
  ميخاسفر 
  

   لمحات من إله مثل له
  

  فى رحمته ابتھا�ت ميخا ترجع إلى معاينة الرب المتميز
  

  كاتب ھذا السفر 
  
 715 – 735(وآحاز . ) م . ق735 – 750(وقد كتبه أثناء حكم يوثام " . من مثل الرب " سمه اتبه ھو ميخا ، النبى الذى يعنى إك
  . ك يھوذا ملو.) م . ق686 – 715(وحزقيا .) م .ق
  

   بھذا السفر والغرض من كتابته المقصودون 
   

ًحة مؤكدا لھم أن كذلك يشجع ميخا القلة الصال. عته ولشريًكتبه ميخا لشعب يھوذا محذرا إياھم من اقتراب دينونة : بسبب رفضھم له 
  . تلك الدينونة لن تھلك ا@مة إلى ا@بد 

  
  خية الخلفية التاري

  
دمر " المملكة الشمالية " وعندما تمردت إسرائيل . ستسDم والحرية ً ا@شورية القوية تتوسع غربا ، طالبة اBكانت اBمبراطورية

بعد ذلك تمرد حزقيا ملك يھوذا فغزا سنحاريب ملك . إلى السبى وأخذوا العديد من بنى إسرائيل " السامرة " ا@شوريون عاصمتھا 
وعلى الرغم من أن أورشليم حوصرت إ� أن : . ًذا وحامD معه الكثيرين إلى ا@سر ًمدمرا يھو. م . ق701أشور فلسطين عام 

  .خلص المدينة استجابة لصDة حزقيا 
  

  ميخاكيف تقرأ سفر 
  

تزايد الفساد والعنف ، فسيمكنك أن تقدر قيمة الرسالة التى يتضمنھا ھذا مإذا سبق لك أن تساءلت كيف يتوافق اBيمان مع ھذا العالم ال
وقراءة ھذا السفر تذكرنا أن الرب مازال . يختارون التمسك باBيمان به السفر، إذ يذكرنا ميخا أن : يعتنى ، وأنه يمنح الرجاء للذين 

  .يعمل فى ھذا العالم ، ولن يسمح للخطية أن تعطل خطته 
  

  " المملكة الجنوبية" زمان إشعياء النبى ، كان ميخا يخدم فى يھوذا  نفسوفى
  

وا@صحاحات الثDثة . قوال التى ألقاھا ، تتداخل فيھا كلمات الدينونة وعبارات الرجاء ا@ًسمه يشمل عددا من السفر الذى يحمل إوھذا 
ا@صحاحان با@مل فى المستقبل ، بينما يصور Dً يعزف فاصوا@صحاحان التاليان يمثDن . ا@ولى تعلن الدينونة وتكشف الخطية 

وفى قلب ھذا . لرب وملكوته يسيرفى ركاب ا ا@خيران الشعب فى المحاكمة ، فيحددان الذنب والعقاب ، ويعلنان حقيقة أن النصر
 6" (ًك متواضعا مع إلھك مة وتسلأن تتوخى العدل وتحب الرح. . " فتأتى اBجابة " ما الذى يريد الرب منك ؟ : "السفريتساءل ميخا 

 :8. (   
  

 وسيساعدك ھذا السفر كذلك أن تDحظ كيف أوصل ميخا ً�حظ كيف يصورميخا : موازنا فى صفاته اBلھـية بين العدل والرحمة
ًاطفيا عميقا ًفقد استخدم الشعر المتدفق وبعض الصور البDغية ، وھو ما يجعل ھذا السفر أكثر حيوية ويخلق أثرا ع. رسالته  ً.  

 


