
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة الغالؼ رسـ طالؿ إسبر.*



 مقدمة موجزة: رسالة األنبياء      
هللا إنسانًا ويدعوه كي يحمل كممتو إلى الّشعب، فُيدعى نبّيًا. يبّمغ الّنبّي كممة هللا في إطار  يختار

. غالبًا ما رفض الّسامعوف كممة «ىنا واآلف»الواقع اّلذي يعيش فيو والّشعب، وىذا ما ُيسّمى في الاّلىوت 
هللا ىذه، وحالنا ليست أفضل منيـ دومًا، لكّنيـ يتيقّنوف مف صّحتيا بعد زمٍف، حينما تتحقَّق األمور اّلتي 

 .«نبوءات مسيحانّية»تكّمـ الّنبّي عنيا. وقد أورد األنبياء أمورًا كثيرة تحّققت في المسيح، ىذه ندعوىا 

بطريقة مختمفة، لكّنو يحّممو كممتو إّياىا. يذيع الّنبّي كممة هللا اّلتي غالبًا ما تخالف مشيئة يدعو هللا كّل نبّي 
 البشر ومسمكيـ، ألّف دعوة الّنبّي الّرئيسة ىي إلى الّتوبة وااللتجاء إلى هللا مصدرًا وحيدًا لمّنجاة والخالص.

لمواقع. لذلؾ نجد األنبياء يتدّخموف في سياسة يخاطب هللا شعبو بواسطة الّنبّي مف خالؿ األحداث الّراىنة 
االنجرار وراء طػمػػب الحمػايػػة المّرات. إذا ما دعا نبّي إلى عدـ الممػؾ والمممكػػة ويقولػوف عكسػػيا في أغمب 

عدـ مقاومة أشور ألّنيا أداة هللا لتأديب الّشعب، واعتبر نبّي قػاومػة بابػػل، أو طمب نبّي آخر مػػف مصػر لم
ممؾ فارس مسيح هللا، فال يعني ىذا أّف الّنبّي محّمٌل سياسّي أو رجل سياسة، بل رجل هللا  "قورش"ثالث 

اّلذي يقرأ ما يحدث قراءة دينّية عمى ضوء الخالص المطموب. ىّمو أف يتحّقق تدبير هللا لخالص شعبو، 
 وتاليًا إتماـ العيد المعقود بينيما منذ زمف موسى الّنبّي. 

ر وال يممؾ فكرًا أو ثقافًة، يكشف هللا  عف ذاتو مف خالؿ الّتاريو وأحداثو. فأماـ شعٍب بدوّي وغير متحضِّ
اختار هللا أف يعّرفو بنفسو، شيئًا فشيئًا، بشكل حّسّي ومنظور. عرؼ الّشعب أّف رّبو سّيد الّتاريو. مف ىنا 

يما كاف عصيبًا، وميما كانت الكممة كانت رسالة األنبياء قوؿ كممة هللا اآلنّية في الوقت المطموب م
قاسية وثقيمة عمى القموب. مف ىنا ضرورة معرفة حيثّيات الّزمف اّلذي عاش فيو كّل نبّي لنتتّبع كممة هللا 

 المنطوقة في شأنيا، ونفقو معناىا اآلنّي والمستقبمّي.

 

  



 النبي حزقيال

 ةة تاريخي  خمفي  
اجتاح جيشو و بعد معركة كركميش.  ،ؽ ـ 06;العاـ  فيالحكـ  "نبوخذ نصراإلمبراطور البابمي "استمـ 

ممؾ  "،ييواكيـ" ى وصل إلى تخوـ مصر. أنيكت المعارؾ الجيش فعاد إلى بابل. استغلّ المنطقة حتّ 
المحيطة األمـ  "رنبوخذ نّص "ج ييّ فورفض دفع الجزية لبابل.  د واالستقالؿ،الوضع وحاوؿ التمرّ  ،ييوذا

د جنَّ فسار عمى خطى أبيو.  الذي "ييواكيف"و ابنو فَ مَ وخَ في تمؾ الفترة،  "ييواكيـ"ىا. مات بييوذا ضدّ 
ت حكمو في أورشميـ، وأخذ كنوز الييكل ب عمييا ودخل أورشميـ. ثبَّ وتغمَّ  ،عمى ييوذا حممةً  "رنبوخذ نصَّ "

نبوخذ "مف بينيـ. أخذ  كاف النبي حزقياؿو  ا مف قادة الشعب ونخبتو وأعيانو،ا كبيرً وسبى عددً  ،إلى بابل
 عمى ييوذا.  ممكاً  "اصدقيّ "أخاه  وووضع محمّ  ،إلى بابل "ييواكيف"الممؾ  "رنصَّ 

 مثقفيف، مف عمماء وكتبة و مغموبلا ـ مف الشعبيف عمى سبي القسـ األىّ ت سياسة البابميّ قام
 .إلى بابل، وترؾ القسـ األفقر واألكثر جياًل في األرض المحتمَّة ـونقمي .إلو،وحرفييف..

 ضد بابل وأرسل رسواًل إلى الممؾحاوؿ ممؾ جديد في مصر تشجيع دويالت المنطقة عمى الثورة 
إرادة هللا تطمب  القوؿ بأفّ  في موقفو إلىذىب عمى التحالف مع مصر، و  ءاعترض النبي إرميا . "اصدقيّ "

بالخضوع لبابل كي  "اصدقيّ "(. ونصح >-;: >7خادـ ييوه ) "رنبوخذ نصَّ " ادعو  ،ابلنصياع إلى باال
 .دواعترض عمى أقواؿ األنبياء الكذبة الذيف كانوا ينادوف بدعـ التمرّ  ،يحيا

ا جديد جيشً مصر الز ممؾ جيّ  ==:ولكف في العاـ  ، 9<:سنة  ،في البدء دلمتمرّ  "اصدقيّ "لـ ينصع 
المدينة وحرقوىا  جنوده . دخلميـ ثانيةبجيشو وحاصر أورش "رنبوخذ نصَّ "إذ ذاؾ زحف  لمحاربة بابل.

اقتادوه إلى ف "اصدقيّ "ا . أمّ لالعتناء باألرض األكثر فقراً وتركوا  ،بيسروا الييكل وقادوا كثيريف إلى الودمّ 
 معتا بعد ذلؾ. المتيف قُ  بابل بعدما قتموا أبناءه أماـ عينيو

بتطبيق أحد بنود الشريعة  ،اعندما صار الخطر شديدً  ،(ييوهالرّب )استرضى  "اصدقيّ " يجدر بالذكر أفّ 
د أف الح الجيش و بمجرّ ألنّ  صالح لـ يكف صادقاً إليف. ولكف ىذا اتحرير العبيد العبرانيّ ب الذي يأمر
 ثانية.ريف عادوا فاستعبدوا العبيد المحرَّ  ناس رائحة نصر المصرييفال في األفق وشـّ  المصريّ 



 تحت االحتاللالحياة 
ق. فبقايا حممو ىذا لـ يتحقّ  ( إال أفّ والجنوبيّ  حزقياؿ رأى إلى إعادة الوحدة لبني إسرائيل )الشماليّ  مع أفّ 

ًا بشكل عميق. يقوؿ العيد يف( وأحفاد مممكة ييوذا انقسموا دينيّ رفوا الحقًا بالسامريّ ة )عُ المممكة الشماليّ 
واستعمموا  – يـ "إسرائيل" الحقيقيّ عى الييود أنّ (. ادّ </9ف" )يو"الييود ال يخالطوف السامرييّ  فّ إالجديد 

 القديـ: "شعب العيد".  -بل بمعناه الديني ،كممة )إسرائيل( ال بمعنى سياسيّ 

النفي شّكل عالمة بداية فصل جديد كامل في تاريو إيماف  وشاع استخداـ عبارة "إيماف إسرائيل"، ألفّ 
 إسرائيل. 

يت في أورشميـ. ة التي بقمستقبل شعب العيد ال يكمف في البقيّ  ( فإفّ 80-=7/7:) ءرميابحسب نبوءة إ
ترؾ الضعفاء والجيالء في األرض وأخذ إلى بابل  "رنبوخذ نصَّ " وضعيفة جدًا ألفّ  فقد كانت فقيرة

ظير االكتشافات لدى الشعب. وتُ عمى إمكانية انبعاث قومي جديد ينييف والمثقفيف وبعممو ىذا قضى الم
 توتراجع تمماألرض أُى أفّ و  صنة صارت خرابًا في تمؾ الفترة،المدف التي كانت محّ  األثرية أفّ 

 يا. تبو خص

 ،و األدوميوف امتّص واآلخر  ،ةيعود إلى مقاطعة السامرة البابميّ  ىماانقسمت ييوذا السابقة إلى قسميف، واحد
ا الذيف استفادوا منطقة حبروف. أمّ  جنوب شرؽ البحر الميت إلى حوالىي الذيف خرجوا مف مسقط رأسيـ ف
وا حياة جديدة. وبقي أفقد ىاجروا بشكل متزايد إلى مصر ليبد واالقتصاديّ  مف أوضاع التسامح السياسيّ 

 اؿ قميموف فقط بيف أطالؿ أورشميـ. عمّ 

 

 

 

 

 



 ةف( في البيئة البابمي  التأقمم )التكي  
ة ة اجتماعيّ يـ أُعطوا حريّ عمى أنّ  يف في بابل سيئة جدًا. فكالـ حزقياؿ يدؿّ المنفيّ لـ تكف أوضاع 

ما ال ومعسكرات االعتقاؿ في القرف العشريف، أفضل ب "يتواتغال"ة. وكاف وضعيـ مقارنة بييود اقتصاديّ و 
 ة الحياة التي يريدونيا. ة اإلقامة في المدف واختيار نوعيّ . وكانت ليـ حريّ ُيقاَرف 

كاف إيمانيـ مرتبطًا بأرض فمسطيف ومعبد أورشميـ حيث مجد "ييوه". فصاروا  إيمانّية.مشكمة واجيتيـ 
ة. فاألرض زراعتيا أوفر، قيف لبعدىـ عف مركز إيمانيـ وعبادتيـ وتائييف وسط الثقافة البابميّ ممزَ 

. "رنبوخذ نصَّ "و أقداـ والصناعة متقدمة، ومعابد بابل أفخـ بما ال يقاس مف معبد أورشميـ الذي وطئت
ة ة. وتساءؿ الكثيروف منيـ أماـ ىذه العظمة حوؿ أفضميّ ي الثقافة البابميّ وف مف عظمة ورقّ ىش المنفيّ دُ 

 .عمى إيمانيـ التقميديّ  الديف البابميّ 

ونو في أرض غريبة ليا آليتيا دمبسوطة عمى أرض فمسطيف، فكيف يعب "ييوه"سيادة  كانوا يؤمنوف بأفّ 
اآليات و  ،>68وىـ بعيدوف عف مسكنو كثيرًا. يعكس المزمور  الربّ ة؟ وتساءلوا كيف يسمعيـ الخاّص 

 : بخاّصة، حيرتيـ وقمقيـ (<->)

 رنا صييون عندما تذك   عمى أنيار بابل ىناك جمسنا، فبكينا أيضا  "

 اراتنا.قنا كن  عمى الصفصاف في وسطيا عم   

حيم.والذين عذ  ، ما الذين سبونا أن ننشد ليىناك طمب من     بونا أن نفر 

 قالوا: "أنشدوا لنا من أناشيد صييون  

 كيف ننشد نشيد الرب في أرض غريبة؟ 

 إن نسيتك يا أورشميم فمتنسني يميني. 

 (;-6/>68" )مز ليمتصق لساني بحنكي إن كنت ال أذكرك، إن كنت ال أعمي أورشميم عمى ذروة فرحي 

 

 



 معبدالدون العبادة من 
ة وانساقوا معيا كثير مف الييود بتأثيرات الثقافة البابميّ ُأخذ جماعة بسيطة تدخل في ثقافة أرقى منيا،  ككلّ 
إيماف إسرائيل ُحفظ  . يبدو أفّ التصاقًا بماضييـ وجماعتيـ آخريف كانوا أكثر اف. لكفّ ة السكّ ييف ببقيّ متشبّ 

 . المنفى المصريّ  يبما حصل ف مقارنةً  بنقاء وغيرة عظيميف في المنفى البابميّ 

ليس مرتبطًا  "ييوه" لقد عّبد األنبياء الكبار الطريق أماـ تعبير جديد إليماف إسرائيل بتشديدىـ عمى أفّ 
حيث ال  ،ى في األرض البعيدةو حتّ عمى أنّ  يف،، في رسالتو إلى المنفيّ ديشدّ النبي  ءإرميابمعبد أورشميـ. ف

(. وشاىد حزقياؿ رؤيا 69-67/<7رأالشعب يستطيع أف يتواصل مع هللا بالصالة ) فإفّ  لمربّ د معبد جيو 
 نقرأ:  ،تب في المنفى أو قبمو بقميلالتثنية، كُ سفر عمى عرشو إلى  المنفى، وفي مقطع مف  آتياً  الربّ 

 إلييم، فيما بين األمم حتى تبقوا جماعة معدودة في األمم الذين يسوقكم الرب   تكم الرب  ويشت  "

 .رى وال يسمع وال يأكل وال يشم  ا ال ي  مم   البشر من خشب وحجر، وتعبدون ىناك آلية صنعتيا أيدي  

 (<7->9/7" )تثنفوسكم قموبكم وكل   إليكم فتجدونو إذا التمستموه بكل   وتطمبون ىناك الرب  

و أنّ بثقة المؤمف ب و إليوو إلى هللا أينما كاف في المنفى، يتجّ و يستطيع أف يتجّ ق الشعب إذف مف أنّ تحقّ 
عددًا مف الصموات الموجودة  فّ إ دوف شؾّ مف (. ;66/6)مز "غربةالأرض "يـ في سو ىو مقدِّ قريب، وأنّ 

يصرخ إلى الذي  ءرميالنفي مف قبل أشخاص مجيوليف، مثل إفت خالؿ الِّ اآلف في كتاب المزامير قد أُ 
مؤسسة المجامع  أفّ  ،دوف شؾّ ، ومف (. وعمى األغمب680/6" )مزمن األعماق"في اعترافاتو  الربّ 
نشأت نتيجة  د والتعميـ، وقدلتجمع مجموعات صغيرة مف الييود لمتعبّ  ،س( نشأت منذ ذلؾ الوقتنُ )الكُ 

 ت عمى مدى بالد االنتشار.جمع الشعب المشتَّ ى لإالحاجة 

 

 

 

 

 



 اليرسالة حزق
و يفصل بيف ى إنّ انكشاؼ هللا لشعبو، حتّ ج ر  دَ في تدبير هللا الخالصي وتَ  اً ميمّ  يمعب حزقياؿ دوراً 

هللا ىو اإللو األوحد لجميع الشعوب وليس  أن  ة هللا يعمف بوضوح كامل مرحمتيف. ففي تشديده عمى عالميّ 
و أورشميم(، ره من االرتباط بمكان واحد )الييكل أة هللا ىذه تحر  عالمي   ن  ص بعينو. كما ألشعب مخص  

مؾ هلل ة المُ كذلؾ في تشديده عمى وحدانيّ  مكان ويوجد اينما يريد. يتو في كل  حر  ل بو إلو العالم يتنق  ن  وأل 
، كما ، وأورشميـ ذاتيا تصبحيحكمو هللاا س لمستقبل يصير فيو شعب هللا واحدً ا ويؤسّ ة كمي  كيّ مَ يرفض المَ 

زواؿ النظاـ القديـ وبدء نظاـ  ىنا". يعمف حزقياؿ الربّ اسميا الذي يطمقو عمييا حزقياؿ "ييوه شاـ:  يدؿّ 
ة التي عمى أساسيا يقرأ الشعب تاريخو ويعرؼ إليو وينّظر "النظاـ" ىنا الذىنيّ  جديد. وتعني كممة

 .لمستقبمو

 

 دعوة حزقيال
ة وف بحريّ ع المسبيّ . تمتّ اً إذ كانوا يقوموف بأعماؿ ويتقاضوف عمييا أجر  نسبياً  يف جيداً وضع المسبيّ كاف 

ا النبي أمّ ة. ة، وتطوير أوضاعيـ االقتصاديّ عات ضمف المدف البابميّ في تجمّ  اً والعيش سويّ  ممارسة دينيـ،
 آخر.ى لإ( يزوره فيو الشيوخ مف حيف 8/79ًا بو )حزقياؿ فكاف يممؾ بيتًا خاّص 

(. >-9/<7وا عائالتيـ )ارنمّ أشجارًا وي ابيوتًا ويغرسو  اويبنو  ءوف نصيحة إرميايّ بأف يسمع المس بديييّ 
 . فمسطيفف منيـ لـ يعودوا ثانية إلى كانت حياتيـ مرتاحة وكثيرو 

ف ىالتيما امذلا ءرمياا  و  ءشعياإفي فمو عمى عكس  اً و حم رج أكمو فصار طعموة بشكل دُ ؿ النبوّ ـ حزقياتسمّ 
 األمر.  ة في بادئالنبوّ 

انفتحت قاؿ: " .مف السبي في السنة الخامسةوذلؾ  ،ًا بعد رؤية غير مألوفةليصير نبيّ  ى حزقياؿ دعوةً تمقّ 

سنة  80كاف عمره و ( 6/8" )عميو يد الرب  " ت إيمانو بأفّ (. ىذا ثبّ 6/6" )هللا ية منرؤ ونزلت عمي  السموات 
(6/6 .) 



حاطة سحابة عظيمة مُ  ترافقيا ،عاصفة في ريحٍ  ،مف الشماؿ إليوة تقترب رأى حزقياؿ مركبة هللا السماويّ 
تحمميا  مركبةً  ،ضمف العاصفة ،(. ورأى6/9كاف ما يشبو النحاس الالمع )بيالة مف الضوء، وفي البرؽ 

ليا  ىكذا: يا مالئكة الشيروبيـ. يصفيا النبيّ نّ إ( 77-=60/6، نعرؼ مف اإلصحاح )أربعة كائنات غريبة
 كل   واف، وتشابو صورة مألوفة في بابل.ليا شكل نصف إنساف ونصف حيو  أربعة وجوه وأربعة أجنحة

، دوالب يسّيرىا جميعًا. مع الشيروبيـ دواليب المعة الروح اإللييّ  تناغـ تاـ مع األخرى ألفّ منيا في 
. ويصف سيرىا يا مرتبطة بالكائنات األربعة(، منظرىا وكأنّ ;6"دوالب ضمف دوالب" ) منيا، بجانب كلٍّ 

روح ىذه  ترتفع معيا، ألن  إلى حيث يشاء الروح كانت تسير ىذه الكائنات، والدواليب : "يقوؿف ،بطريقة غريبة

 (.6/70")الكائنات كانت في الدواليب

 في لمعاف مبير أو "مجد".  عمى عرشو الساميّ  جالساً  ،بةفي ىذه الرؤية الخالّ ، الربّ  شاىد النبيّ 

كاف  ة. ففي التقميد العبرانيّ والثقافة البابميّ  بالتقميد العبرانيّ  ة وعظمة هللا متأثرٌ تصوير رؤيا المركبة الناريّ 
يو جناحا كروبيف )نوع مف ويغطّ  ،قدس األقداسفي  ،تابوت العيد )حيث رمز هللا( يسكف في الييكل

 المالئكة(. 

 كلّ  ، ألفّ ة التي يراىا النبيّ ل شكل المركبة اإللييّ يمكف أف نتخيّ  الميا. يجب أف نفيـ الصورة ال أف نتخيّ 
ور البشر المقصود، فمجد هللا يفوؽ تّص  الالىوتيّ ه المعنى ل هلل ىو ناقص وفاشل، ويشوّ ر أو تخيّ تصوّ 

 .نيائيّ  بشكل ال

مكاف  في كلّ  هللا موجودٌ  ة إلى بابل يعني أفّ عمى مركبة ناريّ  افي مجده العظيـ آتيً  رؤية حزقياؿ لمربّ 
وب و يجدة. إنَّ د وال محصور بجغرافيا محدَّ و غير مقيَّ ا في ىيكل أورشميـ. كما يعني أنّ و ليس محصورً وأنّ 

و ىو ىو إلو جميع ميـ أنّ و سيعمّ يف حيث ذروة مجد بابل، ألنّ األرض عمى مركبتو ويصل حتى إلى المسبيّ 
ة أف إف أردنا بتعابيرنا البشريّ  ،مسكف هللا الوحيد .رىا جميعاً في قبضتو، وىو يسيّ  الكلّ  ، وأفّ الشعوب

 ،أي كممة هللا ،جرْ ف. لقد أكل حزقياؿ الدُ مكا كة الموجودة في كلّ ىو تمؾ العربة المتحرّ  ،نعطيو مسكناً 
هلل. وىكذا صار الييكل ومعو أورشميـ أحد األمكنة التي يزورىا هللا وليس  فغدا هللا فيو وصار بدوره مسكناً 
 المكاف الوحيد الذي ينحصر بو.

ر ما. ولنتذكّ ما فيي إليو إلو السماء واألرض وكلّ  ى ذلؾ الوقت، أفّ الشعب لـ يكف يعي، حتّ  ر أفّ لنتذكّ ]
ال  وميـفيبحسب م". ففي أرض غربةٍ  ـ لمربّ "كيف يرنّ  :ؿءالمزمور الذي يبكي الشعب فيو إذ يتسا



ة ة هللا التربويّ خطّ  ر ىنا أفّ ذ يسكف في ىيكل أورشميـ. نتذكّ عنيـ، إ اً و بعيد جدّ أف يسمعيـ ألنّ  هللا يستطيع
 في الحقيقة، فيمو كما ىومف  وامكنتيمف أجل أف  البشري قّ كي يستطيع أف ير  طويالَ  فتو وقتاً ة كمّ لمبشريّ 

 .ـليـ ىأىواءُ  ونال كما تزيّ 

 ".عمى شبو العرش شبو كمنظر إنسان عميو من فوق " ورأى النبيّ 

فسقط ، وس عف اإلنساف الفانيانصعق حزقياؿ مف مجد هللا الذي رأى فيو مسافة ال نيائية تفصل هللا القدّ 
، "ة  د  متمر    ة  أم  ى أمر هللا: عميو أف يكّمـ "دخل فيو الروح انتصب عمى رجميو ليتمقّ ا . ولمّ عمى وجيو ساجداً 

" عمى بيت إسرائيل رقيبا  نو. دوره أف يكوف "منذ بدء تكوّ  الربّ  سيادة ييوه د ضدّ يتمرّ  ،"وقاس   عنيد   شعب  "
(، إال <-6/ 88)ضئيلٌ  إنذار النبيتجاوبيـ مع ب األملَ  مع أفّ و  .بالكارثة اآلتية عمييـ ،باسـ هللا ،لينذرىـ

 . ، سواء سمعوا واستجابوا أـ رفضواالنبي في وسطيـ عمييـ أف يعرفوا أفّ أّنو 

إلى شعبو. يكوف طعـ  و رسالة هللا التي سيحمميا النبيّ ليأكمو. إنّ  جاً درْ  يد هللا في الرؤيا لتعطي النبيّ  تمتدّ 
و يقبل الرسالة ويرتضي حمميا، مع معرفتو ا يعني أنّ مّ ( م8-6/ 8؛ 60-</ 7) اً حمو  الدرج في فـ النبيّ 

في  (. مجد هللا الميوؿ جعل النبيّ ;/ 7" )العقارببينو كما بيف " فيمايسكف  شعبٍ إلى ييا سيوجّ بأّنو 
 اـ.  ذىوؿ لسبعة أيّ 

ر يعبِّ بل كالذي  يـ،د حزقياؿ عمى خطايا اسرائيل وآثامو، ال كالقاضي الذي يصدر الحكـ عمى متَّ شدّ لقد 
 وسيمة ممكنة، عّميـ يعوف ما ىـ عميو مف اإلثـ. كلّ  صالح شعبو مستعمالً إعف رغبتو الشديدة في 

( التي لف ُتسمع ودعوة 68-</;) ءشعياإرنا بدعوة رواية الدعوة إلى الفصميف الثاني والثالث وتذكّ  تمتدّ 
 (. =6->6/6الخائف ) ءرمياإ

 

 

 رسالتو
المرحمة األولى عمى مدى عشر سنوات،  مرحمتيف، قبل وبعد دمار أورشميـ. تمتدّ نادى النبي برسالتو عمى 

. يمـو ؽ.ـ >=:سنة في الى سقوط أورشميـ ودمار الييكل وحتّ  ؽ.ـ، ><: في السنة ةبممارسة النبوّ  بدءاً 
و . إنّ رهما قرّ ر هللا يغيّ و يتوب فبالويل القادـ، عمّ  أيضًا. ينذر شعبو األمـ وشعوبَ  ،هللا شعبَ النبي فييا 



ولـ  نادى النبيّ  . عبثاً وآثامو الشعب دنداء مرتعب مف ىوؿ الكارثة التي ستحصل بسبب معاصي وتمرّ 
تضع  . إّنياصيـ مف بابل. خطيئة إسرائيل ىي ىيوضعوا رجاءىـ في مصر كي تخمّ  . لقد لو يسمع أحدٌ 

عمى  ،مشاكميـ في حلّ  ،يعتمدوف  يا خطيئة البشر الذيفرجاءىا في األمـ األخرى وليس في هللا. إنّ 
إلييـ.  لو بينما قموبيـ وعقوليـ منشغمة بما يضادّ  اً وف اسميّ حيَ ويَ  ة فيبتعدوف عف هللا الحيّ دنيويّ المور األ
 البوتقة. الذىب في يتنقىكما  ييا،قّ تو وينر رعيّ الضيقات لكي يطيّ ب هللا ويسمح بيؤدّ 

 :كتاب حزقياؿ كالتالي قسيـت نايمكن
 

 ق.م (385-395سقوط أورشميم )قبل 
 

 .(8-6قي الدعوة )اإلصحاحات مشاىدة الرؤية وتمّ   -6

 .(79-9أحاديث حوؿ دمار ييوذا وأورشميـ )اإلصحاحات  -7

 .(87-:7اإلصحاحات األمـ المجاورة ) أحاديث ضدّ   -8

 
 م.( ق355 – 385) بعد سقوط أورشميم

 .(<8-88 أحاديث الرجاء والوعد والحياة الجديدة )اإلصحاحات -6

 .(=9-90أحاديث حوؿ أورشميـ الجديدة )اإلصحاحات  -7

أمل،  وينقمب وعظو إلى رجاء بدؿ اإلنذار. فبعدما فقد الشعب كلّ  في القسـ الثاني، ر ليجة النبيّ تتغيّ   
جديدة التي ستكوف حيي في شعبو الرجاء بأورشميـ اليُ  حيي وتخمق مف جديد.بكممة هللا التي تُ  ينادي النبيّ 

 قمب هللا. بحسب

 

 

 

 



 (سقوطالقبل القسم األول )

 رسالة إنذار وتوبيخ
بقي ة". بينما مؾ الييوديّ "مػ ب  بقِّ ولُ  دوره رمزيًا كممؾ، ،"نبوخذ نّصر"، مف بابل، عمى موائد "ييواكيف"تابع 

ة الييوديّ ل عند الذيف في مفقد استمر األ ،عمى العرش. وطالما كاف الممؾ بصفتو في بابل " وصّياً اصدقيّ "
 يف. بيف المسبيّ  ة خامدةكاف رمزًا لقوميّ  "ييواكيف" دو أفّ ة. يبة الييوديّ بإحياء األمّ 

انيا )في مثل حن ةبَ ذَ يف. وكاف ىناؾ أنبياء كَ يف المسبيّ ى بة حتّ حيّ  ة فيياالقوميّ   تزاؿال واجو حزقياؿ حالةً 
إشاعة في أورشميـ  وكلّ  .يف إلى ديارىـ األـّ لبابل وتاليًا بعودة المسبيّ  قريبٍ  تٍ تّ شوف األمل بتة( يغذّ الييوديّ 

ضرورة  ءرمياإ. وجد "ىرقرا"و "باميتخوس"يف ل الفرعونَ خصوصًا ما شاع عف تدخّ  ،ي ىذا األملتغذّ  تكان
وا فترة طويمة وينصحيـ بأف يبنوا في بابل ليسكن ،ةبَ ذَ قوا األنبياء الكَ يـ صدّ خيـ ألنّ يف يوبّ أف يكتب لممسبيّ 

 (.78-70/<7را )إبعد أف سجنوىم ة أحياءً بَ ذَ قد أحرؽ البابميوف اثنيف مف األنبياء الكَ ل(. <7رإ)

إّنيا رسالة دمار. ، ، كل  مف موقعو: بابل وأورشميـرمياا  و  حزقياؿ تارسال ماثمتتقائمة، أورشميـ  يتبق الماط
بابل ىو خيانة  د ضدّ التمرّ  ًا، وأفّ ر إلييّ أمر مقرَّ  "رنصَّ نبوخذ "أورشميـ بيد  سقوطَ  فّ بأ ة حزقياؿكانت قناع

وحالما وقعت الواقعة أعمف يوـ الدينونة.  ؛تي مجيء يوـ الربّ (. ورأى في ىالؾ المدينة اآل70/>6هلل )
 .ت عمى أرض إسرائيلالنياية قد حمّ  أفّ 

. ىا ىو فناؤىا آت  عمى أطراف البالد إسرائيل : ستفنى أرضد الرب  ىكذا قال السي   : "يا ابن البشر قل:وقال لي الرب  "
بحسب طرقكم، وأعاقبكم عمى جميع أرجاسكم،  مأحكم عميكة. الفناء آت  عميكم يا بني إسرائيل، فُأنزل غضبي بكم و األربع

 .(9-6/>" )حزب  ي أنا الر فتعممون أن   م،كأرجاسو  مطرقكجميع  ىعم عاقبكموال أعفو، بل أُ  مشفق عميكوال أُ 

 

  

 

 



 ؤ بالدمار نبالت :ةالعالمات النبوي  
عمييا و ط المدينة وىي تحت الحصار، مخطّ  ، عمى فّخارٍة،رسـفقد ة. دراماتيكيّ  أفعاؿة حزقياؿ بترافقت نبوّ 

اتكأ كما  (.8-9/6ووضع حوليا صاجًا مف حديد عالمة حصارىا ) ،ة والمجانقسَ رَ تْ الجيوش والبرج والمَ 
ة يومًا عمى جنبو األيمف، ليشير إلى عدد سنيف عقاب إسرائيل والييوديّ  90يومًا عمى جنبو األيسر و 6:0

ظير الحرماف ًا مف الطعاـ والماء ليُ كئ عمى جنبو كاف يزف مقدارًا قمياًل جدّ وبينما ىو متّ  (.=-9/9)
وقسمو إلى ثالثة أقساـ ليرسـ ثالثة  ىشعره بالموس (. قّص 66-</9الحصار ) حدثياسيُ والمجاعة التي 

صّر بقجتو وحفر لياًل في الحائط،  (.67-6/:الذي سيقع عمى شعب أورشميـ ) ر المأساويّ دَ اع مف القَ أنو 
-67/6ووضعيا ىناؾ ليكشف كيف كاف أىل أورشميـ يبحثوف عف منفذ أو ممجأ يخفييـ وسط الميل )

6; .) 

ويشربوف ماءىـ  ـّ غبزىـ بيأكموف خساف أورشميـ سكّ  فّ أإلى  إشارةً  ،أكل خبزه بارتعاش وشرب ماءه بارتعاد
 .(70->67/6ىوؿ الخوؼ الذي سيذوقو أىل أورشميـ في الحصار اآلتي )ى لإ اً رمز و  ،قمقب

 يقوؿ مف خالليا: فعالمة لممسبييّ ، وذلؾ ـ مراسـ الحداد عميياقِ عندما ماتت زوجتو العزيزة عمى قمبو لـ يُ 
ا يمكف التعبير عنو بالحداد أكثر ممّ  مفجعاً  وسيكوف والبكاء  ىـ بالحزف والغـّ ممؤ يسقوط أورشميـ س إفّ 
(79/6:-7<). 

عداوة. قاـ بأعمالو أماـ الالتوبة أو تثير لـ توقظ  يالكنّ  ،أثارت كممات وعالمات حزقياؿ اىتمامًا وفضوالً 
 .(67/7يسمعوا ) لـ ـكّنيل، والذيف عندىـ آذاف لمسمع و يـ ما رأواالذيف ليـ عيوف لكنّ 

 حسف يو مطربٌ يغنّ  ؽٍ شوِّ م عرٍ شِ كليـ  بدتفقد  خشونة أعماؿ حزقياؿ،كاف يستمتع بالشعب  ى أفّ بدا حتّ 
 .(88-88/80)وال يعمموف بو  ويسمعوف كالم . ولذلؾحسف العزؼيُ و الصوت 

عمييـ أكثر  و لـ يكف رحوماً مع أنّ ، ءرمياا كانو تجاه إمًا عمّ مختمفًا تماتجاه حزقياؿ فعل الشعب  كاف ردّ 
يـ لـ يحاربوه أو ، ولكنّ ى تاريخونوا وحتّ دىـ منذ أف تكوّ وفّصل ليـ تمرّ  "دٍ "بيت تمرّ . لقد دعاىـ ءمف إرميا

  ه.يتآمروا ضدّ 

 



 دتاريخ التمر  
استذكرا زمف إسرائيل في  ءرمياا  د إلى زمف بداية تاريو إسرائيل. ىوشع و بالنسبة لحزقياؿ يعود تاريو التمرّ 

ا حزقياؿ فقد دافع عف ما يمكف (. أمّ 7/7رإ، :7/6يا )ىوبينيا وبيف ربّ راه كشير عسل، ة سيناء وصوّ بريّ 
. وقت كانت فيو إسرائيل بدوف خطيئةو لـ يكف ىناؾ أي أنّ  – تاريخيّ  ة" بمعنىً تسميتو "الخطيئة األصميّ 

 ،سيناءالتيياف في ة ف بريّ زمب في أرض مصر، ثـ  في منذ زمف التغرّ عدـ أمانة إسرائيل يقرأ حزقياؿ 
 :إلى زمنو الحاضر صوالً و 

 .ميإلي أنا الرب  ي ليم أن   أقسمتُ  في أرض مصر يعقوبنسل إلى  فتُ ر  تعإسرائيل و  شعب   يوم اخترتُ وقل ليم: "

 ىي فخر كل  و ، وعسال   تفيض لبنا   أرض  ليم،  يااخترتُ  خرجيم من أرض مصر إلى أرض  أُ ي أن   ليم أقسمتُ في ذلك اليوم  
 .األراضي

 ب  أص وكدتُ تركوا أصنام مصر.  ال، و ا اآللية الكاذبة التي رأتيا عيونيمو فما نبذيسمعوا لي، رفضوا أن و  دوا عمي  فتمر   
 .في أرض مصرغضبي فييم، وىم  تم  أُ ، و عمييم غضبي

إلييم إلخراجيم من  فتُ بينيم تعر   كانوا الذين . فأنا أمام األمماسمي ذلك بل حميتيم لئال يمحق العار ي ما فعمتُ لكن   

 (.<-=، ;-:/70) "أرض مصر

ة الوقت )العبوديّ  ؾمنذ ذلخطيئتيا  بدأت ة... لقد بدء: في مصر، في البريّ دة عمى هللا منذ المتمرّ ل اسرائي
ف لـ يفعل فألجل اسمو  . وكاف الربّ ئالمفاجفي مصر(. ىذا ىو إعالف حزقياؿ  لييمكيا مذ ذاؾ، وا 

د عميو والعودة إلى يا أجابت عمى اختيار هللا ووعده بالتمرّ ألنّ  ،منذ البدءفاسٌد تاريو إسرائيل وس. القدّ 
ذ كبح ييوه جماحو "  أفّ  ننسّيف )ال .أماـ األمـ األخرى  ى ال يبدو صغيراً حتّ " فألجل اسموأصناـ مصر. وا 

  .هللا يخاطب البشر بحسب لغتيـ التي يمكف أف يفيموا بيا(

بشكل قداسة س ال، والكاىف يتحسّ أيضاً  و كاف كاىناً عند حزقياؿ )لنذكر أنّ  اً ميمّ  تمعب قداسة هللا دوراً 
عبو قداسة هللا تستوجب قداسة شة. دنس الوثنيّ  ًا مف كلّ سًا ونقيّ ب شعبًا أمينًا ومقدَّ تطمّ تهللا (. قداسة خاّص 

ال فاليالؾ مصير ىذا الشعب بسيادة جالؿ هللا، إحساسو ف و.عظات نجده في كلّ  ىذا موضوع أساسيّ  .وا 
نساف الخاطئ والمائت عف هللا الال نيائي لإلبعد الفي رؤياه، جعمو عميق الوعي ب ةٍ يّ المحسوس بحيو 

 . وس والبارّ القدّ 



تيف: أورشميـ ة لمعاصمف في كنعاف بصورة استعاريّ يعيد حزقياؿ قراءة التاريو مف الخروج إلى التوطّ 
)تشبيو خيانو إسرائيل  ( يصّور تاريو إسرائيل بصور زنائية78و;6)فصل في عظتيف بميغتيفف .1رةوالسام

كّل مف استعمميا وقد  ة صورة مألوفة في األدب النبويّ إللييا بعبادة آلية أخرى إلى جانبو بالخيانة الزوجيّ 
 ،ةتاريخيّ ة ( ليذه العبارة دقّ :9، 8/;6" )ةي  ثك حوأم   وري  أبوك أم  . "شميـ كنعانيّ . فأصل أور (وىوشع ءرمياإ

ثر مما ة، أكـ النبي لغة الىوتيّ سياؽ يتكمّ ة. لكف في ىذا الارة الكنعانيّ لدت في رحـ الحضوُ قد إسرائيل  ألفّ 
يا بنت دعارة، إنّ  ،يا مف زرع اتحاد شيوانيّ حماقة إسرائيل تعود إلى حقيقة أنّ  د أفّ . يؤكّ ةتأريخيّ ـ لغة يتكمّ 

ف عمى البنت (. فييوه قد تحنّ 99" )آية كما األم كذلك االبنةل: "ثَ ر النبي المَ ليذا يبرّ  لقيطة عمى الطرقات
ال لكانت اللفظيا اآلخروف، ة التي غير الشرعيّ  س سَّ العيد إذًا مؤَ  .اىا وأعاد جماليااىا وغذّ ربّ شيء. لقد  وا 

وحياتيا. " ونسيت االعتراؼ هلل بجماليا وثقت بجماليااالبنة " ونعمة منو. لكفّ  الربّ عمى مبادرة مف 
اؽ ليا ودفعت ليـ. شت عف عشّ يا فتّ نّ عابر سبيل حتى إ إلى كلّ  افباعت نفسي ؛اقيافأسرفت وراء عشّ 

نتيجة عيرىا وعدـ  ،اآلف ،لباتت أورشميـ أسوأ مف السامرة، وفاقت سدوـ في خطيئتيا. فعمييا أف تتحمّ 
 وفائيا، أماـ األمـ. سوؼ تأتي إلى نيايتيا. 

اقب  ح  مُ ا ىذه الزانية "، أمّ أجرتيا يدفع الرجل لمزانيةبأف العادة تقضي  ،يقوؿ النبيّ   " فكانت مختمفة، ة الفس 
لقد فاقت . )إشارة إلى فداحة خيانة إسرائيل عف قصد ودراية( اقيا ليأتوا إلييادفعت لعشّ مف ىي ألّنيا 

 "أىوال" ةإسرائيل الشماليّ يسمي مممكة أيضًا ف ستعارةالايمجأ إلى في السوء. وىنا  2أورشميـ السامرة 
ل سخط دينونتيا وتصير تحمّ تأف فعمييا بخطاياىا دوـ سَ فاقت  يا(.  وألنّ 78فصل) "ىوليبةأ" ة والييوديّ 

في "معيا بعيده رىا ييوه لكي يذكّ عرضة لمتوبيو بيف األمـ. تاريخيا تاريو عيد مكسور، يجب أف ينتيي 

 عيدَ  الشرطيّ  العيد الموسويّ يرى حزقياؿ في (. 8;-<:/;6" )عيد أبدي  أجل تأسيس " مف ،"ياام شبابأي  
 يدـو إلى األبد. الذي  ، عمى غرار العيد الداووديّ نعمةٍ 

في  ا أنا فأذكر عيدي معك  ك  ونقضت  العيد. أم  م  س  : سأفعل بك  كما فعمت  حينما احتقرت  ق  د الرب  و ىكذا قال السي  ألن  "
، ذلك تذكرين أنت  طرقك  وتخجمين حين أ   د. عنا  أبدي   عيدا   قيم لك  وأُ  ام صباك  أي   رضى عن أختيك  المتين ىما أكبر منك 

، فأجعمين لك  بنات، ولكن ال يكون عيدي معين   ، فتعممين أن   وعن المواتي ىن أصغر منك  ى . حت  ي أنا الرب  كعيدي معك 

                                                           
1
 كانت أورشليم عاصمة مملكة يهوذا في الجنوب، أما السامرة فكانت عاصمة مملكة اسرائيل في الشمال. 
2
دمرت السامرة بسبب خطاياها قبل مائة عام، واألمر ذاته سيحصل مع أورئليم. لذلك يحاول النبي أن يجعل شعب مملكة يهوذا يستوعب الدرس  

 لئال يحل به ما حل بمملكة الشمال.



، حين أغفر تتذك   ، يقول السي  ري وتشعري بالخزي وال تفتحي فمك  من بعد لعارك  -<:: ;6". )د الرب  لك  جميع ما فعمت 
;8.) 

 

 معرفة هللا 
و قبل أف تعرؼ إسرائيل غفراف ييوه وتدخل في عالقة دىا حزقياؿ ألنّ الزمة يردّ  ،"الرب  ي أنا سيعرفون أن   آنئذ  "
عمييا أف تكوف قد عرفت دينونتو في التاريو. وكما فعل ييوه مع آبائيـ في مصر كذلؾ  ،"عيد أبدي  "

(. عبر ىذا التأديب =8-70/88قبل أف يبرىف عف ذاتو ) ،دوىـ شعب متمرّ  ،سيدينيـ ؛سيفعل معيـ
 عميو.  الربّ سيعرؼ إسرائيل سيادة 

لكم  حفظتم وصاياي وسمكتم في رسومي أكون إليا   إن  " ؛اا شرطيً قيـ مع موسى كاف عيدً العيد الذي أُ  لنذكر أفّ 

ى يا خطيئة البشر حتّ ا مف قبل الشعب. إنّ ". لكف عبر التاريو، كاف ىذا العيد ُينقض دومً وتكونون لي شعبا  
 إلو.عة إلى جانبو، استبدالو "بآلية" عمى قياس البشر،...صناـ" متنوّ أاليوـ: عدـ األمانة هلل. إقامة "

س يمكف أف يقف في ما مف شيء نجس أو غير مقدَّ  بتأكيد أفّ  سة هللا مصحوبٌ حزقياؿ بقدا حّس 
ف في يص ة عمى نفس المستوى.ة واألخالقيّ يّ ، تكوف الخطايا الطقسحضوره. في ىذا المنظور الكينوتيّ 

. سرأى التدنيس الممارَ و ُحمل مف بابل إلى ىيكل أورشميـ كيف  ة،، في رؤية غير عاديّ 66-=الفصوؿ 
رجاؿ يسجدوف لمشمس ووجوىيـ إلى ، و (يفبابميهللا عند الاسـ و  يبكيف تموز )إلو الخصب الكنعانيّ  نساء

حيوانات وآلية، والوجياء، الذيف  اتممموءة بصور رسوم )قدس األقداس( ةالشرؽ، والغرفة السريّ 
 طاتيـ الشريرة. مخطّ  تابعوف تنفيذي – كثيراً  ءرمياإاضطيدوا 

ؿ الذي تحوّ يغادر المعبد  –قدس األقداس  ةظمّ مفي  بحسب إيمانيـضر االح –ثـ رأى النبي مجد ييوه 
(. 77-=60/6عمى ضفة نير خابور ) مثل التي رآىا النبيّ  ، محمواًل عمى مركبة عرشٍ إلى بناء ال دينيّ 
 ،ودانياؿ ويعقوب نوح فّ إى حتّ وغير مسبوؽ، عظيـ وصمت إلى مستوى ة الشعب ثنيّ و  قاؿ حزقياؿ إفّ 

-69/67عوف في خالصيا مف الدمار )ما كانوا يتشفّ أورشميـ،  وا فيجدلو وُ  ،األبرار بامتيازهللا رجاؿ 
غسل الحائط  ن حاولويو ،"سالم" حيث ال سالم: يخدعوف الشعب قائميفة فبَ ذَ الكَ  ف و األنبياء الشعبيّ ا أمّ (. 70

يامات في مصطمحات خطايا االتّ  ،الميـّ  77 صحاحفي اإليصوغ حزقياؿ، (. 68صحاحاإل) "المنيار



سفؾ دـ، زنى،  :ةبل أيضًا جرائـ أخالقيّ  ،مثل تدنيس السبت ف فقط سوء استعماؿ طقسيّ ة ال تتضمّ خاّص 
ابتزاز، عدـ احتراـ الوالديف، ظمـ حقوؽ األيتاـ واألرامل والغرباء: األمراء واألنبياء مرتبطوف بمؤامرة 

 (77/80. )أفسدت شعب هللا بكاممو. وال واحد بارّ 

 

 األفراد مصير
ج و التدرّ الجماعة. إنّ ة الفرد وليس ة يطرح العيد القديـ مسؤوليّ فألوؿ مرّ  .تبرز مع حزقياؿ ظاىرة جديدة

. كاف لمجيء المسيح المخّمص اً ، عبر ىذه الجماعة، روحيّ ةر البشريّ بعو هللا ليحضِّ تّ الذي ا التربويّ 
 عمب. ؤدَّ الجماعة تُ  . الجماعة تخطيء فكلّ لجماعة ككلّ ى الإ كالـ هللايوف جّ األنبياء، قبل حزقياؿ، يو 

 رقرِّ خطايا اآلباء ال ت التعميـ القائل بأفّ  العيد القديـ، في ة األولىلممرّ  نسمع، بشكل واضح،  حزقياؿ،
 إنساف عمى عاتقو. ة كلّ مسؤوليّ  أفّ مصير األبناء، و 

ع منع معاقبة البنيف ولكف ناموس تثنية االشترا  ،(>)يش  مع أبناء بيتو ب قديماً عاقَ كاف المذنب يُ  مالحظة:
 .أيضاً  ى خر أ تربويّ ج عالمة تدرّ  (. وىذه;6: 79 اآلباء )تثبسبب خطايا 

ؾ بسبب إبراىيـ بما ، كاف ييوه يتحرّ 88-77/=6ة. فبحسب رواية التكويف لـ يكف السؤاؿ جديدًا بالكميّ 
جد فييا عشر رجاؿ أبرار. وبحسب رواية مر المدينة إذا وُ و لف يدّ حتى وعد بأنّ  ،ة سدوـقضيّ  يخّص 

يشمل بالعقاب أناسًا أبرارًا.  وال ،اقبو ىووطمب مف هللا أف يع ( اعترؼ داود بذنبو الشخصيّ 79صمو/7)
")آية ا أولئك المساكين كالخراف فماذا فعموا؟ فعاقبني، عاقب بيت أبيأنا الذي خطئت، وأنا الذي فعمت السوء، وأم  "

6<). 

إلى جماعة العيد المعروؼ ب "بيت  –و رسل حزقياؿ إلى الشعب كمّ أُ  ،عمى غرار األنبياء الذيف سبقوه
 رّ ثة ومفسودة جدًا بالشّ ، كانت مموّ إلى زمنوالجماعة منذ بدء تاريخيا وصواًل  إسرائيل". لقد صّرح بأفّ 

ي إلى الدمار الشامل وخراب ة التي ستؤدّ ث السياسيّ داحدينونة هللا في وسط األرأى ل. لقد الذي ال ُيحتمَ 
. الجماعة فقط بل عمى مستوى األفراد أيضاً عمى مستوى ال ة واجو معنى النكبة الوطنيّ  ولكنّ و  الييكل.

ف كانت الجماعة  وألنّ  . فما ىو عينيا أيضاً  المأساةتصيبيـ  فة مف أفراديا مؤلَّ نّ ينونة هللا، إال إد تستحقّ وا 
 ر األفراد؟ دَ مصير أو قَ 



ؼ الطرْ  غضَّ و ، فقطة ة الجماعيّ عمى المسؤوليّ  دقد شدّ  ى ذلؾ الوقتإسرائيل حتّ إيماف  فّ عتقد بأيجب أال ن
 مستغنىً معنى يعتبر الفرد ب يانيّ . ما كاف إيماف إسرائيل كمّ الذيف يؤلفوف الجماعة ،األفراد ،عضاءاألعف 

في تضامف ًا يا تربط الشعب سويّ عالقة العيد، مع أنّ كانت عمى العكس، بل عنو أماـ مصالح الجماعة. 
ة مع هللا، لفة شخصيّ إ ، ضمف الجماعة،كاف لألفرادفرد.  اىتماـ هللا بكلّ ب حّس ال ت إلىأدّ ، قد مجتمعيّ 

عندما يقف  ،حقًا فقط ة، المرء شخٌص . في النظرة الببميّ ضمف الجماعة اً ة شرعيّ كانت حقوقيـ محميّ كما 
ـ الشخص في عقوبتو، يتألّ  ؿ في الجماعة، مثل قاييففي عالقة باهلل وقريبو. عندما ُيعزَ  –في الجماعة 

 ويذوؽ العزلة األعظـ والبؤس األعظـ. 

حوؿ والشعب ُينزع مف أرضو، كاف السؤاؿ  مع ذلؾ، في زمف آالـ عظيمة، عندما كانت الجماعة تنحلّ 
 ة أكثر مف قبل.و بجديّ مصير الفرد يجب أف يواجَ 

المأخوذ  ، والتساؤؿ حوؿ ألـ البارّ ءرمياا  حزقياؿ و  ة في زمفبحدّ  مطروحاً  وضع الفرد كاف موضوعاً  لكفّ 
؛ <86/7رإ: "اآلباء يأكموف الحصـر واألبناء يضرسوف" )الشعبيّ  مثلالبعنو  ربجريرة الجماعة يعبَّ 

يـ كانوا ضحايا الحالة نّ ، إعدـ القناعة(. بكممات أخرى، كاف الشعب يقوؿ بشيء مف 9-6/=6خر
دينونة هللا، لقد ساروا في طريق  جمبالذي  الميف عمى الشرّ يـ ليسوا مُ ديف أنّ الموروثة مف آبائيـ. مؤكِّ 

الدفاع عف عدالة هللا أماـ الذيف يقولوف  ل األسبق. لذلؾ واجو حزقياؿ تحدِّ ا الموـ عمى الجيألقو سيل و 
 (.70->6/ 88؛ انظر <7، :7/=6" )حزطريق ييوه ليست مستقيمة"

ة بسبب أخطاء ة الثانيّ تموا في الحرب العالميّ بالمثاؿ التالي: األوالد الذيف تألموا أو قُ  كاف الوضع شبيياً 
جوا عمى حظيـ بيؤالء األوالد أف يحتّ  ىول. ىكذا ىو التاريو ومسيرتو. كاف األَ الجيل الذي سبقيـوأفعاؿ 

ف عمى ف أخرى؟ كاولماذا لـ يولدوا في أزما، لظرؼ المأساويّ ؾ الذالسيئ الذي جعميـ يولدوف في 
عمى خطأ الجواب د و أكّ ة، لكنّ ريّ دَ (. لقد ُوجد جيمو في حالة قَ <7-:7/=6) ة كيذهريّ دَ قَ  حزقياؿ أف يواجو

جواب  ـتّ أعماؿ الجيل الماضي ال تح فّ إ يـ حزقياؿ قائالً حاججّ لقد  ل؟ هللا غير عادؿ"."ما العم ةِ بحتميّ 
األب الصالح يمكف أف يكوف لو ابف سيئ، واألب السيئ قد يكوف لو ولد صالح. لقد  الجيل الحاضر، ألفّ 

كة متحرِّ  دمىً  األفراد ليس –ة حالة شخصيّ  في كلّ  جاب عميياة المصير المشترؾ يُ مسؤوليّ  د عمى أفّ شدّ 
مف فرد يجيب ما ، و شخصّياً  أف يجيب هللاَ فرد  كلّ عمى . أو التاريخيّ  أو البيئيّ  ظرؼ الوراثيّ بحسب ال
 .عف غيره



"، الذي كاف ساري المفعوؿ في حاجج في المحكمة لكي ينفي مبدأ "الذنب الجماعيّ لـ يكف حزقياؿ يُ 
(. ىذه >معو بسبب الحـر الذي قاـ بو ىو )ىو "عاكاف"تمت عائمة األزمنة القديمة.  فعمى سبيل المثاؿ، قُ 

رفض أف  "أماصيا"مرفوضة في زمف حزقياؿ. الممؾ  الممارسة كانت راسخة في تابو األدياف القديمة بينما
ًا معاقبة األوالد عمى مت شرعيّ (، وشريعة العيد حرَّ ;/69ممو7يشمل بالعقوبة أوالد الذيف اغتالوا والده )

ليس ة في حمبة التاريو، و حزقياؿ أف يتعاطى جواب العدالة اإللييّ عمى (. لكف ;79/6خطايا والدييـ )تث
الحق، وحيث عواقب أخطاء الجيل التؤثر عمى ما  أفعاؿ وقرارات جيلٍ عمى قوس المحكمة، ىناؾ حيث 

 ادىـ. فالماضي ال تقع عمى الوالديف بل عمى أوالدىـ أو أح

ة ة وواقعيّ أىميّ  ،بعمق ،كاف واعياً و ألنّ  ءرميافعل إ افة، أكثر ممّ ة المتطرّ لـ يدافع حزقياؿ عف الفرديّ 
حاوؿ الجواب  اضره ومستقبمو، في العيد. كيفالشعب، وحماضي ة وحدانيّ و ة، ماعة اإلسرائيميّ تضامف الج

يـ لـ يكونوا اىـ بأنّ رًا إيّ ؟ لقد حّوؿ السؤاؿ حوؿ عدالة هللا إلى السائميف أنفسيـ، مذكِّ إذف عمى سؤاؿ الشعب
ة عمييـ أف يقبموا المسؤوليّ وا أنفسيـ. فيـ أيضًا انغمسوا في خطايا إسرائيل، وكاف بال عيب كما ظنّ 

لمتوبة واإليماف )انظر  فرصةال ـاأللـ يقدِّ  أفّ  عمى دالكاممة. وبداًل مف افتراض شرح مشكمة األلـ، شدّ 
لـ يوقظ إسرائيل إلى كيف أّف الخطر المباشر العظيـ ر فبحسب حزقياؿ، هللا نفسو متحيّ  .(:-68/6لو

 التوبة:

ر بموت من س  ؟ فأنا ال أُ إسرائيلشعب يا  ريدون الموتفمماذا ت ،جديدة ا  وروح ا  جديد قمبا   خذوات  وا نبذوا جميع معاصيكما"

 (.87-86/=6" )حزواواحي  إلي  ، فارجعوا ب  د الر  يموت، يقول السي  

ينعـ  ، والالناس األردياء كلّ  ، عمى الدواـ،و مف ناحية، ال يتألـ. ألنّ اً جدّ  ال يكوف جواب حزقياؿ مقنعاً قد 
حّث عمى سماع نداء هللا مف قمب األزمة، نداء هللا إلى التوبة و يالناس الصالحيف. لكنّ  كلّ  ،دائماً  ،خاءبالر 

لى طرح أنفسيـ عمى كتف رحمتو ة األلـ مشكمأّف وسنرى . طرؼ قموبيـ فقطلكف رسالتو المست  . وا 
 ؽ هللا في التاريو. طر ل ؽّ ا بعد، مف أجل الوصوؿ إلى فيـ أدعمق أكثر فيمثار بسوؼ تُ 

 

 

 



 ( )بعد السقوط القسم الثاني

 رسالة رجاء وتقوية

 

 (33-33) ببداية جديدة وعدال
جاوب مع يف لدرجة منعتو مف التلوفائو المزَّ  اً دبَ الشعب كاف مستعَ  ذىب نداء حزقياؿ أدراج الرياح، ألفّ 

نذاراتو طالما م يأخذ الشعب بنبؤات حزقيال لالكارثة وأتى يوـ الدينونة أخيرًا.  حدثتإلى أف  ،نداء التوبة وا 
ة سوؼ األمّ  يماف بأفّ ف رفضوا اإلالمنفييّ  طالما بقيت أورشميـ واقفة فإفّ  كانت أورشميم قائمة وموجودة.

 فيبعيد جدًا وليس  مستقبلٍ دمار وويل سيتحققاف في  ـ عفحزقياؿ كاف يتكمّ  . لقد أقنعوا أنفسيـ بأفّ تسقط
 .ـزمني

 ت األيام وما تحققت الرؤيا.ل السائر بينكم عمى أرض إسرائيل؟ تقولون: مر  ث  البشر، ما ىذا الم  يا ابن "

 ".د الرب  ي  ، ىكذا يقول الس  م بو يتم  :،ال يتأخر بعد من كالمي شيء، وما أتكم  الرب   م بو السي دليم ما تكم   لذلك قل  
 .(>67/77،7)حز

وىتو عف طريق ظير أليُ  هللا ال. اية جديدةدبب وعدال مىـ عيتكمّ وبدأ النبي بّدؿ ليجتو بعد السقوط  لكفّ 
 .يفوخمق جديدَ  بل عف طريق بداية ،لدمار فقطا

يأتي شيوخ الشعب لكي يستفسروا مف حزقياؿ عّما سيفعمو هللا. فيجيبيـ النبي بأف ليس  70في اإلصحاح 
 ؛ما يفعمو ىو حّر في بائيـ ...الخروج مع آفي  قد صنعو قبالً   ماد هللالف يعي .ليـ أف يستجوبوا هللا..

 .المّرة مف بابل ولكّنيـ لف يصموا إلى أرض الميعاد بل سييمكيـ في البرّية ويدينيـ ويّنقييـسيخرجيـ ىذه 
ا عن الشعوب " وأخرجكم من بين الشعوب وأجمعكم من البمدان البعيدة التي بعثرتكم فييا، وأجيء بكم إلى البري ة بعيد 

دين والعاصين عمي  وُأخرجيم من أرض غربتيم، لكن يم ال يدخمون أ م ىناك وجيا  لوجو...وأحاكمك رض فأفرز المتمر 

ي البقّية الباقية كّل (. ومف يبقى منيـ بعد ذلؾ يعيده ويسمّ =8-89/ 70")إسرائيل، فتعممون أن ي أنا الرب  
في  ويكوف الربّ  الذيف يجتمعوف حوؿ الربّ  قَصد بويُ  اً الىوتيّ  اً بيت اسرائيل. يصير بيت اسرائيل تعبير 



ا يميق باسمي، حين أعاممكم بم وتعممون إن ي أنا ىو الرب  سرائيل الحقيقّي. "جماعة إ موف كّ . ىؤالء مف يشوسطيـ

 (. 70/99")ب  د الر ي  وأعمالكم الفاسدة يا شعب إسرائيل، يقول السيرة ر  ال بحسب طرقكم الش

 

 قيامة إسرائيل
المدينة  ، أتت أخبار بأفّ ؽ.ـ ;=:(، في السنة 69-79/6)  أورشميـ تحت الحصار أفّ يومًا  أذاع حزقياؿ
لمنياية التي كاف (. مذ ذاؾ صارت ليجة حزقياؿ بعيدة تمامًا عف الكممات القاسية 88/76قد سقطت )
ة رسال لتتحوّ (، 66-88/6عندما صار الشعب في اليأس األقصى ). فيـ في حالة جديدةيقوؿ بيا. إنّ 

 عميقاً  ساً كانت يأ، سواء يـالبشر بذاتلثقة المضادة  ة هللاقدر ر حزقياؿ ببشّ . رجاءرسالة تأميف و  النبي إلى
جديدًا.  معنىً " الربّ ي أنا أنّ "وأخذ النداء بوجوب معرفة س، معاكِ الفرامل الحزقياؿ  ضغط.  شديداً  أـ تفاؤالً 
 . ليـ بداية جديدةبإنشاء بل  و، ليس بإدانتيـ فقطبشعل اً إليُيظير ذاتو ييوه  ـ عف أفّ بدأ يتكمّ 

يسأؿ  . اذ، ىذه البداية الجديدة بشكل عجائبي أخّ >8في الفصل الرؤيا الشييرة لوادي العظاـ  صّورُ تُ 
. عميياأ يتنبّ بأف  الربّ  همر فيأ"أيمكف ليذه العظاـ أف تحيا؟"  :حزقياؿ الموجود في وادي ظالؿ الموت

 بالروح اإلليي. وتحيا ةً وتصبح كائنات حيّ  وأعصاباً  جمداً  ، فجأًة،تمبسف

العظاـ ترمز إلى إسرائيل البائس. فإسرائيل كجماعة كاف مائتًا في حالة  في التفسير الذي يمي يقوؿ أفّ 
و ، ألنّ فرصة هللقت الشديدة حقّ  إسرائيلمأساة ت وأممنا خاب". ة. وصعد الصراخ "عظامنا جفّ ميّ دَ ة عَ تاريخيّ 

وس ليمنحيا حياة القدّ  روحو ينفو فيياي( ويعيدىا إلى أرضيا و فيقيـ إسرائيل مف القبر )أي النوعد بأف 
ومف ف "أميرًا" واحدًا يحكميا. ة مع ييوذا، ويعيّ الشماليّ  المممكة شعبًا واحدًا، ويضـّ الشعب  . سيجعلجديدة

 ". سأكون إليا  ويكونون لي شعبا  ق صيغة العيد القديـ "تتحقّ  ثـّ 

 

 

 

 



 الراعي الصالح
ة في العيديف القديـ صورة ليا مكانتيا الميمّ يا إنّ  .بصورة الراعي وقطيعوىذه  اإلحياءر إعادة تصوَّ 

عمى ييوه الراعي الصالح، و  إفّ (. =6-60/6، يو>-8/:6( و )لو90/66، أش 600/8، 78والجديد )مز
يبحث عف الخراؼ الضائعة،  خرافيـ، طعموف أنفسيـ بداًل مف إطعاـالنقيض مف الرعاة المزيفيف الذيف يُ 

 و يأخذ المبادرة في جمع القطيع: (. إنّ 89ة )الفصل لكي يستعيدىا إلى مراعييا األصميّ  يتعب ويكدّ و 

ذىا من قنأُ و ، نتشرةمو المن  و يوم يكون في وسط غ  الراعي قطيع   دُ فق  تكما ي ىادُ ق  تفمي وأن  عن غ   أسألُ "س: د الرب  قال السي  و "
 .ييا يوم الغيم والضبابفتت ت  المواضع التي تشجميع 

وأرعاىا عمى جبال إسرائيل وفي األودية وفي  ،بيا إلى أرضيا أجيءُ و  بمدانيا من الالشعوب وأجمعُ بين يا من خرجُ وأُ  

 (68-89/66" )خرإسرائيل جميع مساكن أرض

 :داوديّ  صالح، قائدٍ  ىـ براعٍ أف يعيد شعبو إلى أرضيـ سوؼ يّزود بعد

 ا  صالح ا  يو يرعاىا ويكون ليا راعيفعبدي داود، كيرعاىا ل واحدا   عمييا راعيا   وأقيمُ "

(، 79-89/78" )حزمتتكم   . أنا الرب  ا  رئيس ليا بدي داوديكون الراعي الذي كع، وإليا   غنميأكون ل وأنا الرب   
 (. :7-79/>8)انظر 

ىو الممؾ،  هللا سيكوف مف اآلف فصاعداً  ألفّ  أمير، ، بلمجيء "ممؾ" داوديّ ر ذكال ي النبيّ  ظ أفّ نالحل
 ،ر باتجاه العيد الجديدو تطوّ (. إنّ :7-78/ 89) والذي سيأتي سيكوف داوود جديد وليس ابف داوود فقط

 ألفّ  ،ة انحراؼ عف عبادة هللاالممكيّ  ة أفّ ـ الشعب مف مأساتو التاريخيّ ة تكفي. يجب أف يتعمّ فمـ تعد الممكيّ 
ال البشر يبدو أّف رىـ األنبياء بيذا ولـ يسمعوا.  في رعاية شعبو وحمايتو. ولطالما ذكّ الممؾ يأخذ دور هللا

  .إال مف تاريخيـ الشخصيّ يتعّمموف 

ة األمـ سخرت مف بقيّ  بل ألفّ  بسبب صالح إسرائيل ال أف يبدأ العمل، الرب يجب أفّ عمى د حزقياؿ شدّ 
 ،ة القديمةة الشعوب الشرقيّ .. بحسب عقميّ إلييا ضعيف أماـ إلو األمـ. أفّ عمى ت ، التي دلّ مأساة إسرائيل

ىذا التفسير ة إليو. ة شعب ما برىاف عمى قوّ قوّ  ، فإفّ نزاؿ نجد ليا أصداء في تفكيرنا الحالي( )وال
وسترى األمـ قداستو، ييوه ئ برِ سوؼ يُ  هللا. لذلؾواسـ مجد و رؼ الخاطئ ليزيمة إسرائيل يسخر مف ش

 المساعدة.  الفاقدَ  البائَس  الشعبَ  دُ يستعيعندما  ، وذلؾهللا الرّب ىو أفّ  اآلف



ة إذا كاف ًا في الطبيعة البشريّ ييوه سوؼ يصنع تغييرًا جذريّ  د حزقياؿ عمى أفّ ، شدّ ءرمياإوكما في حالة 
ر ويفعل، في إسرائيل يجب أف يؤثّ  ؿ: تغيير داخميّ " إسرائيل يجب أف يتحوّ العيد حقًا. "قمبُ  الشعب شعبَ 

 وىكذا نمط الحياة سيكوف ممكنًا:

 ،لحم من ا  وأعطيكم قمبلحمكم قمب الحجر وأنزع  ا  جديد روحا  في أحشائكم وأجعل  ا  جديد ا  وأعطيكم قمب"

 ،وتحفظون أحكامي وتعممون بيا وأجعل روحي في أحشائكم وأجعمكم تسمكون في فرائضي

(، =7-;7/;8" )حزا  أكون لكم إليو  ا  ئكم، وتكونون لي شعبباآل ياأعطيتاألرض التي في وتسكنون 
 .(70-<66/6)انظر

(. ;7/>8" )إذًا عمى إسرائيل أف يطيع صوت هللا، وستصير العالقة بيف هللا والشعب إلى "عيد أبديّ 
سة. في زمف العيد س إلى أرض مقدّ وس في استعادة الشعب المقدّ هللا القدّ ىكذا بّشر حزقياؿ بفعل نعمة 

الوحش الضاري  مي عيد سالم وأرد  ن  عاىد غ  أُ " .اىايّ إالجديد سيكوف هللا في وسطيـ، ممتمكًا األرض وضابطا 
ة آمنة وتنام في الغاب. وأجعميا ىي واألرض المحيطة بجبمي بركة ، وُأنزل المطر في أوانو عن األرض، فتسكن في البري  

ن   ي أنا الرب  ع أن  فيعمم الجمي فيكون بو الخير... ب. وأنتم د الر  بيت إسرائيل ىم شعبي، يقول السي   إلييم، معيم أكون. وا 

(. يبرز أحد معالـ ىذه االستعادة 86-:89/7" )د الرب  م مرعاي، بشر أنتم وأنا إليكم، يقول السي  ن  مي، يا غ  ن  يا غ  
 شعبو: تو في وسطفي رؤية حزقياؿ، في تصوير ييوه بالكاىف الذي سينصب مظمّ 

 ،رىم وأجعل ىيكمي في وسطيم إلى األبدتيم وأكث  ثب  يكون معيم. وأ أبدي  عاىدىم عيد سالم   وأُ "

 .(>7-;7/>8" )حزويكون مسكني معيم وأكون إلييم ويكونون لي شعبا   

بعض الباحثيف  أفّ إلى درجة  ،عف "العيد الجديد" قريبتاف جداً  ءرمياإونبوءة  ;8التشابيات بيف حزقياؿ
 شفييًا.  ءرمياإحزقياؿ قد رآىا أو سمعيا مف  وف أفّ يظنّ 

 

 

 

 



 (04-04أورشميم الجديدة )
شيء. ويشرح النبي معنى ىذه الصورة في الفصوؿ التالية مف الكتاب  سينتصب الييكل في مركز كلّ 

 ـ، بتفاصيل، عف ىيكل جديد في أورشميـ جديدة. (. يتكمّ =90-9)

الذي يعود مجد هللا إليو.  الذي مف السماء ىو الييكل المثاليّ ييكل الجديد الذي الرسـ النبي صورة ي
ب مأل ة، فإذا بمجد الر  فحممني الروح ودخل بي إلى الدار الداخمي   ،ب إلى الييكل من الباب الشرقي  ودخل مجد الر  "

بالييكل ومقاييسو  يـ النبيّ مَ عمِ ا صنعو يُ (. عندما يطرح الشعب آثامو ويخجل ممّ :-9/ 98")الييكل
وأنت يا بن البشر، فأخبر بيت " .ميف لشريعة الييكل الجديدة التي ىي شريعة القداسة، ويصبحوف مؤىّ اً تحديد

مميم بصورة الييكل وىيئتو ومخارجو ع  فأإسرائيل بصفات الييكل وليخجموا من آثاميم. فإن خجموا من جميع ما صنعوا، 
يا وجميع رسومو و أمام عيونيم ليروا صورتو كم  مو وقواعده، واكتب ىذا كم  ومداخمو وجميع أشكالو ورسومو وأحكا

التقديس. ىذه  سة كل  س الجبل: أن تكون جميع حدوده عمى محيطو مقد  يا. ىذه شريعة الييكل الذي عمى رأويعمموا ب

 (.67-60/ 89".)ىي شريعة الييكل

 

س.  دِ قْ في المَ  تومظمّ  ىمجد ييوه عائدًا إل تو عمى نير خابور، شاىدفي الرؤيا التي رآىا في بدء ميمّ 
نير البع نو مف جبل الييكل يتغييرًا عمى األرض ذاتيا، ألنّ  نتجتُ إعادة تأىيل العبادة سوؼ  يعتبر النبي أفّ 

سوؼ يسيل إلى  تحت األرض. نير الحياة ىذاالعذبة العميقة  –المياه ىي المعطي الحياة، الذي مصدره 
وعمى ضفافو  ؿ مياىو المالحة إلى بحر مياه عذبة،الميت ليحوّ في البحر  ويصبّ األردف ة الشرؽ إلى بريّ 

ادوف شير، وفي المنطقة المدعوة عيف جدي سوؼ يصطاد الصيّ  طازجًا كلّ  ر ثمراً سوؼ تنمو أشجار تثم
 (.67-6/>9) ما يبمغ إليو سيحيا ، وكلّ رة عذبةالبحر الميت سيصير بحيّ  السمؾ، ألفّ 

، مثل رؤية "المدينة ةعمى تصاوير نياية الزمف الالحق بالغاً تأثيرًا  حزقياؿ ألورشميـ الجديدة حممت رؤيا
 (.67سة أورشميـ النازلة مف السماء مف هللا" الموصوفة في الكتاب األخير مف العيد الجديد )رؤالمقدّ 

الكينة مف خط صادوؽ مة بعناية. فالعالقات بيف "الكنيسة والدولة" منظّ  تكوف ، أورشميـ الجديدةفي 
يي أف يدعـ ف، األمير، ة القائد المدنيّ مسؤوليّ  اأمّ ة. األمور الدينيّ  كلّ  عمىليـ الوالية و يعاونيـ الالويوف 

عاد توزيع (. وسوؼ يُ 68/;9->/:9ذبائح وتطبيق الناموس والنظاـ )ال ويضمف تأميفة الجماعة الدينيّ 
في أورشميـ التي  وسيجدوف وحدتيـ في خدمة قدس األقداس المركزيّ  ،ثني عشراألرض بيف األسباط اال



إسرائيل سوؼ تصبح جماعة عابدة، عمى نموذج  (. ليذا فإفّ :8/=9ستحمل اسمًا جديدًا، "ييوه ىناؾ" )
كـ كاف تأثير وجية نظر حزقياؿ  ما بعد يظير فيالقضاة. سفي زمف ة القديمة الكونفدرالية القبميّ 

 ة الناشئة مف المنفى. قًا عمى الييوديّ ة عميالكينوتيّ 


