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عاموس

والعدالة االجتماعية
عاموس فى االنجليزية  Amosو "عاموس"
يعنى "حمل" أو "حامل الحمل" ويقول البعض
 وھم نفر قليل  -أن الكلمة تعنى "مولود" ،أىأنه مولود من ﷲ الذى دعاه من عمله العادى،
من وراء الضأن ،وأرسله إلى شعبه .وھو فى
كل النسخ بنفس الحروف ما عدا فى اللغات
السامية إذ تزاد عالمة " "Gutteralفيكون
" ."A’mosوھو ثالث سفر فى الكتاب العبرى
بين أسفار األنبياء االثنى عشر ،ولكن فى
الترجمة السبعينية يأخذ المكان الثانى قبل
يوئيل .أما فى الفولجاتا وال  Pishittaفنجده السفر الثالث كما فى الكتاب
العبرى ،وھذا ما نراه فى الفاندايك العربية التى بين أيدينا.

تاريخ السفر وخلفيته
من )ص  (١٠ : ٧ ،١: ١نعلم أنه عاش فى أيام عزيا ملك يھوذا ويربعام
الثانى ملك اسرائيل .ومن ) ،١ : ٩ ، ١ : ١زكريا (٥: ١٤نرى أنه كان قبل
حدوث الزلزال بسنتين ،وألن يربعام الثانى بن يواش ملك ما بين عام -٧٨٦
 ٧٤٦ق.م ،وظھور النبى للرسالة حدث فى منتصف حكم يربعام الثانى
تقريباً ،إذن يكون التاريخ حوالى سنة  ٧٦٠ق.م.
وأشھر آراء العلماء الراسخين أنه مارس النبوة زمان ا ً أقصر من زمان
ھوشع ،وقد شرع فى التنبؤ قبل إشعياء بعدة سنين.



ولقد كان عاموس معاصراً لھوشع ومماثالً له فى توجيه نبواته إلى إسرائيل،
كما عاصر فترة بدء خدمة إشعياء .ولكى تزداد مدة رسالته وضوحا ً وتحديداً
فى أذھاننا ينبغى علينا أن نفحص بتمعن الجدول اآلتى الذى يبين بتواريخ
دقيقة تقريب ا ً رسالة النبى مع الذين عاصروه من األنبياء وكذلك بعض
األحداث المھمة لدراستنا والتى حدثت داخل اسرائيل وخارجھا.
التاريخ
ق.م.
٧٦٣
٧٤٧
٧٤٥
٧٤٤

موت يربعام الثانى
أصبح تغلث فآلسر الثالث
سنة وفاة عزيا الملك ملكا ً آلشور
)زلزال؟(
عامـوس

ھوشــع

اشـعيــاء

٧٣٢
٧٢٧
٧٢٢
٧٢١
٧٠٥
٥٨٦

النبـى

أحداث داخل اسرائيل

أحداث خارج اسرائيل

سقوط السامرة
سقوط أورشليم

سقوط دمشق على يد
اآلشوريين
موت تغلث فآلسر بيد
شلمنآصر الخامس
أصبح سرجون الثانى ملك ا ً
آلشور
أصبح سنحاريب ملكا ً آلشور

من ھذه التواريخ تتحدد لنا مالمح صورة العصر الذى عاش وتنبأ فيه
عاموس إلسرائيل ،ولكن ھذه الصورة للعصر لھا بعض الجوانب البارزة
التى بدونھا يستحيل علينا فھم السفر .لذا علينا أن ندرسھا تفصيليا ً:



-١الجانب السياسى
نقرأ فى ) ٢ملوك " (٢٥ : ١٤ھو رد تخم اسرائيل من مدخل حماة إلى ﺑحر
العرﺑة حسب كالم الرب إله اسرائيل "...والحديث ھنا عن يربعام الثانى ملك
اسرائيل ،ولو قرأنا ھذا الجزء من أوله ككل ) ٢ملوك  (٢٩-٢٣ :١٤لرأينا
أن يربعام الثانى-حفيد ياھو القائد العظيم والمصلح الملھم الذى قتل ايزابل
الملكة الشريرة قبل عاموس بحوالى مائة سنة-اشتھر بالقوة والصالبة
واستطاع أن يوحد المملكة ويجمع أطرافھا ،ويرسى دعائم التقدم والنجاح،
فامتدت المملكة على يديه وازدھرت كما فى أيام داود وسليمان .ومن
الناحية األخرى كان عزيا ملك يھوذا رجالً ناجحا ً وقويا ً أيضا ً .وھكذا كانت
البالد داخليا ً فى قمة الرفاھية واالستقرار والقوة..
ومن الناحية الخارجية كان ھذا العصر ھو العصر الذھبى سياسياً ،فلقد ظلﱠت
مملكة اسرائيل مدة تقرب من مائة سنة قبل وقت عاموس ،تقاسى وتعانى
الكثير من اآلالم تحت وطاة غزوات سوريا وال سيما اآلراميين ،فانسلخت
عنھا كل
أمالكھا شرقى
األردن )٢ملوك
٣٢ :١٠و،(٣٣
وكانت جيوش
األعداء عنيفة
مجحفة
باالسرائيليين
حتى أفنوھم
وجعلوھم "كAAAAالتراب للAAAAدوس" ) ٢ملوك  .(٧: ١٣إال أن آرام فى وقت
عاموس كانت فى شغل شاغل لتصد عن نفسھا غارات الزحف األشورى
من الجنوب ،فأھملت نقطة مواجھة اسرائيل ،وعندئذ استغلت اسرائيل
الفرصة وانتعشت ونجحت فى استعادة أمالكھا من آرام وانتصرت عليھا،
وبذلك أصبحت إسرائيل فى سالم من ناحية آرام.



أما آشور فكانت مصدر رعب مستمر السرائيل إذ أنھا أمة استعمارية قوية،
وكانت آشور التى تقع إلى شرق اسرائيل-ذات جيوش عاتية مدرﱠبة على
الغزو ،تعبر أرض فلسطين فى طريقھا لمحاربة مصر .وفى طريقھا كانت
تنھب وتقتل وتشرد الشعوب التى تمر بھا إذ كان الجنود مشاة ومجرمين وال
يملكون رحمة ،ارتوت دماؤھم باإلرھاب ،وامتألت آذانھم بصيحات الحرب
فكانوا يقطعون شفاة من ينتصرون عليھم كعالمة للھزيمة والخضوع.
وكانوا فى تنكيلھم بأعدائھم فى منتھى الفظاعة والفظاظة ،إذ يقتلون األسرى
بوضع قضبان حديدية فى أمعائھم ويتركونھم معلقين على القضبان حتى
الموت .لكن فى عصر عاموس أبدى األشوريون ھدوءا ظاھريا مما جعل
شعب اسرائيل يتصور بأن الضعف قد اعتراھم والخوف ساورھم وتصور
االسرائيليون أيضا ً بأن ھذه عالمة على رضى ﷲ عنھم.
على أن الحقيقة كانت عكس ذلك تماماً ،فقد انشغل شلمنآصر الرابع ملك
آشور  ٧٧٣-٧٨٣ق.م .بحرب بينھم وبين أھل سوريا ،وبعده جاء آشور دان
 ٧٤٥-٧٧٢ق.م .الذى انشغل ھو اآلخر بفتنة داخلية فى قلب البلد .من ھذا
يبدو أن طمانھم وھم وسراب ،ومن ساير التاريخ بعد ذلك ،يرى أن تغلث
فآلسر ملك آشور الذى اعتلى الملك من سنة  ٧٤٥ق.م .انشغل بفتح بالد
جديدة ،وھكذا جاء دور اسرائيل.
لكن الفترة التى عاش فيھا عاموس وعاصر يربعام الثانى فى اسرائيل كانت
فترة الھدوء وعدم الخوف من آشور.
من كل ما سبق من نجاح سياسى داخليا ً وخارجياً ،نجد أن مشاعر الكبرياء
والتصلف والغرور قد سادت األمة وخاصة الجيش الذى أحس أنه يستطيع
التغلب على أية دولة تعترض طريقه .وكنتيجة حتمية لذلك ارتفع الشعور
بالقومية اليھودية التى كانت تسير كعاصفة قوية ،وافتخر الشعب كثيراً
بأمتھم فى تلك األيام.



 -٢الجانب االقتصادى واالجتماعى
وكما كانت األمة متقدمة وناجحة من الناحية السياسية ،ھكذا كانت من
الناحية االقتصادية واالجتماعية ،فتغير أساس البالد من الزراعة التى كانت
منتشرة قبل عاموس إلى التجارة .وسافر الناس من بلدة إلى أخرى ومن
مملكة إلى أخرى يحملون بضائعھم يبيعون ويشترون .فزادت ثروتھم
وتكدس المال فى خزائنھم ،فھجروا القرى إلى المدن ،وبنوا قصوراً للصيف
وأخرى للشتاء.
ومن ھنا انقسمت األمة إلى أغنياء جداً وھم طبقة التجار )رجال األعمال
اآلن( ،وإلى فقراء جداً وھم طبقة الفالحين ،فكانت النتيجة الحتمية البشعة
وھى استغالل األغنياء للفقراء والضغط والقسوة عليھم ،وتجريدھم من
أرضھم بالقوة ،وبيعھم عبيداً ألجل دراھم معدودة .وال يستطيع البائس
والفقير أن يفتح فمه ألن الغنى قدم الرشوة السخية للقاضى ،فكظم الفقراء
غيظھم ،وطووا بطونھم على أوجاعھم وآالمھم ،وأضحى شعارھم "لAذلك
يصمت العاقل فى ذلك الزمان ألنه زمAان ردىء" )عاموس ) (١٢ : ٥انظر
عاموس  (٦-٤ : ٨ ،٦-١: ٦) ، (٨ - ٦ : ٢ألنھم أحسوا بالظلم
واالغتصاب ).(١٠ : ٣

 -٣الجانب الدينى
علمنا من خالل الدراسة فى الجانب االقتصادى واالجتماعى أن أساس البالد
قد تغير من الزراعة إلى التجارة ،وأن الشعب قد تحولوا إلى تجار ينتقلون
من مدينة إلى أخرى ومن مملكة إلى أخرى .وفى تجوالھم وترحالھم ھذا
احتكوا باألمم األخرى التى حولھم ،ورأوا أنھم يتعبدون آللھة أخرى لم
يسمعوا عنھا ولم يعرفوھا من قبل ،وعندئذ كان الشعب مجربا أمام عبادة
تلك اآللھة الغريبة من ھذه الناحية.
ومن الناحية األخرى كانت عالقتھم بيھوه ،ﷲ ضعيفة للغاية بل تكاد تكون
معدومة .كانت عقولھم مملؤة باألفكار الغريبة عن ﷲ وعن جوھر العبادة



الحقيقية .وفى ھذا الصدد ألخص ھذه األفكار التى تمثل الجانب الدينى
عندھم فى النقاط اآلتية:

أ -التدين ال البر
ُوجد الكثيرون المتدينون أو الذين يدعون الدين فى تلك األيام .وعندما يوجد
االدعاء والتظاھر فى الدين يلمع وجھه ويمتقع لبه ،يثور سطحه ويخور
جوھره ،أى تكثر المظاھر الدينية ويموت الدين نفسه ،وھذا ما حدث .ولو
قرأنا عاموس  ٢٤-١٨ : ٥لرأينا مظاھر الدين التى تبدو فى األعياد،
واالعتكافات والمحرقات ،والتقدمات ،وذبائح السالمة ،واألغانى ،ونغمة
الرباب...الخ .لقد كان الجميع فى حالة من التدين المظھرى السطحى.
وزعموا أن الدين يكمن فى ھذه المظاھر وفى التمسك بالطقوس الدينية
المختلفة وھذا يكفى.
أما الحياة اليومية
والمعامالت
التجارية والسلوك
الشخصى فال
صلة لكل ھذا
بالدين ،لقد فصلوا
بين الدين والدنيا.
أما نرى الكثيرين اآلن مازالوا فى نفس السبيل ،وما الدين عندھم إال طقوسا ً
وفرائض وواجبات والتزامات ودينا يقضى ..وكفى .بل أكثر من ذلك لقد
زعموا أن ﷲ ال يريد منھم سوى ذلك ،أن ﷲ يطلب أن يذھبوا إلى الھيكل ،
وأن يقدموا الذبائح والتقدمات ،وأن يتعبدوا بالترنم له أى بأساليب المدح ال
الحمد .ألف كال ،أن ﷲ الحى ال يقبل إال دينا حيا وحياة دينية ،إن ﷲ ال يقبل
عبادة جافة جوفاء تخلو من نبض االيمان ،ومن تفاعالت الشكر والعرفان،
ومن طاعة الخضوع والتسليم .إن ﷲ يريد أن نقدم حياتنا بكل جزء فيھا
كذبيحة ،بل ذبيحة حية مقدسة مرضية عند ﷲ عبادتنا العقلية ..إن ﷲ يريد
البر والعدل ال التدين.



ب -سالح الديـن
فى )عاموس  (١١-٦ : ٤نجد بعض النكبات التى حلت على البالد من جوع
"نظافـة األسنAـان ..وعAوز الخبAز" ،وجفاف "منعAت عAنكم المطAر" ،وجدب
بسبب أمراض النبات "ضAرﺑتكم ﺑAAاللفح واليرقAان" "كثيAراً مAAا أكAل القمAAص
جنAAاتكم" ،ووبأ "أرسAAلت ﺑيAAنكم ﺑAAأ" ،وقتل بالسيف بكثرة "قتلAAت ﺑالسAAيف
فتيانكم ..أصعدت نAتن محAالكم حتAى إلAى أنAوفكم" ،وزالزل "قلبAت ﺑعضAكم"
كما رأوا الكثير من النكبات الطبيعية األخرى .وأرجعوا األمر إلى ﷲ،
واعتقدوا أن ھذا دليل غضب ﷲ عليھم وكيف نرضى ﷲ؟ إن ﷲ يحتاج إلى
الدين وھذا ھو السالح .علينا بالدين الكثير ومظاھر التدين المختلفة ليرضى
ﷲ عنا.
وفى جھل كامل انساقوا وراء التدين ونسوا أنه "ﺑAAدون ايمAAان ال يمكAAن
أرضاؤه" .ولم يكتفوا عند ھذا الحد ،بل اعتقدوا أن الدين سالح فى أيديھم
لجلب كل ما يحتاجونه من ﷲ ،ولسلب كل شىء منه ،لقد شبھوا ﷲ كنھر،
ومثلوا الدين بالسد الذى فى عرض النھر لكى يتحكم فى مجراه ،ھكذا نتحكم
فى ﷲ بالدين وفى أخذ كل عطاياه .بل قالوا أن ﷲ كالنھر الجارف الذى إذا
ترك لذاته فاض وأھلك الجميع ،ونحن يجب أن نتحكم فيه لكى ال نھلك .أى
نحوله إلى
أنھم أدركوا أن ﷲ قوة عظيمة يمكن أن تبيد وتھلك ونحن بالدين ﱢ
قوة تخدمنا وتقف إلى جوارنا...
وكم من كثيرين مازالوا بنفس العقلية إلى اآلن  :منھم ممن ال يذھبون إلى
الكنيسة وال يتعبدون إلى ﷲ إالّ لسببين ،إما خوفا ً من قوته المرھبة واتقاء
لھالكه ،وإما جلبا ً لعطاياه وھباته .إن ﷲ يريدنا أن نعبده ال جلبا ً لبركاته بل
حبا ً لشخصه" ،فاطلبوا أوالً ملكوت ﷲ وﺑره وھذه كلھا تزاد لك".

ج -ملكية يھـوه
لقد رأوا فى تجوالھم بين األمم للتجارة ألھة ھذه األمم ،فاعتقدوا بوجود إله
لكل أمة ،يختص بھا وال يفكر فى سواھا .ولذلك فإن )يھوه( يعتنى بھم فقط،
إنه إلھھم الخاص الذى ال يفكر إال فيھم كأمة تؤمن به .لكنه ال يفكر فى
األمم التى حولھم إال فى حالة واحدة ،عندما يعتدون على اسرائيل ،وھنا

يفكر ﷲ فى عقابھم وتأديبھم .وعندما يأتى يوم الرب للدينونة ،سيدين
األعداء ويسحقھم ويقف االسرائيليون كاألبطال.
ونحن فى أوقات ومرات نفتكر ونفكر فى امتالك ﷲ ،أنه لنا وسيدين أعداءنا
فقط ،وبذلك ننسى خطايانا وال نعلم أن ﷲ سيعاقب الخطية حيثما توجد بغض
النظر عن األشخاص والقوميات .إن القضاء سيبدأ من )بيت الرب( أوالً
وإن العقاب سيكون على "مذاﺑح ﺑيت ايل فتقطAع قAرون المAذﺑح وتسAقط إلAى
األرض" )عاموس  .(٢ : ٣لكن االسرائيليين لم يفتكروا فى ذلك .بل على
العكس افتكروا أن إلھھم فخور بھم ،وأن نجاحھم المادى عالمة سروره
ومحبته لھم .لقد نسوا القول "حقا فى مزالق جعلتھم".

د -تسخير يھـوه
بناء على فكرة امتالكھم ليھوه ،زعموا أن ﷲ مرتبط بھم ،وكرامته تكون فى
كرامتھم ،فھو رب الجنود جنود اسرائيل .لذلك ھو مجبر أن ينصرھم
ومسخر أن يرفعھم ،ألن سقوطھم ال يعنى سوى سقوط ﷲ نفسه ،ونحن قد
نصل فى تفكيرنا إلى ھذا الحد .ومن ھنا أحس االسرائيليون أن ﷲ فى
حاجة ملحة لھم ،بل وجوده مرتبط بوجودھم.
لقد افتكروا أن الجن آلھة لم تجد شعبا ً فانقلبت إلى الجن ،لذلك فوجودھم أمر
حيوى جدا لوجود ﷲ .وحتى يشوع كان متأثراً بھذا الفكر فصلى عند ھزيمة
عاى قائالً" :فيسAAAمع الكنعAAAانيون وجميAAAع سAAAكان األرض ويحيطAAAون ﺑنAAAا
ويقرضون اسمنا من األرض .وماذا نصنع ألسمك العظيم" )يشوع ٧و،(٩
إن اسمه مرتبط باسمھم .ويجب أن ينصرھم ليكون ھو .وكم من كثيرين
يتصورون ذلك؟!!
ھذه ھى األفكار الرئيسية التى سادت الحالة الدينية فى مملكة إسرائيل فى
أيام عاموس ،وھكذا كان الدين مظھراً خاويا ً من كل أثر للحياة ،وھنا صرخ
عاموس فى مرثاته "سAقطت عAذراء إسAرائيل ال تعAود تقAوم .انطرحAت علAى
أرضھا ليس من يقيمھا" )عاموس .(١٢: ٥

الكاتب والكتاﺑة
بالنسبة للكتابة نجد أن سفر عاموس أقل فصاحة فى األسلوب من سفر
١
يوئيل ،لكنه يحلو للقارىء فى بساطته وطالوته .ويكفينا ما قيل عنه "أن
نبوته مثل رائع لألسلوب العبرى النقى ،وأن أسلوبه الوصفى مشحون
بالتمثيالت والصور المأخوذة من أعمال الفالحين وسكان القرى ومن طبيعة
عمله .فمظاھر الطبيعة وثوراتھا ،والعجلة المآلنة حزم اً ،وزئير األسد
والكراعين وقطعة األذن ،والدب الذى يخشاه الراعى ،والفخ ،والحرث،
ورعى الماشية ،وغربلة الحنطة ،والجراد ،وسلة القطاف ،والزيج و ...ھذه
كلھا من المصطلحات والعبارات التى انسابت على لسانه فى سيولة وسالسة
ألنھا تصدر من راع وزارع.
كما كانت كلماته حازمة
جارحة فى أحايين كثيرة،
تخلو من الرقة والعاطفة
المشبوبة كھوشع .والبعض
يعزى ھذا إلى كونه من
مملكة أخرى لذا كان
طبيعي ا ً وواضحا ً وصريحا ً
وجريئا ً.
أما بالنسبة للكاتب ،فھو
عاموس الذى دعاه الرب من عمله الطبيعى العادى إلى النبوة )عاموس :٧
١٤و .(١٥لكن البعض يظن أن بعض اإلضافات أضيفت بواسطة كاتب آخر
من تالميذ عاموس أو من األنبياء الذين أتوا بعده ،وخاصة النصف الثانى
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٣، ٢

من األصحاح التاسع .وعلى رأس ھذه المجموعة )ولف .( RR.Wolfe
لكن واحدا آخر من العلماء وھو ) (Reifferقال إن بعض الشراح من اليھود
فى أورشليم والذين نشطوا فى فترة ما بين سنة  ٢٠٠ – ٥٠٠ق.م .ھم الذين
أضافوا ھذه اإلضافات مثل التسبيحات والوعد المسيانى ).(١٥-٩ : ٩
أما ايسفيلد ) (Eissfeldtفقد حصر اإلضافات فى ثالث قوائم:
* األولى آيات شخصية )٤ :١٢،٢-٩،١٠: ١و(٥
)٥ :٩ ، ٨ : ٥ ،١٣ : ٤و(٦
* الثانية التسبيحات
* الثالثة الوعد المسيانى )(١٥-٩:٩
٤

ويؤكد إضافة الوعد المسيانى عالم آخر ھو ثوبرن ) (Thoburnإذ يقول
إننا فى ھذا الوعد "أقAAيم مظلAAة داود السAAاقطة" نرى إتمام األسر وخراب
أورشليم ولذلك يجب أن يكون ھذا الجزء قد كتب بعد ھذا الخراب الذى
حدث سنة  ٥٧٦ق.م .بواسطة أحد األنبياء.
كل ھذه األقوال عبارة عن آراء تحتاج إلى الدليل والسند القوى الذى يدعمھا.
لكننا نثق أن النبى الذى دعاه ﷲ بطريقة مباشرة من وراء الضأن ،وقال له :
"اذھب تنبأ لشعبى اسAرائيل" ھو الذى لقنه الكلمات المد ﱠونة فى سفره من
نبوات ورؤى .وقد دافع عاموس عن ھذا الفكر فى إرساليته أمام أمصيا
الكاھن بكل وضوح وجرأة )١٤ :٧و.(١٥
لقد كتب عاموس سفره كله بوحى من إلھه وبقلمه ھو ،وھو أول نبى يكتب
أقواله وعظاته بنفسه لذلك سمى بالنبى الكاتب كما سنرى فى دراستنا فيما
بعد.
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ولقد أشار ) (Thoburnنفسه إلى مالحظة مباركة إذ قال  :إن السفر يبدأ
بتعبير غريب "أقوال عاموس… التى رآھا" إذ من الممكن أن تكون "أقAوال
عاموس التى سمعھا"" ،رؤى عاموس … التى رآھAا" ،لكن التعبير يقصد
به األقوال والرؤى معاً ،إنه يلخص كل محتويات السفر .كما يكشف عن
غنى الوحى الذى كان لعاموس فأماط اللثام أمامه عن الحاضر وعن
المستقبل ،فكتب سفره بعين الوحى والبصيرة ،وبإعالنات النبوة المباركة.
٥
وفى نفس السياق يقول عنه األستاذ حبيب سعيد "أرأيت رجالً من رعاة
األغنام ،يقود قطعانه فوق تالل اليھودية حوالى سنة  ٧٦٠ق.م .فيشرق عليه
وحى كومضة النور الخاطف ،ويفكر فى ظلم األغنياء للفقراء ،وابتزاز
أصحاب األمالك ألجور الفالحين والرعاة ،لكى يظفروا بأرائك من العاج
يتمرغون عليھا ،وكئوس من الخمر يثملون بھا ،وغوان من الحسان فيذھب
رجل وأبوه إلى صبية واحدة .ويحس عاموس وھو يتلقى ھذا النور أن عدل
ﷲ ورحمته يختفيان فى ظلمة تلك المظالم السوداء .وما أظن مصلحا ً
اجتماعيا ً فى ھذا العصر ،يقدر أن يكون فى تحليله ألسباب استغالل
الضعفاء ،وتھجمه على أصحاب المصالح الشخصية ،أشد وأعنف من
عاموس."..

شخصية عاموس
ال شك أننا نعرف أنه فى كل الشعب القديم يوجد ثالثة أنواع من األنبياء.
فھناك "النبى الرائى" وقد أُطلق ھذا االسم فى أيام صموئيل ،وعمل ھذا
النبى ھو معرفة إرادة ﷲ فى رؤى وأحالم كما يبدو من اسمه .وكان لھذا
النوع من األنبياء صوت مسموع ومركز قوى فى عالم السياسة إذ أنه
المتحدث الرسمى من قبل ﷲ .وھو يتكلم عندما يطلب منه ذلك.

    

     .    .



 ,  .

وھناك "النبى العاطفى" وھو واحد من مدرسة األنبياء .والكيفية التى يتنبأ
بھا ھى أن يجتمع مع زمرة من زمالئه فى اجتماع ما ،ويبدأ الجميع فى
الترنيم والھتاف والعزف على اآلالت الموسيقية ،ويظلوا على ھذا الحال إلى
أن يفقدوا االدراك .وفى حالة الالوعى "الغيبوبة" ھذه يرى النبى منھم
رؤى ،ثم بعد ذلك يعود إلى وعيه ويتكلم بما رآه ولكن فى حالة انفعالية
عصبية .وكانوا يتقاضون أجراً من الدولة كأى عامل عادى وانخرطوا فى
فرق معينة ،وعملوا على تقوية الجيش للدفاع عن الوطن )انظر  ١صموئيل
 ٢ ،١٠ملوك ٢و.(٣
أما النوع الثالث فھو "النبى الكاتب" ،وقد جاء بصورة تختلف كل االختالف
عن صور األنبياء السابقين … إذ أن صورة النبى العاطفى المتخرج من
مدرسة األنبياء ،والذى يتنبأ ألكل العيش ،ھى الصورة السائدة فى أذھان
الناس … ولذلك قال عاموس عن نفسه "أنا لست نبيا ً وال اﺑن نبى" إنه نوع
جديد من األنبياء ،دعى من ﷲ مباشرة لرسالة معينة ،وال دخل لرسالته فى
كيفية معيشته من عمله الخاص ،ال مكانة له فى الدولة ،وال تأثير له فى
الحكم ،وال صلة له بالكھنوت ،وال عالقة له بمدرسة األنبياء .إنه رجل فقير
عادى ،طريقته فى رسالته ھو الوعظ والتعليم واستخدام قلمه فى كتاب ة
رسائله بطريقة مباركة ،كما استخدم عقله أيضا ً فى نبواته وتعليمه بكيفية
فريدة.
ومن خالل الدراسات السابقة حول ھذا السفر ،نجد أن عاموس رأى ثقافة
جديدة برزت فى الدولة ،وازدھاراً رائعا ً دب فى الحالة االقتصادية التى
ارتكزت على طبقة التجار ،الذين أصبحوا بالتالى فى ثراء فاحش وتركوا
البقية فى فقر مدقع .ومن ھنا ظھرت الطبقية وانتشر الظلم وساد االستغالل
كما رأى بالده فى أوج القوة السياسية والعسكرية ،ورأى أشور الدولة
االستعمارية المتغطرسة فى ھدوء وسكينة حتى ظن الشعب آنئذ أن ال قائمة
من بعد.
إلى ھذه البالد سار عاموس من بلدته "تقوع" وھى قرية فى اليھودية تبعد
عشرة أميال جنوب أورشليم ،وتقع بيت لحم فى منتصف الطريق بينھما.



وتقع تقوع فى بقعة مجدبة إذ يقول جورج آدم سميث "إن أھل تقوع يطلون
على عالم مقفر" من ھذه البيئة القاسية خرج عاموس صلبا ً جريئا ً شجاعا ً
وحازما ً .لم يكن بالطبع ثريا ً بالرغم من أن التقليد ربط بينه وبين ما لملك
موآب طبق ا ً للوصف الذى جـاء فى ) ٢ملوك " (٤ : ٣وكAAان ميشAAع ملAAك
موآب صاحب مواشى فأدى لملك اسرائيل مئة ألف خAروف مئAة ألAف كAبش
ﺑصوفھا".
ويقول التقليد إن الكلمة الموجودة فى سفر
الملوك الثانى فى اآلية السابقة الذكر
"صAAAAAاحب مواشAAAAAى" ھى نفس الكلمة
الموجودة فى )عاموس " (١ : ١كAAان ﺑAAين
الرعAAAاة" .لكننا يجب أن نعرف أن كلمة
"الرعاة" الموجودة فى عاموس تعنى فى
األصل الراعى الذى يرعى نوعا ً معينا ً
خاص ا ً من األغنام التى تحمل صوفا ً له
مواصفات قيمة.٦
من ھذا يبدو أن عاموس كان رجالً فقيراً راعى غنم وجانى جميز )عاموس
 (١٤ : ٧ويكفينا مجرد ذكر عمله لمعرفة مدى حالته االجتماعية .فعمله ھذا
يستلزم منه انشغاال طوال اليوم فى جمع الجميز ،ويستنزف منه مجھوداً
عنيفا ً إذ كان لزاما ً عليه أن ينزل من أعلى الجبال على ارتفاع ألف متر
ليجمع جميزه ثم يصعد به مرة أخرى ،ثم يحصل منه بعد كل ھذا على مبلغ
يسير من المال .لھذا أظھر تعاطفا ً مع الفقراء والمساكين إذ أنه واحد منھم.
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إلى ھذه البالد-اسرائيل المملكة الشمالية-بكل ظروفھا السياسية والعسكرية
واالقتصادية واالجتماعية التى تحدثنا عنھا ،ومن ھذه البيئة التى شاھدناھا
فى تقوع تلك البقعة المجدبة ،وبھذا العمل الذى رأيناه فى قسوته وإرھاقه.
بكل ھذا سار عاموس فى األسواق يبيع صوفه وجميزه .وتأكد من الجماھير
الفقيرة المتجمعة فى األسواق عن الحالة التى تسود البالد ..رأى النجاح
السياسى ومعه الطبقية ،ورأى التقدم العسكرى ولكنه لمح آشور تتھيأ للقيام
بتقلصات عسكرية ،ورأى الدين ومعه الظلم…
أى أنه رأى مظاھر النجاح والتقدم ولكنه تأكد من عالمات الكوارث
العسكرية التى ستأتى ،وأيقن المظالم الفاحشة التى تفشت .ورجع عاموس
بعد كل ھذا إلى البرية ،وعاد وھو ال يحمل حمالً فوق ظھره من بضائعه
فحسب ،ب ل وھو يئن من ثقل يجثم على قلبه ومشاعره من كل ما رأى
وسمع .وال غرابة فمعنى اسمه "حامل األحمال" واستمر فى بريته مشغوالً
بكل ھذا مفكراً فيه.
ثم رأى وھو فى خلوته ھذه كيف أن سير اثنين معا ً يتضمن موعداً ما قد
ربط بينھا ،وأن زمجرة األسد تعنى حتما أن فريسة ھناك ،وأن زئير شبل
األسد من خدره يبرھن على أنه خطف شيئا ً ما ،وأن سقوط عصفور يدلل
على وجود فخ ،وأن ضرب البوق يؤكد ارتعاب الشعب .رأى عاموس كل
ھذا بعقل واع وبصيرة مستنيرة من قبل الرب )عاموس  (٨-٣ : ٣وأدرك
أن يد الرب فى المصائب التى حلت بالبالد وفى الكوارث التى ستأتى ،وأن
الرب أعلن سره ھذا لعبيده األنبياء.
كما شبه كلمة ﷲ بزئير األسد ،ومن االثنين نرى وضوح الصوت وقوته
وداللته بأن شيئا قد حدث .وكما أنه ال يمكن النسان أن يقف موقف
الالمباالة من زئير األسد ،ھكذا ال يمكن للنبى أن يھمل صوت ﷲ فى
وضوحه وقوته وداللته ،ولذلك يقول "إن الرب يزمجر من صAھيون ويعطAى
صوته من أورشليم…" ) .(٢ :١ثم يقول بلغة قاطعة "األسد قـد زمجر فمـن
ال يخاف  ..السيد الرب قد تكلم فمن ال يتنبـأ" ).(٨ : ٣



عندئذ لم يطق عاموس صبراً أو صمتا ً فخرج يعلن للناس عن رسالة ﷲ،
وأنه ال دخل له بالنبوة لكنه سمع دعوة ﷲ له فأطاع .ولقد كان إحساسه بعدم
ارتباطه بالنبوة كوظيفة وبدعوته المباشرة من الرب )عاموس ١٤ :٧و(١٥
٧
ھو الدافع األعظم والطاقة الكبرى له فى مھمته .ولذلك قيل عنه "إنه النبAى
الذى دعAاه ﷲ الAذى يحمAل عقAالً راجحAا ً" ،ربما لم يكن من طائفة األنبياء
مولداً ومھنة ،اال أنه يحمل شعوراً محدداً واضحا ً لكلمة ﷲ يمأل كل أذنيه
وعقله .وطالما أنه مفعم بھذا الشعور ومتقد بھذه الغيرة اذن ھو نبى.
ولم يخجل عاموس من
وظيفة النبوة )عاموس : ٣
٧و (٨ولكنه أراد أن يصحح
سوء الفھم الذى ساد فى وقته
انه نبى الفرصة بعيداً عن
دعوة ﷲ .وقام ھذا الرجل
المدعو يعلن رسالة ﷲ
السرائيل بل لكل العالم ،نعم
لقد تنبأ فى اسرائيل ولھم لكن
كلماته بروح ﷲ موجھة إلى
الجميع .وفى ذلك يقول " Crippsلقد أتى نبى العدالة إلى كل الناس اذ أنه
ليس من العدل أن يوضح أخطاء العشرة أسباط ويقف متعاميا ً عن أخطاء
السبطين" .أن شعب ﷲ وحدة واحدة فى نظر إلھھم.
وھكذا بدأ عاموس رسالته إلى الناس ،بكل شجاعة وصالبة وجدية
وصراحة .لقد تربى وعاش فى فقر ،ميدانه البرية .عمله الرعى ومجابھة
الوحوش الكواسر والحيوانات المفترسة ،نظراته تعودت على االستقامة
والوضوح والعمق من خالل أجواء البرارى الفسيحة الرحيبة التى ترعرع
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فيھا .وھكذا خرجت كلماته كنظراته مستقيمة جريئة واضحة قوية نافذة ،لم
يھب الملك ولم يخف من رئيس الكھنة  ،ولم يتورع أن يقول الحق أمام
القاضى أو التجار ،وھكذا تحدث إلى كل طبقات الشعب حتى النساء شبھھم
فى جشعھم وابتزازھم ببقرات باشان التى ال تكف عن الرعى أو السمنة )٤
.(٣ – ١ :
كان مرھف االحساس بالطبيعة من حوله فاستمع إلى صوت ﷲ فى كل
شىء فيھا ،فى ھدير الرعد ،وخرير المياه ،وزئير األسد .كما كان دائم
التأمل فى مجريات األحداث من حوله ،فأخذ من حلقات التاريخ ومن رنينھا
صوراً رائعة ودروسا ً مروعة .واتخذ من كل ھذا مصادر ألفكاره عن ﷲ
وعن عالقة ﷲ بشعبه .ولقد كانت أفكاره بحق ثورة حقيقية قدمھا بحرية
٨
مطلقة .وبذلك كان متطورأ وعصريا ً بين ذويه.
لقد أدرك عاموس وحدانية ﷲ ،وأيقن أنه كلى القدرة ،اله الخليقة ،رب
العناية ،الحاكم العام لألشخاص ولألمم ،اله العدل الثابت والذى يعرف أفكار
الناس .كما استمر فى مالحظة الناس وسلوكھم وبذا أصبح خبيراً
بتصرفاتھم ،وكانت نظرته دائم ا ً ما عالقة ھ ذه التصرفات با .ھذا ھو
عاموس نبى العدالة ونبى الدعوة المقدسة ويكفينا ما قاله عن نفسه ألمصيا
وما أشرنا إليه من قبل "لسAت أنAا نبيAا ً وال أنAا اﺑAن نبAى ﺑAل أنAا راع وجAانى
جميز ،فأخذنى الرب من وراء الضأن وقال لى الرب اذھب تنبأ لشعبى…".

PP.26,27

8-The Westminster Dictionary of the bible Amos,



رسالة النبى
٩

ربما تتلخص رسالة عاموس فى :
 -١ظلم اإلنسان وعدالة ﷲ.
 -٢اآللھة الغريبة الباطلة واإلله الحقيقى.
 -٣مطالب اإلنسان وتدبيرات ﷲ.

محتويات وأقسام
السفر
تنقسم محتويات األسفار
النبوية فى العھد القديم إلى
ثالثة أنواع :
النـوع األول  :عبارة عن
أقوال شعرية.
والنوع الثانى  :يحوى نثراً

تاريخيا ً فى صيغة الغائب .3 rd person
والنوع الثالث  :يحتوى على سيرة وحياة الكاتب فى صيغة المتكلم 1 st
 personومعظم سفر عاموس من النوع األول ،ما عدا
بعض الفصول من النوع الثانى وستجدھا مرقمة بعالمة
واحدة ) ،(٠والبعض اآلخر مرقم بعالمتين )،(٠٠
والمحتويات كاآلتى :

9

- T.C. Witney & price, Amos, P.15.



 -١دينونة ﷲ لألمم : ٢ ،١
 عنوان .١ : ١ مقدمة .٢ : ١ دينونة األمم المجاورة  :دمشـق ،فلسطيـن ،صور ،أدوم ،عمـون،موآب ،يھوذا .٥ : ٢ – ٣ : ١
 دينونة ﷲ إلسرائيل .١٦ – ٦ : ٢-٢كلمة ﷲ ضد اسرائيل : ٦ – ٣
 طريق ﷲ مع شعبه .٨ – ١ : ٣ مھمة اسرائيل ٩ : ٣و .١٠ تعبير يھوه للدينونة .١٥ – ١١ : ٣ نبوة ضد نساء السامرة .٣ – ١ : ٤ العبادة الباطلة ٤ : ٤و.٥ محن لرجوع اسرائيل .١٢ – ٦ : ٤ التسبيحة األولى .١٣ : ٤ مرثاة عاموس .٣ – ١ : ٥ اطلبوا الرب فقط .٦ – ٤ : ٥ التسبيحة الثانية  ٨ : ٥و.٩ ظلم الفقير ٧ : ٥و.١٣ – ١٠ الطريق الوحيد للخالص  ٥و١٤و.١٥ عبور ﷲ وسط شعبه .١٧ – ١٦ : ٥ يوم يھوه .٢٠ – ١٨ : ٥ بعض العبارات الطقسية .٢٧ – ٢١ : ٥ الدينونة اآلتية للسامرة .٧ – ١ : ٦ خراب اسرائيل .١١ – ٨ : ٦ ضعف اسرائيل سببه ونتائجه .١٤ – ١٢ : ٦-٣رؤى عاموس : ٩ – ٧
 -رؤيا الجراد .(..) ٣ – ١ : ٧



-

-

رؤيا النار .(..) ٦ – ٤ : ٧
رؤيا الزيج .(..) ٩ – ٧ : ٧
عاموس وأمصيا .(.) ١٧ – ١٠ : ٧
رؤيا سلة القطاف ١ : ٨و.(..) ٢
خطايا وعقوبات اسرائيل .١٠ – ٣ : ٨
المجاعة الروحية ١١ : ٨و.١٢
دينونة ﷲ لآللھة الغريبة ١٣ : ٨و.١٤
رؤيا المذبح .(..) ٤-١ :٩
التسبيحة الثالثة ٥ :٩و.٦
ﷲ ال يفضل أمة على أخرى ٧ :٩و٨أ.
كلمة لدينونة متميزة ٨ :٩ب.١٠-
دعوة للعودة والمجد .١٥-١١ :٩

التعاليم المستفادة
 -١من أصحاح ) (٥ :٢-٣ :١تحدث عاموس عن خطايا دمشق وغزة
وصور وأدوم وعمون وموآب ويھوذا وختم بإسرائيل .ومن ھذا
الحديث نتعلم أن االمتناع عن تنفيذ الواجبات خطية ،والخطية البد أن
تعاقب .لقد كانت رسالته ثورة إصالح ،عندما رأى ان أسس الدين فى
زمانه يشوبھا الكثير من الخلط والخطأ ،والبد من معالجة جريئة
وجذرية..من خالل إصالح دينى.
 -٢في ) (٨-٥ :٢نرى تحذيراً من أنواع الخطايا التي تأتي وتصاحب
االنغماس في جمع المال والثروة عن طريق التجارة أو أي طريق،
آخر .مثل ظلم الفقير ،وأخذ الرشوة حتى من المحتاجين ،والتضحية
بالمبادئ االنسانية والقيم الروحية والمثل النبيلة في سبيل الربح المادي،
ويظھر ھذا في ابتزاز أصحاب األمالك ألجور الفالحين والرعاة ،وفي
ھذا يقول النبي "ﺑAAاعوا البAAار ﺑالفضAAة والبAAائس ألجAAل نعلAAين .الAAذين



يتھممAAAAون تAAAAراب األرض علAAAAى رؤوس المسAAAAاكين ويصAAAAدون سAAAAبيل
البائسAAين ويAAذھب رجAAل وأﺑAAوه إلAAى صAAبية واحAAدة حتAAى يدنسAAوا اسAAم
قدسي .ويتمددون على ثياب مرھونة ﺑجانب كل مذﺑح ويشAرﺑون خمAر
المغرمين في ﺑيت آلھتھم" ).(٨-٦ : ٢
ألست ترى معي أيھا القارئ العزيز أن عالم اليوم في أمس الحاجة إلى
ھذا الدرس ،العالم الذي طغت المادية عليه وظفرت اإلباحية به ،وقادته
ھذه وتلك إلى جموح الحادي غريب ،فتعرى بالتالي من كل مبادئ وقيم
ومثل ،فانطلق غير متحكم بقانون أو مرتدع بواعز أو حافز ..وال ندري
إلى أين!! .ھا ھى رسالة الرب لعالمنا المعاصر ،الرسالة القديمة
الجديدة .المحذرة المنذرة ،ومن له أذن فليسمع قبل أن يستمع إلى قول
الرب محذراً ومعاقب ا ً " :ھأنAAذا أضAAغط مAAا تحAAتكم كمAAا تضAAغط العجلAAة
المآلنة حزما ً ويبيد المناص عن السريع والقوى ال يشدد قوتAه والبطAل
ال ينجى نفسه .والقوى القلب ﺑين األﺑطال يھAرب عريانAا ً فAى ذلAك اليAوم
يقول الرب" ).(١٦ – ١٣ : ٢
-٣فى ) (٨ – ٦ : ٢نرى درس ا ً وتعليم ا ً آخر بل وحقيقة رائعة ،يجب أن
تراعى أن العدل بين إنسان وآخر أحد األسس المقدسة للمجتمع وللدين.
فتقديس حقوق الغير واحترام آرائھم وسلوكھم فى الحياة وتقدير
شخصياتھم ووجودھم أساس المجتمع الصالح وطريق المسيحى المكرس
الناضج.
 -٤نتعلم من ) (٢٠ – ١٨ : ٥ ،٢ : ٣أن اختيار ﷲ ال يعنى المحاباة بل
على العكس من ذلك تماماً ،فا فى سفر عاموس ھو إله العدل لذلك
عندما يعطى امتيازاً خاصا ً يعطى معه مسئولية خاصة أيضا ً "إياكم فقط
عرفAAت مAAن جميAAع قبائAAل األرض لAAذلك أعAAاقبكم علAAى جميAAع ذنAAوﺑكم".
ونحن كم من مرات نظن أن ﷲ بالنسبة لنا ھو إله المحاباة ،ونتكل اتكاالً
باطالً على رحمة ﷲ وطول أناته وسعة قلبه ،متناسين أن لطف ﷲ إنما
يقودنا إلى التوبة واال فسندخر لنفوسنا غضبا ً فى يوم الغضب واستعالن
دينونة ﷲ العادلة )رومية .(٥ ،٤ : ٢



ھذه ھى الحقيقة العظمى "أن لAيس عنAد ﷲ محاﺑAاة" )رومية .(١١ : ٢
فالذين يظنون أنھم  وأن ﷲ لھم دون تجسيد حى  وتعاليمه فى
حياتھم ،وبعد ذلك يشتھون يوم الرب ،ويھللون ويكبرون له ،يقول لھم
عاموس "ويل للذين يشتھون يوم الرب .لماذا لكم يوم الرب ھو ظالم ال
نور .كما اذا ھرب انسAان مAن أمAام األسAد فصAادفه الAدب أو دخAل البيAت
ووضع يده على الحائط فلدعتAه الحيAة .ألAيس يAوم الAرب ظالمAا ً ال نAوراً
وقتاما ً وال نور له".
ويقال إن عاموس أخذ صورة الظالم والقتام فى وسط النھار من حادث
تاريخى حدث سنة  ٧٦٠ق .م .إذ أظلمت الشمس تماما ً فى كسوف كلى
وخيم القتام وسط الظھيرة .واستمد عاموس ھذا المنظر ليعبر لھم أن
انتظارھم سيخيب وأن أملھم سيتبدد وسيأتى يوم الرب معاقبا ً لھم يوم إنه
الدينونة والعقاب .يا شعب ﷲ ،إن نوال الحقوق يتطلب ويستوجب تنفيذاً
للواجبات.
 -٥فى حديث عاموس عن الدينونة تكلم عن القوة العظيمة  .فا عظيم
فى الخليقة "الذى صنع الجبال وخلق الريح وأخبر اإلنسان ما ھو فكAره
الذى يجعل الفجر ظالما ً ويمشى على مشارف األرض يھوه إله الجنAود
اسمه" )" (١٣ : ٤الذى صنع الثريا والجبار ويحول ظل الموت صAبحا ً
ويظلم النھار كالليل الذى يدعوه مياه البحر ويصبھا على وجAه األرض
يھAوه اسAمه" ).(٨ : ٥
ھو ﷲ الذى يتحكم فى
كل قوى الطبيعة ): ٩
٥و.(٦
وھو أيضا ً الذى يحكم
كل شئون األمم البشرية فى
سواسية وعدل وبال تمييز
أو تفضيل "ألستم لى كبنى الكوشAيين يAا ﺑنAى اسAرائيل يقAول الAرب .ألAم



أصAعد اسAAرائيل مAAن أرض مصAAر والفلسAAطينيين مAAن كفتAAور واآلراميAAين
مAAن قيAAر" ) ،(٧ : ٩كما يھب البركة أو يصب اللعنة طبق ا ً لشخصيته
البارة ولغرضه العظيم ) .(١،٢وألنه ﷲ الحقيقى – كما رأينا من كل
ماسبق – فى الخليقة والطبيعة والتاريخ يجب كما نتوقعه رحيما ً نتوقعه
ديانا ً أيضا ً لكل األجناس واألمم والشعوب.
 -٦نتعلم من كل السفر أن عاموس ھو نبى العدالة والبر االجتماعى ولذلك
نراه يحارب العبادة الشكلية ويواجه الشعب بحقيقة عبادتھم الباطلة
الممقوتة "ﺑغضت كرھت أعيادكم ولست ألتلذ ﺑاعتكافاتكم انى اذا قAدمتم
لAAى محرقAAاتكم وتقAAدماتكم ال أرتضAAى وذﺑAAائح السAAالمة مAAن مسAAمناتكم ال
ألتفت إليھا .أﺑعد عنى ضجة أغانيك ونغمة رﺑاﺑك ال اسمع" )– ٢١ : ٥
 .(٢٣لقد أوضح النبى أن العبادة ال تكون حقيقة ما لم تكن تصرفات
االنسان ھى الوجه اآلخر واألثر الباقى لھا ،وم ا دامت حياتنا غير
مرضية  اذن فنحن بعبادتنا نحول الحق أفسنتينا ونلقى البر إلى
األرض ) (٧ :٥وال حل لھذه المأساة المروعة التى نعيشھا فى أحايين
كثيرة إال بالرجوع إلى ﷲ بتوبـة حقيقية وقلب نقى "اطلبAAوا الAAرب
فتحيوا …" ) (٦ : ٥وھنا ،وھنا فقط "ليجAر الحAق كالميAاة والبAر كنھAر
دائم" ).(٢٤ : ٥
 -٧الزمان الردىء وصمت العاقل ) .. (١٣ : ٥ھذه العبارة "لAذلك يصAمت
العاقAAل فAAي ذلAAك الزمAAان النAAه زمAAان رديء" مرتبطة )بعدد  ،(١٢فھى
ليست صرخة يأس أو سلبية ألن طبيعة وشخصية عاموس مختلفة عن
ذلك .لكنھا نظرة الحقة لتدخل ﷲ ،وتوقع دينونته لمعاقبة الشر
واألشرار.
 -٨الدين والوطنية  ..وھذا نراه فى صالة وتشفع عاموس بانكسار قلب
على شعبه ووطنه ،ومعاناته وھو يعلن حتمية قضاء الرب )٢ : ٧و.(٥
 -٩الرجل العادى ،العلمانى ،ودعوته الواضحة للمشاركة فى الخدمة وحمل
الرسالة ) ١٥ – ١٢ : ٧مع .(١ : ١



 -١٠تكاليف القوة  ..للقوة أو العظمة تكاليف ومسئولية ،سواء على مستوى
األفراد أو األمم .فالمثقفون واألقوياء واألصحاء عليھم خدمة
اآلخرين من حولھم ،والشعوب الغنية القوية عليھم مسئولية أمام ﷲ
عن الشعوب الضعيفة والدول الصغرى والنامية.
والقوى الكبرى يجب أن تدرك أن للقوة تكاليفھا ،وأن ﷲ عندما يسبغ
عليھم ھذه النعم ،ينتظر منھم أن يكونوا أكثر اھتماما ً بحقوق غيرھم
وأشد حساسية للمسئولية الملقاة عليھم .فال يستخدم قوته لمصالحه
الخاصة بروح األنانية والكبرياء ،وال ينظر إلى اآلخرين نظرة
االزدراء والتفوق .إن قصد ﷲ فى التاريخ-كما يقول حبيب سعيد-ليس
وقفا ً على أمة معينة ،أو شعب ممتاز ،أو عنصر متفوق ،بل ھو شامل
كل األمم والشعوب واألجناس والثقافات.
 -١١يبدأ السفر بتعبير "أقوال عاموس … التى رآھAا" ) (١ : ١وأدركنا –
كما أشرنا سابقا ً – أن ھذا التعبير يعنى أن محتويات السفر ھى أقوال

وتعاليم مستمدة من إعالنات ﷲ للنبى خالل الطبيعة والتاريخ أوالً ثم
تعاليم من إعالنات ﷲ للنبى خالل رؤى ثانيا ً .وأدركنا التعاليم من
الجزء األول ولكى نخرج التعاليم من الجزء الثانى يجب أن نقف قليالً
أمام رؤى عاموس الخمس.



رؤى عاموس
تحدث عاموس عن خمس رؤى :
الجراد ) ،(٣– ١ : ٧رؤيا النار ): ٧
 (٦ – ٤رؤيا الزيج )،(٩ – ٧ : ٧
رؤيا سلة القطاف ) ،(٣ – ١ : ٨ثم
أخيراً رؤيا المذبح ) ،(٤ – ١ : ٩وقد
كتبت ھذه الرؤى ضمن القسم الثالث
من السفر بالنسبة ألسلوب المحتويات.
إذ رأينا قبل ذلك أن محتويات السفر
تنقسم إلى ثالثة أقسام أو أنواع  :أقوال
شعرية ،نثر تاريخى فى صيغة الغائب ،سيرة وحياة الكاتب فى صيغة
المتكلم .وھذا النوع األخير ھو الذى كتبت به الرؤى الخمس فى حياة ھذا
النبى العظيم.
وبالنسبة لمكان ھذه الرؤى فال نعرف متى أو أين رآھا عاموس؟ ھل أعلنھا
له ﷲ وھو جالس فوق قمة التل قريب ا ً من تقوع؟ أو رآھا قبل بدء تقديم
مواعظة للناس؟ أم كشفھا له ﷲ أثناء تأدية رسالته وعلى فترات متباعدة
وفى أوقات مختلفة؟ وعلى كل نحن نثق أن كل رؤيا من ھذه الرؤى تحتوى
على رسالة عظيمة تتضمن صوتا ً  محذراً ومنذراً للشعب .وتنحو نحو
ھدف معين سنتبينه من خالل دراستنا لھا.
كما أن أسئلة كثيرة أثيرت حول طبيعة ھذه الرؤى .ھل ھى عبارة عن
اختبارات شخصية استخلص منھا النبى المعانى والحقائق الالزمة لرسالته
بين الناس؟ أم ھى اختبارات نفسية أو روحية أو فكرية استلھم منھا النبى
دروسه واستوحى رسائله؟ على أى حال ال فرق أن تكون ھذه أو تلك ،لكن
األمر المھم فى ھذه الرؤى والذى ھو نتيجة حتمية لھا ھو اعتقاد عاموس
الراسخ بأنه مدعو من ﷲ للكالم والنبوة ).(١٥ : ٧



تختلف الرؤيتان األولى والثانية عن الرؤى الثالث الباقية فى النھاية
والخاتمة ،اذ نلمح فى الرؤيتين رحمة ﷲ ونجاح الشعب )٣ : ٧و (٦أما فى
الرؤى الثالث الباقية فنرى غضب ﷲ ونقمته )٩ : ٧و.(٤ – ١ :٩ ،٣ : ٨
فى الرؤيتين نجد صالة يرفعھا النبى من أجل شعبه ليرجع ﷲ عن حمو
غضبه ،وھذه ھى طبيعة وجوھر رسالة األنبياء  :الرحمة .لقد كانت الرؤى
مؤلمة وقاسية على نفس نبى أحب شعبه وبالده.
لقد اضطرمت نفسه فيه والتھبت مشاعره وثارت لواعج أحاسيسه إزاء ما
يحدث للبالد والشعب .إن إخالصه وأمانته لھذه األمة لم يدعه يظھر فى
نبوته كبرياءه وبره الذاتى .بل إن حسه المرھف المختفى وراء صالبة وقوة
ظاھرة لم يجعله يشمت عندما أعلن دينونة ﷲ لھم ،بل بكل انكسار فاضت
نفسه ومشاعره بصالة حارة خرجت من أعماقه "أيھAا السAيد الAرب أصAفح.
كيف يقوم يعقوب فانه صغير" )٢ : ٧و.(٥
فى صالته ھذه رأى النبى أن أساس الباليا وأساس الدمار الذى يحدث للبالد
ھو الشر ،لقد أعلن أن الخطية ھى سبب المشكلة .وھذا ھو المبدأ القديم
الجديد بل الحق األزلى األبدى.
ولذلك تركزت صالته فى كلمة "اصفح" ومن ھنا أعلن أن الصفح والغفران
ھو جوھر الخالص واإلنقاذ .إن خطايانا ھى السبب األول وراء مشاكلنا
وكوارثنا ،وغفران ھذه الخطايا الذى يستوجب التوبة عنھا توبة صادقة قلبية
ھو العالج السليم واألوحد لخالصنا.
وھذا ما أعلنه المسيح بوضوح فى العھد الجديد عندما وقف أمام الشاب
المفلوج ،لقد رأى بعينه البصيرة وبصيرته النفاذة أن وراء ھذا المرض
خطية وأن طريق الشفاء والقوة ھو طريق الصفح ،فقال للشاب " :مغفAورة
لك خطاياك" وھنا أحس الشاب بالقوة تسرى فى جسده فقال له "قAم احمAل
فراشك واذھب إلى ﺑيتك" )متى .(٨ – ١ : ٩
كما استند النبى فى صالته على تعبير تكرر مرتين فى )" (٥ ،٢ : ٧كيAف
يقوم يعقوب فإنه صAغير" أى أن األمة ال تحتمل كل ھذا الغضب .ستخسر


األمة كل شىء ،سيموت الجميع ،وكيف يقوم؟ من يسند؟ ال صديق وال رفيق
لھم يستطيع أن يأخذ بيدھم ،وحدك القادر أنت ترفعھم يارب .وكنتيجة لصالة
النبى ،استجاب ﷲ السامع الصالة كلى الرحمة والرأفة و"ندم الرب" ،والندم
ھنا ال يعنى أن ﷲ غير فكره بل غير طريقته فى عمل الرحمة وقال "ال
يكون" إنه االله القادر الملك الذى يستطيع أن يعاقب ويستطيع أن يعفو ،بل
ھو اآلب الرحيم الذى تتغلب بل تتخلل الرحمة كل أعماله لقد صفح عن
شعبه فى الرؤيتين .وليست ھذه ھى المرة األولى أو الثانية بل طالما غفر
وصفح ﷲ خالل معامالته مع بنى اسرائيل.
تبدأ كل رؤيا بتعبير "ھكذا أرانى السيد الرب" – ماعدا الرؤيا الخامسة – )٧
 (١: ٤،٧،٨ ،١ :والتعبير يعنى "جعلنى أرى" ماذا رأى ؟ دعنا اآلن نقف
وقفة قصيرة أمام كل رؤيا على حدة لندرك مضمونھا والمقصود منھا :
األولى  :رؤيا الجراد ): (٣-١ : ٧
"ھكذا أرانى السيد الرب واذا ھو يصنع جراداً فى أول طلوع خلAف العشAب،
واذا خلف عشب ﺑعد جزاز الملك .وحدث لما فرغ من أكAل العشAب أنAى قلAت
أيھا السيد الرب أصفح .كيف يقوم يعقوب فانه صغير .فندم الAرب علAى ھAذا
ال يكون قال الرب".
فى ھذه الرؤيا
يرسل ﷲ عقوبة
أولى للشعب عبارة
عن جراد أو
المجاعة التى تحدث
نتيجة ھذا الجراد .إذ
كانت المزروعات
فى تلك األرض
تروى بماء األمطار
ولذلك يزرع البرسيم فى الربيع وتؤخذ )القطفة أو الحشة( األولى لحيوانات
الملك .أما الثانية والتى تكون فى أبريل من كل سنة لحيوانات الشعب ،وعلى



الشعب أن يستمر فى إطعام مواشيه من ھذه )الحشة( أو الجزاز إلى نھاية
الصيف ألنه ال مطر اذن فال زرع .ولذلك رأى عاموس أن الجراد أتى وأكل
الجزاز الثانى "بعد جزاز الملك" ولذلك سوف ال تعيش الحيوانات وستحدث
كراع
كوارث كثيرة للشعب .لقد أدرك عاموس كل ھذا جيداً من طبيعة عمله
ٍ
ولذلك صلى صارخا ً فاستجاب ﷲ.
فى الترجمة السبعينية نجد تعبير "يصنع جراداً" أتى بمعنى أن النبى رأى
نتاج أو ذرية الجراد  ." Behold a broad of locustsوھنا تظھر حكمة وقوة
ﷲ الخالقة فى خلق الكائنات الصغيرة الدقيقة مثلھا مثل الحيوانات الضخمة
كأداة للعقاب ،رغم أن البعض ظن أن الجراد ھنا رمزى يرمز إلى جيش
سيھدم البالد لكننا ال نجد سنداً يدعم ھذا الرأى.
الثانية  :رؤيا النار ): (٦ – ٤ : ٧
"ھكذا أرانى السيد الAرب واذا السAيد الAرب قAد دعAا للمحاكمAة ﺑالنAار .فأكلAت
الغمر العظيم وأكلت الحقل .فقلت  :أيھا السيد الرب كف .كيف يقAوم يعقAوب
فانه صغير فندم الرب على ھذا فھو أيضا ً ال يكون قال السيد الرب".
فى ھذه الرؤيا رأى النبى ناراً شديدة جففت مياه المحيطات ولذلك لم يكن
مطر لرى الزراعة وجففت مياه اآلبار والعيون لذلك سيموت اإلنسان الذى
يعتمد عليھا فى حياته .ورأى عاموس ھذا الخراب فصرخ إلى ﷲ فاستجاب
له.
تعبير "دعا للمحاكمة ﺑالنار" أتى فى ترجمة " R.S.V.يدعو نAاراً مشAتعلة"
كأداة للعقاب يدعو ناراً ملتھبة سواء بفعل الطبيعة أو بعمل يده ھو كما يقول
البعض اآلخر .لكنھا كانت شديدة كتلك التى كانت فى أيام ايليا التى أكلت
الذبيحة ولحست المياه وكل شىء .ورغم رحمة ﷲ وغفرانه لم يتب الشعب.
الثالثة  :رؤيا الزيج ): (٩ – ٧ : ٧
"ھكذا أرانى واذا الرب واقف على حائط قائم وفى يده زيAج .فقAال لAى الAرب
ماذا أنAت راء يAا عAاموس .فقلAت زيجAا .فقAال السAيد ھأنAذا واضAع زيجAا ً فAى



وسAAط شAAعبى اسAAرائيل .ال أعAAود أصAAفح لAAه ﺑعAAد ،فتقفAAر مرتفعAAات اسAAحق
وتخرب مقادس اسرائيل واقوم على ﺑيت ﺑريعام ﺑالسيف".
تعبير "حائط قائم" ترجم فى السبعينية والفولجاتا وبعض الترجمات واللغات
السامية األخرى :
 "adamant trowel plaster … etc.والكلمات تعنى )المحارة( أو المادة
التى تغطى البناء .وفى ضوء اإلجابة البسيطة فى ) (٨ : ٧نرى أن الرؤيا
فى األصل ترينا ﷲ يقف بجوار حائط يبنى بزيج ،والزيج ھو ميزان ضبط
البناء .والخلفية التاريخية للرؤيا ترجع إلى أيام يربعام ) ٢ملوك – ١ : ١٥
 (١٢حيث استفحل الشر والفساد .والرؤيا توضح لنا أن ﷲ بھذا الميزان
رأى الحائط مائالً ،أى رأى الحالة الخطيرة التى سارت إليھا البالد ولذلك
سيخرب األمة وستشتعل الحرب ويزول الملك من بيت يربعام .إن ﷲ مازال
يمسك بنفس الزيج وسط شعبه وكنيسته ليرى ھل ھى مستقيمة أم ال ؟ واال
فالعقاب.
الراﺑعة  :رؤيا سلة القطاف ): (٣ – ١ : ٨
"ھكذا أرانى السيد الرب واذا سلة للقطاف .فقال ماذا أنت راء يAا عAاموس؟
فقلت :سلة للقطاف فقال لى الAرب قAد أتAت النھايAة علAى شAعبى اسAرائيل .ال
اعود أصفح له ﺑعد .فتصير أغانى القصر والول فى ذلAك اليAوم يقAول السAيد
الرب .الجثث كثيرة يطرحونھا فى كل موضوع ﺑالسكوت".
يستمر عاموس فى طريقته الثورية ويتالعب باأللفاظ العبرية فالكلمة
المترجمة )قطاف( أو الفاكھة الصيفية الناضجة جداً التى ربما تفسد بعد يوم
واحد وال جدوى من أى طريقة لحفظھا .وھذا يعنى أن النھاية قد اقتربت
والعقاب على األبواب ألنھم لم يسمعوا دعوة النبى للتوبة ،لقد عفا عنھم فى
المرتين السابقتين أما اآلن فالقضاء واقع ال محالة .كم من مرات "نسAتھين
ﺑغنى لطفه وأمھاله وطول أناته" لكننا لقساوتنا نذخر لنفوسنا غضبا ً فى يوم
الغضب )رومية ٤ : ٢و.(٥



الخامسة  :رؤيا المذﺑح ): (٤ – ١ : ٩
"رأيAAت السAAيد قائم Aا ً علAAى المAAذﺑح فقAAال اضAAرب تAAاج العمAAود حتAAى ترتجAAف
األعتAAاب وكسAAرھا علAAى رؤوس جمAAيعھم فأقتAAل آخAAرھم ﺑالسAAيف .ال يھAAرب
منھم ھارب وال يفلAت مAنھم نAاج .ان نقبAوا إلAى الھاويAة فمAن ھنAاك تأخAذھم
يAAدى وان صAAعدوا إلAAى السAAماء فمAAن ھنAAاك أنAAزلھم .وأن اختبAAأوا فAAى رأس
الكرمل فمن ھناك أفتش وآخذھم وأن أختفوا من أمام عينAى فAى قعAر البحAر
فمن ھناك أمAر الحيAة فتلAدغھم .وأن وضAعوا فAى السAبى أمAام أعAدائھم فمAن
ھناك آمر السيف فيقتلھم وأجعل عينى عليھم للشر ال للخير".
يتحدث عاموس فى ھذه الرؤيا بلغة النثر فى نصف العدد األول ثم بلغة
شعرية من النصف الثانى للعدد األول حتى العدد الرابع ويرى فى رؤياه
منظراً مخيف ا ً للغاية ،يرى ﷲ يقف بجوار مذبح المحرقة ،المكان الذى
يتصافح فيه الشعب مع ﷲ بواسطة الذبيحة .المكان الذى يلجأ إليه الكل وقت
االضطراب والخوف .لكن ﷲ يأمر النبى بأن يضرب تاج العمود أى القطعة
العلوية منه وعندئذ يسقط السقف على العابدين .يرى البعض أن ھذا يحدث
بفعل زلزال عنيف كأداة للعقوبة والدينونة .وھذا يعنى أن الدينونة ال تشمل
البعيدين الذين لم يتوبوا فقط بل تبدأ بالذين فى الھيكل الذين يتعبدون بطريقة
باطلة.
أن الھيكل والدين اللذان ينبغى أن يكونا مصدراً لألمان سيصبحان أول ھدف
للدمار والخراب .ولقد أعطى يسوع ھذا المعنى فى العھد الجديد عندما كان
يضرب بالسوط فى الھيكل .سوف ال يوجد مھرب للناس فى ذلك اليوم .وفى
نفس المعنى يقول حزقيال )" : (٣ – ١ : ٢١وكان إلAى كAالم الAرب قAائالً :يAا
ﺑAAن آدم اجعAAل وجھAAك نحAAو أورشAAليم وتكلAAم عAAن المقAAادس وتنبAAأ علAAى أرض
أورشليم وقل ألرض اسرائيل ،ھكذا قال الرب ھأنذا عليك واستل سيفى مAن
غمAAده وأقطAAع منAAك الصAAديق والشAAرير" أن المذبح الذى كان يمسك بقرونه
القاتل سھوا لينجو من ولى الدم ستقطع القرون وال نجاة.



رسالة الرجاء
من كل ما سبق نرى أن ﷲ قد
يتركنا حينا لنرجع لكنه ال يتركنا
أبداً ،كما أن قضاء ﷲ يسير طبقا ً
لدستور عادل وأن تأديبه ينحو
إلى غرض خاص .كذلك نتعلم
أن ﷲ قوى مرھب ولكنه أيض ا ً
رحيم محب رؤوف لطيف .اذ أن
بعد كل ھذا يتحدث فى نھاية
األصحاح التاسع عن العودة
والبركة فيقول  :فAAى ذلAAك اليAAوم
أقيم مظلة داود الساقطة وأحصن
شAAAقوقھا وأقAAAيم ردمھAAAا وأﺑنيھAAAا
كأيام الدھر .لكى يرثوا ﺑقية أدوم وجميع األمAم الAذين دعAى اسAمى
علAAيھم يقAAول الAAرب الصAAانع ھAAذا .ھAAا أيAAام تAAأتى يقAAول الAAرب يAAدرك
الحارث الحاصد ودائس العنب ﺑاذر الAزرع وتقطAر الجبAال عصAيراً
وتسيل جميع التالل .وأرد سبى شعبى اسرائيل فيبنون مAدنا ً خرﺑAة
ويسAAكنون ويغرسAAون كرومAا ً ويشAAرﺑون خمرھAAا ويصAAنعون جنAAات
ويAAأكلون أثمارھAAا .وأغرسAAھم فAAى أرضAAھم ولAAن يقلعAAوا ﺑعAAد مAAن
أرضھم التى أعطيتھم قال الرب إلھك.(١٥ – ١١ : ٩) .



