطير ال�شرق الأدنى �أكثر
باكت�شاف ن�صو�ص �أوغاريت ات�ضحت الجذور
ّ
�سيد البحر
�سيد الأر�ض ،االنت�صار على ّ
و�أكثر .تحكي هذه الأ�ساطير عن محاولة بعلّ ،
لويثان� ،أو الت ّنين ذي الر�ؤو�س ال�سبعة .نزع العهد القديم عن هذه الأ�ساطير كلّ هاالت
الالهوت .ومع ذلك ترد �صور هذه الأ�ساطير في المزامير 14 :74؛ 7 :104؛ وفي
�أ�ش  9 :51و�أي  .25 :40ويت�ضح من �أ�ش ّ � 27أن هذه ال�صور تر ّد في �صيغها القديمة
يتميز
ال�شر الأولىّ � .إن وعد الر�ؤيا بزمن جديد لحكم اهلل ّ
وت�ساعد في تناول م�س�ألة �أ�صل ّ
الحية القديمة (رج ر�ؤ 1 :12ي).
بقتل الت ّنين �أو ّ

� -2/7/3أ�ش 6-2 :27

هذه الوحدة هي بمثابة قلب الف�صل ومركزه ،وتقوم في �إعادة قراءة ن�شيد الكرم
الذي يرد في �أ�ش  .7-1 :5يرد الن�شيد الجديد على ل�سان اهلل في �صيغة المفرد المتك ّلم.
يتحول
أ�صلي ( )7-1 :5بمثابة م َثل ،ولكن ّ
ّ
النبي ذاته في �آ  .6ويعتبر الن�شيد ال ّ
ويف�سره ّ
ّ
مطولة ،فيه يقال �شىء ويفهم
ا�ستعارة
هو
والمجاز
(مجاز).
ا
يجوري
ل
�
أ
إلى
�
27
ف
في
ّ
ّ
�شىء �آخر .ويتناول مجاز الكرم كلّ عن�صر من عنا�صر المثل ( )7-1 :5ويعطيها مع ًنى
جديدا.
ً
يجف ب�سبب
حار�سا له ،وبد ًال من �أن
وبالتالي ،بد ًال من �أن يهمل يهوه الكرم ي�صبح
ّ
ً
ق ّلة المياه ،فيهوه هو الذي يرويه .وبد ًال من �أن يكون ال�شوك والح�سك عالمة عقاب
رمزا لأعداء بني �إ�سرائيل الذين يحاربهم اهلل بنف�سه .وبد ًال من
و�إهمال ،ف�إ ّنهما ي�صبحان ً
�أن يكون الكرم ملي ًئا ب�صراخ المظلومين والمقهورين وبالدم الم�سفوك ،ي�صبح مركز
نهائي ،ف�إ ّنه ال يحمل � ّأي غ�ضب على
�سالم اهلل .وبد ًال من �أن يقطعه اهلل بحكم دينونة
ّ
أر�ضا مهجورة ،بل �شجرة ت�ضرب بجذورها ،وفروعها
�شعبه .وبذلك ال يكون يعقوب � ً
ل العالم ك ّله (قارن ال�صور الموازية في مز 29 :80؛ هو 1 :10؛ 4 :14ي).
تم أ

� -3/7/3أ�ش 11- 7 :27

َّ
الفكري للف�صلُ .يطرح �س�ؤال
الخط
تقطع �آ  ،11-7بطريقة مفاجئة غير متو َّقعة،
ّ
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جدا يبدو �أ ّنه ي�ضع م�س�ألة تكاف�ؤ دينونة �إ�سرائيل مع تلك المحفوظة للأمم .هل �ضربه
هام ًّ
ّ
اال�ستنكاري جزء من الجدال الذي
كما �ضرب �ضاربه؟ يرى ّ � Sweeneyأن هذا ال�س�ؤال
ّ
تعليمي منذ البدء
النبوة
يحتج علي
ّ
انهزامية بني ا�سرائيلّ � .أما �أنا ف�إ ّني �أعتقد � ّأن دور هذه ّ
ّ
ّ
النبي ال�س�ؤال حول اهلل في �أحكامه ال�سابقة،
ويقت�ضي ر ًّدا
بالنفي على ال�س�ؤال .يثير ّ
ّ
المعنيين �إلى الت� ّأمل والتفكير .ما هو الفرق بين معاملة اهلل لبني �إ�سرائيل
وبذلك يدعو
ّ
ومعاملته للأمم؟
وربما يظلّ تف�سير  Barthelmyلها هو التف�سير الأكثر قبوالً" :كيل
�آ  8غام�ضةّ .
بكيل" .وبالفعل تتبع معظم الترجمات هذا الر�أيّ � .إن معنى هذه الآية هو � ّأن اهلل عاقب
بالفعل بني �إ�سرائيل �سواء ب�إنقا�ص عددهم �أم بالهجوم عليهم وب�إجالئهم� .أفاد العقاب
يتم عندما
بني �إ�سرائل لكي يك ّفروا عن خط أ� يعقوب،
ّ
ولكن تطهير بني �إ�سرائيل الك ّل ّي ّ
تربوي لعقاب بني
يتجاوبون مع اهلل ويرفعون باقي �آثار عبادة الأ�صنام� .إذًا هناك �سبب
ّ
�إ�سرائيل ،بينما يغيب هذا ال�سبب في عقاب الأمم.
ً
ارتباطا وثيقًا بالمعنى
يظلّ تف�سير �آ  11-10مو�ضع جدال .ويرتبط هذا التف�سير
العام للف�صل ك ّله .يرى البع�ض � ّأن و�صف المدينة الح�صينة المعزولة (� )10إ�شارة
ال�شامل ّ
�إلى �أور�شليم كنوع من التوازي مع ( .)9-7 :1في حين يرى � ّآخرون � ّأن هذه المدينة
دمرت ويرون � ّأن ال�صراع ،مو�ضع الحديث ،هو الذي دار بين مختلف
هي ال�سامرة التي ّ
يتطور � ّأي
اليهودية في الزمن
الأحزاب
ّ
يني  .على � ّأي حال لم ّ
الفار�سي وفي الزمن اله ّل ّ
ّ
من هذه الآراء بالكفاية مو�ضوع نبوءة �آ .7
ّ
والتعليمي
الفكري
الخط
تم ف َْه ُم �آ  11-10على �أ ّنها ت�ضا ّد مع �آ  ،9-7ف� ّإن
ّ
� ّأما �إذا ّ
ّ
الزمنية
أ�سا�سيا لل�سلطة
رمزا
للمقطع ك ّله ي�صبح م ّت�سقًا .تظلّ المدينة المعزولة ً
ًّ
ّ
مركزيا و� ًّ
والظلم على الأر�ض .هناك ت�ضا ّد بين العقاب الذي �أنزله اهلل على بني �إ�سرائيل في
أديبي،
الما�ضي ،وهو عقاب عادل
ٍ
وم�ساوي لخطاياهم ،وفي الوقت نف�سه عقاب ت� ّ
وعقاب ّ
�شعبا بال تمييز ،ولي�س لهم �أن ينتظروا
�سكان تلك المدينة التي ّ
دمرت ،ويظ ّلون ً
عام في العهد القديم ،بل � ّإن مقاومة �سلطة اهلل
إلهية؛ �إذًا ال يوجد خال�ص �شامل ّ
� ّأية رحمة � ّ
حقيقية مرعبة.
إمكانية
تظلّ �
ّ
ّ
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 ت�شبه العبارات.أخيرية "في ذلك اليوم" التي ت�ست�سهل الآيتين
ّ النبوة الجملة ال
ّ تختم
ّ  والتي تو�ضح � ّأن11 الم�ستخدمة هنا العبارات التي ختمت ف
خطة اهلل هي وعد بتجميع
 � ّأما عدم ذكر بابل ف�إ ّنه لي�س ذي.بني �إ�سرائيل من �شتاتهم بين الأمم التي غزتهم و�سبتهم
يزودنا بمعطيات ت�ساعد على تحديد
ّ  كما � ّأن ذكر �شتات اليهود ال يمكن �أن.مغزى كبير
النهائية ل�صهيون هدف جميع �أفراد بني ا�سرائيل هدفهم
 يظلّ انتظار العودة.تاريخ دقيق
ّ
.الكتابية
هوية � ٍّأي من �أفراد بني �إ�سرائيل معجونة بالوعود
ّ  � ّإن:الدائم في كلّ ع�صر وزمن
ّ
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�أ�ش 6-1 :9
"و ِلدَ لنا َو َلدٌ "
ُ

الأخت روز �أبي عاد

المقد�س
دكتورة في الهوت الكتاب
ّ

مقدمة
ّ
ثم
يحوي �أ�شعيا  6-1 :9على كَ ٍّم من التناق�ضات ،فهو يبد�أ بتباين بين الظلمة والنورّ ،
يليه التعار�ض بين الفرح واالبتهاج من ناحية ،ووزر االحتالل المرموز �إليه بال ّنير الثقيل،
الم�سخر من ناحية �أخرى ،وي�صل �إلى ذروة التعار�ض حين يعر�ض
وع�صا الكتف وق�ضيب
ِّ
َ
المنتظر :فهو ولد ولك ّنه �إله ،هو ملك ولك ّنه م�شير ،هو
الأ�سماء التي ُتط َلق على المولود
ولكن رئا�سته لن يكون لها انق�ضاء .ويتفاقم
أخيرا هو مولود
ّ
ّ
جبار ولك ّنه رئي�س ال�سالم ،و� ً
َ
ّ
للن�ص :فهل هو ن�شيد احتفال بمولود ذكر �أم هو ن�شيد
أدبي ّ
االلتبا�س المتعلق بالنوع ال ّ
ليتورجي كان ُيتلى �أثناء تتويج الملك؟ بعد تراكُ م الت�سا�ؤالت هل نعجب من �أن ّ
ي�شكل
ّ
تنازعا عليه؟
هذا الن�شيد المقطع الأكثر
ً
ال�ست التي نحن ب�صددهاُ ،ت�شرق علينا ر�سالة الرجاء
خ�ضم تباينات الآيات
هذا ،وفي
ّ
ّ
�ستتم بالرغم من الظروف الحالكة التي واجهتها
ب� ّأن وعود ّ
الرب الآنفة �إلى �ساللة داود ّ
أمور �سترافق قيام
ال ّأمة � ّإبان ُحكم الملك �آحاز .فالنور ،واالبتهاج ،ونهاية الحرب ،ك ُّلها � ٌ
َم ٍ
�سيبيد الظالم الذي
لك
ٍّ
�سوي من �ساللة داودُ ،منح �سلطة من لدن اهلل نف�سه ،وبح�ضوره َ
حث لأ�شعيا
آرامية-ال
إفرائيمية .هذا الرجاء �سيكون مدعاة ٍّ
ّ
ّ
عم ال ّأمة خالل الحرب ال ّ
ُدما في التب�شير بكلمة اهلل ،ح ّتى ولو لم ي�سمع له معظم ال�شعب �أو لن يفهموه
ليم�ضي ق ً
(�أ�ش .)11-10 :6

الن�ص
تحديد ّ

ربما ينتج عن تفاوت الترقيم
ال نجد �
ً
إجماعا حول تحديد بداية ّ
الن�ص ،وهذا االلتبا�س ّ
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فنف�ضل
الن�ص
العبري ّ � .  (1 :9أما نحن ّ
ّ
بالآيات ،بحيث توازي  23 :8ما نجده في ّ
العبري� ،إذ �إ ّنه ما من حاجة لذكر � ّأي مكان
الن�ص بالآية  1 :9ح�سب الترقيم
ّ
تحديد بداية ّ
تمهد للن�شيد
جغرافي �أثناء �إعالن والدة ملك ،وبالتالي ،ت�صبح  23 :8جملة انتقالية ّ
ّ
.6-1 :9
الن�ص ،فلي�س هناك � ّأي غمو�ض� ،إذ � ّإن الآية ال�سابعة ُتدخلنا
� ّأما بالن�سبة �إلى نهاية ّ
بمو�ضوع جديد مغاير ك ّل ًّيا لما ورد في �أ�ش .6-1 :9

الن�ص
تاريخ ّ

الن�ص م�شكلة تحديد زمن تدوينه ،وال�سبب يعود �إلى � ّأن الموا�ضيع
يعر�ض لنا هذا ّ
عدة.
زمنية ّ
يتطرق �إليها يمكن �أن تعود �إلى فترات ّ
التي ّ

للعبرانيين
فمن ناحية يمكننا �أن نفتر�ض � ّأن �أ�ش  6-1 :9هو نوع من الت�شجيع
ّ
لي ّتحدوا في يهوذا تحت �إمرة ملكها ،وذلك بعد �سقوط مملكة ال�شمال(   ،وبالتالي
الزمنية نف�سها؛ ف�أ�شعيا كان ينتظر �أن ي�أتي
يتوافق مع الأفكار الواردة في �أ�ش  8-6والفترة
ّ
( 
الغزاة �إلى مملكة الجنوب وبالتحديد �إلى عا�صمتها �أور�شليم و�أن ُيطيحوا
بالملكية .
ّ
وبعد �أن يكون يهوذا قد �شرب ك�أ�س ّ
أ�شوريين(  ي�أتي الأمل الذي يحمله
الذل من ال ّ
عمانوئيل (16 :8ي) والذي �سي�صل �إلى �أوجه في .6-1 :9
ّ

ومن ناحية �أخرى ،يمكننا �أن نعتقد � ّأن �أ�ش  6-1 :9يعود �إلى زمن المنفى �أي �إلى
( 
ّ
ابية �أي
مرحلة ما بعد الجالء � ،أو ح ّتى يمكننا ت�أريخه �إلى ما بعد مرحلة الحرب المك ّ
العبرانيين ( 1مك  )41 :13وذلك
ال�سلوقيين عن
حوالى  140ق .م .عندما �أزيل نير
ّ
ّ
( 

الفرن�سيةLouis ،
الالتينية ال�شائعة ،La Vulgate ،والرتجمة
ن�أخذ على �سبيل املثال الرتجمة
ّ
ّ
) ،Segond (1910والرتجمة الإنكليز ّية ) ،King James Version, (1611/1769والرتجمة

العربية ،فاندايك .1865
ّ

Cf. John D. W. Watts, Word Biblical Commentary: Isaiah 1-33, Dallas, Word
2002, 136.

( 
( 

رج �أ�ش 1 :3ي؛ 5 :5ي.
رج �أ�ش 17 :7ي؛ 3 :8ي.

Cf. O. Kaiser, Isaiah 1-12, Philadelphia, Westminster 1972, 203-218.

) (2

) (5
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الزمنية.
الم�سيحاني في تلك الفترة
ب�سبب رواج فكرة انتظار الملك
ّ
ّ

حزقيال؛
م�شتركة مع
عدة نقاط
بالن�سبة �إلى تحديد تاريخه في زمن المنفى ،نجد فيه ّ
ّ
َ
حزقيال الموجود
الرب هي التي �ستجلب الإنقاذ واالنت�صار لل�شعب(   ،كذلك ف� ّإن
فغيرة ّ
ّ
المقد�سة ب�سبب ح�ضور اهلل في و�سطهاّ � .أما �إذا و�ضعناه
في المنفى يتك ّلم عن الجماعة
ّ
تقاربا مع الن�صو�ص التي تتك ّلم عن عر�ش داود(  � ،أو عن
في مرحلة ما بعد الجالء ،فنجد
ً
ا�سما (�إر � ،)6 :23أو ك�سر النير الغريب (�إر � ،)9-8 :30أو
�إقامة نبت لداود و�إعطائه ً
والحق(  � ،أو عن �إعادة توحيد المملكة(  .
عن �إقامة العدل
ّ

دبي
النوع ال أ ّ

المف�سرين( (  ،
هل نحن ب�صدد ن�شيد ُيتلى �أثناء تن�صيب الملك؟ هذا ما ارت�آه بع�ض
ّ
ثم �إ ّنه لو كان كذلك
ولكن كلمة "ولد" تفيدنا �أ ّننا
ّ
بالحري ب�صدد والدة ولي�س تتويجّ ،
َ
لكان اهلل تك ّلم مع الملك ب�صيغة
يتوجه
المخاطب كما هي الحال في المزمور حيث ّ
َ
�إليه مبا�شرةَ :
أخيرا ،وبالمقارنة مع حفل
"قال لي� :أَ َ
الي َ
نت ابني و�أنا َ
وم َو َلد ُت َك" (ً � .)7 :2
تج�سد ما
تن�صيب الفرعون في م�صر القديمة ،كان ُيعطى الملك
ّ
الم�صري خم�سة �أ�سماء ّ
المثالي �أربعة �أ�سماء ال غير.
ينتظره ال�شعب من الملك العتيدّ � ،أما ن�شيد �أ�شعيا فيعطي الملك
ّ
الرب� ،أنظر حز 13 :5؛ 38 :16؛ 25 :23؛ 5 :36ي؛ :39
( 
بالن�سبة �إىل املراجع عن غرية ّ
29-25؛ �أ�ش 13 :42؛ 17 :59؛ زك 14 :1ي؛ 2 :8؛ يوء  18 :2ي؛ نح 2 :1؛ وعليه،
الرب مل تُذكر قبل املنفى ،ولك ّنها � ّإما معا�صرة له ،و� ّإما تليه يف
ميكننا �أن ن�ستنتج �أنّ فكرة غرية ّ
الزمن.
رج �أ�ش 5 :16؛ �إر 25 :17؛ 4 ،2 :22؛ .21 ،17 :33
( 
رج �أ�ش 5 :16؛ �إر 5 :23؛ .15 :33
( 
رج �إر 24 :33؛ هو 3-1 :2؛ .5 :3
( 
�ش َب ْز،
املتوج هو َمهِ ر �شَ َل ْل َح ْ
( (  نذكر على �سبيل املثال �سويني ) (Sweeneyالذي ُي�شري �إىل �أنّ امللك ّ
طرحا �آخر �إذ
�سينجي يهوذا من التحالف ال
وهو الذي
أرامي ،كما ّ
يقدم الكاتب ً
ّ
إفرائيمي –ال ّ
ّ
ً
حزقيا ملكا:
يعترب �أنّ هذا املزمور يتع ّلق بتن�صيب
ّ
Cf. Marvin Sweeney, Isaiah 1-39: With an Introduction to Prophetic
Literature, Grand Rapids, Michigan, William B. Eerdmans Publishing
Company 1996, 182.
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ناتجا عن �أ ّنه في ال�شرق
ربما يكون هذا التقارب بين الوالدة والتتويج
الملكي ً
ّ
ّ
ملكية ،كان َينط ِلق عهده منذ
ة
ي
ذر
من
ولد
يولد
كان
عندما
ة،
خا�ص
م�صر
وفي
القديم،
ّ
ّّ
ّ
يوم والدته ،كما �أ ّنه ،من ناحية �أخرى ،كان ُيحت َفل بتب ّني الملك ك�ٱبن اهلل يوم تتويجه.
يبرر مو�ضوع تداخل والدة الملك وتتويجه.
هذا ما ّ

الن�ص
�إطار ّ

�سيا�سي
الملك ،جرى تغيير
حوالى �سنة  735ق .م .وبالتزامن مع ا�ستالم �آحاز ُ
ّ
وري ،ولم ينجحا
خطير .فقد تحالف ملك �آرام وملك �إ�سرائيل ّ
فال�سر ال ّأ�ش ّ
�ضد تجالت ّ
مما جعل قلبه
ب�إقناع ملك �أور�شليم باالن�ضمام �إليهما .لذلك �صعدا كالهما لمحاربتهّ ،
ي�ضطرب "ا�ضطراب �شجر الغاب في وجه الريح" (�أ�ش ّ ،)2 :7
وفكر في اال�ستنجاد
أ�شوريين لير ّد حملة َم َ
لمر ٍ
ات
لكي �آرام و�إ�سرائيل ،وهذا ما حدا ب�أ�شعيا لأن ّ
بال ّ
يتدخل ّ
ٍ
التدخلين ال ّأول
موقف يليق بملك يهوذا .في كلٍّ من
ثالث بغية �إقناع �آحاز بتب ّني
ّ
ي�شجع �أ�شعيا الملك �آحاز ل ّأن �أور�شليم ُم�صانة من
( )9-1 :7والثاني (ّ )17-10 :7
ولكن �آحاز لم يقتنع بكالم �أ�شعيا فا�ستنجد
هزمون ال محالة.
�سي َ
ّ
اهلل ،في حين � ّأن �أعداءها ُ
للمرة الثالثة و�سيلج أ� �إلى
بملك � ّأ�شور ووافقه ال�شعب هذا القرار ،ولذلك
ّ
�سيتدخل �أ�شعيا ّ
�ضد �شعبه الذي ا�ستح�سن مياه الفرات ونبذ مياه �سلوام �أي �إ ّنه
ا�ستعمال كلمات قا�سية ّ
ف�ضل اللجوء �إلى الغرباء عو�ض �أن ي�ستند على الإيمان باهلل .وعليه ،يتح ّتم على الملك
ّ
والديني ،بحيث �سيعلو
ال�سيا�سي
يتكبدوا النتائج الوخيمة لهذا الخط أ�
وال�شعب �أن ّ
ّ
ّ
تدخالت �أ�شعيا
الفرات ويطفو على جميع �شطوطه ويغمر يهوذا �إلى العنق� .إذًا ،باءت ّ
القيادي
ال�سيا�سية على الم�ستوى
التدخل في الحياة
الثالث بالف�شل ،لذلك �سيعتكف عن
ّ
ّ
ّ
يوجه �إيحاءاته �إلى تالميذه (.)16 :8
و�سيكتفي ب�أن ّ

نف�سر الق�صيدة
ولكن وعود ّ
ّ
الرب ال يمكن �أن ُتدح�ض ،في هذا ال�صدد يمكننا �أن ّ
الأولى ( )6-1 :9بعد �أن تح ّققت التهديدات التي �سبق و�أنذر بها �أر�ض الجليل باجتياح
فالمنفيون هم ال�شعب الذي ي�سلك في الظلمة ،يمكننا �أن نخالهم
فال�سر( (  ؛
تجالت ّ
ّ
مكبلون بالقيود ،الأغالل في �أيديهم ،يئ ّنون تحت وزر �أمتعتهم،
بحال ٍة ُيرثى لها �إذ هم َّ

( (  رج  2مل .29 :15
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أذرعهن ،في حين � ّأن الجنود الذين ُعهدت
أكتافهن �أو على �
الن�ساء يحملن الأطفال على �
ّ
ّ
غالبا ما كان
�إليهم الحرا�سة يحملون ال�سوط ل�ضربهم .وال نن�سى
همجية المحتلّ الذي ً
ّ
( ( 
يفق�أ عيون
ال�سيما الذين كانوا يقودون ال�شعب �آن ًفا  ،وهذا ما ُي�ضفي المعنى
الم�سبيين ّ
ّ
( ( 
�شدة الظلمة التي ي�سير فيها ه�ؤالء الب�ؤ�ساء  .ولكن
ن�ص �أ�شعيا الذي ي�صف ّ
الحرفي على ّ
ّ
وري ونفي �أهل
�إزاء هذا االجتياحُ ،يعلن �أ�شعيا ما لي�س بالح�سبان :في
خلفية الغزو ال ّأ�ش ّ
ّ
�سيد�شن ُم ً
إلهي
لكا
"عمانوئيل" الذي
ً
ّ
الجليل ،تظهر مالمح الــ ّ
مده�شا .هذا الولد ال ّ
و�سيو�شحه بالمجد والنور والتحرير وال�سالمّ � .أما
�سينه�ضه من �إذالله
ّ
ّ
�سيعزي ال�شعب� ،إذ ُ
ف�سي�شدد فيها على �سيادة الروح وما �ست�ؤول
الق�صيدة الثانية التي �سيتلوها في ،9-1 :11
ّ
�إليه من ٍ
الرب".
عدل و�أمان ٍة
ٍ
أخوة ،وك ُّلها هي ثمر "معرفة ّ
و�سالم و� ّ

النبي ما كان قد بد�أه في 17-10 :7؛ فبدل َم ٍ
لك غير
�إذًا في �أ�ش  6-1 :9يكمل ّ
أمل
ؤمن باهلل وذي ر�ؤية
م� ٍ
�سيا�سية ق�صيرة المدى �ستودي بال ّأمة �إلى الهاوية ،يبقى ب�صي�ص � ٍ
ّ
حدا لكلّ الحروب و�سيثبت ُم ً
قائما على
متع ّلق بالملك
المثالي ،الذي �سي�ضع ًّ
لكا � ًّ
أبديا ً
ّ
ّ
والحق على الرغم من �س ّنه اليافعّ .
الرب
البر
ّ
لب الر�سالة التي ائتمن ُّ
ي�شكل �أ�ش ّ 6-1 :9
ّ
�أ�شعيا عليها ليو�صلها �إلى ال�شعب والتي �ست�صل �إلى ذروتها في  ،9-1 :11حيث ي�صف
الخال�صي بتن�سيقه معه وخدمته له.
الرب
�سليل داود الذي �سيح ّقق ت�صميم ّ
ّ

الدرا�سة التحليلية

�آ 1
تعبر الظلمة التي يجتازها ال�شعب عن نمط عي�شهم؛ فحياتهم
ُ %v,xo
(ح ِ�ش خ :ظلمة)ّ :
الخارجية
ك ّلها يل ّفها الغمو�ض والظالم ،ظلمة من الخارج وظلمة من الداخل؛ فالظلمة
ّ
( ( 
أ�شوريين لأر�ض زبولون و�أر�ض نفتالي ،
�سببها احتالل ال ّ
م�صدرها المحنة التي ّ
( (  رج �إر 7 :39؛ .11 :52

 (13) Cf. Jean Steinmann, Le prophète Isaïe, sa vie, son œuvre et son temps, Paris,
Cerf 1955, 117-120.

فال�سر
( (  زبولون ونفتايل هما قبيلتان كانتا تقعان �شمال
�شرقي �أر�ض امليعاد ،وقد غزاهما جتالت ّ
ّ
أ�شوري (رج  2مل .)29 :15
ال
ّ
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الربّ � .أما ال�سير في الظلمة
والظلمة
الداخلية مت�أ ّتية من الجهل �أو المعاناة �أو االبتعاد عن ّ
ّ
فهو ا�ستعارة للحياة التي هي بمثابة رحلة �أو م�سيرة ،وي�صبح ال�سير في الظلمة كناية لعي�ش
وال�شدة.
حياة مجبولة بالع�سر والب�ؤ�س
ّ
النبي
 ( rAaأ� و ر :نور) :على هذا ال�شعب المكروب �أ�شرق نور عظيم .عندما كان ّ
وبهيا؛
يعلن نبوءته لم يكن النور قد بزغ بعد،
ولكن �أ�شعيا كان � ً
ّ
أكيدا �أ ّنه �سيكون ً
زاهيا ًّ
نور ال�سالم ،وعو�ض حلوك ظالم
أ�شوري ،ر�أى
فعو�ض ظلمة فاجعة الغزو ال
ّ
ُ
ال�شعب َ
الحق والعدل ،وبدل غياهب الجهل ر�أى م�شعل المعرفة ،وعو�ض
�ضياء
الملوك �أب�صر
ّ
َ
�ضياء النجاة ،فانقلبت حياة ال�شعب
عتمة الخطيئة �شاهد منارة الخال�ص .لقد �سطع حقًا
ُ
من ال�ضيق الى االنفراج .كانت هذه الظلمة داكنة لدرجة �أ ّنها كانت توحي بالموت ،فلم
قوة نور الحياة.
قوة يمكنها اختراقها وطردها ً
بعيدا �سوى ّ
يكن من ّ

�آ 2

(�س َم ح :فَرِ َح ،ج ي ل� :إبتهج) :عندما ي�شرق النور على ال�شعب،
َ xm;f' - lyGI
�سببا الجتذاب الأمم �إليهم ،هكذا �سيزيد عددهم ،فتكثر ال ّأمة وينمو الفرح؛
�سيكون ً
إلهية� .إ ّنه فرح مده�ش ،نراه على
فالفرح هو نتيجة الكثرة ،والكثرة هي عالمة َ
البركة ال ّ
( ( 
وجوه النا�س التي تح�صد الغالل الوفيرة �أو تتقا�سم الغنائم .

�آ 3

(ع لِ :نيرَ ،م ِ ّط ه :ع�صا�ِ ،ش ِب ط :ق�ضيب) :تتراكم في �آية
ُ l[o ،hJ,m; ،jb,ve
واحدة ثالث ا�ستعارات لت�شير �إلى عبء ِ
الحمل الذي �أ�صبح ال�شعب ينوء تحت وط�أته.
ّ
تدل لفظتا ال ّنير والع�صا على جور المحتلّ وقد كان يلج أ� �إليهما هذا الأخير ليجعل
إن�سانيته( (   ،كما ُت�شيران �إلى ثقل
ال�شعب المنهزم يعمل ب�سخرة وك�أ ّنه َ
فقد �شي ًئا من � ّ
ِ
الحمل الناتج عن ارتفاع ال�ضرائب التي يفر�ضها المحتلّ الطاغي .هذا ويبدو �ضرب
أي�ضا مز 7 :4؛ 5 :126؛ � ّأما فرح الغنائم
( (  بالن�سبة �إىل االبتهاج الذي تحُ دثه الغالل الوافرة ،رج � ً
فنجده يف مز 162 :119؛ �أ�ش 23 :33؛ ق�ض .30 :5
( (  رج �أ�ش 27-24 :10؛ فالنري والع�صا ي�ستعمالن للحيوان ولي�س للإن�سان.
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"جر النير" في تقارير
الم�ساجين بالع�صا بار ًزا في النقو�ش ال ّ
أ�شورية ،كما يرد تعبير ّ
وت�شتد وط�أة الع�صا ويق�سو ق�ضيب
انت�صارات ملوك � ّأ�شور( (   ،ولكن بقدر ما يثقل النير
ّ
مدين حيث
ّ
الم�سخر ،بالقدر عينه ي�أتي االنت�صار الذي هو بمثابة االنت�صار المح َّقق يوم َ
باهرا ل�شعبه من �أعدائهم� ،إذ بهرهم بنور الم�شاعل
�أجرى اهلل بوا�سطة جدعون
ً
خال�صا ً
الرب
التي يحملها رجاله ،هذا النور ال�ساطع يبدو �أ ّنه ُينبئ بذاك النور الذي �سيفي�ضه ّ
على �أ�سرى الجليل( (   .كما يمكننا �إقامة مقاربة �أخرى لذكر جدعون؛ فعلى منطقة
"الرب معك � ّأيها المحارب البا�سل"
الرب لجدعون قال له:
ّ
عفرة حيث تراءى مالك ّ
(ع َّم ن و) فلماذا �أ�صابنا هذا
الرب معنا ِ WnM'ê[i
(ق�ض ،)12 :6 ف�أجابه جدعون�" :إن كان ّ
"عمانوئيل" .هنا
ك ُّله؟" (ق�ض  ،)13 :6وهذا ما حدا ب�أ�شعيا �أن يربطه با�سم ّ ،lae( WnM'î[i
الرب قد �أجرى نجاة كبيرة.
يكمن �سبب االبتهاج العظيم ل ّأن ّ

�آ 4
يمت الى الحرب ب�صلة من �أحذية
بعد تحقيق االنت�صار ي�أتي توطيد ال�سالم؛ فكلّ ما ّ
ع�سكرية و�أثواب ّ
ملطخة بالدماء ُترمى في النار ،لأ ّنه لن يكون لها من حاجة في ما بعد �إذ
ّ
نف�سر �إلقاء الأحذية التي ُتحدث جلبة
يدخل ال�شعب في حقبة �سالم كاملة ،كما يمكن �أن ّ
ّ
هاربا ،هذه الغنيمة يجب �أن
الملطخة بالدماء بالغنيمة التي يتركها
والأثواب
يفر ً
ٌ
ع�سكر ُّ
( ( 
تكر�س هلل هو الذي يح ّقق االنت�صار .
ّ

�آ 5

ال�سببية  ( yKiك ي)" ،ل ّأن"( (  ؛ فالكاتب
للمرة الثالثة وعلى التوالي تبد�أ الآية بالأداة
ّ
ّ
يحاول �إيجاد �سبب الفرح واالبتهاج اللذين �أعلنهما في �أ�ش  ،2 :9وي�أتي تعليل الفرح
ت�صاعدية �إذ يبلغ ذروته في والدة ولد لي�س ك�سائر الأوالد .وبالتاليِّ ،
ت�شكل
ب�صورة
ّ
 (17) Cf. J. Steinmann, 1955, 117-120.

( (  كانت ِمد َين ّ
العربانيون قد ت�شاجروا معهم خالل اخلروج من م�صر
ت�شكل قبيلة بدو ّية ،وكان
ّ
وخالل احتالل كنعان؛ رج عد 12-3 :31؛ ق�ض .25-1 :7
( (  رج ي�ش 9 ،6 :11؛ حز .10-8 :39
ّ
ُ�ستهل بلفظة "لأنّ ".
( (  فالآيات  5 ،4 ،3 :9ت
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تتج�سد بوالدة
النبوي ،ذلك � ّأن النهاية ال�سعيدة
تتويجا للقول
الآيتان الخام�سة وال�ساد�سة
ّ
ً
ّ
الحرب،
الرب
الحق الذي يختلف
الملك ،الحاكم
الداودي ّ
ّ
َ
عمن �سبقه .لقد �أنهى ُّ
ًّ
جذريا ّ
( ( 
الملكي الرئا�سة
كي  .يحمل الولد
والعالمة
ّ
ّ
الح�س ّية لهذه النهاية هي والدة �شخ�ص م َل ّ
على كتفه لإظهار التباين مع النير الذي يث ّقل كتف ال�شعب.
عظيما( (   ،بحيث حاول
ولد) :لقد �أثارت مفردة "ولد" جد ًال
<ِ dl,y
(ي ِل دٌ :
ً
حزقيا الملك ،الذي �سيتو ّلى عر�ش الحكم �إثر
يطبق �أو�صاف هذا الولد على
ّ
بع�ضهم �أن ّ
تطبق على � ّأي كائن
�آحاز،
ولكن ّ
ّ
التمعن في الأو�صاف المعطاة لهذا الولد ال يمكن �أن ّ
( ( 
( ( 
إقناعا
ّ
ب�شري  ،كما حاول �آخرون �أن يعطوا هذه الأو�صاف هلل ّ � ،أما الأمر الأكثر � ً
( ( 
ولدا لهو �أكبر دليل
فهو � ّأن هذا المولود الملك هو �إن�سان و�إله في الوقت عينه  ،وكونه ً
الرب الذي بيده تاريخ الب�شر.
على عناية ّ
العبري ب�صيغة الما�ضي المجهول
(ي َّل دُ :و ِل َد) :ور َد هذا الفعل في الأ�صل
ُ dL;yU
ّ
ُِ
�سيتم في الم�ستقبل ،ف�إ ّنه
النبي �أ�شعيا يعي ً
تماما � ّأن هذا الحدث ّ
"ول َد" .بالرغم من � ّأن ّ

مرتني يف
( (  	�إذا ّ
تب�صرنا يف �أ�ش  6-1 :9ال جند كلمة " َم ِلك" ،ولكن باملقابل ترد كلمة "رئا�سة" ّ
النبي �أ�شعيا �إخفاء ت�سمية لفظة "ملك"
الآيتني  5و ،6كذلك جند كلمة "عر�ش" يف آ�  .6ربمّ ا ّ
تعمد ّ
وذلك ب�سبب الف�ساد الالحق بها؛ رج:
G. von Rad, Old Testament Theology, 2 vols. Tr. D. M. G. Stalker,
Edinburgh, Oliver and Boyd; New York, Harper & Row 1962–1965, 171173; W. Harrelson, “Non-royal Motifs in the Royal Eschatology,” in
Israel’s Prophetic Heritage: Essays in Honor of James Muilenburg, ed.
B. W. Anderson and W. Harrelson, New York, Harper & Row 1962, 151.

( (  بالرغم من �أنّ �أ�شعيا كان قد ذكر هذه املفردة يف �أماكن �أخرى؛ رج �أ�ش 14 :7؛ ،8 ،4-1 :8
18؛ .8 ،6 :11

 (23) Cf. John N. Oswalt, The Book of Isaiah, Chapters 1-39, Grand Rapids,
Michigan, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1986, 245; S. Mowinckel, He
That Cometh, Tr. G. W. Anderson, Nashville, Abingdon, 1954, 36-38.
 (24) Cf. L. Rignell, “A Study of Isaiah 9:2–7”, LQ 7 (1955) 31–35; John Goldingay,
“the compound Name in Isaiah 9: 5(6)”, CBQ 61 (1999) 239-244.
 (25) Cf. J. D. Davis, “The Child Whose Name is Wonderful,” Biblical and Theological
Studies. Princeton Centenary Volume, New York, Scribner’s 1912; J. Coppens,
« Le roi ideal d’Is 9, 5–6 et 11, 1–5, est-il une figure messianique? (oui) », in
Memoire A. Gelin, Le Puy, Editions Xavier Mappus 1961, 85-108.
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يخ�ص �صيغة
النبوي وك� ّأن والدة الطفل قد ح�صلت فعالًّ � .أما في ما
ي�ستعمل الما�ضي
ّ
ّ
مجرد النظر �إلى الآية التالية يو�ضح لنا � ّأن اهلل هو الفاعل .ال ت�أتي نبوءة
المجهول ،ف� ّإن ّ
والدة هذا الولد على �سبيل ال�صدفة بل ُتطابق ما ورد في �أ�ش � ،15-14 :7إذ يتوافق
الن�صان على � ّأن المولود ي�أتي من �ساللة داود.
ّ

ِ Wnl'ê-!T;nI !Be
ولدا،
إبنِ ،ن َت ن� :أعطيَ ،ل ن و :لنا) :عالوة على كونه ً
(ب نٌ � :
ربما يو ّد بهذا �أن يلفت النظر �إلى �أ ّنه ابن داود� ،إ ّنه الوريث
ي�شدد �أ�شعيا على �أ ّنه � ً
ّ
أي�ضا ٌ
ابنّ .
ال�شرعي لعر�ش داود و�سيجعل "مفتاح بيت داود على كتفه" (�أ�ش .)22 :22
ّ
"عمانوئيل"
�سيدعى الولد ّ
� ّأما عبارة "لنا" فيمكننا �أن نربطها بـ �أ�ش  14 :7حيث ُ
�أي "�أهلل معنا" ،وبالتالي ،فوالدة الولد تعود بالخير والبركة على كلّ َمن ت�شمله عبارة
"لنا"( (  .

َ ( Amøv. ar"’q.YIw:و ِّي ق َر اُ :دعي�ِ ،ش م و :ا�سمه) :بالعودة �إلى �أ�ش  14 :7ال ّأم هي
المقد�س
التي تعطي اال�سم البنهاّ � ،أما هنا( (  فيرد الفعل ب�صيغة المجهول .في الكتاب
ّ
نجد ثالثة �أد ّلة لال�سمّ � :أوالً ،يمكن لال�سم �أن ّ
�شخ�صية الإن�سان وعلى ما �سيكون
يدل على
ّ
ثانيا ،يمكن
غالبا ما يرافق الإن�سان منذ والدته وعلى مدى حياتهً .
م�شروع حياته ،ولهذا ً
يعبر عن � ّأية عالقة باهلل( (   .بالن�سبة
لال�سم �أن يعك�س الإيمان باهلل ،وثال ًثا يمكن لال�سم �أ ّال ّ
الن�ص الذي نحن ب�صدده ،تنتمي الأ�سماء المعطاة �إلى الملك �إلى الفئة الأولى بحيث
�إلى ّ
حدة
ت�صف
الم�سمى بها وتعلن م�سبقًا ما �سيكونه هذا المولود الجديد ،وكلُّ ا�سم على َ
ّ
وندد بالأوالد الذين يت�س ّلطون على �أور�شليم� ،إذ ر�أى يف �سلطتهم عقا ًبا للمدينة
( (  لقد �سبق لأ�شعيا ّ
ً
وحاكما
وليهوذا ب�أ�سره (رج �أ�ش ّ � ،)4 :3أما هنا فالو�ضع يختلف متا ًما ،والولد �سيكون َم ِلكا
ً
ورئي�سا.
ً
العربي.
الن�ص
ّ
( (  	�أي يف الرتجمة ح�سب ّ
( (  بع�ض الأمثلة التي ت�شري �إىل �أنّ اال�سم ي�صف ال�شخ�ص الذي يحمله� :إبراهيم �أي �أب عدد كبري من
ثم الأ�سماء التي تعبرّ عن الإميان
الأمم (تك  ،)5 :17جربائيل �أي جربوت اهلل (رج لو ّ ،)19 :1
الرب ّ
الرب ح ّنانّ � ،أما الأ�سماء التي ال ت�شري �إىل �أيّة
يتذكر ،يوح ّنا �أي ّ
باهلل نذكر منها :زكريّا �أي ّ
�ش َب ْز وهو ا�سم االبن الثاين لأ�شعيا وهذا اال�سم هو نذير
عالقة باهلل فنذكر منهاَ :مهِ ر �شَ َل ْل َح ْ
�سقوط �آرام و�إ�سرائيل على يد � ّأ�شور.
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يخ�ص عدد �أ�سمائه ،فلي�س هناك � ّأي �إجماع،
ُيلقي ال�ضوء على ناحية من طبيعتهّ � .أما في ما
ّ
�إذ هناك َمن يقول �إ ّنها �أربعة وهناك َمن يعطيه خم�سة �أ�سماء وي�صبح عدد الأ�سماء في
نف�ضل تب ّني الأطروحة الأولى وذلك
الترجمة
الالتينية ال�شائعة �ستة( (   .من جهتناّ ،
ّ
بهدف المحافظة على التوازي بين هذه الأ�سماء التي تتركّ ب ك ُّلها من ا�سمين.
ِ al,P,
"عجبا"" ،ده�شة"" ،معجزة"؛ يبد�أ �أ�شعيا
ب) :تعني هذه اللفظة:
(ڤ ِل هَ :ع َج ٌ
ً
"عجيبا" .هذا
"عجبا" عو�ض �أن يكون
المجردة ،في�صبح ا�سم الولد
با�ستعمال الفكرة
ً
ً
ّ
و�إن �إطالق ا�سم ال�صفة بدل اال�سم المو�صوف ي�سترعي االنتباه بحيث � ّإن الولد لي�س
علما � ّأن ا�ستعمال كلمة "عجب" يوحي بالت�أثير
عجيبا وح�سب بل هو العجب ّ
بحد ذاتهً ،
ً
( ( 
التدخل الفائق الطبيعة هلل  .وبما � ّأن العجب يرتبط مبا�شرة بالم�شورة
الذي ُيحدثه
ّ
( ( 
ّ
تقدم
�أي بالر�أي ال�صائب،
مما ّ
ن�ستدل � ّأن الملك المولود هو "عجيب الم�شورة" ّ .
ن�ستنتج � ّأن الولد لي�س فقط كائ ًنا يفوق الطبيعة بل هو العجب بذاته من حيث �شخ�صه
النبي �إلى
الب�شري والقدرة
وكيانه� ،إ ّنه يفوق التفكير
ّ
ّ
الب�شرية ،هو اهلل بذاته� .أن ي�شير ّ
ألوهيته .ت�أخذنا الده�شة من موقع
الولد كونه العجب في جوهره يعني أ� ّنه ي�شهد على � ّ
هذا اال�سم في بداية �سل�سلة الأ�سماء التي تعطى للمولود .فك� ّأن الأ�سماء الباقية ت�ستظلّ في
حماه �إذ � ّإن اال�سم ال ّأول هو الذي يغلب في الت�سمية.
(ي َع �ص) الذي
( ‘#[eAyي و ِع �صُ :م�شير) :ي�أتي ا�سم الفاعل هذا من الفعل "َ #[;y
ارا� ،أب الأبد ،رئي�س ال�سالم:
عجيبا،
( ( 
ً
جب ً
ً
م�شريا� ،إل ًهاّ ،

Admirabilis, Consiliarus, Deus, Fortis, Pater futuri saeculi, Princeps pacis.

فالرب �صنع العجائب
قوة معناها؛
ّ
( (  جند كلمة "عجب" يف مز  12 :78حيث ميكننا �أن نفهم مدى ّ
�أمام ال�شعب يف �أر�ض م�صر ،كما فلق البحر وجعلهم يعربون بني املياه التي �أقامها ك�أ�سوار ،و�أثناء
�إقامتهم يف ال�صحراء رافقهم كالغمام يف النهار ويف الليل بعامود النار ،كما عاد وفلق ال�صخر يف
الربيّة لي�سقيهم بغزارة .جميع هذه الآيات القديرة هي عجائب اهلل ولي�س �أعمال الب�شر .من جهة
ّ
ُ
"عجيبا" �أي �إ ّنه
دعى
ي
ه
ن
�
أ
ب
منوح
اهلل
مالك
يجيب
حيث
18
:13
ق�ض
يف
جاء
ما
ي�سرتعينا
ثانية،
ّ
ُ
ً
ي�صعب على الإن�سان �أن يدرك كنهه ،وبهذا ي�شري �إىل اهلل الذي �أر�سله.
برب اجلنود كونه "عجيب امل�شورة وعظيم الفهم"
( (  يف مكان �آخر �أحلق �أ�شعيا هذه املزيّة ّ
(�أ�ش.)29 :28 
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يعني ّ
�صمم"( (  �أو "�أعطى ر�أيًا"( (  �أو "ن�صح� ،أر�شد� ،أ�شار �إلى"( (  � .إ ّنه �إذ كانت
"خططّ ،
مميز لدى
أهم ّية في البالط
رتبة الم�ست�شارين ذات � ّ
الملكي ،كان يحظى ه�ؤالء بتقدير ّ
ّ
م�شيرا و�سيحلّ مكان المر�شدين
ال�شعب( (   .وعليه ،ف� ّإن هذا الحاكم الجديد �سيكون
ً
�سيدينهم اهلل (�أ�ش  ،)14 :3كما �سيتح ّلى بحكمة غير معهودة ،ليكون
الفا�سدين الذين َ
ِ
ّ
ويطبقه على يهوذا
رائعا
فيوجد
ؤولية الملقاة على عاتقه،
مخط ًطا ً
ّ
على قدر الم�س� ّ
ّ
خب�أ كلُّ كنوز المعرفة
ليحلّ فيه ال�سالم
ويتمكن من تثبيت ُ
الملك .في هذا الملك �س ُت َ
والحكمة ،هي ال�سالح الذي ّ
يمكنه من تخلي�ص ال�شعب .وعليه ت�صبح لفظتا "م�شير"
م�شيرا فلن يعود
ولكن التناق�ض الوا�ضح هو �أ ّنه �إذا �أ�صبح الملك
و"ملك" مترادفتين( (  .
ّ
ً
ن�صنا هذا فال
بحاجة �إلى م�ست�شارين يحيطون به ،هذا على ال�صعيد ال
إن�سانيّ � .أما في ّ
ّ
غرو �أن ُتعزى �إلى هذا المولود الخ�صائ�ص المتناق�ضة لأ ّنه ال يوازي ّ
عادي.
قط � ّأي �إن�سان
ّ

جبار"
جبار) :في الكتاب
ّ
المقد�سُ ،يط َلق ا�سم "�إله ّ
�( Lae rABGIإِ ل� :إلهِ ،ج ّب و رّ :
( ( 
على اهلل ذاته وال مجال لأن ُي�س َند �إلى � ّأي �أحد �سواه  .من هنا ي�صعقنا �إطالقه على
طياته من ٍ
معان و�أبعاد� .إ ّنه ا�سم يبعث الرهبة ،وي�صعب على
كائن
ّ
ب�شري لما يحمل في ّ
القدو�س المتعالي الذي
الفكر �أن يدركه ،هو الذي يملأ الأر�ض ك َّلها من مجده ،وهو ّ
ي�ستمد هذا الملك
لزجه مع الإن�سان النج�س ال�شفاه( (   .بف�ضل هذا اال�سم
ّ
ال مجال ّ
قوته من اهلل ،و�سيقوى على مناه�ضيه ل ّأن ر�ضى
الرب ينجح عن يده( (   .قد َتحمل
ّ
ّ
َ
ولكن �أ�شعيا
طياتها �صفة المحارب التي ُتطلق عادة على المقاتلين،
ّ
"جبار" في ّ
ت�سمية ّ
( ( 
( ( 
( ( 
( ( 
( ( 
( ( 
( ( 
( ( 

رج �أ�ش 27 :14؛ 12 :19؛ .9 :23
رج  1مل 12 :1؛ �إر .15 :38
رج  1مل .9-8 :12
ن�أخذ على �سبيل املثال م�شورة �أحيتوفل التي كانت م�شورته على داود �أو على ابنه �أب�شالوم
"كم�شورة َمن ي�س�أل اهلل" (� 2صم .)23 :16
�شري ِك؟".
كما جند يف مي �" 9 :4ألي�س ِ
فيك ملك؟ � َأه َل َك ُم ُ
رج �أ�ش 21 :10؛ كما جند الو�صف ذاته يف الئحة �أ�سماء اهلل يف تث 17 :10؛ �إر :18 :32؛
نح .32 :9
رج �أ�ش .5 ،3 :6
رج �أ�ش 10-2 :53؛ 20-15 :59؛ .9-1 :63
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البديهي الذي نطرحه :ماذا كان
�سي�ستدرك مبا�شرة ويدعوه "رئي�س ال�سالم" .وال�س�ؤال
ّ
يتقبل �ألوهية �شخ�ص يظهر
يق�صد �أ�شعيا با�ستعماله ا�سم �إله؟ هل كان العقل ب�إمكانه �أن ّ
على �شكل ب�شر؟
أبدي) :يمكننا �أن نترجم هذا اال�سم المركّ ب تحت
أب � ّ
]�( d[;ybiaأَ ب ي َع دٌ � :
أبديا"� ،أو م�ضاف وم�ضاف �إليه فنح�صل على " �أب
�شكلينّ � :إما ا�سم و�صفة في�صير "� ًأبا � ًّ
( ( 
الملك
أبدية �أو طول ّ
الأبد"؛ فكلمة ;[َ d
(ع د) تعني ال ّ
المدة  ،والمق�صود بها والية ُ
التي كانت ّ
ت�شكل لغة البالط في ال�شرق وتحتمل ا�ستعمال المبالغة� ،إذ طالما كانت
�أمني ُة ال�شعب ب�أن يدوم ُحكم الملك �إلى ما ال نهاية .نقر أ� في �سفر الملوك ال ّأول � ّأن داود
ويجل�سه على عر�شه،
الملك ،بعد �أن حلف المر�أته بت�شابع �أن يم ّلك بعده �سليمان ابنها ُ
�سيدي الملك داود �إلى الأبد"
�إنحنت بت�شابع بوجهها �إلى الأر�ض للملك وقالت:
"ليحي ّ
َ
( 1مل  .)31 :1والحال أ� ّنها �أتت �إليه لتحلّ م�س�ألة �شائكة تتع ّلق بمن يرثه في ُملكه� ،إذ
ربما يو ّد �أ�شعيا با�ستعماله لفظة "الأبد" �أن يقول � ّإن الولد
قد غدا على فرا�ش الموت� .إذًاّ ،
( ( 
تماما كما كانت الحال بالن�سبة �إلى الآباء الأقدمين  .في هذا
�سيعي�ش ل�سنين مديدة ً
الرب
بالملك الثابت والعر�ش الرا�سخ ،عندما �أو�صى ّ
الإطار ،ترد �صفة ال ّ
أبدية المتع ّلقة ُ
وملكك ثاب َتين للأبد �أمام وجهك،
النبي �أن يو�صلها �إلى داود الملك:
ُ
"يكون بيتك ُ
ناتان ّ
أبوة
وعر�شك يكون
ً
را�سخا للأبد" (� 2صم  .)16 :7الم�شكلة تكمن في �إلحاق �صفة ال ّ
أمر غير معقول في العهد القديم �إذ ال ُيعقل �إ�سناد لقب
على هذا ال�سليل
الملكي ،وهذا � ٌ
ّ
وعرف عن
يخت�ص
"�أب الأبد" �إلى � ّأي ملك كان ،لأ ّنه لقب
ح�صرا باهلل .لقد �سبق ّ
ّ
ً
للرب ّ
"لَ َّنه هكذا َ
الرفيع
( (  كما تعني اال�ستمرار ّية وربمّ ا اخللود ،كما جند يف �أ�ش  ِ :15 :57أ
قال ال َع ِل ُّي َّ
�ساك ُن ا ُ
ا�سمه".
خل ِ
ِ
لود ا َّلذي ُّ
قد ٌ
و�س ُ
ن�سب ن�شيد � 6-1 :9إليه� ،إذ �سلك امللك اجلديد
حزقيا
( (  مبا �أنّ
�سيتبو�أ العر�ش بعد �آحاز ،هناك َمن َ
ّ
ّ
للرب Cf. P.R. Ackroyd, “Isaiah 36-39: Structure and Function”,
�سلوك رجل �أمني ّ
Von Kanaan bis Kerala: Festschrift für Prof. Dr. J. P. M. van der Ploeg,

 .Neukirchener 1982, 16-20.ولكن يبقى الفرق �شا�س ًعا بني امللك املوعود به يف �أ�ش 6-1 :9
حزقيا� ،إذ عندما مر�ض هذا الأخري و�شارف على املوت راح يبكي بكاء
وحتقيق الوعد يف امللك
ّ
النبي الذي �أ�ضاف له خم�س ع�شرة �سنة على �أ ّيامه (رج �أ�ش .)38
ً
�شديدا ح ّتى �أر�سل له ّ
الرب �أ�شعيا ّ
املعني �إىل الأبد.
ط النبوءة يف �أ�ش  6 :9حيث تدوم رئا�سة امللك
تقدم ال يوافق ق ّ
ما ّ
ّ
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النبي� ،أ ّنه �سيكون "� ًأبا" لداود ول�ساللته بما تحمله هذه ال�صفة
نف�سه ،على ل�سان ناتان ّ
( ( 
أبوته على ال�شعب ب�أ�سره،
من الحنان
ّ
والحب والراحة  ،ومن خالل َ
الملك �سيب�سط � ّ
ولكن ال نجد قط � ّأن � ّأي ملك كان � ًأبا ل�شعبه .ويعود �أ�شعيا ي�ؤكّ د في الآية التالية �أ ّنه يتك ّلم
أبدي الوارد ذكره في الآية ال�سابقة
أبدي على عر�ش داود ،فيكون هذا الأب ال ّ
عن حاكم � ّ
هو نف�سه الحاكم .هذا اال�سم يجعلنا نطرح ال�س�ؤالَ :من هو هذا المولود الذي ي�أخذ ما
أبدية ،وهو وحده
ّ
يخت�ص باهلل الخالق؟ �إذ على اهلل وحده ،ودون �سواهُ ،تط َلق �صفة ال ّ
( ( 
يدوم �إلى الأبد .
طياتها من عظائم المولود الملك
لدى ّ
تمعنهم بما تحمله الأ�سماء الثالثة الأولى في ّ
ب�شري �أن يحمل هذه الأو�صاف
إمكانية ل ّأي كائن
َخ ُل�ص بع�ضهم �إلى القول ب�أ ّنه ما من �
ّ
ّ
ويعمل بموجبها( (   .كما ونقر أ� في الترجوم ما يلي" :الإله الذي ُيدعى والذي هو عجب
ويدعى ا�سمه �أمير ال�سالم"( (  ؛ فهذه الترجمة ال
وم�شير والإله القدير والأب ال ّ
أبدي ُ
ثم �إ ّنه
الن�ص
ّ
ّ
تمت ب�صلة ال من قريب وال من بعيد �إلى ترتيب الكلمات الوارد في ّ
العبريّ ،
المعول عليه
العبري نتوقّع �أن نجد �صفات الولد ولي�س �صفات اهلل ،فالولد هو
الن�ص
ّ
في ّ
َّ
القوي،
جلب ال�سالم المرتجى .في �سياق ما ي�أتي في الترجوم ،هناك َمن يقول � ّإن اهلل
ّ
أبدي� ،أمير ال�سالم يحلّ عليه �أمر عجيب( (   .في بنية هذه الجملة ي�صبح "�أمر
الأب ال ّ
يتحول �إلى فاعل؛ ولكن كيف يمكننا
عجيب" مفعو ًال به ،وما تب ّقى من �سائر ال�صفات
ّ
ثم ،لو � ّأن غاية �أ�شعيا الت�شديد على حكمة اهلل ،لماذا
التحول في
تبرير
ّ
هيكلية الجملة؟ ّ
ّ
كد�س جميع هذه ال�صفات التي ال ت�ؤول �إلى تنفيذ مبتغاه؟
ّ
( (  رج � 2صم 17-14 :7؛ كذلك مز .7 :2
جدا التك ّلم
الرب وين�ساب مبرونة يف �آذاننا ،ولكن من املبكر ًّ
ن�سب �إىل ّ
( (  بالرغم من �أنّ لقب "�أب" ُي َ
عن الأقانيم الثالثة املت�ساوية يف الطبيعة الواحدة واجلوهر الواحد والعظمة الواحدة والأبد ّية
الواحدة والإرادة الواحدة.
 (44) Cf. L. Rignell, 1955, 31–35; W. Holladay, Isaiah: Scroll of a Prophetic
Heritage, Grand Rapids, Eerdmans, 1978; John Goldingay, 1999, 239-244.
 (45) Cf. Louis Finkelstein, The Commentary of David Kimchi on Isaiah, New York,
Columbia University 1926, 62.
 (46) Cf. Samuel David Luzzatto, Il profeta Isaia volgarizzato e commentato ad uso
degl’Israeliti, Padova 1855.
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(�س ر :رئي�س �أو حاكم�َ ،ش ل و م� :سالم) :رئي�س ال�سالم ،هذا اال�سم
;َ ~Alv' rf
تنازعا عليه� ،إذ ُي َ
هو الأقلّ
نتظر من كلّ ملك �أن يحمل ال�سالم واالزدهار ل�شعبه( (  .
ً
فكلمة "�سالم" ال تقت�صر فقط على غياب الحرب �أو العداوة ،بالرغم من � ّأن هذه الحالة
والحق؛ فال�سالم هو ما نح�صل عليه
هي �ضرورة م�سبقة لت�أ�سي�س نظام قائم على العدالة
ّ
( ( 
يعم النظام
يهتم
البر هو ما ي�أخذه النظام
ّ
عندما ّ
الملكي على عاتقه �أو ما ّ
الحق  ،وهذا ّ
ّ
يثبته؛ ف�إذا كانت الحرب تجلب العوز والحاجة ،فال�سالم يحمل معه الهناء والرفاهية
�أن ّ
ال�سيا�سية ،وتوطيد ال�سالم وت�أمين
واالزدهار والبركات .نرى هذا االرتباط بين القدرة
ّ
رب الجنود.
علما � ّأن هذه الأمور جميعها تح�صل بف�ضل غيرة ّ
النظام في �آ ً ،6

�آ 6

َ
ِ #qeª-!yae( ~Alåv'l.
يتميز عهد الولد-
(ل َ�ش ل و م :ل�سالم� ،أ ي ن:الِ ،ق �ص :نهاية)ّ :
ربما يتك ّلم �أ�شعيا عن فترة
الملك ب�أربعة �أمورّ � ،أوالً:
�سيعم ال�سالم طيلة فترة حكمهّ ،
ّ
و�سيرمم مملكته ،وهذا
ثانياّ � :إن هذا الحاكم �سيملك على عر�ش داود
�
ّ
إ�سكاتولوجيةً .
ّ
م�سيحاني لي�س ك�سائر العهود الباقية .ثال ًثا� :سيت� ّأ�س�س نظام حكمه
ما ن�ست�ش ّفه عن عهد
ّ
يعزز ما ورد في �أ�ش  15 :7ب� ّأن الولد
على
ّ
والبر عو�ض العنف والظلم ،وهذا ما ّ
الحق ّ
( ( 
َ
لمدة ال انق�ضاء
رابعا� :سيحكم ّ
ال�شر ويختار الخير (�أ�ش ً . )15 :7
المنتظر �سيرذل ّ
لها ،كما ورد في نبوءة ناتان لدواد حول الرئي�س الذي يخرج من ُ�صلب داود بحيث
�سيكون عر�ش ُملكه ثاب ًتا للأبد (� 2صم  .)16 :7فالملك الموعود به لن يكون كواحد
�سيظهر حقيقة "�أهلل معنا" ،لي�س فقط
الداودي
بين الملوك� ،إ ّنه الملك
ّ
المثالي الذي ُ
ّ
والحق وال�سالم
أرامي ،بل بفر�ض قاعدة العدل
بالخال�ص من التهديد ال
ّ
إفرائيمي-ال ّ
ّ
التي ال تعرف نهاية .جميع �صفات الملك التي �أوردناها ال تطابق الب ّتة الملوك الذين
ويو�شيا.
وحزقيا
توالوا على عر�ش يهوذا منذ زمن �أ�شعيا وما بعده� ،أي �آحاز
ّ
ّ
النبي �أ�شعيا خ�صائ�ص ال�سالم املن�شود من رئي�س ال�سالم يف .9-6 :11
( (  ّ
يف�صل ّ
( (  رج �أ�ش .17 :32
ُ
وي�ضرب
بالرب ،ويحك ُم لبائ�سي الأر�ض باال�ستقامة،
( (  رج � ً
ُ
أي�ضا� :أ�ش " 4 :11يقْ�ضي لل�ضعفا ِء ّ
بنف�س �شفتيه".
ومييت
بق�ضيب فمه،
الأر�ض
ِ
ال�شرير ِ
ُ
َ
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ِ taZO*-hf,[]T; tAaßb'c. hw"ïhy> ta;²n>qi
�ص َب �أ و ت:
ربِ ،
(ق ن �أ ة :غيرةِ ،ي ه َو هّ :
يقر �أ�شعيا � ّأن ال�صورة التي ر�سمها
الجنودَ ،ت َع ِ�س ه :ت�صنعُ ،ز ا ت :هذا) :بهذه العبارة ّ
الرب ال�شغوف هي وحدها
لن تتح ّقق في م�سار الحياة
حمية ّ
اليومية للأمور ،بل � ّإن ّ
ّ
تعبران
تم هذه الأمور؛
التي ُت ّ
فالحمية والغيرة هما الوجهان لمفهوم واحد .ك ّلتاهما ّ
ّ
ح�صرية .و�أ�شعيا كان على
ب�شخ�ص ما والرغبة في امتالك عواطفه ب�صورة
عن االهتمام
ٍ
ّ
الحب الم ّتقد يدفعه لئ ّ
حب اهلل ل�شعبه لدرجة الغيرة
ال يبقى
والحمية( (   ،وهذا
يقين من ّ
ّ
ّ
�سيمن عليهم بالخير ح ّتى ي�سترجعهم �إليه
في حالة � أس�م ٍ منهم �أو عدم اهتمام بهم ،ال بل
ّ
الملك العابق بالراحة.
ويمنحه ُ

الخال�صة الالهوتيّة

يعم الم�سكونة
في كالمه عن الظلمةّ ،
النبي �أ�شعيا ظالم الخواء الذي كان ّ
ربما ي�ستعيد ّ
العبرانيين بحالتهم في مثوى الأموات
الرب ،هذا الظالم الذي يذكّ ر
قبل �أن يقتحمها نور ّ
ّ
حيث يب�سط الديجور نفوذه ،وال�شعب ال�سائر في الظلمة هو ك�أموات في مثوى الجحيم،
والم�سبيون هم �أموات�-أحياء .هذا النور العظيم الذي �سطع على الغارقين في الظالم لم
ّ
ؤا�س وم�ؤ ٍّد
يكن
الرب على �أ�شعيا في الهيكل ،بل هو نور م� ٍ
مرعبا كما كانت حال ظهور ّ
ً
ي�سببها الح�صاد
النبي بتعابير
�إلى فرح التهليل والغبطةّ ،
الحمية والحما�س التي ّ
ّ
ج�سده ّ
إلهية .مع �إطاللة العهد الجديد
واالنت�صارات
الع�سكرية والتي كانت ُت ّ
ّ
عد بمثابة خيرات � ّ
جاء الم�سيح ي�سوع و�سطع نوره على الرغم من كثافة الديجور الذي حاول �أن يخفت من
�أوجه( (   .لم يكن الم�سيح ي�سوع النور الم�شرق من العلى فح�سب بل فيه كانت الحياة
مما كان( (  .
وبدونه لم يكن �شيء ّ
و�ضوحا في العهد القديم؛
الم�سيحانية الأكثر
نجد في �أ�ش � 6-1 :9إحدى النبوءات
ً
ّ

مهمة يف العهد القدمي وتكرث املراجع التي ت�شري �إليه ،نذكر
( (  يحظى مو�ضوع "غرية ّ
الرب" مبكانة ّ
منها :خر 5 :20؛ 14 :34؛ ال 1 :26؛ تث 24 :4؛ 9 :5؛ ي�ش 16 :23؛ ق�ض 12 :2؛
1مل 9 ،6 :9؛ 33 :11؛ 54 :22؛  2مل 35 ،16 :17؛ � 2أخ 19 :7؛ حز 19 :38؛ �إلخ.
( (  رج �أ�ش 6 :42؛ 6 :49؛ مت 16-12 :4؛ يو 12 :8؛ 4 :9؛ �إلخ.
( (  رج لو 79-78 :1؛ يو 9 :1؛ .12 :8

292

�أ�ش ُ ،6-1 :9و ِل َد لنا َو َل ٌد

َ
"عمانوئيل" ،اهلل معنا� .صحيح � ّأن الم�سيح الملك لن يحمل ا�سم
فالم�سيح
المنتظر هو الـ ّ
( ( 
أزليته ّبينتان في �إنجيل يوحنا �إذ
ّ
عمانوئيل بل � ّإن حياته �ستكون تحقيقًا له ؛ ف�ألوهيته و� ّ
"في البدء كان الكلمة والكلمة كان لدى اهلل والكلمة هو اهلل" (يو  ،)1 :1كما �أ ّنه �سيتم ّتع
بكلّ �سلطة في ال�سماء وعلى الأر�ض( (  .
الحقيقي
في عالم يظم�أ �إلى ال�سالم ،ال يكتفي هذا الن�شيد ب� ْأن يمنحنا �أُ�س�س ال�سالم
ّ
الذي ال ّ
المثالي الذي يجب �أن
والبر ،بل يمنحنا �صورة الرئي�س
الحق
يوطد �إ ّال على
ّ
ّ
ّ
ب�شر بال�سالم الذين
وب�شر الذين كانوا �أباعد ،كما ّ
نتبعه� ،إ ّنه "رئي�س ال�سالم" هو الذي جاء ّ
كانوا �أقارب( (  .
زمن يحاكي ال ّأيام التي كان يمر فيها �أ�شعياّ ،
�سارة ِّ
لكل
وفي ٍ
ي�شكل هذا الن�شيد ب�شرى ّ
ّ
َمن فقد رجاءه في ّ
داعيا � ّإياه للإقالع عن تعليق الأماني على المعاهدات
حكام عالمنا هذا ً
ال�سيا�سية وعلى ِّ
الحق دون �سواه.
الرب هو نبع الرجاء
ّ
كل ما ّ
يمت �إليها ب�صلة ،ذلك � ّإن ّ
ّ
التام والعدل
فال "الملك �آحاز" وال � ّأي
ٍ
�شخ�ص � َآخر يمكنه �أن يجلب الرجاء بال�سالم ّ
المرجوة.
الرب العجيب وحده يمكنه �أن يح ّقق االنتظارات
الكامل،
ولكن ت�صميم ّ
ّ
ّ

أخيرا يعيد ن�شيد �أ�شعيا �إلى ذاكرتنا �أ ّنه ما من �أمر يعجز اهلل( (   ،ولذلك فال نعجب
و� ً
َ
المنتظر في �شخ�صه جملة من التناق�ضات ،كذلك فالم�سيح ي�سوع
من �أن يجمع الملك
الذي �سمعناه ور�أيناه وت� ّأملناه ولم�سناه هو الذي كان منذ البدء لدى اهلل .ولذا �سيكون
�صخر ٍّ
�شك لكثيرين على �أ ّنه "طوبى للذين ي�ؤمنون ولم يروا"( (  .

( ( 
( ( 
( ( 
( ( 
( ( 

جند و�صفًا للم�سيح امللك يف مز 7 :45؛ عب 8 :1؛ ر�ؤ .6 :1
روحية (يو .)36 :18
ولكن �سلطته
رج مت 27 :11؛ 18 :28؛ يو ،22 :5
ّ
ّ
رج �أف .17 :2
رج تك 14 :18؛ لو .37 :1
رج  1يو 2-1 :1؛ يو .29 :20
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(�أ�ش )22-1 :36
�سردي
حتليل
ّ

مقدمة
ّ

الأب توما عديل

المقد�س  -القاهرة
مدر�س للكتاب
ّ
ّ

يخبرنا هذا الف�صل من �سفر �أ�شعيا عن جزء من حملة �سنحاريب ملك �آ�شور على
المح�صنة وح�صار �أور�شليم ذاتها في ال�سنة الرابعة
مملكة يهوذا وفتح جميع مدنها
ّ
تقريبا عام  727ق .م� ،.أي � ّأن حملة
حزقيا ملك يهوذا الذي بد�أ ملكه
ع�شر من ملك
ً
ّ
الكتابي كانت حوالى عام  713ق .م ،ح ّتى و�إن اختلف هذا
الن�ص
�سنحاريب بح�سب ّ
ّ
قلي ً
تم اكت�شافها م� ّؤخ ًرا في الكي�ش والتي ت� ّؤرخ لهذه
ال مع بع�ض الوثائق ال ّ
آ�شورية التي ّ
( 
الحملة عام  701ق .م. .
ونجد في �سفر �أ�شعيا � ّأن الف�صول ( 39 – 36ما عدا بع�ض القراءات) هي تكرار
تم اقتبا�س هذه الف�صول من �سفر الملوك
للف�صول  2مل  .20 :19 – 17 :18وقد ّ
�سمى مجا ًزا "�سفر �أ�شعيا
الثاني وو�ضعها في نهاية الق�سم ال ّأول من �سفر �أ�شعيا – والذي ُي َّ
بالنبي.
الخا�صة
ال ّأول" – وذلك ال�ستكمال مجموعة من التقاليد
ّ
ّ

الروائي
ن�ص �أ�ش  22-1 :36ب�أ�سلوب التحليل
�سيتم التعامل مع ّ
وفي هذا المقال ّ
ّ
للن�ص ،بقدر ما
التطور
تاريخية الحدث �أو
كثيرا على
التاريخي ّ
ّ
ّ
الذي ال يلقي ال�ضوء ً
ّ
ُ
ال�سردي �إبرا َز
هدف هذا التحليل
با�ستراتيجية الراوي في �سرد الحدث .و�سيكون
يهتم
ّ
ّ
ّ

Cfr. W. F. Albright, “The Chronology of the Divided Monarchy of Israel”,
;Bulletin of the American Schools of Oriental Research, 100 (1945) 16-22
Edwin R. Thiele, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings. 3rd edition,
(Grand Rapids, Michigan: Eerdmans 19652, P.118–140.
Quoted by Mordechai Cogan, Hayim Tadmor, II Kings: New Translation and
Commentary, The Anchor Bible, (Doubleday Publishers Date published, USA:
1988) p. 228.
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حزقيا و�شعب
الموجه �إلى
النف�سية التي يقودها رئي�س �سقاة ملك �آ�شور في خطابه
الحرب
ّ
ّ
ّ
�إ�سرائيل المحا�صر داخل �أ�سوار �أور�شليم.

الوقت في الرواية

( 

يجب التمييز في � ّأي رواية بين نوعين من الوقت:

الراوي في رواية
 )1وقت الرواية ( :)Narration timeوهو الوقت الذي ي�ستغرقه
ّ
حدث معين؛
الفعلي الذي ا�ستغرقه ذلك
الم ْروي ( :)Narrated timeهو الوقت
	)2الوقت َ
ّ
الحدث عند حدوثه في التاريخ؛ فمث ً
لمدة �أربعين
البر ّية ّ
ال �شعب �إ�سرائيل ظلّ تائها في ّ
�سنة ،وعندما حاول الراوي التك ّلم عن ذلك الحدث ا�ستغرق – على �سبيل المثال-
�ساعتين ،فيكون وقت الرواية �ساعتين والوقت المروي �أربعين �سنة .والن�سبة بين هذين
تحدد �سرعة الإيقاع في الرواية؛ فك ّلما قلّ وقت الرواية بالن�سبة �إلى
الوقتين هي التي ّ
الوقت المروي زادت �سرعة الإيقاع ،والعك�س.
يت�ساوى الوقت المروي مع وقت الرواية عندما يذكر الرواي الحوارات بين
أهم ّية
ال�شخ�صيات �أو الخطب التي تلقيها
�شخ�صيات الرواية ،وهذا يعطينا الداللة على � ّ
ّ
ّ
الراوي.
كلمات الحوار �أو الخطبة بالن�سبة �إلى
ّ

الحرب النف�سيّة الم�ستخدمة في حملة �سنحاريب على يهوذا

النف�سية التي ي�ش ّنها رئي�س �سقاة ملك �آ�شور
�سوف نعر�ض في هذا الجزء للحرب
ّ
المخابراتية في مملكة �آ�شور
نتعر�ض للأعمال
على
ّ
ّ
حزقيا الملك و�شعبه ،ولك ّننا لن ّ
عامة.
ب�صفة ّ
J.L. Ska, “Sincronia: l’analisi narrativa”, Metodologia dell’Antico Testamento
(ed. H. SIMIAN-YOFRE) (EDB: Bologna 1994) 139-170. J. L. Ska, Le forme
verbali della narrazione biblica, dispensa del seminario “Tecniche narrative
dell’AT” (PIB), anno accademico 2005-2006. J.L. Ska, “Our Fathers Have Told
;Us”. An introduction to the Analysis of Hebrew Narratives (Subsidia Biblica 13
Roma 2000).
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مخابراتي كبير من
ع�سكرية ي�سبقها بال�ضرورة عمل
النف�سية في � ّأي حملة
الحرب
ّ
ّ
ّ
جمع معلومات ودرا�سات لواقع المدينة وال�شعب المزمع احتالله .ومن ال�سهل اكت�شاف
هذا بو�ضوح في  2مل 20 – 18؛ �أ�ش  .39 – 36ويمكننا مالحظة �أربع م�شاهد
حزقيا الملك و�شعبه .الم�شهد ال ّأول ( 2مل 13 16 :18؛ �أ�ش:36 
النف�سية على
للحرب
ّ
ّ
حزقيا الملك ،وهنا
المح�صنة �إلى
 )1و�صول تقارير �سقوط جميع مدن مملكة يهوذا
ّ
ّ
حزقيا ر�سالة �إلى ملك �آ�شور يقول فيها" :خطئت ،فان�صرف ع ّني" ( 2مل :18
ير�سل
ّ
 .)14الم�شهد الثاني ( 2مل  )27-17 :18يتم ّثل في �أ�ش .12-1 :36
لحزقيا الملك ح ّتى �أ ّنهم
الملكي
حيث يقوم رئي�س ال�سقاة بال�ضغط على وفد البالط
ّ
ّ
يطلبون منه �أن ّ
يكلمهم بلغة ال يفهمها �شعب مملكة يهوذا (�أ�ش .)12 :36
الم�شهد الثالث (�أ�ش 22-13 :36؛  2مل  )35-28 :18يتم ّثل في حديث رئي�س
ال�سقاة مبا�شرة �إلى �شعب يهوذا المحا�صر عند �أ�سوار مدينة �أور�شليم ،ح ّتى � ّأن ال�شعب
ممزق الثياب
حزقيا
الملكي �إلى
تماما وال يجيبه بكلمة ،ويعود وفد البالط
ّ
ي�صمت ً
ّ
ّ
(�أ�ش.)22-21 :36 
الم�شهد الرابع (�أ�ش 20-10 :37؛  2مل 9 :19ب )13-حيث يطلب رئي�س �سقاة
ملك �آ�شور من حزقيا عدم االعتماد على يهوه ،وي�س�أله ّ
متهك ًما عن م�صير �آلهة المدن التي
ّ
حزقيا �إلى ال�صالة(  .
أ
�
فالتج
آ�شور،
�
ملك
يد
على
�سقطت قبل ذلك
ّ

و�سائل الحرب النف�سيّة في خطاب رئي�س ال�سقاة (�أ�ش )22 -1 :36

	-1التحقير والتهكّم

لحزقيا ملك يهوذا ،حيث �إ ّنه عندما يتك ّلم
ي�ستخدم رئي�س ال�سقاة �أ�سلوب التحقير
ّ
مرات بدون تلقيبه
عن ملك �آ�شور يقول "الملك العظيم" ،لك ّنه يذكر ا�سم
ّ
حزقيا خم�س ّ
Peter Dubovský, Hezekiah and the Assyrian spies: Reconstruction of the NeoAssyrian Intelligence Services and its Significance for 2 Kings 18-19, Pontificio
Istituto Biblico, Roma : 2006, p. 13-27. Peter Dubovský, “Assyrian Downfall
through Isaiah’s Eyes (2 Kings 15–23): the Historiography of Representation”,
Biblica, 89 (2008) 1-16.
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الراوي بذلك فذكّ ره كما حدث ،بينما ي�سبق هو – �أي الراوي – ا�سم
بالملك ،وقد وعي
ّ
دائما بلقب "الملك".
حزقيا ً
ّ

البالغي (�أ�ش " :)5-4 :36ما
حزقيا الملك في �س�ؤاله
ويتهكم رئي�س ال�سقاة على
ّ
ّ
هذا اال ِّت ُ
كال ا ّلذي �أ َّت َكل َته؟"  .)T'x.j'(B' rv<ïa] hZ<ßh; !Ax±J'Bih; hm'(óكذلك في قوله" ،قلت
في نف�سك � ّإن مجرد كالم ال�شفتين هو بمثابة م�شورة وب�سالة لخو�ض الحرب" ،فهو
ّ
حزقيا ب�أ ّنه ملك ال يملك � اّإل "كالم ال�شفتين" (.)~yIt;êp'f.-rb;D
يتهكم ناع ًتا
ّ

ّ
أي�ضا على تحالفه مع م�صر التي ال ت�ستطيع حماية نف�سها ،وك�أ ّنهما �أعمى
ويتهكم � ً
يقود �أعمى.

� -2أ�سلوب الحديث المبا�شر
البالغية� ،أال وهي �أ�سلوب الحديث المبا�شر،
أهم الأدوات
ي�ستخدم رئي�س ال�سقاة � ّ
ّ
القوة على كالمه ويخيف ال�سامعين؛ فهو ينقل فقط كلمات الملك العظيم،
لي�صبغ ّ
ملك �آ�شور .وي�ستخدم رئي�س ال�سقاة كلمة "هكذا يقول الملك العظيم ملك �آ�شور"
م�ستعيرا بذلك الكلمات التي ي�ستخدمها
(،)rWVêa; %l,m,ä ‘lAdG"h; %l,M,Ûh; rm;úa'-hKo
ً
الرب" ( .)hw"©hy> rm:åa' ŸhKلذلك ي�ستخدم رئي�س
النبوي" ،هكذا يقول
الخطاب
ّ
ّ
القوة
ال�سقاة �ضمير المتك ّلم المفرد في نقل كالم ملك �آ�شور ،وهذا يعطي المزيد من ّ
وال�سلطة لكلماته.

	-3ال�صور المجازيّة

المجازية" وهي
آخرا هو "ال�صور
أ�سلوبا
ي�ستخدم رئي�س ال�سقاة في خطابه � ً
ّ
ًّ
بالغيا � ً
(الم�شبه –
يتق�صى �أحد عنا�صره الأربعة
مثل الت�شبيه المكتمل العنا�صر �أو الت�شبيه الذي ّ
َّ
الم�شبه به – وجه ال�شبه – �أداة الت�شبيه).
َّ

الت�صريحية ،التي هي ت�شبيه ُحذف �أحد
نجد في خطاب رئي�س ال�سقاة اال�ستعارة
ّ
الم�شبه ،ففي �صورة "الق�صبة المر�ضو�ضة" التي هي م�صر التي
أ�سا�سية وهو
�أركانه ال ّ
َّ
حزقيا؛ فهو هنا ي�شبه م�صر ،حيث �إ ّنها ت�شتهر بالق�صب ،ب�أ ّنها ق�صبة �ضعيفة
اتكل عليها
ّ
مك�سورة ال ت�ساعد �أحد ،بل على العك�س � ّإن الق�صبة المك�سورة لها طرف ين�شب في
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يد من ي ّتكئ عليها (�أ�ش .  ()6-5 :36

قول هذا َ
لَ َ
بالغيا�" ،أَ َل َع َّله �إلى َ�س ِّي ِد َك و�إِ َل َ
الكالم؟
�سيدي ِ أ
كذلك نجد �س�ؤا ًال
يك �أَ َ
ر�س َلني ِّ
ًّ
الم َ
الر ِ
و�ش ِ
�أَ َل َ ِ
رب َبولهم معكم؟"
ين �إلى �أَ ِ
كل بِرازِ هم ُ
�ضط ِّر َ
جال القا ِئ َ
ال�سورُ ،
مين على ُّ
ي�س �إلى ِّ
المجازية لل�شعب الذي ي�أكل برازه وي�شرب بوله (�أ�ش  )12 :36نتيجة
يبرز لنا ال�صورة
ّ
مرة �أخرى في العهد
الح�صار ال�شديد على المدينة .نجد هذه ال�صورة
المجازية � ً
ّ
أي�ضا ّ
الرمزي الذي ُي ّنبئ بح�صار �أور�شليم .لذلك
القديم في (حز  )17-12 :4في العمل
ّ
أهم ما
العقلية
المجازية تبدو وك�أ ّنها �صورة معروفة في
ف� ّإن هذه ال�صورة
ّ
ّ
اليهودية .ولعلّ � ّ
ّ
المجازية هو � ّأن هذا الم�صير
و�ضع رئي�س ال�سقاة التنبير عليه في كالمه في هذه ال�صورة
ّ
حتمي للملك ولرجال
أي�ضا م�صير
الحتمي لل�شعب الواقف خلف �سور �أور�شليم هو � ً
ّ
ّ
َ
َ
و�ش ِ
ِرازِ
رب َبولهم معكم".
هم
ب
كل
�
أ
إلى
�
ين
ر
�ضط
"الم
الملكي
البالط
ِ
ُ
ِّ َ
ّ ُ

يقدم
وبعد هذه ال�صورة القاتمة لم�صير ال�شعب والبالط
الملكي تحت الح�صارّ ،
ّ
الخطاب عر�ض الملك �سنحاريب بعقد ال�صلح (�أ�ش  )17-16 :36من خالل �صورة
جدا ،مليئة بالكروم و�أ�شجار التين والآبار لكلّ فرد� ،صورة لأر�ض ممتلئة
مجازية جميلة ًّ
بالحنطة والخبز والخمر ،ب�شرط عقد ال�صلح والخروج خارج �أ�سوار المدينة� ،أي
حرا�س الأ�سوار وال�شعب الواقف من خلفهم
ت�سليمها .هذا ك ّله من �ش�أنه �أن ُي�ضعف �إرادة ّ
وعط�شا خلف �أ�سوار
جوعا
ً
ويقو�ض عزيمتهم؛ فالتناق�ض �صارخًا بين ال�صورتين ،الموت ً
ّ
المتنعمة خارج �أ�سوارها.
�أور�شليم �أم الحياة
ّ

 -4تقوي�ض ثقة ال�شعب في الملك

النف�سية ،هو محاولة �إ�ضعاف
جدا في الحرب
يبرز في الخطاب � ً
هام ًّ
أي�ضا عن�صر �آخر ّ
ّ
الحرا�س وال�شعب في حكمة قيادتهم .هذا العن�صر خطير لأ ّنه يقوم ب�إ�ضعاف
وتقوي�ض ثقة ّ
( 
الحافز لال�ستمرار في القتال وقتل الحما�س والرغبة في ال�صمود  .يحاول رئي�س ال�سقاة
Peter Dubovský, Hezekiah and the Assyrian Spies: Reconstruction of the NeoAssyrian Intelligence Services and its Significance for 2 Kings 18-19, op. cit.,
p. 15-19.
Paul Linebarger, Psychological Warfare, 1st ed. (Washington, D.C.: Infantry
Journal Press, 1948), p. 155.
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حزقيا الملك كقائد ،حيث �أ ّنه ال ي�ستطيع توفير وتدريب الفر�سان على
�أن يظهر �ضعف
ّ
قيادة الخيل –�إن وجدت– في الحرب .كما �إ ّنه يظهره �أ ّنه �أ�ضعف من �أن يقاوم �أ�صغر
ّ
والحكام في مملكة �آ�شور (�أ�ش .)9-8 :36
ال�ضباط
الديني التي قام بها؛ ف�إزالة الم�شارف
حزقيا كفا�شل في حركة الإ�صالح
كذلك يظهر
ّ
ّ
الرب ال�شعب ك ّله
والمذابح وتركيز العبادة في �أور�شليم �أغ�ضب يهوه ،لذلك عاقب
ّ
ب�سبب عدم حكمة ملكه (�أ�ش .)7 :36

قوة �آ�شور ب�إظهار قدرتها على جمع المعلومات
� -5إظهار ّ

الجا�سو�سية ّ
جدا في مملكة �آ�شور؛ فقد كان للمملكة
منظمة
كانت �أعمال
وقوية ًّ
ّ
ّ
جدا من العمالء ومنت�شرة في كلّ المدن التابعة للمملكة ،وغير التابعة
�شبكة مع ّقدة ًّ
المخدات التي تقع على الحدود بين �آ�شور والممالك
ي�سمى بالمدن
ّ
لها ،كذلك في ما ّ
المحيطة .كذلك كانت المملكة تمتلك الكثير من العمالء داخل الممالك الأخرى.
وقوي الختبار �أمانة العمالء وقدرتهم على جمع المعلومات
وكان للمملكة نظام �صارم
ّ
و�سرعة �إر�سال التقارير �إلى الملك.
وقد قام رئي�س ال�سقاة با�ستعرا�ض قدرة مملكته على معرفة كلّ ما يحدث في مملكة
تم بين مملكة يهوذا وبين م�صر .ويعلم مدى �ضعف
يهوذا ،فهو يعلم بالتحالف الذي ّ
مدربين للحرب .كذلك هو على دراية بحركة الإ�صالح
يهوذا وعدم امتالكها فر�سا ًنا ّ
حزقيا ودعوته
أي�ضا بكالم
الديني التي قام بها
حزقيا و�إزالة الم�شارف والمذابح ،ويعلم � ً
ّ
ّ
ّ
النف�سية
الرب وعدم الخوف .كلّ هذه المعرفة في الحرب
ال�شعب لالتكال على
ّ
ّ
بالقوة الهائلة لمملكة �آ�شور
من �ش�أنها �أن ت�صيب �شعب يهوذا بال�صدمة والإح�سا�س
ّ
والدونية والإحباط.
ال�شخ�صية
القوية ،وبالتالي الإح�سا�س بال�ض�آلة
وتنظيماتها ّ
ّ
ّ

� -6إظهار تعار�ض الواقع مع معتقدات ال�شعب الدينيّة

المعرفي"
نظرية "التنافر
أ�سا�سيا في علم النف�س ،هي
هناك
ّ
ّ
نظرية �أ�صبحت رك ًنا � ًّ
ّ
( ،)Cognitive Dissonanceوتذهب �إلى �أن وجود اتجاهات �أو معتقدات متعار�ضة عند
ال�شخ�ص �أمر يثير عنده القلق ،ولذا يحاول الإن�سان تغيير تلك االتجاهات و المعتقدات
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العقلية
النظرية ترى � ّأن تعار�ض المعرفة
ليجعلها �أكثر ا ّت�ساقًا في ما بينها(  � ،أي � ّأن هذه
ّ
ّ
ت�سبب له �صدمة وقلقًا و� ً
إحباطا .وهذا ما حاوله رئي�س ال�سقاة
مع باقي ّ
مكونات الإن�سان ّ
ي�شكك ال�شعب في قدرة �إلهه على الإنقاذ ،وبد�أ ّ
عندما بد�أ ّ
ي�شكك ال�شعب في جدوى
�إيمانه؛ فقد حاول رئي�س ال�سقاة �إظهار التعار�ض بين �إيمان ال�شعب بيهوه وثقته به ،وبين
المح�صنة وعدم قدرة �آلهتها على حمايتها؛ فقد �أكّ د بداية � ّأن
واقع �سقوط كلّ مدن يهوذا
ّ
( 
ثم طرح على ال�شعب
يهوه هو من �أر�سله �إلى هذه الأر�ض لتدميرها (�أ�ش ّ . )10 :36
بالغية للت�شكيك في �إيمانه (�أ�ش �" :)20-18 :36أَ َل َعلَّ �آِ َله َة ا ُلأ َم ِم
في كالمه ثالثة �أ�سئلة
ّ
�أَنقَذوا كُ لُّ ِ
ين �آِ َله ُة َ�س َف ْروائيم؟
واح ٍد �أَ َ
ين �آِ َله ُة َحما َة و�أَ ْرفاد؟ َ�أ َ
ر�ضه ِمن َي ِد َم ِل ِك � ُّآ�شور؟ �أَ َ
ميع �آِ َله ِة ِتلك الب ِ
ر�ضه ِمن َيدي،
ِالد �أَنق ََذ َ�أ َ
ومن ِمن َج ِ
ال�س ِام َر َة ِمن َيدي؟ َ
�أَ َل َع َّلها �أَنق ََذ ِت َّ
ليم ِمن َيدي؟".
الر ُّب �أُ َ
ور َ�ش َ
َح َّتى ُي ِنق َذ َّ

الخاتمة

المجازية
البالغية المختلفة ،ال�صور
بعد هذا الخطاب الطويل المليء بالأ�ساليب
ّ
ّ
نف�سية
ل�شن حرب
والت�شبيهات واال�ستعارات والأ�سئلة
البالغية ،وا�ستخدامها ك�أدوات ّ
ّ
ّ
حزقيا .وبعد � ّأن ا�ستخدم الخطاب كلّ المعلومات
على �شعب مملكة يهوذا وملكه
ّ
( 

( 

�أ�سطورة الثعلب والعنب هي من الأ�ساطري املعروفة .تتج ّلى يف هذه اخلرافة فكرة التنافر املعر ّ
يف
عدة ال تتفق مع بع�ضها يف وقت واحد ،يحدث التنافر
يتم�سك ب�أفكار ّ
حينما يحاول املرء �أن ّ
ا�ستخف وانتق�ص من رغبته يف العنب،
بتقليل �أو بتغيرّ الفكرة والرغبة كما حدث لثعلب عندما
ّ
جوعا عندما
ر
يت�ضو
ثعلب
هناك
كان
ه
�سوي.
يعد �سلو ًكا غري
ومع �أنّ ذلك ّ
وملخ�ص اخلرافة �أنّ
ّ
ّ
ً
ّ
�شاهد عناقيد العنب تتدلىّ من �أيكة عالية؛ كانت ال�شجرة مثقلة بعناقيد العنب لك ّنها عالية؛ قفز
فلما يئ�س من الو�صول �إليها م�ضى يف طريقه
مرات ّ
عدة دون جدوىّ ،
الثعلب لكي ي�صل �إليها ّ
وهو يقول" :على ّ
كل حال �إنّ العنب مل ين�ضج بعد� ،إ ّنه ح�صرم".
"كثريا ما يلوم الإن�سان الظروف التي وجد فيها ،بطريقة الثعلب نف�سها ،مع
أخالقي :
املغزى ال
ً
ّ
�أنّ ف�شله يعود �إىل عجزه هو".
الرب على ل�سان �أ�شعيا (�أ�ش :)6-5 :10
يبدو كالم رئي�س ال�سقاة يف هذه الآية وك�أ ّنه حتقيق لقول ّ
"ويل لأ�شور ،ق�ضيب غ�ضبي! �إنّ �سخطي ع�صا يف �أيديهم .على � ّأمة كافرة �أر�سلته ،و� ّأمرته على
�شعب ّ
حل عليه غ�ضبي ،لي�سلب ال�سلب وينهب النهب ،ويدو�سهم كوحل ال�شوارع" .لكن
دائما �أتباعهم ليلتحقوا ب�آلهة �آ�شور.
يقول �إنّ الفكر ال
ّ
آ�شوري ي�ؤمن �أنّ الآلهة املح ّل ّيني يرتكون ً

Cfr. B. S. Childs, Isaiah and the Assyrian Crisis, SBT 2nd Series 3 (1967), p. 84.
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وتمت قراءة كلّ
المتاحة لمملكة �آ�شور من قبل �أجهزة
الجا�سو�سية التابعة لهاّ ،
ّ
آ�شورية �-أي من وجهة نظر مملكة
الأحداث ،التي حدثت حول مملكة يهوذا ،قراءة � ّ
القوة الهائلة للمملكة .ا�ستطاع رئي�س ال�سقاة �أن ي�صل �إلى هدفه ،فيخبرنا
�آ�شور -لإظهار ّ
تماما ولم ُيجب بكلمة واحدة ،وعاد وفد البالط
�أ�شّ � 21 22 :36 أن ال�شعب �صمت ًّ
ممزق الثياب عالمة على الحزن ال�شديد والقلق والإحباط مثلما حدث
الملكي
لحزقيا ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
�سحا و َد َخ َل
م
ِ�س
ب
ل
و
ه
ياب
ث
ق
ز
م
ا،
ي
ق
ز
ح
ك
ل
الم
مع
�س
ا
م
ل
ف
"
:1
:37
أ�ش
�
في
ا
لحزقي
تماما
ً
َّ َ َّ َ َ
ً
َ َّ َ ِ َ
َ
ّ
الر ّب".
َب َ
يت َّ

الواقعية
الكالمية �إلى �أذهاننا ما يحدث في بالدنا وحياتنا
وت�ستدعي هذه الحرب
ّ
ّ
كالمية بين كافّة القوى المتنازعة على ال�سلطة ،والتي من �ش�أنها �أن
اليوم من حرب
ّ
ت�ضرب كلّ بارقة للأمل والرجاء في حياة كريمة لمجتمعاتنا.
ال�شر على
النف�سية بالحروب التي كانت ت�ش ّنها قوى
كذلك تذكّ رنا هذه الحرب
ّ
ّ
الن�سكي للرهبنة
الروحي ،كما يروي لنا التقليد
رهبان الأديرة في م�سيرة جهادهم
ّ
ّ
النبي (�أ�ش " :)33-22 :37هذا
ّ
القبطية .وال ي�سعنا �إ ّال �أن نقول لملك �آ�شور مع �أ�شعيا ّ
َ
ِ
ِ
َ
َّ
َّ
َ
ِ
ذْ
بنت ِ�ص ْهيون،
راء
الع
نك
م
ت
ر
خ
و�س
تك
َر
ق
ت
ِح
�
إ
يه:
ل
ع
ب
الر
ه
ب
م
ل
ك
ت
ذي
ل
ا
الم
الك
هو
َ
َ
َ ُ ُ
َّ ُّ
ُ
َ
َ َ
َ َ
َعت
فت وعلى َمن َرف َ
مت وعلى َمن َج َّد َ
ليمَ .من َ�ش َت َ
راء َك ِب ُ
َ
وه َّزت َر�أَ َ�سها َو َ
نت �أُ َ
ور َ�ش َ
ِ
و�س �إ ِْ�سرائيل  ...لذلك هكذا َي ُ
َعت َعي َن َ
الر ُّب في
العالء؟ على ق ُُّد ِ
ورف َ
يك �إلى َ
َ�صو َت َك َ
قول َّ
هما وال َي َتق ََّد ُم ع َليها ِب ْتر�س وال
َم ِل ِك � ّآ�شور� :إ َّنه ال َي ُ
المدينة وال َي ْرمي �إ َليها َ�س ً
دخ ُل هذه َ
دوماِ ،
َي ِ
جاء ِمنها َي ِ
لكن في َّ
الط ِ
دخل،
المدي َن ِة ال َي ُ
ن�ص ُب عيها َم ْر ً
ريق ا َّلتي َ
رجع ،و�إِلى هذه َ
َي ُ
داو َد َع ْبدي".
المدي َن َة و�أُ َخ ِّل ُ�صها ِب َ�س َببي و ِب َ�س َب ِب ُ
الر ّب ،ف�أَ ْحمي هذه َ
قول َّ
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�أ�ش 4-1 :42؛ مت 15 :12ب21-

اخلوري مي�شال �صقر

مق ّدمة

المارونية
أبر�شية جبيل
ّ
كاتب ومن كهنة � ّ

يعتاد القارئ في �إنجيل م ّتى على معرفة الم�سيح من خالل �صفحات العهد القديم؛
يهودي ،وقد ّبين � ّأن ي�سوع
الم�سيحية من �أ�صل
فهو الإنجيل الذي كُ تب للجماعة
ّ
ّ
َ
المنتظر والموعود به من ِق َبل الأنبياء .وقد حاول �أحد الباحثين
النا�صري هو الم�سيح
ّ
( 
متى ،فو�صل
"ْ "Jean Miller
جمع كلّ التلميحات واال�ست�شهادات للعهد القديم في ّ
ٌ
مرات
�إلى العدد  .172ولكن ما هو ُم َثبت
ومعروف من الجميع � ّأن م ّتى ي�ستعمل ع�شر ّ
"ا�ست�شهاد التتميم" (� )Citation d’accomplissementأي اال�ست�شهاد ال�صريح الذي
يتمم العهد القديم من خالل تكرار هذه الكلمات �أو ما �شابهها" :هذا ك ّله جاء ح ّتى
ّ
النبي" .وهذه هي مراجع ا�ست�شهادات التتميم الع�شرة في مت :1
ّ
يتم ما قيل على ل�سان ّ
23-22؛  15 :2و 18-17و23؛ 16-14 :4؛ 17 :8؛ 21-17 :12؛ :13
35؛ 5-4 :21؛  .10-9 :27من خاللها ُيبرز م ّتى � ّأن الأحداث لي�ست من ن�سيج
المقد�سة التي من خاللها �أوحى اهلل
خترعة من النا�س� ،إ ّنما تتوافق مع الكتب
ّ
ال�صدفة �أو ُم َ
ّ
الخال�صي(  .
مخططه
ّ
�إذا قار ّنا بين ا�ست�شهادات التتميم الع�شرة في م ّتى وعددنا مفرداتها لوجدنا � ّأن

( 

رج:

( 

رج :

J. Miller, Les citations d’accomplissement dans l’évangile de Matthieu,
Pontificio Istituto Biblico, Roma 1999, 361-367.
K. Stock, Il racconto della passione nei vangeli sinottici, Pontificio
Istituto Biblico, Roma 2003, 19.
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مت  21-17 :12هي الأطول �أو الأكثر من حيث عدد الكلمات .ت�أتي في �سياق
( 
فلما علم بذلك ان�صرف من
ي�سيين على ي�سوع ليهلكوه؛ ّ
الفر ّ
الحديث عن ت�آمر ّ
هناك لأ ّنه "ال يخا�صم وال ي�صيح"؛ ف�صفة الوداعة والتوا�ضع لي�سوع في �إنجيل م ّتى
أ�سا�سية و�إن كانت موجودة مع �صفة متعار�ضة معها ،وهي �صفة ي�سوع الثائر
هي �صفة � ّ
ال�شر ،والتي نجد �أبرز معالمها في الويالت ال�سبع داخل الهيكل
والغا�ضب في وجه
ّ
(مت )36-13 :23؛ فلي�ست هاتان ال�صفتان ،الوداعة والثورة� ،سوى وجهين لقما�ش
متمم ر�سالة الأنبياء الداعية للخال�ص.
واحد ا�سمه "ي�سوع المخ ّل�ص"ّ ،
"البراغماتيكية
ومكوناته في �إنجيل م ّتى �سنلج�أ �إلى المنهجية
ل�شرح توا�ضع ي�سوع
ّ
ّ

تحدد � ّأو ًال بنية قارئ
أل�سنية"(  التي هي فرع من العلوم
االت�صالية المكتوبة ،والتي ِّ
ال ّ
ّ
تحدد ت�أثير ت�صميم وم�ضمون
ثم ِّ
الن�ص� ،أي �إطار ّ
ّ
الن�ص من خالل �إنتظارات قارئه ،ومن ّ
الن�ص ،الذي
الم َثل من خالل ّ
ّ
الم َثل يلتقي مع القارئ َ
الن�ص على القارئ؛ فالكاتب َ

ممر الع�صور،
بقوته
ّ
ّ
البراغماتيكية يجاوب عن انتظارات القارئ ،كلّ قارئ على ّ

( 

ي�سيين؛ فكما
الكالمي بين ي�سوع
ي�شدد على هذا ال�صراع
إزائيين� ،إنّ م ّتى هو َمن ّ
ّ
والفر ّ
بين ال ّ
ّ
رومانية
مدنية
الدينية
اليهودي ي�سوع في محاكمته
�أدان المجل�س الأعلى
ّ
ّ
ّ
وحوله �أمام محكمة ّ
ّ
ي�سيون وكتبتهم �أثناء تعليم ي�سوع في
ُلي�صلب،
ً
الفر ّ
قا�ضيا بذلك على حياته ،كذلك فعل ّ
العلنية �إذ كان �صراعه معهم حول العقيدة .ال�سنهدريم في �أور�شليم قتل "حياة" ي�سوع،
حياته
ّ
العلنية ،حاولوا قتل "تعليم" ي�سوع .حول هذا المو�ضوع راجع �أطروحة
ي�سيون� ،أثناء حياته ّ
والفر ّ
ّ
الدكتوراه للكاتب والتي نُ�شرت في �سوي�سرا تحت العنوان التالي:

( 

أميريكيين �شارل بير�س
أدبية تعود للفيل�سوفَين اللغو َّيين ال
القراءة
البراغماتيكية للن�صو�ص ال ّ
ّ
َّ
موري�س ( .)1979-1901في العقود الأخيرة ممكن قراءة
( )1914-1839و�شارل ّ

M. Sakr, Le sévère Sauveur, Lecture pragmatique des sept «OUAI» dans
Mt 23,13-36, Peter Lang XXIII/808, Bern 2005 .

Paul Ricoeur, Du texte à l’action, Paris 1986; Claudia Bianchi, Pragmatica
del linguaggio, Roma 2003

ن�سبيا؛ ممكن ،على �سبيل المثال،
البيبلية فهو
المنهجية على الن�صو�ص
	� ّأما تطبيق هذه
ٌ
ّ
ّ
جديد ًّ
مراجعة:
Massimo Grilli, Comunità e missione, Frankfurt 1992; Detlev Dormeyer,
Evangelium als literarische und theologische Gattung, Darmstadt 1989.
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م�سائ ً
أدبي.
ال ّ
ت�صرفه ال ّ

ن�ص مت 15 :12ب21-
 -1بناء قارئ ّ

جدا قبله؛ فقارئه ال يظهر
ن�ص مت 15 :12ب 21-هو
َّ
مح�ض ٌر ًّ
فر�ضيتنا تقول � ّأن ّ
ّ
ي�سمى
فج�أة في داخله� ،إ ّنما قد ُبني من خالل الخيط
ّ
ال�سردي في ما قبل ّ
الن�ص .هذا ما ّ
الن�ص الذي يعر�ض انتظارات قارئه؛ فمنذ بداية الإنجيل ح ّتى الف�صل  12عرف
�إطار ّ
القارئ � ّأن ي�سوع ي�شفي المر�ضى و�أ ّنه حبيب الآب؛ من �صفاته الوداعة والتوا�ضع
وتحقيق الدينونة والعدالة؛ ور�سالته ت�صل �إلى تب�شير الأمم .هذه الموا�ضيع التي عرفها
ن�ص مت 15 :12ب 21-الذي نجد
القارئ خلقت عنده انتظارات �سيو�ضح معالمها ّ
براغماتيكية جديدة؛ فكيف ُبني قارئ هذا
قوة
فيه كلّ هذه الموا�ضيع والذي �سيعطيها ّ
ّ
الن�ص البعيد والقريب ما
الن�ص؟ وما هي انتظاراته؟ هذا ما �سنعرفه من خالل درا�سة �إطار ّ
ّ
�سرديا بـ"بناء القارئ".
�سمى
ًّ
ُي ّ

� -1/1شفاءات ي�سوع

غفيرا كان يتبعه (مت 15 :12ب)،
جمعا
الن�ص � ّأن ي�سوع �شفى
عندما يقول ّ
ً
ً
يتحدث فيها الإنجيل عن هكذا �شفاء؛ فقد ظهر الفعل
المرة الأولى التي
ّ
فلي�ست هذه ّ
التب�شيرية بعد �أن دعا
للمرة الأولى عند بدء ر�سالة ي�سوع
�" ،therapeuôشفى"،
ّ
ّ
التالميذ الأربعة الأوائل ،و�شاع ذكره في كلّ بالد �سوريا و�إ�سرائيل ،بد أ� ي�شفي من
كلّ مر�ض وع ّلة (مت  ،)24-23 :4فكان التب�شير بملكوت ال�سموات يترافق مع
كثيرا من المر�ضى :الأبر�ص،
عالمة ال�شفاء للمر�ضى .وبعد �أن �أعطى عظة الجبل �شفى ً
إنجيلي
منا�سبة لل
و�صبي خادم المئة ،حماة بطر�س
وكثيرا من المم�سو�سين ،وكانت َ
ً
ّ
ّ
لكي ي�ضع للقارئ ا�ست�شهاد التتميم�" :أخذ �أ�سقامنا وحمل �أمرا�ضنا" (�أ�ش 4 :53؛
جماعية لي�سوع (مت
مت  .)17 :8بعدها ي�شير م ّتى �إلى موجز �آخر عن �شفاءات
ّ
 .)35 :9وهكذا ،بعد �أن ع ّلم بالكلمة (مت  )7 – 5وبالفعل (مت � ،)9 – 8أر�سل
مو�صيا � ّإياهم ب�شفاء المر�ضى (مت  1 :10و  .)8و�أثناء ال�صالة داخل
ي�سوع تالميذه
ً
المجمع يوم ال�سبت �شفى رج ً
ي�سيين
ال ُيده �شالَّء (مت ،)10 :12
الفر ّ
ّ
فت�سبب بت�آمر ّ
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جميعا .كلّ هذا
عليه ليهلكوه؛ و�إذ ان�صرف ي�سوع من هناك تبعه،جمع غفير ف�شفاهم
ً
ّ
ي�شكل انتظارات القارئ حول مو�ضوع ال�شفاء!
تعرف �إلى ي�سوع ال�شافي في �إنجيل م ّتى ،لك ّنه يجد في ال�شفاء
ح ًّقا � ّإن القارئ قد ّ

الفري�سين عليه ليهلكوه (مت 15 :12ب) ،عالم ًة
َ
ماعي يوم ال�سبت ،بعد ت�آمر ّ
الج ّ
قوة ال�ست�شهاد التتميم
جديدة في هذا المو�ضوع تجاوب عن انتظاراته ال�سابقة ،وتعطي ّ
للن�ص.
الأطول في الإنجيل؛ �سنحاول بعد قليل ك�شفها عند درا�ستنا ّ

 -2/1حبيب اهلل
ٍ
كـ"حبيب"  agapêtosهلل (مت 18 :12ب) ،مع �صيغة
الن�ص عن ي�سوع
ّ
يتحدث ّ

�صدى لحدث العماد عندما �أظهر اهلل نف�سه
المتك ّلم" :حبيبي" .وهذا التعبير لي�س �إ ّال
َ

الحقيقية �إ ّنه ابنه
هويته
منذرا ببداية ر�سالة ي�سوع
ب�شكل ثالوث
ً
الخال�صية ومعل ًنا ّ
ّ
ّ
انتظارا لمعرفة كيف �سيقوم
"الحبيب" (مت )17 :3؛ فحدث العماد خ ّلف عند القارئ
ً

للمرة الثانية في الإنجيل،
ابن اهلل بر�سالته ،و�إذ به يرى ،عند تكرار الكلمة "حبيب" ّ

�أ ّنها تترافق ،ال مع كلمة "ابن" بالن�سبة �إلى ي�سوع بل مع كلمة � ،  (païsصبي ،فتى
الن�ص في
تحول االبن �إلى
�صبي �أو فتى؟ هذا ما يجيب عنه ّ
(مت �18 :12أ)؛ فلماذا ّ
ّ
قوته البراغماتيكي ّة.
ّ

 -3/1الوداعة والتوا�ضع
ن�ص مت 15 :12ب 21-توا�ضع ي�سوع
البديهي � ّأن القارئ
من
ّ
ي�ست�شف من ّ
ّ
ال�صبي واالبن والفتى والخادم؛ فهي كلمة
عدة تجمع بين
(  	�إنّ لفظة païs
اليونانية لها معانٍ ّ
ّ
ّ
مفتوحة على ّ
كل هذه المعانيّ � .أما كلمة  uiosفمعناها الوحيد "ابن" .وبما �أنّ م ّتى ي�ستعمل للعبد
لفظة  ،doulosوي�ستعمل لفظة  païsكمرادف البن في مت  ،18-14 :17فقد �أعطى الباحثون
وطورا معنى "عبد" (مت )8 :12؛ رج:
لهذه اللفظة في الإنجيل تار ًة معنى "ابن" (مت ،)6 :8
ً
M. Grilli – C. Langner, Comentario al evangelio de Mateo, Evangelio y
Cultura 5, Navarra 2011, 203-204 et 320.
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تح�ضر �سابقًا لهذا المو�ضوع في مكا َنين مختلفين(   .المرجع ال ّأول في
ووداعته ،ولك ّنه ّ
للمرة الأولى في الإنجيل كلمة " ،praüsوديع"" :طوبى للودعاء
عظة الجبل عندما ت�أتي ّ

جدا بالأولى" ،طوبى
لأ ّنهم يرثون الأر�ض" (مت )5 :5؛ فهذه التطويبة الثالثة مرتبطة ًّ

لفقراء الروح ل ّأن لهم ملكوت ال�سموات" (مت  ،)3 :5ل ّأن الودعاء والفقراء(  ي�ضعون
ثقتهم باهلل ،فينتظرون كلّ �شيء منه ،لذلك هم "�أبرار" ( )tsediqîmيرثون الأر�ض ،كما
يقول المزمور" :الأبرار يرثون الأر�ض وي�سكنونها للأبد" (مز .)29 :37
تحدث فيه ي�سوع عن مو�ضوع الوداعة والتوا�ضع هو عندما
والمرجع الثاني الذي ّ

ي�سيين للمجيء �إليه والتع ّلم منه
والم َ
دعا المتعبين ب�أثقال ال�شريعة ُ
الفر ّ
رهقين بتقاليد ّ
�أ ّنه "وديع ومتوا�ضع القلب" (مت  ،)29 :11ل ّأن �شريعة ي�سوع ال ُترهق َمن يعتنقها

الداودي ال ّيعلم مثل كتبة ال�شعب (مت  )29 :7بل كمن له �سلطان
ويعي�شها؛ فالم�سيح
ّ
المخول وحده
عاديا �إ ّنما ابن اهلل
ي�ستمده مبا�شرة من الآب
ّ
ّ
ال�سماوي� ،إذ �إ ّنه لي�س مع ّل ًما ًّ
َّ

الخال�صية للب�شر :كونه ابن اهلل يعرف فكره
والنهائي لإرادة اهلل
أ�سا�سي
�إعطاء ال�شرح ال
ّ
ّ
ّ

و�إرادته تمام المعرفة! وبذلك فهو يك�شف �أفكار اهلل فقط لل�صغار والأطفال والودعاء

والمتوا�ضعين.
ات�ضحت لدى قارئ متى في الف�صول ال�سابقة مالمح وجه الم�سيح المتوا�ضع
وهكذا ّ

كيفية عي�ش هذه الوداعة
والراف�ض للعنف ،وقد خ ّلفت عنده انتظارات وت�سا�ؤالت حول ّ
( 

حول هذا المو�ضوع رج:

J. Radermakers, « Recensions » Nouvelle Revue Théologique 130/2 (2008) 347.

وخا�صة كتاب
ّ

J.R. Kim, “Perché io sono mite e umile di cuore» (Mt 11,29). Studio esegetico-

( 

teologico sull'umiltà del Messia secondo Matteo. Dimensione cristologica
e risvolti ecclesiologici, Tesi Gregoriana - Serie Teologia 120, Roma, 2005.

الالتينية �سنة
إ�سبانية لأميركا
ّ
هكذا فَهمت التطويبتين الأولى والثالثة وربطتهما ببع�ضها الترجم ُة ال ّ
 ،2001وترجمة  Biblia de Jerusalénل�سنة  1967و.1976
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ن�ص مت 15 :12ب 21-الإجابة عنه(  .
والتوا�ضع ،وهذا ما �سيحاول ّ

والحق
 -4/1تحقيق الدينونة
ّ
ن�ص مت 15 :12ب،21-
لفظة " ،krisisدينونة" �أو
ّ
مرتين في ّ
"حق" ،ت�أتي ّ
مرات
والقارئ الم ّت ّ
جمع بع�ض المعلومات حولها �إذ وجدها �أثناء ال�سرد ،قبل ّ
اوي ّ
ن�صناّ ،

تحرك عنده
ّ
عدة .هذه المعلومات هي في الوقت نف�سه بمثابة انتظارات للقارئ لأ ّنها ّ
البراغماتيكية.
قوته
ت�سا�ؤالت من المفتر�ض �أن يجاوب عنها ّ
الن�ص في ّ
ّ

للمرة الأولى في عظة الجبل عندما يقول ي�سوع �أ ّنه لي�س فقط
ت�أتي كلمة ّ ،krisis

أي�ضا َمن يغ�ضب على �أخيه (مت  .)22-21 :5وهنا
من يقتل ي�ستوجب "الإدانة" �إ ّنما � ً

الحق" في الق�ضاء؛ فالعالقات بين النا�س �ضمن الجماعة
معنى كلمة  krisisهو "�إحقاق
ّ
الم�سيحية لي�ست ّ
القانونية ،وبذلك نقترب من فكرة
منظمة فقط من حيث الت�شريعات
ّ
ّ

يوح ّنا في ر�سالته" :كلّ َمن �أبغ�ض �أخاه فهو قاتل" ( 1يو )15 :3؛ ف�إرادة الم�سيح هي
محبتهم
�أن تكون ر ّدات ِفعل الإخوة
الم�سيحيين ٍّ
تعبر عن ّ
بترو وبمخاطبة �ش ّفافة والئقة ّ
ّ

أخوية،
لبع�ضهم البع�ضّ � ،أما اللجوء �إلى الق�ضاء فهو للذين ي�شذّ ون عن قاعدة
المحبة ال ّ
ّ
الم�سيحية.
وبالتالي للذين لي�سوا من الجماعة
ّ

المب�شرين (مت )15 :10
ثم ت�أتي لفظة  krisisفي تحذير للمدن التي ال ت�ستقبل
ِّ
ومن ّ

والتي لم تتب بالرغم من �إجراء كثرة المعجزات فيها (مت  22 :11و  ،)24م�ستعم ً
ال

جها بالمخاطب �إلى تلك المدن من خالل العبارة
ي�سوع لفظة "يوم الدينونة"،
ومتو ً
ّ

أخف
التاليةّ �" :إن �أر�ض �صور و�صيدا و�سدوم وعمورة �سيكون م�صيرها يوم الدينونة � ّ
تعبر عن
وط�أة من م�صيرك" .وبذلك نعرف � ّأن يوم "�إحقاق
ّ
الحق/الدينونة" هي عبارة ّ

تح�ضر القارئ ال�ستعمال الأخير لكلمة
(  	�إنّ ن�صو�ص مت  5 :5و 29 :11و15 :12بّ 21-
 praüsفي مت  5 :21الذي ي�صف الم�سيح ،ا�ستنا ًدا �إلى نبوءة زك  ،9 :9داخ ً
ال �أور�شليم "ودي ًعا
"كالمية" حول هذه
راكبا على �أتان وجح�ش ابن دا ّبة"؛ و�سيكون هذا اال�ستعمال �إ�شارة �أخيرة
ً
ّ
الوداعة قبل �أن تتحقّق "بالفعل" في الم�سيح الم�صلوب فادي الب�شريّة.
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إ�سكاتولوجيا م�ستقبلة تتح ّقق يوم نهاية العالم في مجيء الم�سيح الثاني(   ،مع العلم � ّأن
�
ّ
الديان
النهائي( (  بل يعر�ض "كيف" ي�أتي و"كيف"
م ّتى ال يحدد "متى" يجيء الم�سيح ّ
ّ
لي ت�سليط
ت�صرفوا لكي ي�ستح ّقوا المكاف�أةُّ .
على الم�ؤمنين �أن يكونوا قد ّ
هم م ّتى ال ّأو ّ
أدبية الحالية التي تقوم على الإيمان بالم�سيح واالعتراف ب�أعماله
ال�ضوء على الحياة ال ّ
المب�شرين به.
وا�ستقبال
ِّ

 -5/1ب�شارة الأمم
ن�ص مت 15 :12ب 21-معلنة � ّأن ر�سالة
مرتين في ّ
ترد كلمة �" ،ethnêأمم"ّ ،
لكن ي�سوع م ّتى هو م�سيح
حبيب الآب ّ
تتعدى حدود �إ�سرائيل لت�صل �إلى جميع الأممّ .

�إ�سرائيل بالدرجة الأولى( (   ،والمعلوم � ّأن ر�سالته اقت�صرت على �أرا�ضي �إ�سرائيل بينما

تالميذه ،فقد �أر�سلهم بعد قيامته �إلى العالم �أجمع ،ليحملوا ر�سالة الخال�ص �إلى جميع
الأمم� .إذًا ،من جهةّ � ،إن الم�سيح هو م�سيح �إ�سرائيل ،ومن جهة �أخرىّ � ،إن ر�سالته ور�سالة

أبدي الذي يعانيه فعلة الإثم الذين لم ي�ؤمنوا
( 
هناك عبارة م ّتاويّة �أخرى ت�شير �إلى الق�صا�ص ال ّ
البر ،هي عبارة "هناك يكون البكاء
بالم�سيح الموعود ،والذين لم ّ
يطبقوا ال�شريعة و�أعمال ّ
مرة واحدة (مت
مرات وعند لوقا ّ
و�صريف الأ�سنان"� ،أك َث َر م ّتى من ا�ستعمالها �إذ ترد عنده �ست ّ
12 :8؛  42 :13و50؛ 13 :22؛ 51 :24؛ 30 :25؛ ولو  .)28 :13رج مي�شال �صقر،
المقد�س" ،المنارة .251-235 )2012( 49
العامة في الكتاب
ّ
"الدينونة ّ
ٍ
رب بيت �سافر وعاد في يوم غير
ي�شبه ي�سوع مجيئه ب�أربعة �أمثالّ :
( (  في خاتمة خطبة النهايات ّ
غني و ّزع �أمواله
متوقّع (مت  ،)51-45 :24عري�س �أتى في ن�صف الليل (مت ّ ،)13-1 :25
ثم عاد للح�ساب (مت  ،)30-14 :25وملك د ّيان جال�س على عر�ش مجده (مت
على خدمه ّ
يت�صرفوا هو�" :إ�سهروا وكونوا
 .)46-31 :25والجواب الأ�سهل حول كيف على الم�ؤمنين �أن
ّ
عدة �أخرى
م�ستعدين"! لكن في هذه الأمثلة الأربعة
أدبية ّ
ّ
الختامية لخطبة النهايات نجد مواقف � ّ
ّ
مطلوبة ،منها� :إعطاء الطعام في حينه� ،إح�ضار زيت الأعمال ال�صالحة ،المتاجرة بالوزنات
أخيرا القيام ب�أعمال الرحمة ال�ستةّ .
أدبية،
وتنمية المواهب
ّ
كل هذه ال�شروط ال ّ
الخا�صة ،و� ً
ي�ستعد لمالقاة ابن الإن�سان.
تعبر عن "كيف" على الم�ؤمن �أن
ّ
وغيرها المبعثر في الإنجيلّ ،
( (  رج:
M. Grilli, « Vangelo secondo Matteo », in L. Pacomio – F. Dalla Vecchia – A.
Pitta, ed., La Bibbia Piemme, Casale Monferrato Alessandria 1995, 2309-2310.
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�شمولية الخال�ص
اوي اعتاد على مو�ضوع
تالميذه ت�صل �إلى جميع الأمم؛ فالقارئ الم ّت ّ
ّ
منذ �صفحات الإنجيل الأولى.
مجو�سا (مت
اليهوديةّ � ،أول الوا�صلين والمه ِّنئين كانوا
لما ولد الم�سيح في بيت لحم
ّ
ً
ّ
� )1 :2أ َتوا من الم�شرق ،والمعروف � ّأن المجو�س لي�سوا بيهود ،و�أ ّنهم يرقبون النجوم،
وقد �أتوا �أور�شليم لل�سجود للطفل ولتقديم الهدايا له .وبالتالي منذ والدة الطفل الم�سيح
ح�سب م ّتى� ،شملت ر�سالته كلّ بالد الم�شرق ،وعبر المجو�س كلّ �شعوب العالم.
العلنية ،يقول م ّتى � ّأن ي�سوع لج�أ �إلى
وبعد اعتقال يوح ّنا المعمدان ،على عتبة ر�سالته
ّ
ليب�شر بالنور والخال�ص القابعين في ظلمة الموت
�شاطئ بحر الجليل (مت ّ )15 :4
بن�ص �أ�ش  1 :9 – 23 :8الذي يقول � ّأن "جليل الأمم" �أ�صبح مكان
وال�سبي؛ وم�ستعي ًنا ّ
إ�سكاتولوجي لبدء �إ�شراق النور على الأمم.
التتميم ال
ّ

تت�صرف الأمم
بعدها ،ي�شير م ّتى �إلى قارئه كيف
يهتمون بالأكل
تهتم ،فهم ّ
الوثنية التي ّ
ّ
ّ
إلهية.
وال�شرب واللبا�س (مت ّ � ،)32 :6أما تالميذ الملكوت في ّتكلون على العناية ال ّ

الوثنيين� ،أثناء
وفي عظة الإر�سال يحذّ ر الم�سيح تالميذه بعدم الدخول �إلى �أر�ض
ّ
العلنية (مت  ،)5 :10ل ّأن الر�سالة يجب �أن تبد�أ من اليهود في المرحلة الأولى.
حياته
ّ
وبعد الخبرة التي �سيكت�سبونها في �أر�ض �إ�سرائيل يمكنهم ،بعد القيامة ،الذهاب �إلى
جميع الأمم (مت  .)19 :28لم َي ِعد الم�سيح ر�سله بر�سالة مقبولة ب�سهولة �إ ّنما �أنب�أهم
"�سي�سلمونكم �إلى المجال�س  ،...و ُت�ساقون �إلى ّ
الحكام والملوك من
با�ضطهادات قائالًُ :
الوثنيين" (مت  .)18-17 :10وبالتالي ،يفهم القارئ � ّأن
�أجلي ،لت�شهدوا لديهم ولدى
ّ
ر�سالة التب�شير بالملكوت لن تكون �سهلة ،ال عند اليهود وال �أمام الأمم؛ لكن ،على النور
ر�سلين.
الم َ
�أن ي�صل �إلى �أقا�صي الأر�ض ،مهما كان الثمن؛ � ّإن روح اهلل �سيتك ّلم بل�سان ُ

�شمولية الخال�ص والر�سالة �إلى الأمم ،من
كلّ هذه المعلومات حول مو�ضوع
ّ
المب�شرين
ومحاكمهم مع
ت�صرف
ّ
الوثنيين في حياتهم َ
ّ
المجو�س �إلى جليل الأمم� ،إلى ّ
ر�سلون �إلى �أر�ض �إ�سرائيلّ ،
�شكلت انتظارات
الم�سيحيين الذين هم بالدرجة الأولى ُم َ
ّ
ن�ص مت 15 :12ب.21-
�سيجيب عنها ّ
القارئ وخ ّلفت عنده ت�سا�ؤالت ُ
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الزمني
 -6/1الإطار
ّ

لن�ص مت 15 :12ب 21-نعر�ض الآن الإطار
بعد �أن عر�ضنا الإطار
ّ
ال�سردي البعيد ّ

ن�صنا فيه.
الزمني القريب الذي نجد ّ
ّ

تمت يوم ال�سبت .لي�ست المواجهة
ي�أتي هذا ّ
ي�سيين ّ
الفر ّ
الن�ص في �سياق مواجهة مع ّ

ال�سلبي منذ ب�شارة المعمدان حينما
تنبه �إلى و�ضعهم
الأولى معهم ،فالقارئ الم ّت ّ
اوي ّ
ّ

معموديته �إذ قال" :يا �أوالد الأفاعيَ ،من �أراكم �سبيل الهرب من الغ�ضب
كانوا ُمقبِلين �إلى
ّ

مر فقدان الثقة بهم من خالل �أمرينّ :برهم
الآتي" ( .)7 :3ومن بعدها في خطبة الجبلّ ،
الناق�ص ( ،)20 :5وطريقة تعليمهم ( .)29 :7لم يعطهم م ّتى الكالم قبل الف�صل .9
يدخلون على م�سرح ي�سوع كمجادلين حول غفران الخطايا ( ،)8-1 :9وحول الرحمة
الحقيقية ( .)13-9 :9والآن مع م�س�ألة يوم ال�سبت ( )14-1 :12نرانا �أمام مجادالت
ّ

�أولى ت�أخذ بالأزمة ُ�صعو ًدا ح ّتى االنفجار داخل الهيكل (مت )36-13 :23؛ فيوم

ال�سبت دافع ي�سوع عن تالميذه الذين جاعوا ف�أخذوا يقلعون ال�سنبل وي�أكلون؛ وبعد

�أن دخل �أحد المجامع� ،شفى رج ً
ال يده �شالّء .في كل َتي الحادثتين ،ي�ؤكّ د ي�سوع � ّأن يوم

مرة ،يعقدون
الفر ّ
ي�سيين الذين ،ول ّأول ّ
ال�سبت هو لعمل الخير والرحمة ،وهذا ما �أزعج ّ

إنجيلي بذلك الإعالنات الثالثة عن الآالم والموت
بنية قتل ي�سوع ،في�ستبق ال
مجل�سهم ّ
ّ
ي�سيين وي�سوع.
الفر ّ
والقيامة لي�شير �إلى خطورة التو ّتر في العالقة بين ّ

أهم ّية ا�ستعمال فعل  anakhôreoفي �إنجيل م ّتى .هذا الفعل
وال ّ
بد من الإ�شارة �إلى � ّ

الفرن�سي
اليوناني �أتى اال�سم
يعني "ان�سحب"" ،رحل" و"ابتعد"( (   ،ومن هذا الفعل
ّ
ّ
ذهابا
والمتوحد .ولذلك في الأ�صل ال يعني الفعل
 ،anachorèteالزاهد ،النا�سك
ً
ّ
( (  رج:

M. Carrez – F. Morel, Dictionnaire grec-français du Nouveau Testament,
Labor et Fides, Genève 1991, 31.
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واقع ما( (   .نجد هذا الفعل مع الفاعل
عاديا� ،إ ّنما فيه ٌ
نوع من الهروب لعدم مواجهة ٍ
ًّ

للمرة الأولى بعد اعتقال يوح ّنا المعمدان (مت  ،)12 :4فان�سحب ي�سوع �إلى
ي�سوع ّ

العلنية على �أثر فاجعة ال يريد مواجهتها الآن� ،إ ّنما في ما
الجليل ،وك�أ ّنه يبد�أ ر�سالته
ّ
معمودية يوح ّنا من ال�سماء �أم
بعد ،في �أور�شليم ،عندها �سي�س�أل ر�ؤ�ساء اليهود �إن كانت
ّ

ال (مت  .)25 :21ونجد فعل  anakhôreoمع فاعله ي�سوع

( ( 

لمرة �أخرى في مت
ّ

ي�سيون عليه ليهلكوه (مت  ،)14 :12فان�سحب ي�سوع من
الفر ّ
�15 :12أ ،بعد �أن ت�آمر ّ

ي�سيين
الفر ّ
مرة �أخرى لي� ِّؤجل المواجهة� ،إلى داخل الهيكل ،حين �سي�صرخ في وجه ّ
هناك ّ

مرات" :الويل لكم � ّأيها المرا�ؤون" (مت  .)36-13 :23و�سين�سحب
والكتبة �سبع ّ

مرة ثالثة بعد خبر ا�ست�شهاد يوح ّنا المعمدان (مت  .)13 :14نتيجة لذلك،
ي�سوع ّ

ابتداء من الن�صف الثاني
ن�صنا
للن�ص ،ال يمكننا ف�صل �آ  14من �آ �15أ.
ً
ّ
فنحدد ّ
وتحديدا ّ
ً
الن�ص فال م�شكلة في
من �آ � ،15أي عند ا ّتباع الجموع لي�سوع و�شفائه لهمّ � .أما نهاية ّ

تحديدها �إذ تقع في نهاية اال�ست�شهاد من �سفر �أ�شعيا (مت  ،)21 :12لأ ّننا ننتقل في
( (  ن�شير مع بيار بو ّنار �إلى الأمر التالي:

« Son retirement n’est pas comme celui de l’anachorète en vue d’une
solitude contemplative, et son silence dans les places publiques ne nie
pas sa volonté salvifique » (P. Bonnard, L’évangile selon Saint Matthieu,
Commentaire du Nouveau Testament 1, Neuchâtel 1970, 179).

مرة �أخرى بعد الجدال حول الطاهر
( (  �سنجد � ً
أي�ضا هذا الفعل  anakhôreoمع فاعله ي�سوع ّ
والنج�س (مت  ،)21 :15وبعد الطلب الثاني لآية (مت  .)4 :16والمعلوم �أنّ ي�سوع في م ّتى
جاهدا خ ْلق عالقة حميمة مع تالميذه لتن�شئتهم (مت 18 :8؛ 36 :13؛ .)22 :14
يحاول
ً
تقر ًبا من تالميذه ،هذه "االن�سحابات" تعلن عن
بالن�سبة �إلى القارئ� ،إن كان خوفًا من اليهود �أو ّ
آ�شعيوي
ت�صاعدي في عالقة ي�سوع مع �إ�سرائيل .راجع بالن�سبة �إلى التع ّلق اال�ست�شهاد ال
توت ٍّر
ّ
ّ
ي�سيين وبالجموع التي �شُ فيت في م ّتى؛ رج:
بالفر ّ
ّ
J. Dupont, Les Béatitudes III. Les évangélistes, Études Bibliques, Paris
1973, 521 .

الهوتي للقطيعة مع اليهود ،رج:
ك�شرح
اوي
وبالن�سبة �إلى ال�سرد الم ّت ّ
ٍ
ّ

E. Cuvillier, « Matthieu et le Judaïsme: Chronique d’une rupture
annoncée », Cahier Biblique de Foi et Vie 92/5 (1993) 47-51.
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الآية التي تليها (�آ � )22إلى مو�ضوع �آخر مع ظرف الزمان  .  ( (toteوبذلك يكون
قوته
ن�صنا
ّ
ّ
محد ًدا بالآيات التالية :مت 15 :12ب� .21-سنحاول في يلي درا�سة ّ
البراغماتيكية التي �ستجاوب عن انتظارات القارئ الما�ضية ،والتي �ستدفعه �إلى تغيير
ّ
أدبي.
الحالي
واقعه
ّ
وت�صرفه ال ّ
ّ

الن�ص البراغماتيكيّة
قوة ّ
ّ -2

تعبر عن اال ّت�صال الممكن
أدبي
لكلّ ّ
ا�ستراتيجي ٌة من حيث ال�شكل والم�ضمون ّ
ّ
ن�ص � ّ
الن�ص ومحاولة تطبيقه على الحياة
وفهم القارئ.
بين ّنية الكاتب ْ
بمجرد الدخول في عالم ّ
ّ
( ( 
في عالم اليوم هذا ّ
يدل على حوار دائم بين الكاتب والقارئ
الن�ص ؛
الذكي من خالل ّ
ّ
الكتابي من خالل عنا�صر ال�سرد والم�ضمون التي
الن�ص
فعلى �إن�سان اليوم �أن يدر�س ّ
ّ
بالقوة
ي�سمى
لهم ،محاو ًال �أن يجد عالق ًة مع حياته
الم َ
�أرادها الكاتب ُ
ّ
الحالية .هذا ما ّ
ّ
الذكي ّني َة الكاتب
القارئ
الن�ص يحاور
ُ
للن�ص ،التي ،انطالقًا من عالم ّ
البراغماتيكية ّ
ّ
ّ
( ( 
الن�ص هذه ،التي هي في �أ�سا�س علم
لكي يفهم ما عليه �أن يعمله � .إن كانت
نظرية ّ
ّ
ن�ص
أدبية ،فكم
ّ
طبق على ّ
بالحري �أن ُت ّ
طبق على الن�صو�ص ال ّ
أل�سنيةُ ،ت ّ
اال ّت�صال وعلم ال ّ
أبدا ،ح�سب قول �صاحب الر�سالة �إلى
الكتاب
حية � ً
ّ
المقد�س الذي يحوي على كلمات ّ
الم ا ِ
هلل َح ٌّي ناجعْ � ،أم�ضى ِمن كُ ِّل َ�س ٍ
ين
العبرانيينَّ �" :إن كَ َ
يف ذي َح َّدينَ ،ين ُف ُذ �إلى ما َب َ
ّ
ُ
ِ
ِ
أو�صال ِ
ِ
والمخاخ ،و ِب ُو ْ�سعه �أن َيحك َم على َخواطرِ ال َق ْل ِب
ين ال
والر ِ
وح ،وما َب َ
ال َّن ْف ِ�س ُّ
ِ
ٌ
�شوف ِل َعي َنيه ،و َله َي ِج ُب ع َلينا �أن
�شي ٍء عارٍ َم ْك
و�أفكارِ ه ،وما من َخلقٍ َي ْخفى ع َليه ،بل كُ لُّ َ
أدبية �أخرى:
( (  	�إنّ كلمة " "Toteتعلن لقارئ م ّتى االنتقال �إلى وحدة � ّ
« Non è classico l’uso di “tote” come particella congiunzionale, in
particular modo caratteristico di Mt, per introdurre l’evento susseguente
(quindi, allora) invece che l’accaduto in un momento determinato (in quel
tempo) », F. Blass – A. Debrunner – F. Rehkopf, Grammatica del greco
del Nuovo Testamento, (§ 459,2), ISB.S 2, Brescia 1997, 560.
المنهجية ال�سرديّة يمكن مراجعة
"الن�ص" من ناحية
( (  للنظر ّيات حول
ّ
ّ

L. Alonso Schökel, « L’herméneutique à la lumière du langage et de la
littérature », Bible et Vie Chrétienne 60 (1964) 21-36.

( (  رج:

P. Ricoeur, La sémantique de l’action, Paris 1977; L’herméneutique
biblique, Paris 2001.
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ُن�ؤَ ِّد َي ِ
الح�ساب" (عب .)13-12 :4
مكوناته من حيث ال�شكل والم�ضمون،
للن�ص
�سنحاول في ما يلي
و�ضع ت�صميم ٍ ّ
َ
َ
ودر�س ّ
العملية في حياة قارئ اليوم ،ومجاوبين بذلك عن كلّ
م�ستخرجين م�ستلزمات التطبيق
ّ
للن�ص من خالل �إنجيل م ّتى التي ر�أيناها في ما �سبق.
انتظاراته ال�سابقة ّ

 -1/2فعاليّة ال�شكل

ال�شعري
النثرية في �آ  17-15تختلف عن الأ�سلوب
اللغويةّ � ،إن الطريقة
من الناحية
ّ
ّ
ّ
أهم من ذلكّ � ،إن تغيير ال�ضمائر يفر�ض انتقا ًال �إلى ق�سم ٍ جديد
ّ
النبوي في �آ 20-18؛ و� ّ
ق�سما � ّأو اًل وما
داخل ّ
مما يجعل ما قبله ً
الن�ص؛ ففي �آ  18يظهر �ضمير المتك ّلم المفردّ ،
مرة في �إنجيل م ّتى
بعده ً
ق�سما ً
ثانيا .هذا ال�ضمير في ا�ست�شهادات التتميم ي�أتي ل ّأول ّ
"اخترت"" ،حبيبي"،
أهم ّية كالم اهلل للب�شر من خالل الكلمات ال�ست" :فتاي"،
ُ
معل ًنا � ّ
تدوي هذه الكلمات في �آذان القارئ �صدى كلمات
"نف�سي"�" ،أجعل" ،و"روحي"ّ .
الآب في عماد ي�سوع" :هذا هو ابني الحبيب الذي عنه ر�ضيت" (مت )17 :3؛ فمن
للمرة الثانية في الإنجيل
حيث ال�شكل والم�ضمون تر ّدد كلمات �أ�شعيا هذه �صوت الآب ّ
�صحة
أهم ّية ما يقوم به ي�سوع يوم ال�سبت وم�ؤكِّ دة ،من خالل الآبّ ،
معلن ًة للقارئ � ّ
عمله.
الن�ص( (  ؛ ففي المرحلة الأولى
من ّ
جهة �أخرى لنالحظ الأ�شخا�ص الموجودة في ّ
( )16-15يرى القارئ كلمة ُ ،polloi
"الك ُثر" �أو "الجموع" ،وهي مرتبطة بي�سوع،
النبي �أ�شعيا على الم�سرح (�آ .)17
�إذ ي�شفيها ويعطيها بع�ض التعليمات .بعدها يدخل ّ
الرب مع �ضمير المتك ّلم "�أنا" (�آ �18أ) .وفي النهاية (18ب)21-
ثم ي�أتي �صوت ّ
من ّ
الن�ص مع � ٍ
م�ستقبلة� ،سار ًدا
أفعال
ي�أتي �ضمير الغائب المفرد "هو"
ويتكرر ح ّتى �آخر �آيات ّ
َ
ّ
مرتين (في �آ 18ب
تتكرر ّ
�أعمال الفتى  ،païsوقار ًنا � ّإياه بكلمة " ،ethnêالأمم" ،التي ّ
( (  	�إنّ التفا�صيل ،كالزمان والمكان والأ�شخا�ص و�صيغة الأفعال وغيرها ،التي ي�ستعملها الكاتب في
أهم ّية والت�أثير على القارئ ولي�ست ثانو ّية .رج:
ال�سرد ،هي بالغة ال ّ
D. Marguerat, (ed.), Quand la Bible se raconte, Lire la Bible 134, Paris
2003, 27.

اخلوري مي�شال �صقر

409

وّ ،)21
أهم ّية.
م�شكلة ت�ضمي ًنا ًّ
لغويا بالغ ال ّ

ن�ص مت 15 :12ب 21-هو ق�سمان ،وكلّ ق�سم
خال�صة القول ،يرى القارئ � ّأن ّ

جزءان؛ نعطي ترجمته من خالل ال�شكل التالي:

ظاهرا
ميعا  16و�أو�صاهم �أ ّال يجعلوه
15 A1ب و َتب َِعته
جموع كثيرة َ
ٌ
ف�ش ُ
فاهم َج ً
ً
 17 A2لكي َي ِت َّم ما َ
النبي القائل:
قيل ب� َأ�ش ْعيا ّ

�18أ
أجع ُل ُروحي
B1
ُه َوذا فتاي الذي اخ َتر ُتهَ ،حبيبي الذي َعن ُه َر ِ�ض َيت نف�سيَ � ،

ع َليه،

18ب
الح ّق
B2
ف�سي َب ِّ�شر الأُ َم َم ِب َ
ُ

20
 19لن ُي ِ
َ�صبة
�سم َع � ٌ
ال�ساحات .الق َ
خا�ص َم ،ولن َي�صيح ،و َلن َي َ
أحد �صو َت ُه في َّ
الم َد ِّخنة لن ُي ِ
ر�ضو�ضة لن َي ِ
الح َّق �إلى ال َّن ْ�صر،
الم
َ
خرج َ
طفئ ،ح ّتى ُي َ
ك�س َر ،وال َفتيلة ُ
َ

 21وفي ِ
�ستترجى.
ا�سمه الأُ َم ُم
ّ

واليوناني من خالل
العبري
ون�ص �أ�شعيا
ّ
ن�ص م ّتى ّ
وممكن مالحظة الفروقات بين ّ
ّ

الجدول التالي( (  :

ال�سبعينية التي بدورها تختلف عن
اليوناني يختلف عن الترجمة
ن�ص م ّتى
( (  تجدر المالحظة �أنّ ّ
ّ
ّ
العربية اخترنا ترجمة الخوري جوزيف نفاع،
العبري .بالن�سبة �إلى الترجمة
الما�سوري
الن�ص
ّ
ّ
ّ
ّ
الرب المت�أ ّلم (�أ�ش  "،)4-1 :42مج ّلة بيبليا  .36 )2006( 31يمكن
"الن�شيد ال ّأول لعبد ّ
العبري .ترجمة بين ال�سطور
ن�ص الأبوين بول�س الفغالي و�أنطوان عوكر ،العهد القديم
مراجعة � ً
أي�ضا ّ
ّ
أنطونية ،بعبدا  .696 ،2007وبما �أنّ عمل المقارنة بين هذه الن�صو�ص
عربي ،الجامعة العبري
ّ
ّ
ّ
قد �أُنجز من قبل  ،Menkenنكتفي في هذا المقال بالإ�شارة �إليه دون العودة �إلى تكراره .رج:
M.J.J. Menken, “The Quotation from Isaiah 42,1-4 in Matthew 12,18-21:
Its Textual Form”, Ephemerides Theologicae Lovanienses 75 (1999) 32-52.

أي�ضا يمكن مراجعة:
و� ً

R. Beaton, Isaiah’s Christ in Matthew’s Gospel, Cambridge 2002 ; J.H.
Neyrey, “The Thematic Use of Isaiah 42,1-4 in Matthew 12”, Biblica 63
(1982) 457-473.
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مت 21-18 :12
ُ 18ه َوذا فتاي الذي اختَرتُه

اال�ست�شهاد الأطول مل ّتى يف العهد القدمي
(اليوناني)
�أ�ش 4-1 :42
ّ

(العبري)
�أ�ش 4-1 :42
ّ

1يعقوب فتاي الذي �أع�ضده 1هوذا عبدي الذي �أع�ضده

َحبيبي الذي َع ُنه َر ِ�ضيَت �إ�سرائيل مختاري الذي مختاري الذي ر�ضيَتْه نف�سي
ر�ضيَتْه نف�سي
نف�سي،
و�ضعت روحي عليه
قد
ُ
و�ضعت روحي عليه
قد
جع ُل ُروحي علَيه،
ُ
�أ َ
الحكم للأمم يُخرج
ف�سييُخرج الحكم للأمم
الح ّق
ف�سيُبَ ِّ�شر الأُ َم َم ِب َ
2ال ي�صرخ ،ال ي�صيح
2ال ي�صرخ ،لن ي�صيح
خا�ص َم ولن يَ�صيح
19لن ي ُ ِ
وال يُ�سمع في ال�شوارع
�سم َع �أح ٌد �صوتَ ُه في ولن يُ�سمع في الخارج �صوته
ولَن ي َ َ
�صوته
ال�ساحات
يقطع
َّ
3الق�صبة المنثنية ال ّ
3
20
يقطع
الم
ر�ضو�ض ُة لن الق�صبة المنثنية لن ّ
َ
ال َق َ�صب ُة َ
المدخنة ال يُطفئ
والفتيلة
ّ
ك�سر
يَ ِ
والفتيلة
ّ
المدخنة لن يُطفئ ب�أمانة يُبدي الحكم
وال َفتيل ُة ُ
الم َد ِّخن ُة لن يُطفِئ لكنّه ب�أمانة يُبدي الحكم
4ال ي�ضعف وال ينثني
خرج َ
حتّى ي ُ َ
الح َّق �إلى النَّ ْ�صر 4لن ي�ضعف ولن ينثني
�إلى �أن ي�ضع في الأر�ض
21وفي ا�سمِ ه الأُ َم ُم
ّ
�ستترجى� .إلى �أن ي�ضع في الأر�ض الحكم
الحكم
وتننظر الجزر توراته
�ستترجى.
وفي ا�سمِ ه الأُ َم ُم
ّ

 -2/2فعاليّة الم�ضمون

ن�ص مت :12
من خالل الت�صميم
المبني على ِعلم اللغة وقواعدها نالحظ � ّأن ّ
ّ
المحددة �سابقًا؛
رئي�سية مرتبطة بالأجزاء الأربعة
يتحدث عن �أربع �أفكار
15ب21-
ّ
َّ
ّ
ثم
ّ
�سره؛ ّ
فالن�ص يتوقّف � ّأو ًال على عالقة ي�سوع بالجموع� :شفا�ؤه لها و َن ْه ُيه لها ب�إف�شاء ّ
يتم فيها
ينتقل ّ
المرة الأولى في �إنجيل م ّتى حيث ّ
النبي �أ�شعيا ،وهي لي�ست ّ
الن�ص �إلى ّ
الن�ص عالقة الفتى باهلل من خالل ا�ستعمال
النبي والإنجيل؛ بعدها ي�شرح ّ
اللقاء بين هذا ّ
الن�ص �أعمال الفتى
ال�ضمير المتك ّلم
ّ
مرات في جملة واحدة؛ وفي النهاية ي�سرد ّ
ل�ست ّ
وعالقته بالأمم.
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 -1/2/2ي�سوع والجموع( A1 ،مت 15 :12ب)16-
تتحدد عالقة ي�سوع بالجموع من خالل ثالثة محاور� :إ ّتباعها لي�سوع� ،شفا�ؤه لها
ّ
ونهيه لها عن ك�شف �أمره.
� ّأوالً� :إتّباع الجموع لي�سوعّ � .إن الجموع( (  في �إنجيل م ّتى تتبع ي�سوع منذ �أن دعا
ّ
فتخطى �صيته حدود �إ�سرائيل ،وو�صل �إلى �سوريا
التالميذ ال ّأولين الأربعة وبد�أ التب�شير،
(مت  .)25-23 :4وكانت الحموع منده�شة من تعليم ي�سوع لأ ّنه كان يع ّلم ب�سلطان
ٍ
كخراف
حن عليها ي�سوع لأ ّنها كانت
ال مثل كتبتهم (مت .)29-28 :7
وكثيرا ما ّ
ً
اليهودية .وهذه
ال راعي لها (مت )9:36؛ فا ّتباعها له لم يراع انتقادات ال�سلطات
ّ
البراغماتيكية حول هذا المو�ضوعّ � :إن مقاربة ي�سوع لمو�ضوع ال�سبت
الن�ص
قوة ّ
هي ّ
ّ
ومراده الرحمة بدل الذبيحة (مت  ،)15-1 :12كلّ هذا هو مقبول ٌ من قبل الجموع؛
ي�سيين ،لذلك هي تتبعه .وهل يجد
ت�صرف ،ور ّدة فعل ّ
الفر ّ
�ضد ّ
فقد ارتاحت لهكذا ّ
عذبا يتبعهِ ،
وحم ً
ال خفي ًفا
قارئ اليوم في كالم ي�سوع ،على غرار تلك الجموع� ،صو ًتا ً
�سيد ال�سبت ،ويجب على
يحمله؟ ال زال �صوت ي�سوع ّ
يدوي في �آذاننا :الإن�سان هو ّ
مر
و�صية احترام يوم ّ
الرب �أ ّال تحجب عمل الخير ،وبذلك يدعو ّ
ّ
الن�ص القارئ على ّ
تف�ضل القانون
ي�سية التي ّ
الفر ّ
الع�صور �إلى ا ّتباع ي�سوع ،كالجموع ،واالبتعاد عن الروح ّ
على الإن�سان.
المرة الأولى التي فيها ي�شفي ي�سوع
ثانيًا� :شفاء ي�سوع لأمرا�ض الجموع .لي�ست ّ
الجموع بالجملة في �إنجيل م ّتى؛ فال�شفاء كان يوم طافت حوله �شعوب �سوريا و�إ�سرائيل
ثم في الجليل بعدما ر�آهم كغنم ال راعي لها
في بداية تب�شيره (مت  ،)24-23 :4ومن ّ
ثم �أَولى تالميذه هذا ال�سلطان (مت  1 :10و .)8عمل الم�سيح
(مت )35 :9؛ ومن ّ
( (  في م ّتى� ،إنّ كلمة " ،okhlosجموع" ،تختلف عن كلمة �" ،laosشعب"؛ فالجموع ممكن
يهودي .لذلك يطلق ي�سوع على
وثنيين ويهودّ � ،أما ال�شعب فهو فقط
ّ
�أن تكون مختلطة من ّ
تحمل
ال�سلطات ا�سم "م�س�ؤولو ال�شعب" (23 :21؛ )3 :26؛ و�أثناء المحاكمة �أمام بيالط�سّ ،
ؤولية الدم قائلين" :دمه علينا وعلى �أوالدنا" (.)25 :27
ال�شعب – ولي�س "الجموع" – م�س� ّ
بالن�سبة �إلى مو�ضوع "الجموع" عند م ّتى ،رج:
S. van Tilborg, The Jewish Leaders in Matthew, Nijmegen 1972.
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ال�شفائي �أثناء �إعالنه ملكوت ال�سموات لي�س �إ ّال عالمة على بركة اهلل ب�سبب �أمانة ال�شعب
ّ
َ
ِ
ِ
وع ِمل ُتم ِبها
موها
ت
ظ
ف
وح
كام
ح
ل
أ
ا
هذه
م
ت
ع
م
�س
ِذا
�
إ
"ف
:15-12
:7
تث
في
جاء
كما
ْ َ َ ُ
َ ُ
َ
البراغماتيكية �إذ
قوته
الر ُّب عنكم كُ لَّ َم َر�ض" .وي�أخذ هذا ال�شفاء َ
ماعي ّ
ّ
(ُ )...ي ِبع ُد َّ
الج ّ
ي�أتي يوم ال�سبت بعد �أن �شفى ي�سوع في المجمع رج ً
ال يده �شالّء (مت )13 :12؛ ف� ّإن
الم�سيح ال ّ
ينفك يوم ال�سبت يبحث عن الخروف المجروح والواقع في الحفرة ،ويفهم
الرب.
دائما
وخا�صة يوم ّ
ّ
القارئ � ّأن عليه عمل الخير والرحمة ً

�سره .ت�ؤكّ د ال�شروحات � ّأن مو�ضوع نهي الجموع
وثالثًا :نهي ي�سوع للجموع عن � َ
إف�شاء ّ
ٍ
الهوتي متع ّلقٍ
الم�سيحاني
بال�سر
بق�صد
�سر ي�سوع في �إنجيل م ّتى( (  لي�س
عن �إف�شاء ّ
ّ
ّ
ّ
ي�سيين عليه ليقتلوه،
كما في مرق�س� ،إ ّنما فقط يعلن م ّتى
َ
الفر ّ
توا�ضع الم�سيح ،بعد ت�آمر ّ
ٍ
اجتماعي،
علني،
ّ
ّ
ويح�ضر ا�ست�شهاد التتميم الالحق الذي يقول �أ ّنه ال يبحث عن مجد ّ
خا�صة
هويته في ال�ساحاتّ ،
�أو عن مواجهة �شر�سة مع الأعداء؛ فهو ال يريد الإخبار عن ّ
حب الظهور والمجد
فهمها .وهنا � ً
أي�ضا ينتبه القارئ �إلى � ّأن عليه االبتعاد عن ّ
�أ ّنه قد ُي�ساء ُ
الباطل ،م ّت ًبعا بذلك الم�سيح المتوا�ضع ح ّتى الموت ،موت ال�صليب.

النبي �أ�شعيا و�إنجيل متّى( A2 ،مت )17 :12
ّ -2/2/2

تم ما َ
قيل ب� َأ�ش ْعيا
الن�ص نجد ّ
في الجزء الثاني من ّ
مقدمة ا�ست�شهاد التتميم" :لكي َي َّ
ف�سنبين عالقته
النبي القائل" (مت  .)17 :12وبما � ّأن عنوان م�ؤتمرنا هو "�سفر �أ�شعيا"،
ّ
ّ
تعود قار ُئه على الإيحاءات
الذي
ى
ت
م
في
كبيرة
ة
ح�ص
ال�سفر
فلهذا
ى؛
ت
م
إنجيل
�
ب
ة
الخا�ص
ّ ٌ
ّ
ّ
ّ
ّ
واال�ست�شهادات الكثيرة من العهد القديم .لك ّننا نكتفي الآن بعر�ض اال�ست�شهادات من
�أ�شعيا ،مع العلم �أ ّنها نوعان" :ا�ست�شهاد تتميم" وا�ضح تمام الو�ضوح من العهد القديم،
عر�ضي لي�س ب�صريح العبارة.
وا�ست�شهاد �آخر هو
ّ
أعميين (:9
مرات :للأبر�ص ( ،)4 :8لل َ
( (  في �إنجيل م ّتى نجد هذا النهي عن �إخبار �أحد فقط ّ 4
 ،)30للجموع ( )16 :12وللتالميذ ( .)20 :16في �إنجيل م ّتى ُيفهم هذا توا�ض ًعا من قبل
ال�سيا�سية
وخا�صة من الناحية
الم�سيح (مت  )30-28 :11الذي ال يريد �سوء فهم ر�سالته،
ّ
ّ
إجتماعي ،فهو بالدرجة الأولى "م�سيح م�صلوب" .رج:
المنتظرة من م�سيح �
ّ
A. Fumagalli, Gesù crocifisso, straniero fino alla fine dei tempi. Una lettura
de Mt 25,31-46 in chiave comunicativa, Europäische Hochschulschriften
XXIII/707, Frankfurt am Main 2000.

اخلوري مي�شال �صقر

413

العمانوئيل
النبي �أ�شعيا نجد
فمن
خم�سا من "ا�ست�شهادات التتميم" الع�شرةّ :
ً
ّ
(مت  23 :1و�أ�ش  ،)14 :7النور العظيم الذي �أ�شرق على جليل الأمم (مت 16-15 :4
و�أ�ش � ،)1 :9 – 23 :8أخذ �أ�سقامنا وحمل �أمرا�ضنا (مت  17 :8و�أ�ش  ،)4 :53قولوا
والن�ص الذي نحن ب�صدده
لبنت �صهيون هوذا ملكك � ٍآت (مت  5 :21و�أ�ش ،)11 :62
ّ
(مت  21-18 :12و�أ�ش  )4-1 :42والذي هو الأطول من حيث عدد الكلمات
وعدد الآيات.
البريّة
وهناك �أربعة ا�ست�شهادات �أخرى وا�ضحة من �أ�شعيا هي التالية:
ٌ
�صوت منا ٍد في ّ
الرب (مت  3 :3و�أ�ش  ،)3 :40ت�سمعون �سما ًعا وال تفهمون ،فقد غلظ قلب هذا
�أع ّدوا طريق ّ
يكرمني ب�شفتيه � ّأما قلبه فبعي ٌد
ال�شعب (مت  15-14 :13و�أ�ش  ،)10-9 :6هذا ال�شعب ّ
عنّي (مت  9-8 :15و�أ�ش  ،)13 :29وعبارة "بيتي بيت �صالة يُدعى" (مت �13 :21أ
و�أ�ش .)7 :56
ُي�ضاف �إلى هذه اال�ست�شهادات الت�سعة �إيحاءات( (  �أخرى كثيرة م�أخوذة من �أ�شعيا.
البراغماتيكية من هذه اال�ست�شهادات؟ ماذا تقول
القوة
ولكن يبقى ال�س�ؤال :ما هي ّ
ّ
( (  يختلف "اال�ست�شهاد" عن "ا�ست�شهاد التتميم" في �أنّ ال ّأول ال يحمل �صريح العبارة" :هذا ك ّله
تلميحا �إلى ما هو من العهد القديم
النبي" .ونعني بكلمة "�إيحاء"
ً
جاء ّ
ليتم ما قيل على ل�سان ّ
المهمة التالية لأ�شعيا في م ّتى :عنه ر�ضيت (مت :3
للن�ص .يمكن ذكر التلميحات
كخلفية ّ
ّ
ّ
منك�سري القلوب (�أ�ش  ،)2-1 :61مع
 17و�أ�ش )1 :42؛ �أر�سلني لأب�شّ ر الم�ساكين و�أجبر
ّ
التطويبات :طوبى للم�ساكين بالروح ،للودعاء ولأنقياء القلوب (مت )8-3 :5؛ ال تخافوا
تعيير النا�س ومن �شتائمهم ال ترتعبوا (�أ�ش  7 :51ومت )12-11 :5؛ ال�سماء عر�شي والأر�ض
قدمي (�أ�ش  1 :66ومت )35-34 :5؛ العمي يب�صرون ،والعرج يم�شون ،والموتى
موطئ
ّ
يقومون ،والفقراء ُيب�شَّ رون (مت  5 :11و�أ�ش  6-5 :35و)1 :61؛ الكرم الذي فيه مع�صرة
ق�صة الآالم تلميحات كثيرة� .إنّ ّ
كل هذه التلميحات
وبرج (مت  33 :21و�أ�ش )2-1 :5؛ وفي ّ
متى قد ُدر�ست في:
واال�ست�شهادات من العهد القديم في ّ
J. Miller, Les citations d’accomplissement dans l’évangile de Matthieu,
op. cit., 361-367.

يخ�ص ا�ست�شهادات �أ�شعيا بم ّتى رج
وفي ما
ّ

J. Gnilka, Il vangelo di Matteo. I. 1,1 – 13,58, Commentario Teologico del
Nuovo Testamento, Brescia 1990, 659.
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للقارئ عن عالقة م ّتى بالعهد القديم؟
العمانوئيل منذ والدته
طيات �سفره مالمح الم�سيح ّ
قد يكون �أ�شعيا ،الذي يحمل في ّ
اليهودية
�إلى ر�سالته وح ّتى مماته وقيامته ،هو ال�سفر الأكثر ا�ستعما ًال من م ّتى وجماعته
ّ
الم�سيحية .ولكن ،بالطبعّ � ،إن اال�ست�شهادات ب�أ�شعيا �أو بالعهد القديم ال تعني � ّأن ما قاله
ّ
أي�ضا،
�أ�شعيا �أو وعد به في الما�ضي يحدث الآن ،فهذا �سخيف ليكون حقيقة! وبالطبع � ً
�إ ّنها ال تعني � ّأن ما يتح ّقق الآن هو التحقيق الوحيد لتلك الكلمة؛ فماذا تعني �إذًا؟ � ّإن
معا� ،أي �أ ّنه يع ّلمنا
م ّتى يع ّلمنا �أن نرى القديم والجديد مع بع�ضهما البع�ض� ،أن ن�ضعهما ً
�أن نعمل ِ�صلة �أو عالقة ( )relationبين ما يحدث اليوم وما حدث في الما�ضي ،ل ّأن
خال�صا
أي�ضا اليوم
الرب �أمين ويفي بوعوده؛ كما �أعطى
خال�صا في الما�ضي ،يعطي � ً
ّ
ً
ً
من خالل ابنه .القديم والجديد هما في عالقة ( .)rapportيقول الفيل�سوف ال�شهير
" :Lévinasيعرف الإن�سان الآخر عندما ينظر �إلى وجهه ،عندها يعرفه"( (   .القديم
والجديد ينظران �إلى بع�ضهما ويفهمان بع�ضهما البع�ض؛ فلي�ست العالقة نق�صا ًنا وزيادة
أ�سا�سية التي هي �أ�ص ً
ال في ت�صميم اهلل.
�أو تكميالً� ،إ ّنما جاء الم�سيح ليعود �إلى الحقيقة ال ّ
ّ
يتحكم
�سيد التاريخ ،و� ّأن كل مجريات الأحداث هو وحده
وبذلك يفهم القارئ � ّأن اهلل ّ
ويتممها في �أوانها.
بها ّ

 -3/2/2العالقة الفريدة للفتى باهلل( B1 ،مت �18 :12أ)

تظهر العالقة الفريدة للفتى باهلل من خالل �ضمير المتك ّلم المفرد الذي يظهر �ست

اليوناني (مت �18 :12أ) والترجمة
ن�ص م ّتى
مرات في ن�صف �آية .والفرق ال
أ�سا�سي بين ّ
ّ
ّ
ّ
ن�صه (�أ�ش  )1 :42هو � ّأن م ّتى ي�ستبدل كلمة ،eklektos
ال�سبعينية من حيث ي�ستقي ّ
ّ

( (  من �أقواله:

« L’autre se présente comme visage, dépassant l’idée de l’autre en moi...
Le visage parle, il fait sens, il est déjà discours, il manifeste la présence de
l’extériorité ».

رج:

E. Levinas, De l'existence à l'existant, Paris, 1993; Transcendance et
Intelligibilité, Labor et Fides, Genève 1984.
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"مختار" ،بكلمة " ،agapêtosحبيب" ،جاع ً
ال من الفتى حبيب اهلل ولي�س فقط مختاره،
مذكّ ًرا من خالل ذلك بحبيب �إبراهيم (تك  )2 :22الذي كان ابنه الوحيد �إ�سحق؛
فحول �إذًا م ّتى اال�ست�شهاد الذي كان �أ�ص ً
ال عن يعقوب�-إ�سرائيل �إلى �إ�سحق ،وجعل من
ّ
وحيدا هلل ،تربطه ب�أبيه عالقة فريدة من خالل الروح
حبيبا
عبدا
ً
ي�سوع ال ً
ً
مختارا بل اب ًنا ً
ً
م�سيحيا من خالل
ا�ستنباطا
الثالوثية هلل لي�ست �إ ّال
الذي يجمع بينهما؛ فهذه ال�صورة
ّ
ًّ
مميزة منذ الوالدة (مت )18 :1
ب�سر ي�سوع الذي يجمعه مع الآب والروح عالقة َّ
الت� ّأمل ّ
والعماد (مت .)17-16 :3
� ّأما الفتى  païsفي �سفر �أ�شعيا فلي�س �سوى ٍ
فردية
عبد ( )êbédهلل ،غير اهلل ،له �صورة ّ
وجماعيةُ ،ين�شده �أ�شعيا من خالل �أربعة مقاطع (�أ�ش 4-1 :42؛ 6-1 :49؛ :50
ّ
9-4؛ )12 :53 – 13 :52
وتحديدا ،دلّت كلمة  païsعلى الأ�شخا�ص التاليين:
ً
�إ�سرائيل بجملته� ،إ�سرائيل بنخبته� ،أ�شعيا الثاني نف�سه ،والملك
الفار�سي قور�ش( (   .وفي
ّ
بمهمة �إي�صال الدينونة
النبي المك ّلف
الن�شيد ال ّأول (�أ�ش َّ )4-1 :42
ّ
ي�صور العبد ب�صورة ّ
في�ض من الروح كما كان الأمر في �ش�أن الر�ؤ�ساء
والعدالة �إلى الأمم ،ويرافق
اختياره ٌ
َ
الأقدمين �أ�صحاب المواهب ،الق�ضاة (ق�ض  ،)10 :3والم ِل َكين ال ّأو َلين �شاول وداود
ويهمنا القول �أ ّنه
(� 1صم 17 :9؛  ،)13-12 :16والأنبياء (�إر  25 :7وعا .)7 :3
ّ
الن�ص
الن�ص
بالن�سبة �إلى م ّتى لي�س ي�سوع
ً
ّ
"فتى" (ح�سب ّ
"عبدا" (ح�سب ّ
العبري) بل ً
ال�سبعيني)؛ فالفتى ُيظهر عالقة مع ُم ِ
لل�سيد �إذ
خ�ضوعا �أعمى
ر�س ِلهّ � ،أما العبد ُفيظهر
ً
ّ
ّ
يختلف عنه بالدرجة والقيمة.
ال�سماوي �إذ يقول" :ما من
مميزة باهلل
ّ
فالقارئ الم ّت ّ
اوي يرى عند ي�سوع عالقة فريدة ّ
�أحد يعرف االبن �إ ّال الآب ،وال من �أحد يعرف الآب �إ ّال االبن ،ومن �شاء االبن �أن يك�شفه
له" (مت )27 :11؛ فهو يدعوه "� ِ
أبت" (مت  ،)25 :11والآب يدعو ي�سوع بالعماد
( (  رج "عبيد اهلل وعبد اهلل" في مدخل �إلى �سفر �أ�شعيا في الكتاب المق ّد�س ،العهد القديم ،دار الم�شرق،
أي�ضا:
بيروت  .1521-1519 ،1991رج � ً
J.A. Motyer, « Messia nell’Antico Testamento », Dizioniario Biblico
GBU, Roma 2008, 1000-1001.
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الن�ص :هذه العالقة
القوة
البراغماتيكية لهذا الجزء من ّ
"ابني" (مت  .)17 :3وهنا تكمن ّ
ّ
تمتد �إلى �سائر التالميذ والم�ؤمنينُ ،في�شرك كلّ قارئ فيها� ،إذ
المميزة بين ي�سوع واهلل ّ
ّ
ينبهه � ّأن له � ًأبا "يرى في الخفية وهو يجازيه" (مت  4 :6و 6و ،)18ويع ّلمه �أن يدعو اهلل
ّ
"�أبانا الذي في ال�سماوات" (مت  ،)9 :6وهذا الأب يعتني ب�أوالده كما يعتني بالطيور
أ�سا�سي للدخول في هذه العالقة
وزنابق الحقل (مت  .)34-25 :6ويبقى ال�شرط ال
ّ
ً
وب�سيطا (مت  ،)25 :11و�أن ي�شهد له بين النا�س
�صغيرا
المميزة هو �أن يكون القارئ
ّ
ً
(مت .)32 :10

 -4/2/2ر�سالة الفتى( B2 ،مت 18 :12ب)21-
الن�ص من خالل ا�ستعمال �ضمير
� ّإن ر�سالة الفتى لوا�ضحة في هذا الجزء الأخير من ّ
مهمات مختلفة ،نجمعها في ثالث فئات هي
الغائب في ثماني كلمات ت�شير �إلى ثماني ّ
التالية:
الحق و�إي�صاله �إلى
للحق :تقت�صر ر�سالة الفتى بالدرجة الأولى على �إعالن
� ّأوالً ،تب�شيره ّ
ّ
الح َّق
الن�صر ،وذلك وا�ضح من خالل العبارتين:
خرج َ
"ف�سي َب ِّ�شر الأُ َم َم ِب َ
الح ّق" ،و"ح ّتى ُي َ
ُ
العبري ِ
�إلى ال َّن ْ�صر" .التعبير
الحق من خالل
"م ْ�ش َّب ْط" يعني
اليوناني  krisisالذي يترجم
ّ
ّ
ّ
�شرعي
حق
�إحالل عدالة �شاملة ورحمة وعظيمة( (   .في
خلفية هذا اال�ست�شهاد ،يوجد ّ
ّ
ّ
أي�ضا واجب عمل الرحمة
لكلّ �إن�سان باختبار الرحمة والخير (مت  7 :12و ،)12وله � ً
الم ِح ّقة التي تنت�صر على �أكاذيب الت�س ّتر
والخير للآخرين؛ فالأمم تنتظر هذه الرحمة ُ
ٍ
البراغماتيكية لر�سالة الم�سيح الأولى في
القوة
وراء �شريعة
حرف ظالمة .وهنا تكمن ّ
ّ
حق الرحمة على حرف ال�شريعة ،ونتيجة لذلك يرى الإن�سان نف�سه
الن�ص� :إ ّنه ين�صر ّ
هذا ّ
ثم التب�شير بها.
ًّ
مدعوا �إلى اختبار هذه الرحمة ومن ّ

معر�ضا ما
المهمة الثانية للفتى بطريقة غير مبا�شرة،
الن�ص عن
ً
ثانيًا ،ما لن يفعلهُ :يخبر ّ
ّ
لن يفعله ،وم�ستعم ً
فعل في �صيغة
ال لذلك �أدوات النفي  ،ouk ،ouو" ،oudeلن" ،مع ٍ
الم�ستقبل" :لن ُي ِ
َ�صبة
�سم َع � ٌ
ال�ساحات ،الق َ
خا�ص َم ،ولن َي�صيح ،و َلن َي َ
أحد �صو َت ُه في َّ
 (25) M. Grilli – C. Langner, Comentario al evangelio de Mateo, op. cit., 326.
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الم َد ِّخنة لن ُي ِ
ر�ضو�ضة لن َي ِ
طفئ" .يعك�س هذا اال�ست�شهاد فهم م ّتى
الم
َ
ك�سر وال َفتيلة ُ
َ

لهوية ي�سوع ور�سالته؛
المقد�سة
فالت�صرف الوديع والمتوا�ضع للم�سيح وتطبيقه للكتب
ّ
ّ
ّ

ُيطمئنان الجموع التي ت�سير وراءه منده�شة من تعليمه و�سلوكه ،ومبتعدة بالوقت نف�سه
المقد�سة ي�شهدان لبع�ضهما بطريقة
ي�سيين وتعجرفهم؛ فالم�سيح والكتب
ّ
الفر ّ
عن ّ
تكبر ّ

المقد�سة ،وبدورها،
يتمم ي�سوع الكتب
ّ
متبادلة :من خالل �سلوكه وتف�سيره للتوراة ّ

ن�ص �أ�شعيا) لر�سالته وتعليمه ،م�ؤكّ دة �أنه ابن اهلل المطيع لإرادته
ت�شهد الكتب (وهنا ّ

البراغماتيكية لهذا الدور الثاني لفتى اهلل� :إ ّنه
القوة
وعامل الخير للنا�س .وهنا تكمن ّ
ّ

يحمله �أحما ًال ثقيلة وقوانين ُمتعبة ،ولن يكون
ي�ضر به ،لن ّ
يطمئن القارئ ب�أ ّنه لن يعمل ما ّ

له �سوى ٍ
مثال في التوا�ضع

( ( 

رئي�سي،
وحمل ال�صليب ح ّتى الموت والقيامة .وب�شكل
ّ

ح ّققت �آالم الم�سيح هذا التوا�ضع ال�صامت غير المخا�صم وغير الكا�سر لأحكام ر�ؤ�ساء
الحق �إلى الن�صر .يتع ّلم القارئ �إذًا من الم�سيح حمل �صليب
هذه الدنيا ،وبذلك �أو�صل
ّ
إلهية �أف�ضل من عدالة الب�شر.
الحياة،
ن�صرا ً
ً
عتيدا وم�ؤم ًنا بعدالة � ّ
راجيا ً

ال�سبعينية ،يختلف
ن�ص م ّتى الم ّت ِفق مع الترجمة
ثالثًاّ ،
ترجي الأمم في ا�سمه (�آ ّ � .)21إن ّ
ّ

ّ
محط انتظار توراة الم�سيح؛ فعند م ّتى،
العبري الذي يجعل من الجزر البعيدة
الن�ص
ّ
عن ّ
يحرك عند الأمم
النظرة لعمل الم�سيح هي �أكثر
روحانية� ،إذ ّ
ّ
ان التب�شير با�سم الم�سيح ّ

وخال�صا .وبالرغم من � ّأن الم�سيح هو بالدرجة الأولى م�سيح �إ�سرائيل
رجاء عميقًا
الوثنية
ً
ً
ّ

الن كلّ ال�شعوب تنتظره (مت 1 :2
أي�ضا م�سيح الأمم ّ
(مت  6 :10و� ،)24 :15إ ّال ا ّنه � ً
البراغماتيكية لهذه الر�سالة الثالثة للفتى �إذ ت�صبو �إلى
القوة
و .)19 :28وهنا تكمن ّ
ّ

�شمولية الخال�ص :فالقارئ ،كلّ قارئ� ،أينما كان ،في جزيرة قريبة �أو بعيدة ،لن ينتظر
ّ
يترجى في الم�سيح خال�صه الّن الم�سيح
التوراة �أو ال�شريعة
اليهودية لنيل الخال�ص� ،إ ّنما ّ
ّ
 (26) A. Poppi, I quatro vangeli. Commento sinottico, vol. 2, Padova 1997, 151.
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حلّ مكان التوراة( (   .لي�ست عبادة التوراة والحرف هي التي تعطي الفرح والرجاء �إ ّنما
عبادة ا�سم الم�سيح.

خال�صة الهوتيّة

ال�سبعيني؛ فمن
اليوناني
الن�ص
الن�ص
ّ
أ�صلي لأ�شعيا وال مع ّ
ن�ص م ّتى مع ّ
ال ي ّتفق ّ
ّ
ّ
العبري ال ّ
( ( 
يكمل و�صفه لي�سوع الذي
ن�صا
الوا�ضح � ّأن م ّتى ا�ستعمل ًّ
تقليديا ًّ
خا�صا ْ ،
ًّ
وق�صده �أن ّ
"نيره لطيف وحمله خفيف" (مت )30 :11؛ في�سوع هو الرفق ،والرحمة ،والتوا�ضع،
بالحق �إلى الن�صر ،وهو رجاء �شعبه وكلّ
والممتلئ من في�ض الروح وقدرة اهلل ،وال�سائر
ّ
ن�ص مت :12
ال�شعوب( (   .كلّ هذه الميزات
الكري�ستولوجية التي يتمحور حولها ّ
ّ
15ب 21-تجد �أ�سا�سها عند م ّتى في اللقب "ابن اهلل"( (   ،الذي يح ّقق النبوءات
مطيع للآب �أتى ليح ّقق �إرادته .لذلك،
ابن
ٌ
الم�سيحانية؛ في�سوع م ّتى هو بالدرجة الأولى ٌ
ّ
للكري�ستولوجيا
أ�سا�سي
�
ن
كمكو
والتوا�ضع
الوداعة
�صفة
عند
نتوقف
المقال،
هذا
في ختام
ّ
ّ
ّ
اوية ونت�ساءل عن ربطها ،في الإنجيل نف�سه ،ب�صفة الق�ساوة والعنف.
الم ّت ّ
الم�سيحيون اليهود في القرن ال ّأول:
المدرا�شي الذي قام به
( (  هكذا ي�شرح �شارل ُّبرو العمل
ّ
ّ
ِّ
والمنظم للحياةّ � ...أما
أ�سا�سي
ن�ص التوراة هو ال
"بالن�سبة �إلى
ّ
اليهودي القرن ال ّأول� ،إنّ ّ
ّ
أ�سا�سي ،ونتيج ًة لذلك
الم�سيحيين ،فقد �أ�صبح الم�سيح القائم هو المرجع ال
بالن�سبة �إلى
ّ
ّ
المقد�سة خادمة لكلمة اهلل الجديدة ،وقد ّ
حل الم�سيح مكان التوراة:
�أ�صبحت الكتب
ّ
«  .» Jésus est substitué à la Torahرج:

Ch. Perrot, « Les récits de l’enfance de Jésus », Cahiers Évangile 18
(1976) 15.
 (28) F. Guigain, Evangéliaire selon la récitation orale des Apôtres, Cariscript, Paris
2008, VII-X.

( (  الكتاب المق ّد�س ،العهد الجديد ،ك ّل ّية الالهوت الحبر ّية ،جامعة الروح القد�س ،الك�سليك ،1992
.93
ِ
يتمم النبوءات:
( (  يعتقد مي�شال كينال �أنّ اللقب ال
أ�سا�سي لي�سوع عند م ّتى هو "ابن اهلل" الذي ّ
ّ
« Le titre “Fils de Dieu” est celui auquel le récit de Matthieu fait aboutir,
comme centre de la confession de foi, les autres dénominations de Jésus
(s’effaçant) comme provisoires ou secondaires » (M. Quesnel, JésusChrist selon Saint Matthieu. Synthèse théologique, Jésus et Jésus-Christ
47, Paris 1991, 5).
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�سا�سي للكري�ستولوجيّا المتّاويّة
� -1صفة الوداعة والتوا�ضع
كمكون � أ
ّ
ّ

مرتين" ،رحم ًة �أريد ال ذبيحة" (مت :9
متى فقط نجد ت�صريح ي�سوع ّ
في �إنجيل ّ
بالنبي هو  .6 :6وقد قال �إ ّنه "وديع ومتوا�ضع القلب"
م�ست�شهدا
 13و،)7 :12
ً
ّ
والتتلمذ في مدر�سته .نفهم هذه
(مت  )29 :11عندما دعا تالميذه �إلى حمل نيره
ُ
ِ
تلميحا �إلى مو�سى
كمي (�سي  ،)30-1 :51ونجد فيها
ً
الوداعة من خالل طابعها الح ّ
"الأكثر وداعة في الأر�ض" ،ح�سب عد  3 :12وخر  .14-12 :33وقد و�ضع م ّتى
مرة �أخرى �صفة الوداعة  praüsلي�سوع في �إطار دخوله �إلى �أور�شليم (مت 5 :21؛
ّ
زك  .)9 :9و�إذ �أراد �أن ُي�شرك تالميذه في هذه ال�صفة ،دعا الكبير �أن يكون خادم الجميع
(مت  ،)27-26 :20ودعا الم�صفوع على وجهه �أن يعر�ض الآخر (،)48 -38 :5
الت�صرفات والتعاليم في
وطوب فقراء الروح والودعاء (ُ .)4-3 :5ت ِّوجت كلّ هذه
ّ
ّ
م�شهد الآالم� ،إذ جعل من طاعته للآب قبو ًال بت�سليم حياته بين �أيدي الب�شر.
مخت�صرا عن ُمجمل حياة ي�سوع،
ن�ص مت 15 :12ب21-
في الواقع ،نجد في ّ
ً
الن�ص ي�صف �سلوك ي�سوع
�سيما �آالمه ،وقيامته ،و�إر�ساله التالميذ �إلى العالم؛ ل ّأن هذا ّ
ال ّ
ال�سلمي ،وبالوقت نف�سه ،يجعله ين�شر عدالة اهلل ح ّتى �أقا�صي الأمم .لك ّننا ن�شير �إلى � ّأن
ّ
فتى اهلل لي�س فقط رجل �آالم خانع و�ساكت� ،إ ّنما �سلوكه هو �سلوك الرحوم والمخ ّل�ص.
� ّإن ر�سالته قامت على الدعوة �إلى التوبة (مت  )17 :4من �أجل �إعطاء الخال�ص
الخال�صية ،وال ان�سحابه من �أمام
(مت )23 :1؛ ف�سكوته في ال�ساحات ال ينفي �إرادته
ّ
ي�سيين (مت �15 :12أ) هو ان�سحاب الزاهد والمف ّت�ش عن وحدة ت� ّأملية .توا�ضعه هو
الفر ّ
ّ
�سالمية لإعطاء الخال�ص.
توا�ضع الباحث عن و�سيلة
ّ

 -2ماذا عن ق�ساوة ي�سوع في �إنجيل متّى؟

النقدية نف�سها التي
� ّإن مو�ضوع فتى اهلل الوديع والمتوا�ضع هو الجهة الأخرى للعملة
ّ
متوا�ضعا ،ومن جهة
القا�سي؛ ففي �إنجيل م ّتى نراه من جهة
ا�سمها ي�سوع ،المخ ّل�ص
ً
ّ
ف مدن البحيرة
قا�س على الكتبة
�أخرى هو ٍ
ي�سيين (مت  ،)36-13 :23ومع ّن ٌ
والفر ّ
ّ
والباعة في الهيكل (مت  24-20 :11و)17-12 :21؛ فلي�ست طيبة ي�سوع ما
ّ
وت�صرفاتهّ � .إن الأزمة بين
القا�سي لبع�ض �أقواله
قراء الإنجيل �إ ّنما الطابع
ّ
ت�شكل عائقًا عند ّ
ّ
ومدنيين تبد�أ في بداية الإنجيل ،وتتفاقم ح ّتى
دينيين
ّ
ي�سوع و�أبناء �شعبه من م�س�ؤولين ّ
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ق�صة الآالم والقيامة.
االنفجار في الهيكل من خالل �سبع ويالت قا�سية ،وتنتهي في ّ
( ( 
�ضد اليهود  ،وقد فاتهم
وقد ذهب بع�ض
المف�سرين �إلى االعتقاد � ّأن ي�سوع م ّتى هو ّ
ّ
اليهودي ،وي�سوع م ّتى هو م�سيح �إ�سرائيل
عالميا بالإنجيل
� ّأن �إنجيل م ّتى هو المعروف
ّ
ًّ
اليهودي للقرن ال ّأول ك ُثرت
بالدرجة الأولى (6 :10؛ )24 :15؛ ففي المجتمع
ّ
الدينية التي تزعم فهمها للتوراة �أكثر من غيرها؛ من هذه الفئات كانت جماعة
الفئات
ّ
الذعا للفئات
م ّتى
حرك انتقا ًدا ً
الم�سيحية التي ر�أت في ي�سوع الم�سيح المنتظرّ ،
ّ
مما ّ
�ضدها ،فاقت�ضى منها التو�ضيح والر ّد .هذه الخالفات لي�ست �سوى "خالفات
الأخرى ّ
عائلية"( (  بين "�إخوة �أعداء" يعي�شون تحت �سقف واحد هو �سقف ال�شريعة .ويمكننا
ّ
النبوية.
للق�ساوة
كامتداد
فهم
ت
أن
�
يجب
ى
ت
م
إنجيل
�
في
ي�سوع
ق�ساوة
إن
�
ا
أي�ض
�
القول
ُ
ّ
ً
ّ
ّ
قا�سيا ،ولكن في الوقت
على غرار الأنبياء في العهد القديم ،ي�ستعمل ي�سوع م ّتى � ً
أ�سلوبا ً
نف�سه يريد الخال�ص ل�شعبه ،فهو الذي "يخ ّل�ص �شعبه من خطاياهم" ( )21 :1من
دمه (.)28 :26
خالل �إراقة ّ
اوي التح ّلي بال�صبر والتوا�ضع والوداعة على مثال
لذلك وجب على القارئ الم ّت ّ
ويوبخ وال يوفّر
ي�سوع فتى اهلل الحبيب ،ولك ّنه � ً
أي�ضا ،عندما تدعو الحاجة ،عليه �أن ي ؤ� ّنب ّ

الوثنيين على اليهود،
( (  	�أ�سباب هذا االعتقاد تعود �إلى الإ�شارات الكثيرة داخل م ّتى �إلى تف�ضيل �إيمان
ّ
�إ�ضاف ًة �إلى ت�ضخيم �صورة ال�صراع مع ال�سلطات اليهوديّة من خالل روايات المجادالت والتعابير
الحقيقي وال ّأمة الجديدة هي الكني�سة
والمدينة لهم .وقد بالغ البع�ض في القول� :إ�سرائيل
القا�سية ُ
ّ
(تري ّلنغ)؛ م�س�ؤولو �إ�سرائيل يعملون تحت �سيطرة ال�شيطان (كينغ�سبوري)؛ م ّتى هو �إلى جانب
الم�سيحي زائدين عليه مقاطعاليهودي
وثني الذين �أعادوا كتابة الإنجيل
ّ
ّ
ّ
الم�سيحيين من �أ�صل ّ
(فلو�سر)؛ عبارة "جميع الأمم" ( )19 :28يجب �أن تُفهم بمعنى �إذهبوا �إلى جميع
�ضد اليهود
ّ
ِّ
ي�سيين"
"قمة ال�صراع بين ي�سوع
الوثنيين دون اليهود ( ُلوز) .رج الخوري مي�شال �صقرّ ،
والفر ّ
ّ
ّ
الكتابية بيروت .413 ،2012
الرابطة
،48
بيبلية
درا�سات
ى،
مت
ي�س
د
الق
بح�سب
إنجيل
ال
ّ
ّ
ّ
للمرة الأولى من قبل
( (  هذه التعابير ا�س ُت ِ
عملت ّ
R. Hummel, Die Auseinandersetzung zwischen Kirche und Judentum im
Matthäusevangelium, Beiträge zur evangelischen Theologie 33, München
1963, 55,

و�أعيد ا�ستعمالها من قبل دانيال مارجورا:

(D. Marguerat, Le Jugement dans l’Éangile de Matthieu, MoBi 6, Genève
1995, 578).
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الحق على
و�سيلة �إ ّال وي�ستعملها كي ي�صل �إلى الهدف� :إعطاء الخال�ص من الخطايا ون�صر ّ
عمليا
الباطل .وهكذا ،من �أ�شعيا �إلى م ّتى �إلى قارئ اليوم الدعوة هي نف�سها ،ع ّلنا نترجمها ًّ
يغير العالم ويعطي الخال�ص.
في حياتنا� :سلوك متوا�ضع ،كالخميرة في العجينّ ،

المراجع
"مدخل �إلى �سفر �أ�شعيا" ،في الكتاب المق ّد�س ،العهد القديم ،دار الم�شرق ،بيروت
.1521-1519 ،1991
ي�سيين" ،الإنجيل بح�سب الق ّدي�س متّى،
"قمة ال�صراع بين ي�سوع
�صقر مي�شالّ ،
والفر ّ
ّ
الكتابية ،بيروت .413 ،2012
درا�سات بيبلية  ،48الرابطة
ّ

المقد�س" ،المنارة -235 )2012( 49
العامة في الكتاب
ّ
�صقر مي�شال" ،الدينونة ّ
.251
عربي،عبري
العبري .ترجمة بين ال�سطور
الفغالي بول�س وعوكر �أنطوان ،العهد القديم
ّ
ّ
ّ
أنطونية ،بعبدا .696 ،2007
الجامعة ال
ّ

الحبرية ،جامعة الروح القد�س،
الكتاب المق ّد�س ،العهد الجديد ،ك ّل ّية الالهوت
ّ
الك�سليك .93 ،1992
الرب المت�أ ّلم (�أ�ش  ،")4-1 :42مجلّة بيبليا 31
ن ّفاع جوزيف" ،الن�شيد ال ّأول لعبد ّ
(.44-35 )2006
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الرب
الن�شيد الثالث لعبد
ّ

�أ�شعيا ٩-٤ :٥٠

الن�ص
ّ
�آ ٤

ل�سان تلميذ
الر ُّب
َ
�آتاني ّ
ال�سي ُد ّ

لأعرف �أن �أ�س ُن َد المعيي بكلمة

أ�سمع كتلميذ.
�صباحا
ينبه �أذني
ً
ً
ف�صباحا ل َ
ّ
�آ ٥

الر ّب فتح �أُذُني
ّ
ال�سيد ّ

رجعت �إلى الوراء.
ع�ص وال
و�أنا لم �أَ ِ
ُ

�آ ٦

وخدي للناتفين
�
أ�سلمت ظهري ّ
لل�ضاربين ّ
ُ

والب�صاق.
ولم �أ�س ُتر وجهي عن الإهانات ُ
٧ : ٥٠

ين�صرني
الر ّب
ّ
ُ
ال�سيد ّ

لذلك لم �أخجل من الإهانة
كال�ص ّوان
لذلك
ُ
جعلت وجهي ّ
وعرفت �أ ّني لن �أخزى.
ُ

�آ ٨
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الرب � :أ�شعيا ٩-٤ :٥٠
الن�شيد الثالث لعبد ّ

يخا�صمني؟
مبرري فمن
ٌ
ُ
قريب ّ
معا
فلنمثل ً

علي؟
َمن
ُ
�صاحب دعوى ّ
إلي.
ّ
فليتقدم � ّ
�آ ٩

ين�صرني
الر َّب
ال�س َ
ها � ّإن ّ
ُ
يد ّ
فمن الّذي ُي َجرِ ّ ُمني؟

كلبا�س َيب َلون
جميعا
ها �إ ّنهم
ٍ
ً
العث ي�أك ُلهم.
ُّ

مقدمة
ّ

مميزة (٤-١ :٤٢؛
في �أ�شعيا الثاني (�أ�ش  ،)٥٥-٤٠تحتلّ �أنا�شيد عبد ّ
الرب مكانة ّ
أدبي ت�ؤ ّلف
٦-١ :٤٩؛ �٩ - ٤ :٥٠أ؛  .)١٢ :٥٣-١٣ :٥٢من حيث النوع ال ّ
( 
الرب  .في
نوعا من الدراما
ّ
هذه الن�صو�ص ً
المقد�سة ا ّلتي تنتهي بموت وتمجيد عبد ّ
الحق في العالم
الرب مختاره وا�ص ًفا دعوته ور�سالته في ن�شر الدين
الن�شيد ال ّأول ّ
ّ
يقدم ّ
الرب على دعوته ور�سالته وال�صعوبات
ك ّله .في الن�شيد الثاني ( ،)٦-١ :٤٩يتك ّلم عبد ّ
ال�شعب والقيام
الّتي تواجهه في التب�شير بكالم اهللّ � .أما هدف ر�سالته فهو جمع �أبناء ّ
الرب ر�سالته
بدور و�سيط الخال�ص للب�شر .في الن�شيد الثالث ( )٩-٤ :٥٠ي�صف عبد ّ
الرب .في الن�شيد الأخير
قوية ،على �أ ّنه يكمل الر�سالة بعون
ّ
كمع ّلم يواجه معار�ضة ّ
الرب البريء� ،إذ هكذا
الفدائي لعبد
و�صف للآالم وللموت
()١٢ :٥٣-١٣ :٥٢
ٌ
ّ
ّ
يبرر ال ّنا�س �أمام اهلل.
ّ

المف�سرين حول �أ�صل هذه الأنا�شيد وعالقتها ب�سياق �أ�شعيا الثاني.
تختلف �آراء
ّ
دور م�ستق ٌّل عن ال�سياق ،وفئة �أخرى تحاول �إظهار
هناك فئة تقول � ّأن هذه الأنا�شيد هي ٌ

Cf. S. Virgulin, Isaia. Versione - Introduzione - Note (Nuovissima vesione della
Bibbia), Cinisella Balsamo (Milano) 1989, 238-241.
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النظرية الثانية كاتب ال�سفر هو نف�سه
أدبية مع �سائر ف�صول �أ�شعيا الثاني .ح�سب
ّ
عالقتها ال ّ
وا�ضع الأنا�شيد ،مع �إمكانية �أن يكون �أحد تالميذ �أ�شعيا الثاني قد �أدخلها الحقًا في هذا
خا�صة في هذه المرحلة
النظرية الثانية هي الأرجح،
الجزء من �سفر �أ�شعيا� .أعتقد � ّأن
ّ
ّ
والقانوني
ت�شدد على التف�سير المتزامن ()synchronique
من الدرا�سات
البيبلية الّتي ّ
ّ
ّ
التعاقبي (.)diachronique
للن�صو�ص ،خالفًا للتف�سير
ّ

المف�سرون في عالقة هذه الن�صو�ص بع�ضها ببع�ض .هل هي �أنا�شيد
كما يبحث
ّ
الرب� ،إذ
ل�شخ�صية واحدة� ،أم يجب قراءة كلّ ن�شيد في �سياقه
الخا�ص لتحديد هويّة عبد ّ
ّ
ّ
�شخ�صيات مختلفة في �سفر �أ�شعيا؟
إلى
�
اللقب
يرجع
ّ

الرب(   .من هو عبد
هوية عبد
ّ
يرتبط هذا النقا�ش بالجدال الحا ّد حول تحديد ّ
الرب" في الكتاب
الرب في ق�صد الكاتب الملهم؟ علينا �أن نبحث عن معنى لقب "عبد ّ
ّ
هوية �صاحب الأنا�شيد.
ّ
المقد�س وفي �أ�شعيا الثاني لتحديد ّ

المقد�س
اللقب في الكتاب
ّ

( 
الرب
الرب (تك )٢٤ :٢٦؛ �إ�سحق عبد ّ
�إ ّنه لقب �شرف وتكريم � :إبراهيم هو عبد ّ
الرب (ي�ش  )٧ :١٤وكذلك ي�شوع (ي�ش )٢٩ :٢٤
( ١مل )١٣ :١٦؛ مو�سى عبد ّ
وداود (� ٢صم  )٨ :٣ودانيال (دا .)٢٠ : ٦

ّ
معينة :مثالً ،ر�سالة �صموئيل في � ١صم ١٤-١٠ :٣؛
يدل هذا اللقب على ر�سالة ّ
أخيرا
ّ
ومهمة الملك نبوخذن�صر في �إر  ٦ :٢٧وقور�ش في �أ�ش  .٣ :٤٥-٢٨ :٤٤و� ً
هذا اللقب ّ
الرب" في �أ�ش  .٤-١ :٤٢وال نن�سى بول�س الر�سول
يدل على ر�سالة "عبد ّ
مقدمة ر�سالته �إلى �أهل رومة" :من بول�س عبد الم�سيح ي�سوع دعي ليكون
الذي يقول في ّ
ر�سو ًال و�أُفرد ليعلن ب�شارة الل".
;Cf. C. Wiéner, Le deuxième Isaïe (Cahiers Évangile 20), Paris 1977, 53- 58
Vermeylen, J., « Isaïe », in Römer T. - Macchi, J.-D. - Nihan, C. (éd.),
Introduction à l'Ancien Testament (Le monde de la Bible, nº 49), Genève 2004,
341-343.
Cf. M. Conti, La vocazione e le vocazioni nella Bibbia (Pubblicazioni dell'Istituto
pedagogico. Pont. Ateneo Antonianum 27), Brescia 1985, 279-299.
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اللقب في �أ�شعيا الثاني
مرة في
مرة في �أ�شعيا الثاني (الكلمة "عبد""-عبادة" ترد ّ ٢٣
يرد هذا اللقب ّ ٢١
� ٢١آية ٨ :٤1 :و٩؛  ١ :٤٢و١٩؛  ١٠ :٤٣و ٢٣و٢٤؛  ١ :٤٤و ٢و ٢١و٢٦؛
٤ :٤٥؛ ٢٠ :٤٨؛  ٣ :٤٩و ٥و ٦و٧؛ ١٠ :٥٠؛ ١٣ :٥٢؛ ١١ :٥٣؛ .١٧ :٥٤
أي�ضا� .إ�سرائيل ،مثالً،
جماعي وكا�سم
يرد هذا اللقب في �أ�شعيا الثاني كا�سم
�شخ�صي � ً
ّ
ّ
ّ
بالرب ،وعلى الر�سالة
ويدل اال�سم على العالقة التي تربط ال�شعب
الرب"،
ّ
ُيدعى "عبد ّ
وملوكيا بين �سائر ال�شعوب (�إقر�أ :٤١
ونبويا
كهنوتيا
�شعبا
ًّ
الموكلة �إليه ،وهي �أن يكون ً
ًّ
ًّ
٩-٨؛  ١٠ :٤٣و٢٠؛ .)١٠ :٤٨
أي�ضا هذا اللقب كا�سم فرد ُيطلق على قور�ش في  ،١٥-١٤ :٤٨مع المالحظة
ويرد � ً
� ّأن ا�سم قور�ش يرد ب�شكل وا�ضح في .٢٨ :٤٤
ّ
ويدل على �شخ�ص �أكثر منه على
فردي
الرب" يرد بمعنى ا�سم
ولكن لقب "عبد
ّ
ّ
ّ
للهّ
الرب .لهذا الأخير �صفات هي قبل كلّ �شيء �صفات �شعب ا ،
جماعة في �أنا�شيد عبد ّ
الرب يم ّثل دعوة �إ�سرائيل ،ويح ّقق ر�سالته
يعقوب� ،إ�سرائيل� .إذًا با�ستطاعتنا القول � ّإن عبد ّ
في �شعب اللهّ وح ّتى �أقا�صي الأر�ض.
اليهودي المو ّثق(  في
الن�ص عن تف�سيره .بح�سب التقليد
ّ
على �أ ّننا ال ن�ستطيع ف�صل ّ
جليا في
اليهودي القديم ،وبح�سب التقليد
الترجوم وفي التف�سير
ّ
الم�سيحي كما يظهر ًّ
ّ
الرب نبوءة تك�شف عن �أ�سلوب
الرب هو الم�سيح� .أنا�شيد عبد ّ
العهد الجديد ،ف� ّإن عبد ّ
وخا�صة عن �آالمه وتمجيده لفداء العالم.
الم�سيح في الر�سالة،
ّ
ل�شخ�صية واحدة ،تترابط لتر�سم
يوحد هذه الأنا�شيد ،فنراها �سيرة واحدة
�إذًا هناك ما ّ
ّ
درامي مت�سل�سل ي�صل بالقارئ �إلى المعنى الكامل فقط في
الرب ب�أ�سلوب
�صورة عبد ّ
ّ
نهائيا
الن�شيد الأخير .و�إذا �أردنا دفع هذه الر�ؤية �إلى نتيجتها الأخيرة لقلنا �أن ال معنى ًّ

Cf. P. Grelot, Les poèmes du Serviteur. De la lecture critique à l'herméneutique
(Lectio divina 103), Paris 1981; B. Carra de Vaux Saint-Cyr - C. Defélix - J.N. Guinot, Le Serviteur souffrant (Isaïe 53) (Cahiers Évangile. Supplément 97),
Paris 1996.
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الرب �إ ّال في العهد الجديد .انطالقًا من هذه المبادئ نقر�أ الن�شيد الثالث :بنية
لهوية عبد ّ
ّ
المقد�س في عهديه
الن�ص و�سياقه وتف�سيره على �ضوء ر�سالة �أ�شعيا الثاني ووحدة الكتاب
ّ
ّ
القديم والجديد.

نبي يت�ألّم من �أجل ر�سالته
الن�شيد الثالثّ ،

نبي ال نعرف لقبه �إ ّال في التعليق التابع في :٥٠
يبد�أ هذا ال ّن ّ
�ص ( )٩-٤ :٥٠بكالم ّ
الرب عن ثقته باهلل في متابعة ر�سالته رغم المعار�ضة.
يعبر عبد ّ
 .١١-١٠في هذا الن�شيد ّ
اليهودي ا ّلذي يحتاج �إلى ت�شجيع �أحيا ًنا و�إلى
ال�شعب
من الوا�ضح � ّأن الر�سالة
تخ�ص ّ
ّ
ّ
توبيخ �أحيا ًنا �أخرى ،كما هو الحال في الف�صول ال�سابقة (٢٢ :٤٢؛ ٢٢ :٤٣؛
ٍ
خا�صة ما يرد في  ،٣١-٢٧ :٤٠حيث نجد
١٢ :٤٦؛  ٤ :٤٨و٨؛ ،)١٤ :٤٩
ّ
نف�سها" :ف ِل َم َت ُ
الرب
قول يا َيعقوب و َت َت َك َّل ُم يا �إ�سرائيل" :طريقي َتخفى على
ّ
التعابير َ
خالق �أقا�صي الأر�ض
الرب �إل ٌه
مت � َأوما
وح ّقي
�سرمدي ُ
ُ
ّ
َ
يفوت �إلهي؟"؛ �أَما َع ِل َ
�سمعت � ّأن ّ
ِ
ِ
الفتيان
القدرة يك ِث ُر الحول.
ولفاقد
قو ًة
�سبر فهمه .ي�ؤْتي
ُ
َ
ال ُ
التعب ّ
يتعب وال ُيعيي وال ُي ُ
يرتفعون
قوةً،
للرب
اجون
ان
َ
فيتجد َ
الر َ
َ
وال�ش ّب ُ
َ
ويعيون ّ
َّ
ّ
يعثرون ً
دون ّ
يتعبون َ
عثاراّ � .أما ّ
الرب على
أجنح ٍة كالعقبانْ ،يع ُد َ
ون وال ْيع َيون ،ي�سيرون وال يتعبون" .يتك ّلم �إذًا عبد ّ
ب� َ
�أبناء �شعبه� ،إذ بع�ضهم يقبلون ر�سالته وبع�ضهم الآخر يرف�ضونها.
اليهودية،
تو�صلت �إلى ا�ستعمال العنف ظهرت من بين �أفراد الجماعة
المعار�ضة التي ّ
ّ
البابلية :المتك ّلم في
ال�سيا�سية
�إذ لي�س هناك ما يدعو �إلى اعتبار اال�ضطهاد � ًآتيا من ال�سلطة
ّ
ّ
ال�سجن ينتظر حكم الق�ضاءّ .
المقد�س،
تدل عبارة "ظلمات" على ال�سجن في الكتاب
ّ
مجازي ّ
يدل
كما في �أ�ش  ٧ :٤٢و .٩ :٤٩على � ّأن عبارة "ال�سير في الظلمات" لها معنى
ّ
على عدم معرفة كالم اهلل" :ال يعلمون وال يفهمون ،وفي الظلمة ي�سيرون" (مز )٥ : ٨٢؛
ال�سيا�سية بل من �أبناء �شعبه الذين ال
الرب ال ي�أتي من ال�سلطلة
فالعنف ا ّلذي
يتحمله عبد ّ
ّ
ّ
يقبلون تعليمه.
الن�ص في �أ�شعيا الثاني ( .)٥٥-٤٠ال
يواجه
المف�سرون �صعوبات في تحديد �سياق ّ
ّ
نجد ما يربط الن�شيد بما يرد قبله ،على � ّأن ما يتبع في الف�صل  ٥١له عالقة به؛ فالكالم
ال�شعب ا ّلذي ما زال ي�ؤمن بالخال�ص بوجه من يعار�ضه�" :إ�سمعوا لي يا عارفي
موجه �إلى ّ
ّ
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ال�شعب الذي في قلبه �شريعتي ،ال تخافوا �إهانة النا�س ،ومن �شتائمهم ال ترتاعوا"
البرّ ،
ّ
( .)٧ :٥١كما تجدر الإ�شارة �إلى � ّأن الكاتب ي�ستعمل ال�صورة نف�سها للتعبير عن م�صير
ال�سو�س" (٨ :٥١؛
العث،
ه�ؤالء الخ�صوم" :لأ ّنه كالثوب ي�أكلهم ّ
ّ
وكال�صوف يقر�ضهم ّ
رج .)٩ :٥٠
واحد من
الن�ص يكمن في الأ�سلوب� .أ�ش ٩-٤ :٥٠
ٌ
أهم في فهم �سياق ّ
وما هو � ّ
والنبي يتك ّلم على ذاته ،على ر�سالته.
النبوية حيث الأفعال ب�ضمير المتك ّلم،
ال ّن�صو�ص
ّ
ّ
قائل" :ناد".
مرة باح ًثا عن ر�سالته في �أ�ش :٦ :٤٠
"�صوت ٍ
ُ
ن�سمع هذا ال�صوت ل ّأول ّ
الرب ،ن�سمع هذا ال�صوت من جديد يتك ّلم
فقال" :ماذا �أنادي؟" .وفي الن�شيد الثاني لعبد ّ
"فقلت�" :إ ّني باط ً
قوتي".
على خبرة ف�شل في الر�سالة:
تعبت ،و�سدى وعب ًثا � ُ
ال ُ
ُ
أتلفت ّ
الرب و�أجري عند �إلهي" ( .)٤ :٤٩بو�سعنا اال�ستنتاج �إذًا �أ ّننا ن�سمع
�إ ّال � ّأن ح ّقي عند ّ
ال�شعب.
ال�صوت نف�سه في ٩-٤ :٥١؛
فالنبي يواجه �صعوبات �أكبر في ر�سالته لدى ّ
ّ
( 
الرب (�أ�ش :٤٩
وعليه يقول جوزف بلنكين�سوب � ّأن المتك ّلم في الن�شيد الثاني لعبد ّ
 )٦-١والن�شيد الثالث ( )٩-٤ :٥٠هو الكاتب نف�سه "�أ�شعيا الثاني" ،الذي يواجه
�ضد ر�سالته� ،إذ ال فرق في اللغة والأ�سلوب بين الن�شيد الثالث لعبد
معار�ضة متنامية ّ
العامة لأ�شعيا الثاني؛ نذكر على �سبيل المثال ما يتع ّلق بعبارات الق�ضاء
ّ
الرب وال�صفات ّ
في �آ .٩-٨
الرب
يقول كالو�س وا�سترمن(  �أ ّنه يمكن فهم هذا الن�شيد �أكثر من �أنا�شيد عبد
ّ
المف�سرين � ّأن النوع
كثير من
ّ
الأخرى� ،إذ بالإمكان تحديد م�صدر كلّ �أجزائه .ي�ؤكّ د ٌ
أدبي لهذا الن�شيد هو ال�شكوى ،كما يظهر في  ،٦-٥ :٥٠على �أ ّننا ال نجد ال�شكوى
ال ّ
البار كما في �آ  ٧و ٨و .٩لذلك
يعبر عن الثقة باهلل ا ّلذي ين�صر ّ
في كلّ الآيات .ومنها ما ّ
يجب تحديد العالقة بين �آيات ال�شكوى و�آيات الثقة باهلل .وبما � ّأن الكالم يدور حول
م�ساعدة المعيي ،يجب القول � ّأن هذا الن�شيد هو من فئة �شكوى الو�سيط الّذي يعر�ض
ن�صو�ص
أدبي في
ٍ
الآالم التي يحتملها ب�سبب الر�سالة الموكلة �إليه .نجد هذا النوع ال ّ
J. Blenkinsopp, Isaiah 40 - 45. A New Translation with Introduction and
Commentary (The Anchor Bible 19 A), New York 2002, 320.
C. Westermann, Isaia. Capitoli 44-66, Brescia 1978, 273.
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قليلة،
النبي(   .تظهر في هذه الن�صو�ص العالقة بين
ّ
خا�صة ما يرد في اعترافات �إرميا ّ
الر�سالة وال�شكوى.
يعبر عنها �إرميا في �صلوات ال�شكوى
تحمل الآيتان  ٥و� ٦صدى �آالم كبيرة ،كالّتي ّ
الرب ،وفيها عبارات الثقة باهلل رغم المعاناة ب�سبب الر�سالة الموكلة �إليه:
التي يرفعها �إلى ّ
�صرت ُ�ضحك ًة كلّ ال ّنهار ،فكلّ
فغلبت،
علي
رب فا�س ُتغويت،
ُ
َ
َ
"قد ا�ستغوي َتني يا ّ
قب�ضت َّ
ٍ
و�سخري ًة َ
طول ال ّنهار" (.)٨-٧ :٢٠
واحد
ُ
كالم ّ
ي�ستهزئ بي… ،ف�صار لي ُ
عارا ُ
الرب ً
النبي� ،إذ عليه �أن ينقل
ال يمكن فهم هذه ال�شكوى �إ ّال على �ضوء الر�سالة الموكلة �إلى ّ
الرب �إلى �شعب ال يريد الإ�صغاء.
كالم ّ

جلي ًة العالقة بين الآيات الأولى من الن�شيد الثالث للعبد (�٥-٤ :٥٠أ)
هكذا تظهر ّ
يبين �صفات الت�شابه بين
والآيات التالية ،بين قبول ر�سالة الكلمة والمعاناة من �أجلها .ما ّ
الرب.
النبي� :أ�ش  ٩-٤ :٥٠هو اعتراف ثقة و�سيط كلمة ّ
هذا الن�شيد و�شكوى �إرميا ّ
يتحمله من �إهانات
عما يحدث له من معاك�سات وما
يعبر �إذًا عبد ّ
ّ
الرب ّ
في هذا الن�شيد ّ
ب�سبب طاعته لكالم اهلل.
* * *

الرب (�أ�ش �٥-٤ :٥٠أ)
تلميذ ّ

�صباحا
ينبه �أذني
الرب
َ
ال�سي ُد ّ
ً
ل�سان تلميذ ،لأعرف �أن �أ�س ُن َد المعيي ،بكلمة ّ
"�آتاني ّ
الرب فتح �أذني".
ال�سيد ّ
ً
ف�صباحا ل َ
أ�سمع كتلميذّ .

مرات في هذا الن�شيد ،وهي فريدة �إذ ال
ترد عبارة
"ال�سيد ّ
ّ
الرب (]� )‘hwIhy> yn"Üdoaأربع ّ
ترد في الأنا�شيد الأخرى .تر�سم هذه الآية والق�سم ال ّأول من الآية التالية وجه من ي�صغي
يوميا ويقوم بر�سالته رغم المعار�ضة� .إ ّنه م� ّؤهل لن�شر كالم اهلل� ،إذ � ّإن اهلل نف�سه
�إ�صغاء ًّ
الرب
يل ّقنه ما يجب �أن يقول (رج  .)١٣ :٥٤وفي حالتي الإ�صغاء والتك ّلم يظهر عبد ّ
الرب
كتلميذ يقبل الكالم من اهلل وله يقوم بالر�سالة .يك�شف الكاتب الملهم عن دور ّ
الرب �أذني التلميذ ،وال
ينبه ّ
لي في الإ�صغاء وفي الكالم� .إذ ال يمكن �أن ي�سمع �إن لم ّ
ال ّأو ّ

( 

أي�ضا جوزيف بلنكين�سوب.٣٢٠ ،
هذا ما ي� ّؤكده � ً
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فالرب هو الذي
إلهية؛
ّ
يعبر المتك ّلم عن �إيمانه بدعوته ال ّ
يتك ّلم �إن لم يهبه ل�سان تلميذّ .
يعطي هبة الإ�صغاء والكالم على ال�سواء .يفتح �أذن التلميذ وقلبه ليقبل الكلمة ب�إيمان.
"نبه"�" ،أيقظ" الأذن ،وهذا يقابل عبارة �أكثر ا�ستعما ًال في الكتاب
ي�ستعمل الكاتب فعل ّ
ف ُ �أذ َُن َ�ص ُمو ِئيل" (� ١صم  .)١٥ :٩والآية ّ
تدل على اال�ستعداد
المقد�س:
"والرب كَ َ�ش َ
ّ
ّ
خا�صة في ال�صباح ،وال�صباح في التقليد هو الوقت المنا�سب
الدائم لقبول وحي اهللّ ،
ال�صباح
لقبول الوحي ،على ما نقر�أ في المزمور" :يا ّ
ال�صباح ت�سمع �صوتي ،وفي ّ
رب في ّ
�أت� ّأه ُب لك و�أترقّب" (٤ :٥؛ رج ّ � .)٦ :٤٦أما ال�ضرورة المطلقة للإ�صغاء �إلى هذا
النبي ميخا لر�سول الملك
إلهي في داخل الإن�سان فهي تقليد ّ
نبوي �أكيد .يقول ّ
ال�صوت ال ّ
الرب! لن �أقول �إ ّال ما
"حي ّ
الذي يطلب منه �أن يتك ّلم بخير الملك مثل �سائر الأنبياءٌّ :
الرب لي" ( ١مل .)١٤ :٢٢
يقوله ّ

الرب �أ ّنه ال ي�أتي بالكالم مثل مع ّلم� ،إذ �إ ّنه يبقى كتلميذ عندما يقوم
كما ي�ؤكّ د عبد ّ
الرب �سوى نقل لما يقبله
الرب ،وما ر�سالة عبد ّ
و�سيد الكلمة هو ّ
بالر�سالة؛ فالمع ّلم ّ
النبي في الر�سالة :يقوم �أمام اهلل
ب�إيمان وتوا�ضع من ّ
الرب .تجدر الإ�شارة �إلى �أ�سلوب ّ
فاتحا قلبه للإ�صغاء ليتع ّلم كيف ينقل كالم العزاء �إلى النا�س.
�صباحا
ف�صباحا ً
ً
ً

معينة� ،إ ّنه يتع ّلم كيف ُي�سند المعيي ،كما يفعل اهلل في
يقوم العبد بالر�سالة في ظروف ّ
�سب ُر
النبي � ّأن ّ
الرب "ال يتعب وال ُيعيي وال ُي َ
�آ  ٣٠-٢٨من الف�صل �أربعين ،حيث يقول ّ
ِ
القدرة ُيك ِث ُر الحول" (�أ�ش  .)٢٩-٢٨ :٤٠في
قوة ،ولفاقد
ُ
فهمه" ،وهو "ي�ؤتي ال ّت ِع َب ّ
أي�ضا �إ�سرائيل
�
هنا
يتعب.
وال
لي�سير
يه
ويقو
ي�سنده
والرب
عب،
ت
ال
هو
إ�سرائيل
�
�ص
ن
ال
هذا
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
الرب.
ينبهه لي�سمع كلمة العزاء من ّ
هو ال ّتعب المحتاج �إلى من ّ

الن�ص ،والذي يت ّلخ�ص بالإ�صغاء وبالتك ّلم
النبي في هذا ّ
با�ستطاعتنا و�صف ر�سالة ّ
النبي:
كتلميذ .تلميذ هو من يذهب �إلى المدر�سة للتع ّلم .وفي هذا
ّ
خ�صو�صية وظيفة ّ
النبي �أذنيه كلّ يوم ،عليه �أن يدع اهلل يفتح �أذنه ليكون با�ستطاعته م�ساندة المعيي.
يفتح ّ
تجدر الإ�شارة �إلى � ّأن عبارة " ِل ُّمود" ّ
تدل على التلميذ ا ّلذي يتع ّلم على يدي �إن�سان مع ّلم،
كما نقر�أ في �أ�ش ّ � .١٦ :٨أما هنا فنحن �أمام تلميذ يقبل الكلمة مبا�شرة من اهلل .وهذا هو
الخال�صية التي
معينة ،كا�ش ًفا له عن كلمته
ّ
النبي في �شعب العهد .يدعوه اهلل لر�سالة ّ
حال ّ
الرب
يجب عليه �أن ينقلها �إلى ّ
ال�شعب .في هذه الآيات الأولى من الن�شيد ي�صف �إذًا عبد ّ
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الرب" في �آيات الن�شيد ( ،)٩-٤ :٥٠بل في
كنبي .على �أ ّننا ال نجد لقب "عبد ّ
دعوته ّ
 .١٠ :٥٠والعبد �أكثر من تلميذ.
* * *

قبول �آالم الر�سالة (�أ�ش ٥ :٥٠ب)٦-
وخدي للناتفين،
لل�ضاربين
رجعت �إلى الوراء� .
أع�ص وال
"و�أنا لم � ِ
أ�سلمت ظهري ّ
ّ
ُ
ُ
والب�صاق".
ولم �أ�س ُتر وجهي عن الإهانات ُ

ا�ستدراكي:
اعترا�ضي
العبرية >( )ykiÞnOa'wله معنى
ظهر الترجمة � ّأن حرف العطف في
ّ
ُت ُ
ّ
ّ
ينوه بخبرة عداوة ومواجهة و�إهانة.
أع�ص ،لك ّني لم � ِ
و�أنا فلم � ِ
أع�ص .وك�أ ّني بالكاتب ّ
� ّأما اال�ستدراك ّ
يع�ص .ال يف�صح العبد عن �سبب
الرب لم يتراجع ولم ِ
فيدل على � ّأن عبد ّ
الرب
يعبر عن �إيمانه بدعوته رغم كلّ �شيء .وبهذا يختلف عبد ّ
الإهانات والعداوة ،بل ّ
حبا بر�سالة الكلمة .نحن �أمام منعطف كبير
النبي في ال�شكوى� ،إذ يقبل الألم ًّ
عن �إرميا ّ
في تاريخ الخال�ص :بعد �شكوى و�سيط الكلمة ب�سبب اال�ضطهاد واالحتقار تبرز ول ّأول
الرب لم يرف�ض
مرة الموافقة على هذه الآالم؛ ففي الآيات الأولى ( ٤و )٥نرى � ّأن عبد ّ
ّ
�صده عن الإ�صغاء
الإ�صغاء �إلى كالم اهلل
ّ
والتب�شير به رغم المعاناة .هناك من يحاول ّ
الرب �شكواه ب�سبب الإهانة والألم،
ولك ّنه لم يتراجع �أمام ال�ضغوط .في �آ  ٦يرفع عبد ّ
كما هو الأمر في كلّ �شكوى .على �أ ّننا ال نجد ما يقابلها في �سائر �أ�سفار العهد القديم.
جذري في تاريخ �إ�سرائيل وفي كلّ التاريخ القديم،
تحول
ّ
ي�ؤكّ د كالو�س و�سترمن �أ ّننا �أمام ّ
وخده
لل�ضاربين
"ي�سلم ظهره ّ
الرب للإهانة ّ
ّ
يتعر�ض عبد ّ
وال�ضرب فح�سب ،بل ُ
�إذ ال ّ
للناتفين" ،وك�أ ّني به يرى الآالم �آتية من ُ
عل!
* * *

ثمن �إكمال الر�سالة (�أ�ش )٧ :٥٠
كال�ص ّوان
ين�صرني ،لذلك لم �أخجل من الإهانة ،لذلك
الرب
ُ
"وال�سيد ّ
جعلت وجهي ّ
ّ
ُ
وعرفت �أ ّني لن �أخزى" (.)٧ :٥٠
ُ
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مما يظهر
ا�ستدراكي:
اعترا�ضي
أي�ضا واو العطف لها معنى
هنا � ً
ال�سيد ّ
ّ
الربّ ،
ولكن ّ
ّ
ّ
يتحملها .يبدو � ّأن
نوعا من التباين بين هذه الآية و�آ  ،٦بين الثقة بن�صرة اهلل والآالم الّتي
ً
ّ
يتحملها وك�أ ّنها �آتية من لدنه .والمفارقة
ّ
الرب يقبل ما ي�صيب عبده من �آالم ،والعبد بدوره ّ
بين الآيتين تظهر في ا�ستعمال الكلمات؛ فالفعل "�أخجل"  )yTiml. k_' n. (Iواال�سم "�إهانات"
مجرد تعاقب زمني:
 )tAMliK(.كلمتان من م�صدر واحد ' .)~l;k(.وال يمكن اعتبار التباين ّ
الرب �سوف يزيلها ع ّني في الغد .ح ّتى ولو �أخذنا بهذا
أتحمل الإهانات
ولكن ّ
ّ
اليوم � ّ
الزمني ،من الأكيد � ّأن الكاتب يريد �إبراز عالقة كلّ هذه الأحداث بعمل اهلل
التعاقب
ّ
الخال�صي.
الرب ما ي�صيبه لأ ّنه يعرف � ّأن اهلل ي�سمح بها في ت�صميمه
الخال�صي .يقبل عبد ّ
ّ
ّ
كال�ص ّوان" .ولنا في
عالم ب أ� ّني ال �أخزى" ،لذلك
ُ
يقول عبد ّ
"جعلت وجهي ّ
الرب" :و�أنا ٌ
وحزقيال
مهم .في �إرميا
�إرميا ()١٨ :١
وحزقيال ( )٩-٨ :٣ما ي�شبه هذه العبارة مع فارق ّ
ّ
ّ
الم�ضي في الر�سالة رغم ال�صعوبات .يقول
لي�شجعه على
للنبي
ّ
ّ
نجد و�ص ًفا لما وهبه اهلل ّ
أ�سوارا من
ّ
الرب لإرميا" :ف�إ ّني هاءنذا قد جعلتك َ
اليوم مدين ًة ح�صين ًة وعمو ًدا من حديد ،و� ً
ُنحا�س على كلّ الأر�ض ،على ملوك يهوذا ور�ؤ�سائه وكهنته و�شعب الأر�ض ،فيحاربونك
الرب ،لأُ َ
حزقيال نقر�أ:
نقذك" ( .)١٩-١٨ :١وفي
وال يقوون عليك ،لأ ّني معك ،يقول ّ
ّ
جعلت
�صلبا كوجوههم ،وجبهتك ُ�صلبة كجباههم .لقد
"هاءنذا قد
ُ
ُ
جعلت وجهك ً
ال�ص ّوان ،فال تخف منهم وال ترتعب من وجوههم،
جبه َتك مثل الما�س و�أ�صلب من ّ
الرب على نف�سه .والفارق
ف�إ ّنهم ُ
تمرد" ( .)٩-٨ :٣بينما في هذا الن�شيد ،يتك ّلم عبد ّ
بيت ّ
إيجابي ما ي�صيبه من �ضربات و�إهانات .لذلك جعل
ب�شكل �
يتقبل
ٍ
يكمن في � ّأن عبد ّ
الرب ّ
ّ
الرب ما ي�شبه الأنبياء ،على �أ ّنه يحمل ًّ
جديدا
خطا
ً
كال�ص ّوان .نرى في مالمح عبد ّ
وجهه ّ
إلهي نحو ملئه.
في تاريخ الخال�ص ،ما ّ
يبين ارتقاء الوحي ال ّ
* * *

الرب ين�صرني (�أ�ش )٩-٨ :٥٠
ّ

إلي.
علي؟
معاَ .من
مبرري فمن
ّ
يخا�صمني؟ فلنمثل ً
ٌ
ُ
ُ
"قريب ّ
فليتقدم � ّ
�صاحب دعوى ّ
العث
جميعا
ين�صرني ،فمن الّذي ُي َجرِ ّ ُمني؟ ها �إ ّنهم
الرب
ٍ
كلبا�س َيب َلونُّ ،
ال�س َ
يد ّ
ً
ها � ّإن ّ
ُ
ي�أك ُلهم".
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يعدد
يعبر الكاتب الملهم عن الثقة ب� ّأن اهلل �إلى جانب عبده بتعابير الدعوى
الق�ضائيةّ .
ّ
ّ
المف�سرون تعابير المحاكمات في هذه الآية:
ّ

مبرري (>;� :)yqiêyDIc.mإثبات براءة الم ّتهم �أو �إ�صدار حكم بالبراءة (رج �أ�ش ٩ :٤٣
 ّو٢٦؛ .)١١ :٥٣
جر ُمني ،يدينني (� :)ynI[E+yvir>y:إثبات جرم الم ّتهم �أو �إ�صدار حكم ب�أ ّنه مذنب
 من ُي ّ(رج �أ�ش .)١٧ :٥٤
�ضد جهة �أخرى (رج
 فمن الّذي يخا�صمني (( :)yTiÞai byrIïy"-ymiدعوىق�ضائية ّ
ّ
�أ�ش ١١ :٤١ و٢١؛ .)٢٥ :٤٩
ق�ضائية (رج �أ�ش ١١ :٤٤؛
معا  :)dx;Y"+ hd"m.[;n(:åالم�شاركة في دعوى
 فلنمثل ًّ
.)١٣ :٤٧
علي؟ ((( )yjiÞP'v.mi l[;b;î-ymiرج �أ�ش ١ :٤١؛ .)٨ :٥٣
 -من �صاحب دعوى ّ

إلي ( :)yl'(ae vG:ïyIمبا�شرة دعوى (رج �أ�ش  ١ :٤١و٢٢-٢١؛ :٤٥
ّ
فليتقدم � ّ
.)٢١ -٢٠
ي�ستعمل بول�س الر�سول تعابير م�شابهة في ر�سالته �إلى �أهل رومة �" :٨إذا كان اهلل
يبرر! ومن ا ّلذي
معنا ،فمن يكون علينا؟ … فمن ي ّتهم الّذين اختارهم اهلل؟ اهلل هو الّذي ّ
الرب �أولئك الذين ي�ضطهدونه بال�شتم وال�ضرب
ُيدين؟" (رج  .)٣٨-٣١ :٨يدعو عبد ّ
يبرره ولن يقوى �أحد على �إدانتهّ � .أما بالن�سبة
�إلى المحكمة ،فهو على ثقة ب� ّأن اهلل �سوف ّ
مما يجعل من ال�صعوبة بمكان الإجابة على �س�ؤال
�إلى م�ضطهديه فهو مذنب ينال عقابهّ ،
يجر ُمني؟" .و آ�  ٩ال تجيب ب�شكل
ال�سيد ّ
عبد ّ
الرب" :ها � ّإن ّ
الرب ين�صرني ،فمن ا ّلذي ّ
تتعدى كونها �أمنية بح�سب تقليد المزامير" :ها �إ ّنهم
وا�ضح
نهائي على ال�س�ؤال ،وال ّ
ّ
مفتوحا �إلى �أن نجد الجواب في
العث ي�أك ُلهم" .يبقى الت�سا�ؤل
جميعا
ٍ
كلبا�س يب َلونُّ ،
ً
ً
الن�شيد الرابع ،ال بل �أبعد من ذلك في العهد الجديد.
المف�سرون حول تف�سير الآيتين  :١١-١٠هل هي جزء من الن�شيد �أم تع ّليق
يختلف
ّ
عليه؟
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بما � ّأن الأفعال ما عادت ب�صيغة المتك ّلم ،يظهر �أ�ش  ١١-١٠ :٥٠كنوع من التعليق
الرب والإ�صغاء �إلى �صوت عبده� ،أو ال�سير
ال�سامعين �إلى ما يجب اختياره :خوف ّ
لتنبيه ّ
الرب يقوم بهذا الدور لتوعية
في الظلمات ً
بعيدا عن نبع ال ّنور .يبدو � ّأن �أحد تالميذ عبد ّ
م�شج ًعا من هم
النبوية،
الرب ويقبلون الر�سالة
�أبناء ّ
يميز بين ا ّلذين يخافون ّ
ّ
ّ
ال�شعب� .إ ّنه ّ
في حيرة من �أمرهم ليثقوا ب� ّأن كالمه �سوف يتح ّقق ،وبين �أولئك الذين يختارون الحياة
ال�شخ�صي وهو لي�س �إ ّال ظلمة وم�صيرهم الموت .ال ت�ساهم هذه الخاتمة في
في نورهم
ّ
موجه �إلى "ال�سائرين
فهم ّ
الن�ص وح�سب ،بل في �إلقاء ال�ضوء على �أ�ش ٦٦-٤٠؛ فالكالم ّ
الرب .والحكم على الع�صاة في آ�  ١٠يذكّ ر في خاتمة
في الظلمة" ح ّتى يثقوا بكالم عبد ّ
ونارهم
ويرون َ
جثث ال ّنا�س الذين َ
ع�صوني ،ل ّأن دو َدهم ال يموتَ ،
الكتاب" :ويخرجون َ
ال ُتطف�أ ،ويكونون ُرذال ًة لكلّ ب�شر" (�أ�ش .)٢٤ :٦٦

الخاتمة

نبي �أمين لر�سالته ،وهو
يظهر الن�شيد الثالث لعبد ّ
ذاتية تحكي ّ
الرب بمثابة �سيرة ّ
ق�صة ّ
ؤولية ح ّتى النهاية ،رغم ال�صعوبات والمعار�ضة والعنف .يح ّقق
م�ستعد
ّ
ّ
لتحمل الم�س� ّ
كنبي .ت�ساهم القراءة ال�شاملة للأنا�شيد الأربعة على ك�شف
عبد ّ
الرب ر�سالته الموكلة �إليه ّ
القمة في الن�شيد الأخير .في الن�شيد ال ّأول نرى كيف � ّأن اهلل يدعو
دراما في ّ
تطور نحو ّ
قدما ب�سبب الف�شل،
الرب ب�صعوبة
عبده للر�سالة ،وفي الن�شيد الثاني يعترف عبد ّ
الم�ضي ً
ّ
وهو القائل�" :إ ّني باط ً
قوتي" (�أ�ش  .)٤ :٤٩على �أ ّنه يثق
و�س ً
دى وعب ًثا � ُ
ال ُ
تعبتُ ،
أتلفت ّ
والرب ير�سله من جديد ال
الرب ،و�أجري عند �إلهي".
ّ
باهلل �إذ يقول�" :إ ّال � ّأن ح ّقي عند ّ
نورا للأمم (رج ّ � .)٦-٤ :٤٩أما في الن�شيد الثالث
ليجمع �إ�سرائيل وح�سب ،بل ليكون ً
الرب من خبرة ال�شكوى والف�شل �إلى خ�صومة
مهم� ،إذ ينتقل عبد
ّ
فنحن �أمام ّ
تطور ّ
للرب ،كما في الن�شيد الثاني ،بل يقبل ال�ضربات والإهانة ب�إيمان
عنيفة .ال ي�شكو �أمره ّ
ومبرره ال محال.
من يعرف � ّأن اهلل منت�صر له ّ
الرب تكمن في تهيئة
�إنطالقًا من ال�سياق
التاريخي با�ستطاعتنا القول � ّأن ر�سالة عبد ّ
ّ
المقد�سة (�أ�ش  ،)٤٨-٤٠والعمل
ال�شعب للعودة من الجالء في بابل �إلى الأر�ض
ّ
ّ
الدين والمجتمع لإظهار مجد اهلل �أمام الأمم (�أ�ش .)٥٥-٤٩
تهدم في ّ
على ترميم ما ّ
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وقد � ِ
�شمولية الخال�ص ،ذلك الخال�ص
ل
نورا للأمم� ،أن يعلن �أمام الم أ
أوكل �إليه ،ب�صفته ً
ّ
الرب كلّ قواه في خدمة ر�سالة
ا ّلذي تنتظره الجزر البعيدة (�أ�ش  .)٤ :٤٢ي�ضع عبد ّ
الدين القويم في الأر�ض ك ّلها
التجديد
الروحي ل�شعبه (�أ�ش  ،)٦-٥ :٤٩ون�شر ّ
ّ
�سلمي منفتح على الرجاء� ،إذ ال ي�صيح،
(�أ�ش .)٤-١ :٤٢ وهو يقوم بر�سالته ب�أ�سلوب
ّ
يك�سرها ،والفتيل ُة
ال�شوارع .الق�صبة المر�ضو�ضة لن
�سمع �صو َته في ّ
وال يرفع �صوته ،وال ُي ُ
َ
الرب لكلّ
ّ
نبي على �صورة مو�سى ّ
يقدمه ّ
المدخن ُة لن ُيطف َئها (�أ�ش  .)٣-٢ :٤٢ب�صفة ّ
ً
الرب
و�سيطا للوحي ومع ّل ًما
الأمم
وم�شر ًعا للدين القويم (�أ�ش  ١ :٤٢و .)٤يبد�أ عبد ّ
ّ
الروحي لأبناء �شعبه ،لينتقل �إلى ر�سالة
الرب ،بالتجديد
غني بمواهب روح ّ
ّ
ر�سالته ،وهو ّ
والملكية
والكهنوتية
النبوية
داعيا �إلى الخال�ص في وحدة الدعوة
ّ
ت�شمل كلّ الب�شرً ،
ّ
ّ
وتمجد اهلل الواحد (�أ�ش ١٩-١٤ :٤٥؛ ُ .)٨-٤ :٥١ي َ
الرب
ل�شعوب تعبد
عطى عبد ّ
ّ
يوجز في �شخ�صه دعوة �شعب اهلل ور�سالته في تاريخ
�ألقاب �شعب العهد .وهو بذلك
ُ
الخال�ص ،ال بل يظهر وك�أ ّنه مندوب اهلل على الأر�ض ب�سبب �إعطاء بع�ض العبارات �إلى
الرب و�إلى عبده (رج  ٥ :٥١و٤ :٤٢؛  ١ :٤٢و١ :٤٩؛ .)١٢ ،١١ :٥٢ :٢٢ :٤٥
ّ
تمي ًزا في �أبطال �شعب العهد القديم
يجمع عبد ّ
الرب في �شخ�صه ور�سالته المالمح الأكثر ّ
والكهنوتية وما
والحكمية
النبوية منها
الروحية
التيارات
ّ
ّ
ّ
ّ
و�أنبيائه� .إذ نكت�شف فيه خال�صة ّ
روحي
تتميز ببعد
والم�سيحانية
الرب (العناويم)
نجده في فقراء ّ
الملكية .على � ّأن ر�سالته ّ
ّ
ّ
ّ
�سيا�سي
متحررٍ من كلّ ربط
�شمولي
وطني ،لذلك ال مثيل له في العهد القديم(  .
ّ
ّ
ّ
ّ

النبي المجهول دعوته كعبد مت�ألّم� ،إذ � ّإن الأمانة للر�سالة ح ّتى اال�ست�شهاد،
يح ّقق هذا ّ
بار (�أ�ش � .)٦-٥ :٥٠أعمل
تمنح عبد ّ
كنبي وح�سب ،بل ك�شهيد ّ
الرب تحقيق ذاته ال ّ
خا�صة �إرميا
الرب الفكر بما جرى �أثناء فترة الجالء وبعده وما قام به الأنبياء،
عبد
ّ
ّ
فتو�صل �إلى فهم
ال�شعب من �إذالل وا�ضطهاد و�ألم،
وحزقيال ،وبما �آلت �إليه �أحوال ّ
ّ
ّ
َ
النبوية (�أ�ش ،)٦ :٥٠
ر�سالته
في
ألم
ل
ا
�سر
ِل
ب
ق
الرب
وبمنطق
آالمه.
ل
ة
الخال�صي
القيمة
َ
ّ
ّ
ّ
ّ
أي�ضا .يروي الن�شيد الرابع �آالم
لي�صبح خادم الخال�ص ال بالكلمة وح�سب ،بل بالآالم � ً
ال�شعب و�سائر الب�شر .في الن�شيد الرابع
الرب في �صورة
�ضحية من �أجل خال�ص ّ
عبد ّ
ّ
ن�صيبا بين العظماء.
الرب وفيها ينال ّ
ن�صل �إلى خاتمة دراما عبد ّ
ال�شعب الخال�ص والعبد ً
Cf. S. Virgulin, Isaia, 249.
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الرب � :أ�شعيا ٩-٤ :٥٠
الن�شيد الثالث لعبد ّ

جوهريا
الرب امتدا ًدا
�أبعد من الأ�صل
التاريخي والمعنى ال ّأول ،تلقى �أنا�شيد عبد ّ
ًّ
ّ
( ( 
الرب هو
في العهد الجديد(  � ،إذ يعطيها ملء المعنى  .با�ستطاعتنا القول � ّأن عبد
ّ
الب�شري( (   .للن�شيد الثالث �أ�صداء في
ال�شخ�صية الأقرب �إلى الم�سيح ،فادي الجن�س
ّ
ّ
ق�سى
بع�ض الن�صو�ص ،نذكر منها لوقا القائل في ي�سوع:
ّ
"ولما حانت � ّأيام ارتفاعهّ ،
وجهه لال ّتجاه نحو �أور�شليم" ()٥١ :٩؛ في رو  ٣٤-٣٣ :٨ي�ستعمل بول�س مفردات
خا�صة رواية �آالم الم�سيح
الق�ضائية ،كما فعل ال
الدعوى
إنجيلي في يو  .٤٦ :٨نذكر ّ
ّ
ّ
(رج مت ٦٧ :٢٦؛  ٣٠ :٢٧والن�صو�ص الموازية).
أتم الم�سيح
خال�صيا لعمله
معطيا معنى
يقتدي بول�س الر�سول بالم�سيح
الر�سوليّ � .
ً
ًّ
ّ
الخال�ص بموته وقيامته وال ينق�ص �شيء لعمل الخال�ص ،على � ّأن الر�سول يرى في �أتعابه
الر�سولية خدمة من �أجل ن�شر الإنجيل الّذي يعطي الخال�ص لمن يقبله ب�إيمان .هكذا
ّ
الخال�صي .ال يقبل الألم في الر�سالة وح�سب،
يمكن القول �أ ّنه ي�شارك الم�سيح في عمله
ّ
"ي�سرني الآن ما �أعاني لأجلكم،
الرب ،بل يجر�ؤ بالم�سيح على القول:
مثل عبد
ّ
ّ
تم ما نق�ص من �شدائد الم�سيح في ج�سدي ،في �سبيل ج�سده الذي هو الكني�سة"
ف�أُ ّ
نبي ي�شكو �أمره هلل ،ويقبل الحقًا �آالم الر�سالة ل�شفاء ال ّنا�س من
(كول  .)٢٤ :١من ّ
و�سر
ال�صورة ،وتو�ضيح
ّ
ال�ش ّر ،ن�صل في العهد الجديد �إلى تظهير ّ
ّ
الهوية في الم�سيحّ ،
والمحبة �سوى فرح اال ّتحاد بموته وقيامته
الخال�صية ،وال يبقى لمن يتبعه بالإيمان
�آالمه
ّ
ّ
إن�سانية جمعاء.
في �سبيل الكني�سة وال ّ

) (9

Cf. Vermeylen, J., « Isaïe », in Römer T. - Macchi, J.-D. - Nihan, C. (éd.),
Introduction à l'Ancien Testament (Le monde de la Bible, nº 49), Genève 2004,
343.
 (10) Cf. Wiéner, C., Le deuxième Isaïe, 55-56; P. Benoit, « Jésus et le serviteur de
Dieu », in: J. DUPONT, Jésus aux origines de la chirstologie, Leuven-Gembloux
1989, 110-140.
 (11) S. Virgulin, Isaia, 249.
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�أ�ش 5-1 :55
دعوة �إىل عهد جديد يف �أور�شليم املتجدّ دة

املطران نيقوال �أنتيبا (قب)

تمهيد

المقد�س
باحث في الكتاب
ّ

�سبب العقاب لل�شعب
ها � ّإن نهاية المنفى تظهر في الأفق ،بالرغم من � ّأن انتهاك ال�شريعة ّ
الملكية ،وخراب الهيكل ،وا�ستيالء البالد وجالء ال�سكّان ،...كلّ
مما �أ ّدى �إلى خ�سارة
ّ
ّ
ممي ًزا على فترة طويلة من تاريخ �إ�سرائيل (رج �أ�ش )2 :40؛ فالر�سالة
ذلك و�ضع ً
طابعا ّ
النبي �أ�شعيا الذي يطلق عليه �أ�شعيا
النبي المجهول ،تلميذ ّ
متر�سخ في تقليد ّ
التي حملها ّ
عما قبل:
الثاني،
ّ
طياتها ب�شارة مختلفة ّ
والموجهة الآن �إلى �شعب معاقب ،تحمل في ّ
لي�س هناك عودة من جديد �إلى الما�ضي �أو � ّأي لحمة مع ذلك الما�ضي� .أجل ،يعلن
النبي بالتالي العودة من المنفى ،ولك ّنه ي�صفها ك�أ ّنها عالقة جديدة لإ�سرائيل ب�إلهه،
هذا ّ
تكمل ما قد
وكذلك بداي ٌة تطوي �صفحات قديمة وتمحي ما م�ضى ،وفي الوقت نف�سه ّ
النبوية (�أ�ش 54؛ 21 :59؛ �إر 37-31 :31؛ -28 :32
�سبق� .سل�سلة من الن�صو�ص
ّ
الزمنية ،وت�صف افتتاح هذا
تتطرق �إلى هذه الفترة
ّ
44؛ 33؛ حز 16؛ 23؛ ّ )37-36
تنب�أ بالعهد الجديد انطالقًا من القديم .هي تغدو
العهد من خالل الأدب
ّ
النبوي ،وهكذا ّ
فترة اختبار لإيمان ال�شعب و�إنتاج مثمر لتفكيره.

الإطار العامّ

يرتبط هذا المقطع (�أ�ش  )5-1 :55الذي اخترناه لدرا�ستنا بالف�صل ال�سابق
(�أ�ش ،)54 من جهة ،كما �إ ّنه يتع ّلق ،من جهة ثانية ،ب�سفر �أ�شعيا الثاني والذي ي�ؤ ّلف ما
البحاثة "كتاب تعزية �إ�سرائيل" (�أ�ش .  ()55 – 40
ي�سميه ّ
ّ
Cf. P. Bonnard, Le second Isaïe, Études Bibliques, éd. Gabalda, Paris 1972,
p. 55s; TOB, Ancien Testament, Cerf, Paris 1980, p. 861, note O.
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المجلوين ويعلن لهم �أ ّنهم
فالنبي يتك ّلم �إلى
مكمل لما �سبق،
ّ
يبدو � ّأن �أ�ش  55جزء ّ
ّ
ويحدد لهم طبيعة هذه الحياة
المجددة حياة �أجمل من ذي قبل،
�سيعرفون في �أور�شليم
ّ
ّ
الجميلة وي�شرح لهم �شروطها .ويبان لنا � ّأن ُبنية هذا الف�صل قريبة من بع�ض الت�صاميم التي
التيار
الت�شريعي الثاني ) (Courant deutéronomiqueكما هي على
نجدها في تاريخ ّ
ّ
�سبيل المثال في "�صالة �سليمان" (رج  1مل 22 :8ي) .وهكذا ُيق�سم �أ�ش 13-1 :55
عدة :فالمقطع ال ّأول (�آ  ،)5-1وهو الذي ي�ؤلّف درا�ستنا ،ي�أخذ العنوان
�إلى مقاطع ّ
التالي" :نعمة اهلل التي تمنح الحياة والعهد كما في زمن داود"؛ والثاني (�آ � )9-6ضرورة
إلهية؛ والأخير
الرجوع �إلى اهلل الذي يغفر بحنان؛ والثالث (�آ � )11-10أمانة الوعود ال ّ
(�آ  )13-12الحياة
المتجددة(  .
ّ
ً
ارتباطا وثيقًا "بكتاب التعزية" �إذ �إ ّنه يبدو
ون�ضيف �إلى ذلك � ّأن �أ�ش  55يرتبط
نبويا في التعزية ،غير
كخاتمة له ،ويم ّثل الدفّة الثانية مع �أ�ش  .40كذلك ي�ؤ ّلف قو ًال ًّ
يت�ضمن في الوقت نف�سه كلمات لوم وعتاب
أ� ّنه
وحث على العمل(   .ونجد في هذين
ّ
ّ
الف�صلين بع�ض الموا�ضيع المماثلة من الإنباء بالخروج الجديد مثل الخروج من م�صر،
تتعدى كلّ �شيء وت�ستطيع �أن تح ّقق
إلهية،
و�سمو اهلل ،وعظمته التي ّ
ّ
ّ
فاعلية الكلمة ال ّ
وقوة ّ
كلّ �شيء .وهذا ما دعا البع�ض �إلى القول ب� ّأن مقطع �أ�ش " 5-1 :55ي�شير �إلى مدينة
�أور�شليم الجديدة التي عادت �إليها الخيرات حيث يملك اهلل كملك .وي�ؤلّف نقطة
الذروة للف�صول ال�سابقة كما لل�سفر ب�أكمله"(  .
المميزة نف�سها؛ فهي
الخ�صو�صيات
النبوية في �أ�ش  55-40من خالل
تظهر الر�سالة
ّ
ّ
ّ
ب�شمولية
وطنية عالية ،وبالوقت نف�سه م�شبعة
� ّ
ّ
أخيرية ،تتمحور حول اهلل ،مدفوعة بروح ّ
تب�شر بالفترة الحا�سمة لملكوت اهلل� .أجل،
أخيرية لأ ّنها ّ
لم ُيعرف لها مثيل قبلها؛ وهي � ّ
)Cf. W. Brueggemann, “Isaiah 55 and Deuteronomic Theology”, ZAW 80 (1968
191-203.
Cf. E. Lipinski, « La parole et le pain », Assemblées du Seigneur, n*60, Bruges
1963, p. 40-62, spéc. 48-51.
Cf. H.C. Spykerboer, Isaiah 55:1-5: The Climax of Deutero-Isaiah. An invitation
to Come to the New Jerusalem, in Le Livre d’Isaïe. Les oracles et leurs relectures.
Unité et complexité de l’ouvrage, par J. Vermeylen et alii, BETL 81, Leuven
1989, p. 357-359.
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النهائي لكي ،بدوره،
الخال�ص
�سينتهي المنفى ،ويعود اهلل �إلى �إعطاء �إ�سرائيل الم�ستعبد
َ
ّ
النبوية وهو
المو�ضوع المحور في هذه الر�سالة
يحمله �إلى العالم �أجمع .وي�ؤ ّلف اهلل
َ
ّ
الهام في هذه الر�سالة ،بل ملكوت اهلل.
الذي يجذب االنتباه .لم يكن �إ�سرائيل
ال�سبب ّ
َ
تطوره .وهي ّ
ت�شكل الكلمة الأخيرة
�أجل� ،إ ّنها الغاية التي ي�سير �إليها تاريخ العالم في ّ
أبدية ال تنقر�ض"
النبي وتخت�صر تعليمه" :ويكون ذلك
ّ
ا�سما ،و�آية � ّ
للرب ً
التي يعطيها ّ
ال�سيد
(�أ�ش� .)13 :55 إ ّننا ب�إزاء �إيمان عظيم ،فاهلل الذي يخلق تاريخ الكون ،هو نف�سه ّ
الذي ي�ستطيع كلّ �شيء والذي ال يتعذّ ر عليه تحقيق � ّأي �شيء ي�صعب على المفهوم
ي�ضم الإن�سان �إلى مجموعة الخليقة كما تتع ّلق الزهرة
المقد�س
الب�شري؛ فالكتاب
ّ
ّ
ّ
الرب الوحيد للعالم ب�أ�سره.
�سيد العهد ك�أ ّنه ّ
بعنقها .كذلك ،يرفع �أ�شعيا من �ش�أن ّ
الرب ّ
والقوي
�أجل يبقى اهلل �أمي ًنا لوعوده لأ ّنه هو بارئ الخليقة والعالم ،وبالتالي الحكيم
ّ
( 
النبي في كتاب تعزية �إ�سرائيل (�أ�ش  )55-40ليدلّل على
وحده  .وهكذا ين�صرف ّ
وال�ضروري في بناء
الهام
إيجابي،
الخير وال
ّ
ّ
ولي�شدد على دورها ّ
إلهية ّ
طابع "العدالة" ال ّ
ّ
إلهي.
ال�شعب الذي تب ّنى العهد ال ّ

مهدد بالمجاعة والعط�ش ،كما
النبي
المنفيين في بالد ما بين النهرين ب�شعب ّ
ّ
ُي ّ
�شبه ّ
يب�شر
عو�ضا �أن ّ
� ّأن انتهاء المنفى ير�سم عالمة نهاية ذلك الو�ضع ال�صعب .غير � ّأن النبيً ،
المجلوين �إلى الفرح،
الخا�صة جميع
ال�شعرية
مبا�شرة بالتحرير القادم ،يدعو بطريقته
ّ
ّ
ّ
�شهيتهم التي يحظون بها ح ّتى الآن (�آ  .  ()1كذلك
�سيلبي رغبات ّ
ويطمئنهم ب� ّأن اهلل ّ
ي�شدد الرائي على � ّأن م�ساعيهم القديمة التي قاموا بها ليح�صلوا على الخيرات وال�سرور
ّ
أنهم برهنوا على
وخيبت �آمالهم؛ غير �أ ّنهم �سيكا َف�أون الآن ل ّ
الناجم عنها قد باءت بالف�شل ّ
وال�ضروري لأن
أ�سا�سي
�أ ّنهم مطيعون لكالم اهلل ويتقب ّلونه بفرح (�آ  .)2هذا هو ال�شرط ال
ّ
ّ
يقطع اهلل
احتفالية عظم َة
جديدا معهم ،هذا العهد الذي يعيد بطريقة �أكثر
أبديا"
ً
ً
"عهدا � ًّ
ّ
( 

Cf. A. Feuillet, « Isaïe », DBS IV, Paris 1949, col. 698ss, ici col. 701-705.
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يتطرق �إىل اجلماعة ك ّلها ،بل "�إىل تلك
يلحظ البع�ض �أنّ املقطع الذي نحن ب�صدد درا�سته ال ّ
تقدمها
النفو�س الفرديّة ،التي يدعوها �إىل التوبة و�إىل تناول الغذاء من اخلريات غري املنظورة التي ّ
يهودي"؛ رج  ، A. Feuilletمرجع مذكور،
لهم كلمة اهلل .يظهر لنا ذلك كعظة يف جممع
ّ
�ص.700 
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ما وعد اهلل به داود ،وكان ذلك من امتيازه (�آ  .)3بينما ت�صف لنا �آ  5-4دور �إ�سرائيل
الفخري الذي يقوم على تقديم ال�شهادة بين ال�شعوب ،هذا ال�شعب الذي حاز على
ّ
إلهي.
االختيار ال ّ

نتطرق فيهما � ّأو ًال �إلى درا�سة المبنى من حيث
نق�سم درا�ستنا �إلى ق�سمين كبيرينّ ،
النبوي لنتبعه في درا�سة المعنى الذي ن�ستطيع �أن ن�ستخل�صه
الن�ص
ّ
ال�صرف والنحو في ّ
نبيه
النبوي.
من تف�سيرنا لهذا المقطع
ّ
ّ
يت�ضمن المحور ال ّأول �آ �3-1أ حيث يدعو اهلل بفم ّ
المكون من تعليمه ،والذي يمنح الحياة بكمالها؛
المجلوين �أن يتناولوا الطعام ال�صلب
ّ
ّ
ّ
الرب على �أ ّنه �سيعيد ذلك الإ�شعاع
و� ّأما في المحور الثاني الم�ؤلف من �آ 3ب5-
ّ
في�شدد ّ
الذي كان من امتيازات داود.

درا�سة المبنى
النبوي على طريقة المقابلة ( ،)parallélismeوعلى ترداد
يبني ال�شاعر هذا المقطع
ّ
ي�شدد عليها؛ فهناك العديد من المقابالت المتعار�ضة:
بع�ض المفردات التي يريد �أن ّ
معا �سل�سلة مت�صاعدة
ّ
انية في العطاء وال�شبع ،والحرمان ودفع المال ،غير �أ ّنها ت�ؤ ّلف ً
المج ّ
الن�ص حركة تدفعه �إلى الأمام انطالقًا من الأ�شياء الما ّد ّية ح ّتى الو�صول �إلى عالقة
تمنح ّ
مركزية� :إ ّنها عالقة العهد
الن�ص هذا المقطع في �إطار يتمحور حول نقطة
العهد .ي�ضع ّ
ّ
بين اهلل وال�شعب من خالل �شخ�ص داود الذي اختاره اهلل ليكون م ِل ًكا ("جعلته" �آ .)4
وت�ستمر من خالل الوعد الذي
مقابل هذا "الأنا" نجد "الأنت" (�آ  .)5تدوم هذه العالقة
ّ
قطعه اهلل مع �شعبه ،وذلك لتد ّلل على "ح�ضوره" ( آ� .  ()6

	)1الق�سم ال أ ّول � :آ  �3-1أ

1
"هياّ � ،أيها العطا�ش� ،إلى المياه ،ه ّلموا �إلى المياه.
ّ
ف�ضة لهم ه ّلموا !
والذين ال ّ
ا�شتروا (�أطلبوا القمح) وكلوا.
ف�ضة وال ثمن
هلموا ا�شتروا (�إ�شربوا) بغير ّ
ّ

P. Beauchamp, « Vous êtes, tous, les invités de l’alliance. Is 55,1-3 », Assemblées
du Seigneur, NS 49, 1971, p. 6-11.
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حليبا .
خمرا ولب ًنا ً
ً
ف�ضة لما لي�س بخبز (ال يغذّ ي)
 2لماذا تزنون ّ
وتتعبون لما ال �شبع فيه؟
الطيب؛
�إ�سمعوا لي
ً
�سماعا وكلوا ّ
ولتتلذّ ذ بالد�سم نفو�سكم.
إلي،
� 3أميلوا �آذانكم
ّ
وهلموا � ّ
�إ�سمعوا فتحيا نفو�سكم".
� – 1أ :نلحظ في هذا الجزء ال ّأول دور ال�ضمير المتك ّلم "�أنا" الذي يبرز كالمركز
الرئي�سي للعمل� :إ ّنه ال�شخ�ص الذي يدعو ،وفي الوقت نف�سه �سيقوم بالعمل الذي تنطلق
ّ
ّ
هلموا
آذانكم،
�
أميلوا
�
"
،)2
�
آ
(
لي"
إ�سمعوا
�
"
،)1
�
آ
(
موا"
ل
"ه
بها.
الموعود
الخيرات
منه
ّ
الموجهة �إلى النا�س.
إلي� ،إ�سمعوا"�" ،أعاهدكم" (�آ  .)3تجدر الإ�شارة �إلى طريقة الدعوة
َّ
� ّ
مرات في �آ )1
ير ّدد ال�شاعر فعل
ّ
"هلموا" ( WkÜl.من  ،hklمن ' )%l;hب�صيغة الأمر (ّ 3
ليدلّل على �إلحاحه وعلى � ّأن الدعوة مفتوحة.
العامة حيث يكثر
البديهي لنا ،نحن
�إ ّنه من
ال�شرقيين ،معرفة الأ�سواق وال�ساحات ّ
ّ
ّ
الباعة من جميع الب�ضائع وال�سلع ،و�سماع الأ�صوات التي تتعالى من كلّ �صوب وحدب
فعال عليه في
لتجذب
بد من � ّأن طريقة تلحين ال�صوت لها � ً
الم�شتري .ال ّ
ّ
أي�ضا ت�أثير ّ
االختيار ،وقد ت�ساعدنا هذه الأ�صوات في تفكيرنا .ن�سمع �صرخة �( yAhÜآ  1و ،)2وقد
"هيا" بمعنى "تعال"�" ،أ�سرع"(  � .إ ّنها نوع من الدعوة و�صرخة للت�شجيع
عربناها �إلى ّ
ّ
التي قد ن�سمعها في �ساحة ال�سوق حيث يتبارى البائعون في تقديم ب�ضاعتهم الأكثر
جودة ،ويعر�ضونها على ال�شاري ،وي�سعون في �إقناعه على �شرائها ،و� ّأن القيمة التي
مما يجده عند بائع �آخر.
يطلبونها هي �أقلّ بكثير ّ
الرب .ال يعر�ض
نبي يتك ّلم با�سم ّ
ت�صدر هذه ال�صرخة لي�س من � ّأي بائع كان ،بل من ّ
غذائية �أو تت�أ ّتى من محا�صيل الأر�ض فح�سب ،بل �إ ّنها
المارة ب�ضاعة تت�ألّف من موا ّد
على ّ
ّ

( 

الكتابية من الكتاب املق ّد�س  -العهد القدمي ،دار الم�شرق ،بريوت  ،1989وقد
ا�ستقينا الن�صو�ص
ّ
و�صدرناها يف كلتي الدار�ستني.
زدنا عليها بع�ض التف�سريات
ّ
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يتطرق �إلى فئة من النا�س" :جميع العطا�ش" ('.)amec'-lK
ّ
لي� .إ ّنه ّ
تتعدى ذلك بمعناها ال ّأو ّ
نعرف قيمة "الماء" في �شرقنا ،ونحن ال نزال ن�شتريه ونبيعه ح ّتى اليوم؛ فكثرة الماء
ورفاهية؛ فالعطا�ش،
وبالتالي عدم �شرائه ي�شيران �إلى وجود النا�س في بحبوحة ما ّد ّية
ّ
الحر ّية التي فقدوها" :البائ�سون
ح�سب �أ�شعيا الثاني ،هم
ّ
المنفيون الذين يعط�شون �إلى ّ
أي�ضا "�أفي�ض المياه على العط�شان،
والم�ساكين يلتم�سون ماء ولي�س ماء" (�أ�ش  ،)17 :41و� ً
الرب عبده يعقوب .ولم
وال�سيول على اليب�س" (�أ�ش  ،)3 :44كذلك "قولوا قد افتدى ّ
فجر لهم المياه من ال�صخر�( "...أ�ش :48
�سيرهم فيها ،بل ّ
يعط�شوا في القفار التي ّ
رمزية الماء ّ
تدل
فهما �أكثر من ذلك ،ل ّأن
الن�ص
 .)21 -20غير � ّأن ّ
ّ
الكتابي يوفّر لنا ً
ّ
الروحية الفائقة الطبيعة كما يظهر ذلك من العهدين القديم والجديد
أي�ضا على الخيرات
� ً
ّ
(مز 10 :36؛ 5 :46؛ عا 11 :8؛ �إر 13 :2؛ يو  10 : 4و14؛  .)39-37 :7كما
كبيرا في التط ّلعات �إلى تجديد �شعب اهلل؛ فبعد جمع كلّ
� ّأن "مو�ضوع الماء ي�شغل مكا ًنا ً
المطهرة ،التي تغ�سل قلب الإن�سان ،لت�سمح له
الم�ش ّتتين� ،سوف يفي�ض اهلل بكثرة المياه
ّ
( 
تعبر هذه المياه عن الحياة التي
بحفظ �شريعة اهلل ب�أمانة ّ
تامة (حز ّ . ")27-24 :36
وخ�صو�صا في �أور�شليم ،حيث يخرج من الهيكل
الرب للذين في ال�صحراء
يمنحها
ّ
ً
( ( 
طرح حول نهر
عظيما ال ين�ضب.
نهرا
ّ
وي�شدد �سبايكربوير منطلقًا من ٍ
ً
ينبوع ي�صبح ً
الفردو�سي نف�سه ،ويتك ّلم عن �صهيون
أور�شليمي هو النهر
جيحون � ّأن نبع جيحون ال
ّ
ّ
المركزية التي ت�سيل منها المياه ،وهي �صورة عن الخال�ص الذي
التي تم ّثل نقطة العالم
ّ
يعطيه اهلل؛ فاهلل هو الملك الذي يملك على الأر�ض ك ّلها ،والذي �سيعود �إلى �صهيون،
المميزة لإعادة �إعمار �أور�شليم (�أ�ش .  ( ()10-7 :52
وهي الإ�شارة الأولى
ّ
البحاثة � ّأن كلمة  rbvوتعني "القمح" ،ومنها الفعل "ا�شترى
 – 1ب  :يرى بع�ض ّ
مرتين) فقط �إذ �إ ّننا ب�صدد �شراء
القمح"ُ ،تهمل في الإطار
الحالي لتعني "ا�شترى" (تعاد ّ
ّ

الي�سوعية ،الكتاب املق ّد�س  -العهد القدمي ،دار الم�شرق ،بريوت  ،1989وال
مل تدرجها الطبعة
( 
ّ
جمعية الكتاب املق ّد�س يف ال�رشق الأو�سط ،لبنان .1998
طبعة
ّ
الكتابي ،دار الم�شرق ،بريوت � ،1986ص .699
( (  رج كلمة "ماء" ،يف معجم الالهوت
ّ
( (  مرجع مذكور� ،ص .357
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بع�ض الم�شروبات ،وتحذف بالتالي كلمة "كلوا"( (   ،غير � ّأن �آخرين يبقون عليها
( ( 
لي�شددوا على � ّأن
معا الفعالن "ا�شترى"
ّ
المجلوين هم جياع وعطا�ش ً
معا  .يتما�شى ً
ّ
ال�ضروري للعي�ش .كذلك يعتبر الخمر واللبن من المنتوجات
القمح و"�أكل" من الخبز
ّ
حيوية،
أهم ّية
المح ّل ّية في الأر�ض
ّ
ّ
المقد�سة .زد �إلى ذلك � ّأن اللبن الحليب هو غذاء ذو � ّ
العبرانيين في
الرحل في ح�ضارة الرعاة
أي�ضا �أحد الأطعمة
وهو � ً
التقليدية عند البدو ّ
ّ
ّ
ال�ضرورية لي�س فقط للعي�ش ولكن لي�ستطيع ال�شخ�ص �أن
ال�صحراء .نلحظ �إ ّنها الموا ّد
ّ
ً
يتقوى بها ويكون عام ً
ن�شيطا في جماعته ومحيطه .كما � ّأن هذه المواد ت�ؤلّف عوامل
ال
ّ
النبي العود َة من الجالء
تجمع بين الأ�شخا�ص لت�ضمن لهم حياة الجماعة الب�شريّة.
ّ
يت�صور ّ
البابلي ،كالخروج من م�صر (خر  ،)8-7 :3دخو ًال �إلى �أر�ض تكثر فيها الخيرات.
ّ
يوجه الدعوة من جديد �إلى �أ�ؤلئك النا�س لي�أكلوا من تلك الخيرات التي �سيمنحها
لذا ّ
اهلل ،وهي المحا�صيل المنتوجة من جراء كثرة الماء ،وقد �أ�صبحت متوفّرة عند هذا
ال�شعب الذي يعمل في الأر�ض .كما تجدر الإ�شارة �إلى � ّأن الخمر واللبن يدالّن على
"الأطياب" كما جاء في ن�ش � ..." :1 :5شربت خمري مع لبني .كلوا � ّأيها الأخالّء،
أي�ضا �إلى � ّأن اللبن ،وهو المنتوج
بد هنا من التنويه � ً
أحباء"( (   .ال ّ
�إ�شربوا ،وا�سكروا � ّأيها ال ّ
الجيد" من
الذي تعطيه الأر�ض التي "ي�سيل منها اللبن والع�سل" ،ي�شير �إلى "الن�صيب ّ
وتتنعموا من
النبي" :لكي تر�ضعوا وت�شبعوا من ثدي تعازيها ،وتحلبوا
ّ
الأر�ض .يقول ّ
النبي يوئيل" :وفي ذلك
ّ
درة مجدها" (�أ�ش 11 :66؛ رج �أ�ش  .)16 :60ويقول ّ
اليوم تقطر الجبال ً
مياها"...
نبيذا ،وتفي�ض التالل لب ًنا ،وجميع مجاري يهوذا تفي�ض ً
�ضم هذه العنا�صر الثالثة (الماء والنبيذ واللبن)
النبي ّ
( .)18 :4ونلحظ كيف � ّأن هذا ّ
لتكون عربو ًنا في "زمن التجديد".
مدعوون
انية� ،إذ � ّإن المجلوين
 – 1ج� :ستكون جميع هذه الخيرات المحيية ّ
ّ
مج ّ
النبي هذه الفكرة بقوله:
لي�أكلوا وي�شربوا بدون مقابل ،بدون �أن يدفعوا الثمن.
ّ
ويكرر ّ
ف�ضة وال ثمن" ( .)ryxiÞm. aAlïb.W @s,k,²-aAlB.تختلف هذه
ف�ضة لهم ...بغير ّ
"الذين ال ّ
 (12) H. Eising, “gichon” in TDOT, vol. II, Grand Rapids, MI 1975, p. 466-468.

( (  رج  ،E. Lipinskiمرجع مذكور� ،ص  ،48حا�شية .1
العربي.
الن�ص
( (  رج � ،P.Bonnardص  301؛ كما ّ
ّ
نف�ضل اتّباع ّ
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النبوية عن دعوة التاجر الواقف في ال�ساحة والذي يطلب من ال�شاري �أن يدفع له
الدعوة
ّ
( ( 
عملية ال تبادل فيها  .وهذا ما يذكّ رنا
ثمن الب�ضاعة التي يتقا�ضاها؛ �أجل� ،إ ّننا هنا �أمام ّ
مجا ًنا
بما ح�صل مع الر�سول بول�س في �آثينا في �ساحة الآريوباغ�س� ،إ ّنه �أراد �أن يعطيهم ّ
النبوية ال�سابقة
أي�ضا �إلى � ّأن الأقوال
علمه وب�شارته ال �أن يبيعهم ب�ضاعته .تجدر الإ�شارة � ً
ّ
ت�شدد على الوعود التي ال يدفع ثمن لها ،فهي "الفداء والتحرير" (�أ�ش  ،)3 :52والعودة
ّ
المقد�سة وبناء �أور�شليم (�أ�ش )13 :45؛ فالدعوة مفتوحة للجميع ،وال يبقى
�إلى الأر�ض
ّ
خارجا!
�أحد
ً
حدا لالهتمام الزائد بالرفاهية الما ّد ّية،
النبي في هذه الآية (� )2أن ي�ضع ًّ
 – 1ﻫ  :يريد ّ
ال�ضرورية للحياة كافية (الخبز) ،و� ّأما الباقي فهو زائد ال فائدة منه� .أجل ،ي�شتري
فالأمور
ّ
زهيدا ،غير �أ ّنه ال ير�ضيه كفاية� ،إذ ي�شبعه لوقت ق�صير
الإن�سان الغذاء ويدفع ثمنه ولو
ً
الف�ض َة" لي�شير �إلى دفع مبلغ ما مقابل ما ي�شترونه� ،إذ
فقط .ي�ستعمل ال�شاعر عبارة َ"يزِ ُنون ّ
الفار�سي تق�ضي ب�أن ي�ضعوا في الميزان بع�ض قطع المعادن
كانت العادة ح ّتى فترة الحكم
ّ
( ( 
ف�ضة ليدفعوا بها ثمن الب�ضاعة  .وكما قلنا �آن ًفا ،نجد في هذا القول
الثمينة من ذهب �أو ّ
أنيبا في الطريقة الم ّتبعة في تح�صيل المتعة وال�شبع.
ّ
النبوي ً
لوما وت� ً
تت�ضمن حياة
الحث على الطاعة المرتبطة بالمكاف�أة التي
النبي هنا
َّ
ّ
 – 1و :يتابع ّ
النبي �أ�سلوب كالمه ويرتفع من الما ّد ّي
�آمنة تجعل الإن�سان في ّ
جو من الرغدّ ،
فيغير ّ
المميزة التي تجمع
الهامة ،وهي الطريقة
�إلى
حا�سة "ال�سمع" ّ
يتطرق الآن �إلى ّ
ّ
العقالنيّ .
ّ
بين �شخ�صين مختلفين :يلقي اهلل كلمته للإن�سان ليو�صل �إليه �إرادته .من جهته ،ي�ستطيع
حر "بعدم �سماعها" وبالتالي رف�ضها؛ فالأنبياء،
الإن�سان �أن "ي�سمعها" ويقبلها ،كما �إ ّنه ّ
كثيرا ما ا�ستعملوا فعل "ا�سمعوا" لدعوة النا�س وللت�شديد على � ّأن �سلطتهم هي من لدن
ً
ليت�شبع
التقي كلّ يوم هتاف "�إ�سمع يا �إ�سرائيل"
اهلل (عا 1 :3؛ �إر  .)2 :7وير ّدد
ّ
ّ
اليهودي ّ
من �إرادة اهلل (تث  .)4 :6ال يعني �سماع كلمة اهلل وقبولها اال�ستماع �إليها ب�أذن �صاغية

النبوي لأ�شعيا  ،2-1 :55مرجع مذكور،
الي�سوعية يف الهام�ش املرجع
( (  ت�ضع ترجمة الطبعة
ّ
ّ
�ص.1387 
( (  رج  C. Westermannالذي يذكره  P. Beauchampيف مرجع مذكور� ،ص  ،9حا�شية .2
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أي�ضا .غير � ّأن الإن�سان ال يريد �أن ي�سمع (تث :18
فح�سب ،بل
يت�ضمن فتح القلب لها � ً
ّ
( ( 
 16و،)19
النبي
ّ
وي�صم �أذنيه ،ويغلق قلبه عن نداءات اهلل (�إر  . )10 :6يظهر لنا � ّأن ّ
مرتين،
مقتنع اقتناع ًّ
تاما من ذلك ،ح ّتى �إ ّنه ي�ستعمل الفعل "�إ�سمعوا" ( )W[’m.vنف�سه ّ
وي�شدد على هذا الفعل،
إلي" و"�أميلوا �آذانكم" �إليه.
ّ
م�ضي ًفا �إليه مرادفين �آخرينّ :
"هلموا � ّ
وي�ستعمل �صيغة المفعول المطلق ( )[;AmÜv' W[’m.viكما وردت في �أي  17 :13ليقول
ً
"�شرطا" ،ون�ستطيع �أن نترجمها:
النبي قد ي�ضع
"�إ�سمعوا بانتباه" .ن�ضيف �إلى ذلكّ � ،أن ّ
افترا�ضية
إلي ،ت�أكلون ،"...ح�سب ما يرت�أيه الأب جوونّ �" :إن الجملة هي
ّ
"�إذا �سمعتم � ّ
�شرطية"( (  .
ّ

حا�سة الذوق بقوله "كلوا  ...تلذّ ذوا" من الأطعمة
 – 1ز  :وي�ضيف �إلى هذا ال�سماع ّ
الرب .دعاهم
تعبر عن ا�ستيعاب تعاليم ّ
إلهية ،وبالتالي ّ
الد�سمة التي ترمز �إلى البركات ال ّ
اني الذي يت�ألّف من الأطعمة التي تعطيها الأر�ض
النبي � ّأو ًال �إلى تناول الغذاء
ّ
المج ّ
ّ
النبي ب�أن ي�أكلوا من
ألهم
س�
في�
آن،
ل
ا
ا
أم
�
أيديهم.
�
تعب
من
هي
إذ
�
منها،
يرزقون
والتي
ّ
ّ
"الطيب  //الخيرات"،
ال�شمولية (�آ )2
بد هنا من التذكير بكلمة bAj
"الطيبات" .ال ّ
ّ
ّ
ّ
والتي ّ
تدل على الم�أكوالت في �إطار الوعد بالأر�ض (تث 13 :32ي؛ هو 10 :2؛ �سي
26 :39؛ مز  ،)15-14 :104كما ت�شير �إلى و�ضع الإن�سان الذي ُيظهر جودة اهلل.
كذلك تعيدنا الفكرة �إلى ما ي�صدر عن اهلل في خلقه� ،إذ � ّإن كلّ ما خلقه اهلل كان "ح�س ًنا
جدا" (dao+m. bAjß؛ تك .)31 :1
ًّ

الطيبات التي ت�صبح بدورها
النبي على الدعوة �إلى الطعام "التلذّ ذ" ([ )gnبهذه ّ
ي�ضيف ّ
( ( 
أهم ّية "الد�سم" ،وبالتالي ال�شحم في رتبة
"د�سمة" ( . )!v,D,ال ّ
بد هنا من التذكير ب� ّ
للرب" (ال  ،)16 :3وهذا ما يقوله
الذبائح ،وهو من ن�صيب اهلل ..." :كلّ �شحم هو
ّ
م�سمنات ،م�أدبة نبيذ
�أ�شعيا" :في هذا الجبل �سي�ضع ّ
رب القوات لجميع ال�شعوب م�أدبة ّ
مروق" (�أ�ش  6 :25؛ رج �إر 14 :31؛ مز .)12 :65
م�سمنات ذات ّ
مخ ونبيذ ّ
مع ّتقّ ،
الرب الإله نف�سه.
نلحظ � ّأن هذه الأطعمة التي ّ
النبي ال تخدم الإن�سان فح�سب ،بل ّ
يقدمها ّ
 (17) Cf. A. Penna, Isaia, Roma 1958, p. 547.

الكتابي� ،ص .433-432
( (  رج كلمة "�سمع" يف معجم الالهوت
ّ

 (19) Cf. P . Joüon, Grammaire de l’hébreu biblique, Rome 1923, p. 123, l, 4.
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الرب وتعاليمه،
النبي
المجلوين �إلى الجلو�س �إلى مائدته حيث ُت ّ
قدم لهم كلمات ّ
ّ
يدعو ّ
(مرتين) ،وي�ستعيد كلُّ كيانهم الحيا َة التي تتف ّتق في
وهكذا تحيا "نفو�سكم" (ّ )~k,(v.p.n:
الحر ّية التي يكت�سبونها في تلك الجماعة التي تربطهم بعالقتهم باهلل والواحد مع الآخر.
ّ
هام في تعليم الأنبياء ،تعطي الحياة بفي�ض
مو�ضوع
الرب
و�صايا
على
المحافظة
إن
�
أجل،
�
ّ
ّ
ّ
(رج حز  18 :3و21؛  .)...9 :18هذه العطية ت�صل �إلى "النف�س" (<vp,n؛ �آ  2و� ،)3أي
ويتحدد مكان هذا االجتماع للم�شاركة
المكون من ج�سم وروح.
�إلى ال�شخ�ص بكامله
ّ
ّ
ف�ضة
"هلموا �إلى المياه� ...إ�شتروا بغير ّ
في الطعام في �صهيون ..." :علينا �أن نفهم التعابير ّ
الطيب ولتتلذّ ذ بالد�سم نفو�سكم" ،كدعوة للمجيء
وال ثمن
خمرا ولب ًنا ً
حليبا  ...كلوا ّ
ً
الرب فيها ،و�إلى الم�شاركة في غناها"( (  .
�إلى �أور�شليم الجديدة التي �سيملك ّ

	)2الق�سم الثاني � :آ 3ب5-

أبديا
" 3ف�إ ّني �أقطع معكم ً
عهدا � ًّ

يت�ضمن) الخيرات التي ُوعد بها داود.
(الذي
ّ

�شاهدا
 4هاءنذا جعلته لل�شعوب
ً
آمرا.
لل�شعوب ً
قائدا و� ً

 5ها �إ ّنك تدعو � ّأمة لم تكن تعرفها

و�إليك ت�سعى � ّأمة لم تكن تعرفك
الرب �إلهك
ب�سبب ّ

مجدك".
ّ
وقدو�س �إ�سرائيل الذي ّ
النبي في هذا الجزء الثاني من الآية عن العهد الجديد المذكور في
� – 2أ :يتك ّلم ّ
أبدي" ،وعلى
وي�شدد
الف�صل ال�سابق (،)10 :54
ّ
خ�صو�صا على ا�ستقراره ،فهو "� ّ
ً
عهدا
الرب لهم ما ينفعهم ،ويعلن �أ ّنه �سيجعل معهم
الداودي .ي�ؤكّ د
مثال العهد
ً
ّ
ّ
أبدي" العهد الما�ضي الذي قطعه اهلل منذ الأجيال
أبديا" (ُ .)~l'êA[ tyrIåB.تعيد عبارة "� ّ
"� ًّ
يبدل
ال�سابقة مع نوح و�إبراهيم ويعقوب ومو�سى وداود ،وتذكّ ر به ،غير � ّأن اهلل لم ّ
 (20) Cf. A. NegoitĂ-H.Ringgern, “deshen” in TDOT, vol III, op.cit., 1978, p. 310-312.
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م�ستقبليا في عهده بالرغم من جميع ال�صعوبات واالختبارات التي ح ّلت
يبدل
ولن ّ
ًّ
بال�شعب .لقد ظهر �سخاء اهلل منذ الأزل ،و�سيظهر من جديد �إلى الأبد بفي�ضه عطاياه
ِ
أبديا"
على بني �إ�سرائيل" :و�أذكر �أنا عهدي معك في � ّأيام
�صباك ،و�أقيم معك ً
عهدا � ًّ
الداودي.
العهد
الم�سيحانية ...
عهد الفترة
َ
(حز  .)60 :16يقول كاهمان" :ي�شبه ُ
ّ
ّ
�سنتطرق
النهائي له"( (  .
ا�ستمرارية العهد المقطوع مع داود ،وهو التحقيق
�إ ّنه في
ّ
ّ
ّ
الحقًا في الكالم عن هذا العهد وعن �شخ�ص داود.
 – 2ب  :فهذه الخيرات ( )ds,x,الممنوحة لإ�سرائيل بوا�سطة العهد قد �أتت من
النبي يعلن � ّأن هذا العهد ،وهو عهد رحمة �صادق� ،سيزهر من
خالل �شخ�ص داود ،ل ّأن ّ
ي�شدد الم�ؤ ّلف المرتبط بال�شريعة الثانية على � ّأن اهلل يمنح �شعب �إ�سرائيل خيراته
جديدّ .
"نظرا لداود عبدي" �أو "ب�سببه" ( 1مل 13 :11؛  2مل 19 :8؛  .)20:6كذلك
ً
ال�شاب،
�صاحب المزامير ،بعد �أن ذكّ ر بو�ضع تابوت العهد على العر�ش بوا�سطة الملك
ّ
الرب" :من �أجل داود عبدك ،ال تر ّد وجه م�سيحك" (مز .)10 :132
يرفع �صالته �إلى ّ
كذلك نجد الفكرة نف�سها في �سفر الأخبار عندما يرفع الكاتب �صالته �إلى اهلل�" :أيّها
الرب الإله ،ال تر ّد وجه م�سيحك ،واذكر مراحم داود عبدك" (� 2أخ  .)42 :6وعلى
ّ
مثال النبي �أ�شعيا ،ال ّ
يفكر كاتب الأخبار بالخير الذي فعله اهلل لداود ،بل بالخير الذي
ّ
النبي الأعمال العظيمة التي عملها داود دون �أن ين�سى
يذكر
اهلل.
عند
من
داود
فعله
ّ
الب�شرية ما
ي�شدد عليها .وتع ّلم البيبليا � ّأن الأعمال العظيمة
إلهية ،بل يريد �أن ّ
ّ
الأعمال ال ّ
النبي ير ّدد ذلك بقوله في الآية التاليةّ � :إن اهلل هو الذي جعل
هي إ� ّال نعم من اهلل ،وها هو ّ
أهم ّية داود (رج � 2صم ،)7
داود
الهامة التي ّ
عظيما ! ونعود �إلى المراجع ّ
ً
ت�شدد على � ّ
ونجد �أ ّنها ترفع � ّأو ًال من �ش�أن عظائم اهلل (رج مز  2 :89و 3و )...25وعهده مع داود
(رج مز  4 :89و.)...29
لقد بقي اهلل �أمي ًنا في وعوده مع داود الذي �أو�صل هذه الخيرات ل�شعبه� .أجل هذه
الخيرات "�صادقة و�أمينة" (<� .)~ynI)m'a/Nأجل ،بقيت هذه الوعود محاف ًَظا عليها بالرغم
من الظواهر المعاك�سة التي دعت �إلى �إذالل ال�شعب الذي راح يرثي نف�سه �أمام اهلل:
( (  رج �سبايكربوير ،مرجع مذكور� ،ص .358
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الرب  ،)...لك ّنك نبذت ورذلت  //وعلى م�سيحك غ�ضبت .عن عهد عبدك
"(� ّأيها
ّ
أي�ضا" :ن�سمة �أنوفنا،
�أعر�ضت  //وتاجه في التراب د ّن�ست" (مز  .)40-39 :89و� ً
م�سيح الرب� // ،أُخذ في حفرهم  //ذلك الذي قلنا فيه // :في ظ ّله نحيا بين الأمم"
المجلوين المذلولين والمحبطين
النبي �أ�شعيا الثاني �أمام ه�ؤالء
ّ
(مرا  .)20 :4يقف ّ
ليعلن طابع �أعمال داود التي تدوم :هذه �أور�شليم التي ا�ستحوذ عليها الملك وجعل منها
"مدينته" (رج � 2صم � ،)9 :5ستعود وتزدهر من جديد؛ هذا الهيكل الذي �سعى في
للرب؛ هذه ال�سيطرة التي �أظهرها على الأمم والتي رفعت
بنائه� ،سيكون من جديد بي ًتا ّ
ِ
النبي بدقة الطريقة الزدهار
من �ش�أن مملكته� ،ست�صبح من جديد ميزة �شعبه .لم يعط ّ
الحقيقية التي تجذب الكلّ ؛ فها
إلهية
العالمي ،غير �أ ّنه
�أور�شليم
ّ
ّ
�سي�شدد على القدرة ال ّ
ّ
النبي �أ�شعيا،
جهارا،
بول�س الر�سول في عظته في �أنطاكية ب�سيدية يعلن
ً
ً
وم�ستعيدا مفردات ّ
الرب ي�سوع نف�سه الذي
إلهية المرموزة في داود هو ّ
� ّأن الذي �أو�صل �إلينا الخيرات ال ّ
يقد�سنا (رج �أع .)34 :13
ومجد وقادر على �أن ّ
�صلب ّ

 – 2ج  :لم ِ
النبي من الخيرات التي تركها داود لل�شعب غير مكانته بين الغرباء؛
ينتق ّ
رئي�سا"
أي�ضا
فاهلل الذي جعل من � ّأول ملك على �أور�شليم
"�شاهدا له" ،جعله � ً
ً
ً
"قائدا �أو ً
آمرا �أو
(" ،)dygInوتَرِ ُد في موا�ضع ّ
عدة (� 2صم 8 :7؛ نبوءة ناتان؛  1مل  ،)35 :1و"� ً
مرجعا لل�شعوب الذين حوله .هذا ما يذكّ رنا
و�صيا" ( ،)hWEßc;m.وهو ا�سم فاعل ،ويكون
ً
ًّ
بما قاله المزمور  18المن�سوب �إلى داود حين �أنقذه اهلل من يد �شاول" :من مخا�صمات
تنجيني  //ور� ًأ�سا على الأمم تقيمني � //شعب لم �أعرفه يخدمني" (�آ  .)44لم ّ
يفكر
ال�شعب ّ
داودي ،بالرغم من �أ ّننا نجد هذا
الملكي وال انتظار ملك
�أ�شعيا الثاني في �إحياء الحكم
ّ
ّ
وحزقيال .لقد تك ّلم �أ�شعيا عن تلك ال�شعوب التي ان�شغفت ب�إ�سرائيل،
االنتظار عند �إرميا
ّ
نورا للأمم ليبلغ خال�صي �إلى �أقا�صي الأر�ض" (�أ�ش 6 :49؛ رج :45
الذي "�أ�صبح ً
الرئي�سي الذي �أعاد هذه ال�شعوب �إلى
النبي ليقول � ّإن ال�سبب
ّ
 .)25-20وهنا يعود ّ
�أور�شليم ،هي �أ ّنها اكت�شفت من خالل عودة ال�شعب من المنفى ونهو�ضه من م�صائبه،
القدو�س.
تدخل الإله
ّ
الحقيقي ،ومن خالل هذه الم�أثرة ،انعكا�س "مجد" الإله ّ
ّ
يطبق كلّ ما قيل عن داود (رج � 2صم 44 :22ي  //مز  )18على ال�شعب.
–2ﻫّ :
الوثنية و�إنارة لها (�أ�ش 6 :42؛
مدعو لأن يقوم بدور قيادة لجميع الأمم
�إ�سرائيل
ّ
ّ
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"�شاهدا" (�أ�ش 10 :43؛ )6 :48؛ وتح�صل
 .)6 :49ينتظر اهلل من �شعبه �أن يكون
ً
ِ
عدوة �أو غير ذلك؛ فالعودة من
ال�شهادة من خالل
قو ٍة كاحتالل مقاطعات ّ
تظاهرة ّ
تدخل اهلل المبا�شر في تاريخ �إ�سرائيل ،هذا التاريخ
المنفى والظهور
القومي يدالّن على ّ
ّ
إلهية .ي�شير الإطار الذي نحن ب�صدده �إلى �أ ّننا على
الذي ي�صبح �إعال ًنا
م�ستمرا للقدرة ال ّ
ًّ
اليهودي الجديد ولي�س ل�شخ�ص فرد ،كما ن�ستخل�صه من
"م�سيحانية" لل�شعب
خلفية
ّ
ّ
ّ
ّ
إلهية
ل
ا
الوعود
على
ؤتمن
�
الم
إ�سرائيل
�
إلى
�
ها
ل
ك
ال�شعوب
�ستجتمع
.2
:2
أ�ش
�
منظار
ّ
ذر ّية �إبراهيم (رو 4 :9ي) .ال
والديانة ال�صحيحة .لقد بارك ّ
الرب من خالل رحمته ّ
تقره
الع�سكرية �أو
الن�ص على االنت�صارات
ال�سيا�سية ،بل على االعتراف ّ
يتك ّلم ّ
ّ
ّ
العام الذي ّ
العبري.
الرب و�ضع ر�ضاه في ال�شعب
ّ
الأمم في � ّأن ّ

�شخ�صا فر ًدا ،بل كلّ
يج�سد هذه الوعود ال يكون
ً
ويتابع الرائي تف�سيره في � ّأن الذي ّ
وخ�صو�صا من �آ
الم�ستقبلي ،وبالتالي �إ�سرائيل ك ّله .ويت�أ ّتى من ذلك ك ّله،
�شعب �أور�شليم
ً
ّ
ّ � 5أن ال�شعب ك ّله يرث في الم�ستقبل الوعود التي قطعها اهلل لداود .يعيدنا هذا �إلى الإطار
أي�ضا في الق�سمين ال ّأول والثاني من
الذي و�ضعه الم�ؤ ّلف في �أ�ش  ،2 :2والذي نجده � ً
"الفردية
والروحانية" ت�سيطر على النظرة
"ال�شمولية
النبوي .ال غرو � ّأن النظرة
ال�سفر
ّ
ّ
ّ
ّ
والروحي .ويقول �أندره فوييه:
والقومية" ،و�إ ّنه من ال�صعب التفرقة بين العالمين الما ّد ّي
ّ
ّ
أخيرية ،ح�سب
دينية � ّ
في نظر �أ�شعيا "ي�صبح ال�شعب المختار ك ّله م�س�ؤو ًال عن وظيفة ّ
ّ
مخطط مو�سى عندما قطع العهد مع اهلل"( (  .

درا�سة المعنى
اليهودية م�أدبة
الليتورجيا
إفخار�ستيا" " :عرفت
يكتب جان دانيالو حول "�صور ال
ّ
ّ
ّ
مقد�س ،ي�أخذه المجتمعون في الهيكل ،على جبل �أور�شليم ،وكانت العالمة
طعام ّ
المقد�سة التي
الح�س ّية النتماء �شعب اهلل .كانت رتب م�أدبة ال�شريعة �صورة للم�أدبة
ّ
ّ
يقدمه �أ�ش 3-1 :55
تت�ضمن الخيرات
الم�سيحانية المحفوظة لآخر الأزمنة .وهذا ما ّ
ّ
ّ
ّ
الم�سيحاني كم�أدبة .تقوم هذه الم�أدبة في "بيت الحكمة"
حيث يتكلم على الفرح
ّ
 (22) J. Kahmann, “Die Heilszukunft in ihrer Beziehung zur Heilsgeschichte nach Is
40-55”, Biblica 32 (1951) 87.
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يتم الظهور
(�أم � ،)1 :9أي في الهيكل على جبل �صهيون حيث ي�سكن ّ
الرب وحيث ّ
( ( 
الن�ص الذي نحن ب�صدد درا�سته
البحاثة
الكتابيين على � ّأن ّ
الم�سيحاني"  .وي ّتفق جميع ّ
ّ
ّ
المتجددة.
يت�ضمن دعوة �إلى م�أدبة طعام يدعو اهلل �إليها جميع ال�شعوب �إلى �أور�شليم
ّ
ّ

	)1الم�أدبة والحكمة

الحكمي الذي ي�ؤ ّلف دعوة الحكمة
الفن
أدبي في �أ�ش  3-1 :55مع ّ
ينطبق ّ
ّ
الفن ال ّ
ي�شدد كليفورد
ليجل�س النا�س �إلى مائدتها،
وخ�صو�صا في �سي  21-19 :24و�أم  .  ( (5 :9و ّ
ً
مرات الظرف
من خالل قراءته ّ
للن�ص الموازي في زك  ،11-10 :2حيث يجد ثالث ّ
( ( 
الرب في و�سط �شعبه ؛
"هيا" ،على � ّأن "الوليمة" تكون في �صهيون وحيث ي�سكن ّ
ّ ،yAh
الكتابي.
الحكمي "كالمفتاح" ي�ساعدنا �إلى الدخول في فهم هذا المقطع
فالخطاب
ّ
ّ

نوعا مختل ًفا من الوحي .تتك ّلم الحكمة في الأمكنة
يقدم لنا الخطاب
ّ
الحكمي ً
ّ
ّ
المكتظة بالنا�س في ال�شوارع وال�ساحات ومداخل المدينة� ،أمكنة �سهلة الو�صول للجميع
�أكثر منها على الجبال حيث ي�سمع �صوت اهلل (�أم 20 :1ي؛ 3-1 :8؛  .)...3 :9نزلت
الحكمة لتتك ّلم �إلى النا�س (حك  ،)10 :9ولم تطلب منهم �أن ي�صعدوا �إليها .تعطي
ال�سينائي.
خا�صا للعهد الذي تريد �أن تقطعه ،وهو مختلف عن العهد
هذه ال�سهولة لو ًنا ًّ
ّ
نلحظ في كثير من الأحيان � ّأن الحكمة نف�سها تدعو �إلى تناول الطعام �إلى طاولة في
الفردو�سية (�أم 18 :3؛ �سي  )19 :24حيث
وليمة (�أم � ،)5 :9أو تحت �شجرة الحياة
ّ
ا�ستطاعت �أن تجد طريقها .قد يكون تناول الطعام معها �أو مع اهلل �إلى طاولة العهد� ،أو
أر�ضية �أن توفّره.
الأكل من ثمرة �شجرة الخلود ،غير �أ ّنها َت ِعد ما ال ت�ستطيع الم�أكوالت ال ّ
النبوي مثل حركة تنطلق من منظار �أر�ض الموعد �إلى
الن�ص
ّ
يعني ذلك �أ ّنه علينا �أن نقر�أ ّ
وعود الحكمة التي ال تنكر الآمال ال�سابقة.
نلحظ هنا كما في �سفر الأمثال � ّأن الحكمة نف�سها ال تتك ّلم ،بل �إ ّنه اهلل ،ح�سب

( (  مرجع مذكور� ،ص .708

 (24) J. Daniélou, « Les figures de l’Eucharistie », Bible et Liturgie, Cerf, Paris 1951,
p. 209-211.

( (  رج  J. Begrichيف  ،P.Beauchampمرجع مذكور� ،ص  ،9حا�شية .3
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للن�ص
الطريقة
وقعا ّ
النبي �أكثر ً
ّ
النبوية كما ورد في �سفر �أ�شعيا الثاني .كذلك يعطي غياب ّ
والنبي قريبان الواحد من الآخر
حيث � ّإن الجميع قادرون على ال�سماع .نجد � ّأن اهلل
ّ
الن�ص مو�ضوع في نهاية هذه
في �شبه و�ضع
عائلي .هذا ما يدفعنا �إلى الت�شديد على � ّأن ّ
ّ
حكميين في �آخر الر�سالة التي
وختما
إم�ضاء
المجموعة
ّ
النبوية ليكون من خالل تف�سيره � ً
ً
َّ
ي�أتي بها منذ البداية �شخ�ص مجهول اال�سم ("�صوت"lwq ،؛ �أ�ش  ،)3 :40غير �أ ّنها
دائما وفي كلّ مكان (رج �أ�ش 21 :40ي).
م�سموعة من الجميع ً

الرب الإله
نلحظ � ّأن هذه الأطعمة التي ّ
النبي ال تخدم الإن�سان فح�سب ،بل ّ
يقدمها ّ
المجلوين في �صهيون والتي �أعيد بنا�ؤها� ،س ُت�شبع كلّ
نف�سه� .أجلّ � ،إن الوليمة التي تنتظر
ّ
يقدمه الإن�سان وهو من تعب يديه.
ال�ضرورية .ي�شتري الإن�سان
حاجاتهم
الغذاء الذي ّ
ّ
َ
الرب فال �أحد
هذا الغذاء له ثمن زهيد وهو ي�شبع لوقت ق�صير ،بينما الغذاء الذي ّ
يقدمه ّ
دائما .يذكّ رنا ذلك بما قالته الحكمة
ي�ستطيع �شراءه لأ ّنه ّ
مجاني وال ثمن له ،وي�شبع ً
في ،وا�شبعوا من ثماري�( "...سي 19 :24ي).
ّ
المج�سدة" :تعالوا � ّ
إلي �أيها الراغبون َّ
ر�أينا كيف � ّأن الآيتين �2-1أ تظهران االختالف بين طريقتين في الغذاء ،بينما ت�شرح
ي�ستحق �أن يكون
المميز الذي
الآيتان 2ب 3-أ� بطريقة وا�ضحة هذا الفرق؛ فالغذاء
ّ
ّ
يتكون من "�سماع" اهلل .هكذا دعت الحكمة �إلى مائدتها" :تعالوا...
�صحيحا
غذاء
ً
ّ
تب�شرنا هذه
وا�شبعوا ...من �سمع لي فال يخزى�( "...سي  .)22-19 :24كذلكّ ،
المائدة بم�أدبة ملكوت اهلل التي �سيفتتحها الم�سيح ،وكما وردت في �سفر الر�ؤيا الذي
مجا ًنا...
ي�ستعيد عبارات �أ�شعيا الثاني نف�سها�" :إ ّني �س�أعطي العط�شان من ينبوع ماء الحياة ّ
ِ
مجا ًنا" (ر�ؤ 6 :21؛ ،)17 :22
من كان عط�شان فلي� ِأت ،ومن �شاء
فلي�ستق ماء الحياة ّ
أي�ضا بما قاله الم�سيح الحكمة نف�سها" :ال تعملوا للطعام الذي يفنى ،بل اعملوا للطعام
و� ً
أبدية" (يو  27 :6و.)35
الذي يبقى في�صير حياة � ّ

ّ
(النبي)
تطرق �إلى مو�ضوع الم�أدبة ،ما يلي" :ال يفكر ال�شاعر ّ
يقول ِل ِّيب ْن ْ�س ِكي ،بعد �أن ّ
بالجوع والعط�ش الما ّد َّيين ،وقد �أدرك ذلك �أحد الكتبة الذي زاد �آ �3أ�" :أميلوا �آذانكم
الدينية التي
إلي� ،إ�سمعوا فتحيا نفو�سكم"� .إ ّنه الجوع والعط�ش �إلى الخبرات
ّ
ّ
وهلموا � ّ
َ
نف�سه على م�سرح
المجلوون يحتاجون �إليها .دون ذكر ا�سمهُ ،يدخل
كان
ّ
ال�شاعر اهلل َ
ُ
ّ
والدينية
الروحية
مجا ًنا رمو ًزا �إلى الخيرات
"المرطبات"
الق�صيدة .تم ّثل هذه
َّ
المقدمة ّ
ّ
ّ
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التي تنع�ش نف�س ال�شعب� ،أكثر منها �إلى الخيرات الما ّد ّية"( (   .ندرك � ّأن المحا�صيل
هاما من الوليمة التي يدعو �إليها
الزراعية من القمح والحليب والنبيذ مع الماء ت�ؤ ّلف ً
جزءا ًّ
ّ
عادية للغاية� ،إ ّال �أ ّنها تجعلنا ّ
نفكر بطيبتها
هي
المنتجات
هذه
أن
�
من
وبالرغم
الرائي.
ّ
ّ
الروحية (رج �إر  .)12 :31كذلك هذا الطعام
والرفاهية
أهم ّيتها في فترة البحبوحة
و� ّ
ّ
ّ
يتقبلون
نتقبلها بالطاعة ،والذين ّ
هو كلمة اهلل التي علينا �أن "ن�سمعها ب�إ�صغاء"� ،أي �أن ّ
الرب بكلّ قواهم يظهرون مذعنين لكالمه ،وي�سيرون في �سبيله ،ويختارون "ما
دعوة ّ
الحقيقي ،ويتم ّتعون من مكا�سب العهد الجديد.
طيب" .هكذا يح�صلون على الخير
هو ّ
ّ

	)2العهد وداود

أ�سا�سية :يريد اهلل �أن يقود الب�شر ب�أجمعهم
� – 2أ:
ّ
يت�ضمن مفهوم العهد هذه الفكرة ال ّ
نحو حياة ال�شركة معه ،كما ّ
بحد ذاته.
يدل على عالقة وبالتالي ارتباط ،ولي�س على �شيء ّ
ن�ص �أ�ش  :5-1 :55المجيء،
الهامة التي نجدها في ّ
يتم تحديده من خالل تلك الأفعال ّ
ّ
الإ�صغاء وال�سماع ،و�إبرام العهد من خالل م�أدبة الطعام( (  � .أجل ،كما في البيبليا ك ّلها،
يت�ضمن
يتعدى ُب ْعد "الأنا – الأنت"� ،إذ
نرى � ّأن اهلل يبني عالقة بينه وبين �شعبه،
وحوارا ّ
ً
ّ
متجدد .علينا
الحقيقية في عالم
عن�صرا ثال ًثا يت�أ ّلف من الوعد و�شروط الوجود والحياة
ّ
ّ
ً
حر ّيته ميثاقه
أ� ّال نن�سى � ّأن العهد لي�س عالقة فح�سب ،بل �إّنه ّ
عطية �إذ � ّإن اهلل يمنح بكامل ّ
انية العهد في اختيار ال�شعب دون � ّأي ف�ضل من جانبهم:
ويفر�ض �شروطه .وتظهر ّ
مج ّ
الطيبة لترثها( "...تث :9
"� ...إعلم �أ ّنه ال لأجل ّبرك ُيعطيك ّ
الرب �إلهك هذه الأر�ض ّ
الوثنية" (،)~yyIGO
الخا�ص مختل ًفا عن تلك "ال�شعوب
� .)6سيكون هذا ال�شعب �شعبه
ّ
ّ
ويقومون بعبادته .مقابل ذلك ،ي�ضمن اهلل لهم عونه وحمايته وقد "حملهم على �أجنحة
الن�سور" (خر .)4 :19
العطية،
ويلح بالدعوة �إلى منح
"هلموا" ي�شير � ّأو اًل �إلى المجيء نحوهّ ،
� ّإن الذي ينادي ّ
ّ
َ
ال�شريكين.
جزءا من العهد الذي كان ُي َبرم بين
وبالتالي �إلى م�شاركته في الطعام الذي ي�ؤلّف ً
أبدي" ( آ� .)3
ن�ضيف �إلى ذلك � ّأن اهلل ي�ضع �ضمانة على هذا العهد –
العطية� ،إ ّنه عهد "� ّ
ّ
( (  رج �سبايكربوير ،مرجع مذكور� ،ص  ،358حا�شية .5
( (  مرجع مذكور� ،ص .49
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وترتكز هذه ال�ضمانة على ال�شخ�ص "الأمين" الذي يقترحها ،وبالتالي هذه هي العطي ّة
تت�ضمن هذه البنود في العهد "الخيرات ال�صادقة" والتي �أعطيت ب�أمانة� .أجل،
الرئي�سية.
ّ
ّ
ً
�شروطا و�شرائع ،بل
انية لأ ّنها ال ت�ضع
تت�ضمن كلمة (< )~ynI)m'a/Nكلّ ذلك .ونلحظ �أ ّنها ّ
ّ
مج ّ
تقبل هذه الهبة .وكما �أ�شرنا �آن ًفا ،وانطالقًا من اختيار
تتط ّلب المجيء والإ�صغاء وبالتالي ّ
أدبي في هذا المقطع ،تظهر هذه الدعوة منذ الف�صل  ،51حيث ي�ستعمل
هذا ال�شكل ال ّ
ف�ضة لهم"،
ال�شاعر الأفعال في �صيغة الأمر :
"هلموا � ّأيها العطا�ش جميعا" ،و"الذين ال ّ
ّ
للتجدد
وبالتالي �إلى ال�شعب المحتاج للتعزية؛ فالدعوة �إلى الم�شاركة في الحياة الوافرة
ّ
والمنفي ،ت�ؤلّف النقطة
والموجهة �إلى ال�شعب الجائع والفقير
يب�شر
المركزية( (  � .أجلّ ،
ّ
َّ
ّ
والمجلوين
هذا العهد الذي ال رجوع عنه ،بالرجاء الذي ي�ضعه في قلوب ال�ضعفاء
ّ
ويعزيهم� :إ ّنهم "ذوو الإرادة الح�سنة" الذين يبحثون عن الب ِّر .كما تجدر
ويحييهم
ّ
أبدي" ،وهذا ال
الإ�شارة �إلى � ّأن هذا العهد "الجديد" يختلف عن العهود
ال�سينائية لأ ّنه "� ّ
ّ
ينفي � ّأن الدعوة �إلى الطعام قد تكون مرتبطة ب�شعائر وليمة العهد (خر .)11 :24
 – 2ب  :يظهر داود بغتة مع عبارة "الخيرات التي وعد بها داود" والتي ّ
تدل على
نوهنا � ّأن هذه "الخيرات" �أو "الرحمة ال�صادقة"  )ds,x(,ت�صف لنا موق ًفا
"العهد" .لقد ّ
وم�ساعدا.
يعبر عن و�ضع ال�شخ�ص المرتبط بعهد مع �آخر ،يكون له �صديقًا ومخ ّل ً�صا
ً
ّ
الداودي بعد
الملكي
ذكر داود �أ ّننا ب�صدد �إحياء الحكم
ّ
ونقول مع ُبو�شان" :ال يعني ُ
ّ
نوعية هذا العهد المقطوع بين اهلل وداود"( (  .
الجالء ،بل �إ ّنه ي�ساعدنا على �أن ّ
نتفهم ّ
انية هذا االختيار
�أجل� ،إ ّنه عهد ّ
ي�شدد على اختيار �شخ�ص دون �سواه ،وبالتالي على ّ
مج ّ
بدون و�ضع � ّأي �شروط على المحافظة هذه العالقة :غير � ّأن انتهاك العهد ي�ؤ ّدي �إلى
العقاب من دون قطع العالقة (� 2صم 16-14 :7؛ مز )38-30 :89؛ فعهد �إبراهيم
أبدي"؛
أبدي") ،وعهد نوح (تك " :16 :9عهد � ّ
(تك 7 :17و13و" :19عهد � ّ
�أ�ش ،)10-9 :54 وعهد داود الآن ...هذه النماذج تلتقي بالرغم من بع�ض االختالفات
أي�ضا:
( (  رج "عهد" يف معجم الالهوت
الكتابي� ،ص573ي؛ رج � ً
ّ

M. Weinfeld, “berîth” in TDOT, vol II, op.cit., p. 253ss, ici 272.

( (  رج �سبايكربوير ،مرجع مذكور� ،ص .358
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انية مترابطة
أبدية
"النوعية"( (   .في هذه الفكرة من العهد حيث نجد
ّ
ّ
الجدة وال ّ
والمج ّ
ّ
انية هذه الوعود مع النبوءة الواردة في � 2صم .16-8 :7
ومتالزمة .ويرتبط مفهوم ّ
مج ّ
ويقول ِّب َّنا (�" :)Pennaإذا افتر�ضنا � ّأن هذا المقطع (�أ�ش  )5-1 :55قد �أُلِّف في �آخر
الروحي
الجالء ،ندرك المعنى
والم�سيحاني لنبوءة ناتان"( (  .
ّ
ّ

�سبق وقلنا � ّإن الخطاب
الحكمي هو مفتاح قراءة هذا المقطع ،غير � ّأن العهد
ّ
يبقى � ً
الت�شريعي الثاني
التقليدية التي وردت من خالل التعبير
آخذا �صورة الطريقة
ّ
ّ
متجدد.
(� .)deutéronomiqueأجل ،يتك ّلم �أ�شعيا الثاني عن عهد جديد وفي �شكل
ّ
عما �سيتابع
ي�أخذ
ً
�سيد العهد ،بعين االعتبار ما عمله ً
قديما قبل �أن يتك ّلم ّ
عموما يهوهّ ،
الحكمي
يتدخل ال�صوت
عمله
م�ستقبليا ،وهذا ما يظهر من خالل ذكر ا�سم داود .هنا ّ
ًّ
ّ
جوا مختل ًفا �آخر ،وهو الحا�ضر( (   .يبقى اهلل �أمي ًنا على عهده وال ينق�ضه ،ويبقى
ليخلق ًّ
مت�ضم ًنا الما�ضي والحا�ضر والم�ستقبل� .أجل ،يدوي �صوت
هذا العهد يظ ّلل الزمن ك ّله
ّ
حاجزا بينه وبين الذين يناديهم�" :إ ّنه
الرب الآن ك�شيء جديد ،ال ي�ستطيع �أحد �أن ي�ضع
ً
ّ
أدبي على � ّأن �أر�ض الميعاد مفتوحة اليوم ولي�س
قريب" (رج �آ ّ .)6
ي�شدد هذا العن�صر ال ّ
كما في عهد �سيناء .كذلك تبقى �أبواب بهو الوليمة مفتوحة "لجميع العطا�ش"؛ فارتباط
جو الفرح
اليوم و� ّ
أبدية العهد نجدها في مكانها ال�صحيح عند �أ�شعيا الثاني كما نجد ّ
يعم وليمة العر�س .تجدر الإ�شارة �إلى �أ ّنه ،بين فترة الما�ضي والم�ستقبلُ ،يجبر
الذي ّ
�ضروريا من
الرب" الذي يعطي ال�شريعة .يبقى �سماع ال�شريعة
العهد "�سماع �صوت
ّ
ًّ
خالل الوعود التي قام بها اهلل ل�شعبه.
ف�صاعدا �سي�أخذ �شعب �إ�سرائيل هذا الدور .هذا ما يذكّ رنا بما قاله مز 18
منذ الآن
ً
تنجيني //
المن�سوب �إلى داود حين �أنقذه اهلل من يد �شاول" :من مخا�صمات ال�شعب ّ
ور� ًأ�سا على الأمم تقيمني � //شعب لم �أعرفه يخدمني" (�آ  .)44وي�ستطيع ال�شعب �أن
ي ّتخذ هذا القول نف�سه مر ّد ًدا �أ�ش �5 :55أ .نلحظ الآن كيف � ّأن االمتيازات التي ح�صل
( (  مرجع مذكور� ،ص .8
( (  رج الكتاب املق ّد�س  -العهد القدمي ،دار الم�شرق� ،ص  ،81حا�شية .4
( (  مرجع مذكور� ،ص 548
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"الم�سيحاني" .كذلك،
النبي هذا الرجاء
عليها داود ّ
ّ
تحولت �إلى ال�شعب ،وقد زاد عليها ّ
ّ
و"قائدا"
"�شاهدا" (،)d[eî
محطة �أنظار ال�شعوب المنده�شة به ،في�صبح
�سيكون ال�شعب
ً
ً
آمرا" ( .)hWEßc;m.لقد تك ّلم �أ�شعيا عن تلك ال�شعوب التي ان�شغفت ب�إ�سرائيل
(" ،)dygInو� ً
نورا للأمم ليبلغ خال�صي �إلى �أقا�صي الأر�ض" (�أ�ش 6 :49؛ رج :45
الذي "�أ�صبح ً
 .)25 -20يقول فوييه" :يفهم البع�ض �أحيا ًناّ � ،أن يهوه في �أ�ش  ،4-3 :55هو الذي
ي�شدد في �آ  5-4على
يحكم العالم من خالل داود جديد (�آ  ،...)3غير � ّأن الم�ؤلّف ّ
"�شاهدا له بين ال�شعوب" ،كما �إ ّنه يريد الآن �أن
التاريخي ليجعل منه
� ّأن يهوه ا ّتخذ داود
ً
ّ
�سيا�سيا ،ولكن
الوثنية ( ،)yAGال لي�سطر عليها
�شاهدا له بين الأمم
يجعل ال�شعب المختار
ً
ّ
ًّ
الحقيقي"( (  .
ليقودها �إلى الدين
ّ

يت�ضمن الدعوة �إلى المجيء �إلى "المياه"� ،أي
تجدر الإ�شارة �إلى � ّأن هذا المقطع
ّ
إلي"� ،أي �إلى اهلل (�آ  .)3كذلك الدعوة �إلى ال�سماع "لي" (�آ 2
�إلى �أور�شليم (�آ � ،)1أو "� ّ
و .)3هذا يح ّثنا على التفكير � ّأن هذه الآيات تحتوي دعوة �إلى المجيء �إلى �أور�شليم
النبي ليقول
حيث ا�ستعاد ّ
الرب ملكه �أمام جميع الأمم (�أ�ش  .)10-7 :52وهنا يعود ّ
الرئي�سي الذي �أعاد هذه ال�شعوب �إلى �أور�شليم ،هي �أ ّنها اكت�شفت من خالل
� ّإن ال�سبب
ّ
الحقيقي ،ومن خالل هذه
تدخل الإله
عودة ال�شعب من المنفى ونهو�ضه من م�صائبهّ ،
ّ
أحد المقاطع
القدو�س .ي�صبح هذا المقطع
الم�أثرة،
النبوي بالتالي � َ
انعكا�سا "لمجد" اهلل ّ
ّ
ً
الرب كملك .ونلحظ من خالل هذا
تتطرق �إلى العودة �إلى �أور�شليم حيث �سيملك ّ
التي ّ
مقطعا جمي ً
ال م�ؤلّ ًفا
معا لت�ؤ ّلف
أدبية في التراث
ّ
ّ
ً
العبري تتداخل ً
الن�ص الق�صير � ّأن الفنون ال ّ
أبدي الجديد.
من �صراخ التاجر البائع ،ودعوة الحكمة ،وافتتاح العهد ال ّ

خاتمة
أبدي و�شروط
نبوية م�ضمون العهد الجديد وال ّ
يعر�ض ّ
ن�ص �أ�ش  5-1 :55بطريقة ّ
تحقيقه .كذلك ُي�سمعنا االنجيل ال�صرخة نف�سها� :إ ّنها ب�شارة الحياة للعطا�ش والمتعبين.
الهام هو �أن يقبل الإن�سان �أو يرف�ض
يقف ال�صمم
ً
حاجزا �أمام هذه الب�شارة ،غير � ّأن القرار ّ
الم�سيحانية .ويح ّقق الإنجيل بنوع كامل ح�ضور الذي يدعو
هذه الدعوة �إلى الوليمة
ّ
( (  مرجع مذكور� ،ص .708 -707
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وملمو�سا
قريبا وم�ألوفًا
مج�س ًدا �صوت الحكمة الغام�ض
ً
وي�صرخّ ،
والخفي ،الذي ي�صبح ً
ّ
يتعرفون
من خالل �شخ�ص ي�سوع� .أجل ،يفتح الم�سيح الباب
ً
وا�سعا �أمام جميع الذين ّ
ال�شخ�صية الأولى .غير
يتحولوا عن طريقهم
�إلى نغم �صوته ويريدون في الوقت نف�سه �أن ّ
ّ
� ّأن الم�سيح ي�ضع ً
أ�سا�سيا للدخول� ،أال وهو �أن ي�سمعوا ويدخلوا وال ي� ّؤجلوا موعد
�شرطا � ًّ
أبدي .وتعطينا حكمة اهلل عالمة وا�ضحة لذلك تتم ّثل بالجلو�س
الدخول في هذا العهد ال ّ
تت�ضمن الحقيقة الأخيرة لعالقتنا مع العالم الذي
�إلى الوليمة مع ي�سوع ،هذه الوليمة التي
ّ
حولنا ومع الآخرين ،وت�ؤكّ د على ح�ضوره في و�سطنا.
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أخ�ص الجزء
ُب�شرى الخال�ص ،خال�ص الم�ساكين ،تخترق كلّ كتاب �أ�شعيا ،وعلى ال ّ
(ي�ش ْع َي ُهو :يهوه ُيخ ِّل�ص) .من نبوءة �إلى نبوءة ،في غمرة �أوهام التاريخ ،ترت�سم
الثالث منه َ
�سرها �سوى القلوب المنفتحة
ر�ؤيا �إله الرحمة والغفران .م�سير ٌة مذهل ٌة ال تدخل في ِّ
الذهنية ،الفقيرة القلب.
َّ

كتاب �أ�شعيا كلَّه
� أ َّوالً � ،إ َّن بُ�شرى الخال�ص ال يحتكرها الف�صل  ،61بل هي تخترق َ
الب�شرى.
يهيئان لهذه ُ
�سنعطي عنها لمح ًة في مراجعه .الجزءان ال َّأول والثاني ِّ

تفوه بها �أ�شعيا في القرن الثامن،
�أ .الجزء ال َّأول (:)39-1
تتجمع النبوءات التي َّ
َّ
ٍ
إمبراطورية
حروب بين �أطماع ال
يتفجر فيه العنف من كلّ �صوب ،في
في قلب
ٍ
تاريخ َّ
َّ
أفرائيمي .في هذا الجزء
آرامي-ال
ال َّ
ّ
أ�شورية ومحاوالت المجابهة من التحالف ال ّ
الن�ص يطفح من قلب الأحداث الم�ؤلمة
تتناوب كلمات الدينونة ووعود الخال�ص .هذا ّ
برجا ٍء غير منتظر ،كما بالفرح وال�شكران .معه نت�ساءل" :يا حار�س ،ماذا بقي من الليل؟"
( ،)11 :21في�أتينا الوعد ب�أن نرى ال�صباح يتج َّلى ومعه نور الخال�ص وبهجته" .حجارة
بعمانوئيل (الف�صل ال�سابع) والم�ستقبل الموعود
الخال�ص" تبني هذا ّ
الن�ص :النبوءة َّ
�سيتجدد منه بيت داود.
�سر ّي
َّ
بالخال�ص للجميع ،المرتكز على "جذر" ِّ

ب	.الجزء الثاني ( )55-40يحمل تع ُّلق يهوه ب�إ�سرائيل �شعبه و�إغداقه عليه الوعود.
روحانية الخال�ص
هذا الق�سم يعود لأنبياء مجهولين قد يكونون من تالميذ �أ�شعيا وتابعوا
َّ
في قلب المنفى ،في القرن ال�ساد�س� .أَ َّول ٍ
ن�شيد لعبد اللهَّ (� )7-1 :42سيجمع �إ�سرائيل
والأُمم في الت�سبيح ليهوه ،ويبتدىء تاريخ جديد للخال�ص ( .)48-47ثالثة �أنا�شيد
جديدة لعبد اللهَّ (1 :49؛ 11-4 :50؛ ُ ،)12 :53-13 :52يدعى الأخير منها
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�سيتمجد بطريق ٍة
بخال�ص غير منتظر؛ فالعبد المت�ألِّم
ب�شر
ٍ
"العبد المت أ�لِّم" .جميعها ُت ِّ
َّ
يتبرر بالفداء،
عجيب ٍة غير متو َّقعة" :في جراحه ك ُّلنا ُ�شفينا"؛ فالخال�ص يطال العبد الذي َّ
أي�ضا ،تنال الفداء بعذابها" :ر ِّنمي يا �أور�شليم،
وي ِّبرر الذين كانوا �سبب �آالمه .و�أور�شليم � ً
ُ
قدو�س".
� َّأيتها العاقر التي ال ولد لها"" ،ال تخافي ،ل َّأن زوجك خالقك"" ،وفاديك ُّ
محبة اللهَّ الأمينة الفاعلة.
والخال�ص في نهاية هذا الق�سم يرتكز على َّ

توج ُب�شرى الخال�ص بانفتاح طريقٍ بعد الرجوع
ت .في الجزء الثالث (ُ )59-56ت َّ
الحقيقية (.)59-56
من المنفى ،يبتدىء وال ينتهي .الطريق الأُولى هي م�سيرة التوبة
َّ
أبدي وبهائه� .إ َّنها "مدينة يهوه" المتعالية بمجدها،
وكذلك ر�ؤيا بهاء �أور�شليم بنور اللهَّ ال ّ
تق�صدها الأُمم قوافل من كلّ �صوب ،ا�ستباقًا لتهافت المجو�س نحو بيت لحم الم�ستنيرة
الرب
"بقية باقية" من العائدين من المنفى ت�صرخ �إلى ّ
بميالد الم�سيح ( .)62-60وهناك َّ
ليعود بذاته ويخ ِّل�ص �شعبه الذي �سبق �أن غمره برحمته وعهده وخروجه من م�صر" :ليتك
ت�شق ال�سماوات وتنزل)19 :63( "...؛ فيهوه هو مو�سى الجديد بالن�سبة �إليهم ،وهم
ّ
ٍ
خروج جديد (.)64-63
بحاجة �إلى
ٍ
أر�ض جديدةٌ" حيث
هذا الخال�ص المطلوب هو والد ٌة جديدة:
"�سماوات جديد ٌة و� ٌ
ٌ
الرب".
�أور�شليم هي "الفرح" وال�سالم (�أ�ش " .)9-6 :11وكلّ ب�شرٍ يرى خال�ص
ّ
التفهم
و�صهيون
كحواء جديد ٍة تلد َذكَ ًرا ( .)7 :66هذه الوالدة �أَ�ضافت ً
مزيدا من ُّ
َّ
"عمانوئيل" في الف�صل ال�سابع .وبرجا ٍء كبيرٍ تجتمع
والو�ضوح على النبوءة
العجائبية َّ
َّ
الرب" ،وتتغ َّلب على ت�ش ُّتت بابل (" :)66-65هوذا
ال�شعوب في �إ�سرائيل "�أمام وجه ّ
الرب � ٍ
آت".
خال�ص ّ

ٍ
قرون وح َّتى �س َّتة قرون� .أق�سام
فكتاب �أ�شعيا الواحد ،قد دام ت�أليفه حوالى خم�سة
ٍ
ٍ
واحد ح�سب ترداد
بخيط
الكتاب اثنان �أو ثالثة ح�سب العلماء ،وهي متما�سكة ومرتبطة
أ�سا�سية �إعالن ُب�شرى الخال�ص على الجميع.
�أحداثها ورموزها و�أهدافها .ومن غاياتها ال َّ

كتابا � َّأ�س�سه �أ�شعيا
هذا الخال�ص ين�ساب بين ال�سطور من البداية ح َّتى النهاية ،ويعطينا ً
"من �أُر�سل؟" ،ف�أجاب" :ها �أنا لك
على خبرة دعوته (ف  )6و�سماعه �صوت ّ
الرب قائالًَ :
نموذجا لكلّ الدعوات في كتاب �أ�شعيا�" ،أمير الأنبياء".
ف�أَر�سلني" .هذه الدعوة �ستكون
ً
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تتوجه؟ وهل هي فاعل ٌة
َ
عالم تقوم الدعوة في ُ
"ب�شرى الخال�ص" (ف )61؟ و�إلى َمن َّ
فينا ح َّتى الآن؟

والمهمة الملقاة على عاتقها
ثانيًا" ،بُ�شرى الخال�ص" (ف  ،)61والدعوة �إليها،
َّ

فما هي ُبنية هذه الدعوة وعالقتها بباقي الدعوات في هذا ال�سفر وفي لوقا  4الذي
الن�ص بالن�سبة �إلى �شعب اللهَّ و�إلينا اليوم؟
بنوع
هو �صداها ٍ
مهمة هذا ّ
ّ
خا�ص؟ وما هي َّ

ن�شيد يتع َّلق
يتو�سط الف�صل  61المجموعة  62-60من الق�سم الثالث من �أ�شعيا� .إ َّنه
ٌ
َّ
المر�سل لب�شرى الخال�ص.
ب�سيرة الم�شيح المم�سوح
الذاتية ،يك�شف بها عن وجه ُ
َّ

ٌ
النبي يتك َّلم بكلمات اللهَّ  ،وهو دون ٍّ
روحانيته وتراثه ،وقد
تلميذ لأ�شعيا في
�شك
َّ
هذا ّ
ون�سقها بعد العودة من المنفى ،وذلك بغية زيادة وثوق ال�شعب ب�أمانة
جمع معلوماته َّ
اللهَّ  ،وتجديد الإيمان بالعهد معه.

الرب) ،المم�سوح بالروح القد�س
"النبي" (م�شيح
الن�ص :ف  61دعوة
 .1بنية ّ
ّ
ّ
ب�شر الم�ساكين.
ُلي ِّ

ويعلن عن الخال�ص
يمكننا اكت�شاف �أربع ُبنى متداخلة فيهاَّ � .إن الم�شيح يح�ضر بذاته ُ
ن�شيدين لأور�شليم الجديدة
الن�ص هو في و�سط
َ
(� .)3-1إ َّنه ر�سوله ومح ِّققه .هذا ّ
الثالثية هي من ت�أليف
ظن � َّأن هذه المجموعة
الممجدة بعد خرابها (ُ .)62-60
َّ
وي ّ
َّ
ٍ
كاتب واحد.

الو�سطي ( )61في هذه المجموعة هو قلب الق�سم الثالث من �سفر
الن�ص
�أ .هذا ّ
ّ
�أ�شعيا ك ِّله .وهو ي�ؤلِّف ر�أ�س الهرم حيث تتنا�سق حوله الف�صول اثنين اثنين ،ب�صور ٍة
جو جديد ،ولهج ٍة
محوري ٍة ُتعيد مقاطع �سابقة من
َّ
َ
الجزءين ال َّأو َلين ،وت�شرحها في ٍّ
وفرح
متجددة ،حيث يبتدئ الكتاب وينتهي بالخال�ص الموعود كخليق ٍة جديدة،
ِّ
ٍ
الرب (.)66-65
ٍ
عزيه �أُ ُّمه �أُ ِّ
"كمن ُت ِّ
عزيكم �أنا" ،يقول ّ
و�سالم وتعزيةَ :
ب .هذه التركيبة المحوريَّة نجدها في ف  61ذاته الذي يمكن �أن يُق�سم �إلى ثالثة �أق�سام:
الرب" والإعالن والتعزية ( آ� .)3-1
 -الق�سم ال َّأول :ر�سالة "م�شيح ّ
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 الق�سم الثاني :م�ضمون ب�شرى الخال�ص (� :)11-4إعادة البناء (�آ  ،)4قيام الغرباءب�سد حاجات �إ�سرائيل الما ِّدية بعد �أن �أ�صبح �شعب اللهَّ
وتدخل
مغمورا بالمجد (،)7-5
َّ
ّ
َّ
ً
النبي با�سم
أبديا (َّ � .)9-8أما الآيتان  11-10فهما
اللهَّ ُليقيم مع �شعبه ً
عهدا � ًّ
ٌ
�شكر يرفعها ّ
ج�سد ب�صهيون.
ال�شعب ُ
الم َّ
 -الق�سم الثالث؟؟؟؟؟

هذه الق�صيدة �صدى لأنا�شيد العبد المت أ�لِّم (رج 7 ،1 :42؛  ،)9 :49وكذلك
 11-4 :50حيث ُيك ِّلم العبد نف�سه كما في باقي الدعوات.

ج� .أق�سام هذه الدعوة الق�صيدة وم�ضمونها

"م َ�سحني و�أَر�سلني" .ويبد�أ وينتهي بكلمة "الروح":
الق�سم ال َّأول ُيخت�صر بكلم َتينَ :
علي ،...روح الإعياء" (.)3-1
"روح ّ
الرب ّ

الرب)�" ،أر�سلني لأُب�شر الفقراء ،ولأُجبر
النبي (م�شيح
الق�سم الثاني ي�صف
ّ
ّ
مهام ّ
الرب ،ويوم
منك�سري القلوب،ولأُنادي ب�إفراج عن
الم�سبيين ،لأُعلن �سنة ً
ّ
ر�ضى عند ّ
ِّ
ُ
يو�سع الكاتب قائمته
ٍ
انتقام لإلهنا ،لأُ ِّ
ثم ِّ
فرج نائحي �صهيون"َّ .
عزي جميع النائحين ،لأ ِّ
ثالثية ت�صف الخال�ص بعد المحنة.
في تركيبة َّ

" َ
وح َّلة الت�سبيح بدل روح
لأمنحهم التاج بدل الرماد ،وزيت الفرح بدل النوحُ ،
يتمجد بها" .هذا هو اال�سم الجديد
أغرا�سا للرب َّ
البر ،و� ً
الإعياء ،فيدعون �أ�شجار �سنديان ّ
ُ
عطي لهم.
الذي �أ َ

المركزي:
الرب
ّ
والجزء الأخير من الق�سم الثاني يدخل ثالث موجات حول كالم ّ
الرب" بين "هم" و"�أنتم".
"لأ ِّني �أنا ّ

بقوة الروح القد�س" ،عندما
 .2بنية تبنِّي هذا ّ
الن�ص من قبل ي�سوع ،وهو "ممتلئ َّ
"جاء �إلى النا�صرة حيث ن�ش�أ" (لو  .)21-14 :9ويمكننا �أن ن�سردها بكاملها كتركيب ٍة
التطور فيها من حيث "ب�شرى
ن�ص �أ�شعيا (ف  ،)61ونلم�س ما
محوري ٍة ونقابلها مع ّ
َّ
ُّ
الخال�ص".
ال�سفر فوجد المكان
النبي �أ�شعيا ،ففتح
"دخل المجمع وقام ليقر�أُ ،
َ
فدفع �إليه �سفر ّ
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أ�سورين
ب�شر الفقراء ،و�أَر�سلني لأُعلن للم�
علي لأ َّنه َم َ�سحني لأُ ِّ
المكتوب فيه’ :روح ِّ
َ
الرب َّ
ُ
الحر َّية للمظلومين ،و�أُعلن
الحر َّيةُ ،
وللعميان عودة الب�صر �إليهم (مركز الثقل) ،و�أعطي ِّ
ِّ
فر ،ف�أَعا َده �إلى الخادم وجل�س.
ال�س
طوى
ثم
‘،
ب
الر
عند
ى
ر�ض
�س َنة ً
َّ ّ
َّ
ِّ َ

�أهل المجمع كانت عيونهم كُ ِّلهم �شاخ�ص ًة �إليه ،ف�أخذ يقول" :اليوم َت َّمت هذه
الكلمات التي تلوتها على م�سامعكم"".
الحر َّية،
الجديد في ّ
ن�ص لوقا� :إعادة الحياة �إلى النبوءة بل�سان ي�سوع ،وت�شديده على ِّ
انتقام لإلهنا" في �أ�شعيا.
أخ�ص عودة الب�صر للعميان ،و�إهماله "يوم
ٍ
وعلى ال ّ
الن�ص ،وتطبيقه على حياة ي�سوع ور�سالته ،ر�سالة
أهم من كلّ ذلك ت�أوينه لهذا ّ
وال ّ
الرب.
الخال�ص" :اليوم َت َّمت هذه الكلمات التي تلوتها على م�سامعكم" ،يقول ّ

متكررة
 .3دعوات ت�أ�سي�سيَّة ومقاربات لغويَّة ِّ

ثم
أ�سي�سية ( )8-1 :6هي ال�شرارة .منها انطلق �سفر �أ�شعيا وفُتح الكنزَّ .
دعوة �أ�شعيا الت� َّ
الرب ف ،61
تتكرر الدعوات بين �أنا�شيد عبد يهوه (ف  )55-40وبين دعوة م�شيح ّ
َّ
َ
ثم �أعلن عن تمامه في �شخ�صه.
المقطع
ي�سوع
�
أ
قر
أن
�
بعد
4
لوقا
في
ا�ست�ساغته
م
ث
ومن
َّ
َّ

لمهمة المر�سل .وهي تكرار الالم في
اللغوية
وبين هذه الدعوات تقارب بال�صيغة
َّ
َّ
ب�شر"� ،أي
مهامه .يقول م�شيح
مهمة من
الرب� :أر�سلني "لأُ َّ
ّ
ّ
بدء كلّ م�صدرٍ ي�شير �إلى َّ
الرب"" ،لتعزية
الحر َّية"" ،لإعالن �سنة ّ
لحمل �أخبار َّ
�سار ٍة هي ُب�شرى الإنجيل" ،لإعالن َّ
الرب في البداية
المهمات تجد �إثبا ًتا لها في ذكر
النائحين"" ،لأمنحهم ،...وهذه
ّ
َّ
والنهاية" (.)11 ،1 :61

مهمة الر�سول في الزمان والمكان
ثالثًا ،واقع َّ

المحر ُر
مجد �صهيون العتيدة .وفي �أوائل �آيات ف  61يك�شف
ي�صف الف�صل َ 60
ِّ
كرر �أكثر
عن ذاته وعن غنى الخال�ص الذي يحمله؛ َ
فمن هو هذا الر�سول المخ ِّل�ص؟ ُي ِّ
النبي الكاتب .ولكن هناك افترا�ض � َآخر �أ َّنه �صورة م�سبقة عن الم�سيح،
ِّ
المف�سرين �أ َّنه هو ّ
ف�سره ي�سوع في مجمع النا�صرة (لو  ،)4ل َّأن الذي يعلن عن ذاته ،يقول البع�ض،
كما َّ
إنجيلي» الذي يحمل ب�شرى الخال�ص بل هو المخ ِّل�ص بالذات (�آ  .)3هو
لي�س فقط «ال
ّ
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الذي يح ِّقق م�ستقب ً
إلهي ،كما و�صفه
ال ل�صهيون كما وعد في الف�صل ال�سابق.
َ
فالمر�سل ال ّ
مهام� :إ َّنه لي�س
الف�صالن  42و  ،53قد امتلأ من الروح القد�س .و ُت�شير م�سح ُت ُه �إلى ثالث ّ
فقط ً
الرب.
ملكا وكاه ًنا ،بل هو � ً
نبي وم�شيح ّ
أي�ضا ّ

�أ .والب�شرى هي �إنجيل ي�سوع في العهد الجديد الذي كرز به طيلة حياته ،ور�سالته
أخ�ص
أخ�ص �إلى الم�ساكين الذين في خزيهم واكتئابهم ،والذين على ال ّ
تتوجه على ال ّ
َّ
الرب ،وينتظرون خال�صه.
يفتقرون �إلى ّ

طق�س
بالحر َّية في �إعالن �سنة الر�ضى� ،أي اليوبيل ،وهو
وهذا الخال�ص ُيخت�صر
ٌ
ِّ
تقليدي في �إ�سرائيل فر�ضته ال�شريعة في �سفر الخروج ،وتثنية اال�شتراع ،والالَّويِّين .وقد
ٌّ
الحر َّية (� .)47-46إ َّنه عهد نعمة ووعود في الف�ص َلين  61و،62
دعاه
ّ
النبي �سنة ِّ
حزقيال ّ
ٍ
ٍ
وتجديد للتحرير من
انطالق
يليه يوم نقم ٍة ودينونة (ف  .)63واليوبيل انعتاقٌ وفر�صة
الظلم والبلوغ �إلى الم�ساواة والإخاء.
عدة :فرح العيد (التاج) بدل االكتئاب والحداد
�صورها رموز َّ
ُ
وب�شرى الخال�ص ُت ِّ
المدعو �إلى وليمة (مز 5 :23؛
(الرماد) ،والعطر (زيت الفرح) الذي كان ُيدهن به ر�أ�س
ّ
8 :45؛ لو  .)16 :7بدل فقدان الأمل (النوح) ،ولبا�س الفرح والن�شوة والإن�شاد
(ح َّلة الت�سبيح) بدل االنحطاط وال�سويداء (الإعياء) وتغيير اال�سم :فالمختارون ي�شبهون
يتجدد ( .)13 :6وهم
مقد�س ( ،)21 :60و "جذر" َّ
البر والقدا�سة لأ َّنهم زرع َّ
�سنديانة ّ
مجدون اللهَّ الذي غر�سهم (4-3 :34؛ .)21 :60
ُي ِّ

الرب ()9-4 :61
ب .تحقيق وعود المم�سوح من ّ

الوثنيون
يبتدئ تحقيق هذه الوعود بعد الرجوع من المنفى (3 :54؛ .)12 :58
ُّ
كهنوتي ًة بين الأُمم
إ�سرائيليين في عمل الترميم ،في�صبح �شعب اللهَّ عائل ًة
�سي�ساعدون ال
ِّ
َّ
انقالب على
وكرامين .والم�ستقبل الموعود هو
المرتدة �أو الخادمة كرعا ٍة
َّ
ٌ
وحراث َّ
َّ
مكرم ،بينما الأُمم م�ستعبدة .ي�أكل غنى الأُمم ويفتخر بمجده.
الو�ضع
الحالي� :إ�سرائيل َّ
ّ
يرث في �أر�ضه ميرا ًثا م�ضاع ًفا ب�إعادة ما خ�سره عند النفي و�إ�ضافة غنى الأُمم .هذه الأُمم
تعطي جزي ًة للمالكين �أو هب ًة بمثابة العطاء للكهنة .وهذا الفرح بالغنى الم�ضاعف يرافق
الرب (.)10 :35
العائدين من المنفى الذين فداهم ّ
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أهم ٍ
الن�ص م�ؤكِّ ًدا على �صدق وعوده:
يثبته ُّ
الرب بذاته عندما يظهر في و�سط ّ
و� ُّ
وعد ِّ
ّ ُ
ميز الدينونة للظلم الذي لحق بال�شعب وبين المكاف�أة
محب
الرب
"لأ ِّني �أنا ّ
ّ
الحق"� ،أ ِّ
بالمحبة والرحمة التي
فالرب َي ِعد
الحق وميزانه،
للمظلومين .ولكن� ،أبعد و�أعمق من
ّ
ّ
َّ
جدد وعده وعهده لهم منذ البداية
تفوق
الحق ب�أ�ضعاف� .إ َّنه ُيعاهد �شعبه ً
أبدياُ .ي ِّ
ّ
عهدا � ًّ
ذريته (�أ�ش .)23 :65
(تك  ،)3-2 :11لأ َّنهم من الذين باركهم مع َّ

المفتدى يُعبِّر عن �شكرانه للخال�ص الم� ؤ َّكد
ت .هذا ال�شعب ُ

الم ْف َت َدون ال�شكران والت�سبيح كما العذراء مريم في ن�شيدهاُ " :ت ِّ
عظم نف�سي
ُي ِّ
قدم ُ
الرب
الرب ،وتبتهج نف�سي باللهَّ مخ ِّل�صي" (لو )47-46 :1؛ فالخال�ص والب ِّر هما عطاء ّ
ّ
الرب" (.)17 :54
الرب ،و ِب ُّرهم م ِّني ،يقول ّ
اني ل�شعبه" .هذا ميراث عبيد ّ
الحب ّي َّ
ّ
المج ّ
ويتزين كما بثياب عيد .هذا ال�شعب �أ�شبه "بالجمهور الكبير" في
بهما يلتحف ال�شعب
َّ
ٍ
بي�ضا،
ر�ؤيا يوح َّنا ،الذين هم "من كلّ �أُ َّم ٍة وقبيل ٍة
ثيابا ً
و�شعب ول�سان" ،وهم "يلب�سون ً
ويحملون ب�أيديهم �أغ�صان النخل" ،لأ َّنهم �شهداء قد انت�صروا على الموت�" .إ َّنهم غ�سلوا
الح َمل" (ر�ؤ � .)14 ،9 :7إ َّنهم "يلب�سون ثياب العر�س"
ثيابهم وجعلوها بي�ضاء بدم َ
(مت .)11 :22
في هذا ال�شكران والت�سبيح ،العر�س قائم على الدوام؛ "فالعري�س" يلب�س التاج ِ
"كع�صابة
اما
غار" �أو "�إكليل العر�س" ،الذي كان يلب�سه وقت االحتفال بالعر�س ،وهو كان يدوم � َّأي ً
ُ
عطي ْت �أن تلب�س الك َّتان الأبي�ض النا�صع ،والك َّتان
(ت�ش " .)11 :3والعرو�س" َّ
تزينت "و�أ َ
القدي�سين ال�صالحة" (ر�ؤ .)8 :19
هو �أعمال ِّ
فللروح والعرو�س� ،أُعطيت الكلمة ،في ختام ر�ؤيا يوح َّنا ،بعد �أن �أُغلق الكتاب:
الرب (ر�ؤ  .)18 :22في العر�س القائم،
"و�أُنذر كلّ َمن يزيد �أو يحذف منه �شي ًئا" ،يقول ّ
َ
الرب رهن قولهما .به
"تعال" ،ومجيء
مافتئ الروح والعرو�س يقوالن دون هوادة:
ّ
يكتمل �إنجيل الخال�ص.
الرب" ،ف�أَينعت بخ�صب نباتها ومزروعاتها كالأر�ض
هذه الكلمة غَ ر�سها من
"ال�سيد ّ
ِّ
"ينبت الب ِّر" والنبت ،ح�سب �أ�شعيا ،هو �أ�شبه
ال�سيد
ال�سخية بعطائها .كذلك
ّ
الرب ُ
ِّ
َّ
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عدة (2 :4؛ 13 :6؛  .)1 :11وفي
بالملك
مرات َّ
النبي َّ
الم�شيحي .هذا ما ر َّدده ّ
ّ
البار"
لقبا
م�شيحيا .وكذلك "ثمرة الأر�ض" ،فهي "ال َنبت ّ
زك  8 :3ت�صبح كلمة " َنبت" ً
ًّ
(�إر .)5 :22
نمو ال�شعب الجديد
ون�شيد ال�شكران والت�سبيح ،في هذه الآية الأخيرة ،يلمح � ً
أي�ضا �إلى ّ
أهم.
النمو
بالإيمان والعدل كما تنمو النبتة في الأر�ض الخ�صبة .وهذا
ّ
الروحي هو ال ّ
ّ
الرب له ورحمته تجاه
ت�سمع �أنا�شيده ال�شعوب البعيدة ،و ُت�شيد ب�أمانة هذا ال�شعب
وحب ّ
ّ
داعيا � َّإياهم
�أخطائه .هذه الب�شرى
ال�سارة التي اختبرها م�شيح ّ
َّ
الرب ،فنقلها �إلى تالميذه ً
الرب .هذا العر�س وحده
�إلى الثقة والرجاء والفرح والثبات في ٍ
عر�س ٍ
دائم في العالقة مع ّ
المقد�س دون هوادة.
وينميها" :كالنبت" و"الفرخ"
َّ
غير الحياة والمحيطُ ،
ُي ِّ

ختامًا ،ماذا يمكننا �أن ن�ستخل�ص من هذا الت�أمُّل ليومنا ولغدنا؟

اال�ستنتاجات كثيرة نخت�صرها ببع�ض اللمحات ال�سريعة.

الرب هي دعوتنا بم�سح الروح والإر�سال �إلى َمن هم بحاج ٍة �إلى
� َّإن دعوة م�شيح ّ
مج�سمة .ولكن ،هذه
إنجيلية
ال�شفاء
َّ
والحر َّية والتعزية والفرح .هذه هي التطويبات ال َّ
ِّ
الر�سولية،
الرب وتدفعنا للخدمة
حولنا في عالق ٍة حميم ٍة مع ّ
التطويبات تنمو فينا � َّأوالًُ ،ت ِّ
َّ
المحبة" :طوبى للجياع والعطا�ش �إلى الب ِّر" (مت .)6 :5
خدمة
َّ

قراءة الف�صل  61من �سفر �أ�شعيا هي كمنار ٍة تقود �إلى طريقٍ ال تزال �أمامنا .كلماته
أخ�ص في �شرقنا
تتوجه �إلى �إن�سان ع�صرنا الغارق في انق�ساماته و�صراعاته ،على ال ّ
النبوية َّ
َّ
ٍ
ولكن
حقيقية.
روحية
و�سيا�سية بل
اجتماعية
نمر في �أزمة لي�ست فقط
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
الأو�سط؛ فنحن ّ
ِّ
لتخطيها بنعمة الروح
وجماعيا �أن ن�سعى
فرديا
الأزمة مفترق ( ،)Krisisيتو َّقف علينا ًّ
ًّ
يتحول �إلى
فالنبي �أ�شعيا ي�صف لنا ظالمة �شعب في المنفى وظلمه� .إ َّنه
وفعاليته؛
القد�س
َّ
َّ
ّ
ٍ
وهب
ال�سيد ّ
الرب" :تعال � ُّأيها الروح ،من الرياح الأربع ّ
واد ملي ٍء بالعظام الياب�سة" :فقال ِّ
جديد بفعل
�شعب
في ه�ؤالء الموتى فيحيون" (حز )37؛ فمن هذه الأعماق �سيقوم
ٌ
ٌ
المهم �أن ن�ضع يدنا بيد ال َآخرين،
ق�صتنا؟
الق�صة َّ
الإيمان والرجاء وال�سعي� .ألي�ست هذه َّ
ّ
فنحول "الرماد" �إلى "تاج" .هذا ما تدعونا �إليه الآيتان  3و ،4فلنا في بلد "الر�سالة" ٌّ
حظ
ِّ
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جديدا (تك )19 :2
ا�سما
ً
م�سكوني خارق العادة ،تنبعث منه خليق ٌة جديد ٌة تعطينا ً
ٌّ
ٍ
عظيما؛ فما لنا
نورا
البر .عندئذ "يرى ال�سالكون في الظالم ً
ً
وت�ستعيد مكانها ،في ج َّنة ّ
ت�شق ال�سماوات وتنزل!"؛ ومع "الروح والعرو�س" في
النبي" :ليتك ّ
�إ َّال �أن ُنر ِّدد مع �أ�شعيا ّ
َ
الرب ي�سوع" (ر�ؤ .)20 :22
الر�ؤيا ،ن�صرخ:
"تعال � ُّأيها ّ
العهدين القديم والجديد� .إ َّنها من "اليوم"،
جامعا بين
ب�شر ب�سنة الر�ضى
الم�سيح َّ
َ
ً
و�سعي
تتوجه �إلى "الم�ساكين" والفقراء،
�سارة
َّ
وكلَّ يوم ،كلم ٌة وعمل� .إ َّنها ُب�شرى َّ
ٌ
ٍ
لتحرير كلّ
�سعي �إلى
ٍ
مظلوم و�أ�سير ،وتوقٌ بالتالي �إلى حياة جديدة .و�سنة الر�ضى هي ٌ
والجهال ،و�إعتاقٌ للم�سجونين� .سنة الر�ضى � ٌ
أهل لأن ن�صارع من �أجل
فتح عيون العميان
َّ
ألي�س هذا هو كالم
�إحاللها؛ فهذا ال�صراع كما تب َّناه ي�سوع هو م�سيرة � ٍ
أفراح متتاليةَ �" :
النعمة الخارج من فمه؟" (لو .)22 :4
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المقدمة
ّ
للن�ص �أ�ش � 5-1 :62إيجاد ال�سبل المنا�سبة ال�ستخراج
�سنحاول من خالل درا�ستنا ّ
التوجه �إلى �شعب �شعر
المعاني الالهوتيّة التي ا�ستعان بها النبي �أ�شعيا الثالث من �أجل
ّ
ّ
نف�سه مترو ًكا من اهلل خالل فترة من الفترات التي �أوهم نف�سه فيها ب�أنّه نال الخال�ص
وا�سترجع مكانته بالن�سبة هلل و�إلى الأمم المحيطة به.
يت�ضمن النقاط التاليّة-1 :الإطار التاريخي الذي كتب
�أ ّما الت�صميم الذي �سنتّبعه فهو
ّ
ّ
-2الن�ص في �سياقه الأدبي
مر فيها الكتاب لي�صبح ثالثة �أجزاء،
ّ
فيه �أ�شعيا والمراحل التي ّ
ّ
الن�ص،
والالهوتي،
الن�ص وتحديده� -5 ،شرح ّ
-3الن�ص في �إطاره القريب-4 ،تق�سيم ّ
ّ
ّ
الخاتمة.

التاريخي
الإطار
ّ

يلخ�ص ا�سم �أ�شعيا وحده محتويات
الرب يخلّ�صّ .
ا�سم �أ�شعيا في اللغة العبريّة يعني ّ
دائما عن
المعطى من اهلل ال يُعبّر ً
الكتاب ،لذلك فهو بمثابة عنوان له .وبما �أ ّن الخال�ص ُ
دائما مثيرة للده�شة.
ُمحتوى رغبات الب�شر ،لذلك فر�سالة هذا الكتاب هي ً

ويتم تنظيم الف�صول الـ  66في ثالثة �أق�سام رئي�سيّة ،الموافقة لثالث فترات مختلفة
ّ
من تاريخ �شعب اهلل.
الجزء الأ ّول (ف  )39-1ي�شير �إلى النا�س و�أحداث ال�سنوات  700-740ق .م.
ومتحدثًا با�سم اهلل في �أور�شليم في فترة خطيرة ومليئة بالتوتّر
�أ�صبح �أ�شعيا حامل الكلمة
ّ
التام ،بينما في ال�شمال
ال إ
قوة عظمى في الجنوب ،تعاني من ا�ضمحالل ّ
قليمي :م�صر ّ
ّ
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تهدد بوجودها على نحو متزايد.
القوى الآ ّ�شوريّة �أ�صبحت ّ
�سنة  734ق .م ،كان يملك �آحاز على �أور�شليم ،وكانت ممالك �سوريا و�إفرائيم
وري،
�ضد يهوذا لإجباره على االن�ضمام �إليهم ّ
(�شمال �إ�سرائيل) تت�آمر ّ
�ضد التهديد الآ ّ�ش ّ
فكانت الحرب ال�سوريّة-الإفرائيميّة.
 :721-722نهاية المملكة ال�شماليّة ،وعا�صمتها ال�سامرة ت�ؤخذ من قبل الآ�شوريّين
ّ
ال�سكان.
تم ترحيل
في حين ّ
 :701في عهد حزقيّا حا�صر الآ�شوريّون �أور�شليم و�شرذموا مملكة يهوذا.
دائما ر�سالة
خالل هذه الفترة يظهر �أ�شعيا كبطل ال هوادة فيه من قبل اهلل ،الذي هو ً
�ضد التيّار الجارف.
ّ
الجزء الثاني (ف  )55-40هو كتاب الموا�ساة لإ�سرائيل الذي ُكتب في �سياقٍ
كقوة مهيمنة في المنطقة،
تاريخي مختلف ،والذي فيه ّ
حل البابليّون ،محل الآ�شوريّين ّ
ّ
ّ
ورحلوا �سكانها .ولقد ت�ساءل المنفيّون بعد
�إذ احتلّوا �أور�شليم في �سنة  587ق .مّ .
انت�صارا
المقد�سة؟ هل كان هذا
ذلك قائلين :كيف يمكن �أن يكون ذلك الخراب للمدينة
ّ
ً
للآلهة البابليّة على �إله �إ�سرائيل؟
الجزء الثالث (ف  )66-56ي�شير �إلى فترة ما بعد العودة من المنفى .في �سنة 538
مر�سوما ي�سمح للمنفيّين بالعودة �إلى بالدهم و�إعادة
ق .م ،.وقّع الملك الفار�سي قور�ش
ً
ّ
بناء الهيكل .عند الو�صول� ،سوف يجد المنفيّون ،الذين اختاروا طريق العودة� ،أنف�سهم
تم اال�ستيالء عليها من قبل �أولئك الذين بقوا
�أمام حياة بائ�سة و�صعبة في مدينة ّ
مدمرةّ ،
الماديّة
فيها ولم يُ�سبوا؛ لقد انخف�ض عدد النا�س الم�ؤمنين �إلى الال�شيء تقريبًا ،وحالتهم
ّ
القوي،
م�ستقرة ،والعدالة االجتماعيّة مفقودة ،وانت�شر الظلم وروح الهيمنة من قبل
غير
ّ
ّ
و�أحيوا الممار�سات الوثنيّة ،وما �إلى ذلك� .أ ّما النبي فقد �أعلن نف�سه في هذه المرحلة،
ّ
ب�شر الفقراء ورعاية ،" ...من �أجل
الرب �أر�سلني لأ ّ
الرب" ،روح ّ
كمر�سل من قبل روح ّ
َ
تعزية العائدين وخلق الرجاء فيهم ودفعهم �إلى ال�صالة (ف .)61
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هميّة فهي لي�ست الجزء الوحيد الذي
مهما كانت الف�صول  66-40في غاية الأ ّ
ُكتب بعد وقت �أ�شعيا� .إذا ما نظرنا عن كثب �إلى كتاب �أ�شعيا ،ف�إنّنا نجد �أ ّن الف�صول
للن�ص التاريخي الموجود
مهمة،
ّ
 ،39-36هي تكرار ،بالرغم من وجود اختالفات ّ
ّ
في كتاب الملوك ( 2مل  .)19 :20 - 13 :18والف�صول  35-34تحمل في طيّاتها
خيرا ،هناك مجموعة تت�ألّف
�أ ً
خبارا عن المنفى ،لذلك فهي تتقارب من �أ�شعيا الثاني .و�أ ً
جدا
من الف�صول  ،27-24المعروفة با�سم "الف�صول النهيويّة عند �أ�شعيا "،وهي بعيدة ًّ
خيرا ،وحتّى �ضمن الن�صو�ص
عن عقلية النا�س الذين عا�شوا في القرن الثامن قبل الميالد� .أ ً
العائدة �إلى النبي نف�سه (12-1؛ 23-13؛  ،)33-28ف�إنّنا نجد فيها العديد من الأمور
ّ
المف�سرين.
يقول
كما
لوجوده،
حقة
ال
ال
القرون
التي تعود �إلى
ّ
ّ

والالهوتي
دبي
ّ
ّ
-2الن�ص في �سياقه ال أ ّ
النهيوي (القرن الخام�س)
الترميم ال�صعب ووالدة الفكر
ّ

تمت كتابة الجزء الثالث من �أ�شعيا في �أور�شليم .ال�سياق التاريخي له يختلف عن
ّ
ّ
�أ�شعيا الثاني ،بحيث �أ ّن المنفيّين ينا�ضلون من �أجل بناء �أور�شليم وا�ستعادة مجدها،
تتر�سخ النبوءة ،وهذا ما
وي�شعرون ب�أنّهم يعانون من تجربة فا�شلة .وفي هذا ال�سياقّ ،
�سي� ؤ ّدي �إلى تغيير في الأمل والرجاء عند الم�سبيّين اللذين �أعرب عنهما �أ�شعيا الثالث في
الكتيّب الثالث.

مرة
المهم تحديد الجزء الثالث من الكتاب في �سياقه
من
ّ
التاريخي ،الذي هوّ ،
ّ
بعيدا عنّا،...
�أخرى ،م�ؤلم..." :نحن ننتظر الحكم ،وال �شيء! ...الخال�ص ال يزال ً
�ضدنا ...ونحن نعترف بخطايانا�( "...أ�ش .)9-8 :59
ت�أوه فقط ...خطايانا ت�شهد ّ

� 1-2سياق النبوءة
يتمم تحديد حالته �أو
واحدة من ال�صعوبات في تف�سير الكتاب هو �أ ّن الم�ؤلّف لم ّ
دعوته ،كما فعل الأنبياء الذين �سبقوه (�إرميا ،هو�شع ،وحتّى �أ�شعيا ونف�سه) � .إ ّن خبر دعوته
الرب علي"...
يظهر في �أ�ش  61الذي
ّ
يتحدث عن الر�سالة التي وردت من اهلل" :روح ّ
(�أ�ش .)5-1 :61يظهر �سياق النبوءة في هذه الآيات� ،إذ ينبغي �إعادة بناء �أور�شليم� .أ ّما
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ال�صعوبة التي يواجهون فتت�أتّى من كون المنفيّين العائدين من بابل يواجهون عدم ا�ستقرار
خا�صتهم � .إ ّن
في و�ضعهم؛ لم يكن لديهم من الو�سائل الكافية لتحقيق م�شروع الترميم ّ
هميّة الأ�سر الكهنوتيّة في هذا ال�شعب العائد من المنفى.
اللوائح التي ّ
قدمها عزرا تُظهر �أ ّ

ا�صطدم المنفيّون الواعين لكرامتهم ك�أبناء للوعد ،بوجود �سكان حافظوا على
وجودهم في �أر�ضهم خالل وقت الترحيل ،وتزعزعت فيهم الثوابت الأخالقيّة والدينيّة
رابطا مع ال�صعوبات ال�سابقة التي عانى منها الأنبياء في
والعرقيّة .وهذا ما �سوف يخلق ً
تر�سيخ الإيمان بالإله الواحد مع وجود ال�شعوب الكنعانيّة المحيطة باليهود والمنغم�سة
بروح الوثنيّة وانعدام العدالة االجتماعيّة.
ّ
ال�سكان ،وهم الغرباء غير اليهود؛ �سواء كانوا
ي�ضا �أ ّن هناك جزءًا ثالثًا من
وال نن�سى �أ ً
ّ
ال�سكان الذين قدموا �إلى �أور�شليم بوا�سطة الآ�شوريّين
من ممثّلي الإدارة الفار�سيّة �أو من
ّ
 لأ ّن الإمبراطوريّات العظيمة كانت تنقل النا�س �إلى �أماكن �أخرى لتوطيد �سلطتهمعليهم كونهم اقتُلعوا من جذورهم و�صاروا من دون وطن.
دائما للعودة �إلى �أور�شليم.
خيرا ،هناك اليهود في ال�شتات الذين هم
مدعوون ً
ّ
و�أ ً

يهدد
ففي هذا ال�سياق كان
النبي يقوم بر�سالته ويدعو النا�س �إلى االرتداد والعزاء؛ �إنّه ّ
ّ
النا�س ويدعوهم �إلى الإخال�ص لل�شريعة (�أ�ش .)14-10 :66

 2-2الدعوة �إلى االرتداد
التحدي
ت�صطدم دعوة النبي لل�شعب �إلى االرتداد للتوبة عن ال�سبل الملتوية ،بنوع من
ّ
ّ
عدة:
جوانب
ولديها
عليه،
الذي ينبغي التغلب
ّ
 .1الت�أخير بالخال�ص �أ�صاب الأُ َ�سر العائدة من المنفى بال�صدمة و�أخاف الآخرين.
 .2عبادة الأ�صنام هي م�صدر الف�ساد الأخالقي.
ّ
موحدين وم�شاجرتهم دائمة.
 .3الإخوة لي�سوا ّ
 .4الغرباء يحتقرون اليهود.
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� إ ّن النبي ،بدعوته لل�شعب �إلى التوبة ،يربط هذه ال�صعوبات الأربعة ،المذكورة �أعاله،
ّ
لتتم العودة
ارتداد
هناك
يكون
ن
�
فيجب
؛
�
تتجز
ال
واحدة
م�شكلة
ويعتبرها
البع�ض
ببع�ضها
أ
أ
ّ
ّ
من المنفى وتكتمل .هذا هو معنى الكلمات الأولى من الكتاب" (�أ�ش .)8-1 :56
تنو ًعا
� إ ّن ر�سالة النبي �أ�شعيا ،التي يدعو فيها ال�شعب �إلى العودة عن الخطيئة،
تت�ضمن ّ
ّ
ّ
ّ
ت�شكل الخطوة الأولى نحو الخال�ص؛ فال�سالم مرهون ب�أعمال التوبة
كبيرا ،وهي
ً
وال�سلوك في احترام �سبل ال�شريعة (�أ�ش .)3 :59 - 1 :58

 3-2الهوت �أ�شعيا الثالث
جدا مع
� إ ّن وجه اهلل الذي يظهر في هذه الدعوة �إلى العودة عن الخطيئة هو متجان�س ًّ
ما قيل من قبل �أ�سالف �أ�شعيا الثالث ،مع بع�ض الفروق الدقيقة.
القدو�س.
 .1اهلل ال يقارن� .إنّه يتعار�ض مع الآلهة الكاذبة ،وهو اهلل ّ
بدي
ي�صر �أ�شعيا الثالث هنا على حقيقة �أ ّن اهلل هو الأ ّ
 .2وخالفًا لأ�شعيا الثاني ،ال ّ
والخالق.
كل ال�شعوب.
.3
النبي هنا ي�صر على �شموليّة اهلل؛ فهو �إله ّ
ّ

ي�صر على حقيقة �أ ّن اهلل اختار �إ�سرائيل وهو
 .4وخالفًا لأ�شعيا الثاني،
فالنبي لم ّ
ّ
حامله .وبالمثل ،يختفي التنبّه �إلى قدرة اهلل على التنبّ� ؤ بالخال�ص.
 .5نقطة جديدة تظهر لتربط �أ�شعيا الثالث بالأ ّول ،وهي �إلزاميّة وجود العدالة .يرتبط
وحا�سما ونهائيًّا.
هذا المو�ضوع الالهوتي بمفهوم الحكم الذي �سي�صبح �شموليًّا
ً
ّ

يحب؛ فالتعابير
 .6و�سط هذا اللوم وهذه التهديدات ،يُدخل
النبي مو�ضوع اهلل الذي ّ
ّ
التي ت�شير �إلى مو�ضوع "�صورة اهلل" المترجمة بالأب الحنون والأ ّم الحنون ،ال تنق�ص
بدا عند النبي.
�أ ً
ّ
يرد المجد لأور�شليم (�أ�ش .)7 :60 - 21 :59
 .7اهلل هو المخلّ�ص و�سوف ّ
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 4-2مجد �أور�شليم
مقدمته لمفهوم مجد �أور�شليم .مدينة �أور�شليم
واحدة من خ�صائ�ص �أ�شعيا الثالث هي ّ
الم�شعة لجميع المفتدين� .سوف ت�ستقبل
�ست�صبح نقطة ارتكاز العالم� .ستكون الجماعة
ّ
جديدا لتمتلك
بعدا
ّ
ً
�شعاعا لمجد اهلل� .ست�أخذ �أور�شليم ً
كل المفتدين من الأمم ،و�ستكون � إ ً
النهيوي (�أ�ش11-10 :60؛ و�أ�ش 11-10 :61؛
القدرة ،وتكون �صورة عن العالم
ّ
و�أ�ش  5-1 :62و.)12-10

 5-2الخلق الجديد

طور فكرة جديدة ،فهي الخلق بوا�سطة الكلمة الكلّيّة القدرة؛
�إذا كان �أ�شعيا الثاني ّ
مح�صورا
جديدا� ،أال وهو الخلق الجديد .لم يعد المو�ضوع
بعدا
ً
فلقد �أدخل �أ�شعيا الثالث ً
ً
جديدا ،بالمعنى الدقيق للكلمة
تو�سع لي�شمل عالمـا
ً
بعودة بني �إ�سرائيل و�إعادة بنائها فقد ّ
ً
(�أ�ش .)17 :65

الن�ص في �إطاره القريب
ّ -3

الح�صول على الخال�ص المرتجى.

� إ ّن ال�صورة الثالثة لمجد �صهيون تتميّز عن ال�صور ال�سابقة لها بما يلي :النبي ي� ؤ ّكد
ّ
الحاجة �إلى �شفاعة الم�ؤمنين ال�ستعادة �صهيون .هكذا وبعد �أن و�صف في الف�صل ،60
خال�ص �صهيون ،و�أظهر في الف�صل � 61شخ�ص المخلّ�ص؛ فقد �أ�شار في الف�صل � ،62إلى
الو�سائل التي �ست�ساعد على ت�سريع هذا العمل؛ ينتظر اهلل ،لإنجاز هذا العمل الخال�صي،
ّ
�أن تُرفع �صلوات الم�ؤمنين مطالبة به؛ ففي �آ � .12 :64 - 7 :63سوف ن�سمع نداء النبي
ّ
�أ�شعيا الذي يرجو به الم�ؤمنين ليعودوا �إلى رفع ال�صلوات بطلب من اهلل نف�سه.

الن�ص وتحديده
 -4تق�سيم ّ

ينتمي �أ�ش � 5-1 :62إلى الجزء الثالث من كتاب �أ�شعيا وهو يق�سم �إلى ق�سمين
�صهيون
مقدمتين تطغي عليهما حالة النفي وهما �آ  1و1" :4لأجل
َ
لأنّه يحتوي على ّ
ر�ض ِك ال
بعد متروكة ،ولأ ِ
ور�شليم ال �أهد�أُ" ،و "4ال يُقال ِ
�صمت ،ولأجل �أ
ال �أ
(لك) ُ
ُ
َ
قفر"؛ فالنبي في الق�سم الأ ّول لن ي�صمت ولن يهد�أ حتّى تتغيّر حالة �أور�شليم
يُقالُ ُ
بعد ٌ
ّ
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�سترتد وعلى �أثر ارتدادها �ستخل�ص وت�صبح �شهادة للأمم وللملوك (� ،)3-1أ ّما في
التي
ّ
فالرب �سيفرح ب�أور�شليم فرحة الزوج بزوجته لأنّها �ست�صبح م�سكونة من
الق�سم الثاني
ّ
وا�ضحا
قِبل �أبنائها ،ولن تعود ال متروكة وال قفر ( .)5-4ويبدو لنا التوازي بين الآيات
ً
من خالل التوزيع البالغي لها:
ّ
ور�شليم ال �أهد�أُ حتّى
1لأجل
�صمت ،ولأجل �أ
�صهيون ال �أ
َ
ُ
َ
(البر هو الخطوة الأ�سا�سيّة نحو الخال�ص)
يخرج كال إ ِ
(�أ) ُ
�شعاع بِ ُّرها ّ

قد
(ب)
وخال�صها كمِ
�صباح يتّ ُ
ٍ
ُ
2
(�أ‘)
البر تظهر في ال�شهادة)
َ
ويرون �أ ٌ
مم َّ
بركِ (وحقيقة ّ

(ب‘)وكل ملوكٍ
يتم خال�صها)
ُّ
َ
مجدكِ (ت�أخذ مجدها عندما ّ
ا�سم جدي ٌد (اال�سم الجديد ي�شير �إلى الخلق الجديد)
(�أ‘‘) ويُدعى لكِ ٌ

(الرب يعيّن اال�سم كونه يملك عليها)
فم يهوه يعيّ ُن(ه)
ّ
(ب‘‘) الذي ُ

3
(�أ‘‘‘)
الرب)
وتكونين � إ َ
كليل فخ ٍر ِبيدِ يهوه (تُظهر �صورة ّ
َ

لهك (مكتوب ا�سمك في الملكوت)
كف � إ ِ
(ب‘‘‘) وعمام َة ملكيّ ٍة في ِّ

قفر
بعد متروكة ولأ ِ
4ال يُقال ِ
ر�ض ِك ال يُقالُ ُ
(لك) ُ
بعد ٌ
"�سرني فيها"
(�أ) ل أ ْن ِ
لك يُدعى ّ
"متزوج ٌة
ر�ض ِك
(ب) ولأ َ
ّ

فيك"
"�س ّر يهوه ِ
(�أ‘) ل أ ْن ُ

ر�ض ِك تُ َز ّو ُج
(ب‘) و�أ ُ
5
�شاب بتول ًة
يتزو ُج ٌّ
(�أ‘‘) ل أ ْن ّ

يتزوجون(كِ ) بنوك
(ب‘‘) ّ

عرو�س
عري�س على
وابتهاج
(�أ‘‘‘)
ٍ
ٍ
َ
له ِك.
يبتهج علي(كِ ) � إ ُ
ُ
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الن�ص
� -5شرح ّ

لم يفتقر �أ�شعيا النبي الجر�أة في عبارتين ا�ستعان بهما ،في هذه الآيات القليلة العدد؛
ّ
فيك" (�آ ( )4بالمعنى
فيك)
و(رغب...
فيها
ني
�سر
"(رغبتي)
فقد ا�ستعمل كلمة
�سر يهوه ِ
ّ
ّ
الحب) لترجمة م�شاعر اهلل نحو �شعبه .لقد تُرجمت ،في بع�ض
المق�صود في رغبة مل�ؤها
ّ
"�سرني فيها" بـ"المف�ضلة" ف�أتت بمعناها �ضعيفة للغاية لذلك ينبغي ترجمة
الكتب ،عبارة ّ
لك
بعد متروك ٌة ولأ ِ
قفر لأ ْن ِ
�آ  4على ال�شكل التالي :ال يُقال ِ
ر�ض ِك ال يُقالُ ُ
(لك) ُ
بعد ٌ
تزو ُج .لأن ما
ر�ضك
"متزوج ٌة" لأ ْن رغب يهوه ِ
ِ
يُدعى "رغبتي فيها" ولأ
فيك و�أ ُ
ر�ض ِك ّ
ّ
والخطيب لن يقول �أكثر من
�سمعناه هنا من عبارات ،هو فعليًّا �إعال ٌن للحب الحقيقي!
ّ
ّ
ذلك لحبيبته:
المف�ضلة ،زوجتي...
"�ستكونين
ّ

يدي...
�ستكونين جميلة مثل التاج ،ومثل �إكليل الذهب في ّ
�ستكونين فرحي."...

الن�ص� .أ�ضف
ولأجل هذا البيان ،الحظنا جمال اللغة ،وال�شعر الذي ينبثق من هذا ّ
�إلى ذلك تناغم الجمل المتوازية ،التي تحمل �سمات المزامير:
ور�شليم ال �أهد�أُ
حتّى
1لأجل
�صمت ،ولأجل �أ
�صهيون ال �أ
َ
ُ
َ
(البر هو الخطوة الأ�سا�سيّة نحو الخال�ص)
يخرج كال إ ِ
ُ
�شعاع ِب ُّرها ّ
قد
وخال�صها كمِ
�صباح يت ّ ُ
ٍ
ُ
2
البر تظهر في ال�شهادة)
َ
ويرون �أ ٌ
مم َّ
بركِ (وحقيقة ّ

وكل ملوكٍ
يتم خال�صها)
ُّ
َ
مجدكِ (ت�أخذ مجدها عندما ّ
ا�سم جدي ٌد (اال�سم الجديد ي�شير �إلى الخلق الجديد)
ويُدعى ِ
لك ٌ

(الرب يعيّن اال�سم كونه يملك عليها)
فم يهوه يعيّ ُن(ه)
ّ
الذي ُ

3
الرب)
وتكونين � إ َ
كليل فخ ٍر ِبيدِ يهوه (تُظهر �صورة ّ
َ

لهك (مكتوب ا�سمك في الملكوت)
كف � إ ِ
وعمام َة ملكي ّ ٍة في ِّ
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تو�صل النبي �أ�شعيا منذ خم�سة قرون قبل ميالد الم�سيح� ،إلى التعبير
في الواقع ،لقد ّ
ّ
الن�ص هو ح ًّقا "ق�صيدة حب اهلل" .وال
بهذه اال�سلوب ال
دبي الجميل ،باعتبار �أ ّن هذا ّ
أ ّ
يُعتبر النبي �أ�شعيا الأ ّول بامتالكه لهذه الجر�أة.
ّ
المقد�س ،لم تَ�ستخدم الن�صو�ص
الخا�ص بالكتاب
�صحيح �أنّه ،في بداية الوحي
ّ
ّ
ٌ
يحب
الأولى من العهد القديم �أ ّي من هذه اللغة ،ولكن بالرغم من ذلك ،ف�إذا كان اهلل
ّ
م�ستعدة لال�ستماع.
بعد
الحب ،فمنذ البدء �أحبّه،
الب�شر مثل هذا
ولكن الإن�سانيّة لم تكن ُ
ّ
ّ
ّ
� إ ّن الك�شف عن اهلل كعري�س (�آ  )5-4ب�إيحاء من روحه يُ�شبه الإيحاء الذي ك�شف عن
الخالق كاهلل الآب والذي لم يكن بالإمكان الإعالن عنه �إالّ بعد قرون عديدة من التاريخ
البيبلي؛ فلو ا�ستُعملت هذه التعابير في بداية قيام العهد بين اهلل و�شعبه ،لكان مفهومها
ّ
�صورت الآلهة في �صورة
غام�ض ًّ
جدا � .إ ّن ال�شعوب الأخرى التي كانت تعتنق الوثنيّة ّ
المتج�سدة في تاريخ �أ�سرهم وتقاليدها ،لذلك ،وفي خطوة هي الأولى من الوحي
الب�شر
ّ
ال�ضروري اكت�شاف اهلل ب�صورة مغايرة لتخيّالت الب�شر والدخول في
الإلهي ،كان من
ّ
ّ
عهده.
هو�شع النبي ،في القرن الثامن قبل الميالد ،هو �أ ّول من قارن بين �شعب �إ�سرائيل
ّ
والزوجة؛ فقد �شبّه عدم �أمانة ال�شعب هلل� ،أي الوقوع بعبادة الأوثان ،بالزنى .وتابع بتلك
المقارنة من بعده الأنبياء �إرميا ،حزقيال� ،أ�شعيا� ،أ�شعيا الثاني والثالث (الذي نقر�أه اليوم)
الخا�صة
كل المفردات
طوروا مو�ضوع الزواج بين اهلل و�شعبه� ،إذ نجد في كتاباتهم ّ
ّ
الذين ّ
بالخطبة وبالزواج :الكلمات الحنونة ،وف�ستان الزفاف ،تاج العرو�س ،والإخال�ص،
ي�ضا الغيرة والزنا وعودة العرو�سين �إلى بع�ضهما البع�ض .وهنا بع�ض االقتبا�سات ،على
و�أ ً
�سبيل المثال في هو :18 :2
برم في ذلك
وزواحف
ال�سما ِء
البري َّ ِة
اليوم من �أ ِ
ِ
ِ
وح ِ
ِ
"و�أ ُ
جلك ْ
عه ًدا مع ْ
وطيور ّ
�ش ِّ
ر�ض
الأ ِ
تنامين مطمئنّ ًة
جعلك
بطل
�س
ِ
و�أ ِّ
وال�سيف ،و�أُ ُ
ر�ض ،و�أ
الحرب من الأ ِ
َ
َ
َ
القو َ
حط ُم ْ
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والمراحم.
بالعدل
19و�أخطبُ ِك لنف�سي �إلى الأبدِ � ،أخطبُ ِك
والحق والإح�سانِ
ِ
ِّ
ِ
20
ب.
الر َّ
تع َ
�أخطبُ ِك لنف�سي بالأمان ِة فَ ْ
رفين ّ

مر".
ر�ضهم
21في َ
َ
غمر �أ
�ستجيب ل�شعبي � إ
اليوم �أ
ِ
ذلك ِ
ُ
ْ
بالمطر ،فتثْ ُ
�سرائيل ،و�أ ُ

وفي �أ�شعيا الثاني :54

�سرائيل الّذي
ا�سمه،
القدير
ب
"5لأ َّن
ِ
ِ
َ
و�س � إ
وفاديك هو ُّ
ُ
والر ُّ
قد ُ
ُ
�صانعك هو بعلُ ِكَّ ،
ر�ض.
يدعى � إ َله ِّ
كل الأ ِ
َ

6
المنبوذةِ،
وح،
ْ
الر ِ
الر ُّ
عهدِ ِّ
كزوج ِة ْ
َ
ال�صبَا َ
ب كزوج ٍة مهجور ٍة مكروب ِة ُّ
قد دعاكِ َّ
ب.
الر ُّ
يقولُ َّ
7
جمعك.
لقد هجرتُ ِك لحظ ًة ،ولكنِّي
ِ
بمراحم كثير ٍة �أ
ْ
َ

8
جامح
ب
رحم ِك ،يقولُ
غ�ض ٍ
في لحظ ِة َ
ب �أ ٍّ
ٍ
ُ
حجبت وجهي عنْ ِك ،ولكنّي ُ
بح ٍّ
بدي �أ ُ
فاديك".
ب
ِ
الر ُّ
َّ

الن�ص الأكثر �إعجابًا حول هذا المو�ضوع ،ف�إنّه ،من الوا�ضح� ،سفر ن�شيد الأنا�شيد:
�أ ّما ّ
الن�ص
حب طويل ،يت�ألّف من �سبعة ق�صائد؛ ولكي نكون �صادقين ،ف� إ ّن ّ
يبدو وك�أنّه حوار ّ
ال ليفهموا محبّة
يحدد هويّة �أ ّي من العا�ش َقين،
ولكن اليهود اعتبروا هذه الق�صائد مث ً
ال ّ
ّ
خا�صة ،خالل االحتفال بالف�صح ،الذي
اهلل للب�شريّة .والدليل على ذلك هو قراءتهم لهاّ ،
هو لهم العيد العظيم لعهد اهلل مع �شعبه.
ن�صنا اليوم ،ونالحظ ب�أ ّن واحدة من "الت�سلية" المف�ضلة ،على ما يبدو ،عند
فلنعد �إلى ّ
هميّة اال�سم في العالقات
الحبيب ،هي �إعطاء �أ�سماء جديدة لحبيبته .ونحن نعرف مدى �أ ّ
الإن�سانيّة ،فال�شي �أو الإن�سان الذي �أجهل ا�سمه وال �أقدر على ت�سميته يُعتبر غير موجود
ْ
قادرا على ت�سميته ،و�إذا ما
كون
�
ا
حتم
نا
�
ف
ا،
ق
�ساب
ال�شخ�ص
عرفت
ما
بالن�سبة لي؛ �إذا
أ
أ
ً
ُ
ً
ً
ا�سما
تعمقت عالقتي به� ،سوف �أجد نف�سي ،بلحظة من اللحظات،
ً
مدفوعا لإعطائه ً
ّ
وبتعمقنا في حياة الزوجين
جديدا ،غالبًا ما يكون معروفًا من قِبلنا نحن االثنين فقط.
ً
ّ
فبمجرد اختيار
هميّة ا�ستعمال مخت�صرات الأ�سماء والألقاب؛
�أو العائلة نالحظ مدى �أ ّ
ّ
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وبمجرد منحه كنية جديدة ،بعد
اال�سم للمولود الجديد تولّد �آماالً كبيرة عند الوالدين،
ّ
م�ضي ب�ضعة �سنوات من قبل والديه ن�شعر ب�أنّه ك�شف عن �آمال �أخرى في م�ستقبله نتيجة

ن�سميه بالبرنامج.
الحالة التي و�صل �إليها والمرحلة التي قطعها ،وهذا ما ّ

المقد�س يترجم هذه التجربة الأ�سا�سيّة للحياة الب�شريّة ،حيث ي�أخذ اال�سم
� إ ّن الكتاب
ّ

ب�سر ال�شخ�ص ،وبكيانه الداخلي ،وبدعوته ،وبر�سالته في كثير من
�أ ّ
هميّة كبرى ،ويوحي ّ
ّ
ب�شر المالك بوالدة
الأحيان ،كما هي الحال مع معاني الأ�سماء الكتابيّة الرئي�سيّة؛ مث ً
لما ّ
ال ّ
ي�سوع وك�شف عن معنى ا�سمه "اهلل يخلّ�ص" عنى بذلك �أ ّن هذا الطفل الذي يحمل هذا
جديدا ل�شخ�ص ما ،حين
ا�سما
ً
اال�سم �سوف يخلّ�ص الب�شريّة با�سم اهلل .و�أحيانًا يعطي اهلل ً

ال ا�سم �أبرام ي�صبح �إبراهيم ،و�سراي ي�صبح
يريد توكيله بر�سالة جديدة تبد�أ مع ت�سميته؛ مث ً

�سارة ،ويعقوب ي�صبح �إ�سرائيل ،و�سمعان ي�صبح كيفا.

الن�ص ،هو الذي يعطي �أ�سماء جديدة �إلى �أور�شليم؛ "فالمنبوذة"
� إ ّن اهلل ،في هذا ّ
"المف�ضلة" و"الأرا�ضي ال�صحراويّة" ت�صبح "زوجتي"؛ �أحيانًا كان ي�شعر ال�شعب
ت�صبح
ّ

اليهودي �أنّه متروك من قبل اهلل .وقد ُكتب هذا الف�صل من �أ�ش  62في �سياق العودة من
ّ

المنفى؛ فبالرغم من عودة ال�شعب من المنفى (بابل) �سنة  ،538لم يبد�أ العمل ب�إعادة بناء
ا�ستقرت الك�آبة في ال�شعب،
الهيكل �إالّ في �سنة  521قبل الميالد؛ ففي خالل هذه الفترة
ّ
انطباعا ب�أ ّن اهلل �أهملهم.
و�أخذوا
ً

الخاتمة
فالرب لم ين�س �شعبه
هذا هو الي�أ�س الذي حاول �أ�شعيا مكافحته ،بوحي من اهلل؛
ّ
المف�ضلة ،وقريبًا �سوف يكون بح�سب رغبتهم!
ومدينته
ّ
قفر
بعد متروكة ،ولأ ِ
4ال يُقال ِ
ر�ض ِك ال يُقالُ ُ
(لك) ُ
بعد ٌ
"�سرني فيها"
لأ ْن ِ
لك يُدعى ّ

إلهك"
بك � ِ
�أ�ش " : 5-1 :62وكفرح العري�س بالعرو�س يفرح ِ
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"متزوج ٌة
ر�ض ِك
ولأ َ
ّ

فيك"
"�س ّر يهوه ِ
لأ ْن ُ

ر�ض ِك تُ َز ّو ُج
و�أ ُ
5
�شاب بتول ًة
يتزو ُج ٌّ
لأ ْن ّ

يتزوجون(كِ ) بنوك
ّ

عرو�س
عري�س على
وابتهاج
ٍ
ٍ
َ
له ِك.
يبتهج علي(كِ ) � إ ُ
ُ
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المقد�س
دكتوراه في الالهوت والكتاب
ّ

مق ّدمة
قبل البدء بعر�ض �صلب المو�ضوع� ،أجد من الواجب التوقف عند محاذير ثالثة،
الفر�ضيات ،بغية
التف�سيرية التي �أبني عليها بع�ض
أر�ضية
ّ
ّ
ّ
تحدد منطلقات الدرا�سة وال ّ
العلمية الممكنة.
�صحتها بالأ�ساليب والبراهين
التح ّقق من ّ
ّ

اليهودي الذي عا�ش فيه ي�سوع وتالميذه
نابع من المجتمع
ّ
واقع ٍ
 �أل ُف ُت النظر � ّأو ًال �إلى ٍالمقد�سة
اليهودي الذي ينتمون �إليه ،يجدون في الكتب
الأوائل؛ فهم ،كال�شعب
ّ
ّ
روحيا لنفو�سهم ،و�شريع ًة ُملزِ مة
غذاء
ن�سميه اليوم العهد القديم �أو العهد ال ّأول)
(ما
ً
ّ
ًّ
تعبر عن محبة اهلل الواحد و�أمانته لعهده مع �شعبه.
لحياتهم
اليوميةّ ،
ّ

البابلي
جذريا منذ الجالء
العبرية تراجع
أي�ضا �أن ا�ستعمال اللغة
ولكن من المعروف � ً
ّ
ًّ
ّ
المحكية في فل�سطين ،مع
آرامية �شي ًئا ف�شي ًئا اللغة
ّ
والعودة �إلى �أور�شليم� ،إلى �أن �أ�صبحت ال ّ
التاريخية وفي هذه البقعة من ال�شرق .و�إذ تبقى
خا�صة في هذه الحقبة
ما تحمل من لهج ٍة ّ
ّ
المتمر�س يوم ال�سبت في المجامع� ،سادت
المقد�سة ،يتلوها الكاتب
العبرية لغة التوراة
ّ
ّ
ّ
�شفويا ودون العودة الى
آرامية على م�سامع الم�ؤمنين،
ًّ
العادة �أن ُتترجم القراءات نحو ال ّ
ِ
آرامية
والم َ
المغلق ُ
ال�سفر ُ
درج في مكانه .من هنا تبدو � ّ
أهم ّية الترجوم ،ال فقط كترجمة � ّ
موجه للتثقيف
ليتورجي
خا�ص ًة كعمل
حرفية ّ
لن�ص التوراة وكتب الأنبياء� ،إ ّنما ّ
جماعيَّ ،
ّ
ّ
ّ
إيمانية
الديني ،لت�سهيل ال�شروحات وا�ستنباط المعنى ،بهدف الو�صول الى المفاهيم ال ّ
ّ
ال�سلوكية الواجبة على كلّ
الرب.
والمقا�صد
ّ
يهودي يبتغي ال�سير في �شريعة ّ
ّ

يتميز به الترجوم،
الليتورجي ،بالإ�ضافة �إلى �أ�سلوب النقل
هذا الطابع
ّ
ال�شفوي الذي ّ
ّ
تو�ضيحية مختلفة ،تتنا�سب في الوقت عينه مع التعليم
يدفع المترجم �إلى خيارات
ّ
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ّ

واالجتماعي؛ فالأ�سلوب
والديني
اللغوي
والرعوي ،ومع م�ستوى الجمهور
الالهوتي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
جدا
و�شعبي على ال�سواء .لذلك نجد �أحيا ًنا بع�ض التراجيم
تعليمي
�إذًا
الحرفية الم�شابهة ً
ّ
ّ
ّ
العبري ،بينما تت�أ ّلق تراجيم �أخرى بزياد ٍة �أو بنق�صان� ،أو ح ّتى بفروقات
لن�ص الكتاب
ّ
ّ
�شا�سعة البعد في المعنى والمبنى .درا�سة الترجوم تلقي عندها ال�ضوء على طريقة فهم
اليهودي .وبالن�سبة �إلى
معينة من تاريخ ال�شعب
الن�صو�ص
ّ
ّ
المقد�سة وتف�سيرها في مرحلة ّ
الترجومية
أهم ّية كبرى� ،إذ ُتظهر لنا القراءات
�شراح العهد الجديدّ ،
تتخذ هذه المالحظة � ّ
ّ
ّ
الكن�سية
المعا�صر لي�سوع وللجماعات
لليهودي
على اختالفها ،كيف كان يمكن
ّ
ّ
العادي ُ
ّ
الأولى في فل�سطين� ،أن ي�سمع ويعي كلمة اهلل في ال�شريعة والأنبياء والكتب الأخرى.
تاريخيا
لذا ال نبالغ في القول عندما نعترف ب� ّأن الحلقة الناق�صة التي تجمع بين العهدين،
ًّ
خا�ص ًة
أدبيا
والهوتيا ،هي حلقة التفا�سير المجموعة في التقاليد اليهوديّة القديمة ،ومنها ّ
ًّ
و� ًّ
أ�سبوعية في
الطق�سية ال
الترجوم ،لما له من موقع في القراءات وال�شروحات والمواعظ
ّ
ّ
الملهم في العهد الجديد يتوا�صل مع
المجامع
ّ
اليهودية الناطقة بالآرامية .كذلك الكاتب ُ
أويلية المنت�شرة في � ّأيامه .فهو ال يتعاطى
جذوره
الكتابية من خالل هذه "الم�صفاة" الت� ّ
ّ
كن�ص ّ
م�سطح "عارٍ " ( )R. Le Déautيدر�سه ب�إتقان خلف مكتبه ،بل
مع العهد القديم ٍّ
الن�ص على مدى درا�سة � ٍ
أجيال بعد �أجيال من
يتح�س�س كلّ العمق الذي اكت�سبه مفهوم ّ
ّ
مما يقودنا �إلى المالحظة الثانية.
الكتبة
وال�شراح والمع ّلمين اليهود قبلهّ ،
ّ
اليهودية القديمة ،مع ما تحمله من تقاليد في القراءة
أدبي في
ّ
 � ّإن درا�سة النتاج ال ّالفوقية" ،بمعنى ال�سعي �إلى �إظهار نواق�صها
إيديولوجية
والتف�سير ،ال تهدف �إلى �إر�ساء "�
ّ
ّ
للت�أكيد على جمال العهد الجديد وكماله .ونحن ل�سنا في هذا الواردّ ،
فالطرح الذي
مجرد
ق�ضية الإقناع
نحاول القيام به يتنافى مع ّ
الديني �أو التب�شير �أو تقويم المعطيات� .إ ّنه ّ
ّ
المقد�س �أيّام ي�سوع ،وحول
بحث متوا�ضع حول المحيط الذي نمت فيه معرفة الكتاب
ّ
معينة ،وت�أثيرها بالتالي على فهم الجماعات
ّ
تطور بع�ض التقاليد وت�أ ّثرها بعوامل تغيير ّ
يهودي وعي�شها .وفي هذا المجال علينا االنتباه
المتحدرة من �أ�صل
الم�سيحية الأولى
ِّ
ّ
ّ
�إلى م�س�ألة ت�أريخ التقاليد ،وهي م�شكلة ال تخلو من �صعوبة؛ فالمقارنة بين العهد الجديد
أقدمية التقليد من جه ٍة �أو من �أخرى ،وال �إلى
والترجوم تدعونا ،ال �إلى البحث عن � ّ
الكالم على انتماء �أدبي معين بحيث ّ
ي�شكل الواحد للآخر م�صدر المعلومات ،بل �إلى
ّ َّ
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كمعين ما ٍء م�شترك ،ي�ستقي منه الجميع كما من كنزٍ
اعتبار هذه المعطيات المتقاربة َ
عمومي .وهذه النقطة الثالثة.
ّ

 المالحظة الثالثة حول ت�أريخ المراجع والتقاليد تنبع ،وال ّ�شك ،من الطابع
ال�شفوية ُجمعت وكُ تبت
ولكن هذه التقاليد
تميز به الترجوم في البداية.
ّ
ّ
ّ
ال�شفوي الذي ّ
�شر التف�سيرات الخاطئة
الحقًا ،لحمايتها � ّأو ًال من الت�شرذم وال�ضياع ،ولتجنيبها ّ
خا�ص ًة ّ
وتنوع المخطوطات التي حفظها
والهرطقات
الالهوتية� .إ ّنما الم�شكلة تكمن في ّ
تعدد ّ
ّ
بت�صرف الدار�سين .معظمها مكتوب بعد العهد الجديد،
التاريخ وال تزال ح ّتى اليوم
ّ
�شفوية قديمة قد تعود �إلى القرن الثاني �أو الثالث ق .م .والأرجح
رغم �أ ّنها تحمل تقاليد
ّ
أي�ضا بع�ض التراجيم القديمة في �صيغة مكتوبة ،كما ك�شفته لنا ،على
�أن يكون هناك � ً
�سبيل المثال ،مغاور قمران ،حيث ُوجدت مقاطع من ترجوم �سفر �أيوب ،ومن ترجوم
وربما يعود ال�سبب في ذلك �إلى �صعوبة اللغة
كيبورّ ،
�سفر الأحبار المتع ّلقة بطقو�س يوم ّ
أهم ّية الطقو�س في حياة جماعة قمران ،من جهة
ّ
العبرية في �سفر � ّأيوب ،من جهة ،و�إلى � ّ
الن�ص
�أخرى ،لذا يجدر ّ
توخي الحذر في �إحقاق التواريخ ،مع العلم ب� ّأن تاريخ و�ضع ّ
المكتوب ال يتطابق بال�ضرورة مع تاريخ التقليد الذي ينقله؛ فهناك كتابات مت� ّأخرة �أو
الربيني في ٍ
ت�صب في
يحانية قد
�أخرى ّ
وقت الحقً ،
ّ
منعا لقراءات ّ
م�س ّ
�صححها التقليد ّ ّ
دوما
الم�سيحية النا�شئة .على
ا ّتجاه البدعة
خلفية هذه المالحظات الثالث الحا�ضرة ً
ّ
ّ
في �سياق عر�ضنا ،ننتقل مبا�شر ًة �إلى درا�سة الن�صو�ص ومقارنتها مع الترجوم من �أجل
الخلو�ص �إلى طرح بع�ض اال�ستنتاجات.

العبري وترجوم نيوفيتي في تك 12-10 :49
الن�ص
ّ
الق�سم ال أ ّولّ :
10
ال�صولجان من يهوذا
ال يزول ّ
ال�سلطان من ُ�صلبه،
وال ع�صا ّ
�إلى �أن ي ّتبو�أ في �شيلوه (�أو� :إلى �أن ي�أتي ما هو له)
َمن له طاعة ال�شعوب.
 11يربط بالكرمة جح�شه،
وبالدالية ابن �أتا ِنه.
ّ
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ّ

ُ
ثيابه،
يغ�سل بالخمر َ
رداء ُه.
وبدم العنب َ
12
عيناه،
تحمر من الخمر ُ
ّ
تبي�ض �أ�سنا ُنه.
ومن ا ّللبن ّ
الن�ص في �إطار ن�شيد متكامل في ختام �سفر التكوين ،درجت العادة
يندرج هذا ّ
بت�سميته "بركة يعقوب لأبنائه االثني ع�شر" قبيل رحيله عن هذه الدنيا .وال ّ
�شك �أن
مما يحمل البركة بح�صر
هذا الف�صل  49يلقي ال�ضوء على �أمور ّ
خا�صة بكلّ قبيلة �أكثر ّ
يخ�ص مو�ضوعنا ،ن�ستطيع فرز �آ  12-10على ِحدة ،لما
التعبير (�آ  .)7ولكن في ما
ّ
خا�ص ،ولفرادة المو�ضوع الذي تعلن عنه .وفي الواقعّ � ،إن �آ 8
أدبي
ّ
تتميز به من ّ
ّ
فن � ّ
و 9اللتين تفتتحان بركة يعقوب ليهوذا ،ابنه الرابع من ليئة ،توردان �صيغ ًة م�شابهة لما
"ي ْح َم ُده"
�سبقها ولما يليها من البركات الأخرى ،ولو كان الم�ضمون مختل ًفا؛ فيهوذا َ
اللفظية التي تجمع
�إخوته (�أو يمدحه) ،ولعلّ هذا الحمد (�أو المديح) نابع من الو�شائج
ّ
مما يجعل التقارب
بين ا�سمه في
ّ
العبرية ، hd"êWhy :وبين الفعل "يحمدوك"ّ ،$wdwy ،
معب ًرا بين الكلمتين .فالآيات هذه ال تورد �أ�سباب الحمد والمديح ،ولكن تلفت النظر
ّ
ثم �إلى �شجاعته وقدرته على �إخ�ضاع الأعداء" :يدك على
�إلى مكانة يهوذا بين �إخوتهّ ،
رقاب �أعدائك".
بركة يعقوب ليهوذا تلقي ال�ضوء �إذًا ،في ق�سمها ال ّأول ،على عالقته بباقي الأ�سباط
الن�ص في
ثم ينتقل ّ
وعلى موقعه تجاه الأعداء؛ فهو �أ�سد و�شبل �أ�سد في الداخل والخارجّ .
البنوية" :ال يزول
�آ  10من �صيغة المخاطب �إلى �صيغة الغائب ،في �أ�سلوب ي�شابه الأقوال
ّ
با�ستمرارية
مجرد وعد
ّ
ال�صولجان من يهوذا ."...تبدو هذه الآية للوهلة الأولى ك�أ ّنها ّ
ربما
والملك ل�سبط يهوذا ،وك� ّأن الكتابة ترمز �إلى بدايات الحقبة
الملكية �أو ّ
ال�سلطة ُ
ّ
الن�ص ال تكمن في الما�ضي �أو
�إلى فترة ملك
يو�شيا� .إ ّنما المو�ضوع لي�س هنا :م�شكلة ّ
ّ
الحا�ضر بل في الم�ستقبل .تتابع �آ �" :10إلى �أن ي�أتي" ( .)awbما هو الآتي �أو من هو
الآتي؟ ُيعلن القول م�ستقب ً
العبرية ال ت�ساعدنا
الن�ص في
ال � ًآتيا غير وا�ضح المعالم .و�صعوبة ّ
ّ
على معرفة ما يق�صده ب�شكل �أكيد .وال ّ
الن�ص قائم بترجمة كلمة "�شيلوه"
�شك � ّأن مفتاح ّ
تعددت االقتراحات لتف�سيرها؛ فهل هي ا�سم علم لمدينة �شيلوه في مملكة
( )hl{yviالتي ّ
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لتو�سع مملكة يهوذا؟ وكيف يمكن عندها التح ّقق من الحقبة
ال�شمال ،وبالتالي رمز ّ
الرمزي؟ ال براهين كافية في هذا الخ�صو�ص.
التاريخية التي لعبت فيها �شيلوه هذا الدور
ّ
ّ
اقتراح ٍ
ثان ،هل تبقى "�شيلوه" ا�سم علم ،ال للمدينة بل ل�شخ�ص الملك �سليمان
في
ٍ
ي�سمى داود �أحيا ًنا Iddo؟ ال يوجد � ّأي اثبات على ذلك ،ال في طريقة
الحكيم ،كما ّ
تحويل اال�سم ،وال في � ّأي من التقاليد المعروفة.

االقتراح الثالث يعتبر لفظة "�شيلوه" مركّ بة من كلمتين yv :و" :hlما هو له" .وفي
هذه الحالة الأخيرة ال يمكن �أن يكون( yvما هو) الفاعل لفعل "ي�أتي" ،مما ُيترجم �أحيا ًنا
أي�ضا
ب�صيغة المجهول (�إلى �أن ُتح�ضر له غنائم ال�شعوب ،ي�ؤتى �إليه بما هو له) ،وهنا � ً
الدامغة.
تنق�صنا البراهين ّ
ختاما �إلى قراءة
في كلّ الأحوال ،ومهما اختلفت هذه االقتراحات ،فجميعها تقود ً
إ�سكاتولوجية� .أ�ضف �إلى ذلك � ّأن
م�سيحانية �أو �
معينة ،وال تحمل �أيّة تف�سيرات
ّ
ّ
تاريخية ّ
ّ
ّ
الخط عينه ،حيث تفي�ض البركة والخيرات على يهوذا بالخمر
�آ  11و 12تتابعان في
وا ّللبن� ،إلى حد �أنه ال يخ�شى على كثرة كرومه �إن ربط جح�شه بالكرمة ،وال يحرم عينيه
و�أ�سنانه من التم ّتع بغنى هذا الخير الفائ�ض.
الن�ص في الحقبة
يف�سر اليهود هذا
ّ
كيف فهم الترجوم كلمة "�شيلوه" ،وكيف ّ
المعا�صرة لي�سوع؟

ترجوم نيوفيتي (تك :)12-10 :49

 10ال يخلو بيت يهوذا من الملوك ،وال بنوه من الكتبة علماء ال�شريعة� ،إلى �أن ي�أتي
الملك وله تخ�ضع كلّ الممالك.
الملك الم�سيح ،له يعود ُ
 11ما �أجمله ،الملك الم�سيح ال�صاعد من بيت يهوذا!
�ضد اعدائه ،ويقتل ملوكً ا و�أمراء.
يحزم حقويه ويخرج �إلى المعركة ّ
يجعل الجبال حمراء بدم قتالهم،
ويبي�ض التالل بدهن محاربيهم.
ّ
ثيابه مغمو�سة بالدم،
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ّ

وي�شبه من يدو�س العنب في المع�صرة.
12
النقي!
ما �أجمل عينيه ،الملك الم�سيح� ،أكثر من الخمر ّ
لأ ّنه ال ي�ستخدمهما للنظر �إلى العري ،وال �إلى �إراقة الدم البريء.

�أ�سنانه بي�ضاء �أكثر من اللبن،

لأ ّنه ال ي�ستخدمها لطعام العنف وال�سلب.
أي�ضا ب�سبب الخمر،
تحمر الجبال من دواليه ،والمعا�صر � ً
ّ
( 
وتبي�ض التالل من في�ض القمح وقطعان �صغار الما�شية.
ّ

الن�ص
يغير معنى ّ
لن نتوقّف عند كلّ الفروقات بالتف�صيل ،ولكن نالحظ � ّأن الترجوم ّ
ّ
التاريخية في َعر�ض بركة �سبط يهوذا �إلى قراءة
يتخطى اللوحة
العبري بالعمق؛ فهو
ّ
ّ
يوجه الترجوم االنتباه
م�سيحانية ،تر�سم مالمح الملك الم�سيح الآتي .وفي هذه ال�صورةّ ،
ّ
والبعد
البعد ال ّأول
ّ
"ع�سكري"� ،إن ّ
�صح التعبيرُ ،
�إلى ُبعدين يتع ّلقان بو�صف الم�سيحُ :
أدبي� ،
القتالية؛
البعد ال ّأول يلقي الترجوم ال�ضوء على قدرات الم�سيح
أخالقي .في ُ
ّ
ّ
الثاني � ّ
البعد الثاني ُيعاد التوازن عندما يرف�ض
فهو ُيخ�ضع الممالك وينت�صر على ال�شعوب .وفي ُ
الم�سيح الآتي �إراقة الدم البريء و�إقامة ملكه على العنف وال�سلب.
المتحدرين من �ساللة يهوذا ،ب�صيغة الجمع،
يميز الترجوم �إذًا بين الملوك
ّ
منذ �آ ّ ،10
الملكية ،من
المميز ي�ستند �إلى الم� ّؤ�س�سة
وبين الملك الم�سيح ب�صيغة المفرد .ومجيئه
ّ
ّ
جهة ،و�إلى درا�سات ال�شريعة بين الكتبة والعلماء والمع ّلمين ،من جهة �أخرى .والجدير
الكهنوتية ،ولعلّ ذلك يلفت االنتباه
بالذكر � ّأن هذا التلميح يعود للكتبة ال للم� ّؤ�س�سة
ّ
ولكن الآتي من �سبط يهوذا لن يربط جح�شه
ي�سية بهذا المو�ضوع.
ّ
الفر ّ
�إلى القراءات ّ
رمزا للغنى والبركة ،بل يربط الآن حقويه للقتال
بالكرمة ،كما في تك ً ،11 :49
ويخرج �إلى المعركة ،بح�سب ترجوم نيوفيتيّ � .أما لون الخمر الأحمر من ع�صير العنب،
فيتحوالن �إلى �ألوان المعركة في االنت�صار
ولون ال ّلبن الأبي�ض الفائ�ض من خير الموا�شي،
ّ
ن�ص الترجوم في �صيغته
ثم يعود ّ
الأخير على الأعداء و�إخ�ضاع ال�شعوب المتمر ّدةّ .
( 

ّ
باخلط
العربي ،بوا�سطة ما هو
الن�ص
ّ
يف ن�صو�ص الرتجوم ،نعتمد الإ�شارة �إىل ما بقي من �أ�صل ّ
العري�ض وحتته �سطر.
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مر ًة ثانية،
ّ
ال�شعرية الرائعة �إلى �إثبات �صفات الم�سيح ال ّ
أدبية الرفيعة .في �آ  12ينطلقّ ،
ّ
يغير معناها لكي
ه
ن
لك
لبن،...
ل
وا
أ�سنان
ل
ا
والخمر،
العينان
:
العبري
الن�ص
معطيات
من
ّ
ّ
ّ ّ
اليهودية
تطورت هذه التقاليد
يكمل �صورة الم�سيح الآتيَّ .
ّ
ورب قارى ٍء يت�ساءل :كيف ّ
ّ
المعا�صر لي�سوع،
اليهودي
القديمة في قراءة التوراة؟ في الواقع � ّإن
ّ
ّ
المتو�سط الثقافةُ ،
أ�سا�سا النتظار الم�سيح
ي�سمع ويفهم على الأرجح هذا ّ
آرامي ،ويجد في �شريعته � ً
الن�ص ال ّ
من قبيلة يهوذاً ،
واالجتماعي.
أخالقي
ملكا � ًآتيا ينت�صر على الأُمم ،دون �أن ينقاد للف�ساد ال
ّ
ّ
ال�سبعينية (منت�صف القرن الثالث ق .م.
وهنا ال ُب ّد من قراءة �آ  10بح�سب الترجمة
ّ
تقريبا).
ً

الترجمة ال�سبعينيّة (تك :)10 :49

رئي�س من �أ�صل يهوذا ،وال �سلطان من �سبطه،
لن ُيفقد
ٌ
�إلى �أن ي�أتي ما هو له ،وهو انتظار ال�شعوب.

هامين على
اليوناني يختلف عن �شقيقه
الن�ص
ّ
من المالحظ � ّأن ّ
العبري في موقعين ّ
ّ
الأقل :ال ّأول عندما يذكر الرئي�س وال�سلطان (�أو المر�شد) من �سبط يهوذا؛ فالتركيز لي�س
عد الطريق لالنتقال من ال�ساللة المالكة �إلى
على القبيلة �إ ّنما على الفرد ،ولعلّ ذلك ُي ّ
الملك الفرد ،الم�سيح الآتي .واالختالف الثاني يتع ّلق بطاعة ال�شعوب؛ فهذا الرئي�س
لي�س مقات ً
انتظار لل�شعوب جمعاء .وهذه
ال يعاقب الأمم ويفر�ض عليها الطاعة ،بل هو
ٌ
الم�سيحاني ،ومن جهة،
ال�سبعينية التي تفتح الطريق ،من جهة للتف�سير
من خ�صائ�ص
ّ
ّ
والفر�ضية التي ت�ستوجب هنا
ل�شمولية الخال�ص الذي تنتظره كلّ الأمم.
�أخرى،
ّ
ّ
ال�سبعينية كحلقة توا�صل وتناقل بين الن�صو�ص
الدر�س والتمحي�ص تتع ّلق بدور الترجمة
ّ
ولكن الق�سم الثاني من درا�ستنا �سوف
آرامي.
ّ
ّ
العبرية القديمة وبين مفهوم الترجوم ال ّ
الم�سيحانية ل�سفر التكوين ،من خالل قراءة
التعمق �أكثر في هذه القراءة
ي�ساعدنا على ّ
ّ
�أ�ش.6-1 :63 

الق�سم الثاني :نبوءة �أ�ش  6-1 :63وترجوم يوناتان
الن�صين؛ ففي القراءات
العملي
بد من التنويه بداي ًة بالرابط
ال ّ
الليتورجي القائم بين ّ
ّ
ّ
ّ
باله ْف َترة
اليهودية
المجمعية
ن�ص �أ�ش  6-1 :63ما ُيدعى َ
ي�شكل ّ
ّ
ّ
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ّ

لن�ص تكوين � ،12-10 :49أي � ّأن قراءة التوراة يوم ال�سبت تليها قراءة من
لخا�صة ّ
ّ
الن�صين ،قبل الخلو�ص �إلى
وكثيرا ما ينطلق الكتبة في مواعظهم من المقاربة بين
الأنبياء،
ّ
ً
والروحية لإر�شاد الم�ؤمنين.
العملية
معنى ثالث ُتبنى عليه التوجيهات
ّ
ّ

• �أ�شعيا 63

 1من هذا الآتي ِمن �أدوم
ٍ
بثياب ُحمر من ُب�صرة؟
هذا المتباهي بمالب�سه،
قوته؟
المختال بكثرة ّ
الرب العادل،
هو �أنا ،قال ّ
الجبار القادر على الخال�ص.
ّ
2
رب
أحمر يا ّ
ما للبا�سك � ُ
وثيابك كدائ�س المع�صرة؟
3
الرب،
ُد�ستها وحدي �أنا ّ
ومن ال�شعوب ال �أحد معي.
ُد�ستها في ِ
حالة غيظي
غ�ضوب،
ووطئتها و�أنا
ٌ
ف�أ�صاب ع�صيرها ثيابي،
ّ
فلطخت كل مالب�سي.

 4كانت النقمة في قلبي
يوم حان افتداء �شعبي.
5
أيت �أن ال ُمعين لي،
فر� ُ
�سندا،
أجد ً
و�أ ّني ال � ُ
فانت�صرت لي ذراعي،
وغ�ضبي هو الذي �سندني.
فد�ست ال�شعوب في غيظي،
ُ 6
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�شدة غ�ضبي،
و�أ�سكرتهم في ّ
دمهم.
و�
ُ
أجريت في الأر�ض ّ

• ترجوم �أ�شعيا ( 6-1 :63يوناتان)

� 1سوف ي�ؤتي (اهلل) �ضربة على �آدوم،
قديرا على بُ�صرة،
ً
انتقاما ً
كي ين ّفذ االنتقام العادل ل�شعبه،
كما حلف لهم بكلمته.
قال :ها �أنا �أك�شف ذاتي ،كما قلت ،بالعدل.
قوة الخال�ص.
عظيم ٌة هي �أماميّ ،
تحمر الجبال من دم القتلى،
َ 2لم
ّ
وتذوب ال�سهول كالعنب من المع�صرة؟
 3كما ُي�سحق العنب في المع�صرة،
هكذا تكون مجزرة كبيرة بين �صفوف
قوة لهم �أمامي.
ال�شعوب ،ال ّ
�أقتلهم في غيظي ،و�أدو�سهم في �ش ّدة غ�ضبي.
�أهدم قوة �أقويائهم،
و�أزيل كلّ حكمائهم.
4ل ّأن يوم النقمة �أمامي،
و�سنة افتداء �شعبي قد حانت.
 5كان الأمر مك�شوفًا �أمامي،
ولم يوجد �أح ٌد �صالح الأعمال.
لدي ،ولم يوجد �أحد يقف وي�شفع لهم.
كان الأمر معروفًا ّ
وافتديتهم بذراعي القديرة ،ودعمتهم بكلمة ر�ضاي.
� 6س�أقتل ال�شعوب في غيظي،
�أدو�سهم في �ش ّدة غ�ضبي،
و�ألقي ،في �أعماق الأر�ض ،القتلى من بين محاربيهم.
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ّ

غالبا على
� ّإن و�ضع ترتيب القراءات
المجمعية بين كتب ال�شريعة والأنبياء ،يرتكز ً
ّ
الن�صين ،وهنا على �سبيل المثال :اللون الأحمر هو لون
بع�ض الكلمات المت�شابهة بين
ّ
الجبار ت�شبه الدائ�س في
الخمر ع�صير العنب ،وهو لون ّ
الدم في المعارك؛ فثياب ّ
الرب ّ
مما يوحي للقارىء ب�سرعة االنتقال من معنى �إلى �آخر ،مهما كانت الأطر
المع�صرةّ ،
الرب
أدبية والوقائع
التاريخية مختلفة؛ فنبوءة �أ�شعيا في هذا المقطع ُتعلن عن افتداء ّ
ّ
ال ّ
الن�ص ال�صغير
ل�شعبه من خالل �صيغة
حوارية في �س�ؤال وجواب .وتتكاثر ا ُل�صور في هذا ّ
ّ
الرب في القتال لأجل �شعبه ،ولأجل الخال�ص .ولك ّنه دا�س في المع�صرة
لتعبر عن التزام ّ
ّ
أي�ضا تنقلب �صورة الخمر والكرمة �إلى �صورة الحرب الدامية ،حيث ُي َن ّجي
�
وهنا
وحده.
ً
الرب �شعبه من وط�أة ال�سبي وعداوة خ�صومه الأقوياء ،بف�ضل ذراعه القديرة وانتقامه من
ّ
ال�شعوب الطاغية.
أحبائه،
وفي هذا الإطارّ � ،إن الآتي من �آدوم هو اهلل بنف�سه ،هو المخ ّل�ص المنتقم ل ّ
ٍ
كر�س من قبل اهلل لإحقاق
الن�ص على ذكر � ّأي دورٍ للم�سيح،
�إذ ال ي�أتي ّ
كملك �أو ُ
كم ّ
الخال�ص" .د�ستها وحدي ومن ال�شعوب ال �أحد معي"( .في قمران :ومن �شعبي ال �أحد
معي).
اليهودية في هذه الحقبة كانت تقر�أ �أ�ش 63
ولكن العودة �إلى الترجوم ُتظهر � ّأن
ّ
ّ
م�سيحانية ،وذلك راجع وال ّ
�شك �إلى الت�أثير المتبادل بين تك  49و�أ�ش ،63
كب�شارة
ّ
والتاريخي
االجتماعي
الن�صين ،على �ضوء الواقع
مما ُيغني المعاني والتفا�سير لكلٍّ من
ّ
ّ
ّ
ّ
المف�سرون .وهذه الظاهرة لي�ست غريبة �إذ ي�سعى الترجوم
الالهوتي الذي يعي�شه
وح ّتى
ّ
ّ
الرعوية
عاد ًة لتب�سيط الآيات ال�صعبة ولتو�ضيح التعابير الغام�ضة بح�سب قراءة ع�صره
ّ
والالهوتية.
ّ

ينية
تف�سيرا
على �صعيد �آخر ،ال نجد
م�سيحانيا ّ
لن�ص �أ�ش  6-1 :63في الن�صو�ص ّ
الرب ّ
ًّ
ً
والتلمودية المت� ّأخرة ،ولعلّ ذلك نابع من �إرادة علماء يبنة و�أتباعهم ،لتحا�شي تطبيق هذه
ّ
ولكن ترجوم نيوفيتي حول �سفر التكوين
الم�سيحية النا�شئة.
القراءة المعتمدة في الديانة
ّ
ّ
تماما
الن�صين .لدى قراءة �أ�شعيا نجد في آ�  2و6
تقاربا
يبين
ً
�شديدا بين ّ
ً
تعابيرا ت�شابه به ً
ّ
ً
ترجوم �سفر التكوين:
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"تحمر الجبال من دم القتلى" ،وفي الختام "القتلى من بين محاربيهم" ،والجملتان
ّ
العبري ل�سفر �أ�شعيا  .ومن الالفت � ّأن الجبال في �آ  2من ترجوم
الن�ص
ّ
غير موجودتان في ّ
المنطقية
الن�ص ،وال �شيء يعلن عنها في �آ ّ � .1إن الخيوط
�أ�شعيا ُتذكر �صدف ًة في �سياق ّ
ّ
جدا بين �آ  1و�آ  ،2وال ّ
تف�سيرية" مت�أ ّثرة بقراءة تك  .49وهذه
�شك �أ ّنها "مقاربة
واهية ًّ
ّ
وخا�ص ًة في ِ
العظات التي و�صلتنا
المجمعية يوم ال�سبت،
أي�ضا من خ�صائ�ص القراءات
� ً
ّ
ّ
الن�صين من خالل
عن مع ّلمي ال�شريعة ودار�سي الكتب ،حيث يجمع ه�ؤالء عاد ًة بين ّ
ٍ
جديدا .هناك �إذًا نوع
جديدا وت�أوي ًنا
معنى
ً
ً
كلمات �أو �صور �أو �أفكار مت�شابهة لي�ستنتجوا ً
النبوية التي تقابلها .ومن خالل هذه
من تجاذب المعاني بين قراءة التوراة و"الهفترة"
ّ
المقد�سة،
اليهودي �إلى كتبه
يتعرف الم�ؤمن
الممار�سات
ّ
ّ
ّ
الليتورجية في مجمع ال�سبتّ ،
ويتعمق في ر�سالتها و�أهدافها .وهذه المالحظة تقودنا �إلى النقطة الثالثة
ويفهم معناها،
ّ
وختام عر�ضنا هذا.

خاتمة :العهد الجديد على �ضوء هذه التراجيم
أخ�صائيو العهد الجديد الرجوع �إلى العهد ال ّأول لفهم بع�ض �صوره ومعانيه
اعتاد �
ّ
�ضروري .وال ّ
�شك
جيد بل
الدينية
والخلفية
ّ
والتاريخية التي يغتذي منها .وهذا �أمر ّ
ّ
ّ
ّ
الم�سيحي ال ّأول ،في الأناجيل و�أعمال الر�سل والر�سائل ،ا�ست�شهد ب�شكل
� ّأن التقليد
ّ
خا�صة في
ربما القول � ّإن ل�سفر �أ�شعيا مكان ًة ّ
متواتر بكتب ال�شريعة والأنبياء ،ون�ستطيع ّ
هذا المجال ،وقد يعود ذلك ل ٍ
االقت�صادي؛ فالمجامع
أي�ضا ال�سبب
عدة ،منها � ً
أ�سباب ّ
ّ
الطق�سية � ّأيام ال�سبت.
المقد�سة لقراءاتها وعباداتها
طبعا تقتني الأ�سفار
ّ
اليهودية كانت ً
ّ
ّ
درج
ولكن ال
ّ
إمكانيات الما ّد ّية المحدودة كانت ُتلزم �أحيا ًنا بع�ض الجماعات ب�شرا ِء ْ
ّ
مهمة
واحد من بين كتب الأنبياء ،وفي �أغلب الأحيان كان �سفر �أ�شعيا هو الذي ي�ؤ ّدي ّ
النبوية لقراءات التوراة.
الهفترة
ّ

الن�ص
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،كان الكتاب
ّ
آرامية (�أو الترجوم) هو ّ
المقد�س باللغة ال ّ
وم�سيحا .لذلك
ربا
ً
ويفهم ُ
الذي ُي�سمع ُ
ويحفظ من ِقبل تالميذ ي�سوع اليهود الم�ؤمنين به ًّ
أ�سا�سي ًة في م�سيرة التناقل بين العهدين .وفي �إطار درا�ستنا يمكننا
تبدو هذه التقاليد حلق ًة � ّ
ن�ص �سفر الر�ؤيا .19
المثل على ذلك ،في ّ
ا ّتخاذ َ
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ّ

�سفر الر�ؤيا :15-11 :19

11
ثم ر�أيت ال�سماء مفتوحة ،و�إذا فر�س �أبي�ض ،والجال�س عليه ُيدعى الأمين
ّ
وال�صادق ،وبالعدل يحكم ويحارب.

تيجان كثيرة ،وعليه ا�سم مكتوب ال يعرفه �أحد
 12عيناه كلهيب نار ،وعلى ر�أ�سه
ٌ
�سواه.
ٌ
مت�سربل ٍ
مغمو�س بالدم ،وا�سمه كلمة اهلل.
بثوب
 13وهو
ٍ
نقيا.
 14وكانت تتبعه على ٍ
خيل بي�ض جنود ال�سماء ،الب�سين ك ّتا ًنا �أبي�ض ًّ

�سيف ما�ض لي�ضرب به الأمم ،فيرعاهم بع�صا من حديد ،يدو�س
 15ومن فمه يخرج ٌ
في مع�صرة خمر نقمة وغ�ضب اهلل القادر على كلّ �شيء.
ال�شخ�ص الذي تتك ّلم عنه هذه الآيات هو وال ّ
�شك الم�سيح الآتي من �سبط داود� ،إ ّنما
دائ�س المع�صرة والمخ ّل�ص كان اهلل بنف�سه في العهد القديم ،ي�سخط ب�شدة غ�ضبه على
الأممّ ،
ويلطخ بالدم ثياب �أعدائه ومقاوميه .ولكن ،في �سفر الر�ؤيا ،يقوم الم�سيح بهذا
الدور ،لي�س فقط بابتكارٍ
ربما بتطبيق القراءة
كري�ستولوجي من �صاحب الر�ؤيا ،ولكن ّ
ّ
النا�صري ابن اهلل والم�سيح المنتظر؛
لن�ص �أ�ش  63على �ضوء �شخ�ص ي�سوع
ّ
الم�سيحانية ّ
ّ
ٍ
بثوب مغمو�س بالدم وا�سمه كلمة اهلل (�آ  )13تر ّدنا بب�ساطة �إلى ترجوم
ف�صورة الآتي
اليهودي بما يعرفه عن الدائ�س وحده في
�أ�شعيا ،كما تفعل �آ  15التي تذكّ ر القارىء
ّ
ولكن الجديد في ر�ؤيا يوح ّنا � ّأن الم�سيح يدو�س في مع�صرة نقمة وغ�ضب اهلل
المع�صرة.
ّ
إ�سكاتولوجية.
القدير .هو كلمة اهلل القاطعة ،وهو الذي يخ ّل�ص �شعبه ،ويفتتح الأزمنة ال
ّ
مت�شعبة في ا ّتجاهين :القدرة والغلبة واالنت�صار في المعركة
�صفاته ،مثل م�سيح الترجوم،
ّ
اال�سكاتولوجية على �أعدا ِء اهلل ،من جهة ،ومن جهة �أخرى ،الحكم بالعدل وال�صدق
ّ
أخالقيا.
أدبيا و�
ًّ
والأمانةًّ � ،

اليهودية القديمة،
التعمق �أكثر في التقاليد
ّلعل هذه المداخلة ال�صغيرة تدعونا �إلى
ّ
ّ
وخا�ص ًة بقراءته وتف�سيره كما
�ضرورية ت�صل العهد القديم بقراءاته المختلفة،
كحلقة
ّ
ّ
يوردها العهد الجديد.
حية ال ُت�سجن في كتاب
ولكن ،هل تنتهي هنا القراءات و�إعادة القراءات لكلم ٍة ّ
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الأخت ياره م ّتى

جديدا لنبوءة �أ�شعيا على
المارونية تطبيقًا
الليتورجيا
وال ُتح�صر في تف�سير؟ �أال نقر أ� في
ً
ّ
ّ
الم�سيحي؟ �إ ّنه ابن اهلل الذي ّلون ثيابه بالأحمر القاني عندما بذل ذاته على
�ضوء الإيمان
ّ
ال�صليب لأجل خال�ص الب�شر ،هو ابن اهلل القائم من الموت ومعطي الحياة ،كما ورد في
الحواريين :
الماروني ليوم الجمعة من �أ�سبوع
القدا�س
كتاب ّ
ّ
ّ
هللويا
ف�سر لنا
�أ�شعياّ ،
من �آدوم ،من هو
		
بالدما ِء ثوبه
هو ابن الحي قام

ِ
النبوءات
هذا الآتي
ب؟!
ّ
مخ�ض ٌ
ِ
للحياة!
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وجه اهلل يف �سفر �أ�شعيا
نبي ما قبل ال�سبي
تط ّوره من ّ
نبي ال�سبي وما بعده
�إىل ّ
مقدمة
ّ

اخلوري جان ع ّزام

البيبلية
دكتور في العلوم
ّ

لقبا �أو �صفة هلل في �سفر �أ�شعيا ،والكثير
يمكننا �أن ن�ستجمع �أكثر من خم�سة وع�شرين ً
منها م�شترك بين �أق�سام الكتاب كافّة .نتوقّف � ّأو ًال في خال�صة عن وجه اهلل في �أ�شعيا
ثم في مقاربة م�ستفي�ضة لبع�ض �ألقاب اهلل و�صفاته في �أ�شعيا الثاني والثالث ،وهو
ال ّأولّ ،
التطور و�أ�سبابه في نوع من التحليل
ونحدد عنا�صر
أخيرا
ّ
ّ
الأغنى من حيث ّ
التنوع ،لنعود � ً
والالهوتي.
التاريخي
ّ
ّ

�أ -وجه اهلل في �أ�شعيا ال أ ّول

كثيرا عن �أترابه من �أنبياء يهوذا �أو �إ�سرائيل،
ال يختلف وجه اهلل في �أ�شعيا ال ّأول ً
�أعني ميخا وعامو�س وهو�شع� ،إلخ؛ فاهلل هو في الأ�سا�س �إله التاريخ الذي ُيذكّ ر به ه�ؤالء
عبودية م�صر ،وقاده في ال�صحراء،
الناطقون با�سمه ،على �أ ّنه هو الذي �أخرج �شعبه من
ّ
ثم قاده �إلى �أر�ض الميعاد ،ون�صره على الأمم التي كانت فيها ...وبما �أ ّنه
و�أعطاه العهدّ ،
�إله العهد الأمين على عهوده ،فهو الذي يتط ّلب من �شعبه الأمانة للعهد والطاعة لل�شريعة
يت�ضمن في الوقت عينه �صفات القدا�سة والعدل والغيرة
إلهي
ّ
والو�صايا .هذا الوجه ال ّ
يت�ضمن �صفات
واالنتقام من �شعبه ب�سبب كلّ �إ�شراك �أو عبادة �آلهة �أخرى ،...كما �أ ّنه
ّ
والحب والرحمة ،وبالتالي اال�ستعداد للمغفرة وتجديد العهد �إذا ما تاب �شعبه
الأمانة
ّ
أدبيين كبيرين من الأقوال
عن �ضالله وعاد �إليه بكلّ قلبه .هذا ال�سياق ّ
يف�سر وجود نوعين � ّ
إلهية في �أكثر الأنبياء ،بما في ذلك في كتاب �أ�شعيا ال ّأول :عنيت ،من جهة �أولى� ،أقوال
ال ّ
يب) �أي الدعوة �إلى التوبة ،و�أقوال الحكم والدينونة التي تنتهي ب�إعالن حكم
اال ّتهام (رِ ْ
يميز الف�صول
مبرم ،وهذا ما ّ
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نبي ال�سبي وما بعده
وجه اهلل يف �سفر �أ�شعياّ ،
نبي ما قبل ال�سبي �إىل ّ
تطوره من ّ

يخ�ص الأمم)؛
يخ�ص �إ�سرائيل) ،و( 23-13في ما
 5-1و( 32-28في ما
ّ
ّ
العمانوئيل
تميز ب�شكل
ّ
خا�ص كتاب ّ
ومن جهة �أخرى� ،أقوال التعزية والتجديد التي ّ
يت�ضمن ف�صو ًال �أخرى
(�أ�ش ،)12-6 مع العلم � ّأن الكتاب في ف�صوله الت�سعة والثالثين،
ّ
أدبية مماثلة ك�أقوال الدينونة �أو التعزية ،ولكن في �إطار ن�صو�ص م�شكوك
فيها �أنواع � ّ
النهيوية
نبي القرن الثامن ،عنيت الف�صل  33بكونه نبوءة تعزية ،والر�ؤيا
ّ
بن�سبتها �إلى ّ
الكبرى في الف�صول  ،27-24والر�ؤيا ال�صغرى في الف�صول  ،35-34كما � ّأن هناك
حزقيا في الف�صول .39-36
تاريخيا عن حقبة الملك
ملحقًا
ّ
ًّ

النبوي الوارد في
بخا�صة في القول
ال يخلو �أ�شعيا ال ّأول من كالم عن اهلل الخالق،
ّ
ّ
مبا�شرا عن اهلل بكونه جابل الإن�سان من الطين،
كالما
 ،24-15 :29حيث نجد
ً
ً
والإن�سان بكونه ُ�ص ْن َع اهلل؛ هذا الكالم يهدف �إلى الت�أكيد على �ضرورة خ�ضوع الإن�سان
النبي ب�أ ّنهم ال ي�ؤمنون باهلل؛ فهم يعتقدون ب�أ ّنهم
لخالقه ،بعك�س واقع بع�ض الذين ي�صفهم ّ
يعملون كما ي�شا�ؤون ،دون �أن يراهم �أحد ،وال ح ّتى خالقهم! مع ذلك ،فلي�س هذا
وعلوه ،من
�سمو اهلل
بمو�ضوعه الأ�سا�س .بالفعلّ ،
ّ
نبي ما قبل ال�سبي الكالم على ّ
يف�ضل ّ
قدو�س �إ�سرائيل .و�سيكون لنا عودة �إلى هذا اللقب في �سياق
القدو�س ،بل قل ّ
حيث كونه ّ
كالمنا على �أ�شعيا الثاني ،ولكن منذ الآن ن�ستطيع القول � ّأن �أ�شعيا يريد الربط الوثيق من
خالل هذا التعبير بين �صفة اهلل ال�سامي ،ال َآخر ،المختلف ك ّل ًّيا ،المتعالي ،والمحتجب
"قدو�س" ،كما في ر�ؤيا �أ�ش  ،6وبين �صفة اهلل
تعبر عنها كلمة ّ
في مجد � ّ
أبدي ،وهذه ك ّلها ّ
"عمانوئيل� ،أي اهلل معنا" ،وهو اال�سم
الحا�ضر مع �شعبه والمرتبط به ،بل الذي له �صفة ّ
أكيدا على � ّأن هذا الإله هو
الرمزي الذي ُيعطى للمولود من
"ال�صبية العذراء" ( ،)14 :7ت� ً
ّ
ّ
�إله "�إ�سرائيل" ،وهو حا�ضر هنا والآن معه في تاريخه.
يف�سر
لذلك ف� ّإن قدا�سة اهلل غيورة ،وهي ال تر�ضى ب�أن ت�شارك فيها الأوثان ،وهذا ما ّ
يف�سر �أقوال التعزية التي تتبعها ما �إن يعود ال�شعب عن
�إذًا �أقوال الحكم والدينونة ،كما ّ
�ضالله� :إ ّنها الغيرة نف�سها ،في ال�ضرب واالنتقام من الخطايا� ،أو في الإ�سراع �إلى التجديد
الحب التي �سي ّت�سع لنا المجال لال�ستفا�ضة ب�شرحها في �أ�شعيا الثاني
والتعزية؛ �إ ّنها غيرة
ّ
إلهي ل�شعبه.
بخا�صة في التعبير عن
حي ًزا �أعظم،
ّ
ّ
حيث ت�أخذ ّ
الحب ال ّ

اخلوري جان ع ّزام
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ب -وجه اهلل في �أ�شعيا الثاني
ومتجددة
� -1ألقاب و�صفات قديمة
ّ

لقبا هلل في �أ�شعيا
� ّأول من قام بهذا العمل هو الباحث �إدمون بو ّنار الذي وجد ً 23
فعلية(   .لن�أخذ ،على �سبيل المثال ،ا�سم �إلوهيم ،فهو ا�سم قديم
الثاني ،ترد في � 60صيغة ّ
يقدمه
�شعب اهلل،
لإله �إ�سرائيل بكونه
ولكن �أ�شعيا الثاني ي�ستعمله � ً
أي�ضا لي�شير �إلى من ّ
َ
ّ
ل�سامعيه بكونه �إل َه كلّ الأزمنة و�إل َه الأر�ض ك ّلها ،وهذا ما نقر�أه في  28 :40و،5 :54
تباعا:
ً

يتعب وال ْيعيي
الرب �إل ٌه
مت �أوما
�سرمدي ُ
ّ
َ
"�أما ع ِل َ
�سمعت � َّأن ّ
خالق �أقا�صي الأر�ض ال ُ
فهمه"؛
ي�سبر ُ
وال ُ

القو ِ
ِ
ِ
و�س �إ�سرائيل
ا�سمه،
زوجك هو
"ل َّأن
وفاديك هو ّ
�صانع ِك الذي ُّ
ُ
قد ُ
ات ُ
رب ّ
أر�ض ك ِّلها"laeêr"f.yI vAdåq. ‘%lea]gO*w> Am=v. tAaßb'c. hw"ïhy> %yIf;ê[o ‘%yIl;’[]bo yKiÛ .
يدعى �إل َه ال ِ
ْ
.arE(Q'yI #r<a'Þh'-lk' yheîl{a/
في المقابل ،هناك �ألقاب ال ترد �إ ّال لدى �أ�شعيا الثاني ،مثل و�صف اهلل بكونه "ال مثيل
( 
له"!
�سلبية" :ال �شيء مثلي:
النبي عن فرادة اهلل المطلقة ً
غالبا من خالل �صيغ ّ
ّ
ويعبر ّ
،)9 :46( ynIAm*K' sp,a,îw> ~yhiÞl{a/ dA[ê !yaeäw> ‘lae ykiînOa' yKiä ~l'_A[me tAnàvoarI Wrïk.zI

توكيدية على فرادته المطلقة" :من مثلي؟"؛
بالغية تتط ّلب �أجوبة
�أو من خالل �أ�سئلة
ّ
ّ
"من �أعلن الأمور الم�ستقبلة منذ القديم؟":
>)7 :44( ar"ªq.yI ynIAmæk'-ymi(W Aml'( WdyGIïy: hn"aboßT' rv<ïa]w: tAY°tiaow؛
Cf. P.-E. Bonnard, Le second Isaïe, p.499-508 ; 520-546.
Cf. C.J. Larushagne, The Incomparability of Yahweh in the Old Testament,
;Leiden 1966; P.-E. Bonnard, op. cit, 56-71; A. Bonora, Isaia 40-66, p. 65-76
H. Simian-Jofre, « La teodicea del Deutero-Isaia», Bib 61 (1980) 530-553 ; 62
(1981) 55-72.

) (1
) (2
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نبي ال�سبي وما بعده
وجه اهلل يف �سفر �أ�شعياّ ،
نبي ما قبل ال�سبي �إىل ّ
تطوره من ّ

ت�شبهونني وك�أ ّنهم مثلي؟":
�أو من خالل ا�ستبعاد �أي �
أمكانية للمقابلة�" :إلى من ّ
ّ

.)5 :46( hm,(d>nIw> ynIWlßvim.t;w> Ww=v.t;w> ynIWyàm.d:t. ymiîl.

تفرد
طبعا � ّأن مثل هذه الأطروحات
ومن المعروف ً
ّ
البالغية تهدف �إلى ت�أكيد ما ّ
وحدانية اهلل� ،إله �إ�سرائيل ،ل ّأن ال
عقائدية ال لب�س فيها� ،أعني
�أ�شعيا الثاني ب�إعالنه بطريقة
ّ
ّ
�إله غيره�" :أنا اهلل ،وال �إله غيري؛ �أنا اهلل وال م�ساوٍ لي" ( .)9 :46ولأ ّنه واحد وحيد،
أبدي و�إله كلّ الكون الذي يدين الكلّ ويخ ّل�ص الجميع
فهو كذا منذ الأزل ،وهو ال ّ
(رج 17-15 :40؛ 10 :43؛ 6 :44؛ .)12 :48
مميزة لإله �إ�سرائيل الذي اختاره من بين ال�شعوب،
ح ّتى �صفة �إله االختيار التي كانت ّ
تتو�سع لت�شمل من هم من بين الأمم ،من جهة ثانية؛ فها يهوه
تبقى ثابتة من جهة ،ولك ّنها ّ
المهمة هي
وبانيا لأور�شليم ،مع � ّأن هذه
ّ
راعيا ل�شعبه ً
يختار قور�ش ،ملك الفر�س ،ليكون ً
الرب:
من اخت�صا�ص م�سيح ّ
‘~Øil;’v'Wryli rmoÝalew> ~li_v.y: yciÞp.x,-lk'w> y[iêro ‘vr<Ak’l. rmEÜaoh' dse(W"Ti lk'Þyhew> hn<ëB'Ti
(.)28 :44
بالحب والغفران تجاه �شعبه ،بل
المليء
البار
ً
ّ
َ
طبعا ،يبقى هذا الإله �إله العدل ،الإل َه َّ
أي�ضا.
تجاه الجميع � ً

	-2المخلّ�ص و الإله الوحيد

ّ
يكية التي ترد لدى كلّ
النبوية
كرب مخ ّل�ص ،قلب الب�شارة
ي�شكل وجه يهوهٍّ ،
ّ
ّ
الكال�س ّ
أي�ضا في �أ�شعيا ال ّأول؛ وال ُّ
ي�شذ �أ�شعيا الثاني والثالث عن هذه القاعدة
الأنبياء ،كما ر�أينا � ً
نعرفه ب�أ�شعيا الثاني والثالث ،هو في �أكثره �إعالنات
بل � ّإن كتابه،
ً
وخ�صو�صا في ما ّ
جي ًدا � ّأن الأنبياء درجوا
خال�صية وت�أكيد على عمل اهلل
الخال�صي ل�صالح �شعبه .ونعرف ّ
ّ
ّ
َ
كُّ
الخال�صية
اهلل
أعمال
�
ر
ذ
ت
أي
�
التاريخ،
الهوت
يه
ن�سم
الذي
الالهوت
هذا
على
جميعا
َ
ً
ّ
ّ
ا�ستمرارية هذه الأعمال في الحا�ضر والم�ستقبل ،وهي
ل�صالح �شعبه ،وذلك � ّإما لت�أكيد
ّ
ن�سميها بنبوءات التعزية ،و� ّإما لتحذير �إ�سرائيل من خطاياه ّ
وتنكره لجميل اهلل عليه
ما ّ
إلهي الذي
وخيانته لعهده معه ،ولت�أنيبه على خطاياه الحا�ضرة ،وتحذيره من العقاب ال ّ
والحكم.
ن�سميه بنبوءات الدينونة ُ
مفر منه ،وهو ما ّ
ال ّ
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ن�ص �أ�ش  13-1 :43ما ي�ؤكّ د هذه الأبعاد ك ّلها بحيث � ّأن
ولع ّلنا نجد في قراءة ّ
جعلت م�صر فدية لك ،وكو�ش
الخال�صي القديم" :وقد
النبي ي�ؤكّ د عمل اهلل في التاريخ
ُ
ّ
ّ
ؤكّ
ً
أي�ضا الخال�ص الآتي ال محالة من اهلل الذي
�
د
�
وي
3ب).
(:43
منك"
ال
بد
�
أ
و�سب
ً
الم�سبيين �إلى �أر�ضهم" :ال
يحب �شعبه (�آ  .)4والتعبير عن هذا الخال�ص هو في عودة
ّ
ّ
تخف ف�إ ّني معك ،و�س�آتي بن�سلك من الم�شرق ،و�أجمعك من المغرب؛ �أقول لل�شمال:
ببني من بعيد وببناتي من �أقا�صي الأر�ض ،كلّ من ُيدعى
هات ،وللجنوب :ال تمنع! ّ
هلم ّ
با�سمي�( "...آ .)7-5
ّ
العبري �إلى اكت�شاف كون � ّأن يهوه ،الإله
ال�سبي قد قاد ال�شعب
ّ
وال�شك � ّأن اختبار ّ
الخال�صي ،لي�س � ًإلها بين الآلهة �أو �أعظم من باقي الآلهة كما كانوا
الذي عرفه في تاريخه
ّ
ال�شخ�صي للفرد
وحدانية الإله
ن�سميه بالتعبير عن
ّ
ربما يعتقدون في ال�سابق (وهو ما ّ
ّ
ّ
وحدانيته المطلقة  ،)Hénothéismeولي�س هو
�أو للجماعة ،دون التعبير بو�ضوح عن
ّ
�إلههم وحدهم �إ ّال لكونهم وحدهم عرفوه قبل باقي الأمم .ولك ّنه في الحقيقة �إله كلّ
ال�شعوب والأمم ح ّتى التي ال تعرفه لأ ّنه الإله الأوحد بالمطلق وال �إله غيره.

طبعا � ّإن كلّ ال�شعوب القديمة كانت تن�سب �إلى �آلهتها قدرة الخلق؛ فمردوك هو الإله
ً
الخالق في بابل ،وهو الذي ّ
نظم الكون و�أعاد ترتيبه بعد حربه مع تيامة وانت�صاره عليها؛
َ
الف�ضل في �إعادة النظام �إلى
الكنعانية� ،إ ّال � ّأن لبعل
و�إيل هو الإله الخالق في الديانات
ّ
"م َع ْت"...
الكون من الفو�ضى التي �أدخله فيها َ"يم"...؛ وهكذا َرع �إله م�صر وم�ساعدته َ
الخال�صية �أكثر من �إبرازه لقدراته الخالّقة
�شدد على �صفات �إلهه
ولكن ال�شعب
العبراني ّ
ّ
ّ
ّ
تميز باختبار عناية يهوه الدائمة به خالل تن ّقالته
والنظامية ،وذلك ل ّأن تاريخ هذا ال�شعب ّ
ّ
الطويلة ك�شعب رعاة وبدو ،وحاجته الدائمة �إلى �إيجاد الماء والكلأ والحماية من كلّ
بدءا
�أنواع المخاطر والحروب ...لذلك ركّ ز الأنبياء قبل كلّ �شيء على �صفاته كمخ ّل�صً ،
ومرورا بم�سيرته في ال�صحراء ،وهكذا دواليك.
عبودية م�صر،
بتحرير هذا ال�شعب من
ّ
ً
ال�سبي �إلى بابل واحتكاك هذا ال�شعب بال�شعوب الأخرى وب�أ�ساطيرها حول
� ّأما فترة ّ
أي�ضا في منفاه ،وله
أي�ضا ،اختبار هذا ال�شعب � ّأن �إلهه حا�ضر معه � ً
الخلق وبداية الكون ،و� ً
الوثنية من
أي�ضا اختبارهم المبا�شر لفراغ وخواء العبادات
قدرة على
الوثنيين وملوكهم .و� ً
ّ
ّ
حقيقي للآلهة المزعومة في تاريخ ال�شعوب الأخرى ،واقت�صار العبادات على
ح�ضور
ّ
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تطوره من ّ

وال�صلوات وطلبات الم�ساعدة ...كلّ ذلك دفع بالأنبياء و� ّأولهم �أ�شعيا
�أنواع التقوى ّ
والحي والفاعل،
الحقيقي
الثاني �إلى فهم حقيقة �ساطعةّ � :إن الإله يهوه هو الإله الأوحد
ّ
ّ
معا� :إذًا ال
مع � ْأن لي�س له �صورة �أو �صنم ،ولك ّنه الإله المخ ّل�ص والخالق الوحيد في � ٍآن ً
خارجا عنه ،وكلّ �آلهة ال�شعوب �إ ّنما هي �أ�صنام ي�صنعونها ب�أيديهم ،ولك ّنها ال ترى
�إله
ً
وال ت�سمع وال تتك ّلم!
وحدانية اهلل المطلقة(   ،ونال الحديث
تطور الهوت الخال�ص �إلى الهوت
هكذا �إذاً ّ
ّ
�سنو�سع ذلك بعد كالمنا على
مهما في �سفر �أ�شعيا الثاني ،كما
ّ
ّ
حي ًزا ًّ
النبوي عن اهلل الخالق ّ
قدا�سة اهلل.

"قدو�س �إ�سرائيل"
ّ -3

ً
ارتباطا وثيقًا بكونه
"قدو�س" المعطى هلل يرتبط
من قراءتنا ل�سفر �أ�شعيا نجد � ّأن لقب ّ
الخالق والأوحد؛ فالقدا�سة كما نعرف هي االنف�صال ،التمايز ،عدم االت�صال بما هو
خ�صو�صا عندما نطلقها على الخالق لت�ؤكّ د ت�ساميه
ال�سمو،
ومادي� .إ ّنها
دن�س ونج�س
ّ
ً
ّ
النبي في الهيكل،
على عالم الب�شر والما ّدة .هذا ما وجدناه منذ الف�صل ال�ساد�س ،في ر�ؤيا ّ
النبي
قدو�س ّ
"قدو�س ّ
مراتّ :
حيث ي�سمع ال�سرافين ير ّددون ثالث ّ
قدو�س" ،بينما يالحظ ّ
ب�أ ّنه مجبول بالنجا�سة هو و�شعبه! ومع ذلك ،فقدا�سة اهلل هي التي تدفعه �إلى االقتراب من
�إ�سرائيل لإزالة نجا�سته وتقدي�سه ورفعه .هذا ما ر�أيناه في �أ�شعيا ال ّأول ،وهذا ما نجده 12
قدو�س
النبي �شعبه �إلى �أن يكون
مرة � ً
ً
�شاهدا لمن هو ّ
ّ
أي�ضا في �أ�شعيا الثاني ،حيث يدعو ّ
قدو�سكم خالق �إ�سرائيل وملككم" ( ،)15 :43و"�أنتم ُ�شهودي،
الرب ّ
�إ�سرائيل�" :أنا ّ
ُ
قدو�س بكونه الخالق المت�سامي،
الرب" (رج 12-10 :43؛  :)8 :44اهلل �إذًا ّ
يقول ّ
( 

رج بهذا ال�صدد الن�صو�ص التالية:
قوات) يعلن نف�سه�" :أنا ال ّأول و�أنا الآخر وال �إله
" :7-6 :44الإله املخ ّل�ص" (ملك وفادٍ
ُّ
ورب ّ
رب �آخر ،لي�س من دوين �إله...
غريي .ومن مثلي؟
ِ
الرب ولي�س من ّ
فليناد"� .آ 5ب و�" :7-6أنا ّ
رب �آخر؛ �أنا
الرب ولي�س من ّ
لكي يعلموا من م�رشق ال�شم�س ومن مغربها أ� ّنه لي�س غريي؛ �أنا ّ
الرب �صانع هذه ك ّلها".
مبدع النور وخالق الظالم و�صانع الهناء وخالق ال�شقاء؛ �أنا ّ
القوات ،خالق ال�سماوات ،هو اهلل جابل الأر�ض و�صانعها الذي
" :18 :45هكذا قال ّ
رب ّ
رب �آخر".
الرب ولي�س من ّ
أقرها ومل يخلقها خواء بل جعلها لل�سكنى� .أنا ّ
� ّ
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ً
م�سلكا للخال�ص"
أي�ضا بكونه "الفاتح في البحر طريقًا ،وفي المياه الطاغية
قدو�س � ً
ولك ّنه ّ
(.)16 :43
الخال�صي
�سمو اهلل فح�سب ،بل هي لقب لعمله
لقبا للتعبير عن ّ
�إذًا لي�ست القدا�سة ً
ّ
خال�صية لأ ّنها "تف�صل" الإن�سان عن �أوثانه ،وتل�صقه ب�إلهه
ومحبته للب�شر؛ فقدا�سته
ّ
ّ
وخالقه (�أ�ش .)7 :49
جدا على �أ�شعيا الثاني� ،أعني كون
ويرتبط لقب القدا�سة � ً
أي�ضا ب�صفتين �أخريين عزيزتين ًّ
البر" :فبرارة اهلل هي من �صفات قدا�سته المطلقة،
اهلل هو
ّ
"البار" ،وكونه "الذي ير�سل ّ
أي�ضا من �صفات �أمانته في العمل الد�ؤوب لتتميم مواعيده
وعدله الذي ال عيب فيه ،وهي � ً
يبرر �شعبه ،والذي ي�صبح في بع�ض الأحيان
ّ
البر الذي ّ
الخال�صية ل�شعبه ،كما �أ ّنه م�صدر ّ
تماما كما كان "النبت" ي�شير �إلى هذا الم�سيح في �أ�شعيا
لقبا للم�سيح المخ ّل�ص المنتظرً ،
ً
ال ّأولُ �" :
وليبرعم
لتنفتح الأر�ض،
البر،
أقطري � ّأيتها
ُ
ِ
ِ
ال�سموات من فوق ،ولتمطرِ ال ُغ ُ
يوم ّ
ِ
أي�ضا 13 :46؛
الخال�ص،
قت ذلك" (8 :45؛ رج � ً
البر � ً
الرب خ َل ُ
أي�ضا� .أنا ُّ
ولينبت ُّ
المميزين
تهيئنا للتوقّف عند اللقبين
إلهية على � ّ
ّ
أهم ّيتهاّ ،
 .)8-5 :51كلّ هذه الألقاب ال ّ
النبوية �إ ّال بطريقة
هلل في �أ�شعيا الثاني� ،أعني اللقبين اللذين ال نجدهما في غيره من الكتب
ّ
و"الفادي".
لقبا "الخالق"
ّ
عابرة� :إ ّنهما َ

	-4الإله الخالق

العبري َ ْ
مرة في �أ�شعيا الثاني ،ك ّلها في الق�سم ال ّأول� ،أي
يرد فعل الخلق
ّ
"ب َر�أ" ّ 16
يتم الت�أكيد على � ّأن اهلل هو
في الف�صول  ،48-40ما عدا اثنتين في  16 :54حيث ّ
خالق الكلّ  ،فال �شيء يفلت من �سيطرته ،وال ح ّتى القوى المعادية له؛ وبعد �أن ي�ؤكّ د
وتبعد عن ُّ
بجهورية:
الظ ِلم ،يعلن
ّ
تثبت في الب ِّر ُ
لأور�شليم ،في الآيتين  14و 15ب�أ ّنها ّ
قت
الجمر في ال ّنار،
الحداد ا َّلذي ين ُف ُخ
خلقت
"ها �إ ّني �أنا
ّ
ويخرج �أدا ًة لعم ِله ،و�أنا خ َل ُ
ُ
ُ
َ
المدم َر للإبادة":
ّ
،

>.lBe(x;l. tyxiÞv.m; ytiar"îB' yki²nOa'w
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تطوره من ّ

"بورِ ْء" ،بمعنى
وبالفعل ،يرد هذا الفعل
ّ
مراتُ ،
العبري تحت �صيغة ا�سم الفاعل ّ 7
المطلق (رج 28 :40؛ 5 :42؛ 15 ،1 :43؛  ،)18 ،7 :45كما يرد
الخالق في ُ
أكيدا على � ّأن اهلل هو الذي "خلق" ،كما في :26 :40
مرات ب�صيغة الما�ضي المطلق ت� ً
ّ 7
"�إرفعوا عيونكم �إلى العال ِءُ ،
بعدد،
خلق هذه ،ا َّلذي
قوا ِتها َ
وانظروا َم ِن ا َّلذي َ
ُ
يخرج ّ
أحد منها"؛
جميعا ب�أ�سما ِئها
ويدعوها
ينق�ص � ٌ
قدرته ّ
قوته ،فال ُ
ً
لعظم ِة َ
َ
و�شد ِة ّ
hL,aeê ar"äb'-ymi ‘War>W ~k,ÛynEy[e ~Ar’m'-Waf؛

الرب هو الذي خلق النجوم .كما �أ ّنه هو الذي خلق ال�سماوات
وفي هذه ت�أكيد على � ّأن ّ
وال�شر!
( ،)5 :42والأر�ض ( ،)18 :45و�آدم� ،أي الب�شر ( ،)18 :45والظلمات
ّ
وخالق َّ
مبدع ال ّنورِ
(ال�شر)(  � ،أنا
ال�شقاء
الهناء
و�صانع
الظالم،
(�" :)7 :45أنا
وخالق ّ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ّ
�صانع هذه ك ّلها"؛
الر ُّب
ُ
ّ
o

( 

؛

�إ ّنه الإله الذي ي�ستطيع �أن ي�ؤكّ د حقيقة قدرته كمخ ّل�ص ل�شعبه لأ ّنه هو الذي خلقه
التدخل في التاريخ وتحرير �شعبه من ال�سبي
()20 :41؛ ولأ ّنه الخالق ،فهو القادر على
ّ
( 

( 

ن�ستنتج من هذه الن�صو�ص �أ ّنها تعلن اهلل خالقًا لأجل احلياة ال لأجل �إظهار قدراته؛ هو خالق
أحدا غريه لي�س موجو ًدا! فالظالم نف�سه
لأجل اخلال�ص ال لأجل الفراغ والفو�ضى ...ح ّتى �أنّ � ً
جدا لأ ّنه
قوي ًّ
الن�ص يف ّ 7 :45
وال�شقاء لي�سا مبوجودين لو مل ي�سمح هو بوجودهما! نالحظ �أنّ ّ
ي� ّؤكد ،ب�أنّ اهلل هو الذي خلق الظالم وهو الذي خلق ال�شّ قاء .ويف هذا تعبري عن �أنّ ال�شقاء والأمل
أ�صلية.
وغريها من مظاهر اله�شا�شة الب�رش ّية هي جزء من الطبيعة الب�رش ّية التي ُجرحت باخلطيئة ال ّ
حبه للإن�سان جعله يدخل يف ّ
ومع �أنّ اهلل خلق ّ
اخلال�صي هذه
خمططه
كل �شيىء ح�سنا� ،إ ّال �أنّ ّ
ّ
اله�شا�شة الب�رش ّية ّ
وكل عنا�رص الطبيعة الناق�صة ،بحيث أ� ّنه ي�سيطر عليها جميعها ،ب�صغته اخلالق،
وي�ستفيد منها خلري الإن�سان .وهذا ما �سيعبرِّ عنه �سفر التكوين يف ف�صوله الأوىل بفعل "ف�صل":
فاهلل يف�صل النور عن الظلمة مما يعني �أنّ الظلمة لي�ست خارجة عن قدرته.
ال�رش ،واملعروف �أنّ املق�صود ب�أنّ اهلل هو م�صدر ّ
كل الأحداث� ،إن تلك التي يعتربها
كلمة  [rتعني ّ
�رشا ،لأنّ اهلل هو الذي يعطي تلك وهذه ،لهدف واحد
الإن�سان خريا له� ،أو تلك التي يعتربها ًّ
ال�رش املعنوي �أي ما يرتبط
هو خري الإن�سان وخال�صه .يف مطلق الأحوال ،لي�س املق�صود � ً
أبدا ّ
باخلطيئة.
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والحر ّية (رج  .)19-8 :41ويمكن القول
جديدا في العدل
واقعا
ً
مهي ًئا له ً
البابليّ ،
ّ
ّ
الكلّ
ؤكّ
تت�ضمن في الوقت عينه ،بل
"،
"ال�ضابط
كونه
على
د
�
ت
التي
الخالق
�صفة
� ّأن
ّ
متعددة
ّ
يعبر عنه �أ�شعيا الثاني ب�أفعال ّ
إلهي الفاعل في التاريخ ،والذي ّ
تلخ�ص كلّ العمل ال ّ
(ع َ�س ْه)" ،عمل" (ف ََّعلْ )" ،ب�سط" ( َن َط ْه)ّ ،
"وطد"
"كون" َ(ي ْت َ�ص ْر)�" ،صنع" َ
مثل" :خلق"ّ ،
ون)ّ �" ،أ�س�س" َ(ي َ�س ْد)؛ وكما يقول �أحد الباحثين ،الذي در�س العالقة
"ثبت" (كُ ْ
َ
(رق َْع)ّ ،
بين الخال�ص والخلق في الهوت �أ�شعيا الثاني" :معنى فعل خلق هو في الجوهر معنى
خال�صي"(   ،ل ّأن هذا الخال�ص حا�ضر ح ّتى في خلق العالم الما ّد ّي والكون .من هنا،
ّ
العبري
ا"
ر
"ب
لفعل
والعقائدي
الالهوتي
أ�سا�س
ل
ا
و�ضع
قد
الثاني
أ�شعيا
�
أن
�
ب
القول
يمكن
ّ
ّ
ّ
ََ
ّ
يعبر ال عن اهلل الخالق فقط ،بل عن كونه الحا�ضر في التاريخ كمخ ّل�ص ل�شعبه
بكونه ّ
وللعالم .هذا ما نقر�أه بو�ضوح في  7-1 :43حيث ينتقل الكاتب بب�ساطة من الكالم على
يهوه خالق العالم �إلى يهوه خالق �إ�سرائيل ومفتديه(  " :والآن هكذا َ
الر ّب خالق َ
ُك
قال ّ
َ
َ
َ
َ
با�سمك� ،إ ّن َك لي.
ودعوتك
افتديتك
التخف ف�إ ّني قد
وجابلك يا �إ�سرائيل:
يا يعقوب،
ْ
َ
المياه ف�إ ّني َ
�سرت في ال ّنارِ فال تكتوي ،وال
تغمرك ،و�إذا
معك� ،أو الأنهار فال
عبرت
�إذا
َ
َ
َ
و�س �إ�سرائيل مخ ّل َ
الر ّب � َ
َ
م�صر فدي ًة
�صك ،وقد
إلهك ّ
ُ
قد ُ
جعلت َ
يلفحك ال َّلهيب ،لأ ّني �أنا ّ
َ
عنك ،وكو�ش و�سب�أ بد ًال َ
أحببتك،
ومجيدا ،ف�إ ّني �
عيني
�صرت
منك� ،إذ قد
ً
َ
ً
كريما في ّ
تخف ف�إ ّني َ
َ
نا�سا بد ًال َ
معك ،و�س�آتى بن�س ِل َك
نف�سك .ال
و�شعوبا بد ًال من
منك،
ْ
ً
أ�سلم ُ�أ ً
و� ُ
أجمعك من المغرِ بُ � .
َ
تمنع .ه ُل ّم
من الم�شرق ،و�
أقول لل�شمال :هات ،وللجنوب :ال َ
لمجدى خلق ُته
بب ِن ّي من بعيد ،وببناتي من �أقا�صي الأر�ض  ،كلّ من ْ
يدعى با�سمي ،ومن ْ
التاريخي لتكوين ن�صو�ص الكتاب
وجبل ُته و�صنع ُته" .ويقف �أحد كبار الباحثين في النقد
ّ
ّ
الكهنوتي ينتظم في الت�سل�سل نف�سه بين
الخط عينه ،م�ؤكّ ًدا ب� ّأن الالهوت
المقد�س ،في
ّ
ّ
معطيا على ذلك �شاهد �سفر التكوين ،الذي
الهوت اهلل الخالق والمخ ّل�ص في التاريخ،
ً
بتدخل اهلل الخالق في �سقطة
ق�صة الخال�صْ � ،إن تلك المتع ّلقة ّ
ق�صة الخلق في �أ�سا�س ّ
ي�ضع ّ
ق�صة �إبراهيم ،بداية تاريخ الخال�ص،
�آدم وحواء ووعده
أخ�ص في ّ
الخال�صي لهما ،و�إن بال ّ
ّ
( 
التي ترد في ختام ق�ص�ص البدايات  .نزيد نحن على ذلك بت�أكيدنا ب� ّأن هذا الربط بين
Cf. C Stuhlmüller, Creative Redemption, p. 228.
Cf. G. von Rad, Teologia dell’Antico Testamento, p. 284.
Cf. G. von Rad, Teologia dell’Antico Testamento, I, p. 167ss.
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وجه اهلل يف �سفر �أ�شعياّ ،
نبي ما قبل ال�سبي �إىل ّ
تطوره من ّ

أي�ضا من خالل الربط بين الخلق والخروج،
بقوة � ً
�صفة اهلل خالقًا وب�صفته مخ ّل ً�صا ت ّت�ضح ّ
جديدا (41:20؛  ،)7 :48وت�صبح
في�صبح الخروج من بابل �أي العودة من ال�سبي خلقًا
ً
جديدا ( :)15 ،7 ،1 :43هذا هو �إذًا
نه�ضة �شعب �إ�سرائيل من خراب ال�شتات خلقًا
ً
البدائي ،و�أخرج �شعبه من م�صر ،وهو
الإله الذي �أخرج العنا�صر المخلوقة من الخواء
ّ
القدير �أن يخرج �شعبه من �سبي بابل ،فيكون عمله بكامله عم ً
قائما على قدرته
ال
خال�صيا ً
ًّ
الخال�صي�" :إرفعوا عيونكم
الخالّقة ،بل قل �أ ّنه ي�ضع قدرته كخالق في خدمة تدبيره
ّ
�إلى العال ِء ُ
جميعا
ويدعوها
قوا ِتها َ
بعددْ ،
وانظروا من ا َّلذي َ
ً
خلق هذه؟ َمن ا َّلذي ُيخرِ ُج ّ
ِ
ُ
تقول يا يعقوب ،وتتك َّل ُم
فلم
ب�أ�سمائها
قوته ،فال ينق�ص � ٌ
قدرته ّ
لعظمة َ
و�شد ِة ّ
أحد منهاَ .
�سمعت � َّأن
علمت � َأوما
يفوت �إلهي؟ �أما
الر ّب ،وح ّقي
يا �إ�سرائيل :طريقي ْ
ُ
َ
َ
تخفى على ّ
فهمه .ي�ؤْتي ِ
التع َب
�سرمدي
الر َّب �إل ٌه
ُ
ّ
خالق �أقا�صي الأر�ض ،ال ُ
ي�سبر ُ
يتعب وال ْيعيي وال ُ
ّ
ِ
ِ
ِ
القدرة يكث ُر الحول" (.)29-26 :40
قو ًة ولفاقد
َ
ّ

 -5مُفتدي �إ�سرائيل :زوجه و�أبوه و�أمّه

مرات في �أ�شعيا
نتك ّلم هنا عن كلمة "غو ِئل"
ّ
العبرية� ،أي "الفادي" ،التي ترد ع�شر ّ
مرة في كلّ العهد القديم
النبي هو ال ّأول الذي
العبري(  .
ّ
ّ
الثاني من �أ�صل ّ 64
ولكن هذا ّ
يعطي اهلل لقب "غو ِئل"� ،أي "فادي" �إ�سرائيل.
الفادي �أو المفتدي هو �أحد �أفراد العائلة الذي يقع عليه واجب تخلي�ص �أحد �أقربائه
العبودية المتر ّتبة على دين ال ي�ستطيع �سداده (ال � ،)50-40 :25أو ا�سترجاع �أر�ض
من
ّ
ظلما �أحد �أفراد
تخ�ص العائلة مرهونة لمدين (ال � ،)25 :25أو االنتقام
ّ
ّ
الدموي ممن قتل ً
العائلة ،فهو بذلك ُيدعى "منتقم الدم" (رج تك 6 ،5 :9؛ عد � ،)31 :35أو الزواج
ب�أرملة قريبه المبا�شر ليحافظ على ن�سله" (را 20 :2؛ )14 :4؛ الفادي هو �إذًا التعبير
الأف�ضل للرابط الوثيق الذي يجمع �أفراد العائلة الواحدة ،والذي يفر�ض على �أع�ضائها
وال�شر"� ،أي في اال�ستفادة من خير البع�ض للبع�ض الآخر ،وقبول
الت�ضامن في "الخير
ّ
( ( 
أذية التي تت�أ ّتى من البع�ض على البع�ض الآخر .
الم�شاركة في الخ�سارة �أو ال ّ
( 

رج 14 :41؛ 14 :43؛ 6 :44و24؛ 4 :47؛ 17 :48؛ 7 :49و 26؛ 5 :54و .8

 (10) Cf. E. Haag, Gott als Shöpfer, p. 211.
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عبر عنه في �أ�شعيا ال ّأول
يطور �أ�شعيا الثاني مفهوم الفداء ُ
با�ستعماله هذا اللقبّ ،
الم ّ
يتممه � ُّأي مخ ّل�ص دون �أن يرتبط
بفعل "ف ََدا"" ،افتدى" ،بمعنى عمل الخال�ص الذي ّ
أتون �إلى
عائلي �أو
حكما برباط
الر ّب ،يرجعون وي� َ
ّ
ذين ُ
دموي بمن يفتديهم" :وا َّل َ
فداه ُم ّ
ّ
وتنهزم
رور والفرح،
أبدي،
�صهيون بهتاف،
ُ
َ
فرح � ّ
ُ
ويكون على ر�ؤو�سهم ٌ
ال�س ُ
ُ
ويرافقهم ّ
عنهم
أي�ضا 2 :50؛  ،11 :51وهما اال�ستعماالن
الح�سر ُة وال ّت َ�أ ّوه" (10 :35؛ رج � ً
ُ
َ
ّ
مجرد مخل�ص يفتدي �شعبه
الوحيدان في �أ�شعيا الثاني)ّ � .أما في �أ�شعيا الثاني فاهلل لي�س ّ
ً
عائليا منذ اختياره لإبراهيم وارتباطه به بعهد م� ّؤبد.
لأ ّنه �إلهه ،بل لأ ّنه يرتبط به
ارتباطا ًّ
ومطبقة على �إله �إ�سرائيل .ومع
ألقابا �أخرى م�أخوذة من �صورة العائلة
من هنا نفهم � ً
ّ
أبدا بطريقة
� ّأن لقب "�أب" لن يرد مبا�شرة �إ ّال في �أ�شعيا الثالث ( ،)7 :64ولقب � ّأم ال يرد � ً
يحبهم
مهمة ًّ
مبا�شرة� ،إ ّال � ّأن مقاطع ّ
جدا وم�ؤ ّثرة يعلن اهلل فيها ب� ّأن �شعبه هم بنوه الذين ّ
يخا�صم جابله وهو خزف ٌة من
ويهتم لأمرهم ،كما ورد في " :11-10 :45ويل لمن
ُ
ّ
ِ
يل لمن ُ
خزف الأر�ضُ � .
أيقول ّ
عملك لي�س له يدان؟ َو ٌ
َ
يقول
ين لجابله" :ماذا ت�صنع �أو
الط ُ
ل ٍأب" :ماذا تلد؟" والمر�أَ ٍة " :ماذا ت�ضعين؟ هكذا َ
و�س �إ�سرائيل وجاب ُله:
الر ّب ّ
قد ُ
قال ّ
ُ
الن�ص
يدي �أف ُتراكم
بني
تو�صونني في �أمرهم؟" .و� ُ
وعمل ّ
أي�ضا في ّ
�إ�س�ألوني ّ
َ
عما �سي�أتي � ّأما ّ
�سيدي� .أ َت ْن�سى المر�أ ُة
ال�شهير في " :16-14 :49قا َلت ْ
الر ّب ون�سيني ّ
�صهيون :تركني ّ
�ساء ف�أنا ال �أ ْن ِ
ِ
�ساك .هاءنذا على ك َّف ّي
ابن بطنها؟ ح ّتى ولو
ر�ضيعها فال
ترحم َ
َ
ن�سيت ال ّن ُ
ُ
ِ
ِ
كلّ
مقطعا
النبي
أ�سوارك � َ
ً
نق�شتك ،و� ُ
عيني في حين"ّ � .أما عن لقب الزوجّ ،
فيكر�س له ّ
أمام ّ
القو ِ
ِ
زوجك هو
بكامله في  10-1 :54وقد جاء فيه" :ل َّأن
ات
�صانع ِك ا َّلذي ّ
ُ
رب ّ
ِ
ِ
الر ّب كامر�أ ٍة
أر�ض ك ّلها .وقد
ا�سمه،
يدعى �إل َه ال ِ
وفاديك هو ّ
و�س �إ�سرائيل ْ
قد ُ
ُ
دعاك ّ
ٍ
مهجورة ِ
ال�صبا؟ ُ
الروح .وهل ُ
ِ
يقول � ِ
وبمراحم
هجرتك
إلهك .هنيه ًة
ترذل زوج ُة ّ
َ
كئيبة ّ
أ�ضم ِك" (�أنظر �آ .)7-5
َ
عظيم ٍة � ّ

التطور من �أ�شعيا ال أ ّول �إلى الثاني
ج  -عنا�صر فاعلة في ّ

ال ّ
مهمة في �سفر �أ�شعيا ،وهي قريبة من �ألقاب مماثلة في كتب
�شك � ّأن كلّ �ألقاب اهلل ّ
أي�ضا بين الأق�سام مع اختالف
نبوية �أخرى معا�صرة ،وكما ر�أينا ،فالكثير منها م�شترك � ً
ّ
تم تطويره بين �أ�شعيا
كتابتها في الزمان والمكان� ،أي قبل ال�سبي وبعده ،والبع�ض منها ّ
أ�سا�سيان يتمايز بهما �أ�شعيا الثاني عن ال ّأول ،بل عن
ال ّأول والثاني ،ولكن هناك لقبان � ّ
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نبي ما قبل ال�سبي �إىل ّ
تطوره من ّ

باقي الأنبياء ،وهما لقب "الخالق" (الإله الأوحد الذي ال مثيل له) ،ولقب "الفادي".
وهذا اللقبان ّ
والنبوي في �أ�شعيا الثاني؛ فمن الناحية
الالهوتي
ي�شكالن معا مركز الفكر
ّ
ّ
وا�ضحا من الناحية العقائديّة عن � ّأن يهوه هو الإله
كالما
للمرة الأولى
ً
ً
ّ
الالهوتية ،نقر أ� ّ
الكلّ
يدوي لقب "الفادي" في
الأوحد ،الذي ال مثيل له ،والخالق
! ومن الناحية النبويّة ّ
أخ�ص عندما ي ّتحد هذا اللقب ب�صور الأب والأم والزوج ،وك�أ ّنه
م�سامع � ّأي �
إ�سرائيلي ،بال ّ
ّ
الخبر الأجمل ،وك�أ ّني باهلل ملزم ،كع�ضو من "عائلة �شعبه" على �أن ين�صرهم ويفتديهم!

النبي من كلّ ذلك �أن يجيب على كلّ الت�سا�ؤالت التي تعاظمت في خالل ال�سبي
يريد ّ
قائما؟ هل يهوه هو
ماهية العالقة التي ما زالت تربط يهوه ب�إ�سرائيل :هل ما زال العهد ً
عن ّ
الرب؟ "هكذا َ
ِ
طالق � ّأمكم ا َّلذي ط َّلقتها
كتاب
الر ّب� :أين
ُ
ح ًّقا �إله عظيم؟ هل باعنا ّ
قال ّ
الرب قد ن�سيني" (.)14 :49
دائني بع ُتكم؟ ()1 :50؛
به؟ �أم ل ّأي ِمن
"الرب تركنيّ ،
ّ
ّ
هذا ما كانوا ي�سمعونه وير ّددونه هم �أنف�سهم!

التقليدية :الهيكل والعبادة ،والملك وال�سيادة ،وها هو
لقد فقد �إ�سرائيل كلّ �ضماناته
ّ
إلهية تعاتب،
خا�ضع ل�سلطة �شعب �آخر يعبد �آلهة �أخرى! فهل ينفع الآن �إطالق �أقوال � ّ
�أو ت ّتهم� ،أو تدين وتحكم؟ ح ّتى ولو كان الهدف الدعوة �إلى التوبة! وهل ينفع ال�شرح
اال�شتراعي ،وك� ّأن
الالهوتي لل�سبي بكونه نتيجة للخطايا المتراكمة ،على طريقة التعليم
ّ
ّ
المطلوب تبرير اهلل من كارثة ال�سبي؟ كالّ! هذا هو جواب �أ�شعيا الثاني؛ فالمطلوب هو
إلهية من دون مواربةّ � :إن اهلل هو "قريب �شعبه ،فلي�س
ت�شجيع النا�س و�إعالن الحقيقة ال ّ
�إذًا غير مبال بم�أ�ساته! واهلل �سيفتدي �شعبه ب�أن يمحو كلّ �آثامه .هذا ما ي�ؤمن به �أ�شعيا
البالغية
الالهوتي ب�أ�سئلته
النبي ،وهذا ما يدافع عنه �أ�شعيا
ّ
ّ
الم�ؤمن ،وهذا ما يعلنه �أ�شعيا ّ
العميقة( (  .
أي�ضا في ال�سبي،
من ناحية �أ�شعيا الم�ؤمن ،ال يجب �أن نن�سى � ّأن هذا الرجل يعي�ش � ً
أي�ضا �أزمات هذا الواقع ال�صعب ،ولك ّنه �إذا بد أ� يتك ّلم ،فذلك لأ ّنه اختبر ،مثل
ويختبر هو � ً
عاجزا ،بل هو هو قدو�س �إ�سرائيل ولو من
غائبا ،وال
ً
الكثيرين وقت ال�سبيّ � ،أن اهلل لي�س ً
و�سيد الأمم ك ّلها ولو من غير ملك م�سيح يحكم با�سمه ،ومخ ّل�ص عظيم
دون هيكلّ ،
 (11) Cf. O.H. Steck, Deuterojesaja, p. 286.
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في وقت المحنة هذه بالذات� .إذًا �أ�شعيا الم�ؤمن هو الذي يعلن!

يطغى هذا الإعالن على مجمل ف�صول �أ�شعيا الثاني ال�س ّتة ع�شر  ( (،وهو م�ؤ ّلف
تخف ،ف�إ ّني
الكهنوتي( (  " :فال
ب�أكثره من �أقوال تجديد وتعزية قريبة من الأ�سلوب
ْ
ّ
معك ،وال تتل َّف ْت ،ف�أنا � َ
َ
قوي ُتك ون�صر ُت َك وع�ضد ُت َك بيمين ّبري" (.)10 :41
إلهك .قد ّ
أ�سا�سي �إعالن "خروج جديد" �أعظم من القديم
�إ ّنه �إعالن خبر �سار ،م�ضمونه ال
ّ
(رج  ،)21 -16 :43وعودة �إلى �أور�شليم التي �س ُتبنى من جديد ،وت�صبح � ًّأما لجي�ش
طرف َِك �إلى ما حو َلك ُ
وانظري ،قد اجتمعوا
من الأبناء الذين ال يمكن �إح�صا�ؤهم�" :إرفعي ْ
ِ
ُ
رين بهم
الر ّب� ،إ ّن ِك تلب�سينهم
حي �أنا،
ً
جميعا كالح ِل ّي ،وتتز ّن َ
يقول ّ
كُ ّلهم وجا�ؤُوكُّ .
ِ
ِ
ابتلعوك
ال�س َّكان ،وا َّلذين
دمارك
أر�ض
كالعرو�س .ل َّأن �أخرب َت ِك
وقفار ِك و� َ
ُ
َ
ت�ضيق الآن عن ّ
م�سمع ِ
�ضي ٌق ع ّني ،ف�أف�سحي لي
منك:
أي�ضا يقولون على
ُ
وبنو ثك ِل ِك � ً
ٍ
يبتعدونَ .
"المكان ّ
ل ُ
ولد لي ه�ؤال ِء و�أنا ْ
فتقولين في ِ
ومنفية ،ومن
ومجلو ٌة
ثكلى وعاقر
أ�سكن"،
قلبك" :من َ
َ
ّ
ّ
الر ّب :هاء َنذا
ربى ه�ؤال ِء وهاء َنذا
ُ
َّ
تركت وحدي؟ فه�ؤال ِء �أين كانوا؟ "هكذا قال ّ
ال�سي ُد ّ
ُ
ِ
ِ
ولل�ش ِ
وبناتك
ببنيك في ح�ضوِ نهم،
أتون
أن�صب رايتي ،في� َ
مم يديّ ،
أرفع �إلى الأ ِ
� ُ
عوب � ُ
لك ِ
الم ُ
مربين ،و�أميرا ُتهم ِ
لوك ِ
مر�ضعات وعلى
لن على �أكتا ِفهم.
ُ
لك ّ
يحم َ
ويكون ُ
َ
ِ
ِ
ِ
الر ّب
قدميك،
دون لك،
َ
ي�سج َ
ويلح�سون َ
ُوجوههم �إلى الأر�ض ُ
َ
تراب َ
فتعلمين �أ ّني �أنا ّ
( ( 
ا َّلذي ال َي ْخزى ُم ِ
نتظروه" (. )23-18 :49
الالهوتي ،فال ّ
�شك �أ ّننا نجد في هذا الرجل
النبي الذي يعلن �إيمانهّ � ،أما عن
ّ
هذا عن ّ
مف�سر لعمل اهلل في الما�ضي والحا�ضر والم�ستقبلّ � :إن اهلل الذي يعلنه لي�س �سوى
خير ّ
الإله الوحيد الموجود ،وهو الذي اختار �إ�سرائيل وافتداه ،وهو الذي ا�ستبق كلّ الأحداث
ّ
الم�شككين �إلى الإيمان ،ال
نبيه ،فحدوثها يجب �أن يقود
وعرفها و�أعلنها على ل�سان ّ
بد من
العك�س .وهذا اهلل نف�سه يعلن الآن م�سبقًا عمله
الخال�صي ل�شعبه في بابل ،فال ّ
ّ
الإيمان به ،لأ ّنه جدير بالإيمان والثقة.
 (12) Cf. C. Wiener, Il profeta del nuovo esodo, p. 25.
 (13) Cf. E.W. Conrad, “Second Isaiah and the Priestly Oracle of Salvation”, ZAW 93
(1981) n. 243-246; P.B. Harner, “The Salvation Oracle in Second Isaiah”, JBL
88(1969) 418-434.
 (14) Cf. S. Virgulin, I grandi chiamati, Roma, 1980, p. 135.

نبي ال�سبي وما بعده
ّ ،وجه اهلل يف �سفر �أ�شعيا
ّ نبي ما قبل ال�سبي �إىل
ّ تطوره من
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�أقوال نبو ّية على الأمم يف �أ�شعيا
وبنية ال�سفر الأدب ّية ور�سالته الالهوت ّية
الق�س عي�سى دياب
ّ
مقدمة
ّ

معا
ر�أى عدد من الدار�سين � ّأن �سفر �أ�شعيا ،كما هو اليوم ،هو نتيجة جمع ثالثة كتب ً
تحت ا�سم "�أ�شعيا" .قد يكون "�أ�شعيا ال ّأول" (�أ�ش  )39-1هو الأ�سا�س ،ويعود �إلى
النبي �أ�شعيا نف�سه الذي ن�شط في القرن الثامن ق .م ،.با�ستثناء بع�ض الن�صو�ص المت� ّأخرة
ّ
ُ
أ�شعيائية" ت� ّأ�س�ست في وقت
�
ة
نبوي
"مدر�سة
أن
�
ويبدو
ر.
أخ
�
مت
وقت
في
فيه
قحمت
�
أ
التي
ّ
ّ
ّ
ّ
الم�سبيين ،وكانت وراء
ما ،ون�شطت في زمن ال�سبي ،ف�أدخلت الأمل بالعودة �إلى قلوب
ّ
ثم كان لهذه المدر�سة ن�شاط ملحوظ في
ّ
تكون كتاب �أ�شعيا الثاني (�أ�ش ّ .)55-40
تكون كتاب �أ�شعيا
بدايات حقبة الهيكل الثاني (القرن الخام�س ق .م ،).وكانت وراء ّ
معا(   .مو�ضوع هذه
الثالث (�أ�ش  .)66-56ونجهل كيف ُجمعت الكتب الثالثة ً
الدرا�سة يتع ّلق بكتاب �أ�شعيا ال ّأول فقط.
الوثنية المحيطة
نبوية منطوقة على الأمم
يحتوي �أ�ش  23-13على ع�شرة �أقوال ّ
ّ

( 

( 

إجنيلية امل�صلحة ،يحمل �شهادات دكتوراه يف الالهوت ،ويف
ّ
الق�س عي�سى دياب من الكني�سة ال ّ
الدينية،
و"العلوم
إ�سالم"،
ل
وا
العربي
العامل
وجمتمعات
"ثقافات
ويف
ة"،
ال�سامي
احل�ضارات
"تاريخ
ّ
ّ
ّ
تحّ
املقد�س،
اد
ا
يف
قدمية
لغات
ترجمة
كم�ست�شار
يعمل
البيبلية".
الفيلولوجيا
جمعيات الكتاب ّ
ّ
ّ
ّ
در�س يف عدد من اجلامعات.
و ُي ّ
تعود نظرية تفكيك �سفر �أ�شعيا �إىل ثالثة كتب �إىل القرن التا�سع ع�شر ،وكان � ّأول من تك ّلم بها
اليهودي �أبراهام بن عزرا يف القرن احلادي ع�شر؛ رج:
ّ
العالمِ

Brevard Childs, Introduction to the Old Testament as Scripture,
Minneapolis: Fortress Press, 1979, p. 316; R. N. Whybray, Isaiah 40-66 ,
NCB, Grand Rapids: Michigan, 1981, p. 20; Richard J. Clifford, “Isaiah,
Book of Second Isaiah),” in ABD 3: 490-91.
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الالهوتية
أدبية ور�سالته
ّ
�أقوال نبو ّية على الأمم يف �أ�شعيا وبنية ال�سفر ال ّ

ب�إ�سرائيل �أو تلك التي �ساهمت في تحديد م�صير �إ�سرائيل الم�ش�ؤوم .وال�سل�سلة
م�ؤ ّلفة من الأقوال التالية" :على بابل" ()1 :13؛ "على فل�سطيا" ()28 :14؛ "على
مو�آب" ()1 :15؛ "على دم�شق و�إ�سرائيل" ()1 :17؛ "على م�صر" ()1 :19؛ "على
العربية" ()13 :21؛ "على
ّبر ّية البحر" ()1 :21؛ "على دوما" ()11 :21؛ "على
ّ
وادي الر�ؤيا� :أور�شليم ويهوذا" ()1 :22؛ و"على �صور" ( .)1 :23ونجد مثل هذه
نبوية �أخرى مثل �إرميا (،)51-47
المجموعة من الأقوال
النبوية على الأمم في �أ�سفار ّ
ّ
النبوية
وحزقيال ( ،)32 -25وعامو�س ( ،)2-1وعوبديا وناحوم .يبدو � ّأن "الأقوال
ّ
ّ
النبوي في العهد القديم� .إذا تناولنا مجموعة "الأقوال" في
على الأمم" جزء من التقليد
ّ
�أ�شعيا نجدها تحتوي على قول على �إ�سرائيل (�إفرائيم)� -ضمن قول على دم�شق -وقول
على �أور�شليم ويهوذا تحت عنوان "وادي الر�ؤيا" ،من �ضمن الأقوال على الأمم .ومعظم
الرب
ربما ليقولوا ب� ّأن �إ�سرائيل ويهوذا ،عندما تبتعدان عن ّ
الأنبياء يفعلون ال�شيء نف�سهّ ،
حتمية
ال�شر ،تت�ساويان مع الأمم الأخرى لجهة
وتذهبان وراء الأوثان ،وتمار�سان
ّ
ّ
ال�شر.
إلهي على ّ
العقاب ال ّ

على الرغم من � ّأن لوائح الأمم لي�ست نف�سها ،ولي�ست بالترتيب نف�سه في كلّ
المجموعات� ،إ ّال � ّإن مقارنة هذه المجموعات بع�ضها ببع�ض ُيظهر ما ي�سمح لنا باالعتقاد
ب� ّأن هذه المجموعات مت�أ ّثرة بع�ضها ببع�ض ،ولربّما تكون م�ستقاة من م�صدر واحد .هذا ما
ّ
إ�شكاليتنا.
ي�شكل الق�سم ال ّأول من �
ّ
ّ
النبوية في �أ�شعيا �سل�سلة م ّت�صلة الحلقات ،متجان�سة ال�شكل،
ت�شكل هذه الأقوال
ّ

أدبية مت�شابهة ،ويبدو �أ ّنها خ�ضعت لعمل
مت�شابهة الم�ضمون .لجهة ال�شكل ،بنياتها ال ّ
تحريريّ � .أما لجهة الم�ضمون ،فهي �أقوال �ش�ؤم ،وك�شف عن الم�صير ال�شنيع الذي ينتظر
ّ
إلهي ينزل عليها ل ّأن هذه الأمم �سبق و�أنزلت �شرورها على �شعب
هذه الأمم ،كعقاب � ّ
اهلل ومدينته.

يبدو � ّأن الأنبياء المذكورين قد نطقوا بهذه الأقوال على الأمم في �أوقات وظروف
محرري هذه الأ�سفار جمعوها وو�ضعوها في مكان واحد
مختلفة .لكن يبدو � ّأن
ّ
عندما قاموا بتحرير هذه الأ�سفارّ � .إن المكان الذي و�ضعت فيه هذه المجموعة من
النبوية التي وردت فيها ،يحمل للقارئ
أدبية لكلّ من الأ�سفار
الأقوال
ّ
ّ
النبوية ،في البنية ال ّ
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ّ

والمف�سر ،دون ّ
النبوية
محرر كلّ �سفر .بكالم �آخر ،الأقوال
�شك ،ر�سالة ّ
ّ
ّ
خا�صة �أرادها ّ
نبوية مختلفة� .سنحاول ،في ما يلي ،اكت�شاف الر�سالة
ر�سائل
لتوجيه
خدمت
ت
ا�س
نف�سها ُ
ّ
إ�شكالية هذه الورقة.
الأ�شعيائيّة في بنية �سفر �أ�شعيا ،وهذا هو الجزء الثاني والأخير من �
ّ

�صلي لـ"الأقوال"
دبي ال أ ّ
� أ ّوالً :ال�شكل ال أ ّ

مهمة م�ستحيلة ،لك ّننا
وا�ضح �أ ّننا ال ن�أمل في
ّ
أ�صلية ،فهذه ّ
التو�صل �إلى ال�صيغة ال ّ
المف�ضل �أو الأكثر �أ�صالة بين الن�صو�ص المتوفّرة
الن�ص
ّ
�سنحاول �إبداء ر�أينا في تحديد ّ
لدينا.
نبوية عديدة� :أ�شعيا� ،إرميا،
�سبق وقلنا � ّأن هذه الأقوال �أو بع�ضها جاءت في �أ�سفار ّ
لكن اللوائح الأكمل لهذه الأقوال جاءت في �أ�شعيا
حزقيال ،عامو�س ،عوبديا وناحومّ .
ّ
أ�صلي لهذه الأقوال� ،سنركّ ز على
ل
ا
أدبي
ل
ا
ال�شكل
عن
بحثنا
في
لذلك،
ال.
وحزقي
إرميا
و�
ّ
ّ
ّ
هذه الأ�سفار.
� ّإن م�س�ألة الئحة "الأقوال" في �إرميا تثير ده�شتنا ،والبحث فيها يمكن �أن يفتح لنا
الما�سوراتي لإرميا كالحقة في نهاية
الن�ص
طريقًا لبداية البحث .جاءت هذه الأقول في ّ
ّ
حرفي
ال�سفر (الف�صول  -)51-46ينتهي �سفر �إرميا مع الف�صل  52الذي هو اقتبا�س �شبه
ّ
ال�سبعيني ،فقد جاءت
ن�ص �إرميا
من  2مل ،25
ويتكلم على ال�سبي والعودةّ � -أما في ّ
ّ
ّ
عما
"الأقوال" في و�سط ال�سفر ( ،)44 :31 - 14 :25وترتيب �أ�سماء الأمم مختلف ّ
ال�سبعيني حيث تظهر طريقة
الما�سوراتي .و�إليكم �إر 14-13 :25
الن�ص
هو عليه في ّ
ّ
ّ
( 
الن�ص :
�إدخال هذه الأقوال في ّ
ر�ض ُك َّل
ِب على َ
تلك �ٱلأَ ِ
َ 13 :25و�أَجل ُ
ت به عليهاُ ،ك َّل ما
كالمِي �ٱلَّذي تَ َكلَّ ْم ُ
ٱل�س ْف ِر �ٱلَّذي تَنَبَّ�أَ به �إِرميا
ُكت َ
ِب فِي هذا � ِّ
عوب.
ٱل�ش ِ
على ُك ِّل � ُّ
ت �إِلى �إِرميا
ار ْ
ٱلر ِّ
ب �ٱلَّتي َ�ص َ
 14كلم ُة � َّ
�ٱلنَّ ِبي على عِ يلاَ َم،
ِّ

( 

البيبلية هي بح�سب ترجمة فاندايك-الب�ستاينّ ،وخالف ذلك ُي�شار �إليه يف مو�ضوعه.
الن�صو�ص
ّ
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الالهوتية
أدبية ور�سالته
ّ
�أقوال نبو ّية على الأمم يف �أ�شعيا وبنية ال�سفر ال ّ

الما�سوراتي:
الن�ص
ن�ص �إر  ،14-13 :25و 1 :46بح�سب ّ
�إليكم ّ
ّ
ر�ض ُك َّل
ِب على
َ
تلك � ْٱلأَ ِ
َ 13 ayhiêh; #r<a'äh'-l[; Î‘ytiabehe(w>Ð ¿ytiyabehew>13و� َأجل ُ
مت به عليهاُ ،ك َّل ما
 taeÛ h'yl,_[' yTir>B:åDI-rv,a] yr:Þb'D>-lK'-ta,كالمِي �ٱلَّذي تَ َكلَّ ُ
ٱل�س ْف ِر �ٱلَّذي تَنَبَّ�أَ به �إِرميا
'ُ Why"ßm.r>yI aB'înI-rv,a] hZ<ëh; rp,SeäB; ‘bWtK'h;-lKكت َ
ِب في هذا � ِّ
;[~yI)AGh;-lK'-l
عوب 14 .لأَنَّ ُه َقدِ �ٱ�ستَ ْعبَ َد ُه ْم
ٱل�ش ِ
على ُك ِّل � ُّ
~b'Û-Wdb.['( yKiä 14
ازيه ْم
ظام ،ف�أُ َج ِ
�أَ ً
وملُوكٌ عِ ٌ
ِيرةٌ ُ
ي�ضا �أُ ٌ
مم َكث َ
ياديه ْم".
ب َع َم ِل �أَ ِ
ب �أَعمال ِِهم َو َح َ�س َ
>َ `~h,(ydEy> hfeî[]m;k.W ~l'Þ[\p'K. ~h,²l' yTiîm.L;viwح َ�س َ
الما�سوراتي في �إر 1 :46
الن�ص
وهذه بداية الأقوال بح�سب ّ
ّ
مورا
ب لنَ ْف ِ�س َ
 5 :45 vQEb+ T; -. la tAlßdgo > ^ïl-. vQ,bT; . hT'a² w; > 5: 45و�أَ َ
نت َف َه ْل تَطلُ ُ
ك ُ �أ ً
ِب
ب! لأَنِّي ه�أَنذا َجال ٌ
عظيم ًة؟ ال تَ ْطلُ ُ
‘rf'B'-lK'-l[; h['Ûr" aybi’me •ynIn>hi yKi
ج�سدٍ
ب،
ٱلر
�
،
ِي
ذ
ل
ك
على
ا
�شر
يقولُ
ِّ
ُ
َّ ُّ
ًّ
> ll'êv'l ‘^v.p.n:-ta ^Ül. yTi’t;n"w> hw"ëhy>-~aunو�أُ
وا�ضع
ٱلم
�
ل
ك
في
ة
غنيم
ك
�س
ف
ن
يك
عطِ
َ
َ
ِّ
ُ
ْ
ً
َ
ِ
َ
َ
;[~v'(-%l,Te( rv<ïa tAmßqoM.h;-lK' l
ير �إِليها".
�ٱلَّتي تَ ِ�س ُ
Why"ïm.r>yI-la, hw"±hy>-rb;d> hy"ôh' rv,’ 1:46
ت �إلى
�صار ْ
ٱلر ِّ
ب �ٱلَّتي َ
 1 :46كلم ُة � َّ
;~yI)AGh;-l[; aybiÞN"h
م�صر... ،
ممَ 2 ،ع ْن
�إِرميا �ٱلنَّ ِب ِّي َع ِن �ٱلأُ ِ
َ
الما�سوراتي ،ال ي�شعر القارئ ب� ّأي
نالحظ �أ ّنه� ،إذا غابت مجموعة الأقوال عن �إرميا
ّ
ال�سبعيني� ،إذا �أخذنا هذه المجموعة
نق�ص في ال�سفر .وكذلك الأمر بالن�سبة �إلى �إرميا
ّ

الن�ص متنا�سقًا ،وال يالحظ القارئ � ّأي نق�ص في ال�سياق.
الن�ص ،يبقى ّ
خارج ّ

ال�سبعينية لهذه الأقوال في �إرميا ،ي�صبح لدينا �أربع
�إذا �أخذنا باالعتبار القراءة
ّ
وحزقيال)-
الما�سوراتية� ،أ�شعيا
ال�سبعينية� ،إرميا
مجموعات كبيرة لهذه "الأقوال" (�إرميا
ّ
ّ
ّ

ما عدا المجموعات ال�صغيرة الأخرى -ي�ضاف �إليها الئحة الأمم في �إر .26-18 :25

و�إليكم الئحة ُتظهر ترتيب الأمم في المجموعات الأربع� ،إلى جانب الئحة الأمم في
�إر :26-18 :25
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ّ
"الأقوال" بح�سب
�إر - 14 :25
 31:44ال�سبعينيّة

"الأقوال" بح�سب
حزقيّال 32-25

"الأقوال" بح�سب ترتيب الأمم بح�سب "الأقوال" بح�سب
�إر 26-18 :25
�أ�ش 23-13
�إر 51-47

.1بابل (�	.1 )1 :13أور�شليم
.1فل�سطيا
.1عيالم (:25
)14
.2فل�سطيا
.2م�صر
.2مو�آب
()28 :14
.2م�صر ()1 :26
.3عو�ص
.3عمون
.3بابل ()1 :27
.3مو�آب (.4 :15فل�سطيا
�	.4أدوم
)1
.4فل�سطيا (:29
�	.5أدوم
.5دم�شق
.6قيدار وحا�صور )1
.4دم�شق (.6 :17مو�آب
)1
�	.5أدوم ()1 :30
عمون
.7عيالم
.5م�صر (ّ .7 )1 :19
.6عمون (:30
�.8صور
.8بابل
ّ .6بر ّية البحر
)17
�.9صيدون
()1 :21
.7قيدار (:30
جزائر
.7دوما (.10 )1 :21
)23
البحر
العربية
.8دم�شق
ّ .8
العرب
.11
()13 :21
()29 :30
1 .1الأحالف
�	.9أور�شليم
.9مو�آب (:31
زمري
2
.
2
()1 :22
)1
�صور 3 .3عيالم
.10
4 .4مادي
()1 :23
5 .5ال�شمال (كله)
�6 .6شي�شك (بابل)

عمون (:25
ّ .1
)1
.2مو�آب (:25
)8
�	.3أدوم (:25
)12
.4فل�سطيا
()15 :25
�.5صور ()1 :26
�.6صيدون
()20 :28
.7م�صر ()1 :29

ما�سوراتي

تقدم ي�سمح لنا با�ستنتاج الأمور التالية:
� ّإن كلّ ما ّ
معا ،وال توجد الئحة مثل
 .1هذه اللوائح مت�شابهة ومتقاربة ومختلفة في �آن ً
تماما.
الأخرى ًّ

ال�سبعيني ( )44 :31 - 14 :25تختلف
 .2ترتيب "الأقوال" ،في الئحة �إرميا
ّ
يقدمها �إرميا
عن �إرميا
الما�سوراتي ( ،)51-47لك ّنها قريبة من "الئحة �أمم" ّ
ّ
تتمان بالقول
الما�سوراتي في ّ � .)26-18 :25إن الئحتي �إرميا
الما�سوراتي ّ
ّ
ّ
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النبوي على بابل (في �إر ُ 26 :25تدعى �شي�شك؛ �أنظر  ،41 :51و.)1 :51
ّ

وحزقيال في و�سط الكتابّ � ،أما
ال�سبعيني
�	.3أتت هذه "الأقوال" في �أ�شعيا و�إرميا
ّ
ّ
الما�سوراتي فقد �أتت كالحقة في �آخر الكتاب.
في �إرميا
ّ
ال�سبعيني يفتح لنا الباب لطرح عدد
� ّإن هذا االختالف بين �إرميا الما�سوراتي و�إرميا
ّ
من االحتماالت:
الما�سوراتية) ل�سفر
العبرية (ما قبل
 .1قد يكون مر ّده �إلى اختالف بين الن�سخة
ّ
ّ
الما�سوراتية
العبرية التي �أ�صبحت
ال�سبعيني ،والن�سخة
الن�ص
�إرميا التي منها ُترجم ّ
ّ
ّ
ّ
في ما بعد ،فجاءت الترجمة تعك�س الأ�صل الذي �أُخذت عنه.
ال�سبعينية قد ُع ّدلت
العبرية لإرميا التي ا�ستند عليها مترجمو
 .2قد تكون الن�سخة
ّ
ّ
ن�ص
بعد �صدور الترجمة
عملية �إعادة تحرير ّ
ال�سبعينية ل�سفر �إرميا ،وذلك في �إطار ّ
ّ
العبري.
�إرميا
ّ

ال�سبعينية خالي َتين من "الأقوال"
العبرية لإرميا وترجمتها
 .3قد تكون الن�سخة
ّ
ّ
العبرية (�إر )51-47في
ثم �أ�ضيفت �إلى �آخر الن�سخة
ّ
في زمن عمل الترجمةّ ،
اليونانية
ثم ُترجمت �إلى
نظرا لوجودها في كتب الأنبياء الأخرىّ ،
ّ
تاريخ مت� ّأخرً ،
ال�سبعيني على غرار غيره من كتب الأنبياء.
و�أُقحمت في و�سط �سفر �إرميا
ّ
الفروقات بين هذه اللوائح� ،إن كان لجهة الم�ضمون �أم لجهة الترتيب ،يمكن �أن
نبوية على الأمم" م�ستقلّ  ،وكلّ واحد من الأنبياء
تكون برها ًنا على وجود كتاب "�أقوال ّ
الالهوتية التي كان
وعدله ليتنا�سب مع الر�سالة
انتقى منه ما ينا�سب الزمان والمكانّ ،
ّ
محررو الكتب قد �أدخلوا
قرائه .ومن غير الم�ستبعد � ً
أي�ضا �أن يكون ّ
يريد �أن ير�سلها �إلى ّ
تعديالت في وقت التحرير من �أجل هدف ما؛ وقد تكون من عمل �أ�شعيا �أو �إرميا �أو
جدا� ،إن لم يكن من الم�ستحيل ،معرفة
نبي مجهول اال�سم .لكن من ال�صعب ًّ
ّ
حزقيال �أو ّ
أ�صلية لهذه الأقوال� ،أو َمن اقتب�س عن َمن� ،أو
� ّأي من الأ�سفار يحتوي على الن�سخة ال ّ
ُ
النبوية المذكورة �أعاله.
أدبية للأ�سفار
ّ
كيف ّ
تمت االقتبا�سات و�أ ْد ِخلت في ُ
البنى ال ّ
ت�صرفوا في محتوى هذه الأقوال
محرري الأ�سفار
ّ
غير �أ ّنه يمكن ّ
النبوية ّ
التثبت من � ّأن ّ
القراء.
معين في ُ
أدبية التي �أنتجوها لتو�صيل ر�سائل ّ
البنى ال ّ
وو�ضعوها في مكان ّ
معينة �إلى ّ
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ان�صب اهتمام العلماء ،في القرنين الما�ضيين على درا�سة هذه "الأقوال" في �إطار
ّ
الما�سوراتي
أدبية .وال يخفى على �أحد ب� ّأن بين �إرميا
تكون �سفر �إرميا ُ
درا�سة ّ
وبنيته ال ّ
ّ
ال�سبعيني
فالن�ص
أهم ي�أتي في الحجم؛
و�إرميا
ّ
كثيرا من الفروقات ،والفرق ال ّ
ال�سبعيني ً
ّ
ّ
ن�ص �إرميا
الما�سوراتي .يخبرنا جيم�س وات�س(  (
الن�ص
) � ّأن ّ
�أق�صر من ّ
ّ
االخت�صا�صيين في ال ّأيام الأخيرة ،فدر�سوه عن قرب وبالتدقيق.
ال�سبعيني ا�سترعى اهتمام
ّ
ّ
لكن عد ًدا
ال�سبعيني هو الأقرب �إلى الأ�صل
الن�ص
ّ
وقد ر�أى عدد من العلماء � ّأن ّ
العبريّ ،
ّ
�آخر من العلماء يعتقدون العك�س .وما �ساعد في ح�سم المو�ضوع هو اكت�شاف جزء
ال�سبعينية �أكثر
العبري مع
ن�صها
من مخطوطة �إرميا في قمران (
ّ
) ،التي ي ّتفق ّ
ّ
الما�سوراتية .وقد �أظهرت الدرا�سات � ّأن الفروقات الموجودة اليوم بين
من ا ّتفاقه مع
ّ
العبري ما قبل
الن�ص
ال�سبعينية و�إرميا
�إرميا
ّ
الما�سوراتية هي فروقات كانت موجودة بين ّ
ّ
ّ
الن�ص
والن�ص
ال�سبعينية-
الما�سوراتي -الذي ا�س ُتخدم في ترجمة
ّ
العبري الذي �سي�صبح ّ
ّ
ّ
ّ
( 
الما�سوراتي في ما بعد ،و� ّأن هذه الفروقات غير مت�أ ّتية من الترجمة نف�سها .
ّ

 ،وباال�ستناد �إلى التقارب الموجود بين
ج .جيرالد جانزين
ال�سبعيني
ن�ص �إرميا
�إرميا قمران و�إرميا
ن�ص �إرميا الما�سوراتي مع ّ
ال�سبعينية ،قام بمقارنة ّ
ّ
ّ
ن�ص محافظ ويبعد عن
العبري الذي ا�س ُتخدم لترجمة
الن�ص
ّ
ال�سبعينية هو ّ
لي�ستنتج ب� ّأن ّ
ّ
"متمدد"،
ن�ص
الن�ص
ّ
الما�سوراتي فهو ّ
أ�صلية فقط �أجيا ًال قليلة من الن�صو�صّ � .أما ّ
الن�سخة ال ّ
ّ
مخت�صرا عن
ن�صا
من نتاج �أجيال عديدة من الكتبة .وا�ستخل�ص ب� ّأن
ال�سبعينية لي�ست ًّ
ّ
ً
أ�صلي(  .
الما�سوراتية بل هي �شاهد عن ّ
ّ
ن�ص �إرميا ال ّ

النبوية على الأمم" كانت �أ�ص ً
كتي ًبا م�ستقالًّ،
لقد ر�أى جانزين ب� ّأن مجموعة "الأقول
ّ
ال ّ
ت�شب ًها
وعندما �أ�ضيفت �إلى �إرميا
ال�سبعيني ،وكان العمل قد �أنجزُ ،و�ضعت في ف ّ 25
ّ
وحزقيال حيث توجد هذه المجموعة في الو�سط ،ول ّأن هذا الف�صل
ب�سفري �أ�شعيا
ّ
َ

James W. Watts, “Texts and Redaction in Jeremiah’s Oracles Against the
Nations”, The Catholic Biblical Quarterly 54 (1992) 432-47.

( 

) (4

ل�سوء ّ
يت�ضمن اجلزء من خمطوط �إرميا املكت�شف يف قمران �إر  25و�إر  51-46ح ّتى
احلظ ،ال
ّ
نتمكّن من فح�ص مكان جمموعة الأقوال النبويّة يف �سفر �إرميا وو�ضعها.

J. Gerald Janzen, Studies in the Text of Jeremiah, HSM 6, Cambridge, MA:
Harvard University, 1973, p. 115.

) (6
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ّ
�أقوال نبو ّية على الأمم يف �أ�شعيا وبنية ال�سفر ال ّ

أجنبية .وفي زمن هذه الإ�ضافة ،كانت توجد ن�سخ من �سفر
ّ
يت�ضمن موا ًّدا تتع ّلق بالأمم ال ّ
�إرميا في التداول ،وبدل �أن ُتهلك هذه الن�سخ� ،أ�ضيفت �إليها مجموعة الأقوال في �آخر
الكتاب(  .
المف�ضل كونه
ال�سبعيني هو
وارت�أى جانزين ب� ّأن ترتيب الأقوال في و�سط �إرميا
ّ
ّ
"القراء َة ال�صعبة" .وعندما كانت الأقوال متداولة كمجموعة م�ستق ّلة ،لم تكن الحاجة
الما�سوراتي جاء لين�سجم مع الئحة الأمم الموجودة في
تدعو �إلى � ّأي ترتيب؛ فالترتيب
ّ
ف�صل .  (25
قبول ٍ
الطبيعي �أن تكون �آراء جانزين قد القت َ
ورف�ض
المتخ�ص�صين،
عدد من
من
َ
ّ
ّ
ٍ
عدد �آخر .ونحن نرى ب� ّأن جانزين قد ّ
�سطح المو�ضوع م ّت ً
خذا قرارات حا ّدة و�صارمة
ق�ضية مع ّقدة مثل هذه ،والتي نحاول معالجتها ،بينما كان المطلوب �أن يبقى في
في ّ
الرمادي.
المو�ضع
ّ
ر�أى � ّأن "براهين مختلفة ،مبا�شرة �أو غير
ْ�سفين �سودرلوند
الما�سوراتي" ،لك ّنه دافع
الن�ص
الن�ص
ّ
العبري �أق�صر من ّ
مبا�شرة ،ت�شير �إلى زمن كان فيه ّ
ّ
الن�ص الأف�ضل"(   .ح�صر �سودرلوند بحثه
دائما هو ّ
عن ر�أي مفاده � ّأن ّ
الن�ص الق�صير لي�س ً
مت�سرع
النبوية لتقديم موقف
يتطرق �إلى مجموعة الأقوال
في تركيب ّ
ّ
ّ
ن�ص �إرميا ،ولم ّ
كما فعل جانزين قبله.
إ�شكالية ،في درا�سة
لهذه ال
ت�صدى كري�ستوفر ر .زايت�س
ّ
ّ
�صحة الموقف القديم القائل ب� ّأن "الأقوال"
حول ال�شكل
ّ
التحريري لإرميا ،ف�أكّ د ّ
( ( 
تحريرية مت� ّأخرة "تم ّث ً
ال ب�أ�شعيا
�أُ�ضيفت �إلى نهاية �إرميا في مرحلة
وحزقيال" ّ � .إن
ّ
ّ
ال�سبعيني هو تمو�ضع مت� ّأخر "في �سبيل
و�ضع هذه المجموعة في و�سط �سفر �إرميا
ّ
جعل �سفر �إرميا متماث ً
ال مع غيره من �أ�سفار الأنبياء الكبار حيث "الأقوال" مو�ضوعة
J. Gerald Janzen, op.cit., p. 115.
J. Gerald Janzen, op.cit., p. 116.
”Sven Soderlund, “The Greek Text of Jeremiah: A Revised Hypothesis
(JSOTSup 47; Sheffield: JSOT, 1985) 247.
 (10) Christopher R. Seitz, "The Prophet Moses and the Canonical Shape of Jeremiah",
ZAW 101 (1989) 22.
) (7
) (8
) (9
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( ( 
الثالثية في �أ�شعيا و�إرميا
لكن زات�س �أنكر النظرة القائلة ب� ّأن البنية
في مكان
ّ
مركزي ّ .
ّ
م�شيرا �إلى
ال�سبعيني،
وحزقيال هي برهان على �أ�صالة مو�ضع الأقوال في �إرميا
ال�سبعيني
ّ
ً
ّ
ّ
ً
ال�سبعيني ب�أ ّنه
إرميا
�
ر
تطو
وو�صف
إرميا،
�
ل�سفر
ال
مثا
ؤخذ
�
ي
أن
�
ي�صلح
ال
ال�سبعيني
� ّأن �إرميا
ُ
ّ
ّ
ّ
ح�سا�س كال�شكل
لي�س نتيجة ت�شكيل
ّ
تحريري لل�سفر بل هو "�أمر مزعج في مو�ضوع ّ
( ( 
للما�سوراتية"  .على الرغم من كلّ ما قاله زات�س ،فبرنارد غو�س (
القانوني
ّ
ّ
أف�ضلية تمو�ضع "الأقوال" في �إرميا
ل
داعمة
ها
ن
�
أ
ب
فهم
ت
أن
�
يمكن
نظرته
أن
�
أى
�
ر
)
ُ
ّ
ّ
ّ
ال�سبعيني( (  .
ّ

) ،الذي ركّ ز �أبحاثه في مو�ضوع تركيب �إرميا،
إيمانويل ُتوف (
� ّ
ا�ستطرادي ،يرى ب� ّأن مو�ضعها
لم يتطرق ب�شكل مبا�شر �إلى "الأقوال" ،غير �أ ّنه ،وب�شكل
ّ
نقديا ب�أ ّنه الو�ضع الأدنى"( (  .
الن�ص
في ّ
الما�سوراتي ُ
"يرى ًّ
ّ

ال�سبعيني هو
ن�ص "الأقوال" في �إرميا
ن�ستنتج من هذا النقا�ش
العلمي ب�أ ّن �أكثريّة العلماء يرون �أ ّن ّ
ّ
ّ
ولما كنّا ن�ستبعد �أن تكون �إ�ضافة الأقوال قد ّتمت بعد
ن�صها في �إرميا
�أكثر �أ�صالة من ّ
الما�سوراتيّ .
ّ
االنتهاء من الترجمة ،نرى �أ ّن الإ�ضافة قد ّتمت ،في وقت ّ
العبري الذي ا�ستُخدم
مبكر ،في الن�ص
ّ
ّ
في ترجمة ال�سبعينيّة.

ن�ص حديث مقارنة ب�أ�شعيا و�إرميا،
ن�ص
حزقيال هو ّ
و�إذا �أخذنا بعين االعتبار � ّأن ّ
ّ
ون�صها في �أ�شعيا ،في
ن�ص "الأقوال" في �إرميا
ال�سبعيني ّ
يجب �أن تتركّ ز المقارنة الآن بين ّ
ّ
الن�ص الأكثر �أ�صالة.
محاولة لمعرفة ّ
جاءا
النبوي على بابل (�أ�ش  )14-13هو �إ�سقاط
القول
ّ
ّ
تحريري ل ّأن بابل وملكها َ
متقدمة عن �أ�شعيا (�أ�شعيا في القرن الثامن ،بابل في القرن ال�سابع) وبعد �سقوط
في فترة ّ

 (11) Christopher R. Seitz, op.cit., p. 24.
 (12) Christopher R. Seitz, op.cit., p. 24-26.
 (13) Bernard Gosse, « Jérémie XLV et la place du recueil d'oracles contre les nations
dans le livre de Jérémie », VT 40 (1990) 145-51.
 (14) Emanuel Tov, "Some Aspects of the Textual and Literary History of the Book
of Jeremiah, « Le Livre de Jérémie » (BETL 54; ed. P.-M. Bogaert; Leuven:
Leuven University, 1981) a52 and n. 20; idem, "The Literary History of the
Book of Jeremiah in the Light of Its Textual History," Empirical Models for
Biblical Criticism (ed. J. H. Tigay; Philadelphia: University of Pennsylvania
Press, 1985) 217 and n. 23.
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النبوي على مو�آب في �أ�ش  16-15له �صور م�شتركة كثيرة مع
بابل �أمام الفر�س .القول
ّ
ا�ستقيا من م�صدر واحد .الن�شيد المرثاة
النبيين
القول
ّ
َ
النبوي في �إرميا  ،48ووا�ضح � ّأن َّ
على ملك بابل في �أ�ش  ،14ي�صبح ن�شيد مرثاة على ملك �صور في حز  28با�ستخدام
ا�ستقيا من م�صدر واحد .و�إن كنّا ال ن�ستطيع
النبيين
�صور م�شابهة .هذا ي�ؤكّ د � ً
َ
أي�ضا ب� ّأن َّ
أ�شعيائي لمجموعة الأقوال النبويّة على
الن�ص ال
تف�سير كلّ هذا وكيف حدث� ،إالّ �أنّنا ن�ستنتج ب�أ ّن ّ
ّ
ن�ص
ن�ص �آخر� .إ ّن هذا كلّه يجعلنا نميل �إلى �أ ّن ّ
ن�ص مقتب�س من ّ
أ�صلي بل هو ّ
الأمم لي�س هو ّ
الن�ص ال ّ
الن�ص الذي يحظى بالأف�ضليّة.
�إرميا
ال�سبعيني هو ّ
ّ

ثانيًا :تمو�ضع "الأقوال" في البنية الأدبيّة ل�سفر �أ�شعيا (ال أ ّول) والر�سالة الأ�شعيائيّة

أدبي ًة مدرو�س ًة وهادفة ،فلم تو�ضع
�أظ ّنني ال يخفى على �أحد ب� ّأن ل�سفر �أ�شعيا ُبني ًة � ّ
محرر �سفر
الن�صو�ص في ال�سفر بطريقة
ّ
ع�شوائية .لذلك ،نحاول �أن نكت�شف ماذا �أراد ّ
�أ�شعيا �أن يقول للقارئ من خالل و�ضعه "الأقوال" في هذا المكان بالذات من ُبنية ال�سفر
أدبية.
ال ّ

 .1تمايز مجموعة "الأقوال" الأ�شعيائيّة

بين كلّ الأنبياء الذين ا�ستخدموا مجموعة "الأقوال" ،نجد � ّأن ا�ستخدامها في �أ�شعيا
ّ
مي لتهدئة �شعب
مميز؛
فالنبي عامو�س ي�ستخدم مجموعته (عا ُ )2-1
ّ
كم َح ِّفز تهك ّ
ّ
وجره �إلى �شعور كاذب بالر�ضا عن النف�س ،ح ّتى ي�صدمهم
االطمئنان
إعطائه
�
و
إ�سرائيل
�
ّ
محرر �إرميا "الأقوال على الأمم"
الذاتية
في ما بعد ب�آثامهم
ّ
ّ
وحتمية العقاب عليها .ي�ضع ّ
ربما لمنح
في نهاية ال�سفر ،بعد الحديث عن خراب �إ�سرائيل والذهاب في ال�سبيّ ،
ال�شعب المعذّ ب االطمئنان والأمل بالعودة .فعندما تتح ّقق الأقوال ،وي�سقط �أعداء
أمرا ممك ًنا.
�إ�سرائيل ،ت�صبح العودة �إلى الديار � ً
مترا�صة هي الأمور التالية:
� ّإن ما يجعل هذه الأقوال مجموعة
ّ

(م�سا ...؛ 1 :13؛ 28 :14؛ 1 :15؛
 .1عنوان ّ
موحد لكلّ الأقوالّ "aF'Þm" :
1 :17؛1 :19؛ 1 :21؛ 11 :21؛ 13 :21؛ 1 :22؛ .)1 :23
�	.2أقوال على �أمم ك ّلها �أ�ساءت �إلى يهوذا ب�شكل �أو ب�آخر؛ منها القوى العظمى:
العربية...
�أ�شور م�صر وبابل ،ومنها الدول المجاورة :مو�آب ،فل�سطيا� ،أدوم،
ّ
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�سببت الحكم؛
ُ .3
أدبية للأقوال مت�شابهة :النطق بالحكم؛ ذكر التهمة التي ّ
البنى ال ّ
وعد بخال�ص يهوذا.
رب الجنود قائالً" (24 :14؛
مميز ُي ّ
الرب ،مثل" :قد حلف ّ
قدم لكالم ّ
� .4شكل ّ
أي�ضا13 :16 :؛ 6 :21؛ 16 :21؛ .)15 :22
�أنظر � ً
زمنية في بع�ض الأقوال ،مثل" :في �سنة وفاة الملك �آحاز كان
 .5ورود دالالت ّ
أي�ضا .)1 :20
هذا الوحي" (28 :14؛ �أنظر � ً
التعجبية ،التي تعني "يا للهول" ،في مكانين (:17
ا�ستعمال عبارة "( "yAhªهوي)
ّ
12؛ .)1 :18
 .6تكرار عبارة "ويكون في تلك ال ّأيام" (�أو ما ي�شبهها) التي ُت�ضفي على القول
الم�ستقبلي (9 :13؛ 3 :14؛ 12 :16؛ 7 ،4 :17؛ � ،7 :18إلخ).
التحقيق
ّ

تتقدم
قلنا � ّأن المجموعة ال
"م ّ�سا" ّ
متميزة عن غيرها ب� ّأن عبارة َ
أ�شعيائية من الأقوال ّ
ّ
نبوية في الق�سم ال ّأول من �أ�شعيا
كلّ قول ،وهذا �أمر �
أ�سا�سي؛ فعلى الرغم من وجود �أقوال ّ
ّ
( ،)12-1غير � ّأن هذه العبارة غائبة .في الق�سم ال ّأول من �أ�شعيا ( ،)12-1ا�س ُتعي�ض
"م ّ�سا"
عنها بمرادفات مثل "حازون" (�أ�ش )1 :1؛ "الكلمة التي ر�آها)1 :2( "...؛ بينما َ
في بداية المجموعة ( )1 :13تظهر وك�أ ّنها ت�شير �إلى بداية ق�سم جديد من �سفر �أ�شعيا.
"م ّ�سا" في
"م ّ�سا" عن �سفر �أ�شعيا ،با�ستثناء  .6 :30يرى
"� ّأن العنوان َ
تغيب َ
"م ّ�سا" ،1 :15
الف�صل  13وما يتبع ُي�سقط على مجموعات جاهزة .هذه هي الحال في َ
�ضد مو�آب في ف  ،16-15الق�سم الذي عرف �إعادة قراءة ،كما ر�أينا
تتقدم القول ّ
التي ّ
الن�ص نف�سه .يبدو �إذن �أ ّنه في تاريخ مت� ّأخر ،وفي �إطار مراجعة
�سابقًا ،وهذا مثبت في ّ
المحرر �إلى توحيد العناوين .وحالة [ 1 :22القول على وادي الر�ؤيا]
المجموعة ،لج�أ
ّ
( ( 
المحرر �أ�ضاف
لكن
(قارن )5 :22
نموذجية"  ،حيث يبدو � ّأن القول يبد�أ في �آ ّ ،5
ّ
ّ
"م ّ�سا" في العناوين ،نجد
أدبي .بين ا�ستعماالت َ
عبارة َ
"م ّ�سا" من �أجل توحيد ال�شكل ال ّ
 (15) Bernard Gosse, « La place du recueil des oracles contre les nations dans le livre
d’Isaïe: Isaïe 13-23 », dans Isaïe 13,1-14,23: dans la tradition littéraire du livre
d'Isaïe et dans la tradition des oracles contre les nations, p. 86-105, Freiburg:
Universitätsverlag, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 1988, p. 89.
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مثيرا للده�شة في �" :28 :14سنة وفاة الملك �آحاز" ،يمكن �أن ُتقارن بعناوين
مرادفًا ً
عز ّيا الملك" (.)1 :6
ثانوية مثل "�سنة وفاة ّ

و"م�سا" تعني "حمل"
الثالثي "ن �س ا" ،وتعني "حمل".
ت�أتي كلمة  aF'Þmمن الجذر
ّ
ّ
النبي ناتج عن فظاعة الر�ؤيا التي
بمعنى ُتهمة وحكم ُينطق ّ
بحق �أمة ما� ،أو حمل يحمله ّ
يراها ،والمتع ّلقة ب�أمة ما( (  .
�أمور �أخرى مثيرة للده�شة تميز المجموعة الأ�شعيائيّة:
يت�صدر القول عن �آ�شور ( ،)24 :14على الرغم
 .1وجود قول عن بابل ()1 :13
ّ
التاريخي الكبير.
من الفارق
ّ
 .2وجود قول على �إفرائيم (� ،)3 :17ضمن مجموعة �أقوال على الأمم ،يتبع
القول على دم�شق.

 .3وجود قول على �أور�شليم (.)1 :22
نبوة بالبركة على �أعداء �إ�سرائيل من القوى العظمى� :أ�شور وم�صر (:19
 .4وجود ّ
.)25-18
بينما �سنعالج م�س�ألة بابل ومو�ضوع البركة على م�صر و�أ�شور في ما بعد ،القول على
آرامي �آنذاك ،وهي معتبرة من الأمم،
�أفرائيم ّ
مبرر ل ّأن �إ�سرائيل كانت في الحلف ال ّ
أي�ضا معتبرة بين الأمم.
و�أور�شليم
الوثنية � ً
ّ

ن�ؤكّ د على ما ر�آه عدد كبير من العلماء ب� ّأن هذه الأقوال م�ستجلبة من مرجع �آخر
معينة ،وهذا وا�ضح في الأمور التالية:
وبع�ض الأحيان م�سوقة لتنا�سب ظروفًا ّ
�	.1آثار �إعادة قراءة في بع�ض الأقوال؛ ففي "( 14-13 :16هذا هو الكالم الذي
الرب قائالً )"...يتك ّلم على �أقوال
الرب مو�آب منذ زمان ،والآن تك ّلم ّ
ك ّلم به ّ
النبي ،و�إعادة قراءة مت� ّأخرة للأحداث المذكورة في
على مو�آب تعود �إلى ما قبل ّ
�ضد مو�آب.
المقاطع التي �سبقته ّ

 (16) Voir Issa Diab, La Septante et le Targoum d’Ésaïe 15-17 Modèles d’interprétation
et de traduction de la Bible dans les Temps Intertestamentaires, Thèse de
Doctorat, Université de Strasbourg, 2013, p. 83-84.
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يت�ضمن
تحريرية تنق�سم �إلى ثالثة �أنواع )1( :عدد كبير من "الأقوال"
�	.2آثار
ّ
ّ
إيجابية متع ّلقة ب�إ�سرائيل/يهوذا (يهوذا ُدعيت �أحيا ًنا �إ�سرائيل)؛ ( )2بينما
ت�صاريح � ّ
يت�ضمن ت�صاريح
�سلبي ويتك ّلم على �ش�ؤم ي�صيب الأمم ،عدد منها
ّ
طابع "الأقوال" ّ
إيجابي؛ ( )3يوجد قول على يهوذا ( ،)25-1 :22وقول على
تحريرية لها طابع �
ّ
ّ
يت�ضمنان ت�صاريح
�سلبي ،لكن ال
�إ�سرائيل ()14-1 :17؛ والقوالن ذات طابع
ّ
ّ
إيجابية حول �إ�سرائيل ويهوذا.
� ّ
الدياكرونية لهذه الأقوال ن�ستطيع �أن ن�ستنتج ب� ّأن �أ�شعيا ،على ما يبدو،
وبالقراءة
ّ
ثم
النبوية على الأمم التي كانت معروفة في � ّأيامه،
ا�ستح�ضر بع�ض الأقوال
ّ
و�صرح بهاّ .
ّ
ثم بعد ذلك �أعاد
بعد ذلك جاء جامعو �أقوال �أ�شعيا وو�ضعوها �ضمن مجموعة واحدةّ .
الفار�سي ،قراءة هذه الأقوال و�أ�ضاف �إليها ما ينا�سب
المحرر ،المتمو�ضع في الع�صر
ّ
ّ
ّ
المحرر ،مثل
بع�صر
ق
ل
يتع
أقوال
ل
ا
هذه
بع�ض
كان
لو
ى
ت
ح
والظروف،
أ�شعيائي
ل
ا
الفكر
ّ
ّ
ّ
القول على بابل (�أ�ش  .)14-13واليوم �صار من ال�صعب على القارئ معرفة ال�شكل
�صرح بها �أ�شعيا وو�ضعها جامع �أقواله ،ومعرفة ما �أ�ضيف
أدبي
البدائي للأقوال التي ّ
ّ
ال ّ
تكون ال�سفر.
من �أقوال و مالحظات
ّ
تحريرية خالل ّ

البدائي ،فلي�س
�ضد �أمم مختلفة قد فقدت �سياقها
و�إذا كان
نبوية ّ
ً
وا�ضحا � ّأن �أقوا ًال ّ
ّ
هام ،قد �أعطيت المجموعة داللة جديدة.
و�ضوحا �أ ّنه ،بوا�سطة عمل
�أقل
ّ
تحريري ّ
ً
وعلى الرغم من ذلك ،ف� ّإن عنا�صر غريبة عن ال�سياق ما تزال موجودة في الم�شروع
"ه ْو ْي" ("يا للهول") في :18
التحريري
ّ
النهائيّ � ،إما لأ ّنها �أُدخلت منذ البداية ،مثل ُ
ّ
الن�ص دون الأخذ بعين االعتبار طبيعة
تطور
خا�ص طر أ� على ّ
ّ
� ،1أو �أ ّنها مت�أ ّتية من ّ
المجموعة (قارن 18 :19ي) .بكالم �آخر ،قد يكون بع�ض هذه الأقوال من ت�صاريح
النبي �أ�شعيا ،لك ّنه وا�ضح � ّأن عد ًدا �آخر يعود �إلى زمن مت� ّأخر عن �أ�شعيا ،وقد �أ�ضافته
ّ
النبي ،وذلك في
المدر�سة ال
أ�شعيائية �إلى ّ
ّ
الن�ص اعتقا ًدا منها �أ ّنه يتجان�س مع فكر �أ�شعيا ّ
أ�شعيائي.
الن�ص ال
تطور ّ
�إطار ّ
ّ

النبوي على بابل
 .2القول
ّ

ويرى غرو�س �أ ّنه "�إذا ّ
جانبا ،ن�ستطيع
تمك ّنا من و�ضع ( 27-24 :14متع ّلقة ب�أ�شور) ً
مقدمة للمجموعة ك ّلها ،ونت�ساءل
�أن نقول ب� ّأن ( 23 :14 - 1 :13قول على بابل) هي ّ
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تماما مثل كتاب
�إذا ما كان يوجد �سابقًا مجموعة �أقوال ّ
نبوية على الأمم تبد�أ بـً ،28 :14
عمانوئيل الذي يبد�أ في .  ( ("1 :6
ّ

معا:
النبوي على بابل ( ،)27 :14 - 1 :13وا�ضح � ّأن
في القول
ّ
المحرر دمج قولين ً
ّ
ال ّأول على بابل -وهو دون ّ
�شك �إ�ضافة مت�أخرة -والثاني على �أ�شور (�أنظر ،)25 :14
وهو ،دون ّ
الزمني .هنا نطرح �س�ؤالين :ال ّأول:
�شك ،من �إنتاج �أ�شعيا لأ ّنه ي�أتي في ال�سياق
ّ
النبوي على �أ�شور هنا؟ للإجابة
ما هي داللة الدمج؟ والثاني :ما هي داللة �أن ي�أتي القول
ّ
ربما ر�أى � ّأن
المحرر ،المتمو�ضع في الع�صر
على ال�س�ؤال ال ّأول ،نرى � ّأن
الفار�سيّ ،
ّ
ّ
أ�شعيائي،
أ�شوريون في الع�صر ال
القول على �أ�شور ق�صير ،مقارن ًة بالدور الكبير الذي لعبه ال ّ
ّ
نبوي على بابل ( )22-1 :13وعلى مرثاة
يطوره .وكان قد عثر على قول
ّ
ف�أراد �أن ّ
ً
عظيما (،)23-3 :14
�سقوطا
على ملك كبير وعظيم ،لكن مجهول اال�سم� ،سقط
ً
أ�شعيائي �صورة لملك بابل بعد �أن �سقط �أمام هجمات الفر�س
المحرر ال
ور�أى فيه
ّ
ّ
أ�شعيائي على ملك �أ�شور،
النبوي ال
(رج  ،)17 :13فدمج القول والمرثاة مع القول
ّ
ّ
َ
الملكين يتماهيان في الجغرافيا والح�ضارة ،ليقول للقارئ ب� ّأن ما حلّ بملك بابل
كون
ينطبق على ملك �أ�شورّ � .أما حول داللة القول على �أ�شور في هذا المكان بالذات (ال�س�ؤال
عمانوئيل؛
الثاني) ،فنالحظ �أ ّنه يوجد �شبيه للقول في الق�سم ال�سابق من �أ�شعيا (كتاب ّ
�أنظر  25 :14و ،)27 :10وهذا الت�شابه هو في ال�شكل والم�ضمون ،كما يرى غرو�س
أ�شوري على
الظن� ،إ�شارة �إلى هجوم فا�شل �ش ّنه الملك ال
و�آخرون( (   ،وهو� ،أغلب
ّ
ّ
يهوذا �سنة  701ق .م( (   .بالحقيقة ،عندنا في �أ�ش  10كالم كثير على �أ�شور ،على
النبوي عن �أ�شور في المجموعة
نبويان 15-5 :و ،27-24وي�أتي القول
ّ
الأقلّ قوالن ّ
 23-13من الن�سيج نف�سه ،ويكاد ال ينف�صل عنه.
إي�ضاحية لما جرى �سابقًا
المحرر ،هو �صورة �
�إذًا القول ال ّأول �أ�شبه ب�صورة ر�سمها
ّ
ّ
ا�ستباقية لما �سيجري في الق�سم التالي
أي�ضا �صورة
(�إبادة �أ�شور وفداء �إ�سرائيل) ،وهو � ً
ّ
أممي) من الأر�ض وتطهيرها،
من �أ�شعيا (ف  :)27-24فداء �إ�سرائيل ب�إزالة ّ
ال�شر (ال ّ
الرب �إ�سرائيل ،هذا الفداء المو�صوف في
وهذا نف�سه ما �سيحدث
للبابليين حين يفدي ّ
ّ
 (17) Grosse, op. cit., p. 89.
 (18) Grosse, op. cit., p. 92.
 (19) Grosse, op. cit., p. 92.
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بد
العدو
الهوتي .يقوم هذا الفداء على اندحار
�أ�شعيا الثاني بعمق
البابلي .لذلك كان ال ّ
ّ
ّ
ّ
عدو �إ�سرائيل
النبوي على بابل ودمجه مع القول
من �إ�ضافة القول
ّ
ّ
النبوي على �أ�شورّ ،
ومخربها في �أ�شعيا (ال ّأول) ،لكي يكون الفداء كام ً
ال ومطلقًا لقارئ �سفر �أ�شعيا في حقبة
ّ
الهيكل الثاني.

 .3بركة الأمم
إلهي بالخال�ص ،في
"الأمم" �أعداء �إ�سرائيل،
إلهيةّ ،
ّ
تتحمل الدينونة ال ّ
لكن الوعد ال ّ
نهاية الأمر ي�شمل �إ�سرائيل والأمم (�أ�ش :)25-18 :19
م�س ُم ُد ٍن َت َت َك َّل ُم ِ
"ِ 18في َ
ف
بلغة
ر�ض
ون ِفي �أَ ِ
َ
ٱليوم َي ُك ُ
كنعان َو َتح ِل ُ
ذلك � ِ
م�صر َخ ُ
َ
ِ
ٱلجنودُ ،يق ُ
م�س"19 .في َ
َلر ِّب �
لر ِّب في
ون
ٱل�ش ِ
ٱليوم َي ُك ُ
َال لإِحداها "مدين ُة � َّ
ذلك � ِ
ٌ
مذبح ِل َّ
ِ
ٱلجنود ِفي
ون عالم ًة و�شهاد ًة َلر ِّب �
َو َ�س ِط �أَ ِ
للر ِّب ِع ْن َد ُت ْخ ِم َها20 ،ف ََي ُك ُ
م�صرَ ،
ر�ض َ
وع ُمو ٌد َّ
َ
ِ
وم َح ِام ًيا
ون �إِلى � َّٱلر ِّب
�أَ ِ
�صر ُخ َ
ب�سبب �ٱلم�ضاي ِِق َ
ين ،ف َُي ْر ِ�س ُل لهم ُم َخ ِّل ً�صا ُ
م�صر ،لأ َّن ُهم َي ُ
ر�ض َ
ون � َّٱلر َّب ِفي َ
م�صرَ ،و َي ْعرِ ُ
َو ُي ْن ِق ُذ ُه ْم21 .ف َُي ْع َر ُ
ون
ف�
ويق َِّد ُم َ
ٱلم�صري َ
ذلك � ِ
ٱليومُ ،
ُّ
ف � َّٱلر ُّب في َ
22
وي ُ
ف�شافيا،
�ضاربا
م�صر
للر ِّب َنذْ ًرا َو ُيوف َ
نذ ُر َ
ً
ذبيح ًة وتقدم ًةَ ،
ً
ُون ِب ِهَ .و َي ْ�ضرِ ُب � َّٱلر ُّب َ
ون َّ
يب لهم َو َي ْ�ش ِفيهِ ْم".
ف ََي ْر ِج ُع َ
ون �إِلى � َّٱلر ِّب ،في�س َت ِج ُ

23في َ
م�صر
ون �إِلى
ون ِ�س َّك ٌة ِم ْن
يء �ٱ َلأ ُّ�شورِ ُّي َ
ٱليوم َت ُك ُ
ذلك � ِ
ور ،ف ََي ِج ُ
م�صر �إِلى �أَ ُّ�ش َ
َ
َ
ين24 .في َ
�سرا ِئ ُ
يل
ورَ ،و َي ْع ُب ُد �
َو�
ٱليوم َي ُك ُ
ٱلم�صري َ
ٱلم�صري َ
ذلك � ِ
ُّ
ُّ
ون َم َع �ٱ َلأ ُّ�شورِ يِّ َ
ون �إِلى �أَ ُّ�ش َ
ون إِ� َ
ِ
ُث ُل ًثا
ار ٌك �شعبِي
ر�ضِ 25 ،ب َها ُي َبارِ ُك َر ُّب �
ورَ ،ب َركَ ًة ِفي �ٱلأَ ِ
ٱلجنود قائلاً ُ :
لم�صر ولأَ ُّ�ش َ
"م َب َ
َ
ُ
ِ�سرائيل".
ور ،وميرا ِثي �إ
م�صرَ ،و َع َم ُل َي َد َّي �أَ ُّ�ش ُ
ُ

 .4داللة المجموعة الأ�شعيائيّة من "الأقوال"

بطريقة ما ،ن�ستطيع �أن نق�سم �أ�شعيا (ال ّأول) على ال�شكل التالي:
نبوية حول يهوذا و�أور�شليم :تطهير �أور�شليم بالألم،
عمانوئيل – �أقوال ّ
 .1كتاب ّ
ودينونة الأمم المعادية المتم ّثلة ب�آرام و�أ�شور ،و�صو ًال �إلى �صورة �أور�شليم
الفردو�سية (.)12-1
ّ
تت�ضمن مواعيد بخال�ص يهوذا (.)23-13
�ضد الأمم،
نبوية ّ
�	.2أقوال ّ
ّ
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الالهوتية
أدبية ور�سالته
ّ
�أقوال نبو ّية على الأمم يف �أ�شعيا وبنية ال�سفر ال ّ

 .3ر�ؤيا �أ�شعيا (.)27-24
نبوية حول �إ�سرائيل في القرن الثامن وتحذير من اال ّتكال على م�صر
�	.4أقوال ّ
(.)33-28
�	.5أقوال نبويّة على الأمم (.)35-34

أ�شوري ،و�سقوطها ي� ّؤ�س�س لل�سبي
تاريخي :خال�ص يهوذا من الخطر ال
 .6ملحق
ّ
ّ
البابلي (.)39-36
ّ

ّ
نبوية على
ت�شكل هذه الأق�سام ال�س ّتة دور َتين مت�شابه َتين
تت�ضمن كلّ منها �أقوا ًال ّ
ّ
إ�سخاتولوجية .نرى � ّأن "الأقوال على الأمم"،
نبوية على الأمم ،وخال�صة �
�إ�سرائيل� ،أقوا ًال ّ
ّ
في الدور َتين هي المحور.
عمانوئيل -الذي ينتهي بخروج جديد
في الدورة الأولى ،ت�أتي "الأقوال" بعد كتاب ّ
من م�صر المتم ّثلة ب�أ�شور ،وبالدخول �إلى �صهيون -وقبل ر�ؤيا �أ�شعيا.

ي�ضا
.1/4خال�ص �إ�سرائيل هو خال�ص الأمم � أ ً

نبوات
في �سفر �أ�شعيا ،ت�أتي الأقوال
ّ
النبوية على الأمم في و�سط ال�سفر ،في �أعقاب ّ
نبوات تتك ّلم على الراحة .يبدو � ّأن و�ضع المجموعة في
تتك ّلم على الخراب ،وقبل ّ
التاريخي� :شعب �إ�سرائيل خطئ فع ً
ال وهو
بالتطور
المحرر
هذا المكان يعك�س �شعور
ّ
ّ
ّ
أي�ضا �أعدا�ؤه �سيعاقبون بدورهم ،وعقابهم �سي�سوق لإ�سرائيل نه�ضة
�سيعاقَب ،لكن � ً
ُ
ال �إالّ عندما يكون معه خال�ص الأمم.
لكن خال�ص �إ�سرائيل ال يكون كام ً
قوميةّ .
ّ

 .2/4خال�ص �إ�سرائيل والأمم بالألم

النبوية على الأمم" في �سفر �أ�شعيا هي الحلقة الو�سطى في �سل�سلة م�ؤلّفة من
"الأقوال
ّ
تت�ضمن الحلقة
النبوية على الأمم ،ر�ؤيا �أ�شعيا.
عمانوئيل ،الأقوال
ّ
ّ
ثالث حلقات :كتاب ّ
تمر فيه ب�سبب هذه ال�شرور ،وتنتهي
الأولى توبيخ �إ�سرائيل على �شرورها ،وال�ضيق الذي ّ
تم الفداء بتطهير �إ�سرائيل من
ؤيوية لإ�سرائيل المنت�صر بعد �أن فداه ّ
ب�صورة ر� ّ
الرب .لقد ّ
المحرر الحلقة الأولى بن�شيد �أ�ش
العدو اللدود �أ�شور .ويختم
�شرورها بالألم ،وب�إبادة
ّ
ّ
الممجدة في �سفر الر�ؤيا (ر�ؤ :)7
 12من �أدب الهيكل الثاني ،الذي ي�شبه ن�شيد الكني�سة
ّ

الق�س عي�سى دياب
ّ
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"1وتق ُ
ُول في َ
حم ُد َك يا َر ُّب ،لأَ َّن ُه �إِ ْذ غَ ِ�ض ْب َت َع َل َّي �ٱر َت َّد غَ َ�ض ُب َك َف ُت َع ِّزي ِني.
ذلك � ِ
ٱليوم�« :أَ َ
ُ 2هوذَا � ُ
ِ
�صار ِلي
يم ِتيَ ،وق َْد
خال�صي َف�أَ ْط َم ِئ ُّن وال �أَر َت ِع ُب ،لأَ َّن
ٱهلل
َ
َ
َ
يهوه ق َُّو ِتي َو َت ْر ِن َ
4
3
ون في َ
ٱليومْ � :إح َم ُدوا
ينابيع �
ِ
ٱلخال�ص .و َتقُو ُل َ
َخلاَ ً�صا»َ ،ف َت ْ�س َتق َ
ذلك � ِ
مياها ٍ
ُون ً
بفرح ِم ْن ِ
ٱل�ش ُع ِ
وب ب َ�أفعا ِل ِهَ .ذكِّ ُروا ب َ�أ َّن � ْٱ�س َم ُه ق َْد َت َعا َلىَ 5 .ر ِّن ُموا
� َّٱلر َّب� ،أ ْد ُعوا ِب� ْٱ�س ِم ِهَ ،ع ِّرفُوا َب ْي َن � ُّ
ر�ض�َ 6 .ص ِّو ِتي َو� ْٱه ِت ِفي يا �ساكن َة
للر ِّب لأَ َّن ُه ق َْد َ�ص َن َع ُم ْف َت َخ ًراِ .ل َي ُك ْن هذا َم ْع ُروفًا في كُ ِّل � ْ أ
ٱلَ ِ
َّ
َ
ِ
ِ
َ
يم في َو َ�سط ِك".
و�س �إ
َ
�صهيون ،لأ َّن ق ُُّد َ
ِ�سرائيل عظ ٌ

النبوية على الأمم ،والحلقة الثالثة ،ر�ؤيا �أ�شعيا ،ما هما �إ ّال
الحلقة الثانية ،الأقوال
ّ
الرب قال .ون�صل
تف�صيل لبع�ض �صور الحلقة الأولى وت�أكيد على حقيقة حدوثها ل ّأن ّ
الطهرانية �إلى الخطيئة والعقاب والفداء ُترى في
�إلى نهاية الحلقة الثالثة لنرى هذه النظرة
ّ
الختامية عقب �أقواله على الأمم وفي نهاية ر�ؤيا �أ�شعيا (:)19-17 :26
كلمات �أ�شعيا
ّ

"كما �أَ َّن �ٱ ْل ُحبلى �ٱ َّلتي ُت َقارِ ُب �ٱلوالد َة َت َت َل َّوى َو َت ْ�ص ُر ُخ في َم َخ ِ
ا�ض َها ،هكذا كُ َّنا ق َُّد َام َك
18
ر�ضَ ،و َل ْم َي ْ�سق ُْط
خال�صا في � ْ أ
يحاَ .ل ْم َن ْ�ص َن ْع
يا َر ُّب.
ٱلَ ِ
ً
َح ِب ْل َناَ ،ت َل َّو ْي َنا ،كَ �أَ َّن َنا َو َل ْد َنا رِ ً
ِ 19
ان �ٱ ْل ُ
ان �ٱل ُّت َر ِ
اب،
م�سك
ٱلج َث ُثْ � .ٱ�س َت ْي ِق ُظواَ ،ت َر َّن ُموا يا ُ�س َّك َ
ُ�س َّك ُ
ونةَ .ت ْح َيا �أَموا ُت َكَ ،تق ُ
ُوم � ُ
لأَ َّن َط َّل َك َطلُّ �أَ
ٍ
ر�ض ُت ْ�س ِق ُط �ٱلأَخ ِي َل َة".
ع�شاب ،و�ٱلأَ ُ

الخال�صة
ّ
أدبية م�ستق ّلة ،اقتب�س عنها �أنبياء �إ�سرائيل،
ت�شكل "الأقوال
ّ
النبوية على الأمم" وحدة � ّ
ّ
و�شكل ٌ
كل منهم مجموعته من هذه "الأقوال" محد ًثا فيها التعديالت التي كان ال�سياق
أ�شعيائية من هذه
الالهوتية يفر�ضانها .تنفرد المجموعة ال
النبي
الجديد و�أهداف
ّ
ّ
ّ
أدبية ور�سالته
محرر �سفر �أ�شعيا �أن تخدم ُبنية ال�سفر ال ّ
"الأقوال" في ت�شكيل ميزات �أرادها ّ
الرب" ،يوم خراب الأمم وخال�ص
الالهوتيةّ � .إن زبدة تعليم الأنبياء هو "مجيء يوم
ّ
ّ
�إ�سرائيلّ � .أما �أ�شعيا ،فيرى فيه خال�ص العالم� ،إ�سرائيل والأمم ،وهذه هي روح �أ�شعيا
الثاني و�أ�شعيا الثالث.
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قليلي الإميان؟
ملاذا �أنتم خائفون يا
ّ

اخلورا�سقف بول�س الفغايل
المقد�س
باحث في الكتاب
ّ

هبت عا�صفة
يروي �إنجيل مرق�س � َّأن ي�سوع دعا التالميذ "في الم�ساء" لعبور البحيرةَّ .
الرب فكان
�شديدة ،ارتفعت الأمواج و�أخذت ت�ضرب ال�سفينة ح ّتى كادت تمتلئّ � .أما ُّ
يهمك �أ َّننا نهلك؟".
ً
"نائما على و�سادة"� .أمام هذا الخطر �أيقظوه وقالوا له :يا مع ِّلم� ،أما ُّ
ُ
إخر ْ�س! "ف�سكنت الريح وح�صل هدوء عظيم.
قام وانتهر الريح وقال للبحر� :أ�سك ْتَ � ،
ٍ
قليلي الإيمان؟" (مر 35 :4ي).
عندئذ قال لهم :لماذا �أنتم خائفون يا ّ

إنجيلي لكي يكون الرباط بين �أ�شعيا وبين الحالة التي تعي�شها
الن�ص ال
�أوردنا هذا َّ
ّ
ثم الليل ،ورمز الليل معروف في
الكني�سة اليوم .الأخطار عديدة .م�سيرة في الم�ساءَّ ،
ال�شر وهجمة الأعداء .وال�سفينة ترمز �إلى الكني�سة التي ينبغي عليها �أن تنطلق
الكتابّ :
ولكن الريح والعا�صفة هما
وال تبقى مكانها ،متقوقعة على ذاتها ال تج�سر على العبور.
َّ
ال�شر والموت .وفوق ِّ
كل هذا ي�سوع على و�سادة،
هنا ،والأمواج حا�ضرة .هو عالم
ِّ
يهمه� .صرخوا" :نحن نهلك" .وك�أ َّنهم
وكدت �أقول
نائم،
ُ
ً
مرتاحا وك� َّأن الأمر ال ُّ
رب!
يقولون� :أين �أنت؟ �إلهنا ال ينع�س وال ينام ...و�أنت يا ّ

ذاك هو و�ضعنا في هذا ال�شرق مع ال�صعوبات واال�ضطهادات وهروب العديدين
الم�سيحي في الأر�ض التي ُولد فيها الم�سيح .وذاك ما عا�شه التالميذ ال َّأولون
مع الفراغ
ّ
رب؟ وجاء الجواب :ما
بعد "غياب" ي�سوع ،في الموت بانتظار القيامة� .أين �أنت يا ّ
بالكم خائفون ،يا قليلي الإيمان؟ وهذا ما عا�شته الكني�سة وقت اال�ضطهاد ،...بل
ذاك ما عا�شه �شعب يهوذا و�أور�شليم ،فت�ساءلوا عن ح�ضور اهلل .هل اهلل غائب �أم نحن
ٍ
عندئذ
حبة الخردل،
غائبون؟ وكيف يكون اهلل
حا�ضرا؟ �إذا كان عندنا �إيمان قدر َّ
ً
نفعل ويا ما �أعظم ما نفعل!

قليلي الإميان؟
ملاذا �أنتم خائفون يا ّ
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�أزمة �أولى عا�شتها �أور�شليم �سنة  734ق .م :الجيران يهاجمونها ويريدونها �أن
النبي�" :إن لم ت�ؤمنوا لن
أ�شوري.
العدو ال
�ضد
َّ
تركع� ،أن ت�سير معهم في ِحلف َّ
ّ
ِّ
وتدخل ّ
ت�أمنوا" (� .)9 :7إن لم يكن عندكم �إيمان ،لن يكون لكم �أمان وال �سالم .و�سنة ،700
القوة ال�ضاربة الآتية
كانت �أزمة ثانية �أقوى من الأولى� ،إذ �أطلَّ الجي�ش ال
ّ
أ�شوري ،تلك َّ
من ال�شمال والحاملة معها الموت الدمار .ماذا تفعل �أور�شليم وهل يكون ن�صيبها ن�صيب
النبي� :أور�شليم مدينة اهلل ،مو�ضع �سكناه في الهيكل .وهتف
�سائر مدن ال�شرق؟
َّ
ويتدخل ّ
�سهما" (.)33 :37
�أ�شعيا في عمق �إيمانه" :لن يدخل هذه المدينة ،ولن يرمي عليها ً
النبي �إلى �أور�شليم (ف )33
وبين هذه الأزمة وتلك ،ينطلق ن�شيد الخال�ص ِّ
يوجهه ّ
ِ
(الرب) في بهائه،
عيناك تنظران الم ِل َك
17
ّ
ِ
عيناك تريان الأر�ض في ِّ
كل �أبعادها.
قلب ِك يتذكَّ ر الرعب التي �شعرت به.
ُ

ال�شعب ال�شر�س،
	19ال َترين بعد اليوم
َ
ال�شعب الغام�ض الل�سان
َ

درك وال ُتفهم.
ِب ُلغته التي ال ُت َ

هي �إ�شارة وا�ضحة �إلى الأ�شوريِّين ،بعجرفتهم و�شرا�ستهم .اللغة التي ي�ستعملون هي
اقتالع العيون� ،ضرب باطن الحوامل ،قطع الر�ؤو�س ...الخوف ،الرعب في ِّ
كل مكان،
فيوجه كالمه �إلى الملك
ولكن ال عند �أ�شعيا الذي يت� َّأمل "�صهيون" المدينة الم�صونة،
ِّ
و�إلى ِّ
كل م�ؤمن في ال�شعب:
أنظر �صهيون مدينة �أعيادنا،
ُ �	20
عيناك تريان �أور�شليم
م�سك ًنا مطمئ ًنا،
خيمة ال تنتقل،

	ال ُتق َلع �أوتادها �إلى الأبد،

و�شيء من حبالها ال ينقطع.
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� .1إن لم ت�ؤمنوا لن ت�أمنوا
أفرائيمية .تهديد
أرامية ال
ونبد أ� بالأزمة الأولى التي ِّ
َّ
تهدد �أور�شليم .الإطار :الحرب ال َّ
بد من
�
أ�شوريون �إلى م�صر ،فال َّ
ّ
أ�شوري كبير على منطقة ال�شرق ،و�سي�أتي وقت ي�صل ال ُّ
القوة الزاحفة .ا َّتفق "ر�صين ملك �أرام" بعا�صمتها دم�شق ،وفقح بن
ٍّ
�سد منيع بوجه هذه َّ
وال�سيما
رمليا ،ملك �أفرائيم (�أو مملكة �إ�سرائيل) بعا�صمتها ال�سامرة ،مع ملوك �آخرين،
َّ
ملك �صيدا على الهجوم على �أور�شليم التي رف�ضت �أن تدخل في اال ِّتفاق والتعاون.
عزيا ،ملك يهوذا ومن �ساللة داود ،و�إحالل بن طابئيل
والهدف �إنزال �آحاز بن يوتام بن ّ
مكانه .من هو طابئيل هذا؟ � ّإما َّ
موظف كبير في مملكة �أرام� ،أو �أحد الرجال الكبار
الرب قال بفم ناتان" :متى
في �أور�شليم ،وهكذا ُيزاح ن�سل داود عن العر�ش ،مع � َّأن َّ
كم َل ْت � َّأيامك (يا داود)� ،أقيم بعدك ن�سلك الذي يخرج من �أح�شائك و� ِّأثبت مملكته"
(� 2صم .)12 :7
وقلوب �شعبه كرجفان �شجر
قلبه
�أور�شليم َّ
ُ
مهددة .ماذا كان �شعور الملك؟ "رجف ُ
متنا�سيا قول المزمور" :ه�ؤالء
الب�شرية
الغاب �أمام الريح" (�أ�ش  .)2 :7وبد�أ اال�ستعدادات
َّ
ً
الرب �إلهنا" (مز  .)7 :20م�ضى يتف َّقد
بالعجالت وه�ؤالء بالخيلّ � ،أما نحن فنذكر ا�سم ِّ
النبي �إلى لقائه ( آ� :)4
المياه في البركة العليا .ف�أر�سل ُّ
الرب َّ
	� َ
إحذ ْر! �إهد�أ! ال تخف!
وال ي�ضعف قلبك.

كبيرا .وما هي يهوذا تجاه �أرام و�أفرائيم؟ وما
خاف الملك ،ر�أى الخطر
َّ
وتخيله ً
يتوهم الإن�سان حين يكون وحده؟ وكم ي�أخذ الأمر
هو �آحاز تجاه ر�صين وفقح؟ كم َّ
مدخنتان" .كلُّ
يحركه الإيمان .قال �أ�شعيا :ر�صين وفقح هما "�شعلتان ِّ
َّ
بواقعية حين ِّ
أ�شوريون �سنة
ل
ا
أتي
�
�سي
الواقع،
وفي
ا.
�سريع
�ستنطفئ
وهي
الزيت
بع�ض
عليها
فتيلة
واحد
ُّ
ً
 732فيحت ُّلون دم�شق وي�سبون ّ
�سكانها ( 2مل 9 :16؛ عا  ،)5-3 :1فت�صبح عا�صمة
أ�شورية .و�إذ تتمرد �سنة  ،720ي�أتي عليها �سرجون الثاني وي�سبي ّ
�سكا ًنا �آخرين
مقاطعة � َّ
َّ
ويحلُّ مح َّلهم غرباءّ � .أما مملكة �إ�سرائيل (�أفرائيم) بعا�صمتها ال�سامرة ،فنالت ن�صيبها
ُ
ّ
أ�شورية�ُ .سبي �سكانها ،وحلَّ مح َّلهم �أنا�س جا�ؤوا
الأخير �سنة  ،722ف�صارت مقاطعة � ّ
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وعوا وحماة و�سفروائيم" ( 2مل .)24 :17
من بابل وكوث ّ

بالرب ،بالرغم من ال�صورة التي يجدها �أمامه .ماذا
النبي من عمق �إيمانه وثقته
ّ
تك َّلم ُّ
أرامي وابن رمليا (ال ُيذكر ا�سمه) اللذين ت�آمرا
ر�أى الملك
والنبي؟ "غ�ضب ر�صين ال ّ
ّ
و�سمع الملكان
النبي ال يخافُ .
وهجما على �أور�شليم" (�أ�ش  .)5 :7من ال يخاف؟ ّ
يقوالن" :ن�صعد على يهوذا فنرعبها ،ندخل عندها فنجعلها لنا ،ونقيم فيها َم ً
لكا".
�ضاعت المملكة .راحت �ساللة داود .ماذا يفعل �آحاز؟ هل ي�ضع ثقته باهلل �أم بالب�شر؟ يا
الرب :م�شروع ال يقوم!
ليته ا�ستند �إلى كالم ِّ
ال�سيد ّ
الرب كما فعل �أ�شعيا" :هكذا يقول ِّ
م�شروع ال يكون!".
العبرية مع تالعب على
و�أط َّلت العبارة القاطعة�" :إن لم ت�ؤمنوا لن ت�أمنوا" .كذا في
َّ
ثم النافية  ،alوبعدها الفعل .wnmat
معنى الفعل  .!maهناك ال�شرط � َّأو ًال مع �( ~aإن)َّ ،
مت ال�شرط ت�أتي
تم َ
يجب �أن تقفوا ،تثبتوا� ،أن ال تتراجعوا مهما كانت الظروف؛ ف�إذا َّ
النتيجة ِّ
تتمموا ،ت�أتي العبارة الثانية نافية ب�إيجاز هائل:wnmat al :
بكل �سهولة .و�إن لم ِّ
"ال تكونون في �أمان" .ون�ستطيع �أن نترجم�" :إن لم تثبتوا لن ت�ستطيعوا الثبات" .فدور
الرب.
أ�سا�س لكي يفعل ّ
الم�ؤمنين � ٌ

ال�سرياني ابتعد عن
ن�شير �إلى � َّأن
العبري فقال�" :إن كنتم ال ت�ؤمنون" (ܐܠ ܬܗܝܡܢܘܢ)،
ّ
ّ
�سر عميق يجب �أن يدخلوا فيه ،كما
لن تفهموا � ً
أي�ضا (ܐܦܐܠ ܬܣܬܟܠܘܢ) ،ك� َّأن ال�شعب �أمام ٍّ
ّ
ِّ
الخط عينه راح
النبي .وفي
اليوناني :من جهة فعل "�آمن" ، pisteusete ،والجواب
ّ
دل ّ
الالتيني في ِّ
اليوناني .intellegetis ،كلُّ هذا ترجمة wnybt
خط
 .وراح
ّ
ّ
النبي بعد الر�ؤية التي نالها
َّ
(تتبينوا) .جاء الت�صحيح ليتوافق مع م�ضمون ف  6حيث يفهم ّ
�أ َّنهم �إن �سمعوا لن يفهموا (.)9 :6
* * *

ت�صرف الملك تجاه هذا النداء؟ ما �أراد �أن ي�ستند �إلى اهلل ،بل �إلى الب�شر .وكانت
كيف َّ
النبي ( آ� )11
البداي ُة الرف�ضَّ .
تحدث ُّ
الرب �إليه بفم ّ
أطلب لك �آية
	� ْ
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الرب �إلهك.
من ِّ

	�أط ْلبها من �أعماق (البحر)
	�أو فوق �أعلى الجبال.
يتو�سل �إلى الملك ويدعوه لكي
النبي َّ
مرتين َّ
َّ
تكرر فعل "طلب"�" :alv ،س�أل" .ك� َّأن ّ
ا�ستعد اهلل لأن يعطيه
الرب ،لكي ي َّتكل عليه .هو ال يرى في البعيد ،لذلك
َّ
ي�ضع يده بيد ّ
عالمة�( twa ،آية) قريبة ت�ؤكِّ د له �أمانة اهلل وثباته في ما َيعد .ي�ستطيع الملك �أن يطلب
م�ستعد لأن يعطي ن�سل داود
الرب
ٌّ
ثم � َّإن َّ
�أ�صعب الأمور ،ل َّأن ال �شيء م�ستحيل على اهللَّ .
كلَّ ما يحتاج �إليه كرام ًة لداود.
أجرب
مرتين" :ال �أطلب ( )lavوال � ِّ
فجاء جواب الملك بالنفي " :alالَّ ."...
"الرب" ،فك�أ ِّني بالملك يقول:
"جرب" عن
ّ
(ّ )hsna
الرب" (�آ  .)12ن�ستطيع �أن نف�صل َّ
أجرب" ،ال �أحاول .اهلل هو في البعيد و�أنا ال �أراه .من ي�ؤكِّ د لي؟! هو يريد ما هو
"ال � ِّ
ملمو�سّ � ،أما الإيمان فيجعل الإن�سان َيرى ما ال ُيرى .والر�سول قال لنا" :الرجاء المنظور
إن�سان ما ينظره؟ � ّأما �إذا ك ّنا نرجو ما ال ننظره ،فبال�صبر
ال يكون رجاء ،فكيف يرجو ال ُ
ننتظره" (رو .)5-24 :8
يجرب
�صب َر عند �آحاز ،وال انتظار!
ال ْ
وتهرب مختب ًئا وراء المبد�أ � َّأن الإن�سان ال ِّ
َّ
الرب (خر 7 ،2 :17؛ عد 22 :14؛
"جرب" ّ
ّ
مرات عديدة ا َّتهم �إ�سرائيل �أ َّنه َّ
الربَّ .
"جربوا اهلل في
مبنيا على ا ِّتهام ِّ
تث  .)16 :6وجاء مز  78ك ُّله ًّ
الرب وعتابه ل�شعبهَّ :
"جربوا اهلل
قلوبهم" (�آ " .)18رجعوا
وجربوا اهلل ،و�أتعبوا ُّ
قدو�س �إ�سرائيل" (�آ َّ .)41
َّ
تذرع �آحاز بهذا الموقف ورف�ض �أن يطلب لئ ّ
الرب.
يجرب ّ
العلي" (�آ َّ .)56
ال ِّ
ّ

راجعا �إلى الأ�سا�س�" :إ�سمعوا،
بما � َّأن �آحاز رف�ض ،رف�ضه اهلل وتط َّلع �إلى من ي�أتي بعده
ً
مرتين فعل  halفي �آ :13
يا بيت داود"� .أجل� ،ضجر اهلل من �آحاز .تعب منه .وي�أتي هنا َّ
بيت داود النا�س ،ما عاد ال�شعب يحتملون.
"�أتعب"�" ،أ�ضجر"" ،ث َّقل"َّ � .أوالً� ،أتعب ُ
ِ
أفرائيمي الذي يمنع عنهم
أرامي ال
ّ
رف�ضوا �سيا�سة �آحاز ،و�أخذوا يتط َّلعون �إلى الحلف ال ّ
الحرب والدمار .وت�ساءلوا :لماذا ال يكون طابئيل الملك الجديد؟ ال َّ
�شك في � َّأن �أ�شعيا
يرف�ض هذا الموقف ،كما �سوف يرف�ض ارتماء �آحاز في �أيدي الأ�شوريِّين.
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تعب النا�س من �آحاز .واهلل بدوره تعب من هذا الملك الذي يتر َّدد ويتر َّدد وال يعرف
الرب الحلَّ على طبق�" :أطلب" .ووعده الآن ب�أن يعطيه العالمة؛
قراراَّ .
قدم له ُّ
�أن ي�أخذ ً
وتوجه �إلى بيت داود و�أعطاهم "�آية"� ،سواء قبلوا �أم
جانبا
َّ
ما �أراد .لهذا ترك اهلل الملك ً
رف�ضوا .خاف �آحاز على ال�ساللة :من يرث عر�شه �إذا هو مات؟ وكان الجواب :ها � َّإن
ال�صبية تحبل وتلد اب ًنا (�آ  .)13وهكذا تعرفون � َّأن اهلل معكمَّ � ،أن اهلل ي�ساندكم
الملكة
َّ
وال يترككم.
ّ
نبي اهلل ُفيرذَل
خطان �أمام �أ�شعيا� .أو يم�شي مع ال�شعب في�صبح من ال�شعب وال يعود َّ
و�شدد
كما ُرذل �شاول (� 1صم .)10 :15
الرب الذي قال له َّ
ولكن �أ�شعيا �سمع �صوت ِّ
َّ
النبي �أن
و�أنذره "�أن ال ي�سلك في طريق هذا ال�شعب" ( .)11 :8وفي � ِّأي حال ،على ِّ
ال يجاري �آحاز الذي م�ضى �إلى ملك �أ�شور ي�ستعطفه ويتذ َّلل له .نقر أ� في  2مل :16
" :7و�أر�سل �آحاز ر�س ً
إ�صعد
ال �إلى تغلت فال�سر ملك �أ�شور قائالً�" :أنا عبدك وابنكَ � ،
علي" .وما اكتفى �آحاز بالكالم،
وخ ِّل�صني من يد ملك �آرام وملك �إ�سرائيل
َ
القائمين َّ
الرب وفي خزائن بيت الملك و�أر�سلها
بل �أخذ
َّ
"الف�ضة والذهب الموجودة في بيت ّ
هدية" (�آ  .)8ومع الخ�ضوع ودفع الجزية� ،سمع �آحاز من تغلت فال�سر
�إلى ملك �أ�شور َّ
وبدل في �شرائع مو�سى ،خالل زيارة قام بها لدى تغلت فال�سر في دم�شق:
الثالث َّ
ْ
و�شكله ح�سب
أوريا الكاهن �شبه المذبح
"ر�أى المذبح الذي في دم�شق و�أر�سل �إلى � ّ
مذبحا ح�سب ِّ
ِّ
كل ما �أر�سل الملك �آحاز من دم�شق"...
الكاهن
أوريا
ً
كل �صناعته ،فبنى � ّ
ُ
(�آ  .)11-10وعلى هذا المذبح �أ�صعد الملك محرقاته� ،إطاعة لأوامر تغلت فال�سر
الرب ( "...آ�  .)14و�أحلَّ
"و�سجو ًدا له" .وفي النهاية� ،أزال "مذبح النحا�س الذي �أمام ّ
أ�شوري".
مح َّله "المذبح ال
ّ
يبق لأ�شعيا
أوريا الكاهن للملك ،لم َ
�أمام خ�ضوع �آحاز لتغلت فال�سر ،وخ�ضوع � ّ
"يولد لنا ولدُ ،يعطى لنا ابن ،وتكون الرئا�سة على كتفه"
�سوى �أن ينتظر ابن �آحاز ،فيعلنُ :
حزقيا ابنه ،ومن يرمز �إليه (�أي ي�سوع
( .)6 :9مع �آحاز ح َّلت الظلمة بالأر�ض ،ومع
ّ
الم�سيح) �سي�شرق نور عظيم (�آ .)1
ِ َ
ولكن ال�شعب
النبي.
َّ
دعا ُّ
النبي َملكه �إلى الإيمان ،وتم َّنى من ال�شعب �أن يفهم نداء ّ
والتبعية:
تط َّلع �إلى جيران يهوذا و�أور�شليم ي�سير في ركبهم .رف�ض �أ�شعيا مثل هذا االنقياد
َّ
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النبي الذي ذكَّ رنا بميخا
�أي�سمع �صوت ّ
الرب �أم �صوت ال�شعب؟ الجواب معروف عند ّ
الرب � َّإياه
بن يملة .دعاه الآخرون �أن يقول مثل "�سائر الأنبياء" .فكان جوابه" :ما يقوله ُّ
�أقول" ( 1مل ّ � .)14 :22أما الملك فم�ضى �إلى القوى الكبرى� ،إلى الأ�شوريِّين الذين
القوة ال�ضاربة في ال�شرق القديم ،فكان له كما قال عامو�س الذي لم يوفِّر يهوذا
كانوا َّ
أطلق الحكم القا�سي على دول ال�شرق" :كما �إذا �إن�سان هرب من �أمام
وال �إ�سرائيل حين � َ
الحية!" (عا :5
الأ�سد ف�صادفه
ّ
الدب� ،أو دخل البيت وو�ضع يده على الحائط فلدغته َّ
يتوجه �إلينا اليوم؛ فحين ي�ضيع الإيمان ي�ضيع معه كلُّ �شيء
 .)19عجيب كم كالم �أ�شعيا َّ
يت�صرف ،والحلقة ال�ضعيفة تدفع الثمن ،و�إذا
في�صبح الإن�سان �ضعي ًفا ،ال يعرف كيف
َّ
الأخ �سقط فال يع ّتم �أخوه متى ي�سقط.

 .2ال تخف من الكالم الذي �سمعت
حزقيا ،من الوالد �إلى االبن .و�إذا كان
وننتقل من ملك �إلى ملك ،من �آحاز �إلى
ّ
جيران يهوذا َّ
�شكلوا �أزمة لها ،فطلب ال�شعب �أن يدخل الملك في ِ
"حلف" يقف في
أ�شورية تجتاح البلدان .وذكرها
العدو الزاحف من ال�شمال ،فالآن ال
وجه
ِّ
إمبراطورية ال َّ
َّ
الحالية) الواقعة في بالد الرافدين العليا
مرافق �سنحاريب :جوزان (تل خلف
رب�شاقا،
َ
َّ
�صاعدا من �أور .ر�صف الواقعة بين تدمر
ثم حاران ،حيث �أتى �إبراهيم
ً
قرب حارانَّ .
أ�شورية "بيت عدينو" التي هي ما وراء
والفرات .وذكر "بني عدن" �أو "بيت عدن" وفي ال َّ
أخيرا تل �أ�سر �أو تل ب�سر الواقعة عند الفرات الأو�سط .ذاك ما نقر�أ في �أ�ش :37
الفرات .و� ً
 .12وي�ضاف �إليها ما نقر�أ في  2مل  :13 :19حماة في �سورية� ،أرفاد الواقعة �شمالي
حلب� ،سفروائيم و ...و...
أ�شوريون �آتون .ومعاونو الملك يخبرونه بالو�ضع الذي تعرفه البالد .نو ُّد هنا �أن
ها ال ُّ
ال�سيا�سي .اعتاد �أن يدفع الجزية
كثيرا عن والده �آحاز في العمل
نقول � َّأن
ّ
حزقيا لم يختلف ً
ّ
إمبراطورية المجتاحة.
كلَّ �سنة لل
َّ

ِ
مدينة نمرود ُد ِّونت بعد �سنة  716ق .م .بقليل؛ فخ�ضوع
نورد هنا كتابة ُوجدت في
يهوذا الذي يدور هنا الكالم عليه ح�صل ،على ما يبدو ،بعد ثورة حماة �سنة  ،720التي
ثانوي .ونقر�أ الكتابة" :ق�صر �سرجون:
�شاركت فيها ال�سامرة ،وكان ليهوذا فيها دور
ّ

قليلي الإميان؟
ملاذا �أنتم خائفون يا ّ

540

القوي ،ملك الم�سكونة ...التقى هوم باني عا�ش ،ملك عيالم ،في �أر�ض "دير"
الملك
ّ
أ�سر
�شر هزيمة .و�أخ�ضع �أر�ض يهوذا الواقعة في مو�ضع بعيد� .سبى �أر�ض حماة و� َ
وهزمه َّ
البيبلية �إلى هذا الأمر ،ولكن ما يجعلنا
يعبوعيدي ،ملكها ،بيده ."...ال ت�شير الن�صو�ص
َّ
ثم
ن�ؤكِّ ده هو ما ن�ستنتجه من  2مل  7 :18الذي يتك َّلم عن خ�ضوع
حزقيا لأ�شورياَّ ،
ّ
تمرده في � َّأيام �سنحاريب.
ُّ

مرارا ثورات
فحزقيا ،ما �إن ت�س َّلم الحكم وحده� ،أخذ يلعب لعبة م�صر ،فاجتذبته ً
ّ
ِ
تكون حلف معار�ض للأ�شوريِّين
الدول ال�صغيرة في هذه المنطقة .وفي �سنة َّ ،713
حول ملك �أ�شدود الذي �أُ َ
قواد �سرجون �سنة  .711قال �سرجون:
خذ ْت مدينته بيد �أحد َّ
"عازوري ،ملك �أ�شدود ،عزم في قلبه �أن ال يدفع الجزية ،و�أر�سل �إلى الملوك الذين في
وجعلت
جواره ر�سائل معادية لأ�شوريا .بما �أ َّنه �أ�ساء� ،أبعد ُته عن ال�سلطة على �أهل بلده،
ُ
على ر�أ�سهم �أخيميتيّ � .أما الح ِّث ُّيون الذين يتك َّلمون بالخبث فعا َدوا �سلطتي وجعلوا على
مقاتلي ...حين عرف يماني بمجيئي ،هرب �إلى
رحت �إلى �أ�شدود مع
ر�أ�سهم يماني...
ُ
َّ
حا�صرت �أ�شدود واحتللتها."...
م�صر...
ُ
�ضد ر�أي �أ�شعيا ،ولك َّنه ان�سحب في الوقت المنا�سب .قال
دخل
حزقيا في حلفَّ ،
ّ
ِ
�ضربك انك�سر؛
الفل�سطيين ،وال تقولي :الق�ضيب الذي
النبي" :ال تفرحي يا جميع مدن
ِّ
ّ
ارا" ( .)29 :14انجذب
طي
ا،
م�سم
ا
ن
ثعبا
تكون
وثمرته
أفعوان،
�
يخرج
ة
الحي
أ�صل
�
فمن
ً
َّ ً
ًّ
َّ
الفل�سطيين ،الذين �أر�سلوا �إليه ر�س ً
ال ( آ� َّ .)32نبهه
حزقيا بع�ض الوقت �إلى حلف مع
ِّ
ّ
�أ�شعيا" :من ال�شمال ي�أتي الدخان" وت�ساءل الملكَّ �" :أي جواب نر�سل �إلى هذه ال َّأمة؟".
الحياد بالن�سبة �إلى �أ�شور واال ِّتكال على اهلل وحده الذي يحفظ مدينته� .إذا كانت ال�شعوب
وخ�صو�صا لماذا الحرب
المجاورة تثق ب�أور�شليم ،فلماذا ال يثق �أهل �أور�شليم بمدينتهم؟
ً
عدو �أقوى م ّنا بكثير؟ فماذا نربح �سوى الخراب والموت؟ ون�شير هنا � َّأن هذه كانت
مع ٍّ
البابليين:
ن�صيحة �أ�شعيا في وجه
ِّ
"الرب � َّأ�س�س �صهيون،
ُ

وفيها يحتمي البائ�سون من ال�شعب".
حزقيا
ولما جاء ر�سل �سنحاريب ،وقالوا ما قالوا ،خاف
ذاك كان كالم �أ�شعيا
لحزقياّ .
ّ
ّ
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الرب :ال تخف
ل�سيدكم :هكذا يقول ّ
و�أر�سل �إلى �أ�شعيا ،فقال لهم �أ�شعيا" :هكذا تقولون ِّ
خدام ملك �أ�شور" (.)6 :37
علي َّ
من الكالم الذي �سمعت الذي به َّ
جدف َّ

وخ�صو�صا حين ُتو�ضع الآلهة تجاه الإله
الخوف ممنوع مهما كانت التهديدات،
ً
يخدعك �إلهك الذي �أنت متوكِّ ل عليه!" (�آ .)10
لحزقيا" :ال
الحقيقي .قال الر�سل
ْ
ّ
ّ
دمروها!
ويتوا�صل كالم المر�سلين�" :أنت
َ
�سمعت ما فعل ملوك �أ�شور بجميع البلدان التي َّ
وهل تنجو �أنت؟ هل �أنقذ �آله ُة الأمم ه�ؤالء الذين �أهلكهم �آبائي؟" (�آ  .)12-11هي
الحية لأبوينا ال َّأولين" :اهلل عالم �أ َّنه يوم ت�أكالن من ثمر ال�شجرة
تجربة ت�شبه تجربة َّ
وال�شر" (تك  .)5 :3اهلل يخدعكما "�أنتما
َين الخير
تنفتح �أعينكما وتكونان كاهلل عارف ِ
ّ
وال�سيما
ال تموتان!" ذاك هو الكذب منذ �إن�شاء العالم .وفي هذه الطريق ي�سير النا�س
َّ
الم�س�ؤولين منهم �إن تركوا اال ِّتكال على اهلل وراحوا يحتمون لدى العظماء .اهلل وحده
الرب:
يعرف النتيجة �أمام البلبلة واال�ضطراب ،تك َّلم �أ�شعيا با�سم ّ
 22احتقر ْتك ،ا�ستهز� ْأت بك

العذراء (الأمينة هلل) بنت �صهيون المدينة الم�صونة.

تهز ر�أ�سها،
نحوك ُّ

بنت �أور�شليم ،مدينة �أور�شليم.
ُ

جدفت؟
عيرت وعلى من َّ
 23من َّ
رفعت �صوتك
على من
َ

و�شقلت عينيك �إلى فوق؟

قدو�س �إ�سرائيل!
على ُّ
يتكبر
كيف تج�سر على ذلك؟ ومتى الف�أ�س تفتخر على من يقطع بها؟ ومتى المن�شار َّ
حرك الق�ضيب من يرفعه؟ والع�صا ترفع ما لي�س
على من ِّ
يحركه؟ (� .)15 :10أترى َّ
عو ًدا! �أي الإن�سان.
فيهدد ويروي ما قام به من �أعمال:
� ّأما �سنحاريب ِّ
 24بكثرة مركباتي
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علو الجبال،
ُ
�صعدت �إلى ِّ

	�إلى مخابئ لبنان المنيعة،
فقطعت �أطول �أرزه
ُ
و�أف�ضل �سروه،

علوه،
ُ
ودخلت �أق�صى ِّ

	�أر�ض غاباته.

مياها،
�	25أنا
ُ
حفرت و�شربت ً
قدمي
ون�شفت بباطن
َّ
َّ
جميع قنوات م�صر.

�سيد
�أهذا م�شروع الإن�سان �أم م�شروع اهلل؟ كم الإن�سان �ضعيف وكم يح�سب نف�سه ِّ
التاريخ!
�	26أ َل ْم ي�سمع؟

مت،
�صم ُ
منذ زمن بعيد َّ

�صورت.
منذ ال َّأيام القديمة َّ

�	28أنا عالم بجلو�سك

وخروجك ودخولك،
علي.
وحين تهتاج ً
غ�ضبا َّ

للرب.
وها العقاب ي�أتي ،والكلمة الأخيرة تكون ّ
أذني.
 29عجرفتك
َ
�صعد ْت �إلى � َّ

خزاما في �أنفك،
أ�ضع
	� ُ
ً
و�شكيمة في �شفتيك،

و�أر ُّدك في الطريق،

جئت فيه.
في الطريق الذي َ
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الرب القدير.
عامل �سنحاريب مثل جواد ،وغطر�سته تكون كال �شيء �أمام ِّ
وهكذا ُي َ
�إيمان �أ�شعيا انتقل �إلى الملك ومنه �إلى ال�شعب .وكان الخال�ص لأور�شليم بمعجزة
أ�شوري .قال الكتاب" :في تلك
الربَّ � .أوالً ،حلَّ الوباء بالجي�ش ال
م�ضاعفة �أجراها
ّ
ّ
ولما َّ
�صباحا �إذا هم
بكروا
الليلة ،خرج مالك ِّ
ً
الرب و�ضرب من جي�ش �أ�شور � 185أل ًفاّ .
جميعا جثث ميتة" ( 2مل  .)35 :19ال َّ
م�ضخم .والمعجزة الثانية هي
�شك في � َّأن الرقم
َّ
ً
ُ
� َّأن �سنحاريب �أجبر على االن�صراف والرجوع �إلى نينوى .يبدو � َّأن ابنيه ت�آمرا عليه وقتاله
�إذ كان ي�ص ِّلي في معبد �إلهه ف�سروخ.
الحوليات
إلهية ،مع � َّأن الح�صار طال عليها .ونحن نقر�أ في
َّ
نجت �أور�شليم بقدرة � َّ
أ�شورية ما فعله �سنحاريب �سنة " :701في الحملة الثالثة ،رحت �إلى حاتي .بهائي
ال َّ
الملكي الهائل قلب لولي ملك مدينة �صيدون ،فهرب �إلى البعيد في و�سط البحر...
ّ
َّ
حزقيا
الملك
إلى
�
أ�شور
�
ب
المرتبط
فادي
الملك
موا
ل
�س
أهلها
�
حيث
وعقرون
يافا
واحتللت
ُ
ّ
حزقيا الذي من �أر�ض يهوذا،
في �أر�ض يهوذا� ...أخرجت فادي من �أور�شليمّ � ...أما
ّ
أخرجت منها
واحتللت  46قلعة ب�أ�سوار ...و�
والذي لم يخ�ضع لنيري ،فحا�صرت
ُ
ُ
الملكية مثل ع�صفور
وكباراّ � ...أما هو ف�سجنته في مدينته
�صغارا
�شخ�صا،
200150
ً
ً
ً
َّ
في قف�صه."...
عما فعله الجي�ش
ولكن
َّ
الحوليات ال تقول �شي ًئا عن نهاية الح�صار ،فنكتفي بالكالم ّ
ّ
المدمرة ،ف�أن�شد
المدن
مقابل
أور�شليم
�
خال�ص
فيذكر
الكتاب
ا
أم
�
المنطقة.
في
أ�شوري
ال
ّ
ّ
َّ
الرب (:)35-34 :37
�أ�شعيا بفم ّ
	�إلى هذه المدينة لن يدخل،
الرب،
قال ّ

ف�أنا �أحمي هذه المدينة،

و�أخ ِّل�صها من �أجل نف�سي

ومن �أجل داود عبدي.
ُّ
ويدل على التر�سانة
الع�سكرية،
حزقيا؟ كالّ .ما زال يطلب الأحالف
ولكن ،هل تع َّلم
َّ
ّ
"المكد�س" .ف�أتاه �أ�شعيا" :ماذا قال ه�ؤالء الرجال ،ومن �أين جا�ؤوا
التي لديه مع الغنى
َّ
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إلي من �أر�ض بعيدة ،من بابل؟" .فقال" :ماذا ر�أوا في
�إليك؟" .فقال
َّ
حزقيا" :جا�ؤوا � َّ
ام ُي َح ُ
مل
بيتك؟" ف�أخبره الملك .فقال له �أ�شعيا" :ا�سمع كالم ِّ
الرب القدير :هوذا ت�أتي � َّأي ٌ
حزقيا ،لأ َّنه ق�صير النظر .بما � َّأن هذا لن يح�صل
كلُّ ما في بيتك" ( .)6-3 :39لم يحزن
ّ
المهم" :في � َّأيامي يكون �أمان و�سالم" (�آ .)8
في � َّأيامي ،ال ب�أ�س.
ّ

حا�ضرا .يدعو الملك �إلى نبذ الخوف
مرت فيها �أور�شليم .وكان �أ�شعيا
ً
�أزمة ثانية َّ
الرب ،ال على ال�سالح وال على الأحالف التي ال تحمل �سوى الوبال �إلى
واال ِّتكال على ّ
الرب ،فهو �أن تتو َّقف الحروب وتعي�ش الأمم في �سالم.
البالدّ � .أما المبد�أ الذي يريده ُّ
ذاك ما يكون الق�سم الثالث من حديثنا.

م�صر و�أ�شوريا
 .3طريق بين َ

كنت �أ�سمع الأخبار في قلب الحرب الباردة بين العمالقين
في �أحد الإ�صباحات ُ
ورو�سيا ،و�إذا بي �أفرح
الخا�ص بين �ألمانيا
وال�سوفياتي ،مع جدار من الحقد
أميركي
ال
ّ
ّ
ّ
ّ
ال�سوفياتي ،وكان
ألماني وولِّي برانت انفتح على اال ِّتحاد
ّ
حين �أعرف � َّأن الم�ست�شار ال ّ
ا ِّت�صال وحوار ،وهذا ما �أعطاه جائزة نوبل لل�سالم� ،سنة  .1971اطم� َّأن العالم عند ذاك
تدمر الأر�ض.
النووية
بعد �أن كانت التهديدات
َّ
َّ
م�ستعدة لأن ِّ

ٍ
فتمر
الجب َ
عندئذ قر�أت نبوءة �أ�شعيا حول ّ
ارين اللذين كانا م�سيطرين في ال�شرقُّ ،
وطورا من بالد الرافدين
الجيو�ش تارة من م�صر فتجتاح فل�سطين ولبنان و�سورية،
ً
البابليين ،وال يكون بعد هذه المرورات �سوى النار والدمار .فهتف
ثم
مع الأ�شوريِّن َّ
ِّ
أ�شوريون �إلى م�صر
�أ�شعيا في �إحد نبوءاته" :تكون طريق من م�صر �إلى �أ�شور ،فيجيء ال ُّ
الم�صريون مع الأ�شوريِّين" ( .)23 :19مثل هذا
والم�صريون �إلى �أ�شوريا ،ويعبد اهلل
ُّ
ُّ
ال�سيا�سي .والعداوة القديمة بين م�صر
جذري في الو�ضع
الديني يقود �إلى تبديل
التعمق
ّ
ُّ
ّ
ّ
تتحول �إلى تفاهم و�إلى ت�شارك في العمل
و�أ�شوريا من �أجل ال�سيطرة على ال�شرق الأو�سط َّ
الرب الإله ً
ملكا فيها.
داخل جماعة واحدة يكون ُّ

�سح ُق مملكة يهوذا ومملكة �إ�سرائيل ،و�سائر الممالك ال�صغيرة؟ كالّ .وم�صر
هل ُت َ
العبودية ،هل تبقى على الدوام بهذه ال�صفة التي جاءتها منذ خبرة الخروج
�أر�ض
َّ
للعبرانيين بقيادة مو�سى؟ كالّ .انقلبت المقايي�س فلم تعد "�إ�سرائيل"� ،أي الأ�سباط االثنا
ِّ
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ع�شر ،في المقام ال َّأول ،بل في المقام الثالث .وذلك بعد م�صر و�أ�شوريا! فهل ير�ضى
الرب،
بذلك ال�شعب الذي اعتبر نف�سه ال�شعب
الخا�ص؟ نحن هنا �أمام بركة من عند ّ
ّ
�سمع مثله في ِّ
كل العهد القديم .قال �أ�شعيا" :في ذلك اليوم ،يكون
وقرار جديد لم ُي َ
الرب
�إ�سرائيل الثالث مع م�صر و�أ�شوريا :تلك تكون البركة في الأر�ض ،التي بها يتل َّفظ ُّ
يدي .و�إ�سرائيل ميراثي" ( آ� .)25-2
القدير" :مبارك م�صر �شعبي ،و�أ�شور عمل َّ
مرة قر�أنا في �سفر الخروج مطالبة
أطلق �شعبي
الرب بفم مو�سى وهرونْ �" :
ِّ
كم َّ
ليعبدوني"؟ وعند الأنبياء" :نحن �شعبك و�أنت �إلهنا"ّ � .أما هنا ،فم�صر هي �شعب اهلل:
الرب �صراخهم.
العبرانيون ف�سمع
الرب في م�سيرة الخروج� .صرخ
"�شعبي" ،قال
ُّ
ُّ
ُّ
الرب �صراخهم وير�سل �إليهم من يخ ِّل�صهم .هنا نتذكَّ ر
واليوم ي�صرخ
الم�صريون في�سمع ُّ
ُّ
� َّأن الأ�شوريِّين بقيادة �سنحاريب اجتاحوا م�صر و�أخ�ضعوها ،وهكذا �صرخت م�صر،
ٍ
عندئذ �سمع اهلل �صوتها .قال �أ�شعيا" :في ذلك اليوم يكون
�ش�أنها �ش�أن ال�شعوب المعذَّ بة؛
للرب عند تخومها ،فيكون عالمة و�شهادة
للرب في و�سط �أر�ض م�صر وعمود
مذبح
ِّ
ِّ
الرب ب�سبب الم�ضايقين ،ير�سل لهم
للرب القدير في �أر�ض م�صر .وحين ي�صرخون �إلى ِّ
ِّ
مخ ِّل ً�صا يحامي عنهم وينقذهم" ( .)120-19 :19وما ح�صل لبني �إ�سرائيل يح�صل
ويقدمون
الرب في م�صر ،ويعرف
الرب في ذلك اليومِّ ،
عرف ُّ
الم�صريون َّ
ُّ
للم�صريِّينُ :
"في َ
للرب ويعرفونه" (�آ � .)21أما هذا الذي يطلبه �سفر
نذرا
ِّ
ذبيحة وتقدمة ،وينذرون ً
"�ضرب"
مرات عديدة
َ
الالويِّين؟ والم�سيرة تكون هي هي لبني �إ�سرائيل وللم�صريِّينَّ .
الرب �ضرب
الرب �شعبه ليعودوا �إليه .وهكذا يفعل بالم�صريِّين .قال �أ�شعيا�" :إذا كان ُّ
ُّ
الرب في�ستجيب لهم وي�شفيهم" (�آ .)22
قا�سيا� ،إ َّال �أ َّنه ي�شفيهم .يعودون �إلى ِّ
م�صر ً
�ضربا ً

ال�شريرة التي رف�ض يونان �أن يم�ضي
و�أ�شوريا .هي �صنعة يد اهلل .ماذا؟ هذه المملكة ِّ
�إليها ويدعوها �إلى التوبة ،هي �صنع يد اهلل؟ وماذا يعني كالم �سفر التكوين � َّأن اهلل نظر
جدا؟ وفي هذا الف�صل ال َّأول من �سفر التكوين � َّإن اهلل خلق
�إلى ما خلقه ف�إذا هو ح�سن ًّ
ال�شر والأ�شرار� .إذا
� ً
أي�ضا الحيتان الكبار والوحو�ش ور�آها ح�سنة .هو الفرق ال�شا�سع بين ِّ
كان اهلل "ي�شرق �شم�سه على الأ�شرار وال�صالحين وير�سل المطر على الأبرار والظالمين"
يهتم بالأ�شوريِّين وبغيرهم من ال�شعوب الذين تركوا
(مت  ،)45 :5فلماذا نريده �أن ال َّ
يبين الكتاب � َّأن نينوى كانت �أ�سرع �إلى التوبة من
وراءهم الخراب الكبير .وفي � ِّأي حالِّ ،
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يوما تنقلب نينوى" (يون  ،)4 :2ح ّتى "�آمن
�أور�شليم .فما �إن نادى يونان" :بعد �أربعين ً
والملك
�أهل نينوى باهلل ونادوا ب�صوم ولب�سوا
ً
م�سوحا من كبيرهم �إلى �صغيرهم" ( آ� َ .)5
كر�سيه وخلع رداءه عنه َّ
وتغطى بم�سح وجل�س على الرماد" ( آ� .)6
نف�سه "قام عن
ِّ

�شعب اهلل ،وزالت الحروب ،وراح النا�س ك ُّلهم يعبدون
هكذا �صارت كلُّ ال�شعوب َ
الإله الواحد ،ال لأ َّنه �إله بني �إ�سرائيل وحدهم ،بل لأ َّنه �إله الكون .وماذا نعمل بال�سالح؟
الرب (�أ�ش :)4 :2
نحوله من �أداة الموت �إلى �أداة الحياة .هنا َّ
يتدخل ُ
ِّ
القا�ضي بين الأمم،
فيكون
َ
ِ
ال�شعوب الكثيرين،
والح َك َم بين
َ

فيحولون �سيوفهم �إلى َّ
�سكة للفالحة،
ِّ
ورماحهم �إلى مناجل للح�صاد.
ترفع � َّأم ٌة على � َّأم ٍة �سي ًفا،
فال ُ

الحرب في ما بعد.
وال يتع َّلمون
َ
ت�صورات الأنبياء عن عالم النهاية ،حيث اهلل نف�سه
�أجل ،نهاية الحروب جزء من ُّ
ِّ
يحطم الأ�سلحة وكلَّ ما يتع َّلق بالحروب .قال هو�شع (:)20 :2
عهدا
و�أقطع لهم في ذلك اليوم ً
البر َّية
مع حيوان ِّ
وطيور ال�سماء

أفاع،
حيات و� ٍ
وزواحف الأر�ض من ّ

و�أك�سر القو�س وال�سيف

و�أدوات الحرب من الأر�ض،
ّ
ال�سكان ينامون �آمنين.
و�أجعل
فتحدث عن الم�سيح المتوا�ضع ،الآتي
زكريا (،)10-9 :9
وتجاوب مع هذا النداء
َّ
ّ
على جح�ش ابن �أتان ،ال على الجواد وال ترافقه المركبات الم�س َّلحة لتحميه من �شعبه:
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بنت �صهيون،
�	9إبتهجي ًّ
جدا ،يا َ
بنت �أور�شليم:
اهتفي يا َ

هوذا ملكك ي�أتي �إليك،

هو عادل ،من�صور ،وديع،

راكب على حمار

وعلى جح�ش ابن �أتان.

(الحربية) من �أفرائيم،
 10فيقطع المركبة
َّ
ومن �أور�شليم مركبة القتال،
ويتك َّلم بال�سالم للأمم،

و�سلطانه من البحر �إلى البحر،

ومن النهر �إلى �أقا�صي الأر�ض.
ملك واحد ،م�سيح واحد� ،سلطانه في العالم ك ِّله .ال مجال للهرب بعد اليوم ،بل ال
يقول �سوى كلمة �سالم .في هذا المعنى قال مز  10 :46على اهلل:
الذي يوقف الحروب �إلى �أق�صى الأر�ض،
يك�سر القو�س ويقطع الرمح،
والمركبات يحرقها بالنار.
يتدخل بنف�سه �أو بوا�سطة م�سيحهّ � .أما في �أ�شعيا ،فالأمم ت َّتفق لتوقف
اهلل هو من
َّ
الرب ،في
الحروب
حج �إلى بيت ّ
ِّ
وتدمر ال�سالح بعد �أن نالت التعليم من عند اهلل في ٍّ
�أور�شليم (�أ�ش :)5 :2
ال�شعوب الكثيرة ي�سيرون ويقولون:
الرب،
"تعالوا ن�صعد �إلى جبل ِّ

	�إلى بيت �إله يعقوب،
هو يع ِّلمنا طرقه،
فن�سلك في �سبله".
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والعداوة بين ال�شعوب؟ �سوف تزول .يقول �أ�شعيا في عودة �إلى البدايات .الذئب لن
�سمها
ذئبا وال ال�شبل �شبالً.
ُّ
والدب ماذا ي�أكل؟ الع�شب مثل البقرة .والأفعى تترك َّ
يعود ً
النبي (�أ�ش :)9-6 :11
جانبا .هو الفردو�س الذي �أ�ضاعه الإن�سانِّ ،
ً
ي�صوره ّ
 6ي�سكن الذئب مع الحمل،

والنمر يرب�ض قرب الجدي،
معا،
والعجل وال�شبل ي�أكالن ً
و�صبي �صغير ي�سوقهما.
ٌّ

والدبة يكون لهما مرعى واحد،
 7والبقرة
َّ
ويكون لأوالدهما مرب�ض واحد.

والأ�سد كالبقرة ،ي�أكل التبن.

ِّ
ال�صل،
ع�ش
 8الر�ضيع يلعب على ِّ

يمد يده على حجر الأفعى.
والفطيم ُّ

�شر وال دمار
 9لن يكون ٌّ

على ِّ
المقد�س،
كل جبلي
َّ

الرب،
ل َّأن الأر�ض تمتلئ من معرفة ّ
كما البحر تملأه المياه.

بدل حياته .فماذا ينق�صه؟
يتع َّلم الإن�سان ،يعرف الم�ؤمن ،وهو �إن عرف
الرب َّ
َّ
ٍ
معا
ال�شر.
االقتراب من ّ
عندئذ ت�سير ال�شعوب ً
الرب ،ال�سير معه في طريقه ،ال في طريق ّ
الرب ،وكلُّ هذا يو�صلنا �إلى ي�سوع الم�سيح الذي ننتظر �أن يجتمع فيه كلُّ ما في
بقيادة ّ
ال�سماء وما على الأر�ض (�أف  .)10 :1لهذا ،ال ي�ستطيع الإن�سان وحده �أن يتغ َّلب على
الرومانية
إمبراطورية
ويحلَّ ال�سالم في الأر�ض ،و�إن قيل في وقت من الأوقات � َّإن ال
ال�شر ُ
َّ
َّ
ِّ
فا�ستعد
المتو�سط .كانوا يقولون�" :إذا �شئت ال�سالم
البحر
محيط
في
ال�سالم
ت
�أح َّل
َّ
ِّ
للحرب" .وقيل :بعد الحرب والدمار تكون المعاهدات ،فلماذا ال يكون اال ِّتفاق قبل
علوية نظر �إليها �أ�شعيا في � َّأيامه
ال�شر ال تكفي وحدها ،فنحتاج �إلى قدورة َّ
االقتتال؟ َّ
قوة ِّ
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حزقيا .ولكن هل يتو َّقف كالم اهلل
فيبدل الأمور ،وكان
من خالل "ولد" ُيو َلد لآحازِّ ،
ّ
محدد� ،أم هو يتجاوز الزمان والمكان؟ وفي النهاية كالم
معين ومع �شخ�ص َّ
في وقت َّ
ي�صب في من هو الكلمة ،ي�سوع الم�سيح .قال �أ�شعيا منطلقًا من الو�ضع
الأنبياء يجب �أن
َّ
أ�شورية (�أ�ش 3 :9ي):
الم�ؤلم الذي عرفته البالد بعد مرور الجيو�ش ال َّ
 3ل َّأن النير الثقيل على ال�شعب،
والع�صا على كتفه،
م�سخره ك�سرتها.
وق�ضيب
ِّ

 4ل َّأن كلَّ �سالح مت�س ِّلح،

وكلَّ رداء مدحرج في الدماء
يكون للحريق ،يكون م�أك ً
ال للنار.
النبي �إلى البعيد البعيد؛ فهذا الولد لن يكون مثل �أوالد
انقلبت الأمور وتط َّلع
ُّ
النا�س .ما �إن "يت�س َّلم الحكم" ح َّتى يعلنون "ا�سمه" .هو "العجيب" وابن الأعجوبة التي
ال�شابة،
العادية ،وزوجة الملك
"ال�صبية" [hml
اليوناني حين ت�صبح
الن�ص
َّ
يتحد ُث عنها ّ
َّ
َّ
َّ
ّ
�أي البتول ،العذراء .وفي العهد الجديد يكون كالم عن مريم العذراء كما
يقدم الن�صح
ثم هو "الم�شير" ي�شيرِّ ،
في �إنجيل م ّتى (" :23 :1تحبل العذراء وتلد اب ًنا")َّ .
إلهي ،كما نقر أ� مث ً
ال في �أ�ش 24 :14؛ ...1 :15
من �أجل المقا�صد الرفيعة .هو ا�سم � ّ
ي�ستحق مثل هذا اال�سم؟  .rAB*GIهو ا�سم اهلل في :21 :10
ا�سمه "الإله القدير"ُّ � ،أي ملك
ُّ
بقية يعقوب �إلى  .rAB*GI laeÞرج تث 17 :10؛ نح ...32 :9
"تعود َّ
أب �إلى الأبد  .d[ybaكان الملك ُيدعى � ًأبا ل�شعبه .ولكن
وا�سم هذا "الولد"ٌ � :
أخيرا هو "رئي�س ال�سالم" .و�إذا كان اهلل ُيدعى
� ُّأي ملك يمكن �أن ُيدعى "� ًأبا � ًّ
أبديا" .و� ً
الرئي�سي وبعده ال وجود لل�سالم.
"ال�سالم" (ق�ض  ،)24 :6فالولد الآتي هو ال�سالم
ّ
طبق على داود .هو يتجاوز
ون�ستعيد هنا رهان بطر�س حين �أورد مز  11-8 :6الذي ِّ
نتحدث عن قيامة .فهذا الكالم ينطبق على
داود ،الذي مات و ُدفن وقبره هو هنا� .إذًا لن
َّ
حزقيا،
ي�سوع الذي �أقامه اهلل من بين الأموات (�أع  .)32 :2وهنا ،ما قيل في ابن �آحاز،
ّ
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حزقيا وال ينطبق عليه ،بل ي�صل �إلى ي�سوع الم�سيح "المولود من الآب قبل
ال يتو َّقف عند
ّ
ِّ
كل الدهور" كما نقول في الن�ؤمن.
القدي�س
هنا نخرج من الكتاب
المقد�س فن�صل �إلى �آباء الكني�سة ،ونورد بع�ض ما قال ِّ
َّ
الالتينية في كالمه على �أ�شعيا�" :س�أعر�ض �أ�شعيا ف� ِّأبين �أ َّنه� ،إن
ال�شعبية
جيروم ،مترجم
َّ
َّ
يتخيل �أحد �أ ِّني �أنوي �أن
نبيا ،فهو في الوقت عينه حامل الإنجيل ور�سول ...وال َّ
كان ًّ
يت�ضمن
المقد�س
�أجمع في ب�ضع كلمات ما َّدة هذا ال�سفر ،مع � َّأن هذا الجزء من الكتاب
َّ
َّ
الرب :نجد هنا نبوءة عن عمانوئيل المولود من العذراء ،و�صاحب الأعمال
كلَّ �أ�سرار ّ
ثم كالم عن الذي مات و ُدفن وقام ،عن الذي هو مخ ِّل�ص الأمم".
والآيات الالفتةَّ ،
القدي�س برنار في عظة حول الختانة عن "�أ�سماء المخ ِّل�ص" فقال" :كيف ن�شرح
وتحدث ِّ
َّ
عي الطفل الذي ُولد
النبي العظيم� ،إذ ِّ
يعدد م�سبقًا كلَّ الأ�سماء التي بها ُد َ
�أن يكون �أ�شعياُّ ،
من �أجلنا .لم يذكر اال�سم الوحيد الذي هو ا�سمه ،ح�سب ب�شارة المالك و�شهادة الإنجيل؟
كان �أ�شعيا قد ابتهج رغب ًة في �أن يرى هذا اليوم ،فر�آه وفرح (يو 56 :8؛ .)41 :12
"ولد لنا ولد ."...ها هي �أ�سماء كبرى ،وهذا ما ال َّ
�شك
فهتف في فعل �شكر ومديحُ :
فيه ،ولكن �أين هو اال�سم الذي هو فوق ِّ
كل ا�سم ،ا�سم ي�سوع الذي �أمامه تنحني كلُّ ركبة
(فل ...)10-9 :2؛ ففي جميع هذه الت�سميات� ،أنت وحدك ي�سوع .ولو نق�ص ا�سم
عي المخ ِّل�ص وال كان المخ ِّل�ص .من م َّنا لم
واحد من هذه الأ�سماء ،ما كان الم�سيح ُد َ
يحول �إراداتنا؟ لأ َّننا بد�أنا ح ًّقا في �أن نكون مخ َّل�صين� ...أجل
يختبر كم هو عجيب حين ِّ
هو عجيب ذاك الذي ُيجري هذه الأمور العجيبة."...

الخاتمة
تعدينا الق�سم ال َّأول منه� ،أي ف  .39-1هو رجل
النبي وما َّ
م�سيرة �سرناها مع �أ�شعيا ّ
الإيمان الذي يدعو الملك وال�شعب �إلى الإيمان� ،إلى اال ِّتكال على اهلل� ،إلى اال�ستناد على
النبي ذاك الحا�ضر
ح�ضوره في وقت الأزمات� .صعوبات عديدة عرفتها المملكة ،فكان ّ
بقوة اهلل .حين الجميع خافوا ،هو رف�ض الخوف ،حين الجميع تراجعوا وركعوا،
ّ
والقوي َّ
ليقوي �إيمان
لم يتراجع �أ�شعيا ولم يركع .لهذا ا�ستعاد قراء َته
ُ
مرة ِّ
العهد الجديد �أكثر من َّ
الكني�سة الأولى .ونحن اليوم ن�ستعيد هذه النبوءة التي تر�سم لنا ًّ
خطا في الأزمات التي
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قوة الب�شر لي�ست ب�شيء ،واالحتماء بالكبار ال يحميناّ � .أما االنطالق
يعي�ش عالمنا اليومَّ :
َّ
نتخطى العوائق ون�صل �إلى المرف�أ
من كالم اهلل فهو النور الذي ينير دربنا ،فنعرف كيف
الأمين .هذا مع العلم � َّأن اهلل ال يفعل �شي ًئا بدوننا .فهو يدعونا �إلى االنطالق دون النظر
ومكمله ،ي�سوع الم�سيح ،الذي احتمل
�إلى الوراء متط ِّلعين �إلى من هو مبدئ �إيماننا
ِّ
ال�صليب م�ستهي ًنا الخزي ،فجل�س عن يمين عر�ش اهلل" (عب  ،)2 :11تلك هي النتيجة
وال�سيما �أ�شعيا الذي �أعلن" :من �آمن بما �سمع
التي ينبغي �أن ن�صل �إليها حين نقر�أ الأنبياء
َّ
الرب!".
م ّنا ولمن �أُعل َن ْت ُ
ذراع ّ
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�سفر �أ�شعيا� ،سرية ملك ّية

اقرتاح بنية للإ�صحاحات 39-7
مقدمة
ّ

د .نقوال �أبو مراد

الدم�شقي  -جامعة البلمند ،لبنان
القدي�س يوح ّنا
معهد ّ
ّ

ّ
أليفي البارز في �سفر �أ�شعيا� ،أال
نتتبع
�سوف نحاول في هذه المحا�ضرة �أن ّ
الخط الت� ّ
الملكية في يهوذا و�أور�شليم ،وتم ّلك "يهوه" نف�سه مبا�شرةً� ،أو من
وهو �إثبات ف�شل
ّ
أهم ّية هذا المو�ضوع في بنية ال�سفر
التتبع �سنعر�ض ل ّ
خالله م�سيحه .ومن خالل هذا ّ
المحدد ،وفي عالقته مع �أ�سفار �أخرى على الم�ستوى
وفي طبيعته ،هذا على الم�ستوى
ّ
الكتابي العام.
ّ

تقديم �أ�شعيا للملكيّة

ّ
أليفي نجده في
المع َلم ال ّأول على هذا
ال َي ْخ َفى على �أحد من الدار�سين � ّأن َ
الخط الت� ّ
جال�سا
ال�سيد
الف�صل ال�ساد�س .في بداية الف�صل نقر�أ" :في �سنة موت ّ
ً
عز ّيا الملك ،ر�أيت ّ
على كر�سي ٍ
ل الهيكل" ( .)1 :6في هذه الآية التي ت�ستهلّ
عال ومرتفع ،و�أذياله تم أ
الرب وك� ّأن
الرب في الهيكل ،التي �صارت عنوا ًنا ل�سفر �أ�شعيا ككلّ  ،نرى ّ
"الر�ؤيا" ،ر�ؤيا ّ
عزيّا على العر�ش بعد موته ،بدل يوثام ابنه ،الذي ال يذكره
الكالم فيه �أ ّنه هو الذي خلف ّ
ثم في الكالم
�سفر �أ�شعيا �إ ّال في تعداد الملوك الذين تك ّلم �أ�شعيا في � ّأيامهم (�أ�ش ّ ،)1 :1
عن �آحاز بكونه ابن يوثام (�أ�ش  .)1 :7يرد الكالم عن َم ِل َكي يهوذا هذين في �سفر
الملوك الثاني ،في الف�صل  .15يقول �سفر الملوك فيهما �أ ّنهما عم َ
ال ما هو م�ستقيم في
ال�سلبي في �سيرتهما � ّأن "المرتفعات
الرب ( 2مل  3 :15و .)34غير � ّأن الأمر
عيني ّ
ّ
لم تنتزع ،بل كان ال�شعب ال يزالون يذبحون على المرتفعات" ( 2مل  4 :15و،)35
الملكية
قادرا على �أن يقوم بالمهام
فكان عقاب ال ّأول �أن �ضربه ّ
الرب بالبر�ص ،فلم يعد ً
ّ
الرب يهوذا في � ّأيامه ،حين "ابتد�أ ير�سل عليها َ
ملكي
( 2مل ّ � ،)5 :15أما الثاني فعاقب ّ
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�آرام و�إ�سرائيل لمحاربتها" ( 2مل .)37 :15
الملكية  ،عند عقدة
جذريا في ال�سل�سلة
قطعا
على هذا الم�ستوى ،يجري �سفر �أ�شعيا ً
ًّ
ّ
الديان
يتحدث عن ا�ستالم
عزيا ويوثام ،وهو �أ ّنه ّ
ّ
"ال�سيد" نف�سه زمام الأمور ،وبدئه عم َله ّ
ّ
الملكية التي كانت اغت�صبت
الرب هنا
على ال�شعب "النج�س ال�شفتين" ( .)5 :6ي�ستعيد ّ
ّ
منه في � 1صم  ،8ويعلن ب�أ ّنه �سيدين ،ال فقط "�شعبه" ،ولكن الأر�ض ك ّلها.

بنية الف�صول 39 – 7
الرب" انطالقًا
ي�صور ،كما �سبق وذكرنا ،تم ّلك
"ال�سيد ّ
تلي الف�صل ال�ساد�س ،الذي ّ
ّ
يوجه ،بوا�سطة �أ�شعيا ،ر�سالة دينونة �إلى �أور�شليم ومدنها،
من الهيكل ،وعزمه على �أن ّ
كيا�ستية ،تو�ضح ،بتف�صيل ال�سبب
�إ�صحاحات بني ُتها ،كما �سنحاول �أن نبرز في ما ي�أتي،
ّ
الرب .وتنطلق هذه البنية من
الذي من �أجله �أعلن �أ�شعيا �سقوط
الملكية وقيام م�سيح ّ
ّ
الملكية المميتة" في �أور�شليم ،لت�صل �إلى تعميم هذه الخطيئة على الأمم،
"الخطيئة
ّ
أبدية ،لي�س فقط لأهل �أور�شليم ،ولكن
ليذهب ال�سفر �إلى �إعالن قيام مملكة الم�سيح ال ّ
الكيا�ستية ،فت�أتي عنا�صرها على النحو الآتي:
أي�ضا ،للأممّ � .أما هذه البنية
� ً
ّ

عزيّا ،ويلغي
الرب على الكر�سي/العر�ش بعد موت ّ
ي�صور جلو�س ّ
بعد الم�شهد الذي ّ
� ّأي ذكر ليوثامّ ،
ي�شكل الف�صالن  7و 8مع الف�صول  39 – 36طرفَي العن�صر ال ّأول
من بنية
كيا�ستية للف�صول � 7إلى  .)’AA( 39الأمر الم�شترك بين �أ�ش  8-7من جهة،
ّ
أريخي ،ي�ستعيد ،ب�شكل
و�أ�ش ،39-36 من جهة �أخرى ،هو �أ ّنها مكتوبة ب�أ�سلوب ت�
ّ
وا�ضح� ،أ�سلوب �أ�سفار الملوك ولغتها؛ ففي الف�صل ال�سابع نقر أ� ما يرد في  2مل 16
أ�شوريين بح ًثا
آرامي ال
إ�سرائيلي ّ
�ضده ،وكيف �أ ّنه لج أ� �إلى ملك ال ّ
ّ
حول �آحاز والحلف ال ّ
ينجي نف�سه ومملكته .ال يذكر  2مل 16
وتاليا لكي ّ
عن دعم لمواجهة هذا الحلفً ،
نبيه ليثني الملك عن ذلك .هذا نقر�أه في �أ�ش  ،7كما نقر�أ فيه
ّ
تدخل ّ
الرب بوا�سطة �أ�شعيا ّ
ِ
إ�سرائيلي على
آرامي ال
الملك �إلى الوثوق
أي�ضا دعوة
� ً
ّ
ّ
بالرب القادر على �إ�سقاط الحلف ال ّ
يهوذا و�أور�شليم ،و�إلى �إف�شال الهجوم.
الكيا�ستي ال ّأول ّ � ،أما الطرف الثانيّ � ،أي
هذا هو الطرف ال ّأول من العن�صر
ّ
حزقيا
حرفي الروايات المتع ّلقة بالملك
�أ�ش ،39 -36 فهو ي�ستعيد على نحو �شبه
ّ
ّ
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أ�شوريين لأور�شليم وعدم قدرتهم على �إ�سقاطها،
في  2مل  ،20-18من محا�صرة ال ّ
البابليين �إلى خزائن
حزقيا و�شفائه و�إطالة عمره ،وفي النهاية �إدخاله مبعوثي
�إلى مر�ض
ّ
ّ
المملكة .هذا الحدث الأخير ّ
ي�شكل ،في �سفري الملوك الثاني و�أ�شعيا على ال�سواء،
الملكي ( 2مل  ،19-17 :20و�أ�ش .)8-6 :39
ال�سبي وانقطاع الن�سل
عالمة على
ّ
ّ
عالمة ال�سبي هذه و�إعالنه و�إعالن �سقوط الملكية هو الذي ّ
المعنوي من
ي�شكل الطرف
ّ
ّ
الرب؛
الت�ضمين مع الف�صلين  7و 8اللذين
ّ
يتحدثان عن عدم ا ّتكال الملك �آحاز على ّ
عمانوئيل من عالمة خال�ص �إلى عالمة دمار �شامل ب�سبب عدم
فكما ّ
تتحول هناك عالمة ّ
للملكية ب�سبب الأمر
تام ونهاية
تتحول هنا فعلة
�إيمان الملك،
حزقيا �إلى عالمة �سبي ّ
ّ
ّ
ّ
الرب ،وهي
وريين ولجوء الثاني �إلى
البابليين دون ّ
عينه� ،أال وهو لجوء ال ّأول �إلى ال ّأ�ش ّ
ّ
وحزقيا ك ّليهما
يكية في العهد القديم� .أ�ضف �إلى هذا � ّأن �آحاز
الملكية
الخطيئة
ّ
ّ
الكال�س ّ
ّ
أبدية
لم يكتر َثا
ال�ستمرارية المملكة بل ل ّأيامهما فقط ،فما نظر �آحاز �إلى بركة ّ
الرب ال ّ
ّ
حزقيا فاعتبر �أ ّنه يكفي �إن كان
الربّ � ،أما
على بيت داود في  25-17 :6لو ا ّتكل على ّ
ّ
ثمة �سالم و�أمان في � ّأيامه (.)8 :39
ّ

التاريخيين في �أ�سلوبهما حول �آحاز
الكيا�ستية
بعد طرفي العن�صر ال ّأول من البنية
ّ
ّ
الرب لإنقاذ الملكية �أو لجعلها ّ
ملكية على ح�سب م�شيئته
ي�صوران محاولة ّ
وحزقيا اللذين ّ
ّ
ّ
ليتحدثا عن مملكة الم�سيح وثباتها �إلى
()’BB
الثاني
العن�صر
طرفا
أتي
�
ي
ف�شلها،
وتبيان
ّ
ّ
وي�شكل هذا
الأبد ،وذلك في  7-1 :9من جهة ،والف�صل  35من الجهة الأخرى.
وحزقيا وخوف هذا
وا�ضحا مع العن�صر ال ّأول؛ فمقابل رعونة �آحاز
العن�صر ت�ضا ًدا
ً
ً
أزلية ال�سالم في مملكة
ومر�ض ذاك و�آنية و�إعالن ق�صر عمر مملكتهما ،ي�أتي الكالم عن � ّ
"ال�شدة،
الرب ،جلب
بالحق
الم�سيح الثابتة
ّ
ّ
والبر �إلى الأبد� .آحاز ،با ّتكاله على غير ّ
ّ
وحزقيا �أعطى خم�س ع�شرة �سنة من
والظلمة ،وقتام ال�ضيق" ( )22 :8على المملكة،
ّ
ال�سالم لمملكته ،وما اكترث بما �سي�صيبها بعد موته من ويالت (ّ � .)8 :39أما م�سيح
والبر (� )7 :9أقامها
وببره وعدله وتثبيته المملكة على
ّ
الرب فباتكاله على ّ
ّ
الحق ّ
الربّ ،
المفديين "بالتر ّنم
مروية و�أ�سكن فيها
برية �إلى جنة
ّ
ّ
�إلى "�أبد الأبد" ( )7 :9و�أحالها من ّ
والفرح واالبتهاج" (.)10 :35
ثم ي�أتي العن�صر الثالث ( ،)’CCوهو م�ؤ ّلف من مجموعة من المقاطع تبد�أ بـ"الويل"،
ّ
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في  4-1 :10و ،11-5وهي تعلن الويل على ق�ضاة الباطل والكتبة وعلى � ّأ�شور من جهة،
المتمردين
وفي الف�صول  28و 29و 30و 31و 33على ال�سكارى و�أور�شليم والبنين
ّ
تعزز
والم ّتكلين على م�صر ،و� ّأ�شور ،على التوالي .هذه الويالت في طرفي العن�صر الثالث ّ
المعنيين ب�سبب
الرب على المملكة في طرفي العن�صر ال ّأول .وهي تعلن على
حكم
ّ
ّ
تعدد خطايا
الق�ضاء الباطل وعدم االهتمام
بالمهم�شين من �أيتام و�أرامل وبائ�سين .كما ّ
ّ
الرب وتعليمها .غياب
الكهنة والأنبياء ( )7 :28وابتعادهم عن واجبهم في حفظ �شريعة ّ
الرب جلب الويل على �أور�شليم (.)12-11 :28
الفهم والتعليم وعدم �سماع كلمة ّ
أي�ضا
الرب ( .)12-9 :29ويذكر �أ�شعيا � ً
ال�سكر والخمر وعدم قدرتهم على قراءة كلمة ّ
اتكالهم على � ّأ�شور وم�صر ،وهو المو�ضوع الذي ر�أيناه في  8-7و.39-36

ّ
البقية
مرة �أخرى ،كالم
م�سياني ووعد بخال�ص ّ
بعد عن�صر الويالت الثالث ي�شكلّ ،
ّ
العن�صر الرابع في البنية الكيا�ستية ( )’DDفي �أ�ش  11من جهة ،و�أ�ش  27من جهة �أخرى.
الكيا�ستية
الم�سياني في البنية
ي�ستعيد الف�صالن  11و ،27مو�ضوعان طرفي العن�صر الثاني
ّ
ّ
ي�سى .يحلّ محلّ
التي نحاول تبيانها هنا .م�سيح ّ
الرب في الف�صل  ،11هو من جذع ّ
والقوة وروح
داود ،وي� ّؤ�س�س ل�ساللة �أبدية �أركانها "الحكمة والفهم وروح الم�شورة
ّ
الرب ( .)2-1 :11وتكون مملكة العدل للم�ساكين
الرب" بروح ّ
المعرفى ومخافة ّ
لبائ�سي الأر�ض ،خالفة لمملكة الباطل والظلم والقر ،كما ر�أينا في طرفي
والإن�صاف
ّ
وبره ،وبهذا �سيدين
عن�صر الويالت (� .)5-4 :11سالح الم�سيح �سيكون كالم �شفتيه ّ
الخاطئين ،فتت� ّأ�صل المملكة ،وتثبت �إلى الأبد وتزهر وتنغر�س وتثمر (.)7-1 :27

�سيتمه
�إعالن نبوءة الم�سيح في طرفي العن�صر الثاني والرابع،
ويقينية الخال�ص الذي ّ
ّ
الكيا�ستية المقترحة
يمهدان لطرفي العن�صر الخام�س من البنية
ّ
الرب بوا�سطة م�سيحهّ ،
ّ
للرب على خال�صه في الف�صل 12
مكون من ن�شيدي حمد و�شكر
( ،)’EEوهو
ّ
ّ
يعرف بها بين
القوة ،والخال�ص ،و�أفعاله
والف�صلين .26–25
ّ
ّ
الرب هو ّ
ت�ستحق �أن ّ
البارة ،مو�ضوع تذكار لتعظيم
ال�شعوب .المقتخر الذي �صنعه ،وهو مملكة الم�سيح ّ
ّ
الرب على العجب الذي �صنعه بم�سيحه .لأ ّنه هدم
الرب (.)6-1 :12
النبي ّ
ّ
ويعظم ّ
المبنية على الباطل و�أقام مملكة م�سيحه المجرية العدل والإن�صاف .وبدل �أن
الق�صور
ّ
الرب ا�شلعب ب�سبب خطيئة ملوكه ور�ؤ�سائه �سيم�سح الحزن عن وجوه البائ�سين
يدين ّ
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أزلية (.)8-1 :25
في مملكة الم�سيح ال ّ

الكيا�ستية ،نبلغ و�سط البنية ،وهو م�ؤ ّلف من
وهنا ،بعد هذه العنا�صر الخم�سة للبنية
ّ
أممية و�أور�شليم �سابعتها ،وذلك في الف�صول
نبوءات ّ
�ضد �سبع بلدان �أو مدنّ ،
�ست � ّ
وبرية البحر،
 ،23–13وهي على التوالي نبوءة ّ
�ضد بابل ،ومو�آب ،ودم�شق ،وم�صرّ ،
توبخ هذه الأمم وتعلن دينونتها ،لأ ّنها �أخط�أت خطايا
ووادي الر�ؤيا (�أور�شليم) ،و�صورّ .
وتمردت
أي�ضا لم تجرِ العدل ،وما �أن�صفت البائ�س والم�سكين،
�أور�شليم نف�سها ،فهي � ً
ّ
وتح�صنت الواحدة �أمام الأخرى ،وتحاربت ،وا ّتكلت
على كلمة ّ
الرب ،وا�ستكبرتّ ،
الرب وي�سقطها.
على قوتها الذاتية وتباهت برفعتها .ولذا �سي�ضعها ّ
�ضد الأمم ال�سبع في الف�صل  ،32-13ي�ضع الأمم و�أور�شليم
� ّإن تو�سط النبوءات ّ
أ�شعيانية ،وعليه ،يمكن القولّ � ،إن �أ�شعيا �أراد بهذا �أن
وخطيئتهما في قلب الرا�سلة ال
ّ
يظهر � ّأن اهلل لي�س ً
أخ�ص
ملكا على يهوذا و�أور�شليم فقط ،ولك ّنه ملك على كلّ الأمم وبال ّ
وحزقيا �إ ّنما هو رمز لف�شلها
الملكية في �أور�شليم بمثلي �آحاز
على بابل وم�صر .و� ّأن ف�شل
ّ
ّ
الرب لن تعني �أور�شليم وحدها بل وكلّ
في الأمم � ً
أي�ضا .لذا فالمملكة الموعودة لم�سيح ّ
الرب على ل�سان كلّ الأمم لكونه هو ملكها
أي�ضا ،الأمر الذي ي�ستدعي حمد
الأمم � ً
ّ
وربها .كما �أتت الدينونة على كلّ الأمم ب�سبب خطاياهم ،هكذا �سي�أتي الخال�ص على
ّ
كلّ الأمم ب�سبب ّبر الم�سيح وعدله.

الرب نراها في بداية �سفر �أ�شعيا وفي نهايته في
ال�شمولية في النظرة �إلى
هذه
ملكية ّ
ّ
ّ
الرب المرتفع الذي ت�أتي �إليه كلّ الأمم لتع ّلم و�صاياه
الف�صل  2حيث الكالم عن جبل ّ
الرب وخادمين
وت�سلك في طرقه ،وفي الف�صل  66حيث ي�صير الأمم �سامعين ل�شريعة ّ
الالويين .بين هذين الطرفين دينونة لأور�شليم ومن خاللها لكلّ ال�شعوب
له في مراتب
ّ
الرب ،ليعقوب ومن خالله لكلّ
الرب ،م�سيح ّ
في �أ�ش  ،30 :5 - 5 :2وخال�ص ،بعبد ّ
الأمم في �أ�ش  .65 - 40لي�س المجال هنا لكي �أ�ستعر�ض تفا�صيل هذين الق�سمين من
ولكن اال�ستعمال الم�ستفي�ض ل�صورة �إبراهيم و�سارة وبع�ض مو�ضوعات �سفر
�سفر �أ�شعيا،
ّ
تمرد
التكوينّ ،
�سيما الخليقة الجديدة� ،إ ّنما هي �أمور تنقلنا �إلى �أفكار �سفر التكوين في ّ
الرب.
ال�شعوب ك ّلها على ّ
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ملكية ،اقرتاح بنية للإ�صحاحات 39-7
�سفر �أ�شعيا� ،سرية ّ

الخاتمة
في الخاتمة �أو ّد الإ�شارة �إلى � ّأن �سفر �أ�شعيا ي�شير في عنوانه لي�س �إلى �أ ّنه نبوءة بل �إلى �أ ّنه
ر�ؤيا ،وذلك في  1 :1وفي  .1 :2ولئن كانت ت�سميته كذلك للإ�شارة �إلى ر�ؤيا �أ�شعيا في
اعتقادي � ّأن هذه الت�سمية تتجاوز الربط مع الر�ؤيا في الف�صل ال�ساد�س �إلى
الف�صل � ،6إ ّال � ّأن
ّ
ؤيوية الأخرى في الكتاب وخارجه،
ؤيوية �إلى التاريخ كما في الأ�سفار الر� ّ
تقديم نظرة ر� ّ
�سيد التاريخ ،هو بدايته وهو نهايته ،وهو
وذلك في الدرج ال
أ�شعياني كامالًّ .
الرب هو ّ
ّ
تعرجاته ،ومهما حاول االن�سان اال�ستيئالء على التاريخ و�إيهام نف�سه بن�صر هنا �أو
يحرك ّ
ّ
ؤيوية
للرب وم ّتقيه� .سفر �أ�شعيا حركة
غلبة هناك� ،إ ّال � ّأن الغلبة الأخيرة �ستكون ّ
تاريخية ر� ّ
ّ
الرب
ي�سقط فيها المتعاظمون من بابل و�أ�شور �إلى �أور�شليم المتعاظمة ب�أحالفها ،لي�سود ّ
وم�سيحه المت أ�لّم ومعهما �أتقيا�ؤه �إلى �أبد الآبدين.

مراجع
Alexander Joseph Addison. Commentary on the Prophecies of
Isaiah, Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1953.
Clements Ronald Ernest. Isaiah and the Deliverance of Jerusalem:
A Study of the Interpretation of Prophecy in the Old Testament,
Sheffield, England: J.S.O.T. Press, 1980.
Martin Alfred and Martin John. Isaiah: The Glory of the Messiah,
Chicago: Moody Press, 1983.
Oswalt John. The Book of Isaiah: Chapters 1-39, NICOT, Grand
Rapids: 1986.
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رب ّية واخلليقة اجلديدة يف �أ�شعيا:
حيوانات ال ّ

ق�صة اخللق
ف�شل وجتديد لربكة اهلل للإن�سان يف ّ
الأوىل (تك )28 :1

الق�س هادي غنطو�س
ّ

مقدمة
ّ

البيبلية
دكتور في العلوم
ّ

هناك اتفاق وا�سع على � ّأن كاتبي ال�سفر يعتمدون في بناء ر�سالته على عدد من
التقاليد المتعلقة بالخلق (26 ،22 ،17 -12 :40؛ 5 :42؛ 24 :44؛ :45

� ،)12 ،7إبراهيم (8 :41؛  /)2 :51الخروج ومو�سى (20-17 :41؛ :43
20 ،17-16؛ 21 :48؛ 10-9 :51؛  ،)12-11 :52وداود ()5-3 :55

( .)484-483 ,2004 Wattsحيث ال يختلف الباحثون على � ّأن �سفر �أ�شعيا
الالهوتي مع التوراة ب�أ�سفارها الخم�سة.
يت�ضمن العديد من نقاط التالقي واالرتباط
ّ
ّ
تتم الإ�شارة �إليها والبحث فيها في ذلك ال�سياق
غالبا ما ّ
ومن بين الموا�ضيع التي ً
البر ّية
يبرز مو�ضوع ال�سبي ،والعودة منه ،وارتباطه بمو�ضوع الخروج ،الجوالن في ّ
والدخول �إلى الأر�ض ،ومو�ضوع الخليقة الجديدة وارتباطه بمو�ضوع الخلق.
بالبر ّية التي تاه
وبالتالي فالإ�شارة �إلى ّ
البر ّية في �أ�شعيا ترى عادة على �أ ّنها مرتبطة ّ

ولكن تلك القراءة
لمدة �أربعين �سنة في رحلة خروجه من �أر�ض م�صر.
فيها �شعب اهلل ّ
ّ
البر ّية في
على
م�شروعيتها وغناها تف�شل في تف�سير نقطتين ّ
ّ
مميزتين في الإ�شارة �إلى ّ

كثيرا من ت�أتي �إلى ال�شعب ولي�س
البر ّية في �أ�شعيا هي ً
�أ�شعيا .النقطة الأولى هي � ّأن ّ

ال�شعب هو من يذهب �إليها ،حيث � ّأن �أر�ض �إ�سرائيل ومدنها ،كما �أر�ض ومدن الكثير
بحد ذانها �إلى ّبر ّيةّ � .أما النقطة الثانية فهي � ّأن الإ�شارة
من ال�شعوب الأخرى
تتحول ّ
ّ

البريّة التي
البريّة في �أ�شعيا ً
كثيرا ما ت�أتي في �سياق ا�ستخدام �صور عديدة لحيوانات ّ
�إلى ّ
هاما في ِ
ال�سفر.
دورا ًّ
تبرز ب�شكل وا�ضح وتلعب ً

الرب ّية واخلليقة اجلديدة يف �أ�شعيا
حيوانات ّ
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البريّة
حيوانات ّ
هاما في �أ�شعيا ؛ فيهوه نف�سه ُي َ�ش َّبه
دورا ًّ
للتو ،تلعب الحيوانات والوحو�ش ً
كما �أ�شرنا ّ

ب�أ�سد ( ،)4 :31و�إ�سرائيل ت�أخذ �صورة حيوان �أكثر بالدة وعدم فهم و�إدراك و�إح�سا�س
البر ّية ت�أتي
من الثور والحمار (ّ .)3 :1
لكن معظم الإ�شارات �إلى الحيوانات ووحو�ش ّ

ي�صور �أ�شعيا في معظم تلك الحاالت
في �سياق �إعالنات ّ
�ضد �إ�سرائيل والأمم ،حيث ّ
البر ّية.
�إ�سرائيل والأمم على �أ ّنها م�سكونة من قبل حيوانات ّ
�ضد
�ضد �إ�سرائيل والأمم في �أ�شعيا �إلى �أربعة فئاتّ )1( :
يمكن تق�سيم الويالت ّ
�ضد الأمم
�ضد �إ�سرائيل ويهوذا ككيانين منف�صلين؛ (ّ )3
عام؛ (ّ )2
�إ�سرائيل ب�شكل ّ

لكن الف�صل بين
معينة ّ
عام؛ (ّ )4
ب�شكل ّ
بحد ذاتها (ّ .)Wenkel 2011, 255
�ضد �أمم ّ

يتحول لي�شمل
�ضد يعقوب ()6 :2
تلك الفئات لي�س حا ًّدا ،حيث � ّأن الويل ال ّأول ّ
ّ
"كلّ م�ستكبر متعال وكلّ مترفّع" ( ،)12 :2وكلّ "الأر�ض" ( ،)19 :2والإن�سان

غالبيتها العظمى في �سياق تلك
( .)20 :2وت�أتي الإ�شارة �إلى الحيوانات في �أ�شعيا في ّ

يبين الجدول �أدناه.
الويالت واللعنات� ،أو ب�شمل �أقلّ في �سياق البركة ،كما ّ

البريّة في �سفر �أ�شعيا
�إ�سرائيل والأمم وحيوانات ّ
العن�صر
الم�ستهدف

الحيوان

لعنة  /بركة

الن�ص
ّ

الب�شر الإن�سان/
ِك
 20 :2في ذل َ
ِ
يطر ُح َ ُ
اليوم َ
والخفافي�ش �أ�صنام العالم ب�أ�سره
للجرذانِ
ِ
َ
ُ
ذه ِب ِهم الّتي
�صنام
�
و
م
ِه
ت
ف�ض
ِ
أ
َّ
َ َ
َ�صنَعوها للعِباد ِة

جرذان،
خفافي�ش

لعنة

الق�س هادي غنطو�س
ّ

6 8-6 :11في ُ
مع
ئب َ
�سك ُن ال ِّذ ُ
َ
ِب
الن
ويـبيت
الخروف،
ِ
مر بجان ِ
ُ َّ ُ
بل
وال�ش ُ
الج ْدي .ويَرعى الع ُ
ِجل ِّ
َ
�صغير ي�سوقُ ُهما.
و�صبـي
ا،
مع
ً
ٌ
ٌّ
7
ويـبيت
ب
الد
ة
ر
ق
الب
ب
�صاح
ت
و
ِ
ُ
َ
ُ
ُ
َ ُّ َّ
ُ
�سد
معا .وي�أ ُك ُل الأ ُ
�أ ُ
والد ُهما ً
8
�ضيع
ور.
بن كالثَّ ِ
الر ُ
الت ِّ َ
ُ
يلعب َّ
وي�ض ُع ي َ َد ُه في
على ِ
وكر الأفعىَ ،
كم ِن الثُّعبانِ .
َم َ
19 22-19 :13ف�إذا با ِب ُل زينَ ُة الممال ِِك
وفخر �أمجا ِد َ
ت�صير
ين
الكلداني ِّ َ
ُ
ُ
ندما َد َّم َر ُهما
دوم
وعمور َةعِ َ
ك�س َ
َ
َ
ُ 20
ُ
بدا �ساكِ ٌن،
�
ها
ن
�سك
ي
فال
.
اهلل
أ
ً
َ ُ
فجيل .وفيها
جيل
ٍ
عم ُر �إلى ٍ
وال تُ َ
ال يخيم �
ترعى ُهناكَ
عرابـي،وال َ
ُ َ ِّ ُ أٌّ 21
وحو�ش
�ض
ُرعاةٌ ،بل تر ِب ُ
ُ
وم بُيوتَها.
ال َق ِ
فر ،ويملأُ البُ ُ
�ص
يور النَّ ِ
عام ،وترقُ ُ
ت�أوي �إليها ُط ُ
22
ح�ش .تعوي في
الو ِ
فيها َ
مع ُز َ
ئاب
براجها
�أ ِ
ُ
بنات �آوى ،وال ِّذ ُ
وقت با ِب َل
في قُ ِ
ترفَةُِ .
�صورها ُ
الم َ
امها ال تطولُ .
على الأ ِ
بواب ،و�أي ّ ُ
1
�شق.
2-1 :17
وحي على د َِم َ
ٌ
الم ُدنِ ،
�شق ال تُزالُ م ِْن بَ ِ
دم ُ
َ
ين ُ
رجم ًة م َِن الحجارة
فتكون
ُ
َ
2
فتكون
،
ل
ا
لى
�
هج ُر
بدِ
أ
إ
ُ
ُ
مدنُهاتُ َ
حد يُرعِ بُها.
َمربَ ً�ضا لل ُقطعانِ وال �أ َ
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الذئب،
وكل
�إ�سرائيل ّ
الخروف،
الأر�ض
النمر،
الجدي،
العجل،
ال�شبل ،البقرة،
الدب ،الأ�سد،
ّ
الثور ،الأفعى،
الثعبان

بركة

بابل

وحو�ش
القفر ،البوم،
النعام ،المعز
الوح�شي،
بنات �آوى،
الذئاب

لعنة

دم�شق

القطعان

لعنة
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الرب ّية واخلليقة اجلديدة يف �أ�شعيا
حيوانات ّ

كو�ش

الطيور
الكا�سرة،
وحو�ش
الأر�ض

لعنة

�صور

البريّة
وحو�ش ّ

لعنة

ب
خر ُ
 10 :27المدين ُة الح�صين ُة تُ َّ
فر.
تركُ كال َق ِ
وتُ َ
هج ُر وتُ َ
هم ُل وتُ َ
وهناكَ
ُهناكَ يَرعى الع ُ
ِجلُ ،
غ�صان.
�ض الأ
�ض وي َ ِ
َ
يربُ ُ
قر ُ

�إ�سرائيل

العجل

بركة

نوزهِ م
 6 :30يحمِ لونَها م ِْن ُك ِ
هون
و�أموال ِِهم على بهائ َِم ويتَّ ِج َ
ال�ش َّد ِة
الجنو ِبفي �أ ِ
ر�ض ِّ
نحو َ
َ
�سد
ل
وا
ة
�
ب
ل
وال
،
يق
وال�ض
َّ
ِ
أ
ؤ
ُ
ِّ
َ
ُ
عبان
ث
وال
فعى
ل
وا
،
ر
مج
ِ
أ
ُّ ُ
ُ
الم َز ُ
هور
ي
الط
َّ
ار ،يَحمِ لونَها على ُظ ِ
َّ ُ
�شعب ال
مال �إلى
الحمير ِ
والج ِ
ٍ
ِ
يَن َف ُع ُهم في �شيءٍ،

�إ�سرائيل

البهائم،
اللبوة ،الأ�سد،
الأفعى،
ال�سام
الثعبان
ّ
الطيّار،
الحمير،
الجمال

لعنة

نوه،
14 :32
هج ُر ُه �ساكِ ُ
الق�صر ي َ ُ
ُ
اخب ُة تُخلى.
والمدين ُة
ال�ص ِ
َّ
الهما ي�صيرانِ
رج كِ ُ
َ
القلع ُةوالبُ ُ
مرحا
وم
،
ل
ا
لى
�
ر
غاو
بدِ
أ
َم ِ َ إ
َ ً
مير
رعى ل ُقطعانِ
لح ِ
ِ
وم ً
َ
الوح�ش َ
الما�شيةِ.

�إ�سرائيل

حمير
الوح�ش،
قطعان الما�شية

لعنة

يور
ث ال َقتلى ل ُِط ِ
تركُ ُجثَ ُ
 6 :18هكذا تُ َ
ولوحو�ش
الجبال الكا�سِ ر ِة
ِ
ِ
يور
ف علَيها ُّ
الأ ِ
ر�ض ،فتُ�صي ِّ ُ
الط ُ
ر�ض.
حو�ش الأ ِ
وتُ�شتِّي ُو ُ

بغير
ر�ضها
ُ � 13 :23أ ُ
ِ
نظري ها �أ ُ
لوحو�ش
�صارت َم�سكِ نًا
ٍ
ِ
�شعبَ .
قيمت
البريّة،
والح ُ
ُ
�صون الّتي �أُ َ
ّ
�صورها َخرابًا.
ق
ت
ل
ع
وج
ت
ر
ِ
َ
ُ
ُ
ُ
ُد ِّم َ

الق�س هادي غنطو�س
ّ

وق وال ُقن ُف ُذ
ِ 11 15-11 :34يرثُها ال ُق ُ
ُ
وم .ي ُ َم ُّد
وي�سكنُها ال ُغ ُ
راب والبُ ُ
راب ،ويُل َقى
علَيها َخ ُ
الخ ِ
يط َ
12
راغ .ال يَبقى َم ْن
ِطمار ال َف ِ
م ُ
وجميع �أ�شرافِها
ِك ُهناكَ ،
يَمل ُ
ُ
13
ال�شوكُ في
يَن َق ِر َ
�ضون ،يطلَ ُع َّ
و�س ُج
ا�ص
قُ ِ
�صورها ،وال ُق َّر ُ
َ
والع َ
تكون َم�سكِ نًا
في ُح�صونِها.
ُ
عام.
�سر ًحا لبَ ِ
نات النَّ ِ
لِ14لثَّعال ِِبَ ،
وم َ
وبنات �آوى
الوحو�ش
تتالقى
ُ
ُ
الوح�ش �إليها.
نادى َم َع ُز
ِ
ويتَ َ
ف�سها
،وتج ُد لنَ ِ
ُهناكَ ت�ستَق ُِّر ال ُغولُ ِ
15
بـي�ض،
فعى تُ َع ّ�ش ُ
�ش وتَ ُ
قاما .الأ َ
َم ً
يو�ضها وتُ َف ِّر ُخ،
وتَحتَ ِ�ض ُن بُ َ
واهينُ ،ك ُّل
ال�ش
ـع َّ
ُ
وهناكَ تجتَمِ ُ
ُ
واحدٍ
مع الآ َخ ِر.
ِنها
م
َ

6
زال،
عر ُج كال َغ ِ
 9-6 :35ويَقف ُِز الأ َ
ل�سان الأ َ
ويتَ َرنَّ ُم
بك ِم .تن َف ِج ُر
ُ
نهار
ُ
البري ّ7ة ،وتجري الأ ُ
المياه في ّ
ِ،
ء
حرا
ال�ص
راب
ال�س
ِب
ل
ق
ن
وي
َ
َ ُ َّ ُ
في َّ
ينابـيع ماءٍ،
غديرا،
َ
والرم�ضاءُ
ً
َّ
يخ�ض ُّر
وى
�
بنات
ت�سكن
يث
آ
َ
وح ُ
ُ ُ
َ
8
.
ردي
والب
ب
الق�ص
يكون ُهناكَ
ُ
َ ُّ
َ ُ
ريق
الط
ها
ل
،ي
ة
�سالك
طريق
قالُ
َ
َّ
ٌ
ُ
ٌ ُ
�س،
نج
فيها
ر
عب
ي
ال
،
ة
�س
قد
ِ
الم َّ ُ
ُ
ٌ
َ ُُ
9
وال ي َ ِ�ض ُّل � إ ْن َ�سلَ َكها جاهِ ٌل .ال
�صع ُدها
ُ
يكون ُهناكَ �أ�س ٌد ،وال ي َ َ
ي�سير فيها
�س ،بل
ٌ
وح�ش ُمفتَ ِر ٌ
ُ
�صون.
المخلَّ َ
ُ

563

�أدوم

القوق،
القنفذ،
الغراب،
البوم،
الثعالب،
النعام،
وحو�ش
القفر ،بنات
�آوى ،المعز
الوح�شي،
ّ
البوم،
ال�شاهين

لعنة /
بركة

�إ�سرائيل

الأيّل ،بنات
�آوى ،الأ�سد،
الوحو�ش
المفتر�سة

بركة
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حيوانات ّ

�إ�سرائيل

وحو�ش
البر ّية،
ّ
الذئاب ،النعام

بركة

جميع ُوحو�ش البَ ِّر
 9 :56تعالَي يا
َ
حو�ش
كل ،ويا
جميع ُو ِ
�إلى الأ ِ
َ
الغاب.
ِ

�إ�سرائيل

وحو�ش
البر ّية،
ّ
وحو�ش الغاب

بركة

معا،
ئب
والحم ُل َ
يرعيانِ ً
 25 :65ال ِّذ ُ
َ
�سد كب َق ٍر ي�أ ُك ُل التِّبْ َن� .أ َّما
والأ ُ
عامها .ال
راب
ُ
الحيَّ ُة فالتُّ ُ
َ
يكون َط َ
دون في جبَلي
ف�س
ي
وال
ون
ر
�ض
ِ
َ
ي َ ُ ُّ َ
ُ
الم َّ ُ
ب.
الر ُّ
ُ
قد�سِ كلِّهِ .هكذا قالَ ّ

الخليقة

الذئب،
الحمل،
الأ�سد ،البقر،
الحية

بركة

مج ُدني،
ُ 20 :43و ُ
البريّة تُ ِّ
حو�ش ّ
عام ،لأنِّي
نات النَّ ِ
ئاب وبَ ُ
ال ِّذ ُ
ال�صحرا ِء
مياها في
يت
جر ُ
ً
َّ
�أ َ
ختار.
لأ�سقي
الم َ
�شعبـي ُ
َ
َ

ومن الملفت للنظر �أ ّنه ،ومن خالل الإ�شارة �إلى تلك الحيوانات� ،سواء ب�شكل
جماعي ،ف� ّإن نوع الدينونة نف�سه يقع على �إ�سرائيل والأمم .و�إن كان تحديد
إفرادي �أو
�
ّ
ّ
أمرا متعذّ ًرا ،لكن من الوا�ضح �أ ّنها حيوانات غير
هويّة بع�ض الحيوانات المذكورة � ً
خا�ضعا للحيوانات
ومدج ًنا ي�صبح
مرو�ضة ،ال بل �إن ما كان �سابقًا م�سكو ًنا
ً
ّ
َّ
مدجنة �أو ّ
يت�ضمن �أ�شعيا �إ�شارة �إلى حيوانات كان قد
البر ّية ( .)Wenkel 2011, 254-255حيث
ّ
ّ
يتم عك�س االتجاه برفقتها كالخيل ( )7 :2والعجل ( )10 :27والثيران
تدجينها،
تم
ّ
ّ
والغنم (.)25 :7
مدجنة و�أ�صبحت ّبر ّية ،ت�سيطر في
البر ّية ،كما الحيوانات التي كانت َّ
فالحيوانات ّ
حاالت كثيرة على مجال عي�ش الإن�سان و�سلطانه .وفي حاالت �أخرى ،ت�صبح �إ�سرائيل
م�ضطرة �إلى الهرب واالختباء في ال�صخر والتراب ( ،)10 :2مثلها مثل الحيوانات
ّ
البر ّية ،التي ت�سكن بدورها مدن �إ�سرائيل ،وبالتالي ف�إ�سرائيل تنتقل هنا �إلى مجال �سيطرة
ّ
عو�ضا عن العك�س ،وانتقال الحيوانات �إلى مجال �سيطرة الإن�سان .وفي كلتا
الحيواناتً ،
الحالتين النتيجة واحدة ،وهي �سيطرة الحيوانات على مكان حياة الإن�سان و�سيطرته،
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وخ�ضوع الإن�سان ل�سلطان الحيوانات (.)Wenkel 2011, 255
البر ّية في �سفر �أ�شعيا يجب �أن تقر�أ في
هناك نقاط ّ
عدة تظهر � ّأن الإ�شارة �إلى حيوانات ّ
ق�صة الخلق الأولى (تك  ،)28 :1ولي�س في �ضوء الإ�شارة �إلى
�ضوء بركة اهلل للإن�سان في ّ
الرب لإ�سرائيل
البر ّية في لعنة العهد
ّ
التثنوي في تث  ،24 :32وفي عقاب ّ
الحيوانات ّ
في  2مل .26 :17
فمن جهة �أولى ،تحمل �أ�ش � 8-1 :3إ�شارة وا�ضحة �إلى �ضرورة قراءة الويالت في
البر ّية
�أ�شعيا في �ضوء تك  .28 :1ومن جهة ثانية ،ف� ّإن التركيز على �سيطرة الحيوانات ّ
عو�ضا عن خ�ضوعها
حيث كان يجب �أن ي�سيطر الإن�سان ،وخ�ضوع الإن�سان ل�سلطانها ً
ً
مبا�شرا ببركة اهلل للإن�سان ودعوته له ليت�س ّلط على جميع
ارتباطا
هي ل�سلطانه ،ترتبط
ً
حيوانات الأر�ض في تك :28-26 :1

وقال ُ
َ .26
�سم ِ
ك البحر ِ َ
وطير ِ
اهلل ل َنِ�ص َنع ِ ال إ َ
ن�سان على ُ�ص َ
ولي َت َ�س َّل ْط على َ
ورتِنا كَ مِثالِناَ ،
فخ َل َق ُ
اهلل
ر�ض وكُ ِّل ما َيد ِ ُّب على ال أ ِ
ال�سماء ِ والبهائم ِ وجميع ِ ُوحو� ِش ال أ ِ
ر�ضَ .27  .
َّ
ُ
ِ
ِ
َ
َ
كَ
كَ
وبار ُه ُم
ن�سان على
ال إ َ
�صورته ،على �صورة الله ِخل َق َ
الب�ش َر ،ذَ ًرا و� أنثى خلق َُهمَ .28  .
َ
ُ
اهللَ ،
�سم ِ
ك البحر ِ
فقال ُلهم � ْأُن ُموا واكْ ُثروا و ْاملأوا ال أ َ
ر�ض ،و�أَخ� ِضعوها و َت�س َّلطوا على َ
َ
ِ�ض".
ال�سماء ِوجميع ِ الحيوان ِ ا ّلذي َيد ِ ُّب على الأر ِ
وطير ِ َّ
البر ّية على �إ�سرائيل والأمم هي �إعالن لف�شل تلك البركة
وبالتالي ف�سيطرة حيوانات ّ
إن�سانية
والدعوة ،التي تم ّثل بركة عهد النعمة الأول في الكتاب المقد�س .الحلّ هو � ّ
يقدم �أ�شعيا الحلّ ل�سيطرة
جديدة تمنح ال�سلطان على خليقة جديدة .من جهة ثالثةّ ،
إن�سانية جديدة
الحيوانات و�سلطانها على الإن�سان� ،أي لف�شل بركة عهد النعمة الأول ،ب� ّ
مجد ًدا على خليقة جديدة .ولكن لفهم كلّ ذلك ،علينا �أن نلقي نظرة
تمنح ال�سلطان
ّ
ق�صة الخلق الأولى في تك .3 :2 - 1 :1
�سريعة على ّ

ق�صة الخلق الأولى
ّ

لق�صة الخلق تنتمي
ّ
يقدم الإ�صحاحان ال ّأوالن من �سفر التكوين روايتين مختلفتين ّ
الرئي�سيين اللذين تت�أ ّلف منهما التوراة ب�أ�سفارها الخم�سة.
كلّ منهما �إلى �أحد التقليدين
ّ
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ويتميز
التثنوي الذي يم ّثل الالهوت الأ�شهر في العهد القديم،
التقليد ال ّأول هو التقليد
ّ
ّ
يميز بين �إن�سان
بكونه الهو ًتا
�شرطيا يعتبر � ّأن اهلل هو �إله �إ�سرائيل �شعب اهلل المختار الذي ّ
ًّ
�شرطية بح�سب
و�آخر على �أ�سا�س عرقه وجن�سه وا�ستحقاقه ،ويتعامل مع الإن�سان بطريقة
ّ
الهوت
يتميز بكونه
ا�ستحقاقه و�أعمالهّ � .أما التقليد الثاني فهو التقليد
َ
الكهنوتي الذي ّ
ّ
يميز بين �إن�سان و�آخر على �أ�سا�س العرق �أو
نعم ٍة ّ
يقدم اهلل على �أ ّنه �إله كلّ الكون الذي ال ّ
الجن�س �أو اللون ،ويتعامل مع الخليقة ك ّلها على �أ�سا�س نعمته هو.
الكهنوتي ،والتي
ق�صة الخلق الأولى (تك  ،)3 :2 - 1 :1المكتوبة من قبل التقليد
ّ
ّ
نقوم بدرا�ستها الآن ،تختلف عن الثانية الموجودة في تك  ،25-4 :2والمكتوبة من
الجنة ويجبل
قبل التقليد
الق�صة الأولى ،يخلق اهلل بكلمته ً
ّ
التثنوي .في ّ
عو�ضا عن �أن يزرع ّ
ق�صة
العلمية الحديثة
الق�صة الثانية� .صحيح � ّأن االكت�شافات
ّ
تتحدى ّ
الإن�سان ،كما في ّ
ّ
ولكن هذا ال ّ
�صحة الكتاب
ي�شكل
�صحتها،
الخلق
خطرا على ّ
التكوينية ،وتثبت عدم ّ
ّ
ّ
ً
طبيعي ٍة؛ فالكتاب
علوم
كتاب
المقد�س لي�س
المقد�س �إذا ما فهمنا واعترفنا ب� ّأن الكتاب
ّ
ّ
ٍ
َ
ّ
علمي بمفهوم العلم
مهتما بالعلم بالمفهوم الحديث للعلم ،ولك ّنه كتاب
ّ
المقد�س لي�س ًّ
ّ
وخا�صة عهده القديم،
المقد�س،
الكتابي� ،أي الع�صر الذي كتب فيه الكتاب
في الع�صر
ّ
ّ
ّ
حيث كان علم الميثولوجيا ،بمفهوم ذلك الع�صر عن هذه الكلمة ،كالعلم الذي يدور
أهم والأ�سمى .وعليه،
حول الآلهة وتعامل الآلهة مع الإن�سان والخليقة ،هو العلم ال ّ
قد�س هذا النوع من
فق�صة الخلق في الكتاب
رمزية كتبت في ع�صر ّ
ّ
المقد�س هي ّ
ّ
ق�صة ّ
العلوم ،وهي بال ّ
�شك مت�أ ّثرة متفاعلة مع الكثير من ق�ص�ص الخلق لدى الح�ضارات
البابلية (�إينوما �إيلي�ش) التي �سيطرت على
ق�صة الخلق في الح�ضارة
القديمة،
وخا�صة ّ
ّ
ّ
المنطقة لفترة لي�ست بالق�صيرة.
الكهنوتي يخبرنا في الإ�صحاح ال ّأول من �سفر التكوين � ّأن اهلل خلق الكون
التقليد
ّ
الكهنوتي ال يعلن � ّأن خالق الكون هو يهوه،
بكلمته ،ولكن من الملفت هنا � ّأن التقليد
ّ
الكهنوتي هو
�إله �إ�سرائيل ،بل هو يدعو خالق هذا الكون ب�إلوهيم" ،اهلل" .وبهذا فالتقليد
ّ
�شخ�صي ،وهو اال�سم الذي
المقد�س ي�ستعمل كلمة "اهلل" كا�سم
الهوتي في الكتاب
� ّأول
ّ
ّ
ّ
الخا�ص
الكهنوتي ،هو لي�س الإله
ن�ستعمله نحن اليوم؛ فخالق الكون ،بح�سب التقليد
ّ
ّ
ب�شعب �إ�سرائيل ،يهوه ،ولك ّنه الإله الواحد لكلّ الكون ،اهلل�" ،إلوهيم".
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وعلينا هنا �أن نالحظ �أن ق�صة الخلق الأولى تخبرنا ب�أن اهلل خلق الإن�سان على �صورته
�شائعا في ذلك الوقت ب� ّأن الملوك
كمثاله (تكوين  .)28-26 :1فبخالف ما كان ً
إن�سانية ،من � ّأي جن�س �أو
فقط هم على �صورة اهلل ،يرى التقليد
الكهنوتي ب� ّأن كلّ ال ّ
ّ
اجتماعية �أو دين ،مخلوقة على �صورة اهلل .كلّ �إن�سان ،مهما كان
عرق �أو لون �أو مرتبة
ّ
أهم ّية
جن�سه ،لونه ،عرقه ،مرتبته
االجتماعية� ،أو دينه ،هو مخلوق على �صورة اهلل ،وله ال ّ
ّ
ربما يكون هناك اختالفات بين الب�شر في كلّ ما يتع ّلق بذلك ،ولكن
نف�سها �أمام اهللّ .
والهوتية في وجه
كتابية
لهم
الرب .وهذا ّ
جميعا القيمة نف�سها في عيني ّ
ً
ّ
بحد ذاته ثورة ّ
الكنعانيين ب�سبب ديانتهم،
الكتابية التي تعلن � ّأن اهلل �أمر اليهود ب�أن يقتلوا
بع�ض المقاطع
ّ
ّ
مهما كانت.
ق�صة الخلق الأولى ب� ّأن اهلل بارك الإن�سان الذي خلقه على �صورته و�شبهه
وتعلن ّ
المقد�س ،والذي يعطيه من خالله ال�سلطان فوق كلّ
بعهد النعمة ال ّأول في الكتاب
ّ
الخليقة ،ويدعوه �إلى ممار�سة ذلك ال�سلطان على �صورة اهلل و�شبهه� ،أي �سلطان خلق
ق�صة الخلق الأولى � ّأن ذلك العهد هو عهد
حياة و�إعطائها وبذل ح ّتى للذات .وتعلن ّ
نعمة ال ينبع من � ّأي ا�ستحقاق للإن�سان ،وبالتالي فال يمكن �أن يف�شل �أو يزول.
تلك البركة هي التي يعلن �أ�شعيا ف�شل الإن�سان في عي�شها وتحقيقها من خالل الإ�شارة
البر ّية على �إ�سرائيل والأمم .وتلك
�إلى فقدان الإن�سان ل�سلطانه ،و�سيطرة حيوانات ّ
البركة ،التي تنبع من عهد ال يمكن �أن يزول ،و�إن ف�شل الإن�سان في دوره ،هي التي يعلن
وتجدد
تجدد الخليقة الأولى،
ّ
�أ�شعيا الحاجة �إلى تجديدها من خالل خلق خليقة جديدة ّ
أبدي معه.
بركة اهلل للإن�سان وعهده ال ّ

البريّة والخليقة الجديدة
حيوانات ّ

تتحول فيه
يتميز �سفر �أ�شعيا ب�أ ّنه ير�سم �صورة زمن موعود (8-6 :11؛ )25 :65
ّ
ّ
البر ّية التي ت�سيطر الآن على الأر�ض �إلى حيوانات �أليفة وم�سالمة ،و�إحدى
الحيوانات
ّ
مما
إن�سان،
ل
با
عالقاتها
كما
ببع�ضها
الحيوانات
عالقات
في
التغيير
هي
أهم عالماته
ّ
� ّ
�سالما في الأر�ض ،وي�سمح لإ�سرائيل وللأمم وبالتالي للإن�سان ب�أن يمار�س �سلطانه
يخلق
ً
على تلك الحيوانات.
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العبري "( arbبرى"" ،خلق")
يت�ضمن �أكبر عدد ظهور للفعل
حيث يعلن �أ�شعيا الذي
ّ
ّ
مرات في
مرة في التكوينّ 6 ،
مرة في العهد القديمّ 11 ،
في العهد القديم ك ّله (ّ 48
المزامير ،و 21مرة في �أ�شعيا)(  ّ � ،أن اهلل ،الذي "في البدء خلق ال�سموات والأر�ض"
أر�ضا جديدة" (�أ�ش  ،)17 :65في ارتباط وا�ضح
(تك � ،)1 :1سيخلق
"�سماء جديدة و� ً
ً
الكهنوتي والهوت النعمة الذي يتب ّناه ويعلنه.
بق�صة الخلق الأولى ،التي تنتمي �إلى التقليد
ّ
ّ
وق�صة
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،هناك نقاط ّ
هامة تدعم ذلك االرتباط بين �أ�شعيا ّ
عدة ّ
( 
تت�ضمن �إ�شارة
الخلق الأولى الذي تتب ّناه هذه الدرا�سة .حيث �أن �أ�ش 10 -9 :51
ّ
ق�صة الخلق الأولى.
ق�صة الخلق
البابلية (�إينوما �إيلي�ش) التي تبنى عليها ّ
وا�ضحة �إلى ّ
ّ
البر ّية �إلى خليقة جديدة
وهناك العديد من الن�صو�ص في �أ�شعيا التي
ّ
تت�ضمن �صورة تحويل ّ
(.  ()18 20 :41

َفر ُب َح َير َة
والي َ
و�سطِ الأوديةِ ،و� أ َ
نابيع في َ
 .18ف�أف َت ُح ال أ َ
الروابيَ ،
جع ُل الق َ
نهار على َّ
وال�س َ
�شجار
ماءٍ ،وال أ َ
البر ّية ،وال آ َ�سو� أ َ
ر�ض القاح ِ َل َة َمناب ِ َع مياهٍ .19  ،و� أُ ِّ
نمي ال أ ْر َز َّ
نط في ّ
جميعاَ .20  لي ُ
الب�ش ُر
ربين
ال�س َ
نظ َر َ
رو َّ
َّ
نديان في َّ
ً
وال�س َ
وال�ش َ
الزيتونِ ،و�أُطل ِ ُع ِّ
ال�صحراءَِّ ،
الر ِّب �ص َن َعت َ
َ
و�س � إِ
�سرائيل
ويفهموا
جي ًدا ،ويت� أ َّملوا َ
ً
ذلك ،وق ُُّد َ
ويع َلموا ِّ
جميعا � أ َّن َيد ّ
خل َق ُه".
مما ال ّ
هاما في �أ�شعيا ،وبالتحديد في
دورا ًّ
�شك فيه ب� ّأن الخروج الذي يلعب ً
كما �أ ّنه ّ
( 
ق�صة خليقة جديدة ،وهذا هو المفهوم ذاته
�أ�شعيا الثاني ( ، )55-40يم ّثل في العمق ّ
الذي يتب ّناه �أ�شعيا(  .
( 
( 

( 
( 
( 

.Lessing, 237

�أ�ش :10-9 :51
لب�سي ا َ
القدمي ،كما يف غاب ِِر
ربوت� ،إ�س َتفيقي كما يف
"�9إ�س َتفيقي يا ِذ َ
جل َ
ِ
الر ِّب� ،إ�س َتفيقي وا َ
راع ّ
10
ره َبَ ،
َمر
َّفت ميا َه
ال ِ
وجف ِ
وط َع ِ
أنت ا ّلتي ق ََط ِ
أجيالِ � .
البحر ،ميا َه الغ ِ
ِ
نت ال ِّتن َ
عت َ
ني َطع ًناَ  .
فيه املُف َتدونَ ".
فج َع ِ
لت �أعما َق ُه طريقًا َليعبرُ َ ِ
العظيمَ ،
ِ
.Packer, 103
Packer, 91
.Lessing, 238
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مما �سبق ،ن�ستطيع �أن نقول بكلّ ثقة � ّأن تك ّ 1
ي�شكل الأ�سا�س الذي يرتكز �إليه ويبنى
ّ
( 
ق�صة الخلق الأولى هي
عليه الهوت الخليقة الموجود في �أ�شعيا  ،وبالتالي ،فكما � ّأن ّ
ق�صة هزم للفو�ضى وتنظيمها وو�ضع حدود لها ،ف� ّإن الخليقة الجديدة في �أ�شعيا يجب
ّ
البر ّية تم ّثل عودة ل�سيطرة الفو�ضى،
�أن ترى بالطريقة نف�سها ،حيث �سيطرة حيوانات ّ
في حين � ّأن الخليقة الجديدة تم ّثل �إعادة لل�سيطرة على الفو�ضى ،وبالتالي �إعادة لعهد
الخليقة وبركتها.
ق�صة الخلق الأولى هو عهد نعمة ال يمكن �أن يف�شل ب�أن
عهد اهلل مع الإن�سان في ّ
يجدد ،نتيجة لف�شل الإن�سان في تحقيق دعوته برعاية الخليقة ،وبالتالي يعلن
يلغى ،لك ّنه ّ
�أ�شعيا الوعد بالخليقة الجديدة ،التي يخلقها اهلل بملء نعمته .حيث يعتمد الفردو�س
تدخل اهلل المبا�شر في التاريخ ،ولي�س على
الموعود الم� ّؤ�س�س على عهد نعمة من اهلل على ّ
َ
� ّأية جهود
المرتبطين بالزمن
الن�صين
ب�شرية(  ؛ فالإ�شارة �إلى "جبلي
ّ
المقد�س" في كال َّ
ّ
محورية وجود اهلل وعمله في تحقيق ذلك الوعد
الموعود (9 :11؛  ،)25 :65ت�ؤكد
ّ
(.)Wenkel 2011, 261
ً
ارتباطا
ترتبط العودة من ال�سبي ،الخروج الجديد (9-7 :35؛ ،)21-19 :43
وثيقًا ب�إعادة بناء �أور�شليم و�إعمارها ،رمز الخليقة الجديدة ()26 :44؛ فرغم � ّأن
�إ�سرائيل والأمم ت�شارك الدينونة نف�سها� ،إ ّال � ّأن �إ�سرائيل تتم ّتع بامتياز �أن تكون الأولى في
لكن �إعادة بناء �إ�سرائيل تلك ت�أتي نتيجة لح�صولها على المغفرة،
�إعادة البناء والتجديدّ .
التي تح�صل عليها ال لأ ّنها ت�ستح ّقها ،ولكن فقط كعمل نعمة من اهلل ،لأ ّنها بحاجة �إليها
(� .)Ashby 1988, 35إعادة بناء �إ�سرائيل الذي بدوره يفتح الباب �أمام �إعادة بناء الأمم
بحد ذاتها و�إ ّنما من
وتحقيق الخليقة الجديدة ال ينتبع من ا�ستحقاق �إ�سرائيل �أو ميزتها ّ
نورا للأمم:
نعمة اهلل وحدها ،التي تدعو �إ�سرائيل بدورها لتكون ً

ُ
الر ُّب دعاني م ِ ْن َرحِم ِ
 � .1إ َ
�سمعي لي يا ُج ُز َر البحر ِ ،وا�ص ُغوا � َّيأ ُتها ال أ َم ُم البعيدةُّ :
ك�سي ٍ
ف قاطِعٍ ،وفي ظ ِ ِّل َيدِه ِ َخ َّب�أني.
� أُ ِّمي ،وم ِ ْن �أح�شائِها ذَ كَ ر ا�سمي .2   .فَمي َج َع َل ُه َ
( 
( 

.Lessing, 238
.Schultz, 36
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عبتِه ِ�أخفانيَ .3  .
ُ
اً
نت عبدي ،يا � إِ
�سرائيل ،وب ِ َك
هما َم
قال لي � :أ َ
َ
جع َلني َ�س ً
�صقول ،وفي ُج َ
الر ِّب َح ِّقي ،وع َِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
لاً
ند
ند
ع
ن
ك
ول
تي،
ُو
ق
فت
ل
ت
أ
�
ا
ث
ب
وع
،
بت
ع
ت
ط
با
نا
أ
�
:
فقلت
.4  .
د
ج
تم
َ
َ ًَ
� أ َ َّ ُ
ُ
ُ
ُ َّ
ْ َ ّ
�إلهي َجزائيَ .5  .
أجم َع
عبدا َله ،ل أ ُر َّد َي
الرحِم ِ ً
َ
عقوب �إليهِ ،و� َ
فقال ّ
الر ُّب ا ّلذي َج َب َلني م ِ َن َّ
َ ُ
ويكون �إلهي ع ِ َّزتيٌ .6  :
عب ُه � إِ
عبدا
قليل � أ ْن
الر ِّب،
َ
َ
تكون لي ً
َ�ش َ
�سرائيل ،فَ� أكْ َر ُم في عي َني ّ
َ
الباقين م ِ ْن َبني � إِ
وخال�صا
نورا لل أُ َممِ،
�سرائيل،
وتر َّد
ثير ه ِ َّم َة �أ�سباط ِ َي
َ
َ
ً
َ
ولتكون ً
عقوبُ ،
ل ُت َ
ر�ض"(.)6-1 :49
�إلى �أقا�صي ال أ ِ
الخا�ص مع �إ�سرائيل ك�شعبه المختار ال
بكلمات �أخرى ،يعلن �أ�شعيا � ّأن تعامل اهلل
ّ
يتع ّلق بفائدة �إ�سرائيل وحدها ،ولكن في جعل �إ�سرائيل �شاهدة هلل �إلى الأمم ،لي�س بمفهوم
العهد الجديد من حيث حمل ر�سالة اهلل �إلى الأمم ،ولكن بمفهوم تقديم مثال يجعل
الأمم تطلب اهلل (4-1 :2؛ � ،  ()11-10 :43أي � ّأن الفهم ال�صحيح ينطلق من �إدراك
الخال�صي �إلى الأمم ،وبركته
الم�ستقبلية لإ�سرائيل كو�سيلة المتداد عمله
�إعادة بناء اهلل
ّ
ّ
للأمم بعد دينونته لها ،وا�ستعماله لإ�سرائيل ك�أداته في الو�صول �إلى الأمم ومباركتها(  ؛
الرب في �أ�شعيا ي�شير � ّإما �صراحة �إلى �إ�سرائيل ،و� ّإما �إلى �شخ�ص يم ّثل كيف يجب �أن
فعبد ّ
نورا للأمم (.)Ashby 1988, 35
ت�سلك �إ�سرائيل ك�شعب اهلل المختارً ،
إن�سانية ،التي ف�شلت في تحقيق دعوتها
�أ�شعيا يعلن � ّأن �إ�سرائيل والأمم ،التي تم ّثل ال ّ
والتم ّتع ببركة اهلل لها في تك  ،28 :1و�سقطت تحت �سلطان الحيوانات التي كان
من المفرو�ض �أن يمتلك الإن�سان ال�سيطرة عليها� ،ستتم ّتع بخليقة جديدة �إحدى الأبعاد
البر ّية ،وخ�ضوعها ل�سلطان
ّ
الهامة ،ولكن ً
غالبا المهملة لها هو زوال �سيطرة الحيوانات ّ
ّ
ق�صة الخلق
الإن�سان الذي �سيتمكن من تحقيق دعوة اهلل له في بركة اهلل للإن�سان في ّ
مما ي�سمح له
الأولى (تك  ،)28 :1حيث يتم ّتع الإن�سان بطول ال ّأيام (�أ�ش ّ ،)20 :65
ب�أن يح ّقق دعوته لينمو ويكثر ويملأ الأر�ض ،وحيث يمتلك الإن�سان �سلطا ًنا كام ً
ال فوق
البر ّية (�أ�ش.)6 :11 
الحيوانات تظهره �صورة الطفل ال�صغير الذي ي�سوق كلّ الحيوانات ّ

ال ّ
إمكانية تف�سيرها
�شك في � ّأن الحيوانات في �أ�ش  11و 65تتم ّتع في الوقت نف�سه ب�
ّ
( ( 
رمزية على �أ ّنها تم ّثل
ب�شكل
ّ
رمزي وب�صعوبة القيام بذلك  ،ويمكن �أن تفهم بطريقة ّ

( 
( 
( (

.Grisanti, 61
.Grisanti, 39
.Schultz, 37
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لكن ذلك ال يتعار�ض مع المفهوم المعتمد في هذه الدرا�سة؛ فالزمن
� ً
أمما مختلفةّ ،
أي�ضا � ً
الموعود يحمل
تغييرا في الحيوانات كما في الأمم ()Wenkel 2011, 261؛ الزمن
ً
تغييرا في عالقة الأمم ببع�ضها كما الأمم باهلل؛ والزمن الموعود يحمل
الموعود يحمل ً
المقد�س.
�إعادة تجديد لبركة عهد نعمة اهلل ال ّأول مع الخليقة في الكتاب
ّ

خاتمة :ر�سالة رجاء لنا اليوم

البر ّية
لقد حاولت هذه الدرا�سة �أن تثبت � ّأن الطريقة التي ّ
يقدم بها �أ�شعيا حيوانات ّ
والخليقة الجديدة في عالقتها ب�إ�سرائيل والأمم يجب �أن ترى في �ضوء بركة اهلل للإن�سان
البريّة على �إ�سرائيل والأمم ت�شير
في ّ
ق�صة الخلق الأولى (تك )28 :1؛ ف�سيطرة حيوانات ّ
�إلى ف�شل الإن�سان في تطبيق دعوة اهلل له لكي ي�سيطر على الخليقة .في حين � ّأن �إعادة بناء
إن�سانية والخليقة ب�أ�سرها� ،أي الخليقة الجديدة ،ت�شير
�إ�سرائيل والتي تم ّثل �إعادة بناء لل ّ
�إلى تجديد عهد نعمة اهلل مع الإن�سان.
تتحول فيها
هامة لنا اليوم ونحن نعي�ش في منطقة
بذلك المعنى يحمل �أ�شعيا ر�سالة ّ
ّ
وبر ّية �شر�سة مقفرة ،ويمار�س فيها الإن�سان عن ًفا يفوق عنف حيوانات
مدننا �إلى خربة ّ
البريّة بمراحل كبيرة؛ ف�أ�شعيا يدعونا �إلى �أن نكون �أهل رجاء في و�سط كل ذلك� .أ�شعيا
ّ
والبر ّية وحيواناتها ،ولكن
والموت
للدمار
لي�ست
هي
أخيرة
ل
ا
الكلمة
أن
�
لندرك
يدعونا
ّ
ّ
لإلهنا خالق الكون بنعمته وكلمته ،الذي يعدنا ب�أن يخلق خليقة جديدة من قلب الموت،
ويجدد عهد نعمته
�سالما بين المتخا�صمين،
حية ،وي�صنع
ّ
ً
ّ
ويحول القفر �إلى ينابيع مياه ّ
عبيدا �أمناء له،
مع الخليقة ك ّلها .و�أ�شعيا يدعونا لندرك � ّأن ذلك الإله يدعونا لنكون ً
ونورا لل�شعوب ،ونحمل ر�سالة رجائه و�سالمه �إلى كلّ من وما حولنا
فنكون ً
عهدا للأمم ً
وح ّتى �أق�صى الأر�ض.
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أبدي ،عهد لل�شعب
العهد اجلديد ،ال ّ

يف �أ�شعيا 55-40

الأخت با�سمة اخلوري الأنطونيّة

نبي ر�أى في الأحداث الجديدة ،التي
في نهاية زمن ال�سبي �إلى بابل قام في ال�شعب ّ
ٍ
جذري في حالة
عالمات تنبئ بتغيير
أو�سطية،
ال�سيا�سية ال�شرق �
تتمخ�ض بها ال�ساحة
ّ
ّ
ّ
ّ
التقليدي ،وقد ر�أى فيه
البابلي
العدو
الفار�سي على
الم�سبيين� .أمام انت�صارات قور�ش
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
النبي لوحة م�شرقة للم�ستقبل ،مل�ؤها
�أ�شعيا الثاني (ِّ )55-40
محرر �إ�سرائيل ،ير�سم هذا ّ
المهجرين الظافرة �إلى �أر�ض فل�سطين
الرجاء ،بعد �أن ا�ست�شرف نهاية ال�سبي وعودة
ّ
الديني.
وتحوله �إلى محور العالم
و�إعادة بناء الهيكل
ّ
ّ

حزقيال ومدر�سته،
وخا�صة
في كتابه ،ي�ستعيد �أ�شعيا الثاني ر�ؤية من �سبقه من الأنبياء،
ّ
ّ
أبدي"  )~l'êA[ tyrIåB(.و"عهد ال�سالم" (،)~iAlv. tyrIÜb.
في فهمهم لالهوت "العهد ال ّ
ال�شخ�صية لم�ستقبل �شعبه.
ليقدم من خاللها ر�ؤيته
وي� ّؤونها ّ
ّ
مرات كلمة "عهد" ( )tyrIÜbفي �إطار
يذكر كتاب التعزية ال
أ�شعيائي (� )55-40أربع ّ
ّ
عبارات ثالث:
 -1في �أ�ش  10 :54حيث الكالم على "عهد �سالم" )~iAlv. tyråB(.
أبدي" .)~l'êA[ tyrIåB(.
 -2في �أ�ش  3 :55حيث الكالم على "عهد � ّ
 -3في �أ�ش 6 :42؛  9 :49حيث عبد يهوه هو "عهد لل�شعب" (،)~['Þ tyrIåB.
وي�أتي هذان المرجعان في �إطار "�أنا�شيد العبد المت�ألّم" (7-1 :42؛ �9-1 :49أ؛
�9-4 :50أ؛  ،)12 :53 – 13 :52وهي ن�صو�ص مت� ّأخرة ُ�أ�ضيفت �إلى كتاب التعزية
ممي ًزا
مهمة كونها ّ
ال�شراح ،لك ّنها ن�صو�ص ّ
تقدم الهو ًتا ّ
(�أ�ش ،)55 -40 على ما ي�ؤكّ د ّ
لمو�ضوع "العهد" .ال ت�ستعمل هذه الن�صو�ص عبارة "عهد �سالم" وال عبارة "عهد
و�سنتطرق �إلى هذين
ت�شخ�ص "العهد" ليتماهى مع �شخ�ص "العبد" المت أ�لّم،
أبدي" ،بل ّ
� ّ
ّ
المرجعين الحقًا في هذه الدرا�سة.
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أبدي ،عهد لل�شعب يف �أ�ش 55-40
العهد اجلديد ،ال ّ

� أ ّوالً" :عهد �سالمي" ( )~iAlv. TyrIåB.في �أ�ش 10 :54

"الجبال تزول والتالل تتزعزع ،ولطفي ال يزول ،وعهد �سالمي ال يتزعزع ،قال
راحمك يهوه".
الن�ص من الإ�شارة �إلى بع�ض المالحظات:
ال ّ
بد قبل البدء بدرا�سة ّ

الن�ص بعد ن�شيد العبد الرابع في �أ�ش  53مبا�شرة ،لكن يظهر االنتقال من
 ي�أتي هذا ّن�شيد العبد �إلى الف�صل  54وك�أ ّنه غير موجود؛ فالعبد الذي ّ
ي�شكل محور الف�صل  53ال
وجود له في الف�صل � .54صحيح � ّأن كلمة "العبد" تظهر في آ�  ،17ولك ّنها ت�أتي ب�صيغة
الجمع وبالتالي للإ�شارة �إلى �أ�شخا�ص �آخرين.
أنثوية وت�أتي في �صيغة المخاطب في
 تحمل ال�صورة التي تحتلّ الف�صل � 54صفات � ّحين يتك ّلم الف�صل  53على الخادم ب�صيغة الغائب.
يخ�ص العالقة بين الف�صلين  54و ،55ف�إ ّنها تظهر في ا�ستعمالهما لعبارة
� ّأما في ما
ّ
 10 :54( tyrIåB.و ،)3 :55لك ّنهما يختلفان على �صعيدين:

الم َ
خاطب؛ ففي حين يبدو ال�شخ�ص المخاطب في الف�صل
 �إختالف على �صعيد ُ 54ب�صورة امر�أة هي على الأغلب "�أور�شليم"" :ر ّنمي يا عاقرُ ،"...يف َت َتح الف�صل 55
بمخاطبة مجموعة من النا�س بالقول" :تعالوا �إلى المياه يا جميع العطا�ش".

 �إختالف على �صعيد المو�ضوع؛ فالف�صل  54يعالج م�س�ألة عودة �صهيون بالنعمةفيتوجه �إلى
( ،)10-1 :54و�إعادة بناء �أور�شليم (�17-11 :54أ)ّ � ،أما الف�صل 55
ّ
وربما تكون �آ 17ب" ،ها ميراث عبادي وتبريرهم
م�ساكين يدعوهم للعودة �إلى ّ
الربّ ،
الذي ينالونه م ّني" ،قد �أَ�ضيفت لت� ّؤمن االنتقال من المو�ضوع ال ّأول �إلى الثاني من خالل
مو�ضوع "العباد".
أدبي
�أ�ش  17-1 :54البنية والنوع ال ّ
الن�ص حول دعوة �إلى الفرح يطلقها اهلل بنف�سه �إلى �أور�شليم بعد العقم
يتمحور هذا ّ
مرات "ل ّأن") في وقت
ويبرر دعوته الغريبة هذه
ً
تكرارا (ّ 8
الذي �أ�صابها (�آ ّ ،)3-1
خال�صيا (�آ )10-7
يحيا فيه ال�شعب المذ ّلة والهوان (�آ  ،)10-7قبل �أن ُيطلق �إعال ًنا
ًّ

أنطونية
الأخت با�سمة اخلوري ال
ّ
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يذكر فيه محنة الجماعة" ،هجرتك لحظة" ،ويعلن الخال�ص "رحمة فائ�ضة ...بر�أفة
الخال�صي" ،الجبال تزول ،...عهد �سالمي ال يتزعزع" ،قبل
ويجدد الحدث
أبدية"،
ّ
� ّ
ّ
مجد ًدا في آ�  ،17-11فيذكر المحنة (�آ �11أ) ،وعودة اهلل
يكرر الإعالن
الخال�صي ّ
�أن ّ
ّ
(�آ 11ب ،)12-ويعد بالخال�ص (�آ .)17-13
الترنيم واهتفيّ � ،أيتها
العاقر التي ال و َل َد لها� .أجيدي
أور�شليمّ � ،أيتها
�آ " :3-1ر ِّنمي يا �
َ
ُ
ُ
ِ
ِ
أكثر ِم ْن َبني التي لها
الوالدة ،ل ّأن َبني
أوجاع
عرفت �
َ
المهجورة التي ال َزوج لها � ُ
التي ما َ
2
أرجاء ِ
َ
ِ
وان�شري َ�ستا ِئ َر م�ساك ِن ِك� .أرخي َ
خيامك،
حبال
وط ِّولي
خيام ِكُ ،
و�سعي � َ
َزوجِّ .
ِ
ِ
أمم
ين ،ل ّأن
اليمين و�إلى
أر�ض؛ 3ف�إلى
وثبتي �أوتادها في ال ِ
ِ
ن�سلك ُ
ال�شمال ّ
تمتد َ
يرث ال َ
ِّ
الخراب".
المدن
ويع ِّم ُر
َ
َ
َ
مرات
دعوة �إلى الفرح (�آ ِّ )1
يبررها الكاتب بتكرار عبارة "لأن" ( )yKiالتي نجدها ّ 8
في �آ �( 10-1آ 1ب�3 ،أ4 ،ب�5 ،أ�6 ،أ6 ،ب�9 ،أ�10 ،أ؛ لتختفي في �آ  .)17-11ال
وعد
الرب في الما�ضي ،بل هي ٌ
يرتكز التبرير على رواية الأعمال العظيمة التي ح ّققها ّ
يطال الم�ستقبل ،مرتبط ب�أفعال مطلوبة من الم�ؤمنين في �صيغة الأمر (�آ  )2ت�سمح بتحقيق
إلهي� :إ ّنها نبوءة خال�ص.
هذا الوعد ال ّ

�آ 4" :6-4ال تخافي ف� ِ
يلحق ِ
ين
ين وال
أنت ال َ
العار ال َ
وتن�س َ
َ
تخز َ
تخجلين ،ل ّأن َ
ُكَ ،
خز َي ِ�ص ِ
زوجك خالق ِ
ِ
القدير ،ول ّأن
الر ُّب
رم ِل ِك5 .ل َّأن
ْ
عار َت ُّ
باك ،وال َتذكُ رين َ
ُ
ُك وا�سم ُه ّ
6
ِ
ِ
ِ
أر�ض ك ِّلها.
محزونة
كعان�س مهجور ٍة
الر ُّب
ٍ
و�س �إ�سرائيل وهو �إل ُه ال ِ
فاديك ّ
قد ُ
دعاك ّ
هجرت في �صباها "...
ِ
الروح ،ك�أن َثى َ
تبد�أ بالدعوة �إلى عدم الخوف" ،ال تخافي" ،مرفقة كما في المقطع ال�سابق ب�سل�سلة
الالهوتي
الن�ص �إلى الم�ستقبل ،فتعطي �آ  5و 6ال�سبب
تبريرات تبد�أ بـ  .yKiهنا � ً
يتوجه ّ
أي�ضا ّ
ّ
لعدم الخوف" :ال تخافي ...لأ ّنك لن تخجلي ...ل ّأن زوجك هو الذي خلقك."...

7
ِ
ٍ
�آ " :10-7
جب ُت
هيجان
أ�ضم ِك8 .في
هجر ُت ِك لحظ ًة ،وبرحم ٍة فائق ٍة � ُّ
غ�ضب َح ْ
ْ
وجهي ِ
َ
كذلك يكون
الر ُّب9 .وقال:
عنك قليالً ،وبر�أف ٍة � ّ
أبدي ٍة � ُ
أرحم ِك ،هكذا قال فاديك ّ
المياه على ِ
بعد،
تعب َر
نوح ،لأ ّني كما
وجه ال ِ
أر�ض في ما ُ
ُ
حلفت ِ
لي ك� ّأي ِام ِ
ُ
لنوح � ْأن ال ُ
ِ 10
ُ
ُ
ُ
أغ�ضب ِ
أوبخك.
حلفت � ْأن ال �
فكذلك
عز ُع و� ّأما
تزول
الجبال
ُ
تتز َ
والتالل َ
عليك وال � ّ
َ
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ُ
ِ
حيم".
وتعهدي
ر�أفتي فال
يتز َ
ب�سالمتك ال َ
تزول عنكُّ ،
عز ُع ،هكذا قال ّ
الر ُ
رب ِك ّ
خال�صيا يت�أ ّلف من ثالثة �أق�سام:
يمكن اعتبار هذه الآيات �إعال ًنا
ًّ
 ذكر محنة الجماعةوتدخله لأجله
الرب �إلى �شعبه
ّ
	�إعالن خال�ص ي�ؤكّ د عودة ّالنهائية
 تحديد الر�ؤيةّ

عزاء لها� ،س�أبني
المنفي ُة التي ال
أور�شليمّ � ،أيتها العاني ُة
�آ 11" :17-11وقال :يا �
َ
ُ
ّ
12
ِ
أجع ُل �شرفا ِت ِك ياقو ًتا و� ِ
�
أبوابك حجار َة
أ�سوارك بحجار ٍة كريم ٍة و�أ� ّؤ�س ُ�س ِك بال َ
أزو ْر ِد ،و� َ
13
ِ
ٍ
ِ
و�سيكون كلُّ
دودك حجار ًة ثمين ًة.
وجميع ُح
بهرمان
الر ُّب،
ُ
َ
بنيك تالمذ ًة لي �أنا ّ
14
العدل َفي ُبع ُد عنك ّ
ِ
عميما.
ويكون �سالمهم
عب
لم ،وال
تين في
ُ
َ
تتثب َ
الر َ
ً
الظ ُ
َّ
تخافين ّ
عليك ي�سقُط � ِ
ِ
أمامك،
آمر
فال يدنو منك15 .وقال :ها ُهم يت� َآم َ
رون ال برِ َ
�ضايَ ،
فم ْن ت� َ
ِ
الجمر في ال ّنارِ
خلقت المقا ِت َل
لغر�ضه ،و�أنا
�سالحا
وي�صنع
الحدا َد َلين ُفخ
خلقت
�16أنا
َّ
ُ
ُ
ً
َ
َ
ٍ
ي�شه ُد ِ
َ
ي�شه ُر عليك ال ي�ص ُل ُح ،وكلُّ
للقتل17 .كلُّ
عليك في
الح ِ
ِ
ل�سان َ
�سالح َ
ال�س َ
لي�ستعمل ّ
وتبرير ُهم الذي ينالون ُه م ِّني".
ميراث عبادي
ي�صد ُق .هذا
ُ
الق�ضا ِء ال ُ
ُ
ليتطرق �إلى عودة اهلل �إلى
متجدد يبد�أ بذكر المحنة (�11أ)
خال�صي
أي�ضا �إعالن
هي � ً
ّ
ّ
ّ
يقدمه ويح ّققه اهلل بالذات.
�أور�شليم (11ب) ،ووعد بالخال�ص ِّ

وحدة �أ�ش 54
ن�ص
وحولها �إلى ّ
منوعة من التقليد ّ
أدبية ّ
من الوا�ضح �إذًا �أن الكاتب ا�ستخدم �أ�ساليب � ّ
بحق �أهدافه .في آ�  10-1تتداخل الموا�ضيع ب�سال�سة ومنطق؛ فالعقم ()3 -1
فريد ّ
بالذرية الكبيرة ( )3-1معلنة عودة
الذي يترافق مع المذلّة ()6-4؛ يقابله الوعد
ّ
المراحم (.)6-4
للمرة الأولى في �آ " :7بمراحم عظيمة �أجمعك" (~yliÞdoG> r:b.
تظهر كلمة "مراحم" ّ
الر�سمي لــ"عهد �سالم" ( )~iAlv. TyrIÜB.في �آ 10-9
لتتج�سد في �آ  7و 8بالإعالن
])~ymiîx
ّ
ّ
كتتويج لم�سيرة �إعادة بناء �أور�شليم (�آ ،)12-11و�إعادة بناء العدالة فيها ( آ� .)17-14
حميمية يريدها اهلل مع �أور�شليم "زوجته"،
يترافق هذا العهد مع ظهور عالقات �أكثر
ّ
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ّ
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إلهية ّ
لتدل على ذلك :فهو "يهوه" (�آ �" ،)1إلهك" ( آ� )6؛
فتظهر �سل�سلة الأ�سماء ال ّ
"مفتديك" (�آ )8؛ "راحمك" (�آ.)10
ولكن ،من ناحية �أخرى ،ال يمكننا �أن نغفل عن االختالفات الموجودة بين
 10-1 :54و .17-11 :54في �آ  17-11نقر�أ عبارة "ها �أنا" (�آ  )11تتبعها �صيغة
الرب يهوه في الما�ضي
ثم الما�ضي المكتمل (�آ  )16في عودة �إلى عمل
ّ
الحا�ضرّ ،
الن�ص بين �إعادة بناء �أور�شليم (�آ )12-11
وتجديده الوعود ( آ�  ،)17بحيث يجمع ّ
ِ
بانوك ( )%yIn:¨Boبد ًال
وبين الوعد بالعدالة (�آ  )17-14تربط بينهما �آ � 13إن قر�أنا كلمة
من ِ
بينك ('.)%yIn")B
أ�صليين م�ؤلّ َفين من �آ  10-1و آ� ،17 -11
يمكننا بالتالي �أن نرى في �أ�ش ّ 54
ن�صين � ّ
يف�سر ا�ستعمال �أ�ش  27-24المت� ّأخر لهذا
نبي في وقت مت� ّأخرّ ،
مما ّ
وقد جمعهما ّ
الف�صل .ولكن ما هو ت�أثير ذلك على فهمنا لعبارة "عهد �سالم" ( )~iAlv. TyrIÜBفي
�أ�ش54 ؟
 ~iAlv. tyrIÜB.في �أ�ش 54
للن�ص الذي كان يت�أ ّلف من
أ�سا�سا في المقطع الأخير ( آ�  )10-9كتتويج ّ
ت�أتي العبارة � ً
جدا؛
إطارا �أو�سع ًّ
�آ  ،10-1ولكن بعد جمع �آ  10-1مع �آ � 17-11أخذت العبارة � ً
الن�ص الثالث التي تبدو
فلكي نفهم كلّ �أبعاد هذه العبارة يجدر بنا درا�سة م�ستويات ّ
لولبية:
وك�أ ّنها حلقات ّ
 م�ستوى �آ  10-9حيث (�آ )10؛ م�ستوى �آ  10-1و�إطار الآية الأ�صلي؛ّ
الن�ص النهائي.
 م�ستوى �آ  17-11و�إطار الآية في �شكلّ
ّ

معنى "عهد �سالم" في �آ  9و10
�آ 9لأ ّنه لي كما مياه نوح،

حلفت � ّأن مياه نوح ال تعبر بعد على الأر�ض
التي
ُ
حلفت �أن ال �أ�سخط عليك
هكذا
ُ
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�آ 10ل ّأن الجبال تزول
والتالل تتزعزع
ولطفي (; )yDIús.xعنك ال يزول
وعهد �سالمي ( )‘ymiAlv. tyrIÜB.ال يتزعزع
ثم �إلى الخلق (�آ ،)10
النبي �إلى زمنين من التاريخ القديم� :إلى نوح � ّأو ًال (�آ ّ ،)9
يعود ّ
إلهي وعودة المراحم �إلى �أور�شليم كما ورد في الآيات
كتبرير
الهوتي لإعالن الغفران ال ّ
ّ
ال�سابقة.
في �آ  9يعود الكاتب ،دون �أن ي�ستعمل كلمة � ،tyrIÜbB.إلى تك  17-8 :9وخبر
الكهنوتي على �أ ّنه "عهد" يلتزم فيه اهلل عل ًنا بعدم تجديد
يقدمه التقليد
الطوفان الذي ّ
ّ
قرر اهلل عدم تكرار
مرة �أخرىّ .
الطوفان ّ
يقدم �أ�ش  9 :54هذا القرار على �أ ّنه ق ََ�س ٌم؛ فكما َّ
مرة �أخرى على �أور�شليم .يركّ ز �أ�شعيا
الطوفان ،هكذا يحلف الآن ًّ
نهائيا بعدم الغ�ضب ّ
الن�ص الذي
تطور ّ
في هذا على م�شاعر اهلل في وعوده بنهاية غ�ضبه ،وهو ما يتنا�سب مع ّ
الرب وعالقته ب�صهيون ،بل بالعالم ك ّله ،ولو كان الت�شديد هو
يتمحور حول �شخ�ص ّ
اليهودي؛ ف�إن كان الطوفان عودة �إلى الفو�ضى الأولى قبل ترتيب الخلق،
على ال�شعب
ّ
خلق جديد يعيد ترتيب المياه �إلى مكانها واليب�س �إلى ما يجب �أن
ف� ّإن نهاية الطوفان هي ٌ
النبي
يكونّ � .أما في �آ  10فنجد مقابلة مع رواية الخلق ،وك�أ ّنه
ّ
يت�صور الم�ستحيل ،يعلن ّ
أ� ّنه ،ح ّتى ولو زالت الجبال وتزعزعت الأكام ،وهو ما ال يمكن �أن يحدث ،ف� ّإن �صداقة
اهلل و"عهد �سالمه" ال يزوالن عن �صهيون وال يتزعزعان.
النبي � ّأن الم�ستقبل يرتكز
�أمام قلق ال�شعب
الم�سبي و�ألمه وخوفه من الم�ستقبل ،يعلن ّ
ّ
إلهي وعلى �أمانة اهلل لكلمته ،فليت�أكّ د الجميع �إذًا من � ّأن ثبات ر�أفة اهلل وعهد
على ق ََ�س ٍم � ّ
ّ
يتخطيان الكون ك ّله .وبالتالي ف� ّإن المطلوب الواحد من ال�شعب هو موقف �إيمان
�سالمه
ورجاء.

معنى عبارة "عهد �سالم" وداللتها
الرب� .إ ّنه
هذا العهد هو � ّأو ًال "عهد" اهلل� .إ ّنه "عهد �سالمي" ( ،)‘ymiAlv. tyrB.يقول ّ
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إلهي
"عهدي بال�سالم" (�آ  ،)10وي�أتي موازيًا لعبارة ر�أفتي/لطفي (; .)yDIús.xهذا العهد ال ّ
ويظهِ ر فعل "�أق�سم"
هو التزام من طرف واحد ،وهو التزام غير م�شروط من قبل ّ
الربُ .
(' )[b;vفي �آ  9مبادرة اهلل
االحتفالية(  ؛ فالأمر �إذًا ال يتع ّلق بعهد متبادل ،ل ّأن اهلل ال
ّ
علني من جانب واحد  .هذا العهد غير
يفر�ض على �شريكه �أي مقابل� ،إ ّنه وعد ّ
اني ّ
مج ّ
الحب ،والعالقات الحميمة
رمزية
قانونية ،بل على
مبني على عالقات واجبات
خلفية ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الرب و�أور�شليم زوجته.
بين ّ

عطية
عودة ّ
الرب �إلى �أور�شليم يعني عودة ال�سالم �إليها ،لذلك يتمحور الق ََ�سم حول ّ
حزقيال " ،25 :43و�أعاهد
"ال�سالم" التي ربما يكون �أ�شعيا الثاني قد ا�ستوحاها من
ّ
أبدي" ،حيث يتع ّلق الأمر بجماعة
غنمي عهد �سالم" و" ،26 :37و�أعاهدهم عهد �سالم � ّ
�إ�سرائيل .لكي نفهم مرمى هذه العبارة ،يمكن �أن ن�ستنير بتكوين  31-28 :26المتع ّلق
�سالم بينهما
بالحلف المبرم بين �إ�سحق و�أبيمالك ملك جرار ،والق ََ�سم الذي �أر�سى عهد ٍ
إلهي من جانب
بعد �أن �أعلناه (تك  .)31 :28على هذه
ّ
الخلفية نفهم � ّأن االلتزام ال ّ
عهد ير�سي ال�سالم بين يهوه وزوجته �صهيون؛ ففي �إطار الغفران الذي ير�سمه
واحد هو ٌ
رمزية
�أ�ش ُ .8-4 :54يعيد هذا "العهد" ال�شراكة بين ال�شريكين ،وت�أتى �آ 9
لتتو�سع في ّ
ّ
تت�ضمن ر�سالة ال�سالم اللطف والخال�ص بين يهوه
الحب وتبرز العالقات الحميمة التي
ّ
ّ
الرب �إلى �صهيون ت�سمح بعودة ال�سالم و�إر�سائه.
و�صهيون زوجته .وحدها عودة ّ

عاطفيا.
إطارا
يعود ّ
الرب �إلى �صهيون "بر�أفة � ّ
أبدية" ّ ،)~l'ÞA[ ds,x(,مما يعطي العهد � ً
ً
"ح ِ�س د" ( ،)ds,x,التي ت�أتي متوازية مع عبارة  ،‘ymiAlv. tyrIÜB.وهي في
ت�أتي عبارة ِ
المقد�س ّ
دائما على موقف هو مزيج من االحترام والطيبة والعطاء والأمانة
الكتاب
ّ
تدل ً
وغالبا ما تترافق مع عبارة "�إ ِم ت" (�أمانة) ،في �إ�شارة �إلى ال�شركة الأمينة
واللطف...
ً
تعبر عنه عبارة ~l'ÞA[ ds,x,
والدائمة ،بحيث تبرز الـ "�إ ِم ت" ثبات الـ ِ
"ح ِ�س د" .هذا ما ّ

( 

الرب رحوم ال يخذلكم ،وال يهلككم ،وال ين�سى عهده لآبائكم الذي
رج تث " :31 :4لأن ّ
ّ
الرب �إلهك الذي �أعطاك تلك القدرة ليفي بعهده لآبائك
�أق�سم به لهم"؛ تث :18 :8
"تذكر ّ
َ�سمه الذي يقطعه معكم
الرب �إلهكم يف ق ِ
كما يف هذا اليوم"؛ " :13-11 :29لتدخلوا عهد ّ
والرب �إلهنا ال يقطع الآن هذا العهد وهذا الق�سم
اليوم ...كما قال لكم وكما �أق�سم لآبائكم...
ّ
معكم وحدكم."...
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أبدية التي تدوم بالرغم من خيانة الزوجة غير الأمينة.
في �آ  ،8فت�ؤكّ د ال�شركة ال ّ

مرات في
الرب ( آ�  ،)10وهي كلمة
تنبع هذه ال�شركة من "رحمة"
ّ
تتكرر ثالث ّ
ّ
�آ  )10 ،8 ،7( 10-1في ت�أكيد على � ّأن هذه الرحمة هي التي تعمل لجمع ال�شعب
يبرر ديمومة
إطارا
بالغفران والم�صالحة .عالمة ال�شراكة تعطي لـ"العهد" � ً
ًّ
عاطفيا ّ
أبدي" ،ف�إذا به يجد عبارة "عهد �سالم"
الـ"ح ِ�س د" بحيث ينتظر القارئ عبارة "عهد � ّ
ِ
(�آ .)10

 -1معنى "عهد �سالم" في �أ�ش 10-1 :54
إلهي
بعد ذكر وحدة ال�شعب ومذلّته ،ت�أتي عبارة "عهد �سالمي" في خاتمة الكالم ال ّ
تغير� .سينعم ال�شعب
لتعلن � ّأن حالة ال�شعب
�ستتغير ،فتعود ،ل ّأن موقف ّ
الرب منه قد ّ
ّ
إلهية التي تنقله من وحدته ومذ ّلته لتعيد �إليه كرامة الزوجة وامتيازات
بعودة المراحم ال ّ
الروحي بختم
إلهي ،ي�أتي �إذًا ليختم هذا التغيير
الأمومة" .عهد" ّ
ّ
الرب� ،أي االلتزام ال ّ
رمزيتين:
إلهي على
خلفية ّ
ّ
� ّ
العائلية (�آ )7-4
الرمزية
�أ -
ّ
ّ

رمزية "المفتدي" ( )laeGOفي �آ  8التي تجد �صداها في مفهوم "عهد ال�سالم".
ب-
ّ

�أ" -عهد �سالم" والرمزيّة العائليّة

حزقيال (،)23 :16
النبي
العائلية عند هو�شع و�إرميا،
الرمزية
بد�أت هذه
ّ
ّ
ّ
ّ
وتو�سع فيها ّ
فا�ستوحى �أ�شعيا الثاني الفكرة وربطها بمو�ضوع "عهد �سالم" .افتتح �أ�ش  54كالمه
الن�ص بدعوة
انطالقًا من مو�ضوع الأمومة ( )3-1قبل الكالم على الزوجة ( .)8-4يبد�أ ّ
ي�سميها� ،إلى الفرح ل ّأن "�أوالد المهجورة التي ال زوج لها �أكثر من
امر�أة عاقر ،دون �أن ّ
بني التي لها زوج" .بعد �إظهار التناق�ض الكبير بين تعا�سة العاقر المهجورة والفرح العارم
للتنعم به ،ها هي وقد تح ّق ِ
قت كلّ انتظارات رجائها ب�شكل �أكبر من �أحالمها،
المدعوة ّ
ّ
كما في الإ�شارة �إلى خيمة �سارة (تك  ،)18ما يجيز لنا �أن نعطي للمر�أة الغام�ضة وجه
لكن عودة
�شعب اهلل بالذات .هذا ال�شعب الذي ف ُِ�صل عن ّ
تحول �إلى امر�أة عاقرّ ،
الرب ّ
إمكانية الخ�صب من جديدّ � .إن التزام اهلل بالغفران ل�شعبه
إلهية (�آ � )5س ُتعطيه �
ّ
المراحم ال ّ

أنطونية
الأخت با�سمة اخلوري ال
ّ

581

حب.
يفتح مرحلة جديدة من تاريخ هذا ال�شعب
ليتحول من جديد �إلى تاريخ ّ
ّ

في هذا الإطار تلعب �آ  4دور الو�صل بين �آ  3-1و8-4؛ فبعد العقم ( )3-1ها
هي نهاية الخزي (�آ  )4الناتج عنه ،وك�أ ّنه عالمة لعنة اهلل الذي لم ِ
يعط للمر�أة العاقر نعمة
الرب هو
�سر الحياة
الترمل (ال�سبي) يبقى ّ
المتج�سدة بثمرة البطن؛ فبفي ّ
ّ
الم�شاركة في ّ
(عبودية بابل) يبقى هو من يفتدي.
الزوج (�آ �5أ) ،وفي خزي ال�صبا
ّ

قدو�س �إ�سرائيل� ،إله الأر�ض
الرب ،القدير ،وفاديكّ ،
 �أ�سماء اهلل :خالقكّ ،�آ  5ل ّأن زوجك هو خالقك

الرب القدير ا�سمه
ّ

قدو�س �إ�سرائيل
وفاديك هو ّ
�إله الأر�ض ك ّلها ُيدعى.

أي�ضا كما بالأم�س ،فخيانة
إلهية مختلفة" :هو خالقك" اليوم � ً
تبرز في هذه الآية �أ�سماء � ّ
"الرب" ،وهو اال�سم
�أور�شليم ال تمنع اهلل من �أن يكون خالقها؛ فهو "ي هـ و هـ"،
ّ
أي�ضا "القدير" الـ"�صبا�ؤوت �إله
الذي �أعلنه لمو�سى (خر 15-13 :3؛  ،)6 :34لك ّنه � ً
"قدو�س �إ�سرائيل"
الرب تحرير �شعبه .وفي حين تعك�س عبارة ّ
مما يذكّ ر بالتزام ّ
الجنود"ّ ،
ّ
ِ
لتدل
"فاديك"
االختياري (رج خر  )7-4 :19تجاه �أور�شليم ،ت�أتي عبارة
الحب
ّ
ّ
�سيتغير فذلك
الرب ل�شعبه ،قرابة باقية بالرغم من الخيانة؛ ف�إن كان كلّ �شيء
على قرابة ّ
ّ
حبه الخالق تجاه �شعبه ،وعن قرابته التي تقوده �إلى دفع الفدية
الرب لم ّ
ل ّأن ّ
يكف عن ّ
لخال�صه بالرغم من فقر هذا ال�شعب وف�شله:
�آ " 6لأ ّنه كامر�أة مهجورة
وموجوعة روح
الرب.
دعاك ّ
المدعو "�إله الأر�ض ك ّلها" (�آ  )5يدعو (�آ �6أ) المر�أة المهجورة المحزونة الروح.
� ّإن
ّ
محبة اهلل ل�شبعه وتع ّلقه به
الأكبر ينحني نحو الأ�صغر الخاطىء الفقير .وال تبرير لهذه �إ ّال ّ
الرب
ال�سيد" ،فيجيب ّ
(�آ  .)8-6في " :14 :49قالت �صهيون :تركني ّ
الرب ،ن�سيني ّ
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رمزية الأمومة�" :أتن�سى المر�أة ر�ضيعها؟ �أال ترحم ثمرة بطنها؟ لكن ولو
على م�ستوى ّ
الملك وال�سبي
�أ ّنها ن�سيت ف�أنا ال �أن�ساك" ( .)15 :49ولكن مع خراب �أور�شليم ونهاية ُ
ال�سيد في :7 :54
البابلي ها �أور�شليم تعتر�ض :ن�سيني ّ
الرب ورذلني ،في�شرح ّ
ّ
�آ " 7في لحظة ق�صيرة تركتك
وبمراحم عظيمة �أجمعك".
تح�ضيرا لإعالن الـ
في مقابل اللحظة الق�صيرة الما�ضية يعلن اهلل "المراحم العظيمة"
ً
أبدية" ( )~l'ÞA[ ds,x,التي �سيختبرها ال�شعب (�آ  .)8في زمن يبدو فيه � ّأن كلّ
"الر�أفة ال ّ
إلهي ،لي�ؤكّ د � ّأن ال�سبي لي�س �سوى لحظة ق�صيرة
يدوي
ُ
�شيء �آيل �إلى الخرابّ ،
الوعد ال ّ
تكرره آ� 8
في تاريخ اهلل الطويل مع �شعبه ،وهو تاريخ ال يزال ً
بعيدا عن خاتمته .هذا ما ّ
ّ
الم�شككين غير الم�ؤمنين .ي�أتي الفعالن في هذه الآية ب�صيغة
وتتو�سع به بهدف �إقناع
ّ
الما�ضي:
أبدية رحمتك ،قال مفتديك
"بفي�ضان �سخط �سترت وجهي عنك لحظة ،وبر�أفة � ّ
الرب".
(ّ )laeGO
الم�ستقبلي ولو لم ينتبه ال�شعب �إلى ذلك ،بد أ� ب�إظهار رحمته،
لقد بد أ� اهلل تحقيق وعده
ّ
المرة.
و�سيكمل "�إلى الأبد" هذه ّ

� -صهيون هي الزوجة واهلل �أمين لحبّه لها

ت�أتي �آ  9و 10ل�شرح ما �أعلنته �آ  7وّ .8
"ح ِ�س د" (ر�أفة) و"راحمك"
ت�شكل العبارتان ِ
إطارا لعبارة "عهد �سالمي" .وت�أتي المقابلة مع الطوفان
اللتان وردتا في الآيات ال�سابقة � ً
الرب ب�شعبه،
أبدي لعالقات
(�آ  ،)9والخلق (�آ  )10لإبراز الطابع ال ّ
الحب التي تجمع ّ
ّ
علني كخاتمة ت�شرح معنى
وهكذا ت�أتي عبارة "عهد �سالمي" ،وقد ختمها ّ
الرب بق ََ�سم ّ
أبدية".
عبارة "ر�أفة � ّ
ال�سرمدي" (�أ�ش  ،)28 :40وقد �أر�ساه على
هذا "العهد" يبرمه "�إله الأبد" "الإله
ّ
أبدي ،فال يحجب وجهه من بعد (�8أ ،رج حز .)28-26 :38
أبدية" ح�ضور � ّ
"ر�أفة � ّ
الحب واللطف والر�أفة يظهر م�شاعره في هذا العهد ،فيلتزم �أمام "زوجته" بعدم
�إ ّنه �إله
ّ
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تهديدها (�آ  ،)9وتركها (�آ  ،)10واالحتجاب عنها (�آ � :)8إ ّنه "عهد �سالم" .يمكن �أن
الرب �س�ؤا ًال يبدو �أ ّنه جواب على
يوجه ّ
نقر�أ في �أ�ش � 2-1 :50إ�ضاءة على هذه الفكرةّ :
للرب ب�أ ّنه ترك زوجته وباع �أوالده�" :إن كنت قد ط ّلقت � ّأمكم،
تذمر ال�شعب وا ّتهامه ّ
ّ
طبعا :كتاب الطالق غير موجود!
ف�أين كتاب طالقها؟" .والجواب ً
الرب له ،وقد
في كالم اهلل دفاع �أكيد عن نف�سه� .صحيح � ّأن ال�شعب اختبر هجر ّ
ؤولية ال تقع كاملة على اهلل بل على ال�شعب
وقع الأوالد بين �أيدي الغرباءّ ،
لكن الم�س� ّ
ذاته (رج �أ�ش 24 :42ي؛  ،)28-22 :43وقد بيع الأوالد ب�سبب �آثامهم ومعا�صيهم
(�أ�ش1 :50 ب.)2-

الرب وا�ضحة و�أكيدة ،وعهده "�إلى الأبد" ،لأ ّنه �إله كلّ الأزمنة وكلّ
� ّإن �أمانة
ّ
أبديا" (�أ�ش  ،)3 :55فذلك ل ّأن اهلل هو "�إله الأبد" يحمل
الأحوال .و�إن كان "العهد � ًّ
ل�شعبه "ر�أفة �أبد" ( .)8 :54وفي حين � ّأن �شعب �إ�سرائيل خائن يقطع العالقة يبرهن اهلل
جديدا هو "عهد �سالم" ( )miAlv. tyrIÜbفي 10 :54
التزاما
عن ديمومة عهده ب�إر�سائه
ً
ً
أبدي" ( )~l'ÞA[ tyrIÜB.في .3 :55
و"عهد � ّ

ب" -عهد �سالم" ( )~iAlv. tyrIÜB.ورمزيّة المفتدي ()laeGO

رمزية المفتدي (.)laeGO
"الترمل" ومعناها على
بعد �صورة الزواج ت�أتي �صورة
خلفية ّ
ّ
ّ
مرتين � ّأو ًال في �آ  5بالتوازي مع "الزوج":
تتكرر الكلمة ّ
ّ
الرب القدير،
"ل ّأن زوجك خالقك ،وا�سمه ّ
قدو�س �إ�سرائيل ،وهو �إله الأر�ض ك ّلها".
ول ّأن مفتديك ّ

أبدية":
ثم في �آ  8ك�صفة ّ
للرب في عالقة مع عبارة "ر�أفة � ّ
ّ
أرحم ِك ،هكذا َ
الر ُّب".
"وبر�أف ٍة � َّ
أبدي ٍة � ُ
َ
قال فاديك ّ

أ�سا�سية في
مرة في الف�صول  ،55-40وك�أ ّنها عبارة � ّ
ترد كلمة "مفتدي" ّ 27
الهوت الكتاب .في مقابل فعل � ،hdPأو "فدى"� ،أو "افتدى" ،الذي ،على الم�ستوى
العائلي.
التجاري ،يعني "دفع الثمن" ،ي�أتي فعل  laGبالمعنى عينه ،ولكن على الم�ستوى
ّ
ّ
ؤوليات
"المفتدي" ،laG ،هو �أقرب الأقرباء (ال  ،)25 :25الذي تقع على عاتقه م�س� ّ
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العبودية (ال )55-47 :25؛ الث�أر لدم القريب (عد
عدة :افتداء قريب له وقع في
ّ
ّ
)19 :35؛ واجب الزواج من �أرملة القريب الذي لم ُينجب قبل موته لي� ّؤمن ن�س ً
ال لقريبه
تمر بها عائلة
(تك 9-6 :38؛ تث 10 :25؛ را )4؛ �إ ّنه من ّ
يتدخل في الأزمات التي ّ
قريبه لي� ّؤمن كرامتها وحياتها.

ؤولية كرامة
هنا ،اهلل هو "المفتدي"؛ �إ ّنه �أقرب الأقرباء الذي ي�ضع نف�سه �أمام م�س� ّ
�شعبه ووجودهَ .خ َلق �شعبه "�صانعك" ،فهو بالتالي من يفتديه (رج �أ�ش 14 :41ب) .في
إلهي" :محوت كال�سحاب معا�صيك ،وكالغمام
النبي الفداء بالغفران ال ّ
 22 :44يربط ّ
فح�ضر بذلك .10 :54
الرب افتديك"ّ ،
إلي يا �إ�سرائيل ،ف�أنا ّ
جميع �أخطائك� .إرجع � َّ

لكن اهلل لم يمت،
في �أ�ش  54تظهر �صهيون ك�أرملة (�آ  )3ب�سبب االنف�صال عن اهللّ .
وها هو يظهر كالزوج والمفتدي� .إ ّنه �أقرب �أقربائها ب�سبب اختياره لها وعهده معها،
ي�ضع كلّ قدرته الخالقة في خدمة العهد الذي �أر�ساه" :زوجك هو �صانعك" (�آ ،)5
يتعهد ب� ّأن "ر�أفته" ال تزول ،و� ّأن "عهد" �سالمه ال يتزعزع ،فيعود الخ�صب للأرملة ،ولو
ّ
ظ ّنت �أن ذلك م�ستحيل (.)3-1 :51

" -2عهد �سالم" ( )~iAlv. tyrIÜB.في �إطار �آ 17-11
ال يبدو � ّأن �آ  17-11قد ُو�ضعت في هذا المكان �صدفة؛ ف�إ�ضافة �إلى التناغم من
اللغوي ،بحيث تعود كلمة "�سالم" التي ترد في آ�  10في �آ  ،13وعبارة
حيث المعجم
ّ
"ال تخافين من بعد" الموجودة في �آ  ،4تعود في �آ " .14ال تخافي" ،كما � ّأن ذكر "البنين"
تج�سيدا
في �آ 14ب �إ�شارة �إلى �آ  ،3-1ت�أتي �صورة المر�أة التي ُتبنى بالوالدة ( آ� )10-1
ً
الرمزية ت�شرح آ� 1ي؛ ف�صورة الحجارة
تتزين ب�أوالدها (�أ�ش  .)18 :49هذه
ّ
ل�صهيون التي ّ
إلهية.
الكريمة التي �ستبنى �أ�سوار �صهيون بها هي الأوالد ثمرة
ّ
الحب المتبادل والبركة ال ّ
قمة للبركات (رج عد .)27-24 :6
وفي هذا الإطار ي�أتي مو�ضوع "ال�سالم" ّ

هدف ال�سالم هو � ّأو ًال �إ�شعاع �أور�شليم ،وقد �أُعيد بنا�ؤها ( آ�  )13-11بح�سب �إرادة
الرب (رج �أ�ش  ،)62-60وهو ما فهمه �أهل قمران حيث نقر�أ" :بانوك بد ًال من بنيك"
ّ
مهند�سي المدينة وب ّنائيها هند�سة المدينة،
في �آ 13ب ( ،)1Q1saوك� ّأن اهلل هو من يعطي
ّ
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تماما كما نال مو�سى طريقة هند�سة الهيكل في ال�صحراء(  .
ً

اجتماعيا بمعنى العدالة (رج �أ�ش .)17 :32
عدا
إبتداء من �آ  14ت�أخذ عبارة ال�سالم ُب ً
� ً
ًّ
واليا ،والعدل وكي ً
ال عليك" ،بما
هذا ما ي�شرحه �أ�ش  17 :60بقوله�" :إجعل لك ال�سالم ً
أخالقيا� ،إ�ضافة
أي�ضا مع ًنى �
� ّأن ال�سالم يرتكز على العدل .لكن يمكن للعبارة �أن ت�أخذ � ً
ًّ
االجتماعي ،كما في �آ " :15-14تثبتين في العدل ،فيبتعد عنك الظلم ،وال
�إلى المعنى
ّ
يعم الأمان وعدم ا�ستعمال ال�سالح (�آ 17؛ رج
تخافين الرعب ،فال يدنو منك" ،بحيث ّ
�أ�ش 18-17 :32؛ حز  .)34كما يمكن للآية " ،كلّ بنيك تالمذة لي"� ،أن ت�أخذ معنى
�شخ�صية عميقة مع اهلل" ،فال يع ّلم بعد �أحدهم الآخر والأخ �أخاه
روحيا يعك�س خبرة
ّ
ًّ
الرب ،فجميعهم من �صغيرهم �إلى كبيرهم �سيعرفونني" (رج �إر .)34 :31
�أن يعرف ّ

بعد المذ ّلة ثمرة الع�صيان واالنف�صال عن اهلل ،تعود المراحم فتعود العالقات الحميمة
بين اهلل و�شعبه ،ويفهم ال�شعب � ّأن عهد اهلل ،عهد �سالمه دائم ل ّأن لطف اهلل تجاه �شعبه
أبديُ ،فيبنى ال�شعب من جديد .وفي كلّ الأحوال لي�س الق�صا�ص �سوى لحظة ق�صيرة
� ّ
فالرب هو الزوج ،فال يمكن
الرب الذي ال يتزعزع؛
�أمام اللطف ال ّ
ّ
أبدي ،وعهد �سالم ّ
والرب هو الخالق المفتدي ،وقد و�ضع كلّ قدرته في خدمة عهده
يترمل؛
ّ
لل�شعب �أن ّ
اليومية.
عمليا في حياته
ّ
مع �شعبه .هذا ما �سيراه ال�شعب ًّ

بدي" ( )~l'êA[ tyrIåB.في �أ�ش 5-1 :55
ثانيًا" :عهد � أ ّ

أبدي"
بعد "عهد �سالمي" في  ،6 :54تعود كلمة "العهد" في �إطار عبارة "عهد � ّ
( )~l'êA[ tyrIåB.في  3 :55الذي ّ
ي�شكل امتدا ًدا للف�صل � ،54إ�ضافة �إلى كونه خاتمة
كتاب �أ�ش  .40-55في كامل كتاب �أ�ش  55-40ال نجد فكرة العهد �سوى في هذين
الف�صلين  54و 55اللذين ّ
ي�شكالن وحدة متكاملة؛ فهما يبد�آن ب�سل�سلة من الأوامر
الهوتي وا�ضح ينطلق من الوعد (�أ�ش  ،)54لي�صل �إلى دعوة ال�شعب
ويتميزان بزخم
ّ
ّ
يتوجه الف�صل � 54إلى �صهيون ب�صورة امر�أة،
�إلى الرجاء الفاعل (�أ�ش  .)55وفي حين ّ
الرب.
يتوجه الف�صل  55مبا�شرة �إلى
الم�سبيين ،ولكن في كال الحالتين المتك ّلم واحدّ :
ّ
ّ
( 

خر 31-9 :25؛ رج 30 :26؛ 8 :27؛ 3 :31؛ .4 :8
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وحدها �آ  5-1في الف�صل  55تبحث في مو�ضوع العهد:
جميع ِ
ِ
َ 1
طا�ش ،تعا َلوا يا َم ْن ال ِف َّ�ض َة ُلهم وكُ لوا،
المياه يا
الر ُّب :تعا َلوا �إلى
الع ِ
َ
وقال ّ
ُ
ثم ٍن.
ولب ًنا بغيرِ َ
خمرا َ
�أط ُلبوا ً
تعبون في َ ُ
�شب ٍع؟
فون ِف َّ�ض ًة ل َغيرِ الخبزِ  ،و َت َ
 2لماذا ت�صرِ َ
عم ِلكم لغيرِ َ
بات و َتلذَّ ذوا في َط ِ
الط ِّي ِ
ِ�سمعوا لي وكُ لوا َّ
بالد َ�س ِم.
عام ُكم َّ
�إ َ
3
ُ
إلي.
�أميلوا �آذا َنكم وتعا َلوا � َ
فو�س ُكم ف�أُ ِ
عاه ُدكُ م َعه ًدا �أبديُا،
ِ�سمعوا ف َتحيا ُن ُ
�إ َ
لداو َد.
َع َ
هد َرحمتي َّ
ال�ص ِاد َق ُ
4
قيبا ل ُ
وو�صيا ع َليهِ م.
وقائدا
لأ َم ِم
ً
جعل ُت ُه َر ً
ًّ
5
عوبا ال َيعرِ فُها و َت َتب ُع ُه �أُ َم ٌم ال تَعرِ ُف ُه.
يدعو ُ�ش ً
َ
مجد ُه
و�س �إ
وهو الذي َ
الر ُّب ُّ
قد ُ
ِ�سرائيل � ُإله ُهَ ،
ّ

يت أ�لّف المقطع من ثالثة عنا�صر:
-

مجموعة �أوامر (�آ �3-1أ)

لعهد يبرمه اهلل بالذات ّ
	�إعالن �إلهي ٍي�شكل محور المقطع ( آ� 3ب)
ّ
-

�شرح لهذا العهد (�آ )5-4

ملحة ،يف�صلهما �س�ؤال:
في �آ  3-1مجموعتان من الأوامر هي في الحقيقة دعوة ّ
دعوة" :تعالوا وا�شتروا" (�آ )1؛

تعبون في َ ُ
�شب ٍع؟"(�آ �2أ)
فون ِف َّ�ض ًة ل َغيرِ الخبزِ  ،و َت َ
�س�ؤال " :لماذا ت�صرِ َ
عم ِلكم لغيرِ َ
دعوة �" :إ�سمعوا وتعالوا" (�آ 2ب�3-أ)
�آ �	1إن �أتيتم وا�شتريتم ت�أكلون
2ب	�إن �سمعتم و َ�أ َملتم �آذانكم ت�أكلون
3ب ف�أقطع لكم "عهد �أبد"

أنطونية
الأخت با�سمة اخلوري ال
ّ

587

� ّأما �آ  5-4فتبد�أ ٌ
مبني على اختالف
كل منها بكلمة "ها" ( )!hE±ب�شكل توازٍ متناق�ض ّ
التام "جعل ُت ُه":
الزمن؛ ففي �آ  4عودة �إلى �شخ�ص داود ي�أتي فيها الفعل في �صيغة الما�ضي ّ
وو�صيا ع َليهِ م" .وتتمحور �آ  5حول ر�سالة �إ�سرائيل،
وقائدا
قيبا للأُ َم ِم،
ً
"ها �إني جعلتُ ُه َر ً
ًّ
5
عوبا ال َيعرِ فُها ،و َت َتب ُع ُه ُ�أ َم ٌم ال تَعرِ ُف ُه"،
في�أتي الفعل في �صيغة الم�ستقبل " ها �إ ّنه يدعو ُ�ش ً
بحيث يلعب داود دور المثال �أمام �إ�سرائيل ليفهم ال�شعب ما �سيكونه في الم�ستقبل؛
عهدا يتح ّقق ال محالة.
فعلى مثال ما عاهد اهلل داود ،ها هو اليوم يعاهد ال�شعب ً
انية؛
الن�ص في �آ  3-1على التناق�ضات بين الحرمان وال�شبع ،والثمن
يلعب ّ
ّ
والمج ّ
ففي حين لم ينجح دفع الأثمان الباهظة في ح�صول ال�شعب على � ّأي �شيء ،تبرز
التامة قادرة على ت�أمين كلّ عنا�صر الحياة من المياه والخبز ،وهي �أب�سطها
ّ
انية ّ
المج ّ
مرورا باللبن والخمر� ،أكل الأعياد
الد َ�سم ،وهو �أعالها (�آ ،)2
(�آ  ،1آ� �3أ)� ،إلى َ
ً
وم�شروبها (�آ 1ب) ،و�صو ًال �إلى عالقة العهد (�آ 3ب) .هذا التناق�ض هو ما يجعل
ملحة والعر�ض مغريًا.
الدعوة ّ
هويته في
إلي" ،الذي نعرف ّ
محور الحركة ك ّلها هو المتك ّلم�" :إ�سمعوني ...تعالوا � ّ
فمن يدعو هو ذاته الذي
�آ 3ب من خالل عبارة "�أقطع لكم عهد �أبد" ()~l'êA[ tyrIåB.؛ َ
عهدا مع داود ،فهو �إذًا من يقطع
يقطع العهد؛ �إ ّنه اهلل بالذات .هو الذي قطع بالأم�س ً
إلي" (�آ .)2
عهدا
لمدعويه�" :أنا �أقطع لكم ً
ً
ّ
عهدا" (�آ �3أ) �إن "�سمعتم لي ...وجئتم � ّ

�شخ�صية البائع في الأ�سواق ينادي على ب�ضائعه ،يحاول �إقناع
الن�ص
ي�أخذ اهلل في هذا ّ
ّ
لكن م�ضمون المناداة مده�ش ال
يقدم وب�أ�سعارها
الزبائن بجودة و�ضرورة ما ِّ
الخياليةّ ،
ّ
�ضروريات ال ُي�ستغنى
وا�ستراتيجيات البيع ب�صلة� .إ ّنه ينادي على
يمت �إلى الدعايات
ّ
ّ
ّ
( 
ٍ
مجا ًنا .
عنها ،وعلى
ت�صورها ،لكنه ّ
يقدمها ّ
خيرات ال يمكن ّ

النبي الإعالن ب� ّأن الدعوة طارئة ،والتجاوب
أدبي يحاول ّ
من خالل هذا الأ�سلوب ال ّ
فقدم
يقدم ً
وعدا ،على مثال ما فعل تجاه داودّ ،
معها ال يجب �أن يطول� .صحيح � ّأن اهلل ّ
( 

رج �أم  5 :9حيث نرى احلكمة جال�سة يف الطريق تدعو ّ
املارين �إىل مائدتها ،وت�ستعمل
كل ّ
أر�ضي.
كلمات ّ 5-1 :55
لتقدم غذا ًء غري ذلك الغذاء ال ّ
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أبدي" و"الرحمات"((; ،)ydEîs.xكالتزام من طرف واحد تجاه �شعبه(   ،لك ّنه
له "العهد ال ّ
أ�سا�سيا تتع ّلق به حياتهم" ،فتحيا
في الوقت عينه ّ
يقدم ل�سامعيه دعوة ّ
ملحة لي�أخذوا ً
قرارا � ًّ
يتعدى الملذّ ات العابرة ليطال �أ�س�س وجود الجماعة ككلّ  .هذه
قرارا ّ
نفو�سكم"ً ،
خبزا،
مدعوة للتوبة عن الإغراءات
الجماعة
إنها تدفع �أثما ًنا باهظة لما لي�س ً
البابلونيةّ � .
ّ
ّ
يقدم لها الحياة بالملء.
ي�شبع ،في حين � ّأن اهلل ّ
لما ال ِ

"عهدا �أبديًّا" ( )~l'êA[ tyrIåB.عهد "�ألطافي لداود" ((;)dwIßd" ydEîs.x
�أ� -أقطع لكم
ً
()3 :55
أبدي بعهد رحمات�/ألطاف اهلل لداود .فما هي هذه الرحمات؟
يرتبط هذا العهد ال ّ
الن�ص على ذكره لك ّننا نجده في مز  29 :89حيث نقر�أ قول اهلل عن
هذا ما ال ي�أتي ّ
ثم ي�شرح كلّ
داود�" :إلى الأبد �أحفظ له رحمتي ،ويبقى عهدي �أمي ًنا له� ...إلى الأبد"ّ .
قدم اهلل لداود ،فيو�ضح � ّأن المق�صود هو تج ّليات عالقات الت�ضامن بين فريقي العهد
ما ّ
عمليا في الحياة.
ًّ

ُترجمت هذه الرحمات تجاه داود باختيار اهلل له (�آ  ،)21-20وم�سحته (�آ 21ب)،
جدا �أعطاها له (�آ ،)28 ،26
وحمايته تجاه الأعداء (�آ  ،)24-22وب�سلطة وا�سعة ًّ
ٍ
أبدي" يلتزم فيه اهلل دون عودة
وحميميتة مع اهلل الذي يعترف به اب ًنا له ( آ� ،)27
وبـ"عهد � ّ
ّ
تجاه الملك و�ساللته (�آ .)28-34 ،29-28
الهوتي لمعنى نبوءة ناتان (� 2صم  ،)7وكتو�ضيح
ي�أتي هذا المزمور ( )89ك�شرح
ّ
مجرد م�شاعر ،بل تج ّليات
لعهد اهلل لداود ووعده لن�سله .فـ"الرحمات لداود" لي�ست �إذًا َّ
إلهية لعهده المبرم تجاه �شعبه ،وهي ما يجب على ال�شعب معرفته
واقعية للأمانة ال ّ
ّ
مبني على اختيار اهلل و�أمانته ،و� ّأن خطيئتهم
ليفهموا � ّأن عهد اهلل تجاه �شعبه ّ
اني ّ
مج ّ
�سبب الق�صا�ص ولي�س �إلغاء العهد وانقطاع العالقة؛ فعلى مثال
وعدم احترامهم للعهد ُي ّ
ما حدث مع �إبراهيم (تك  ،)19 ،13 ،7 :17ومع نوح (تك 16 :9؛ �أ�ش 9 :54ي)،
انيا.
عهدا
ً
ومع داود ،يبرم اهلل مع �شعبه ً
أبديا) ّ
جديدا ثاب ًتا (� ًّ
ومج ًّ

( 

رج 10 :54؛ �إر 40 :32؛ حز 60 :16؛ .26 :37
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يمر بها ال�شعب بعد
ن�ص �أ�ش  55في
وكما في مز  ،89ي�أتي ّ
ّ
خ�ضم �أزمة خطيرة ّ
�س وجوده وكيانه .لكن في حين ُيذكَ ر العهد في مز  89في �إطار رثاء يلوم
�أن َفقَد �أُ ُ�س َ
الرب لأ ّنه لم يحفظ عهده ( آ�  )52-39وم�ضمون هذا العهد
�صاحب المزامير
فيه
َّ
ُ
تعبيرا ال عن لوم هلل بل عن رغبة
(�آ � ،)38 -20صاغ �أ�شعيا الثاني لومه ب�شكل �صالة
ً
الداودية م�شكلة خطيرة تتع ّلق ب�صدق كلمة اهلل و�أمانته،
وانتظار .طرح انهيار ال�ساللة
ّ
الراوئين قيام ال�ساللة
فيحول
الداودية والمملكة من جديد(  ّ � ،أما �أ�شعيا الثاني
ّ
ّ
ف�أكّ د بع�ض ّ
الداودية وواجباتها �إلى ال�شعب؛ فهذا ال�شعب هو الذي �سيكون
الم�سيحانية
امتيازات
ّ
ّ
تتحول كلّ ال ِنعم التي ُو ِعد بها داود ،ومعه يبرم اهلل
رقيبا على الأمم (�أ�ش  ،)5 :55و�إليه
ّ
ً
م�شابها للعهد الذي �أق�سمه مع داود ،وك�أ ّنه يجيب على �شكوى مز 89
ا
أبدي
�
ا
علني
ا
عهد
ً
ً
ًّ ًّ
النبي كلمة ت�شجيع هي جواب قاطع :ال!
في رف�ض ل�شكاوى
وتذمراتهم ّ
الم�سبيين ّ
ّ
يوجه ّ
محيرة وغير مفهومة .وفي
لم يخن اهلل عهوده ،مع � ّأن طرقه في احترام هذه العهود تبقى ّ
حرا في اختيار �سبل تنفيذ وعوده�" :أفكاري غير �أفكاركم ،وطرقي
كلّ الأحوال يبقى اهلل ًّ
غير طرقكم" (�أ�ش .)12-8 :55
النبي �صورة داود لتظهير �صورة عهد اهلل مع �شعبه ،وتو�ضيح واجبات
وهكذا ي�ستعمل ّ
�شاهدا
�شاهدا لل�شعوب ،يكون ال�شعب الم�ؤمن
هذا ال�شعب تجاه الأمم؛ فكما كان داود
ً
ً
�شعوبا ال يعرفها ،وتتبعه �أمم ال تعرفه" (�آ  .)5هذا ال�شعب
للأمم التي ت�أتي �إليه" :يدعو
ً
�شاهدا هلل �أمام الأمم؛ ف�إن كان داود قد �شهد هلل �أمام
قائدا كما كان داود ،بل
ً
الم�ؤمن لي�س ً
مدعو اليوم لي�شهد هلل �أمام هذه ال�شعوب،
قائدا لهم (�آ  ،)4ف� ّإن ال�شعب
ال�شعوب بكونه ً
ّ
قائدا ،ل ّأن اهلل هو القائد الملك ال ّأول والأخير (�أ�ش  ،)55-40بل من خالل
لي�س بكونه ً
الرب (�آ .)5
دعوتهم �إلى ّ

بدي ،عهد "الرحمات"
 -ميزات هذا العهد ال أ ّ

�شموليا.
انيا
أبديا ّ
من خالل �أ�ش  3 :55يظهر هذا العهد � ًّ
ًّ
ومج ًّ

أبدي جديد غير ذلك الذي قطعه اهلل مع داود؛ فالفعل غير
هو � ّأو ًال عهد � ّ
عهدا" يعني عم ً
جديدا ،ولي�س الثبات في عهد موجود .لكن هذا
ال
ً
المكتمل"�أقطع ً
( 

رج �أ�ش 11؛ مي 1 :5ي؛ حز 23 :32؛ 25-22 :37؛ �إر .25-20 :33
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أبدي" ثابت ال يتزعزع وال ُيخرق ،على �صورة
العمل -العهد الجديد ،هو "عهد � ّ
العهد الذي حفظه اهلل لداود على مدى الدهور :عهد "الرحمات المثبتة" (
�صدق عليها اهلل ف�صارت ثابتة ُيبنى عليها دون � ّأي خوف �أو قلق� .إ ّنه
) ،وقد ّ
اني ،على مثال
ثانيا عهد ّ
مبني على �أمانة اهلل بالذات (رج �أ�ش  .)8 :61وهو ً
مج ّ
عهد ّ
العهد مع داود ،ال يتط ّلب من ال�شعب �سوى تلبية الدعوة" :تعالوا� ،أطلبوا� ،إ�سمعوا،
إلهية" :كلوا ،تلذّ ذوا ،تحيا نفو�سكم".
�أميلوا �آذانكم ،"...واال�ستعداد لقبول الهبات ال ّ
�شاهدا
تامة ،يدعو اهلل �شعبه من خاللها ليكون
وهذا العهد هو عهد منفتح على
ً
�شمولية ّ
ّ
�أمام كلّ ال�شعوب .من خالل وجوده الملتزم الذي يجعل منه حام ً
ال لنور اهلل ومجده
�شاهدا لمجد �إلهه ،فيجذب الجميع �إليه.
إلهي �شعب اهلل ي�صبح �شعب اهلل
ّ
ال ّ

 -هدف هذا العهد" :فتحيا نفو�سكم"

النبي بين التزام
يظهر هدف العهد في �آ  3التي ت�أتي كنتيجة للآيتين  1و 2حيث يجمع ّ
يوجهها اهلل
باهلل والوعد بالحياة .هذا ما يبدو
ً
وا�ضحا في �آ 2ب و�3أ؛ فبعد الدعوة التي ّ
لل�شعب في �آ �" :1إ�شتروا وكلوا" ،ي�أتي التو�ضيح في �آ �" :2إ�سمعوا لي" ،و�آ �" :3أميلوا
إلي" لئ ّ
اني ال ين�ضب؛ فالأكل
يظن ال�شعب � ّأن الوعد هو ب�أكل ما ّد ّي ّ
ال ّ
مج ّ
�آذانكم وتعالوا � ّ
الحقيقي الذي ِيع ُد به اهلل لي�س �سوى كلمته ،هي الغذاء الباقي في مقابل الغذاء الفاني
ّ
الطيبات ويتلذّ ذ بالد�سم"
أكل
�
"ي
أن
�
هو
اهلل
كلمة
إن�سان
ل
ا
ي�سمع
أن
�
ف
�شبع"؛
"بال
ف:
المزي
ّ
ّ
أ�سا�سي" :تحيا نفو�سكم"
(�آ 2ب) ،وهي الوحيدة القادرة �أن تو�صله �إلى الهدف ال
ّ
بالرب فيجدون الحياة.
(�آ �3أ) .من خالل كلمة اهلل غذاء حياتهم يلتقي الم�ؤمنون
ّ
المن الذي
ثم �أطعمكم ّ
النبي بكالمه هذا �إلى الهوت تثنية اال�شتراعّ :
"جوعكم ّ
يعود ّ
لم تعرفه �أنت وال عرفه �آبا�ؤك ،ح ّتى يع ّلمك � ّأن الإن�سان ال يحيا بالخبز وحده ،بل بكلّ
الرب يحيا الإن�سان" (تث 3 :8؛ رج يو .)6
ما يخرج من فم ّ
النبي من ال�شعب ي�سمعوها (�أ�ش  )5-1 :55هي العهد
هذه "الكلمة" التي يطلب ّ
مجا ًنا ،بمبادرة منه .هو عهد
الذي يقطعه اهلل "لكم" .هي ٌ
عهد من طرف واحد ،يعطيه اهلل ّ
"لكم" ولي�س "معكم" ،لأ ّنه نعمة ينعم اهلل بها على �شعبه (رج �أ�ش 13 :45؛ ،)3 :52
ثم ب�شكل
من خالل �إعطائه كلمته التي ّ
يحث �شعبه على �سماعها ،بالرمز � ّأو ًال (�آ �2-1أ)ّ ،
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ماهية العهد
جي ًدا ليعرفوا ّ
وا�ضح (�آ 2ب�3-أ)� .إ ّنها كلمة-وعد يجدر بالم�ؤمنين �سماعها ّ
الحق الذي ي�شبع فعالً .هكذا،
جي ًدا لأ ّنها الغذاء
ّ
الذي ينعم به اهلل عليهم؛ وا�ستيعابها ّ
يمكن تلخي�ص هذا الوعد بكلمتين�" :إ�سمعوا فتحيوا" �أو بالأحرى "ا�سمعوا لتحيوا".
هذا ما يعلنه عامو�س �" ،4 :5أطلبوني فتحيوا" ،ل ّأن �إرادة اهلل هي حياة الم�ؤمنين به على
للم�سبيين
الحر ّية
طبعا،
كلّ الأ�صعدة
ولكن الما ّد ّية � ً
الروحية ً
ْ
ّ
ّ
أي�ضا بحيث تتج ّلى في �إعادة ّ
( ،)3 :52و�إعادة بناء �أور�شليم (.)13 :45
المنفيين
تماما كما في تك  )1تخرج
فكلمة اهلل هي كلمة خالقة (�أ�ش ً 11-10 :55
ّ
البابلي بالفرح وال�سالم ( ،)12 :55وبالخ�صب والرخاء (�آ  ،)13فتت� ّأمن
من منفاهم
ّ
الكماليات" ،اللبن والخمر" ،ويكونون
ال�ضروريات" ،الخبز والماء"� ،إلى
حاجياتهم من
ّ
ّ
ّ
( 
أ�سا�سي في تحقيق �إرادة اهلل ب�أن يكونوا "�شهو ًدا للأمم"
قادرين على لعب دورهم ال
ّ
(�آ  )5على �صورة داود (�آ .)4
تظهر ر�سالة هذا ال�شعب ب�شكل مزدوج:
أمما ال يعرفها
 -يدعو � ً

 هناك �أمم ال تعرفه تتبعه.القدو�س ،على ما نقر�أ في �أ�ش :7 :49
لكن الغاية تبقى واحدة ،وهي الو�صول �إلى اهلل ّ
ّ
قدو�س �إ�سرائيل الذي
الرب الأمينّ ،
"يراك الملوك والر�ؤ�ساء فيقومون وي�سجدون ،لأجل ّ
القدو�س .وهكذا
اختارك" :ترى الأمم ال�شعب الم�ؤمن الذي اختاره اهلل في�سجدون هلل ّ
في �أ�ش  5 :55ترى الأمم "مجد" اهلل في ال�شعب الم�ؤمن(   ،في�صلون من خالله �إلى
القدو�س .وهكذا ي�صبح ال�شعب الم�ؤمن عالمة بف�ضل المجد الذي �أ�سبغه اهلل عليه،
الرب ّ
ّ
"�شاهدا" لمجد اهلل ،كما نجد في �أ�ش �" :10 :43أنتم �شهودي ،يقول
فيتحول بالتالي
ً
ّ
الرب ،...لأ ّنكم علمتم و�آمنتم بي وفهمتم �إ ّني �أنا هو".
ّ
وحزقيالَ ،ي ِع ُد بحياة �سالم بعد املنفى (�إر 37 :32؛ حز :34
(  	�إ ّنه العهد الذي بح�سب �إرميا
ّ
 ،)27و�أمان يف البالد (�إر 38 :32؛ 5 :50؛ حز  ،)28-25 :34وخ�صب الأر�ض وغناها
(�إر 41 :32؛ حز 27-26 :34؛ .)26 :37
رج �أ�ش 23 :44؛ 13 :46؛ 8-6 ،3 :49؛ .15 :52
( 
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الرب �سعادة �شعبه فيعطيه
�أ�شعيا  5-1 :55هو بالحقيقة ٌ
وعد وبرك ٌة لل�شعب .يريد ّ
ي�شع على الأمم فيجذبها �إلى اهلل .من خالل هذه الجماعة
مجده لكيما من خالله ّ
وي�شع بنوره
الم�ؤمنةْ � ،إن هي ا�ستجابت لدعوة اهلل والتزمت بكلمتهُ ،يظهر اهلل مجده
ّ
على العالم ب�أكمله.

الن�ص
ب -ر�سالة ّ

في ّ
وحزقيال يتب ّنى �أ�شعيا الثاني في كتاب التعزية عبار َتي "عهد �سالم"
خط �إرميا
ّ
كثيرا
( ،)10 :54و"عهد � ّ
أبدي" ( ،)3 :55دون �أن يورد عبارة "عهد جديد" ،مع �أ ّنه ً
جزء من الجديد الآتي.
ما ي�ستعمل كلمة "جديد" ،ومع � ّأن العهد المق�صود هو ٌ
فما هو الجديد في �أ�شعيا الثاني؟

في �أ�ش � 21-16 :43إعالن وا�ضح للف�صل بين الحا�ضر والم�ستقبل" :ما لنا
جديدا فين�ش�أ الآن� ،أفال ترونه؟"
ولذكر ما م�ضى وللقديم والتفكير فيه ،ها �أنا �صانع
ً
أهم هو ما �سيعمله
(�آ �19 -18أ) .لم يعد لهذه الأحداث الما�ضية من معنى ،فال
أ�سا�سي ال ّ
ّ
الرب؛
اهلل ً
غدا وقد بد�أت براعمه الآن .لكن هذا ال يعني �أن ين�سى ال�شعب ما�ضيه مع ّ
أهم ّية الما�ضي
النبي�" :أذكروا ما جرى في القديم" ،م�ؤكّ ًدا � ّ
ففي �أ�ش  9 :46يطلب ّ
وم�شيرا �إلى � ّأن "الجديد" المنتظر
الخال�صي،
يعرف على اهلل وعلى م�شروعه
ً
الذي ّ
ّ
هو ا�ستكمال اهلل لم�شروعه ،وت�أكيد �أمانته ل�شعبه بحيث ي�ساعد القديم على ك�شف
الجديد" :من البداية �أنب� ُأت بالنهاية ،ومن القديم بما �سيحدث،
وقلت �إرادتي تتح ّقق"
ُ
(ّ � .)10 :46إن الم�ستقبل يكمل الما�ضي ،وعمل اهلل في الما�ضي هو �ضمانة وعوده
للم�ستقبل" .الأحداث القديمة م�ضت ،و�أنا �أعلن لكم الجديد" (" )9 :42ف�أن�شدوا
جديدا" ( .)10 :42انتهى الخروج ال ّأول ،وها الخروج الثاني � ٍ
آت ،فعلى
ن�شيدا
للرب
ً
ً
ّ
جديدا هلل الذي يح ّقق هذا الخروج الجديد.
ن�شيدا
ال�شعب �أن ين�شد
ً
ً
وفي �أ�ش  11-9 :51عودة � ّأو ًال �إلى عمل اهلل الخالق عندما طعن اهلل "الت ّنين"،
الخال�صي عندما "ج ّفف مياه
وثانيا �إلى عمله
رمز الخواء والخالء والفو�ضى (�آ ،)9
ً
ّ
البحر" مياه الخروج (�آ )10؛ ف� ّأيام الخلق ال ّأول والخروج ال ّأول قادرة �أن ُتفهِ م
الرب في الم�ستقبل� :إ ّنه عمل جديد في ّ
خط القديم
الم�ؤمنين ما �سيكون من �أعمال
ّ
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النبي في �أ�ش ،11-1 :48
الخالق والمخ ّل�ص .هذا "الخال�ص الجديد" يتك ّلم عليه ّ
بتذكير مخت�صر للما�ضي بما فيه من اختيار وخطيئة وعقاب�" :أخبرت من القديم بما
حدث ،قبل حدوثه� ،أ�سمعتك� ...سمعتم ور�أيتم كلّ ذلك� ...أ�سمعتك �أ�شياء جديدة ال
الوجودية (خلق،
تعرفها ...الآن �أخلقها ال في القديم ( "...آ�  .)5-1هذه الأحداث
ّ
خال�ص) لي�ست �أحدا ًثا ما�ضية� ،إ ّنها بالأحرى �أحداث حا�ضرة مح ّققة؛ والجديد يندرج
ومتعدد ،جديد �شبيه بالقديم
مف�سحا في المجال �أمام جديد �آخر
في هذا الزمن الحا�ضر
ّ
ً
ّ
يتخطاه.
ي�أتي ا�ستكما ًال له ،لك ّنه

أبدا �أرم ً
ال بما � ّأن
"زواجا
في �أ�ش  54لي�س المق�صود
جديدا" ،ل ّأن ال�شعب لم يكن � ً
ً
ً
جوهر العهد و�أ�سا�سه هو "رحمة اهلل ،لطفه وحنانه الذي ال يمكن �أن ينقطع ،لكونه
أبديا)8 :54( ~l'ÞA[ ds,x, ،؛ ف�إن كان هناك انقطاع في التاريخ ب�سبب الع�صيان ،ف� ّإن
� ًّ
لطف اهلل ورحماته تبقى ثابتة.
لكن هذا
وفي �أ�ش ً � 3 :55
أي�ضا ت�شير عبارة "ق ََطع ً
عهدا" �إلى عمل جديد يقوم به اهللّ .
طياته كلّ الما�ضي ،لأ ّنه يندرج في ّ
خط العهد مع داود المرتكز على
العهد يحمل في ّ
�أمانة اهلل؛ ف�إن لم يتك ّلم �أ�شعيا الثاني على "عهد جديد" ،فذلك لأ ّنه ال يركّ ز على القطيعة
بين الما�ضي والم�ستقبل ،مع ت�أكيده عليها ،بل يبقى في ّ
خط �أمانة اهلل لم�شروعه .هذا
ونهائي ،ل ّأن �أمانة اهلل لوعوده ورحماته ت�ضمن ثباته� ،إ ّنه "عهد
متجدد
العهد هو �إذًا عهد
ّ
ّ
أبدي.
� ّ

ثالثًا" :عهد لل�شعب" ( )~['Þ tyrIïB.في �أنا�شيد عيد يهوه (6 :42؛ )8 :49

نجد في ن�صو�ص ما ا ُت ِفق على ت�سميتها "�أنا�شيد يهوه" (7-1 :42؛ �9-1 :49أ؛
ن�صين يتك ّلمان على "العهد":
�9-4 :50أ؛ ّ ،)12 :53-13 :52
الرب دعوتك في �صدق،
 �أ�ش�" 6 :42أنا ّو� ِ
أم�سك بيدك و�أحفظك،

ونورا للأمم".
عهدا لل�شعب
و�أجعلك ً
ً

الرب :في وقت ر�ضاي ا�ستجبتك ،وفي يوم خال�ص
 �أ�ش " :8 :49هذا ما قال ّ�أعنتك،
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و�أحفظك
المخربة".
عهدا لل�شعب �أن يعود لإقامة الأر�ض و�إعمار ما الأمالك
و�أجعلك ً
ّ

إلهي
ف�إن كان ّ
الن�صان ا ّللذان �سبقا ( 10 :54وُ )5 :55يظهران العهد الآتي كالتزام � ّ
تماهيا بين العهد و�شخ�ص "العبد"
ُير�سي عالقة عهد ل�شعبه ،ف� ّإن في  6 :42و8 :49
ً
يتوجه �إليه اهلل قائالً:
ال�سر ّي الذي ّ
ّ
ونورا للأمم " (�أ�ش )6 :42
عهدا لل�شعب
"� ...أحفظك ،و�أجعلك ً
ً
عهدا لل�شعب �أن يعود لـ�( " ...أ�ش .)8 :49
"�...أحفظك و�أجعلك ً
فمن هو هذا العبد؟
غالبية مراجع "العبد" في كتاب �أ�شعيا �إلى ال�شعبُ ،تبرز "�أنا�شيد العبد"
في حين ت�شير ّ
البقية الأمينة من ال�شعب التي تم ّثل
م�سيرة
روحية ل�شخ�ص فرد؛ فهل المق�صود هو ّ
ّ
ربما
�إ�سرائيل المثالي؟ �أم �شخ�ص من الما�ضي هو
حزقيال �أو �إرميا؟ �أو �شخ�ص معا�صر ّ
ّ
م�ستقبلي هو الم�سيح؟
يكون قور�ش؟ �أو �شخ�ص
ّ

مجرد ر�سول �شاهد؟ وهل لموته قيمة فداء (�أ�ش  ،)53وهل
وما هي ر�سالته؟ �أيكون ّ
في الن�شيد الأخير �إ�شارة �إلى قيامة العبد؟

النهائية يبدو � ّأن "العبد" ي�شير ب�صورة قاطعة �إلى ال�شعب؛ فنقر�أ في
في ال�صياغة
ّ
أتمجد"؛ ونقر�أ في " :1 :42ها عبدي
�أ�ش�" :3 :49 أنت عبدي يا �إ�سرائيل وبك � ّ
الذي �أ�سانده والذي اخترته ور�ضيت به" ك�صدى لـ" 8 :41و�أنت يا �إ�سرائيل عبدي ،يا
يعقوب الذي اخترته" (رج 6 ،5-3 :49؛  ،)28 :48وهو ما ّ
تدل عليه ال�صفات التي
النبي لهذا العبد في �أ�ش  :55-40فهو "�صنيعة اهلل" (21 ،7 ،1 :43؛ :44
�أعطاها ّ
"مدعو"
"مدعو من الرحم" ()5 ،1 :49؛ "مختار" (1 :42؛ )7 :49؛
24 ،21 ،2؛
ّ
ّ
()1 :42؛ "يع�ضده اهلل" (8 :49؛ )9 ،7 :50؛ "ي�ستجيبه اهلل" ()8 :49؛ "م�سحه
الروح" ()1 :42؛ ِ
"ظلّ يد اهلل" ()2 :49؛ "يم�سكه اهلل بيده" ()6 :42؛ "كريم في
الرب" ()5 :49؛ "يعك�س مجد اهلل" (" )3 :49في كلّ الأر�ض" (،)6 ،1 :49
عيني ّ
مما ي�شير �إلى � ّأن "عبد اهلل" المق�صود ال يمكن �إال �أن يكون �شعب اهلل.
ّ
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عبدا له لأر ّد
خا�صة ب�شعب اهلل بالذات" :جبلني من الرحم ً
مهمة ّ
ور�سالة هذا العبد ّ
يعقوب �إليه و�أجمع �شعبه �إ�سرائيل" (.)5 :49
لكن الأمر يختلف في الأنا�شيد الأربعة (7-1 :42؛ �9-1 :49أ؛ �9-4 :50أ؛
ّ
أق�ساما مختلفة:
�
الن�صو�ص
هذه
في
أن
�
الدرا�سات
أبرزت
�
.)12
:53
13
:52
ّ
ً
ال�شخ�صية؛
النبي
	�أ�ش  6-1 :49و�9-4 :50أ هو ّّ
ن�ص ي�شير �إلى خبرة ّ
موجه �إلى قور�ش؛
�	-أ�ش  7-5 :42هو قول ّ

	�أ�ش  9-7 :49هو قول ٍموجه �إلى جماعة ال�شعب؛
ثان ّ

تتبدل
(ن�صان كتبهما تالمذة �أ�شعيا الثاني) ّ
	�أ�ش  4-1 :42وّ 12 :53 - 13 :52فيهما �صيغة المفرد �إلى �صيغة الجمع (�أ�ش  ،)53بحيث ترت�سم �صورة الو�سيط
الم�ضطهد.
المثالي
النبي
َ
ّ
المثالي المنتظر ،انطالقًا من �صورة ّ
ّ

يخترق مو�ضوع المحنة كلّ الأنا�شيد ،وهي محنة تتعاظم من ن�شيد �إلى �آخر ح ّتى
النهائي.
ت�صل بالعبد �إلى الموت والتمجيد
ّ

فالعبد في الن�شيد ال ّأول "ال ي�صرخ وال يرفع �صوته" (" ،)2 :42ق�صبة مر�ضو�ضة
ال يك�سر ،و�شعلة خامدة ال يطفيء" (" ،)3 :42ال يلوي وال ينك�سر" ()2 :42؛ وفي
الن�شيد الثاني يعلن �إحباطه �أمام ف�شل كرازته ()4 :49؛ وفي الثالث يحتمل اال�ضطهاد
(5 :50ب)7-؛ � ّأما في الرابع فيخبر �آالمه الكبيرة ( )3-2 :53وموته (.)9-7 :53
لكن في مقابل كلّ الآالم ُتظهر الأنا�شيد ثبات العبد وعدم انك�ساره �أمام ال�صعوبات
الجمة ،فهو ينحني في المحنة دون �أن ينك�سر؛ ال ي�صرخ �ألمه في ال�شوارع ،بل يحافظ
ّ
ّ
ويتخطى الإحباط (4 :49ب5 ،ب)،
على هدوئه وثباته و�شجاعته (،)5-2 :42
متقب ً
ال �إرادة اهلل وواثقًا بدعمه له (7-5 :50؛ .)9-7 :53
ّ

من جهة ،يبدو ال�شعب "عبد اهلل" في كتاب التعزية ،خارج الأنا�شيد ،م�سحوقًا
النبي على �إحباطه وعلى ق ّلة ثقته و�ضعف �إيمانه،
بالألم
ويائ�سا �أمام الف�شلّ ،
ً
فيوبخه ّ
( 
ت�صوره ّ � .أما الأنا�شيد فتر�سم �صورة مغايرة للمحنة؛ فمع
وير�سم له �أفقًا ً
رائعا ال يمكن ّ
( 

رج 29-21 ،10 :41 ،30 ،27 ،21 :40؛ 25-18 :42؛ 28-24 :43؛ 12-8 :46؛
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النبي � ّأن هذا الم�ستقبل مرتبط بالألم والمذلّة وموت
الت�أكيد على الم�ستقبل الرائع ي�ؤكّ د ّ
متلق للخال�ص ،في حين
مجرد ٍّ
البطل .ومن جهة ثانية ،يبقى "عبد اهلل" خارج الأنا�شيد ّ
دورا فاع ً
خا�صة ليكون "نور الأمم"
ال تجاه ال�شعوب الأخرى
ّ
�أ ّنه يلعب في الأنا�شيد ً
تحول موته �إلى فداء
(رج  ،)4-1 :42بحيث يقف الملوك بده�شة �أمام م�صيره بعد �أن ّ
( ،)10 :53مح ّققًا الخال�ص للكثيرين (.)11 :53

عبد اهلل "هو" عهد لل�شعب  )~['Þ tyrIïB(.في  6 :42و8 :49
رغم ال�شبه المده�ش بين:
ونورا للأمم"،
عهدا لل�شعب
	�أ�ش 6 :42ب "� ...أحفظك ،و�أجعلك ًً
عهدا لل�شعب"،
�	-أ�ش �..." 8 :49أحفظك و�أجعلك ً

أهم ّية بمكان ،مع � ّأن العبارة تظهر قبل
ف� ّإن غياب "نور الأمم" من  8 :49هو من ال ّ
�آيتين فقط في .6 :49

ونورا للأمم" (�أ�ش )6 :42
" -1جعلتك ً
عهدا لل�شعب ً

ن�ص �أ�ش  7-1 :42الذي ،كما الأنا�شيد الثالثة الأخرى،
ت�أتي هذه الآية من �ضمن ّ
�أُ ِ
تتمة لأ�شعيا
دخل �إلى كتاب �أ�شعيا الثاني في �صياغة مت� ّأخرة ،كما يظهر في آ�  8التي ت�أتي ّ
 29-27 :41المتمحور حول �شجب اهلل لعبادة الأ�صنام �صنيعة الأيدي ،وت�أكيده على
وحدانية �ألوهته.
ّ
الم�ضافة في آ� .5
في �أ�ش  7-1 :42ق�سمان ،يظهران بو�ضوح من خالل
ّ
المقدمة ُ

لكن العبد
اهلل بالذات هو المتك ّلم في الق�سمينّ ،
كونيةّ .
يتوجه �إلى عبده ليعطيه ر�سالة ّ
المتل ّقي يختلف في الق�سمين.
محددين يخبرهم عن عبدهّ � ،أما في 7-5
يتوجه اهلل �إلى �أ�شخا�ص غير
َّ
في �آ ّ 4-1
المهمة.
فيتوجه �إلى العبد بالذات ُلي�سند �إليه
ّ
ّ
8 ،4 ،1 :48؛ 14 :49؛ 1 :50؛ .20 :51
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يت�أ ّلف هذا الق�سم الثاني (�آ  )7-5من:
الرب خالق ال�سماوات ونا�شرها ،با�سط الأر�ض مع خيراتها
 ّمقدمة" :هذا ما قاله ّ
روحا لل�سائرين فيها" ( آ� )5؛
وواهب �شعبها ن�سمة الحياة ً

الرب دعوتك في �صدق ،و� ِ
عهدا
 قول�" :أناأم�سك بيدك و�أحفظك ،و�أجعلك ً
ّ
ونورا للأمم ،فتفتح العيون العمياء ،وتخرج الأ�سرى من ال�سجون ،والجال�سين
لل�شعب
ً
في الظلمة من الحبو�س" (�آ .)7-6

يمكن لهذا العبد �أن يكون �إ�سرائيل �أو قور�ش؛ فال�صفات في �أ�شعيا الثاني تنطبق على
( 
المهمة الملقاة على العبد في �آ �6أ 7 ،ال يمكن �أن تنطبق على �إ�سرائيل
لكن
الإثنين ّ .
ّ
مهمة قور�ش تجاه
الم�سبي غير القادر على تحرير الأ�سرى ،بل هي
ٌ
و�صف لجوهر ّ
ّ
الم�سب ّيين في بابل.
ّ

لك ّننا �إن كان هذا هو الأمر ف�إ ّننا نقع في م�شكلة �أمام �آ 6ب التي ال يمكن توجيهها
خا�صة بين اهلل
�إلى قور�ش واعتباره
ً
"عهدا لل�شعب"؛ فعبارة  ~['Þ tyrIïB.ت�شير �إلى عالقة ّ
النبي
مما ي�سمح
ّ
النبي على عبده المختار في ّ ،8 :49
و�شعبه ،وقد ّ
بالظن ب� ّأن ّ
طبقها ّ
موج ًها �إلى قور�ش،
�أدخل هذه الآية بهدف �إعادة توجيه القول ،الذي كان في الأ�صل َّ
�إلى ال�شعب "عبد يهوه".

عهدا لل�شعب" (�أ�ش )8 :49
�" -2أجعلك ً

ِ
ِ
للم ِ
"وهذا ما َ
َ
وعبد
كروه ِم َن الأُ َم ِم
الم
الر ُّب ،فادي �إ
ِ�سرائيل وق ُُّد ُ
هان َ
و�س ُهُ ،
قال ّ
الم ُ
طين ع َليهاَ :
�سجدون َ
للر ِّب الذي
وي
�ساءَ ،في
َ
َ
قومون َ
الم َت�س ِّل َ
لك � ً
والر�ؤَ ُ
يراك ُ
ُ
لوك ُّ
إكراما ّ
َ 8
ِ
َ
َ
ِ�سرائيل الذي
و�س �إ
جيب
اَئ َت َم َن َك ،لق ُُّد ِ
الر ُّب :في وقت رِ �ضاي �أ�س َت ُ
َ
اختارك  .وهذا ما قال ّ
الخال�ص �أُعي ُن َك� .أح َف ُظ َك و�أُ ِ
قيم في � ِ
عاه ُد َ
َ
أر�ض ِه
يوم
ِ
بك َّ
لك ،وفي ِ
ال�ش َ
عب � ْأن يعو َد ُلي َ
( 

دعوتك (لإ�سرائيل 1 :43؛ 12 :48؛ 6 :54؛ ولقور�ش 4-3 :45؛ 11 :46؛ )15 :48؛
بالبر (لإ�سرائيل 1 :42؛ ولقور�ش )13 :45؛ �أم�سكتك بيدك (لإ�سرائيل 13 ،9 :41؛ ولقور�ش
ّ
الرب (لإ�سرائيل 13 :41؛ ولقور�ش )8 ،7 ،6 ،5 ،3 :45؛ �صنتك (لإ�سرائيل
)1 :45؛ �أنا ّ
21 ،1 :43؛ 24 ،21 ،2 :44؛ ولقور�ش .)11 :46
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9
ُ
ُ
ذين في َّ
أكلون
عم َر فيها الذي َته َّد َم،
إظهروا! في� َ
الظ ِ
المَ � :
ُ
خرجوا! ول َّل َ
وي ِّ
فتقول للأ�سرى� :أ ُ
ِ
ِ
طعام ُهم".
طريق َعو َدتهِ ِم،
في
ُ
الروابي ُ
ويكون في كُ ِّل َّ

جدا من
نحن هنا في الن�شيد الثاني من �أنا�شيد عبد اهلل (�9-1 :49أ) و�إطاره قريب ًّ
�أ�ش  .  ( (6 :42يتناول الن�شيد:
 -خطاب العبد الذي ينقل خبرته (�آ .)4-1

· يبد�أ بقول اهلل لهَ :
ُ
أتم ّج ُد" ( آ� ،)3
أنت عبدي ،يا �إ
"قال ليَ � :
ِ�سرائيل و ِب َك � َ

"فقلت� :أنا ِ
باط ً
وع َب ًثا �أت َل ّف ُت ق َُّوتي.
ثم ينقل قوله هو هلل مبديًا �إحباطه:
ال َت ِع ُ
ُ
بتَ ،
· ّ
الر ِّب َح ِّقيِ ،
ِ
ند �إلهي جزائي" ( آ� )4؛
وع َ
ولك ْن ِع َ
ند ّ

المهمة التي �أناطها به منذ بطن �أمه،
الرب على �إحباط عبده بتحديد
ثم جواب ّ
ّ
 ّعقوب � ِ
َ
أجم َع
عبدا َله ل ُأر َّد َي
وتجديدها:
الر ِح ِم ً
َ
إليه و� َ
الر ُّب الذي َ
"فقال ّ
جب َلني ِم َن َّ
َ ُ
ويكون �إلهي ِع َّزتيٌ 6 :
تكون لي
قليل � ْأن
الر ِّب
عب ُه �إ
َ
َ
َ�ش َ
ِ�سرائيلَ ،ف�أكْ َر ُم في عي َني ّ
ثير ِه َّم َة � ِ
َ
نورا للأُ َم ِم
ِ�سرائيل،
الباقين ِم ْن َبني �إ
وتر َّد
أ�سباط َي
َ
ً
َ
َ
ولتكون ً
عقوب ُ
عبدا ل ُت َ
أر�ض" (�آ .)65
وخال�صا �إلى �أقا�صي ال ِ
ً

للمهمة التي ي�صفها في آ� " 6لتثير
 يبدو خطاب اهلل للعبد في �آ �9-8أ وك�أ ّنه تكرارّ
وخال�صا
نورا للأمم،
ً
همة �أ�سباط يعقوب ،وتر ّد الباقين من بين �إ�سرائيل ،ولتكون ً
ّ
المهمة بالتحرير
يتميز هنا بتحديد هذه
�إلى �أقا�صي الأر�ض"ّ ،
ّ
لكن الخطاب ّ
(�آ 8ب �9أ).
إلهية مختلفة:
يمكن �أن نرى في ن�شيد خطاب العبد هذا ( آ� �9-1أ) ثالثة �أقوال � ّ

 ي�أتي الن�شيد �إثر �أزمة كبيرة َّمهمته ،فيتناول دعوته ( آ� .)2-1
�شك فيها العبد
بفاعلية ّ
ّ
هنا ي�أتي قول اهلل ال ّأول له (�آ )3؛
ّ
وال�شك الذي نتج عنه (�آ �4أ) ،ي�أتي قول اهلل الثاني
ثم بعد �إعالن ف�شله الظاهر،
ّ -

االفتتاحية�" :إ�سمعي يل يا ُج ُزر"� ،إىل �9 :49أ لأنّ �آ 9ب
ميتد الن�شيد الثاين من  1 :49بالعبارة
( (  ّ
ّ
تتبع عن قرب � 21 :48إن من حيث �صيغة جمع الغائب ،و�إن من حيث املو�ضوع بحيث يطرح
الن�ص الثاين عن اخلروج الثاين.
الن�ص ال ّأول مو�ضوع اخلروج ال ّأول يف حني يتك ّلم ّ
ّ
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المهمة الموكولة �إليه
مجد ًدا من خاللها
لعبده ككلمة ت�شجيع
الرب ِّ
يوجهها �إليه ّ
ّ
ّ
(�آ 3ب)6-؛
نوعية الر�سالة
إلهي الثالث
لي�شدد اهلل فيه َ
عبده ِّ
ِّ
محد ًدا ّ
 وفي �آ �9-7أ ي�أتي القول ال ّعهدا لل�شعب".
التي ي ّتكل عليه في تحقيقها .وهنا ترد عبارة "�أجعلك ً

 -3معنى "عهد �شعب"  )~['Þ tyrIïB(.في  6 :42و8 :49
المقد�س وك�أ ّنها لغز؛ فالعهد ُ )tyrIïB(.ي�شير عادة
تبدو هذه العبارة الفريدة في الكتاب
ّ
�شخ�صا هو "عبد يهوه"؟ وكيف يمكن فهم
�إلى عالقة فكيف يمكن للعالقة �أن تكون
ً
العالقة بين هذا "العبد" و"ال�شعب"؟
"عهدا لل�شعب"
أبديا" بد ًال من
حاول �أهل قمران ت�صحيح العبارة ،فقر�أوا
ً
ً
"عهدا � ًّ
"عهدا لل�شعوب"
إمكانية ،فقر�أوا "فداء لل�شعب"� ،أو
ال�شراح �أكثر من �
ً
ّ
( ،)1QIsbو�أعطى ّ
"نورا لل�شعب" ...وحاول بع�ضهم تف�سير
"نورا لل�شعوب"� ،أو ً
في محاولة للموازاة مع ً
مرة ،فقر�أوا
كلمة "العهد" بغير المعنى الذي يعطيها � ّإياه الكتاب
ّ
المقد�س حوالى ّ 282
أوغاريتية ،في حين
ادية �أو �
"�شعاعا لل�شعب" �أو
ً
"تحريرا لل�شعب" ا�ستنا ًدا �إلى جذور �أكّ ّ
ّ
ً
قانونيا بين طرفين يخلق بينهما ً
رابطا
وواجبا
التزاما،
المقد�س
يعني "العهد" في الكتاب
ّ
ً
ً
ًّ
غالبا �شعب �إ�سرائيل.
�شبه � ّ
أخويّ � .أما كلمة "ال�شعب" ('[~) فهي تعني ً

"عهدا لل�شعب" في �أ�ش 8 :49
�أ.
ً

عهدا
أ�سا�سا من �آ  8من دون جملة "و�أحفظك و�أجعلك ً
يبدو � ّأن القول كان يت أ�لّف � ً
لل�شعب" ،بحيث نقر�أ:
الرب:
هكذا قال ّ

في وقت ر�ضى ("َ � )!Acrأجبتك

َ
�ساعدتك
وفي يوم خال�ص

عهدا لل�شعب"
" -و�أحفظك و�أجعلك ً

لإقامة البالد

المخربة
و�إعادة تمليك الأمالك
ّ
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قائ ً
ال للأ�سرى� :أخرجوا
ولمن هم في الظالم� :إظهروا؟
قدمها
يتوجه هذا القول �إلى �شعب �إ�سرائيل ُليظهر له الأعمال
انية التي ّ
الخال�صية ّ
ّ
المج ّ
ّ
الرب ،وهو ما يتالقى مع �أ�ش 1 :40ي:
له ّ
الرب الحكيم
"عزواّ ،
ّ
عزوا �شعبي يقول ّ
طيبوا قلب �أور�شليم.
ّ

ب�شروا بنهاية � ّأيام ت�أديبها
ّ

عما ارتكبت من �إثم".
وبالعفو (ّ )hc'Þr>nI

الرب ،فكلمته هي نبع الخال�ص ،والعفو  )hc'Þr>n(Iهو وقت الر�ضى
تح ّقق وعد
ّ
رب .يا اهلل في وقت الر�ضى،
(" ،)!Acrكما يو�ضح مز �" :14 :69إليك �صالتي يا ّ
�إ�ستجب لي بكثرة رحمتك ،وخ ّل�صني بح ّقك".
فقدم له
ي�أتي �أ�ش � 8 :49إذًا ا�ستجابة ل�صالة ال�شعب الم�ؤمن .عفا اهلل عن �شعبه َّ
الخال�ص و�ساعده لإقامة البالد و�إعادة امتالك الأرا�ضي...
الموجه
تحول � ّأو ًال القول
لكن ب�إ�ضافة جملة "�أَحفظك و�أجعلك ً
ّ
عهدا لل�شعب"َّ ،
أ�سا�سا �إلى ال�شعب� ،إلى ٍ
ال�سيد
يتوجه �إلى "عبد اهلل" .بهذه الإ�ضافة ،لم يعد ّ
قول ّ
� ً
الرب ّ
هو فاعل الخال�ص بل �أناط هذا العمل بعبده؛ فاهلل الذي ا�ستجاب �شعبه و�أعانه لم يعد هو
من يقيم البالد ويعيد �إعمارها وتوزيع �أمالكها ،بل يوكل ذلك �إلى عبده :يحفظه ويجعله
المخربة ،...قائ ً
ال للأ�سرى."...
"عهدا لل�شعب" لإقامة البالد و�إعادة تمليك الأمالك
ً
ّ

جوابا
ثانيا القول من �صيغة الما�ضي نحو الم�ستقبل ،بحيث �صار قول اهلل
ً
ّ
وتحول ً
جراء ف�شل
لي�س لل�شعب الذي يلوم ّ
الرب ،بل للعبد البائ�س بعد الأزمة التي طبعت م�صيره ّ
ّ
عهدا لل�شعب".
مهمته
وال�شك الذي راوده�" :أ�صونك و�أجعلك ً
ّ

النبوية ور�سالته تجاه
�صار القول كلمة ت�شديد ،يعيد فيها اهلل تجديد دعوة مختاره
ّ
�شعبه؛ فالمطلوب منه اليوم "�إقامة البالد" بعد تخريب الأر�ض ،و�إعادة توزيع الميراث
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 ،tl'x]n:بعد ال�سبي الذي �أ�صاب ال�شعب و�ضياع الأمالك .هكذا نفهم الدعوة �إلى
الم�سب ّيين و�إعادتهم �إلى �أر�ضهم ،بالتالي نفهم لماذا ال
"الخروج" ت�شير �إلى تحرير
ّ
ي�شير الكاتب �إلى "نور الأمم" ،كما في �أ�ش  ،6 :42ل ّأن المق�صود الآن هو ال�شعب
المختار ولي�س ال�شعوب الأخرى.
"عهدا لل�شعب"؟
ولكن كيف يمكن لعبد اهلل �أن يكون
ً
�شخ�صية
المقد�س ،لكن يمكننا �أن نت� ّأمل في
عبارة "عهد لل�شعب" فريدة في الكتاب
ّ
ّ
ن�ص تجديد العهد الذي يعد
مو�سى كو�سيط للعهد (خر  )8-3 :24كمثال لفهمها؛ ففي ّ
طالبا الغفران لل�شعب ( ،)9 :34يبدو اهلل وك�أ ّنه يبرم العهد
به اهلل مو�سى ،عندما يت�ش ّفع ً
عهدا� :أ�صنع �أمام جميع �شعبك معجزات لم ي�شاهد
مع مو�سى �أمام ال�شعب" :ها �أنا �أقطع ً
�أحد مثلها في كلّ الأر�ض بين جميع الأمم ،فيرى كلّ ال�شعب الذين �أنت في ما بينهم
ومما ال ّ
�شك فيه � ّأن اهلل �أبرم العهد في خر 27 :34
فعل ّ
الرب ،وما �أفعله معك رهيب"ّ .
عهدا مع
محير�" :أكتب هذا الكالم لأ ّني بح�سبه قطعت معك ً
لكن ّ
مع ال�شعبّ ،
الن�ص ّ
الن�صين يبدو مو�سى وك�أ ّنه منف�صل عن ال�شعب؛ من خالله يقطع اهلل
�إ�سرائيل" .في كال ّ
العهد مع �شعبه� :إ ّنه �شريك العهد وو�سيطه .من خالله يمكن �أن نفهم �صورة عبد اهلل
"عهد ال�شعب".

"عهدا لل�شعب" في �أ�ش 6 :42
ب.
ً

تر ُد هذه العبارة في الق�سم الثاني من الن�شيد ال ّأول:
الرب خالق ال�سماوات ونا�شرها
 5هكذا قال ّ
با�سط الأر�ض مع خيراتها
واهب �شعبها ن�سمة الحياة
والروح لل�سائرين عليها:
الرب ،دعوتك في �صدق
� 6أنا ّ
�أم�سك يبدك
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و�أ�صونك و�أجعلك
(لـ) عهد �شعب ونور �أمم
 7لتفتح العيون العمياء
لإخراج الأ�سرى من ال�سجون
ومن ال�سجن الجال�سين في الظلمة.
مما يعني � ّأن
فبا�ستثناء �إ�ضافة عبارة "نور الأمم" ،تت�شابه 8 :49ب مع 6 :42بّ ،
مما يعني بالتالي تكامل عبارتي
معنى "عهد لل�شعب" ( )~['Þ tyrIïB.هو عينه في الآيتينّ ،
"عهد �شعب" و"نور �أمم".

"نور الأمم"؟
ولكن ب� أ ّي معنى يكون "عبد اهلل" َ

لن�ص 6-1 :49؛
النبي هنا عبارة نجدها في � ،6 :49أي في ال�صيغة الأقدم ّ
ي�ستعيد ّ
فعودة ال�شعب �إلى �أر�ضه ال يمكن �إ ّال �أن ترى فيها الأمم عمل اهلل تجاه �شعبه ،فيكون
عالمة-نورا ،ترى ال�شعوب من خاللها عمل اهلل وتنده�ش الأر�ض
ال�شعب بهذا المعنى
ً
�شاهدا لعظمة عمل اهلل الذي
الن�ص �إذًا �إعالن � ّأن ال�شعب الم�ؤمن يقف �أمام الأمم
ً
ك ّلهاّ .
ويتحول خال�ص ال�شعب �إلى خال�ص
ق َل َب م�صير �شعبه ،فيحملها على تمجيد اهلل،
ّ
للأر�ض ب�أ�سرها.
�شاهدا هلل ،بل يعطي
الن�ص ال يكتفي بهذا المعنى الذي يجعل من ال�شعب
ً
لكن ّ
ملقيا على عاتقه واجب تحرير ال�شعب وكلّ ال�شعوب ،فيفتح
للعبد ّ
مهمة ال�شهادة هللً ،
ي�شدد عليه الق�سم
العيون العمياء،
وينور من هم في الظلمة .هذا ما ّ
ويحرر الأ�سرىّ ،
ّ
وخا�صة �آ " :4ال يلوي وال ينك�سر ح ّتى يقيم العدل في الأر�ض"� ،أي
ال ّأول من الن�شيد
ّ
ح ّتى يح ّقق كالم اهلل و�شريعته في كلّ ال�شعوب ،على ما تو�ضحه تكملة الآية�" :شريعته
رجاء ال�شعوب"؛ فالمطلوب من عبد اهلل �إذًا �أن يعيد ترتيب �أو�ضاع الم�سكونة وب�سط
نور لل�شعوب"
العدالة فيها بح�سب كلمة ّ
الرب" :ال�شريعة تخرج من عندي ،و�أحكامي ٌ
(�أ�ش ،)4 :51 ويو�ضح" :عدلي قريب ،وخال�صي � ٍ
آت ،وذراعاي تحكمان ال�شعوب.
ذراعي تعتمد" ()5 :51؛ فاهلل الذي يتك ّلم في 5-4 :51
ح ّتى الجزر تنتظرني ،وعلى
ّ
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نورا للأمم ،فيكون خال�صي
يوكل بهذه
المهمة �إلى عبده في �" :6 :42أنا جعلتكً ...
ّ
خال�صا
ح ّتى �أق�صى الأر�ض" .بذلك يتح ّقق عمل اهلل بوا�سطة عبده تجاه �شعبه فينعك�س
ً
مهمة العبد المزدوجة في :7-1 :42
للعالم �أجمع� .إ ّنها ّ
 خال�ص لل�شعب :تحريره و�إعادته �إلى �أر�ضه و�إعادة بنائها...نورا يعك�س قدرة اهلل ومجده �أمام
 توثيق العهد بينه وبين ّالرب ،فيكون بالتالي ً
فيمجدون اهلل.
ال�شعوبّ ،

"عهد لل�شعب" في �أ�ش 55-40

يبدو � ّأن كاتب �أ�ش � 55 :40أ�ضاف ن�صو�ص الأنا�شيد الأربعة المتع ّلقة بـ "عبد يهوه"
جماعيا ،على ما يظهر في :49
بعدا
�إلى كتابه في �صيغته
النهائية ،ف�أعطى لهذا الأخير ً
ّ
ًّ
" :3قال لي� :أنت عبدي يا �إ�سرائيل"؛ فما هو انعكا�س ذلك على معنى عبارة "عهد
لل�شعب"؟
 ذكر �إ�سرائيل في 3 :49ال�س�ؤال الذي يفر�ض نف�سه في هذا المو�ضوع هو :كيف يمكن �أن يكون "عبد يهوه"
معينة تجاه �إ�سرائيل ( آ� �9-8 ،6-5أ) هو ذاته �إ�سرائيل؟ في هذا
الذي ُتطلب منه ر�سالة ّ
أبدا لإ�سرائيل ،فالعبارة �أُ�ضيفت �إذًا في �آ  3بعد
الن�شيد الثاني (�9-1 :49أ) ال ذكر � ً
توزيع الأنا�شيد الأربعة على كامل كتاب �أ�شعيا الثاني (رج 23-21 :44؛ ،)9-8 :41
�شخ�صية "العبد" الفرد �إلى "العبد �إ�سرائيل" ،وتماهت
تحولت فيه
ف�أعطاها بذلك معنى ّ
ّ
مرارا في �أ�ش .55-40
بالتالي �صورة �إ�سرائيل مع
�شخ�صية العبد المذكورة ً
ّ
 معنى "عهد �شعب" في �إعادة القراءةالجماعية للأنا�شيد
ّ

"عهدا لل�شعب" في
ال�س�ؤال الذي ُيطرح هنا هو :كيف يمكن لإ�سرائيل �أن يكون
ً
6 :42؟
الن�ص؟ �أو � ّأن المق�صود
هل المق�صود � ّأن �إ�سرائيل هو "�شعب العهد" ،وهذا ما ال يقوله ّ
"�ساكني الأر�ض"،
خا�صة و� ّأن �آ  5ت�شير �إلى
هو �أ ّنه "عهد للكثيرين" ( ~['Þبمعنى الكثرة)ّ ،
ّ
الطبيعي فهم  6 :49بالمعنى ال�شامل عينه ،فيكون
مما يجعل من
�أي
ّ
الب�شرية جمعاءّ ،
ّ
م�سكونية يحمل بموجبها العدل للأمم (رج )4-1 :42
مهمة
�إ�سرائيل قد تل ّقى ّ
ّ
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والخال�ص لل�شعوب ()6 :49؟
الأمر لي�س بهذه ال�سهولة ،فعلى العبد تتميم ر�سالة تجاه �إ�سرائيل بالذات (،6-5 :49
دور لإ�سرائيل �سوى تل ّقي خال�ص
�9-8أ) ،فكيف يكون ذلك؟ لي�س في �أ�ش ٌ 55-40
ربما �أُعيدت قراءة ن�صو�ص الأنا�شيد بعد العودة من
اهلل .من هنا يمكننا االعتقاد ب�أ ّنه ّ
"البقية الأمينة" التي تقع على
المثالي،
المنفى ،فيكون عبد اهلل بالتالي �صورة لإ�سرائيل
ّ
ّ
المخربة
ؤولية �إعادة جمع �إ�سرائيل الم�ش ّتت ( ،)5 :49و�إعادة بناء البالد
عاتقها م�س� ّ
ّ
ؤولية ال�شهادة �أمام الأمم للخال�ص الذي ح ّققه اهلل ل�شعبه،
(�9-8 :49أ) ،من جهة ،وم�س� ّ
البقية هي جماعة الم�ساكين (1 :61ي؛ 20-14 :57؛ :63
من جهة �أخرى .هذه ّ
 )11 :64-7التي تجد نف�سها في �شخ�ص "العبد الأمين" ،مو�ضوع الأنا�شيد الأربعة
وخا�صة "العبد المت أ�لّم" في �أ�ش ( (  .53
ّ

الحالي
� -1أ�ش  7-1 :42و �أ�ش  �9-1 :49أ في �إطارهما
ّ
�أ� -أ�ش  7-1 :42في �إطار 9 :42 – 21 :41
ويمتد �إلى :42
الوثنية .يبد أ� في 21 :41
يندرج الن�شيد ال ّأول في �إطار �شجب للآلهة
ّ
ّ
النبي من
فعاليتها �أمام عمل ّ
النبي عدم قدرة هذه الآلهة وعدم ّ
الرب .يطلب ّ
ُ ،9يظهر فيه ّ
الرب ،وحججكم ،يقول ملك
هذه "الآلهة" تقديم براهينهاّ :
"قدموا دعواكم ،يقول ّ
تحداها و�أظهر �أ ّنها لم تقدر في الما�ضي �أن تعلن �أحدا ًثا
يعقوب" (�21 :41أ) .وبعد �أن ّ
تمت (�آ 22ب) ،ي�ؤكّ د ب�أ ّنها غير فاعلة في الحا�ضر كما في الم�ستقبل�" :أعلنوا لنا ما
ّ
�سي�أتي من بعد ،فنعلم �أ ّنكم �آلهة" (�آ �23أ)؛ فمعرفة الم�ستقبل تعود هلل وحده ،وهذه الآلهة
الرب �إنجازاته .هو
تبقى "كال �شيء ،و�أعمالها كالعدم"� .أمام عجزها الكامل هذا ُيظهر ّ
�شخ�صا من ال�شمال هو قور�ش (�آ  ،)25لم ت�ستطع الآلهة �إعالن
الذي �أنه�ض بالأم�س
ً
قيامه (�آ  ،)26كما لم ي�ستطع الم�ؤمنون بها (�آ  )24ذلك ( آ� .)28
"عبدا" له
هنا ي�أتي الن�شيد ال ّأول ليعلن اهلل من خالله ما �سيحدث (1 :42ي)� :سيقيم ً
( (  ُيذكر �أنّ الن�شيد الرابع املو�ضوع بني �صورتني ل�صهيون املجيدة (�أ�ش  11-1 :52و�أ�ش )54
جماعية �أكيدة.
يعطي ل�صورة العبد املت�ألمّ قيمة
ّ
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م�ستقبلي يعمل لتحقيق م�شروعه.
غير قور�ش الما�ضي ،بل �شخ�ص
ّ

ففي ق�سمي الن�شيد  4-1 :42و 7-5 :42ت�أتي الأفعال ب�صيغة الم�ستقبل ،تعلن
بقية ال�شعب الأمينة التي تتوب �إلى
الأحداث قبل وقوعها .هذا "العبد" المن�شود هو ّ
"عهدا لل�شعب
الم�سبيين (�آ  ،)7ويكون
فيحرر
يب�شر �صهيون،
الرب ،فتكون العبد الذي ّ
ً
ّ
ّ
ّ
"عهدا لل�شعب"� ،أي
البقية" ،عبد اهلل" ،هي من �سيكون
ً
ً
ونورا للأمم" ( .)6 :42هذه ّ
و�سيط العهد.

ب� -أ�ش  �9-1 :49أ في �إطار 12 :49 – 10 :48
الم�سبيين" ،من �أر�ض بابل �أخرجوا" (20 :48ب) ،ليعلنوا بالتالي
يبد�أ المقطع بدعوة
ّ
الخال�صي قد بد أ�
الرب بد أ� عمل الخال�ص و"افتدى �شعبه" .والبرهان على � ّأن عمل اهلل
� ّأن ّ
ّ
الرب �سيعيد في طريق العودة الآيات التي �أجراها في الخروج ال ّأول (.)21 :48
هو � ّأن ّ
الم�سبيون الكالم ب�شخ�ص العبد ،فيخبرون عن دعوتهم ( ،)1 :49ور�سالتهم
هنا ي�أخذ
ّ
(ّ ،)3-2 :49
يوجهه
و�شكهم والف�شل ( ،)4 :49وكالم الت�شجيع و�إعادة الثقة الذي ّ
الرب ( ،)5 :49وتجديده لدعوتهم ،وتو�سيع �آفاقهم ،بحيث ال ُت َح ّد فقط ب�إعادة
�إليهم ّ
البقية الأمينة� ،صورة �شعب اهلل
�أعمار البالد
المخربة (�6 :49أ) ،بل يكون على هذه ّ
ّ
مهمة �أن تكون "نور الأمم ح ّتى �أقا�صي الأر�ض" (6 :49ب) .ينظر ملوك
المثاليّ ،
ّ
الأمم �إلى عمل اهلل في �شعبه ،فينده�شون من انقالب �أو�ضاع �شعب العهد ،في�سجدون
الرب كرامتها هي من �سيعيد بناء
�أمام من كانوا ً
البقية التي يعيد �إليها ّ
عبيدا ( .)7 :49هذه ّ
مرعى،
�سيحرر ال�شعب (�9-8:49أ) ،واهلل ي� ّؤمن ل�شعبه في طريق العودة
البالد ،وهي من
ِّ
ً
مجد ًدا معجزاته التي �صنعها �سابقًا لآبائهم � ّأيام الخروج ال ّأول (9 :49ب .)11 -هكذا
ِّ
يتح ّقق في "( :12 :49من بعيد ي�أتون من ال�شمال والغرب )"...الوعد المع َلن في
�سيعزي �شعبه ويرحم م�ساكينه" (.)13 :49
الرب ّ
فرحا "ل ّأن ّ
 ،27 :41فيهتف الكون ً

خاتمة

ٍ
أبدي ،عهد �سالم ،ي�أخذ ذكر "عهد
المب�شرة
كما النبوءات
ّ
بعهد جديد ،عهد � ّ
النبوية التي ،في �أثناء
لل�شعب" في  6 :42و 8 :49مكا ًنا من �ضمن مجموعة الن�صو�ص
ّ
لكن فرادة العبارة" ،عهد ال�شعب"،
ال�سبي وفي بداية العودة ،تعلن العهد
الم�ستقبليّ .
ّ

55-40  عهد لل�شعب يف �أ�ش،أبدي
ّ  ال،العهد اجلديد
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محدد في
َّ �سري غير
ّ  واعتبار �أ ّنه يتح ّقق في �شخ�ص عبد،تكمن في تج�سيد هذا العهد
ال�سريّة بح�سب ظروف ال�شعب وحاجاته؛ ففي
تطور تحديد هذه
ّ .الن�صو�ص
ّ
ّ ال�شخ�صية
وو ّزعت في
ُ  وعندما �أُدخلت هذه الأنا�شيد،الأنا�شيد هو و�سيط العهد على مثال مو�سى
ً  �صار هذا العبد مم ّث،موا�ضع مختلفة من كتاب �أ�شعيا الثاني
خا�صة
ّ للبقية الأمينة الم�ؤلّفة
ّ ال
. وقد �صاروا م�س�ؤولين عن ر�سالة يح ّققونها تجاه كلّ �شعب �إ�سرائيل،من �أوائل العائدين
؛7 :42( ويحرروا من لم يزالوا �أ�سرى
،)6 :49( �صار عليهم �أن يعيدوا جمع الأ�سباط
ّ
. ويعملوا على تجديد خلق �شعب العهد،)8 :49(  ويعيدوا توزيع الأرا�ضي،)9 :49
.)60  ونقطة جذب ل�شعوب الأر�ض قاطبة (�أ�ش،"نورا للأمم
ً البقية
ّ هكذا ت�ضحي هذه
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هل من نب ّوات عن املدينة املقدّ �سة
وديار العرب يف �أ�شعيا؟

"من �أور�شليم (تخرج) كلمة ال ّر ّب" (�أ�ش )3 :2
الأب بيرت مدرو�س

تمهيد

البيبلية
دكتور في العلوم
ّ

قدم هنا ثالث مقاطع من ِ�سفر �أ�شعيا ي�ستطيع المرء �أن يقول في اثنين منها ما كتبه
�س ُت َّ
ألماني� ،أ� .أيت�سفيلدت
نبينا
عن مطلع الف�صل الثاني من ِ�سفر ّ
المقد�سي الكبير الباحث ال ّ
ّ
(ّ �" :)O. Eissfeldtإن كلمات ِمثل �أ�ش  4-2 :2تحمل في ذاتها قيمة و�ش�أنا ،مهما
( 
الن�ص و�إطاره
طبعا ،من المفيد ًّ
جدا فح�ص بيئة ّ
كان م�صدرها من زمان ومكان" ً .
ولكن �ضيق المقام
الثبوتية � ّأوالً،
�سعيا �إلى
أدبي(  – بعد التحليل
ّ
ّ
النقدي ً
ّ
التاريخي وال ّ
ّ
ال ي�سمح بذلك.

�أ�ش 5–2 :2
الجو متو ّتر والخوف ّ
جراء
يقطع ُركَ ب الب�شر ومنهم �أهل المدينة
ّ
ّ
المقد�سة من ّ
وربما
ال�سيروافرائيمية �أي بين �
الحرب
إمبراطورية �آرام (وما �أ�شبه اليوم بالأم�سّ ...
ّ
ّ
بالغد!) ومملكة ي�سرايل(  .

>~ymiªY"h; tyrIåx]a;B. Ÿhy"åh'w
حرفيا" :ويكون في �آخر ال ّأيام � ّأن "...نلحظ الواو "القالبة" (� )inversive wawأي
ًّ
ما�ض �إلى
ما�ض �إلى م�ستقبل والعك�س بالعك�س �أو من ٍ
التي تقلب زمان الفعل من وقت ٍ
بحرفية �أكثر" :وكان في �آخر ال ّأيام" �أي "�سيكون" .يرى بع�ضهم
�أمر (ح�سب ال�سياق).
ّ
O. Eissfeldt, Einleitung in das Alte Testament, dritte Auflage, 1964, p. 428.

) (1

ّ
حرفيا "املقام يف احلياة" (.)Sitz im Leben
أملانية التي تعني
( 
كل هذا الإطار معروف بالعبارة ال ّ
ًّ
 (3) Cf. H. Wildberger, Jesaja 13-27 (BKAT, X/2), Neukirchen -Vluyn, 1978, p. 88.
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حكيما" بمعنى الحا�ضر
عزيزا
العبرية مع
�شبها بين العبارات
العربية القديمة "وكان اهلل ً
ً
ّ
ً
ّ
والم�ستقبل في الم�ضارع.
ثقافي ( )cultural translationيمكن �أن يترك المرء الـ"ترجمة"
ولكن في نقل
ّ
ّ
"�سيوطد "بدل" ويكون في ال ّأيام
العربية بالفعل القادم:
الحرفية وي�ستهلّ الجملة
ّ
ّ
الثقافي في ترجمتنا لن�صو�ص
�سي َو َّطد" .ويمكن �أن ن�ستفيد من هذا النقل
المقبلة� ...أن ُ
ّ
اليونانية "�إيجينيتو" (
الإنجيل الطاهر حيث ترد العبارة
)" ،وكان �أن ."...ومن
ّ
وخ�صو�صا ل ّأن حكاياتنا ال�شعبية
المميزة
ال�ص َيغ
ً
�شعبية يطيب لنا �أن نحتفظ بهذه ّ
ّ
ناحية ّ
المحببة "كان يا ما كان في قديم الزمان"...
تبد�أ بالعبارة
ّ
 :~ymiªY"h; tyrIåx]a;B.ل ّأول وهلة ينقل المرء العبارة" :في ال ّأيام الأخيرة" .وهكذا
ولكن هذا النقل  -ح�سب خبراء ِ�سفر
،
بعينية
ّ
فعلت ّ
ال�س ّ
عقلية الفترة التي عا�ش فيها �أ�شعيا (ال ّأول) حيث ما كانت ر�ؤية وا�ضحة
�أ�شعيا  -ال يراعي ّ
تنب�ؤات  -عن الفترة الأخيرة(   .ومن جهة �أخرى نجد العبارة ذاتها ت�شير ال �إلى
 وال ّ�آخر ال ّأيام ،بل �إلى الم�ستقبل من غير تحديد ،في موا�ضع كثيرة �أخرى من العهد القديم
العبري ،مثالً :تك 1 :49؛ عد 14 :24؛ تث 30 :4؛ 29 :31؛ �إر 20 :23؛ :30
ّ
24؛ 47 :48؛ حز 16 :38؛ هو 5 :3؛ دا  .14 :10ويرى بع�ضهم مثل ْ�ش ِ
رادر
( )E. Schraderمقاب ً
دية�" ،إينا �آحرات �أومي" .في
ال للعبارة بالمعنى ذاته في الأكّ ّ
الموا�ضع المذكورة تعني "في ال ّأيام المقبلة"(  .
النبوية ،لي�س المق�صود "م�ستقبال" �أي � ّأي م�ستقبل من
�سيما في الن�صو�ص
ّ
ولكن ،ال ّ
غير معنى �أو ق�صد بل تعني العبارة م�ستقب ً
معين له لي�س
ال هو �إنجاز في التاريخ �أو �إتمام ّ
( 
الإتمام وال الإنجاز وال ال ّنهاية المطلقة وال الغاية المن�شودة  .ومع �أدمون جاكوب
الملوكية
ن�سبية ت�سبق النهاية المطلقة التي هي توطيد
ّ
نرى � ّأن العبارة ت�شير �إلى "نهايات ّ
( 

Like O. Kaiser, E. Jacob, and H. Wildberger, In der Folge der Tagen.

) (4

(Sic O. Kaiser, Edmond Jacob, Hans Wildberger).
O. Kaiser, Isaiah 1–12 (English version), p. 53.

) (6

هكذا �أوتو كايزر وادمون جاكوب وهان�س فيلدبرغر

الأب بيرت مدرو�س

613

إلهية"(  وال ب�أ�س في �أن ندرك تلك "ال ّأيام الم�ستقبلة" بمعنى �إنجازات "لها امتدادات
ال ّ
م�شيحانية"(  .
ّ
�سيما �إله
وثنيا :عند
الكنعانيين يجد المرء مفهوم الآلهة وال ّ
ّ
قد يكون منطلق الفكرة ًّ
�شامخا �أمام عوا�صف البحر المائج التي ت�ستهدفه
�صامدا
الطق�س �أو المناخ الذي يبقى
ً
ً
بال طائل(  .

الرب
 -ارتفاع جبل بيت ّ

ثانيا.
ومعنوي
طوبوغرافي � ّأو ًال
جغرافي
مادي
االرتفاع المق�صود هنا
ّ
ّ
روحاني ً
ّ
ّ
ّ
الروحاني
وهكذا يكون "جبل الهيكل" المكان ال�سامي المنيف حيث االت�صال الغام�ض
ّ
أر�ضية)( (   .بف�ضل هذا التقارب الذي هو
ال�سماوية
المعجز بين ق�صور اهلل
ّ
ّ
والدنيوية (ال ّ
ماوية"( (  .
ال�س ّ
أر�ضي لمدينة اهلل ّ
�شبه تالم�س" ،ت�صبح المدينة ك ّلها المقابل ال ّ

النبي
الخلفية
ومع كلّ هذه
الكنعانية القديمة المفرو�ضة ،في نهاية المطاف ال ّ
ّ
ّ
يهم ّ
الطوبوغرافي الذي "ال يلعب � ّأي دور"( (   ،بحيث � ّأن
المادي
�أ�شعيا وال يعنيه االرتفاع
ّ
ّ
المعنوية.
المكانية
علو المكان ال ي�ؤ ّثر على
ّ
ّ
ّ

 "وتجري �إليه �شعوب كثيرة"يم" (كثيرين) � ّإما بالمعنى ال�شامل �أي كلّ ال�شعوب  -ولعلّ
يمكن �إدراك لفظة َ
"ر ِّب ْ
ِ
التي تعني "الكلّ "
وي" (
"�ساج َيا"
آرامية
"بو ُّل ْ
(،)aygvواليونانية ُّ
ّ
الكلمة ت�شبه ال ّ
E. Jacob, Esaïe, p. 56: « L’accomplissement est l’instauration de la royauté
divine – fin absolue, précédée par des fins relatives ».
 (8) « Accomplissements avec des prolongements messianiques » (E. Jacob, op. cit.,
p. 55).
 (9) B.L. Van de Waerden, “Das grosse Jahr und die ewige Widerkehr”, Hermes 80
(1952) 129ff, especially 187ff.
) (10) Cf. M. Metzger, “Himmlische und irdische Wohnstadt Jahwehs”, UF 2 (1970
139ff.
 (11) Cf. O. Kaiser, op. cit., p. 54.
 (12) Cf. H. Wildberger, op. cit., p. 83.
) (7
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(عن مت 26 :26ي) � -أو المعنى غير
ال�شمولي( (   .هنا المعنى �أن ت�أتي كلّ ال�شعوب
ّ
�إلى �أور�شليم.
العبري هو "َ ( Wrïh]nن َه ْر) الذي يعني ل ّأول وهلة "جرى" (مي 1 :4؛ �إر 44 :51؛
الفعل
ّ
( ( 
مز 5 :46؛ 10 :65؛ �أ�ش � ،)21 :33أو "ان�ساب" مثل ال ّنهر( (   ،ولكن �إ .جاكوب
فرحا ،كما
يف�ضل �أن يربط الفعل بـ ( rwn rh'n arh'nمثل
ّ
العربية "نهار") بمعنى الإ�شعاع ً
ّ
في �أ�ش 5 :60؛ �إر 12 :31؛ مز .6 :34
العبرانيين ؟ قد نجد الجواب في � ّأن
المقد�سة عند
ماذا يجيء بالأمم �إلى المدينة
ّ
ّ
وربما ب�سبب �إدراكهم لعالّت معبوداتهم ونقائ�ضها ومنكراتها
الوثنيين – على عالّتهم ّ
ّ
حيث
الطبيعة
طريق
عن
اهلل
"لغة
يفهمون
كانوا
–
يبين تعالى �ألوهته"( (  في هذه الحالة،
ّ
ِ
القدو�س
معين وذوق �سليم ر�أوا المنطق والحكمة في فكرة الإله الواحد ّ
بح ّ
ديني ّ
�س ّ
(�أ�ش )6 خالق الكون �أو الأكوان .فما باتوا "حمقى من طبعهم" (حك 1 :13ي)
العديد منهم ِ�سفر الحكمة وكما �سي�صفهم الحقًا بالغباوة ر�سول الأمم الإناء
كما ف�ضح
َ
يهودي
الوثنيين �إلى معبد
توجه
ّ
المختار بول�س (رو 18 :1ي) .وتف�سير �آخر لظاهرة ّ
ّ
بالتوجه �إلى معبود ما بح ًثا عن تعليمات في كلّ ال�ش�ؤون
هو ا ّتباعهم لعادة قديمة تق�ضي
ّ
الم�صيرية في الحياة( (  .
ّ
الوثنيين �إلى المدينة
نلخ�ص الدواعي ل�صعود
ومع �إ .جاكوب( (   ،ن�ستعر�ض �أو ّ
ّ
دوما
ّ
المقد�سةّ � :أما للهجوم (�أ�ش 10 -8 :8؛ � )14-12 :17أي العدوان (فاليهود ً
مهاجمون وال حيلة لهم �سوى "الدفاع" عن �أنف�سهم� ،أو ِح ّج الدخالء �أي
مظلومون
َ
Cf. J. Jeremias, TDNT 6, 536ff, especially 537.
“Affluer” in French, “to stream” in English, and “stroemen” in German.
Op. cit., p. 56.
Cf. O. Kaiser, op. cit., p. 54.
Cf. H. W. Parke, The Oracles of Zeus, Dodona, Anitron, Olympia, Oxford 1967,
;253ff; also G. Roux, Delphi: Orakel und Kultstaetten, Muenchen 1971, 71ff
also O. Kaiser, “Das Orakel als Mittel der Rechtsfindung im alten AEgypten”,
ZRGG 10 (1958) 193ff.
 (18) O. Kaiser, op. cit., p. 56.
) (13
) (14
) (15
) (16
) (17
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الوثنيين �إلى "�إله �إ�سرائيل" ،مثال :مز 10 :47؛ �أ�ش 62-60؛ :66
المهتدين من
ّ
.19 -18
الوثنيين القادمين كانوا يبحثون عن تعليم
في هذا المقطع � -أ�ش  - 2من الأكيد � ّأن
ّ
أ�صلي للفظة "توراة" ( - )hr"êAtوفعال مع ّلم هو "موريه" (- )hrwm
(وهذا هو المعنى ال ّ
إن�سانية – �أي وقف الت�س ّلح وتوطيد ال�سالم.
لأهداف
�سيا�سية – ونزيد هنا � ّ
ّ

( ( 
و�ش َلي ِْم" (� ،) ~il'(v'Wry hr"êAtأي
يرى جاكوب
ور ْه" و"ي ُِر َ
تالعبا بالألفظ بين " ُت َ
ً
"تعليم" و"تعليم �أو ر�ؤية �سالم" .وي�ستبعد �أن ت�شير لفظتا ُ
و"�س ُبل" (xr;ao %r,D),
"ط ُرق" ُ
الحكمي الذي نجده في �سفر الأمثال ،على �سبيل المثال .ولكن
�إلى المفهوم �أو اال ّتجاه
ّ
الوثنيين يطلبون حكمة في الحياة وحنكة وحذقًا ت�ضع
النظرية غير مقنعة بما � ّأن
هذه
ّ
ّ
حدا.
للحروب ّ

الم�شرع في "ال ّتوراة" يحكم ب�أحكامها :فهو تعالى "يحكم" و"يثبت"
والإله الواحد
ّ
"يفحم" (الفعالن  .)jp;v' x:ykiÞAhوال غرابة ،ففي �أور�شليم " ُن ِ�صبت عرو�ش �أو كرا�سي
�أو ُ
للفل�ستيين (:14
الح َكم والقا�ضي عند �أ�شعيا:
الق�ضاء" (مز  ،)2 :122واهلل يهوه هو َ
ّ
الر�شيدة وتجعلهم
والم�صريين الذين
وبيين ()1 :18
ّ
ّ
 )28وال ّن ّ
�ست�ضيعهم �سيا�ستهم غير ّ
ترتعد فرائ�صهم �أمام يهوذا (ف .)19
(الداوودي) الآتي
الم�شيحاني
إلهي ب�صفته نذير للملك
ّ
النبي هذا ُ
ّ
الحكم ال ّ
هنا ،يعلن ّ
( ( 
وال�صديق العادل الكامل (�أ�ش ،)11
والد ّيان
ّ
الذي �سيكون – وهو – ملك القا�ضي ّ
فال حرب في عهده وال �سالح من بعد.
ً
العبري الحديث ت�ألّق ب�أعلى
مالحظا � ّأن الكيان
لي�س من الخبث �أن يع ّلق المرء هنا
ّ
الم�ستمر
ن�سبة حروب في غ�ضون وجوده الم�ستقلّ منذ نحو �س ّتين �سنة .و�أ ّنه مع تل ّفظه
ّ
القدر �أن تع ّلم "الأمم
دولية ...ومن
بكلمة َ
�سخرية َ
ّ
"�ش ُل ْم" ،غير �أ ّنه ال يحترم � ّأي مواثيق ّ
والنبي الباكي �إرميا �أ�صول العدل و�أ�س�س ال�سالم ،وال عجب فقد
الم ّتحدة" قوم �أ�شعيا
ّ
الم�سيحية
ال�شعوب غير
�أب�صرت "جميع �أقا�صي الأر�ض خال�ص �إلهنا"
المتج�سد ،وح ّتى ّ
ّ
ّ
 (19) Op. cit., p. 57.
 (20) Op. cit., Ibid.
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وهدى الإنجيل ّ
الطاهر!
إلهي ُ
ت�أ ّثرت في �إعالنها لحقوق الإن�سان بتعاليم المع ّلم ال ّ

( ( 

يم – )~yMiä[; ،بين ال ّلفظ َتين توازٍ مترادف
"الأمم" (جوييم  ،)~yIëAGو"ال�شعوب" َ
(ع ِّم ْ
 Synonymic parallelismفي �أ�ش 4 :2؛ 6 :10؛ 2 :18؛ � ،28 :30ستقول:

الرب (يهوه)" ! (�آ �3أ)
" -هيّا ن�صعد جبل ّ

بالعبرانيين الباحثين عن التعليم
أمميون – ولو بغير علم منهم –
ّ
هنا يقتدي ال ّ
( ( 
( ( 
(مز 11 :27؛  )11 :86ومز  . 4 :122وكان قوم – بما فيهم الملوك –
الوثني �أمثلة على
يحجون �إلى الهيكل ال�ست�شارة اهلل (� 1صم  .)9 :9ويعرف التاريخ
ّ
ّ
إغريقي،
توجهوا بقانونهم ذي االثنتي ع�شرة لوحة �إلى معبد "ديلفي" ال
ذلك :فالرومان ّ
ّ
( ( 
حق
اليوناني الكبير
دولي في زمن الحروب ويروي الم� ّؤرخ
في �سعيهم �إلى �صياغة ّ
ّ
ّ
نبية
هيرودوت�س (المج ّلد ال ّأول� ،ص  )59-53ا�ستمطار "كريزيو�س"
ً
وحيا من ّ
.  ( (Pythie
( ( 
�صيون وجبل موريا �إذ يكتب � ّأن "الهيكل قام
يبدو � ّأن فيلدبرغر يخلط بين جبل ّ
الم�سيحيين ،ولو � ّأن العهد الجديد ال
�صيون" .ولكن ن�ستطيع �أن نقول نحن
ّ
على جبل ّ
المقد�سة التي منها خرجت
�صيون" الع ّل ّية
ّ
ي�ست�شهد بهذا المقطع� ،أن نرى في "جبل ّ
محبة ال�شريعة) والتي فيها حلّ روح اهلل على العذراء والن�سوة
�شريعة
المحبة (�أف�ضل من ّ
ّ
والر�سل الأطهار والتالميذ الأبرار (مت 26 :26ي؛ �أع 1 :2ي) .ومعلوم � ّأن �شريعة اهلل

( (  كان يحلو لقد�س الأب الراحل لوي�س خليفة م� ّؤ�س�س جم ّلة بيبليا �أن يقول�" :أتى ال�رشق بالأديان
ي�ضحون بالإن�سان على مذبح الإديان ويف الغرب
والغرب بحقوق الإن�سان ،ففي ال�رشق
ّ
ّ
ي�ضحون بالأديان على مذبح حقوق الإن�سان" .ويف الواقع ال ي�أتي احرتام حقوق الإن�سان �إال من
ّ
أخوة �إال
�
م�ساواة-
–
ة
ي
"حر
ة
الفرن�سي
الثورة
�شعار
وما
والكني�سة،
اجلديد"
و"العهد
امل�سيح
د
ال�سي
ّّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الدولة فهو موجود
ى
ت
وح
�س،
املقد
إجنيل
ل
وا
امل�سيح
م
ل
املع
عن
ّ�صادر
العلمانية �أي ف�صل الدين عن ّ
ّ
ّ
ّ
الرب ي�سوع�" :أ ّدوا ما لقي�رصلقي�رص وما هلل هلل".
يف مبد�أ ّ
 (22) Cf. O. Kaiser, op. cit., p. 54.

( (  يف �أيّامنا ي�ستخدم اليهود فعل "عااله" [ hlلو�صف هجرتهم �إىل فل�سطني ،ومغادرتهم لها �أو
هجرتهم منها "نزوال" .hdyry

 (24) Cf. H. Wildberger, op. cit., p. 84.
 (25) Quoted by Wildberger, ibid.
 (26) Op. cit., p. 82.
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فالم�سيحية هي ال�شريعة الوحيدة التي �صدرت
على يد مو�سى �أتت في �شبه جزيرة �سيناء.
ّ
المقد�سة عا�صمة �إيماننا وعرو�س عروبتنا.
من المدينة
ّ
أور�ش ِليم" .المق�صود
" :aceäTe ‘!AYCimi yKiÛل ّأن من ِ�ص ُّيون تخرج ّ
ال�شريعة ،وكلمة اهلل من � َ
(خ�صو�صا الو�صايا)،
– ح�سب كايزر( (  – �شريعة اهلل المكتوبة (كما في خر 1 :20
ً
ثيوقراطية �أور�شاليم"،
(الوثنية) "تدخل في
3 :24؛ 1 :34ي ،بحيث � ّأن كلّ ال�شعوب
ّ
ّ
الرب.
ونزع ال�سالح �سيكون خير دليل على قبول الأمم ل�سلطة اهلل ّ

المقد�سة مركز الأر�ض (عن حز  ،12 :38ق�ض � ،37 :9أي .)19 :8
المدينة
ّ
نعم – �ستبقى خالفات بين الأمم ولك ّنهم �سيح ّلونها بالتفاهم ال بال ّنزاع الم�س ّلح �أي ال
( ( 
للعنف!
 "�سي�ضربون �سيوفهم ِ�سككا ورماحهم مناجل" (4ب) ،عدا �أن يكونوا قد احتكموا( ( 
تحول الأمم �أ�سلحتها الف ّتاكة القاتلة �إلى
واقعية
عملية
ّ
ّ
لق�ضاء اهلل في نزاعات وخالفات ّ
والمتلخ�ص
الزراعي الذي يرجوه كلّ مزارع �أو فالّح
�أدوات �سالم في الرخاء واالزدهار
ّ
ّ
بقعود كلّ منهم تحت جفنته (�أي كرمته) وتينته (مي .)4 :4

( ( 
الم ِ�ش َيح �ستتخ ّلى عن العداوة والبغ�ضاء
يكتب فيترينجا " :الأمم التي �ستقبل تعليم َ
ّ
أخوة .فالإيمان بالإله الواحد واالطمئنان �إليه
ال�سابقة
وتوطد بينها ال�سالم وال�صداقة وال ّ
( ( 
ال�سالح الذي كانت ال�شعوب ت�ستند �إليه وتركن" .
تعالى يجلب نزع ّ

إمكانية تحقيق
هذا هو "ملكوت اهلل"( (  ! يظهر � ّأن الباحث �أو .كايزر ا�ست�سلم لعدم �
ّ
العبري �أو بعده ،فاكتفى ب� ّأن ال حاجة الرتفاع
والميخاوية في ال�شعب
أ�شعية
ّ
ّ
ّ
النبوة ال ّ
(خ�صو�صا بعد دماره ح ّتى اليوم) بل َح�سبنا � ّأن اهلل ال يريد
المقد�سة وال هيكلها
المدينة
ّ
ً
( ( 
هيك ً
والحق" (رج يو :4
محد ًدا للعبادة بل في كلّ مكان "بالروح
منظورا �أو
ال
ّ
ّ
ً
19ي؛ عب .)14 :13
Op. cit., p. 55.
Cf. H. Wildberger, op. cit., p. 89.
Cf. H. Wildberger, op. cit., p. 85.
Quoted by Ed. Jacob, op. cit., p. 58.
Ed. Jacob, op. cit., ibid.
Cf. H. Wildberger, op. cit., p. 90.
Op. cit., p. 56.

) (27
) (28
) (29
) (30
) (31
) (32
) (33
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الرب!"
هلموا ن�سير في نور ّ
 � 5أ " :يا بيت يعقوبّ ،مرة في
النبي بني �إ�سرائيل بلقب نادر
ًّ
ن�سبيا "بيت يعقوب" (ّ 21
فج�أة يخاطب ّ
�سيا�سية
ودينية �أكثر منها
اجتماعية
العبري ،منها  9في �أ�شعيا) .ال ّت�سمية
العهد القديم
ّ
ّ
ّ
ّ
أ�شورية( (   ،وك�أ ّنه ن�سي
بخالف ا�سم "�إ�سرائيل" الذي يجده المرء في
الحوليات ال ّ
ّ
الرب نف�سه هو نور ،بل النور،
"الأمم وال�شعوب" .ولكن يبدو � ّأن هذه �إ�ضافة
طق�سيةّ .
ّ
( ( 
الرب هو "النور الذي يظهر
وي�ضيء بنور وجهه �أي نعمته (رج مز  .)16 :89اهلل ّ
ال�سلم (مز 1 :97؛ مز 1 :27؛ :56
للم�ستقيم" بما فيها ال�شعوب
الوثنية الجانحة �إلى ّ
ّ
14؛ مي .)7:8
أي�ضا "نور الدنيا"
الرب ي�سوع هو "نور العالم" وطلب م ّنا �أن نكون نحن � ً
ّ
ّ
المتعظم الذي (نرجو) �أن ت�شتهي
(رج مت  )13 :5وهو في نف�س الوقت "ملك ال�سالم
( ( 
رمز �إليه ملكي�صادق – ملك
أزلي الخالد الذي َ
الأر�ض ك ّلها ر�ؤية وجهه" – الملك ال ّ
يم"!
العدالة والب ِّر الذي كان � ً
أي�ضا "ملك َ�ش ِل ْ

� -أ�ش 13 :21ي

ال ِ
"م َّ�سا" من ِفعل " َن َّ�سا" ( )aF'ÞnIتعني �أ�ص ً
"ح ْمل ،عبء"،
; :br"_[.B; aF'Þmاللفظة العبريّة َ
نبويا (في �أ�شعيا مثالً) عن قوم �أو مو�ضع( (  .
كالما �أو
ً
خطابا ًّ
وباال�شتقاق ُت�صبح قو ًال �أو ً
يلحظ فيلدبرغر( (  � ّأن كلمة "ما�سا" متبوعة بالحرف "باء" ما عنت ق َّط "عن" �أي "في
( ( 
"�ضد)( (  .
العام ّية
ّ
�ش�أن"  .وممكن �أن تعني "على" بمعنى العداوة (في ّ
ع�شية عيد امليالد املجيد:
( (  من �صالة الغروب ّ

 (34) Cf. Ed. Jacob, op. cit., p. 58.
 (35) Cf. O. Kaiser, op. cit., p. 56.

“Rex pacificus magnificatus est, cujus vultum desiderat universa terra”.
 (37) Cf. H. Wildberger, op. cit., II, p. 763: “Auspruch”.
 (38) De, De sanctitate, “De consideration”, “de peccato”.

العربية ،حيث تعني عبارة "يف ا ِلفقه" �أي يف مو�ضوع الفقه ،ولع ّلل
( (  يف املو�ضع نف�س ،بخالف
ّ
الالتينية.
العربي يقابل
ال ّتعبري
ّ
ّ
( (  كما يف زك .1 :9
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العربية – مثال فاندايك – يقر�أ المرء" :وحي في بالد العرب".
في بع�ض الترجمات
ّ
يتنب أ� عن وحي م�ستقبل في بالد العرب ،فما من �شيء
لو فر�ض القارىء جد ًال � ّأن �أ�شعيا ّ
الن�ص "يوحي" بذلك .ال ُيعطي �أ�شعيا � ّأي تف�صيل عن ذلك "الوحي" المتم ّنى وال ِذكر
في ّ
لنبي ينزل عليه ذلك الوحي وال تلميح �إليه ال من قريب وال من بعيد .فالوحي
وال تلميح ّ
موجه �إلى �أ�شعيا – كما هي الحال في كلّ الأماكن الأخرى من ِ
ال�سفر (الف�صل العا�شر
ّ
( ( 
الوثنيين .
وتابع)  -حيث بد�أت "الأعباء " �أو "الأقوال" عن
ّ
ال�سرايا"� :أقوال
وكما يقول المثل ّ
الدارج "حكي القرايا ما بيجي�ش على حكي ّ
ال ّأميين ال توافق �أقوال العلماء .فال ّأم ّيون – ومنهم قوم "ال يعرفون الكتاب �إ ّال �أماني"
بق�شة  -ينطلقون من كلمة �أو حرف من غير تدقيق ،من جهة،
– مثل الغارق الذي يتع ّلق ّ
أ�صلية وتاريخ العالم القديم
ومن غير النظر في ال�سياق ،ناهيكم عن جهلهم للأل�سنة ال ّ
عيبا على الإن�سان �أن يجهل بل �أن يبقى في جهله وقد توانى عن
وجغرافيته .ولي�س ً
ّ
البحث.

رب" ( )br"_[.B; aF'Þmغائبتان عن مخطوطات كثيرة من
"م َّ�سا بَ َع ْ
علميًّا ونقديًّا :اللفظتان َ
)� ،أي "في
ال�سبعينيية بـ "� ْإ�س ِّب َرا" (
ال�سبعينية .وفي مخطوطات �أخرى تنقلهما
ّ
ّ
ِ
"ع َر ْب" � -أو "في الم�ساء" .ويقر أ� عدد من العلماء �أحرف [br
الغروب " -عرِ ْب" ال َ
( ( 
"ع َر َب ْه" ([� ،)hbrأي "ح�صراء ،بيداء"  ،كما ُيع َتقَد � ّأن
ك�صيغة
ختامية مخت�صرة لكلمة َ
ّ
كثيرا ،ل ّأن لفظة "عرب" لو �أتت من
الو�ضع م�شابه في �إر  .24 :25وال نكون قد �أبعدنا ً
العبرية تعني ّ
ال�صحراء" كقولك � ّأن "البدو" �أهل البادية والبداوة.
"�سكان العاراباه �أي ّ
ّ
من ناحية المعنى – بعد �أن �أثير مو�ضوع المبنى – يجد المرء في هذا المو�ضع
الملمح �إليهم والمذكورين باال�سم (مثل
الوثنيين
غريبا فيه نوع من التعاطف مع
ً
ّ
و�ضعا ً
ّ
( ( 
الديدانيين)  ،بخالف الـ"�أعباء" �أو "الأقوال" �أو "الوحي" عن كلّ
الوثنيين الآخرين
ّ
ّ
ن�ص
أ�صر قوم �أن يروا في ّ
(م�ؤاب ،بابل ،ا�شور ،م�صر )...حيث ينذرون بالويالت .ولو � ّ
عربيا ب�سبب ِذكر لفظة "ع ر ب" ،فيجب �أن يفر�ض المرء �أو �أن يقبل
�أ�شعيا هذا
ً
"وحيا" ًّ
 (41) Oracles sur ou contre les nations.
 (42) Sic O. Kaiser, op. cit., p. 133; H. Wildberger, p. 763.
 (43) Cf. Wildberger, op. cit., p. 799.
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وحيا لكلّ �شعب �أو مكان �أو قبيلة مذكورين في �أ�ش 10ي – �أو ح ّتى
على هذا
ّ
المعدل ً
والم�سيحية� ،أهل الكتاب ،في حين
اليهودية
في كلّ ع�شيرة �أو قبيلة .وهذا مرفو�ض في
ّ
ّ
نبيا" �أو �أنبياء.
يقبل الإ�سالم � ّأن اهلل "جعل لكلّ � ّأمة ًّ

ينطلق فيلدبرغر و�سواه من غياب عبارة "ما�سا بعاراب " ومن وجود حرف "الباء"
ال�سبعينية.
عدة مخطوطات من
عدتها ّ
لي�ؤكّ دوا �أ ّنها زائدة – كما ّ
ّ

يدعو الكاتب الملهم قوافل
الـ"ديدانيين" (ترد فقط هنا( (  في حين � ّأن ال�صيغة
ّ
االعتيادية هي "ديدان" ال�سم القبيلة) �أن يبيتوا في الـ" ."r[yولكن المعنى الم�ألوف
ّ
ال�صحراوية بل يجب – على ما
"غابة" غير وارد ب�سبب طبيعة ت�ضاري�س بالد العرب
ّ
بالعربية "وعر" لغر�ض الهرب (كما في �إر )8-6 :48
العبرية "ياعار"
يبدو – ربط اللفظة
ّ
ّ
محدد( (   .القوافل �آتية من الخليج
العربي( (  وم ّتجهة �شما ًال( (   .يمكن
عدو غير ّ
�أمام ّ
ّ
أمبراطورية
والعبرانيين – في رزوحهم تحت نير ال
�أن يدرك المرء �سوء �أحوال العرب –
ّ
ّ
أ�شورية الجديدة
أي�ضا بهذا اال�سم
والبابلية الجديدة( (  � .أر�ض "ديدان" – التي ُعرفت � ً
ال ّ
ّ
ميريية
�سمى في � ّأيامنا ُ
في القرون الو�سطى – ُت ّ
"العلى ،العالء" .وتقع ح�سب كتابات ِح ّ
�شمال الحجاز "على طريق البخور" بين المدينة (يثرب) و" ِتمنا" .وح�سب العهد
القديم ،كان "الديدانيون" ّ
رحالة (حز 20 :17؛ 13 :38؛
�سكان مدينة " ِتمنا" ّ
وتجارا ّ
ّ
هوائي �شمال
كيلومتر
130
بعد
على
وتقع
ة.
الحالي
"تيماء"
فهي
"تيما"
�أي ّ � .)19 :6أما
ّ
ّ
التجار (حز 20 :27؛ :38
غرب ديدان .وما كان
ً
م�ستغربا هجوم العدى على قوافل ّ
فهم � ّأن العدوان ال على �أر�ض قبيلة ديدان بل على قوافلها
� ،13أي  .)19 :6وهكذا ُي َ
التجارية المتن ّقلة.
ّ
الديدانيين؟ ي�ستعر�ض فيلدبرغر بع�ض الآراء ،مثالً ،مارتي
عدو يالحق قوافل
� ّأي ّ
ّ
الفار�سية بعد �سقوط بابل،
( )Martiيرى � ّأن لمهاجم المالحق المطارد هو الفيالق
ّ
Id., op. cit., p. 797.
Id. Ibid.; or: soil covered with macchia; O. Kaiser, op. cit., “off the track”.
Cf. O. Kaiser, p. 174.
Id., op. cit., p. 134.
Cf. Wildberger, op. cit., p. 799.

) (44
) (45
) (46
) (47
) (48
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أخيمندايين( (   .ويعتقد جالينج
بما � ّأن ديدان كانت واحة مزدهرة – وذلك في عهد ال
ّ
(ّ � )Gallingأن الزمن الم�شار �إليه هو الحقبة التالية ل�سنة  545ق .م ،.حيث هاجم
العربية
الطماع من القبائل
ويظن �آخرون � ّأن
نابونيد�س قوافل تيماء( (  .
ّ
ّ
العدو المطارد ّ
ّ
حزقيا قبل غزو �سنحاريب،
بملك
نف�سها – "منها وفيها" .ويربط �آخرون التلمحيات ُ
ّ
اليهودية �أو في طريق العودة من م�صر �أو
بحيث � ّأن الهجوم كان يقع على الطريق �إلى
ّ
عربية...
عندما �أر�سل
ّ
نبوخدن�صر نبوزردان لقمع ثورة قبائل ّ

قيدار :نهاية المجد!

عربية مذكورة في تك 13 :25ي ،مع "دوما" و"تيماء" ،كجزء من
قيدار قبيلة
ّ
ن�سل �إ�سماعيل (� 1أخ  .)20 :1ويبدو � ّأن � ّأول ِذكر لقيدار ورد في �إر ّ � .10 :2أما في
الرب يهوه .و�أ�ش  7 :60يذكر تقدمات قيدار على
�أ�ش 11 :42 ف� ّإن قيدار ت�شهد مجد ّ
�سيقدمون الذّ هب والبخور.
�صيون .وبعد ذلك يرد � ّأن قوم �سب�أ
ّ
جبل ّ

ميرية وي�شار �إلى � ّأن القببيلة المذكورة
ويجد المرء ا�سم "ق د ر" في منقو�شات ِح ّ
إمبراطورية �آ�شور بالقالقل.
�أ�ضنت �
وتو�صلت قيدر �إلى بناء دولة في زمن الفر�س( (  ،
ّ
ّ
آرامية من القرن الخام�س قبل الميالد  -على ُبعد  11كيلومترا من
ّ
وتلمح منقو�شات � ّ
إ�سماعيلية – �إلى ملك من قيدر حاملة على االعتقاد بامتداد ُملك قيدار ح ّتى دلتا
ال
ّ
( ( 
الطبيعي" )11 ،5 ،فهو يعرف
وماني �إبلينيو�س الكبير ("التاريخ
الر
النيل ّ � .أما الم� ّؤرخ ّ
ّ
ّ
قيدار جارة للأنباط.
مرج ًحا
من جلب على قيدار الهزيمة؟ يظهر � ّأن الأمر ال يعني كاتبنا الملهم .ولي�س ّ
الهوائية بين المقاطعتين ال تقلّ عن
�أن تكون �أتت نهاية قيدار على يد اليهود فالم�سافة
ّ
 650كيلومترا.
موجهة
بعد �سنة – �أو ثالث �سنوات – فترة "�أجير" ينق�ضي مجد قيدار .ولعلّ الر�سالة ّ
Ibid., p. 801.
Ibid.
Cf. O. Kaiser, op. cit., p. 135.
Cf. Wildberger, op. cit., p. 801.

) (49
) (50
) (51
) (52
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املقد�سة وديار العرب يف �أ�شعيا؟
نبوات عن املدينة ّ
هل من ّ

ع�سكرية �أو
�سيا�سية �أو
قوة
�إلى ال�شعب
ّ
ّ
العبري ليجعل على اهلل ا ّتكاله وال يركن �إلى � ّأية ّ
ّ
( ( 
رب المجد (�أ�ش .)6
اقت�صادية مثل قيدار  .فاهلل وحده هو ّ
ّ

يكتب كايزر( (  عن كاهنة من ع�شيرة قيدار دفعت الجزية عن قبيلتها لتغالت فاال�سر
أي�ضا على الجزية له في نهاية الحرب مع �آ�شور
�سنة  738ق .م .وقد �أجبرت تيماء � ً
العربية
و�إفرائيم( (  ّ � .أما �سرجون الثاني فقد قام �سنة  715ق .م .بحملة على القبائل
ّ
بين خليج العرب وتيماء� .سنة  703ق .م ا�شترك العرب في ثورة على �آ�شور �أثارها
أي�ضا� .سنة  681ق .م قمع
مروداخ بالدان ولكن �سنحاريب هزمهم وهزم
العبرانيين � ً
ّ
�سنحاريب ثورة قيدار .والحقًا عندما اندلعت ثورة على �أ�شوربانيبال هاجمت قيدار
جيو�شه بين حماة و�آدوم ولكنها ُهزمت .وبعد موت �أ�شوربانيبال نعمت قيدار با�ستقالل
عربية منها قيدار (�إر .)28 :49
ق�صير الأمد� .سنة  589ق .م .هاجم
ّ
نبوخدن�صر قبائل ّ
مقره �إلى تيماء
و�أ�صبحت خا�ضعة له �سنة  580ق .م .ونقل �آخر �أباطرة بابل الجديدة ّ
لمدة ع�شر �سنين.
ّ
محددين قادمين من ال�شمال( (  .
الخال�صة ،تهديد �
إ�سكاتولوجي من �أعداء غير ّ
ّ

� -أ�ش " 7بيتي بيت �صالة لجميع الأمم"

الرب" بحيث � ّأن ال تحقيق ل ّأي
النبوة ت�شبه �أ�ش �" 2إ ّن جميع الأمم ت�صعد �إلى جبل ّ
هذه ّ
والم�سيحية.
اليهودية بل في الم�سيح والع ّل ّية
الن�صين في
من هذين ّ
ّ
ّ

 (53) Ibid.
 (54) Op. cit., p. 134.
 (55) Cf. A. Groehmann, Kulturgeschichte des Alten Orients, Arabien, HAW III, 1,
pp. 42 ff.
 (56) Cf. O. Kaiser, op. cit., p. 135.

623

الأب بيرت مدرو�س

المراجع
Eissfeldt O., Einleitung in das Alte Testament, dritte Auflage, 1964,

p. 428.

Groehmann A., Kulturgeschichte des Alten Orients, Arabien, HAW
III, 1, pp. 42 ff.
Jacob Edmond, Esaïe 1-12, Commentaire de l'Ancien Testament,
Villa, éd. Labor et Fides, Genève, 1987.
Jeremias J., TDNT 6, 536 ff, especially 537.
Kaiser O., “Das Orakel als Mittel der Rechtsfindung im alten
AEgypten”, ZRGG 10 (1958) 193ff.
___, Isaiah 1–12 (English version). A commentary / Otto Kaiser;
[translated from the German by R. A. Wilson], London : S.C.M.
Press, 1972.
Kaiser O., E. Jacob, and H. WILDBERGER, In der Folge der Tagen...
Metzger M., Himmlische und irdische Wohnstadt Jahwehs, UF 2,
1970, 139 ff.
Parke H. W., The Oracles of Zeus, Dodona, Anitron, Olympia, Oxford
1967, 253 ff.
Roux G., Delphi: Orakel und Kultstaetten, Muenchen 1971.
Waerden B.L. Van de, “Das grosse Jahr und die ewige Widerkehr”,
Hermes 80 (1952) 129ff, especially 187ff.
Wildberger H., Jesaja 13-27 (BKAT, X/2), Neukirchen -Vluyn, 1978.

625

ليتورجي
�أ�شعيا كتاب
ّ

الأخت لمُى جحوال

البيبلية
دكتوره في العلوم
ّ

الليتورجية في �أ�شعيا ،فهذا
من غير الممكن تغطية جميع العنا�صر والإ�شارات
ّ
أقدمه اليوم هو بع�ض العنا�صر والإ�شارات
المو�ضوع يحتاج �إلى نهار كامل .ما �أحاول �أن � ّ
الليتورجية في �أ�شعيا.
ّ
تق�سم هذه المداخلة �إلى جزءين:

الليتورجية والعبادة الح ّقة المقبولة من اهلل.
 ال ّأول �سيكون عن العنا�صرّ

ليتورجيتنا اليوم.
أ�شعيائية في
 � ّأما الجزء الثاني ف�سيتناول مو�ضوع ا�ستعمال ن�صو�ص �ّ
ّ

فالليتورجيا هي محادثة وجواب بين اهلل
لكن قبل ذلك يجب تحديد ما تعنيه الكلمة؛
ّ
والإن�سان� ،أو بين الكاهن واهلل.
الليتورجية الم�ستعملة في �أ�شعيا ت�شير �إلى � ّأن الن�صو�ص كان لها
العنا�صر واللغة
ّ
معينة؛ فمثالً ،من
طق�سية� ،أي من الممكن �أ ّنها �أُن ِت َجت في منا�سبات
خلفية
ليتورجية ّ
ّ
ّ
ّ
ِ
ديني كبير .وكذلك
احتفال
في
أو
�
الهيكل
في
ور
يب
ك
يوم
في
قيل
1
أ�ش
�
أن
�
الممكن
ّ
ُّ
ّ
�أ�ش ،14 :58 -14 :57 الذي يتناول مو�ضوع ال�صوم ،ويجيب على �س�ؤال ال�شعب،
قر�أ كلّ �سنة في يوم ِك ُّيبور في المجامع
"لماذا �صومنا و�صالتنا غير م�ستجابة؟" ،ما زال ُي َ
ّ
المظال
ليتورجية ت�ستعمل في عيد
اليهوديةّ � .أما �أ�ش  5و 27فتحوي على عنا�صر
ّ
ّ
أي�ضا �إ�شارات �إلى الأعياد والمنا�سبات
(الح�صاد� ،سحب الماء ،الكرمة .)...هناك � ً
يحج فيها ال�شعب �إلى �أور�شليم" ،مدينة �أعيادنا" ( 20 :38 ،33حيث يحتفل
التي ّ
الرب) ،كر�أ�س ال�شهور وال�سبوت والأعياد .كلّ هذه ّ
يدل على � ّأن �أ�شعيا ن�ش�أ
بملكوت ّ
أي�ضا ا�س ُت ِ
مما ّ
يدل
خلفية
من
طق�سية و� ً
عمل بكثرة (وجد في قمران  18ن�سخة من �أ�شعيا ّ
ّ
ّ
على �أ ّنه كان م�ستعم ً
ال بكثرة).
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�أ�شعيا كتاب
ّ
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(  في كتابه ال�صادر �سنة  2007بعنوان
الن�ص،
في ما
يخ�ص �إطار ّ
ّ
طق�سي ،معلن
 Isaiah As Liturgyيقترح � ّأن كتاب �أ�شعيا ككلّ علينا فهمه كـ"عمل
ّ
أخيرا �إلى
التطور
ومتكيف من �سنة �إلى �أخرى" .وحدث هذا
ومتلى،
ًّ
ّ
ّ
�شفويا �إلى �أن ُن ِق َل � ً
ّ
الكتابة .بالن�سبة �إلى
المظال ،فيق�سم كتاب
الطق�سي هو عيد
خلفية هذا العمل
ّ
ّ
�أ�شعيا �إلى ثمانية �أجزاء على عدد � ّأيام عيد المظال الثمانية(   .هناك من يقترح وجود
خلفية عيد الف�صح في كتاب �أ�شعيا .لكن ماذا يعني �أ�شعيا بالعبادة؟
ّ

	.1العبادة الحقّة والأخالقيّة
	-الذبائح و التقادم

النبي عن رف�ض اهلل لعبادة ال�شعب
بعد
ّ
المقدمة في الف�صل ال ّأول من �أ�شعيا ،يتك ّلم ّ
النبي ال�شعب الم�ص ّلي في الهيكل ،الآتي ليكمل
الكاذبة ( .)17-10 :1يواجه
ُّ
لكن اهلل
وخا�صة � ّأيام
الذبائح وال�صلوات المطلوبة منه
ّ
الحج (� ّأيام الأعياد الكبرى)ّ .
ّ
الطق�سية المفرطة ،ويرف�ض جميع الذبائح التي كان ال�شعب
�ضد ممار�سات �أور�شليم
ّ
ّ
مخ�ص�صة لعبادة
يقدمها ح ّتى في الأعياد وال�سبوت ور�أ�س ال�شهور وغيرها التي كانت
ّ
ّ
�شكلية كب�سط اليدين في ال�صالة ،في حين � ّأن �أيديهم
اهلل ( ،)17-11 :1ومن عبادات
ّ
هي ّ
ملطخة بدماء القريبن ويعتبرها جميعها فظاعة .يرف�ضها لأ ّنها ال تكمل �إرادة اهلل وال
عما ينتظره اهلل من ال�شعب.
عبادته
تعبر ّ
الحقيقية ،وال ّ
ّ

العملي الذي يظهر العي�ش
فعبادة اهلل لي�ست بكثرة الذبائح والطقو�س ،بل بااللتزام
ّ
ال�صحيح� ،أي ب�إكمال الواجبات تجاه الآخرّ � .إن �أ�سرع طريقة للتكفير عن الخطايا كانت
الحقيقية؛ فالذبائح
تقديم الذبائح ،ولهذا يرف�ض اهلل هذه العبادة ،وي�ؤكّ د على العبادة
ّ
لي�ست عم ً
�شم رائحة المحرقة!
ال
ًّ
�سحريا لي�ستجيب اهلل مبا�شرة لمطالب ال�شعب بعد ّ
�سفري الخروج والتثنية هناك ت�أكيد على العالقة مع القريب (ال�شخ�ص الآخر)
في َ

( 

قدمه يف درا�سته ملزامري بني قورح (مز ،49-42
فر�ضية ُجو ْل ِدر يف �أ�شعيا هي تطوير ملا كان قد ّ
ّ
لال�ستعمال
ّبت
ِ
 )89-84يف كتاب منف�صل ،وا�ستعر�ض يف ذلك الكتاب �أنّ هذه املزامري قد ُرت ْ
ّ
املظال ق َْب َل ال�سبي.
االحتفال بعيد
على ُك ٍّل ِم ْن الأيّ ِام الثمانية ِم ْن
ِ

M. D. Goulder, Isaiah As Liturgy (Society for Old Testament Study, 2007), 7.
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يخ�ص المذبح
أهم ّية العالقة ذاتها مع اهلل .القوانين التي تتناول الفرائ�ض والأحكام بما
ّ
ب� ّ
والذبيحة والأعياد والتحذيرات من عبادة �آلهة الأمم (تث  )18-12تتبعها قوانين ما
االجتماعية (.)25-19
يخ�ص الحياة
ّ
ّ

الحقيقية ب�صيغة �أوامر ت�سعة لكي تظهر �إ�سرائيل �أمام اهلل (�أي
يعطي �أ�شعيا العبادة
ّ
للعبادة) .يقول في الف�صل ال ّأول � ّأن عليهم �أن يغت�سلوا من الدم الذي في �أيديهم،
ال�شر من �أمام اهلل� ،أي �أن يقوموا بتوبة عميقة ،و�أن
ّ
ويتطهروا ّ
مما هو خطيئة ،و�أن يزيلوا ّ
الحق،
جذريا ،فيقول" :ك ّفوا عن الإ�ساءة ،وتع ّلموا الإح�سان؛ �إلتم�سوا
تغي ًرا
ّ
ًّ
يتغيروا ُّ
ّ
قوموا الظالم ،و�أن�صفوا اليتيم ،وحاموا عن الأرملة" (.)17 :1
ّ

بحد ذاتها ،لكن القيام بها فقط من دون االهتمام
اهلل ال يرف�ض طقو�س العبادة ّ
ذاتية؛ ففي �أ�ش  14-13 :58يتك ّلم �أ�شعيا عن
بالقريب� ،أو القيام بها من �أجل م�صالح ّ
للرب؛ � ّأما في �أ�ش ،28-22 :43
المقد�س
حفظ ال�سبت وعدم انتهاك اليوم
ّ
المخ�ص�ص ّ
ّ
عندما ي�ستو�ضح ال�شعب َ
اهلل عن �سبب نفي �شعبه ،في حين � ّأن هذا ال�شعب كان يخدم اهلل،
ُ
يحملوا �أنف�سهم
يقول �أ ّنهم لم يدعوا اهلل� ،أي �أ ّنهم لم يطلبوا اهلل في �صلواتهم؛ فهم لم ّ
عبء تقديم الذبائح والتقادم والبخور ،لك ّنهم �أتعبوا و�أ�س�أموا اهلل بخطاياهم .يحا�سب
أي�ضا لعدم تقديمه الذبائح ،وعبادته بال�صورة
الرب ال�شعب على تثقيله بخطاياهم ،و� ً
ّ
تاريخية مختلفة عن
الن�ص الأخير هو عائد �إلى فترة
ال�صحيحة والواجبة عليهم .هذا ّ
ّ
يقدم ذبائح لآلهة �أخرى
الف�صل ال ّأول؛ فقد يكون الكاتب هنا يلمح �إلى � ّأن ال�شعب كان ّ
غير اهلل ،واهلل يرف�ض هذا العمل؛ فال�شعب العائد من ال�سبي خلط بين عبادته هلل وعبادته
يهودية
يقدم ذبائح غير
فيقدم ذبائح هلل بما تفر�ضه ال�شريعة ،وفي الوقت نف�سه ّ
لأوثانّ ،
ّ
إن�سانية �أو غير طاهرة ترف�ضها ال�شريعة.
� ّ

يرغب اهلل في عالقة مع الإن�سان ،ويرف�ض �أن يعبد �شعبه � ًإلها �آخر غيره؛ لذلك ينادي
المنفيين ال�س� ُ
كيفية
�أ�شعيا برف�ض عبادة الأوثان .في �أ�شعيا الثاني ،حيث يواجه
ؤال عن ّ
ّ
النبي على عبادة
عبادة اهلل الذي خ�سر الحرب ،ولماذا عليهم رف�ض عبادة الأوثان ،يركّ ز ّ
مجرد
الرب ،وال �إله مثله ،وال ّ
اهلل وحده؛ فهو ّ
حد لعظمتهّ � ،أما الآلهة الأخرى فهي ّ
�صماء وفارغة (.)20-9 :44
منحوتات ّ
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ّ

ُ
ق�ضيته
ق�ضائية،
أمم و�آله َتها لدعوى
ّ
* في هذه الن�صو�ص يجمع اهلل ال َ
ويقدم اهلل ّ
ّ
ألوهيته وعظمته ،ويذكّ ر ب�أعماله ال�سابقة؛ فهو فادي
ب�أ�سلوب مناظرة ،حيث يتك ّلم عن � ّ
ومحررهّ � ،أما الآلهة الأخرى فال فائدة ُتج َنى منها (رج �أ�ش 41؛ :43
�إ�سرائيل ومخ ّل�صه
ّ
18-1؛  .)20-9 :44ومثلما اهلل هو �أمين مع �شعبه ويخ ّل�صه ،يطلب من �شعبه �أن يكون
ووحدانيته،
قوة اهلل
�أمي ًنا لهّ .
الرب هو منذ البدء ،ومجده منذ البدء ،والأمم ت�شهد على ّ
ّ
الرب ولي�س �آخر (13-8: 43؛ 8-6 :44؛ ّ � .)5 :45أما المنحوتات فهي فارغة
فهو ّ
ٍ
ومتعال
ومت�سام
�شعبه � ًإلها غيره ،فهو غيور
ٍ
ّ
و�صماء ( ،)20-9 :44وال ير�ضى �أن يعبد ُ
فوق جميع الآلهة؛ بالتالي لي�س اهلل من يريد �أن يعاقب �شعبه ،بل � ّأن ال�شعب ال ي�سمع كالم
ّ
ومخططه.
يميز �إرادة اهلل
اهلل ،وكالأعمى ال ّ

الرب
عبادة اهلل الح ّقة هي في حفظ �شريعته والعمل بها� ،أي في ال�سير في طرق
ّ
( )25-18 :42بما فيها من التزام تجاه اهلل وتجاه الآخرين .ي�ؤكّ د �أ�شعيا على فع َلين،
"�سمع" و"عرف"َ ،
قو ّية ب�سماع كلمة اهلل والعمل بها .كلمة اهلل هي
اللذين لهما عالقة ّ
الطق�سية حيث تدعونا ال فقط �إلى
مهم من �صالتنا
ال�شريعة.
وليتورجية الكلمة هي جزء ّ
ّ
ّ
الرب� ،أي التذكير بالحدث ،بل بما يزال ي�صنعه ويقوله من
االحتفال بما قال و�صنع ّ
المقد�س ،الأمر الذي يعني عي�ش الحدث ثانية ،و�سماع ما يريده اهلل.
خالل الكتاب
ّ
بالإ�صغاء �إلى كلمة اهلل نزداد �إيما ًنا وثقة به .وما ال�صلوات والت�سابيح �إ ّال للتعبير عن �شكر
يمجد
وحمد لما �صنعه اهلل واال�ست�سالم لم�شئيته؛ فقد ُخ ِل َق الإن�سان ُ
وجب َِل من �أجل �أن ّ
اهلل ( .)21 ،7 :43ما يريده اهلل هو �أمانة �شعبه له� ،أي الأمانة ل�شريعته و�سماع �صوته
أهم من تقديم الذبائح.
( ،)4 :66وهذا � ّ

في �أ�ش  5-1 :66يرف�ض اهلل �أن ُيب َنى له هيكل في �أور�شليم بعد العودة من ال�سبي،
لكن
مبني ب�أيدي ب�شر؛ فالهيكل لي�س
�شرطيا لعبادة اهللّ ،
ًّ
�إذ ال يمكن احتوا�ؤه في هيكل ّ
الحقيقية هي موقف العبادة ال�صحيح تجاه اهلل ،وعبادتهم هي التي ت�ضمن ح�ضور
العبادة
ّ
يميز بين العبادة
اهلل الدائم بين �شعبه (�أ�ش 16-14 :33؛ )15 :57؛ فال�شعب ال ّ
الحقيقية والعبادة الفارغة والكاذبة.
ّ

الحقيقي
 ال�صومّ
وال�شكلية ،والتي هي و�سيلة
� ّأما في �أ�ش  ،58فاهلل يرف�ض ال�صوم وال�صالة الفارغة
ّ
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لظلم الآخر .في هذا الف�صل يربط �أ�شعيا العبادة بالأخالق؛ فهو ينادي ب�صوم و�صالة
َ
الحقيقية،
ومرتبطين بالأعمال ال�صالحة تجاه القريب والتوبة
نابعين من داخل الإن�سان،
َ
ّ
الحقيقي لي�س بتذليل النف�س ،و�إحناء الر�أ�س ،والجلو�س على الم�سح
فيقول � ّأن ال�صوم
ّ
الحقيقي ،يقول �أ�شعيا ،هو العمل بما يريده اهلل ،وهو تحقيق
والرماد� ،إ ّنما ال�صوم
ّ
ال�شريرة تجاه الآخرين ،والتوقّف
االجتماعية ،وذلك بالتوقّف عن الأعمال
للعدالة
ّ
ّ
إن�سانية للمحتاج (�آ .)10-9 ،7 ،6
عن ظلم الآخرين؛ فال�صوم هو تلبية حاجات ال ّ
وعندما يتح ّقق ذلك فاهلل ي�ستجيب لل�صائم ( ،)9 :58لك ّنه ال ي�ستجيب ل�صالة �شعبه
طالما هو خاطئ.
واحدا في ال�سنة ،وبالتحديد
يوما
بحد ذاته لم يكن
ً
ً
ال�صوم ّ
مفرو�ضا بحكم ال�شريعة �إ ّال ً
�شخ�صية� ،أي من
لكن ال�شعب كان ي�صوم لأ�سباب
في عيد التكفير (ال )32-26 :23؛ ّ
ّ
يتم من
خا�ص� ،أو فوز في الحرب� ،أو غير ذلك .يرف�ض اهلل
�أجل تحقيق طلب
ّ
ً
�صوما ّ
�أجل الح�صول على ما يرغبون فيه ولي�س من �أجل العبادة.

 -العنا�صر الليتورجيّة في �أ�شعيا

ليتورجيا في هيكل �أور�شليم ،وما يراه �أ�شعيا
إطارا
 .1في الف�صل  6ي ّتخذ ّ
الن�ص � ً
ًّ
إلهيا .لذلك تظهر عنا�صر
م�شهدا
وقد�سي؛ فهو ي�صف
كان فائق المعتاد ،بل رائع
ً
ًّ
�سماويا � ًّ
ّ
مجد اهلل الذي يمالء الأر�ض ،و�أطراف ثوبه
النبي
َ
ليتورجية عديدة في ّ
ّ
الن�ص .يرى ّ
( 
تملأ الهيكل ،وي�سمع ال�ساروفيم ير ّنمون؛ فالواحد ينادي والآخر يجيب ب� ّأن اهلل هو
( 
َ
إلهي الذي يف�صل اهلل عن الخليقة.
تميز القدا�س ُة
قدو�سّ ،
"قدو�سّ ،
ّ
قدو�س" ّ .
الكمال ال ّ
قدو�س ،وجذر الكلمة  vdqيعني "مف�صول �أو مقطوع عن" ،ل ّأن اهلل مف�صول
اهلل هو ّ
( 
( 
( 

( 

نبي لأ ّنه يحتوي على عنا�صر تظهر يف
االعرتا�ض (�11أ) ،الت�أمني ( ّ .)13-11
الن�ص هو دعوة ّ
مقدمة  ،)7-3الإر�سال (.)10-8
الدعوة :جمابهة �سماو ّية (ّ ،)2-1
الن�ص ،وواجبهم هو خدمة اهلل و ت�سبيحه ( 1مل :22
ال�سارفيم م�شار �إليهم فقط هنا يف هذا ّ
19ي؛ �أي 1؛  2؛ دا  .)10 :7يختلف ال�سارفيم عن الكاروبني (حز 22 :1؛ ر�ؤ .)6 :4
يف م�صر ،عند تن�صيب فرعون ،كان رئي�س الكهنة يقول" :طاهر ،طاهر هو ملك اجلنوب
وال�شمال ،طهارته هي طهارة حور�س� ،سيث ،وحتوت و�سيبو" .رج:
A. Erman: The Religion of the Egyptians, p. 59.
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ّ

أخالقي ،وترف�ض الخطئية ،وهو بعك�س الخطيئة
عن الخليقة؛ فالقدا�سة لها معنى �
ّ
(هو  .)9 :11الخليقة تعتمد على اهلل ،لك ّنه ال يعتمد على �أحد.
للب�شرية لت ّتحد به (ر�ؤ  .)8 :4ول ّأن
الن�ص هو نموذج
فت�سبيح ال�ساروفيم هلل في هذا ّ
ّ
قدو�س و�شعبه يجب �أن يكون
قد�سية اهلل هي حقيقة
دينامية ولي�ست �ساكنة ،واهلل هو ّ
ّ
ّ
عبد مع �آلهة �أخرى ل ّأن
ّ
قد ً
و�سا ،فال�شعب مرتبط به .هو المتعالي والغيور ،فال يريد �أن ُي َ
القد�سية تظهر في مجده.
قدو�س ،وهذه
اهلل في ذاته ّ
ّ

اهتزاز الأبواب من �صوت المنادين ،وامتالء الهيكل من الدخان الم�صاحب للت�سبيح،
أي�ضا حز 13 :1؛  .)4 :10وما حرقنا
إلهي (�أ�ش 5 :4؛ رج � ً
هما عالمة للح�ضور ال ّ
إلهي (رج لو 10 :1؛ ر�ؤ .)4-3 :8
للبخور في طقو�سنا �سوى عالمة لهذا الح�ضور ال ّ
أي�ضا البخور هو كال�صالة يرتفع �إلى اهلل (مز .)114
� ً

�شخ�صيا ،وي�سمع ت�سابيح ال�ساروفيم ،ي�شعر
عندما يرى �أ�شعيا كلّ هذا ،ويح�ضره
ًّ
إلهي؛ فالذي على العر�ش
بنجا�سته وبعدم ا�ستحقاقه ويرثى لنف�سه ،فهو في ح�ضور � ّ
( 
ي�سبح اهلل لأ ّنه نج�س ال�شفتين،
تميزه ّ ،
هو اهلل ي�سبح ب�سمة ّ
لكن �أ�شعيا ال ي�ستطيع �أن ّ
فالت�سبيح هو فقط للطاهرين .يعطي ال�ساروفيم �ضما ًنا لأ�شعيا ب� ّأن خطيئته قد غفرت،
يطهر �شفتيه بالجمرة التي تحرق البخور .الخطيئة قد غفرت ب�شكل
و�أحد ال�سارفيم ّ
الحقيقي هو اهلل الغافر .من �أجل
المطهر
لكن
ّ
ِّ
م�س ال�شفتين بالنارّ ،
رمزي عن طريق ّ
ّ
�أن يقوم بعبادة
ليتطهر كانت ب�إقراره
يتطهر ،و� ّأول خطوة
حقيقية كان ال ّ
ّ
بد لأ�شعيا �أن ّ
ّ
بخطيئته وخطيئة الجماعة ( .)5 :6هكذا ي�ستطيع �أ�شعيا �أن يحمل كلمة اهلل �إلى ال�شعب
فقد خلق من جديد(  .
الليتورجيا ،ومنها
الن�ص لالحتفاالت
ا�ستعارت الكني�سة عنا�صر
ليتورجية من هذا ّ
ّ
ّ
المهمة في
القدو�س والبخور من العنا�صر
ب�سر ال
إفخار�ستيا ،ف�أ�صبحت ت�سابيح ّ
ّ
ّ
االحتفال ّ
Wildberger Hans: A Continental Commentary: Isaiah 13-27. Minneapolis, MN:
Fortress Press, 1997.

( 

) (6

الرب رحمة :عب  ،"9 :3يف الر�سالة �إىل العربانيّني� ،سل�سلة القراءة الر ّب ّية
بول�س الفغايل�" ،أعمال ّ
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قدو�س،
ليتورجية
إفخار�ستيا هي م�شاركة في
ال�سر .ال
�سماوية حيث الجمع ينادي ّ
ّ
ّ
ّ
هذا ّ
قدو�س ،والبخور يحرق ل ّأن ما ر�أى �أ�شعيا في ر�ؤيته في الهيكل يحتفل به في
قدو�سّ ،
ّ
لتعبر عن الثالوث
�سر ال
ثالثية ّ
إفخار�ستيا ّ
مقدم على مذبح ّ
قدو�س ّ
الرب .تفهم الكني�سة ّ
ّ
ّ
( 
الليتورجية لعيد الثالوث الأقد�س(  .
القراءات
إحدى
�
هو
الن�ص
هذا
أن
�
ى
ت
ح
أقد�س
ال
ّ
ّ
ّ
ّ
الطق�سية ب�شكل �أو ب�آخر .كما كانت
الثالثية م�ستعملة في كلّ �صلواتنا
القدو�س
كما � ّأن ّ
ّ
ّ
يتهي�أ الم�ؤمنون بالتوبة قبل
التوبة
عن�صرا ًّ
مهما من �أجل حمل الر�سالة لأ�شعيا ،كذلك ّ
ً
التناول؛ والكثير من ال�صلوات هي من �أجل التهيئة لتناول ج�سد الم�سيح ودمه .يقول
المبرر فلينحدر الغفران على عبيدك
ال�سرياني" :من مذبحك
قدا�سنا
الكاهن في ّ
ّ
ّ
ال�ساجدين."...
الليتورجية على �أن نعبر من الوقت الزم ّني (الما�ضي والحا�ضر والم�ستقبل)،
ت�ساعدنا
ّ
عطية اهلل ،وح�ضور
وعلى الدخول في عالم اهلل ،عالم الخال�ص ،وهذا ّ
يتم فقط من خالل ّ
تغيرا في
أي�ضا الح�ضور
الحدث بكلّ ما تحمله الكلمة من المعنىً � .
ّ
ليتورجية يتط ّلب ًّ
الإن�سان .بعد �أن ح�ضر �أ�شعيا الحدث كان با�ستطاعته حمل الب�شرى �إلى �إخوته ،فماذا
ليتورجيا معينة؟ هل نحمل اهلل �إلى الغير؟
نحمل بعد ح�ضورنا
ّ

�شموليّة العبادة

العبراني ،بل ت�شمل ال�شعوب الأخرى.
عبادة اهلل عند �أ�شعيا لي�ست مح�صورة بال�شعب
ّ
والم�ستقبلي ،يقول �أ�شعيا" :في ال ّأيام الآتية" �ستتوافد
في  ،4-2 :2في نبوءة ال�سالم الدائم
ّ
الرب،
الرب ،ر�أ�س الجبال (�صهيون) ،لكي تتع ّلم �أن ت�سلك في طرق ّ
ال�شعوب �إلى جبل ّ
الرب" (� .)4-2 :2إذًا ال�شعوب
ل ّأن "من �صهيون تخرج ال�شريعة ،ومن �أور�شليم كلمة ّ
تحج �إلى بيت اهلل من �أجل �أن تتع ّلم ال�شريعة.
ّ

الرب ،ويعبدونه
كذلك يكون "في ذلك اليوم"� ،سيقام مذبح في م�صر ،و�سيعرفون ّ
الرب بركته لهم (ف .)19
نذورا ،ويعطي ّ
بالذبيحة والتقدمة التي �سيقبلها اهلل ،وينذرون ً
الوثنيين �سيحافظون على �شريعة ال�سبت،
� ّأما في �أ�شعيا الثالث فيقول � ّأن المهتدين من
ّ
( 

Wildberger Hans: op. cit., 266- 270.

القدو�س".
احلي ّ
القدو�س ,واحد االبن ّ
"واحد هو الآب ّ
القدو�س ,واحد الروح ّ
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ّ

يقدمونها في الهيكل مقبولة مثل ذبائح
ويتم�سكون بالعهد ،و�ستكون الذبائح التي ّ
ّ
إ�سرائيلي ،و�سي�صبح الهيكل بيت �صالة لجميع ال�شعوب ( ،)8-1 :56كما
ل
ا
ال�شعب
ّ
الرب بذبائح ،وهم الذين يبنون �أ�سوار �أور�شليم،
ليكرموا
�صهيون
إلى
تحج �
ّ
و� ّأن الأمم ّ
ويخدمون �إ�سرائيل ،ويكون اهلل نور المدينة �إلى الأبد (60؛ .)9-5 :61

ليتورجيا
ويهيء م�أدبة عظيمة،
المقد�س
في �أ�ش  10-6 :25يجمع اهلل على جبله
ّ
ّ
ّ
الرب ل�شيوخ �إ�سرائيل في 5 :4
لي�س فقط لـ  ~ymcبل � ً
أي�ضا لـ ~ywg؛ فالم�أدبة التي يقيمها ّ
الرب غيوم الحزن ،وينهي
(� ً
أي�ضا � )23 :24ستقام لكلّ الأمم في  .10-6 :25و�سيزيل ّ
كلّ ما يجلب الموت �إلى الأبد ،وينزع عار �شعبه (�أي نفيه من �أر�ضه) ،ويكون لل�شعب
أبدي.
فرح � ّ

	.2الأنا�شيد والت�سابيح

�أنا�شيد �شكر وحمد ( 12؛ 5-1 :25؛ 6-1 :26؛ 21-7 :26؛ 9-2 :27؛ :42
23-10؛ 21-20 :48؛ 26-13 :49؛  8-1 :52و)12-9

�أنا�شيد عديدة (ع�شرة �أنا�شيد) تتناول موا�ضيع حمد اهلل و�شكره ح ّتى عند عقاب
اهلل ل�شعبه واال�ست�سالم له وت�سبيحه ( .)12كما وينادي الم�ص ّلي ال�سماء والأر�ض لتر ّنم
للربّ .
ليتورجي
الرب لما �صنعه في التاريخ .هذه الأنا�شد لها �إطار
تعظم هذه الأنا�شيد ّ
ّ
ّ
ُ
ِ
حيث �أنت َجت �أو ُمورِ َ�ست.
الليتورجيا؛ فمث ً
الطق�سية
ال هناك النبوءات
يمكن و�ضع العديد من النبوءات في خانة
ّ
ّ
والتي من الممكن �أ ّنها قد ا�س ُت ِ
طق�سيا (( (  12؛  ،)33تراتيل (� ،)2صلوات،
عم َلت
ًّ
الطق�سية ( 26و� ،)33أنا�شيد �شكر
�شكوى �أو رثاء� ،صلوات الدخول �إلى م�سكن اهلل
ّ
خلفية
(� ،)]38  ( ([ ,12أغاني �صهيون ( )4-2 :2ومجدلة .تعك�س النبوءات
الطق�سية ّ
ّ

إ�سكاتولوجي .هو جواب �شكر من
( (  �أ�ش  12ن�شيد ال�شكر لإغاثة اهلل ل�شعبه .هذا الن�شيد هو �
ّ
اخلال�صية.
ال�شعب هلل على �أعماله
ّ
الرب ،وهي تقدمة �شكر هلل من قبل
( (  الن�شيد امل�شيحا ّ
ين يف �أ�ش  38هو �صالة �شكر وحمد ملراحم ّ
حزقيا مبنا�سبة �شفائه من مر�ضه .يبد أ� الن�شيد بالرثاء والطلبّ ،ثم يعلن امل�ص ّلي خال�صه ،ولذلك
ّ
عطي ال�شكر هلل .يعبرّ الكاتب عن الأمل والرجاء يف ن�شيده .رج جنم �شهوان" ،ن�شيد �شكران
(�أ�ش ،")20-9 :38 جملّة بيبليا .7
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طق�سية حيث كانت النبوءة قد �أُن ِت َجت �أو ُمورِ َ�ست"( (   .وحدات كالوحدة 26-24
ّ
طق�سي هلل المنت�صر بموكب �إلى �أور�شليم
ليتورجي؛ فهي تحتفل بدخول
و 35لها �إطار
ّ
ّ
الن�ص
إطارا
ليتورجيا ،وقمة ّ
( .)6-1 :26يعتقد ّ � Sweeneyأن للوحدة ً � 33-28
ًّ
طق�سي ،و�إعالن
ملكي
جماعي ،ودخول
الليتورجي هو في 33؛ فهو يحوي على رثاء
ّ
ّ
ّ
ّ
( ( 
عن الملك المخ ّل�ص .
تدخل اهلل
لقد تب ّنت الكني�سة هذه الأنا�شيد في ال�صلوات
تعبر عن ّ
الطق�سية لأ ّنها ّ
ّ
وتعبر عن �أمانة اهلل تجاه �شعبه( (  .
الخال�صيّ ،
خا�صة في وقت ال�صعابّ ،
ّ

ليتورجيّة توبة (�15-1 :59أ؛ )11 :64 - 7 :63

ويندد ب�آثامهم
هناك ن�شيدان تظهر فيهما
النبي �شعبه ّ
ليتورجية توبة .في �أ�ش ّ 59
ّ
يوبخ ّ
العديدة التي ت�شمل ظلم الآخرين و�سفك الدماء ،فهي عائق للخال�ص ()8-1 :59؛
إلهي،
وعندما ّ
يقر ال�شعب بخطاياه وبابتعاده عن طريق اهلل (�15-8 :59أ) ،يبد أ� العمل ال ّ
ويتدخل اهلل (15 :59ب ،)20-في�أتي ليجازي الإن�سان على �أعماله ،فيعاقب �أعداء
ّ
�صهيونّ � ،أما التائبون الذين في �صهيون في�أتي ليفديهم.

النبي) با�سم
� ّأما في  11 :64 - 7 :63فيتك ّلم مم ّثل ال�شعب (المحتفل :الكاهن �أو ّ
الرب ومرافقته ل�شعبه؛ وبالرغم من عدم
الجماعة؛ ففي �صالته يذكّ ر ال�شعب بمراحم ّ
�أمانة ال�شعب له ( ،)14-7 :63يعترف مم ّثل الجماعة بالخطايا التي اقترفها ال�شعب،
الرب ليغفر خطايا �شعبه ،وي�ستغيث باهلل لكي يعود فيملك على �شعبه؛
ثم يوجه كالمه �إلى ّ
ّ
فالوحدة  .9 :64 - 15 :63يطلب مم ّثل الجماعة من اهلل �أن ي�صنع عجائب كما في
ثم يعود المحتفل ويعترف ب�إثم ال�شعب
القديم ليعرف الأعداء عظمته (ّ ،)2-1 :64
الذي هو االبتعاد عن اهلل (ّ � .)9 -3 :64أما جواب اهلل فهو � ّأن ال�شعب الذي خطئ
الرب
ف�سيجازى على �أفعاله (ّ � .)7-1 :65أما البركة فللذين لم يخط�أوا ،ومنهم �سيخرج ّ
ن�س ً
ال ويباركهم ( .)16-8 :65
 (12) Marvin Alan Sweeney, Isaiah 1-39: An Introduction to Prophetic Literature,
315.

( (  للمزيد عن هذا املو�ضوع رج بول�س الفغايل" ،ليتورجيّا يف نهاية املحنة".
( (  جنم �شهوان" ،ن�شيد �شكران (�أ�ش  ،")20-9 :38جملّة بيبليا .7
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ّ

إ�سرائيلي والأمم
	.3التطواف  :ال�شعب ال
ّ

ليتورجي لأ ّنه
حج الأمم �إلى �أور�شليم� .أ�شعيا الثاني هو
في �أ�ش  6-2 :2يتك ّلم عن ّ
ّ
خروج ٍ
ثان (13-10 :42؛ 23 :44؛ 8 :45؛ 21-20 :48؛ 13 :49؛ :52
ليتورجي حيث يقود اهلل
احتفالي
10-9؛  3-1 :54؛   ( ()62-60؛ فهو تطواف
ّ
ّ
المنفيون �آنية الهيكل واهلل� ،أمام ال�شعب يقود
�شعبه من �أر�ض المنفى �إلى �صهيون .يحمل
ّ
مقد�سة وطاهرة (8 :35؛ ،12 -11 :52
�شعبهّ � .أما الطريق التي ي�سلكونها فهي طريق ّ
أي�ضا في �أ�ش  26يتك ّلم عن موكب اهلل المنت�صر الداخل �إلى �أور�شليم (�أ�ش .)40 الإ�شارة
� ً
ليتورجية التطواف ،فال وجود ل ّأي �شيء نج�س
�إلى طهارة الطريق هو ت�شديد على
ّ
البر ّية
مقد�س .اهلل يحفظ ال�شعب في هذه الطريق،
فيها� .سيدعى ال�شعب �شعب ّ
ّ
ويحول ّ
المنفيون العبور ب�سالمة ،حيث ال يجوعون �أو يعط�شون
�إلى فردو�س ،لكي ي�ستطيع
ّ
(.)20-19 :43
 .4الإ�شارات �إلى �صلوات قد تكون �إ�شارات �إلى �صلوات ال�صباح والم�ساء .في
الخور�سية.
�أ�ش9 :26 ؛ 2 :33؛ 13 :38؛ � ،4 :50أي ال�صلوات
ّ

يل ا�شتا َق ْت َك ،وروحي في داخلي َتب َت ِك ُر �إ َ
حين
�أ�ش َ :9 :26ن ْف�سي في ال َّل ِ
ِليكَ ،لأ َّنه َ
كون �أَ
ان الم�سكونة".
َت ُ
حكام َك في الأَر�ض َي َت َع َّل ُم الب َِّر ُ�س َّك ُ
ُ
اك ان َت َظرناُ ،
ارح ْمنا� ،إ َِّي َ
خال�صنا
وكن
فك ْن َ
َ
" :2 :33يا َر ُّب َ
ذراعهم في كُ ِّل �صباحْ ،
في ِ
ال�ضيق".
وقت ِّ

جميع عظاميِ .م َن ال َّنهارِ �إلى
ال�صباح �أنه كالأَ َ�س ِد ُي َه ّ�ش ُم
"�ص َر ُ
َ :13 :38
خت ح َّتى َّ
َ
نت ُت ْفنيني".
ال َّل ِ
يل �أَ َ

ل�سان تلميذَ ،ي َبع ُث كلم ًة لأَعرِ َ
الم ْعييُ .ي َن ِّب ُه
الر ُّب
َ
ف �أَن �أَ�س ُن َد ُ
�" :4 :50آتاني َّ
ال�س ِّي ُد َّ
�سمع كتلميذ".
ف�صباحا ِ أ
�صباحا
�أُذُني
ً
ً
لَ َ

الليتورجيا في  12-1 :62فتبد�أ ب�صالة الم�ؤمن اللجوجة �إلى اهلل؛ فهو ي�ؤكّ د �أ ّنه
� ّأما
ّ
الحرا�س على
لن يهد�أ ولن ي�سكت �إلى �أن يعيد اهلل �إلى �أور�شليم مجدها ،ويطلب من
ّ
 (15) Ibid., 57.
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أي�ضا بال�صالة هلل .للمر ّنم �إيمان كامل � ّأن اهلل �سيعيد لها مجدها،
يلحوا � ً
�أ�سوار المدينة �أن ّ
و� ّأن مخ ّل�صها � ٍ
يتم بدون �صالة.
آت،
ويتقد�س �شعبها ل ّأن �إلهها ّ
ّ
مقد�س ،لكن هذا لن ّ

 -الكني�سة و القراءات الليتورجيّة من �سفر �أ�شعيا

في كتابهAll Things New: The Promise of Advent, Christmas, and the ،

 ،New Yearيل ّقب � Gerald O'Collinsأ�شعيا بـ"الإنجيل الخام�س"( (  ل ّأن هناك الكثير
من الموا�ضيع في الأناجيل الأربعة التي تتك ّلم عن ي�سوع ور�سالته ،لها بداياتها الأولى
أي�ضا
وخا�صة ما يقر�أ خالل
في �أ�شعيا،
الليتورجيا في �أزمنة المجيء والميالد وال�صوم و� ً
ّ
ّ
�أ�سبوع الآالم ،بالإ�ضافة �إلى الأعياد الأخرى؛ فهناك قراءات من �أ�شعيا مو ّزعة على مدار
الطق�سية ،ح ّتى � ّأن  John D. Witvlietيقول � ّأن �أ�شعيا هو مثل "ح�صان العمل"،
ال�سنة
ّ
الم�سيحية لكثرة ترداد
الليتورجيا
ال�شرقي "حمار ال�شغل" في
�أو كما نقول في مجتمعنا
ّ
ّ
ّ
الليتورجيا بنف�س مقدار قراءتنا للمزامير.
ن�صو�صه في المنا�سبات المختلفة ،فيقر أ� منه في
ّ
( ( 
كما � ّأن هناك � 590إ�شارة بما فيها اقتبا�سات �أو �إيحاءات من �أ�شعيا في العهد الجديد ؛
إ�سكاتولوجية.
طق�سية في الأزمنة الحا�ضرة �أو ال
خلفية
فكثير من ن�صو�ص �أ�شعيا لها
ّ
ّ
ّ
الليتورجية ،منها � ّأن كتابات
هناك �أ�سباب عديدة ال�ستعمال �أ�شعيا بكثرة في القراءات
ّ
ا�ستثنائية بما تحمله من ٍ
معان ورموز ور�سالة .كما � ّأن ك ّتاب العهد الجديد وجدوا
�أ�شعيا
ّ
متم َم النبوءات التي تك ّلم عنها �أ�شعيا .ويمكن تلخي�ص ذلك بما يلي:
في �شخ�ص ي�سوع ّ

وعجائبيا
جديدا
نبي الرجاء والبدايات الجديدة؛ فن�صو�صه تتناول ميال ًدا
ً
ًّ
� .1أ�شعيا ّ
الم�سيحية في هذه الن�صو�ص نبوءات لميالد
لملك من ن�سب داود (7؛ 9؛  .)11ر�أت
ّ
الم�سيحاني من ن�سل داود ،وروح اهلل ّ
حال فيه
و�شخ�صيته ور�سالته؛ فهو الملك
ي�سوع
ّ
ّ
(مت 23-22 :1؛  .)16 :4يعيد المولود الجديد العالقة المك�سورة بين هلل والإن�سان،
وبين الإن�سان والطبيعة .تقر�أ الكني�سة الن�صو�ص في زم َني المجيء والميالد كتحقيق
أر�ضي جديد.
النبوءة بي�سوع الم�سيح ،لكن لي�س عن طريق ملك � ّ
 (16) Gerald O'Collins, All Things New: The Promise of Advent, Christmas, and the
New Year. Paulist Press: New Jersey, 1998, 37.
 (17) John D. Witvliet, “Isaiah in Christian Liturgy: Recovering Textual Contrasts and
Correcting Theological Astigmatism”, CTJ 39 (2004) 135-156. James Sanders,
“Isaiah in Luke”, Int 36 (1982) 144-155. “Isaiah in Christian Liturgy”,163.
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 .2ن�صو�ص �أ�شعيا عن العبد المت� ّألم (9-1 :42؛ 7-1: 49؛ 9-4: 50؛ - 13: 52
 )12: 53تحتلّ
ف�سرت الكني�سة هذه الن�صو�ص ب�أ ّنها
مهما في الطق�س
ً
مركزا ًّ
الكن�سي؛ ّ
ّ
قر�أ في �أ�سبوع الآالم ويوم الجمعة العظيمة.
نبوءات عن �آالم الم�سيح وموته وقيامته .و ُت َ
ألم.
ووجدت الكني�سة في �شخ�ص العبد
َ
ي�سوع الم�سيح المت� ّ

الم�سيحية؛ فهي تعك�س معنى حياة ي�سوع
ا�ستثنائيا في
دورا
هذه الن�صو�ص تلعب ً
ّ
ًّ
عبد اهلل (�أ�ش 1 :42؛ مر 11 :1؛
ي�سوع
ور�سالته .منذ بداية الكني�سة اع ُتب َِر
مختار اهللَ ،
ُ
َ
مت  ،)21-18 :12وروح اهلل ّ
مدعوا من
حال فيه (�أ�ش 1 :42؛ مر  .)10 :1كان
ًّ
ألم ومات (�أ�ش 6 :50؛
الرحم (�أ�ش 1 :49؛ مت 16 :4؛ لو 32 :2؛ يو  .)4 :1ت� ّ
تبرر
3 :53؛ مت 67 :26؛ 30 :27؛ مر  ،)8-7 :22لكن من خالل الآالم والموت ّ
الخطاة (�أ�ش 10 ،6 - 4 :53؛ مت 28 :26؛ رو 2 :3؛  1يو  ،)7 :1ولذلك ت�سامى
(�أ�ش 12 :53؛ مر 28 :15؛ لو  .  ( ()37 :22اقتب�س الر�سل من �أ�شعيا في كتابتهم
لأ ّنهم وجدوا معنى لموت ي�سوع وقيامته في هذه الن�صو�ص( (   .بنظر كتاب �أعمال
فيليب�س
حي في ي�سوع ثانية؛ ففي �أعمال الر�سل ( )40-26 :8يظهر ّ
الر�سل العبد هو ّ
ومهمته في �أ�ش  53اكتملت في موت ي�سوع وقيامته.
أثيوبي � ّأن ر�سالة العبد
ّ
للخ�صي ال ّ
ّ
( ( 
بنظر لوقا النبوءة
الم�سيحانية اكتملت بي�سوع ،لذلك هو الم�سيح  .ي�سوع مثل العبد
ّ
في �أ�شعيا� ،أخذ �أمرا�ضنا وحمل �أوجاعنا (مت 17 :8؛ �أ�ش )1 :53؛ فقد جرح و�سحق
الرب كلّ �آثامنا عليه
لأجل خطايانا ،فحمل خطايانا ،لك ّننا ُ�شفينا بجراحاته� ،إذ �ألقى ّ
(.)12 ،6 ،5 :53
 .3ن�صو�ص عن �أور�شليم الجديدة �أو �أرو�شليم بعد ال�سبي .ر�أت الكني�سة عالمات
الرب
الأزمنة الأخيرة لأور�شليم ال�سماويّة؛ فهي مدينة اهلل،
والمقر الأخير للأبرار حيث ّ
ّ
حا�ضر؛ فكما كان على ال�شعب �أن يلتزم بالعبادة الح ّقة (�أ�ش  ،)58-57وينتظر وقت
 (18) Thomas L. Leclerc, Introduction to the Prophets: Their Stories, Sayings, and
Scrolls. Mahwah, NJ: Paulist Press. 2007, 327.
 (19) Kenneth D. Litwak, “The Use of Quotations from Isaiah 52:13-53:12 in the
New Testament”, JETS 26/4 (December 1983) 388.
 (20) Kenneth D. Litwak, 390-391.

الأخت لمُ ى جحوال

637

العباد الحقيقين من الآخرين (21-16 :59؛ 65؛  ،)66كذلك
تف ّقده ،ويف�صل بين ّ
الليتورجية .العقاب الذي يتك ّلم عنه �أ�شعيا
الكني�سة تنتظر وقت تف ّقدها في �أواخر ال�سنة
ّ
ي�ساعد لوقا ليو�ضح تف ّقد ي�سوع لأور�شليم الذي ينتهي بالعنف( (   .ي�سوع هو الذي
ّ
الخطة التي تك ّلم عنها �أ�شعيا (مت 5-4 :21؛ �أ�ش .)11 :61
�سيكمل
تتنب�أ بتجديد
قر�أ ن�صو�ص من �أ�شعيا التي ّ
� ّأما في زمن تقدي�س الكني�سة وتجديدها ف ُت َ
َ
�شر َق
وم َ
نور ِك قد وافىَ ،
�أور�شليم (" :)62-60قومي ا�ستنيري ف�إ َِّن َ
الر ِّب قد �أ َ
جد َّ
ِ
يوما �سيعلن مجدها و�ستكون جديدة (ر�ؤ .)23 :21
عليك" .ويرى فيها كاتب الر�ؤيا � ّأن ً
كما �أ ّنها ن�صو�ص تب�شر بخال�ص المحزونين والمحبطين ب� ّأن اهلل �سينهي كلّ �أحزانهم،
مقد ً�سا ،ويكون لهم
�شعبا ّ
والهيكل �سيعاد بنا�ؤه ،و�سيدعى ال�شعب كهنة ّ
الرب ،فيكون ً
وحق ،ويعيد مجد �أور�شليم ومجد �شعبها بين الأمم .هو
الرب عادل
ّ
فرح � ّ
أبدي ،ل ّأن ّ
ينبئ ب�إعادة بناء الهيكل (الكني�سة) ،فتكون �صهيون جديدة ،و�شعبها ك ّله كهنة ،وب� ّأن اهلل
أبديا مع �إ�سرائيل (.)9-8 :61
�سيقيم ً
عهدا � ًّ
المعزي ،وهو
الرب ورحمته نحو عبيده؛ فهو الأب الحنون ،وهو
ّ
� .4أ�شعيا يظهر حنان ّ
أبدي ،وهو العادل والرحيم ،وهو قائد �شعبه ،وهو المخ ّل�ص .كلّ هذه ال�صفات
الأب ال ّ
بال�شمولية؛
تميزت
ّ
تك ّلم عنها ي�سوعّ � ،إما عن نف�سه و� ّإما عن اهلل .كما � ّأن تعاليم �أ�شعيا ّ
أي�ضا ما ر�أته الكني�سة في ر�سالة ي�سوع.
فرحمة اهلل هي لجميع النا�س .وهذا � ً
�سر
 .5رموز عديدة تظهر في �أ�شعيا ت�ستعمل في الكني�سة،
ّ
وخا�صة من �أ�ش  6في ّ
مرة.
إفخار�ستيا وال�صلوات
ال
يو�صف اهلل ّ
الخور�سية؛ وفي طقو�سنا َ
ّ
ّ
بالقدو�س �أكثر من ّ

مثالية
يخ�ص العبادة الح ّقة وال�صوم
 .6تعليم �أ�شعيا بما ّ
الحقيقي تب ّنته الكني�سة كتعاليم ّ
ّ
يقر�أ خالل ال�صوم الكبير.
لأبنائهاُ ،و َ

قر�أ �أ�ش  ،10-1 :35وهو ن�شيد عن الزمن
 .7في عيد الأبرار وال�ص ّديقين ُي َ
الرب الآتي لخال�ص عبيده.
يعبر الن�شيد عن فرح وابتهاج بر�ؤية مجد
ّ
الم�سيحانيّ .
ّ

 (21) N. T. Wright, Jesus and the Victory of God (Minneapolis: Fortress, 1996) passim,
esp. 651-653.
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المحرر .هو ي�أتي
الرب
ت�ستعد لقدوم
تتحول البادية �إلى فردو�س ،فهي
الرب
بقدوم
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مقد�س
ليكافئ عبيده المحافظين على عهده ويخ ّل�صهم .طريق عودة
المنفيين هو طريق ّ
ّ
ومخ�ص�ص فقط للطاهرين ،وال ي�ضلّ فيه �أحدّ � .أما الذين ي�سيرون به فهم فقط
و�أمين،
َّ
المخ ّل�صون الذين فداهم اهلل ،فيفرحون �إلى الأبد ،وال يعرفون الحزن بعد هذا الخال�ص.
والقدي�سين والموتى الم�ؤمين
ناءه �إلى بيت الآب ،كذلك في عيد الأبرار
ّ
كما يقود ّ
الرب �أ ُ َم َ
للم�سيحيين
الن�ص
يقودهم ّ
تحملوه و�صبروا عليه .ي�شير ّ
الرب �إلى ملكوته كمكاف�أة ّعما ّ
ّ
�إلى مجيء الم�سيح في �آخر الأزمنة.

الخاتمة
تاريخية الن�صو�ص ،وال يجب فهم الن�صو�ص في خارج الفترة
كلّ هذا ال يعني �إلغاء
ّ
�شخ�صية ي�سوع
إنجيليين ا�ستعملوا هذه الن�صو�ص ل�صياغة
التاريخية المكتوبةّ ،
ّ
لكن ال ّ
ّ
تمت �إعادة تف�سير �أ�شعيا من قبل كتاب العهد الجديد من �أجل
وطريقة فهمهم له؛ فقد ّ
الهو ّية
المقد�س
الم�سيحية و�سلوكها (�أ�ش  17-10 :1و .  ( ()58ول ّأن الكتاب
ّ
ت�شكيل ّ
ّ
العبراني،
الخال�صي لل�شعب
الم�سيحي المكتوب ،ر�أت الكني�سة عمل اهلل
هو منبع �إيماننا
ّ
ّ
ّ
تم من خالل ي�سوع الم�سيح.
وتب ّنت هذه الحقيقة ل�شرح الخال�ص الذي ّ

 (22) Roy F. Melugin, “Texts to Transform Life: Reading Isaiah as Christians”,
Word & World Volume XIX 2 (1999): 113. Melugin calls this “performative or
transformational”111.
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�شمول ّية اخلال�ص يف �سفر �أ�شعيا
الأب �أيوب �شهوان

المقد�س ،جامعة الروح القد�س ،الك�سليك
�أ�ستاذ ما ّدة الكتاب
ّ

مقدمة
ّ
البيبلي ذا ُته من �إبراهيم الذي "به وبن�سله تتبارك جميع �أمم الأر�ض"
يتوا�صل العهد
ّ
يو�سع �أفقَه ومداه لي�شمل الأمم ب�أ�سرها�" :إذهبوا
(تك 3 :12ب)� ،إلى ي�سوع الذي ّ
وتلمذوا كلّ الأمم" (مت �19 :28أ) .هذا االنفتاح الرائع كان �إذًا قبل الم�سيح ي�سوع
اهتمام في العهد القديم الذي نادى به ودعا �إليه؛ نقر أ� على �سبيل المثال في
مو�ضوع
ٍ
َ
ال�س ِّي ُد ،و ُت َم ِّج ُد
مم ا َّلتي َ�ص َنع َتها ت�أتي و َت
مز  9 :86ما يلي:
ُ
"جميع الأُ ِ
ُ
�سجد � َ
أمام َك� َ ،أ ُّيها َّ
إن�سان
أي�ضا مز  5 :87ال�شهير الذي يعلن قائالً" :ول�صهيون ُيقالٌ � :
ا�سم َك"(   .وهناك � ً
َ
( 
ف� ٌ ِ
كونها" .
العلي ّ
إن�سان ُول َد بها� ،إذ ُّ
الوثنيين:
أر�ض
التوجه
� ّإن هذا
بقو ٍة في الإنجيل؛ في�سوع قد جاب � َ
ُّ
ال�شمولي موجو ٌد ّ
ّ
ّ

أي�ضا مز 28 :22؛ 18 :45؛ 10 ،2 :47؛ 8 :66؛ 6-3 :67؛ 11 :72؛ 7-4 :87؛
(  	�أنظر � ً
6 :97؛ 23 ،16 :102؛ 1 :117؛ 13-11 :148؛ تث 19 :33؛  1مل 60 ،34 :8؛
عا 12 :9؛ �أ�ش 4-2 :2؛ 25-21 :19؛ 6 :25؛ 6 ،4 :42؛ 25-20 ،17-14 :45؛
6 :49؛ 7 :56؛ 16-1 :60؛ 1 :65؛ 24-18 :66؛ �إر 17 :3؛ 16 ،2 :4؛ 19 :16؛
10 :31؛ حز 41 :20؛ 25 :28؛ 23 :38؛ ي�ؤ 2 :4؛ يون؛ مي 3-1 :4؛ �صف 9 :3؛
زك 15 :2؛ 23-22 :8؛ 7-6 :9؛ 16 ،9 :14؛ طو 6 :14؛ حك 4 :18؛ �أم .31 :8
العربية:
هناك تفاوت يف نقل هذه الآية من العرب ّية �إىل
( 
ّ
* !Ay*l.[, h'n<ån>Aky> aWhßw> HB'_-dL;yU vyaiw>â vyaiä rm;ªa'yE Ÿ!AY“cil]W؛
 الرتجمة الي�سوعيّة�" :أَ َّما ِ�صهيونُ ُفي ُقال فيهاُ :ك ُّل �إن�سانٍ ُو َلد فيها ،وال َع ِل ُّي هو ا َّلذي ّثب َتها"؛
"ول�صهيونَ ُي ُ
قال :هذا الإِن�سانُ  ،وهذا الإِن�سانُ ُو ِل َد فيها ،وهي ال َع ِل ُّي ُي َث ِّب ُت َها"؛
 ترجمة فان دايكِ :ُ
كونها".
�سيقالُ :ك ُّل الأمم ُولدوا فيها ،لأنّ ال َع ِل َّي هو ا َّلذي ّ
 -الرتجمة امل�شرتكة" :وعن ِ�صهيونُ ُ
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وقي�صري َة
المدن الع�شر (مر 20-1 :5؛  ،)37-31 :7و�صور و�صيدا (مت ،)21 28 :15
َ
ّ
فيليب�س (بانيا�س حيث كانت هناك طقو�س �إكرام للإله َّبان – Pan؛ مت ،)20 -13 :16
ُّ
ِ
ك�سامري ،يو  ،)48 :8و�أجرى
وال�سامر َة (لو 56-51 :9؛ يو  ،4وعومل ب�سبب ذلك
ّ
عظيما لم يجده حيث كان ُي َت َو َّقع .وللمر�أة
هناك �شفاءات عديدة لأ ّنه وجد هناك �إيما ًنا
ً
ال�سامرية قالّ �" :إن الخال�ص ي�أتي من اليهود ،ولكن ت�أتي �ساعة ،وها هي الآن ،حيث
ّ
والحق" (يو  .)23-22 :4لقد �أراد ي�سوع
الحقيقيون يعبدون الآب بالروح
العابدون
ّ
ّ
َ
اليهودية المحفوظة في الأ�سفار الخم�سة الأولى من
حرف ال�شريعة
يتمم بالروح
ّ
�أن ّ
أتمم"
العهد القديم ،لذا قال" :ما جئت لألغي التوراة �أو الأنبياء ،ما جئت لألغي بل ل ّ
(مت  .)17 :5في الحقيقة ،لقد جاء ي�سوع من �أجل الخراف ال�ضالّة من بيت �إ�سرائيل
أي�ضا من �أجل جميع النا�س(   ،لكي يكون به الخال�ص لبني �إ�سرائيل كما
� ّأوالً ،ولك ّنه جاء � ً
لبني الأر�ض ب�أ�سرها.
ال�شمولية في
مو�ضوع
التو�سع الم�ستطيل،
تقدم نو ّد �أن نعالج ،ولو دون
مما ّ
َ
ّ
�إنطالقًا ّ
ّ
ن�صو�ص مختارة من نبوءة �أ�شعيا ،التي ّ
والروحي
الالهوتي
ت�شكل حلق ًة ثمين ًة من التفكير
ّ
ّ
بعدها
وال
إن�ساني في هذا ال�سياق ،حلق ًة لها رونقها وعمقها ومدلوالتها من حيث ُ
ّ
القدو�سة.
روح �
م�شب ٍع من روح اهلل ومن �إلهاماته ّ
تنم عن ٍ
ال�شموليّ ،
إ�شعيائي َ
ّ
ّ

 - 1ال�شموليّة والخ�صو�صيّة

الخال�ص لجميع ّ
�سكان الأر�ض ،دون تمييز
"ال�شمولية" هي اعتقاد ب� ّأن اهلل َي َه ُب
َ
ّ
الخا�ص فقط� ،أي
"الخ�صو�صية" اعتقا ًدا ب� ّأن خال�ص اهلل هو ل�شعبه
عرقي ،بينما تعني
ّ
ّ
ّ
ُ
ِ
ال�شعب �إلى العهد القديم �إلى
انتماء هذا
يهدف
ة،
إ�سرائيلي
ل
ا
الديانة
في
.
العبري
ال�شعب
ّ
ُ
ّ
ب�سط معرفة اهلل للجميع.
جاء في عا :7 :9
الرب؟
إلي� ،أل�ستم ك�أبناء
النوبيين ،يا بني �إ�سرائيل ،يقول ّ
ّ
"بالن�سبة � ّ
( 

رج مت 19 :28؛ مر 15 :16؛ لو 47 :24؛ يو 4 :1؛ 42-39 ،14 :4؛ 23-20 :17؛
�أع .25-5 :8
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�أَ َل ْم �أُ ِ
َ
والفل�سطيين من كفتور ،و�آرام من قير؟".
إ�سرائيل من �أر�ض م�صر،
�صعد �
ّ

ِ
مما غريب ًة
يو�ضح اهلل ب�أمثلة م�ست ّل ٍة من التاريخ كيف �أنقذ من
َّ
العبودية �أو من ال�سبي �أُ ً
جميعا يتم ّتعون برعايته؛ ف�إن كان قد خ ّل�ص بني كو�ش
مبي ًنا بذلك � ّأن الب�شر
ً
واعتنى بهاّ ،
العبودية� ،أف َ
يهتم ب�شعبه ليخ ِّل�صه؟! هو ُيعلن �أ ّنهم له �أكثر من الجميع ،مذكِّ ًرا
الغرباء من
َّ
ال ّ
الفل�سطيين من كفتور
عبودية فرعون ،وكيف �أنقذ
اهتم بهم و�أخرجهم من
َّ
� ّإياهم كيف ّ
ِّ
آراميين من قير.
وال ِّ

بالبقية الأمينة؟ في عا  9 :9هو ي�ؤكِّ د
بالب�شرية ب�أ�سرها ،فكيف ال يهتم
يهتم
َّ
�إذا كان اهلل ّ
َّ
قائالً:
"لأ ّني ه�أنذا �آمر ف�أُغربل بيت �إ�سرائيل بين جميع الأمم،
وحبة ال تقع على الأر�ض".
كما يغربل في الغربالَّ ،

تذريهم الريح
ق�شا ف�سي�سقطون من الغربال � ً
�إن كان الكثيرون قد �أ�ضحوا ًّ
أر�ضا �أو ّ
حب ُة الحنطة المكتنزة ف�إ ّنه يحفظها في يده لئ ّ
ال يخطفها �أحد منه.
كالع�صافةّ � ،أما ّ

أ�سا�سية
ال�سيد المطلق ،يعتني ب�شعوب الأر�ض ك ّلها؛ تلك هي القناعة ال ّ
� ّإن اهللّ ،
لل�شمولية.
ّ
خا�صين ،لكن بهدف �أن
�صحيح � ّأن اهلل ،في الكتاب
ّ
يهتم ب� ّأمة وب�شعب َّ
المقد�سّ ،
المياه
الرب ،كما تملأ
يتم التعريف به بطريقة
�شمولية" ،فتمتلئ الأر�ض من معرفة مجد ِّ
ُ
ّ
ّ
َ
القول ذا َته في �أ�ش :9 :11
البحر" (حب  .)14 :2ونجد
َ
"ال ي�سيئون وال ُيف�سدون في كلّ جبل قد�سي،

البحر".
المياه
الرب ،كما تغمر
ل ّأن الأر�ض تمتلىء من معرفة ّ
ُ
َ

دائما .التقاليد
ال�شمولية
مع ذلك ،لم َت ِ�س ْر ُو ْج َه َتا نظرِ
والخ�صو�صية َج ًنبا �إلى جنب ً
ّ
ّ
بالخ�صو�صية هي تلك التي تتع ّلق ب�سفر الخروج وب�صهيون .على النقي�ض
أهم المتع ّلقة
ال ّ
ّ
الخا�صة بالخلق ،التي ،بالن�سبة
رئي�سي على التقاليد
ال�شمولية ب�شكل
من ذلك ،ترتكز
ّ
ّ
ّ
�سي ٌد على �شعوب الأر�ض ك ّلها.
خالق
�إليها ،اهلل،
ُ
ّ
الب�شرية ك ِّلها ،هو ّ
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� أ  -التقاليد المتعلّقة باالختيار
�سفري الخروج وتثنية اال�شتراع ،وهي
يتم تو�سيع تقاليد الخروج بنوع
ّ
ّ
خا�ص في َ
ٍ
لهدف وا�ضح؛ فبالن�سبة �إليها،
عمل و ُت َك َّيف في �أ�سفار الأنبياء وفي بع�ض المزامير
ُت ْ�س َت َ
العبودية على يد مو�سى ،بهدف �أن يقوده �إلى �أر�ض
العبري من
ال�شعب
�ص �إل ُه �إ�سرائيل
َّ
َخ َّل َ
ّ
َ
وعد ُ
إبراهيم � َأب الآباء؛ فالذين يعار�ضون ت�صميم اهلل هم
اهلل بها �
كنعان ،ال ِ
أر�ض التي َ
َ
أعداء اهلل .مث ً
الم�صريون ،الذين ،لأ ّنهم عار�ضوا
ال على ذلك
ّ
أعداء �إ�سرائيل ،ال بل � ُ
بالتالي � ُ
إ�سرائيل من ِ
ِ
َ
وهزِ موا هزيم ًة نكراء لدى عبور بني
قا�سوا
خروج بني �
ال�ضربات ُ
بالدهمَ ،
أو�سع من ذلك:
لكن
�إ�سرائيل
َ
م�شروع اهلل كان � َ
البحر الأحمر؛ ّ
َ
الرب" >(hw"ëhy> ynIåa]-yKi( ‘~yIr:’c.mi W[Üd>y"w؛ خر .  ()5 :7
"عندها �سيعرف الم�صريّون �أنّي �أنا ّ

الخ�صو�صية ،ال
أر�ض ب�أجم ِعها .بيد � ّأن التركيز يبقى على
هكذا ي�شمل اهللُ بعط ِف ِه
�شعوب ال ِ
َ
ّ
أي�ضا عند ذكر
وعمون ،وم�ؤاب ،كما � ً
�سيما عند ذكْ ر بع�ض ال�شعوب ،ككنعان ،و�أدومّ ،
ّ
تدميرِ �آله ِتها وثقاف ِتها.
ِ
تدعم االعتقا َد الذي ،باال�ستناد
كانت التقاليد المتع ّلقة بالنجاحات في
الحرب ّ
َ
أمر الذي
الوحيد
إ�سرائيل الإل َه
�إليه ،كان �إل ُه �
َ
َ
القادر على �أن ينت�صر على الأمم الغريبة ،ال ُ
( 
تو�سيعها في �سفر تثنية
يتم
أي�ضا
يجع ُله � ً
ُ
منت�صرا على �آلهتها  .في قلب هذه التقاليد التي ّ
ً
"عهدا" مع �شعبِه على يد مو�سى(  .
إيمان ب�إل ٍه �سبق �أن َب َّت
اال�شتراع ،كان هناك ال ُ
ً

ب  -التقاليد المرتبطة ب�صهيون

ِ
َ
�صهيون في �أ�سفارِ
مزامير
أي�ضا في
تقاليد
يجري عر�ض
َ
�صموئيل والملوك ،كما � ً
َ
بع�ض الأنبياء ،من
متنوعة حول �صهيون ،وفي كتابات ِ
ملوكية ّ
عدة ،حيث نجد �أنا�شيد ّ
ّ
ُ
أي�ضا
�أ�شعيا ح ّتى
�شعبه ب�أر�ض� ،أعطاه � ً
ّ
زكريا� .إ�ستنا ًدا �إلى هذه التقاليد ،بعدما وعد اهلل َ
المقد�س ،فيحمي هكذا
إلهي في هيك ِله
يقيم
ّ
ُ
مدين ًة ،هي �صهيون� ،أور�شليمُ .
الح�ضور ال ُّ
( 

أي�ضا10 :8 :؛ 29 ،14 :9؛ 7 :11؛ .18 ،4 :14
رج � ً

Cf. G. Verkindere, « Isaïe et les Nations », dans J. Riaud (dir.), L’étranger dans
la Bible et ses lectures, LecD, 213, Paris, 2007, p. 103-125.
Weinfeld M., “berîth”, TDOT, vol. II, p. 253ss.
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َ
والم�صريون،
وال�سوريون،
وريون،
�
إ�سرائيل � ً
أبدا .الأعداء الذين ّ
ّ
ّ
يهددون �صهيون هم ال ّأ�ش ّ
والبابليون .الوجه الجديد للعهد لم يعد مو�سى ،بل داود ،بالرغم من � ّأن �شروط العهد هي
ّ
ِ
ُ
أقلَّ
دائما َب ِّي َنة:
هي
َين
ق
الفري
يربط
الذي
االتفاق
ة
طبيع
ا؛
و�ضوح
�
ب�شكل
ة
محدد
ٌ
ُ
ٍ
ّ
ً
ً

� 2 -صم :3 :5

يوخ ِ �إ ْ�س َ
هدا
معهم َع ً
ميع ُ�ش ِ
الم ِل ِك في َح ْبرون ،فق ً
"و�أَ َقب َل َج ُ
الم ِل ُك ُ
داو ُد َ
َطع َ
رائيل �إِلى َ
داو َد َم ِل ًكا على �إ ِْ�سرائيل" .
في َح ْب َ
وم َ�سحوا ُ
الر ّبَ ،
رون �أمام َّ

 -مز :37-29 :89

29
حمتي ،و�أَبقى معه �أَمينًا لعهدي.
" للأبد ِ�أَحفَ ُظ لَه َر َ
�30أَجعَ ُل نَ�سلَه � أبديًّا ،و َعر� َشه ِمث ْ َل �أيَّا ِم ال�سماء.

 �31إِ ْن تَرَ َك بَنوه �شريعَتي ،ولم يَ�سيروا على � أَ ْحكامي،
�صاياي،
 �32إِ ِن انت َ َهكوا فرائ�ضي ،ولم يَحفَظوا َو
َ

ال�ضرَ ِ
�33أفت َ ِق ُد بالعَ�صا مَ ِ
بات �إِث ْ َمه ِم.
ع�صيَتَهم ،وب ِ َّ
34
حمتي ،وال �أَخو ُن �أَمانتي.
ل ِّكني ال � أَ ُ
قطع عنه َر َ

ُ
ِ
35ال �أَنتَه ُ
تي.
ِك عهدي ،وال � أغَيّر ما خرَ َج من � َشفَ ّ
36
ب على داود.
ق�س ُ
َدا�ستي � َأال َّ � َأك ِذ َ
مت مرة ً بِق َ
� َأ َ

م�س �أَمامي".
37لَيَدومَ َّن نَ�سلُه لال ُبد ،و َعر� ُشه
كال�ش ِ
َّ

ج  -تقاليد الخلق
خا�ص في الن�صو�ص التي ترقى �إلى المنفى� ،أو �إلى
يتم تو�سيع تقاليد الخلق بنوع
ّ
ّ
الحكمي،
وق�سم من الأدب
مرحلة ما بعد المنفى ،كروايات الخلق في �سفر التكوين،
ٍ
ّ
َ
خالق الكون،
ت�سبح اهلل
َ
ك�سفر الأمثال �أو �سفر �أيوب ،وبع�ض �أنا�شيد �سفر المزامير ،التي ّ
وفي �أ�ش  .50-40هذه الن�صو�ص هي �أقلّ
عدائي ًة تجاه الأمم الأخرى؛ العالقة بين اهلل
ّ
الم َل ِك ّية
محددة .المو�ضوع
و�أعداء �إ�سرائيل هي عاد ًة غير َّ
الرئي�سي هو مو�ضوع �سيادة اهلل َ
ّ
على النظام المخلوق بمجمله� ،أي ال�سماوات والأر�ض ،الأر�ض والبحر ،الحيوانات
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ّ

�شمولي ،وعلى كلّ
إلهي هو
ّ
والب�شرية بك ّل ّيتها� .إذا كان اهلل خالقًا َ
وم ِل ًكا ،ف� ّإن ُ
ّ
الم ْل َك ال َّ
ْ
تقاليد الخل ِق على اهلل فقط ،ولي�س على
ل�سيد الكون .تتركّ ز
ُ
الأمم �أن ت�ؤ ّد َي ال َ
إكرام ّ
العهد(  ؛ ُي َط َّبق الإلزام بحفظ الإيمان على �إ�سرائيل وعلى الأمم ب�أ�سرها.

د � -أ�ش 55-40

الق�سم الثاني الكبير من �سفر �أ�شعيا� ،أي �أ�ش  ،55-40الذي ُيع َتقَد ب�أ ّنه يرقى �إلى
يظهر فيه
مرحلة المنفى(   ،يربط تقاليد االختيار (مو�سى وداود) بالهوت الخ ْلق ،الذي
ُ
ُ
ُ
ال�شمولية "الم�شروطة"؛ ي�ستعين الكاتب
نوعا من
وم ِلك .يخلق هذا
اهلل �أ ّنه
ٌ
الرباط ً
خالق َ
ّ
العدو َة الخائف َة �أمام �إ�سرائيل (رج �أ�ش:45 
بتقاليد االختيار لي�صف الأمم وال�شعوب
ّ
المدعوة �إلى
أي�ضا تقاليد الخ ْلق ليتك ّلم على الأمم
14؛  .)23-22 :49هو ي�ستعمل � ً
ّ
( 
"توجهوا �إليه فتخل�صوا ،يا
جميع �أقا�صي الأر�ض�(  ( ("...أ�ش،)22 :45 
َ
"الخال�ص" ّ :
ِ
لأ ّنه �إله �إ�سرائيل ،يهوهُ ،
يهتم بم�صير �شعوب الأر�ض ك ّلها .لي�س
ملك
الكون العظيمّ ،
خال�ص الأمم ب�إيمانها باهلل
�شمولية م�شروطة ،فيها يتع ّلق
عددية ،بل
�شمولية
المق�صود هنا
ُ
ّ
ّ
ّ
أي�ضا بخ�ضوعها ل�شرائعه ولعبادتها َوف َْق
الخالق ،يهوه� ،إله مو�سى و�إله �صهيون؛ هو يتع ّلق � ً
العبرية،
إ�سرائيلي .يجري تو�سيع الفكرة ذاتها في �أ�سفار �أخرى من البيبليا
تعبير الإيمان ال
ّ
ّ
مث ً
ال في �سفر راعوت ،كما في �سفرِ زكريّا حيث نقر أ� ما يلي:
20
و�س َّكا ُن مُ ُد ٍن كبيرة،
عوب َ�أ ً
ب الق َُّوات� :ستَ� أتي � ُش ٌ
"هكذا قا َل َر ُّ
ي�ضا ُ

 21ويَ�سيرُ ُ�س َّكا ُن الواحد ِة �إلى الأُخرى قائلين:

ي�ضا �أَ�سير"؛
ب،
ِ
القوات .و�أنا � أَ ً
والتما�س ِ ّ
"لِن َ ِ�سرْ َ�سيرًا اِل�ستر�ضاء وج ِه الرَّ ّ
رب ّ

Cf. J. Vermeylen, « Le motif de la création dans le Deutéro-Isaïe », dans L.
Derousseaux (dir.), La Création dans l’Orient Ancien, LecD, 127, Paris, 1987,
p. 183-240.
Cf. R.F. Melugin, The Formation of Isaiah 40–55 (BZAW, 141), BerlinNew York, 1976, p. 176-178; voir aussi P. Bonnard, Le second Isaïe, Études
Bibliques, éd. Gabalda, Paris 1972.
Cf. J. Kahmann, “Die Heilszukunft in ihrer Beziehung zur Heilsgeschichte nach
Is 40-55”, Biblica 32 (1951) 87.

) (7
) (8
) (9

خا�صة.yl;îae-WnP - W[ßv.W"hiw> -#r<a'_-ysep.a;-lK' :
( (  للمفردات العربيّة يف هذه الآية مدلوالتها وغناهاّ ،
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القو ِ
ات في � أور�شليم وا�ستر�ضاءِ َوج ِه
 22فت�أتي
ِ
قوية ٌ
ٌ
اللتما�س ِّ
رب ّ
أمم ّ
�شعوب كثيرة ٌ و� ٌ
ب.
الرَّ ّ
23
القوات:
هكذا قا َل ُّ
رب َّ

�إ ّنه في َ َ
جميع �أَ ِ
ثوب َي ِ
بذيل ٍ
هود ّي
نا�س ِمن
ع�شر ُة �أُ ٍ
�سي َت َم َّ�س ُك َ
مم ِ
ل�سنة الأُ ِ
ِ
تلك الأ َّيام َ
قائلين:
"�إِ َّننا َن�سير معكم ،فقَد �س ِمعنا �أَ َّن َ
اهلل معكم" (زك .)23-20 :8
َ ْ
ُ

حج الأمم �إلى �أور�شليم فيقول:
ويتك ّلم �أ�شعيا على ّ
ب نَفْ َ�سه �إِلى ِم�صر ،فتعر ُ
ُ 21ويعَ ِرّ ُ
ب في ذلك اليوم،
ف الرَّ ُّ
ِف م�صرُ الرَّ َّ
وتَعب ُ ُده بال َذّبيح ِة والتَّقدمة ،ويَن ُذرو َن لِلرَّب نُذورًا ويوفو َن بِها.

22
ِب ويَ�شفي ،فت َ ِ
ب ،فيَ�ستَجيبُها ويَ� ْشفيها.
ب م�صرَ ،يَ�ضر ُ
يَ�ضر ُ
ِب الرَّ ُّ
رج ُع �إِلى الرَّ ِ ّ

 23في ذلك اليَوم ،يَكو ُن َطري ٌق ِمن ِم�صرَ �إِلى �أَ�شور،

أ�شور.
فتَ� أتي �أَ�شورُ �إِلى ِم�صرَ و ِم�صرُ � إِلى �أَ�شور ،وتَعب ُ ُد ِم�صرُ الرَّ َّ
ب مع � ُّ

 24في ذلك اليوم ،يَكو ُن � إِ�سرائي ُل ثالِثًا لم�صر و�َ أ�شور ،وبَر َكة ً في َو َ�س ِط َ
الأر�ض،
َ
َ
َ

25
نع يَدي �أَ�شور ،وميراثي
فيُبا ِركُه َر ُّ
بار ٌك � َشعْبي ِم�صرُُ ،
و�ص ُ
ب الق َُّوات قائِلاً  :مُ َ
� إِ�سرائيل (� أ�ش .  ( ()25-21 :19

د � -سفر يونان و�شموليّة الخال�ص

يبين � ّأن الخال�ص ال
ُيط َل َق على �سفر يونان لقب "�سفر رحمة اهلل ال�شاملة" ،لأ ّنه ّ
اليهودي ،بل ي�شمل الب�شر ب�أ�سرهم ،بما فيهم الخط�أة� ،إذ �إ ّنهم يتوبون
ينح�صر في ال�شعب
ّ
( ( 
ويرجعون �إلى اهلل �إله الجميع ،وخالق الجميع ،الذي يريد خال�ص الجميع لأ ّنه ك ّل ّي
الرحمة والر�أفة.
 (11) Cf. J. Vermeylen, Jérusalem centre du monde, LecD, 217, p. 34-60.
 (12) Cf. P. Beauchamp, « Vous êtes, tous, les invités de l’alliance. Is 55,1-3 »,
Assemblées du Seigneur, NS 49, 1971, p. 6-11.
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ّ

عدو ِة
محبة اهلل
ورحمته تتج ّليان تجاه الأمم الغريبةّ ،
َ
يك�شف �سفر يونان كيف � ّأن ّ
إ�سرائيلي� ،أن يقبل �أن يعتني اهلل بها ،ولك ّنه
النبي ،ومعه ال�شعب ال
ّ
�إ�سرائيل .ال ي�ستطيع ّ
وريين) وتوبتهم .يبدو � ّأن هذا االهتداء
يرى،
ورغما عنه ،اهتداء �أهل نينوى (�أي ال ّأ�ش ّ
ً
ال يعني بال�ضرورة حفظ �شريعة مو�سى ،ل ّأن هذه الأخيرة لي�س لها في ذاتها القدرة على
الإعتاق من عبادة الأ�صنام ومن ال�شر .مع هذا" ،ر�أَى ُ
اهلل �أَعما َلهم ،و�أ َّنهم َر َجعوا عن
ّ
طريقهم ال�شرِ ير ،ف َن ِدم ُ
ِ
َ
�صنعه بهم ،ولم َي�ص َن ْعه" (يون .)10 :3
اهلل على َّ
َ
ال�شرِ ّ ا َّلذي قال �إِ َّنه َي ُ
ّ

ِ
ِ
قي الذي
والعدو هو تغيير في الموقف
الغريب
ال�شعب
ما يطلبه اهلل من
الديني ُ
ِّ
والخ ُل ّ
ّ
ال�شر ويك ّفون عن اقترافه.
يحول في العمق حيا َة من ّ
ّ
يتحولون �إليه ،وينبذون ّ

خال�ص لك ّل ال�شعوب
ٍ
�سفر �أ�شعيا ر�سالةُ
ُ -2

خال�ص اهلل ،على �شعوب الأر�ض
المقد�س ،ال بل
انفتاح الكتاب
ال�شمولي ُة �إذًا
تعني
ّ
ُ
َ
ّ
( ( 
ك ّلها ،وعلى التاريخ ك ّله ،وح ّتى منتهى الأزمان .
لكن هذا ال
توج ًها
المقد�سة التي
قليل ٌة هي الأ�سفار
ّ
تت�ضمن ُّ
�شموليا مثل �سفر �أ�شعياّ ،
ّ
ًّ
الب�شرية بكاملها،
يعني � ّأن الأ�سفار الأخرى ال ُتع َنى بهذا المو�ضوع ،وبالتالي بم�صير
ّ
هام ٌة في هذا المجال في �أقوال بع�ض الأنبياء ال َآخرين ،وفي ٍ
عدد من
�إذ لدينا
ٌ
ن�صو�ص ّ
المزامير.
هناك ف�صولٌ في �سفر �أ�شعيا تتميّز ب�شموليّة م�ضمونها ،هي التالية:
جميع ا ُ
لأمم"
 �أ�ش " :5-1 :2و َتجري �إِليهُ

 �أ�ش " :25-16 :19ف َتعرِ ُعب ُده"
الر َّب في ذلك اليوم ،و َت ُ
ف ُ
م�صر ّ

جميع �أقا�صي الأر�ض"
إلي ف َتخ ُل�صوا يا
َ
 �أ�ش َ " :25-22 :45ت َّوجهوا � َّ
ال�شعوب"
 �أ�ش " :8-3 :56بيتي بيت �صال ٍة ُيدعىلجميع ُّ
ِ
بين الأُمم".
"في
َ
نادون بمجدي َ
� -أ�ش ُ :24-18 :66

ويع َت َب ُر
أنبياء مختلفون ،ما بين ال�سنتين  540و 300ق .مُ ،.
هذه الن�صو�ص و�ضعها � ٌ

 (13) Cf. W. Dietrich, « Jesaja – ein Heilsprophet ? », Theologische Rundschau 64
(1999) 324-337.
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َ
الممتدة
النبوي ُة �إلى الفترة
الروحيين ،الذي ترقى خدم ُته
تالميذ �أ�شعيا الكبير َو َو َر َث َته
ه�ؤالء
ّ
ّ
ّ
ما بين ال�سنتين  740و 700ق .م.؛ لذلك �أُدرِ َجت �أقوا ُل ُهم في �سفر �أ�شعيا العتبارها
امتدا ًدا لفكره وتعليقًا عليه.

جميع الأُمم"
الن�ص ال أ ّول� :أ�ش " :5-1 :2وتَجري �إِليه
ّ
ُ

1
ليم:
بن � َ
الكالمُ الَّذي ر�آه �أ�شعيا ُ
آمو�ص على يهوذا و�أُور� َش َ

 2ويكو ُن في �آخ ِر الأَيّام � أَ َّن َجب َ َل ِ
ِ
الجبال،
ر�أ�س
ب ي ُ َو َّط ُد في ِ
بيت الرّ ِ ّ

جميع الأُمم،
ويرتفع فوقَ التِّالل ،وتَجري �إِليه
ُ
ُ
�شعوب كثيرة ٌ وتقول:
 3وتَن َطلِ ُق
ٌ

ب� ،إِلى ِ
بيت �إِل ِه يعقوب،
هل ُ ّموا نَ�صعَد �إِلى َجب َ ِل الرّ ّ

وهو يُعَلِ ّ ُمنا ُطرُق َه ،فن�سيرُ في ُ�سبُلِه،

ال�شريعة ،و ِمن � أُ
ب.
لأَنَّها ِمن �صهيو َن تَخرُ ُج َّ
ور�شليم كلمة ُ الرّ ّ
َ

4
بين الأُمم ،ويق�ضي لل� ّش ِ
عوب الكثيرة،
ويَح ُك ُم َ

ورماحهم مَناجل،
فيَ�ضرِبو َن �سيوف َهم ِ�سك ًكا
َ
الحرب بَع َد ذلك.
فال تَرف ََع � ُأمَّة ٌ على � ُأمَّةٍ َ�سيفًا ،وال يتعلَّمو َن
َ

5
ب.
َهل ُ ّموا يا َ
بيت يعقوب لِن َ ِ�سرْ في نو ِر الرّ ّ

ينفتح في هذه ال�صفحة الرائعة في �أ�ش  .5-1 :2في الو�سط يقوم جبل
جديد
�أف ٌْق
ٌ
ُ
َ
ٍ
نور
طواف
�صهيون الذي يجتذب �إليه
�شعوب من �أقطار الم�سكونة ك ّلها .منه ينطلق ٌ
أمم التي
ي�ضيء في الظلمة ،ل ّأن هناك ً
مقاما لح�ضور اهلل ،ول�شريعته ،ولكلمتهَ .ت َد ُع ال ُ
أدوات م�سالمةٍ � ،
لتتحو َل �إلى � ٍ
ُ
لعمل
ت�سقط من َ �أ ِيديها،
ت�صل �إلى �صهيون الأ�سلح َة
أدوات ِ
ّ
ال ِ
إن�سان :ال�سيوف ُت َح َّو ُل �إلى �سكك للحراثة ،والرماح �إلى مناجل (�آ  .)4ال يمكن
الكوني الحا�صل .ينتهي هذا
التحول
متفر ًجا على هذا
ُّ
�إ�سرائيل �أن يبقى وبكلّ ب�ساط ٍة ِّ
ّ
مزمور بكلّ ما للكلمة من معنى على �شرف �صهيون (رج ،مثالً،
الن�شيد ،الذي هو
ٌ
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ّ

المقد�سة و�إلى الهيكل" :تعالوا ن�سير
الحج �إلى المدينة
المميز في
مز  ،)122بالنداء
ّ
ّ
ِّ
نبي مجهول ُج ِمع في
الرب" (�آ ُ .)5ي�ستعا ُد
ُ
على نور ّ
الن�شيد ُ
وي َّ
و�سع في �أ�ش  60على يد ٍّ
الكتاب ذاته.
أمم ك َّلها م ّتحد ًة باهلل .نحن �أمام ق�صيدة �صغير ٍة من حيث
ُيبرِ ُز �أ�ش � 5-1 :2إذًا ال َ
ت�صعد كَ َم ٍّد �إلى
أمم الأر�ض ك َّلها
ُ
النبي � َ
الحجم ،ولك ّنها رائع ٌة من حيث الم�ضمون .يرى ُّ
ذات � ٍ
فتتجمع الأمم
الجبلية ك ِّلها،
كوني ٍة فوق الكتل
أبعاد
جبل �صهيونَ ،رف ََع ْتها حرك ٌة ُ
ّ
ّ
ّ
من كلّ جهة با ّتجاه هذه ِ
تم ت�شييد بيت �إله �إ�سرائيل .هذا البيت
الق ّم ِة الأعلى ،التي عليها ّ
ٍ
ٍ
ومالذ يمكن م�شاهدته من بعيد .ت�صعد الأمم �إلى هناك لتلتقي
كمعبد
هو وجه ُة َح ٍّج،
َ
التاريخي.
ونورا حول م�سارها
وتوجيها
توج ًها
ً
اهللِ � ،آم َل ًة �أن تتل ّقى منه كلم ًة تعطي ُّ
ً
ّ

ْ
تخرج من فمه ُ
وت�سوي ال�صراعات بين الأمم
الحك َم،
تلفظ
في الواقع ،الكلم ُة التي
ُ
ّ
بطريقة عادلة ومت�ساوية ،فال يعود هناك من حاجة �إلى الحروب .يمكن ال�سالم �أن ي�سود،
بون �سيوفَهم ِ�س ً
ورماحهم َمناجل ،فال َترف ََع ُ�أ َّم ٌة على �أُ َّم ٍة َ�سي ًفا ،وال
ككا،
لأ ّنهم َ"ي�ضرِ َ
َ
و�شعارا
مثل
عد ذلك" (�أ�ش  .)4 :2لقد �أ�ضحت هذه الآية
مون
يتع َّل َ
م�ضرب ٍ
الحرب َب َ
َ
َ
ً
الم�سيحية.
منو ًرا في ح�ضارتنا
ِّ
ّ

هذا الحدث �سيح�صل عند نهاية التاريخ ،ويكون خاتم َته .ال يمكن الخال�ص الأخير
�شموليا .هذه هي ر�سال ُة نبوءة �أ�ش � .5-1 :2ست�ستفيد من هذا
والنهائي �إ ّال �أن يكون
ًّ
ّ
ُّ
ٍ
ل�شعب دون � َآخر ،وال يمكن
ال�شعوب كلها ،ل ّأن ال�سالم ال يمكن �أن يكون
الخال�ص
ُ
ٍ
�شعب منه ،و َت ْركُ ه يعي�ش في الحروب والم�صائب .من المح َت َمل �أن يكون
ا�ستبعاد � ِّأي
أي�ضا تعي�ش في
�سعيدا بكلّ ما للكلمة من معنى� ،إذا كانت
�شعب ما
ال�شعوب الأخرى � ً
ً
ُ
ٌ
رئي�سي ًة ،هي التالية:
النبي في ر�ؤياه حقيق ًة
ال�سعادة .لذلك ُ
ّ
يعلن ُّ
ُ
خال�ص الجميع.
طيا ِته
خال�ص البع�ض
� ّإن
َ
َ
يحمل في ّ

لقد اختار ُ
إنعام
اهلل � ّأم ًة
خا�ص ًة من �أجل الخال�ص ال�شامل لل َآخرين ك ِّلهمّ � .إن ال َ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
جميع
واحد ،ي�شمل بالواجب وبال�ضرورة
ل�شخ�ص
واحد �أو
ل�شعب
الرب
ٍ
الذي منحه ُّ
َ
بني الب�شر.
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الر َّب في ذلك اليوم ،وتَعب ُ ُده"
الن�ص الثاني� :أ�ش " :25-16 :19فتَع ِر ُ
ّ
م�صر ّ
ف ُ
 16في ذلك اليوم ،تكو ُن م�صرُ ِمث ْ َل الن�ساء،
ب الق َُّوات التي يَرف َعُها عليها.
فتَرت َ ِع ُ
ب ِمن َرف ْ ِع ي َ ِد َر ِ ّ
�ش وتَرت َ ِع ُ
ر�ض يهوذا لم�صرَ رُعبًا،
 17وتكو ُن � َأ ُ
القوات الذي ق�ضاه عليها.
ب ِمن تَدبي ِر ِ ّ
ف ُكلَّما تُذكَر �أَمامَها ،تَرت َ ِع ُ
رب َّ
ر�ض ِم�صر ،تَتَكل َّ ُم بلغ ِة كنعان،
 18في ذلك اليوم ،تكو ُن
خم�س مُ ُد ٍن في � أَ ِ
ُ
ال�شم�س.
وتَحلِ ُ
القوات ،يُقا ُل ل إحداها مدينةُ َّ
ف بِرَ ِ ّ
ب َّ
ر�ض ِم�صر،
ب في
19في ذلك اليوم ،يكو ُن
داخل � أَ ِ
ِ
مذبح للرّ ِ ّ
ٌ
ِ
ب،
ب
بجانب حدو ِدها للرّ ّ
ون ُ ُ
�ص ٌ
20
القو ِ
ر�ض ِم�صر،
ات في � أَ ِ
فيكو ُن عالمة ً و�شهادة ً ِ ّ
لرب َّ

الم�ضاي ِقين ،في ُ ِ
�صا ومُدافِعًا فيُن ِق ُذهم.
لأَنَّهم ي�صرخو َن �إِلى الرّ ِ ّ
ر�س ُل لهم مُ َخلِ ّ ً
ب َ�أمامَ ُ
ُ 21ويعَ ِرّ ُ
ب نَفْ َ�سه �إِلى م�صر،
ف الرّ ُّ
فتَعر ُ
ب في ذلك اليوم ،وتَعب ُ ُده بالذبيح ِة والتقدمة،
ِف م�صرُ الرّ َّ
ويَن ُذرو َن لِلرّب نُذورًا ويوفو َن بِها.

22
ِب ويَ�شفي،
ب م�صرَ ،يَ�ضر ُ
يَ�ضر ُ
ِب الرّ ُّ
فت َ ِ
ب ،فيَ�ستَجيبُها ويَ�شفيها.
رج ُع �إِلى الرّ ِ ّ
 23في ذلك اليوم ،يكو ُن طري ٌق ِمن م�صرَ �إِلى �أَ�شور ،فت�أتي �أَ�شورُ �إِلى م�صرَ وم�صرُ �إِلى
�أَ�شور،

ب مع �أ� ُّشور.
وتَعب ُ ُد م�صرُ الرّ َّ

 24في ذلك اليوم ،يكو ُن � إِ�سرائي ُل ثالثًا لم�صر و�َ أ�شور ،وبَر َكة ً في َو َ�س ِط َ
الأر�ض،
َ
َ
25
ب الق َُّوات قائِال ً:
فيُبا ِركُه َر ُّ
و�صن ْ ُع يدي �أَ�شور وميراثي � إِ�سرائيل.
بار ٌك �شعبي م�صرُ ُ
مُ َ
تخ�ضع م�صر للحكم الإلهي القا�سي الذي يجعل من ّ
�سكانها �شبيهين بن�ساء مذعورات،
ُ
ّ
ن�ص
نثري ذي انفتاح
تحو ٌل ُي َع َّب ُر عنه في مقطع ّ
�شمولي .نحن �أمام ِّ
لكن فج�أة يح�صل ُّ
ّ
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�ست
تتكرر ّ
مت� ِّأخر ،جاء حوالى القرنين بعد �أ�شعيا ،مو َّق ٍع بعبارة "في ذاك اليوم" ،التي ّ
والنهائي؛
التام
مرات في  .25-16 :19الأفق هو بالتالي الأفق
الم�ستقبلي للخال�ص ّ
ّ
ّ
ّ
الرب الوحيد ،الأمر الذي �أ�ضحى ممك ًنا ل�شعوب
المو�ضوع هو مو�ضوع االهتداء �إلى ّ
بدءا بم�صر بالتحديد.
الأر�ض ك ّلهاً ،

في الر�ؤيا الثانية هذه (�أ�ش ِ ،)25-16 :19
النبي في م�صر،
الطابع
ذات
ِ
ال�شمولي ،يرى ُّ
ّ
الخال�ص �أن
تاريخ
إ�سرائيليون .هكذا يمكن
خم�سا ،ي�سكنها �
"كنعاني ًة"
م�ستقبالً ،مد ًنا
ِ
ُ
ً
َ
ّ
ّ
بع�ض ِ
المرة ،الطاغي ُة
الف َر ِق
ُي�س َت�أ َنف .من جديد تعي�ش ُ
ّ
العبري ِة ّ
منفي ًة في م�صر ،لكن هذه ّ
يق�س َي
الم�صري ،الذي نزلت عليه
ُ
ُّ
�ضربات ِّ
الرب ،كما في زمن الخروج ،بد ًال من �أن ّ
بغ�ضهم ،ولن يطر َدهم
بعد ال
إ�سرائيليين ،ولن ُي َ
يرتد �إلى �إله �إ�سرائيل .لن يخ�شى من ُ
قلبهّ ،
َ
ّ
الرب ،ولن
من �أر�ضه .لذلك لن يعود
�ضروريا �أن يبحث ه�ؤالء عن مكان ليعبدوا فيه َّ
ًّ
بحر ّية .ب�إمكانهم �أن يبقوا في م�صر،
يتوجب عليه �أن يعطيهم � ً
يعود ّ
أر�ضا يعي�شون عليها ّ
معا الذبائح للإله
العبريون
يقدم عليه
كما لو في بيتهم .هناك �سيكون
مذبح ِ ّ
والم�صريون ً
ّ
ّ
ٌ
مقد�س ًة .الحجارة التي ت�شير �إلى الحدود �ستحمل
�ست�صبح
ذا ِته.
م�صر بالتحديد � ً
أر�ضا ّ
ُ
ُ
الرب".
الكتاب َة التالية" :هذه البالد
تخ�ص َّ
ّ

القو ِة العظمى
غير متو َّق َع ٍة من ارتداد م�صر �إلى �إله �إ�سرائيل ،هي بعد ذلك ارتدا ُد ّ
نتيج ٌة ُ
دعى هنا "� ُّأ�شور"،
عنيت �
الأخرى في ال�شرق القديم،
ُ
النهرين ،التي ُت َ
ّ
أمبراطوري َة ما بين َ
َ
الم�صريون
يعبده
ور لم�صر ،تلتقي �إل َه �
غازية
إ�سرائيل ،الذي ُ
ّ
م�صر المعتادةُ .باحتالل � ُّأ�ش َ
َ
فيتم هكذا
أي�ضا
والعبريون .هي � ً
ّ
ّ
�ستتوجه �إلى اهلل ،و�ستت�صالح مع م�صر ومع �إ�سرائيلّ ،
َ
َ
�شعوبا ثالث ًة مختارةً� :إ�سرائيل ،وم�صر،
ي�ضم منذ الآن
تد�شين ال�سالم
ً
ال�شامل ،ل ّأن اهلل ّ
و�أ�شور.
اختيار ٍ
�شعب هو نقطة
تبين كيف � ّأن
هذه اللوحة
َ
ال�شمولية العظمى للم�ستقبل الأخير ّ
ّ
تدخ ً
ثانيا
النبي �أو يت� ّأمل ُّ
ال ً
االنطالق والبذار من �أجل تحقيق الخال�ص ال�شامل .ي�شاهد ُّ
ّ
َ
إ�سرائيل في �أ�صوله:
�ص اهلل ُ �
أخيرا للفداء في التاريخ الذي
يتخطى ال ّأول ،الذي به خ ّل َ
و� ً
ِ
أمرا
الطغاة ك ِّلهم ،بحيث يكون
مزقُه َيدا طاغي ٍة ما ،بل يرى ارتدا َد
لم ْ
�شعبا ُت ّ
ُ
يعد ً
الفداء � ً
�ضروري.
زائدا ،وبالتالي غير
ً
ّ
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جميع �أقا�صي الأر�ض"
لي فتَخلُ�صوا يا
ّ
الن�ص الثالث� :أ�ش " :25-22 :45ت َ َّ
َ
وجهوا � إ َّ
 � 20إِجت َ ِمعوا و َهل ُ ُّموا وتَقَ َّدموا َجميعًا يا �أَيُّها النَّاجو َن ِم َن الأُمَم،
�صلُّو َن لإلهٍ ال ي ُ َخلِّ�ص.
ذين يَح ِملو َن تمثال َ ُه ُم
الخ�شبي وي ُ َ
لم لل َّ َ
ال ِع َ
ّ
� 21أَخب ِروا وق َ ِ ّدموا براهينَكم ولْيت�شاوروا معًا.
ب؟
�سم َع بهذه ِم َن القديم و�أَخبَرَ بها ِمن ذلك الزَّمان؟ �أَل َ ُ
�ست �أنا الرَّ ّ
مَ ِن الَّذي � أَ َ
واي.
لي�س ِ�س َ
لي�س ِمن َر ٍ ّ
بار مُ َخلِ ّ ٌ
ب � آ َخر ،ال �إِلهَ غيري �إِله ٌ ٌّ
ف�إنَّه َ
�ص َ ،

22
جميع � أقا�صي ال أر�ض،
لي فتَخلُ�صوا يا
َ
ت َ َّ
وجهوا � إ َّ
ف�إنِّي � أنا اهلل ُ
ولي�س ِمن �إلهٍ �آخر.
َ
23
رجوع عنها،
مت ،و ِمن فمي َخرَ َج الب ِرّ ،كلمة ٌ ال
َ
ق�س ُ
بذاتي � أَ َ
�ستجثو لي ُك ُّل رُكبة وي ُ ِ
ق�س ُم بي ُك ُّل ل�سان.
24
والقوة،
�سيقولو َن فِ َّي :بالرَّ ِ ّ
ّ
ب وح َده الب ِرُّ

ذين غ ِ
َ�ضبوا عليه فيَخزَون.
و�إليه ي� أتي
ُ
جميع ال َّ َ
25
ب تَتَبرَّرُ وتفتخر ُك ُّل ذُ ِرّي َّ ِة � إِ�سرائيل.
بالرَّ ِّ
يتم �إظهار "الناجين من الأمم"� ،أي
في  ،25-20 :45ننتقل �إلى النزاع
الق�ضائيّ .
ّ
كلّ الباقين على قيد الحياة بعد الحروب ،الذين ا�ستطاعوا �أن ينجوا من الموت في المحن
يحب �أن يقول ،بل
"بقية �إ�سرائيل" ،كما كان �أ�شعيا
الكبيرة .ال يذهب
ّ
الفكر فقط �إلى ّ
ُ
جميعا ،الذين
أي�ضا �إلى ال�شعوب المختلفة التي عانت من الحروب والهزائم� .إلى ه�ؤالء
� ً
ً
"يتحولوا"
نداء لكي
يوجه ُّ
التج�أوا �سابقًا �إلى الأ�صنام كي يح�صلوا على الخال�صِّ ،
الرب ً
ّ
�إليه� ،أي لكي يهتدوا ،وهكذا يح�صلون على الخال�ص ،بالأحرى يو�ضع على ل�سانهم
ُ
ٌ
العدل وال�سلطان" (�أ�ش  .)24 :45هذه
الرب وحده يوجد
إيماني ليعلنوه" :في ّ
اعتراف � ٌّ
نادرا في �أ�شعيا الثاني.
�شمولي
�شهاد ٌة جديدة على انفتاح
وكوني ،لي�س ً
ٍّ
ٍّ

المهدد والمحاط
الب�شري
جميعا بحاجة �أن يُ َخلَّ�صوا .هذه هي حال ُة الوجود
النا�س
َّ
ّ
ً
ُ
النا�س
الدرب الذي يمكنه �أن يقود
أي�ضا
أحدا .لكن هذا هو � ً
بالموت الذي ال يوفّر � ً
ُ
َ
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الوحيد الذي ي�ستطيع
الحقيقي
�ص
ُ
جميعا �إلى اهلل ،مهما كانت ديان ُتهم ،لأ ّنه هو المخ ِّل ُ
ً
ُّ
ٍ
ِ
ِ
طريق ُيبل ُغ �إلى الإله
اختبار الخال�ص هو
الخا�صةّ � .إن
�أن ُيع َنى بكلّ واحد َو ْفقًا لحاجاته
ٌ
ّ
َ
ِ
كونيا ي�صف فيه َتق َُّد َم
النبي �أ�شعيا ،في ً ،25-22 :45
ِّ
ن�شيدا ًّ
الحق والوحيد .لذلك ُيطل ُق ُّ
أ�شخا�ص من ِّ
كل ٍ
الرب ،الذي فيه َ�س َي َر ْو َن َعو َنهم.
�
ٍ
�شعب ،وديان ٍة ،ولغ ٍة ،لل�سجود �أمام ّ

ِ
ُ
جماعيا
تاريخه الطويل .ت�أكّ د هذا االختبار،
الخال�ص منذ بدايات
إ�سرائيل
لقد اختبر �
َ
ًّ
مر ٍ
عد لها .ول ّأن �إ�سرائيل عا�ش هذا االختبار ،با�ستطاعته �أن يكون َم َث ً
ال
ات ال َّ
ًّ
وفردياّ ،
للب�شري ِة ب�أ�سرِ ها التي �ستتع ّل ُمه منه.
ّ

ال�شعوب"
الن�ص الرابع� :أ�ش " :8-3 :56بيتي بيت �صال ٍة يُدعى
لجميع ُّ
ِ
ّ

عبريا ،لكن ب�إمكان الجميع �أن ي�صبحوا �أع�ضاء في ال�شعب المختار.
يولد
ُّ
العبري ًّ
النبي �أ�شعيا في :8-3 :56
التوج ِه
إعالن ذو
هاكُ ُم ال ُ
ُّ
ِّ
ال�شمولي الذي �أطلقه ُّ
3
ب يَ ِ
ِ
الغريب الَّذي
ابن
ف�صلُني عن �شعب ِه"؛
ب �" :إِ َّن الرَّ َّ
ان�ضم �إِلى الرَّ ّ
ال يَق ُِل ُ
َّ
الخ ِ�ص ّي" :ها �أنا �شجرة ٌ ياب�سة"،
وال يَق ُِل َ

4
ب ِ
للخ�صيان:
ف�إنَّه هكذا قا َل الرَّ ُّ

ويتم�سكو َن بعهدي،
�ضيت به،
ذين يُحافِظو َن على ُ�سبوتيُ ،وي�ؤثِرو َن ما َر ُ
ال ّ َ
َّ

ِ
�صبًا
� 5أُعطيهم في بيتي
البنين والبنات،
وا�سما َخيْرًا ِم َن
وداخ َل �أَ�سواري ن ُ ُ
َ
ً
ا�سما � أبديًّا ال يَنقرِ�ض.
و�أُعطي ُك َّل واح ٍد منهم ً

ب ليَخ ُدموهُ ،و ِ
ِ
ب ،ويكونوا له
 6وبنو
الم َ
ا�سم الرَّ ِ ّ
ن�ض ُّمو َن �إِلى الرَّ ِ ّ
الغريب ُ
يحبُّوا َ
عبي ًدا،
ال�س ِ
بت ولم يَنت َ ِه ْكه وت َ َم َّ�س َ
ك بعهدي،
ُك ُّل مَن حاف ََظ على َّ
 � 7آتي بِهم �إِلى َجب َ ِل ق ُ ْد�سي ،و�أُف َ ِرّ ُحهم في ِ
بيت �صالتي،

وتكو ُن محرقاتُهم
ذبائحهم مَر�ضيَّة ً على مذبحي،
ُ
بيت �صالةٍ يُدعى لجمي ِع ال� ُّشعوب.
ل أَ َّن بيتي َ
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8
جمع مَنفيِّي � إِ�سرائيل:
يقو ُل ال�سي ّ ُد الرَّ ّ
ب الذي ي َ ُ

ي�ضا �إِلى مجموعته.
رين �أَ ً
�س� ُ
أجمع � َآخ َ

ِ
ُ
ُ
وقبول ِّ
الجماعة
�شخ�ص في
كل
ا�ستقبال
يتم هكذا
قلب
ٍ
يجذب ُّ
الرب َ
الوثنيين �إليهّ .
ّ
الذبائح وتفي�ض النعمة .في الواقع ،ال
دعى �إلى الهيكل الذي فيه ُتق ََّد ُم
الليتورجي ِة التي ُت َ
ُ
ّ
أي�ضا في وجه
يفتح بي َته � ً
يكتفي ُّ
مرة ،بل ُ
الرب ب�أن يجمع َ
النفي �أكثر من ّ
�شعبه الذي �ش ّتته ُ
ِّ
كل الذين ي�ؤمنون به� ،إلى � ّأي ِة � ّأم ٍة انتموا.

يتحو ُل �إلى � ِ
إيمان
�شخ�ص
ال�شمولي ُة هنا على انفتاح ال�شعب المختار على � ّأي
تقوم
ٍ
ّ
ّ
ِ
عبرانيين
"المهتدين"� ،أي �أ ّنهم ُي�ضحون
ون
دع َ
�إ�سرائيل ليعتنقَه .ه�ؤالء الأ�شخا�ص ُي َ
ّ
الليتورجية .ال
الرب ،في قلب جماعة �إ�سرائيل
باالهتداء واالرتدادُ .ي َر َّح ُب بهم في بيت ّ
ّ
ِ
ِ
واجهات المجامع:
ال�شمولي هذه تزيِّ ُن
الترحيب
كلمات
تزال
ُ
ِّ
ِ
دعى ِّ
لكل ال�شعوب" (�أ�ش .)7 :56
بيت
"ل ّأن بيتي ُ
ال�صالة ُي َ

مع الف�صل  56يبد�أ الق�سم الثالث من �سفر �أ�شعيا ،الذي ،ا�ستنا ًدا �إلى العديد من
ٍ
ِ
تعرفنا �إليه
الهوية،
مجهول
نتاج م�ؤلِّ ٍف � َآخ َر
ّ
ّ
البحاثة ،هو ُ
مختلف عن �أ�شعيا الثاني الذي ّ
عدة.
في الف�صول  ،55-40لك ّنه مرتبط به عن طريق مو�ضوعات ّ

ِ
ال�صفحة الأولى من نبوءته هو المقطع  ،8-3 :56حيث ،وبطريقة فريدة،
قلب
� ّإن َ
يجري ر�سم �أفقٍ
�شمولي للخال�ص.
ٍّ

�إ�ستنا ًدا �إلى ال�شريعة (تث  ،)9-2 :23كان الخ�صيان والغرباء ُي َنبذون من الهيكل ومن
وغير �أطهار؛ � ّأما الآن ،وبعد العودة من المنفى
العبادة في �أور�شليم ،العتبارهم نج�سين
َ
مخ�صيون لأ ّنهم كانوا قد اختيروا لخدمة
أ�شخا�ص
العبرية �
البابلي ،كان في الجماعة
ٌ
ّ
ّ
ّ
الفار�سي الحقًا .عالو ًة على ذلك ،كانت الزواجات المختلطة
ثم
ً،
ال
أو
�
البابلي
البالط
ّ ّ
ّ
ّ
حازمين
إ�سرائيلي؛ وكما نعلم ،كان عزرا ونحميا
وجوها غريب ًة في الو�سط ال
لت
قد �أَ َ
ً
دخ ْ
َ
ّ
إ�سرائيلية .على نقي�ض ذلك كان موقف
أبعدا الغرباء من الجماعة ال
في هذا المجال ،و� َ
ّ
العبادي (ال�سبت) ك�شرط
النبي الذي طالب ب�إذعان القلب في العهد وفي االحتفال
ّ
�أ�شعيا ّ
حدد منذ الآن ب�أ ّنه "بيت �صالة لكلّ ال�شعوب".
�
أ�سا�سي لدخول الهيكل ،الذي ُي َّ
ّ
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النبي في  8-3 :56هي تعديل �صريح لأوامر
"الخ�صيان والغرباء"ّ � :إن ت�أكيدات ّ
تث  ،9-1 :23التي كانت تمنع ا�شتراك الخ�صيان والغرباء في العبادة ،كما جاء في تث
:9-1 :23
1
نزع ذَي َل رِداءِ � َأبيه.
ال يَتَزَ َّو ْج َر ُج ٌل امر� َأة َ � َأبيه ،وال ي َ ْ
2
ب.
الخ�صيَت َ ِ
�ضو�ض ُ
ُ
ين وال مَ ْج ٌ
بوب في َجماع ِة الرَّ ّ
ال يَد ُخ ْل مَرْ

3
ِ
العا�شرِ ،فال يَد ُخ ْل ِمنه � أَ َح ٌد في
ب ،ولَو في الجي َل
وال يَد ُخ ْل نَغْ ٌل في َجماع ِة الرَّ ّ
ب.
جماع ِة الرَّ ّ

4
ِ
العا�شرِ ،فال يَد ُخ ْل
ب ،ولَو في الجيل
وال يَد ُخ ْل َع َّمون ِ ٌّي وال مُو�آب ِ ٌّي في جماع ِة الرَّ ّ
ب لِلأَبَد،
� أَ َح ٌد ِمنهم في َجماع ِة الرَّ ِّ
5

بالخب ِز والماءِ في ال َّطريقِ ،عن َد ُخ ِ
�صر ،ول َأ َّن
لأَنَّهم لم يَتَلَقَّوكم ُ
روجكم ِمن ِم ْ
ين ،لِيَلعَن َ َ
المو�آب ِ َّي ا�ست� َأجرَ عل َ َ
ك.
عور ِمن ف َتور ،في �أَرا ِم النَّهرَ ِ
يك بِلْعامَ َ
بن ب َ َ

6
له َ
فحو َل ل َ َ
ب
ك الرَّ ُّ
ف�أَبى الرَّ ُّ
ك اللَّعنَةَ بَرَ َكةً ،ل أً َّن الرَّ َّ
ب � إِ ُ
ب � إِ ُ
لهك �أَن ي َ َ
�سم َع لِبلْعامَّ ،
ك قد �أَحب َ َ
له َ
ك.
� إِ َ
7
�س َ�سالمَتَهم وال َخيرَهم طو َل � َأيَّا ِم َ
ك لِل َأبَد.
ال تَلت َ ِم ْ
8
ُنت نَزيال ً في � أَ ِ
ِي ،لأَن َّ َ
ر�ضه.
ال تَكرَ ِه الأَدو ِم َّي ،لأَنَّه �أَخو َك ،وال تَكرَ ِه ال ِم�صر َّ
كك َ

ب.
 9والجي ُل الثَّال ِ ُ
ذين يُولَدو َن لَهم يَد ُخلو َن في َجماع ِة الرَّ ّ
نين ال َّ َ
ث ِم َن الب َ َ

تعني العبارة
العبرية.
و�صحيحا �إلى الديانة
حقيقيا
اهتداء
الر ّب" ()3 :56
ً
ّ
ً
َّ
ًّ
"ان�ضم �إِلى َّ
"المرتدين" ،وهو م�صطلح
دعون
ين�ضمون �إلى الديانة
الغرباء الذين كانوا
ّ
العبرية كانوا ُي َ
ّ
ّ
�سيجري ا�ستعماله الحقًا في العهد الجديد .الكالم على هيكل �أور�شليم باعتباره "بيت
ي�سوع ،ح�سبما جاء في مر " :17 :11و�أَ َخ َذ
�صالة لكلّ ال�شعوب" (� )7 :56سي�ستعيده
ُ
غار َة
ُي َع ِّل ُمهم َفيقول� :أَ َلم ُي ْك َتب :بيتي َب َ
يت َ�صال ٍة ُيدعى ِل َج ِ
ميع الأُ َمم ،و�أَن ُتم َجعل ُت ُ
موه َم َ
ُل�صو�ص؟" .هناك نظرة �أخرى مختلفة تميل بالأحرى �إلى الف�صل الملحوظ و�إلى التمييز
كتابي عزرا ونحميا.
بين
العبرانيين وبين الغرباء ،نجدها في َ
ّ
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بين الأُمم"
ّ
الن�ص الخام�س� :أ�ش " :24-18 :66فيُنادو َن بمجدي َ

جميع الأُم ِم والأَل�سنة،
� 18أَمَّا �أنا ،فنظرًا �إِلى �أَعمالِهم و�أَفكارِهم ،قد حا َن �أَن � أَ ُ
َ
ح�شرَ

فت�أتي وترى مجدي.
 19و�أَجعَ ُل بينهم �آية ً و� أُ ِ
ناجين منهم �إِلى الأُمم،
ر�س ُل
َ
تر�شي�ش وفو َل ولود ،الَّتي ت َ ُ�ش ُّد ال ِق ِ�س َّى،
�إِلى
َ

ب�سمعتي ولم تَرَ مجدي،
وتوب َ َل وياوا َن ُ
والجزُ ِر البعيد ِة الَّتي لم ت َ َ
�سم ْع ُ
بين الأُمم.
فيُنادو َن بمجدي َ
20
ِ
والمركبات
الخيل
ب ،على
ِ
وي� أتو َن بجمي ِع � إِخوتكم ِمن جمي ِع الأُم ِم تقدمة ً للرَّ ّ
ِ
والبغال والمحا ِمل،
والهوادج
ِ
ب،
�إلى َجب َ ِل قد�سي �أُور�شليم ،قا َل الرَّ ّ
كما ي�أتي بنو � إِ�سرائي َل بالتقدم ِة في � إِناء ٍ طاه ٍر �إِلى ِ
ب.
بيت الرَّ ّ
ب.
 21ومنها � أ ً
ي�ضا � َأت َّ ِخ ُذ كهنة ً والويّين ،قا َل الرَّ ّ
22
ِ
ماوات الجديدة والأَر�ض الجديدة َ الَّتي �أَ�صنعُها تَدومُ �أَمامي،
ال�س
لأَنَّه كما � أَ َّن َّ
ب،
يقو ُل الرَّ ّ
وا�سمكم.
فكذلك تدومُ ذ ِرّيَّتُكم
ُ
 23و ِمن ر� ِأ�س �شه ٍر �إِلى ر� ِأ�س �شهر ،و ِمن ٍ
�سبت �إِلى �سبت،
ب.
ُك ُّل ب َ َ�ش ٍر ي� أتي لي�سج َد َ� أمامي ،قا َل الرَّ ّ
ع�صوني،
ث الن َّ ِ
 24ويَخرجو َن ويرون ُجث َ َ
ذين َ
ا�س ال َّ َ
ونارهم ال تُطف� أ ويكونو َن رُذالَة ً ِ ّ
لكل ب�شر.
ل أَ َّن دودَهم ال يموت َ

خلفية
يتم العبور �إلى االحتفال بالخال�ص ،الذي ينطلق الآن على
إلهي ّ
ّ
من الحكم ال ّ
ٍ
�شمولي.
توج ٍه
م�شهد ذي ُّ
ّ

عبر عالم ٍة (قد تكون �شتات اليهود
الرب �إلى
َ
في الواقع ،يدعو ُّ
�صهيون كلَّ الأمم َ
في العالم ك ّله المعروف �آنذاك) .ها � ّإن قافل ًة �ضخم ًة �آتي ًة من تر�شي�ش (�إ�سبانيا) ت ّتجه نحو
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�أور�شليم ،ومن فوت (م�صر) ،ولود (�آ�سيا ال�صغرى) ،من ِم ِ�شك (جنوب البحر الأ�سود)،
أخيرا ،من اليونان ،ح�سبما
من رو�س ومن توبال (مكانان في منطقة البحر الأ�سود) ،و� ً
جاء في حز :10 :27
10
ط كانوا في َج ِ
ك رِجا َل َحرب ِ ِ
ِ�س ولود ٌ وفو ٌ
ي�ش َ
ك،
فار ُ
ر�س والخوذَة ،هم � أَ
ِ
و َعلَّقوا ِ
فادوك بَهاءً،
فيك الت ُّ َ
تاجرُ معَ ِ
 13ياوا ُن وتوب َ ُل وما� َشك كانَت ت ُ ِ
ك،
ِ�ض بَ�ضائِعَ ِ
ك بِالعَبي ِد و�آنِي َ ِة النُّحا�س.
فتُقاي ُ

والويين،
أي�ضا كهن ًة
لكن المفاج�أة تكمن في � ّأن يهوه �سيختار من بين هذه ال�شعوب � ً
ّ
ّ
�شمولي ٍة ِ
مدى غيرِ م�ألوف .هذه عالم ُة ع�صرٍ جديدُ ،ي َنز ُع منه
ببادر ٍة �أو ب�إيماء ٍة
ذات ً
ّ
معا.
المتجدد ُة
الب�شري ُة
ال�شر ،وفيه تحتفل
ّ
ّ
بالرب ً
ّ
ُّ

ذروة خاتمة �سف ِر �أ�شعيا ( )24-18 :66تقوم �إذًا على جماع ٍة تلتئم في دائر َتين متح ّلق َتين
ِ
ً
اقتيد
محاطا بداي ًة ب�شعب �إ�سرائيل ك ِّله،
الرب :هو �سيكون
العائد من كلّ منفى كان قد َ
حول ّ
�سيفر�ض
أي�ضا باتجاه �أور�شليم ،دون ال�س�ؤال عن مكان مجيئها.
ثم ت�سارع كلُّ الأمم � ً
ُ
�إليه؛ ّ
المقد�س ،هذا ُي َ�س َّمى "المجد"،
الظاهر ذا َته على الجميع .في الكتاب
الرب
ح�ضور
ّ
ِّ
ُ
ُ
ِ
ِ
ّ
ّ
ال�شغوفة.
والمحب ِة
العبادة
إلى
�
ي
د
�
ؤ
ت
أن
�
ال
�
إ
يمكن
ال
التي
ة،
إلهي
ل
ا
ته"
"�شخ�صي
ي
ل
تج
وهو
ّ
ّ
ّ
ّ

من بين الأممُ ،تذكَ ُر اليونان ،وم�صر ،وتر�شي�ش (�إ�سبانيا)� ،أي �أقا�صي الم�سكونة
مدعو ًة باال�سم� ،أو حا�ضر ًة
تكون ك ُّلها
المعروفة في ذاك الزمان ،لكن من المفرو�ض �أن
َ
ّ
ٍ
إ�سرائيليون في
ليتورجي ،وال
احتفالي
طواف
ال�شعوب ك ُّلها في
ح ّتى ولو بال ا�سم� .ست�أتي
ُ
ّ
ٍّ
ٍّ
المقد�س ،وحاملون التقادم
باحترام فائق باتجاه الجبل
قادون
الو�سط ك�أمراء وملوكُ ،م
َ
ّ
ٍ
ِ
الرب
والويين� ،أي مك َّلفين
جميعهم كهن ًة
الرب .في ما بينهم �سيكونون
بخدمة ّ
لبيت ّ
ّ
ُ
أع�ضاء ِ
المقد ِ
قبيلة الوي
�سيتو�شحون هكذا بكرام ٍة جديد ٍة ،لأ ّنه� ،إلى حينهَ ،ن ِع َم �
�سة.
ّ
ّ
ُ
النبي يقول �أكثر من ذلك:
دون �سواهم بهذا االمتياز الرفيع .لكن من الممكن �أن يكون ُّ
المقد�سة ،درجة
أي�ضا �إلى الدرجة
أمم
الوثني َة �ستبلغ هي � ً
ّ
يبدو ،في الواقع� ،أ ّنه يوحي ب� ّأن ال َ
ّ
ِ
ّ
م�صاف ال�شعب المختار ،ولكن،
ين�ضمون فقط �إلى
الرب � ِإله �إ�سرائيل والويِّيه .ال
كهنة ِّ
ّ
َعون الحقًا �إلى خدمة ا ِ
ّوية.
هلل
�سيرف َ
الكهنوتي ِة والال ّ
باال�شتراك مع �إ�سرائيلُ ،
ّ
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الخا�ص َة هي ديان ٌة
القوي ب�إيمانه بيهوه يعتقد � ّأن ديان َته
منذ البدء ،راح �إ�سرائيل
ّ
ّ
أي�ضا لجميع النا�س .في الوقت عينه الذي فيه �أ�صبح يهوه
�صالحة ،لي�س فقط له ،بل � ً
جوهري للنا�س �أجمع.
يعلن ذا َته بتعابير
القبائل ال
�إل َه
�شمولية ،كخيرٍ
ِ
ٍّ
إ�سرائيلية ،راح هو ُ
ّ
ّ
ال�سينائي،
ميز ،ومنذ زمن العهد
التوق
أي�ضا فُهِ َم
وبتعابير
ُ
�شمولي ٍة � ً
الم�سيحاني ذا ُته الذي ّ
ّ
َ
ّ
ّ
ِ
ميل �إلى المواجهة مع الديانات
الدينية .لقد ُول َدت الديانة ال
حيا َة القبائل
إ�سرائيلية مع ٍ
ّ
ّ
الأخرى� ،أي بقناع ٍة ب�أ ّنها ،ب�سبب الإيمان والعبادة ليهوه الواحد ،هي الوحيدة المختلفة
البعد
عدة .وحدها الديانة
العبرية كان عندها ُ
عن الأخرى التي كانت بالفعل تعبد �آلهة ّ
ّ
ال�شمولي ،معتبر ًة ذاتها الديان َة الوحيد َة القادر َة والم� َّؤه َل َة لحمل الخال�ص �إلى النا�س،
ّ
والوحيد َة التي �أوجدها اهلل لهذه الغاية.
ُ
أبدا
لم يخ ّفف
كية (�سنة  586ق .م ).والمنفى (�سنة  539-586ق .مً � ).
�سقوط َ
الم َل ّ
إ�سكاتولوجية التي كانت �سائدة في القرون ال�سابقة.
الم�سيحانية-ال
ال�شمولية
من الر�ؤية
ّ
ّ
ّ
َ
الخا�صة به
وا�صل اعتبار ديان ِته
"بقية" ،فقد
ّ
مع هذا ،وبالرغم من � ّأن �إ�سرائيل ّ
تحول �إلى ّ
بتعابير لي�ست �أقلّ
حيوي ًة.
�شمولية من تعابير الما�ضي ،ال بل �أ�صبحت
ال�شمولي ُة بالت�أكيد �أكثر ّ
ّ
ّ

هناك مقطع �شهير من �سفر �أ�شعيا يقول" :في � ِآخر ال ّأيام" ،قد ي�أتي الزمن الذي فيه
ٌ
خا�صة،
(ملك �أو َمن هو في مقامه) ،بل ب�إرادة
أحد
كلُّ النا�س ،دون �أن ُيلزمهم � ٌ
عفوي ٍة ّ
ّ
ِ
الباهرة ،ي�أتون �إلى "جبل يهوه" (�صهيون
الدينية
جماهيري ،مجذوبين بالعقيدة
ب�شكل
ّ
ّ
كرب لهم:
�أو �أور�شليم)؛ و�إذ يدخلون الهيكل ،يكونون قد قبلوا يهوه ٍّ
ِ
�سيرتفع ُ
ذروة الجبال،
الرب على
جبل
"في �آخر ال ّأيام،
ِ
هيكل ِّ
ُ
وي�صبح �أعلى من التالل� .إليه ي�أتي كلُّ النا�س.
ُ
�شعوب كثيرة ويقولون:
ت�أتي
ٌ

"تعالوا ،لن�صعد �إلى جبل يهوه� ،إلى هيكل �إله يعقوب،
ير�شدنا �إلى طر ِقه ،ون�ستطيع �أن ن�سير في طرقه،
كي
َ
لأ ّنه من �صهيون تخرج ال�شريع ُة ،ومن �أور�شليم كلم ُة يهوه" (�أ�ش .)3-2 :2
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("�ش َف ْط") بين الأمم ،و� ّأن
ويكمل
الح َك َم َ
المقطع لي�ؤكّ َد � ّأن يهوه �سيكون عندها َ
ُ
يحولون
ت�شن
َ
هذه� ،إذ تقبل عقيد َة يهوه ،ال تعود ّ
الحرب الواحد ُة على الأخرى ،بل ّ
ال�سيوف ،التي ال تعود تفيد �شي ًئا� ،إلى �سكك ،والرماح �إلى مناجل:
عوب َ
"وي ُ
ل�ش ِ
الكثيرة،
وي ْق�ضي ِل ُّ
ين الأُ َممَ ،
َ
حك ُم َب َ
ماحهم َم ِ
ناجل،
َفي�ضرِ َ
بون ُ�سيوفَهم ِ�س َككاً ،ورِ َ

عد ذلك" (�أ�ش .)4 :2
فال َترف ََع �أُ َّم ٌة على �أُ َّم ٍة َ�سي ًفا وال َي َت َع َّل َ
رب َب َ
الح َ
مون َ
كلّ هذه النبوءة ،مع فروقات ب�سيطة ،نجدها من جديد في نبوءة ميخا:
 1ويَكو ُن في � ِآخ ِر الأَيَّام � أَ َّن َجب َ َل ب َ ِ
ب ي ُ َو َّط ُد في َر� ِأ�س ِ
الجبال،
يت الرَّ ّ
َويرت َ ِف ُع ف َوقَ التِّالل ،وت َ ْجري �إلَيه ال� ُّشعوب،

 2ويَن َطلِ ُق �أُمَ ٌم كثيرو َن ويَقولون:
ب وب َ ِ
يت �إِل ِه يَعْقوب ،وهو يُعَل ِّ ُمنا ُطرُق َه،
هل ُ ُّموا نَ�صعَ ُد �إِلى َجب َ ِل الرَّ ّ

ب.
فنَ�سيرُ في ُ�سبُلِه ،لأَنَّها ِمن �صهيو َن تَخرُ ُج َّ
ليم َكلِ َمة ُ الرَّ ّ
ال�شريعة ،و ِمن � أُ َ
ور� َش َ

3
ين ال� ُّش ِ
عوب ال َكثيرين ،ويَقْ�ضي لِلأُمَ ِم الأَقوِياءِ ،حتَّى في البَعيد،
ويَح ُك ُم ب َ َ
ِماحهم مَ ِ
ناجل،
فيَ�ضرِبو َن ُ�سيوفهم ِ�س َك ًكا ،ور َ

رب ِمن بَع ُد.
الح َ
فال تَرف َُع �أُمَّة ٌ على �أُمَّةٍ َ�سيفًا ،ال يَتَعَلَّمو َن َ

4
قيم ُك ُّل ِ
ب الق َُّو ِ
ات
حت كَرمَتِه وت َ َ
واح ٍد ت َ َ
حت تينَتِه ،وال � أَ َح َد يُقلِقُهِ ،ل أَ َّن ف ََم َر ِّ
وي ُ ُ
قد ت َ َكلَّم" (مي .)4-1 :4

جي ًدا في منظار �أ�شعيا ور�ؤاه (رج �أ�ش
� ّإن النزعة
ال�شمولية لهذا المقطع تدخل ّ
ّ
الن�ص �إلى زمن
9-1 :11؛  .)20-15 ،5-1 :32يبدو من ال�صعب �أن ننكر ن�سبة هذا ّ
بفهم
المنفى ،عندما ظهرت مقاطع م�شابهة (رج �أ�ش  ،)25-19 :16وعندما اب ُت ِدىء ٍ
� َ
ال�شمولي لإ�سرائيل ،لأ ّنهما بطريقة مبا�شرة
الخير
أف�ضل ب� ّأن الإيمان والعبادة فقط كا َنا
َ
َّ
دينيا وح�سب،
دينيان .في الواقع ،في هذه الر�ؤية ل�صهيون ،ب�صفتها
ً
�أكثر ،هما ّ
مركزا ًّ
العقائدي.
المقطع كلَّ �إيحائه
ُيبرِ ُز
ّ
ُ
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ال�شعوب
�ضروري ،ل ّأن
خارجي هو
مما هو
ٌّ
َ
�إ�ستنا ًدا �إلى هذه الر�ؤية ،ال �شيء ّ
ٌّ
�سارع ب� ٍ
ِ
الرب يهوه .هذه ال�شعوب
حج ،نحو
أعداد كبير ٍة ،وك�أ ّنها في
�س ُت
ِ
ُ
هيكل ِّ
م�سيرة ٍّ
الديني َة� ،أي"التوراة"،
متلهفة �إلى �أن تعرف الحقيق َة
بالذات ت�سير نحو الهيكل ،لأ ّنها ّ
َّ
التي من خاللها تتج ّلى ال ِ
إلهي ِة ،التي هي في نظرهم " َد َب ْر" (� ،)rbdأي "كلم ٌة"
إرادة ال ّ
منه .هو ُ
الع�سكري ُة
الجميع �إليه .لن تعود االحتالالت
يجذب
اهلل بالذات ،ب�إظهاره ذا َته،
ُ
َ
ّ
َ
إ�سرائيل الهيب َة والمكان َة الرفيع َة بين ال�شعوب ،بل فقط
الحروب هي التي تعطي �
وال
ُ
إيمان باهلل وعباد ٍة له ،الذي ّ
يرمز �إليه من � ٍ
الجذْ ِب ال�شامل َة،
"هيك ُله" ،بما ُ
قو َة َ
ي�شك ُل ّ
�شامل للخال�ص.
ظهره كينبوع
ٍ
والذي ُي ُ

بدءا من �أ�شعيا الثاني،
أنبياء ّ
�شهادات �أخرى عن الإيمان عي ِنه تركها لنا � ٌ
عدة ،راحواً ،
دون بوالد ٍة جديد ٍة لإ�سرائيل؛ فا�ستنا ًدا �إلى �أ�شعيا الثاني (�أ�ش � ،)55-40إ�سرائيل الذي
َي ِع َ
روحيا ،قد �أ�صبح �أه ً
الخال�صي ِة تجاه
ال لأن يقوم بر�سال ِته
فتجدد
ال�سبي والنفي،
تن ّقى ب�آالم
َّ
ِ
ّ
ًّ
"عبدا" ِ
ِ
ِ
للرب (�أ�ش
بالن�سبة �إليهم
ال�شعوب �أجمعين ،و�أ�ضحى بالتالي
"خادما" �أو ً
("عب ِْد") ِّ
ً
ِ
محب ٍة و ِثق ٍة ب�إلهِ ه،
�شعبا على
8 :41ي؛ 19 :42؛ 1 :44ي ،)21 ،وبالتالي � ً
أي�ضا ً
عالقة ّ
( ( 
أخ�ص �آي ًة
ً
و�شاهدا لمذهالته التي ح ّققها لهم في الما�ضي (�أ�ش 10 :43ي)  ،وبال ّ
ِ
حقيقي ًة لجميع ال�شعوب.
لمعرفة اهلل معرف ًة
وتج ّل ًيا
ّ
ٍ
�صريح في النبوءة التي
تفكيرا من هذا النوع هو
وبمعزل عن �أنا�شيد عبد يهوه( (  ّ � ،إن
ٌ
ً
ف كلُّ
تتك ّلم على اهتداء الأمم (�أ�ش  .)19-14 :45مع مرور الزمن� ،س َتعرِ ُ
ِ
ال�شعوب
ِ
َ
تتوجه �إلى
الديني الذي ال ي�ؤ ّدي �إ ّال �إلى
�ضالل فكرِ ها
عبادة الأوثان ،و�ستعترف ،عندما ّ
ِّ
الوحيد لي�س �سوى � ِإله � ِ
َ
َ
إ�سرائيل
إيمان �
الحقيقي
إ�سرائيل حامل ًة الهدايا والتقادم ،ب� ّأن الإل َه
�
َ
َّ
وعقيد ِته:

( (  �أ�ش 10 :43ي�" :أَن ُتم �شُ هوديَ ،ي ُ
وع ِبد َي ا َّلذي اخترَ تُهِ ،ل َكي تَع َلموا و ُت� ِؤمنوا بي
الر ّبَ ،
قول َّ
ني الع�شب
"في ُنبتونَ كما َب َ
وت َ
َفهموا �أَ ِ يّن �أَنا هو ،مل ْ
يكن �إِل ٌه ق َْبلي وال َيكونُ َب ْعدي"؛ َ :4 :44
عوب قا ِئ ًدا
ف�صاف على جماري ا ِملياه"؛ :4 :55
كال�ص
�شاه ًدا ،لِل�شُّ ِ
"هاءنَذا َج َعل ُته لِل�شُّ ِ
ِ
عوب ِ
َّ
َ
و� ِآم ًرا".
( (  	�أ�ش 7-1 :42؛ 9-1 :49؛ 11-4 :50؛ .12 :53-13 :52
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م�صر وب�ضاعة �أثيوبيا/الحب�شة ،و�أهل �سب�أَ ذوي القامات العالية ،يجوزون
"غنى
َ
�إليك ،ويكونون لك؛
يتبعونك �صفوفًا ،ينحنون �أمامك ،ويقولون لك م�ستغيثين و�ضارعين:
"فقط ِ
فيك هو اهلل ،ال �آلهة غيره؛ ال يوجد �آله ٌة �أخرى" (�أ�ش .)14 :45
ال�شعوب �إذا لم َتعبر في الخال�ص الذي به خ ّل�ص ُ
َ
إ�سرائيل ويوا�صل
اهلل �
تخل�ص
لن
ُ
َ
َ
ُْ
خ�ص �أنا�شيد عبد يهوه الأربعة ،هو العا َل ُم بك ّل ّي ِته
هذا
َ
التخلي�ص (15 :45ي) .في ما ّ
واجب ِ
ِ
والعدل
إعالن الب ِِّر
كحقل عم ِله.
َمن ُي َرى ب�شكل متوا�صل
العبد هو ،في الواقعُ � ،
ِ
ُ
يمتد ح ّتى �أقا�صي الأر�ض (�أ�ش ،)6 :49
نور
للأمم (�أ�ش  ،)1 :42و�أن
ٍ
َ
خال�ص ُّ
يكون َ
الوثنيين (7 :49؛ 6-4 :51؛ :53
أجل
و�أن يت�أ ّلم
أجل الجميع ،ح ّتى من � ِ
ويموت ل ِ
َ
ّ
ال�سيا�سي َة ،المرتبطة
يعب ُر �أ�شعيا الثاني عن القناعة ب� ّأن ال�سيطر َة
ّ
11ي) .هكذا� ،إذًاّ ،
�ضروري ًة لتكوين ِ
�شعب
متوج ًبا عليها �أن تعتبر ذا َتها وا�سط ًة
الم َل ِك ّية ،لم َي ُع ْد
ّ
ّ
بالم� َّؤ�س�سة َ
ِ
ا ِ
َ
تعر َ
وال�شمولي .ر�سال ُة �
الجديد
هلل
عبر تب�شيرِ
ف ،مبا�شر ًة �أو َ
إ�سرائيل الكبرى هي �أن ِّ
ّ
ِ
الخا�ص.
مختلف ال�شعوب �إلى �إيما ِنه
العبد،
َ
ّ

أي�ضا ا�ستنا ًدا �إلى �أحد �أنبياء العودة من المنفى� ،أ�صبحت مدين ُة �أور�شليم الجديدة
� ً
"مجده" (.  ( ()1 :60
الرب فيها
مدين َة البها ِء
َ
أ�شع ُّ
الكوني ال�شامل (�أ�ش  ،)60التي � ّ
ّ
بال ِ
ِ
ٌ
وملوك من ِّ
حد ٍب
�شعوب
يهود ال�شتات� ،سارع �إلى المجيء �إليها
إ�ضافة �إلى
كل ْ
ٌ
والجميع �أعل َنها
و�صوب ،في قوافل كبير ٍة وعديد ٍة� ،إلى بها ِء نورِ ها (�أ�ش ،)9 ،3 :60
ُ
"مدين َة يهوه" (�أ�ش .)14 :60
نبي �آخر من مرحلة ما بعد
كانت تلك القناع ُة ذا ُتها التي ،في الوقت عينهّ ،
عبر عنها ٌّ
زكريا ،الذي اعتبر � ّأن مدين َة �أور�شليم قد �أ�صبحت
المنفى ،مرحلة العودة من ال�سبي ،هو
ّ
ِ
ديني ًة للكون ب�أ�سره ،عا�صم َة ِ
ال�شعب الم�ش َّت ِت في العا َلم ،فقال:
�شعب يهوه،
عا�صم ًة ّ
 (16) Cf. H.C. Spykerboer H.C., Isaiah 55:1-5: The Climax of Deutero-Isaiah. An
Invitation to Come to the New Jerusalem, in Le Livre d’Isaïe, BETL 81 (1989),
p. 357-359; Richard J. Mouw, When the Kings Come Marching In: Isaiah and
the New Jerusalem, (Eerdmans, USA, Revised Edition 2002).
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"�سري وافرحي ،يا ابن َة �صهيون ،لأ ّني �آتي و�أ�سكن في ِ
و�سط ِك ،يقول يهوه.
ِّ
تن�ضم �إلى يهوه في ذلك اليوم،
أمم عديد ٌة
� ٌ
ُّ

�شعب اهلل ،وهو ي�سكن في ِ
و�سط ِك" (زك 14 :2ي).
وت�صبح
َ
ُ

قومية:
في زك  ،22-20 :8نقر�أ موق ًفا مماثالً ،ولو ب�شيء من نزع ٍة ّ

�ستجتمع ،ويقولون الواحد لل َآخر:
ومدن كثير ٌة
�شعوب
الرب ال�صبا�ؤت:
ٌ
ٌ
"يقول ُّ
ُ
أي�ضا �أذهب �إلى هناك.
الرب،
الرب ال�صبا�ؤت! �أنا � ً
ُ
ونجد ّ
هيا بنا ن�س� ُأل َّ
ّ

الرب الإله،
أمم مقتدر ٌة �ست�أتي �إلى �أور�شليم ال�ست�شارة
هكذا،
ٌ
ّ
�شعوب كثير ٌة و� ٌ
الرب".
والت�ضر ِع �إلى ّ
ّ
� ّإن � َ
ِ
أور�شليم ،الذي يجري الكالم عليه في �أ�ش  ،4-2 :2و:45
ال�شعوب �إلى �
إقبال
َ
تعبير عن ان�ضمامها �إلى ال ِ
العبري.
إيمان
ّ
 ،17-14هو ٌ

أ�صنام لي�ست ب�شيء ،وب� ّأن
� ّإن االهتداء �إلى
ّ
الرب� ،أي بذات الفعل االقتناع ب� ّأن ال َ
إ�سرائيل هو التعبير الحي عن عمل اهلل الخال�صي ،قد ّ
َ
أ�سا�سي للخال�ص،
العن�صر ال
�شكل
�
َ
ُ
ُّ
ّ
َّ
النبوءة ال ِ
ِ
أمم ك ُّلها
الخال�صية� .إ�ستنا ًدا �إلى
ال�شمولي ِة
"روح"
ال بل
َ
أخيرة من �سفرِ �أ�شعيا ،ال ُ
ّ
ّ
َ
أور�شليم مع
إ�سرائيل �إلى �
والملفت هو �أ ّنها هي بالذات �س َت ْقتا ُد �
الم�ستقبل،
�ستهتدي في
ِ
ُ
َ
ِّ
�شمولي ٍة وا�سع ٍة في هذه
كل التكريم المنا�سب (�أ�ش 18 :66ب� .)22-إلى جانب نزع ٍة
ّ
قوي با ّت ِ
أي�ضا ٌ
َ
�شعبا ينبغي �أن يتم ّتع
قومي ٍة ترى في �
النبوءة ،هناك � ً
ميل ٌّ
إ�سرائيل ً
جاه نزع ٍة ّ
البيبلي ،تعلن عن
مقطع � َآخ َر من المقاطع التي ،في الأدب
خا�ص .مع هذا ،وال
إكرام
ب� ٍ
ّ
َ
ّ
ال�شاملُ ،
ِ
ِ
يربط حد ًثا كهذا
الخال�ص
ح�صول
بتعظيم كبيرٍ
ل�شعب �إ�سرائيل( (  .
ِ
ِ
ٍ

خاتمة
ِ
بوا�سطة
عام ًة ،عقيد ًة م�صاغ ًة
ال�شمولية
أي�ضا
لي�ست
�شمولي ُة �سفرِ �أ�شعيا ،كما � ً
البيبلي ُة ّ
ّ
ّ
ّ
و�شعرية� .إ ّنها
مجازي ٍة
التعبير عنها بلغ ٍة
يتم
ّ
ّ
عام ٍة ،بل هي ناتجة عن ر�ؤى ّ
مفاهيم ّ
نبوي ٍةُّ ،
ُ
إ�سكاتولوجي ،توف ُِّر للرجال وللن�ساء في الزمن الحا�ضر الغام�ض
وعد �
ر�سال ُة رجاءٌ ،
ّ
( (  رج طو 6 :14؛ يوء 5 :3؛ �سي 4 :36ي؛ �إلخ.
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ّ

وحياتيا( (  .
�سليما
والمقلق ّ
توج ًها ً
ًّ

�سيمتد �إلى العالم ك ّله (�أ�ش -24 :14
�إذا كان الخال�ص يجري في �أور�شليم ،ف�إ ّنه
ّ
 .)27في هذا اال ّتجاه ت�سير النبوءات المتع ّلقة بالأممّ � .إن ت ّلة �صهيون هي بمثابة النقي�ض
لبرج بابل (�أ�ش  ،)12 :2و�صورة �صهيون ،وهي ت ّلة و�سط الجبال التي تحيط بها،
�شمولية �أ�شعيا ،التي
تفر�ض ذاتها :هيكل �أور�شليم هو مركز العالم� :إ ّنه نقطة انطالق
ّ
تمتد �إلى الخليقة ك ّلها
ترتكز على �شخ�ص الم�سيح ،والتي ال تقت�صر على الأمم ،بل ّ
بوحدانية
حد �سواء،
(�أ�ش  .)9-1 :11وهكذا ُي ْ�ض ِحي الهوت التاريخ مم�سكًا ،على ّ
ّ
وب�شمولية مفاعيله ،من جهة �أخرى.
االختيار ،من جهة،
ّ
ال ذلك من قول �أ�شعيا النبي،
يتك ّلم لوقا في بداية �إنجيله على
�شمولية الخال�ص ،م�ست ًّ
ّ
"وكل ذي ج�سد
يرى خال�ص اهلل" (لو 6 :3؛ رج �أ�ش ،)5-3 :40
القدي�س بول�س
م�ؤكِّ ًدا بعبارة "كلّ ذي ج�سد" � ّأن الخال�ص هو لكلّ �إن�سان .هذا ما ي�ؤكّ ده ّ
أي�ضا في روما ،عندما كتب في ختام �سفر �أعمال الر�سلّ �" :إن خال�ص اهلل هذا قد �أُر�سل
� ً
الوثنيين وهم �سي�ستمعون �إليه" (�أع  ،)28 :28وهذا �إثبات ي�ؤكّ د � ّأن نبوءة �أ�شعيا
�إلى
ّ
الرب بحمل الب�شارة
الوارد ذكرها في لو  6 :3قد تح ّققت بالفعل ،من خالل تنفيذ �أمر ّ
مرورا بال�سامرة وبيت كورنيليو�س وح ّتى �أقا�صي الأر�ض ،بما في ذلك
من �أور�شليم
ً
( ( 
أمبراطورية
روما ،عا�صمة ال
القدي�س بول�س في الف�صول
الوثنية  .هذا ما يو�ضحه ّ
ّ
ّ
يتحدث عن �شموليّة الخال�ص ،وعن
الأحد ع�شر الأولى من ر�سالته �إلى �أهل روما عندما
ّ
رحمة اهلل لأنا�س كثيرين من جميع �أمم الأر�ض.
أي�ضا على �شموليّة الخال�ص ،المنبثقة من
وبروح �أ�شعيا تتك ّلم الر�سائل
�سية � ً
ّ
الرعوية البو ُل ّ
يتبين من تعاليم العهد القديم التي تح ّققت بي�سوع
كون "اهلل يريد خال�ص الجميع" ،كما ّ
لمحبة
الم�سيحية المنفتحة على الجميع ،والتي ت�شهد
ربنا ،ومن َث َّم في الب�شارة
الم�سيح ّ
ّ
ّ
اهلل لجميع خلقه.
 (18) Cf. Daniel Marguerat et Éric Junod, Qui a fondé le christianisme? Ce que disent
les témoins des premiers siècles, Labor et Fides - Bayard, 2010, « Fondation de
l’universalisme », p. 29.

( (  رج يو�سف فخري" ،املعمود ّية وال
إفخار�ستيا يف �أعمال الر�سل" ،يف� :أعمال الر�سل عن�صرة كلّ
ّ
بيبلية � ،1987ص .94-84
الع�صور� ،سل�سلة درا�سات ّ
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الأب �أيوب �شهوان

إلهي الذي كان توا�صل َع ْب َر تاريخ خال�ص
ّ نحن نعلم � ّأن نهاي َة الأزمنة �ستكون العمل ال
 لينجز عند ذاك الخال�ص،�سي�ستعيد خليق َته من البدء
الرب
ً �  كما نعلم،الخليقة
ُ
ّ أي�ضا � ّأن
.  ( (وال�شمولي ل�صالح خالئقه ك ِّلها بالم�سيح ي�سوع
النهائي
َّ
َّ
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التنا�ص والأمناط الأدب ّية
ّ

�سفر �أ�شعيا يف لوقا�-أعمال

مقدمة
ّ

د .دانيال عيّو�ش

البيبلية  -جامعة البلمند
دكتور في العلوم
ّ

حد
الجوهرية للنطق
الروائي �شكل من الأ�شكال
� ّإن ال�سرد
يج�سد الب�شر �إلى ٍّ
ّ
ّ
الب�شريّ .
ّ
وتتدون على �شكل ق�ص�ص وروايات.
بعيد الق�ص�ص التي يروونها والذكريات التي تتر ّتب
َّ
والوطنية منها ،ك ّلها ت�أخذ �شكلها �شي ًئا ف�شي ًئا على �أ�سا�س
والمجتمعية
العائلية
هوية،
كلّ ّ
ّ
ّ
ّ
جذرية في
تغيرات
ق�ص�ص يقبلها �أفرادها ّ
ّ
ويعدلونها مع مرور الزمان .عندما يختبر المرء ّ
ق�صته� ،إلى التعبير عن معتقداته بوا�سطة ال�سرد والإخبار .لذلك
حياته يلتجئ �إلى �إخبار ّ
جديدا.
واقعا
ً
تعود ال�شعوب �إلى تحليل ق�ص�صها و�إلى تعديلها عندما يفر�ض الزمن عليها ً
يقول الناقد نيكوال�س ال�ش:
"ال�شعوب هم الق�ص�ص التي ُيخبرونها ،ويقومون بتمثيلها ،ويحتفلون بها؛ الق�ص�ص
�صحتها وحقيقتها عندما ن�شارك في
ونميز ّ
التي فيها يمكثون .نحن نتع ّلم هذه الق�ص�ص ّ
االجتماعية وفي م� ّؤ�س�ساتها .وب�إمكاننا
وتج�سدها في عاداتها
الثقافية التي تقبلها
ال�سياقات
ّ
ّ
ّ
و�صحتها ،فقط
أي�ضا �أن نتخ ّل�ص من هذه الق�ص�ص نف�سها عندما نكت�شف عدم حقيقتها
� ً
ّ
ج�سد عادات جديدة ومدر�سة جديدة"
.
�إذا تع ّلمنا ّ
ق�صة جديدة ُت ّ

الخلفية التي على �أ�سا�سها ذكر لوقا ن�صو�ص العهد القديم
تخدم هذه الأفكار لر�سم
ّ
أ�سي�سي لما
الروائي عن�صر ت�
كتابيه لوقا�/أعمال� .سرد العهد القديم
ب�أ�شكال مختلفة في َ
ّ
ّ
ُيخبره لوقا في عمله ،وبدونه تفقد ن�صو�صه من المعنى .يعتمد لوقا على الأق�سام الثالثة
للـ" َت َن ْخ" (�أي "توراة" ،و"�أنبياء" ،و"كتب") من �أجل �إحياء الذكرى ودعم المبادئ ،ومن
�أجل تقديم المقارنة واال�ست�شهادات والبراهين والحجج المقنعة للق�ص�ص التي يخبرها
وهويته وعن �أعمال تالميذه و�شهادتهم .وبين �أبرز الأ�سفار القديمة
النا�صري
عن �أعمال
ّ
ّ
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النبي.
التي يعتمد عليها لوقا نجد ال�سفر الذي ندر�سه في هذا الكتاب� :سفر �أ�شعيا ّ

إنجيلي الثالث ،وذلك
اللوقاوي مدى ت�أثير �أ�شعيا على ال
يالحظ كلّ قارئ منتب ٍه للعمل
ّ
ّ
العلنية تبد�أ با�ست�شهاد من �أ�شعيا (الإ�صحاح  ،)3ونهاية �أعمال الر�سل
ل ّأن �أعمال ي�سوع
ّ
النبي نف�سه (الإ�صحاح  .)28ولكن لي�س ذلك فح�سب؛ فهناك
ُت َت َّوج با�ست�شهاد �آخر من ّ
الم�سيحانية.
بقوة نبوءاته ووعوده
موا�ضع �أخرى عديدة يح�ضر الإنجيل الخام�س فيها ّ
ّ

أدبية بين لوقا و�أ�شعيا .يجدر هنا ذكر
ّ
تتنوع الدرا�سات الحديثة حول العالقة ال ّ
مقالة كوويت
بعنوان "�أ�شعيا في لوقا � -أعمال" ،والئحة المراجع فيها التي
يحدد كوويت �إطار بحثه �ضمن منهج
تذكر �أبرز الأعمال المكتوبة حول المو�ضوعّ .
الحرفية من �أ�شعيا في لوقا على التوالي .هناك
التاريخي ،ويح ّلل اال�ست�شهادات
النقد
ّ
ّ
الالهوتي لأ�شعيا على
البيبلي كرواتو .تح ّلل المقالة الأولى الت�أثير
أي�ضا مقالتان للعالم
� ً
ّ
ّ
تطويبات لوقا وعلى العظة في ال�سهل
ّ � .أما المقالة الثانية ،فتعر�ض
تطوير لوقا لم َثل الكرمة في �أ�ش 7-1 :5
وتطرح منهج تف�سير لوقا
النبوي.
لل�سفر
ّ
نظرية
تبد�أ هذه المقالة بتعريف وجيز
ّ
وبناء على ّ
أدبي الحديثً ،
للتنا�ص ح�سب النقد ال ّ
جيرار جينيت
أ�شعياوي في
الن�ص ال
ّ
ثم تح ّلل وتيرة ومدى ح�ضور ّ
ّ .
تف�سيرا
تقدم المقالة
لوقا�/أعمال على �أ�سا�س المعطيات ال
إح�صائية .في الق�سم الثاني ّ
ّ
ً
حتى ن�صل �إلى تخطيط �أبعاد ت�أثير الالهوت
لبع�ض الن�صو�ص الم�ؤ ّثرة من الهوت �أ�شعياّ ،
اللوقاوية .تعتمد هذه المقالة على منهجية حديثة للو�صول �إلى
أ�شعياوي في الن�صو�ص
ال
ّ
ّ
بناء على براهين �ش ّتى.
نتائج �أف�ضل ً

التنا�ص
 .2بع�ض الآراء في منهجيّة تحليل
ّ

مقدمة مارجيرا
التنا�ص وخ�صائ�صه.
ماهية
نحاول في هذا العنوان تحديد
ّ
ّ
ّ
أ�سا�سي للدخول �إلى المو�ضوع
التنا�ص باب �
وكورتي�س في كتابهما حول
ّ
ّ
التاريخي
النقدي
أ�سا�سي بين التف�سير
ثمة فرق �
ّ
(ّ .)Marguerat- Curtis 8-10
ّ
ّ
الن�ص على �أ�سا�س
التنا�ص التي تمنح
ونظريات
حر ّية كاملة ،وتنطلق لتف�سير ّ
ّ
ّ
ّ
للن�ص ّ
الن�ص ،بل على الر�سالة التي
مرحلته الأخيرة .ال يرتكز دار�سو
التنا�ص على تاريخ تكوين ّ
ّ
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عيو�ش
د .دانيال ّ

التنا�ص الحديثة ت�سمح لنا �أن ننتقل من ق�صد
يحتويها .كما يقول �أومبيرتو �إيكو :نظريات
ّ
الم�ؤلِّف �إلى ق�صد الم�ؤ َّلف (� ،)from intentio auctoris to intentio operisأي لم
أدبي ،و�أن
نعد ّ
نظن � ّأن هناك م�ؤلِّ ًفا ً
قادرا �أن ي�سيطر على كلّ جانب من جوانب عمله ال ّ
ّ
لعملية التوا�صل والذاكرة
الن�ص بنف�سه ر�سال ًة تعك�س النظام المع َّقد
يتحكم به .يحمل ّ
ّ
الجماعية للأديان وال�شعوب.
ّ

العام:
ت�صنيف
ي�ضع جينيت
َ
التنا�ص على �أ�سا�س خم�س عنا�صر يجمعها تحت العنوان ّ
ّ
"عالقة الن�صو�ص" (La transtextualité؛ رج  .)Genet 7-14في ترتيب مت�صاعد
التنا�ص على ال�شكل التالي:
يبوب جينيت
ّ
للتجرد في العالقة ّ
ّ
1
2
3
4
5

عالقة الن�صو�ص La transtextualité -

التنا�ص (باال�ست�شهاد والتلميح)
ّ
التنا�ص باالقتبا�س
ّ
التنا�ص بالتف�سير
ّ
التنا�ص بذكر العنوان
ّ
التنا�ص بالأنماط الأدبيّة
ّ

L’intertextualité
l’hypertextualité
la métatextualité
la paratextualité
l’architextualité

أ�صلي
المبني على اال�ست�شهاد والتلميح
يعتبر العن�صر ال ّأول� ،أي ذلك
ّ
كالتنا�ص ال ّ
ّ
ن�صين مختلفين في �إطار واحد .نجد في
والأ�صيل ،لأ ّنه يفتح المجال لح�ضور َّ
أي�ضا
نموذجين لهذا النوع من
لو  6-4 :3وفي �أع 27-26 :28
التنا�ص .هناك � ً
ّ
َ
الن�ص
�أمثلة عديدة للأنواع الأربعة الأخرى في �إنجيل لوقا و�سفر �أعمال حيث يح�ضر ّ
أي�ضا(  .
ال
أدبية � ً
ّ
أ�شعياوي بوا�سطة االقتبا�س والتف�سير وذكر العنوان وا�ستخدام �أنماطه ال ّ

التنا�ص .يجدر الذكر �أ ّنه لي�س لهذه الأ�صناف
أوليا لظاهرة
ّ
ي�ضع هذا الت�صنيف ً
ترتيبا � ًّ
حدود وا�ضحة وقاطعة ،ولذلك يجوز �أن يتداخل الواحد على الآخر .ال ينكر هذا

( 

رج على التوايل :لو  27 :1كاقتبا�س عن �أ�ش 14 :7؛ �أع  50-44 :7كتف�سري لأ�ش 1 :66
ون�صو�ص نبو ّية �أخرى؛ لو  22 :3كذكر لعنوان ن�شيد العبد املت�أ ّمل يف �أ�ش 1 :42؛ لو 18-1 :3
النبي و�أعماله.
أدبي املعتمد عليه يف �أ�ش  ،1وهو التعريف على ّ
كنوذج ال�ستخدام النمط ال ّ
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أدبية .كما يقول �أنطوان برمان:
الت�صنيف على الإطالق البعد ال
إبداعي لهذه الظاهرة ال ّ
ّ
بالن�ص ال ّأول على �أ�سا�س
تت�صرف
بحر ّية روابطها التي
الن�ص ّية ّ
ّ
"تتميز هذه العالقات ّ
ّ
ّ
كلها ّ
الإبداع واالبتكار (رج .)Marguerat-Curtis 9

 .3معلومات �إح�صائيّة

ومف�سروه ت�أثير �سفر �أ�شعيا على العهد الجديد ،وهو �أمر
المقد�س
قراء الكتاب
ّ
ّ
الحظ ّ
ال ُي َ
نكر � ّأن ن�صو�ص �أ�شعيا �ألهمت ك ّتاب العهد الجديد .تحتوي الأناجيل الإزا ّئية على
أ�شعياوي لتعزيز
ألم ال
ّ
النبي �أ�شعيا ،وتعتمد على �صورة العبد المت� ّ
ا�ست�شهادات مبا�شرة من ّ
�س ()Bibleworks 9
الهوتيا .ح�سب و�سيلة البحث ال
�سرد الآالم
إلكتروني ْ
باي ِب ْل ُو ْركْ ْ
ًّ
ّ
مرتان في مرق�س ،مرتان في
مرات في م ّتىّ ،
مرة في الأ�سفارّ 6 :
النبي ّ 22
ُيذكَ ر ا�سم ّ
مرات في الر�سالة �إلى �أهل
مرات في �أعمال ،وخم�س ّ
مرات في يوح ّنا ،ثالث ّ
لوقا� ،أربع ّ
وتكرارا.
مرارا
روما.
ّ
ً
تتكرر ً
ولكن اال�ست�شهادات و التلميحات �إلى �سفر �أ�شعيا ّ

البيبلية على الإنترنيت،
الحي" ( )Levend Waterللدرا�سات
� ّأما الموقع "الماء
ّ
ّ
وتعد  85ا�ست�شها ًدا ب�أ�شعيا في
في�ضيف التلميحات على اال�ست�شهادات المبا�شرة،
ّ
مقطعا من �أ�شعيا لها عالقة
أي�ضا هناك 61
العهد الجديد
وتلميحا �إليه .بح�سب الموقع � ً
ً
ً
أدبية بالعهد الجديد� ،إ ْذ � ّأن هناك �أكثر من كاتب واحد في العهد الجديد يعتمد على
� ّ
أ�شعياوي نف�سه .يجدر الذكر � ّأن هناك � 7أ�سفار في العهد الجديد فقط ال تذكر
الن�ص ال
ّ
ّ
( 
ولكن هذه المعلومات قابلة للنقا�ش ،كما �سنرى الحقًا ،لأ ّنه ،بح�سب
أبدا .
�أ�شعيا � ً
ّ
ثمة �سفر ال يعتمد على ن�صو�ص �أ�شعيا في العهد الجديد.
ْ
�س ،لي�س ّ
باي ِب ْل ُو ْركْ ْ
لنعد �إلى اال�ست�شهادات المبا�شرة .هناك مقطعان يذكران ا�سم �أ�شعيا قبل اال�ست�شهاد
كمقدمة لأعمال المعمدان في لو 6-4 :3
بنبوءته في �إنجيل لوقا .يخدم ال ّأول
ّ
العلنية في مجمع
كمقدمة لأعمال ي�سوع
(م�ست�شهدا بـ� أ�ش  ،)6-3 :40والثاني
ً
ّ
ّ
(م�ست�شهدا بـ� أ�ش  2-1 :61أ� � .)6 :58 +أ�ضف �إلى ذلك،
النا�صرة في لو 19-18 :4
ً
هناك ا�ست�شهادان مبا�شران ل�سفر �أ�شعيا دون ذكر ا�سم ال�سفر ،هما طرد الباعة من الهيكل

( 

لالهوتي
يكي وامل�شهور
تعود املعلومات الواردة على املوقع "� "Levend Waterإىل العمل
ّ
ّ
الكال�س ّ
.)+1993( E.W. Bullinger
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(م�ست�شهدا بـ �أ�ش  ،)7 :56والإعالن عن المعركة الأخيرة في الع�شاء
في لو 46 :19
ً
(م�ست�شهدا بـ �أ�ش .)12 :53
ال�سر ّي في لو 37 :22
ً
ّ

ي�ؤكّ د كوويت على � ّأن هناك �أربعة ا�ست�شهادات مبا�شرة في الإنجيل ،و� ّأن اثنين منها
يتميز لوقا
واردان � ً
أي�ضا في م ّتى ومرق�س (�أ�ش  5-3 :40و�أ�ش 7 :56؛ رج ّ .)Koet 79
"و ُي ْب ِ�ص ُر كُ لُّ َب َ�شرٍ
في ا�ست�شهاده ب�أ�ش � 5-3 :40أ ّنه ال يتوقّف ح ّتى ي�صل �إلى الجملةَ :
َ�ص ا ِ
هلل" ،كما نراه في لو .6 :3
َخال َ
الحي" على وجود
� ّأما بخ�صو�ص �سفر �أعمال الر�سل ،في ّتفق كوويت وموقع "الماء
ّ
يح�صيا التلميحات .وبينها فقط
خم�سة مقاطع تحتوي على ا�ست�شهادات مبا�شرة دون � ْأن
َ
المقطع الخام�س يذكر ا�سم �أ�شعيا كخاتمة �سفر �أعمال التي تر�سم الهوت ال�سفر وتط ّلعات
القانونية الأخرى
يتميز هذا اال�ست�شهاد لهذه الدرجة � ّأن الأناجيل
ّ
الكاتب �إلى الم�ستقبلّ .
أي�ضا في مقاطع مختلفة.
تذكره � ً
البياني الآتي �أدناه اال�ست�شهادات والتلميحات كما يقترحها
نقدم في الجدول
ّ
ّ
التنا�ص
معا .من �أجل تمييز اال�ست�شهادات عن �أنواع
ّ
كوويت وبولينغر (ً )Bullinger
خلفية داكنة عليها:
الأخرى ،و�ضعنا
ّ
1
2
3
4
5

في لو�/أع

في �أ�شعيا

المو�ضوع

لو 32-28 :2

�أ�ش 6 :42؛
6 :49

نُور للأُ َم ِم

المتكلّم

�شواهد موازية
�أع 47 :13

مت 3 :3؛ مر :1
البريّة المعمدان
لو � 6-4 :3أ�ش � 6-3 :40صوت في ّ
3-2؛ يو 23 :1
�أ�ش �2-1 :61أ
لو 19-18 :4
لو 22 :7
ب�شر ي�سوع
م�سحني لأ ّ
()6 :58 +
لو 19-18 :4
ب�شر
لو 22 :7
�أ�ش �2-1 :61أ م�سحني لأ ّ
مت 14 :13؛
ون
مر 12 :4؛
ال يُبْ ِ�ص ُر َ
�أ�ش 10-9 :6
لو 10 :8
ون
يو � 40 :12أع
َو َ
ال ي َ ْف َه ُم َ
27 -26 :28

لو�/أع
ح�صريًّا
ü

ü
ü
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6

لو 46 :19

7

لو 37 :22

�أ�ش 7 :56
�أ�ش 12 :53

بيت لل�صالة

مت 13 :21؛ مر
17 :11

�أح�صي بين الأثمة

(مر )28 :15

ال�سماء ُك ْر�سِ ي لِي �إ�ستفان�س
� 8أع � 50-49 :7أ�ش �2-1 :66أ َّ
ٌّ
يق
� 9ع �� 33-32 :8ش  8-7 :53مِثْ َل َ�شا ٍة �سِ َ
أ
أ
�إِلى ال َّذبْ ِح
احم
َم َر ِ
�أ�ش 3 :55
� 10أع 34 :13
ال�صادق َة
َ
داود َّ
مم
�أ�ش 6 :49
� 11أع 47 :13
نُور للأُ ِ
� 12أع � 27-26 :28أ�ش �11-9 :6أ

ون
ال يُبْ ِ�ص ُر َ
ون
َو َ
ال ي َ ْف َه ُم َ

بول�س

مت 35-34 :5
≈ لو 37 :22

ü

ü

---

ü

لو 32-28 :2
مت 14 :13؛ مر
12 :4؛ يو :12
10؛ لو 10 :8

ü

محرك البحث لل�شواهد في
أي�ضا� ،إذا ا�ستخدمنا
هناك معلومات �
مميزة � ً
إح�صائية ّ
ّ
ِّ
أ�سا�سية لل�شواهد "،"BW Master
ْ
باي ِب ْل ُو ْركْ ْ
�س "� ."X-Refsإذا اعتمدنا على قاعدته ال ّ
أ�شعياوية لأربعة ع�شر ن�سخة م�شوهدة وحديثة للكتاب
ال�شواهد ال
المحرك
يربط
َ
ّ
ّ
ٍ
عندئذ يرتفع عدد ال�شواهد ب�أ�ضعاف و�أ�ضعاف ،الأمر الذي يطرح �ضرورة
المقد�س.
ّ
مما ي�سمح لنا هذا المقال .ولكن
درا�سة ّ
مف�صلة لهذه الظاهرة ،ولكن في �إطار �أو�سع ّ
هناك معلومات ممكن ذكرها هنا .نجد في الن�سخ الأربعة ع�شر الم�شوهدة 365
�شاهدا في �أعمالُ .ت َ�ص َّنف هذه
أ�شعياوية في �إنجيل لوقا ،و306
�شاهدا لآية من الآيات ال
ً
ً
ّ
طبعا ،ينتمي العدد الكبير
ال�شواهد على �أ�سا�س وتيرة ورودها في الن�سخ الأربعة ع�شرً .
منها �إلى ال�صنف الأقلّ ورو ًدا .على �سبيل المثال ،تحتوي �أناجيل الطفولة على 113
�شاهدا ( 61في الإ�صحاح ال ّأول ،و 52في الإ�صحاح الثاني من لوقا)ّ � .أما �سفر �أعمال،
ً
خا�صة في العظات .لكم مثالن :في الإ�صحاح
فيحتوي على عدد كثيف من ال�شواهد ّ
�شاهدا من �أ�شعيا ،والإ�صحاح  7الذي
ت�سجل 30
ً
الثاني الذي يحتوي على عظة العن�صرة ّ
أي�ضا في ن�صو�ص عظات بول�س
يقدم عظة �إ�ستفان�س يح�صى 40
�شاهدا .هذا ما يح�صل � ً
ً
ّ
لليهود وللأمم في �أَ ْن َط ِاك َي ِة ِب ِ
�شاهدا لأ�شعيا.
ي�س ِيد َّي َة (الإ�صحاح  )13حيث نجد 36
ً
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�صحتها بمراجعة
من
ّ
ال�ضروري تبويب هذه ال�شواهد ،وتحليل موا�ضيعها ،والت�أكّ د من ّ
واليوناني.
العبري
أ�شعياوي
الن�ص ال
ّ
ّ
ّ
ّ

 .4نماذج من الن�صو�ص اللوقاويّة

ن�صين من �إنجيل لوقا يحتويان على نوعين
تم اختيار ّ
لمعالجة هذا الق�سم من البحث ّ
أدبي .بهذه الطريقة ن�صل
من
ّ
التنا�ص مع �سفر �أ�شعيا ،وهما اال�ست�شهاد وا�ستخدام النمط ال ّ
العينات على �أ�سا�س المو�ضوع ،والمتك ّلم ،ووجود ن�صو�ص موازية
�إلى توازن في درا�سة ّ
لها في �أ�سفار العهد الجديد.
�شواهد موازية
النوع
المتكلّم
المو�ضوع
في �أ�شعيا
في لو�/أع
(مر )28 :15
 1لو � 37 :22أ�ش � 12 :53أح�صي بين الأثمة ي�سوع ا�ست�شهاد
�أع 33-32 :8
 2لو � 18-1 :3أ�ش  31-1 :1خال�صة لتعليم النبي المعمدان نمط �أدبّي مت 12-1 :3
ّ

�" .1 .4أُح�صِ َي مع الأثمة" (لو 37 :22؛ �أ�ش )12 :53

الف�صحي ال�سابق للآالم (لو
الوداعية في الع�شاء
الن�ص في عظة ي�سوع
يقع هذا ّ
ّ
ّ
و�صية ي�سوع
إفخار�ستيا ،وعلى
 ،)38-14 :22وهي تحتوي على كلمات ت�أ�سي�س ال
ّ
ّ
ن�ص موازٍ في الأناجيل الأخرى ،والمو�ضوع
لتالميذه� .أم ّا الآيات  ،38-35فلي�س لها ّ
يدور حول �ساعة المعركة الحا�سمة التي فيها يجب �أخذ الكي�س ِ
والمزود وال�سيف
(قارن لو .)3 :9
ألم (�أ�ش  .)12 :53 - 13 :52كان
يختم ّ
ن�ص �أ�ش  12 :53الن�شيد الرابع للعبد المت� ّ
ق�صة الآالم
تماما الهوت هذه الأنا�شيد ،ولذلك يختم المقطع الأخير قبل ّ
لوقا يعرف ً
يتحمل العار والطعن
ي�صور العبد المت�ألّم كرجل
بالآية الأخيرة من هذا الن�شيد ،حيث ّ
ّ
أي�ضا كتحقيق لهذه النبوءة .على عتبة
والإهانة والموت .كلّ هذا �سيح�صل لي�سوع � ً
تنور الفهم والإدراك
يف�سر ي�سوع الأحداث على �ضوء الأ�سفار
ّ
المقد�سة ،لأ ّنها ّ
الآالم ّ
لكن التالميذ لي�س لهم المقدرة بعد �أن يفهموا ر�سالة
في اللحظات الحا�سمة للجماعةّ .
خا�ص
�أ�شعيا وعالقتها بحا�ضرهم .ي�أتي قول ي�سوع على �شكل لغز ،وهو �أ�سلوب
ّ
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ألم،
بالمع ّلمين الحكماء ح ّتى ال يفهم �إ ّال تالميذهم
المميزون .في �سياق ن�شيد العبد المت� ّ
َّ
يفهم مو�ضوع ال�سيف الوارد قبل اال�ست�شهاد ب�أ�شعيا وبعده (الآيتان 36
ال يمكن �أن َ
وخا�ص ًة �أف  17 :6التي ت�ؤكّ د
و� )μάχαιρα ،38إ ّال على �ضوء ر�سائل بول�س الر�سول،
ّ
الحقيقية� ،أي كلمة اهلل .لذلك يتخ ّلل بين الذكر ال ّأول للم�صطلح
� ّأن ال�سيف هو الكلمة
ّ
إلهية نف�سها التي
�سيف في �آ  ،36والذكر الثاني له في �آ  38ا�ست�شها ٌد مبا�شر من الكلمة ال ّ
�ست�أخذ دور ال�سيف في التجارب .على عك�س ما كان في زمن االفتقاد في لو  ،3 :9في
إلهية.
ال ّأيام الأخيرة يجب على التلميذ �أن يخرج وهو حامل ً
كي�سا ،مزو ًدا ،والكلمة ال ّ
يطبق عندما ينتهي زمن افتقاد الم�سيح المنتظر.
�إ ّنه تعليم
حكمي للغاية ،وهو َّ
ّ

أ�شعيوي نف�سه في عودته
الحب�شي هذا الن�شيد ال
الخ�صي
في �أع  40-26 :8يقر�أ
ّ
ّ
ّ
�س
من �أور�شليم �إلى بالده،
وبناء عليه ّ
ً
فيلب ُ
يب�شره الر�سول فيلب�س بالم�سيح القائمَ " :ف َف َت َح ُّ
ِ
أهم ّية �أ�ش 53
فاه ،وابتد�أَ ِم ْن هذا
ُ
الكتاب ،ف ََب َّ�ش َر ُه بي�سوع" ( آ�  .)35هكذا ي�شير لوقا �إلى � ّ
ودوره في �شرح �آالم الم�سيح وقيامته للم�ؤمنين اليهود.

النبي (لو 18-1 :3؛ �أ�ش )31-1 :1
ّ .2 .4
ملخ�ص لتعليم ّ

في هذا العنوان ال ندر�س اال�ست�شهاد ب�أ�شعيا في لو ( 6-4 :3الم�ست�شهِ د بـ �أ�ش :40
أدبي الذي اعتمد عليه كاتب الإ�صحاح ال ّأول من �أ�شعيا،
 ،)5-3بل ت�أثير النمط ال ّ
افتتاحيات ُمعظم
إفتتاحية �سفر �أ�شعيا عن
تتميز �
ّ
ّ
والذي نعود ونجده في لو ّ .18-1 :3
الأ�سفار
النبي(   ،بل تقت�صر،
ّ
النبوية الأخرى ب�أ ّنها ال تحتوي ،مثلها ،على رواية دعوة ّ
النبوي� .سبب هذه الظاهرة هو الفترة
مقدمة ق�صيرة (�أ�ش  ،)1 :1على نقل الكالم
بعد ّ
ّ
الزمنية الطويلة التي ُد ّون فيها هذا ال�سفر� ،إذ � ّأن اال�صحاح ال ّأول الذي كُ تب بعد ال�سبي،
ّ
النبي ،بل
أ�شعيا
�
أعمال
ل
ا
تاريخي
ا
تقرير
ن
يدو
أن
�
يق�صد
ال
ا،
جد
رة
أخ
�
مت
فترة
في
�أي
ّ
ًّ
ّ
ًّ
ً
ّ
أ�سا�سية المطروحة في ال�سفر ك ّله بال�شكل الذي نعرفه اليوم
�أن ّ
يلخ�ص المفاهيم ال ّ
(رج طرزي  149-148و155-154؛  .)Luc 115يجد القارئ في �أ�ش 1 خال�ص ًة
( 

رج مث ً
النبي .و� ّأما
ال اال�صحاحات التالية� :إر 1؛ حز 1؛ هو  ،1التي تبتدئ مبا�شر ًة برواية دعوة ّ
النبي ،فنجدها يف .13-1 :6
دعوة �أ�شعيا ّ
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والخا�صة بهذا الكتاب.
المتعددة
الالهوتية
تمهيدية للأوجه
ّ
ّ
ّ
ّ

النبوية الأخرى،
نجد في الآية الأولى من �سفر �أ�شعيا بداية ت�شبه بدايات الأ�سفار
ّ
النبي و�أعماله بزمن �أ�صحاب ال�سلطة المعا�صرين
وهي ّ
مقدمة ت� ّ
أريخية تربط زمن �أقوال ّ
( 
ال�سماء والأر�ض لكي تكو َنا �شاهد َتين تم ّثالن الكون بكامله
ثم ي�ستدعي �أ�شعيا
َ
له ّ .
تتكون في ال ّأول من توبيخ طويل لل�شعب
(�أ�ش�2 :1 أ) ،وي�أخذ يعظ ب�أقوال ّ
الرب التي ّ
المحزن والخاطئ (�أ�ش 2 :1ب ،)9
النبي و�ضع ال�شعب ُ
(�أ�ش2 :1ب  ،)15يف�ضح فيه ّ
وي�شير �إلى ذبائحهم وعبادتهم المرائية والفارغة (�أ�ش  .)15-10 :1تلحق التوبيخ
هذا دعو ٌة �إلى االعتناء بالم�ساكين والمظلومين كمقابل للخطايا والأعمال الرديئة التي
الطبيعي
يرتكبها ال�شعب (�أ�ش ّ � .)17-16 :1إن الدعوة هذه �إلى التوبة هي المرافق
ّ
المهدد ال�سائد في هذا الإ�صحاح ،ل ّأن الفر�صة الوحيدة للخال�ص �أمام ال ّأيام
للكالم
ِّ
الأخيرة الآتية هي التعامل مع الفقراء والمظلومين بعدالة ،واالعتناء بهم على الدوام
أ�ضف �إلى ذلك � ّأن التوبة المق�صودة هنا هي مفهوم �سائد في معظم
(�أ�شْ � .)20-10 :1 
الكتابية ّ
يدل على العودة �إلى ال�سلوك في الحياة بح�سب �إرادة اهلل ،وهي تعود
الن�صو�ص
ّ
«�شوب» المترجمة في
�إلى الكلمة
اليونانية بـ � μετανοίαأو (  .ἐπιστροφή
العبرانية ُ
ّ
ّ
و�سيتب ّنى لوقا هذا المفهوم للتوبة في عر�ضه لخطاب المعمدان وتعليمه كما �سنرى في
ما بعد.
هجومية في حال ا�ستمرار الم�ستمعين في
النبي خطابه في �آ  20-18بلهجة
ّ
ويتابع ّ
خطيئتهم ،وبلهجة الرجاء في حال ا ّتخذوا طريق التوبة .ويبتدئ من �آ  21ق�سم جديد
النبي على ّبر �أور�شليم المفقود والف�ساد ال�سائد بد ًال منه
في �سياق الكالم حيث ينتحب ّ
البر
ي�سمي اهلل �شعبه ًّ
(�أ�ش  .)23-21 :1ولذلك ّ
عدوا ،وينذرهم بالدمار لكي يعود ّ
حدا
يحكم في داخل �أ�سوار �أور�شليم (�أ�ش  ،)28-24 :1وهذا يعني � ّأن اهلل �سي�ضع ًّ
( 
( 

أريخية يف �إر 3-1 :1؛ حز 3-1 :1؛ عا 1 :1؛ حج 1 :1؛ زك .1 :1
رج ّ
املقدمات الت� ّ
ين من �أ�ش  27 :1ي�ستعمل اجلذر "�شُ وب" للتعبري عن "التوبة"،
الن�ص العربا ّ
رج �أ�ش  .27 :1بينما ّ
الن�ص
مف�س ًرا هكذا مفهوم
يرتجم ّ
ال�سبعيني هذا امل�صطلح بكلمة � ،ἐλεημοσύνηأي "ال�صدقة"ّ ِ ،
ّ
التوبة كمعاملة الفقري بعدالة.
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أدبية � ،سفر �أ�شعيا يف لوقا�-أعمال
ّ
التنا�ص والأمناط ال ّ

للأعمال الظالمة ،وفي الآن نف�سه �سيفتدي ويخ ّل�ص �أبراره الم�ساكين .وينتهي الإ�صحاح
ديا ًنا في مجيئه (�أ�ش  .)31-29 :1وهذه
ال ّأول من �أ�شعيا بالت�شديد على كون ّ
الرب ّ
إ�شعيائية.
أهم العنا�صر في الب�شارة ال
الفكرة هي من � ّ
ّ

افتتاحية �سفر �أ�شعيا
الجوهرية ،مع
ت�شترك �أخبار لوقا حول المعمدان ،ببع�ض النقاط
ّ
ّ
أدبية واحدة تحتوي على تقديم مجموعة
ّ
النبي .ونجد � ّأو ًال � ّأن لكال المقطعين وظيفة � ّ
النبي �أو ذاك .ولي�س من مق�صد هذه
مختارة من الأقوال التي ين�سبها التقليد �إلى هذا ّ
الكتابي وبيوح ّنا
النبيين ،بل التعريف ب�أ�شعيا
الن�صو�ص تدوين تاريخ دقيق لأعمال َّ
ّ
اللوقاوي �أ ّنهما حام َ
والمب�شران به.
إلهي
ِّ
ّ
ال الإعالن ال ّ

معينة من التاريخ
بعد ّ
إلهية في حقبة ّ
أريخية ق�صيرة ت�ضع ظهور الكلمة ال ّ
مقدمة ت� ّ
النبوي بتوبيخ ق�صده �إنها�ض ال�شعب �إلى التوبة (لو 9-7 :3؛
الب�شري ،يبد�أ الكالم
ّ
ّ
�أ�ش2 :1 ب 15-و )23-21ل ّأن تكاثر الخطايا والآثام ُي ِبعد �إ�سرائيل عن اهلل
المتمرد "ال�شعب الثقيل
ي�سمي �أ�شعيا ال�شعب
ّ
ويهدد وجوده على الأر�ض .وكما ّ
ّ
ال�شر" (�أ�ش  ،)4 :1هكذا يقول المعمدان لم�ستمعيه" :يا �أوالد
الإثم" و"ن�سل فاعلي ّ
ويكمل يوح ّنا
الأفاعي" ،في لو  ،7 :3ويرف�ض كلّ �إمكان الهرب من "الغ�ضب الآتي".
ّ
إ�شعيائي معل ًنا � ّأن ال وجود للجماعة دون الحفاظ على الإيمان الم�ستقيم
الطرح ال
ّ
والحق (�أ�ش 16 ،4 :1ي.)23 ،21 ،
البر
ّ
(�أ�ش )9-4 :1 الذي ُي َ
عرف في �أعمال ّ

االجتماعية ب�شكل �أفعال
ال�سلوكية
لذلك تلي التوبيخ مجموعة من الإر�شادات
ّ
ّ
الأمر والنهي (لو 14-10 :3؛ �أ�ش  .)17-1:16هكذا ،وبعد الدعوة �إلى التوبة،
لح كلٌّ من يوح ّنا المعمدان و�أ�شعيا على �ضرورة �إن�صاف المظلومين� ،إذ بهذه الطريقة
ُي ّ
جذري ،قد يفتح للتائبين �أبواب الرحمة والخال�ص (�أ�ش 19 :1؛
عبر بالفعل عن تغيير
ّ
ُي َّ
ِ
الم�ستمعين �إلى م�ساعدة
الخال�صية يدعوان
مب�ش َر ّي الأحداث
ّ � .)Kilian 24-25إن ّ
ّ
والحق �إزاء
البر
القريب في كلّ حاجة ما ّد ّية (لو ،)14-10 :3
ّ
ً
وخ�صو�صا �إلى تحقيق ّ
مهم ٍ�ش ومظلوم (�أ�ش .)17 :1
كلّ َّ
و� ّأما خاتمة العظتين ،فهي تحتوي عند يوح ّنا ولوقا وعند �أ�شعيا على �إعالن الدينونة

عيو�ش
د .دانيال ّ
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الآتية (لو 17-15 :3؛ �أ�ش  ،)31-24 :1وتحمل الدينونة في هذا الإعالن معنى
الن�صين
مزدوجا� ،إذ هي تعني
ً
خال�صا للأبرار وهالكً ا للأ�شرار" .اليد" تظهر في َّ
ً
معا.
تقني ،وترمز �إلى �سيادة اهلل و م�سيحه ً
(لو 17 :3؛ �أ�ش  )1:25كم�صطلح ّ

ويبقى � ّأن لو  6-3 :3ال �شيء يعادلها في الإ�صحاح ال ّأول من �أ�شعيا ،لأ ّنها ال تق�صد
أدبي فح�سب ،بل بوا�سطة
ربط �أعمال المعمدان بالتقليد ال
إ�شعيائي بوا�سطة النمط ال ّ
ّ
النبي يعطي مدخ ً
جوهريا لفهم ب�شارة المعمدان .وهذا ما ُيدر�س
ال
ًّ
�إ�ست�شهاد من كتاب ّ
التنا�ص باال�ست�شهاد.
على �أ�سا�س
ّ

خاتمة

الم�سيحي من �أجل فهم
و�ضروري للتب�شير بالإيمان
جوهري
يتميز �سفر �أ�شعيا لأ ّنه
ّ
ّ
ّ
ّ
محورية
موا�ضيع
على
النبوي
ال�سفر
يحتوي
ذلك
على
عالوة
الم�سيح.
قيامة
ة
إلهي
ل
ّ
ّ
ّ
البنوة ا ّ
اليومية
وال�سلوكيات
الم�سيا المنتظر
المي�سحي ،وهي دعوة الخال�ص للأمم� ،آالم
للتعليم
ّ
ّ
ّ
ّ
والمهم�ش.
االجتماعية مع القريب المحتاج
المبنية على العدالة
َّ
ّ
ّ

اللوقاوي ،وح ّللنا
أ�شعيوي بالن�سبة �إلى الكاتب
الن�ص ال
ّ
ّ
�أ�شرنا في هذه المقالة �إلى دور ّ
الرب،
طريقة تف�سير ال
أهم في العهد القديم� .أنا�شيد العبد المت�ألّم ،عبد ّ
للنبي ال ّ
إنجيلي ّ
ّ
المتوجة بال�صلب القيامة.
النا�صري و�أعماله
هي �أف�ضل و�سيلة لإدراك ر�سالة ي�سوع
ّ
َّ

في نهاية الأزمنة ،في زمن الكني�سة ،والب�شارة بالقيامة ،يقترح لوقا �إعادة قراءة
�صحتها وحقيقيتها ،وح ّتى ت�صل
إلهي من �أجل �إثبات ّ
الن�صو�ص الأ�سا�سية للإعالن ال ّ
وفعال للب�شر �أجمعين.
الب�شارة ب�شكل مقنع ّ

�أعمال- �سفر �أ�شعيا يف لوقا، أدبية
ّ
ّ التنا�ص والأمناط ال
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"من �آمن مبا �سمع م ّنا؟"

قراءة بول�س ّية لأ�شعيا يف الر�سالة �إىل الرومان ّيني
الأخت دوليّ �شعيا ر.ل.م.

المقد�س  -جامعة الروح القد�س  -الك�سليك
�أ�ستاذة ما ّدة الكتاب
ّ

مقدمة
ّ

كيف قر�أ بول�س �أ�شعيا؟ يفتر�ض العديد من علماء العهد الجديد � ّأن بول�س ا�ستخدم
العهد القديم ليبرهن فقط عن طروحاته ،دون الأخذ بعين االعتبار الإطار الذي تقع فيه
أدبية
اال�ست�شهادات .هذا يعني � ّأن فكرة اال�ست�شهاد ب� ّأي كتاب من العهد القديم كوحدة � ّ
( 
لكن الفح�ص الدقيق عن الدالئل ،يمكنه �أن ي�ؤ ّدي �إلى
�أو
نادرا ما ُطرحت ّ .
الهوتية ً
ّ
ٍ
ومهمة.
خال�صات مختلفة
ّ

خا�صا ب�سفر �أ�شعيا؛ ففي الر�سائل ال�سبع الأ�صيلة ،ي�ست�شهد
يبدو � ّأن لبول�س
اهتماما ًّ
ً
مرة من �أ�صل  89ا�ست�شها ًدا من العهد القديم ككلّ  .عالو ًة على
بول�س ب�أ�شعيا ّ 31
ذاكرا ا�سمه
الرومانيين ،ي�ست�شهد بول�س ب�أ�شعيا على نحوٍ ِّبين
ذلك ،في ر�سالته �إلى
ّ
ً
جدير بالمالحظة �أ ّنه ،بينما
مرات (رو 29 ،27 :9؛ 20 ،16 :10؛ .)12 :15
ٌ
ّ 5
هامة من اال�ست�شهادات
الـ  31ا�ست�شها ًدا �أخذت من �سفر �أ�شعيا ككلّ  ،هناك مجموعة ّ
التي �أُخذت من بع�ض الأق�سام� ،أبرزها الف�صول  6( 29-28ا�ست�شهادات) والف�صول
مثيرا �أكثر �إذا �أح�صينا عدد اال�ست�شهادات
 10( 55 -49ا�ست�شهادات) .يبدو الدليل ً
الجلية .من ال�صعب �إح�صاء عدد اال�ست�شهادت
غير المبا�شرة بالإ�ضافة �إلى اال�ست�شهادات
َّ
لكن القائمة الموجودة في طبعة العهد الجديد الـ 27
غير المبا�شرة
ٍ
ب�شكل دقيقَّ ،
لتكون م� ِّؤ�ش ًرا
تقريبيا :من �أ�صل  50ا�ست�شها ًدا غير مبا�شر
لـ  Nestle-Alandت�صلح
َ
ًّ

( 

ي�شددان على بول�س كقارئ لأ�شعيا:
هناك كتابان ّ

;F. Wilk, Die Bedeutung des Jesajabuches für Paulus (FRLANT 179
Göttingen 1998); J. R. Wagner, Heralds of the Good News. Isaiah and
Paul in Concert in the Letter to the Romans (NovTSup 101; Leiden 2002).

الرومانيني
بول�سية لأ�شعيا يف الر�سالة �إىل
"من �آمن مبا �سمع م ّنا؟ ،قراءة
ّ
ّ
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لأ�شعيا في ر�سائل بول�س ال�سبع الأ�صيلةّ 21 ،
تدل �إلى �أ�ش  .55-49يبدو بول�س
م�شدو ًدا �إلى الق�سم الثاني من �سفر �أ�شعيا :كتاب العزاء.
باهتمام فريد ،و�أ ّنه
خ�ص نبوءات �أ�شعيا
هذه الإح�صاءات
ٍ
التقريبية توحي ب� ّأن بول�س ّ
ّ
جدا لدفاعه عن الإنجيل� .أكثر من � ّأي ٍ
كتاب
وجد في هذا الكتاب
أق�ساما مفيدة ًّ
ّ
النبوي � ً
�آخر في العهد القديم ،يربط �أ�شعيا بين الوعد ب�إعادة �إحياء �إ�سرائيل والرجاء ب� ّأن اهلل �سوف
ِّ
ويوطد �سيادته فوق الأر�ض ك ّلها .لذا ،يجد بول�س في �أ�شعيا ،ال
ُيظهر رحمته للأمم
( 
المميزة بين الأمم  .ت�شير قراءة بول�س لأ�شعيا،
ت�صو ًرا ُم�سبقًا لر�سالته
�سيما �أ�شعيا الثانيُّ ،
ّ
ّ
أي�ضا.
�
الوثني
ي�ضم
الذي
،
إ�سكاتولوجي
ل
ا
ال�شعب
الكني�سة،
تكوين
إلى
�
أولى،
ل
ا
بالدرجة
ّ ً
ّ
ّ
تنب ً�ؤا
بل
أمم،
ل
ا
إلى
�
لر�سالته
م�سوغً ا
بالفعل ،يبدو بول�س وك�أ ّنه يجد في �أ�شعيا لي�س فقط ِّ
ّ
مبا�شرا لها.
ً

الر�سولية،
مر �سنين خدمته
ّ
ن�ؤمن ب� ّأن بول�س قر�أ وت� ّأمل ًّ
مليا في �سفر �أ�شعيا ،على ّ
"لل�سر الذي كُ �شف وقد ظلّ
مكتوما مدى
َفب ْل َو َر قراء ًة ُم�س ِن َدة لها تنبع من وحي اهلل
ً
ّ
الوثنية،
وب ِّل َغ �إلى جميع الأمم
ُّ
أزليُ ،
الدهور،ف�أُ َ
َّ
علن الآن بكتب الأنبياء وفقًا لأمر اهلل ال ّ
لهدايتها �إلى طاعة الإيمان" (رو .)26-25 :16
لنبرهن ذلك ،علينا �أن ن�ستطرد قلي ً
البول�سية لن�صو�ص
ال للبحث عن مفاتيح القراءة
ّ
المهمة.
المنهجية
العهد القديم ،م�شيرين �إلى بع�ض النقاط
ّ
ّ

القدي�س بول�س
 -1قراءة �أدبيّة والهوتيّة القتبا�سات العهد القديم في ر�سائل ّ

�سيما في تف�سيرهم عالقة
�إذا �أردنا �أن نفهم ما فعل ك ّتاب العهد الجديد
الهوتيا – ال ّ
ًّ
تتبع وفهم اعتمادهم على الكتب
الإنجيل بعهد اهلل مع �شعبه �إ�سرائيل– ال يمكننا تج ّنب ُّ
العبرانيين ،الذي فاق كلّ معا�صريه في
العبراني ابن
المقد�سة .هذا هو حال بول�س،
ّ
ّ
ّ
غيرته على تقاليد �آبائه� .س ّلم بول�س ما قد ت�س ّلم وهو � ّأن الم�سيح مات وقام" ،كما جاء
( 

رج:

J. R. Wagner, “The Heralds of Isaiah and the Mission of Paul”, in W. H.
Bellinger – W. R. Farmer (eds.), Jesus and the Suffering Servant. Isaiah
53 and Christian Origins (Harrisburg, PA 1998), 193-222.

الأخت دوليّ �شعيا ر.ل.م.
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الالهوتية
وطور ب�إ�صرار حججه
في الكتب"،
( 1كو ّ ،)3 :15
ّ
القدي�س بول�س �إلى �أهل روما بالت�أكيد على
ً
معتمدا على نبوءات تلك الكتب .تبد أ� ر�سالة ّ
المقد�سة (رو  ،)2 :1وفي
عد به على �أل�سنة الأنبياء في الكتب
� ّأن "�إنجيل اهلل" �سبق �أن ُو َ
ّ
مرة(   .بالرغم من
غ�ضون نقا�شه في هذه الر�سالة يقتب�س من العهد القديم �أكثر من �س ّتين ّ
أ�سا�سي للعهد القديم في
المحيرة لالعتراف بالدور ال
مقاومة بع�ض علماء العهد الجديد
ِّ
ّ
ج�سد
بد من الت�أكيد على � ّأن بول�س كان
الهوت بول�س(   ،ال ّ
أويلي الذي ّ
الالهوتي الت� ّ
ّ
ٍ
بطرق حا�سمة من خالل قراءته الكتب
عمل اهلل في الكون
المقد�سة(  .
ّ
مهما في فكر
ا�صطناعيا للغاية االفترا�ض ب� ّأن الكتب
قد يكون
ّ
المقد�سة تلعب ً
دورا ًّ
ًّ
جليا بالعهد القديم .ال يمكن �أن يرقى
بول�س ،في تلك الحاالت فقط التي ي�ست�شهد بها ًّ
المقد�سة ّ
ّ
الرمزي بطريق ٍة �أكثر
محدد عالم بول�س
ب�شكل
تنظم
ال�شك �إلى � ّأن الكتب
ٍ
ّ
ّ
ّ
ال�ضمنية فيها.
الكتابية
إقناعا .وهذا يعني � ّأن علينا ،لتف�سير ر�سائله �أن تطال الإ�شارات
� ً
ّ
ّ

عمدا من ِق َبل الر�سول،
قد تكون بع�ض هذه االقتبا�سات تلميحات قد و�ضعت
ً
الم�سيحية بها لفهم دواعي بول�س من ا�ستخدامها.
وتفتر�ض م�سبقًا اعتراف الجماعة
ّ
وقد يكون بع�ضها الآخر مندفقًا بب�ساطة من ذاكرة بول�س كما يتذكّ رها� .إذا �أخذنا بعين
المتعمدة وغير
الحرفية
الزمني ،فمن ال�صعب التمييز بين االقتبا�سات
البعد
َّ
االعتبار ُ
ّ
ّ
الكتابية
المتعمدة في ر�سائل بول�س .في الوقت الحا�ضر �سوف نبحث عن تر�سيخ اللغة
َّ
ّ
الكتابي
الن�ص
البالغي
في خطاباته ون�ستك�شف وقعها
والالهوتي الذي ُتن�شئه العالقة بين ّ
ّ
ّ
ّ
و�إطار ر�سائل مار بول�س.
( 

رج:

( 
( 

ين.
ين-الروما ّ
ي�شرح بع�ض العلماء اقتبا�سات بول�س على �أ�سا�س الت�شابه اليونا ّ
رج:

D.-A. Koch, Die Schrift als Zeuge des Evangeliums: Untersuchungen
;zur Verwendung und zum Verständnis der Schrift bei Paulus (BHT 69
Tübingen 1986), 88.

R. B. Hays, Echoes of Scripture in the Letters of Paul (New Haven 1989),
5-14.
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الرومانيني
بول�سية لأ�شعيا يف الر�سالة �إىل
"من �آمن مبا �سمع م ّنا؟ ،قراءة
ّ
ّ

ن�ص الحق ،ي�شكلّ
كبيرا،
تحديًا
ّ
لن�ص �سابق في ّ
تحديد التلميحات والأ�صداء ّ
ً
التف�سيرية يدعو
المهام
ن�صو�صا من العالم القديم .هذا النوع من
خ�صو�صا عندما نواجه
ً
ً
ّ
ّ
أدق ،من قبل الجماعة القارئة ،ل ّأن
�إلى االهتمام الوثيق والتمييز من ِق َبل القارئ� ،أو بتعبيرٍ � ّ
جدا.
خطر
كبير ًّ
ّ
الذاتية و�سوء التف�سير ٌ
الكتابية في �إطار
بناء على ذلك ،يجب �أن ن�أخذ بعين االعتبار معنى االقتبا�سات
ً
ّ
الحرفية ،ما هي
يتنزه عن االقتبا�سات
ر�سائل ّ
القدي�س بول�س؛ ف� ْإن كان تحديد المراجع ال ّ
ّ
وخا�ص ًة
المعايير التي يمكن تطبيقها لتف�سير االقتبا�سات غير المبا�شرة من العهد القديم،
ّ
الرومانيين؟
من �سفر �أ�شعيا في الر�سالة �إلى
ّ

 -2المعايير ال�سبعة لأ�صداء من �أ�شعيا في الر�سالة �إلى الرومانيّين

يجب الأخذ بعين االعتبار � ّأن هذه المعايير لي�ست بحا�سمة ،بل يجب �أن ُت�ستعمل
جنبا �إلى جنب مع بع�ضها البع�ض.
ً

تي�سر االقتبا�س
ُّ -1/2

متاحا لبول�س وجماعة روما؟ كان �أ�شعيا ،بال ّ
�شك ،معروفًا
هل كان م�صدر �أ�شعيا ً
ٍ
وتكرارا
مرارا
نطاق وا�سع لدى اليهود � ّأيام بول�س الر�سول ،وبول�س ي�ست�شهد
على
ً
ً
م�ستخدما �صي ًغا وا�ضحة مثل:
"يقول الكتاب" (رو )11 :10؛
ً
"لأ ّنه مكتوب" (رو )11 :14؛
"كما هو
مكتوب" (رو 24 :2؛ 33 :9؛ 15 :10؛ 26 :11؛ )21 :15؛ و�سل�سلة من ِ
ال�ص َيغ
التي تذكر �أ�شعيا با�سمهv :
"و�أ�شعيا ي�صرخ
من جهة �إ�سرائيل" (رو )27 :9؛
"كما �سبق �أ�شعيا
فقال" (رو )29 :9؛
"ل ّأن �أ�شعيا يقول" (رو )16 :10؛
"ثم �أ�شعيا يتجا�سر ويقول" (رو )20 :10؛
ّ :
أي�ضا يقول �أ�شعيا] (رو  .)12 :15ا�ست�شهد بول�س
و
[و� ً
م�صدرا
وربما كانت نقا�شاته مثيرة للجدل لدى العلماء ،لك ّنه يعطي
ب�أ�شعيا
تكراراّ ،
ً
ً
للقارئ � ّأن االقتبا�سات هي من �سفر �أ�شعيا.
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� -2/2صدى االقتبا�س في � أُذن ال�سامع

الن�ص المقتب�س من �أ�شعيا .يت�أ ّثر
يعتمد ال�صدى � ً
أي�ضا على التمييز ،والبروز �أو �شيوع ّ
ن�ص �أ�شعيا وفي
حجم ال�صوت بالت�شديد
البالغي على الجملة ،مو�ضوع النقا�ش ،في ّ
ّ
خطاب بول�س .لكن هذا �أ�صعب لإي�ضاحه ب�إيجاز .وباالخت�صار ،عندما نتك ّلم على
حجم �صوت ال�صدى ،يجب �أن ن�أخذ بعين االعتبار لي�س فقط درجة توافق الأفعال
أي�ضا.
الدقيقة� ،إ ّنما الثقل
الن�سبي لالقتبا�س � ً
ّ

 -3/2تكرار االقتبا�س

الكتابي نف�سه �أو يلمح
الن�ص
كثيرا ما ي�ستعمل مار بول�س في موا�ضع �أخرى ّ
هل ً
ّ
جدا،
مهم ًّ
الم َ
�إليه؟ يمكننا �أن ندعو هذا التكرار بـ"البرهان ُ
�ضاعف" .هذا المعيار هو ّ
ّ
المفكرون �إلى ا�ستخدام
حا�سما في بحثنا عن �أ�صداء �أ�شعيا في بول�س .يميل
دورا
ويلعب ً
ً
لكن هذا اال�ستعمال غير ٍ
كاف ،لأ ّنه
أهم ّية ،والتي ُتقر�أ با�ستمرارّ ،
الن�صو�ص الأكثر � ّ
ال يمكننا االعتماد فقط على الن�صو�ص المعروفة والمتداولة؛ فعبارات الر�سالة �إلى
ّ
مليا بن�صو�ص �أ�شعيا وا�ستخدمها بهدف �إي�صال
الرومانيين ّ
ّ
ت�صور لنا بول�س الذي فكر ًّ
ب�شكل يفهمه َمن ُو ِّج َهت �إليهم الر�سالة .النموذج المثال لهذه الظاهرة في ر�سائل
ر�سالته
ٍ
( 
الرومانيين .
مار بول�س ،هو ا�ستخدام �أ�ش  55–40في الر�سالة �إلى
ّ

ُتظهر القائمة �أدناه المعطيات التي تتع ّلق با�ست�شهادات مار بول�س المبا�شرة ب�أ�شعيا
أثيرا �إذا �أ�ضفنا التلميحات في �صلب
في الر�سالة �إلى
ّ
الرومانين .ي�صبح البرهان �أكثر ت� ً
( 

رج.R. B. Hays, Echoes of Scripture, 30 :
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الرومانيني
بول�سية لأ�شعيا يف الر�سالة �إىل
"من �آمن مبا �سمع م ّنا؟ ،قراءة
ّ
ّ

الرومانيين �إ�ضاف ًة
مو�ضوعنا :هناك �سبعة ا�ست�شهادات من �أ�ش  55–40في الر�سالة �إلى
ّ
�إلى التلميحات.
على � ّأية حال ،مهما ا�ستطعنا �أن نر ّتب اال�ست�شهادات والتلميحات في جدول ،لمن

ال�صعب �إح�صا�ؤها ك ّلها ،ولكن ال يمكننا �أن نتغا�ضى عن االنطباع ب� ّأن بول�س ت� ّأمل م ّل ًيا
بـ"كتاب العزاء" (�أ�ش .)55–40

الرومانيين
�إ�ست�شهادات مبا�شرة من �أ�شعيا في الر�سالة �إلى
ّ
66

)20 :10( 2 :65
)20 :10( 1 :65

)12 :15( 15 :52

)17-15 :3( 9-7 :59

)26 :11( 20 :59
)16 :10( 1 :53
)15 :10( 7 :52

)24 :2( 5 :52

)11 :14( 18 :49

60

50

40

)34 :11( 13 :40

30

)20 :9( 16 :29 )8 :11( 10 :29
)33 :9( 16 :28
)27 :11( 9 :27
)12 :15( 10 :11

20

)27 :9( 22 :10
)33 :9( 14 :8

)29 :9( 9 :1
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
الر�سالة �إلى الرومانيّين

10

3

2

1

�أ�شعيا

)11 :14( 23 :45
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المو�ضوعي
 -4/2التما�سك
ّ

كيف تتالءم التلميحات في ّ
ن�ص �أ�شعيا
يو�سعه بول�س؟ هل يتطابق ّ
خط النقا�ش الذي ّ
منطقي بين ا�ستعمال بول�س
مع الفكرة التي يحاول بول�س �أن يبرهنها؟ هل من ترابط
ّ
والن�ص الم�صدر؟
ّ

الرومانيين،
عندما نجمع المراجع التي ي�ست�شهد فيها بول�س ،في الر�سالة �إلى
ّ
يلمح �إلى �أ�شعيا كيفما ا ّتفق،
بمقاطع من �أ�شعيا (رج القائمة �أدناه) ،نرى � ّأن بول�س ال ّ
مكو ٌن لفهم بول�س لما يفعل اهلل في العالم من خالل
بل � ّأن �أ�ش  55–40هو � ً
أ�سا�سا ِّ
وجالبا الأمم ليروا
نهيا �سبي �شعبه،
�إعالنه الإنجيل :يجلو اهلل ّبره ال
ً
إ�سكاتولوجيُ ،م ً
ّ
م�ست�شهدا بـ �أ�ش  .)15 :52عالو ًة على ذلك ،كما ّبين ُرو�س
ويفهموا (رو 21 :15
ً
ت�صويرا ُم�سبقًا �أو �إعال ًنا ُم�سبقًا عن �إعالنه للإنجيل لليهود
ڤاغنر" :يجد بول�س في �أ�شعيا
ً
( 
ٍ
مكان لم ُيعرف الم�سيح بعد"  .لنعتبر ،مثالً ،في
حد �سواء ،في � ّأي
ولليونانيين على ٍّ
ّ
رو  ،16-15 :0الطريقة التي ي�ست�شهد بها بول�س بـ �أ�ش  7 :52و  1 :53كت�صويرٍ
إر�سالي" :كيف ي�سمعون بال كارز؟ وكيف يكرزون �إن لم ُير�سلوا؟ كما
ُم�سبق لن�شاطه ال
ّ
( 
المب�شرين بالخيرات" (�أ�ش . )7 :52
المب�شرين بال�سالم
هو مكتوب" :ما �أجمل �أقدام
ّ
ّ
رب َمن �آمن بما �سمع م ّنا؟"
لكن لي�س الجميع قد �أطاعوا الإنجيل ،ل ّأن �أ�شعيا يقول" :يا ّ
(�أ�ش .  ()1 :53
�إ�ست�شهادات من �أ�شعيا في الر�سالة �إلى الرومانيّين
رو 29 :9
�أ�ش 9 :1
رو 8 :11
�أ�ش 10-9 :6
رو 33-32 :9
�أ�ش 14 :8
رو 28-27 :9
�أ�ش 23-22 :10
( 
( 

J. R. Wagner, Herlads of the Good News, 194.

) (7

حول بول�س ُمر�سل �أ�شعيا [املفرد] �إىل [جمع]
كما الحظ ڤاغرنّ ،
لن�ص �أ�شعيا .هذا ّ
كري�ستولوجيا
الن�ص لي�س
ف�سر ّ
ن�ص يوناين �أو عربي ّ
دون ّبينة يف � ّأي ّ
يدل �أن بول�س ّ
ًّ
امل�سيحيني (�صيغة اجلمع) بالإجنيل.
�إنمّ ا كمرجمع ٍ للمب�شّ رين
ّ
بن�ص من �أ�ش ّ 53
تركز لي�س على �صورة عبد اهلل
هنا � ً
أي�ضا نالحظ �أنّ ا�ست�شهاد بول�س الفريد ّ
ك ملحوظ.
املت�ألمّ  ،ولكن على ن�شاط الذين ب�شّ روا به – ر�سالة تلقّاها ال�سامع ب�ش ٍّ
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"من �آمن مبا �سمع م ّنا؟ ،قراءة
ّ
ّ
�أ�ش 10 :11
�أ�ش 9 :27
�أ�ش 16 :28
�أ�ش 10 :29
�أ�ش 16 :29
�أ�ش 13 :40
�أ�ش 23 :45
�أ�ش 5 :52
�أ�ش 7 :52
�أ�ش 15 :52
�أ�ش 1 :53
�أ�ش 8-7 :59
�أ�ش 21-20 :59
�أ�ش 1 :63
�أ�ش 2-1 :65

رو 12 :15
رو 27 :11
رو 33 :9؛ 11 :10
رو 8 :11
رو 20 :9
رو 34-33 :11
رو 11 :14
رو 24 :2
رو 15 :10
رو 21 :15
رو 16 :10
رو 17-15 :3
رو 27-26 :11
رو 16 :10
رو 21-20 :10

 -5/2التاريخ الجدير بالت�صديق
قرا�ؤه في القرن
هل َ
ق�صد بول�س كتابة ما عناه من التلميحات المقترحة؟ وهل فهمها ّ
التاريخي لر�سائل
ال ّأول؟ يتط ّلب معيار التاريخ الجدير بالت�صديق الدخول في الإطار
ّ
الم�سيحية
وع�ضوا من الجماعة
ي�سيا
بول�س ،كو�سائل لالت�صال .كان بول�س
ًّ
ً
ّ
فر ًّ
يهوديا ّ
التف�سيرية بين هاتين الجماعتين .في الوقت
الأولى؛ ولذلك كان وري ًثا لبع�ض التقاليد
ّ
الوثنيين ،بالدرجة الأولى ،في الحالة
للقراء
نف�سه� ،سعى ل�شرح معنى الكتب
ّ
ّ
المقد�سة ّ
إ�سكاتولوجية الجديدة .في هذا الإطار � ّأي نوع من التلميحات واال�ست�شهادات يمكنها
ال
ّ
�أن تكون مفهومة؟ كيف قر أ� اليهود المعا�صرون لبول�س نبوءة �أ�شعيا؟ هل ت�شابه قراءة
للم�سيحية؟
بول�س قراءاتهم؟ كيف ا�ستعملت نبوءات �أ�شعيا في تفا�سير الأجيال الأولى
ّ
ٍ
كتابات ب�إزائه؟
هل يمكننا �أن نجد
لل�شراح ،ل ّأن بول�س كان ،بال ّ
�شك،
لي�س من
ّ
ال�ضروري �أن يكون هذا المعيار ُم ِّ
قي ًدا ّ
ِّ
مبتكرا ا�ستطاع �أن َي ُ�صوغ التلميحات واال�ست�شهادات بطريق ٍة لم ي�سبق لها مثيل.
مفك ًرا
ً
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الوثنيين� .إذا �أمكننا �أيجاد مقارنات
قراءه
ّ
عالو ًة على ذلك ،العديد من تلميحاته قد َّ
حيرت ّ
ب�شكل
ف�سره بول�س
ٍ
ال�ست�شهادات بول�س في الكتابات المعا�صرة له ،ال�ستطعنا تثبيت ما ّ
�أقوى.
التف�سيري وقدر ًة على فهم ر�سائل
تاريخيا للأفق
بناء
ّ
يتط ّلب منا ا�ستعمال هذا المعيار ً
ًّ
توجهت �إليها هذه الر�سائل.
مار بول�س ،كما ومعرفة تاريخ ال�شعوب التي ّ

 -6/2تاريخ التف�سير
المقد�س معا�صرة لبول�س ،هذا
�إذا كان المعيار ال�سابق يعتمد على قراءات للكتاب
ّ
قراء �آخرون ،بح�سب
المعيار يعتمد على تاريخ قراءة ر�سائل مار بول�س .هل هناك ّ
ينبهنا
التقليد� ،سمعوا الأ�صداء نف�سها التي نعتقد �أ ّننا ن�سمعها؟ �أو هل لتاريخ التف�سير �أن ّ
على الأ�صداء التي قد غفلنا عنها؟
اليهودي
الحيوية بمن�ش أ� التف�سير
الم�سيحي ،في القرن ال ّأول ،عالقته
خ�سر التقليد
ّ
ّ
ّ
الم�سيحي على الن�صو�ص التي ت�ساعد على
وتحرك؛ لذلك ،ركّ ز التقليد
حيث عا�ش بول�س
ّ
ّ
الكري�ستولوجي لعقائده .هذا ما �أ ّدى �إلى الإخفاق في قراءة �أ�ش  53والتغا�ضي
البرهان
ّ
عن اهتمام بول�س بتف�سير الر�سالة �إلى الأمم وم�صير �إ�سرائيل في ما يتع ّلق ُ
بالكتب .هذا
العملي ال�ست�شهاد بول�س ب�أ�شعيا .لذا ال
الكن�سي
الميل ،بدوره� ،أ ّدى �إلى �إغفال المعنى
َ
ّ
ّ
التقليدية تحتاج �إلى قراءات جديدة ّ
مكملة
فالقراءة
الغمو�ض؛
من
التف�سير
تاريخ
يخلو
ّ
( ( 
يطن �صوت بول�س .
ال�ستعادة [الكهف الذي ير ّدد �صدى المعنى] الذي من خالله ّ

ال نزال في موقف اال�ستفادة من درا�سة مت أ� ّنية لتاريخ درا�سة ا�ستخدام بول�س لأ�شعيا.
بجلت �أ�ش  ،53على الرغم من عدم وجود اال�ست�شهادات
� ّإن حقيقة التقاليد الالحقة التي ّ
( ( 
قمعا يدعى metalepsis
الجلية
ّ
للن�ص في ر�سائل بول�س ،قد ت�شير �إلى � ّأن هناك ً
ّ
( (  رج:

J. Hollander, The Figure of Echo. A Mode of Allusion in Milton and After
(Berkely, CA 1981), 65-66.

الن�ص "ب" يجب
ن�صني ب�شكل �أنّ ّ
أدبي يخلق ان�سجا ًما بني ّ
( (  باخت�صار metalepsis ،هي �أ�سلوب � ّ
الن�ص ال�سابق "�أ" ،ي�شمل على مظاهر من "�أ" �أبعد من التي
�أن ُيفهم على نور التفاعل الوا�سع مع ّ
ا�س ُت�شهد بها .راجع .R. B. Hays, Echoes of Scripture, 18-21
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لـ �أ�ش 53 في بول�س ،عمل فع ً
الم�ست�شهد به.
كم َجاز لت�سليط ال�ضوء على المو�ضوع غير ُ
ال َ

ٍ
باقتبا�سات عديدة وتلميحات من �أ�ش  ،55–40بما
الرومانيين مم َّلحة
الر�سالة �إلى
ّ
في ذلك العديد من المقاطع التي يبدو �أ ّنها تر ّدد �صدى "عبد اهلل المت�أ ّلم" في �أ�ش 53
يوجه بول�س
(مثالً :رو 25-24 :4؛ 19-5:15؛ 16 :10؛  .)21 :15لماذا ال ّ
أ�سا�س �صريح لتف�سيره لإ�سرائيل �أو
هذه النبوءة عل ًنا وال ي�ستخدم �صورة "العبد المت�أ ّلم" ك� ٍ
غام�ضا بالن�سبة �إلينا،
التهرب �أو التح ّفظ
ً
للكني�سة �أو للم�سيح؟ يبقى دافع بول�س عن هذا ّ
يلمح �إلى �أ�ش ،53
ا�ستراتيجيته
ولكن يمكن و�صفه من خالل نتائج
البالغية ب�سهولة� .إ ّنه ّ
ّ
ّ
النبوي الذي من �ش�أنه �أن ُيدخل �إلى �أعلى درجة تف�سيره
ولك ّنه لم يذكر هذا النموذج
ّ
للم�سيح ولإ�سرائيل .النتيجة هي ٌ
مثال بار ٌز للـ � :metalepsisصمت بول�س ينادي القارئ
( ( 
ربما هذا ما فعله بال�ضبط تاريخ التف�سير في الكني�سة.
ُليكمل المعنى
ّ
المجازي ّ .

 -7/2الر�ضا

معنى �أكبر لنقا�ش
هل القراءة المقترحة تلقي ال�ضوء على الخطاب المحيط بها وتعطي ً
النقدي في
لمهمة التف�سير
مهم
ّ
ّ
بول�س ككلّ ؟ هذا المعيار الأخير هو بعيد المنال ،ولك ّنه ّ
المو�ضوعي ،ولك ّنه يختلف عنه على النحو التالي:
الجماعة .يرتبط بمعيار التما�سك
ّ
ن�ص واحد يرتبط
في حين � ّأن معيار التما�سك
المو�ضوعي يطرح ما �إذا كان محتوى ٍّ
ّ
ما ّد ًّيا بمعنى نقا�ش بول�س في المكان الذي يوجد فيه �صدى اال�ست�شهاد ،يطرح معيار
الر�ضا ،على ٍ
ومعززة
مو�ض َحة
نطاق �أو�سع ،ما �إذا كانت القراءة الناتجة عن نقا�ش بول�س َ
ّ
تكاملي من التمييز حول معنى
عمل
بالوعي للن�صو�ص المقترحة .يدعو هذا المعيار �إلى ٍ
ّ
الرومانيين بكاملها� ،أو على الأقلّ معنى الإطار القريب �ضمن الر�سالة ،في
الر�سالة �إلى
ّ
الكتابية المقترحة .هذه القراءة المقترحة تفي باختبار الر�ضا عندما نجد
�ضوء الروابط
ّ
�أنف�سنا قائلين� :أجل ،هذا ما يعني بول�س هنا في المقطع "�أ"؛ وعالو ًة على ذلك� ،إذا كان
�صحيحا ،عندها يمكننا �أن نبد أ� بفهم ما يعنيه في المقطع "ب" ولماذا ي�ستعمل
هذا
ً
هذه الكلمات في هذا المكان؛ مثالً� ،إذا كان �أ�ش  55–40يلعب ح ًّقا ،في الر�سالة �إلى
أ�سا�سية
الرومانيين ،الدور الذي نقترحه هنا ،عندها فهمنا لـ رو ،17-16 :1
الفر�ضية ال ّ
ّ
ّ
( ( 

رج .R. B. Hays, Echoes of Scripture, 63
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ّ
ّ

الأحداث على ال�شكل التالي:
التعدي على العهد �أ ّدى �إلى
ق�سى �إ�سرائيل قلبه؛ وف�صله �إثمه عن اهلل .هذا
ّ
ّ .1
التجديف على ا�سم اهلل بين الأمم .بالرغم من طول �أناة اهلل و�أمانته لعهده ،بقي �إ�سرائيل
عا�صيا:
ً
�أ�ش 5 :52
�أ�ش 8-7 :59
�أ�ش 2 :65

رو 24 :2
رو 17-15 :3
رو 21 :10

بقي ًة باقية �أمينة:
 .2بالرغم من ذلك ،لم يترك اهلل �إ�سرائيل� .أبقى له ّ
�أ�ش 9 :1
�أ�ش 22 :10

رو 29 :9
رو 27 :9

�سيتم في الوقت الحا�ضر .لك ّنه
إ�سكاتولوجي الذي
 .3وعد اهلل بالخال�ص ال
ّ
ّ
ح ّققه بطريق ٍة تدعو �إلى الثقة بالم�سيح ،جاع ً
ال معظم �إ�سرائيل يعثر .فالذين ي�ؤمنون به ال
يخزون:
�أ�ش 14 :8
�أ�ش 16 :28

رو 33-32 :9
رو 33 :9؛ 11 :10

يب�شر بها في الأمم .على
 .4هذه هي الر�سالة التي على بول�س ر�سول الأمم �أن ّ
الوثنيون على الب�شارة بفرح ،ف�أثمرت الر�سالة نحو
نحوٍ معاك�س لكلّ التوقّعات ،ح�صل
ّ
الأمم:
�أ�ش 7 :52
�أ�ش 10 :11
�أ�ش 15 :52
�أ�ش 1 :65

رو 15 :10
رو 12 :15
رو 21 :15
رو 20 :10

 .5ولكن لي�س الجميع ي�ؤمنون ،ب� ّأن الر�سالة هي �إهانة لحكمة الإن�سان .في الوقت

الأخت دوليّ �شعيا ر.ل.م.

693

الحا�ضر كلّ من عالم �إ�سرائيل والأمم مملوء بالنا�س الذين يعتبرون �أنف�سهم حكماء ،على
خفية� ،أخذ حكم
الرغم من �أ ّنهم عميان وحمقى� .سيجلب اهلل الحكم عليهم .بطريق ٍة ّ
اهلل على �إ�سرائيل العا�صي �شكل �إغالق العينين وت�ص ّلب القلب.
�أ�ش 1 :53

رو 16 :10

�أ�ش 16 :29؛ 9 :45

رو 20 :9

�أ�ش 2 :65

رو 21 :10

�أ�ش 10 :29

ي�ضا �أ�ش )10-10 :9
رو ( 8 :11رج �أ ً

 .6ومع ذلك ،في نهاية المطاف �سوف يخ ّل�ص اهلل �إ�سرائيل ،ويغفر خطاياه،
وي�سبح اهلل كلّ ل�سان .ي�شتمل
ويب�سط �سيادته على العالم ك ّله ،بحيث تنحني كلّ ركبة
ّ
إ�سكاتولوجي على تغ ّلب اهلل على �سلطان الموت.
إلهي ال
ّ
هذا الن�صر ال ّ
�أ�ش 9 :27

�أ�ش 20 :29
�أ�ش 23 :45

رو 27 :11
رو 26 :11
رو 11 :14

 .7رحمة اهلل �ساحقة وغير مفهومة.
�أ�ش 13 :40

رو 3 :11

تنب�أ عنه �أ�شعيا .وتجدر الإ�شارة �إلى �أ ّنه ،باال�ستثناء المحتمل "حجر
كلّ هذا قد ّ
عثرة" (�أ�ش  /16: 28 + 14: 8رو  ،)33-32: 9لم يلج�أ بول�س �إلى الت�صنيف

مقيدة عن كثب
الكري�ستولوجي في تف�سيره لأ�شعياّ .
الق�صة التي يقر�أها في َد ْر ِج �أ�شعيا ّ
ّ
ّ
الجذري
إ�سكاتولوجي
أ�صلي ل�سبي �إ�سرائيل وعودته ،يرافقه تجديد اهلل ال
ّ
ّ
بخط �أ�شعيا ال ّ
الوثني ك ّله.
الذي ي�شمل العالم
ّ
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بول�سية لأ�شعيا يف الر�سالة �إىل
"من �آمن مبا �سمع م ّنا؟ ،قراءة
ّ
ّ

خاتمة
� ّإن الأهداف المحدودة لهذه المحا�ضرة جعلتنا نقت�صر على بع�ض المعايير المن�صو�ص
عليها �أعاله لتحديد التلميحات وا�ست�شهادات بول�س ب�أ�شعيا ،لإبداء المالحظات حول
تطبيق هذه المعايير لبع�ض المقاطع الوا�ضحة ،ور�سم ّ
الق�صة التي تنطوي عليها
خط ّ
النبوي .لكي نفي البحث ح ّقه ،علينا �أن
الجلية من هذا الكتاب
ا�ست�شهادات بول�س
ّ
ّ
الرومانيين لدرا�سة كلّ اال�ست�شهادات والتلميحات
نن ِّقب بدقّة خالل الر�سالة �إلى
ّ
جدا� ،أكبر بكثير من حجم
لكن هذا العمل �ضخم ًّ
الممكنة وتقييمها الواحد تلو الآخرّ .
نقدم مع ذلك ،وفي الختام ،عد ًدا من المالحظات الوجيزة:
هذه المحا�ضرة .لك ّننا ّ
بن�ص �أ�ش  55–40ووجد فيه
مليا ّ
 -1قر�أ بول�س في �أ�شعيا ّ
ق�صة فداء اهلل للعالم .ت� ّأمل ًّ
ال�سارة لجميع الأمم؛
الخا�صة ُليعلن عن الب�شرى
ت�صويرا ُم�سبقًا لر�سالته
ّ
ّ
ً

الكري�ستولوجية
 -2ا�ستفاد بول�س من ا�ستخدامه ن�صو�ص �أ�شعيا لي�س من الناحية
ّ
عقائدية
الرومانيين لي�ست ب�أطروح ٍة
إكليزيولوجية؛ فالر�سالة �إلى
�إ ّنما من الناحية ال
ّ
ّ
ّ
الكن�سية؛
جوابا على الأ�سئلة التي كانت ُتطرح في الجماعة
كري�ستولوجية� ،إ ّنما
ً
ّ
ّ

الرومانيين ،وكيف ت�ساهم في
 -3قراءة هذه اال�ست�شهادات �ضمن �إطار الر�سالة �إلى
ّ
فهم ما يطرحه بول�س من م�سائل؛
�ضمنيا]� ،أي �أن يكون على اطالع
 -4على قارئ ر�سائل مار بول�س �أن يكون [قار ًئا
ًّ
يقدر دقّة ا�ست�شهادات بول�س.
لي�س فقط على الكتاب
المقد�س ،بل �أن ّ
ّ
القراء يجب �أن نكون
� ً
أخيرا ،نحن اليوم في القرن الحادي والع�شرينّ � ،أي نوع من ّ
كي نقر�أ ر�سائل بول�س قراء ًة �صحيحة؟ ي�ؤمن بول�س � ّأن رفع الحجاب لدى قراءة الكتب
وا�ضحا
الرب من خال�ص قلوبهم ،ومعنى الكتاب ي�صبح
يتم فقط في الذين يرجعون �إلى ّ
ً
ّ
ب�شكل ملمو�س في الجماعات
الن�ص
ٍ
فقط عندما يعمل الروح القد�س لتج�سيد معنى ّ
الم�سيحية� .إذا كان هذا من ال�صواب ،فن�صو�ص بول�س وا�ست�شهاداته لن تك�شف عن
ّ
كنوزها
للف�ضوليين� :إ ّنها �سوف تك ّلم فقط �أولئك الذين التزموا �أن يعملوا بن�شاط للو�صول
ّ
تج�سد ّبر اهلل كنورٍ للأمم.
�إلى الم�صالحة التي ّ
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الأب �أنطوان عوكر

المقد�س
دكتور في الهوت الكتاب
ّ

مقدمة
ِّ

جوهري هو ارتباط العهد الجديد
الم�سيحية ُطرح ب�شكل وا�سع مو�ضوع
منذ بداية
ّ
َّ
بالعهد القديم .جاء هذا االرتباط على م�ستويات مختلفة :م�ستوى تتميم انتظارات،
م�سيحانية
يهودية ،م�ستوى ا�ست�شهادات لت�أكيد
تف�سيرية
م�ستوى ا�ستعمال مناهج
َّ
َّ
َّ
حا�صرا االرتباط بين نبوءة �أ�شعيا
المو�سع يدخل مو�ضوعنا،
ي�سوع ...في هذا الإطار
َّ
ً
و�سفر الر�ؤيا.
تنبه المقاربة بين كتاب �أ�شعيا و�سفر الر�ؤيا .قراءة �سريعة لهوام�ش
ال ي�ستغرب قارئ ُم ِّ
العلمية وحوا�شيها ُتظهر بو�ضوح ا�ستعماالت �سفر الر�ؤيا على
المقد�س
ن�شرات الكتاب
َّ
َّ
( 
خا�ص نظر القارئ اال�ست�شهادات
مختلف م�ستوياتها لكتاب �أ�شعيا .يلفت ب�شكل
ّ
( 
المبا�شرة التي يوردها �سفر الر�ؤيا من الف�صول الأخيرة من �أ�شعيا  .قادتنا هذه المالحظات
وكيفية
وبخا�صة في الوجه الذي ُيعطيه �أ�شعيا لأور�شليم
التعمق في هذه المقاربات
َّ
�إلى ُّ
َّ
ا�ستعمال يوح َّنا بطم�س لهذا الوجه.
يتفح�ص ال�صور
كبيرين :ق�سم � َّأول
من هذا المنطلق ينق�سم بحثنا �إلى
َّ
َ
ق�سمين َ
عامة؛ وق�سم ٍ
يتطرق �إلى ُم�ساهمة
(�أو الأوجه) التي ُيعطيها �أ�شعيا لأور�شليم في كتابه َّ
ثان َّ
الالهوتي.
أ�شعيائية في �إبراز برنامج �سفر الر�ؤيا
هذه ال�صور ال
َّ
ّ

( 
( 

حرفية وا�ست�شهادات
المف�سرون في ا�ستعمال العهد الجديد للعهد القديم بين ا�ست�شهادات
ميز
ِّ
ُي ِّ
َّ
�ضمنية وتلميحات.
َّ
على �سبيل املثال ال الح�صر راجع :ر�ؤ23 :21؛  5 :22و�أ�ش 19 :60؛ ر�ؤ  13 :19و�أ�ش :63
1؛ ر�ؤ  15 :19و�أ�ش 3 :63؛ ر�ؤ  1 :21و�أ�ش 17 :65؛ ر�ؤ  4 :21و�أ�ش 19 :65؛ ر�ؤ :16
 17و�أ�ش 6 :66؛ ر�ؤ  5 :12و�أ�ش .7 :66
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� أ َّوالً� :أور�شليم كما يراها �أ�شعيا

ال ُيمكننا �أن نح�صر درا�ستنا لمكانة �أور�شليم في الف�صول الأخيرة من كتاب �أ�شعيا
(هذه الف�صول التي ي�ستعملها �سفر الر�ؤيا في كالمه على �أور�شليم النازلة من ال�سماء)؛
كثرت
ف�صورة �أور�شليم في �أ�شعيا هي �صورة متكاملة في مجمل كتابه .في الواقعَ ،
نظرية الأق�سام الثالثة لل�سفر
النظريات حول �أق�سام كتاب �أ�شعيا ومو�ضوعاته وبنيتهَّ � .إن َّ
َّ
( 
ما زالت �سائدة ح َّتى اليوم (�أ�ش 39-1؛ �أ�ش 55-40؛ �أ�ش  . )66-56ولكن ،مهما
نظرية .والثابت في كتاب �أ�شعيا هو �أ َّنه دخل
ف�سرين ،ف�إ َّنها تبقى َّ
َّ
تو�سع انت�شارها بين ُ
الم ِّ
موحد ،ت�شهد على هذا الأمر مختلف المخطوطات
قانون الكتاب
َّ
المقد�س ككتاب َّ
كد�س
الن�ص ب�شكله
(الم ِّ
القديمة� .أ�ضف �إلى ذلك � َّأن مفهوم الإلهام يطاول كاتب ّ
النهائي ُ
ّ
إ�شكالية الكتاب� ،أي
المف�سرين للبحث في �
�أو الجامع الأخير) .من هنا جاء َ�سعي
ِّ
َّ
المعالج فيه والذي ُي ِّ
ّ
الخط الرابط له.
�شكل
المو�ضوع ال
أ�سا�سي ُ
ّ

جدلية وجود مو�ضوع واحد يربط كتاب �أ�شعيا بكامله .نجد بين
لن ندخل في
َّ
أق�ساما مختلفة
عدة ّ
المف�سرين طروحات َّ
تمتد بين قبول وحدة الكتاب ،وبين َجعله � ً
ِّ
أ�شعيائية .نظرة �سريعة �إلى عناوين فهار�س تفا�سير �سفر �أ�شعيا الكبرى
ل
ا
المدر�سة
تربطها
َّ
وكيفية ربط �أق�سام الكتاب بع�ضها ببع�ض .من جهتنا ،ال
المو�ضوعات
تنوع
ُتظهر مدى ُّ
َّ
�سنكروني
نظرية الأق�سام الثالثة في كتاب �أ�شعيا ،ولك َّننا نميل �إلى قراءته ب�شكل
نرف�ض َّ
ّ
المحرر الأخير لل�سفر �إي�صاله من خالل تن�سيق
(متزامن) ُمركِّ زين بالتالي على ما ُيريد
ِّ
الحالي.
الكتاب ب�شكله
ّ

ف�سرون يجعلون من "�أور�شليم" مو�ضوع الكتاب ب�أكمله(   .لن نذهب في
هناك ُم ِّ

( 
( 

انطلقت هذه النظر َّية مع � B. Duhmسنة  ،1892و�ساد تب ِّنيها على نطاق وا�سع .ترتكز هذه
تاريخية ومو�ضوعات ُمعاجلة يف ِّ
كل ق�سم.
النظر َّية على اعتبارات
َّ
راجع مث ً
الDumbrell, J. William, “The Purpose of the Book of Isaiah”, :
Tyndale Bulletin 36 (1985) 111-128؛  Hoppe, J. Leslie, Isaiahوفهر�س تف�سري

(;New Collegeville Bible commentary. Old Testament; v. 13; Minnesota
 ،)USA, 2012حيث تظهر �أور�شليم كمو�ضوع كتاب �أ�شعيا� :أ�ش ُ :12-1م�ستقبل �أور�شليم؛

�أ�ش� :27-13 أور�شليم والأمم؛ �أ�ش  :39-28دينونة �أور�شليم وخال�صها؛ �أ�ش  :55-40حترير
�أور�شليم؛ �أ�ش� :66-56 أور�شليم اجلديدة.
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و�سرديَّ � ،أن الف�صل ال َّأول
بالغي
الحد ،ولك َّننا ُنالحظ ،على م�ستوى
خيارنا �إلى هذا
ّ
ّ
ّ
(والآيات الأولى من الف�صل الثاني) يلتقي مع الف�صول الأخيرة من الكتاب في م�س�ألة
أ�سا�سا على َ
الق�سمين لتحليلهما وا�ستخال�ص
هذين
"�أور�شليم" .وهذا ما يجعلنا نتو َّقف � ً
َ
�أوجه �أور�شليم في كتاب �أ�شعيا .فَهل ُي ِّ
برنامجا �سوف ُتع ِلن نهاي ُة
�شكل مطلع الكتاب
ً
كيفية تحقيقه؟
الكتاب َّ

مقدمة كتاب �أ�شعيا (�أ�ش )1
� -1أور�شليم في ِّ

ن�ستعر�ض تحت هذا العنوان ن�صو�ص الف�صل ال َّأول من �أ�شعياُ ،م�ستخل�صين منها
�أوجه �أور�شليم.
الرب
حدد بعمل
ن�ص � َّأول (ُ )9-2 :1م َّ
بعد الآية الأولى ،عنوان الكتاب ،ي�أتي ّ
ّ
الن�ص فتعر�ض عمل �إ�سرائيل ناكر الجميل والخراب الذي ُي�صيبه
بقية ّ
(�آ  2و�آ )9؛ � َّأما َّ
الرب.
نتيجة ابتعاده عن ّ

الن�ص ال َّأول ب�شكل
الرب
جدلي� :آ  :2ي�ستدعي �أ�شعيا خليقة
ِّ
تظهر حركة هذا ّ
ّ
وكبرهم،
الرب � ٌ
الخالق (ال�سموات والأر�ض) لتكون �شاهدة على عملهّ :
أب َّ
ربى بنين َّ
ال�سلبي
إيجابي (الطرح) ،ي�أتي عمل �إ�سرائيل
تمردوا عليه .بعد هذا العمل ال
ولك َّنهم َّ
ّ
ّ
الرب" .في هذه
(الطرح المعاك�س) (�آ  )8-3الذي ُيخت�صر بعبارة واحدة "تركوا
ّ
الكارثية عليه وعلى �أر�ضه .ت�أتي
ال�سلبية على �إ�سرائيل والنتائج
الآيات تتوالى النعوت
َّ
َّ
الآية الأخيرة (�آ  )9ل ُتعلن رجاء :الخراب لي�س �شام ً
الرب
ال مثل �سدوم وعمورة ل َّأن ّ
"بقية ي�سيرة".
�أبقى َّ

الن�ص الثاني ( )20-10 :1مو�ضوع االنف�صام الذي يعي�شه �إ�سرائيل ،وذلك من
ُيعالج ّ
زاوية الطقو�س.
ا�سمي المدين َتين �سدوم وعمورة،
الن�ص بعبارة تربطه
ّ
يبد�أ ّ
بالن�ص ال�سابق ترتكز على َ
إلهي �إلى مجمل �أهل �أور�شليم ،الر�ؤ�ساء
الل َتين ُت�شيران �إلى �أور�شليمَّ .
يتوجه هذا القول ال ّ
�سلبي ( آ�  ،)15-11و�إلى طرح
الن�ص �إلى طرح
وال�شعب (�آ  .)10بعد ذلك ُيق�سم ّ
ّ
إيجابي (�آ  ،)17-16و�إلى ا�ستخال�ص ( آ� �20-18أ) ،تليها خاتمة (�آ 20ب).
عك�سي �
ّ
ّ
والحج والأعياد
الذبائح
الرب
يرف�ض
ال
عالج.
الم
المو�ضوع
العك�سي
الطرح
ُيبرز
ّ
ّ
ُ
ّ
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بحد ذاتها .يرف�ضها ل َّأن �أهل �أور�شليم ال يقومون بها بكمال
واالحتفاالت
الطق�سية ِّ
َّ
أخالقي مع المعوزين.
�
ّ

َّ
الزمنية الثالث.
المحطات
الن�ص الثالث (� )28-21 :1إلى �أور�شليم انطالقًا من
ينظر ّ
َّ
ة-اال�ستفهامية (�آ �21أ) ،يتو َّقف الق�سم ال َّأول ( آ� 21ب ج) على
التعج َّبي
المقدمة
بعد
ِّ
ّ
َّ
ما�ضي �أور�شليم ،والق�سم الثاني (�آ 21د )23-على حا�ضرها؛ � َّأما ُم�ستقبلها فيظهر في
الرب القدير .ت�أتي الآيتان الأخيرتان (�آ )28-27
الق�سم الثالث (�آ  )26-24كعمل ّ
الرب .قد ُت ِّ
�شكل الآيات الثالث الأخيرة من هذا الف�صل (�آ -29
لتختم ِّ
وتلخ�ص عمل ّ
الرب الوارد ذكرهم في نهاية
 )31قو ًال ُم�ستقالًّ ،وقد تكون
تو�سيعا لم�صير الذين تركوا ّ
ً
وبر و�أمانة ،وحا�ضرها زنى وطمع وقتل،
�آ  .28يرى هذا الق�سم � َّأن ما�ضي �أور�شليم عدل ّ
البر"" ،البلدة
إلهي و�إعادة الحكماء �إليها ليظهر ا�سمها
ً
ُ
وا�ضحا" ،مدينة ّ
وم�ستقبلها تطهير � ّ
الأمينة".
خال�صة القولُ ،يظهر الف�صل ال َّأول من �أ�شعيا ،ثالثة �أوجه لأور�شليم :وجه رفيع � َّأول
وكبرهم
الرب (ال بل على ح�ضوره) ال ّ
يرتكز على عمل ّ
أبوي ،هو الذي َّ
ربى �أوالده َّ
الرب من جهة،
ثانيا ،وجه �ساقط زان ينبع من ترك ّ
والبر والأمانة؛ ً
مقر العدل ّ
وجعلهم َّ
إن�سانية من جهة �أخرى؛ ووجه ثالث ُم�شرق َموعود يمنح
وترك العدالة وال َّ
أخوة ال َّ
الرب وال�سالم مع الإن�سان.
قديم
ً
ا-جديدا" ،مدينة ال�سالم" ،ال�سالم مع ّ
ا�سما ً
�أور�شليم ً

المنور الثالث ،وهو
رابعا ،ي�أتي نتيجة الوجه
تجدر المالحظة �إلى � َّأن هناك
ً
وجها ً
َّ
جليا بعد تكرار عنوان الكتاب (،)1 :2
وجه �أور�شليم
َّ
كمحجة للأمم .يظهر هذا الوجه ًّ
في الآيات الأربع الالحقة ( .)5-2 :2نعتقد � َّأن هذه الآيات ،و�إن ف�صلها عنوان عن
مطلع �سفر �أ�شعياُ ،ت ِّ
مقدمة الكتاب بمجمله.
�شكل مع الف�صل ال َّأول ِّ

� -2أور�شليم في نهاية كتاب �أ�شعيا (�أ�ش )66-56
أدبية الكبرى في �أ�ش  66-56على ال�شكل التالي(  :
تظهر الحركة ال َّ

المقد�س ()7 :56
 :8-1 :56الحفاظ على ال�سبت؛ الغرباء الآتون �إلى الجبل
َّ

P.-E. Bonnard, Le second Isaïe, son disciple et leurs éditeurs, Is 40-66, p. 318.

) (5

الأب �أنطوان عوكر

701

 :21 :57 – 9 :56انتقادات .وعود للأمناء :ال حداد بعد اليوم؛ تعزية؛ �سالم
الم ِ
ن�سحق ()15 :57؛ عبادات �أ�صنام (:57
= ()19-18 :57؛
العلي مع ُ
ّ
.)7-5
�15 :59 – 1 :58أ :انتقادات� .إقرار بالخطايا.

ٍ
ومفتد
ومفتدي
البار ( آ� ُ ،)17منتقم ( آ� ُ )17
15 :59ب :20-غ�ضب (�آ  )18اهلل ّ
�ضد �أعداء الداخل ( آ� )16
(�آ  ،)20جالب الخال�ص (�آ )17؛ َّ

و�صف مجد المدينة بالتعابير نف�سها :هناك على الأقلّ  13كلمة
� :60أور�شليم ُ(ي َ
ُم�شتركة مع �أ�ش )62

النبي و�صداها
 :61ر�سالة ّ

و�صف مجد المدينة بالتعابير نف�سها :هناك على الأقلّ  13كلمة
� :62أور�شليم ُ(ي َ
ُم�شتركة مع �أ�ش )60
ٍ
ومفتد (�آ ،)4
ومفتدي
البار (�آ ُ ،)1منتقم (�آ ُ )4
 :6-1 :63غ�ضب (�آ  3و )6اهلل ّ
�ضد �أعداء الخارج ( آ� )5
جالب الخال�ص (�آ )1؛ َّ

ت�ضرعات� .إقرار بالخطايا
ُّ :11 :64 – 7 :63

 :16 :66 – 1 :65انتقادات .وعود للأمناء :ال حداد بعد اليوم؛ تعزية؛ �سالم =
()13-10 :66؛ الجال�س على العر�ش في ال�سماء مع الم�سكين ()2-1 :66؛
عبادات �أ�صنام (11 :65؛  3 :66و.)17
المقد�س ()20 :66
 :24-18 :66الحفاظ على ال�سبت؛ الأمم الآتون �إلى الجبل
َّ
نح�صر عر�ضنا في هذا الق�سم من كتاب �أ�شعيا بالأوجه التي تظهر فيها �أور�شليم .في
تو�سيعا لوجه �أور�شليم ال َّأول ،وجه المدينة الأمينة والعادلة� .إ َّنه وجه
الواقع ،لن نرى
ً
َّ
محطات
أ�سا�سي تعرفه المدينة ،فال حاجة لال�ستفا�ضة ب�ش�أنه .بالمقابل �سوف نرى
�
ّ
إيجابي الذي �سيبرز
ال�سلبي للمدينة الزانية ،والوجه الثالث ال
عديدة حول الوجه الثاني
ّ
ّ
محجة الأمم.
الرب ،والذي �سينتج عنه وجه �أور�شليم
جراء ُّ
تدخل ّ
َّ
من َّ

تمتد �أوجه �أور�شليم في مجمل الف�صول  .66-56نتو َّقف فقط عند بع�ض
في الواقعّ ،
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َّ
جلي.
المحطات الكبرى حيث تبرز هذه الأوجه ب�شكل ّ

محوري:
تظهر في الف�ص َلين  58-57ثالثة ن�صو�ص مو�ضوعة ب�شكل
ّ

 :13-3 :57ي�ستعر�ض وجه �أور�شليم الثاني؛ �أور�شليم الخاطئة الزانية في خيانتها
لإلهها
ويعد بتحقيق وجه �أور�شليم الثالث
 :21-14 :57ي�ستذكر وجه �أور�شليم ال َّأولَ ،

محبتها
 :12-1 :58ي�ستعر�ض وجه �أور�شليم الثاني؛ �أور�شليم الخاطئة في عدم َّ
للقريب
ُي ِّ
�شكل الف�صل  59ف�ص ً
انتقالياُ .يمكننا �أن نبنيه على ال�شكل التالي:
ال
ًّ
الرب قادرة على الخال�ص،
ِّ :2-1 :59
مقدمة تر ّد على ما قيل في الف�صل ال�سابق :يد ّ
لكن الخطايا حجبته
ّ

�15-3 :59أ :ا�ستعرا�ض خطايا �أور�شليم �إن في العالقة مع اهلل �أو في العالقة مع
الآخرين

الرب وجزاءه
15 :59ب :18-يعر�ض ُّ
تدخل ّ

الرب� :إ�شعاع مجده للأُمم ،ومجيء الفادي �إلى
تدخل
 :21-19 :59نتيجة ُّ
ّ
أبدي معها
�أور�شليم ،وقطع عهد � ّ
المف�سرون على
محوري .ي َّتفق
و�سع الف�صول  62-60هذه النتيجة ب�شكل
ّ
�سوف ُت ِّ
ِّ
الثالث
التقارب ،ال بل التوازي ،بين الف�ص َلين  60و .62فيهما يظهر وجه �أور�شليم
ُ
الرب وفداء �أور�شليم و�سير الأُمم في نورها وتغيير ا�سمها.
�شع من خالل تج ِّلي مجد ّ
الم ُّ
ُ
النبي وفي بني �أور�شليم
� َّأما الف�صل  ،61الف�صل المحور ،ف َُيبرز عمل روح ّ
الرب في ّ
الرب �أور�شليم.
الرب،
وماهية العهد ال ّ
�سي َ
�سيعاهد ّ
دعون كهنة ّ
أبدي الذي به ُ
الذين ُ
َّ

نتو َّقف عند الف�صل  62في ا�ستعرا�ض �أوجه �أور�شليم ل َّأن الف�صول التالية ،كما ر�أينا
وبخا�صة مو�ضوع
في بنية بو َّنار ،ت�ستعيد المو�ضوعات المطروحة في الف�صول ال�سابقة،
َّ
�أور�شليم .نكتفي هنا بنظرة �سريعة �إلى ما تقوله الف�صول  66-63عن �أوجه �أور�شليم.
إيجابي ،تظهر �أور�شليم ك�شعب
أ�سا�سي ال
في الوجه ال َّأول ال
الرب ،وكَ َبنين ال
ّ
ّ
ّ
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الرب ي�شملهم كلَّ ال َّأيام القديمة ( .)9-7 :63تج َّلى
َي ُ
خدعون؛ لذلك كان خال�ص ّ
ارا؛ وكان الهيكل مكان �سكناه
ّ
وجب ً
بهيا في ما َبينهمَّ ،
الرب لهم ك�أب ،وكان ا�سمه ًّ
الرب فيه
�سب ُحوا
َّ
( .)16-14 :63وكان بيت قد�س ال�شعب فَخرهم ،ل َّأن �آباءهم َّ
(.)10 :64
تمرد
من جهة �أخرى ،تُبرِ ز الف�صول  ،66-63وجه �أور�شليم الثاني ،وجه ال�شعب ُ
الم ِّ
والم ِ
يبق فيه
غ�ضب روحه ُّ
القدو�س ()10 :63؛ وجه ال�شعب الأثيم الذي لم َ
على ّ
الرب ُ
ويتم�سك به ()6-4 :64؛ وجه ال�شعب الزاني الذي ترك عبادة
الرب
َم ْن يدعو ِب ِ
ا�سم ّ
َّ
الوثنية (4-1 :65؛ .)4-3 :66
الرب وراح ُيمار�س العبادات والرتب
ّ
َّ

�ستقبلي الذي
الم
الم�شرق ُ
أخيرا في هذه الف�صول وجه �أور�شليم الثالث ،الوجه ُ
نرى � ً
ّ
الرب ،من خالل �إدخاله في
الرب� .إ َّنه وجه �إعادة االعتبار لل�شعب الذي يلتم�س ّ
َيعد به ّ
ميراث �أور�شليم (� .)10-9 :65إ َّنه وجه َخلق جديد ،خلق �سماوات جديدة و�أر�ض
جديدة ،يجعل من �أور�شليم مدينة ابتهاج ل�شعبها ،ال بل �أكثر من ذلك ،مدينة بهجة
َّ
الطبيعية" :ما � ْإن
المقومات
يتخطى
للرب (� .)25-17 :65إ َّنه وجه غير ُمرتقب؛ وجه
ّ
ِّ
َّ
تتمخ�ض َولدت ،قبل � ْأن ي�أخذها
تمخ َ�ض ْت �صهيون ح َّتى َو َلدت بنيها"؛ ال بل "قبل � ْأن َّ
َّ
فتحج الأمم �إلى
الرب،
الط ْلق َو َ�ض َع ْت َذكَ ًرا" ( .)14-5 :66وجه يتج َّلى فيه مجد ّ
ّ
الرب (.)24-18 :66
�أور�شليم جبل قد�سه لر�ؤية هذا المجد ولل�سجود �أمام ّ

في النهاية نختم درا�ستنا لأوجه �أور�شليم في �سفر �أ�شعيا بمالحظة كان ُيمكن � ْأن
تمهيدية .لم نتو َّقف عند تكرار كلمة "�أور�شليم" في �أ�شعيا ،فهناك �أ�سماء و�صفات
تكون
َّ
�أُخرى ُت�شير �إلى �أور�شليم من دون ت�سميتها مبا�شرة .على �سبيل المثال� :صهيون؛ بنت
أدبي لي�س
�صهيون؛ يهوذا؛ �سدوم؛ عمورة؛ �أبناء ال�ساحرة ...في الواقع ،هذا المنهج ال ّ
النبي �أ�شعيا .فَهل �س ُت�ساعدنا هذه المالحظة في قراءة
غريبا عن �أ�سلوب الأنبياء
َّ
ً
وخا�صة ّ
( 
�صورة �أور�شليم في �سفر الر�ؤيا لكاتبه
أي�ضا � ْأن ُن�ضيف
بطم�س" ؟ ُيمكننا � ً
"النبي يوح َّنا ُ
ّ
( 

يظهر ا�سم كاتب �سفر الر�ؤيا "يوح َّنا" يف الآيات الأربع الأوىل من الف�صل ال َّأول .تُ�ضيف الآية
"النبي" فتظهر يف
التا�سعة من الف�صل عينه مكان وجود الكاتب "جزيرة بطم�س"َّ � .أما �صفته
ّ
الآي َتني التا�سعة والعا�رشة من الف�صل الأخري.
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ؤيويا" ل َّأن كتاب �أ�شعيا يظهر من
"النبوي" بين �أ�شعيا ويوح َّنا
�إلى هذا التقارب
ّ
ً
تقاربا "ر� ًّ
مطلعه على �أ َّنه "ر�ؤيا �أ�شعيا بن �آمو�ص".

ثانيًا� :أور�شليم �أ�شعيا في �سفر الر�ؤيا

أ�شعيائية ،نتو َّقف على
قبل �أن ُنعالج مو�ضوع ا�ستعمال �سفر الر�ؤيا لأوجه �أور�شليم ال
َّ
منهجية ،قد تكون فريدة في �سفر الر�ؤيا ،ال�ستعمال العهد القديم في العهد الجديد.
َّ

 -1ا�ستعمال العهد القديم في الر�سائل �إلى الكنائ�س ال�سبع (ر� ؤ )3-2

اليومية و�صعوباتها وواقعها
يتوجه �إلى كنائ�س في حياتها
من الوا�ضح � َّأن يوح َّنا بطم�س َّ
َّ
َّ
تاريخية تخت�صر العهد القديم في
محطات
لكن الالفت للنظر هو ا�ستعمال
التاريخيَّ .
َّ
ّ
َّ
ت�سل�سلي (ت�سل�سل
خلفية الر�سائل ب�شكل
الكن�سية .تظهر هذه المحطات في
توجيهاته
َّ
َّ
ّ
َّ
التاريخية ل�شعب العهد القديم ،وت�سل�سل الر�سائل ال�سبع) .نتو َّقف في هذه
المحطات
َّ
الر�سائل على بع�ض التلميحات لن�صو�ص وحقبات من العهد القديم.
في الر�سالة الأولى ( )7-1 :2ينقل كاتب �سفر الر�ؤيا قَول الذي "يم�شي" بين المناور
حبه ال َّأول"،
ال�سبع .وبعد َمدح �أعمال مالك الكني�سة التي ب�أف�س�سَ ،يلومه لأ َّنه "ترك َّ
�سي ِ
طعمه "من �شجرة
َو ُيذكِّ ره "بالمكان الذي �سقط منه" ،ويعد الكنائ�س ب� َّأن الغالب ُ
الحياة التي في فردو�س اهلل"ُ .ت ِّ
خلفية الر�سالة
�شكل رواية الخلق في مطلع �سفر التكوين
َّ
الأولى.
في الر�سالة الثانية ( )11-8 :2ينقل كاتب �سفر الر�ؤيا قَول "ال َّأول وال ِآخر"" ،الذي
ال�شدة
"يعاني ِمن َّ
كان مي ًتا فعاد �إلى الحياة"ُ .يذكِّ ر مالك الكني�سة التي ب�إزمير بمعرفته بما ُ
وال�شدة "ع�شرة � َّأيام"؛ فالغالب لن
تحمل "الآالم"
َّ
غني"ُ .ي ِّ
�شجعه في ُّ
والفقر" مع "�أ َّنه ّ
ُيقا�سي من "الموت الثاني"ُ .ت ِّ
خلفية الر�سالة الثانية.
عبودية م�صر
�شكل
َّ
َّ

في الر�سالة الثالثة ( )17-12 :2ينقل كاتب �سفر الر�ؤيا قَول "�صاحب ال�سيف
الحدين" .وبعد َمدح مالك الكني�سة التي في برغام�س ،يك�شف م� ً
أخذا طفي ًفا
المرهف
َّ
َ
حج َر عثرة �أمام
يتم�سكون بتعليم " ِبلعام الذي ع َّلم باالق � ْأن ُيلقي َ
عليه ،وهو وجود قَوم َّ
منقو�شا
خفيا"" ،وح�صاة
ً
بني �إ�سرائيل لي�أكلوا ذبائح الأوثان ويز ُنوا" .الغالب �سينال َ
"م ًّنا ًّ
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فيها ا�سم جديدُ .ت ِّ
خلفية الر�سالة الثالثة.
�شكل مرحلة الخروج من م�صر وعبور ال�صحراء
َّ

في الر�سالة الرابعة ( )29-18 :2ينقل كاتب �سفر الر�ؤيا قَول "ابن اهلل" .وبعد مدح
نبية
مالك الكني�سة التي بتياطيرة ،يلومه لأ َّنه َيدع "المر�أة �إيزابل و�ش�أنها ،وهي تقول �إ َّنها َّ
و ُت�ض ِّلل الم�ؤمنين ليزنوا وي�أكلوا من ذبائح الأوثان" .الغالب �سيتو َّلى "�سلطا ًنا على الأمم
حطم �آنية من خزف"ُ .ت ِّ
بع�صا من حديد ،كما ُت َّ
كية في �إ�سرائيل
فيرعاها ً
�شكل مرحلة َ
الم َل َّ
خلفية الر�سالة الرابعة.
َّ

يتوجه "�صاحب �أرواح اهلل ال�سبعة" �إلى مالك الكني�سة
في الر�سالة الخام�سة (َّ )6-1 :3
حي ،مع �أ َّنه َم ْيت"ُ .ي ِّنبهه من �أجل تثبيت
التي َ
ب�سردي�س الذي ُيطلق عليه "ا�سم معناه �أ َّنه ّ
بي�ضا"،
"ثيابا ً
"البقية" التي �أ�شرفت على الموت ،و�إ َّال �سي�أتيه "كال�سارق" .الغالب �سيلب�س ً
َّ
ِّ
خلفية الر�سالة الخام�سة.
ولن ُيمحى ا�سمه من �سفر الحياةُ .ت�شكل مرحلة ال�سبي �إلى بابل َّ

"م ْن عنده مفتاح
في الر�سالة ال�ساد�سة ( )13-7 :3ينقل كاتب �سفر الر�ؤيا قَول َ
الرب
قوته حافظ على كلمة ّ
داود"َ .يمدح مالك الكني�سة التي ِبفيلدلفية لأ َّنه "على ِق َّلة َّ
وينق�ش عليه اال�سم الجديد
ولم ُينكر ا�سمه" .الغالب �سيكون "عمو ًدا في هيكل ّ
الرب"ُ ،
وا�سم "مدينة �أور�شليم الجديدة التي تنزل من ال�سماء"ُ .ت ِّ
�شكل مرحلة العودة من ال�سبي
خلفية الر�سالة ال�ساد�سة.
وبناء الهيكل الجديد
َّ

في الر�سالة ال�سابعة ( )22-14 :3ينقل كاتب �سفر الر�ؤيا قَول "الآمين ،ال�شاهد
غنيا
الأمين ال�صادق ،بدء خليقة اهلل" .ينتقد مالك الكني�سة التي
َّ
بالالذقية لأ َّنه يعتبر نف�سه ًّ
بي�ضا لي�ستر عريه،
ثيابا ً
ال يحتاج �إلى �شيء ،مع �أ َّنه يعلم بب�ؤ�سه وفقره ُ
وعريِهَ .يعر�ض عليه ً
الرب على
ف�إ َّنه "واقف على الباب يقرعه" ينتظر من َّ
يتع�شى معه .الغالب �سيجل�س مع ّ
ال�سماويُ .ت ِّ
خلفية الر�سالة ال�سابعة.
�شكل مرحلة المجيء ال َّأول للم�سيح
العر�ش
ّ
َّ

م�ستويين من القراءة في توجيهات يوح َّنا للكنائ�س ال�سبع.
من هنا ُيمكننا � ْأن ن�ستنتج
َ
تمم"
نمو الحياة
الكن�سية " ُت ِّ
ُيركِّ ز الم�ستوى ال َّأول (م�ستوى التوازي) على � َّأن مراحل ّ
َّ
نمو �شعب العهد القديم من التكوين ح َّتى المجيء ال َّأولَّ � .أما الم�ستوى الثاني
مراحل ّ
الم�سيحية� ،أي من المجيء ال َّأول حيث
(م�ستوى التتابع) فينطلق من تكوين الجماعة
َّ
التطور في
انتهت مرحلة �شعب العهد القديم ،ويتوا�صل ح َّتى المجيء الثاني .يظهر هذا
ُّ
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َّ
المحطات التي ُتركِّ ز على التح�ضير للمجيء الثاني[ :و�إ َّال جئتك
التوجيهات من خالل
تتنبه �أتيتك
في [ ،]5 :2و�إ َّال جئتك في �[ ،]16 :2إلى � ْأن �آتي في ْ �[ ،]25 :2إن لم َّ
في �[ ،]3 :3إ ِّني � ٍ
عجل في [ ،]11 :3هاءنذا واقف على الباب في .]20 :3
آت على َ

� -2أوجه �أور�شليم في �سفر الر�ؤيا
أ�سا�سية في �سفر الر�ؤيا :الأولى في الف�صل
ُيركِّ ز يوح َّنا على ثالث ن�ساء يلعبن � ً
أدوارا � َّ
الثاني ع�شر ،والثانية في الف�صل ال�سابع ع�شر والثالثة في الف�ص َلين التا�سع ع�شر (�آ )7
والحادي والع�شرين(  .
قدميها
تظهر المر�أة الأولى (ر�ؤ  )12في ر�ؤيا
َّ
�سماوية ملتحفة بال�شم�س والقمر تحت َ
ت�صرخ من �ألم المخا�ض .نرى
وعلى ر�أ�سها �إكليل من اثني ع�شر
ً
كوكبا ،وهي حامل ُ
بع�صا من حديد .وبعد
ذكرا ،هو الذي �سيرعى جميع الأمم ً
بعد ذلك �أ َّنها ولدت اب ًنا ً
مما ال ّ
�شك فيه � َّأن الولد الذكر
البر َّيةَّ .
اختطاف ولدها �إلى ح�ضرة اهلل ،هربت المر�أة �إلى ِّ
الهوية وا�ضحة من خالل اال�ست�شهاد بالمزمور
هو الم�سيح ابن اهلل الملك .تظهر هذه
َّ
هوية المر�أة ،فقد قيل الكثير ب�ش�أنها :مريم العذراء ،الكني�سة� ،إ�سرائيل...
الثانيَّ � .أما ب�ش�أن َّ
وبخا�صة مع الأنبياء� ،إلى �شعب �أو مدينة (ابنة �صهيون) .من جهة
في الواقع ،ترمز المر�أة،
َّ
�أخرىُ ،ت�شير الكواكب االثنا ع�شر � َّإما �إلى تالميذ الم�سيح �أو �إلى �أ�سباط �إ�سرائيل .من هنا
ف�ضل
نرى � َّأن المر�أة ترمز �إلى الكني�سة �أو �إلى �إ�سرائيل .دون � ْأن ننفي االحتمال ال َّأولُ ،ن ِّ
البر َّية ،من جهة ،ومقاربة
االحتمال الثاني� :إ�سرائيل �أو "�أور�شليم"؛ فهروب المر�أة �إلى ِّ
تمخ َ�ض ْت
م�س�ألة الوالدة مع �أ�ش 8-7 :66 حيث ي�صير الكالم على �صهيون التي َّ
وولدت َذكَ ًرا ،من جهة �أخرى ،يجعلنا نرى في هذه المر�أة الأولى "�أور�شليم" التي
ولدت الم�سيح الملك ابن اهلل.
البغي الراكبة على
يتك َّلم �سفر الر�ؤيا على المر�أة الثانية في الف�صل ال�سابع ع�شر� .إ َّنها
ّ
واال�سم
�سر:
َوح�ش
قرمزي ُم َّ
ّ
غ�شى ب�أ�سماء التجديف" .على جبينها ٌ
ُ
ا�سم مكتوب فيه ّ
بابل العظيمةُّ � ،أم بغايا الأر�ض وقبائحها" .وفي نهاية الف�صل ي�صير ك�شف �آخر" :والمر�أة
( 

عامة يف  8 :9و.4 :14
يذكر �سفر الر�ؤيا املر�أة �إيزابيل يف  ،20 :2والن�ساء َّ
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الم ُ
لك على ملوك الأر�ض" .ننطلق من هذه
التي ر�أي َتها هي المدينة العظيمة التي لها ُ
يتطرق يوح َّنا �إلى "المدينة العظيمة" في ر�ؤ :11
المعطيات ل ُن ِّ
حدد َّ
هوية هذه المر�أةَّ .
 ،8فيقول" :وتبقى ج َّثتاهما في �ساحة المدينة العظيمة التي ُتدعى ،على �سبيل الرمز،
ربهما" .من هنا ن�ستنتج � َّأن الت�سميات "�سدوم" و"بابل"
َ�سدوم
وم�صرُ ،
وهناك ُ�ص ِل َب ُّ
َ
رمزية لمدينة �أور�شليم .لماذا �أ�صبحت �أور�شليم � َّأم بغايا الأر�ض
و"م�صر" ،هي ت�سميات َّ
ربها؟ وهل من زنى �أعظم من هذا؟ وانطالقًا من دم الم�سيح
وقبائحها؟ لأ َّنها قتلت َّ
القدي�سين ومن دم �شهداء
المهراق في �أور�شليمُ ،ت�صبح هذه المدينة "�سكرى من دم ِّ
ي�سوع" ( .)6 :17المر�أة الثانية �إذًا هي "�أور�شليم" الزانية قاتلة الم�سيح .تجدر الإ�شارة
هنا �إلى � َّأن يوح َّنا ،قبل الكالم على المر�أة الثانية – المدينة العظيمة – ،كان قد �أعلن � َّأن
�صب الكوب ال�سابع جعل المدينة العظيمة تنق�سم �إلى ثالثة �أق�سام (ر�ؤ  .)19 :16من
َّ
أي�ضا؟
هنا ُيطرح ال�س�ؤال ،هل �ستكون المر�أة الثالثة "�أور�شليم" � ً
المقد�سة،
جدا� .إ َّنها عرو�س الحمل ( ،)7 :19المدينة
َّ
هوية المر�أة الثالثة وا�ضحة ًّ
َّ
هوية المر�أة الثالثة
�أور�شليم الجديدة ( .)2 :21ت�أتي �إذًا �آخر ر�ؤيا ليوح َّنا لتك�شف َّ
المقد�سة �أور�شليم نازلة من ال�سماء
وخ�صائ�صها .ر�أى العرو�س امر�أة الحمل ،المدينة
َّ
"عمانوئيل" مع النا�س
من عند اهلل وعليها مجد اهلل ()11-9 :21؛ إ� َّنها م�سكن اهلل ّ
الرب الإله القدير هو هيكلها ،وكذلك الحمل.
( .)3 :21لم َير فيها هيكالً ،ل َّأن
َّ
والمدينة ال تحتاج �إلى ال�شم�س وال �إلى القمر ُلي�ضيئا لها ،ل َّأن مجد اهلل �أ�ضاءها،
و�سراجها هو الحمل .و�ستم�شي الأمم في نورها ،وملوك الأر�ض �سيحملون �إليها
مجدهم (.)24-22 :21
إيجابي
خال�صة القول ،لقد ا َّتخذت "�أور�شليم" ثالثة �أوجه في �سفر الر�ؤيا .وجه �
ّ
ثان �سلبي ٍ
�أ�سا�سي � َّأول ،وجه "�أور�شليم والدة الم�سيح"؛ ووجه ٍ
زان ،وجه "�أور�شليم قاتلة
ّ
ّ
إيجابي ُم�شرق ،وجه "�أور�شليم عرو�س الم�سيح الحمل" حيث
الم�سيح"؛ ووجه ثالث �
ّ
فتحج الأمم لر�ؤيته� .إ َّنها الأوجه عينها التي برزت لأور�شليم في �أ�شعيا؛
ُي�ضيء مجد اهلل،
ّ
وت�أتي اال�ست�شهادات والتلميحات التي ي�ستعملها �سفر الر�ؤيا لت�ؤكِّ د على هذا التقارب
أ�شعيائية.
كيفية ا�ستعمال يوح َّنا لأوجه �أور�شليم ال
َّ
الوا�ضح .من هنا ُتطرح م�س�ألة َّ
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انطالقًا ِم َّما ر�أيناه في ا�ستعمال يوح َّنا للعهد القديم في الر�سائل �إلى الكنائ�س ال�سبع،

م�ستويين :م�ستوى التوازي
أ�شعيائية على
ُيمكننا � ْأن ُن�ص ِّنف ا�ستعماله لأوجه �أور�شليم ال
َ
َّ
وم�ستوى التتابع.

الهوتيا بين "�أور�شليم
تجان�سا
ُيمكننا � ْأن نعتبر ،على م�ستوى التوازيَّ � ،أن يوح َّنا ر�سم
ً
ًّ

ربى
اهلل" في �أ�شعيا و"�أور�شليم الحمل" في �سفر الر�ؤيا .فكما � َّأن اهلل كان �أبا �أور�شليمَّ ،

حا�ضرا في ما َبينهم ،وبعد ذلك خانته �أور�شليم وزنت وراء �آلهة
وكبر �أوالدها ،وكان
َّ
ً

جاذبا للأمم ،كذلك نرى الم�سيح
نورا
ً
�أخرى ،فوعدها ب�إعادة مجده �إليها ل ُت�شرق ً
حا�ضرا في �أور�شليم ،وبعد ذلك �سوف تخونه �أور�شليم وتقتله وتعتبر نف�سها "ملكة
ً

ولي�ست �أرملة" (ر�ؤ  ،)7 :18فت�أتي �آخر ر�ؤيا ليوح َّنا لتك�شف وجه �أور�شليم الجديدة

النازلة من ال�سماء ،حيث ُي�شرق فيها اهلل والحمل ،وتجذب �إليها جميع الأمم.

� َّأما على م�ستوى التتابع ،فيمكننا � ْأن نرى في وجه �أور�شليم ال َّأول في الر�ؤيا�" ،أور�شليم

والدة الم�سيح" ،تحقيقًا لوجه �أور�شليم الثالث في �أ�شعيا ،حيث ُي�شرق مجد اهلل بابنه
ي�سوع الم�سيحِ .
وم َّما قد يدعم هذه المقاربة ،هو � َّأن �أ�شعيا ،في الف�صل الأخير من كتابه،

ير�سم �أور�شليم (�صهيون) كوالدة ت�ضع " َذكَ ًرا" ويدعو للبهجة معها وللم�شاركة في
مجدها (�أ�ش  .)11-7 :66ي�أتي الوجه الثاني لأور�شليم في �سفر الر�ؤيا�" ،أور�شليم قاتلة
تكرارا متوا�ص ً
ال�سلبي لأور�شليم الزانية .لن ينح�صر هذا الوجه
ال للوجه
الم�سيح" ،ليكون
ً
ّ

َّ
الم�ستمر،
يتخطاه �إلى كلّ زمن ال�شهادة واال�ست�شهاد
في زمن َ�صلب الم�سيح فقط ،بل
ّ

وزمن "رجل الإلحاد" الذي �أخذ في العمل ( 2ت�س  .)7-3 :2ويبقى "وجه �أور�شليم
إ�سكاتولوجيا� :إ َّنها الكني�سة عرو�س الحمل حيث ُي�شرق مجد
وجها �
النازلة من ال�سماء" ً
ًّ
اهلل والحمل فيها منذ الآن و�إلى الأبد.
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خاتمة
� َّإن المقاربة التي قُمنا بها بين كتاب �أ�شعيا و�سفر الر�ؤيا ُت�سهم في �إ�ضفاء نظرة �أو�سع
البعد عن
لمفهوم العالقة بين العهد القديم والجديد .في الواقع ،تبتعد هذه المقاربة كلَّ ُ
ت�صاعدي مع العهد
المبد�أ ال�سائد" :التاريخ ُيعيد نف�سه"؛ فالعهد الجديد هو في توا�صل
ّ
َّ
يتخطى
لكن العهد الجديد
القديم .يك�شف العهد القديم مفاتيح قراءة للعهد الجديدَّ ،
ب�أ�شواط ما كان العهد القديم يحاول � ْأن ي�ست�ش َّفه في الأفق.
تف�سيريُ .نالحظ
منهجية تنطلق ِم َّما عر�ضناه وت�صل بنا �إلى ت�سا�ؤل
نختم بمالحظة
ّ
َّ
البالغي :طرح ،طرحالجدلي
الثالثية الأبعاد حركة معروفة في النهج
� َّأن هذه الحركة
َّ
ّ
ّ
ُمعاك�س ،ا�ستخال�ص-توليفة .ظهرت هذه الحركة في بحثنا هذا على �شكل "وجه
ا�ستخال�صي"ُ .نالحظ من جهة �أخرى � َّأن هذه الحركة
�سلبي"" ،وجه
إيجابي"" ،وجه
�
ّ
ّ
ّ
بع�ضا منها على �سبيل المثال ال
الهوتي
تمتد �إلى مو�ضوعات
ة-كتابية �أُخرى .نذكر ً
ّ
َّ
َّ
الح�صر.
زكريا في الهيكل"؛
مو�ضوع "�أور�شليم" في م�ؤ َّلف لوقا (لو�-أع)�" :أور�شليم
َّ
"�أور�شليم قاتلة الأنبياء وي�سوع"؛ "�أور�شليم مكان قيامة ي�سوع وانطالقة الكني�سة".
محبة اهلل"؛ "العالم
اوي" :العالم مو�ضوع
مو�ضوع "العالم" في التقليد اليوح َّن ّ
َّ
الراف�ض"؛ "العالم الذي ُيخ ِّل�صه مخ ِّل�ص العالم".

المتنعم في الفردو�س"؛ "�آدم ال�ساقط
البول�سي�" :آدم
مو�ضوع "�آدم" في التقليد
ِّ
ّ
والراف�ض لكلمة اهلل"؛ "�آدم الثاني مخ ِّل�ص �آدم ال َّأول".
أ�سا�سي"؛ " َنق�ض
مو�ضوع "العهد" ودورة العهد في العهد القديم" :عهد اهلل ال
ّ
أبدي.
العهد"؛ "تجديد العهد" بانتظار العهد الجديد ال ّ
الثالثية الأبعاد (التي قد تطول) �إلى طرح ال�س�ؤال التالي:
تقودنا قائمة المو�ضوعات
َّ
الكتابي
تف�سيريا في الالهوت
مفتاحا
المث َّلث
ً
ًّ
�إلى � ِّأي مدى ُيمكن اعتبار هذا النهج ُ
ّ
العقائدي؟
والالهوت
ّ

�أوجه �أور�شليم بني �أ�شعيا ويوح َّنا بطم�س
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�سفر �أ�شعيا

منظوم ٌة ر ّب ّي ٌة �أخالق ّية

المقدمة
ّ

الأب لوي�س اخلوند

قي
دكتور في الالهوت ُ
الخ ُل ّ

ٌ
مب�شر .هو
النبي
النبي ِّ
مر�سل من قبل اهللّ .
النبي� :أ ّنه "فم اهلل" .ينطق با�سم اهللّ .
قيل عن ّ
ينقل فكر اهلل بكالم ٍ
النبي عنده كاري�سما الكلمة" :كانت
ٍّ
ب�شري �إلى ال�شعب والر�ؤ�ساءّ .
أخالقي
ديني�-
الرب" .فهو
إلي كلمة
كلمة
ٍ
ّ
ّ
ب�شكل ّ
الرب �إلى" �أو "�صارت � ّ
ٌّ
عام مع ّل ٌم ٌّ
الرب الذي يتك ّلم من فمه.
وروحي مقتدر ،و�سلطانه من ّ
ٌّ

الرب،
�إ�سمه الكامل�" :أ�شعياهو"� ،أي يهوه هو خال�ص� ،أو خال�ص يهوه ،خال�ص ّ
ألرب يخ ّل�ص.
� ّ
ُ
كنبي (.)13-1 :6كان من الأ�شراف في �أور�شليم.
روى �أ�شعيا نف�سه كيف �أر�سل ّ

الرب�" :إن كنتم ال ت�ؤمنون فلن ت�أمنوا" (.)9 :7
ينبه �أور�شليم �أ ّال تجعل ثقتها �إ ّال في ّ
ّ

الحقيقي �إلى المحكمة
المنفيون ب�آلهة بابل التي تعطي االزدهار .ونزل الإله
انجذب
ّ
ّ
خال�ص قريب.
النبي عن
ٍ
تجاه الآلهة الكاذبة :وحده يقدر �أن يعمل (ّ .)24 :41
حدثهم ّ
الرب".
والذي يقوم بهذا العمل هو "خادم ّ
للمنفيين" :ال تخافوا تعيير النا�س ،ومن �شتائمهم ال ترتعبوا" ()7 :51؛
النبي
ّ
يقول ّ
فالرب ال�صادق يقول لهم" :خال�صي �إلى مدى الأجيال" (" .)9 :51ف�أنا ال � ِ
أن�ساك ،يا
ّ
�أور�شليم" (.)15 :49
الذين عادوا كانوا فقراء ،و�سوف ي�ستغ ّلهم الأغنياء في �أور�شليم ،بل يجعلونهم
ديني
عبيدا لأ ّنهم عجزوا عن دفع الديون ،بعد �أن �أخذوا المال لكي يعي�شوا .هو
ً
ٌ
انق�سام ٌّ
اجتماعي.
وانق�سام
ٌ
ّ
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ّ

والغرباء الذين �أقاموا في �أر�ض يهوذا خالل الجالء ،كانوا كثيرين.
�شفتي ُتخرج ثمر ُة ال�سالم ،ال�سالم للقريب والبعيد" (.)19 :57
الرب" :من
قال ّ
ّ
مهدوه ون ّقوه من الحجارة"
"هيئوا طريق ال�شعبّ ،
"هيئوا الطريق" (ّ .)14 :57
ّ
(.)10 :62
النبي يرى الأمور الحا�ضرة من منظار اهلل .نرى بدورنا الأمور نف�سها من منظار
ّ
العام في ال�سفر بدون �أن
أ�شعيائي
ل
ا
الفكر
أخذ
�
�سن
حياتنا.
ينير
لكي
اليوم
أه
�
نقر
النبي.
ّ
ّ
ّ
زمنية بين �أ�شعيا ال ّأول والثاني والثالث.
ّة
ق
بد
ز
نمي
ّ
ّ
َ
مر ٍة
رب ّي ٍة �
�سفر �أ�شعيا كمنظوم ٍة ّ
ّ
نرى َ
النبي في كلّ ّ
أخالقية� ،أي نرى اهلل على ل�سان ّ
دائما مع متط ّل ٍ
و�شعبي ٍة
�شخ�صي ٍة،
أخالقي ٍة،
إيجابية و�
يتك ّلم فيها .وذكر اهلل
ٌ
متالزم ً
ّ
ّ
ّ
بات � ّ
الرئي�سية في هذا
أخالقية
الرب ّية ال
أهم المو�ضوعات ّ
و�سيا�سية� .سنحاول �أن نكت�شف � ّ
ّ
ّ
ّ
أكاديمية
�
ة
منهجي
وفق
مترابطة
غير
الموا�ضيع
تكون
قد
ة.
آني
ل
ا
الدائم
الغني
الكبير
ال�سفر
ّ
ّ
ّ
َ
ّ
جازم ٍة �صلبة ،ولك ّنها ترد ب�شكلٍ
"مو�سوعي" وفق مو�ضوعات هي �أفكار ململم ٌة من
ّ
التاريخية الفا�صلة بين �أق�سام
الح�صري في الم�ساحات
�أق�سام �أ�شعيا الثالثة بدون الدخول
ّ
ّ
أخالقية نتيجة قراءة �سفر �أ�شعيا.
الهوتية �
الكتاب� .إ ّنها محاولة
ّ
ّ

الرب
الحرب ويوم ّ

الحروب و�أخبار الحروب كانت ُتعتبر عالم ًة عن النهاية القريبة .كانت دعوة
تدخ ٍل
�أ�شعيا خالل ر�ؤي ٍة في الهيكل ( ،)3 :6في ال�سنوات  .739-742نحن �أمام ّ
جيو�ش دم�شق وال�سامرة ويوم
أور�شليم
هد َدت �
ُ
علني لأ�شعيا .كان ذلك �سنة  ،734يوم ّ
َ
ٍّ
ٍ
نبوي ٍة (17-13 ،8-5 :7
أقوال
�
ب
المنا�سبة
تلك
في
النبي
ه
تفو
ور.
أ�ش
�
ب
آحاز
�
ا�ستعان
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
و20؛  ،)8-6 :8وقام بفعلة ترمز �إلى دمار المخالفين ( .)4-1 :8و�أراد �أن يقنع
االمبراطوريات العظيمة لما فيها من خطر .ويت�س ّلح اهلل لكي
الملك ب�أ ّال يدخل في لعبة
ّ
(الم�سماة الر�ؤيا ال�صغيرة،
يحارب �أعداءه (5-4 :11؛  .)18-16 :59الر�ؤيا الثانية
ّ
�ضد الأمم وانت�صاره الأخير في �أور�شليم.
الرب الأخيرة ّ
ت�صور حروب ّ
ف ّ )35 -34
ٍ
حرب تجريها الدول الكبرى على �أر�ض يهوذا ،فتترك
�أدرك �أ�شعيا خطر الدخول في
وراءها الخراب والدمار ( )25-1 :7وال�ضيقات والأوجاع التي ترافق والدة ولد
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(" .)18 :13تقوم � ّأمة على � ّأمة ( .)2 :19يقر أ� الكاتب ما يحدث من حروب في �ضوء
َ
مما �آلت �إليه المدينة المحا�صرة
كلمة اهللُ .فينذر �أ�شعيا
النبي ّ
الملك �آحاز ( .)9-1 :7يت�أ ّلم ّ
م�ستعد على
الب�شري؛ ف�إ�سرائيل غير
ؤو�س منه على الم�ستوى
( .)7-5 :22هو
ٍّ
ّ
ٌ
و�ضع مي� ٌ
يهدد �أور�شليم ،ذكر �أ�شعيا
الحربي وال على الم�ستوى
الم�ستوى
الروحي� .أمام خطر ّ
ّ
ّ
الوعد الذي �أعطي لداود ون�سله (� 2صم  .)16 :7ووالد ُة ابن الملك ( )14 :7تكون
راف�ضا الحلّ الذي
النبي
ً
العالمة ب� ّأن اهلل يقيم و�سط �شعبه .وفي  ،25-18 :7ن�سمع ّ
الحاليين� .أدرك �أ�شعيا خطر الدخول في
يطلب م�ساعدة القوى الكبرى لإبعاد الخ�صوم
ّ
ٍ
حرب تجريها الدول الكبرى على �أر�ض يهوذا ،فتترك وراءها الخراب والدمار .ثبتت
عدو ليرتمي بين يدي
�أور�شليم �صامدة.
ولكن الخوف في قلب �آحاز جعله يهرب من ّ
ّ
النبي.
�شرا منه .خ�ضع لل ّأ�ش ّ
ّ
عدو �أكثر ًّ
وري ودفع له جزية كبيرة .في ذاك الو�ضع ،جاء �إليه ّ

وخ�صو�صا �آدوم (ف .)34
الرب على الأمم،
يعر�ض الف�صالن �  35-34آخر حروب ّ
ً
الرب على �شعبه ومدينته .في ف  ،63ا�ستعاد
ال حرب بعد اليوم وال "غ�ضب" من عند ّ
الرب ،فا�ستعمل �صورة الكرمة التي ّ
تدل على �شعب �إ�سرائيل
النبي مو�ضوع حروب
ّ
ّ
الكرام الذي يدو�س العنب،
و�صورة
ا؛
ي
بر
ا
ح�صرم
أثمر
�
ف
ا
عنب
اهلل
منه
انتظر
الذي
القديم
ً ّ ًّ
ً
ّ
ويتم عمل التحرير هذا في ٍ
الم�ستبد،
�ضد
قتال
ّ
دموي ّ
ٍّ
يحرر �شعبه ّ
لي�صف قتال اهلل كي ّ
�سيد
الم�ضايِق (�آ  .)6-1وفي " ،4-3 :13الراية" والهتاف ورفع اليد،
ّ
والرب هو ّ
�شرا
المعارك ،وكلّ هذا كرام ٌة
الرب" (�آ  ،)6فيه ّ
يتدخل ّ
للرب" ،يوم ّ
ّ
الرب للمجازاة ًّ
خيرا (رج �آ 9؛  11 :2و 17و .)20في ذلك اليوم ،تتج ّلى قدرة اهلل و�سيادته على
�أو ً
واحد
�شعب
الكون .يبقى على ال�شعب �أن يتجاوز المنازعات والحروب بحيث يكون
ٌ
ٌ
ٍ
ووثنيين (6 :42؛ -18 :45
واحد هو �أبو الجميع ( ،)25 :19من يهود
حول �إل ٍه
ّ
20؛ )6 :49

 .1القيادة في خروجٍ جديد
معين ٍة من
روحي ٌة
الكتابي ،دعو ٌة
� ّإن النبوءة ،في مفهومها
ّ
قيادية ،ظهرت في حقب ٍة ّ
ّ
ّ
اليهودي منذ مو�سى ،ر�أ�س الأنبياء �سنة  1250ق.م ،.الذي قاد ال�شعب القديم
التاريخ
ّ
والدينيةّ � .أما في � ّأيام �أ�شعيا� ،سنة  750ق.م .فَـ "قادة
ال�سيا�سية
الحرية
العبودية �إلى
من
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ

"حرا�س
هذا ال�شعب ي�ض ّللونه" (� :)15 :9إ�شار ٌة �إلى الخالفات على الملك (رج �آ ّ .)11
"بكم" ال
الروحيون .هم
القواد
ال�شعب جميعهم عميان" (:)10 :56
الحرا�س هم ّ
ٌ
ّ
ّ
ينبحون ،لأ ّنهم نائمون وال ي�سهرون .ومع ذلك ي�ستغ ّلون القطيع (.)11-10 :56
خا�صة ( ،)8 :52واجبهم النباح لتنبيه
النبي ال�صراخ )6 :40 ،ب�صور ٍة ّ
الأنبياء (واجب ّ
يهدد القطيع.
الراعي �إلى خطرٍ ّ
خروج جديد" (� ،)28-14 :43شبي ٍه بالخروج من
"المنفيين" "�إلى
النبي
ٍ
ّ
يدعو ّ
البر ّية بقيادة
يمر
�شعبا
ّ
ِم�صر الذي � ّأ�س�س ً
ّ
المنفيون في ّ
مجد ًدا بقيادة مو�سى .يكفي �أن ّ
يتحول كلّ �شيء (.)10-1 :35
اهلل ،لكي ّ

ي�سى ( 2-1 :11و )10في قيادة �شعب اهلل
يكمن دور النبت المختار من جذع ّ
طرد من بيته.
نحو �أر�ضه و�إزالة جميع �أعدائه من حوله كي يثبت في مكانه وال يعود ُي َ

�سيد الجميع .هو يقود الب�شر ،وبالتالي ي�ستطيع �أن يقود كور�ش في الطريق
ّ
والرب هو ّ
الذي يريد.

الرب القدير
 .2الحكمة من عند ّ

متمردون ( 5-2 :1و20-19؛ 8 :3؛ 9-8 :9؛ .)1 :30
قوم
�سامعو �أ�شعيا ٌ
ّ
ٌ
"ويل للحكماء في �أعين �أنف�سهم ،الفهماء في نظر ذواتهم" ( .)21 :5يعتبرون نفو�سهم
حكماء ،فما لهم وحكمة اهلل! غير � ّأن حكمتهم ق�صيرة النظر ،وال يمكن �إ ّال �أن تكون
وبا ًال على �صاحبها .في  ،14-13 :29نفهم ال�سبب لموقف ال�شعب :غابت الديانة
الرب .ها هم الحكماء ()21 :5
الح ّقة .والحكماء؟ ال يقدرون �أن يفهموا ما يع ّلم
ّ
بم�ؤامراتهم في العتمة" .ف َتبيد حكمة حكمائه" ( .)14 :29هم ال يريدون �أن يفهموا
( .)11-9 :30لهذا كانت النتيجة تق�سية القلوب ( ،)12-9 :29كما كان الأمر مع
�آحاز ( 2 :7و13-12؛  9 :8و .)15-14والذين اجتازوا التجربة هم الحكماء الذين
ولمن يكون اهلل "قد
الرب ،هم
عا�شوا في مخافة ّ
"البقية ال�صغيرة" ِل َمن ُترك في �أور�شليم َ
ّ
كتب �أ�سماءهم للحياة" ( .)3 :4تلك الحكمة ( )16 :7غابت عن �آحاز ،هي نعم ٌة من
"عمانوئيل" (�آ  )14لي� ّؤمن ل�شعبه الرفاه وال�سعادة.
عند اهلل ،يمتلكها ّ
ٍ
النبي
أ�سلوب
 :29-23 :28قطع ٌة عن حكمة اهلل في �
حكميّ ،
توجهت �إلى تالميذ ّ
ّ
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عمل في �أوانه ،هكذا يوجه ُ
(�آ  :)16كما الفالّح يقلع ويزرع ويح�صد ،ويعمل كلّ
اهلل
ٍ
ّ
ٍ
ٍ
هدف ي�ضعه �أمامه" .هذه الحكمة ومثيالتها جاءت من عند
بترتيب من �أجل
أحداث
ال
َ
الرب القدير وهو عجيب الم�شورة عظيم الفهم" (�آ  ،)29فهل يحتاج �إلى َمن يع ّلمه؟
ّ
�أيحتاج اهلل �إلى َمن ي�شير عليه؟ (5 :9؛ .)1 :25

 .3الفو�ضى في مدينة اهلل
ٍ
�ضعيف لبداية
نتعرف �إلى الفو�ضى في حكم ٍ
�أور�شليم تعي�ش الفو�ضى (ّ :)15-1 :3
ال�شاب ،ابن الع�شرين �سنة (حوالى  2 ،735مل  ،)2 :16حيث الأقوياء
ُملك �آحاز
ّ
ي�سحقون ال�ضعفاء� .شجب النبي غياب الم�س�ؤولية لدى ّ
حكام ٍ يرف�ضون �أن يقوموا
ّ
ّ
ولكن الو�ضعاء هم �شعب اهلل
بمهنتهم ،بل ي�ستعملون �سلطتهم ال�ستغالل الو�ضعاء.
ّ
فقرا.
(�آ )15؛ َ
فمن يج�سر �أن يع ّلمهم؟ في الواقع ،حلّ الجوع في البالد ،فازداد الفقراء ً
الرب.
لهذا جاء العقاب ودينونة ّ
�شوا�شا
تاريخ بح�سب �شهواتهم ،يجعلون من هذا العالم
حين ي�سعى النا�س �إلى بناء
ً
ٍ
العبودية ،والعذاب ،والدمار والموت (" .)33-1 :24تنهار
وفو�ضى .وتكون النتيجة
ّ
مدينة الفو�ضى" (�آ  :)10يبدو �أ ّنها بابل بعدد �أ�صنامها (رج  )19 :41وبالفو�ضى
والدينية فيها .قيلت تلك الأقوال في �أكثر من مدينة .وجعلها جامع ف�صول
أخالقية
ال
ّ
ّ
 27-24تنطبق على بابل ( )9 :21التي َ
الفار�سي �سنة .485
�سقطت بيد �أرتح�ش�شتا
ّ
ح�صنها
�إ ّنها النموذج ال ّأول لمدينة
ال�شرّ � .أما �أور�شليم فهي "مدين ٌة منيع ٌة" (ّ )1 :26
ّ
الرب لخال�صنا (رج .)10 :27
ّ

والبر
 .4الق�ضاء ّ

الرب
ال�شر يو ّلد ال�شقاء (ّ � .)47أما الثبات الذي ُيظهره ّ
القا�ضي يذكّ ر ال�شعوب ب� ّأن ّ
"البر"
ا�سما
ًّ
في تحقيق تدبيره فيحمل ً
خا�صا عند �أ�شعيا الثاني (ف  ،)55-40وهو ّ
ّ
الق�ضائي من وج ٍه
مما في العدل
مر ًة
والدال بوج ٍه �شبه ٍ
دائم على �أكثر ّ
المذكور ّ 28
ّ
إيجابي �أو على �أكثر من التق�سيم المن�صف الذي ت� ّؤمنه عدالة التوزيع.
�
ٍّ

يحبون الر�شوة" (3 :1؛ .)23 :5
الق�ضاة يمار�سون بالظلم �سلطتهم" ،جميعهم ّ
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ّ

الرب" :ما بالكم ت�سحقون �شعبي" (" .)15-14 :3والآن احكموا"
يقول لهم
ّ
"بورا"" ،فيطلع فيه ال�شوك والعو�سج" :ترد هذه العبارة خم�س
(� :)3 :5أجعل كرمي ً
مر ٍ
ات (25-23 :7؛ 17 :9؛ �" .)4 :27أوحي للغيوم �أن ال تمطر عليه" ( آ�  :)6ق ّلة
ّ
ّ
ٌ
"ويل
وللحكام (�آ .)4-1
ويمتد الف�صل  9في لعن ٍة للق�ضاة
البركة.
ابتعاد
تعني
المطر
ّ
للذين ي�شترعون �شرائع الظلم وي�س ّنون قوانين الجور" ( .)1 :10والأرامل واليتامى
"نهيبا" للذين ي�شترعون �شرائع الظلم (.)1 :10
يكونون
ً

"�أن�صفوا اليتيم ،وحاموا عن الأرملة" (ّ � :)17 :1إن اليتيم والأرملة هما من �أ�صحاب
الدخل ال�ضعيف الذين يحميهم القانون ويت�ش ّفع لهم الأنبياء (رج  23 :1و.)16 :9
الأرامل والأيتام ( )17 :1هم الفئات التي يحامي عنها اهلل ،ولكن لن تنال عفوه .كلّ
هذا ّ
ـ"ال�شبان" (.)16 :9
بدءا ِب
ال�شر الذي ي�سيطر على الجميعً ،
ّ
يدل على ّ

تلميح �إلى
(ترملك) من بعد" (:)4 :54
ٌ
"وال تذكرين ،يا �أور�شليم ،عار �إرمالك ّ
ال�سبي يوم ُحرم ال�شعب من ح�ضور اهلل (عري�سه) معه.

فقراء
أهم:
�أر�ض يهوذا فقيرة ،وال تحمل غنى �سهل يزرعيل .الغنى
ٌ
الروحي هو ال ّ
ّ
الرب ،فما انتظروا �شي ًئا من الب�شر.
جعلوا ثقتهم في ّ
الرب يدين ر�ؤ�ساء �إ�سرائيل ( ،)12-9 :56رعاة �إ�سرائيل من كهن ٍة و�أنبياء .جاءت
ّ
ؤولية .ا�ست�سلموا �إلى �سلب الفقراء.
هذه الفقرة تالحظ غياب الم�س� ّ

الرب" ،مالذ
الرب "�أر�سلني ل ّ
أب�شر الم�ساكين (الفقراء)" ( .)1 :61ف� َ
أنتّ � ،أيها ّ
� ّإن ّ
الفقراء" (.)4 :25
ّ
وفك ربط النير ،و�إطالق
"�ألي�س هذا هو ال�صوم الذي �آثرتهَ :حلُّ قيود النفاق
َ
خبزك ،و�أن ُتدخل
أحرارا ،وك�سر كلّ نير� .ألي�س هو �أن تك�سر للجائع
المظلومين � ً
أيت العريان �أن تك�سوه ،و�أن ال تتوارى عن م�ساعدة
البائ�سين المطرودين بيتك ،و�إذا ر� َ
ابن جن�سك؟" (.)7-6 :58
َ
العدل في ال�شرائع والحكمٌ :
"ويل للذين ي�شترعون �شرائع الظلم ،والذين
النبي
ويطال ُّ
حق بائ�سي �شعبي ،لتكون
يكتبون كتابة الجور،
ليحرفوا حكم الم�ساكين ،وي�سلبوا ّ
ّ
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مغنما لهم وينهبوا اليتامى" (.)2-1 :10
الأرامل ً

ي�سى "ال يق�ضي بح�سب ما تراه عيناه" ( ،)3 :11بل "يق�ضي للفقراء
فرع
� ّإن َ
ِ
جذع ّ
الرب (�آ  .)8ذاك ما نق�ص في زمن �أ�شعيا
بالعدل وين�صف الظالمين" (�آ  )4بعي�شه مخافة ّ
ّ
"كالم" ي�ضرب
الحكام الذين يحتاجون �إلى
(23-16 :1؛  )2 :10على م�ستوى
ٍ
"كالع�صا".
الحقيقي والآلهة الكاذبة ( .)5-1 :41ينبغي على
"الق�ضاء" هو مراجع ٌة بين الإله
ّ
القا�ضي �أن يمتلك الم�شورة التي ترتكز على ح�سن التمييز في �أخذ القرار ()3 :16
بهدف ن�شر العدل وال�سالم في المملكة (.)26 :1

 .5الوعد والعهد �أبديّان

تمت مع ابراهيم (تك 18-17 :15؛  ،)8-1 :17ومع مو�سى
الوعود والعهود ّ
(خر 5 :19؛  ،)4-1 :24ومع داود (� 2صم .)16-11 :7
يهدد �أور�شليم ،ذكر �أ�شعيا الوعد الذي �أُعلن لداود ولن�سله" .بيت داود"
�أمام خطرٍ ّ
(� ،)2 :7ساللة داود التي ينتمي �إليها �آحاز ( )22 :22مواعيد اهلل ت�سندها ،والحلف
أنت و�ش�آر يا�شوب ابنك"
ّ
الرب لأ�شعيا" :اخرج لمالقاة �آحازَ � ،
يهددها ( .)6 :7فقال ّ
رمز حي ٍ
لوعد يعني يهوذا.
( :)3 :7ذاك الولد ٌ ٌّ

�سببه ن�سيان العهد مع اهلل" ،ال�صخرة" التي يمكن اال�ستناد
دمار مملكة �إ�سرائيل ُ
ٍ
ب�شرية ( ،)10 :17وفي النهاية تكون
معاهدات
�إليها .الرجال ينتظرون الخال�ص من
ّ
جدد �أ�شعيا رف�ضه ل ّأي
المرة .حاولت يهوذا اللجوء �إلى ِم�صر (ّ .)22-7 :28
الخيبة ّ
ٍ
الرب الذي � ّأ�س�س �صهيون (�آ 16؛ راجع .)32 :14
�سند
خارجي .دعا �إلى العهد مع ّ
ّ
أكيدا في ِم�صر
ور يهوذا،
ولكن �شعب اهلل ال�صغير ال ي�ستطيع �أن يجد ملج�أً � ً
ّ
هاجمت � ّأ�ش ُ
َ
ِ
فلم التعاهد مع م�صر؟ ( .)6-1 :20هذا ما يرف�ضه �أ�شعيا ،لأ ّنه
مهدد ٌة � ً
التي هي َّ
أي�ضا؛ َ
الحب
يعار�ض ،في نظره ،م�شيئة اهلل (راجع 15 :28؛  .)1 :30ت�سبق بركات اللقاء ب�إله
ّ
(ٌ � )33-26 :30
أقوال ت�شجب كلّ معاهد ٍة (تكون كاذبة) مع ِم�صر ( آ� .)7-1
الرب� .إ ّنهم ّ
"البقية"
ي�شكلون
ّ
مرارا عن مجموع ٍة يتجاوبون وانتظار ّ
يتحدث �أ�شعيا ً
ّ
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ّ

"بره"� ،أي وفاءه
التي هي محفوظ ٌة والتي تحمل مواعيد الم�ستقبلِ .بـ
ّ
"البقية" ُيظهر اهلل ّ
دائما بالرغم من خطيئة الب�شر .فالمواعيد تتركّ ز حول
المطلق بمواعيده ،وهو ُينجزها ً
والرب �سي�أخذ بيد �أور�شليم� ،إذ � ّإن عهده ال
المثالي،
م�سيح داود الذي �سيحكم كالملك
ّ
ّ
ُيف�سخ (26-14 :49؛ 9 :51؛ 12 :52؛ .)54
الرب مطره" (" :)23 :30المطر" هو
ولكن عبثا .فال نجاة �إ ّال بيد اهلل".وي�سكب ّ
�إحدى البركات الموعود بها (رج  .)6 :5هو مطر الخريف الذي يحتاج �إليه المزارع.
اهلل يدافع عن �أور�شليم (ف  .)31هل فهم ال�شعب �ضعف ِم�صر تجاه قدرة اهلل المقيم في
�صهيون؟ فهو وحده َمن يكفل حماية �أور�شليم .غير � ّأن هذا يفتر�ض عود ًة �إلى اهلل و�إلى
عهده (�آ .)6

الآية ( )11 :7تكفل تحقيق الوعد .اهلل يحمي .يخ ّل�صّ � .إن الم�ؤمن يرتاب ،ويطلب
النبي .بما
يهتم الملك لهذه "الآية" .لهذا،
�شي ًئا
َ
ً
ملمو�سا ي�ؤكّ د له وعد اهلل .ال ّ
غ�ضب ّ
يقدمها ال �إلى �آحاز ،بل �إلى "بيت داود" (� ،)13 :7إلى
� ّأن الملك رف�ض "الآية" ،فاهلل ّ
ال�صبية هي
ال�ساللة التي تتم ّثل في ابن الملك" .الآية" ( )14 :7والدة ولد .والمر�أة
ّ
عمانوئيل.
رمزا
زوجة الملك التي �أ�صبحت ً
لل�صبية العذراء � ّأم ّ
ّ

مت�شعب ًة من ال�صلوات والمراثي
 :24-1 :33في �إطار الوعد بالفداء ،نقر أ� مجموع ًة
ّ
كالم عن مواعيد ال�ساعة" .العهود
ثم
على �أور�شليم :هاجمهاّ ،
ٌ
هددها المجتاحونّ .
ُتنقَ�ض" (�آ � ،)8أو :الظالم ينق�ض العهود ( آ�  .)1هل نق�ض ال�شعب عهده مع اهلل.
وعد بالخال�ص
كان التوبيخ من قبل ،والآن موعد الخال�صّ � .إن الكلمة الأخيرة هي ٌ
يتم بالرغم من عقوق ال�شعب .هكذا نتط ّلع
(5-1 :44؛ رج  .)16-8 :41الخال�ص ّ
ٍ
�إلى ٍ
جديد في وجود روح اهلل مع المياه المحيية.
عهد
مع � ّأن �أور�شليم متروكة� ،ستعود �إلى ٍ
عهد مع اهلل الذي ال يتراجع عن عطاياه
ربك الرحيم" (.)10 :54
(ّ .)10-7 :53
"تعهدي ب�سالمتك ال يتزعزع .هكذا قال ّ
وفاء للعهد مع اهلل ،ورف�ض كلّ معاهد ٍة مع القوى الكبرى (�" .)55أعاهدكم
فالمطلوب ٌ
أبديا" ( :)3 :55ذاك ما ُوعد به ن�سل داود (رج 7 :9؛ 10 :54؛  ،)8 :61فماذا
ً
عهدا � ّ
وي�ستعدوا للحدث الكبير ،بدون
ينتظر الم�ؤمنون لكي يذهبوا �إلى �أور�شليم ( آ� )5-4
ّ
وعد ُ
اهلل الم�ؤمنين بالعون وال�سالمة
الت�سا�ؤل عن الطرق الواجب ا ّتخاذها (�آ )9-6؟ َ
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كالم عن العهد الذي يعود بين
( .)21-15 :57وينتهي الف�صل  ،59في �آية  ،21مع ٍ
أخ�صائه.
اهلل و� ّ

الرب،
النبي ،موفد ّ
بعد امتالئه من روح اهلل" ،روح ّ
علي" (ّ ،)1 :61
توجه ّ
الرب ّ
ِ
عجيبا (�آ  .)9-5وي�صل
انقالبا
بانقالب و�ضعهم
متك ّل ًما با�سمه� ،إلى �إخوته ،ووعدهم
ً
ً
ِغنى الأمم �إلى �أور�شليم ويعي�ش ال�شعب في ٍ
الرب ال يزول ،يكون المديح ال في
عهد مع ّ
فم ّ
ٍ
حركت مواعيد
�سكان يهوذا و�أور�شليم وح�سب ،بل في فم الأمم جميعهم.
حينئذ ّ
ن�شيد مديح اهلل في قلب الجماعة (�آ  .)11-10حين ُترفع الخرائب،
ال�سعادة تلك
َ
وي�صل غنى الأمم �إلى �أور�شليم ،ويعي�ش ال�شعب في ٍ
الرب ال يزول ،يكون
عهد مع
ّ
المديح ال في فم ّ
�سكان يهوذا و�أور�شليم فح�سب ،بل في فم الأمم جميعها.

الرب"
الرب" ( )14-7 :63وتطلب الرحمة" ،رحمة ّ
النبي تذكر "مراحم ّ
�صالة ّ
(�آ  )7والغفران (.)19-15 :63
أ�سا�سي هنا� ،أ ّنه كما
المهم .المو�ضوع ال
تجديد العهد ( )5-3 :40هو المو�ضوع
ّ
ّ
كان الخروج ال ّأول منا�سب ًة للعهد ال ّأول في �سيناء ،كذلك �سيكون الخروج الجديد
منا�سب ًة لتجديد العهد ٍ
أبدي .يوجد هنا تك ّل ٌم على انتهاء العهد ال ّأول .تجديد العهد
بعهد � ّ
ن�سيت ر�ضيعها ،ف�أنا لن �أن�ساك"
اني
هو بعمل اهلل ّ
ٍّ
بحب ورحمة" :ح ّتى ولو ال ّأم َ
المج ّ
أبدي
(" .)15 :49و�أعاهدكم ً
أبديا" ( )8 :61؛ فالرحمة الفائقة ت�ضمن العهد ال ّ
عهدا � ّ
خائن
لجميع الأمم (6 :44؛ 23-22 :45؛  .)5-1 :55ومن يقوم بالنزاعات هو
ٌ
طهروا قلوبكم .ا ّت�ضعوا.
للعهد .ونحن �أبناء العهود .ما المطلوب! "ن ّقوا �أيديكم"ّ .

 .6فالإن�سان مرتب ٌط باهلل �صانعه
يح�س الإن�سان وك�أ ّنه �صار �إلى العدم (19 :5؛ 5-3 :6؛
القدو�س،
�أمام اهلل ،وهو ّ
ّ
 .)13 :8متط ّلبات اهلل ّ
ٌ
تدل على �أ ّنه
بجد ّي ٍة مع الإن�سان ،مع المواقف التي
متعامل ّ
أعمال يقوم بها .فعلى الإن�سان �أن ي�ست�سلم �إلى اهلل ب� ٍ
ي ّتخذها من خالل � ٍ
إيمان واثق .على
الإن�سان �أن يفي حقيقة قدا�سة اهلل الغيورة التي ال ينكرها �إ ّال الجاهل ،و�أن يعي�ش وفق ما
الخزاف (ّ )16 :29
تدل على �سلطان اهلل المطلق على الإن�سان .ويمنع
تقت�ضيه� .صورة ّ
إن�سان من �أن يفهم ( .)12-10 :29يتم ّتع البار بالفرح ب�أ ّنه
ذاك
الحجاب ( )7 :25ال َ
ُ
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الرب" كما يقول
الرب (�أ�ش  .)10 :3فَـ "مخافة ّ
يفرح بثمار �أعماله المجبولة بروح ّ
كامل
�شكل
�أ�شعيا هي "لذّ ته"� ،أي �سبب كلّ فرحه وكلّ ما هو عليه .يرتبط الإن�سان في
ٍ
ٍ
باهلل �صانعه (9 :45؛ 7 :64؛ رج  .)1 :30والإيمان وحده يرى ذلك .واهلل هو الذي
تكون الأ�صنام وت�صنعها
ي�صنع الإن�سان وي�صنع الكون ك ّله ( 26 :40و .)28يد الإن�سان ّ
( ،)7-6 :46فما قيمة "�إل ٍه" ي�صنعه الإن�سان؟ يكون �أقلّ من الإن�سان؛ فاهلل وحده يقدر
جديدا �إ ّال �أمام
ن�شيدا
جديدا ( ،)17-10 :42ال الإن�سان .ونحن ال نن�شد
�أن ي�صنع
ً
ً
ً
تدخالت اهلل الحا�سمة في حياة � ٍ
اني (،)8-1 :43
ّ
إن�سان من النا�س .وخال�ص اهلل ّ
مج ّ
وربما ال يتجاوب.
والإن�سان (وال�شعب) يتجاوب معهّ .

و 11-10 :61التي تتوازى مع �آ  ،3-1تك�شف لنا عن عمل الروح حين يتجاوب
يجدد ويخ ّل�ص الإن�سان من
الرب الذي خ ّل�صه
وحرره .الروح ّ
الإن�سان المخ َّل�ص مع ّ
ّ
ّ
وبداخليته
ولكن عمل الروح لي�س محدو ًدا بالإن�سان
الذل والهوان (.)7-4 :61
ّ
ّ
يتعدى ليطال الأمور الما ّد ّية كي يحمي الإن�سان ك ّله� ،شرفه وكيانه
فح�سب ،بل هو ّ
داخليا .والروح الذي يعمل في الإن�سان يجعل
خارجيا كان �أم
وج�سده ،من كلّ �أذى
ًّ
ًّ
قدو�س �إ�سرائيل وفق ال�شريعة.
بارا .والبرارة تكون بالتوبة �إلى ّ
منه ًّ

 .7ال�شريعة نور الأمم

ال�شريعة هي التعبير عن �إرادة اهلل التي عرفها بنو �إ�سرائيل �أو بنو يعقوب
خا�ص في عهد �سيناء.
ب�شكل
(رج تك )28 :32
ٍ
ّ

الرب" (20-19 :8؛
الرب القدير" (" .)24 :5فاطلبوا �شريعة
"نبذوا �شريعة
ّ
ّ
رج� آ َ .)16لم البحث هناك وهنالك؟ هل يبقى الم�ؤمن في الظلمة؟ �أم يطلب النور من
ال�شريعة ،من النامو�س؟ ( 3 :2و)4
الرب ،ما عرف كيف يخدمه.
"ال�شعب ال فهم له" ( :)11 :27حمل �شريعة
ّ
الرب ملكنا هو
"الرب م�شترعنا"،
الرب" (.)9 :30
"يرف�ضون �أن ي�سمعوا �شريعة
ّ
ّ
ّ
يخ ّل�صنا ( .)22 :33حين ي�ستعمل الكاتب عبارة "تنتظر الجزائر �شريعته"(�آ ،)4
الرب
فَـ"الجزائر" تعني "الأمم".
ّ
و"الحق" ( )1 :42ي�شير �إلى ال�شريعة .و�شريعة خادم ّ
"رجاء ال�شعوب" (.)4 :42
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النبي اال�ضطهاد ،فترك ال�شعب ،ومال �إلى التالميذ ،خائفي اهلل
في نهاية ف  ،48نال ّ
الرب ( ،)1 :51هم الذين جعلوا ال�شريعة في قلوبهم (.)7 :51
( ،)10 :50وطالبي ّ
بالليتورجيا وممار�سة ال�شريعة
فلن يح�صل �إ�سرائيل على مغفرة الخطايا �إ ّال في االحتفال
ّ
الحق الذي يطالب
( .)2 :43وهكذا ف� ّإن �إ�سرائيل هو الذي يعر�ض على الأمم ذلك
ّ
نورا للأمم".
اهلل به ،وتلك "ال�شريعة" التي عهد �إليه بها لكي يب ّلغها �إلى الأمم" :جعلتك ً
هكذا ُتدعى كلمة اهلل .وال يكفي �أن نعرفها ،بل يجب �أن نحياها في واقع حياتنا� ،أن
الرب (�" .)3 :1أنتم ،يا تالميذي� ،أ ّدوا ال�شهادة واحفظوا ال�شريعة"
"ن�سلك طرق"
ّ
أخالقية.
تحث الم�ؤمن على �أن يعي�ش حيا ًة �
(�آ  ،)16فال�شريعة و�سيلة
�ضرورية ّ
ّ
ّ

قدو�س �إ�سرائيل
 .8التوبة �إلى ّ

والقوة
النور
أنبياء
� ّإن توبة القلب كانت ر�سالة الأنبياء قبل المنفى وبعده.
ّ
ي�ستمد ال ُ
َ
ّ
هروبا من العالم،
لر�سالتهم من وجودهم "وحدهم مع اهلل وحده" .ولي�ست �صالتهم
ً
ٌ
وتهيئ
جدال و�شكوى،
الرب ،و�أحيا ًنا
و�إ ّنما هي �
إ�صغاء �إلى كلمة ّ
ٌ
ً
ودائما �شفاع ٌة تترقّب ّ
النبي �أ�شعيا ال�صوت ال�صارخ (:40
ّ
تدخل المخ ّل�ص في التاريخ ( 5 :6و 8وّ .)11
ي�شدد ّ
 )3على التعار�ض المطلق بين الخطيئة والقدا�سة ،وبالتالي على الدعوة �إلى التوبة ،ل ّأن
ـ"قدو�س �إ�سرائيل" (4 :1؛  )24 :5و َت َح ٍّد لمجده ( .)8 :3هذا يعني
الخطيئة هي �إهان ٌة ِل ّ
�صريحا ومتط ّل ٍ
أخالقي ًة ُيلزم بها اهلل �شعبه.
طقو�سي ًة و�
بات
أخالقيا
� ّأن التوبة تتط ّلب �سلوكً ا �
ً
ّ
ّ
ًّ

الرب هو نتيجة ال�سماع والنظر والفهم ( .)10 :6كان من المفرو�ض
الرجوع �إلى ّ
يتق�سى ( .)20-7 :9مملكة �إ�سرائيل "� ّأم ٌة كافرة"
على ال�سامرة �أن تتوب ،ف�إذا قلبها ّ
أي�ضا �إلى يهوذا ،وما ينتظرها من
يتوجه � ً
(6 :10؛ راجع  .)4-1 :8والكالم نف�سه ّ
الرب ،وهم ال
ؤولي ٌة من قبل ال�شعب لكي يعودوا �إلى ّ
م�صيرٍ �إن كانت ال تتوب .هي م�س� ّ
يتهربوا .في  ،14-1 :22ما ر�أى وجهاء �أور�شليم العميان � ّأن اهلل وحده
ي�ستطيعون �أن ّ
هو ح�صنهم الح�صين ،وهو يدعوهم �إلى التوبة .وال توبة من الأغنياء الذين عادوا �إلى
ِ
زغلك ،يا �أور�شليم" (.)25 :1
الرب ( آ� �" .)12أن ّقي
والئمهم و�شرابهم ،فن�سوا يوم ّ
عما يخالطها من ٍ
تراب ور�صا�ص (4 :4؛  .)10 :48في ،11 :8
هكذا ُتف�صل ّ
الف�ضة ّ
�شعب ال يتوب؟ وفي آ�  13-12اختبار عدم توبة �إ�سرائيل
"�إلى متى" �سيدوم هذا الواقع:
ٌ
ح ّتى بعد العودة من ال�سبي!
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الوثنية (�آ  .)2-1هكذا
كالم عن العودة من المنفى وتوبة الأمم
في ،32-1 :14
ٌ
ّ
الرب" (،)16 :34
الرب ( .)18 :23و"كتاب ّ
تحمل �صور ثمرة خطيئتها وت�أتي �إلى ّ
آدوميون في ّ
نداء لل�شعب ع ّله يتوب.
مخطط اهلل حيث عمله ٌ
ّ
النبي :يدخل ال ّ
ي�ضم �أقوال ّ
ال�شر �إ ّال لتدعو النا�س �إلى التوبة من
ودينونة اهلل ما ّ
دمرت �إ ّال لخلقٍ من جديد ،وما �أزالت ّ
�أجل حيا ٍة (.)10-1 :35
ال�شر حلّ بال�شعب ،فل�سبب عماه وع�صيانه .لهذا كان التوبيخ والدعوة �إلى
�إذا كان ّ
بد من التوبة واالنفتاح على نداء اهلل من �أجل حيا ٍة تبتعد
التوبة ( .)25-18 :42فال ّ
الحق والعدل .ف�شعب اهلل ينفتح على "الغرباء" ( )6 :56الذين
عن الأ�صنام ،وتمار�س
ّ
والخلقية.
الدينية
ير�ضون العي�ش بح�سب فرائ�ض اهلل
ّ
ّ

ال�شعب
النبي
"�أهكذا يكون
ٌ
َ
�صوم �أرد ُته؟ افترا�ش الم�سوح والرماد؟" ( .)5 :58دعا ُّ
موج ٌه �إلى م�شروع اهلل ،الذي بد�أ يتح ّقق .في :63
�إلى التوبة في الحياة
العملية ،ونظره ّ
ّ
وتطهروا" .االغت�سال
ُ ،14-7تذكر العطايا ال�سابقة ،وخطايا ال�شعب التائب�".إغت�سلوا
ّ
ٍ
العبرانيين حين اجتمعوا
خارجي ،على ما طلب مو�سى من
اغت�سال
( )16 :1هو �أكثر من
ّ
ّ
حول �سيناء" .تع ّلموا الإح�سان واطلبوا العدل� .أغيثوا المظلوم و�أن�صفوا اليتيم و�أن�صفوا
االجتماعية التي يدو�سها الأغنياء والأقوياء .اهلل يحامي
الأرملة" ( .)17 :1هي الفئات
ّ
خا�ص (16 :9؛  .)2 :10مثل هذا الإن�سان ي�أتي �إلى اهلل� ،إلى النور.
ب�شكل
عنها
ٍ
ّ

 .9النور هداية الأمم

"ال�شعب ال�سالك في الظالم
نورا �ساطعا،
ر�أى ً

والجال�سون في �أر�ض الموت وظالله

�أ�شرق عليهم النور" (.)1 :9

ويغ�ش
ال�شر
ّ
النور ،نور قدا�سة اهلل .هذا النور ينزع القناع عن الإن�سان الذي يعمل ّ
نف�سه .النور تجاه الظلمة (16 :42؛  ،)4 :51كما المجد تجاه ّ
الذل ( .)23 :8ما
أبدي لمدينته
الرب يكون النور ال ّ
من حاج ٍة بعد �إلى ال�شم�س والقمر ( ،)23 :24ل ّأن ّ
(.)19 :60
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والم�سبيون
"العيون العمياء" (� )7 :42أي الجال�سون في الظلمة ،الم�أ�سورون
ّ
البابلي� ،أي الذين ابتعدوا عن
الجال�سون في بيت ال�سجن .كانوا في الظلمة ،في ال�سجن
ّ
فخرجوا �إلى النور (رج 18 :29؛ 3 :32؛
اهلل وتاقوا لر�ؤية وجهه تعالى (،)2-1 :9
َ
الرب ال�شعب الأعمى وله عينان" (.)8 :43
�" .)5 :35أخرج ّ

"عيون العمي تنفتح" (5 :35؛ رج 18 :29؛ 3 :32؛  ،7 :42رج .)10-9 :6
ٍ
معين ،فالم�ؤمن
زمن
فكلمة اهلل ال
تتحجر في ٍ
ّ
ّ
محدد ،فهي لكلّ زمن ،وال في ظرف ّ
ٍ
اليومية (� .)40إن ُط ّبق على �إ�سرائيل
ظرف ليجد النور في م�سيرته
يقر�أها في �أكثر من
ّ
خادما
هماته تكون حمل النور �إلى الأمم .وب�صفته
ً
ما ورد في  ،6-5 :49ف�أعظم َم ّ
إلهي الذي يهدف �إلى �إنارة الب�شر بنوره و�إلى توحيدهم
ُ
�سي�ساعد على انت�شار التدبير ال ّ
أي�ضا (.)6 :42
"نور لهداية الأمم" � ً
في عهده ( ،)7-1 :42فخادم ّ
الرب ٌ
الن�ص على بع�ض وجوه ر�سالة الخادم ،ت�شمل ر�سال َته �إلى الأمم لينيرها (�آ )6
ّ
وي�شدد ّ
َ
الرب
ووعظه الجديد المده�ش ( )2 :49الآتي بالنور والخال�ص ( آ�  .)6و"يرى خادم ّ
ثمرة تعبه" �أو" :يرى النور" (.)11 :53

تكون �أور�شليم م�ستنير ًة بعد �أن غمرها الظالم ( .)20-18 :60في ،12-1 :62
ت�ستعيد �أور�شليم عري�سها الذي ي�صير لها نورها في الكون".قومي ا�ستنيري (يا �أور�شليم)،
المقد�سة .ويتابع
فنورك جاء" ( :)1 :60نرى اهلل هنا على �أ ّنه النور الذي ينير المدينة
ّ
�أ�شعيا قوله" :فت�سير الأمم في نورك ،والملوك في �ضياء �إ�شراقك" (3 :42؛ .)3 :60
الرب
والحق في المختار هو نور الأمم ،والنور
الحق.
النور هو
ّ
ّ
الم�شع عنه هو مجد ّ
ّ
الم�شرق على العالم �أجمع .النور ّ
يدل على المجد ( ،)3-1 :60فالنور �إذًا هو الذي
والحق.
�سيخرج العالم من الظلمة (�آ  ،)7وهذا هو العلم
ّ

 .10المعرفة بروح اهلل
النبوية (رج  .)3 :1ل ّأن "�إ�سرائيل ال يعرف
ت�شدد عليها الأو�ساط
الرب التي ّ
معرفة ّ
ّ
الرب ،ف�إ ّنه يقع
الدابة في التع ّقل ( .)3 :1حين
يت�صور �أ ّنه "يعرف" ّ
�شي ًئا" فهو يقلّ عن ّ
ّ
حين � ّأن
خارجية،
في وهم ،لأ ّنه يكتفي بعالق ٍة مح�ض
�شكلية ( .)14-13 :29في ِ
ّ
ّ
عملية ( .)17 :1ولذا فال ّأمة التي ترف�ض
ترجم �إلى حيا ٍة
معرفة اهلل
الحقيقية يجب �أن ُت َ
ّ
ّ
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�أن تتع ّلم ،ف�إ ّنها �س ُتعاقَب "ل�سبب عدم المعرفة" ( .)13 :5والمعرفة هي ال�شرط من �أجل
الرب" ( )3 :11هي قرب "المعرفة" (ّ �" :)2 :11إن الأر�ض تمتلئ
ال�سعادة .و"مخافة ّ
المياه البحر" ( ،)9 :11وبالتالي من ممار�سة و�صاياه.
الرب كما تغمر
من معرفة ّ
ُ

"على � ّأن �شعبي يعرف ا�سمي ،ويعرفني يوم �أك ّلمهم و�أقول لهم :ها �أنا هنا"
وح�ضوره نا�شط
(6 :52؛ رج  :)26 :49واليوم هو يوم الخال�ص ،ل ّأن كلمة اهلل فاعل ٌة
َ
(رج .)27-20 :10

النبي �إلى اهتداء الأمم.
عبر جميع ال�صراعات التي فيها ُت�سحق الدول ال�صغيرة ،نظر ّ
إرتعبت يهوذا في
عند ذاك تنتفي الحاجة �إلى الأ�سلحة ،ل ّأن
الب�شرية ك ّلها �ستعرف ّ
ّ
الربَ � .
الرب.
الرب ،من معرفة ّ
الما�ضي من ِم�صر ،وهي اليوم ترعبها بما تحمل �إليها من كالم ّ
الرب عن نف�سه ِ
الرب في ذلك اليوم" (" .)21 :19يعرفون
�صريين ،فيعرفون ّ
"ويعلن ّ
للم ّ
الب�شرية .هنا يلتقي �أ�شعيا مع حز 14 :6؛ :13
الرب" .ذاك هو مرمى تاريخ اهلل في
ّ
ّ
21-14؛  25 :20و�إر .34-33 :31
البر ّية،
العط�ش �إلى الماء كال�شعب
عرف "العطا�ش" ( )1 :55الراجعون
َ
ّ
العبري في ّ
اهتموا ب�أن تعرفوا
والعط�ش �إلى كالم اهلل ،العط�ش
الروحي .فَـ"اطلبوا ّ
الرب" ( آ� � ،)6أي ّ
ّ
�سعي �إلى معرفة م�شيئته ،من
م�شيئته وتحفظوها" .يطلبونني" (ُ :)2 :58
طلب اهلل هو ٌ
خالل ال�شريعة �أو ٍ
نبوي .هذا هو "روح المعرفة" (ّ � :)2 :9إن م�صدر كلّ �شي ٍء هو
قول ّ
�شعوبا ال يعرفها وتتبعه
يقبل ويح�ضن .ويدعو اهلل
أب
الرب .واهلل � ٌ
ّ
ً
حقيقي يعرف �أن ّ
ٌّ
الرب.
ٌ
�شعوب ال تعرفه" ( ،)5 :55لأ ّنها بعيدة .وحين ت�أتي �إلى �أور�شليم تعرف ّ

الرب" الذي عرف الألم
التعرف �إلى "خادم ّ
من الجهل بد�أنا ن�صل �إلى المعرفة .بد�أنا ّ
(ُ .)3 :53
و�سحق ل�سبب �آثامنا" ( ،)5 :53و� ّأن كلّ ما ُيفعل به
"طعن ل�سبب معا�صينا ُ
الحق لأجلنا.
هو في
ّ

الحب
الحق �أ�سا�سه
ّ .11
ّ

الحق .بالنهاية هذا هو هدف
كالما يتح ّقق ويقود �إلى
النبي هو الذي يتك ّلم
ّ
ّ
بالحق ً
ّ
الرب تفتر�ض احترام الحقوق الأولى للإن�سان
م�شيئة
إن
�
اهلل.
م�شيئة
هو
الحق
الحياة.
ّ
ّ
ّ
ووثني
يهودي
يميز بين
ٍّ
�سيما ال�ضعيف (15-12 :3؛  .)2 :10وهو في ذلك ال ّ
وال ّ
ّ
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الحق يعترف به جميع النا�س ،فبالأولى يجب �أن
( .)7 :10وفي الواقع ف�إن كان الإله
ّ
ٍ
تم اختياره ودعوته
بنوع فائقٍ في
ُيعترف به ٍ
�شعب �شاهد (12-10 :43؛ ّ ،)8 :44
خا�ص.
و�إر�ساله �إلى العالم بوج ٍه
ّ

حق من الحقوق:
كان "الغرباء" (� ،)6 :56إن ا�س ُتقبلوا في ال�شعب ،ال ينعمون ب� ّأي ٍّ
التبدل
حرمون من كلّ امتيازٍ في ال�شعب .في �أ�شعيا جاء ّ
ُي�س َتبعدون عن �شعائر العبادةُ ،ي َ
الرب الذي
كبيرا :تعبوا في عبادة الأ�صنام ( 4-1 :42 .)10-5 :57يتك ّلم عن روح ّ
ً
�سيحلّ
"يبدي
.4
�
آ
في
إليها
�
الم�شار
)1
�
آ
(
أمم
ل
ل
الحق
خرج
�سي
بدوره
الذي
خادمه
على
ّ
ُ
ُ
الحقيقي ولو �أ ّنه
اهلل
لديه
أن
ل
الحق
فلديه
إ�سرائيل
�
ا
أم
�
لديها،
الحق لي�س
ّ
ّ
الحق للأمم" ل ّأن ّ
ّ
ّ
ّ
فالحق �أ�سا�سه
انفتاح للأمم� ،إذًا يذهب �إلى جميع الأمم؛
الحق هو
�شعب خاطئ .هذا
ّ
ّ
ٌ
ٌ
الحق�" .أجيء بهم �إلى جبلي
الحب ولي�س البط�ش ،بل تن�شئة ال�شعب على
وجوهره هو
ّ
ّ
القد�س" (�آ � ،)7أي ت ّلة �صهيون حيث الهيكل (11 :55؛ .)20 :66
كبير يمكن �أن يكون
الحق .وهذا
أ�سا�سية� :إبداء
ر�سالة "خادم
ٌ
ّ
ّ
الرب" ال ّ
مو�ضوع ٌ
الحقيقية هي وا�سع ٌة لأ ّنها تعني ما هو من اهلل ،لأ ّنه
والبر ،والحقيقة .والديانة
العدل،
ّ
ّ
الحق
بالحق� ،أي معرفة اهلل
يب�شر الأمم
البر
الرب ّ
ّ
ّ
ّ
والحق والعدلّ � .إن خادم ّ
هو وحده ّ
الحق للأمم� ،أي في �سبيل
المختار في �سبيل �إخراج
الرب
ّ
(� .)4-1 :42سيقود روح ِّ
َ
تعدى
�شمولي يطال الأمم غير الم�ؤمنين .ال
خال�صي
عمل
ٍ
محدودي ٌة �إذًا لعمل الروح لأ ّنه ّ
ّ
ٍّ
ٍّ
الحق فتبد�أ بتحقيق
اليهودي (ّ � .)1 :42أما بداية �إخراج
اليهودي ليطال غير
ال�شعب
ّ
ّ
ّ
و�صل
يتحول �إلى �صلة
العهد لل�شعب بوا�سطة المختار الذي �سي�صبح
ٍ
ً
"عهدا" ّ
بحد ذاتهّ ،
"من �آمن به ال يتزعزع و�أجعل
بين مر�سله
والمر�سل �إليه� ،أي بين اهلل و�شعبه .قال �أ�شعياَ :
َ
الحق حب ً
البر مقيا�س الت�سوية" (.)17-16 :28
من
ّ
ال للقيا�س ومن ّ

لهي
الحريّة والتحرير
ٌ
ّ .12
م�شروع � إ ّ

التحرر من ال�ضيق ك�أ ّنه
المحرر الوحيد .واختبر �إ�سرائيل
يظهر في �أ�شعيا وجه اهلل
ّ
ّ
إرتبطت
"حفظت نف�سي" :قراء ٌة �أولى .وفي قراء ٍة ثانية� :
قيام ٌة من الموت (:)17 :38
َ
ُ
بنف�سي لئ ّ
ال �أكون في "الهاوية"� ،أو مثوى الأموات .نعرف تاريخ ر�سالة الف�صول � 40إلى
البابليين واقتراب تحرير بني �إ�سرائيل
 55من كونها ُتخبر بانت�صار ال ُفر�س ،وانحطاط
ّ
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المجلوين �إلى بالد ما بين النهرين .فقد ُب ّلغت تلك الر�سالة بين  550و� ،539أي بعد
ّ
انت�صارات كور�ش ملك فار�س.
همته تحرير العميان� ،أ�سرى الظلمات ،ويقتادهم �إلى النور .هو
خادم ّ
الرب تكون َم ّ
الرب
يحرر عميا ًنا �أ�سرتهم الظلمة ،ويقودهم �إلى النور؛ فخادم ّ
المخ ّل�ص الوحيد الذي ّ
النبي �أن ي�شير �إلى � ّأن
تم
التحرر ( .)13-6 :41وبا�ستعماله لقب "خادم ّ
ُي ّ
ّ
الرب" ،يريد ّ
يحرر،
تحرره ،من
ّ
عبودية ِم�صر ،في خدمة اهللّ � .إن اهلل ّ
ال�شعب المختار قد دخل ،منذ ّ
الرب الأولى "جمع" الم�ش ّتتين
همة خادم
ّ
وينقذُ ،
ُ
ويعتق ويفتدي (رج َ .)14 :41م ّ
وتحريرهم (.)5 :49
ٍ
في �شكلٍ
النبي دينونة اهلل في العالم :م�شروع
ي�صور
كوني،
النقالب
رمزي
ٍّ
ّ
ّ
ّ
وحر ّي ٌة للجميع .)7-1 :41( .ن�شيد الحمد وال�شكر والتهليل والمديح
اهلل حيا ٌة
ّ
ال�شر
( ، ،)17 -10 :42ين�شد التحرير
النهائي الذي هو عمل ّ
الرب ،والذي يحارب ّ
ّ
المحرر ،الذي
ومحرره ( .)7-1 :43وعمل اهلل
مد التاريخ .اهلل حامي �إ�سرائيل
على ّ
ّ
ّ
يمتد امتداد الب�شريّة والكون ،في �أمانته ل�شعبه.
هو امتدا ٌد لعمله المخ ّل�صّ ،

بني
قال
الرب القدير ّ
ّ
قدو�س �إ�سرائيل وجابله�" :أنا جبلتك ،فكيف ت�س�ألونني عن َّ
علي في ما تعمل يداي؟" ( .)11 :45ويكون جواب اهلل تحرير �شعبه
وت�شيرون ّ
حر ّية اهلل الذي ال يخت�صر نف�سه
( ،)16-12 :51تحرير �أور�شليم ( .)6-1 :52هي ّ
في فئ ٍة من الفئات ،وال في ٍ
�شعب من ال�شعوب.
ر�ضيت نفو�سهم" ( ،)3 :66بد ًال من �أن
"الذين اختاروا طرقهم وب�أرجا�سهم
َ
تامة ،فهم يعرجون بين الجانبين .قلوبهم منق�سم ٌة بين اهلل والأ�صنام.
بحر ّي ٍة ّ
يختاروا اهلل ّ
ٍ
فاعلية كلمة
ويبدو ف  ،55خاتمة ما ُيدعى �أ�شعيا الثاني (ف  ،)55-40مع
ت�شديد على ّ
خروج جديد ،ال على الم�ستوى الما ّد ّي فح�سب ،ب�أن يعود
اهلل من �أجل االنطالق في
ٍ
المقد�سة،
المنفيون من بابل �إلى �أور�شليم ،كما عاد عبيد فرعون من ِم�صر �إلى الأر�ض
ّ
ّ
ِ
وتحرروا من
تحرروا من م�صر و�آلهتها،
أي�ضا على الم�ستوى
عبر �سيناء ،بل � ً
ّ
الروحيّ :
ّ
بابل و�إلهها الكبير مردوك.
قوتهم ف�أ�صبحوا �أعداء
تمرد ال�شعب على روح
الرب ّ
ّ
جردهم من ّ
القدو�سّ ،
ّ
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مقيما في �شعبه ،ف�أخرجهم من ِم�صر
( .)10 :63ولك ّنه عاد وجعل الروح القد�س
ً
الحر ّية (.)11 :63
و�أعطاهم ّ

العبودية ،وكان ذلك ال�شعب قد مات،
حرر �شعب �إ�سرائيل من
ّ
و�إذا كان الخروج قد ّ
إحياء من جديد ،فائق الطبيعة .من هنا ي�أتي تف�سير  .5-3 :40وفي 7 :52
فيوجد � ٌ
المنفيين الم�ستعبدين في ال�سبي
يتحدث �إلى
طيب� ،أي "�إنجيل"،
ّ
ّ
النبي من خبرٍ ّ
انطلق ّ
(رج 8 :49؛  ،)36الذين نجوا من الأ�سر ،وعادوا فدخلوا في نور اهلل.

البر
 .13والعلم والتعليم للعي�ش في ّ

وقف �أ�شعيا في وجه ال�شعب الذي يرف�ض التعليم وينتقده :هم ال يقر�أون ،بل ال
يعرفون القراءة (� ،)12 :29أو ي�ستغ ّلون علمهم من �أجل م�صالحهم .وفي وجه التهديد
و�صيته ( آ�  )8وجوهر تعليمه :قدرة �شعب اهلل
وري ( ،)17-1 :30ا�ستعاد �أ�شعيا
ال ّأ�ش ّ
ّ
التامة ،فال يبقى لل�شعب الم�ؤمن �سوى انتظار دينونة اهلل
الحقيقية تكون في التوبة والثقة ّ
ّ
وريين (�آ .)33-27
لل ّأ�ش ّ

في � ،22-21 :40أربعة � ٍ
أقفال في �صيغة اال�ستفهام :علمتم� ،سمعتم ،بلغكم ،فهمتم
�شرا
الأوثان التي نقر�أ عنها في  8 :42و 17هي ال تعلم �شيئا .الأ�صنام ال تقدر �أن تفعل ًّ
خيرا (رج  ،)15 :10فكيف يختارها الم�ؤمن؟
وال ً

فتكر�س لتالميذه و�أعطاهم تعليمه
ما ا�ستطاع �أ�شعيا �أن ي�أتي بال�شعب �إلى اهلل،
ّ
( .)18-16 :8لقد ا ّت�سعت حلقة تالميذ �أ�شعيا – هنالك َمن يتك ّلمون على مدر�سة
ٌ
أدبي انطلق من �أقوال المع ّلم.
�أ�شعيا – فكان لها
ن�شاط � ٌّ

تطو ًرا بالن�سبة �إلى الق�سم ال ّأول ( )39-1في ما
ُيظهر الق�سم الثاني (ف ّ )66-40
دوما الخالق� .إ ّنه البداية والنهاية ،والطبيعة ك ّلها
ي�سمى ً
يتع ّلق ببع�ض نقاط التعليم؛ فاهلل ّ
خ�ضع له .وهكذا َّ
الرب التي
ُت َ
النبي با�سم ّ
ينظم التعليم بالإله الواحد .التعليم يحمل �أقوال ّ
ُجعلت في وثيقة.

النبي
رف�ض ال�شعب �أن ي�ؤمن ،فما و�صل �إلى التعليم الذي بدا
ً
مختوما له .لهذا كان ّ
"العرافون"
الرب ( آ�  ،)19فبقي لهم
و�أبنا�ؤه �آي ًة وعالمة ( .)18 :8رف�ضوا �أن يطلبوا ّ
ّ
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( .)3 :19نحن هنا �أمام الخال�ص الذي هو التعليم ،وموقف �إيمان يجعل الإن�سان
يتقبل الخال�ص الموعود .ومن يتع ّلم من اهلل (ال من الب�شر) ينال الخال�ص
وال�شعب ّ
(راجع )13 :54
والرب هو
البر.
ّ
حنان ّ
الرب ي�ستعيد عرو�سه (�أور�شليم) ،ويع ّلم �أوالدها العي�ش في ّ
البر .والتعليم ال�صحيح يبني في الإيمان ،كما
الذي يع ّلم (رج  )13 :54العي�ش في ّ
أ�سا�سي
ولكن التعليم ال
يحفظ الم�ؤمن من كلّ ت�أثير فا�سد ي�صله بوا�سطة المع ّلمين الكذبة.
ّ
ّ
فالرب يع ّلم ال�صدق والعدل.
�سيتم م�شروع اهلل،
ّ
يبقى عبر تق ّلبات التاريخ العنيفةّ .

 .14العدل/العدالة كما يريد اهلل

تهدد مدين ًة نامي ًة ب�أن تختنق
�أ�شعيا ،مثل معا�صره ميخا ،ي�صارع عدال ًة
اجتماعي ًة ّ
ّ
حا�سبا ح�ساب مواقف الب�شر
والرب هو اهلل العادل ي ّتخذ قراره
بقوة الأفراد وغناهم.
ّ
ّ
ً
ّ
يعده نقي�ض العدل
يندد بما كان ّ
النبي �إال �أن ّ
وبح�سب قواعد المجازاة المن�صفة .لم َ
ي�سع ّ
الذي �أراده اهلل و�أن ينذر بغ�ضبه.
ي�ضع
دعا �أ�شعيا �إلى مبادئ العدل والإن�صاف (17 :28؛ رج  .)5 :33ن�سمع �أ�شعيا ُ
قيا�سا للدين
االجتماعية" في �صلب الواجبات
ما ندعوه اليوم "العدالة
الدينية ،بل يجعلها ً
ّ
ّ
والتقوى؛ فالتقوى �إلى اهلل باطل ٌة من دون الرحمة والعدالة تجاه النا�س:
"ويل للذين ِ
ٌ
ي�صلون بي ًتا ببيت ،ويقرنون حق ً
يبق � ّأي مكان،
ال بحقل ،ح ّتى لم َ
القواتّ � :إن بيو ًتا كثير ًة
فت�سكنون وحدكم في و�سط الأر�ض .على
ٍ
م�سمع م ّني �أق�سم ّ
رب ّ
واحدا،
كرما ُتخرج ب ًّثا
ً
خرب ،عظيم ًة وجميل ًة منها تبقى بغير �ساكن؛ فع�شرة فدادين ً
�س ُت َ
وبذر عمرٍ ُيخرج �إيفة" (.)10-8 :5
ُ

عقابا من ِقبل اهلل ل�شعبه الذي لم يح ّقق العدل
ويرى �أ�شعيا � ّأن ال�سبي �إلى بابل كان ً
رب الجنود هو �آل �إ�سرائيل ،و�أنا�س يهوذا هم غر�س نعمه ،وقد
والإن�صافّ �" :إن كرم ّ
َ
والعدل ف�إذا ال�صراخ ( .)...لذلك ُ�سبي �شعبي)...( ،
انتظر الإن�صاف ف�إذا �سفك الدماء،
وفغرت فاها".
ّ
فو�س َعت الجحيم نف�سها َ
"بالعدل تفتدى �صهيون" ( .)27 :1التعار�ض وا�ضح بين افتداء �صهيون (الت ّلة
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المقد�سة في �أور�شليم) ك ّلها وهالك �أولئك الذين يرف�ضون التوبة ()16-8 :65
ّ
ولكن النتيجة كانت العنف والظلم.
الحق والعدل (،)7 :5
ربى اهلل �شعبه ليحيوا
ّ
ّ
ّ
طلب اهلل من ال�شعب �أن يحكم بنف�سه على �سلوكه ( )3 :5فكانت النتائج :العنف ي�سيطر
ٍ
في كلّ
القدو�س بعدله" ( :)16 :5هي عدال ٌة
مكان وال َمن يوقفه .لذلك
"يتقد�س الإله ّ
ّ
ولكن هنالك عدال ًة تخ ّل�ص (.)18 :30
تعاقب،
ّ

ّ
الحكام تنعك�س على
لم�ستقبل
م�سيحاني
و�صف
في ،5-1 :32
مثالي :عدالة
ٌ
ٍ
ّ
ٌّ
ويتقبل نداءه من �أجل الت�ضامن ،ذاك يكون ملك العدل.
مجتمع يفهم م�شروع اهلل،
ٍ
ّ
ٌ
"عادل" ( ،)2 :31حكيم ،يملأ �صهيون
الرب
البر ّية" (�آ .)16
ّ
"في�سكن العدل في ّ
�إن�صافًا وعدال (.)5 :33
الحق والعدل ( .)7 :5ويكون روح ٍ
�ضد ٍ
عدل للجال�س
�شعب خان
لن
يت�صرف اهلل ّ
ّ
ّ
كر�سي الق�ضاء ( :)6 :28الحكم يحتاج �إلى "روح العدل" وهو �صفة الأزمنة
في
ّ
الم�سيحانية (.)12 :9
ّ

الرب "ي�أتي للأمم بالعدل .ب�أمان ٍة يق�ضي بالعدل ح ّتى يقيم العدل في الأر�ض"
خادم ّ
الرب .وهذا ما ي�ؤكّ ده  6 :42حين يقول�" :أنا
( 1 :42و )3لأ ّنه يعمل وفق م�شيئة ّ
والبار الذي يدعو مختاريه في
بالرب العادل
بالبر" .ترتبط الدعوة �إذًا
ّ
ّ
ّ
الرب قد دعوتك ّ
البر والعدل وال�سالم
�سبيل تحقيق ما يرمي �إليه� ،أي من �أجل تخلي�ص ال�شعب وتحقيق ّ
يتم �إ ّال مرفقًا بالروح ،وهذا ما قيل في :16 :48
النبي ال ّ
في �أر�ضه .والإر�سال بح�سب ّ
الرب وروحه" (.)1 :61
ال�سيد ّ
"الآن �أر�سلني ّ
فَـ"لتمطر الغيوم عدالً" ( )8 :45فيكون الأمل والرجاء.

 .15العبادة الكاذبة وو�صايا اهلل
الرب �أن
عبادة �شعب �أور�شليم عبادة مرائين ( .)14-13 :29ظ ّنوا � ّأن على
ّ
يهتم بهم وال يتركهم في
ي�شكرهم لأ ّنهم ّ
قدموا له المحرقات الكثيرة� .إذًا ،عليه �أن ّ
الرب بخطاياهم ،وبما تبع تلك الخطايا من �شرور (.)23-22 :43
المنفى .فذكّ رهم ّ
وخلقي ًة �صريحة.
ديني ًة
ّ
فال معنى للمعبد وال للطقو�س �إن لم تعك�س حيا ًة ّ
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الكنعاني،
جاءت من العالم
يقف
النبي في وجه عبادات عنا�صر الطبيعة ،التي َ
ّ
ّ
ور�ست داخل الحدائق� ،أو قرب �شجر ٍة وبع�ض الماء ( .)10 :17فمع الذبائح
ُ
وم َ
أخالقية (23 :65؛ .)17 :66
ممار�سات ال�
المقدمة ،كانت هنالك
ّ
ٌ
ّ

"كواكب ال�سماء" ( )10 :13هي ِمالحة عبادة الكواكب .وبد ًال من �أن تعطي
"غر�سا لأدوني�س
النور والمعرفةُ ،تدخل الإن�سان في الظالم والجهل .غر�س بنو �إ�سرائيل
ً
وم�شاتل ل ٍإله غريب" ( .)10 :17الأ�صنام "�صنعتها لكم �أيديكم الأثيمة" ( .)7 :31ما
�صنعتم من � ٍ
أ�صنام هو خطيئة (رج  .)20 :2وحين ي�سير الإن�سان في مثل تلك الطرقات،
ال يجد �سوى الذ ّل والموت ( 9 :2و 17و.)20
أبعدت ال�شعب عن الإله الأحد (.)12 :27
تلك العالمات (عواميد ،مذابح بخور) � َ
يو�شيا
بالرغم من جميع التنبيهات ،لبث ال�شعب متع ّلقًا بتلك العبادات (� .)5 :57أزال
ّ
"الأن�صاب" ( )8 :17خالل الإ�صالح الذي قام به �سنة  622ق .م .وانح�صرت الذبائح
في هيكل �أور�شليم.
النبي على �شعائر عباد ٍة كاذب ٍة ُتخفي الظلم العميق في المجتمع (.)20-1 :1
يحكم ّ
تم�س ًكا بالطقو�س ال ينبع من �شعورٍ
باطني ( .)20-1 :1يعالج هذا
النبي �أ�شعيا ّ
ّ
ي�ستنكر ّ
المو�ضوع ثاني ًة في  .14-13 :29هنا ٌ
نبوي ي�شجب �شعائر العبادة الكاذبة التي
قول ٌّ
تعار�ض حياة العدالة والت�ضامن داخل الجماعة .فما ُير�ضي اهلل هو ال�صدق ،ال عدد
التقوية ،بل هو تنبي ٌه �إلى توافقٍ
النبي ال يلغي الممار�سات
ّ
الممار�سات ( .)3 :66كالم ّ
بين حياة التقوى ومتط ّلبات و�صايا اهلل.

الرب
 .16النار وح�ضور ّ

"النار" ت�شعل الغابة ،وكذلك �شرور ال�شعب تحرق المجتمع ،تبلبل النا�س وت�ضع
ت�صرفاتهم وال ال�سماء.
اال�ضطراب في المدينة .ال الأر�ض َ
ر�ضيت عن ّ

ّ
تدل النار على ح�ضور اهلل ( )15 :66للعقاب والتطهير .النار ( )31 :1هي رمز
االلهي (14-11 :33؛  ،)10-9 :34عقاب الكبرياء والال�أمانة في الديانة
العقاب
ّ
الرب (" .)12 :2موقدو النار" ( )11 :50هم الثائرون ،الراف�ضون
( ،)11-9 :2في يوم ّ
الرب .النار التي ي�شعلونها �سوف تحرقهم (رج 31 :1؛ 18 :9؛ .)14 :47
نداء
ّ
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الرب
الرب (راجع 5 :4؛  ،)9 :31وبالتالي �إلى عمله .عمل ّ
النار ترمز �إلى ح�ضور ّ
بعمل لتطهير
"من م ّنا ي�سكن في النار الآكلة؟" ( .)14 :33النار تقوم ٍ
ي�صل �إلى الأر�ضَ .
�أور�شليم ( .)16-14 :33الأبرار يفرحون بهاّ � .أما الأ�شرار فيخافون العقاب الذي
رب كنارٍ توقد اله�شيم وتجعل المياه تغلي" (.)1 :64
ينتظرهم" .تكون يا ّ
�سرت في النار فال
المنفيين الراجعين �إلى �أور�شليم�" :إذا
الرب لإ�سرائيل
يقول
َ
ّ
ّ
الرب يجمع الم�ش ّتتين.
تكويك� ،أو في اللهيب فال يحرقك" (ّ .)2 :43

 .17العقاب اطمئنان الم�ؤمنين
لل�شر والخطيئةّ � .إن الآيات
يتعر�ض لدينونة اهلل وعقابه� ،أي رف�ضه ّ
َمن يرف�ض �أن ي�ؤمنّ ،
آيات �إنذارٍ وتهديد ،تق�صد �شعب يهوذا ناكر الجميل الخاطئ والمعاقَب.
ُ � 9-4 :1
والنبي ي ّتهم مملكة يهوذا
العبري.
الن�ص
ّ
"الخراب كتهديد الغرباء" ( :)7 :1هكذا في ّ
ّ
ربيتهم ورفعتهم
التي يقيم فيها ،والخطيئة تنتظرها والعقاب (" .)24 :66البنون الذين ّ
الرب" .الثور يعرف مقتنيه والحمار معلف
علي" ( :)2 :1هو ٌ
رف�ض ل�سلطة ّ
ّ
تمردوا ّ
�صاحبهّ � ،أما بنو �إ�سرائيل فال يعرفون" ( :)3 :1ال�شعب ما �أراد �أن يعرف وال �أن يفهم َمن
الرب.
هو ّ

فَـ ٌ
النبي يتك ّلم �إلى �شعبه الخاطئ والبنين
"ويل لل ّأمة الخاطئة" ( :)4 :1في آ� ّ ،9-4
ُ
ّ
الحكام
يتوجه �إلى
"المف�سدين" .ويبد�أ اال ّتهام كما في المحاكمة .يعاقب اهلل المدينةّ .
وعيا لدى ال�سامعين ،ب أ� ّال ي�سيروا كالعميان وراء ّ
حكامهم،
و�إلى ال�شعب .هذا يفتر�ض ً
وبنبيه.
بل �أن ي�ستنيروا بكالم اهلل ّ

"ث ّقل �إ�سرائيل �أذنيه و�أغم�ض عينيه" ( ،)10-9 :6فعوقب ووجب عليه �أن يحني
رقبته تحت نير ٍ
�شعب غريب (3 :9؛ .)27 :10
ولكن العقاب � ٍ
ي�صور العقاب الذي ي�صيب الملك والعائلة
ّ
آت (َّ :)25-17 :7
ام ال مثيل لها" ( :)17 :7ال في الرخاء واالزدهار ،بل في العقاب.
الملكيةّ �" .أي ٌ
ّ
ِ
وريون ي�أتمرون ب�أمر اهلل في عقاب �شعبه ( آ� .)19
�صريون وال ّأ�ش ّ
الم ّ

ٍ
بحرب
جذريا ،حا�سما (�آ  .)16بد�أ
ول�سبب ت�ص ّلب ال�شعب ( )12 :7كان العقاب
ّ
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ّ

ّ
ي�صور
وريين و�إجالء
أهلية (�آ  ،)20-17وانتهى بمجيء ال ّأ�ش ّ
ال�سكان (ّ .)4-3 :10
� ّ
وري لم ِ
ينته
وريين على �أ ّنهم �أدا ٌة بيد اهلل من �أجل عقاب �شعبه .واالجتياح ال ّأ�ش ّ
النبي ال ّأ�ش ّ
ّ
بعد كعالم ٍة عن "عقاب" اهلل (�آ  .)4وفي ٌ � 20-5 :10
أقوال حول كبرياء � ّأ�شور وعقابها.
"ق�ضيبا" في يد اهلل ،ولكن جاء وقت عقابها (رج �آ 27-24؛ 27-24 :14؛
كانت
ً
بعد عليها؟ ق�صيدة النحيب على بابل
فلم ي�ستند �آحاز ُ
33-27 :30؛ َ .)35-32 :37
( )47يذكّ رنا �إن�شا�ؤها ب�إنذارات العقاب لأور�شليم .وبابل القائلة "�أنا ولي�س غيري"
الرب (راجع 8 :42؛ 14 :45؛  ،)4 :46فلذلك �ستعاقَب
( )8 :47تريد �أن ت�ساوي ّ
ٍ
وبعادات �أخذوا بها،
على كبريائها� .أراد كثيرون �أ ّال يتركوا بابل .تع ّلقوا بغ ًنى جمعوه،
النبي �إلى الخروج�" :أخرجوا" .قال لهم�" :أهربوا" ( )2 :48من بينهم وب�سرعة،
فدعاهم ّ
ل ّأن العقاب � ٍ
آت.
ح�شي الفو�ضى ،ال ّأول من الخليقة" ،لوياثان"،
وتنتهي حلقة العقاب في زوال َو َ
�أي الملتوي ،و"الت ّنين"� ،أي ت ّنين البحر ،رمزان �إلى المياه الجامحة والعائدة بالأر�ض
�إلى الت�شوي�ش والفو�ضى ،وال�شوك والع ّليق (� )4 :27أي الخط�أة في الجماعة (.)6 :5
منا�سبا مع الخطيئة :ما �أرادوا �أن ي�سمعوا
"لذلك" ( )3 :28جاء العقاب في اللهجة عينها،
ً
للنبي الذي يحمل �إليهم الخال�ص ،في�سمعون للمجتاح الذي يحمل �إليهم العقاب .يعلن
ّ
تتوجه �إلى �أور�شليم
ة
دعو
23-17
:51
.)17-8
(:30
الراف�ض
لل�شعب
العقاب
أ�شعيا
�
ٌ
ّ
التي يجب �أن تقف فترى ك�أ�س عقابها ينتقل من يدها �إلى يد م�ضايقيها.
القدو�س�" :أنا لم �أغ�ضب على �شعبي �إ ّال لج�شعه
قال
العلي الرفيع� ،ساكن الخلودّ ،
ّ
واطمئنان
تهديد للمنافقين
الأثيم ،فعا َتبته" ( .)17 :57تجاه خطيئة ال�شعب ،عقاب اهلل
ٌ
ٌ
للم�ؤمنين ( .)20-16 :59يبقى � ّأن الق�صا�ص والعقاب هما لمعرفة ال�شعب �أ ّنه تجاوز
الحدود .وهنا ي�أتي الوعد والعهد.

لق جديد
 .18الأمل والرجاء َخ ٌ

الوهمي ،لأ ّنه بدون �أمان ٍة ال خال�ص يرجى من
� ّإن الأنبياء ي�شجبون الرجاء الكاذب،
ّ
الرب،
اهلل (10-8 :26؛  .)11-9 :59مع � ّأن "بيت يعقوب" ( )1 :48مالوا عن ّ
ٍ
جديد ي�شبه
خروج
يجب على الم�ؤمنين �أ ّال يي�أ�سوا ،ل ّأن الخال�ص قريب ،وذلك في
ٍ
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الخروج ال ّأول من ِم�صر .فَـ"ذراعي (�أي قدرتي) ترجو" ( .)5 :51هكذا ينتع�ش الرجاء
جديدا من
عهدا
لدى البعيدين عن الأر�ض ،الذين
ً
ي�ستعدون لر�ؤية مدينتهم التي تعرف ً
ّ
بم�ستقبل ّنيرٍ من ال�سالم
ر�ضى اهلل عليها ( .)10 :53وهذا ما �أنع�ش الرجاء والأمل
ٍ
الرب قد يعيد بناء المملكة على
والعدالة .و�أ�صبح في �أور�شليم ٌ
نوع من الأمل والرجاء � ّأن ّ
يده .الفترة التي تتك ّلم عنها الف�صول  55-40فهي العودة من الجالء .والهدف منها
ال�سعي لإبقاء ال�شعب على رجائه رغم الإحباط الذي �أ�صيب به عند عودته .في وقت
مدويا في �آذان �إ�سرائيل (.)55-40
العقاب ينفجر الم�ستقبل المملوء رجاء،
ًّ

الملكي .ومهما
إلحاح �إلى الآمال الم� ّؤ�س�سة على "بيت داود"
دوما وب� ٍ
يعود �أ�شعيا ً
ّ
النبي ،فهو يبقى ذاك الداعي �إلى الرجاء رغم الأزمات التي تع�صف
ا�سو ّدت �أقوال ّ
الرب
يتوجه �إلى الذين خارت عزائمهم والذين يعاتبون ّ
النبي يعلن الخال�صّ :
بالبالدّ � .إن ّ
على تركه � ّإياهم ( ،)27 :40فيذكّ رهم بالأمرين الباعثين على الرجاء ،وهما من جه ٍة
الرب خلق العالم و� ّأن قدرته ّبين ٌة في الكون ،ومن جه ٍة �أخرى �أ ّنه اختار �إ�سرائيل و� ّأن
� ّأن ّ
النبي �أثار هنا ت� ّأخر الخال�صّ � .إن �أزمة الرجاء وليدة خيبة
�أمانته ّبين ٌة في التاريخّ .
لكن ّ
الأمل التي ا�ستولت على العائدين �إلى وطنهم ،ف� ّإن �أ�سوار �أور�شليم ما زالت منهدمة.
والهيكل ما زالت �إعادة بنائه في � ّأولها.

ـ"زرع
من "�ساق" الب ّلوطة �أو البطمة التي ُتقطع ،ينطلق ال�شعب من جديد؛ فالأمل ِب
ٍ
حا�ضرا" .الآية" ( )14 :7هي والدة ٍ
ال�صبية زوجة
ولد للمر�أة
مقد�س" ( )13 :6يلبث
ّ
ّ
ً
النبي ،الذين جمعوا هذه الأقوال� ،أعادوا قراءة نبوءة �أ�شعيا مع
الملك .غير � ّأن تالميذ ّ
رجا ٍء جديدٌ :
ن�سل �آخر لداود مع �سمات "م�سيح".
الفل�سطيين الذين ا�ستندوا �إلى � ٍ
آمال كاذبة ،و�شعب
في  ،32-28 :14مقابل ٌة بين
ّ
الرب ،فحمى مدينته �أور�شليم .ذاك ما ح�صل في الواقع وقت
يهوذا الذي ا�ستند �إلى ّ
وري في نهاية القرن الثامن.
االجتياح ال ّأ�ش ّ

الملكية على
لم يعد هنالك ملك ،مع بع�ض المحاوالت ورجا ٍء وانتظارٍ لعودة
ّ
اليهودية .هو من �ساللة داودّ � .إن رجاء
عينه الفر�س بعد ال�سبي على
ّ
يد زروبابل الذي ّ
�إ�سرائيل والأمم ،بالن�سبة �إلى الأنبياء ،هو اهلل نف�سه (20-19 :60؛ 19 :63؛ .)5 :51
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البار .والأرجح �أ ّنه في �أواخر �سبي بابل� ،أو
�إ ّال � ّأن الإيمان كان ي�صطدم بم�شكلة عذاب ّ
نبي قد ع ّلم فع ً
ال ب� ّأن ذاك العذاب من �ش�أنه �أن يو ّلد الرجاء،
بعد ذلك بقليل ،كان هنالك ٌّ
ال �أن يمنعه ،ل ّأن العذاب له مفعول فداء (.)53
الرب الإله ( 5 :42و .)9-8والعودة �إلى �أر�ض
هوية ّ
والروح يك�شف بعمله عن ّ
ويقيم من بين الأموات� ،أي يعيد
�سينه�ض ُ
الميعاد ال ّ
تتم �إ ّال بوا�سطة هذا الروح الذي ُ
الرجاء �إلى ال�ساكنين في الظلمة ( .)1 :9الخال�ص قريب :هي كلمة الرجاء من خالل
ال�ضيق واال�ضطهاد .هذا هو عزاء ال�شعب والأمم في �آن.

 .19العزاء/التعزية بال خوف
�سجين �أكمل الحكم
عقابا و�صل �إلى نهايته ،مثل
ٍ
خط َئت �أور�شليم ،وكانت النتيجة ً
فخرج من �سجنه.
في � 33-28أقوال تعزي ٍة لإ�سرائيل ويهوذا .ترتبط التعزية بالأمانة للممار�سات
(ال�سبت ،الذبائح وال�صوم) ،ف�إذا ت� ّأخر الخال�ص ،خال�ص �أور�شليم (ف ،)55-49
فل ّأن �إ�سرائيل �أخط�أ (ف  .)59-56نقر�أ في � 34-20 :10أقوا ًال فيها التهديد وفيها
عزوا� ،شعبي،
"عزواّ ،
النبي بكلمة التعزيةّ :
العزاء .قد يقع ال�شعب في الي�أ�س .عندها ي�أتي ّ
�شجعوا� .ساعدوا
يقول
طيبوا قلب �أور�شليم" (ّ .)2-1 :40
ّ
"عزوا"ّ :
الرب �إلهكمّ .
"�شعبي" لكي يتن ّف�س ،يرتاح ،يخ ّل�ص .لهذا ُ�س ّمي هذا الق�سم الثاني (ف )55-40
مر ٍ
ات في
مر ًة في ف  ،66-40منها ت�سع ّ
من نبوءة �أ�شعيا :كتاب التعزية .يرد الفعل ّ 16
ف .55-40
خال�ص
المنفيين ،وانتهى ب�إعالن
بد�أ �أ�شعيا الثاني (ف  )55-40بكالم تعزي ٍة من �أجل
ٍ
ّ
مجانا ،في ٍ
الب�شرية ،بل الخليقة ك ّلها .ينتهي
أبدي ،يجمع
عهد � ّ
لجميع ال�شعوبُ ،يعطى ّ
ّ
الف�صل  57في كالم تعزي ٍة "للمن�سحقين" والمتوا�ضعي الروح ( آ�  .)21-14الروح
الرب� :أنا
ويب�شر
يعزي ّ
بم�سحه ّ
الم�سبيين الم�ساكين ( 3-1 :61و" .)11-10وقال ّ
ّ
الرب �أر�أف ِ
بك ،يا �صهيون" ( :)12 :51ال يقدر النا�س على �صهيون ،مهما فعلوا ،ل ّأن
ّ
يعزي الم�ضايقين (.)1 :61
�سيد الكون .امتلأ الم�سيح من روح اهلل فم�ضى ّ
ّ
الرب هو ّ
أعزي جميع النائحين في �صهيون" (.)3 :61
"�أنادي بحلول �سنة ر�ضاه" (" ،)2 :61ل ّ
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المرتدين عن �إثمهم،
الرب� ،أي
ّ
ولكن تعزيته ال تطال �إ ّال التائبين الذين ي�سيرون في �سبيل ّ
ّ
غا�ضبا في طريق قلبه .ر�أيت
وغ�ضبت فذهب (ال�شعب)
"احتجبت
كما يقول �أ�شعيا:
ُ
ُ
ً
طرقه ف�س�أ�شفيه و�أهديه و�أر ّد العزاء له" ( .)18-17 :57وي�شمل هذا العزاء" :ال�سالم
ال�سالم للبعيد والقريب" ( ،)19 :57فبالعزاء وال�سالم الن�صر.

الحقيقي
 .20الن�صر رهان قدرة اهلل
ّ

الفار�سي �إلى مردوك �إلههم
الكلدانيون انت�صارات كور�ش الملك
ن�سب الكهنة
ّ
ّ
ولكن الأ�صنام ال تفعل �شي ًئاّ � .أما الإله الواحد،
الأكبر ،و�إلى �شريكيه بال و َنبو (،)1 :46
ّ
"الوفي" (ال�صادق) ( )2 :41و�أعطاه الن�صر ،فخافَت منه ال�شعوب ولج�أَت
ف�أقام كور�ش
ّ
الرب بالملك
�إلى �آلهتها� .إ�شتهر بانت�صاراته على
البابليين وقهرهم �سنة � .539إذًا ،ي�أتي ّ
ّ
الفار�سي ،كور�ش (2 :41؛ 28 :44؛  ،)1 :45وي� ّؤمن له الن�صر (� .)26 :44إنت�صارات
ّ
الخفي (.)15 :45
الحقيقي ،الإله
كور�ش ك�ش َفت للعالم الإله
ّ
ّ
"حملوا
البابلية المنهزمة
� ّإن التناق�ض بين الآلهة
ّ
والرب �إله �إ�سرائيل المنت�صر ،وقد ُ
ّ
الحقيقي ،التي ال نظير لها
النبي يعود �إلى رهان قدرة اهلل
ّ
من الرحم" ( ،)4 :46يجعل ّ
الرب
(رج 7 :44؛ 29-21 :41؛ 8 :42؛ � .)13-8 :43سينت�صر وحي خال�ص ّ
المتمردين ( 7 :42و16؛ .)12-8 :43
على عمى
ّ

الرب
الن�شيد الثاني للخادم ( )7-1 :49يذكر
نهائيا ( آ� � .)7إنت�صار ذراع ّ
ً
انت�صارا ّ
حما�سي حول الخال�ص
ن�شيد
ح ّقق الخروج ال ّأول ( .)11-9 :51و:18-7 :52
ٌ
ٌّ
المنفيين ،حول ب�شرى ملكوت اهلل :تطواف ال�شعب المنت�صر واهلل
الذي �أُعلن على
ّ
الطيب بعد انت�صارٍ في المملكة،
المقدمة.
ي�سير في
ِّ
ّ
"المب�شرون" (�آ  )7يحملون الخبر ّ
المقد�سة" (�آ 10؛
الرب عن ذراعه
ّ
�أو حول مجيء الملك الذي يزور مدينته" .ك�شف ّ
يبين قدرته ال�سامية التي تفعل من �أجل انت�صار
إ�ستعد
راجع ّ � :)9 :51
ّ
الرب للقتالّ .
الرب :ها خادمي ينت�صر" (�آ  :)13عالمة البركة والطاعة لكالم
ّ
الحق والعدل" .قال ّ
الرب "�شهر للن�صر ذراعه" (" .)16 :59وفي � ِ
أبوابك (يا �أور�شليم) تهاليل الن�صر"
اهللّ .
إنت�صرت لي
الرب على الأمم (" .)63هو �أنا ،قال ّ
( .)18 :60ينت�صر ّ
الرب العادلَ � :
الرب ال�سعادة.
ذراعي" ( .)5 :63ويعلن ُّ

736

أخالقية
�سفر �أ�شعيا منظوم ٌة ر ّب ّي ٌة �
ّ

 .21ال�سعادة في عالم ٍ جديد
النبيعلى�أور�شليم(17 -11 :1؛
ال�سمائيةم�ألوف ٌةفي
ال�سعادة
ّ
ّ
اليهودية(.)6:25يحكم ّ
 )8-1 :29و�شعبها الأعمى هو ور�ؤ�سا�ؤه (12-9 :29؛ 10-9 :6؛ .)17 :28
فردو�س مع
يجدد �شعبه ويقيمه في
ٍ
ولكن الكلمة الأخيرة هي لل�سعادة ،ال لل�شقاء؛ فاهلل ّ
ّ
الملك م�سيحه (.)24-17 :29
يعر�ض الف�صل  35خال�ص ال�شعب في �سعاد ٍة ال نهاية لها ،في قلب �صهيون .بعد
ت�صور �سعادة الأزمنة
لوح ٍة �سوداء عن �آدوم ،نموذج ُ
المعادين ل�شعب اهلل ،ت�أتي لوح ٌة ّ
المدعو با�سم �إ�سرائيل ،الخارجين
الم�سيحانية ( .)10-1 :35لو � ّأن "بيت يعقوب،
ّ
ّ
الرب،
عن
مالوا
ما
)2-1
(:48
القد�س"
مدينة
من
أنف�سهم
�
الداعين
يهوذا،
من �صلب
ّ
لكانت �سعادتهم ثابتة (�آ .)19-17
أر�ضي ٌة بدون
زمني ٌة و� ّ
 :25-20 :65لوح ٌة عن ال�سعادة في العالم الجديد .هي �سعاد ٌة ّ
النظر �إلى ما بعد الموت .يكون بنو �إ�سرائيل �سعداء فتطول �أعمارهم .وفي  ،66بعد
تدخل اهلل ال�سريع من �أجل �شعبه
ٍ
عر�ض حول متط ّلبات العبادة الح ّقة (�آ ُ ،)4-1يع َلن ّ
�سعيد منذ الآن في �أور�شليم� ،ساعة ُيعاقَب �أعدا�ؤه (�آ  .)17-10في
(�آ  )9-5الذي هو
ٌ
مدعو
النبي �سعادة �صهيون (ف  )60مع ال�شعب الجديد فيها .وال�شعب
ٌّ
ّ 8 :66
ت�صور ّ
الرب.
�إلى الثقة بحماية ّ

الرب
 .22الثقة بحماية ّ

بالقبان ،والتالل بالميزان"( ،)12 :40هنا تبد�أ محاولة
� ّإن الخالق "وزن الجبال ّ
�أ�شعيا لإقناع الم�ؤمنين ب�أن يثقوا باهلل وبقدرته على تخلي�ص �شعبه و�إعادة بنائه ،فمن يجر�ؤ
"الرب حجب وجهه عن بيت
الرب بال�ضعف �أو بالالمباالة؟ (�آ .)27
ُ
ّ
بعد على اتهام ّ
النبي واثقًا
يعقوب" ( :)17 :8بدا وك�أ ّنه تخ ّلى عن �شعبه وعن مدينته .ومع ذلك ،لبث ّ
ٍ
النبي �إلى
به ،وهو يدعو تالميذه (�آ  )16وال�شعب �إلى ثقة مماثلة .في  ،7-1 :18دعا ّ
بالرب ال�ساكن في جبل �صهيون (رج  .)18-17 :8دعا �أ�شعيا الملك �آحاز �إلى
الثقة
ّ
الحقيقية ،وحده ي�ستطيع �أن يخ ّل�ص
�أن يجعل ثقته في اهلل ،ل ّأن اهلل وحده يملك القدرة
ّ
يهوذا� .إن كان ال �إيمان عندكم فال يكون لكم �أمان ( .)9 :7مثل هذه الثقة ال ت�سمح لنا
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النبي
العدو
ب�أن نرتجف �أمام
ّ
ّ
الب�شري ،كما تجعلنا نعي الواقع ونتعامل معه بهدوء .وثقة ّ
بالرب (" .)4 :18الراحة" ( )12 :28ت�ستند �إلى الثقة باهلل ،و�إلى رف�ض � ّأي ٍ
�سند
كبير ٌة
ّ
آخر ال يمكن �إ ّال �أن يكون كاذبا� .أهلل يريد ل�شعبه "الأمان والثقة" ( .)15 :30نكت�شف
� َ
الرب .نكت�شف في  :6-1 :33مزمور الثقة.
ثق ًة ال تتزعزع بحماية ّ

الرب مختار (" ،)1 :42عمانوئيل" (ٌ � ،)14 :7
�سيده.
خادم ّ
أهل للثقة ،بحمل �أ�سرار ّ
الن�شيد الثاني للخادم يذكر ف�شل الخادم ( 4 :49و )7وثقته باهلل وحده (�آ  4و.)5
النبي عن ثقته باهلل ،بالرغم من اال�ضطهاد .وها هو الآن ي�سعى
في ّ ،11-4 :50
عبر ّ
أي�ضا
( )8-1 :51لينقل هذه الثقة �إلى مجموعة الم�ؤمنين (�آ  )7-1الذين
يتحملون هم � ً
ّ
الم�ضايقات (�آ  ،)7بثق ٍة باهلل في الأزمنة الآتية؛ فالثقة باهلل تدفع �إلى ن�شدان االزدهار على
مختلف ال�صعد.

 .23واالزدهار من في�ض روح اهلل
ع�صر االزدهار الذي عرفته مملكة يهوذا في
ظهور �أ�شعيا على �ساحة التاريخ
يوافق
ُ
َ
عز ّيا (1 :7؛ رج  2مل  8 :14و،)22-21
ّ
المدة الطويلة التي ملك فيها يو�آ�ش �أو ّ
غني ٍة �أخذوا يحتكرون جميع
والذي نتج عنه انت�شار الترف ،وظهور طبقة مالّكين ّ
ّ
يندد بما كان يعتبره نقي�ض العدل ،وينذر
الأرا�ضي
النبي ّ
ويحطمون الفقراء ،فراح ّ
ال�شعب بغ�ضب اهلل (.)12-11 :6
نعمت به �صور و�صيدا (في بالد فينيقيا) ي�شبه ربح الزواني (:23
االزدهار الذي َ
أرخت بثقلها على ال�شرق
� .)16-15إ ّنه �سريع العطب ،عطوبة القوى الكبرى التي � َ
رمت من محا�سنها ،وبالتالي من
(�آ  .)13وال يبقى ِلـ"الزانية
المن�سية" ( آ�  )16التي ُح َ
ّ
ٍ
ك�شقوق بارز ٍة في �سورٍ ٍ
عال"
الآتين �إليها� ،سوى الفناء" :ف�ستكون خطيئتكم هذه
(�" ،)13 :30سورٍ ٍ
عال" بنوه لحماية �أنف�سهم وازدهارهم ،ولك ّنه يت�ش ّقق وي�صبح نت ًفا.

"الآية" ( )14 :7والدة ولد" ،م�سيح" ،ي� ّؤمن حال ًة من االزدهار ،تقود �إلى نظر ٍة
زبدا وع�سال" ( :)15 :7طعام الآلهة في
"عمانوئيل ي�أكل ً
فردو�سية :الذئب مع الحملّ .
ّ
الن�صو�ص البابلية ،ورمز الوفرة .والملكوت ّ
ي�شكل وليمة .هو الخال�ص كمو�ضع �سعاد ٍة
ّ
و�سالم في ح�ضرة اهلل.
ٍ
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الرب
 .24ال�سالم وليمةٌ ي ُ ّ
عدها ّ

جميعا،
فاجتذبت �إليها ال�شعوب
الب�شرية،
الرب
َ
�شهدت �صهيون الطرق التي بها دعا ّ
َ
ً
ّ
ٍ
تحولت �أدوات "الحرب" والدمار
وع ّلمتهم مبادئ العهد التي تقود �إلى ال�سالم.
حينئذ ّ
�إلى � ٍ
أخوة بين
أدوات في خدمة الحياة .نحن هنا �أمام �أجمل الرموز التي
ّ
تتحدث عن ال ّ
الب�شر ،و َتح ّلقهم حول الذي هو �أبو الجميع.
ال�سالم المذكور يرتبط با�سم �أور�شليم (� ،)3 :1أو مدينة �سليم (ال�سالم) ،مدينة
الرب.
مرتين لفظ "ال�سالم" َ
(�ش ُل ْم) تجاه �أور�شليم مدينة ال�سالم ،كرمة ّ
ال�سالم .يرد ّ

النهيوية (� )9 :35ستكون �أزمن َة ٍ
و�سالم
عدل
ت�شديد على � ّأن الأزمنة
في 8-6 :9
ٌ
ٍ
ّ
�سالم �شامل (9 :9؛  .)25 :65مملكة ال�سالم (:)9-1 :11
بين الإن�سان والإن�سان:
ٌ
القوة والمعرفة والتقوى ،ويبتهج بمخافة
فيها "روح الحكمة والفهم والم�شورة ،روح ّ
معا في ال�سالم .مع � ّأن �أور�شليم مظلومة ،فهي
ثم عودة
ّ
المنفيين فيعي�شون ً
الرب" (�آ ّ .)2
ّ
الرب �أوالدها بح�ضوره حيا ًة
ربها ( .)17-13 :54يمنح ّ
�ستعي�ش ب�سالم ،م�صغي ًة �إلى ّ
من ال�سالم.
الم�سيحاني والطم�أنينة .و"الولد" هو "رئي�س ال�سالم":
في � :9-6 :11سالم الزمن
ّ
أر�ضي �صور ٌة وثمر ٌة ل�سالم الم�سيح
خا�ص ٌة باهلل وبالأزمنة
�صف ٌة ّ
ّ
الم�سيحانية .فال�سالم ال ّ
الم�شيحاني .ح ّتى الولد ال�صغير ( )6 :11ال ُي�صاب ب�أذى.
"رئي�س ال�سالم" ()5 :9
ّ
الرب الذي ي�صنع فيه
مثالية� .إ ّنه يوم ّ
ويكون ال�سالم بين الإن�سان والوحو�ش .هي لوح ٌة ّ
�سالما ل�شعبه بجمعه الم�ش ّتتين من �أربعة �أطراف الأر�ض (�آ " .)12ما �أجمل على الجبال
ً
المب�شرين ،المنادين على م�سامعنا بال�سالم ،الحاملين ب�شارة الخير والخال�ص"
�أقدام
ّ
( .)7 :52ال�سالم ،والخير (ال�سعادة) والخال�ص :ثالثة � ٍ
ألفاظ متقارب ٍة ّ
تدل على الحالة
المنفيون.
الجديدة التي يعرفها
ّ

الرب)" (� .)5 :53أو :ت�أديب �سالمه علينا� .أو :بت�أديبه
أعده لنا (خادم
"�سالمنا � ّ
ّ
تحمل بال�صبر واال�ست�سالم،
تحمل العابد ما ّ
�سلمنا .نزل به العقاب من �أجل �سالمنا .و�إذ ّ
ينال ر�ضى اهلل (.)10 :53
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البر الذين يعي�شون البرارة كما
بعد هذه النقلة
ّ
البر� ،أي �أبناء ّ
النوعية �سنرى �أ�شجار ّ
الرب �أن يراهم ،وال يعود يدنو من الأبرار ال الظلم وال الدمار لأ ّنهم ثابتون في
ي�شتهي ّ
ما هم عليه�" :سالم بنيك يكون عظيما" ( .)14-13 :54و"ال�سالم للقريب والبعيد"
(�أ�ش� )19 :57 سيدهن نائحي �صهيون بالفرح عالمة االندفاع والحياة بدل النوح
الرب.
والبكاء عالمة االنحطاط وال�سبات� .إ ّنه ثمرة رحمة ّ

 .25الرحمة لقاءٌ بين �شقاء الأبناء ورحمة الأب

من �أبعاد الخروج الجديد :الرحمة الالمتناهية.

"لو كانت خطاياكم كالأرجوان ت�صير كال�صوف" ( :)18 :1يقطع اهلل الرحيم
حقيقي ٍة معهّ � .إن اهلل هو الإله الرحيم الذي نعود
حدا لخطيئة الإن�سان ويو�صله �إلى عالق ٍة
ًّ
ّ
الرب يرحم �شعبه
�إليه فيعود �إلينا (17 :8؛  .)2 :59يجتذب اهلل �شعبه بحبال الرحمةّ .
الرب يمنح رحمته ( ،)55فماذا ينتظر ذاك ال�شعب لكي يعود فَـ"يتح ّنن عليه"
(ّ .)40
خالقه (.)11 :27
عدالة اهلل هي رحمة ،وهو �إذ يدين (ّ )16 :5
يدل على �صفاته تجاه �شعبه؛ فالأمور
ِ
وبمراحم عظيم ٍة
هجرتك (يا �أور�شليم)
اني من لدى اهلل" .هنيه ًة
تتبدل
ٍ
ّ
بعمل ّ
َ
مج ٍّ
ِ
فاديك" (.)8-7 :54
الرب
أرحمك ،قال ّ
أ�ضم ِك ...وبر�أف ٍة �أبديّ ٍة � ُ
� ُّ

الرب و�أحمده لأجل كلّ
"ي�سكن الرحماء وال َمن يبعدهم" (�" .)1 :57أذكر رحمة ّ
ما كاف�أنا به ،ولأجل كثرة خيرِ ه �إلى بيت �إ�سرائيل ،خيرِ ه الذي كاف�أهم به لمراحمه وكثرة
يتو�سل الأبناء �إلى �أبيهم ،ف�شقاء الأبناء يلتقي مع رحمة الأب.
ر�أفته" ( .)7 :63في �آ ّ 15
المحب الأمين.
والرب هو الآب
ّ
ّ

مين ال يتراجع
.26
ّ
الحب � أ ٌ

خرابا" (.)10 :64
محبة" .جميع �أماكننا َ
المح َّببة �صارت ً
تاريخ اهلل مع الب�شر تاريخ ّ
أ�صنام تجتذب ال�شعب
حبه الذي ّ
يقدمه ،و�أمام � ٍ
عبر اهلل عن حزنه �أمام رف�ض ّ
في ّ 1 :65
ٍ
خارجية
بعبادات
بالرب واكتفى
الرب .رف�ض ال�شعب �أن يلت�صق
�إليها وتبعدهم عن
ّ
ّ
ّ
(6 :55؛ .)2 :58
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ّ

حار من ِقبل اهلل نحو ملكه و�شعبه.
ّ
الكرام ل�شعبه .هو ٌّ
حب ٌّ
ي�شدد �أ�شعيا على ّ
محبة ّ
حب يعطف
حب ال يتخ ّلى عن
ّ
خا�صته .ففي  16-8 :41و ،5-1 :44نرى ب� ّأي ٍّ
ٌّ
ً
محبته
على
ال
دلي
ا
مخل�ص
اهلل
كون
في
أن
�
ة
مر
22
النبي
ر
يكر
إ�سرائيل.
�
خادمه
على
اهلل
ًّ ّ
ً
ّ
ّ
ّ
تكررت وثقلت،
محبته �إلى ّ
الأمينة .تبلغ به ّ
تحمل خطيئة الإن�سان والتغ ّلب عليها ،مهما ّ
�صفحا كامال ( ،)7 :55هو
و�إلى محوها (25 :43؛  ،)22 :44و�إلى ال�صفح عنها
ً
يعد �شعبه لر�سال ٍة �شاملة ،وبذلك ّ
يدل
�أف�ضل تعبيرٍ عن
أخوية (ّ � .)7 :58إن اهلل ّ
المحبة ال ّ
ّ
الحق وحده ( 8 :63و16؛
محبة الأب ّ
محب ٍة �أمين ٍة على الإطالق ( ،)16 :65على ّ
على ّ
فمحبة اهلل
 ،)7 :64الذي ي�شبه ال ّأم في اهتماماتها (13 :66؛ راجع )16-15 :49؛
ّ
محبة اهلل.
محبة القريب،
ومحبة القريب باطلة ،بدون ّ
ّ
باطلة ،بدون ّ

حب لأور�شليم،
قال �أ�شعيا عن �أور�شليم "�شعبي" (،)4 :22
حرفيا "بنت �شعبي"ٌّ .
ًّ
الم�سيحانية ( آ�  )25-18مع
كالم عن عودة الأزمنة
م�شوب بالوجع،33-1 :30 .
ٌ
ٌ
ّ
حرفيا :تك ّلموا �إلى قلبها.
"طيبوا قلب �أور�شليم" (.)1 :40
بركات اللقاء بالإله
ّ
الحبّ .
ًّ
الحب وال�صداقة .القلب ال ّ
يدل على العاطفة فح�سب ،بل ي�صل �إلى العقل
هي لغة
ّ
والإرادة.
�صرت
المحب�" .إذ قد
نبيه ،بح�ضوره
في  ،20-8 :41يذكّ ر
َ
ّ
ّ
الرب �شعبه ،بفم ّ
َ
حب اهلل يمتلئ ال�شعب
ومجيدا ف�إ ّني �
عيني،
ً
أحببتك" ( .)4 :43من اختبار ّ
ً
كريما في َّ
الرب" (،)10 :53
ح
من اهلل .وكلّ �إ�صال ٍ
اجتماعي ي�أتي الحقًا .كلمة الر�ضى" ،ر�ضى ّ
ٍّ
جدا تعني � ّأن اهلل لي�س له م� ٌ
النبوي
يحبه .كلّ التراث
مهم ٌة ًّ
ّ
ّ
أخذ على ال�شخ�ص� ،أي اهلل ّ
( )24 -17 :1ي�سير في ا ّتجاه مراعاة الفقراء وال�صغار .فال ي�سع المرء �أن ير�ضي اهلل
فالحب
ومن ال ُيثيرون "االهتمام"؛
بدون احترام �سائر الب�شر،
ً
وخ�صو�صا المنبوذين منهم َ
ّ
جميعا؛ فالمطلوب :الأمانة.
يعم الب�شر
ً
إلهي ّ
ال ّ

 .27الأمانة ح�ضورٌ دائم

النبي لحال �أور�شليم
أ�سلوب
و�صف المدينة الخائنة (� ،)31-21 :1
ٌ
رثائي .يرثي ّ
ّ
رمزي .في ،21-14 :57
�شكل
ت�صور خيانة ال�شعب هلل في
ٍ
ّ
التي تم ّثل يهوذا ك ّلهَّ .
ال
عا�ش ال�شعب في ال�ضيق ،فاعتبر � ّأن اهلل بعيد .لذلك مال �إلى الأ�صنام ع ّله يجد فيها ح ًّ

الأب لوي�س اخلوند

741

ٍ
الرب فال يزال يذكّ ر
ل�ضياعه .ترك �آحاز الإيمان باهلل ،فانتقل من
"ملك" �إلى �آخرّ � .أما ّ
البريّة.
�شعبه بالأمانة الأولى ،كما في � ّأيام ّ

�شاهد لأمانة اهلل للعهد؛ فَـ"المختار" العادل والحكيم الذي يحكم بكالم اهلل
النبي
ٌ
ّ
البار ( .)15 :11في :41
الموحى �إليه من روح ّ
الرب ،ينبغي �أن يتم ّتع بم�سلك االن�سان ّ
را�ضيا �أن
الرب
الرب �شعبه ،بح�ضوره الأمين على مدى التاريخ" .كان ّ
 ،20-8يذكّ ر ّ
ً
ّ
الخال�صي العميم.
لمخططه
حرفيا �صادقًا� .صدقه �أمانته
يبرر �شعبه" (،)21 :42
ًّ
ّ
ّ

المجلوين بالخروج من ِم�صر ف ُتبرز �أمانة اهلل لتبرير ال�شعب ،ف ُت�شعر
ُتذكّ ر عود ُة
ّ
النهائي لذاك التبرير� ،أي ِل ُملك اهلل ال�شامل ( .)10-7 :52على مثال التلميذ
بالتحقيق
ّ
ربه وب ّلغها ،فلقي االرتياب والعداء ،ولك ّنه لبث
تقبل �أ�شعيا الثاني كلمات ّ
المنتبه ،فقد ّ
وي�شدد منا�صريه
في وجه الإهانات ،تي ّق ًنا من �أ ّنه� ،إن بقي �أمي ًنا هلل� ،سيخزي م�ضطهديه
ّ
"البر" هو تلك الأمانة الحميمة التي ُيظهرها اهلل في �إنجاز مواعده
(ّ � .)11-4 :50إن ّ
ٌ
البر والخال�ص ( 8 :45و21؛ 13 :46؛
ترادف
الخال�صية ،فيكون هناك
ّ
عملي بين ّ
ٌّ
ؤكّ
 6-5 :51و .)8ي� د �أ�شعيا الثالث ( )66-56على �أمانة اهلل التي هي الم�صدر الثابت
الرب تتط ّلب �أمان ًة عظيم ًة للعبادة:
حبهّ � .إن خدمة ّ
للخال�ص .هذا الإله الأمين يجب ّ
وكثيرا ما ترد
مرات،
مر ًة و"الجبل
ّ
ً
المقد�س" ّ 5
يذكر �أ�شعيا الثالث "الهيكل" ّ 12
"العبادة" (ال�سبت ،والكهنوت ،والمذبح ،والذبائح وال�صوم).
"�إن كنتم ال ت�ؤمنون (باهلل) فلن ت�أمنوا (تثبتوا)" ( :)9 :7الإيمان باهلل يفتر�ض الأمانة
والثبات على العهد ( .)10 :43في الن�شيد الثالث للخادم ( ،)11-4 :50يبدو
ً
للرب (�آ �" .)5-4إفتحوا الأبواب ،ولتدخل ال ّأمة الحافظة للأمانة"
الخادم
تلميذا �أمي ًنا ّ
(.)2 :26
والحب لدى �إل ٍه يدعو
يتحدث عن الأمانة
جديدا
نبويا
ً
ّ
في  ،8-1 :44ن�سمع قو ًال ًّ
ّ
�شاهدا في العالم� .إعتاد اهلل �أن يقيم من داخل �شعبه رجا ًال �أمناء
�شعبه لكي يكون له
ً
ً
وثنيا "الم�سيح" ،المم�سوح بالزيت.
النبي ودعا ملكا ًّ
يح ّققون م�شروعه ،ولكن ّ
تجر�أ ّ

ح�صتكم"
ق�سما من ال�شعب لبثوا �أمناء هلل ،بالرغم من كلّ �شيء�" .س�أمنحكم ب�أمان ٍة ّ
� ّإن ً
للرب (رج  .)8 :55يبقى
الن�ص � 6 :64إلى الآباء الذين كانوا �أمناء
ّ
( .)8 :61ي�شير ّ
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على الم�ؤمنين �أن ي�سيروا في طريق �آبائهم لكي ينالوا الخال�ص .والبرار ُة ف�ضيل ٌة مرتبط ٌة
الرب ( ،)3-2 :26وي�سعى �إلى
البار هي عالم ُة توكّ ِله الدائم على
ّ
بالأمانة؛ ف�أمانة ّ
الرب به،
خال�ص لل�شعب الذي يوكّ له
الرب (�آ  ،)6وي�صبح �صخر َة
تحقيق �أحكام
ٍ
ّ
ّ
ال�شعب الفرح.
فيختبر
ُ

 .28الفرح هو ن�شيد الكون كلّه
الرب):
يهيئ م�أدبة من �أجل "ال�شعوب" (" ،)8 :25فيقال في ذلك اليوم (يوم ّ
ّ
الرب ّ
هذا �إلهنا انتظرناه وهو يخ ّل�صنا ،فلنبتهج ونفرح بخال�صه" (�آ :)9يوم الفرح والبهجة.
الرب ل�شعبه؛ يكفي الت� ّأمل
المدعوة �إلى التعبير عن فرحها بخال�ص
ن�شيد الخليقة
ّ
ّ
بالف�صل .35
البر ّية والبادية،
"�ستفرح ّ

ويزهر كالنرجي�س" (" .)1 :35ها �إلهكم � ٍ
آت لخال�صكم" (�آ )4
ويبتهج القفر ُ

أدبية ،تدخل الكرازة� ،أي الخبر المفرح الذي هو �إخراج اهلل
في جميع الأنواع ال ّ
العبودية.
ال�شعب من
ّ

بعد الحزن والك�آبة ي�أتي الفرح .زالت المدينة التي �ضايقت الجماعة (،)12 -10 :24
ففرح ال�شعب ّ
الرب من جبل �صهيون غيوم الحزن التي
الرب (" .)14 :24ويزيل ّ
وعظم ّ
حرفيا :الحجاب الذي ّ
يغطي الوجوه،
تخيم على جميع ال�شعوب" (" .)7 :25غيوم"،
ّ
ًّ
الموت �إلى الأبد" ( .)8 :25ال مجال بعد للعار
الرب
َ
ال�سيد ُّ
عالمة الحزن" .ويبيد ّ
بقدو�س
فرحا
بالرب ويبتهج الب�ؤ�ساء ّ
ّ
�أو للحزن والي�أ�س (" .)11 :32يزداد الم�ساكين ً
�إ�سرائيل" (.)19 :29
"الرب افتدى يعقوب":
الرب الأر�ض ،لتندفع الجبال بترانيم الفرح ،فَـ
ّ
حين يفتقد ّ
يعم ال�شعب ،بل ُتدعى الطبيعة" ،الجبال والغابات وجميع �أ�شجارها" ()23 :44
الفرح ّ
لكي ت�شارك في هذا الفرح (1 :35؛ �" .)13 :49سيكون في �صهيون ال�سرور والفرح "
أبدي ،ويرافقهم الفرح وال�سرور " (.)11 :51
فرح � ّ
( .)3 :51و"يكون على ر�ؤو�سهم ٌ
ذهبت �إلى المنفى .كلمة اهلل ()11 :55
وعد �أ�شعيا ( )1 :54بالفرح لأور�شليم التي َ
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الرب�" :أجيء بهم (الغرباء)"
فاعل ٌة � ً
"البر ّية" القاحلة .وقال ّ
تفرح الم�ؤمن ولو عبر ّ
أبداّ ،
�سيما
�إلى جبلي
ّ
المقد�س ليفرحوا ( :)7-6 :56نتذكّ ر الفرح بعد تقدمة الذبائح ،وال ّ
الرب.
ذبائح ال�سالمة ،حيث يت�شارك الم�ؤمنون في ٍ
طعام باركه ّ

ِ
"بنوك
بالرب وب�شريعته.
فرح
وقت ٍ
نعيما" ( :)13 :58هو ُ
ّ
"�أن تدعو ال�سبت ً
ِ
وبناتك ُيحملن في الأح�ضان" (4 :60؛ رج )18 :49
(يا �أور�شليم) ي�سيرون من بعيد،
بالغ مفرح في  :11-1 :61ب�شرى
وعودة
النبي �إي�صال ٍ
المنفيين تكون بالفرحُ .م ّ
ّ
همة ّ
الخال�ص" :و�أمنحهم زينة الفرح بدل الحداد" (" .)3 :61ويكون فرحكم م� ّؤب ًدا"
(" .)7 :61ال يقال ِ
الرب
لك من بعد هجرها �أهلها ،بل يقال هو مو�ضع �سروري ،ل ّأن ّ
بك ،وك�سرور العري�س بالعرو�س يفرح ِ
ي�سر ِ
الرب �إلهك" ( :)5-4 :62عادت
بك
ّ
ّ
بمن يفرحون بك" (.)4 :64
العالقات بين ّ
الرب وعرو�سه (�أور�شليم)ّ .
"نرحب َ

جديدا م�ؤم ًنا باهلل،
�شعبا
الخا�صة
فال�سنة المقبولة
ً
ّ
ّ
بالرب (رج 8 :49؛ � )36ستخلق ً
تدخل
الرب ّ
�شعبا ينتقل من حالة الحزن واالكتئاب �إلى حالة الفرح واالبتهاج ،ل ّأن روح ّ
ً
مبا�شر ًة في حياته وت�صعده من حالته المظلمة.

اليهودي عن فرحه ب�إلهه فيتذكّ ر �صنائعه معه .خلق ُ
والبر
الفرح
اهلل
يعبر ال�شعب
ّ
َ
ّ
ّ
في �شعبه حين �سعى وخ ّل�صه من �أيدي �أعدائه ( .)10 :61لذلك فالأمم بدورهم حين
ويهتم
�سيمجدون اهلل الذي يعيلهم
اليهودي
َيرون الفرح والت�سبيح ال�صادر عن ال�شعب
ّ
ّ
ّ
ٍ
الرب �أزال عنهم
بهم ( .)11 :61ويظهر الفرح من
جديد في قلوب �شعب اهلل ،ل ّأن ّ
ٍ
أحرارا مع �إلههم .وهذا الفرح لن يكون
وعو�ض عليهم
بمكان يعي�شون فيه � ً
حزنهم ّ
مدعو ٌة �إلى �سماع نداءات
أبدي طالما البرارة هي ح�صنهمّ � .إن ال�شعوب
وقتيا ،بل هو � ٌّ
ّ
ًّ
جميعا �إلى فرح الخال�ص (24-22 :45؛
"القدير" ،نداءات المخ ّل�ص الذي يدعوها
ً
ي�ستحث �أ�شعيا الثاني �سامعيه على االبتهاج (16 :41؛  )13 :49والتعبير
.)5-3 :55
ّ
المجلوين
عن ال�سرور والفرح ( 3 :51و .)11وهذه الم�شاعر يجب �أن تجمع ال
ّ
ح ٍ
كون ُي�شيد ك ّله بالإله الذي يريد تما�سك
ن�شيد فر ِ
فح�سب ،بل جميع ال�شعوب ل ُت�سمع َ
بد للب�شر �أن ي ّتخذوا موق ًفا ،يكون ل�شقائهم
الب�شرية وا ّتحادها� .أمام هذا الإله الأمين ،ال ّ
ّ
الرب مع �شعبه.
�إن رف�ضوه ،ول�سرورهم �إن قبلوه .هذه هي �سيا�سة ّ
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الرب
بقوة روح ّ
 .29ال�سيا�سة ّ

ٍ
ٍ
أحداث
تلميحات �إلى �
في �أ�شعيا ال ّأول �أو الق�سم ال ّأول من �أ�شعيا ( ،)39-1نجد
�شدد �أ�شعيا ال ّأول على قدا�سة
�سيا�سي ٍة
محدد ٍة طبعت بطابعها ال�سنوات ّ .701-734
ّ
ّ
واالجتماعية .قدا�سة اهلل غيورة ،ال
ال�سيا�سية
الرب وعلى الإيمان الواثق به في الحياة
ّ
ّ
ّ
ال�سيا�سي.
الديني ،وال على ال�صعيد
َتر�ضى ب�أن ت�شارك فيها الأوثان ،ال على ال�صعيد
ّ
ّ

الرب �سيا�سة "الحكماء" في �أر�ض يهوذا ،حين طلبوا معاهد ًة مع
في �أ�ش ّ 14 :29
ندد ّ
وري مع �سنحاريب .مثل تلك الحكمة لم تخ ّل�ص �إ�سرائيل.
ِم�صر في وجه التهديد ال ّأ�ش ّ

النبي بان�سحاب جيو�ش �سنحاريب من �أمام �أور�شليم في ال�سنة  .701وال
�أنب�أ
ّ
ّ
�شك � ّأن ذاك الحدث �ساعد على ازدياد نفوذه ،بالرغم من اختالفه ال�شديد في الآراء
ِ
ونتائجه" .ال�شعب" (� ،)6 :8شعب
ال�سيا�سيين في �أ�سباب ما جرى
بينه وبين الر�ؤ�ساء
ّ
الملكية� ،سيا�سة �آحاز ،ولك ّنه رف�ض
يهوذا (14-11 :28؛  ،)13 :29عار�ض ال�سيا�سة
ّ
المقد�سة.
يخ�ص خال�ص المدينة
مواعيد اهلل في ما
ّ
ّ
ال�سيا�سية في مطلع عهد �آحاز (.)716-736
ظهر �أ�شعيا في واجهة �أحداث ال�ساحة
ّ
وا�صل �آحاز �سيا�سته المنا�صرة ل ّأ�شور.
واقعية ،وفي الوقت
يتدخل ليدعو الملك وال�شعب �إلى �سيا�س ٍة
في كلّ �أزمة ،كان �أ�شعيا ّ
ّ
الرب وحده يمتلك القدرة ،وهو وحده يمنح الغلبة.
عينه موافق ٍة للإيمان
بالرب ،ل ّأن ّ
ّ
(رب الكون) ،قدرته ال ت�ضاهيها قدرة (12 :2؛  1 :3و ،)15ال في
رب الجنود ّ
اهلل ّ
تمتد �إلى الكون
أر�ض وح�سب ،بل لدى الأمم
� ٍ
الوثنية �أي�ضا ()29-26 :5؛ فقدرة اهلل ّ
ّ
ٍ
برهان على قدرة اهلل هو تتميم النبوءات ال�سابقة.
ك ّله ،وت�صل ح ّتى �إلى الأعداء .و�أعظم
ٍ
واالجتماعي.
ال�سيا�سي
ملمو�س على الم�ستوى
التزام
� ّإن �إيماننا باهلل ( )9 :7يظهر في
ٍ
ّ
ّ
تبد ًال عميقًا؛
فيتبدل الو�ضع
ال�سيا�سي ّ
"في ذلك اليوم" ( )23 :19تعرف ال�شعوب اهللّ ،
ّ
فالتزاحم بين ِم�صر و� ّأ�شور من �أجل ال�سيطرة على ال�شرق الأو�سط يزول ،وتحلّ مح ّله
الرب فيها ً
طريق من ِم�صر
ملكا" .وفي ذلك اليوم يكون
ٌ
م�شارك ٌة داخل جماع ٍة يكون ّ
�إلى � ّأ�شور" ( .)23 :19هكذا ت�أتي ِم�صر �إلى � ّأ�شور ،و� ّأ�شور �إلى ِم�صر .غابت عالقات
العداوة بين الدولتين العظيمتين ،وعبدتا الإله الواحد مع �شعب �إ�سرائيل الذي يكون في
الدرجة الثالثة بعد ِم�صر و� ّأ�شور.

الأب لوي�س اخلوند

745

الهدف الأ�سا�سي من العودة :من �أجل الر�سالة التي يوكل بها ُ
اهلل العائدين؛ ولي�س فهم
ّ
ٍ
ل�شعب مقهورٍ
ليحمله
إلهي
�سيا�سي فح�سب ،بل هو
خروج
الخروج على �أ ّنه
ٌ
ّ
ٌ
تحرير � ٌّ
ٌّ
للرب ،وعودة
والحق والنور وال�سالم ،فال�سيا�سة المطلوبة هي الأمانة
ر�سالة العدل
ّ
ّ
الرب ،الذي "ما ر�أته عين" (رج .)3 :64
المهجرين ووحدة ال�شعب في الأر�ض ميراث ّ
ّ

ٍ
الرب
 .30الأر�ض قد�س
ميراث من ّ

ي�ضمون بي ًتا �إلى ٍ
بيت ِ
ٌ
وي�صلون حق ً
ال بحقل" ( :)8 :5الأر�ض ال ُتباع،
"ويل للذين ّ
وي�ضمونها �إلى �أر�ضهم .وكذا
لأ ّنها ملك اهللّ � .أما هنا ،فالأغنياء ي�أخذون �أر�ض الفقراء
ّ
الرب الذي �أعطى
نقول عن البيوت .خطيئة الأغنياء كبيرة ،لأ ّنهم يعار�ضون م�شيئة
ّ
حق الفقير.
الأر�ض وق�سمها بين القبائل ،وحافظ على ّ
المزارع والمراعي نالها الخراب من المجتاح
"الأر�ض تنوح وترزح" (�9 :33أ)َ :
"تعرى با�شان والكرمل" (:33
(رج � .)4 :24
أخ�صب � ٍ
أر�ض �صارت � َ
ُ
أجدب �أر�ضّ .
 :)9ذُكر الكرمل هنا لكثرة �أ�شجاره التي ُتقطع ،وكذلك لبنان وبا�شان (رج ،)3 :2
(بين دم�شق واليرموك).
أبرارا للأبد يرثون الأر�ض (.)61 :60
بالإ�ضافة �إلى ذلك �سيكون �شعب �صهيون ك ّله � ً
في�سبحون فيها �ضمن قالب برارتهم ل ّأن منها
الرب و�أ�سكنهم فيها،
الأر�ض التي عاد ّ
ّ
ي�سبحونه �إلى الأبد مبعدين �شماتة الأمم عنهمّ � .إن العودة �إلى الأر�ض
�سينبت � ٌ
أبرار جد ٌد ّ
الدور جميعها
التجدد و ُتبنى
والوح�شيات (ُ ،)4 :61فيخلق
تح ّتم البنيان و�إزالة الخراب
ّ
ُ
ّ
( .)12 :58ويرث �شعب اهلل �أر�ضه وي�ستعيد �ضعف ما خ�سره �أثناء ال�سبي (.)7 :61
بيت ِ
حول ِ
ِ
فورثهم � ّإياها،
ال�شعب ،و�أ�سكنهم �أر�ضه من
الرب
روح
ّ
َ
َهدى ُ
قد�س ِه ّ
النبي �أ�شعيا على
ليكونوا ً
"نورا" لجميع الأمم على الأر�ض ك ّلها .في  ،5-3 :40يتك ّلم ّ
ِ
زوجك،
أي�ضا .ل ّأن
الرب .لي�ست وجو ًدا ما ّد ًّيا فح�سب� ،إ ّنما هي وجو ٌد لل�شهادة � ً
�أر�ض ّ
"يدعى �إله الأر�ض ك ّلها" (.)5 :54
يا �أور�شليمُ ،

الخاتمة :ت�أوين �سفر �أ�شعيا
تمت بي�سوع
الأنبياء حملوا كلمات اهللّ � .إن الكتب التي تحمل كلمة ّ
الرب وم�شيئته قد ّ
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الم�سيح "الكلمة" (يو  .)1 :1ومنذ �إبراهيم بد�أت مغامر ٌة عظيم ٌة يدور محورها على
محيرة" :لي�ست طرقكم طرقي"،
التعرف �إلى دروب اهلل وعلى ا ّتباعها� .إ ّنها طرقٌ
ّ
ّ
ٍ
بد من �إعداد
فال
عجيبة.
إنجازات
�
إلى
�
ي
د
�
ؤ
ت
طرقي
إن
�
.)8
:55
أ�ش
�
(
الرب
يقول
ّ
ّ
ّ
ّ
طريقٍ
البر ّية طريقًا"
ّ
مر ًة �أخرى (�أ�ش .)3 :40و�سيجعل اهلل ذا ُته "في ّ
للرب في ال�صحراء ّ
(�أ�ش ،)19 :43 ومن جميع الجبال طرقًا (�أ�ش  )11 :49لرجوعه بانت�صار.
البر ،و�إلى الأمانة
طريق
فطريق الف�ضيلة ،وهو
ٌ
ٌ
م�ستقيم وكامل ،ي�ؤ ّدي �إلى ممار�سة ّ
للحقيقة ،والبحث عن ال�سالم (�أ�ش 8 :59؛ لو .)79 :1
تنب أ� عنها يوح ّنا المعمدان
لم يكن الرجوع من ال�سبي �إ ّال �صور ًة عن الحقيقة
النهائية التي ّ
ّ
بالعبارات نف�سها التي ا�ستعملها �أ�شعيا للتعبير عن الخروج الجديد وهو الرجوع من
هي�أ الطريق لو�صول
ال�سبيّ �" :
أعدوا طريق ّ
الرب" (لو 4 :3؛ رج �أ�ش ُ .)5-3 :40ت ّ
وروحي ٌة بوا�سطة خدمة يوح ّنا التي
خلقي ٌة
الملك .والتهيئة لو�صول الم�سيح هي تهيئ ٌة
ّ
ّ
�شد َدت على التوبة وغفران الخطايا والحاجة �إلى مخ ّل�ص (لو " .)4 :3كلّ
جبل
ٍ
ّ
ب�شري ٍة تنحني �أمام الآتي (�أ�ش 14-2 :2؛ لو 58 :1؛ 5 :3؛
ينخف�ض"� ،أي كلّ عظم ٍة
ّ
11 :14؛  .)14 :18وجاء جواب ي�سوع على ت�سا�ؤل يوح ّنا المعمدان في ّ
خط الرجاء
تحدث عنه �أ�شعيا (6-5 :35؛ 1 :61؛ لو  .)18 :7ي�ستطيع يوح ّنا
الم�سيحاني كما ّ
ّ
ٍ
معجزات ّ
تدل على ر�سالة المخ ّل�ص (�أ�ش :26
�أن يرى � ّأن ي�سوع هو الم�سيح من خالل
خروج جديد،
الم�سيحاني هو
19؛ 18 :29؛ 6-5 :35؛  .)1 :61وح ًّقاّ � ،إن الع�صر
ٌ
ّ
وي�ؤ ّدي فع ً
ال �إلى راحة اهلل (عب .)9-8 :4
د�شن بمجيء الم�سيح والب�شارة
ويرى �آباء الكني�سة �أ ّن ال�سالم الدائم (�أ�ش ُ )5-1 :2ي َّ
الم�سيحاني
باالنجيل (لو 14 :2؛ �أف  .)17 :2مولد ي�سوع هو عربون ال�سالم
ّ
�صوت من
معمودية ي�سوع ،جاء
(�أ�ش6-5 :9 ؛ 7 :52؛ 19 :57؛ لو  .)14 :2في
ٌ
ّ
ال�سماء" :هذا هو ابني الحبيب الذي به ر�ضيت" (مت  .)17 :3ي�ستعيد هذا القول
ّ
الرب (�أ�ش 1 :42؛
الرب)،
ويدل على ي�سوع �أ ّنه االبن وخادم ّ
�أ�ش ( 1 :42عن خادم ّ
رج لو 13 :2؛ مر  .)6 :12حين حلّ الروح على االبنّ ،
دل على �أ ّنه المخ ّل�ص الموعود
به (�أ�ش 2 :11؛ 1 :42؛ 11 :63؛ مر � .)10 :1إنطالقًا من �أ�ش �" ،12 :53أ�سلم"
ربنا ي�سوع �إلى الموت (رو  :)25 :4نقر أ� هنا اعتراف � ٍ
إيمان ين�شده الم�ؤمنون .وهو
اهلل ّ
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�صوره الأنبياء (�أ�ش 6-5 :35؛
يتم في مجد الم�سيح ،في �إطار الرجاء
الم�سيحاني كما ّ
ّ
ّ
وال�صم ي�سمعون،
" :)1 :61العميان يب�صرون ،والعرج يم�شون ،والبر�ص يطهرون،
ّ
والموتى يقومون ،والم�ساكين يتل ّقون الب�شارة" (مت  .)5 :11الب�شارة للم�ساكين
ّ
ت�شكل جوهر ر�سالة ي�سوع في ّ
خط �أ�ش  .1 :61عاد ي�سوع �إلى �أ�ش 19 :26

وال�صم والعرج والم�ساكين)� .صنع
(ال�صم)( 6-5 :33 ،العميان
(الموتى)18 :29 ،
ّ
ّ
كثيرا
ي�سوع ما وعد به اهلل حين ي�أتي ليفدي �شعبه (�أ�ش 6-5 :35؛ مر  .)35 :7و�سيت�أ ّلم ً
أتم تلك النبوءات،
(رج �أ�ش 14 :52؛ مر ّ .)12 :9بين مت ّ � 34 :9-1 :5أن ي�سوع � ّ
ّ
فدل � ّأن خال�ص اهلل �أُعطي للب�شر (رج لو .)19-18 :4
النبيّ �" :أي �شي ٍء ت�صنع للكرم ولم �أ�صنعه
ٍّ
وبحق ير ّدد ي�سوع على كلٍّ م ّنا كلمات �أ�شعيا ّ
لكرمي" ( .)5ا�ستعاد ي�سوع �صورة الكرمة التي ترمز �إلى �شعب �إ�سرائيل (�أ�ش ،)7-1 :5
أ�صموا �آذانهم فرف�ضوا نداء الملكوت الذي ُيعلن
فطبقها على م�س�ؤولي ال�شعب الذين � ّ
ّ
أب�شر
علي ،ولهذا م�سحني ل ّ
لهم (لو  .)19-9 :20روح اهلل (" ،)2 :11روح ّ
الرب ّ
الم�ساكين ،و�أر�سلني لأنادي ب�إطالق الأ�سرى وعودة الب�صر �إلى العميان" (3-1 :61؛
أحرارا" ( :)3 :58هذا هو م�شروع الم�سيح الذي
لو  ،)18 :4و�أطلق المقهورين � ً
النبي �أ�شعيا عن خادم
�أتى ،في �سبيل خال�ص
ّ
الب�شرية ،عبر �آالمه وموته وقيامته .قال ّ
الرب�" :أخذ �أوجاعنا وحمل �أمرا�ضنا" (رج �أ�ش  .)4 :53حمل خطايانا وت�أ ّلم لأجلنا
ّ
(مت )17 :8؛ في�سوع هو بال ٍّ
الرب" المت أ�لّم الذي يك ّفر عن خطايا الب�شر.
�شك "خادم ّ
�إ ّنه ذاك الذي يخ ّل�ص الخط�أة" .مخ ّل�ص العالم" (يو  )42 :4ما جاء ليدعو ال�صالحين،
بل الخاطئين (مت  .)13 :9هو "العري�س" (�أ�ش 8-4 :54؛ 10 :61؛ ،)5-4 :62
ي�سوع نف�سه (مت  1 :25و 5و10؛ يو 29 :3؛ ر�ؤ 23 :18؛ رج  2كو .)2 :11
الرب المت�ألّم الذي
ف�صور م�صيره� ،أمام تالميذه ،ب�صورة خادم ّ
�إقترب ي�سوع من �أور�شليم ّ
يبذل حياته عن �شعبه (�أ�ش .)53
الرب فتعذّ بوا و�صبروا"
فَـ"اقتدواّ � ،أيها الإخوة ،بالأنبياء الذين تك ّلموا با�سم
ّ
(يع  :)10 :5ت�ألّموا ف�شهدوا هلل ح ّتى في موتهم�" .إفرحوا وابتهجوا ،ل ّأن �أجركم في
ال�سماوات عظيم .هكذا ا�ضطهدوا الأنبياء قبلكم" (مت  .)12 :5يبدو تالميذ الم�سيح
امتدا ًدا للأنبياء.
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أنبياء كذّ ابون" ( ،)17-13 :9رعا ٌة كذبة (�أ�ش 12-9 :56؛ يو )1 :10
هنالك "� ٌ
معا�صرون ي�ض ّللون بعبادة الأ�صنام (رج �أ�ش 21 :1؛  )18-16 :23المعا�صرة كالمال
اليومية .نخرج منها (رج �أ�ش 11 :52؛
الرب عن الحياة
وال�سلطة واال�ستهالك وتغييب ّ
ّ
لحق اهلل
نتحداهم .نرفع
ن�شهر به�ؤالء.
ّ
ّ
التحد ّيات .ننت�صر ّ
 2كو 17 :6؛ ر�ؤ ّ .)4 :18
الرب و�ش�ؤون االن�سان
ول�سالمة الأخالق .نحن �أنبياء العهد الجديد ّقيمون على �ش�ؤون ّ
الرب ويخل�صوا.
والمجتمع والأمم
جميعا ،كي ي�سلكوا �سبل ّ
ً

ٍ
أر�ضا جديد ًة ي�سكن فيها العدل
الرب،
�إ ّننا ننتظر ،كما وعد
�سماوات جديد ًة و� ً
ّ
ب�شكل دائم (5-4 :11؛ 8 :45؛ ر�ؤ :)13 :3
البر،
ٍ
(�أ�ش17 :65 ؛  ،)22 :66بل ّ
	اهلل نور :فهو مبد�أ الوحي وبالتالي مبد�أ كلّ قدا�س ٍة وبرارة .والعي�ش في النورَ
نورا للأمم" (رج �أ�ش  )6 :49في قراءة نبوءة �أ�شعيا.
(�أ�ش.)7 :60 
"جعلتك ً
ب�شكل مبا�شرٍ على الم�سيح ي�سوع في لو 32 :2؛
(نورا للأمم)
ٍ
يطبق هذا الكالم ً
َّ
يطبق على بول�س الذي �أُر�سل "�إلى الأمم" (�أع 15 :9؛ رو 13 :11؛
كما
َّ
والتعرف �إلى كيانه
،
الرب
إلى
�
للعودة
إن�سان
ل
ا
دعى
ي
.)8
:3
أف
�
7؛
:2
 1تم
ّ
ُ
ّ
تحررٍ من �أجل الم�صالحة مع
التعرف �إلى ي�سوع هو ينبوع ّ
العميق .كما نفهم � ّأن ّ
الآب ( 2كو  :)20 :5يبقى على الم�ؤمن �إذًا �أن يتخ ّل�ص من الخطيئة لكي ي�سير
في النور (�أف  .)20-1 :5في �إنجيل يوح ّنا ،ي�سوع هو "نور العالم" (يو )12 :8
الحق
الحق .يرمز النور �إلى ما هو �صالح (مت � ،)17 :19إلى عمل
لأ ّنه عمل
ّ
ّ
"القدو�س"
( 1يو  )6 :1والتزام الكمال مثل الآب (مت  )48 :5والقدا�سة مثل
ّ
(لو" )35 :1القدوة" (يو .)15 :13
	ال�شاهد الأمين (�أ�ش ّ :)4 :55تدل هذه العبارة على اهلل (�أ�ش 6 :44؛ .)12 :48
هو "�أ�صل داود" (رج �أ�ش  1 :11و10؛ ر�ؤ  .)16 :22هو الم�سيح (ر�ؤ .)5 :1
"ال ّأول والآخر" (ر�ؤ ّ .)17 :1
تدل على الم�سيح (رج ر�ؤ 8 :2؛ ،)13 :22
القدو�س (�أ�ش 8 :4؛ 3 :6؛ 25 :40؛
اال�سم الجديد (�أ�ش ّ ،)19 :43
عب 13-2 :3؛ ر�ؤ " .)17 :3الذين يزعمون �أ ّنهم يهو ٌد فيكذبون� ،س�أجعلهم
يجيئون وي�سجدون عند قدميه" (ر�ؤ  :)9 :3عالمة الخ�ضوع (رج �أ�ش 14 :45؛
.)14 :60
� -أور�شليمُ ،ملك اهلل� ،سيُعاد بنا�ؤها (�أ�ش 3-1 :51؛ �" :)25-18 :65أور�شليم
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ال�سماوية
الجديدة التي تنزل من ال�سماء من عند �إلهي" (ر�ؤ � ،)12 :3أور�شليم
ّ
ال�سماوية،
الم�سيحيون بعد �أن �صاروا مواطنين المدينة
(ر�ؤ  )21هي التي ينتظرها
ّ
ّ
"م�سكن اهلل والنا�س"" .يكون اهلل نف�سه معهم" (رج �أ�ش 14 :7؛  8 :8و)10
(عمانوئيل� :إلهنا معنا)" .يكون لهم �إلها" (ر�ؤ )3 :21؛ ف�أور�شليم هي المر�أة
ّ
تج�سد �شعب اهلل ،الكني�سة (�أ�ش 1 :53؛
.)2
:12
�
ؤ
ر
8-7؛
:66
أ�ش
�
(
الحبلى
ّ
الم�سيحانية (�أ�ش 20-16 :26؛ :66
تهيئ الطريق للأزمنة
ّ
يو  )38 :12التي ّ
.)14-7
يحق له
 قدرة اهلل وعظمته تمت ّدان من الأزل �إلى الأبد (�أ�ش " .)4 :41الحمل المذبوح ّ�أن ينال القدرة" (ر�ؤ  ،)12 :5بانتظار دينونة اهلل (�أ�ش " ،)2 :1في ذلك اليوم"
إ�سكاتولوجية (�أ�ش 3 :63؛ مت ،)39 :13
(7 :2؛  ،)2-1 :4الدينونة ال
ّ
الدينونة ونهاية الأزمنة (�أ�ش 5 :17؛ مت  ،)3 :13ال ّأيام الأخيرة ،يوم الدينونة،
نهائي،
ب�شكل
الملكية التي يمار�سها ي�سوع في مجيء ملكوت اهلل
الدينونة
ٍ
ّ
ّ
يتم على جيل ونهاية الأزمنة حيث ت�أتي الأمم (�أ�ش 3-2 :2؛
فالوحي الأخير ّ
رج  .)9 :11وفي يوم الدينونة الأخيرة (مت  ،)31 46 :25ملكوت
ي�سوع ،يكون الر�سل ملوكً ا وق�ضاة ( 1كو 2 :6؛ ر�ؤ  .)4 :20عند الظهور
إلهي (رج� أ�ش4 :6 ؛ 4 :11؛ 10 :13؛  ،)4 :34ويدينون "المالئكة"
ال ّ
( 1كو  ،)3 :6فيكون الفرح عالمة الحياة وميزة الخال�ص (�أ�ش 2 :9؛
 ،)1 :35حين يم�سح اهلل "كلّ دمعة" (رج �أ�ش 8 :25؛ ر�ؤ 4 :21؛ :)67 :7
"زال القديم وبان الجديد" ( 2كو  ،)17 :5عبر الإيمان بالم�سيح والت�سليم له،
جديدا (رو 23-18 :8؛ �أف 10 :2؛  2كو ،)17 :5
الذي فيه �صار كلّ �شي ٍء
ً
ت�ستعد لمجيء اهلل ودينونته (�أ�ش 10 :13؛ 4 :34؛
بحيث تبدو الطبيعة وك�أ ّنها
ّ
مر �" ،)24 :13ستم�شي الأمم في نورها (�أور�شليم) ،ويحمل ملوك الأر�ض
إ�سكاتولوجي �إلى
الحج ال
مجدهم �إليها" (ر�ؤ  :)24 :21يرد هنا مو�ضوع
ّ
ّ
التجمع
�أور�شليم (رج �أ�ش 4-2 :2؛  )8-6 :25التي �صارت مو�ضوع
ّ
الروحي لجميع ال�شعوب (�أ�ش  3 :60و ،)11حيث يفتحون �أكيا�سهم ويهدون
ّ
ومرا (مت � ،)11 :2إ�شار ًة �إلى � ّأن اليهود الذين انتظروا
ا
وبخور
ا
ذهب
الطفل
�إلى
ً
ً ّ
الم�سيح كانوا يتط ّلعون �إلى ٍ
ملك ينال االكرام من الأمم وتقادمهم (�أ�ش .)6 :60
فتمت نبوءة �أ�ش 6 :42؛ :45
وي�سوع جاء �إلى جميع الأمم (مت ّ .)19 :28
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ّ

"ان�شق حجاب الهيكل" (مر 38 :15؛ لو  :)45 :23ما
20 -18؛ .6 :49
ّ
اليهودي �أو من
�سواء جا�ؤوا من العالم
الرب عن الم�ؤمنين
�شيء يحجب
عاد
ّ
ّ
ٌ
ً
الوثني.
العالم
ّ

 نجد في رو  29-27 :9مو�ضوع "البقيّة" (لم يرف�ض الجميع نداء النعمة ،بل انفتحجوابا من االن�سان)
البع�ض على نداء اهلل ،فد ّلوا على تج ّلي نعمة اهلل التي تفر�ض
ً
الم�سيحانية (�أ�ش 3 :4؛
التي �ستبقى ثابتة ،فتفهم معنى المحنة وتنال الخيرات
ّ
الوثنيين
ولكن بول�س يتط ّلع �إلى
يتوجه �إلى اليهود و�إلى الأمم،
 .)13 :6هذا النداء ّ
ّ
ّ
روحية في ال�سماوات" (�أف  )3 :1في الم�سيح الر�أ�س
تبرروا ِبـ "كلّ بركة
ّ
الذين ّ
والمدعوون
والب�شرية في �آن"� ،أي الم�ؤمنون
الروحية
والكني�سة" ،الجماعة
ّ
ّ
ّ
للإيمان هم منذ الآن في ال�سماء.
أطعم �أنا!"
 وعن غيرّ
اليهودي الذي �آمن يقول" :قطعت تلك الفروع ح ّتى � ّ
(رو " .)19 :11الفروع" �أي اليهود الذين لم ي�ؤمنوا" .هي قطعت لعدم �إيمانها"
(رو 20 :11؛ راجع �أ�ش �" :9 :7إن لم ت�ؤمنوا لن ت�أمنوا"� ،أي �إذا لم يكن عندكم
إيمان لن تثبتوا ولن تكونوا في �أمان) .ال مجال لالفتخار ،بل لمخافة اهلل (رج
� ٌ
رو  .)2 :4كما جاء في الكتاب (رج �إر " :)23-22 :9من �أراد �أن يفتخر
الب�شري الذي يعتبر حكمته قاعدة
بالرب" ( 1كو  :)31 :1تجاه العقل
فليفتخر
ّ
ّ
الد ْنيا") ،هنالك اهلل العامل بحكمته ( 1كو :2
كم ِة ُر�ؤَ�سا ِء َه ِذه ُّ
مطلقة ("ال ِب ِح َ
الخال�صي .وهذه الحكمة ظهرت في اختبار اهلل للم�ؤمنين،
 16-6في ق�صده
ّ
لخدمة الب�شاره.
عزوا �شعبي" (�أ�ش  :)1 :40نحن �أمام الفرح والت�شجيع اللذين
"عزواّ ،
لذا ّ
وافرا من �آالم الم�سيح،
يحملهما الإنجيل والروح القد�س" :فكما � ّأن لنا
ً
ن�صيبا ً
"�شجعوا بع�ضكم
فكذلك لنا بالم�سيح
وافر من العزاء" ( 2كو  .)5 :1ولذا ّ
ٌ
ن�صيب ٌ
و�شجعوا،
بع�ضاِ ،
ً
وليبن �أحدكم الآخر كما �أنتم فاعلون" ( 1ت�س � :)11 :5ساعدوا ّ
عزوا وابنوا :يبني الواحد الآخر كما ُيبنى البيت والكني�سة والملكوت.
حرفياّ :
ًّ
 في مثل هاجر و�سارة (غل  )31-21 :4قر أ� بول�س ما وعد به �أ�شعيا ()1 :54الم�سيحيين الذين جمعهم
ح لأور�شليم التي ذهبت �إلى المنفى ،على
من فر ٍ
ّ
�سميت العاقر .ي�ستعمل بول�س خبر
الإنجيل ،ف�شكّلوا � ً
أبناء عديدين لتلك التي ّ

الأب لوي�س اخلوند
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�ساره وهاجر (تك 16-1 :16؛  )21-8 :21ليقابل بين العهد ال ّأول الخا�ضع
"حر ّية �أبناء اهلل" (غل )15-1 :5؛
لل�شريعة ،والعهد الجديد الذي يدعونا �إلى ّ
حررنا" (غل )1 :5
"فالم�سيح ّ

 "�سالح اهلل الكامل" (�أف  )14 :6هي �صور ٌة تعود �إلى العهد القديم حيثيت�س ّلح اهلل لكي يحارب �أعداءه (رج �أ�ش 5-4 :11؛ � ،)18-16 :59أي
روحي:
�سالح
الم�سيحي فهو
الخال�صي ال�شاملّ � .أما ال�سالح
�أعداء ت�صميمه
ٌ
ّ
ّ
ّ
الرمزي في �أ�ش  ،5 :11واال�ستقامة ،وال�سالم،
"الحق" الذي هو  ...الم�سيح
ّ
ّ
يربح
والإيمان ،وخوذة الخال�ص ،و�سيف الروح (�أف  .)17-14 :6هذا ما ّ
القوة القائمة على "حكمة
"الإن�سان
الروحاني" ( 1كو  )15 :1المعركة ،ال ّ
ّ
الب�شر" ( 1كو  )26 :1التي تزول.
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أخالقية
�سفر �أ�شعيا منظوم ٌة ر ّب ّي ٌة �
ّ

المراجع
الكتاب المق ّد�س الألف والياء ،دار الم�شرق ،بيروت� ،1989 ،ص .1634-1513
المقد�س� ،2011 ،ص .913-823
جمعية الكتاب
الكتاب المق ّد�س قراءة رعائيّة،
ّ
ّ
الفغالي بول�س�" ،إ�شعيا" ،المحيط الجامع في الكتاب المق ّد�س وال�شرق القديم ،المكتبة
المقد�س ،بيروت� ،2013 ،ص .1/107-2/101
وجمعية الكتاب
البول�سية
ّ
ّ
ّ
ّ
كتابية ،13 ،الرابطة
ات
محط
اهلل،
روح
القد�س
الروح
م�شتركين،
مع
بول�س،
الفغالي
ٌ
ّ
الرب في كتاب الأنبياء"،
الكتابية ،بيروت ،1998 ،الق�سم ال ّأول" :روح
ّ
ّ
�ص.41-15 
الحبرية ،جامعة
أكاديمية مخطوطة ،في ك ّل ّية الالهوت
عزام جان ،الأنبياء ،درا�سة �
ّ
ّ
ّ
الروح القد�س ،الك�سليك.2013-2012 ،
البابا فرن�سي�س ،نور الإيمان 29 ،حزيران  ،2013الف�صل الثاني ،عدد .26-23
نبي الحكمة وب�شير الخال�ص" ،مجلّة بيبليا ،العدد .2005 ،26
"�أ�شعيا ّ ،12-1
الرب ي�أتي ويخ ّل�صنا" ،مجلّة بيبليا ،العدد .2005 ،28
"�أ�شعيا ّ ،29-13
عزوا �شعبي" ،مجلّة بيبليا ،العدد .2006 ،31
عزوا ّ
"�أ�شعيا ّ ،48-40
"�أ�شعيا  ،55-49هوذا عبدي الذي �أع�ضده" ،مجلّة بيبليا ،العدد .2006 ،32
الحق ،فقد اقترب خال�صي" ،مجلّة بيبليا ،العدد ،34
"�أ�شعيا  ،60-56حافظوا على
ّ
.2007
الرب � ٍ
آت" ،مجلّة بيبليا ،العدد .2007 ،35
"�أ�شعيا  ،66-61هوذا خال�ص ّ
المقد�س ،2005 ،المو�صل ،العراق ،العدد .22
النبي ،مل ّفات الكتاب
ّ
�أ�شعيا ّ
المقد�س ،2007 ،المو�صل ،العراق.
�أ�شعيا الثاني وتالميذه ،مل ّفات الكتاب
ّ
ال�صنمية في �أ�شعيا" ،مجلّة بيبليا26 ،
ال�شكلية والنزعة
لوي�س الخوند�" ،شجب العبادة
ّ
ّ
(.15-11 )2005
ال�ساعة".
جريدة بيبليا�" ،)91/7( ،أ�شعيا
ونبي ّ
ال�سيا�سي ،الرائي ّ
ّ
بول�س الفغالي" ،تيودوريط�س القور�شي� :أ�شعيا" ،مجلّة بيبليا73-70 )2005( 28 ،؛
63-61 )2006( 31؛ 65-63 )2006( 32؛ .67-63 )2007( 34
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�أ�شعيا
ّ
ال�سرياين
الطق�سي
يف "الكتاب"
ّ

د .با�سيل َع ُّكولَه

()1

ِ
أدعوك يا بنت داود،
"ال �أعرف كيف �
ا�سم �أُط ِلقُه عليك يا مريم!
وال �أعلم � َّأي ٍ
�أَ�أَ
ِ
دعوك بتوالً ،فها هو ٌ
ير�ضع ِ ّ
منك!
طفل
ُ
�أَ�أَ
ِ
فبتوليتك ال تزال قائمة!
دعوك ُ �أ ًّما،
ّ
ِ
أدعوك والد َة اهلل،
فمنذ الآن �إذًا �س�
َ
الم ِ
مر اب ِن ِك.
يخج َل
ِل َ
ماح ُك ُ
العالم ُ
ُ
الم�س َتق�صي �أ َ

َ
مره"(  .
حر ْم من ا�س َتق�صى �أ َ
ف َُلي َ

التج�سد ،وماذا
ل�سر
ّ
قبل البدء في عملنا نبد أ� بتحديد مو�ضوعنا :ما هي مقاربة �أ�شعيا ّ
الطق�سي
تاج
يقول عن الم�سيح ونبوءته
الم�ستقبلية؟ وب�صورة � ّ
أخ�ص ،كيف يقارب ال ِن ُ
ّ
ّ
ح�صرا؟ ف�أ�شعيا
والكاثوليكي
أرثوذك�سي
ال�سرياني بجناحيه ال
ال�سرياني هنا ،وهو الكنز
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
�سيتحدث عنه الكثيرون من الم�شاركين ،كلٌّ من موقعه
ور هذا الم�ؤتمر
ّ
النبي ِم َح ُ
ّ
ُ
ِ
ِ
َ
ال�سريانية ،ومنها ما ورد
النبي في التفا�سير
إلي ّ
ّ
مهمة الحديث عن هذا ّ
وزاويته ،ف�أوكلت � ّ
الطق�سية .وخوفًا من الوقوع في التعميم والتب�سيط ر�أيت �أن �أح�صر حديثي
في الكتب
ّ
( 
( 

العلمي يف الكوليج دي فرن�س.
الوطني يف البحث
مدير �أبحاث �سابق يف املعهد
ّ
ّ
الأ�شحيم ،القومة الأوىل من ليلة الإثنني :80 ،مون اقريكي او برة دويد ال يدع انا/واينا مشا
لكي اكنا مريم/بةولةا اقريكي برا ينق منكي/اما اقريكي بةوليكي قيمني/مكيل يلدة
الؤا قرا انا لكي/دنبؤة سفرا دروشا دبأا لؤ ليلدكي/حرم ؤو دبأا لؤ.
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الطق�سي ال�سرياني
�أ�شعيا يف "الكتاب"
ّ

يت بذلك ما جاء في �صلواتها ،اال�ست�شهادات التي ُت َك ِّون ال�سدا َة
بما ورد فيهاَ ،ع َن ُ
العادية
الطق�سية ،في �أعيادها وحفالتها و� ّأيامها
وال ّلحم َة ُلب َني ِتها ،وهي ،على مدار ال�سنة
ّ
ّ
َت�س َت ِ
ذك ُرها دون انقطاع ك�أ�سا�س لفكرها الالهوتيُ ،م َّت ِخ َذ ًة من �آيا ِته ال ُّل ِ
ال�ضرورية
بنات
ّ
ّ
ثم َتن ُق ُل ُه
لبنائه ،وتتغذّ ى منه ،وتتذوقّه ،وت�شرب من َمعي ِنه ،وت�أكل َ
خبز الحياة من مائد ِتهّ ،
"كتابية"
درا�س ًة
ُم�ست�ساغً ا لأبنائها ًّ
ن�صا ولح ًنا؛ ف�أنا �إذًا ال �أقوم اليوم بدرا�سة المعطيات َ
ّ
نبو ِته ،و َت َب ّنيها �أجزاء من الف�صلين
ُمخ َت َّ�ص ّة ،بل بما يتع ّلق بالآيات ال
ّ
إ�شعيوية الواردة في َّ
ُّ ِ
الرب
ال�ص َلة
إلهي في �إطار ب�شارة ّ
ال ّأول والثاني من م ّتى والثاني من لوقا ذات ِّ
بالتج�سد ال ّ
ِ
وميالده.
إلهية
ال ّ
الطق�سية ارتكزت عليهما في م�سيرتها الطويلة،
ال�سريانية م�صدران ل�صلواتها
للكني�سة
ّ
ّ
كنز �إيما ِنها ،هما الإ�شحيم،
نتهما مجموعتين فريدتين َج َّ�س َد َتا
ٍ
َ
ب�شكل �أو ِب� َآخر َ
و�ض َّم ُ
ي�ضم �صلوات ال ّأيام العادية ،و ِفنقٍيةُا
شحٍي ُما لدى ال�سريان ،وشحٍيمةُا لدى الموارنةّ ،
ال�سنوية و�آحادها ،وقد �أ�صبح َتا
ت�ضم �أعياد الدورة
ّ
لدى ال�سريان ،وهي في �سبعة �أجزاء ّ
دنحا �أو ٍعدةُا
مع الزمن وبعد �أن ا�ستق ّلت الكني�سة
العراقية� ،أي كني�سة الم�شرق ٍعدةُا د َم ُ
ّ
جزئيا ،وتم ّثل ّتا بما �أ�صبح متعارفًا عليه بالكني�ستين
وال�سورية� ،أي ال�سريا ّنية
سيِا � ّأوالً،
د ُفإ ُ
ّ
ًّ
يخ�صنا،
خا�صة بهما ،لها ،في ما
واليعقوبية ،و�أ�صبح لكلًّ منهما م�سيرة
الن�سطوريّة
ّ
ّ
ّ
البيزنطية.
الملكية
الخا�صة بها في موازاة الكني�سة
والكتابية
الالهوتية
م�سيرتها
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ال�سريانية قبل �أف�س�س ( )431وخلقيدونية ( )451بجناحيها
وكان للكني�سة
ّ
ج�سد انطالقتها �أفراهاط الحكيم ،وهو
كتابية رائعة
وال�سرياني م�سيرة
الن�سطوري
َّ
ّ
ّ
ّ
ال�سرياني،
سيُا ،وهو لقب يعقوب �أ�سقف ن�صيبين و�أفرام
الفيل�سوف
الفار�سيَ ،حكٍي ُما ُفر ُ
ّ
ّ
الرها وع ّلم في مدر�ستها ال�شهيرة �أو �أدارها،
وكالهما من ن�صيبين ،هاجر الثاني �إلى ُّ
ثم
الكتابي
ال�سريانية والفكر
ون�شر فيها �أكثر �أعماله ،و�شارك في بناء اللغة
ّ
ال�سريانيّ ،
ّ
ّ
ال�سورية.
حران في الجزيرة
�أعقبه في ذلك يعقوب
ّ
ال�سروجي� ،أ�سقف بطنان القريبة من ّ
ّ
المقد�سة بعد �أفرام.
دعته الكني�سة "ك ّنارة الروح" ،وهو بكلّ جدارة كبير �شعراء كني�ستنا
ّ
ن�صيبين الجديدة المتوفّى في العام
وفي الطرف الآخر كان نر�ساي �أ�ستاذ ومدير مدر�سة ّ
الديني ،وفي فترة �آالمها ومخا�ضها،
 507وتالمذته .وفي الفترة الالحقة بعد اال�ستقالل
ّ

د .با�سيل َع ُّكو َله

755

البيزنطية.
تغذَّ ت هذه الكني�سة من تراث ه�ؤالء الأعالم وتراث � ّأيام اال ّتحاد مع الكني�سة
ّ
إ�سالمي الذي رافقته فترة ركود طويلة بل �شب ُه توق ٍ
�ضرورية
ّف كانت
تلى ذلك الفتح ال
ّ
ّ
ِ
التحوالت الجذرِ َّية التي َو َّل َدها على الأر�ض وفي
نتائج
ال�ستعادة الأنفا�س
ِ
وامت�صا�ص ِ
ُّ
ال�سريانية في جناحيها،
ا�سي عاد النب�ض �إلى قلب الكني�سة
ّ
داخل الكني�سة .وفي العهد ّ
العب ّ
الكتابية �إلى �سابق عهده (وهو لي�س الآن مو�ضوع بحثنا) ،و�إلى
وعاد االهتمام بالأمور
ّ
االهتمام بـ"الكتاب" وبالأنبياء ،ومنهم �أ�شعيا.
َ
أئمتها
عيوِ َّية في الكني�سة
يخ�ص
في ما
ال�سريانية ال ّ
ّ
بد من البدء بعميد � ّ
التفا�سير الأ َ�ش َ
ّ
َ
الد ِ
م�ستندا �إلى ِ
ياط ّ�سرون،
كتابا ،والجديد
ً
كتابا ً
ف�سر "الكتاب" بعهده القديم ً
�أفرام الذي ّ
و�صغارا ،ومن بين ه�ؤالء �أ�شعيا الذي لم ي�صلنا
كبارا
ً
ومن كتب العهد القديم الأنبياءً ،
قوزبي ،نق ً
ذب�ش َّبا َعربايا،
ال عن َبر َح َ
مع الأ�سف �شيء منه .يليه نر�ساي وخليفته �ألي�شع بر َ
النبي في كني�سة الم�شرق �إي�شوعداد
اللذين ف ُِق َد ْت �أعمالهما .ومن الذين ّ
اهتموا ب�أ�شعيا ّ
ف�سر كتب العهدين ،ومنها �أ�شعيا ،وقد ف ُِقد
ّ
المروزي �أ�سقف ِحدي َثة ( ،)850الذي ّ
در ِ�سي" �آ�سكوليون لثيئودورو�س َبر قوني
كغيرِ ه ،ووردت �
ٌ
الم َ
إ�شارات �إليه في "الكتاب َ
ال�سمعاني "فهر�سه"
ال�صوباوي الذي ن�شر
(القرن التا�سع �أو العا�شر) ،و�آخرهم عبد ي�شوع
ّ
ّ
ال�سريانية
�شيء من �أ�شعيا هذاّ � .أما في الكني�سة
ال�شهير في "مكتبته
ال�شرقية" ،ولم َ
يبق لنا ٌ
ّ
ّ
وخ�صو�صا
ال�صليبي (القرن الثاني ع�شر)،
فعلينا �أن ننتظر البطريرك ديونو�سيو�س ابن
ً
ّ
العبري (القرن الثالث ع�شر) الذي
�شم�س علمائنا المفريان غريغوريو�س �أبي الفرج ابن
ّ
ن�شر تولبرغ تف�سيره ل�سفر �أ�شعيا(  .
أ�شعيوية
المقدمة الوجيزة التي ت�شرح لنا الحالة التي تعي�شها الدرا�سات ال
من هذه
ّ
ّ
الغربية َ
أورثوذك�سي
بطي َفيها ال
ال�سريانية
ونخ�ص بها الكني�سة
في م�صادرها ال�سريانية،
ّ
ّ
ّ
ّ
والكاثوليكي اللذين ال ّ
قررنا �أن نبحث
وجها
ي�شكالن في هذا المجال �إ ّال
ً
ً
واحداّ ،
ّ
طياتها وفي تالفيفها عن
عن �أ�شعيا في مكان �آخر ،هو ال�صلوات
الطق�سية ،لنبحث في ّ
ّ
ِ
الغربية َ
والكاثوليكي
أورثوذك�سي
بطي َفيها ال
م�صادرِ ها ال�سريانية
أ�شعيوي في
الح�ضور ال
ّ
َّ
ّ
ّ
(  	�أُو ّب�ساال ،عام .1842
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ّ

اللذين ِّ
ٍ
ال�صلوات
مكان �آخر ،هو
نبحث عن �أ�شعيا في
واحدا ق ََّررنا �أن
وجها
َ
ً
ُ
ي�شكالن في ً
طيا ِتها وفي َت ِ
الطق�سية ،ل ُن ِ
ونظرا ِل ِ�س َع ِة المو�ضوع
عيوِ ّي.
الفيفها ُ
الح َ
�ضور ال َأ�ش َ
الح َق في ّ
َّ
ً

الرب ،وكيف قاربها الآباء
قررنا ح�صره والتوقّف بالتحديد عند الآيات المتع ّلقة بوالدة ّ
ّ
وتف�سيرا.
لغ ًة وبالغ ًة
ً

إنجيلية
الطق�سي
أ�شعيوي في النتاج
تبد�أ مقاربة الم�ضمون ال
ّ
ال�سرياني عبر البوتقة ال ّ
ّ
ّ
النهائية
النبي مدى �صيغ ِتها ال�سبعي ِن َّية بمدلوالتها
ّ
في م ّتى ولوقا حيث ت ّتخذ فيها ن�صو�ص ّ
ً
إلهي� ،إذ
البتولية
ع�ضويا بالوالدة
ارتباطا
النبوي الوا�ضح بربطها
البعد
ّ
ًّ
ّ
ّ
وبالتج�سد ال ّ
ال�سريانية في ِ
نتاجها
الم�سيحي الذي َ�ض َّخت ُه الكني�س ُة
المرجع ال
�أ�صبحت
أ�سا�سي للفكرِ
َ
ّ
ّ
َّ
ِ
الطق�س ِّي الرائع خالل الأجيال.
ِ
والتكري�س على
القدا�سة
أ�سباغ
ابتد�أت
ِ
النبوِ ّي و� ِ
عملي ُة اال�ستيعاب و َت َب ِّني َ
المدى َ
ّ
"م�سيح �إ�سرائيل" ،الذي ر�أت فيه �صور ًة
العهد،
عيوِ َّية
ِ
بو ِل ِّي َ
َ
المتع ِّلقَة َ
كلّ الآيات ال َأ�ش َ
ِل َم ِ
ٍ
م�سيحانية
ف�صول كثير ٍة (�أنظر الجدول �أدناه)
متعد َد ٌة من
آيات
ِّ
�سيحها ،فَاع ُتب َِرت � ٌ
َّ

ِ
ن�شاهد
المجال
ُ
قار َب ِتهِ م ِلل َن ِّ
ذات عالق ٍة مبا�شر ٍة َ
بالح َدث في ُم َ
عيوِ ّي .وفي هذا َ
�ص ال َأ�ش َ
ف ِ
أنجيل ال ّأول� ،أي � َ
ال َ
أكثر ا�ستنا ًدا �إلى ال ُن ُب ّوات والذي يعرِ ُ
العبرا ِن َّية
أنجيل م ّتى �أل َ

الن�ص في �أ�ص ِل ِه ،يكتفي بال ِآية ال ِ
ِ
ويعرِ ُ
والدة َع َّمانوئيل ()23-21 :1
أ�سا�س َّي ِة عن
ف َّ
مون ِ
أريخي الذي جاءت فيه .بينما
ياق الت�
ال�س َ
ال�س ِت�شعارِ ِه ،ح�سب ر�أيناِ ،ب� ّأن ق َُّر َاء ُه يع َل َ
َّ
َ
�صاحب ال َ
بعيني
الجاهل
إنجيل الثالث،
نرى لوقا
والم�س َت ِن َد �إلى ِّ
َ
للعبرانية ُ
الن�ص َ
ّ
ال�س ّ
ِ
الن�صو�ص المتع ِّلق َِة
أ�سا�سية و�سائر
دافعا �إلى
ِ
مانعا بل ً
اليوناني ال يجد ً
التقريب بين ال ِآية ال َّ
َ
ِ
"الم�سيحاني" الذي تح ّق َق ِفع ً
البتولي
ال في الميالد
الداود ّي بوجهه
با�ستمرارِ العر�ش
ّ
ّ
ِ
ألهي.
وال َت َج ُّ�سد ال ّ
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متّى

� :23-21 :1إنّها �ستلد
وت�سميه ي�سوع،
ابنًا
ّ
وهو َمن �سينقذ �شعبه من
خطاياه.
كل هذا كلّه
�إنّما جرى ّ
الرب في
ليتح ّقق ما قاله ّ
النبي" :ها هي العذراء
ِّ
وي�سمونه
ا،
ابن
وتلد
تحبل
ً
ّ
عمانوئيل"� ،أي اهلل معنا.
ّ
فخروا
ّ ... :11 :2
�ساجدين له (المجو�س)،
وقدموا
وفتحوا خزائنهم ّ
وم ًّرا
له هدايا :ذهبًا ُ
ولبانًا.
ليتم:...
ّ :16-14 :4
ر�ض
ر�ض زبولون و�أ َ
�أ َ
بر
نفتالي ،طريق البحر عِ َ
االردن ،جليل الأُ َمم.
ّ
ال�شعب الجال�س في
باهرا،
َ
العتمة ر�أى ً
نورا ً
والمقيمون في بلَدِ
الموت وظالله طلع
ال�ضوءُ عليهم
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لوقا

�أ�شعيا

الرب
:14 :7
 :1 :2وفي ال�شهر
ولكن ّ
ّ
نف�سه يعطيكم �آية :ها � إ ّن
ال�ساد�س �أُر�سل جبرائيل
عذراء تحبل وتلد ابنًا،
المالك من عند اهلل �إلى
عمانوئيل
ت�سمى
وتدعو ا�سمه ّ
مدينة في الجليل ّ
نا�صرة� ،إلى عذراء
 :6 :9لأنّه قد ُولِد لنا
مخطوبة لرجل ا�سمه
�صبي ،وابنًا �أُعطينا،
ٌّ
يو�سف من بيت داود،
وتكون الرئا�سة على
وا�سم العذراء
منكبيه ،ويُدعى ا�سمه
م�شيرا ،اهلل قادر،
عجبًا،
" 30/2ال تخافي يا
ً
�أبًا �أبديًّا ،رئي�س ال�سالم،
مريم ،...ف�ستحملين
ت�سمينه
لتكثرن �سلطنته،
:7 :9
ّ
وتلدين ابنًا ّ
عظيما،
ي�سوع ،فيكون
و�سالمه لي�س له انق�ضاء
ً
وابن العلي يُدعى.
على كر�سي داود �أبيه
َ
ّ
وعلى مملكته ،ليثبِّتها
 :34 :2ويوليه اهلل ربّنا
والبر من
ويع�ضدها
عر�ش �أبيه داود،
ّ
بالحق ّ
ويملك على بيت يعقوب الآن و�إلى الأبد.
 :1 :3الثور عرف قانيه،
�أبد الدهر،
ولن يكون لملكه انق�ضاء .والحمار مذود �صاحبه،
ف�أ ّما �إ�سرائيل فلم يعرف،
 :7-6 :2فولدت ابنها
البكر فقمطته و�أ�ضجعته و�شعبي لم يفهم.
ّ
 :1 :42ها هو عبدي
في مذود ...
16 :2ي :فوجدوا مريم الذي �أع�ضده ،مختاري
�سرت به نف�سي.
ويو�سف والطفل ّ
جعا الذي ّ
م�ض ً
و�ضعت روحي عليه،
في المذود.
فيُخرج الق�ضاء للأُمم.
� :3 :40صوت �صارخ
البريّة �أعدوا طريق
في ّ
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ّ

 :32-30 :2فقد ر�أت
الرب� ،أ�صلحوا في البادية
ّ
عيناي ما �أعددته من
ال لإلهنا
�سبي ً
خال�ص لل�شعوب كلّها :23 :49 ،وتكون
نورا لهداية الأمم،
ومجدا الملوك حا�ضنيك...
ً
ً
ل�شعبك �إ�سرائيل.
بوجو ٍه منحنية �إلى
 ... :9 :2و�أ�شرق مجد الأر�ض ي�سجدون لك...
الرب عليهم.
... :5 :60لأنّه تنقلب
ّ
وقوة
البحر
ثروة
ليك
�
ِ
إ
ّ
ليك الأمم ... :6
ت�أتي � إ ِ
كلّها ت�أتي من �سب�أ تحمل
ذهبًا ولبانًا:10 :52 ...
كل حدود
 ...فترى ّ
الأر�ض خال�ص �إلهنا...
 :6 :42و�أجعلك...
نورا للأمم ... :6 :49
ً
نورا للأمم
جعلتك
قد
ً
لتكون خال�صي حتّى
�أقا�صي الأر�ض
َ
 ... :13 :46وخال�صي
�صهيون
ال يت�أ ّخر ،و�أُعطي
َ
الخال�ص و�إ�سرائيل ...
 :2 :9ال�شعب ال�سالك
نورا
في الظلمة ر�أى ً
عظيما ،وال�ساكنون في
ً
�أر�ض ظالل الموت �أ�شرق
عليهم نور.
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ِ
الرب ُم�ؤَ َّطر ًة
ميالد
الطق�سي عند الحديث عن
أ�شعيوية في المجال
ت�أتي الآية ال
ّ
ّ
ّ
وم ِ
الن�صو�ص ُم َت ِ
تكامل ًة
بالب�شارة والظهور للرعاة وزيارة المجو�سَ ،ف َترِ ُد
ُ
ومترابط ًة ُ
داخل ًة ُ
ِ
معا؛ فاال�ست�شها ُد هنا "�آي ٌة َن َبوِ َّي ٌة" تكا ُد تكون الكلمة ال َف َ
داول َت�س َت ِم ُّد
�صل في
الم َت َ
ً
الحدث ُ
ِ
ِ
ٍ
ترجم ُتها
ال�سريانية �إذ َت َتب َّنى
الخ َبر قبل قرون من حدوثها ،والكني�س ُة
أهم َّي َتها من �إعالنها َ
َ
� ّ
ّ
رج َمتَها "ال�سبعي ِنيَّة" في ما
"الب�سيطة" الترجم َة اليوناني َة "ال�سبَعي ِنيَّة" ،وهي �إذ َت َتب َّنى "الب�سيطة" تَ َ
عيوِ َّية باع ِت ِ
ال�سرياني َة بةٌ ولةُا" ،العذراء"،
مادها
خ�ص
َ
َي ُّ
العهد القديم ،ومنه هذه الآي ُة ال َأ�ش َ
ّ
الن�ص ِ
ِ
الم ِ
العبرا ِن ّي الذي َي َت َب َّنى
عام ُل
عاد َل َة ِل َليونا ِن ِّية
بالطريقة عي ِنها مع ِّ
التي ال َت َت َ
ُ
ِ
علم
آباء ال�سريان كانوا على ٍ
كلم َة عليماّ � .إن الإ�شارات �إلى هذا المو�ضوع ُت َب ِّي ُن �أن ال َ
أثناء ال َت َط ُّر ِق �إلى ِ
كلمة عليما في
الم َ
عج ِم ّية � َ
ِبهذا االلتبا�س و َت َط َّرقوا �إليه في بع�ض �أعما ِلهِ م ُ
ِ
قدم
براني التي لم يجدوا � َّأي َحرج في ا�ستعمال عليمةُا �إلى جانب طلٍيةُا على ِ
�أ�شعيا الع ّ
التبا�س في الترجمة
الم�ساواة مع بةٌ ولةُا للداللة على "البكر" و"العذراء" ،ولم َي َروا � َّأي
ٍ
العبرانية ف َت َب َّنتها دون اعترا�ض.
اليونانية للكلمة
ّ
ّ
ال�سبعينية (القرن الثالث
العبراني في
أ�شعيوي
التوراتي ال
الن�ص
ّ
نرى � ّأن ما طر�أ على ّ
ّ
ّ
ّ
– القرن ال ّأول قبل الم�سيح) ال يمكن فهمه ،ب� ّأي حال من الأحوال ،دون الرجوع �إلى
اليهودية في جزيرة الفيلة �آنذاك؛ فمع
آرامية و�إلى البيئة المت� ِّأر َمة ال�سائدة في المحافل
ّ
ال ّ
حب ُل �أو َت ِ
حم ُل"،
انعدام التنقيط كانت ال�صي َغتان َبطنُاُ ،
"حبلى" �أو "حامل" ،و ُبطنُاَ " ،ت َ
جليا اختيار
حر ّية االختيار .ومن هنا يظهر ًّ
تكتبان بالطريقة ذاتها بطنا تاركين للقارئ ّ
ال�سبعيني
الن�ص
المعنى
كر َ�س ُّ
الم�ستقبلي بد ًال من ا�سم الفاعل الم�ؤ ّنث ،وانطالقًا من هنا َّ
ُّ
ّ
الم�سيحية.
إنجيليان م ّتى ولوقا ومن ورائهما
ّ
َن َبوِ َّي َة الآي َة ف َت َب َّناها ال ّ

َعرِ َ
ِ
ِداي ِة َج َد ِل َّي َة ال ِآية المذكورة ،ورغم محاوال ِتهِ م
علماء
ف
الكتاب ا ُلمق ََّد�س منذ الب َ
ُ
جال ِ
الم َم َنه َجة لأِ ِ
بعاد � ِّأي َج َد ٍل في َم ِ
المو َّج َه ُة
لوات
ال�ص ُ
العبا َدة اَلذي ُت َج ِّ�س ُد ُه َ
الطق�سي ُة َ
ُ
َّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
�إلى الغال ّبية ال�شعب ِّية�َ ،س َعت في ِّ
يمي ُز بين االمر�أتين
منا�س َبة �إلى الإيحاء ب� َّأن فارِ قًا َ
كل َ
مف�صل ًّيا ِّ
بال ِ
انقطاع ب�أ َّنها
بتوليتها ،و ُت َك ِّر ُر دون
أ�شارة �إلى � ّأن
"عذراءنا" َ
ٍ
ولدت ّ
َ
الرب وا�س َت َم َّرت َّ
حد َثت عن العذراء "التي
َ
و�ض َعت ِطف َلها "دون زواج" وذ ََه َبت �إلى �أَ َبع ِد ِمن ذلك عندما َت َّ
العهد
َلم ُتب َتلى بالزواج" .وفي هذا � ٌ
زقيا وقد َو َل َدت َو ِل َّي َ
إثبات ل َف�ص ِلهِ م بين "جارِ َي ًة" َح ّ
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ّ
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"بعد عالق ٍة ِج ٍ
ب�شري
"زرع"
الح ّق دون
ٍّ
ٍ
ن�س َّية" وبين العذرا ِء مريم التي َو َ�ضعت الم�سيح َ
ب َن َد ُّخ ٍل مبا�شرٍ من الروح القد�س.

وب َنت �صلوا ِتها على ن�صو�صه التي
ار َت َك َزت الكني�سة
ال�سريانية �إلى "�أ�شعيا الإنجيل"َ ،
ّ
ِ
ا َّت َخذت �صيغ َة ِ
الم َت َع ّل َق بوالدة َو ِل ِّي عهد
الن�ص
�صمة ،وا�س َت َ
بد َلت َّ
الرئي�س َّي ل َأ�شعيا ُ
الع َ
ِ
ِ
والتج�س ِد الألهي ل َت ِ
وا�ضحا �أرا َد ُه
حم َل م�ضمو ًنا َن َبوِ ًّيا
البتولية
بالوالدة
اليهودية
الدولة
ً
ّ
ُّ
َّ
ّ
الروح القد�س.
ُ

ّ
التج�سد ل َّأن الكني�سة وجدت
أ�سا�س �إحدى ركا ِئزِ عقيدة
بتولية مريم � َ
ّ
البتوليّة :ت�شكل ّ
فيها ُبرها ًنا لإثبا ِتهاَ ،بر ِ
إمكانية الحبل من عذراء ،ل ّأن في الحالتين
التج�سد ب�
إمكانية
بطها �
ّ
ّ
ّ
الم ِ
ِ
َوانين الطبيعة و�أنظمتها
مك ِن
والمعقول وخرق وا�ضح لق ِ
معجز َتين خارج َتين على ُ
ِ
أمرا ممك ًنا
الحدود قدرة اهلل؛ ف�
المبرمة ودليل �صارخ على
ّ
إمكانية الواحدة يجعل الثانية � ً
البتولية في الإيمان
أهم ّية الق�صوى التي ا ّتخذتها الوالدة
وقبولها ُم�س َت�ساغاً .ومن هنا ال ّ
ّ
الطق�سية الهادفة
الرئي�سية في ال�صلوات
أ�شعيوية
الم�سيحية ،ومن هنا الإلحاح على الآية ال
ّ
ّ
ّ
ّ
آخرا �إلى ت�سمير �آثارها في عقول م�ؤمنيها الب�سطاء الملت�صقين بالأر�ض والذين
� ّأو ّال و� ً
واالحتفالية والمك ّلفة �أن ال طريقة لبني الب�شر للإنجاب غير
تذكرهم �أعرا�سهم الرائعة
ّ
البتولي التي يكفيهم القبول بها لتبرير كون هذه الوالدة
الزواج ،ومن هنا فرادة الإنجاب
ّ
إلهية.
� ّ

مب�سط ٍة �إلى
ال�سريانية بالتلميح
اهتمت الكني�سة
الحبَل
َ
ً
العجائبيَّ :
مرارا وب�صور ٍة َّ
ّ
ّ
ِ
تمت بها هذه العملية الوحيدة والفريدة ،والتي جاءت مغاير ًة لكلّ ما عرفوه
الطريقة التي َّ
انية وبين ما يمكن �أن يحدث في
في ِ
مثل هذه الحاالت ،فربطوا بين "الكلمة" اليوح ّن ّ
البتولي ،فذهبوا �إلى � ّأن ذلك ال يمكن �إ ّال عن طريق الأذن
الح َب ُل
حال ٍة غير م�ألوفة هي َ
ّ
( 
ا�سم َ
عظ َم ِت ِه
والم َم ِّر الوحيد لمرور الكلمة التي َ
"دخ َلت من �أذن َ
َ
ال�صب َِّية"  ،و"�أعطى َ
( 
ِ
ِ
وزر َع ُه في �أذن �ض ِلع �آدم" .
� َأح َد ال�سماوِ َ
يين َ ...
"قولي لي � ّأيتها ال�سعيدة

( 
( 

ِمل ُةا ٌ
مةو ُميُا د َعل ِمن آِدنُؤ دَطلٍي ُةا :الفنقيث .86 :2
ُ
ِ
ِ
َ
مبش َمع ُةا دآلعُا د ِمن آدُم :املرجع ذاته.89 :2 ،
مشيًنِا يَؤب ُ
مشا در َ ٌبوةؤ ،...وزَر ِعؤ َ
حلد ِمن َ
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تقب ِ
لت
ب� ّأي ِة قدر ٍة ّ
من يم ُ
ال�سماء والأر�ض
لأ
َ

أ�شع َر
دخل من �أذني دون �أن � ُ
حلّ في البطن ولم �أر َت ِعب

وم ِ�شيئ ُته اف َتق ََدتني
ُدر َت ُه َ�س َندتني َ
ل ّأن ق َ
َ
الطفل
دت
وو َل ُ
و�أنا َح َم ُ
لت َ

�ص البرايا"(  .
ال�سا ِب َق للدهور وخ َّل َ
ربنا
"� ّأيها ّ
الرب ُّ
عندما انتقل الهوتك

الب�شري
لينزل ويلب�س ج�سدنا
ّ
طار جبرائيل
حام ً
ربه
ال �سالم ِّ
فزرعه في �أُذن مريم قائالً:
الرب معك
ال�سالم عليكّ ،

منك �سي�شرق مخ ّل�ص كلّ البرايا

هللويا ذلك الملك
الذي ال فناء لملكه من الآن و�إلى الأبد"(  .

زرع ُه في َر ِحم العذراء الطاهرة:
وكان ُ
( 
( 

الأ�شحيم ،ال�ساعة الثالثة الأربعاء :255-254 ،آ ِ َمري ٍلي ٌطو ُبنٍي ُةا باَينُا َحي اُل قَ ِبل ُةيؤي/ل َؤو
سا ولاُ آِةةزٍيعِة/د َحي ِلؤ مَسكَين
دَ َ
مشيُا واَر ُعا م ِلني ِمنِؤَ /عل ِمن آِدنُا ولاُ رجشِة ِبؤ/شرُا بكَر ُ
لاٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
سعرَني/وآنُا طعنِة وٍيلدةؤ/ل ٌعو دقَشٍيش ِمن دٌإِا/وَفرَق ِبإيُةا.
و ِأبيُنِؤ َ
املرجع ذاته ،القومة الثانية من ليلة اخلمي�سُ :290 ،مريُا ُمرَن كَد ز ُ َحة آ َ ُل ٌؤةُوك دة ِ ٌحوة ةِلبَش
جربٍايل و َطعنِؤ َلشلُ ُما د ُمرِؤ/و ِبادنُؤ دمريم زَر ِعؤ وِآ َمر ُلؤ/شلُم ِلكي
َفجرُا دآنُشٌوةَنُ /طس َ
مريم ُمري َع ِمكي و ِمنِكي دُنَحَ /ؤو ُفرٌوقُا د ٌكل ِؤين ِبإي ُ ُةا.

الطق�سي ال�سرياني
�أ�شعيا يف "الكتاب"
ّ
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"مثل مطر هادي ٍء نزل كلمة الآب
في رحم العذراء مريم
دخل من �أُذنها ولم ت�شعر به

وغادرها دون �أن ّ
بتوليتها"(  .
يفك �أختام ّ
وو ِلي ِ
من َو ِ
"عمانوئيل" ا�ستر�سلوا في البناء
وانطالقًا َ
عهده ّ
�صف �أ�شعيا مولو َد َح َزقيا َ َّ
أ�شبعوه تردا ًدا:
على مو�ضوع"المعجزة" و� َ

عدان � ِ
الداو ِديَّة :في الكني�سة ُب ِ
الز َم ِن
المدى
ال�سيا�سي وبداية َ
البُنُ َّو ُة ُ
أ�سا�س َّيانِ :ن َ
هاي ُة َ
ّ
أ�سا�س ِ
الداودي .لقد َر َب َط لوقا والد َة الم�سيح با ِ
هذه ال َت ِ
للب ِ
�سم َية
يت
هلل ً
ّ
مبا�شرةُ � .
الروحي َ
ّ
ِ
فالمولو ُد هو عمانوئيل "اهلل معنا" .وهذا
.
أ�شعيوي
ل
ا
�ص
ن
لل
أنجيلي
ل
ا
ت
في
كام ٌن
َف�سيرِ
ّ
ّ َ ّ
َ
َب ِل َم ٍ
الب ِ
ولود جديد هو ِل َو ِ
الم ِ
لك
يت
ّ
اال�سم �أو ال َّلق ُ
الداودي و� ُ
أ�سا�س ا�س ِتمرارِ َّي ِة ُ
ُ
ريث َ
ِ
اليهودي".
اليهود ّي ومعناه "�إله �أ�سرائيل معنا" �أي "مع ال�شعب
ّ
َ
القوي معنا
"الرب الإله
ُّ
ّ

عذراء �سليم ٌة البكارة
و َل ْد ْت ُه
ُ
كما َ
ابن �آمو�ص".
النبي ُ
َّ
تنب�أ ُّ
�أما في الكني�سة ال�سريانية ،كما في الم�سيحي ِة جمعاء ،فـ ُ
"اهلل معنا" يعنيّ � :أن المولود
ّ
ّ
َّ
َ
وح�سب بل � ًإلها ِ
كام َل ِ
لي�س �إن�سا ًنا
أن�س ي�شترك
ُ
َ
عملية ت� ٍّ
ال�صفات ،وهذا الإله هو معنا في ّ
بوة �أ�شعيا.
فيها الروح القد�س والعذراء .هناك َنق َل ٌة ها ِئ َلة في ال َف ِ
هم الالهو ِت ّي لإ�شارة �أو ُن ّ

الفار�سي،
يبيني المل َّقب بالفيل�سوف
�أدرك الآباء ال�سريان ،في البدايات يعقوب ّ
ّ
الن�ص ّ
ال�سروجي في القرن
و�أفرام تلميذه وابن مدينته فى القرن الرابع ،وبعدهما يعقوب
ّ
التوراتي هو �سليل داود
وتف�سيراّ � ،أن الم�سيح
المعنيين بالتوراة درا�سة
الخام�سّ � ،أول
ّ
ً
ّ
النبي الملك ،ف�أ�شاروا �إلى ذلك عل ًنا:
ّ
من ِ�س ِ
بط يهوذا َر ُج ُل ِك

( 

الأ�شحيم ،م�ساء اجلمعةَ :337 ،بد ٌموة ِمطرُا نٍي ُحا حنِة ؤوُا ِمل ِةؤ دَآ ُبا/ل ٌعو ُبؤ د َ ٌ
بةول ُةا
مريمَ /عل ِمن آِدنُؤ ولاُ رِجشَة ِبؤ/وِن َفق ِمنُؤ ولاُ شرُا َط ًبعِا د ِ ٌ
بة ًو ِليؤ.
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زرع � ِآل داود قبيل ُت ِك
ومن ِ

ِ
أ�صل � ِ
أ�صبحت
أنت و�
�شريف ُة ال ِ

و� ِ
أبن داود"(  .
أنت عذراءًّ � ،أما ل ِ

ِ
عط ِ
الم َ
يات
للكني�سة
الرم ُز والإ�شارة:
ال�سريانية ر�ؤياها في ال َت ُ
ُ
عام ِل مع ُ
المقاربَ ُة التوراتيَّةَ :
ّ
الأ�شعيوية ق ِ
َيد الدر�س ،فهي َت َت َ�ص َّر ُ
الخا�صةِ ،لذا ق ََّررنا
المجال على طريقتها
َّ
ف في هذا َ
الطق�سية َت َت َك َّل ُم ِل َن�س َت ِ
ِ
قار َب َتها و َن�س َت�س ِلم ِل َم َنه ِج َّي ِتها� ،إن كانت
ال�صلوات
�أن َن ُتر َك
ك�ش َ
ف ُم َ
َّ
ِ
هناك َم َنه ِج َّي ٌة؛ فَـ"الكتاب" هو ِ
الكني�سة ف ُّ
َك خيوطها
غز والإ�شارة وعلى
مز وال َّل ُ
والر ُ
الظلّ َ
لأ َّنها َت َح َّققَت ك ُّلها في العهد الجديد؛ فَهِ ي ِبا ِّت ِ
إ�سكندرية َتع َت ِم ُد ب�صور ٍة
در�س ِة ال
َّ
باعها َم َ
ٍ
طي ِ
دالالت م�ستورة على
ات "الكتاب"من
إلهية في ّ
رئي�سي ٍة على ما اخ َتفى من الأ�سرار ال ّ
َّ
ِ
إيمانية
الكني�سة رفع الغطا ِء عنها
عملي ٌة � ّ
إلهي" في العهد الجديد ،وهي َّ
لك�شف "التدبير ال ّ
مقارب ُت ُه:
قواعدها �إذ لكلٍّ من العهدين
لها
ُ
َ
َ
يوميا
"الك َت َب ُة يقر� َ
أون ًّ
�شر ُق ِمن يعقوب.
� َّأن ً
نجما َ�س ُي َ
ل�ش ِ
�ص،
َف ِل َ
عب ال ُن ُب َّو ُة وال َن ّ
و ِل ُ
إعالن وال َتف�سير.
لأ َم ِم ال ُ
َل ُهم ُ
الك ُت ُب و َلنا الأَحداث

مارها،
َل ُهم ال
ُ
أغ�صان ولنا ِث ُ

الرمز ولنا التف�سير.
لهم
ُ
َالك َتب ُة َيقر�أون في ُ
َ
الك ُتب،
ف َ
جو�س ُي ِ
دون ِفع ً
ال
�شاه َ
والم ُ
َ
إ�شعاع َ
ذلك الكتاب.
� َ

( 

كي/جن ِسكي مشَب ُحا ؤو وَؤوَية
من ِ َشبطُ ا دٍي ٌؤودُا َمشق ِلكي/ومن زَر ُعا د ِبية دِوٍيد ِشرب ِة
ُ
ٌ
بةولاُ ٍية آ ِ ُما لبرَ دَوِيد.
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الطق�سي ال�سرياني
�أ�شعيا يف "الكتاب"
ّ

بار َك َمن �أَ َ
�ضاف لنا كُ ُت َب ُهم"( (  .
َت َ

الرموز والإ�شارات
القديم مليءٌ بالأ�سرار ِ
الخال�صي:
ذات ال�صِ لَة بالم�سيح وبم�شروعه
العهد
ُ
ّ

بنت داود مر�سوم ٌة في التابوت.
رمو ُز ِك يا َ
َر َ�س َم ِت ال ُن ُب َّو ُة َم ِ
حا�س َن ِك،

وو�ض َعتها في �أ�سفارِ ها للأذكياء.
َ
َم ّث ُل ِ
بالجرة الجديدة،
وك
َّ

لحا و�أ�ص َل َح التافهين،
ف�صار اب ُن ِك ِم ً

ف ب�أ�سرِ ه"( (  .
وعا�ش بوا�سط ِت ِه العا َل ُم التا ِل ُ
َ
"�شب َه ِك مو�سى كبير الأنبياء
َّ
النبوة،
في النامو�س وفي ّ

ِ
ال�شهادة،
� ّأيتها الأُ َّم المباركة ،بق َُّب ِة
الم ّن ،وبق�ضيب هارون
وب�إناء َ

ُد�س الأقدا�س،
الذي � َ
أورق في ق ِ
الجدعو ِن َّيين،
ّ
وبالجزة وال َندى َ
وبخابية �ألي�شاع الجديدة،

( (  املرجع ذاته ،امليالد ،القومة الأوىل من الليل ،مدراش أفراميَّ ،منٌو كَي كَد ُميٌوةَا ؤو:478 ،
سفإِا قُرِين ؤوَو ٌكليٌوم/دكَوك ُبا دُنَح من يعقوب/لع َ ُما قُ اُل و ِقريُنُا/لع َ ًم ِما دِحنُا و ٌفو ُشقُا/
ُ
ٌ
سفإِا قُرِين
ل ٌؤون ِسفرُا و َلن ٌسوعإُنِا/لؤوٌن ِس ًو ِكا و َلن فٍاإِي ٌؤون/ل ٌؤون طوف ُسا و َلن ٌفو ُشقُاُ /
حيٍين َبع ُبدُا/ز َ ٍلي ِقؤ د َؤو ِقريُنُا/تربٍيك دَآو ِسف َلن ِسفإَي ٌؤون.
ِب ًك ُة ِباٌ /
جموًشا رُ
( (  الأ�شحيم ،ليل اخلمي�س ،القومة الأوىل :290-289 ،آإُزَيكي برة دَوٍيد/أٍيإٍين َبارٌونُاُ /أرَة
جبو ِسفإِيؤ لاَينُا د ِمس َ
ةكَل/ب ُؤي ٌقوق ُةا حدَةُا َمة ٌلوكي/
نبٍيٌوةُاٌ /شوفإَيكي ِشفٍيإ ِ مُ َ
ا/وسة َ
دَبرُك ؤوُا ِمل ُحا/و َمدِك ل َفكٍيً ِؤا/و ِب ٌؤو حيُا ُعل ُماٌ /ك ِلؤ دَآ ٍبيد ؤوُا.
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وبال�سحب ال�سريعة التي ر�آها �أ�شعيا"( (  .
"يا مريم� ،إ ّن ِك ت�شبهين
الم ِّن
َ
جر ُة َ
تابوت العهد وفيه َّ
ألواح ال�شريعة،
و� ُ

البار
أي�ضا ع�صا هارون
ِ
وفيه � ً
الكاهن ّ
أنبت �أوراقًا جديدة.
رمزيا ف� َ
الذي �أزهر ًّ
ال�سماوي
الخبز
� ّإن اب َن ِك هو ذلك
ُّ
ُ
الذي نزل من ال�سماء،

الثمر ُة التي تناولها الموتى فنالوا بها الحياة"( (  .

الرمزي
التف�سير
ّ

بنت داود ُم َ�ص َّو َر ٌة في التابوت
رمو ُز ِك يا َ
َر َ�س َم ِت ال ُن ُب َّو ُة َم ِ
حا�س َن ِك

وو�ض َعتها في �أ�سفارِ ها للأذكياء.
َ
َم ّث َل ِ
بالجرة الجديدة
وك
َّ

لحا و�أ�ص َل َح التافهين
ف�صار اب ُن ِك ِم ً

وعا�ش ِ
ف ب�أ�سرِ ه"
بوا�س َط ِت ِه العا َل ُم التا ِل ُ
َ

( ( 

( (  بنموسا وبنبيوةا أر لكي طوفسا/موشا ريشا دنبيا الما مربكةا/بؤي قابوةا دمنوسا
وقسطا دمننا/وبشبطؤ دآؤرون دآفرع جبو بية قدوش قودشني/وجبزةا وطال دبية
جدعون/وبقوقةا حدةا دآليشع/وبعننا قليلةا دحزا آشعيا (م�ساء الأربعاء.)205 ،
( (  الأ�شحيم ،م�ساء الأربعاء :207 ،لقٍا ٌبوةُا ددٍي َ ٍ
ةيقٍي دُميَةي مريم/دٍاية ؤوُا ُبؤ ِقسطُ ا د َمننُا
َ
ُ
َ
جي ؤوُا وطإ ِفا طعِن َحدًةا/
و ٌل ًو ِحا دنمُ ٌو ُ
سا/واٍية ؤوثُا ُبؤ َشبطِ ؤ دِاؤرٌون ُكؤنُا زِؤيثا/دِبارُزُا اةر َ ٍ
ٍ
ِ
ٌ
لحَ
َ
مشيُنُا دَحنِة ِمن رَو ُما/فٍارُا دِاكلوؤي ُميًٌوةا/و َحيًِا قنَو ِمنِؤ.
برِكي دٍي ِلكي ايةؤوي َؤو
ُماَ /
( (  الأ�شحيم ،ليل اخلمي�س ،القومة الأوىل :290-289 ،آإُزَيكي برة دَوٍيد/أٍيإٍين َبارٌونُاُ /أرَة
جبو ِسفإِيؤ لاَينُا د ِمس َ
ةكَل/ب ُؤي ٌقوق ُةا حدَةُا َمة ٌلوكي/
نبٍيٌوةُاٌ /شوفإَيكي ِشفٍيإ ِ مُ َ
ا/وسة َ
دَبرُك ؤوُا ِمل ُحا/و َمدِك ل َفكٍيً ِؤا/و ِب ٌؤو حيُا ُعل ُماٌ /ك ِلؤ دَآ ٍبيد ؤوُا.
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"�شب َه ِك مو�سى كبير الأنبياء
َّ
النبوة
في النامو�س وفي ّ

ِ
ال�شهادة
�أيّتها الأُ َّم المباركة بق َُّب ِة
الم ّن وبق�ضيب هارون
وب�إناء َ

ُد�س الأقدا�س
الذي � َ
أورق في ق ِ
الجدعو ِن َّيين
ّ
وبالجزة وال َندى َ
وبخابية �ألي�شاع الجديدة

وبال�سحب ال�سريعة التي ر�آها �أ�شعيا"( (  .
ت�شبهين
"يا مريم �إ ّن ِك َ

الم ِّن
َ
جر ُة َ
تابوت العهد وفيه َّ
ألواح ال�شريعة
و� ُ

البار
أي�ضا َع�صا هارون
ِ
وفيه � ً
الكاهن ّ
أنبت �أوراقًا جديدة.
مزيا ف� َ
أزهر َر ًّ
الذي � َ
ال�سماوي
الخبز
� ّإن اب َن ِك هو ذلك
ُّ
ُ
الذي نزل من ال�سماء،

الثمر ُة التي تناولها الموتى فنالوا بها الحياة"( (  .
القدي�سون �إلى �إطالق �أجمل الأ�سماء والنعوت على العذراء التي اختارها
ذهب الآباء ّ
سا و َبنبٍيٌوةُا ُأر ِلكي ٌطوف ُساٌ /مو ِشا ر ٍيشُا دَنبٍيًِا لاِ ُما
( (  الأ�شحيم ،م�ساء الأربعاء  :205بن ُ ٌمو ُ
جبو ِبية قدٌوش
سا و ِقسطُ ا د َمننُا/وَبشِبطِ ؤ دِآؤرٌون دِآفرَع َ
مبرَ َك ُةا/ب ُؤي قٍا ٌبوةُا دنمُ ٌو ُ
جدعون/وَب ٌقوق ُةا حدَةُا دِآ ٍليشَع/و َبع ًنُنِا قَلٍ ً
يلُ ُةا دَحزُا آ ِ ِشعيُا.
ٌقوًد ٍشني/و َ ِ
جبزةُا و َط اُل د ِبية ِ
( (  املرجع ذاته :207 ،لقٍا ٌبوةُا ددٍي َ ٍ
ةيقٍي دُميَةي مريم/دٍاية ؤوُا ُبؤ ِقسطُ ا د َمننُا و ٌل ًو ِحا
جي ؤوُا و َطإ ِفا طعِن َحدًةُا/برِكي
دنمُ ٌو ُ
سا/وآٍية ؤوثُا ُبؤ َشبطِ ؤ دِاؤرٌون ُكؤنُا زِؤيثا/دِبارُزُا اَةر َ ٍ
ٍ
ِ
دٍي ِلكي اي َ
مشيُنُا دَحنِة ِمن رَو ُما/فٍارُا دِآك ٌلوؤي ُميًٌوةا/و َحيًِا قنَو ِمنِؤ.
ةؤوي َؤو لحَ ُماَ /
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الرب �أُ ًّما له:
ُّ

أبرار ال ّأولون
"�أطلق ال ُ
وحلو ًة
�شهي ًة
� ً
َ
أ�سماء َّ
على العذراء مريم

ال ّقدي�سة بنت داود.

المو�صد،
الباب
دعاها
الم ِنف ُّي َ
َ
حزقيال َ
ّ

و�سليمان الحديقة المغلقة والنبع المختوم.
داود َن َع َتها بالمدينة،

بالع ِ
�شب ِ�ضم َنها
والم�سيح ُ
رع،
َن َبت منها دون َز ٍ

و�صار قو ًتا لل�شعوب،

َّ
وعظ َم ذكراها في ال�سماء وعلى الأر�ض"( (  .

�أ�سماء الم�سيح و�صفاته و�ألقابه
�أ�ش :الأ�شحيم
ف :الفنقيث ،الجزء الثاني

�ألقاب الم�سيح هي �ألقاب اهلل ذاتها
ً ُ ( ( 
جن ُبر عل ِما
جبار العالمينَ :
ّ
جن ُبر َحيل
البطلَ :
يجا و َشفٍيإِا/قرَاٌوؤ كٍانًِا قَدً ُميِا/
( (  الأ�شحيم ،ليل الأربعاء ،القومة الأوىلُ ً :216 ،
مش ِؤا ٍ
إج ِ
ُ
ِ
ٌ
َ
ِ
جنةاُ
ٌ
ملريَم برة دَو ٍ
يد/بةول ُةا قَدٍيش ُةاَ /حزقٍيِال بر ُ
جلوةا ةر ُعا دَا ٍحيد قرُؤ/شلي ٌمون ِ
جبوُؤ/دِدلاُ زَر ُعا شوِح منُؤ/
ا َ ٍحيدةُا وِمعٍينُا ط ٍبيع ُةا/دَوٍيد مدٍين ُةا شمِ ُؤؤ ؤوُا/وِمشٍي ُحا ِعس ُبا َ
سيُا لع َ ًم ِما/ورَمرِم دٌوكرُنُؤ َبش َميُا و َبار ُعا.
وِؤوُا ةٌور ُ
( (  	�أنظر :ولدت العذراء جبار العاملني.482 ،

الطق�سي ال�سرياني
�أ�شعيا يف "الكتاب"
ّ

768

العليَ :بر ِعلُيُا
�إبن ّ
�إيل القوي :آٍيل ةَقٍي ُفا

ج ُبرُا
�إيل الجبار :آٍيل َ
�إيل العزيز :آٍيل َعزٍيزُا
العالمين
ار
جب َ
َ
ّ

( ( 

َ
حامل البرايا
النار الآكلة

الالمحدود

جا لشَلٍيـ ـ ـ ـًطُ نِا
عاقد تيجان ال�سالطين :قُطَر ة ُ ً ِ

إجا ل ُمإَوُةُا
واهب المنا�صب للأ�سياد :ي ُ ِؤب د َ ِ
الن�سر القديم ال ّأيام :نِشرُا َع ٍ
ةيق ي َ ًو ُمةُا
مدبر البرايا :مد َ َبر ِبإيُةُا� :أ�ش 235
ِّ

ِ
ُ
الملوكَ :ملكُا د َمل ِكا� :أ�ش 101-100
ملك

ال�شم�س المنير َة البراياِ :شمشُا َمن َؤر ِبإيُةُا� :أ�ش 101-100
َ

سةُا� :أ�ش 101
م�صو َر الأج َّن ِة في �أل ِ
أرحام :أُآَر ٌعوًال ِ بكَإ ُ
ِّ
المالّحَ :ملُ ُحا

مدبر البرايا :مد َ َبر ِبإيُةُا
ِّ
ملك الملوك :م ِلك ِم ًل ِكا

ال�شم�س المنير ُة البراياِ :شمشُا د َمنؤر ِبإيُةُا235 :

سةُا236 :
ُم َ�ص ِّو ُر ال ِأج َّن ِة في الأرحامُ :أآَر ٌعولاُ بكَإ ُ

( (  املرجع ذاته ،امليقات الثاين من ليلة امليالد ،كوركا.482 ،
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ال َغ ِن ّيَ :ع ٍ
الدهور ٌعولاُ دقَشٍيش ِمن دُإِا255 :
قد ُم ِمن ُ
نين الأَ َ
ةيرُا َ 242
الج ُ
الملكَ :ملكُا290 :

س ُبا 291
َ
ال�شيخُ :

محا 292-291
�أَلأَ َلقِ :أ ُ
ُمرُا د ٍعيإُا 384

ألخ ِف ّي :جنٍيزُا391-390 :
� َ

الخا ِلق  /ال�صا ِنعُ :ع ٌبودُا
الإله المقاتل :آ ُل ُؤا قرَب ُةنُا

دحيًلَوُةُا 79
القواتَ :ملكُا َ
َم ِلك ّ

/ج ٌبول83 :
الخالق والباريءُ :برٌويُا ُ

أزلي :اٍيةيُا مرَي ُما :ف85/2
الكائن ال ّ

الكلمةِ :ملةُا

ِملةُا مةٌ و ُميُا :ف86/2
�أ�ش :الأ�شحيم
ف :الفنقيث ،الجزء الثاني
�ألقاب العذراء

الأم الطاهرة �أو غير المد ّن�سة :آ ِ ُما لاُ مكَةَمةُا

البتول والعذراء :بةٌ ولةُا :ف94/ 2

العذراء الطاهرة :بةٌ ولةُا دكٍيةُا79 :
ال�صب َِّية :طلٍيةُا :ف83/ 2
َ

المة والجارِ َية:علَيمةُا :ف 524/2ت
ال ُغ َ

769

770

الطق�سي ال�سرياني
�أ�شعيا يف "الكتاب"
ّ

يحا :ف82/2
وشنة َ
ٌش َ
ُاش ٍفيرةُا و َؤنٍياَة ر ٍ ُ
المح َت ِ�ش َمة :كنٍيكةُا :ف86/2
ُ

ال�سحابة :عنُنُا طعٍينَة ِطل :ف88/2
َ

عذراء ِ
تحم ُل ال َندى :بةولةاقبلة بطنا دال زووجا88/1 :
ُ

رجنٍيةُا دلاُ ٌمو ُما� :أ�ش 105-104
عيب فيهاَ :م ُ
ُد َّر ٌة ال َ
العبرانيين /العبرا ِن َّيةَ :برة ِعبإُيُا :ف85/2
نت
ِب ُ
ِّ
الم ِ
ِ
الكام ِل ُة ِ
حا�سنَ :مليَة ٌشوفإِا� ،أ�ش 105

الن�سر الملك :يَونُا درَبيَة لنِشرُا َملكُا
ربت
حمامة َّ
َ

العرو�س العذراء وغير المتزوجة :كَلةُا بةٌ ول ُة وال ُ مزَوَجةُا

هيكل الأقدا�سٍ :بيرَة ٌقود ُشا

ال�سماء الجديدة :ش َميُا حدِةُا

رموز الم�سيح ِ
آيات
قب ِل َّية؛ فال ُ
و�صفاتُه :للم�سيح رمو ُزه في �أ�شعيا في قراءته ُ
الم�س َت َ
نيرا؛ فَفي ِب ِ
ِ
م�س الدا ِئمة ُي�صبِح
المتع ِّل َق ُة
ال�ش ِ
الد َ
المولو َد ُم�شرقًا ُ
بوالدة َع َّمانوئيل ُتظهِ ُر َ
وم ً
النور ِ
والنور
الحقيقية
ال�شم�س
مزا َجذّ ًابا .فالم�سيح هو
ور ً
وال�ض ُ
ُ
ياء �صور ًة ُمل َت ِ�ص َق ًة ب�أبنا ِئها َ
ُ
ُ
َّ
َ
ِ
و"النور" ،نٌوؤرُا،
نحا.
الم َنبث ُق عنها وهو " َل ُ
محا ،و"�شروقُه" ،د ِ ُ
معان" الآب "و�أ َلقُه"ِ ،أ ِ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
إنجيليان
مو�ضوع �
ٌ
ٌّ
أ�شعيوي في ال َن ِّ
الموعود ،وقد ا�س َت َ
الم َت َع ِّل ِق بوالدة الوريث َ
�ص ُ
عار ال َّ
ِ
فكان لها،
ال�سريانية
م ّتى ولوقا هذه ال ُن�صو�ص (�أنظر الجدول �أعاله)ّ � .أما الكني�س ُة
َّ
الر ِ
بال ِ
أ�ضافة �إلى ال َّت ِ
الم�سيح والنورِ
بط بين
المعطى
ِ
اني الذي � َ
َ
وراةُ ،
أ�سه َب في َّ
اليوح َّن ّ
ذوه:
ف ََح َذ ْت َح َ
النور :نٌوؤرُا

"ظهر المخ ِّل�ص للعميان
وهم ينتظرون غيره.
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ال�شم�س �أ�ضواءها
�أر�سلت
ُ
وهم م ّت�شحون بالظالم،
و� َ
أر�سل النور � ِأ�ش َّع َت ُه،
وجاء ب�أبناء النور
ليعلنوا لأبناء الظالم:
نير بينكم،
� ّأن ُ
الم َ

وعلى عيو ِن ُكم ِحجاب.

ال�شم�سِ :شمشُا
"المجد َ
ال�شم�س
لك � ّأيها
الم�سيح َ
ُ
ُ

( ( 

ابن اهلل
أنو َر َك يا َ
أنو َر َك ما � َ
ما � َ

نظ ُر � ِ
م�س ِل َمن َي ُ
و�شروق َ
إليه
ال�ش ِ
ُك �أحلى ِب َكثيرٍ من َ
ُ
َ
يء َ
ئيبة
ف� َ
نور َت�س َت ِ�ض ُ
أنت ٌ
بك ح ّتى ِظالل القَبرِ الك َ

ِأ
الموتى"( (  .
ل َّن ِك تُ�شرِ ُق � ً
أي�ضاُ ،
تحت ،لدى َ

ال�شروق والإ�شراق :دِنحُا

و�ساكن نورٍ
وابن نورٍ
َ
نورا َ
"يا ً

أفرامي َمنٌو كَذ ُميٌوةَاؤو:479 ،
( (  الفنقيث ،اجلزء الثاين ،ليلة امليالد ،القومة الآوىل ،مدرا�ش �
ّ
دنَح ُفرٌوقُا َلعوٍيإِا/و ِؤنون ُحريٍين لاَحرٍنُا/شمِ شُا َحوٍي ز َ ٍليً ِقوؤي/و ِؤنون ٍ
عطيفٍني ِحشٌو ُكا/نٌوؤرُا
َشدَر زَؤر ٍيرِؤ/واَي ٍ
ا/دن ٌلون ِلبنيَ ً ِحشٌو ُكا/د ُؤا ِبينُة ٌؤون ن َ ٍؤيرُا/و َعل َعيًنَي ٌكون
ةي َلبنيَ ً ن َ ٍؤير ُ جِ
ةِحفٍي ُةاُ /لك ٌؤو شمِ شُا زَدٍيقُا.
( (  ك ُما ن َ ٍؤير آَنة بر آل ُؤا ك ُما ن ِ ٍؤير آَنة/و َ اِ
حل دِحنُك ُطب ِمن شمِ شُا ِلد ُحاَر ُبك/آ َ ٌ
نةؤو نٌوؤرُا دآُف
َ
ً ِط ًلُ اِل ك ٍميإِا دِشيٌول/نُؤر ٍين ِمنُك دُآف ِأيد ٍميً ِةا ل َ
ةحة دُنِح آنة.
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عتمة"( (  .
� ّأهلني لنورٍ ال تدركه َ
َ
الرب من الآب
�شر َق علينا ُّ
"�أ َ

ومن ِ
الم َخ ِّل�ص.  ( ("...
بنت داو َد ُ
�أَلأَلَق �أو الل ََّم َعان

نورا
"بنورك نرى النور يا ي�سوع الم�شبع ً

الحقيقي الذي ي�ضيء كلّ الخالئق
النور
ف�أنت ُ
ُّ

ال�سماوِ ّي"( (  .
البهِ ّي يا َل َم َ
عان ال ِآب َ
�أ ِنرنا بنورك َ

ِ
إ�شارات والت�شابي َه والرمو َز الوارد َة في �أ�شعيا
ال�سريانية في �ص َلوا ِتها ال
وتب َّن ِت الكني�سة
َ
ّ
وفي غيره من الأ�سفارِ :

طا (�أ�ش )1 :11
شب ُ
الق�ضيب َ
أ�صل َي َّ�سى
"كق�ضيب ِمن � ِ
وكَ َزهرٍ ِمن ُه

القدي�سة...
أ�شرقت � ّأيها
�
الم�سيح من العذراء ّ
َ
ُ

دت من التي لم ُتب َتلى ِبالزواج
عندما َ
وو ِل َ
ارت�ض َ
يت ُ

يولي.  ( ("...
غير َ
�أيها الإل ُه ُ
اله ِّ
( ( 
( ( 
( ( 
( ( 

امل�صدر ذاته� ،صباح الإثنني :95 ،ن ٌوؤرُا وبر نٌوؤرُا/شرِا بنٌوؤرُا و ُع َمر بنٌوؤرُا/آَشوُني ل َؤو
نٌوؤرُا/دلاُ ِمدرِك ِلؤ ِحشٌو ُكا.
ِ
املرجع ذاته� ،صباح الإثننيِ :103 ،من آ ُبا ُمرُا دنِح ِلن /و ِمن برة دَوٍيد ُفرٌوقُا.
املرجع ذاته :101-100 ،بنٌوؤرُك ُحزِينَن نٌوؤرُا/يِشٌوع اِ
مل نٌوؤرٌا/دِآنة ٌؤو نٌوؤرٌا َشرٍيرٌا/
مشيُنُا.
حمؤ دَا ُبا َ
جايُا/أَ ِ
د َمن َؤر ل ٌكل ِبإيُن/آَن َؤر َلن بنٌوؤرُك َ
امل�صدر ذاته� ،صباح امليالد :500 ،آَيك َشبطُ ا ِمن ِعقُرِؤ دٍآيشَي/وآَيك َؤ ُب ُبا د ِمنِؤ مشٍي ُحاِ /من
ٌ
جا/آلؤا َؤو دلاُ ٌؤول...
بةول ُةا قَدٍيش ُةا دنحَ ة.../كَد أ َبية وآِةٍي ِلدة ِمن لاُ منَسيَة بزٌوو ُ ُ
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"لقد هتف �أ�شعيا �إبن �آمو�ص و� َأنب�أَ عن والد ِت ِك

� ّأيتها البتول الطاهرة التي َو َل ِ
القديم ال ّأيام
�سر
َ
دت ال َن َ

لأ ّن ِك َو َل ِ
دت و� ِ
عذراء عما َ
الم َت َا ِّن�س"( (  .
أنت
ُ
ّنوئيل ال ِأله ُ
البحر في َحف َن ِته
ويحوي
ال�س َم ُ
وات َ
َ
"من ال َت َ�س ُع ُه َ
َ
َ�س َب َق و�أَع َل َن لأ�شعيا الجليل

نبت كَ ق ٍ
دون زواج"...
َ�ضيب ِمن
عذراء َ
�أنه َ�س َي ُ
َ

( ( 

َ�ضيبا
"في هذا اليوم َن َب َت َج ٌ
ذع ُلي�صب َِح ق ً
أنه َك ُه ُ
الو َث ِن َّية
ُ
ال�شيخ الذي � َ
طول َ�أ َم ِد َ
َرعا ِمن � ِآل َي َّ�سى
اليوم ف ً
أزهر َ
� َ

ذبة.
ليروِ َي
بخمر ِت ِه ال َ
والم َع َّ
أر�ض َ
العط�شى ُ
َ
إبن �آمو�ص ومعه ميخا
ف ََلي� ِأت َ
اليوم � ُ
وجو َق ُة الأنبياء ب�أ�سرِ ها.
َ

اليوم �أ�شعيا في قَبرِ ه
َو َلي َ
بته ْج َ

فها قَد ُو ِل َد َع َّمانوئيل كَ ما َت َن َّبا"( (  .

ِ
رموز العذراء والأ�شارات �إلى بتوليتهاَ :
الفيف
بح ُث في َت
وانط َلقَت الكني�س ُة
ال�سريانية َت َ
َّ

ٌ
كي/بةول ُةا دكٍي ُةا
( (  املرجع ذاته ،دجنؤ الثالثاء :129 ،قعُا ا ِ ِشعيُا َؤو بر ا َ ٌموأ و َبدِق َعل يَلد ِ
دي ٍ ِلدة لنِشرُا َع ٍ
ةيق ي َ ًو ُم ُةا/د َب ٌ
بةو ٌلوةِكي ي ٍ ِلدةٍيوؤي/لع َ َمنٌواِيل ال ُؤا دَؤوُا َبر انُشُا.
مشيُا ز ٌعوإ ٍين ِلؤ/
( (  املرجع ذاته ،القومة الثانية من ليلة امليالد ،حلن ب ٌكل ِمدِم اِة َبقٍيةَ :491 ،ؤو د َ َ
وَحبٍيش مَيُا َبزوُرِؤ/قَدِم َبدِق َلؤ لاِ َشعيُا مشَب ُحا/د ِمن ٌ
جا/اَيك نٌور ُبا ُشوَح...
بةول ُةا دلاُ زٌوو ُ ُ
�رسوجية :507 ،ب ُؤنُا يَو ُما شوَح َش ٌبوقُا دنِؤوِا ٌحوطرُا/
( (  امل�صدر ذاته� ،صباح امليالد ،طلبة
ّ
ٍ
َ
ُ
َ
حبمرِؤ
ا
ق
ش
ن
ي/د
ش
ي
ا
ية
ب
ن
م
ا
ب
ور
ن
ع
ر
ف
ا
ا
م
و
ي
ا
ن
ؤ
ا/ب
ة
و
ر
ك
ة
ُُ َ ُ
س ُبا دكَف ِفؤ نٌوجرُا دِف ٌ
َ َ ِ َ
لعُل ُما ُ
َ ٌ ُ ِ ِ
لاَر ُعا أ ٍؤي ُةا وَم َ
جودُا
طرَف ُةا/ب ُؤنُا يَو ُما نٍاةِا نشَبَح َؤو بر ا َ ٌموأ/و َع ِمؤ ٍميكُا و ٌكلُؤ ٌ
ُ
ٍ
َ
ِ
ِ
ِ
دَنبٍيٌوةُا/ب ُؤنُا يَو ُما اف ا َشعيُا بقَربِؤ نِروَز/د ُؤا اةي ِلد ِعمضنٌوايل ايك دِاةنِب.
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الطق�سي ال�سرياني
�أ�شعيا يف "الكتاب"
ّ

�ص بحثنا،
"الكتاب" وفي ُمح َت َويا ِت ِه َبح ًثا عن رمزٍ �أو �أ�شار ٍة �أو �صور ٍة
تتحدث ،فيما ُ
ّ
يخ ُّ
قريب �أو ٍ
عن كلّ ما له ِ�ص َل ُة من ٍ
هدين.
الع َ
تولي ووِ ال َد ِة َ
بعيد ،بحادث َ
"ع َّمانئيل" َ
الح َب ِل َ
الب ِّ
الي ِ
أقر َب �إلى ِ
فان َتق ِ
وم َّية:
حياة م� ِؤمنيها َ
َت ال َ

الحقل ،آرعا ،والحارث

أنت الحارث
الحق َل ُة و� َ
"� ...أنا َ
فازرع في حقلها البائر

العفي َفة
يا َمن َ
ف�س ُه في َ
زرع َن َ
رع
يا مولو ًدا َ
دون َز ٍ
أ�شرق ِمن الآب
� َ
وو َلد ُت ُه َعذراء
َ

زرع"( (  .
أثم َرت َ
دون �أن ُت َ
� َ

ِ
أ�شارات والت�شابي َه والرمو َز الوارد َة ثي �أ�شعيا
ال�سريانية في �ص َلوا ِتها ال
وتب َّن ِت الكني�سة
َ
ّ
وفي غيره من الأ�سفارِ .
قُبَّ ُة ال�شهادة :قابوةا (تك  6 :14وقابوةا دسؤدوةا 6 :30 ،وقبوةا ددياةيقي
(ق�ض...)6 ،3 :3 
َ
"تلك الق َُّب ُة التي � َأع َّدها مو�سى في �سيناء
ألواح النامو�س
َ
وو َ�ض َع فيها � ُ

ليم َة البكارة
� َ
أ�شار ِبها �إلى مريم التي ا�س َت َم َّرت َ�س َ
لم َّا َحلَّ فيها َمن َ�س َّن ال�شريعة"

أفرامي ،افيس لي مري/... :486 ،داِنُا زَر ُعا
( (  الفنقيث  ،2والقومة  2من ليلة امليالد ،مدرا�ش �
ّ
حبقلُؤ د َب ٍ
طي اُل/اَو دَزرَع نَفشِؤ ِبدكٍي ُةا/يَلدُا دلاُ رِديا/دَأ َمح ِمن ا ُبا/
واَنة ا َ ُكرُا/زرٌوع قُلُك َ
وٍي ِلدةِؤ ٌ
بةول ُةا/دكَد لاُ زر ٍيعُا يِؤ َبة فٍارُا.
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وغا َد َرها �إ َل ًها ُم َت َ�أ ِّن ً�سا"...

( ( 

الخا ِبي ُة الجديدة قوقةا حدةا ( 1مل  11 :26و)...12
"خا ِب َي ُة �ألي�شاع الجديدة
وجز ُة جدعون
و َن َدى ّ
َر َم َزتا ِ
القدي�سة
اليك ايتها العذراء ّ
الح َّي ُة
ح�سدا بين أ�لأ�شجار"( (  .
ً
ال�س َّم الذي َن َف َثت ُه َ
َفب ِِك َت َح َّلى ُّ

ال�سماء الثانية :شميا دةرةين (ال�سماء الجديدة :شميا حدةا) :ق�ض )65 :17
�سماء ثانية
"تراءت العذراء مريم على الأر�ض
ً
البرارة،
�شم�س
قت منها على الدنيا ,يا
أ�شر َ
َ
َ
ف� َ
ا�سم ُه العا َل َم".
� ُّأيها ال�سا ِب ُق ُ

وطر َد
ظالم ال�ضالل"( (  .
َ
"ِ �...
ُ
ُ
هيكل الأقدا�س الذي حلّ
الملك و�أقام فيه،
أنت
حم َلت الإ َل َه الكلمة،
ُ
ال�سماء الجديدة التي َ

ِ
ِ
ِ
أر�ضعت النار ال ِآكلة،
ال�شعلة و�
أحطت
�
بذراعيك ُّ
( (  الفنقيث� ،صالة ليل �أحد ب�شارة العذراء ،القومة الأوىل:87 ،ه ُؤي قٍ ٌبوةُا د ٌمو ِشا ب ٍسينيَ ة َ ِقن
نطريُا ِب ٌ
ساُ /أر ُبؤ ملريم دقَويَة ٍ
جبوُؤ
بة ًو ِليؤ/كد شرُا َ
سم ؤوُا َ
جبوُؤ ٌل ًو ِحا دنمُ ٌو ُ
ؤوُا/و ُ
سا/وَن َفق ِمنُؤ ال ُؤا دَؤوُا انُشُاَ /شينِؤ نمَ ِلك َبار َبع ِفنيً ُ ُةا.
ساِم نمُ ٌو ُ
ُ
اُ
وجزةاُ
ُ
ٍ
َ
( (  الأ�شحيم ،ال�ساعة الثالثة من نهار الأربعاءٌ :256-255 ،قوق ُةا حدَةا دِاليشَع/وطل ِ
مشني ؤوَو ٌ
بةول ُةا قَديش ُةا د ِبكي اِة َحليَة ُؤي ُمرةُا دِا َشد ِحويُا بحَ ُس ِمؤ
جدعون ِلكي ر ُ ٍ
د ِبية ِ
ِبية ا ٍ ًيلُنِا.
مشيُا حدَةُا اِة َحزيَة َعل اَر ُعا ٌ
بةول ُةا مريم َؤو شمِ شُا دزَدٍي ٌقوةُا دَقدُم
( (  املرجع ذاتهَ :477 ،
ٍ
ُ
ُ
مشؤ ا َ جِ
لما اٍي َ
زل ِمنِؤ َعل ة ِبيل وَاعرِق ِحشكُا دطعيٌوةا.477 ...
ةوؤي َ
ُع ً ِ

776

الطق�سي ال�سرياني
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ّ

فحدد ذاته"( (  .
تبارك الالمحدود الذي �شاء ّ
رب الكلّ
"�صارت لك مريم يا َّ
�سماء ثانية
ً

لت فيها بقدا�سة
وح َل َ
َ
و�أ�شرقت منها في الدنيا.  ( ("...
ال�صخرة في ال�صحراء ()17 ،28
أنهارا في ال�صحراء
"ال�صخرة التي �أولدت � ً

بو�ضوح ايتها العذراء القدي�سة
ر�سمت مثالك
ٍ
لأن ابن اهلل �أ�شرق منك في الدنيا

وهو ال�صخر ُة الحقيقية كما قال بول�س"( (  .
العربة الحزقيّاليّة َمركَبةُا (حز )28-1 :1

حزقيال
النبي المختار
ّ
"العربة التي �شاهدها ّ
القدي�سة
ال ت�ضاهي محا�سنك �أيتها البتول ّ

ٍ
الكاروبيون وهم يباركون
اليهاكحيوانات
وقد ُ�ش َّد
ّ
�صور �أربعة وجوه مختلفة

�صور � ٍ
أ�سد وثورٍ ون�سرٍ و� ٍ
أن�سان
( (  املرجع ذاته ،القومة الأوىل من ليل الثالثاءٍ ... :118-117 ،بريَة ٌقود ُشا د َملكُا حنِة وِشرا ُ
مشيُا حدَةُا د ِطعنَة ؤوُة ال َ ُل ُؤا ِمل ُةا...
ُبؤَ /
ٍ
َ
ِ
ُ
مشيُا دةرةين ؤوُة لك مريم ُمرِا ٌكل/وَشرَية ُبؤ قَدٍيشُاية
( (  الأ�شحيم� ،صباح الأربعاءَ :250 ،
وَدنحَ ة ِمنُؤ َبربٍي ُةا...
ٍ
جليُاية
( (  الأ�شحيم� ،صباح ال�سبت :454-453 ،كٍا ُفا دَبدَبرُا يِلدَة نَؤإَوُةُا ُأرَة ٌطوف ِسكي َ
ٌ
بةول ُةا قَديشةثا دَدنَح ِمنِكي َبربٍي ُةا برُا دال ُؤا و ٌؤويٌو كٍا ُفا دَشرُرُا اَيك دِا َمر َفولوس.
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� ّأما �أنت �أيتها الأم المباركة

ِ
ركبتاك عرب ًة له
فقد �أ�ضحت

ِ
ِ
دواليبا
وذراعاك
وثغرك �أن�شد المجد( (  .
ً

"�أيها الفيل�سوف
هلم �أنظر
طفال في ِخ َر ٍق

وت� ّأمله وهو من تتع ّلق به الدنيا ك ّلها
مو�ضوع في مذود في �أفراثا
آعجب به وهو
ٌ
َو� َ
أر�ض مع �أبيه
المدب ُر
هو
ال�سماء وال َ
ِّ
َ

ال�سماويين
�أنظره وهو جال�س في عربة
ّ
يتغير
تحمله عذراء في �أكنافها دون �أن ّ

� ّإن � َآل جبرائيل قد ّ
انك ّبوا على الأر�ض بوجوههم

يهزونه ب�أذرعهم" ( (  .
و�آل يو�سف ّ
"�صبي ٌة من � ِآل داود ا�سمها مريم
ّ

جبيُا
( (  املرجع ذاته ،ليل الأربعاء ،القومة الأوىلَ :217-216 ،مركَب ُةا ُؤي دَحزُا ؤوُا/نبٍيُا َ
بةول ُةا قَديش ُةا/دَكدٍينُن ُبؤ َحيًوُةُا كإٌو ِبا دَمبرَ كٍني/دِم ًوُةاُ
َحزقٍيِايل/لاُ ُفح ُما بشٌوفإِيكي ٌ
دَار َبع اَفٍينً د ِمن حدُدِا مشَحلفٍني/د ٌموةُا دِاريُا وَدةَورُا وَدنِشرُا وَد َبرنُشُا/اَنةي دِين ا ِ ُما مبرَ َك ُةا
جيً اِ
حبا ز َمر.
جل و ٌفو ِمكي ٌشو ُ
ٌبوإكَيكي ؤوَي ِلؤ َمركَب ُةا وَدإ ُ َعيكي ٍ
لاُ
ُ
جبو َعزرٌوإِا/
�رسوجية :470-469 ،او َحكٍي ُما ةا حزُا ٌعو
( (  الفنقيث ،عيد امليالد ،رمشا ،طلبة
َ
ّ
ُ
ٌ
ِ
ُ
َ
جبو ا َفرةا/لرَو ُما و ٌعومقُا
وِاة َبقُا ِبؤ د ٌكلُؤ برٍي ُةا برِمزِؤ ةليُا/اةد َ َمر ِبؤ دكَد ٍ
سيم باوريُا َ
مشيًُنِا /وَطعٍينُا ِلؤ ٌ
بةول ُةا
ٌؤويٌو مد َ َبر َعم ي ُ ٌلودِؤٌ .حور ِبؤه دي ُ ِةب َعل َمركَب ُةا د َ َ
جربٍيِال ه ُؤا ك ِفني ٌقود َموؤي َعل ا َ َفيً ٌؤون/وَد ِبية يَو ِسف ه ُؤا
ب ِكنفيً ِؤ و ٌؤويٌو كَد ٌؤو/د ِبية َ
مزَحيٍني هل ِلؤ بدإعيؤون
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ّ
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�ص العالم
�صارت مركب ًة وحم َل ْت مخ ِّل َ

كثيرا
يتراءى لي ب�أ ّنها � ُ
أعظم ً

حزقيال
من المركبة التي �شاهدها
ّ
ف ِل ِت َ
روحي ٌة
وعجالت
وجوه
لك
ٌ
ٌ
ّ

ين�شد َ
الرب"
غر ُ
لك المجد �أيها ّ
َ
ولمريم َث ٌ

( ( 

الجمرِ بين العجالت
الناري ال َّل َه َب
"�صد َع
َّ
ُّ
ودا�س على َ
َ
ِ
نزوله
الهواء عند
و�ش َّق
َ
َ

َ
وو�صل �إلى النا�صرة عند مريم.  ( ("...
ناري ٌة َت ُ
مركب َت ُه
حمل
ٌ
"عجالت ّ
َ
َ
ب�سبحون ِل ِع َّز ِت ِه
َ
و�سرا ِف ُّيو َع�سكرِ ِه ِّ
وي ِ
كفيه َر ِح ُم مريم
َ

�س َو ُو ِل َد"( (  .
لأ ّنه َ
�شاء وت�أ َّن َ

"العو�سجة سنيا (خر 3 ،2 :3؛ تث )16 :33
الخ ِف ّي الذي �أُع ِل َن عنه
"للمولود َ

عو�سج ِة النار الملتهبة
على جبل حوريب في
َ
ِ
بالمده�شات
فظهر في البتول الطافحة

مشؤ مريم/ؤوُة َمركَب ُةا
( (  الأ�شحيم ،ليل الأثنني ،القومة الأوىل :79 ،حدُا طلٍي ُةا من ِبية دِوٍيد د َ ُ
وَطعِن ِةؤ ل ُفرٌو ِقؤ د ُعل ُماِ /مس َ
جيِ /من َمركَب ُةا دَحزُا َحزقٍياِيل /ل ُؤي
ةبرُا ٍلي د ٍؤي ر َ ُباؤي َ
س ٍ
وجيً اِ
حبا...
جل َملُ ًلُ ُةا/وملريم ٌفو ُما دز ُ َمر ُلك ٌشو ُ
اٍية ُلؤ ا َ ً ِفا ٍ
جيً اِ
( (  الأ�شحيم� ،صباح ال�سبت :460 ،أرُا نٌورُنُا َ
جل
جومإِا د َبينُة ٍ
جلوزَل ُةا ودُش َعل ٌ
سد ِقؤ الُاَر كد نحُ ِة وَمطُ ا لنُأرَة ِأيد مريم...
و َ
لاٍ
جيًجلَي نٌورُا طعٍينُن َمركَب ِةؤ/سإ ُ ِفا د ٍحيً اِل مقَد ٍشني يقُرِؤ و ٌعو ُبؤ دمريم
( (  املرجع ذاتهٍ :534 ،
ِ
ُ
س ِفق ِلؤَ /عل دَأ ُبا وَؤو ُ ا انُشُا واةا َ
ملو ُلدُا.
ُ
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ِ
ِ
وانقاذنا نحن الم�ؤمنين"
لخال�صنا

( ( 

الروحية
و�س َج ُة
"� ّأيتها َ
الع َ
ّ

التي َتراءى ِ
الع ِل ّي"
منك
ُ
تابوت َ

( ( 

العو�سج ِة
النار في
َ
"كما ح َّل ِت ُ
ولم َتح َترِ ق

وحلَّ في العذراء
هكذا َنز َل الإ َل ُه َ
لقد �إر َت�ضى �أن يو َل َد منها

دون �أن َي َّ
تولي ِتها"
فك � َ
أختام َب ِّ

( ( 

الرب الأله
"�أه َت َّز َج َب ُل �سيناء ّ
قد َام َك ايها ُّ
وقد َحم َل َ
مريم العذراء
تك ُ

وانت ِ
ال�سماء والأر�ض.
حام ٌل
َ
َ
حب َل ْت َ
بك دون زواج
َ

َ
تو�صف.
وولدتك بطريق ٍة ال َ

ِّ
رب ذكرى والد ِتك"( (  .
عظ ْم يا ّ

أمرا ُم ِ
ده ً�شا
النبي على
ِ
الجبل � ً
"� ...شاهد مو�سى ُّ

( ( 
( ( 
( ( 
( ( 

سنيُا دنٌورُا
الأ�شحيم ،موربا  :508ل َؤو يَلدُا جنٍيزُا دُاة َبدَق ؤوُا َعل ٌطوإَي ٌحور ٍيب َ
جبو َ
ةجوزلاُ و َب ٌ
بةول ُةا َملية ةِؤإِا اِة َحوٍي ل ٌفورقُنُا و ٌشووز ُ ُبا دٍيلَن م َؤ مًينِا...
د ِم َ
سنيُا ِمةيَد ُعنُا دَارٌونِؤ در ُ ُما ِمنِكي اِةحزٍي.
املرجع ذاته ،سدرا والدة اهللَ :40 ،
لاُ
سنيُا ي ٍ ِقدُ /ؤكَنُا حنِة ال ُؤا وشرُا
املرجع ذاته� ،صالة ال�صباح :99 ،اَيك دَشرُة نٌورُا ب َسنيُا و َ
بةول ُةا /ش َفر ِلؤ وِاةٍي ِلد ِمنُؤ/ولاُ شرُا َط ًبعِا د َ ٌ
َب ٌ
بةو ِليًؤ.
سينيَ زُع ِمن ٌقود َميك مريا ال ُؤا/و َ ٌ
بةول ُةا
الأ�شحيم� ،صباح الأربعاءٌ :235-234 ،طورُا د ٍ
جا /وي ٍ ِلدةُك لعِل ِمن
جري دلاُ زٌوو ُ ُ
مريم طعِن ُةك/كد طعٍني اِنة رَو ُما و ٌعومقُا/بطِ ن ُةك ُ
ِمل ُةا/اَورِب ُمري دٌوكرُن ي ُ ِلدةُك.
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�أ�شعيا يف "الكتاب"
ّ

و�س َجة
نارا في َع َ
ً
تح َترِ ق
دون �أن َ

يك من رِ ج َل َ
و�س ِم َع َ�صو ًتا :اخ َل ْع َنع َل َ
يك
َ
ل َّأن َ
ِ
اهلل ٌّ
المو�ضع
حال في هذا
فا�س َتو َلت ِ
ه�شة
الد َ
عليه َّ

فر َ�س َم � ّأن العو�سج َة
أ�ضاء َو ُ
و� َ
جه ُه َ
بنت داود
هي
العذراء ُ
ُ

آبن ا ِ
هلل الذي َحلَّ فيها
هي � ُ
ُ
والنار َ
و َلم تج َترِ ق به"( (  .
الحديقة جنةا (ن�شيد الأنا�شيد)

ال�شاب َ
ريف ُ�س َليمان
"يا � ّأيها
الظ ُ
ُّ
ترمز ليها
�أي َة حديق ٍة َ
كنت ُ

عناية
وم�سدود ٌة ِب َ
ب�أنها كانت ُمغ َل َق ًة َ
َ
�شر َق
غار�س ال َفر َدو�س"( (  .
ُ
�إ ّنها مريم التي ِمنها �أ َ
ِ
علبك يا حديق ًة ُمغ َلقَة
"�سالم
ٌ
َن َم ْت فيها �شجر ُة الأفراح
ال �أقام ِ ُ
عليك يا َه َ
�سل ٌآم ِ
ار العالم"( (  .
يك ً َ
جب ُ
فيه اهللّ ،
مشع قُ اُل دَشرٍي م ُسانَيًك من إِجلَيك/دَاةرُا
( (  ٌ ...مو ِشا ن ٍبيُا حزُا ةِؤرُا/نٌورُا د َشريُا ب َسنيُا دلاُ ي ُ ِقد/و َ َ
مشؤ ل َسنيُا ٌ
بةول ُةا َبرة دويد/
جبوِؤ/وَاحدِؤ ةِؤرُا واِزدَؤي ِمشكُا دا َفوًؤي/ور ِ ِ
ُؤنُا ُمريُا شرِا ِ
لاُ
جبوِؤ و ِمنِؤ يُقدُا.
وَلنٌورُا برُا دال ُؤا/دَشرُا َ
َ
ةميُا َبز ٍؤيرٌوةاُ
جن ُةا د ِلؤ ٌؤو منَأَر ؤوَية/دَا ٍحيدُا ؤوُة وَح ٍ
( (  ايٍن َطليُا ٍ
رجي ُ
جا ش ِليمون ايدُا ؤي َ
مريم ه ٍؤي دَدنَح ِمنِؤ َؤو ن ُ ٌأو ِبؤ ر َ ُبا د َفردَي ُسا� ،صباح اخلمي�س .309
جنبرُ ُا
جن ُةا ا َ ٍحيدةُا ُؤي د ُبؤ شوَح اٍيلُنُا د َحدًوُةُا/شلُم ِلكي َؤيك اُل د ُبؤ ع َمر ال ُؤا َ
( (  شلُم ِلكي َ
دعلما.
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جو ُبا
ِج ُّب دانيالٍ :

ُمهِ َر ِ
الج ُّب
وخ ِت َم ِب َخ ِتم الملك
ُ
و�أُ ِلق ِي ِ
البار
فيه دانيل ّ
ُمهِ َرت مريم

بتولي ِتها �سليمة
و� ُ
أختام َّ

�ص البرايا"
وحلَّ فيها مخ ِّل ُ

( ( 

�سفينة الحياة :الفا دحيا

"�صارت مريم َ�سفين َة َنجا ٍة في العالم
والم�سيح مال ًّحا َن َز َل و�أقام فيها
ُ
ميناء الأفراح
أدركَ ْت َ
ف ََب َل َغت و� َ

ومنح ْت ثرو َة �سماوي ًة لأبناء �آدم"
َ

( ( 

"هني ًئا ِ
لك يا مريم

يا َمن و َل ِ
الحي
ابن اهلل
دت َ
ّ
هني ًئا ِ
لك يا �سفين ًة مزدان ًة
ل ّأن التاجر َ
نزل و�أقام فيها

هني ًئا ِ
المز َّين
لك ايها الهيكل َ

قب ِ
ال�سماوي
لت المعمار
ّ
يا َمن ا�س َت َ
حمل ِته و� ِ
أنت عذراء
َ

جبوِؤ كٍانُا دُنٍيايل/ح ٍ
( (  ح ٍ
ةميُا مريم /و َط ًبعِا
جو ُبا /وَطبٍيع بعِزَق ِةؤ د َملكُا/وَشدِا َ
ةيم ؤوُا ٌ
نطيإا د َ ٌ
ٍ
بةو ِليًؤ /وشرُا جبوُؤ ُفرِق ِبإي ُ ُةا.
جبو ُعل ُما/وَمشٍي ُحا ؤوُا َملُ ُحا حنِة
( (  املرجع ذاته ،دجنؤ محشا  :274ؤوُة مريم اِل ُفا د َحيًِا َ
مشيُنُا ليَلدِوًؤي دُادُم.
وَشرُا ُبؤَ /منعَة وَمطُ ة َلل ٍمانُا د َحد ًوُةُا/ويِؤ َبة ٌعوةرُا َ
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مر ِ
رت بتوالً"
ووِ ِ�ضع ِت ِه وا�س َت َ

( ( 

" �أ ّننا ُن َح ِّي ِ
القدي�سة
يك يا مريم �أيتها العذراء ّ
تهتف الخالئق

ف� ِ
أنت حامل ٌة ك�سفين ٍة
أرحام
م�صو َر ال ِأج َّن ِة في �أل ِ
ِّ

�إنك َت ٍ
لين َمن َي ِ
ٌ
ومالك ُي َح ِّي ِ
يك
حم ُل ِك
حم َ

أ�شر َق من ِ
َت َ
رح ِم ِك"( (  .
بارك ُّ
الرب الذي � َ

الغيمة ال�سريعة عنُنُا قَليٍلةُا (�سي  :13عن ُ ًنِا قَلٍيًلُةُا)
خبريني مريم �أيتها الغيمة ال�سريعة
ِّ
ِ
ار العالمين؟
كيف
جب َ
حملت ّ
وب�شرني قائالً:
جاء جبرائيل َّ

�ص العالم.
من َر ِح ِم ِك ُي�شرِ ُق مخ ِّل ُ

�ص العالم ح ًّقا "( (  .
وهذا هو مخ ِّل ُ

الخباء :مشكنا

يب�شر مريم
"المجد للآب الذي �أر�سل مالكً ا ّ
جرُا حنِة وَشرُا ُبؤ/
( (  املرجع ذاته� ،صباح الأربعاءٌ ... :243-242 ،طو َبيكي اِل ُفا مأ َ َبةةُا دة َ ُ
ٌطو َبيكي ٍبريةُا مشَكلَل ُةا دَاردٍيك اُل درَو ُما قَ ِبلةي/طعِن ٍ
نطيإٍين ٌ
ةيوؤي و َ ٍ
بةو َليكي وي ٍ ِلدةٍيوؤي
وقَوٍية ٌ
بةول ُةا/برٍيك ُمريُا دَدنَح ِمنِكي.
ٌ
مريم/بةول ُةا قَديش ُةا /قُعِني ِبإي ُ ُةا/
( (  امل�صدر ذاته� ،صباح الأربعاء :236 ،شلُم ِلكي
ِ
د َبد ٌموة اِل ُفا طعٍينَةي ِلؤُ /
ِ
ِ
س ُةا/ل َؤو دَطعٍني لكي طعٍينَةي لؤ /و ٍعريُا ُشال
ألاَر ٌع ًولاِ بكَإ ُ
َبشلُ ِمكي/برٍيك ُمريُا دَدنَح ِمن ٌعو ِبكي.
( (  امل�صدر ذاته� ،صباح الثالثاء :166 ،ا ِ َمري ٍلي مريم /عنُنُا قَلٍيل ُةا/اَيكَنُا طعِن ٍ
ةيوؤي /
َ
جلنبرُ ُا د ُع ًل ِما...
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وال�سجود للإبن الذي مع كلمته نزل وحلّ فيها
وال�شكر للروح الذي جعلها هيك ً
وا�ستقر فيها"...
ال (مشكنا)
َّ

( ( 

الهيكل :نوسا

ِ
َ
الروح القد�س
هيكل
عليك يا
"ال�سالم
ِ
�أيها البالط الجديد الذي اقام فيه ابن الملك"( (  .
ِ
ِ
طوباك يا مريم
"طوباك
أر�ضيون
بقوا
ّ
ال�سماويون زال ّ
ِ
أ�صبحت هيك ً
مزي ًنا
لأ ّن ِك �
ال ّ
فنزل الأله و�أقام ِ
فيك

ِ
لربنا"
و�
أ�صبحت � ًّأما ِّ

( ( 

لرب الملوك"
"هنيئا للرحم الذي �أ�ضحى هيكال ّ

( ( 

"...يا ً
مزي ًنا يقيم فيه ويتن َّق ُل في قاعا ِت ِه ُ
ملك الملوك"...
بالطا َّ

( ( 

"يا عذراء القرابين...

رب ال�سماوات
�أيتها ال�سماء الثانية التي حلّ فيها ّ
( ( 
( ( 
( ( 
( ( 
( ( 

حبا ال َ ُبا د َشدَر ٍعريُا و ِسربُؤ ملريمِ /سجدةُا
الأ�شحيم ،ليل الأربعاء ،القومة الثانيةٌ :218 ،شو ُ
َ
محا
جن ُبؤ/وَعلَني إ َ ِ
َلربُا د َعم َبرة قُ ِلؤ حنِة وَشرُا ُبؤ/ةَودٍي لرٌو ُحا د ِعبدُؤ َمشكنُا و ِكن ا ِ
َبأ َلوُةُؤ امني وامني.
سا درٌوح ٌقودشاٍ /بريةُا حدَةُا د َبر َملكُا
الأ�شحيم ،ةمششةا ديلدة الؤا :533 ،شلُما َع ِمكي نَو ُ
شرُا ُبؤ...
ُ
ٌ
ٌ
مشيًُنِا وَاإ ُعنُا امرٍين/
املرجع ذاته� ،صباح ال�سبتِ :461 ،لكي طو َبيكي مريم طو َبيكيَ /
دَؤوَيةي ٍبريةُا مشَكلَل ُةا/وال ُؤا حنِة وَشرُا ِبكي /وَؤوَية ِلؤ ا ِ ُما ُ
ملرَن...
�رسوجيةٌ :534 ،طو ُبا ل ٌعو ُبا دَؤوُا
الفنقيث ،اجلزء الثاين ،تهنئة العذراء ،ال�ساعة الثالثة ،طلبة
ّ
سا ُ
ملرِا ملَ ً ِكا.
نَو ُ
ُ
ُ
املرجع ال�سابقٍ :92 ،بريةا مشَكلَل ُةا دَم ِلك َمل ً ِكا شرِا وَمدَيِأ با َفدنِكي دَكيُا وقَدٍيشُا.
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ّ

و�أ�شرق منها ليزيل الظالم عن البرايا"( (  .
القدي�سة والد ُة اهلل
" ُت�شبِه
العذراء ّ
ُ

تاج الملك
در ًة ال َ
عيب فيها ُت َر ِّ�ص ُع َ
َّ

دير ْت ،كال�شم�س.  ( ("...
ُي ُ
�ضيء �سنا ُ�ؤها ،وكيفما َ

ِ
ال�سريانية في َ�صال ِتها
للكني�سة
أيماني
مما ّ
تقدم العالق َة ُ
َنرى ِ ّ
َّ
الع�ضوِ َّي َة بين التعبيرِ ال ِّ
ِ
ليتورج َّي ِتها
هد ِيه في ِبنا ِء
والرئي�سي َة الني َيح َت ُّلها
الطق�سية والمكان َة الأولى
"الكتاب" َبع َ
ُ
َّ
َّ
ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ِ
ف�سير َم�ضامينها
وهو لها
"كالم اهلل الذي ال ُيداخل ُه َخط�أ ث َّم انت ُ
ُ
�ساب ُر�ؤياها الكتاب ّي ُة و َت ُ
ِ
الرمز
قارب ِتها لهذا الأمر وهي ُمن َت ِم َي ٌة �إليها ِب َت َب ّنيها
مع ر�ؤيا َم
َ
وم َ
در�سة الأ�سكندرِ َّية ُ
ِ
الع ِ
ل�سفارِ ِ
الك ِ
الجديد
هد
أ�سا�سا ل َتف�سيرِ ها ِ ِ أ
المق ََّد�س وعلى �أبنا ِء َ
والأ�شار َة وال َت�شبي َه � ً
تاب ُ
الم ِ
خف َّي ِة في َط َّيا ِتها ِل ِ
َك هذه الرموز واك ِت ِ
ِ
ف ِّ
أدراك َم�ضامي ِنها
دلوالت
الم
الحقيقي ِة َ
�شاف َ
ّ
ٍ
الع ِ
ِ
هد الجديد .في هذا الأَطار وفي هذا
ا�شارات �إلى
لي�س ْت �سوى
حقائق َ
ال َن َبوِ َّية فهي َ
رات ِ
ِ
أ�سفار ال َف َت ِ
الأَطارِ
الكتا ِب َّي ِة ال�سا ِبق َِة
مكن ا�س ِت
َ
خال�ص َ
وحد ِه ُي ُ
الع َ�س َل الذي َتحويه � ُ
للميالد ِ
ِ
ومنها �أ�شعيا.

يعقوبية ،الأ�شحيمٌ :82-81 ،
مشيُا دةَرةِين دِشرُا ب ٌعو ُبؤ ُمرِا
( (  طلبة
بةول ُةا د ٌقوًد ِشاَ /...
ّ
إو َ ِما/وَدنَح ِمنُؤ دنِطرٌود ِحشكُا ِمن ِفنيً ُ ُةا .يف
( (  الأ�شحيم� ،صباح الأثننيَ :105-104 ،
جؤ د َملكُا قبٍيعُا دُميُا
مل ُ
رجنٍي ُةا دلاُ ٌمو ُما دَب ُة ِ
َ
ٌ
جبٍينً د ِمة َؤفكُا َمن َؤر زٍيوِؤ ايك شمِ شُا...
بةول ُةا قَديش ُةا يُلدَة ال ُؤا دَل ٌكل َ
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