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 معرفي
شمند است وجود مبارزي از طبقۀ فقير كه داراي جرأت و قدرت ابراز يك پيام مؤثر باشد. چه ارز»

اي كه از همنوعان خود داشت توانست پيام درخشاني اعالم نمايد و بر عليه  ميكاه با شناخت صميمانه

يد. روح ديده در سخناني فراموش نشدني ابراز گرد ها بستيزد. همدردي عميق او با مردم ستم عدالتي بي

شد.  ور مي ديد، با خشمي عادالنه شعله ها مي عدالتي ميكاه، آنگاه كه همسايگان و دوستان خود را اسير بي

ها  عدالتي روستائيان فقير يهودا تحت رهبري اين واعظ جوان و قدرتمند شهرشان مبارزه شديدي يا بي

 «داشتند.

 (Kyle M. Yates) يل ام. ياتساک —

 فرد رساله ميكاه در كانون جايگاه منحصر به. 1

ميكاه چهارمين نبي بزرگ از ميان انبياء درجه دوم است. پنج بار در عهد جديد از اين رساله نقل قول 

شده است و يك بار هم عيسي مسيح خداوند از اين رساله نقل قول كرده است. مشهورترين نقل قول رساله 

اي كه تولد مسيحا را در بيت لحم افراته  ساله است، آيه( از آيه دوم از فصل پنجم اين ر6: 2ميكاه )متي 

 )بيت لحم ديگري در شمال بود( پيشگوئي كرده است.

جلوه جذاب ديگر رساله، عالقه نبي به جناس سازي است. اشخاص بسياري دوست دارند با كلمات 

شود )هر چند كه  نميسازي عموماً يك فرم ادبي جدي تلقي  هاي انگليسي زبان جناس بازي كنند. در فرهنگ

شكسپير اكثراً از آن استفاده كرده است(. در زبان عبري چنين سبك جدي نگارش در عهد عتيق به كار 

نمونه معروفي از اين سبك ارائه داده است كه برخي آن را با  11-1::1اش  رفته است. ميكاه در رساله

ترين سبك براي ترجمه است،  بك ادبي مشكلكنند. متأسفانه اين س اشعار التيني خطابه سيسرو مقايسه مي

 باشند. شکل با دو مفهوم نمي هاي هم چونكه هيچ يك از دو زبان داراي مجموعه

كه متعاقباً  Mofattو ترجمه  NKJVها در زبان انگليسي رجوع كنيد به ترجمه  )براي بيان اين جناس

 خواهد آمد(. 

 نويسنده. 2

باشد و بيانگر اين  ـ )كسي كه مثل يهوه است( مي Mîkāyāhû و Mîkāyāh نام ميكاه فرم تلخيص شده

حقيقت است كه نبي خادمي بوده براي يك خداي حقيقي، خداي اسرائيل. او مانند بسياري از انبياء نامي از 

پرسد  وقتي كه مي 11: 7اش  بر نامش داشت. او احتماالً با نام خود در رساله (yah-)يا يهّوه  (el-)خدا 

 بازي با كلمات انجام داده است.« ائي مثل تو؟كيست خد»
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تر اجتماعي بود. او از مورشت در نزديك جت در بيست و  ميكاه معاصر اشعياء، اما از يك طبقه افتاده

 پنج مايلي جنوب غربي اورشليم، بيرون آمد.

 تاريخ. 3

ام، احاز و حزقيا، قبل از ميالد در دوران حكومت يوت 617تا حدود سال  :74هاي  ميكاه نبي از سال

و  722نبوت نمود. هر چند كه پيام عمده او خطاب به يهودا بود، اما اسارت حكومت شمالي را در سال 

هايي كه اين نبوت كوچك را تشكيل داده است، احتماالً  بيني نمود. تاريخ ارائه پيام پيش از ميالد پيش 721

 مدتي قبل از نگارش آنها بوده است.

 نهپيشينه و زمي. 4

در قرن هفتم پيش از ميالد جوامع اسرائيل و يهودا به تدريج از يك جامعه كشاورزي با تمام 

پرست و خشن گرديد و مردم به دو گروه  اي حريص، پول هايي كه در پي داشت تبديل به جامعه ثروت

شدند.  فقيرتر ميتقسيم شدند. مالكان ثروتمند زمين داراتر و داراتر و كشاورزان فقير و « ندار»و « دارا»

هايشان نسبت به فقرا،  گروه دوم به شهرهاي بزرگ كه فقر و گناه در كنار طبقات عشرت طلب مرفه و ظلم

 شاخصه آنجا بود، مهاجرت كردند.

هاي دروغين و سقوط اخالقي  پرستان هم موجب شد که آنها به اديان و فرقه تجارت با كافران و بت

 م اوضاع آن روزگار بسيار شبيه مسيحيت در دنياي غرب امروز بود.گرايش پيدا كنند. در كوتاه كال

هاي سامره،  خدائي، ميكاه رساله خود را عمدتاً خطاب به سه شهر به نام عليرغم اين پيشينه تاريك و بي

 اورشليم و بيت لحم نوشت.

 گزارش
 پيش بيني خشم خدا عليه اسرائيل و يهودا )فصل اول( .1

 (11ـ1:2مجازات ظالمان ثروتمند ) .2

 (13، 12:2وعده احياء ) .3

 انتقاد دار حاكمان، انبياء دروغين و كاهنان )فصل سوم( .4

 جالل حكومت هزار ساله مسيح )فصل چهارم( .1

 وعده آمدن مسيحا )فصل پنجم( .6

 اسرائيل در محاكمه )فصل ششم( .7



 

- 4 - 

 (:1-1:7قوم از وضعيت اسفناك خود ماتم گرفته است ) .1

 (:2-11:7بركات آينده اسرائيل ) .9

 يرتفس

 بینی خشم خدا علیه اسرائیل و یهودا )فصل اول( پیش. 1

خواند تا خبر مجازاتي كه بر  را فراميمردم جايگاه بركت، از مكان مقدسش، يهّوه خداوند،  1:1-3

 آنها خواهد آمد و خود بر آن مجازات شاهد خواهد بود، بشنوند.

اند.  هاي زنا گشته اين شهرها كانونتوسط خداوند جدي است، چونكه اورشلیم و  سامرهتنبيه  4:1-7

گردد مثل موم  ها منشق مي شود و وادي كوهها زیر او گداخته ميشود  وقتي خدا براي داوري وارد مي

هاي وي  جراحتشود و  ميهاي آن خرد  همه بتشود و  تبديل ميپیش آتش و سامره به توده سنگ 

 .پذیر نیست عالج

برهنه و عریان كند و  شيون و زاري ميها  شترمرغتنها در شب و غالي شميكاه ماتم گرفته و مانند  9، 1:1

 شود، اين اوج اندوه اوست. مي

باشند كه مبين تسخير سرزمين توسط ارتش آشور است.  اي زيركانه مي نوحه 16تا  :1آيات  1-14::1

ایصل، ماروت،  ، بیتَعْفَره، شافیر، صانانبیت َجت،  اند: شهرهاي مختلف اسرائيل و يهودا نام برده شده

گيرند. در اين  ـ كه مورد حمله آشوريان قرار ميجت، اَْكذیب، َمریشه، و عدالم  اورشلیم، الكیش، مورشت

 بخش بازي با كلمات فراوان است.

 ، اين بخش را به شرح زير ترجمه كرده است. (Moffatt) موفات

ت افراته( در خاكستر بخوابید، آه بر شهر گسیخته )بوچیم( اشك بیافشانید و در شهر خاكستر )بی

 اي زیباي عریان )شافیر(!

اند، چونكه  ایصل و... ماروت به بطالت امید بسته شهر پویا )صانان(، توان جنبیدن ندارد، بیت

هاي اورشلیم آمده است. بر اسب سوار شده و بتاز. آه اي شهر اسبان  نابودي از ازل بر دروازه

 صهیون، جایي كه گناهان اسرائیل در آن توده شده است!)الكیش(، آه اي سرچشمه گناه 

لغزند،  آه اي دختر صهیون، تو باید از مورشت جت جدا شوي؛ و پادشاهان اسرائیل همیشه مي

در شهر لغزش )اكذیب(.
1

 

                                                 
1

 ـ در ترجمه فوق مترجم از صفت تجانس استفاده كرده است. 

 Weep  Teartown گريستن( شهر اشک  )شهر گسيخته 

 Dust    Dustown خاکستر( )شهر خاکستر 

 Fare    Fairtown زيبا( )شهر زيبا 

 Stir     Stirtown پويا( )شهر پويا 

 Horse  Horsetown اسب( )شهر اسبان 
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فاتحي بر اسرائيل خواهد آمد و مردم به عدالم خواهند گريخت. اسرائيل بايد ماتم بگيرد و  16، 11:1

 اند. رفتهاسیري ـ مردم اسرائيل ـ از آنجا به  نازنیشكند، چون فرزندان  َگرسر خود را 

 (11-1:2مجازات ظالمان ثروتمند ). 2

كنند و  هاي فقيران طمع مي و زمينها  خانهاند. ثروتمندان بر  در اين آيات داليل داوري ذكر شده 1:2-1

نه گرفته خواهد شد و چيزي برايشان باقي نخواهد كنند. در نتيجه اموال آنها توسط ارتش بيگا ميظلم بدانها 

 ماند.

مردم به ميكاه گفتند كه چنين امور ناخوشايندی را نبّوت نكند، مبادا دچار خواري و خفت  7، 6:2

كالم آيا « باشند؟ آيا روح خداوند قاصر شده است و آيا اينها اعمال او مي»شوند. ولي ميكاه جواب داد كه: 

 «باشد، نيكو نيست؟ ه استقامت سالك ميبراي هر كه ب»خدا 

بركنده زنان و اطفال مردم خدا در اثر گناهانشان مانند دشمن يهّوه شده بودند و آرامش را از  1:2-11

اند، آنان را  بايد به تبعيد بروند، چونكه زمينی كه در آن ساكن شده اند. آنها مي هايشان بيرون رانده و از خانه

 كند مورد پذيرش مردم واقع خواهد شد. را نبوت ميشراب و مسكرات دروغين كه  نبي خواهد نمود.هالك 

 (13، 12:2وعده احیاء ) .3

كننده  خواهد نمود. رخنه جمعرا كه به اسارت رفته بودند بقیه اسرائیل خداوند پس از داوري 

 )خداوند(، هر مانعي را كه بر سر راه احياءشان قرار گرفته است، خواهد شكست.

 انتقاد از حاكمان، انبیاء دروغین و كاهنان )فصل سوم(. 4

هايشان محكوم هستند. آنها  عدالتي و حرص انصافي، بي داوران خاندان اسرائيل، به خاطر بي 1:3-4

اين حاكمان و ها مایل بودند.  از نیكوئي نفرت و بر بديفقرا را به شدت مورد ظلم و آزار قرار دادند. آنها 

سياستمداران به جاي اينكه شباني براي گوسفندان باشند، مانند گرگ براي گله بودند. رفتارشان با فقيران 

پختند. آنها برعكس داود بودند كه براي شباني قوم آمد )اول  ميدیگ چنان بود كه گويا گوشت تنشان را در 

ایشان را هايشان شروع شود، آنگاه خدا   مصيبت(. آن زمان كه 7:7و  2:1؛ دوم سموئيل  11:17سموئيل 

 اجابت نخواهد نمود.

طلبند و جنگ را براي  دهند، مي را براي كساني كه به آنها رشوه ميسالمتي دروغين انبیاي  1:3-7

كنند. بنابراين خدا آنان را از درك اراده خودش محروم  دهند، پيشگوئي مي كساني كه به آنان رشوه نمي

 از جانب خدا جواب نخواهد بود.و خواهد نمود 
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از قوت روح خداوند آمده است تا پيام خداوند را به اسرائيل و يهودا مملو شده ولي ميكاه  1:3-12

كردند كه ايمن هستند، اما ميكاه اعالم  )يعقوب(، اعالم نمايد. حاكمان و داوران و انبياء اجير شده فكر مي

 خواهد شد.نگ هاي س تودهنمود كه اورشليم تبديل به 

 جالل حكومت هزار ساله مسیح )فصل چهارم(. 5

برافراشته خواهد گردید، در هشت آيه اول صحبت از حكومت هزاره مسيح شده است. اورشليم  1:4-4

ها حكومت خواهد كرد. خلع سالح  ها خواهند آمد تا از خداوند بياموزند، و خداوند بر تمام قوم ها و امت قوم

ايشان شمشيرهاي خود »صراحت در اين سخنان مشهور، به تصوير كشيده شده است:  جهاني به روشني و

« ها خواهند شكست و امتي بر امتي شمشير نخواهد كشيد. هاي خويش را براي اّره را براي گاوآهن و نيزه

 صلح و امنيت غالب خواهد آمد و تمامي مردم خدا را اعالم خواهند نمود.

پرستي در ملكوت هزاره مسيح است كه در روزگار ميكاه متداول  الغاء بت آيه پنجم نشان دهنده 1:4-1

آناني را كه )»اند به سرزمينشان باز خواهند گشت  شده لنگبوده است. كساني كه در اسارت رانده شده و 

 خواهند نمود.بر ایشان ... تا ابداالباد سلطنت آيه ششم(، و خداوند « ام فراهم خواهم آورد مبتال ساخته

 ترين حكومت زميني، يعني حاكميت و پادشاهي مسيح.  )آيه هفتم( عبارتست از: عاليسلطنت اول 

برود. همچنين خداوند قوم را قبل از احياء بابل اينك وقت آن است كه يهودا در اسارت به  9:4-13

بود، و  جمع خواهد نمود و آنها را داوري خواهد كرد، و اسرائيل ابزاري براي مجازات آنان خواهد

 خواهد شد.خداوند تمامي زمین، هايشان وقف  ثروت

 وعده آمدن مسیحا )فصل پنجم(. 6

رسد كه آيه اول شرح وضعيت قوم اسرائيل در زمان نگارش رساله ميكاه نبي  چنين به نظر مي 1:1

يان كه باشد. به اسرائيل كه در اينجا به معني يهودا است گفته شده آماده براي محاصره شدن توسط بابل

اي به ناسزا گفتن حزقيا به  جسورانه و گستاخانه با پادشاه برخورد خواهند نمود. باشند. شايد اين آيه اشاره

 سنحاريب و يا تحقيرشدن صدقيا توسط نبوكد نصر باشد.

طلوع او از قدیم و از ایام ازل خواهد كرد و بر اسرائیل حكمراني كه  است كسي آيه دوم پيشگوئي 2:1

اين آيات اشاره به ازليت و الوهيت مسيح است. از آنجا كه در سرزمين مقدس كه شهری به نام ت. بوده اس

مشخص كرده است كه در شش مايلي بیت لحم افراته بيت لحم بوده است، ميكاه بيت لحم مورد نظر را با 

رايط اسرائيل در جنوبب اورشليم قرار دارد. آيه دوم به نيّت تضاد با آيه اول آمده است. هر چند كه ش

 دوران ميكاه دلسردكننده بوده است، اما اين شرايط در هنگام آمدن مسيحا، عوض خواهد شد.
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( دست كشيدن خدا از آنها به خاطر 1در اينجا به سه صحنه در تاريخ اسرائيل اشاره شده است: ) 3:1

( زمان انتظار مشقت قوم 2ست. )اينكه مسيح را انكار کردند و اين مبيّن شرايط كنوني آنها در زمان فيض ا

اي است  خواهد شد. اين اشارهزاده ( بعد از اين دردهاي سخت، اسرائيل 3كه عبارتست  از دوره عذاب. )

ماندگان از اسرائيل دوباره در زمين جمع  اين باقي« ايمان. هاي بي ايمانداران باقي مانده در جهان امت»به 

 اهد كرد.خواهند شد و مسيح بر مردمش سلطنت خو

شباني مسيح براي اسرائيل و حكومت جهاني مسيح در آيه چهارم آمده است. وقتي كه در آينده  4:1-6

لشكر آشوريان بر اورشليم هجوم آورد، مسيحا رهبران با كفايت را براي راندن آنان برخواهد خيزانيد. 

گي پانزده رهبر در مقابل آشور، را نبايد صرفاً به عنوان ايستاد« هفت شبان و هشت سرور آدميان»عبارت 

آيد، به معني كفايت و كامليت آنچه  تلقي نمود. در صنعت شعري وقتي عدد بزرگتر در پي عدد كوچكتر مي

 افتد. هست كه اتفاق مي

ناپذير خواهد  شكستشیر آنگاه اسرائيل كانال بركتي براي همگان خواهد شد. سپس قوم مانند  7:1-9

 ان خدا را درهم بكوبد.شد و خواهد توانست دشمن

 هایش قلعهو  ها ها و ارابه اسبدر آن روز اسرائيل تصفيه خواهد شد. اسرائيل ديگر به  1-11::1

ها و  هاي تراشيده و تمثال ديگر در اسرائيل نخواهند بود. بتجادوگران و فالگیران، متکی نخواهد بود. 

هاي مخاصم در خونخواهي خداوند مجازات خواهند  هاي مقدس )معبد كافران( ـ نابود خواهند شد. قوم ستون

 شد.

 اسرائیل در محاكمه )فصل ششم(. 7

)دادستان( بر عليه اسرائيل خداوند اند كه مانند داوران هنگامي كه  دعوت شده كوههااينك  1:6-1

نمود ـ آنها نمايد، حضور داشته باشند. او حكومت خود را به آنان اعالم خواهد  )وكيل مدافعه( اقامه دعوا مي

 جلوگيري خواهد نمود.باالق و بلعام شدن آنان توسط  را از مصر بيرون خواهد آورد و از محكوم

هاي غيرمعقول! و قطعاً نه قرباني  طلبد؟ نه قرباني درعوض چه چيز را ميخداي تعالي  6:6-1

نويسد؛ هركس  ت، ميآيه هشتم آنچه را كه خدا مقتضي نموده اسانصاف و رحمت و فروتني. انساني! بلكه 

كه اينها را بجا آورد، زندگي خدائي خواهد داشت. شخص متحول نشده قادر به اجراي اين فرمان نخواهد 

 بود، و نخواهد توانست منصف، رحيم و متواضع باشد.

هايشان شده است،  گناهانشان را كه موجب مصيبتدهد،  آواز خداوند به شهر ندا مي 9:6-12

 گويند. ها دست برده بودند، عصيان ورزيده و دروغ مي اوزان و مقياس شمارد. قوم در برمي
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گناه موجب نابودي آنها خواهد شد و گناه و عصيان ثروتمندان موجب جراحات مهلك،  13:6-16

اي  )آيه شانزدهم( شايد اشارهقوانین ُعمِري سيري ناپذيري و محروميت آنها خواهد شد. گرسنگي، انزوا، 

 (.26، 21:16باشد كه عمري ترويج نمود )اول پادشاهان اي  پرستي به بت

 (11ـ1:7قوم از وضعیت اسفناك خود، ماتم گرفته است ) .8

خالي شده متقي و راست كردار، كند. شهر از مردمان  اينك ميكاه ميان قوم و خدا وساطت مي 2، 1:7

اي  ني از تاكستاني كه خوشهچي بار به خوشه كشي فراوان شده است. اين وضعيت اسف است، عصيان و آدم

 انگور ندارد، تصوير شده است.

توانند  كنند. مجازات آنها نزديك است. به هيچ كسي نمي حاكمان و داوران تقاضاي رشوه مي 3:7-6

 كنند. اعتماد نمايند. دوستان، همسايگان و حتي خويشان يكديگر را انكار مي

ي ماندگان امين قوم به دشمنان خود اخطار خواهند داد توان به خداوند توکل نمود. باق تنها مي :7:7-1

ها نتيجه گناهان مردم است، ولي با اين وجود خدا قوم خود را احياء  ننمايند. مصيبتشادي كه بر افتادنشان 

 كند و قوم خدا دشمنان خود را شرمنده خواهد ساخت. مي

 (26ـ11:7بركات آینده اسرائیل ) .9

خواهند شد و  بنااورشليم دوباره دیوارهاي خطاب واقع شده است.  سپس اورشليم مورد 11:7-12

اند، باز خواهند گشت، و  هايي كه به اسارت رفته مرزهايش توسعه خواهند يافت. تبعيد شدگان از سرزمين

 هايشان مجازات خواهد شد. پرستان به خاطر شرارت دنياي بت

به ها  اني زمين احتماالً اشاره به داوري امترسد. وير اين آيه در نگاه اول عجيب به نظر مي 13:7

، است. اين جريان درست قبل از رستاخيز موعود واقع خواهد شد. بايد توجه داشت جهت نتیجه اعمالشان

 رساند. را نيز مي (Earth)ترجمه شده معني خاك  (Land)كه به سرزمين  (eretz)كه كلمه عبراني 

كند قوم خود را  ضور خداوند است كه از خداوند تقاضا ميآيه چهاردهم دعاي ميكاه به ح 14:7-17

ها  دهد كه چنان كارهاي عجيبي خواهد نمود كه امت شباني و تغذيه نمايد. خداوند به مردم خود اطمينان مي

 خواهند شد و در پيشگاه او زانو خواهند زد. خجل

و رحمت، بخشش، وفاداري و  رساند خود را با سرود ستايش خدا، به پايان مي کتابميكاه  :11:7-2

 ستايد. محبت پايدار خدا را مي


