
  صفنيا

  ويوم الرب

  د ق مكرم نجيب

  
  

" الذي يس�تره يھ�وه"ويعني  ”Tsepanyah“" في العبرية"اسم صفنيا 

 ”Sophonias“وا سم في الترجمة السبعينية ". الذي يحميه يھوه"أو 

وس���ر ا خ���ت)ف ف���ي  ”Zephaniah“وف���ي الترجم���ات ا%نجليزي���ة 
الح��رف ا0ول ف��ي ا س��م ھ��و ص��عوبة تمثي��ل الح��رف العب��ري ف��ي 

وا س��م م��ن ا0س��ماء المعروف��ة ف��ى العھ��د الق��ديم  .اللغ��ات ا0خ��رى
، ٢٤:  ٥٢، ٢٩:  ٢٩، ١:  ٢١، إرمي�����ا ٣٦:  ٦أخب�����ار ا0ي�����ام ١(

  ).١٤و١٠:  ٦زكريا 
  

والس��فر عب��ارة ع��ن تص��وير ح��ي 
كواح�د م�ن الدينون�ة " ليوم الرب"

العام��ة المرعب��ة لك��ل م��ن ي��رفض 
  .طرق هللا الصالحة

  

إن ص��فنيا يص��ور هللا، كم��ا يق��ول 
Joseph Phymer, Anthony 

Bullen   ف���������ي كتابھم���������ا
“Companion to the Good News In The Old Testament” 
ممس��كاً بس��رج ف��ي يدي��ه، مفتش��اً أورش��ليم وك��ل الش��عب، معاقب��اً الك��ل 

). ١٢: ١" (ن ال��رب � يحس��ن و� يس��يءإ"ال��ذين ترك��وا هللا وق��الوا 

  .واتكلوا على ثرواتھم وبيوتھم وكرومھم
  

وم�وآب ) ٧-٤: ٢(ينونة ا0م�م ا0خ�رى كالفلس�طينين كذلك تشمل الد
وا_ش��وريين ) ١٢: ٢) (ا0حب��اش(والكوش��يين ) ١١-٨: ٢(وعم��ون 

)١٥-١٣: ٢.(  



  

  

-١: ٢(لكن النبي   يختم سفره بھذه الدينونة، لكنه ي�دعو للتوب�ة ف�ي 
، بل ويرقب مواعيد هللا وبركاته في خ)ص ش�عبه، وإقام�ة العھ�د )٣

إنه يريد أن يقول إن ھذه ا0وق�ات العص�يبة . ياالجديد في عصر المس
الحالك�ة ھ��ي س�اعات الظلم��ة الش�ديدة الت��ي تس�بق ب��زوغ فج�ر النھ��ار 

  .الكامل
  

  التقسيم

  :٢، ١يوم الرب ص-١

  .٦-٢: ١إنه يوم الدينونة العامة  -١

  .١٣-٧: ١إنه يوم تفتيش أورشليم  -٢

  .١٨-١٤: ١إنه يوم الرعب القريب جداً   -٣

  .٢-١: ٢ت ا0وان دعوة للتوبة قبل فوا -٤

  .١٥-٤: ٢إنه يوم فناء ا0مم  -٥

  

  :٣معام,ت هللا مع إسرائيل ص-٢

  .٧-١: ٣عناد إسرائيل  -١

  .٢٠-٨: ٣إقامة العھد الجديد  -٢

  

  :ولكن ھناك تقسيم آخر كالتالى

  :١٨ – ١:  ١إع)ن يوم الرب  -١

  .٣ – ٢:  ١يوم الدينونة العامة  •

  .٦ – ٤:  ١يوم دينونة يھوذا وأورشليم  •



  .٧:  ١لصمت دعوة ل •

  .١٣ – ٨:  ١يوم دينونة شعب الرب  •

  .١٨ – ١٤:  ١يوم دينونة العالم  •

  

  :٢٠:  ٣ – ١:  ٢دعوة لطلب الرب -٢

  .٣ – ١:  ٢حث لطلب الرب  •

  .١٥ – ٤:  ٢غرض هللا فى عقاب ا0مم  •

  ٨-١:  ٣غرض هللا فى عقاب أورشليم  •

  :٢٠ – ٩:  ٣غرض هللا فى العودة  •

  .١٠و ٩:  ٣تجديد ا0مم *    

  .١٣– ١١:  ٣حفظ البقية *    

  .١٧– ١٤:  ٣مزمور فرح *    

  ٢٠-١٨: ٣إعادة تجمع شعب الرب *    

   

  الكاتب والكتابة والتاريخ
  

س�������لوب ص�������فنيا أس��������لوب أ    
وجمل��������ه مح��������ددة . تص��������ويري
ت��دور ك��ل المحتوي���ات . وقص��يرة

ي��وم "ح��ول موض��وع واح��د ھ��و 
، وم��ن ھن��ا ن��رى الوح��دة "ال��رب

 ا0دبي������ة ف������ي الس������فر بص������ورة

يعتق�������د ال�������بعض أن . واض�������حة
مجموع���ات النب���وات الت���ي تلق���ي 

، "ا0ي���ام ا0خي���رة"نظ���رة عل���ى 
والتي تؤكد الرجاء لمستقبل شعب 
الرب، تنتم�ي لفت�رة م�ا بع�د الس�بي، وك�ذلك الفق�رات الت�ي تش�ير إل�ى 

وتس��تمد ھ��ذه النظري��ة تأيي��دھا بارتب��اط فك��رة ا0ي��ام . الخ��راب الع��ام
  .رة ما بعد السبيا0خيرة والرجاء المستقبلي بفت

  



  

لكن ھذه ا0سباب   تكفي لرفض النظرية التقليدي�ة الت�ي تؤك�د وح�دة 
السفر، وأن صفنيا ھو كاتب السفر ككل، ب�رغم ك�ل مش�ك)ت ال�نص 

�اً ف�ي ت�اريخ . التي أظھرھا النق�د الح�ديث وف�ي ھ�ذه الحال�ة يك�ون مھمَّ
ام الفك��ر العب��ري، لتأكي��ده عل��ى عمومي���ة الدينون��ة ا%لھي��ة ف��ي ا0ي���

  .ا0خيرة، كما أنه يشكل بداءة لنظرية رؤوية
  

: ١(يحدد تاريخ صفنيا بوجه ع�ام بنبوت�ه ف�ي أي�ام يوش�يا مل�ك يھ�وذا 

ف��ي ھ��ذه الفت��رة الت��ي . م.ق٦٠٩-٦٤٠ال��ذي حك��م ف��ي الفت��رة م��ن ) ١
تزيد على ث)ثين عاماً لن�ا أن نتس�اءل ھ�ل تنب�أ ص�فنيا قب�ل ا%ص�)ح 

م؟ أم أن���ه تنب���أ بع���د .ق٦٢٢العظ���يم ليوش���يا ال���ذي ح���دث ف���ي ع���ام 
وھل كانت غارة السكيثيين على الب)د والتي حدثت ع�ام . ا%ص)ح؟

لق��د ك��ان ھ��ؤ ء . م ھ��ي الفرص��ة الس��ريعة للدينون��ة العام��ة؟.ق٦٢٦
السكيثيون شعباً بربرياً نزل من الشمال، وأوقع الخراب والدمار ف�ي 

ذع�راً  كل مكان، واكتس�ح أمام�ه ك�ل ال�ب)د، وأث�ار ف�ي نف�وس الن�اس
  .وھلعاً 

  

وبالرغم من كل ا جتھادات، فإن الرأي المقبول عادة ھ�و أن ص�فنيا 
تنب��أ قب��ل ا%ص��)ح، كم��ا ك��ان الغ��زو الس��كيثي العني��ف ھ��و الباع��ث 

م .ق٦٢٧ول�ذلك يك�ون تاريخ�ه ح�والي ع�ام . لكتابته ومناسبة رسالته
وھ�و . تقريباً، وھ�و نف�س الت�اريخ ال�ذي ب�دأ في�ه إرمي�ا خدمت�ه النبوي�ة

يتف��ق مع��ه ف��ي أس��لوب كتابت��ه، وقص��د رس��الته، وف��ي إع��)ن ق��رب 
مجيء ذلك اليوم العظيم يوم الضيق والش�دة وال�دمار والظ�)م، وف�ي 

  .سرعة مجيء ھذا اليوم، يوم أن يسبي الكلدانيون مملكة يھوذا
  



وب�الرغم م�ن أن�ه . وفي النھاية، يقف صفنيا علماً في التقلي�د اليھ�ودي
نظرية الرؤوية ليوم الرب، لكن رس�الته تش�ابه أعطى تأكيداً خاصاً لل

  .رسائل أنبياء القرن الثامن في جعل يوم الرب حافزاً أدبياً 
  

  

  النبى
  

بالنس����بة لش����خص النب����ي   
نع���رف الكثي���ر ع���ن ت���اريخ 

من فاتحة  حياته، ولكننا نعلم
س���فره إن���ه اب���ن كوش���ي ب���ن 
ج��دليا ب��ن أمري��ا ب��ن حزقي��ا 

ول����يس م����ن ع����ادة ). ١: ١(
ي���ذكروا نس���بھم ا0نبي���اء أن 

بھ��ذا التوثي��ق، إ  أن ص��فنيا 
قص���د ب���ذلك أن يوض���ح أن���ه 

من أسرة ملوك يھوذا، وأن سبب ذكر جدول نسبه بھذه الص�ورة ھ�و 
ولك�ن . شرف أصله، 0ن تسلسل أسرته يرجع إلى حزقيا مل�ك يھ�وذا

إن س�ر التسلس�ل   Kaiserويق�ول ك�ايزر .   يمكن القط�ع بھ�ذا الحك�م
وال�ذى يعن�ى " كوش�ى"يھ�ودى ب�رغم اس�م ابي�ه أنه يريد أن يقول إنه 

:  ٢١مل�وك ٢(ولقد ُولد ص�فنيا أي�ام حك�م منس�ى ". حبشياً أو إثيوبياً "

١٦.(  
  

  

  

  

  

  



  

  التعاليم المستفادة
  

وھ�ذا ھ�و . اقتراب يوم الرب حتمي، وسيكون ي�وم دينون�ة عام�ة -١
ھ�ذا الي�وم ي�أتي ف�ي ا0ي�ام . الموضوع الرئيسي للسفر كما رأين�ا

وھو سيكون عاماً ف�ي م�داه ). ٢٠و ١١و ٩: ٣، ٩: ١(ا0خيرة 
أن�زع . نزع�اً أن�زع الك�ل ع�ن وج�ه ا:رض يق�ول ال�رب"وھدفه 

أنزع طيور السماء وسمك البح�ر والمع�اثر . اBنسان والحيوان
: ١" (مع ا:شرار وأقطع اBنسان عن وجه ا:رض يقول الرب

ويتجس�������د ھ�������ذا ). ٣و ٢
الي��وم ف��ي بع��ض غ��زوات 
م أتت على فلسطين في أيا

صفنيا، ول�ذلك نج�ده يق�دم 
فكرة يوم الرب من زاوية 
أو نظ�����������رة تاريخي�����������ة 

  .ورؤوية
  

بقي�ة إس�رائيل � "يھدف هللا دائماً إلى تدريب وتطھير بقي�ة ش�عبه -٢
يفعلون إثماً و� يتكلمون بالك�ذب و� يوج�د ف�ي أف�واھھم لس�ان 

نعم إن كثيرين من إسرائيل س�يرزحون تح�ت ) ١٣: ٣" (..غش
) ١١: ٣(الشديدة، لكن الذين يبقون في ثبات وصمود  دينونة هللا

، س��يتجددون ويتمتع��ون بمحب��ة ال��رب )١٥: ٣(وف�ي ثق��ة ب��الرب 
يب�تھج . يخل�ص. الرب إلھ�ك ف�ي وس�طك جب�ار"ويجمعون ثانية 

 ً ف�ي الوق�ت ال�ذي . يبتھج ب�ك بت�رنم. يسكت في محبته. بك فرحا



:ن��ي أص��يركم اس��ماً . في��ه آت��ي بك��م وف��ي وق��ت جمع��ي اي��اكم
وتسبحة في شعوب ا:رض كلھا حين أرد مسبييكم قدام اعينكم 

  ).٢٠و ١٧: ٣" (قال الرب
  

أن . يتض���من ا متي���از الخ���اص أعظ���م مس���ئولية وأعظ���م دينون���ة-٣
إسرائيل كشعب اختاره الرب ليكون سبب بركة للعالم، يج�ب أن 

  ).٢و ١: ٣(يتوقع دينونة شديدة في يوم الرب 
  

إن�ه يطل�ب . شعباً مقدس�اً وحي�اة ب�ارة لھ�ميتوقع ا%له القدوس البار -٤
اطلبوا الرب يا جمي�ع ) "٣: ٢(الطاعة والبر والتواضع كما فى 

بائسي ا:رض الذين فعلوا حكم�ه اطلب�وا الب�ر اطلب�وا التواض�ع 
وھ�و يس�كن ف�ى وس�طھم ". لعلكم تسترون في يوم سخط ال�رب

ال�رب ع�ادل ف�ي وس�طھا � يفع�ل ظلم�ا غ�داة " )٥:  ٣(فى كما 
ة يب��رز حكم��ه إل��ى الن��ور � يتع��ذر أم��ا الظ��الم ف��, يع��رف غ��دا

  ". الخزي

   


