
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *صورة الغالف رسم طالل إسبر.



 مقدمة موجزة: رسالة األنبٌاء            

 

هللا إنساناً وٌدعوه كً ٌحمل كلمته إلى الّشعب، فٌُدعى نبٌّاً.  ٌختار
ًّ كلمة هللا فً إطار الوالع الّذي ٌعٌش فٌه والّشعب، وهذا ما  ٌبلّغ النّب

ً ما رفض الّسامعون كلمة هللا «. هنا واآلن»ٌُسّمى فً الالّهوت  غالبا
ها بعد هذه، وحالنا لٌست أفضل منهم دوماً، لكنّهم ٌتٌمنّون من صّحت

ًّ عنها. ولد أورد األنبٌاء  زمٍن، حٌنما تتحمَّك األمور الّتً تكلّم النّب
 «.نبوءات مسٌحانٌّة»أموراً كثٌرة تحمّمت فً المسٌح، هذه ندعوها 

ًّ كلمة  ًّ بطرٌمة مختلفة، لكنّه ٌحّمله كلمته إٌّاها. ٌذٌع النّب ٌدعو هللا كّل نب
ًّ الّرئٌسة هللا الّتً غالباً ما تخالف مشٌئة البش ر ومسلكهم، ألّن دعوة النّب

 هً إلى التّوبة وااللتجاء إلى هللا مصدراً وحٌداً للنّجاة والخالص.

ًّ من خالل األحداث الّراهنة للوالع.  ٌخاطب هللا شعبه بواسطة النّب
لذلن نجد األنبٌاء ٌتدّخلون فً سٌاسة الملـن والمملكــة وٌمولـون 

ًّ إلى عدم المّرات. إعكســها فً أغلب  االنجرار وراء ذا ما دعا نب
ًّ آخر عدم  طـلــب الحمـاٌــة مــن مصـر لممـاومـة بابــل، أو طلب نب
ًّ ثالث لورش  مماومة أشور ألنّها أداة هللا لتؤدٌب الّشعب، واعتبر نب
 ملن فارس مسٌح هللا، 
ًّ أو رجل سٌاسة، بل رجل هللا  ًّ محلٌّل سٌاس فال ٌعنً هذا أّن النّب

لّذي ٌمرأ ما ٌحدث لراءة دٌنٌّة على ضوء الخالص المطلوب. هّمه ا
ً إتمام العهد المعمود بٌنهما  أن ٌتحمّك تدبٌر هللا لخالص شعبه، وتالٌا

 . ًّ  منذ زمن موسى النّب

ٌكشف هللا عن ذاته من خالل التّارٌخ وأحداثه. فؤمام شعٍب بدوّي 
ر وال ٌملن فكراً أو ثمافةً، اختار هللا أن ٌعّرفه بنفسه، شٌئاً  وغٌر متحّضِ

ًّ ومنظور. عرف الّشعب أّن ربّه سٌّد التّارٌخ. من  فشٌئاً، بشكل حّس



هنا كانت رسالة األنبٌاء لول كلمة هللا اآلنٌّة فً الولت المطلوب مهما 
كان عصٌباً، ومهما كانت الكلمة لاسٌة وثمٌلة على الملوب. من هنا 

ًّ لنتتبّع كلمة هللا  ضرورة معرفة حٌثٌّات الّزمن الّذي عاش فٌه كّل نب
. ًّ ًّ والمستمبل  المنطولة فً شؤنها، ونفمه معناها اآلن

 

 (1) ءالنبً إشعٌا

ًّ فٌه ارأى األدب  ًّ الخامس»لمسٌح ، لكثرة النّبوءات «اإلنجٌل
الواردة فً ِسفره، بدءاً بوالدة المسٌح الموعود به من  المسٌحانٌّة

 ) ًّ عذراء، إلى الكالم على آالمه فً شخص َمن ٌدعوه األدب )الكتاب
هذا ٌصفه إشعٌا فً خمس لصائد، رأت «. عبد ٌهوه المتؤلّم» (1)البٌبلً

 الكنٌسة فٌها صورة المسٌح المتؤلّم فداء للبشرٌّة. 

ف به أحد علماء الكتاب  ًّ نشره »الممدّس هكذا: عرَّ ًّ أرستمراط نب
الملن َمنَّسى، بحسب التّملٌد، إلى اثنٌن، ولسمه علماء الكتاب الممدّس 

ًّ إشعٌا فً المرن الثّامن لبل المٌالد. ُولد «. (2)إلى ثالثة عاش النّب
. بدأ رسالته، الّتً دامت أربعٌن عاماً، فً الّسنة 765حوالً الّسنة 

 ه فً ظروف سٌاسٌّة صعبة وشائكة. ق.م. مارس نبّوت 740

الّرّب خالص. ٌنتسب إلى «: ٌشوع ٌهوه»ٌعنً اسمه بالعبرٌّة 
أشراف أورشلٌم، ولذلن َعرف، عن لرب، ترف األغنٌاء وبََطرهم. 

                                                           
درج فييً اآلونيية األخٌييرة اسييتعمال كلميية بٌبلٌييا للداّلليية علييى الكتيياب الممييدّس المييدعّو بالٌونانٌّيية  (1)

ًّ «بٌبلوس» ًّ »تعنً « بٌبلً»والّصفة «. كتاب»، ومعنى الكلمة الحرف ، لكنّهيا تيدّل عليى «كتاب
الكتيياب الممييدّس عنييد المسييٌحٌٌّن حصييراً. ٌييدعى الكتيياب الممييدّس باللّغييات األوربٌّيية المشييتمّة ميين 

 «.  باٌبل»أو « بٌبل»الالّتٌنٌّة 
ًّ إشييعٌا ٌضييّم ثالثيية كتييب تغّطييً  (2) ٌعتبيير كثٌيير ميين علميياء الكتيياب الممييدّس، الٌييوم، أّن كتيياب النّبيي

ًّ إشيعٌا. ليذلن ٌطلميون علٌهيا  سنة، 081حوالً  ًّ مختلف مين تالمٌيذ النّبي وٌعود كّل منها إلى نب
ًّ إشعٌا األّول والثّانً والثّالث. فً عرضنا هذا سوف نتبع التّمسٌم التّالً: المسيم األّول  أسماء النّب

 والثّانً والثّالث.



ًّ على اضطهاد الملن َمنَّسى له، فمضى شهٌد كلمة  وتكلّم التّملٌد المسٌح
إشعٌا خرج من أورشلٌم هللا بؤمر من الملن الّشّرٌر. ال ٌبدو أّن 

وجوارها، ولكّن كلمة هللا الّتً حملها وصلت إلى أصماع الدّنٌا. ما زلنا 
نمرأها إلى الٌوم على ضوء العهد الجدٌد، ونرى شخص المسٌح فٌها، 
كما فعل الّسٌّد عندما لرأ منها فً مجمع النّاصرة. ٌمول إنجٌل لولا إنّه 

فر، وبدأ تفسٌره هكذا:  ٌوم تّمت هذه الكلمات الّتً تلوتها ال»أغلك الّسِ
 (. تّمت رسالة إشعٌا النّبوٌّة بالمسٌح.4/21)لو «على مسامعكم

 

 خلفٌة القسم األول التارٌخٌة

انمسمت المملكة إلى اثنتٌن بعد سلٌمان: المملكة الّشمالٌّة ودُعٌت 
إسرائٌل وعاصمتها الّسامرة، والمملكة الجنوبٌّة ودُعٌت ٌهوذا 
وعاصمتها أورشلٌم. فٌما كانت مملكة ٌهوذا صغٌرة وذات طبٌعة 
جبلٌّة فمٌرة مادٌّّاً، كانت مملكة إسرائٌل لوٌّة وغنٌّة وذات مولع 
ًّ تجارّي ٌصل ما بٌن مصر وبالد  ، ٌخترلها ممّر استراتٌج ًّ استراتٌج

 الّرافدٌن. 

عرفت المملكة الشّمالٌّة سلسلة من األنبٌاء كإٌلٌّا وعاموس 
ًّ ألّن الهٌكل فً وسطها. و هوشع، فٌما بمٌت ٌهوذا المركز الدٌّن

 . ًّ عرفت إسرائٌل تملّباً سٌاسٌّاً، بٌنما احتفظت ٌهوذا باستمرار سٌاس
فساللة داود بمٌت على رأس المملكة الّتً عرفت درجة عالٌة من 
ًّ وااللتصادّي. فً حٌن عّرض مولع إسرائٌل  االستمرار الّسٌاس

الٌّة لتملّبات عدٌدة، ساعد االستمرار ٌهوذا على االنتمال المملكة الّشم
بهدوء من الوضعٌّة المبلٌّة إلى وضعٌّة الحَضر االلتصادّي. على 
ً اجتماعٌّاً على نحٍو ما، إالّ أنّها عرفت  الّرغم من أنّها عرفت اتّزانا

 ظلم األسٌاد للوضعاء واألغنٌاء للفمراء. 



ار إلى وجود هٌكل الّرّب والّساللة عزا الكثٌرون من أهلها االستمر
. واعتمدوا أّن الّرّب ألام عهداً خاّصاً مع داود ٌَعدُه فٌه (3)الدّاودٌّة فٌها

أو  (4)باستمرار عرشه من بعده، وهذا ما ُعرف بالالّهوت الدّاوديّ 
. ًّ  الَملَك

عرفت ٌهوذا لّمة ازدهارها االلتصادّي والعسكرّي فً أٌّام الملن 
 ُعّزٌّا. ولم تتهدّدها، بخاّصة، غٌر اإلمبراطورٌّة األشورٌّة المتعاظمة.

أتت دعوة إشعٌا فً زمن مؤسوّي بسبب التراب الخطر األشورّي. 
، سنة موت الملن ُعزٌّا. وخالل 742فمد أتته الدّعوة فً العام 

الّسنة التّالٌة تغٌَّرت خارطة المنطمة الّسٌاسٌّة، وتتالت األربعٌن 
األزمات. فؤمام تهدٌد أشور المتنامً للمملكة الّشمالٌّة لام حلف بٌنها 
وبٌن مملكة دمشك، وحاول الملكان الّضغط على ٌهوذا للدّخول معهما 
فً هذا الحلف ضدّ أشور. وكان أن غزا جٌشهما المملكة الجنوبٌّة. 

ت فلّّصر األشورّي هزم سورٌة واجتا  جلعاد والجلٌل وسهل لكّن تجال
 . هذا كان الحدث األّول. 732ــ  733شارون فً األعوام 

أّما الحدث الثّانً، فهو حصار الّسامرة. فمد أحاط شلمنّصر، خلٌفة 
(؛ ثّم عبر سرجون الثّانً 721ــ  722تجالت فلّّصر، بالّسامرة )
ًّ الفلسطٌن ، فً العام الّطرٌك الّساحل ، لممع ثورة محلٌّّة فً 712ًّ

أشدود. شهد إشعٌا لمحاولة جنونٌّة من ٌهوذا للتّآمر على أشور، 
 .    701وعرف أٌّاماً عصٌبة خالل غزو سنحارٌب فً العام 

عارض إشعٌا، عبر هذه األزمات، التّآمر على أشور، واعتبر 
لكة الّشمالٌّة ، ما اختبرته المم«عهداً مع الموت»المعاهدات ضدّها 

 ودفعت ثمنه غالٌاً.       

                                                           
 د.من ساللة الملن داو« ٌهوذا»بمً الملون الّذٌن تناوبوا على حكم  (3)
 نادى إشعٌا بالمخلّص الّذي سٌؤتً من نسل داود، وكان من أتباع هذا الالّهوت. (4)



 

 كتاب إشعٌاء

فصالً ال تعود جمٌعها إلى المرن الثّامن.  66ٌتؤلّف ِسفر إشعٌا من 
 ًّ لّسم علماء الكتاب الممدّس، بدءاً من المرن الثّامن عشر، كتاب النّب
ًّ مباشرة ومنها ما زعموا أنّه  إشعٌا إلى ثالثة ألسام، منها ما ٌعود للنّب

مدرسة »ٌعود لتالمٌذه، فً إطار ما ٌسّمى، فً علم الكتاب الممدّس، 
، عن «. إشعٌا ًّ األمانة األدبٌّة، ٌومذان، لامت على حفظ تعلٌم النّب

 ظهر للب، من لِبَل أتباعه وتالمٌذه.

ًّ إنّه، بعدما رفض الملن آحاز نصٌحته، انسحب من  ٌمول النّب
« ٌختم التّعلٌم بٌن تالمٌذه»و «ٌدّون الّشهادة»الحٌاة العاّمة، لكً 

(. وهكذا دّون إشعٌا، أو تالمٌذه، أحادٌثه 30/8؛ 18ــ  8/16)
نت هذه الكتابات وروجعت، فٌما بعد، فً  وحفظوها بشكل أمٌن. ثُّمِ
ضوء تعلٌم إشعٌا الالّحك، وتسلّمها تالمٌذه من بعد موته، وأضافوا 

 إلٌها ما كانوا لد حفظوه من تعلٌم معلّمهم. 

 

 تقسٌم الكتاب

ًّ إشعٌا إلى ثالثة ألسام :  ٌمسم كتاب النّب

. تعود 39وحتّى الفصل  1: ٌمتدّ من الفصل القسم األّولــ 
ًّ فً مملكة ٌهوذا الجنوبٌّة.  أحداثه إلى المرن الثّامن حٌنما عاش النّب
ٌشدّد هذا المسم على لداسة هللا وخطٌئة اإلنسان. كما ٌدعو إلى 
االلتجاء إلى هللا ألنّه المخلّص الوحٌد. ٌفضح إشعٌا الممارسات 

من رو  الشّرٌعة، وٌُنذر بٌوم الّرّب الدٌّّان  الدٌّنٌّة الطمسٌّة الخالٌة



الّذي لن ٌكون، كما ٌظّن الشّعب، ٌوم سالم وهناء، بل دٌنونة 
 وتمحٌص.

. ٌرّكز 55وحتّى الفصل  40: ٌمتدّ من الفصل القسم الثّانًــ 
ً جدٌداً، روحٌّاً، من  على هللا الخالك الّذي ٌُعٌد خلك الشّعب، شعبا

داً أمانة هللا لشعبه ووعوده. تعود أحداث خالل خروج جدٌد، مإكِّ 
 هذا المسم إلى فترة الجالء فً بابل )المرن الّسادس(.

. ٌرّكز على 66وحتّى الفصل  56: ٌمتدّ من الفصل القسم الثّالث ــ
ًّ أمام الخالص، وٌإّكد أمانة  شجب الخطٌئة الّتً تشّكل العائك األساس

األوثان وٌبٌّن بطالنها وسخافة  هللا من جدٌد. ٌَنَهى الّشعب عن عبادة
طموسها، وٌشدّد على العبادة بالّرو  دون التّملٌل من أهّمٌّة الّطموس. 

 تعود أحداثه إلى زمن العودة من الجالء )أواخر المرن الّسادس(.

 

 دعوة إشعٌاء

( من النّصوص الكالسٌكٌّة فً 6)الفصل تعتبر رواٌة دعوة إشعٌا
ًّ ِلما تحتوٌه من  األدب النّبوّي، واألساسٌّة فً اإلٌمان المسٌح

 معلومات الهوتٌّة لٌّمة.

ًّ الّسٌّد الّرّب جالساً على عرش عاٍل وأطراف ثوبه تمؤل  ٌرى النّب
قدّوس قدّوس قدّوس الّرّب »الهٌكل وحوله مالئكة الّسٌرافٌم، ٌهتفون: 

وهً صورة ترد مراراً فً العهد المدٌم. إنّها صورة الّرّب  .« ٌر..القد
 الملن الجالس وسط مجلسه الّسماوّي. 

ً دنِس الّشفتٌن  ، إنسانا ًّ ًّ نفسه، وسط هذا المجلس المدس ٌرى النّب
وغٌر طاهر. فً حضور هللا ال ٌمكن أن ٌموم أّي دنس أو نجاسة، لذلن 

 «.وٌل لً لقد هلكت»ٌمول: 



انظر »أحد الّسٌرافٌم وٌمّس فمه بجمرةٍ عالمةَ تطهٌره، لائالً: فٌؤتً 
ًّ 6/7«)هذه مّست شفتٌك فأُزٌل إثمك وُكفِّرت خطٌئتك (. ٌحتاج النّب

إلى أن ٌتطّهر لبل أن ٌصبح رسول هللا. وعندما ٌسمع صوت هللا وهو 
فٌُفِهمه الّرّب «. ها أنا لك فأرسلنً»ٌسؤل عّمن ٌرسل، ٌجٌب إشعٌا: 

«. قلبه قاٍس وأذناه ثقٌلتان وعٌناه مغمضتان»سٌُرَسل إلى شعب  أنّه
، كسائر األنبٌاء، أّن جمٌع األحداث تؤتً من ٌد هللا. وكما  ًّ ٌإمن النّب
ًّ وآٌاته فً  أّن النّور المبهر ٌعمً العٌون، هكذا ستزٌد كلمات النّب
ًّ لٌست هذه. ٌبدو من عمل إشعٌا أ ّن عمى الّشعب، مع أّن نٌّة النّب

ًّ سٌضَطّران هللا إلى الدّمار،  خطاٌا الّشعب وافتماده إلى الحّس اإلله
حتّى ٌمسح كّل شّر وٌعود الّشعب لٌطلع كالفرع الّذي ٌنمو من ساق 

 «.بلّوطة أو بطمة قُطعت وبقً ساقها»

لداسة هللا الّتً اختبرها إشعٌا فً رإٌاه تالزمه، وعلى ضوئها ٌرى 
ّمله مسإولٌّة خالص هذا الّشعب الجاهل هشاشة شعبه وخطاٌاه. هذا ح

الّذي ٌسعى إلى هالن نفسه بعٌداً عن اإلله المدّوس. لداسة هللا تفترض 
لداسة الّشعب، ألٌس هذا ما ٌطلبه ِسفر التّثنٌة؟ أََولٌس هذا ما طلبه 

للكهنة »المسٌح من أتباعه؟ أمام المداسة الغائبة ٌصرخ إشعٌا هكذا: 
دّماء، وألغنٌاء أورشلٌم الّذٌن عبدوا أموالهم، المملوءة أٌدٌهم من ال

وألمراء الّشعب الّذٌن ٌضلّونه، ولبنات صهٌون اللّواتً وضعن 
رجاءهّن فً زٌنتهّن ونسٌن الّرّب، ولسٌاسًٌّ صهٌون الّذٌن خانوا 
عهد الّرّب وتابعوا عقد المعاهدات الّسٌاسٌّة مع الّشعوب الّتً ال 

ًّ أن ٌُنِذر بكلمة الخالص وٌدعو أَوال ٌُفترَ «. تعرف القدّوس ض بالنّب
 إلى تسوٌة الّطرٌك إلٌها؟

 

 

 



 ٌوم الرب

ًّ نجد أّن موضوع  إذا ما عدنا إلى الفصول األولى من كتاب النّب
ر تؤكٌده،  ًّ وٌكّرِ رإٌة دعوة إشعٌا موضحة بؤكثر تفصٌل. ٌإّكد النّب

عاٍل ورفٌع وسٌّد التّارٌخ بكّل  (5)بطرق وأحوال مختلفة، أّن ٌهوه
صراعاته وهٌجاناته وصراعات األمم المحمومة. وٌمول إشعٌا، على 
ًّ عاموس، إّن ٌوم الّرّب لن ٌكون ٌوم ضٌاء بل ظالم   –غرار النّب

: ضدّ  ًّ ٌوم دٌنونة ضدّ كّل رموز الكبرٌاء البشرٌّة واالكتفاء الذّات
المدن الحصٌنة والّسفن الفّضة والذّهب، واألحصنة والمركبات، و

(. لٌست هذه الكنوز 21ــ  2/6العظٌمة الّتً تصل إلى أماكن بعٌدة )
كأرز »الحضارٌّة سٌّئة بحدّ ذاتها، بل تصبح سٌّئة عندما ٌترفّع البشر 

ً للوثنٌّة «لبنان  –، وٌبدأون ٌضعون ثمتهم بؤنفسهم فٌصبحون هدفا
 . ألّن الوثنٌّة تكمن فً الثّمة بؤّي شًء لٌس هللا

، عندما ٌطر  الّشعب  ًّ أوثانهم للجرذان »سٌؤتً الولت، ٌمول النّب
 وأحادٌث ٌوم الّرّب تلّخصها هذه الالّزمة:«. والخفافٌش

سٌنخفض تشامخ اإلنسان، وٌنحّط ترفّع البشر، والّرّب وحده »
 (.2/17« )ٌتعالى

لة  مجًء الّرّب لكً ٌدٌن شعبه هو موضوع نشٌد الكرمة المفضَّ
ًّ نشٌده بالكالم على خٌبته. فمد فعل 7ــ  5/1عٌا)عند إش (. ٌستهّل النّب

كّل ما بوسعه لٌحصل على ثمر جٌّد، فرأى أّن كرمه أثمر حصرماً 
بّرٌّاً. فٌسؤل سامعٌه: أٌن الخطؤ، أّي شًء ٌُعمل للكرم بعد؟ ثّم ٌعلن ما 
هو مزمع أن ٌفعله. سوف ٌدّمره وٌزٌل سٌاجه لٌصٌر مرعًى وٌطلع 

الّشون والعوسج. فجؤة، ٌشٌر النّشٌد إلى أّن الكرَم هو بٌُت فٌه 
إسرائٌل، وغرَس بهجتِه شعُب ٌهوذا، وٌُظهر أّن الممصود بالكرم هو 

                                                           
، «الييّربّ »كلميية ٌهييوه بالعبرٌّيية، صييارت مصييطلحاً عالمٌّيياً مسييتخدماً فييً جمٌييع اللّغييات، وتعنييً  (5)

 «.الّذي ٌكون»، «الكائن»



انتظر الحّق فإذا سفك »شعب ٌهوذا الّذي سبّب خٌبة للّرّب الّذي 
 (.5/7« )الدّماء، والعدل فإذا صراخ الّظلم

ذٌع ٌوم الّرّب كما أُمر فً الفصل رسالة إشعٌا األولى، إذاً، هً أن ٌ
الّسادس. فالّرّب ٌرفع دعوى ضدّ شعبه وٌدعوه إلى المرافعة أمام 

 (.15ــ  3/13؛ 20ــ  1/18لضاتهم )

ٌقول الّرّب: تعالوا نتعاتب. إن كانت خطاٌاكم بلون القرِمز، »
فهً تبٌَّض كالثّلج؟ وإن كانت حمراء غامقة، فهً تصٌر بٌضاء 

نتم سمعتم لً، ألكلتم خٌرات األرض. ولكنّكم كالّصوف؟ لو ك
ًّ فكنتم طعاماً للسٌّف. أنا الّرّب تكلّم.   رفضتم وتمّردتم عل

ًّ قضاته وٌتهٌّأ لٌدٌن شعبه. الّرّب ٌدعو » الّرّب ٌنهض عن كرس
إلى القضاء شٌوخ شعبه وحّكامهم، فٌقول: أنتم الّذٌن نهبتم الكروم 

ما بالكم تسحقون شعبً وتطحنون وسلبتم المساكٌن ومألتم بٌوتكم، 
 .«وجوه البائسٌن؟ ٌقول الّسٌّد الّرّب القدٌر

ًّ إشعٌا إّن الّشعب غٌر طاهر ومثمل باإلثم ) (. 6ــ  1/4ٌمول النّب
ومع ذلن فإّن هدف هللا لٌس الخراب، بل استعادة إسرائٌل إلى الّصحة، 

ً بخدمة الملن المدٌر. وكما أنّ  ً الئما ً ممدّسا شفتًَ إشعٌا  وجعله شعبا
تطّهرتا بالجمرة، سوف ٌسعى الّرّب إلى تطهٌر شعبه كما بالنّار. فمن 
خالل آالم ذلن الّزمان الهائلة سوف ٌنمًّ الّرّب الَخبَث والّشوائب 

 (.26ــ  1/24لتصٌر أورشلٌم مدٌنة البّر )

أنقًّ زغلِك بالنّطرون وأزٌل كّل أقذارِك. وأعٌد قضاتِك إلٌِك »
ل، ومرشدٌِك كما فً البداءة، فتُدَعٌن مدٌنة العدل، كما فً األوّ 

 .«المدٌنة األمٌنة

 



 آٌة عمانوئٌل  

تإدّي اآلٌة فً الكتاب الممدّس دور البرهان على حمٌمة كلمة هللا 
. لٌست اآلٌة عجٌبة، كما ٌتراءى للبعض، بل  ًّ وأصالة إعالن النّب
ًّ أو باألحرى لد  ًّ بشكل حّس عمل ٌرتبط بالنّبوءة الّتً ٌمولها النّب

 ٌمثّلها. 

ًّ إشعٌا الملن آحاز بؤالّ ٌتوّرط فً الحلف المائ م على ٌنصح النّب
مماومة أشور. وٌعطٌه آٌة ستحدث بعد عدّة سنٌن تبٌّن أنّه إن سمع 
كالم هللا ولم ٌتوّرط سٌنجو ومملكته من الدّمار. ٌمول له إّن العذراء 

ولبل أن ٌمٌّز «. هللا معنا»ستحبل وتلد ابناً ٌُدعى عّمانوئٌل الّذي معناه 
ًّ الخٌر من الّشّر سوف ٌنهار الحلف المماِوم  ألشور، ولكن الّصب

ًّ إّن  ً إذ سٌُطبِك أشور على ٌهوذا. ٌمول النّب ستؤتً أٌّام صعبة جدّا
الخراب الّذي ستجلبه أشور سٌإدّي إلى دمار الموارد الّزراعٌّة بحٌث 

ًّ إلى وعد (6)ال ٌبمى من طعام إالّ الّزبد والعسل . بهذا ٌشٌر النّب
ًّ بؤّن الخطر األشورّي لن ٌستمّر وسٌزول،  ًّ مستمبل وسٌعتلً الّصب

 عرش الملن وٌتّمم مشٌئة هللا.

ًّ سٌكون آٌة وتؤكٌداً أّن هللا ٌمود شعبه بنار الدٌّنونة  حضور الّصب
ًّ آالم شعبه وٌعٌش  اإللهٌّة إلى فجر ٌوم جدٌد. سوف ٌشارن الّصب

تحمل معنى « البّرٌّة»معهم فً بّرٌّة الدّمار. ولكن لننتبه إلى أّن 
ء، فهً زمن الدٌّنونة والتّؤدٌب، وكذلن فرصة بداٌة مزدوجاً عند األنبٌا

جدٌدة نمٌّة. لٌس الدّمار غاٌة هللا، بل تنمٌة شعبه وتطهٌره. وحالما 
ًّ على العرش لٌحكم كوكٌل هلل.  ٌنسحب األشورٌّون سوف ٌصعد الّصب

 مفهوماً.« هللا معنا»وهكذا ٌصبح معنى اسمه 

                                                           
تدّل وفرة الّزبد والعسل إليى الينّمص فيً عيدد النّياس مين جيّراء الحيرب المادمية ونتائجهيا الّسيٌّئة  (6)

 على المملكة. كما أّن الّزبد والعسل رمز لطعام الفردوس فً تملٌد العهد المدٌم. 

 



ًّ وطلب  نعرف من كتاب الملون أّن آحاز رفض نصٌحة النّب
مساعدة أشور. وبعد ممابلته مع تجالت فلّّصر أمر ببناء مذبح فً 

(، كما 16ــ  16/10ملو 2هٌكل أورشلٌم على الطّراز األشورّي )
 لدّم أحد أبنائه ذبٌحةً استرضاًء لآللهة. عند ذلن 
انسحب إشعٌا لٌدّون نبوءته وٌعتكف مع تالمٌذه، الّذٌن كلّمهم لائالً: 

أنتم ٌا تالمٌذي شهادة الّرّب وشرٌعته وَمن ال ٌفعل ذلك، اطلبوا »
 (.8/20« )فال ٌضًء له الّصبح...

ً فً ابن آحاز الملن حزلٌّا كما سنرى  تحمّمت هذه النّبوءة جزئٌّا
ًّ كالمه فً  ً لوٌّاً، إذ تابع النّب ً مسٌحانٌّا الحماً، لكنّها اتّخذت طابعا

ًّ الموعود بما تحمّك فً شخ  ص الّرّب ٌسوع المسٌح.وصف الّصب
ألنّه ٌولَد لنا ولد وٌعطى لنا ابن، وتكون الّرئاسة على كتفه. ٌُسّمى »

ً ورئٌس الّسالم.  ً أبدٌّا ً قدٌراً وأبا باسم عجٌب، وٌكون مشٌراً وإلها
سلطانه ٌزداد قّوة، ومملكته فً سالم دائم. ٌوّطد عرش داود أبٌه 

 (.6ــ  9/1)« وٌثبّت أركان مملكته على الحّق والعدل

 

 فً األمان والثقة قوتكم

ًّ إشعٌا أّن الّرّب ٌسٌِّر التّارٌخ وٌستخدم أشور لكً ٌحمِّك  لناعة النّب
 هدفه. ٌصّور لناعته هذه بشكل جمٌل فً الفصل العاشر:

وقال الّرّب: وٌٌل ألشور قضٌب غضبً وعصا غٌظً. أرسلتهم »
لٌسلبوا ثروتهم وٌنهبوا على أّمة كافرة، وأطلقتهم فً شعٍب أغاظنً، 

 (.6ــ  10/5« )أرزاقهم وٌدوسوهم كوحل األزقّة

ً أشور ال ٌدرن أنّه أداة فً ٌد الّرّب، وال ٌعمل عمله خدمةً  طبعا
ً ال ٌعرفه وال ٌعبده. إنّه ٌعتمد على لّوته وتجبّره  هلل، فهو أساسا

 : ًّ  وبعد»ولسوته، ولذلن سوف ٌؤتً دوره فً الدٌّنونة، ٌمول النّب



أن ٌُكمل الّرّب جمٌع عمله فً جبل صهٌون وفً أورشلٌم، ٌحاسب 
ملك أشور على عاقبة الكبرٌاء فً قلبه واالفتخار فً عٌنٌه 

(. لذلن على المإمنٌن أن ٌخضعوا ال للنٌّر 10/12« )الطامحتٌن
األشورّي، بل لنٌر الّرّب. على المإمن أن ٌمبل دٌنونة هللا كنداء إلى 

المجتمع الفاضحة، وعلٌه أن ٌنتظر، بصبر، التّوبة عن أخطاء 
 الولت الّذي ٌحّطم فٌه هللا كبرٌاء األّمة المغرورة. 

ًّ إشعٌا الملن حزلٌّا بعدم الثّورة  انطاللاً من هذه المناعة نصح النّب
على أشور. فالمّوة البشرٌّة ال تستطٌع الولوف فً وجه دٌنونة هللا 

التّحالفات الّسٌاسٌّة، وسّماها  وتمنعها. على غرار هوشع، أدان إشعٌا
(. كذلن أدان االستمبال الحسن الّذي 28/18) «عهداً مع الموت»

(، كما رفض مداوالت 18ُخّص به المندوبون المصرٌّون )فصل 
حزلٌّا الّسّرٌّة مع ملن بابل وأدان الّذٌن ذهبوا إلى مصر طلباً 

رسان الف»و« المركبات الكثٌرة»لمساعدتها واضعٌن ثمتهم فً 
 (.3ــ  31/1« )األقوٌاء

فما المصرٌّون سوى بشر ال آلهة، وخٌلهم جسد ال روح، فإذا »
 ً  «رفع الّرّب ٌده عثر النّصٌر وسقط المنصور وهلكوا كلّهم معا

(31/3.) 

، داللة واضحة على عدم ثمة  ًّ هذه الجهود الّسٌاسٌّة، فً نظر النّب
(. لمد شدّد على 15ــ  30/1« )بالّسٌّد الّرّب لدّوس إسرائٌل»النّاس 

، مردّداً صدى نصٌحته المدٌمة آلحاز «ظّل مصر»بطالن االلتجاء إلى 
فً التّوبة »(. كما ٌوجز إشعٌا ببالغة معنى اإلٌمان هكذا: 7/9)

 (.30/15« )والّطاعة خالصكم، وفً األمان والثّقة قّوتكم

 لٌس أمان ٌهوذا بسلوكها مسلن األمم األخرى، بل بالعودة إلى
هللا )التّوبة( واالعتماد على مشٌئته، والثّمة بؤّن النّجاة منه وحده وفً 

ًّ على دعوته بالّرفض  « ال»الولت المناسب. لكّن الّشعب أجاب النّب
(. لمد أرادوا سبل المّوة كغٌرهم ورفضوا النّداء إلى التّوبة. 30/16)



لّرّب اصطدم إشعٌا طول خدمته بعدم لبول النّاس سماعَ ما ٌموله ا
« لكنّهم رفضوا أن ٌسمعوا»فً أحداث زمانهم: لمد تكلّم هللا 

(28/12.) 

آمن إشعٌا، أكثر فؤكثر، بؤّن بمٌّةً فمط من المإمنٌن سوف تسمع 
ً فً أورشلٌم ألجل  وتخلُص من الدّمار. ألّن الّرّب سٌضع أساسا

(، سٌضع حجر زاوٌة ثمٌناً 1/26« )مدٌنة العدل المدٌنة األمٌنة»
 ومختبراً مإلّفاً من البمٌّة البالٌة الّتً وضعت ثمتها باهلل.

ها أنا أضع فً صهٌون حجراً مختاراً، حجَر زاوٌة كرٌماً،  »
 (.28/16« )أساساً راسخاً، فَمن آمن به فلن ٌنهزم

نداء اإلٌمان بالّرّب ملن إسرائٌل والعالم، كان الموضوع المحورّي 
. ًّ  للنّب

 

 زمن الملك حزقٌا

لم تلَك دعوة إشعٌا لبوالً، انسحب من الحٌاة العاّمة واعتكف  عندما
فً وسطه النّبوّي مع تالمٌذه حتّى وفاة آحاز. لكنّه خرج من اعتكافه 

 بمجًء حزلٌّا، ابن آحاز، إلى العرش. 

ًّ الُملن فً العام  ، وكان عهده نمطة 715اعتلى حزلٌّا كرس
ً وحكٌم اً، على العكس من والده. انعطاف فً تارٌخ المملكة. كان لوٌّا

ًّ ألغى فٌه أماكن العبادة الوثنٌّة الّتً كانت منتشرة فً  لام بإصال  دٌن
المملكة، ودّمرها؛ حتّى إنّه أمر بسحك الحٌّة النّحاسٌّة الموجودة فً 
ً من  ًّ بحسب التّملٌد، خوفا الهٌكل، تلن الّتً صنعها موسى النّب

حزلٌّا إلى تنمٌة العبادة وَمْرَكَزتها االنزالق بسببها نحو الوثنٌّة. رمى 
فً أورشلٌم. الالّفت أّن إشعٌا لم ٌُِعْر اإلصال  اهتماماً، ولم ٌتحدّث 



ًّ إرمٌا بعد حوالً مئة عام(. ٌرى  عنه. )سٌتكّرر هذا المولف مع النّب
 . ًّ ًّ ومفروض هو إصال  خارج ًّ بعٌون هللا، فكّل إصال  رسم النّب

ٌّاً ٌغٌّر للب اإلنسان. ٌبدأ تعلٌم هللا، مع األنبٌاء، ٌرٌد هللا إصالحاً داخل
بضرورة إصال  داخل اإلنسان. وتدرٌجٌّاً سوف تعلو نبرة هذا التّعلٌم 
إلى أن تكتمل مع المسٌح، وٌصبح الدٌّن المطلوب دٌن النّماوة الدّاخلٌّة، 
ً لها ولٌست غاٌة بحدّ  الّتً تصٌر األعمال الّصالحة تعبٌراً وانعكاسا

 . (7)اتهاذ

ككّل اإلصالحات الدٌّنٌّة، حمل إصال  حزلٌّا بعداً سٌاسٌّاً معٌّناً. 
ًّ بغٌة التّحّرر من النٌّر  فمد كان ٌرمً إلى إشعال الحّس الموم
األشورّي. لذا، هدم المذبح الّذي كان أبوه لد ألامه فً الهٌكل 
استرضاء لملن األشورٌٌّن. ولد شّجعه على إصالحه هذا انشغال 

ال فً جبال بالد الّرافدٌن الشّمالٌّة. حفر حزلٌّا نفماً فً سرجون بالمت
الّصخر من أجل جلب المٌاه إلى أورشلٌم، وبنى بركة سلوام 
الشّهٌرة لخزن المٌاه فٌها. كذلن، رّمم األسوار وحّصن المدٌنة 

 تحصٌناً جٌّداً.

ب حزلٌّا باالنضمام إلى التّمّرد المائم ضدّ أشور فً العام  . 702ُجّرِ
( عن تمّرٍد أشعله المصرٌّون فً مدٌنة أشدود 20ٌتكلّم الفصل )و

ً عارٌاً  الفلسطٌنٌّة. فً تلن الفترة، جاب إشعٌا شوارع أورشلٌم حافٌا
، لٌدّل على فشل التّمّرد، وعلى معارضته الدّخوَل (8)فً عمٍل رمزيّ 

فٌه. وبالفعل، عاد سرجون إلى فلسطٌن، وأخمد الثّورة، بعد أن دّمر 
ها أشدود. ونجت ٌهوذا بتحٌٌدها الّذي أدّى إشعٌا دوراً فٌه من مركز

 خالل تؤثٌره فً آحاز.

 

                                                           
 .88عن العبادة الدّاخلٌّة الحّك بؤجمل التّعابٌر. راجع الفصل األّول والفصل ٌتكلّم إشعٌا (7)
 
 
 «.األعمال الّرمزٌّة عند األنبٌاء»، 0راجع المربّع رلم  (8)
 



 أزمنة ثورات

أشعل موت سرجون سلسلة من الثّورات فً سائر أرجاء 
اإلمبراطورٌّة األشورٌّة. وتمركزت الثّورة فً بابل، فؤرسل لائدها 
موفَدٌن إلى فلسطٌن لٌّشجعوا ملوكها على الثّورة. عارض إشعٌا 
ذلن، لكّن حزلٌّا لم ٌمدر على مماومة االنضمام إلى جٌرانه 

ملون الفلسطٌنٌٌّن الّذٌن رفضوا الثّائرٌن. فمد جمح إذ حارب بعض 
االنضمام إلى الثّورة وأخضعهم. نصحه إشعٌا، كما نصح أباه لبالً، 

 بؤن ٌولف الثّورة، فلم ٌسمع له. 

لكّن سنحارٌب خلٌفة سرجون استطاع المضاء على التمّرد فً بابل، 
ولام بحملة مظفّرة على فٌنٌمٌة وفلسطٌن. كما هزم جٌش مصر فً 

لفلسطٌنٌّة، ومن ثّم بدأت المدن تسمط أمامه الواحدة تلو مدٌنة الخٌش ا
األخرى، فانمطعت سبل المساعدة عن أورشلٌم من كّل الجهات. ولد 

 «. كعصفور فً لفص»لال سنحارٌب عن حزلٌّا إنّه محبوس 

شبَّه إشعٌا الدّمار الحاصل بسبب الثّورة وإخمادها بدمار سدوم 
 وعمورة. ووصف الحالة هكذا: 

لألّمة الخاطئة، للّشعب الُمثقَل باإلثم، لنسل األشرار والبنٌن وٌل »
المفسدٌن! تركوا الّرّب واستهانوا باهلل قدّوس إسرائٌل، وإلٌه أداروا 

 ظهورهم.

، أعلى الّرأس  ًّ أٌن تضربون بعد وأنتم تمعنون فً التّمّرد عل
وكلّه مرٌض؟ أم على القلب وهو بأكمله سقٌم؟ من أسفل القدمٌن إلى 
د، وقروح  قمة الّرأس ال صّحة فٌكم! بل جروح ورضوض ال تُضمَّ
طرٌئة ال تُفقَأ وال تُلٌَّن بزٌت. أرضكم خراب ومدنكم محروقة بالنّار. 
حقولكم ٌأكل غاللها الغرباء أمام عٌونكم؟ خرابها كخراب سدوم 

(. إصرار الّشعب على االستمرار فً خطاٌاه، 7ــ  1/4« )وعمورة



ة سٌضطّران هللا إلى الّسما  بالّشدائد اآلتٌة كً ٌخلك ومماومته للتّوب
 شعباً جدٌداً. 

ابنة »ستتضاٌك أورشلٌم من الحصار، ولكنّها لن تسمط ولن تُدمَّر. 
صهٌون بقٌت وحدها، كخٌمة فً كرم، ككوخ فً مزرعة، كمدٌنة تحت 
 الحصار. ولوال أّن الّرّب القدٌر ترك لنا بقٌّة من النّاجٌن، لصرنا مثل

 (.9ــ  1/8« )سدوم وأشبهنا عمورة

أتييى رئييٌس أركييان جييٌش أشييور إلييى أورشييلٌم، وهييدّد الّسييكان والجنييود 

بالوٌل إن لم ٌستسلموا، كما استهزأ بإلههم معتبراً أّن ميا مين آلهية ميدن 

 المدٌنة بعد حصار لاٍس وطوٌل.أخرى ولفت 

 

 موقف إشعٌاء خالل الغزو والحصار

، فً بدء رسالته، أّن أشور عصيا تؤدٌيب اليّرّب لٌهيوذا، اعتبر إشعٌا
ًّ ٌحميل  ولهذا دعا الملين آحياز إليى عيدم التّميّرد علٌهيا. لنتيذّكر أّن النّبي
كلمة هللا وٌمرأ أحداث الواليع عليى ضيوئها. آمين إشيعٌا بيؤّن أشيور أداة 

 فً ٌد الّرّب الّذي ٌستخدمها لمحاكمة شعبه. 

ًّ طمؤن إشيعٌا الّشيعب إليى أّن أ ورشيلٌم لين تسيمط. فهيدف هللا الخالصي
مييرتبط بمدٌنيية أورشييلٌم بشييكل خيياّص. ففٌهييا الهٌكييل وتييابوت العهييد. إنّهييا 

مقرررّر الرررّرّب »(. مدٌنييية صيييهٌون هيييذه 14/32المدٌنييية الّتيييً أسّسيييها هللا )
 .(9)(. فً الهٌكل رأى الّرّب وتسلّم دعوته. إنّها مدٌنة داود18/7« )القدٌر

ٌعييود إلييى حسيين سييلون أهلهييا وعظميية ملكهييا  لكييّن خييالص المدٌنيية ال
وصييالحه، بييل إلييى نعميية هللا الّييذي ٌحمّييك وعييوده فييً الولييت الّييذي ٌييراه، 

                                                           
ًّ من المإمنٌن بالالّهوت الدّاودّي الّذي أشرنا إلٌه سابماً. (9)  كان إشعٌا النّب



وبالطّرٌميية الّتييً ٌراهييا. لمييد تحييّول مولييف إشييعٌا فييً أثنيياء الحصييار إلييى 
. وعنييدما ٌنتهييً عمييل هللا التّطهٌييرّي علييى جبييل صييهٌون  ًّ تماسيين دٌنيي

ة األشورٌّة المغيرورة. سيوف تسيمط ( سوف ٌعالب اإلمبراطورٌّ 28/21)
(، ألّن الييّرّب 31/8« )ال بسررٌف إنسرران، وتاُلخررذ ال بسررٌف بشررر»أشييور 

 31/4المدٌر سوف ٌنزل للمتال، وٌحمً أورشلٌم، وٌعفو عنهيا، وٌنّجٌهيا )
- 9.) 

                                   


