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  أنبياء إسرائيل

ة وصياغة المجتمع المعاصر   النبوُّ

  

  

  سفر ميخا
  

  الدكتور القس مكرم نجيب
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  ميخا

  والرجل العادى
  

، وھو )٨:  ٢٢ملوك ١(فى " Micaiah"اختصار ل	سم " Micahميخا "اسم 
خ#روج (وقد جاء بنفس المعنى ف#ى ". من مثل يھوه"فى أصله العبرى يعنى 

) ١٨:  ٧ميخ#ا (وفى نفس السفر " …ا3لھة يارب من مثلك بين) "١١:  ١٥

وق##د وض##ع الس##فر ب##ين ا4نبي##اء الص##غار ف##ى المك##ان " …م44ن ھ44و إل44ه مثل44ك"
السادس سواء فى الكتاب العبرى أو الفولجاتا أو الترجمات ا;نجليزية، بينم#ا 

  .تضعه الترجمة السبعينية فى المكان الثالث بين ھذه المجموعة
  

ع##ة مختلف##ة متنوع##ة م##ن النب##وات تتعل##ق بخطاي##ا والس##فر عب##ارة ع##ن مجمو
اسرائيل ويھوذا عام#ة، وتع#ديات أورش#ليم خاص#ة، ث#م يترك#ز ح#ول حقيقت#ين 
ھ##امتين ا4ول##ى ھ##ى المطال##ب ا4دبي##ة للديان##ة الحقيقي##ة، والثاني##ة ھ##ى رج##اء 

  .العصر المسيانى
  

  التقسيـم
  

  )٢و١ص(      دينونة متوقَّعة       -١

  )٣ص(      خطاب إلى القادة   -٢

  )٥و٤ص(     خطة للمستقبل       -٣

  )٦ص(        قضية                -٤

  )٧ص(   آ;م وتعزيات           -٥
  

ھناك تقسيم آخر لوالتر كايزر
*

:  

  )١٦-١:  ١(ما ھو ذنب شعبى؟          -١

  )١٣-١:  ٢(ھل قُصرت روح الرب     -٢

                 
* Kaiser. Mastering The Old Testament. PP.27-28. 
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  )١٢-١:  ٣(ھل ليس جواب من هللا     -٣

  )١٥:  ٥-١:  ٤(     أليس فيك ملك         -٤

  )١٦-١:  ٦(ما الذى يطلبه الرب        -٥

  )١٠-١:  ٧(أين ھو الرب إلھنا          -٦

  )٢٠-١١:  ٧(من ھو إله مثلك            -٧
  

  النبـى
  

كم#ا ج#اء ف#ى " مورش#ت"; نعرف شيئاً كثيراً عن النبى ميخا س#وى أن#ه م#ن 
، أرمي#ا ١٥و ١٤و ١:  ١ميخ#ا " (مريش#ه"أو " مورش#ة"لقبه، وأحياناً تكتب 

ولق###د ع###رف ھ###ذا المك###ان ح###ديثاً بقري###ة ". مي###راث"وھ###ى تعن###ى ) ١٨:  ٢٦
، وھى تبعد نحو عشرين مي	ً جنوب غرب أورش#ليم ف#ى Marissa" ماريسا"

وف##ى وق##ت الش##دة والح##رب يھجرھ##ا س##كانھا 4نھ##ا ف##ى . منبطح##ات اليھودي##ة
ويعل##م وھن##ا يس##تطيع ميخ##ا أن يش##عر وي##رى . متن##اول ا4ع##داء م##ن ك##ل جان##ب
  . تحركات الجيوش ورعب الغزو

  

وأحيان##ا يخ##تلط عل##ى ال##بعض 
الف##رق ب##ين ميخ##ا النب##ى ال##ذى 
توج###ه برس###الته إل###ى المملك###ة 
الجنوبية، وبين ميخ#ا ب#ن يمل#ة 

وال#####ذى ) ٢٢مل#####وك ١(ف#####ى 
توج###ه برس###الته إل###ى المملك###ة 
الشمالية قبل ميخا النب#ى بق#رن 

– ٨٧٤(كامل أيام حكم آخاب 

  )م.ق ٨٥٢
  

ح###د م###ن أنبي###اء الق###رن الث###امن قب###ل الم###ي	د م###ع إش###عياء وھوش###ع والنب###ى وا
وعاموس، ومن ھنا ك#ان ميخ#ا م#ن معاص#رى اش#عياء ف#ى أورش#ليم، ويرس#م 
ا;ثنان صورتين متناقضتين من حيث المنبت والثقافة وميدان العمل، لكنھم#ا 
يمث	ن لنا الوسائل المتنوعة الت#ى يتخ#ذھا هللا ع#ادة لحم#ل رس#الته إل#ى الن#اس 



٤  

كم##ا أن##ه ب##رغم الف##وارق الت##ى بينھم##ا فإنھم##ا يت	قي##ان ف##ى . تنفي##ذ مقاص##دهو
الغرض والتعليم بصورة واضحة، وھذا أروع ش#اھد عل#ى وح#دة النب#ع ال#ذى 

 ١٠م#ع اش#عياء  ١٦-١٠:  ١انظر ميخا (استقى كل منھما منه وحيه والھامه 

م####ع ١٤-٩:  ٥، ميخ####ا ١٠-٨:  ٥م####ع اش####عياء  ٧-١: ٢، ميخ####ا ٢٩– ٢٧: 
  ).٨-٦:  ٢ياء اشع

  

فاش##عياء ك##ان م##ن الطبق##ة ا;رس##تقراطية إن ل##م يك##ن يم##ت بص##لة إل##ى ا4س##رة 
ك##ان مش##يراً وص##ديقاً للمل##وك، ل##ه مكانت##ه عن##د الكھن##ة وا4ش##راف، . المالك##ة

وھ#و م#ن م#واطنى أورش#ليم، . ودراية واس#عة ب#ا4حزاب السياس#ية ف#ى يھ#وذا
ترك#زت ف#ى حاض#رة  ومن سكان الحضر، وعلى ص#لة بالحي#اة القومي#ة الت#ى

  .الب	د
  

أما ميخا فكان قروياً، ومن س	لة متواضعة مجھولة، ومن قرية ; تذكر ب#ين 
لقب بمدينته ولم يذكر اسم أبيه د;لة أنه ليس من أسرة بارزة أو نسب . المدن
ل#م يك#ن سياس#ياً مث#ل اش##عياء، ول#م يع#ن بش#ئون السياس#ة الداخلي##ة و; . عري#ق

vداب ا;جتماعية والواجبات الدينية وما إلى ذل#ك م#ن الخارجية، لكنه اھتم با
شئون لم يغفلھا إشعياء، ولكنه عالجھا بطريقة بارزة وواضحة وشاملة أخاذة 

  .المعنى
  

على أنه مع ما بينھما من فوارق وتباين فى المنبت والثقافة والوس#ط ووجھ#ة 
حاض##ر النظ##ر ومي##دان العم##ل، ف##إن إش##عياء وميخ##ا ق##د اتفق##ا ف##ى إن##ذارات ال

ومع ھ#ذا ا;تف#اق ف#ى . وعظاته وعبره، وفى آمال المستقبل ويقظاته وروعته
الجوھر، فإن لھذا القروى رسالة تميزه، وھو يكمل معاصره ال#ذى ; يب#ارى 
فى تصوير صفات هللا ومطالبه من ناحي#ة، وف#ى تحلي#ل مس#اوئ عص#ره م#ن 

  .ناحية أخرى
  

خاصة أن عاموس ك#ان وكما عاصر ميخا إشعياء عاصر عاموس وتأثر به، 
يعيش جغرافياً على مسافة قريبة من ميخا، ونستطيع أن نلمس ھذا التأثير فى 

:  ٥، ١٢:  ٢م####ع ع####اموس  ٦:  ٢ميخ####ا (مقارن####ة بع####ض ا4ج####زاء مث####ل 

وكذلك فى اھتمامه بالرجل العادى البس#يط وقض#اياه ). ١١و١٠:  ١١،٧و١٠
لى أھمية البر والح#ق ، وفى تنبيره ع)١١و٣-١:  ٢ميخا (وبحثه عن العدالة 
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وقل4ت اس4معوا ي4ا ) "٤-١:  ٣ميخ#ا (وحفظ العھد ف#ى حي#اة ا4ف#راد والش#عب 
المبغض4ين . رؤساء يعقوب وقضاة بيت اسرائيل اليس لكم ان تعرف4وا الح4ق

. الخي44ر والمحب44ين الش44ر الن44ازعين جل44ودھم ع44نھم ولحمھ44م ع44ن عظ44امھم

ن عظ44امھم وال44ذين ي44أكلون لح44م ش44عبي ويكش44طون جل44دھم ع44نھم ويھش44مو
حينئ44ذ يص44رخون إل44ى . ويش44ققون كم44ا ف44ي الق44در وك44اللحم ف44ي وس44ط المقل44ى

ال44رب فT444 يجي44بھم ب444ل يس44تر وجھ444ه ع44نھم ف444ي ذل44ك الوق444ت كم44ا اس444اءوا 
  ".اعمالھم

  

 ٢٧-٥:  ٣ميخ##ا (ولق##د أعل##ن ميخ##ا كع##اموس دينون##ة ال##رب ل}نبي##اء الكذب##ة 

م ا;جتم#اعى الذين يضللون الشعب بأمان كاذب برغم وجود الظل#) ١٢-١١و
) ٨: ٣ميخ#ا (وعلى العك#س يك#ون ميخ#ا النب#ى يق#ول ف#ى . وا;نحراف الدينى

لكنني أنا مXن قوة روح الرب وحقاً و بأساً Uخبر يعقوب بذنبه وإس4رائيل "
  ".بخطيته

  

  التاريخ
  

نجد أن فترة نشاط ميخا النبى كان#ت ف#ى ) ١: ١(فى اvية التى تتصدر السفر 
وحزقي##ا ) م.ق ٧١٥  – ٧٣٥(وآح##از ) م. ق ٧٣٥ – ٧٤٢(أي##ام حك##م يوث##ام 

 ٣ميخا (وھو نفس ما نراه فى المقابلة بين . ملوك يھوذا) م.ق ٦٨٧ – ٧١٥(
ل44ذلك بس44ببكم تفل44ح ص44ھيون كحق44ل وتص44ير أورش44ليم خرب44اً وجب44ل ) "١٢: 

ان ميخ4ا المورش4تى تنب4أ ف4ى ) "١٨:  ٢٦ارمي#ا (وبين " البيت شوامخ وعر
لم كل يھوذا قائTً ھكذا قال رب الجنود أن ص4ھيون أيام حزقيا ملك يھوذا وك

  ".تفلح كحقل وتصير أورشليم خرباً وجبل البيت شوامخ وعر
  

 ٥، ١٦ – ٨:  ١(ولقد قدم ميخا نبواته مع خلفية لغزو أشورى كما يظھر فى 
، ولكننا نجد غزوين أش#وريين ف#ى حك#م حزقي#ا، ا4ول بقي#ادة شلمنآص#ر )٥: 

. م. ق ٧٢١يادة سرجون وانتھ#ى بخ#راب الس#امرة ف#ى الرابع واستمر بعده بق

م، وف##ى ھ##ذا الغ##زو ھزم##ت أورش##ليم . ق ٧٠١والث##انى بقي##ادة س##نحاريب ف##ى 
و;رتب#اط حزقي#ا ). ١٩مل#وك  ٢(لو; التدخل ا{لھى المعلن عل#ى ف#م إش#عياء 

مباشرة بالغزو الثانى، فكر البعض فى نسبة معاصرى إرمي#ا النب#ى إل#ى ھ#ذه 
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إذا تبنى إنسان ھ#ذا ال#رأى ;ب#د . حزقيا، ومن بين ھؤ;ء ميخا الفترة من حكم
إل#ى زم#ن المض#ارع، ويك#ون ) ٦:  ١ميخ#ا (أن تترجم ا4فعال الموجودة فى 

  ).م. ق ٧٠٠ – ٧١٥(تاريخ نشاط ميخا النبى طبقاً لھذا الرأى بين 
  

لك##ن ھن##اك رأي##اً آخ##ر يض##ع ميخ##ا م##ع الغ##زو ا4ش##ورى ا4ول، وي##ؤرخ ب##دء 
وھذا الرأى يتمش#ى م#ع الترجم#ة العادي#ة . ترة ما قبل خراب السامرةنبواته بف

. للع###دد الس###ادس م###ن ا4ص###حاح ا4ول إذ نج###د ك###ل ا4فع###ال ف###ى المس###تقبل

) م تقريب#اً .ق ٧١٥ – ٧٢٥(واستنتاجاً من ھذا ال#رأى يك#ون ت#اريخ ميخ#ا م#ن 

  .طبقاً لمحتويات السفر
  

وآح#از كم#ا ھ#و م#دون ف#ى  وإذا كان ميـخا ق#د زاول نش#اطه أثن#اء حك#م يوث#ام
تك##ون نبوات##ه ع##ن ھ##ذه الفت##رة غي##ر مس##جلة أو غي##ر باقي##ة ) ١:  ١(المقدم##ة 

  .بطريقة كاملة
  

  المحتويات والكتابة
  

يوجد اخ#ت	ف كبي#ر ف#ى ال#رأى ح#ول محتوي#ات ھ#ذا الس#فر م#ن جھ#ة ع	قت#ه 
فنب#وة ا4س#ر ف#ى . بالكاتب الذى سمى السفر باسمه، أو ما يتعلق بأيدى أخرى

تلوى أدفع4ى ي4ا بن4ت ص4ھيون كالوال4دة ^ن4ك ) "١٠:  ٤(ل التى نراھا فى باب
ھن44اك . ا3ن تخ44رجين م44ن المدين44ة وتس44كنين ف44ى البري44ة وت44أتين إل44ى باب44ل

ھذه النبوة قريبة م#ن عص#ر ارمي#ا ". ھناك يفديك الرب من يد أعدائك.تنقذين
أكثر م#ن عص#ر س#ابق لھ#ا 
بق####رن م####ن الزم####ان ھ####و 
. عص##ر التھدي##د اvش##ورى

 ١(ا4عداد ا;فتتاحية ف#ى و
تمي##ل إل##ى النغم##ة ) ٤– ٢: 

ا;س#######خاتولوجية، وھ#######ى 
أقرب ما تكون من فترة م#ا 
بع#د الس##بى، ونف#س التفكي##ر 
  ). ٢٠ – ٧:  ٧، ٩ – ١:  ٥(مع نبوة عصر المسيا فى 
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ل444ذلك بس44ببكم تفل44ح ص444ھيون كحق44ل وتص444ير ) "١٢:  ٣(أم##ا م##ا ج###اء ف##ى 
ش##يوخ "، ھ##ذه العب##ارة اقتبس##ھا "ع44رأورش44ليم خرب44اً وجب44ل البي44ت ش44وامخ و

وعل##ى ك##ل . وھ##ى تمث##ل رس##الة ميخ##ا) ١٩و  ١٨:  ٢٦إرمي##ا (ف##ى " ا4رض
 –حس###ب إجم###اع المفس###رين  –ح###ال، فا4ص###حاحات الث	ث###ة ا4ول###ى تتس###م 

:  ٢(با4صالة فى انتمائھا إلى ميخا أكث#ر م#ن أى ج#زء آخ#ر، ماع#دا ا4ع#داد 

أص#	ً الع#دد الس#ادس والس#ابع م#ن أنھ#ا تتب#ع " Sellin"التى يرى ) ١٣و  ١٢
ا4ص##حاح الراب##ع، وھ##و الج##زء ال##ذى يتح##دث ع##ن تجم##ع الش##عب الفلس##طينى 

م ح##ين واجھ##وا الع##دوان اvش##ورى . ق ٧٠١واتخ##اذھم اس##رائيل م##	ذاً ع##ام 
وحت##ى اعتق##وا م##ن ھ##ذا الحص##ار بطريق##ة عجيب##ة بت##دخل هللا، ول##ذلك ينظ##ر 

"Sellin "إلى ميخا إلى ھذا الجزء كما لو كان ينتمى.  
  

ھ##ل ج##رت نغم##ة الرج##اء : والس##ؤال ال##ذى يواج##ه محتوي##ات ھ##ذا الس##فر ھ##و 
إذا افترضنا أنھم لم يقدموا ف#ى . وا4مل على السنة أنبياء فترة ما قبل السبى ؟

رسائلھم س#وى الدينون#ة 4رجعن#ا ب#ذلك ك#ل رس#ائل الرج#اء إل#ى فت#رة م#ا بع#د 
الك#افى والش#افى ب#أن يقيني#ة  ولكننا نج#د أن نب#وة ھوش#ع تعط#ى ال#دليل. السبى

الرجاء كان#ت فطري#ة وأص#يلة ف#ى رس#ائل أنبي#اء م#ا قب#ل الس#بى، ب#الرغم م#ن 
با{ض#افة إل#ى أن طبيع#ة المل#ك . نغمة الدينونة والقض#اء المس#يطرة والب#ارزة

أثن##اء فت##رة المملك##ة ق##د افترض##ت وج##ود تص##ور ثاب##ت أساس##ى ع##ن الرج##اء 
  .المسيانى فى عصور ما قبل السبى

  

من ھنا يتضح أننا ; نجد سبباً كافي#اً ل#رفض ال#رأى التقلي#دى، وھ#و أن الس#فر 
يقدم رسالة ميخا النب#ى نفس#ه ب#الرغم م#ن وج#ود إض#افة مت#أخرة مث#ل الش#اھد 

  ).١٠:  ٤(الذى يشير إلى بابل فى 
  

فھ#ى مش#كلة ق#د ; ) ٤ – ٢:  ٢إش#عياء (و ) ٤ – ١:  ٤ميخا (أما الع	قة بين 
فقد يكون الواحد قد أقتبس م#ن اvخ#ر، أو أن ھ#ذا الج#زء . لھانجد ح	ً حاسماً 

ق##د أض##يف إل##ى الس##فرين ف##ى وق##ت مت##أخر ;ح##ق، أو أن ميخ##ا وإش##عياء ق##د 
  .تعاصرا فى فكر وظرف واحد كما سبق وأشرنا من قبل
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  رسالة النبى
  

تحدث النبى فى سفره عن مس#اوىء اجتماعي#ة تش#به إل#ى ح#د كبي#ر تل#ك الت#ى 
ولق##د تفاقم##ت ھ##ذه المس##اوىء . عص##ر يوث##ام مل##ك يھ##وذا ذكرھ##ا إش##عياء ف##ى

وانتش#رت ف#ى عھ##د آح#از بس#بب ض##عفه م#ن جان#ب، وبس##بب وي#	ت الح##رب 
وك#ان . والضرائب الباھظة التى فرضھا مل#ك آش#ور الغ#ازى م#ن جان#ب آخ#ر

آحاز قد ھجر عبادة هللا، وس#ار الش#عب وراءه، ول#ذلك كان#ت لل#رب خص#ومة 
وك#ان آح#از أيض#اً مث#ا;ً رديئ#اً لش#عبه ) ١:  ٦(مع شعبه وھو يحاكم اسرائيل 

 ٢(فى تقديم الضحايا البشرية، وذلك بأن قدم بكره ذبيح#ة محرق#ة عل#ى الن#ار 
  ).٣:  ١٦ملوك 

:  ٦(ومن ھنا اعتبر الشعب أن تقدمة ا;ب#ن البك#ر م#ن أس#مى أوض#اع التعب#د 

تق4دم ھ4ل أ. بم أتق4دم إل4ى ال4رب وأنحن4ى لTل4ه العل4ى"وھنا يصرخ ميخا ). ٧
ھ4ل يس4ر ال4رب ب4ألوف الكب4اش برب4وات أنھ4ار . بمحرقات بعجول أبناء سنة

ق44د . زي44ت ھ44ل أعط44ى بك44رى ع44ن معص44يتى ثم44رة جس44دى ع44ن خطي44ة نفس44ى
وم44اذا يطلب44ه من44ك ال44رب إU أن تص44نع . أخب44رك أيھ44ا اcنس44ان م44ا ھ44و ص44الح

  ).٨ – ٦:  ٦" (الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعاً مع إلھك
  

صر عصر فوضى وقل#ق وانح#	ل ف#ى ا4خ#	ق وف#ى رواب#ط لقد كان ھذا الع
فإن4ه "وأمام مساوىء ھذا العصر كان#ت رس#الة النب#ى رس#الة دينون#ة . ا4سرة

فت4ذوب . ھوذا الرب يخرج من مكان4ه وين4زل ويمش4ى عل4ى ش4وامخ  ا^رض
. الجبال تحته وتنشق الوديان كالشمع قدام النار كالماء المنصب ف4ى منح4در

). ٥ – ٣:  ١" (ث4م يعق4وب وم4ن أج4ل خطي4ة بي4ت اس4رائيلكل ھذا من أجل أ
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ف##ى ھ##ذه الكلم##ات يؤك##د النب##ى أن##ه س##تأتى الدينون##ة الرھيب##ة عل##ى الس##امرة 
وأورشليم، وستزحف الكارث#ة إل#ى أب#واب أورش#ليم، وھن#ا يرق#ب النب#ى بع#ين 

  ).١٦ – ١:  ١( النبوة الخارقة جيوش الغزاة تكتسح السھول والقرى 
  

ذه الدينونة، يشرح النبى أسبابھا مفص	ً مساوىء عص#ره مث#ل بعد المناداة بھ
المساوىء ا;جتماعية كحيازة الن#ب	ء وا4ش#راف وا4ثري#اء الض#ياع الكبي#رة 

وكس##لب الفقي##ر وقس##وة ) ٨:  ٥م##ع إش##عياء  ٢و ١:  ٢(والث##روات الض##خمة 
ثم تح#دث ع#ن ). ٣و٢:  ٢(وابتزاز الحكام والقضاة للشعب ) ٨:  ٢(الدائنين 

 ٧(فساد الذى ساد الجميع إذ تھتكت أقدس الع	قات وانتھت الثقـة م#ن الك#ل ال
، وھن##ا يص##رخ النب##ى ويق##ول لھ##ؤ;ء ال##ذين اس##تراحوا لمس##اوئھم ب##ل )٦و٥: 

قوموا واذھبوا ^نه ليست ھذه ھى الراحة م4ن أج4ل نجاس4ة "استراحوا فيھا 
  ). ١٠:  ٢" (تھلك والھTك شديد

  

ول ع###ن خطاي###ا اس###رائيل إل###ى هللا، وف###ى وھك###ذا يتح###دث ف###ى ا4ص###حاح ا4
ا4صحاح الثانى عن خطاياھم نحو الناس، وفى ا4صحاح الثالث يعدد خطايا 
الق##ادة م##ن قض##اة وكھن##ة وأنبي##اء عل##ى ھيئ##ة خط##اب لھ##م، وف##ى ا4ص##حاحين 
الراب##ع والخ##امس ي##رى النب##ى بع##ين النب##وة خط##ة ال##رب للمس##تقبل وبرك##ات 

  . ورجاء العصر المسيانى عصر المسيح
  

أما فى ا4صحاح السادس فن#رى مخاص#مة ب#ين هللا وش#عبه، قض#ية للمواجھ#ة 
وفى ا4صحاح السابع وا4خير نتع#رف ع#ن ق#رب ع#ن . والمحاكمة والدينونة

وع##ن تعزيات##ه أيض##اً إذ يخ##تم س##فره ) ٦-١:  ٧(آ;م ومعان##اة وإحب##اط  النب##ى 
د يفتخ##ر ب##إذ;ل بھ#ذه الكلم##ات النوراني##ة الخال#دة، فھ##و ف##ى خت##ام نبوت#ه ; يع##و

ا4عداء وإھ	كھم، بل يرفع عينيه إلى الرب ويفتخر برحمته وغفرانه لشعبه 
U . م44ن ھ44و إل44ه مثل44ك غ44افر اUث44م وص44افح ع44ن ال44ذنب لبقي44ة ميراث44ه"فيق##ول 

يعود يرحمنا يدوس آثامنا وتط4رح  . يحفظ إلى ا^بد غضبه فإنه يسر بالرأفة
ان4ة ليعق4وب والرأف4ة cب4راھيم تص4نع ا^م. فى أعماق البحر جمي4ع خطاي4اھم

ي4ا لعم4ق " …نع#م  …) ٢٠ – ١٨:  ٧" (اللتين حلفت 3بائن4ا من4ذ أي4ام الق4دم
غن444ى هللا وحكمت444ه وعلم444ه، م444ا أبع444د أحكام444ه ع444ن الفح444ص وطرق444ه ع444ن 
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رومي#ة " (…^نه من عرف فكـر الرب أو من ص4ار ل4ـه مش4يراً . اUستقصاء
  ).٣٤و٣٣:  ١١

  

   التعاليم المستفادة
  

لق#د س#مى ميخ#ا بح#ق نب#ى الرج#ل . يطلب ويؤي#د حق#وق الرج#ل الع#ادى هللا-١
العادى البسيط الفقير، 4نه أتى من بيئة متواضعة جعلته يش#عر بالتن#اقض 

 ٣، ٢٢ – ١:  ٢(لقد رأى بعينيه شر ا4غني#اء . مع تجارة وثروة أورشليم
 ١٠: ٣(، ووص###ل الفس###اد إل###ى مك###ان القي###ادة )١٢ – ١٠:  ٦، ٣ – ١: 

  . تركزت كل ھذه الخطايا فى العاصمتين السامرة وأورشليمو) ١١و
  

 ٢(من ھنا تعاطف النبى مع ظلم الفقراء، وظھر مقته الشديد لجشع التجار    
، وأعلن قض#اء ال#رب ض#دھم )١٢ – ١:  ٦(وعدم أمانتھم ) ٨و  ٢و  ١: 

رؤس444اؤھا يقض444ون بالرش444وة وكھنتھ444ا يعلم444ون ب444ا^جرة وأنبياؤھ444ا : "
. وھم يتوكلون على الرب قائلين أليس الرب فى وس4طنا يعرفون بالفضة

ل4ذلك بس4ببكم تفل4ح ص4ھيون كحق4ل وتص4ير أورش4ليم . U ي4أتى علين4ا ش4ر
  ).١٢و  ١١:  ٣" (خرباً وجبل البيت شوامخ وعر

  

. أن ميخ##ا النب#ى ھ#و أعظ#م ش##خص. مطال#ب هللا بس#يطة ومقبول#ة وص#الحة-٢

. ھا اcنسان ما ھ4و ص4الحقد أخبرك أي"لخص الناموس ا4دبى فى كلماته 

وم444اذا يطلب444ه ال444رب من444ك إU أن تص444نع الح444ق وتح444ب الرحم444ة وتس444لك 
لق#د أعل#ن النب#ى المب#ارك أن هللا ; يس#ر ). ٨و٧:  ٦" (متواضعاً مع إلھ4ك

ب######ألوف المحرق######ات 
بعج###ول أبن###اء س###نة، 
ب########ألوف الكب########اش، 
بربوات أنھ#ار زي#ت، 
بأبك#########ار، بجان#########ب 
الخطي#######ة المتفاقم#######ة 

  . المتفجرة
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 ١(أن روح كلمات النبى فى مطلبه تشابه كلم#ات يوحن#ا الرس#ول ف#ى          
 …احمل4وا ني4رى عل4يكم : "وتطابق كلم#ات يس#وع الخال#دة ) ٣:  ٥يوحنا 

إن##ه يق##ول إن هللا ). ٣٠و٢٩:  ١١مت##ى " (^ن ني44رى ھ44ين وحمل44ى خفي44ف
. يطل##ب أن نص##نع الح##ق ف##ى حياتن##ا الشخص##ية، أى التعق##ل وض##بط ال##نفس

لرحم##ة ف##ى الع	ق##ة م##ع اvخ##رين، أى الب##ر والقب##ول والغف##ران وأن نح##ب ا
وأن تسلك متواضعاً مع إلھك، أى فى خضوع وش#كر واتب#اع . والمشاركة

  .وتقوى وانتظار له وحده و; سواه
  

. أن خط##ة هللا لش###عبه تتض##من مج###ىء المس##يا م###ن بي##ت لح###م المتواض###عة-٣

رن###ا ف###ى كم###ا ذك –وص###ورة ميخ###ا ع###ن المس###تقبل تش###به إل###ى ح###د كبي###ر 
تلك التى لمعاصره إشعياء عن حكم الس	م فى عصر المسيا  –المحتويات 

لق##د ق##دم ميخ##ا المس##يا كاس##تمرار ). ٤ – ٢:  ٢م##ع اش  ٤ – ١:  ٤ميخ##ا (
لداود، ولقد تمم هللا النبوة فى يسوع الذى من نسل داود والمولود ف#ى بي#ت 

  .لحم
  

في آخر ا^يام أن جب4ل  ويكون) "٥-١: ٤(وفى ھذا ا;تجاه يقول ميخا فى    
بيت الرب يكون ثابتاً في رأس الجبال ويرتف4ع ف4وق ال4تTل وتج4ري إلي4ه 

وتسير أمم كثيرة ويقولون ھلم نصعد إلى جبل ال4رب وإل4ى بي4ت . شعوب
إله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك ف4ي س4بله ^ن4ه م4ن ص4ھيون تخ4رج 

رين ينص4ف فيقضي بين شعوب كثي4.  الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب
U ترف4ع أم4ة . ^مم قوية بعيدة فيطبعون سيوفھم س4ككا ورم4احھم مناج4ل

ب4ل يجلس4ون ك4ل واح4د . على أم4ة س4يفا وU يتعلم4ون الح4رب ف4ي م4ا بع4د
. تحت كرمته وتحت تينته وU يك4ون م4ن يرع4ب ^ن ف4م رب الجن4ود تكل4م

^ن جميع الشعوب يسلكون كل واحد باسم إلھه ونحن نسلك باسم ال4رب 
  ".ھنا إلى الدھر وا^بدإل
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أما أنت يا بيت لحم أفراتة وأنت ص4غيرة أن تك4وني ) "أ٥-٢:  ٥(وأيضاً فى 
ب44ين أل44وف يھ44وذا فمن44ك يخ44رج ل44ي ال44ذي يك44ون متس44لطا عل44ى إس44رائيل 
ومخارجه من4ذ الق4ديم من4ذ 

ل44ذلك يس44لمھم . أي44ام ا^زل
إلى حينما تكون ق4د ول4دت 
وال4444دة ث4444م ترج4444ع بقي44444ة 

. إس44رائيلاخوت4ه إل44ى بن44ي 

ويق44444ف ويرع44444ى بق44444درة 
ال44رب بعظم44ة اس44م ال444رب 
الھ444ه ويثبت444ون ^ن444ه ا3ن 

ويكون ھذا سTماً إذا دخ4ل آش4ور ف4ي أرض4نا . يتعظم إلى أقاصي ا^رض
  ".وإذا داس في قصورنا نقيم عليه سبعة رعاة وثمانية من أمراء الناس

  

-٣:  ٦( من المھم أن نرى ونتفكر فى مراحم هللا وسط دراما التاريخ وفى-٤
ي4ا ش4عبي م4اذا ص4نعت ب4ك "نجد ھذه الكلمات التى تفيض رقة وحنان#اً ) ٥

أني أص4عدتك م4ن أرض مص4ر وفككت4ك م4ن . وبماذا أضجرتك أشھد علي
ي44ا ش44عبي أذك44ر . بي44ت العبودي44ة وأرس44لت أمام44ك موس44ى وھ44رون وم44ريم

بماذا تآمر باUق ملك مواب وبماذا أجابه بلعام ب4ن بع4ور م4ن ش4طيم إل4ى 
  ".لكي تعرف إجادة الرب الجلجال

  

وعل##ى ھ##ذا ا4س##اس يتمس##ك النب##ى بإل##ه الرحم##ة ف##ى الظ##روف المعاص##رة    
م4ن ھ4و إل4ه مثل4ك غ4افر ا^ث4م وص4افح ) "٢٠-١٨:  ٧(لشعبه فيق#ول ف#ى 

يعود . عن الذنب لبقية ميراثه U يحفظ إلى ا^بد غضبه فإنه يسر بالرأفة
تص4نع . ي4ع خطاي4اھميرحمنا يدوس أثامن4ا وتط4رح ف4ي أعم4اق البح4ر جم

  ".ا^مانة ليعقوب والرأفة cبراھيم اللتين حلفت Uبائنا منذ أيام القدم
  

يؤكد النبى أن إله الرحمة ھو ھ#و إل#ه الع#دل، ال#ذى يج#ب أن نرف#ع عيونن#ا -٥
ولكنن4ي أراق4ب ال4رب ) "١٠-٧:  ٧(إليه فى ثقة ويقين وص#بر فيق#ول ف#ى 

ي ي4ا ع4دوتي إذا س4قطت U تش4متي ب4. أصبر Uله خTصي يس4معني إلھ4ي
أحتم4ل غض4ب ال4رب ^ن44ي .  اق4وم إذا جلس4ت ف4ي الظلم4ة ف4الرب ن4ور ل4ي
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اخط44ات الي44ه حت44ى يق44يم دع44واي و يج44ري حق44ي س44يخرجني ال44ى الن44ور 
وترى عدوتي فيغطيھا الخزي القائلة لي اين ھو الرب الھك . سأنظر بره

 ".عيناي ستنظران اليھا اUن تصير للدوس كطين اUزقة

  



 لو عندك كتاب، أرفعه
 لو حمتاج كتاب، أطلبه


