
 

 

 
 

 ِسْفُر 
اْلُملُوِك 
ُل   األَوَّ



γ٩γ 

لُ   مقدمة ِسفُْر اْلُملُوِك األَوَّ
RδγϕηκΧκηϕγδ 

 
 :كاتيه   : أوال

 :يجمع اليهود على أن كاتب سفرى الملوك هو أرميا النبى بدليل  -١

وهــى الخاصــة بــالهجوم ) ٥٢، ٣٩، أر٢٥مــل٢(تشــابه األحــداث المــذكورة فــى - أ 
 .البابلى على أورشليم

والـذين عاصـرهم أرميـا لـم يـذكر فى أخبار ملوك يهوذا الذين حكموا قبـل السـبى - ب 
 .أرميا نفسه رغم أهمية دوره وذلك من أجل اتضاعه

قد ساعد فى كتابة بعض أجزاء من هذين السفرين جاد وناثان النبيان بـدليل مـا ذكـر  -٢
 ).٢٩:  ٢٩أى ١(فى 

هناك آراء بأنه قد اشترك فى كتابة هذه األسفار عزرا الكاهن وسليمان الملـك وحزقيـا  -٣
 .الملك

ًا قــرأ أرميــا الكتــب المسـجلة قبلــه وأرشــده الــروح القـدس أن يأخــذ منهــا مــا يناســب، غالبـ -٤
 :وأهم هذه الكتب والتى أشير إليها فى الكتاب المقدس هى 

 ).٤١: ١١مل١(سفر أمور سليمان - أ 
 ).١٩: ١٤مل١(سفر أخبار األيام لملوك إسرائيل - ب 
 ).٢٩: ١٤مل١(سفر أخبار األيام لملوك يهوذا - ج 
 ).١٥: ١٢أى٢(أخبار شمعيا النبى وعدو الرائى -  د

 
 :تسميته   : ثانًيا 

كــان ســفرا الملــوك األول والثــانى ســفًرا واحــًدا، كمــا كــان ســفرا صــموئيل ســفًرا واحــًدا وفـــى 

الترجمة السبعينية تم تقسيمهما إلى أربعة اسفار وسمى سفرا صموئيل ملوك األول وملوك 



γ١٠γ 

ملـوك الثالـث وملـوك الرابـع، إذا اعتبـرت الترجمـة السـبعينية  الثانى أما سـفرا الملـوك فسـميا

وفى القرن الرابع عشر فى الترجمة العبرية، دعيت هـذه . األربعة أسفار هى تاريخ الملوك

األســفار األربعــة باألســماء الحاليــة الموجــودة بالنســخة التــى بــين أيــدينا أى صــموئيل األول 

 .والثانى، ثم ملوك األول والثانى

 
 :زمن كتابته  : ا ثالثً 

م وكـان .ق ٥٦٠إلـى  ١٠١٥عاًما منذ عام  ٤٥٥يشمل سفرا الملوك فترة من الزمن تبلغ 

وهـذا يعنـى أن . م.ق ٥٨٤الهيكل ال يزال قائًما فى معظم هذه الفترة إذ ُأحِرَق حوالى عام 

 . م.ق ٥٦٠إتمام كتابة هذين السفرين على يد أرميا كان عام 

م، .ق ٨٨٩إلــى  ١٠١٥عاًمـا منــذ عـام  ١٢٦فتــرة تبلـغ حــوالى ويغطـى ســفر ملـوك األول 

أى منذ شيخوخة داود، ثم تـولى سـليمان الملـك، حتـى مـوت يهوشـافاط ملـك يهـوذا وآخـاب 

 .ملك إسرائيل
 

 :مكان كتابته   : رابًعا
فى أورشليم وبعض بالد اليهودية وربمـا يكـون األجـزاء األخيـرة منـه قـد أكملـت فـى مصـر، 

 .مياحيث استشهد أر 

 

 :سمات العصر   : خامًسا 
يشمل هذا السفر جزًء من تاريخ مملكة اليهود المتحدة فى نهاية حكم داود، ثم فى عصـر 

ويحـــدثنا أيًضـــا عـــن انقســـام المملكـــة إلـــى المملكـــة الجنوبيـــة وهـــى مملكـــة يهـــوذا . ســـليمان

ة إسـرائيل وعاصمتها أورشليم وتشمل سبطى يهوذا وبنيامين، والمملكة الشمالية وهى مملكـ

 :ويالحظ فى هذه الفترة ما يلى . وعاصمتها السامرة وتشمل العشرة أسباط الباقية
قوة سلطان سـليمان وحكمتـه التـى جعلـت المملكـة تتسـع إلـى أقصـى مـداها، كمـا وعـد  -١

 .اهللا، فتمتد من نهر مصر إلى الفرات وتخضع األمم لها وتعظمها



γ١١γ 

الغريبـــة إلـــى حيـــاة اليهـــود وأيًضـــا فـــى  التهـــاون مـــع العبـــادات الوثنيـــة وٕادخـــال اآللهـــة -٢
 .أورشليم

مخالفــة الشــريعة بالتهــاون فــى الزيجــة مــع األجنبيــات، ممــا أبعــد شــعب اهللا عنــه وآثــار  -٣
 .غضبه عليهم

ضعف الملوك وابتعادهم عـن اهللا خاصـة بعـد االنقسـام وبـاألكثر فـى مملكـة إسـرائيل،  -٤
قــوى، الــذى يعلــو مكانــة الملــك ممــا أظهــر الحاجــة إلــى أنبيــاء اهللا، فكــان لهــم دورهــم ال

 .وذلك مثل إيليا وٕاليشع

 
  :أغراضه  : سادًسا 

هى عطية من اهللا يعطيها لمن يطلبها ويهتم بها قبل الماديـات، كمـا : الحكمة اإللهية  )١(
 .فى حالة سليمان

تظهـــر أهميـــة المشـــورة الصـــالحة وخطـــورة المشـــورة الشـــريرة كمـــا فـــى حالـــة : المشـــورة  )٢(
 .بل زوجة آخابوٕايزا) ١٢ص(رحبعام 

وأهميتــه كمصــدر قــوة لشــعب اهللا فــاهتم ســليمان ببنائــه بمجــد عظــيم، فباركــه : الهيكــل  )٣(
 .اهللا

فمن يتمسك بالوصايا والشريعة يحفظـه اهللا، وعلـى العكـس مـن يتهـاون : حفظ الوصية  )٤(
 .فى حفظها عبادة األوثان يتخلى عنه اهللا ويغضب عليه

نسله إلى األبد ويظهر ذلك فـى نسـب المسـيح  كما وعد داود العظيم بتملك: وعود اهللا  )٥(
 .ومجيئه من سلسلة ملوك يهوذا وتملكه إلى األبد فى ملكوت السموات

كمـــا منــع إيليـــا نـــزول المطـــر حتــى يرجـــع الملـــك والشـــعب هللا بالتوبـــة : الـــدعوة للتوبــــة  )٦(
 ).١: ١٧ص(بسبب الضيقة، وكما تاب آخاب جزئًيا عندما سمع بقضاء اهللا 

 ).٤٠: ١٨ص(كما فى غيرة إيليا على مجد اهللا وقتل أنبياء البعل : انالتمسك باإليم )٧(

 



γ١٢γ 

  :رموزه  : سابًعا 
يرمز للمسيح فى سلطانه ومجده وحكمته وغناه وخضـوع الشـعوب لـه والسـالم : سليمان  -١

 .الذى ساد أيامه واستخدامه لألمثال

األبديـــة، أى يرمـــز فــى عظمتـــه إلـــى الكنيســـة فـــى العهــد الجديـــد والكنيســـة فـــى : الهيكـــل  -٢
 .ملكوت السموات

ـــة  -٣ ـــنفس أو الكنيســـة ككـــل، بســـبب : انقســـام المملك يرمـــز إلـــى الضـــعف الروحـــى فـــى ال
 .الكبرياء والشهوات وعدم الخضوع للمشورة الصالحة واإلرشاد الروحى

ـــل فـــى مباركـــة الزيـــت والـــدقيق عنـــد األرملـــة : إيليـــا  -٤ يرمـــز للمســـيح فـــى أمـــور كثيـــرة مث
، )٣٩-٣٢: ١٥مــت(مســيح الســمكتين والخمــس خبــزات كمــا بــارك ال) ١٦-٨: ١٧ص(

ــا  ٤٠وصــوم كــل منهمــا  ، وٕاقامــة إيليــا البــن األرملــة، مثــل )٢: ٤، مــت٨: ١٩ص(يوًم
أنظـــر تفاصـــيل ) (١٧-١١: ٧، لـــو٢٣-١٧: ١٧ص(إقامــة المســـيح البـــن أرملـــة نـــايين 

 ).إيليا كرمز للمسيح فى نهاية الكتاب

 
  :أقسامه  : ثامًنا 
ويشــمل شــيخوخة داود وثبــات مملكــة ســليمان وبنــاء الهيكــل : ) ١١-١ص(القســم األول  -١

 .وقصور الملك ومجد سليمان، ثم ضعفه وموته

 .ويشمل ُملك رحبعام وانقسام المملكة وُملك يربعام: ) ١٤-١٢ص(القسم الثانى  -٢

ويشمل سلسلة ملوك يهوذا حتى يهوشافاط وهو رابع ملـك : ) ٢٢-١٥ص(القسم الثالث  -٣
لســلة ملـوك إســرائيل حتــى آخـاب وهــو الثــامن بعـد االنقســام وكــذلك حيــاة بعـد االنقســام، وس

 ).٢١-١٧ص(األنبياء وهم ثمانية وأهمهم إيليا 

 
توجد مجموعـة كبيـرة مـن الصـور العاديـة والملونـة وكـذلك الخـرائط  :ملحوظة  * 

والرسوم التوضيحية فى نهاية الكتاب يمكن الرجوع إليها لتوضيح كل ما تم 
 .حات سفرى الملوكشرحه فى إصحا



لُ  احُ حَ صْ األَ   األَوَّ

γ١٣γ 

 

لُ اْلُملُوِك  ِسفُْر   األَوَّ
RδγϕηκΧκηϕγδ 

 
لُ  احُ حَ صْ األَ   األَوَّ

 أدونيا يمّلك نفسه
Rη Ε η 
 

 ) :٤-۱ع(مرض داود األخير )  ۱(

فقال له عبيده  -٢. و شاخ الملك داود تقدم في االيام و كانوا يدثرونه بالثياب فلم يدفا -١
ملك و لتكن له حاضنة و لتضطجع في حضنك ليفتشوا لسيدنا الملك على فتاة عذراء فلتقف امام ال

ففتشوا على فتاة جميلة في جميع تخوم اسرائيل فوجدوا ابيشج الشونمية  -٣. فيدفا سيدنا الملك
و كانت الفتاة جميلة جدا فكانت حاضنة الملك و كانت تخدمه و لكن  -٤. فجاءوا بها الى الملك

 .الملك لم يعرفها
 

 .يلفونه بأغطية: يدثرونه  :۱ع
اقتربـــت حيـــاة داود مـــن االنتهـــاء، وكـــان فـــى أواخـــر الســـتينات مـــن عمـــره، ألنـــه ملـــك وعمـــره 

، و مـرض فـى )٥، ٤: ٥صـم٢(ثالثـون عاًمـا ومـات وعمـره سـبعون عاًمـا، أى ملـك أربعـين عاًمـا 
نهاية حياته وأصبح ال يحتمل برودة الجو، ومهما ألبسوه مالبس ثقيلة وغطوه بأغطيـة فكـان يظـل 

وهـــذا يبـــين مـــدى ضـــعف داود الجســـدى وشـــيخوخته المبكـــرة ممـــا جعلـــه . ة ويـــرتعشيشـــعر بـــالبرود
عاجًزا عن إدارة المملكة، وهذا شجع ابنه أدونيا على محاولة اغتصاب الُملك، ولكن اهللا نّبـه داود 

 .فأمر بمسح سليمان ابنه ملًكا كما سيظهر فى هذا األصحاح

 



لُ ِسفُْر   اْلُملُوِك األَوَّ

γ١٤γ 

 .بون من الملك ويهتمون بشئونه الخاصةالعاملون فى القصر الملكى والمقر : عبيده  :۲ع

ــم تــنجح محــاوالت عبيــد داود فــى تدفئتــه، فكــروا فــى اختيــار فتــاة عــذراء تخدمــه وتنــام  لمــا ل

بجواره، كانوا فـى ذلـك يحـاكون مـا يفعلـه ملـوك األمـم المحيطـين بهـم فـى مثـل هـذا الظـرف، فتقـوم 

أصبح الملك داود ضعيًفا وغير قادر الفتاة بهذه المهمة دون االرتباط به كزوجة بل كممرضة، إذ 

وهذا عالج يونانى كانوا يقدمونـه للشـيوخ فـى هـذه العصـور، إذ . على التزوج، ويعانى من أمراض

 .كانوا يظنون أن الجسد الضعيف ينال نشاًطا وحيوية عند التصاق بجسد مملوء شباًبا وحيوية

 

 .ة على بعد سبعة أميالمن شونم وهى قرية تقع جنوب شرق الناصر : الشونمية :٤، ۳ع

أخذ عبيد داود يبحثون فى كل أرجاء المملكة عن فتاة جميلة لهذا الغـرض، واتفـق اختيـارهم 

على فتاة عذراء وجميلة تـدعى أبيشـج مـن بلـدة شـونم، فأحضـروها إلـى الملـك، فكانـت حاضـنة لـه 

 .تقوم بخدمته ولكن داود لم يعاشرها معاشرة األزواج

لحــرب العظــيم فــى النهايــة وأصــبح غيــر قــادر علــى مواصــلة الحيــاة ضــعف جســد داود رجــل ا  ?

فال تعتز بقوتك، أو مركزك ألن اإلنسان ضعيف بطبعه واهللا هو مصدر القوة، . بسبب مرضه

 .فاشكره واستخدمها لمجده وال تتكبر على غيرك

 
 ):۱۰-٥ع(محاولة أدونيا اغتصاب الملك )  ۲(

انا املك و عد لنفسه عجالت و فرسانا و خمسين رجال ثم ان ادونيا بن حجيث ترفع قائال  -٥
و لم يغضبه ابوه قط قائال لماذا فعلت هكذا و هو ايضا جميل الصورة جدا و قد  -٦. يجرون امامه

 . و كان كالمه مع يواب ابن صروية و مع ابياثار الكاهن فاعانا ادونيا -٧. ولدته امه بعد ابشالوم
اهو بن يهوياداع و ناثان النبي و شمعي و ريعي و الجبابرة الذين و اما صادوق الكاهن و بناي -٨

فذبح ادونيا غنما و بقرا و معلوفات عند حجر الزاحفة الذي بجانب  -٩. لداود فلم يكونوا مع ادونيا



لُ  احُ حَ صْ األَ   األَوَّ

γ١٥γ 

و اما ناثان النبي  -١٠. عين روجل و دعا جميع اخوته بني الملك و جميع رجال يهوذا عبيد الملك
 .بابرة و سليمان اخوه فلم يدعهمو بناياهو و الج

 
أصبح داود بسبب شيخوخته غيـر قـادر، علـى ممارسـة مهامـه كملـك، فكـان البـد  :٦، ٥ع

سـعى أدونيـا ابـن حجيـث لالسـتيالء علـى . من مسح خليفة له يدير أمور المملكة فى أواخر حياته
. ريـث الشـرعى للعـرشالعرش، باعتباره أكبر أبناء داود األحيـاء فـى ذلـك الحـين، فحسـب نفسـه الو 

والثـانى كـيآلب ) ١٣صـم٢(وأدونيا هو الرابع مـن أبنـاء داود ولكـن ابنـه البكـر أمنـون قتلـه أبشـالوم 
 ). ١٨صم٢(وكان قد مات، أما الثالث فهو أبشالوم وقد قتل عندما حارب داود ) ٣: ٣صم٢(

كبـــات وفرســـاًنا، بــدأ أدونيـــا يخطِّـــط لتوليـــه الملـــك وأعطـــى لتحركاتـــه مظهـــًرا ملوكًيـــا، فأعـــد مر 
وقد كان جميًال يتباهى بجماله، ولم يستطع داود لضعفه أن . وجعل خمسين رجًال يتقدمون موكبه

ينتهره ويمنعه من محاولة اغتصاب الُملك، وكان الجمال أمًرا مرغوًبا فى الملوك فـى هـذا الوقـت، 
 .ولكن الجمال الجسدى ال عالقة له بجمال الروح والطباع الطيبة

 
 .كان رئيس جيش داود وكان قاسًيا وعنيًفا: آب يو  :۷ع

وأبياثار هو الباقى مـن نسـل عـالى الكـاهن . كان رئيس الكهنة مع صادوق الكاهن: أبياثار 
وكــان أبياثــار مــع تــابوت العهــد فــى أورشــليم بعــد أن ). ٢٠: ٢٢صــم١(بعــد أن قتــل شــاول الكهنــة 

فكـــان مـــع بـــاقى أجـــزاء خيمـــة  أمـــا صـــادوق. شـــارك داود فـــى ضـــيقاته وهروبـــه مـــن وجـــه شـــاول
االجتمـاع فـى جبعـون أيــام داود، أى كـان االثنـان رئــيس كهنـة موجـودين فـى نفــس الوقـت فـى أيــام 

وبهــذا تــم كــالم اهللا بإفنــاء . داود وبعــد قتــل أبياثــار صــار صــادوق رئيســى كهنــة وحــده أيــام ســليمان
 ).١٤-١١: ٣صم١(بيت عالى الكاهن 

ات عسكرية ودينية حوله، فتجاوب معه يوآب قائـد جـيش بدأ أدونيا يحصن نفسه بجذب قياد
فلعـل . داود وكذلك أبياثار الكاهن، وانضما إليه فى تمـرده سـاعيين وراء مصـالح ومنـافع شخصـية

فكـان أدونيـا بـذلك مـتكًال علـى الـذراع . أدونيا قد وعدهما باستمرارهما فى رئاسـة الجـيش والكهنـوت
 .البشرى متجاهًال اإلرادة اإللهية



لُ ِسفُْر   اْلُملُوِك األَوَّ

γ١٦γ 

ألن أدونيـا أضـعف مـن ) ٩: ٢٢أى١(لعل يوآب اختار أن يناصر أدونيا مخالفًـا لوعـد اهللا و 
أمـــا أبياثـــار فكانـــت . ســـليمان، فيســـتطيع يـــوآب مـــن خـــالل تملـــك أدونيـــا أن يســـيطر علـــى المملكـــة

ــه أبياثــار ينتهــى  مخالفتــه لوعــد اهللا ومناصــرته ألدونيــا بســماح مــن اهللا لكــى بهــذا الشــر الــذى عمل
ن بيــت عــالى الكــاهن، كمــا أمــر اهللا قــديًما علــى فــم صــموئيل؛ ألن أبياثــار هــو آخــر الكهنــوت مــ

 .النسل الكهنوتى لعالى
 
باســم شــمعى بــن ) ١٨: ٤ص(بنيــامينى مــن أبطــال داود هــو المــذكور فــى : شــمعى  :۸ع

 .أيال كأحد وكالء سليمان االثنى عشر على جميع إسرائيل
وكــان مــن الكهنــة فــى أيــام ) ٢٦: ٢٠صــم٢(ى هــو نفســه عيــرا اليــائيرى المــذكور فــ: ريعــى 

 .داود
فــى نفــس الوقــت كــان صــادوق الكــاهن وبنيــاهو وناثــان النبــى وشــمعى وريعــى وأبطــال داود 

 .المحبين له غير مستريحين لتصرفات أدونيا فى سعيه ليرث العرش
 
حجــر كــان يقدســه الكنعــانيون، كــان مــن معــالم منطقــة بــالقرب : حجــر الزاحفــة  :۱۰، ۹ع

 ".عين روجل"من 
فـى وادى قـدرون . نبـع بـالقرب مـن أورشـليم علـى الحـدود بـين يهـوذا وبنيـامين: عـين روجـل 

 .جنوب أورشليم
أراد أدونيـا أن يعطــى صـبغًة ومظهــًرا دينًيـا الســتالمه الســلطة، مقـدًما ذبــائح سـالمة، كمــا لــو 

ذلك يقلد أبشالوم عنـدما وهو فى . كان قد استلم السلطة من اهللا نفسه بشهادة رئيس الكهنة أبياثار
وأقام أدونيا مؤامرته خارج أورشـليم عنـد حجـر الزاحفـة الـذى ). ١٥صم٢(مّلك نفسه بدًال من داود 

باســتثناء ســـليمان ورجــال الحاشــية الملكيــة مثــل ناثــان النبـــى  –بجانــب عــين روجــل ودعــا اخوتــه 
 .وهذا يؤكد أنه يعمل شيًئا ضد رغبة أبيه -وبناياهو 

سلل الخطية إلى قلب اإلنسان تعميه عن رؤية الحق، فال يقبل المشيئة اإللهيـة وال هكذا إذ تت  ?
فليتــك تكــون . يلجــأ إلــى مشــورة حكيمــة، بــل بعجرفــة يتكــل علــى حكمتــه الذاتيــة ورأيــه الخــاص



لُ  احُ حَ صْ األَ   األَوَّ

γ١٧γ 

متضًعا وتلتجئ بالصـالة إلـى اهللا، فتسـمع صـوته وتطيعـه وال تكـون معانـًدا لـه ألجـل أغراضـك 
 .الشخصية

 
 ):۲۱-۱۱ع(ليمان تطلب تمليكه أم س)  ۳(

فكلم ناثان بثشبع ام سليمان قائال اما سمعت ان ادونيا ابن حجيث قد ملك و سيدنا  -١١
 . فاالن تعالي اشير عليك مشورة فتنجي نفسك و نفس ابنك سليمان -١٢. داود ال يعلم

متك قائال ان اذهبي و ادخلي الى الملك داود و قولي له اما حلفت انت يا سيدي الملك ال -١٣
و فيما انت متكلمة  -١٤. سليمان ابنك يملك بعدي و هو يجلس على كرسيي فلماذا ملك ادونيا

فدخلت بثشبع الى الملك الى المخدع و   -١٥. هناك مع الملك ادخل انا وراءك و اكمل كالمك
فخرت بثشبع و سجدت  -١٦. كان الملك قد شاخ جدا و كانت ابيشج الشونمية تخدم الملك

فقالت له انت يا سيدي حلفت بالرب الهك المتك قائال ان  -١٧. للملك فقال الملك ما لك
و االن هوذا ادونيا قد ملك و االن انت  -١٨. سليمان ابنك يملك بعدي و هو يجلس على كرسيي

و قد ذبح ثيرانا و معلوفات و غنما بكثرة و دعا جميع بني  -١٩. يا سيدي الملك ال تعلم ذلك
و انت يا سيدي  -٢٠. ابياثار الكاهن و يواب رئيس الجيش و لم يدع سليمان عبدك الملك و

 -٢١. الملك اعين جميع اسرائيل نحوك لكي تخبرهم من يجلس على كرسي سيدي الملك بعده
 .فيكون اذا اضطجع سيدي الملك مع ابائه اني انا و ابني سليمان نحسب مذنبين

 
دونيـا ملَّـك نفسـه علـى بنـى إسـرائيل بعـد داود، ألنـه تضايق ناثان عندما سمع بـأن أ :۱۱ع

يعلــم أن اهللا قــد أعلــن لــداود أن ســليمان هــو الــذى ســيخلفه وكــان هــذا عنــدما وعــده أن ابنــه، الــذى 
كمـا يظهـر ) ٦، ٥: ٢٨أخ ١، ٢٩: ٢٢أى١(سيدعى سليمان هو الذى سيبنى بيًتا هللا ولـيس هـو 

. ثشـــبع بمـــا فعلـــه أدونيـــا دون علـــم الملـــك داود، ولـــذا فكـــر فـــى إنقـــاذ الموقـــف وأخبــر ب)٣٠ع(مــن 
 .وبثشبع هى امرأة أوريا الحثى التى تزوجها داود وأنجب منها سليمان

 



لُ ِسفُْر   اْلُملُوِك األَوَّ

γ١٨γ 

بعد أن أعلم ناثان بثشـبع بـالمؤامرة دعاهـا لمشـاركته فـى تنفيـذ خطـة مضـادة لخطـة  :۱۲ع
الحكـــم، ألن أدونيــا، خاصــة وأنهـــا هــى وابنهـــا معرضــان للقتـــل إذا مــا نجـــح أدونيــا واســـتولى علــى 

 .المعتاد أن من يغتصب الُملك يقتل كل من له عالقة بالملك القديم
 
تـــدخل بثشـــبع إلـــى داود وتـــذكره : كانـــت الخطـــة التـــى رســـمها ناثـــان كـــاآلتى  :۱٤، ۱۳ع

بالقسم الذى سبق أن تعهد به أمامها بتمليك سليمان ابنها من بعده، وتسأله لماذا لم يّتمم ما تعهد 
وأفهمها ناثان أنه سيلحق بها فى الحال ليكمـل توضـيح األمـر للملـك ألن . أدونيابه وتخبره بتملك 

 .داود قد ال يصدق كالم بثشبع ولكن عندما يؤكده ناثان سيفهم ويقتنع
 
لــم يكــن داود وهــو فــى حالتــه هــذه مــن ضــعف وشــيخوخة يغــادر حجرتــه إذ لــم يكــن  :۱٥ع

ملك داود، فكان يمكنها أن تدخل إليه فى أى قادًرا على الخروج، وكان لبثشبع دالة خاصة لدى ال
 .ولم يكن مع داود سوى أبيشج الشونمية. وقت لتطمئن عليه وتشرف على تمريضه واحتياجاته

 
دخلت بثشبع إلى الملك وأظهرت احترامها الشديد بالسـجود للملـك حتـى يفهـم الملـك  :۱٦ع

وأحـس داود أن لـدى . يمان مـن بعـدهبأنها خاضعة له، عندما تذكره بنسيان وعـده بتمليـك ابنهـا سـل
وكـان المتبـع أال يـدخل أحـد ". مالـك"زوجته شيًئا ما تريد أن تقوله، فشجعها على الكالم قـائًال لهـا 

إلــى الملــك عنــد لقائــه بإحــدى زوجاتــه، أو أحــد مشــيريه ولــذا لــم يــدخل ناثــان مــع بثشــبع إال عنــدما 
 .استدعاه الملك

 
بالقسـم الـذى تعهـد بـه أمامهـا بـأن يملـك سـليمان  –اثان كما أوصاها ن –ذكرته أوًال  :۱۷ع

 .ابنها بعده، فيجلس على عرش المملكة
إن وعود اهللا كثيرة جًدا لك ويمكنك أن تتمتع بها إن تمسكت بها وطالبته أن يعطيها لـك فهـو   ?

 .رحيم وحنون على كل من يشعر باحتياجه ويؤمن بقوة اهللا
 



لُ  احُ حَ صْ األَ   األَوَّ

γ١٩γ 

نيــا مــن إعـالن نفســه ملًكــا دون علـم أبيــه، كمــا أخبرتــه أخبرتـه بمــا قــام بـه أدو  :۱۹، ۱۸ع
بالوليمة التى أقامها بهذه المناسبة وتقديمه ذبائح بكميات كبيرة ودعوته لهـذه المأدبـة جميـع إخوتـه 

 .أبناء الملك، كما دعى إليها أبياثار الكاهن ويوآب رئيس الجيش ولم يدُع سليمان أخاه
 
اه جميـــــع شـــــعبه، الـــــذين ينتظـــــرون منـــــه إذ هـــــم أشـــــارت أيًضـــــا إلـــــى مســـــئوليته تجـــــ :۲۰ع

شاخصون نحوه أن يعلن لهم عمن يجلس على كرسى المملكة بعده، ألنه ليس مـن الضـرورى أن 
 .يملك البكر بعد أبيه ولكن من يختاره الملك

 
أوضحت له أنه بعد انتقاله من هذا العالم دون إعالن سـليمان ملًكـا سـتتعرض هـى  :۲۱ع

 .أدونيا وابنها للموت على يد
 

 ):۲۷-۲۲ع(ناثان النبى يخبر داود بمؤامرة أدونيا )  ٤(

فاخبروا الملك قائلين هوذا  -٢٣. و بينما هي متكلمة مع الملك اذا ناثان النبي داخل -٢٢
و قال ناثان يا سيدي  -٢٤. ناثان النبي فدخل الى امام الملك و سجد للملك على وجهه الى االرض

النه نزل اليوم و ذبح ثيرانا  -٢٥. ا يملك بعدي و هو يجلس على كرسييالملك اانت قلت ان ادوني
و معلوفات و غنما بكثرة و دعا جميع بني الملك و رؤساء الجيش و ابياثار الكاهن و ها هم ياكلون 

و اما انا عبدك و صادوق الكاهن و بناياهو بن  -٢٦. و يشربون امامه و يقولون ليحي الملك ادونيا
هل من قبل سيدي الملك كان هذا االمر و لم تعلم  -٢٧. سليمان عبدك فلم يدعنايهوياداع و 

 .عبدك من يجلس على كرسي سيدي الملك بعده

طبًقـــا للخطـــة التـــى رســـمها ناثـــان، عنـــدما بـــدأت بثشـــبع كالمهـــا، وصـــل هـــو  :۲۳، ۲۲ع

كـالم بثشـبع  فأخبروا الملك فأذن بدخوله وسجد ناثان أمامه وبهذا أصبحت لناثان فرصـة أن يؤكـد

فيتحمس الملك، فيأخذ قراره بتولية سليمان ملًكا ومما شجع ناثان أنه بهذا ينفذ كالم اهللا الذى قاله 

 .لداود



لُ ِسفُْر   اْلُملُوِك األَوَّ

γ٢٠γ 

سأل ناثان داود بحكمة لينبهه للخطر، فقال له هل أنت أمرت بتمليك أدونيـا  :۲٥، ۲٤ع

وذلــك . سـاء الجــيش وأبياثــارألنـه أعلــن نفســه ملًكـا وأقــام وليمــة يجتمــع بهـا اآلن بنــو الملــك ورؤ ! ؟

ــا يحــدث دون علمــه، وهــذا مخــالف لكــالم اهللا ولقــانون المملكــة، إذ لــم  لينبــه الملــك أن أمــًرا عظيًم

يأذن لهـم داود بـذلك ونـداؤه ليحيـا الملـك أدونيـا يعنـى ضـمنًيا أن داود قـد مـات وهـذا أمـر ال يمكـن 

 .قبوله

 

ناثان نفسه وصـادوق الكـاهن وبنيـاهو كما بين له أن أدونيا استثنى من دعوته هذه  :۲٦ع

ليفهم الملك من هم الخاضـعون لـه والـذين يخـاف مـنهم ويتجنـبهم . ابن يهوياداع وسليمان بن داود

 .أدونيا

 

كّرر ناثان سؤاله لداود هل هو الذى أمر بتمليك أدونيا، لينبهـه ويسـتحثه فـى اتخـاذ  :۲۷ع

ويفهــم مــن هــذا أن داود قــد اعتــاد إبــالغ كــل . القــرار المضــاد، أى تمليــك ســليمان بــدًال مــن أدونيــا

 .أوامره إلى ناثان النبى ألنه يمثل وجود اهللا معه

مــــن الحكمــــة أن تنبــــه اآلخــــرين وتــــدعوهم بلطــــف التخــــاذ القــــرارات دون أن تلــــومهم، فــــالكالم   ?

 .باتضاع ولطف يجذب القلوب وليعمل فيها اهللا ويساعد على اتخاذ القرارات
 



لُ  احُ حَ صْ األَ   األَوَّ

γ٢١γ 

 ):٤۰-۲۸ع(ليمان داود يملك س)  ٥(

فاجاب الملك داود و قال ادع لي بثشبع فدخلت الى امام الملك و وقفت بين يدي  -٢٨
انه كما  -٣٠. فحلف الملك و قال حي هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيقة -٢٩. الملك

حلفت لك بالرب اله اسرائيل قائال ان سليمان ابنك يملك بعدي و هو يجلس على كرسيي عوضا 
فخرت بثشبع على وجهها الى االرض و سجدت للملك و قالت  -٣١. ذلك افعل هذا اليومعني ك

و قال الملك داود ادع لي صادوق الكاهن و ناثان النبي و  -٣٢. ليحي سيدي الملك داود الى االبد
فقال الملك لهم خذوا معكم عبيد سيدكم و  -٣٣. بناياهو بن يهوياداع فدخلوا الى امام الملك

و ليمسحه هناك صادوق  -٣٤. سليمان ابني على البغلة التي لي و انزلوا به الى جيحوناركبوا 
و  -٣٥. الكاهن و ناثان النبي ملكا على اسرائيل و اضربوا بالبوق و قولوا ليحي الملك سليمان

تصعدون وراءه فياتي ويجلس على كرسيي و هو يملك عوضا عني و اياه قد اوصيت ان يكون رئيسا 
فاجاب بناياهو بن يهوياداع الملك و قال امين هكذا يقول الرب اله  -٣٦. ائيل و يهوذاعلى اسر 

كما كان الرب مع سيدي الملك كذلك ليكن مع سليمان و يجعل كرسيه اعظم   -٣٧. سيدي الملك
فنزل صادوق الكاهن و ناثان النبي و بناياهو بن يهوياداع و  -٣٨. من كرسي سيدي الملك داود

فاخذ  -٣٩. السعاة و اركبوا سليمان على بغلة الملك داود و ذهبوا به الى جيحون الجالدون و
صادوق الكاهن قرن الدهن من الخيمة و مسح سليمان و ضربوا بالبوق و قال جميع الشعب ليحيي 

و صعد جميع الشعب وراءه و كان الشعب يضربون بالناي و يفرحون فرحا  -٤٠. الملك سليمان
 .االرض من اصواتهمعظيما حتى انشقت 

 
هنـا أدرك داود خطــورة الموقـف وشــعر بحكمتـه أنــه البـد مــن اتخـاذ إجــراء لتصــحيح  :۲۸ع

األوضاع، فاستدعى من فوره بثشبع، التى كانت قد خرجت من عند الملك عند دخول ناثان إليه، 
 .فدخلت ووقفت فى حضرة الملك بعد خروج ناثان

 



لُ ِسفُْر   اْلُملُوِك األَوَّ

γ٢٢γ 

ــه الحــى، الــذى أخرجــه مــن كــل الضــيقات مــرة أخــرى يجــّدد داود قســمه ب :۳۰، ۲۹ع اإلل
التـــى مـــرت بـــه، أن ســـليمان هـــو الـــذى ســـيخلفه فـــى وراثـــة العـــرش، مؤكـــًدا لبثشـــبع أم ســـليمان أنـــه 
متمســك بقســمه الســابق ويجــدده هــذا اليــوم أيًضــا ويفهــم مــن هــذا أن اهللا وعــد داود أن يملــك ابنــه 

بع أنــه ســيملك ســليمان ولــم يــذكر وحينئــذ أقســم داود لبثشــ) ٦، ٥: ٢٨أى١(ســليمان علــى كرســيه 
 .هذا القسم فى الكتاب المقدس وهنا فى هذه اآلية يجدد قسمه

جـــدد داود قســـمه رغـــم تحـــدى الظـــروف؛ علينـــا نحـــن أيًضـــا أن نتمســـك بتعهـــداتنا والتزاماتنـــا   ?
ـــين فـــى  ـــة، واثق ـــة واألمـــور الوقتيـــة تعيـــق مســـيرتنا الروحي ـــدع االنشـــغاالت العالمي الروحيـــة وال ن

 .الرب لنا فننتصر على كل المعوقات مساندة
اطمأنــت بثشــبع وســجدت للملــك معبــرة عــن شــكرها لمــا قــرره فــى حــق ابنهــا بوراثــة  :۳۱ع

 .العرش، ودعت له بطول العمر حتى ال يفهم الملك من طلبها تمليك ابنها أنها تريد وفاته
ن المــوت بيــد بهــذا نالــت بثشــبع مــا تطلبــه وهــو تمليــك ابنهــا ســليمان ونجاتهــا هــى وابنهــا مــ

أدونيــا، وفــى نفــس الوقــت نــال ناثــان النبــى غرضــه كنبــى وهــو تنفيــذ أوامــر اهللا الــذى وعــد بتمليــك 
 .سليمان
 
واصــل الملــك اتخــاذه القــرارات الالزمــة لمواجهــة الموقــف وتصــحيح األمــور، فطلــب  :۳۲ع

ًعـا ووقفـوا من عبيـده اسـتدعاء صـادوق الكـاهن وناثـان النبـى وبنايـاهو بـن يهويـاداع، فحضـروا جمي
وقـد اسـتدعى هـؤالء بالتحديـد؛ ألن صـادوق هـو الكـاهن الـذى سيمسـح الملـك، وناثـان . أمام الملـك

 .هو النبى الذى يمثل حضور اهللا، وبناياهو هو قائد حربى يقود الجيش ويحمى الملك الجديد
 
ينبــوع مــاء فــى ضــواحى مدينــة أورشــليم أى خــارج أســوارها، حفــره : جيحــون  :۳٤، ۳۳ع

م، وقد اختار داود خارج أورشـليم ليبـدأ فيـه موكـب تمليـك سـليمان حتـى .ق ٢٠٠٠سيون عام اليبو 
يـــراه كـــل الشـــعب أثنـــاء مـــروره، وكـــان المعتـــاد قـــديًما تنصـــيب الملـــوك عنـــد عيـــون المـــاء إذ ترمـــز 

 .الستمرار الملك مثل استمرار جريان الماء من العين



لُ  احُ حَ صْ األَ   األَوَّ

γ٢٣γ 

الملكى والمقـربين مـن الملـك الخاضـعين  أصدر لهم الملك تعليماته بأن يأخذوا معهم الحرس
له ويركبوا سليمان ابنه على البغلة الخاصة بالملـك داود نفسـه وهـذا معنـاه أنـه أصـبح الملـك، وأن 
ـــى بالـــدهن المقـــدس ملًكـــا علـــى  ـــذهبوا إلـــى جيحـــون حيـــث يمســـحه صـــادوق الكـــاهن وناثـــان النب ي

وقد أرسل مع رئيس الكهنـة . لك سليمانإسرائيل، وأن ينفخوا فى األبواق صارخين قائلين ليحيا الم
المسئول عن مسح الملوك ومع النبـى ناثـان قـوة عسـكرية بقيـادة بنيـاهو للتصـدى للمتمـردين بقيـادة 

ونرى هنا محبة داود واتضـاعه، فيتنـازل عـن الملـك البنـه وهـو . يوآب القوى إن أصّر على التمرد
ليــدير المملكــة بقــوة وحــزم، أمــا داود  حــى إذ شــعر أن صــالح المملكــة أن يملــك ابنــه عوًضــا عنــه

 .فيكفيه أن يحيا ما بقى من عمره لمحبة اهللا وتسبيحه
ومســح صــادوق لســليمان تنفيــًذا لشــريعة اهللا فــى إقامــة الملــوك، أمــا أدونيــا فلــم يــذكر الكتــاب 
المقدس أن أبياثار الكاهن قد مسحه لكن كان معه فقط وشاركه االحتفـال، فـاهللا لـم يسـمح بمسـحه 

 .نه لم يرض عن تنصيبه ملًكاأل
 
بعـــد مســـحه والمنـــاداة بـــه ملًكـــا تـــأتون بـــه فـــى موكـــب ملـــوكى ويجلـــس علـــى كرســـى  :۳٥ع

 .ويكون ملًكا بدًال منى، وهذه هى وصيتى للجميع أنه هو يترأس على يهوذا وٕاسرائيل
 
هـو  أعلن بنياهو موافقته واستعداده لتنفيذ كالم داود الملك؛ بل أعلـن أيًضـا أن هـذا :۳٦ع

 .كالم اهللا الواجب تنفيذه
 

دعا بناياهو للملك الجديد سليمان بتعضيد الـرب لـه فـى شـئون الحكـم كمـا فعـل مـع  :۳۷ع
أبيه، ويزيده رفعة وسمو ويتعظم كرسيه ليصل إلى مراتـب أعلـى حتـى مـن التـى وصـل إليهـا داود 

يتمنـى أن يكـون غيـره وهذه دعـوة ال تغضـب داود ألنـه مـن المعلـوم أن أى إنسـان ال . الملك نفسه
 .أفضل منه إال ابنه، فمتى حقق نجاحات أكثر منه يكون ذلك سبب سعادة ألبيه

 
 .الشرطة والجيش: الجالدون والسعادة  :۳۸ع



لُ ِسفُْر   اْلُملُوِك األَوَّ

γ٢٤γ 

قــام المخلصــون لــداود وهــم صــادوق وناثــان وبنايــاهو ومعهــم رجــال الشــرطة والجــيش بتنفيــذ 
وذهبـوا بـه إلـى جيحـون ليسـير الموكـب مسـافة تعليمات داود لهم، وأركبوا سليمان بغلة الملك داود 

 .كبيرة ويراه أكبر عدد من الشعب
 
كانوا يصنعون مـن قـرون الحيوانـات أوعيـة للسـوائل وال سـيما الزيـوت : قرن الدهن  :۳۹ع

 .والعطور ومنها دهن المسحة الذى يستخدم لمسح الملوك والكهنة
ا فى الخيمة التى بها تابوت العهد كان صادوق الكاهن قد أخذ معه قارورة الدهن من مكانه

، وهناك فـى جيحـون مسـح سـليمان ملًكـا ونفخـوا فـى األبـواق منـادين بالحيـاة للملـك )١٧: ٦صم٢(
 .سليمان
 

تجــاوب الشــعب كلــه مــع صــيحات أنصــار داود وأخــذوا يعبــرون عــن فــرحهم بالملــك  :٤۰ع
وكانـت فرحـة الجميـع غـامرة  –كما كان متبًعا فى مناسـبات أفـراحهم  –الجديد بالعزف على الناى 

 .حتى كادت األرض تنشق من شدة صدى أصواتهم
 
 ):٥۳-٤۱ع(فشل أدونيا وخضوعه لسليمان )  ٦(

فسمع ادونيا و جميع المدعوين الذين عنده بعدما انتهوا من االكل و سمع يواب صوت  -٤١
بن ابياثار الكاهن قد و فيما هو يتكلم اذا بيوناثان  -٤٢. البوق فقال لماذا صوت القرية مضطرب

فاجاب يوناثان و قال الدونيا بل سيدنا  -٤٣. جاء فقال ادونيا تعال النك ذو باس و تبشر بالخير
و ارسل الملك معه صادوق الكاهن و ناثان النبي و بناياهو بن  -٤٤. الملك داود قد ملك سليمان

و مسحه صادوق الكاهن و ناثان  -٤٥. يهوياداع و الجالدين و السعاة و قد اركبوه على بغلة الملك
النبي ملكا في جيحون و صعدوا من هناك فرحين حتى اضطربت القرية هذا هو الصوت الذي 

و ايضا جاء عبيد الملك  -٤٧. و ايضا قد جلس سليمان على كرسي المملكة -٤٦. سمعتموه
رسيه اعظم من  ليباركوا سيدنا الملك داود قائلين يجعل الهك اسم سليمان احسن من اسمك و ك

و ايضا هكذا قال الملك مبارك الرب اله اسرائيل الذي  -٤٨. كرسيك فسجد الملك على سريره



لُ  احُ حَ صْ األَ   األَوَّ

γ٢٥γ 

فارتعد و قام جميع مدعوي ادونيا و  -٤٩. اعطاني اليوم من يجلس على كرسيي و عيناي تبصران
قرون و خاف ادونيا من قبل سليمان و قام و انطلق و تمسك ب -٥٠. ذهبوا كل واحد في طريقه

فاخبر سليمان و قيل له هوذا ادونيا خائف من الملك سليمان و هوذا قد تمسك  -٥١. المذبح
فقال سليمان  -٥٢. بقرون المذبح قائال ليحلف لي اليوم الملك سليمان انه ال يقتل عبده بالسيف

 فارسل -٥٣. ان كان ذا فضيلة ال يسقط من شعره الى االرض و لكن ان وجد به شر فانه يموت
 .الملك سليمان فانزلوه عن المذبح فاتى و سجد للملك سليمان فقال له سليمان اذهب الى بيتك

 

 
المقصــود بهــا أورشــليم باعتبارهــا مدينــة محــدودة بالقيــاس بعواصــم الــبالد : القريــة  :٤۱ع

الكبــرى مثــل بابــل ونينــوى، وقــد يكــون المقصــود بكلمــة القريــة فــى أصــلها اللغــوى حصــن، أو قلعــة 
 .عناه أنه يقصد حصن أورشليم أى مدينة أورشليموهذا م

بعـــد تمليـــك أدونيـــا وانتهـــاء المـــدعوين فـــى بيتـــه مـــن الوليمـــة، ســـمعوا صـــوت البـــوق واآلالت 
الموســيقية تــأتى عــن بعــد مــن أورشــليم، وتســاءل يــوآب لمــاذا صــوت البــوق، إذ ال يضــرب إال فــى 

 .ملوكاألعياد أو فى الحرب، أو المناسبات الخاصة مثل تنصيب ال
 
ســاد القلــق كــل المــدعوين، وفــى أثنــاء ذلــك دخــل يوناثــان بــن أبياثــار رئــيس الكهنــة  :٤۲ع

وقــد قــال لــه . الــذى يرافــق أدونيــا، فاســتقبله أدونيــا بلهفــة منتظــًرا منــه بشــارة تهــدئ قلــق المجتمعــين
م الهجـوم أدونيا أنك تبشر بالخير، ألنه كان أخبر داود بإبطال مشورة أخيتوفل الشريرة ليستعد أمـا

 ).١٧:  ١٧، ٣٦، ٢٧: ١٥صم٢(المقبل إليه من أبشالوم 
 
أعلـــن يوناثـــان للمجتمعـــين أنـــه يحمـــل خبـــًرا مزعًجـــا لهـــم وهـــو أن داود الملـــك الـــذى  :٤۳ع

وهــذا يظهــر خطــأه فــى إعــالن أدونيــا . مــازال محتفًظــا بســلطانه كملــك، إذ قــال عنــه يوناثــان ســيدنا
د قد مّلك سليمان فهذا يزيد موقفهم خطًرا وتعرضهم لـألذى وأيًضا أن داو . ملك دون استئذان داود

 .من سليمان الملك الجديد



لُ ِسفُْر   اْلُملُوِك األَوَّ

γ٢٦γ 

قصَّ عليهم يوناثـان تفاصـيل األحـداث وهـى أن صـادوق مسـح سـليمان ملًكـا  :٤٥، ٤٤ع
فى جيحون وكان معه بنياهو وناثان النبى، ثم أركبوه على بغلة الملك داود وساروا به فـى موكـب 

ون والســـعاة، ومـــروا فـــى أورشـــليم بفـــرح عظـــيم وأصـــوات قويـــة، وهـــى التـــى عظـــيم وحـــولهم الجـــالد
 .سمعوها عن بعد وهم فى مكانهم هذا

 
ثـــم وصـــل ســـليمان بموكبـــه إلـــى القصـــر الملكـــى وجلـــس علـــى عـــرش الملـــك،  :٤۸-٤٦ع

ودخــل عبيــد الملــك داود ليهنئــوه بتمليكــه ســليمان ودعــوا لســليمان أن يكــون ملًكــا أعظــم منــه، ففــرح 
ا وسـجد على سـريره وبارك اهللا الذى أعطاه أن ينظر ابنه يملك من بعده بحسب وعـد اهللا داود جدً 

 .له
 
خاف جًدا جميع المدعوين فى وليمـة أدونيـا لـئال يـبطش بهـم سـليمان الملـك الجديـد  :٤۹ع

لمشــاركتهم لهــذه الخيانــة بتمليــك شــخص آخــر دون علــم الملــك داود، وهربــوا كــل واحــد فــى طريقــه 
األنظار، ألنه ال أخالق بينهم، بل كان واحد مـنهم كـان يبحـث عـن مصـلحته وفائدتـه  ليختفوا عن

 .وكل واحد اآلن يبحث كيف ينجى نفسه حتى لو مات اآلخرين
 
خاف أدونيا خوًفا شديًدا من معاقبة سليمان له لتمرده، فأسرع إلى المذبح النحاسـى  :٥۰ع

رف السـائد فـى ذلـك الوقـت وهـو أن مـن يمسـك فى خيمة االجتماع ليتمسك بقرونه ليستفيد من الع
بقرون المذبح ال يعنى عدم قتله وٕانما ال يكون ذلك حتى تتم محاكمة عادلة يدافع فيهـا عـن نفسـه 

 .مبرًء ذاته من التهمة الموجهة إليه
وقـد كـان خـوف أدونيــا الشـديد عالمـة علـى شــره؛ ألنـه كـان ينـوى اإلســاءة إلـى سـليمان وكــل 

 .ة أن سليمان كان معروًفا عنه أنه قوى الشخصيةوخاص. التابعين له

 

 



لُ  احُ حَ صْ األَ   األَوَّ

γ٢٧γ 

اهتم أن تصلى إلـى اهللا قبـل كـل . ال تتسرع فى قراراتك لئال تسقط فى أمور ال يمكن عالجها  ?
 .عمل، بل وتستشير أب اعترافك؛ خاصة فى القرارات الكبيرة

 
 .أى مخلًصا لسليمان: إن كان ذا فضيلة  :٥۳-٥۱ع

 ).٢٦: ٢٠خر(لمذبح مقام على مكان مرتفع ولكن ليس له درج ألن ا: أنزلوه عن المذبح
أخبر سليمان بما فعله أدونيا من تمسكه بقرون المـذبح طالًبـا أن يتعهـد لـه سـليمان بسـالمته 
وال يأمر بقتله، فأعلن سليمان أنه إن كان مخطًئا فسيعاقب وٕان كان ذا فضيلة ال يصيبه شر، ثم 

 . نيا إليه وسجد أمامه وهو مرتعدأرسل سليمان رجاًال فأحضروا أدو 
ــم يــرد ســليمان أن يبــدأ حكمــه بمعاقبــة أحــد، فســمح لــه أن يعــود إلــى بيتــه، وبهــذا يعطيــه  ول

 .فرصة للسلوك الحسن وٕان أخطأ ثانية يستحق العقاب



لُ ِسفُْر   اْلُملُوِك األَوَّ

γ٢٨γ 

 

انِى احُ حَ صْ األَ   الثَّ
 وصية داود البنه سليمان والتخلص من المخالفين

Rη Ε η 
 

 ):۱۲-۱ع(وصية داود لسليمان وموت داود )  ۱(

انا ذاهب في طريق االرض كلها  -٢. و لما قربت ايام وفاة داود اوصى سليمان ابنه قائال -١
ه و تحفظ فرائضه وصاياه و احفظ شعائر الرب الهك اذ تسير في طرق -٣. فتشدد و كن رجال

 -٤. احكامه و شهاداته كما هو مكتوب في شريعة موسى لكي تفلح في كل ما تفعل و حيثما توجهت
لكي يقيم الرب كالمه الذي تكلم به عني قائال اذا حفظ بنوك طريقهم و سلكوا امامي باالمانة من كل 

و انت ايضا تعلم ما فعل بي  -٥ .قلوبهم و كل انفسهم قال ال يعدم لك رجل عن كرسي اسرائيل
يواب ابن صروية ما فعل لرئيسي جيوش اسرائيل ابنير بن نير و عماسا بن يثر اذ قتلهما و سفك دم 

 -٦. الحرب في الصلح و جعل دم الحرب في منطقته التي على حقويه و في نعليه اللتين برجليه
و افعل معروفا لبني برزالي  -٧. ةفافعل حسب حكمتك و ال تدع شيبته تنحدر بسالم الى الهاوي

الجلعادي فيكونوا بين االكلين على مائدتك النهم هكذا تقدموا الي عند هربي من وجه ابشالوم 
 . اخيك

وهوذا معك شمعي بن جيرا البنياميني من بحوريم و هو لعنني لعنة شديدة يوم انطلقت الى محنايم  -٨
و االن فال تبرره النك  -٩. ب قائال اني ال اميتك بالسيفو قد نزل للقائي الى االردن فحلفت له بالر 

و اضطجع داود مع ابائه و  -١٠. انت رجل حكيم فاعلم ما تفعل به و احدر شيبته بالدم الى الهاوية
و كان الزمان الذي ملك فيه داود على اسرائيل اربعين سنة في حبرون  -١١. دفن في مدينة داود

و جلس سليمان على كرسي داود ابيه  -١٢. ملك ثالثا و ثالثين سنةملك سبع سنين و في اورشليم 
 .و تثبت ملكه جدا

 



ا احُ حَ صْ األَ   نِىالثَّ

γ٢٩γ 

قبل أن يموت داوحخد قدم وصيته البنه سليمان كما يفعل اآلباء حين يشعرون بقرب : ۱ع
رحيلهم عن هذا العالم فيقدمون النصائح الوداعية ألبنائهم؛ وكما أوصى المسيح تالميذه قبل 

 ). ١٧-١٣يو(وداعية صلبه وقدم صالة 
 ).٩-٥ع(وآخر إدارًيا ) ٤-٢ع(وتشمل هذه الوصية قسًما روحًيا 

وداود يقصد من هذه الوصايا أن يلتزم نسله بوصايا اهللا؛ حتى يضمنوا رعاية اهللا وثباتهم 
 .على كراسيهم

 
قال البنه أنه فـى طريقـه للرحيـل عـن األرض، كمـا رحـل كـل بشـر مـن قبلـه، وأوصـاه  :۲ع
قوًيـا كرجـل لمواجهـة مسـئوليات الحكـم، كمـا أوصـى موسـى يشـوع تلميـذه الـذى خلفـه فـى  أن يكون

وكـــان عمـــر ســـليمان . ألن الخـــوف ســـبب كـــل فشـــل) ٢٣، ٧: ٣١تـــث(قيـــادة الشـــعب أن يتشـــدد 
 .عاًما تقريًبا ٢٠وقتذاك 

يظهر من كالم داود هدوء نفسه وتقبله للموت كأمر طبيعـى لكـل البشـرية ينقلـه مـن األرض 
تـدعو سـليمان لإليمـان بـاهللا فيصـير قوًيـا " تشدد وكن رجالً "كذلك كلماته . حياة أفضل مع اهللاإلى 

 .كرجل كبير مقتدر؛ ألن قوة اهللا تسانده وتعمل فيه
 
 .شريعة اهللا المعطاة لموسى: الشعائر  :۳ع

 .العبادات: الفرائض 
 .المقصود بها الوصايا العشر: الوصايا 
 .ودة فى الشريعةالقوانين الموج: األحكام 

 .أقوال اهللا عموًما فى شريعته: الشهادات 
أوصــى داود ابنـــه ســـليمان أن يتمســـك بوصـــايا اهللا وشــريعته التـــى أعطاهـــا لموســـى بكـــل مـــا 

وهـذه الوصـية تشـبه وصـية . تشمل من تعـاليم وعبـادات روحيـة، فـيحفظ كـل هـذا ليـنجح فـى حياتـه
 ).٨، ٧: ١يش(اهللا ليشوع بعد موت موسى 

 .ضمن سليمان خضوع شعبه له، ينبغى أن يطيع هو أوًال كالم اهللاوحتى ي



لُ ِسفُْر   اْلُملُوِك األَوَّ

γ٣٠γ 

إن كنت تريد احترام الناس لكالمك وتقديرهم وطاعتهم لك، فينبغى أوًال أن تتلمذ على كالم  ?
اهللا فى الكتاب المقدس وتعاليم الكنيسة وٕارشادات أب اعترافك فتضمن سالمة فكرك وتأثيره 

 .على من حولك
ابنه سليمان بأنه إن تمسك بوصايا وشريعة اهللا، يتمِّم اهللا وعـده بـأن يملـك  وذكَّر داود :٤ع

 :ووعد اهللا هنا يشمل أمرين ). ١٦-١٢:  ٧صم ٢(نسله إلى األبد 
ـــى عـــرش الُملـــك، ولكـــنهم تكـــروا  -١ ـــديم اهللا نســـل داود عل وعـــد مشـــروط بحفـــظ الوصـــايا في

 .وصايا اهللا فزال الُملك عنهم بالسبى البابلى
شـروط وهــو دواد الملــك إلـى األبــد وذلــك عـن طريــق المســيح الـذى يــأتى مــن وعـد غيــر م -٢

نسـل داود، فحتــى إن أخطــأوا وانتهـت المملكــة وجــاء الســبى سـيأتى المســيح ويملــك علــى 
 .قلوب المؤمنين إلى األبد، ويصير المؤمنين ملوًكا روحيين فيه

ـــ ـــوة والمقصـــود مـــن كـــالم داود هنـــا هـــو التمســـك بشـــريعة اهللا واالتكـــال علي ه ولـــيس علـــى الق
العســكرية المتمثلــة فــى كثـــرة الخيــل، أو التحــالف مـــع مصــر وكــذلك عـــدم اإلكثــار مــن الزيجـــات، 

ولكن لألسف سقط سليمان فى هذه األخطاء فغضب اهللا ) ٢٠-١٦: ١٧تث(بداعى إكثار النسل 
 .عليه

 
ــن نيــر  :٥ع  ابــن عــم شــاول ورئــيس جيشــه، قتــل عســائيل أخــا يــوآب دفاًعــا عــن: أبنيــر ب

 .النفس فقتله يوآب غدًرا، انتقاًما ألخيه عسائيل
. هو ابن أبيجايل أخـت صـروية وأخـت داود وبالتـالى فهـو ابـن خالـه يـوآب: عماسا بن يثر 

عينه رئيًسا على جيشه بـدًال مـن يـوآب الـذى التقـى بـه فيمـا بعـد وقتلـه بسـيفه غـدًرا لكـى يعـود إلـى 
نيــر وعماســا بعــدما تصــالحا مــع داود وهــذا ال أى أن يــوآب غــدر وقتــل أب. منصــبه كــرئيس للجــيش

 .يعتبر عذًرا إذا تم وقت الحرب
 .ما يلبسه الجندى على وسطه ويتدلى إلى أسفل: منطقته 

بعد أن أنهى داود وصيته األولى األساسـية، انتقـل إلـى األحكـام التـى كـان علـى سـليمان أن 
تيار الوقت المناسب لمعاقبته، حتـى يجريها حتى يستقر ملكه، فبدأ بيوآب الذى تطلبت الحكمة اخ



ا احُ حَ صْ األَ   نِىالثَّ

γ٣١γ 

فــذكَّر داود ابنــه ســليمان . ال يحــدث تــذمر فــى الجــيش الــذى كــان غالبيــة رجالــه معجبــين بقائــدهم
بغدر يوآب بكل من أبنير بن نير وعماسا بن يثر، إذ سفك دماءهما وهما بريئان، األمر الـذى مـا 

نـه تظـاهر باحتضـانهما وٕاذ همـا فـى كان يجب أن يحـدث إذ لـم يكونـا محـاربين لـه، وغـدر بهمـا أل
وهــو بهــذا يشــبه يهــوذا ). ٢٠، ٣صــم٢(حضــنه قتلهمــا فســال الــدم علــى منطقتــه ونــزل إلــى نعليــه 

فيوآب كان قوًيا بـل أقـوى مـن داود وغيـر مطيـع لـه فـى كثيـر مـن . الخائن الذى سّلم المسيح بقبلة
ء الوقـــت المناســـب وأصـــبح األحيـــان فلـــم يســـتطع داود معاقبتـــه علـــى قتـــل أبنيـــر وعماســـا حتـــى جـــا

سـليمان ملًكـا ولـه رئــيس جـيش آخـر قـوى هــو يهويـادع فاسـتحق يـوآب أن ينــال عقابـه علـى هــاتين 
 .الجريمتين الكبيرتين فى حق اهللا وداود والشعب كله لفقدان رئيسين عظيمين للحرب

 
ذى يوآب لم يصنع سالًما فـال يمكـن أن يجـد لنفسـه السـالم وال يمكـن لحكـم سـليمان الـ :٦ع

يتصــف بالســالم والحكمــة أن يحــوى مثــل هــؤالء األشــخاص، لــذلك أوصــى داود ســليمان أال يــدع 
يوآب حتى تنتهى حياتـه فـى سـالم بـل يجـب أن يقضـى عليـه بقضـاء المـوت جـزاء مـا ارتكـب مـن 

ولم يقتله داود قبًال حتى ال تضطرب المملكـة بسـبب دوره الرئيسـى فـى قيـادة . جرم فى حق أبرياء
ـد أدونيـا ليغتصـب الُملـك، الجيش وليع طه فرصة للتوبة، ولكنه إذ تمـادى وخـالف وصـية اهللا وعضَّ

وداود . ولــئال يحــاول ثانيــة التقــوى علــى ُملــك ســليمان. اســتحق أن ينــال العقــاب علــى كــل أخطائــه
، فـإن لـم ينفـذها يكـون داود وسـليمان )١٦: ٣٥عـد(بهذا ينفذ شـريعة اهللا التـى تقضـى بقتـل القاتـل 

 .ام اهللامدانين أم
 
رئيس قبيلة تسكن فى جلعاد شرق األردن، أكرم داود ومن معه عنـد هروبـه : برزالى  :۷ع

 .من وجه أبشالوم ابنه
ينتقل داود إلى الحديث عن شخصية أخرى قدمت معروًفا خاًصا له ولجيشه وأظهـرت لطفًـا 

صــى ســليمان أن حــين كــان داود هارًبــا مــن أبشــالوم، فرغــب داود أن يكافئــه فــى شــخص أوالده فأو 
ـــذر عــن  يمــنحهم حــق الجلــوس علــى مائــدة الملــك بســبب أمانــة وٕاخــالص أبــيهم، ألن بـــرزالى اعت

،  ٢٩-٢٧: ١٧صــم٢(اإلقامــة فــى أورشــليم مــع داود لشــيخوخته وأرســل ابنــه كمهــام ليرافــق داود 



لُ ِسفُْر   اْلُملُوِك األَوَّ

γ٣٢γ 

 ومـن. والجلوس على مائدة الملك معناه أعظم تكـريم مـن الملـك وثقـة كبيـرة منـه). ٣٩-٣١:  ١٩
 .هذا نرى عدل داود، فهو يوصى بمعاقبة المخطئين ومكافأة صانعى الخير

 .قرية بالقرب من جبل الزيتون، أى بجوار أورشليم: بحوريم  :۸ع
 .مدينة شرق األردن شمال نهر يبوق: محنايم 

ذكر داود شخًصا ثالثًا هو شمعى بن جيرا البنيامينى الذى سبق وأظهـر كراهيـة شـديدة نحـو 
ه عند هروبه من ابنه أبشالوم، ولما انتصر داود وعاد إلى ملكه سقط شمعى عند قدميه داود ولعن

 ).٢٤-١٩: ١٩،  ٨-٥:  ١٦صم٢(مستعطًفا إياه، طالًبا العفو والمغفرة، فوعده داود أال يقتله 
 
 .ال تدعه يموت موًتا طبيعًيا بل اقتله: أحدر شبيته بالدم  :۹ع

 .القبر: الهاوية 
نه سليمان أال يبّرر شمعى ألنه حلف له أال يقتلـه، ولكـن عليـه أن يحاكمـه طلب داود من اب

فشــمعى هــذا رجــل مخــادع ولــيس بريًئــا وٕان تُــِرَك فقــد . كقــاٍض عــادل ويصــدر الحكــم الــذى يســتحقه
يخطط ضد المملكة والملـك، أى أن اعتـذاره لـداود كـان خوفًـا ولـيس توبـة وبالتـالى يمكـن أن يسـئ 

ال يقصد انتقـام شخصـى، بـل معاقبتـه ألنـه أخطـأ فـى حـق المملكـة ومسـيح  وهو هنا. إلى المملكة
الـــرب الملـــك داود ووعـــد داود لشـــمعى أال يقتـــل مشـــروط بطاعتـــه، فعنـــدما خـــالف الملـــك ســـليمان 

 .استحق عقابه
 
) ٧: ٥صـم٢(أى جبـل صـهيون وهـو جـزء مـن مدينـة أورشـليم : مدينة داود  :۱۱، ۱۰ع

 .حيث وضع داود تابوت عهد اهللا
ســنة، وكانـــت  ٤٠وبلغـــت فتــرة حكــم داود اإلجماليــة . مــات داود ودفــن علــى جبــل صــهيون

ســنين، وبعــد أن اســتولى علــى  ٧حيــث ملــك هنــاك " حبــرون"عاصــمة المملكــة األولــى هــى مدينــة 
وكانـــت العــادة قـــديًما وضـــع . ســـنة ٣٣مدينــة أورشـــليم نقــل عاصـــمة ملكـــه إلــى هنـــاك حيـــث ملــك 

 .استثناء أورشليم من هذا فدفن الملوك بها مثل داود ونسله المقابر خارج المدن، ولكن تم
 



ا احُ حَ صْ األَ   نِىالثَّ

γ٣٣γ 

انتقل الُملك فى هدوء من داود إلـى سـليمان واسـتقرت األمـور وصـار متسـلًطا علـى  :۱۲ع
فقـــد تعــب داود كثيـــًرا فــى حروبـــه مــع األمـــم المحيطــة حتـــى صــارت المملكـــة . المملكــة بـــال منــازع

 .ب له مواد بناء الهيكل وقدِّم له ذهًبا كثيًرامستقرة وسلمها البنه سليمان، بل ايًضا رتّ 
 

 ):۲٥-۱۳ع(أدونيا يطلب أبيشج زوجة له ) ۲(

 . ثم جاء ادونيا بن حجيث الى بثشبع ام سليمان فقالت اللسالم جئت فقال للسالم -١٣
فقال انت تعلمين ان الملك كان لي و قد جعل  -١٥. ثم قال لي معك كلمة فقالت تكلم -١٤

و  -١٦. ل وجوههم نحوي الملك فدار الملك و صار الخي النه من قبل الرب صار لهجميع اسرائي
فقال قولي لسليمان الملك النه ال  -١٧. االن اسالك سؤاال واحدا فال ترديني فيه فقالت له تكلم

 -١٩. فقالت بثشبع حسنا انا اتكلم عنك الى الملك -١٨. يردك ان يعطيني ابيشج الشونمية امراة
ثشبع الى الملك سليمان لتكلمه عن ادونيا فقام الملك للقائها و سجد لها و جلس على  فدخلت ب

و قالت انما اسالك سؤاال واحدا صغيرا  -٢٠. كرسيه و وضع كرسيا الم الملك فجلست عن يمينه
فقالت لتعط ابيشج الشونمية الدونيا  -٢١. ال تردني فقال لها الملك اسالي يا امي الني ال اردك

 . امراةاخيك 
فاجاب الملك سليمان و قال المه و لماذا انت تسالين ابيشج الشونمية الدونيا فاسالي له  -٢٢

و حلف سليمان الملك  -٢٣. الملك النه اخي االكبر مني له و البياثار الكاهن و ليواب ابن صروية
و االن  -٢٤. ضد نفسهبالرب قائال هكذا يفعل لي اهللا و هكذا يزيد انه قد تكلم ادونيا بهذا الكالم 

حي هو الرب الذي ثبتني و اجلسني على كرسي داود ابي و الذي صنع لي بيتا كما تكلم انه اليوم 
 .فارسل الملك سليمان بيد بناياهو بن يهوياداع فبطش به فمات -٢٥. يقتل ادونيا

 
مــن هــذا العــدد حتــى نهايــة األصــحاح تظهــر تــدابير اهللا التــى تعطــى فرصــة  :۱٤، ۱۳ع

ويبـدأ هنـا بحضـور أدونيـا . ليمان حتى يتخلص من األشـرار، الـذين يمكـن أن يقـاوموه فـى ملكـهلس
األخ األكبر لسليمان، الذى حاول اغتصاب الملك ضد توصية اهللا بتمليـك سـليمان ولكـن سـليمان 



لُ ِسفُْر   اْلُملُوِك األَوَّ

γ٣٤γ 

واآلن يـــأتى أدونيـــا ليقابـــل بثشـــبع أم . ســـامحه بعـــد تملكـــه وأعطـــاه فرصـــة للتوبـــة والســـلوك الحســـن
، ويتكلم بلطف معلًنا أنه قد أتى للسـالم ألن بثشـبع تعجبـت مـن حضـوره وشـكت أن يكـون سليمان

 .وطلب أدونيا بتأدب أن يتكلم معها كلمة فأذنت له. له قصد سيئ
 
زعــم أدونيــا أن لــه كــل حقــوق الخالفــة فــى عــرش الملــك، باعتبــاره أكبــر أبنــاء داود  :۱٥ع

ك ولكــن الــرب الــذى مــن حقــه أن يقــيم مــن يشــاء األحيــاء، وأن كــل الشــعب كــان مترقبــًا تحقيــق ذلــ
اختــار ســليمان، لــيس هــذا اعتــراف حقيقــى بــإرادة اهللا وخضــوع لمشــيئته، بــل أنــه َقِبــل ذلــك ألنــه لــم 
يكــن بوســعه أن يفعــل خــالف ذلــك فــإن كــان كالمــه يظهــر الخضــوع هللا ومشــيئته ولكنــه يخفــى فــى 

ظـل لـه لـوال تـدخل اهللا عـن طريـق داود قلبه ضيقه من سليمان وٕاحساسه أن الُملك كان يجب أن ي
 .وتمليك سليمان، فهو بالمظهر يخضع لمشيئة اهللا ولكن بالحقيقة يرفضها

 
مــدح أدونيــا بثشــبع بــأن كلماتهــا مســموعة عنــد الملــك؛ ليســتميلها إليــه وتوافــق  :۱۷، ۱٦ع

الشـونمية أن تتوسط لدى سليمان الملك، بما لها من دالة خاصة لديه، لكى يسمح له بأخذ أبيشج 
وهذا بالطبع خطأ عظيم ألنه يتجاسر ويطلـب التـزوج . زوجة له تلك التى كانت حاضنة داود أبيه

 :وطلبه التزوج بأبيشج يعنى أمرين . بامرأة أبيه، مخالًفا بذلك الشريعة
 .أى أن الشهوة حركته نحوها) ٤: ١ص(انجذابه بجمالها  -١
جديــد علــى كــل أمــالك الملــك القــديم، كانــت عــادة الملــوك الــوثنيين أن يســتولى الملــك ال -٢

حتى علـى زوجاتـه وسـراريه ولعـل أدونيـا أراد مـن تزوجـه بأبيشـج محاولـة اسـتعادة الُملـك 
بأخذ زوجة الملـك القـديم السـابق وهـو داود وهـذا مـا فعلـه أبشـالوم مـن قبـل بدخولـه علـى 

نــــت وأبيشــــج وٕان كا) ٢٢: ١٦صــــم٢(ســـرارى أبيــــه إلعــــالن نفســــه ملًكــــا بــــدًال مــــن داود 
 .حاضنة فقط لداود ولكنها تعتبر زوجة له ال يصح أن يتزوجها ابنه

 
تصرفت بثشبع ببساطة ولعلهـا لـم تفهـم مقاصـد أدونيـا الشـريرة، أو لعلهـا شـعرت أن  :۱۸ع

إعطاء أبيشج يجعله راضًيا ويثبت السالم بينه وبين أخيه الملك سليمان، فوافقت على تنفيـذ طلبـه 
 .والتكلم مع سليمان



ا احُ حَ صْ األَ   نِىالثَّ

γ٣٥γ 

عنــدما دخلــت بثشــبع علــى ابنهــا الملــك ســليمان، رحــب بهــا واتضــع أمامهــا اتضــاًعا  :۱۹ع
شـــديًدا، إذ قـــام عـــن عرشـــه وســـجد أمامهـــا، وبعـــد هـــذا أكرمهـــا جـــًدا إذ أجلســـها علـــى كرســـى يليـــق 

وكانـت هــذه عــادة عنــد اليهــود . بمقامهـا عــن يمينــه، ويتضــح مــن هـذا مــدى محبتــه ألمــه واتضــاعه
 .أم الملك بتجليسها عن يمينه والعرب واليونانيون اكرام

 
شعرت بثشبع بأن طلبها صـغير ولـم تـدرك أبعـاده الشـريرة، فطلبـت مـن ابنهـا الملـك  :۲۰ع

 .سليمان أن يعطيها سؤالها، فرحب منتظًرا أن يسمع الطلب

 
 .عندئذ أفصحت له عن طلب أخيه أدونيا بإعطاء أبيشج الشونمية امرأة له :۲۱ع

 

ة اإللهيـــة مقاصـــد أدونيـــا الشـــريرة، فـــرّد علـــى أمـــه باســـتنكار أدرك ســـليمان بالحكمـــ :۲۲ع

لينبهها لخطورة الطلب، إذ قال لها لماذا تطلبـين أبيشـج فقـط، أطلبـى أيًضـا الُملـك لـه، وأعلـن شـر 

أدونيا ليس فقط فى كسر شـريعة اهللا بطلـب الـزواج مـن امـرأة أبيـه، بـل أيًضـا إحساسـه أنـه األكبـر 

أن أبياثار رئيس الكهنة ويوآب رئيس الجيش أيام داود همـا اللـذان  والمستحق للُملك، وكشف ألمه

 .خطَّطا مع أدونيا هذا الطلب؛ ليعيد اغتصاب الُملك، كما خطَّطا قبالً 

ورد سليمان معناه الرفض الكامل لهـذا الطلـب الخطيـر، فـرغم إكرامـه الشـديد واتضـاعه أمـام 

على حساب الحـق؛ حتـى لـو كـان إرضـاء ألمـه، اهللا، لكنه بحكمة وحزم يقود مملكته، بال مجاملة 

ولم يخالف سليمان وعده أن يحقق طلب أمه؛ ألنه اعتبر أن تنفيـذ . فإرضاء اهللا أهم من كل شئ

 ).٢٠ع(الوعد يجب أن يكون فى حدود الحق ووصايا اهللا 

 

قســـم يعنـــى ضـــرورة تنفيـــذ مـــا يقولـــه وٕاال : هكـــذا يفعـــل لـــى اهللا وهكـــذا يزيـــد  :۲٥-۲۳ع

 .اهللا عليه بالعقاب الذى يريد تنفيذه على غيره بل وأزيد منهسيعاقبه 



لُ ِسفُْر   اْلُملُوِك األَوَّ

γ٣٦γ 

إن كان سليمان قـد سـامح أدونيـا عنـدما اغتصـب الُملـك، فـاآلن إذ يخطـئ أدونيـا خطـأ كبيـًرا 

الـذى صـار رئيًسـا  -وطلـب سـليمان مـن بنايـاهو . فإنـه يسـتحق المـوت -كمـا شـرحنا  -مثل هذا 

 .نيا المصّر على الشر، فقتل أدونياأن ينفذ حكم اإلعدام على أدو  -لجيوشه 

إحذر من الخداع والكذب فإن اهللا طويل األناة وسيحكم عليك بالهالك فى النهاية، ألنك  ?
كن قنوًعا بما عندك وابتعد عن الشهوات ونِق . استهنت باهللا وباآلخرين الذين كذبت عليهم

 .ذا الكذب البغيضقلبك من الشر وثق فى قوة اهللا، التى ستسندك فال تحتاج إلى ه
 

 ):۲۷، ۲٦ع(طرد أبياثار من الكهنوت  )  ۳(

و قال الملك البياثار الكاهن اذهب الى عناثوث الى حقولك النك مستوجب الموت  -٢٦
ولست اقتلك في هذا اليوم النك حملت تابوت سيدي الرب امام داود ابي و النك تذللت بكل ما 

عن ان يكون كاهنا للرب التمام كالم الرب الذي تكلم به و طرد سليمان ابياثار  -٢٧. تذلل به ابي
 .على بيت عالي في شيلوه

 
ــاثوث  :۲٦ع مدينــة تقــع شــمال غــرب أورشــليم علــى بعــد أربعــة أميــال وكانــت مســقط : عن

 .رأس أرميا النبى
واصــل ســليمان تطهيــر مملكتــه مــن مقاوميــه األشــرار، فبعــد قتــل أخيــه أدونيــا، واجــه أبياثــار 

الذى خالف وصية اهللا بمحاولة اغتصاب الملك ألدونيا وبهذا استحق الموت، ولكـن  رئيس الكهنة
ــم ) ٢٩-٢٤: ١٥صــم٢(تقــديًرا مــن ســليمان لتعــب أبياثــار فــى خدمــة تــابوت عهــد اهللا أيــام داود  ل

يأمر بقتله بل استبعده فقط من رئاسة الكهنوت ليبقى صادوق وحده رئيًسا للكهنة؛ ألنه كما ذكرنـا 
 .لكهنوت أيام داود كان يتقاسمها صادوق وأبياثارأن رئاسة ا

 



ا احُ حَ صْ األَ   نِىالثَّ

γ٣٧γ 

-٣٠: ٢صــم١(بطــرد أبياثــار يــتم كــالم اهللا باســتبعاد نســل عــالى الكــاهن مــن الكهنــوت  :۲۷ع
ألن أبياثار من نسل عالى الكـاهن، وبهـذا صـار صـادوق وحـده رئيًسـا للكهنـة وهـو مـن نسـل  )٣٣

 .أليعازر بن هارون
على الشر، أو تخطط لغيرك طريق الشر لئال تفقد بركات  ال تشترك فى الخطية وتعين غيرك ?

 .كن مدقًقا واحرص أن ترضى اهللا قبل أن ترضى الناس. اهللا فى حياتك وتتعرض للهالك
 
 ):٤٦-۲۸ع(قتل يوآب وشمعى )  ٤(

فاتى الخبر الى يواب الن يواب مال وراء ادونيا و لم يمل وراء ابشالوم فهرب يواب الى  -٢٨
فاخبر الملك سليمان بان يواب قد هرب الى خيمة الرب  -٢٩. تمسك بقرون المذبحخيمة الرب و 

فدخل  -٣٠. و ها هو بجانب المذبح فارسل سليمان بناياهو بن يهوياداع قائال اذهب ابطش به
بناياهو الى خيمة الرب و قال له هكذا يقول الملك اخرج فقال كال و لكنني هنا اموت فرد بناياهو 

فقال له الملك افعل كما تكلم و  -٣١. الملك قائال هكذا تكلم يواب و هكذا جاوبنيالجواب على 
فيرد الرب دمه  -٣٢. ابطش به و ادفنه و ازل عني و عن بيت ابي الدم الزكي الذي سفكه يواب

على راسه النه بطش برجلين بريئين و خير منه و قتلهما بالسيف و ابي داود ال يعلم و هما ابنير بن 
فيرتد دمهما على راس يواب و  -٣٣. رئيس جيش اسرائيل و عماسا بن يثر رئيس جيش يهوذانير 

 -٣٤. راس نسله الى االبد و يكون لداود و نسله و بيته و كرسيه سالم الى االبد من عند الرب
و جعل الملك بناياهو بن  -٣٥. فصعد بناياهو بن يهويادع و بطش به و قتله فدفن في بيته في البرية

ثم ارسل الملك و  -٣٦. يهوياداع مكانه على الجيش و جعل الملك صادوق الكاهن مكان ابياثار
. دعا شمعي و قال له ابن لنفسك بيتا في اورشليم و اقم هناك و ال تخرج من هناك الى هنا او هنالك

 فقال -٣٨. فيوم تخرج وتعبر وادي قدرون اعلمن بانك موتا تموت و يكون دمك على راسك -٣٧
شمعي للملك حسن االمر كما تكلم سيدي الملك كذلك يصنع عبدك فاقام شمعي في اورشليم اياما  

 . كثيرة
وفي نهاية ثالث سنين هرب عبدان لشمعي الى اخيش بن معكة ملك جت فاخبروا شمعي  -٣٩

فقام شمعي و شد على حماره و ذهب الى جت الى اخيش  -٤٠. قائلين هوذا عبداك في جت



لُ ِسفُْر   اْلُملُوِك األَوَّ

γ٣٨γ 

فاخبر سليمان بان شمعي قد انطلق من  -٤١.عبديه فانطلق شمعي و اتى بعبديه من جتليفتش على 
فارسل الملك و دعا شمعي و قال له اما استحلفتك بالرب و  -٤٢.اورشليم الى جت و رجع

اشهدت عليك قائال انك يوم تخرج و تذهب الى هنا و هنالك اعلمن بانك موتا تموت فقلت لي 
ثم  -٤٤. فلماذا لم تحفظ يمين الرب و الوصية التي اوصيتك بها -٤٣. حسن االمر قد سمعت

قال الملك لشمعي انت عرفت كل الشر الذي علمه قلبك الذي فعلته لداود ابي فليرد الرب شرك 
و  -٤٦. و الملك سليمان يبارك و كرسي داود يكون ثابتا امام الرب الى االبد -٤٥. على راسك

 .اع فخرج و بطش به فمات و تثبت الملك بيد سليمانامر الملك بناياهو بن يهوياد
 
الشخصية التالية التى حان وقت محاسبتها كانت يوآب الذى تحالف مع أدونيـا فـى  :۲۸ع

 ). ١٩، ١٨صم٢(تمرده، رغم وقوفه سابًقا فى صف الملك داود ضد تمرد أبشالوم 
ا بمـا جـرى ألدونيـا عندما وصل يوآب  خبر طـرد أبياثـار مـن الكهنـوت، وكـان قـد علـم مسـبقً 

ـــرب وتمســـك  ـــى حيـــث مـــذبح ال ـــأتى، فهـــرب إل ـــب أبيشـــج امـــرأة، أدرك أن دوره البـــد أن ي حـــين طل
 .بقرونه
 
ــف مــن يقــوم بمراقبــة تحركــات يــوآب؛ لعلمــه بقدرتــه علــى قلــب  :۲۹ع كــان ســليمان قــد كّل

نـب المـذبح، األوضاع نظًرا لسلطته السابقة كقائد للجيش، فعندما أخبروا سـليمان بوجـود يـوآب بجا
 .أرسل بناياهو بن يهوياداع وأمره بقتل يوآب

 
ذهــب بنايــاهو لتنفيــذ األمــر ولكنــه لــم يشــأ أن يقتــل إنســان فــى مكــان مقــدس، فطلــب  :۳۰ع

لـم . من يوآب الخروج من المكان، فرفض، مصًرا على البقاء إلى جانب المذبح واإلمسـاك بقرونـه
 .النحاسى إال بعد الرجوع إلى سليمانيرد بناياهو أن يقتل يوآب المتمسك بالمذبح 

 
أمره الملك أن يقتل يوآب فى مكانه أمام المذبح، وذكـره بحكـم الشـريعة الـذى  :۳۲، ۳۱ع

، كمــا أن )١٣: ١٩تــث" (ال تشــفق عينــك عليـه فتنــزع دم البــرئ مـن اثمــه فيكــون لـك خيــر: "يقـول 
ــدم الزكــى، الــذى ســفكه بق تلــه كــل مــن أبنيــر بــن نيــر تمســك يــوآب بقــرون المــذبح ال يبرئــه مــن ال

وٕاذا بغــى إنسـان علــى صـاحبه ليقتلــه بغـدر فمــن عنـد مــذبحى : "وعمـاس بــن يثـرا إذ يقــول الكتـاب 



ا احُ حَ صْ األَ   نِىالثَّ

γ٣٩γ 

ولكن أمر سليمان بدفن يـوآب تقـديًرا لتعبـه فـى قيـادة الجـيش طـوال ). ١٤: ٢١خر" (تأخذه للموت
 .أيام داود وألنه أيًضا ابن خالة سليمان

 
لعقــاب علـى أبنــاء وأحفـاد يــوآب إذا ســلكوا فـى شــرور أبــيهم أى يــأتى ا: رأس نسـله  :۳۳ع

 ).٣٤خر(كما توضح الوصية الثانية 
. لم يكن هـذا انتقاًمـا مـن سـليمان لنفسـه، بـل أمـر بقتـل يـوآب تنفيـًذا للوصـية وإلرشـادات أبيـه

 أزل الشــرير مــن قــدام الملــك فيثبــت: "ولعلــم ســليمان بأنــه إذ يفعــل ذلــك فانمــا يحقِّــق قــول الكتــاب 
 ).٥: ٢٥أم" (كرسيه بالعدل

ويطلــب ســليمان ســالًما لنســل الملــك داود، لــيس المقصــود بــه عــرش ســليمان فقــط، بــل كــل 
ومــن نســل داود يــأتى المســيح الــذى يملــك إلــى األبــد، وهــو إلــه الســالم . النســل اآلتــى مــن ســليمان

لكن إلى األبد فى الذى يعطى سالًما للمؤمنين به الذين يملك على قلوبهم ال فى هذا الدهر فقط و 
 .ملكوت السموات

 
 .ألن الخيمة كانت فى مكان مرتفع فى أورشليم: فصعد  :۳٤ع

أطــاع بنيــاهو أمــر الملــك وذهــب إلــى يــوآب عنــد المــذبح وقتلــه ودفنــه فــى أرضــه فــى البريــة، 
فلم يترك جثمانه فى عار وخـزى؛ ألنـه حـارب . حيث بيته هناك بما يحمله ذلك من بعض التكريم

ودفــن اإلنســان فــى بيتــه نــوع مــن . داود حــروب الــرب، فكــان لــه هــذا الحــق فــى التكــريم مــع الملــك
 ).١: ٢٥صم١(التكريم، كما حدث مع صموئيل النبى 

 
بعزل أبياثار من الكهنوت وبقتل يوآب خـال منصـبان هامـان فـى النظـام، ممـا جعـل  :۳٥ع

كــان يــوآب، كمــا عــيَّن صــادوق ســليمان يصــدر قــراًرا بتعيــين بنايــاهو بــن يهويــاداع قائــًدا للجــيش م
 .الكاهن مكان أبياثار، أى أن صادوق انفرد برئاسة الكهنوت ولم يعد يشاركه فيها أبياثار

 
نظًرا لتصرفات شمعى بن جيـرا القديمـة السـيئة نحـو المملكـة، اسـتدعاه سـليمان مـن  :۳٦ع

قـرب لكـى ال يخطِّـط  بلدته بحوريم وحكم عليه بتحديد إقامته فى أورشليم؛ ليكون تحـت رقابتـه عـن
شــيًئا ضــد الملــك، ألن شــمعى رئــيس مــن ســبط بنيــامين، فــيمكن إذا رجــع إلــى ســبطه أن يخطــط 

 .مؤامرة ضد الملك



لُ ِسفُْر   اْلُملُوِك األَوَّ

γ٤٠γ 

كم شمال غرب أورشليم إلـى الجنـوب  ٢,٥هو وادى يمتد على بعد : وادى قدرون  :۳۷ع
نـب الشـرقى، ويمتـد وهو بين سور المدينة من جانبه الغربـى وجبـل الزيتـون مـن الجا. الشرقى منها

 .إلى البحر الميت
لـذلك عليـه . أنذر سليمان شمعى أنه إذا تجاوز حدود المدينـة، فقـد حكـم علـى نفسـه بـالموت

 .أال يفارق المدينة تحت أى ظرف من الظروف وٕاال تعرض للموت
 
 .تعهد شمعى بطاعة أمر الملك وظل لمدة طويلة مقيًما بأورشليم ال يخرج منها :۳۸ع
 
إحــدى المــدن الفســطينية الخمــس الكبــرى، تقــع علــى ســاحل البحــر األبــيض : جــت  :۳۹ع

 .جنوب غرب أورشليم
بعـد انقضـاء ثــالث سـنين علـى هــذا الحـال هـرب عبــدان لشـمعى ولجـأ إلــى أخـيش بـن معكــة 

 .أرسل شمعى من يبحث عنهم فى كل مكان، فعثروا عليهما هناك فى جت. ملك جت
 
فـــى جـــت، أســـرع بنفســـه وأحضـــرهما مـــن هنـــاك، عنـــدما علـــم شـــمعى بوجـــود عبديـــه  :٤۰ع

متناسًيا تعهده للملك سليمان بعدم مغادرة أورشليم، أو مستهيًنا بأمر الملك، أو لعله ظن أن الملك 
 .لن يكتشف خروجه من أورشليم

 
 .علم سليمان أن شمعى خرج من أورشليم وذهب إلى جت ورجع ثانية إلى أورشليم :٤۱ع
 
شمعى وذّكره بقسمه السابق وهو أال يخرج من أورشليم وٕاال استدعى سليمان  :٤۳، ٤۲ع

 وسأله سليمان لماذا كسر قسمه وخالف الوصية التى أوصاه بها ؟. تعرض للقتل
 



ا احُ حَ صْ األَ   نِىالثَّ
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ثـــم أعلـــن ســـليمان أســـباب الحكـــم علـــى شـــمعى وهـــى أنـــه مـــدرك تماًمـــا للشـــر  :٤٥، ٤٤ع
أما . ن يرد الرب شره على رأسهالكامن فى قلبه نحو والده داود، منذ أن سبه ورماه بالحجارة، واآل
 .داود ونسله فينالون بركة ويثبت كرسى داود أمام الرب إلى األبد

 
 .أمر سليمان بناياهو بن يهوياداع أن يقتل شمعى، ففعل كذلك :٤٦ع

أدونيـا وأبياثـار : هكذا بالتخلص من كانوا يشـكلون خطـًرا علـى اسـتمرارية حكـم سـليمان وهـم 
م واالستقرار فى المملكة وتمكن سليمان من السيطرة على األمور بغير ويوآب وشمعى، ساد السال

 .منازع
ال . كن مدقًقا فى تنفيذ وعودك هللا وأطع وصاياه أيًضا، فتضمن سالمك، بل وأبديتك السعيدة ?

 .تتهاون فتزيد على خطاياك خطايا جديدة



لُ اْلُملُوِك اِسفُْر   ألَوَّ

γ٤٢γ 

 

الِثُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ
 حكمة سليمان

Rη Ε η 
 

 ):٤-۱ع(سليمان يصاهر فرعون ويذبح على المرتفعات )  ۱(

و صاهر سليمان فرعون ملك مصر و اخذ بنت فرعون و اتى بها الى مدينة داود الى ان  -١
المرتفعات اال ان الشعب كانوا يذبحون في  -٢. اكمل بناء بيته و بيت الرب و سور اورشليم حواليها

و احب سليمان الرب سائرا في فرائض داود ابيه اال  -٣. النه لم يبن بيت السم الرب الى تلك االيام
و ذهب الملك الى جبعون ليذبح هناك النها هي المرتفعة  -٤. انه كان يذبح و يوقد في المرتفعات

 .العظمى و اصعد سليمان الف محرقة على ذلك المذبح
 

سيامون أحد ملوك األسرة الحادية والعشرين الذى ملك من عام  هو: فرعون مصر : ۱ع
 .م.ق ٩٥٩-٩٧٩

 .جزء من أورشليم ثم أطلق االسم على أورشليم كلها: مدينة داود 
أى بدأ سليمان تأسيسه فى السنة الرابعة من ملكه واستغرق ذلك سبع سنوات، : بيت الرب 

 ).٣٨، ١: ٦ص(دأ بناء بيته أى قصوره أكمله فى السنة الحادية عشر من ملكه، وبعد ذلك ب
أى أنه أكملها فى ) ١: ٧ص(عامًا  ١٣بنى سليمان مجموعة قصور له فى مدة : بيته 

 .السنة الرابعة والعشرين من ملكه
بنى سليمان سوًرا جديًدا للمدينة يحيط بالمبانى الجديدة التى أقامها ورمَّم : سور أورشليم 
 .)٢٧: ١١ص(أيًضا السور القديم 

فكَّر سليمان بحكمة بشرية أن يصاهر فرعون ملك مصر؛ ألجل مركز وقوة مصر، وبهذا 
، بل وتزوج فيما بعد بوثنيات أخريات )٣: ٧، تث١٦: ٣٤خر(كسر الشريعة بزواجه من وثنية 

. كان لهن دور فى إبعاده عن عبادة اهللا، فمصاهرته لفرعون كانت بداية األخطاء التى سقط فيها



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٤٣γ 

بيًتا خارج أورشليم أقامت فيه مؤقًتا إلى أن أكمل بناء قصوره داخل أورشليم وبنى  وقد بنى لها
 .أيًضا بيت الرب وأسوار المدينة

ويرى البعض أن زواج سليمان بابنة فرعون لم يجذبه لعبادة األوثان بدليل عدم إقامة 
، ولعلها )٨-١: ١١ص(تماثيل لآللهة المصرية عندما بنى مرتفعات آللهة نسائه الغريبات 

 .تهودت بعد زواجها، لكن هذا ال ينفى خطأ سليمان بزواجه من وثنية
 
 .الجبال أو التالل العالية: المرتفعات  :۲ع

كانــت خيمــة االجتمــاع فــى ذلــك الوقــت فــى جبعــون وبهــا المــذبح النحاســى الــذى تقــدم عليــه 
مكـان واحـد محـدد، إال بعـد غيـر أن الشـعب لـم يلتـزم بتقـديم الـذبائح فـى . الذبائح والمحرقات للرب

بنــاء الهيكــل، فكــانوا حتــى ذلــك الوقــت يقــدمون ذبــائحهم علــى أى مكــان مرتفــع، وهــذا عــدم تــدقيق 
منهم، وٕان كان جدعون وصموئيل قد قّدما ذبائح فى أماكن أخرى غيـر خيمـة االجتمـاع كاسـتثناء 

االجتمـاع كمـا أمـر  وسليمان نفسه لم يلتزم بتقديم الذبائح فى خيمة). ١٢: ٩صم١، ٢٦: ٦قض(
 . مثل داود أبيه) ١٤-١: ١٢تث(الرب 

ومن كثرة تقـديم الشـعب للـذبائح علـى المرتفعـات دعـوا خيمـة االجتمـاع فـى جبعـون المرتفعـة 
 .أى أنهم يقدمون الذبائح على أية مرتفعة مثل الوثنيين) ٤ع(العظمى 
 
بــوه مــن طقــوس رغــم أن ســليمان كــان حريًصــا علــى إرضــاء الــرب وعمــل مــا اتبعــه أ :۳ع

فهـذه اسـتهانة منـه ألن اهللا أمـر . وصـلوات إال أنـه كـان يشـارك الشـعب فـى الـذبح علـى المرتفعـات
أن تقـــدم الـــذبائح فـــى مكـــان واحـــد هـــو خيمـــة االجتمـــاع، وهـــذا ســـاعد فيمـــا بعـــد علـــى تقـــديم ذبـــائح 

ى خيمـة االجتمـاع لألصنام التـى أقامهـا سـليمان مخالفًـا لشـريعة اهللا ألنـه لـم يلتـزم بتقـديم الـذبائح فـ
 .فقط مثل أبيه داود

 
كــم وهــى فــى نصــيب ســبط بنيــامين ٨تقــع شــمال غــرب أورشــليم علــى بعــد : جبعــون  :٤ع

وأعطيت بعد هذا للكهنة، ونالت شهرة خاصة لوضع داود فيها خيمـة االجتمـاع والمـذبح النحاسـى 
 ).٦-٣: ١أى٢، ٢٩: ٢١، ٣٩: ١٦أى١(



لُ اْلُملُوِك اِسفُْر   ألَوَّ

γ٤٤γ 

ــ ــه ف ى المملكــة، اهــتم بعبــادة اهللا، فــانطلق إلــى مــذبح قبــل أن يبــدأ ســليمان فــى ممارســة عمل
ـــدم ســـليمان  ـــذى فـــى جبعـــون، حيـــث توجـــد خيمـــة االجتمـــاع والمـــذبح النحاســـى، وهنـــاك ق الـــرب ال

ويذكر الكتاب أنه قدم ألف محرقة، فغالًبا لم تقدم كلها فى يـوم واحـد؛ ألن المـذبح . محرقات كثيرة
 .د، بل استغرق ذلك عدة أيامالنحاسى ال يتسع لتقديم هذا العدد فى يوم واح

 :وتقديم سليمان لعدد كبير من الذبائح يبين 
 .مدى محبة سليمان هللا وسخائه فى العطاء له -١
 .مدى غنى سليمان -٢
مــن األمــور الهامـــة التــى يجـــب أن نتمســك بهـــا هــى أن نعطـــى اهللا األولويــة فـــى حياتنــا، فـــال   ?

قبـل أن نمـارس أعمالنـا اليوميـة، أو أى عمـل  نرتبك بهمومنا اليومية، إنمـا نرفـع قلوبنـا إلـى اهللا
جديد نقوم به، واهللا هو الوحيد القادر أن يقودنا فى برية هـذا العـالم لنصـل إلـى بـر األمـان فـى 

 .أحضان قديسيه
 

 ):۱٥-٥ع(سليمان يطلب الحكمة من هللا ) ۲(

فقال  -٦.في جبعون تراءى الرب لسليمان في حلم ليال و قال اهللا اسال ماذا اعطيك -٥
سليمان انك قد فعلت مع عبدك داود ابي رحمة عظيمة حسبما سار امامك بامانة و بر و استقامة 

و االن  -٧. قلب معك فحفظت له هذه الرحمة العظيمة و اعطيته ابنا يجلس على كرسيه كهذا اليوم
 -٨. خولايها الرب الهي انت ملكت عبدك مكان داود ابي و انا فتى صغير ال اعلم الخروج و الد

فاعط عبدك قلبا  -٩. وعبدك في وسط شعبك الذي اخترته شعب كثير ال يحصى و ال يعد من الكثرة
 . فهيما الحكم على شعبك و اميز بين الخير و الشر النه من يقدر ان يحكم على شعبك العظيم هذا

اجل انك قد فقال له اهللا من  -١١. فحسن الكالم في عيني الرب الن سليمان سال هذا االمر -١٠
سالت هذا االمر و لم تسال لنفسك اياما كثيرة و ال سالت لنفسك غنى و ال سالت انفس اعدائك 

هوذا قد فعلت حسب كالمك هوذا اعطيتك قلبا  -١٢. بل سالت لنفسك تمييزا لتفهم الحكم
ما لم و قد اعطيتك ايضا  -١٣. حكيما و مميزا حتى انه لم يكن مثلك قبلك و ال يقوم بعدك نظيرك



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٤٥γ 

فان سلكت في طريقي  -١٤. تساله غنى و كرامة حتى انه ال يكون رجل مثلك في الملوك كل ايامك
فاستيقظ سليمان و اذا  -١٥. و حفظت فرائضي و وصاياي كما سلك داود ابوك فاني اطيل ايامك

و هو حلم وجاء الى اورشليم و وقف امام تابوت عهد الرب و اصعد محرقات و قرب ذبائح سالمة 
 .عمل وليمة لكل عبيده

 

أمام محب سليمان التى قدمها فى جبعون هللا، ظهر له الرب فى حلم وباركه ألجل : ٥ع
الن اهللا يفرح بعطايا أوالده فيعوضهم بعطايا . محبته وشجعه وقال له أطلب ما تريد فأعطيك

 .وفيرة حسب كثرة غناه
اسأل ماذا "لطلبة التى يريدها منه ونالحظ أن اهللا يهتم بحرية اإلنسان فيعطيه أن يختار ا

 ".أعطيك
فليتـك تثـق . اهللا فى محبته يريد أن يعطينا بسـخاء كـل مـا نحتـاج ويفـرح أن نطلـب ونلـّح عليـه  ?

 .فى محبة اهللا وتطلب احتياجاتك وخاصة الروحية لتشبع به وتثبت فيه
 
مع اهللا، شكر سليمان اهللا على رحمته التى أفاضها على داود أبيه ألنه سار : ٦ع

 .وتعاظمت هذه الرحمة فى إقامة ابنه ملًكا يجلس على كرسيه
 
ال أعرف كيف أتصرف فى األمور الخارجية : ال أعلم الخروج والدخول : ۸، ۷ع

 . للمملكة من االتصال بالشعوب األخرى وال أعرف كيف أتصرف فى األمور الداخلية
إذ كان عمره فى . أمامه أنه صغيرإذ شكر سليمان اهللا على جعله ملًكا، اعترف باتضاع 

بداية العشرينات ال يعرف كيف يتصرف فى المملكة وكيف يدير أمورها، خاصة وأن شعب بنى 
وسليمان يشعر أنه وكيل على شعب اهللا لذا . إسرائيل عدده كبير فيحتاج لحكمة وقوة فى قيادته

 .فاهللا هو الملك الحقيقى" شعبك"يقول 
 



لُ اْلُملُوِك اِسفُْر   ألَوَّ

γ٤٦γ 

ن بضعفه وعدد الشعب الكبير، طلب من اهللا الحكمة والفهم من أجل إحساس سليما: ۹ع
 .والقدرة على التمييز ليقود هذا الشعب العظيم ويتصرف حسًنا فى كل أموره

 
ُسرَّ اهللا ألن سليمان لم يطلب الماديات والشهوات األرضية مثل طول العمر : ۱۲-۱۰ع

. واجبه فى قيادة الشعب بإرشاد اهللاأو الغنى أو االنتصار على األعداء، بل طلب الحكمة ليقوم ب
وهذه . لذا وهبه اهللا حكمة أكثر من كل الناس ليس فى عصره فقط بل لم ينلها أحد قبله وال بعده

الحكمة هى معرفة وفهم وذكاء فائق جًدا وهى الحكمة البشرية، ولكن ينبغى أن يخضع اإلنسان 
ف لم يلتزم سليمان بهذا فكسر الشريعة ولألس. بهذه احكمة هللا ووصاياه فينال الحكمة الروحية

 .وأكثر من الزيجات والخيل والمركبات وعمل األصنام لزوجاته الوثنيات
 
باإلضافة لما طلبه سليمان وعده الرب أن ينال أيًضا ما لم يطلب من غنى وكرامة : ۱۳ع

 .ال يصل إليها أى ملك آخر من الملوك المعاصرين له
 
ة عمره بشرط السلوك فى طريقه وحفظ وصاياه كما سلك وعد اهللا سليمان بإطال: ۱٤ع

وفعل داود أبوه ولكن لألسف رغم صالح سليمان وٕانجازاته الكبرى مثل بناء الهيكل، أقام عبادة 
 .األوثان فى أورشليم فلم تطل حياته وعاش ستين عاًما فقط

 
 .كبار العاملين معه: عبيده : ۱٥ع

ًدا برؤية اهللا ووعوده العظيمة له، فذهب إلى عندما استيقظ سليمان من حلمه، فرح ج
أورشليم ووقف أمام تابوت عهد اهللا وشكره، ليعلن أن ملكه وحكمته هى من اهللا وليس من نفسه، 
أو من الشعب، وقدم ذبائح سالمة كثيرة وعمل وليمة لعبيده ليشتركوا معه فى فرحته، إذ أن 

 . منهاذبائح السالمة يشترك مقدمها وأحباؤه فى األكل 
ونرى هنا سليمان كقائد روحى يهتم أن يتشرك معاونيه أى الخدام العاملين معه فى الفرح 

 .الروحى إذ قصَّ عليهم ما حدث فى الحلم، فشكروا اهللا وخضعوا لوصاياه
ــــك تطلــــب الطلبــــات الروحيــــة ومعونــــة اهللا ألداء مســــئولياتك قبــــل أن تطلــــب االحتياجــــات   ? ليت

 .ى كل شئ ولكنه يفرح إذا وجد رغباتك الروحية ومحبتك له كبيرةفإلهك قادر عل. المادية



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٤٧γ 

 ):۲۸-۱٦ع(سليمان والطفل الُمتنازع عليه ) ۳(

فقالت المراة الواحدة  -١٧. حينئذ اتت امراتان زانيتان الى الملك و وقفتا بين يديه -١٦
و  -١٨. ي البيتاستمع يا سيدي اني انا و هذه المراة ساكنتان في بيت واحد و قد ولدت معها ف

في اليوم الثالث بعد والدتي ولدت هذه المراة ايضا و كنا معا و لم يكن معنا غريب في البيت غيرنا 
فقامت في وسط  -٢٠. فمات ابن هذه في الليل النها اضطجعت عليه -١٩. نحن كلتينا في البيت

ابنها الميت في الليل و اخذت ابني من جانبي و امتك نائمة و اضجعته في حضنها و اضجعت 
فلما قمت صباحا الرضع ابني اذا هو ميت و لما تاملت فيه في الصباح اذا هو ليس  -٢١. حضني

 . ابني الذي ولدته
وكانت المراة االخرى تقول كال بل ابني الحي و ابنك الميت و هذه تقول ال بل ابنك الميت و  -٢٢

تقول هذا ابني الحي و ابنك الميت و تلك فقال الملك هذه  -٢٣. ابني الحي و تكلمتا امام الملك
 . فقال الملك ايتوني بسيف فاتوا بسيف بين يدي الملك -٢٤. تقول ال بل ابنك الميت و ابني الحي

فتكلمت  -٢٦. فقال الملك اشطروا الولد الحي اثنين و اعطوا نصفا للواحدة و نصفا لالخرى -٢٥
ا اضطرمت على ابنها و قالت استمع يا سيدي اعطوها المراة التي ابنها الحي الى الملك الن احشاءه

فاجاب الملك و قال  -٢٧. الولد الحي و ال تميتوه و اما تلك فقالت ال يكون لي و ال لك اشطروه
و لما سمع جميع اسرائيل بالحكم الذي حكم به  -٢٨. اعطوها الولد الحي و ال تميتوه فانها امه

 .اهللا فيه الجراء الحكمالملك خافوا الملك النهم راوا حكمة 

 

فقد جاءت . تحكى لنا هذه الحادثة أول مظهر لحكمة سليمان التى وهبه اهللا إياها: ۱٦ع
وبالطبع هذه القضية عرضت أوًال على . امرأتان زانيتان إلى الملك لهما شكوى ضد بعضهما

 .الحكمةالقضاة والشيوخ واحتاروا فى حلها فرفعوها إلى سليمان ليفصل فيها لتميزه فى 
 



لُ اْلُملُوِك اِسفُْر   ألَوَّ

γ٤٨γ 

بدأت إحداهما تروى له المشكلة التى بينهما وهى أنها والمرأة األخرى يقيمان : ۱۸، ۱۷ع
فى مسكن واحد ال يشاركهما اإلقامة فيه أى شخص آخر، وقد ولدت كلتاهما طفًال بفارق زمنى 

 . ثالثة أيام فقط
بخطأ  –ألنها  واصلت المرأة حكايتها فقالت أن ابن المرأة األخرى مات ليالً : ۲۰، ۱۹ع

فما كان منها إال أنها قامت ليًال، حين أدركت ما حدث وتسللت إلى . نامت فوقه –غير مقصود 
حيث أنام وبادلت الولدين، فوضعت ابنها الميت مكان االبن الحى، الذى أخذته منى وذهبت إلى 

 .فراشها
 
إلرضاع الطفل تكمل المرأة القصة فتقول أنها حين استيقظت فى الصباح وتهيأت : ۲۱ع

 .وجدته ميًتا ولما تأملت فيه أدركت أنه ليس ابنها الذى ولدته
 
عند هذا الحد من القصة أخذت المرأتان تصرخان فى وجه بعضهما، المرأة : ۲۲ع

األخرى تعترض وتقول أن ابنها هو الحى وابن تلك هو الميت، فترد عليها هذه وتقول ال بل ابنك 
 .انتا ترددان وتعيدان نفس القول وهما فى حضرة الملك سليمانك. أنت هو الميت وابنى الحى

 
فيا ترى ... أظهر الملك صعوبة المشكلة إذ أن كل منهما تعلن أن ابنها هو الحى : ۲۳ع

 !ما هو الحل ؟
 
هنا تجلت الحكمة التى أنعم بها اهللا على الملك، إذ طلب ممن حوله سيًفا، : ۲٤ع

 .فأحضروه له على الفور
 
ى ما يكتشف سليمان األم الحقيقية قال لهما، حيث أنكما متنازعتان على هذا لك: ۲٥ع

 .الطفل، فليقطع نصفين وكل واحدة تأخذ نصًفا
 



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٤٩γ 

 .التهب قلب األم الحقيقية على ابنها: أحشاءها اضطرمت : ۲٦ع
 لم تحتمل األم الحقيقة قتل ابنها أمام عينيها، فترجت الملك أن يعطوا الطفل للمرأة األخرى،

أما األخرى فأصرت على ما أعلنه الملك بقطع الطفل إلى نصفين، وشرها ظهر فى محاولتها 
 .التخلص من االبن كما مات ابنها

 
من رد فعل المرأتين ألمر تقسيم الطفل تمكن سليمان من معرفة األم الحقيقية، : ۲۷ع

 .فأصدر حكم بإعطاء الطفل ألمه الحقيقية وال يقتل
 
حكمة الملك بعد أن كانوا قد تعجبوا من حكمه بشطر الطفل  هنا أدرك الكل: ۲۸ع

 .متسائلين كيف يأمر الملك بقتل طفل حى وحرمان كلتا المرأتين منه
بهذا الحكم نال سليمان تقدير وتبجيل الشعب فقد شعروا فعًال من حكمه فى هذه المشكلة 

 .أن اهللا وهبه الحكمة؛ ليجرى األحكام العادلة بين أفراد شعبه
نالحظ أن سليمان رغم أن المرأتين زانيتان، لم يرفض التحكيم بينهما بسبب شرهما، بل و 

 .أصدر حكًما عادالً 
. إن اهللا مستعد أن يعطيك التمييز والحكمة فـى كـل أمـورك ببسـاطة وقـوة تبهـر المحيطـين بـك  ?

 .فقط اتكل عليه واطلبه فيرشدك فى كل خطواتك



لُ ِسفُْر   اْلُملُوِك األَوَّ

γ٥٠γ 

 

ابِعُ  احُ حَ صْ األَ   الرَّ
 حكمة سليمان وعظمة مملكته

Rη Ε η 
 

 ):٦-۱ع(معاونى سليمان )  ۱(

و هؤالء هم الرؤساء الذين له عزرياهو  -٢. و كان الملك سليمان ملكا على جميع اسرائيل -١
 . و اليحورف و اخيا ابنا شيشا كاتبان و يهوشافاط بن اخيلود المسجل -٣. بن صادوق الكاهن

و عزرياهو بن ناثان على  -٥. بناياهو بن يهوياداع على الجيش و صادوق و ابياثار كاهنان و -٤
و اخيشار على البيت و ادونيرام بن عبدا على  -٦. الوكالء و زابود بن ناثان كاهن و صاحب الملك

 .التسخير
 

ألن المملكة اتسعت فى أيامه إلى أقصى حدودها فوصلت من : جميع إسرائيل  :٦-۱ع
 .هر مصر إلى الفراتن

كان سليمان متميًزا فى إدارته للمملكة، فعّين مسئولين فى كل القطاعات لتدبير شئون 
 .المملكة كما ذكر فى هذه اآليات

ونسب ). ٩: ٦أى١(هو حفيد صادوق وابن أخيمعص : عزرياهو بن صادوق الكاهن 
ان، لم يذكر كاتب السفر كان أحد كبار المسئولين فى عهد سليم. كابن لصادوق لشهرة صادوق

الوظيفة الموكَّل عليها، ولكن وروده فى رأس القائمة يوحى باعتباره كمسئول أول، أى وزير أول، 
وقد يكون هو الكاهن فى جبعون قبل أن يكمل بناء . أو رئيس وزراء، باإلضافة لعمله الكهنوتى

 .بيت الرب بينما صادوق فى أورشليم
. اتبان، أى يدونان قوانين الدولة ويقومان بأعمال السـكرتاريـةك: أليحورف وأخيا ابنا شيشا

، كان )١٧: ٨صم٢(وسرايا فى ) ٢٥: ٢٠صم٢(شيشـا أبوهما، ويسـمى أيًضا شوشا وشيوا فى 
 .كاتًبا للملك داود ولسليمان من بعده وورث ابناه عنه هذه الوظيفة
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من داود وسليمان، كما  كان يشغل وظيفة مسجل فى مدة ملك كل: يهوشافاط بن أخيلود 
ومهمته حفظ سجالت لألحداث المعاصرة ) ١٥: ١٨أى١و ٢٤: ٢٠و ١٦: ٨صم٢(ورد فى 

 .كسجل للتاريخ
 ).٢٣-٢٠: ٢٣صم٢(أحد قواد الجيش منذ أيام داود، اشتهر بشجاعته : بناياهو بن يهوياداع

ب أخذ مكانه فى كان صديًقا مخلًصا لسليمان وقف إلى جانبه ضد تمرد أدونيا، وبعد قتل يوآ
رئاسة الجيش، كما كان مسئوًال عن حماية القصر الملكى والملك، أى بمثابة قائد الحرس 

 .الملكى
كان أحد . صادوق هو ابن أخيطوب من ذرية ألعازار بن هارون: صادوق وأبياثار 

آلخر الكاهنيـن العظيميـن فى أيام داود، وكان أبياثار الذى يسمى أيًضا أخيمالك هو الكاهن ا
لما أراد أدونيا أن يغتصب الُملك بقى صادوق أميًنا لداود، ولكن أبياثار انحاز ). ١٧: ٨صم٢(

 .إلى أدونيا، فطرده سليمان من الكهنوت وبقى صادوق وحده الكاهن العظيم
ويالحظ أنه قد ورد اسم أبياثار كرئيس كهنة مع صادوق رغم استبعاد سليمان له، يفسر 

نعه من ممارسة العمل الكهنوتى ولكنه ترك له اللقب دون العمل، تقديًرا هذا على أن سليمان م
 .ألعماله الخدمية الجليلة السابقة فى أيام داود أبيه وألنه ممسوح ككاهن

هو ابن أخى الملك سليمان، أى أن سليمان . ويقال له أيًضا عزريا: عزرياهو بن ناثان 
 ).١٩-٧ع(رين وكيًال الذين سيذكروا بالتفصيل عمه عينه سليمان مراقًبا على األربعة والعش

وكان صديًقا مقرًبا لسليمان لذلك ُسّمى كاهًنا، ليس . هو ابن ناثان النبى: زابود بن ناثان 
بمعنى أنه يكهن فى هيكل اهللا ولكن ألنه مقرب للملك كما الكاهن مقرب هللا، وقد سبق أن قيل 

وكان وذكر . نة، أى مقربين للملك ومعاونين لهأن أبناء داود كه) ١٨: ٨صم٢(نفس المعنى فى 
 .أنه كاهن وصاحب الملك، أى أنه مشيًرا للملك ومن المقربين إليه

موظف موكل بشئون بيت سليمان، كما كان يوسف على بيت فوطيفار، متميًزا : أخيشار 
 ).١٠ص(فى ترتيبه للبيت حتى أن ملكة سبأ أعجبت جًدا بترتيب بيت سليمان 

، ويدعى أيًضا هدورام )٢٤: ٢٠صم٢(هو نفسه أدورام الوارد ذكره فى : بن عبدا أدونيرام 
، بقى فى وظيفته مدة حكم سليمان ورحبعام، وهو الذى أرسله رحبعام ملك )١٨: ١٠أى٢(فى 
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يهوذا إلى إسرائيل فرجمه بنو إسرائيل بالحجارة فمات، وكان مسئوًال عن تشغيل الناس فى 
أى بدون أجر، مثل بناء بيت الرب، ثم بيت الملك وكان يعطيهم طعامهم مشاريع الدولة بالسخرة 

 .فقط، فكان مكروًها من الشعب لذا انتهت حياته بالموت رجًما
ونرى أن التنظيم اإلدارى فى عهد سليمان قد أخذ المكانة األولى قبل التنظيم العسكرى؛ 

ة على عكس داود الذى كثرت ألن السالم ساد فى عهده مما أتاح له فرصة للنهوض بالمملك
 .الحروب فى أيامه واتسعت المملكة بالتالى على يديه

إدارة أى عمل تحتاج إلى نظام، فليتك تدبر شئونك الخاصة وأعمالك بنظام، فتوزع  ?
المسئوليات وال تتدخل فى كل شئ بنفسك لئال تلغى مسئوليات من حولك وتتثقل أنت من 

 .المسئوليات
 

 ):۱۹-۷ع(طعات وكالء المقا)  ۲(

و كان لسليمان اثنا عشر وكيال على جميع اسرائيل يمتارون للملك و بيته كان على الواحد  -٧
ابن دقر في ماقص و  -٩. و هذه اسماؤهم ابن حور في جبل افرايم -٨. ان يمتار شهرا في السنة

كل ارض   ابن حسد في اربوت كانت له سوكوه و -١٠. شعلبيم و بيت شمس و ايلون بيت حانان
بعنا بن  -١٢. ابن ابيناداب في كل مرتفعات دور كانت طافة بنت سليمان له امراة -١١. حافر

اخيلود في تعنك و مجدو و كل بيت شان التي بجانب صرتان تحت يزرعيل من بيت شان الى ابل 
الف و سخر الملك سليمان من جميع اسرائيل و كانت السخر ثالثين  -١٣. محولة الى معبر يقمعام

اخيمعص في نفتالي و هو ايضا اخذ باسمة بنت  -١٥. اخيناداب بن عدو في محنايم -١٤. رجل
 . و يهوشافاط بن فاروح في يساكر -١٧. بعنا بن حوشاي في اشير و بعلوت -١٦. سليمان امراة

جابر بن اوري في ارض جلعاد ارض سيحون ملك االموريين و  -١٩. شمعي بن ايال في بنيامين -١٨
 .ج ملك باشان و وكيل واحد الذي في االرضعو 

 
 .يجمعون الطعام وكلمة ميرة معناها طعام: يمتارون : ۱۲-۷ع
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عين الملك اثنى عشر وكيًال، كل واحد على منطقة من أراضى بنى إسرائيل؛ ليجمعوا 
والمقصود ببيت الملك البيوت التابعة له والوالئم التى يقيمها لمعاونيه .طعاًما لبيت الملك

وضيوفه، وهى شئ كثير، كان يجمعه هؤالء الوكالء مجاًنا من الشعب وكان الشعب راضًيا من 
وكان كل وكيل يجمع الطعام من . أجل كثرة الخيرات التى أنعم بها اهللا عليه أيام سليمان

 .منطقته؛ ليكفى احتياجات بيت الملك شهًرا من السنة، أى ُقسمت السنة على اثنى عشر وكيالً 
 :لوكالء والمقاطعات المسئولين عنها أسماء ا

 المقاطعة الوكيل

0B1 ابن حور -١Bجبل إفرايم 
سميت السامرة . بالد سبط إفرايم الممتدة من أورشليم إلى يزرعيل

 .فيما بعد

13B2 ابن دقر -٢Bماقص وشعلبيم وبيت شمس وأيلون بيت حانان 
 .مدينة فى سبط دان: شعلبيم أو شعلبين 

 .سبط يساكرمدينة فى نصيب : بيت شمس 
 .بلدة فى نصيب سبط دان: أيلون بيت حانان 

14B3 ابن حسد -٣Bأربوت       وسوكوه      وأرض حافر التى فى سهل شارون 
 .وهى بالد فى غرب األردن فى جنوب غرب أورشليم

15Bابن أبيناداب -٤ 
بنت ابن عم الملك وتزوج 

" طافة"سليمان واسمها 
وكان سليمان يشجع 

وبناته  الزيجات بين معاونيه
ألن هذا يضمن استقرار 

 المملكة سياسًيا
 

4Bكل مرتفعات دور 
كم شمال قيصرية،  ١٣مدينة على البحر المتوسط تبعد : دور 

 .أعطيت لسبط منسى
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16Bبعنا بن أخيلود -٥ 
هو أيًضا أخو يهوشافاط 

 المسجل

5B تعنك ومجدو وكل بيت شان التى بجانب صرتان تحت يزرعيل من
 .إلى معبر يقبعامبيت شان إلى آبل محولة 

تل تعنك ويقع على الطرف الجنوبى من سهل يزرعيل أى : تعنك 
 .فى وسط إسرائيل

 .كم جنوب شرق حيفا فى سبط يساكر ٣٠تقع : مجدو 
كم غرب نهر األردن ألحقت بسبط  ٨مدينة تبعد : بيت شان 

 .منسى
 .قرية شرقى يزرعيل فى أرض سبط منسى: صرتان 
 .تصف بالد بنى إسرائيلسهل مثلث فى من: يزرعيل 

 .فى وادى األردن: آبل محولة 
 .مدينة مجاورة لنهر األردن على ضفته الغربية: معبر يقمعام 

17B6 ابن جابر -٦B راموت جلعاد وحووث يائير ابن منسى التى فى جلعاد وكورة
 أرجوب

 .ستون مدينة عظيمة بأسوار وعوارض من نحاس: التى فى باشان
ات جلعاد، وهى مدينة لسبط جاد شرقى أى مرتفع: راموت جلعاد 

 .األردن
وث يائير بن منسى مجموعة قرى فى القسم الشمالى الغربى من : حوَّ

 .باشان
نصف جبل جلعاد أعطى (قطر جبلى شرقى األردن : جلعاد 

 .لرأوبين وجاد وبقية جلعاد لنصف سبط منسى
) ٤: ٣تث(مدينة حصينة  ٦٠إقليم فى باشان كان يشمل : أرجوب

ولى عليها يائير بن منسى، لذا دعى المكان حوَّوث يائير أى است
 .قرية يائير أو قرى بنى منسى
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18B7 أخيناداب بن عدو -٧Bمحنايم 
مدينة شرقى األردن، نصفها لجاد ونصفها اآلخر لمنسى، شمال 

 .نهر يبوق
19Bأخيمعص  -٨ 

ابن صادوق رئيس الكهنة 
فى أيام داود، كان يقوم 
. بإبالغه بخطط أبشالوم

 "بنت سليمان" بسمة"تزوج من 

8Bنفتالى 
 .أراضى سبط نفتالى

20Bبعنا بن حوشاى -٩ 

هو ابن حوشاى األركى 

المشير الحكيم والمخلص 

 .لداود الذى بدد مشورة أخيتوفل

9Bأشير وبعلوت 

 .موضع من نصيب أشير: بعلوت 

21B10 يهوشافاط بن فاروح -١٠Bيساكر 

22Bشمعى بن أيل -١١ 

 .بنيامينى من أبطال داود
11Bينبنيام 

23B12 جابر بن أورى -١٢Bالقسم الجنوبى من أرض جلعاد 

أرض جلعاد شرقى األردن وكانت أصًال لسيحون ملك األموريين 

 .وعوج ملك باشان
 

وكيلين على مقاطعتين ) ١٩، ١٣ع(ويالحظ حكمة سليمان فى وضع جابر وابنه 
ونجد أيًضا أن . امتجاورتين ليسهل التعاون بينهما فيصل سليمان إلى نتائج أفضل من أعمالهم

تسعة وكالء عملوا غرب األردن وثالثة فقط كانوا فى شرق األردن لصغر المنطقة التابعة لشعب 
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وجابر ابن أورى ) ١٤ع(، وأخيناداب )١٣ع(اهللا هناك وهؤالء الوكالء الثالثة هم ابن جابر 
 ).١٩ع(

كما جاء فى  كان يشرف على كل هؤالء الوكالء مراقب عام واحد هو عزرياهو بن ناثان
 .٥ع
يســـجل لســـليمان هنـــا مـــع حكمتـــه قدرتـــه علـــى تنظـــيم الدولـــة، فعـــيَّن لكـــل مســـئولية الشـــخص   ?

المناسب لها بحيـث يسـير كـل شـئ فـى ترتيـب صـحيح؛ نحـن أيًضـا مـع تسـليمنا وٕايماننـا ببركـة 
نتـرك الرب فى تدبير األمور، علينـا أن نـدبِّر شـئون حياتنـا ونـنظم أمورنـا بالتعقـل والحكمـة، ثـم 

 .الرب يتممِّ كل أمر حسب مشيئته
 
 ):۲۸-۲۰ع(الخيرات الكثيرة )  ۳(

و كان يهوذا و اسرائيل كثيرين كالرمل الذي على البحر في الكثرة ياكلون و يشربون و  -٢٠
و كان سليمان متسلطا على جميع الممالك من النهر الى ارض فلسطين و الى تخوم  -٢١. يفرحون

و كان طعام سليمان لليوم الواحد  -٢٢.ايا و يخدمون سليمان كل ايام حياتهمصر كانوا يقدمون الهد
و عشرة ثيران مسمنة و عشرين ثورا من المراعي و مئة  -٢٣. ثالثين كر سميذ و ستين كر دقيق

النه كان متسلطا على كل ما عبر  -٢٤. خروف ما عدا االيائل و الظباء و اليحامير و االوز المسمن
 . الى غزة على كل ملوك عبر النهر و كان له صلح من جميع جوانبه حواليه النهر من تفسح

وسكن يهوذا و اسرائيل امنين كل واحد تحت كرمته و تحت تينته من دان الى بئر سبع كل ايام  -٢٥
 . و كان لسليمان اربعون الف مذود لخيل مركباته و اثنا عشر الف فارس -٢٦. سليمان

ا يمتارون للملك سليمان و لكل من تقدم الى مائدة الملك سليمان كل وهؤالء الوكالء كانو  -٢٧
و كانوا ياتون بشعير و تبن للخيل و الجياد الى  -٢٨. واحد في شهره لم يكونوا يحتاجون الى شيء

 .الموضع الذي يكون فيه كل واحد حسب قضائه
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ر ألنه كان يشغل يذكر هنا أن شعب اهللا كان كثيًرا جًدا، ويخص سبط يهوذا بالذك: ۲۰ع
وبهذا تحقق وعد اهللا إلبراهيم بكثرة .مساحة كبيرة ومنه كان داود الذى أتى من نسله المسيح

 .وكثرة الخيرات فكانوا فى فرح مستمر) ١٧: ٢٢تك(النسل 
وكان ازدياد العدد أيام سليمان رمًزا الزدياد نسل إبراهيم الذى سيؤمن بالمسيح فى العالم 

 .دكله فى العهد الجدي
 

كذلك تحقق الوعد اإللهى لشعب اهللا، فكان سليمان متسلًطا على جميع الممالك : ۲۱ع
من النهر الكبير أى نهر الفرات إلى نهر مصر، والذى يقع عند حدودها قرب العريش، وهو نهر 
موسمى من مياه السيول فى سيناء وليس النيل وكانت الهدايا اإلجبارية التى تعتبر كجزية مقدمة 

 .لشعب سبًبا فى ازدياد موارد الدولة باإلضافة إلى أن السخرة وفرت للدولة أمواًال كثيرةمن ا
 
 .لتر ٢٢٩مكيال يساوى : كر : ۲۳، ۲۲ع

 .الدقيق الفاخر: سميذ 
 .جمع أيلة وهى نوع من الغزال: األيائل 

 .حيوانات من فصيلة األيائل: اليحامير 
 .مفردها ظبى وهو الغزال: الظباء 
يلزم القصر والساكنين فيه والممنوح لهم شرف الجلوس على مائدة الملك والضيوف كان ما 

 :وكبار المدعوين، كمية كبيرة من الطعام والشراب فى اليوم الواحد كاآلتى 
 سميذ كر  ٣٠
 من الدقيق كر ٦٠
 ثيران مسمنة  ١٠
 ثوًرا من المراعى  ٢٠

 خروف ١٠٠
 .يور المسمنةوأعداد كبيرة من الغزالن والحيوانات والط
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نفس وهو هنا يرمز للمسيح الذى  ٤٠٠٠وهذا معناه أن مائدة سليمان تكفى إلطعام حوالى 
 .نفس بسبعة أرغفة وقليل من صغار السمك ٤٠٠٠أشبع 

 
 .البالد الواقعة غرب نهر الفرات: عبر النهر : ۲٥، ۲٤ع

 .مدينة معروفة قديًما تقع غرب نهر الفرات: تفسح 
 .ة على البحر األبيض المتوسط قرب حدود مصرمدينة معروف: غزة 
 .تقع أقصى شمال بالد اليهود: دان 

 .مدينة تقع أقصى جنوب اليهودية: بئر سبع 
تحقَّقت فى أيام سليمان وعود الرب لآلباء، فامتد سلطانه من نهر الفرات شرًقا إلى البحر 

وخضع له وتصالح معه كل  األبيض وحدود مصر غرًبا، ومن دان شماًال إلى بئر سبع جنوًبا،
ملوك البالد المحيطة بمملكته وأعطوه الهدايا واألموال، فعاش بنو إسرائيل أى سبط يهوذا وباقى 

ويذكر سبط يهوذا لكثرة . األسباط فى سالم متمتعين بخيرات األرض الغنية مثل الكروم والتين
 .عدده وليس ألنه منقسم عن باقى األسباط أيام سليمان

شعب اهللا أيام سليمان وسليمان يرمز للمؤمنين فى العهد الجديد الذين يملك  وشبع وآمن
 .عليهم المسيح فيتمتعون بالشبع الروحى والسالم

 
 .المكان المخصص لوضع طعام الحيوان فيه: مذود : ۲٦ع

يبيـن هنا غنى سليمان إذ كان عنده أربعون ألف مزوًدا إلطعام خيوله، وكان له أيًضا اثنا 
وٕاكثار الخيل مخالف للشريعة ألن اهللا أراد أن يتكلوا . لف فـارس للركوب على هذه الخيولعشـر أ

 ).١٦: ١٧تث(عليه وليس على قوتهم الحربية بكثرة الفرسان والخيول 
 
 .الخيول الجيدة: الجياد : ۲۸، ۲۷ع

كى كان الوكالء السابق تعيينهم على المقاطعات االثنا عشر يمدون احتياجات القصر المل
وكان المسئولون . كل واحد فى شهره فلم يكن القصر فى احتياج إلى شئ –كما ذكر من قبل  –



ابِعُ  احُ حَ صْ األَ   الرَّ

γ٥٩γ 

عن توريد التبن والشعير يأتون به إلى وكالء المقاطعات ليرسلوه إلطعام خيول الملك، بحسب 
 .المواعيد المحددة له ليكون هناك طعام طوال السنة لهذه الحيوانات

خيــرات التــى يعــدها لــك فتتمتــع بهــا إذ أنهــا غاليــة ألنهــا مــن عنــد اهللا، ليتــك تشــكر اهللا علــى ال  ?
فتفرح بمحبـة اهللا لـك وتعطـى المحتـاجين فيصـير القليـل الـذى عنـدك كثيـًرا وتكـون قنوًعـا شـاكًرا 

 .محًبا للعطاء
 

 ):۳٤-۲۹ع(حكمة سليمان )  ٤(

لذي على شاطئ و اعطى اهللا سليمان حكمة و فهما كثيرا جدا و رحبة قلب كالرمل ا -٢٩
و كان  -٣١. و فاقت حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرق و كل حكمة مصر -٣٠. البحر

احكم من جميع الناس من ايثان االزراحي و هيمان و كلكول و دردع بني ماحول و كان صيته في 
عن  و تكلم -٣٣. و تكلم بثالثة االف مثل و كانت نشائده الفا و خمسا -٣٢. جميع االمم حواليه

االشجار من االرز الذي في لبنان الى الزوفا النابت في الحائط و تكلم عن البهائم و عن الطير و عن 
و كانوا ياتون من جميع الشعوب ليسمعوا حكمة سليمان من جميع  -٣٤. الدبيب و عن السمك

 .ملوك االرض الذين سمعوا بحكمته
 
كانت كبيرة فوق كل قياس وكان كانت نعمة اهللا لسليمان عظيمة جًدا، فحكمته : ۲۹ع

يعلم أموًرا كثيرة فى مختلف أنواع العلم ومستعًدا بصدر متسع أن يحل كل المشاكل التى تعرض 
عليه حتى أنه يعبر عن اتساع حكمته وصدره برمل البحر الذى ال يمكن أن يعد، هكذا تنوعت 

 .المعرفة والعلم الذى تميز به
تــك تهــتم بهــا، فتحسـن اإلنصــات لكــل مــن حولــك مهمــا كــان إن طـول األنــاة فضــيلة عظيمــة لي  ?

 .ضعفهم فى التعبير عن أنفسهم، فتشجعهم بابتسامتك وتريح قلوبهم ويجدوا المسيح فيك
 

تميزوا بالحكمة مثل أصحاب أيوب والمجوس والكلدانيين : بنى المشرق : ۳۱، ۳۰ع
 .أيام دانيال



لُ ِسفُْر   اْلُملُوِك األَوَّ

γ٦٠γ 

 .يوسف وموسىاشتهرت مصر بالحكماء كما كان أيام : حكمة مصر 
، اشتهر بحكمته وهو كاتب )٦: ٢أى١(من عشيرة زارح من سبط يهوذا : إيتان األزراحى 

 . ٨٩مزمور 
 :بنى محول الثالثة 

ابن ماحول ابن زارح، من سبط يهوذا، عرف بحكمته البالغة وهو منظم المزمور : هيمان 
٨٨. 

 ).٦: ٢أى١(ابن ماحول وكان أيًضا من أحكم أهل زمانه : كلكول 
 ).٦: ٢أى١(ابن ماحول اشتهر أيًضا بالحكمة : دردع 

بالطبع كان هناك حكماء فى أنحاء متفرقة من األرض، سواء فى بنى المشرق أو فى 
فتعدت حكمته حكمة جميع . مصر، لكن الحكمة التى تمتع بها سليمان فاقت حكمة كل هؤالء

وذاع صيته وحكمته فى جميع . ولالناس ومنهم إيتان األزراحى وهيمان وكلكول ودردع بنى مح
 .األمم المحيطة

 
ظهرت حكمة سليمان فى األمثال العديدة التى نطق بها والتى بلغ عددها ثالثة : ۳۲ع

وهذه األمثال واألناشيد وضع . آالف مثل، وفى األناشيد التى نظمها وقد بلغت ألًفا وخمًسا
سفر األمثال ليس كله من وضع  ونعلم أيًضا أن. بعضها فى سفر األمثال بالكتاب المقدس

 .سليمان كما هو مكتوب فى السفر
 
نبات صغير يتسلق على الصخور والحوائط، وتعمل منه حزم تستخدم فى : الزوفا : ۳۳ع

 .الطقوس اليهودية لغمسها فى الدم والرش بها، ويرى البعض أنه هو نبات الزعتر
 .الزواحف: الدبيب 

الم النباتات، فوصف أنواًعا كثيرة منها بدًءا من أرز بلغ علمه إلى فهم خصائص البجر وع
لبنان إلى نبات الزوفا الذى ينبت على الحائط، أى من أكبر األشجار مثل األرز إلى أصغر 



ابِعُ  احُ حَ صْ األَ   الرَّ

γ٦١γ 

كما فاق علمه بالمملكة النباتية حدود علم جميع معاصريه، كذلك كان وصفه . النبات مثل الزوفا
 .مًال ودقيًقاللبهائم والطيور والزواحف واألسماك كا

 
لما ظهر علم سليمان الفائق وانتشر خبره بين ممالك العالم، أقبل ملوك ورؤساء : ۳٤ع

 .العالم لمقابلته والتمتع بسماع ورؤية حكمته
انتهز كـل فرصـة للـتعلم مـن حكمـة اآلخـرين والتلمـذة علـى أيـدى األخـوة الـروحيين، فمـن أجـل   ?

 .الكثير وتتمتع بعمله فيكمحبتك للحكمة واتضاعك يفيض عليك اهللا ب
 

 
 



لُ ِسفُْر   اْلُملُوِك األَوَّ

γ٦٢γ 

 

 الَخاِمسُ  احُ حَ صْ األَ 
 االستعداد لبناء الهيكل

Rη Ε η 
 

 ):٦-۱ع(طلب سليمان معاونة حيرام )  ۱(

و ارسل حيرام ملك صور عبيده الى سليمان النه سمع انهم مسحوه ملكا مكان ابيه الن  -١
انه لم انت تعلم داود ابي  -٣. فارسل سليمان الى حيرام يقول -٢. حيرام كان محبا لداود كل االيام

يستطع ان يبني بيتا السم الرب الهه بسبب الحروب التي احاطت به حتى جعلهم الرب تحت بطن 
 . و االن فقد اراحني الرب الهي من كل الجهات فال يوجد خصم و ال حادثة شر -٤. قدميه

جعله و هانذا قائل على بناء بيت السم الرب الهي كما كلم الرب داود ابي قائال ان ابنك الذي ا -٥
و االن فامر ان يقطعوا لي ارزا من لبنان و يكون  -٦. مكانك على كرسيك هو يبني البيت السمي

عبيدي مع عبيدك و اجرة عبيدك اعطيك اياها حسب كل ما تقول النك تعلم انه ليس بيننا احد يعرف 
 .قطع الخشب مثل الصيدونيين

 
 ).٣: ٢أى٢(ويدعى أيًضا حورام فى : حيرام : ۲، ۱ع

مدينة تجارية عظيمة فى فينيقية، أى لبنان وتقع على ساحل البحر األبيض :  صور
 . المتوسط

فلما علم بموته أرسل كبار رجال الدولة لتعزية سليمان . كان حيرام ملك صور محًبا لداود
 .وتهنئته على توليه العرش خلًفا ألبيه، ولتأكيد عهود المحبة والسالم بينهما وبين شعبيهما

 
 .أخضعهم له: هم تحت بطن قدميه جعل: ۳ع

رد سليمان على حيرام برسالة بيَّن فيها له رغبة داود أبيه فى بناء هيكل للرب ولكن 
 .انشغاله بحروب كثيرة مع البالد المحيطة منعه من تحقيق رغبته



 الَخاِمسُ  احُ حَ صْ األَ 

γ٦٣γ 

سليمان هنا أشرك األمم، أى حيرام فى بناء هيكل اهللا، فهو يرمز للمسيح الذى أشرك األمم 
 .يهود فى هيكل جسده عندما مات عن الكل ويعطى الكل جسده ودمه الحقيقيينمع ال

سليمان هنا يرمز للمسيح فى استقرار السالم أيامه، كما قيد المسيح الشيطان بعد انتصاره  ?

 .عليه بالصليب وأعطى المؤمنين به السالم
 
 .نويت أن أبنى بيًتا: هأنذا قائل على بناء البيت : ٥، ٤ع

مان لحيرام االستقرار والسالم الذى تتمتع به مملكته، فال يوجد أعداء أو أشرار أظهر سلي

: ٧صم٢(يسـيئـون إلى المملكة مما أتاح له أن يقرر بناء هيكل للرب كما أوصى اهللا داود أباه 

١٢.( 

 

أشجار ضخمة وطويلة دائمة الخضرة وتعمر طويًال، وخشبها مر : أرز من لبنان : ٦ع

 .تسوس فتصلح لبناء األبنية العظيمة وقابلة للدهانأى غير معرض لل

 .سكان صيدا التى تقع شمال صور وتتبع ملكها: الصيدونيين 

طلب سليمان أن يكلف ملك صور رجاله الساكنين فى صيدون التابعة له بقطع شجر أرز 

من لبنان، وسيرسل سليمان رجاله ليعملوا مع رجال ملك صور وسيتولى هو دفع أجرة 

ونيين حسب ما يقرره ملك صور، ألن بنى إسرائيل ال يتقنون قطع األشجار مثل أهل الصيد

وهذا يبّين حكمة سليمان فى استغالل مواهب اآلخرين فى التعاون معه وأمانته . مدينة صيدون

واسـتيراد سليمان . فى عدم استغاللهم، بل دفع أجورهم كما يرى ملكهم حيرام أى أجًرا كامالً 

: ٢أى٢(يرام وٕاعطائه مقابلها مواد تموينية مثل القمح والشعير والخمر والزيت لألخشاب من ح

 .هو التبادل االقتصادى الذى نتج عن األلفة بين صور وبنى إسرائيل ودعم الترابط بينهما) ١٠



لُ ِسفُْر   اْلُملُوِك األَوَّ

γ٦٤γ 

ما أجمل التعاون فهو يتيح لك االستفادة من خبرة المحيطين بك وتحقيق نجاح أكبر، ولكن  ?

ع كما اتضع سليمان صاحب المملكة العظيمة فى كالمه مع ملك صور، يحتاج إلى اتضا

 .فباالتضاع تكسب من حولك وتحّقق لنفسك ولآلخرين ما يرغبونه

 
 ):۱۲-۷ع(استجابة حيرام )  ۲(

فلما سمع حيرام كالم سليمان فرح جدا و قال مبارك اليوم الرب الذي اعطى داود ابنا  -٧
و ارسل حيرام الى سليمان قائال قد سمعت ما ارسلت به الي انا  -٨. حكيما على هذا الشعب الكثير

عبيدي ينزلون ذلك من لبنان الى البحر و انا  -٩. افعل كل مسرتك في خشب االرز و خشب السرو
اجعله ارماثا في البحر الى الموضع الذي تعرفني عنه و انفضه هناك و انت تحمله و انت تعمل 

فكان حيرام يعطي سليمان خشب ارز و خشب سرو حسب كل  -١٠. مرضاتي باعطائك طعاما لبيتي
و اعطى سليمان حيرام عشرين الف كر حنطة طعاما لبيته و عشرين كر زيت رض هكذا  -١١. مسرته

و الرب اعطى سليمان حكمة كما كلمه و كان صلح بين  -١٢. كان سليمان يعطي حيرام سنة فسنة
 .حيرام و سليمان و قطعا كالهما عهدا

 
رحب حيرام بالمساهمة فى العمل مع ابن صديقه داود، ورأى أنه ابن صالح وحكيم : ۷ع

وقد كان من عادة الوثنيين أنهم يؤمنون بأن لكل بلد آلهة وأنه . وهو هدية من اهللا لشعب إسرائيل
من الالئق أن يحترم كل بلد إله البلد اآلخر، لذلك قال مبارك الرب، ليس ألنه يؤمن به ولكن 

 .د احتراممجر 
 
شجرة كبيرة توجد فى سوريا وفى فلسطين، يستعمل خشبها لبناء المراكب : السرو : ۸ع

 .وبناء المنازل مع خشب األرز



 الَخاِمسُ  احُ حَ صْ األَ 

γ٦٥γ 

ويفهم من . استجاب حيرام لسليمان وقبل إمداده بكل ما يرغبه من أخشاب األرز والسرو
يذكر سفر أخبار  هذا أن سليمان طلب أنواًعا من األخشاب، ليس فقط خشب األرز، بل كما

 ). ٨: ٢أى٢(األيام أنه طلب خشب السرو والصندل 
 
 .حزًما: أرماثًا : ۹ع

أضاف حيرام أنه سيأمر رجاله بقطع األخشاب من األشجار ويجمعونها فى حزم ويلقونها 
على مياه البحر ويسوقونها عائمة على وجه المياه؛ ليسلموها لرجال سليمان فى المكان الذى 

ن ومن هذا المكان يستطيع سليمان برجاله أن ينقلوا هذه األخشاب بًرا إلى حيثما يحّدده سليما
ومقابل ثمن األخشاب التى يرسلها حيرام إليه يرسل سليمان لحيرام االحتياجات الغذائية . يريد

 .لقصره
 
 .لتر تقريًبا ٢٢٩مكيال للسوائل والحبوب حجمه : كر : ۱۱، ۱۰ع

 .قمح: حنطة 
الزيوت لعدم وجود شوائب فيه إذ يستخرج الزيت بضرب الثمار وليس  هو أنقى: زيت رض 

 .عصرها
نفَّذ حيرام االتفاقية بينه وبين سليمان، فكان سليمان يحصل على كل احتياجاته من خشب 
األرز والسرو من ملك صور وفى المقابل يوافيه بما طلب من مواد غذائية، فكان يعطيه سنوًيا 

وهذا بالطبع غير أجرة . ب عشرين ألف كر حنطة وعشرين كر زيتطوال فترة تجهيز األخشا
، حيث نجد حجًما أكبر للزيت الذى قدمه )١٠: ٢أى٢(العمال التابعين لحيرام والتى ذكرت فى 

 .سليمان
ونرى بهذا أن سليمان يطعم شعبه اليهود العاملين معه وكذلك األمميين التابعين لملك 

فهو بهذا يرمز للمسيح الذى يطعم المؤمنين به سواء ) ١٠: ٢أى٢(صور بحنطة وخمر وزيت 
من أصل يهودى أو أممى بجسده ودمه المأخوذين من الحنطة والخمر ويعطيهم روحه القدوس 

 .الذى يرمز إليه الزيت
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أعطى الرب سليمان حكمة ليعمل على استمرار صداقته مع حيرام، فنجح كالهما : ۱۲ع
واستمرت األلفة بين . ادل وترجما ذلك فى عهد قطعاه كالهمافى الحفاظ على عالقات الود المتب

وهكذا نرى ). ٣١: ١٦ص(الشعبين إلى عهد آخاب الملك الذى تزوج إيزابل ابنة ملك صيدون 
أن األلفة مع الشعوب المحيطة مفيدة ولكن يجب الحرص من زيادة الترابط الذى يجعل شعب 

 .ا كما حدث أيام آخاباهللا يأخذ عادات الشعوب األخرى ويعبد آلهته
مـــن المفيـــد جـــًدا أن تهـــتم بصـــنع الســـالم مـــع مـــن حولـــك، فهـــذا يتـــيح لـــك االنشـــغال بعبادتـــك   ?

الروحية وخدمتك باإلضافة للتعاون معهم، فتثبت المحبة بينك وبينهم وتكسب الكل هللا بمحبتك 
 .وعملك على راحتهم

 
 ):۱۸-۱۳ع(تشغيل العمال )  ۳(

لعاد له حووت يائير ابن منسى التي في جلعاد و له كورة ارجوب ابن جابر في راموت ج -١٣
فارسلهم الى لبنان عشرة االف  -١٤. التي في باشان ستون مدينة عظيمة باسوار و عوارض من نحاس

 . في الشهر بالنوبة يكونون شهرا في لبنان و شهرين في بيوتهم و كان ادونيرام على التسخير
ما عدا  -١٦. ا يحملون احماال و ثمانون الفا يقطعون في الجبلوكان لسليمان سبعون الف -١٥

رؤساء الوكالء لسليمان الذين على العمل ثالثة االف و ثالث مئة المتسلطين على الشعب العاملين 
 -١٨. و امر الملك ان يقلعوا حجارة كبيرة حجارة كريمة لتاسيس البيت حجارة مربعة -١٧. العمل

 .بناؤو حيرام و الجبليون و هياوا االخشاب و الحجارة لبناء البيتفنحتها بناؤو سليمان و 
 
 .العمال المسخرين للعمل: السخر : ۱٤، ۱۳ع

 ).٦: ٤ص(أنظر تفسير : أدونيرام 
آالف فى مجموعة  ١٠ألف إسرائيلى، كان يرسلهم بالتناوب كل  ٣٠قام سليمان بتشغيل 

ى بيوتهم مع أهلهم شهرين حتى يحين موعد تبقى للعمل شهًرا فى لبنان وترجع ليمكث الرجال ف
ووكان هذا حرًصا من سليمان على أال يثقِّل على العمال وعلى وحدة األسرة . النوبة التالية
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واختار لبنى إسرائيل قطع األخشاب أما غير . وسالمتها، فال تشعر أسرة العامل بالحرمان منه
 .مل األسهل لشعبه اهتماًما منه به، أى اختار الع)٢٥ع(اليهود فعملوا فى قطع األحجار 

وكانت السخرة معناها أن يعمل اإلنسان مقابل طعامه واحتياجاته الضرورية، وعرفت 
وكانت المعاملة . السخرة فى البالد الكبيرة إلنجاز المشاريع الضخمة، كما فى مصر لبناء األهرام

بل كأنهم أجراء ويقدمون حسنة مع المسخرين خاصة من بنى إسرائيل، فلم يعتبروا عبيًدا، 
رين كانوا رجال  ضريبة للدولة إلنجاز مشاريعها الكبيرة هى جزء من أجورهم وذلك ألن المسخِّ

أما الفئة األخرى التى تم ). ٢٢: ٩ص(الحرب واألمراء والمعاونين لسليمان كما سيأتى فى 
نت سخرتهم تعتبر تسخيرها غير بنى إسرائيل، فكانت الشعوب المحيطة الخاضعة لسليمان، فكا

 .كجزية يدفعونها للمملكة اليهودية
وعدد العاملين كان ثالثين ألًفا من إجمالى رجال بنى إسرائيل الذين يفوق عددهم المليون 

وكان عدد الثالثين ألًفا يعمل كل عشرة آالف منهم لمدة . تقريًبا ٥٠:  ١وربعمائة ألف أى بنسبة 
أعماله الخاصة، مثل الزراعة، ثم تذهب المجموعة الثانية شهر ويستريح شهرين فى بيته للقيام ب

. لمدة شهر، ثم الثالثة وبعد ذلك تعود نوبة العمل على المجموعة األولى التى استراحت شهرين
وكان التسخير قاصًرا على اليهود؛ للعمل خارج المملكة اليهودية، أى عند ملك حيرام ألنهم 

أما تسخير األمم فكان داخل المملكة اليهودية حتى ال  سيعودون حتًما إلى أهلهم وأراضيهم،
 .يهربوا إذا أرسلهم خارج بالد اليهودية إلى حيرام

وعيَّن سليمان مسئوًال لإلشراف على تشغيل القوة العاملة هو أدونيرام، وقد سبق وجاء ذلك 
فى عمله  وقد شغل هذا المنصب أيام داود أيًضا ونظًرا لكفاءته استمر). ٦: ٤ص(أيًضا فى 

ولكن ألن التسخير أمر غير مرغوب فيه، فعندما . أيام سليمان، ثم بعد ذلك فى أيام ابنه رحبعام
 .أرسله رحبعام إلخماد فتنة قتلوه

 
حّدد سليمان عدد الحمالين فى نقل األحجار بسبعين ألًفا وفى قطع األحجار : ۱٥ع

، )٢٠: ٩ص(كما سيأتى فى  بثمانين ألًفا، جميعهم من أسرى الحروب من األمم األخرى



لُ ِسفُْر   اْلُملُوِك األَوَّ

γ٦٨γ 

ولم يكن لهؤالء نظام تناوب للراحة كما كان للعمال اإلسرائيليين ألنهم كانوا ). ٩-٧: ٨أى٢(
 .عبيًدا

األعداد المذكورة فى اآلية السابقة هى أعداد العمال الذين قاموا بحمل األحمال : ۱٦ع
لى التنفيذ وتقوم بتنظيم ولكن كان األمر يحتاج إلى عمالة أخرى تشرف ع. وتقطيع األحجار

العمل وتتولى توزيع العمال ومراقبة األداء والسيطرة على تحركات العمالة، فكان عدد هؤالء 
 . مشرف ٣٣٠٠
 
أمر الملك سليمان بأن ينتقى العمال الحجارة ذات الحجم الكبير والجودة العالية : ۱۷ع

وموا بتهيئتها لتكون مربعة وناعمة وذلك من الجبال القريبة من أورشليم، مثل جبل المريا، ويق
 .فتصلح لبناء بيت الرب

 
سكان مدينة جبيل التى تقع على البحر األبيض المتوسط شمال : الجبليون : ۱۸ع

 .كم ٣٢بيروت بنحو 
قام بناؤو سليمان بنحت الحجارة بالتعاون مع بنائى الملك حيرام، واشترك معهم أيًضا 

لهم خبرة بأعمال البناء بصفة عامة وبناء السفن بصفة سكان مدينة جبيل الساحلية، الذين 
 .خاصة، وقام البنائون كذلك بتهيئة األخشاب الالزمة للبناء

فليتنــا فــى عبادتنــا هللا . قــّدم ســليمان أفضــل المــواد لبنــاء الهيكــل وأفضــل العمــال المتخّصصــين  ?
يهبنا كـل الخيـرات كتعبيـر نقدم أفضل أوقاتنا، وفى عطائنا نقدم أفضل ما عندنا إلى اهللا الذى 

 .بسيط عن محبتنا وشكرنا له
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اِدسُ  احُ حَ صْ األَ   السَّ
 بنـــاء الهيـكل

Rη Ε η 
 .أنظر الرسوم والصور آخر الكتاب: ملحوظة 

الذى يقع ) ١: ٣أى٢(بنى سليمان بيت الرب وسماه الهيكل، وكان ذلك على جبل المريا 
فى الجـزء الشـرقى من مدينة أورشليم،وفى نفس المكان أخذ إبراهيم إسحق ليقدمه ذبيحة هللا 

وعلى جبل المريا أيًضا كان بيدر أرونة اليبوسى، الذى وقف فيه المالك ليمنع ). ٢: ٢٢تك(
 ).١٦، ١٥: ٢٤صم٢(انتشار الوباء أيام داود 

م، حين هدمه .ق ٥٨٦م واستمر حتى عام .ق ١٠٠٠وهيكل سليمان تم بناءه حوالى عام 
وفارس على يد زُربابل البابليون وأعيد بناؤه بعد الرجوع من السبى فى بداية عهد مملكة مادى 

م، ثم أعيد تجديده على يد .ق ١٦٧م، ثم هدمه اليونانيون وجّدده المكابيون عام .ق ٥٣٦عام 
م حين هدمه تيطس القائد الرومانى ولم  ٧٠م، واستمر حتى عام .ق ٢٠هيرودس الكبير عام 

 ).٣٨: ٢٣مت" (ًباهوذا بيتكم يترك لكم خرا"يبنى بعد ذلك ولن يبنى كما أنبأ المسيح، حين قال 
  
 ):۱۰-۱ع(أبعاد الهيكل وطوابقه وغرفاته )  ۱(

و كان في سنة االربع مئة و الثمانين لخروج بني اسرائيل من ارض مصر في السنة الرابعة  -١
و البيت الذي  -٢. لملك سليمان على اسرائيل في شهر زيو و هو الشهر الثاني انه بني البيت للرب

 . ب طوله ستون ذراعا و عرضه عشرون ذراعا و سمكه ثالثون ذراعابناه الملك سليمان للر 
والرواق قدام هيكل البيت طوله عشرون ذراعا حسب عرض البيت و عرضه عشر اذرع قدام  -٣

و بنى مع حائط البيت طباقا حواليه مع حيطان  -٥. و عمل للبيت كوى مسقوفة مشبكة -٤. البيت
فالطبقة السفلى عرضها خمس  -٦. غرفات في مستديرهاالبيت حول الهيكل و المحراب و عمل 

اذرع و الوسطى عرضها ست اذرع و الثالثة عرضها سبع اذرع النه جعل للبيت حواليه من خارج 
و البيت في بنائه بني بحجارة صحيحة مقتلعة و  -٧. اخصاما لئال تتمكن الجوائز في حيطان البيت

و كان باب الغرفة الوسطى  -٨. عول و ال اداة من حديدلم يسمع في البيت عند بنائه منحت و ال م
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 -٩. في جانب البيت االيمن و كانوا يصعدون بدرج معطف الى الوسطى و من الوسطى الى الثالثة
و بنى الغرفات على البيت كله  -١٠. فبنى البيت و اكمله و سقف البيت بالواح و جوائز من االرز

 .خشب ارزسمكها خمس اذرع و تمكنت في البيت ب
 

وهو يقابل جزًءا من شهر أبريل " آيار"صار اسمه بعد السبى شهر : شهر زيو  :۱ع
وهو الشهر الثانى من السنة الدينية لليهود أى الشهر الثامن من . وجزًءا آخر من شهر مايو

 .السنة المدنية
ة فقط، أى بيت الرب كله وأحياًنا يقصد به القدس، أى المكان الذى يدخله الكهن: البيت 

 .الذى أمام قدس األقداس الذى به تابوت العهد
يعلمنا كاتب السفر بأن السنة الربعمائة والثمانين لخروج بنى إسرائيل من مصر أيام موسى 

وقد قضى سليمان ثالث سنوات فى استكمال جمع مواد البناء . تقابلها السنة الرابعة لملك سليمان
اد أعدها داود أبوه، واهتم أيًضا فى هذه السنوات الثالث للهيكل باإلضافة إلى ما استلمه من مو 

والربعمائة والثمانون عاًما تشمل أربعين سنة فى . بجمع العمال الذين سيبنون الهيكل وتنظيمهم
برية سيناء أيام موسى، ثم دخول بنى إسرائيل أرض كنعان وتملكهم أيام يشوع، ثم عصر القضاة 

والسنة الرابعة لُملك سليمان تقابل حوالى سنة . ول ثم داودوبعده عصر المملكة أى مملكة شا
 .م.ق ١٠١١

وقد بدأ بناء البيت فى الشهر الثانى من السنة الدينية لليهود، وُسّمى بيت الرب، ألنه 
 .مخصَّص لعبادة الرب وهو الذى اختاره ووضع تصميمه

لذى سيتغير، أما ويالحظ أن خيمة االجتماع ترمز لجسد المسيح على األرض أى جسده ا
وخيمة االجتماع ترمز للكنيسة . هيكل سليمان، فيرمز لجسد المسيح النورانى الباقى إلى األبد

على األرض ألن أرضها ترابية، أما هيكل سليمان فيرمز للكنيسة فى السماء، ألن أرضه مغطاة 
 .بالذهب الذى يرمز للسماويات

 
 .سم ٥٠الى وحدة لقياس األطوال وتساوى حو : الذراع  :۲ع

 .المقصود به الهيكل كله، أى القدس وقدس األقداس: البيت 
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 .أى ارتفاعه: سمكه 
 :أبعاد الهيكل كانت ضعف أبعاد خيمة االجتماع وكانت كاآلتى 

 متًرا ٣٠أى حوالى   ذراع ٦٠الطول 
 أمتار ١٠أى حوالى   ذراع ٢٠العرض 
 متًرا ١٥أى حوالى   ذراع ٣٠االرتفاع 

وهــذه المقــاييس . المقــاييس صــافية مــن الــداخل دون حســاب ســمك الجــدران ويالحــظ أن هــذه
ورغــم ذلــك ). ١٢: ٢٨أى١(وتفاصــيل بنــاء الهيكــل أعلمهــا اهللا لــداود الــذى أعلمهــا البنــه ســليمان 

فـــإن أبعـــاد الهيكـــل صـــغيرة ألن الـــذين يـــدخلون إليـــه هـــم الكهنـــة فقـــط ورؤســـاء الكهنـــة، أمـــا الـــدار 
يها الشعب أما ارتفاع الهيكل الكبير فكان هو المعتاد فى ذلك الزمـان الخارجية فواسعة إذ يدخل ف

 .إذ كانت بعض معابد األوثان ترتفع أكثر من هذا مثل معبد أرطاميس فى أفسس
 
 .مدخل، أو بهو له سقف يرتكز على أعمدة: الرواق  :۳ع

ه بيـت الـرب المقصود به هنا القدس الـذى يدخلـه الكهنـة ولكـن أحياًنـا يقصـد بـ: هيكل الرب 
وكلمـة هيكـل كلمـة سـومارية معناهـا البيــت الكبيـر والسـوماريون هـم السـكان القـدماء لـبالد مــا . كلـه

 .بين النهرين أى العراق الحالية
. كان هناك بهو مسقوف وبه أعمدة أمـام الهيكـل طولـه عشـرة أمتـار، وعرضـه خمسـة أمتـار

 ).٤: ٣أى٢(متًرا ويضيف سفر أخبار األيام الثانى أن ارتفاعه بلغ ستين 
وقــد اهــتم ســليمان أن يجعــل هــذا الــرواق مرتفًعــا ارتفاًعــا شــاهًقا، ليكــون منظــر البيــت عظيًمــا 

وكانـت الشـعوب الوثنيـة تهـتم ببنـاء معابـد شـاهقة آللهتهـا، مثـل المصـريين . جًدا وسط كل المبـانى
 .فى بنائهم لمعبد الكرنك

كـان مـن الشـرق، أمـا قـدس األقـداس  ويالحظ أن مدخل الهيكـل مثـل مـدخل خيمـة االجتمـاع
أمـا فـى . حيث تابوت عهد اهللا فكان فـى الغـرب، وقـد قصـد اهللا هـذا حتـى ال يمـاثلوا عبـدة الشـمس

 :العهد الجديد فهيكل الكنيسة فى الشرق وذلك لما يلى 
 .ألن الفردوس كان فى الشرق -١
 .ظهر النجم للمجوس فى الشرق -٢
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 .شرقولد المسيح فى بالد اليهودية أى فى ال -٣

 .المسيح هو شمس البر أى اآلتى من الشرق -٤

ســيظهر المســيح فــى مجيئــه الثــانى مــن الشــرق كمــا يقــول أن البــرق يخــرج مــن المشــارق  -٥
 .إلى المغارب هكذا يكون مجئ المسيح

أى أن المقصود فى الكنيسة النظـر إلـى المسـيح الـذى ظهـر فـى الشـرق وسـيأتى فـى مجيئـه 
 .الثانى من الشرق

 
 .فذ فى أعلى الحائط البحرى والقبلى قرب السقفنوا: كوى  :٤ع

 .سقفها هو سمك الجدران: مسقوفة 
علــى الكــوى عيــدان خشــبية متقاطعــة أو قضــبان مــن نحــاس، أو أى معــدن؛ لمنــع : مشــبكة 
 .دخول الطيور

عمـــل ســـليمان نوافـــذ صـــغيرة فـــى جـــدران البيـــت، أى القـــدس، غطاهـــا بشـــبكات خشـــبية، أو 
 .خروج الدخان وفى نفس الوقت تمنع دخول الطيور معدنية لدخول الهواء، أو

 
 .طوابق: طباق  :٥ع

 .قدس األقداس: المحراب 
 .أى فى الناحية البحرية والغربية والقبلية: فى مستديرها 

بنى على جوانب جدران القدس وقدس األقداس حجرات تحيط بهما وكانت فى ثالثة طوابـق 
دة غرفــات، وكانــت هــذه الغرفــات علــى جــانبى فــوق بعضــها ويحتــوى كــل طــابق، أى دور علــى عــ

الهيكل، أى القدس وقدس األقداس، من الناحية البحرية والقبلية وكذلك أيًضا خلـف المحـراب، أى 
أن الغرفــات كانــت حــول الهيكــل مــن ثالثــة اتجاهــات والجهــة األخــرى الشــرقية الباقيــة هــى البــاب 

م فــى احتياجـات الهيكـل إذ يوضـع فيهــا وكانــت هـذه الغرفـات تسـتخد. ولـيس عليهـا بـالطبع غرفـات
األوانـــى والتقـــدمات والبخـــور والعشـــور والرفـــائع وٕاقامـــة الكهنـــة واجتماعـــاتهم مـــع الالويـــين والكتبـــة 

ويالحــظ أن خيمــة االجتمــاع لــم يكــن يســكن أحــد بهــا أو بجوارهــا؛ ليظهــر اهللا ) ٢٠، ١٠: ٣٦أر(
أما فـى هيكـل سـليمان فسـمح . قتراب إليهعظمته ومهابته فيخافه الكل وال يستطيع أحد بسهولة اال
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اهللا بإقامة الكهنة فى بيته وذلك تمهيًدا لكنيسة العهد الجديد، التى ُيسمح فيهـا بـدخول كـل الشـعب 
 .ليتناولوا جسده ودمه ويتحدوا به

 
جمـــع خصـــم وهـــو زاويـــة أو بـــروز فـــى الحـــائط الخـــارجى للغرفـــات إذ أن : أخصـــاًما  :٦ع

ية الطابق فيترك مسـاحة يمكـن وضـع أطـراف األخشـاب عليهـا، أى أن الحائط يقل سمكه عند نها
الحـــائط يكـــون ســـميًكا عنـــد الطـــابق األول يـــنقص ســـمكه عنـــد الطـــابق المتوســـط ومـــرة أخـــرى عنـــد 

 .الطابق األعلى
أعمدة خشبية أى عروق ترص متالصقة لتكون سقف الحجرة، أو أرضية الحجرة : الجوائز 

 .التى أعالها
الهيكل بنى الجدار من أسفل سـميًكا وعنـد ارتفـاع خمسـة أذرع، أى الطـابق عند بناء جدران 

الــذى يليــه جعــل ســمك الجــدار يقــل بمقــدار نصــف ذراع، ثــم بعــد ارتفــاع خمســة أذرع أخــرى جعــل 
جــدار الهيكــل يقــل بمقــدار نصــف ذراع حتــى ســقف الهيكــل وأتبعــت نفــس المقــاييس بالضــبط فــى 

 .غرفاتالحائط مقابل، أى الحائط الخارجى لل
عنـد بنــاء الحجـرات أراد ســليمان أال يحفـر فــى جـدران الهيكــل ليضـع األلــواح المكونـة لســقف 

 .الحجرات، أو أرضية الحجرات األعلى منها؛ حتى ال يضعف جدران الهيكل
فبنـى جـدار الهيكــل الـذى هـو الجــدار الـداخلى للغرفــات وكـذلك الجـدار الخــارجى سـميًكا مــن 

ع أى عنــد الطــابق المتوســط يقــل ســمك كــل مــن الجــدارين بمقــدار اســفل وعنــد ارتفــاع خمســة أذر 
نصف ذراع وبذلك تتكـون مسـاحة أى بـروز فـى كـل مـن الجـدارين يضـع عليهمـا األلـواح الخشـبية 

 .ويتكرر هذا بعد خمسة أذرع أخرى، أى فى الطابق األعلى
ير سـتة بهذا يكون عرض الحجرات السفلية خمسة أذرع، ثم فى الطـابق المتوسـط يزيـد فيصـ

 .فكلما ارتفعنا تزداد مساحة الحجرة. أذرع وفى العلوى يزيد فيصير سبعة أذرع
 
 ).أجنة(أداة حديدية لتكسير ونحت الحجارة : منحت  :۷ع

 .فأس: معول 
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تم بناء البيت بحجارة صحيحة اقتلعها العمال ونحتوهـا فـى محاجرهـا، أى فـى األمـاكن التـى 
الهيكــل، فلــم يســمع فــى الهيكــل عنــد بنائــه صــوت أّيــة أداة  ُقطعــت منهــا  قبــل إحضــارها إلــى موقــع

وكـان ذلـك تنفيـًذا . وهذا معناه أن العمل تـم فـى بيـت الـرب بهـدوء. حديدية لنحت وتهذيب الحجارة
لوصية اهللا فى عدم استخدام اآلالت الحديدية فى بناء مذبحه، أو هيكله؛ حتـى ال يتشـبهوا بمعابـد 

 ).٢٥: ٢٠خر(اآلالت لصنع التماثيل بها  األوثان التى تستخدم فيها هذه
والحجــــارة ترمــــز للمــــؤمنين المبنيــــين كحجــــارة حيــــة فــــى جســــد المســــيح أى الكنيســــة، ونحــــت 
الحجارة يرمز لآلالم التى يعانيها المؤمنون علـى األرض، أمـا فـى الهيكـل الـذى يرمـز للسـماء فـال 

 .يوجد فيه نحت أى ال يوجد فيه آالم
 
 .زونىسلم حل: درج معطف  :۸ع

كانت وسيلة الصعود إلى الطابق المتوسط ثم العلوى عن طريق مدخل فى الغرفـة الوسـطى 
أى التى تتوسط غرفات الجانب األيمن من البيت أى الجهة القبلية فيكون المـدخل عـن يمينـك إن 

ومن هذا المـدخل نجـد سـلم حلزونـى حجـرى يصـعد إلـى الطـابق المتوسـط . كنت ناظًرا إلى الشرق
 .إلى الطابق العلوىثم منه 
 
 .بعد أن أكمل سليمان بناء البيت غطى سقفه بجوائز وألواح من خشب األرز :۹ع
 
 .ارتفاعها: سمكها  :۱۰ع

 .تثبتت: تمكنت 
متــر لكــل طــابق، فيكــون ارتفــاع الثالثــة  ٢,٥بنــى ســليمان الغرفــات بارتفــاع خمســة أذرع أى 

 .ذراع بخالف سمك األسقف واألرضيات ١٥طوابق 
بوضــــع الجــــوائز علــــى ) ٦ع(ت الغرفــــات فــــى البيــــت بجــــوائز األرز كمــــا شــــرحنا فــــى وتثبيــــ

األخصــام أى الزوايــا أو البــروزات المتكونــة نتيجــة تنــاقص ســمك الجــدران فصــارت مرتكــزة عليهــا 
 .وقوية دون االحتياج إلى أى حفر فى حائط البيت
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نيسة ويعاونون فى جمع النفوس ثبات الغرفات والتصاقها بالهيكل يرمز للخدام الثابتين فى الك  ?
فاحرص أن تثبت فى الكنيسة من خالل األسرار المقدسـة ووسـائط النعمـة حتـى . لتلتصق باهللا

 .تستطيع أن تساعد غيرك على االرتباط بالكنيسة والتمتع برعاية اهللا
 
 ):۱۳-۱۱ع(كالم الرب لسليمان وقت بناء الهيكل )  ۲(

هذا البيت الذي انت بانيه ان سلكت في  -١٢. ئالو كان كالم الرب الى سليمان قا -١١
فرائضي و عملت احكامي و حفظت كل وصاياي للسلوك بها فاني اقيم معك كالمي الذي تكلمت 

 .و اسكن في وسط بني اسرائيل و ال اترك شعبي اسرائيل -١٣. به الى داود ابيك
 
طاقات المملكة لبناء هيكل أثناء بناء البيت وبينما كان سليمان مكرًسا كل طاقاته و  :۱۱ع

الرب، تكلم إليه الرب، إما بشكل رؤيا، أو عن طريق ناثان النبى، أو أحـد األنبيـاء وذلـك لمـا يلـى 
: 

تشجيًعا له ألن العمل ضخم، فيشعر أن اهللا معـه يعينـه ويكمـل لـه كـل شـئ خاصـة وأن  -١
 .سليمان كان صغيًرا

نبغــى أن يتمســك بوصــايا اهللا هــو لينبهــه إلــى أن حفــظ الوصــية أهــم مــن بنــاء البيــت، في -٢
 .وشعبه أثناء بناء البيت وبعد ذلك

 
 .أنفذ ما تعهدت به: أقيم كالمى  :۱۳، ۱۲ع

أكــــد لــــه الــــرب أنــــه إن بقــــى هــــو والشــــعب أمنــــاء فــــى ســــلوكهم، محــــافظين علــــى عبــــادة اهللا 
د أبـاه وشريعته، وراعوا جميع وصاياه للعمـل بهـا، فانـه مـن جانبـه سـيحّقق لهـم كـل مـا وعـد بـه داو 

 .وسيسكن فى وسطهم وال يتركهم
فهــل نفســح لــه . إن اهللا يريــد أن يســكن فــى وســطنا ألنــه يحبنــا ويريــد أن يشــبعنا بحبــه ويرعانــا  ?

إنـه يريـد أن نكـون هياكـل مقدسـة لـه ترتفـع .. مكاًنا فى قلوبنا ونتنازل عن كل مـا يعطلنـا عنـه 
 .نحتاج إليها فيها الصلوات كرائحة بخور، فيباركنا بكل بركة روحية
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 ):۲۸-۱٤ع(القدس وقدس األقداس )  ۳(

و بنى حيطان البيت من داخل باضالع ارز من ارض  -١٥. فبنى سليمان البيت و اكمله -١٤
و بنى  -١٦. البيت الى حيطان السقف و غشاه من داخل بخشب و فرش ارض البيت باخشاب سرو

الحيطان و بنى داخله الجل المحراب اي  عشرين ذراعا من مؤخر البيت باضالع ارز من االرض الى
و ارز البيت من  -١٨. و اربعون ذراعا كانت البيت اي الهيكل الذي امامه -١٧. قدس االقداس

و هيا محرابا  -١٩. داخل كان منقورا على شكل قثاء و براعم زهور الجميع ارز لم يكن يرى حجر
و الجل المحراب عشرون ذراعا طوال  -٢٠. في وسط البيت من داخل ليضع هناك تابوت عهد الرب

 . و عشرون ذراعا عرضا و عشرون ذراعا سمكا و غشاه بذهب خالص و غشى المذبح بارز
و غشى سليمان البيت من داخل بذهب خالص و سد بسالسل ذهب قدام المحراب و غشاه  -٢١

محراب غشاه و جميع البيت غشاه بذهب الى تمام كل البيت و كل المذبح الذي لل -٢٢. بذهب
و  -٢٤. و عمل في المحراب كروبين من خشب الزيتون علو الواحد عشر اذرع -٢٣. بذهب

خمس اذرع جناح الكروب الواحد و خمس اذرع جناح الكروب االخر عشر اذرع من طرف جناحه 
 -٢٦. و عشر اذرع الكروب االخر قياس واحد و شكل واحد للكروبين -٢٥. الى طرف جناحه

و جعل الكروبين في وسط البيت  -٢٧. لواحد عشر اذرع و كذا الكروب االخرعلو الكروب ا
الداخلي و بسطوا اجنحة الكروبين فمس جناح الواحد الحائط و جناح الكروب االخر مس الحائط 

 .و غشى الكروبين بذهب -٢٨. االخر و كانت اجنحتهما في وسط البيت يمس احدهما االخر
 
ل الـرب وأتـم بنـاءه، أى جدرانـه الخارجيـة وأسـقفه مـن حجـارة هكذا شيَّد سـليمان هيكـ :۱٤ع

 .وأخشاب، ثم سيذكر بعد هذا تغطية البيت من الداخل باألخشاب والذهب ثم تزيينها
 
 .ألواح: أضالع : ۱٥ع

بعد أن بنيت الحوائط الحجرية، أراد سليمان أن يغطيها باألخشاب من الداخل، فأقام 
رض للسقف، ثم ثبت على هذه القوائم ألواًحا خشبية فغطت أضالًعا، أى قوائم خشبية من األ

وكانت األخشاب المبطنة للحوائط من خشب . الحائط كله ولم يعد أحد يرى الحجر داخل الهيكل
األرز الثمين الذى ال يفسد وال يستهلك بسهولة، أما أرض الهيكل فقد غطاها بألواح من خشب 

 .السرو وهو أيًضا من األخشاب الثمينة
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أى الجزء الغربى من الهيكل، وهو جزء مكعب طوله وعرضه : مؤخر البيت : ۱٦ع
 .وارتفاعه عشرون ذراًعا أى عشرة أمتار

خّصص هذا الجزء، أى مؤخر البيت ليكون مكاًنا لقدس : بنى داخله ألجل المحراب 
 األقداس، الذى دعاه المحراب ليوضع فيه تابوت العهد وتطلق كلمة محراب على الحجرات

 .الداخلية فى المعابد وهى كلمة يونانية تعنى المكان الذى يسمح ألحد بدخوله
خّصص سليمان عشرة أمتار من مؤخرة البيت لقدس األقداس وغطى جدرانه بأكملها من 
األرض وحتى السقف بألواح من خشب األرز وأقام حائًطا خشبًيا من األرض إلى السقف، 

 ).٣١ع(ل فيه باًبا كما يظهر من ليفصل بين القدس وقدس األقداس وعم
 
متًرا، وهو الجزء الذى يسمى  ٢٠امتد باقى الهيكل من أمام قدس األقداس بطول : ۱۷ع

القدس وتوجد فيه المنارة ومذبح البخور ومائدة خبز الوجوه وال يدخله إال الكهنة ويقع فى الناحية 
 .الشرقية من قدس األقداس

 
 .حفرمنقوًشا فيه بال: منقوًرا : ۱۸ع

جميع جدران البيت من الداخل كانت مغطاة باألخشاب ونقش فيها بالحفر للتزيين أشكال 
للزهور والقثاء، وذلك ألن اهللا يفرح بالثمار الروحية ألوالده الذين يعبدونه والتى ترمز إليها الزهور 

 .والقثاء
 
 .قدس األقداس: محراب : ۱۹ع

فيه تابوت عهد الرب إذ كان مدخل  أعد محراًبا فى وسط الهيكل من الداخل ليضع
المحراب عن طريق القدس، وكان المحراب محاًطا بالغرفات من جوانبه الثالثة البحرية والغربية 

فالمحراب فى الوسط ألنه محاط بالغرفات من ثالث . والقبلية أما الناحية الشرقية فكان القدس
 .نواحى أما الناحية الرابعة فيكون القدس

البد للـنفس مـن مـذبح فـى وسـط القلـب لنقـدم عليـه ذبـائح الصـالة : "مة أوريجانوس يقول العال  ?
فلـيكن قلبـك ذبيحـة حـب هللا ". وعطاء الرحمة ولنذبح كل فكر شرير ونقتـل كـل كبريـاء وغضـب

 .ترفع منه كل يوم صلوات وتسابيح ويتحرك بالحب واإلحسان على لكل محتاج
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غطاه بألواح من الذهب . شرة أمتاركان طول المحراب وعرضه وارتفاعه ع: ۲۰ع
الخالص وطرق الذهب على الخشب المنقوش المحفور فظهر الحاط كله ذهًبا محفوًرا منه أشكال 
الزينة التى نقشت على الخشب الذى تحته، وقد ثبتت األلواح الذهبية فى الخشب بمسامير ذهبية 

اهللا، والذهب أيًضا يرمز للحياة وبالتالى ال يرى داخل المحراب إال الذهب ليعلن عظمة حضرة 
السماوية، فيعلن أن مسكن اهللا فى السماء وباتضاعه سكن وسط شعبه، ليرفعهم ويسمو بهم عن 

 . كل الشهوات األرضية
ومذبح البخور المصنوع من الحجر الموجود فى القدس غشاه سليمان بخشب األرز ثم بعد 

أى مذبح البخور الذى يقدم عليه البخور هذا هو المذبح الذهبى، . ذلك غشى الخشب بالذهب
ويالحظ أن هذا المذبح فى خيمة . كل يوم داخل القدس أمام المحراب أى قدس األقداس

االجتماع كان مصنوًعا من خشب السنط ومغشـى بالذهب ألنه كان ينقل مع أدوات الخيمة، أما 
 ).٨-١: ٣٠خر(هنا فلثبات الهيكل صنع من الحجر 

 
سليمان الهيكل كله من الداخل بذهب نقى أى الحوائط الحجرية وبهذا غطى : ۲۱ع

المغطاة بالخشب وكذلك الحائط الخشبى الفاصل بين القدس وقدس األقداس الخشبى المعمول 
شد أمام الباب سالسل ذهبية ال ترفع . فلم يعد يرى داخل القدس وقدس األقداس إال الذهب. فيه

مما سبق ). ١٦ال(ب الرئيسى الكهنة فى يوم الكفارة العظيم إال مرة فى السنة ليدخل من هذا البا
ويسمح لرئيس . يظهر إحكام غلق قدس األقداس إلظهار مجداهللا الذى ال يستطيع أحد معاينته

الكهنة فقط مرة واحدة فى السنة رمًزا للمسيح رئيس كهنتنا الذى صعد إلى السموات مرة واحدة 
فطريق األقداس فى العهد القديم . ا إليه وهو ملكوت السمواتبعد قيامته ليعد لنا مكاًنا ويأخذن

 .كان مغلًقا بسبب خطايانا وقد فتحه المسيح الفادى فى العهد الجديد ليدخلنا معه إلى السموات
ويالحظ أن المحراب الذى هو قدس األقداس ال يوجد فيه نوافذ؛ ألنه يرمز للسماء التى ال 

وكان النور . تها من النوافذ ألن المسيح هو نور السماءتحتاج إلى شمس أو قمر لتدخل أشع
الوحيد فى قدس األقداس هو نور إلهى يسمى نور الشكيناه الذى يراه رئيس الكهنة بين الكاروبين 

 .اللذين على التابوت
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مذبح البخور الذى يوجد فى القدس الذى يسمى البيت : المذبح الذى للمحراب : ۲۲ع
ى يسمى المحراب ويرتفع عليه البخور أمام المحراب لذلك سمى مذبح وأمام قدس األقداس الذ

 .المحراب
كان الهيكل كله مغشى من الداخل بالذهب النقى بما فيه مذبح المحراب، وهذا احتاج 

) ١٤: ٢٢أى١(وكان داود قد ترك لسليمان مقدار كبير من الذهب . لكميات كبيرة من الذهب
لم ). ١٤: ١٠ص(وزنة فى سنة واحدة  ٦٦٦ذهب الذى كان باإلضافة إلى دخـل سليمان من ال

فتوفرت لسليمان كميات كبيرة من . يكن الذهب يستخدم فى صك العمالت الذهبية إال نادًرا
 .الذهب لبناء بيت الرب

 :وهذا يبين ما يلى 
اهتمام سليمان أن يكون هيكل اهللا معد بأفخر المواد وهى الذهب، فى ذلك الوقت  -١

 .عظم مكان فى العالملشعوره أنه أ
 .ليساعد الكهنة أثناء خدمتهم على الشعور بالخشوع أمام اهللا واإلحساس بحضرته -٢
الذهب يرمز إلى الحياة السمائية، فيعطى الكهنة اإلحساس باالشتياق إلى السماء،  -٣

 .حيث عرش اهللا
لـب اهللا أن تغشية الهيكـل بالـذهب يبـين مـدى محبـة سـليمان واهتمامـه ببيـت الـرب وهـذا يفـرح ق  ?

تقدم له أغلى ما عنـدك، وٕان لـم يكـن عنـدك إال قليـل فـاهللا يفـرح بعطايـاك مهمـا كانـت صـغيرة، 
 .المهم أن تظهر محبتك هللا بالعطاء قدر ما تستطيع. مثل عطية األرملة ذات الفلسين

 
مثنى كاروب وهو مالك من رتبة الكاروبيم أو الشاروبيم : كاروبين : ۲۸-۲۳ع

 .ا ويمثل العدل اإللهىالمملوئين أعينً 
صنع سليمان كاروبين، ارتفاع كل منهما عشرة أذرع وجناحاه مفرودان على جانبيه، ومن 

وأقام الكاروبين بجوار بعضهما البعض . طرف جناح الكاروب إلى الطرف اآلخر عشرة أذرع
ى وكان الكاروبان واقفين عل. فيمس طرف جناح الكاروب الواحد طرف جناح الكاروب اآلخر

أرض قدس األقداس وطرف جناح كل كاروب يصل إلى الحائط، أى أن الكاروبين يصالن بين 
الحائط البحرى والقبلى ويقفان بجوار التابوت وينظران نحو القدس الذى يسمى البيت، فهما 

فعندما يرش رئيس الكهنة الدم على التابوت فى يوم الكفارة العظيم كل . يمثالن العدل اإللهى
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ودم الحيوانات كما نعلم . الكاروبين، أى العدل اإللهى، الدم فيصفح اهللا عن شعبه عام، يرى
 .يرمز إلى دم المسيح المخلص الذى ننال به الغفران

ومن الزيتون يؤخذ . والكاروبان مصنوعان من خشب الزيتون وهو من أفخر األخشاب
الكاروبين يرمزان لروح اهللا  الزيت الذى يرمز للروح القدس وورق الزيتون يرمز للسالم، أى أن

وألن قدس األقداس المسمى . الذى بدم المسيح يرضى عنا ويغفر خطايانا ويعطينا السالم
بالمحراب أبعاده عشرون ذراًعا طوًال وعشرون ذراًعا عرًضا، فالكاروبان يمآلن المساحة كلها من 

تفاع الكاروب عشرة أذرع، الحائط البحرى إلى القبلى، أما السقف فيرتفع عشرين ذراًعا، وار 
 .فارتفاعهما إلى نصف ارتفاع المحراب

ثم غشى الكاروبين بالذهب ألنهما مالئكة ترمز للحياة السمائية، إذ كما ذكرنا أن الذهب 
 .يرمز للسماء، فيعلنان أن المحراب هو صورة للسماء على األرض

 :ويختلفان عنهما فيما يلى وهذان الكاروبان غير الكاروبين الموجودين على غطاء التابوت 
 .يقف هذان الكاروبان على األرض أما اآلخران فعلى غطاء التابوت -١
وجه هذين الكاروبين يتجه نحو القدس أما اآلخران فينظران إلى غطاء التابوت، حيث  -٢

أما . يرش الدم فيرضى العدل اإللهى الذى يمثله هذان الكاروبان اللذان فوق الغطاء
واقفان على األرض، فوجهيهما نحو القدس؛ ليعلنا عدل اهللا ومهابته هذين الكاروبين ال

 .أمام الواقفين فى القدس
هذان الكاروبان مصنوعان من الخشب ومغشيان بالذهب، أما اآلخران فمصنوعان من  -٣

 .الذهب وهما قطعة واحدة مع الغطاء
ئط وجناح كل هذان الكاروبان الواقفان على األرض أجنحتهما ممتدتان من الحائط للحا -٤

منهما يلمس اآلخر، فهما الواجهة التى يراها رئيس الكهنة عندما يدخل إلى قدس 
األقداس، أما الكاروبين المجسمين اللذين على الغطاء فينظران إلى أسفل نحو الغطاء 
وتتالمس أطراف أجنحتهما، فشكلهما بشكل مقبب أما اللذان على األرض فبشكل 

 .مسطح

ورة الســماء علــى األرض فيهــا نتنــاول جســد الــرب ودمــه ليتحــد بنــا فيرفــع إن الكنيســة هــى صــ  ?
عيوننا إلـى السـماء لنحيـا هللا ولـيس للعـالم، فادخـل الكنيسـة بخضـوع عالًمـا أنـك تقـف أمـام اهللا، 

 .واسجد أمام هيكله واشكره على نعمته أنه أدخلك إلى بيته
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 ):۳۸-۲۹ع(تزيين الهيكل ومدة بنائه )  ٤(

يطان البيت في مستديرها رسمها نقشا بنقر كروبيم و نخيل و براعم زهور من و جميع ح -٢٩
و عمل لباب  -٣١. و غشى ارض البيت بذهب من داخل و من خارج -٣٠. داخل و من خارج

و المصراعان من خشب  -٣٢. المحراب مصراعين من خشب الزيتون الساكف و القائمتان مخمسة
و نخيل و براعم زهور و غشاهما بذهب و رصع الكروبيم والنخيل الزيتون و رسم عليهما نقش كروبيم 

ومصراعين من  -٣٤. و كذلك عمل لمدخل الهيكل قوائم من خشب الزيتون مربعة -٣٣. بذهب
 . خشب السرو المصراع الواحد دفتان تنطويان و المصراع االخر دفتان تنطويان

و بنى  -٣٦. مطرق على المنقوش و نحت كروبيم و نخيال و براعم زهور و غشاها بذهب -٣٥
في السنة الرابعة اسس بيت الرب  -٣٧. الدار الداخلية ثالثة صفوف منحوتة و صفا من جوائز االرز

و في السنة الحادية عشرة في شهر بول و هو الشهر الثامن اكمل البيت في  -٣٨. في شهر زيو
 .جميع اموره و احكامه فبناه في سبع سنين

 
 . مقصود به هنا القدس وقدس األقداسال: البيت  :۲۹ع

نقش على جميع جدران الهيكل رسومات كروبيم ونخيل وبراعم وزهور من داخل الهيكل أى 

فى البيت والمحراب اللذان هما القدس وقدس األقداس وأيًضا مـن الخـارج أى علـى جـدران الـرواق 

 ). ٣ع(الخارجى الكائن أمام البيت 

 . جودهم للمالئكة والحياة السمائية داخل بيت الربوالكاروبيم كما ذكرنا يرمز و 

 . والنخيل فى البرية يحمى المساكن والخيام، فهو يرمز للحماية واألمن والسالم
فعنـدما . والبراعم والزهور ترمز للثمار الروحية التى يهبها الروح القـدس ألوالده المتعبـدين لـه

 . د الروحى ليتحلوا بالفضائليرى الكهنة والشعب هذه الرسوم يتشجعون فى الجها
ونقـــش الكـــاروبيم والنخيـــل والبـــراعم والزهـــور كـــان نقـــًرا فـــى الخشـــب ثـــم تـــم تغطيتـــه بالـــذهب 

 .فأصبحت نقوًشا ذهبية يراها كل من يدخل إلى القدس
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غشى أرض الهيكل المصنوعة من خشب السرو بالذهب سواء فى الداخل، أى فى : ۳۰ع
فى القدس لتعلن مجد اهللا السماوى وكل من يدخل إلى بيت قدس األقداس أو فى الخارج، أى 

 .الرب يشعر بالخضوع أمامه وبمهابته
 
 .دلفة: مصراع : ۳۱ع

 .القائمة العليا للباب: الساكف 
 .القائمان الجانبيان اللذان يثبت فيهما الباب: القائمتان 
 .تساوى خمس عرض الحائط: ُمخمسة 

، عمل فيه سليمان باًبا )٢١ع(س وقدس األقداس كان هناك حائط خشبى يفصل بين القد
من دلفتين عرضه خمس عرض الحائط أى عرضه أربعة أذرع، أى أن كل دلفة وقائمتها 

 .الجانبية المثبتة بها عرضها ذراعان
 
عمل مصراعى الباب من خشب الزيتون ونقر فيهما رسوم كروبيم ونخيل وبراعم : ۳۲ع

فظهرت فيه األشكال المنقوشة فى الباب واألجزاء البارزة  زهور، ثم غطى دلفتى الباب بالذهب
 .فكان شكلها جميًال جًدا، أى مرصًعا بالذهب

 
 .أى المدخل الخارجى للقدس وهو من الناحية الشرقية: مدخل الهيكل : ۳٤، ۳۳ع

أى عرض الباب ربع عرض الحائط، فالحائط عرضه عشرون ذراًعا فيكون : مربعة 
 .مسة أذرععرض الباب بقوائمه خ
مصراع الباب عبارة عن دلفتين مرتبطتين بمفصالت وتنطوى الواحدة : دفتان تنطويان 

 .على األخرى
كان مدخل الهيكل أى البيت أو القدس عبارة عن حائط خشبى عمل فيه باب عرضه 
خمسة أذرع، وللباب مصراعان كل مصراع مكون من دلفتين تنطوى كل واحدة على األخرى 

وكان عرض باب القدس أعرض من باب قدس األقداس ألن القدس يدخله . تماًما فينفتح الباب
الكهنة كل يوم فكان عرضه خمسة أذرع، أما قدس األقداس فكان عرضه أربعة أذرع إذ يدخله 
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ويالحظ أن أخشاب الباب كلها من النوع الثمين وهو . رئيس الكهنة فقط مرة واحدة فى السنة
 .خشب الزيتون أو السرو

 
 .مطروق: مطرق : ۳٥ع

نحت على الدلفتين نقش الكروبيم ونخيل وبراعم وزهور وغشاهما بذهب مطروق فظهرت 
 .أشكال الكاروبيم وباقى النقوش كأنها مجسمة ومصنوعة من الذهب، فكانت جميلة جًدا

ويفهم من هذا أن الذهب كان صفائح رقيقة يمكن طرقها لتأخذ شكل النقوش المنقورة فى 
 .دو األشكال كأنها مصنوعة من الذهبالخشب فتب

 
أمام القدس كانت هناك الدار الداخلية وتسـمى أيًضا دار الكهنة، وهى ساحة يوجد : ۳٦ع

كل جدار مصنوع من ثالثة صفوف . فيها المذبح النحاسى والمراحض ولها جداران على جانبيها
وهذه الدار . تزيينهامن حجارة موضوعة فوق بعضها وفوقها صف من خشب األرز لتثبيتها و 
وال ننسى أنه فى . غير دار أخرى بعدها تسمى دار الشعب، أو الدار الخارجية أو الدار العظمى

وتسمى دار الكهنة بالدار . خيمة االجتماع لم يكن هناك إال ساحة واحدة خارجية أمام القدس
ع الشعب أن ، ألنها كانت فى مستوى أعلى من دار الشعب حتى يستطي)١٠: ٣٦إر(العليا 

 ).٩: ٤أى٢(يشاهدوا الكهنة وهم يقومون بطقوس العبادة المختلفة 
 
 .يقابل شهر أبريل ومايو أى يأخذ جزًءا من كال الشهرين: شهر زيو : ۳۸، ۳۷ع

 .يقابل شهرى أكتوبر ونوفمبر: شهر بول 
ادية بدأ بناء الهيكل فى السنة الرابعة لملك سليمان فى شهر زيو واستمر حتى السنة الح

عشر لملكه فى شهر بول، أى استغرق سبع سنوات ونصف ألنه بدأ فى شهر زيو وهو الشهر 
الثانى من السنة الرابعة واستمر إلى شهر بول وهو الشهر الثامن من السنة الحادية عشر فتكون 

ونرى . المدة سبع سنوات وستة أشهر هذا عدا فترة إعداد األخشاب والمواد التى بنى بها البيت
ن سليمان صنع كل ما فى داخل القدس، أو خارجه جديًدا بمقاسات مختلفة عما فى خيمة أ

االجتماع، ولكن الشئ الوحيد الذى لم يغيره عن خيمة االجتماع هو تابوت عهد اهللا، فأخذه كما 
هو ووضعه فى المحراب الذى هو قدس األقداس فهو يمثل وجود اهللا واهللا ليس عنده تغيير وال 

 .ظل دوران
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 :ويالحظ أن العمل فى الهيكل كان له روح متميزة عن باقى األعمال أهمها 
االهتمام والحماس فكانوا يعملون بنشاط ألنه بيت اهللا، أى أهم من أى بيت آخر فى  -١

 .العالم
كان العمل بدقة بحسب المواصفات التى أعلنها اهللا وليس بحسب أفكار البشر مهما  -٢

 .كانوا فنانين
األخشاب واألحجار بمكان البناء ولم يسمع صوت أزميل فصار العمل  بهدوء فلم تقطع -٣

 .فى هدوء، وهذا يناسب أعمال اهللا، إذ يجب أن تكون بعيدة عن الضوضاء
 .كان العمل بفرح ألنه بركة كبيرة لكل من يعمل فى بيت الرب -٤

 
 وخيمة االجتماع تعلن وجود اهللا وسط شعبه وامتدادها هو هيكل سليمان، وهى ترمز
للكنيسة فى العهد الجديد وكلها ترمز ألورشليم السمائية، أى ملكوت السموات، فكلها تعلن وجود 

والفرق بين الكنيسة وهيكل سليمان أنه لم يكن مسموًحا بدخول القدس إال للكهنة . اهللا وسط شعبه
ة فكل فقط وأما قدس األقداس فيدخله رئيس الكهنة وحده مرة واحدة فى السنة، أما فى الكنيس

الشعب يدخل إليها، بل ويتناولون من جسد الرب ودمه ويتحدون به وتقبل الكنيسة كل المؤمنين 
 .سواء من أصل يهودى أو أممى

وهيكل سليمان فيه أجزاء مخفية ال يراها إال رئيس الكهنة وهى قدس األقداس أو المحراب، 
ض والجزء المخفى فقط هو أما فى كنيسة العهد الجديد فكل شئ مكشوف للمؤمنين على األر 

وكما . الكنيسة المنتصرة فى السماء وحتى هذه تظهر لبعض المؤمنين فى ظهورات القديسين
رسمت أشكال الكاروبيم على جدران الهيكل وأبوابه كذلك فإن المالئكة تمأل الكنيسة وتحيط 

 .بالمؤمنين
الـدوام بروحـه القـدوس ويعطيـك  إن محبة اهللا جعلتك هيكًال للروح القدس ليسكن فيك اهللا علـى  ?

جسده ودمه لتتحد به فأنت معد لُسـكنى اهللا ولتسـكن فـى السـماء؛ فتـذكر هـذا دائًمـا حتـى تبتعـد 
 .عن كل خطية وتقترب إلى اهللا وتتمتع بعشرته
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ابِعُ  احُ حَ صْ األَ   السَّ
 سليمان يبنى قصره ويعد مكونات الهيكل

Rη Ε η 
 

 .أنظر الرسوم والصور آخر الكتاب: ملحوظة 
  
 ):۱۲-۱ع(سليمان يبنى قصره )  ۱(

و بنى بيت وعر لبنان  -٢. و اما بيته فبناه سليمان في ثالث عشرة سنة و اكمل كل بيته -١
و سمكه ثالثون ذراعا على اربعة صفوف من اعمدة ارز وجوائز  طوله مئة ذراع و عرضه خمسون ذراعا

و سقف بارز من فوق على الغرفات الخمس و االربعين التي على االعمدة كل  -٣. ارز على االعمدة
 . و السقوف ثالث طباق و كوة مقابل كوة ثالث مرات -٤. صف خمس عشرة

و عمل رواق  -٦. مقابل كوة ثالث مرات و جميع االبواب و القوائم مربعة مسقوفة و وجه كوة -٥
 . االعمدة طوله خمسون ذراعا و عرضه ثالثون ذراعا و رواقا اخر قدامها و اعمدة و اسكفة قدامها

 . و عمل رواق الكرسي حيث يقضي اي رواق القضاء و غشي بارز من ارض الى سقف -٧
العمل و عمل بيتا البنة فرعون و بيته الذي كان يسكنه في دار اخرى داخل الرواق كان كهذا  -٨

كل هذه من حجارة كريمة كقياس الحجارة المنحوتة منشورة   -٩. التي اخذها سليمان كهذا الرواق
و كان  -١٠. بمنشار من داخل و من خارج من االساس الى االفريز و من خارج الى الدار الكبيرة

و من فوق  -١١. ة ثمان اذرعمؤسسا على حجارة كريمة حجارة عظيمة حجارة عشر اذرع و حجار 
و للدار الكبيرة في مستديرها ثالثة صفوف منحوتة و  -١٢. حجارة كريمة كقياس المنحوتة و ارز

 .صف من جوائز االرز كذلك دار بيت الرب الداخلية و رواق البيت
 

وعـدد . سـنة ١٣اسـتغرق بنـاء هيكـل الـرب سـبع سـنوات بينمـا بنـى سـليمان قصـره فـى  :۱ع
للكمــال، إذ اســتراح اهللا فــى اليــوم الســابع مــن خلقــة العــالم وســليمان بنــى الهيكــل بكــل ســبعة يرمــز 
ويرجع سرعة بناء الهيكل بالمقارنة بالوقت المسـتغرق فـى بنـاء قصـره إلـى أن الملـك . كمال وٕاتقان

داود كان قد هيـأ الكثيـر لبنـاء الهيكـل، كمـا أن مسـاحة المسـكن الخـاص بسـليمان كانـت أكبـر مـن 
لهيكــل باإلضــافة إلــى أن اهتمــام ســليمان كــان ببنــاء بيــت اهللا قبــل بيتــه، فحشــد لــه عــدًدا مســاحة ا
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ضــخًما مــن العمــال عملــوا بنشــاط وفــرح كبيــر ألجــل اهللا، وقــد أرهقــوا فــى بنــاء بيــت الــرب فعــددهم 
صار أقل ونشاطهم أيًضا أقل، من أجل كل هذا استغرق بناء قصر سليمان، أو بيوته وقًتا أطول 

 .ناء الهيكلمن وقت ب
والمقصــود ببيــت ســليمان مجموعــة بيــوت متصــلة بعضــها بــبعض لســكناه ولألعمــال اإلداريــة 

 . واالستعدادات الحربية، باإلضافة إلى بيت للنساء، أى بيت ابنة فرعون
وقـــد اســـتغرق ســـليمان ثـــالث ســـنوات فـــى اإلعـــداد لبنـــاء الهيكـــل، ثـــم ســـبع ســـنوات بنائـــه فـــى 

علـى األكمـة المسـماة صـهيون ولـم يبـق لـه بعـد ذلـك إال سـبعة عشـر وثالث عشرة سنة لبنـاء بيتـه 
عاًما ليدير أعماله فى قصوره، فاهتم بعد ذلك بالتجارة واقتناء الخيل والمركبات والزيجات الكثيرة، 
فكــان هــذا علــى حســاب اهتمامــه بتربيــة أبنائــه الكثيــرين وظهــر ذلــك فــى ابنــه رحبعــام الغيــر حكــيم 

 .ية ُملكهفانشقت المملكة فى بدا
 
 .غابات لبنان: وعر لبنان  :۲ع

 .عوارض أو عروق خشبية: جوائز 
بنـــى ســـليمان بيوتـــه جنـــوب الهيكـــل علـــى نفـــس الجبـــل المبنـــى عليـــه الهيكـــل والمســـمى جبـــل 
صهيون، أو جبل المريـا، أو مدينـة داود، ويصـف بالتفصـيل أول هـذه المبـانى وهـو المسـمى وعـر 

وسمى بوعر . متًرا وارتفاعه خمسة عشر متًرا ٢٥تًرا وعرضه م ٥٠لبنان، وهو بناء طوله حوالى 
وكـان سـقفه مبنًيـا مـن عـوارض أى أخشـاب . لبنان ألن الخشب المستخدم فى بنائه من أرز لبنـان

طويلـــة مـــن خشـــب األرز، وهـــذه الجـــوائز، أو العـــوارض تســـتند وترتكـــز علـــى أربعـــة صـــفوف مـــن 
لــــذى هــــو خمســــة وعشــــرون متــــًرا وتمتــــد األعمــــدة مصــــنوعة مــــن خشــــب األرز، بعــــرض المبنــــى ا

 .الصفوف بطول المبنى، الذى هو خمسون متًرا بعدد كبير من األعمدة ولم يذكر عددها
 
 .نافذة صغيرة: كوة  :٤، ۳ع

غرفــة مقســمة علــى ثالثــة طوابــق، أى كــل طــابق يحــوى  ٤٥احتــوى بيــت وعــر لبنــان علــى 
ســت غــرف فــى كــل جانــب مــن : وكانــت غرفــات كــل طــابق مقســمة كــاآلتى . خمســة عشــر غرفــة

. جوانـب البيـت بطولـه و ثـالث غرفـات بعرضـه، وكانـت أسـقف جميـع الحجـرات مـن خشــب األرز
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وكانـــت الحجـــرات، وكانـــت الحجـــرات موزعـــة علـــى ثالثـــة جوانـــب مـــن القاعـــة والجانـــب الرابـــع هـــو 
 . وكل الحجرات تطل على القاعة Uالمدخل أى على شكل حرف 

ى الفنـاء الخـارجى يقابلهـا نافـذة أخرىفـى نفـس الحجـرة تطـل كان فى كل حجرة نافذة تطل عل
علــى القاعــة الداخليــة للبيــت وكانــت نوافــذ الحجــرات الموجــودة بجانــب البيــت األيمــن تقابــل وعلــى 

وكانـت النوافــذ فــى الطوابـق الثالثــة فــوق . اسـتقامة النوافــذ الموجـودة بحجــرات جانــب البيـت األيســر
 .تهوية وٕانارة جيدة للغرفات والقاعة الداخلية كل هذا يعطى. بعضها على خط واحد

وبيــت وعــر لبنــان هــو المبنــى اإلدارى، الــذى كــان يــدير ســليمان مــن خاللــه شــئون المملكــة 
 .مستخدًما حجراته الكثيرة، باإلضافة إلى أنه كان مخازن لألسلحة

 
 .أى سطحها العلوى مستقيًما وليس مستديًرا بشكل قوس: مربعة  :٥ع

أن العتبــة العليــا وهــى حلــق البــاب العلــوى عرضــه هــو ســمك الجــدار فيصــبح  أى: مســقوفة 
 .سمك الجدار سقًفا للباب

يصــف أبــواب البيــت أنهــا مربعــة ولهــا قــوائم خشــبية علــى جــانبى البــاب تثبــت فيهــا الــدلف، 
 .ويؤكد هنا أن الكوى فوق بعضها فى الثالثة طوابق. وكان عرض سقف الباب هو سمك الحائط

 
 .بهو وهو مدخل المبنى ومسقوف ومستند على أعمدة: األعمدة رواق  :٦ع

 .جمع ساكف وهو العتبة العليا أو السفلى والمقصود هنا العتبة السفلى: أسكفه 
متًرا وعرضه حـوالى  ٢٥كان هناك بهو سمى بهو األعمدة لكثرة األعمدة فيه وطوله حوالى 

وقـد أعــد ) سـلم(البهـو الثــانى عـدة درجـات  متـًرا وأمامـه بهـو آخـر ذو أعمــدة أيًضـا وفـى نهايـة ١٥
ولـم ). ٧ع(هنا البهو الثـانى ليكـون مـدخًال للـروق الثالـث، الـذى كـان عـرش سـليمان موضـوًعا بـه 

يكن لرواق األعمدة وال للـرواق اآلخـر الـذى أمامـه جـدران، بـل أعمـدة تحمـل سـقف والكـل مصـنوع 
 .من خشب األرز

الثــة حــوائط ومــدخل مــن الناحيــة الرابعــة وســمى صــنع ســليمان رواًقــا، أى صــالة لهــا ث :۷ع

. رواق الكرســى، أى عــرش ســليمان، حيــث كــان يجلــس عليــه لــيقض فــى أمــور المملكــة المختلفــة



لُ ِسفُْر   اْلُملُوِك األَوَّ

γ٨٨γ 

وقــد صــنع هــذا الــرواق فخًمــا ولــه . وغطــى حــوائط القاعــة مــن األرض إلــى الســقف بخشــب األرز

 .جدران مغطاة بالخشب الثمين ليليق بمجلس الملك

سليمان قد عمل بهًوا فيه أعمدة، هو رواق األعمدة، يؤدى هذا البهو إلى  يفهم مما سبق أن

تـؤدى إلــى رواق ) سـلم(بهـو آخـر بـه أعمـدة أيًضـا فـى نهايـة هــذا البهـو اآلخـر توجـد عـدة درجـات 

 .الكرسى أو القضاء حيث يجلس سليمان للقضاء

 

فاصـل بـين رواق  بنـى سـليمان بيتًـا لسـكناه أمـام رواق القضـاء ومتصـل بـه، فـال يوجـد :۸ع

وكـان الهيكـل . وبنى أيًضا بيًتا بجواره، إلقامة إبنة فرعون وهو بيت النساء. القضاء وقصر الملك

وكـان بنـاء بيـت سـلمان وبيـت ابنـة فرعـون مثـل بنـاء بيـت وعـر . إلى جهة الشمال فى هذه البيوت

 .لبنان ورواق القضاء، أى بنفس نوع الحجارة واألخشاب

اء بيـــت للنســـاء أو البنـــة فرعـــون يرمـــز للمســـيح الـــذى اهـــتم ببنـــاء بيـــت واهتمـــام ســـليمان ببنـــ

 .لعروسه، أى الكنيسة وأيًضا قبوله لألمم مع اليهود

وهـى تحـيط بكـل هـذه األبنيـة، أى بيـت وعـر لبنـان والثالثـة ) ٩ع(وكانت توجد الدار الكبيرة 

وبيـت النسـاء والهيكـل،  أروقة، أى رواق األعمدة والـرواق اآلخـر ورواق الكرسـى، ثـم بيـت سـليمان

وتسمى أيًضا الدار الخارجية، أو الدار العظمى، أى أنها فناء كبير يحيط به سور وبداخله جميع 

 .المبانى السابقة

وتوجد داخل الـدار الكبـرى دار أخـرى، هـى الـدار الوسـطى وهـى تحـيط ببيـت سـليمان وبيـت 

 ).بيت النساء(ابنة فرعون 

ــدار الوســطى توجــد الــدار الداخليــة، التــى تحــيط بالهيكــل ودار الكهنــة ودار الشــعب  وبعــد ال

 ).أنظر رسم أبنية سليمان فى آخر الكتاب(
 
 .أعلى الحائط الذى بجوار السقف: اإلفريز  :۹ع
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اهــتم ســليمان أن يبنــى كــل هــذه المبــانى الســابقة مــن حجــارة كبيــرة، لــم تقطــع بــالفئوس، بــل 

 . وغطاها بخشب األرز، باتقان كامل بمناشير خاصة لتكون مستوية من جميع الجوانب

 

اهتم سـليمان أيًضـا ببنـاء أساسـات هـذه المبـانى فكانـت أحجـار ضـخمة يبلـغ طولهـا  :۱۰ع

أربعــة أو خمســة أمتــار، وكانــت جيــدة وهــى نفــس الحجــارة التــى اســتخدمت فــى بــاقى المبنــى وبهــذا 

 .انكانت المبانى مؤسسة بطريقة جيدة لترتفع ارتفاعات ضخمة بمنتهى األم

وهذا يظهر سليمان كرمز للمسيح الذى يبنى بيته أى الكنيسـة وهـى أيًضـا جسـده بكـل إتقـان 

 .بعمل روحه القدوس ومؤسًسا على دمه الثمين المسفوك على عود الصليب

اهتم بأساس حياتك أى إيمانك باهللا وتمسكك بالكنيسة وأسرارها حتى يكون لك بناء روحى  ?
 .كون ناجًحا مع الناس مادمت قوًيا فى عالقتك مع اهللاقوى وفضائل وعالقات طيبة وت

 

ـــا لمقاســـات  :۱۱ع ـــة طبًق الحجـــارة الضـــخمة المســـتخدمة فـــى الحـــوائط كانـــت أيًضـــا منحوت

 .محددة وكانت مكسية بألواح من خشب األرز

 
 .أى رواق بيت الرب: رواق البيت  :۱۲ع

ثالثــه صــفوف مــن الحجــارة  الــدار الكبيــرة التــى تحــيط بكــل هــذه المبــانى شــكلت جــدرانها مــن

ــألواح مــن خشــب األرز بطريقــة مشــابهة للــدار الداخليــة التــى تحــيط بالهيكــل  المنحوتــة والمغطــاة ب

، أى أن الحجـارة )بيـت النسـاء(وكذلك الدار الوسطى التى تحيط ببيت سليمان وبيـت ابنـة فرعـون 

تحميهــا وتربطهــا موضــوعة فــوق بعضــها فــى بنــاء الســور ومغطــاة فوقهــا بكتــل مــن خشــب األرز ل

 .وتثبتها



لُ ِسفُْر   اْلُملُوِك األَوَّ
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 ):۱٤، ۱۳ع(حيرام يصنع المكونات النحاسية للهيكل ) ۲(

و هو ابن امراة ارملة من سبط  -١٤. و ارسل الملك سليمان و اخذ حيرام من صور -١٣
نفتالي و ابوه رجل صوري نحاس و كان ممتلئا حكمة و فهما و معرفة لعمل كل عمل في النحاس فاتى 

 .و عمل كل عمله الى الملك سليمان

 
استدعى سليمان من صور واحد من أمهر العاملين فى النحاس وهو حيرام، : ۱٤، ۱۳ع

كان لديه خبرة واسعة وفهم كامل لتصنيع األشياء . وهو ابن أرملة من سبط نفتالى وأبوه أممى

تم حيرام ولعل، ألن أمه يهودية اه. النحاسية فجاء إلى سليمان وقام بكل ما أسنده إليه من أعمال

 .وحيرام هذا غير حيرام ملك صور. باتمام ما أسند إليه من أعمال بإتقان
سمح اهللا لهذا الرجل ذى األصل األممى أن يعمل فى بيته ليرمز هذا أن المسيح آت ليخلص  ?

فاعلم أن اهللا يطلب خالص الكل وال تحتقر أحًدا، مهما كان بعيًدا، أو كثرت . اليهود واألمم
 .مسيح يطلب خالص كل العالمخطاياه، فال

 
 ):۲۲-۱٥ع(العمودان ياكين وبوعز ) ۳(

و صور العمودين من نحاس طول العمود الواحد ثمانية عشر ذراعا و خيط اثنتا عشرة  -١٥
و عمل تاجين ليضعهما على راسي العمودين من نحاس مسبوك  -١٦. ذراعا يحيط بالعمود االخر

و شباكا عمال مشبكا وضفائر   -١٧. لتاج االخر خمس اذرعطول التاج الواحد خمس اذرع و طول ا
 . كعمل السالسل للتاجين اللذين على راسي العمودين سبعا للتاج الواحد و سبعا للتاج االخر

و عمل للعمودين صفين من الرمان في مستديرهما على الشبكة الواحدة لتغطية التاج الذي على  -١٨
و التاجان اللذان على راسي العمودين من صيغة  -١٩. رراس العمود و هكذا عمل للتاج االخ
و كذلك التاجان اللذان على العمودين من عند البطن  -٢٠. السوسن كما في الرواق هما اربع اذرع

 . الذي من جهة الشبكة صاعدا و الرمانات مئتان على صفوف مستديرة على التاج الثاني



ابِعُ  احُ حَ صْ األَ  سَّ  ال
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العمود االيمن و دعا اسمه ياكين ثم اوقف العمود واوقف العمودين في رواق الهيكل فاوقف  -٢١
 .و على راس العمودين صيغة السوسن فكمل عمل العمودين -٢٢. االيسر و دعا اسمه بوعز

 
 .محيط: خيط : ۱٥ع

 .أى العمود الواحد: اآلخر 

، والعمودان ال يحمالن )٢١ع(عمل سليمان عمودين أوقفهما أمام القدس فى رواق الهيكل 

وصنعهما من النحاس، وطول كل واحد تسعة أمتار ومحيطه . نهما عمًال ليزينا الهيكلسقًفا ولك

وكان العمود مجوًفا وسمك جداره، أى سمك النحاس المصنوع منه أربعة أصابع . ستة أمتار

: ٣أى٢(ويخبرنا سفر أخبار األيام أنه كان لكل عمود قاعدة ارتفاعها أربع أمتار ) ٢١: ٥٢أر(

١٥.( 

 
هــار عظمــة العمــود وعظمــة الهيكــل الموجــود فيــه، عمــل لكــل عمــود تــاج كــروى إلظ :۱٦ع
 .وكان ارتفاع التاج مترين ونصف، وعمل هذا التاج أيًضا من النحاس. الشكل
 
 .وعملت شبكة نحاسية وعليها سبع ضفائر من النحاس أيًضا لتزيين التاج :۱۷ع
 
هــذه الرمانــات مائــة فــى  عمــل للتــاج صــفين مــن كــور نحاســية بشــكل الرمــان، وعــدد :۱۸ع

وكــان لكــل عمــود صــفان مــن الرمــان علــى حــافتى الشــبكة العليــا والســفلى كمــا يتضــح . كــل صــف
أى أن قاعـــدة العمـــود تحمـــل اســـطوانة وفـــوق األســـطوانة صـــف مســـتدير مـــن ). ٤٢ع(أيًضـــا مـــن 

مــن  الرمـان وفوقــه كــرة التـاج وعليهــا الشــبكة التــى عليهـا الضــفائر وفــوق التــاج صـف ثــاٍن مســتدير
 .فالقاعدة فوقها العمود ثم التاج ثم زهرة السوسن. الرمانات ثم زهرة السوسن فى قمة العمود

 
 .شكل السوسن مسبوًكا ومصوًغا من النحاس: صيغة  :۱۹ع



لُ ِسفُْر   اْلُملُوِك األَوَّ

γ٩٢γ 

وعنـدما يـذكر فـى هـذه اآليــة . عمـل فـوق التـاج شـكل زهـرة السوسـن وهـى تشــبه زهـرة اللـوتس
ة علـى بـاب القـدس والتـى تـرى فـى الـرواق كـان بعضـها يقصـد أن الزهـور المنقـور " كما فى الرواق"

وشــكل . وكــان ارتفــاع زهــرة السوســن متــرين فــوق التــاج). ١٨: ٦ص(علــى شــكل زهــرة السوســن 
 ).١: ٢نش(السوسن يرمز للطهارة والقداسة إذ ُيشَّبه المسيح فى سفر نشيد األناشيد بهذه الزهرة 

 
 .احديؤكد هنا أن شكل التاجين على العمودين و  :۲۰ع
 
أى " يــاكين"بعـد أن أكمـل العمــودين أقامهمـا فــى رواق الهيكـل ودعـا أحــدهما  :۲۲، ۲۱ع

وواضــح مــن ارتفــاع العمــودين . أى يهــوة ذو العــزة" بــوعز"يهــوة يقــيم أو يثبــت ودعــا العمــود اآلخــر 
 :أنهما لم يحمال سقف البيت بل وضعا أمام البيت للزينة ولمعانى روحية وهى 

بغـى أن يثبــت فــى الكنيسـة مثــل العمــود ال يتحـرك أبــًدا ألن الخــالص اإلنسـان المــؤمن ين -١
 .هو داخل الكنيسة والثبات أمر ضرورى للخالص

بثبات المؤمن داخل بيت اهللا ينال مجـًدا وعـزة أمـام اهللا فـى األرض وفـى السـموات، كمـا  -٢
 .سمى العمودان ياكين وبوعز

مثــــل هــــذين العمــــودين المــــزينين  اهللا يفــــرح بــــأوالده فــــى كنيســــته فهــــم يزينونهــــا بصــــلواتهم -٣
 .بالتاجين والزهرتين

ينبغـــى أن يتحلـــى المـــؤمن بالفضـــائل والتـــى يرمـــز إليهـــا بالرمانـــات التـــى تغطـــى العمـــود  -٤
 .وترتفع فوقه

هذان العمودان صـنعا مـن النحـاس الـذى يرمـز للجهـاد الروحـى علـى األرض لـذا وضـع  -٥
إلــى ملكــوت الســموات حيــث  العمــودان فــى الــرواق، وعنــدما يكمــل اإلنســان جهــاده يصــل

 .يوجد الذهب والمالئكة أى الكاروبيم وهذا ما يرمز إليه القدس وقدس األقداس

اهللا أمــر بإقامــة األعمــدة أمــام القــدس ألن اهللا هــو الــذى يقــيم ويثبــت المــؤمن بنعمتــه فــى  -٦
 .بيت الرب

هـاًرا وعمـود يرمز العمودان لقيادة اهللا لشعبه كما كان يقودهم فى البرية بعمود السحاب ن -٧
 .النار ليالً 



ابِعُ  احُ حَ صْ األَ  سَّ  ال
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 .التاج بشكل شبكة ترمز الهتمام المؤمنين بصيد النفوس وجذبهم للكنيسة -٨

الرمانـة طعمهــا الذع ترمــز للجهــاد الروحـى ولونهــا أحمــر مــن الـداخل يرمــز لــدم المســيح  -٩
 .الفادى، أى أن الرمان يرمز لنعمة المسيح المخلص الذى يساند أوالده المجاهدين

ان فيرمـزان للمــؤمن الـذى هـو نـور للعــالم ويلمـع كالنحـاس فيضـئ لغيــره العمـودان مرتفعـ -١٠
 .ويجذب اآلخرين هللا

ليتك تثبت فى أسرار الكنيسة وكل ممارستها الروحية فتتحلى بفضائل كثيرة وتعمل بالتالى  ?
عملك دون أن تدرى فتؤثر فيمن حولك إذ يروا المسيح فيك ويحبوه ألجل سلوكك الروحانى 

 .بينهم
 
 ):۲٦-۲۳ع(البحر الكبير ) ٤(

و عمل البحر مسبوكا عشر اذرع من شفته الى شفته و كان مدورا مستديرا ارتفاعه خمس  -٢٣
و تحت شفته قثاء مستديرا تحيط به عشر للذراع  -٢٤. اذرع و خيط ثالثون ذراعا يحيط به بدائره

على اثني عشر ثورا و كان قائما  -٢٥. محيطة بالبحر بمستديره صفين القثاء قد سبكت بسبكه
ثالثة متوجهة الى الشمال و ثالثة متوجهة الى الغرب و ثالثة متوجهة الى الجنوب و ثالثة متوجهة الى 

و غلظه شبر و شفته كعمل شفة   -٢٦. الشرق و البحر عليها من فوق و جميع اعجازها الى داخل
 .كاس بزهر سوسن يسع الفي بث

 
 .متًرا ١٥ذراع أى حوالى  ٣٠يط البحر مح: ذراع يحيط بدائره  ٣٠خيط : ۲۳ع

عمل حوًضا كبيًرا من النحاس ليغتسل فيه الكهنة ودعاه البحر؛ لكبر حجمه بالقياس 

وكان هذا البحر بشكل مستدير فوهته العليا أكثر . بالمرحضة الموجودة فى خيمة االجتماع

تار ومحيطها ثالثون اتساًعا من قاعدته وفوهته بشكل دائرة قطرها عشرة أذرع، أى خمسة أم

ذراًعا أى خمسة عشر متًرا، وارتفاع شفة هذا الحوض عن األرض خمسة أذرع أى مترين 

 .ونصف
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ــن البحــر بصــفين مــن أشــكال القثــاء بواقــع عشــرة ثمــار قثــاء فــى الــذراع الواحــد،  :۲٤ع زّي

وهــى ترمــز . وكــان هــذان الصــفان تحــت شــفة البحــر، وكلهــا مصــنوعة مــن النحــاس ومســبوكة منــه
للثمــار الروحيــة التــى ينبغــى أن يتحلــى بهــا الكــاهن، الــذى يغتســل فــى مــاء البحــر، إشــارة للطهــارة 

 .التى يكتسى بها، ليستطيع أن يمارس خدمته داخل بيت الرب، أى القدس
 
 .مؤخرة جسمها: أعجازها  :۲٥ع

ة ثوًرا مصنوًعا ومسبوًكا مـن النحـاس، ثالثـة ثيـران فـى كـل جهـ ١٢جعل البحر يرتكز على 
 . من الجهات األربع، وجوهها إلى الخارج ومؤخرتها إلى الداخل، فالمشاهد يرى وجوه الثيران

والثيــران االثنــى عشــر ترمــز ألســباط بنــى إســرائيل االثنــى عشــر، فالكــاهن يــدخل إلــى القــدس 
بعــد أن يتطهــر فــى البحــر؛ ليكــون نائًبــا عــن كــل المــؤمنين فــى خدمــة اهللا، أى نائًبــا عــن األســباط 

واالثنــى عشــر ثــوًرا ترمــز أيًضــا لألثنــى عشــر رســوًال، الــذين تمــت بهــم كــرازة العــالم . نــى عشــراالث
ووجــوه الثيــران نحــو الخــارج، لتظهــر الثيــران المتميــزة بــالقوة . بخــالص المســيح والتوبــة والمعموديــة

 .إعالًنا عن قوة الكهنوت
ان نســتطيع بهمــا أن نقــف وألن البحــر يغتســل فيــه الكهنــة فهــو يرمــز المعموديــة والتوبــة، اللتــ

ووجــوه . أمــام اهللا، فــالثور أيًضــا يرمــز لذبيحــة المســيح ودم المســيح هــو أســاس الخــالص واألســرار
الثيران متجهة إلى األربعة جهات، فى كـل جهـة ثـالث، فعـدد ثالثـة يرمـز للثـالوث القـدوس، الـذى 

 .كرز به الرسل فى جهات العالم األربع
 
 .لتًرا تقريًبا ٢٣وى مكيال للسوائل يسا: بث  :۲٦ع

 .سمكه: غلظه 
كــان للبحــر الــذى بشــكل حــوض شــفة مثــل شــفة الكــأس التــى يشــرب منهــا اإلنســان، وســمك 

ولعـل هـذه الشـفة كانـت مناسـبة لـيجلس عليهـا الكـاهن . سـم ٢٠جدار البحر كان شـبًرا أى حـوالى 
ليصعد، أو ينزل  عندما يصعد إلى البحر وينزل فيه، ولعل سليمان عمل مجموعة ساللم، أو درج

 .بها الكهنة داخل البحر لالغتسال وكانت سعة الحوض ألفى بث



ابِعُ  احُ حَ صْ األَ  سَّ  ال
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فينبغى . إن اهللا فى محبته يرحب بك جًدا فى كنيسته ولكنه فى نفس الوقت إله عظيم مخوف ?
أن تتطهر بالتوبة واالعتراف، لتستطيع أن تقف أمامه وتتناول من أسراره وتتمتع بعشرته 

 .وحنانه
 

 ):۳۹-۲۷ع(والقواعد  األحواض) ٥(

و عمل القواعد العشر من نحاس طول القاعدة الواحدة اربع اذرع و عرضها اربع اذرع و  -٢٧
و على  -٢٩. و هذا عمل القواعد لها اتراس و االتراس بين الحواجب -٢٨. ارتفاعها ثالث اذرع

فوق و من تحت االتراس التي بين الحواجب اسود و ثيران و كروبيم و كذلك على الحواجب من 
و لكل قاعدة اربع بكر من نحاس و قطاب من نحاس  -٣٠. االسود و الثيران قالئد زهور عمل مدلى

و فمها داخل  -٣١. و لقوائمها االربع اكتاف و االكتاف مسبوكة تحت المرحضة بجانب كل قالدة
فمها نقش و االكليل و من فوق ذراع و فمها مدور كعمل قاعدة ذراع و نصف ذراع و ايضا على 

و البكر االربع تحت االتراس و خطاطيف البكر في القاعدة و ارتفاع  -٣٢. اتراسها مربعة ال مدورة
و عمل البكر كعمل بكرة مركبة خطاطيفها و اطرها و  -٣٣. البكرة الواحدة ذراع و نصف ذراع

واحدة و اكتاف القاعدة و اربع اكتاف على اربع زوايا القاعدة ال -٣٤. اصابعها و قبوبها كلها مسبوكة
و اعلى القاعدة مقبب مستدير على ارتفاع نصف ذراع من اعلى القاعدة اياديها و اتراسها  -٣٥. منها
و نقش على الواح اياديها و على اتراسها كروبيم و اسودا و نخيال كسعة كل واحدة و  -٣٦. منها

بك واحد و قياس واحد و شكل هكذا عمل القواعد العشر لجميعها س -٣٧. قالئد زهور مستديرة
و عمل عشر مراحض من نحاس تسع كل مرحضة اربعين بثا المرحضة الواحدة اربع اذرع  -٣٨. واحد

و جعل القواعد خمسا على جانب البيت  -٣٩. مرحضة واحدة على القاعدة الواحدة للعشر القواعد
ت االيمن الى الشرق من االيمن و خمسا على جانب البيت االيسر و جعل البحر على جانب البي

 .جهة الجنوب
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علــى عشــرة قواعــد مربعــة طولهــا ) ٣٨ع(بعــد ذلــك صــنع عشــرة أحــواض متحركــة  :۲۷ع
وكانــت هـــذه األحــواض تســـتخدم . كعرضــها، وكــل منهمـــا متــران أمـــا ارتفاعهــا فكـــان متــًرا ونصـــف

 ).٦: ٤أى٢(لغسل لحوم الذبائح 
 
 .ألواح مربعة: أتراس  :۲۹، ۲۸ع

 .حاجب وهو البرواز أو اإلطار الذى يوضع فيه الترسجمع : الحواجب 
كانت القاعدة عبارة عن لوح نحاسى مربع له بـرواز يحـيط بـه، مسـبوًكا معـه كقطعـة واحـدة، 

ويتــدلى مــن علــى جوانــب البــرواز األربعــة . وعلــى هــذا اللــوح وبــروازه أشــكال أســود وثيــران وكــروبيم
 .قالئد نحاسية من الزهور مصنوعة بدقة

مثــل (ولكــن علــى شــكل عربــة لهــا أربعــة جوانــب ) ٣٥ع(ن القاعــدة لــوح مســطح فقــط ولــم تكــ
 .واألربعة ألواح الجانبية مزينة بنفس الرسوم والقالئد). عربة اليد

هــذه القواعــد عملــت لتســتقر فوقهــا األحــواض وزينــت بهــذه األشــكال لــتعلن ســلطان اهللا علــى 
م، التـــى يمثلهـــا الثيـــران والنباتـــات التـــى تمثلهـــا الخليقـــة مثـــل الوحـــوش، التـــى يمثلهـــا األســـود والبهـــائ
وتعلـن أيًضـا أن هـذه الـذبائح، التـى ستغسـل . الزهور وأيًضا على السمائيين الذين يمـثلهم الكـروبيم

فـــى هـــذه األحـــواض تقـــدم لتطهيـــر اإلنســـان والخليقـــة كلهـــا، ليكـــون كـــل شـــئ طـــاهر وترتفـــع عينـــا 
. هـذه الـدماء نرضـى عـدل اهللا الـذى يمثلـه الكـروبيموأيضـًا ب. اإلنسان إلى السموات حيـث الكـروبيم

 .ودماء الحيوانات ترمز لدم المسيح المخلص
 
 .جمع بكرة وهى العجلة: بكر  :۳۰ع

 .عمود نحاسى هو المحور الذى يربط العجلتين ويدوران حوله: قطاب 
 .أرجل تنزل من لوح القاعدة األربعة: قوائمها 
اللــوح األربعــة، ترتفــع إلــى فــوق لتســند المرحضــة مــن  جمــع كتــف وهــو تقويـة لزاويــة: أكتــاف 

 .جوانبها األربعة وتنزل إلى أسفل لتكوين أربع أرجل للقاعدة
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كانت األكتاف األربعة الموجودة بزوايا لوح القاعدة ترتفع إلى أعلى لتتركز عليهـا المرحضـة 
عجلتين يـدوران حـول وامتداد األكتاف إلى أسفل يكون أربعة أرجل تتصل بالعجالت األربعة وكل 

 .محور لتحريك القاعدة بالمرحضة عند االحتياج
والقاعـدة بكــل مـا فيهــا مسـبوكة مــن النحــاس . وكـان بجــوار األكتـاف قالئــد مـن الزهــور مــدالة

 .كقطعة واحدة؛ لتكون متينة
 
 .فتحة مدورة فى مركز الترس قطرها ذراع: فمها  :۳۱ع

 .اذرعبارز يحيط بالفتحة وسمكه أربع : اإلكليل 
، وفــى مركــزه عملــت فتحــة، قطرهــا )متــرين(كــان لــوح القاعــدة مربًعــا طــول ضــلعه أربــع أذرع 

ذراع، ويحيط بها برواز، مرتفًعا حول الفتحة وسـمكه ربـع ذراع فيكـون قطـر الفتحـة وبروازهـا ذراع 
نـت فيذكر هنا أن الفتحة وبروازهـا كا) ٣٥ع(وألن لوح القاعدة كان مقبًبا كما سيأتى فى . ونصف
 .مرتفعة

 ).٢٩ع(وكان على اإلكليل المحيط بفمها نقوش مثل النقوش الموجودة فى 
 
 .جمع خطاف وهو قطعة نحاسية مقوسة: خطاطيف  :۳۲ع

وكـان قطـر . كانت أرجل القاعدة األربعة ملتحمة بأربعة خطاطيف لتتصل باألربعة عجالت
 ).سم ٧٥(العجلة ذراع ونصف 

 
 .ارجىإطار العجلة الخ: أطرها  :۳۳ع

 .األسالك أو القضبان التى تصل بين اإلطار الخارجى ومركز العجلة: أصابعها 
الــدائرة التــى فــى مركــز العجلــة وتتصــل باإلطــار الخــارجى بواســطة األســالك ويمــر : قبوبهــا 

 .بداخلها المحور، أو القضيب الذى يصلها بالعجلة المقابلة
 .األصابع والقبوب من النحاسسبكت العجالت بكل أجزاءها من األطر والخطاطيف و 

كان ألركان القاعدة األربعـة أكتـاف مسـبوكة مـع القاعـدة وليسـت مركبـة فيهـا لزيـادة  :۳٤ع
 ).٣٠كما سبق أن جاء فى ع(المتانة 
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 .على شكل قبة: مقبب  :۳٥ع

لـم يكـن اللــوح العلـوى للقاعـدة مســطًحا، بـل مقبًبـا وارتفــاع أعلـى نقطـة فــى القبـة نصــف ذراع 
، وكان للقاعدة أيادى لجرهـا مسـبوكة مـن النحـاس مـع القاعـدة بجوانبهـا األربعـة كجـزء سم ٢٥أى 
 .واحد

نقـش كــروبيم وأسـود ونخيــل وقالئـد زهــور علـى المقــابض وعلـى ألــواح القاعـدة علــى  :۳٦ع
 .قدر ما تتسع

 
القواعد العشر جميعها كانت بنفس المقاسات ومتطابقـة تماًمـا، ألنهـا جميًعـا سـبكت  :۳۷ع

 .التتابع فى قالب واحدعلى 
إن كان كل هذا التدقيق قد اهتم به اهللا فى صنع المراحض التى تغسل فيها ذبائح العهد  ?

القديم، فكم باألحرى يجب عليك أن تدقق فى االستعداد للتناول من األسرار المقدسة، أى من 
ن بدايته ذبيحة المسيح التى تعطيك الخالص وذلك بالتوبة واالعتراف وحضور القداس م

 .والمشاركة فيه بكل قلبك
 

بعــد ذلــك صــنع عشــرة أحــواض نحاســية ووضــعها فــوق القواعــد العشــر، كــل حــوض  :۳۸ع
بـث مـاء، وقطـر الحــوض متـران، هـذا القطـر كـان مــن  ٤٠علـى قاعـدة، وسـعة كـل حــوض كانـت 

. قاعـدةأعلى أما من أسفل فكان أقل من هذا ليدخل فى الفتحة الموجودة فى القاعدة ويترك فـى ال
أنظــر صــورة المرحضــة (وهنــاك رأى آخــر هــو أن األربعــة أذرع هــى ارتفــاع الحــوض ولــيس قطــره 

 ).والقاعدة آخر الكتاب
 
وضــعت خمــس قواعــد علــى الجانــب األيمــن مــن البيــت أى نحــو الجنــوب، وخمــس  :۳۹ع

 .قواعد على الجانب األيسر أى فى الشمال، ووضع البحر النحاسى على جنوب شرق البيت
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 ):٤۷-٤۰ع(األدوات النحاسية ) ٦(

و عمل حيرام المراحض و الرفوش و المناضح و انتهى حيرام من جميع العمل الذي  -٤٠
العمودين و كرتي التاجين اللذين على راسي العمودين و  -٤١. عمله للملك سليمان لبيت الرب

ئة الرمانة التي للشبكتين و اربع م -٤٢. الشبكتين لتغطية كرتي التاجين اللذين على راسي العمودين
و القواعد العشر و  -٤٣. صفا رمان للشبكة الواحدة الجل تغطية كرتي التاجين اللذين على العمودين

و  -٤٥. و البحر الواحد و االثني عشر ثورا تحت البحر -٤٤. المراحض العشر على القواعد
للملك سليمان لبيت الرب هي من  القدور والرفوش و المناضح و جميع هذه االنية التي عملها حيرام

 . نحاس مصقول
و ترك سليمان  -٤٧. في غور االردن سبكها الملك في ارض الخزف بين سكوت و صرتان -٤٦

 .وزن جميع االنية النها كثيرة جدا جدا لم يتحقق وزن النحاس
 
 .جمع الرفش وهو الجاروف: الرفوش  :٤۰ع

 .الماء أو الدم أثناء الطقوسالمنضح إناء مجوف يستخدم فى رش : المناضح 
صنع حيرام وطاقم العمال المهرة المصاحب له األحـواض والرفـوش وأدوات رش المـاء، كمـا 

 .أكمل كل متطلبات الهيكل حسب ما قرره الملك سليمان لبيت الرب
 
 .أوانى لطهى اللحوم: القدور  :٤٥-٤۱ع

 .الالمع: المصقول 
 :لتى قام حيرام بصنعها وهى فى هذه األعداد الخمسة كشف باألشياء ا

 العمودان 
 كرتا التاجان اللذان على رأس كال العمودين 
 الشبكة التى تغطى التاج فى كال العمودين 
 الربعمائة رمانة التى للشبكتين، صفا رمان للشبكة الواحدة 
 العشرة أحواض وقواعدها المتحركة. 
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  البحر واالثنى عشر ثوًرا تحته 

 القدور والرفوش والمناضح. 

 .وقد تم صنع كل ما سبق من النحاس المصقول

واهللا اهتم بخلقة جسدك بكل دقة؛ . اهتم سليمان بعمل كل األعمال النحاسية لهيكل اهللا بتدقيق ?
ألنه هيكل لروحه القدوس، فكلما تحركت أو تنفست أشكر اهللا واحفظ جسدك طاهًرا وكل 

 .ناهيليق بسك –الذى هو جسدك  -حواسك؛ ليكون هيكل اهللا 
 
 .سهل، أو وادى، أى مكان منخفض: غور  :٤٦ع

 .تقع فى شرق نهر األردن على بعد ثالثة أميال: سكوت 

 .تقع غرب نهر األردن: صرتان 

تمت جميع أعمال سباكة المعدات واللوازم السابقة فى سهل األردن فى المنطقة الواقعة بـين 

والتــى ســميت بــأرض الخــزف ألنهــا  ســكوت التــى تقــع شــرق نهــر األردن وصــرتان التــى تقــع غربــه

وقــد قصــد ســليمان أن يــتم . غنيــة بالرمــال التــى تســتخدم فــى صــنع قوالــب ســبك المعــدات النحاســبة

ســبك النحــاس بعيــًدا عــن منطقــة بنــاء الهيكــل لتــتم بدقــة تناســب األعمــال المعدنيــة وحتــى ال يكــون 

 .هناك ضوضاء فى مكان الهيكل

المسـابك ترمـز للتجـارب التـى تقابلنـا علـى األرض ألن وٕان كان الهيكل يرمز للملكوت، فإن 

المعـادن تســبك بالنــار، وبعــد أن تكــون األدوات معــدة بدقـة وجميلــة تــدخل إلــى الهيكــل، هكــذا نحــن 

 .بعد امتحاننا بالتجارب ندخل ملكوت السموات

 

نظًرا لكثرة األعمال النحاسية وكميات النحاس المستخدمة فيهـا، لـم يسـتطع سـليمان  :٤۷ع

 :أن يحصيها بالضبط، وهذا يبين 

 .أن داود كان قد أعد كميات كبيرة من النحاس -١

 .أكمل سليمان هذه الكميات بسخاء إكراًما واهتماًما ببيت الرب -٢
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 ):٥۱-٤۸ع(األوانى الذهبية ) ۷(

و عمل سليمان جميع انية بيت الرب المذبح من ذهب و المائدة التي عليها خبز الوجوه  -٤٨
و المنائر خمسا عن اليمين و خمسا عن اليسار امام المحراب من ذهب خالص و  -٤٩. من ذهب

و الطسوس و المقاص و المناضح و الصحون و  -٥٠. االزهار و السرج و المالقط من ذهب
المجامر من ذهب خالص و الوصل لمصاريع البيت الداخلي اي لقدس االقداس و البواب البيت اي 

جميع العمل الذي عمله الملك سليمان لبيت الرب و ادخل و اكمل  -٥١. الهيكل من ذهب
 .سليمان اقداس داود ابيه الفضة و الذهب و االنية و جعلها في خزائن بيت الرب

 
أشــكال زهــور مــن ذهــب علــى رأس الشــعب الســبع لكــل منــارة مــن : األزهــار  :٥۰-٤۸ع

 .المنارات الذهبية العشر الموجودة داخل البيت
 .هو جزء من المنارة يوضع فيه الزيت والفتيل ليضئإناء صغير : السرج 

 .جمع ملقاط ويستخدم لرفع الفتائل المستخدمة ووضع فتائل جديدة فى المنارات: المالقط 
 .جمع طست أى طشت ويستخدم كإناء للزيت: الطسوس 
 .أداة كالمقص لقطع الجزء المحترق من الفتيل: المقاص 
 .لبخور أو تنقل فيها النار إلى المنائرأطباق صغيرة يوضع فيها ا: الصحون 
 .جمع المجمرة أى الشورية: المجامر 
 .المفصالت التى فى األبواب: الوصل 

 : اهتم أيًضا سليمان باألدوات الذهبية الموجودة داخل البيت، أى القدس، وهى 
مذبح البخور أو المذبح الـذهبى الـذى صـنعه مـن حجـر وغطـاه بخشـب األرز ثـم غطـى  -١

 ).٢٢-٢٠: ٦ص(الذهب الخشب ب
 . مائدة خبز الوجوه -٢

عشـــر منـــائر ذهبيـــة، وضـــع خمـــس علـــى يمـــين البيـــت وخمـــس علـــى يســـاره أمـــام قـــدس  -٣
 . األقداس أى المحراب؛ وعمل األزهار والسرج التى فى المنائر كلها من الذهب
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األدوات المستخدمة فى القدس مثـل المالقـط والطسـوس والمقـاص والمناضـح والصـحون  -٤
 . والمجامر

 . الوصل التى فى أبواب البيت والمحراب أى القدس وقدس األقداس -٥

ــــا وجـــود عشـــر منـــائر فـــى البيـــت أمـــا فـــى خيمـــة االجتمـــاع فكانـــت منـــارة واحـــدة  ويالحـــظ هن
ونـــرى أيًضـــا أن مـــذبح البخـــور صـــنع فـــى البيـــت مـــن حجـــارة وغطـــى بالخشـــب ). ٣١: ٢٥خـــر(

 .بالذهب ليسهل نقله والذهب، أما فى خيمة االجتماع فكان من الخشب المغطى
وصــنع ســليمان أوانــى بيــت الــرب الذهبيــة بواســطة آخــرين غيــر حيــرام الــذى كــان متخصًصــا 

 .فى أعمال النحاس
 
 .األوانى الذهبية التى اغتنمها داود فى انتصاراته على الشعوب المحيطة: اآلنية  :٥۱ع

أخـذ كـل مـا أعـده أبـوه  تم توفير جميع مستلزمات الهيكل وبنائه بمعرفة الملك سليمان، الذى
من ذهب وفضة فاضت عن حاجـة العمـل فـى بنـاء الهيكـل، ووضـعها فـى خـزائن بيــت الــرب ولـم 

وقــد اهــتم داود بجمـــع الفضـــة والذهـــب التـــى أخــذها كغنــائم فــى انتصـاراتـــه . يســتخدمها فــى قصــره
 ).١١-٩: ٨صم٢(الحربيـة على البالد المحيطة به وخصصها كلها لبنـاء بيت الرب 

إن اهتمام سليمان ببناء هيكل الرب يدفعنا أن يبحث كل منا كيف يبنى فى داخله مسكًنا هللا،  ?
فتكون أجسـادنا هياكل هللا يسكن فيها الروح القدس كما دعانا لذلك القديس بولس الرسول 

 ).١٦: ٣كو١(
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اِمنُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ
 تدشين الهيكل

Rη Ε η 
 

 ) :۱۱-۱ع(نقل التابوت إلى الهيكل ) ۱(

حينئذ جمع سليمان شيوخ اسرائيل و كل رؤوس االسباط رؤساء االباء من بني اسرائيل الى  -١
فاجتمع الى  -٢. الملك سليمان في اورشليم الصعاد تابوت عهد الرب من مدينة داود هي صهيون

و جاء جميع  -٣. ليمان جميع رجال اسرائيل في العيد في شهر ايثانيم هو الشهر السابعالملك س
و اصعدوا تابوت الرب و خيمة االجتماع مع جميع انية  -٤. شيوخ اسرائيل و حمل الكهنة التابوت

و الملك سليمان و كل جماعة اسرائيل  -٥. القدس التي في الخيمة فاصعدها الكهنة و الالويون
. معين اليه معه امام التابوت كانوا يذبحون من الغنم و البقر ما ال يحصى و ال يعد من الكثرةالمجت

و ادخل الكهنة تابوت عهد الرب الى مكانه في محراب البيت في قدس االقداس الى تحت  -٦
 . جناحي الكروبين

. عصيه من فوق الن الكروبين بسطا اجنحتهما على موضع التابوت و ظلل الكروبان التابوت و -٧
و جذبوا العصي فتراءت رؤوس العصي من القدس امام المحراب و لم تر خارجا و هي هناك الى  -٨

لم يكن في التابوت اال لوحا الحجر اللذان وضعهما موسى هناك في حوريب حين  -٩. هذا اليوم
القدس ان و كان لما خرج الكهنة من  -١٠. عاهد الرب بني اسرائيل عند خروجهم من ارض مصر

و لم يستطع الكهنة ان يقفوا للخدمة بسبب السحاب الن مجد  -١١. السحاب مال بيت الرب
 .الرب مال بيت الرب

 
 .هم مشيروا الملك ويساعدونه فى الحكم فى قضايا الشعب: شيوخ إسرائيل : ۱ع

 .، واحد لكل سبط١٢عددهم : رؤوس األسباط رؤوس اآلباء 
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 حصًنا لليبوسيين وبعدها أخذها داود وبنى فيها قصًرا كانت أوالً : مدينة داود صهيون 
، وهى من التالل "حصن"وكلمة صهيون تعنى ). ٨-٤: ١١أى١(ومدينة جديدة سميت باسمه 

كان داود قد نقل إليها التابوت، ثم نقل سليمان التابوت إلى الهيكل . التى تقوم عليها أورشليم
فيما بعد أصبحت كلمة صهيون . غير جبل المريا الذى أقامه على جبل المريا، أى أن صهيون

 .تشمل الهيكل أيًضا وكثيًرا ما يطلق اسم صهيون على أورشليم كلها
كان آخر موضع وصل إليه التابوت هو صهيون فى خيمة خاصة أقامها له داود، وهى 
غير الخيمة األصلية التى اقامها موسى والتى وضعت فى جبعون وتحوى كل أدوات الخيمة، 
بينما أقيم هيكل سليمان على جبل المريا، فكان من الطبيعى أن ينقل التابوت من صهيون إلى 

وكان من الالئق أن يتم النقل بصورة احتفالية فى موكب . الهيكل ليوضع فى قدس األقداس
ه إليهم الملك سليمان الدعوة للمشاركة، فهو  يسير فيه شيوخ إسرائيل ورؤساء األسباط الذين وجَّ

ليس نقل " إصعاد"والمقصود بكلمة . فال بإعالن سكنى اهللا وسط الشعب كله وتدشين الهيكلاحت
 .التابوت من مكان منخفض إلى مكان مرتفع، بل إلى هيكل اهللا أعظم مكان فى العالم

 
هو الشهر السـابع فـى التقـويم العبـرى للسـنة الدينيـة وهـو الشـهر األول : شهر ايثانيم  :۲ع

ويقابل شـهرى سـبتمبر وأكتـوبر، وكانـت أعيـاد الكفـارة واألبـواق والمظـال تقـع فـى  فى السنة المدنية
 .هذا الشهر

لّبى جميع رجال إسرائيل دعوة الملك وشاركت كل القيـادات الدينيـة والمدنيـة وممثلـو الشـعب 
 .فى االحتفال الذى يرأسه الملك نفسه لنقل التابوت، وكان ذلك فى شهر إيثانيم

م بنــاؤه فــى شــهر بـول أى فــى الشــهر الثــامن، وانتظــر ســليمان أحــد عشــر وكـان الهيكــل قــد تــ
شــهًرا أكمــل فيهــا األثاثــات واألدوات الموجــودة داخــل الهيكــل ورتــب كــل مــا يتصــل باحتفــال تدشــين 
الهيكل، واختار الشهر السابع فى السنة التالية ألنـه ملـئ باألعيـاد كمـا ذكرنـا ويجتمـع فيـه الشـعب 

عاًمــا دامــت فيهــا العبــادة فــى خيمــة  ٤٨٠وهكــذا بعــد حــوالى . الشــريعة مــن كــل الــبالد كمــا تــنص
 .االجتماع، تنتقل اآلن إلى هيكل مبنى وثابت هو هيكل سليمان

 
 .المقصود الخيمة التى أقامها موسى: الخيمة  :٤، ۳ع
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وكــان حمــل التــابوت مــن وظيفــة . حمــل الكهنــة التــابوت علــى أكتــافهم كمــا تقضــى الشــريعة
وكانــت خيمـة االجتمـاع فــى . ن لعظمـة هـذا االحتفــال، حمـل الكهنـة التـابوت بأنفســهمالالويـين ولكـ

، فنقلــت كــل األثاثــات )٣٩: ١٦أى١" (جبعــون"ذلــك الوقــت فــى مكــان آخــر خــارج أورشــليم وهــو 
واألدوات الموجــودة فــى الخيمــة والخيمــة أيًضــا وحفظــت فــى الحجــرات الملحقــة ببيــت الــرب ألنهــا 

وهكـــذا نفهـــم أن . أثنـــاء الصـــلوات فكانـــت بركــة البـــد مـــن االحتفـــاظ بهـــا تقدســت بحضـــور اهللا فيهـــا
التابوت كان فى مكان وهو أورشليم والخيمة وأدواتها كانت فى جبعون فى أيام داود فنقل كل هـذا 

 .إلى الهيكل
وترمــز خيمــة االجتمــاع لجســد المســيح الــذى عــاش بــه علــى األرض، ودخــول الخيمــة إلــى 

 .ليمان يرمز لدخول المسيح بالجسد النورانى إلى السماء بعد صعودههيكل اهللا الذى أقامه س
 
قــّدم الملــك والشــعب فــى مســيرتهم أمــام التــابوت ذبــائح بأعــداد ال تعــد وال تحصــى مــن  :٥ع

الكثــرة تعبيــًرا عــن فــرحهم وشــكرهم للــرب لعملــه معهــم وســماحه بإقامــة هيكــل ثابــت يســكن فيــه فــى 
 .وسطهم
 
إلــى قــدس األقــداس ووضــعوه فــى المكــان المخصــص لــه تحــت أدخــل الكهنــة التــابوت  :٦ع

 ).٢٧: ٦ص(جناحى الكروبين المصنوعين من خشب الزيتون المغشى بالذهب 
 
كان جناحا الكروبين يظلالن التابوت وكانت العصـى المخصصـة لحمـل التـابوت فـى  :۷ع

 .أماكنها فى الحلقات على جانبى التابوت حتى تم إدخال التابوت إلى مكانه
 
بعــد أن أدخــل الكهنــة التــابوت بعصــويه، الــذين يحمالنــه بهمــا، وضــعوا تحــت جنــاحى  :۸ع

وبعد ذلك جذب العصوين إلى الخارج فى اتجاه باب قـدس . الكاروبين القائمين فى قدس األقداس
األقداس ولم ينزعاها مـن الحلقـات، فكانـت تلمـع عنـد دخـول رئـيس الكهنـة إلـى قـدس األقـداس فـى 
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الــذى كــان يضــئ عنــد دخولــه؛ وبهــذا يــرى لمعــان رأســى العصــى؛ فــال ) الشــاكيناه(النــور اإللهــى 
 .يقترب إلى التابوت

وعند جذب العصوين رأى الكهنة الواقفين فى القدس وقتذاك رأس العصوين، ثم أغلقوا بـاب 
ولـم تعـد تسـتخدم . قـدس األقـداس، فلـم يعـد أحـد يراهمـا إال رئـيس الكهنـة عنـد دخولـه مـرة كـل سـنة

ين فى حمـل التـابوت ألنـه اسـتقر فـى قـدس األقـداس ولـيس هنـاك حاجـة إلـى تحريكـه، كمـا العصو 
والخيمــة ترمـز إلــى الكنيســة المتغربــة فـى بريــة العــالم، أمــا . كـان يحــدث قــديًما فـى خيمــة االجتمــاع

 .الهيكل فيرمز ألورشليم السمائية حيث تستقر الكنيسة مع المسيح إلى األبد
لقاتهمــا فــى التــابوت رغــم اســتقراره فــى قــدس األقــداس تــذكرنا نحــن إن وجــود العصــوين فــى ح  ?

المؤمنين بضرورة اليقظة المستمرة فى جهادنا الروحى الذى لن ينتهى حتى ننعم بالدخول إلـى 
كما علينا أن ندرك دائًما أننا فـى غربـة علـى هـذه األرض حتـى نعـود إلـى بيتنـا . الحياة األبدية

 .السماوى
 
ــم يوجــد داخــل  :۹ع التــابوت ســوى لــوحى الشــريعة، أمــا قســط المــن وعصــا هــرون الــذين ل

، وضعا فـى صـندوق خـاص بجـوار التـابوت فـى المحـراب، )٤: ٩عب(ذكرهما بولس الرسول فى 
ثـم ) ١٠: ١٧عد(وقـد كان يوضح قسط المن وعصا هرون فى خيمة االجتماع أمام تابوت العهد 

ســتقرار فقــد وضــعا أمــام التــابوت فــى صــندوق يوضــعا فيــه عنــد االرتحــال، أمــا فــى الهيكــل بعــد اال
 .خاص
 
عندما خرج الكهنة من القدس بعد وضع التابوت مكانه، ظهر سحاب كثيف  :۱۱، ۱۰ع

مأل الهيكل، كعالمة لرضا اهللا على ما فعله الملك سليمان وشعبه، وكانت شدة السحاب ملحوظـة 
ــم يســتطيعوا أن يبــدأوا الخدمــة، وهــ و نفــس مــا حــدث عنــد تدشــين خيمــة للغايــة، حتــى أن الكهنــة ل

ولــم يظهـر اهللا بمجــده إال بعــد خــروج ) ٣٥-٣٤: ٤٠خــر(االجتمـاع ولــم يســتطع موسـى أن يــدخل 
 .الكهنة ألنهم لن يحتملوا رؤية مجد اهللا
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وضــع الكهنــة تــابوت العهــد فــى قــدس األقــداس، ثــم خرجــوا قبــل بــدء الخدمــة ولــم : ملحوظــة 
 .األقداس؛ إال رئيس الكهنة ولمرة واحدة فى العاميكن يسمح ألحد بعد ذلك أن يدخل قدس 

 :وقد ظهر مجد اهللا بشكل سحاب لما يلى 
 .السحاب مرتفع فى السماء واهللا يسمو عن أفكارنا وأعمالنا -١
 .السحاب عبارة عن ماء نقى تبخر وارتفع إلى السماء، واهللا نقى بل كامل النقاوة -٢

 .السحاب لونه أبيض، واهللا كلى البهاء والعظمة -٣

السحاب يخفى ما وراءه، واهللا ال يعرف أحد أعماق جـوهره؛ ألنـه غيـر محـدود وال يمكـن  -٤
 .معرفة كل أفكاره وتدابيره

ولكـن سـر . والسحاب يعلن فى مواضع كثيرة حضرة اهللا، كما فى تجلى المسيح علـى الجبـل
فـى بنائــه  ظهـور الســحاب يعلـن مجــد اهللا وتعظيمـه لهــذا الهيكـل وتقــديره لتعـب ســليمان وكـل شــعبه

 .بهذه الفخامة وسر العظمة الحقيقى هو حلول اهللا وليس فخامة البناء
ومجــد الــرب عنــدما مــأل البيــت يرمــز لجســد المســيح فــى مــلء الزمــان وأيًضــا لســكنى روحــه 

 .القدوس فى قلب كل مؤمن فى العهد الجديد باإلضافة إلى حلوله فى كنيسته وأسراره المقدسة
 

 ) :۲۱-۱۲ع(إتمام وعد هللا ) ۲(

اني قد بنيت لك بيت  -١٣. حينئذ تكلم سليمان قال الرب انه يسكن في الضباب -١٢
و حول الملك وجهه و بارك كل جمهور اسرائيل و كل جمهور  -١٤. سكنى مكانا لسكناك الى االبد

و قال مبارك الرب اله اسرائيل الذي تكلم بفمه الى داود ابي و اكمل بيده  -١٥. اسرائيل واقف
منذ يوم اخرجت شعبي اسرائيل من مصر لم اختر مدينة من جميع اسباط اسرائيل لبناء  -١٦. ئالقا

و كان في قلب داود  -١٧. بيت ليكون اسمي هناك بل انما اخترت داود ليكون على شعبي اسرائيل
ان  فقال الرب لداود ابي من اجل انه كان في قلبك -١٨. ابي ان يبني بيتا السم الرب اله اسرائيل

اال انك انت ال تبني البيت بل ابنك الخارج من  -١٩. تبني بيتا السمي قد احسنت بكونه في قلبك
و اقام الرب كالمه الذي تكلم به و قد قمت انا مكان داود ابي  -٢٠. صلبك هو يبني البيت السمي
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 . و جلست على كرسي اسرائيل كما تكلم الرب و بنيت البيت السم الرب اله اسرائيل
وجعلت هناك مكانا للتابوت الذي فيه عهد الرب الذي قطعه مع ابائنا عند اخراجه اياهم من  -٢١

 .ارض مصر
وقف سليمان يشـجع الشـعب، إذ امـتألت قلـوبهم رهبـة عنـدما مـأل مجـد الـرب البيـت  :۱۲ع

وقـد ظهـر . بالسحاب، فأفهم شعبه أن السحاب إعالن لحلول اهللا فى وسط شعبه وسـكناه فـى بيتـه
 فــى الســحاب قبــل ذلــك أيــام موســى النبــى ويبــدو أن هــذه العبــارة، أى ســكنى اهللا فــى الســحاب، اهللا

كانت معروفة عند اليهود، إذ كانوا يرونهـا تحـل علـى خيمـة االجتمـاع ولكـن يؤكـدها هنـا سـليمان، 
 .عندما رأى السحاب يغطى بيت الرب عند تدشينه

 
، لمـا سـمح بـه مـن تحقيـق رغبـة بدأ سليمان عظة هى فـى جوهرهـا تسـبحة شـكر هللا :۱۳ع

 .داود أبيه، فمّكن ابنه سليمان من بناء بيت يسكن فيه الرب دائًما
 
كــان وجــه ســليمان نحــو قــدس األقــداس عنــد إدخــال التــابوت إليــه، فاســتدار ليواجــه  :۱٤ع

شــعبه الواقــف أمامــه ويبــاركهم بالبركــة التــى يبــارك بهــا رئــيس الكهنــة الشــعب، كمــا بــاركهم موســى 
). ١٨: ٦صـم٢(وكما فعـل داود عنـد إصـعاده تـابوت الـرب إلـى مدينـة داود ) ٤٣: ٣٩خر(بى الن

 ).٢٧-٢٢: ٦عد(ولم تذكر كلمات البركة التى قالها سليمان ولعلها تشبه ما يقوله رئيس الكهنة 
 .وكان الشعب فى احتياج أن يطمئن بهذه البركة أمام رهبة حلول اهللا ومخافته

 
، مسـبًحا الـرب، الـذى )٧صـم٢(الوعـد اإللهـى لـداود ببنـاء البيـت  يشير سليمان إلى :۱٥ع

 .وعد بفمه أوًال، ثم حقق بيده ما سبق ووعد به
 
منذ أخرجه من مصر  –قال سليمان عن فم الرب أن الرب لم يحدد للشعب  :۱۷، ۱٦ع

ى مدينــة محــددة مــن مــدن أســباط إســرائيل لبنــاء بيــت علــى اســم الــرب، بــل اختــار داود ملًكــا علــ –
وداود ). ٧صــم٢(وهـذا الكـالم كــان سـليمان قـد سـمعه مــن أبيـه الـذى أعلمـه بــه ناثـان النبـى  شـعبه
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وكان اهللا يسكن فى وسـط شـعبه، ). ٧صم٢(هو الذى فكر فى بناء البيت، كما أخبر ناثان النبى 
فى خيمـة االجتمـاع، التـى تنتقـل مـن مكـان إلـى مكـان بـين األسـباط، إلـى أن سـمح اهللا ببنـاء بيـت 

 .ابت لهث

. عنـدما رأى اهللا رغبـة داود فـى بنـاء بيـت لـه، ثـم تنفيـذ سـليمان لـذلك، فـرح وحـل وبـارك الهيكـل ?
وعندما يرى اهللا اشتياقك وسعيك نحوه من خـالل الصـالة والقـراءة يفـرح ويبـارك حياتـك ببركـات 

 .كثيرة فوق ما تتمنى
ال داود بحـــروب كثيــــرة؛ فـــرح اهللا برغبـــة داود أن يبنـــى هللا بيتًـــا ولكـــن النشـــغ :۱۹، ۱۸ع

لتوسيع المملكة واستقرارها لم يكن من المناسب أن يبنى هذا البيت العظيم فأجل هـذا العمـل أليـام 
 .ابنه سليمان الذى فى عهده استقرار ورخاء

 
حقق الرب ما وعد به، فتوليت أنا ابنه العرش وقمت : يضيف سليمان قائًال  :۲۱، ۲۰ع

مكاًنا للتابوت، الذى يضـم عهـد الـرب، الـذى قطعـه مـع آبائنـا حـين  ببناء البيت باسم الرب وهيأت
 .أخرجهم من مصر، أى لوحى الشريعة المكتوب عليها الوصايا

ونالحــظ فــى كــالم ســليمان أنــه لــم يشــر إلــى عظمــة مبــانى هيكــل اهللا، أو الــذهب الــذى فيــه 
 :ولكنه ركز على أمرين هما 

 .وعد اهللا ببناء بيت له على يد ابن داود -١
 .وجود تابوت عهد اهللا فى الهيكل -٢

أى أن عظمـــة الهيكـــل ترتكـــز علـــى وعـــد اهللا وحضـــوره مـــن خـــالل التـــابوت، وهـــو ســـر قـــوة 
 .الهيكل، الذى هو صورة السماء على األرض

 
 ) :۲۷-۲۲ع(تسبيح هللا والعهد معه ) ۳(

  .و وقف سليمان امام مذبح الرب تجاه كل جماعة اسرائيل و بسط يديه الى السماء -٢٢
و قال ايها الرب اله اسرائيل ليس اله مثلك في السماء من فوق و ال على االرض من اسفل  -٢٣
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الذي قد حفظت لعبدك داود ابي  -٢٤. حافظ العهد و الرحمة لعبيدك السائرين امامك بكل قلوبهم
حفظ و االن ايها الرب اله اسرائيل ا -٢٥. ما كلمته به فتكلمت بفمك و اكملت بيدك كهذا اليوم

لعبدك داود ابي ما كلمته به قائال ال يعدم لك امامي رجل يجلس على كرسي اسرائيل ان كان بنوك انما 
و االن يا اله اسرائيل فليتحقق   -٢٦. يحفظون طرقهم حتى يسيروا امامي كما سرت انت امامي

لسماوات النه هل يسكن اهللا حقا على االرض هوذا ا -٢٧. كالمك الذي كلمت به عبدك داود ابي
 .و سماء السماوات ال تسعك فكم باالقل هذا البيت الذي بنيت

 
المقصــود المــذبح النحاســى حيــث أقــيم منبــر لســليمان أمامــه ووقــف : مــذبح الــرب  :۲۲ع

 .الشعب كله وراءه
أدار سليمان وجهه نحو مذبح الرب متقدًما جميع الشعب فـى تضـرعهم إلـى اهللا، ورفـع يديـه 

 .وهذا يبين تقوى سليمان وفهمه بالعبادة المقدسة المقدمة هللا. نحو السماء ليسبح الرب
 :وبسط اليدين يعنى 

 .إظهار االحتياج هللا -١
 .تقديم الطلبات واالحتياجات هللا، القادر على االستجابة لها -٢

 .إظهار االتضاع والخشوع فى التضرع هللا -٣

 .إعالن اإليمان بسكنى اهللا فى السماء، أى سموه عن أفكار البشر -٤

 .يح اهللا وتمجيده على مراحمه وعطاياهتسب -٥
ومــــازال المؤمنــــون يرفعــــون أيــــديهم إلــــى اهللا فــــى صــــلواتهم، ســــواء الصــــلوات الجماعيــــة فــــى 

 .الكنيسة، أو الخاصة فى بيوتهم
وقـد ). ١٧يـو(وسليمان فى صالته الشفاعية هذه عن شعبه يرمز للمسيح الشفيع عن شعبه 

ة علـى الذبيحـة التـى ترمـز لذبيحـة المسـيح، فبالمسـيح وقف سـليمان أمـام المـذبح ألن صـالته قائمـ
 .الفادى لنا قدوم ودالة أمام اآلب
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يقــّر ســليمان مــن خــالل تســبيحه بـــأن اهللا ال شــبيه وال مثيــل لــه، ال فــى الســـماء وال  :۲۳ع
علــى األرض، هــو صــانع رحمــة بتحقيقــه الوعــود اإللهيــة، وهــو إلــه أمــين حــافظ للعهــد واإلحســان 

فهـو ثابــت فـى حفــظ وعـوده رغــم . يحفظـون وصــاياه، السـالكين فــى طرقـه باســتقامةللـذين يحبونــه و 
ضـــعف البشـــر وعـــدم حفظهـــم لوعـــودهم نحـــوه، ثـــم رحمتـــه تســـتر وتكمـــل كـــل ضـــعف فـــى البشـــر، 

 .فبحفظه وعوده ورحمته يقبل أوالده رغم ضعفهم
 
 تـمَّ الوعـد اهللا صادق فى وعوده وقد وعد داود بالسماح لبناء بيت لـه واآلن بقـوة اهللا :۲٤ع

 .اإللهى وُبنى البيت بيد ابن داود، أى سليمان النبى
 
اآلن يطلب سليمان مـن الـرب أن يـديم الملـك علـى بنـى إسـرائيل لبيـت داود،  :۲٦، ۲٥ع

كمـا وعـده بـذلك قــائًال أنـه سـيكون دائًمـا مــن نسـله مـن يجلـس علــى كرسـى المملكـة بشـرط حفظهــم 
وقد حقق اهللا وعده لنسل داود، فـأبقى بعـد انقسـام ) ١٧-٤: ٧صم٢(الوصايا وأمانتهم واستقامتهم 

المملكـة ســبطين ليملـك عليهمــا نسـل داود وهــى مملكـة يهــوذا، ثـم كــان التحقيـق األكبــر لهـذا الوعــد 
 .بأن جاء المسيح من نسل داود ليملك على قلوب المؤمنين به إلى األبد

 
قـد تنــازل ورضــى أن يســكن  أدرك سـليمان بحكمتــه الروحيــة أن اهللا مـالئ كــل مكــان :۲۷ع

 .فى مكان محدد وسط شعبه

ليتك تمجد اهللا فى صلواتك وتسبحه، لتشعر بعظمته، فتخشع أمامه وتنال بركاته وتطلـب منـه   ?
 .بثقة كل ما تريد؛ ألنه العظيم القادر على كل شئ

 
 ) :٥۳-۲۸ع(طلبات سليمان ) ٤( 

لهي و اسمع الصراخ و الصالة التي فالتفت الى صالة عبدك و الى تضرعه ايها الرب ا -٢٨
لتكون عيناك مفتوحتين على هذا البيت ليال و نهارا على الموضع  -٢٩. يصليها عبدك امامك اليوم
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و اسمع  -٣٠. الذي قلت ان اسمي يكون فيه لتسمع الصالة التي يصليها عبدك في هذا الموضع
سمع انت في موضع سكناك في تضرع عبدك و شعبك اسرائيل الذين يصلون في هذا الموضع و ا

اذا اخطا احد الى صاحبه و وضع عليه حلفا ليحلفه و جاء  -٣١. السماء و اذا سمعت فاغفر
فاسمع انت في السماء و اعمل و اقض بين عبيدك اذ  -٣٢. الحلف امام مذبحك في هذا البيت

اذا انكسر  -٣٣. تحكم على المذنب فتجعل طريقه على راسه و تبرر البار اذ تعطيه حسب بره
شعبك اسرائيل امام العدو النهم اخطاوا اليك ثم رجعوا اليك و اعترفوا باسمك و صلوا و تضرعوا 

فاسمع انت من السماء و اغفر خطية شعبك اسرائيل و ارجعهم الى  -٣٤. اليك نحو هذا البيت
ا اليك ثم صلوا اذا اغلقت السماء و لم يكن مطر النهم اخطاو  -٣٥. االرض التي اعطيتها البائهم

فاسمع انت من  -٣٦. في هذا الموضع و اعترفوا باسمك و رجعوا عن خطيتهم النك ضايقتهم
يسلكون فيه و اعط  `صالح الذيالسماء و اغفر خطية عبيدك و شعبك اسرائيل فتعلمهم الطريق ال

 . ميراثاaلشعبكaاعطيتهاaالتيaارضكaعلىaمطرا
اذا صار في االرض جوع اذا صار وبا اذا صار لفح او يرقان او جراد جردم او اذا حاصره عدوه  -٣٧

فكل صالة و كل تضرع تكون من اي انسان كان من  -٣٨. في ارض مدنه في كل ضربة و كل مرض
 . كل شعبك اسرائيل الذين يعرفون كل واحد ضربة قلبه فيبسط يديه نحو هذا البيت

السماء مكان سكناك و اغفر و اعمل و اعط كل انسان حسب كل طرقه كما  فاسمع انت من -٣٩
لكي يخافوك كل االيام التي  -٤٠. تعرف قلبه النك انت وحدك قد عرفت قلوب كل بني البشر

و كذلك االجنبي الذي ليس من شعبك  -٤١. يحيون فيها على وجه االرض التي اعطيت البائنا
النهم يسمعون باسمك العظيم و بيدك  -٤٢. من اجل اسمكاسرائيل هو و جاء من ارض بعيدة 

فاسمع انت من السماء مكان  -٤٣. القوية و ذراعك الممدودة فمتى جاء و صلى في هذا البيت
سكناك و افعل حسب كل ما يدعو به اليك االجنبي لكي يعلم كل شعوب االرض اسمك فيخافوك  

اذا خرج  -٤٤. لى هذا البيت الذي بنيتكشعبك اسرائيل و لكي يعلموا انه قد دعي اسمك ع
شعبك لمحاربة عدوه في الطريق الذي ترسلهم فيه و صلوا الى الرب نحو المدينة التي اخترتها و 

اذا  -٤٦. فاسمع من السماء صالتهم و تضرعهم و اقضي قضائهم -٤٥. البيت الذي بنيته السمك
دفعتهم امام العدو و سباهم سابوهم الى اخطاوا اليك النه ليس انسان ال يخطئ و غضبت عليهم و 
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فاذا ردوا الى قلوبهم في االرض التي يسبون اليها و رجعوا و  -٤٧. ارض العدو بعيدة او قريبة
و رجعوا اليك من كل قلوبهم  -٤٨. تضرعوا اليك في ارض سبيهم قائلين قد اخطانا و عوجنا و اذنبنا

و صلوا اليك نحو ارضهم التي اعطيت البائهم نحو و من كل انفسهم في ارض اعدائهم الذين سبوهم 
فاسمع في السماء مكان سكناك صالتهم و  -٤٩. المدينة التي اخترت و البيت الذي بنيت السمك

و اغفر لشعبك ما اخطاوا به اليك و جميع ذنوبهم التي اذنبوا بها  -٥٠. تضرعهم و اقض قضاءهم
النهم شعبك و ميراثك الذين اخرجت من  -٥١. هماليك و اعطهم رحمة امام الذين سبوهم فيرحمو 

 . الحديدaكورaوسطaمنaمصر
لتكون عيناك مفتوحتين نحو تضرع عبدك و تضرع شعبك اسرائيل فتصغي اليهم في كل ما  -٥٢

النك انت افرزتهم لك ميراثا من جميع شعوب االرض كما تكلمت عن يد موسى  -٥٣. يدعونك
 .يا سيدي الربعبدك عند اخراجك اباءنا من مصر 

 
يطلب سليمان من الرب االستجابة لتضـرعاته وصـلواته التـى يرفعهـا إلـى الـرب فـى  :۲۸ع

هــذا اليــوم، وهــذا يبــين مــدى اتضــاع ســليمان وخشــوعه أمــام اهللا وٕاحساســه بعظمــة حضــرته وأيضــًا 
 .باحتياجه الشديد فصرخ من عمق قلبه طالًبا معونته

 
 .هيكل اهللا يقصد أمام: فى هذا الموضع  :۳۰، ۲۹ع

طلب سليمان من اهللا رعايته واهتمامه الدائم بهيكله وكل الطلبات التى تقدم فيه من سليمان 
وكــل شــعب اهللا؛ ألن اســم اهللا دعــى علــى هــذا المكــان واهللا فــى محبتــه يســمع مــن الســماء ويغفــر 

 .لشعبه الصارخين إليه ليرحمهم
 
ضـــرر مـــن الشـــخص  طلـــب الشـــخص الـــذى حـــدث لـــه: وضـــع عليـــه حلًفـــا  :۳۲، ۳۱ع

 .المشكوك فيه أن يحلف ليؤكد كالمه
إن حدث ضرر لشـخص مـا وشـك فـى آخـر أن يكـون هـو المتسـبب فـى الضـّرر الـذى لحـق 
به، يأتى به إلى بيت الرب ويحلف المشكوك فيه، وليكن الرب هو القاضى بيـنهم، إن حلـف كـذًبا 

ن اهللا أن يكــون قاضــًيا لشــعبه أى أن ســليمان يطلــب مــ. يدينــه الــرب وٕان كــان صــدًقا يبــرره الــرب



لُ ِسفُْر    اْلُملُوِك األَوَّ

γ١١٤γ 

فيبــارك البـــرئ ويعاقـــب المـــذنب الـــذى لـــم تظهـــر أدلــة ملموســـة علـــى إدانتـــه، فـــاهللا فـــاحص القلـــوب 
 .والكلى وبهذا ينتفى كل ظلم ويجرى اهللا عدله فيعاقب المخطئ ويبّرر البرئ

 
، ولكـــن إن )١٣-١: ٢٦ال(وعـــد اهللا شـــعبه أن يحفظهـــم إن حفظـــوا وصـــاياه  :۳٤، ۳۳ع

، وبعـــد )٣٩-١٤: ٢٦ال(ها وخالفوهـــا يتعرضـــوا لهجمـــات األعـــداء علـــيهم وينهزمـــوا أمـــامهم كســـرو 
هــزيمتهم إن شــعروا بخطايــاهم وقــدموا توبــة أمــام اهللا نحــو هيكلــه المقــدس، يترجــى ســليمان مــن اهللا 

 .أن يسامحهم ويعيدهم بقوته إلى بالدهم التى طردهم األعداء منها، وهذا ما حدث فى السبى
تع ببركات اهللا التى وهبها لك، ليتك تحفظ وصاياه وتشكره كـل حـين وال تسـتهن بطـول حتى تتم ?

 .أناته بتماديك فى فعل الخطية فتفقد هذه البركات
 
إذا منعــت عــن شــعبك المطــر الــذى يــروى المزروعــات، بســبب أنهــم أخطــأوا  :۳٦، ۳٥ع

هــم علمــوا أنــك تــؤدبهم علــى إليــك، ثــم أدركــوا خطــأهم وأقــروا بــإثمهم ورجعــوا عــن طــرقهم الرديــة ألن
عصيانهم، فاقبل توبتهم واستجب لتضرعاتهم واغفر لهم، واسمح للسماء أن تمطر فتـروى األرض 

وقـد حـدث هـذا بالفعـل أيـام إيليـا النبـى عنـدما تـرك الشـعب اهللا . التى أعطيتها لشعبك ليسكنوا فيها
 .ثالث سنين وستة أشهروانغمسوا فى عبادة البعل ولكن لما تابوا أنزل اهللا المطر بعد 

 
 .ريح ساخنة تجفف النباتات وتميتها: لفح  :۳۹-۳۷ع

 .آفة تصيب المزروعات فتهلكها: يرقان 
الجــراد فــى مراحــل نمــوه األولــى الــذى يتكــاثر بــالماليين ويكــون شــرًها فهــى أخطــر : جــردم 

 .مراحل نمو الجراد
المزروعـات، أو هاجمـه إن حدثت مجاعة، أو تفشى وبـأ مـا، أو هبـت ريـح حارقـة فأصـابت 

الجراد واآلفات، أو إذا حاصر األعداء مـدن شـعبك، أو إن حلـت بشـعبك كارثـة، فحـين يصـلى أو 
مـــدرًكا مـــا ارتكبـــه مـــن معصـــية وبســـط يديـــه نحـــو هـــذا الهيكـــل، . يتضـــرع أى فـــرد مـــن كـــل شـــعبك

فاستجب أنت من السماء مقـر سـكناك واصـفح وجـازى كـل أحـد حسـب طرقـه؛ ألنـك وحـدك مطلـع 
ى ما يدور فى فكر كل بشر وتعرف خفايا القلوب، فتسـامح التـائبين المتضـرعين إليـك وتعاقـب عل

 .األشرار المتماديين فى خطاياهم
 



اِمنُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ١١٥γ 

إذ يـــــرى شـــــعبك ســـــلطانك يـــــا اهللا وغفرانـــــك للتـــــائبين ومجازاتـــــك لألشـــــرار يخافونـــــك  :٤۰ع
 .ويحفظوا وصاياك

 
يتمتعــوا بالصــالة أمــام  يعطــى ســليمان فرصــة لألجانــب، أى غيــر اليهــود، أن :٤۳-٤۱ع

هيكـل اهللا، فيطلــب منــه أن يســتجيب لطلبـتهم، إذا أتــوا إليــه؛ لســماعهم بقوتـه وعنــدما يســتجيب لهــم 
 .يؤمنوا به وبهيكله؛ لتفوقه على أوثانهم؛ فيكونوا مبشرين بقوة اهللا بين األمم

ح هللا وقـــد ســـمح موســـى لألجانـــب الـــذين يحبـــون شـــعب اهللا أن يســـكنوا بجـــوارهم ويقـــدموا ذبـــائ
 ). ١٤: ١٥عد(

وهذه اآليـات تبـين محبـة اهللا لليهـود واألمـم الـذى كمـل فـى مـلء الزمـان عنـدما مـات المسـيح 
 .لخالص البشرية كلها

 
إذا خرج شعبك لمالقاة عدو فى أى مكان ترسلهم إليـه، أى أنهـا حـرب بـأمر  :٤٥، ٤٤ع

نـة التـى اخترتهـا والهيكـل الرب وليسـت بـدوافع شخصـية، فصـلوا إليـك مـوجهين وجـوههم تجـاه المدي
وكــان . الــذى بنيتــه الســمك، فاســتجب مــن الســماء لصــلواتهم ولتضــرعاتهم وانصــرهم علــى أعــدائهم

كلمــا طلــب اهللا قبــل الحــرب وأرســلهم لمحاربــة األعــداء ينتصــرون، ولكــن عنــدما يهملــون طلــب اهللا 
 .ينهزمون
 
 .وانقذهم وأعدهم إلى بالدهم: اقض قضاءهم  :٤۹-٤٦ع

شـــعبك وســـمحت يـــا اهللا ألعـــدائهم أن يســـبوهم إلـــى بالدهـــم، وصـــلى شـــعبك نحـــو إذا أخطـــأ 
وقــد حــدث هــذا فعــًال فــى . هيكلــك وطلبــوا معونتــك فأنقــذهم مــن أيــدى أعــدائهم وأعــدهم إلــى بالدهــم

 ).١٣، ١٢: ٧عز(السبى البابلى وأعادهم اهللا على يد كورش الملك الفارسى 
 
صـــهر الحديـــد، وتعنـــى الشـــدائد  مـــن وســـط فـــرن: مـــن وســـط كـــور الحديـــد  :٥۱، ٥۰ع

 . والعذابات
إذا سمحت يا اهللا لشعبك أن يظلوا فترة فى السبى وتضـرعوا نحـو هيكلـك، فسـامحهم واجعـل 
الـــذين ســـبوهم يعـــاملونهم برفـــق وأرعـــاهم برحمتـــك؛ ألنهـــم شـــعبك الـــذى أنقذتـــه مـــن عبوديـــة مصـــر 

 .وعذاباتها



لُ ِسفُْر    اْلُملُوِك األَوَّ

γ١١٦γ 

 
لك تضرعات شعبك ولتسـتجب لكـل ولتكن مصغًيا دائًما لتضرعاتى إليك وكذ :٥۳، ٥۲ع

طلبــاتهم وصــراخهم إليــك، ألنــك اختــرتهم أبنــاًء لــك مــن بــين جميــع الشــعوب، كمــا قلــت علــى لســان 
 ).٢٠: ٤تث(عبدك موسى عندما أخرجت آباءنا من مصر 

ونالحـــظ أن ســـليمان رّكـــز علـــى طلبـــات واحتياجـــات شـــعبه ولـــيس علـــى طلباتـــه واحتياجاتـــه 
 .مين الذى يهتم بمن يخدمهم قبل نفسهالخاصة، فهو يمثل الخادم األ

ونرى أن سليمان فى صالته يعتمد علـى شـريعة اهللا التـى اسـتلمها موسـى، فهـو متمسـك بمـا 
 .عاش فيه اآلباء وما علمه اهللا لهم
مسـرة اهللا بهـذه الصـالة إذ نزلـت نـار مـن السـماء ) ٣-١: ٧أى٢(ويخبرنا سفر أخبار األيام 

البيت، حتى لم يستطع الكهنة الدخول وسجد الكل أمام اهللا العظيم  وأكلت الذبائح ومأل مجد الرب
 .المحب لشعبه

إن اهللا الحنون مهما كانت خطاياك، وحتـى لـو تعرضـت لمشـاكل كثيـرة بسـببها، هـو مسـتعد أن  ?
 .يسامحك ويرفع عنك كل الضيقات، بل يكرمك ويمجدك ألنك ابنه

 
 ) :٦۱-٥٤ع(البركة الختامية ) ٥(

ما انتهى سليمان من الصالة الى الرب بكل هذه الصالة و التضرع انه نهض من و كان ل -٥٤
و وقف و بارك كل  -٥٥. امام مذبح الرب من الجثو على ركبتيه و يداه مبسوطتان نحو السماء

مبارك الرب الذي اعطى راحة لشعبه اسرائيل حسب كل ما  -٥٦. جماعة اسرائيل بصوت عال قائال
 . لمة واحدة من كل كالمه الصالح الذي تكلم به عن يد موسى عبدهتكلم به و لم تسقط ك

ليميل بقلوبنا اليه لكي  -٥٨. ليكن الرب الهنا معنا كما كان مع ابائنا فال يتركنا و ال يرفضنا -٥٧
و ليكن   -٥٩. نسير في جميع طرقه و نحفظ وصاياه و فرائضه و احكامه التي اوصى بها اباءنا

ت به امام الرب قريبا من الرب الهنا نهارا و ليال ليقضي قضاء عبده و قضاء كالمي هذا الذي تضرع
 . ليعلم كل شعوب االرض ان الرب هو اهللا و ليس اخر -٦٠. شعبه اسرائيل امر كل يوم في يومه

 .فليكن قلبكم كامال لدى الرب الهنا اذ تسيرون في فرائضه و تحفظون وصاياه كهذا اليوم -٦١
 



اِمنُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ١١٧γ 

ليمان أمــــام مــــذبح الــــرب ســــاجًدا علــــى ركبتيــــه، باســــًطا يديــــه نحــــو صــــلى ســــ :٥٥، ٥٤ع
الســماء، ثــم اتجــه نحــو الشــعب ليباركــه بصــوت عــاٍل وهــذه البركــة الختاميــة هــى ملخــص لصــالة 

 .سليمان الطويلة السابقة
 
 .أى أنه مستحق المجد والتعظيم من شعبه: مبارك الرب  :٥٦ع

ــــه مــــنح شــــعبه  ــــى اهللا ومجــــده، ألن أرًضــــا ليســــكن فيهــــا ويجــــد راحــــة مــــن صــــلى ســــليمان إل
المضايقين، فقد أخرجهم من أرض مصر وحفظهم فى برية سيناء وأدخلهـم أرض كنعـان وحفظهـم 
أيـــام القضـــاة وأقـــام لهـــم ملًكـــا صـــالًحا هـــو داود، ثـــم بعـــده ابنـــه ســـليمان، وهكـــذا أتـــم جميـــع وعـــوده 

 .الصالحة التى نطلق بها على لسان عبده موسى
 
ن من اهللا أن يظل معه هـو وشـعبه كمـا كـان مـع اآلبـاء مـن أيـام طلب سليما :٥۸، ٥۷ع

إبــراهيم، وال يغضــب علــيهم، أو يبتعــد عــنهم ويســاعدهم؛ حتــى تتعلــق قلــوبهم بــه؛ فيحيــوا بوصــاياه 
 .ويعبدوه بأمانة كما عاش معه اآلباء

 
ترجـــى أيًضـــا ســـليمان مـــن اهللا أن يقبـــل صـــلواته وصـــلوات كـــل شـــعبه، التـــى  :٦۰، ٥۹ع
إليه كل يوم فـى النهـار والليـل ويعتنـى بهـم ويسـد كـل احتياجـاتهم ويـدبر كـل أمـورهم، وٕاذ  يرفعونها

 .يرى األمم صنيع الرب معهم، يقروا أن الرب إله إسرائيل هو اهللا وال يوجد إله آخر سواه
 
هنــــا يوجــــه ســــليمان كالمــــه للشــــعب طالًبــــا مــــنهم اإلخــــالص الكامــــل للــــرب والــــوالء  :٦۱ع

وفق فرائضه وطاعتهم لوصـاياه كمـا فعلـوا اليـوم، أى يـوم تدشـين الهيكـل، إذ الصادق له بسلوكهم 
 .كانوا فى حماس روحى واستعداد لطاعة وصايا اهللا

ة ليتك تكون ثابًتا فى عالقتك باهللا، فعندما تعده أن تحيا معه وتلتزم بجهاد محدد، اهتم بمتابع ? 
كـــل يـــوم أمـــام اهللا، فتتمتـــع  احـــرص أن تجـــدد عهـــودك. هـــذه العهـــود حتـــى ال تفتـــر وتضـــعف 

 .بعشرته وتفرح بعنايته بك
 



لُ ِسفُْر    اْلُملُوِك األَوَّ

γ١١٨γ 

 ) :٦٦-٦۲ع(تقديم الذبائح واالحتفاالت ) ٦(

و ذبح سليمان ذبائح  -٦٣. ثم ان الملك و جميع اسرائيل معه ذبحوا ذبائح امام الرب -٦٢
فا فدشن السالمة التي ذبحها للرب من البقر اثنين و عشرين الفا و من الغنم مئة الف و عشرين ال

في ذلك اليوم قدس الملك وسط الدار التي امام بيت  -٦٤. الملك و جميع بني اسرائيل بيت الرب
الرب النه قرب هناك المحرقات و التقدمات و شحم ذبائح السالمة الن مذبح النحاس الذي امام 

ليمان و عيد س -٦٥. الرب كان صغيرا عن ان يسع المحرقات و التقدمات و شحم ذبائح السالمة
العيد في ذلك الوقت و جميع اسرائيل معه جمهور كبير من مدخل حماة الى وادي مصر امام الرب 

و في اليوم الثامن صرف الشعب فباركوا الملك و  -٦٦. الهنا سبعة ايام و سبعة ايام اربعة عشر يوما
ه و السرائيل ذهبوا الى خيمهم فرحين و طيبي القلوب الجل كل الخير الذي عمل الرب لداود عبد

 شعبه
 
بعــد صــالة ســليمان، قَّــدم مــع شــعبه ذبــائح كثيــرة هللا، لعــل معظمهــا ذبــائح ســالمة،  :٦۲ع

وربما قدموا بعًضـا . وهى تعنى شكر اهللا على صنيعه معهم، بسماحه أن يقام له بيت فى وسطهم
تعنـــى وكـــذلك بعًضـــا مـــن ذبـــائح المحرقـــة والتـــى . مـــن ذبـــائح الخطيـــة؛ ليغفـــر لهـــم اهللا خطايـــاهم

 .استعدادهم لتكريس قلوبهم هللا
 
كانــت ذبــائح الســالمة التــى ذبحــت خــالل فتــرة االحتفــاالت هائلــة مــن حيــث العـــدد  :٦۳ع
 .هكذا دشن الملك وجميع الشعب هيكل الرب. ألف من الغنم ١٢٠ألف بقرة و ٢٢فكانت 

الحـــظ أن ون. والتدشـــين معنـــاه تكـــريس وبـــدء اســـتخدام المكـــان المقـــدس والتمتـــع بالعبـــادة فيـــه
التدشــين يــتم بالصــالة وتقـــديم الــذبائح، وهــذا يرمـــز إلــى أن تكــريس األمـــاكن المقدســة يــتم بذبيحـــة 

 ).٢٢: ٩عب(المسيح المخلص وبالصالة له، فال خالص بدون سفك دم 
 :الذبائح الكثيرة تعلن 

 .محبة سليمان وشعبه الكبيرة هللا -١
 .ى وسطهمإحساسهم بعظمة اهللا وتنازله أن يكون له مسكن دائم ف -٢
 .غنى سليمان هو وشعبه -٣



اِمنُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ١١٩γ 

 .شكرهم العميق هللا من أجل رضاه أن يسكن فى هيكل ثابت وسطهم -٤
 .قطعهم عهًدا مع اهللا بأكلهم من الذبائح ليحيوا له -٥
 .إقرارهم بضعهم وخطاياهم وحاجتهم لرحمة اهللا -٦

رت فيهــا تُقــدَّم هــذه الــذبائح غالًبــا فــى يــوم واحــد ولكــن طــوال األربعــة عشــر يوًمــا، التــى اســتم
وغالًبـا كانـت معظـم هـذه الـذبائح مـن المـال الخـاص لسـليمان ). ٦٥ع(االحتفاالت بتدشين الهيكل 

 .والباقى من تقدمات الشعب ورؤسائه
وذبــائح الســالمة كــان جــزًء منهــا يقــدم هللا والجــزء الثــانى يأخــذه الكهنــة والجــزء الثالــث البــاقى 

ويين والفقراء وكل محتاج فى األكل مـن هـذه الـذبائح يأكله مقدموا الذبائح مع االهتمام بإشراك الال
وهـذا يبـين أن أمـام . أى أنهم قـدموا ذبـائح هللا فأعطـاهم منهـا فـأكلوا مـن يـد اهللا وفرحـوا) ١١: ٧ال(

 .تدشين الهيكل كانت أيام فرح عظيمة جًدا وبهجة لكل الشعب
ـــى آالت الغ ـــواق والعـــزف عل ـــى األب ـــذبائح الضـــرب عل ـــديم ال ـــاء وتســـبيح وكـــان يصـــاحب تق ن

 ).٦: ٧أى٢(مستمر هللا، غالًبا بترديد المزامير التى تمجد اهللا 
وعندما يقول الكتـاب أن سـليمان ذبـح هـذه األعـداد الضـخمة، فمفهـوم ضـمنًيا أنـه لـم يـذبحها 

وقد كان عدد الكهنة كثيـر جـًدا، حـوالى ثالثـة آالف، أمـا الالويـون الـذين . بنفسه؛ ألنه ليس كاهًنا
ـــا ٤٠ن عـــددهم حـــوالى يســـاعدونهم فكـــا يوًمـــا  ١٤وقـــد تمـــت هـــذه الـــذبائح كمـــا قلنـــا فـــى مـــدة . ألًف

 .وبالتالى يمكن تقديم هذه األعداد الضخمة
 
ــذبائح كمــا تــنص الشــريعة،  :٦٤ع عمــل ســليمان مــذبًحا نحاســًيا كبيــًرا ليقــدم عليــه شــحم ال

مـذبح مهمـا كـان  ولكن األعداد الضخمة التى قدمت فى تدشين الهيكـل ال يمكـن أن يتسـع لهـا أى
كبيًرا، لذلك اضطر سليمان أن يقدس مساحة كبيرة فى مدخل بيت الرب، حول المـذبح النحاسـى؛ 
لتقديم الذبائح عليها، ولعله أقام مذابح مؤقتة لهذه المناسبة ووضـع عليهـا مـن النـار المقدسـة التـى 

التـى مـن الـدقيق وغيـره ، وكانت الذبائح الحيوانية وكذلك التقدمات )٤٠خر(على المذبح النحاسى 
 .من التقدمات النباتية تقدم على هذه المذابح

 
 .كم شمال دمشق ٢٠٠مدينة سورية على مسافة : حماة  :٦٥ع
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أو نهر مصر فى بعض الترجمات، هو وادى العريش آخر حدود سبط يهوذا : وادى مصر 
الحـدود بـين مصـر  الجنوبية وهو نهـر موسـمى يمتلـئ بالمـاء فـى الشـتاء ويجـف صـيًفا، وهـو يمثـل

 .وأرض بنى إسرائيل
ــا وهــو  اجتمــع شــعب اهللا مــن أقصــى الــبالد شــماًال، أى مــن مــدخل حمــاة إلــى أقصــاها جنوًب
وادى مصر، كلهم أتوا إلى أورشليم ليفرحـوا بتدشـين الهيكـل وعّيـدوا سـبعة أيـام لهـذا الغـرض وكـان 

فبعـد السـبعة . خـامس عشـر منـهذلك فى الشـهر السـابع، قبـل عيـد المظـال، الـذى يبـدأ فـى اليـوم ال
أيــام التــى احتفلــوا فيهــا بالتدشــين اســتمروا ســبعة أيــام أخــرى لالحتفــال بعيــد المظــال والــذى تطلــب 
الشــريعة فيــه مــن جميــع ذكــور بنــى إســرائيل الحضــور إلــى أورشــليم للوقــوف أمــام هيكــل اهللا، فكــان 

جتمـع فيـه الشـعب مـن كـل مكـان اختياًرا حسًنا من سليمان أن يختار مناسبة عيـد المظـال، الـذى ي
 ).٢٣ال(ويجعل تدشين الهيكل فى السبعة أيام السابقة له 

 
اليــوم الثــامن مــن عيــد المظــال وهــو اليــوم الحــادى العشــرون مــن الشــهر الســابع هــو  :٦٦ع

). ٣٦-٣٣: ٢٣ال(يوم اعتكاف، كما تنص الشـريعة وال يعمـل فيـه أى عمـل إال الصـالة والعبـادة 
. ليوم بـارك سـليمان الشـعب، بعـد أن تمتعـوا بعبـادة اهللا ورد عليـه الشـعب وبـاركوهفبعد انتهاء هذا ا

وهنـا نــرى المحبـة الكبيـرة بـين الملـك وشــعبه . أى دعـوا لـه بالبركـة ألجـل اهتمامــه ببنـاء بيـت الـرب
ثـم انصـرفوا فـرحين وعـادوا إلـى . وارتباطهم مًعا فى محبة اهللا وعبادته، فشملهم اهللا برعايته وبركته

 .يوتهم يمجدون اهللاب
مــا أجمــل أن تقــدم صــلوات مــن أجــل مــن حولــك وتشــجعهم بكلمــات طيبــة، فهــذا يفــرح قلــب اهللا  ?

ـــا سيصـــلون مـــن أجلـــك  ـــك أنـــت أيًضـــا، خاصـــة وأن اآلخـــرين غالًب ويفـــرح اآلخـــرين، فيفـــرح قلب
 .ويطلبون لك البركة، فتحيا وكأنك فى السماء



ِسعُ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ
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اِسعُ  احُ حَ صْ األَ   التَّ
 ظهور اهللا لسليمان وإنشاءاته وتجارته

Rη Ε η 
 ):۹-۱ع(ظهور هللا الثانى لسليمان )  ۱(

و كان لما اكمل سليمان بناء بيت الرب و بيت الملك و كل مرغوب سليمان الذي سر ان  -١
الرب قد سمعت  و قال له -٣. ان الرب تراءى لسليمان ثانية كما تراءى له في جبعون -٢. يعمل

صالتك و تضرعك الذي تضرعت به امامي قدست هذا البيت الذي بنيته الجل وضع اسمي فيه الى 
و انت ان سلكت امامي كما سلك داود ابوك  -٤. االبد و تكون عيناي و قلبي هناك كل االيام

فاني  -٥. بسالمة قلب و استقامة و عملت حسب كل ما اوصيتك و حفظت فرائضي و احكامي
اقيم كرسي ملكك عن اسرائيل الى االبد كما كلمت داود اباك قائال ال يعدم لك رجل عن كرسي 

ان كنتم تنقلبون انتم او ابناؤكم من ورائي و ال تحفظون وصاياي فرائضي التي جعلتها  -٦. اسرائيل
رض فاني اقطع اسرائيل عن وجه اال -٧. امامكم بل تذهبون و تعبدون الهة اخرى و تسجدون لها

التي اعطيتهم اياها و البيت الذي قدسته السمي انفيه من امامي و يكون اسرائيل مثال و هزاة في 
و هذا البيت يكون عبرة كل من يمر عليه يتعجب و يصفر و يقولون لماذا عمل  -٨. جميع الشعوب

اخرج  فيقولون من اجل انهم تركوا الرب الههم الذي -٩. الرب هكذا لهذه االرض و لهذا البيت
اباءهم من ارض مصر و تمسكوا بالهة اخرى و سجدوا لها و عبدوها لذلك جلب الرب عليهم كل 

 .هذا الشر
 

ظهر اهللا لسليمان بعد جلوسـه علـى عـرش إسـرائيل وذلـك فـى جبعـون عنـدما قـدم  :۲، ۱ع

واآلن يظهـــر لـــه مـــرة ثانيـــة بعـــد تدشـــين الهيكـــل . وطلـــب منـــه أن يعطيـــه حكمـــة) ٣ص(ذبـــائح هللا 

ثة عشر سنة ليعلن لسليمان فرحه بما أتمه وليحذره من االنغماس فـى الغنـى وشـهوات العـالم؛ بثال

ألنـــه كـــان قـــد أكمـــل بنـــاء قصـــوره وبـــدأ ينشـــغل بالزيجـــات الكثيـــرة مـــن األجنبيـــات . حتـــى ال يضـــلّ 
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وتظهـر هنــا محبــة اهللا وحكمتــه واهتمامــه بــأوالده، فيشـجعهم ويحــذرهم مــن الخطيــة قبــل أن يســقطوا 

 .فيها

وال نعرف ظهور اهللا كان بأى شـكل، حلـم أو رؤيـا أو بـأى شـكل آخـر، مثـل سـماعه صـوت 

اهللا "أو ظهور ضباب أو غيـره، ولكـن تأكـد سـليمان أن اهللا يكلمـه وبـالطبع لـم يـرى جـوهر اهللا ألن 

 ).١٨: ١يو" (لم يره أحد

 

علــن قــال الــرب لســليمان أن صــالته قــد صــعدت أمامــه، وهــا هــو يســتجيب لطلباتــه وي :۳ع

فإذ أتم سـليمان بنـاء الهيكـل توقـف عملـه عنـد هـذا الحـد، أمـا تقـديس البيـت فهـو . رضاه عما فعله

عمل اهللا نفسه معلًنا تقبله لهذه العطية، واهللا وهو يعلـن حضـوره فـى البيـت يكشـف عمـا قـرره وهـو 

فاهللا يهـتم أن يكون من اآلن فصاعًدا واضًعا عينه، أى رعايته وقلبه، أى محبته على هذا البيت، 

وليس معنى رعاية اهللا بهيكل سليمان أنه لـن يتعـرض للهـدم . بهيكله وبكل العبادات التى تقدم فيه

ولكـن اهللا يحفـظ هيكلـه طالمـا كـان شـعبه خاضـعين لـه " إلـى األبـد"ألنـه قـال  -كما ظن اليهـود  -

ض السـكنى بيـنهم، وحافظين وصاياه، أما عنـدما انشـغلوا عنـه بعبـادة األوثـان والشـهوات الرديـة رفـ

أمـا المقصـود برعايتـه لهيكلـه . ، ثـم علـى يـد الرومـان)٢٤مل٢(فسمح بحرق الهيكل على يد بابل 

 .إلى األبد فهو وجوده فى كنيسته، التى تمتد إلى األبد فى ملكوت السموات

 

هنا يؤكد الرب وعده المشروط بدوام الملك لنسل داود كما سبق ووعد أباه، وكان  :٥، ٤ع

 .هو المثابرة على حفظ الوصايا باستقامة قلب، كما فعل داودالشرط 

واسـتمرار نسـل . وهذا شرط إيجابى باإلضافة إلى شروط سـلبية سـيذكرها فـى األعـداد التاليـة

سليمان إلى األبد على عرشه يقصد به المسيح، الذى يأتى من نسله ويملك إلى األبد فى ملكوت 

 . السموات



ِسعُ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ١٢٣γ 

يحفــــظ وصــــاياه يقصــــد بهــــا أال ينشــــغل بمحبــــة النســــاء والزوجــــات وبتنبيــــه اهللا لســــليمان أن 

األجنبيات، أو باقتناء الذهب واإلكثار من الخيل والمقتنيات المختلفة؛ لئال تشغله عن اهللا، فهـدف 

 .حياته أن يعبد اهللا بأمانة

 

أما إذا انحرف شعب اهللا فى أى جيل عن طريق الرب ووصاياه وعبدوا األوثان،  :۷، ٦ع

مم، فإن اهللا ينذرهم بطردهم من األرض التى سـبق ووهبهـا لهـم، ويهمـل البيـت الـذى قدسـه مثل األ

 .فيتعرض للخراب ويصبح إسرائيل مثار سخرية وتعجب لجميع الشعوب المحيطة بهم

ورغــم وضــوح كــالم اهللا أنــه يمكــن أن يســمح بهــدم هيكلــه، ظــل اليهــود يعتقــدون أن الهيكــل 

 ).٤٤: ١٩لـو(علـى يـد بابـل، ثـم علـى يـد الرومـان بعـد قيامـة المسـيح سيظل إلـى األبـد، رغـم أنـه هـدم 

ومــازال اليهــود يظنــون أنهــم ســيبنون الهيكــل وال يريــدون أن يفهمــوا المعنــى الروحــى وهــو اإليمــان 

 . بالمسيح والخضوع له، فيملك على قلوبهم فى كنيسته إلى األبد

 

 .إعالًنا للتعجب واالستهزاء: يصفر  :۸ع

ـــا لكـــل مـــن يمـــر بـــه  يصـــير الهيكـــل، الـــذى كـــان موضـــع فخـــر وٕاعـــزاز لبنـــى إســـرائيل، عجًب

وقــد تــم هــذا ســنة . فينــدهش لخرابــه ويتســاءل لمــاذا صــنع الــرب هكــذا بهــذه األرض وبهــذا الهيكــل

 .م عندما ُخّرَب وُحِرَق الهيكل فى السبى البابلى.ق ٥٨٦

 

، الذى خلص آباءهم مـن ألنهم تركوا الرب إلههم: يأتيهم الجواب على تساؤلهم هكذا  :۹ع

مصر بيت العبودية وأخرجهم منها، وانحرفوا وراء آلهة أخرى سجدوا لها وعبـدوها، فلحـق بهـم كـل 

 .وهذا التحذير اإللهى هو نبوة واضحة عن هدم الهيكل. هذا الشر

فلماذا تبتعد عنه، بل تغيظه . إن طريقك مع اهللا بحفظ وصاياه يضمن لك الراحة والفرح ?

تصر عليها، فتخسر كل شئ إن طريق اهللا مفتوح لك دائًما من خالل التوبة، فال بخطاياك و 

 .تهمله



لُ ِسفُْر    اْلُملُوِك األَوَّ

γ١٢٤γ 

 

 ):۱٤-۱۰ع(هدايا سليمان لحيرام ) ۲(

و   -١١. و بعد نهاية عشرين سنة بعدما بني سليمان البيتين بيت الرب و بيت الملك -١٠
ل مسرته اعطى كان حيرام ملك صور قد ساعف سليمان بخشب ارز و خشب سرو و ذهب حسب ك

فخرج حيرام من صور ليرى المدن  -١٢. حينئذ الملك سليمان حيرام عشرين مدينة في ارض الجليل
فقال ما هذه المدن التي اعطيتني يا اخي و  -١٣. التي اعطاه اياها سليمان فلم تحسن في عينيه

 .ذهبو ارسل حيرام للملك مئة و عشرين وزنة  -١٤. دعاها ارض كابول الى هذا اليوم
 

استغرق بناء الهيكل سبع سنوات، كما استغرق بناء قصر سليمان وملحقاتـه ثالثـة   :۱۰ع

وقـد بنـى . عشر سنة أخرى، فكـان إجمـالى الوقـت الـذى تطلبتـه تلـك اإلنشـاءات هـو عشـرون سـنة

 :سليمان المبانى بهذا الترتيب 

 .بيت الرب وهو أهم مكان ألنه مكان العبادة واللقاء مع اهللا -١

 .ليمان وهو يمثل االستقرار الملكى وٕادارة المملكةبيت س -٢

 .بيت ابنة فرعون وهذا يدبر االستقرار األسرى -٣

 .المخازن واالسطبالت للخيل وهذا يرتب االحتياجات االقتصادية -٤

نرى مما سبق أن سليمان قد اتبع الترتيب الصحيح فـى إنشـاءاته، فبيـت الـرب أهـم مـن بيتـه 

 .لمملكة أهم من النواحى االقتصاديةواالستقرار العائلى وٕادارة ا

ليتك ترتب أولويات حياتك، فالوقت ال يتسع لكل شئ، وبالتالى فاهتمامك ببعض األمور قبل  ?

يعطيك استقراًرا، وال تنس وسط زحام الحياة أن تضع األولوية لعالقتك  -ألهميتها  -غيرها 

 .باهللا وخدمتك
 .أسعفه، أى ساعده بسرعة: ساعف   :۱۱ع

حيرام ملك صور بمساعدة سليمان فـى إنشـاءاته الكثيـرة ودفـع لـه سـليمان كميـات كبيـرة  اهتم

، وأراد أيضــًا ســليمان أن يســتكمل مكافــأة حيــرام علــى )٥ص(مــن القمــح والزيــت والمــواد الغذائيــة 



ِسعُ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ١٢٥γ 

تعاونــه معــه ولكــن كانــت خزينــة المملكــة قــد قلــت فيهــا األمــوال بســبب إنفــاق ســليمان الكثيــر مــن 

اء القصــور واالرتبــاط بالزيجــات الكثيــرة واقتنــاء الخيــل، وهــذا عكــس مــا أوصــت بــه الــذهب فــى بنــ

 ٢٠وبســبب هــذه التكــاليف الكثيــرة اضــطر ســليمان أن يتنــازل عــن ). ١٧، ١٦: ١٧تــث(الشــريعة 

مدينــة تابعــة لســبطى نفتــالى وزبولــون كــان قــد اســتولى عليهــا وعلــى غيرهــا مــن مــدن األمــم ليوســع 

بــأن تمتــد مملكــة إســرائيل مــن الفــرات إلــى نهــر مصــر، أى أن اهللا ســاعده مملكتــه ويــتمم وعــد اهللا 

على توسيع مملكته ولكنه تنازل عن جـزء مـن األرض التـى وهبهـا اهللا لـه وهـذا بـالطبع خطـأ منـه، 

وكــان اليهــود يتمســكون بــاألرض ويعتبرونهــا هبــة مــن اهللا وميــراث مــن اآلبــاء ال يمكــن أن يفرطــوا 

 ).٢٣: ٢٥ال( فيه؛ وهكذا أوصت الشريعة

وقد سميت هذه المنطقة التى تشمل العشرين مدينة وما حولها بجليل األمم ألن األمم سكنوا 

وهذا شجع عبادة األوثان فيهـا ثـم انتشـرت عبـادة األوثـان ) ١٥: ٤، مت١: ٩إش(فيها مع اليهود 

 .حفى كل بالد شعب اهللا إلى أن أتى المسيح وكرز فى الجليل فاجتذبهم لإليمان الصحي

 

مقطاعة فى الجليل جبلية وتقع جنـوب شـرق عكـا علـى بعـد عشـرة : كابول   :۱۳، ۱۲ع

 .أميال، واسمها يعنى أيًضا حدود ألنها كانت خارج حدود أراضى بنى إسرائيل

ذهب حيـرام لمعاينـة تلـك المـدن، فلـم تعجبـه ألن أراضـيها جبليـة وهـو يميـل إلـى المـدن التـى 

اريـــة، أو بجـــوار البحـــر ألن عملـــه األساســـى هـــو التجـــارة؛ لـــذا فـــى الوديـــان، أو علـــى الطـــرق التج

 .اعتذر لسليمان عن قبول هذه المدن خاصة وأنهم أحباء وٕاخوة فلن يتضايق منه سليمان

 

 .جم١٥-١١شاقل ذهب وشاقل الذهب يساوى  ٣٠٠٠تساوى : وزنة الذهب   :۱٤ع

مـن أجـل المحبـة التـى شعر حيرام بضعف الوضع المالى وقلة الذهب فـى خـزائن سـليمان، ف

وزنـــة ذهـــب، فشـــكره ســـليمان ومـــن أجـــل أمانـــة  ١٢٠بينهمــا أرســـل إلـــى ســـليمان هديـــة عبـــارة عـــن 

ســليمان اعتبرهـــا قرضــًا رده إلـــى حيــرام، عنـــدما أشــركه فـــى التجــارة معـــه فــى الســـفن التــى يملكهـــا 

 ).٢٧ع(سليمان فعاد على حيرام بعائد مالى كبير 



لُ ِسفُْر    اْلُملُوِك األَوَّ

γ١٢٦γ 

 
 ):۲۳-۱٥ع(مميين إنشاءات سليمان وتسخيره لأل) ۳(

و هذا هو سبب التسخير الذي جعله الملك سليمان لبناء بيت الرب و بيته و القلعة  -١٥
صعد فرعون ملك مصر و اخذ جازر و احرقها  -١٦. وسور اورشليم و حاصور و مجدو و جازر

و بنى سليمان  -١٧. بالنار و قتل الكنعانيين الساكنين في المدينة و اعطاها مهرا البنته امراة سليمان
و جميع مدن المخازن  -١٩. و بعلة و تدمر في البرية في االرض -١٨. جازر وبيت حورون السفلى

التي كانت لسليمان و مدن المركبات و مدن الفرسان و مرغوب سليمان الذي رغب ان يبنيه في 
و الحثيين و  جميع الشعب الباقين من االموريين -٢٠. اورشليم و في لبنان و في كل ارض سلطنته

ابناؤهم الذين بقوا بعدهم في  -٢١. الفرزيين و الحويين و اليبوسيين الذين ليسوا من بني اسرائيل
 . االرض الذين لم يقدر بنو اسرائيل ان يحرموهم جعل عليهم سليمان تسخير عبيد الى هذا اليوم

ل و خدامه و امراؤه و ثوالثه و اما بنو اسرائيل فلم يجعل سليمان منهم عبيدا النهم رجال القتا -٢٢
هؤالء رؤساء الموكلين على اعمال سليمان خمس مئة و خمسون  -٢٣. و رؤساء مركباته و فرسانه

 .الذين كانوا يتسلطون على الشعب العاملين العمل
 
 ).٥: ٣٢أى٢(هى حصن صهيون أو مدينة داود : القلعة   :۱٥ع

، تبـــادل بنــــو )١١يـــش(فلســــطين  كانـــت عاصـــمة مملكــــة الكنعـــانيين فـــى شـــمال: حاصـــور 

إســـرائيل والكنعـــانيون الســـيطرة عليهـــا، وعنـــدما اســـتولى ســـليمان عليهـــا حصـــنها، ثـــم أخـــذها تغلـــت 

 ).٢٩: ١٥مل٢(فالسر عند هجوم مملكة أشور على إسرائيل 

مدينــة ). ١٦: ١٦رؤ(أى تــل مجــدون فــى ســفر الرؤيــا " هــر مجــدون"هــى المســماة : مجــدو 

 .كم، كان فيها اسطبالت لخيول سليمان ٣٢بنحو  لمنسى تقع جنوب شرق حيفا

 .كم غرب أورشليم ٣٠مدينة كنعانية قديمة تبعد حوالى : جازر 



ِسعُ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ١٢٧γ 

احتــاج ســليمان مــن أجــل اإلنشــاءات الكثيــرة التــى قــام بهــا إلــى فــرض نظــام الســخرة، كانــت 

كانـت قـد  أعمـال البنـاء التـى قـام بهـا هـى الهيكـل ثـم قصـره كمـا جـدد مدينـة داود وأسـوارها بعـد أن

 .تهالكت بمرور الوقت، كما أقام القالع والحصون والمواقع الهامة، مثل حاصور ومجدو وجازر

 

اســــتولى بنــــو إســــرائيل علـــــى جــــازر عنــــد دخـــــولهم أرض كنعــــان ولكــــن اســـــتطاع   :۱٦ع

الفلسطينيون استعادتها من بنى إسرائيل، ثم بدأت جـازر تهـاجم مصـر، فهاجمهـا فرعـون واسـتولى 

هــا وقتــل مــن بهــا وقــدمها هديــة إلبنتــه مهــًرا لزواجهــا مــن ســليمان، كمــا اعتــاد الملــوك عليهــا وأحرق

 .قديًما

 

ـــت حـــورون الســـفلى   :۱۸، ۱۷ع ـــى بعـــد : بي ـــة عل ـــى الشـــمال مـــن  ٢٠هـــى قري كـــم إل

 .أورشليم، مبنية على أرض منخفضة وهى من المدن التى حصنها داود

، بقــى فيهــا التــابوت فتــرة، "قريــة يعــاريم"و أ" قريــة بعــل"أو " بعلــة يهــوذا"تــدعى أيًضــا : بعلــة 

 .كم غرب القدس ١٥على بعد ). ٤٤: ١٩يش(وهى إحدى مدن سبط دان 

تقـع . كانت من أجمـل مـدن العـالم، حصـنها سـليمان لضـبط طـرق القوافـل المـارة بهـا: تدمر 

 .ميًال غرب نهر الفرات ١٢٠ميًال شمال شرق دمشق و ١٤٠على بعد 

 .يطة بالمدينةالصحراء المح: البرية 

 .األماكن التى استولى عليها سليمان وأصبحت ضمن مملكته: األرض 

أعــاد ســليمان بنــاء جــازر كمــا أقــام إنشــاءات عديــدة فــى مــدن ذات مواقــع هامــة وهــى بيــت 

 .حورون السفلى، وبعلة وتدمر فى األراضى الصحراوية

 .هأى المبانى والحدائق التى أقامها لتسليت: مرغوب سليمان   :۱۹ع

كما بنى المدن التى كانت بها مخازن للغالت الزراعية ومواد البناء والمدن التى بها مخـازن 

المركبــات الحربيــة ومســاكن إلقامــة الفرســان فقــد كــان عــدد مركباتــه كبيــر فاحتــاج إلــى عــدة مــدن 



لُ ِسفُْر    اْلُملُوِك األَوَّ

γ١٢٨γ 

وهكذا أقام سليمان كل المنشآت التى رغـب فيهـا، فـى أورشـليم وفـى ). ٢٦: ١٠ص(ليضعها فيها 

 .ان وفى جميع أرجاء مملكته، فكان من الصعب حصر جميع اإلنشاءات التى أقامها لكثرتهالبن

 

شــعب حكــم أجــزاًء مــن فلســطين وســوريا بعــض الــزمن، ترجــع : األمــوريين   :۲۱، ۲۰ع

 .سلسلة نسبهم إلى كنعان وبقوا فى أرض كنعان بعد أن فتحها العبرانيون

جــاءوا إلــى آســيا الصــغرى فــى وقــت . ســاميون هــم أصــل األرمــن الحــاليين وليســوا: الحثيــين 

 .مبكر وكانت لسليمان نساء حثيات بين نسائه

 .فرع هام من فروع الكنعانيين لم يبادوا عند دخول بنى إسرائيل أرض الميعاد: الفرزيين 

 .هم أحد أجناس الكنعانيين: الحويين 

نوا مـــع بنـــى يهـــوذا التـــى هـــى أورشـــليم وقـــد ســـك" يبـــوس"قبيلـــة كنعانيـــة ســـكنت : اليبوســـيين 

وبنيامين وظلوا محتفظين بحصن صهيون إلى أيام داود الذى استولى على حصـنهم وجعلـه جـزًءا 

بقـى بعضـهم بالمدينـة بعـدما اسـتولى عليهـا داود واسـتمر تواجـدهم بالمدينـة . من أورشليم عاصمته

 .إلى ما بعد الرجوع من السبى البابلى

إلى أيـدى عاملـة كثيـرة، فاسـتخدم أبنـاء الشـعوب الـذين احتاج سليمان إلقامة منشآته العديدة 

ــم يســتطع بنــو إســرائيل إبــادتهم  وهــم األموريــون والحثيــون والفرزيــون  –بقــوا فــى أرض الموعــد إذ ل

 .والحويون واليبوسيون، الذين ليسوا من بنى إسرائيل، ففرض عليهم سليمان خدمة التسخير كعبيد

 

ــث   :۲۲ع ســكرية متقدمــة، فالملــك هــو األول واألمــراء فــى جمــع ثالــث وهــى رتبــة ع: ثوال

وكـانوا يركبـون فـى المركبـة الخاصـة بالملـك إذ كانـت كـل مركبـة . المركز الثـانى ثـم هـؤالء الثوالـث

 .يركب فيها ثالثة أشخاص

أمــا بنــو إســـرايل فلــم يســخر مـــنهم ســليمان أحــًدا بـــل جعلهــم جنــوًدا وضـــباًطا، قــادة مركبـــات 

 .اشيته وأمراؤهوفرسان، وكان منهم رجال ح

 



ِسعُ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ١٢٩γ 

 .رجالً  ٥٥٠كان عدد المشرفين على العمال المسخرين للبناء   :۲۳ع

اهللا بارك سليمان وساعده فى االستيالء على أراضى كثيرة لتوسيع مملكته وٕاقامة منشآت لكل  ?

احتياجات المملكة، اهللا مستعد أن يباركك وكل ما تعمله إن خضعت لوصاياه وسرت 

 .ب اهللا قبل كل شئ فيدبر لك كل أموركفاطل. باستقامة أمامه
 
 ):۲۸-۲٤ع(عبادة سليمان وتجارته ) ٤(

 . و لكن بنت فرعون صعدت من مدينة داود الى بيتها الذي بناه لها حينئذ بنى القلعة -٢٤
و كان سليمان يصعد ثالث مرات في السنة محرقات و ذبائح سالمة على المذبح الذي بناه  -٢٥

و عمل الملك سليمان سفنا في  -٢٦. الذي امام الرب و اكمل البيت للرب و كان يوقد على
فارسل حيرام في السفن  -٢٧. عصيون جابر التي بجانب ايلة على شاطئ بحر سوف في ارض ادوم

فاتوا الى اوفير و اخذوا من هناك ذهبا اربع مئة  -٢٨. عبيده النواتي العارفين بالبحر مع عبيد سليمان
 .و اتوا بها الى الملك سليمان وزنة و عشرين وزنة

 

بعد ان انتقلت ابنة فرعون من مدينة داود إلى قصرها الذى بناه لها سليمان غرب   :۲٤ع

). ١٥ع(الهيكـل، قام ببناء القلعة التى هـى حصـن صهيون، أو مدينـة داود، التى سبق ذكرها فى 

جلـه غيـر سـليمان سـكن ابنـة عـن السـبب الـذى مـن أ) ١١: ٨أى٢(ويخبرنا سفر أخبار األيام فـى 

ال تسكن امرأة لى فى بيت داود ملك إسرائيل ألن األماكن التى دخـل إليهـا تـابوت "فرعون إذ قال 

: ٦صـم٢(وكان التابوت قد اسـتقر مـن قبـل فـى مدينـة داود ). ١١: ٨أى٢(الرب إنما هى مقدسة 

ون إلـى الهيكـل، فكـان فى ذات بيت الملك داود، ثم حمله سـليمان مـن مدينـة داود، أو صـهي) ١٢

 .ال يمكن أن تستقر الزوجة األممية فى المكان الذى تقدس بحضور تابوت عهد اهللا

 

 



لُ ِسفُْر    اْلُملُوِك األَوَّ

γ١٣٠γ 

واظــب ســليمان علــى تقــديم محرقــات وذبــائح ســالمة علــى المــذبح النحاســى، الــذى   :۲٥ع

بناه للرب، كما كان يوقد البخـور علـى المـذبح الـذهبى عـن طريـق الكهنـة ثـالث مـرات فـى السـنة، 

وهذا يبين مدى تمسك سليمان بعبادة اهللا . أعياد الفصح والخمسين والمظال كوصية الرب لهمفى 

 .واحتياجه الشخصى لبركة اهللا فى حياته

 

ال تنس وسط زحام الحياة، مهما كانت مسئولياتك احتياجك للصالة وحضور الكنيسة والتمتع  ?

 .ك وتثبت أنت فى كنيستهباألسرار المقدسة، فهى طعامك وقوتك وبهذا يسكن اهللا في
 

مدينة علـى الطـرف الشـمالى مـن خلـيج العقبـة بـالقرب مـن مينـاء : عصيون جابر   :۲٦ع

بنى فيها سليمان أسطوله البحرى فى البحر األحمر، فسـيطر بـذلك علـى التجـارة مـع شـبه . إيالت

 .الجزيرة العربية والهند والساحل الشرقى ألفريقيا

 

 .الى وتقع شرق عصيون جابر وبجوارهاهى ميناء ايالت الح: أيلة 

 .هو البحر األحمر: بحر سوف 

أرسـل إليهـا سـليمان وحيـرام . منطقة فى اليمن الحالية غالًبا، اشتهرت قديًما بالـذهب: أوفير 

 .أسطولهما المشترك، الذى بنياه من أخشاب لبنان إلحضار ذهب وحجارة كريمة

امـه باإلنشـاءات، وشـرع فـى بنـاء اسـطول بحـرى اهتم الملك سليمان بالتجارة إلى جانب اهتم

 .فى عصيون جابر المجاور لميناء إيالت الحالى على شاطئ البحر األحمر

 

 

 

 

 



ِسعُ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ١٣١γ 

 
كانت تربط سليمان بحيرام صـداقة قويـة ومعاهـدة أخـوة وتعـاون، فأرسـل حيـرام فـى   :۲۷ع

حبوا رجـال سـليمان فـى السفن البحـارة ذوى الخبـرة العاليـة فـى األعمـال البحريـة وقيـادة السـفن ليصـ

 .رحالتهم التجارية وينقلوا إليهم خبراتهم

 

 ٤٢٠من األماكن التى أرسل سليمان سفنه إليهـا منطقـة أوفيـر واشـترى مـن هنـاك   :۲۸ع

                                                          .                                            تساوى ماليين الجنيهات، وهذا يظهر غنى سليمان. وزنة ذهب، وهى كمية كبيرة جًدا



لُ ِسفُْر    اْلُملُوِك األَوَّ

γ١٣٢γ 

 

 الَعاِشرُ  احُ حَ صْ األَ 
 غنى سليمان وزيارة ملكة سبأ له

Rη Ε η 
 ):۱۳-۱ع(زيارة ملكة سبأ لسليمان )  ۱(

فاتت الى  -٢. و سمعت ملكة سبا بخبر سليمان لمجد الرب فاتت لتمتحنه بمسائل -١
يمان اورشليم بموكب عظيم جدا بجمال حاملة اطيابا و ذهبا كثيرا جدا و حجارة كريمة و اتت الى سل

فاخبرها سليمان بكل كالمها لم يكن امر مخفيا عن الملك لم  -٣. و كلمته بكل ما كان بقلبها
 . بهaيخبرها

و طعام مائدته و مجلس عبيده  -٥. فلما رات ملكة سبا كل حكمة سليمان و البيت الذي بناه -٤
. م يبق فيها روح بعدوموقف خدامه و مالبسهم و سقاته و محرقاته التي كان يصعدها في بيت الرب ل

و لم  -٧. فقالت للملك صحيحا كان الخبر الذي سمعته في ارضي عن امورك و عن حكمتك -٦
اصدق االخبار حتى جئت و ابصرت عيناي فهوذا النصف لم اخبر به زدت حكمة و صالحا على 

معين طوبى لرجالك و طوبى لعبيدك هؤالء الواقفين امامك دائما السا -٨. الخبر الذي سمعته
 . حكمتك

ليكن مباركا الرب الهك الذي سر بك و جعلك على كرسي اسرائيل الن الرب احب اسرائيل الى  -٩
و اعطت الملك مئة و عشرين وزنة ذهب و اطيابا كثيرة  -١٠. االبد جعلك ملكا لتجري حكما و برا

. ا للملك سليمانجدا و حجارة كريمة لم يات بعد مثل ذلك الطيب في الكثرة الذي اعطته ملكة سب
و كذا سفن حيرام التي حملت ذهبا من اوفير اتت من اوفير بخشب الصندل كثيرا جدا و  -١١

فعمل سليمان خشب الصندل درابزينا لبيت الرب و بيت الملك و اعوادا و  -١٢. بحجارة كريمة
ملك سليمان و اعطى ال -١٣. ربابا للمغنين لم يات و لم ير مثل خشب الصندل ذلك الى هذا اليوم

لملكة سبا كل مشتهاها الذي طلبت عدا ما اعطاها اياه حسب كرم الملك سليمان فانصرفت و 
 .ذهبت الى ارضها هي و عبيدها

 



ِشرُ  احُ حَ صْ األَ   الَعا

γ١٣٣γ 

مملكة مستقلة جنوب الجزيرة العربية وهى الـيمن الحاليـة، ولكـن يـرى األحبـاش : سبأ  :۱ع
ـــ ا دعتـــه منليـــك، هـــو أب لملـــوك أن هـــذه الملكـــة ملكـــتهم وأنهـــا تزوجـــت بســـليمان وأنجبـــت منـــه ابًن

ويـــدعوها المســـيح ملكـــة التـــيمن، أى الجنـــوب ). ٢٧: ٨أع(الحبشـــة ومـــنهم كنداكـــة ملكـــة الحبشـــة 
وهــى مثــال لألمــم الــذين قبلــوا اإليمــان فــى . ألن بالدهــا تقــع جنــوب شــعب إســرائيل) ٣١: ١١لــو(

 ).٣٢، ٢٩: ١١لو(العهد القديم 
 .منسوب هللا أى أن كل حكمة وغنى سليمان: لمجد الرب 

ســـمعت ملكـــة ســـبأ الكثيـــر عـــن ســـليمان وعـــن حكمتـــه ومعرفتـــه وغنـــاه وأنـــه رجـــل اهللا التقـــى، 
. فجاءت بنفسها إلى أورشليم غير مصـدقة لمـا سـمعته عنـه، وقـدمت لـه أسـئلة؛ لتتأكـد مـن حكمتـه

 .ولعلها كانت أسئلة فى مجاالت مختلفة دينية وٕادارية وعلمية
فـاحرص علـى عالقتـك بـاهللا، لكـى . يتمجد فيـك وتكـون نـوًرا للعـالم إن كنت متمسًكا باهللا، فهو  ?

 .تكون صورة حسنة له ويرى الناس اهللا فيك
 
جـــاءت ملكـــة ســـبأ إلـــى أورشـــليم فـــى قافلـــة ضـــخمة مـــن الجمـــال محملـــة بالهـــدايا مـــن  :۲ع

 .األطياب وذهب كثير وحجارة كريمة، وقابلت الملك سليمان وطرحت أمامه أسئلتها
 
سليمان اإلجابة الشافية المقنعة على كل استفساراتها ولم يعجز عن أمر ما  كان لدى :۳ع

 .من األمور التى طرحتها عليه
 

 .انبهرت وذهلت جًدا: لم يبَق فيها روح بعد  :٥، ٤ع
لمــا رأت ملكــة ســبأ عظمــة مواهــب ســليمان وحكمتــه فــى بنــاء الهيكــل وتنظــيم الخدمــة فيــه، 

ه مـن مـوظفى قصـره وجمـال ملبسـهم وخدامـه الحاضـرين دوًمـا والتنظيمات اإلدارية التى أحاطت ب
لخدمتــه، وحفظــه لفــرائض شــريعته بتقديمــه المحرقــات فــى الهيكــل، اعتراهــا ذهــول عميــق ودهشــة 

 .فائقة



لُ ِسفُْر    اْلُملُوِك األَوَّ
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إن كانت ملكة سبأ قد أتت إلى سليمان من بعيد؛ لتـرى حكمتـه، فهـل تهـتم أنـت أن تـأتى إلـى   ?
وترفـــع الصــلوات أمامــه، فتتمتــع ببركــات وفيــرة وتشـــبع  الكنيســة؛ لتــرى قــوة المســيح فــى أســراره

 .بمحبته
 

إزاء ما رأته بعينها، لم يسعها إال أن تقر أمام الملك بصحة كل ما سـمعته عنـه وعـن  :٦ع
 .حكمته وهى فى بالدها؛ قبل أن تجئ إلى أورشليم

هـا اعترفـت لـه بأنهـا فـى أول سـماعها ألخبـاره تشـككت فـى صـحتها لعظـم قـدرها، ولكن :۷ع
حـين جـاءت وشـاهدت واطلعـت بنفسـها علـى األمـور، أدركـت أن مـا سـمعته لـم يتجـاوز نصـف مـا 

ولعلهــا ســألت ســليمان أيًضــا عــن الــرب عنــدما وجــدت ســليمان يقــدم ذبائحــه وعبادتــه بخشــوع . رأتــه
 .شديد فتأثرت وبدأ قلبها يقبل اإليمان باهللا

 
برؤيتها رجاله الواقفون بين يديه امتدحت الملكة سليمان على عظمته التى يتمتع  :۹، ۸ع

وعبيده الذين يخدمونه، وباركت الرب إلهه الذى أحبـه وأجلسـه علـى عـرش إسـرائيل، إذ مـن محبـة 
ــا حكيًمــا مثلــه يقــودهم بحكمــة وعــدل ومباركــة ملكــة ســبأ  الــرب لشــعبه إســرائيل أن أجلــس لهــم ملًك

 .للرب يبين أنها بدأت تؤمن به
 
وزنـة ذهـب وهـى نفـس  ١٢٠الهدايا التـى جـاءت بهـا وكانـت قدمـت الملكة لسليمان  :۱۰ع

وكـان الطيـب الـذى . ، وأطياًبا كثيرة وحجـارة كريمـة)١٤: ٩ص(الكمية التى قدمها حيرام لسليمان 
أحضرته وأعطته للملك سليمان كثيًرا جًدا فاق فى كميته كـل مـا ورد لسـليمان مـن طيـب وسـليمان 

 .مز لهدايا المجوسهنا يرمز للمسيح، وهدايا ملكة سبأ تر 
 
 .من األخشاب الثمينة وله رائحة زكية: خشب الصندل  :۱۲، ۱۱ع

، "أوفيـــر"باإلضــافة إلـــى مــا قدمتـــه ملكــة ســـبأ، أتــت ســـفن الملــك حيـــرام بالــذهب الكثيـــر مــن 
اســتخدم ســليمان خشــب الصــندل فــى . وكــذلك خشــب الصــندل بكميــات كبيــرة وأيًضــا حجــارة كريمــة



ِشرُ  احُ حَ صْ األَ   الَعا

γ١٣٥γ 

ولـم يوجـد مثيـل . الرب وقصره، وصنع منه أيًضا أعواًدا ورباًبا للمغنينصنع درابزين لساللم لبيت 
 .لهذا الخشب إلى يوم كتابة هذا السفر

 
أعطى سليمان لملكة سبأ هدايا كثيـرة ضـمت كـل مـا طلبتـه منـه رمـًزا للصـداقة بـين  :۱۳ع

 .بالدهابلديهما، وأضاف عليه كل ما يجود به كرم الملوك، فانصرفت راجعة هى وحاشيتها إلى 
إن كانت ملكة سـبأ قـد تـأثرت جـًدا بحكمـة سـليمان وتـدابيره وغنـاه، فكـم بـاألحرى تنبهـر قلوبنـا   ?

عندما نتأمل فى عظمة المسيح وحكمته وغناه وقدرته الغيـر متناهيـة، فهـو يسـتطيع أن يعطينـا 
 .كل شئ ويحّل كل مشاكلنا ويحمينا من كل خطأ
فمـا هـو جهادنـا .. ما سـمعت بحكمـة سـليمان وقد جـاءت ملكـة سـبأ مـن أقصـى األرض عنـد

كـــم هـــو جهـــاد صـــلواتنا وأصـــوامنا وقراءاتنـــا ؟ مـــا مـــدى لجاجتنـــا . لنعــرف المســـيح ونتمتـــع بعشـــرته
 وسعينا نحوه ؟

فمـاذا نقـدم لمسـيحنا ؟ لـيس العطايـا الماديـة فقـط، .. وقدمت ملكة سـبأ هـدايا كثيـرة لسـليمان 
 .بل باألولى قلوبنا ووقتنا

التـيمن أن تسـأل سـليمان أسـئلة كثيـرة لتسـتفيد مـن حكمتـه، ونحـن الـذين نعـرف اهتمت ملكـة 
ضــعف فهمنــا هــل نطلــب المســيح الكلمــة الــذى هــو مصــدر الحكمــة للعــالم كلــه ونستشــيره فــى كــل 

 أعمالنا بصلوات كثيرة ؟
 

 ):۲۹-۱٤ع(غنى ومجد سليمان  )  ۲(

. ة و ستا و ستين وزنة ذهبو كان وزن الذهب الذي اتى سليمان في سنة واحدة ست مئ -١٤
 . ما عدا الذي من عند التجار و تجارة التجار و جميع ملوك العرب و والة االرض -١٥
و عمل الملك سليمان مئتي ترس من ذهب مطرق خص الترس الواحد ست مئة شاقل من  -١٦

و ثالث مئة مجن من ذهب مطرق خص المجن ثالثة امناء من الذهب و جعلها  -١٧. الذهب
 . و عمل الملك كرسيا عظيما من عاج و غشاه بذهب ابريز -١٨. يمان في بيت وعر لبنانسل

وللكرسي ست درجات و للكرسي راس مستدير من ورائه و يدان من هنا و من هناك على مكان  -١٩
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و اثنا عشر اسدا واقفة هناك على الدرجات الست  -٢٠. الجلوس و اسدان واقفان بجانب اليدين
و جميع انية شرب الملك سليمان من  -٢١. هناك لم يعمل مثله في جميع الممالك من هنا و من

 . ذهب و جميع انية بيت وعر لبنان من ذهب خالص ال فضة هي لم تحسب شيئا في ايام سليمان
النه كان للملك في البحر سفن ترشيش مع سفن حيرام فكانت سفن ترشيش تاتي مرة في كل  -٢٢

فتعاظم الملك  -٢٣. رشيش حاملة ذهبا و فضة و عاجا و قرودا و طواويسثالث سنوات اتت سفن ت
و كانت كل االرض ملتمسة وجه سليمان  -٢٤. سليمان على كل ملوك االرض في الغنى و الحكمة

و كانوا ياتون كل واحد بهديته بانية فضة و انية ذهب و  -٢٥. لتسمع حكمته التي جعلها اهللا في قلبه
و جمع سليمان مراكب و فرسانا فكان له  -٢٦. ب و خيل و بغال سنة فسنةحلل و سالح و اطيا

 . الف و اربع مئة مركبة و اثنا عشر الف فارس فاقامهم في مدن المراكب و مع الملك في اورشليم
و جعل الملك الفضة في اورشليم مثل الحجارة و جعل االرز مثل الجميز الذي في السهل في  -٢٧

 . مخرج الخيل التي لسليمان من مصر و جماعة تجار الملك اخذوا جليبة بثمنو كان  -٢٨. الكثرة
و كانت المركبة تصعد و تخرج من مصر بست مئة شاقل من الفضة و الفرس بمئة و خمسين و  -٢٩

 هكذا لجميع ملوك الحثيين و ملوك ارام كانوا يخرجون عن يدهم
 
 .كيلو جرام تقريًبا ٣٤= وزنة ذهب : ۱٥، ۱٤ع

كـان التجـار يـدفعون ذهًبـا لسـليمان، كجمـارك ورسـوم مـرور للطـرق التجاريـة : ة التجار تجار 
 .التى أقامها

يقصـد الـبالد التـى أخضـعها سـليمان لـه وكانـت محيطـة بـبالده : ملوك العرب ووالة األرض 
ووالة األرض قــد يكــون المقصــود بهــم أيًضــا رؤســاء بنــى إســرائيل الــذين دفعــوا . ودفعــوا لــه الجزيــة

 .ائب لسليمانضر 
هــذا بخــالف . طًنــا ٢٣كــان وزن الــذهب الــذى حصــل عليــه ســليمان فــى ســنة واحــدة حــوالى 

الذهب الكثير الذى كان تجار البالد الخاضعة له يقدمونه إليه وكـذا ملـوك وحكـام تلـك األراضـى، 
منهــا بــال والتـى كانــت تقــدم إليـه بمثابــة جزيــة يلتزمــون بتأديتهـا دورًيــا بانتظــام، فكــان دخلـه الســنوى 

باإلضــافة إلــى أن كثــرة التجــارة وٕاقامــة التجــار فــى بــالد بنــى إســرائيل قــدمت للــبالد أمــواًال . حصــر
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كثيرة، مقابل إقامتهم وأعمالهم مما زاد الذهب والرخاء فى الـبالد ولكـن السـتمائة سـتة وسـتين وزنـة 
 .ةذهب لم يكن دخًال سنوًيا ولكن فى إحدى السنين حصل سليمان على هذه الكمي

هذا يبين اهتمام ومحبة سليمان الزائدة للمال وكل هذا الذهب حمله فرعـون شيشـق ملـك مصـر  ?
فــالتقوى مــع ). ١١-٢: ١٢، ٩أى٢؛  ٢٦، ٢٥: ١٤ص(بعــد خمــس ســنوات مــن مــوت ســليمان 

لذا يـا أخـى ال تنشـغل بالمـال فهـو زائـل، وٕان كـان عنـدك أمـوال فاشـكر اهللا . القناعة تجارة عظيمة
 .ال تتعلق بها، فاألمان والسعادة من اهللاعليها ولكن 

 .مصد يحمله الجندى لصد السهام والرماح عن صدره: ترس  :۱۷، ۱٦ع
 .ذهب مطروق أى مشكل ومصنع بالطرق: ذهب مطرق 

 ).جرام ١٥-١١: (الشاقل 
 .درع، مصد طويل يحمى جسم الجندى بطوله: مجن 
 .شاقل ١٠٠جمع منا وهو : أمناء 

مـن الخشـب  –فـى ذلـك الـزمن  –ملـه الجنـدى للـدفاع عـن نفسـه يصـنع كان الترس الـذى يح
ويغطى بطبقة من الجلد، أما سليمان فصنع مائتى ترس من الذهب المطروق، فكـان وزن الـذهب 

ـــذهب  ٣٠٠كجـــم، كمـــا صـــنع  ٧المســـتخدم فـــى التـــرس الواحـــد  درع مـــن ذهـــب مطـــروق وكـــان ال
 –كمــا كانــت العــادة قــديًما  –لمجــن للزينــة وعلــق التــروس وا. كجــم ٣المســتخدم فــى الــدرع الواحــد 

 . على حوائط بيت وعر لبنان، الذى أنشأه من قبل
والتروس والمجن وسائل دفاعية يستخدمها الجندى، فهى تعلـن أن سـليمان يـدافع عـن الحـق 
والمظلـــومين ولـــيس كالرومـــان، الـــذين كـــانوا يتقـــدم مـــوكبهم الفئـــوس والعصـــى؛ التـــى تمثـــل العنـــف 

 .اآلخرين والهجوم وظلم
 
 .ذهب خالص: ذهب إبريز  :۱۹، ۱۸ع

عمل سليمان كرسى عرش فخم، صـنعه مـن عـاج وغشـاه بـذهب نقـى، وكـان يصـعد للعـرش 
بست درجات، وكان للكرسى رأس مستدير من الخلف وربما كانت قبة فوق الكرسى، لها قائم مـن 

واقفـــان إلـــى جـــوار  وراء الكرســـى مثبتًـــا فيـــه مســـندان علـــى جانبيـــه حـــول موضـــع الجلـــوس وأســـدان
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واألسدان يعلنان قوة اهللا التى مع سليمان فال يخاف من أحد ويجرى العدل فـى مملكتـه . المسندين
 ).أنظر صورة كرس القضاء بآخر الكتاب(بكل قوة 
 
أقــام ســليمان علــى الــدرجات الســت اثنــى عشــر أســًدا، ســت علــى كــل جانــب، فكــان  :۲۰ع

واالثنـا عشـر أسـًدا تعلـن . لملـوك فـى ذلـك العصـركرسى العرش أفخم من أى عرش مـن عـروش ا
لألسباط االثنى عشر أنهم ينبغى أن يثقوا بقوة اهللا التى معهم ويسلكوا بالعدل والقوة وال يخافوا مـن 

 .أحد
كانــت األوانــى المســتخدمة فــى الشــرب وســائر األوانــى التــى كانــت فــى قصــر الملــك  :۲۱ع

الص ولم يصنع شئ منها من الفضـة، فالفضـة لـم وبيت وعر لبنان كلها مصنوعة من الذهب الخ
 .يكن لها قيمة؛ لكثرتها فى الزمن الذى ملك فيه سليمان

 
هــى ترتيســوس الواقعــة جنــوب أســبانيا قــرب جبــل طــارق، وكانــت : ترشــيش  :۲۳، ۲۲ع

 .مدينة غنية جًدا بالثروة المعدنية
 .اهية فى حياة سليمانكانت من األشياء الغالية واستيرادها يمثل الرف: قرود وطواويس 

كان لسليمان أسطول بحرى تجارى أقامه بالتعـاون مـع الملـك حيـرام، فكانـت سـفنهما تطـوف 
وغيرها من المدن الساحلية لتعود مرة كل ثالث سنوات إلى قواعـدها " ترشيش"البحار وتذهب إلى 

وكانـت . هـا هنـاكفى سواحل إسرائيل حاملة ذهًبا وفضة وعاًجا وقروًدا وطواويس، فيفرغون حمولت
ترشــيش تعتبــر آخــر بــالد العــالم القــديم المعــروف قبــل اكتشــاف األمــريكتين، أى أن ســفن ســليمان 

هكـــذا تعـــاظم قـــدر ســـليمان علـــى كـــل ملـــوك  .كانـــت تمـــر بكـــل الـــبالد التجاريـــة الهامـــة فـــى العـــالم
 .األرض، إذ فاقهم جميًعا غنى وحكمة

 
تى إلــى أرض إســرائيل ملتمســة مشــاهدة كانـت الوفــود مــن جميــع أرجــاء المسـكونة تــأ :۲٤ع

 .الملك سليمان واالستماع إلى حكمته التى وهبها له اهللا
 .وقد فاقت عظمة سليمان أعظم بالد العالم الموجودة وقتذاك وهى مصر وآشور
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استخدم سليمان الحكمة التى نالها فى تدبير شئون الحكم والقيام باألعمال اإلنشـائية العظيمـة   ?
ليتنا نحـن أيًضـا نسـتخدم العطايـا التـى منحنـا اهللا إياهـا فـى . ارة مع سائر الشعوبوٕانعاش التج

فكــل منـا وهبـه اهللا نعــم كثيـرة فلنسـتخدمها فــى خدمـة اخوتنـا وكنيســتنا، . منفعـة أنفسـنا واآلخـرين
 .فال نعيش ألنفسنا فقط

 
دايا التـى لم يكن الزوار اآلتين يحضرون فـارغى األيـدى بـل كـانوا يـأتون ومعهـم الهـ :۲٥ع

تنوعت بـين أوانـى فضـية وذهبيـة ومالبـس وأسـلحة وأطيـاب وخيـل وبغـال، وكانـت الزيـارات تتكـرر 
من سنة ألخرى وٕاحضارهم الهدايا سنوًيا يعنـى ضـمنًيا خضـوعهم لـه، فهـى تعتبـر كجزيـة البـد أن 

 .يدفعوها
 
 .أى مركبات حربية ومدنية تجرها الخيول: مراكب  :۲٦ع

ألف فـارس، وزعهـا  ١٢مركبة و ١٤٠٠ات حربية وفرسان فكان له تجمع لدى سليمان مركب
ســليمان علـــى المخــازن التـــى ســبق وأقامهـــا فــى مـــدن تخــزين المركبـــات واحــتفظ بـــبعض منهــا فـــى 

 .عاصمة ملكه أورشليم
 
كـــان النظـــر إلـــى الفضـــة فـــى أورشـــليم كمـــا ينظـــر إلـــى الحجـــارة مـــن حيـــث كثرتهـــا  :۲۷ع

ال يزيــد  -لوفرتــه  -قيمــة، كمــا صــار خشــب األرز الثمــين ووجودهـا فــى كــل مكــان، أى لــيس لهــا 
 .قيمًة عن خشب الجميز الرخيص جًدا

 
 .هى ما ُيجلب أى يستورد من البالد األخرى: جليبة  :۲۹، ۲۸ع

 .شعوب تقيم فى أماكن مختلفة من أهمها منطقة سوريا الحالية: األراميين 
لون عليهـا بأثمـان رخيصـة بسـبب كان سليمان يستورد الخيل من مصر، وتجار الملك يحص

زواج ســليمان مــن ابنــة فرعــون، فكانــت المركبــة الحربيــة تشــترى بحــوالى ســبعة كجــم مــن الفضـــة 
وكان التجار يعيدون تصدير بعضها لملـوك الحثيـين واآلراميـين، . والفرس بكيلوجرامين من الفضة

 ". يخرجون عن يدهم"فيكسبون من فرق الثمن وهذا معنى قوله 
سليمان للخيل بكثرة هـو أمـر ضـد الشـريعة، فـاهللا أوصـى بعـدم اإلكثـار منهـا حتـى ال  واقتناء

 ).٢٠-١٧: ١٦تث(يعتمد اإلنسان على قوته وال ينشغل بالعالم 
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 الَحاِدى َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ 
 انحراف سليمان ومعاقبة الرب له

Rη Ε η 
 

 ):۸-۱ع(زيـجات سليمان الكثيرة )  ۱(

و احب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون موابيات و عمونيات و ادوميات و  -١
اليهم و هم ال  من االمم الذين قال عنهم الرب لبني اسرائيل ال تدخلون -٢. صيدونيات و حثيات

و كانت له  -٣. يدخلون اليكم النهم يميلون قلوبكم وراء الهتهم فالتصق سليمان بهؤالء بالمحبة
و كان في زمان  -٤. سبع مئة من النساء السيدات و ثالث مئة من السراري فامالت نساؤه قلبه
ع الرب الهه كقلب داود شيخوخة سليمان ان نساءه املن قلبه وراء الهة اخرى و لم يكن قلبه كامال م

 . ابيه
و عمل سليمان  -٦. فذهب سليمان وراء عشتروث االهة الصيدونيين و ملكوم رجس العمونيين -٥

حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكموش رجس  -٧. الشر في عيني الرب و لم يتبع الرب تماما كداود ابيه
و هكذا فعل لجميع نسائه  -٨. ونالموابيين على الجبل الذي تجاه اورشليم و لمولك رجس بني عم

 .الغريبات اللواتي كن يوقدن و يذبحن اللهتهن
 
مــن بنــات شــعبى مــوآب وبنــى عمــون، وهــم أوالد لــوط مــن : موآبيــات وعمونيــات  :۲، ۱ع

 .ابنتيه وسكن الشعبان شرقى نهر األردن
 بنـــات أدوم وأدوم هـــو عيســـو، ســـكنت قبيلتـــه شـــرقى خلـــيج العقبـــة وجنـــوب بنـــى: أدوميـــات 

 .إسرائيل
وهـى مدينـة لبنانيـة شـهيرة علـى سـاحل . حالًيـا" صـيدا"بنات صيدون التـى هـى : صيدونيات 

 .البحر األبيض
بنــات حــث ويــرجح أن بنــى حــث هــم أصــل األرمــن الحــاليين وكــانوا يســكنوا شــمال : حثيــات 

 .بالد اليهود بجوار حماه
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ات كثيــرات، لـيس فقــط مــن اشـتعل قلــب سـليمان بمحبــة النسـاء فقادتــه شـهوته لالرتبــاط بزوجـ
بنـــى إســـرائيل، بـــل أيًضـــا مـــن الشـــعوب المحيطـــة بـــبالده مثـــل الموآبيـــات والعمونيـــات واألدوميـــات 
والصــيدونيات والحثيــات، وشــجعه علــى هــذا أنــه فــى أيامــه كانــت عظمــة ملــوك األمــم تقــدر بكثــرة 

ورؤســـاء هـــذه نســـائهم، ولعلـــه قصـــد أيًضـــا أهـــداًفا سياســـية فـــى تعضـــيد ملكـــه، بـــأن يـــرتبط بملـــوك 
 .الشعوب

 :ولكن كان هذا مخالًفا لشريعة اهللا فيما يلى 
 ).١٧، ١٦: ١٧تث(نهت الشريعة عن إكثار الزيجات  -١
منعت الشريعة أيًضا الزواج باألجنبيات، حتى ال يبعدن شعب اهللا عـن عبادتـه فيرتبطـوا  -٢

 .نوهذا ما حدث فعًال مع سليما) ٣: ٧، تث١٦، ١٥: ٣٤خر(بآلهة األمم الوثنية 
وبالطبع كثرة الزيجات جعلت نفقات الملك كثيرة جًدا، حتى أن غنى سليمان لـم يكـِف نفقاتـه 
واحتاجت خزينة المملكة مما جعله يزيد الضرائب ويرهق شعبه، فقد أساء وظلـم شـعبه ألجـل كثـرة 

 .شهواته
كـان ونالحظ أن اهللا عندما بارك سليمان وأعطاه خيـرات وحكمـة كثيـرة أنـه انشـغل بشـهواته و 

ينبغى أن يهتم بعبادة اهللا وتعليم أوالده وشعبه حتى ينهض بهم روحًيا ولكنـه اكتفـى ببنـاء بيـت اهللا 
 .ثم انشغل بقصوره وشهواته، فبدأ يبتعد عن اهللا

كن حريًصا مهما كان ذكاؤك ومعرفتك، حتى ال تنزلق فى شـهوات العـالم وذلـك بـأن تتمسـك ف  ?
تراجع نفسك كل يوم وتتضع أمـام اهللا، فينقـذك مـن فخـاخ بوصايا اهللا وتخضع ألبيك الروحى و 

 .إبليس
 
لقد ظـن . إذ ارتبط سليمان بألف زوجة بدأت محبته هللا تضعف وابتعد عن مخافة اهللا :۳ع

 .أن سعادته تكمن فى هؤالء النساء فصار مغرًما بهن ووقع تحت تأثيرهن
إذا تهاوننـا فـى التمسـك بـأقوال  عجيب هو هـذا العـدد مـن النسـاء فـإن دلنـا علـى شـئ فهـو أنـه  ?

فلنحذر البداية التى . اهللا وانفتح الباب النحدار اإلنسان يصعب عليه أن يتوقف عند حد معين
 .قد تكون بسيطة ولكنها تجر وراءها سيل من االنحرافات
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تــأثر ســليمان بالزيجــات الكثيــرة األجنبيــة، فبــدأ يجامــل نســاءه بإقامــة أصــنام آللهــتهن  :٤ع
ى شيخوخته عبد األوثـان إلـى جانـب عبـادة اهللا ولـم تسـتطع حكمتـه أن تحميـه؛ ألنـه ابتعـد وهكذا ف

 .عن اهللا ولم يحيا باستقامة قلب، مثل داود أبيه، الذى رفض عبادة األوثان تماًما طوال حياته
ويـرى الكثيـر مـن اآلبـاء أن ســليمان تـاب فـى نهايـة حياتـه وكتــب سـفر الجامعـة الـذى يظهــر 

 .الشهوات وعودته إلى عبادة اهللا فقطزهده فى كل 
وٕان قلنا سليمان قد مات وعمره حوالى ستون عاًما فيكون زمان شيخوخته حـوالى الخمسـين، 
فهذا عمـر مبكـر ولكنـه اعتبـر شـيخوخة لـه لكثـرة انهماكـه فـى اللـذات الجسـدية ومـا نـتج عنهـا مـن 

 .هموم وأتعاب جعلته يصل للشيخوخة مبكًرا
 
اإللهــة الرئيســية فــى كــل مــن بابــل وأشــور وفــى مــدن : الصــيدونيين عشــتاروت إلهــة  :٥ع

الفينيقيـــين الســـاحلية، كانـــت تعبـــد دائًمـــا مـــع إلـــه ذكـــر هـــو البعـــل، رمـــزت هـــى والبعـــل إلـــى القمـــر 
 .والشمس

كـــان يقـــدم لـــه ذبـــائح بشـــرية خاصـــة مـــن . مولـــك إلـــه العمـــونيين: ملكـــوم رجـــس العمـــونيين 
شــعل نــاًرا حاميــة فــى تجويفــه ويوضــح الطفــل علــى األطفــال، وصــنع صــنمه مــن نحــاس مجــوف ت

 .ذراعى التمثال الساخنتان جًدا وأثناء ذلك يدقون الطبول؛ لمنع سماع صراخه
سـمح ســليمان لزوجاتــه الصــيدونيات بعبــادة إلهــتهن عشــتاروت، كمــا ســمح للعمونيــات بعبــادة 

المحتمــل أنـــه لـــم  وٕان كــان مـــن. آلهــتهن ملكـــوم وذلــك تحـــت تــأثير إلحـــاحهن عليـــه بقبــول آلهـــتهن
 .يشارك بنفسه فى هذه العبادة، بل سمح بها وقد يكون أحبها

 
عصـــى بـــذلك ســـليمان الـــرب إلهـــه وســـار مـــع آلهـــة أخـــرى، فعبـــدها مـــع عبـــادة اإللـــه  :٦ع

الحقيقى الواحد، فكان هذا شًرا فى عينى الرب، الذى سبق وحذره مرتين فى رؤيتين؛ حتـى ال يقـع 
 .فيه

 
" مولــك"كانــت طريقــة عبادتــه تشــبه عبــادة . إلــه المــوآبيين: ين كمــوش رجــس المــوآبي :۷ع

 .بتقديم األوالد ذبائح له وهو إله الشمس
َصــت لعبــادة اإللــه الــوثنى  إلــه المــوآبيين، وكــان " كمــوش"إرضــاًء لزوجاتــه أقــام مرتفعــة ُخصِّ
َصـت لإللـه  فبـذلك . إلـه بنـى عمـون" مولـك"موقعها هو جبل الزيتون، كما أقـام مرتفعـة أخـرى ُخصِّ
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وبهــذه المرتفعــات سـقط ســليمان فــى . كـان مرتفــع كمـوش فــى شــمال أورشـليم ومرتفــع مولــك جنوبهـا
 :خطايا كثيرة 

 .تحدى اهللا وأغاظه بإقامة عبادات وثنية فى مواجهة هيكل اهللا -١
 .أعثر شعبه وأضله؛ ألنه شجعه على عبادة األوثان باإلضافة إلى عبادة اهللا -٢
وة صــالحة لألمــم المحيطــة وأصــبح اهللا مجــرد إلــه بــين آلهــة أفقــد شــعب اهللا مكانتــه، كقــد -٣

 .كثيرة
ولم نسمع أن سليمان عندما تزوج ابنة فرعون أنه أقام معابد آللهتها الوثنية ولعل هذا معناه 
أنه استطاع أن يقنعها بعبادة اهللا فانضـمت إلـى شـعبه، ولكـن انغماسـه فـى الشـهوات وكثـرة النسـاء 

وحيــة فخضــع لضــغوط زوجاتــه األخريــات وأدخــل عبــادتهن الوثنيــة فــى أضــعف إرادتــه وحرارتــه الر 
 .بالده

 
لــم يكتـــِف ســليمان بهـــاتين المــرتفعتين لآللهـــة الوثنيــة، بـــل أقــام مثلهمـــا آللهــة زوجاتـــه  :۸ع

الوثنيــات اللــواتى كــن يقــدمن البخــور والــذبائح آللهــتهن وبهــذا أدخــل ســليمان عبــادة األوثــان والــذبح 
لـت فـى حيـاة نسـله مئـات السـنين حتـى يوشـيا الملـك الصـالح، الـذى ظهـر على المرتفعات التـى ظ

 .قرب نهاية المملكة أى قبل السبى بقليل وأزال هذه العبادات تماًما
 

 ):۱۳-۹ع(عقاب هللا لسليمان )  ۲(

 . فغضب الرب على سليمان الن قلبه مال عن الرب اله اسرائيل الذي تراءى له مرتين -٩
فقال الرب  -١١. االمر ان ال يتبع الهة اخرى فلم يحفظ ما اوصى به الربو اوصاه في هذا  -١٠

لسليمان من اجل ان ذلك عندك و لم تحفظ عهدي و فرائضي التي اوصيتك بها فاني امزق المملكة 
اال اني ال افعل ذلك في ايامك من اجل داود ابيك بل من يد  -١٢. عنك تمزيقا و اعطيها لعبدك

لى اني ال امزق منك المملكة كلها بل اعطي سبطا واحدا البنك الجل داود ع -١٣. ابنك امزقها
 .عبدي و الجل اورشليم التي اخترتها
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بالطبع انحراف سليمان فى عبادته األوثان أثار غضب اهللا عليه وذلك لما : ۱۰، ۹ع

 :يلى

 ).٩-١: ٩، ص١٤-٥: ٣ص(ألن اهللا ظهر له مرتين فى رؤيا وحذره من عبادة األوثان  -١

 .وهب الل له حكمة فاقت كل من قبله ومن بعده -٢

 .منحه غنى أكثر من جميع ملوك األرض أيامه -٣

 

وقال له أنى . أعلن اهللا عقابه لسليمان بسبب كسره للعهد مع اهللا ورفضه وصاياه: ۱۱ع

ويقصد أن اهللا سيسمح أن تنقسم إلى قسمين ويأخذ الجزء . سأمزق مملكتك وأعطيها لعبدك

 .عام بن ناباط عبد سليماناألكبر منها يرب

وقد أعلن اهللا عقابه هذا إما على يد نبى مثل أخيا، أو على فم رئيس الكهنة أو بأى طريقة 

 .مثل سماعه صوت من السماء

 

وتظهر كرامة القديسين، فمن أجل داود ومن أجل اسم اهللا المدعو على : ۱۳، ۱۲ع

بتأجيل العقاب إلى عهد ابنه وٕابقاء سبط هيكله فى أورشليم المدينة المقدسة وعد اهللا سليمان 

والسبط الواحد المذكور هو سبط بنيامين الذى كان سبًطا صغيًرا مجاوًرا لسبط . تحت حكمه

 .يهوذا فانضم االثنان وصارا مملكة واحدة باسم مملكة يهوذا

 ويرى الكثير من. وقد قصد اهللا بهذا العقاب ليس االنتقام من سليمان، بل دعوته للتوبة

اآلباء أنه تاب فعًال بعد سماعه عقاب اهللا وكتب سفر الجامعة الذى يظهر فيه بطالن العالم 

 .واهتمامه بحفظ وصايا اهللا

 :وٕابقاء سبط بنيامين مع يهوذا تحت حكم نسل داود له غرضين 

 .استمرار عبادة اهللا بهيكله فى أورشليم -١

 .استمرار نسل داود حتى يأتى منه المسيح مخلص العالم -٢
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ثق أن اهللا يحبك حتى وأنت فى خطيتك، فيرسل لك بركات كثيرة أو عقاًبا فى شـكل ضـيقات   ?
 .فارجع إليه بسرعة لتستعيد بنوتك وتتمتع برعايته وحبه. مختلفة لتتوب

 
 ):۲٥-۱٤ع(خصوم سليمان )  ۳(

و  -١٥. و اقام الرب خصما لسليمان هدد االدومي كان من نسل الملك في ادوم -١٤
. كان داود في ادوم عند صعود يواب رئيس الجيش لدفن القتلى و ضرب كل ذكر في ادوم  حدث لما

ان هدد  -١٧. الن يواب و كل اسرائيل اقاموا هناك ستة اشهر حتى افنوا كل ذكر في ادوم -١٦
و قاموا من  -١٨. هرب هو و رجال ادوميون من عبيد ابيه معه لياتوا مصر و كان هدد غالما صغيرا

اتوا الى فاران و اخذوا معهم رجاال من فاران و اتوا الى مصر الى فرعون ملك مصر فاعطاه  مديان و
فوجد هدد نعمة في عيني فرعون جدا و زوجه اخت امراته  -١٩. بيتا و عين له طعاما و اعطاه ارضا

فولدت له اخت تحفنيس جنوبث ابنه و فطمته تحفنيس في وسط بيت  -٢٠. اخت تحفنيس الملكة
فسمع هدد في مصر بان داود قد  -٢١. ن و كان جنوبث في بيت فرعون بين بني فرعونفرعو 

 -٢٢. اضطجع مع ابائه و بان يواب رئيس الجيش قد مات فقال هدد لفرعون اطلقني الى ارضي
. فقال له فرعون ماذا اعوزك عندي حتى انك تطلب الذهاب الى ارضك فقال ال شيء و انما اطلقني

. له خصما اخر رزون بن اليداع الذي هرب من عند سيده هدد عزر ملك صوبة و اقام اهللا -٢٣
فجمع اليه رجاال فصار رئيس غزاة عند قتل داود اياهم فانطلقوا الى دمشق و اقاموا بها و  -٢٤

 . ملكوا في دمشق
 .و كان خصما السرائيل كل ايام سليمان مع شر هدد فكره اسرائيل و ملك على ارام -٢٥

 
ن السالم الذى أحاط بسليمان فى فترة حكمه حتى اآلن هو من تدبير الرب كا: ۱٤ع

إن أرضت طرق إنسان الرب جعل : "الذى جعل كل من حوله يسالمونه كما يقول الكتاب 
لكن حين أخطأ تخلت عنه النعمة اإللهية فبدأ يظهر له أعداء ). ٧: ١٦أم" (أعداءه يسالمونه

لكن كانوا ضعفاء أمام قوة اهللا التى تسانده ومن هؤالء األعداء يقاومونه، وربما كانوا موجودين و 
 .هدد األدومى الذى كان أميًرا أدومًيا
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ونالحظ أن غنى سليمان واهتمامه بكثرة الخيل والمركبات لم يِحِمه ويسنده ألن اهللا هو 
 .الذى يحمى أوالده إذا حفظوا وصاياه وابتعدوا عن الشهوات

 
 .المقصود القتلى من بنى إسرائيل :لدفن القتلى : ۱٦، ۱٥ع

هجم جيش داود على أدوم وانتصر عليهم واستولى على بالدهم ووضع جنودًا تابعين له 
فيها ولكن بعد ذلك عصت آدوم على داود وقتلت بعض جنوده فهجم عليها جيش داود برئاسة 

وذلك خالل ستة  يوآب ودفنوا الجنود اليهود القتلى وأبادوا كل ذكر فى آدوم؛ ألجل عصيانها
 .شهور

 
استطاع بعض رجال من الحرس الملكى األدومى أن يهربوا إلى مصر وأخذوا : ۱۷ع

ولم تكن مصر على عالقة طيبة ببنى إسرائيل أيام . معهم األمراء وهو هدد وكان غالًما صغيًرا

 .داود كما أصبحت فيما بعد أيام سليمان؛ ألجل زواجه بإبنة فرعون

 

 .من شبه جزيرة سيناء وتمتد من خليج العقبة إلى شمال سيناء جزء: مديان : ۱۸ع

 .صحراء جنوب يهوذا شرق بئر سبع وشمال سيناء: فاران 

سلك هدد والرجال الذين معه طريًقا غير مألوف فى الرحالت من فلسطين إلى مصر؛ 

ومن " انفار "حتى وصلوا إلى " مديان"ليهربوا من جنود داود المطاردين لهم، فذهبوا عن طرق 

هناك أرشدهم سكان فاران إلى الطريق إلى مصر، حيث قدموا أنفسهم لملك مصر طالبين اللجوء 

 .إليه، فكان فرعون كريًما جًدا مع هدد وأعطاه بيًتا وخصَّص له طعاًما يومًيا ومنحه أرًضا

 

امرأة فرعون الذى ينتمى لألسرة الحادية والعشرين وكان معاصًرا : تحفنيس : ۲۰، ۱۹ع

 .لسليمان
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أعجب فرعون بهدد فأكرمه وزوجه أخت زوجته الملكة وأنجب منها هدد ابًنا ذكًرا أسماه 

وقد صاهر فرعون هدد ليكون له حليًفا . ، فطم الطفل وتربى مع بنى فرعون فى قصره"جنوبث"

 .فى هذه المنطقة

 

ب ظل هدد فى مصر هارًبا من وجه داود حتى علم بموته هو ورئيس جيشه يوآ: ۲۱ع

فقرر العودة إلى وطنه وطلب اإلذن فى ذلك من فرعون وكان ذلك فى أوائل حكم سليمان، وبدأ 

 ..يثير األدوميين ضد سليمان

 

رغم إكرام فرعون لهدد، طلب منه الرجوع إلى مصر بعد موت داود، وحاول : ۲۲ع

عيفة على بنى وبدأ هدد بهجمات ض. فرعون أن يستبقيه ولكنه أصّر ألنه كان يريد الثأر لبالده

 .إسرائيل فى البداية ولكنها ازدادت مع الوقت، وكان ذلك بعد سقوط سليمان وعقاب اهللا له

 

عاود الكرة بمساعدة . سبق أن حاربه داود وانتصر عليه: هدد عزر ملك صوبة : ۲۳ع

فاستسلم الباقون لداود " شوبك"ملوك آخرين تحالفـوا معـه، هزمهـم داود أيًضا وذبح قائدهم 

 ).١٩-٦: ١٠صم٢(

 .غربى الفرات" أرام"مملكة عظيمة من ممالك : صوبة 

الخصم الثانى كان رزون بن أليداع، وأحد قواد هدد عزر ملك صوبة، هرب بعد أن هزمهم 

داود وظل رزون وكل من معه يخافون داود ألجل تقواه ومساندة اهللا له، ثم من بعده سليمان 

كن عندما زاغ سليمان وراء عبادة األوثان رفع اهللا مساندته له، ول. عندما كان يعبد اهللا بكل قلبه

 .فبدأ رزون يقاوم سليمان

 

عندما هرب رزون من وجه داود كّون عصابة ضّم إليها رجال كثيرين، وصار : ۲٤ع

 .يهاجم بعض البالد ويأخذ غنائمهم حتى قوى واستطاع أن يهاجم دمشق ويمتلكها
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 .هى سوريا الحالية: أرام : ۲٥ع

وكانت دمشق . بتملك رزون على دمشق سيطر على مملكة أرام التى عاصمتها دمشق

مدينة تجارية وعلى طريق تجارى وبتملك رزون عليها خسر سليمان كثيًرا فى تجارته ولم تعد 

أرام خاضعة له بل صارت مركًزا لمقاومته من شمال بالده باإلضافة إلى مقاومة هدد األدومى له 

وكان رزون يحمل كراهية لسليمان بسبب ما صنعه داود فى بالده فقاوم ). ١٤ع(من الجنوب 

 .سليمان بشدة
إحفـــظ وصـــايا اهللا حتـــى يحفظـــك مـــن أعـــدائك الشـــياطين الـــذين يريـــدون أن يفترســـوك ولكـــنهم   ?

فثــق بقوتــك مــا دمــت مــع اهللا وال تهــتم بتهديــدات األشــرار فــاهللا . يخــافون منــك إذا تمســكت بــاهللا
 .منها قادر أن ينقذك

 
 ):٤۰-۲٦ع(نبوة بانشقاق المملكة )  ٤(

و يربعام بن نباط افرايمي من صردة عبد لسليمان و اسم امه صروعة و هي امراة ارملة  -٢٦
و هذا هو سبب رفعه يده على الملك ان سليمان بنى القلعة و سد شقوق  -٢٧. رفع يده على الملك

باس فلما راى سليمان الغالم انه عامل شغال اقامه  و كان الرجل يربعام جبار -٢٨. مدينة داود ابيه
و كان في ذلك الزمان لما خرج يربعام من اورشليم انه القاه اخيا  -٢٩. على كل اعمال بيت يوسف

فقبض اخيا على  -٣٠. الشيلوني النبي في الطريق و هو البس رداء جديدا و هما وحدهما في الحقل
و قال ليربعام خذ لنفسك عشر قطع النه  -٣١. نتي عشرة قطعةالرداء الجديد الذي عليه و مزقه اث

 . هكذا قال الرب اله اسرائيل هانذا امزق المملكة من يد سليمان و اعطيك عشرة اسباط
ويكون له سبط واحد من اجل عبدي داود و من اجل اورشليم المدينة التي اخترتها من كل  -٣٢

لعشتروث االهة الصيدونيين و لكموش اله الموابيين و  النهم تركوني و سجدوا -٣٣. اسباط اسرائيل
لملكوم اله بني عمون و لم يسلكوا في طرقي ليعملوا المستقيم في عيني و فرائضي و احكامي كداود 

و ال اخذ كل المملكة من يده بل اصيره رئيسا كل ايام حياته الجل داود عبدي الذي  -٣٤. ابيه
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و اخذ المملكة من يد ابنه و اعطيك اياها اي االسباط  -٣٥. اخترته الذي حفظ وصاياي و فرائضي
و اعطي ابنه سبطا واحدا ليكون سراج لداود عبدي كل االيام امامي في اورشليم  -٣٦. العشرة

و اخذك فتملك حسب كل ما تشتهي نفسك و  -٣٧. المدينة التي اخترتها لنفسي الضع اسمي فيها
معت لكل ما اوصيك به و سلكت في طرقي و فعلت ما هو فاذا س -٣٨. تكون ملكا على اسرائيل

مستقيم في عيني و حفظت فرائضي و وصاياي كما فعل داود عبدي اكون معك و ابني لك بيتا امنا  
 .و اذل نسل داود من اجل هذا و لكن ال كل االيام -٣٩. كما بنيت لداود و اعطيك اسرائيل

هرب الى مصر الى شيشق ملك مصر و كان في مصر  و طلب سليمان قتل يربعام فقام يربعام و -٤٠
 .الى وفاة سليمان

 
 .مدينة تقع غرب األردن: صردة : ۲٦ع

ظهر خصم ثالث لسليمان هو يربعام بن ناباط وهو من عبيده وكان من سبط أفرايم ومن 

 -أكبر األسباط عدًدا  -وقد كان سبط أفرايم . مدينة صردة، أمه اسمها صروعه وكانت أرملة

. ان كثير التمرد منذ عصر القضاة، أيام جدعون وبعده يفتاح الجلعادى، ثم تمردوا على داودوك

وهكذا يظهر أعداء لسليمان ليس من الخارج فقط كهدد ورزون، بل من الداخل أيًضا، أى من 

 .عبيده

 

 .تمرد عليه: رفع يده على الملك : ۲۸، ۲۷ع

ء القلعة وهى جزء حصين فى أورشليم، بدأت قصة تمرد يربعام منذ أن قام سليمان ببنا

وظهر نشاط يربعام فى العمل وشخصيته . ورمَّم أيًضا مدينة داود وهى جزء آخر فى أورشليم

القوية، حتى أن سليمان وثق به وأقامه مسئوًال عن العاملين من نسل يوسف، أى سبطى أفرايم 

بط أفرايم؛ ألن التسخير أمر مكروه، وكان يربعام قوًيا فى قيادته لس. ومنسى ألنه أفرايمى مثلهم

. باإلضافة إلى سبط أفرايم كان يشعر أنه أحق بالملك من سبط يهوذ الذى أتى منه سليمان

 .فكيف ُيسخرون لملك ليس من سبطهم
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كم وكانت مقًرا  ١٩تقع فى جبل أفرايم شمال أورشليم على بعد : شيلوه : ۳۰، ۲۹ع

 ).١: ١٨يش(م يشوع وحتى داود لخيمة االجتماع فترة طويلة، منذ أيا

حدث فى ذلك الوقت أن يربعام كان خارًجا من مدينة أورشليم، غالًبا لتنفيذ مهمة ما ُكلِّف 

فنزع النبى الثوب الذى كان يرتديه . بها، فقابله النبى أخيا الشيلونى وكان النبى يرتدى ثوًبا جديًدا

ليعلن اهللا أنه صاحب قرار تمزيق المملكة و . ومزقه إلى اثنتى عشرة قطعة بعدد أسباط إسرائيل

يمزق ثوبه إلى إثنتى عشر قطعة، أى أن اهللا الملك الحقيقى للمملكة  –الذى يمثله  –جعل نبيه 

سيسمح بتمزيقها إلى قسمين يشمل األول عشرة أسباط والثانى سبطين وهذا يذكرنا بما فعله 

ئيل أن اهللا سيمزق المملكة عنه أى شاول عندما أمسك بثوب صموئيل فتمزق وحينئذ قال صمو 

 ).٢٨، ٢٧: ١٥صم١(سيموت شاول ويملك عليها من يستحقها وهو داود 

 

قال النبى ليربعام خذ عشر قطع من هذا الثوب، ثم فسر له ماذا يعنى ذلك وهو : ۳۱ع

أن الرب إله إسرائيل سيسمح بتقسيم مملكة إسرائيل، بعد أن كانت جميع األسباط خاضعة 

 .، وأن يربعام سيأخذ عشرة أسباط يملك عليهالسليمان

 

ولكن بسبب محبة الرب لداود واعتزازه بأورشليم المدينة المختارة ليكون اسمه : ۳۲ع

عليها، قرر اإلبقاء على استمرار خضوع سبط واحد لسليمان هو سبط بنيامين باإلضافة إلى 

 .سبط يهوذا الذى منه سليمان

 

مزيق المملكة وهو ترك إسرائيل لإلله الحى وعبادتهم أعلن الرب سبب سماحه بت: ۳۳ع

لعشتاروت إله صيدون ولكموش إله موآب ولملكوم إله بنى عمون، وبذلك يكون إسرائيل قد 

عن طريق الرب ولم يعمل ما هو مرضى للرب ولم يحافظ على  –تحت حكم سليمان  –انحرف 
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وبسبب اهتمام . ل فترة حكم داودالفرائض واألحكام التى أعطاه إياها كما حافظ عليها خال

 .سليمان باآللهة الوثنية جعل الكثيرين من شعبه يسقطون فى عبادة األوثان

عندما تحل بك تجربة إفحص نفسك لئال يكون السـبب هـو خطيتـك، فتـب عنهـا واعلـم أن اهللا   ?
 .حنون ومستعد أن يسامحك ويرفع عنك التجربة ويحولها لخيرك

لرب أمانته لعهوده لداود ومحبته له بأنه لن تتم عملية فصل مرة أخرى يعلن ا: ۳٤ع

ولعل . األسباط فى حياة سليمان بل سيتركه ملًكا على جميع أسباط بنى إسرائيل كل أيام حياته

اهللا يريد بهذا أن يعطيه فرصة حتى يتوب وال ينشغل بانقسام المملكة فى أيامه، فاهللا يقدر أتعاب 

وغالًبا تاب سليمان بدليل كتابته سفر الجامعة فى . كل أعماله العظيمةسليمان فى بناء الهيكل و 

أواخر حياته، ولكن اهللا أصّر على انقسام المملكة بسبب انتشار عبادة األوثان التى سلك فيها 

 .الكثير من الملوك الذين من نسل سليمان

 

تم فى أيام حكم يكّرر الرب ذكر ما سيفعله مستقبًال بأن عملية االنشقاق هذه ست: ۳٥ع

 .ابن سليمان فيعطى الرب عشرة أسباط ليربعام ليملك عليها

 

يبقى الرب سبًطا واحًدا لكى تظل ذكرى داود ماثلة أمامه كل األيام فى مدينة : ۳٦ع

أورشليم التى اختارها ليضع اسمه فيها ولم تسقط أورشليم فى السبى إال فى النهاية بعد جميع 

كوكًبا مضيًئا فى يد اهللا، هكذا يكون نسله سراًجا على مدى األيام، وٕان وكما كان داود . األسباط

كان بعًضا من نسله قد سار فى الشر وخفت نور السراج فى هذه األزمنة، ولكن يضئ هذا 

 .السراج بقوة فى شخص المسيح اآلتى من نسل داود ليملك إلى األبد على قلوب المؤمنين به

 .م ويمنحه كل ما يرغب فيه ويكون ملًكا على إسرائيليعطى الرب الُملك ليربعا: ۳۷ع

ونرى هنا أن اهللا يعلن اسم المملكة الجديدة المنشقة، أى العشرة أسباط، وهو مملكة إسرائيل 

واهللا كان يعلم أن يربعام يشتهى الملك باإلضافة إلى أن سبطه كله يشتهى الملك، فأعطاه هذا 

 ).٣٨ع(الملك ولكن بشرط الخضوع لوصاياه 
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هنا يضع الرب ليربعام شرًطا الستمرار بركته له وهو حفظ الوصية والسلوك فى : ۳۸ع
طرق الرب وعمل ما هو صالح فى عينيه مع إقامة الفرائض وأحكام الشريعة، مثلما فعل داود 
من قبل، حينئذ تكون يد الرب معه فيحقق االستقرار للمملكة ويثبته فى حكم إسرائيل هو ونسله 

ورغم أن اهللا يعلم بسابق علمه أن يربعام شرير وسيعبد األوثان ولكنه يوصيه لعله . من بعده
 .يؤمن ويحيا مع اهللا

وٕان كان اهللا سيذل نسل داود ألجل خطاياهم، ليس فقط بأن تكون لهم مملكة : ۳۹ع
صغيرة هى سبطى يهوذا وبنيامين فقط، بل أيًضا سيسمح لهم بالتأديب فى السبى، ولكن لن 

لسبى كل األيام بل سيعودوا منه ويتحدوا مع باقى األسباط ثانية ثم يعطيهم رجاًء أيًضا يستمر ا
 .أن هذا الذل سينتهى بميالد المسيح وخالصه للبشرية، أى نسل داود الحقيقى وهم كل المؤمنين

 
علم سليمان بنبوة أخيا ليربعام فطلب القبض على يربعام لقتله، فهرب يربعام إلى : ٤۰ع

والغريب أن سليمان لم يتب أمام هذه النبوة وكل ما حاوله هو قتل يربعام . ك مصرشيشق مل
 .وبالطبع لن يستطيع ألن النبوة من اهللا

أن يربعام بعد سماعه نبوة أخيا تكبر ولعله جمع حوله بعض المشاغبين ) ٢٦ع(ويفهم من 
مان يطلب قتله، مما وهذا ما جعل سلي. والمتمردين على سليمان وبدأ يعلن تمرده على الملك

يبين مدى كبرياء واندفاع يربعام وشره، فاهللا سمح بتملك يربعام تأديًبا لشعبه الذى عبد األوثان 
 .لعلهم يتوبون

 ):٤۳-٤۱ع(موت سليمان )  ٥(

 .و بقية امور سليمان و كل ما صنع و حكمته اما هي مكتوبة في سفر امور سليمان -٤١
ثم  -٤٣. يها سليمان في اورشليم على كل اسرائيل اربعين سنةو كانت االيام التي ملك ف -٤٢ 

 اضطجع سليمان مع ابائه و دفن في مدينة داود ابيه و ملك رحبعام ابنه عوضا عنه
 
يشير كاتب السفر هنا إلى تفاصيل أخرى تخص ما قام به سليمان خالل فترة : ٤۱ع

وهو كتاب " أمور سليمان"اب اسمه حكمه وحكمته التى اشتهر بها، وهذه التفاصيل مدونة فى كت
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تاريخى لعله األخبار التى يكتبها الملوك ألنفسهم، أو كتبها واحد عن تاريخ سليمان وهو غير 
 .األسفار المدونة فى الكتاب المقدس

 
سنة، مات بعدها  ٤٠كانت فترة حكم سليمان فى أورشليم على كل إسرائيل : ٤۳، ٤۲ع

وكان عمر سليمان عند موته . وخلفه على العرش ابنه رحبعام سليمان ودفن فى مدينة داود أبيه
ال يتجاوز الستين ألن اآلباء يقولون أنه مسح ملًكا وسنه صغير أغلب الظن لم يكن قد تجاوز 

ورغم أن أباه داود احتمل أتعاًبا كثيرة من شاول وعانى من حروب مختلفة مع األمم . العشرين
سنة ولكن  ٤٠والده، باركه اهللا وأعطاه سـالًما قلبًيا وملـك المحيطة باإلضافة إلى متاعب من أ

 .عاش أكثر من سليمان فأعطاه اهللا عمر سبعين عاًما
هكذا نجد أن سليمان قد سقط فى أخطاء كثيرة فناله عقاب من نفس خطاياه ونابع منها 

 :كما يظهر فيما يلى 
داء ومركباتهم على المملكة أكثر من اقتناء الخيل مخالًفا للشريعة، فهجمت خيول األع -١

 .فى عهد ابنه رحبعام
اقتنى ذهًبا كثيًرا اشتهاه األعداء فهجموا على المملكة بعد موته فى عصور مختلفة  -٢

 .وأخذوه

أكثر من الزيجات فأملن قلبه إلى عبادة األوثان فأقام لها عبادات فى أورشليم وما  -٣
 .حولها وأضّل بهذا شعبه وغضب عليه الرب

سخير المكروه من الشعب؛ لتنفيذ مشاريعه الضخمة فتضايق شعبه وقتلوا استخدم الت -٤
أدورام الموكل على التسخير وثاروا على رحبعام ابنه وانقسمت المملكة بيد يربعام الذى 

 .كان مسئوًال عن التسخير
ال تنجذب لشهوة الخطيـة ولـذاتها لـئال تصـاب بعقابهـا الـذى ينـتج منهـا باإلضـافة إلـى غضـب   ?

وٕان سقطت فـارجع إلـى اهللا بالتوبـة حتـى ال تظـل فـى . عليك، فتفقد سالمك وتخسر أبديتك اهللا
 .ضاللك وراء إبليس
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انِى احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  الثَّ
 انشقـاق المملكة

Rη Ε η 
 
 ):۱۱-۱ع(رحبعام يملك ويستشير الشيوخ والشبان )  ۱(

و لما سمع  -٢. و ذهب رحبعام الى شكيم النه جاء الى شكيم جميع اسرائيل ليملكوه -١
و  -٣. مصر يربعام بن نباط و هو بعد في مصر النه هرب من وجه سليمان الملك و اقام يربعام في

ان اباك قسى نيرنا و اما  -٤. ارسلوا فدعوه اتى يربعام و كل جماعة اسرائيل و كلموا رحبعام قائلين
فقال  -٥. انت فخفف االن من عبودية ابيك القاسية و من نيره الثقيل الذي جعله علينا فنخدمك

ر الملك رحبعام الشيوخ فاستشا -٦. لهم اذهبوا الى ثالثة ايام ايضا ثم ارجعوا الي فذهب الشعب
 . الذين كانوا يقفون امام سليمان ابيه و هو حي قائال كيف تشيرون ان ارد جوابا الى هذا الشعب

فكلموه قائلين ان صرت اليوم عبدا لهذا الشعب و خدمتهم و احببتهم و كلمتهم كالما حسنا  -٧
بها عليه و استشار االحداث الذين فترك مشورة الشيوخ التي اشاروا  -٨. يكونون لك عبيدا كل االيام

و قال لهم بماذا تشيرون انتم فنرد جوابا على هذا الشعب الذين   -٩. نشاوا معه و وقفوا امامه
فكلمه االحداث الذين نشاوا معه قائلين  -١٠. كلموني قائلين خفف من النير الذي جعله علينا ابوك
ثقل نيرنا و اما انت فخفف من نيرنا هكذا تقول  هكذا تقول لهذا الشعب الذين كلموك قائلين ان اباك

و االن ابي حملكم نيرا ثقيال و انا ازيد على نيركم ابي  -١١. لهم ان خنصري اغلظ من متني ابي
 .ادبكم بالسياط و انا اؤدبكم بالعقارب

 
كـم شـمال أورشـليم وتـدعى اآلن نـابلس، وهـى  ٥٠مدينة فى سبط أفرايم تبعد : شكيم  :۱ع

وتعتبـــر مكاًنـــا متوســـًطا بـــين أســـباط بنـــى ) ٧: ٢٠يـــش(مـــدن الملجـــأ يســـكنها الالويـــون  مدينـــة مـــن
إســـرائيل وكـــان يشـــوع قـــد أقـــام مـــذبًحا وعنـــدها جـــبال جـــرزيم وعيبـــال، التـــى أعلنـــت فيهمـــا البركـــات 

 ).٣٥-٣٣: ٨يش(واللعنات 
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 ، ولعلــه االبــن)٢١: ١٤ص(عاًمــا، ابــن زوجــة عمونيــة لســليمان  ٤١ملــك وعمــره : رحبعــام 
البكر لسليمان ولم يكن حكيًما رغم كبر سنه، ونفهم من هذا أن سـليمان لـم يهـتم بتربيـة أوالده ولـم 

 .يوصهم بحفظ وصايا اهللا كما فعل داود
وهنـــا نالحـــظ ضـــغط . ذهـــب ممثلـــو األســـباط إلـــى شـــكيم لتجلـــيس رحبعـــام بـــن ســـليمان ملًكـــا

بعدوه عـن أورشـليم التـى فـى يهـوذا، األسباط على رحبعام ليملك فى شكيم، التى فى أفرايم؛ حتى ي
وخطـــط األســـباط أن يطـــالبوا رحبعـــام . حيـــث كـــان يملـــك أبـــوه وجـــده ويوجـــد الجـــيش الـــذى يســـانده

وألن رحبعـام . بمطالبهم الخاصة؛ فإذا رفض يسهل عزله بعيًدا عن سبطه وجيشه الذى فـى يهـوذا
 .ضعيف الشخصية إنقاد لرأيهم فملكوه فى شكيم

١-  

لخشبة المستعرضة التى توضـع علـى رقبتـى الحيـوانين اللـذين يجـران هى ا: النير  :٤-۲ع
 .اآلالت الزراعية، والمقصود بقسى نيرنا أى ضغط علينا وأتعبنا كثيًرا

: ١١ص(كـــان ليـربعـــام شخصــية قويــة ومتمــردة فحــاول ســليمان قتلــه لــذلك هــرب إلــى مصــر 
وشجعه على ذلك أن أرسل ولما سمع بموت سليمان وهو فى مصر اطمأن وحاول الرجوع ). ٤٠

إليه محبوه من شعبه ليعود ويساندهم فى مطالبة الملك الجديد رحبعام بتخفيف الضرائب واألوامـر 
القاســية علــيهم، فعــاد فعــًال وقــادهم فــى مطالبــة رحبعــام بتخفيــف عبوديتــه لهــم ووضــعوا هــذا شــرًطا 

ات حكـم سـليمان وحكمتـه والشعب فى مطالبتـه هـذه نسـى مميـز . لخضوعهم وخدمتهم للملك الجديد
ونالحــظ أيًضــا . وتنظيمــه الحســن للمملكــة؛ حتــى أعطــاهم ســالًما، فعاشــوا مطمئنــين بــدون حــروب

أنهــم لــم يهتمــوا بــرفض عبــادة األصــنام التــى انتشــرت فــى المملكــة مــن أجــل تهــاون ســليمان، فكــان 
 .قصدهم هو راحتهم المادية وليس االرتباط باهللا ورفض اآللهة الغريبة

ن سليمان قد اهتم من قبل بتحصين نفسه فتزوج بابنة فرعون ليضمن تعضيد مصـر ونجد أ
له ولم يضع كل اتكاله على اهللا، واآلن يأتى يربعام المتمرد الذى احتضـنته مصـر ليقسِّـم المملكـة 

 .فاهللا وحده هو القادر أن يحمى اإلنسان ويثبت الملوك فى ملكهم. فى عهد ابنه رحبعام
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اهللا فوق كل شئ، ثم استخدم كل الوسائل كأدوات فى يد اهللا لحل مشاكلك، ضع اتكالك على  ?
وٕان فشلت، أو تعطلت بعضها ال تنزعج ألن اهللا وحده هو القادر أن يسندك ويحفظك من كل 

 .شر
 

ــــى يتشــــاور فــــى األمــــر مــــع  :٥ع ــــة للتفكيــــر؛ حت ــــى األســــباط مهل ــــب رحبعــــام مــــن ممثل طل
 .ثة أيام، ليبلغهم قراره فى األمرمستشاريه على أن يعودوا إليه بعد ثال

 
بـــدأ رحبعـــام باستشـــارة الحكمـــاء مـــن الشـــيوخ ذوى الخبـــرة، الـــذين يعـــاونوا أبيـــه ســـليمان  :٦ع

 .طوال حياته، سائًال إياهم ماذا يجاوب به الشعب
ونالحـــظ أن رحبعـــام لـــم يلتجـــئ للصـــالة أوًال، كمـــا كـــان يفعـــل داود جـــده، فـــاهللا هـــو الملــــك 

لكن مـا صـنعه يعتبـر نوًعـا مـن الحكمـة، إذ لـم يتسـرع فـى إجابـة الشـعب واهـتم الحقيقى للمملكة، و 
 .باستشارة المشيرين الحكماء

جميل أن تشاور اآلخرين أصحاب الرأى والمشورة فيما تُقدم عليه من أعمال ولكن يليق بك  ?
 .أن نطلب أوًال وقبل كل شئ مشورة اهللا

 
يــة مصـــالحهم واســتمالهم إليـــه بــالكالم اللـــين أجابــه الشــيوخ أنـــه إذا تعهــد للشـــعب برعا :۷ع

وبإظهـــاره الخضـــوع لمطـــالبهم وتعهـــده باالهتمـــام بـــراحتهم يجعلهـــم . فسيخضـــعون لـــه طـــوال حياتـــه
وهــذه هــى صــفات الملــك الحكــيم وهــو مــا فعلــه الســيد المســيح ملــك . يتعلقــون بــه ويخدمونــه بأمانــة

بــل ببــذل حياتــه مــن أجلهــم، فتعلقــت الملــوك، إذ خــدم شــعبه لــيس فقــط بتعلــيمهم وشــفاء أمراضــهم، 
 .قلوب أوالده به وقدموا حياتهم حتى االستشهاد

 
ـــذين نشـــأ فـــى  :۹، ۸ع أراد رحبعـــام أن يســـتمع أيًضـــا إلـــى مـــا يقولـــه أصـــدقاؤه الشـــباب، ال

. وســطهم واختــار مــنهم مشــيرين جــدد ولعلهــم شــاركوه حياتــه المتنعمــة وبعــض اللهــو، أو الطياشــة
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ان أنــه لــم يســترح لمشــورة الشــيوخ، لعــل ذلــك بســبب عــدم اســتعداده تقليــل ويفهــم مــن استشــارته للشــب
 .موارده المالية من الضرائب وعدم اهتمامه بمصالح الشعب ومشاكلهم

 
 .اإلصبع األصغر فى اليد: الخنصر  :۱۱، ۱۰ع

 .الجزء األسفل من الظهر أى ما يجلس عليه اإلنسان: المتن 
مشـورة الشـيوخ، فأشـاروا علـى الملـك أن يكلـم الشـعب  كانت مشورة الشبان مختلفة تماًما عـن

بكريــاء وقســوة؛ ليخــيفهم ويضــمن خضــوعهم، ويقــول لهــم أن خنصــرى أغلــط مــن مــتن أبــى، وكــان 
ركم . هـذا مــثًال معروفًـا وشــائًعا وقتـذاك، أى أنــا أقــوى وأقسـى منــه وٕان كـان أبــى قـد اســتعبدكم وســخَّ

مله أو يحـاول التمـرد، سـأؤدبه بالعقـارب وهـى ال فى أعماله بقسوة بضربكم بالسياط، فمن يهمل ع
تؤلم فقط مثل السياط بل تسمم جسم اإلنسان تميته ويرى البعض أن العقارب نـوع مـن السـياط بـه 

 .قطع حديدة تمزق الجلد بشدة
 :وهنا نرى األسباب التى أدت إلى انحراف رحبعام وهى 

 .ء شعبه ومطالبهكان مدلًال، فلم يكن لديه طول أناة، فلم يستطع احتوا -١
 .كانت أمه عمونية، فلم تعلمه وصايا اهللا واإللتجاء إليه -٢

 .لم ُيَذكر أن أباه اهتم بتربيته، إلنشغاله بشهواته -٣

 .كان متكبًرا، فلم يكن له استعداد للتعلم والتلمذة على أيدى الشيوخ ومشورتهم -٤

 .لم يكن حكيًما ليميز المشورة الصالحة من الردية -٥
ختار مشيرينا من الشيوخ المختبرين ذوى السيرة الروحية النقية وأن نسمع لهم جدير بنا أن ن ?

 .ونعمل بمشورتهم وال نسلم إرادتنا لمن ال خبرة لهم من أصدقاء السوء
 
 ):۲۰-۱۲ع(انشقاق يربعام )  ۲(

فجاء يربعام و جميع الشعب الى رحبعام في اليوم الثالث كما تكلم الملك قائال ارجعوا  -١٢
فاجاب الملك الشعب بقساوة و ترك مشورة الشيوخ التي اشاروا بها  -١٣. ي اليوم الثالثالي ف
و كلمهم حسب مشورة االحداث قائال ابي ثقل نيركم و انا ازيد على نيركم ابي ادبكم  -١٤. عليه
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و لم يسمع الملك للشعب الن السبب كان من قبل الرب  -١٥. بالسياط و انا اؤدبكم بالعقارب
فلما راى كل  -١٦. كالمه الذي تكلم به الرب عن يد اخيا الشيلوني الى يربعام بن نباطليقيم  

اسرائيل ان الملك لم يسمع لهم رد الشعب جوابا على الملك قائلين اي قسم لنا في داود و ال 
نصيب لنا في ابن يسى الى خيامك يا اسرائيل االن انظر الى بيتك يا داود و ذهب اسرائيل الى 

 . مخيامه
ثم ارسل الملك رحبعام  -١٨. واما بنو اسرائيل الساكنون في مدن يهوذا فملك عليهم رحبعام -١٧

ادورام الذي على التسخير فرجمه جميع اسرائيل بالحجارة فمات فبادر الملك رحبعام و صعد الى 
ما سمع و ل -٢٠. فعصى اسرائيل على بيت داود الى هذا اليوم -١٩. المركبة ليهرب الى اورشليم

جميع اسرائيل بان يربعام قد رجع ارسلوا فدعوه الى الجماعة و ملكوه على جميع اسرائيل لم يتبع 
 .بيت داود اال سبط يهوذا وحده

 
جـــاء ممثلـــو الشـــعب ومعهـــم يربعـــام إلـــى رحبعـــام، كمـــا حـــدد لهـــم الملـــك فـــى اليـــوم  :۱۲ع

ره بالنسبة لطلبهم  .الثالث؛ ليستمعوا إلى ما قرَّ
 
اســـتخدم رحبعـــام ألفاًظـــا قاســـية فـــى مخاطبـــة الشـــعب، متبًعـــا مشـــورة الشـــباب  :۱٤، ۱۳ع

أبـى قسـى علـيكم وأنـا أزيـد مـن هـذه القسـوة، أبـى اسـتخدم السـياط فـى : تارًكا مشورة الشيوخ، فقـال 
 .اخضاعكم وأما أنا فسأستخدم فى ذلك العقارب

 
هللا وبهــذا يــتم رفــض رحبعــام مطالــب الشــعب بكبريــاء وحماقــة، فتخلــت عنــه نعمــة ا :۱٥ع

 ).٣٩-٢٩: ١١ص(كالم اهللا على فم نبيه الشيلونى بتمزيق المملكة 
 
معنــاه لـيس لنـا حقــوق عنـد بيـت داود، الــذى يمثلـه رحبعــام : أى قسـم لنــا فـى داود  :۱٦ع

 .الظالم وأبوه سليمان القاسى وبالتالى هذا يعتبر إعالن لالنشقاق
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األسـباط العشـرة عـن سـبط يهـوذا برجـوعهم دعـوة واضـحة النشـقاق : إلى خيامك يا إسرائيل 
وبعـض أفـراد بنـى ) ٢١ع(إلى مساكنهم يبحثون لهم عن ملك ولم يبق مع يهوذا إال سبط بنيـامين 

 .إسرائيل المجاورين لهم مثل الشمعونيين
ــا داود  يخــاطبون داود باعتبــاره أهــم شخصــية ظهــرت علــى عــرش بنــى : أنظــر إلــى بيتــك ي

 .ه فى عهد حفيده رحبعامإسرائيل، وكيف تمزقت مملكت
لما تبين للشعب أن الملـك يـرفض مطـالبهم، أعلنـوا عصـيانهم عليـه وعلـى بيـت داود وقـّرروا 

أو رحبعـام الملــك، الــذى هـو مــن نســل داود . االنسـحاب مــن االجتمـاع واالنشــقاق عــن سـبط يهــوذا
 .ابن يسى والمقصود بالخيام مساكن األسباط العشرة

 
ـــم يبـــَق لرحبعـــام إال :۱۷ع  الشـــعب الســـاكن فـــى مـــدن ســـبط يهـــوذا والمجـــاورون لـــه مـــن ل

 .األسباط القريبة وهم سبط بنيامين وبعض من سبط شمعون
 
ظــل رحبعــام الملــك فــى شــكيم المكــان الــذى ملكــوه فيــه ولــم يهــتم بكلمــات العصــيان  :۱۸ع

يحـدث شـئ التى قالها منـدوبوا األسـباط بقيـادة يربعـام، بـل اسـتمر يمـارس إدارتـه للمملكـة، كـأن لـم 
فى المقابلة مـع األسـباط، فأرسـل أدورام المسـئول عـن تسـخير الشـعب فـى األعمـال التـى تحتاجهـا 

وبــالطبع كـان هــذا تصــرًفا غيــر حكــيم . المملكـة، فثــار الشــعب بكــل غــيظ عليـه ورجمــوه حتــى مــات
من رحبعام أن يرسل أدورام فى هذا الوقت، ولكن كبرياءه واندفاعـه جعلـه يتصـرف هكـذا، خاصـة 
أن التسخير أمر غير مرغوب فيه من الشعب وثقيـل علـيهم، وكـان األجـدر بـه أن يرسـل منـدوبين 

أخيـًرا انتبـه رحبعــام إلـى خطــورة الموقـف وانشــقاق . مـن عنـده للتفــاهم ومحاولـة جمــع شـمل المملكــة
األســباط بالفعــل عنــه، فركــب مركبتــه وهــرب مــن شــكيم إلــى أورشــليم، ليحتمــى هنــاك وســط ســبطه 

 .ه خاف أن يرجمه الشعب مثل أدوراميهوذا ألن
ليتك تتضع أمام اهللا عندما تقابلك أية تجربة وتطلبه بتذلل وٕايمان، فيرشدك إلى الحق مهما  ?

فالتوبة مع االتضاع تفيض عليك مراحم اهللا وغفرانه، فينقذك ويرشدك . كانت أخطاءك
 .ويحفظك
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 .المقصود األسباط العشرة: إسرائيل  :۱۹ع
 .انفصال أسباط إسرائيل العشرة عن مملكة يهوذا إلى يوم كتابة هذا السفر كان هذا بداية

 :من هنا نرى أن انقسام المملكة إلى مملكتين تم لألسباب اآلتية 
عدم الرجوع عن عبادة األوثان، التى بدأها سليمان بالتوبة وااللتصـاق بـاهللا، ففقـد عـرش  -١

 .داود حماية اهللا وبركته
 .ة الشيوخ ذوى الخبرةعدم خضوع رحبعام لمشور  -٢

ــــدهم ممــــا اســــتفزهم جــــًدا ودعــــاهم  -٣ عــــدم احســــاس رحبعــــام بمشــــاعر الشــــعب، بــــل وتهدي
 .لالنقسام

تأديًبــا لســبطى يهــوذا وبنيــامين النشــغاله بعبــادة األوثــان التــى أدخلهــا ســليمان عــن عبــادة  -٤
 .اهللا فى هيكله

إلى أورشليم وأغـواهم تأديًبا للعشرة أسباط النشغالهم بعبادة األوثان فحرمت من الصعود  -٥
 .يربعام بعبادة العجول الذهبية وترك اهللا

 
كــان يربعــام معروًفــا لــدى بنــى إســرائيل لســابق مجهوداتــه فــى خدمــة الملــك ســليمان  :۲۰ع

وتنفيذ أعماله اإلنشائية، كذلك كانوا يعلمـون بحقـد سـليمان عليـه لمـا علـم بنبـوءة توليـه حكـم عشـرة 
ولم يبَق مـن األسـباط مـن اسـتمر فـى الخضـوع لرحبعـام . كه عليهممن أسباط إسرائيل، فقرروا تملي

 ).٢١سوى سبط يهوذا ومعه بنيامين ع
 :وهنا نسجل ثالثة تحذيرات من اهللا بانقسام المملكة 

 ).١٣-١١: ١١ص(من اهللا لسليمان  -١
 ).٣٢-٢٩: ١١ص(من أخيا النبى ليربعام  -٢

 ).٢٤-٢٢: ع(من شمعيا لرحبعام  -٣
 :ملًكا على األسباط العشرة يرجع لما يلى  واختيار الشعب ليربعام

 .تميزه فى قيادة العمل فى أيام سليمان -١
 .أنه من سبط أفرايم وهو أكبر األسباط عدًدا وله قوته ومكانته بين األسباط -٢



انِى احُ حَ صْ األَ  َشرَ  الثَّ  َع
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كان يربعام معروًفا عند شيشق ملك مصر، فهذا يعطى نوًعا مـن الطمأنينـة فـى تعضـيد  -٣
 .مصر القوية للمملكة الجديدة

أخيا الشيلونى ليربعام بتملكه على األسـباط العشـرة، فهـذا يعطـى إحساًسـا لرضـا اهللا  نبوة -٤
واهللا . ومباركتـــه ليربعـــام مـــع أنهـــا نبـــوة فقـــط واهللا ال يرضـــى إال علـــى األعمـــال الصـــالحة

 .سمح بهذا الشر تأديًبا ليهوذا واألسباط البتعادهم عن اهللا
 :بهذا تمَّ انشقاق المملكة إلى مملكتين هما 

مملكــة يهــوذا ويتبعهــا ســبطا يهــوذا وســبط بنيــامين وعاصــمتها أورشــليم، وتســمى المملكــة  -١
الجنوبية، وبها هيكل اهللا وكان ملوكها يملكون بالوراثة، أى كلهم من نسل داود وعددهم 

ملًكـــا، بعضـــهم كـــانوا صـــالحين والـــبعض اآلخـــر كـــانوا أشـــراًرا، وملكـــت معهـــم ملكـــة  ١٩
آخاب ملك إسرائيل، فلم تكن من نسل داود وقتلت بعد فتـرة واحدة شريرة هى عثليا بنت 

وبــدأت . قصــيرة مــن ملكهــا، أى أن مجمــوع مــن ملكــوا علــى يهــوذا عشــرون ملًكــا وملكــة
م وانتهــت بالســبى البــابلى وخــراب أورشــليم .ق ٩٣١مملكــة يهــوذا بعــد االنقســام مــن عــام 

 .عام ٣٤٥م فكان عمر المملكة .ق ٥٨٦عام 
مل العشرة أسباط الباقية وتسمى المملكة الشمالية، وكانت عاصـمتها مملكة إسرائيل وتش -٢

أوًال شــكيم، ثــم فنوئيــل، ثــم ترصــة وفــى النهايــة الســامرة، التــى دامــت عاصــمة لهــا حتــى 
وكان ملوكها كلهم أشـراًرا ولـم يكونـوا بالوراثـة فـى معظـم األحيـان، وتملـك عليهـا . نهايتها

م فكـان عمـر .ق ٧٢٢بالسـبى األشــورى عــام م وانتهـت .ق ٩٣١وبدأت عام . ملًكا ١٩
 .عام ٢٠٩المملكة 

وقد كان ملوك يهوذا وملوك إسرائيل فى عداء وتحاربوا من بدايـة المملكتـين حتـى عهـد آسـا 
ثــم فــى الفتــرة الثانيــة كــانوا متــرابطين ومتعــاونين وهــى مــن ملــك . ملــك يهــوذا وعمــرى ملــك إســرائيل

يل حتى أخزيا ابن يهوشافاط وأخزيا ويورام ملكى إسرائيل، يهوشافاط ملك يهوذا وآخاب ملك إسرائ
أى كانــت فتــرة الســالم بينهمــا قصــيرة ثــم أتــت بعــدها المرحلــة الثالثــة والتــى كانــت فيهــا المملكتــان 

 .متباعدتين وبينهما حروب حتى نهاية مملكة إسرائيل
 . عاًما ١٣٦ويالحظ أن مملكة إسرائيل قد انتهت قبل مملكة يهوذا بنحو 

 .السنوات فى العهد القديم جميعها تقريبية: ملحوظة 
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 ):۲٤-۲۱ع(الرب يمنع رحبعام من محاربة األسباط )  ۳(

و لما جاء رحبعام الى اورشليم جمع كل بيت يهوذا و سبط بنيامين مئة و ثمانين الف  -٢١
ن كالم اهللا الى و كا -٢٢. مختار محارب ليحاربوا بيت اسرائيل و يردوا المملكة لرحبعام بن سليمان

كلم رحبعام بن سليمان ملك يهوذا و كل بيت يهوذا و بنيامين و بقية   -٢٣. شمعيا رجل اهللا قائال
هكذا قال الرب ال تصعدوا و ال تحاربوا اخوتكم بني اسرائيل ارجعوا كل واحد  -٢٤. الشعب قائال

 .وا حسب قول الربالى بيته الن من عندي هذا االمر فسمعوا لكالم الرب و رجعوا لينطلق

 
فى محاولة الستعادة مـا فقـده بغبـاء، ولظنـه أنـه قـادر علـى مواجهـة تمـرد األسـباط،  :۲۱ع

ألف رجل ضد إسرائيل من سبطى يهوذا وبنيامين؛ ليحارب إسرائيل  ١٨٠جمع رحبعام جيش من 

 ).العشرة أسباط(

 

 .نبى معاصر لرحبعام ومؤرخ لملكه: شمعيا  :۲٤-۲۲ع

النبـــى أن يعلـــن لرحبعـــام وكـــل شـــعب يهـــوذا وبنيـــامين أن انشـــقاق العشـــرة أمـــر الـــرب شـــمعيا 

أسباط بسماح من اهللا، فـال يحـاولوا محـاربتهم؛ ألن هـذا تأديـب إلهـى حتـى يتوبـوا جميًعـا، فأطـاعوا 

ليتـه . وهنا نـرى فضـيلة تظهـر فـى رحبعـام وهـى طاعـة اهللا أخيـًرا. اهللا وانصرفوا كل واحد إلى بيته

ما هى إرادة اهللا وأطاعـه مـن البدايـة، ولكنـه لألسـف لـم يسـتمر فـى طاعـة اهللا كان قد صلى وعلم 

 .وحارب األسباط

كن مطيًعا لوصايا اهللا التى تقرأها فى الكتاب المقدس وتسمعها فى الكنيسة فتنقذ نفسك من  ?

 .فخاخ الشياطين وتسلك باستقامة وتحتفظ بسالمك فى قلبك دائًما
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 ):۳۳-۲٥ع(ب يربعام والعجول الذه)  ٤(

 . و بنى يربعام شكيم في جبل افرايم و سكن بها ثم خرج من هناك و بنى فنوئيل -٢٥
ان صعد هذا الشعب ليقربوا  -٢٧. وقال يربعام في قلبه االن ترجع المملكة الى بيت داود -٢٦

ذبائح في بيت الرب في اورشليم يرجع قلب هذا الشعب الى سيدهم الى رحبعام ملك يهوذا و 
فاستشار الملك و عمل عجلي ذهب و قال لهم كثير  -٢٨. تلوني و يرجعوا الى رحبعام ملك يهوذايق

و وضع  -٢٩. عليكم ان تصعدوا الى اورشليم هوذا الهتك يا اسرائيل الذين اصعدوك من ارض مصر
و كان هذا االمر خطية و كان الشعب يذهبون الى  -٣٠. واحدا في بيت ايل و جعل االخر في دان

و بنى بيت المرتفعات و صير كهنة من اطراف الشعب لم يكونوا  -٣١. مام احدهما حتى الى دانا
و عمل يربعام عيدا في الشهر الثامن في اليوم الخامس عشر من الشهر كالعيد  -٣٢. من بني الوي

ف الذي في يهوذا و اصعد على المذبح هكذا فعل في بيت ايل بذبحه للعجلين اللذين عملهما و اوق
و اصعد على المذبح الذي عمل في بيت ايل في  -٣٣. في بيت ايل كهنة المرتفعات التي عملها

اليوم الخامس عشر من الشهر الثامن في الشهر الذي ابتدعه من قلبه فعمل عيدا لبني اسرائيل و 
 .صعد على المذبح ليوقد

 
 .لالمقصود به أراضى سبط أفرايم المملوءة بالجبا: جبل أفرايم  :۲٥ع

 ).٣٠: ٣٢تــك(مدينــة شــرق األردن علــى بعـــد أربعــة أميــال، ظهــر فيهــا اهللا ليعقــوب : فنوئيــل

، ثم أعاد بناءها وحصـنها يربعـام )١٧، ٩، ٨: ٨قض(وكان جدعون قد هدم برجها وقتل سكانها 

 .أول ملوك إسرائيل

فيها رحبعـام التى كان  -بعد انشقاق يربعام باألسباط العشرة، صار ملًكا عليها واتخذ شكيم 

ـــيعلن لألســـباط أنـــه الملـــك الجديـــد ولـــيس رحبعـــام - واهـــتم ببنـــاء المدينـــة، أى . عاصـــمة لملكـــه؛ ل

 .وبعد ذلك اتخذ عاصمة لملكه هى فنوئيل. تحصينها واستكمال مبانيها؛ لتكون عاصمة لملكه

وهكذا حاول يربعام أن يكون مقر ملكه فـى مـدن لهـا ذكريـات روحيـة عنـد الشـعب؛ ليكتسـب 

 .وهذا تصرف سياسى منه وليس محبة هللا وال األماكن المقدسة. بتهم ووالءهم لهمح
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يربعـام إنســان بعيــد عـن اهللا، فــرغم ســماعه نبــوة واضـحة مــن أخيــا الشــيلونى،  :۲۷، ۲٦ع

ولكـن القلـق مـازال فـى داخلـه، ففكـر بتفكيـر  -وتـم ذلـك فعـًال  -بأن اهللا سـيعطيه األسـباط العشـرة 

اهللا وقــال أنــه إذا ذهــب الشــعب ليقــدموا ذبــائحهم فــى الهيكــل بأورشــليم، بشــرى، غيــر مســتند علــى 

حســـب مـــا تقضـــى بـــه الشـــريعة فـــى المناســـبات المختلفـــة وخاصـــة فـــى األعيـــاد الثالثـــة وهـــى عيـــد 

، يأخــذهم الحنــين إلــى أيــام وحــدة األســباط، فيقــّرروا الخضــوع )١٦تــث(الفصــح والحصــاد والمظــال 

 .ويقتلوهلرحبعام ملك يهوذا ويتخلصوا منه 

يتناسى اإلنسان أحياًنا أن كل ما ينعم به من خيرات هو عطية إلهية، فيخشى زوالها ويسعى  ?
لإلبقاء عليها بحيل بشرية، سرعان ما يكتشف بطالنها ويعلم حينئذ أن الرب هو المعطى وأنه 

 .هو القادر وحده على الحفاظ على عطيته
 

هذه المشكلة، وهى تخوفه من ترك الشـعب لم يلتجئ يربعام إلى اهللا فى حل  :۲۹، ۲۸ع

ففكــر بطريقــة بشــرية  -وقــد أعطاهــا فعــًال لــه  -لــه، ونســى وعــد اهللا، بــأن يعطيــه العشــرة أســباط 

واستشــار مشــيريه، فعمــل عجلــين مــن ذهــب؛ ليظهــر عظمــة آلهتــه، وليشــابهها هيكــل اهللا المغطــى 

للشـعب أن هـذه هـى آلهتـك التـى وقـال . بالذهب، وهذه الخطية اشترك فيهـا المشـيرون مـع رحبعـام

أخرجتــك مــن أرض مصــر، أى أن هــذين العجلــين همــا صــورة ليهــوة، ووضــع أحــدهما فــى الشــمال 

فـــى دان واآلخـــر بـــالجنوب فـــى بيـــت إيـــل حتـــى يســـهل علـــى كـــل ســـكان مملكـــة إســـرائيل الوصـــول 

وبقـــول يربعـــام هـــذه آلهتـــك الـــذين اخرجتـــك مـــن أرض مصـــر ولـــم يقـــل إلهـــك قـــاد الشـــعب . إليهمـــا

واقتراح المشـيرين علـى يربعـام أن يقـيم عجلـين ذهبيـين يظهـر . للسقوط فى عبادة األوثان المتعددة

 .مدى انتشار عبادة األوثان بين الشعب ومشيريه بسبب سليمان

وقد خدع المشيرين الشعب وقاال له أن هذه العجول صورة ليهوه فصدق الشعب ومع الوقت 

نهــت بوضـــوح عــن إقامـــة التماثيــل ألنهـــا ) ٤: ٢٠خـــر(ة تعــودوا عبـــادة األصــنام، رغـــم أن الوصــي

 :وبإقامة العجلين أخطأ يربعام أخطاًء كثيرة هى . ستضل الشعب عن اهللا

 .لم يثق فى اهللا الذى وعده بالُملك على يد أخيا الشيلونى -١
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 .أبعد الشعب عن عبادة اهللا فى هيكله -٢

 .نأدخل عبادة األوثان فى مملكة إسرائيل فى شكل هذين العجلي -٣

ساعد عمله هذا فى دخول آلهة األمم الوثنية إلى مملكة إسرائيل، إذ أعطاهم فكرة تعدد  -٤

 .اآللهة

هــذه "لــم يــتعلم مــن خطــأ الشــعب أيــام هــارون عنــدما عمــل العجــل الــذهبى وقــال للشــعب  -٥

 .، فغضب اهللا وقتل اآلالف من الشعب على يد موسى)٤: ٣٢خر" (آلهتك يا إسرائيل

 

عــودة للعبــادة الوثنيــة، وكــان الشــعب يــذهب إلــى دان أو بيــت إيــل  كــان هــذا بمثابــة :۳۰ع

ـــى مكـــان ســـكناه، فكـــان األمـــر خطيـــة كبـــرى وقـــع فيهـــا يربعـــام وأوقـــع فيهـــا شـــعبه  أيهمـــا أقـــرب إل

 . الخاضعين له

 
اسـتمر يربعـام فـى شـروره، فلـم يكتـِف بإقامـة العجلـين ولكنـه أقـام أيًضـا مـذابح علـى  :۳۱ع

والهـــضاب لعبــادة اهللا، مخالًفــا وصــايا اهللا الــذى أمــر أن تكــون العبــادة فــى المرتفعـــات، أى التـــالل 

وعندمــــا رأى الالويــــون انغماســـه فـــى الشـــر تركـــوا مـــدن مملكـــة . هيكلـــه المقـــدس فقـــط فـــى أورشـــليم

: ١١أى٢(إسرائيل وذهبوا إلى أورشليم، حتى ال يغضبوا اهللا باالشـتراك فـى هـذه العبـادات الشـريرة 

استمر يربعام فى شره، فأقام كهنة وخـداًما لهـذه العبـادات الغريبـة مـن األسـباط  وحينئذ). ١٤، ١٣

أى مــن الفئــات المختلفــة، حتــى الوضــيعة " أطــراف الشــعب"وقولــه مــن . األخــرى غيــر ســبط الوى

منها، فى محاولة الجتذاب قلوب الشعب نحوه، بأن يكـون مـن جميـع الفئـات كهنـة، وفـى كـل هـذا 

 .اهمل اهللا ورفض وصاياه

 

. تمادًيا من يربعام فى شره، عمل عيًدا آللهته التى عملها فى بيت إيل ودان :۳۳، ۳۲ع

وحّدد هذا العيد فى اليوم الخامس عشر من الشهر الثامن، وهو بديل لعيد المظال، الـذى أمـر بـه 

وقد جعلـه بعـد عيـد . اهللا بعد عيد الحصاد والذى يكون فى اليوم الخامس عشر من الشهر السابع
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لمظال بشـهر ألن الحصـاد يتـأخر فـى المملكـة الشـمالية عـن الجنوبيـة ولكـن الـدافع الحقيقـى وراء ا

وهنا أخطأ يربعام . إقامة هذا العيد فى هذا الوقت، هو إبعاد الشعب عن األعياد التى أمر بها اهللا

ن يربعــام وقــد ركــز العبــادة فــى بيــت إيــل؛ أل. بإقامــة عيــد مــن أفكــاره ولــيس مــن اهللا، لعبــادة أوثانــه

، وقـدَّم يربعـام ذبـائح فـى )١٣: ٧عـا(نفسه كان يصلى فى هذا المكان، كما يخبرنـا سـفر عـاموس 

بيت إيل، ولعله قدمها بنفسه، وهذا اغتصاب للكهنوت، وهذا كلـه شـكله الظـاهرى عبـادة هللا ولكنـه 

ع الملــوك فــى الحقيقــة عبــادة لألوثــان، وبهــذا أضــل يربعــام شــعبه وراء عبــادة األوثــان وجعــل جميــ

 .الذين أتوا بعده يسقطون فى نفس أخطائه

ألن يربعــام لــم يصــعد ) ٥: ١٥مــل٢(ونالحــظ أن اهللا لــم يضــربه بــالبرص مثــل الملــك عزّيــا 

ليبخـــر علـــى مـــذبح اهللا المقـــدس، مثلمـــا فعـــل عزيـــا، بـــل صـــعد علـــى مـــذبح أصـــنام ال يحتـــاج إلـــى 

ـــوت ـــك طيـــب ال. كهن ـــه يســـتهين بـــاهللا ويخـــادع بأنـــه مل يريـــد أن يتعـــب شـــعبه بالســـفر  ونالحـــظ أن

 .ألورشليم مع أن الحقيقة هو أنه يريد إبعاد شعبه عن رحبعام لئال يخضعوا له

ولعــل مــن المشــجعات ليربعــام علــى عبــادة األصــنام هــو مــا فعلــه ســليمان الملــك الســابق لــه 

 .بنشر العبادات الوثنية بين بنى إسرائيل

مادى فيه ويجرك الخطأ إلى أخطاء أخرى إن سقطت فى خطأ فراجع نفسك وتب، حتى ال تت ?
 .اتضع واطلب اهللا، فينقذك ويرجعك إليه. كثيرة
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الِثُ  احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  الثَّ
 التنبؤ بخراب المذابح الوثنية

Rη Ε η 
 

 ) :۱۰-۱ع(نبوة عن يوشيا ) ۱(

و اذا برجل اهللا قد اتى من يهوذا بكالم الرب الى بيت ايل و يربعام واقف لدى المذبح  -١
هوذا سيولد فنادى نحو المذبح بكالم الرب و قال يا مذبح يا مذبح هكذا قال الرب  -٢. لكي يوقد

لبيت داود ابن اسمه يوشيا و يذبح عليك كهنة المرتفعات الذين يوقدون عليك و تحرق عليك عظام 
و اعطى في ذلك اليوم عالمة قائال هذه هي العالمة التي تكلم بها الرب هوذا المذبح  -٣. الناس

نحو المذبح في بيت  فلما سمع الملك كالم رجل اهللا الذي نادى -٤. ينشق ويذرى الرماد الذي عليه
ايل مد يربعام يده عن المذبح قائال امسكوه فيبست يده التي مدها نحوه و لم يستطع ان يردها 

و انشق المذبح و ذري الرماد من على المذبح حسب العالمة التي اعطاها رجل اهللا بكالم  -٥.اليه
من اجلي فترجع يدي  فاجاب الملك وقال لرجل اهللا تضرع الى وجه الرب الهك و صل -٦. الرب

ثم قال الملك  -٧. الي فتضرع رجل اهللا الى وجه الرب فرجعت يد الملك اليه و كانت كما في االول
فقال رجل اهللا للملك لو اعطيتني نصف  -٨. لرجل اهللا ادخل معي الى البيت و تقوت فاعطيك اجرة

الني هكذا اوصيت بكالم  -٩. بيتك ال ادخل معك و ال اكل خبزا و ال اشرب ماء في هذا الموضع
فذهب في  -١٠. الرب قائال ال تاكل خبزا وال تشرب ماء و ال ترجع في الطريق الذي ذهبت فيه

 .طريق اخر و لم يرجع في الطريق الذي جاء فيه الى بيت ايل
 
ــا مــن يهــوذا  :۱ع ــا ووقــف علــى المــذبح يبخــر، فأرســل لــه الــرب نبًي أقــام يربعــام نفســه كاهًن

فـاهللا أراد أن ينبـه يربعـام، فأرسـل لـه مــن . يكـون لـه عـذر فـى التمـادى فـى خطايـاه ليحـذره حتـى ال

 .فاهللا ال يترك نفسه بال شاهد. يهوذا، أى من عند بيته المقدس، من يوبخه على شره

 ).٢٠، ١٩ع(ولم ُيذَكر اسم رجل اهللا، ألنه خالف وصية اهللا كما يظهر من 
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سـنوات وسـار حسـب الشـريعة  ٨العرش فى سـن  ابن أمنون ملك يهوذا، تبوأ: يوشيا  :۲ع

 .فقاوم العبادة الوثنية

وقـف النبـى عنـد المـذبح حيـث كـان يربعــام يبخـر وصـرخ بكـل شـجاعة، منادًيـا بصـوت عــاٍل 

الذين أصبحت  -على المذبح المبنى من الحجارة، لعل قلب يربعام ومن حوله من شعب إسرائيل 

اهللا ويتوقفون عن التمادى فى شرورهم بعبـادة األصـنام  يتحركون وينتبهون لكالم -قلوبهم حجرية 

ــم يكلــم يربعــام وال الــواقفين حولــه؛ ألنهــم تمــادوا فــى الشــر، بــل كلــم المــذبح، أى الحجــارة ألنهــا  ول

عاًمـا بأنـه  ٣٥٠وتنبأ رجل اهللا عن يوشيا ملك يهوذا قبل ميالده بنحـو . أفضل من هؤالء األشرار

ـــح الوثنيـــ ــذين يبخــرون أمامهــا ســيقوم ويهــدم المذاب ، أى )٢٠-١٥: ٢٣مــل ٢(ة ويحـــرق عظـــام ال

يــنجس هـــذه المـــذابح، ألن عظــام المـــوتى فـــى شــريعة موســـى تـــنجس مــن يلمســـها، لـــيعلن أن هـــذه 

فهــو . المـذابح نجسـة فـى نظـر اهللا ولـم تسـتطع أن تحمـى الكهنـة ومـن يتعبـدون أمامهـا مـن المـوت

لتالى يطالب الشـعب بإزالتهـا والرجـوع لعبـادة اهللا فـى يعلن غضب اهللا على هذه المذابح الوثنية وبا

هيكله بأورشليم وٕان لم يزيلوها فسيأتى من يزيلها وهو يوشيا الملك ولكن سيدان كل من تعبـد أمـام 

 .هذه المذابح

 

عاًمـا علـى يـد  ٣٥٠وحتى يصدق الناس ما يقوله هذا النبى، ألن كالم اهللا سيتم بعد  :۳ع

ســيعطيهم عالمــة اآلن ليصــدقوا كالمــه، لعلهــم يتوبــوا ويرجعــوا عــن عبــادة  يوشــيا، قــال لهــم أن اهللا

األوثــان، وهــذه العالمــة هــى أن المــذبح الــذى يقــف أمامــه يربعــام ينشــق وينتثــر الرمــاد الــذى عليــه، 

 .مشيًرا بذلك إلى أن كلمة اهللا قادرة على أن تهز القلوب الحجرية وتبدد ما لصق بها من دنس

 
عــام الملــك كــالم النبــى، لــم يتــأثر، أو يشــعر بخطــأه، بــل علــى العكــس عنــدما ســمع يرب :٤ع

اغتاظ وترك تقديم الذبيحة التى على المـذبح ومـد يـده وأشـار إلـى النبـى، ليمسـكوه حتـى يؤدبـه، أو 

يقتله، ولكن اهللا دافع عن نبيه بقوة، إذ جعل يد يربعام تيـبس، فصـرخ وشـعر كـل الـواقفين بقـوة اهللا 

 .تى ال تقاومالتى مع النبى وال
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ــق اهللا كالمــه بشــق المــذبح إلــى جــزءين وتســاقط الرمــاد مــن عليــه، فــأظهرت هــذه  :٥ع حّق

 .العالمة قوة اهللا حتى خاف كل الواقفين ولكن لألسف لم يدفعهم هذا إلى التوبة

 

خاف يربعام وانزعج حين يبست يده وطلب من رجل اهللا أن يتشفع بالصالة من أجله  :٦ع

عـــل لـــم يغضـــب النبـــى أو يرغـــب فـــى االنتقـــام مـــن يربعـــام بـــل تضـــرع إلـــى الـــرب لتشـــفى يـــده، وبالف

 :وهكذا دعا اهللا يربعام ومن حوله للتوبة بأربعة أمور . فرجعت يد الملك صحيحة كما كانت

 .نبوة النبى عن يوشيا الذى سيزيل المذابح ويقتل كهنتها -١

 .انشقاق المذبح وسقوط الرماد عنه -٢

 .جعل اهللا يد يربعام تيبس -٣

 .شفاء يد يربعام التى يبست وعودتها صحيحة -٤

ولـم يحـاول التوبـة والرجـوع إلـى اهللا ليكـون " تضـرع إلـى إلهـك"ولكن لألسف قال يربعام للنبـى 

إلهــه هــو وحتــى بعــد شــفائه لــم يتــب، وهــو فــى هــذا يشــبه فرعــون الــوثنى، الــذى كــان يقــول لموســى 

 .تضرع إلى إلهك؛ ليرفع عنا الضربات

 

 .ن رجل اهللا أن يأتى إلى قصره؛ ليأكل ويكافئه على شفاء يدهطلب الملك م :۷ع

وهكذا بقوة اهللا خاف يربعام واحترم رجـل اهللا وحـاول إكرامـه وهـذه محاولـة للتـأثير علـى رجـل 

ولكن بالترغيـب لعلـه يغيـر كالمـه وبهـذا ) ٤ع(اهللا ليس بالتهديد؛ كما أشار إليه قبًال للقبض عليه 

هللا فـــى إكرامـــه لنبيـــه؛ حتـــى ال يتركـــه الشـــعب ويـــذهب لعبـــادة اهللا فـــى تظـــاهر يربعـــام بارتباطـــه بـــا

 .أورشليم

 

رفض رجل اهللا بحزم دعوة الملك مهما كانت العطية التى سيعطيها له، فهو لن  :۱۰-۸ع

يأكــل خبــًزا، أو يشــرب مــاًء فــى هــذا المكــان؛ ألنــه مكــان مملــوء بالشــر فــال يصــح الوجــود فيــه، أو 

ل ممـــا ذبـــح لألوثـــان، رغـــم أن هـــذا النبـــى كـــان غالًبـــا محتاًجـــا للطعـــام مخالطـــة األشـــرار، أو األكـــ
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والشراب وقد ال يكون معه مـا يشـترى بـه ولكـن طاعتـه هللا فـوق كـل شـئ فهـو هنـا يـرفض بوضـوح 

 .كل ما يتصل بالشر

وقبول رجل اهللا ضيافة الملك وعطاياه معناها موافقته الضمنية على شرور الملك وهذا ضد 

 .نهاالنبوة التى أعل

وبهذا أطاع النبى اهللا ولم يرجع فى الطريق التى أتى منها حتى ال يعطله الناس الذين رأوا، 

أو ســمعوا نبوتــه ومعجزاتــه، فهــو يعمــل عمــل اهللا بوضــوح وقــوة وال ينشــغل بمــديح النــاس وتكــريمهم 

 .له

هتمامات إهتم بتنفيذ وصايا اهللا، فتتمتع بإحساسك أن اهللا معك وهذا سيرفعك ويشغلك عن ا ?
 .العالم ويفصلك عن شروره وأفكاره

 
 ) :۲٦-۱۱ع(خطأ رجل هللا وقتله ) ۲(

و كان نبي شيخ ساكنا في بيت ايل فاتى بنوه و قصوا عليه كل العمل الذي عمله رجل  -١١
فقال لهم  -١٢. اهللا ذلك اليوم في بيت ايل و قصوا على ابيهم الكالم الذي تكلم به الى الملك

 . يق ذهب و كان بنوه قد راوا الطريق الذي سار فيه رجل اهللا الذي جاء من يهوذاابوهم من اي طر 
مخالفة رجل اهللا ألمر . فقال لبنيه شدوا لي على الحمار فشدوا له على الحمار فركب عليه -١٣

و سار وراء رجل اهللا فوجده جالسا تحت البلوطة فقال له اانت رجل اهللا الذي جاء من  -١٤الرب 
فقال ال اقدر ان ارجع معك  -١٦. فقال له سر معي الى البيت و كل خبزا -١٥. ال انا هويهوذا فق

النه قيل لي بكالم  -١٧. و ال ادخل معك و ال اكل خبزا و ال اشرب معك ماء في هذا الموضع
فقال له  -١٨. الرب ال تاكل خبزا و ال تشرب هناك ماء و ال ترجع سائرا في الطريق الذي ذهبت فيه

ايضا نبي مثلك و قد كلمني مالك بكالم الرب قائال ارجع به معك الى بيتك فياكل خبزا و يشرب  انا
و بينما هما جالسان على  -٢٠.فرجع معه و اكل خبزا في بيته و شرب ماء -١٩. ماء كذب عليه

ئال فصاح الى رجل اهللا الذي جاء من يهوذا قا -٢١. المائدة كان كالم الرب الى النبي الذي ارجعه
 . هكذا قال الرب من اجل انك خالفت قول الرب و لم تحفظ الوصية التي اوصاك بها الرب الهك
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فرجعت و اكلت خبزا و شربت ماء في الموضع الذي قال لك ال تاكل فيه خبزا و ال تشرب  -٢٢
ثم بعدما اكل خبزا و بعد ان شرب شد له على الحمار اي  -٢٣. ماء ال تدخل جثتك قبر ابائك

و انطلق فصادفه اسد في الطريق و قتله و كانت جثته مطروحة في الطريق  -٢٤. بي الذي ارجعهللن
و اذا بقوم يعبرون فراوا الجثة مطروحة  -٢٥. والحمار واقف بجانبها و االسد واقف بجانب الجثة

. نا بهافي الطريق واالسد واقف بجانب الجثة فاتوا و اخبروا في المدينة التي كان النبي الشيخ ساك
و لما سمع النبي الذي ارجعه عن الطريق قال هو رجل اهللا الذي خالف قول الرب فدفعه الرب  -٢٦

 .لالسد فافترسه وقتله حسب كالم الرب الذي كلمه به
 
كان هناك نبى شيخ ساكًنا فى بيت إيل، لم يحضـر بنفسـه األحـداث السـابقة  :۱۲، ۱۱ع

اك، فعنــدما رجعــوا حــدثوه بمــا جــرى وعــن رفــض رجــل اهللا عنــد المــذبح الــوثنى لكــن أبنــاءه كــانوا هنــ
دعوة الملك وما قاله عن سبب رفضه، فسألهم عن الطريـق التـى انصـرف منهـا رجـل اهللا فـأخبروه 
ألنهم تبعوه وعرفوا الطريق وهذا الشـيخ هـو نبـى هللا ولكـن لضـعفه لـم يعلـن صـوت اهللا وسـط الشـر 

 .الذى يقوده يربعام الملك
 
شيخ من أبنائه أن يعدوا له حماًرا ليركبه وسار فى الطريق التـى سـلك طلب ال :۱٥-۱۳ع

فيها رجل اهللا، فوجده بعد مسافة جالًسا تحت شجرة بلوط، فسأله هل أنت النبى الذى تنبـأت علـى 
 .المذبح؛ فأجاب نعم، فرحب به ودعاه للعودة إلى بيت إيل ليأكل طعاًما فى بيته

خ ألن اهللا أمـره أال يأكـل أو يشـرب فـى بيـت إيـل، رفض رجـل اهللا دعـوة الشـي :۱۷، ۱٦ع
وبهــذا تظهــر طاعــة رجــل اهللا ولكنهــا . بــل عليــه أن ينصــرف فــى طريــق آخــر غيــر الــذى أتــى منــه

 .لألسف كانت طاعة ضعيفة يمكن أن يتنازل عنها تحت الضغوط، كما سنرى فى اآليات التالية
 
 .شجرة ضخمة لها ظل كبير: بلوطة  :۱۸ع

خ وادعى أن مالًكا كلمه، فهو نبى أيًضا مثله، وطلب المالك منه مصاحبة كذب عليه الشي
 .وهذا يبين ضعف النبى الشيخ وٕاهماله لوصايا اهللا. رجل اهللا إلى بيته ليأكل ويشرب
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ولعله بدافع حب االستطالع أراد أن يستضيف رجل اهللا، ليعرف منه تفاصيل نبوته مـع أنـه 
فهـو إن كـان نبًيـا لكنـه مخـادع وكـذاب . ندما رآه تحت الشـجرةكان يمكن أن يكتفى بسؤاله عنها ع

وبهـذا يعثـر غيـره وخطيـة العثـرة صـعبة جـًدا فـى . ويفكر فـى أغراضـه الشخصـية علـى حسـاب اهللا
نظــر اهللا، ألنــه بهــا يهلــك اآلخــرين ولــذا فعقــاب اهللا عليهــا شــديد وهــو الهــالك المحــتم إن لــم يتــب 

 .اإلنسان عنها
 
 بمنظر الشيخ المهوب، فصدق كذبـه ولـم يستشـر اهللا بالصـالة قبـل انخدع رجل اهللا :۱۹ع

أن ينفـذ مـا يتعــارض مـع أوامــر اهللا، فعصـى اهللا وعـاد مــع الشـيخ إلــى بيـت إيـل ودخــل بيتـه ليأكــل 
 .ويستريح

كان رجل اهللا مياًال للتصديق؛ ألنه كان جوعاًنا وفى حاجة لألكل والشرب، هكذا يأتينا  ?
نقطة الضعف التى يلمسها فينا، ولكن السيد المسيح أعطانا المثل  الشيطان باغراءاته من

والقدوة فى التجربة على الجبل، حين رفض تحويل الحجارة إلى خبز كاشًفا حيل الشيطان 
 .وٕاغراءاته كن حذًرا من نقطة ضعفك واطلب اهللا قبل أى عمل

 
وبهذا نرى . لنبى الشيخبينما هما يأكالن سوًيا فى بيت الشيخ، تكلم الرب على فم ا :۲۰ع

اهللا يتكلم على فم الشيخ رغم كذبه، فالنبوة موهبة وال تدل على تقوى صاحبها وبره، كما تنبأ بلعام 
ــأ أيًضــا عــن المســيح ولكــن أحــب المــال، فصــار عثــرة لشــعب اهللا ) ٢٤عــد(وبــارك شــعب اهللا  وتنب

مسـيح لفـداء األمـة اليهوديـة وكمـا تنبـأ قيافـا رئـيس الكهنـة أيـام المسـيح عـن ضـرورة مـوت ال. وهلك
 ).٥١: ١١يو(

 
أخبـــر الشـــيخ رجـــل اهللا بنبـــوة حقيقيـــة أعطاهـــا لـــه اهللا وهـــى عقـــاب رجـــل اهللا  :۲۲، ۲۱ع

. لمخالفتــه أمــر اهللا، عنــدما رجــع إلــى بيــت إيــل، بأنــه ســيموت وال يــدفن فــى مدينتــه فــى قبــر آبائــه
يعقــوب أن يــدفن مــع آبائــه وكــذلك  وكـان الــدفن مــع اآلبــاء أمــًرا يهــتم بــه النــاس وقتـذاك، كمــا طلــب

 ).٢٢: ١١، عب٥: ٥٠تك(يوسف ابنه 
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بعد أن انتهوا من األكل والشرب جهَّز الشيخ الحمـار، ليرجـع بـه نبـى اهللا الـذى مـن  :۲۳ع
 .يهوذا إلى وطنه

 
ــًدا وٕاذا بأســد يقطــع عليــه الطريــق ويقتلــه، وظلــت  :۲٤ع انطلــق رجــل اهللا فــى الطريــق عائ

ق وبجانبهـــا األســـد والحمـــار واقفـــين إلعـــالن غضـــب اهللا علـــى مـــن يخـــالف جثتـــه ملقـــاة فـــى الطريـــ
فعنــدما كــان رجــل اهللا صــائًما شــجاًعا فــى إعــالن نبوتــه أمــام الملــك حفظــه اهللا مــن قســوة . أوامــره

وعنف يربعام بـل جعـل الملـك يخـاف منـه ويحـاول إكرامـه؛ ولكـن عنـدما أكـل واهـتم براحتـه وأهمـل 
 .ه عقاب اهللا وهو الموتوصايا اهللا وخالفها أتى علي

 
فـــى ذلـــك الحـــين تصـــادف أن كـــان أنـــاس يســـيرون فـــى نفـــس الطريـــق فـــرأوا الجثـــة  :۲٥ع

مطروحـة علــى األرض وبجانبهــا يقــف األســد دون أن يعبـث بهــا، أو يلتهمهــا، فجــاءوا إلــى المدينــة 
 .التى كان يسكنها النبى الشيخ وقصوا ما شاهدوه فى الطريق

 
ع النبــى الشــيخ، فــأدرك أن الجثــة البــد أن تكــون هــى جثــة وصــل الخبــر إلــى مســام :۲٦ع

رجل اهللا اآلتى من يهوذا، الذى خالف وصية الرب، فسمح لألسد أن يقتله، تنفيًذا للعقـاب اإللهـى 
 .الذى نطق به على لسان الشيخ، إذ خالف وصية اهللا

بعـام، فهـذا ليس معنى عقاب اهللا للنبى أنـه نسـى شـجاعته وطاعتـه فـى إعـالن النبـوة أمـام ير 
العقــاب كــان لــيعلن ضــرورة مخافــة اهللا وطاعتــه أمــام األشــرار، مثــل يربعــام والشــيخ المتكاســل عــن 

فهـذا العقـاب لنبـى . إعالن صوت اهللا، ألنه إن كان يفعل هذا بأنبيائه فكم بـاألحرى البعيـدين عنـه
الصـه فـى األبديـة اهللا ألنه يعرف اهللا وال يصح أن يخالفه، فمن يعرف أكثر يطالـب بـأكثر، أمـا خ

 .فهو أمر آخر واهللا وحده هو الذى يقرره
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 ) :۳٤-۲۷ع(دفن رجل هللا ) ۳(

فذهب و وجد جثته مطروحة في  -٢٨. و كلم بنيه قائال شدوا لي على الحمار فشدوا -٢٧
 -٢٩. الطريق و الحمار و االسد واقفين بجانب الجثة و لم ياكل االسد الجثة و ال افترس الحمار

النبي جثة رجل اهللا و وضعها على الحمار و رجع بها و دخل النبي الشيخ المدينة ليندبه و فرفع 
 . يدفنه
و بعد دفنه اياه كلم بنيه قائال عند  -٣١. فوضع جثته في قبره و ناحوا عليه قائلين اه يا اخي -٣٠

النه تماما سيتم  -٣٢. وفاتي ادفنوني في القبر الذي دفن فيه رجل اهللا بجانب عظامه ضعوا عظامي
الكالم الذي نادى به بكالم الرب نحو المذبح الذي في بيت ايل و نحو جميع بيوت المرتفعات التي 

بعد هذا االمر لم يرجع يربعام عن طريقه الردية بل عاد فعمل من اطراف  -٣٣. في مدن السامرة
ان من هذا االمر خطية و ك -٣٤. الشعب كهنة مرتفعات من شاء مال يده فصار من كهنة المرتفعات

 .لبيت يربعام و كان البادته و خرابه عن وجه االرض

 
طلــب الشــيخ مــن أبنائــه تجهيــز الحمــار وركبــه وســار فــى الطريــق التــى ســار  :۲۸، ۲۷ع

وعــدم افتــراس األســد للجثــة . فيهــا رجــل اهللا، فوجــد جثتــه مطروحــة واألســد والحمــار يقفــان بجوارهــا

وعــدم . العقــاب ولــيس أســًدا عادًيــا جائًعــا يريــد أن يأكــل أيــة فريســة يبــين أنــه مرســل مــن اهللا لتنفيــذ

خوف الحمار من األسد ووقوفه يؤكد خضوع الحيوانـات؛ لتنفيـذ أوامـر اهللا فـى حـين لـم يطـع رجـل 

 .اهللا كالمه فمات

وضـع الشـيخ جثــة رجـل اهللا علـى الحمــار وسـار بهــا فـى حـزن إلــى بيـت إيــل  :۳۰، ۲۹ع

 .رثاء المعروفة فى المآتم، ثم دفنه وهو متوجع لموتهوأعلن حزنه فى كلمات ال

ال تحزن بعد فوات األوان فقد أعثر هذا الشيخ رجل اهللا وخدعه وأسقطه فى مخالفة اهللا  ?

لذا ال تتسرع فى كالمك وتصرفاتك، فتعثر غيرك وتهلكهم؛ ألن أحزانك لن تفيدهم فال . ومات

 .ب اهللا قبل كل شئتتسرع وتندفع فى آرائك، أو قراراتك، بل اطل



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  الثَّ

γ١٧٥γ 

أوصى الشيخ أوالده أن يدفنوه بعـد وفاتـه فـى القبـر الـذى دفـن فيـه رجـل اهللا،  :۳۲، ۳۱ع

ألنـه عنـدما رأى قتـل األسـد لـه وعــدم أكـل جثتـه، أو افتـراس الحمـار تأكــد مـن نبـوة هـذا النبـى عــن 

سـامرة قـد بنيـت ولم تكن ال. خراب المذابح الوثنية، ليس فقط فى بيت إيل بل فى كل مدن السامرة

وجعلهــا عاصــمة ) ٢٤: ١٦ص(حتـى ذاك الوقــت؛ ألنهــا بنيــت علــى يــد عمـرى بعــد ســنوات كثيــرة 

لمملكــة إســرائيل والمقصــود بمــدن الســامرة كــل مملكــة إســرائيل، أى المملكــة الشــمالية وكــالم الشــيخ 

هــذه نبــوة عــن هــدم المــذابح التــى فــى مــدن الســامرة التــى لــم تكــن قــد بنيــت، يؤكــد أنــه نبــى اهللا وأن 

 .بذلك

ووصية الشيخ بدفن عظامه بجوار عظام هذا النبى لعلها تكون إشارة إلى توبته عن تكاسله 

 .وكذبه على رجل اهللا

عندما ترى اهللا فى األحداث المحيطة بك ويعلن لك صوته، اخضع له وأطع وصاياه، لتنال  ?

 .بركته وقوته فى حياتك

 
 .تقديم ذبيحة للصنم أقامه كاهًنا ببدء: مأل يده  :۳٤، ۳۳ع

وكانـت كـل هـذه . أن من المؤكد أن عقاب اهللا لنبيـه اآلتـى مـن يهـوذا، قـد وصـل إلـى يربعـام

األمـور، بـدًءا مـن النبـوة علـى المـذبح الـوثنى إلــى شـفاء يـده اليابسـة إلـى عقـاب رجـل اهللا لمخالفتــه 

لكن لألسـف لـم ينتفـع الوصية، كانت كلها كافية كرسالة من الرب إلى يربعام ليصلح من طرقه، و 

بطول أناة الرب ولم يتب عن أعماله الردية، بل استمر فى إقامة كهنة للمرتفعات من خارج سبط 

وكانـت هـذه الشـرور هـى أسـباب إزالـة اهللا لملكـه . الوى، فكل من رغـب فـى الكهنـوت أقامـه كاهًنـا

 .وهالك نفسه، فقد حكم بهذه الخطايا على نفسه

ن الكـــل لـــم يطـــع اهللا ســـواء يربعـــام الملـــك، أو رجـــل اهللا، أو ونالحـــظ فـــى هـــذا األصـــحاح أ

فــالجميع زاغــوا وفســدوا وضــلوا عــن اهللا ولــم يبــق . الشــيخ، أمــا الوحيــد الــذى أطــاع اهللا فهــو األســد

 .مطيًعا إال الحيوانات



لُ ِسفُْر    اْلُملُوِك األَوَّ

γ١٧٦γ 

 

ابُِع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الرَّ
 موت يربعام ورحبعام

Rη Ε η 
 

 )۱٦-۱ع(ذهاب امرأة يربعام ألخيا ) ۱(

فقال يربعام المراته قومي غيري شكلك حتى ال  -٢. في ذلك الزمان مرض ابيا بن يربعام -١
املك على هذا يعلموا انك امراة يربعام و اذهبي الى شيلوه هوذا هناك اخيا النبي الذي قال عني اني 

و خذي بيدك عشرة ارغفة و كعكا و جرة عسل و سيري اليه و هو يخبرك ماذا يكون  -٣. الشعب
ففعلت امراة يربعام هكذا و قامت و ذهبت الى شيلوه و دخلت بيت اخيا و كان اخيا ال  -٤. للغالم

مراة يربعام اتية و قال الرب الخيا هوذا ا -٥. يقدر ان يبصر النه قد قامت عيناه بسبب شيخوخته
فلما  -٦. لتسال منك شيئا من جهة ابنها النه مريض فقل لها كذا و كذا فانها عند دخولها تتنكر

سمع اخيا حس رجليها و هي داخلة في الباب قال ادخلي يا امراة يربعام لماذا تتنكرين و انا مرسل 
ل من اجل اني قد رفعتك من اذهبي قولي ليربعام هكذا قال الرب اله اسرائي -٧. اليك بقول قاس

و شققت المملكة من بيت داود و اعطيتك  -٨. وسط الشعب و جعلتك رئيسا على شعبي اسرائيل
اياها ولم تكن كعبدي داود الذي حفظ وصاياي و الذي سار ورائي بكل قلبه ليفعل ما هو مستقيم 

و عملت لنفسك الهة  و قد ساء عملك اكثر من جميع الذين كانوا قبلك فسرت -٩. فقط في عيني
لذلك هانذا جالب شرا على بيت يربعام  -١٠. اخرى و مسبوكات لتغيظني و قد طرحتني وراء ظهرك

و اقطع ليربعام كل بائل بحائط محجوزا و مطلقا في اسرائيل و انزع اخر بيت يربعام كما ينزع البعر 
ت في الحقل تاكله طيور السماء من مات ليربعام في المدينة تاكله الكالب و من ما -١١. حتى يفنى

و انت فقومي و انطلقي الى بيتك و عند دخول رجليك المدينة يموت  -١٢. الن الرب تكلم
ويندبه جميع اسرائيل و يدفنونه الن هذا وحده من يربعام يدخل القبر النه وجد فيه امر  -١٣.الولد

لنفسه ملكا على اسرائيل يقرض و يقيم الرب  -١٤. صالح نحو الرب اله اسرائيل في بيت يربعام
و يضرب الرب اسرائيل كاهتزاز القصب في الماء و  -١٥.بيت يربعام هذا اليوم و ماذا االن ايضا



 َعَشرَ الرابع  احُ حَ صْ األَ 

γ١٧٧γ 

يستاصل اسرائيل عن هذه االرض الصالحة التي اعطاها البائهم و يبددهم الى عبر النهر النهم عملوا 
طايا يربعام الذي اخطا و جعل اسرائيل و يدفع اسرائيل من اجل خ -١٦. سواريهم و اغاظوا الرب

 .يخطئ
 

بعد أن أنذر اهللا يربعام، ليرجع عن عبادة األوثان ولم يتب، أرسل إليه ضيقة شديدة : ۱ع
لعلها تنبِّهه وهى مرض ابنه أبيا ولعله ابنه البكر وهذا عكس ترتيباته البشرية، فقد كان قائًدا 

بنه مملكته، فها االبن يمرض، ثم يموت؛ ليعلمه اهللا أنه إدارًيا ناجًحا دّبر كل شئ بتدقيق ليورث ا
 .البد من االتكال عليه وليس على قوته الشخصية، وليرجع عن عبادة األوثان إلى اهللا

 

تقع جنوب شكيم وبينها وبين أورشليم وكانت فيها خيمة اهللا لذا سكن فيها : شيلوه : ۲ع
 .ة اهللا والرافضين األصنامأخيا النبى وغيره من المؤمنين المتمسكين بعباد

طلب يربعام من زوجته أن تذهب إلى شيلوه؛ لتقابل أخيا النبى، الذى سبق وأخبره بأنه 
، وطلب منها أن تتنكر؛ حتى ال يعرف أحد أنه يلجأ )٢٩: ١١ص(سيملك على شعب إسرائيل 

 .إلى النبى

 :ونالحظ فى طلبه من امرأته أن تتنكر عدة أمور 

ى تغضب اهللا وحكم اهللا عليها ولكنه ال يريد أن يتوب، بل يريد فقط شعوره بخطاياه الت -١
 .مصالحه وهى االطمئنان على شفاء ابنه ويخشى أن يرفض أخيا اإلجابة عليه

ألنه مخادع وشرير، فال يثق فى أحد عبيده، فأرسل امرأته؛ ألن شفاء االبن يهمها  -٢
 .مثله

اهللا ولكن فى جهل ظن أنه يستطيع  وثق أن أخيا نبى قادر على معرفة المستقبل بقوة -٣
 .أن يخدعه بتنكر امرأته

لم يرد أن يعرف شعبه أنه يلتجئ إلى نبى اهللا، ألنه ال يريد أن يرجعوا إلى هيكل اهللا  -٤
 .وأنبيائه، لئال يتركوه هو وأصنامه



لُ ِسفُْر    اْلُملُوِك األَوَّ

γ١٧٨γ 

كان فى قلب يربعام إيمان بأن اهللا هو اإلله الحقيقى وحده، فأرسل ليعرف صوته فى  -٥
بنه ولم يطلب من أصنامه ألنه ال يؤمن بها رغم أنه خدع شعبه وقال لهم أمر شفاء ا

 .هذه صورة اهللا

 

طلب منها أخذ بعض الهدايا البسيطة التى كانت تقدم عادة عند مقابلة األنبياء، : ۳ع

 .تعبيًرا عن اإلكرام الواجب نحوهم، فهو قادر أن يسأل اهللا، فيكشف له عن مصير ابنه

 

 .ضعفت عيناه جًدا، أو فقد بصره تماًما :قامت عيناه : ٤ع

نّفذت امرأة يربعام ما طلبه منها زوجها وذهبت إلى بيت أخيا فى شيلوه وكان أخيا قد 

 .ضعف بصره بفعل الشيخوخة

 

أعلمه الرب بشخصية المرأة القادمة إليه وعن سبب مجيئها وأنها ستكون متنكرة؛ : ٥ع

وهكذا نرى أن قوة اهللا تكمل أوالده مهما كان . يقوله حتى ال يعرف النبى من هى، ثم أخبره بما

ضعفهم، بل وتكشف لهم ما ال يستطيع األقوياء أن يعرفوه، فعجزه عن الرؤية لم يعطله عن 

 .معرفة حقيقة الملكة امرأة يربعام المتخفية

ما دمت مع اهللا فال تنزعج ألى عجز يصيبك، ألن اهللا قادر أن يعوضك عنه، فتصير أقوى ? 
 .ن األقوياء ويدبر أمورك ويعطيك كل احتياجاتك ويكشف لك أعظم شئ وهو محبته ومعرفتهم

 

بمجرد انتهاء قول الرب ألخيا أحس بقدوم المرأة وسمع صوت أقدامها عند الباب، : ٦ع

 وقال لها أنه ال داٍع للتنكر وأن لديه لها أخباًرا غير. يا امرأة يربعام: فاستقبلها باسمها قائًال لها 

وهكذا كل من يكذب، أو يخادع اهللا البد أن يتوقع رد فعل غاضب من اهللا . سارة على اإلطالق

 .ألنه يستهين به



 َعَشرَ الرابع  احُ حَ صْ األَ 

γ١٧٩γ 

 

أخبر أخيا امرأة يربعام برسالة من اهللا إلى زوجها، يذكره فيها بأنه هو الذى رفعه : ۹-۷ع
لجزء األكبر من إنسان هارب فى مصر ومرذول إلى عرش إسرائيل، وشقَّ مملكة داود وأعطاه ا

وينسب اهللا المملكة لداود مع أنه قد مات ويملك عليها حفيده يربعام؛ ألجل تقوى داود . منها
ولكن عندما أخطأ يربعام . وحفظه وصايا اهللا واستقامته لذلك باركه اهللا وبارك المملكة من أجله

قواه شيًئا لم يعبد اهللا أعطاه جزًءا منها وأعطى لرحبعام، ولكن يربعام لم يتعلم من فضائل داود وت
 .من كل قلبه، بل سار فى الشر وعبد األصنام

. فهو مازال يحب شعبه رغم ابتعادهم عنه" الرب إله إسرائيل"ونجد هنا أن اهللا يلقب نفسه 
ويلقب نفسه بإلههم حتى يدعوهم للتوبة، ولكن إن أصروا على خطاياهم سيتخلى عنهم ويترك 

 .األمم تؤدبهم

أيًضا بأنه أخطأ خطايا فظيعة أكثر من كل من قبله، فسليمان أخطأ بكثرة وذكَّره اهللا 
الزوجات وٕاكرام زوجاته بإقامة أوثان آللهتهن ولكنه ظل يعبد اهللا فى هيكله؛ أما يربعام فقطع 
عالقته بالعبادة فى هيكل اهللا وصنع األصنام، أى العجول الذهبية واّدعى أنها آلهته وآلهة 

 .بل وكهن لها أيًضاالشعب وسجد لها، 

 

 .كل ذكر: بائل بحائط : ۱۱، ۱۰ع

 .العبيد واألحرار أو المسجونين واألحرار والمقصود الكل: محجوز ومطلق 

 .فضالت الحيوان: البعر 

ثم أصدر اهللا عقابه على يربعام بأن يفنى كل نسله وكل الذكور، أى الذين يمكن أن يملكوا 
ان من فضالت الحيوان، وسيقتلون وتلقى جثثهم وال بعده، ويتخلص منهم كما يتخلص اإلنس

يدفنها أحد من شدة الخوف، ألن بعشا الملك الذى سيأتى على عرش إسرائيل سيفنى كل نسل 
وكما رفض يربعام عبادة اهللا وأضّل شعبه، هكذا يرفضه اهللا ويفنى كل ). ٢٩: ١٥ص(يربعام 

 .نسله



لُ ِسفُْر    اْلُملُوِك األَوَّ

γ١٨٠γ 

 

ى بيتها وأنبأها أنه بمجرد دخولها المدينة طلب النبى من امرأة يربعام أن تعود إل: ۱۲ع
 .سيموت ابنها

 

وجد الرب فى أبيا بن يربعام شيًئا صالًحا، ولعله كان يرفض أصنام أبيه ومازال : ۱۳ع
يصلى ووجهه نحو أورشليم، حيث هيكل اهللا، لهذا رحمه الرب بموته؛ لكى يدفن فى كرامة وال 

" من وجه الشر يضم الصديق"ئلته، كما يقول الكتاب يلحق به العار الذى سيلحق بأبيه وبقية عا
 ).١: ٥٧إش(

 

 .أى قريًبا جًدا: هذا اليوم : ۱٤ع

 .أى أن اهللا لن يكثر الكالم ويكتفى بما قاله؛ ألن التنفيذ سيتم سريًعا: ماذا اآلن أيًضا 

يختار الرب لنفسه ملًكا آخر يقيمه على إسرائيل ويقضى على بيت يربعام وهو بعشا 
ر الرب أن وقت تنفيذ هذه النبوة سيحل قريًبا جًدا؛ فبعد موت يربعام ملك ابنه ناداب . لكالم وقرَّ

 .لمدة سنتين، ثم قام عليه بعشا فقتله هو وكل نسل يربعام وملك بدًال منه

 

القصب هو الغاب، أو البوص الذى يزرع على : كاهتزاز القصب فى الماء : ۱٥ع
 .زاًزا شديًدا عندما تهب عليه الرياحمجارى المياه ولخفته يهتز اهت

 .أى إلى نينوى، التى على نهر الفرات وكل مدن أشور التابعة لها: عبر النهر 

 .جمع سارية وهى خشبة طويلة تقام على المرتفعات لعبادة األصنام: سواريهم 

 يمتد العقاب اإللهى إلى كل مملكة إسرائيل وليس فقط لنسل يربعام، ألن ملوك إسرائيل
ميعهم ساروا فى عبادة األصنام التى عملها يربعام، فهجمت عليهم مملكة آشور وأخذتهم سبايا ج

، وفى هذا الوقت ويكون كل شعب )١٧مل٢(سنة من حكم يربعام  ٢٣٠على ثالث دفعات بعد 
ويأخذ اهللا أرض كنعان التى . إسرائيل فى انزعاج شديد، فيهتزون مثل اهتزاز القصب فى الماء



 َعَشرَ الرابع  احُ حَ صْ األَ 

γ١٨١γ 

به ويعطيها آلشور، أما شعبه فى مملكة إسرائيل، فيتشتتون فى بالد آشور، خاصة وهبها لشع
وأنهم تمادوا فى عبادة اآللهة الغريبة، إذ شجعتهم العجول الذهبية التى ليربعام على عبادة آلهة 

 . أخرى كثيرة

 
 
 )۲۰-۱۷ع(موت يربعام وابنه ) ۲(

لما وصلت الى عتبة الباب مات  فقامت امراة يربعام و ذهبت و جاءت الى ترصة و -١٧
فدفنه و ندبه جميع اسرائيل حسب كالم الرب الذي تكلم به عن يد عبده اخيا  -١٨. الغالم
واما بقية امور يربعام كيف حارب و كيف ملك فانها مكتوبة في سفر اخبار االيام لملوك  -١٩.النبي

 .اسرائيل
ون سنة ثم اضطجع مع ابائه و ملك ناداب ابنه والزمان الذي ملك فيه يربعام هو اثنتان و عشر  -٢٠

 .عوضا عنه
 

 .كم ١١,٥مدينة جميلة المنظر تقع شمال شرق شكيم على بعد : ترصة : ۱۸، ۱۷ع

عادت امرأة يربعام إلى مقر الملك فى مدينة ترصة التى انتقل إليها من شكيم العاصمة، 
ية، وظل الملك فى شكيم وترصة حتى ولعلها كانت مقًرا لراحة الملك لجمالها وليست عاصمة ثان

وعندما لمست رجل ). ٢٤، ٢٣: ١٦ص(بنى الملك عمرى مدينة السامرة ونقل إليها العاصمة 
امرأة يربعام عتبة الباب، وقد يكون باب المدينة أو باب بيتها، مات ابنها فدفنوه وعملوا له مناحة 

من اهللا ليربعام وبيته حتى يتوبوا عن  وتحققت النبوة وكان هذا دافًعا. كما أعلمها أخيا النبى
خطاياهم؛ ألن موت الصبى يعلن أن باقى النبوة سيتم أيًضا ولكن لألسف لم يتب يربعام واستمر 

 ).١٩ع(فى عبادة األوثان وحارب أيًضا مملكة يهوذا 

 



لُ ِسفُْر    اْلُملُوِك األَوَّ

γ١٨٢γ 

سـار يربعام فى الشر ودخل فى حروب مع رحبعام وابنه أبيـا ملكا يهوذا : ۲۰، ۱۹ع
، وهزم فيها يربعام وأخذ أبيا منه مدن كثيرة مثل بيت إيل، وملك )٢٠-٣: ١٣أى٢، ٣٠ع(

ثم ملك ابنه . عاًما، ثم ضربه الرب بمرض ومات، وهذا يبين غضب اهللا عليه ٢٢يربعام لمدة 
ناداب لمدة سنتين وبعده انتهت عائلة يربعام، إذ قتل كل نسله؛ ليتم كالم اهللا الذى قاله على فم 

 .أخيا

خبار األيام لملوك إسرائيل ليس سفر أخبار األيام الموجود فى الكتاب المقدس بل وسفر أ
 .كتاب كانت تدون فيه أخبار ملوك إسرائيل

ال تتمادى فى الشر وتغضب اهللا وتعلم من أحداث الحياة التى تمر بك، لتنتبه وتتوب،  ?  
 .فاهللا يريد خالصك، فارجع إليه ألنه يحبك

 

 )۲٤-۲۱ع(وبه وموته شرور رحبعام وحر) ۳(

و اما رحبعام بن سليمان فملك في يهوذا و كان رحبعام ابن احدى و اربعين سنة حين  -٢١
ملك و ملك سبع عشرة سنة في اورشليم المدينة التي اختارها الرب لوضع اسمه فيها من جميع 

اغاروه اكثر من  و عمل يهوذا الشر في عيني الرب و -٢٢. اسباط اسرائيل و اسم امه نعمة العمونية
و بنوا هم ايضا النفسهم مرتفعات و انصابا و  -٢٣. جميع ما عمل اباؤهم بخطاياهم التي اخطاوا بها

و كان ايضا مابونون في االرض فعلوا  -٢٤. سواري على كل تل مرتفع و تحت كل شجرة خضراء
 .حسب كل ارجاس االمم الذين طردهم الرب من امام بني اسرائيل

 

كان يربعام يملك على عشرة أسباط فى إسرائيل، كان رحبعام بن سليمان  بينما: ۲۱ع
وكان سن رحبعام عندما تولى العرش ). سبط يهوذا وسبط بنيامين(يملك فى يهوذا على سبطين 

وهى من بنى " نعمة"سنة وكانت عاصمة مملكته هى أورشليم وأمه هى  ١٧سنة ودام ملكه  ٤١
عاًما فمعنى هذا أنه أنجب رحبعام قبل تملكه، فهو  ٤٠مدة وٕان كان سليمان قد ملك ل. عمون

كما يظهر فى اآليات  -غالًبا البكر وواضح تأثير أمه األممية، إذ عبد األوثان وبنى لها معابد 



 َعَشرَ الرابع  احُ حَ صْ األَ 

γ١٨٣γ 

مع أنه كان فى أورشليم، المدينة التى اختارها اهللا ليكون هيكله وعبادته فيها وحدها  -التالية 
دعى اسمه عليها يظهر شناعة خطية رحبعام ومن قبله أبيه سليمان فى واختيار اهللا أورشليم ليُ 

 .وضعهم تماثيل اآللهة الغريبة بها؛ ليعبدها الشعب

 

 .أثاروا غيرته، أى أغاظوه: أغاروه : ۲۲ع

فى ذلك الوقت كان شعب يهوذا يعمل الشر، فأغضبوا الرب أكثر من كل ما فعله آباؤهم 
ه شعبه بعروس وهو عريسها، فعندما تخطئ بعبادة غيره من اآللهة فاهللا يشب. بخطاياهم المتعددة

هذا ما فعلته مملكة يهوذا . الوثنية فهى تتحداه وتغيظه وتثير غيرته كعريس لها فيغضب عليها
 .بعبادة األوثان أيام رحبعام، كما سيظهر فى اآليتين التاليتين

 

 ).١٣، ١١: ١٢تث(امها مذابح على قمم التالل حرم اهللا استخد: مرتفعات : ۲۳ع

 .أعمدة مقدسة لألصنام على هيئة تماثيل: أنصاب 

بنى شعب اهللا لنفسه على التالل وتحت األشجار أنصاًبا وأعمدة لعبادته الوثنية، أى 
انتشرت العبادة الوثنية آللهة السماء على التالل وتحت كل شجرة لها ظل كبير فكانت اآللهة 

وهذا يبين مدى ابتعاد الشعب . ينة اهللا المقدسة أورشليم وما حولهاالوثنية كثيرة، كل هذا فى مد
 .عن عبادة اهللا

 

 .الطرف السلبى فى الشذوذ الجنسى بين رجلين: مأبون : ۲٤ع

فى عبادتهم لألوثان وٕارضاًء لآللهة مارسوا الشذوذ الجنسى بين الرجال وبالطبع أيًضا 
سين للزنا فى معابد اآللهة الوثنية وأجرتهم تعطى مارسوا قبله الزنا، فكان هناك نساء ورجال مكرَّ 

وهذا يبين مدى االنحطاط الذى وصل إليه شعب اهللا، فقد صاروا كاألمم الذين . لمعابد اآللهة
 .طردهم اهللا من أرض كنعان قبل أن يسكن شعبه



لُ ِسفُْر    اْلُملُوِك األَوَّ

γ١٨٤γ 

إن  احترس من أن تترك اهللا وكنيسته وتنغمس فى العالم وشهواته، فتعاليم الكنيسة تدينك?  
كن قوًيا واسلك باستقامة، فتكون نوًرا للعالم ! .. لماذا تنحط مثل أهل العالم فى الشر ؟. أهملتها

 .وملًحا لألرض، واثًقا أن اهللا سيسندك ويحميك

 

 )۳۱-۲٥ع(رحبعام وحروبه ضد شيشق وضد يربعام ) ٤(

و اخذ  -٢٦. و في السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشق ملك مصر الى اورشليم -٢٥
خزائن بيت الرب و خزائن بيت الملك و اخذ كل شيء و اخذ جميع اتراس الذهب التي عملها 

فعمل الملك رحبعام عوضا عنها اتراس نحاس و سلمها ليد رؤساء السعاة الحافظين  -٢٧. سليمان
و كان اذا دخل الملك بيت الرب يحملها السعاة ثم يرجعونها الى غرفة  -٢٨. باب بيت الملك

 . السعاة
 . و بقية امور رحبعام و كل ما فعل اما هي مكتوبة في سفر اخبار االيام لملوك يهوذا -٢٩
ثم اضطجع رحبعام مع ابائه و دفن مع  -٣١. و كانت حرب بين رحبعام و يربعام كل االيام -٣٠

 .ابائه في مدينة داود و اسم امه نعمة العمونية و ملك ابيام ابنه عوضا عنه
 

 .ألن أرض يهوذا مرتفعة عن أرض مصر:  صعد: ۲٥ع

فى السنة الخامسة من ملك رحبعام جاء شيشق، مؤسس األسرة الثانية والعشرين فى مصر 
وكان يربعام قد استدعاه ليسانده . فكان أخطر عدو غزا أرض إسرائيل منذ أيام شاول الملك

على عدد من بالدها ويثبت قوته ضد رحبعام ملك يهوذا، فهجم على مملكة يهوذا واستولى 
وكذلك أخضع بعض المدن التابعة للمملكة الشمالية، التى كانت تحت سلطة الكنعانيين وأعطاها 
نه شيشق على  لحليفه يربعام، الذى عاش فى مصر فترة من الزمن فى حماية شيشق، كل هذا دوَّ

نى إسرائيل عن اهللا وهذا يبيِّن ابتعاد المملكتين الشمالية والجنوبية لب. جدران معابد الكرنك
فرحبعام انقسمت فى . واتكالهم على قوى العالم، مما جعل اهللا يتخلى عنهم، فوقعوا فى تجارب

وها هنا شيشق يؤدب  -كما سبق وذكرنا  -عهده المملكة، ويربعام مات بمرض واستؤصل نسله 
 .شعب اهللا



 َعَشرَ الرابع  احُ حَ صْ األَ 

γ١٨٥γ 

وهرات بإيداعها كان من عادة أفراد الشعب وقتئذ أن يحتفظوا بما لديهم من مج: ۲٦ع

أمانة فى الهيكل؛ فاستولى شيشق على خزائن الهيكل وخزائن القصر الملكى، كما أخذ أتراس 

 .الذهب التى عملها سليمان

. إن تهاونت مع الخطية فإن الشيطان يسلبك كل ما تملك من فضائل وٕامكانيات ويذّلك ? 

 .حيا فى سالمفتمسك بعالقتك مع اهللا، ليخاف منك الشيطان ويحفظك اهللا وت

 .الحراس: السعاة : ۲۸، ۲۷ع

إذ لم يكن الذهب متوفًرا فى هذه الحقبة كما كان أيام سليمان، استعاض عنها رحبعام 

بأتراس من النحاس وسلمها ليد حرس القصر الملكى، فكان إذا دخل الملك إلى الهيكل، يأتى 

 .خازنهمالجنود باألتراس إلى هناك، ثم بانصراف الملك يعيدونها إلى م

 

سفر أخبار األيام لملوك "بقية سيرة رحبعام وكل ما قام به من أعمال مدونة فى : ۲۹ع
والمقصود بسفر أخبار األيام ليس الموجود فى الكتاب المقدس بل كتب كانت تدون فيها ". يهوذا

أخبار الملوك، كما ذكـرت بعض التفاصيـل عن حياة رحبعام فى سفر أخبار األيام الثانى 
 ).١٢: ١٠ىأ٢(

 

طوال حكم . لم يحدث قط أى وفاق بين شطرى المملكة المنقسمة يهوذا وٕاسرائيل: ۳۰ع
 .الملكين رحبعام فى يهوذا ويربعام فى إسرائيل، إذ ظلوا على الدوام فى حروب ومنازعات

 

وخلفه على ". نعمة العمونية"وأمه هى . مات رحبعام ودفن مع آبائه فى مدينة داود: ۳۱ع
 ".أبيا"نه أبيام ويدعى أيًضا العرش اب



لُ فُْر سِ    اْلُملُوِك األَوَّ

γ١٨٦γ 

 

 الَخاِمُس َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ 
 تملك أبيا وآسا على يهوذا وناداب وبعشا على إسرائيل

Rη Ε η 
 

 ):۸-۱ع(أبيا بن رحبعام ملًكا على يهوذا ) ۱(

ملك ثالث  -٢. و في السنة الثامنة عشر للملك يربعام بن نباط ملك ابيام على يهوذا -١
و سار في جميع خطايا ابيه التي عملها قبله و  -٣. سنين في اورشليم و اسم امه معكة ابنة ابشالوم

و لكن الجل داود اعطاه الرب الهه سراجا في  -٤. لم يكن قلبه كامال مع الرب الهه كقلب داود ابيه
الن داود عمل ما هو مستقيم في عيني الرب و لم  -٥. اورشليم اذ اقام ابنه بعده و ثبت اورشليم

و كانت حرب بين رحبعام و  -٦. حياته اال في قضية اوريا الحثي يحد عن شيء مما اوصاه به كل ايام
و بقية امور ابيام و كل ما عمل اما هي مكتوبة في سفر اخبار االيام لملوك  -٧. يربعام كل ايام حياته

ثم اضطجع ابيام مع ابائه فدفنوه في مدينة داود و ملك  -٨. يهوذا و كانت حرب بين ابيام و يربعام
 .ضا عنهاسا ابنه عو 

 
 ).١: ١٣أخ٢(ويدعى أيًضا أبيا : أبيام : ۱ع

وقد صعد أبيام ). ٢٠: ١٤ص(كانت فترة حكم يربعام ملك إسرائيل اثنتين وعشرين سنة 
على عرش يهوذا فى السنة الثامنة عشر من ملك يربعام ولم يستمر فى الحكم سوى ثالث 

نا كملوك مدة ثالث سنوات وبعد أى أن أبيام ملك يهوذا ويربعام ملك إسرائيل تزام. سنوات
 .الثالث سنوات امتد حكم يربعام سنة أخرى، عاصر خاللها خليفة أبيام وهو آسا ملك يهوذا

 

وأمه هى معكه، . كانت عاصمة ملكه هى أورشليم التى ملك فيها ثالث سنوات: ۲ع
داود الذى قام  حفيدة أبشالوم بن داود، والحفيدة تسمى ابنة فى أحيان كثيرة، وأبشالوم هو ابن



ُس َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الَخاِم

γ١٨٧γ 

ولم يكن أبيا بكر رحبعام . بثورة وطرد أباه من المملكة، فهو شرير وحفيدته معكة شريرة مثله
وألنها كانت قوية ). ٢: ١٣أى٢(ولكنه ابن معكة التى أحبها رحبعام وتسمى أيًضا ميخايا فى 

 .الشخصية، فأثرت على المملكة وأقامت ابنها أبيا ملًكا

 

بإيجاز شديد خالصة ما اتصف به حكم أبيام وهو أنه تتبع هذا العدد يصف : ۳ع
خطوات أبيه رحبعام ولم يكن قلبه مع اهللا، كما كان داود جده بل سقط فى عبادة األوثان وكل ما 

 .وهذا يبين تأثير اآلباء األشرار على أبنائهم. يتصل بها من شرور

 

ا ال يطفأ، إال إذا مات هناك عادة شرقية أن يضيئوا فى البيت سراًجا دائمً : ٥، ٤ع
واهللا هنا يبين كيف أعطى سراًجا لداود، فرغم أن رحبعام وابنه . صاحب البيت وهجر هذا البيت

فإكرام اهللا لداود البار بإعطائه آسا . أبيام كانا شريرين ولكن اهللا أعطى أبيام ابًنا صالًحا هو آسا
وقد حفظ اهللا الُملك لداود على . موتهم حفيده الصالح، يبين مكانة القديسين عند اهللا حتى بعد

سنة وبعدها سمح بالسبى البابلى، تأديًبا لهم ولكن من نسله جاء المسيح  ٤٠٠مملكة يهوذا لمدة 
 .الذى يملك إلى األبد

وسبب إكرام اهللا لداود هو استقامته فى عبادة اهللا وابتعاده عن الشرور، إال فى أحيان قليلة، 
لزنا مع امرأة أوريا الحثى ثم قتل زوجها، ولكنه تاب سريًعا، فهو لم أهمها سقوطه فى خطية ا

وذكر خطيته هنا تبين مراحم اهللا وأن كل إنسان .يصّر على خطاياه وأحب اهللا من كل قلبه
فاهللا يدعونا لالحتراس، فإن كان القديسون . معرض للخطأ ولكن إن تاب يرفع اهللا عنه خطيته

اإلنسان العادى ولكن المهم التمسك باهللا، كما تمسك به داود  معرضين للسقوط، فكم باألحرى
 .ورفض عبادة األوثان

اهللا يفتح باب الرجاء أمامك مهما كانت خطاياك، لترجع إليه سريًعا، فتنال مراحمه وتستعيد ?  
 .حياتك معه فى عبادة مقدسة وتتمتع بعشرته

 



لُ فُْر سِ    اْلُملُوِك األَوَّ

γ١٨٨γ 

  –يهوذا وٕاسرائيل  –مملكة يعود هذا العدد فيؤكد سوء العالقات بين شطرى ال: ٦ع
: ١٤ص(حيث بدأت النزاعـات والحروب بينهما منذ عهد رحبعـام ويربعام، كما سـبق وجاء فى 

 ).١٣أى٢(وتفاصيل هذه الحروب موجودة فى ) ٣٠

 

استمرت الحروب بين مملكتى إسرائيل ويهوذا ليس فقط فى أيام رحبعام بل أيًضا فى : ۷ع
ولكن عندما التجأ أبيام هللا أعطاه قوة، فانتصر على يربعام ودعا  ،)٣٠: ١٤ص(أيام ابنه أبيام 

، ولم يعد يربعام إلى محاربة أبيام بعد انتصار أبيام )١٣أى٢(شعبه للعودة إلى اهللا، كما ذكر فى 
وبقية حياة أبيام مذكورة فى سفر أخبار أيام ملوك يهوذا، وهو كتاب تدون فيه أخبار . عليه

 .ار األيام الذى يوجد فى الكتاب المقدسالملوك، غير سفر أخب

 

كانت فترة حكم أبيام قصيرة جًدا وهى ثالث سنوات، مات بعدها، فدفن مع آبائه فى : ۸ع
 .مدينة داود وملك آسا ابنه عوًضا عنه

 

 ):۲٤-۹ع(آسا ملًكا على يهوذا ) ۲(

احدى واربعين  ملك -١٠. و في السنة العشرين ليربعام ملك اسرائيل ملك اسا على يهوذا -٩
و عمل اسا ما هو مستقيم في عيني الرب   -١١. سنة في اورشليم و اسم امه معكة ابنة ابشالوم

حتى ان  -١٣. و ازال المابونين من االرض و نزع جميع االصنام التي عملها اباؤه -١٢. كداود ابيه
ثالها و احرقه في وادي معكة امه خلعها من ان تكون ملكة النها عملت تمثاال لسارية و قطع اسا تم

 .و اما المرتفعات فلم تنزع اال ان قلب اسا كان كامال مع الرب كل ايامه -١٤. قدرون
و كانت حرب  -١٦.وادخل اقداس ابيه و اقداسه الى بيت الرب من الفضة و الذهب و االنية -١٥

هوذا و بني الرامة و صعد بعشا ملك اسرائيل على ي -١٧. بين اسا و بعشا ملك اسرائيل كل ايامهما
و اخذ اسا جميع الفضة و الذهب  -١٨. لكي ال يدع احد يخرج او يدخل الى اسا ملك يهوذا



ُس َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الَخاِم

γ١٨٩γ 

الباقية في خزائن بيت الرب و خزائن بيت الملك و دفعها ليد عبيده و ارسلهم الملك اسا الى بنهدد 
نك و بين ابي و ابيك ان بيني و بي -١٩. بن طبريمون بن حزيون ملك ارام الساكن في دمشق قائال

عهدا هوذا قد ارسلت لك هدية من فضة و ذهب فتعال انقض عهدك مع بعشا ملك اسرائيل فيصعد 
فسمع بنهدد للملك اسا و ارسل رؤساء الجيوش التي له على مدن اسرائيل و ضرب  -٢٠. عني

ف عن بناء و لما سمع بعشا ك -٢١. عيون ودان و ابل بيت معكة و كل كنروت مع كل ارض نفتالي
فاستدعى الملك اسا كل يهوذا لم يكن بريء فحملوا كل حجارة الرامة  -٢٢. الرامة و اقام في ترصة

و بقية كل امور اسا و  -٢٣. واخشابها التي بناها بعشا و بنى بها الملك اسا جبع بنيامين و المصفاة
بار االيام لملوك يهوذا غير انه كل جبروته و كل ما فعل و المدن التي بناها اما هي مكتوبة في سفر اخ

ثم اضطجع اسا مع ابائه و دفن مع ابائه في مدينة داود  -٢٤. في زمان شيخوخته مرض في رجليه
 .ابيه وملك يهوشافاط ابنه عوضا عنه

 

بعد موت أبيام ملك آسا ابنه عوًضا عنه على مملكة يهوذا وكان ذلك فى السنة : ۹ع
ونالحظ أن أبيام ملك ثالث سنوات . نة العشرين النقسام المملكةالعشرين من ُملك يربعام، أو الس

من السنة الثامنة عشر حتى العشرين من ملك يربعام؛ ألن الجزء من السنة يحسب سنة، أى أن 
 .أبيام ملك أقل من ثالث سنوات

أما فى . وقد أبقى اهللا الُملك لنسل داود رغم شر رحبعام وابنه أبيام، ثم أتى آسا الصالح
سرائيل فقد تغير الُملك بين تسع عائالت على مدى قرنين ونصف، بسبب سقوطهم جميًعا فى إ

 .الشر

 

سنة، وكانت هذه نعمة من  ٤١كانت فترة حكم آسا فى أورشليم طويلة فقد ملك : ۱۰ع

اهللا ألنه كان صالًحا، فاستطاع أن يعمل إصالحات كثيرة فى مدة حكمه الطويلة، وهذه الفترة 

واسم جدته أم أبيه هو معكة ابنة أبشالوم، وكما ذكرنا فى . من حكم داود وسليمانكانت أطول 

أن الجدة تدعى أحياًنا األم والمقصود األم الكبرى وقد ذكرت هنا ألن شخصيتها كانت ) ٢ع(



لُ فُْر سِ    اْلُملُوِك األَوَّ

γ١٩٠γ 

قوية ومسيطرة بشرها على رحبعام زوجها وأبيام ابنها، ولكن آسا لم يخضع لها، بل استبعدها كما 

 ).١٣ع(سيظهر فى 

 

 .ممارسى الشذوذ الجنسى كطرف سلبى: المأبونين : ۱۲، ۱۱ع

ظهر صالح آسا فى تطهير بالده من عبادة األصنام، فأزال كل ما عمله أبوه أبيام وجده 

وأزال أيًضا كل ما اتصل بهذه العبادات من خطايا مثل الزنا، . رحبعام من عبادات لألوثان

مخصصة لممارسة هذه الخطايا والمقامة بجوار معابد والشذوذ الجنسى فأزال آسا البيوت ال

ولكنه لم يستطع أن يزيل كل بيوت المأبونين بدليل وجود بعضها فى أيام ابنه يهوشافاط . األوثان

 .ولكنه على األقل كان أفضل من أبيه وجده بكثير) ٤٦: ٢٢ص(

 

يعمل فى أعاله السارية عبارة عن عمود من الخشب أو الحجارة : تمثاًال لسارية : ۱۳ع

 .تمثال لإللهة عشتاروث إلهة الصيدونيين

وادى يقع شرق مدينة أورشليم بينها وبين جبل الزيتون وكانت فيه عبادة : وادى قدرون 

 .لآللهة الوثنية

اهتم آسا بإزالة كل ما يشجع على عبادة األوثان، ورغم قوة جدته معكة، التى كانت تشجع 

للسارية لعبادة اآللهة عشتاروث، قام آسا بعزلها، لتسكن فى مسكن  عبادة األوثان وأقامت تمثاالً 

خاص بعيًدا عن القصر؛ ليبطل سلطانها وتأثيرها، ثم حطم تمثال السارية الخشبى وأحرقه بالنار 

 .وذرَّ رماده فى وادى قدرون، حيث عبادة اآللهة الوثنية تحقيًرا وتنجيًسا لهذه العبادة

 

هللا وحده وأزال األصنام من أورشليم واألماكن القريبة منها سار آسا فى عبادة ا: ۱٤ع

). ٣: ١٤أى٢(ولكنه لم ُيزل المرتفعات كلها التى حول أورشليم والتى بدأت منذ أيام سليمان 

وهذه المرتفعات فى أيامه كانت تقدم عليها عبادة هللا مع أن هذا خطأ ضد الشريعة، التى أوصت 



ُس َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الَخاِم

γ١٩١γ 

، باإلضافة إلى أنه فى أيام رحبعام وأبيام قدموا )١١: ١٢تث(وحده أن تقدم العبادة فى هيكل اهللا 

وهذا يبين أن آسا كان صالًحا فى إزالة عبادة األوثان ولكن ليس . عبادة لألوثان على المرتفعات

 .بالكامل

 

كان أبيام قد انتصر على يربعام ملك إسرائيل وأخذ منه غنائم كثيرة قدسها للرب : ۱٥ع

وكذلك انتصر . ووضع فى خزائن بيت الرب كميات من الذهب والفضة واألوانى المصنوعة منها

وقدَّس، أى خصص غنائمه من الحرب من ) ١٥-٩: ١٤أى٢(آسا ابنه على زارح الكوشى 

وهذا يبين محبته لبيت الرب وليس لرفاهيته . بيت الرب الذهب والفضة ووضعها فى خزائن

 .الشخصية

 

قـام بعشـا وقتـل نـاداب ابن يربعام وكل نسل يربعام وملك على إسرائيل وكانت : ۱٦ع

فقد استراحت األرض عشر سنوات فقط . هناك حروب كثيرة بينه وبين آسـا معظـم أيام آسا

 ).١: ١٤أى٢(

 

مبنية على هضبة عالية بالقرب من حدود سبط بنيامين، قرية صغيرة : الرامة : ۱۷ع

 .على بعد عشرة كيلو مترات شمال أورشليم على طريق بيت إيل

بدأ بعشا استعداداته لمحاربة مملكة يهوذا ببناء قرية تسمى الرامة قريبة جًدا من أورشليم 

 :وذلك لما يلى 

 .لسهولة مهاجمة أورشليم -١

بيت إيل إلى أورشليم، فأراد أن يمنع أى تجارة مع  كانت الرامة على طريق رئيسى من -٢

 .أورشليم



لُ فُْر سِ    اْلُملُوِك األَوَّ

γ١٩٢γ 

لمنع سكان إسرائيل من الذهاب ليصّلوا ويعيِّدوا فى أورشليم حتى ال يتأثروا ويتبعوا آسا  -٣

 .الملك

 .منع هجرة من يريدون الحياة بجوار أورشليم من سكان إسرائيل -٤

 

د يكون هو نفه رزون الذى هو بنهدد األول وهو حفيد حزيون، الذى ق: بنهدد : ۱۸ع

يوجد أكثر من ملك ألرام بهذا االسم، ) ٢٥، ٢٣: ١١ص(اسـتولى على دمشـق وقاوم سليمان 

-١: ٢٠ص(فبنهدد الثانى كـان أيـام آخاب ملك إسرائيل والثالث كان أيام يهوآحاز ملك يهوذا 

 ).١٣-٣: ١٣مل٢، ٣٤

 .سوريا الحالية: أرام 

إذ لم يلجأ إلى الرب، بل إلى بنهدد ملك دمشق لكى  كانت هذه هى إحدى أخطاء آسا،

يناصره ضد بعشا، وجمع الذهب والفضة التى فى خزائن بيت الرب وخزائن قصره وأعطاها 

وكانت كميات الذهب والفضة الباقية بالخزائن قليلة . للرجال، الذين بعث معهم برسالة إلى بنهدد

؛ ألن شيشق ملك مصر كان قد أخذ الذهب وهى التى جمعها أبيام وآسا كغنائم فى حروبهم

، بهذا قدم آسا مقدسات اهللا إلى الوثنيين، فأغضب )٢٦: ١٤ص(والفضة قبل ذلك من الخزائن 

 .ذلك اهللا

 

ذكَّره آسا فى رسالته بالحلف القائم بينهما كما كان قائًما بين أبويهما، وقدم له : ۱۹ع

ده مع بعشا ملك إسرائيل، حتى يرجع هذا هدايا من الفضة والذهب، طالًبا منه أن ينقض عه

ألنه بدًال من أن يصلى ويعتمد على اهللا، طلب . وهذا بالطبع خطأ من آسا. األخير عن مقاتلته

وقد وبَّخ حنانى الرائى . من بنهدد وهو ملك قوى مجاور للمملكتين أن يسانده وأرسل إليه هدايا

 ).١٠-٧: ١٦أى٢(آسا على هذا التصرف 



ُس َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الَخاِم

γ١٩٣γ 

نت التهديدات أو الظروف الصعبة التى تقابلك، فال تلتجئ إلى العالم وقواه، بل إلى مهما كا ?  

صلى أوًال فيرشدك . اهللا فهو وحده معينك، وال يضطرب قلبك ألن اهللا الذى معك أقوى من الكل

 .اهللا إلى ما يمكن أن تستخدمه من الماديات التى حولك

 

 .د بنى إسرائيلمدينة فى القسم الشمالى من بال: عيون : ۲۰ع

 .مدينة حصينة فى نفتالى: آبل بيت معكة 

 ).٣٤: ١٤مت(مدينة حصينة فى نفتالى والمعروفة بسهل جنيسارت : كنروت 

لبى بنهدد نداء الملك آسا وأمر جيوشه، فهاجموا مدن إسرائيل ودمروا مدن عيون ودان 

 .وآبل بيت معكة وكل منطقة كنروت وسائر أرض نفتالى

 

هاجم بنهدد مملكة إسرائيل واستولى على بعض مدنها، خاف بعشا وأوقف عندما : ۲۱ع

بناء مدينة الرامة، ألنه شعر أن بنهدد قد نقض العهد معه وتحالف مع آسا وخاف من مواصلة 

بنهدد اكتساح مدن إسرائيل، فهو ال يستطيع أن يحارب خصمين فى نفس الوقت، هما أرام 

 .صةويهوذا وتراجع وأقام فى عاصمته تر 

 

 .لم يعِف أحًدا من الحضور والمشاركة فى البناء: لم يكن برئ : ۲۲ع

حالًيا توجد قرية . مدينة فى بنيامين على الطرف الشمالى لمملكة يهوذا: جبع بنيامين 

 .كم شمال شرق أورشليم وقريبة من الرامة ٦,٥بنفس االسم تبعد 

 )١٧، ١٦: ٧صم١(ا صموئيل النبى وكان يقيم فيه. مدينة فى بنيامين حصنها آسا: المصفاة

 .كم١٣كم تقريًبا وتبعد عن أورشليم حوالى  ١,٥وهى بقرب الرامة على بعد 



لُ فُْر سِ    اْلُملُوِك األَوَّ

γ١٩٤γ 

استدعى الملك آسا كل رجال الشعب ولم يعُف أحًدا من الحضور لجمع ما تركه بعشا من 

بناء الحجارة واألخشاب، التى كان ينوى استخدامها فى بناء الرامة، واستخدمها الملك آسا فى 

 ".جبع بنيامين والمصفاة"مدينتى 

 

سفر أخبار "يعلمنا كاتب السفر أن هناك تفاصيل أخرى لفترة حكم آسا مدونة فى : ۲۳ع

وتوجد . ، كما يخبرنا أن آسا قد أصابه مرض فى رجليه فى زمن شيخوخته"األيام لملوك يهوذا

 ).١٦، ١٥، ١٤أى٢(تفاصيل عن حياة آسا فى 

 

 .ع آبائه فى مدينة داود وخلفه على عرش يهوذا ابنه يهوشافاطمات آسا ودفن م: ۲٤ع

 

 ):۳٤-۲٥ع(ناداب وبعشا يملكان على إسرائيل  )۳(

و ملك ناداب بن يربعام على اسرائيل في السنة الثانية السا ملك يهوذا فملك على  -٢٥
لتي جعل بها و عمل الشر في عيني الرب و سار في طريق ابيه و في خطيته ا -٢٦. اسرائيل سنتين
و فتن عليه بعشا بن اخيا من بيت يساكر و ضربه بعشا في جبثون التي  -٢٧.اسرائيل يخطئ

و اماته بعشا في السنة الثالثة السا  -٢٨. للفلسطينيين و كان ناداب و كل اسرائيل محاصرين جبثون
بعام حتى و لما ملك ضرب كل بيت يربعام لم يبق نسمة لير  -٢٩. ملك يهوذا و ملك عوضا عنه

الجل خطايا يربعام التي  -٣٠. افناهم حسب كالم الرب الذي تكلم به عن يد عبده اخيا الشيلوني
و بقية امور  -٣١. اخطاها و التي جعل بها اسرائيل يخطئ باغاظته التي اغاظ بها الرب اله اسرائيل

و كانت حرب بين  -٣٢. ناداب و كل ما عمل اما هي مكتوبة في سفر اخبار االيام لملوك اسرائيل
في السنة الثالثة السا ملك يهوذا ملك بعشا بن اخيا  -٣٣. اسا و بعشا ملك اسرائيل كل ايامهما

و عمل الشر في عيني الرب و سار في طريق  -٣٤. على جميع اسرائيل في ترصة اربعا و عشرين سنة
 .يربعام و في خطيته التي جعل بها اسرائيل يخطئ



ُس َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الَخاِم

γ١٩٥γ 

 

ية آلسا ملك يهوذا ملك ناداب بن يربعام على إسرائيل، وكانت فترة فى السنة الثان: ۲٥ع

حكمه قصيرة جًدا، إذ ملك سنتين فقط وهى فى الحقيقة أقل من سنتين أى سنة وبعض الشهور، 

 .ألنه ملك فى السنة الثانية آلسا وخلفه بعشا فى السنة الثالثة آلسا

 

لعجلين الذهبيين، ومنع الشعب من سار ناداب فى طريق أبيه يربعام، فى عبادة ا: ۲٦ع

 .الذهاب إلى أورشليم والعبادة فى هيكل الرب

 

وتقع شرق عقرون مباشرة، قريبة من البحر . اسم بلدة فى نصيب دان: جبثون : ۲۷ع

 .األبيض المتوسط، جنوب بالد بنى إسرائيل

ين كانوا قد كان ناداب يحاصر جبثون، محاوًال استردادها من الفلسطينيين؛ ألن الفلسطيني

 .أخذوها من بنى إسرائيل، فاحتال عليه بعشا وقتله هناك

 

وهنا تبدأ . ُقتل ناداب فى السنة الثالثة آلسا ملك يهوذا وملك بعشا عوًضا عنه: ۲۸ع

سلسلة االغتياالت فى مملكة إسرائيل وقد حدثت تسع مرات، وكلهم أشرار وحاولوا اغتصاب 

 .الملك بعضهم من بعض

 

ل ما فعله بعشا عند توليه الملك أنه قتل كل ذرية يربعام وأباد بيته تماًما، كان أو : ۲۹ع

 ).١١، ١٠: ١٤ص(فتحققت النبوة التى تنبأ بها أخيا الشيلونى 

 



لُ فُْر سِ    اْلُملُوِك األَوَّ

γ١٩٦γ 

كان ذلك عقاًبا على خطايا يربعام ودفعه لشعبه فى نفس األخطاء، حين عبدوا : ۳۰ع

 .غضب الرب عليهم آلهة وثنية، تاركين الرب إلههم الحقيقى؛ فجلبوا بذلك

 

سفر أخبار "يذكر كاتب السفر أن هناك تاريًخا مدنًيا لفترة حكم ناداب مكتوب فى : ۳۱ع

 .ذكرت فيه تفاصيل أخرى عن حياة ناداب" األيام لملوك إسرائيل

 

كما رأينا فى اآليات السابقة كانت هناك حروب بين آسا ملك يهوذا وبعشا ملك : ۳۲ع

ا؛ فقد انتهى عصر السالم فى أعقاب حكم سليمان وكانت حروب كثيرة إسرائيل طيلة أيام حكمهم

والمقصود بالحرب ليست حرًبا . بين ملوك يهوذا وملوك إسرائيل، بسبب ابتعاد الشعبين عن اهللا

كبيرة فقط، ألن الحرب الكبيرة كانت فى السنة السادسة عشر لملك آسا وبقية الوقت كانت هناك 

هذه الحروب مملكتى إسرائيل ويهوذا، مما ساعد الدول المحيطة أن مناوشات، وبالطبع أضعفت 

ولعل مملكة إسرائيل رغم حجمها الكبير كانت تشعر بضعفها، لعدم وجود هيكل . تقوى عليهما

 .اهللا بها وبالتالى كانت تخاف من مملكة يهوذا الصغيرة فتحاول مهاجمتها من حين آلخر

نه فى النهاية كان البد أن يتم العقاب اإللهى بإبادة نسله أطال اهللا أناته على يربعام ولك ?  

ال تستهن بطول أناة اهللا وارجع عن خطيتك، فهو رحوم ومستعد أن . المصرين على الشر

يغفرها لك، مهما كانت كبيرة أو متكررة، وتعلم من أخطاء اآلخرين حتى تبتعد عنها، فتحيا 

 .مطمئًنا

ملك يهوذا ملك بعشا بن أخيا على مملكة إسرائيل فى السنة الثالثة لحكم آسا : ۳۳ع

 .سنة ٢٤وظل ملًكا طيلة " ترصة"وكانت عاصمة ملكه هى 

 



ُس َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الَخاِم

γ١٩٧γ 

سار بعشا فى طريق الشر كما سار يربعام، ولم يحد عن خطية عبادة األوثان، : ۳٤ع

 .التى ابتدعها يربعام، بل وقاد شعبه إسرائيل خلفه فى نفس الطريق المنحرف



لُ ِسفُْر    اْلُملُوِك األَوَّ

γ١٩٨γ 

 

 َعشَرَ السادس  احُ حَ صْ األَ 
 ملوك إسرائيل من بعشا إلى آخاب

Rη Ε η 
 
 ):۷-۱ع(بعشا ملك إسرائيل )  ۱(

من اجل اني قد رفعتك من  -٢. و كان كالم الرب الى ياهو بن حناني على بعشا قائال -١
ون التراب و جعلتك رئيسا على شعبي اسرائيل فسرت في طريق يربعام و جعلت شعبي اسرائيل يخطئ

 . هانذا انزع نسل بعشا و نسل بيته و اجعل بيتك كبيت يربعام بن نباط -٣. ويغيظونني بخطاياهم
و  -٥. فمن مات لبعشا في المدينة تاكله الكالب و من مات له في الحقل تاكله طيور السماء -٤

و  -٦. لبقية امور بعشا و ما عمل و جبروته اما هي مكتوبة في سفر اخبار االيام لملوك اسرائي
و ايضا عن يد ياهو بن  -٧. اضطجع بعشا مع ابائه و دفن في ترصة و ملك ايلة ابنه عوضا عنه

حناني النبي كان كالم الرب على بعشا و على بيته و على كل الشر الذي عمله في عيني الرب باغاظته 
 .اياه بعمل يديه و كونه كبيت يربعام و الجل قتله اياه

 
وسكن فى ) ٧: ١٦أى٢(هو ابن حنانى الرائى الذى وبخ آسا :  ياهو بن حنانى: ۲، ۱ع

أورشليم، غالًبا وبخ بعشا فى نهاية ملكه ووبخ يهوشافاط أيًضا ملك يهوذا على مساندته للملك 
 ). ٣، ٢: ١٩أى٢(الشرير آخاب 

تقدم ياهو النبى إلى بعشا ملك إسرائيل بكل شجاعة؛ ليوبخه على شره لعله يتوب وكان 
واخر حياة بعشا، بعد أن عبد األصنام وأضّل الشعب سنيًنا طويلة، وأوضح اهللا لبعشا ذلك فى أ

فاهللا . فضله عليه برفعه من التراب؛ ألنه كان من عامة الشعب ووهبه اهللا أن يملك على إسرائيل
يوضح له أن تملكه كان بسماح منه وليس بقوة بعشا الشخصية، ولكن لألسف بعد تملكه لم 

ذى أعطاه نعمة الملك، بل أغضبه بعبادة األصنام التى أقامها يربعام وأضل الشعب يخضع هللا ال
 .رغم خطاياهم؛ ألنه أب حنون ورحيم" شعبى"ومازال اهللا يقول . وراءه، فأغاظوا اهللا وتحدوه



 َعشَرَ  السادس احُ حَ صْ األَ 

γ١٩٩γ 

كان الحكم اإللهى على خطايا بعشا هو نزع وٕابادة نسله، كما أباد اهللا نسل : ٤، ۳ع
وتلقى جثثهم فى المدينة، فتأكلها الكالب وفى الحقول، فتأكلها الطيور  يربعام على يد بعشا،

وهذا تحقير لهؤالء الملوك ونسلهم؛ ألنهم اغضبوا اهللا، فبعشا قتل نسل يربعام حقًدا منه . الجارحة
على يربعام وليس طاعًة هللا؛ لذلك يؤدبه اهللا بإبادة نسله هو أيًضا، كما أدبت بابل مملكة يهوذا 

اقب اهللا بابل بعد ذلك بواسطة مادى وفارس؛ ألنها لم تؤدب يهوذا طاعة هللا ولكن طمًعا ولكن ع
 .وشًرا

 :كل هذا التوبيخ يبين 

 .شجاعة ياهو النبى -١

 .غرضه وهو دعوة بعشا للتوبة هو ونسله -٢

رفع أعينهم إلى األبدية، فهم وٕان كانوا سيملكون ولكن سيموتون بطريقة حقيرة؛ لعلهم  -٣
 .تملكهم؛ ليستعيدوا أبديتهم بالرجوع إلى اهللا ينتبهون أثناء

تذكير بعشا بأن الحكم الذى صدر على يربعام ونسله ونفذه بعشا بإبادتهم واالزدراء  -٤
 .هو نفس الحكم الصادر عليه؛ لعله ينتبه ويتوب) ١٦-١: ١٤ص(بجثثهم 

دعوهم مازالت أبوة اهللا وحنانه على شعبه الذى أضله الملوك األشرار فى إسرائيل في -٥
 .لعلهم ينتبهون ويرجعون إليه ويتركون عبادة األصنام" شعبى"

كن منتبًها لما يحدث فى حياتك ولكالم اهللا الذى تقرأه فى الكتاب المقدس، فهو رسائل ?  
شخصية لك تدعوك للرجوع إلى اهللا؛ لتحيا معه وتنقذ نفسك من متاعب كثيرة فى األرض، ثم 

 .يكون لك مكان فى السماء
 

 ".سفر أخبار األيام لملوك إسرائيل"جميع أعمال بعشا مكتوبة فى : ٥ع

على بعد . كانت مركًزا لمملكة أسباط إسرائيل العشرة نحو خمسون سنة: ترصة : ٦ع
 .عشرة كيلو مترات شمال شرق مدينة شكيم، أى نابلس

" ترصة"ودفن فى ) ٢٣: ١٥ص(مات بعشا بعد فترة حكم أربع وعشرين سنة كما جاء فى 
 .اصمة ملكه وخلفه على العرش ابنه أيلةع

 



لُ ِسفُْر    اْلُملُوِك األَوَّ

γ٢٠٠γ 

وذلك ) ٣، ٢ع(يؤكد هنا عقاب اهللا الذى أعلنه على يد ياهو النبى ابن حنانى فى : ۷ع
 :نتيجة خطايا بعشا وابنه أيلة، الذى ملك بعده لمدة سنتين فقط وذلك لما يلى 

 .عبادة األصنام التى أقامها يربعام -١

ندما يقول فى هذه اآلية قتله ليربعام يقصد به عنفه وقسوته فى قتل نسل يربعام، وع -٢
وٕان كان اهللا قد سمح بهذا عقاًبا ليربعام ولكن عمل بعشا كل هذا؛ لينفرد . قتله لنسله

 .بالملك وال يقاومه أحد من نسل يربعام وكان قاسًيا جًدا فى إبادتهم

 .عمل شروًرا كثيرة دافعها األنانية والشهوات المختلفة -٣

اهللا بإبادة كل نسل بعشا، بالضبط كما فعل بعشا فى يربعام، هكذا  من أجل هذا سمح
 .ُصنع به

 

 ):۱٤-۸ع(أيلة بن بعشا ملك إسرائيل )  ۲(

و في السنة السادسة و العشرين السا ملك يهوذا ملك ايلة بن بعشا على اسرائيل في ترصة  -٨
يشرب و يسكر في بيت ففتن عليه عبده زمري رئيس نصف المركبات و هو في ترصة  -٩. سنتين

فدخل زمري و ضربه فقتله في السنة السابعة و العشرين السا  -١٠.ارصا الذي على البيت في ترصة
و عند تملكه و جلوسه على كرسيه ضرب كل بيت بعشا لم يبق  -١١. ملك يهوذا و ملك عوضا عنه

كالم الرب الذي تكلم فافنى زمري كل بيت بعشا حسب   -١٢. له بائال بحائط مع اوليائه و اصحابه
الجل كل خطايا بعشا و خطايا ايلة ابنه التي اخطاا بها و جعال  -١٣. به على بعشا عن يد ياهو النبي

و بقية امور ايلة و كل ما فعل اما هي  -١٤. اسرائيل يخطئ الغاظة الرب اله اسرائيل باباطيلهم
 .مكتوبة في سفر اخبار االيام لملوك اسرائيل

 

والده بعشا على عرش إسرائيل وكان ذلك فى السنة السادسة والعشرين  خلف أيلة: ۸ع
وكانت فترة حكمه قصيرة إذ حكم سنتين فقط، " ترصه"كانت عاصمة ملكه . لملك آسا ملك يهوذا



 َعشَرَ  السادس احُ حَ صْ األَ 

γ٢٠١γ 

وهو فى الحقيقة لم يكمل سنتين؛ ألنه يذكر أن زمرى الذى قتله ملك بعده فى السنة السابعة 
 .الجزء من السنة يحسب سنة، ف)١٥ع(والعشرين لحكم آسا 

 

 .تآمر وقام بثورة ضده: فتن : ۱۰، ۹ع

 .كان العاملون عند الملك يسمون عبيًدا له، مهما كانت مناصبهم: زمرى عبده 

تآمر عليه أحد قواد جيشه وهو زمرى رئيس نصف المركبات الحربية، وحينما كان أيلة فى 
ى بيته، اقتحم زمرى البيت وقتله وكان ذلك يشرب الخمر فى بيت أرصا وكيله المعين عل" ترصة"

 . فى السنة السابعة والعشرين آلسا ملك يهوذا واعتلى زمرى العرش

وهذا يبين مدى الفساد الذى انتشر فى مملكة إسرائيل، فقد انشغل الملك بملذاته الخاصة 
 -لحرب واستغرق فى شرب الخمر، وفى نفس الوقت انتشرت الخيانة، فقام زمرى المدرب على ا

وهجم على الملك وقتله أثناء  -إذ كان ضابًطا كبيًرا فى الجيش وقائًدا لنصف المركبات الحربية 
استغرق فى ) ١٥ع(وبدًال من أن يكون الملك قائًدا لجيشه الذى كان يحارب الفلسطينيين . سكره
هناك حزب من وربما كان قتل الملك أيلة مؤامرة متفق عليها بين زمرى وأرصا، إذ كان . لّذاته

الشعب يتبع زمرى ولعل أرصا كان أحد أفراده، كما سيظهر فى األعداد التالية أن هذا الحزب 
 .سيقف أمام حزب عمرى

احترس من . ال تنهمك فى لذات العالم وشهواته الشريرة وتنخدع بها؛ ألن نهايتها الهالك?  
ك إلى الخطية واطلب اهللا، الشيطان الذى يضع لك السم فى العسل وابتعد عن كل شئ يؤدى ب

 .فتتلذذ بعشرته وتسعد دائًما
 

 .أقاربه وأصدقائه وكل من يمكن أن ينتقم لموته: أوليائه : ۱۳-۱۱ع

 .كل ذكر من نسله: بائل بحائط 



لُ ِسفُْر    اْلُملُوِك األَوَّ

γ٢٠٢γ 

كان اهللا قد أرسل ياهو النبى ليحذر بعشا ولكنه لم يباِل بكلمات الرب، فحان وقت العقاب 

العرش قام بالقضاء على كل أقارب وأصدقاء وأولياء بعشا، اإللهى وبمجرد جلوس زمرى على 

 .فلم يترك له قريب، أو صديق ينتقم لدمه، فتحقق بذلك كالم الرب الذى تكلم به

وكانت إبادة نسل بعشا هى النتيجة الطبيعية لخطاياه وتضليله لشعب مملكة إسرائيل، تماًما 

 : بإبادة نسله وهذا يبين كما أضل يربعام إسرائيل بعبادة األصنام، فسمح اهللا

 .قسوة زمرى وعنفه فى إبادة نسل بعشا -١

 .عدل اهللا وانتقامه، فكما فعل بعشا بنسل يربعام فعل زمرى بنسله -٢

حتمية تنفيذ كالم اهللا فهو يطيل أناته ولكن البد أن يتحقق كالمه، كما أعلن على فم  -٣

 .ياهو النبى لبعشا

 

وهو سفر مدنى " أخبار األيام لملوك إسرائيل سفر"بقية أعمال أيلة مكتوبة فى : ۱٤ع
 .غير أسفار أخبار األيام الموجودة فى الكتاب المقدس

 
 ):۲۲-۱٥ع(زمرى ملًكا على إسرائيل )  ۳(

في السنة السابعة و العشرين السا ملك يهوذا ملك زمري سبعة ايام في ترصة و كان  -١٥
مع الشعب النازلون من يقول قد فتن زمري فس -١٦. الشعب نازال على جبثون التي للفلسطينيين

 .وقتل ايضا الملك فملك كل اسرائيل عمري رئيس الجيش على اسرائيل في ذلك اليوم في المحلة
و لما راى زمري ان  -١٨. و صعد عمري و كل اسرائيل معه من جبثون و حاصروا ترصة -١٧

 -١٩. ت الملك بالنار فماتالمدينة قد اخذت دخل الى قصر بيت الملك و احرق على نفسه بي
من اجل خطاياه التي اخطا بها بعمله الشر في عيني الرب و سيره في طريق يربعام و من اجل خطيته 

و بقية امور زمري و فتنته التي فتنها اما هي مكتوبة في سفر  -٢٠. التي عمل بجعله اسرائيل يخطئ
ئيل نصفين فنصف الشعب كان وراء تبني حينئذ انقسم شعب اسرا -٢١. اخبار االيام لملوك اسرائيل



 َعشَرَ  السادس احُ حَ صْ األَ 
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و قوي الشعب الذي وراء عمري على الشعب الذي وراء  -٢٢. بن جينة لتمليكه و نصفه وراء عمري
 .تبني بن جينة فمات تبني و ملك عمري

 

ولكن لم يدم " ترصة"فى السنة السابعة والعشرين آلسا ملك يهوذا ملك زمرى فى : ۱٥ع
التى كان " جبثون"وكان جيش إسرائيل فى ذلك الوقت محاصًرا لـ. حكمه سوى أسبوع واحد فقط

الفلسطينيون مستولين عليها ويبدو أن النزاع على جبثون استمر سنيًنا طويلة، فهنا يذكر أنها 
، كانت محاصرة أيًضا أيام ناداب ابن )٢٧: ١٥ص(عاًما فى  ٢٦كانت محاصرة وأيًضا منذ 

 .يربعام

وبقتل أيلة انتهت األسرة الثانية التى ملكت على إسرائيل وقد كانت األسرة األولى هى أسرة 
. يربعام واألسرة الثانية هى أسرة بعشا، ثم ملك زمرى الذى لم يستمر فى الملك إال بضعة أيام

 ).أنظر سلسلة ملوك يهوذا وٕاسرائيل فى نهاية الكتاب(

 

لنازلون على جبثون أن زمرى قام بثورة على سمع جنود مملكة إسرائيل ا: ۱۷، ۱٦ع
ويبدو أن زمرى لم يكن محبوًبا من كل الجيش، فغضب الجنود المحاصرون . الملك أيلة وقتله

لجبثون والتابعون لعمرى على قتل زمرى آليلة، ألن أيلة كان مسالًما وٕان كان غير مهتم 
ليهم وتركوا جبثون وتحركوا نحو ترصة بالمملكة، فقاموا لالنتقام من دمه وأقاموا عمرى ملًكا ع

وكانت ترصة مدينة جميلة ولكنها غير محصنة، وكانوا ينوون . عاصمة الملك وحاصروها
 .القبض على زمرى وقتله بعد أن ملكوا عمرى وكانت فى خطتهم قتل زمرى بعد تمليك عمرى

أن يقتله  ولعل عمرى عندما رأى زمرى يقتل عبيد ورؤساء الملك أيلة، خاف على نفسه
 .زمرى فقاد الجيش للقضاء عليه

 

عندما رأى الملك زمرى أن عاصمته ترصة محاصرة، إذ كانت المدينة غير : ۱۸ع

حصينة ومن السهل اقتحامها، تأكد أن عمرى سيقبض عليه، بل ويشهر به لقتله الملك أيلة الذى 
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ولعله أراد . قصر العظيملذلك أشعل النار فى القصر الذى يسكن فيه، فانتحر واحترق ال. سبقه

 .أال يتمتع عمرى بهذا القصر الفخم

وهكذا نرى نتيجة الخيانة والقتل اللذان قام بهما زمرى تأتى على رأسه سريًعا، فيموت ميتة 

 .صعبة، أى محترًقا

فاهللا عادل ويرى أعمالك . ال تنبهر بالمراكز والممتلكات فتسلك فى الشر لتصل إليها? 
ن أطال أناته فترة فالعقاب يكون أصعب، وثق أن الشر ال يعطى راحة أو وسيعاقبك عليها وإ 

سعادة أبدًا ولكن الوجود مع اهللا والسلوك فى وصاياه هو الشئ الوحيد الذى يعطيك استقراًرا 
 .وطمأنينة وسعادة

 
كان موت زمرى بهذه الطريقة الشنيعة عقاًبا إلهًيا له على خطاياه بعبادة األوثان : ۱۹ع

ف والظلم، ليس فقط فى حياته األولى ولكن بعد تملكه على إسرائيل وبهذا أضل الشعب والعن

والعجيب أن يحدث هذا فى سبعة أيام فقط، فهذا . وشجعه على عبادة األوثان وعمل كل شر

 .يوضح أنه كان شريًرا جًدا وبدأ الشر من أول يوم فى ملكه، فأغاظ الرب بخطاياه

 
سفر أخبار األيام "لتآمر الذى قاده ضد أيله مكتوبة فى تفاصيل حياة زمرى وا: ۲۰ع

 ".لملوك إسرائيل

 

انقسم الشعب إلى فريقين، فريق يناصر عمرى الذى ثار ضد زمرى والفريق : ۲۲، ۲۱ع

استمر . الثانى يناصر تبنى الذى كان يؤيد زمرى ويقاوم تحرك عمرى وٕاثارته للجيش ضد زمرى

من السنة السابعة والعشرين حتى الحادية ) ٢٣، ١٥ع(ثر قليًال االنقسام فترة أربع سنوات أو أك

والثالثين آلسا، قامت فيها حروب أهلية بين الفريقين، حيث ظهرت قوة عمرى وجيشه على 

ومع الوقت ضعف هذا الفريق ومات تبنى . الحزب اآلخر الذى كان يتبع زمرى ويقوده اآلن تبنى
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صار إليه، وبهذا استطاع عمرى أن يتملك وحده على إما فى أحد الحروب، أو حزًنا على ما 

 .إسرائيل إذ كان معه الجيش وهو بالطبع أقوى من الشعب الذى ناصر تبنى

 

 ):۲۸-۲۳ع(عمرى ملًكا على إسرائيل )  ٤(

في السنة الواحدة و الثالثين السا ملك يهوذا ملك عمري على اسرائيل اثنتي عشرة سنة  -٢٣
و اشترى جبل السامرة من شامر بوزنتين من الفضة و بنى على  -٢٤. ملك في ترصة ست سنين

و عمل عمري الشر  -٢٥. الجبل و دعا اسم المدينة التي بناها باسم شامر صاحب الجبل السامرة
و سار في جميع طريق يربعام بن نباط و في  -٢٦. في عيني الرب و اساء اكثر من جميع الذين قبله

و بقية امور عمري  -٢٧. ل يخطئ الغاظة الرب اله اسرائيل باباطيلهمخطيته التي جعل بها اسرائي
و  -٢٨. التي عمل و جبروته الذي ابدى اما هي مكتوبة في سفر اخبار االيام لملوك اسرائيل

 .اضطجع عمري مع ابائه و دفن في السامرة و ملك اخاب ابنه عوضا عنه
 

َمَلَك عمرى على إسرائيل واستمرت  فى السنة الواحدة والثالثين آلسا ملك يهوذا: ۲۳ع
هى عاصمة ملكه فى الست سنوات األولى من " ترصة"فترة حكمه اثنتى عشرة سنة، وكانت 

وهذه الست سنوات من بعد موت زمرى فهى تشمل األربع سنوات التى اشتد فيها الصراع . حكمه
بدأت من السنة  ، وهى فى الحقيقة أقل من ست سنوات بشهور إذ)٢٢، ٢١ع(مع تبنى وحزبه 

 .السابعة والعشرين للملك آسا حتى السنة الثانية والثالثين

 

 .كجم ٤٠-١٧وزنة الفضة لها عدة أوزان تتراوح بين : وزنتين من الفضة : ۲٤ع

م واستمرت .ق ٩٢٤كم وبناها عمرى فى عام  ٥٦تقع شمال أورشليم على بعد : السامرة 
وكانت . م ومكانها اآلن مدينة سبسطية.ق ٧٢٢ام حتى سبى إسرائيل، حين دمرها األشوريون ع

 .قائمة على جبل فمن السهل تحصينها، فكانت مناسبة كعاصمة
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اشترى عمرى جبل السامرة من شامر الذى يمتلكه وأقام عليها مدينة السامرة على اسم 
وهكذا انتقلت العاصمة من شكيم التى كانت مقًرا للملك إلى . شامر وجعلها عاصمة لملكه

 .رصة، ثم إلى السامرةت

 

فاق عمرى فى انحرافه وانحراف شعبه عن طريق الرب أكثر من جميع : ۲٦، ۲٥ع
فسار فى طريق يربعام وقاد الشعب للعبادة الوثنية مما أغضب الرب، ولعل شر . الذين سبقوه

عمرى كان فى الضغط على الشعب لعبادة العجول الذهبية التى أقامها يربعام، مما زاد من 
 .ل الشعبضال

 

والتاريخ يعلن ".سفر أخبار األيام لملوك إسرائيل"سجلت أعمال عمرى كتاريخ فى : ۲۷ع
 .أن عمرى كان قائًدا ناجًحا سياسًيا وعسكرًيا ولكنه لألسف كان بعيًدا عن اهللا بعبادته األوثان

 

وهكذا بدأت . مات عمرى ودفن فى السامرة وخلفه ابنه آخاب على عرش إسرائيل: ۲۸ع
سرة عمرى التى ملكت مدة طويلة على إسرائيل وكانت أشر األسر فى عبادة األوثان والظلم أ
 ).١٦: ٦مى(

. استغل عمرى الُملك لعمل الشر أكثر من كل من قبله، فعاقبه اهللا بإبادته هو ونسله بعد مدة?  
اآلخرين  كن حريًصا على استغالل امكانياتك ومركزك وظروفك لتمجيد اهللا واالرتباط به وجذب

 .إليه، فتخلص نفسك ومن حولك ويكون لك مكان فى السماء
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 ):۳٤-۲۹ع(آخاب بن عمرى ملًكا على إسرائيل )  ٥(

و اخاب بن عمري ملك على اسرائيل في السنة الثامنة و الثالثين السا ملك يهوذا و  -٢٩
عمل اخاب بن عمري  و -٣٠. ملك اخاب بن عمري على اسرائيل في السامرة اثنتين و عشرين سنة

و كانه كان امرا زهيدا سلوكه في خطايا يربعام  -٣١. الشر في عيني الرب اكثر من جميع الذين قبله
 -٣٢.بن نباط حتى اتخذ ايزابل ابنة اثبعل ملك الصيدونيين امراة و سار و عبد البعل و سجد له

مل اخاب سواري و زاد اخاب في و ع -٣٣. واقام مذبحا للبعل في بيت البعل الذي بناه في السامرة
في ايامه بنى  -٣٤. العمل الغاظة الرب اله اسرائيل اكثر من جميع ملوك اسرائيل الذين كانوا قبله

حيئيل البيتئيلي اريحا بابيرام بكره وضع اساسها و بسجوب صغيره نصب ابوابها حسب كالم الرب 
 .الذي تكلم به عن يد يشوع بن نون

 

منة والثالثين آلسا ملك يهوذا ملك آخاب بن عمرى على إسرائيل فى فى السنة الثا: ۲۹ع
 .السامرة واستمر حكمه اثنتين وعشرين سنة

 

أكثر آخاب من عمل الشر، ففاقت الشرور والخطايا التى ارتكبها خالل حكمه : ۳۰ع
 وهكذا نجد الشر يتزايد، فعمرى. على شرور جميع الذين جلسوا على عرش إسرائيل قبله وبعده

صنع الشر أكثر من كل من قبله وابنه آخاب تعلم منه، فصار أشر من والده وساعده على ذلك 
ومما يظهر شناعة خطايا آخاب أنه كان فى أيامه . زوجته الوثنية إيزابل ابنة ملك صيدون

صوت اهللا واضًحا على فم إيليا القوى ولكنه رفض كالم إيليا واضطهده وحاول قتله، كما سيظهر 
 .صحاح التالىفى األ

لذلك اهتم بعالقتك مع اهللا . احترس ألن ما تفعله من خطايا يؤثر على أوالدك فأنت قدوة?  
 .وتوبتك فتقود أوالدك فى طريق اهللا
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سكان صيدا وهى مدينة ساحلية غنية تشتهر بالتجارة وصيد : الصيدونيين : ۳۲، ۳۱ع
 .السمك وتقع فى لبنان الحالية

طريق يربعام فى عبادة العجلين الذهبيين، بل زاد على ذلك بأن  لم يكتِف آخاب باتباعه
ملك صيدا وهى التى جذبته لعبادة البعل إلهها والسجود له، وبنى بيًتا " أثبعل"ابنة " إيزابل"تزوج 

على اسم البعل فى السامرة وأقام مذبًحا وضعه فيه، أى نشر عبادة البعل وشجعها وصارت 
مهما يربعام عبادة وثنية علنية وليست رمًزا لعبادة اهللا، واضطهد األنبياء عبادة العجلين اللذين أقا

وصار آخاب وٕايزابل مصدًرا للشر ليس فى مملكة ). ٤: ١٨ص(والمؤمنين وقتل الكثيرين منهم 
إسرائيل، بل وفى يهوذا أيًضا ألن ابنة آخاب وهى عثليا تزوجها ملك يهوذا، بل وانفردت هى 

 .كأيًضا بالملك بعد ذل

 

أقام آخاب سوارى كثيرة لعبادة األوثان، فغضب الرب عليه؛ لتزايده فى عبادتها : ۳۳ع
 .أكثر من كل ملوك إسرائيل السابقين له

 

وكان هناك لعنة على من يبنى مدينة . فى أيام ملكه بنى حيئيل البيتئيلى أريحا: ۳٤ع
لكن لم يعد خوف اهللا أمام بنى أريحا، قيلت بفم يشوع بن نون، والجميع يعلمون بهذه اللعنة، و 

سنة على كالم  ٥٠٠لقد مضى أكثر من . إسرائيل فاحتقروا تهديدات اهللا كما احتقروا مواعيده
الرب على فم يشوع ولكن لم ينَس الرب كلمته، فمات أبيرام بن حيئيل البكر عند وضع أساسات 

وكانت . باقى أبنائه بعد ذلك المدينة، ومات ابنه األصغر سجوب عند نصب أبوابها، وغالًبا مات
ولكن المقصود هنا بناءها ) ١٢: ١٨، ٧، ١: ١٦يش(أريحا قد بنيت كمساكن كما ورد فى 

 .كمدينة محصنة
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ابُِع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   السَّ
 إيليا والمجاعة وإقـامة ابن األرملة

Rη Ε η 
 

 ):۷-۱ع(إيليا يمنع المطر وتعوله الغربان ) ۱(

و قال ايليا التشبي من مستوطني جلعاد الخاب حي هو الرب اله اسرائيل الذي وقفت  -١
 . كان كالم الرب له قائال  و -٢.امامه انه ال يكون طل و ال مطر في هذه السنين اال عند قولي

فتشرب  -٤. انطلق من هنا و اتجه نحو المشرق و اختبئ عند نهر كريث الذي هو مقابل االردن -٣
فانطلق و عمل حسب كالم الرب و ذهب فاقام  -٥. من النهر و قد امرت الغربان ان تعولك هناك

يه بخبز و لحم صباحا و بخبز و و كانت الغربان تاتي ال -٦. عند نهر كريث الذي هو مقابل االردن
و كان بعد مدة من الزمان ان النهر يبس النه لم يكن مطر في  -٧. لحم مساء و كان يشرب من النهر

 .االرض
 
 ".إلهى هو يهوه"اسم معناه : إيليا  :۱ع

سار آخاب فى عبادة األوثان إلى أبعد مدى، فلم يكتِف بعبادة العجول الذهبية التى عملها 
وكانت تساعده على . نبى للبعل والسوارى ٨٥٠ل عبد البعل بكثرة لدرجة أنه كان له يربعام، ب

ذلك وتشجعه إيزابل امرأته الوثنية، فكان بالحقيقة أشّر ملوك إسرائيل وبهذا أبعد شعبه عن عبادة 
 اهللا، فاضطر اهللا إلى تأديبهم بالفعل وليس بمجرد اإلنذار، فظهر إيليا النبى، بعد أن قتل آخاب

وكان عوبديا الذى يعمل مع الملك قد اخفى البعض منهم . أنبياء اهللا واختفى الباقون، خوًفا منه
وكان إيليا من المقيمين فى قرية تشبى بمنطقة جلعاد الواقعة شرق األردن حيث البرارى . يعولهم

وعالقته  الكثيرة، فعاش رجًال ناسًكا قضى معظم حياته فى البرية التى ساعدته أن يكون شجاًعا
ولم يذكر . قوية باهللا، إذ كان يشعر بحضرة اهللا مما يبعده عن الخطية، ويعطيه جرأة فى خدمته

الكتاب المقدس والده، أو عشيرته حتى ظن بعض اليهود أنه مالك، ولكن يعقوب الرسول يؤكد 
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وحنا ، فهو رسول من اهللا ليعلن صوته وسط الشعب الشرير، مثل ي)١٧: ٥يع(إنه إنسان مثلنا 
 .المعمدان الذى عاش أيًضا فى البرية، ثم ظهر ليعد طريق المسيح

وقف إيليا وسط الشعب أمام الملك آخاب الشرير فى عاصمته السامرة وأعلن تأديب اهللا 
للشعب كله، إذ أمر السماء أال تمطر أو تعطى ندى، وقد استمرت لمدة ثالث سنوات وستة 

 :وهذا معناه ) ١٧: ٥يع(شهور 
 .فى األرض كلهامجاعة  -١
 .سلطان أوالد اهللا على الطبيعة -٢

هذا التأديب اإللهى يظهر عجز اآللهة الوثنية، التى اعتمد عليها آخاب وأهمها البعل، إذ 
وهكذا أدخلهم اهللا . لم تستطع رفع المجاعة حتى لو ادعى آخاب أنها مصدر الخير والخصوبة

 .إليهفى ضيقة حتى الموت جوًعا، لعلهم يتوبوا ويرجعوا 
ويفهم من رسالة يعقوب أن إيليا قد صلى، ثم أمر السماء فأطاعته، فبالصالة استمد قوة 

 .اهللا القادرة على كل شئ
 :وقول إيليا حى هو الرب الذى وقفت أمامه يعنى ما يلى 

 .أن اهللا حى، أما األصنام فليس فيها حياة -١
 .ة وقوةشعور إيليا الدائم أنه أمام اهللا وهذا يعطيه مخافة ونقاو  -٢
 

ال تخف أن تعلن صوت اهللا مهما وقف أمامك المعاندون، ولكن اهتم أن تصلى أوًال؛ ?  
 .ليكون الكالم من اهللا وتحتفظ باتضاعك عندما تتكلم

 
 .مجرى ماء مقابل األردن ويصب فيه من جهة الشرق: نهر كريث  :٤-۲ع

تى تنتهى فترة التأديب، لكى كان التدبير اإللهى أن يختفى إيليا فال يعرف الملك مكانه؛ ح
فطلب الرب منه أن يخرج من السامرة ويذهب شرق األردن ليختبئ . يعطى الشعب فرصة للتوبة

وفى وسط الجفاف قدم له اهللا ماء من مجرى نهر . عند نهر كريث، الذى هو مقابل األردن
 .كريث وأرسل له طعاًما بواسطة الغربان
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افة طويلة من السامرة وعبر األردن ليعيش فى البرية هكذا ابتعد إيليا عن آخاب وسار مس
وهناك عندما حدثت المجاعة وعمت كل بالد بنى إسرائيل لم ينَس اهللا . ويكمل وحدته وعبادته هللا

 :ونالحظ فى إعالة الغربان إليليا عدة أمور . نبيه إيليا، فأرسل الغربان لتعوله
 .ف الطعام من البشر لتقدمه لهمسلطان اهللا على الطيور فيحول الطيور التى تخط -١
 .الغربان تخاف من اإلنسان ولكنها هنا تقترب بهدوء وتخدمه ألن اهللا أمرها بهذا -٢

 .إال من عند اهللا! من أين كانت الغربان تأتى بهذا الطعام الشهى المعد -٣

الغربان من الطيور النجسة عند اليهود، كما توصى الشريعة ولكن اهللا يحولها لخدمة  -٤
ليعلن أنه رب الشريعة الذى يستخدمها أو يغيرها بحسب احتياج أوالده، وأن البشر، 

الطيور طاهرة فى نظره كما سيظهر فى العهد الجديد، أما فى العهد القديم فكان 
 .يعلمهم بعض التعاليم الروحية، كمرحلة انتقالية للعهد الجديد، عهد النعمة

 .رة يعلن عناية اهللا الكاملة بأوالدهانتظام مجئ الغربان فى مواعيد محددة أيام كثي -٥

إن كــان اهللا قــد حــّول الغــراب الــنجس إلــى خــادم لنبيــه، فهــو قــادر أن يحولــك مهمــا كــان شــرك   ?
 .إلى إنسان طاهر، بل وخادم فى الكنيسة؛ لتهتم بأوالده

 
أطاع إيليا كالم اهللا وذهب إلى نهر كريث، فاختبر محبة اهللا ورعايته، فكان  :٦، ٥ع
ن النهر وتعوله الغربان مرتين يومًيا صباًحا ومساًء بطعام شهى، هو خبز ولحم، فكان يشرب م

طعاًما لذيًذا ألنه من اهللا، فتمتع وهو فى الوحدة بعناية اهللا أكثـر من تمتع أنبياء البعل بمائدة 
ر وهكذا أعال اهللا إيليا بماء من نهر صغي). ١٩: ١٨ص(إيزابل المملوءة أطعمة فاخرة كل يوم 

هو كريث وليس نهر األردن الكبير، فاهللا يستطيع أن يهتم باحتياجات أوالده ولو من المصادر 
 .الصغيرة، كما عاله بعد ذلك بواسطة أرملة فقيرة

وعاش إيليا فى خلوة مع اهللا عند النهر ومعظم أيام حياته، فكانت له فرصة للصالة والتأمل 
 .ة أمام الملك الشرير آخابوعالقة قوية مع اهللا ساعدته أن يقف بشجاع

على قدر اهتمامك بصلواتك وقراءاتك وتأمالتك فى كالم اهللا تستطيع أن تواجه مشاكل ?  
الحياة وتخدم اهللا وتعلن صوته، مهما كانت الضيقات التى تقابلك؛ ألن اهللا سيسندك ويعمل 

 .بك، فتكون قوًيا دائًما



لُ ِسفُْر    اْلُملُوِك األَوَّ

γ٢١٢γ 

 
لم تمطر السماء إطالًقا طوال هذه حدث بعد فترة من الزمن أن جف النهر، إذ  :۷ع

 .الفترة
 
 ):۱٦-۸ع(أرملة صرفة صيدا تعول إيليا ) ۲(

قم اذهب الى صرفة التي لصيدون و اقم هناك هوذا قد  -٩. و كان له كالم الرب قائال -٨
فقام و ذهب الى صرفة و جاء الى باب المدينة و اذا بامراة  -١٠. امرت هناك امراة ارملة ان تعولك

و فيما هي ذاهبة  -١١. ة هناك تقش عيدانا فناداها و قال هاتي لي قليل ماء في اناء فاشربارمل
فقالت حي هو الرب الهك انه ليست  -١٢. لتاتي به ناداها و قال هاتي لي كسرة خبز في يدك

عندي كعكة و لكن ملء كف من الدقيق في الكوار و قليل من الزيت في الكوز و هانذا اقش عودين 
فقال لها ايليا ال تخافي ادخلي و اعملي كقولك و  -١٣. و اعمله لي و البني لناكله ثم نموت التي

النه  -١٤. لكن اعملي لي منها كعكة صغيرة اوال و اخرجي بها الي ثم اعملي لك و البنك اخيرا
فيه يعطي هكذا قال الرب اله اسرائيل ان كوار الدقيق ال يفرغ و كوز الزيت ال ينقص الى اليوم الذي 

فذهبت و فعلت حسب قول ايليا و اكلت هي و هو و بيتها  -١٥. الرب مطرا على وجه االرض
 .كوار الدقيق لم يفرغ و كوز الزيت لم ينقص حسب قول الرب الذي تكلم به عن يد ايليا  -١٦. اياما

 
قرية صغيرة تقع على البحر األبيض جنوب مدينة صيدون، وعلى بعد : صرفة  :۹، ۸ع

 . ية أميال منها وعلى الطريق إلى صورثمان
بعد ازدياد المجاعة لجفاف مياه األنهار، أمر اهللا إيليا أن يترك نهر كريث، الذى يقع 
بالقرب من موطنه جلعاد شرق األردن؛ ليذهب إلى قرية صرفة صيدا، فعبر نهر األردن واتجه 

 : وهذا يبين . نحو البحر األبيض
بالقرب من موطنه، أو فى أى بلد بعيدة عنه، أى فى كل أن اهللا قادر أن يعول نبيه  -١

 .مكان



ابِعُ  احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  السَّ

γ٢١٣γ 

يظهر أيًضا طاعة إيليا هللا، إذ ذهب إلى موطن إيزابل الشريرة، فهى ابنة ملك صيدون  -٢
 .ولم يخف من بطشها؛ ألن اهللا قادر أن يحميه

كذلك يعلن اهللا أنه إله جميع الشعوب، فاستخدم األمم فى إعالة نبيه، كما استخدم  -٣
 .وداليه

يمكن أن يوجد مؤمنون بين األمم أفضل من جميع شعب اليهود الذين عبدوا البعل  -٤
وامرأة صرفة صيدا آمنت بكالم رجل اهللا إيليا؛ لذا اختارها اهللا دون جميع نساء بنى 

، فهى أفضل فى إيمانها من كل نساء )٢٦: ٤لو(إسرائيل، لتعول إيليا فى المجاعة 
 .اليهود

لملك أو رئيس عظيم بل إلى أرملة فقيرة لتعوله، ألن اهللا هو الذى لم يرسل اهللا إيليا  -٥
 .يعول عن طريق البشر، فهم أدوات فى يده

هذه األرملة ترمز للكنيسة التى هى فى مظهر الضعف ولكن اهللا يعمل فيها ألجل إيمانها 
 .به، وهى تجمع األمم كما اليهود

وٕايليا رمز للمسيح الذى يذهب إلى األمم ويطلب احتياجاته منهم ويباركهم، كما ذهب 
المسيح إلى السامرية وطلب منها ماًء، وكرز فى جليل األمم ألن خاصته رفضته، كما رفض 

 ).٤يو(شعب اهللا إيليا وعبد البعل 

 
بعض الماء  عند مدخل المدينة شاهد امرأة تجمع حطًبا فتوجه إليها وطلب منها :۱۰ع

 .فى إناء ليشرب

 

 .أى نوع من الطعام ولو قليالً : كسرة خبز  :۱۱ع
 .هاتى لى كسرة خبز معك: ناداها قائًال  -كما طلب  -وفيما هى ذاهبة لتحضر له ماء 

 
 .إناء يحفظ فيه الدقيق: الكوار  :۱۲ع



لُ ِسفُْر    اْلُملُوِك األَوَّ

γ٢١٤γ 

أو نبى من غالًبا قد عرفت هذه األرملة األممية أن إيليا يهودى، : حى هو الرب إلهك 
 .لغته، أو مالبسه، فآمنت بإلهه أنه إله عظيم وٕان كانت لم ترفض آلهتها الوثنية

كانت المجاعة قد امتدت إلى صور وصيدا، لذلك قالت له المرأة أنه ليس عندها كعكة، أو 
أى خبز، أو طعام ولكن كل مالها هو قليل من الدقيق فى إناء وقليل من الزيت فى كوز، وأنها 

عض عيدان الحطب للطهى على نارها، فتعمل لها والبنها ما يأكالنه وبهذا يفرغ ما تجمع ب
 .عندها من الطعام وتصبح هى وابنها معرضين للموت جوًعا

وكان كالم األرملة تقريًرا لواقع وليس شكوى وتذمر، فقد كانت هادئة بدليل إيمانها بإله إيليا 
يد، إذ ستعطيه من أعوازها، أى القليل الذى والذى سيظهر فى طاعتها لكالمه وكرمها الشد

 .عندها، رغم انتشار المجاعة
وهكذا كما كان إبراهيم سبب بركة لكل األرض، كان آخاب الشرير سبب لعنة وانتشار 

 .المجاعة فى بالده وكل البالد حوله

تــى علـى قـدر مــا ترضـى اهللا يبــارك حياتـك ويبــارك مـن حولـك، فيحبونــك مـن أجــل بركـة اهللا ال  ?
كـــن واثًقـــا فـــى إلهـــك واتكـــل عليـــه فهـــو يحفظـــك ويشـــبعك . حلـــت علـــيهم بســـبب وجـــودك معهـــم

 .ويباركك فى كل مكان
 
طمأنها إيليا وقال لها أال تخشى شيًئا، وطلب منها أن تجهز لنفسها والبنها ما  :۱۳ع

 .وألبنهاعزمت عليه، بشرط أن تعمل له هو أوًال كعكة صغيرة وتأتى بها إليه وبعد ذلك تعمل لها 

ينبغى أن نقدِّم هللا أوًال فنعطـى البكـور والعشـور ونثـق أن بركـة اهللا سـتبارك فـى البـاقى، فيكفـى   ?
 .ويفيض، مهما كانت ظروفنا المادية صعبة

 
قدم لها إيليا وعًدا من اهللا بروح النبوة بأال يفرغ إناء الدقيق وال ينقص كوز الزيت  :۱٤ع

وهكذا نجد إيليا يشهد هللا ويصنع معجزة بين األمم، بل . حتى ينتهى الجفاف ويسقط المطر
بالقرب من موطن إيزابل الملكة الشريرة ابنة ملك صيدون، وهذا يبين شجاعته وأمانته فى 

 .خدمته



ابِعُ  احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  السَّ

γ٢١٥γ 

 
لم تشك المرأة لحظة فيما أنبأها به إيليا وارتكنت على وعد اهللا وما اتسمت  :۱٦، ۱٥ع

حسبما قال لها النبى، فتوفر لها الطعام لتأكل هى  هى به من كرم وحب للعطاء، فذهبت وعملت
وابنها لفترة طويلة، دون أن يفرغ إناء الدقيق أو ينقص كوز الزيت، تماًما كما قال الرب على فم 

 .وكانت هذه األيام حوالى سنتين أى حتى انتهاء المجاعة. إيليا
سخاء من اهللا يشبعها وهكذا نرى أن عطاء المرأة من أعوازها جعلها تأخذ بركة وعطاء ب

هى وابنها طوال المجاعة، ولعلها دعت أيًضا أقاربها ليأكلوا معها، فكانت بهذا كارزة هللا بين 
 .أقاربها األمميين

 
 ):۲٤-۱۷ع(إيليا يقيم ابن األرملة من الموت ) ۳(

و بعد هذه االمور مرض ابن المراة صاحبة البيت و اشتد مرضه جدا حتى لم تبق فيه  -١٧
 -١٩. فقالت اليليا ما لي و لك يا رجل اهللا هل جئت الي لتذكير اثمي و اماتة ابني -١٨. نسمة

فقال لها اعطيني ابنك و اخذه من حضنها و صعد به الى العلية التي كان مقيما بها و اضجعه على 
قد و صرخ الى الرب و قال ايها الرب الهي اايضا الى االرملة التي انا نازل عندها  -٢٠. سريره

فتمدد على الولد ثالث مرات و صرخ الى الرب و قال يا رب الهي لترجع  -٢١. اسات باماتتك ابنها
 . فسمع الرب لصوت ايليا فرجعت نفس الولد الى جوفه فعاش -٢٢. نفس هذا الولد الى جوفه

 . حي فاخذ ايليا الولد و نزل به من العلية الى البيت و دفعه المه و قال ايليا انظري ابنك -٢٣
 .فقالت المراة اليليا هذا الوقت علمت انك رجل اهللا و ان كالم الرب في فمك حق -٢٤

 
بعد تلك األحداث أصاب ابنها الوحيد مرض مفاجئ، وكانت وشدة المرض تزداد  :۱۷ع

 .لحظة بعد أخرى؛ حتى مات

 
جاعة قد ألنه إن كانت الم. عندما مات ابن األرملة لم تتذمر بل قادها هذا للتوبة :۱۸ع

حلت باألرض وعدم نزول األمطار كان بسبب خطايا البشر، فبالتالى يمكن أن يكون موت ابنها 



لُ ِسفُْر    اْلُملُوِك األَوَّ

γ٢١٦γ 

وشعرت أن إيليا نبى، فدعته رجل اهللا وأحست أيًضا أنه بار وهى خاطئة وال . بسبب خطاياها
 .تستحق وجوده فى بيتها، فاعترفت أنها خاطئة وأن موت ابنها تذكير لها بخطاياها لتتوب

هكذا نرى تميز هذه األرملة فى إيمانها وتوبتها عن كل شعب اهللا، فاهللا أرسل إيليا إلى و 
هذه المرأة وليس ألية امرأة أخرى من بنى إسرائيل وصنع هذه المعجزة بمباركة الزيت والدقيق فى 

زال بيتها، لتميزها فى اإليمان باهللا، رغم أنها أممية توبتها سبقت شعب اهللا فى التوبة، إذ ما
 .آخاب مصًرا على الشر ويتبعه شعب إسرائيل

 
طلب إيليا منها أن تعطيه ابنها، فأخذه من بين يديها وصعد به إلى حجرة على  :۱۹ع
ويفهم من هذا كرم األرملة، إذ أعطته . ووضع الطفل على سريره -كان يقيم بها  -السطح 

، ونرى أيًضا إيمان إيليا الذى حجرة مستقلة على السطح ليعيش فيها بحريته ويواصل عبادته هللا
لم ينزعج من موت ابن األرملة، بل حمله بإيمان إلى العلية ووضعه على سريره ليصلى هناك، 

فرغم عدم سماعه عن إقامة ميت قبل هذا ولكنه آمن . واثًقا من قدرة اهللا على إقامة هذا الصبى
 .م الصبى من الموتبقوة اهللا ولعل الروح القدس أرشده وشجعه على الصالة ليقي

ال تضـــطرب إذا حـــدثت أمـــور معاكســـة، أو تجـــارب شـــديدة فـــى حياتـــك، بـــل التجـــئ إلـــى اهللا   ?
 .بالصالة وثق أنه سيسمعك ولن يتركك

 
صلى إيليا إلى اهللا معاتًبا بدالة وقال له لماذا أسأت إلى هذه المرأة، بإماتة ابنها  :۲۰ع

ولم يكن إيليا مضطرًبا، بل على . ها، ثم توبتهاوهى إنسانة عظيمة فى إيمانها وطاعتها وكرم
 .العكس تكلم بدالة، واثًقا أن اهللا يسمعه وسيتدخل

 
تمّدد النبى على الولد ثالث مرات وصرخ، مستغيثًا بالرب، مصلًيا إليه، مبتهًال أن  :۲۱ع

 .ترجع نفس هذا الولد إليه
. على نقل هذه القوة إلى الصبى فيحياوقد تمّدد عليه ألنه آمن بقوة اهللا التى فيه وقدرة اهللا 

وقد تمّدد ثالث مرات على اسم الثالوث القدوس القادر على كل شئ، وأيًضا تمدده ثالث مرات 
 .يبين مثابرته فى الصالة



ابِعُ  احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  السَّ

γ٢١٧γ 

من هنا نرى أهمية بركة القديسين ولمس أى شئ يتصل بهم، مثل رفاتهم، أو الحنوط الذى 
 .ة يخّص اهللا بها أوالده، فيصيرون بركة لكل من حولهميوضع عليهم فى أعيادهم، فالبركة نعم

د اهللا إيليا بمعجزات غير عادية، فهو أول من بارك الطعام، فصار كثيًرا وأول من  وقد عضَّ
أقام ميًتا، وٕان كان يختلف عن المسيح بأنه صلى فقام الميت، أما المسيح فأمر بسلطان وحينئذ 

ان ألن الشر قد انتشر بشدة أيام إيليا ومعظم شعب اهللا قد كل هذا التعضيد اإللهى ك. قام الميت
 .عبدوا األوثان ولم يكن هناك من يشهد هللا، فشهد إيليا له ومعجزات قوية هو وأليشع من بعده

 
 .استجاب الرب لصالة إيليا ورجعت نفس الولد إليه فعاش :۲۲ع

نع معجزة عظيمة وهكذا تحولت الضيقة إلى بركة، أى أن موت الصبى كان بركة فى ص
ألول مرة فى تاريخ البشرية وهى إقامة ميت، كما تحول العوز للخبز فى بيت األرملة إلى بركة 

 .ال تنتهى
 
أنظرى : أخذ إيليا الولد ونزل به من سطح المنزل إلى البيت وسلمه ألمه قائًال  :۲۳ع

 .ابنك حى
نبهها وشجعها إيليا؛ لتفرح  إذ كانت مفاجأة للمرأة أن ترى ابنها واقًفا على قدميه، لذا

 .وتصدق أن ابنها قد استعاد الحياة
 
أمام هذه المعجزة التى تمت على يدى إيليا تأكدت المرأة أنه رجل اهللا، وأن ما  :۲٤ع

 .ينطق به من كلمات الرب هو حق، معلنة إيمانها باهللا



لُ ِسفُْر    اْلُملُوِك األَوَّ

γ٢١٨γ 

 

اِمُن َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ
 قبول ذبيحة إيليا وقتل أنبياء البعل

Rη Ε η 
 

 ):۱۸-۱ع(القحط والبحث عن إيليا )  ۱(

و بعد ايام كثيرة كان كالم الرب الى ايليا في السنة الثالثة قائال اذهب و تراء الخاب فاعطي  -١
 . لجوع شديدا في السامرةفذهب ايليا ليتراءى الخاب و كان ا -٢. مطرا على وجه االرض

و كان حينما قطعت  -٤. فدعا اخاب عوبديا الذي على البيت و كان عوبديا يخشى الرب جدا -٣
 .ايزابل انبياء الرب ان عوبديا اخذ مئة نبي و خباهم خمسين رجال في مغارة و عالهم بخبز و ماء

جميع االودية لعلنا نجد  وقال اخاب لعوبديا اذهب في االرض الى جميع عيون الماء و الى -٥
فقسما بينهما االرض ليعبرا بها فذهب  -٦. عشبا فنحيي الخيل و البغال و ال نعدم البهائم كلها

و فيما كان عوبديا في الطريق  -٧. اخاب في طريق واحد وحده و ذهب عوبديا في طريق اخر وحده
فقال له انا هو اذهب و  -٨. يليااذا بايليا قد لقيه فعرفه و خر على وجهه و قال اانت هو سيدي ا

حي  -١٠. فقال ما هي خطيتي حتى انك تدفع عبدك ليد اخاب ليميتني -٩. قل لسيدك هوذا ايليا
هو الرب الهك انه ال توجد امة و ال مملكة لم يرسل سيدي اليها ليفتش عليك و كانوا يقولون انه ال 

و االن انت تقول اذهب قل لسيدك  -١١. يوجد وكان يستحلف المملكة و االمة انهم لم يجدوك
 . ايلياaهوذا
و يكون اذا انطلقت من عندك ان روح الرب يحملك الى حيث ال اعلم فاذا اتيت و اخبرت  -١٢

الم يخبر سيدي بما فعلت  -١٣. اخاب و لم يجدك فانه يقتلني و انا عبدك اخشى الرب منذ صباي
اء الرب مئة رجل خمسين خمسين رجال في مغارة و حين قتلت ايزابل انبياء الرب اذ خبات من انبي

فقال ايليا  -١٥. و انت االن تقول اذهب قل لسيدك هوذا ايليا فيقتلني -١٤. علتهم بخبز و ماء
فذهب عوبديا للقاء اخاب و  -١٦. حي هو رب الجنود الذي انا واقف امامه اني اليوم اتراءى له

. راى اخاب ايليا قال له اخاب اانت هو مكدر اسرائيلو لما  -١٧. اخبره فسار اخاب للقاء ايليا
 .فقال لم اكدر اسرائيل بل انت و بيت ابيك بترككم وصايا الرب و بسيرك وراء البعليم -١٨



اِمُن َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٢١٩γ 

استمر القحط ثالثة أعوام حتى جاء كالم الرب إلى إيليا، مكلًفا إياه بالظهور آلخاب  :۱ع
األعوام، ووعده اهللا بأن ينهى فترة القحط الذى ظل يبحث عن إيليا وهو مختفى طيلة تلك 

وأمر اهللا إليليا أن يقابل آخاب؛ ألن آخاب هو الملك والمسئول عن كل الشعب . ويعطى مطًرا
 .وعن طريقه يمكن استدعاء أنبياء البعل وكل الشعب كما سيظهر فى باقى هذا االصحاح

ت دعوة الرب إليليا فبرغم الجفاف الذى حدث لم يرجع آخاب إلى نفسه ويتوب، فجاء
 .بالظهور لكى يقدم آلخاب فرصة أخرى للتوبة فى قصة كهنة البعل كما سيأتى

أن مدة القحط كانت ثالث سنوات وستة ) ١٧:  ٥، يع  ٢٥: ٤لو(ويذكر العهد الجديد فى 
أشهر، أما هنا فيذكر أنها ثالث سنوات والفرق هو أن لقاء إيليا األول مع آخاب كان فى فصل 

ع الذى ال ينزل فيه مطر حتى بداية الشهر التالى أى حوالى ستة أشهر ضمها العهد الربي
 .الجديد، أما هنا فحسب المدة من بدء الشتاء التالى للربيع

اهللا كان قد منع المطر من أجل ابتعاد الشعب عن عبادة اهللا وعبادتهم للبعل بقيادة إيزابل 
م قساوة قلب آخاب وٕايزابل لكن الشعب تأثر من ورغ. وآخاب، الذين قتال أنبياء اهللا أيًضا

المجاعة وبدأ يرجع إلى اهللا أو أصبح عنده استعداد للتوبة ورفض عبادة األوثان؛ لذا قال اهللا 
وهذا يبين أن اهللا يسمح بالضيقة؛ ليجذب شعبه للتوبة ولكنه مملوء . إليليا أنه سينزل المطر

 .كاته عليهمحناًنا، فعندما يبدأوا بالتجاوب يفيض ببر 
 
والحظ هناك . نفذ إيليا األمر اإللهى فى الحال وذهب ليقابل آخاب فى السامرة :۲ع

 .معاناة الشعب بسبب المجاعة
 
كان آخاب قد أقام مديًرا لشئون قصره هو عوبديا، وكان يثق فيه ويأتمنه على  :۳ع

لشرير لم يأتمن أحًدا على وهكذا نجد أن أخاب ا. وكان عوبدنا هذا رجًال تقًيا يخشى الرب. قصره
 .بيته إال رجًال تقًيا يعبد اهللا ألن األتقياء هم األمناء الذين يثق فيهم الكل حتى األشرار

كن متمسًكا بوصايا اهللا فترضيه وتنال بركته ويعطيك نعمة فى أعين الكل بل تكون مبشًرا  ?
 .باهللا حتى عند األشرار لتعيدهم هللا



لُ ِسفُْر    اْلُملُوِك األَوَّ

γ٢٢٠γ 

 .قتلت: قطعت  :٤ع
انت إيزابل تطارد أنبياء الرب للقضاء عليهم كان عوبديا يعمل على إنقاذهم من حينما ك
منهم فى مغارة، وكان يأتى إليهم  ٥٠نبى من مدرسة األنبياء ووضع كل  ١٠٠يدها بأن أخذ 

بخبز وماء ليبقيهم على قيد الحياة فى زمن القحط أى يطعمهم طوال المجاعة، فنستنتج من هذا 
 :ما يلى 
خاب وايزابل ألنبياء اهللا وقتل الكثيرين منهم إذ شعرت بضعف آلهتها عن اضطهاد آ -١

إنزال المطر فنسبت القحط لرجال اهللا وحاولت قتلهم خاصة وأن إيليا هرب من يدها 
 .فى البرارى

نبى من مدرسة األنبياء ولذا  ١٠٠شجاعة عوبديا وٕايمانه وكرمه فى اهتمامه بإعالة  -٢
 ).٤، ٢، ١: ٢مل ٢(د عصر آخاب كما فى نجد ذكر لمدرسة األنبياء بع

 .كان أنبياء اهللا فى عزلة عن الشعب فعاشوا فى حياة الوحدة للصالة من أجل الشعب -٣

 :وُيفهم من هذا أن إيزابل لم تستطع قطع جميع أنبياء اهللا بدليل 
 .استطاع عوبديا أن يخبئ مائة نبى هللا -١
 .وجود مدارس األنبياء فى أيام أليشع، كما ذكرنا -٢

وقد يكون ) ١٨: ١٩ص(وجود سبعة آالف ركبة لم تجثو لبعل، كما قال اهللا إليليا  -٣
 .بينهم عدد من أنبياء اهللا

وألن إيزابل تشجع عبادة األوثان، لم تقتل األنبياء الذين يخدمون العجول الذهبية، التى 
عات فى إسرائيل أقامها يربعام فى بيت إبل ودان ولم تقتل أيًضا الذين يقدمون ذبائح على المرتف

 ).٦: ٢٢ص(لألوثان، فذكر أربعمائة من هؤالء األنبياء فى 
 
كان ما يشغل بال آخاب فى فترة القحظ ليس حياة شعبه بل حياة حيواناته من خيل  :٥ع

وبغال فها هو يطلب من عوبديا المسئول عنها أن يخرج معه للبحث عن عيون الماء أو األودية 
فهو قطعًا استورد من البالد المحيطة مثل مصر . من بهائمه حتى يستبقى حياة من يستطيع



اِمُن َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٢٢١γ 

ورغم كل ما فعله القحط فى البالد لم يتب آخاب . طعاًما له ولمن معه وترك شعبه يموتون جوًعا
 .وٕايزابل ويرجعا على اهللا معترفين بخطاياهم التى هى سبب القحط

لبحث عن الماء فى أكبر قرر أن يذهب كل منهما فى اتجاه غير اآلخر ليستطيعا ا :٦ع
مساحة ممكنة فى األرض وهذا يبين أن القحط كان شديًدا وجفت األنهار، فحاوال البحث عن أى 

 .عيون مازال فيها ماء

 

بينما عوبديا ينفذ المهمة التى كلفه بها الملك إذ به يلتقى وجًها لوجه مع إيليا فسجد  :۷ع
وبالطبع كانت مالقاة إيليا . كيد على أنه هوأمامه، ورغم معرفته لشخصه طلب من إيليا التأ

لعوبديا بتدبير اهللا وتعجب عوبديا لظهور إيليا إذ أن آخاب يبحث عنه ليقتله ولكنه بالتأكيد فرح 
ببركة لقائه ألن إيليا يمثل صوت اهللا فى المملكة الشريرة التى ابتعدت عن اهللا وارتبطت بعبادة 

 .األوثان
 
 .، وكلفه بالرجوع إلى ملكه آخاب ويبلغه بعثوره عليهأكد له إيليا أنه هو :۸ع
 
قال عوبديا إليليا أن هذه الرسالة التى حملها له إيليا تعرضه لخطر الموت لما  :۱۲-۹ع

 :يلى 
 .ألن آخاب سيغضب عليه لعدم قبضه على إيليا وقد يقتله -١
حلفهم أرسل آخاب وبحث عن إيليا فى كل مكان فى المملكة والممالك المحيطة واست -٢

أى أكد عليهم للقبض على إيليا ليأتى ويصلى ويرفع القحط وعجز الكل عن العثور 
 .على إيليا

إذا أخبر آخاب بأنه وجد إيليا وطلب منه أن يأتى معه ليقابله فى المكان المعين وبعد  -٣
أن يحضر يمكن أال يجد إيليا إذ سيحمله روح اهللا كما هو معتاد إلى أى مكان آخر، 

ذ آخاب أن عوبديا يستهزئ به فيأمر بقتله، فعوبديا يؤمن أن اهللا يحمى سيشعر حينئ



لُ ِسفُْر    اْلُملُوِك األَوَّ

γ٢٢٢γ 

نبيه إيليا من يد آخاب الذى يريد قتله، فيحمله إلى أى مكان ويخفيه هناك كما أنقذه 
 .طوال الثالثة سنوات ونصف السابقة وأنقذه من يد آخاب

ال يعبد البعل مثل آخاب وفى النهاية ترجى عوبديا إيليا أال يدعه يموت ألنه يتقى اهللا و 
 .وباقى الشعب

 
ذكر عوبديا إليليا أنه اهتم بإعالة مائة من بنى األنبياء ليشفع ذلك فيه فال  :۱٤، ۱۳ع

يعرضه إيليا لخطر الموت بحمله هذه الرسالة إلى آخاب وعوبيديا هو من أفضل األتقياء الذين 
ًرا لئال يقتلهم آخاب، بل اهتم بأنبياء اهللا عاشوا أيام آخاب، فعبدوا اهللا ولم يعبدوا البعل ولكن س

ولكن أيًضا سًرا، فلم يكن فى قوة إيليا؛ ليعلن الحق، حتى لو تعرض للموت ولكن هذا ال يلغى 
 .تقواه ومحبته هللا

 
تعهد إيليا الذى يشعر بحضرة اهللا كل حين التى تعودها فى خلوته بالبرية وأكد  :۱٥ع

وقد ذكر إيليا رب الجنود كلقب للـه ليؤكد . اليوم حتى يطمئن لعوبديا أنه سيقابل آخاب فى هذا
 :لعوبديا أمرين 

 .أنه يتعهد أمام اهللا القوى القادر على كل شئ فتعهده ثابت -١
 .ليطمئن عوبديا فال يخاف من قوة آخاب إذ هى ال شئ أمام قوة اهللا -٢
 
أخبره بعثوره عندئذ اطمأن عوبديا واثًقا من صدق إيليا فرجع حيث وجد آخاب و  :۱٦ع

على إيليا فسار آخاب للقاء إيليا، وهذا بالطبع أهم من العثور على عيون الماء والحشائش، 
ويظهر هنا ضعف آخاب أمام قوة اهللا التى فى إيليا فسار الملك إلى إيليا الذى يده حياة الشعب 

 .فاهللا يعطى مهابة ألوالده وقوة ُتخضع األشرار لهم. كله وآخاب نفسه
 



اِمُن َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ
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عندما وصل آخاب إلى إيليا ظهر شر آخاب الذى لم يتب حتى اآلن عن خطاياه  :۱۷ع
رغم قسوة القحط فاتهم إيليا بأنه سبب الضيق الشديد الذى حّل بمملكة إسرائيل بمنعه المطر 

 .ولعله بهذا أراد تهييج الشعب الذى معه على إيليا. فحدثت هذه المجاعة العظيمة
 
اسم البعل يطلق على مدن وأماكن كثيرة فيقصد إيليا كل  جمع بعل إذ كان: بعليم  :۱۸ع

 .بعل يعبدوه، وكان إدخال عبادة البعل إلى إسرائيل على يد آخاب وٕايزابل امرأته
بكل قوة وشجاعة أنكر النبى االتهام الموجه إليه بل وبكل جرأة رد النبى االتهام الموجه 

ب الذى حل على األرض بمنع الماء هو إليه إلى الملك وبيت أبيه مبيًنا له أن سبب الغض
 .التى سار فيها آخاب وكل بيته. إهمال وصايا الرب وعبادة األوثان

ومن يكدر شعب اهللا يستحق الرجم والموت، كما حدث مع عخان بن كرمى أيام يشوع 
وقول إيليا آلخاب بترككم وصايا الرب يقصد كل الشعب، الذى يقوده آخاب ولكن ) ٢٥: ٧يش(

ا آلخاب بسيرك وراء البعليم، أى بصيغة المفرد؛ ألن الذى أدخل عبادة البعليم إلى قال أيضً 
 .إسرائيل هو آخاب

 
 : )٤۰-۱۹ع(قبول ذبيحة إيليا وقتل أنبياء البعل )  ۲(

فاالن ارسل و اجمع الي كل اسرائيل الى جبل الكرمل و انبياء البعل اربع المئة و  -١٩
فارسل اخاب الى جميع  -٢٠.المئة الذين ياكلون على مائدة ايزابل الخمسين و انبياء السواري اربع

فتقدم ايليا الى جميع الشعب و قال حتى متى  -٢١. بني اسرائيل و جمع االنبياء الى جبل الكرمل
. تعرجون بين الفرقتين ان كان الرب هو اهللا فاتبعوه و ان كان البعل فاتبعوه فلم يجبه الشعب بكلمة

 -٢٣. يا للشعب انا بقيت نبيا للرب وحدي و انبياء البعل اربع مئة و خمسون رجالثم قال ايل -٢٢
فليعطونا ثورين فيختاروا النفسهم ثورا واحدا و يقطعوه و يضعوه على الحطب و لكن ال يضعوا نارا و 

ثم تدعون باسم الهتكم و انا  -٢٤. انا اقرب الثور االخر و اجعله على الحطب و لكن ال اضع نارا
 -٢٥. ادعو باسم الرب و االله الذي يجيب بنار فهو اهللا فاجاب جميع الشعب و قالوا الكالم حسن

فقال ايليا النبياء البعل اختاروا النفسكم ثورا واحد و قربوا اوال النكم انتم االكثر و ادعوا باسم 
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باسم البعل من فاخذوا الثور الذي اعطي لهم و قربوه و دعوا  -٢٦. الهتكم ولكن ال تضعوا نارا
الصباح الى الظهر قائلين يا بعل اجبنا فلم يكن صوت و ال مجيب و كانوا يرقصون حول المذبح 

 . عملaالذي
و عند الظهر سخر بهم ايليا و قال ادعوا بصوت عال النه اله لعله مستغرق او في خلوة او في  -٢٧

عادتهم بالسيوف و الرماح حتى  فصرخوا بصوت عال و تقطعوا حسب -٢٨. سفر او لعله نائم فيتنبه
و لما جاز الظهر و تنباوا الى حين اصعاد التقدمة و لم يكن صوت و ال  -٢٩. سال منهم الدم

قال ايليا لجميع الشعب تقدموا الي فتقدم جميع الشعب اليه فرمم مذبح  -٣٠.مجيب و ال مصغ
يعقوب الذي كان كالم الرب اليه ثم اخذ ايليا اثني عشر حجرا بعدد اسباط بني  -٣١. الرب المنهدم

و بنى الحجارة مذبحا باسم الرب و عمل قناة حول المذبح تسع   -٣٢. قائال اسرائيل يكون اسمك
ثم رتب الحطب و قطع الثور و وضعه على الحطب و قال امالوا اربع جرات  -٣٣. كيلتين من البزر

فجرى  -٣٥.ا و قال ثلثوا فثلثواثم قال ثنوا فثنو  -٣٤. ماء وصبوا على المحرقة و على الحطب
و كان عند اصعاد التقدمة ان ايليا النبي تقدم و  -٣٦. الماء حول المذبح و امتالت القناة ايضا ماء

قال ايها الرب اله ابراهيم و اسحق و اسرائيل ليعلم اليوم انك انت اهللا في اسرائيل و اني انا عبدك و 
بني يا رب استجبني ليعلم هذا الشعب انك انت الرب استج -٣٧. بامرك قد فعلت كل هذه االمور

فسقطت نار الرب و اكلت المحرقة و الحطب و  -٣٨. االله و انك انت حولت قلوبهم رجوعا
فلما راى جميع الشعب ذلك سقطوا على  -٣٩. الحجارة و التراب و لحست المياه التي في القناة

فقال لهم ايليا امسكوا انبياء البعل و ال يفلت منهم  -٤٠.وجوههم و قالوا الرب هو اهللا الرب هو اهللا
 .رجل فامسكوهم فنزل بهم ايليا الى نهر قيشون و ذبحهم هناك

 
جبل يمتد من شرق فلسطين إلى قرب البحر المتوسط، مسافة : جبل الكرمل  :۱۹ع

بى حوالى ثالثة عشر ميًال ويمتد نهر قيشون جنوب الجبل من الشرق ويتجه نحو الشمال الغر 
وأعلى قمته منطقة تسمى . حتى يصب فى البحر األبيض المتوسط فى مكان جنوب مدينة حيفا

المحرقة، حيث قدم إيليا ذبيحته وهى منطقة ضخمة مسطحة فى الجبل ويبلغ ارتفاعها حوالى 
 .ألف وسبعمائة قدم عن سطح البحر وهى تقع فى الجزء الشرقى منه
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وهم كذبة، فأطلق عليهم أنبياء، والبعل هو إله الشمس،  كانوا يّدعون النبوة: أنبياء البعل 
 .الذى كان يعبده آخاب
كانت تقام سوارى، أى أعمدة خشبية لعبادة اإللهة عشتاروت وهى إلهة : أنبياء السوارى 

 .القمر، التى كانت تعبدها إيزابل
 .كانت إيزابل تعولهم وتهتم باحتياجاتهم: يأكلون على مائدتها 

احتياج شديد لنزول المطر؛ الشتداد الجوع، لذا عندما كلمه إيليا بسلطان كان آخاب فى 
وأمره أن يجمع كل إسرائيل، أى رؤساء كل الشعب ويحضر أيًضا أنبياء البعل، الذين عددهم 
أربعمائة وخمسين وأنبياء السوارى، الذين تهتم بهم إيزابل وعددهم أربعمائة، أطاع آخاب فى 

، فكان كطفل أمام سيد عظيم؛ ألن قوة اهللا كانت فى إيليا ولعله كان خضوع ونفذ األمر بسرعة
مطمئًنا إلى أن عدد أنبيائه كبير جًدا وٕايليا شخص واحد، فلم يخف من المواجهة ولعله كان يظن 
أن إيليا يريد أن يظهر سلطانه بإنزال المطر أمام كل الرؤساء والمسئولين فى المملكة ولم يتخيل 

 .شيًئا آخر
اختار إيليا جبل الكرمل والمكان الذى حدده، الذى سمى فيما بعد بالمحرقة لألسباب  وقد

 :اآلتية 
ولعله كان من أيام اآلباء ) ٣٠ع(كان يوجد فى هذا المكان مذبح قديم رممه إيليا  -١

 .البطاركة، إبراهيم واسحق ويعقوب، فهو مكان مقدس فى نظر الشعب
لتى فوقه من على بعد كبير، فتراها إيزابل وكثير الرتفاع الجبل يمكن أن ُترى النار ا -٢

 .جًدا من الشعب

يوجد الجبل فى مكان متوسط بين أماكن إقامة األسباط، فيمكن أن يرى ما يحدث عليه  -٣
 .أكبر عدد من الشعب

الرتفاع الجبل يمكن أيًضا أن ُترى من عليه السماء والسحاب، الذى ينبئ بنزول  -٤
 .المطر
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ون هذا الجبل مسكًنا آللهتهم، فكانت فرصة إليليا أن يعلن قوة كان الكنعانيون يعتبر  -٥
اهللا، التى فوق جميع اآللهة من أجل قداسة هذا المكان، خاصة بعدما فعله إيليا عليه، 

 ).٢٥: ٤مل٢(أصبح مكاًنا مقدًسا فى نظر الشعب؛ لذا أقام أليشع النبى مسكًنا له فيه 
اب، فمنعت أنبياء السوارى من الذهاب إلى هذه يبدو أن إيزابل كانت أكثر تخوًفا من آخ

؛ لعلها خافت أن تظهر ضعف آلهتها )٢٢ع(المواجهة، التى لم يذهب إليها سوى أنبياء البعل 
 .أمام قوة اهللا، أو أن يصيب أنبياؤها أى شئ من الضرر

 
ب أمام قوة كالم اهللا على فم إيليا أطاع الملك فى الحال وأرسل فجمع رؤساء الشع :۲۰ع

أى رؤساء األسباط والعشائر وكل أنبياء البعل؛ ألن الملك كان فى ضعف شديد الشتداد 
 .المجاعة وكان يظن أن إيليا يأمر بجمع كل هؤالء؛ ليظهر سلطانه فى إنزال المطر

 
األعرج نتيجة ضعف رجليه يميل يميًنا ثم يساًرا وال : تعرجون بين الفرقتين  :۲۱ع

 .ة مستقيًمايستطيع أن يسير بخطى ثابت
فوجئ الشعب بأن إيليا لم يصلى لينزل المطر، بل واجههم بسبب المشاكل التى يعانون 
منها، أى المجاعة، وهو ابتعادهم عن اهللا وخلطهم عبادته بعبادة األوثان، فقد رأوا فى اهللا القوة 

للملك  والسلطان على كل شئ، كما عمل مع أبائهم منذ القديم ورأوا فى عبادة البعل إرضاء
وهنا فى سؤال إيليا يطالبهم باختيار من . وٕاشباع لشهواتهم الشريرة التى تقترن بالعبادة الوثنية

وأمام هذا . يعبدون، أما اهللا، أو البعل؛ ألنه ال يمكن الخلط بين العبادتين، فهذا ال يرضى اهللا
يدون التمسك السؤال الصريح صمت رؤساء الشعب، ألنهم أدركوا خطأهم ولعلهم مازالوا ير 

بالعبادتين؛ ألنهم ال يستطيعوا ترك اهللا اإلله الحقيقى ومازالوا فى نفس الوقت يخافون من الملك 
ويريدوا اشباع شهواتهم وبالتالى احتاجوا إلى قوة تهزهم وتعيد ايمانهم باهللا وهذا ما سيفعله إيليا 

ليا لم يسأل الملك وال أنبياء البعل؛ فى اآليات التالية فلم يجدوا ما يجيبون به إيليا ويالحظ أن إي
 .ألنهم أشرار تعلقوا بعبادة األوثان ورفضوا اهللا

إن اهللا يريد كل قلبك ونفسك وفكرك وقدرتك، فال ينشغل قلبك باهللا والعالم ألن محبة العالم  ?
واهللا أيضًا أعطاك ذاته على الصليب ويعطيك جسده ودمه على المذبح كل يوم، . عداوة هللا
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تجاوب أن تعطيه حياتك، كما أعطاك حياته حينئذ تمتلئ شبًعا وقوة وتحيا مطمئًنا  فاقل
 .وخيرات ال يعبَّر عنها

 
استكمل إيليا حديثه مع رؤساء الشعب فقال لهم إنى قد بقيت نبًيا وحيًدا هللا، أعلن  :۲۲ع

كانوا ) ١٣ع(اسمه فى كل المملكة؛ ألنه رغم وجود أنبياء آخرين مثل الذين يعولهم عوبديا 
وقال أيًضا أنه يوجد اآلن أربعمائة وخمسين نبًيا وثنًيا . جميعهم مختبئين خوًفا من بطش آخاب

يعبدون البعل فهو واحد أمام أربعمائة وخمسين ولكنه يتكلم بإيمان وسلطان وال يخشى العدد 
وارى وعددهم ويالحظ أن أنبياء الس. الكبير الذى أمامه وأصواتهم العالية ومساندة الملك لهم

أربعمائة، الذين تعتنى بهم إيزابل وتعولهم لم يحضروا هذا اللقاء، مع أن إيليا طلب من آخاب أن 
يدعوهم؛ لعل إيزابل خافت عليهم من قوة إيليا وٕالهه وهذا يبين أن إيزابل وآخاب رغم شرهم كانوا 

 .ثانيخافون من إيليا ولكنهم لم يخضعوا لخوف اهللا وأصروا على عبادة األو 
 
أضاف إيليا، فقال للشعب، لكيما تعرفون من هو اإلله الحقيقى، أعطونا  :۲٤، ۲۳ع

ثورين وليتقدم أنبياء البعل ويختاروا ثوًرا ويذبحوه ويقطعوه إلى أجزاء ويقدموه ذبيحة إللههم البعل 
ذبيحة ونرى ونرى هل سُينزل لهم ناًرا من السماء لتأكل الذبيحة، أم ال ؟ وأنا أقدم الثور الثانى 

هل سينزل اهللا ناًرا من السماء لتأكلها أم ال ؟ فاستحسن الشعب هذا االقتراح؛ إذ أن إيليا استطاع 
أن يؤثر على قلوبهم ويثير فيهم محبة اإلله الوحيد كما تعلموا من آبائهم وألن قوة اهللا كانت معه، 

واستحسنوه، فلم يستطيع بعد  فاستطاع روح اهللا أن يؤثر فى القلوب وخضعوا القتراح إيليا، بل
ذلك أنبياء البعل أن يرفضوا تحدى إيليا لهم، ولعلهم كانوا يترجون أن يستطع البعل إنزال نار من 

 .السماء؛ ألن له سلطان على النار؛ كما يدعون
يالحظ أن البعل هو إله الشمس، المعروف عنه لتابعيه أن له سلطان على النار 

ح البعل؛ ألنه عندما يعجز عن إنزال النار فهذا يبين ضعفه أمام واألمطار، فهنا إيليا يفض
 .الشعب وبالتالى عجزه عن رفع المجاعة بإنزال المطر أيًضا

كانت دعوة إيليا غريبة عن ذهن الشعب؛ ألنه طلب منهم أن يعبدوا إما اهللا، أو البعل 
 يمكن عبادة اإلثنين مًعا فى وتنزل النار من السماء من اهللا أو البعل؛ لتعلن قبول الذبيحة؛ فال
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الوقت الذى كان عبدة البعل يرحبون بعبادة أى إله آخر بجوار إلههم مثل اآللهة عشتاروت، 
التى أقاموا لها السوارى؛ فيبدو عبدة األوثان أنهم مجاملين ومتسامحين ويقبلوا العبادات األخرى 

 فقط ولكن كل هذا لم يضعف إيليا وأن إيليا هو المتزمت وليس عنده محبة، إذ يريد عبادة اهللا
 .وأعلن إيمانه وتحديه لإلله الوثنى بعل

كن متمسًكا بإيمانك، فال تقبل أفكاًرا غريبة عن الكنيسة بدعوى التسامح والحب، حتى لو  ?
اتهمك البعض بالتزمت وأنك تقصر الدخول للسماء على نفسك ومن يؤمنون بإيمان كنيستك، 

من أجل الكل ولكن ال تتنازل عن إيمانك الذى مات من أجله  كن قوًيا مثل إيليا وصل
 .الشهداء

 
بعد أن كلم إيليا الشعب بما سبق، وجه كالمه ألنبياء البعل وقال لهم إبدأوا بتقديم  :۲٥ع

ثوركم ذبيحة وال تضعوا ناًرا عليها واطلبوا من إلهكم؛ لينزل ناًرا ويقبل ذبيحتكم وقد قال لهم إبدأوا 
م أكبر وكانت هذه حكمة منه، إذ بعدما يفشلوا فى قبول ذبيحتهم وال تنزل نار، يتقدم ألنهم عدده

هو وينجح فى إنزال النار فيظهر أن إلهه هو اإلله الحقيقى؛ ألنه لو بدأ هو أوًال ونزلت النار 
على ذبيحته قد يقولون ونحن أيًضا نستطيع وقد يحدث هرج وال يظهر عجزهم، أما بدئهم بتقديم 

. بيحة وفشلهم يظهر بوضوح ضعف إلههم البعل وأن ما يدعونه بسلطانه على النار هو كذبالذ
وقد ترك إيليا ألنبياء البعل أن يختاروا الثور الذى يريدونه، لئال يقولوا أن إيليا قد اختار ثوًرا 

 .حسًنا وترك لهم ثوًرا به عيوب ترفضه آلهتهم أى البعليم وهو جمع بعل
أن إيليا أجل إنزال المطر؛ ليعالج سبب المشاكل وهو ضعف إيمانهم  ويالحظ من كل هذا

باهللا وعبادتهم لألوثان حتى يتوبوا ويرجعوا إلى اهللا فيعطيهم المطر كهبة إلهية منه ألوالده 
 .المطيعين

 
تقدم أنبياء البعل وأقاموا مذبًحا، أو رمموا مذبًحا قديًما للبعل، كان فى هذا المكان  :۲٦ع

ليه ذبيحتهم، أى قطعوها ووضعوها عليه، ثم رفعوا صلواتهم للبعل حتى يقبل ذبيحتهم وقدموا ع
واستمروا مدة طويلة فى الصالة، من الصباح حتى الظهر وكانوا يرقصون حول المذبح، ألنهم 
اعتقدوا أن البعل يرضى عنهم بالرقص، كما اعتقدوا بممارسات خاطئة كثيرة مثل الزنا، فكانوا 
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تهم أو يحركهم الشيطان بذلك حتى ترضى عنهم اآللهة الوثنية ولكن كل صلواتهم يشبعون شهوا
 .ورقصهم لم ينفع شيًئا ولم تنزل نار من السماء، فكانوا فى حرج وضيق شديد أمام الشعب

ولعل أنبياء البعل اعتقدوا أن قوة إلههم وهو إله الشمس تظهر بوضوح، عندما تشتد 
 .قصوا، حتى الظهر ولكن لم يحدث شيًئاحرارتها فى الظهر، فصرخوا ور 

ونرى هنا أن أنبياء البعل وٕايليا يقدمون نفس شكل العبادة وهو ذبيحة؛ لترضى عنهم اآللهة  ?
ولكن الشيطان كان ومازال حتى اآلن . ولكن هناك فرق شاسع بين عبادة اهللا وعبادة األوثان

الناس عن عبادة اهللا الحقيقية ومن  يقلد شكل العبادة الحقيقية ولكن مع أفكار غريبة؛ ليضل
فكن . ال يدقق قد يظن أن كل العبادات واحدة وينخدع وينحرف، فيترك كنيسته ويبتعد عن اهللا
 .حذًرا، ال تستمع ألفكار غريبة عن كنيستك؛ أو تنجذب ألية عبادة تختلف عن كنيستك

 
هم إيليا إصرخوا بعد صلوات ورقص أنبياء البعل لمدة طويلة حتى الظهر، قال ل :۲۷ع

إللهكم فإن اإلله لعظمته قد يحتاج إلى صوت عالى وهو بهذا يسخر بهم؛ ألن اإلله يرى ويسمع 
كل شئ، حتى لو كان بصوت منخفض، ثم قال لهم ولعل إلهكم مستغرًقا فى تفكير معين وغير 

ابعيه وهو روح منتبه لما تقولون وبالطبع منطقًيا هذا كالم خطأ؛ ألنه كيف ال يسهر اإلله على ت
وقال لهم أيًضا لعل . وليس إنسان فكيف يستغرق فى تفكير يمنعه عن سماع صلوات تابعيه

إلهكم فى خلوة وهذا ال يقبله العقل؛ ألنه ليس إنسان يبتعد عن الناس ويختلى، بل هو روح ال 
بالطبع وأضاف أيًضا إيليا احتمال أن يكون مسافرًا و . تحتاج إلى خلوة، فهو يحقر من إلههم

وهو بكل هذا ينبه الشعب . المسافات ال تعنى شيًئا بالنسبة لألرواح فهى قادرة أن تسمع عن بعد
أن اآللهة الوثنية ليست آلهة وال وجود لها لعلهم ينتبهون ويرجعون إلى اهللا اإلله الحقيقى، الذى 

 .بالطبع الروح ال تنامال يوجد فيه كل هذه الضعفات ثم قال لهم أخيًرا ربما يكون إلههم نائًما و 
 
العجيب أن أنبياء البعل صدقوا ما قاله إيليا الذى استهزأ بهم، إذ ظنوا أن إلههم  :۲۸ع

إلى آخره وصاحوا بأصوات عالية وفى أيديهم السيوف التى أخذوا ... البعل فى خلوة، أو نائم 
يعملونها، لعل يجرحون أنفسهم بها حتى سالت دماءهم وكانت هذه عادة عندهم فى صلواتهم 
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هكذا عاشوا فى خرافات أوهمهم . إلههم عندما يرى دماءهم تسيل يشفق عليهم ويستجيب لهم
 .الشيطان بها

 
 .الساعة السادسة عند اليهود وهى تقابل الثانية عشر ظهًرا بتوقيتنا: الظهر  :۲۹ع

 .صلوا ودعوا إلههم وصرخوا إليه: تنبأوا 
تاسعة عند اليهود وهى تقابل الثالثة بعد الظهر حين أى الساعة ال: حين إصعاد التقدمة 

 .كانت تقدم محرقة المساء
استمر أنبياء البعل فى الصراخ من الصباح حتى الظهر، ثم حتى الساعة الثالثة بعد 

 .الظهر ولكن لم يجبهم إلههم البعل بشئ ولم تنزل نار من السماء فكانوا فى فشل ويأس كبير
فى إنزال النار ؟ وكيف عجز الشيطان عن إنزال النار ؟ وكيف لماذا فشل أنبياء البعل 

تحدى إيليا أنبياء البعل فى تقديم ذبيحة ليروا من يستطيع إنزال النار، اهللا أم البعل ؟ كل هذا 
راجع إليمان إيليا بقوة اهللا ووجود إيليا كنبى هللا يعلن حضور اهللا وفى حضور اهللا يفشل كل عمل 

حيل أن ينزلوا ناًرا فى وجود إيليا، ألن قوة اهللا التى فيه توقف عمل شيطانى، أى من المست
الشيطان، كما ظهر عجز السحرة أيام موسى حينما حولوا عصيهم إلى حيات فأكلتهم الحية التى 

 ).١٢: ٧خر(من عصا موسى 
 
إذ أتت الساعة الثالثة بعد الظهر لم يعد هناك وقت ينتظره إيليا ألن المساء أصبح  :۳۰ع

قريًبا، فتقدم ونادى على جميع رؤساء الشعب لينظروا عمل اهللا وقبوله لذبيحته فرمم مذبًحا قديًما 
 .هللا كان موجوًدا فى هذه المنطقة غالًبا من أيام البطاركة إبراهيم واسحق ويعقوب

 
استخدم إيليا فى ترميم المذبح إثنى عشر حجًرا بعدد أسباط بنى يعقوب الذى هو  :۳۱ع
فرغم انقسام المملكة لكنه يؤمن أنهما شعب واحد والبد أن يعود األسباط شعًبا واحًدا  إسرائيل،

 .وهذا ما حدث بعد السبى
بنى إيليا مذبًحا على اسم الرب أى أنه مختلف عن مذبح البعل وكل المذابح  :۳۲ع

 .الوثنية وعليه ستحدث المعجزة واإلعالن اإللهى



اِمُن َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٢٣١γ 

ميقة تسع كيلتين من بذور الحبوب وغالًبا المقصود وبعدما بنى المذبح حفر حوله قناة ع
ليس حجم كيلتين، إذ أن الكيلة تساوى إثنى عشر قدح أى حوالى ثمانية ونصف لتًرا، بل 
المقصود عمق القناة كان بارتفاع كيس أو جوال يسع كيلتين والخالصة أنها قناة عميقة وقد 

ا يحفرون قناة ويضعون فيها نار فتخرج من عمل هذه القناة ألن فى بعض العبادات الوثنية كانو 
اسفل المذبح وتأكل الذبيحة، أما هنا فسيضع ماء فى القناة؛ ليتأكد الشعب من عدم وجود نار 

 .على األرض وحول المذبح
 
بعد أن بنى إيليا المذبح رتب الحطب فوقه بنظام؛ ألن إلهنا إله نظام ولكيما  :۳٥-۳۳ع

يخفى شيًئا بين الحطب، إن كان موضوًعا كأكوام، ثم وضع الثور تظهر قوة المعجزة، فإيليا ال 
على الحطب المرتب، بعد أن قطعه إلى أجزاء، ثم أمر مساعديه أن يمألوا أربع جرات ماء 
ويصبوها على الثور والحطب والمذبح فابتل كل شئ بالماء وسال من على المذبح فسقط فى 

ربع جرات مرة ثانية، ثم أربع جرات للمرة الثالثة حتى القناة المحفورة حوله، ثم طلب أن يصبوا أ
غطى الماء كل شئ ومأل القناة العميقة المحيطة بالمذبح وذلك لكيما ينتفى أى شك فى وجود 

وهذا يبين مدى ثقة إيليا . مصدر للنار مخبأ فى المذبح وما حوله، كما كان يفعل بعض الوثنيين
 .لسماء، تستطيع أن تلتهم الذبيحة مهما كانت مبللة بالماءفى اهللا، الذى سينزل ناًرا قوية من ا

 
وقت المحرقة المسائية التى أوصت الشريعة بعملها والتى : عند إصعاد التقدمة  :۳٦ع

كانت تقدم يومًيا عن الشعب أمام اهللا ليرضى عنهم وترمز لذبيحة المسيح على الصليب التى 
 .أرضى بها اآلب

ذبح والمحرقة والحطب ووضع عليها الماء، انتظر حتى حان بعد أن رتب إيليا وبنى الم
وقت تقديم الذبيحة المسائية، أى من الساعة الثالثة إلى الخامسة مساًء، وذلك ليعلن أن اهللا يفرح 

 .بتقديم العبادة له فى مواعيدها ويعلن نفسه ألوالده فى هذا الوقت ويثبت إيمانهم
 : واحتوت صالته ما يلى وقف فى هذا الوقت إيليا وصلى إلى اهللا

ذّكر اهللا بمواعيده التى أعطاها لآلباء إبراهيم واسحق وٕاسرائيل واستبدل كلمة يعقوب  -١
 .بإسرائيل الذى كملت فيه النبوات



لُ ِسفُْر    اْلُملُوِك األَوَّ

γ٢٣٢γ 

اعالن قوة اهللا التى تفوق كل اآللهة الوثنية ليؤمن شعب اهللا به ويظهر أمام جميع  -٢
 .األمم

امره، فاهللا هو الذى أمر بمنع المطر وحدوث إظهار أن إيليا عبد اهللا الذى يتمم أو  -٣
المجاعة لكيما يتوب الشعب ويؤمنوا أنه اإلله الوحيد، خاصة عندما يقبل الذبيحة بالنار 

 .من السماء

 
 .بدأوا الرجوع هللا باإليمان والتوبة عن عبادة األوثان: حولت قلوبهم رجوعا  :۳۷ع

فإيمانه باهللا ال يلغى اللجاجة، إذ أن هذا طلب إيليا بإلحاح على اهللا أن يستجيب لصالته، 
يظهر مدى إيمانه وتمسكه باهللا وقال هللا أنه يطلب استجابته بإنزال النار لتأكل الذبيحة ألمرين، 

 :هما 
 .ليظهر بوضوح أن اهللا هو اإلله الوحيد وكل اآللهة الوثنية ال شئ -١
هم إيليا بالسؤال إن كان قد حرك مشاعر الشعب لإليمان به والتوبة، عندما واجه -٢

، ثم عندما ظهر )٢١ع(ليختاروا أن يعبدوا إما اهللا، أو البعل، إذ ال يمكن الجمع بينهم 
عجز أنبياء البعل عن إنزال النار ألكل ذبيحتهم، اآلن يطلب أن يكمل إيمان وتوبة 
الشعب عندما تنزل النار لتأكل ذبيحته وهذا يبين أن توبة اإلنسان وٕايمانه ال تأتى فى 

 .لحظة ولكن تأتى فى خطوات حتى تكمل

إن كان لك طلبة عند اهللا فانتظره وألح عليه واعلن له أنك لن تتركه وتثق فى قدرته على حل  ?
 .مشكلتك، فاهللا يفرح بإيمانك ولجاجتك

 
بعد صالة إيليا العميقة القوية المملوءة لجاجة، أظهر اهللا مجده أمام كل الشعب  :۳۸ع

ء وأكلت الذبيحة والحطب الذى تحتها والحجارة، التى تحت الحطب، التى ونزلت نار من السما
تكون المذبح والتراب الذى تحت المذبح، بل من قوة النار استطاعت أن تلمس الماء الكثير، 

 .الذى حول المذبح، فأصبح المكان كله محترًقا بالنار
- :هذه النار من المؤكد أنها نزلت من السماء بدليل ما يلى 

 .يكن هناك برق أو أمطار أو احتمال نزول نار من ظواهر طبيعية لم -١



اِمُن َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٢٣٣γ 

النار أكلت الذبيحة ثم الحطب وبعده الحجارة وأسفلها التراب والماء أى أنها نازلة من  -٢
 .فوق إلى إسفل وليس كطبيعة النار التى تصعد من أسفل إلى أعلى

ح، كما كان يفعل لمس النار للماء يؤكد أنه لم يكن هناك نار مخبأة أسفل المذب -٣
 .الوثنيون فى عباداتهم

فى حالة النار العادية تشعل الحطب الذى يحرق الذبيحة، أما فى هذه الحالة فالنار  -٤
 .أحرقت الذبيحة قبل أن يشتعل الحطب

غمر الذبيحة بالماء يرمز لسر المعمودية الذى فيه يغطس اإلنسان فى الماء والنار 
 .فى السر، الذى حل بصالة إيليا، الذى يرمز للكاهنالسماوية ترمز لعمل الروح القدس 

احتراق اإلثنى عشر حجًرا التى تمثل شعب اهللا بأسباطه اإلثنى عشر بالنار يرمز لدعوة 
 .اهللا شعبه أن يقدموا حياتهم ذبيحة حب؛ ليتمتعوا بفيض محبته ورحمته

بنار الغضب اإللهى  كان الشعب بعيًدا عن اهللا مرتبًطا بعبادة األوثان فاستحق أن يحترق
ولكن الذبيحة هى فقط التى احترقت بدًال عن الشعب كله فهى ترمز للمسيح الذى مات عن 

 .البشرية وفداها

اهللا مستعد أن يصنع معجزات قوية، إن احتاج األمر، فثق فى ذلك وهو قادر أن يحل  ?
ميع، لكن فى مشاكلك بطرق هادئة ال يلحظها الناس، إال أنت، أو بعمل عظيم ظاهر للج

 .جميع األحوال آمن به وألح عليه، فهو سيتدخل حتًما ويحل مشكلتك
 
- :نتيجة هذه المعجزة اإللهية بنزول النار من السماء حدث ما يلى  :۳۹ع
 .أعلن الشعب خضوعهم هللا وحده بسجودهم أمامه واستعدادهم لطاعة وصاياه وأوامره -١
ذلك، مؤكدين إيمانهم وبهذا استجاب اهللا أعلنوا بقوة أن الرب هو اإلله وحده وكرروا  -٢

 .وعضده وتمجد أمام كل شعبه) ٣٧ع(لطلبة إيليا 
 
أمر إيليا الشعب أن يقبضوا على كل أنبياء البعل وال يفلت منهم أحًدا ويجروهم  :٤۰ع

 :على نهر قيشون وهناك أمر بذبحهم، فهو بهذا يتمم أمرين 
 .وٕازالتهتأكيد إيمانهم باهللا، بقطع الشر من بينهم  -١



لُ ِسفُْر    اْلُملُوِك األَوَّ

γ٢٣٤γ 

 . اشتراكهم فى تطهير األرض ليستعيدوا ثقتهم بأنفسهم، كأبناء هللا -٢

 :ذبح إيليا ألنبياء البعل لم يكن قسوة منه بدليل ما يلى 
كـان هذا تنفيًذا لشريعة اهللا التى تأمر بقتل من يحرض غيره على عبادة األوثان  -١

 ).٩-٦: ١٣تث(
 ).٣٦ع(ظهر من ذبح الكهنة كان أمًرا من اهللا إليليا، كما ي -٢

لو كان إيليا تهاون وأبقى أنبياء البعل أحياء وهم غالًبا معظمهم من اليهود وليسوا من  -٣
 .األجانب كانوا سيعملون ثانية لتضليل الشعب وعباداته لألوثان

وهكذا أزال إيليا أنبياء البعل عند نهر قيشون الذى يدعى حتى اآلن بنهر المقطع حيث 
 .رقطعت رؤوس هؤالء األشرا

 
 ):٤٦-٤۱ع(نزول المطر )  ۳(

فصعد اخاب لياكل و  -٤٢. و قال ايليا الخاب اصعد كل و اشرب النه حس دوي مطر -٤١
وقال  -٤٣.يشرب و اما ايليا فصعد الى راس الكرمل و خر الى االرض و جعل وجهه بين ركبتيه

وفي  -٤٤. مراتلغالمه اصعد تطلع نحو البحر فصعد و تطلع و قال ليس شيء فقال ارجع سبع 
المرة السابعة قال هوذا غيمة صغيرة قدر كف انسان صاعدة من البحر فقال اصعد قل الخاب اشدد 

و كان من هنا الى هنا ان السماء اسودت من الغيم و الريح و كان  -٤٥.وانزل لئال يمنعك المطر
حقويه و ركض و كانت يد الرب على ايليا فشد  -٤٦.مطر عظيم فركب اخاب و مضى الى يزرعيل

 .امام اخاب حتى تجيء الى يزرعيل
 
 .صوت عالى: دوى  :٤۱ع

بعد قتل إيليا ألنبياء البعل نظر للملك آخاب، الذى كان صائًما بسبب اضطرابه، ألجل 
الحدث المنتظر بمواجهة إيليا ألنبياء البعل ورؤساء الشعب وكان يالحظ ما يحدث من هؤالء 

ألنفسهم بالسيوف، ثم نزول النار؛ لتأكل ذبيحة إيليا ولعله كان األنبياء فى صلواتهم وتقطيعهم 
يريد أن يعرف الحقيقة، من هو اإلله األعظم، هل إله إيليا، أم البعل ؟ كل هذا جعله غير راغب 



اِمُن َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٢٣٥γ 

فى األكل؛ وبعد أن شاهد الملك قتل أنبياءه لم ينزعج؛ ألنه بدأ يشعر مع باقى الشعب أن اهللا 
ك قال له إيليا إصعد من عند نهر قيشون إلى المرتفعة التى على جبل هو اإلله الحقيقى؛ لذل

الكرمل حيث أقيمت خيام للملك ومائدة ليأكل؛ ألن الوقت كان قد تجاوز الرابعة، أو الخامسة 
 .مساءً 

وأخبر إيليا آخاب أنه يسمع صوت دوى مطر؛ مع أنه لم يكن صوت مسموع فى أذنى 
 .معه بروح النبوةآخاب وكل الواقفين ولكن إيليا س

غالًبا فى هذا الوقت بدأ برؤساء الشعب ينصرفون بعد هذا اليوم الطويل بأحداثه القوية 
ويعاب على إيليا بأنه لم يستغل فرصة تجمع رؤساء الشعب من جميع مناطق المملكة وتأثرهم 

مع اهللا مثل  بما حدث وٕاعالنهم إيمانهم باهللا حتى يقودهم فى خطوات محددة لبدء الحياة الجديدة
الرجوع هللا بالصالة كل يوم والتمسك بوصاياه وشريعته والتخلص من تماثيل البعل المقامة فى 
بالدهم المختلفة، فهذا هو االستكمال الطبيعى الذى كان البد أن يعمله ألنه يعرف أن البشر 

وانشغاله بإنزال . ةيتأثرون ثم ينسون ما قد شعروا به ويعودون إلى حياتهم األولى الشريرة بعد فتر 
المطر وهو المطلب األول للشعب لو كان تأخر لمدة ساعة حتى يعظ الشعب كان يصبح 

 .أفضًال، لكن إيليا رغم عظمته كان إنسان أيًضا له ضعفاته
من ناحية أخرى نرى استجابة اهللا الحتياج شعبه، فبعدما أعلنوا إيمانهم به تدخل اهللا بقوته، 

 .إليليا أن المطر سينزل بقوة وأعلن هو بدوره للملك وكل الواقفين حولهليرفع المجاعة، فأعلن 
 
أطاع الملك كالم إيليا، إذ تثبت من قوة اهللا ونبيه إيليا ولم يهتم بموت أنبياؤه، ألنه  :٤۲ع

عرف أنهم مضلين، باإلضافة إلى احتياجه للطعام، فصعد إلى حيث أعدت له مائدة على 
 .قبول ذبيحة إيلياالمرتفعة بالقرب من مكان 

أما إيليا فصعد من عند نهر قيشون إلى مكان مرتفع فى جبل الكرمل يستطيع أن يرى منه 
وهناك على رأس الجبل سجد إيليا على األرض وأخذ يصلى . البحر وكان يتبعه فقط تلميذه

شكر هللا؛ ليتحنن اهللا على شعبه وينزل المطر ويرفع المجاعة وغالًبا صلواته كانت تشمل أوًال ال
ألنه تدخل وأعلن نفسه من خالل النار النازلة من السماء وبهذا عضد نبيه إيليا أمام كل الشعب 



لُ ِسفُْر    اْلُملُوِك األَوَّ

γ٢٣٦γ 

فامتزجت كلمات الشكر مع التضرع إلى اهللا ليكمل عمله ويرحم شعبه ويعطيهم . وأعادهم لعبادته
ر على كل شئ هذا السجود وما يصاحبه من صلوات يؤكد اتضاع إيليا وٕايمان باهللا القاد. المطر

وأيًضا تذهللا؛ ألنه فى سجوده وضع رأسه فى األرض ووجهه متجه نحو ركبتيه، فهو يعلن ضعفه 
 .وحاجته هللا

ولكنه صلى كثيًرا ) ١ع(ورغم أن اهللا قد دعى إيليا ليقابل آخاب ويخبره بأن المطر سينزل 
بل على العكس  لينزل المطر فوعود اهللا ال تجعلنا نتكاسل عن الصالة والصوم وكل عبادة

تجذبنا لزيادتها حتى تتمتع بتحقيق هذه الوعود وتزداد محبتنا وتعلقنا باهللا، فال فاعلية للوعود إن 
 .لم نصلى ونلح على اهللا لينعم علينا بها

نرى أيًضا أن إيليا لم ينشغل بمجده بعد نزول النار، إذ لم يقف ليستقبل مدح الناس له، بل 
 .لة بإنزال المطرأسرع يكمل عمله لحل المشك

 
بعد أن صلى إيليا أرسل تلميذه إلى مكان أعلى فى الجبل؛ ليرى البحر بوضوح  :٤۳ع

من هناك، حيث تبدأ الغيوم من بعيد تظهر، ثم تتحرك حتى تأتى فى منتصف السماء وتنزل بعد 
 .فذهب التلميذ ولم ير شيًئا، فعاد وأخبر إيليا بذلك. ذلك األمطار

بتذلل وتضرع أكثر أمام اهللا، ثم عاد وأرسل تلميذه؛ لينظر البحر من  واصل إيليا صلواته
واستمر إيليا فى صلواته وٕارسال تلميذه، حتى . بعيد ولكنه لم يجد شيًئا ورجع وأخبر إيليا بذلك

هذه الصلوات تبين إيمان إيليا ولجاجته فى نفس الوقت وتضرعه ألجل . أنه أرسله سبعة مرات
روض أن رؤساء الشعب يستمروا معه فى صلوات ولكنهم انصرفوا ألجل الشعب كله فكان المف

 .ضعفهم أما هو، فكنائب عنهم، استمر يصلى
ولم ينزل اهللا المطر سريًعا حتى يبين عظمة إيمان إيليا وٕاتضاعه وتمسكه بالصالة، فيكون 

 .مثاًال لهذا الشعب حتى يرجع إلى اهللا ويتمسك بالصالة

ا والضعفات فيمن حولك ال تدينهم، بل اطلب من اهللا ألجلهم وعلى عندما نرى بعض الخطاي ?
 .قدر احتياجهم قدم صلوات وأصوام وميطانيات بهذا تكون خادًما حقيقًيا ومحًبا لمن حولك

 



اِمُن َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٢٣٧γ 

فى المرة السابعة رأى تلميذ إيليا غيمة صغيرة رآها بصعوبة ألنها مثل حجم كف  :٤٤ع
لسماء، ففرح وأسرع يخبر إيليا أن هناك أمل فى اإلنسان صاعدة من البحر أى من أقصى ا

ظهور غيوم ونزول مطر، أما إيليا ففهم أن هذه الغيمة الصغيرة بداية لغيوم كثيرة جًدا ستغطى 
السماء وتنزل أمطاًرا قوية؛ لذلك أمر تلميذه أن يسرع إلى الملك الموجود على المرتفعة فوق جبل 

صره القائم فى يزرعيل؛ حتى ال يعطله المطر الغزير عن الكرمل ويخبره باإلسراع للذهاب إلى ق
من هذا نفهم أن ال نحتقر أية بركة إلهية، حتى لو بدت صغيرة ألنه يمكن أن تكون بداية . ذلك

لبركات وفيرة؛ كما كان تجسد المسيح كطفل صغير فى مذود بداية لفداء البشرية على الصليب، 
 .الذى انتظرته كل األجيال

 
ن ما مألت الغيوم السماء وهبت ريح عاصفة وهطل مطر غزير فأسرع سرعا :٤٥ع

 .آخاب بمركبته نحو يزرعيل حيث كان آلخاب قصر هناك غير قصره فى السامرة عاصمة ملكه
 
كان إيليا من مدينة تشبه التى فى جبل جلعاد شرق نهر األردن وسكان هذه  :٤٦ع

بدنية، باإلضافة إلى أن إيليا عاش فى البرارى المنطقة الجبلية يتميزون بطول القامة والقوة ال
معظم حياته، فقدرته على المشى والجرى كبيرة ولكن من غير المعقول أن يسبق مركبة آخاب 
الملك التى تجرها الخيول من جبل الكرمل إلى يزرعيل، حيث كان للملك قصر هناك يقضى فيه 

وكانت المسافة من الكرمل إلى . سامرةفصل الشتاء، باإلضافة إلى قصره الكبير فى عاصمته ال
يزرعيل حوالى خمسة عشر ميًال ولكن تذكر اآلية هنا أن يد الرب كانت على إيليا، فيفهم من 

أمام . هذا أن روح اهللا حمله بعض من هذه المسافة ولكنه كان يجرى لعل فى بداية الطريق
 :ة وفى هذا الجرى نشعر بأمرين مركبة الملك ثم بعد هذا وصل إلى يزرعيل قبل المركبة الملكي

مساندة للملك آخاب، إذ يجرى أمامه، أى أنه أحد تابعيه المرافقين له، فيشجعه هذا  -١
على الثبات فى اإليمان باهللا ورفض البعل والتوبة عن العبادة الوثنية، فال يهتز عندما 

لتى كانت تؤثر يقابل إيزابل الشريرة، الوثنية، المتعلقة باألصنام والقوية الشخصية، ا



لُ ِسفُْر    اْلُملُوِك األَوَّ

γ٢٣٨γ 

ولعله عندما رأى إيليا يجرى بسرعة، ثم يحمله روح اهللا ثم يسبقه إلى يزرعيل . عليه
 .يتأكد من قوة اهللا التى فيه، فيتمسك باإليمان الذى ينادى به إيليا

ليكون فى يزرعيل؛ ليتلقى رسالة إيزابل الشريرة، التى سترسلها إليه، كما سنرى فى  -٢
 .اإلصحاح التالى

ق نرى نشاط إيليا واستغالله للوقت، فقد اجتمع منذ الصباح مع الملك وأنبياء البعل مما سب
ورؤساء الشعب وانتظر حتى الظهر ليصلى أنبياء البعل، ثم رمم المذبح وأعد ذبيحته وقدمها فى 
الساعة الثالثة مساًء وبعد ذلك قبلها اهللا بالنار من السماء وأعلن الشعب إيمانه به، ثم قبض 

أنبياء البعل وقادهم إلى نهر قيشون وذبحهم هناك وهذا استغرق وقًتا حتى الرابعة والنصف، على 
ثم قضى حوالى ساعة فى الصالة؛ حتى نزل المطر ثم بعد ذلك جرى أمام المركبة؛ حتى وصل 
إلى يزرعيل وهذا استغرق نصف ساعة أو أكثر، أى وصل ليزرعيل فى آخر النهار، هذا مثال 

 .قى، الذى يعمل دائًما فيعضده اهللا بقوةللخادم الحقي



ِسُع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ٢٣٩γ 

 

ِسُع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ
 ظهور اهللا إليليا الهارب

Rη Ε η 
 

 ):۸-۱ع(هروب إيليا )  ۱(

 . و اخبر اخاب ايزابل بكل ما عمل ايليا و كيف انه قتل جميع االنبياء بالسيف -١
فارسلت ايزابل رسوال الى ايليا تقول هكذا تفعل االلهة و هكذا تزيد ان لم اجعل نفسك كنفس  -٢

فلما راى ذلك قام و مضى الجل نفسه و اتى الى بئر سبع  -٣. منهم في نحو هذا الوقت غداواحد 
ثم سار في البرية مسيرة يوم حتى اتى و جلس تحت رتمة و طلب  -٤. التي ليهوذا و ترك غالمه هناك

و اضطجع و نام  -٥. الموت لنفسه و قال قد كفى االن يا رب خذ نفسي النني لست خيرا من ابائي
فتطلع و اذا كعكة رضف و كوز ماء عند  -٦. تحت الرتمة و اذا بمالك قد مسه و قال قم و كل

ثم عاد مالك الرب ثانية فمسه و قال قم و كل الن  -٧. راسه فاكل و شرب ثم رجع فاضطجع
فقام و اكل و شرب و سار بقوة تلك االكلة اربعين نهارا و اربعين ليلة الى  -٨. المسافة كثيرة عليك

 .جبل اهللا حوريب
 
وصل آخاب إلى قصره وقابل زوجته إيزابل الشريرة، التى ترعى وتساند عبادة  :۱ع

األوثان فى المملكة، فأخبرها بما حدث فى الكرمل وكيف فشل أنبياء البعل فى إنزال نار من 
وذبحهم السماء، أما إيليا فنزلت نار عظيمة وأكلت ذبيحته فآمن الشعب وأمسك أنبياء البعل كلهم 

ولم يذكر لها قوة اهللا، التى أنزلت النار، أو عجز البعل عن ذلك وبالطبع لم . عند نهر قيشون
ولكن لماذا لم يخبر . يقص عليها كيف هطلت األمطار؛ ألنها شعرت بها إذ مألت المملكة كلها

 :آخاب إيزابل بقوة اهللا ؟ يرجع هذا إلى ما يلى 
 .ضافة إلى تأثره بقتل أنبياء البعل التابعين لهإيمانه باهللا كان ضعيًفا جًدا باإل -١
خوفه من إيزابل التى ترعى عبادة األوثان؛ لئال تغضب عليه خاصة وأن شخصيتها  -٢

 .أقوى منه



لُ ِسفُْر    اْلُملُوِك األَوَّ

γ٢٤٠γ 

قد يكون استعاد رشده بعد ثورة الشعب عند نزول النار وقتل أنبياء البعل وبدأ يفكر فى  -٣
نتقام من إيليا وترك ذلك لزوجته أنه خسر أربعمائة وخمسين من كهنة البعل وأراد اال

 .الشريرة، أى أنه استفزها لتنتقم من إيليا، عندما تسمع بقسوته فى قتل أنبياء البعل

لعله خاف أن يصير إيليا ذو مركز كبير، كما كان موسى وصموئيل، فيتبعه الشعب  -٤
 .ويضعف مركزه كملك

 
رت عن غيظها بإرسال رسول ثارت إيزابل جًدا عندما سمعت بذبح أنبياء البعل وعب :۲ع

إلى إيليا الموجود فى يزرعيل يخبره بأنها حلفت باآللهة أنها سوف تقتله غًدا فى هذا الوقت وهذه 
 :الرسالة تعنى ما يلى 

 .أنها اغتاظت جًدا وتريد أن تقتله، كما ذكرت -١
أنها ال تستطيع أن تقتله لخوفها من الشعب أن يقوم عليها، خاصة بعد رجوعهم هللا  -٢

معرفتهم أنه اإلله الحقيقى ولكن تهديدها هذا، أرادت به أن تخيف إيليا، حتى يهرب و 
 .وهذا هو األرجح. فيخلو لها المكان وتستطيع بحيلها أن تعيد الشعب إلى عبادة أوثانها

 
عندما سمع إيليا تهديد إيزابل ولألسف نفذ خطتها، أو خطة الشيطان، فهرب سريًعا  :۳ع

سبع جنوًبا وهى فى جنوب مملكة يهوذا وتبعد حوالى مائة وخمسين كيلو من يزرعيل إلى بئر 
وعندما وصل إلى هناك، كان فى حالة ضيق ويأس شديد، فلم يحتمل حتى . متًرا عن يزرعيل

 .الوجود مع تلميذه فتركه هناك وذهب جنوًبا فى البرية؛ ليكون وحده
ح مستعًدا للحياة مع اهللا، فكان وهروب إيليا عكس ما كان اهللا يريده، إذ أن الشعب أصب

لكن .يجب أن يبقى فى وسطهم ويشجعهم على التمسك بوصايا اهللا وشريعته ليثبتوا فى اإليمان
 .هروبه أعطى الفرصة إليزابل؛ لتعيدهم إلى حياتهم القديمة، فى الخلط بين عبادة اهللا واألوثان

وشافاط ملك مملكة يهوذا فى وحالة اليأس التى كان فيها إيليا، جعلته ال يذهب إلى يه
أورشليم والتى تتبعها بئر سبع؛ ألنه فى خوفه لم يأتمن أحد على نفسه وال حتى يهوشافاط 

 .الصالح؛ ألنه كان قد صاهر آخاب



ِسُع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ٢٤١γ 

عندما نظر إيليا إلى نفسه خاف، ليته كان قد نظر إلى اهللا لكان قد نزع عنه الخوف مع 
الملك وال كل أنبياء البعل الذين معه، أنه يشبه أنه عندما كان مع اهللا لم يخف عن آخاب 

 .بطرس الذى أنزل عينيه عن المسيح، عندما كان ماشًيا على الماء فبدأ يغرق
أنت جبار طالما تنظر إلى اهللا وترتعد منك الشياطين ولكنك لو استسلمت لضعفك سيزعجك  ?

ل اليوم صالة قصيرة حتى ردد طوا. الشيطان بأفكاره، بل ويبعدك عن اهللا ويدخلك فى اليأس
 .تتذكر أن اهللا معك دائًما

 
ترك إيليا تلميذه . نوع من أشجار الشيح ينمو فى الصحراء وهو وافر الظالل: رتمة  :٤ع

فى بئر سبع وسار جنوًبا فى طريق برية سيناء مسافة يوم والمقصود بمسافة يوم سبع ساعات 
وكانت . السبع ساعات يقطع خاللها عشرين ميالً  يمشيها اإلنسان فى اليوم ويستريح أثنائها وهذه

 :مشاعر الحزن قد غطت على إيليا لما يلى 
اإلنهاك الجسدى نتيجة ما حدث منذ يومين عندما قدم الذبيحة وقتل أنبياء البعل  -١

وصلى صالة حارة، حتى نزل المطر ثم جرى أمام مركبة آخاب حتى وصل إلى 
مسافة كبيرة من يزرعيل حتى بئر سبع، ثم يزرعيل فى اليوم الذى بعده كيف سار 

وبالتالى . أخيًرا فى هذا اليوم سار سبع ساعات حتى وصل واستراح تحت شجرة الرتم
 .هذا التعب الجسدى أثر أيًضا على نفسيته لصعوبة األحداث التى مرت به

خوفه من تهديد إيزابل بقطع رأسه، فهو رغم إيمانه وشجاعته فى مواجهة آخاب وقتل  -٢
بياء البعل لكنه ضعف وخاف من إيزابل وهرب ومازال بعض الخوف فى داخله من أن

 .أن ترسل رسوًال خلفه ويقتله

يأسه من جدوى خدمته، فبعدما نجح فى إرجاع الشعب لإليمان باهللا على جبل الكرمل،  -٣
لم يستطع قيادتهم فى الحياة الجديدة مع اهللا ألن إيزابل هددته بالقتل، فهرب مستسلًما 

 .ليأس، فاقًدا إحساسه بمساندة اهللا لهل

إحساسه بالوحدة، أى أنه الوحيد الذى مازال يعبد اهللا والشعب كله وراء إيزابل فى عبادة  -٤
 .األوثان

لعله تكبر عندما قبل اهللا ذبيحته بالنار واستطاع أن يقتل أنبياء البعل، أى أنه حقق ما  -٥
برياء، التى انقلبت، بعد تهديد إيزابل له لم يحققه غيره، فحاربه إبليس بعد ذلك إلى بالك



لُ ِسفُْر    اْلُملُوِك األَوَّ

γ٢٤٢γ 

إلى الخوف واليأس وقد سمح اهللا له بهذا الضعف حتى يتضع وفى هدوء البرية يراجع 
 .نفسه ولكن اهللا الرحيم لن يتركه، كما سنرى فى اآليات التالية

 وقد عبر عن يأسه بطلبة الموت؛ لينضم إلى آبائه ولعله تذكر وقتئذ المتاعب التى قابلها
 .األنباء السابقين مثل موسى وداود ونسى قوة التى ساندته

 
بعد عناء نهار طويل، إذ شعر إيليا بتعب وضيق ويأس، نام تحت الرتمة ولكن  :٥ع

حنان اهللا ال يمكن أن يتركه ألنه ابنه، حى لو كان فى ضعف روحى، فأرسل له مالك لمسه 
، إذ كان قد أعد له مائدة أمامه؛ ليأكل وطلب منه أن يأكل. بحنان وأيقظه وكان الوقت مساءً 

ويتعزى وليخرجه من مشاعره الحزينة ونالحظ هنا أن اهللا يهتم بطعام إيليا بشكل عجيب وغريب 
فأرسل له عندما بدأت المجاعة الغراب؛ ليطعمه بخبز ولحم، ثم أطعمه عند أرملة صرفة صيدا 

 .واآلن يطعمه عن طريق المالك
ثق أنه يستطيع أن يتدخل بطرق تفوق العقل لينجدك ويسندك فاطمئن  اهللا فى ساعة الضيقة، ?

 .واتكل عليه واطلبه بإيمان مهما كانت الضيقات المحيطة بك، فهو حتًما سيتدخل
 
نوع من الخبز كبير الحجم يعمل بوضع العجين المفرود على حجر : كعكة رضف  :٦ع

ل دقائق وهذا الخبز معروف ساخن جًدا من الشمس، أو يسخن بالنار فينضج الخبز خال
: ١٨تك(ويسمى هذا الخبز أيًضا خبز الملَّة . ومحبـوب فى المناطـق العربية المملوءة بالصحارى

 .الذى عمله إبراهيم لضيوفه الثالثة) ٦
فرح جًدا إيليا وتعزى بمنظر المالك ولمساته الحانية ونظر، فوجد المالك قد أعد له المائدة 

وهذا الخبز طعمه . ن كعكة رضف كبيرة وبجوارها وعاء كبير مملوء بالماءبجوار رأسه، عبارة ع
لذيذ، فهى مائدة محبوبة طعام ساخن وماء كثير، يعزى إنسان نائم وحده فى البرية، بال طعام وال 
شراب، فقام وأكل كثيًرا من هذه الكعكة الكبيرة وشرب كما يريد من الماء، ثم نام فى اطمئنان بين 

 .الذى يحرسه ويهتم به، خاصة بعد أن امتألت بطنه من الطعام والشراب وشبع يدى المالك
 
بعد أن نام إيليا فترة كافية فى حراسة المالك وهى غالًبا فترة الليل كله، لمسه المالك  :۷ع

بحنان فى الصباح الباكر للمرة الثانية أى أنه كان فى حراسة المالك ورعايته طوال الليل، 



ِسُع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ٢٤٣γ 

ه بعد أن استراح وتم هضم األكل الذى أكله أن يقوم ليأكل مرة ثانية؛ ألنه وأيقظه وطلب من
سيمشى مسافة طويلة؛ ليصل إلى المكان الذى يقصده، فاهللا كان يعلم بسابق علمه أن سيسير 

إنه حنان إلهى يفوق . فى البرية مسافة طويلة؛ حتى يصل إلى جبل حوريب داخل برية سيناء
برضيعها، ألنه يهتم بنبيه، رغم خطيته وضعفه، لكنه ابنه قبل كل شئ،  العقل ويفوق اهتمام األم

وقد أظهر . خاصة وأن إيليا صار وحيًدا، معزوًال عن الكل، فوجد اهللا معه يعوضه عن كل شئ
اهللا احتياج اإلنسان النفسى بمن يشاركه، عندما جاءت المالئكة؛ لتخدم المسيح بعد أن صام 

 ).١١، ٢: ٤مت(ة أربعين يوًما وأربعين ليل
 
جبل يوجد فى برية سيناء ظهر اهللا بمجده عليه أمام شعبه وصعد إليه : حوريب  :۸ع

 .موسى وأخذ الوصايا والشريعة ورسم خيمة االجتماع
قام إيليا وأكل من الخبز وشرب من الماء وهو بين يدى المالك ونالحظ أن اهللا أعطاه 

ية والتقشف؛ فأعطاه خبز وماء فقط، مع أنه فى قبل الطعام الذى يناسبه؛ ألنه تعود حياة البر 
ذلك بسنوات أعطاه خبز ولحم وبعد ذلك أعطاه فطير، عند أرملة صرفة صيدا واآلن يعطيه 

 .خبًزا؛ ألنه قد تعود حياة النسك
بعد ذلك قام إيليا منتعًشا وقوًيا؛ ليسير فى الصحراء مسافة طويلة، حتى وصل إلى جبل 

الكتاب المقدس جبل اهللا، فهو مكان مقدس، بل أقدس مكان فى برية سيناء حوريب، الذى يسميه 
وما حولها ولم يذكر فى الكتاب المقدس أن زاره أحد بعد موسى سوى إيليا، فهو مكان التقاء 

والمسافة حتى جبل حوريب حوالى مائة وستين ميًال وقد قطعها إيليا فى . القديسين مع اهللا
سير حوالى أربع أميال كل يوم وهى ثُلث المسافة تقريًبا التى يستطيع أربعين يوًما وذلك بأن ي

اإلنسان أن يسيرها يومًيا ولعله فعل هذا ألنه غير متعجل للوصول إلى الجبل؛ ألنه نسى الهرب 
وقد يكون سار أياًما مسافات أطول من . من إيزابل وسار مع اهللا؛ ألنه تشجع بظهور المالك له

 .أيام أخرى عن المسير أربع أميال واستراح
 :ومن جعل إيليا يذهب إلى حوريب ؟ هناك احتمالين 

أن اهللا أرشده عن طريق المالك أن يذهب إلى هذا المكان المقدس؛ ليتقوى وينال بركة  -١
 .روحية ونفسية
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بعد رؤية المالك اشتاق أن يذهب إلى هذا المكان . أنه إذ بدأ الرجاء يدب فى قلبه -٢
 . الوصايا والشريعة لإلنسانالمقدس، حيث أعطى اهللا

ولكن لماذا قضى إيليا أربعين يوًما صائًما؛ حتى وصل إلى حوريب، مع أنه يستطيع أن 
 يصلها فى حوالى أسبوع، أو أكثر، إذا سار كل يوم مسافة أطول ؟

كانت فرصة هللا حتى ينمى الرجاء فى داخل إيليا ويثبته من خالل هدوء البرية والجهاد  -١
 .ذكر معامالت اهللا مع إيليا فى السنوات السابقةفى السير وت

 .حتى يتسنى تماًما مطاردة إيزابل له وينشغل بحياته مع اهللا فى هدوء البرية -٢

. ليصوم أطول فترة يحتملها اإلنسان وهى أربعون يوًما، كما صام موسى على الجبل -٣
 .يشعر باهللاوفى فترة الصوم الطويل ينسى اإلنسان قوته الشخصية ويرتفع روحًيا؛ ل

ليتذكر كيف حفظ اهللا موسى وأعده؛ ليلتقى به على الجبل وكيف أتاه الشعب فى البرية  -٤
أربعين سنة؛ لينسوا أوثان مصر ويعرفوا اهللا، أى يتذكر أن اهللا هو وحده معينه وملجأه 

 .وشبعه

 .ليرى كيف يسنده اهللا أربعين يوًما دون طعام وهو سائر فى البرية، متمتًعا بعشرته -٥

 
 ):۱۸-۹ع(ظهور هللا إليليا )  ۲(

 . و دخل هناك المغارة و بات فيها و كان كالم الرب اليه يقول ما لك ههنا يا ايليا -٩
فقال قد غرت غيرة للرب اله الجنود الن بني اسرائيل قد تركوا عهدك و نقضوا مذابحك و  -١٠

فقال اخرج و قف على  -١١. هاقتلوا انبياءك بالسيف فبقيت انا وحدي و هم يطلبون نفسي لياخذو 
الجبل امام الرب و اذا بالرب عابر و ريح عظيمة و شديدة قد شقت الجبال و كسرت الصخور امام 

و بعد الزلزلة نار  -١٢. الرب و لم يكن الرب في الريح و بعد الريح زلزلة و لم يكن الرب في الزلزلة
فلما سمع ايليا لف وجهه بردائه  -١٣. و لم يكن الرب في النار و بعد النار صوت منخفض خفيف

فقال غرت غيرة  -١٤. و خرج و وقف في باب المغارة و اذا بصوت اليه يقول ما لك ههنا يا ايليا
للرب اله الجنود الن بني اسرائيل قد تركوا عهدك و نقضوا مذابحك و قتلوا انبياءك بالسيف فبقيت 

ل له الرب اذهب راجعا في طريقك الى برية فقا -١٥. انا وحدي و هم يطلبون نفسي لياخذوها
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و امسح ياهو بن نمشي ملكا على اسرائيل و  -١٦. دمشق و ادخل و امسح حزائيل ملكا على ارام
فالذي ينجو من سيف حزائيل يقتله  -١٧. امسح اليشع بن شافاط من ابل محولة نبيا عوض عنك

ابقيت في اسرائيل سبعة االف كل الركب و قد  -١٨. ياهو و الذي ينجو من سيف ياهو يقتله اليشع
 .التي لم تجث للبعل و كل فم لم يقبله

 

عندما وصل إيليا إلى جبل حوريب، وجد المغارة التى دخل فيها موسى عندما طلب  :۹ع
، وقد قال المغارة بالتعريف؛ ليؤكد هذا )٢٢: ٣٣خر(أن يرى اهللا، فأخفاه فيها وعبر أمامه 

 .ى آية مغارة فى الجبلالمعنى ولم يقل مغارة، أ
وبعد أن نام إيليا فى المغارة واستيقظ، شعر بطمأنينة فى هذا الجبل المقدس، وأصبح قوًيا 
مستعًدا ألن يكلمه اهللا ويعاتبه، فقال له لماذا أتيت إلى ههنا يا إيليا، وهو يقصد بذلك عدة أمور 

: 
فهم محتاجين إلرشادك  لماذا تركت عملك كقائد روحى للشعب بعد أن أعلنوا إيمانهم، -١

 وتشجيعك؛ ليثبتوا فى اإليمان ؟
لماذا خفت من إيزابل مع أنى سندتك أمام آخاب الشرير ولم تخف من مواجهته ؟ لماذا  -٢

 هربت اآلن وأتيت إلى ههنا ؟

تعود إيليـا أن يقوده اهللا، فهو الذى أرسله إلى نهر كريت حيث أطعمته الغربان  -٣
وبعد ثالثة ) ٩: ١٧ص(فة صيدا؛ لتعوله األرملة ، ثم أرسله إلى صر )٦-٣: ١٧ص(

أما هنا فلم . ويأخذه إلى جبل الكرمل) ١: ١٨ص(سنوات ونصف أرسله ليقابل آخاب 
 .يأمره اهللا أن يأتى إلى سيناء

 
فرح إيليا بلقاء اهللا، الذى تعود على عشرته فى البرية وأسرع يكلمه؛ ليخرج كل  :۱۰ع

كل مشاعر الضيق واليأس، فهو إلهه وملجأه الوحيد، فعبر عن الضغوط التى اختزنها فى قلبه و 
كل ما فى داخله وعن ضعفاته وقال هللا إنه غار على مجد اهللا؛ ألن الشعب بقيادة الملك قد 

 :ابتعدوا عن اهللا وظهر شرهم فيما يلى 
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الذى قطعوه مع اهللا فى جبل  –أن يحيوا كشعب خاص له  -تركوا عهدهم مع اهللا  -١
وسى قديًما، اآلن تركوه وأشركوا معه عبادة األوثان، التى نهى عنها اهللا حوريب مع م

 .فى عهده معهم
هدموا ونقضوا المذابح، التى بناها شعب إسرائيل على المرتفعات لعبادة اهللا؛ ألنهم  -٢

بعيدين عن مذبح اهللا فى أورشليم وبناء هذه المذابح وٕان كان خطأ؛ ألن المذبح الوحيد 
فلما اثارت إيزابل . ى أورشليم ولكن أفضل بالطبع من عبادة األوثانينبغى أن يكون ف

 .الحرب ضد المؤمنين باهللا هدمت هذه المذابح التى بناها هؤالء المؤمنون

 .امتدت يد إيزابل الشريرة؛ لتقتل أنبياء اهللا، الذين يعارضون عبادة األوثان -٣

مائة من األنبياء يعولهم عوبديا  ثم قال فى يأس هللا وبقيت أنا وحدى مع أنه يعلم أن هناك
ولكنهم مختفين خوًفا من إيزابل، فشعر بعدم قدرتهم على الخدمة، فها هو اآلن ينضم إليهم فى 
يأس ويختفى من وجه إيزابل ولعله شعر بفشله فى إرجاع شخص واحد من الشعب إلى اهللا، مع 

لى تأثر الكثيرين والذين سيكمل أن هذا غير حقيقى، كما سنرى من كالم اهللا التالى باإلضافة إ
 .إيمانهم مع الوقت

فى كل هذا أغفل وتناسى إيليا أن اهللا هو العامل فى خدمته وليس إيليا بقوته وأن كل ما 
يحدث من خطوات يستخدمها اهللا؛ ليكمل ملكوته على قلوب أوالده، فهو بذاته ييأس ولكن 

 .تظهر الثمار سريًعا باالتكال على اهللا يتقوى ويواصل خدمته، حتى لو لم
نالحظ أيًضا أن إيليا فى ضيقة وثورته لم يجب على سؤال اهللا وأخرج مشاعره المكبوتة 
واهللا سمعه بمحبته األبوية ليريحه ولكن كان األجدر بإيليا أن يجيب على السؤال معلًنا توبته عن 

اهللا بحنانه سيسامحه خطاياه، فيقول لقد ضعفت يا إلهى وخفت من إيزابل وهربت إلى هنا وكان 
فلم يكن هناك داعى لألعذار التى قدمها إيليا بهروبه إنه يذكرنا بآدم عندما . ويرشده ماذا يعمل

 .ناداه اهللا فى الجنة فلم يعلن توبته أمامه بل قدم عذًرا وهو أنه عريان، ثم أن المرأة أعطته فأكل
 :ا يلى من لقاء وكالم اهللا إليليا تظهر محبة اهللا العجيبة فيم

ثبات اهللا فى محبته، مهما تغير اإلنسان، فهو الذى دعاه؛ ليوقف المطر وعاله  -١
بالغربان، ثم عند أرملة صرفة صيدا وسانده وقبل ذبيحته على جبل الكرمل ومازال 

إن اهللا بالحقيقة هو اآلب الذى ال يتغير أبًدا . يحنو عليه فى يأسه عند جبل حوريب
 .فى محبته
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بشكل أكبر عندما يضعف اإلنسان، فهو وٕان كان قد أرسل له  تظهر محبة اهللا -٢
الغربان؛ لتطعمه، ثم األرملة الفقيرة فى صرفة صيدا ولكن اآلن ألول مرة يظهر له 
مالك ليطعمه؛ ألنه فى ضعف أكثر من ذى قبل، فازدادت مراحم اهللا له؛ لتنقذه، كما 

يعلمه أنه قد قام وكذلك انفرد أرسل المسيح بعد قيامته رسالة خاصة إلى بطرس الناكر 
:  ٢١، يو٧: ١٦مر(به عند بحيرة طبرية بعد قيامته وعاتبه ليعيده إلى مرتبته األولى 

١٩-١٥.( 

تظهر طول أناة اهللا فى إيقاظ المالك وهو تحت الرتمة، ثم أيقظه للمرة الثانية وأطعمه  -٣
جاءه وأخيًرا ظهر له أيًضا وبعد ذلك أطال أناته عليه أربعين يوًما؛ ليشجعه ويجدد ر 
 .فى جبل حوريب المقدس؛ ليبدأ فى عتابه ويعيده إلى قوته األولى

تظهر محبة اهللا فى عدم عتاب النبى إيليا عندما هرب من إيزابل، بل تركه يصل  -٤
بسالم إلى بئر سبع، ثم يترك غالمه ويصل إلى الرتمة وهناك يطعمه مرتين بيد 

ب، مع أن اهللا غير موافق على هروبه من المالك، ثم يرعاه حتى يصل إلى حوري
إيزابل ولكن أبوة اهللا، تشفق على أوالده حتى أثناء الخطية وفى الوقت المناسب يعاتبهم 

إن محبة اهللا تفوق العقل فهو يحبنا ونحن فى الخطية وليس فقط بعد أن . ويعيدهم إليه
 .نتوب ويعتنى بنا، لعل مراحمه تقودنا لإليمان والتوبة

ر إلى محبة اهللا فى حياتك السابقة وكيف اعتنى بك، خاصة فى الضيقات وباألكثر أنظ  ?
 .عندما كنت مهمًال له فتخجل وتعود وترتبط به أكثر وتشكره كل حين

 
أمر اهللا إيليا أن يخرج من المغارة؛ ليرى اهللا، فاهللا رغم عدم توبة إيليا  :۱۲، ۱۱ع

خرجه من المغارة ليظهر له ويعاتبه ويفهمه كل وأعذاره الخاطئة لم يغضب عليه، بل بحنان أ
 .إنها طول أناة عجيبة يعامل بها اهللا أوالده. شئ

انتظر إيليا أن يرى اهللا الذى توقع أن يعبر أمامه بأى شكل من األشكال القوية التى تظهر 
يليا مجده، مثل انقطاع األمطار والجفاف، أو نزول النار من السماء لتأكل ذبيحته، فقد تخيل إ

أمام شرور آخاب وٕايزابل أنه ال يصلح إال للعمل اإللهى القوى، الذى يهز العالم وفيما هو 
منتظر، شعر بريح قوية تشق الجبال أى عاصفة تحطم الصخور وتزحزحها من مكانها، فظن أن 

 .هذا فعل مالئكى يعلن قرب قدوم اهللا، لكن اهللا لم يتكلم بعد ذلك
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ثت زلزلة هزت المكان كله، فقال إيليا فى نفسه إن هذا مقدمة ظل إيليا منتظًرا اهللا فحد
 .لحضور اهللا ولكنه لم يسمع شيًئا من اهللا

وبعد هذا رأى ناًرا كبيرة قوية تظهر أمامه، فقال فى نفسه إن إلهنا نار آكلة وسيتكلم اآلن 
 .ولكنه لم يسمع شيًئا

ام شعبه على الجبل أيام موسى، نالحظ أن هذه الظواهر الثالثة هى التى ظهر بها اهللا أم
فكان إيليا يتخيل أن هذه هى مقدمات ). ١٨، ١٦: ١٩خر(عندما أعطاه الوصايا والشريعة 

 .ظهور اهللا وألن إيليا كان متحمًسا نارًيا توقع أن يكون ظهور اهللا دائًما بشكل إعجازى ضخم
سمع صوت اهللا، كما أخيًرا سمع إيليا صوت منخفض لعله لم يعتد بها أوًال ولكن بعدها 

سنرى فى اآليات التالية؛ ليؤكد له اهللا أنه ليس الشكل الوحيد للعمل هو األعمال المبهرة، بل 
يمكن أن يعمل اهللا بهدوء فيجذب الكثيرين إليه، فالمسيح كان يعمل بهدوء ويصنع خيًرا فى كل 

تكى من خطايا الملك مكان وكان يستر على خطايا المخطئين وليس مثل إيليا الذى يتضايق ويش
وفى العمل الهادئ حتى الموت قدم لنا المسيح فداًء كامًال، بل إن ). ١٠ع(والشعب األشرار 

إيليا نفسه كانت له أعمال هادئة أثرت فيمن حوله دون أن يدرى فحياته فى البرية كانت مثاًال 
وثبات إيليا . رة للرهبنةلجيله وفى األجيال القادمة، فى محبة الوحدة والبتولية ، فهو صورة مبك

إن اهللا . على إيمانه كان مسانًدا لألنبياء المختفين والسبعة آالف ركبة، التى مازالت تؤمن باهللا
 .يعمل بكل الطرق، فلنخضع له ونقبل تدابيره

ظهر اهللا بصوت منخفض لم يكن يتوقعه إيليا كمقدمة لظهور اهللا واهللا يظهر فى حياتنا 
ه إليها؛ ألننا نتخيل اهللا بحسب رغباتنا وأمامنا مثاًال واضًحا هو المسيح بأشكال كثيرة ال ننتب

عندما تجسد لم يؤمن به إال القليلون، أما الباقون، فشكوا وظنوه إنساًنا عادًيا وليس اهللا، فعلى 
 .قدر اتكالنا على اهللا وخضوعنا له نستطيع أن نميز كالمه معنا من خالل حياتنا اليومية

ى مشاكل فى بيتك، أو فى الكنيسة، أو فى أى مكان، فال تظن دائًما أن الحل هو عندما تر   ?
تدخل غلهى قوى يزعج األشرار ويظهر حقك فقد يرى اهللا أن الحل هو العمل الهادئ، حتى 
لو بدا موقفك ضعيًفا، أو متهًما من اآلخرين، فال تتعجل الثمار، فإنها ستأتى ولو بعد حين، 

 .ادئ وثق أن اهللا معك لن يتركك أبًدااستمر فى العمل اله
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إنتبه أخيًرا إيليا إلى أنه فى حضرة اهللا، فأسرع يغطى وجهه، بل يلفه بردائه؛ ألنه  :۱۳ع
فى حضرة اهللا العظيم المهوب، كما تغطى المالئكة وجوهها بأجنحتها من بهاء مجده، ثم سمع 

 :إيليا ؟ وهذا معناه ما يلى اهللا يكرر عليه نفس السؤال السابق، لماذا أنت ههنا يا 
 .إن إجابة إيليا األولى غير سليمة -١
 .طول أناة اهللا التى تعطى فرص كثيرة ألوالده؛ حتى يتوبوا -٢

 
، أى أن قلبه لم يتحرك بعد بالتوبة ومازال )١٠ع(أجاب إيليا نفس اإلجابة السابقة  :۱٤ع

 .مضطرًبا وأفكار الذات واليأس تحاربه ولم يخضع تماًما هللا
 

 .صحراء تقع بين منطقة باشان ومدينة دمشق: برية دمشق  :۱٦، ۱٥ع
وقد قتل ) سوريا الحالية(كان أحد العاملين المقربين من الملك بنهدد ملك آرام : حزائيل 

 .سيده الملك وملك عوًضا عنه وهاجم شعب اهللا وضايقهم كثيًرا
رام ملك إسرائيل وأخزيا ملك كان قائًدا حربًيا فى مملكة إسرائيل وقتل يو : ياهو بن نمش 

 .يهوذا وٕايزابل وكل نسل آخاب وظل نسله على عرش إسرائيل حتى الجيل الرابع
كان فالًحا وأبوه غنًيا من مدينة آبل محولة الواقعة شمال شرق شكيم : أليشع بن شافاط 

 .وهو من سبط يساكر وتسلم قيادة الشعب الروحية بعد صعود إيليا إلى السماء
ة اهللا فى إعادة إيليا إلى خدمته، إذ قال له إذهب راجًعا فى طريقك وطلب منه ظهرت محب

أن يمسح حزائيل ملًكا على آرام وياهو ملًكا على إسرائيل وأليشع نبًيا عوًضا عنه وهذه األمور 
الثالثة كانت دعوة فقط وٕاقامة من اهللا ولم تتم فعًال، إال بعد صعود إيليا، فالذى أقام حزائيل 

ياهو هو أليشع ألن حزائيل لملك وثنى ال يمسح بالزيت، أما ياهو فمن اهللا ويمسح  ومسح
ولكن كالم اهللا هذا معناه إعادة إيليا إلى عمله كنبى وٕان كان لفترة محددة وسيقوم بعده . بالدهن

أليشع؛ ألن إيليا كان قد أخطأ خطأ كبيًرا بهروبه من عمل اهللا، مثلما أخطأ موسى وشك فى اهللا 
حرمه من دخول أرض الميعاد وكما تطاول شاول الملك وقدم ذبيحة بدًال من صموئيل فرفضه ف

 .اهللا ومسح داود بدًال منه
 



لُ ِسفُْر    اْلُملُوِك األَوَّ
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وضع اهللا ثالث من المسئولين لحماية شعبه من األشرار، فبواسطة الضيقات التى  :۱۷ع
ثيرين؛ لعل ستمر على شعب اهللا يرجعون إليه، فيفهم أن حزائيل سيضطهد شعب اهللا ويقتل الك

الباقين يرجعون إلى اهللا، ثم يقوم ياهو ملًكا على إسرائيل، فيقتل أيًضا نسل آخاب وعابدى البعل 
هناك عدد من  –بعد هذا  –وٕان كان . وكهنته والكثير من األشرار، حتى يتوب من تبقى

ق متنوعه األشرار، سيقتلهم سيف أليشع، أى كلمات اهللا القوية التى على فمه، فاهللا يعمل بطر 
وهؤالء الثالثة مختلفين تماًما عن بعضهم البعض فاألول وهو . ليرجع شعبه إلى اإليمان والتوبة

والثانى وهو ياهو سيكون ملًكا على شعب . حزائيل رئيس لدولة وثنية مجاورة لشعب اهللا، هى آرام
ولة أجنبية من الخارج اهللا إسرائيل، أما الثالث فسيكون نبًيا يدعو باسم اهللا فاهللا يعمل برئيس د

وبرئيس شعبه بالداخل والنبى كان صوًتا هللا فى مملكة إسرائيل التى ال يوجد فيها هيكل اهللا 
 .الموجود فى مملكة يهوذا

وهؤالء الثالثة كانوا يعملون أعماًال مختلفة فحزائيل كان من البالط الملكى وياهو كان قائًدا 
 . يمكن أن يستخدم جميع الطاقات لخدمته وتوبة شعبهأى أن اهللا. فى الجيش وأليشع كان فالًحا

وبهذا الكالم يطمئن اهللا إيليا أنه سيزيل الشر ولكن ليس على يديه، بل بواسطة آخرين، هم 
فوزع اهللا الخدمة التى كان ينبغى أن يقوم بها إيليا . هؤالء الثالثة، أى ال يتعجل تنفيذ أحكام اهللا

يهرب لكان استخدمه اهللا ولكن اهللا يعلن رضاه عنه إلعادته ليمسح على ثالثة فلو كان إيليا لم 
 .هؤالء ليحملوا عنه مسئولياته

 
طمأن اهللا إيليا أنه ليس وحده يعبد اهللا، بل هناك سبعة آالف شخص يعبدون اهللا  :۱۸ع

بيله ولم يسجدوا للبعل وال قبلوا تماثيله، كما كانت عادة الوثنيين فى عبادتهم السجود للصنم وتق
هؤالء اهللا يحبهم ويرعاهم ويعرفهم . وهذا العدد يشمل األنبياء المختفين وغيرهم من المؤمنين

بأسمائهم، رغم أنهم ضعفاء، اختفوا فى خوف من اضطهاد إيزابل وٕايليا وحده هو المعلن أمام 
يليا، أو فاهللا يشفق على الكل ويلتمس األعذار لهم، سواء إ. الملك أنه يعبد اهللا وينادى بإسمه

وكلمة أبقيت تعنى أن اهللا هو الذى حفظ هؤالء المؤمنين، حتى لو كان . المؤمنين المختفين
بعضهم ضعيًفا وكل ما تميز به عدم السجود لآللهة الوثنية، فإيليا ال يعرفهم، إذ هم غير 

شوا متميزين، أو خدام، أو مساعدين ولم يكونوا تالميذ واضحين من تالميذه ولكنهم آمنوا وعا
 .حياة نقية فى السر خوًفا من االضطهاد
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 .واهللا بهذا يشجع إيليا أن خدمته أثمرت هؤالء السبعة اآلالف حتى يتعزى ويواصل خدمته
وعدد السبعة اآلالف بالطبع نسبة قليلة جًدا بالقياس بإجمالى عدد شعب اهللا إال أن اهللا 

ن يثبتوا فى إيمانهم، مهما كان الكثيرين يهتم بهم ويعرفهم واحًدا واحًدا وهذا يشجع المؤمنين أ
 .حولهم بعيدين عن اإليمان

 
 ):۲۱-۱۹ع(دعوة أليشع )  ۳(

فذهب من هناك و وجد اليشع بن شافاط يحرث و اثنا عشر فدان بقر قدامه و هو مع  -١٩
ل ابي فترك البقر و ركض وراء ايليا و قال دعني اقب -٢٠. الثاني عشر فمر ايليا به و طرح رداءه عليه

فرجع من ورائه و اخذ فدان  -٢١. و امي و اسير وراءك فقال له اذهب راجعا الني ماذا فعلت لك
بقر و ذبحهما و سلق اللحم بادوات البقر و اعطى الشعب فاكلوا ثم قام و مضى وراء ايليا و كان 

 .يخدمه
 
 .تقريًبا زوج من البقر يجر محراث ويستطيع أن يحرث فدان خالل يوم: فدان بقر  :۱۹ع

عبارة عن قطعة مستطيلة من القماش طوله أكثر من مترين وعرضها أقل من : رداءه 
 .مترين وهى تشبه العباءة وكانت خاصة باألنبياء تصنع من الصوف، أو الشعر

ظهرت طاعة إيليا السريعة هللا، الذى قاده بالروح إلى المكان، الذى يعيش فيه أليشع فذهب 
األردن ووصل إلى مدينة آبل محولة الموجودة غرب نهر األردن فى  من برية دمشق وعبر نهر

سبط يساكر، فرأى أليشع وغالبًا كان يعرفه من قبل كأحد بنى األنبياء أو من الشباب األتقياء 
ووجده فى حقول أبيه يتابع العمال الذين يحرثون . المؤمنين باهللا، فلم يحتاج أن يتعرف عليه

نى عشر محراثًا، يجرها اثنى عشر زوج من البقر وهذا يبين لنا مدى األرض وكان أبيه يملك إث
غنى والده شافاط؛ ألنه فى اليوم الواحد يحرث إثنى عشر فداًنا، فبالطبع كان يملك أضعاف هذا 

 .العدد، أى ما ال يقل عن مائة فدان، أو قد يكون أكثر
على هذا العمل، فكان يراقب وكان أليشع مهتًما بمتابعة العمل فى حقول أبيه الذى أوكله 

المحراث األخير الثانى عشر فى حراثته لألرض؛ ليكون بشكل جيد، حتى تصلح األرض للزراعة 
وكان أليشع شاًبا غالًبا فى العشرينات . فهو مدقق ويتحمل المسئولية مهما كانت كبيرة. بعد ذلك

 .من عمره، ليستطيع متابعة هذا العمل الكبير
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هب إليه وطرح رداءه عليه وطرح الرداء يعنى دعوة أليشع لتبعية إيليا عندما رأى أليشع ذ
والتلمذة على يديه؛ ليحمل مسئولية النبوة بعده، كما إذا طرح رجل الرداء على امرأة يعنى طلبها 

 ).٩:  ٣را(للزواج وضمها إلى بيته كما فى حالة بوعز وراعوث 
وهكذا اتضع . ن جهة العمل والمسئوليةفكالهما عليه نفس الرداء أى يصيرا كجسد واحد م

إيليا فنقل العمل النبوى وقيادة الشعب إلى أليشع وٕاذ اتضع هكذا نال مجًدا لم ينله أحد وهو بعد 
سنوات صعد إلى السماء فى مركبة نارية، فعندما كان نجًما المًعا يمنع األمطار وينزل النار من 

البرية اتضع، فنال عندما عاتبه اهللا وتأدب فى السماء، حورب بالكبرياء واليأس، فهرب ولكن 
 ).٣: ١٧مت(أعظم مجد، بل ظهر مع المسيح ومع موسى على جبل التجلى 

 
فرح أليشع بدعوة إيليا له؛ ليتبعه ويتفرغ للعمل النبوى ويترك إدارة أراضى أبيه وهذا  :۲۰ع

وراء إيليا، أى نفذ فى يبين مدى محبة أليشع هللا واستعداده لترك كل شئ من أجله؛ ألنه جرى 
 .الحال الدعوة اإللهية

ولكنه استأذن إيليا أن يودع أباه وألمه ولعله كان وحيًدا ليس له إخوة؛ ألنه لم يذكر اخوته 
وهذا يصعب األمر على الوالدين، أن ابنهم الوحيد سوف يتكرس لخدمة اهللا؛ باإلضافة إلى أنهما 

وهذا يظهر أنهما والدان يهتمان بالحياة . ه ولم يعطالهكانا غنيان، لكنهما لم يتعرضا على تكريس
الروحية البنهما وخاضعان هللا وال يفكران فى محبتهما البنهما بطريقة أنانية تعطل عمل اهللا كما 

 .يعترض البعض اآلن على تكريس أبنائهم
عاك سمح له إيليا بالرجوع لتوديع والديه وقال له، ماذا فعلت لك، أى أن اهللا هو الذى د

ولعله بهذا ينبهه . ولست أنا ومن حقك أن تودع والديك، بل من حقك أيًضا أال تستجيب للدعوة
أال يتعوق فى عادات ذلك الزمان، التى كانوا يقضون فيها أياًما وأسابيًعا فى الوداع وحفالته؛ 

أراد  حتى ال يسقط فى خطية التأجيل، التى قد تضعف رغبته فى التكريس، كما حذر المسيح َمن
وبهذا ترك أليشع كل غنى والده من ). ٦١-٥٩: ٩لو(أن يتبعه ولكن استأذنه أن يدفن والده أوًال 

أجل اهللا، كما ترك موسى قبًال قصر فرعون من أجل اهللا وكما ترك بعد هذا التالميذ أعمالهم 
كوا غناهم من وتبعوا المسيح وبنفس الطريقة فعل القديسون مثل األنبا أنطونيوس واألنبا بوال فتر 

 .أجل محبة اهللا والتكريس لها
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بعد أن فرح أليشع بدعوة اهللا له بتبعية إيليا والتكريس لخدمة اهللا عن طريق الرداء،  :۲۱ع
الذى ألقاه إيليا عليه، أراد أن يعبر عن فرحه بالتكريس وقطع نفسه عن أعمال الحياة، فأخذ زوج 

فذبح البقر وصنع  –بيه وغالًبا استأذن أبيه فى ذلك بقر، الذى كان يجر أحد المحاريث التابعة أل
وليمة ألحبائه ومعارفه واستخدم أخشاب المحراث فى إشعال النار؛ لطهى اللحم وكان هنا يشبه 

وبهذا أعلن للكل أنه . ذبيحة سالمة مقدمة هللا، أى ذبيحة شكر هللا على اختياره له ولخدمته
ر الشك، أو صعوبة الخدمة أن تهزه فيعود لحياته يودعهم ليتكرس فى خدمة اهللا وحتى ألفكا

 .األولى، فهذا اإلعالن هو قطع وترك للحياة القديمة ليذهب فى طريق جديد لن يتركه
ثم ودع أليشع والديه ويبدو أن هذا الوداع لم يستغرق إال قليًال، فذهب وتبع إيليا؛ ليتتلمذ 

 ).١١: ٣مل٢(عليه ويخدمه كما ذكر أنه كان يصب ماء على يديه 
وهكذا بدأ أليشع فى التكريس والتلمذة على يدى إيليا، ولعل إيليا أخبره أنه سيكون خليفته 
فى قيادة الشعب بعد فترة من الزمان، فزاد هذا من تعلق أليشع به واالهتمام بالتلمذة على يديه، 

 .القيادة للشعب التى استمرت حوالى ستة عشر عاًما حتى ارتفع إيليا إلى السماء، فتسلم أليشع
إذا دعاك اهللا ألى عمل روحى، أو خدمة فال تتعطل بأمور الحياة وتذكر ان المسيح قدم لك   ?

 .حياته على الصليب، فمهما قدمت له فهو تعبير صغير وتجاوب بسيط مع حبه
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ْشُرونَ  احُ حَ صْ األَ   الِع
 انتصار آخاب على بنهدد والعفو عنه

Rη Ε η 
 

 ):۱۲-۱ع(بنهدد يحاصر السامرة )  ۱(

و جمع بنهدد ملك ارام كل جيشه و اثنين و ثالثين ملكا معه و خيال و مركبات و صعد و  -١
ال له هكذا و ارسل رسال الى اخاب ملك اسرائيل الى المدينة و ق -٢. حاصر السامرة و حاربها

فاجاب ملك اسرائيل و قال  -٤. لي فضتك و ذهبك و لي نساؤك و بنوك الحسان -٣. يقول بنهدد
فرجع الرسل و قالوا هكذا تكلم بن هدد  -٥. حسب قولك يا سيدي الملك انا و جميع ما لي لك

ني في فا -٦. قائال اني قد ارسلت اليك قائال ان فضتك و ذهبك و نساءك و بنيك تعطيني اياهم
نحو هذا الوقت غدا ارسل عبيدي اليك فيفتشون بيتك و بيوت عبيدك و كل ما هو شهي في عينيك 

فدعا ملك اسرائيل جميع شيوخ االرض و قال اعلموا و انظروا ان  -٧. يضعونه في ايديهم و ياخذونه
فقال له   -٨. هذا يطلب الشر النه ارسل الي بطلب نسائي و بني و فضتي و ذهبي و لم امنعها عنه

فقال لرسل بنهدد قولوا لسيدي الملك ان كل  -٩. كل الشيوخ و كل الشعب ال تسمع له و ال تقبل
ما ارسلت فيه الى عبدك اوال افعله و اما هذا االمر فال استطيع ان افعله فرجع الرسل و ردوا عليه 

ان كان تراب السامرة  فارسل اليه بنهدد و قال هكذا تفعل بي االلهة و هكذا تزيدني -١٠. الجواب
فاجاب ملك اسرائيل و قال قولوا ال يفتخرن من يشد   -١١. يكفي قبضات لكل الشعب الذي يتبعني

فلما سمع هذا الكالم و هو يشرب مع الملوك في الخيام قال لعبيده اصطفوا  -١٢. كمن يحل
 .فاصطفوا على المدينة

 
 .اسًما شائًعا لملوك آرام: بنهدد  :۱ع

أصل الشعب السورى الحالى وكان يسكن بين جبال لبنان ومنطقة ما بين هم : آرام 
وتسمت دول كثيرة باسم آرام بحسب المنطقة التى سكن فيها األراميين . النهرين، أى العراق



ْشُرونَ  احُ حَ صْ األَ   الِع
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فكانت هناك أرام دمشق وأرام صوبة وأرام النهرين، أى أن األراميين سكنوا فى منطقة ضخمة، 
 .ُقسمت لدول كثيرة

د ملك آرام ألسباب سياسية، أو اقتصادية أن يستولى على السامرة وما يتبعها من فكر بنهد
بالد إسرائيل، فجمع اثنين وثالثين ملًكا من الخاضعين والمتحالفين معه والمجاورين لبالده 
وتحرك بجيش ضخم من الخيل والفرسان والمركبات وحاصر السامرة وبدأ يحاربها، أى يصوب 

قذائفه عليها ومدينة السامرة كانت مدينة حصينة لدرجة أن ملك أشـور  أسلحته نحوها ويقذف
 ).٥: ١٧مل٢(فيمـا بعد اضطـر أن يحاصرهـا ثالث سنوات حتى أسقطها وسبى مملكة إسرائيل 

 
فى كبرياء أرسل بنهدد المحاصر للسامرة رسًال إلى آخاب الملك، الساكن فى  :۳، ۲ع

لذهب التى عنده وكذلك نساؤه وبنيه وهذا معناه أن بنهدد السامرة يطالبه بتسليم كل الفضة وا
ولعل بنهدد أراد بهذه الطلبات استفزاز آخاب ليرفض، فتكون . صار ملًكا على السامرة وما يتعبها

 .وهذا يبين مدى ثقة بنهدد فى قوته العسكرية الضخمة. له حجة ليهاجم السامرة ليستولى عليها
 
ى كل مطالب بنهدد وهذا يظهر كيف أذلت الخطية فى ذل وخوف وافق آخاب عل :٤ع

آخاب وظهر ضعف البعل الذى عبده واعتمد عليه، أما داود النبى، فبقوة اهللا انتصر على 
ولم يتذكر أيًضا . لم يتذكر آخاب هذا؛ ليتوب ويرجع إلى اهللا ويقتدى بداود. اآلراميين وأخضعهم

، فمازال قلبه حجرًيا بعيًدا عن )١٨ص(لبعل ما صنعه إيليا معه عندما ظهرت قوة اهللا وضعف ا
 .اهللا
إن الخطية تذل اإلنسان، أما اهللا فعندما يملك على القلب، يقوى اإلنسان ويرفعه فى مجد   ?

فال تتهاون مع الخطية؛ حتى ال تذلك وٕان أخطأت فباب التوبة مفتوح؛ لتستعيد بنوتك . وبهاء
 .ومجدك، فال يستطيع الشيطان أن يسيطر عليك

 
 عاد رسل بنهدد إليه وأبلغوه بموافقة آخاب على مطالبه، فازداد بنهدد كبرياء :٦، ٥ع

وطمًعا، فأرسل رسله للمرة الثانية إلى آخاب، يعلنون له أن بنهدد ال يكتِف بمطالبه األولى، بل 
يريد إرسال عبيده؛ ليفتشوا قصور الملك وقصور عبيده ورعاياه؛ ليأخذوا منها، ليس فقط كل 

نفيس، أو ما يستحسنه بنهدد، بل أيًضا كل ما هو شهى وعظيم فى نظر آخاب وعبيده، مثل ال
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األصنام التى يعبدونها، فهو يريد ليس الماديات فقط التى يمتلكها آخاب، بل أيًضا يرغب فى 
إذالله وهكذا نرى فى بنهدد صورة للشيطان، الذى ال يمكن مهادنته، فإذا خضعنا له جزئًيا، 

 .يحطمنا ويذلنايتمادى ل
 
شعر آخاب بازدياد المذلة عليه، فاستدعى رؤساء الشعب وشيوخه وأخبرهم بمدى  :۷ع

الشر الذى يريد أن يفعله بنهدد فيه وفيهم، ألنه وافقه على مطالبه األولى، فازداد طمًعا وٕاذالًال 
نسى اهللا ومن فى كل هذا لم يطلب آخاب اهللا واستنجد بالناس؛ ألنه قد . له فى مطالب الثانية

 ).١٨ص(ناحية أخرى لم يلتجئ للبعل؛ ألنه تأكد من ضعفه، كما ظهر فى لقائه مع إيليا 
 :وقد استدعى آخاب شيوخ الشعب لما يلى 

 .ألن مطالب بنهدد لم تقتصر على قصره بل بيوت الشعب أيًضا ورؤساءه -١
للذل  شعر بالخوف من دخول الجنود فى كل مكان بالسامرة وتعرضه هو وكل شعبه -٢

 .والموت

 
شعر رؤساء الشعب بمدى الذل الذى سيلحق بهم جميًعا عندما يدخل جنود بنهدد  :۸ع

بيوتهم وقد يتطاولون ويقتلوا منهم من يريدون، فأعلنوا للملك رفضهم لمطالب بنهدد، إذ فضلوا 
نة الموت عن هذا الذل، أو شعروا أنهم فى الحالتين معرضين للموت ولعلهم اعتمدوا على حصا

 .مدينتهم وليس وقتهم العسكرية؛ ألن قوة بنهدد كانت عظيمة جًدا
 
أجاب آخاب على الرسل اآلتين إليه بالرسالة الثانية أنه ال يستطيع قبولها وفى ذل  :۹ع

 :وخوف قال لهم أمرين 
 .أنا عبد لبنهدد، إذ قال أخبروا سيدى بنهدد -١
لكاته ونساءه وبنيه ولكن ال يفتش أكد موافقته على المطالب األولى أن يسلم بنفسه ممت -٢

 .أحد قصور السامرة
 .ولعل آخاب قد تشجع برأى شيوخ الشعب، فأعلن رفضه للمطالب الثانية

اغتاظ جًدا بنهدد عندما عاد إليه رسله يحملون رفض آخاب لمطالبه الثانية،  :۱۰ع
بآلهته أنه سيدمر  فأرسل رسله للمرة الثالثة يحملون رسالة تهديد فى منتهى العنف أقسم فيها
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السامرة ويجعلها حطاًما وتراًبا ومن كثرة جيشه ستكون السامرة صغيرة أمام جبروته فإذا أخذ كل 
جندى قبضة من التراب الناتج عن تحطيم المدينة سيكون هذا التراب أقل من عدد جنوده وهذا 

 :يبين 
 .ثقته الكاملة فى آلهته -١
 .كبرياؤه الشديد -٢

 .لهها وكل من فيهااستهانته بالسامرة وإ  -٣
وفى قسمه باآللهة تظهر ثقته العظيمة بها أنه قال إن لم أدمر السامرة، كما أعلنت، فإن 
اآللهة تدمر بالدى وتزيدها خراًبا عما أود أن أفعله بالسامرة، فقد كان واثًقا تماًما أنه سيدمر 

 .السامرة وبالطبع لم تدمر اآللهة بالده؛ ألنه ال شئ
 
 .الجندى الذى يلبس أسلحته ويشدها على جسده مثل الدروع والخوذة :من يشد  :۱۱ع

 .الجندى الذى انتصر وعاد إلى وطنه وحل عنه أسلحته: من يحل 
إذ تقوى آخاب بتشجيع رؤساء الشعب له رد على رسالة بنهدد الثالثة، قائًال ال تفتخر أنك 

ال تعرف المستقبل وقد تحدث قد ضمنت االنتصار على السامرة، فأنت لم تحارب ولم تنتصر و 
فى كل هذا لم يرجع آخاب إلى اهللا، . أى أمور ليست فى حسبانك تعطل استيالؤك على السامرة

 .لكنه يفكر بعقله وكالم شيوخه
 
عندما وصل رد آخاب على رسالة بنهدد الثالثة كان بنهدد منغمًسا فى شهواته  :۱۲ع

الحرب وهذا يبين مدى استهتاره هو وَمن معه،  يشرب الخمر مع الملوك المتحالفين معه فى هذه
فلم يكونوا منتبهين بتركيز ومستعدين لهذه الحرب ويظهر أيًضا أن بنهدد كان شهوانًيا وهذا هو 
الذى سيؤدى لهزيمته هو ومن معه ويذكرنا بالملك بيلشاصر ملك بابل الذى كان منغمًسا فى 

دا (من معه وسقطت بابل فى نفس هذه الليلة شرب الخمر وشهواته أيام دانيال وكيف مات هو و 
٥.( 

وبكبرياء أمر بنهدد جيشه أن يستعدوا ويقفوا لمهاجمة السامرة أما بنهدد فظل يشرب الخمر 
 .مع الملوك التابعين، منغمًسا فى شهواته التى سيطرت عليه
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 ):۲۱-۱۳ع(انتصار آخاب على بنهدد )  ۲(

ائيل و قال هكذا قال الرب هل رايت كل هذا و اذا بنبي تقدم الى اخاب ملك اسر  -١٣
فقال اخاب بمن فقال هكذا قال  -١٤. الجمهور العظيم هانذا ادفعه ليدك اليوم فتعلم اني انا الرب

فعد غلمان رؤساء  -١٥. الرب بغلمان رؤساء المقاطعات فقال من يبتدئ بالحرب فقال انت
 . دهم كل الشعب كل بني اسرائيل سبعة االفالمقاطعات فبلغوا مئتين و اثنين و ثالثين و عد بع

و خرجوا عند الظهر و بنهدد يشرب و يسكر في الخيام هو و الملوك االثنان و الثالثون الذين  -١٦
فخرج غلمان رؤساء المقاطعات اوال و ارسل بنهدد فاخبروه قائلين قد خرج رجال  -١٧. ساعدوه

م فامسكوهم احياء و ان كانوا قد خرجوا للقتال فقال ان كانوا قد خرجوا للسال -١٨. من السامرة
فخرج غلمان رؤساء المقاطعات هؤالء من المدينة هم و الجيش الذي  -١٩. فامسكوهم احياء

و ضرب كل رجل رجله فهرب االراميون و طاردهم اسرائيل و نجا بنهدد ملك ارام  -٢٠. وراءهم
لخيل و المركبات و ضرب ارام ضربة و خرج ملك اسرائيل فضرب ا -٢١. على فرس مع الفرسان

 .عظيمة
 
حتى من يعصاه ويتحداه فى أنه  –يظهر حنان اهللا العجيب على كل البشرية  :۱۳ع

نظر إلى آخاب المصر على عبادة األوثان والمذل أمام بنهدد ومع هذا لم يرجع إلى اهللا، فأشفق 
وًفا من آخاب وٕايزابل واآلن ظهر بأمر عليه اهللا وأرسل له نبًيا من األنبياء الذين كانوا مختفين خ

اهللا ومستنًدا على قوة اهللا، ليبشر آخاب بما ال يمكن أن يتوقعه وهو أن اهللا سيكون معه فينصره 
على هذا الجيش الكبير جًدا الذى لبنهدد فتظهر قوة اهللا الساحقة التى تهزم هذا الجيش العظيم 

نت قوته العسكرية قد أصبحت ضعيفة جًدا مستخيًفا جيش صغير جًدا الذى مع آخاب، إذ كا
 ).١٥ع(وهى سبعة آالف جندى 

 :وأراد اهللا بهذه البشرى عدة أمور 
أن يتوب آخاب ويؤمن باهللا ويرفض اآللهة الوثنية التى عجزت عن إنقاذه من بنهدد  -١

 .واهللا وحده الذى ينقذه
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بنهدد، فإن كانوا  إيمان الشعب بقيادة شيوخه باهللا، عندما يرونه ينصرهم ويخلصهم من -٢
لم يحيوا باإليمان الذى أعلنوه أمام إيليا، عندما قبلت النار ذبيحته فاهللا للمرة الثانية 

 .يظهر بقوة، عندما يخلصهم من بنهدد
تحطيم كبرياء بنهدد وكل الملوك الذين معه لتظهر قوة اهللا فوق جميع اآللهة الوثنية  -٣

 .التى يعبدها بنهدد ومن معه
لساعية نحو اإلنسان الذى ال يطلبه، كما تجسد ليفدينا، فصلبوه، ثم قام يبين محبته ا -٤

 .ليقيم كل المؤمنين به

إن اهللا يبحث عنك ويدعوك إليه كل يوم، فال تهمل صوته وأشكره وأطعه فتحيا وتفرح   ?

 .بعشرته
 
تقوى آخاب ببشرى هذا النبى؛ ألنه لم يعد له سند أو معونة إال من اهللا، فخضع : ۱٤ع

وسأل النبى عن تفاصيل إتمام هذا االنتصار، فقال له من الذى سيحارب اآلراميين؛ والعجيب  هل
أن اهللا قال له على لسان النبى بغلمان رؤساء المقاطعات؛ ألن مملكة إسرائيل كانت مقسمة إلى 
مقاطعات، أى محافظات أو مديريات وكل مقاطعة لها رئيس إدارى له حرس خاص، هم هؤالء 

ن وكان عملهم الحراسة وغير مدربين على الحرب ضد األعداء ولكن قوة اهللا تتجلى، الغلما
 .وأطاع آخاب لضعفه وعجزه. عندما يعمل بالضعفاء لتكون القوة هللا

من الذى سيبدأ الحرب ؟ هل إسرائيل، أم ينتظر حتى يهجم : ثم سأل النبى سؤاًال ثانًيا 
نفسه غلمان رؤساء المقاطعات ويبدأ بمهاجمة األراميين األراميون ؟ وكان رد اهللا أن يقود آخاب ب

وذلك ليختبر طاعة آخاب هللا وٕايمانه وليثبت هذا اإليمان عندما ينتصر؛ لعله بعد هذا يحيا مع 
اهللا ولكن لألسف بعد االنتصار ترك اهللا ولم يقدم له ولو حتى ذبيحة شكر واحدة وال كل الشعب 

 .دة األوثانأيًضا وعاد لحياته األولى فى عبا

 

أحصى آخاب غلمان رؤساء المقاطعات، فكان عددهم مئتين اثنين وثالثين وهو  :۱٥ع

وأحصى أيًضا جيش مملكة إسرائيل . عدد قليل جًدا لمواجهة عشرات اآلالف من جيش اآلراميين

كل هذا لتتجلى . الموجود فى السامرة فكان سبعة آالف الذين سيتبعون غلمان رؤساء المقاطعات

 .ة اهللا مع شعبه الضعيف وعندما يعطيهم النصرة على اآلراميين يكون المجد هللا وحدهقو 
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خرج جيش بنى إسرائيل يتقدمهم غلمان رؤساء المقاطعات ويقود الجيش آخاب  :۱٦ع

كان ذلك وقت الظهر، حيث ال يتوقع جيش آرام الحرب، إذ فى الغالب تبدأ الحرب . الملك بنفسه

د والملوك التابعين له منغمسين فى شهواتهم يشربون الخمر، إذ أن بنهدد وكان بنهد. فى الصباح

 .فى كبرياء استهان ببنى إسرائيل فزاده هذا انغماًسا فى شهواته

 

علم بنهدد من مراقبيه بخروج جنود من السامرة ولعله سمع صوت ضجيج  :۱۸، ۱۷ع

السامرة، فأعلمه رسله أن هناك خروجهم، فأرسل رسًال ليتأكد ويعرف حقيقة هؤالء الخارجين من 

فبكل . عدًدا قليًال من الجنود، حوالى الثلثمائة خرجوا من المدينة ومقبلين على معسكر اآلراميين

وهذا يبين . كبرياء أمر أن يقبضوا عليهم أحياء، سواء خرجوا مستسلمين لبنهدد، أم خرجوا للحرب

: 

قبض على أى عدد من بنى إسرائيل كبرياء بنهدد وثقته بقوة جيوشه، أنه يستطيع أن ي -١

 .بسهولة وهم أحياء وال يحتاج إلى قتلهم

ثقته فى ضعف بنى إسرائيل أمامه، فيقبض على الخارجين فهم؛ ليقتلهم وقتما يشاء  -٢

ولعله كان يود أن يعذبهم قبل أن يقتلهم، ليكونوا عبرة لشعب إسرائيل حتى يخيفهم 

 .فيستسلموا بسهولة له

قبض عليهم أحياء؛ ليحصل منهم على معلومات تفيده فى االستيالء كان بنهدد يريد ال -٣

 .على المدينة

 

خرج من مدينة السامرة غلمان رؤساء المقاطعات يتبعهم جيش بنى إسرائيل  :۲۱-۱۹ع

وهم السبعة آالف وأعطاهم اهللا إيمان وقوة، فهجموا على جيش األراميين وقتل كل واحد منهم 

ش األراميين من هذا الهجوم المفاجئ وسقوط بعضهم، فهرب جيش الرجل الذى أمامه، فخاف جي

اآلراميين وجيش إسرائيل يطاردهم ويقتل منهم، فازدادوا خوًفا وهرًبا، حتى أن ملكهم بنهدد خاف 
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جًدا وصدم مما حدث ولم يكن أمامه إال الهرب على فرس وسط الفرسان متخفًيا، تارًكا مركبته 

 .الملوكية؛ لينجو بنفسه

نئذ خرج آخاب يقوم السبعة اآلالف؛ ليطارد الهاربين من جيش أرام ويقتل من استطاع وحي

منهم ويحطم مركباتهم، فصنع اهللا ضربة عظيمة فى جيش اآلراميين وفى هذا االنتصار نرى ما 

 :يلى 

أعطى اهللا قوة ومساندة نفسية لغلمان رؤساء المقاطعات الغير مدربين على الحرب  -١

 .وا كل من قابلهمفهجموا بقوة وقتل

 .وضع اهللا رعًبا فى قلوب اآلراميين، فخافوا وهربوا فى الحال -٢

 .انغماس بنهدد فى شرب الخمر جعله عاجًزا عن مواجهة الموقف فهرب فى ذل وعجز -٣

هذا االنتصار العظيم الغير متوقع كان ينبغى أن يقود آخاب لإليمان باهللا وٕازالة عبادة  -٤

 .إلى اهللا األوثان ولكنه لألسف لم يرجع
 
 ):۳۰-۲۲ع(االنتصار الثانى آلخاب على بنهدد )  ۳(

فتقدم النبي الى ملك اسرائيل و قال له اذهب تشدد و اعلم و انظر ما تفعل النه عند  -٢٢
و اما عبيد ملك ارام فقالوا له ان الهتهم الهة جبال لذلك  -٢٣. تمام السنة يصعد عليك ملك ارام

و افعل هذا االمر اعزل الملوك   -٢٤. ناهم في السهل فاننا نقوى عليهمقووا علينا و لكن اذا حارب
و احص لنفسك جيشا كالجيش الذي سقط منك  -٢٥. كل واحد من مكانه و ضع قوادا مكانهم

و  -٢٦. فرسا بفرس و مركبة بمركبة فنحاربهم في السهل و نقوى عليهم فسمع لقولهم و فعل كذلك
و احصي بنو اسرائيل و  -٢٧. اميين و صعد الى افيق ليحارب اسرائيلعند تمام السنة عد بنهدد االر 

تزودوا و ساروا للقائهم فنزل بنو اسرائيل مقابلهم نظير قطيعين صغيرين من المعزى و اما االراميون 
فتقدم رجل اهللا و كلم ملك اسرائيل و قال هكذا قال الرب من اجل ان  -٢٨. فمالوا االرض

لرب انما هو اله جبال و ليس هو اله اودية ادفع كل هذا الجمهور العظيم ليدك االراميين قالوا ان ا
فنزل هؤالء مقابل اولئك سبعة ايام و في اليوم السابع اشتبكت الحرب  -٢٩. فتعلمون اني انا الرب
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و هرب الباقون الى افيق الى  -٣٠. فضرب بنو اسرائيل من االراميين مئة الف راجل في يوم واحد
و سقط السور على السبعة و العشرين الف رجل الباقين و هرب بنهدد و دخل المدينة من  المدينة

 .مخدع الى مخدع
 
لم يرسل آخاب إلى نبى اهللا، الذى بشره بالنصرة؛ ليشكره ولكن اهللا الحنون بادر  :۲۲ع

سنة وهو للمرة الثانية وأرسل هذا النبى إلى آخاب، يعلمه بأن بنهدد سيعود لمحاربته فى تمام ال
يقصد غالًبا الصيف حيث الظروف مناسبة فالنهار طويل وال توجد أمطار، فاهللا هنا ينبه آخاب 
ليعد جيوشه وأسلحته للحرب قبل أن تبدأ بشهور ولم يقل له هذا األمر فى المرة األولى؛ ألن 

 .بنهدد كان قد حاصر السامرة ولم يكن هناك وقت لالستعداد
الذى ال يهدأ عن محاربتنا مهما انتصرنا عليه لذلك كن مستعًدا دائًما وال  إن بنهدد يرمز للشيطان  ?

تمسك بوصايا اهللا وضع حراسة لحواسك . تتراخى إذا حققت أى انتصار عليه ورفضت خطاياه
 .وابتعد عما يعثرك، فتحيا منتصًرا كل حياتك

 
أن ينتصروا على آرام ظن مشيرو ملك آرام أن آلهة بنى إسرائيل آلهة جبال فاستطاعوا  :۲۳ع

فى الجبال المحيطة بالسامرة وكانت هذه مشورة منهم لم يطلبها الملك ولكنهم حرصوا على تقديمها 
 .لمصلحة المملكة

كانوا قديًما يعتقدون أن هناك آلهة للجبال وآلهة للوديان وآلهة للبحار وألنهم يعتقدون أن بنى 
الشعوب، فظنوا أن آلهة بنى إسرائيل آلهة جبال تظهر  إسرائيل مثل باقى الشعوب لهم آلهة مثل آلهة

 :قوتها فقط على الجبال وهذا المعتقد ظنوه لما يلى 
 .كثرة الجبال فى بالد بنى إسرائيل -١
 .عدم استخدام بنى إسرائيل للمركبات؛ ألنها ال تصلح للحرب إال فى الوديان -٢
ا اآللهة الوثنية التى سقط كان شعب إسرائيل يقدمون ذبائحهم على الجبال والمقصود طبعً  -٣

 .فى عبادتها سكان مملكة إسرائيل
لعل اآلراميين علموا أن بنى إسرائيل يرنمون آللهتهم بمزامير تبين أنها آلهة جبال، مثلما  -٤

" أساساته فى الجبال المقدسة"و) ١: ١٢١مز" (رفعت عينى إلى الجبال"يقول داود 
 ).١: ٨٧مز(
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ش اآلراميين تظهر فى الوديان وليس على الجبال باإلضافة إلى هذا فإن ضخامة جي
 .فيرعبوا جيش إسرائيل

 
قدم المشيرون لبنهدد مشورة لالنتصار على بنى إسرائيل وتشمل خطتهم  :۲٥، ۲٤ع

 :مجموعة اقتراحات 
محاربتهم فى السهل حيث ال توجد جبال، فيسهل االنتصار عليهم العتقادهم أن آلهة  -١

 .إسرائيل آلهة جبال فقط
حية الملوك التابعين لبنهدد االثنين والثالثين وٕاقامة قادة حربيين بدًال منهم ليستطيعوا تن -٢

 .قيادة جيوشهم
إعداد جيش كبير مثل األول الذى حاصر السامرة، بنفس العدد من الفرسان والجنود  -٣

فوافق الملك على مشورتهم وبدأ . والخيل والمركبات، أى بكثرة عظيمة تضمن النصرة
ها وهذا يبين مدى الجهل الذى يسقط فيه تابعى عبادة األوثان، إذ ال يعلمون فى تنفيذ

 . أن هناك إله واحد للكون كله وهو قادر على كل شئ ويحمى شعبه إسرائيل
وكل بنود الخطة تظهر كبرياء بنهدد واعتماده على كثرة جيوشه وخططه فلم يتضع حتى 

 .بعد هزيمته
 
الجليل على بعد حوالى خمسة كيلو مترات وهى فى  مدينة تقع شرق بحر: أفيق  :۲٦ع

 .سهل يرتفع عن مدينة دمشق
نفذ بنهدد مشورة عبيده، فبعد تمام سنة من هجومه على إسرائيل أعد جيًشا، مثل األول 
وتحرك نحو مدينة أفيق، حيث هناك سهًال متسًعا؛ ليحارب إسرائيل وصعد إلى أفيق؛ ألن دمشق 

 .ًضا منخفضة عن أفيقالتى يقيم فيها بنهدد أر 
 
عندما علم إسرائيل بتحرك جيوش اآلراميين ووصولهم إلى أفيق تجهز جيشهم  :۲۷ع

وأخذوا المؤن الالزمة لهم؛ ألن المكان بعيد عن السامرة ومدنهم إذ أن أفيق تعتبر فى شمال بالد 
وقسم إسرائيل  وكان عدد جيش بنى إسرائيل قليل جًدا بالمقارنة بجيش اآلراميين الضخم. اليهود

جيشه إلى فريقي، فكان منظرهم مثل قطيعين من المعزى أمام حشود الجيش اآلرامى؛ ألن 
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قطعان المعزى دائًما صغيرة فى العدد ولكن كان اعتمادهم على قوة اهللا التى تساندهم كما بشرهم 
 ).٢٢ع(النبى 
 
ودعاه رجل اهللا؛ ألنه لكى يشجع اهللا شعبه إسرائيل، أرسل لهم نبيه للمرة الثالثة  :۲۸ع

صوت اهللا لشعبه وكلم النبى آخاب الملك وقال له إن كان اآلراميون قد ظنوا أن اهللا إله جبال 
 :فقط وليس إله وديان فسيرون كيف ينصركم اهللا عليهم وبهذا يتحقق أمرين 

يعلم آخاب وشعب إسرائيل أن اهللا له سلطان على العالم كله فيؤمنون به ويتركون  -١
 .األوثانعبادة 

 .يعلم اآلراميون أن إله إسرائيل هو اهللا وحده فوق جميع آلهتهم؛ حتى يؤمنوا به -٢
 

 .جندى من مشاة وليس فارًسا: راجل  :۲۹ع
 :تقابل الجيشان عند أفيق ولكن ظال لمدة سبعة أيام دون أن يتحرك أحدهما، لما يلى 

اط الضعف والقوة فى جيش اآلراميين فى خوف نتيجة هزيمته األولى، فكان يراقب نق -١
 .جيش إسرائيل ويرسم خططه فى القضاء عليهم

جيش إسرائيل يثق فى قوة اهللا وينتظر تدخله، كما تدخل أيام أريحا وسقطت بعد سبعة  -٢
 .، فهو ال يعرف كيف سينتصر، لكنه يثق فى النصرة)٢١-١٥: ٦يش(أيام 

تصروا انتصاًرا ساحًقا على وبعد سبعة أيام اشتبك الجيشان، فكانت قوة اهللا مع شعبه، فان
اآلراميين وقتلوا عدًدا ضخًما منهم وهو مائة ألف جندى من المشاة وهو معظم الجيش اآلرامى 

 :وذلك لما يلى 
 .ثقة شعب إسرائيل فى قوة اهللا جعلتهم يهاجمون بقوة وشجاعة جيش اآلراميين -١
ولكن فى ضعف،  ألقى اهللا الرعب فى قلوب جيش اآلراميين، فكانوا يحاولون الدفاع -٢

 .فسقط منهم هذا العدد الضخم
لعل جيش اآلراميين فى خوفهم وارتباكهم وهم يحاولون الهرب قتل بعضهم البعض كما  -٣

 ).٢٢: ٧قض(حدث مع جيش المديانيين أيام جدعون 
 
بعد الهزيمة الساحقة لجيش اآلراميين وموت معظمهم، لم يبق منهم إال سبعة  :۳۰ع

وهنا يتدخل اهللا . ربوا جميًعا على مدينة أفيق؛ ليحتموا داخل أسوارهاوعشرين ألف جندًيا، فه
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الذين تطاولوا عليه واّدعوا أنه إله جبال فقط، فمد يده وسمح أن تسقط أسوار . ليستحق اآلراميين
مدينة أفيق بما يتصل بها من مبانى عليهم وربما كان ذلك بزلزال حدث فى هذه المنطقة فماتوا 

ا حاولوا االحتماء به وهو السور سقط عليهم ألنه من يستطيع أن يقف أمام اهللا، جميًعا وهكذا م
أما الملك بنهدد من ذعره كان يهرب من بيت إلى بيت ومن حجرة . فهو وحده مصدر الحماية

إلى حجرة، خوًفا من سقوط المبانى عليه وتحقق ما توقعه جيش إسرائيل، أن ينصرهم اهللا كما 
ا، فسقطت األسوار لتقتل باقى الجيش اآلرامى وكان يتبع الملك عدد قليل نصر شعبه أيام أريح

 .من مشيريه وعبيده، الذين نجوا من سقوط األسوار والمبانى عليهم
 

 ):٤۳-۳۱ع(عفو آخاب عن بنهدد وتوبيخ هللا له )  ٤(

فقال له عبيده اننا قد سمعنا ان ملوك بيت اسرائيل هم ملوك حليمون فلنضع مسوحا  -٣١
فشدوا مسوحا  -٣٢. على احقائنا و حباال على رؤوسنا و نخرج الى ملك اسرائيل لعله يحيي نفسك

على احقائهم و حباال على رؤوسهم و اتوا الى ملك اسرائيل و قالوا يقول عبدك بنهدد لتحيي نفسي 
بنهدد فتفاءل الرجال و اسرعوا و لجوا هل هو منه و قالوا اخوك  -٣٣. فقال اهو حي بعد هو اخي

و قال له اني ارد المدن التي اخذها  -٣٤. فقال ادخلوا خذوه فخرج اليه بنهدد فاصعده الى المركبة
ابي من ابيك و تجعل لنفسك اسواقا في دمشق كما جعل ابي في السامرة فقال و انا اطلقك بهذا 

ر الرب اضربني و ان رجال من بني االنبياء قال لصاحبه عن ام -٣٥. العهد فقطع له عهدا و اطلقه
فقال له من اجل انك لم تسمع لقول الرب فحينما تذهب من عندي  -٣٦. فابى الرجل ان يضربه

ثم صادف رجال اخر فقال اضربني فضربه  -٣٧. يقتلك اسد و لما ذهب من عنده لقيه اسد و قتله
. عينيهفذهب النبي و انتظر الملك على الطريق و تنكر بعصابة على  -٣٨. الرجل ضربة فجرحه

و لما عبر الملك نادى الملك و قال خرج عبدك الى وسط القتال و اذا برجل مال و اتى الي  -٣٩
و  -٤٠. برجل و قال احفظ هذا الرجل و ان فقد تكون نفسك بدل نفسه او تدفع وزنة من الفضة

 -٤١. فيما عبدك مشتغل هنا و هناك اذا هو مفقود فقال له ملك اسرائيل هكذا حكمك انت قضيت
فقال له هكذا قال الرب  -٤٢. فبادر و رفع العصابة عن عينيه فعرفه ملك اسرائيل انه من االنبياء

فمضى ملك  -٤٣. النك افلت من يدك رجال قد حرمته تكون نفسك بدل نفسه و شعبك بدل شعبه
 .اسرائيل الى بيته مكتئبا مغموما و جاء الى السامرة
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. خشنة تلبس على الوسط فما أسفل عالمة التذلل مالبس: مسوًحا على أحقائنا  :۳۱ع

شعر بنهدد وعبيده وهم محصورون داخل مدينة أفيق أنهم فى يد ملك إسرائيل والبد أن يقبض 
عليهم ويقتلهم فمن خوف عبيد بنهدد اقترحوا على الملك اقتراًحا لعله ينجيه وينجيهم معه، إذ 

ل أنهم متسامحون وطيبون فنقترح أن نلبس كلنا قالوا له إننا نعرف من تاريخ ملوك بنو إسرائي
مسوًحا على أحقائنا عالمة على تذللنا أمام الملك آخاب ونربط حباًال على رؤوسنا إعالًنا أننا 
مستحقون للموت شنًقا بهذه الحبال ونستعطف الملك، ليصفح عنك ويحييك، فنيحا معك ألن 

) ٩: ١٥صم١(تسامح شاول الملك مع أجاج عبيد بنهدد كانوا يعرفون من تاريخ بنى إسرائيل 
 .وتسامح داود مع شاول ومع أبشالوم ابنه

 
وافق بنهدد على اقتراح عبيده فشدوا المسوح والحبال وذهبوا إلى آخاب الملك  :۳۲ع

واستعطفوه أن يسامح بنهدد ملكهم، فتعجب آخاب أنه مازال حًيا ولما تأكد من ذلك أعلن صفحه 
 .أنه أخى، أى ملك له مكانة مثلىعنه، بل قال باحترام 

 :وعفو آخاب قد يبدو نوع من الرحمة والشهامة ولكنه أمر خاطئ جًدا لما يلى 
ألنه ضد وصايا اهللا بإبادة األشرار؛ ألنه جدف على اسم اهللا وقال إنه إله جبال وليس  -١

ولم يتعظ آخاب مما فعله شاول عندما أحيا أجاج فوبخه اهللا على فم . إله وديان
 ).١٩: ١٥صم١(موئيل النبى ص

لعل الذل الذى ذاقه آخاب أمام تهديدات بنهدد قبل أن يحاربه وجد فى هذا الموقف  -٢
 .فرصة ليستعيد كرامته على حساب كالم اهللا ويسامح خصمه

قطع عهًدا مع بنهدد ونقض عهده مع اهللا؛ ألنه مازال يعتقد بعبادة األوثان مثل البعل  -٣
 .دولم يخضع هللا اإلله الوحي

 .لم يطلب مشورة اهللا وال سأل النبى الذى بشره ماذا يعمل مع بنهدد -٤
كان عمله ضد شعبه فقد ظن أنه رحيًما مع بنهدد ولكنه كان غير رحيم مع شعبه الذى  -٥

 .أذله بنهدد وسيعود بعد ثالث سنوات ليحاربهم، فقد أخطأ فى حق شعبه
هى تحديه هللا ولم يستفد من لم يعاتب بنهدد على تجديفه على اهللا وأن سبب هزيمته  -٦

الموقف بأن يأخذ مقابل خسائر الحرب التى سببها بنهدد واكتفى بوعد بنهدد أن يرد 
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إليه فيما بعد المدن التى استولى عليها أبوه من عمرى والد آخاب وأن يسمح له 
 .بالتجارة فى دمشق

ى كدولة لعله ظن أن إحياءه لبنهدد يجعله يتحالف معه ضد آشور التى بدأت تقو  -٧
 .ولم يتكل على اهللا الذى يحميه. لتسيطر على العالم

تظاهر آخاب الرحمة ولكن قلبه كان شريًرا، إذ لم يؤمن باهللا الذى نصره ولم يطع  -٨
كالمه ولم يشكره بأى شكل وبهذا أغضب اهللا جًدا ألن اهللا فاحص القلوب والكلى وال 

 .يهتم بالمظاهر

تتظاهر بالرحمة؛ ألجل أغراض فى قلبك فاعمل الرحمة من كن رحيًما مع الضعفاء ولكن ال   ?
 .أجل اهللا وليس ألى غرض شخصى، أو إرضاًء للناس

 
 .من لجاجة أى ألحوا : لجوا: ۳۳ع

تساءل عبيد بنهدد فيما بينهم هل حًقا هذا الكالم يقصده آخاب، أن بنهدد  : هل هو منه
 .أخوه

كالم آخاب أن بنهدد أخوه، أى عفا عنه استبشر عبيد بنهدد وفرحوا جًدا عندما سمعوا 
فتلقفوا هذه الكلمة منه وأكدوها قائلين آلخاب أن بنهدد أخوك معتمدين على أن الملوك ال 

وبالطبع هذا العفو سيشمل عبيد بنهدد الواقفين أمام آخاب، فكانت فرحتهم . يرجعون فى كالمهم
 .عظيمة أنهم لن يموتوا

ه، أى يأخذوه من مدينة أفيق ويأتوا به إلى آخاب، فلما وأمر آخاب أن يحضروا بنهدد إلي
وصل إليه سلَّم عليه آخاب وأمسك بيده وأصعده ليركب معه مركبته الملوكية، أى أعطاه اإلكرام 

 .كملك
أمام هذا العفو العظيم من آخاب واإلكرام الزائد، أعلن بنهدد أنه سيرد البالد التى : ۳٤ع

من ُعمرى والد آخاب وسيسمح لليهود ) ١٨: ١٥ص(د أيًضا اغتصبها أبوه الذى يدعى بنهد
بالتجارة فى دمشق وهى مدينة تجارية كبيرة وعاصمة آلرام وهذا قد يعنى ضمنًيا أن يقيموا لهم 

 .بيوًتا وحارات فى دمشق سميت بحارات اليهود تثبيًتا لتجارتهم
مصلحة لليهود كما  وفرح آخاب بهذه الوعود وقطع عهًدا مع بنهدد، إذ ظن أن هذا فيه

 ).٣٢ع(ذكرنا فى 
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بعد قتل إيليا ألنبياء البعل ضعفت إيزابل إلى حد ما، فبدأ ظهور بنو األنبياء  :۳٥ع
الذين يجتمعون فى مدارس األنبياء، التى أسسها صموئيل النبى وكان من أهم قوانين هذه 

صاحبه أن اهللا يأمرك أن فتقدم واحد من هؤالء األنبياء وقال لنبى آخر . المدارس طاعة اهللا
ولكن صديق النبى خجل أو أشفق على زميله النبى الذى يأمره من اهللا بضربه ورفض . تضربنى

 .أن يطيع كالم اهللا ويضرب النبى
 
عندما رفض هذا الصديق طاعة أمر اهللا قال له النبى رسالة من اهللا وهى أنه  :۳٦ع

ويذهب فى طريقه سيقابله أسد ويقتله وهذا  لرفضه طاعة اهللا، فعندما يترك المكان الذى فيه
 .حدث فعالً 

كل هذا ليؤكد لنا اهللا أهمية الطاعة ألن خطية آخاب فى استبقاء بنهدد هى رفض طاعة 
 .اهللا
 

استمر هذا النبى فى طريقه فصادف رجًال آخر وطلب منه نفس الطلب الذى  :۳۷ع
مر من اهللا أطاع وضربه بشدة حتى جرحه يريده اهللا وهو أن يضربه، فعندما علم الرجل أن هذا أ

 .وهذا ما كان يريده النبى أن تظهر عالمات عليه تبين أنه جندى قد ضرب وجرح فى الحرب
 
قطعة طويلة من القماش تربط على الرأس فوق الطاقية أو تربط على : عصابة  :۳۸ع
 .الجروح

ظم عينيه وبالتالى ربط النبى الجرح الذى فى رأسه بعصابة كبيرة، حتى أنها غطت مع
أخفت إلى حد كبير معالم وجهه حتى ال يعرف آخاب أنه نبى ألنه يخاف من األنبياء إذ هم 
يمثلون اهللا ويسمعونه صوته الذى يوبخه على أخطائه، ثم انتظر الملك آخاب عند عودته من 

 .أفيق، بعد توديعه للملك بنهدد ملك آرام، ليسمعه رسالة من اهللا
 

فترة وصل الملك إلى المكان الذى فيه النبى، فنادى النبى عليه، طالًبا بعد  :٤۰، ۳۹ع

إرشاده وحكمه، فتوقف الملك بمركبته وتقدم النبى المتخفى، كأنه جندى جرح فى الحرب وقال 

للملك أنه عندما كان فى الحرب جاء إليه واحد هو غالًبا قائد وطلب منه أن يحتفظ بأحد االسرى 



ْشُرونَ  احُ حَ صْ األَ   الِع

γ٢٦٩γ 

وهدده إن لم يحتفظ به أو ضاع منه، فسيقبض عليه بدًال منه، أو يدفع مبلًغا بكل اهتمام وتدقيق 

كبيًرا من المال وهو وزنة من الفضة وهى تساوى حوالى ثالثة آالف شاقل وثمن العبد، كما نعلم 

من بيع يهوذا للمسيح هو ثالثون من الفضة أى أن هذا األسير مهم جًدا وثمنه مائة ضعف 

النبى بهذا القصة، التى أرشده إليها اهللا أن ينبه الملك، ليفهم حقيقة ما فعله؛  أراد. العبد العادى

 .إذ أطلق أسير غالى جًدا هو بنهدد ولكن الملك لم يفهم المقصود من المثل

ثم أكمل النبى كالمه وقال أنه أثناء الحرب تحرك يميًنا ويساًرا ولم يدقق فى حراسة األسير 

ى انشغاالت الحرب ولكن النتيجة ضياع األسير، ثم طلب حكم فهرب منه، أى أنه مشغول ف

الملك لعله ينقذه من هذا المأزق أما الملك بكل قسوة قال له أنت حكمت على نفسك بوعدك 

 .واتفاقك على حفظ هذا األسير، فينبغى القبض عليك بدًال منه

 

أسه وتغطى بعد أن قص النبى هذه القصة على الملك رفع العصابة التى على ر  :٤۱ع

عينيه، فظهرت عالمة اعتاد األنبياء أن يضعوها على جباههم تعلن شخصيتهم؛ ليعرفهم الناس 

ويقبلوا كالم اهللا على لسانهم وهنا اكتشف آخاب أنه أحد األنبياء؛ فخاف إذ انتظر رسالة من اهللا 

 .ألنه شرير ويغضب اهللا كثيًرا

 

خه على إطالقه سراح بنهدد الشرير، أعلن النبى رسالة اهللا بوضوح آلخاب ووب :٤۲ع

الذى جدف على اهللا وأمر اهللا فى شريعته بقتله، فيستحق آخاب أن يفعل به ما كان ينبغى أن 

يفعل فى بنهدد أى يموت وهنا فقط فهم آخاب معنى المثل، بل لعل النبى قص عليه ما حدث 

لم يطع كالم اهللا فهو يستحق  مع صاحبه الذى لم يطع أمر اهللا فقتله األسد، ففهم آخاب أنه إذ

 .الموت

وحملت الرسالة ليس فقط عقاًبا آلخاب بالموت، بل أيًضا لشعبه أن يموت بدل آرام وذلك 

 .ألن الشعب أيًضا مشترك فى الخطأ مع آخاب فى عبادة البعل ولم يرجعوا بكل قلوبهم إلى اهللا
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ضى فى طريقه إلى عندما سمع آخاب حكم اهللا على لسان النبى حزن جًدا وم :٤۳ع

بيته الذى فى السامرة عاصمة مملكته ولكنه لم يرجع إلى اهللا بالتوبة ألن قلبه بعيد عن اهللا مع 

فكم باألولى اهللا الحنون إذا ) ٣١ع(أن أمامه مثًال عملًيا وهو التماس بنهدد رحمة آخاب فسامحه 

 .خطأه التجأ إليه أوالده فبالطبع سيسامحهم وكما سامح داود العظيم على

احترس من الحزن الذى بال رجاء وهو الحزن على ما تفقده من أمور هذا العالم وٕاذا قابلت   ?

 .أية ضيقة، أو أخطأت فى أى أمر فالتجئ إلى اهللا واثًقا من مراحمه وغفرانه



ْشُرونَ وَ الَحاِدى  احُ حَ صْ األَ   الِع

γ٢٧١γ 

 

ْشُرونَ وَ الَحاِدى  احُ حَ صْ األَ   الِع
 نابوت اليزرعيلى

Rη Ε η 
 

 : )٤-۱ع(آخاب يطلب كرم نابوت )  ۱(

و حدث بعد هذه االمور انه كان لنابوت اليزرعيلي كرم في يزرعيل بجانب قصر اخاب ملك  -١
بيتي  فكلم اخاب نابوت قائال اعطني كرمك فيكون لي بستان بقول النه قريب بجانب -٢. السامرة

فقال نابوت الخاب  -٣. فاعطيك عوضه كرما احسن منه او اذا حسن في عينيك اعطيتك ثمنه فضة
فدخل اخاب بيته مكتئبا مغموما من اجل الكالم  -٤. حاشا لي من قبل الرب ان اعطيك ميراث ابائي

وجهه و لم  الذي كلمه به نابوت اليزرعيلي قائال ال اعطيك ميراث ابائي و اضطجع على سريره و حول
 .ياكل خبزا

 
مدينة تقع فى سهل يزرعيل الممتد من البحر األبيض غربًا إلى نهر :  يزرعيل :۱ع

 .كم عن السامرة ٣٢األردن شرًقا جوها جميل يناسب فصل الشتاء وتبعد 

بعد انتصار إسرائيل على آرام وٕاطالق آخاب لبنهدد وتوبيخ اهللا له، فصار مغتًما، ذهب 

عيل؛ ليستجم وحاول أن يسرى عن نفسه، فنظر بجوار قصره، فوجد حقًال إلى قصره فى يزر 

وهو من ) ٤ع(يمتلكه نابوت اليزرعيلى وهو رجل مؤمن باهللا متمسك بالشريعة، كما سيظهر من 

وتمنى آخاب أن يأخذ هذا الحقل ويجعله ) ١٨: ١٩(السبعة آالف ركبة التى لم تجثو لبعل 

 .بستاًنا تابًعا لقصره

 

دعى آخاب نابوت وطلب منه أن يترك له حقله، ألنه يريد أن يجعله بستاًنا است :۲ع

خاًصا له ويزرع فيه بعض البقول ولعل آخاب أراد أن يفرح نفسه بهذا البستان ليخرج من غمه 

 :وقدم لنابوت اقتراحين هما 
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ا أن يعطيه كرًما آخر من أمالك الملك بدًال من هذا الكرم، بل ومستعد أن يعطيه كرمً  -١

 .أفضل من هذا الكرم

 .يعطيه ثمن هذا الكرم بمقدار من الفضة -٢

فى كل هذا نسى آخاب أن الشريعة تقضى بأن ال يترك أحد حقله، ميراث آبائه وٕان 

 ).٢٤-٢٣: ٢٥ال (اضطر أن يرهنه لحاجته للمال يعود إليه فى سنة اليوبيل 

ن آخاب ال يهمه اهللا وال وهذا العرض يبدو أنه عادًال ولكنه ال يتفق مع شريعة اهللا؛ أل

" شيًئا مما لقريب... ال تشته "وقـد كسر بهذا الطلب الوصية العاشرة التى تقول . شريعته

 ).١٧: ٢٠خر(

 

 :تضايق نابوت جًدا عندما سمع طلب الملك آخاب ورفض أن يعطيه كرمه لما يلى  :۳ع

ان بميراث آبائه ألن نابوت رجل تقى متمسك بشريعة اهللا، التى تنص على تمسك اإلنس -١

من األرض؛ ألنها هبة من اهللا ال يمكن التفريط فيها وهى ترمز لألرض الجديدة، أى 

 .ملكوت السموات

 .تحمل األرض ذكريات اآلباء والجدود الذين تعبوا فيها واهتموا برعايتها -٢

وقد رفض نابوت كالم آخاب؛ ألنه فهم أن الملك سيأخذ األرض ولن يعيدها إليه ثانية  -٣

ليست مثل باقى األراضى التى يمكن أن ترهن ويستردها بعد فترة؛ لذا كان رفض فهى 

 .نابوت قاطًعا وهذا يبين ليس فقط إيمان نابوت، بل شجاعته أيًضا
كن قوًيا فى التمسك بممارساتك الروحية وعالقتك بالكنيسة مهما ضغطت عليك الظروف أو  ?

اتك منطقية، فعالقتك باهللا وخالص نفسك حاول اآلخرين أن يشغلوك عنها مهما كانت تبرير 
 .كن شجاًعا فى التمسك بحقك فى الحياة مع اهللا. أهم من أى شئ

 
إن كان آخاب قد اغتم بكالم النبى، الذى أعلمه أنه سيموت بسبب إطالقه بنهدد  :٤ع

وحاول أن يسرى عن نفسه ويفرح بشهوة امتالك كرم نابوت، اآلن يعود إلى غمه مرة ثانية ألن 
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نابوت رفض طلبه، فدخل آخاب حجرته ونام على سريره فى حزن ووجهه نحو الحائط ورفض 
 :وهذا يبين ما يلى . أن يأكل
 .ضعف شخصية آخاب واضطرابه ألجل أى أمر صغير وهذا ال يليق بملك -١
العقل المدبر للمملكة هو زوجته إيزابل، كما سيظهر من اآليات التالية وهذا يظهر أن  -٢

 .واستهانة آخابادة األوثان فى المملكة هو إيزابل، مستخدمة ضعف سبب انتشار عب

الشهوات المادية ال تعطى إال لذة مؤقتة، ثم تزول وفقدانها يأتى بالحزن على اإلنسان،  -٣
فهى ليست الوسيلة التى تعطى فرًحا وسالًما، بل هى خداع مؤقت يظن اإلنسان أنه 

يحاول أن يلذذ نفسه بالممتلكات واألبنية  وكان آخاب شهوانًيا. يمكن به أن يفرح نفسه
وفى نفس الوقت يغتم بسرعة ولكن ال يعمل ) ٣٩: ٢٢ص(كما بنى بيًتا من العاج 

 .عمًال مفيًدا أو يرجع إلى اهللا
 
 ):۱٦-٥ع(إيزابل تقتل نابوت )  ۲(

ها فقال ل -٦. فدخلت اليه ايزابل امراته و قالت له لماذا روحك مكتئبة و ال تاكل خبزا -٥
الني كلمت نابوت اليزرعيلي و قلت له اعطيني كرمك بفضة و اذا شئت اعطيتك كرما عوضه فقال ال 

فقالت له ايزابل اانت االن تحكم على اسرائيل قم كل خبزا و ليطب قلبك انا  -٧. اعطيك كرمي
سائل ثم كتبت رسائل باسم اخاب و ختمتها بخاتمه و ارسلت الر  -٨. اعطيك كرم نابوت اليزرعيلي

و كتبت في الرسائل تقول نادوا  -٩. الى الشيوخ و االشراف الذين في مدينته الساكنين مع نابوت
و اجلسوا رجلين من بني بليعال تجاهه ليشهدا قائلين  -١٠. بصوم و اجلسوا نابوت في راس الشعب

الشيوخ و ففعل رجال مدينته  -١١. قد جدفت على اهللا و على الملك ثم اخرجوه و ارجموه فيموت
االشراف الساكنون في مدينته كما ارسلت اليهم ايزابل كما هو مكتوب في الرسائل التي ارسلتها 

و اتى رجالن من بني بليعال  -١٣.فنادوا بصوم و اجلسوا نابوت في راس الشعب -١٢. اليهم
و على  وجلسا تجاهه و شهد رجال بليعال على نابوت امام الشعب قائلين قد جدف نابوت على اهللا

و ارسلوا الى ايزابل يقولون قد رجم  -١٤. الملك فاخرجوه خارج المدينة و رجموه بحجارة فمات
و لما سمعت ايزابل ان نابوت قد رجم و مات قالت ايزابل الخاب قم رث كرم  -١٥.نابوت و مات
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ما سمع و ل -١٦.نابوت اليزرعيلي الذي ابى ان يعطيك اياه بفضة الن نابوت ليس حيا بل هو ميت
 .اخاب ان نابوت قد مات قام اخاب لينزل الى كرم نابوت اليزرعيلي ليرثه

 
علمت إيزابل من عبيد الملك أنه رفض أن يأكل ودخل حجرة نومه وهو حزين ولعل  :٥ع

بعضهم أخبرها مما سمعه من حواره مع نابوت، فأسرعت إلى مخدعه فوجدته غارًقا فى حزنه، 
ين، ألنها بشخصيتها القوية ال يؤثر فيها هذه األمور الصغيرة، فسألته بتعجب لماذا أنت حز 

باإلضافة إلى أنها تستخدم وسائلها الشريرة للوصول إلى أغراضها، فال تقف أمامها هذه المشاكل 
 .الصغيرة، هذا يبين قوة شخصيتها وأنها بالحقيقة تدير هذه المملكة وليس آخاب

 
به وقال لزوجته سبب حزنه، وهو رفض نابوت عبر آخاب عما اختزنه من غم فى قل :٦ع

أن يعطيه كرمه ولم يذكر بالطبع أن هذا مخالف للشريعة ألن نابوت قال حاشا لى من قبل الرب 
 .وهذا ألن آخاب ال يهتم بوصايا اهللا أو شريعته... 

 
وبخت إيزابل زوجها لضعفه وتخاذله عن استخدام سلطانه كملك للحصول على ما  :۷ع

أنها تؤمن أن سلطان الملك مطلق وال يخضع ألى إله أو شريعة وبهذا أثارت كرامة يريد، إذ 
آخاب، ثم طمأنته أنها ستملكه كرم نابوت فليقم ويأكل ويفرح، فما يرغبه مضمون أن يحصل 

 :عليه وهذا يبين 
 .مدى قوة شخصية إيزابل، فهى تنفذ ما تريد فى المملكة كلها -١
ة وسيلة مهما كانت شريرة فى تحقيق أغراضها كما مدى شر إيزابل، فهى تستخدم أي -٢

 .سيظهر فى اآليات التالية؛ إذ أنها ال تراِع أية شريعة، فما تريده البد أن يتم
مدى ضعف آخاب، إذ لم يستطع أن يناقشها وقبل توبيخها، بجبن، بل لم يناقشها  -٣

 .لكة، كما تريدأيًضا كيف ستملكه الكرم، فهو خاضع لها تماًما وتارك لها تدبير المم
 
كلمة عبرية معناها بال فائدة، أو باطلة وتستخدم أيًضا لتعبر عن : بليعال  :۱۰-۸ع

 .الشيطان، فبنى بليعال أى أبناء الشر والُبطل والشيطان
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γ٢٧٥γ 

استخدمت إيزابل خاتم الملك الذى تحت يدها ألن الملك خاضع لها، فأرسلت رسائل إلى 
خاتم الملك، أى أنها أوامر ملكية، طلبت فيها منهم أن شيوخ وعظماء مدينة نابوت وختمتها ب

ينادوا بصوم فى المدينة، أى أن هناك مشكلة كبيرة حلت بالمدينة وحلها اإللتجاء إلى اهللا 
بالصوم، ليرفع عن المدينة ما حل بها، فهى تخادع وترائى وتظهر كأنها متدينة تنادى بالصوم 

ثم طلبت بكل بجاحة أن يحضروا اثنان من . وتحل مشاكلهاوأنها أيًضا تهتم برعاية مدن المملكة 
: ٢٢خر(األشرار ليشهدا زوًرا على نابوت أنه جدف على اهللا والملك نائب اهللا والمنفذ ألوامره 

والتجديف معناه أنه قال كلمات شريرة ضد اهللا والملك ويكون ذلك فى مجلس عام يجمع ) ٢٨
ت فى مكان متقدم ظاهر ليحاكم أى تكون محكمة شيوخ وكبار رجال المدينة ويجلسوا نابو 

 ).٣٣: ١٠، يو ١٦:  ٢٤ال(قانونيـة ويتهموا فيها نابوت بالتجديف فيحكمون عليه بالموت رجًما 
حتى ال يكون له ) ٢٦: ٩مل٢(وتظهر قسوة إيزابل أنها أمرت أيًضا بقتل أبناء نابوت 

ى أنه يعتبر خادًما للملك فتعطى أمالكه وريث، فتؤول أمالكه إلى الدولة أى الملك باإلضافة إل
وبالطبع دبرت أتهاًما لهم، إنهم شاركوه فى التجديف، فاستحقوا الموت ) ٤: ١٦صم٢(للملك 
 .أيًضا

 :وتصرف إيزابل هذا يبين 
أنها دارسة للشريعة، فحرصت على إحضار اثنين من الشهود، فال يصلح شاهد واحد  -١

 ).٦: ١٧تث(
 .تستبيح قتل الناس أنها شريرة وقاسية جًدا -٢
أنها مخادعة تتزين بزى الروحانية والتمسك بعبادة اهللا ورعاية شعبها وهى أبعد ما يكون  -٣

 .عن هذا
 
نفذ شيوخ وعظماء مدينة يزرعيل، أى قادة المدينة كالم إيزابل بكل دقة  :۱۳-۱۱ع

 :ورجموا نابوت وهذا يبين ما يلى 
 .خوفهم الشديد من إيزابل القاسية العنيفة -١
 .لعلهم كانوا يترجون رضاها أو أى مكاسب منها -٢

 .ونابوت هنا يرمز للمسيح الذى ظلم وشهدوا عليه زوًرا فقتلوه، رغم أنه برئ تماًما
 



انِياْلُملُوِك ِسفُْر    الثَّ

γ٢٧٦γ 

أبلغ شيوخ المدينة إيزابل أنهم نفذوا كالمها وقتلوا نابوت، ففرحت إذ أتمت  :۱٥، ۱٤ع
ار مالًكا للكرم دون أن يدفع خطتها وذهبت إلى آخاب لتخبره بموت نابوت وتبشره أنه قد ص

شيًئا، أى أنها بسهولة قد حققت له رغبته وهذا يبين مدى استهانتها بحياة الناس وشرها العنيف 
 .وأنانيتها
 
فرح آخاب بأن كرم نابوت صار ملًكا له ومن فرحته نزل بنفسه، ليتفقد هذا الكرم  :۱٦ع

وهذا يبين انغماسه فى شهواته وفرحه . ياةويرى ماذا يريد أن يصنع فيه؛ ليمتع نفسه بملذات الح
ويظهر أيًضا أنه . وخضوعه لزوجته، أى اقتناعه بأنها تدير المملكة حسًنا؛ ألنها حققت رغبته

 .أنانى ال يباِل بما حدث لنابوت ولكن المهم أنه تملك الكرم
؛ ألن كل ال تفرح بالحصول على رغباتك؛ إال إذا كانت بطريقة سليمة ال تخالف وصايا اهللا ?

لذة مؤقتة وزائلة وال تستطيع أن تنال السعادة على األرض إال باتباع وصايا اهللا، ثم بعد ذلك 
 .تنال أفراح الملكوت

 
 ):۲٦-۱۷ع(عقاب آخاب وإيزابل )  ۳(

قم انزل للقاء اخاب ملك اسرائيل الذي  -١٨. فكان كالم الرب الى ايليا التشبي قائال -١٧
و كلمه قائال هكذا قال الرب هل  -١٩. كرم نابوت الذي نزل اليه ليرثه  في السامرة هوذا هو في

قتلت و ورثت ايضا ثم كلمه قائال هكذا قال الرب في المكان الذي لحست فيه الكالب دم نابوت 
فقال اخاب اليليا هل وجدتني يا عدوي فقال قد وجدتك  -٢٠. تلحس الكالب دمك انت ايضا

هانذا اجلب عليك شرا و ابيد نسلك و  -٢١. في عيني الرب النك قد بعت نفسك لعمل الشر
و اجعل بيتك كبيت يربعام بن  -٢٢. اقطع الخاب كل بائل بحائط و محجوز و مطلق في اسرائيل

و تكلم الرب  -٢٣. نباط وكبيت بعشا بن اخيا الجل االغاظة التي اغظتني و لجعلك اسرائيل يخطئ
من مات الخاب في المدينة  -٢٤. كل ايزابل عند مترسة يزرعيلعن ايزابل ايضا قائال ان الكالب تا 

و لم يكن كاخاب الذي باع نفسه  -٢٥. تاكله الكالب و من مات في الحقل تاكله طيور السماء



ْشُرونَ وَ الَحاِدى  احُ حَ صْ األَ   الِع

γ٢٧٧γ 

و رجس جدا بذهابه وراء االصنام حسب   -٢٦. لعمل الشر في عيني الرب الذي اغوته ايزابل امراته
 .م الرب من امام بني اسرائيلكل ما فعل االموريون الذين طرده

 
غضب اهللا جًدا من ظلم إيزابل وآخاب وقتلهم لنابوت وأسرته، فكلم إيليا،  :۱۸، ۱۷ع

الذى من مدينة تشبه، ليترك البرية وينزل إلى يزرعيل إلى كرم نابوت ليقابل آخاب الذى يملك 
 .فى عاصمته السامرة

 :ونالحظ فى هذا أمرين 
خدمة بعد مرور أكثر من خمس سنوات على ضعفه وهربه من أن اهللا يستدعى إيليا لل -١

وجه إيزابل، بعد قتله ألنبياء البعل، فبعد أن قضى فترة خلوة فى البرية فاستعاد قوته 
الروحية والنفسية يجدد اهللا نشاطه ويدعوه للخدمة، فهذا يبين رضا اهللا عنه، لذا يدعوه 

ا التشبى أى أنه يبدأ من جديد، فاهللا أنه إيلي) ١: ١٧مل١(كما دعاه فى بداية خدمته 
وتظهر فضائل إيليا أنه أطاع فى الحال . قد سامحه على ضعفه ودعاه لخدمة جديدة

ولم يخف من آخاب وال إيزابل ولم يهرب كالمرة األولى من إيزابل رغم أن الرسالة 
 .صعبة جًدا فهو يبلغ الملك بأنه سيموت هو وزوجته وكل نسله

أوالده المؤمنين أى نابوت ويرسل كبير األنبياء وقتذاك وهو إيليا  أن اهللا غيور على -٢
 .وليس نبًيا عادًيا كما أرسل آلخاب عند حربه مع بنهدد

 
عندما قابل إيليا آخاب، غطى الخوف وجه آخاب ألنه لم يرَّ إيليا منذ أكثر من  :۱۹ع

طأ فى امتالك كرم نابوت، خمسة سنوات حين قتل أنبياء البعل التابعين له ولشعور آخاب أنه أخ
حتى لو كان يحاول أن يتناسى خطأه هو وٕايزابل بأن أمام إيليا الذى يمثل اهللا بالطبع خاف 

 .آخاب
وهذه األسباب هى . أعلن إيليا آلخاب حيثيات الحكم عليه، أى أسباب العقاب اإللهى له

كان آخاب لم يأمر بنفسه وٕان . قتله لنابوت، ثم اغتصابه كرمه، أى ميراثه لكرمه بدون وجه حق
أن يقتل نابوت لكنه مسئول عن قتله، ألنه ترك السلطة لزوجته الشريرة لتفعل ما تريد وكان 

 :العقاب اإللهى يشمل أمرين 



انِياْلُملُوِك ِسفُْر    الثَّ

γ٢٧٨γ 

 .أنه كما قتل آخاب سيقتل آخاب أيًضا -١
كما لحست الكالب دم نابوت فى يزرعيل ستلحس الكالم دم آخاب وهذا ما حدث  -٢

فى حربه مع آرام ولحست الكالب دمه فى نفس مكان موت نابوت  فعًال، إذ ُقتل آخاب
ولحس الدم نوع من التحقير وهذا يرمز لما سيحدث ). ٣٨: ٢٢ص(أى فى يزرعيل 

 .فى العذاب األبدى لألشرار حيث الدود الذى ال يموت والنار التى ال تطفأ
هناك أصعب منها  ونرى كيف استعاد إيليا قوته ليبلغ آخاب رسالة توبيخية شديدة، ليس

 .فبشجاعة قال له أنه سيموت ميتة شنيعة
 
: بعدما سمع آخاب حكم اهللا عليه، إزداد خوفه واضطرابه وفى ضعف قال إليليا  :۲۰ع

هل وجدتنى يا عدوى؛ إذ أنه يشعر أنه سالك فى الشر ورافض هللا بعبادته لألوثان فاهللا ضده 
ان بالطبع يكون اهللا عدوه؛ ألن عبادة األوثان هى وعدوه وممثل اهللا هو إيليا، ومن يصادق الشيط

عبادة الشياطين، كما يقول السارق عن ضابط البوليس هل وجدتنى يا عدوى، إذ أنه يعرف أنه 
 .مجرم يستحق العقاب

أما إيليا فأوضح له أن المشكلة فى داخله، إذ قد باع نفسه للشر، أى استباح الخطية ولم 
بح مبيًعا، أى مستعبًدا للشر وقد باع آخاب نفسه بنفسه، إذ اختار يعد يتأثر قلبه ليتوب، فأص

الشر ورفض اهللا، وٕايليا يمثل الضمير، أى صوت اهللا الذى نبه آخاب لخطيته فبمجرد رؤية 
ومن ناحية أخرى فمن يعلن الحق للمخطئين مكروه منهم ولكنه . آخاب إليليا فزع وتذكر خطيته

 .يعلنه من أجل اهللا وطاعة له
 
 .ذكر طفل كان، أم كبير: بائل بحائط  :۲۱ع

 .شيخ غير قادر على الخروج أو مقيد فى أحد السجون: محجوز 
 .شاب يخرج ويتحرك كثيًرا، أو إنسان حر غير مقيد: مطلق 

لم يهتم إيليا باعتراض آخاب، بل واصل عقاب اهللا له؛ لعله ينتبه ويتوب، فقال له أن اهللا 
نسلك وخاصة الذكور سواء الكبار أو الصغار الذين يمكن أن  سيجلب عليك شًرا ويباد كل

 .يخلفوك فى الملك، أى سيقطع الملك من بيتك



ْشُرونَ وَ الَحاِدى  احُ حَ صْ األَ   الِع
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والغريب أن هذه . هذه اإلبادة الشاملة تعلن غضب اهللا الشديد لتمادى آخاب فى الشر
تالم اإلبادة تمت على يد الملك ياهو الذى كان قائًدا من قادة آخاب العسكريين وكان حاضًرا اس

ولما تملك كان فى منتهى العنف فى إبادته لنسل آخاب ولعل ) ٢٥: ٩مل٢(آخاب لحقل نابوت 
 .ياهو سمع حكم اهللا على آخاب على فم إيليا ألنه من المقربين إلى الملك آخاب

يؤكد اهللا على لسان إيليا أن اإلبادة الشاملة لكل نسل آخاب ستكون مثل إبادة  :۲۲ع
أول ملوك إسرائيل الذى أدخل عبادة األوثان إلى المملكة بعمل العجلين نسل يربعام بن نباط 

الذهبيين، ثم ملك بعشا بعد ذلك الذى أباد نسل يربعام، ليس محبة فى اهللا أو إليقاف عبادة 
األوثان ولكن حتى ال يكون له منازع وأبقى عبادة األوثان كما هى، لذا أباد اهللا نسله على يد 

فهذه وقائع تاريخية يعلمها آخاب جيًدا وأعلنها ) ٤-٣: ١٦، ١١، ١٠: ١٤ص(الملك زمرى 
إيليا له، لعله يتوب ويترك عبادة األوثان ويزيلها من المملكة وٕاال فلن يرجع اهللا عن كالمه ويبيد 

 .نسله؛ ألنه شجع عبادة البعل وعشتاروث وزاد على ذلك أنه قتل أنبياء اهللا
 
شمل . مدينة للتحصين، أى تقام عند حدود المدينةحائط يقام خارج ال: مترسة  :۲۳ع

أيًضا عقاب اهللا أصل الفساد فى المملكة وهى إيزابل الوثنية، التى شجعت عبادة األوثان وقتلت 
أنبياء اهللا مستخدمة اسم زوجها آخاب؛ لتفعل كل شر، فقال اهللا أنها ستموت على حدود يزرعيل 

ى قتل فيها نابوت وقد حدث هذا فعًال على يد ياهو وتأكل الكالب جثتها فى نفس المنطقة الت
 ).٣٥: ٩مل٢(الملك ولم تبِق الكالب منها إال الجمجمة والرجلين وكفى اليدين 

فضع . من يغتصب حق غيره، أو يشتهى ما ليس له تكون نتيجته شنيعة مثل آخاب وٕايزابل  ?
اهللا صارم وهو العذاب األبدى حدوًدا لنظراتك وأفكارك وكالمك وال تشته ما لغيرك ألن عقاب 

وٕان كنت قد سقطت فى هذه الشهوات فأصلح أمورك بالتوبة وٕان كنت قد أخذت شيًئا من أحد 
 .فيلزم أن تعيده إليه

 
يوضح اهللا أن نسل آخاب سيموتون بال كرامة، رغم أنهم نسل ملكى، فلن تعمل  :۲٤ع

ب المتوحشة فى المدينة ومن يقتل فى لهم جنائز، أو مراثى، بل يلقون على األرض فتأكلهم الكال
 .الحقل تأكله الطيور الجارحة

 



انِياْلُملُوِك ِسفُْر    الثَّ

γ٢٨٠γ 

 :كان آخاب أشر ملوك إسرائيل لما يلى  :۲٥ع
 .كان يشجع عبادة األوثان والظلم وهو يعلم أن هذا خطأ -١
 .كان مستبيًحا فى هذا الشر متحدًيا هللا، فكان يعمله أمام عينى الرب -٢

واستعبد نفسه لهذا الشر؛ ليعمل به الشيطان ما  لم يكن معذوًرا، بل باع نفسه بإرادته -٣
 .يريد

كان منساًقا ومقتنًعا بالخضوع لزوجته الشريرة إيزابل، فكانت تغويه لعمل كل الشرور،  -٤
 .فهو ضعيف الشخصية ولكن فى نفس الوقت مستسلًما لها تماًما فزاد شره

 
ع الوقت صار أى صار قذًرا هذا هو األصل اللغوى للكلمة لكن م: َرِجَس  :۲٦ع

 .المقصود فيها أنه انغمس فى النجاسة والشر
لقد تشبه آخاب باألموريين، السكان األصليين ألرض الميعاد وهم أقوى القبائل الكنعانية 

فعبد آخاب األوثان . وكانوا يسكنون الجبال، كما كان سكان السامرة وما تبعها يسكنون الجبال
يتصل بها من فجور وشهوات نجسة مقتدًيا باألموريين، ونشر هذه العبادة فى مملكته، بكل ما 

وٕان كان اهللا قد أباد األموريين من أجل رجاستهم من أرض كنعان اهللا يبيد . فصار نجًسا جًدا
 .نسل آخاب ألنه تشبه بهم

 
 ):۲۹-۲۷ع(توبة آخاب )  ٤(

ع و لما سمع اخاب هذا الكالم شق ثيابه و جعل مسحا على جسده و صام و اضطج -٢٧
هل رايت كيف اتضع  -٢٩. فكان كالم الرب الى ايليا التشبي قائال -٢٨. بالمسح و مشى بسكوت

اخاب امامي فمن اجل انه قد اتضع امامي ال اجلب الشر في ايامه بل في ايام ابنه اجلب الشر على 
 .بيته

 
ور عندما سمع آخاب من إيليا عقاب اهللا له، تأثر جًدا وظهر ذلك فى مجموعة أم :۲۷ع

: 
 .شق ثيابه دليًال على هول األخبار التى سمعها وحزنه الشديد وندمه -١
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بدل ثيابه الملوكية الفاخرة ولبس المسوح، أى المالبس الخشنة، التى تناسب التقشف  -٢
 .والتذلل أمام اهللا

 .صام إعالًنا عن رفضه لملذات العالم والشهوات الشريرة وتقربه إلى اهللا -٣
بًسا المسوح، حتى أثناء نومه، دليًال على استمراريته اضطجع بالمسح، أى استمر ال -٤

 .فى التذلل أمام اهللا، ولعل المسوح عاقته عن النوم، فكان يصلى طالًبا غفران اهللا
مشى بسكوت لخوفه من اهللا وندمه وٕامعانه فى الحزن على خطاياه التى سببت له كل  -٥

لتأثر العظيم هو دليل توبة هذا ا. ولعله كان يراجع نفسه عن كل ما فعل. هذا العقاب
 . واضحة

 :ولكنه لألسف كان توبة مؤقتة وانفعال وقتى بدليل 
أنه لم يعيد كرم نابوت ألحد أقاربه، أو يعطيه هللا؛ ألنه مغتصب ومسروق وليس من  -١

 .حقه أن يحتفظ به
 ).٣: ٢٢ص(أطماعه فى تملك مدن من اآلراميين، إذ أثار حرًبا عليهم بدون داٍع  -٢
 ).٦: ٢٢ص(نبياء الكذبة، أنبياء البعل؛ ليدخل الحرب مع آرام استشار األ -٣
رفض كالم اهللا على فم ميخا النبى، بعدم الدخول فى الحرب مع آرام، بل غضب على  -٤

 ).٢٧: ٢٢ص(ميخا ووضعه فى السجن 
 .وهذا يؤكد أن الخطية كانت متأصلة فى حياته وأن ندمه، كان مؤقًتا

ذلك بأن تأخذ قرارات للتوبة تحاول تنفيذها بتدقيق فتظهر ثمار ال تكن توبتك مجرد انفعال و   ?
 .التوبة فى حياتك دليًال على قبول اهللا لتوبتك

 
عندما فعل آخاب كل مظاهر التوبة هذه، قال اهللا إليليا، ما دام آخاب قد  :۲۹، ۲۸ع

بنه، فمات أظهر توبته، حتى رغم أنها انفعال مؤقت ولكنى سأكافئه بتأجيل العقاب إلى عهد ا
، ثم تم إبادة كل نسل )٢٢ص(آخاب موتة شنيعة فى حربه مع اآلراميين بعد ثالث سنوات 

وهكذا نرى مراحم اهللا، التى تعتبر حتى ) ١٠، ٩مل٢(آخاب فى عهد ابنه يهورام على يد ياهو 
ولكنه لألسف لم . أية مظاهر للتوبة، مهما كانت مؤقتة؛ ليعطى فرصة آلخاب؛ حتى يكمل توبته

 .يتعلم شيًئا
 .ولسابق علم اهللا بأن يهورام ابن آخاب سيكون شريًرا سمح بإبادة كل نسل آخاب فى أيامه
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انِى احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ  الثَّ  الِع
 مقتل آخاب

Rη Ε η 
 

 ):٤-۱ع(آخاب يتحالف مع يهوشافاط السترداد راموت جلعاد  )۱(

و في السنة الثالثة نزل يهوشافاط  -٢. و اقاموا ثالثة سنين بدون حرب بين ارام و اسرائيل -١
لمون ان راموت جلعاد لنا و نحن فقال ملك اسرائيل لعبيده اتع -٣. ملك يهوذا الى ملك اسرائيل

و قال ليهوشافاط اتذهب معي للحرب الى راموت جلعاد  -٤.  ساكتون عن اخذها من يد ملك ارام
 .فقال يهوشافاط لملك اسرائيل مثلي مثلك شعبي كشعبك و خيلي كخيلك

 
من أجل اتضاع آخاب وتوبته أمام اهللا، جعل بنهدد ملك آرام وكل البالد المحيطة  :۱ع

 .إسرائيل ال تحاربها، فعاشت فى سالم لمدة ثالث سنواتب
ثق أن أقصر طريق لقلب اهللا هو االتضاع والتوبة، فتنال مراحمه وحنانه وهذا االتضاع ليس  ?

 .فقط أمام اهللا فى الصالة، بل يتأكد أمام اآلخرين، فتحتملهم وتتميز بعشرة اهللا ومحبته
 
ا أخذ عثليا بنت آخاب زوجة إلبنه يهورام كـان يهوشـافـاط قد صاهر آخاب، إذ :۲ع

وهذا تنازل روحى؛ ألن يهوشافاط يعبد اهللا فى هيكله فى أورشليم، أما آخاب ) ٢، ١: ١٨أى٢(
فنزل يهوشافاط الذى يعيش فى أورشليم المبنية على الجبال إلى . فيعبد األوثان هو وأسرته

ا وفى نفس الوقت هو تنازل روحى كما السامرة المنخفضة عنها جغرافيا بحوالى ثالث مئة مترً 
وقد زار آخاب إما إظهاًرا للود ألنهم أقارب وقد يكون؛ ألجل أهداف سياسية وحربية، فآرام . ذكرنا

قد أخذت راموت جلعاد القريبة من أورشليم، على بعد أربعين ميًال فتمثل خطًرا على مملكة 
لكة آشور قد بدأت تقوى فيمكن أن تمثل وأيًضا مم. يهوذا، كما يمكن أن تهدد مملكة إسرائيل

خطًرا على مملكتى إسرائيل ويهوذا، فترابط مملكتى وٕاسرائيل من الناحية المنطقية مفيد ولكنه 
خطأ من الناحية الروحية؛ ألن الذى يحمى أورشليم هو اهللا، القادر على الدفاع عنها ضد أية قوة 

 .)٣٧، ٣٦أش(بشرية، كما سيظهر أيام حزقيا الملك 
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وتعنى مرتفعات جلعاد وقد استولى ) ٤٣: ٤تث(مدينة لألموريين، : راموت جلعاد  :۳ع
عليها بنو إسرائيل وأعطيت لسبط جاد، ثم خصصت لالويين ومن مدن الملجأ وتقع شرق األردن 

 . على بعد خمسة وعشرين ميالً 
دما انتصرت عن -اجتمع آخاب مع عبيده ومشيريه وقال لهم إن بنهدد ملك آرام قد وعدنى 

وٕاذ ) ٣٤: ٢٠ص(أن يرد إلىَّ البالد، التى استولى عليها أبوه بنهدد من بنى إسرائيل  -عليه 
مرت ثالثة سنوات ولم يوِف بوعده، فهو من المؤكد أنه قد تراجع عنه، فراموت من حقنا ونحن 

النشغاله وقد يكون آخاب قد تراخى فى المطالبة بهذه البالد وذلك . متهاونون فى استردادها
 .بمقاومة آشور، متحالًفا مع آرام وبنى حث

أغواه وشجعه على التحالف معه ) ٢: ١٨أى٢(بعد أن أكرم آخاب يهوشافاط جًدا  :٤ع
بمحاربة آرام؛ حتى يستردوا منها راموت جلعاد وقد يكون آخاب قد ضغط على يهوشافاط وأظهر 

فق يهوشافاط على هذا التحالف، بل أكده، له خطورة عدم استردادها ألنها قريبة من أورشليم، فوا
بأن شعبى يهوذا وٕاسرائيل هما أصًال شعًبا واحد ووعده أن يعطيه عدًدا من الشعب والخيل مثل 

وكان جيش مملكة يهوذا وقتذاك كبير وهو . عدد الشعب والخيل الذى سيخرجه إسرائيل للحرب
ه ومشاركته آلخاب فى الحرب، فى قوله وقد أخطأ يهوشافاط فى تعاطف. مليون ومائة وستون ألًفا

مثلى مثلك، فقد تناسى أن آخاب يعبد األوثان، فكيف يتحد مع من يتحدى اهللا، هذه ليست محبة 
ومن ناحية أخرى فقد فكر آخاب بمنطق . سليمة، بل تنازل عن اإليمان وشركة مع أعداء اهللا

أكبر ونسى أن النصرة من اهللا،  بشرى أن آرام قوة كبيرة، فتحالف مع يهوشافاط ليكون جيًشا
وألنه بعيد عن اهللا فلم يسانده فى الحرب ولعله لم يفهم أن النصرة التى حققها أوًال على آرام 
كانت، كما أعلمه النبى، ليفهم آرام قوة اهللا التى هى أقوى من اآللهة الوثنية وليست بسبب تقوى 

وأعلن له عقاب اهللا، فهو أهمل التوبة  آخاب، بل على العكس، عندما أخطأ آخاب وبخهه إيليا
وفكر فقط فى االعتماد على القوة البشرية؛ لذلك انهزم فى الحرب وقتل، كما سنرى فى اآليات 

 .التالية
 
 ):٦، ٥ع(آخاب يسأل األنبياء الكذبة  )۲(

فجمع ملك اسرائيل  -٦. ثم قال يهوشافاط لملك اسرائيل اسال اليوم عن كالم الرب -٥
نحو اربع مئة رجل و قال لهم ااذهب الى راموت جلعاد للقتال ام امتنع فقالوا اصعد فيدفعها  االنبياء

 .السيد ليد الملك
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أهمل يهوشافاط أن يسأل اهللا قبل أن يخرج مع آخاب للحرب ضد آرام ولكنه تذكر  :٥ع
 :ذلك بعد هذا الوعد وطلب من آخاب أن يسأل اهللا عن طريق نبى، وهذا يبين 

 .شافاط واهتمامه أن يسأل اهللاتقوى يهو  -١
تورطه فى التحالف مع آخاب؛ ألنه صاهره وعمل عالقات مودة معه، رغم أنه شرير  -٢

ونزوله إلى السامرة مكان عبادة األوثان أبعده عن أورشليم . وضد اهللا ويعبد األوثان
حيث هيكل اهللا، الذى كان يمكن أن يسأل فيه عن طريق الكهنة بواسطة األوريم 

يم، التى يعلن اهللا صوته من خاللها وهما حجرين أحدهما مكتوب عليه نعم والتم
 .واآلخر ال، فيضئ أحدهما ليعلن صوت اهللا

تعلم أن تطلب من اهللا قبل أن تدخل فى أى عمل وليس بعد أن تدخل فيه وترتبط به  ? 
. وأهملتهويصعب خروجك منه وقد ال يجيبك اهللا لعدم استقامة قلبك، إذا اعتمدت على ذاتك 

واعلم أن اهللا يحبك ولكن البد أن تكون أنت أيضًا تحبه وتريده؛ حتى يرشدك ويحفظك من 
 .كل شر، ضعه قبل كل شئ واخضع له فتسمع صوته

 
عندما سمع آخاب طلب يهوشافاط التجأ إلى أقرب الناس إليه وهم أنبياء األوثان،  :٦ع

وهذا يبين . ذين لعشتاروث، الذين تعولهم إيزابلأى األنبياء الكذبة وهم غالًبا الربعمائة نبى ال
مدى تعلق آخاب بعبادة األوثان ورفضه هللا، متناسًيا أن انتصاره األول والثانى على آرام كان 

 .بقوة اهللا وليس البعل، كما يتضح من كالم نبى اهللا
د انتصر وعندما سأل آخاب األنبياء الربعمائة، فكروا بالمنطق البشرى، أنه ما دام آخاب ق

مرتين على آرام بجيش صغير، فباألولى عندما يجمع كل جيشه ويتحالف مع يهوشافاط بالطبع 
ونسوا بهذا أن اهللا هو سبب النصرة . سينتصر، فقالوا له اطمئن ستنتصر وتستعيد راموت جلعاد

 .على آرام، كما يتضح فى كالم نبيه
يد يقول لك أنه سيدفع راموت جلعاد ليدك يالحظ إلتواء كالم هؤالء األنبياء، إذ قالوا أن الس

ولم يقولوا السيد الرب، حتى يفهم يهوشافاط أن المقصود بالسيد هو الرب ويفهم آخاب أن 
المقصود بالسيد هو البعل ولكن يهوشافاط فهم أنهم أنبياء كذبة؛ ألنهم لم يذكروا اسم الرب؛ 

 .ولعله الحظ النفاق والرياء والمداهنة فى كالمهم
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مما سبق أن اجتماع ربعمائة على رأى واحد ليس دليًال على صحته، فقد يكون اتفاق  يفهم
 .على الشر، كما حدث هنا

 
 ):۲۳-۷ع(ميخا ينبئ بالهزيمة  )۳(

فقال ملك اسرائيل ليهوشافاط  -٨. فقال يهوشافاط اما يوجد هنا بعد نبي للرب فنسال منه -٧
ني ابغضه النه ال يتنبا علي خيرا بل شرا و هو ميخا بن انه يوجد بعد رجل واحد لسؤال الرب به و لك

فدعا ملك اسرائيل خصيا و قال اسرع الي بميخا بن  -٩. يملة فقال يهوشافاط ال يقل الملك هكذا
و كان ملك اسرائيل و يهوشافاط ملك يهوذا جالسين كل واحد على كرسيه البسين  -١٠. يملة

و عمل صدقيا بن  -١١. و جميع االنبياء يتنباون امامهما ثيابهما في ساحة عند مدخل باب السامرة
وتنبا جميع  -١٢.  كنعنة لنفسه قرني حديد و قال هكذا قال الرب بهذه تنطح االراميين حتى يفنوا

و اما الرسول  -١٣.  االنبياء هكذا قائلين اصعد الى راموت جلعاد و افلح فيدفعها الرب ليد الملك
مه قائال هوذا كالم جميع االنبياء بفم واحد خير للملك فليكن كالمك الذي ذهب ليدعو ميخا فكل

. فقال ميخا حي هو الرب ان ما يقوله لي الرب به اتكلم -١٤. مثل كالم واحد منهم و تكلم بخير
و لما اتى الى الملك قال له الملك يا ميخا انصعد الى راموت جلعاد للقتال ام نمتنع فقال له  -١٥

فقال له الملك كم مرة استحلفتك ان ال تقول لي اال  -١٦. دفعها الرب ليد الملكاصعد و افلح في
فقال رايت كل اسرائيل مشتتين على الجبال كخراف ال راعي لها فقال الرب  -١٧. الحق باسم الرب

فقال ملك اسرائيل ليهوشافاط اما  -١٨. ليس لهؤالء اصحاب فليرجعوا كل واحد الى بيته بسالم
و قال فاسمع اذا كالم الرب قد رايت الرب جالسا على   -١٩. ال يتنبا علي خيرا بل شرا قلت لك انه

فقال الرب من يغوي اخاب  -٢٠. كرسيه و كل جند السماء وقوف لديه عن يمينه و عن يساره
ثم خرج الروح و وقف  -٢١. فيصعد و يسقط في راموت جلعاد فقال هذا هكذا و قال ذاك هكذا

فقال اخرج و اكون روح كذب في افواه جميع  -٢٢. انا اغويه و قال له الرب بماذا امام الرب و قال
و االن هوذا قد جعل الرب روح كذب  -٢٣. انبيائه فقال انك تغويه و تقتدر فاخرج و افعل هكذا

 .في افواه جميع انبيائك هؤالء و الرب تكلم عليك بشر
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، لم يصدق )٦ع(كما سبق أن ُذكر فى إذ أدرك يهوشافاط أن هؤالء األنبياء كذبة  :۷ع
كالمهم خاصة وأن األشرار كالمهم ال يعطى سالم، فلم يشعر بالراحة، فسأل آخاب عن نبى 

 حقيقى هللا؛ ليعرف منه هل يدخل الحرب أم ال ؟
 
نبى اهللا ظهر أيام آخاب وهو غير ميخا كاتب السفر فى الكتاب : ميخا بن يملة  :۸ع

 .ا الوقت بحوالى مائة عامالمقدس، الذى ظهر بعد هذ
أجاب آخاب يهوشافاط بأنه يوجد نبى هللا ولكنه ال يحبه ألنه دائًما يتكلم عليه بالشر وهذا 

 :يبين 
 .أن اهللا أرسل ميخا إلى آخاب أكثر من مرة قبل ذلك ليوبخهه على شره -١
، إذ طلب )٢٦ع(أن آخاب تضايق من ميخا حتى وضعه فى السجن، كما يظهر من  -٢

 .لى السجن الذى كان فيهإعادته إ

أن آخاب مصر على الشر وعدم التوبة، فهو يجمع أنبياء كذبة يوافقونه على شره  -٣
 .ويرفض كالم اهللا على فم ميخا

لكن يهوشافاط عاتب آخاب على رفضه كالم ميخا نبى اهللا وهو فى هذا يظهر أنه رجل 
زل عن إرشاد اهللا، فدخل الحرب تقى يعبد اهللا ولكن لألسف، اختالطه بآخاب الشرير، جعله يتنا

 .رغم تحذير اهللا الواضح على فم ميخا -كما سنرى  -معه 
ال ترفض سماع صوت اهللا الذى يأتيك على لسان من حولك، إذ كان يعاتبك أو يوبخك، بل  ?

واحذر من أن تجمع حولك مجموعة من المرائين، ليوهموك كذًبا أنك . راجع نفسك وتب
ن، فيمتنعوا عن إعالن الحق لك ألنك تهاجم وبهذا تحرم نفسك من صالح وال تخيف اآلخري

 .سماع صوت اهللا
 
اضطر آخاب إكراًما ليهوشافاط صديقه أن يستدعى ميخا النبى بسرعة؛ ألنه  :۹ع

مسجون ويعرف مكانه، ليسمع صوت اهللا على لسانه وقد أرسل له خصًيا ليأتى به وهذا معناه 
الخصيان، مثل ملوك األمم وغالًبا كانوا من غير اليهود؛ ألن  أن ملوك بنى إسرائيل استخدموا

 .الشريعة كانت ال تسمح أن يخصى أحد
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ونالحظ أن استجابة آخاب لطلب يهوشافاط لم يغير قلبه؛ ألنه لم يطع كالم النبى، كما 
 .سيظهر فى اآليات التالية

 
لسين كل واحد على كل هذه الحوارات تمت بين الملكين آخاب ويهوشافاط وهما جا :۱۰ع

وكانا جالسين . عرشه والبسًا ثيابه الملكية وكانت هذه العروش متنقلة تنقل حيث يحتاجها الملك
فى المساحة الكبيرة لمدينة السامرة، التى بجوار باب المدينة، إذ جرت العادة إقامة ساحة كبيرة 

الساحة كبيرة لدرجة أن  بجوار باب المدينة؛ الجتماع الشعب فيها فى أى أمر هام وكانت هذه
 .تسع الربعمائة نبى وكذا الشعب؛ ليقرروا فيها األمور الهامة مثل الدخول فى الحرب أم ال

وهذا يعنى أن هذا الحوار تم أمام الشعب واألنبياء الكذبة وهذا يظهر شجاعة يهوشافاط 
ضًا تمادى آخاب ويبين أي. فلم يخشى أن يطلب نبى اهللا فى مدينة تعبد البعل. وتمسكه باهللا

وشعبه فى عبادة األوثان، إذ لم يعترض أحد رؤساء الشعب، أو عبيد الملك على آخاب؛ لرفضه 
 .سماع كالم نبى اهللا

 
قبل أن يصل ميخا النبى تقدم واحد من أنبياء البعل ويدعى صدقيا ولعله كان أحد  :۱۱ع

ديمة لبس هذه القرون، دليًال رؤسائهم وكان يلبس قرنين على رأسه وقد اعتادوا فى الحروب الق
على القوة واستبشارًا بالنصرة وقال صدقيا أن آخاب سينتصر وينطح اآلراميين، مثلما ينطح 

 .الحيوان بقرونه الحيوانات األخرى ويهلكها
 :ويظهر مدى نفاق صدقيا فيما يلى 

 .كأن اهللا قال له هذه النبوة. أنه قال كالمه على لسان الرب -١
 .ن للملكين؛ لتأكيد انتصارهما على آرامعمل قرنين يرمزا -٢

تشبه صدقيا بأنبياء اهللا الحقيقيين؛ إذ عمل وسيلة إيضاح هى هذه القرون؛ ليوهم الملك  -٣
وقد كان األنبياء الحقيقيين مثل أليشع وأشعياء . والشعب بأن هذه النبوة من اهللا

 ).٢: ٢٠، اش١٥: ١٣مل٢(يستخدمون وسائل إيضاحية كما يأمرهم اهللا 
 
وافق بالطبع كل األنبياء الكذبة صدقيا على نبوته الكاذبة وصاحوا قائلين آلخاب  :۱۲ع

 .إصعد إلى راموت جلعاد، فستأخذها وتنتصر على اآلراميين



لُ ِسفُْر    اْلُملُوِك األَوَّ

γ٢٨٨γ 

 
عندما وصل الخصى رسول آخاب إلى ميخا؛ ليأتى به من السجن إلى الملك،  :۱۳ع

وت جلعاد ومحاربة األراميين، فانتصاره أخبره أن كل األنبياء شجعوا الملك على الذهاب إلى رام
 :عليهم محقق وطلب منه أن يقول مثلهم للملك، فيكون كالمه للخير للملك ويظهر من ذلك 

 .اقتناع الخصى بأن اجتماع الكثيرين على رأى واحد يبين أن رأيهم سليم -١
 .أن موافقة الملك على أغراضه أمر مريح، فيشجع ميخا على ذلك؛ ألجل راحة الملك -٢

لعل ميخا إذا قال كالًما موافًقا ألغراض الملك يطلق سراحه، فالخصى يقدم نصيحة  -٣
 .حب لميخا؛ ليتحرر من السجن

 .فى نظر هذا الخصى وعموم الشعب أن الخير هو موافقة الملك وليس طاعة اهللا -٤
 
أقسم ميخا بالرب ليعلن للخصى أنه أمام الرب الحى وأنه لن يقول شيًئا، إال ما  :۱٤ع

 :له الرب له وهذا يظهر يقو 
 .شجاعة ميخا وتمسكه وطاعته لكالم اهللا -١
 .استعداده الحتمال اآلالم من أجل كالم اهللا -٢

 .عدم تأثره بكالم الناس مثل الخصى والملك، فاألهم هو كالم اهللا -٣

 
عند وصول ميخا أمام آخاب سأله آخاب، أمام كل الحاضرين، هل نصعد إلى  :۱٥ع

، فرد عليه ميخا بسخرية واضحة، اصعد وستنتصر على اآلراميين راموت جلعاد؛ لنستعيدها
وهو يقصد بهذا أنه ما دمت مصًرا على الصعود، فاصعد وما دمت تريد . وتأخذ راموت جلعاد

وكان كالم ميخا بسخرية فهمها آخاب وكل . أن تسمع أنك ستنتصر، أقول لك أنك ستنتصر
 .قة، بل إن ما قاله كان تكراًرا لرغبة آخابالحاضرين، أى فهم آخاب أنه لم يقل له الحقي

 
فهم آخاب أن ميخا يتهكم عليه وال يقول له الحقيقة، بل يوافقه على آرائه ويهزأ به  :۱٦ع

وقد يكون آخاب قد سأل ميخا قبل ذلك فى أمور أخرى وتهكم عليه ميخا، أو قد يكون قد سأله 
لسخرية؛ لذا تضرع إليه آخاب من أجل فى هذا الموقف أكثر من مرة وميخا يكرر نفس كالم ا



انِى احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ  الثَّ  الِع

γ٢٨٩γ 

اهللا أن يخبره بالحقيقة، فقد كان آخاب خائًفا من اآلراميين؛ لذا استحلفه باسم الرب، فآخاب يريد 
 .أن ينفذ رغبته ولكن فى نفس الوقت خائف؛ لذا ترجى ميخا أن يخبره بكالم اهللا

 
بدأ ميخا يعلن النبوة التى عندما أعلن آخاب استعداده واهتمامه بسماع كالم اهللا،  :۱۷ع

أراه اهللا إياها، فقال رأيت رؤيا فيها شعب اهللا مشتتين ومنتشرين على الجبال بال راٍع، أى بال 
قائد لهم؛ ألن القائد وهو آخاب سيكون قد ُقتل فى الحرب، وقال اهللا فليرجع الشعب بسالم كل 

القادمة كان هدفه قتل آخاب، فلما واحد إلى بيته؛ ألن بنهدد ملك آرام كما سنرى فى األعداد 
 .حقق ذلك، أوقف الحرب، فرجع شعب اهللا بسالم

 :هذه النبوة تشمل أمرين 
 .قتل آخاب فى الحرب -١
 .تشتت الشعب فى الجبال، بال قيادة -٢

ومعنى هذه النبوة واضح وهو أن ال يدخلوا الحرب؛ ألن آخاب سيموت والشعب لن يحقق 
 .ويعيدهم بسالم ولعل هذا من أجل صالح يهوشافاط انتصاًرا ولكن اهللا سيشفق عليهم

وكذلك أيًضا شعر . لألسف لم يستفد آخاب من هذه النبوة ولم يطع اهللا، فمات فى الحرب
يهوشافاط بالحرج من التراجع عن الحرب، فخرج معه ولم يطع كالم اهللا، الذى طلبه باهتمام 

 .ولكن بعدما سمع ميخا أهمل كالمه
اهللا صوته سواء على لسان أب اعترافك، أو فى الكتاب المقدس، أو على فم عندما يعلن لك  ?

من حولك، أو بأية طريقة، ال تهمله؛ ألن دينونتك ستصير أعظم وتقابل مستقبًال أسوًدا، كما 
 .لم يطع آخاب فمات وخطيته عليه

 
غضب آخاب عندما سمع كالم ميخا النبى واعتبره مشاعر سيئة من ميخا نحوه  :۱۸ع

رفض أن يقبل كالمه على أنه نبوة من اهللا ولعله تأثر بالربعمائة نبى، الذين شجعوه على و 
الحرب ومن ناحية أخرى فإن آخاب كان يحمل بغضة نحو اهللا وأنبيائه، فكان يظن أنهم 

 .يبغضونه، مع أن البغضة فى قلبه أصالً 
ه إلى طاعة اهللا، هنا يظهر ضعف يهوشافاط أنه تأثر بكالم آخاب ولم يرد عليه ويدعو 

 .حتى أنه فى النهاية رفض كالم اهللا ودخل معه الحرب



لُ ِسفُْر    اْلُملُوِك األَوَّ

γ٢٩٠γ 

 
لم يهتم ميخا بالدفاع عن نفسه فى اتهام آخاب له، بأنه يتكلم بالشر عليه؛ ألن  :۱۹ع

 .ميخا كان منشغًال بإعالن صوت اهللا
ى فاستكمل ميخا الجزء الثانى من الرؤيا التى رآها، إذ رأى الرب جالًسا على عرشه ف

 :فهذا أنتج فى قلبه . السماء وحوله مالئكته يميًنا ويساًرا
 .خشوًعا وفرًحا لوجوده فى حضرة اهللا -١
 .عدم االنزعاج من غضب آخاب، أو السجن الذى ألقاه فيه آخاب -٢

 .ثقته فى كالم اهللا الذى يعلنه وكذب المعارضين له من أنبياء البعل -٣

صارات، أو الهزيمة، أو يترك األشرار إيمانه أن كل شئ فى يد اهللا فهو يسمح باالنت -٤
 .يسقطون فى خطاياهم

اهللا ضابط الكل، فلعل المقصود بالمالئكة الذين عن اليمين هم المالئكة الموكلين من  -٥
 .اهللا لتوصيل بركاته للبشر والذين على اليسار هم المالئكة الموكلين بتأديب الخطاة

 
صورة حوار؛ ليفهم حقيقة األمور ويعلنها الرؤيا التى أظهرها اهللا لميخا كانت فى  :۲۰ع

بشكل مفهوم للبشر، مع أن األمر فى السماء ال يحتاج إلى كل هذه الحوارات، فالحركة الفكرية 
 .تتم فى أقل من لحظة ويعلن اهللا أمره فى الحال

فبين اهللا فى الرؤيا أنه يتساءل أمام مالئكته، يا ترى من يستطيع أن يحرض آخاب على 
وبالطبع اهللا ال يريد أحًدا من البشر أن يسلك فى الشر ولكنه يسمح ! م طاعة اهللالشر وعد

للشيطان أن يجرب الكل بالمقدار المناسب ويتخلى أحياًنا عن األشرار، إذا أصروا على الخطية، 
وفى حالة آخاب كان . بخطورة الخطية؛ حتى يرجعوا عنها –هم ومن حولهم  -لعلهم يشعرون 

 .اهللا، فتخلى عنه؛ ليكون مثاًال للشر أمام شعبه؛ حتى يتوبوا مصًرا على رفض
كل هذا كما ذكرنا . عندما تساءل اهللا رد مالئكته بآراء، أو اقتراحات مختلفة حسب فهمهم

 .ليفهم آخاب والشعب بما يتم فى السماء
 
ثم سمح اهللا للشيطان، أى الروح الشرير أن يقف أمامه ويعلن الشيطان أنه  :۲۲، ۲۱ع

قادر أن يغوى آخاب، فسأله اهللا كيف سيغويه ؟ فقال الشيطان بأنه سيدخل فى أنبياء البعل 



انِى احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ  الثَّ  الِع

γ٢٩١γ 

ويتكلم بكالم كذب على لسانهم؛ ليضل آخاب، فقال له اهللا أنك تستطيع حًقا ذلك، إذ أن 
الشيطان مملوء شًرا وحيًال خبيثة واهللا سمح له أن يخرج ويغوى آخاب؛ ألن آخاب باع نفسه 

 .شرواستسلم لل
إن هذه الرؤيا تذكرنا بما حدث فى بداية سفر أيوب، فكل هذه تصويرات من اهللا لما يحدث 

بهذا قدم اهللا آلخاب آخر تحذير؛ ليعرف أن الشيطان، . فى السماء؛ لنفهم بر اهللا وشر الشيطان
الكل  أو البعل الذى يعبده سيقوده إلى الهالك هو وأنبياءه؛ لعله ينتبه ويتوب، فاهللا يطلب خالص

 .مهما كان شرهم
 
 :لخص ميخا صوت اهللا فى الرؤيا آلخاب بأمرين  :۲۳ع
 .أن كالم أنبياء البعل كله كذب -١
وهذه هى نهاية أشر . اهللا سمح بالشر الذى يحدث آلخاب، أى هالكه فى الحرب  -٢

 .ملوك إسرائيل
 

 ):۲۸-۲٤ع(ضرب ميخا وسجنه  )٤(

فك و قال من اين عبر روح الرب مني فتقدم صدقيا بن كنعنة و ضرب ميخا على ال -٢٤
. فقال ميخا انك سترى في ذلك اليوم الذي تدخل فيه من مخدع الى مخدع لتختبئ -٢٥. ليكلمك

و  -٢٧. فقال ملك اسرائيل خذ ميخا و رده الى امون رئيس المدينة و الى يواش ابن الملك -٢٦
 . و ماء الضيق حتى اتي بسالمقل هكذا قال الملك ضعوا هذا في السجن و اطعموه خبز الضيق 

 .فقال ميخا ان رجعت بسالم فلم يتكلم الرب بي و قال اسمعوا ايها الشعب اجمعون -٢٨

 
بتبجح وشر تقدم صدقيا، الذى كان غالًبا رئيًسا ألنبياء البعل وضرب ميخا على  :۲٤ع

. أى أنبياء البعلخده ولم يستأذن فى ذلك آخاب ولكنه كان يعلم جيًدا أن آخاب يساند أنبياءه، 
أما يهوشافاط فكضيف ليس له سلطان، فلم يفعل شيًئا، مع أنه فى الحقيقة كان يمكن أن يعلن 
على األقل أن هذا خطأ ولكنه ضعف وتخاذل منه، رغم ثقته أن ميخا هو النبى الحقيقى وكل 



لُ ِسفُْر    اْلُملُوِك األَوَّ

γ٢٩٢γ 

قى من النبى يستطيع أن يميز النبى الحقي –كمؤمن باهللا  –األنبياء اآلخرين كذبة ويهوشافاط 
 .الكاذب

ثم قال صدقيا لميخا بتعجب وتهكم كيف تجاسرت يا ميخا وادعيت أن روح اهللا الذى علىَّ 
 .قد عبر وأتى إليك

 :وتصرف صدقيا يبين أمرين 
 .جرأة الشر واعتداؤه على أوالد اهللا -١
الكذب والمغالطة التى يحاول بها الشيطان عن طريق أوالده خداع الناس، فمع أن  -٢

هو النبى الحقيقى وصدقيا ومن معه كلهم كذبة، يدعى صدقيا الكاذب أن روح ميخا 
اهللا معه فقط وليس مع ميخا، وبالطبع روح اهللا ال يكون مؤذًيا لآلخرين، كما ضرب 

 .صدقيا ميخا، فروح اهللا وديع وحازم ولكن ليس عنيًفا وقاسًيا

 
لكن انشغل بتأكيد صوت  احتمل ميخا الضربة من أجل اهللا ولم يدافع عن نفسه، :۲٥ع

اهللا لصدقيا، فقال له ستفهم وتعرف كالم اهللا عندما يتم وينهزم شعب اهللا أمام آرام ويهرب منه 
وأنت يا صدقيا ستهرب من بيت إلى بيت ومن حجرة إلى حجرة وذلك إما خوًفا من اآلراميين أو 

 .ب وأضل زوجها فماتمن إيزابل التى ستنزعج بسبب موت زوجها وتحاول قتل صدقيا الذى كذ
ليكن هدفك إعالن صوت اهللا حتى لو قام عليك األشرار وأهانوك، فاحتمل ألجل اهللا واثًقا أن  ?

 .اهللا يقدر تعبك وسيسندك، ويعد لك إكليًال عظيًما فى السماء
 
فى غضب وكبرياء أمر آخاب الخصى الذى أتى بميخا أن يعيده إلى  :۲۷، ۲٦ع

آمون رئيس مدينة السامرة ويوآش ابن آخاب، الذى كان يبدو أنه  السجن تحت سلطان ومسئولية
 .كان مسئوًال عن السجن

وتمادًيا من آخاب فى كبريائه أمر أن يتعبوا ميخا فى السجن فال يعطوه إال أقل القليل من 
الماء وأسوأ الطعام إلذالله، بسبب الكذب الذى قاله وكالم الشر الذى نطق به على آخاب، هكذا 

د آخاب وأضاف أن يفعلوا هذا حتى يرجع آخاب بسالم وهذا يبين أن الشر يعمى عينى اعتق
 .صاحبه، فال يرى الحق مهما كان واضًحا

 



انِى احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ  الثَّ  الِع

γ٢٩٣γ 

لم ينزعج ميخا من أوامر آخاب المتعسفة بالسجن والمعاملة السيئة داخله ولكنه  :۲۸ع
د من الحرب؛ ألنه واصل تأكيد صوت اهللا أمام كل الشعب معلًنا آلخاب أن بالتأكيد لن يعو 

فميخا كان متأكًدا من رؤيا اهللا وأوامره وأعلنها للشعب كله . سيموت وٕان رجع، فيكون اهللا لم يتكلم
 .فعندما يرون قتل آخاب يتوبون ويعودون إلى اهللا

 
 ):٤۰-۲۹ع(محاربة آرام ومقتل آخاب  )٥(

فقال ملك  -٣٠. فصعد ملك اسرائيل و يهوشافاط ملك يهوذا الى راموت جلعاد -٢٩
اسرائيل ليهوشافاط اني اتنكر و ادخل الحرب و اما انت فالبس ثيابك فتنكر ملك اسرائيل و دخل 

و امر ملك ارام رؤساء المركبات التي له االثنين و الثالثين و قال ال تحاربوا صغيرا و  -٣١. الحرب
ط قالوا انه ملك اسرائيل فلما راى رؤساء المركبات يهوشافا -٣٢. ال كبيرا اال ملك اسرائيل وحده

فلما راى رؤساء المركبات انه ليس ملك اسرائيل رجعوا  -٣٣. فمالوا عليه ليقاتلوه فصرخ يهوشافاط
و ان رجال نزع في قوسه غير متعمد و ضرب ملك اسرائيل بين اوصال الدرع فقال لمدير  -٣٤. عنه

القتال في ذلك اليوم و اوقف  و اشتد -٣٥. مركبته رد يدك و اخرجني من الجيش الني قد جرحت
 . الملك في مركبته مقابل ارام و مات عند المساء و جرى دم الجرح الى حضن المركبة

. وعبرت الرنة في الجند عند غروب الشمس قائال كل رجل الى مدينته و كل رجل الى ارضه -٣٦
مركبة في بركة و غسلت ال -٣٨. فمات الملك و ادخل السامرة فدفنوا الملك في السامرة -٣٧

و بقية امور  -٣٩. السامرة فلحست الكالب دمه و غسلوا سالحه حسب كالم الرب الذي تكلم به
اخاب و كل ما فعل و بيت العاج الذي بناه و كل المدن التي بناها اما هي مكتوبة في سفر اخبار 

 .هفاضطجع اخاب مع ابائه و ملك اخزيا ابنه عوضا عن -٤٠. االيام لملوك اسرائيل

 
رغم كل إعالنات اهللا الواضحة على فم ميخا بعدم دخول الرب صعد آخاب  :۲۹ع

وٕان كان . بجيشه ومعه يهوشافاط بجيش يهوذا إلى راموت جلعاد؛ الستعادتها من اآلراميين
آخاب مصًرا على الضر البتعاده عن اهللا، فإن موقف يهوشافاط هو الغريب فى دخول الحرب 

 :يبدو ذلك لما يلى رغم كل هذه التحذيرات و 
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وعد يهوشافاط السابق آلخاب أن يذهب معه على الحرب والملوك ال يرجعون فى  -١
 .كالمهم ولكن بالطبع يمكن الرجوع، إن كان اهللا أمر بعكس كالم الملك

ضعف يهوشافاط أمام صهره آخاب، إذ وجد نفسه فى حرج أن يتركه وحده؛ ألن آخاب  -٢
 .ًنا تماًما بكالم اهللاكان مصًرا على دخول الحرب، مستهي

لعله فهم أن آخاب فقط الذى سيموت، أما هو وكل الشعب، فسيعودون بسالم كما قال  -٣
ولكن هذا خطأ كبير إذ فيه معارضة لكالم اهللا ولم . ميخا فتشجع وذهب مع آخاب

 .يهتم بكالم ميخا

تشكك يهوشافاط فى كالم اهللا على لسان ميخا، وقد يكون ساعده على ذلك غضب  -٤
خاب واتهامه هو وأنبياؤه لميخا بأنه يتكلم بالشر، وهذه نتيجة طبيعية لمخالطة األشرار آ

 .أن يضل اإلنسان ويضعف إيمانه باهللا

 
شعر آخاب أنه مستهدف من بنهدد فى هذه الحرب، خاصة بعد سماعه نبوة ميخا  :۳۰ع

ل يستطيع أن يتنكر بموته، فخاف باألكثر وقرر أن يدخل الحرب متنكًرا، كجندى عادى ولكن ه
 .أمام اهللا؛ فما دام اهللا قد قرر أنه سيقتل، لم يكن هناك حل إال أن يتوب ويؤمن باهللا فيرحمه

ولعل تنكر آخاب كان مما سمعه من ميخا أن شعب اهللا سيكون مشتًتا على الجبال، فقرر 
يحاول إيقاف حكم اهللا  إنه بهذا. التنكر حتى ال يقتل ويظل قائًدا لشعبه، فال ينهزموا، أو يتشتتوا

 .إال بالتوبة. الذى ال يوقف كما قلنا
أعلن آخاب ليهوشافاط أنه سيتنكر ولكن اقترح على يهوشافاط أن يلبس مالبسه الملوكية 
وهذا شر عظيم من آخاب أن يعرض صديقه، الذى أتى للتحالف معه ليموت فى الحرب بدًال 

البس الملوكية، مع أن هذا عدم حكمة من وقد تنكر آخاب، أما يهوشافاط فلبس الم. منه
 فلماذا يا ترى وافق يهوشافاط ؟. يهوشافاط أن يوافق على ذلك

 .لعله شعر بفخر أن يكون هو القائد وحده للجيوش بمالبسه الملوكية -١
ثقته فى كالم اهللا على فم ميخا، أن الذى سيموت هو آخاب؛ ألن اهللا تكلم عليه بالشر  -٢

 .، أو حكًما إلهًيا ليهوشافاطولم يوجه ميخا توبيًخا
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نظم بنهدد ملك آرام جيشه المكون من اثنين وثالثين فرقة، يقود كل منهم قائد هو  :۳۱ع
وأمر هؤالء القادة أن ) ١: ٢٠ص(أحد الملوك التابعين له وهم رؤساء المقاطعات المذكورين فى 

ه إذا قتل قائد جيش إسرائيل يهتموا بقتل آخاب وذلك ليقلل عدد القتلى من جيشه، ألنه يعلم أن
 .وهو آخاب، فسيتفرق الجيش فى الحال وتتم النصرة آلرام

 
بحث رؤساء المركبات عن ملك إسرائيل، فنظروا من بعيد شخًصا يلبس  :۳۳، ۳۲ع

وهنا صرخ يهوشافاط فى الحال فتركوه وهذه . المالبس الملوكية، فظنوه آخاب وهجموا عليه
 :الصرخة تعنى اآلتى 

إلى اهللا لينقذه من الموت وهذا يبين إيمانه فى ساعة الخطر، فأبعد اهللا جنود صرخة  -١
 ).٣١: ١٨أى٢(آرام عنه، كما يظهر فى 

صرخ معلًنا أمام الجنود، أنه ليس آخاب، فتركوه، بمساعدة اهللا، إذ جعلهم اهللا يتركونه  -٢
ته ولعل بعضهم كان يعرف شكل آخاب وصو . ليبحثوا عن آخاب، كما أمرهم بنهدد

من الحروب السابقة، إذ كانوا مرافقين لبنهدد أثناء المعاهدة التى قطعها معه آخاب 
 ).٣٤-٣١: ٢٠ص(

، أسرع )٢٣ع(ألن يهوشافاط صدق نبوة ميخا أن الذى سيصيبه الشر هو آخاب  -٣
 .بإعالن أنه ليس آخاب للجنود اآلراميين، حتى يتركوه

 :ل األخطاء التى فعلها وهى وقد تعرض يهوشافاط للموت وسمح اهللا بذلك من أج
 .مخالطته لألشرار، بل مصاهرتهم، أى مخالطة آخاب وزواج ابنه من ابنة آخاب -١
عدم طاعته لكالم اهللا على فم ميخا الواضح بعدم دخول الحرب، ألن نتيجتها هى  -٢

 .الهزيمة

محبته للرئاسة والظهور كقائد لجميع جيوش شعب اهللا ولكن اهللا أنقذه من الموت بسبب  -٣
 .إيمانه به ورجوعه إليه فى ساعة الخطر

 .شد قوسه للخلف، فانطلق السهم الذى كان فى القوس: نزع فى قوسه  :۳٤ع
المنطقة التى بين الدرع الذى يحمى الصدر والدرع الذى يحمى الفخذين : أوصال الدرع 

 .ويرتبط بالدرعان بوصالت من الكتان، فهى منطقة البطن
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ركبة إلى األمام وأدر المركبة لتسير فى االتجاه المضاد، أى أوقف السير بالم: رد يدك 
 .يخرج من الحرب

كان جندًيا آرامًيا يمسك بقوسه وفيه سهم ولعله كان يحاول إصالحه، أو تجربته، فانطلق 
السهم بدون عمد، فأصاب آخاب المتنكر فى بطنه بجرح عميق شعر آخاب بخطورته، فطلب 

 .كبة ويخرج بها من الحربمن سائق مركبته أن يدير المر 
نالحظ أن آخاب المتنكر أصابه سهم طائش بجرح عميق قتله، أما يهوشافاط الذى يلبس 
المالبس الملوكية فحماه اهللا من الموت؛ ألنه صرخ إليه، فحكم اهللا البد أن يتم، مهما حاول 

 .اإلنسان الشرير أن يحمى نفسه واألبرار يخلصون أنفسهم باإليمان والصالة
مح اهللا آلخاب أن يموت وال يقبض عليه بنهدد وهو حى، ألنه قد يعفى عنه، رًدا لجميل س

 .آخاب السابق، فحكم اهللا هو هالك آخاب؛ ألجل شروره الكثيرة
ال يمكن أن تهرب من يد اهللا، فال تفعل الخطية فى الخفاء؛ ألنه يراك وأجرة الخطية موت  ?

توبة، فهو أب حنون مستعد أن يسامحك عن كل شئ والحل الوحيد هو أن ترجع إلى اهللا بال
 .والكنيسة تفتح أحضانها دائًما بالغفران فى سرى االعتراف والتناول

 
لم يستحسن قائد مركبة الملك وال القادة المحيطين بمركبته أن يخرج آخاب من  :۳٥ع

فى مركبته، مع  المعركة؛ لئال يتشتت جيشه، إذا علموا أنه أصيب إصابة خطيرة، فسندوه وأوقفوه
أن دمه كان ينزف بغزارة وسال على أرض المركبة وحتى من يالحظ إصابته يظن أن إصابته 

 .وظل القتال مستمًرا بشدة مع اآلراميين حتى المساء، إلى أن مات الملك آخاب. بسيطة
 
انتشر الخبر سريًعا بين جنود إسرائيل، أن ملكهم آخاب قد مات، فنادى قادتهم  :۳٦ع

 :سحاب والرجوع كل جندى إلى بيته، سواء جنود إسرائيل، أو يهوذا، وذلك لما يلى باالن
موت القائد يجعل الجيش بال قيادة، فيستحيل مواصلة الحرب وهذا يبين أهمية القائد،  -١

 .خاصة قديًما
لعل بعضهم تذكر نبوة ميخا، بأن آخاب سيموت وينتشر الجنود على الجبال هاربين  -٢

 .باالنسحابمتشتتين، فأسرعوا 
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سمع األراميون بموت آخاب ورأوا انسحاب الجيش، فأوقفوا القتال وانسحبوا هم أيًضا،  -٣
إذا كان غرضهم قتل آخاب وبالتالى استبقاء راموت جلعاد خاضعة لهم، فانسحب 

 .اآلراميون أيًضا وبهذا لم تستمر الحرب إال نهاًرا واحًدا وانتهت

 
ت إلى السامرة عاصمته، التى بناها أبوه عمرى عاد جنود إسرائيل بملكهم المي :۳۷ع

 .ودفنوه هناك
 
يشرح هنا تفاصيل عن نقل آخاب الميت ومركبته وكيف ُغسل دمه، فقد مروا على  :۳۸ع

مدينة يزرعيل فى طريقهم إلى السامرة، هناك غسلوا مركبته وسالحه فى بركة خارج يزرعيل، 
بهذا تحقق كالم إيليا النبى آلخاب بعد قتله نابوت و . سميت بركة السامرة، ثم نقلوه إلى السامرة

اليزرعيلى واغتصاب حقله، فلحست الكالب دم نابوت، إذا قال إيليا أن الكالب ستلحس دمك يا 
 ).١٩: ٢١ص(آخاب، فى نفس الموضع الذى لحست فيه دم نابوت المظلوم 

تقع بجوار مدينة وهناك رأى آخر، بأن الجنود غسلوا المركبة فى بركة السامرة، التى 
السامرة ولحست الكالب هناك دم آخاب، كما لحست الكالب دم نابوت خارج يزرعيل ولكن الرأى 

 .األول هو األرجح
المكان الذى غسلت فيه مركبة آخاب، فى بركة السامرة، هو المكان الذى اعتادت أن 

خاب، أى أنه فى تغتسل فيه الزوانى الالتى تخصصن للزنا فى معابد البعل، التى شجعها آ
النهاية ُغسل دم آخاب فى مكان دنس؛ ألنه دنس نفسه بعبادة البعل طوال حياته، فيموت موتة 

 .شنيعة دنسة
وهكذا ُغسلت المركبة العظيمة الملكية؛ ليستخدمها ملك آخر، فمات آخاب ولم يأخذ شيًئا 

 .كما يموت الكل ولو كان قد تذكر ذلك، لكان قد تاب ورجع إلى اهللا
 
كان آخاب مهتًما ببناء القصور والمدن وخاصة بيًتا عظيًما زينة بالعاج،  :٤۰، ۳۹ع

فكان اهتمامه كله مادًيا بعيًدا عن الروحيات، كل . الذى يؤخذ من أنياب الفيلة وسمى بيت العاج
هذه األمور وخبر موته مذكور فى سفر أخبار األيام لملوك إسرائيل وهو غير سفر أخبار األيام 

 .وبعد موته ملك بعده ابنه أخزيا عوًضا عنه. ود فى الكتاب المقدسالموج
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 ):٥۰-٤۱ع(يهوشافاط ملك يهوذا وأهم أعماله  )٦(

 . و ملك يهوشافاط ابن اسا على يهوذا في السنة الرابعة الخاب ملك اسرائيل -٤١
ورشليم و وكان يهوشافاط ابن خمس و ثالثين سنة حين ملك و ملك خمسا و عشرين سنة في ا -٤٢

و سار في كل طريق اسا ابيه لم يحد عنها اذ عمل المستقيم في  -٤٣. اسم امه عزوبة بنت شلحي
و  -٤٤. عيني الرب اال ان المرتفعات لم تنتزع بل كان الشعب ال يزال يذبح و يوقد على المرتفعات

و كيف حارب اما و بقية امور يهوشافاط و جبروته الذي اظهره  -٤٥. صالح يهوشافاط ملك اسرائيل
و بقية المابونين الذين بقوا في ايام اسا ابيه  -٤٦. هي مكتوبة في سفر اخبار االيام لملوك يهوذا

و عمل يهوشافاط سفن ترشيش  -٤٨. و لم يكن في ادوم ملك ملك وكيل -٤٧. ابادهم من االرض
حينئذ  -٤٩. لكي تذهب الى اوفير الجل الذهب فلم تذهب الن السفن تكسرت في عصيون جابر

 -٥٠.قال اخزيا بن اخاب ليهوشافاط ليذهب عبيدي مع عبيدك في السفن فلم يشا يهوشافاط
 .واضطجع يهوشافاط مع ابائه و دفن مع ابائه في مدينة داود ابيه فملك يهورام ابنه عوضا عنه

 
فى السنة الرابعة لتملك آخاب على إسرائيل، تملك يهوشافاط ابن آسا على  :٤۲، ٤۱ع

لكة يهوذا وكان عمره وقتذاك خمسة وثالثين عامًا وملك مدة خمسة وعشرين عامًا على مم
وأم يهوشافاط تدعى عزوبة بنت شلمى ويبدو أنها كانت إنسانة تقية، فزوجها آسا كان . يهوذا

 .صالًحا وعمل المستقيم فى عينى الرب وكذلك ابنها يهوشافاط سار مثل أبيه باستقامة قلب
س يذكر بعض األمهات ليبين دورهن المقدس، أو على العكس الشرير، الذى والكتاب المقد

 .يظهر على األزواج واألبناء، مثل إيزابل الشريرة امرأة آخاب وأم أخزيا وعثليا وكلهم أشرار
 ).٢٠-١٧أى٢(وتفاصيل حياة وأعمال يهوشافاط مذكورة فى 

 .أعمالهيقدم لنا الكتاب المقدس ملخص لحياة يهوشافاط وأهم  :٤۳ع
، فإن يهوشافاط ابنه سار )١٤: ١٥ص(فإن كان آسا مستقيًما فى عينى الرب، بل كامًال 

فى طريق أبيه المستقيم أمام اهللا، أى اهتم بعبادة اهللا فى هيكله ورفض عبادة األوثان بكل 
 .صورها
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ورية وتقديم الذبائح على المرتفعات وٕايقاد البخور كانت عبادة شخصية، أما العبادة الجمه
 .فظلت فى الهيكل

ولكن الخطأ الذى لم يصلحه يهوشافاط هو أنه سمح بالذبح على المرتفعات هللا وليس 
لألوثان، مع أن اهللا أمـر أن يكون تقديم الذبائح فى هيكله فقط ونهى أن تكون على المرتفعات 

 .؛ ألن هذه المرتفعات تحولت مع الوقت لعبادة األوثان)١٤، ١٣: ١٢تث(
 
بر خطأ سقط فيه يهوشافاط، هو تصالحه وتحالفه وارتباطه بملك إسرائيل، الذى أك :٤٤ع

وٕان كان التفاهم والتصالح بين الدول المجاورة مفيد، . كان شريًرا وهو آخاب، ثم ابنه أخزيا
باإلضافة إلى أن مملكة إسرائيل ويهوذا هما أصًال أمة واحدة، هى شعب اهللا ولكن من ناحية 

األشرار له أضرار كثيرة، هذا ما سقط فيه يهوشافاط وقد ظهر التصالح  أخرى التحالف مع
 :والتحالف فيما يلى 

 ).٣٢ع(تحالفه مع آخاب فى الحرب ضد آرام؛ السترداد راموت جلعاد  -١
 .تزويج ابنه يورام لعثليا ابنة آخاب -٢

 ).٧: ٣مل٢(خروجه للحرب مع أخزيا ابن آخاب ضد موآب  -٣

 ).٣٦: ٢٠أى٢(سطول تجارى اشتراكه مع أخزيا فى بناء أ -٤

وقد جر هذا التصالح مع ملوك إسرائيل متاعب كثيرة على يهوشافاط؛ بسبب غضب الرب 
- :أهم هذه المتاعب . عليه

 ).٣٢ع(تعرضه للموت فى حربه مع آخاب ضد آرام واهللا أنقذه فى آخر لحظة  -١
وذا وسيطرت إعثاره البنه يورام بتزويجه من عثليا، التى أدخلت عبادة البعل فى يه -٢

 ).١: ١١مل٢(على المملكة، إذ قتلت أحفادها وجلست على عرش يهوذا 

تكسر األسطول التجارى فى عصيون جابر وخسر يهوشافاط كثيًرا؛ ألنه أغضب  -٣
 ).٣٧: ٢٠أى٢(الرب، وأعلن اهللا له ذلك على يد أليعزر النبى 

ما أصابه من اختالطه يالحظ أن يهوشافاط لم يتعلم سريًعا خطورة االختالط باألشرار، ف
بآخاب لم يجعله يبتعد عن أخزيا، ابنه الشرير؛ لذا غضب اهللا عليه وتكسرت سفنه ولكنه أخيًرا 

ولكن تظهر محبـة ) ٤٩ع(تعلم طاعة اهللا، فرفض عرض أخزيا فى مشاركته فى التجارة بالسفن 
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، فهو )٩، ٨: ١مت(المسـيح فادى الخطاة أن يأتى من نسل يورام ابن يهوشافاط وعثليا زوجته 
 .يطلب خالص كل من آمن وحاول أن يطيع اهللا، مثل يهوشافاط

ولكن احترس أن تختلط باألشرار، أو  -قدر ما تستطيع  -جيد أن تكون فى سالم مع الكل   ?
تشاركهم أعمالهم باختيارك الخاص؛ لئال تتنجس بأفكارهم وسلوكهم، فتغضب الرب ويتخلى 

المحبة نحو الكل ولكن كن مدقًقا فيمن تختارهم أصدقاء ومقربين ليكن لك قلب مفتوح ب. عنك
 .إليك
 
كان يهوشافاط قوًيا فى مواجهة عبادة األوثان، فأزالها وكل ما يتصل بها من  :٤٥ع

ومن ناحية أخرى ظهر تفوقه فى الحروب ضد األمم المحيطة، مثل العمونيين والموآبيين . فساد
افاط مكتوبة فى سفر أخبار األيام لملوك يهوذا وهو سفر وتفاصيل أعمال يهوش). ١: ٢٠أى٢(

 .تاريخى خاص بملوك يهوذا وهو غير سفر أخبار األيام الموجود فى الكتاب المقدس
 
الرجال الذين وهبوا أنفسهم لآللهة الوثنية، لممارسة الشذوذ الجنسى : المأبونين  :٤٦ع

ور، وبهذا يرضون اآللهة حسب معهم ويعيشون فى بيوت بجوار المعابد ليضاجعهم الذك
 .اعتقادهم

أباد آسا عبادة األوثان وكل ما يتصل بها من زنا وشذوذ ولكن يبدو أن هناك بعض 
المأبونين استطاعوا الهرب واستمروا فى ممارستهم الجنسية، فاستكمل يهوشافاط ما فعله أبيه آسا 

فيعبدوا . ال يضع معثرة أمام شعبه وأباد بقية هؤالء المأبونين، أى أزال الفساد من األرض، حتى
 .الرب بنقاوة

 
كانت مملكة أدوم تسكن فى جبال سعير، وتمتد جنوب وشرق مملكة يهوذا من  :٤۷ع

وتعرضت أدوم لهجمات كثيرة من ملوك بنى إسرائيل ومنهم . البحر الميت، حتى خليج العقبة
جزئًيا أيام سليمان ويبدو أنها وتقوت آدوم . ثم داود الذى أباد كل الذكور) ٤٧: ١٤صم١(شاول 

كانت ضعيفة أيام يهوشافاط، فأقام عليها وكيًال من قبله، أى نائًبا ليهوشافاط وقد يكون من 
 .األدوميين أنفسهم، أى أن أدوم كانت تحت سيطرة يهوذا
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مدينة تجارية مشهورة فى جنوب أسبانيا على ساحل البحر : ترشيش  :٤۹، ٤۸ع
 .منها الذهب وبضائع كثيرة وكان يستورد. المتوسط

مدينة تقع جنوب شبه الجزيرة العربية فى دولة اليمن الحالية وتشتهر بإنتاج أنقى : أوفير 
 ).٢٩: ١٠تك(وسميت أوفير على اسم أحد أحفاد سام ) ٢٠:  ٧سيراخ (أنواع الذهب 

 .ميناء قديم مشهور على خليج العقبة يقع غرب مدينة إيالت الحالية: عصيون جابر 
بنى يهوشافاط سفًنا تجارية ضخمة قادرة على الذهاب إلى أقصى البالد المعروفة وقتذاك 
وهى ترشيش الواقعة فى نهاية البحر األبيض المتوسط وهى آخر العالم القديم وذلك إلرسالها إلى 
ترشيش، مشترًكا فى هذا مع أخزيا ملك إسرائيل ولكن تكسرت السفن وذلك بسبب غضب اهللا 

 ).٣٧: ٢٠أى٢(شافاط الشتراكه مع األشرار، أى أخزيا على يهو 
ثم بنى يهوشافاط سفًنا أخرى قوية مثل األولى وطلب أخزيا منه أن يشترك معه فى 

 .التجارة، فرفض يهوشافاط إذ أخيًرا تعلم أن يطيع اهللا وال يشترك فى العمل مع األشرار
 
وملك . وشافاط، الملك الصالحبعد خمس وعشرين عاًما من الُملك، مات أخيًرا يه :٥۰ع

ولألسف لم يكن صالًحا مثل أبيه؛ بسبب زواجه من عثليا ) ٣: ٢١أى٢(بعده ابنه البكر يهورام 
 .الشريرة بنت آخاب وهذا يبين أهمية اختيار الزوجة الصالحة

 
 ):٥۳-٥۱ع(أخزيا ملك إسرائيل  )۷(

لسابعة عشرة ليهوشافاط ملك اخزيا بن اخاب ملك على اسرائيل في السامرة في السنة ا -٥١
و عمل الشر في عيني الرب و سار في طريق ابيه و طريق امه  -٥٢. يهوذا ملك على اسرائيل سنتين

و عبد البعل و سجد له و اغاظ الرب اله  -٥٣. و طريق يربعام بن نباط الذي جعل اسرائيل يخطئ
 اسرائيل حسب كل ما فعل ابوه

وت جلعاد، ملك ابنه أخزيا على مملكة إسرائيل بعد موت آخاب فى موقعة رام :٥۱ع
وألجل شروره وعبادته لألوثان سمح له الرب باألمراض ومات بسرعة، فلم يملك إال سنتين فى 

 .عاصمته السامرة
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تفاصيل شرور أخزيا أنه استمر فى عبادة العجول الذهبية، التى أقامها  :٥۳، ٥۲ع
يًضا فى عبادة األوثان، التى أدخلها أبوه وأمه مثل يربعام بن نباط فى بيت إيل ودان واستمر أ

وهو بهذا تحدى اهللا وأغاظه بإصراره على عبادة األوثان؛ ألنه لم يسمح بها . البعل وعشتاروث
ولم يتعلم من خطورة عدم طاعة اهللا . فقط، بل قاد الشعب بنفسه فى السجود لألوثان وعبادتها

ع المطر وأنزل النار من السماء وقتل أنبياء البعل ومع ذلك أيام أبيه، الذى لم يطع إيليا الذى من
لم يرجع آخاب إلى اهللا ولم يطع ميخا أيًضا، الذى حذر آخاب؛ حتى ال يدخل الحرب مع آرام 

 .ولكنه أطاع األنبياء الكذبة فمات
احترس فى كل تصرفاتك إن كنت أًبا، أو قائًدا، أو مسئوًال فى أى مكان، بل إن كونك   ?

حًيا فأنت نور للعالم، فال تتهاون فى كالمك، أو تصرفاتك؛ لئال تعثر غيرك، إنك صورة مسي
 .هللا، حتى لو كان كل من حولك أشراًرا

 
نرى أن هذا السفر بدأ بأعظم ملوك بنى إسرائيل وهو داود وكانت المملكة متحدة وينتهى 

فلماذا بدأ بداية مفرحة وانتهى  .السفر بأشر ملوك مملكة إسرائيل وهو آخاب، بعد انقسام المملكة
نهاية مخزية؛ السبب واضح وهو أن عالقة الملك والشعب كانت قوية أيام داود ولكن فى نهاية 
السفر نجد كيف تركوا اهللا وعبدوا األوثان وساروا فى شرور ونجاسات كثيرة، فانهزموا أمام 

 .عة فى الحربأعدائهم اآلراميين ومات آخاب عقاًبا له على شروره، ميتة شني
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 مقارنة بين األنبياء الكذبة وأنبياء هللا
 أنبياء اهللا األنبياء الكذبة مسلسل

يتكلمون برسائل كاذبة من تأليفهم وليس  -١
 .من اهللا

يتكلمون برسائل صادقة؛ ألنهم ال يتكلمون 
 .إال بما يقوله اهللا لهم

يتكلمون بكالم اهللا حتى لو عرضهم  لهم أغراض شخصية- ٢
اعب كثيرة، كما تعرض النبى الذى لمت

تكلم على المذبح أمام يربعام للموت ولكن 
 ).٤: ١٣ص(اهللا أنقذه إذ يبست يد يربعام 

يشغلون مراكز سياسية ألنهم يرضون - ٣
 .الملوك

مرفوضين من الملوك األشرار وال يسعون 
 .إلى المراكز

ن هللا ويكتفون بالقوت فقراء متجردين يحيو  .أغنياء يهتمون بمكاسبهم المادية- ٤
 .والكسوة

يحبهم الملوك ألنهم يوافقونهم ولكنهم مجرد - ٥
تابعين للملوك ويعتمد الملوك على كثرة 

 .عددهم، إذ ليست لهم مهابة

لهم مهابة، حتى لو كان نبى واحد أمام 
كثيرين، مثل إيليا الذى يقف أمام أربعمائة 

وخمسين من من أنبياء البعل وأربعمائة 
 )١٩: ١٨ص(ء السوارى أنبيا

يحاولون مجاملة الملوك والشعب فيقولون - ٦
ما يرضيهم ويعتمدون على عقولهم فى 

 )١٢-٥: ٢٢ص(استنتاج المستقبل 

يقولون كالم اهللا؛ حتى لو ضايق الملوك 
والشعب كتوبيخ؛ أو عقاب إلهى لهم مثل 
كالم النبى إلى آخاب بأنه سيموت بدًال 

 )٤٢: ٢٠ص(اطلقه من بنهدد ملك آرام الذى 
كانوا يدعون الشعب للتوبة والرجوع هللا مثل  كانوا عقبة فى طريق توبة الشعب- ٧

إيليا عندما دعى الشعب ليختاروا عبادة 
 ).٢١: ١٨ص(اهللا أو البعل 
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