نبوات اخري عن مصر اشعياء  11و
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سفر اشعياء
 11 :11و يكون في ذلك اليوم ان السيد يعيد يده ثانية ليقتني بقية شعبه التي بقيت من اشور
و من مصر و من فتروس و من كوش و من عيالم و من شنعار و من حماة و من جزائر البحر
وهنا يتكلم عن رجوع اليهود من كل مكان  .وهذه نبوة تحققت ايضا في زمن المسيح بمعني روحي
ولكن اتكلم عن مستوي تاريخي.
وتعبير مهم وهو جزائر البحر الن البعض يقول هي جزر البحر المتوسط وهذا صحيح ولكن اعتقد
جزائر البحر ايضا تشير الي القرات الجديدة التي ليس لها اسم مثل استراليا واالمريكتين

 11 :11و يرفع راية لالمم و يجمع منفيي اسرائيل و يضم مشتتي يهوذا من اربعة اطراف االرض
ال اعتقد هذا ينطبق فقط علي زمن رجوع شعب اسرائيل من السبي الن في هذا الوقت اليهود
سبيوا الي بابل ولم يتشتتوا .فهذا ينطبق اكثر علي رجوع اليهود المشتتين سنة  1411م النه
بالفعل كانوا متشتتين في اربع اطراف االرض مثل روسيا وامريكا وغيرها
 11 :11فيزول حسد افرايم و ينقرض المضايقون من يهوذا افرايم ال يحسد يهوذا و يهوذا ال
يضايق افرايم
اي في هذا الزمن ال يعودوا منقسمين مره اخري الي اليهود وافرايم ( السامرة ) ال مملكة الشمال
وال مملكة الجنوب وهذا لم يتحقق اال بعد رجوع اليهود في سنة  1411م من ايام رحبعام ابن
سليمان.
 11 :11و ينقضان على اكتاف الفلسطينيين غربا و ينهبون بني المشرق معا يكون على ادوم
و مواب امتداد يدهما و بنو عمون في طاعتهما
وهذا حدث بالطبع سنة  1491م
ويبدا بالكالم عن مصر
 11 :11و يبيد الرب لسان بحر مصر و يهز يده على النهر بقوة ريحه و يضربه الى سبع
سواق و يجيز فيها باالحذية
لسان بحر مصر حسب علمي الضعيف هو دلتا مصر.

ولهذا نفهم ان حزقيال  14يقول ان بعد تطهير مصر يرجعون الي فتروس
سفر حزقيال 11 :14
ِ
وس ،إِلَى أ َْر ِ
ص َرَ ،وأ ُْر ِج ُع ُه ْم إِلَى أ َْر ِ
اك َم ْملَ َك ًة
ون ُه َن َ
ض ِميالَِد ِه ْمَ ،وَي ُكوُن َ
س ْب َي م ْ
ض فَتُْر َ
َوأ َُرُّد َ
ِ
يرةً.
َحق َ
النه احتمال ان تكون الدلتا خربت ( اقول فقط احتمال )
ففتروس هي اقليم صعيد مصر
هو ما بعد الدلتا الي تخم كوش
السواقي السبعة في الفيوم  .يعني نهر النيل يضرب الي الفيوم
وال اعرف ان كان بسبب ضربة او بسبب كما يقول الباحثين ان بسبب ارتفاع سطح البحر بسبب
سخونة سطح االرض واالحتباس الحراري
ولكن هدف هذا
 19 :11و تكون سكة لبقية شعبه التي بقيت من اشور كما كان السرائيل يوم صعوده من ارض
مصر
فالرب يريد ان يعرفه المصريين ويتوبوا اليه فهو لم يريد ان يبيدهم تماما ال سابقا وال حاليا
سفر الخروج 5 :7

ِ
ِ
ب ِحي َنما أ ِ
فَيع ِر ُ ِ
يل ِم ْن َب ْي ِن ِه ْم».
الر ُّ
ُّون أ َِّني أََنا َّ
ص َر َوأ ْ
س َرِائ َ
ص ِري َ
ُخ ِر ُج َبني إِ ْ
َم ُّد َيدي َعلَى م ْ
ف ا ْلم ْ
َْ
َ ُ

سفر الخروج 1 :41
يع ج ْي ِش ِه ،ويع ِر ُ ِ
ِ
ِّد َق ْلب ِفرعو َن حتَّى يسعى وراء ُهم ،فَأَتَمج ُ ِ
ُّون
َوأُ َ
ص ِري َ
َّد ِبف ْر َع ْو َن َوِب َجم ِ َ
ف ا ْلم ْ
ََْ
شد ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ
َ
ب» .فَفَ َعلُوا ه َك َذا.
الر ُّ
أ َِّني أََنا َّ

ونبوة اخري عن خراب مصر
سفر يوئيل 41 :3
ِ
ِ
ِ
يئا
سفَ ُكوا َد ًما َب ِر ً
َج ِل ظُ ْل ِم ِه ْم لِ َب ِني َي ُهوَذا الَِّذ َ
ير قَ ْف ًار َخ ِرًباِ ،م ْن أ ْ
م ْ
ين َ
وم تَص ُ
ص ُر تَص ُ
ير َخ َر ًاباَ ،وأ َُد ُ
ِفي أَر ِ
ض ِه ْم.
ْ
وهنا يوضح يوئيل ان سبب الخراب هو ان مصر ستظلم يهوذا في اواخر االيام وتسفك دم بريئ

ايضا نبوة اخري في
سفر زكريا 11

ِ
ِ
ب
الر ُّ
ب ِب َها َّ
َّرَب ُة الَِّتي َي ْ
ض ِر ُ
ص َع ْد َوالَ تَأْت قَِبيلَ ُة م ْ
َ 11وِا ْن الَ تَ ْ
ص َر َوالَ َمطٌَر َعلَ ْي َها ،تَ ُك ْن َعلَ ْي َها الض ْ
ظ ِّ
ال.
يد ا ْل َم َ
ون لِ ُي َع ِّي ُدوا ِع َ
ص َع ُد َ
ُم َم الَِّذ َ
ين الَ َي ْ
األ َ
ِ
 14ه َذا ي ُك ُ ِ
يد ا ْل َمظَ ِّ
ال.
ون لِ ُي َع ِّي ُدوا ِع َ
ص َع ُد َ
ُمِم الَِّذ َ
َ
ين الَ َي ْ
اص م ْ
ص ُ
ص َر َوِق َ
ص ُ
ون ق َ
اص ُك ِّل األ َ
فهذا االصحاح ايضا عن نهاية االيام.
من ضربات مصر سيكون توقف المطر
وفي االخر اكرر هذا فقط تفسير بسيط من ضعفي قد اكون مخطئ فيه فقط ما اقوله انه لم يتم
بعد وسياتي كل هذا علي مصر ولكن ال اعرف متي سيتم

والمجد هلل دائما

