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يوئيل
وانسكاب الروح
اسم "يوئيل" فى العبرية ) (Yeelويعنى "يھوه ھو ﷲ" ،وفى السبعينية
والفولجاتا ) (Toelأما فى االنجليزية ) .(Joelوالسفر يحتوى على كلمات
نبوية بمناسبة كارثة مزدوجة ،ھى نكبة الجراد ثم موجة القحط التى سادت
البالد والناتجة عن النكبة األولى .ثم يتجه الفكر إلى وصف األزمنة األخيرة
والتى تسمى "يوم الرب" حيث انسكاب الروح ودينونة األمم.

النبى
ال نعرف شيئا ً كثيراً عن كاتب ھذا
السفر سوى أنه من مملكة يھوذا ،ومن
سكان أورشليم .ويظن البعض  -أمثال
 Gunkelو  Mowinckelانطالقا ً من
الجو الليتورجى الذى يحيط بالسفر -أنه
كان كاھناً ،لكن البعض اآلخر يرى أنه
كان نبيا ً وليس كاھناً ،وھو الرأى األدق
تقريبا ً .ورغم أنه من حيث صغر حجم
كتاباته وضع بين األنبياء الصغار ،إال أنه من أشھر كتاب العھد القديم بل
وأكثرھم إثارة .إذ كان رجالً مرھف الشعور ،متقد الغيرة ،نافذ البصيرة،
لغته العبرية فصيحة بليغة ،أسلوبه اإلنشائى سھل سلس ،مجلو دقيق ،حلو
الجرس ،مزدان بأنواع المجاز األنيق .من الناحية الوصفية ال يدانى ،اذ أن
لغته تصويرية قوية النبرات ،واضحة المعانى.
قيل إنه من عائلة من العائالت اليھودية البارزة .كما أن عبرانيته من أعلى
الطبقات ،وھذا يتضح من درجه السم والده فى العدد األول لسفره )(١ : ١


"قول الرب الذى صار إلى يوئيل بن فنوئيل" .لكننا نجد على الوجه اآلخر
حقيقة مثيرة حول كتاباته تخطف انتباھنا لحظة ،وھو أنه العبرانى األخير
الذى د ﱠون اسمه فى كتاب النبوة .وبھذا أحدث تغييراً ھاما ً فى الطابع الدينى
لليھود … كيف؟
ولمحاولة معرفة كيفية ھذا التغيير ،يجب أن ندرك أن الحركة النبوية بين
اليھود شىء فريد فى ميدان الحياة الدينية والفكرية فى الشرق القديم .فمن
موسى حتى ارميا ،كان األنبياء ھم السلطة الروحية العظمى بين الناس ،لھم
الكلمة العليا والقول الفصل والمرجع األول واألخير فى كل شىء .ولكن فى
عام ٦٢١ق.م .حدثت حركة مضادة أرادت أن تخرج األنبياء من سلطتھم
ومراكزھم ،أما يوئيل فاستمر إلى نھاية المطاف آخر األنبياء.
ھذه الحركة المضادة تتمثل فى أنه فى عام  ٦٢١ق .م .السابق الذكرُ ،وجد
كتاب الشريعة فى ھيكل أورشليم ،وأعلن يوشيا أنه ناموس األمة .وقبل أن
يُكتَشف كتاب الشريعة ،كان االعتماد على التقليد الشفوى ،والناموس المنقول
أو المحفوظ لموسى المسمى ) (Reported Law of Mosesوتفسيرات ھذا
الناموس المختلفة ،وقرارات وأحكام الملوك ،ثم تعليم األنبياء الذين ھم بمثابة
إعالن لفكر ﷲ وإراداته .لكن عندما أكتشف كتاب الشريعة ،بدأ صوت النبوة
فى الضعف ،ووقعوا تحت طائلة الناموس – مثل الملوك -طبقا ً لموقفھم
واتفاقھم مع شرائع الناموس وفرائضه .ھكذا أصبحت الكلمة المكتوبة )أى
الناموس( ال الكلمة الشفوية )أى النبوة( ھى السائدة فى فكر الشعب،
والمسيطرة عليه ،والنافذة فيه ،وأصبح الشعب شعب الشريعة.
لكن ھل ھذه الحركة المضادة والمسماة  Countermovemenntتعنى أنه ال
يوجد أنبياء بعد عام  ٦٢١ق.م .بالتأكيد يوجد حبقوق ،وإرميا ،وحزقيال،
وإشعياء الثانى ،وبعض األنوار البسيطة األخرى .ولكن كل من ھؤالء تكلم
إلى أمة بدأ فيھا التبجيل واالحترام وھيبة األنبياء فى الضعف ،كما بدأت
الثقة فى الكلمة المكتوبة فى االزدھار والثبات .وھكذا بالتدريج عاد الشعب
شيئا ً فشيئا ً إلى الشريعة كنبع االرشاد الروحى ،وصار صوت النبوة فى
طريق الالسمع.


ثم جاء يوئيل يفخر باليھود الشعب المختار ،الذى له وحده قد أعطى ﷲ
كتاب الشريعة داللة التفضيل وعالمة الرضى .وأن التمسك بالشريعة
والطاعة لطقوسھا وفرائضھا وأحكامھا ھى األمل الوحيد لالنقاذ والخالص.
لدرجة أنه عندما تكلم عن خطايا األمم ،كان مختلفا ً عن األنبياء اآلخرين.
فمثالً تكلم عاموس وميخا وأشعياء عن الظلم االجتماعى ،وحجى وزكريا
عن الفشل فى إعادة بناء الھيكل ،وعزريا نحميا انشغال بأمور أكبر من
سؤال النقاء العنصرى ،ومالخى كان ينذر بخط الفشل فى قيادة الخدمات
الوقورة للعبادة.
أما يوئيل فكان له الضمير االجتماعى فى موضوع الظلم واالستغالل ،لكنه
ترك الموضوع بال تركيز ،وبدالً من أن ينادى الشعب لكى يتوبوا نراه يتكلم
عن الفرائض والشرائع والطقوس كطريقة للتوبة والرجوع )(١٧ - ١٢ : ٢
"ولكن اآلن يقول الرب أرجعوا إل ﱠى بك5ل قل5وبكم وبالص5وم والبك5اء والن5وح.
ومزقوا قلوبكم ال ثيابكم وارجع5وا إل5ى ال5رب إلھك5م … اض5ربوا ب5البوق ف5ى
ص55ھيون قدس55وا ص55وما ً ن55ادوا باعتك55اف .اجمع55وا الش55عب قدس55وا الجماع55ة
احش55دوا الش55يوخ أجمع55وا األطف55ال وراض55عى الث55دى ليخ55رج الع55ريس م55ن
مخدعه والعروس من حجلتھا .ليبك الكھنة خدام الرب بين الرواق والمذبح
ويقولوا أشفق يارب على شعبك وال تسلم ميراثك للع5ار حت5ى تجعلھ5م األم5م
مثالً  .لماذا يقولون بين الشعوب أين إلھھم" .من كل ھذا يتضح أن يوئيل
كان العبرانى األخير الذى قُبل كنبى يھوه الملھم.

الرسالة
أما رسالته فقد رأى أن نكبة الجراد
عالمة غضب ﷲ وزجره للشعب،
واألمل الوحيد فى اإلنقاذ ھو فى توبة
الشعب القلبية والعودة إلى الشريعة،
ويجب أن يدعو الكھنة الشعب إلى
الھيكل لتقديم ذبائح مباركة ).(١٣ : ١


وھو على ثقة أن ﷲ سيسمع لصوت الشعب ،وسيزيل القحط والجدب ،ويعيد
الحياة ) .(٢٧ - ١٨ : ٢ليس ھذا فحسب بل إن روح ﷲ ينسكب على كل
جسد ،ويجىء عصر تعم فيه القداسة ويسود فيه السالم .وقد سار األنبياء
بعده على نھجه ،فكلھم باإلجماع ترقبوا من خالل نكبات الزمان الحاضر،
مجد األزمنة األخيرة.
وتمتزج تصورات يوئيل النبوية الرؤوية بآرائه التاريخية حيناً ،وتنفصل
عنھا أحيان ا ً .فقد رأى بطرس فى المظاھر السيكولوجية والروحية التى
برزت للعيان يوم العنصرة اتماما ً لنبوة يوئيل ) :أعمال  ٢١ – ١٦ : ٢مع
يوئيل  .(٣٢ – ٢٨ : ٢ونكبة الجراد لم تكن إال مقدم الصورة "لي5وم ال5رب"
) .(١٠ : ١ ،١٥ : ١ونجد ھذه الفكرة فى عاموس )عاموس : ٨ ،١٨ : ٥
 (٣وإشعياء )إشعياء  (٢٢ – ٥ : ٢وصفنيا )صفنيا .(١٨ – ١٤ : ١
وقد ح ﱠدد يوئيل وادى يھوشافاط كمكان لمحاكمة كل األمم على ما فعلوه
إلسرائيل من تبديد للشعب وتقسيم لألرض وتدنيس للحياة )،(٣-١ : ٣
وسيدان أھل صور وصيدون والفلسطينيون ألنھم باعوا عبيدھم العبرانيين
لبنى الياوانيين أو لليونانين ) (١٦ – ٤ : ٣وكذلك المصريون و األدوميون
ألنھم سفكوا دما ً بريئا ً ) .(١٩ : ٣ويالحظ فى كل السفر أن روح ﷲ
مقصور على شعبه .وكان يوئيل بدعوته للسالح )" (١٠ : ٣أطبعوا س5كاتكم
سيوفا ً ومناجلكم رماحا ً .ليقل الضعيف بطل أنا" ،يشير إلى الحرب األخيرة
التى سبقت الدينونة.

التاريخ
ُوجد سفر يوئيل كوحدة واحدة فى كل المخطوطات العبرية والترجمات
القديمة .كما أن أسلوبه الواضح وطبيعة محتوياته ،وانتظام خلفيته التاريخية،
كل ھذه األمور ترين ا ً بعض االستنتاجات البسيطة ،بل تؤكد اتفاق كل
الباحثين على أن السفر ككل ُكتب بواسطة يوئيل النبى.
لكننا ال نجد فى السفر أموراً واضحة تحدد تاريخه ،لذلك وضع التاريخ
بنظرة تحليلية نقدية .فحيث أنه ال ذكر آلشور وبابل ،لذلك يحتمل أن يكون


التاريخ بعد سقوط بابل عام ٥٣٩ق .م .وحيث أنه ذكر اليونان ولكن ليست
كقوة عظمى فى العالم ) (٣ : ٣لذلك يكون التاريخ قبل عصر االسكندر
األكبر .وبما أن صيدون لم تخرب بعد ) (٤ : ٣فذكرھا مع صور ،ودائرة
فلسطين ،ومصر ،وأدوم ،والياوانيين ،والسبائيين ،دون ذكر اآلراميين،
واآلشوريين ،والكلدانيين ،ودون ذكر المملكة الشمالية.
وبما أنه يدعو إلى التوبة دون اإلشارة لخطية معينة بخالف ما ينھج عليه
األنبياء الذين عاشوا قبل السبى ،ثم يحث ويحض الشعب على الصوم،
والبكاء والنوح )) ،(١٢ : ٢نحميا  .(٤ : ١كذلك اعتزاز اليھود الواضح
بقوميتھم وبتفوقھم على غيرھم ،وبتمييز ﷲ لھم على غيرھم .ھذه كلھا أدلة
تميل بنا إلى االعتقاد أن يوئيل عاش حوالى سنة  ٤٥٠ق .م.
كذلك بما أن يھوذا وأورشليم فى السبى ) ،(١ : ٣ثم ال يذكر عبادة األصنام،
وال يتعرض للكالم عن الملكية والملوك ،بل يذكر خدمة العبادة فى الھيكل
فى أورشليم .ويذكر كھنة وشيوخا ً كأن الشيوخ والكھنة ھم أصحاب الكلمة
وقادة الشعب ،وأولو األمر ،ال الملك كما ھو واضح فى )،١٤ ،١٣ ،٢ : ١
 .(١٧ : ٢وبما أن تعبير "اسرائيل" كان يستخدم ليھوذا المملكة الجنوبية )٣
 ،(٢– ١ :وثم بناء سور أورشليم ) (٩ : ٢والذى كان من نصيب وصميم
عمل نحميا فى سنة  ٤٤٥ق.م .وبما أن ھناك اعتبارات للغة واألفكار والتى
يظن أن بعضھا مقتبس من عوبديا ومالخى مثل مقارنة )يوئيل (٣٢ : ٢
مع )عوبديا ) ،(١٧ويوئيل  (١٣ ،١١ : ٢مع )مالخى  .(٥ : ٢،٤ : ٣اذن
يدعو ھذا كله إلى االعتقاد بأن السفر كتب بعد نحميا أى حوالى سنة ٤٠٠
ق.م.

التقسيم
يمكن تقسيم السفر إلى قسمين :
-١درس الجراد والجدب  ٢٧ : ٢-١ : ١الكارثة الحقيقية :
-١دع الكل ينوحون .٢٠-١ : ١
-٢دع الكل يرتعبون .١١ – ١ : ٢
-٣دع الكل يتوبون .١٤ – ١٢ : ٢


-٤دع الكل يصومون ويصلون .١٧ – ١٥ : ٢
-٥ﷲ يسمع الصالة .٢٧ – ١٨ : ٢
-٢األيام األخيرة :٢١ : ٣ – ٢٨ : ٢
-١موعد الروح .٢١ : ٣ – ٢٨ : ٢
-٢الدينونة األخيرة لألمم .١٦ – ١ : ٣
 -٣النھاية .٢١ – ١٧ : ٣
ملحوظة على التقسيم  :نالحظ أن األعداد ) ( ٣٢ – ٢٨ : ٢فى النص
العبرى تشكل األصحاح الثالث ،وأن األصحاح الثالث يشكل األصحاح
الرابع.

الجراد وتفسيره
ُوصفت النكبة التى سببھا الجراد فى حياة الشعب الزراعية واالقتصادية
والدينية ،وصفا ً علمي ا ً دقيق ا ً
كما يشھد كثيرون من الذين
شھدوا مثلھا )يوئيل – ٤ : ١
 (٢٠مع )عاموس .(١ : ٧
ويذكر يوئيل النبى فى العدد
الرابع من األصحاح األول
أربعة أنواع من الجراد ،أو
أربع مراحل من نمو الجراد كما يقول البعض ،يذكرھا بتدرج من سىء إلى
أسوأ إذ يقول " :فضلة القمص أكلھا الزحاف وفضلة الزحاف أكلھا الغوغاء
وفضلة الغوغاء أكلھا الطيار".
والغارات التى ُشنﱠت من الشمال ) (٢٠ : ٢استطاعت أن تغذى خيال النبى
وم ﱠكنته من صياغة عبارات شعرية بليغة أخاذة وصف بھا غزوة الجراد )٢
) ،(١١ – ٤ :رؤيا  .(١١ – ٣ : ٩فيقول " :وم5ن ال5دخان خ5رج ج5راد عل5ى
األرض ف55أعطي س55لطانا ً كم55ا لعق55ارب األرض س55لطان .وقي55ل ل55ه أن ال يض55ر
عشب األرض وال شيئا ً أخضر وال شجرة ما إال الناس فقط ال5ذين ل5يس لھ5م


خ55تم ﷲ عل55ى جب55اھھم .وأعط55ي أن ال يق55تلھم ب55ل أن يتع55ذبوا خمس55ة أش55ھر.
وعذابه كعذاب عقرب إذا لدغ إنسانا ً .وفي تلك األيام سيطلب الن5اس الم5وت
وال يجدونه ويرغبون أن يموتوا فيھرب الم5وت م5نھم .وش5كل الج5راد ش5به
خيل مھيأة للح5رب وعل5ى رؤوس5ھا كأكالي5ل ش5به ال5ذھب ووجوھھ5ا كوج5وه
الناس .وكان لھا شعر كشعر النساء وكانت أس5نانھا كأس5نان األس5ود .وك5ان
لھا دروع كدروع م5ن حدي5د وص5وت أجنحتھ5ا كص5وت مركب5ات خي5ل كثي5رة
تج55ري إل55ى قت55ال .ولھ555ا أذن55اب ش55به العق55ارب وكان555ت ف55ي أذنابھ55ا حم555ات
وس55لطانھا أن ت55ؤذي الن55اس خمس55ة أش55ھر ولھ55ا م55الك الھاوي55ة ملك 5ا ً عليھ55ا
اسمه بالعبرانية أبدون وله باليونانية اسم أبوليون".
ھذا الوصف أوقع المفسرين والباحثين فى حيرة أدت بھم إلى االختالف
حول طبيعة الجراد وتنحصر آراؤھم كاآلتى:
 -١يعتقد البعض أن وصف يوئيل تعبير رمزى مجازى ،وھذا الوصف
يظھر فى كتابات بعض المفسرين القدامى ،اذ قالوا أن الجراد رمز
إلى غزو الجيوش البشرية .ولھذا نجد على ھامش مخطوطة يونانية
فى القرن السادس أن الجراد المذكور فى يوئيل )(٢٥ : ٢
"وأع55وض لك55م ع55ن الس55نين الت55ى أكلھ55ا الج55راد الغوغ55اء والطي55ار
والقم55ص جيش55ى العظ55يم ال55ذى أرس55لته عل55يكم" ،يرمز إلى جيوش
الغزاة من مصريين وبابليين وآشوريين ويونانيين .لكننا لو أخذنا
على سبيل المثال ما جاء فى يوئيل ) (٧ : ٢عن الرجال فيقول
"يج55رون كأبط55ال .يص55عدون الس55ور كرج55ال الح55رب ويمش55ون ك55ل
واح55د ف55ى طريق55ه وال يغي55رون س55بلھم" ،لو الحظنا ذلك بأسلوب
المقارنة بين الجراد والرجال ال يمكن أن نقول إنه تعبير مجازى.

 -٢يعتقد البعض اآلخر أنه تعبير رؤوى يتعلق باألزمنة األخيرة .فالجراد
يرمز إلى جيوش الغزو فى النھاية الرؤوية العظيمة المذكورة فى
النصف الثانى من السفر .ولكننا أيضا ً إذا الحظنا كالم النبى نفسه
فى ) (١٦ : ١عن الجراد ونتيجته عندما يقول "أم5ا انقط5ع الطع5ام
تجاه عيوننا .الفرح واالبتھاج ع5ن بي5ت إلھن5ا" ،تأكد لنا أن الجراد
أمر حقيقى فعلى ينظر إليه النبى كعالمة عن عدم رضى ﷲ عن
شعبه.
 -٣غير أن معظم الدارسين للعھد القديم يعتبرون غزوة الجراد حدثا ً
تاريخيا ً مفزعا ً حدث فى عصر النبى ،فنتج عنه انتعاش دينى ووعى
رؤوى .وھذا
التفسير
الحرفى ھو
السائد
واألدق.
وكان النبى
ينظر إلى
الجراد
كدينونة من ﷲ متعلقة باألزمنة األخيرة .أما وصف يوئيل للجراد
كجيوش أو جياد فيدل على شراسة الجراد وقوته وكثرته الذى يمثل
خطورة كبيرة للبالد ،وخاصة الصحراوية والبركانية منھا ،والتى
تكون باستمرار تحت رحمة عوامل الطبيعة ،ونزعات الفصول،
وھجمات الحشرات.
وھكذا لم يترك الجراد إال الجدب والفقر المدقع كما ھو واضح فى
تصوير األلم النفسى الذى كاد يحطم الشعب )– ١٥ ،١٢ – ٢ : ١
 .(١١ – ١ : ٢ ،٢٠لقد خجل الفالحون ،ولول الكرامون ،يبست
البھجة ،ناحت األرض .لذلك كان البد لرسالة النبى أن تتأثر
بظروف البالد ،وأن تتخذ من ھذه الكارثة أعظم عبرة وأقوى عظة،
ويقولون إن نكبات كھذه فى الطبيعة تسمو باإلنسان إلى الخالق.

ويوئيل كغيره من ُكتﱠاب العھد القديم ،يعزو الكوارث وينسب الشرور إلى
ابتعاد اإلنسان عن ﷲ ،فيدعو الشعب إلى توبة جماعية فيقول فى )– ١٢: ٢
" (١٤ولك55ن اآلن يق55ول ال55رب ارجع55وا إل  5ﱠي بك55ل قل55وبكم وبالص55وم والبك55اء
والن55وح ومزق55وا قل55وبكم ال ثي55ابكم .وارجع55وا إل55ى ال55رب إلھك55م ألن55ه رؤوف
رحيم بطيء الغضب وكثير الرأفة ويندم على الشر .لعله يرجع ويندم فيبقي
وراءه برك55ة تقدم55ة وس55كيبا ً لل55رب إلھك55م" .ولذا يتحدث عن أثر الخطية
ونتيجتھا فى حياة األفراد أو الكنيسة كمنظمة دينية ،ھذا األثر الذى يظھر فى
خراب األرض وفى ھدر الكرامة اإلنسانية وفى ذبول الفرح والبھجة فى
بيت الرب.
لقد تحطم المكان ،والكيان النفسى لألفراد ،واألثر الروحى للعبادة ،ھكذا أتى
الجراد على كل شىء .أال نرى ذلك فى ذبول الصالة العائلية؟ وذبول الوالء
الكنسى فى حياة الشعب؟ وفى ھروب الشباب؟ .بل ھل أكل الجراد العشور؟
وھل وصل إلى القيم الرائعة التى لنا من كفاح وشجاعة وغنى ونزاھة
وصداقة ومحبة ؟!
لكننا نرى بين ) ١٧ : ٢و  (١٨ : ٢فترة انتقالية رحل فيھا الجراد ،فنمت
المزروعات ،وأزھرت وأينعت األشجار ،وتوشحت األرض بحلة سندسية،
وعادت الطبيعة إلى ما كانت عليه من رواء وبھاء ومجد )… ٢٤ – ٢٠ : ٢
الخ( ،ورسخ إيمان التائبين أكثر من ذى قبل )" (٢٦ – ٢١ : ٢ال تخ55افى
أيتھ55ا األرض .ابتھج55ى وأفرح55ى ألن ال55رب يعظ55م عمل55ه .ال تخ55افى ي55ا بھ55ائم
الصحراء فإن مراعى البرية تنبت ألن األشجار تحمل ثمرھا التينة والكرمة
تعطي55ان قوتھم55ا .وي55ا بن55ى ص55ھيون ابتھج55وا وافرح55وا ب55الرب إلھك55م ألن55ه
يعطيكم المطر المبكر على حقه وينزل عليكم مط5راً مبك5راً ومت5أخراً ف5ى أول
الوقت .فتمأل البيادر حنطة وتفيض حياض المعاصر خمراً وزيت5ا ً .وأع5وض
لكم عن السنين التى أكلھا الجراد… فتأكلون أكالً وتشبعون وتسبحون اس5م
الرب إلھكم الذى صنع معكم عجبا ً وال يخزى شعبى إلى األبد …".



يوم الدينونة
فى ھذا السفر نرى فى فكر النبى تصوراً معينا ً ليوم الدينونة .ويأخذ ھذا
الموضوع جزءاً كبيراً من تفكيره ،وحيزاً ضخما ً من كتاباته .فھو يؤمن با
الذى يسيطر على كل أمم األرض .ويعاقب األمم الذين وقفوا موقف العداء
من اليھود )" (٤ : ٣وم55اذا أن555تن ل55ى ي555ا ص55ور وص555يدون وجمي55ع دائ555رة
فلسطين … سريعا ً بالعجل أرد عملكم على رؤوسكم" .ومن ھذا التعبير يبدو
لنا أن ﷲ لن يتجاوز عن الحقد والضغينة فى الشعوب المجاورة الذين
"أع55555555انوا الش55555555ر"
)زكريا،(١٥ : ١
وكانت لھم يد فيه
)حزقيال ،(٢ : ٢٦
بل سيحاربھم "حسب
ش55555555555ر أفع55555555555الھم"
)مزمور .(٤ : ٢٨
بعد ذلك يطلب النبى
أن يجتمع األمم للمحاكمة فى "وادى يھوشافاط" الذى يعنى فى لغته األصلية
"يھوه يدين" أو كما دعاه يوئيل نفسه فى )" (١٤ : ٣وادى القضاء" ،أو
طبقا ً لھامش الترجمة االنجليزية "وادى الدراس" مستمداً ھذا التشبيه من
الحصيد كما ھو مذكور فى )" (١٣ : ٣أرس55لوا المنج55ل ألن الحص55يد ق55د
نضج .ھلموا دوسوا ألنه قد ام5تألت المعص5رة .فاض5ت الحي5اض ألن ش5رھم
كثير" .وھناك فى ھذا الوادى سيحاكمھم ﷲ.
لكن … لماذا وادى يھوشافاط بالذات؟ … ألنه كما يقول متى ھنرى " :يليق
بالمجرمين أن يحاكموا فى نفس البالد التى ارتكبوا فيھا جرائمھم" .وعندئذ
يتكرر ما عمله ﷲ ليھوشافاط عندما نصره على الذين ھجموا عليه ،وأمده
ھو وشعبه بمادة للفرح والتسبيح فى وادى البركة ) ٢أخبار – ٢٠ : ٢٠
 .(٢٧وفى ھذا الوادى وادى يھوشافاط – كان جيش سنحاريب – أو جزء
منه حسب رأى المفسرين – حاالً عندما أھلكه المالك .لقد جاء ذلك الجيش


ليخرب أورشليم ،لكن الرب دعاھم معا ليخربھم "وال يفھمون قصده إنه قد
جمعھ55م كح55زم إل55ى البي55در" )ميخا  .(١٢ : ٤لقد أساءوا إلى ﷲ بعبادتھم
الوثنية ،لكن ﷲ أراد أن يحاكمھم من أجل إساءتھم لشعبه كما ھو واضح فى
)يوئيل  .(٨ – ١ : ٣لذلك صدر عليھم الحكم من نفس طبيعة عملھم ): ٣
٧و.(٨
من كل ھذا نتعلم أن شعب ﷲ ھم ميراثه ،خاصته ،نصيبه ،كنزه أكثر من
كل الشعوب )خروج  ،٥ :١٩تثنية  ،(٩: ٣٢ھم ملكه لذلك سيحاكم بشدة كل
من يتجرأ أن يدوس عليھم "ألن ال55رب ق55د تكل55م" فلله النقمة وھو يجازى
)رومية .(١٩ : ١٢
قال البعض أن ما ذكر ھنا من أنواع الخراب والدمار قد يشير إلى خراب
سنحاريب ،ونبوخذ نصر ،وأنتيوخس ابيفانس ،وإلى ضد المسيح بصفة
خاصة ،وكل أعداء المسيحية المتغطرسين .لكن البعض من أفضل المفسرين
قديما ً وحديثا ً يعتقدون أن ھذه اآليات تشير إلى يوم الدينونة األخيرة ،تحت
تشبيه إشھاد ﷲ للحرب ضد أعداء ملكوته ،وجمعه حصاد األرض .وھذان
التشبيھان نراھما فى سفر الرؤيا )رؤيا  .(١٨ : ١٤ ،١١ : ١٩فيوم الرب
ھو يوم الدينونة النھائية "يوم القضاء" أو حسب الترجمة اليسوعية "يوم
القطع" ،أو "يوم تقرير المصير" حسب الترجمة اإلنجليزية .ھناك فى وادى
القضاء ،سينال كل واحد منا ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيراً كان أم
شراً.
ويصحب ھذا اليوم ،التغيير العجيب فى مملكة الطبيعة فيقول يوئيل فى ): ٣
" (١٥الشمس والقمر يظلمان والنج5وم تحج5ز لمعانھ5ا" .كما أن لھذا اليوم
التأثير البالغ ،فبالنسبة لألشرار سيكون يوما ً مرعبا ً إذ سيزمجر األسد
الخارج من صھيون "وال55رب م55ن ص55ھيون يزمج55ر وم55ن أورش55ليم يعطـ55ـى
صوتــه فترجف السماء واألرض" ).(١٦ : ٣
أما بالنسبة لألبرار ،فسيكون يوما ً مبھجا ً فتشبع قلوبھم ،وتثبت سعادتھم،
وتكمل قداستھم ،ويتمجد ﷲ ويتعظم معھم "ولكن الرب ملجأ لش5عبه وحص5ن
لبنى إسرائيل .فتعرفون أنى أنا الرب إلھكم س5اكنا ً ف5ى ص5ھيون جب5ل قدس5ى
وتكون أورشليم مقدس5ة واليجت5از فيھ5ا األع5اجم فيم5ا بع5د" )١٦ : ٣و.(١٧


إن ﷲ سيظھر فى ھذا اليوم بكل جالل ألوالده ولشعبه فيعرفوه المعرفة
الشخصية "فتعرف55ون أن55ى أن55ا ال55رب إلھك55م" ،والمعرفة االختبارية إذ يكون
"ملجأ لشعبه".وستتم قداسة الكنيسة التى بدأت فى حالة جھادھا بانتصارھا
النھائى ،بانعزالھا الكامل عن كل شرير أو شر إذ "ال يجتاز فيھا األعاجم فى
ما بعد".
بعد ذلك يعطى ﷲ المواعيد المباركة التى تتم جزئيا ً فى ملكوت النعمة وكليا
فى ملكوت المجد إذ يبيد ويخرب األعداء "مصر تصير خراباً ،وأدوم تص5ير
قفراً خربا ً من أجل ظلمھم لبنى يھوذا الذين س5فكوا دم5ا ً بريئ5ا ً ف5ى أرض5ھم"
) .(١٩ : ٣ثم تدخل الكنيسة عھد الشبع واالرتواء المفعم بالخيرات الوفيرة
"ويكون فى ذلك اليوم أن الجبال تقط5ر عص5يراً وال5تالل تف5يض لبن5ا ً وجمي5ع
ينابيع يھوذا تفيض ما ًء ومن بيت الرب يخرج ينبوع ويسقى وادى السنط"
) .(١٨ : ٣وعھد الديمومة المطلقة "ولكن يھوذا تسكن إلى األبد وأورشليم
إلى دور فدور" ) .(٢٠ : ٣ثم عھد الطھارة التام5ة "وأب5رئ دمھ5م ال5ذى ل5م
أبرئه .والرب يسكن فى صھيون" ).(٢١ : ٣

التعاليم المستفادة
 -١نحن نتعلم من سفر يوئيل أن ندرك اداركا ً قاطعا ً حاجتنا إلى اعتبار ﷲ
أنه المسيطر والمتحكم فى مصيرنا البشرى .فالكوارث والملمات – مثل
ضربة الجراد وحالة القحط التى حدثت – تذكرنا باستمرار أن ﷲ قريب
منا سواء للبركة أو الدينونة .فھى دعوة صريحة لفحص النفس ،ولتوبة
اإلنسان وللعودة إلى ﷲ .إلى جوده ورحمته كما يبدو من ): ٢
١٣و" (١٤ومزق55وا قل55وبكم ال ثي55ابكم وارجع55وا إل55ى ال55رب إلھك55م ألن55ه
رؤوف رحيم بطىء الغضب وكثير الرأفة ويندم على الشر .لعله يرج5ع
ويندم فيبق5ى وراءه برك5ة تقدم5ة وس5كيبا ً لل5رب إلھك5م" .وحالة العودة
ھذه ال نجد تعبيراً عنھا أفضل من التذلل واالنسكاب فى صالة وسط
جماعة المؤمنين فيكون الحزن على الخطية قلبيا ً ال مظھرياً ،وفى ھذا
ينادى النبى قائالً " :اضربوا بالبوق ف5ى ص5ھيون قدس5وا ص5وما ً ن5ادوا
باعتكاف" ).(١٥ : ٢


 - ٢كذلك نرى فى ھذا السفر أيض ا ً أن غرض ﷲ الكلى ھو االنسكاب
العظيم لروحه على شعبه "ويكون بعد ذلك أنى أس5كب روح5ى عل5ى ك5ل
بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم ش5يوخكم أحالم5ا ً وي5رى ش5بابكم رؤى.
وعل55ى العبي55د أيض 5ا ً وعل55ى اإلم55اء أس55كب روح55ى ف55ى تل55ك األي55ام" ): ٢
٢٨و (٢٩إن عطية الروح ھى أعظم عطية بالنسبة لكل بركات الطعام
واألمان ) .(٢٦ : ٢ألنه من خالل ھذه العطية المباركة أعطى ﷲ نفسه
لشعبه .وحق امتالك ھذه العطية للجميع من الكبير إلى الصغير ،ومن
السيد إلى العبد ،لكل من يُقبل ويَقبل.
وھذا يتفق مع الحق الكتابى الواضح ،ففى )أعمال ١٨ – ١٦ : ٢و(٣٩
"ألن الموع5د ھ5و لك5م وألوالدك5م ولك5ل ال55ذين عل5ى بع5د ك5ل م5ن ي55دعوه
الرب إلھنا" وكذلك فى )أشعياء " (٥ – ٣ : ٤صوت صارخ ف5ى البري5ة
أعدوا طريق الرب .قوموا فى القفر سبيالً إللھنا .كل وطاء يرتفع وك5ل
جبل وأكمة ينخفض ويصير المعوج مستقيما ً والعراقي5ب س5ھالً .ف5يعلن
مجد الرب .ويراه كل بشر جميعا ً ألن فم الرب تكلم" .وفى )خروج ١٩
 …" (٥ :ف5إن ل5ى ك5ل األرض" .وأخيراً فى ) عدد  …" (٢٩ : ١١ي55ا
ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء إذا جعل الرب روحه عليھم".
من ھنا تنطلق الفكرة الكتابية الجوھرية وھى كھنوت جميع المؤمنين .قد
تختار السلطات الكنيسة أشخاصا ً وقد تخطىء فى ذلك ،ولكن االختيار
السليم يستند على المواھب التى يمنحھا ﷲ لنا )أفسس ٧ : ٤و .( ٨أن
كل المؤمنين ككنيسة ھم كھنة وأنبياء وملوك .وعطية الروح القدس ھى
اإلعداد واالستعداد لشعب ﷲ تجاه األيام األخيرة )٣٠ : ٢و .(٣١ولقد
اقتبس الرسول بطرس ھذا الجزء إلتمام ھذه النبوة فى يوم الخمسين
)أعمال ١٧ : ٢و.(٢١
 - ٣بعد دحر كل قوات األعداء ،سيدين ﷲ كل األمم ،وستجد جماھير
األرض نفسھا فى وادى تقرير المصير أو وادى القضاء )(١٤ : ٣
وسيتمم ﷲ كل وعوده وإعالناته لشعبه فيبارك كل جماعة المفديين



ويعاقب كل من يقف ضد إرادته المقدسة ،كما أعلنھا ھو بكل وضوح
).(٢١ – ١٧ : ٣
 - ٤يبدو لنا فى معظم األحيان أن يوئيل النبى يتمتع بقومية صارخة مدققة،
ألنه لم يصور لنا تجمع غير اليھود فى ملكوت ﷲ النھائى .ونحن البد
أن نالحظ باستمرار أن األنبياء بمختلف شخصياتھم ووجھات نظرھم
يؤكدون لنا خطة ﷲ والحق اإللھى بمختلف وجوھه أيضا ً .إن يوئيل
مھتم بارتباط الشعب بإعالن ﷲ التاريخى لھم ،أكثر من اھتمامه بأى
شىء آخر.
لكننا نبصر ھنا ،أن إتمام عھد ﷲ مع إسرائيل ،سواء بانسكاب الروح أو
بدينونة األمم ،نتيجة منطقية لإلعالن اإللھى .فقد أعلن ﷲ ذلك بال
حزبية جائرة ،وبال تجزئة ممضة ،وحدث انسكاب الروح "على كل
البشر" كما يقول يوئيل نفسه ) (٢٨ : ٢أى "  "All Fleshثم أيد ذلك
بقوله فى )" (٣٢ :٢ويكون أن كل من يدعو باسم الرب ينجو …".
لقد أعلن يوئيل ھذا الحق فى قرينة ضيقة ،بنفس الطريقة التى حصر
يسوع خدمته وقصرھا فى "خراف بي5ت إس5رائيل الض5الة" )متى : ١٥
 ،(٢٤لكن الحق أنه أعلن خدمته وإرساليته لكل العالم ،كما ھو واضح
فى كل القرائن الكتابية المختلفة األخرى خاصة فى فكر الرسول بولس.
وھكذا كانت نبوة يوئيل عن انسكاب الروح حقا ً مباركة ،وتمت بنفس
منطق العمومية فى يوم الخمسين .كما أننا رأينا كيف أن تعليمه عن
الدينونة موافق ومتفق تماما ً مع كل ما جاء عنه فى العھد الجديد.



 -٥أن ھدف انسكاب الروح القدس ھو خالص البشرية " ويك55ون ك55ل م55ن
ي555دعو باس555م ال555رب يخل555ص" وفى )أعمال " (٢١ : ٢يخل555ص" وفى
)أعمال " (٣٨ : ٢توب55وا وليعتم55د … لغف55ران الخطاي55ا" .وقد يتفاع ل
الروح فى حياتنا بأسلوب الملح فى
ھدوء ذوبانه ،وقد يظھر عمل الروح
أحيانا ً بأسلوب النور فى قوة طرده
للظالم .لكننا فى كل الحاالت وبكل
األساليب نجد أن انسكاب الروح نتيجة
طبيعية للتوبة.
 -٦أن انسكاب الروح يتطلب وحدة الجماعة
وھذا ما نراه فى )أعمال (٤٦ : ٢
"وك55انوا ك55ل ي55وم يواظب55ون ف55ى الھيك55ل
بنفس واحدة …" .ان روح الشركة من
أھم مظاھر وأبرز عالمات وسمات الكنيسة الممتلئة بالروح .لقد
استمتعت الكنيسة األولى بشركة فى العبادة )أعمال " (٤٢ : ٢وك5انوا
يواظب555ون عل555ى تعل555يم الرس555ل والش555ركة وكس555ر الخب555ز والص555لوات"،
وشركة فى الممتلكات )أعمال ٤٤ : ٢و" (٤٥وجميع الذين آمنوا كانوا
مع555ا ً وك555ان عن555دھم ك555ل ش555ىء مش555تركا ً .واألم555الك والمقتني555ات ك555انوا
يبيعونھا ويقسمونھا بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج" وشركة
فى الطعام )أعمال  …" (٤٦ : ٢وإذ ھ5م يكس5رون الخب5ز ف5ى البي5وت
كانوا يتناولون الطعام بابتھاج وبساطة قلب".
إن من ينظر لھذه الفقرة الرائعة من )أعمال  (٤٧ – ٤٢ : ٢يجد أن
االجتماع لكسر الخبز يتساوى مع االجتماع للعبادة يتساوى مع
االجتماع للطعام والشركة يتساوى مع االجتماع للتعليم ودراسة كلمة
الرب ،الكل على مستوى واحد من القدسية ومن األھمية أيضا ً .ان جو
الشركة الذى يسود الكنيسة ،سواء الشركة فى مفھومھا الداخلى share
 inأى شركة المؤمنين فى شخص الرب يسوع ،أو فى مفھومھا



الخارجى  Share outأى مشاركة المؤمنين لبعضھم البعض كما يكون
لكل واحد احتياج ،ھو عنصر أصيل لتفاعل روح ﷲ بين جماعة الرب.
 -٧ان التنبؤ ھو الرؤية الروحية البصيرة المتفتحة .إننا فى شركتنا مع ﷲ
وتفاعل روح ﷲ فينا نجد كشفا إلرادة ﷲ وإعالنه .فعندما نقبل ﷲ فى
حياتنا يسكن روح ﷲ داخلنا ،واالنسكاب والملء ھو انفتاحى أنا على
روح ﷲ الذى فى .إن روح ﷲ فينا سلطة تشريع ،ونحن األداة المنفذة
أو السلطة التنفيذية ،ولذا يمكن لنا أن نعطل سلطة الروح وسيادته على
حياتنا ،بل ويمكن أيضا ً أن نلغى أوامره تماما ً بعصياننا وعدم طاعتنا.
 - ٨إن رسالة يوئيل الصارخة ھى التوبة القلبية الصادقة ،التوبة الفردية
والجماعية .إن الخراب الذى حدث للشعب ،وعدم إدراكه لواقعه
المرير ،يرجع إلى جھله بمكان ﷲ الحقيقى فى األحداث وبين شعبه .إن
ﷲ وسط شعبه قوة ھائلة وھنا يقول ﷲ على فم يوئيل "وتعلمون أنى أنا
فى وسط إسرائيل وأنى أنا الرب إلھكم وليس غيرى وال يخ5زى ش5عبى
إلى األبد" ).(٢٧ : ٢
وأمام ھذه الحقيقة يطلب النبى من الشعب العودة إلى ﷲ "ومزقوا قلوبكم
ال ثي55ابكم وارجع55وا إل55ى ال55رب إلھك55م ألن55ه رؤوف رح55يم بط55ىء الغض55ب
وكثي55ر الرأف55ة وين55دم عل55ى الش55ر" ) .(١٣ : ٢وإذا أدركنا أن القلب قد
يقصد به الفكر أو العواطف أو اإلرادة أو الشخصية ككل ،فتكون التوبة
ھنا ھى تمزيق الفكر الشرير واالرادة العنيدة والعواطف الجامدة.
تمزيق كل الربط التى تربطنا بالشر وبالخطية فى العالم .وعندما يرى
ﷲ قلوبنا الممزقة كشقوق مفتوحة يدخل فيھا ھو بروحه ويسكن فيھا
ويحيينا ،منقذاً إيانا من أھوال يوم الرب.



ونتيجة لھذه التوبة القلبية تأتى اآلية الت ى ھى مركز

السفر بل نقطة التحول الرئيسة في555ه "فيغ555ار ال555رب
ألرضه ويرق لشعبه" )" (١٨ : ٢ويجيب الرب ويق5ول
لشعبه ھأنذا مرسل لكم قمحا ً ومسطاراً وزيتا ً لتش5بعوا
منھا وال أجعلكم أيض5ا ً ع5اراً ب5ين األم5م …" ١٩ : ٢) .
– .(٢٧



