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   صفحات ٥ من أصل٢صفحة رقم  

  سفر يوئيل
  

  المقّدمة
. مع أننا ال نعرف من آان النبـي يوئيل وفي أي عصر عاش، فإن آالمه ما زال يتمتع عبر الزمن بقوة خارقة

يدين شعب إسرائيل ألنه : عالن اليوم اّلذي فيه يظهر الّرّب قدرته ويدين الشعوبموضوع آتابه األساسي هو إ
ويشير النبـي يوئيل الى . أساء التصرف مع ربه، ويدين سائر الشعوب ألنها أساءت التصرف مع شعب إسرائيل

جفاف، الحريق، الحشرات المختلفة، ال: يوم الدينونة اّلذي تسبقه عوامل مخربة تجر وراءها الحرمان والفراغ
). ١١-١: ٢، ١٨-١٥، ١٢-٢: ١(االجتياح العسكري؛ وآل هذا يـبّين لنا قوة الدمار اّلتي تحدث في هذا اليوم 

حين تكلم هذا النبـي عن هذه األحداث، هل رجع إلى أحداث واقعية من حياته؟ أو أن هذه االحداث هي : ونتساءل
  اّلتي فرضت عليه ما يعلن؟

حين يتجرد شعب إسرائيل من آل شيء، حّتى من شرف الخدمة في الهيكل، : ل فواضحأما هدف تعليم يوئي
وهكذا يكون تجرد الشعب ). ١٧-١٢: ٢، ٢٠-١٩، ١٤-١٣: ١. (سيلتفت إلى الّرّب ويرفع إليه التوسالت والدعاء

حرمان ، وها هو ال)٢١-١٧،١٨: ٤، ٥-١: ٣، ٢٧-١٨: ٢(آان الوفر والغنى الموعود بهما . شرطًا لخالصه
، أما شعب إسرائيل فسيفهم معنى )١٦-١: ٤(ستدان الشعوب الغريـبة . والفراغ، وآل ذلك بفعل غضب اهللا

ويعلن يوئيل في نبوءته أن هذا الحضور سيكون يومًا لجميع البشر، ألن الّرب سيفيض . حضور اهللا في وسطه
 األولين اّلذين فيهم حّل الروح القدس يوم وعد اهللا وسيحقق وعده في المسيحيـين. )٢-١: ٣(بروحه على الجميع 

  ). ٢١-١٦: ٢اع(العنصرة 
  

  ١الفصل 
  : هِذِه آِلَمُة الّربِّ اّلتي آلََّم بها يوئيَل بَن َفنوئيَل١
إسمعوا هذا أيُّها الشُّيوُخ، وأصغوا يا جميَع ُسكَّاِن ٢

هل حدَث ِمثُل هذا في أّياِمُكم أو في أّياِم !  األرِض
  آباِئُكم؟

خبروا بِه َبنيُكم، ولُيخِبْر َبنوُآم َبنيِهم، وَبنوُهُم أ٣
  . األجياَل اآلتيَة

َفضَلُة الزَّحَّاِف أآَلها الجراُد، وَفضَلُة الجراِد أآَلها ٤
  .  الُجنُدُب، وَفضَلُة الُجنُدِب أآَلها النَّمُل

بكوا وولِولوا يا جميَع  أفيقوا أيُّها السَّكارى، وا٥
نقطَع عْن  عصيِر الكرمِة ألنَُّه اشاربـي الخمِر، على 

  . أفواِهُكم
: هَي قويٌَّة وال عدَد لها. َصِعدْت أمٌَّة على أرضي٦

دمَّرت ٧. أسناُنها أسناُن األسوِد، ولها أنياُب اللَّبوِة
بـيضَّت  قشَّرْتُه وطرَحْتُه فا. آرمي وقَصَفت تيني

  . أغصاُنُه
ِح على إنتحبـي يا أرضي آعذراَء اتََّزَرت بالِمْس٨

نقطعِت التَّقِدمُة وسكيـُب الخمِر  ا٩. عريِس ِصباها
  . َعْن َبيِت الّربِّ، والكَهنُة ُخدَّاُم الّربِّ أخذوا ينوحوَن

خربِت البرِّيَُّة وناحِت األرُض، فالحنطُة تِلَفت ١٠
  . والخمُر نضبت والزَّيُت نقَص

 َخِزَي الفالَّحوَن وَولَوَل الكرَّاموَن على الِحنطِة١١
الكرُم َيِبَس، ١٢. والشَّعيِر، ألنَّ َحصاَد الحقِل باَد

والتِّيُن ذُبَل، والرُّماُن والنَّخيُل والتُّفَّاُح وجميُع أشجاِر 
  . البرِّيَِّة ذوت، فذَوى السُّروُر عْن َبني الَبَشِر

َولِولوا يا . نُدبوا أيُّها الكَهنُة إتَِّزروا بالُمسوِح وا١٣
أدخلوا الَهيكَل وبـيتوا بالُمسوِح يا ُخدَّاَم . ُخدَّاَم المذَبِح

. َبيُت إلِهنا َمحروٌم مَن التَّقِدمِة وسكيـِب الخمِر. إلهي
إجمعوا . تقدَّسوا للصَّوِم ونادوا على الصَّالِة١٤

الشُّيوَخ وجميَع ُسكَّاِن هِذِه األرِض إلى َبيِت الّربِّ 
  . صرخوا إليِه إلِهُكم وا

يأتي آالخراِب .  قريـٌب وُم الّربِّي! يا لُه مْن يوٍم١٥
  . مْن عنِد القديِر

نقطَع الطَّعاُم أماَم ُعيوِننا؟ أما زاَل الفرُح  أما ا١٦
  بتهاُج ِمْن َبيِت إلِهنا؟ واال
َجفَِّت الُبذوُر في األرِض الِخْصبِة، وخَلِت ١٧

  . نهدمِت األهراُء ألنَّ الِحنطَة نفَدت المخاِزُن، وا
قطعاُن البَقِر َقلَّ لَبُنها وال مرعى ! لبهائُمآْم َتِئنُّ ا١٨
  . وُقطعاُن الَغنِم أيضًا َقلَّما تِجُد مرعًى. لها
النَّاُر أآَلت مراِتـَع البرِّيَِّة، . إليَك يا ربُّ أدعو١٩

  . واللَّهيـُب أحرَق جميَع أشجاِر الحقِل
 بهاِئُم البرِّيَِّة أيضًا تميُل إليَك، ألنَّ مجارَي المياِه٢٠

  . نَضبت والنَّاُر أآَلت مراِتـَع البرِّيَِّة
  ٢الفصل 

  إقتراب يوم الرب
إهِتفوا في جبلي . ُأنفخوا في الُبوِق في ِصهيوَن١

  يوُم الّربِّ.   إرتِعدوا يا جميَع ُسكَّاِن األرِض الُمقدَِّس
يٍم يوُم َغ! يوُم ُظلمٍة وغروٍب٢: ُمقبٌل وهَو قريـٌب

  !وضباٍب
.  على الجباِل ينتشروَن آالعتمِة. ها شعٌب آثيٌر عظيٌم

ما آاَن لُهم َشبـيٌه منُذ األَزِل، وال يكوُن لُهم ِمْن َبعُد 
  . إلى جيٍل فجيٍل

. النَّاُر تأُآُل ما أماَمُهم واللَّهيـُب يلتِهُم ما خلَفُهم٣
 قفٍر، وال ، وخلَفُهم آبرِّيَِّة األرُض أماَمُهم آجنَِّة َعْدٍن

  . ينجو ِمنُهم شيٌء
آمنَظِر الَخيِل َمنظُرُهم، وآالُفرساِن اّلذيَن ٤

يقفزوَن على ُرؤوِس الِجباِل، ٥. يرُآضوَن
آالعَجالِت صريُرُهم، وآصوِت لهيـِب النَّاِر اّلتي 

  . تأآُل الَقشَّ، وآجيٍش عظيٍم ُمحتِشٍد للقتاِل
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 تصفرُّ جميُع أماَمُهم َتجُبُن الشُّعوُب، وِمَن الخوِف٦
  . الوجوِه

آرجاِل الحرِب يتسلَّقوَن . آالَجبابرِة يرُآضوَن٧
. ُآلُُّهم يسيُر في طريِقِه وعْن ُسُبِلِه ال َيحيُد. السُّوَر

  . يسيروَن ُآلُّ واحٍد في سبـيِلِه. ال يتزاحموَن٨
ينساقوَن إلى ٩. َبيَن السِّالِح ينقضُّوَن وال يَقعوَن

َيصَعدوَن إلى . على السُّوِريتراَآضوَن . المدينِة
  . َيدخلوَن ِمَن النَّواِفِذ آاللُّصوِص. البـيوِت

. أماَمُهم ترتِجُف األرُض وترتِعُش السَّماواُت١٠
  . َتسَودُّ الشَّمُس والقمُر، وتمنُع الكواآُب ضياَءها

ُجنُدُه آثيٌر قويٌّ . الّربُّ يجَهُر بصوِتِه أماَم جيِشِه١١
  . يوُم الّربِّ عظيٌم ُمخيٌف ال ينتهي. يعمُل بكِلَمِتِه

توبوا إليَّ بُكلِّ قلوِبُكم، بالصَّوِم «. يقوُل الّرب١٢ُّ
  . »مزِّقوا قلوَبُكم ال ثياَبُكم١٣. والُبكاِء والنَّْدِب
بطيٌء عِن . نوٌن رحوٌمالّربُّ ح. فتوبوا إلى الّربِّ

لعلَُّه ١٤الغَضِب، آثيُر الرَّحمِة، نادٌم على السُّوِء، 
يرِجـُع ويندُم وُيبقي وراَءُه َبرَآًة، فُتَقرِّبوَن َتقِدمًة 

  . وسكيـَب خمٍر للّربِّ إلِهُكم
ُأنفخوا في الُبوِق في ِصهيوَن، وتقدَّسوا للصَّوِم ١٥

عَب وقدِّسوا إجمعوا الش١٦َّ. ونادوا على الصَّالِة
جمعوا الصِّغاَر  ُأحشدوا الشُّيوَخ وا. الجماعَة
أخِرجوا العريَس ِمْن مخدِعِه والعروَس . واألطفاَل
  . من ِخْدِرها

َبيَن الرِّواِق والمذَبِح يـبكي الكَهنُة، ُخدَّاُم الّربِّ، ١٧
ال . أشِفْق يا ربُّ على شعِبَك وميراِثَك«: ويقولوَن

: سلََّط عَليِه األَمُم وُيقاُل في الشُّعوِبتجعْلُه عارًا فتـت
  »أيَن إلُهَك؟

. غاَر الّربُّ على أرِضِه وأشَفَق على شعِبِه١٨
ها أنا ُأرِسُل إليُكُم القمَح والخمَر «: قاَل لُهم١٩

والزَّيَت، فَتشبعوَن ِمنها وال أجعُلُكم ِمْن َبعُد عارًا في 
 الشَّماِل، وأطرُدُه بل ُأبِعُد عنُكُم اآلتي ِمَن٢٠اُألَمِم، 

إلى أرٍض قاحلٍة ُمقِفرٍة، ووجُهُه إلى البحِر الشَّرقيِّ 
وظهُرُه إلى البحِر الغربـيِّ، فيصَعُد َنْتُنُه وَتنبِعُث 

  . »رتكَب الفظائَع راِئحُتُه الكريهُة ألنَُّه ا
فرحي ألنَّ  إبتهجي وا. ال تخافي أيَُّتها التُّربُة٢١

   .الّربَّ عِمَل العظائَم
مراعي البرِّيَِّة نبَتت، . ال تخافي يا بهاِئَم الحقِل٢٢

  . والشََّجُر أطَلَع ثمَرُه، والتِّيُن والَكرُم أعطيا قوَتُهما
فَرحوا بالّربِّ  بتِهجوا وا وأنُتم يا َبني ِصهيوَن ا٢٣
أعطاُآُم الَمطَر الُمبكَِّر بَعدٍل، وأنزَل لُكُم . إلِهُكم

فستمتلُئ ٢٤. أخَِّر آما ِمْن َقبُلالَمطَر الُمبكَِّر والُمت
  . البـيادُر ِحنطًة، وَتفيُض المعاِصُر خمرًا وزيتًا

وُأعوُِّض لُكم َعِن السِّنيَن اّلتي أآَل قوَتها الجراُد ٢٥
والُجنُدُب والنَّمُل والزَّحَّاُف، وهَي جيشي العظيُم 

فتأآلوَن وَتشبعوَن وُتهلِّلوَن ٢٦،  اّلذي أرسلُتُه عَليُكم
فشعبـي . سِم الّربِّ إلِهُكُم اّلذي صنَع معُكُم العجائَب ال

فتعلموَن أنِّي في وَسِط شعِب ٢٧. ال َيخَزى أبدًا
ِإسرائيَل، وأنِّي أنا الّربُّ إلُهُكم وال أحَد غيري، 

  .  فشعبـي ال َيخَزى أبدًا

  ٣الفصل 
  الرب يدين األمم

 بَشٍر، فيتنبَُّأ َبنوُآم وَبناُتُكم، أفيُض روحي على ُآل١ِّ
  . ويحَلُم شيوُخُكم أحالمًا، ويَرى ُشبَّاُنُكم رؤًى

وعلى عبـيدي أيضًا، ِنساًء ورجاًال، أفيُض روحي ٢
وأصنُع عجائَب في السَّماِء وعلى ٣. في تلَك األّياِم

فتنقِلُب الشَّمُس ٤األرِض، َدمًا ونارًا وأعمدَة ُدخاٍن، 
 العظيُم  ُر َدمًا َقبَل أْن يأتَي يوُم الّربِّظالمًا، والقم

ففي . سِم الّربِّ يخُلُص وُآلُّ َمْن يدعو با٥الهائُل، 
جَبِل ِصهيوَن وفي أوُرشليَم َينجو َمْن َينجو مَع 

  .  الباقيَن اّلذيَن يدعوُهُم الّربُّ
  ٤الفصل 

  اهللا دّيان الشعوب
َك األّياِم وفي ذِلَك الزَّماِن، حيَن ُأعيُد فها أنا في تل١

أحشُد جميَع ٢،  ُسكَّاَن َيهوذا وُأوُرشليَم ِمَن السَّبـي
 وُأحاِآمُهم ُهناَك  اُألَمِم وُأنِزُلُهم إلى وادي يوشافاَط

ِمْن أجِل شعبـي وميراثي ِإسرائيَل، ألنَُّهم َفرَّقوهم 
لُقرعَة على وألَقوا ا٣قتسموا أرضي،  َبيَن اُألَمِم وا

شعبـي، وقايضوا الصَّبـيَّ بالزَّانيِة، وباعوا الصَّبـيََّة 
  . بالخمِر ليشربوا

 وجميِع بقاِع  فما أنتُم لي يا ُسكَّاَن صوَر وصيدوَن٤
؟ أهذا ِعرفاُنُكم للجميِل؟ إْن آاَن هذا  الفِلسطيِّيَن

ِعرفاُنُكُم الجميَل، فما أسرَع ما أردُّ جميَلُكم َشرًّا 
فأنتُم أخذُتم ِفضَّتي وذهبـي وحملُتم ٥. رؤوِسُكمعلى 

وبعُتم َبني َيهوذا ٦. ِمنِّي ما غال وطاَب إلى هياِآِلُكم
وأهَل ُأوُرشليَم عبـيدًا لليونانيِّين لُتبِعدوهم َعْن 

لكنِّي أطُلُبُهم ِمَن الموِضِع اّلذي بعتموُهم ٧. ُتُخوِمِهم
وأبـيُع َبنيُكم ٨، فيِه وأردُّ َشرَّ جميِلُكم على رؤوِسُكم

، تلَك  وَبناِتُكم بأيدي َبني َيهوذا، فيـبيعوَنُهم للسَّبئيِّيَن
  . أنا الّربُّ تكلَّْمُت. األمَِّة البعيدِة

تأهَّبوا للقتاِل وحمِّسوا . نادوا بهذا في اُألَمِم٩
. صعدوا تقدَّموا أيا جميَع رجاِل الحرِب، وا. الجَبابرَة

ومناِجَلُكم ِرماحًا وليُقِل إجعلوا ُسَكُكم سيوفًا ١٠
  . أنا جبَّاٌر: الضَّعيُف ِمنُكم

تعاَلوا أغيثونا، يا جميَع اُألَمِم المجاورِة ١١
أغيروا ١٢. أنِزْل يا ربُّ جَبابرَتَك. حتِشدوا ُهناَك وا

صعدوا إلى وادي يوشافاَط، أنا ُهناَك  أيُّها اُألَمُم وا
. َر ما أساؤواجالٌس ألديَن اُألَمَم المجاورَة فما أآث

تعاَلوا . واآلَن َأْعِملوا الِمنجَل فالحصيُد نضَج١٣
  . دوسوا فتمتلَئ الَمعصرُة وتفيَض الخوابـي

 يا جماهيُر يا جماهيُر، فيوُم  إلى وادي حروَص١٤
  . قترَب في وادي حروَص الّربِّ ا
. َتسَودُّ الشَّمُس والقمُر وتمَنُع الكواآُب ضياَءها١٥
ِمْن ِصهيوَن، وِمْن ُأوُرشليَم ُيطِلُق يزأُر الّربُّ ١٦

صوَتُه، فترتِعُش السَّماواُت واألرُض، ويكوُن الّربُّ 
فتعرفوَن ١٧. ِحَمى لشعِبِه َبني ِإسرائيَل وحصنًا لُهم

أنِّي أنا الّربُّ إلُهُكُم السَّاِآُن في ِصهيوَن جَبلي 
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بُر فيها ، وتكوُن ُأوُرشليُم مكانًا ُمقدَّسًا، وال َيع الُمقدَِّس
  . األجنبـيُّ ِمْن َبعُد

،  وفي ذِلَك اليوِم تطفو الخمُر على الجباِل١٨
ويجري اللَّبُن في التِّالِل، وجميُع سواقي َيهوذا تسيُل 

مياهًا، ويخرُج معيٌن ِمْن َبيِت الّربِّ ويسقي وادي 

وتكوُن ِمْصُر خرابًا، وأدوُم برِّيًَّة ُمقِفرًة، ١٩.  شطيَم
ها عنَّفوا َبني َيهوذا، وَسفكوا الدََّم الزَّآيَّ ألنَّ ُسكَّاَن

وأمَّا َيهوذا فَتعُمُر إلى األبِد، ٢٠. في أرِضِهم
 وال ُأبِرُئ  وأنتقُم ِلَدِمِهم٢١وُأوُرشليُم إلى ِجيٍل فِجيٍل، 

. سافكيِه، وأسُكُن أنا الّربُّ في ِصهيوَن
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  إ

  ٢.......................................إقتراب يوم الرب
  ا

  ٣........................................الرب يدين األمم

  ٣.......................................اهللا دّيان الشعوب
  ٢...................................................المقّدمة

 


