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  عاموس
  والعدالة ا(جتماعية

  

" ع���اموس"و  Amosع���اموس ف���ى ا
نجليزي���ة 

ويقول ال�بعض " حامل الحمل"أو " حمل"يعنى 
، أى "مول�ود"أن الكلمة تعن�ى  -وھم نفر قليل  -

ى دع�اه م�ن عمل�ه الع�ادى، أنه مولود من هللا الذ
وھ�و ف�ى .  من وراء الضأن، وأرسله إلى ش�عبه

ك��ل النس��خ ب��نفس الح��روف م��ا ع��دا ف��ى اللغ��ات 
فيك����ون " Gutteral"الس����امية إذ ت����زاد ع@م����ة 

"A’mos ." وھو ثالث س�فر ف�ى الكت�اب العب�رى
ب���ين أس���فار اGنبي���اء ا
ثن���ى عش���ر، ولك���ن ف���ى 

ب���ل الترجم���ة الس���بعينية يأخ���ذ المك���ان الث���انى ق
فنج��ده الس��فر الثال�ث كم��ا ف��ى الكت��اب  Pishittaأم��ا ف��ى الفولجات�ا وال .  يوئي�ل

  .العبرى،  وھذا ما نراه فى الفاندايك العربية التى بين أيدينا
  

  تاريخ السفر وخلفيته
   

نعلم أنه عاش ف�ى أي�ام عزي�ا مل�ك يھ�وذا ويربع�ام )  ١٠:  ٧، ١: ١ص (من 
نرى أنه كان قبل ) ٥: ١٤، زكريا١:  ٩،  ١:  ١(ومن .  الثانى ملك اسرائيل

-٧٨٦حدوث الزلزال بسنتين، وGن يربعام الثانى بن يواش ملك ما بين عام 

م، وظھ��ور النب��ى للرس��الة ح��دث ف��ى منتص��ف حك��م يربع��ام الث��انى .ق ٧٤٦
  .م.ق ٧٦٠تقريباً، إذن يكون التاريخ حوالى سنة 

  

اً أقص��ر م��ن زم��ان وأش��ھر آراء العلم��اء الراس��خين أن��ه م��ارس النب��وة زمان��
  .ھوشع، وقد شرع فى التنبؤ قبل إشعياء بعدة سنين
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ولقد كان عاموس معاصراً لھوشع ومماث@ً له فى توجيه نبواته إلى إسرائيل، 
ولكى تزداد مدة رسالته وضوحاً وتحديداً . كما عاصر فترة بدء خدمة إشعياء

يب�ين بت�واريخ  فى أذھاننا ينبغى علينا أن نفح�ص ب�تمعن الج�دول اhت�ى ال�ذى
دقيق��ة تقريب��اً رس��الة النب��ى م��ع ال��ذين عاص��روه م��ن اGنبي��اء وك��ذلك بع��ض 

  .اGحداث المھمة لدراستنا والتى حدثت داخل اسرائيل وخارجھا

  

  لتاريخا

  .م.ق
  أحداث خارج اسرائيل  أحداث داخل اسرائيل  النبـى

٧٦٣  
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  موت يربعام الثانى

  

  سنة وفاة عزيا الملك

  )زلزال؟(

  

  

  سقوط السامرة

  

  سقوط أورشليم

  

  

أص��بح تغل��ث فpس��ر الثال��ث 
  ملكاً hشور

  

  

س�����قوط دمش�����ق عل�����ى ي�����د 
  اhشوريين

م�����وت تغل�����ث فpس�����ر بي�����د 
  شلمنآصر الخامس 

أص��بح س��رجون الث��انى ملك��اً 
  hشور

  

  أصبح سنحاريب ملكاً hشور
  

اريخ تتح��دد لن��ا م@م��ح ص��ورة العص��ر ال��ذى ع��اش وتنب��أ في��ه م��ن ھ��ذه الت��و
عاموس uسرائيل، ولكن ھ�ذه الص�ورة للعص�ر لھ�ا بع�ض الجوان�ب الب�ارزة 

  :لذا علينا أن ندرسھا تفصيلياً . التى بدونھا يستحيل علينا فھم السفر
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  الجانب السياسى-١
  

لى بحر ھو رد تخم اسرائيل من مدخل حماة إ) "٢٥:  ١٤ملوك  ٢(نقرأ فى 
والحديث ھنا عن يربعام الثانى ملك " ...العربة حسب ك@م الرب إله اسرائيل

لرأين�ا ) ٢٩-٢٣: ١٤مل�وك  ٢(اسرائيل، ولو قرأنا ھذا الجزء من أوله كك�ل 
حفيد ياھو القائ�د العظ�يم والمص�لح الملھ�م ال�ذى قت�ل ايزاب�ل -أن يربعام الثانى

اش��تھر ب��القوة والص��@بة -الملك��ة الش��ريرة قب��ل ع��اموس بح��والى مائ��ة س��نة
واستطاع أن يوحد المملكة ويجمع أطرافھ�ا، ويرس�ى دع�ائم التق�دم والنج�اح، 

وم��ن .  فامت��دت المملك��ة عل��ى يدي��ه وازدھ��رت كم��ا ف��ى أي��ام داود وس��ليمان
وھكذا كان�ت .  الناحية اGخرى كان عزيا ملك يھوذا رج@ً ناجحاً وقوياً أيضاً 

  ..وا
ستقرار والقوة الب@د داخلياً فى قمة الرفاھية

ومن الناحية الخارجية كان ھذا العصر ھو العصر الذھبى سياسياً، فلقد ظلَّت 
مملكة اسرائيل مدة تقرب م�ن مائ�ة س�نة قب�ل وق�ت ع�اموس، تقاس�ى وتع�انى 

م تحت وط�اة غ�زوات س�وريا و
 س�يما اhرامي�ين، فانس�لخت hالكثير من ا
عنھ���������ا ك���������ل 
أم@كھ��ا ش��رقى 

ملوك ٢(اGردن 
، )٣٣و٣٢: ١٠

وكان���ت جي���وش 
اGع���داء عنيف���ة 
مجحف����������������������ة 
با
س�������رائيليين 
حت�����ى أفن�����وھم 

إ
 أن آرام ف����ى وق����ت ). ٧: ١٣مل����وك  ٢" (كAAAAالتراب للAAAAدوس"وجعل����وھم 
عاموس كانت فى ش�غل ش�اغل لتص�د ع�ن نفس�ھا غ�ارات الزح�ف اGش�ورى 
م��ن الجن��وب، فأھمل��ت نقط��ة مواجھ��ة اس��رائيل، وعندئ��ذ اس��تغلت اس��رائيل 

عشت ونجحت ف�ى اس�تعادة أم@كھ�ا م�ن آرام وانتص�رت عليھ�ا، الفرصة وانت
  .وبذلك أصبحت إسرائيل فى س@م من ناحية آرام
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أما آشور فكانت مصدر رعب مستمر 
سرائيل إذ أنھا أمة استعمارية قوي�ة، 
ب�ة عل��ى -وكان�ت آش�ور الت�ى تق�ع إل�ى ش�رق اس�رائيل ذات جي�وش عاتي�ة مدرَّ

وفى طريقھ�ا كان�ت .  ھا لمحاربة مصرالغزو، تعبر أرض فلسطين فى طريق
 
تنھب وتقتل وتشرد الشعوب التى تمر بھا إذ كان الجنود مشاة ومجرمين و
يملكون رحمة، ارتوت دماؤھم باuرھاب، وامت{ت آذانھم بصيحات الح�رب 

  .فكانوا يقطعون شفاة من ينتصرون عليھم كع@مة للھزيمة والخضوع
  

منتھى الفظاعة والفظاظة، إذ يقتلون اGس�رى وكانوا فى تنكيلھم بأعدائھم فى 
بوضع قض�بان حديدي�ة ف�ى أمع�ائھم ويترك�ونھم معلق�ين عل�ى القض�بان حت�ى 

لكن فى عصر ع�اموس أب�دى اGش�وريون ھ�دوءا ظاھري�ا مم�ا جع�ل . الموت
شعب اسرائيل يتصور بأن الضعف قد اعت�راھم والخ�وف س�اورھم وتص�ور 

  . لى رضى هللا عنھما
سرائيليون أيضاً بأن ھذه ع@مة ع
  

على أن الحقيق�ة كان�ت عك�س ذل�ك تمام�اً، فق�د انش�غل شلمنآص�ر الراب�ع مل�ك 
بحرب بينھم وبين أھل سوريا، وبعده جاء آشور دان . م.ق ٧٧٣-٧٨٣آشور 
م�ن ھ�ذا .  الذى انشغل ھو اhخر بفتنة داخلية فى قلب البل�د. م.ق ٧٤٥-٧٧٢

ريخ بع�د ذل�ك، ي�رى أن تغل�ث يبدو أن طمانھم وھم وس�راب، وم�ن س�اير الت�ا
انش�غل بف�تح ب�@د . م.ق ٧٤٥فpسر مل�ك آش�ور ال�ذى اعتل�ى المل�ك م�ن س�نة 

  .جديدة، وھكذا جاء دور اسرائيل
  

لكن الفترة التى عاش فيھا عاموس وعاصر يربعام الثانى فى اسرائيل كان�ت 
  .فترة الھدوء وعدم الخوف من آشور

  

خارجي�اً، نج�د أن مش�اعر الكبري�اء من كل ما سبق من نجاح سياسى داخلياً و
والتصلف والغرور قد سادت اGمة وخاصة الج�يش ال�ذى أح�س أن�ه يس�تطيع 

وكنتيج�ة حتمي�ة ل�ذلك ارتف�ع الش�عور .  التغلب على أية دولة تعترض طريق�ه
بالقومي��ة اليھودي��ة الت��ى كان��ت تس��ير كعاص��فة قوي��ة، وافتخ��ر الش��عب كثي��راً 

  .بأمتھم فى تلك اGيام
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  ب ا(قتصادى وا(جتماعىالجان -٢
  

وكم��ا كان��ت اGم��ة متقدم��ة وناجح��ة م��ن الناحي��ة السياس��ية، ھك��ذا كان��ت م��ن 
الناحية ا
قتصادية وا
جتماعية، فتغير أساس الب@د من الزراعة الت�ى كان�ت 

وس�افر الن�اس م�ن بل�دة إل�ى أخ�رى وم�ن .  منتشرة قبل ع�اموس إل�ى التج�ارة
ف��زادت ث��روتھم .  ع��ون ويش��ترونمملك��ة إل��ى أخ��رى يحمل��ون بض��ائعھم يبي

وتكدس المال فى خزائنھم، فھجروا القرى إلى المدن، وبنوا قصوراً للص�يف 
  .وأخرى للشتاء

  

رج�ال اGعم�ال (ومن ھنا انقس�مت اGم�ة إل�ى أغني�اء ج�داً وھ�م طبق�ة التج�ار 
، وإلى فقراء جداً وھ�م طبق�ة الف@ح�ين، فكان�ت النتيج�ة الحتمي�ة البش�عة )اhن

ل اGغني��اء للفق��راء والض��غط والقس��وة عل��يھم، وتجري��دھم م��ن وھ��ى اس��تغ@
و
 يس��تطيع الب��ائس . أرض��ھم ب��القوة، وب��يعھم عبي��داً Gج��ل دراھ��م مع��دودة

والفقير أن يفتح فمه Gن الغنى ق�دم الرش�وة الس�خية للقاض�ى،  فكظ�م الفق�راء 
لAذلك "غيظھم، وط�ووا بط�ونھم عل�ى أوج�اعھم وآ
مھ�م، وأض�حى ش�عارھم 

انظ�ر ) (١٢:  ٥ع�اموس " (عاقل فى ذلك الزمان Kنه زمAان ردىءيصمت ال
Gنھ��������م أحس��������وا ب��������الظلم ) ٦-٤:  ٨، ٦-١: ٦(، ) ٨ - ٦:  ٢ع��������اموس 

  ).١٠:  ٣(وا
غتصاب 
  

  الجانب الدينى -٣
  

علمنا من خ@ل الدراسة فى الجانب ا
قتصادى وا
جتماعى أن أساس الب@د 
لش�عب ق�د تحول�وا إل�ى تج�ار ينتقل�ون قد تغير من الزراعة إلى التجارة، وأن ا

وف�ى تج�والھم وترح�الھم ھ�ذا .  من مدينة إلى أخرى وم�ن مملك�ة إل�ى أخ�رى
احتك��وا ب��اGمم اGخ��رى الت��ى ح��ولھم، ورأوا أنھ��م يتعب��دون hلھ��ة أخ��رى ل��م 
يسمعوا عنھا ولم يعرفوھا م�ن قب�ل، وعندئ�ذ ك�ان الش�عب مجرب�ا أم�ام عب�ادة 

  .ناحيةتلك اhلھة الغريبة من ھذه ال
  

ومن الناحية اGخرى كانت ع@قتھم بيھوه، هللا ض�عيفة للغاي�ة ب�ل تك�اد تك�ون 
كانت عقولھم ممل�ؤة باGفك�ار الغريب�ة ع�ن هللا وع�ن ج�وھر العب�ادة . معدومة
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وف��ى ھ��ذا الص��دد ألخ��ص ھ��ذه اGفك��ار الت��ى تمث��ل الجان��ب ال��دينى .  الحقيقي��ة
  :عندھم فى النقاط اhتية

  

  التدين ( البر -أ
وعندما يوج�د .  جد الكثيرون المتدينون أو الذين يدعون الدين فى تلك اGياموُ 

ا
دع�اء والتظ��اھر ف�ى ال��دين يلم��ع وجھ�ه ويمتق��ع لب��ه، يث�ور س��طحه ويخ��ور 
ول�و .  جوھره، أى تكثر المظاھر الدينية ويموت الدين نفس�ه، وھ�ذا م�ا ح�دث

اGعي���اد،  لرأين��ا مظ��اھر ال��دين الت��ى تب��دو ف��ى ٢٤-١٨:  ٥قرأن��ا ع��اموس 
وا
عتكاف��ات  والمحرق��ات، والتق��دمات، وذب��ائح الس��@مة، واGغ��انى، ونغم��ة 

.  لق��د ك��ان الجمي��ع ف��ى حال��ة م��ن الت��دين المظھ��رى الس��طحى. ال��خ...الرب��اب

وزعم��وا أن ال��دين يكم��ن ف��ى ھ��ذه المظ��اھر وف��ى التمس��ك ب��الطقوس الديني��ة 
  .  المختلفة وھذا يكفى

  

أم��ا الحي��اة اليومي��ة 
 والمع�����������������ام@ت

التجاري��ة والس��لوك 
الشخص�������ى ف�������@ 
ص�����لة لك�����ل ھ�����ذا 
بالدين،  لقد فصلوا 
. ب��ين ال��دين وال��دنيا

أما نرى الكثيرين اhن مازالوا فى نفس السبيل، وما الدين عن�دھم إ
 طقوس�اً 
ب�ل أكث�ر م�ن ذل�ك لق�د .  وكف�ى..وفرائض وواجبات والتزامات ودينا يقض�ى 
 يطلب أن ي�ذھبوا إل�ى الھيك�ل ، زعموا أن هللا 
 يريد منھم سوى ذلك، أن هللا

 
وأن يقدموا الذبائح والتقدمات، وأن يتعب�دوا ب�الترنم ل�ه أى بأس�اليب الم�دح 
ألف ك@، أن هللا الحى 
 يقبل إ
 دينا حيا وحياة ديني�ة، إن هللا 
 يقب�ل . الحمد

عبادة جافة جوفاء تخلو من نبض ا
يمان، وم�ن تف�اع@ت الش�كر والعرف�ان، 
إن هللا يري�د أن نق�دم حياتن�ا بك�ل ج�زء فيھ�ا .  ة الخض�وع والتس�ليمومن طاع�

إن هللا يري�د .. كذبيحة، بل ذبيحة حية مقدسة مرض�ية عن�د هللا عبادتن�ا العقلي�ة
  .البر  والعدل 
 التدين

  



	  

  س@ح الديـن -ب
نجد بعض النكبات التى حلت على الب@د من ج�وع ) ١١-٦:  ٤عاموس (فى 

، وج�دب "منعAت عAنكم المطAر"، وجف�اف "وعAوز الخبAز.. نظافـة اKسنAـان"
كثيAراً مAAا أكAل القمAAص " "ضAربتكم بAAاللفح واليرقAان"بس�بب أم�راض النب��ات 

قتلAAت بالسAAيف "، وقت��ل بالس��يف بكث��رة "أرسAAلت بيAAنكم بAAأ"، ووب��أ "جنAAاتكم
" قلبAت بعضAكم"، وز
زل "أصعدت نAتن محAالكم حتAى إلAى أنAوفكم.. فتيانكم

وأرجع��وا اGم��ر إل��ى هللا،  . كب��ات الطبيعي��ة اGخ��رىكم��ا رأوا الكثي��ر م��ن الن
واعتقدوا أن ھذا دليل غضب هللا عليھم وكيف نرضى هللا؟  إن هللا يحتاج إلى 

علينا بالدين الكثير ومظاھر التدين المختلفة ليرضى .  الدين وھذا ھو الس@ح
  .  هللا عنا

  

ن ( يمكAAن بAAدون ايمAAا"وف��ى جھ��ل كام��ل انس��اقوا وراء الت��دين ونس��وا أن��ه 
ولم يكتفوا عند ھذا الحد، ب�ل اعتق�دوا أن ال�دين س�@ح ف�ى أي�ديھم ".  أرضاؤه

لجلب كل ما يحتاجونه من هللا، ولسلب كل شىء من�ه،  لق�د ش�بھوا هللا كنھ�ر، 
ومثلوا الدين بالسد الذى فى عرض النھر لكى يتحكم فى مجراه، ھكذا ن�تحكم 

الوا أن هللا كالنھر الج�ارف ال�ذى إذا بل ق.  فى هللا بالدين وفى أخذ كل عطاياه
أى . ترك لذاته فاض وأھلك الجميع، ونحن يجب أن ن�تحكم في�ه لك�ى 
 نھل�ك

ل�ه إل�ى  أنھم أدركوا أن هللا قوة عظيمة يمكن أن تبيد وتھلك ونح�ن بال�دين نحوِّ
  ...قوة تخدمنا وتقف إلى جوارنا

  

مم�ن 
 ي�ذھبون إل�ى  م�نھم: وكم من كثيرين م�ازالوا ب�نفس العقلي�ة إل�ى اhن 
الكنيسة و
 يتعبدون إل�ى هللا إ
ّ لس�ببين، إم�ا خوف�اً م�ن قوت�ه المرھب�ة واتق�اء 

إن هللا يريدنا أن نعبده 
 جلباً لبركات�ه ب�ل .  لھ@كه، وإما جلباً لعطاياه وھباته
  ".فاطلبوا أو(ً ملكوت هللا وبره وھذه كلھا تزاد لك"حباً لشخصه، 

  

  ملكية يھـوه -ج
رأوا فى تجوالھم بين اGمم للتجارة ألھ�ة ھ�ذه اGم�م، فاعتق�دوا بوج�ود إل�ه  لقد

يعتنى بھم فقط، ) يھوه(ولذلك فإن .  لكل أمة، يختص بھا و
 يفكر فى سواھا
لكن��ه 
 يفك��ر ف��ى .  إن��ه إلھھ��م الخ��اص ال��ذى 
 يفك��ر إ
 ف��يھم كأم��ة ت��ؤمن ب��ه

ن عل��ى اس�رائيل، وھن��ا اGم�م الت�ى ح��ولھم إ
 ف�ى حال�ة واح��دة، عن�دما يعت�دو




  

وعن��دما ي��أتى ي��وم ال��رب للدينون��ة، س��يدين . يفك��ر هللا ف��ى عق��ابھم وت��أديبھم
  . اGعداء ويسحقھم ويقف ا
سرائيليون كاGبطال

  

ونحن فى أوقات ومرات نفتكر ونفكر فى امت@ك هللا، أنه لنا وسيدين أعداءنا 
ية حيثما توجد بغض فقط، وبذلك ننسى خطايانا و
 نعلم أن هللا سيعاقب الخط

أو
ً ) بي�ت ال�رب(إن القض�اء س�يبدأ م�ن .  النظر ع�ن اGش�خاص والقومي�ات
مذابح بيت ايل فتقطAع قAرون المAذبح وتسAقط إلAى "وإن العقاب سيكون على 

ب�ل عل�ى . لكن ا
سرائيليين لم يفتك�روا ف�ى ذل�ك).  ٢:  ٣عاموس " (اKرض
م الم��ادى ع@م��ة س��روره العك��س افتك��روا أن إلھھ��م  فخ��ور بھ��م، وأن نج��احھ

  ".حقا فى مزالق جعلتھم"القول لقد نسوا . ومحبته لھم
  

  تسخير يھـوه -د
بناء على فكرة امت@كھم ليھوه، زعموا أن هللا مرتبط بھم، وكرامته تكون فى 

ل��ذلك ھ��و مجب��ر أن ينص��رھم .  ك��رامتھم، فھ��و رب الجن��ود جن��ود اس��رائيل
وى سقوط هللا نفس�ه،  ونح�ن ق�د ومسخر أن يرفعھم، Gن سقوطھم 
 يعنى س

وم��ن ھن��ا أح��س ا
س��رائيليون أن هللا ف��ى .  نص��ل ف��ى تفكيرن��ا إل��ى ھ��ذا الح��د
  .حاجة ملحة لھم، بل وجوده مرتبط بوجودھم

  

لقد افتكروا أن الجن آلھة لم تجد شعباً فانقلبت إلى الجن، لذلك فوج�ودھم أم�ر 
لفكر فصلى عند ھزيمة وحتى يشوع كان متأثراً بھذا ا. حيوى جدا لوجود هللا

فيسAAAمع الكنعAAAانيون وجميAAAع سAAAكان اKرض ويحيطAAAون بنAAAا : "ع���اى ق���ائ@ً 
، )٩و٧يش�وع " (وماذا نصنع Kسمك العظيم.  ويقرضون اسمنا من اKرض

وك�م م�ن كثي�رين .  ويج�ب أن ينص�رھم ليك�ون ھ�و. إن اسمه م�رتبط باس�مھم
  !!يتصورون ذلك؟

  

ال�ة الديني�ة ف�ى مملك�ة إس�رائيل ف�ى ھذه ھى اGفكار الرئيسية الت�ى س�ادت الح
أيام عاموس، وھكذا كان الدين مظھراً خاوياً من كل أثر للحياة، وھنا ص�رخ 

انطرحAت علAى . سAقطت عAذراء إسAرائيل ( تعAود تقAوم"عاموس فى مرثاته 
  ).١٢: ٥عاموس " (أرضھا ليس من يقيمھا
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  الكاتب والكتابة
  

حة ف��ى اGس��لوب م��ن س��فر بالنس��بة للكتاب��ة نج��د أن س��فر ع��اموس أق��ل فص��ا

ويكفين�ا م�ا قي�ل عن�ه. يوئيل، لكنه يحلو للقارىء ف�ى بس�اطته وط@وت�ه
١
أن " 

نبوت��ه مث��ل رائ��ع ل{س��لوب العب��رى النق��ى، وأن أس��لوبه الوص��فى مش��حون 
بالتمثي@ت والصور المأخوذة من أعمال الف@حين وسكان القرى ومن طبيع�ة 

المpن��ة حزم��اً، وزئي��ر اGس��د فمظ��اھر الطبيع��ة وثوراتھ��ا، والعجل��ة . عمل��ه
والك��راعين وقطع��ة اGذن، وال��دب ال��ذى يخش��اه الراع��ى، والف��خ، والح��رث، 

ھ�ذه ...ورعى الماشية، وغربلة الحنطة، والجراد، وسلة القط�اف، وال�زيج و 
كلھا من المصطلحات والعبارات التى انسابت على لسانه فى سيولة وس@سة 

  .Gنھا تصدر من راع وزارع

 

ت كلمات���ه حازم���ة كم���ا كان���
جارح��ة ف��ى أح��ايين كثي��رة، 
تخل���و م���ن الرق���ة والعاطف���ة 

والبعض .  المشبوبة كھوشع
يع��زى ھ��ذا إل���ى كون��ه م���ن 
مملك�����ة أخ�����رى ل�����ذا ك�����ان 
طبيعي��اً وواض��حاً وص��ريحاً 

  . وجريئاً 
  

أم���ا بالنس���بة للكات���ب، فھ���و 
: ٧ع�اموس (عاموس الذى دعاه الرب من عمله الطبيعى الع�ادى إل�ى النب�وة 

لكن البعض يظن أن بعض اuضافات أضيفت بواسطة كاتب آخر  ).١٥و١٤
من ت@ميذ عاموس أو من اGنبي�اء ال�ذين أت�وا بع�ده، وخاص�ة النص�ف الث�انى 

                 
1-The Westminster Dictionary of the Bible, Amos, P.26.27  
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 RR.Wolfeول�ف (وعل�ى رأس ھ�ذه المجموع�ة . من اGصحاح التاسع
٢،٣

 .(

قال إن بعض الش�راح م�ن اليھ�ود ) Reiffer(لكن واحدا آخر من العلماء وھو 
ھم ال�ذين . م.ق ٢٠٠ – ٥٠٠يم والذين نشطوا فى فترة ما بين سنة فى أورشل

  ).١٥-٩:  ٩(أضافوا ھذه اuضافات مثل التسبيحات والوعد المسيانى 
  

  : فقد حصر اuضافات فى ث@ث قوائم) Eissfeldt(أما ايسفيلد 

  )٥و٤: ١٢،٢-٩،١٠: ١(اGولى آيات شخصية   *     

  )٦و٥: ٩،  ٨:  ٥، ١٣:  ٤(الثانية التسبيحات       *     

  )١٥-٩:٩(الثالثة الوعد المسيانى  *     
  

)Thoburn(ويؤكد إض�افة الوع�د المس�يانى ع�الم آخ�ر ھ�و ث�وبرن 
يق�ول  إذ ٤

ن��رى إتم��ام اGس��ر وخ��راب " أقAAيم مظلAAة داود السAAاقطة"إنن��ا ف��ى ھ��ذا الوع��د 
أورش��ليم ول��ذلك يج��ب أن يك��ون ھ��ذا الج��زء ق��د كت��ب بع��د ھ��ذا الخ��راب ال��ذى 

  .بواسطة أحد اGنبياء. م.ق ٥٧٦حدث سنة 
  

.  كل ھذه اGقوال عبارة عن آراء تحتاج إلى الدليل والسند القوى الذى يدعمھا

: لكننا نثق أن النبى الذى دعاه هللا بطريقة مباشرة من وراء الضأن، وقال له 

ن�ة ف�ى س�فره م�ن " ذھب تنبأ لشعبى اسAرائيلا" ھ�و ال�ذى لقن�ه الكلم�ات المدوَّ
وق�د داف�ع ع�اموس ع�ن ھ�ذا الفك�ر ف�ى إرس�اليته أم�ام أمص�يا .  ات ورؤىنبو

  ).١٥و١٤: ٧(الكاھن بكل وضوح وجرأة 
  

لقد كتب عاموس سفره كله بوحى من إلھه وبقلم�ه ھ�و، وھ�و أول نب�ى يكت�ب 
أقواله وعظاته بنفسه لذلك سمى ب�النبى الكات�ب كم�ا س�نرى ف�ى دراس�تنا فيم�ا 

  .بعد
  

                 
2- young. Introduction of Old Testament. Amos.  

3- T.C. Witney and  B.F.Price, Amos. P.2.   
4- Thoburn, Old Testament Introduction, Amos, P.2,8.  
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إن الس��فر يب��دأ : س��ه إل��ى م@حظ��ة مبارك��ة إذ ق��ال نف) Thoburn(ولق��د أش��ار 
أقAوال "إذ من الممكن أن تكون " التى رآھا …أقوال عاموس"بتعبير غريب 

، لك�ن التعبي�ر يقص�د "التى رآھAا …رؤى عاموس "، "عاموس التى سمعھا
كم�ا يكش�ف ع�ن . به اGقوال وال�رؤى مع�اً، إن�ه يلخ�ص ك�ل محتوي�ات الس�فر

وس فأم��اط اللث��ام أمام��ه ع��ن الحاض��ر وع��ن غن��ى ال��وحى ال��ذى ك��ان لع��ام
  . المستقبل، فكتب سفره بعين الوحى والبصيرة، وبإع@نات النبوة المباركة

وفى نفس السياق يقول عن�ه اGس�تاذ حبي�ب س�عيد
٥
أرأي�ت رج�@ً م�ن رع�اة " 

فيشرق عليه . م.ق ٧٦٠اGغنام، يقود قطعانه فوق ت@ل اليھودية حوالى سنة 
خ��اطف، ويفك��ر ف��ى ظل��م اGغني��اء للفق��راء، وابت��زاز وح��ى كومض��ة الن��ور ال

أصحاب اGم@ك Gجور الف@ح�ين والرع�اة، لك�ى يظف�روا بأرائ�ك م�ن الع�اج 
يتمرغون عليھا، وكئوس من الخمر يثملون بھا، وغوان من الحس�ان في�ذھب 

ويحس عاموس وھو يتلقى ھذا النور أن عدل .  رجل وأبوه إلى صبية واحدة
وم��ا أظ��ن مص��لحاً . ان ف��ى ظلم��ة تل��ك المظ��الم الس��وداءهللا ورحمت��ه يختفي��

اجتماعي���اً ف���ى ھ���ذا العص���ر، يق���در أن يك���ون ف���ى تحليل���ه Gس���باب اس���تغ@ل 
الض��عفاء، وتھجم��ه عل��ى أص��حاب المص��الح الشخص��ية، أش��د وأعن��ف م��ن 

  ..". عاموس
  

  شخصية عاموس
   

. اء
 شك أننا نعرف أن�ه ف�ى ك�ل الش�عب الق�ديم يوج�د ث@ث�ة أن�واع م�ن اGنبي�

وق�د أُطل�ق ھ��ذا ا
س�م ف�ى أي�ام ص�موئيل، وعم�ل ھ��ذا " النب�ى الرائ�ى"فھن�اك 
وك�ان لھ�ذا . النبى ھو معرف�ة إرادة هللا ف�ى رؤى وأح�@م كم�ا يب�دو م�ن اس�مه

الن��وع م��ن اGنبي��اء ص��وت مس��موع ومرك��ز ق��وى ف��ى ع��الم السياس��ة إذ أن��ه 
   .وھو يتكلم عندما يطلب منه ذلك. المتحدث الرسمى من قبل هللا

  

                 
�� �����	
 ������ ��
��� .�
�� �
�� .������ ��
��� �����	
 . ������,  



��  

والكيفي�ة الت�ى يتنب�أ . وھو واحد م�ن مدرس�ة اGنبي�اء" النبى العاطفى"وھناك 
بھا ھ�ى أن يجتم�ع م�ع زم�رة م�ن زم@ئ�ه ف�ى اجتم�اع م�ا، ويب�دأ الجمي�ع ف�ى 

ت الموسيقية، ويظلوا على ھذا الحال إلى hالترنيم والھتاف والعزف على ا

ه ي��رى النب��ى م��نھم ھ��ذ" الغيبوب��ة"وف��ى حال��ة ال@وع��ى . أن يفق��دوا ا
دراك
رؤى، ث��م بع��د ذل��ك يع��ود إل��ى وعي��ه وي��تكلم بم��ا رآه ولك��ن ف��ى حال��ة انفعالي��ة 

وكانوا يتقاضون أجراً من الدولة ك�أى عام�ل ع�ادى وانخرط�وا ف�ى . عصبية
ص�موئيل  ١انظر (فرق معينة، وعملوا على تقوية الجيش للدفاع عن الوطن 

  ).٣و٢ملوك  ٢، ١٠
  

، وقد جاء بصورة تختلف كل ا
خ�ت@ف "بى الكاتبالن"أما النوع الثالث فھو 
إذ أن ص��ورة النب��ى الع��اطفى المتخ��رج م��ن  …ع��ن ص��ور اGنبي��اء الس��ابقين 

مدرسة اGنبي�اء، وال�ذى يتنب�أ Gك�ل الع�يش، ھ�ى الص�ورة الس�ائدة ف�ى أذھ�ان 
إن�ه ن�وع " أنا لست نبياً و( ابن نبى"ولذلك قال عاموس عن نفسه  …الناس 

اء، دعى من هللا مباشرة لرسالة معين�ة، و
 دخ�ل لرس�الته ف�ى جديد من اGنبي
كيفي��ة معيش��ته م��ن عمل��ه الخ��اص، 
 مكان��ة ل��ه ف��ى الدول��ة، و
 ت��أثير ل��ه ف��ى 

إنه رج�ل فقي�ر . الحكم، و
 صلة له بالكھنوت، و
 ع@قة له بمدرسة اGنبياء
ة ع��ادى، طريقت��ه ف��ى رس��الته ھ��و ال��وعظ والتعل��يم واس��تخدام قلم��ه ف��ى كتاب��

رسائله بطريقة مبارك�ة، كم�ا اس�تخدم عقل�ه أيض�اً ف�ى نبوات�ه وتعليم�ه بكيفي�ة 
  .فريدة

  

ومن خ@ل الدراس�ات الس�ابقة ح�ول ھ�ذا الس�فر، نج�د أن ع�اموس رأى ثقاف�ة 
جدي��دة ب��رزت ف��ى الدول��ة، وازدھ��اراً رائع��اً دب ف��ى الحال��ة ا
قتص��ادية الت��ى 

ف�ى ث�راء ف�احش وترك�وا ارتكزت على طبقة التجار، ال�ذين أص�بحوا بالت�الى 
ومن ھنا ظھرت الطبقية وانتش�ر الظل�م وس�اد ا
س�تغ@ل . البقية فى فقر مدقع

كم���ا رأى ب���@ده ف���ى أوج الق���وة السياس���ية والعس���كرية، ورأى أش���ور الدول���ة 
ا
ستعمارية المتغطرسة فى ھدوء وسكينة حتى ظن الشعب آنئ�ذ أن 
 قائم�ة 

  .من بعد
  

وھ�ى قري�ة ف�ى اليھودي�ة تبع�د " تق�وع"بلدت�ه  إلى ھذه الب@د سار عاموس من
. عشرة أميال جن�وب أورش�ليم، وتق�ع بي�ت لح�م ف�ى منتص�ف الطري�ق بينھم�ا
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إن أھ�ل تق�وع يطل�ون "وتقع تقوع فى بقعة مجدبة إذ يقول جورج آدم سميث 
من ھ�ذه البيئ�ة القاس�ية خ�رج ع�اموس ص�لباً جريئ�اً ش�جاعاً " على عالم مقفر

ثري�اً ب�الرغم م�ن أن التقلي�د رب�ط بين�ه وب�ين م�ا لمل�ك  لم يكن بالطبع. وحازماً 
وكAAان ميشAAع ملAAك ) "٤:  ٣مل��وك  ٢(م��وآب طبق��اً للوص��ف ال��ذى ج��ـاء ف��ى 

موآب صاحب مواشى فأدى لملك اسرائيل مئة ألف خAروف مئAة ألAف كAبش 
  ".بصوفھا

  

ويقول التقلي�د إن الكلم�ة الموج�ودة ف�ى س�فر 
 المل���وك الث���انى ف���ى اhي���ة الس���ابقة ال���ذكر

ھ�����ى نف�����س الكلم�����ة " صAAAAAاحب مواشAAAAAى"
كAAان بAAين ) "١:  ١ع��اموس (الموج��ودة ف��ى 

لكنن���ا يج���ب أن نع���رف أن كلم���ة ". الرعAAAاة
الموج�ودة ف��ى ع�اموس تعن�ى ف��ى " الرع�اة"

اGص��ل الراع��ى ال��ذى يرع��ى نوع��اً معين��اً 
خاص��اً م��ن اGغن��ام الت��ى تحم��ل ص��وفاً ل��ه 

مواصفات قيمة
٦

 .  

  
  

ع�اموس (يراً راعى غنم وجانى جمي�ز من ھذا يبدو أن عاموس كان رج@ً فق
فعمله ھ�ذا . ويكفينا مجرد ذكر عمله لمعرفة مدى حالته ا
جتماعية) ١٤:  ٧

يس�تلزم من�ه انش��غا
 ط�وال الي�وم ف��ى جم�ع الجمي�ز، ويس��تنزف من�ه مجھ��وداً 
عنيف��اً إذ ك��ان لزام��اً علي��ه أن ين��زل م��ن أعل��ى الجب��ال عل��ى ارتف��اع أل��ف مت��ر 

مرة أخرى، ثم يحصل منه بعد كل ھذا عل�ى مبل�غ  ليجمع جميزه ثم يصعد به
  .لھذا أظھر تعاطفاً مع الفقراء والمساكين إذ أنه واحد منھم. يسير من المال

  

                 
6- T.C. Witeny, M.A. & B.F. Price M.A.,B.D. Amos.  
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بك�ل ظروفھ�ا السياس�ية والعس�كرية -اسرائيل المملك�ة الش�مالية-إلى ھذه الب@د
 وا
قتصادية وا
جتماعية التى تحدثنا عنھ�ا، وم�ن ھ�ذه البيئ�ة الت�ى ش�اھدناھا

. فى تقوع تلك البقعة المجدبة، وبھ�ذا العم�ل ال�ذى رأين�اه ف�ى قس�وته وإرھاق�ه

وتأكد م�ن الجم�اھير . بكل ھذا سار عاموس فى اGسواق يبيع صوفه وجميزه
رأى النج��اح .. الفقي��رة المتجمع��ة ف��ى اGس��واق ع��ن الحال��ة الت��ى تس��ود ال��ب@د

آش�ور تتھي�أ للقي�ام السياسى ومعه الطبقية، ورأى التقدم العسكرى ولكنه لم�ح 
  …بتقلصات عسكرية، ورأى الدين ومعه الظلم

  

أى أن���ه رأى مظ���اھر النج���اح والتق���دم ولكن���ه تأك���د م���ن ع@م���ات الك���وارث 
ورج�ع ع�اموس . العسكرية التى ستأتى، وأيق�ن المظ�الم الفاحش�ة الت�ى تفش�ت

بعد كل ھذا إلى البري�ة، وع�اد وھ�و 
 يحم�ل حم�@ً ف�وق ظھ�ره م�ن بض�ائعه 
ل وھ��و ي��ئن م��ن ثق��ل يج��ثم عل��ى قلب��ه ومش��اعره م��ن ك��ل م��ا رأى فحس��ب، ب��

واستمر ف�ى بريت�ه مش�غو
ً " حامل اKحمال" و
 غرابة فمعنى اسمه. وسمع
  .بكل ھذا مفكراً فيه

  

ثم رأى وھو ف�ى خلوت�ه ھ�ذه كي�ف أن س�ير اثن�ين مع�اً يتض�من موع�داً م�ا ق�د 
وأن زئي�ر ش�بل ربط بينھا، وأن زمجرة اGس�د تعن�ى حتم�ا أن فريس�ة ھن�اك، 

اGسد من خدره يبرھن على أن�ه خط�ف ش�يئاً م�ا، وأن س�قوط عص�فور ي�دلل 
رأى ع�اموس ك�ل .  على وجود فخ، وأن ضرب البوق يؤكد ارتع�اب الش�عب

وأدرك ) ٨-٣:  ٣ع�اموس (ھذا بعقل واع وبص�يرة مس�تنيرة م�ن قب�ل ال�رب 
تى، وأن أن يد الرب فى المصائب التى حلت بالب@د وف�ى الك�وارث الت�ى س�تأ

  . الرب أعلن سره ھذا لعبيده اGنبياء
  

كما ش�به كلم�ة هللا بزئي�ر اGس�د، وم�ن ا
ثن�ين ن�رى وض�وح الص�وت وقوت�ه 
وكم��ا أن��ه 
 يمك��ن 
نس��ان أن يق��ف موق��ف .  ود
لت��ه ب��أن ش��يئا ق��د ح��دث

ال@مب��ا
ة م��ن زئي��ر اGس��د، ھك��ذا 
 يمك��ن للنب��ى أن يھم��ل ص��وت هللا ف��ى 
إن الرب يزمجر من صAھيون ويعطAى "ولذلك يقول  وضوحه وقوته ود
لته،

اKسد قـد زمجر فمـن "ثم يقول بلغة قاطعة ). ٢: ١" (…صوته من أورشليم
  ).٨:  ٣" (السيد الرب قد تكلم فمن ( يتنبـأ.. ( يخاف 
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عندئذ لم يطق ع�اموس ص�براً أو ص�متاً فخ�رج يعل�ن للن�اس ع�ن رس�الة هللا، 
ولقد كان إحساس�ه بع�دم . سمع دعوة هللا له فأطاعوأنه 
 دخل له بالنبوة لكنه 

) ١٥و١٤: ٧ع�اموس (ارتباطه بالنبوة كوظيفة وبدعوته المباشرة من الرب 

ولذلك قيل عنه. ھو الدافع اGعظم والطاقة الكبرى له فى مھمته
٧
نه النبAى إ" 

، ربم�ا ل�م يك�ن م�ن طائف�ة اGنبي�اء "الذى دعAاه هللا الAذى يحمAل عقA@ً راجحAاً 
ومھنة، ا
 أن�ه يحم�ل ش�عوراً مح�دداً واض�حاً لكلم�ة هللا يم�{ ك�ل أذني�ه  مولداً 
  . وطالما أنه مفعم بھذا الشعور ومتقد بھذه الغيرة اذن ھو نبى. وعقله

  

ول����م يخج����ل ع����اموس م����ن 
:  ٣ع��اموس (وظيف��ة النب��وة 

ولكنه أراد أن يص�حح ) ٨و٧
سوء الفھم الذى ساد فى وقته 
ان��ه نب��ى الفرص��ة بعي��داً ع��ن 

وق��ام ھ��ذا الرج��ل . ة هللادع��و
الم������دعو يعل������ن رس������الة هللا 

سرائيل بل لكل الع�الم، نع�م 
لقد تنبأ فى اسرائيل ولھم لكن 
كلماته بروح هللا موجھ�ة إل�ى 

لق�د أت�ى نب�ى العدال�ة إل�ى ك�ل الن�اس اذ أن�ه " Crippsوفى ذل�ك يق�ول . الجميع
ليس من العدل أن يوض�ح أخط�اء العش�رة أس�باط ويق�ف متعامي�اً ع�ن أخط�اء 

  .أن شعب هللا وحدة واحدة فى نظر إلھھم". السبطين
  

وھك���ذا ب���دأ ع���اموس رس���الته إل���ى الن���اس، بك���ل ش���جاعة وص���@بة وجدي���ة 
مل�ه الرع�ى ومجابھ�ة ع. لقد تربى وع�اش ف�ى فق�ر، ميدان�ه البري�ة. وصراحة

الوح��وش الكواس��ر والحيوان��ات المفترس��ة، نظرات��ه تع��ودت عل��ى ا
س��تقامة 
والوضوح والعمق من خ@ل أجواء البرارى الفس�يحة الرحيب�ة الت�ى ترع�رع 

                 
7-N.H.Smaith. The book of Amos: P.34.   
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وھكذا خرجت كلماته كنظراته مستقيمة جريئة واض�حة قوي�ة ناف�ذة، ل�م . فيھا
أن يق��ول الح��ق أم��ام  يھ��ب المل��ك ول��م يخ��ف م��ن رئ��يس الكھن��ة ، ول��م يت��ورع

القاضى أو التجار، وھكذا تحدث إلى كل طبقات الش�عب حت�ى النس�اء ش�بھھم 
 ٤(فى جشعھم وابتزازھم ببقرات باشان التى 
 تكف ع�ن الرع�ى أو الس�منة 

 :٣ – ١ .(  
  

ك��ان مرھ��ف ا
حس��اس بالطبيع��ة م��ن حول��ه فاس��تمع إل��ى ص��وت هللا ف��ى ك��ل 
كم��ا ك��ان دائ��م . ي��اه، وزئي��ر اGس��دش��ىء فيھ��ا، ف��ى ھ��دير الرع��د، وخري��ر الم

التأمل فى مجريات اGحداث من حوله، فأخذ من حلقات التاريخ وم�ن رنينھ�ا 
واتخ�ذ م�ن ك�ل ھ�ذا مص�ادر Gفك�اره ع�ن هللا . صوراً رائعة ودروساً مروعة

ولق��د كان�ت أفك��اره بح�ق ث��ورة حقيقي�ة ق��دمھا بحري��ة . وع�ن ع@ق��ة هللا بش�عبه

.صرياً بين ذويهوبذلك كان متطورأ وع. مطلقة
٨
   

  

لق��د أدرك ع��اموس وحداني��ة هللا، وأيق��ن أن��ه كل��ى الق��درة، ال��ه الخليق��ة، رب 
العناية، الحاكم العام ل{شخاص ول{مم، اله العدل الثابت والذى يعرف أفك�ار 

كم���ا اس���تمر ف���ى م@حظ���ة الن���اس وس���لوكھم وب���ذا أص���بح خبي���راً . الن���اس
ھ��ذا ھ��و . ذه التص��رفات ب��ا�بتص��رفاتھم، وكان��ت نظرت��ه دائم��اً م��ا ع@ق��ة ھ��

عاموس نبى العدالة ونبى الدعوة المقدسة ويكفينا م�ا قال�ه ع�ن نفس�ه Gمص�يا 
لسAت أنAا نبيAاً و( أنAا ابAن نبAى بAل أنAا راع وجAانى "وما أشرنا إلي�ه م�ن قب�ل 

  ".…جميز، فأخذنى الرب من وراء الضأن وقال لى الرب اذھب تنبأ لشعبى

                 
8-The Westminster Dictionary of the bible Amos, PP.26,27  



�	  

  

   رسالة النبى

الة عاموس فى ربما تتلخص رس
٩

:  

  .ظلم اuنسان وعدالة هللا -١

  .اhلھة الغريبة الباطلة واuله الحقيقى -٢

  .مطالب اuنسان وتدبيرات هللا -٣

  

  

محتويات وأقسام 
   السفر

تنقس�����م محتوي�����ات اGس�����فار 
النبوي��ة ف��ى العھ��د الق��ديم إل��ى 

  :ث@ثة أنواع 

عب����ارة ع����ن : الن����ـوع اGول 
  .أقوال شعرية

ث��راً يح��وى ن:  والن��وع الث��انى 
  .rd person 3تاريخياً فى صيغة الغائب 

 st 1يحت�وى عل�ى س�يرة وحي�اة الكات�ب ف�ى ص�يغة الم�تكلم : والن�وع الثال�ث 

person  ول، م��ا ع��داGومعظ��م س��فر ع��اموس م��ن الن��وع ا
بعض الفص�ول م�ن الن�وع الث�انى وس�تجدھا مرقم�ة بع@م�ة 

، )٠٠(، وال����بعض اhخ����ر م����رقم بع@مت����ين )٠(واح����دة 
  :كاhتى والمحتويات 

                 
9- T.C. Witney & price, Amos, P.15. 
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  : ٢، ١دينونة هللا لrمم  -١

  .١:  ١عنوان  -

  .٢:  ١مقدمة  -

دمش���ـق، فلسطي���ـن، ص���ور، أدوم، عم���ـون، : دينون���ة اGم���م المج���اورة  -
  .٥:  ٢ – ٣:  ١موآب، يھوذا 

  .١٦ – ٦:  ٢دينونة هللا uسرائيل  -
  

  : ٦ – ٣كلمة هللا ضد اسرائيل -٢

  .٨ – ١:  ٣طريق هللا مع شعبه  -

  .١٠و ٩:  ٣مھمة اسرائيل  -

  .١٥ – ١١:  ٣تعبير يھوه للدينونة  -

  .٣ – ١:  ٤نبوة ضد نساء السامرة  -

  .٥و٤:  ٤العبادة الباطلة  -

  .١٢ – ٦:  ٤محن لرجوع اسرائيل  -

  .١٣:  ٤التسبيحة اGولى  -

  .٣ – ١:  ٥مرثاة عاموس  -

  .٦ – ٤:  ٥اطلبوا الرب فقط  -

  .٩و ٨:  ٥التسبيحة الثانية  -

  .١٣ – ١٠و٧:  ٥ظلم الفقير  -

  .١٥و١٤و ٥الطريق الوحيد للخ@ص  -

  .١٧ – ١٦:  ٥عبور هللا وسط شعبه  -

  .٢٠ – ١٨:  ٥يوم يھوه  -

  .٢٧ – ٢١:  ٥بعض العبارات الطقسية  -

  .٧ – ١:  ٦الدينونة اhتية للسامرة  -

  .١١ – ٨:  ٦خراب اسرائيل  -

  .١٤ – ١٢:  ٦ضعف اسرائيل سببه ونتائجه  -
  

  : ٩ – ٧رؤى عاموس -٣

  (..). ٣ – ١:  ٧رؤيا الجراد  -
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  (..). ٦ – ٤:  ٧رؤيا النار  -

  (..). ٩ – ٧:  ٧رؤيا الزيج  -

  (.). ١٧ – ١٠:  ٧عاموس وأمصيا  -

  (..). ٢و١:  ٨رؤيا سلة القطاف  -

  .١٠ – ٣:  ٨خطايا وعقوبات اسرائيل  -

  .١٢و١١:  ٨المجاعة الروحية  -

  .١٤و١٣:  ٨دينونة هللا لpلھة الغريبة  -

  (..). ٤-١: ٩رؤيا المذبح   -
  .٦و٥: ٩يحة الثالثة التسب -
  .أ٨و٧: ٩هللا 
 يفضل أمة على أخرى  -
  .١٠-ب٨: ٩كلمة لدينونة متميزة  -
  .١٥-١١: ٩دعوة للعودة والمجد  -
  

  التعاليم المستفادة
  

تح��دث ع��اموس ع��ن خطاي��ا دمش��ق وغ��زة ) ٥: ٢-٣: ١(م��ن أص��حاح   -١
وم���ن ھ���ذا . وص���ور وأدوم وعم���ون وم���وآب ويھ���وذا وخ���تم بإس���رائيل

أن ا
متناع عن تنفي�ذ الواجب�ات خطي�ة، والخطي�ة 
ب�د أن الحديث نتعلم 
لقد كانت رسالته ثورة إص�@ح، عن�دما رأى ان أس�س ال�دين ف�ى . تعاقب

زمان��ه يش��وبھا الكثي��ر م��ن الخل��ط والخط��أ، و
ب��د م��ن معالج��ة جريئ��ة 
  .من خ@ل إص@ح دينى..وجذرية

  

تص��احب ن��رى تح��ذيراً م��ن أن��واع الخطاي��ا الت��ي ت��أتي و) ٨-٥: ٢(ف��ي  -٢
ا
نغم��اس ف��ي جم��ع الم��ال والث��روة ع��ن طري��ق التج��ارة أو أي طري��ق، 

مث�ل ظل�م الفقي�ر، وأخ�ذ الرش�وة حت�ى م�ن المحت�اجين، والتض�حية . آخر
بالمبادئ ا
نسانية والقيم الروحية والمثل النبيلة في سبيل الربح المادي، 
 ويظھر ھذا في ابتزاز أصحاب اGم@ك Gجور الف@حين والرعاة، وف�ي

الAAذين . بAAاعوا البAAار بالفضAAة والبAAائس KجAAل نعلAAين"ھ��ذا يق��ول النب��ي 
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يتھممAAAAون تAAAAراب اKرض علAAAAى رؤوس المسAAAAاكين ويصAAAAدون سAAAAبيل 
البائسAAين ويAAذھب رجAAل وأبAAوه إلAAى صAAبية واحAAدة حتAAى يدنسAAوا اسAAم 

ويتمددون على ثياب مرھونة بجانب كل مذبح ويشAربون خمAر . قدسي
  . )٨-٦:  ٢" (المغرمين في بيت آلھتھم

  

ألست ترى معي أيھا القارئ العزيز أن ع�الم الي�وم ف�ي أم�س الحاج�ة إل�ى     
ھذا الدرس، العالم الذي طغت المادية عليه وظفرت اuباحية ب�ه، وقادت�ه 
ھذه وتلك إلى جموح الحادي غريب، فتعرى بالتالي من كل مب�ادئ وق�يم 


 ندري و.. ومثل، فانطلق غير متحكم بقانون أو مرتدع بواعز أو حافز
ھ��ا ھ��ى رس��الة ال��رب لعالمن��ا المعاص��ر، الرس��الة القديم��ة !!. إل��ى أي��ن

المحذرة المنذرة، وم�ن ل�ه أذن فليس�مع قب�ل أن يس�تمع إل�ى ق�ول . الجديدة
ھأنAAذا أضAAغط مAAا تحAAتكم كمAAا تضAAغط العجلAAة : "ال��رب مح��ذراً ومعاقب��اً 

Aه والبطAنة حزماً ويبيد المناص عن السريع والقوى ( يشدد قوتwل الم
والقوى القلب بين اKبطال يھAرب عريانAاً فAى ذلAك اليAوم . ( ينجى نفسه
  ).١٦ – ١٣:  ٢" (يقول الرب

  

ن��رى درس��اً وتعليم��اً آخ��ر ب��ل وحقيق��ة رائع��ة، يج��ب أن ) ٨ – ٦:  ٢(ف��ى -٣
. تراعى أن العدل بين إنس�ان وآخ�ر أح�د اGس�س المقدس�ة للمجتم�ع ولل�دين

س���لوكھم ف���ى الحي���اة وتق���دير فتق���ديس حق���وق الغي���ر واحت���رام آرائھ���م و
شخصياتھم ووجودھم أساس المجتمع الصالح وطريق المس�يحى المك�رس 

  .الناضج
  

أن اختي��ار هللا 
 يعن��ى المحاب��اة ب��ل ) ٢٠ – ١٨:  ٥، ٢:  ٣(ن��تعلم م��ن  -٤
على العكس من ذل�ك تمام�اً، ف�ا� ف�ى س�فر ع�اموس ھ�و إل�ه الع�دل ل�ذلك 

إياكم فقط "ولية خاصة أيضاً عندما يعطى امتيازاً خاصاً يعطى معه مسئ
". عرفAAت مAAن جميAAع قبائAAل اKرض لAAذلك أعAAاقبكم علAAى جميAAع ذنAAوبكم

 ً
ونحن كم من مرات نظن أن هللا بالنسبة لنا ھو إله المحاباة، ونتكل اتكا
باط@ً على رحمة هللا وطول أناته وسعة قلبه، متناسين أن لط�ف هللا إنم�ا 

سنا غضباً فى يوم الغضب واستع@ن يقودنا إلى التوبة وا
 فسندخر لنفو
  ). ٥، ٤:  ٢رومية (دينونة هللا العادلة 
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). ١١:  ٢رومي�ة " (أن لAيس عنAد هللا محابAاة"ھذه ھ�ى الحقيق�ة العظم�ى     

فال��ذين يظن��ون أنھ��م � وأن هللا لھ��م دون تجس��يد ح��ى � وتعاليم��ه ف��ى 
يق�ول لھ�م  حياتھم، وبعد ذلك يشتھون يوم الرب، ويھلل�ون ويكب�رون ل�ه،

لماذا لكم يوم الرب ھو ظ@م ( . ويل للذين يشتھون يوم الرب"عاموس 
كما اذا ھرب انسAان مAن أمAام اKسAد فصAادفه الAدب أو دخAل البيAت . نور

ألAيس يAوم الAرب ظ@مAاً ( نAوراً . ووضع يده على الحائط فلدعتAه الحيAة
  ". وقتاماً و( نور له

  

م والقت�ام ف�ى وس�ط النھ�ار م�ن ح�ادث ويقال إن عاموس أخذ صورة الظ@    
إذ أظلمت الشمس تماماً فى كس�وف كل�ى . م. ق ٧٦٠تاريخى حدث سنة 

واس�تمد ع�اموس ھ�ذا المنظ�ر ليعب�ر لھ�م أن . وخيم القت�ام وس�ط الظھي�رة
انتظارھم سيخيب وأن أملھم سيتبدد وسيأتى يوم الرب معاقباً لھم يوم إنه 

وال الحقوق يتطلب ويستوجب تنفي�ذاً يا شعب هللا، إن ن. الدينونة والعقاب
  .للواجبات

  
  

ف�ا� عظ�يم . فى حديث عاموس عن الدينون�ة تكل�م ع�ن الق�وة العظيم�ة � -٥
الذى صنع الجبال وخلق الريح وأخبر اyنسان ما ھو فكAره "فى الخليقة 

الذى يجعل الفجر ظ@ماً ويمشى على مشارف اKرض يھوه إله الجنAود 
نع الثريا والجبار ويحول ظل الموت صAبحاً الذى ص) "١٣:  ٤" (اسمه

ويظلم النھار كالليل الذى يدعوه مياه البحر ويصبھا على وجAه اKرض 
). ٨:  ٥" (يھAوه اسAمه

ھو هللا ال�ذى ي�تحكم ف�ى 
:  ٩(ك��ل ق��وى الطبيع��ة 

  ). ٦و٥
     

وھ��و أيض��اً ال��ذى يحك��م     
كل شئون اGمم البشرية ف�ى 
سواس��ية وع��دل وب��@ تميي��ز 

ألAم . ألستم لى كبنى الكوشAيين يAا بنAى اسAرائيل يقAول الAرب" أو تفضيل
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أصAعد اسAAرائيل مAAن أرض مصAAر والفلسAAطينيين مAAن كفتAAور واzراميAAين 
، كم��ا يھ��ب البرك��ة أو يص��ب اللعن��ة طبق��اً لشخص��يته )٧:  ٩" (مAAن قيAAر

كم�ا رأين�ا م�ن ك�ل  –وGن�ه هللا الحقيق�ى ). ١،٢(البارة ولغرض�ه العظ�يم 
والطبيعة والتاريخ يجب كما نتوقع�ه رحيم�اً نتوقع�ه فى الخليقة  –ماسبق 

  .دياناً أيضاً لكل اGجناس واGمم والشعوب
 

نتعلم من كل السفر أن عاموس ھو نبى العدالة والب�ر ا
جتم�اعى ول�ذلك  -٦
ن��راه يح��ارب العب��ادة الش��كلية ويواج��ه الش��عب بحقيق��ة عب��ادتھم الباطل��ة 

اعتكافاتكم انى اذا قAدمتم بغضت كرھت أعيادكم ولست ألتلذ ب"الممقوتة 
لAAى محرقAAاتكم وتقAAدماتكم ( أرتضAAى وذبAAائح السAA@مة مAAن مسAAمناتكم ( 

 – ٢١:  ٥" (أبعد عنى ضجة أغانيك ونغمة ربابك ( اسمع. ألتفت إليھا

لق�د أوض�ح النب�ى أن العب�ادة 
 تك��ون حقيق�ة م�ا ل�م تك�ن تص��رفات ). ٢٣
ا دام��ت حياتن��ا غي��ر ا
نس��ان ھ��ى الوج��ه اhخ��ر واGث��ر الب��اقى لھ��ا، وم��

مرض��ية � اذن ف��نحن بعبادتن��ا نح��ول الح��ق أفس��نتينا ونلق��ى الب��ر إل��ى 
و
 حل لھذه المأساة المروع�ة الت�ى نعيش�ھا ف�ى أح�ايين ) ٧: ٥(اGرض 

اطلبAAوا الAAرب "كثي��رة إ
 ب��الرجوع إل��ى هللا بتوب��ـة حقيقي��ة وقل��ب نق��ى 
ة والبAر كنھAر ليجAر الحAق كالميAا"وھنا، وھنا فقط ) ٦:  ٥" (…فتحيوا 
  ).٢٤:  ٥" (دائم

  

لAذلك يصAمت "ھ�ذه العب�ارة ) .. ١٣:  ٥(الزمان الردىء وصمت العاقل  -٧
، فھ��ى )١٢بع��دد (مرتبط��ة " العاقAAل فAAي ذلAAك الزمAAان (نAAه زمAAان رديء

ليست صرخة يأس أو سلبية Gن طبيعة وشخصية ع�اموس مختلف�ة ع�ن 
عاقب���ة الش���ر لكنھ���ا نظ���رة 
حق���ة لت���دخل هللا، وتوق���ع دينونت���ه لم. ذل���ك

  .واGشرار
 

وھ��ذا ن��راه ف��ى ص��@ة وتش��فع ع��اموس بانكس��ار قل��ب .. ال��دين والوطني��ة  -٨
  ).٥و٢:  ٧(على شعبه ووطنه، ومعاناته وھو يعلن حتمية قضاء الرب 

 

الرجل العادى، العلمانى، ودعوته الواضحة للمشاركة فى الخدمة وحمل  -٩
  ).١:  ١مع  ١٥ – ١٢:  ٧(الرسالة 
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للقوة أو العظمة تكاليف ومسئولية، سواء على مستوى .. تكاليف القوة  -١٠
ف���المثقفون واGقوي���اء واGص���حاء عل���يھم خدم���ة .  اGف���راد أو اGم���م

اhخرين من حولھم، والش�عوب الغني�ة القوي�ة عل�يھم مس�ئولية أم�ام هللا 
  .عن الشعوب الضعيفة والدول الصغرى والنامية

 

كاليفھ�ا، وأن هللا عن�دما يس�بغ والقوى الكب�رى يج�ب أن ت�درك أن للق�وة ت      
عليھم ھذه النعم، ينتظر منھم أن يكون�وا أكث�ر اھتمام�اً بحق�وق غي�رھم 

ف��@ يس��تخدم قوت��ه لمص��الحه .  وأش�د حساس��ية للمس��ئولية الملق��اة عل��يھم
الخاص���ة ب���روح اGناني���ة والكبري���اء، و
 ينظ���ر إل���ى اhخ���رين نظ���رة 

ليس -ا يقول حبيب سعيدكم-إن قصد هللا فى التاريخ. ا
زدراء والتفوق
وقفاً على أمة معينة، أو شعب ممتاز، أو عنصر متفوق، بل ھو شامل 

  .كل اGمم والشعوب واGجناس والثقافات
 

 –وأدركن�ا ) ١:  ١" (التى رآھAا …أقوال عاموس "يبدأ السفر بتعبير  -١١

أن ھذا التعبير يعنى أن محتويات الس�فر ھ�ى أق�وال  –كما أشرنا سابقاً 
ستمدة من إع@نات هللا للنبى خ@ل الطبيع�ة والت�اريخ أو
ً ث�م وتعاليم م

وأدركن��ا التع��اليم م��ن . تع��اليم م��ن إع@ن��ات هللا للنب��ى خ��@ل رؤى ثاني��اً 
الجزء اGول ولكى نخرج التعاليم من الجزء الثانى يجب أن نقف قلي@ً 

 .أمام رؤى عاموس الخمس
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  رؤى عاموس
  

: تح����دث ع����اموس ع����ن خم����س رؤى 

:  ٧(، رؤي��ا الن��ار )٣– ١:  ٧(الج��راد 

، )٩ – ٧:  ٧(رؤي������ا ال������زيج ) ٦ – ٤
، ث���م )٣ – ١:  ٨(رؤي���ا س���لة القط���اف 
، وق�د )٤ – ١:  ٩(أخيراً رؤي�ا الم�ذبح 

كتبت ھ�ذه ال�رؤى ض�من القس�م الثال�ث 
. من السفر بالنسبة Gسلوب المحتوي�ات

إذ رأين��ا قب��ل ذل��ك أن محتوي��ات الس��فر 
أقوال : اع تنقسم إلى ث@ثة أقسام أو أنو

ش��عرية، نث��ر ت��اريخى ف��ى ص��يغة الغائ��ب، س��يرة وحي��اة الكات��ب ف��ى ص��يغة 
وھذا النوع اGخير ھ�و ال�ذى كتب�ت ب�ه ال�رؤى الخم�س ف�ى حي�اة ھ�ذا . المتكلم

  .النبى العظيم
  

وبالنسبة لمكان ھذه الرؤى ف@ نعرف متى أو أين رآھا عاموس؟ ھ�ل أعلنھ�ا 
م��ن تق��وع؟ أو رآھ��ا قب��ل ب��دء تق��ديم  ل��ه هللا وھ��و ج��الس ف��وق قم��ة الت��ل قريب��اً 

مواعظ��ة للن��اس؟ أم كش��فھا ل��ه هللا أثن��اء تأدي��ة رس��الته وعل��ى فت��رات متباع��دة 
وفى أوقات مختلفة؟ وعلى كل نحن نثق أن كل رؤيا من ھذه ال�رؤى تحت�وى 

وتنح��و نح��و . عل��ى رس��الة عظيم��ة تتض��من ص��وتاً � مح��ذراً ومن��ذراً للش��عب
  .استنا لھاھدف معين سنتبينه من خ@ل در

  

ھ��ل ھ��ى عب��ارة ع��ن . كم��ا أن أس��ئلة كثي��رة أثي��رت ح��ول طبيع��ة ھ��ذه ال��رؤى
اختبارات شخصية استخلص منھا النب�ى المع�انى والحق�ائق ال@زم�ة لرس�الته 
بين الن�اس؟ أم ھ�ى اختب�ارات نفس�ية أو روحي�ة أو فكري�ة اس�تلھم منھ�ا النب�ى 

ذه أو تل�ك، لك�ن دروسه واستوحى رسائله؟ على أى حال 
 فرق أن تك�ون ھ�
اGمر المھم فى ھذه الرؤى وال�ذى ھ�و نتيج�ة حتمي�ة لھ�ا ھ�و اعتق�اد ع�اموس 

  ).١٥:  ٧(الراسخ بأنه مدعو من هللا للك@م والنبوة 
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تختل���ف الرؤيت���ان اGول���ى والثاني���ة ع���ن ال���رؤى ال���ث@ث الباقي���ة ف���ى النھاي���ة 
أم�ا ف�ى ) ٦و٣:  ٧(والخاتمة، اذ نلمح فى الرؤيتين رحمة هللا ونجاح الش�عب 

). ٤ – ١: ٩، ٣:  ٨و٩:  ٧(الرؤى ال�ث@ث الباقي�ة فن�رى غض�ب هللا ونقمت�ه 

ف�ى ال��رؤيتين نج�د ص��@ة يرفعھ�ا النب��ى م�ن أج��ل ش�عبه ليرج��ع هللا ع�ن حم��و 
لق�د كان�ت ال�رؤى . الرحمة: غضبه، وھذه ھى طبيعة وجوھر رسالة اGنبياء 
  .مؤلمة وقاسية على نفس نبى أحب شعبه وب@ده

  

ضطرمت نفسه في�ه والتھب�ت مش�اعره وث�ارت ل�واعج أحاسيس�ه إزاء م�ا لقد ا
إن إخ@ص��ه وأمانت��ه لھ��ذه اGم��ة ل��م يدع��ه يظھ��ر ف��ى . يح��دث لل��ب@د والش��عب

بل إن حسه المرھف المختفى وراء ص@بة وق�وة . نبوته كبرياءه وبره الذاتى
ت ظاھرة لم يجعله يشمت عندما أعلن دينون�ة هللا لھ�م، ب�ل بك�ل انكس�ار فاض�

. أيھAا السAيد الAرب أصAفح"نفسه ومشاعره بص@ة حارة خرجت م�ن أعماق�ه 

  ).٥و٢:  ٧" (كيف يقوم يعقوب فانه صغير
  

فى ص@ته ھذه رأى النبى أن أساس الب@يا وأساس الدمار الذى يح�دث لل�ب@د 
وھ��ذا ھ��و المب��دأ الق��ديم . ھ��و الش��ر، لق��د أعل��ن أن الخطي��ة ھ��ى س��بب المش��كلة

  .لى اGبدىالجديد بل الحق اGز
  

ومن ھنا أعلن أن الصفح والغف�ران " اصفح"ولذلك تركزت ص@ته فى كلمة 
إن خطايان��ا ھ��ى الس��بب اGول وراء مش��اكلنا . ھ��و ج��وھر الخ��@ص واuنق��اذ

وكوارثنا، وغفران ھذه الخطايا الذى يستوجب التوبة عنھا توبة صادقة قلبية 
  . ھو الع@ج السليم واGوحد لخ@صنا

  

لن��ه المس��يح بوض��وح ف��ى العھ��د الجدي��د عن��دما وق��ف أم��ام الش��اب وھ��ذا م��ا أع
المفل��وج، لق��د رأى بعين��ه البص��يرة وبص��يرته النف��اذة أن وراء ھ��ذا الم��رض 

مغفAورة : "خطية وأن طريق الشفاء والقوة ھو طري�ق الص�فح، فق�ال للش�اب 
قAم احمAل "وھنا أح�س الش�اب ب�القوة تس�رى ف�ى جس�ده فق�ال ل�ه " لك خطاياك
  ). ٨ – ١:  ٩متى " (ب إلى بيتكفراشك واذھ

  

كيAف ) "٥، ٢:  ٧(كما استند النبى فى ص@ته على تعبي�ر تك�رر م�رتين ف�ى 
ستخس�ر . أى أن اGم�ة 
 تحتم�ل ك�ل ھ�ذا الغض�ب" يقوم يعقوب فإنه صAغير
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اGمة كل شىء، سيموت الجميع، وكيف يقوم؟ من يسند؟ 
 صديق و
 رفيق 
وكنتيجة لص@ة . لقادر أنت ترفعھم ياربلھم يستطيع أن يأخذ بيدھم، وحدك ا

، والندم "ندم الرب"النبى، استجاب هللا السامع الص@ة كلى الرحمة والرأفة و

 "ھن�ا 
 يعن��ى أن هللا غي��ر فك�ره ب��ل غي��ر طريقت��ه ف�ى عم��ل الرحم��ة وق��ال 

إنه ا
له القادر الملك الذى يستطيع أن يعاق�ب ويس�تطيع أن يعف�و، ب�ل " يكون
حيم ال��ذى تتغل��ب ب��ل تتخل��ل الرحم��ة ك��ل أعمال��ه لق��د ص��فح ع��ن ھ��و اhب ال��ر

وليست ھ�ذه ھ�ى الم�رة اGول�ى أو الثاني�ة ب�ل طالم�ا غف�ر . شعبه فى الرؤيتين
  .وصفح هللا خ@ل معام@ته مع بنى اسرائيل

  

 ٧( –ماعدا الرؤيا الخامسة  –" ھكذا أرانى السيد الرب"تبدأ كل رؤيا بتعبير 
م�اذا رأى ؟ دعن�ا اhن نق�ف " جعلنى أرى"يعنى   والتعبير) ١: ٤،٧،٨، ١: 

  :وقفة قصيرة أمام كل رؤيا على حدة لندرك مضمونھا والمقصود منھا 
  

  ) :٣-١:  ٧(رؤيا الجراد : اKولى 

ھكذا أرانى السيد الرب واذا ھو يصنع جراداً فى أول طلوع خلAف العشAب، "
لعشAب أنAى قلAت وحدث لما فرغ من أكAل ا. واذا خلف عشب بعد جزاز الملك

فندم الAرب علAى ھAذا . كيف يقوم يعقوب فانه صغير. أيھا السيد الرب أصفح
  ".( يكون قال الرب

  

ف������ى ھ������ذه الرؤي������ا 
يرس�����ل هللا عقوب�����ة 
أول��ى للش��عب عب��ارة 
ع����������ن ج����������راد أو 
المجاعة التى تح�دث 

إذ . نتيجة ھذا الجراد
كان���ت المزروع���ات 
ف������ى تل������ك اGرض 
تروى بماء اGمط�ار 

اGول�ى لحيوان�ات ) القطفة أو الحش�ة(رسيم فى الربيع وتؤخذ ولذلك يزرع الب
أما الثانية والتى تكون فى أبريل من كل سنة لحيوانات الشعب، وعلى . الملك
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أو الج�زاز إل�ى نھاي�ة ) الحش�ة(الشعب أن يستمر فى إطعام مواش�يه م�ن ھ�ذه 
 ولذلك رأى عاموس أن الجراد أتى وأكل. الصيف Gنه 
 مطر اذن ف@ زرع

ولذلك سوف 
 تعيش الحيوانات وس�تحدث " بعد جزاز الملك"الجزاز الثانى 
لقد أدرك عاموس كل ھذا جيداً من طبيعة عمله كراٍع . كوارث كثيرة للشعب

  .ولذلك صلى صارخاً فاستجاب هللا
  

أت�ى بمعن�ى أن النب�ى رأى " يص�نع ج�راداً "فى الترجمة السبعينية نج�د تعبي�ر 
وھنا تظھر حكمة وقوة ".  Behold a broad of locustsنتاج أو ذرية الجراد 

هللا الخ@قة فى خلق الكائنات الصغيرة الدقيقة مثلھا مثل الحيوان�ات الض�خمة 
كأداة للعقاب، رغ�م أن ال�بعض ظ�ن أن الج�راد ھن�ا رم�زى يرم�ز إل�ى ج�يش 

  .سيھدم الب@د لكننا 
 نجد سنداً يدعم ھذا الرأى
  

  ) :٦ – ٤:  ٧(رؤيا النار : الثانية 

فأكلAت . ھكذا أرانى السيد الAرب واذا السAيد الAرب قAد دعAا للمحاكمAة بالنAار"
كيف يقAوم يعقAوب . أيھا السيد الرب كف: فقلت . الغمر العظيم وأكلت الحقل

  ".فانه صغير فندم الرب على ھذا فھو أيضاً ( يكون قال السيد الرب
  

المحيط�ات ول�ذلك ل�م يك�ن فى ھذه الرؤيا رأى النب�ى ن�اراً ش�ديدة جفف�ت مي�اه 
مطر لرى الزراعة وجففت مياه اhبار والعيون ل�ذلك س�يموت اuنس�ان ال�ذى 

ورأى عاموس ھذا الخراب فصرخ إل�ى هللا فاس�تجاب . يعتمد عليھا فى حياته
  .له

  

" يدعو نAاراً مشAتعلة" .R.S.Vأتى فى ترجمة " دعا للمحاكمة بالنار"تعبير  

بة سواء بفعل الطبيعة أو بعمل يده ھو كم�ا يق�ول كأداة للعقاب يدعو ناراً ملتھ
لكنھا كانت ش�ديدة كتل�ك الت�ى كان�ت ف�ى أي�ام ايلي�ا الت�ى أكل�ت . البعض اhخر

  .ورغم رحمة هللا وغفرانه لم يتب الشعب. الذبيحة ولحست المياه وكل شىء
  

  ) :٩ – ٧:  ٧(رؤيا الزيج : الثالثة 

فقAال لAى الAرب . م وفى يده زيAجھكذا أرانى واذا الرب واقف على حائط قائ"
فقAال السAيد ھأنAذا واضAع زيجAاً فAى . فقلAت زيجAا. ماذا أنAت راء يAا عAاموس
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( أعAAود أصAAفح لAAه بعAAد، فتقفAAر مرتفعAAات اسAAحق . وسAAط شAAعبى اسAAرائيل
  ".وتخرب مقادس اسرائيل واقوم على بيت بريعام بالسيف

  

ترجمات واللغات ترجم فى السبعينية والفولجاتا وبعض ال" حائط قائم"تعبير 
  :السامية اGخرى 

adamant trowel  plaster … etc.  " أو الم�ادة ) المح�ارة(والكلم�ات تعن�ى
ن�رى أن الرؤي�ا ) ٨:  ٧(وفى ض�وء اuجاب�ة البس�يطة ف�ى . التى تغطى البناء

فى اGصل ترينا هللا يقف بجوار حائط يبنى بزيج، وال�زيج ھ�و مي�زان ض�بط 
 – ١:  ١٥مل�وك  ٢(ية للرؤيا ترج�ع إل�ى أي�ام يربع�ام والخلفية التاريخ. البناء

والرؤي��ا توض��ح لن��ا أن هللا بھ��ذا المي��زان . حي��ث اس��تفحل الش��ر والفس��اد) ١٢
رأى الحائط م�ائ@ً، أى رأى الحال�ة الخطي�رة الت�ى س�ارت إليھ�ا ال�ب@د ول�ذلك 

إن هللا مازال . سيخرب اGمة وستشتعل الحرب ويزول الملك من بيت يربعام
بنفس الزيج وسط شعبه وكنيس�ته لي�رى ھ�ل ھ�ى مس�تقيمة أم 
 ؟ وا
  يمسك

  .فالعقاب
  

  ) :٣ – ١:  ٨(رؤيا سلة القطاف : الرابعة 

فقال ماذا أنت راء يAا عAاموس؟ . ھكذا أرانى السيد الرب واذا سلة للقطاف"
( . سلة للقطاف فقال لى الAرب قAد أتAت النھايAة علAى شAعبى اسAرائيل: فقلت

فتصير أغانى القصر و(ول فى ذلAك اليAوم يقAول السAيد . ه بعداعود أصفح ل
  ".الجثث كثيرة يطرحونھا فى كل موضوع بالسكوت. الرب

  

يس��تمر ع���اموس ف��ى طريقت���ه الثوري��ة ويت@ع���ب باGلف��اظ العبري���ة فالكلم���ة 
أو الفاكھة الصيفية الناضجة جداً التى ربما تفسد بع�د ي�وم ) قطاف(المترجمة 

وھ�ذا يعن��ى أن النھاي�ة ق��د اقترب��ت . أى طريق��ة لحفظھ��اواح�د و
 ج��دوى م�ن 
والعقاب على اGبواب Gنھم لم يسمعوا دعوة النبى للتوبة، لق�د عف�ا ع�نھم ف�ى 

نسAتھين "ك�م م�ن م�رات . المرتين السابقتين أما اhن فالقضاء واقع 
 محال�ة
وم لكننا لقساوتنا نذخر لنفوسنا غضباً فى ي�" بغنى لطفه وأمھاله وطول أناته

  ).٥و٤:  ٢رومية (الغضب 
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  ) :٤ – ١:  ٩(رؤيا المذبح : الخامسة 

رأيAAت السAAيد قائمAAاً علAAى المAAذبح فقAAال اضAAرب تAAاج العمAAود حتAAى ترتجAAف "
( يھAAرب . اKعتAAاب وكسAAرھا علAAى رؤوس جمAAيعھم فأقتAAل آخAAرھم بالسAAيف

ان نقبAوا إلAى الھاويAة فمAن ھنAاك تأخAذھم . منھم ھارب و( يفلAت مAنھم نAاج
وأن اختبAAأوا فAAى رأس . صAAعدوا إلAAى السAAماء فمAAن ھنAAاك أنAAزلھم يAAدى وان

الكرمل فمن ھناك أفتش وآخذھم وأن أختفوا من أمام عينAى فAى قعAر البحAر 
وأن وضAعوا فAى السAبى أمAام أعAدائھم فمAن . فمن ھناك أمAر الحيAة فتلAدغھم

  ".ھناك آمر السيف فيقتلھم وأجعل عينى عليھم للشر ( للخير
  

ذه الرؤي��ا بلغ��ة النث��ر ف��ى نص��ف الع��دد اGول ث��م بلغ��ة يتح��دث ع��اموس ف��ى ھ��
شعرية م�ن النص�ف الث�انى للع�دد اGول حت�ى الع�دد الراب�ع وي�رى ف�ى رؤي�اه 
منظ��راً مخيف��اً للغاي��ة، ي��رى هللا يق��ف بج��وار م��ذبح المحرق��ة، المك��ان ال��ذى 

المكان الذى يلجأ إليه الكل وق�ت . يتصافح فيه الشعب مع هللا بواسطة الذبيحة
لكن هللا يأمر النبى بأن يضرب تاج العمود أى القطعة . طراب والخوفا
ض

ي�رى ال�بعض أن ھ�ذا يح�دث . العلوية منه وعندئذ يسقط السقف على العابدين
وھ�ذا يعن�ى أن الدينون�ة 
 تش�مل . بفعل زلزال عنيف كأداة للعقوبة والدينون�ة

ذين يتعب�دون بطريق�ة البعيدين الذين لم يتوبوا فقط بل تبدأ بالذين فى الھيكل ال
  .باطلة

  

أن الھيكل والدين اللذان ينبغى أن يكونا مصدراً ل{مان سيصبحان أول ھدف 
ولقد أعطى يسوع ھذا المعنى فى العھ�د الجدي�د عن�دما ك�ان . للدمار والخراب

وف�ى . سوف 
 يوجد مھرب للناس فى ذلك اليوم. يضرب بالسوط فى الھيكل
يAا : وكان إلAى كA@م الAرب قAائ@ً ) : "٣ – ١ : ٢١(نفس المعنى يقول حزقيال 

بAAن آدم اجعAAل وجھAAك نحAAو أورشAAليم وتكلAAم عAAن المقAAادس وتنبAAأ علAAى أرض 
أورشليم وقل Kرض اسرائيل، ھكذا قال الرب ھأنذا عليك واستل سيفى مAن 

أن الم��ذبح ال��ذى ك��ان يمس��ك بقرون��ه " غمAAده وأقطAAع منAAك الصAAديق والشAAرير
  .م ستقطع القرون و
 نجاةالقاتل سھوا لينجو من ولى الد
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  رسالة الرجاء
  

م��ن ك��ل م��ا س��بق ن��رى أن هللا ق��د 
يتركنا حينا لنرجع لكن�ه 
 يتركن�ا 
أبداً، كما أن قضاء هللا يس�ير طبق�اً 
لدس���تور ع���ادل وأن تأديب���ه ينح���و 

ك��ذلك ن��تعلم . إل��ى غ��رض خ��اص
أن هللا ق��وى مرھ��ب ولكن��ه أيض��اً 

اذ أن . رحيم محب رؤوف لطي�ف
تح���دث ف���ى نھاي���ة بع���د ك���ل ھ���ذا ي

اGص����حاح التاس����ع ع����ن الع����ودة 
فAAى ذلAAك اليAAوم : والبرك��ة فيق��ول 

أقيم مظلة داود الساقطة وأحصن 
شAAAقوقھا وأقAAAيم ردمھAAAا وأبنيھAAAا 

لكى يرثوا بقية أدوم وجميع اKمAم الAذين دعAى اسAمى . كأيام الدھر
ھAAا أيAAام تAAأتى يقAAول الAAرب يAAدرك . علAAيھم يقAAول الAAرب الصAAانع ھAAذا

ائس العنب باذر الAزرع وتقطAر الجبAال عصAيراً الحارث الحاصد ود
وأرد سبى شعبى اسرائيل فيبنون مAدناً خربAة . وتسيل جميع الت@ل

ويسAAكنون ويغرسAAون كرومAAاً ويشAAربون خمرھAAا ويصAAنعون جنAAات 
وأغرسAAھم فAAى أرضAAھم ولAAن يقلعAAوا بعAAد مAAن . ويAAأكلون أثمارھAAا

  ).١٥ – ١١:  ٩. (أرضھم التى أعطيتھم قال الرب إلھك

   



 لو عندك كتاب، أرفعه
 لو حمتاج كتاب، أطلبه


