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مقدِّمة في 
 والثاني ملوك األولّي سفر

الكتاب المقدَّس لیس سجًال تاریخی�ا یعرض أحداثًا خاصة بأمَّة معیَّنة أو بأشخاص 
 لهذا فإنَّه .معیَّنین، إنَّما هو حدیث یمس ملكوت اهللا وسط شعبه، وملكوته داخل كل نفٍس بشریَّة

وٕان استعرض تاریخ إسرائیل قبل االنقسام وبعده، إنَّما یستعرض معامالت اهللا معنا، ویكشف لنا 
عن حقیقة تمس أعماقنا، وهي أن نقبل اهللا مخلِّصنا ملًكا على قلوبنا، یدیر كل حیاتنا حتى نبلغ 

شركة أمجاده. 
) وجود ملوك ألدوم قبل قیام إسرائیل، لكن 31: 36لقد أوضح لنا في سفر التكوین (

مجد هذا العالم یزول كالعشب، أمَّا مملكة اهللا فتبقى إلى األبد، إذ جاء السیِّد المسیح ابن داود 
یملك أبدی�ا، ویقیم من مؤمنیه ملوًكا یتمتَّعون بشركة مجده. 

سفرا صموئیل األول والثاني أشبه بمقدِّمة لسفري الملوك، حیث یرویا أصل الحكومة 
الملكیَّة في شاول وأصل العائلة الملكیَّة في داود. وقد اهتم السفران "ملوك األول والثاني" على 

وجه الخصوص ببیت داود الذي منه یأتي كلمة اهللا متجسًِّدا. 

 موضوع السفرین
ة أسرة داود اللذان في األصل هما سفر واحد سفرا ملوك األول والثاني  یرویان قصَّ

الملوكیَّة. لقد تحقَّق الوعد اإللهي لداود بقیام سلیمان ابنه ملًكا وبنائه لهیكل الرب. لكن عدم 
أمانة سلیمان وغباوة ابنه رحبعام قادا المملكة إلى االنقسام. 

ق.م، أي  560 إلى 1015 من عام ، عاًما455 حواليیعالج هذان السفران فترة تبلغ 
. ویمكن تقسیم هذه الفترة إلى ثالث Ïمن اعتالء سلیمان الحكم حتى ملك أویل مردوخ البابلي

مراحل:  
 حیث المملكة غیر ،فترة حكم سلیمان وهي :) ق.م975 - 1015(المرحلة األولى 

 1(ا لحكم سلیمان صفً  هذه المرحلة وي، تحوإلسرائیل عشر سبًطا ىثنالالمنقسمة التي تضم ا

1 Keil and Delizsch: Comm. On the O.T, vol. 3, p.1. 
: 25مل 2 ق.م)، أخرج یهویاكین من السجن، وكان یعطیه نصیًبا یومًیا من الطعام (560-562هو ابن نبوخذنصَّر وخلیفته (

27-30 .(
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 :)11-1مل 
  ).2-1 العرش وسلطانه (ه توليأيبدایة الحكم، . أ

ته ومجده (.ب  )، وبناء الهیكل وحبه للتعمیر وتدشین الهیكل14: 5، 1: 3 تزاید قوَّ
  شهرة حكمتهوانتشار )10-9: 28والبحري ( التجاري باألسطول واهتمامه ،)9 :9، 15: 5(

).  10ص ( على مستوى عالمي فائق وتزاید ثروته
 فتمرَّد سلیمان على ،)11ص  الوثنیَّة (والعبادة بسبب تعدُّد الزوجات انحداره بدایة .ج

اهللا بسبب زواجه من الوثنیَّات أدى إلى تمر�د عشرة أسباط ضد بیت داود. 
، یعیشان  المملكة إلى مملكتینبانقسام تبدأ :ق.م) 722 – 975المرحلة الثانیة (

 هذه الفترة بتحطیم انتهتجنًبا إلى جنب تارة في خصومة وصراع بینهما وأخرى في تحالف. 
. اآلشوریِّین أیدي على ، العشرة أسباط،مملكة إسرائیل

 مملكة مستقلة، وقد إقامةتبدأ هذه المرحلة بتمرُّد العشرة أسباط على أسرة داود الملكیَّة و
مرت المملكتان (إسرائیل ویهوذا) في ثالثة أدوار:  

).  16: 28- 1:12 من أیَّام یربعام إلى عمري ملك إسرائیل (عداوة بین المملكتین أ.
 في أیَّام آخاب وأوالده حتى هالك تكوین صداقة والتزاوج بین األسرتین الملكیتین ب.

).  10 مل 2، 29 :16یا ملك یهوذا بواسطة یاهو (زیورام ملك إسرائیل وأخ
 ملكة  وعثلیا یاهو الملك على إسرائیلي منذ تولتجدید العداوة بین المملكتین ج.

).  17 ص -11ص یهوذا حتى تدمیر مملكة إسرائیل في السنة السادسة من حزقیا ملك یهوذا (
 حتى  مملكة یهوذااستمرار وهي تحتضن فترة :ق.م) 560–722( المرحلة الثالثة

وتستمر حتى   الذین حملوا الشعب إلى بابل، أرض السبيّ .بابلیِّین الأیديتدمرت تماًما على 
).  25 ص -18ص  من سجن یهویاكین في السبّي (37  الـالسنة

 أحداث تاریخیَّة هامة
األربعة قرون التي غّطاها سفرا ملوك األول والثاني كانت فترة تغییر مستمر وقالقل 

في العالم القدیم، وتحول في القوى العالمیَّة. 
 غایة في العنف خالل الخمسین السنة األخیرة من مملكة اآلشوريالتهدید كان 

 Pileser Tiglath السر الثالثفالث غ في عهد تاآلشوریَّةإسرائیل (الشمالیَّة). قامت الدولة 
ق.م. سقطت مملكة إسرائیل تماًما  734 ،733 ،732ثالث هجمات مدمِّرة ضد إسرائیل أعوام ب
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.  في أیَّام سرجون الثانيق.م 722 سنوات عام 10 بعد اآلشوريتحت السبّي 
 كانا یهدِّدانها من وقت إلى آخر، لكن العدو وأشورأما بالنسبة لیهوذا فمع أن سوریا 

،  ق.م588 ،597 ،605. لقد أسرها في ثالث مراحل للسبّي أعوام والمدمِّر هو بابلالعنیف 
ق.م، ودّمر الهیكل وُاقتید  587دام الحصار األخیر عامین حیث سقطت أورشلیم تماًما عام 

األلوف من یهوذا إلى السبّي البابلي. 

: سفرا الملوك
 وینتهي سفر الملوك الثاني بإقامة ملك بابل.  ،. یبدأ سفر الملوك األول بداود الملك1
. یفتتح ملوك األول بإنشاء هیكل الرب، وینتهي ملوك الثاني بحرقه.  2
 ، یهویاكین، وینتهي بآخر خلف، سلیمان،. یفتتح السفر بأول خلف لداود الملك3

.  يبابلال السبّي الذي سقط تحت

 العمل النبوي في عصر الملوك
سفرا ملوك األول والثاني هما في الواقع عرض لمعامالت اهللا مع الشعب على مستوى 

 الملوك األول والثاني في أعماقهما يّ یرى البعض أن سفرالقیادات كما على المستوى الشعبي. 
ن كانا هما سفرین تاریخیَّین، إالَّ أن غایتهما هو تقدیم النبوَّة إهما سفران نبویَّان تعلیمیَّان. ف

مت في عصر الملوك منذ بدایته حتى دِّ  هما الخمیرة الروحیَّة التي ق.والتعلیم خالل التاریخ
دة أو المنقسمة، لكن األنبیاء یوضِّحون حالنهایة. فمع أن هذه الفترة هي "فترة المملكة" سواء المتَّ 

  هي فترة الحكم اإللهي.؛نَّها فترة حكم اهللا نفسه خالل الملوكأ

ي  ثیوقراطملكينظام 
 غیر المنظور لشعب تمتَّع بالعهد وكان یجب أن یلتزم به. اهللا الحقیقياهللا هو الملك 

ه صموئیل النبي لیمسح شاول أول ملك على إسرائیل، ویمسح داود الملك الذي  هو الذي وجَّ
 داود الملك لیقدِّم له الوعد اإللهي باستمرار عرشه لقلبه حسب قلب اهللا. كما بعث اهللا ناثان النبي

ًرا (13: 7 صم 2(  ناثان یهدِّده بالعقوبة إلیه) جاء 24، 11صم  2). وعندما أخطأ داود مؤخَّ
-1 :12 صم 2 بخطیَّته وتوبته أعلن غفرانها وتقدیم بركات إلهیَّة (اعترافهمن قبل اهللا. وعند 

 :12 صم 2). خالل ناثان النبي ُعیِّن سلیمان خلًفا لداود أبیه على العرش (11-19 :24 ،15
 ).1مل  1 الملك (اغتصاب)، وكان له دوره في مقاومة أدونیَّا الذي حاول 25
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. )16: 10، بادت األمم من أرضه" (مز الرب ملك إلى الدهر واألبد"
 ).28: 22 وهو المتسلِّط على األمم" (مز ألن للرب الُملك"

من "ارفعن أیَّتها االرتاج رؤوسكن وارتفعن أیَّتها األبواب الدهریَّات، فیدخل ملك المجد. 
رب من هو هذا ملك المجد؟ هو هذا ملك المجد؟ الرب القدیر الجبار، الرب الجبار في القتال، 

 ).10-7: 24ساله" (مز الجنود هو ملك المجد. 

 ).10: 29" (مز یجلس الرب ملًكا إلى األبد"

). 4: 44" (مز أنت هو ملكي یا اهللا، فأمر بخالص یعقوب"
). 2: 47" (مز ملك كبیر على كل األرض"ألن الرب عِليٌّ مخوف، 

). 8: 47 (مز اهللا جلس على كرسّي قدسه""ملك اهللا على األمم، 
ه اهللا أنظارنا نحو مملكته التي في داخلنا، فنرى كل األجناس تتعبَّد له.  هكذا یوجِّ

 " ،ألن للرب الُمْلك، وهو المتسلِّط على األممستتعبَّد له كل أجناس المسكونة داخل قلوبهم ."
 المتكبِّر، وهو یتسلَّط على األمم.  نسانالمملكة هي للرب ال لإل

 القدِّیس أغسطینوس

  تزاید دور األنبیاء
 في حیاة الملوك الصالحین واألشرار. فكانوا یسندون ورئیسي حیويقام األنبیاء بدور 

 قیل عن ، لذارادة اهللاإویقاومون األشرار بكل جسارة وقوَّة، معلنین لهم كما للشعب ، الصالحین
: "وفرسانها مركبة إسرائیل"یلیا وٕالیشع إ

، ولم یره بعد" یا أبي یا أبي، مركبة إسرائیل وفرسانها"وكان إلیشع یرى وهو یصرخ 
 ).12: 2 مل 2(

"ومرض إلیشع مرضه الذي مات به، فنزل إلیه یوآش ملك إسرائیل وبكى على وجهه، 
  ).14: 13 مل 2" (یا أبي یا أبي، یا مركبة إسرائیل وفرسانهاوقال 

 هجبعون بعد تولِّيبعندما كان سلیمان الملك مقدًَّسا للرب، ظهر اهللا نفسه له في حلم 
 واستمرار لصلواته باالستجابةالعرش مباشرة، كما ظهر له مرة أخرى بعد تدشین الهیكل ووعده 

 . وٕاذ الخ)1 :9 الخ، 5: 3مل  1 في حفظ وصایاه اإللهیَّة (اإلخالص بشرطمجد مملكته أبدًیا 
 الخ)، ربَّما أخیَّا 11 :11مل  1 بل أرسل له نبًیا (، سلیمان لم یظهر له الرب لیهدِّدهانحرف

 المملكة ظهر انقسام بعد .الخ) 29: 11الذي وعد یربعام باستالمه الحكم على عشرة أسباط (
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 عن الخراب الذي یحل بالمملكتین.  ؤبُّ ن والتاالرتدادعمل األنبیاء بقوَّة في مقاومة 
. "وقام إیلیا النبي كالنار وتَوقَّد كالمه  كلماته تحرق كالمشعل،یلیا النبي كالنارإظهر 

بنة ملك صیدون ا لإیزاب وزوجته عمري)، عندما كرَّس آخاب بن 1 :48  (ابن سیراخكالمشعل"
 یهوذا بمزج العبادة انحرفلقد حًقا طاقاتهما لتحطیم عبادة اهللا ونشر عبادة البعل الفینیقیَّة. 

 إلى أنبیاء ناریِّین یحذِّرون القادة احتیاًجاإسرائیل كانت أكثر مملكة اإللهیَّة بالعبادة الوثنیَّة، لكن 
  ویحاربون الوثنیَّة منذ نشأة المملكة حتى یوم دمارها!،والشعب

دور النبي الرئیسي هو تأكید أن حیاة المملكة كلَّها تقوم على مدى اإلخالص أو كسّر 
العهد مع اهللا. لذا جاء األنبیاء یقدِّمون الوعود اإللهیَّة والتحذیرات والتهدیدات، مؤكِّدین أن 

فاتهم.   مستقبل المملكة كلَّها یتوقَّف على اتَّجاهات الملك ورجاله وشعبه وتصرُّ
یؤكِّد السفران أن كلمة اهللا لن تعود فارغة. تظهر قوَّة اهللا في تحقیق كلمته التي یعلنها 

خالل أنبیائه لتشكِّل تاریخ شعبه. 

 Davidic Covenantالمیثاق الداودي 
یكشف الكتاب المقدَّس عن شوق اهللا إلى إقامة میثاق مع كل نفٍس بشریَّة كما مع 

الجماعة المقدَّسة ككل. منذ سقوط آدم نرى اهللا في كل جیٍل ُیقیم عهًدا مع أحبَّائه، حتى أعلن 
"قد أكمل" على الصلیب. خالل هذین السفرین یمكننا اكتشاف بعض أبعاد المیثاق مع اهللا.  

 بین المؤمن المخلِّص العالقة الشخصیَّة. یحمل هذا المیثاق جانبین متكاملین، هما 1
، بكون المؤمن عضًوا في بیت اهللا الواحد، الكنیسة والعالقة الكنسیَّة الجماعیَّةفي حیاته واهللا، 

الجامعة المقدَّسة. 
، فإن كان اهللا قد أقام عهًدا مع داود، كعالقة خاصة بینهما  لیس عند اهللا محاباة.2

)، ذلك ألن داود هو "عبد الرب"، رجل "قلبه مثل قلب الرب". یحمل 7 صم 2كما جاء في (
م كل لیلة سریره بدموعه، ویضع  داود ضعفات، لكنَّه یعرف كیف یتوب بروح التواضع، ویعوِّ

خطیَّته أمامه في كل حین، طالًبا من اهللا أن یرد له بهجة خالصه. لقد صار داود مثًال حی�ا لمن 
یسلك في طریق الرب. 

، ویبقى أمیًنا له حتى بعد موت المؤمن كما یظهر من . یعتّز اهللا بهذا المیثاق3
حدیثه مع سلیمان ابنه وبعض ملوك یهوذا. كان داود مخلًصا في عالقته باهللا، فرّد له الرب هذا 

 اإلخالص في حیاته وحیاة أحفاده من بعده.
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یلتزم المؤمنون بالرغبة . مع إخالص اهللا لداود حتى في معامالته مع أحفاده، 4
. ویالحظ في هذین السفرین عندما یتحدَّثا عن أحد ملوك الجادة أن یحفظوا العهد ما استطاعوا

یهوذا ویكون صالًحا ُیقال عنه إنَّه "مثل داود أبیه" في طاعته للوصایا وأمانته مع الرب. أمَّا 
الملك الشرِّیر، فُیقال عنه إنَّه لم یسلك كداود. كان اهللا یطیل أناته على سلیمان بن داود، وعلى 

الملوك أحفاد داود لیس محاباة لداود ونسله، وٕانَّما لیهبهم فرصة التوبة واالقتداء بالعظیم في 
ل التأدیب منتظًرا عودة الساقطین.  حیاته مع الرب "داود". كان یؤجِّ

. حسب وعد اهللا لداود امتدَّت أسرة داود الملكیَّة عبر األجیال ولم تُبتر تماًما كما 5
حدث مع أول ملك على إسرائیل، شاول بن قیس. لقد حقَّق اهللا وعده لداود. وقد أبرز السفرین 
ثمار اإلخالص أو كسر العهد مع اهللا. فإخالص سلیمان قاده إلى الحكمة السماویَّة، وكسره 

 صورة مؤلمة للغایة لبعض للعهد أدى إلى انقسام المملكة في عهد ابنه رحبعام. یقدِّم السفران
سبق فوعد به داود   اهللا بتحقیق مااهتمام خًطا واضًحا یؤكِّد ن یحمالمانَّهأملوك یهوذا، إالَّ 

). لقد أدَّب نسل سلیمان بسبب شرورهم لكنَّه 16-12 :7 صم 2 بواسطة ناثان الملك (الملك
 مع بقاء مدینة أورشلیم ، یهوذا وبنیامین) تحت حكم أسرة داودمنأبقى نصیًبا من األسباط (

وُوجد أبناء لداود من جیل إلى جیل حتى تم السبّي البابلي بسبب فساد أبنائه. أخیًرا لم المختارة. 
ُیحرم نسل داود من التمتُّع باستمراریَّة األسرة الملكیَّة، إذ جاء ابن داود، یسوع المسیح، یملك 

على القلوب ویحمل شعبه إلى حضن اآلب، بكونه ملك الملوك الذي یقیم خیمة داود الساقطة 
ن سار بأمانة في طرق إحًقا لقد وعد اهللا یربعام أن یقیم له بیًتا دائًما ویبقى ملًكا إلى األبد. 

 ملك من بعده هذا أي)، لكن یربعام لم یحقِّق هذا الشرط، ولم یتمِّم 38-37 :11 مل 1الرب (
 إیَّاهمالشرط. ومع هذا فقد أطال اهللا أناته على ملوك إسرائیل واألسباط المنشقَّة محذًِّرا ومهدًِّدا 

 من حین إلى امتیازاتبأنبیائه بالتأدیبات التي تحل على الملوك والشعب، كما كان یقدَّم لهم 
 ).23 :13 مل 2 (إبراهیمآخر من أجل عهده مع 

الناموس 
جاء السفران یقدِّمان مقیاًسا لألحداث والتاریخ خالل طاعة الملك وشعبه أو عدم 
الطاعة للشریعة اإللهیَّة. قبول الوصیَّة والطاعة لها أو رفضها وعصیانها هو ما یقیم حیاة 

المملكة. 

المشاكل الرئیسیَّة 
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واجه شعب إسرائیل في أرض الموعد مشاكل كثیرة، أهمها اآلتي: 
: لقد اختبر الشعب الیهودي ید اهللا . الخلط بین عبادة اهللا (یهوه) وآلهة الكنعانیِّین1

القویَّة في خروجهم من مصر، واالهتمام بهم وسط البریَّة، ونصرتهم على الشعوب القاطنة في 
أرض الموعد. لكن إذ امتلك الشعب األرض التي تفیض لبًنا وعسًال، وهي ال تعتمد على میاه 
نهر عظیم كنهر النیل بل على األمطار، لهذا كان تساؤلهم: هل یقدر یهوه أن یهب خصوبة 

للمزروعات وفیًضا من المحاصیل؟ لقد عبد الكنعانیُّون آلهة األمطار والخصوبة. لهذا أراد 
اإلسرائیلیُّون أن یخلطوا بین عبادة یهوه وعبادة اآللهة الوثنیَّة لینتفعوا من الكل! 

: قامت النساء الوثنیَّات التي تزوَّج بهن رجال . الزواج باألجنبیَّات الوثنیَّات2
إسرائیلیُّون بدوٍر خطیرٍ . فقد دفعن رجالهن لالرتباط باآللهة واإلالهات الخاصة بالخصوبة، 

 وبالتالي دفعن الشعب تدریجی�ا نحو العبادة الوثنیَّة ورجاساتها.

هاتان المشكلتان هما مشكلتا كل عصر. وراء اإللحاد الفكري أو العملي أو وراء 
الهروب من االلتقاء مع اهللا أمران: األول االرتباك باألمور المادیَّة مع عدم الثقة في اهللا ضابط 

الكل وواهب الخیرات. واألمر الثاني الشهوات الجسدیَّة التي تدفع إلى عدم تقدِّیس الزواج كعطیَّة 
إلهیَّة. 

النساء في سفرّي الملوك 
یركز بعض الدارسین على الشخصیَّات القیادیَّة، خاصة الملوك، سواء كانوا صالحین 

أو أشراًرا مثل سلیمان ورحبعام ویربعام وآخاب ومنسى ویوشیا وآسا الخ. ویرِّكز آخرون على 
الشخصیَّات الروحیَّة الفّعالة خاصة إیلیا النبي وٕالیشع النبي. لكن قلَّة قلیلة تدرك اهتمام الِسفرین 
بإبراز دور المرأة في المجتمع. فقد أبرز الِسفر كیف جذبت إیزابل الشرِّیرة رجلها ورجال الدولة 
بل والشعب نحو الوثنیَّة والفساد بتكریس طاقات الدولة كلَّها لحساب الشرّ . كما أبرز السفران 
أهمیَّة دور الكثیرات مثل بْثَشبع التي لعبت دوًرا في استالم سلیمان الحكم، وأیًضا ملكة سبأ 
وزوجة یربعام واألرملة التي بارك إلیشع النبي دقیقها وزْیتها والفتاة اإلسرائیلیَّة المسِبّیة التي 

شهدت إللهها أمام سادتها وامرأة نعمان السریاني الخ. 
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 األسفار التاریخیَّة في عصر الملوك
 

السیِّد المسیح في السفر موضوع السفر السفر 
االختیار البشري  صموئیل 1

"شاول" 
  .الممسوح نبًیا وكاهًنا وملًكا وشفیًعا
 یملك أبدًیاالجالس على كرسي داود أبیه ، 

 ).32: 1 (لو
االختیار اإللهي  صموئیل 2

 "داود"
للمیثاق المسیاني ) رمز 7المیثاق مع داود (

 .للعالم كلُّه
سلیمان وٕاسرائیل  ملوك 1

 
  ملك السالم والمجد وهو حكمة اهللالمسیح 

)، 30: 1 كو 1(
 22-20: 2  (أفباني بیت اهللا  .(
 16: 19  (رؤملك الملوك.( 

المسیح ضابط التاریخ الذي یعلن عن خطَّته  ملوك إسرائیل ملوك 2
 وغایته من نحو شعبه.

 المسیح الملك أعظم من داود. سلیمان والهیكل أخبار األیَّام 1
المهتم بتطهیر هیكله، وٕاصالح وشفاء كل  الملوك والهیكل أخبار األیَّام 2

 ضعفٍ .
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إسرائیل والنظام الملكي 
 القلب ال النظام

 بل الشركة مع اهللا: ،لیس المكان وال النظام یخلق قدِّیسین
 ُوجدت ،، حیث یملك اهللا على شعبه خالل رجال الدینفي ظل النظام الثیؤقراطي أ.

 مثل موسى النبي ویشوع بن نون والقضاة األتقیاء خاصة صموئیل ،قیادات روحیَّة حكیمة تقیَّة
: 21  كل إنساٍن یفعل ما یحسن في عینیه (قض فكانالنبي. ووجدت فترات حالكة الظلمة،

25 .(
 سبق فتنبَّأ موسى النبي ما سیشتاق إلیه الشعب في أرض ،في ظل النظام الملكي ب.

). وقد تمَّ ذلك، 14: 17 الموعد، وهو التشبُّه باألمم المحیطة بهم، وأن یكون لهم ملك (تث
وا على إقامة ملك، األمر الذي أحزن قلب صموئیل النبي ( ). طلب اهللا من 6 :8  صم1فأصرُّ

). 7 :8 صم 1نبیِّه صموئیل أن یسمع لهم وُیقیم لهم ملًكا (
في ظل هذا النظام ُوجد ملوك باتِّجاهات مختلفة: 

: ُأقیم حسب الهوى البشري، بسببه هلك الكثیرون. . شاول1
 بالرغم من ضعفاته .وئیل النبي، أقیم حسب إرادة اهللام: جاء ثمرة صلوات ص. داود2

قي، فجاء من نسله "ملك الملوك" كلمة اهللا متجسًِّدا. ناتَّسم بالقلب ال
 طلب من اهللا الحكمة لقیادة شعبه، فوهبه اهللا معها مجًدا وغنى، ولم . سلیمان:3

یعوزه شيء. بنى هیكل الرب في أورشلیم. لكنَّه إذ تهاون وتزوَّج بوثنیَّات انحرف إلى العبادة 
الوثنیَّة. 

 هو ابن سلیمان الحكیم، لكن في جهالة لم یقبل مشورة الشیوخ الحكماء، . رحبعام:4
فانقسمت المملكة في عهده إلى مملكتین: 

 تضم سبطي یهوذا وبنیامین، عاصمتها أورشلیم حیث هیكل الرب، ،مملكة یهوذا
 سنة. 135 من عائلة داود ماعدا الملكة عثَلیا. دامت المملكة 19ملوكها الـ 

 ،نَّه أكبر األسباط عدًدا ومساحة أرضأُتسمَّى أحیاًنا أفرایم من أجل ، مملكة إسرائیل
 تضم العشرة أسباط األخرى.

 ُوجد إیلیا النبي وٕالیشع وغیرهما من األنبیاء، وأیًضا بعض . في ظل انقسام المملكةج
  مثل یوشیا وحزقیا. الصالحین،الملوك
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: ظهر أنبیاء عظماء مثل حزقیال ودانیال، وقادة عظماء مثل  في أرض السبيّ .د
نحمیا وزُربابل اللذان قادا العائدین إلى أورشلیم. 

 ملوك بعض: كان أغلب ملوك إسرائیل أشراًرا، بینما كان سْبیان في عصر الملوك
 فسباه أشور. ِعوض أن تأخذ مملكة یهوذا درًسا من ،یهوذا صالحین، لهذا سمح بتأدیب إسرائیل

أختها إسرائیل صنعت شروًرا أبشع، فسقطت تحت السبّي البابلي على ثالث مراحل. هناك في 
السبّي التقى الشعبان مًعا: یهوذا وٕاسرائیل كشعٍب واحٍد تحت التأدیب. 

 لكنَّهم لم ،: في أیَّام كورش الفارسي عاد الیهود إلى إسرائیلالعودة من السبيّ  .هـ
 بل خضعوا لالستعمار الفارسي ثم الیوناني وأخیًرا الروماني. كانوا یتوقَّعون ،یعرفوا االستقالل

مجيء المسیَّا الملك لكي یقیم خیمة داود الساقطة، ویسیطرون على العالم، وٕاذ جاء ابن داود 
 ُوجد المكابیُّون شهود حقیقیُّون وسط  في ظل االستعمارلیقیم مملكته الروحیَّة رفضوه وصلبوه.

 االضطهاد الُمرّ .
ولعلَّ أهم ما تؤكِّده األسفار التاریخیَّة بوجه عام، واألسفار الخاصة بحقبة النظام 

التاریخ في ید اهللا. هو العامل لتحقیق وعوده للبشر بالرغم من الملكي بوجه خاص، هو أن 
عدم أمانة اإلنسان. 

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


ملوك إسرائیل 
ق. م 
 شاول 1050
 داود 1010
 سلیمان 970

 (الشمال) إسرائیل   (مملكة الجنوب)   یهوذا
 910-931یربعام األول     915-931 رحبعام 931
 912-915 أبیام 915
 871-912 آسا 912
 909-910ناداب       910
 886-909بعشا       909
 885 -886 ةیل ا     886
 881-886عمري  تبني و     885
 874-881عمري       881
 850-875فاط ا یهوش875
 852-874  آخاب     874
 850-852زیا خا     852
 842-850 رامیهو    843-850 یهورام 850
 842-843زیا أخ 843
 814-842هواي    836-842َثْلیأ. ع842
 797-836ش (یوآش) آ یهو836
 800-816یهوآحاز       816
 785-800یهوآش       800
 771-799ا أْمصي 799
 745-785یربعام الثاني    834-785 عزریا (عزّیا) 785
 736-751 یوثام 751
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  744-745 زكریَّا     745
 744شلوم       744
 735-744یم حمن     744
 721-736 آحاز 736
  734 - 735یا  فقح     735
 ستَّة مع آخرین 16   فقح   734

 سنوات 4     وبفرده 
734 - 730 

 722 - 730 عهوش     730
)  (إشعیاء693 -721 حزقیا 721
سقوط السامرة       722
  639-693 مَنسَّى 693
 638-639مون آ 639
 صفنیا 608-638 یوشیا 638
 إرمیا 608  یهوآحاز (شلوم)639
  597-608 یهویاقیم (الیاقیم) 608
 حزقیال  597  یهویاكین (یكنیا)597
 587-597صدقیا (متنیا)  597
 سقوط أورشلیم.  587

  ِسفران مقدَّمان لك!
لیست غایة هذین الِسفرین هو العرض التاریخي لمملكة قدیمة ولملوك عبروا، وٕانَّما 

هو حدیث شخصي موجه لكل إنسان لیحیا باإلیمان، في طاعة لوصیَّة هللا وفي إخالص للعهد 
الذي قدَّمه ربنا یسوع المسیح بدمه على الصلیب. 

یقدِّم لنا السفران عینات من ملوك صالحین وأشرار، فنتعلم من اإلیجابیَّات كما من 
السلبیَّات: 

 المستقیم، وآسا الشجاع، وأبیام الغبي، ورحبعام الحكیم، وسلیمان الملك التقي، داود
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 وأمصیا  المرتدّ ویهوآش المدنِّس للمقدَّسات، وأخزیا الشرِّیر، ویهورام المتدیِّن، ویهوشافاط
 وحزقیا عابد األوثان، وآحاز المحب للسالم، ویوثام غیر الكامل في نقاوة قلبه، وعزریاالمتهوِّر، 
ویهوآحاز ویهویاقیم ویهویاكین  اللطیف، ویوشیا الغامض، وآمون التائب، ومَنسَّىالمصلح، 

 جمیعهم كانوا أشراًرا دفعوا مملكة یهوذا إلى السبّي البابلي بشرِّهم. وصدقیا
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ملوك األول مقدِّمة في سفر 
كان سفرا الملوك األول والثاني في األصل العبري سفًرا واحًدا، انقسم إلى سفرین عند 

ویعتبر السفران  ترجمته إلى الیونانیَّة (الترجمة السبعینیَّة)، ألن الترجمة تشمل حیًزا أكبر بالثلث.
ملكة الجنوبیَّة عشرین ملًكا وعلى م لسفري صموئیل األول والثاني. قام على الاامتدادً  مًعا

ظهر كیف ُیحطِّم االرتداد شعب اهللا، ویفقده وحدته وسالمه.  وقد أ ملًكا،19المملكة الشمالیَّة 
 ُیخّلص.  لكيیبقى اهللا أمیًنا فهو یؤدِّب 

 غایة السفر
 "ما كان فهو ما .لیس شيء جدیًدا تحت الشمستؤكِّد األسفار التاریخیَّة إنَّه . 1

لنفس التي ترتبط  ا.)9: 1(جا  یكون والذي صنع فهو الذي یصنع فلیس تحت الشمس جدید"
إلى التجدید من تحت الشمس ها الروح القدس سحبعریًسا لها يشمس البّر بالسیِّد المسیح 

 بل تحیا متهلِّلة بالروح كما في السماء، فال تشعر بملٍل أو ضجٍر، المستمر في الفكر الداخلي،

  ال تمسَّها الشیخوخة وال یصیبها ِقَدم.

 ،هذا هو األمر  ودخل بكل ما هو جدید إلى الكمال؛ بكون اهللا كامًال صار إنساًنا كامًال
 Ïخالله أعلن غنى قدرة اهللا الفائقة! الجدید الوحید تحت الشمس،

األب یوحنا الدمشقي  
ن كل األحداث، خاصة التي تمس شعب اهللا ُتفسَّر أالتاریخ في قبضة اهللا، و. 2

الهوتًیا. متى حفظ الشعب العهد مع اهللا تمتَّع باألمان مع الخیر، وٕان كسر العهد وانحرف عن 
: 4ي  (مثبتت في الملك الحقیقياإلیمان یدخل تحت ضغوط شدیدة. تكون المملكة قویَّة متى 

وراء االنقسام  )، یهبها رحمة وعوًنا ومجًدا، أمَّا إذا انحرفت عنه تنهار وتسقط تحت التأدیب.13
خطیَّة رابضة في القلب. الخط الرئیسي في سفرّي ملوك األول والثاني هو تأكید حقیقة أن سالم 

إسرائیل ویهوذا وازدهارهما یقومان على أمانة الشعب والملك وٕاخالصهم في تحقیق العهد مع 
اهللا. 

یحفظ لنا نسب السیِّد المسیح الحقیقي مؤكًِّدا النسب الوارد في اإلنجیل بحسب . 3
القدِّیس متى البشیر.  

1 Exposition of the Orthodox Faith, 3:1. 
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سلیماننا (السیِّد المسیح) یقود كل مؤمن إلى التمتُّع بكمال البركات السماویَّة مادام . 4
 المنقسم.   الكامل مع اهللا غیرله القلب

حقق سلیمان ما عجز داود عن أن یفعله، أي بناء الهیكل، ذلك ألن ید داود قد . 5
. لكن إذ لم یكن قلب سلیمان ، ولم یكن لدیه إمكانیَّة تكریس وقته للبناءامتدَّت إلى الحروب
) انقسمت المملكة في أیَّام ابنه رحبعام. 38، 33، 6 ،4: 11كامًال كقلب أبیه (

 ظًال إلقامة مملكة المسیح أو ،نهیارهااِ  في مجدها وفي ،نرى في مملكة سلیمان. 6
تدمیرها في داخلنا. 

، 33، 4 :11 ؛4: 9 بشخصیَّتین: داود الملك الصالح (اصار تقییم الملوك مرتبطً . 7
ر تعبیر "خطایا یربعام" أو 11 :15 ؛3 :15 ؛8 :14 ؛38 )، ویربعام الملك الشرِّیر. تكرَّ

 ).52: 22؛ 26، 19، 2: 16؛ 34: 15مل  1 (راجع  مرات8"طریق یربعام" 
 في هذا السفر یظهر دور المذبح في حّل كل المشاكل.. 8

، فمع التزام المؤمن اإلیمان الجماعي الملوك درًسا خطیًرا عن ایقدِّم لنا سفر. 9
خوته لحساب إ فإنَّه كعضٍو في شعب اهللا یلزم أن یعمل مع ،قة الشخصیَّة بینه وبین اهللاالبالع

 الشعب ویهبه نصرة ونجاًحا، كمملكة اهللا. فالبّر اإللهي یسند النفس ویقدِّس اإلنسان بكلیَّته ویبار
 كما أن الخطیَّة ُتحطِّم الشعوب.

 الكاتب
 وهو تجمیع من مصادر .ربَّما عزرا الكاتب، وبحسب التقلید الیهودي إرمیا النبي

 :16؛ 19: 14سفر أخبار األیَّام لملوك إسرائیل ( و)؛41: 11تاریخیَّة مثل سفر أمور سلیمان (
 ).45 :22 ؛23، 7 :15 ؛29: 14سفر أخبار األیَّام لملوك یهوذا (و ،)39: 22 ؛14 ،5

نَّه ُوجدت سجالَّت تاریخیَّة وفیرة استخدمها الكاتب واسترشد بها تحت قیادة الروح أواضح 
. Ïالقدس

 تاریخ ومكان الكتابة
 وكان ، ربَّما في أورشلیم،ُكتب سفر الملوك األول والثاني في إحدى بالد فلسطین

 .الزال الهیكل األول قائًما

1 Halley`s Bible Handbook, 1965, p 189. 
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 مفتاح السفر
ل في السفر12ُیعتبر األصحاح   حیث انقسمت المملكة بعد موت ، هو نقطة التحوُّ

"وأنت إن سلكت أمامي كما سلك  سلیمان إلى مملكتین. أمَّا مفتاح السفر فهو القول اإللهي:
داود أبوك بسالمة قلٍب واستقامة، وعملت حسب كل ما أوصیتك، وحفظت فرائضي وأحكامي، 
فإنِّي أقیم كرسي ملكك على إلى األبد كما كلَّمت داود أباك قائالً : ال ُیعدم لك رجل عن كرسي 

). 5-4: 9إسرائیل" (
"من أجل أن ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائضي التي أوصیتك بها، فإنِّي أفرِّق 

المملكة عنك تمزیًقا وأعطیها لعبدك، إالَّ إنِّي ال أفعل ذلك في أیَّامك من أجل داود أبیك، بل من 
). 12-11: 11ید ابنك أمزقها" (

 المسیح في سفر الملوك األول

   .ُیرى السیِّد المسیح كملك الملوك ورب األرباب

 ) واضع أمثال وكاتب تسابیح وأشعار. أمَّا السیِّد 28-16: 3سلیمان الرجل الحكیم ،(
: [هذه القدِّیس كیرلس الكبیر یقول ).30: 1 كو 1؛ 31: 11 المسیح فهو حكمة اهللا (لو

المرأة (ملكة التیمن) مع إنَّها من المتبربرین، لكنَّها طلبت بشغف أن تسمع سلیمان... أمَّا 
" ذاته الذي جاء إلیكم لُیحدِّثكم عن األمور السماویَّة غیر الحكمةأنتم فحاضر بینكم "

المنظورة، مؤكًِّدا ما یقوله باألعمال والعجائب، وٕاذ بكم تتركون الكلمة وتجتازون بغیر مباالة 
  .]Ïطبیعة تعالیمه العجیبة

 2 بنى سلیمان الهیكل مسكن اهللا عوض خیمة االجتماع، وذلك كرمز لجسد المسیح (یو :
 ). 20-19 :6 ؛17-16: 3 كو 1)، وللكنیسة جسد المسیح وهیكله (19-22

  :تمتع سلیمان بغایة في المجد
 بلیُّون دوالًرا. 240ـ  بم1980من جهة بناء الهیكل بأثاثاته یقدر البعض تكلفته سنة 

  .)3-1: 14 ؛ یو12-1: 7 مجید في بناء قصره (
).  11: 1 بط 2، 13: 1 ؛ كو12: 2 وفي مملكته (
).  30: 1 كو 1 ؛34-29 :4 ؛12: 3وفي حكمته (

1 In Luc Serm. 82. 
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مع كل هذا المجد یقول السیِّد المسیح وقد أمسك بزنبقة حقل: "وال سلیمان في كل 
ٍد یلبس ثیاًبا أرجوانیَّة 6: 29 مجده یلبس كواحدٍة منها" (مت ). مع أن سلیمان كملٍك ممجَّ

 وبیضاء، وكان بهًیا جًدا في قصره، لكن كل مجده ال ُیقارن بالمجد الذي یهبه اهللا لزنبقة حقل.
: 1 كو 1هكذا ُیقدِّم لنا السیِّد المسیح هنا الحقیقة لندرك إنَّه "ال یفتخر كل ذي جسد أمامه" (

29.( 

 مملكة سلیمان ومملكة المسیح

 ) 91، 9: 71 )؛ مع (مز21-20: 4مملكة متسعة وممتدة  .(
 ) 7: 72 )، مع (مز4 :5، 25-24: 4مملكة سالم  .(
 ) 16-11: 72 )؛ مع (مز31-29: 4مملكة نظام  .(
 ) 14-12، 4-1: 72 )؛ مع (مز9-8: 10مملكة عدل  .(
 ) 16، 10: 72 )؛ مع (مز27، 13: 10مملكة غنى وخیر  .(

 الكنیسة في سفر ملوك األول
عدَّ اآلب كل أأعدَّ داود الملك كل المواد لبناء الهیكل وقام ابنه سلیمان بالبناء. هكذا 

شيء للخالص وقام االبن الوحید بالعمل الخالصي، فبنى كنیسة اهللا، هیكله المقدَّس، أقامها 
 ؛ أف18: 16 ؛ مت44، 37: 6 على نفسه الصخرة واألساس، فجاءت بناًء روحًیا حًیا (یو

2 :20-22.( 

، Ï هو أول من أعلن عن الكنیسة كمدینة اهللا هنا على األرضأوریجینوسالعالمة 
.  Ðتعیش إلى حین جنًبا إلى جنٍب مع الدولة المدنیَّة

  : ًمن الواضح أن المسیح یصف الكنیسة كبیٍت روحٍي، وكبیت اهللا. ویعلِّم بولس الرسول قائال
فإن كنت أمُكث فیها كثیًرا، فهذا حتى تعرفوا كیفیَّة السلوك في بیت الرب، الذي هو كنیسته، 

عمود الحق وأساسه. فإذا كانت الكنیسة هي بیت اهللا، وألن كل ما لآلب هو أیًضا لالبن، 
 .Ñفالكنیسة بالتالي هي بیت ابن اهللا

 أوریجینوسالعالمة 

1 In Jer. Hom. 9:2; In Jos. Hom. 8:7. 
2 Quasten: Patrology, volume 2, p. 82. 
3 Comm. On the Song of Songs, Book 3:3. 
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في رسالته إلى أهل أفسس، یصور القدِّیس بولس الكنیسة كبناء المسیح، الذي ینمو 
 عن الكنیسة كهیكل اهللا أوریجینوس الخ.)، ویتكلَّم 21 :2 لیصبح "هیكًال مقدَّسا للرب" (أف

الروحي، فیقول: 

  یسكن روح المسیح في من یحملون شبهه، أقول، من جهة الشكل والسمات، حتى أن كلمة
اهللا، تود توضیح هذا األمر لنا بجالء، فیقدِّم اهللا في وعوده لألبرار: "إنِّي سأسكن فیهم، 

 :3 ، إر12 :26 ، ال16 :6 كو 2وأسیر بینهم، وأكون لهم إلًها، وهم یكونون لّي شعًبا" (
). ویقول المخلِّص: "إن أحبَّني أحد یحفظ كالمي، ویحبُّه أبي، 8 :8، زك 38 :32 ،33

.. ).23: 14وٕالیه نأتي، وعنده نصنع منزالً " (یو 
وفي أجزاء أخرى من الكتاب المقدَّس یتحدَّث عن سّر القیامة، للذین قد ُفتحت آذانهم 

ه من جدید من أحجار حیَّة وثمینة. هذا یجعلنا ؤإلهًیا، ویقول إن الهیكل الذي تّم تدمیره ُیعاد بنا
نفهم أن كل من تقودهم كلمة اهللا إلى الكفاح مًعا في طریق التقوى، یكون حجًرا ثمیًنا في هیكل 

اهللا العظیم الواحد.  
لذلك یقول بطرس الرسول: "كونوا أنتم أیًضا مبنیِّین كحجارٍة حیَّة، بیًتا روحًیا، كهنوًتا 

). ویقول أیًضا بولس 5 :2 بط 1مقدَّسا، لتقدیم ذبائح روحیَّة مقبولة عند اهللا، بیسوع المسیح" (
). 20الرسول: "مبنیِّین على أساس الرسل واألنبیاء ویسوع المسیح نفسه، حجر الزاویة" (أف 

كما یوجد ما یشبه ذلك بتلمیٍح خفي في تلك الفقرة من إشعیاء التي ُیخاطب فیها أورشلیم: "هأنذا 
أبني باألثمد حجارتِك، وبالیاقوت األزرق أؤسِّسِك، وأجعل ُشَرَفِك یاقوًتا، وأبوابِك حجارة بهرمانیَّة، 

).  14-11 :54 وكل تخومك حجارة كریمة، وكل بنیك تالمیذ الرب، وسالم بنیِك كثیًرا" (إش
إذن یوجد بین األبرار من هم أثمد، ومن هم یاقوت أزرق، وآخرون بهرمان، أو حجارة 

  .Ïكریمة، أي فیهم كل األنواع لالختیار
 أوریجینوسالعالمة 

هیكل الرب 

  .كشف هذان السفران عن دور هیكل الرب في حیاة شعب اهللا

  مع كل ما امتاز به داود الملك من إخالص في عالقته بالرب، ُمنع من إقامة بیت الرب

1 Contra Celsus 8:28,29. 
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ألنَّه كان رجل حروب، وسمح البنه سلیمان أن یقیمه كهبة سماویَّة وعطیَّة إلهیَّة مقدِّمة 
لرجل الحكمة سلیمان. 

  خصَّص سفر الملوك األول ثالثة أصحاحات لوصف إنشاء الهیكل وأخیًرا خصَّص
األصحاح الثامن لتدشینه. 

  كانت خطیَّة یربعام الكبرى أنَّه بنى هیكلین في بیت إیل ودان لیمنع الشعب من الصعود إلى
بیت الرب في أورشلیم للعبادة. 

  ،من أهم سمات ملوك یهوذا الصالحین في عینّي الرب أن�هم كانوا یعبدون الرب في هیكله
ویحملون إلیه تقدمات، ویهتمُّون بإصالحاته، وینزعون كل عبادة وثنیَّة عنه أدخلها ملوك 

أشرار سلفاء لهم. 

  عندما كان الرب یعلن تأدیباته لشعبه یسمح ألمم غریبة أن تدخل بیته وتنهب آنیته وكنوزه
وتُنجِّسه. وأخیًرا إذ أراد أن یكشف عن مدى غضبه لشعبه سمح بدمار الهیكل بواسطة بابل. 

الموضوعات الرئیسیَّة 
ته في حفظه للعهد اإللهي. لدیه الكلمة اإللهیَّة، والكاهن، والنبي، الملك : قوَّ

والمشیرون. 
: قدسیَّته تكمن في سكنى اهللا في القلب. الهیكل

: ال یوجد إنسان ال یحتاج إلى مشورة الحكماء. المشورة
: تشكل العابدین على صورتها. آلهة أخرى

صوت اهللا الذي ال یجامل.  یعبِّر عن : رسالة النبي

األشخاص الرئیسیُّون 
. داود: اهتمامه بالوصیَّة اإللهیَّة. 1
 . سلیمان: حكیم وعالم، لكنَّه انحرف.2

 ).6: 24؛ 22: 15؛ 14: 11. رحبعام: ال یقبل المشورة (أم 3

 . یربعام: یسيء استخدام الحق.4

 . إیلیا: ُیقیم اهللا شهوًدا له أمناء.5

 . آخاب: ملك تسیطر علیه زوجته.6
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 . إیزابل: تكرِّس طاقاتها للشرّ .7

المدن الرئیسیَّة 
)، توَّجوا رحبعام ملًكا، 19: 12، 26: 11: اجتمع فیها األسباط العشرة (. شكیم1

وصارت عاصمة إسرائیل. 
: أحد مركزین للعبادة حیث ُوضع عجل في كل منهما، لیكون المركزان بدیًال . دان2
 )، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب. 29-28: 11ألورشلیم (

 : بالقرب من أورشلیم، وضع فیه یربعام العجل الثاني.. بیت إیل3

 أصبح بعشا ملًكا على إسرائیل بعد أن اغتال ناداب، ونقل العاصمة من . ترصة:4
 ). 22: 16، 27: 15شكیم إلى ترصة (

: عندما أصبح عمري ملًكا اشترى تًال بنى علیه عاصمة جدیدة. وكان . السامرة5
 ).34-23: 16ابنه آخاب أشر ملوك إسرائیل. وكانت زوجته إیزابل تعبد البعل (

: تحدَّى إیلیا النبي أنبیاء البعل وعشتاروت على جبل الكرمل، وهناك . جبل الكرمل6
 ).46: 18، 1: 17أخذهم وقتلهم (

: بعد قتل أنبیاء البعل رجع إیلیا النبي إلى یزرعیل، فأقسمت إیزابل أن . یزرعیل7
عه. وفي أثناء رحالته مسح الملكین القادمین آلرام  تقتله، فهرب لحیاته. لكن اهللا اعتنى به وشجَّ

 ).21-1: 19(سوریا) وإلسرائیل، كما مسح إلیشع نبًیا لیخلفه (

: أعلن ملك آرام (سوریا) الحرب على المملكة الشمالیَّة، لكنَّه ُهزم في . راموت جلعاد8
موقعتین. احتل اآلرامیُّون راموت جلعاد، فاتَّحد آخاب ویهوشافاط الستعادة المدینة. غیر أن 

 ).53: 22، 1: 20آخاب ُقتل في المعركة، ثم مات یهوشافاط (

 أقسام السفر
یتحدَّث هذا السفر عن: ُملك سلیمان، بناء الهیكل، سمو بالط سلیمان الملكي، 

  ظهورالعصر الذهبي في التاریخ العبري، انقسام المملكة وانحطاطها، ارتداد مملكة الشمال،
إیلیا النبي.  

. ]11 ص -1[ص دة ح المملكة المتَّ :القسم األول
:  أوالً : سلیمان في مجده
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. ]2-1[ واستقراره . إقامة سلیمان ملًكا 1
. ]3[  . سلیمان یطلب الحكمة 2
. ]4[  . سلیمان كمدبر للمملكة 3
. ]8-5[    وتدشینه. بناء الهیكل4

  :ثانًیا: انحدار سلیمان
. ]11-9: 8 [. عصیانه للعهد   1
. ]40-9:11[   . تأدیب سلیمان  2
. ]43-41:11[  . موت سلیمان   3

]. 22 ص -12 [ص القسم الثاني: المملكة المنقسمة
:  أوالً : تمزیق المملكة

. ]12 [رحبعام ویربعام  

:  انهیار المملكةثانًیا:
]. 14-13. یربعام   [1
. ]24-1: 15[. ملكان في یهوذا  2
. ]28: 16، 25: 15[  . خمسة ملوك في إسرائیل3
. ]40: 22، 29: 16[ ملك إسرائیل   آخاب. 4
. ]50-41: 22[. یهوشافاط في یهوذا  5
. ]53-51: 22[. آحاز في إسرائیل   6
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سلیمان في ضعفه سلیمان العظیم 

 2(دعاه ناثان "یدیدیا" = محبوب الرب . 1
.  )25: 12 صم

 .)46: 1 (كرسیه أعظم من كرسي أبیه. 2
. )1 :2 ( تمتَّع ببركة أبیه قبل موته.3
. )3 (طلب الحكمة السماویَّة. 4
  میًال مربًَّعا60000اتَّسعت تخوم مملكته . 5

 . [عشر أضعاف مملكة أبیه])21: 4(
. )6 (بنى هیكل الرب. 6
 ُبهرت ملكة سبأ بشخصه وبخدامه، وبإلهه،. 7

. )5 :10 (فلم یبًق فیها روح
قدَّم أعذب أنشودة حب هللا (سفر النشید). . 8
] وختمها 3بدأ حیاته الملوكیَّة بالصالة [. 9

بالتوبة. 

: 2(على خالف والده قتل أخاه . 1
24( .
 مثل شاول سقط في الكبریاء. 2
)10 :18-29( .
. )11(أغوته نساؤه نحو الوثنیَّة . 3
سفر ( فقد سالمه مع اهللا إلى حین .4

. )الجامعة
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 ملحق خاص عن انقسام المملكة
 دةحالمملكة المتَّ 

 لكن ناثان النبي ، على الحكمىعند قرب نیاحة داود الملك حاول أدونیا أن یستول
). استلم سلیمان الحكم، وسار في خوف اهللا وتمتُّع 1 أخبر الملك وقام بتتویج سلیمان ملًكا (ص

كادت أن تكون أعظم و عظمتها، جبلغت أوواتَّسعت في أیَّامه رقعة إسرائیل  بالحكمة السماویَّة.
إمبراطوریَّة في ذلك الحین. وتحقَّق الوعد اإللهي حیث امتدَّت من حدود مصر حتى حدود 

لقد كانت موضع احترام وتقدیر الدول المحیطة  بابلونیا، وساد المملكة السالم مع الغنى والمجد.
 لتسمع حكمة سلیمان. من الجانب الدیني قام سلیمان ببناء الهیكل الذي أبها، وجاءت ملكة سب

ُحسب أحد عجائب الدنیا. ووضع تابوت العهد فیه، وامتأل الهیكل بمجد اهللا، وقدَّم سلیمان 
لكن زواجه بالوثنیَّات األجنبیَّات دفعه نحو العبادة الوثنیَّة.  صالة تدشین رائعة.

 المملكة المنقسمة
بموت سلیمان اختار ابنه رحبعام المشورة الغبیَّة حیث نادى بزیادة الضرائب بطریقة 

مملوءة عنًفا وكبریاء، فقاد یربعام حركة تمرُّد وانشق عن رحبعام عشرة أسباط، وأقاموا منه ملًكا. 
كان هذا بدایة فترة من الفوضى والصراع بین مملكتین ومجموعتین من   المملكة.انقسمت
. الملوك

سّر االنقسام 
 بل تمتّد جذوره إلى أجیال ،یرى بعض الدارسین أن هذا االنقسام لیس ولید یومه

:  فریقان  في إسرائیلُوجدقدیمة. 
ٍر الملكيیطلب النظام  الفریق األول ضرورٍي وطبیعٍي ألمَّة مستقرَّة ومتَّسعة بعد  كتطوُّ

أشبه بحیاة البدو أن كانت أمَّة صغیرة في أرض العبودیَّة وخرجت إلى البریَّة في رحیل مستمر، 
 ولیس حیاة الحضر. 

 فتح الباب لدخول  قد بعض القیادات أن وجود أسباط متعدِّدة بغیر ملكتلعلَّه رأ
بعض الدول األخرى في وسطهم والسیطرة علیهم. فواضح ممَّا جاء في صموئیل األول: "بعد 

یُّون علي ن سیطر الفلسطيفقد ،)5: 10( "یِّینینأنصاب الفلسطذلك تأتي إلى جبعة اهللا حیث 
یُّون جمیع إسرائیل من نع الفلسطين. وأیًضا مةأقاموا والة كما في جبعو ،األسباط التي في الوسط
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: 13 صم 1 ("نیِّین قالوا لئالَّ یعمل العبرانیُّون سیًفا أو رمًحايممارسة مهنة الحدادة "ألن الفلسط
19.( 

في حاجة إلي فیَّة ي وهي مجموعة من األسباط أشبه بقبائل رإسرائیللقد ُوجدت  
، ُیحسب جیش الملك، له نظامه وقوانینه وجیشه الواحد المنظَّم الدخول في نظام ملكي مستقر

ولیس كما في فترة القضاة یظهر من وقت إلى آخر قائد حربي مخلِّص لمجموعات من 
 ذلك الوقت أیًضا تطوَّرت حیاة في أشبه بحیاة البدو ولیس حیاة الحضر. ، حیاتهماألسباط

نت ممالك مثل العمونیِّین والموآبیِّین واآلر  إسرائیللذا رأى میِّین. ابعض البالد المحیطة بهم وتكوَّ
ر  . العاديأن یسیر على ُخطى أبناء عمِّهم، فیتبع التطوُّ

 الكبرى مثل مصر لم یقف عائًقا عن تحقیق هذا التطوُّر.  الممالكهذا وأن ضعف 
أن اإلسرائیلیُّون . فقد أراد النبي أیَّام القضاة قبل صموئیل فيلقد ُأثیر موضوع الملكیَّة 

بنك ألنَّك خلصتنا من ید مدیان" ابنك وابن ا قالوا له: "تسلَّط علینا أنت وإذیقیموا جدعون ملًكا، 
)، فأقامه بنو 1 :9 بیمالك أن یقیم نفسه ملًكا (قضأ) لكنَّه رفض. وقد حاول 22 :8 ( قض

 ، ولم تنجح فكرة إقامة مملكة. )23 :9(قض )، لكن غدر به بنو شكیم 6 :9 شكیم ملًكا (قض
 م غالًبا ما یحتكرهالذي خطورة على المزارعین الملكي النظام في یرى فریق آخر

یتهم  هؤالء  الشعب.إمكانیَّات استغالل يء ویسمالملك وماشیته یغارون على حقوقهم وحرِّ
). ال یقف األمر عند 17-11 :8 صم 1 (استغاللهم فيصطدم مصالحهم مع "حق الملك" تو

لقد أدرك البعض أن الملك غالًبا ما ینحاز لسبطه، وهذا ما . اشیتهح إلىیمتد إنَّما  و،الملك
 نرى حاشیة للملك منها هیئة أركان مؤلفة من یوناثان ابنه، وأبنیر ابن عمه إذحدث مع شاول 

یش عبیده فوزع علیهم الحقول والكروم ویقول لهم:  یرید أن یربح والء قواد الجاهنرد الجیش. وقائ
َس حقوًال وكروًما، وهل یجعلكم جمیًعا رؤساء "اسمعوا یا بنیامینیُّون، هل یعطیكم جمیعكم ابن ي

). لم یذكر الكتاب المقدَّس على حساب من تم هذا 7 :22 صم 1 ورؤساء مئات؟!" (ألوف
.  الملكيالسخاء 

 قصة ففي أیًضا المنازعات بین األسباط، الملكيلعلَّ من أسباب المعارضة للنظام 
یته الواردة يالآلو كل األسباط ضد بنیامین حتى كاد كان كیف نرى  )21-19( قضاة في وسرِّ

إذ "جاء الشعب إلى بیت إیل وأقاموا هناك إلى المساء أمام اهللا ورفعوا أن ُیفقد السبط كلُّه، 
صوتهم وبكوا بكاًء عظیًما، وقالوا: لماذا یا رب إله إسرائیل حدثت هذه في إسرائیل حتى یفقد 

 جاء منه شاول أول ملك على الذي. هذا السبط )3-2: 21الیوم من إسرائیل سبط؟!" ( قض 
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 .النبي أیَّام صموئیل في إسرائیل
 فقد ملك على یهوذا أوًال لمدَّة سبع ظهر هذا االنشقاق حتى بعد مسح داود ملًكا،

سنوات ورفضته أسباط الشمال، حتى شعر ابنیر رئیس جیش شاول بضرورة ضم األسباط تحت 
 سنة على كل 33لواء داود الملك، وقد نال داود نعمة في أعین كل األسباط حیث ملك 

األسباط. 
ً◌ه فرض ضرائب عالیة على األسباط  ماعدا ظهر نوع من التحیز لسلیمان فیبدو إنَّ

 لبناء الهیكل وقصره والمنشآت الضخمة في أرض یهوذا، ممَّا أحدث ثورة نفسیَّة داخلیَّة یهوذا
 خیاولعلَّ ما تنبأ به أفي األسباط األخرى، لم یستطیعوا أن یعبروا عنها بأي نوع من التمرد. 

نبي لیربعام عن استالمه عشرة أسباط لیملك علیها یكشف عن شعور عام من السخط بسبب لا
هذه الخلفیَّة هیأت العشرة  حمله األسباط من التزامات مادیَّة وسخرة لحساب الملك وسبطه.تما ت

ت في یربعام الفرصة للتمرد على السبط الملكي (یهوذا) ولم ینضم إلى السبط أسباط للثورة ووجد
 الملكي سوى سبط بنیامین المجاور له. 

ً◌ه حتى قبل قیام النظام   بین األسباط، أسباط انشقاق وجد الملكيیظن البعض إنَّ
 یخلص بقدرته (منه الذي اهللا القدیر إلى التقلید األدوناى حیث یتطلعون إلىتمیل باألكثر 

الیهویوي یتطلعون إلى اهللا "یهوه"  التقلید إلىتكونت مملكة الشمال). والفریق اآلخر یمیل باألكثر 
ً◌ه  الكائن وسط شعبه یحمیهم بسكناه وسطهم وحنوه. ال یوجد خط فاصل بین التقلیدین، فإنَّ

تمیل مملكة الشمال باألكثر نحو التقلید وٕان مال أحد إلى تقلید ال یتجاهل التقلید اآلخر. 
.  الیهویوياألدوناى بینما تمیل مملكة الجنوب باألكثر نحو التقلید 

 المملكة المنقسمة وسلسلة الخطایا
إن كان سلیمان قد أخطأ وأیًضا ابنه رحبعام، لكن انقسام المملكة على ید یربعام دفع 

: اآلشوريإسرائیل إلى سلسلة من الخطایا لم تتوقف حتى تم السبي 

  عودة إلى عبادة العجل الذهبي، إذ صنع یربعام عجلین، وضع أحدهما في بیت إیل واآلخر
]. 12في دان [

 ] 12أقام عیًدا من عندیاته یقابل ما یحدث في یهوذا .[

 ] 12استخدم كهنة المرتفعات یقدَّمون وقائد .[
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 فجذب شیخ نبي رجل اهللا القادم من یهوذا لینذرهم ،تسرب الغش والخداع حتى بین الشیوخ 
. ]3إلى العصیان، وافترس أسد الرجل األخیر [

 ] 14أخبر أخیا النبي امرأة یربعام بموت ابنها، ونزع الُملك من یربعام .[

  فكرست طاقاتها ، الذي تزوج إیزابل ابنة كاهن البعلآخابجاء خلفاؤه أشراًرا، من بینهم 
لنشر عبادة البعل بصورة واسعة جًدا. 

  .انتهت المملكة بالسبي إلى أشور لتأكید أن التاریخ كله في ید اهللا الذي یؤدِّب لیخلص
ولتأكید أن االرتداد عن اإلیمان دودة قاتلة ُتحطم الشجرة تماًما. بدون الشمس ال توجد حیاة 

على األرض، وبدون اهللا تتحطم البشریَّة. 

 جلب االنقسام خطایا.و،  وحروًبا أهلیَّةجلبت الخطیَّة انقساًما 

  وجد ملوك أتقیاء و یهوذا فوجد ملوك أشرار، في إسرائیل صالًحا، أمَّا فيال نجد ملًكا واحًدا
ن.  وومصلح

إقامة مملكة الشمال 
. من مملكة الجنوبكانت مملكة الشمال أوسع من مملكة الجنوب وأكثر غنى وسكاًنا 

واعتبرت نفسها الوارثة الكاملة للتقالید الوطنیَّة والدینیَّة. ولهذا فأهمیتها تضاهي أهمیَّة مملكة 
الجنوب بالنسبة إلى التاریخ البیبلي (الكتابي). ولكن وجب علیها منذ البدایة أن تحل بعض 

المسائل الشائكة. 

من یكون الحاكم؟ 
اتخذ إسرائیل ملًكا له قائًدا مشهوًرا عاش في المنفى، اسمه یربعام. كان قد حاول القیام 

). وعده النبي أخیا بساللة 40-26:11 مل 1بانقالب ضد سلیمان، ولما فشل لجأ إلى مصر (
) مع وضع شرط یلتزم به هو ونسله. في الواقع خلفه 38: 11 مل 1ثابتة مثل ساللة داود (

 سنة تقریًبا عرفت مملكة الشمال يّ ابنه، لكن مؤامرة أطاحت به بعد سنة من الحكم فخالل مائت
 ق.م تسّلمت أسرتان الحكم: أسرة عمري 747، 886 سنة من االستقرار السیاسي: بین 140

 886وأسرة یاهو. وفصل الساللتین انقالب دموي مخیف. ولكن حدث ثالثة انقالبات قبل سنة 
 ق.م. ومهما یكن من أمر، لم یكن یوًما لملوك الشمال الطابع 747ق.م وأربعة بعد سنة 
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القدسي الذي كان لملوك الجنوب المنحدرین من داود وحاملي الهالة المرتبطة بوعد ناثان لداود. 
 ق.م) وآخاب ابنه 875-886حكم مملكة إسرائیل تسع عشر ملًكا، أشهرهم عمري (

 ق.م). 747-787) ویربعام الثاني (875-853(
حافظت الملكیَّة الجدیدة بشكل إجمالي على البنیة السیاسیَّة واإلداریَّة التي وضعها 

سلیمان. ولكنَّها احتاجت إلى عاصمة. فبعد بدیالت عدیدة، اشترى عمري هضبة وبنى علیها 
نة وسمَّاها السامرة. وقعت في قلب المملكة على ملتقى الطرق، فأشرفت على ما  مدینة محصَّ

 ق.م. 721یحیط بها. ونمت نمًوا سریًعا، فظلَّت مركًزا هاًما بعد زوال مملكة إسرائیل سنة 

البنیة الدینیَّة 
كانت المملكتان تعبدان ذات اإلله الواحد، تستند البنیة السیاسیَّة إلى البنیة الدینیَّة. 
لى هیكل عام ومذبح عام إ عاصمة وإلىدیانة واحدة، لكن مملكة الشمال شعرت بالحاجة 

 أراد یربعام األول أن یزاحم هیكل أورشلیم الذي بناه سلیمان، فاختار معبدین مشهورین: للشعب.
). 33-26: 12 مل 1دان في الشمال وبیت إیل في الجنوب، وجعل فیهما "عجلین ذهبیِّین" (

 دان في. وأقاما مذبحین، واحد الخفي ولكن للتعبیر عن عبادة اهللا ،ذهبیِّینالعجلین اللقد صنعوا 
 أورشلیم ممَّا قد یدفع إلى هیكل سلیمان والذهاب إلىل، حتى ال یحن الشعب ي بیت إفيواآلخر 

 یرى البعض أن هذین  الخضوع لملوك یهوذا.في ثورة الشعب ضد ملوك إسرائیل والرغبة إلى
التمثالین اللذین یرمزان إلى القوَّة والخصب، یكّونان موطًئا لإلله الخفي الذي یتصّورونه واقًفا 
على حیوان. ولكن ُوجدت حیوانات مشابهة في هیكل الكنعانیِّین الكثیرة في مملكة الشمال. 

ً◌هم یحتاجون إلى هؤالء اآللهة: فآلهة  وكانت الدیانات الوثنیَّة تجتذب السكان الذین اعتبروا إنَّ
ة والخصب للقطعان. هؤالء اآللهة یقدِّمون  الطبیعة والزراعة یقدِّمون وفرة المحصوالت والصحَّ

األمان في الحیاة الیومیَّة للناس. 
لقد خاطر یربعام حین أدخل الصور الكنعانیَّة إلى شعائر عبادة الرب، فخلط الناس 

بین الرب واآللهة، وجعلوا إله إسرائیل على مستوى اآللهة الوثنیَّة. بعد خمسین سنة تطوَّر 
الوضع بصورة أخطر حین تزوَّج الملك آخاب إیزابیل، ابنة ملك صور الوثني، فشجَّعت دیانة 

البعل الشبیهة بالدیانات الكنعانیَّة. 
 الزنا الروحي، بینما كانت أي العبادة الوثنیَّة، إلىكانت خطیَّة إسرائیل تمیل باألكثر 

 باألكثر العصیان للوصیَّة وتجاهل كلمة الرب. صارت عبادة العجل عالمة هيخطیَّة یهوذا 
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 الجذور بطریقة بها لم تنزع هذه  یربعاماستقالل مملكة الشمال عن یهوذا وأسرة داود، وقد وضع
 .اآلشوريالعبادة حتى سقطت المملكة بالسبي 

هو أن ا الملك واستطاع إیلیا وٕالیشع ويآخابدخلت عبادة البعل بواسطة إیزابل زوجة 
 للشمال عبدوا العجل، بعضهم عبد البعل لكن لم یحاول أحد أن یرد 19 یقتلعوها. كل الملوك الـ
 الشعب إلى عبادة اهللا.

غلب ملوك الجنوب كانوا یعبدون األوثان وسلكوا في طرق ملوك أبالرغم من أن 
إسرائیل الشرِّیرة لكن بعضهم خدم اهللا وُوجد بینهم مصلحون عظماء. انحرفت مملكة یهوذا شیًئا 

 ممارسة عبادة البعل المرعبة وبعض الدیانات الكنعانیَّة حتى صار الجرح خطیًرا نحوفشیًئا 
والمرض عدیم الشفاء.  

الوضع االقتصادي واالجتماعي 
لم تكن هذه الحقبة أفضل ما یكون بالنسبة إلى صغار القوم في المملكة. فعدم 

-25: 6 مل 2، 12: 17 مل 1االستقرار السیاسي والجفاف خلق وضًعا من الضیق العظیم (
). ولكن حتى القرن التاسع لم تظهر الفوارق االجتماعیَّة إالَّ قلیالً . فآخاب یبدو كملك مزارع 29

). وخالل حصار السامرة 21 مل 1ال یستطیع إالَّ بصعوبة أن یضع یده على كرم نابوت جاره (
) رغم ما تقدِّمه التجارة غیر المشروعة 27: 6 مل 2لم یكن الملك یورام أیسر من سائر الناس (

من طعام للطبقات المیسورة. 
في القرن الثامن تطّور الوضع تطوًرا سریًعا. فكانت أیَّام یربعام الثاني حقبة من 

االزدهار والتوسع. لكن لم یستفد من هذه الحالة إالَّ فئة قلیلة بفضل التجارة الدولیَّة التي كانت 
في ید الملك وحاشیته. وهكذا ُولدت طبقة غنیَّة عاشت في ترٍف یشكك الناس. أمَّا اآلخرون 

فاقترضوا من األغنیاء، ولما لم یستطیعوا أن یردُّوا المال باعوا نفوسهم عبیًدا. وأما القضاة الذین 
أقیموا لینصفوا المساكین فباعوا نفوسهم إلى األغنیاء الذین استمروا یستغلُّون الناس بكل 

طمأنینة. 

السیاسة الخارجیَّة 
 بعد موت سلیمان، توقَّفت سیاسة التوسُّع واالمتداد التي قام بها داود. واستعادت 

دة بین مصر وبالد الرافدین، بل سلسلة  الشعوب استقاللها شیًئا فشیًئا. فلم نعد أمام دولة موحَّ
من "الدول" الصغیرة التي تتَّحد یوًما وتتحارب یوًما آخر. فآرامیُّو دمشق تحالفوا بعض الوقت 
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: 20 مل 1). ولكنَّهم خاصموهم مراًرا: حاصروا السامرة مرَّتین (7مع إسرائیل ضد یهوذا (إش 
). وخسر یوآحاز كل 35-34: 22 مل 1)، وُقتل آخاب وهو یحاربهم (24: 6 مل 2 ؛ 1

). 7: 13 مل 2جیشه بعد أن أباده ملك آرام (
أحّس الجمیع أن الخطر األكبر یأتي من بالد الرافدین حیث صارت أشور إمبراطوریَّة 

لت الشعوب أن تخضع لها  عظیمة ذات تنظیٍم حربٍي قوي جًدا، سیاستها القمع والقتل. ففضَّ
وتدفع جزیة كبیرة لتنجو من الكارثة. 

 جندي إلى 10000 مركبة و2000حاول إسرائیل في البدایة أن یقاوم. فأرسل آخاب 
الحرب، وتحالف مع ملوك آخرین. فُقهروا جمیًعا ونجا بنفسه حین دفع الجزیة كما فعل بعده 

 ق.م). كیف نعرف هذه 737 ق.م) ومنحایم (سنة 803 ق.م) ویوآش (سنة 841یاهو (سنة 
األخبار؟ من الوثائق اآلشوریِّین. 

ُوجدت أوقات راحة خفَّف فیها اآلشوریُّون من قبضتهم، فاستفاد یربعام الثاني من 
الوضع لیستعید دمشق. ولكن الخطر اآلشوري بدأ من جدید في األفق مع تغلُّت فالسر الثالث 

 ق.م تغلَّب على حلف آرامي إسرائیلي وضمَّ مملكة دمشق 732)، ففي سنة 747-727(
وثالث مقاطعات إسرائیلیَّة. 

 ق.م 721-933مملكة الشمال 
 سنة األولى في صراع مع یهوذا وسوریا.  50 الـ
 سنة التالیة ازدهار تحت بیت عمري.  40 الـ
 سنة التالیة انحدرت تحت یهو ویهوآحاز.  40 الـ
 سنة التالیة بلغت أقصى اتِّساعها بواسطة یربعام الثاني.  50 الـ
.  یتعاٍر وُسبصارت في  سنة األخیرة 30 الـ

 ق. م 606-933مملكة الجنوب 
 السنة األولى ازدهار ونمو في القوَّة.  80الـ 
 السنة التالیة كارثة دخول عبادة البعل.  70 الـ
یا.  50الـ   السنة التالیة بلغت أقصى اتِّساعها تحت عزِّ
 السنة التالیة خضعت للجزیة ألشور في عهد آحاز.  15 الـ
 السنة التالیة استعادت استقاللها في عهد حزقیا.  30 الـ
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 ألشور.  ةغلب المدَّة تابعأ السنة األخیرة 100الـ 

 العالقة بین المملكتین
 سنة األولى في حروب مستمرَّة.  80 الـ
 سنة التالیة في سالم.  80 الـ
 . ة سنة حرب متقطِّع50 الـ

 
دة حالمملكة المتَّ 

1-11 
المملكة المنقسمة 

12-22 
نشأة مملكة سلیمان: 

تقوم مملكة اهللا فینا على 
أساسین:  

. كتحقیق لوعد اهللا آلبائنا. نال 1
سلیمان ما وعد اهللا به داود 

). 9: 22 أي 1 ؛15: 2(
 )3. طلب الحكمة السماویَّة (2

عظمة مملكة سلیمان: 
یكمن سّر عظمة مملكة اهللا فینا 

في ثالثة أمور: 
الثقة في اهللا واهب الغنى  .1

). 4والسالم والمجد (
إقامة هیكل اهللا الداخلي،  .2

 ).9-5سكنى اهللا فینا (

انقسمت المملكة بسبب فساد سلیمان بزواجه  .1
 تصلُّف ابنه رحبعاممن الوثنیَّات، وبسبب 

الذي سمع لمشورة الشبان العنیفة ورفض 
). 12حكمة الشیوخ (

انقسمت المملكة إلى:  .2
 (وبنیامین)، ملكها رحبعام بن . مملكة یهوذاأ

سلیمان. 
، ملكها یربعام. مملكة إسرائیلب. 

من  اتَّسم ملوك المملكتین بالفساد، عدا قلَّة .3
ملوك یهوذا. 

إیلیا النبي  فأرسل لم یترك اهللا نفسه بال شاهد، .4
 الشرِّیر ملك إسرائیل آخاب یقف أمام الناري

وزوجته إیزابل. 
 ).17 یوقف المطر (إیلیا الغیور

االلتصاق بحكمة اهللا.  .3
اشتهت ملكة سبأ أن تسمع 

 ).10سلیمان (
انهیار سلیمان: 

 والنار التي التهمت الذبیحة لیا الشجاعيإ
)18 .(

 ).19 (إیلیا والشعور بالعزلة
 حین. نصرة الشّر إلى .5
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االتِّحاد بالشّر (الزوجات 
الوثنیَّات) یؤدي حتًما إلى 

 ).11االنحدار (

 فرًصا كثیرة لیرجع إلى نفسه، لكنَّه خابأعطى اهللا آل
 لیرث حقله يتمادى في الشّر وقتل نابوت الیزرعیل

). 22-20نهار الملك وزوجته الشرِّیرة (اف
 

  من وحي سفر الملوك األول

  ملًكا حكیًما وتقی�اأقمني

 ملك الملوك یا

 أنت هو ملك الملوك، یا ابن داود. 

 .تشتهي أن ُتقیم منِّي ملًكا حكیًما وتقًیا

   . داود الساقطة في داخليخیمةتقیم 

  شيء. فوهبت له كل ، طلب منك الحكمةسلیمان 

 اإللهي. الحكمة فأنت هو نالقتنیك

 يَّ . فال یكون للجهالة وال الفقر والعار موضع فَاقتنیك

 ،د بحكمتك وحدها كعریس نفسيتَّحال

 . كسلیمانأجنبیَّاتد مع وثنیَّات اتَّحفال  

  لّي مع سلیمان أن أقیم لك بیًتا مقدَّساهب . 

. روحك القدُّوس هو الذي ُیدشِّنه
  . وحوله السمائیُّون،ب السماويآلیسكنه ا

  لّي مع سلیمان نجاًحا في كل عملٍ هب ، 

 .فأنت سّر حیاتي ونجاحي وغناي وفرحي

  رحبعام وشّر یربعامغباوة من داخلي لتطرد . 

 ام.فال یحل في داخلي انقس

 .وال أقیم في داخلي عبادة العجلین

  ال تسمح لّي أن اتَّحد مع آخاب بإیزابل الشرِّیرة.  

  ليَّ .فتتسلَّل عبادة البعل والعشتاروت إ
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  الناريقلب إیلیاهب لّي ، 

 ،یذبح كل سیِّد احتل مذبحك فيَّ 

 .یبعث في أعماقي شوًقا للتوبة

 .أتمتع بك وبنار روحك القدُّوس

 .ملك الملوك  بالحق ملًكا، موضع سرورك، یافأصیر
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مقِدمة في سفر ملوك اأول
الترجمة الترجمة السبعينَية(، أن  ترجمته إلى اليونانَية ) سفرين عند  سفًرا واحًدا، انقسم إلى  العبري  سفرا الملوك اأول والثاني في اأصل  كان 

عشرين ملًكا وعلى المملكة الشمالَية 19 لسفري صموئيل اأول والثاني. قام على المملكة الجنوبَية  السفران مًعا امتداًدا  حيًزا أكبر بالثلث. ويعتبر   تشمل 

اارتداد شعب اه، ويفقده وحدته وسامه. يبقى اه أميًنا فهو يؤِدب لكي ُيخّلص.  ملًكا، وقد أظهر كيف ُيحِطم 

غاية السفر:
التاريخَية إنًَه ليس شيء جديًدا تحت الشمس. "ما كان فهو ما يكون والذي صنع فهو الذي يصنع فليس تحت الشمس جديد" 1. تؤِكد اأسفار 

الروح القدس من تحت الشمس إلى التجديد المستمر في الفكر الداخلي، فا عريًسا لها يسحبها  ترتبط بالسِيد المسيح شمس البّر   )جا 1: 9(. النفس التي 

الشيخوخة وا يصيبها ِقَدم. بالروح كما في السماء، ا تمَسها   تشعر بملل أو ضجر، بل تحيا متهِللة 

قدرة اه الوحيد تحت الشمس، خاله أعلن غنى  v    بكون اه كامًا صار إنساًنا كامًا،ودخل بكل ما هو جديد إلى الكمال؛ هذا هو اأمر الجديد 
[2]

 الفائقة!

يوحنا الدمشقي اأب 

التاريخ في قبضة اه، وأن كل اأحداث، خاصة التي تمس شعب اه تُفَسر اهوتًيا. متى حفظ الشعب العهد مع اه تمَتع باأمان مع الخير،  .2

وانحرف عن اإيمان يدخل تحت ضغوط شديدة. تكون المملكة قوَية متى ثبتت في الملك الحقيقي )مي 4: 13(، يهبها رحمة وعوًنا ن كسر العهد   واإ

سفرّي ملوك اأول والثاني هو تأكيد الرئيسي في  وراء اانقسام خطَية رابضة في القلب. الخط  انحرفت عنه تنهار وتسقط تحت التأديب.   ومجًدا، أَما إذا 

خاصهم في تحقيق العهد مع اه. وازدهارهما يقومان على أمانة الشعب والملك واإ إسرائيل ويهوذا   حقيقة أن سام 

الوارد في اإنجيل بحسب القِديس متى البشير. 3. يحفظ لنا نسب السِيد المسيح الحقيقي مؤِكًدا النسب 

البركات السماوَية مادام له القلب الكامل مع اه غير المنقسم. 4. سليماننا )السِيد المسيح( يقود كل مؤمن إلى التمُتع بكمال 

تكريس وقته للبناء. الحروب، ولم يكن لديه إمكانَية  5. حقق سليمان ما عجز داود عن أن يفعله، أي بناء الهيكل، ذلك أن يد داود قد امتَدت إلى 

 لكن إذ لم يكن قلب سليمان كامًا كقلب أبيه )11: 4، 6، 33، 38( انقسمت المملكة في أَيام ابنه رحبعام.

تدميرها في داخلنا. ِانهيارها، ظًا إقامة مملكة المسيح أو  نرى في مملكة سليمان، في مجدها وفي   .6

الشِرير. ويربعام الملك  مرتبًطا بشخصَيتين: داود الملك الصالح )9: 4؛ 11: 4، 33، 38؛ 14: 8؛ 15: 3؛ 15: 11(،  7. صار تقييم الملوك 

مرات. يربعام" 8  طريق  يربعام" أو "  تكَرر تعبير "خطايا 

دور المذبح في حل كل المشاكل. 8. في هذا السفر يظهر 

يلزم التزام المؤمن بالعاقة الشخصَية بينه وبين اه، فإنًَه كعضو في شعب اه  خطيًرا عن اإيمان الجماعي، فمع  درًسا  سفرا الملوك  9. يقِدم لنا 

نصرة ونجاًحا، كما أن الخطَية ُتحِطم ويبارك الشعب ويهبه   أن يعمل مع اخوته لحساب مملكة اه. فالبّر اإلهي يسند النفس ويقِدس اإنسان بكلَيته 

 الشعوب.

الكاتب:
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تاريخَية مثل سفر أمور سليمان )11: 41(؛ وسفر أخبار اأَيام إرميا النبي. وهو تجميع من مصادر  عزرا الكاتب، وبحسب التقليد اليهودي  رَبما 

إسرائيل )14: 19؛ 16: 5، 14؛ 22: 39(، وسفر أخبار اأَيام لملوك يهوذا )14: 29؛ 15: 7، 23؛ 22: 45(. واضح أنًَه ُوجدت سجَات  لملوك 

.
[3]

الروح القدس واسترشد بها تحت قيادة  وفيرة استخدمها الكاتب  تاريخَية   

تاريخ ومكان الكتابة:
أورشليم. ازال الهيكل اأول قائًما. ُكتب في إحدى باد فلسطين، رَبما في  ُكتب سفر الملوك اأول والثاني وكان 

مفتاح السفر:
ُيعتبر اأصحاح 12 هو نقطة التحُول في السفر، حيث انقسمت المملكة بعد موت سليمان إلى مملكتين. أَما مفتاح السفر فهو القول اإلهي: "وأنت

كرسي ملكك على فرائضي وأحكامي، فإِني أقيم   إن سلكت أمامي كما سلك داود أبوك بسامة قلٍب واستقامة، وعملت حسب كل ما أوصيتك، وحفظت 

إسرائيل" )9: 5-4(. كرسي   إلى اأبد كما كَلمت داود أباك قائًا: ا ُيعدم لك رجل عن 

تمزيًقا وأعطيها لعبدك، إَا إِني ا أفعل ذلك في أفِرق المملكة عنك  وفرائضي التي أوصيتك بها، فإِني  "من أجل أن ذلك عندك ولم تحفظ عهدي 

أمزقها" )11: 12-11(.  أَيامك من أجل داود أبيك، بل من يد ابنك 

المسيح في سفر الملوك اأول:
اأرباب. ورب  يُرى السِيد المسيح كملك الملوك       v

الرجل الحكيم )3: 16-28(، واضع أمثال وكاتب تسابيح وأشعار. أَما السِيد المسيح فهو حكمة اه )لو 11: 31؛ 1 كو 1: 30(. v     سليمان 

المتبربرين لكَنها طلبت بشغف أن تسمع سليمان... أَما أنتم فحاضر بينكم المرأة )ملكة التيمن( مع إنًَها من  كيرلس الكبير: ]هذه   يقول القِديس 

وتجتازون بغير تتركون الكلمة  ذ بكم  المنظورة، مؤِكًدا ما يقوله باأعمال والعجائب، واإ  "الحكمة" ذاته الذي جاء إليكم لُيحِدثكم عن اأمور السماوَية غير 

.]
4]
 مبااة طبيعة تعاليمه العجيبة

]

كرمز لجسد المسيح )يو 2: 19-22(، وللكنيسة جسد المسيح وهيكله )1 كو 3: 16- v     بنى سليمان الهيكل مسكن اه عوض خيمة ااجتماع، وذلك 

17؛ 6: 20-19(.

v     تمتع سليمان بغاية في المجد:

دواًرا. من جهة بناء الهيكل بأثاثاته يقدر البعض تكلفته سنة 1980م بـ 240 بلُيون 

قصره )7: 1-12؛ يو 14: 1-3(؛  مجيد في بناء 

 وفي مملكته )2: 12؛ كو 1: 13، 2 بط 1: 11(.

وفي حكمته )3: 12؛ 4: 29-34 ؛1 كو 1: 30(.

كواحدٍة منها" )مت 29: 6(. مع أن سليمان كملٍك بزنبقة حقل: "وا سليمان في كل مجده يلبس  مع كل هذا المجد يقول السِيد المسيح وقد أمسك 

لزنبقة حقل. هكذا ُيقِدم لنا السِيد المسيح هنا ُيقارن بالمجد الذي يهبه اه  قصره، لكن كل مجده ا  أرجوانَية وبيضاء، وكان بهًيا جًدا في   ممَجٍد يلبس ثياًبا 

لندرك إنًَه "ا يفتخر كل ذي جسد أمامه" )1 كو 1: 29(.  الحقيقة 

مملكة سليمان ومملكة المسيح:
v     مملكة متسعة وممتدة )4: 20-21( ؛ مع )مز 71: 9، 91(.
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v     مملكة سام )4: 24-25، 5: 4(، مع )مز 72: 7(.

v     مملكة نظام )4: 29-31(؛ مع )مز 72: 16-11(.

v     مملكة عدل )10: 8-9(؛ مع )مز 72: 4-1، 14-12(.

v     مملكة غنى وخير )10: 13، 27(؛ مع )مز 72: 10، 16(.

الكنيسة في سفر ملوك اأول:
الوحيد بالعمل الخاصي، فبنى المواد لبناء الهيكل وقام ابنه سليمان بالبناء. هكذا أعَد اآب كل شيء للخاص وقام اابن  أعَد داود الملك كل 

روحًيا حًيا )يو 6: 37، 44؛ مت 16: 18؛ أف 2: 22-20(. الصخرة واأساس، فجاءت بناًء   كنيسة اه، هيكله المقَدس، أقامها على نفسه 

.
[6]

، تعيش إلى حين جنًبا إلى جنٍب مع الدولة المدنَية
[5]

اأرض أوريجينوس هو أول من أعلن عن الكنيسة كمدينة اه هنا على  العامة 

تعرفوا كيفَية كثيًرا، فهذا حتى  الرسول قائًا: فإن كنت أمُكث فيها  روحٍي، وكبيت اه. ويعِلم بولس  الواضح أن المسيح يصف الكنيسة كبيٍت  v     من 

الرب، الذي هو كنيسته، عمود الحق وأساسه. فإذا كانت الكنيسة هي بيت اه، وأن كل ما لآب هو أيًضا لابن، فالكنيسة بالتالي  السلوك في بيت 

.
7]
 هي بيت ابن اه

]

أوريجينوس العامة 

للرب" )أف 2: 21 الخ.(، في رسالته إلى أهل أفسس، يصور القِديس بولس الكنيسة كبناء المسيح، الذي ينمو ليصبح "هيكًا مقَدسا 

الروحي، فيقول: أوريجينوس عن الكنيسة كهيكل اه   ويتكَلم 

روح المسيح في من يحملون شبهه، أقول، من جهة الشكل والسمات، حتى أن كلمة اه، تود توضيح هذا اأمر لنا بجاء، فيقِدم اه في وعوده v     يسكن 

يكونون لّي شعًبا" )2 كو 6: 16، ا 26: 12، إر 3: 33، 32: 38، زك 8: 8(. لأبرار: "إِني سأسكن فيهم، وأسير بينهم، وأكون لهم إلًها، وهم   

منزًا" )يو 14: 23(... ليه نأتي، وعنده نصنع   ويقول المخِلص: "إن أحَبني أحد يحفظ كامي، ويحُبه أبي، واإ

تدميره ُيعاد بنائه من جديد أخرى من الكتاب المقَدس يتحَدث عن سّر القيامة، للذين قد ُفتحت آذانهم إلهًيا، ويقول إن الهيكل الذي تّم  أجزاء  وفي 

الواحد. حجًرا ثميًنا في هيكل اه العظيم  التقوى، يكون  طريق   من أحجار حَية وثمينة. هذا يجعلنا نفهم أن كل من تقودهم كلمة اه إلى الكفاح مًعا في 

بيسوع روحَية مقبولة عند اه،  روحًيا، كهنوًتا مقَدسا، لتقديم ذبائح  كحجارٍة حَية، بيًتا  كونوا أنتم أيًضا مبنِيين  الرسول: " بطرس  لذلك يقول 

يوجد ما الزاوية" )أف 20(. كما  ويسوع المسيح نفسه، حجر  الرسل واأنبياء  الرسول: "مبنِيين على أساس   المسيح" )1 بط 2: 5(. ويقول أيًضا بولس 

شَُرَفِك اأزرق أؤِسسِك، وأجعل  حجارتِك، وبالياقوت  أورشليم: "هأنذا أبني باأثمد  الفقرة من إشعياء التي ُيخاطب فيها   يشبه ذلك بتلميٍح خفي في تلك 

كثيًرا" )إش 54: 14-11(. الرب، وسام بنيِك  كريمة، وكل بنيك تاميذ  حجارة  بهرمانَية، وكل تخومك  حجارة  وأبوابِك   ياقوًتا، 

...
[8]

اأنواع لاختيار كريمة، أي فيهم كل  حجارة  بهرمان، أو  وآخرون  أزرق،  اأبرار من هم أثمد، ومن هم ياقوت  يوجد بين  إذن 

أوريجينوس العامة 

الرب: هيكل 
الرب في حياة شعب اه. السفران عن دور هيكل  v     كشف هذان 

حروب، وسمح ابنه سليمان أن يقيمه كهبة الرب أَنه كان رجل  بالرب، ُمنع من إقامة بيت  v     مع كل ما امتاز به داود الملك من إخاص في عاقته 

لرجل الحكمة سليمان.  سماوَية وعطَية إلهَية مقِدمة 

وأخيًرا خَصص اأصحاح الثامن لتدشينه. v     خَصص سفر الملوك اأول ثاثة أصحاحات لوصف إنشاء الهيكل 
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أورشليم للعبادة. الرب في  الكبرى إنًَه بنى هيكلين في بيت إيل ودان ليمنع الشعب من الصعود إلى بيت  يربعام  v     كانت خطَية 

وينزعون كل الرب في هيكله، ويحملون إليه تقدمات، ويهتُمون بإصاحاته،  كانوا يعبدون  الرب أنًَهم  v     من أهم سمات ملوك يهوذا الصالحين في عينّي 

أشرار سلفاء لهم.  عبادة وثنَية عنه أدخلها ملوك 

أراد أن يكشف عن مدى غضبه وأخيًرا إذ  وكنوزه وتُنِجسه.  غريبة أن تدخل بيته وتنهب آنيته  الرب يعلن تأديباته لشعبه يسمح أمم  v     عندما كان 

بواسطة بابل.  لشعبه سمح بدمار الهيكل 

الرئيسَية: الموضوعات 
والمشيرون. الملك: قَوته في حفظه للعهد اإلهي. لديه الكلمة اإلهَية، والكاهن، والنبي، 

الهيكل: قدسَيته تكمن في سكنى اه في القلب.

مشورة الحكماء. يوجد إنسان ا يحتاج إلى  المشورة: ا 

صورتها. أخرى: تشكل العابدين على  آلهة 

رسالة النبي: يعِبر عن صوت اه الذي ا يجامل.

الرئيسُيون: اأشخاص 
1. داود: اهتمامه بالوصَية اإلهَية.

انحرف. 2. سليمان: حكيم وعالم، لكَنه 

المشورة )أم 11: 14؛ 15: 22؛ 24: 6(. 3. رحبعام: ا يقبل 

يربعام: يسيء استخدام الحق.  .4

5. إيليا: ُيقيم اه شهوًدا له أمناء.

زوجته. 6. آخاب: ملك تسيطر عليه 

تكِرس طاقاتها للشّر. إيزابل:   .7

الرئيسَية: المدن 
إسرائيل. وصارت عاصمة  تَوجوا رحبعام ملًكا،  العشرة )11: 26، 12: 19(،  1. شكيم: اجتمع فيها اأسباط 

أورشليم )11: 28-29(، أحدهما في الشمال والثاني في المركزان بديًا  مركزين للعبادة حيث ُوضع عجل في كل منهما، ليكون  2. دان: أحد 

 الجنوب.

يربعام العجل الثاني. أورشليم، وضع فيه  بالقرب من  3. بيت إيل: 

ترصة )15: 27، 16: 22(. إسرائيل بعد أن اغتال ناداب، ونقل العاصمة من شكيم إلى  ترصة: أصبح بعشا ملًكا على   .4

إيزابل تعبد زوجته  إسرائيل. وكانت  اشترى تًا بنى عليه عاصمة جديدة. وكان ابنه آخاب أشر ملوك  عمري ملًكا  السامرة: عندما أصبح   .5

 البعل )16: 34-23(.

الكرمل، وهناك أخذهم وقتلهم )17: 1، 18: 46(. وعشتاروت على جبل  الكرمل: تحَدى إيليا النبي أنبياء البعل  6. جبل 

فهرب لحياته. لكن اه اعتنى به وشَجعه. وفي أثناء إيزابل أن تقتله،  يزرعيل، فأقسمت  يزرعيل: بعد قتل أنبياء البعل رجع إيليا النبي إلى   .7

وإسرائيل، كما مسح إليشع نبًيا ليخلفه )19: 21-1(. سوريا(  آرام )  رحاته مسح الملكين القادمين 
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اآرامُيون راموت جلعاد، فاَتحد آخاب هُزم في موقعتين. احتل  الحرب على المملكة الشمالَية، لكَنه  سوريا(  آرام ) 8. راموت جلعاد: أعلن ملك 

المعركة، ثم مات يهوشافاط  )20: 1، 22: 53(.  ويهوشافاط استعادة المدينة. غير أن آخاب ُقتل في 

أقسام السفر:
العبري، انقسام المملكة وانحطاطها، التاريخ  يتحَدث هذا السفر عن: ُملك سليمان، بناء الهيكل، سمو باط سليمان الملكي، العصر الذهبي في 

ارتداد مملكة الشمال، ظهور إيليا النبي.  

القسم اأول: المملكة المَتحدة ]ص 1- ص 11[.
أوًا: سليمان في مجده:  

واستقراره ]2-1[. 1. إقامة سليمان ملًكا 

2. سليمان يطلب الحكمة ]3[.

3. سليمان كمدبر للمملكة ]4[.

4. بناء الهيكل وتدشينه ]8-5[.

ثانًيا: انحدار سليمان:

1. عصيانه للعهد ]8: 11-9[.

2. تأديب سليمان ]40-9:11[.

3. موت سليمان ]43-41:11[.

القسم الثاني: المملكة المنقسمة ]ص 12- ص 22[.
أوًا: تمزيق المملكة:  

ويربعام ]12[. رحبعام 

ثانًيا: انهيار المملكة:

يربعام ]14-13[.  .1

2. ملكان في يهوذا ]15: 24-1[.

إسرائيل ]15: 25، 16: 28[. 3. خمسة ملوك في 

إسرائيل  ]16: 29، 22: 40[. 4. آخاب ملك 

5. يهوشافاط في يهوذا ]22: 50-41[.

إسرائيل ]22: 53-51[. 6. آحاز في 
 

سليمان في ضعفهسليمان العظيم

الرب )2 صم 12: 1. دعاه ناثان "يديديا" = محبوب 

.)25 

كرسي أبيه   )1: 46(. كرسيه أعظم من   .2

1. على خاف والده قتل أخاه )2: 24(.

الكبرياء )10:  29-18(. 2. مثل شاول سقط في 

نساؤه نحو الوثنَية )11(. 3. أغوته 
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ببركة أبيه قبل موته      )2: 1(. 3. تمَتع 

4. طلب الحكمة السماوَية    )3(.

مرَبًعا 5. اَتسعت تخوم مملكته 60000 ميًا 

)4: 21( ]عشر أضعاف مملكة أبيه[.

الرب  )6(. 6. بنى هيكل 

ُبهرت ملكة سبأ بشخصه وبخدامه، وبإلهه، فلم  .7

روح  )10: 5(.  يبًق فيها 

8. قَدم أعذب أنشودة حب ه )سفر النشيد(.

9. بدأ حياته الملوكَية بالصاة ]3[ وختمها بالتوبة.

4. فقد سامه مع اه إلى حين )سفر الجامعة(.

ملحق خاص عن انقسام المملكة

المملكة المَتحدة:
قرب نياحة داود الملك حاول أدونيا أن يستولى على الحكم، لكن ناثان النبي أخبر الملك وقام بتتويج سليمان ملًكا )ص 1(. استلم سليمان عند 

إمبراطورَية في ذلك أوج عظمتها، وكادت أن تكون أعظم  إسرائيل وبلغت   الحكم، وسار في خوف اه وتمُتع بالحكمة السماوَية. اَتسعت في أَيامه رقعة 

احترام وتقدير الوعد اإلهي حيث امتَدت من حدود مصر حتى حدود بابلونيا، وساد المملكة السام مع الغنى والمجد. لقد كانت موضع   الحين. وتحَقق 

 الدول المحيطة بها، وجاءت ملكة سبأ لتسمع حكمة سليمان. من الجانب الديني قام سليمان ببناء الهيكل الذي ُحسب أحد عجائب الدنيا. ووضع تابوت

زواجه بالوثنَيات اأجنبَيات دفعه نحو العبادة الوثنَية.  العهد فيه، وامتأ الهيكل بمجد اه، وقَدم سليمان صاة تدشين رائعة. لكن 

المملكة المنقسمة:
تمُرد وانشق عن حركة  يربعام  وكبرياء، فقاد  مملوءة عنًفا  بطريقة  الضرائب  بزيادة  المشورة الغبَية حيث نادى  بموت سليمان اختار ابنه رحبعام 

ومجموعتين من الملوك. والصراع بين مملكتين  فترة من الفوضى  وأقاموا منه ملًكا. انقسمت المملكة. كان هذا بداية  عشرة أسباط،   رحبعام 

سّر اانقسام:

إسرائيل فريقان: جذوره إلى أجيال قديمة. ُوجد في  الدارسين أن هذا اانقسام ليس وليد يومه، بل تمتّد  يرى بعض 

وخرجت إلى أرض العبودَية  صغيرة في  مستقَرة ومَتسعة بعد أن كانت أَمة  ضرورٍي وطبيعٍي أَمة  الفريق اأول يطلب النظام الملكي كتطُوٍر 

البرَية في رحيل مستمر، أشبه بحياة البدو وليس حياة الحضر.  

فواضح مَما والسيطرة عليهم.  اأخرى في وسطهم  لعَله رأت بعض القيادات أن وجود أسباط متعِددة بغير ملك قد فتح الباب لدخول بعض الدول 

 جاء في صموئيل اأول: "بعد ذلك تأتي إلى جبعة اه حيث أنصاب الفلسطينِيين" )10: 5(، فقد سيطر الفلسطينُيون علي اأسباط التي في الوسط،

العبرانُيون سيًفا أو رمًحا" قالوا لئَا يعمل  ممارسة مهنة الحدادة "أن الفلسطينِيين  إسرائيل من  وأقاموا واة كما في جبعة. وأيًضا منع الفلسطينُيون جميع   

 )1 صم 13: 19(.
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وقوانينه وجيشه مجموعة من اأسباط أشبه بقبائل ريفَية في حاجة إلي الدخول في نظام ملكي مستقر له نظامه  إسرائيل وهي   لقد ُوجدت 

لمجموعات من اأسباط، حياتهم أشبه بحياة حربي مخِلص  فترة القضاة يظهر من وقت إلى آخر قائد  الواحد المنَظم، ُيحسب جيش الملك، وليس كما في   

واآرامِيين. لذا رأى والموآبِيين  تطوَرت حياة بعض الباد المحيطة بهم وتكَونت ممالك مثل العمونِيين   البدو وليس حياة الحضر. في ذلك الوقت أيًضا 

إسرائيل أن يسير على ُخطى أبناء عِمهم، فيتبع التطُور العادي.  

الكبرى مثل مصر لم يقف عائًقا عن تحقيق هذا التطُور. هذا وأن ضعف الممالك 

قالوا له: "تسَلط علينا أنت وابنك يقيموا جدعون ملًكا، إذ  اإسرائيلُيون أن  أراد  موضوع الملكَية في أَيام القضاة قبل صموئيل النبي. فقد  لقد ُأثير 

 وابن ابنك أَنك خلصتنا من يد مديان" ) قض 8: 22( لكَنه رفض. وقد حاول أبيمالك أن يقيم نفسه ملًكا )قض 9: 1(، فأقامه بنو شكيم ملًكا )قض 9:

فكرة إقامة مملكة.  6(، لكن غدر به بنو شكيم )قض 9: 23(، ولم تنجح 

هؤاء يحتكرهم الملك وماشيتهم ويسيء استغال إمكانَيات الشعب.  المزارعين الذي غالًبا ما  خطورة على  يرى في النظام الملكي  فريق آخر 

َنما يمتد إلى وحِريتهم وتصطدم مصالحهم مع "حق الملك" في استغالهم )1 صم 8: 11-17(. ا يقف اأمر عند الملك، واإ يغارون على حقوقهم   

أركان مؤلفة من يوناثان ابنه، وأبنير نرى حاشية للملك منها هيئة  أدرك البعض أن الملك غالًبا ما ينحاز لسبطه، وهذا ما حدث مع شاول إذ   حاشيته. لقد 

اسمعوا يا بنيامينُيون، هل يعطيكم جميعكم والكروم ويقول لهم: " فوزع عليهم الحقول  قواد الجيش عبيده  يربح واء  يريد أن  نراه   ابن عمه وقائد الجيش. 

ورؤساء مئات؟!" )1 صم 22: 7(. لم يذكر الكتاب المقَدس على حساب من تم هذا السخاء وكروًما، وهل يجعلكم جميًعا رؤساء ألوف  حقوًا   ابن يَس 

 الملكي.

نرى كيف كان الواردة في قضاة )21-19(  وسِريته  الآوي  المنازعات بين اأسباط، ففي قصة  المعارضة للنظام الملكي أيًضا  لعَل من أسباب 

وبكوا بكاًء عظيًما، ورفعوا صوتهم  وأقاموا هناك إلى المساء أمام اه   كل اأسباط ضد بنيامين حتى كاد أن ُيفقد السبط كُله، إذ "جاء الشعب إلى بيت إيل 

إسرائيل سبط؟!" ) قض 21: 2-3(. هذا السبط الذي جاء منه شاول أول إسرائيل حتى يفقد اليوم من  إسرائيل حدثت هذه في  وقالوا: لماذا يا رب إله   

إسرائيل في أَيام صموئيل النبي.  ملك على 

ورفضته أسباط الشمال، حتى شعر ابنير رئيس جيش سنوات  أوًا لمَدة سبع  ظهر هذا اانشقاق حتى بعد مسح داود ملًكا، فقد ملك على يهوذا  

لواء داود الملك، وقد نال داود نعمة في أعين كل اأسباط حيث ملك 33 سنة على كل اأسباط. بضرورة ضم اأسباط تحت   شاول 

أرض وقصره والمنشآت الضخمة في  ضرائب عالية على اأسباط ماعدا يهوذا لبناء الهيكل  فرض  نوع من التحيز لسليمان فيبدو إنًَه  ظهر 

ليربعام عن التمرد. ولعَل ما تنبأ به أخيا النبي  نوع من  يعبروا عنها بأي  يستطيعوا أن  اأخرى، لم  ثورة نفسَية داخلَية في اأسباط   يهوذا، مَما أحدث 

وسخرة لحساب الملك وسبطه. هذه التزامات مادَية  عشرة أسباط ليملك عليها يكشف عن شعور عام من السخط بسبب ما تتحمله اأسباط من   استامه 

سوى سبط بنيامين للتمرد على السبط الملكي )يهوذا( ولم ينضم إلى السبط الملكي  الفرصة  يربعام  ووجدت في  للثورة  العشرة أسباط   الخلفَية هيأت 

 المجاور له.

يظن البعض إنًَه حتى قبل قيام النظام الملكي وجد انشقاق بين اأسباط، أسباط تميل باأكثر إلى التقليد اأدوناى حيث يتطلعون إلى اه القدير

يهوه" الكائن وسط شعبه يحميهم اليهويوي يتطلعون إلى اه " والفريق اآخر يميل باأكثر إلى التقليد  بقدرته )منه تكونت مملكة الشمال(.   الذي يخلص 

ن مال أحد إلى تقليد ا يتجاهل التقليد اآخر. تميل مملكة الشمال باأكثر نحو التقليد يوجد خط فاصل بين التقليدين، فإنًَه واإ وحنوه. ا   بسكناه وسطهم 

اليهويوي.  اأدوناى بينما تميل مملكة الجنوب باأكثر نحو التقليد 

المملكة المنقسمة وسلسلة الخطايا:
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إسرائيل إلى سلسلة من الخطايا لم تتوقف حتى تم السبي يربعام دفع  إن كان سليمان قد أخطأ وأيًضا ابنه رحبعام، لكن انقسام المملكة على يد 

اآشوري:  

يربعام عجلين، وضع أحدهما في بيت إيل واآخر في دان ]12[. عودة إلى عبادة العجل الذهبي، إذ صنع       v

v     أقام عيًدا من عندياته يقابل ما يحدث في يهوذا ]12[.

المرتفعات يقَدمون وقائد ]12[. v     استخدم كهنة 

الرجل اأخير ]3[. وافترس أسد  لينذرهم إلى العصيان،  الشيوخ، فجذب شيخ نبي رجل اه القادم من يهوذا  تسرب الغش والخداع حتى بين       v

يربعام ]14[. ونزع الُملك من  يربعام بموت ابنها،  امرأة  v     أخبر أخيا النبي 

بصورة واسعة جًدا. فكرست طاقاتها لنشر عبادة البعل  إيزابل ابنة كاهن البعل،  تزوج  أشراًرا، من بينهم آخاب الذي  خلفاؤه  v     جاء 

الشجرة تماًما. اارتداد عن اإيمان دودة قاتلة ُتحطم  التاريخ كله في يد اه الذي يؤِدب ليخلص. ولتأكيد أن  v     انتهت المملكة بالسبي إلى أشور لتأكيد أن 

البشرَية. اأرض، وبدون اه تتحطم  توجد حياة على   بدون الشمس ا 

وحروًبا أهلَية، وجلب اانقسام خطايا. v     جلبت الخطَية انقساًما 

ووجد ملوك أتقياء ومصلحون. أشرار،  فوجد ملوك  إسرائيل صالًحا، أَما في يهوذا  v     ا نجد ملًكا واحًدا في 

إقامة مملكة الشمال:
الوارثة الكاملة للتقاليد الوطنَية والدينَية. واعتبرت نفسها  كانت مملكة الشمال أوسع من مملكة الجنوب وأكثر غنى وسكاًنا من مملكة الجنوب. 

التاريخ البيبلي )الكتابي(. ولكن وجب عليها منذ البداية أن تحل بعض المسائل الشائكة.  ولهذا فأهميتها تضاهي أهمَية مملكة الجنوب بالنسبة إلى 

من يكون الحاكم؟
يربعام. كان قد حاول القيام بانقاب ضد سليمان، ولما فشل لجأ إلى مصر )1 مل مشهوًرا عاش في المنفى، اسمه  إسرائيل ملًكا له قائًدا  اتخذ 

مؤامرة الواقع خلفه ابنه، لكن  يلتزم به هو ونسله. في  شرط   26:11-40(. وعده النبي أخيا بسالة ثابتة مثل سالة داود )1 مل 11: 38( مع وضع 

أسرتان ااستقرار السياسي: بين 886، 747 ق.م تسّلمت  عرفت مملكة الشمال 140 سنة من  تقريًبا   أطاحت به بعد سنة من الحكم فخال مائتّي سنة 

وأربعة بعد سنة 747 ق.م. دموي مخيف. ولكن حدث ثاثة انقابات قبل سنة 886 ق.م  وأسرة ياهو. وفصل السالتين انقاب  عمري  أسرة   الحكم: 

بوعد ناثان لداود. المرتبطة  المنحدرين من داود وحاملي الهالة   ومهما يكن من أمر، لم يكن يوًما لملوك الشمال الطابع القدسي الذي كان لملوك الجنوب 

ويربعام الثاني )787-747 ق.م(. عمري )886-875 ق.م( وآخاب ابنه )853-875(  أشهرهم  إسرائيل تسعة عشر ملًكا،  حكم مملكة 

واإدارَية التي وضعها سليمان. ولكَنها احتاجت إلى عاصمة. فبعد بديات عديدة، حافظت الملكَية الجديدة بشكل إجمالي على البنية السياسَية 

نمًوا فأشرفت على ما يحيط بها. ونمت  الطرق،  السامرة. وقعت في قلب المملكة على ملتقى  عمري هضبة وبنى عليها مدينة محَصنة وسَماها  اشترى   

إسرائيل سنة 721 ق.م. زوال مملكة  مركًزا هاًما بعد  سريًعا، فظَلت   

البنية الدينَية:
شعرت بالحاجة إلى عاصمة الواحد، ديانة واحدة، لكن مملكة الشمال  تستند البنية السياسَية إلى البنية الدينَية. كانت المملكتان تعبدان ذات اإله 

مشهورين: دان في الشمال وبيت إيل في أورشليم الذي بناه سليمان، فاختار معبدين  يزاحم هيكل  يربعام اأول أن  أراد  لى هيكل عام ومذبح عام للشعب.   واإ

صنعوا العجلين الذهبِيين، ولكن للتعبير عن عبادة اه الخفي. وأقاما مذبحين، واحد في  الجنوب، وجعل فيهما "عجلين ذهبِيين" )1 مل 12: 26-33(. لقد 

والرغبة في إسرائيل  ثورة الشعب ضد ملوك  أورشليم مَما قد يدفع إلى   دان واآخر في بيت إيل، حتى ا يحن الشعب إلى هيكل سليمان والذهاب إلى 
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يتصّورونه واقًفا على القَوة والخصب، يكّونان موطًئا لإله الخفي الذي  يرمزان إلى  يرى البعض أن هذين التمثالين اللذين  الخضوع لملوك يهوذا.   

اعتبروا إنًَهم يحتاجون الكثيرة في مملكة الشمال. وكانت الديانات الوثنَية تجتذب السكان الذين  حيوانات مشابهة في هيكل الكنعانِيين  حيوان. ولكن ُوجدت   

هؤاء اآلهة يقِدمون اأمان في الحياة اليومَية للناس. المحصوات والصَحة والخصب للقطعان.  وفرة  والزراعة يقِدمون  هؤاء اآلهة: فآلهة الطبيعة   إلى 

مستوى اآلهة إسرائيل على  وجعلوا إله  الرب واآلهة،  الرب، فخلط الناس بين  يربعام حين أدخل الصور الكنعانَية إلى شعائر عبادة  لقد خاطر 

إيزابيل، ابنة ملك صور الوثني، فشَجعت ديانة البعل الشبيهة بالديانات تزَوج الملك آخاب  بصورة أخطر حين   الوثنَية. بعد خمسين سنة تطَور الوضع 

 الكنعانَية.

الروحي، بينما كانت خطَية يهوذا هي باأكثر العصيان للوصَية وتجاهل كلمة الزنا  إسرائيل تميل باأكثر إلى العبادة الوثنَية، أي  كانت خطَية 

تنزع هذه العبادة حتى سقطت بطريقة بها لم  يربعام الجذور  وأسرة داود، وقد وضع  صارت عبادة العجل عامة استقال مملكة الشمال عن يهوذا  الرب.   

اآشوري.  المملكة بالسبي 

عبدوا العجل، بعضهم يقتلعوها. كل الملوك الـ 19 للشمال  ليشع وياهو أن  زوجة آخاب الملك واستطاع إيليا واإ إيزابل  بواسطة  دخلت عبادة البعل 

يرد الشعب إلى عبادة اه.  عبد البعل لكن لم يحاول أحد أن 

وُوجد بينهم مصلحون الشِريرة لكن بعضهم خدم اه  إسرائيل  طرق ملوك  وسلكوا في  كانوا يعبدون اأوثان  بالرغم من أن أغلب ملوك الجنوب 

والمرض عديم الشفاء. خطيًرا  الجرح  المرعبة وبعض الديانات الكنعانَية حتى صار  ممارسة عبادة البعل  انحرفت مملكة يهوذا شيًئا فشيًئا نحو   عظماء. 

الوضع ااقتصادي وااجتماعي:
ااستقرار السياسي والجفاف خلق وضًعا من الضيق العظيم )1 مل لم تكن هذه الحقبة أفضل ما يكون بالنسبة إلى صغار القوم في المملكة. فعدم 

مزارع ا يستطيع إَا بصعوبة أن الفوارق ااجتماعَية إَا قليًا. فآخاب يبدو كملك  القرن التاسع لم تظهر   17: 12، 2 مل 6: 25-29(. ولكن حتى 

التجارة يورام أيسر من سائر الناس )2 مل 6: 27( رغم ما تقِدمه  السامرة لم يكن الملك  جاره )1 مل 21(. وخال حصار  كرم نابوت   يضع يده على 

الميسورة. المشروعة من طعام للطبقات   غير 

اازدهار والتوسع. لكن لم يستفد من هذه الحالة إَا فئة قليلة يربعام الثاني حقبة من  سريًعا. فكانت أَيام  تطوًرا  القرن الثامن تطّور الوضع  في 

فاقترضوا من اأغنياء، اآخرون  ترٍف يشكك الناس. أَما  التجارة الدولَية التي كانت في يد الملك وحاشيته. وهكذا ُولدت طبقة غنَية عاشت في   بفضل 

استمروا يستغلُون فباعوا نفوسهم إلى اأغنياء الذين  لينصفوا المساكين  أقيموا  باعوا نفوسهم عبيًدا. وأما القضاة الذين  يردُوا المال  يستطيعوا أن   ولما لم 

 الناس بكل طمأنينة.

الخارجَية: السياسة 
موَحدة بين  بعد موت سليمان، توَقفت سياسة التوُسع واامتداد التي قام بها داود. واستعادت الشعوب استقالها شيًئا فشيًئا. فلم نعد أمام دولة 

إسرائيل ضد يهوذا تحالفوا بعض الوقت مع  فآرامُيو دمشق  وتتحارب يوًما آخر.  الصغيرة التي تَتحد يوًما  الدول"  الرافدين، بل سلسلة من "  مصر وباد 

يحاربهم )1 مل 22: 34-35(. وخسر مَرتين )1 مل 20: 1 ؛ 2 مل 6: 24(، وُقتل آخاب وهو  السامرة  حاصروا  مراًرا:  خاصموهم   )إش 7(. ولكَنهم 

آرام )2 مل 13: 7(. يوآحاز كل جيشه بعد أن أباده ملك   

قوي جًدا، سياستها القمع حربٍي  إمبراطورَية عظيمة ذات تنظيٍم  صارت أشور  الرافدين حيث  أحّس الجميع أن الخطر اأكبر يأتي من باد 

الكارثة. كبيرة لتنجو من  جزية   والقتل. ففَضلت الشعوب أن تخضع لها وتدفع 

فُقهروا جميًعا ونجا آخرين.  الحرب، وتحالف مع ملوك  مركبة و10000 جندي إلى  فأرسل آخاب 2000  إسرائيل في البداية أن يقاوم.  حاول 
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نعرف هذه اأخبار؟ من الوثائق ويوآش )سنة 803 ق.م( ومنحايم )سنة 737 ق.م(. كيف  الجزية كما فعل بعده ياهو )سنة 841 ق.م(   بنفسه حين دفع 

اآشورِيين.  

اآشوري بدأ من جديد يربعام الثاني من الوضع ليستعيد دمشق. ولكن الخطر  اآشورُيون من قبضتهم، فاستفاد  ُوجدت أوقات راحة خَفف فيها 

إسرائيلَية. إسرائيلي وضَم مملكة دمشق وثاث مقاطعات  آرامي   في اأفق مع تغُلت فاسر الثالث )747-727(، ففي سنة 732 ق.م تغَلب على حلف 

مملكة الشمال 933-721 ق.م:
وسوريا. صراع مع يهوذا  الـ 50 سنة اأولى في 

عمري. ازدهار تحت بيت  الـ 40 سنة التالية 

ويهوآحاز. انحدرت تحت يهو  الـ 40 سنة التالية 

يربعام الثاني. بواسطة  الـ 50 سنة التالية بلغت أقصى اِتساعها 

صارت في عاٍر وُسبيت. اأخيرة  الـ 30 سنة 

مملكة الجنوب 933-606 ق. م:
القَوة. ازدهار ونمو في  الـ 80 السنة اأولى 

كارثة دخول عبادة البعل. الـ 70 السنة التالية 

عِزيا. الـ 50 السنة التالية بلغت أقصى اِتساعها تحت 

للجزية أشور في عهد آحاز. الـ 15 السنة التالية خضعت 

حزقيا. الـ 30 السنة التالية استعادت استقالها في عهد 

اأخيرة أغلب المَدة تابعة أشور. الـ 100 السنة 

العاقة بين المملكتين:
مستمَرة. حروب  الـ 80 سنة اأولى في 

الـ 80 سنة التالية في سام.

حرب متقِطعة. الـ 50 سنة 
 

المملكة المَتحدة

1-11

المملكة المنقسمة

12-22

نشأة مملكة سليمان:

تقوم مملكة اه فينا على أساسين:

لوعد اه آبائنا. نال سليمان ما وعد اه به داود 1. كتحقيق 

 )2: 15؛ 1 أي 22: 9(.

2. طلب الحكمة السماوَية )3(

بزواجه من 1. انقسمت المملكة بسبب فساد سليمان 

لمشورة  الوثنَيات، وبسبب تصُلف ابنه رحبعام الذي سمع 

الشيوخ )12(. ورفض حكمة   الشبان العنيفة 

2. انقسمت المملكة إلى:

أ. مملكة يهوذا )وبنيامين(، ملكها رحبعام بن سليمان.
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عظمة مملكة سليمان:

يكمن سّر عظمة مملكة اه فينا في ثاثة أمور:

1. الثقة في اه واهب الغنى والسام والمجد )4(.

2. إقامة هيكل اه الداخلي، سكنى اه فينا )9-5(.

3. االتصاق بحكمة اه. اشتهت ملكة سبأ أن تسمع سليمان

.)10( 

انهيار سليمان:

الزوجات الوثنَيات( يؤدي حتًما إلى اانحدار ااِتحاد بالشّر )

.)11( 

يربعام. إسرائيل، ملكها  ب. مملكة 

3. اَتسم ملوك المملكتين بالفساد، عدا قَلة من ملوك يهوذا.

فأرسل إيليا النبي يترك اه نفسه با شاهد،  4. لم 

وزوجته إسرائيل  الشِرير ملك  الناري يقف أمام آخاب   

إيزابل.  

إيليا الغيور يوقف المطر )17(.

إيليا الشجاع والنار التي التهمت الذبيحة )18(.

بالعزلة )19(. إيليا والشعور 

نصرة الشّر إلى حين.  .5

ليرجع إلى نفسه، لكَنه تمادى كثيرة  فرًصا  أعطى اه آخاب 

ليرث حقله فانهار الملك اليزرعيلي   في الشّر وقتل نابوت 

الشِريرة )22-20(. وزوجته   
 

من وحي سفر الملوك اأول

أقمني ملًكا حكيًما وتقًيا

يا ملك الملوك

v     أنت هو ملك الملوك، يا ابن داود.

تشتهي أن تُقيم مِني ملًكا حكيًما وتقًيا.

تقيم خيمة داود الساقطة في داخلي. 

فوهبت له كل شيء. v     سليمان طلب منك الحكمة، 

اقتنيكن فأنت هو الحكمة اإلهي.

َاقتنيك فا يكون للجهالة وا الفقر والعار موضع فَي.

كعريس نفسي، اَتحد بحكمتك وحدها 

 فا اَتحد مع وثنَيات أجنبَيات كسليمان.

v     هب لّي مع سليمان أن أقيم لك بيًتا مقَدسا.

روحك القُدوس هو الذي ُيدِشنه.

السماوي، وحوله السمائُيون. يسكنه اآب 

v      هب لّي مع سليمان نجاًحا في كل عمٍل،

وفرحي. فأنت سّر حياتي ونجاحي وغناي 

يربعام. غباوة رحبعام وشّر  لتطرد من داخلي        v
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فا يحل في داخلي انقسام.

وا أقيم في داخلي عبادة العجلين.

الشِريرة. بإيزابل  v      ا تسمح لّي أن اَتحد مع آخاب 

والعشتاروت إلَي. فتتسَلل عبادة البعل 

الناري، v      هب لّي قلب إيليا 

يذبح كل سِيد احتل مذبحك فَي،

يبعث في أعماقي شوًقا للتوبة.

روحك القُدوس. أتمتع بك وبنار 

سرورك، يا ملك الملوك. فأصير بالحق ملًكا، موضع 
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 الباب األول
 
 
 

المملكة المتَّحدة 
] 11-ص 1[ص 

 
 

 2-1 [استقرار مملكة سلیمان .[
 ]  4-3حكمة سلیمان وغناه .[
 ] 9-5أعمال سلیمان ونشاطه .[
 ] 10عصر سلیمان الذهبي .[
 ] 11انحدار سلیمان وموته .[
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 2-1 األصحاحان

استقرار مملكة سلیمان 
 نرى سلیمان بن داود المولود من بْثَشبع التي لم یكن یحق األصحاحینفي هذین 

 ُاختیر للُملك بواسطة ،ه على العرشالداود أن یتزوَّجها، ولم یكن البكر الذي له أن یخلف أب
 وُأریحه من ،له: "هوذا یولد لك ابن یكون صاحب راحة  إذ قیل.أبیه، بناء على دعوة إلهیَّة

 ألن اسمه یكون سلیمان، فأجعل سالًما وسكینة في إسرائیل في أیَّامه، ،جمیع أعدائه حوالیه
له أًبا، وُأثبِّت كرسي ملكه على إسرائیل إلى   وهو یكون لي ابًنا وأنا،ي بیًتا السمينهو یب
).  9: 22 أي 1األبد" (

 :2 مل 1 االبن الرابع لداود، (، المتوقَّع أن یتسلَّم العرش أدونیَّا منیبدو إنَّه كان
الب.  كيو )5-2: 3 صم 2إبشالوم (و مات األبناء الثالثة السابقون: آمون إذ ،)22 ،15

إذ شاخ داود جًدا خطَّط أدونیَّا الستالم الملك، لكن ناثان النبي أطاح بالخطَّة، 
إذ صمَّم أدونیَّا على لكن كریًما في معاملته مع أخیه. سلیمان وتسلَّم سلیمان المملكة، وكان 
استالم المملكة قتله سلیمان. 

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 األول  األصحاح

إقامة سلیمان ملًكا 
ل إلهي، إذ لم یكن في  اختیار خلیفة لداود الملك كان باألمر الذي یحتاج إلى تدخُّ
ذلك الوقت قد ُوجد نظام ثابت. كان النظام الملكي حدیثًا بالنسبة إلسرائیل، لم یمارسه سوى 
ملكان هما شاول من سبط بنیامین، وداود من سبط یهوذا. لم یخلف شاول أحد أبنائه، وال 

 بل ورثه داود كرجل اهللا المعیَّن منه مباشرة. وقد سبق ،أحد أفراد أسرته أو عشیرته أو سبطه
 لم یعتمد هذا النظام على الخالفة، بل یتمتَّع ،هذا نظام القضاة لفترة تبلغ حوالي ثالثة قرون

كل منهم بالقیادة متى ُدعي من اهللا ونال بركة منه (مع استثناء أحدهم)، هذه الدعوة هي 
عطیَّة شخصیَّة ال توّرث. لقد وعد داود الملك زوجته بْثَشبع أن ابنهما سلیمان یرثه الملك، 

بن حجیت خطَّط الستالم الُملك.  الكن أدونیَّا 

  ].4-1[. شیخوخة داود   1
. ]10-5[أدونیَّا یخطِّط الستالم الحكم  .2
. ]14-11[. ناثان النبي وبْثَشبع  3
. ]21-15[. بْثَشبع تدخل إلى داود  4
. ]31-22[. دخول ناثان إلى داود  5
.  ]48-32[. إقامة سلیمان ملًكا  6
.  ]53-49[. أدونیَّا یسجد أمام سلیمان 7

  :شیخوخة داود. 1
مات شاول أول ملك على إسرائیل في معركة في خزٍي وعاٍر، وانتهت أسرته 

الملوكیَّة. أمَّا داود الملك البار فقد شاخ وفقد طاقاته الجسدیَّة، لكنَّه مات متهلِّل النفس، بعد 
أن استراح قلبه بإقامة ابنه سلیمان ملًكا لیكمِّل ما لم یستطع هو أن یفعله. 

"وشاخ الملك داود. 
 تقدَّم في األیَّام، وكانوا یدثِّرونه بالثیاب فلم یدفأ.

فقال له عبیده:  
لیفتِّشوا لسیِّدنا الملك على فتاة عذراء، فلتقف أمام الملك، 
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ولتكن له حاضنة ولتضطجع في حضنك،  
 فیدفأ سیِّدنا الملك.

ففتَّشوا على فتاة جمیلة في جمیع تخوم إسرائیل، 
 لملك.ا لىإ  الشونمیَّة فجاءوا بهاجفوجدوا أبیش

وكانت الفتاة جمیلة جًدا فكانت حاضنة الملك، 
 ].4-1وكانت تخدمه ولكن الملك لم یعرفها" [

 تهبه دفًئا، فتشاور عبیده فیما بینهم قادرة أنشاخ داود الملك ولم تكن ثیاب نومه 
ة التي تبدو يلماذا یرویتساءل البعض:  للعمل ألجل راحته.  الكتاب المقدَّس هذه القصَّ

 تافهة؟
ُتظهر أن داود الملك صار ضعیًفا جًدا بسبب شیخوخته، غیر قادٍر على . ل1

 في حیاة الملكي الرعويتدبیر أمور مملكته، فكان البد من مسح خلیفته لیمارس العمل 
داود.  

 الحكم بطریقة غیر مباشرة برغبته في الستالم یروى فیما بعد خطَّة أدونیَّا . لكي2
لملك داود.  االزواج بأبیشج حاضنة 

. فقد  مبكِّرةشیخوخةالحیاة الشاقة التي لحقت بداود النبي والمتاعب جعلته في . 3
عانى األَمرِّین من الملك شاول الذي كرَّس طاقاته وطاقات رجاله للتخلُّص من داود. هذا 

وقد واجه صعوبات ال حصر لها بعد توّلیه العرش، خاصة مشاكل أسرته، مثل اعتداء ابنه 
ن الوصف المذكور إف). 19-15: 10 صم 2أمنون على أخته ثامار، وتمرُّد ابنه إبشالوم (

ن اهللا لم یسمح لهذا إ في السبعین من عمره، بل أكثر بكثیر. مع هذا فإنسانهنا ال یناسب 
 أن یحطِّم نفسیَّة داود النبي، بل فرَّح قلبه حتى اللحظات الطبیعيالضعف الشدید غیر 

 األخیرة من عمره.

. یرى بعض الدارسین أن ما حّل بداود من شیخوخة مبكِّرة هو تأدیب إلهي من 4
ً◌ه متى حرَّم اإلنسان نفسه من دفء  أجل اغتصابه بْثَشبع واغتیال زوجها أوریَّا الِحثِّي. فإنَّ
البّر اإللهي ال تستطیع ثیاب العالم، حتى وٕان كانت ملكیَّة أن تدفئ قلبه. في حدیث ألیهو 

ن ثیابك؟" (أي  ). ویوبِّخ الرب شعبه 17: 37مع أیوب قال له: "أتدرك... كیف تسخِّ
). 6: 1المنشغل بمصالحه الخاصة ال ببیت الرب قائالً : "تكتسون وال تدفأون" (حج 

. لعلَّ اهللا أراد أن یقدِّم لنا صورة داود صاحب القلب الناري، والذي لم یتوقَّف 5
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ته، إذ نراه في شیخوخة مبكِّرة لكنَّها سعیدة.  عن العمل اإلیجابي لحساب مملكة اهللا منذ صبوَّ
فنحن ال ندري ما یحّل بنا في الغد، لذا یلیق بنا أن نهتم برصید حیاتنا وشركتنا مع اهللا قبل 

أن تحّل بنا الشیخوخة أو ُتطلب نفوسنا. 
 ال لیعلن عن عجزه عن ممارسة العالقة الزوجیَّة، أو ،"داود لم یعرفهاُذكر أن ". 3

ً◌ها لیست من سراریه، ولكي ح لماذا طلبها أدونیَّا زوجة له بعد وفاة إنَّما  یوضَّح إنَّ لیوضَّ
).  17: 2داود أبیه (

)؛ 4: 5 صم 2كان داود في الثالثین من عمره عندما أقیم ملًكا في حبرون (
 سنة في أورشلیم 33)، وملك 4: 3 أي 1، 11 صم 2 سنوات وستَّة أشهر هناك (7وملك 

)، وكأنَّه كان عمره في ذلك الحین (قبل نیاحته بعامٍ ) تسعة وستین سنة. لم 5: 5 صم 2(
یعش الیهود في ذلك الوقت لمدَّة طویلة، فال نجد ملًكا بعد داود عاش أكثر من ستِّین عاًما 

سوى سلیمان ومنسَّى. 
عام، وقد وردت في سفرّي الملوك األول المعنى الهنا ب ]2[عبیده"  كلمة "تجاء
  أربع فئات: إحدىوالثاني لتعني

 العبید slaves .
 ینالون أرًضا كهبة مقابل خدمتهم للشخص كخدَّام في بیتهالذین  .
 عاملون في القصر الملكيال .
 ه عبد للملك فقد خصوصیُّون. الن ومشیرال◌ً قیل عن نعمان السریاني رئیس الجیش إنَّ

 مل 2)، ونبوزرادان رئیس الشرط الذي حطَّم أورشلیم (12: 22) وعسایا (6: 5 مل 2(
25 :8.( 

عملون في ذین يال أّي ،] فیقصد بالعبید الفئة الثالثة2[ ة التي بین أیدینارأما العبا
 .Ïهتمُّون بمخدع الملكيالقصر الملكي و

 له، فیقول  تقف أمام الملك وتكون حاضنةاختیار فتاة عذراءأما عن تفكیرهم في 
 أن تنام ، وهوهذا األمر كان مستخدًما كعالج طبِّي للشیوخ بأن Ðالمؤرخ الیهوديیوسیفوس 

بجوار الشیخ ممرِّضة دون االرتباط به كزوجة، وأن هذا كان معروًفا كدواء یوناني مصرَّح 
. Galen  جالینبه بواسطة

1 John Gray: 1,2 Kings, SCM 1970, p. 77. 
2 Antiq. 8:19:2. 
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 فتِّشوا عن فتاة عذراء فوجدوا أبیشج الشونمیَّة.
، وتعني šãgã" مشتقَّة من أبیشجكلمة " : اسم عبري معناه "أبي تائه".أبیشج

 البعض أن والدتها قد دعتها هكذا ألن أباها كان قد هجر ظن لذا ي،"یخطئ" أو "یضل"
ل كان یتعبَّد ً◌ه اسم إله محلِّي متجوِّ له أهل شونیم، ال نعرفه  البیت وضلَّ . ویرى آخرون إنَّ

. Ïحتى اآلن
، سفر العرس بین )13: 6 (" في سفر نشید األناشیدشونمیثلقد وردت كلمة "

سلیمان وبینها، وهو اسم رمزي للكنیسة ملكة السالم كعریسها، ألن االسم هو مؤنَّث كلمة 
لم و بأنَّها قریة عربیَّة تسمَّى "سÐ H.H. Rowley. أمَّا هنا فیرى في العبریَّة"سلیمان"
Sulem " تبعد حوالي سبعة أمیال جنوب شرقي الناصرة، وردت ىحد جبل اليغربجنوب ،

 تبعد حوالي ثالثة أمیال ام إلیشع النبي ابنها.ق كموطن المرأة التي أ)،الخ 21: 4 مل 2(في 
 میًال من 16ونصف شمال یزرعیل، وخمسة أمیال شمالي غرب جبل جلبوع، وعلى بعد 

 أن الكلمة البعضیرى جبل الكرمل. وهذه القریة محاطة ببساتین وحقول وبها عین ماء. 
ً◌ها تمثِّل اإلنسان الذي یعمل لخدمة الغیر.sãkanمشتقة من    وتعني "في الخدمة"، فإنَّ

 عند Altinum كاهن Nepotian في رسالته إلى نیبوتیان القدِّیس جیرومقدَّم لنا 
ة أبیشج الشونمیَّة اقتطف منها بعض Heliodorusخاله األسقف   تفسیًرا رمزًیا لقصَّ

 العبارات:

  بالبرد یلتحف بالبطاطین، لكنَّه یجد دفئه فقط في احتضان فتاة له! الشیخإذ یشعر 
كانت بْثَشبع ال تزال حیَّة، وأیًضا أبیجایل، وبقیَّة الزوجات والسراري اللواتي أشار الكتاب 

لم یجد الشیخ  ،المقدَّس إلى أسمائهن. ومع ذلك ُرفضت هؤالء جمیعهن بكونهم باردات
دفئه إالَّ في حضن فتاة صغیرة. 

إبراهیم شاخ وكان أكبر سن�ا من داود، ومع هذا لم یشعر قط بالبرد مع رفقة مع 
 عاًما ولم یطلب تغییر صفُّورة. 120كونها مسنَّة... وموسى قائد اإلسرائیلیِّین عاش 

من إذن هذه الشونمیَّة، الزوجة والحاضنة، التي تشع بالحرارة وتعطي دفًئا لمن هو 
بارد، وهي مقدَّسة وال تثیر الشهوة فیمن تدفئه؟ لندع سلیمان، أحكم الرجال یخبرنا عن أبیه 

المحبوب. لندع رجل السالم یخبرنا عن أحضان رجل الحرب (داود). لقد كتب: "اقتِن 

1 John Gray: 1,2 Kings, SCM 1970, p. 77. 
2 The meaning of Shulammite, American Journal of Semitic Languages and Literature, 
Chicago, LVI, 1939, p.89. 
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الحكمة. اقتِن الفهم. ال تنَس وال تعرض عن كلمات فمي. ال تتركها فتحفظك، أحببها 
دك  فتصونك. الحكمة هي الرأس. فاقتن الحكمة وبكل مقتناك اقتِن الفهم. ارفعها فُتعلِّیك. تمجِّ

). 9-5: 4إذا اعتنقتها. ُتغطِّي رأسك إكلیل نعمة، تاج جماٍل تمنحك" (أم 
غالًبا كل الفضائل التي یمارسها الجسد تتغیَّر مع الزمن وتفسد، كالصوم والسهر 

والعطاء، إذ تصیر ممارستها صعبة. أیًضا الرقاد على األرض والتحرَّك من موضع إلى 
آخر، واستضافة المسافرین والمثابرة على الصالة، وافتقاد المرضى، والعمل الیدوي لجلب 

مال للعطاء. باختصار كل األعمال التي یمارسها الجسد تنحل... بینما الحكمة وحدها تزداد 
(مع الزمن). 

. فإن الحكمة العظیمة التي الشیوخ" نفسه له معنى رمزي ُیشیر إلى أبیشجاسم "
". تعبیر "فوق وأعلى" غامض، لكنَّه یشیر في أبي زئیر" أو "أبي فوق وأعلىمعناه هو: "

هذه العبارة إلى السمو، ویعني أن الشیخ له رصید ضخم من الحكمة یفیض بسبب كثرته... 
 تعني "زئیًرا"، تستخدم عن الصوت غیر الواضح "أبیشج"عالوة على هذا فإن 

الذي تحدثه األمواج والضجیج الصادر عن البحر. من هنا یتَّضح أن الرعد الذي للصوت 
اإللهي یسكن في أذني الشیخ. 
" في لغتنا معناها "أرجوان"، توحي بأن محبَّة الشونمیَّةمرَّة أخرى فإن كلمة "

دم المسیح،  الحكمة تهب دافًئا وتشع بهاءً . فإن كان اللون (األرجواني) قد ُیشیر إلى سرّ 
ً◌ه یصدر إشعاًعا بهی�ا للحكمة . Ïفإنَّ

القدِّیس جیروم 
بمعنى آخر فإن كل مؤمن یحتاج أن تحتضنه الحكمة العلویَّة النازلة من السماء، 

تنزع عنه كل بروٍد روحي، وتهبه قلًبا ملتهًبا بنار الحب اإللهي، یتمتَّع بها خالل دم المسیح! 
جاء في سفر الحكمة: 

 ).1: 6 حك" (، والحكیم أفضل من الجبارالقوَّةالحكمة خیر من "

، ومشاهدتها متیسِّرة للذین یحبُّونها، فإن الحكمة ذات بهاء ونضرة ال تذبل"
 ).13: 6ووجدانها سهل على الذین یلتمسونها" (حك 

 ).21: 6" (حك فابتغاء الحكمة یبلغ إلى الملكوت"

 ).4: 9 وال ترذلني من بین بنیك" (حك هب لّي الحكمة الجالسة إلى عرشك"

1 St. Jerome: Letters, 52:3. 
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ًحا أن هذه الحكمة العلویَّة تهب دفًئا عوض القدِّیس جیرومیكمل   حدیثه موضِّ
). ألقاها في تلمیذیه 40: 12البرودة، وهو دفء النار التي جاء السیِّد المسیح لیلقیها (لو 

اللذین كانا في الطریق إلى عمواس فقاال: "ألم یكن قلبنا ملتهًبا فینا إذ كان یكّلّ◌ِ◌منا في 
ح لنا الكتب؟!" (لو  ). هذا الدفء تمتَّع به القینیُّون الخارجون من 32: 24الطریق ویوضِّ

دفء بیت أب ركاب. 
هكذا من یلتصق بالحكمة یحول الروح القدس الناري واهب الحكمة حیاته إلى 

دفٍء روحٍي ال یقدر العالم أن ینتزعه من أعماقه. 

 : . أدونیَّا یخطِّط الستالم الحكم2
) لكن بعد موت إبشالوم 2: 3 أي 1؛ 4 :3 صم 2 الرابع لداود (االبنكان أدونیَّا 

الب صار أدونیَّا هو أكبر أبناء داود األحیاء في ذلك الحین، فحسب نفسه كيوأمنون و
 الملك غیر ،)، وقد أراد أن یطمئن لذلك قبل موت والده. لكن اهللا15: 2الوارث للعرش (

) الذي یمثِّله في إسرائیل.  15 :17  (تثاألرضي الملك اختیارحتفظ بحقِّه في ، االمنظور
وحین اختاره الرب ومسحه . لم یجِر وراء العرشولم یشتِه داود النبي الُملك قط، 

صموئیل النبي لم یسَع لیحقِّق ذلك، وال حسب ذلك سماًحا إلهًیا لیقاتل شاول ویحتّل مركزه. 
ًسا طاقته لهذا العمل، وحین سقط شاول بین یدیه  على العكس كان شاول یطلب نفسه، مكرِّ

 جاء  لكنأكثر من مرَّة لم یمسه بأذى. وحین ُقتل شاول بكاه داود ورثاه بحب قلبي صادق.
تكالبون على العرش، كما فعل قبًال إبشالوم الذي لم یطلب العرش وحده بل يبعض أوالده 

 ال ،وطلب رقبة أبیه. وها هو أدونیَّا اآلن یندفع لیغتصب العرش. لقد أعد المركبات والخیول
 الكتاب باللوم على والده الذي ي یغتصب المركز بالمظهر. ویلقإنَّما لكي و عن بلده،لیحارب

 لم یكن حازًما في تربیته.
لم یشته الُملك لكي یخدم اآلخرین، ویعمل لصالح شعبه، ولمجد كبریاء قلبه  في

 .اهللا، وٕانَّما لكي یحقِّق األنا، في تشامخ وأنانیَّة وحب السلطة والسیطرة

ملك، أ ناأ◌ً :  "ثم أن أدونیَّا ابن حجیث ترفَّع قائال
]. 5وعدَّ لنفسه عجالت وفرساًنا وخمسین رجًال یجرون أمامه" [

 إالَّ الكبریاء!  ال شيء یجعل الِرجل تزل
المحبَّة تحرَّك الِرجل للسیر والتقدُّم والصعود، أمَّا الكبریاء فتدفع الِرجل إلى 
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. Ïالسقوط
القدِّیس أغسطینوس 

ً◌ه  ُولد أدونیَّا في حبرون حین كان داود ملًكا على یهوذا. حسب في نفسه إنَّ
 رئیس جیش إسرائیل یوآبسانده العناصر المحافظة مثل تالوارث الشرعي لكرسي أبیه، 

 الكاهن الذي نجا من المذبحة التي ارتكبها وأبیاثار)، 16: 2 أي 1وأحد أقرباء الملك (
شاول الملك لكهنة نوب، وكان مرافًقا لداود حین كان هارًبا من وجه شاول في بریَّة یهوذا 

" الذین كانوا في أورشلیم. رجال یهوذا). كما سانده "20: 22 صم 1(
 وفشل االثنان في تحقیق شهوة ،اعتمد أدونیَّا على القوَّة الشعبیَّة مثل أخیه إبشالوم

سنده القوَّة العسكریَّة (یوآب) ورجال الدین (أبیاثار الكاهن). ت ت كانأدونیَّاقلبیهما، مع أن 
بال شك كان أدونیَّا یعلم بالقسم الذي نطق به والده أمام بْثَشبع بأن ابنها سلیمان 

یكون وارثًا له على كرسیه، لهذا عندما خطَّط للُملك لم یْدُع سلیمان وال ناثان النبي وبنایاهو 
  والجبابرة الذین سمعوا بالقسم وكانوا متحالفین مع داود على إقامة سلیمان ملًكا.

لقد خطَّط وتحرَّك الستالم  لكي یقیم أدونیَّا نفسه ملًكا استخدم وسائل بشریَّة.
اتَّكل على المركبات والخیل: "وعدَّ لنفسه عجالت وفرساًنا وخمسین رجًال یجرون . الُملك
. لم یتجاوب مع تسبحة موسى النبي القائل: "الفرس وراكبه طرحهما في البحر. ]5[" أمامه

تي ونشیدي، وقد صار لي خالًصا" (تك ). 2-1: 15 الرب قوَّ

"ولم یغضبه أبوه قط قائالً : لماذا فعلت هكذا. 
]. 6وهو أیًضا جمیل الصورة جًدا، وقد ولدته أمُّه بعد إبشالوم" [

ولعلَّ من األخطاء الخطیرة التي سقط فیها داود العظیم في األنبیاء تهاونه في 
؛ وتغاضیه عن أخطائهم، فلم یكن ینتهرهم ویؤدِّبهم على أخطائهم الجسیمة. لقد تربیة أوالده

تحقَّق في داود الملك العظیم القول: "من ال یؤدِّب أوالده یؤدِّبه أوالده". حًقا كان داود النبي 
 .رقیًقا حتى مع شاول مضطهده، لكنَّه كان یلیق به أن یكون حازًما في تربیة أوالده

 فابنه أمنون اغتصب أخته ].6 أبوه قط قائًال لماذا فعلت هكذا؟" [ه"ولم یغضب
وم ابنه إبشال) لكنَّه لم یكن حازًما في معاقبته. و21: 3 صم 2ثامار. لقد اغتاظ داود جًدا (

 ولم یكتِف باغتصاب كرسیه بل طلب رأسه، وحین ُقتل إبشالوم ،)15 صم 2تمرَّد علیه (
 ).8-5 :19 صم 2المتمرِّد تأسَّف على ابنه فوبَّخه یوآب (

1 On Ps. 21.  
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األطفال الذین یتسلَّمهم اآلباء هم ودیعة ثمینة، أثمن من العالم كلُّه، یعهد بهم اهللا 
 یمتلكوهم أو یشكِّلوهم حسب أهوائهم، وال للسیطرة علیهم أو لالفتخار بهم، إنَّما لكيإلیهم ال 

 جسد في ینشأوا أعضاء حیَّة لكي كأشخاص مات المسیح ألجلهم، شيءأوًال وقبل كل 
المسیح، هیاكل مقدَّسة للروح القدس، أبناء اهللا، ورثة اهللا ووارثون مع المسیح، صورة اهللا 

دالتي . ه تمجِّ
 له ذات حيبمعنى آخر یتطلَّع الوالدان إلى طفلهما ال كقنیة ثمینة، وٕانَّما ككائن 

:  الفمالذهبيالقدِّیس یوحنا  لدى اهللا، یشاركهما ذات النصیب. یقول ماقیمته
[إن كان البعض من أجل صنعهم التماثیل وطالء صور الملوك ینالون كرامة 

 ، صورة اهللاإلنسان إذ ،عظیمة، فكم باألكثر نتقبَّل نحن الذین نزیِّن صورة ملك الملوك
 فضیلة الروح، عندما ندرِّب في هو الحقیقين المثال أل ربوات البركات، إذ نقیم مثاًال حقیقًیا؟          

أوالدنا أن یكونوا صالحین وودعاء ومسامحین ومحسنین ورفقاء، وعندما نربِّیهم أن ینظروا 
. ]Ïشيءإلى العالم الحاضر كال 

 أن الوالدین ال یقدِّمان تمثاًال هللا بل صورة حیَّة له  الفمذهبيالقدِّیس هكذا یرى 
 للسماء وأیقونة شركة سماته للسیِّد المسیح، في ابنهما، یقدِّمانه حامًال مثال الرب في

باستخفافه بارتباكات العالم واغراءاته. وكأن الوالدین اللذین یحمالن صورة اهللا ویتمتَّعان 
 إنَّما یقدِّمان ، وفى بیتهماأعماقهما في ویتهلَّالن بالحیاة السماویَّة اإللهیَّة،بشركة الطبیعة 

 للرب عن الجیل السابق له، إنَّما یكمِّل عمله! ة الشهادفي ال یقل ، الربفيجیًال مقدًَّسا 
ال یقف األمر عند استالمنا أطفالنا من ید اهللا كودیعة حیَّة، یقومون بتكملة 

 السابقة، لتلتحم األجیال مًعا كجسد واحد یكمِّل عمل األجیالمسیرتنا كما نكمِّل نحن مسیرة 
لبون بتقدیمهم للرب تقدمة حب، بأن امط السیِّد المسیح رأس الكل، وٕانَّما یلزمنا أن ندرك إنَّنا

. نبعث فیهم روح الجهاد كجنود صالحین روحیِّین یحملون الصلیب معنا بفرح
 كان .]6[" على المظهر الخارجي: "وهو أیًضا جمیل الصورة جًداأدونیَّا اتَّكل 

كأخیه إبشالوم لیس فقط في جمال صورته، وٕانَّما في إساءة استخدام هذا الجمال، حیث ربط 
جمال الجسد بُقبح النفس التي تتمرَّد حتى على الوالدین. 

]. 7"وكان كالمه مع یوآب ابن صَرِویَّة ومع أبیاثار الكاهن، فأعانا أدونیَّا" [
 إذ جذب إلیه رئیس الجیش یوآب والكاهن ،اتَّكل على ذراع بشري وتخطیط بشري

1 In Eph. hom.20. 
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ممَّا یجدر  أبیاثار، لیكونا له سنًدا عسكرًیا ودینی�ا، متجاهًال اإلرادة اإللهیَّة والعون السماوي.
 منهم بأنَّه صاحب الحق إیماًنا  ذلكمالحظته أن الذین أخذوا موقًفا مسانًدا ألدونیَّا لم یكن

لمصالح شخصیَّة ومنافع.  إنَّما  في حیاتهم وأبن بكر، وال دفاًعا عن مبدا العرش كاستالمفي 
ً◌ه كان  بكر أوالدیوآب  صرویَّة أخت داود الملك، وأخ أبیشاي وعسائیل. یبدو إنَّ

مقیًما في بیت لحم. وكرئیس جیش داود أثبت بجدارة قدرته العسكریَّة وشجاعته في المعارك، 
 2) وعماسا (27: 3 صم 2وٕان كان قد سقط في الغدر والعنف مرَّتین، فقد سفك دم أبنیر (

ً◌ه بمساندته ألدونیَّا في تمرُّده یضمن بقاءه كرئیس 10: 20صم  ) بال سبب. ظن یوآب إنَّ
للجیش لدیه. 

: كان هو الكاهن الوحید الذي نجا من وحشیِّة شاول في قتله للكهنة أبیاثار الكاهن
. وٕاذ التجأ إلى داود صار المشیر الروحي )23-20: 22 صم 1 (في نوب لمساندتهم لداود

والصدیق الحمیم لذلك المحارب الطرید. كان مخلًصا لداود بصفة شخصیَّة حتى انضم إلى 
أدونیَّا المتمرِّد والمغتصب للعرش، متجاهًال إرادة اهللا ووعده لداود بأن یخلفه سلیمان على 

العرش. لقد تركه اهللا یعمل هو ویوآب مًعا في هذا العمل الشرِّیر وسلَّمهما ألنفسهما، حتى 
ر الكاهن أن یطمئن أن أبیاثاأراد یمتلئ كأس كل منهما فیناال تأدیًبا على ما فعاله قبالً . 

یكون له دوره الفعَّال في حیاة الملك الجدید. وربَّما أخذ هذا الموقف بسبب غیرته من 
ستلم الحكم أكثر من والده. فمع أن صادوق ا إن أن یتجاهله سلیمان خشيصادوق، كما 

ً◌ه كان هو القائد كما یظهر ذلك االجتماعكان رئیس كهنة في خیمة   بجبعون لكن یبدو إنَّ
 الخ).  24: 15؛ 25: 20؛ 24 :15 صم 2 قبل أبیاثار (إلیه اإلشارةمن 

یرى البعض أن الكلمة العبریَّة المقابلة لـ "أعانا" تحمل أیًضا معنى "ارتعبا أمامه"، 
ً◌هما أعاناه مرتعبین منه.  ولعلَّه یعني هنا إنَّ

"وأمَّا صادوق الكاهن وبنایاهو بن یهویاداع وناثان النبي وشمعي وریعي 
]. 8والجبابرة الذین لداود فلم یكونوا مع أدونیَّا" [

 معتمًدا على جمال مظهره وقدرته ،أدونیَّا یتحرَّك من واقع كبریاء قلبهكان بینما 
، كان هه على التخطیط البشري واجتذاب رئیس الجیش وأحد الكهنة إلى صفِّ قدرتوفرسانه و

اهللا یعمل لُیقیم سلیمان ملًكا كما سبق فوعد داود بذلك. كان صادوق الكاهن وبنایاهو وناثان 
 النبي وشمعي وریعي وجبابرة داود في الجانب اآلخر، إذ لم یستریحوا لتصرُّفات أدونیَّا.

في جبعون في أیَّام شاول : غالًبا ما ُیذكر مرتبًطا بخیمة االجتماع صادوق الكاهن
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ً◌ه من سبط الوي.)، 39: 16 أي 1(  رافق داود الملك في حبرون بعد ممَّا یشیر إلى إنَّ
)، كما رافقه في هروبه من أورشلیم أثناء تمرُّد إبشالوم 28: 12 أي 1موت شاول مباشرة (

). بعد استالم داود الملك صار 15: 17؛ 29-24: 15 صم 2وعمل كجاسوس للملك (
). هذا ربَّما أثار 35: 29؛ 24: 15؛ 17: 8 صم 2مع أبیاثار یمارسان رئاسة الكهنوت (

شیًئا من الغیرة بینهما، فكان كل منهما یأخذ اتَّجاًها مضاًدا لآلخر. 
من الصعب أن نفهم وجود رئیسین كهنة في وقت واحد، وندرك عالقتهما 

ببعضهما البعض. ربَّما كان أبیاثار هو رئیس الكهنة الحقیقي وكان المسئول عن المقدَّس 
الذي فیه تابوت العهد في صهیون، أمَّا صادوق فكان یمارس أعمال رئیس الكهنة في خیمة 

). 39: 16 أي 1الشهادة في جبعون (
 )18: 8 صم 2: أقامه داود الملك قائًدا جدیًدا مدبًِّرا للجالَّدین والسعاة (بنایاهو
)، وكان یعتبره یوآب منافًسا له. 20: 23 صم 1ُعرف بشجاعته (

). ربَّما كان عمله هو الكشف عن 2: 7 صم 2فًقا للملك (ا: كان مرناثان النبي
 لكي ال یعمل حسب فكره البشري بل حسب إرادة اهللا، فیرى الملك في ،اإلرادة اإللهیَّة للملك

ً◌ه لیس إالَّ وكیًال للملك الحقیقي، اهللا نفسه. حینما أخطأ داود مع بْثَشبع قام ناثان  نفسه إنَّ
 كان ).12 صم 2 "الرب نقل عنك خطیَّتك" (:، وٕاذ أعلن الملك توبته سمع من النبيتهبتبكي

). 25: 12 صم 2له تقدیره الخاص لدى داود الملك، وله عالقة حمیمة بالعائلة المالكة (
). 18: 14الذي أدرجه سلیمان بین عظماء رجاله (: هو صدیق الملك شمعي
 صم 2: اسم عبري معناه "ودود". ربَّما هو نفسه عیرا الیائیري المذكور في (ریعي

20 :26.( 
 وٕانَّما الذین لهم كیان قوي، ،: في العبریَّة ال تعني مجرَّد جبابرة في القامةالجبابرة

لذا فهنا تعني أصحاب السالطین العاملین تحت قیادة داود الملك، أي رجال الدولة 
: 25 صم 1 ربَّما كانوا الستمائة رجل الذین رافقوا داود الملك في تحرُّكاته األولى (العظماء.

)، والذین صاروا النواة لجیشه. 2: 27؛ 13

 حجر الزاحفة الذي بجانب عین روجل، د"فذبح أدونیَّا غنًما وبقًرا ومعلوفات عن
 ].9ودعا جمیع اخوته بني الملك، وجمیع رجال یهوذا عبید الملك" [

 :15 صم 2 كما فعل إبشالوم من قبله (ذبیحة للعرش بتقدیم اغتصابهبدأ أدونیَّا 
جماعة في األكل مًعا ُیمارس كطقٍس یمثِّل نوًعا من العهد الكان ذبح حیوانات واشتراك  ).7
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 أراد أن یمسح عمله بصبغة  كما في قدسیَّة خاصة.اإلخالصالجماعي للعمل مًعا بروح 
دینیَّة، متظاهًرا بأنَّه قد استلم السلطة من اهللا نفسه، وأن رئیس الكهنة یشهد بذلك ویقدِّم 

ذبائح هللا. وكأنَّه یمارس شرَّه تحت اسم "اهللا"، مستخدًما العبادة لحساب مصالحه الشخصیَّة. 
. ]9[أقام مؤامراته خارج أورشلیم عند حجر الزاحفة الذي بجانب عین رُوجل 

 الزواحف أو "حجر الحیَّة" (الزاحفة) أو "حجر إحدى: أي حجر حجر الزاحفة
، وتعرف باسم وادي الرباب. وهو اسم حجر قري عین روجل جنوب غربي الدودة" الزاحفة

أورشلیم. ولعلَّه حجر قدسه الكنعانیُّون لوجوده قرب عین ماء. إذ كانوا یرون في عیُّون الماء 
 مصادر الحیاة، قدسوها كأن إلًها حاًال فیها.

" أو "عین Fuller "ینبوع الكمال  "عین القصار" أو: وتعنيعین روجل
 :18 ؛7: 5 الجاسوس"، أو "عین جدول المیاه". وهي على حدود تخوم بنیامین ویهوذا (یش

كان ُیظن أن  .Ï)13: 2). غالًبا ما تعني "عین التنِّین" التي وردت في سفر نحمیا (16
یرى البعض أن عین روجل اآلن موقعها هو بیر أیُّوب، جنوب القدس في وادي قدرون. 

احتلتها صخرة نتیجة أحد الزالزل. 

 ].10"وأمَّا ناثان النبي وبنایاهو والجبابرة وسلیمان أخوه فلم یدعهم" [
 سلیمان وناثان النبي وصادوق هخوته ورجال یهوذا فیما عدا أخوادعوة أدونیَّا لكل 

 موقف ناثان وٕادراكه تكشف عن معرفة أدونیَّا باختیار اهللا لسلیمان ملًكا، هوالكاهن وبانایا
 هذا ما یؤكِّده عدم تشاوره مع والده في استالم  اإللهیَّة.اإلرادة كرجل اهللا یحقِّق الداخلي

الحكم. فلو أن أدونیَّا یعرف بأنَّه الوارث الحقیقي للعرش لطلب من والده أن یسنده في قیامه 
ً◌ه یمارس عمًال ضد إرادة والده.  ً◌ه كان یدرك إنَّ بهذا العمل. تجاهله لوالده فیه تأكید إنَّ
شتَّان ما بین داود الملك وابنه أدونیَّا، فإن االبن لم یرث روح أبیه الودیع الخادم 

 قط المركبات ركبللكثیرین، الذي یطلب مجد اهللا وبنیان الشعب ال مجد نفسه، والذي لم ي
 یهاجمه باسم رب الجنود، وال خطَّط بطرق بشریَّة الستالم الحكم، توالخیل بل جاء إلى جلیا

بل طلب تحقیق اإلرادة اإللهیَّة. 
عدم دعوة ناثان النبي وبنایاهو والعاملین معه وسلیمان لالشتراك في الطعام الذي 

ً◌ه لم یكن مستعًدا للسالم تهیَّأ للدخول في صراع عنیف ي بل كان ،هیَّأه أدونیَّا یشیر إلى إنَّ
 بل عن وجود فریقین متعارضین ،معهم. لم یحدث هذا عن ُبخل وال عن مجرَّد تجاهل متعمِّد

1 J. Simons: Jerusalem in the Old Testament, 1952, p. 158-162. 
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 في أورشلیم یمثِّالن خطًرا لوجود انقسام!
صورة مؤلمة للنفس التي تستخف باهللا الملك الحقیقي وخدَّامه یقدِّم لنا أدونیَّا 

. لم یباِل أدونیَّا باألمر العاملین لحسابه، سواء كانوا الوالدین أو الكهنة أو المرشدین
اإللهي الخاص بإقامة سلیمان ملًكا، ولم یسأل والده إذ في نظره هو شیخ عاجز عن تدبیر 
ً◌ه وحده  األمور، كما حسب أخاه سلیمان صبی�ا صغیًرا ال یصلح كملكٍ . یرى في نفسه إنَّ

القادر أن یحكم ویدبِّر حسب حكمته البشریَّة وقدراته وٕامكانیَّاته البشریَّة. هكذا إذ تتسلَّل 
الخطیَّة إلى القلب تعمیه عن رؤیة الحق، فال یقبل اإلرادة اإللهیَّة، وال یطلب مشورة حكیمة 
ً◌ه ملك قادر أن یدبِّر ویحكم وینقذ، یتَّكل على حكمته الذاتیَّة  بناءة! في عجرفة یظن إنَّ

وخبراته وٕامكانیَّاته. 

: . ناثان النبي وبْثَشبع3
كان ناثان النبي الرجل المتحدِّث باسم اهللا لدى داود الملك، خاصة في األمور 
 2التي تخص خالص نفسه وخالص شعبه، مثل الوعد اإللهي لداود بدوام أسرته الملوكیَّة (

)، وهنا یتدخَّل في إقامة 12 صم 2)، وحثِّه على التوبة عندما أخطأ مع بْثَشبع (7صم 
سلیمان ملًكا. مع كون داود نبی�ا وملًكا وله خبراته المباشرة مع اهللا، إالَّ إنَّه كان بروح 

التواضع یتقبَّل كلمات الرب على لسان ناثان النبي بجدیَّة. 
ل ناثان في األمر من واقع شعوره   سبق فأعلن لقد .رادة اهللاإ بتحقیق بااللتزامتدخَّ

 .مساعدة داود على تحقیق القَسم الذي حلف به لبْثَشبعفأراد  سلیمان ملًكا، أقامهعن 
 ، زوجهايوریا الحثأ وقتل اغتصابهاوتعاطف مع بْثَشبع التي ُوضعت في موقف مؤلم بعد 

بنها من ید أدونیَّا الذي ما كان اسلیمان حیاة وتها  حیاإلنقاذفكان البد من تعویضها، وأیًضا 
).  2: 4من بقاءه على العرش (ضیمكنه أن یبقیهما حیِّین حتى ي

  :لیمان قائالً س مأ "فكلَّم ناثان بْثَشبع
]. 11أما سمعِت أن أدونیَّا ابن حجیث قد ملك، وسیِّدنا داود ال یعلم" [

ناثان النبي الذي لعب دوًرا خطیًرا في تبكیت داود النبي على ما من كنَّا نتوقَّع 
) أن یأخذ صف جماعة المحافظین، 7-1: 11 صم 2ارتكبه مع بْثَشبع وقتله زوجها أوریا (

فما الذي دفعه إلى ذلك؟ 
ً◌ه سیقیم سلیمان ملًكا أ . كرجل اهللا یعرف إرادة اهللا، فقد وعد اهللا داود النبي إنَّ
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على كرسیه. 
ً◌ه یجب تعویض بْثَشبع على ما فعله معها داود بتكریم ابنها.  ب. ربَّما رأى إنَّ

) شعر بأنَّه یصلح للمملكة 25: 12 صم 2ج. ألنَّه كان معلًما للصبي سلیمان (
أكثر من أدونیَّا أو غیره من اخوته األكبر منه. 

)، ربَّما 5: 3 أي 1) ویدعى أیًضا عمیئیل (3: 1 صم 2: ابنة الیعام (بْثَشبع
)؛ وزوجة أوریا 34: 23 صم 2حفیده أخیتوفل أحد المشیرین المقرَّبین جًدا لداود النبي (

 2). شغف بها داود الملك وأخطأ معها واحتال على زوجها فُقتل (3: 11 صم 2الحثِّي (
). تزوَّجها داود الملك وانجب منها شمعي وشوباب وناثان وسلیمان. 11 صم

لي أشیر علیك مشورة،  ا"فاآلن تع
]. 12فتنجِّي نفسك ونفس ابنك سلیمان" [

واضح أیًضا من كلمات ناثان النبي مع بْثَشبع والدة سلیمان أن أدونیَّا كان یعلم 
 وأنه قد وضع في قلبه أن یقتل سلیمان وأمُّه بعد ،بأن أباه یوّد أن ُیسلم الُملك لسلیمان

 ].12استیالئه على العرش [
ً◌ها میناmalleti"الفعل   ء" هنا یعني "فیه أمان"، وقد دعیت "مالطة" لتعني إنَّ

. Ïأمان لألسطول البحري الفینیقي في البحر الكبیر، وُیفضل أن ترسو فیه السفن في آمان
هكذا یقدَّم النبي مشورة آمنة لسلیمان ووالدته حتى ال یقتلهما أدونیَّا. 

لملك داود وقولي له: ا لىإ "اذهبي وادخلي
ا سیِّدي الملك َألَمَتك قائًال أن سلیمان ابنك یملك بعدي وهو ي نتأ أما حلفت

یجلس على كرسیي، 
فلماذا ملك أدونیَّا؟". 

 ].14-13راءك وُأكمل كالمك" [و ناأ تكلِّمة هناك مع الملك أدخلم نتأ "وفیما
یتحدَّث ناثان النبي بأدب شدید مع بْثَشبع، فهو یعلم أن ابنها سیصیر ملًكا حسب 

وعد اهللا. 

    :. بْثَشبع تدخل إلى داود4
لمخدع، ا لىإ لملكا لىإ "فدخلت بْثَشبع

1 John Grey, p.87. 
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وكان الملك قد شاخ جًدا، 
]. 15وكانت أبیشج الشونمیَّة تخدم الملك" [

 لم یكن قادًرا على الخروج بسبب شیخوخته إذذهبت بْثَشبع إلى داود في حجرته 
كان لبْثَشبع مكانة خاصة لدى الملك داود، لعلَّه كان یشعر بالذنب ویرید دوًما  وضعفه.

تعویضها. هذا ولالسم ذاته معنى رمزي هام، إذ یعني "بیت السبت"، وكأنَّها تمثِّل البیت 
الذي فیه یجد اهللا واإلنسان راحتهما، ألن "السبت" تعني الراحة هللا واإلنسان، یستریح اهللا في 

قلب المؤمن األمین، ویستریح اإلنسان بالتصاقه وتكریس قلبه هللا. 

"فخرَّت بْثَشبع وسجدت للملك، 
 فقال الملك: ما لك.

ا سیِّدي حلفَت بالرب إلهك ألَمَتك قائًال إن سلیمان ابنك یملك ي نتأ فقالت له:
 بعدي وهو یجلس على كرسیي.

 ملك، دواآلن هوذا أدونیَّا ق
 ا سیِّدي الملك ال تعلم ذلك،ي نتأ واآلن

وقد ذبح ثیراًنا ومعلوفات وغنًما بكثرة، 
ودعا جمیع بني الملك وأبیاثار الكاهن ویوآب رئیس الجیش، ولم یدُع سلیمان 

 عبدك.
وأنت یا سیِّدي الملك أعُین جمیع إسرائیل نحوك، لكي تخبرهم من یجلس على 

 كرسي سیِّدي الملك بعده.
ابني سلیمان ُنحسب مذنبین" و ناأ جع سیِّدي الملك مع آبائه إنِّيطضا ذاإ فیكون

]16-21 .[ 
)؛ 16: 20 تعني "خاطئین"، أو "الذین تعدُّوا الحدود" (قض ]hattâim ]21كلمة 

فباعتالء أدونیَّا العرش یقدِّم بْثَشبع وابنها سلیمان كمتعدِّیین حدودهما فیحاكمهما ویحكم 
علیهما ظلًما. 

 : . دخول ناثان إلى داود5
 اثان النبي داخل.ن ذاإ "وبینما هي متكلَّمة مع الملك

فاخبروا الملك قائلین: 
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هوذا ناثان النبي. 
 ألرض.ا لىإ مام الملك، وسجد للملك على وجههأ لىإ فدخل

هو یجلس على ولت أن أدونیَّا یملك بعدي، ق نتأ وقال ناثان: یا سیِّدي الملك
 كرسيَّ .

ألنَّه نزل الیوم وذبح ثیراًنا ومعلوفات وغنًما بكثرة، 
ودعا جمیع بني الملك ورؤساء الجیش وأبیاثار الكاهن، 

]. 25-22وها هم یأكلون ویشربون أمامه، ویقولون لیحي الملك أدونیَّا" [
 لم یكن یقصد بها طول العمر، أو تمتُّع اإلنسان بالحیاة ]25[" لیحیا الملك"

الزمنیَّة، لكنَّه كان ینظر إلى الملك كوكیل اهللا واهب الحیویَّة الفائقة، وكأنَّها تقول له "لیت 
. Ï"الحیویَّة اإللهیَّة تكون على وجه الخصوص في الملك، وبالتالي في نسلك إلى األبد

بدك وصادوق الكاهن وبنایاهو بن یهویاداع وسلیمان عبدك فلم ع ناأ"وأمَّا 
 یدعنا.

من قبل سیِّدي الملك كان هذا األمر ولم ُتعِلم عبدك من یجلس على كرسي  هل
 سیِّدي الملك بعده؟

فأجاب الملك داود وقال: 
ادع لي بْثَشبع. 

]. 28-26مام الملك ووقفت بین یدّي الملك" [أ لىإ فدخلت
ً◌ه أكانت العادة لدى الملوك   التقى بزوجته أو بأحد مشیریه ال یسمح لثالٍث إذانَّ

أن یكون حاضًرا إالَّ بأذن من الملك، لهذا لم یكن ممكًنا لبْثَشبع وناثان أن یدخال مًعا ویكونا 
في حضرة الملك. دخلت بْثَشبع أوًال ثم أخبر الملك بوجود ناثان فاستدعاه الملك فتركته 

بْثَشبع.  

 "فحلف الملك وقال: حيٌّ هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضیقة.
ًال إن سلیمان ابنك یملك بعدي وهو ئأنه كما حلفُت لِك بالرب إله إسرائیل قا

 یجلس على كرسيَّ عوًضا عنِّي كذلك افعل هذا الیوم.
ألرض وسجدت للملك وقالت: ا لىإ فخرَّت بْثَشبع على وجهها

1 John Gray, p. 89. 
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 ].31-29ألبد" [ا لىإ لیحي سیِّدي الملك داود

     :. إقامة سلیمان ملًكا6
"وقال الملك داود: 

ادع لي صادوق الكاهن وناثان النبي وبنایاهو بن یهویاداع. 
. مام الملكأ لىإ فدخلوا

فقال الملك لهم:  
خذوا معكم عبید سیِّدكم واركبوا سلیمان ابني على البغلة التي لي،  

]. 33-32یحون" [ج لىإ وانزلوا به
 أن في هذا إشارة إلى ركوب المسیا على أتان كما جاء في Mowinckelیرى 

) عند دخوله أورشلیم كملك. 5 :21 ، مت9 :9 (زك
حالًیا عین أم الدرج في وهو اسم عبري معناه "نبع متدفِّق". ، جیحونتم ذلك في 

نة بأورشلیم التي  الجزء العلوي من وادي قدرون تحت الجانب الشمالي من المنطقة المحصَّ
كان یشغلها داود في جنوب شرقي التل. هذه العین ُتشیر إلى القناة التي تحمل میاها إلى 

حزقیا  ق.م.، طَمُه 2000الینبوع عام ا ذه حفرقام الیبوسیُّون ب غالًبا .حوائط بركة سلوام
 2وجرَّ میاهه بأقنیة تحت األرض إلى أورشلیم خوًفا من األعداء لئالَّ یجدوا میاًها غزیرة (

 .)30، 4، 3: 32أي 

"ولیمسحه هناك صادوق الكاهن وناثان النبي ملًكا على إسرائیل، 
واضربوا بالبوق وقولوا: 
]. 34لیحیا الملك سلیمان" [

 ُیحفظ في الهیكل، بهذا العمل یشعر الملك الملوك ُیمسحون بزیت مقدَّسكان 
ً◌ه قد كّرس كل حیاته هللا بخدمته لشعبه.أ ً◌ها قدیمة، یرجع أصلها  نَّ هذه المسحة تبدو إنَّ

إلى تقلید قدیم أخذت عنه الشعوب بطرق مختلفة. نحن نعرف أن یعقوب مسح حجًرا بالزیت 
عرفت مصر المسحة، فكان سلطان فرعون یقدِّم  لتدشین الموضع في بیت إیل كبیٍت للرب.

 وأیًضا للملوك الغزاة في سوریا في القرن الخامس عشر ق.م، وكان ،لمندوبیه خالل المسحة
ذلك یحمل رمًزا أن الممسوح ینال إمكانیَّة خاصة بالمسحة. 

 وفي القرن ، عند المصریِّین وبني حثِّيتستخدم في الخطبة والزواجكانت المسحة 
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  في المعامالت التجاریَّة، ونقل الملكیَّات.Mariالثامن عشر استخدمها األموریُّون في ماري 
 وفي القرن ، عند المصریِّین وبني حثِّيتستخدم في الخطبة والزواجكانت المسحة 

  في المعامالت التجاریَّة، ونقل الملكیَّات.Mariالثامن عشر استخدمها األموریُّون في ماري 
. طقس تحریر العبیدوكانت تستخدم في 
 الذي یترك كل شيء ویتفرَّغ لخدمة اهللا. مسح الكاهناستخدمت أیًضا في 

)، أي نقل اإلنسان 13 :40 ؛30 :30 ؛41: 28 وصارت المسحة تعادل "التقدیس" (خر
أو الشيء من العمل العالمي إلى العمل اإللهي الخاص باهللا القدُّوس. 

هكذا مسح الملك معناه تركه كل ما هو عالمي لیعمل لحساب اهللا وسط شعبه. 
یصیر معیًَّنا من قبل اهللا للخدمة. 

"وتصعدون وراءه، 
 ، فیأتي ویجلس على كرسيَّ

ي، نِّ وهو یملك عوًضا ع
 وٕاّیاه قد أوصیت أن یكون رئیًسا على إسرائیل ویهوذا.

فأجاب بنایاهو بن یهویاداع الملك وقال: 
 آمین. هكذا یقول الرب إله سیِّدي الملك.

كما كان الرب مع سیِّدي الملك كذلك لیكن مع سلیمان. 
 ویجعل كرسیه أعظم من كرسي سیِّدي الملك داود.

نایاهو بن یهویاداع والجالَّدون والسعاة. بفنزل صادوق الكاهن وناثان النبي و
 یحون.ج لىإ واركبوا سلیمان على بغلة الملك داود، وذهبوا به

فأخذ صادوق الكاهن قرن الدهن من الخیمة ومسح سلیمان، 
وضربوا بالبوق، 

]. 39-35وقال جمیع الشعب: لیحیي الملك سلیمان" [
الخیمة التي أقامها داود إنَّما  و، في جبعوناالجتماعالخیمة هنا لیست خیمة 

). كان صادوق معیًَّنا رئیس كهنة على 17 :6 صم 2ت العهد على جبل صهیُّون (ولتاب
 رئیسي في جبعون بینما أبیاثار على تابوت العهد، ولم تكن هناك عداوة بین االجتماعخیمة 

 صادوق أن یأخذ المسحة من تابوت العهد في غیاب أبیاثار.  استطاعالكهنة لذا 

"وصعد جمیع الشعب وراءه. 
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ا عظیًما حتى انشقَّت األرض من حً وكان الشعب یضربون بالناي، ویفرحون فر
]. 40أصواتهم" [

 وهو تعبیر یكشف ،جاء تعبیر "یرقصون" في العبریَّة بمعنى "یضربون بالمزمار"
عن الفرح ولیس بالضرورة أن یزمِّرون بالمزمار. فال یعني هذا أن كل الشعب یجیدون 

الضرب على المزمار، وال أن جمیعهم كان یزمِّرون، إنَّما كان الكل فرحین متهلِّلین. وذلك 
). 14: 6 صم 2ا دخل داود بتابوت العهد إلى أورشلیم (مث عنددكما ح

إلى یومنا هذا نجد في قرى مصر یعبِّرون عن فرحهم باستخدام المزمار أو 
التصفیق، وكأنَّهم یرقصون وهم یفعلون ذلك، لكنَّه لیس بالضرورة یمارسون الرقص كما 

نفهمه سواء في الشرق أو الغرب. 

ین الذین عنده بعدما انتهوا من األكل.  "فسمع أدونیَّا وجمیع المدعوِّ
وسمع یوآب صوت البوق فقال: 
] 41لماذا صوت القریة مضطرب؟" [

ن لسماع البوق فهو قائد حرب. يكانت ُأذنا یوآب مرهفت
مدینة بل حصًنا أو قلعة. قریة أو الكلمة العبریَّة هنا ربَّما ال تعني 

یوناثان بن أبیاثار الكاهن قد جاء. ب ذاإ "وفیما هو یتكلَّم
]. 42فقال أدونیَّا: تعال ألنَّك ذو بأس وتبشِّر بالخیر" [

 لداود النبي حینما تحرَّك بسرعة عند إخالصهلقد برهن یوناثان بن أبیاثار عن 
)، والذي أشار إلیه دون شك أدوناوي بدعوته حامل األخبار 17-15 صم 2تمرَّد إبشالوم (

الطیِّبة. 
ً◌ه "رجل موثوق فیه"، بسبب مركزه االجتماعي   الملك، كما لدىُحسب یوناثان إنَّ

كان له استقالله الفكري. 

 اثان وقال ألدونیَّا: بل سیِّدنا الملك داود قد ملك سلیمان.ن"فأجاب یو
وأرسل الملك معه صادوق الكاهن وناثان النبي وبنایاهو بن یهویاداع والجالَّدین 

 والسعاة وقد اركبوه على بغلة الملك.
ومسحه صادوق الكاهن وناثان النبي ملًكا في جیحون. 

وصعدوا من هناك فرحین حتى اضطربت القریة. 
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]. 45-43هو الصوت الذي سمعتموه" [ هذا
مسح سلیمان ملًكا وتجلیسه في حیاة أبیه داود كان أمًرا الزًما بعد محاولة أدونیَّا 

 العرش، حتى ال یرتبك أحد ویتشكَّك.  اغتصاب
ً◌ها أو القریةوصفه المدینة  صخب ُیشیر إلى صوت شعب معبَّأ بالمشاعر  في إنَّ
لنحل. كاالمثیرة، أو حشد مندفع 

 "وأیًضا قد جلس سلیمان على كرسي المملكة.
وأیًضا جاء عبید الملك لیباركوا سیِّدنا الملك داود قائلین: 

یجعل إلهك اسم سلیمان أحسن من اسمك.  
وكرسیه أعظم من كرسیك. 
  ].47-46فسجد الملك على سریره" [

ً◌هم یطلبون بركة اهللا المعلنة  جاءوا یهنِّئونه أو یباركون له، وهنا تعني العبارة إنَّ
 في داود أن تحل على ابنه سلیمان.

"وأیًضا هكذا قال الملك: 
، وعیناي طمبارك الرب إله إسرائیل الذي أع اني الیوم من یجلس على كرسیيَّ

 ].48تبصران" [
مع شیخوخة داود وشعوره بأن أیَّامه قد اقتربت، ومع ترك الكرسي البنه سلیمان ما 

، هذا الذي یحقِّق وعده اإللهي له بأن یقیم من ح اهللا وتقدیم الشكر لهيتسبكان یشغل ذهنه هو 
 ).3: 55  الخ، إش11 :123  الخ؛3: 89 ، مز5: 23 صم 2نسله ملًكا (

ر   نِّ "لتغ، "لتغنِّ وتسیر"،  "لُتغنِّ وكمِّل رحلتك!"القدِّیس أغسطینوسكثیًرا ما یكرِّ
 وجاهد كجندي!"

  ال لكي نفرح بالراحة بل بتعبنا. اخوتي یا اآلنلنسبِّح 
. ..وذلك كالمسافرین الذین یغنُّون ویسبِّحون وهم سائرون في رحلتهم

 فأنت تسیر إلى األمام، لیكن لك تقدُّم في الصالح، تقدُّم في ،إن كنت تحقِّق تقدًُّما
كمل رحلتك.  أاإلیمان الحق، تقدُّم في الحیاة المستقیمة... غنِّ و
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 القدِّیس أغسطینوس

 : . أدونیَّا یسجد أمام سلیمان7
 "فارتعد وقام جمیع مدعوِّي أدونیَّا، وذهبوا كل واحد في طریقه.

وخاف أدونیَّا من ِقبل سلیمان، 
]. 50-49وقام وانطلق وتمسَّك بقرون المذبح" [

كان المذبح عند كل األمم موضع لحمایة للمجرمین المستحقِّین الموت، أمَّا في 
)، وقد حملت 14 :21  الذین سبَّبوا قتًال عن غیر عمٍد (خريإسرائیل فبحسب الشریعة یحم
یعرف على وجه التحدید هل التجأ أدونیَّا إلى المذبح  ال ).35مدن الملجأ نفس الفكرة (عد 

الذي في تابوت العهد في صهیون، أم في الخیمة في جبعون، أم المذبح الذي بناه داود 
ً◌ه أغالًبا األول، ألنَّه لم ُیذكر ). 25-18: 24 صم Araunah ) 2 أرونة أو أرونانب نَّ

 هرب بعیًدا إلى جبعون كما أن المذبح الثالث بال قرون.
كان ُینظر إلى موضع العبادة كموضع لتحقیق العدالة. لهذا إذ یمسك أحد بقرون 

المذبح ال یعني هذا عدم محاكمته، وٕانَّما عدم قتله حتى تتم محاكمة عادلة، یستطیع خاللها 
الجریمة. لنفس الغرض أقام اهللا مدن  أن یدافع اإلنسان عن نفسه لیكشف عن تبرئته من

). 35 الملجأ في الضفَّتین الشرقیَّة والغربیَّة حتى یهرب إلیها كل قاتل غیر متعمِّد للقتِل (عد
 وتمسُّكه بقرون سلیمان.خوفه الشدید من ، ما فعله أدونیَّا یكشف عما في قلبه

 وما كان یود أن یفعله بسلیمان وأمه لو أن خطَّته قد ،المذبح إنَّما هو رّد فعل لما في أعماقه
نجحت واستلم العرش. 

فُأخبر سلیمان وقیل له: 
هوذا أدونیَّا خائف من الملك سلیمان. 
ً◌ه ال حوهوذا قد تمسَّك بقرون المذبح قائًال لي لف لي الیوم الملك سلیمان إنَّ

 یقتل عبده بالسیف.
فقال سلیمان:  

ألرض. ا لىإ إن كان ذا فضیلة ال یسقط من شعره
ً◌ه یموت" [و  .]52-51لكن إن ُوجد به شّر فإنَّ

 لم یِرد سلیمان أن یبدأ حكمه بفرض عقوبة قتل لذلك وهب الغادر عفًوا مشروًطا.
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زلوه عن المذبح. أن"فأرسل الملك سلیمان ف
ى وسجد للملك سلیمان، أتف

 .]53یتك" [ب لىإ فقال له سلیمان: اذهب
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 1 وك مل1من وحي 

 ،ألرث أبي داود مع سلیمان

 !تصبغولتبطل خطة أدونیَّا الم

 بیشج الجمیلةأ أرى داود الشیخ في حضن مالي. 

 .هب لي الحكمة تحتضنِّي فتهبني دفًئا روحًیا

 .رب حكمتك كفتاة ال تشیخ ترافقني حتى شیخوختي تبقى یا

  ه صاحب حقأهوذا أدونیَّا یظن◌ً   .لیملك نَّ

ته العسكریَّة، وصداقاته  .یقاومني بحكمته البشریَّة، وقوَّ

  أن ارث داود أبي.حقِّيصب منِّي غتیخدع الكثیرین لي
  ي.یحرمني من العرش، ویخطِّط لقتل

 تعمل في قلوب رجالك كما عملت في قلب ناثانأنت .  

 . فتبدِّد خطَّة المقاومین لي،أنت تعطیني نعمة

 . وتحقِّق وعدك لي،تحطِّم المغتصب

 !فأرث مع سلیمان عرش أبي داود

  .ملك الملوك بك أصیر ملًكا یا

 ! بالعرش، عرش الحب والبذل والخدمةأتمتَّعبك 

 لیفرح قلب داود في الفردوس،  

 :ولیردِّد ما قاله حین جلس سلیمان على عرشه

  ،مبارك الرب إله إسرائیل

 الذي أعطاني الیوم من یجلس على كرسيَّ وعیناي تبصران. 

 ، من المزبلةأقمتنيمن  لك المجد یا

 .ألجلس مع أشراف أشراف شعبك
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 نياألصحاح الثا

وصیَّة داود الملك البنه 
ً◌ه كان یهتم أن  كشفت اللحظات األخیرة من حیاة داود عمَّا یحمله في قلبه. فإنَّ

یتمِّم مشیئة الرب من جهة إقامة سلیمان ملًكا، وأیًضا في تحقیق العدالة اإللهیَّة سواء 
بالنسبة لمن أساءوا إلى الناموس أو الذین قدَّموا عمل محبَّة. 

من   حینما یشعرون بقرب رحیلهموداعیَّةمن عادة اآلباء أن یقدِّموا النصائح ال
لنا  صلبه قدَّم  قبیل، یقدِّمونها مع البركة، خاصة لالبن البكر. والسیِّد المسیح نفسهالعالم

 الرائع، كما قدَّم صالة وداعیَّة. يحدیثه الوداع
:  اآلتيلخَّص في ت، ت)29-28  أي1(بنه لتولِّى العرش في البیر داود اجاءت تد

 مختار من قبل اهللا.  ، كملٍك خَلُفه على العرشبابنهعرَّف رجال القصر . 1
  .أوصاهم بالطاعة للوصایا اإللهیَّة. 2
حثَّ سلیمان والشعب على بناء الهیكل مقدًِّما له نموذًجا للمبنى مع المواد التي . 3

جمعها لتحقیق هذا الهدف.  
 .حث العظماء على المساهمة في هذا العمل. 4
 دینًیا.  احتفاالً ًحا وشكًرا هللا، كما أقام يقدَّم تسب. 5
 كما حدث ،) للمرَّة الثانیة22 :29أي  1مسحه في حضرة الرب أمام الشعب (. 6
الَّ یحدث أ االطمئنان غایتها هو ،)3 :5 ،4 :2 صم 2)، وداود (11صم  1مع شاول (

تمرُّد على سلیمان بعد موته.  
تكشف وصیَّته الوداعیَّة عن شوق داود النبي أن یلتزم خلفاؤه أن یخافوا الرب 
ویكونوا مخلصین للعهد حتى یتحقَّق الوعد اإللهي بأن تستمر عائلة داود الملوكیَّة على 

 العرش. هذا هو الضمان الوحید لنجاحهم في كل عمٍل تمتّد إلیه أیدیهم.

]. 4-1. وصایا روحیَّة    [1
]. 6-5. وصیَّة خاصة بیوآب  [2
]. 7. وصیَّة تخص بني برزالي  [3
]. 9-8. وصیَّة تخص شمعي  [4
]. 12-10. ثبوت ُملك سلیمان   [5
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]. 25-13. أدونیَّا یحطِّم نفسه  [6
]. 27-26. استبعاد أبیاثار   [7
]. 35-28. قتل یوآب   [8
]. 46-36. معاقبة شمعي    [9

 ا روحیَّة :ياوص. 1
في وقاٍر شدید وِجدیَّة قدَّم داود الملك وهو على فراش الموت وصیَّته البنه 

جاءت وصیَّة داود الوداعیَّة نموذًجا حی�ا لما یلیق باآلباء أن یقدِّموه ألبنائهم: سلیمان. وقد 
  نفوس معها وخروج في موكب جماعي للنفسنظرته نحو الموت كانطالق .أ

  األخیر:اآبائه إلى مسكنه

 "ولما قربت أیَّام وفاة داود أوصى سلیمان ابنه قائالً :
أنا ذاهب في طریق األرض كلها، 

]. 2-1فتشدَّد وكن رجالً " [
إنه لم یخَش أن یسمع عن الموت أو یتحدَّث عنه، بل عبَّر عنه بأسلوب رائع. 

حسبه طریق األرض كلها. البشریَّة التي خرجت من األرض تلتزم بالعودة إلیها. الموت هو 
)، كما في موكب یضم الجمیع حتى األنبیاء العظماء 4: 23انطالق من وادي الدموع (مز 

والمؤمنین األبرار، والملوك، لكن بروح الرجاء حیث یعبرون إلى ما وراء الزمن. 

  موت، أمَّا بالنسبة للُبلهاء الذین ال یفهمونه فهو خلودالموت بالنسبة للذین یفهمونه. 
 معرفة اهللا. هذا الَّ نخاف هذا الموت، بل نخاف هالك النفس الذي هو عدمأیجب علینا 

هو ما یرعب النفس بحق! 

 .یستحیل علینا أن نهرب من الموت بأیَّة وسیلة 
 بحق یمارسون الفضائل ویفكِّرون في حب اهللا، ویواجهون االعقالء هذإذ یعرف 

الموت بال تنهُّدات أو خوف أو دموع، مفكِّرین في أن الموت أمٌر محتم من جهة، ومن جهة 
ً◌ه  رنا أخرى إنَّ من األمراض التي نخضع لها في هذه الحیاة. یحرِّ

القدِّیس أنطونیوس الكبیر 
 االلتزام والشعور بالمسئولیَّة:و ل الجدید على العمل بروح القوَّةيّث الجح ب.
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 ].2"تشدَّد وكن رجالً " [

تحمل هذه الوصیَّة األبویَّة انعكاًسا للوصیَّة اإللهیَّة لكل قائٍد، بل ولكل مؤمٍن، إذ 
یود اهللا أن یرى في كل أوالده قادة واثقین من الحضرة اإللهیَّة والتمتُّع بالوعود اإللهیَّة وبالقوَّة 
السماویَّة. فمهما بلغ عمرنا نشعر أنَّنا أطفال، لكن بالرب نصیر ناضجین، نحمل روح القوَّة. 

عوا، ال تخافوا وال ترهبوا وجوههم،  ال  ألن الرب إلهك سائر معك،"تشدَّدوا وتشجَّ
 ).6: 31" (تث یهملك وال یتركك

ع، ألنَّك   التي حلفت آلبائهم أن أنت تقسم لهذا الشعب األرض"تشدَّد وتشجَّ
 ).6: 1أعطیهم" (یش 

ع جًدا   التي أمرك بها لكي تتحفَّظ للعمل حسب كل الشریعة"إنَّما كن متشدِّدا وتشجَّ
 ).7: 1موسى عبدي، ال تمل عنها یمیًنا وال شماًال لكي تفلح حیثما تذهب" (یش 

ع؟! ال ترهب وال ترتعب، ألن الرب إلهك معك حیثما  "أما أمرتك تشدَّد وتشجَّ
). 9: 1تذهب" (یش 

ع قلبك وانتظر الرب" (مز انتظر الرب"  ).14: 27 لیتشدَّد ولیتشجَّ

ع قلوبكم   ).24: 31" (مز یا جمیع المنتظرین الربلتتشدَّد ولتتشجَّ

 ).13: 16 كو 1، كونوا رجاًال تقووا" (سهروا اثبتوا في اإلیمان"ا

  النیران التي ُتطهِّر شهواتك، وفي شجاعة تلك التي ُتطهِّر قلبك. ال تظن برجولةتحمَّل 
"انتظر  أن ما لم تنله بعد ال تحصل علیه. وال تخور یائًسا مادمت تتأمَّل الكلمات:

الرب". 
القدِّیس أغسطینوس 

. االلتزام باإلخالص للعهد اإللهي والطاعة لوصایاه ج.
"احفظ شعائر الرب إلهك، 

مكتوب في  حكامه وشهاداته كما هوأإذ تسیر في طرقه وتحفظ فرائضه وصایاه و
شریعة موسى، 

لكي تفلح في كل ما تفعل وحیثما توجَّهت. 
ي یقیم الرب كالمه الذي تكلَّم به عنِّي قائالً : كل
حفظ بنوك طریقهم وسلكوا أمامي باألمانة من كل قلوبهم وكل أنفسهم  ذاإ

 ].4-3[قال ال یعدم لك رجل عن كرسي إسرائیل" 
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ما هو السیر في طریق الرب إالَّ التمتُّع بالحضرة اإللهیَّة واالتِّكاء على الذراع 
اإللهي وحفظ الوصیَّة ِعوض السیر حسب الفكر البشري واالتِّكاء على القوَّة العسكریَّة 

والذهب والفضة والمظاهر الخارجیَّة. 
إن أراد المؤمن أن یكون ملًكا حقیقًیا، صاحب سلطان على أفكاره ومشاعره 

فاته، قادر أن یطأ كل قوَّات الظلمة یلتزم أن یحفظ فرائض الرب ووصایاه  وكلماته وتصرُّ
ً◌ه إذ یحفظها تحفظه هي  وتهبه من سماتها القداسة والحكمة مع ،وأحكامه وشهاداته. فإنَّ

القوَّة والفرح. 
في تفسیرنا لسفر المزامیر سبق أن عرضنا التمییز بین الفرائض والوصایا 

واألحكام والشهادات. 
 یوّد منَّا أن نسلك بروح التدبیر والنظام لنحمل الفرائض المقدَّسةإذ یقدِّم اهللا لنا 

 یشتهي أن نحمل روح وبوصایاهحیاته المقدَّسة فینا، فال یكون للتشویش موضع فینا. 
ته وبحفظنا ألحكامهالطاعة، فنشارك مسیحنا المطیع لآلب سماته الفائقة.   ُنعلن ثقتنا في أبوَّ

 وبتمسُّكنا بشهاداتهالحكیمة الحانیة وقبولنا إلرادته اإللهیَّة حتى في لحظات تأدیبنا الُمرَّة. 
نشهد أمام أنفسنا كما أمام اخوتنا یقیننا بالحق اإللهي، وترقُّبنا لما وعدنا به في الحیاة 

العتیدة. 
هكذا یدعو داود النبي ابنه سلیمان أن یلتزم كملٍك باآلتي: 

إن كان كملٍك یطلب خضوع الكل للنظام الذي یضعه من أجل سالم البلد، یلتزم 
 فال یسلك حسب هواه الشخصي. فإن في داخله مملكة اهللا بالخضوع للتدبیر اإللهيهو 

التي تشغل السماء كلَّها!  
، فیطیعه شعبه ویقبل قوانینه. بالطاعة هللا ولوصیَّتهیلتزم الملك 

، فیحمل روح العدالة في أحكامه الخاصة بالدولة. أحكام اهللا العادلةیقبل 
، فیصیر هو نفسه موضع ثقة شعبه. یشهد هللا األمین في مواعیده

هكذا یقدِّم لنا داود النبي مفهوًما حی�ا عملی�ا للنجاح، وهو أن ما نمارسه في عالقتنا 
باهللا أبینا یرتّد علینا حتى في عالقات اخوتنا بنا. وكما قیل: "كما فعلت ُیفعل بك؛ عملك 

). إن صرنا موضع سرور اهللا، ننال نعمة حتى أمام أعدائنا إن 15یرتّد على رأسك" (عو 
ُوجدوا. 

أما بخصوص الوعد اإللهي لداود أن ال ُیعدم له رجل على كرسي إسرائیل، فقد 
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). وكان 5: 9مل  1)، وثبَّته البنه سلیمان بعد ذلك (16-11: 7صم  2قدَّمه له الرب في (
هذا الوعد مشروًطا، ولألسف لم یوِف أبناء داود بالشروط، فُنزعت المملكة منهم تدریجی�ا 

خالل السبّي اآلشوري ثم البابلي. أمَّا الوعد اإللهي بمجيء المسّیا من نسله فلم یكن 
ل بمفهوم روحي  مشروًطا وقد جاء ربنا یسوع المسیح ابن داود. بمجیئه تثبَّت الوعد األوَّ

نا"، ووهبنا ذاته بر�ا 18-14: 33جدید تحدَّث عنه إرمیا النبي ( ). فقد جاء المسّیا "الرب برِّ
أمام اآلب، وصرنا ملوًكا روحیِّین، نجلس على كرسي بیت إسرائیل، ُنحسب أبناء لداود 

الملك، أو باألحرى البن داود ملك الملوك. 
لعلَّه یشیر هنا إلى الشرائع الخاصة بالملك كما قدَّمها موسى النبي: "ال یكثر له 

الخیل وال یرد الشعب إلى مصر لكي یكثر الخیل والرب قال لكم ال تعودوا ترجعون في هذه 
ة وذهًبا ال یكثر له كثیًرا. وعندما  الطریق أیًضا، وال یكثر له نساء لئالَّ یزیغ قلبه، وفضَّ

یجلس على كرسي مملكته یكتب لنفسه نسخة من هذه الشریعة في كتاب من عند الكهنة 
الآلویِّین. فتكون معه ویقرأ فیها كل أیَّام حیاته، لكي یتعلَّم أن یتَّقي الرب إلهه ویحفظ جمیع 

كلمات هذه الشریعة وهذه الفرائض لیعمل بها، لئالَّ یرتفع قلبه على اخوته ولئالَّ یحید عن 
الوصیَّة یمیًنا أو شماًال، لكي یطیل األیَّام على مملكته هو وبنوه في وسط إسرائیل" (تث 

17 :16-20 .(
لم ُیمنع الملك من أن یركب خیًال، وٕان كان ملك الملوك في تواضعه دخل أورشلیم 
راكًبا على أتان وجحش ابن أتان. لقد ُمنع من المبالغة في استخدام الخیول كنوٍع من المجد 
الباطل، أو ألنَّه مع كثرة الخیل یعطي أناًسا غیر مستحقِّین للكرامة أن یستغلُّوا موقعهم في 
 القصر الملكي. قیل: "قد رأیت عبیًدا على الخیل، ورؤساء ماشین على األرض كالعبید" (جا

7 :10.( 
ن الخیل ُتشیر إلي الشیَّاطین التي سقطت من السماء أمة أوریجینوس العالري ي

بسبب كبریائها، هؤالء الذین تبعوا القائل:" أصعد فوق مرتفعات الرب وأصیر مثل العليّ " 
 ).14: 14(إش 

 ؛ وجاء في 17: 33 في سفر المزامیر: "باطل هو الفرس ألجل الخالص" (مز ُكتب(
). 1: 15 موضع آخر في الكتاب المقدَّس: "الفرس والمركبة طرحهما في البحر" (خر

 ...)16: 17 الَّ یمتطي خیًال (تثأكانت الوصیَّة الصادرة لملك إسرائیل 

. .. وراكبیها هم الشیَّاطین التي تمتطي األشرار،أظن أن الخیول هي البشر الخطاة
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ل إلي ُمضطهد هو فرس، والشیطان هو قائده الذي یرشقنا برمحٍ . الخیل یجري  الذي تحوَّ
والشیطان یرشق بالرماح. الخیل مُسوق في حالة هیاج بمن یثیره ویهیِّجه بجنون بغیر 

. Ïإرادته
 القدِّیس جیروم

  یمكننا أن نأخذ الفرس رمًزا ألیَّة ممتلكات في هذا العالم، أو ألي نوع من الكرامة نتَّكل
ال تدركون بأي أ وعلوكم. أماتكم في كبریاء، حاسبین خطأ أنَّكم كلَّما ارتفعتم یزداد علیها

 فكیف إذن ... یكون سقوطكم بأكثر ثقلىعنٍف سوف تلقون؟! كلَّما ارتفعتم إلي أعل
ً◌ه ال یتحقَّق بالقوَّة وال بالسلطة وال بالكرامة وال بالمجد وال بالفرس . Ðیتحقَّق األمان؟ فإنَّ

 لقدِّیس أغسطینوسا

:  . وصیَّة خاصة بیوآب2
"وأنت أیًضا تعلم ما فعل بي یوآب ابن صرویَّة. 

ما فعل لرئیسي جیوش إسرائیل إبَنَیر بن نیر وعماسا بن یثر، 
دم الحرب في الصلح،  إذ قتلهما وسفك

 وجعل دم الحرب في منطقته التي على حقویه وفي نعلیه اللتین برجلیه.
]. 6-5لهاویة" [ا لىإ فافعل حسب حكمتك، وال تدع شیبته تنحدر بسالم

 السلوك بروح العدالة
) 27 :3 صم 2بنَیر (إ العظیمین ستحق یوآب الموت مرَّتین بقتله القائدینا

إنَّما  و،) حسًدا، بغدٍر وخداعٍ . هذا األمر لم یحزن داود فحسب10 :20 صم 2ماسا (عو
لقد سفك دًما في  ).37، 28 :3 صم 2بنیر (إ أن داود هو الذي قتل ینتشكَّك البعض ظانِّ 

ً◌هما لم یكونا عد ینوقت السلم، األمر الذي ما كان یجب أن یحدث، فإنَّ  له یحاربانه.  وِّ
" جعل دم الحرب في منطقته التي على حقویه وفي نعلیه اللتین برجلیهبقوله "

یكشف عن روح الغدر والخداع. ففي المعارك یتقابل المحاربون من أجل سالمة دولتهم، 
فیسیل دم كل قتیٍل على جسده وثیابه، أمَّا یوآب فقد تظاهر باحتضان أبنیر وعماسا، وٕاذ 
هما في حضنه قتلهما، فسال الدم على منطقته ونزل إلى نعلیه. وكأن هذا الدم البريء قد 

1 On Ps. hom. 56. 
2 On Ps. 33 (32). 
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التصق به. 
لقد حسب داود قتل القائدین العظیمین خسارة كبیرة لحقت به هو شخصی�ا، وكأن 
ما فعله یوآب بهما إنَّما فعله بداود نفسه. فما یلحق بمحبوبیه كأنَّه یلحق به، وما أصاب 

ً◌ه كملك ومسئول عن أمَّة دخلت في عهد مع  شعبه بفقدانه القائدین كإنَّما أصابه هو . إنَّ
اهللا ال یلیق به أن یترك جریمتین كهاتین دون معاقبة المجرم. لقد أّجل العقاب إلى الوقت 
المناسب، بعد االنتهاء من الحروب في أیَّامه لتتحقَّق العدالة في أیَّام ابنه سلیمان. معاقبة 

قائد حرب مثل یوآب تطلَّبت الحكمة واختیار الوقت المناسب، حتى ال یحدث تذمُّر في 
الجیش الذي كان البعض، دون شك، معجبین بالقائد. 

. وصیَّة تخص بني برزالي : 3
"وافعل معروًفا لبني برزالي الجلعادي، 

فیكونوا بین اآلكلین على مائدتك، 
]. 7ند هربي من وجه إبشالوم أخیك" [ع ليَّ إ ألنَّهم هكذا تقدَّموا

) ُذكر برزالي الجلعادي وحده، هذا الذي أظهر لطًفا لداود 27: 17 صم 2في (
عندما هرب من وجه ابنه إبشالوم وقدَّم له طعاًما. وٕاذ كان قد بلغ الثمانین من عمره، 

فبالشك قام أوالده بمساعدته في تحقیق ذلك. غالًبا ما كان برزالي قد مات، لذا لم ُیشر داود 
الملك إلیه بل إلى أبنائه. بنفس الروح صلى الرسول بولس إلى بیت أنسیفورس: "لٌیعط الرب 

-16: 1 تي 1رحمة لبیت أنسیفورس، ألنَّه مراًرا كثیرة أراحني ولم یخجل بسلسلتي..." (
18 .(

. وصیَّة تخص شمعي : 4
"وهوذا معك شمعي بن جیرا البنیامیني من بحوریم، 

حنایم، م لىإ وهو لعنني لعنة شدیدة یوم انطلقت
ألردن، ا لىإ وقد نزل للقائي

ّ◌ِ◌ي ال أمیتك بالسیف.  فحلفت له بالرب قائالً : إنِّ
ره، ألنَّك أنت رجل حكیم،  واآلن فال تبرِّ
]. 9-8لهاویة" [ا لىإ فاعلم ما تفعل به، وأحدر شیبته بالدم

)، إذ لعنه لعنة 8-5: 16 صم 2أظهر شمعي البنیامیني نوًعا من الكراهیَّة لداود (
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مرَّة. وعندما عاد داود إلى أورشلیم سقط شمعي عند قدمیه ووعده الملك بأنَّه لن یقتله، إذ لم 
). 24-19: 19 صم 2یرد أن یمزج فرح الشعب بعودته إلى عرشه بممارسة أیَّة عقوبة (

ه شخصی�ا كداود، أمَّا كونه قد أخطأ في حق مسیح الرب والملك ممثِّل  لقد غفر له فیما یخصُّ
ال اهللا، فلیس من حق داود التهاون في هذا الحق. لقد جاءت وصیَّة داود الملك البنه: "

ره "، بمعنى أالَّ تعاقبه عن رغبة شخصیَّة في االنتقام لي ولك، وٕانَّما تحكم علیه كقاٍض تبرِّ
ر المذنب. لقد أكَّد داود اتِّساع قلبه بالحب لمقاومیه، فلم یمس شمعي بأذى كل  عادٍل ال یبرِّ
أیَّام حیاته، وأكَّد أیًضا خطورة التسیُّب في معاقبة المجرمین لذا طلب من ابنه ممارسة الحق 

اإللهي. 
رهبقوله " " یعني ال تحسبه باًرا ألنِّي حلفت له إنِّي ال أقتله بالسیف، بكونك ال تبرِّ

ً◌ه قد  حكیًما تصرَّف معه ألنَّه یمثِّل خطورة على المملكة، فهو رجل مخادع ولیس بریًئا. إنَّ
یستغل حداثة سنَّك فیخطِّط ضدَّك. 

. ثبوت ُملك سلیمان : 5
]. 10 آبائه، وُدفن في مدینة داود" [ع"واضطجع داود م

لم یكن ُیسمح بإقامة مقابر داخل المدن؛ كانت أورشلیم مستثناة من أجل العائلة 
الملكیَّة. ُدفن داود في مدینة داود، أي على جبل صهیون، وكان قبره هناك وال یزال قائًما 

). 29: 2حتى أیَّام السیِّد المسیح (أع 
 بأن سلیمان أودع كنوًزا كثیرة مع جثمان أبیه في القبر، یوسیفوس المؤرِّخیقول 

المقبرة وأخرج  Hyracanus قرًنا حتى فتح رئیس الكهنة هیراقانوس 13وقد بقیت محفوظة 
ً◌ه فیما بعد 3000  وزنة قدَّمها ألنطیخوس لكي یرفع الحصار عن أورشلیم. كما یقول إنَّ

اعتدى هیرودس الكبیر على المقبرة واستولى على كنوٍز كثیرةٍ . 
 عن مقبرة داود بكونها كانت ال تزال قائمة في أیَّامه. القدِّیس جیرومتحدَّث 

"وكان الزمان الذي ملك فیه داود على إسرائیل أربعین سنة في حبرون، 
 ملك سبع سنین، وفي أورشلیم ملك ثالثًا وثالثین سنة".

 ].12-11"وجلس سلیمان على كرسي داود أبیه، وتثبَّت ملكه جًدا" [
كانت حیاة داود النبي سلسلة ال تنقطع من اآلالم، خاصة أثناء األربعین عاًما من 
الحكم، فقد جاهد لتثبیت المملكة، ال لمجد ذاتي، وٕانَّما ألجل اهللا. وقد امتزجت آالمه بروح 
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البهجة والتسبیح غیر المنقطع. اآلن یتسلَّم ابنه سلیمان الحكم، فیجد مملكة مستقرَّة إلى حٍد 
ً◌ها ثمرة تعب والده، فما انتهى إلیه والده من جهاد حسن تسلَّمه االبن الصغیر  كبیرٍ . إنَّ

لیتحقَّق االستقرار في فترة وجیزة. 

. أدونیَّا ُیحطِّم نفسه : 6
 أم سلیمان فقالت: بْثَشبع لىإ "ثم جاء أدونیَّا بن حجیث

 ].13: للسالم" [لأللسالم جئت؟ فقا
ً◌ه جاء إلیها  سؤال بْثَشبع ألدونیَّا إن كان قد جاء للسالم یكشف عن توقُّعها إنَّ

بنیَّة شریرة. 
"ثم قال: لي معك كلمة. 

 فقالت: تكلَّم.
فقال: أنت تعلمین أن الُملك كان لي، 

وقد جعل جمیع إسرائیل وجوههم نحوي ألملك، 
فدار الُملك وصار ألخي، ألنَّه من قبل الرب صار له". 

ً◌ه من حقِّه أن یستلم الُملك بكونه أكبر أبناء  في حدیث أدونیَّا لبْثَشبع كشف إنَّ
داود األحیاء، وأن كل الشعب كان مترقًِّبا تحقیق ذلك، ورئیس الكهنة أیًضا كان یتَّجه إلى 

]. 15ذلك، لكن بقي الرب وحده الذي من حقِّه أن ُیقیم من یشاء فاختار سلیمان [
ما نطق به مع أم الملك كان بال شٍك امتداًدا لما كان یبثُّه في وسط القصر وبین 

العظماء، ُمعلًنا حقُّه في استالم المملكة. ربَّما لم یكن ُیشیر إلیهم بأن الرب اختار أخاه 
سلیمان.  

"واآلن أسألك سؤاًال واحًدا، فال تردِّیني فیه. 
 فقالت له: تكلَّم.

 ك أن یعطیني أبیشج الشونمیَّة امرأة.دُّ فقال: قولي لسلیمان الملك ألنَّه ال یر
 لملك.ا لىإ فقالت بْثَشبع: حسًنا أنا اتكلَّم عنك

لملك سلیمان لتكلِّمه عن أدونیَّا، ا لىإ فدخلت بْثَشبع
فقام الملك للقائها، وسجد لها، وجلس على كرسیه، 

 ].19-14ووضع كرسًیا ألم الملك، فجلست عن یمینه" [
اتَّسم سلیمان بروح التواضع، فعند دخول والدته قام من على كرسیه وذهب إلیها 

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

ولم ینتظر حتى تصل إلیه، وانحنى أمامها، وسألها أن تجلس عن یمینه، عالمة تكریمه لها. 
)، وكما كانت 1: 110الجلوس عن یمین الملك كان عالمة التكریم كما جاء في المزمور (

. Ð والیونان والرومانÏالعادة لدى ملوك العرب
بعمله هذا تمَّم الوصیَّة الخامسة التي تسلَّمها موسى النبي، والخاصة بإكرام 

الوالدین. وٕاذ كان والده قد توفَّى لذا كانت الوالدة تجلس عن یمین ابنها تكریًما لها كأم له، 
وكمن تمثِّل الوالدین مًعا. مع تكریمه العظیم لها أخذ موقًفا حازًما من أخیه ومعاونیه الذین 

كانوا ال یزالون یخطِّطون الستیالء أدونیَّا الحكم. 

"وقالت إنَّما أسألك سؤاًال واحًدا صغیًرا، ال تردُّني. 
ال لها الملك: اسألي یا أمي ألنِّي ال أردُّك. قف

 فقالت: لتعِط أبیشج الشونمیَّة ألدونیَّا أخیك امرأة".
مع أن أبیشج كانت ممرِّضة لكنَّها في نظر الشعب كانت كإحدى السراري. وكان 

 أن من یقتني نساء الملك المیِّت یكون كمن تولَّى Ñلدى اإلسرائیلیِّین كما لدى الفارسیِّین
). 8-7: 3؛ 8: 12 صم 2عرشه (

طلبت بْثَشبع ذلك لیس جهًال منها أنَّ من یقتني نساء الملك ُیحسب مستحًقا لنوال 
ً◌ه ال یعني هذا، أو  العرش، وٕانَّما ربَّما ألن أدونیَّا استطاع بكلماته المعسولة أن یقنعها إنَّ
ربَّما ألنَّها حسبت أبیشج مجرَّد ممرِّضة ولیست واحدة من السراري. كانت شفتا أدونیَّا أنعم 
من الُدهن، أمَّا قلبه فكان یستعد لحرب داخلیَّة ُمرَّة. ولعلَّها حسبت أن استجابة هذه الطلبة 

ألدونیَّا تهدِّئ من نفسه نحو أخیه األصغر الذي استلم الحكم، فیخضع له. حسبت ذلك 
ترویًضا له حتى ال یمارس العنف. 

"فأجاب الملك سلیمان وقال ألمِّه: 
ولماذا أنت تسألین أبیشج الشونمیَّة ألدونیَّا، 

فاسألي له الُملك، ألنَّه أخي األكبر منِّي، 
 له وألبیاثار الكاهن ولیوآب ابن صرویَّة.

لرب قائالً : اوحلف سلیمان الملك ب

1 Eichhorn: Moumen. Antiq. Hist. Arab., p. 220. 
2 Keil, p. 32. 
3 Herodot 3:68. 
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ً◌ه قد تكلَّم أدونیَّا بهذا الكالم ضّد نفسه.  هكذا یفعل لي اهللا وهكذا یزید إنَّ
واآلن حيٌّ هو الرب الذي ثبَّتني، وأجلسني على كرسي داود أبي، والذي صنع 

ً◌ه الیوم ُیقتل أدونیَّا.  لي بیًتا كما تكلَّم، إنَّ
 ].25-13فأرسل الملك سلیمان بید بنایاهو بن یهویاداع فبطش به فمات" [

أشار سلیمان إلى أبیاثار الكاهن ویوآب مع أدونیَّا ألنَّهما كانا المحرِّضین له 
الستالم العرش لكي یحكما من خالله. 

ً◌ه یهبها طلبتها.  لست أظن أن سلیمان ُیحسب كاسًرا للوعد الذي قدَّمه ألمِّه إنَّ
فاهتمام سلیمان بسالم المملكة والحفاظ علیها أهم من إیفاء الوعد الخاطئ الذي قدَّمه ألمِّه. 
یرى البعض لو أن هیرودس لم یقتل القدِّیس یوحنا المعمدان لیقدِّم رأسه لهیرودّیا لما ُحسب 

كاسًرا للعهد. فإن التراجع مع الحق أفضل من تحقیق وعد فیه دمار له أو لغیره. 

. استبعاد أبیاثار : 7
یبدو أن سلیمان قد َعرف بأن أبیاثار الكاهن ویوآب وراء طلب أبیشج زوجة 

]. هذا العمل فیه 22ألدونیَّا، وأنَّهما ال یزاالن یخطِّطان لحركة تمرُّد جدیدة یقوم بها أدونیَّا [
ً◌هما  تمرُّد، خاصة وأن االثنین في مركزین خطیرین ویمثِّالن نموذجین للقادة كما للشعب. إنَّ

یمارسان خیانة خطیرة متخفِّیة! 

قولك، ح لىإ ناثوثع لىإ لك ألبیاثار الكاهن: اذهبم"وقال ال
ألنَّك مستوجب الموت ولست أقتلك في هذا الیوم، 

ألنَّك حملت تابوت سیِّدي الرب أمام داود أبي، 
 وألنَّك تذلَّلت بكل ما تذلَّل به أبي.

وطَرد سلیمان أبیاثار عن أن یكون كاهًنا للرب، 
]. 27-26إلتمام كالم الرب الذي تكلَّم به على بیت عالي في شیلوه" [

ره من كل رغبة لالنتقام  موقف سلیمان الحكیم من أبیاثار یكشف عن تحرُّ
الشخصي ومن استخدام العنف. اشتراكه في مؤامرة أدونیَّا الغتصاب العرش یستوجب 

الموت. لكنَّه اكتفى باستبعاده إلى عناثوث، حیث توجد حقوله. هكذا أعاده في خزي إلى 
قریته. لم یحكم علیه بالموت من أجل كرامته كرئیس كهنة، وألنَّه حمل تابوت العهد، 

)، 8: 23؛ 20: 22 صم 1واشترك مع والده في آالمه أثناء اضطهاد شاول لداود أبیه (
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 الخ). 24: 15 صم 2وثورة إبشالوم (
). 33-30: 2 صم 1ما فعله كان تحقیًقا لقول الرب عن بیت عالي الكاهن (

بهذا انتقلت رئاسة الكهنوت من بیت عالي إلى صادوق. كان صادوق من عائلة الیعازار، 
بهذا التغییر عاد الكهنوت إلى قناته األولى. 

. قتل یوآب : 8
وآب، ألن یوآب مال وراء أدونیَّا ولم یمل وراء إبشالوم، ي لىإ "فأتى الخبر
 یمة الرب، وتمسَّك بقرون المذبح.خ لىإ فهرب یوآب

یمة الرب، خ لىإ فُأخبر الملك سلیمان بأن یوآب قد هرب
وها هو بجانب المذبح. 

 فأرسل سلیمان بنایاهو بن یهویاداع قائالً : اذهب ابطش به.
خیمة الرب، وقال له:  فدخل بنایاهو إلى

هكذا یقول الملك: ُاخرج. 
فقال: كال، ولكنَّني هنا أموت. 

 فرّد بنایاهو الجواب على الملك قائالً : هكذا تكلَّم یوآب وهكذا جاوبني.
فقال له الملك: افعل كما تكلَّم وابطش به وادفنه، 

 وأزل عنِّي وعن بیت أبي الدم الذكي الذي سفكه یوآب.
فیرّد الرب دمه على رأسه، 

ش برجلین بریئین وخیر منه وقتلهما بالسیف، طألنَّه ب
وأبي داود ال یعلم. 

 وهما أبنیر بن نیر رئیس جیش إسرائیل، وعماسا بن یثر رئیس جیش یهوذا.
ألبد، ا لىإ فیرتد دمهما على رأس یوآب، ورأس نسله
ألبد من عند الرب. ا لىإ ویكون لداود ونسله وبیته وكرسیه سالم

 طش به وقتله، فُدفن في بیته في البریَّة.بفصعد بنایاهو بن یهویادع و
وجعل الملك بنایاهو بن یهویاداع مكانه على الجیش، 

 ].35-28وجعل الملك صادوق الكاهن مكان أبیاثار" [
هرب یوآب إلى خیمة الرب ال إلى خیمة الشهادة، إنَّما الخیمة المقدَّسة في 

 لماذا هرب إلى المذبح؟صهیُّون لكي یحتمي بالمذبح. 
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  ه هو وأبیاثار وراء فكرة طلب أبیشج زوجة◌ً ربَّما ألنَّه قد علم بأن سلیمان قد عرف إنَّ
. ألدونیَّا

  لعلَّه سمع من رجال الدولة المحیطین بالملك بوصیَّة داود الملك البنه سلیمان، فأدرك أن
 قد حان لكي یصدر الحكم. الوقت

  .أدرك خطورة الموقف بعد قتل أدونیَّا وطرد أبیاثار الكاهن إلى قریته

  ه إذ یصّر على قتله یحسبه البعض◌ً ربَّما أراد أن یضع سلیمان في موقف حرج، فإنَّ
ً◌ه قد دنَّس الهیكل بالدم.  إنَّ

  ه یستحق القتل، فلجأ إلى المذبح لكي یموت في بیت◌ً لعلَّه شعر بالذنب وأدرك أنَّ
الرب، كمن یستظل تحت جناحّي اهللا لكي یجد رحمة. 

لم یذكر الكتاب أن یوآب أشار على أدونیَّا أن یأخذ أبیشج زوجة، لكن سلیمان 
أصدر حكمه من أجل جریمتي الغدر والقتل للقائدین أبنیر وعماسا. 

ظنَّ یوآب أن جریمتیه قد ُنسیتا مع الزمن وأن ثورة سلیمان ضدُّه هي من أجل 
ً◌ه یدافع عن نفسه بأنَّه لم  طلب أدونیَّا أبیشج زوجة له، لذلك التجأ إلى المذبح، واثًقا أنَّ

) ال یحمي المذبح قاتًال 14-13: 21ُیحرِّض أدونیَّا على ذلك. حسب ما ورد في (خر 
متعمًِّدا وبغدرٍ . 

لقد نزع سلیمان عن أبیه وبیته سفك الدم البريء، حتى ینزع عن األرض الدنس 
كما قیل: "ال تدنِّسوا األرض التي أنتم فیها، ألن الدم ُیدنِّس األرض؛ وعن األرض ال ُیكفِّر 

)، "وٕاذا بغى إنسان على صاحبه 33: 35ألجل الدم الذي ُسفك فیها إالَّ بدم سافكه" (عد 
). 14: 21لیقتله بغدٍر فمن عند مذبحي تأخذه للموت" (خر 

لم یرد بنایاهو أن یتحمَّل مسئولیَّة قتل إنسان في موضع مقدَّس، فلجأ إلى الملك 
الذي أشار بتطبیق الشریعة: "ال تشفق عینك علیه، فتنزع دم البريء من إثمه فیكون لك 

). ما كان یمكن لبیت داود أن یثبت ما لم یمارس نسله البّر والعدل 13: 19خیر" (تث 
كأمر الرب. 

لقد أمر سلیمان بقتل یوآب ودفنه، فال یترك جثمانه في عاٍر وخزٍي، ألنَّه حارب 
في أرضه  مع والده. ُدفن یوآب في بیته شرق بیت لحم في بریَّة الیهودیَّة. كان دفن اإلنسان

) وغیره.  1: 25 صم 1أو بیته یحمل نوًعا من التكریم كما حدث مع صموئیل النبي (
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هكذا لم ینتقم سلیمان لنفسه بل أمر بالقتل طاعة للوصیَّة وألبیه. وتحقَّق بذلك 
). 5: 25القول: "أزل الشرِّیر من قدام الملك فیثبت كرسیه بالعدل" (أم 

. معاقبة شمعي : 9
"ثم أرسل الملك ودعا شمعي، 

وقال له: ابِن لنفسك بیًتا في أورشلیم،  
 نا أو هنالك.ه لىإ وأقم هناك، وال تخرج من هناك

ن أعلمن بأنَّك موًتا تموت، وفیوم تخرج وتعبر وادي قدر
 ویكون دمك على رأسك.

لَّم سیِّدي الملك، كر كما تمفقال شمعي للملك: حسن األ
 ].38-36ام شمعي في أورشلیم أیَّاما كثیرة" [قكذلك یصنع عبدك فأ

) 5: 16 صم 2 حیث كان منزله (Bahurimاستدعى شمعي ربَّما من بحوریم 
وُأمر أن یبني لنفسه بیًتا في أورشلیم یسكن فیه، وال ُیفارق المدینة تحت أي ظرف وٕاالَّ 

ً◌ه یطیع. عندما استدعى الملك سلیمان شمعي من مدینته  تعرَّض للموت، وأقسم بالرب أنَّ
ً◌ه قد ُدعي لكي ُیقتل، خاصة إن كان  وقد عرف ما حّل بأدونیَّا ویوآب وأبیاثار ربَّما ظنَّ أنَّ

قد سمع ما أوصى به داود ابنه سلیمان. لكن سلیمان عرف كیف یمیِّز بین الجرائم، فما 
حكم به على یوآب القاتل غیر ما حكم به على شمعي. 

استدعاه وحكم علیه بتحدید إقامته ال في منزل بل في المدینة كلَّها، لیست أیَّة 
مدینة، بل أورشلیم التي امتازت بجمال موقعها، مصدر فرح العالم كلُّه في ذلك الحین، 

المدینة الملوكیَّة، المدینة المقدَّسة. كأنَّه قد سمح له بتحدید إقامته في فردوس أرضي! لقد 
أراد أن یستبعده عن سبطه حتى ال یخطِّط شیًئا ضّد الَملك. حًقا لقد أعطاه شیًئا من الحریَّة 

مع وضعه تحت عینیه، إذ یعلم مدى خطورته. لقد كان الحكم عادًال یحمل اختباًرا لمدى 
طاعة شمعي له وأمانته في وعوده.  

أخیش بن معكة ملك جّت،  لىإ "وفي نهایة ثالث سنین هرب عبدان لشمعي
بروا شمعي قائلین: هوذا عبداك في جتّ . أخف

یش، أخ لىإ تّ ج لىإ وشّد على حماره، وذهب فقام شمعي
لیفتِّش على عبدیه،  
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 فانطلق شمعي وأتى بعبدیه من جتّ .
ّت ورجع. ج لىإ فُأخبر سلیمان بأن شمعي قد انطلق من أورشلیم

فأرسل الملك ودعا شمعي وقال له: 
نا وهنالك ه لىإ أَما استحَلفتك بالرب وأشهْدت علیك قائًال أنَّك یوم تخرج وتذهب

موًتا تموت؟  ِاعلمن بأنَّك
 فقلت لي حسن األمر قد سمعت.

 فلماذا لم تحفظ یمین الرب والوصیَّة التي أوصیتك بها؟
ثم قال الملك لشمعي: أنت عرفت كل الشّر الذي عمله قلبك الذي فعلته لداود 

 أبي فلیرد الرب شرَّك على رأسك.
 ألبد.ا لىإ ام الربم أان یبارك وكرسي داود یكون ثابتً اوالملك سلیم

وأمر الملك بنایاهو بن یهویاداع، 
 .]46-36فخرج وبطش به، فمات وتثبَّت الملك بید سلیمان" [

عندما غادر المدینة لُیحضر عبدیه الهاربین إلى جّت ُحسب شمعي كاسًرا للقسم 
بالرب، وأصدر سلیمان حكمه بموته. 

انتقد بعض الدارسین موقف سلیمان، وحسبوه عنیًفا. لكن البعض یرى أن شمعي 
ً◌ه ما دام أقسم بالرب أن ُیطیع  ً◌ه وٕان كان من حقُّه أن یسترّد عبدیه، إالَّ أنَّ قد أخطأ، فإنَّ

كان یجب أن ُیبلِّغ الملك بهروب عبدْیه ویطلب رّد العبدین إلیه منتظًرا قرار الملك، ولیس 
من حقِّه كسر القسم بالرب مهما تكن الظروف. 

]. 39تحقَّق استقرار مملكة سلیمان بالكامل بعد ثالث سنوات [
ً◌ه خرج لیًال دون أن یخبر أحًدا حتى ]40[" شدَّ على حمارهبقوله "  یكشف إنَّ

من أهل بیته، إذ لم ُیعد أحد عبیده الحمار. غالًبا ما خرج لیًال وسط الظالم حتى ال یكتشف 
أحد أمره. 

فّتش شمعي عن عبدْیه وردَّهما إلى بیته، لكنَّه فقد حیاته وكل ما یملك، ألنَّه خان 
العهد. هذا ما یفعله الكثیرون حین یكسرون الوصیَّة اإللهیَّة من أجل خیرات زمنیَّة هي عبید 

لخدمتنا، فنفقد حیاتنا األبدیَّة وتهلك نفوسنا! 
كانت حیثیَّات الحكم الذي نطق به الملك سلیمان هي أن شمعي یعرف الشّر 

الكامن في قلبه منذ أیَّام والده داود حین سّب مسیح الرب وقذفه بالحجارة. هو لعن مسیح 
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الرب، فارتدَّت اللعنة علیه، أمَّا داود ونسله فینالون البركة، ویثبت كرسي داود أمام الرب ال 
 الناس.

 
 2 ملوك 1من وحي 

لتثبت مملكتك في أعماقي! 

  الوداعیَّة البنه سلیمان. وصیَّتهداود قدَّم 
وها أنت یا ابن داود تهبني وصیَّتك الوداعیَّة، 

یتي، بل لتثبت مملكتك في أعماقي،  ال لتحبس حرِّ
 منِّي ملًكا اتَّحد بك یا ملك الملوك! وتقیم

  سالًكا في طریق األرض كلَّها، إذ كان داود
سند ابنه قائالً : تشدَّد وكن رجالً ! 

أراك یا ابن داود سالًكا في طریق فرید، 
من أجلي تجتاز المعصرة وحدك، 
تصرخ: تشدَّد وكن لي ابًنا ورفیًقا! 

من یهبني القوَّة والنضوج إالَّ روحك القدُّوس؟! 
هب لي روحك الذي ُیقیم من الموت، 
یبعث فّي روح القوَّة والنصرة والحیاة! 

 بك أتشدَّد واحفظ وصیَّتك. 

 !بك تتحطَّم كل قوى الشرّ 

 :لیدوي صوت وصیَّة أبي داود في أذنيّ 

  .تشدَّد وكن رجالً 

 .احفظ شعائر الرب لكي تفلح في كل ما تفعل

  طریق الوصیَّةروحك یقودني في ،
فأحفظ فرائضك لكي أحیا بطقس السماء. 

وأنحني أمام أحكامك فُأدرك أسرار خّطتك. 
وأفرح بشهاداتك، شاهًدا بعملك الفائق معي. 
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 ؛ یوآب سافك الدماء لُیقتل
فال یحل الدنس بأرض قلبي. 

لَتقتل كل عنٍف قائٍم في أعماقي. 
فال أحمل سمات إبلیس الغادر، 

بل سماتك یا أیُّها الحب الحقیقي! 
. لیقتل كل فكر غدر فّي، كما قتل سلیمان یوآب

 .ةئ قائد غادر سافك دماء بريفإنَّه

  ،ر له موضًعا في أعماقيغدلیته ال یجد ال

 !وال یحتل عجلة قیادة إرادتي

  .ألرّد لبني برزالي معروفهم معي
فال أكون مدیًنا ألحد بشيء، 
إالَّ بالحب واللطف المستمر! 

عّلمني أالَّ استغل محبَّة اخوتي، 
وال أطلب خدماتهم في أنانیَّة. 

 اشتهي العطاء أكثر من األخذ. بل

  .لتهلك شمعي الِعن مسیح الرب
فال أجري معه وراء العبید فأفقد عهدي معك. 

ال أجري وراء العالم الذي خلقته لخدمتي،  
وأخسر نفسي التي خلقتها ُتشارك مجدك أبدی�ا! 

 .بروحك تحجم طاقات شمعي مثیر الفتنة ومهدِّد السالم

  من یقدر أن یحبس طاقات الفساد ویهلكها سواك؟

  ،لُیطرد أبیاثار الكاهن الشكلي في عبادته
ولَیُقم صادوق الكاهن الروحي! 

لَتنزع عنِّي كل شكلیَّة فأحیا بالروح! 
 .ألطرد كل فكر غریب، حتى إن بدا مقدًَّسا

 ألطرده مع أبیاثار الكاهن من أورشلیم إلى عناثوت. 
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 .يفال یحتل الفكر مكاًنا في مذبحك داخل

  یتحرَّك لیغتصب مملكتي! أدونیَّاهوذا 
 زوجة لیسحب منِّي عرشي! أبیشج یطلب

هب لي بروح الحكمة أن احتفظ بالحكمة عروًسا لي! 
هب لي بروح الحزم أن ُأحطِّم إبلیس المخادع! 

 إبلیس ولیقم عرشك فيَّ ! لیتحطَّم

  خدع بحیل أدونیَّا مغتصب الحكمنالَّ أأهب لي. 

 .فإن عدّو الخیر ینطق بكلمات معسولة، لكنَّها قاتلة

  .هب لي حكمة فال یسحب العدّو عرشك من قلبي

! یحرمني من مملكتي، ویهلك نفسي ال

 وال أخفأتشدَّدرب  بروحك یا . 

  .ر ویوآب وشمعيأبیاثا وأدونیَّاهو حافظي من 

  .حافظي من األفكار التي توّد أن تخدعني بصورتها المعسولة

 !لتنزع عنِّي كل خداع ومكرٍ 

 أنت محطِّم كل قوى الشرّ .

 .أنت واهب السالم لمملكتك في داخلي
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وال ُیعد من ى ال ُیحصر سط شعبك الذي اخترته شعب كثيفي وعبدك "و
. الكثرة
 ،كعبشلى عكم ألحهیًما  فالبً  قدكعبِط فأع
 والشّر، ريلخا ینب یِّزوُأم

شعبك العظیم هذا؟"   ىلحكم عيأن  ردقي نم ألنَّه
 )9-8: 3 ملوك 1(
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حكمة سلیمان وغناه 
 ]4-ص3[ص 

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 ثالثالصحاح األ

 كمةحان للميلیار ستخا
دّي سلیمان. واآلن یبدأ تاریخه يكم بین حصحاح السابق عن استقرار الألحدَّثنا ا

-1 [هكة في بدایة حكممللم اكملك بزواجه من أمیرة مصریَّة، مع تقدیم مالحظة عن حال
ن تقدیس الحكم، وطلب عون  كنوٍع ملي هذا تقدیم ذبائح ممتزجة بالصالة في جبعون]. ي3

]، فاختار سلیمان الحكمة ولم 8-5]. ظهر الرب له وسأله عمَّا یطلبه [4الرب وبركته [
لیًال دكي یقدِّم ل]. و15-11]. أعطاه اهللا ما سأله وما لم یسأله [10-9یسأل مجًدا أو غنى [

 ].28-16عملًیا على روح الحكمة أصدر حكًما عادًال أمام كل الشعب [
: 21ي أ 1ین (حلا كلیث كانت خیمة العهد والمذبح النحاسي في ذ ح جبعونفي

لیم  في أورشتابوتلع كون امأورشلیم، و برمال غش ل تبعد حوالي عشرة أمیاوهي)، 29
 سخاء. بوكافأهك ذلب.ُ سر اهللا ب]، اختار سلیمان الحكمة لكي یحكم شع15[

. ]3-1[  واجه من أمیرة مصریَّة . ز1
. ]7-4[  هور الرب لسلیمان. ظ2
. ]15-8[  تیار سلیمان للحكمة. اخ3
. ]28-16[   مة سلیمان . حك4

ن أمیرة مصریَّة م هجاوز. 1
ضیِّع سلیمان وقته في إقامة تحالف مع مصر، لم ي الحكم في یدیه رَّ ذ استقإ

أخطر قوَّة عسكریَّة في ذلك الحین، لكنَّه استطاع أن یحقِّق ذلك بزواجه بابنة فرعون التي 
ث شعرت بتزاید قوى إسرائیل، حيك، بذل رصم تیبدو أنَّها قبلت عبادة اهللا الحيّ . وقد رحَّب

 ا للمملكتین.استقرارً فكان من الجانب السیاسي هذا الزواج یعطي 
رى البعض أن سلیمان قد أخطأ، وأنَّه لم یسمع للوصایا التالیة: "احترز من أن ي

، ویجعلن بنیك یزنون وراء آلهتهنَّ " (خر اتأخذ من بناتهم لبنیك، فتزني بناتهم ور ء آلهتهنَّ
نك من اب). "وال تصاهرهم. بِنتك ال ُتعِط البنه، وبنته ال تأخذ البنك، ألنَّه یرد 16: 34

). 4-3: 7ورائي، فیعبد آلهة أخرى، فیحمى غضب الرب علیكم ویهلككم سریًعا" (تث 
 والعمونیَّات والموآبیَّات توعندما قام نحمیا بإصالح الشعب خاصم المتزوِّجین باألشدودیَّا
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): هؤالء الذین بسببهن فقدوا قدرتهم حتى على التكلُّم باللغة الیهودیَّة كما 23: 13(نح 
یجب. وقال لهم: "ألیس من أجل هؤالء أخطأ سلیمان ملك إسرائیل، ولم یكن في أمم كثیرة 

ملك مثله، وكان محبوًبا إلى إلهه، فجعله اهللا ملًكا على كل إسرائیل؟ هو أیًضا جَعلته النساء 
األجنبیَّات یخطئ، فهل نسكت لكم أن تعملوا كل هذا الشّر العظیم بالخیانة ضّد إلهنا 

 ).27-26: 13بمساكنة نساء أجنبیَّات؟" (نح 
ً◌ه لم یكن  واج من زعة التي تمنع اليلف الشرالزواج بمصریَّة أمًرا ُیخاغیر أنَّ

: 21)، بینما یسمح بزواج األسیرة في الحرب (تث 3: 7؛ تث 16: 34الكنعانیَّات (خر 
یعة تلتزم العروس بجحد األوثان والدخول في شرالوح رب جاو). لكن لكي یتحقَّق الزخلا 10

 فعلت هكذا، إذ نجد سلیمان في السنوات األولى من نة فرعوناإلیمان بیهوه. واضح أن اب
 لم نسمع عن دخول أیَّة عبادة مصریَّة وثنیَّة في أیَّام سلیمان. وقد ا األوثان، كمدیجح حكمه

: 11بن سلیمان إلى آلهتهن (تي جذاوللا  الزوجات األجنبیَّاتقیَّةب ُمّیزت هذه الزوجة عن
1.( 

رب وقصره وأسوار أورشلیم وكل ل الد تمَّم زواجه السیاسي لیتفرَّغ لبناء هیكلق
 منشآته.

 ان فرعون ملك مصر،ميلصاهر س"و
، نعورفت نبذ خ وأ
 شلیمروأوسور  لرباته وبیت  بيبناء لمأن أكى لإ داود ةنى مديلإ اهبى أتو

 ].1لیها" [حوا
 لیهودي حیث كتب بأن ملك مصر هذا هو آخر ملك امؤرِّخ یوسیفوسالخطأ أ

. Ïمل لقب "فرعون"ح
ء الهیكل الذي ااءت ابنة فرعون إلى مدینة داود، أورشلیم، قبل االنتهاء من بنج

). مدینة داود قائمة على 38-37، 1: 6 مل 1كان في السنة الحادیة عشرة من ُملكه (
الجبل الشرقي أو صهیُّون الحقیقیَّة حیث ُأقیم الهیكل علیه فیما بعد. وقد أقام لها بیًتا، إذ 

ل ال: "وأمَّا بنت فرعون فأصعدها سلیمان من مدینة داود إلى البیت الذي بناه لها، ألنَّه ققي
لرب إنَّما  اال تسكن امرأة لي في بیت داود ملك إسرائیل، ألن األماكن التي دخل إلیها تابوت

 ).11: 8 أي 2هي مقدَّسة" (

1 Antiquities b viii, ch vi. 
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 وا یذبحون في المرتفعات، كانلشعبأن ا إالَّ "
]. 2" [ألیَّاما ى تلكلإ برلسم االیت بًن ُیب مل ألنَّه
انت الوصیَّة اإللهیَّة التي قدَّمها الرب بواسطة موسى النبي قبل ك: مرتفعاتال

دخولهم أرض الموعد هي: "ُتخرِّبون جمیع األماكن حیث عبدت األمم التي ترثونها آلهتها 
على الجبال الشامخة وعلى التالل وتحت كل شجرة خضراء... ال تفعلوا هكذا للرب إلهكم. 

لذي یختاره الرب إلهكم من جمیع أسباطكم لیضع اسمه فیه سكناه تطلبون، وٕالى  ابل المكان
تأتون، وتقدِّمون إلى هناك محرقاتكم وذبائحكم وعشوركم ورفائع أیدیكم ونذوركم  هناك

). جاءت الوصیَّة تؤكِّد أالَّ یقدِّموا ذبائح إالَّ 7-2: 12ونوافلكم وأبكار بقركم وغنمكم" (تث 
ً◌ه ذبح في فهل ). 5-3: 17عند باب الخیمة (ال  كان ذلك خطیَّة على الشعب أنَّ

 المرتفعات؟
 إعداًدا لهم لكي یمارسوا العبادة المركَّزة في ترى البعض أن هذه الوصایا كاني

مكان معیَّن (هیكل سلیمان) بعد بنائه، وأنَّه ال تحسب خطیَّة ممارسة العبادة الجماعیَّة 
ادة یهوه في المرتفعات عبوتقدیم الذبائح في أي موضع قبل بناء الهیكل. الدلیل على هذا 

 1؛ 5: 16 ؛35: 14؛ 9: 13؛ 10: 7 صم 1؛ 16: 13؛ 25: 6بعد أیَّام القضاة (قض 
 ) دون الشعور بأیَّة خطأ من جانب من قدَّم الذبائح.26: 21أي 

د قدَّم اآلباء البطاركة واألنبیاء والقضاة والملوك ذبائح على المرتفعات إلى أیَّام سلیمان لق •
 إذ لم یكن بعد قد ُبنَي الهیكل.

ضع و أن تعبیر "المرتفعات" ال یعني جبًال أو تال� عالًیا، وٕانَّما ُیلقَّب به كل معضرى البي •
 ُتقدَّم فیه الذبائح سواء كان جبًال أو سهالً .

]، وقد ظهر له الرب 4ح سلیمان ألف محرقة على المذبح في المرتفعة العظمى [بذ •
 یسأله أن یطلب شیًئا دون أن ُیعلن غضبه على هذا التصرُّف.

 ).2: 22؛ 8: 12باء مذابح على الجبال (تك اآلراهیم أب بأنشأ إ •
لملك هو ممارسة العبادة أمام تابوت العهد الذي لم یكن بعد قد ا كان یشغل ذهن داود ام •

 استقرَّ في موضع معیَّن، دون االرتباط بجبل أو مكان مرتفع.

 یه،أبود داا في فرائض ئرً سارب ل اانیمسلبَّ ح"وأ
. ]3ح ویوقد في المرتفعات" [بذيإالَّ أنَّه كان 

)، أي محبوب الرب، اآلن نراه یرد الحب 24: 12صم  2عي سلیمان "یدیدیا" (دُ 
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ً◌ه محبوب الرب فالرب محبوب جًدا لدیه. وقد ترجم هذا الحب بسْیره في  بالحب. كما أنَّ
 ).10-9: 28 أي 1؛ 3-2: 2 مل 1فرائض الرب كما سلك أبوه فیها وأوصاه بحفظها (

. اتع محبَّة سلیمان الملك هللا لكنَّه أخطأ بتقدیمه ذبائح وٕایقاد بخور في المرتفعم
: 12؛ تث 4-3: 17 بالمرتفعات لذلك َمنعت الشریعة ذلك (ال نیَّةلقد ارتبطت العبادة الوث

 ).8: 10؛ هو 4-3: 6؛ حز 31: 7؛ إر 13-14
ان من الرب أن یهبه قلًبا مطیًعا وحكمة لیقود شعب اهللا، معترًفا بأنَّه مطلب سلي

 ام كي یقدر أن ُیمیِّز بین لشاب قلیل الخبرة بینما كانت مسئولیَّات الحكم عظیمة وخطیرة،
  شرِّیر.وصالح وما ه وه

 ن إئر البشر، فاوا كسد ُغلبق] 3 [ود صدیق اهللا، وسلیمان الذي أحب اهللادن كان إ
 إلى الخالص، فمن في هذه الحیاة المخادعة اودنق، وتوبتهم تا تحذیرنيوطهم یعنقس

 Ïیقدر أن یؤكِّد عدم سقوطه؟!
یروم القدِّیس ج

هور الرب لسلیمان . ظ2
  هناك،لیذبح نوى جبعلإ كلملا "وذهب

 العظمى، ةفعترمهي ال األنَّه
. ]4ى ذلك المذبح" [لع محرقة فلأصعد سلیمان أو
 هللا الكثیر لسلیمان ردَّ له من الكثیر القلیل، وهو ألف محرقة. اذ قدَّمإ

 وارد الحیوانیَّة؟میتساءل: ألیس في هذا تبدید للربَّما 
 َما كان یمكن تقدیم هذه الذبائح للفقراء؟أ

ذا هو المنطق البشري المادي، الذي یرى في الصالة ضیاًعا للوقت، وفي العبادة ه
ً◌هم ال یدر ن قیمة الحب المشترك المتبادل بین اهللا واإلنسان. هذا الحب كوتبدیًدا للموارد. إنَّ

 ال یمكن تقدیره بثمٍن ما!
 قدیم ألف محرقة على مذبح واحٍد في یوٍم واحٍد یحمل معاٍن كثیرة:ت

ى الروحیَّات والسماویَّات، فاأللف محرقة ُتشیر إلى تقدیم ذبیحة ل ُیشیر إ1000م رق •
 .ویَّاتالقلب الروحاني السالك في السما

1 St. Jerome: Letters, 79:7.  
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ً◌ه یحل علینا رح • ق كل هذا العدد في یوٍم واحٍد ُیشیر إلى عمل اهللا النار اآلكلة. إنَّ
 كمذبٍح خاٍص به لیلتهم بناره تقدمات الحب المرضیَّة والمقبولة لدیه.

 المحرقة ُتشیر إلى ِالتهاب القلب كلُّه بنار المحبَّة، فإن كثرة هذه الذبائح ة كانت ذبیحنإ •
  محبَّتنا المستمرَّة.لىُیشیر إلى عطش اهللا إ

 ).5: 8 مل 1الكهنة بذبحها وتقدیمها على المذبح (م  سلیمان الحیوانات، وقاقدَّم
رى البعض أن تقدیم ألف محرقة على مذبٍح واحٍد وهو مذبح موسى النبي، وكان ي

البد من ترك الذبیحة ُتحرق بالكامل، هذا یتطلَّب عدَّة أیَّام. قدَّم الملك الحیوانات واستمرَّ 
 الذبح أكثر من یوم والنار حسب الشریعة ال تنطفئ قط، بل تبقى مستمرَّة نهاًرا ولیالً .

 عونجب
دینة قائمة على تل، نالت شهرتها من إقامة خیمة االجتماع القدیمة ووضع م

 2 ؛29: 21؛ 39: 16 أي 1موسى النبي في البریَّة فیها ( المذبح النحاسي الذي صنعه
)، حیث ُنقل من نوب ووضع في المرتفعات، هناك دعیت "نوب"، وُأقیم على 6-3: 1أي 

 600 إلى 500المرتفعات المدعوَّة مصفاة النبي صموئیل. یبلغ ارتفاع هذا التل حوالي 
 من جبعون. قدًما، وهو أعلى نقطة في المنطقة المحیطة به، یبعد حوالي میل واحد

لم لیالً . حراءى الرب لسلیمان في ون تي جبع"ف
]. 5" [عطیكأ ذاال مأ اس:اهللال وق
نا نتوقَّع من استالم شاب صغیر كسلیمان للمملكة أن یجمع بعض رجال الدولة ك

المحیطین به ویبدأ بالعمل التنظیمي لتدبیر كل األمور. لكن سلیمان جعل اهللا  أوًال قبل أن 
یفكِّر في شئون دولته ویمد یده للعمل. انطلق إلى حیث مذبح الرب لیقضي نهاره ولیله 

هناك، یتعبَّد هللا ویقدِّم ذبائح ویسأله بكل غیرة وحماس الحكمة اإللهیَّة، لهذا تأهَّل سلیمان 
 لرؤیة الرب في حلمٍ .

یث المرتفع العالي، وحیث توجد خیمة االجتماع والمذبح النحاسي  حعونجبي ف
شتاق اهللا أن يهناك حیث قدَّم سلیمان محرقات كثیرة، ظهر له الرب. ). 3: 1 أي 2(

 فمن جانبه هو مستعد إلعالن حضرته لمؤمنیه. بقي علینا من جانبنا ،یتراءى لكل شخصٍ 
فال نرتبك بشئوننا الیومیَّة، إنَّما نصعد أوًال كما إلى ، عطي هللا األولویَّة في حیاتنانُ أن 

جبعون لنقضي نهارنا ولیلنا معه! نجده نازًال إلینا لیتجلَّى في قلوبنا، ویتحدَّث معنا، معلًنا 
 یهبنا ذاته.ن سخاءه العجیب وشوقه أ

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

وح اهللا القدُّوس إلى جبعون الروحیَّة، فترتفع قلوبنا إلى السماء، وال برصعد لن
 یستطیع وحل هذا العالم أن یطمس عیوننا فال تعاین ذاك الذي یتنازل لیتجلَّى أمامها.

ي عینّي اهللا. فكما قدَّم  فرقات ثمینةمحون حیث المرتفعات العالیة نقدِّم عي جبف
حب من أجلنا لیصالحنا مع أبیه السماوي، ننعم بكرامة تقدیم حیاتنا ذبیحة ة مسیحنا ذبیح

). نشتهي أن یلتهب كیاننا كلُّه بالنار اإللهیَّة كما على 1: 12عقلیَّة مرضیَّة أمامه (رو 
 مفرحة للسماویِّین! مذبح سماوي، فنصیر محرقة حب

نا مرتفًعا في لبذ ننشغل طول النهار بحب اهللا الفائق، أینما وجدنا، حیث یكون قإ
ي وسط هدوء اللیل وسكونه یتطلَّع اهللا إلى القلب المؤمن فراءى اهللا لنا لیالً . یتجبعون 

ات. جرَّبت قلبي، مویقدِّسه ببرِّه اإللهي. فیقول المؤمن مع داود النبي: "عیناك تنظران المستقي
ْصتني. ال تجد فيَّ ذموًما. ال یتعدَّى فمي" (مز تعهَّدته لیالً  ). 3-2: 17، محَّ
في هدوء اللیل تصمت حواس اإلنسان وتهدأ لیتراءى اهللا للعقل ویتحدَّث معه.  

 برته الحیَّة فیقول: [سكِّت لسانك فیتكلَّم قلبك، وسكِّت قلبك فیتكلَّم اهللا]. خر اسحقمایقدِّم لنا 
 قدِّیس غریغوریوس أسقف نیصصالكما یقول  و...محللرب لسلیمان في اهر ظ

ة: [إن أعضاءنا والمخ أشبه بآلة موسیقیَّة وَتِریَّة. أثناء ساعات لفن أنواع األحالم المختع
النهار یلعب العقل على هذه األوتار فتقدِّم لنا سیمفونیَّة متناسقة رائعة. وٕاذ ننام ال تعود هذه 

ما، اللهم إالَّ إذا عادت ذكریات الیوم وقدَّمت ذاتها للعقل  اآللة قادرة على إصدار صوٍت 
ونحن نیام، فتخرج حلًما. وذلك كما تصدر األوتار أصواًتا هادئة بعد أن تتوقَّف ید 

. ]Ïالموسیقار عن لمس األوتار مباشرة
ن كان سلیمان قد انشغل طوال یومه بالصالة . إ]5" [أل ماذا ُأعطیكاسقال اهللا: "

مع تقدیم الذبائح، وكان یطلب من اهللا الحكمة، فلماذا یسأله اهللا: "اسأل، ماذا ُأعطیك؟" كان 
مان طوال یومه یقدِّم أوانیه الفارغة لكي یمألها اهللا من زیت السماء، وها هو یسأله قبل ليس

رادته، ینعم بما یطلبه قلبه، ولیس قهًرا من ِقبل الرب. لهذا إالعطاء مباشرة لیؤكِّد له حریَّة 
یقول السیِّد المسیح: "إلى اآلن لم تطلبوا شیًئا باسمي، اطلبوا تأخذوا، لیكون فرحكم كامالً " 

). ویقول یوحنا الرسول: "وهذه هي الثقة التي لنا عنده إن طلبنا شیًئا حسب 24: 16(یو 
 ).14: 5 یو 1مشیئته یسمع لنا" (

لیس من موضوع یشغل ذهن أوالد اهللا الذین التهبت قلوبهم بالحب اإللهي مثل 

1 St. Gregory of Nyssa: De opificio hominis cap xii, p.77. 
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. فقد بدأ موسى في العهد القدیم خدمته برؤیة اهللا خالل العلِّیقة الملتهبة التمتُّع برؤیة اهللا
ناًرا، كما كان یرى اهللا عملًیا خالل معامالته معه كل یوم في حیاته الشخصیَّة وفي خدمته 
وسط الشعب. تمتَّع بالمجد اإللهي الذي أشرق على وجهه فصار مضیًئا ولم یحتمل الشعب 

 فطلب منه أن یضع برقًعا على وجهه حین یتحدَّث معهم، وینزعه حین یدخل ،أن ینظر إلیه
الخیمة ویلتقي مع اهللا. تمتَّع موسى باللقاء مع اهللا على جبل سیناء، ومع هذا كانت طلبته 

ین عاًما حین فاألخیرة: "أرني وجهك". هذه الطلبة التي تحقَّقت له بصورة رائعة بعد حوالي أل
 مع موسى لُیعاینا السیِّد المسیح المتجلِّي على جبل تابور ویتحدَّثان معه.إیلیا ظهر 

تمتَّع أیًضا سلیمان الحكیم برؤیة اهللا مرَّتین: بعد تجلیسه ملًكا وعند تدشین 
الهیكل.  

هكذا لن ییوقَّف عطش المؤمن الحقیقي عن رؤیة اهللا بكل وسیلة لیتمتَّع باللقاء مع 
بل ،  فحسبمحبوبه السماوي وجًها لوجه. هذه الرؤیة وهذا اللقاء لن یحدث في الحیاة العتیدة

 هي امتداد لحیاة ُمعاشة یختبرها المؤمن كل یوم.

ن كانت كل منها مشتملة إ، وى بین ثالثة أنواع من الرؤالقدِّیس إیریناؤسیمیِّز 
في األخریَّتین. 

. كالرؤیة التي تقبَّلها موسى النبي على الرؤیة النبویَّة خالل الروح القدس. 1
الصخرة إشارة إلى رؤیته خالل التجسُّد (صخرة مجیئه البشري). وهي رؤیا رمزیَّة، ال یرى 

وجه اهللا الحقیقي بل یظهر لهم بطریقة سرائریَّة حیث یبدأ اإلنسان یرى اهللا. لقد طلب موسى 
. التي تحقَّق كمال Ïالنبي رؤیة أوضح، تحقَّقت له حین ظهر مع إیلیا على جبل تابور

الرؤیة التي على جبل سیناء على جبل تابور. 
. رؤیة التبنِّي خالل االبن المتجسِّد. 2
، في الحیاة األخرى، أو الرؤیة رؤیة اآلب في ملكوت السموات. 3

اإلسخاتولوجیَّة. 

مة، يعظ رحمة بيأد فعلت مع عبدك داود ق ك إن:ناميسل قال"ف
 قلب معك،مة قاتواسوبّر ة نماأبك مامأحسبما سار 

 حفظت له هذه الرحمة العظیمة،ف
. ]6كرسیه كهذا الیوم" [ى علیجلس ًنا ب اهتطيعوأ

1 Adv. Haer. 4:20:9. 
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ذ طلب منه الرب أن یسأل فیعطیه بدأ بتقدیم الشكر هللا على عطایاه ألبیه، حاسًبا إ
القلب المستقیم. لقد ورث ب ما قدَّمه اهللا لسلیمان إنَّما هو عطیَّة إلهیَّة مقدَّمة لداود أبیه صاح

سلیمان عن أبیه الفم المبارك هللا على عطایاه. فنسمع داود النبي یقول: "مبارك الرب إله 
). 48: 1 مل 1إسرائیل الذي أعطاني الیوم من یجلس على كرسي، وعیناي تبصران" (

اركة الرب على عطایاه. فیباركه لیس فقط في ساعات النهار، بصارت تجري في عروقه م
وٕانَّما ینبض قلبه بالبركة وهو في أحالمه لیالً . یقول مع أبیه داود: "أبارك الرب الذي 

 ).7: 16نصحني، وأیًضا باللیل تنذرني كلیتاي" (مز 
 ي وقاٍر شدیٍد تحدَّث سلیمان مع اهللا عن أبیه، ساتًرا على أخطائه مثل سیِّده،ف

ث بقلب یفیض شكًرا وحمًدا هللا حدَّ ت". ور أمامك بأمانٍة وبٍر واستقامة قلٍب معكساقائالً : "
الذي أظهر رحمته العظیمة مع عبده داود. هكذا یلیق بنا أن نشكره ونسبِّحه من أجل 

 معامالته مع آبائنا وأمَّهاتنا وكل األجیال السابقة.

، أبي دمكان داو كبدع كتلمت نأهي،  الربل أیُّها اناآل"و
. ]7ل" [وخدوال روجخ الملع أال ريغصى تفا نأو
عد أن بارك اهللا على عطایاه ألبیه بأن أقام ابنه ملًكا في تواضٍع شدیٍد أعلن ب

ً◌ه كطفٍل صغیٍر ال یق ً◌ه كمن یتدرَّب على درأنَّ  أن یخرج أو یدخل دون معونة. إنَّ
ي دعاه لذالمشي یحتاج إلى یٍد تمسك بیده وتقوده. حسب نفسه طفًال بال فهٍم وال خبرٍة هذا ا

 ).9: 2مل  1والده حكیًما (

تیار سلیمان للحكمة . اخ3
سط شعبك الذي اخترته، في وعبدك "و

. وال یَّعد من الكثرةى ال ُیحصر شعب كثي
 ،كعبشلى عكم ألحهیًما  فالبً  قدكعبِط فأع
 والشّر، ريلخا ینب یِّزوُأم

 ].9-8شعبك العظیم هذا؟" [ ىلحكم عيأن  ردقي نم ألنَّه
"، فهو لیس بالملك الحقیقي، وٕانَّما ممثِّل له. شعبكم یقل سلیمان "شعبي" بل "ل

ً◌ه سفیر لملك الملوك یعمل و ن كان هذا الشعب قد اختاره إ شعب اهللا، ال شعبه هو. سطإنَّ
الرب، والملك اختاره الرب، إذن فالعامل هو الرب نفسه المهتم بشعبه كما بعبده الذي أقامه 
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ً◌ه عبد الرب المحتاج إلى فهم وحكمة لخدمة ش ب سیِّده. لقد أدرك أن "الرب علخدمتهم. إنَّ
كما یقول الرسول: "إن كان أحدكم ُتعوزه ). و6: 2ُیعطي حكمة، من فمه المعرفة والفهم" (أم 

 ).5: 1حكمة فلیطلب من اهللا الذي ُیعطي الجمیع بسخاء وال ُیعّیر فسُیعطى له" (یع 
 والحكماء والفهماء الحقیقیُّون هم قنوات .اهللا هو ینبوع كل حكمة ومعرفة وفهم

الحكمة [ :Ïیوحنا الذهبي الفم القدِّیس كما یقول یفیض خاللها اهللا بالحكمة على كثیرین
اإللهیَّة هي مجن ألُناس اهللا الذین یسلكون باستقامة، أو مِعین لهم لنوال النصرة. فإنَّنا إذ 

: القدِّیس إكلیمنضس السكندريویقول  ]نتمسَّك بالحكمة ونحفظها، تتمسَّك هي بنا وتحفظنا.
رون بالفلسفة، تقودهم المعرفة إلى التقوى كُمعین لهم[ .] Ðبالنسبة للذین یتبرَّ

خدمة شعب لم یطلب الحكمة بوجه عام لكي یفتخر بها أو یفوق اآلخرین، وٕانَّما ل
ا للشعب، خاصة يً سیِّده بروح التقوى، ویقضي بینهم بروح العدالة. كان الملك في القدیم قاض

في األمور الكبیرة. 

  ًمن اهللا. یقول الكتاب ي النعمتین ه مناإلیمان الحقیقي والتعلیم الصادق ُیعلنان أن كال 
 یو 1"، وفي سفر آخر یقول: "المحبَّة هي من اهللا" (من وجهه المعرفة والفهمالمقدَّس: "

4 :7(Ñ .

  "منه ینالون الرغبة ذاتها نحو )6: 3(أم "الرب ُیعطي حكمة، من فمه المعرفة والفهم .
 .Òالمعرفة، إذا ما تالحمت (تزوَّجت) بالتقوى

القدِّیس أغسطینوس 

م في عینّي الرب، لكالحُسن ا"ف
]. 10" [رمألا األن سلیمان سأل هذ

اءت طلبة سلیمان من اهللا في حلم، كشفت عمَّا في أعماق قلبه من روح الشكر ج
لتواضع، وشهوة خدمة شعب اهللا بأمانة وحكمة. لهذا ُسّر اهللا به، وبما اهللا، والوقار لوالده، و

لیمان وفكره وٕارادته. ُسّر بتقدماته الصادرة  سجد اهللا مسرَّته في قلبویحمله من إرادة مقدَّسة. 
 عن نقاوة قلبه، وصلواته نهاًرا، وطلباته لیًال حتى في أحالمه.

1 St. John Chrysostom: Homilies on St. John, 15. 
2 St. Clement of Alexandria: Stromata 1:4. 
3 St. Augustine: On Grace and Free Will, 40 (19). 
4 St. Augustine: On Christian Doctrine, 3:37 (55). 
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 جلَّت حكمته في اآلتي:ت عطیَّة القلب الحكیم، وانل سلیمنا

 9: 3یعطیه فهم قلب یحكم به الشعب (ل اهللا لأس(.  

 28-16: 3ز (يميتلا حبرو اخلیَّةدة ر بصيلمح .( 

 31-29: 4 الحكماء (نم  غیرهقاف.(  

 ینها ب ن) م32: 4 نشیًدا (1005 و،)32: 4 مثًال (3000 عضووِحكم،  لا بأمثقطن
 مهنمن بي بعض من أنحاء العالم لیسمعوا حكمته،ه ال إلي. جاء)127، 72ن (ازمورملا

یوبیا والعربیَّة یرجع إث وئیلارسإ يفة القدیمل األمثا  منركثي). 9-1: 10ملكة سبأ (
 یم.مان الحكأصلها إلى سلي

 6-5الهیكل ( مامة وقف أمكحب .( 

 53-22: 8الة التدشین (صمة قدَّم كحب.( 

 ید األناشید.شنوامعة جلاالروح القدس أسفار األمثال ون  بإعالوضع 

 ه أ◌ً النباتات والحیوان م مثل عل، ة في أمور علمیَّة كثیرةرفحب معصاوّضح أنَّ
 ).6-4: 2؛ جا 31-24: 30؛ أم 33: 4واألسماك (

  هما والدتان لطفٍل ما (حكاء قضالفي◌ً -16: 3م في قضیَّة السیِّدتین اللتین ادعتا أنَّ
28.( 

:  هوهمتك حأفسد ا ملكن
 ). 21: 10؛ 32، 22: 4لَّلة المبالغ فیها (دملیاة احلا. 1
 ). 26-23: 13؛ نح 2-1: 11نیَّات (ثولوُّجه ازت. 2
 ). 3: 11 (امبالغ فیهه الاسیَّتس. ح3
).  10-4: 11 (الوثنیَّة لىه إحراف. ان4
 ). 33: 11سن في عینه (ا یحنع میصكان . 5
 ). 4: 12 (لشعبمه ل. ظل6

 :اهللا هال لقف"
، یرةأیَّاما كثنفسك ل لسأت لمو ألمرات هذا لأ سدق نَّكأل  أجمن
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  لنفسك ِغنى،توال سأل
ائك، دعال سألت أنفس أو
.  لنفسك تمییًزا لتفهم الحكملتسأ لب 

 لت حسب كالمك،د فعذا قوه
ً◌هحا وممیِّزً یًما كح ًبال قكتطيعأوذا ه ثلك قبلك، م نلم یك تى أنَّ

. ]12-11وال یقوم بعدك نظیرك [
 الحكمة العملیَّة التي بأل سلیمان لنفسه الحكمة أو التمییز لیفهم الحكم، أي طلس

 حتى لم یكن من ،خاللها یمارس الحیاة الالئقة بالمؤمن. وهبه اهللا الحكمة العقلیَّة والعملیَّة
: 12هو مثل سلیمان، وال من یأتي بعده مثله، حتى یأتي من هو أعظم من سلیمان (مت 

 ).31: 11؛ لو 42

  ذي ولد منه سلیمان وهو لألب حكیم، لهذا أضیف اسم داود احكیم  النبالاكان  ذإاآلن
 نونقوَّة بل بحكم الروح وقاالعة وال برقلطفل تعلَّم في الكتب المقدَّسة، ونال سلطانه ال با

.  هللا
) من یعرف حكمة اهللا یتقبَّل منه أیًضا األدب. 2: 1حكمة وأدب (أم لمعرفة 

لة یفهمون كلمات هذه وبسه حكمة السماویَّة الحقَّةعرفون الویتعلَّم بها أسرار الكلمة. ومن ي
ور التي ینطق بها بلغة ألم). فإن ا2: 1لكلمات" (أم عوبة ا صإلدراكاألسرار. لذلك یقول: "

 .Ïر مدركة للذین لهم قلوب مستقیمة بالربصي تدسغریبة بالروح الق
 یبولیتس القدِّیس ه

، ةمنى وكراغِ ه لتسأ ملأیًضا ما ك تيعطد أ"وق
ً◌ه ال یكون رجل مثلك في الملوك كل    ].13" [أیَّامكحتى أنَّ
ذ نطلب ملكوت اهللا وبّره ُیزاد علیها كل البركات الزمنیَّة من أمور مادیَّة وكرامة إ

سماویَّة احتیاجاتنا ال). إذ نطلب من اهللا نعمته الفائقة یهبنا مع النعمة 33: 6حقیقیَّة (مت 
نعم بالنعمة اإللهیَّة تصیر كل الخیرات األرضیَّة لخیرنا، أمَّا بدون النعمة نالزمنیَّة. فإنَّنا إذ 

 فإن هذه الخیرات تستعبد نفوسنا.

 ك،وبأ سلك داود ي كمایاصاووضي ائي طریقي وحفظت فركت فإن سل"ف

1 St. Hippolytus: Fragments from Commentaries, On Proverbs. 
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]. 14" [أیَّامكل يطأ فإنِّي
عده اهللا بإطالة أیَّامه بشرط السلوك في طریقه وحفظ فرائضه ووصایاه كما فعل و

ابة التسعة وخمسین عاًما أو باألكثر في الستین قرأبوه داود. لم یحقِّق سلیمان الشرط، فمات 
 من عمره.

 یكونا في من نن یجب أامان ما یجب طلبه أنظر كیف نال بسرعة. أمرليس طلب إذ 
.  Ïیرة، ویسأل ما یجب طلبهبغ یطلب أنیصلِّي: 

القدِّیس یوحنا الذهبي الفم 

 یمان سلظستیقفا"
. حلمو ه اذإو 

 ،ميلشى أورلإ اءوج
 وقرَّب ذبائح سالمة، تا محرقدعصالرب، وأ دهع توبامام تأف قوو
. ]15عمل ولیمة لكل عبیده" [و
ذ أتم سلیمان الخدمة الروحیَّة في جبعون حیث توجد خیمة االجتماع انطلق إلى إ

). لقد 13: 6م ص 2المركز الثاني للعبادة، أورشلیم، حیث تابوت العهد في جبل صهیُّون (
ت التي قدِّمت في جبعون قدِّمت قامع المحر. ائح سالمةذبأقام ولیمة عظیمة مع تقدیم 

الذبائح لتستهلك كلُّها بالنار عالمة تكریس القلب كلُّه هللا. وفي ذبائح السالمة ُیعطي نصیب 
عالمة االرتباط بالحیاة الكنسیَّة  ).29: 14من اللحم لآلویِّین والغرباء واألیتام واألرامل (تث 

 العملیَّة والعطاء واالهتمام بالمحتاجین.
ٍن إلهي من ِقبل اهللا، أو البإع من ِقبل اهللا، تمتَّع ى حلًماألیمان وقد رساستیقظ 

 متهلًِّال بالروح فقد رأى الرب، وتالمس مع مهام سلیمان من نوقبظهور إلهي في حلمٍ . 
محبَّته وحنانه. اشتهى سلیمان أن یتمتَّع كل الشعب بهذا الفرح الداخلي، فأقام لهم ولیمة 

  بالرب ویبث روح الفرح في اخوته.حروحیَّة عظیمة. القائد الحّي هو الذي یتمتَّع بالفر
به اهللا، فنال مخافة لدى وه سلیمان یمارس القضاء بالقلب الحكیم الذي أدب

 الشعب، هي انعكاس للمجد الذي وعده اهللا به.

1 St. John Chrysostom: Homilies on St. Mathew, Hom 23:5. 
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 مة سلیمان. حك4
. ا بین یدیهووقفت كلى الملإ نتاينزا ناتأرمت ا أتئذنحي"

حدة: االو أةرملالت افق
 بیٍت واحٍد، يف تاننساكة أمرلاه ذهو انأ ، إنِّيي یا سیِّدمعتسا

 وقد ولدُت معها في البیت.
،  أیًضارأةملاالثالث بعد والدتي ولدت هذه یوم ي الوف
-16" [ت البييف لم یكن معنا غریب في البیت غیرنا نحن كلتیناو امعً نَّا وك
18[ .

 Aquileiaف وفینوس أسقلروماني (بخالف راالكاهن  نوسيفو ر طلببناء على
هذه  اإلطالةشرح في شيء من لة ي رساإلیه یرومالقدِّیس جالسریاني) بعث س وروفینو
ة  .Ïةوالكنیس الیهوديأشبه بمثل یمیِّز بین المجمع كونها  بالرمزي بمفهومها القصَّ

یه. لع تعجطضا ألنَّهاذه في اللیل ن هبات ا"فم
انبي وأمتك نائمة، ج من يبنا ذتوأخ ل،يللسط افي وامت فق

. وأضجعته في حضنها وأضجعت ابنها المیِّت في حضني
، میِّتو ه اذإ يع ابنضا ألرباحً مت صما قفل
. ذي ولدته النيب الیسو ه اذإ الصباح يف فیه تُ ل تأمَّ مَّالو
 بل ابني الحّي وابنك المیِّت. الَّ ك ل:وقت ىألخرة االمرأ تنكاو

ي الحّي، بنوهذه تقول: ال بل ابنك المیِّت وا
 ك.لملا مامأتكلَّمتا و

" هذه تقول هذا ابني الحّي وابنك المیِّت، لملكال افق
. ]23-19وتلك تقول ال بل ابنك المیِّت وابني الحيّ " [

انت كل األنظار تتطلَّع إلى سلیمان لترى كیف یحكم، ربَّما توقَّعوا إنَّه ُیلقي قرعة ك
 لیعرف من هي األم الحقیقیَّة.

بسیف،   ونيتك آملقال ال"ف
]. 24" [ن یدّي الملكف بي بسيأتواف

1 St. Jerome: Letters, 74. 
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سیِّد المسیح الذي بسیف لالحقیقي هو ا نا سلیمنأ وسیوسربم أقدِّیسلا ىري
لحقیقي،  یشوع احق السیِّد المسیح وحده، نم نَّهأ ىري. Ïیرلخان م، یعزل الشّر علمته یقسك

ل الكلمة بسیف صفي  أن،يقيقح ال سلیمانأن یقسِّم أرض الموعد على األسباط، وأنَّه وحده،
الروح ویقسمها، فیقول: [كان حق التقسیم خاص بالرب وحده، وُیعبِّر عن هذا بعبارات 

 ].Ðالكلمة، أي بالسیف الروحي الذي لسلیمان الحقیقي

ّي اثنین،  حلالولد ا ا: اشطروكمللال اقف"
ى. رخونصًفا لأل احدةول لافً نص اطوعأو

، كمللاى لإ  الحيّ اهن ابيالت مرأةلا كلَّمتفت
مت على ابنها، رطضءها ااشحأ نأل

لحّي وال تمیتوه. ا لدول ااهطوعأوقالت: استمع یا سیِّدي 
. ت: ال یكون لي وال لِك، اشطروه"فقالوأمَّا تلك 

ً◌هتيملحّي وال تا لدول ااوهطع: ألوقا كلب الماجأ"ف  ].27-25ه" [مُّ  أاوه فإنَّ
ینما أمر الملك بشطر الطفل غالًبا ما اضطرب كثیرون في داخلهم وحسبوا قراره ح

غریًبا وغیر حكیم، یحمل وحشیَّة، إذ ُیقتل طفل ال ذنب له. وربَّما تساءلوا في أعماقهم: هل 
هذه هي حكمة الملك الجدید المختار من اهللا؟ هل هذا ما تسلَّمه من اهللا عندما ظهر له في 

 في الشریعة: "إذا نطح ثور إنسان ثور صاحبه فمات یبیعان الثور الحّي ءحلم؟ لقد جا
). إن كان هذا بالنسبة للثور النّطاح، 35: 21ویقتسمان ثمنه، والمیِّت أیًضا یقتسمانه" (خر 

فكیف یأمر الملك ببتر الطفل الحّي فیموت وال تناله هذه وال تلك؟ لكنَّه إذ أصدر الحكم بعد 
 ).3: 25أن أعلن عن األم الحقیقیَّة أدرك الكل حكمته، وأن "قلوب الملوك ال ُتفحص" (أم 

لقد التهب قلب األم الحقیقیَّة على ابنها وطلبت تسلیم ابنها للسیِّدة األخرى المقاومة 
لها وال تراه مقتوًال، كأنَّها تقول له: "أود أن أراه ابنها عن أن ال أراه. وكأنَّه كان لدیها رجاء 

 األبناء إلى تخمهم" (إر ع قیل: "یوجد رجاء آلخرتك یقول الرب، فیرجاأن تتمتَّع به. وكم
31 :17.( 

ًبا حمل لها حتي لا یسةنالك تارخا الحقیقين  سلیماأنوسیوس ربم أقدِّیسلا ىري
 السیِّدة التي لها االبن هي القدِّیسة مریم التي اجتاز في هذه نأ و.Ñلتمییز اوحبرحقیقًیا 

1 The Prayer of Job and David, Book 4, 4:15. 
2 The Prayer of Job and David, Book 4, 4:15. 
3 The Prayer of Job and David, Book 4, 4:16. 
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. Ïنفسها سیف اهللا

 ي حكم به الملك خافوا الملك،ذلاحكم  بالائیلرسإمیع جع ما سملو"

 ].28م" [ك الحجراءإل فیههللا اة مك حاورأ ألنَّهم
ةسیًرا آبائًیا لفت س أسقف آرلويرألب قیصا اقل لنني  سلیمان الحكیم والزانیتین، قصَّ

 قائالً :
م ما كتبَّ ردتم أن تنصتوا باختیاركم فإنِّي أود أن أشیر إلى آذان محأ نآلن إا[

 لشأن.ا اأوضحه اآلباء القدِّیسون في هذ
ة)، معمرأة التي صرخت بأن یبقى الطفل حیَّا تمثِّل الكنیسة الكاثولیكیَّة (الجالا

ى البدعة ل ُتشیر إللطفات إنَّه یجب أن یقَّسم رخرأة األخرى القاسیَّة الشرِّیرة التي صلموا
 األریوسیَّة.
 ة:قطارهلاكاثولیكیَّة تشبه ُأم�ا تقیَّة للغایة تصرخ أمام كل لا كنیسةلا

 ال تقسموا وحدته، ال تقسموا اهللا الواحد إلى ب،اآلن أقل م حيالمس اوال تجعل
 ...تة متفاوالدرجات مختلفة وأشك

  معكم بالكامل.هب تفظواحا
 الًما، فال تقسموا وحدته.س م أردتنإ
  الكل یبقى كل شيء لكم.مكل كان نإ

 ل واحٍد یملكه.كو ،لمانه بالكوكللیَّة قدرته، إذ الجمیع یمك ي هةیمظع
ماذا  ]26[" هو اشطرال،ن الهرطقة الشرِّیرة القاسیَّة تصرخ: "فإال حوألا أي لىع

ر أن ك یننالبانزع أحد مساواة ن البن غیر مساٍو لآلب؟ إا نأ إالَّ ،"روهطشاا: "ى هذنعي
 اآلب صالح وكلِّي القدرة.

، وٕان أراد ولم حٍ لاصب س لي یرد فهوهللا اآلب قادر أن یلد االبن مثله ولما كان نإ
ً◌ه لیس أحد من األریوسیِّین یقدر أن یجیب على ريغ فهو عطتیس  قدیر. تأكَّدوا یا اخوة أنَّ
نوع من  إلى وغةا یلجأون كحیَّة مرقية، لكن عندما یحصرون بالمنطق الحقياره العبهذ
 .Ðلتساؤالت البارعة والملتویَّةا

لعنیفة والشرِّیرة... األریوسیَّة اعار أیَّتها البدعة  خجلي فيت[ل

1 St. Ambrose: The Prayer of Job and David, 4:4:16. 
2 Fr. Calsarius of Arles: Sermon 123:1. 
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إنَّكم أشرار ألنَّكم لستم أًما.  
إنَّكم تشطرون المولود وتجمعون ما لم تجلبوه. 

 ]...Ïصار قلبكم قاسًیا
 
  3 وك مل1من وحي 

 !هبني ذاتك یا حكمة اهللا

   محرقةألففي جبعون ذبح لك سلیمان .  

 .قدِّم لك كل حیاتي محرقة حب ال تنقطعأهب لي أن 

  .یت لسلیمانألتظهر لي كما تر

ً◌ه فتى صغیرأفي اتِّضاع شعر   ،نَّ

 .تك السماویَّة لیدبِّر أمور شعبكممحتاج إلى حك

 حكمة اهللا؟  یاأقتنیكماذا اطلب منك إالَّ أن 

  بك اعرف كیف أحكم على الشعب في قلبي .
  إنسان.خدم كل أبك أعرف كیف 

 بك أمیِّز بین الخیر والشرّ .

 لیس لي بعد أن أطلب شیًئا سواك؟

 . في كل شيءوأتقدَّم، بك أحیا اإللهيأنت هو الحكمة 

  عرف سلیمان كیف یقدِّم الرضیع ألمهبحكمتك . 

 .میَّز بین األم الحقیقیَّة والمخادعة

 .عرف الكنیسة األم الصادقةأز فيهب لي روح التمي

 !أمیِّز من لها روح الحق ممَّا لها روح الخداع

 

1 Fr. Caesarius of Arles: Sermon 123:3. 
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 صحاح الرابعاأل

 لیمان وغناه وحكمتهس ناطلس
إذ تولَّى سلیمان العرش بدأ عمله بااللتقاء مع اهللا ملك الملوك، الذي اختاره ملًكا 

قدَّم  على شعبه. وكأنَّه بالوكیل الذي یلجأ إلى موكِّله قبل أن یبدأ العمل، حتى یتمِّم إرادته.
شكره، كما قدَّم صلوات طوال يسلیمان محرقات وذبائح سالمة لُیعلن عن حبُّه لمن أقامه و

النهار یسأله فیها أن یهبه الحكمة السماویَّة، وٕاذ ترآى له الرب لم یطلب شیًئا سوى الحكمة. 
فقد   لكي یعمل من خاللهم.یشبه مجلس الوزراءاآلن یبدأ عمله بإقامة مجلٍس 

اتَّسعت مملكة سلیمان، وتحقَّقت الوعود اإللهیَّة المقدِّمة لآلباء البطاركة، خاصة إبراهیم. 
وأعطاه اهللا نعمة في أعین الملوك المحیطین به. اتَّسم عهده بالسالم والخیر الوفیر. ودخل 

 3000نتاجه األدبي، فقد كتب إو  بسبب حكمتهةفي مشروعات ضخمة، وصارت له شهر
) كما وضع بعض 33: 4 (تاناويح والتالنباتا  أغنیة، وأعماًال علمیَّة عن1005مثًال، 

األسفار المقدَّسة بإعالن الروح القدس، وبنى أیًضا الهیكل. 

]. 20-1. مجلس وزراء سلیمان   [1
]. 28-21. التدبیر المادي للدولة  [2
]. 34-29. شهرة سلیمان الفائقة  [3

 وزراء سلیمان سلجم. 1
یدیر شئون الدولة تحت  إن صحَّ التعبیر،  أشبه بمجلس وزراء،یملیمان الحكس ماقأ

كوَّن مجلس وزراء سلیمان من ت]. 7 [لائيررعایته، ومعهم اثنا عشر وكیًال على جمیع إس
 اآلتي:

 رئیس لمجلس الوزراء.عزریاهو بن صادوق الكاهن  

 سكرتیریان لشئون الدولة. ورف وأخّیاحيلا 

 المسئول عن سجالت التاریخ الخاصة باألحداث الملكیَّة.افاطشوهي  

  عن الدفاع عن الدولة. ولسئرئیس للجیش المبنایاهو 

 یشرفان على األمور الدینیَّة وحفظ الشریعة. كاهنان رصادوق وأبیاثا 

 الرئیس العام على االثنى عشر وكیًال أو محافًظا.اهويرزع  
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 ره في أموره الخاصة.يشم و، الملكرّ س نيمأد وباز 

 هتم باحتیاجات الجناح الملكي.ي ،قصر الملكيلا ريدم ارشيخأ 

 قوى العاملة.لا ريدم مارينودأ 

ظهرت حكمة سلیمان في وضع نظاٍم دقیٍق لتدبیر أمور المملكة في كل جوانبها. 
ویالحظ إنَّه لم ُیعِط األولویَّة للعمل العسكري كما في أیَّام أبیه داود. 

 .]1الملك سلیمان ملًكا على جمیع إسرائیل" [ ناكو"
لم یكن مثل والده داود النبي الذي صار ملًكا على یهوذا وحدها لمدَّة سبع سنوات 

 ونصف.

 .]2الء هم الرؤساء الذین له: عزریاهو بن صادوق الكاهن" [ؤهو"
أو عزریاهو، اسم عبري معناه "من أعانه یهوه". وهو أخو أخیمعص. یرى عزریا 

ً◌ه ال یمكن أن یكو فیًدا لصادوق رئیس الكهنة معّضد سلیمان، وٕانَّما ح نالبعض إنَّ
صادوق هنا آخر غیر رئیس الكهنة. 

" هنا تعني كاهًنا، وأیًضا تعادل كلمة "أمیر"، وجاءت hakoheenكلمة "الكاهن 
 "أمیر". Chaldee versionترجمتها في النسخة الكلدانیَّة 

ً◌ه ُوجد كهنة في مجلس الوزراء یمارسون عملهم الكهنوتي، وفي نفس  واضح إنَّ
الوقت یمارسون دورهم كأصدقاء ومشیرین للملك، كما كان یحدث مع بعض األنبیاء والكهنة 

في العصور المتأخرة. 
یرى البعض أن وضعه في رأس القائمة ُیشیر إلى اختیاره رئیًسا لمجلس الوزراء، 

)، وأن كلمة "الكاهن" في النص ُتشیر إلى عزریا ال 10: 6 أي 1كما كان رئیًسا للكهنة (
صادوق. 

شیشا كاتبان، ا بن اورف وأخّیاحيلاو"
. ]3جل" [مسالد لوخيافاط بن أیهوشو

 اسم عبري ربَّما یعني "اهللا ُیعطي الخریف المثمر". ألیحورف
 اسم عبري معناه "أخ أو صدیق یهوه". أخّیا

)، 16: 18 أي 1 اسم أرامي ربَّما معناه "الشمس"، یدعى أیًضا شوشا (شیشا
). 25: 20 صم 2)، وشیوا (17: 8 صم 2)، وسراریا (3: 4 مل 1وربَّما هو نفسه شیشا (
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أقیما كاتبین، أشبه بالسكرتیرین لشئون الدولة. ینشران قوانین الملك، ویكتبان 
)، یعتبران من أهم مشیریه، أصحاب 10: 12 مل 1رسائله، وربَّما یدبران شئونه المالیَّة (

نفوذ. في أیَّام داود الملك كان كاتب واحد. أمَّا وقد اتَّسعت شئون المملكة فصارت الحاجة 
إلى عدد أكبر إلقامة قسم خاص بالسكرتاریَّة العامة لشئون الدولة. 

خیلود المسجل، الذي أ بن افاطشوهي اسم عبري معناه "یهوه یقضي". یهوشافاط
 كان مسئوًال عن سجالَّت التاریخ الخاصة ).24: 20؛ 16: 8 صم 2عّضد داود (

ل داود وسلیمان (فاشوهباألحداث الملكیَّة. خدم ي ). عمله أن 18-16: 8 صم 2اط المسجِّ
داث السابقة، ویحتفظ بقرارات الملك واألحداث السابقة واألحداث المعاصرة حیذِّكر الملك باأل

تنتفع بها األجیال المقبلة. وهو في هذا یشبه السكرتیر العمومي في مجالس  خيراتلكسجل ل
ومة والقضاة، والمؤرخ الرسمي. كحلا

ى الجیش، علع دااهو بن یهویايانبو"
]. 4 كاهنان" [روصادوق وأبیاثا

 سلیمان في عدااهو بن یهویايانب اسم عبري معناه "من بناء یهوه". سند بنایاهو
). 23-20: 23 صم 2). اشتهر بشجاعته وٕاقدامه مراًرا كثیرة (8: 1 مل 1اعتالء العرش (

عن الدفاع عن الدولة. یهتم بالعدة  ولسئصار رئیًسا للجیش، احتلَّ مركز یوآب. وهو م
، كما هو مسئول عن حمایة القصر هتاالحربیَّة من مركبات وخیول، وتنظیم الجیش وتحرُّك

الملكي وملحقاته. 
 صادوق، یشرفان على األمور الدینیَّة وحفظ الشریعة. وق وأبیاثار كاهنانداص

اسم عبري معناه "صادق" أو "عادل" أو "بار". وهو ابن أخیطوب من نسل الیعازر ابن 
). على األرجح هو الغالم الذي جاء إلى داود في حبرون مع رؤساء 3: 24 أي 1هرون (

لوا مملكة شاول إلى داود ( ). كان مع أبیاثار بن 28-27: 12 أي 1بني إسرائیل لیحوِّ
أخیمالك، هربا مع داود من أورشلیم وهما یحمالن تابوت العهد، لكن الملك رغب أن یعودا 

). وبعد موت 29-24: 15 صم 2بالتابوت إلى العاصمة ویقیما فیها حتى ینتهي النزاع (
 صم 2إبشالوم أرسل داود إلیهما طالًبا منهما أن یقنعا شیوخ یهوذا بإرجاعه إلى الحكم (

19 :11 .(
 إلى قریة انیمسلد اسم أبیاثار كرئیس كهنة مع صادوق وقد استبعده ري یفك

تفسیر ذلك أن سلیمان منعه من ممارسة العمل  )؟27: 2 مل 1له (وعناثوث لیبقى في حق
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الكهنوتي لكنَّه لم یحرمه من كرامة الكهنوت ولقبه. یرى كثیر من الدارسین أن سلیمان ترك 
ألبیاثار اللقب دون العمل. ویرى بعض الیهود أن صادوق كان رئیًسا للكهنة وأبیاثار نائًبا 

عنه، كما كان حنانیا مع قیافا في أیَّام السیِّد المسیح. الرأي الساند هو أن شاول أقام 
صادوق رئیس كهنة وأبیاثار أقامه داود، وأنَّه من الجانب السیاسي استحسن وجود االثنین 

مًعا. 
 اسم عبري معناه "أبو الفضل" أو "أبو التفوق" أو "األب الفاضل". أشار إلیه أبیاثار

السیِّد المسیح بقوله: "كیف دخل (داود) بیت اهللا في أیَّام أبیاثار رئیس الكهنة وأكل خبز 
). بقي 26: 2التقدمة الذي ال یحل أكله إالَّ للكهنة وأعطى الذین كانوا معه أیًضا؟" (مر 

أمیًنا لداود أثناء عصیان ابنه إبشالوم علیه، لكنَّه اشترك مع یوآب وشمعي في تمرُّد أدونیَّا 
ومحاولته االستیالء على الحكم. 

اهو بن ناثان على الوكالء، يرزعو"
. ]5د بن ناثان كاهن وصاحب الملك" [وزابو

ورئیًسا عاًما على االثنى عشر وكیًال أو محافًظا  ًمااع الً يكو اهويرزع أقام سلیمان
دي 7[ ]. وهو ابن ناثان، ولم یعرف على وجه التحدید هل هو ناثان النبي أحد معضِّ

 كان kohenأو  cohen سلیمان، أم هو ابن داود. غیر أن كلمة الوكیل الرئیسي هنا
ً◌ه ابن البن داود (18: 8 صم 2یحملها أبناء داود ( ). 14: 5 صم 2)، ممَّا یرجَّح أنَّ

أكثر من أن یكون ابًنا لناثان النبي. 
للملك  ريشم ، الملكرّ س نيمأ اسم عبري معناه "موهوب". زابود، د بن ناثانوباز

 في أموره الخاصة. 

على البیت، ر ایشأخو"
. ]6م بن عبدا على التسخیر" [ارينودأو

 ًرايدم اسم عبري معناه "أخو الرجل المستقیم"، أو "أخو المرنِّم". كان أخیشار
تظهر أهمیَّة هذا  هتم باحتیاجات الجناح الملكي.ويشئون القصر  ىعري ،قصر الملكيلل

)، عندما أرسل ملك أشور جیًشا عظیًما إلى أورشلیم 18: 18 مل 2المركز ممَّا ورد في (
ل، الذي على البیتوُدعي الملك، فخرج إلیهم ألیاقیم  ، وقد ورد اسمه قبل الكاتب والمسجِّ

وكأن الملك اعتبره مندوبه األول الرسمي للحوار في األمور الخطیرة التي تمس كیان الدولة. 
).  25-15: 22وأیًضا ممَّا ورد في إشعیاء (
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: 10 أي 2) أو هدورام (18: 12 مل 1، 24: 20صم 2 أو أدورام (أدونیرام
 بقي في مركزه إلى .شئون المشاریع الملكیَّة ريدي ،قوى العاملةلا ريدم). وهو ابن عبًدا. 18

 مل 1عصر رحبعام. أرسله رحبعام إلى العصاة الذین تمرَّدوا علیه، فرجموه بالحجارة ومات (
). 18: 10 أي 2، 18: 12

لسلیمان اثنا عشر وكیًال على جمیع إسرائیل،   ناكو"
یمتارون للملك وبیته، 

. ]7لسنة" [ا يف احد أن یمتار شهًرالوكان على ا
ى اثنتي لإ  سلیمان الحكیم نظاًما أشبه بنظام المحافظات. فقّسم إسرائیلمدختسا

 الرئیسي هو أن یمد فظمحالا لمعشر محافظة، وأقام محافًظا أو وكیًال على كل قسم. ع
ن ماسليأجل مشروعات   منبالضرائجمع ]، وأن ي27القصر الملكي بالمواد الغذائیة [

] وبناء الهیكل، وٕان كان داود أبوه قد 28، 26ولإلنفاق على الجیش الضخم [ ،]22-23[
أعدَّ له الكثیر من مواد البناء واإلمكانیَّات للتنفیذ. 

افًظا حم مقالحظ إنَّه لم يُ ). ويُ ل محافظة ُتعرف بالمدینة الكبرى (العاصمةك تناك
  ربَّما كنوٍع من االمتیاز للسبط الملكي.،اوذیهیب على نص

 ال و،"chamberlainsا عشر مسئوًال حكَّاًما تحت سلطان الملك "ثنالالم یكن 
 جزًء من كانتالضریبة ه هذ، ن لشئون المملكة، لكنَّهم كانوا قادة لجمع الضرائبريدبِّ مكانوا 

ست مبلًغا من المال. كانت أبنیة سلیمان ونفقات قصره مع كثرة زائریه ي وللالمحاصي
وسخائه العظیم وفخامة مالبسه ومالبس رجال القصر على نفقة الشعب، وقد سبَّبت كثرة 

دما طلبوا ملًكا نالضرائب نوًعا من التذمُّر. األمر الذي حّذر منه صموئیل النبي الشعب ع
 ) تحقَّق اآلن بواسطة سلیمان نفسه.17، 15، 12: 8 صم 1كسائر األمم (

  إن�هم بحكم عملهم هذا كان لهم نوع من السلطة.المؤرِّخ یوسیفوسیقول 

. ]8" [مايفرأسماؤهم ابن حور في جبل أ هذهو"
یلیق بنا هنا أن نسجل لسلیمان الملك مع حكمته وقدرته على النظام والتدبیر 

ً◌ه اتَّسم بروح التواضع. نالحظ أن نسبة عالیة من رجال دولته المختارین سبق فعینهم  إنَّ
ً◌ه لم یحمل روح العجرفة أو التشامخ فیتجاهل حكمة والده ومعرفته باألمور.  داود أبوه. إنَّ
كثیر من األبناء یظنون أن قوَّة شخصیَّتهم تتجلَّى في التغییر الشامل لما ورثوه عن والدیهم 

أو ما تسلَّموه من رؤساء أو قادة سابقین له. فالقائد الناجح هو الذي یمزج حكمته بالتواضع، 
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فال یحتقر عمل السابقین. 
هذا وقد عّین مجموعة لیست بقلیلة من أبناء الكهنة واألنبیاء. فقد ورث عن والده 

النبي والكاهن ثقته في رجال اهللا، وٕایمانه ببركة الرب في تدبیر كل األمور. 
الزال في بعض البالد الصعید وفي سوریا یشیرون إلى الشخص ال ابن حور" "

باسمه بل بأنَّه ابن (فالن). یرى البعض أن هؤالء الوكالء كانوا من الشباب، نالوا هذه 
المراكز إكراًما آلبائهم.  

كانت مقاطعة ابن حور هي في جبل أفرایم، أي في بالد أفرایم الممتدَّة من 
أورشلیم شماَال إلى یزرعیل، وهي أرض مخصبة، سمِّیت السامرة في العهد الجدید. 

]. 9شمس وأیلون بیت حانان" [ بیتوقر في ماقص وشعلبیم د نبا"
 اسم عبري معناه "طرف". دقر

 اسم عبري معناه ربَّما "ثعالب". ُیطلق على مقاطعة في إفرایم، اجتازها شعلیم
). 4: 9 صم 1شاول الملك بعد أن ترك شلیشة بحثًا عن الحمیر التائهة (

ً◌ها كانت في دان. إیلون بیت حانان  یرجَّح أنَّ

 ].10انت له سوكوه وكل أرض حافر" [ك توبرأسد في ح نبا"
 اسم عبري معناه "رحمة، نعمة". حسد

 كلمة عبریَّة معناها "طاقات". یظن أن موضعها اآلن "عرابة" بالقرب من أربوت
دوثان وبلدة جنین األردنیَّة. 

 أو سوكو كلمة عبریَّة معناها "أشواق". یدعى هذا المكان الیوم خربة سوكوه
الشویكة حیث ینحني وادي الشور إلى الغرب ویصیر اسمه وادي السنط، على بعد تسعة 

أمیال من بیت جبرین. 
: 12 اسم عبري معناه "حفرة" أو "بئر". وهي مدینة غرب األردن (یش حافر:

ً◌ها تل بیشار على وادي الحوارث في 17 )، واالسم لمقاطعة بجوار سوكوة. یرى البعض إنَّ
ً◌ها المشهد الحالیَّة في یهوذا.  سهل شارون، وآخرون إنَّ

] 11 في كل مرتفعات دور، كانت طافة بنت سلیمان له امرأة" [ادابني أبنبا"
 اسم عبري معناه "األب كریم أو منتدب". من عادة بعض الحكام أبیناداب:

الشرقیِّین أن یقیموا عالقات أسریَّة قویَّة مع من ینالون مراكز رئیسیَّة في الدولة، بتقدیم 
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بعض الفتیات من األسرة الملكیَّة زوجات لهم. هكذا تزوَّج أبیناداب طافة بنت سلیمان، وهو 
غالًبا ابن عم الملك. ربَّما كان من سیاسة الملك تكوین عالقات أسریَّة مع وزرائه. وكان ذلك 

بعد جلوسه ملًكا بزماٍن، حیث أقیم ملًكا في العشرین من عمره. 
 اسم كنعاني معناه "مسكن". تبعد حوالي ثمانیة أمیال شمالي قیصریَّة، هزم دور:

). 11: 17)، في نصیب أشیر، ولكنَّها ُأعطیت لمنسَّى (یش 23، 1: 12یشوع ملكها (یش 
 توجد بقایا دور في البرج شمال بلدة الطنطور بقلیل.

: اسم عبري معناه "قطرة". طافة

في تعنك ومجدو، د لوخيبن أ انعب"
ان تحت یزرعیل، رت صنبت شان التي بجايب لكو

 .]12یقمعام" [ر عبم ىإللة ومحل آب ىإلمن بیت شان 
 اسم عبري معناه "ابن الضیق"، كان وكیًال في المقاطعة الجنوبیَّة في ]:12بعنا [

سهل یزرعیل من مجدو إلى األردن، ربَّما كان أًخا لیهوشافاط المسجِّل. 
 اسم كنعاني معناه "أرض رملیَّة". تقع في حدود یسَّاكر، لكنَّها ُأعطیت تعنك:

). وٕاذ لم یستطع منسَّى 15: 21) ثم لآلویِّین (یش 29: 7 أي 1، 11: 17لمنسَّى (یش 
). وتل 70: 6 أي 1). ربَّما هي عانیر (27: 1طرد الكنعانیِّین فرض علیهم ضریبة (قض 

تعنك هو موضع المدینة القدیمة، یقع بین التالل المنخفضة على الطرف الجنوبي من سهل 
یزرعیل خمسة أمیال جنوب شرقّي مجدو القدیمة. 

: 16: مدینة لمنسَّى ضمن تخوم یساكر. ُسمِّیت هرمجدون (رؤ مجدو أو مجدون
) أي تل مجدون. مكانها اآلن هو تل المتسلِّم، یبعد حوالي عشرین میًال جنوب شرقّي 16

حیفا في الطرف الجنوبي من سلسلة الجبال التي تنتهي بجبل الكرمل في الشمال. اكُتشفت 
نقوش تكشف عن ثقافة الكنعانیِّین ومدینتهم. كما كشف التنقیب عن سرداب شق في الطرف 

یصل إلى نبع ماء ممَّا یظهر مهارتهم الهندسیَّة. كما اكتشفت إسطبالت بها أربعمائة 
وخمسون َمْعلًفا ترجع إلى عصر سلیمان أو آخاب. 

 اسم عبري معناه "بیت السكون". مدینة تبعد حوالي خمسة أمیال غرب بیت شان:
نهر األردن. بعد السبّي صارت رئیسة المدن العشر، وُدعیت سكیثوبولس. مكانها حالًیا تل 

الحصن بالقرب من بیسان. بقایا آثارها تدل على عظمتها األصلیَّة. كبقایا هیاكل وأروقة 
ومسارح ومیادین لسباق الخیل. كما اكتشف فیها بعض آثار قدماء المصریِّین مثل نصب 
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سیتي األول ونصب رعمسیس الثاني. 
) في أرض 16: 3 قریة شرقي یزرعیل بین مدینتي بیت شان وادام (یش صرتان:

؛ 22: 7منسَّى. في أرض الخزف في غور األردن بین سكوت. دعیت أیًضا صردة (قض 
). یرى البعض أن موقعها اآلن قرن صرطبة، وآخرون تل سلیخات، وفریق 17: 1 أي 2

ثالث بأن مكانها تل السعیدیَّة. 
ً◌ه كان یقع في وادي آبل محولة : اسم عبري معناه "مرج الرقص"، یبدو أنَّ

ً◌ه على بعد القدِّیس جیروم). یرى 16: 19 مل 1األردن. هناك أقام إلیشع النبي (  أنَّ
عشرة أمیال رومانیَّة جنوب بیسان. غالًبا ما كان یقع بالقرب من تل أبي سفري عند التقاء 

وادي المالح بوادي الحلوة. 
: اسم عبري معناه "لیقم الشعب". وهو معبر لألردن قرب بیت شان. یقمعام

ابر في راموت جلعاد له حووت یائیر، ن جبا"
شان، اب ابن منسَّى التي في جلعاد وله كورة أرجوب التي في

 .]13نحاس" [ نم ضراستُّون مدینة عظیمة بأسوار وعو
: معناه "رجل" أو "بطل". جاَبر

 اسم عبري معناه "مرتفعات جلعاد". من أشهر مدن الجادیِّین، تقع راموت جلعاد:
). وتدعى 8: 20؛ یش 43: 4شرقي األردن. ُأعطیت لآلویِّین وعینت مدینة للملجأ (تث 

ً◌ها تل رامیت الحالیَّة. 6: 22 أي 2أیًضا الرامة ( ). ُیرجَّح أنَّ
: اسم عبري معناه "قرى أو مخیَّمات أو معسكرات یائیر". وهي مدن حووت یائیر

بدون أسوار، شمال غرب باشان، في منطقة األرجوب. استولى علیها یائیر من سبط 
منسَّى. ُتذكر أحیاًنا لتمثِّل البالد الشرقیَّة للمسافر في وادي األردن أو في كنعان غرب 

النهر. وأحیاًنا تستخدم بتوسُّع لألرض المرتفعة كلُّها شرق النهر. كثیًرا ما یكون لالسم عدَّة 
). 13: 4 مل 1؛ 41-40: 32؛ عد 23-21: 1 أي 1دالالت متنوِّعة لألرض (

 اسم عبري معناه "كتلة من الطین". تقع على حدود جشور ومعكة. كانت أرجوب:
 مدینة حصینة في 60ضمن ممتلكات عوج أثناء دخول إسرائیل كنعان. هذا اإلقلیم یضم 

، 4: 3ذلك الحین. استولى علیه یائیر الذي من سبط منسَّى، لذا ُدعي حؤوت یائیر (تث 
). 30: 13، یش 13-14

: اسم عبري معناه "أرض ممهَّدة"، تقع شرقي األردن ما بین جبلّي حرمون باشان
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). تشمل حوران والجوالن واللجاء، كلُّها مؤلَّفة من صخور وأتربة 33: 21وجلعاد (عد 
بركانیَّة. تربتها خصبة للغایة، وماؤها غزیر. یخترق جانبها الشرقي جبل الدروز، وهو جبل 

 مرة في الكتاب المقدَّس. 60باشان القدیم. ذكرت حوالي 

]. 14" [ماينحم يف ب بن عدواداینأخ"
: اسم عبري معناه "أخي نبیل أو كریم".  أخیناداب

: اسم عبري معناه "محلَّتان". وهي مدینة شرق األردن أعطیت لجاد (یش محنایم
). ربَّما كانت منقسمة إلى حیِّین، أحدهما 30: 13). ولنصف سبط منسَّى (یش 30: 13

 أي 1؛ 38: 21لجاد واآلخر لمنسَّى. قسم جاد ُأعطي لبني مراري فصار مدینة ملجأ (یش 
). كانت شمال یبوق. كان لها شهرتها في أیَّام الملوك حیث سكن فیها أیشبوشث بن 80: 6

 1؛ 24: 17 صم 2)، ولجأ إلیها داود عند هروبه من إبشالوم (12، 8: 2 صم 2شاول (
)، عندما ذكر "صفین" أي محنایم. 13: 6). ربَّما ُیشار إلیها في نشید األناشید (8: 2أي 

حالًیا غالًبا هي خربة محنة شمال عجلون. 

في نفتالي، عص یمأخ"
 .]15 بنت سلیمان امرأة" [سمة باخذأ أیًضا وهو

ً◌ه أخیمعص : اسم عبري معناه "أخو االمتعاض أو الغضب". یظن البعض أنَّ
هو نفسه أخیمعص ابن صادوق رئیس الكهنة. وقد بقي مع أبیاثار في أورشلیم أثناء 

). وهو أول من أخبر داود بهزیمة 21-15: 17؛ 27: 15 صم 2عصیان إبشالوم (
). 30-19: 18 صم 2إبشالوم (

": اسم عبري معناه "رائحة ذكیَّة". باسمه أو "بسمة

]. 16علوت" [بو ريشأبن حوشاي في  انعب"
: بن حوشاي، ربَّما كان هوشاي الصدیق المخلص والمشیر الحكیم ]16بعنا [

لخ).  ا5: 17؛ 32: 15 صم 2لداود (
: اسم عبري معناه "سعید" أو "مغبوط". أشیر

: جمع بعلة، وتعني "سیِّدة". وهي موضع من نصیب أشیر. بعلوت

]. 17افاط بن فاروح في یساكر" [شوهيو"
: اسم عبري معناه "یهوه یقضي". یهوشفاط ابن فاروح

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


]. 18بن أیال في بنیامین" [ يع"شم
: اسم عبري معناه "یهوه یسمع". وهو بنیامیني، كان من أبطال شمعي ابن أیال

داود. 

بن أوري في أرض جلعاد أرض سیحون ملك األموریِّین،  رباج"
وعوج ملك باشان، 

]. 19ووكیل واحد الذي في األرض" [
: اسم عبري معناه "صلب" أو "خشن". وهو قطر جبلي شرق األردن، یمتد جلعاد

). 9: 2 صم 2؛ 1: 34إلى بالد العرب، یشمل البلقاء الحدیثة. أرضه صخریَّة وعرة (تث 
كان یخرج في جلعاد نوع من الشجر یخرج مادة حمضیَّة ُتدعى بلسان جلعاد، ذات خواص 

). عصیر البلسان یشبه الحلیب اللزج یتجمَّد بسرعة، وكان 11: 46، 22: 8طبیَّة (إر 
ة.   یستخدم لعالج االلتهابات. في أیَّام اإلسكندر األكبر كانت قیمته تعادل ضعفّي وزنه فضَّ

]. 13: ربَّما هو نفسه جابَر الوارد في [جاِبر بن أوري

 في الكثرة، حرلب اهوذا وٕاسرائیل كثیرین كالرمل الذي على يناكو"
 ].20یأكلون ویشربون ویفرحون" [

 . التدبیر المادي للدولة2
 ىإللسطین و فرضأ ىإلسلیمان متسلًَّطا على جمیع الممالك من النهر  ناكو"

مصر، م خوت
كانوا یقدِّمون الهدایا، 

 ].21ون سلیمان كل أیَّام حیاته" [مدخوي
ن من  كانت إمبراطوریَّة سلیمان كسائر إمبراطوریَّات آسیا في أیَّام فارس، تتكوَّ

جماعات من الممالك الصغیرة یحكمها ملوكهم، ویقدِّمون هدایا سنویَّة. 
 أي من نهر الفرات امتدَّت المملكة حیث تحقَّق الوعد اإللهي إلبراهیم من النهر:

وموسى النبي ویشوع ابن نون. كانت أهم الممالك هي سوریا وموآب وعمون هذه التي ما 
بین نهر الفرات وساحل البحر األبیض المتوسِّط، شمال حدود مصر. 

 ).الخ 8: 2 صم 2ء في (جاا كمقدیم الهدایا ُیعادل تقدیم جزیة  تانك
كانت صور مدینة لها شهرتها التجاریَّة، مالصقة للبحر، على حدود إسرائیل. یبدو 
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ار كانوا یمیلون إلى الِسلم، فلم یدخلوا في عداوة مع إسرائیل. أمَّا ملكها حیرام  أن سكانها كتجَّ
ً◌ه قد  فكان معجًبا بشخصیَّة داود النبي والملك، وكان محًبا له على الدوام. یرى البعض أنَّ

تأثَّر به فعبد اهللا الحّي ورذل األوثان. إذ مات داود بعث بإرسالیَّة من األمراء وكبار رجال 
الدولة لتعزیة سلیمان، وتهنئته على توّلیه العرش، وتجدید العهد معه. لقد أراد أن یعیش في 

ِسلم وحب مع ملك إسرائیل. 

 ].22وستِّین كّر دقیق" [ذ احد ثالثین كّر سمي الوطعام سلیمان للیوم ناكو"
 جالوًنا إنجلیزًیا، وأمَّا 86 إنَّه یعادل یوسیفوس هو معیار مثل الحومر، یرى الكرّ :

ً◌ه یعادل   جالوًنا. 67. بعض الدارسین یروا إنَّه یعادل 44حاخامات الیهود فیرون إنَّ
 جواًال من 66 جواًال من السمیذ، والستُّون كّر 33الثالثون كًرا تعادل حوالي 

 آالف شخًصا في البیوت الملكیَّة، 10الدقیق، هذه الكمیَّة من الدقیق تحسب مؤونة حوالي 
للملك وأهل بیته ورجاله العاملین معه وحّراسه وزائریه الخ. 

ن ثوًرا من المراعي ومائة خروف، ريعش و ثیران مسمَّنةةرشعو"
 یحامیر واألوز المسمَّن".ل واءما عدا األیائل والظبا

زة، غ ىإلكان متسلَّطا على كل ما عبر النهر من تفسح ألنَّه "
ملوك عبر النهر،  لكلى ع

 ].24-23وكان له صلح من جمیع جوانبه حوالیه" [
: اسم عبري معناه "مخاضة" أو "قمر". وهي مدینة كانت آخر تفسح أو تفساح

حدود أمالك سلیمان في اتجاه الفرات. هي ثبتكس الواقعة على الضفة الغربیَّة للفرات فوق 
مصب بلیخ. وهي من أهم الممرات في المجرى األوسط للفرات. تسمَّى اآلن دبسة.  

 آمنین، كل واحد تحت كرمته وتحت تینته، لیهوذا وٕاسرائي نكسو"
]. 25بع كل أیَّام سلیمان" [ سئرب ىإل ان دمن

لم یكونوا ملتزمین أن یسكنوا في مدن حصینة خشیة هجوم األعداء، بل انتشروا 
في كل موضع، یأكلون ثمر تعبهم دون أن یغتصبه عدو منهم. الزالت هذه العادة قائمة في 

كثیر من قرى الشرق األوسط حیث یجلس الشخص أو یستلقي تحت كرمة أو تینة ینعم 
لتعبیر یشیر إلى عدم االرتباك أثناء التمتُّع بإنتاج األرض  اذاه بالظل مع الهواء النقي.

یر إلى سعادة العصر المسیاني شيُ  )، ولهذا یستخدمه األنبیاء كرمز31: 18 مل 2الغزیر (
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 ).10: 3؛ زك 4: 4(مي 

 ].26ف مذود لخیل مركباته، واثنا عشر ألف فارس" [لن أولسلیمان أربع ناكو"
عادة كل ثالثة خیول (أو كل إثنین) یأكلون من مذود واحد. كان الملوك الیهود 

). 16: 17ممنوعین من استخدام كثرة من الخیول (تث 
 مذوًدا. 4000 حمل خطأ في النسخ وأن الرقم هو 40000یرى البعض أن رقم 

. نالء الوكالء كانوا یمتارون للملك سلیماؤهو"
 الملك سلیمان، دةائم ىإللكل من تقدَّم و

. يء"ش ىإلكل واحد في شهره لم یكونوا یحتاجون 
ع الذي یكون فیه كل واحد وضلما ىإل والجیاد یللخ لا یأتون بشعیر وتبنوناكو"

 ].28-27ه" [ئحسب قضا
الزال الشعیر المخلوط بالتبن یعتبر الغذاء الرئیسي للخیول في منطقة الشرق 

األوسط. 

 . شهرة سلیمان الفائقة3
 اهللا سلیمان حكمة وفهًما كثیًرا جًدا ورحبة قلب كالرمل الذي على ىطعأو"

 ].29شاطئ البحر" [
سّر مجد سلیمان هو في الحكمة التي تقبُّلها عطیَّة من اهللا، أكثر من الغنى. 

اختبرها سلیمان كعطیَّة إلهیَّة إذ یقول: "ألن الرب ُیعطي حكمة؛ من فمه المعرفة والفهم" (أم 
). وجاء في سفر أیوب: "من وضع في الطخاٍء حكمة أو من أظهر في الُشهب 6: 2

). 36: 38فطنة؟ " (أي 
 هنا ُتشیر إلى اتِّساع معرفته وعلومه، كما ُتشیر إلى رحبة القلبیرى البعض أن 

اتِّساع قلبه وكأنَّه ال یحمل ضیًقا، بل في كل شيء یسلك بشجاعة وُجرأة دون تخوُّف أو 
قلقٍ . ولعلَّ رحبة القلب ُتشیر إلى اتِّساعه لیقبل من یدّي اهللا كل شيء بفرٍح وسروٍر، فال 

یضیق قلبه أمام أي حدث أو من جهة أي إنسان. یقول المرتِّل: "في طریق وصایاك أجري، 
). 32: 119ألنَّك ُترحب قلبي" (مز 

یشبه رحبة قلبه برمل شاطئ البحر. فإن الرمل حجمه یضم بحًرا متَّسًعا للغایة، 
هكذا یضم ذهن سلیمان متَّسًعا فائًقا من المعرفة والحكمة.  
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 اء لیس فقط كمال الفن بل وأیًضا حكمة اهللا ساعدت في هذا البننعمÏ .
 م  الفبيالذهوحنا القدِّیس ي

. ]30" [ر حكمة سلیمان حكمة جمیع بني المشرق وكل حكمة مصتقافو"
 هرئل العربیَّة القاطنة في شرق كنعان المنتشرة حتى نبابأبناء الشرق القد قصي

)، وأیًضا الكلدانیُّون الذین 15: 11ش إ؛ 3: 1 ي؛ أ10: 8؛ 12: 7 ؛3: 6رات (قض لفا
ون بمعرفتهم للفلك والتنجیم. كانت حكمة المصریِّین مضر : 19 (إش Ðألمثالا بكانوا یعتزُّ

یم نجلتوابغوا في فروع كثیرة للمعرفة مثل العمارة والفلك  ن). فقد22: 7؛ أع 2: 31؛ 11
 هم باألدویة النباتیَّة.تشهر والتحنیط والنحت بجانب

أحكم من جمیع الناس،  ناكو"
ردع بني ماحول، ودل كون وكلاميمن إیثان األزراحي وه

 ].31وكان صیته في جمیع األمم حوالیه" [

ربَّما كان هؤالء األشخاص معاصرین للملك سلیمان، وقد اشتهروا بالحكمة. ربَّما 
كان األربعة موسیقیِّین وواضعي أناشید، وقد فاقهم سلیمان في هذا المجال. 

). یظهر من عنوان 44: 6 أي 1: إیثان اسم عبري معناه "ثابت" (إیثان األرزاحي
ً◌ه كاتب هذا المزمور. 89مزمور   أنَّ

. 88). وهو ناظم المزمور 19-17: 15 أي 1 اسم عبري معناه "أمین" (هیمان:
: اسم عبري معناه "قصیر وسریع". كلكول

 اسم عبري ربَّما كان معناه "شوك". دردع أو دارع:
 اسم عبري معناه "رقص"، وهو والد هؤالء الثالثة حكماء، من عشیرة زارح ماحول:
من سبط یهوذا. 

 ].32خمًسا" [و ًفالأآالف مثل وكانت نشائده ة ثالثب متكلو"
ن األمثال لدینا ما ورد في سفر األمثال، ومن بین األناشید لدینا مع سفر بين م

 ).127، 72نشید األناشید المزموران (
سفر نشید األناشید لیس أحد الكتب بین  أن مانيالرو هیبولیتس القدِّیسیرى 

1 St. John Chrysostom: Concerning the Statues, 17:11. 
2 Josephus: Antiq. 8:2,5; Herodot, 2:160. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

 يالخمسة آالف أنشودة التي وضعها سلیمان، بل هو أنشودة األناشید. لقد كتب سلیمان ف
لكنیسة  امثاله وأناشیده عن النباتات والحیوانات والهواء والبحر وشفاء األمراض. لكنأ

اء النفس، ولم تضم ما یخص شفاء الجسد لئالَّ ینشغل  لشفوح القدس قبلت ما هو الرنبإعال
  .Ïالشعب بشفاء أجسادهم ویهملون البحث عن شفائهم روحًیا من الرب

ا النابت في الحائط، وفلزا ىإل عن األشجار من األرز الذي في لبنان ملَّ كتو"
]. 33ر وعن الدبیب وعن السمك" [الطيوتكلَّم عن البهائم وعن 

 المتشامخ إلى الزوفا وهو نبات ضعیف جًدا نعن كل النباتات من أرز لبناث حدَّ ت
 دران. كان الحكماء قدیًما یهتمُّون بالنباتات لمعرفة فوائدها الطبِّیَّة.لج الىیتسلق ع

ت إلى أربعة أصناف: الحیوانات، الطیور، الزواحف، اوانيالیهود مملكة الحم قسِّ ي
 واألسماك. جاء في كثیر من الروایات أن سلیمان كان یتحدَّث مع الحیوانات بلغتها. 

َیعتبر البعض سلیمان الحكیم أول مؤرِّخ طبیعي أو عالم في الطبیعیَّات في العالم. 
ً◌ها خسارة عظیمة . هكذا كان سلیمان ملًكا، وقاضًیا عادًال،  لقد ضاعت أعماله الخاصة. أنَّ

وحكیًما، شاعًرا، وموسیقاًرا، وفیلسوًفا، وعالًما في الطبیعیَّات، وكاتًبا. 

وا حكمة سلیمان من جمیع ملوك األرض معیس لا یأتون من جمیع الشعوبوناكو"
 ].34الذین سمعوا بحكمته" [

 سلیمان بالحكمة والفهم الموهوبین له من ِقبل اهللا، ونجح في عمله السیاسي اتَّسم
حیث استقرت إمبراطوریَّته واتَّسم عصره بالسالم مع الدول المجاورة له. كما كان أدیًبا موهوًبا 

 مثاًال ووضع أناشید قام بعزفها، فنال شهرة عالمیَّة فائقة.أوموسیقاًرا، فكتب 
كانت مملكة سلیمان كما استعرضها هذا األصحاح ُتشیر إلى مملكة السیِّد 

المسیح: 

  ُتشیر إلى مملكة المسیح 11-8: 72من جهة اتِّساعها، من النهر إلى البحر (مز ،(
من أقاصي المسكونة إلى أقاصیها، حیث قبل األمم میراثًا له ویسجد له الملوك (إش 

49 :6-7 ،53 :12 .(

  .اتَّسمت المملكة بالخیر الكثیر مع السالم واألمان

1 St. Hippolytus of Rome: Fragments from Commentaries on the Song of Songs, 2.  
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 ] مملكة مفرحة، ُتشبع نفوس المؤمنین.20من یلتصق بالملك یشبع ویرتوي ویمرح .[ 

  .مملكة مجیدة، یطّوبها كل من حولها

  .ینبوع كل حكمة ومصدر كمالها

  جاء في األصحاح العاشر أن ملكة سبأ إحدى القادمات لالستماع لسلیمان وربَّما أعظم
القادمین. إنَّنا نعجب أن عظماء وعامة من كل األمم المحیطة یقدِّمون إلى شخص اتَّسم 

بالحكمة لیسمعوا له، األمر الذي ال نجده حتى في الدول المتقدِّمة وبین األشخاص 
المتعلِّمین، وٕان ُوجد فلیس بهذه الصورة العجیبة. واضح أن القادمین إلیه جاءوا ال ُحًبا 

في االستطالع بل رغبة في التمتُّع بحكمته لبنیانهم. 

  ،یظهر سلیمان هنا كرمٍز للسیِّد المسیح الذي تختفي فیه كل كنوز الحكمة والمعرفة
 تختفي فیه لبنیاننا، إذ یقول الرسول بولس: "صار لنا حكمة".
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 4 وك مل1من وحي 

 !هب لي روح التدبیر والفهم

  ا حكمة اهللا فأصیر بك حكیًماي ألقتنیك. 

 ،هب لي مع سلیمان روح التدبیر

  .فأسلك بروحك، روح النظام ال التشویش

   بانسجاٍم داخليأتمتَّعبروحك ،  

 .انسجام بین النفس وكل طاقاتها وقدراتها

 واإلحساس.انسجام بین الفكر والعاطفة 

 .یقیم روحك لي قیادات داخلیَّة مدبِّرة حسًنا

  وهبت سلیمان حكمة وتدبیًرا حسًنا وموهبة الشعر.  

 .نطق بأمثال سماویَّةأ فمي فلتفتح

 .ولیضرب روحك القدُّوس على أوتار قلبي

 د. يشافینشد مع سلیمان ألًفا وخمًسا من األن

 .ینسجم سلوكي العملي مع كلماتي المقدَّسة فیك

 .وتنسجم كلماتي مع تهلیل قلبي بك

 ! معطي التسبیح والفرحأنت ، واهب الحكمةأنت
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أعمال سلیمان ونشاطه 

] 9-ص 5[ص 
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 ألصحاح الخامسا

اإلعداد لبناء الهیكل 
كان أمام سلیمان الحكیم عمل غایة في األهمیَّة وهو بناء هیكل الرب. األمر الذي 

اشتهاه والده ولم ُیسمح له به، بل نال وعًدا إلهًیا أن یتمِّمه ابنه الخارج من صلبه. اتَّسم 
ة كما  سلیمان بالحكمة مع الغنى فتهیَّأ للعمل. وكان والده قد أعد له الكثیر من الذهب والفضَّ

هیأ المناخ السیاسي للقیام بهذه المهمَّة. بقي أن ُیحضر سلیمان الخشب والحجارة واألیدي 
الفنیَّة العاملة، األمر الذي استلزم أن یدخل في معاهدة مع حیرام ملك صور لتحقیقه. 

كان سلیمان رمًزا للسیِّد المسیح الذي قیل عنه: "هوذا الرجل الغصن اسمه، ومن 
، وهو یحمل الجالل ویجلس ویتسلَّط فهو یبني هیكل الربمكانه ینبت، ویبني هیكل الرب، 

). 13-12: 6" (زك ویكون كاهًنا على كرسیهعلى كرسیه، 

]. 1. تهنئة من ملك صور [1
]. 6-2[ . حوار مع حیرام 2
]. 9-7. معاهدة مع حیرام [3
]. 18-10. سیر العمل  [4

. تهنئة من ملك صور 1
لى سلیمان، إ "وأرسل حیرام ملك صور عبیده

مع أنَّهم مسحوه ملًكا مكان أبیه، ألنَّه س
 .]1یرام كان محًبا لداود كل األیام" [ح نأل 

 أن الرسائل المتبادلة بین حیرام وسلیمان كانت محفوظة المؤرِّخ یوسیفوسیخبرنا 
صور حتى أیامه. مدینة في أرشیف ب

كانت صور مدینة لها شهرتها التجاریَّة، مالصقة للبحر، على حدود إسرائیل. یبدو 
ار كانوا یمیلون إلى السلم، فلم یدخلوا في عداوة مع إسرائیل. أمَّا ملكها حیرام  أن سكَّانها كتجَّ
فكان معجًبا بشخصیَّة داود النبي الملك، وكان محًبا له على الدوام. یرى البعض أنَّه قد تأثَّر 

به فعبد اهللا الحّي ورذل األوثان. 
إذ مات داود بعث بإرسالیَّة من األمراء وكبار رجال الدولة لتعزیة سلیمان، وتهنئته 
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على تولِّیه العرش، وتجدید العهد معه. لقد أراد أن یعیش في سلم وحب مع ملك إسرائیل. 
: 5 صم 2یرى البعض أن حیرام المذكور هنا هو ابن حیرام صدیق داود النبي (

ارین وبنَّائین وبنى له بیًتا، غالًبا في بدایة ُملك 11 )، والذي أرسل إلیه خشب األرز ونجَّ
داود. 

یقدِّم لنا سلیمان العظیم في مملكته كیف یتعامل بكل حب وتقدیر وحكمة مع من 
هو أقل منه. فلم یستغل مركزه في حواره مع ملك صور، وال استخف به، بل حاوره بكل 

وقار كِندٍّ لِندٍّ، وبروح التواضع طلب مساندته كمن هو محتاج إلیه وٕالى خبرة شعبه. 

 . حوار مع حیرام2
لى حیرام یقول: إ "فأرسل سلیمان

 تعلم داود أبي أنَّه لم یستطع أن یبني بیًتا السم الرب إلهه تنأ
بسبب الحروب التي أحاطت به، 

. ]3-2ت بطن قدمیه" [ححتى جعلهم الرب ت
بقوله أنَّه یعلم بأن والده داود لم یقدر أن یبني الهیكل واضح أن داود كان مشغوًال 

 أي 1بهذا األمر لفترة طویلة، وأنه ناقش األمر مقدًَّما مع حیرام. هذا یتَّفق مع ما ورد في (
12 :4 .(

واضح أن حیرام كان صدیًقا حمیًما لداود الذي لم یخِف عنه أنَّه كان یشتهي أن 
یبني بیًتا للرب إلهه. وأن داود قد أخبره بأن اهللا لم یسمح له بذلك، ألنَّه كان رجل حرب. مع 
أنَّه كان یحارب بسماٍح من الرب ولحساب شعبه، لكنَّه لم یكن یصلح لبناء بیت الرب. فإن 

مثل هذا العمل یحتاج إلى تفرٍُّغ كامٍل، فلم یكن لدى داود الوقت وال تركیز الفكر للبناء، 
بینما لم تكن دولته قد استقرت بعد. 

"واآلن فقد أراحني الرب إلهي من كل الجهات فال یوجد خصم وال حادثة شر" 
]4[. 

" أي "شیطان". وكأن اهللا قد أراحه saataanالكلمة العبریَّة المترجمة "خصم" هي 
من العدو الخارجي وأیًضا الداخلي حتى یتفرغ للبناء. 

حًقا جاء سلیمان، رجل السالم، یتفرغ بوقته وٕامكانیاته وقدراته وحكمته لهذا العمل. 
ونحن أیًضا ال نكف عن أن نصلي بال انقطاع لكي یهبنا اهللا السالم كفرصة لتكریس 
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طاقاتنا لبناء بیت الرب في كل قلب. إن الصراع خاصة داخل الكنیسة یحرمنا من التفرغ 
للبناء اإلیجابي. 

هي، لا قائل على بناء بیت السم الرب إذ"وهان
كما كلم الرب داود أبي قائالً : 

 .]5عله مكانك على كرسیك هو یبني البیت السمي" [ج ابنك الذي أنإ
 فقد . أن سلیمان الذي معناه "سالم" رمز للسیِّد المسیحالعالمة أوریجینوسیرى 

 فترة سالم. تحققت النبوة عن إنشاء الهیكل تبنى الهیكل بعد أن انتهت الحروب وحل
). یقیم هیكله 1207 (مزبالمسیح الذي یقول: "مع مبغضي السالم كنت صاحب سالم" 

 في الهیكل هبالحجارة الحیَّة التي تقام علیه بكونه أساس الهیكل. لكل أحد منا له موضع
. Ïكبناء حي

 ] الحجارة المنحوتة و]؛ 6استخدم أثمن مواد البناء، استورد أغلبها، مثل األرز من لبنان
)، 18-15 حیرام والجبلیون (وبناءو سلیمان بناءوالمربعة الكبیرة لتأسیس البیت، نحتها 

)، 22 :6ذهب خالص (و، )34 :6(خشب السرو و)، 22-20 :6خشب الزیتون (و
). 47-13 :7والنحاس (

 ) وقدم له سلیمان 11 :9؛ 16 :5أرسل له حیرام ملك صور مواد للبناء ورجاًال للعمل ،(
). 11 :9 مدینة (20

 رئیًسا 3300 عاملین في الحجارة، 150000 عامًال، 30000ن في البناء لوكان العام 
للعمال. 

 ) 22 :6غشى البیت كله بالذهب .(

  جمیع حیطان البیت رسمها نقًشا بنقٍر كروبیم ونخیل وبراعم زهور من داخل ومن خارج
)6: 29 .(

  النحاسیَّة "ترك سلیمان وزن جمیع اآلنیَّة ألنَّها كثیرة جًدا جًدا؛ لم یتحقق لآلنیَّةبالنسبة 
). 47 :7وزن النحاس" (

 ) 38-37 :6استمر العمل في البناء مدة سبع سنوات بغیر توقف .(

1 Origen's Commentary on John, book 10:23. 
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أراد سلیمان بال شك أن یقدِّم أثمن ما لدیه، وأجمل فن لمجد اهللا. غیر أن اهللا أكَّد 
نَّه إ). 12-11 :6 بالطاعة للوصیَّة (،له أن ما یشغله هو بناء الهیكل الداخلي في النفس

یرید ال أن یسكن في بیوت من صنع البشر بل أوًال أن یسكن في البشر أنفسهم فیقبل ما 
). 20-19 :6 كو 1؛ 27 :8یقدِّمونه له (

ن یقطعوا لي أرًزا من لبنان، أ"واآلن فأمر 
دي مع عبیدك، يویكون عب

 تقول، اوأجرة عبیدك أعطیك إیاها حسب كل م
 .]6د یعرف قطع الخشب مثل الصیدونیین" [حألنك تعلم أنَّه لیس بیننا أ

كان لشجر األرز أهمیَّة خاصة لجمال خشبه ومرارته الشدیدة التي تمنع الحشرات 
والدیدان من أن تفسده بسرعة. 

الكلمة العبریَّة التي تترجم هنا "أرز" یبدو أنَّها تستخدم لیس فقط عن أشجار 
. العرعراألرز، بل وعن كل األشجار التي ُیستخدم خشبها للبناء مثل 

: 109یتحدث الكتاب المقدَّس عن أرز لبنان بصفة خاصة بكونه زرع الرب (مز 
) الستخدامه في بناء هیكله.  16

لقد طلب سلیمان من حیرام االنتفاع بمهارة شعبه وخبرتهم في قطع أشجار األرز 
ونقلها بحًرا، فهم كأصحاب أسطول بحري تمتعوا بهذه الخبرة. 

كان لشعب إسرائیل خبرته فیما یخص العبادة والحیاة المقدَّسة في الرب، أمَّا 
الصیدونیون فأصحاب خبرة في الخشب والنقل البحري. لم یتجاهل سلیمان هذه الخبرة، بل 

بحكمة عرف كیف یوجهها لتعمل في تناسق مع خبرة شعبه الروحیَّة. فإن القائد الناجح 
یعرف كیف یوجه كل الطاقات والمواهب، لیس فقط الروحیَّة بل واألمور الزمنیَّة، لیعمل 

الكل مًعا في تناسق ولحساب ملكوت اهللا. 
"، فإنَّه ال ُیبني هیكل الرب بروح "وأجرة عبیدك أعطیك إیاها حسب ما تقول

الظلم. ال یقبل أن ُیبني ما هو للرب بغیر فكر الرب المهتم باألجراء المحتاجین. كم یتعّثر 
كثیرون حینما یستغل بعض قادة الكنیسة اآلخرین، حتى وٕان كان للعمل لحساب الكنیسة. 

یحل اسم الرب على الهیكل ویسكن فیه، وكأن "اسم" الرب هنا یعني "اإلعالن عن 
طبیعته بطریقة منظورة تعبر عن حضرته اإللهیَّة". 

"الصیدونیون" یعني بهم الفینیقیین بوجه عام، حیث أن صیدا كانت أقوى من 
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صور، والمنطقة التي بها أرز في لبنان كانت تابعة لصیدا. كان سكَّان صیدا مهرة في 
البناء والفنون. 

یبدو أنَّه كان للصیدونیین ملكهم، تحت رئاسة صور.  
، أبناء الغرباء، في تهیئة الخشب والحجارة لبناء الهیكل الصیدونیینلعل استخدام 

كان رمًزا لقیام قادة كنسیین من األممیین لبناء بیت الرب الروحي األبدي.  
كان العمل أكبر من أن یقوم به العمال الفینیقّیون وحدهم، لذلك كانت هناك حاجة 

ِ◌خ یوسیفوس الیهوديإلى تقسیم العمل بین الفینیقیین واإلسرائیلیین. یقول  : [أنتم المؤرَّ
]. قطع األشجار Ïتعرفون أنَّه ال یوجد بیننا من له مهارة في قطع الخشب مثل الصیدونیین

وتهیئة األخشاب الستخدامها في البناء یحتاج إلى خبرات خاصة لم یكن اإلسرائیلیون قد 
عرفوها أو تدربوا علیها. من هذه الخبرات: 

  اختیار الوقت المناسب للقطع، حیث كان ُیفضل القطع في الخریف أو الشتاء، حیث ال
یكون الساق به نسبة عالیَّة من الرطوبة كما في الربیع والصیف. 

  ال ُتقطع األشجار دفعة واحدة، بل یقطع حول الساق وتترك قلیًال حتى تجف، بعد ذلك
 تقطع بالكامل.

  تترك ثالثة سنوات قبل استخدامها في األرضیات واألبواب والنوافذ. هكذا كان یلیق بهم
وهم یعّدون الخشب لبناء هیكل الرب، مع أهمیَّة العمل العظیم، إىَّ یتسرعوا، فإنَّه غالًبا 

 إذ نمارسه بعجلة ال ینفع شیًئا.

ِ◌خون القدامى عن مهارة الصیدونیین. یقول   [بإن الكؤوس هومیروس:یشهد المؤرَّ
الكبیرة التي كان الیونانیین یشربون بها الخمر هي من صناعة صیدا. كما یقول بأن نساء 

صیدا كن یصنعن الثیاب المطرزة الجمیلة التي كانت السیِّدات الیونانیات یفتخرن بها]. وقال 
: [إن سترابو: [إن أهل صور وصیدا كانوا األولین في علم سیر السفن]. ویقول هیرودوت

الصیدونیین امتازوا بالریاضیات والفلك والفلسفة والصنائع]. 

 . معاهدة مع حیرام3
 وقال: ا"فلما سمع حیرام كالم سلیمان فرح جدً 
] 7 على هذا الشعب الكثیر" [ا حكیمً امبارك الیوم الرب الذي أعطي داود ابنً 

1 Josephus: Antiquites b. xv, ch. iv, sec. 1. 
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فرح حیرام كرجل متدین باقتراح سلیمان أنَّه یساهم في هذا العمل بطریق أو آخر. 
)، فبالحب لم 15: 2فرح أن یرى لصدیقه الحمیم داود مثل هذا االبن الصالح الحكیم (مال 
یدخل الحسد أو الغیرة إلى قلبه، وٕانما على العكس فرح بنجاح أخیه. 

كان من صالح حیرام وجود عالقات طیبة مع إسرائیل ألجل السالم ومن أجل 
التجارة، إذ كان الفینیقیون تجاًرا. 

واضح من سلوك حیرام أنَّه یتعبد هللا الحقیقي. یرى البعض أن تمجید حیرام هللا إله 
إسرائیل ال یعني عدم عبادته لألوثان، وٕانما هو اعتراف بأنه إله حقیقي مثل سائر آلهته. في 

) اعترف حیرام بأن یهوه هو خالق السماء واألرض، لكن هذا ال یعني دخوله 11: 2 أي 2(
في عالقات شخصیَّة معه. فقد كان من عادة الوثنیین أنَّهم یؤمنون بأن لكل بلٍد إلهه، وأنه 

یلیق أن یحترم كل شخص إله البالد األخرى.  

لى سلیمان قائالً : إ "وأرسل حیرام
ليّ . إ ا أرسلت بهمقد سمعت 

 ].8أنا أفعل كل مسرتك في خشب األرز وخشب السرو" [
غابات لبنان بالقرب من البحر كانت في أیام سلیمان تبع الفینیقیین، غیر أن 

البعض یرون بأن أشجار األرز المذكورة هنا كانت في أرض إسرائیل، وكان سلیمان في 
حاجة إلى األیدي العاملة ذات الخبرة. 

لى البحر، إ عبیدي ینزلون ذلك من لبنان"
لى الموضع الذي تعرفني عنه، إ وأنا أجعله أرماثا في البحر

وانفضه هناك، 
وأنت تحمله، 

 ].9وأنت تعمل مرضاتي بإعطائك طعاًما لبیتي" [
ال یقوم رجال حیرام فقط بقطع األشجار بطریقة فنیَّة، وٕانما بخبرتهم یلقون به على 

 میالً . 25 مقابل أورشلیم على بعد حوالي Joppaالمیاه ویبعثون به إلى یافا 

 . سیر العمل4
  حسب كل مسرته.و"فكان حیرام یعطي سلیمان خشب أرز وخشب سر

ف كر حنطة طعاًما لبیته وعشرین كر زیت لوأعطي سلیمان حیرام عشرین أ
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رض، 
 ].11-10هكذا كان سلیمان یعطي حیرام سنة فسنة" [

كان اإلسرائیلیون محتاجین إلى مهارة الصیدونیین، وكان الصیدونیون محتاجین 
). ال یوجد إنسان مكتٍف بذاته، 3: 2 أي 2، 17: 27إلى غالل اإلسرائیلیین وزیتهم (حز 

إذ كل شخص محتاج إلى أخیه. وكل دولة في حاجة إلى الدول األخرى. 
ُیستخرج من الزیتون بالرض لیكون نقی�ا خالًصا من الشوائب ال كالزیت زیت الرض 

الذي ُیستخرج بالطحن، ألن ذلك ال یخلو من األدران. 
هنا نجد تنفیذ االتفاقیَّة المبرمة بین الملكین سلیمان وحیرام، كل منهما قام بدوره 

على خیر وجه. 

  سلم حیرام الملك سلیمان الخشب مقایضة. غالًبا ما كانت األشجار ملك سلیمان، لكن
مرتبات األیدي الفنیَّة العاملة كانت أكثر تكلفة من ثمن األشجار.  

 ] لبیت الملك، أمَّا العمال فكانوا 11بعث سلیمان قمًحا وزیًتا إلى حیرام حسب وعده له [
 یأكلون في مواقع العمل.

"والرب أعطي سلیمان حكمة كما كلمه، 
. ]12" [اوكان صلح بین حیرام وسلیمان وقطعا كالهما عهدً 

أعطى الرب سلیمان حكمة ونعمة لُیقیم صداقة مع حیرام، فأحب حیرام سلیمان، 
فتشجع االثنان على حفظ عالقات الود المتبادلة أالَّ یفسدها شيء. هكذا ارتبط االثنان مًعا 
خالل التصرفات العادلة وعدم االستغالل مع إبراز جوانب الصداقة والحب خالل تدخل اهللا 

الذي وهب سلیمان الحكمة. 
 إن االتفاقیَّة بین سلیمان وحیرام ُوجدت في أرشیف كل یوسیفوس المؤرَّخیقول 

من إسرائیل وصور. لم یذكر شيء عما إذا كان هذا االتفاق قد ُترجم. فإن الرأي السائد أن 
الكنعانیین والصوریین وأیًضا سكَّان قرطاجنة كانوا یجیدون اللسان العبراني أو على األقل 

لغة مشتقة من العبریَّة. 
أظهر سلیمان حكمته لیس فقط في معامالته مع الخارج بل وفي استخدام طاقات 

شعبه للعمل. 

. ف رجلأل ن"وسخر الملك سلیمان من جمیع إسرائیل، وكانت السخرة ثالثي
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ف في الشهر بالنوبة، آاللى لبنان عشرة إ فأرسلهم
 في لبنان وشهرین في بیوتهم، ایكونون شهرً 

]. 14-13وكان أدونیرام على التسخیر" [
) وبین التزام 20: 9؛ 15: 5یمیز بین الجزیة التي یلتزم بها الكنعانیون كعبید (

 أشهر فقط في السنة. یعملون شهًرا 4العمال اإلسرائیلیین بالعمل، فإن اإلسرائیلیین یعملون 
ویعودون إلى منازلهم لمدة شهرین. 

مع أن قلب سلیمان كان ملتهًبا بالغیرة لسرعة بناء الهیكل، لكنَّه حرص في البدایة 
أال یثقل على العمال حتى ال یفقدوا سالمهم الداخلي وراحتهم الجسدیَّة. یرى البعض أن 

سلیمان كان حریًصا على وحدة األسرة والحفاظ على سالمتها، لهذا لم یكن یسمح للعامل أن 
یغیب عن أسرته أكثر من شهرین. بعد الشهر یلتزم العامل بالعودة إلى بیته لیعیش لمدة 

شهرین مع أسرته، فال تشعر الزوجة واألوالد بالفراغ. 
قام سلیمان بتشغیل ثالثین ألًفا من اإلسرائیلیین، بحیث یعمل كل شخص منهم 

لمدة شهر یلیها شهران في راحة. لم ُیحسب هذا تسخیًرا، وال عبودیَّة. فقد كان ما یشغل قلب 
سلیمان هو أن یعیش شعبه بروح الحریَّة فخرج منهم رجال قتال وأمراء، وقادة مدنیون 

وعسكریون. 
عندما عاد سیزوستریس ملك مصر من حروبه بنى معابد كثیرة في كل مدن 

مصر، لم یستخدم في بنائها مصرًیا واحًدا، بل قام بالبناء أسرى الحرب. وقد نقش على كل 
هیكل: "لم یعمل أحد من المواطنین في هذه المباني". یبدو أن سلیمان وضع نقًشا مشابًها 

على منشآته. 
) بقیام سلیمان ببناء الهیكل. 13: 7 صم 2تحققت نبوة ناثان النبي (

بدأ البناء بالتعاون بین المملكتین: إسرائیل وفینیقیَّة، وقد حافظت المملكتان على 
العهد أو االتفاقیَّة التي ُأبِرمت بینهما. 

یرى بعض الدارسین أن اإلرهاق الشدید في اإلنشاءات التي حققها سلیمان من 
الجانب المادي والقوة الُعمالیَّة (استخدام السخرة) أدى إلى وجود اتجاه مضاد لدى بعض 
األسباط ضد سبط یهوذا وربَّما ضد الهیكل نفسه، مما شجع یربعام فیما بعد على إقامة 

معبدین في بیت إیل ودان. 
اضطر سلیمان إلى استخدام نظام السخرة لبناء الهیكل، أمَّا مسیحنا فیدعو 
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  العالمة أوریجینوس:یقولالعبید للتمتع بالحریَّة لیقیم منهم هیكله السماوي. 

  إن كنت منتمًیا للكنیسة ال یشغلني مدى صغر شأني، فمالكي یتطلع معایًنا وجه اآلب
 .Ï. في حین إن كنت خارجها، لن یجرؤ على ذلكفي كمال الحریَّة

 لذلك 26 :4 " (غالهي حرةالرسول فیقول عن أورشلیم السماویة "هي أمنا جمیًعا،  أمَّا .(
). أمَّا 2 :1  "ربیت بنین ونشَّأتهم" (إش:أبوك هو اهللا الذي أنجب روحك، والذي یقول

 .Ð)9 :12بولس فیقول أیًضا: "أفال نخضع باألولي جًدا ألبي األرواح فنحیا؟! (عب 

 العالمة أوریجینوس

"وكان لسلیمان سبعون ألفا یحملون أحماًال وثمانون ألًفا یقطعون في الجبل" 
]15 .[

خصص سلیمان لرجاله العمل السهل كقطع األخشاب وذلك بمعاونة الفنیین من 
صور وصیدا. أمَّا حمل األحمال وقطع الحجارة في الجبل فترك ذلك لألسرى من األمم 

). یقدر عدد أسرى الحرب في أیام داود بـ 9-7: 8 أي 2، 20: 9 مل 1األخرى (
. لم نسمع أن هؤالءُ سمح لهم بالراحة شهرین بعد العمل لمدة شهر كاإلسرائیلیین، 153600

ألن هؤالء كانوا عبیًدا. 
صورة رمزیة  في العاملین في بناء الهیكلالقدِّیس جیروم یرى بعض اآلباء مثل 

للعمل في كنیسة اهللا الحیَّة. 

 70000 یحملون الحجارة، یشیرون إلى كل رجال العهد القدیم وقد اتَّسموا بالفكر 
 للفكر 1000 یشیر إلى الكمال الزمني، 10 یشیر للزمن (أسبوع)، 7السماوي. رقم 

 الروحي أو السماوي.

 80000 یقطعون في الجبل، یشیرون إلى كل رجال العهد الجدید وقد اتَّسموا بالفكر 
 یشیر إلى الكمال 10 یشیر إلى ما وراء الزمن (ما بعد األسبوع)، 8السماوي. رقم 

  للفكر الروحي أو السماوي.1000الزمني، 

 3000 الوكالء على العمل، یشیرون إلى كل المؤمنین بعمل الثالوث القدوس في حیاتهم 
  للفكر الروحي أو السماوي.1000) ، 3(

1 In Luc. Hom. 1:35. 
2 Hom on Leviticus 11:3. 
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فهیكل الرب الحقیقي یمتد في العهدین كثمرة عمل الثالوث القدوس في حیاة 
المؤمنین.  

  البناءون الذین كانوا یقطعون الحجارة ویعدون أساسات البناء، الذین یحملون الحجارة من
 في األنبیاء واآلباء (البطاركة) فإنَّهم إذ یبدون 7ض لبناء هیكل الرب یحصون برقم راأل

أنَّهم یسحبون الجنس البشرى من األرض كانوا یعدون هیكل الرب. اآلخرون الثمانیَّة 
آالف یرمزون للكرازة الرسولیَّة واألناجیل، هؤالء الذین مع الرب المخلص وسلیمان نفسه 

سّر، لكن استمع إلى أسرار أعمق. لیحملون حمل األمم الثقیل. هذا بالتأكید هو علو ا
فإنَّهم ال یستطیع النظار المسئولون  إن النظار على العمل والهیكل كانوا ثالثة آالف.ف

 . Ïعلى العمل ما لم یعلنوا التثلیث
قدِّیس جیروم ال

الث مائة ث"ما عدا رؤساء الوكالء لسلیمان الذین على العمل ثالثة آالف و
 المتسلَّطین على الشعب العاملین العمل.

عوا حجارة كبیرة،  لوأمر الملك أن یق
. ]17یس البیت حجارة مربعة" [سحجارة كریمة، لتأ
 من حیث أبعادها، فهي ضخمة الحجم. الحجارة الكبیرة:
 من حیث تكلفتها من جهة العمل والوقت الطویل الالزم لقطعها الحجارة الثمینة:

من الصخور. 
: وهي حجارة مربعة قاموا بتهیئتها لتكون ناعمة. كان الحجارة المنحوتة

اإلسرائیلیون مع الصوریین یعملون مًعا في تهیئة الحجارة. 

یرام والجبلیون،  حلیمان وبناؤوو س"فنحتها بناؤ
 .]18شاب والحجارة لبناء البیت" [خا األأووهي

 كانوا ذوي خبرة في بناء السفن، وبالتالي الجبلیین) أن 9: 27جاء في حزقیال (
كانت لهم خبرة في البناء بوجه عام. 

 میًال من بیروت 25الجبلیون هم أهل جبیل، وهي على شط البحر على بعد نحو 
). 9: 27؛ حز 5: 13على طریق طرابلس (یش 

1 Hom. 19 on Ps 89 (90). 
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حین كان داود وسلیمان یسلكان بروح التقوى كانت معاشرتهما ألهل صور نافعة 
للغایة، لكن إذ انحرف سلیمان عن التقوى تحولت هذه المعاشرة للضرر، وقد بلغت القمة في 

).  31: 16أیام أخآب الذي اتخذ إیزابل بنت أثبعل ملك صور زوجة (
 
 5 وك مل1من وحي 

 !ألسخر كل الطاقات لبناء بیتك

  في قلبي أن ابني لك بیًتا مع سلیمان الحكیمضع .  

 .نجح سلیمان في تشغیل عمال حیرام ملك صور لحساب بیتك

 ،لتقي بهمأ طاقاتي وطاقات كل من أكرسهل لي أن 

 !فیعمل العالم كله لبناء هیكلك الحق

  ،فرح قلب كل إنسان ببنیان ملكوتك

  . هیكلكءكما فرح قلب حیرام بمشاركته سلیمان في بنا

   من إسرائیل للعملألًفاسخر سلیمان ثالثین ، 

  المسبیین.عمل اإلسرائیلیون مع بني صور وأیًضا مع 

 .كل منهم كان له دوره في بناء هیكلك

 متى أرى العالم كله خادًما لحساب ملكوتك؟ 

 متى تتكرس كل الطاقات بروحك القدوس؟
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 صحاح السادساأل

 بناء الهیكل
یحدثنا هذا األصحاح عن بناء هیكل سلیمان أو بیت الرب الجدید. في بنائه نرى 

اآلتي: 

 واهب القیامة. "أجاب یسوع وقال لهم: انقضوا هذا مسیحنا یتحدث عن هیكل جسده 
الهیكل وفي ثالثة أیام أقیمه، فقال الیهود في ست وأربعین سنة ُبني هذا الهیكل أفأنت 

 لقد أعد .)21-19: 2في ثالثة أیام تقیمه؟ وأما هو فكان یقول عن هیكل جسده" (یو 
). 5: 10اآلب له جسده "هیأت لي جسًدا" (عب 

  مبنیین على أساس الرسل واألنبیاء ویسوع كنیسته هیكًال مقدَّسا له. "أقام السیِّد المسیح
المسیح نفسه حجر الزاویَّة، الذي فیه كل البناء مركًبا معا ینمو هیكًال مقدَّسا في الرب، 

). 22-20: 2الذي فیه أنتم أیًضا مبنیون مًعا مسكًنا هللا في الروح" (أف 

  أما تعلمون إنَّكم هیكل اهللا وروح اهللا یسكن هیكًال یسكنه روح اهللا. "جعل من كل مؤمن
). یرى المؤمن في جسده المتحد مع نفسه بروح اهللا هیكًال مقدَّسا. 16: 3 كو 1فیكم؟" (

"أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هیكل للروح القدس الذي فیكم الذي لكم من اهللا وأنكم 
). یقوم على حجر الزاویَّة، رب المجد یسوع، ویتم بنیانه 19: 6 كو 1لستم ألنفسكم؟" (

وكمال جماله في یوم الرب العظیم. وكما زّین سلیمان الهیكل بالذهب والحجارة الكریمة 
هكذا ال یكف روح الرب عن أن یزیّنا بعطایاه الفائقة ونعمته الغنیَّة، فنحمل بهاء مجد 

الرب فینا ونتأهل لشركة المجد األبدي.  

 " هناك نرى الهیكل السماويحیاتنا السماویَّة أیًضا وسكنانا مع إلهنا إلى األبد یدعى ."
الهیكل غیر اهللا في مجده الفائق، حوله الطغمات السماویَّة یسبحونه بال انقطاع. هذا 

، وال یسمع فیه صوت أداة حدیدیَّة، بل صوت تهلیالت ال تتوقَّف. مصنوع بأیٍد بشریَّة
بنى سلیمان هیكل الرب الذي یصعب تقدیر تكلفته، خاصة كمیات الذهب التي ال 
ُتقدر لصنع بعض أدوات الهیكل، وطبقات الذهب التي غّطت المبنى كله من الداخل، حتى 
األرضیَّة. لم یكن هذا ألجل مجد سلیمان، وٕانما لمجد اهللا على خالف بعض الفراعنة الذین 

 ألف نسمة لمدة ال تقل 360بنوا األهرامات. فكان بناء أحدهم یستلزم تشغیل على األقل 
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عن عشرین عاًما، ألجل تخلید اسم الملك. 
 أن بناء الهیكل یحمل رمًزا لقیام هیكل اهللا الذي فیه Ïالعالمة أوریحینوسیرى 

 والمؤمنون من رجال العهد القدیم والجدید هم الحجارة الحیَّة ،السیِّد المسیح هو حجر الزاویَّة
  في بناء الهیكل: ینوسجوريأالعالمة لما رآه  خصه. وفیما یلي نظرة سریعةشالمقامة على 

  أالال ُیسمع فیه صوت نحت، إذ یلیق بالمؤمن لكي یكون حجًرا حًیا في بناء الرب 
 .یحمل في داخله صوت اضطراب

  إلى ذهن المؤمن الهادئ والكامل الذي یدرك األمور إشارةاستخدام الذهب في الهیكل 
 . وحكمةبدقة

 بیَّة لغالاألقداس) الهیكل (قدس أعماق التي في األشیاء الحجاب حیث ال ُتعلن ودجو 
 .ویینال والةالكهن

 الهیكل كما صنع كل األشیاء النحاسیَّة حیرام من صور ابن  بن داود سلیمانبنى 
، بینما والده من صور عامل في النحاس كان مملوء حكمة ي، من سبط نفتالاألرملة
 إلى صاحب الحكمة والثاني ، بكر كل الخلیقة المسیحاألول یشیر إلى عمل. وفهًما
 فالهیكل هو ثمر عمل اهللا فینا ومعنا. والفن.

 في أرض الموعد حیث یجتمع حوله كل الشعب في األعیاد الكبرى لناء الهیكب
ُیعتبر حدثًا تاریخی�ا هاًما في تاریخ شعب بني إسرائیل، ربَّما ال یقل أهمیَّة عن حدث الخروج 

على یدّي موسى النبي. فإن كان الخروج هو تحرر الشعب من عبودیَّة فرعون كرمز 
للتحرر من عبودیَّة إبلیس والتمتع بالمیراث األبدي، فإن إنشاء الهیكل اإللهي وسط الشعب 

یشیر إلى سكنى اهللا وحلوله في وسطهم، أو نزول اهللا إلیهم بالحب لیحتضنهم. وكأن 
 المیراث الذي نالوه "أرض الموعد"، إنَّما هو في جوهره التقاء وُسكنى مع القدوس.

  المبنى باآلتي:اتَّسم

 بعاد المبنى وشكله تحمل رموًزا روحیَّة تمس حیاة المؤمن وشركته مع اهللا.أ 
 .اختیار أخشاب معینة ثمینة 
 ة.ا  ستخدام وفرة من الذهب الخالص والفضَّ

1 Origen's Commentary on John, book 10 24 etc. 
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 غنی�ا بالزینة. اء الهیكل، خاصة قدس األقداس،ج 

]. 1. بدء البناء   [1
]. 10-2 [ . أبعاده ومالمحه 2

]. 2 * أبعاده  [
]. 3 * الرواق  [
]. 4 * النوافذ  [

]. 10-5 * الغرفات   [
]. 14-11. الوعد اإللهي   [3
]. 18-15. الحوائط واألرضیَّة  [4
]. 22-19. المحراب   [5
]. 30-23. الكاروبان   [6
]. 35-31. األبواب   [7
]. 36. الدار الداخلیَّة   [8
]. 38-37. مدة البناء   [9

. بدء البناء 1
 أرض مصر، في منسنة األربعمائة والثمانین لخروج بني إسرائیل  ي فنكا"و

السنة الرابعة لملك سلیمان على إسرائیل في شهر زیو، وهو الشهر الثاني، إنه 
 ].1بني البیت للرب" [

 سنة 40ب من مصر، وهي تضم ع من خروج الش480حدد بدایة البناء بالسنة 
 سنة أیام عالي 40 سنة أثناء القضاة، 299 سنة مع یشوع، 17في البریَّة مع موسى، 

 سنوات األولى من 4 سنة أیام داود، 40 سنة أیام صموئیل (الملك شاول)، 40الكاهن، 
 عاًما. 480حكم سلیمان. اإلجمالي هو 

، ألن غایة الخروج هو االنطالق من أرض حدد التاریخ بخروج الشعب من مصر
العبودیَّة إلى أرض الموعد. األمر الذي یتحقَّق بسكنى اهللا وسط شعبه، وقیادته لهم بنفسه. 
اآلن ببناء البیت یعلن إمكانیَّة التمتع بالحریَّة الحقیقیَّة، بسكنى واهب الحریَّة في وسطهم. 

 عاًما من خروجهم من أرض العبودیَّة للتمتع بالحیاة 480بني الهیكل بعد 
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ر حینما عاد 430المقدَّسة، ظل السماء. وبعد أقل من   عاًما ُأحرق الهیكل بواسطة نبوخذنصَّ
الشعب إلى العبودیَّة بالسبي البابلي. وكأن وجود البیت كان عالمة على شوق اهللا نحو 

تحریر شعبه ومؤمنیه. 
بدأ بناء الهیكل في الشهر الثاني، وكأنه یبدأ بروح الحب الكامل كأساس روحي 

 یشیر إلى كمال الحب حیث یصیر االثنان واحًدا، وقد جاءت الوصیَّة 2للبیت. فإن رقم 
). وقدمت 31-30: 12عن الحب في وصیتین متكاملتین: حب اهللا وحب القریب (مر 

). وقدم السامري الصالح حبه الكامل مع 42: 12األرملة حبها الكامل مع الفلسین (مر 
)، وُیعلن الكتاب المقدَّس الحب جوهًرا له بكونه العهدین القدیم 35: 10الدینارین (لو 

والجدید. 
أما تسمیَّة الشهر "زیو" فیعني البهاء أو السمو، ربَّما ألنَّه في هذا الشهر الذي 
یقابل شهر مایو تظهر الزهور الجمیلة فتسكب بهاًء على األرض. أمَّا بعد السبي فصار 

. شهر زیو یقابل جزًء من شهر إبریل وآخر من شهر مایو. وكان الشهر Jyarاسمه آیار 
الثاني من السنة الدینیَّة للیهود، والشهر الثامن من السنة المدنیَّة. قبل عصر سلیمان یبدو 
أن الیهود لم یكونوا یشیرون إلى شهورهم باألسماء بل بالشهر األول أو الثاني أو الثالث 

الخ. 
 ق.م، وانتهى العمل 1008 من الخلیقة أو 2992وضعت أساسات الهیكل عام 

 ق.م. 999، أو عام 3001 من الخلیقة وُدشِّن عام 3000عام 
ارتفع بناء الهیكل فوق جبل الموریا في القدس، عند بیدر أرونة الیبوسي حیث بنى 

)، بعد أن ُمهِّدت األرض وُسدَّت الثغرات التي 35-28: 24 صم 2داود النبي مذبًحا للرب (
فیها. 

"، ألن اهللا نفسه هو الذي اختاره وحدد القائم ببنائه، ووضع خطته بیت الربُدعي "
). ومن جانب آخر فإن المبنى مخصص للعبادة هللا. وال یمكن 12-11: 28 أي 1(

استخدامه أو استخدام أدواته في عمٍل آخر. 
). ما كان یشغل اهللا 9: 9" ألنَّه كان ظًال لألمور العتیدة (عب بیت الربُدعي "

هو أن یكون بیته مقدَّسا بكونه موضع لقاء القدوس مع قدِّیسیه. كانت خیمة داود ُتدعى مع 
)، وذلك من أجل تكریسها للرب وقداسة قلب داود. 20: 12 صم 2بساطتها "بیت الرب" (

أمَّا الهیكل فمع كل فخامته وعظمته فارقه مجد الرب حینما أصر الشعب مع الكهنة على 
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). 18: 10الفساد (حز 
. فقد قضى ثالث في الشهر الثاني من السنة الرابعة من حكمهبدأ سلیمان البناء 

سنوات یعمل على استقرار المملكة حتى متى بدأ البناء ال ینشغل بشيء آخر. هذه السنوات 
الثالث تضاف إلى السنوات التي قضاها داود أبوه في التهیئة للبدء في البناء. 

. أبعاده ومالمحه 2
  * أبعاده: 
مان للرب طوله ستون ذراًعا وعرضه عشرون ذراًعا لي سلكت الذي بناه الميبلاو"

 ].2وسمكه ثالثون ذراًعا" [
یرى البعض أن األبعاد هنا حوالي ضعف أبعاد خیمة االجتماع، إذ كان عدد 
الشعب یتزاید، لذا صارت هناك حاجة إلى توسیع مكان العبادة. "أوسعي مكان خیمتك 

). 2: 54ولتبسط شقق مساكنك. ال ُتمسكي. أطیلي أطنابك وشددي أوتارك" (إش 
یتوقَّف حجم هیكل سلیمان على إدراكنا للذراع القدیم، وهو أمر غیر مستقر تماًما. 

: 40 بوصة. یدعى بالذراع المقدَّس (حز 20، 19یرى البعض أنَّه أقل من القدیم، ما بین 
)، وهو بطول ذراع بشر، أطول من الذراع المتعارف علیه حالًیا. 13: 43؛ 5

* الرواق: 
ه ل البیت طوله عشرون ذراًعا حسب عرض البیت وعرضكيهاق قدام ورلاو"

 ].3عشر أذرع قدام البیت" [
الرواق أو القاعة الممتدة أمام مبنى الهیكل یبلغ ارتفاعه أربعة أضعاف الهیكل، 
وهو یمثِّل ِحلیَّة للمبنى الضخم. المنظر من أعلى القاعة غایة في الروعة. قیل أنَّه یمكن 

لإلنسان أن یرى البحر األبیض المتوسط من جانب والبحر المیت من الجانب اآلخر، عبر 
نهر األردن وما وراء العربیَّة. 

كان بجانب مدخله رواق (بهو) وأعمدة، ثم اتسع الرواق في عهد خلفاء سلیمان 
حتى شمل جمیع الجهات. 

* النوافذ : 
]. 4للبیت كوى مسقوفة مشبكة" [ لمعو"

 مثل المباني المصریَّة جالنوافذ متسعة من الداخل وضیقة من الخارت انك
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، وهي تناسب دخول الهواء والنور ةضخم نیَّة واألدیرة القدیمة حیث كانت الحوائطعوالفر
وأیًضا خروج الدخان من المبنى، أي الدخان الصاعد من السرج التي توقد بالزیت، وأیًضا 

دخان البخور. 
تشیر هذه النوافذ إلى البصیرة، فیلیق بنا أن تكون لنا البصیرة الداخلیَّة المتسعة 
أكثر من النظرة الخارجیة. فنهتم بإدراك أعماقنا الداخلیَّة أكثر من انشغالنا بالغیر. ندین 

أنفسنا وننتقدها ِعوض انتقادنا لآلخرین. 
خالل هذه النوافذ یستطیع من بالداخل أن یرى حسًنا، أمَّا الذین في الخارج فال 

 أن النوافذ كانت ُتفتح في الداخل وتغلق في الخارج. الترجومیرون ما بالداخل. جاء في 

* الغرف: 
اب، لمحرمع حائط البیت طباقا حوالیه مع حیطان البیت حول الهیكل وا ىنبو"
 ].5غرفات في مستدیرها" [ل عمو

إقامة الغرف حول حوائط البیت ُیشیر إلى االهتمام بالملحقات العملیَّة حیث توضع 
األدوات الخاصة بالهیكل بطریقة الئقة. وفیها یرتدي الكهنة مالبسهم الكهنوتیة ویخلعونها، 

ویحفظون ثیابهم فیها. فمع جمال المبنى یلزم االهتمام بمراعاة إمكانیَّة االستفادة منه عملًیا، 
حتى یحقق المبنى هدفه. 

لم یذكر هنا عدد الحجرات، وقد جاء عن الهیكل الوارد في رؤیا حزقیال أن عدد 
)، ویقول الُكّتاب الیهود أن هذا الرقم هو ذات رقم حجرات 6: 41الحجرات ثالثون (حز 

هیكل سلیمان. 
كانت الحجرات من الجوانب الثالثة للهیكل. 

قة السفلى عرضها خمس أذرع، بطلاف"
والوسطى عرضها ست أذرع، 

ضها سبع أذرع، رع والثالثة
 اًما لئال تتمكن الجوائز في حیطان البیت.خصألنَّه جعل للبیت حوالیه من خارج أ

ت في بنائه ُبني بحجارة صحیحة مقتلعة، يبلاو
 أداة من والل (فأس) عو م والhammerولم یسمع في البیت عند بنائه منحت 

 ].7-6حدید" [
ُشیِّدت الحیطان من حجارة ُنقلت من المحاجر المعروفة إلى الیوم بمقالع سلیمان، 
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 قرب باب العمود.
ا تعني أن الحجارة قد تم تهیئتها تماًما قبل البدء هن ریَّةلبعض أن الكلمة العب ارىي
دأ البناء لم تستخدم أیة آلة حدیدیَّة لتهیئة الحجارة. عدم استخدام أداة ب ما أن نكلفي البناء، 

من حدید مثل الفؤوس ُیشیر إلى االلتزام بتهیئة كل شيء قبل البدء في البناء. یكون كل 
شيء خاصة الحجارة والنحت على الخشب معًدا للتركیب. 

هذا وبناء بیت الرب یتحقَّق في جو من الهدوء والسكون. فالضجیج یحرم اإلنسان 
من اللقاء مع اهللا، والتمتع بسكنى اهللا في داخله. 

استخدام الفؤوس یشیر إلى خبطات الصراعات الُمرة بین المؤمنین، األمر الذي 
یحطم بنیان الكنیسة بیت اهللا. 

بیت الرب أو الهیكل یرمز لملكوت اهللا أو السماء عینها. یلیق بنا أن نتهیَّأ هنا 
بالكامل لنوجد حجارة حیَّة معّدة للبناء السماوي. فهناك ال نسمع صوت أداة حدیدیَّة، حیث 

ال توبة وال صرخات وال تجارب، بل الكل في فرٍح شدیٍد وتهلیل قلٍب . 

  هذه المطرقة التي لألرض كلها یرید اهللا أن ُتفهم أنَّها الشیطان. بهذه المطرقة التي في
ید الرب، أي التي في قوته تضرب األلوان أو النفوس المقدَّسة لكي تعطى صدى لمدائح 

 .اهللا
ُیضرب كل من اإلنسان البار والخاطئ بهذه المطرقة. األول كتجربة والثاني 

 من رذائله. يكعقاب، أو على األقل لكي یزداد البار في الفضائل ویصلح الخاط
ُیضرب بهذه المطرقة التي في ید الرب لیس فقط المتواضعین، بل والمتكبرون؛ 

لكن المتواضعین ُیضربون كالذهب والمتكبرون ینكسرون كالزجاج. ذات الضربة تجعل 
 وتحول الشریر إلى قٍش، فیتحقَّق فیهم المكتوب: "كالقش الذي تزریه ،الصالح في مجدٍ 

. Ï)4 :1 الریح" (مز
األب قیصریوس أسقف آرل 

1 Sermon 132 ;4. 
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 یستطیع العدو أن یدخل. أنَّه  الب فمك وباب قلبك مغلقین بحرٍص شدیٍد، حتىالیكن ب 
، لو 3: 5یفتح الباب إن وجد اإلمكانیَّة لذلك، أمَّا المسیح فیقرع (نش  نفٍ عبسرعٍة وب

). 13: 147ابك یا أورشلیم" (مز وارض أبو یحطم الباب، فإنَّه "قد یشدد ع) وال36 :12
تدخل  ه، أمَّا العدو فیكسر الباب بالفؤوس، لذلك ُكتب اللتفتحوا  يكیقرع المسیح بیده ل

الخداع خارج األبواب ال  واءري الكبنلیك). 7 :6 مل 1مطرقة وال فأس إلى بیت الرب (
لذي  االمسل ا)، أمَّا في الداخل فیوجد5: 7 كو 2ج (لخارداخلها. لیكن الصراع في ا

، لئال تكون كنفس یوسف تعبر ). لیته ال ُتقطع نفوسكم بحدید7: 4یفوق كل فهم (في 
ي نفسك) (ف). لئال ینهدم الجزء المتحكم 18: 105دخلت نفسه مز  بالحدید (في الحدید

 .Ïالذي هو خیمة الكلمة، في بدایة اإلیمان نفسه وفي مدخل التعلم الروحي
 مبروسیوسالقدِّیس أ

 عن هیكل اهللا، الذي أوریجینوس، یتحدث  العظة التاسعة على سفر یشوعفي
فیه یستطیع یسوع المسیح أن یقدِّم ذبیحته لآلب. أنَّه مبني من حجارة سلیمة، غیر مكسورة. 

). تلك هي األحجار الحیَّة النقیَّة، الرسل القدِّیسون، 5 :27 "لم ُیرفع علیها حدیدً " (راجع تث
) وأنفسهم. كانوا یواظبون 24 :1الذین یؤلفون هیكًال واحًدا من خالل وحدة قلوبهم (أع 

فالوحدة الحقیقیَّة، )، كما كان لهم الذهن الواحد. 14 :1بنفس واحدة على الصالة (أع 
بمعنى آخر، مؤسسة على الحیاة المقدَّسة، والمحبة (وحدة القلوب)، والعبادة المشتركة 

  (صوت واحد)، واإلیمان الواحد (ذهن واحد).
 تقدِّیس كل عضٍو هو األساس في وحدة الكنیسة، إذ أن ما أوریجینوسیعتبر 

أن من یقترف . و"Ð" "خاطئ واحد یلوث الشعبیقترفه العضو یؤثر على اآلخرین. فیقول:
 .Ñ"الزنا أو أیة جریمة أخرى یلوث الشعب بأكمله

باب الغرفة الوسطى في جانب البیت األیمن،  ناكو"
 ].8ة" [لثثاال ىإل  ومن الوسطىطىوسال ىإل فطعموكانوا یصعدون بدرج 

كان یوجد مدخل رئیسي واحد للحجرات الجانبیَّة التي للكهنة. 

 ].9البیت وأكمله وسقف البیت بألواح وجوائز من األرز" [ ىنبف"

1 The Prayer of Job and David 4:7:28. 
2 In Jos. Hom. 7:6. 
3 PG 12:244. 
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یختلف النظام الشرقي للمباني عن الغربي. ففي الغرب السقف من الفخار أو 
plaster وأما في الشرق فالسقف من الخشب. غیر أن المباني األوربیَّة القدیمة اتبعت نفس 

.  Westminster Hallالشرقي، هذا ما تؤكده قاعة وستمنستر  النظام

الغرفات على البیت كله سمكها خمس أذرع وتمكنت في البیت بخشب  ىنبو"
 ].10أرز" [

. الوعد اإللهي 3
بینما كان سلیمان منهمًكا بكل قلبه وطاقاته لبناء هیكل الرب تكلم الرب معه 

لُیشجعه. یؤكِّد له أنَّه سیسكن في وسط شعبه وال یتركهم، بشرط أن یكونوا أمناء في وصیته 
لهم. 

ال نستطیع أن نقدم صورة كاملة لما كان یجري حول الملك سلیمان وما في داخله. 
ما ندركه أنَّه كان متهلًال بالروح، وأن كثیرین كانوا یشاركونه تهلیل روحه. لكن بال شك أن 
العمل احتاج إلى وقت طویل یبذله سلیمان ورجاله، ونفقات لیست بقلیلة، وتعٍب شدیدٍ . لهذا 

جاءت كلمة الرب تسنده وسط أتعاب شعبه. 
ومن جانب آخر أراد اهللا تأكید بناء هیكل الرب الداخلي بالطاعة لوصیته بكونه 

أهم من المباني الحجریَّة. 
جاءت كلمة الرب إلى سلیمان قبل البدء في العمل لتشجعه، وأیًضا أثناء العمل، 
وبعد انتهائه. یرید اهللا أن یبدأ معنا، ویسیر معنا في طریقه، ویبلغ بنا إلى نهایة الطریق. 

یشتهي أن یرافقنا من البدایة حتى النهایة، فهو األول واآلخر، البدایة والنهایة. 

  قائالً :انیمسل ىإل الم الرب كنوكا"
لبیت الذي أنت بانیه أن سلكت في فرائضي، ا اذه

 كل وصایاي للسلوك بها، توعملت أحكامي وحفظ
 ].12-11بیك" [ أوددا ىإل كلمت به تفإني أقیم معك كالمي الذي

 سحاب ما لم تتسلم الخرائط حةاط نیع شركة مقاوالت أن تبدأ في بناءال تستط
م بناء هیكله في مصي يذلس مصمم المبنى. اهللا هو المهندس امهندالخاصة باإلنشاء من ال

مه وحفظ وصایاه مل بأحكالسلوك في فرائضه والعا وهي ،ذيالنفس یقدِّم لنا هنا الخرائط للتنف
. وسقدل روحه الم العملیَّة له، بهذا یقوم البناء فینا خالل ععةبالطا
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داود النبي والملك هو صاحب فكرة بناء هیكل ثابت للرب بدًال من خیمة الشهادة 
: 5 مل 1، 7 صم 2المتنقلة. جمع األموال وخزَّن المجوهرات وجهَّز األدوات والمعدَّات (

). ویقدِّم لنا الكتاب المقدَّس إحصاًء دقیًقا لألموال 29-11: 28؛ 22 أي 1؛ 17: 8؛ 3-5
والمجوهرات التي أرصدها داود الملك لهذا العمل المقدَّس، أمَّا من خزائنه أو من أعماله 

وحلفائه. 

. ]13 في وسط بني إسرائیل وال اترك شعبي إسرائیل" [نكسأو"
تحقَّق هذا بصورة أقوى وأعظم بمجيء كلمة اهللا نفسه في العالم وٕاقامة هیكله في 

القلوب، وسكناه في وسط الكنیسة، وفي أعماق المؤمنین. 
). إقامة 12: 12 صم 2لما سبق الوعد به في ( كیدأد به اهللا هنا هو توعا م

 اهللا الملك داود، وما ورد بهد وع وسط الشعب، وتأكید لما لهیَّةالهیكل هو عربون للحضرة اإل
 ).11: 26في الویین (

 ].14سلیمان البیت وأكمله" [ ىنبف"

. الحوائط واألرضیَّة 4
السقف، ن طاحي ىإل البیت من داخل بأضالع أرز من أرض البیتان طحيى نبو"

]. 15لبیت بأخشاب سرو" [ا ضفرش أر وشببخوغشاه من داخل 
المعنى هنا "غطي حیطان البیت..."، فال یرى في داخل البیت أثر لحجارة 
الحوائط بل كل البیت مغلف في الداخل بالخشب، والخشب مغلف بطبقة من الذهب 

الخالص. حتى األرضیَّة كانت مغلفة بالذهب، فیسیر اإلنسان على الذهب. 
  doorsكان الداخل منقسم إلى قسمین بواسطة حجاب یحوي أبواب تطّبق

folding ُتفتح وُتغلق بسالسل ذهبیَّة. القسم الداخلي وهو قدس األقداس في شكل مكعب 
 ذراًعا. كان 40 قدًما). والقسم األمامي ُیدعى القدس طوله 30 ذراًعا (حوالي 20أضالعه 

خشب األرض منقوًشا بنقوش جمیلة تمثِّل القثاء والزهور والكاروبیم والنخیل. كان الداخل 
كله ُمغّطى بطبقة من الذهب فال یرى حجر أو خشب قط. ال تنظر العین سوى الذهب سواء 

الصفائح الذهبیَّة أو تغطي النقوش. 

ن، طاحيال ىإل عشرین ذراًعا من مؤخر البیت بأضالع أرز من األرض ىنبو"
]. 16ألقداس" [ ادسق أي وبنى داخله ألجل المحراب
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یتحدث هنا عن القسم الخلفي من الهیكل أو الداخلي، أي قدس األقداس. 

 امه.أمي لذ الیكهلا أي ون ذراًعا كانت البیتعبرأو"
البیت من داخل كان منقوًرا على شكل قثاء وبراعم زهور.  زرأو

 ].18-17الجمیع أرز لم یكن یرى حجر" [

. المحراب (قدس األقداس) 5
محراًبا في وسط البیت من داخل،  أيهو"

]. 19وت عهد الرب" [ابلیضع هناك ت
المحراب أو قدس األقداس أو "موضع الكالم" (كما تعني الكلمة العبریَّة). تدعى 
هكذا ألن اهللا كان یتكلم مع موسى خالل كرسي العرش فوق التابوت، أو ألن اهللا یتحدث 

هناك مع رئیس الكهنة حینما یرتدي الصدریَّة ویستشیره. 
لقد جدد سلیمان كل شيء ما عدا تابوت العهد بالكاروبین وكرسي العرش ألنَّه 
یمثِّل الحضرة اإللهیَّة. هذه الحضرة لن تتغیر مع الزمن، بل تتحقَّق بذاتها مع شعبه سواء 

خالل خیمة االجتماع أو هیكل سلیمان. 
كان قدس األقداس أو المحراب في الهیكل ضخًما جًدا إن قورن بذاك الذي في 

خیمة االجتماع. كان یبدو تابوت العهد صغیًرا جًدا في وسط هذه المساحة، لهذا ُأقیم 
الكاروبان الضخمان من الحائط إلى الحائط، ووضعت زینات كثیرة فال یظهر قدس األقداس 

فارًغا. 

 المحراب عشرون ذراًعا طوًال وعشرون ذراًعا عرًضا وعشرون ذراًعا لألجو"
سمًكا، 

. رزبأح ذبوغشاه بذهب خالص وغشى الم
سلیمان البیت من داخل بذهب خالص.  ىشغو

. ]21-20وسد بسالسل ذهب قدام المحراب وغشاه بذهب" [
یصعب تقدیر قیمة الذهب الذي یغلف المبنى كله من الداخل بجانب المنارة 

الذهبیَّة ومذبح البخور الذهبي الخ. 

ل البیت،  كامتم ىإل البیت غشاه بذهبع يمجو"
. ]22ي للمحراب غشاه بذهب" [لذوكل المذبح ا
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. الكاروبان 6
. في المحراب كروبین من خشب الزیتون علو الواحد عشر أذرع لمعو"
ذرع جناح الكروب اآلخر.  أمسخحد والووب اأذرع جناح الكر سمخو 

 احه.جنف طر ىإل عشر أذرع من طرف جناحه
 آلخر قیاس واحد وشكل واحد للكروبین.ا بأذرع الكرو رشعو
 شر أذرع وكذا الكروب اآلخر. عكروب الواحدل اولع
الكروبین في وسط البیت الداخلي.  لعجو

 وبسطوا أجنحة الكروبین. 
وب اآلخر مس الحائط اآلخر، كرال جناحوفمس جناح الواحد الحائط 

 وكانت أجنحتهما في وسط البیت یمس أحدهما اآلخر.
 .]28-23بذهب" [ لكروبینشى اغو
حمل غطاء التابوت كاروبین هكذا یوجد كاروبان یمآلن قدس األقداس،  يماك

طرف جناح كل منهما یلمس من جانب الحائط ومن الجانب اآلخر یلمس جناح اآلخر، 
 تتجه نحو بعضهما ال فماة السمائیین. أمَّا أنظارهشركإشارة إلى أن الموضع سماوي، یمثِّل 

 وجود الشركة بین عبیت. فملا ) متجهة نحو13: 3 أي 2البعض بل نحو التابوت، وفي (
  المقدَّس.هیكلهل ببعضهما البعض بل باهللا الساكن في شغالسمائیین إىَّ أن فكرهما ال ین

  .تنضم القوات المالئكیَّة إلى جماعات المؤمنین، إلى حیث تحل قوة ربنا ومخلصنا نفسه
وحیث تجتمع أرواح القدِّیسین، الذین سبقوا فرحلوا، ومن هم مازالوا بین األحیاء. ولو أن 

.  Ïشرح ذلك لیس باألمر السهل
العالمة أوریجینوس 

): الشاروبیم( الكاروبیم
"الكاروب" هم أحد الرموز الهامة في العبادة الموسویَّة، فیظهر في خیمة 

 ما بعد على حوائط هیكل سلیمان، وفي رؤیا حزقیال الخاصة بالهیكل الجدید.االجتماع، وفي
ذهب على ال ن منن تمثاالاعبه. یظهر كاروبارتبط الشاروبیم بخیمة اهللا، مسكن اهللا وسط ش

)، یشیران إلى المجد 22-17 :25 كرسي الرحمة القائم على تابوت العهد القدیم (خر

1 On Prayer 31:5. 
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  ).5 :9 اإللهي، وكما یقول الرسول: "فوقه كروبا المجد مظللین الغطاء" (عب
وا "مالئكة"، ألنَّهم ال یقوموا بالعمل كمرسلین من متى أشیر إلى الكاروبیم ال یدع

اهللا إلى البشر لتقدیم رسالة معینة، إنَّما یظهروا للبشر في رؤى إلعالن مجد اهللا وسلطانه 
ماوي، أي یمثِّلون الحضرة اإللهیَّة. ُیشار إلى وقداسته. بظهورهم ُیعلن مسكن اهللا وعرشه الس

 "الرب قد ملك، ).1 :80 "یا جالًسا على الكاروبیم أشرق" (مزاهللا كجالس على الكاروبیم: 
 ).1: 99ترتعد الشعوب، هو جالس على الكاروبیم، تتزلزل األرض" (مز 

" یعني فیًضا من المعرفة أو تدفًقا من الحكمة. لذا فهم یشیرون الشاروبیماسم "
إلى قوة المعرفة وٕالى رؤیة اهللا. یتأملون في جمال الالهوت في أول إعالناته، شركاء في 

سخاء. بالحكمة اإللهیَّة. یفیضون بینبوع حكمتهم على من هم أقل منهم 
والعجیب أن الكاروب ارتبط بخالصنا ارتباًطا وثیًقا، ظهر في أول أسفار الكتاب 

المقدَّس ممسًكا سیًفا ملتهًبا ناًرا یحرس طریق الفردوس حتى ال یدخل اإلنسان إلى شجرة 
 كما .. إذ ال تقدر طبیعة اإلنسان الساقطة أن تقترب من سر الحیاة)24: 3(تك  الحیاة
 في آخر أسفار الكتاب المقدَّس مع األربعة وعشرین قسیًسا السمائیین یشتركون في واظهر
)، إذ صار لإلنسان حق الدخول إلى 9: 5ة الحمل التي هي تسبحة خالصنا (رؤ تسبح

السماء عینها وقد تمجدت طبیعته في المسیح یسوع الحمل الحقیقي. أمَّا بین بدء الكتاب 
ونهایته فیظهر أیًضا كاروبان على تابوت العهد في خیمة االجتماع والهیكل عالمة الحضرة 

اإللهیَّة، وكان اهللا یتحدث مع موسى من خاللهما. أمَّا وجود كاروبین فوق تابوت العهد 
حیث یمثِّل عرش اهللا، فیشیر إلى أن اهللا الساكن وسط شعبه یتحدث معهم ویعاملهم خالل 

الرحمة والحب. أیًضا وجود اثنین یشیر إلى دور السمائیین من نحونا: الصالة ألجلنا والعمل 
). ورسم شكل الكاروب على ستائر الخیمة 14: 1كخدام للعتیدین أن یرثوا الخالص (عب 

) یقترب من شكل اإلنسان مجنًحا لیعلن عن اقتراب الطبیعة البشریَّة 25-27والحجاب (خر 
 إلى الحضرة اإللهیَّة.

لقد عرف اإلنسان الكاروب، فصار لیس غریًبا عن البشریَّة، لهذا عرفته األمم 
والسیما الكلدانیون، وٕان كانوا قد أضفوا علیه أشكاًال من عندیاتهم كما فعل سائر األمم في 

 كل الحقائق اإلیمانیَّة التي تسلموها شفاًها بالتقلید وصبغوها بفكرهم المنحرف.
بشریَّة التي تمتعت بالخالص من إذن حین نرى الكاروب إنَّما نتذكر طبیعتنا ال

خالل اتحادها مع اهللا في المسیح یسوع ربنا بواسطة روحه القدوس.  
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 فیلون الیهودي قائالً : [إن كلمة "كاروب" تعني إكلیمنضس السكندريتبع القدِّیس 
"معرفة"]، وكأنه من خالل المعرفة الروحیَّة تصیر حیاتنا مركبة تحمل اهللا داخلها. هذا ما 

 رمًزا لمخزن المعرفة التي تعمل في  الذي رأى في الكاروبالقدِّیس جیرومقبله أیًضا 
طبیعتنا لترفعها وتنطلق بها بین القوات السماویَّة. تعمل في طبیعتنا المتسلَّطة على الشهوات 
كأسد، وتحلق في األمور العلویَّة كنسر وتعمل مجاهدة كالثور وبتعقل كإنسان. هذه المعرفة 

نغترفها من األناجیل األربعة، إذ یقول نفس القدِّیس: "متى ومرقس ولوقا ویوحنا هم فریق 
الرب الرباعي، الكاروبیم الحقیقیون، أو مخزن المعرفة؛ فإن جسدهم مملوء عیوًنا ومتأللئ 

كالبرق... أقدامهم مستقیمة ومرتفعة، ظهرهم مجنح، مستعدون للطیران في كل االتجاهات، 
كل واحد منهم یمسك باآلخر یتشابك الواحد مع غیره، كالبكرات وسط البكرات یتدحرجن 

 .Ïعلى طول الخط، یتحركن حسب نسمات الروح القدس"

 حیطان البیت في مستدیرها رسمها نقًشا بنقر كروبیم ونخیل وبراعم عيمجو"
]. 29زهور من داخل ومن خارج" [

وجود الكاروبین في قدس األقداس ونقش الكاروبین في جمیع حوائط البیت لیس 
لعبادة الطغمات السمائیة، وٕانما لتأكید شركة السمائیین مع األرضیین في عبادة اهللا الحيّ . 

 أرض البیت بذهٍب من داخل ومن خارج. ىشغو"
ن خشب الزیتون الساكف والقائمتان مخمسة"  میناعراب مصرالمحلباب  لمعو
]30-31.[ 

. األبواب 7
راعان من خشب الزیتون، صملاو"

بیم ونخیل وبراعم زهور، و نقش كرامهورسم علي
 م والنخیل بذهب.بيوغشاهما بذهب ورّصع الكرو

  عمل لمدخل الهیكل قوائم من خشب الزیتون مربعة.كلذكو
عین من خشب السرو. ارصمو

 ان، والمصراع اآلخر دفتان تنطویان.وينطن تفتادد لواحالمصراع ا
-32 مطرق على المنقوش" [بهذكروبیم ونخیًال وبراعم زهور وغشاها ب تحنو

1 On Ps. , hom 10. 
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35.[ 
 أن الكنیسة هي باب البر، من خالله یدخل یسوع أوریجینوس العالمةیعتبر 

 المسیح البار. وتقع أبواب الكنیسة في االتجاه المضاد ألبواب الموت.

  بصفتها مضادة ألبواب الموت. یوجد إذن باب واحد أبواب صهیوناآلن یمكن فهم 
هذا . وهذا ما یقصده النبي القائل: "باب صهیون فهو ضبط النفسللموت واإلثم، أمَّا 

).  21 :118" (مز باب الرب والصدیقون یدخلون فیه
كما یوجد الجبن، وهو باب للموت؛ في حین أن الشجاعة هي باب صهیون. 

نقص التعقل هو باب الموت، وعلى العكس التعقل هو باب صهیون. 
) یوجد باب واحد 20 :6 تي 1وفي مقابل جمیع أبواب "العلم الكاذب االسم" (

یجابهها، هو باب المعرفة المنزهة عن الكذب.  
) 12 :6 ولكن إذا وضعنا في االعتبار أن "مصارعتنا لیست مع دٍم ولحمٍ " (أف

یمكن القول أن كل قوة ورئیس عالم هذه الظلمة، وكل واحٍد من "أجناد الشر الروحیَّة في 
. Ï)، هو باب للجحیم والموت12 :6السماویَّات" (أف 

 أوریجینوس العالمة
االجتماع من أقمشة ملونة ثمینة مرسوم علیها الكاروبیم فقط. ة یمخكانت حوائط 

نحوت بأشكال الشاروبیم والنخیل وأزهار متفتحة. اختیار النخیل  مشبلخأمَّا في الهیكل فا
 هذا وسعف النخیل یشیر ا،ة إلى االستقامة ودوام االخضرار، وقد عرفت فلسطین بنخیلهراشإ

، وكأن البیت هو قصر الملك واهب السالم والنصرة، أو هو ملك ةنصرلإلى السالم مع ا
م. السال

یحكم ویدبر لذي لهیكل أشبه بقصر ملكي لُیعلن أن اهللا هو الملك الخفي ا ااءج
لملوك، مزود بقاعة، ومن الجوانب مباٍن ثالثة أدوار منفصلة عنه  اورقصشيءون شعبه. ك

بالذهب الخالص ألنَّه ة ن الوقار. الداخل مغلف بأخشاب ثمینة منحوتة مغشام نوًعا هيطتع
 .مسكن الملك السماوي

 زینة العالم هي الكنیسة الُمزینة بیسوع الذي هو نور العالمÐ .
النخیل یوضع مع شجر ) یظهر أن 18: 41نة النص بما ورد في حزقیال (ارمقب

1 Comm. On Matt., Book 12:13. 
2 Comm. On John, Book 6:38. 
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لحقیقي ا نبادل، فتظهر شجرة النخیل دائًما بین كاروبین. فإن كان المؤملتبام الكاروبي
كأن الهیكل الحقیقي هو مصالحة  وكالنخلة یزهو، فإنَّه ُمحاط بالسمائیین من كل جانب.

 انیَّة.المجاألرضیین، وتمتع البشریَّة بالشركة مع السمائیین خالل نعمة اهللا   معنالسمائیي

. الدار الداخلیَّة 8
 ].36وتة وصًفا من جوائز األرز" [نحالدار الداخلیَّة ثالثة صفوف م ىنبو"
)، هذا یفترض وجود دار 9: 4 أي 2 تطابق "دار الكهنة" (نا الداخلیَّة هارلدا

عى "الدار تد) وُتدعى "الدار العظیمة". الدار الداخلیَّة 9: 4 أي 2( لیها فيإ رخارجیة ُأشي
 مستوى أعلى من الدار الخارجیة. ) حیث أنَّها في10: 36الُعلیا" في (إر 

. مدة البناء 9
 سنة الرابعة أسس بیت الرب في شهر زیو.لا يف"
لسنة الحادیَّة عشرة في شهر بول، ا يفو

بیت في جمیع أموره وأحكامه، لا لمكأن املثار هشلا وهو
 ].37فبناه في سبع سنین" [

 الذي فیه تم قتلو ا أو سبع سنوات ونصف، وهونواتق بناء الهیكل سبع سغرستا
. لكن هذه الفترة تعتبر قصیرة جًدا ةبناء بیت الهیكل ودار الكهنة مع التهیئة للدار الخارجي

 ریَّةلبناء هیكل ضخم كهذا. غیر إنَّنا نالحظ أن هذه الفترة ال تشمل األعمال السابقة الضرو
 مع .للبدء في العمل كتهیئة األرض؛ وأیًضا مثل فترة قطع األخشاب وقطع الحجارة ونحتها

ضخامة المبنى وجماله وتكلفته الفائقة إىَّ أن مساحته كانت نسبی�ا صغیرة. هذا وأن عدد 
العاملین لتهیئته ولبنائه ضخم للغایة. 

) الخ. أنَّه مسكن 2: 6 أي 2 ؛3 :9 ؛27 ،13 :8( همیَّة بناء الهیكل ورد فيأ
ماء السموات قِبل أن یكون له بیت وسط شعبه س تسعه ال يلیهوه، وموضع كرسیه، اهللا الذ

). 13 :7 صم 2؛ 5: 6 أي 2 الخ؛  26: 8 یسكن فیه اسمه ()،27: 8(

  مقدَّس المعرفة المقدَّسةالراحة في

  من ثم، فألنني اعتقدت أنني اعتنق المعتقد الصحیح، وأدركت معرفة تلك األمور قلت
، حتى دخلُت مقادس اهللا، وانتبهُت إلى آخرتهم" (مز:لنفسي   "إذا هو تعب في عینيِّ

أذهب إلى مقدَّس ) وهذا یعني: التعب الوحید الباقي لي هو أنَّه ینبغي أن 16-17: 73
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 وأال انشغل باآلراء ، أي إلى عمق المعرفة،)22-17 :25  (خراهللا حیث الشاروبیم
). 16 :21  ألن "حدیث األحمق مثل ِحمل في الطریق" (سیراخ،الخاملة غیر األكیدة

المعرفة محراب ، وِحجال الحق (مقدَّس المعرفة المقدَّسةفلندخل إذن إلى 
 فإن .سواه، ألن الحكمة تجذبنا بعیًدا عن فكر المشقة الداخلیَّة). وال یكون لنا عمل آخر

)، حیث سبب المشقة جهل. ألن من ال یعرف أن الجعالة 20 :27 یعقوب لم یكدِّ حًقا (تك
قد ُأعدت لألبرار فوق ال ینتعش وال یبتهج بكِده، بل باألحرى ینحني وینكسر بالعمل الذي 

فلندخل إلى مقدَّس اهللا، حیث الشاروبیم، الذین فیهم تذكر  لهذا .ینشأ عن افتقاره للمعرفة
 .Ïالمعرفة المقدَّسة، والنور األبدي والحقیقي

 القدِّیس أمبروسیوس
العالمة أوریجینوس: نختم حدیثنا عن بناء هیكل الرب بكلمات 

   .یا ربي یسوع المسیح، اجعلني مستحًقا للمشاركة في بناء بیتك
تعالوا نبني خیمة إله یعقوب، یسوع ربنا، ونزینها...  

موضع سكني اهللا هو القداسة المطلوب منا تحقیقها... وبالتالي یمكن لكٍل منا أن 
) إلى تنفیذ الوصایا العشرة.  1 :26یهیئ خیمة هللا في قلبه. تشیر شققها العشرة (خر 

فحص خیمة االجتماع عن قرٍب . 
فیرمز األرجوان واالسمانجوني والبوص المبروم أي الكتان الخ. إلى األعمال 

الصالحة،  
)؛  18 :3ویرمز الذهب إلى اإلیمان (رؤ 

ة إلى الكرازة (مز  )؛  6 :12والفضَّ
والنحاس إلى الصبر؛  

والخشب الذي ال یسوس إلى المعرفة التي یقتنیها المؤمن في البریَّة الموحشة، وٕالى 
الطهارة الدائمة.  

والكتان إلى البتولیَّة؛  
واألرجوان إلى االستشهاد.  
والقرمز إلى بهاء المحبة.  

Ï  19: 7(،  الكتاب الثالث:صالة داود(. 
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سمانجوني إلى الرجاء في ملكوت السموات.  إلوا
ومن كل هذه المواد تُبنى خیمة االجتماع.  

والبد للنفس من مذبح في وسط القلب، تقدًَّ◌م علیه ذبائح الصالة ومحرقات 
الرحمة. ُتذبح ثیران الكبریاء بسكین الوداعة، كما ُتقتل كباش الغضب ونعاج الترف والشهوة.  

  .Ïلتعرف النفس كیف تقیم منارة دائمة اإلنارة، وذلك عن یمین القدس الذي لقلبها
العالمة أوریجینوس 

 

1 In Exod. Hom. 13:9 
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 6 وك مل1من وحي 

 بیتك ُمعد في وسط قلبي

 !لتسكن فیه أبدًیا

  بنى سلیمان البیت وكل زینته! 

 بناه بحجارة صحیحة،
 .ولم یسمع في البیت صوت منحت أو معول

 .بنیت كل ملحقاته ولم یعد ینقصه شيء

 . أبیهوعدته أن حفظ وصایاك تقیم معه كالمك الذي تكلمت به مع داود 

 .كهرسط شعبك، وال تتوتسكن في 

  بیتك ُمعد في داخليهوذا . 

 األقداس.تجد فیه القدس وقدس  

  .یفرح الكاروبیم وكل الطغمات السمائیة بحلولك فیه

 .رضي سماءً أبدخولك تصیر 

 . الكل بكلبسكناك یتهل

 .لتسكن على الدوام وال تفارق قلبي
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 لسابعاألصحاح ا

 ال سلیمان اإلنشائیَّةمعأ
 ختم الحدیث عن بناء الهیكل مسكن اهللا في سبع سنوات، تحدَّث عن بناء أند بع

 ذراًعا، 25×20×60نة. على أي األحوال كانت أبعاد الهیكل  س13في مسكنه الخاص 
ن  بنى سلیماد، فهو أكثر اتِّساًعا من مسكن الرب. هذا وق30×50×100بینما أبعاد القصر 

  ا هوا، وأجنحة منفصلة لمسكنه والبنة فرعون. أقام أیًضا بهًوا ممر�ا لقصره مشابًها لمًش عر
 في الهیكل.

 ].12-1[ي  لئاعشاءات الستخدامه النإ. 1

 ].2   [نبنالعر ویت بأ. 
]. 6[   األعمدة) ق (بهوواب. ر

]. 7و العرش للقضاء [أسي رالك قوا. رج
 ].8 فرعون   [ةابن لملكةا یتد. ب

 ثات الهیكلاثأ. 2
 ].22-13 [  العمودان. أ

 ].26-23 [  حر المسبوكبل. اب
 ].37-27 [  شرعل االقواعد. ج
 ].39-38 [  شرعل االمراحض. د

 ].50-40[ مراحض والرفوش والمناضحلا. ه
 ].51 [  یم عطایا أبیهدق. تو

لي : ئاعشاءات الستخدامه النإ. 1
 ].1ه فبناه سلیمان في ثالث عشرة سنة وأكمل كل بیته" [یتبوأمَّا "

 سنة 13)، واآلن یقضي 38: 6ع سنوات في بناء بیت الرب ( سبانمليسضى ق
ا ال یعني أن سلیمان اهتم بالمنشاءات الخاصة به ذي حوالي ضعف المدَّة. هأ ،في بناء بیته

أكثر من اهتمامه ببیت الرب، فقد بدأ بالهیكل أوًال ولعلَّ انقضاء هذه المدَّة الطویلة یرجع 
 إلى أسباب كثیرة منها:
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النسبة ب ثالملك كان قد هیَّأ الكثیر لبناء الهیكل، األمر الذي لم یحدد داو نأأ. 
 یمان الثالثة سنوات األولى من حكمه یستعد لبناء الهیكل.لللمنشاءات األخرى، كما قضى س

العاملین في الهیكل قد ُأرهقوا بعد عمٍل دام سبع سنوات، فبالشك أن أن ب. 
خاصة وأن شهوة قلب سلیمان لبناء الهیكل ل. عددهم بدأ یقل، وقدرتهم للعمل صارت أق

. ته في بناء المنشاءات الخاصة بهبغركانت ال ُتقارن أمام 
 ساحة المسكن الخاص كانت أكبر من مساحة الهیكل.م. ج
 احتاج سلیمان إلى إنشاء مباني كثیرة، وهي: . و

 ].2[ نبنالعر ویت بأ. 
 ].6 [األعمدة) ق (بهوواب. ر

 ].7و العرش للقضاء [أسي رالك قوا. رج
 ].8 فرعون [ةابن لملكةا یتد. ب

ا كان القصر الملكي أشبه بمجموعة من المباني متَّصلة بعضها ببعض. أنَّها ذكه
أشبه بأقسام للقصر الملكي الواحد. وقد جاء الحدیث عن هذه األقسام مختصًرا جًدا، حتى 

یصعب تقدیم صورة كاملة عن مالمح هذه األبنیة. موقع هذه األبنیة بالقرب من الهیكل وٕالى 
 جهة الجنوب منه على األكمة الشرقیَّة المسمَّاة صهیون أو الموریَّا.

لقد قضى سلیمان أكثر من ثالث سنوات في اإلعداد للهیكل وسبع سنوات في بناء 
الهیكل وثالث عشرة سنة في بناء القصر الملكي وملحقاته ولم یبَق له سوى أقل من سبع 

عشرة سنة یقضیها في قصره مشغوًال بااللتزامات المادیَّة التي شغلته عن االهتمام بتربیة ابنه 
رحبعام، ممَّا حطَّم كل ما فعله من أعماٍل عظیمة. لو أن ما بذله من جهٍد قدَّمه لتربیة ابنه 

ما كانت قد انشقَّت المملكة، وما كان الشعب یصرخ: "قسَّى نیرنا". 

ر لبنان: وعأ. بیت 
 وعر لبنان طوله مائة ذراع وعرضه خمسون ذراًعا وسمكه ثالثون یت"وبنى ب
ذراًعا. 

على أربعة صفوف من أعمدة أرز، 
 ].2" [عمدةأللى اوجوائز أرز ع

لتكلفة، ممَّا أدَّى إلى زیادة الضرائب ا تنكاا مهم یصنع أفضل شيء نك ألالم رادأ
لشجر  كغابات  عاًما كانت لبنان تضم مساحات شاسعة3000ي لشعب. منذ حوالعلى ا
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 خدمه فيتاله إلى أورشلیم، اسسإر والعمال لقطع األرز نمان ألوف یماألرز، فأرسل سل
المشاریع األخرى. كما كان أرز لبنان مع السرو وغیره والهیكل وبناء بیته بكل ملحقاته، 

ر بإساءة استخدام هذه ان. أیًضا قينهرلُیصدر إلى سوریا ومصر وبالد ما بین ا م نبوخذنصَّ
االستحالة ن  محه الغابات وأصبذه ) وهكذا مع األجیال زالت17: 2حب الغابات (

 ت المستمرَّة لذلك.ال المحاوماستعادتها رغ
، أشبه بالمقّر دار للعمل السیاسيیكن بیت وعر لبنان مسكًنا لسلیمان، إنَّما هو م ل

وعر ). ُدعي بیت 17: 10مل  1الملكي لإلدارة السیاسیَّة، ُحفظت فیه أیًضا األسلحة (
ب، من غابات لبنان. اشخ مع أنَّه لم ُیقم في لبنان، وٕانَّما ألن أغلب مواده، خاصة األلبنان

 ).10: 9 مل 1 التي تحوط به دعي بیت الملك (اروربَّما بسبب جمال موقعه وسط األشج
 في جو هادئ، شن البعض أن سلیمان بنى هذا القصر خارج أورشلیم لیعيظي

] لم یكن ملحًقا بهذا 7خاصة وأنَّه كان یمیل إلى استخدام الخیول والمركبات. وأن عرشه [
 مع بقیَّة األبنیة كان بأورشلیم جنوب الهیكل مباشرة، على األكمة  أنَّهنوالقصر. ویرى آخر

 رقیَّة المسمَّاة صهیون أو الموریَّا.لشا
ى البعض أنَّه أشبه ببهو ضخم كما في القصور األشوریَّة، تحیط به مجموعة ري

من الحجرات على ثالثة طوابق. كان له أربعة صفوف من أعمدة أرز، ولكنَّنا ال نعرف عدد 
أعمدة كل صفٍ . وكانت غرف مبنیَّة على ثالث جهات كغرف الهیكل، غیر أن غرف 
الهیكل كانت خارجة عن حیطانه الصقة بها، وأمَّا غرف بیت وعر لبنان فكانت داخًال 

مرتكزة على األعمدة.  

 من فوق على الغرفات الخمس واألربعین التي على األعمدة كل زاربف ق"وس
 صف خمس عشرة.

 ].4-3ثالث طباق وكوة مقابل كوَّة ثالث مرَّات" [ف والسقو
 حجرة على جانب البهو الضخم، یحوي كل طابٍق 45من  قبُوجدت ثالثة طوا

 حجرة. ست غرف على كٍل من الجانبین الطویلین، وثالث غرف على الجانب الثالث. 15
وكانت النوافذ في الطبقة الوسطى فوق النوافذ التي في الطبقة السفلى، والنوافذ في 

الطبقة العلیا فوق النوافذ التي في الطبقة الوسطى. وكانت النوافذ مشرفة على الدار 
 الداخلیَّة.

]. 5مرَّات" [ مربَّعة مسقوفة، ووجه كوة مقابل كوَّة ثالثم بواب والقوائ األمیعوج"
  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


كانت األسقف على األبواب مستویة مسطَّحة وكل ما فوقها على هیئة سقف ولیس 
 على هیئة قنطرة.

األعمدة: ) ق (بهوواب. ر
. اعً ون ذراالث ثرضهوعق األعمدة طوله خمسون ذراًعا وا"وعمل ر

 ].6مها وأعمدة وأسكفة قدَّامها" [ قدَّاا آخرقً وروا
شأ قاعة مملوءة أعمدة أمام بیت وعر لبنان یستقبل القادمین للملك في الشئون نأ

العامة أو الخاصة بالجمهور. تحدَّث في سفر األمثال عن الحكمة التي بنت بیتها على 
). كان الرواق مسقوًفا، وكان السقف مرتكًزا على األعمدة بال 1: 9دتها السبعة (أم عمأ

حوائط. 
الرواق اآلخر قدَّام األعمدة له هو أیًضا أعمدة، واألسكفة هي خشبة الباب التي 

ُیوطأ علیها. یبدو أنَّه كان درج ُیصعد به إلى رواق له أعمدة، ومنه إلى رواٍق آخر له أعمدة 
 أیًضا، ومنه إلى رواق ثالث ُیدخل منه إلى كرسي القضاء.

لبنان وقبل بهو العرش ُیشیر إلى أن  رعى البعض أن ِذكرها بعد إنشاء بیت وري
 ذا البهو كان بین المبنبِّین.ه

و العرش للقضاء:  أسي رالك قواج. ر
اء ضواق القر يأ ق الكرسي حیث یقضيواعمل رو"

 ].7قفٍ " [س لىإ رضأوغشَّي بأرز من 
اق الكرسي أو بهو العرش، هو قاعة للقضاء أو دار للقضاء أو قاعة استماع ور

). وهي لیست قاعة 20-18: 10 مل 1یوجد فیها العرش الملكي الذي جاء وصفه في (
غلقة بحوائط ضخمة من مو مملوءة أعمدة مفتوحة، إنَّما هي مفتوحة من جانب واحد،

الجوانب الثالثة األخرى. 
كان الملك یجلس على كرسي القضاء كما كان الملوك القدماء یجلسون ویقضون 

 عند باب المدینة.

 فرعون: ةابن لملكةا یتد. ب
الرواق،  ل رى داخأخذي كان یسكنه في دار البیته و"

كان كهذا العمل، 
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 ].8عون التي أخذها سلیمان كهذا الرواق" [فرالبنة  وعمل بیًتا
دو أنَّه بیت ثالث، والثالثة مباني في موقع واحد مرتبطة مًعا. األول قصر بي

سلیمان، والثاني المحاكمات أو دار القضاء، والثالث هو "بیت الحریم". كان مسكن الملك 
ة بنت فرعون.  كلمونسائه في القصر الذي ُبني لل

إلى جهة الشمال من بیت وعر لبنان كان أوًال درج وأروقة األول والثاني والثالث، 
ومنها إلى الشمال أیًضا دار أخرى فیها بیت الملك وبجانب بیت الملك بیت النساء، وٕالى 

الشمال من بیت الملك الهیكل. 

كانت توجد ثالث دور: 

  الدار العظیمة التي تحیط بكل األبنیة. لها إلى جهة بیت الرب التي كانت أعلى من
 ].11). وكان حائط مثله للدار العظیمة إلى جهة الخارج [36: 6الدار العظیمة (

 .الدار الوسطى التي كان بیت الملك فیها 

  .دار بیت الرب أو الدار الداخلیَّة
خل السكن في اتِّجاه غیر مدخل المباني الملكیَّة األخرى كنوٍع من الحفاظ مدكان 

الحریم"، إذ كانت له حرمته، وهو عبارة عن أجنحة  على خصوصیَّته. كان یدعى "بیت
 خاصة بالنساء.

نت في القسم  كاالقدیم، يقب النظام الشر حسى البعض أن أجنحة نساء الملك،ري
 الداخلي للقصر، أمَّا الملك فله مبنى خاص به.

ة المنحوتة منشورة بمنشار من داخل رس الحجاامة كقييرك رةحجا من هذه "كل
 ].9بیرة" [كلدار الا لىإ من خارجوإلفریز ا لىإ  من األساسرجومن خا

: 7م (يرشلولحجارة الكریمة الكبیرة المستخدمة في مباني سلیمان وحوائط أاقرأ عن ن
 قدًما. في 77لهیكل یرتفع الحائط المنطقة  ). في القمَّة الجنوبیَّة الشرقیَّة15: 9؛ 9-12

هي  ذت منه حجارة أورشلیم العظیمة. اآلنخالذي أُ  رحجالم Barkely اكتشف 1852عام 
 . Ïتد تحت باب دمشق. یوجد بعض الحجارة هناكمهائل يكهف 

رة كریمة، حجارة عظیمة، جا على حاًس ؤسَّ كان مو"

1 Halley’s Bible Handbook, p. 192. 
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. حجارة عشر أذرع وحجارة ثمان أذرع
 حجارة كریمة كقیاس المنحوتة وأرز.ق ومن فو
من جوائز األرز، وصف تة وصفوف منح ثالثة لكبیرة في مستدیرها اوللدار

]. 12-10كذلك دار بیت الرب الداخلیَّة ورواق البیت" [
كان العمل على أكمل وجه من الخارج والداخل. الداخل ًمغشَّى باألرز. كانت 

 حتى حجارة األساس وهي تحت األرض من حجارة عظیمة قیِّمة.

ثات الهیكل : اثأ. 2
 ملك سلیمان وأخذ حیرام من صور،ال"وأرسل 

ط نفتالي، وأبوه رجل صوري نحاس، بن سم أرملة أةامرن ب اوهو
النحاس،  لعمل كل عمل فية  ومعرفاهمً وف حكمة اوكان ممتلئً 

. ]14-13" [كل عمله لمعو ناميلملك سلا لىإ فأتى
حیرام بصنع األدوات النحاسیَّة، وهو یحمل دًما خلیًطا من الیهود واألمم،  قام

والدته من سبط نفتالي ووالده من صور. وكأن اهللا یود أن ُیبنى بیته من كل البشر، من 
 ُبني الهیكل بأیٍد االیهود كما من األمم. وكما ُبنیت خیمة االجتماع من كنوز مصر، هكذ

أممیَّة مع األیدي الیهودیَّة. اهللا محب كل البشریَّة، یود أن یضم العالم لیتمتَّع الكل بغنى 
 نعمته الفائقة.
وجود اثنین  فترض البعضي) بأن األم من سبط دان. 14: 2 أي 2ء في (اج

 ریدعیان حیرام صانعي نحاس. لكن یرجح أن أحد النصین یشیر إلى موضع میالدها واآلخ
إلى موضع إقامتها، فهي من بنات دان إذ ُولدت هناك، ومن سبط نفتالي إذ هي من والدین 

ن أنَّها من سبط دان بالمیالد، وتزوَّجت من سبط يسرمن هذا السبط. كما یرى بعض الدا
فصارت بتبعیَّتها لزوجها من سبط نفتالي، وٕاذ ترمَّلت تزوَّجت مرَّة أخرى من رجل ي نفتال

 صوري، أنجبت منه حیرام.
یقدِّم لنا صورة عن األدوات النحاسیَّة التي استخدمت في الهیكل. لم یذكر أداة من 

) داود الملك قد أخذ حدیًدا الستخدامه في بعض 2: 29 أي 1الحدید، وٕان كنَّا نجد في (
 أدوات الهیكل التي ال نعرف ما هي.
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 مودان:عل. اأ
مودین من نحاس، لعصور او"

اثنتا عشرة ذراًعا یحیط بالعمود  طيطول العمود الواحد ثمانیة عشر ذراًعا وخ
 ].15اآلخر" [

ال نجد للذهب أثًرا خارج القدس وقدس األقداس، فإن األمجاد السماویَّة تبقى في 
الداخل، لكن نجد النحاس خارًجا لكي نشارك السیِّد المسیح صبره وآالمه ومثابرته إذ یظهر 

). 15: 1في سفر الرؤیا هكذا: "ِرجاله شبه النحاس النقي كأنَّهما محمَّیتان في أتون" (رؤ 
فإذ نلبس السیِّد المسیح یكون لنا النحاس الذي به ندك كل األتعاب والضیقات ونسیر نحو 

السماء بمثابرة بدون تراخ. 
ان في الهواء  ك] إن21دین النحاسیِّین في بهو الهیكل [ومعع الضیصعب تحدید و

 بینهما، بالطلق أم تحت السقف. كانا بین الهیكل ودار الكهنة، وهما لم یوضعا لتثبیت با
أو إلقامة مبنى علیهما، وٕانَّما للزینة ولعمٍل رمزي. یظهر ذلك من أن العمودین أقصر من 

أن یبلغا سقف الرواق. وأیًضا من جهة المواد فإن الهیكل كان من الحجارة واألخشاب، وأمَّا 
العمودان فمن النحاس. لو كان العمودان لهما عمل أساسي في المبنى لما ذكر هنا مع 

أدوات الهیكل، بل كان قد ذكرا قبًال مع تفاصیل المبنى ذاته. 
هكذا كانت الهیاكل الفینیقیَّة، فُینصب العمود أو األعمدة بال سقف علیها كما 

 یظهر من النقود والرسوم القدیمة.
). 21: 52ن العمودان أجوفین سمكهما أربعة أصابع (إر اك

) خمس وثالثون 15: 3 أي 2كان طول العمود الواحد ثمانیة عشر ذراًعا، وفي (
ذراًعا، ربَّما ألن الكاتب أضاف إلیه التاج الذي كان یحوي قسمین: الشبَّاك وهو القسم 

]، وصیغة السوسن وهو القسم األعلى وطوله أربع أذرع 16السفلي وطوله خمس أذرع [
 ذراًعا 35]. كما أضاف إلیه قاعدة العمود وعلوها ثماني أذرع، فیكون المجموع 19[
  ذراًعا.12). وكان المحیط 18+5+4+8(

مودین من نحاس مسبوك، لعي اسین لیضعهما على رأاجعمل تو"
 ].16طول التاج الواحد خمس أذرع، وطول التاج اآلخر خمس أذرع" [

یتحدَّث عاموس النبي عن تأدیب الرب بقوله: "رأیت السیِّد قائًما على المذبح، 
). 1: 9ؤوس جمیعهم" (عا ر ىفقال: اضرب تاج العمود حتى ترجف األعتاب، وكسِّرها عل
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، حیث یهب غضب الرب على بیته ل رمزی�ابهنا یشیر إلى هذین العمودین لیس حرفی�ا 
بسبب شرِّهم فال یقوم العمودان اللذان یمثِّالن "فرح الملك"، وتأسیس الرب لمملكته بتقدیم 

ته لشعبه. یسقط العمودان وترتجف أعتاب الب  ویصیر التاجان ِعوض كونهما عالمة یتقوَّ
 الكرامة والقوَّة، أداة لتكسیر رؤوسهم.

على رأسي  نذين الليللتاجالسالسل  لمعفائر كضوا شبكً معمًال  بَّاًكاُش "و
العمودین، 
]. 17 للتاج اآلخر" [سبًعاواحد، والسبًعا للتاج 

كانت هذه الشباك بعوارض على نوع شعریَّة، وكانت من نحاس، غطَّت القسم 
السفلي من التاجین. وعلى الشباك كانت السبع ضفائر أو السالسل من النحاس. 

واحدة، ل مستدیرهما على الشبكة ايلرمان فامودین صفِّین من لع"وعمل ل
ذي على رأس العمود،  لغطیة التاج اتل

]. 18وهكذا عمل للتاج اآلخر" [
ربَّما كان الترتیب كاآلتي: 

  .أوًال القاعدة
  .فوقها العمود
  .في رأس العمود صف من الرمَّان فیه مائة رمَّانة
  .فوق صف الرمَّان الشباك والضفائر
  .فوقها الصف الثاني من الرمَّان فیه مائة رمَّانة أخرى
  .فوق هذا الصف الثاني صیغة السوسن

هما  الرواق كما فين وسلس اللذان على رأسي العمودین من صیغة اان"والتاج
]. 19" [رعبع أذرأ

 لم ُیذكر أن في رواق الهیكل صیغة السوسن.

ذي من جهة الشبكة لا ند البطن عتاجان اللذان على العمودین منال"وكذلك 
صاعًدا، 

]. 20ني" [االث والرمَّانات مائتان على صفوف مستدیرة على التاج
] وتحت النتوء الصف 41كان القسم السفلي من التاجین ناتًئا [ند البطن"  ع" من
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من الرمان السابق ذكره، وفوقه الصف الثاني من الرمان. 

عمودین في رواق الهیكل، الوأوقف 
فأوقف العمود األیمن ودعا اسمه یاكین، 

 ].21" [زعوبه اسما ثم أوقف العمود األیسر ودع
 اكین" معناها "سیقیم" أو "یؤسس"؛ و"بوعز" معناها "فیه قوَّة". ي"

 البعض أن العمودین یشیران إلى قیادة اهللا لشعبه في البریَّة، عمود سحاب في ىري
 التجارب، ونوًرا وسط ظلمة بعاد من نور. فاهللا یهب شعبه ظًال من متوالنهار، وباللیل عم

العالم. ویرى آخرون أن العمودین عند باب بیت الرب إنَّما یشیر أحدهما إلى الكهنة واآلخر 
 إلى الشعب، فاهللا یهب عابدیه كهنة أو شعًبا أن یصیروا أعمدة حیَّة في هیكل قدسه.

 ىلي یؤسِّسه الرب نفسه ویقیمه، غیر متَّكٍل عأ أن یكون كل مؤمن كیاكین، یود
ذراع بشري.  

باهللا یكون كبوعز، أي یحمل قوَّة سماویَّة ال تقدر كل قوَّات الظلمة أن تزعزعه. 
   (بوعز).نافاهللا هو مؤسِّسنا (یاكین) وهو قوَّت

ا إذ ننطلق في صلواتنا كما إلى هیكل الرب السماوي نرى العمودین المملوءین هكذ
 .اني فیلتهب قلبنا بروح الرب ویحل الرجاء ف،قوَّة وجماالً 

ى البعض أن "یاكین" تعني "لیبق الهیكل ثابًتا إلى األبد"، و"بوعز" یشتهي ري
 ًتا". اسلیمان أن یهب اهللا الهیكل قوَّة وثب

 ى آخرون أن االسمین مًعا هما اختصار للكلمات: "سیفرح الملك باسم یهوه".ري

. ]22السوسن فكمل عمل العمودین" [ یغةص ینلعمودا أسعلى رو"

 حر المسبوك:بل. اب
فَّته، ش لىإ ع من شفَّتهذر عشر أاحر مسبوكً لب"وعمل ا

رً نوكا ثون ذراًعا یحیط به بدائرة" الط ثي خمس أذرع وخعه، ارتفاا مستدیرً ا مدوَّ
]23.[ 

كان الكهنة یغتسلون في المرحضة قبل دخولهم إلى الهیكل، ُسمِّیت بحًرا لكبرها. 
فإن مراحم اهللا كالبحر متَّسعة للغایة، قادرة على غسل نفوسنا وتطهیرها. 

  عندما یسمع أحد عن المرحضة فلیفهم هذه التي نغتسل خاللها من الخطایا المشینة
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یَّة . Ïبالمیاه السرِّ
 القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصص 

  النحاسي وأحواضه متحرِّكة بعجالت. كان البحر الستخدام الكهنة.حردو أن الببي

ه قثاء مستدیًرا تحیط به، عشر للذراع محیطة بالبحر بمستدیره فَّتتحت شو"
صفِّین. 

  ُسبكت بسبكه.دق ءاثقال
، اعلى اثني عشر ثورً  ًماائن قاوك

هة مثالثة هةةالثثلشمال، وا لىإ توجِّ هةاللغرب، وثا لىإ  متوجِّ  لىإ ثة متوجِّ

لشرق، ا لىإ الثة متوجِّهةثلجنوب، وا
 ].25-24اخل" [د لىإ بحر علیها من فوق وجمیع إعجازهالوا
ثني عشر. فإن تطهیر إلا ثنا عشر ثوًرا من نحاس یشیرون إلى أسباط إسرائیلالا

هذا الشعب ال یقوم على الغسل بالماء فحسب، وٕانَّما خالل الذبیحة. فاألسباط جمیعها تمثِّل 
 ل لتقدیس المؤمنین.ذوأمَّة كهنوتیَّة تغتسل بالدم المب

]. 26ر وشفَّته كعمل شفَّة كأس بزهر سوسن، یسع ألفّي بث" [شبغلظه و"
شفَّة البحر على مثال زهر السوسن، یشبه شفَّة كأس ألجل الشرب. 

    أقَّة. 45000یعادل  ألفّي بث" "

شر: علاالقواعد . ج
ن نحاس،   العشر مواعد القملوع"

الواحدة أربع أذرع   القاعدة طول
وعرضها أربع أذرع  

 ].27وارتفاعها ثالث أذرع" [
 جالوًنا من 300قیمت األحواض العشر على عشر قواعد، كل حوض جمع أُ 

 بأن األحواض العشر ودالماء، حوالي طن، وهي مربَّعة طولها كعرضها. یقول الكّتاب الیه
ألحواض لغسل لحوم الذبائح اكانت ُتمأل كل یوم بمیاه جدیدة لتبقى دوًما نقیَّة تستخدم هذه 

 بینما یغتسل الكهنة في البحر.

1 Vita Moses 2:185. 
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 .]28الحواجب" [ راس بینتراس، واألت القواعد لها أملهذا عو"
األتراس كاأللواح المستعملة في المدارس ألجل الكتابة التي لها لوح من الحجر 

وحوالیه حواجب من الخشب. وعلى األتراس واأللواح نقش أسود وثیران وكروبیم وكلَّها من 
النحاس. 

راس التي بین الحواجب أسود وثیران وكروبیم، ألتا "وعلى
ل  عموروكذلك على الحواجب من فوق ومن تحت األسود والثیران قالئد زه

 .ىلدم
حاس، وقطاب من نحاس، نبكر من  دة أربعاعولكل ق

ولقوائمها األربع أكتاف، 
]. 30-29اف مسبوكة تحت المرحضة بجانب كل قالدة" [تواألك

بالبكر تنتقل القواعد من مكان إلى آخر في الدار. كانت البكر تحت القاعدة 
ولیست بجانبها، فلزم لها أكتاف لیركب بها قطاب البكر. واألكتاف مركَّبة من القوائم األربع، 

 وبجانب كل قالدة من قالئد الزهور عمل مدلَّى وكلَّها نحاس مسبوك.

ر كعمل قا ذرقخل اإلكلیل ومن فودا"وفمها  ف صدة ذراع وناعع وفمها مدوَّ
ذراع. 

رة" [مربَّعةها سراأتأیًضا على فمها نقش وو ]. 31 ال مدوَّ
كان سطح القاعدة مثقوًبا من فوق، وعلى هذا الثقب أو الفم إكلیل أو اسطوانة من 

النحاس، غالُب ما تنزل من الثقب، قطرها من الخارج ذراع ونصف ومن الداخل ذراع. 
فة غلظها نصف ذراع. وكانت األسطوانة قاعدة للمرحضة من  بمعنى أنَّها اسطوانة مجوَّ

 فوق، وكانت ترتكز على القاعدة الكبیرة المربَّعة من تحت.  

ارتفاع البكرة الواحدة ولقاعدة اف البكر في س وخطاطيارألتا تألربع تح ا"والبكر
 نصف ذراع.وذراع 

كر كعمل بكرة مركبة خطاطیفها وأطرها وأصابعها وقبوبها كلَّها مسبوكة" لبوعمل ا
]32-33 .[

هذا االرتفاع قلیل بالنسبة إلى عجالت العربات المستخدمة الیوم. لكن یظهر في 
الرسومات األشوریَّة أن البكرات التي كانت مستخدمة ارتفاعها قلیل.  
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 وایا القاعدة الواحدة وأكتاف القاعدة منها. زتاف على أربعأك"وأربع 
ادیها ياع من أعلى القاعدة أرذ فنصاع تفقاعدة مقبَّب مستدیر على ارالوأعلى 

 تراسها منها.أو
اسها كروبیم وأسوًدا ونخیًال كسعة كل واحدة رتأاح أیادیها وعلى و أللىونقش ع

 وقالئد زهور مستدیرة.
-34[" یعها سبك واحد، وقیاس واحد، وشكل واحدجم القواعد العشر لملهكذا ع

37.[ 

المقبَّب أعلى القاعدة ألجل زیادة القوَّة، ألن االسطوانة مرتكزة على المقبَّب، 
واالسطوانة مرتكزة على المرحضة وهي ثقیلة جًدا خاصة متى كانت مملوءة ماءً . وربَّما 

أیدیها هي إلسناد المرحضة، وكلَّها مسبوكة سبًكً◌ا.  

شر مراحض: عل. اد
 مراحض من نحاس، شر"وعمل ع

ا، بثً ین بعتسع كل مرحضة أر
رع، ذاحدة أربع أرحضة الوملا

 ].38 واحدة على القاعدة الواحدة للعشر القواعد" [ةمرحض
األرجح أن علو المرحضة هو أربع أذرع ولیس قطرها. كان علو المرحضة مع 

ضعت المراحض العشر على القواعد لكي ُتمأل بالماء الذي یستخدمه وُ قاعدتها تسع أذرع. 
). أمَّا البحر 6: 4 أي 2الكهنة في عملهم المقدَّس خاصة غسل الذبائح مثل المحرقات (

خدمون ماءه في االغتسال. على أي األحوال كانت كل أدوات الهیكل غایة ستالنحاسي في
 لضخمة من جهة مادتها واألیدي العاملة لتنفیذها.افي اإلبداع الفنِّي مع تكلفتها 

ب البیت األیمن، ان على جاواعد خمًس لقجعل او"
، رب البیت األیسان على جاوخمًس 

 ].39جهة الجنوب" [ لشرق منا لىإ ل البحر على جانب البیت األیمنعوج
ضع خمس قواعد على الجانب األیمن من البیت، أي نحو الجنوب، وخمس على وُ 

اسي على الجانب األیمن نحو الشرق نحالجانب األیسر، أي في الشمال. وُوضع البحر ال
مقابل الجنوب. لم توضع القواعد على یمین وشمال مذبح المحرقة، بل على جانبي البیت 

أو بهو الهیكل، أمَّا البحر النحاسي فبین البهو والمذبح، مع اتِّجاهه نحو الجنوب أكثر، أي 
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مذبح المحرقة. ُتحمل القواعد على عجالت لكي یسهل  جنوب شرقي البهو، وجنوب غربي
تحرُّكها نحو الكهنة الحتیاجهم إلى الماء عندما ینشغلون بالذبائح. ویسهل تسریب الماء 

 المتَّسخ في صدر القاعدة ثم تصریفه بعد ذلك.
انت الحاجة ماسة إلى هذه المراحض العشرة، ألنَّه كان یقدَّم أكثر من ذبیحة في ك

 ذبح.موقت واحد على ال
 صنعت داخل الهیكل لتأكید أن هذا العمل الذبیحي تيحمل القواعد ذات الزینة التُ 

هو امتداد للعمل داخل الهیكل. الفارق أن الِحلیة في داخل الهیكل مغشَّاة بطبقة من الذهب، 
أمَّا هنا فالِحلیة من نحاس. ألن الداخل یشیر إلى العبور إلى السماء، أمَّا الخارج فهو تهیئة 

 .رللعبو

ام المراحض والرفوش والمناضح، یرعمل حو"
 ]40مان لبیت الرب" [يملك سللله وانتهى حیرام من جمیع العمل الذي عمل

إلى العمال المهرة من الصوربِّین في صنع األدوات ى شار كثیر من الكتَّاب القدامأ
المعدنیَّة. لهذا ال نعجب إن استخدم سلیمان حیرام الصوري ومعه طاقم كبیر من العمال 

 لمهرة لصنع أدوات الهیكل وأدوات قصوره الذهبیَّة والنحاسیَّة في وقت قصیر نسبی�ا.ا

ین على رأسي العمودین والشبكتین لتغطیة كرتّي ذلل وكرتّي التاجین اینلعمودا"
 ودین.مالع التاجین اللذین على رأسيّ 

تّي رئة الرمَّانة التي للشبكتین صّفا رمَّان للشبكة الواحدة ألجل تغطیة كماوأربع 
. نيدوعم اللىالتاجین اللذین ع

 شر على القواعد.عاحض الرمال العشر وعدوالقوا
  تحت البحر.ًراعشر ثوى لواحد واالثن اوالبحر
  حیرام للملك سلیماناملهعوالرفوش والمناضح وجمیع هذه اآلنیة التي ر والقدو

 ].45-41بیت الرب هي من نحاس مصقول" [ل
نحاس المستخدم في أدوات الهیكل من أفضل األنواع في ذلك الحین، فإن اهللا لا

یطلب من اإلنسان أن یقدِّم أفضل ما لدیه لُیعلن تجاوبه مع محبَّة اهللا الكاملة، ورغبته في 
 نسان.إلتقدیم أعظم الهبات ل

،  فالخز رضأألردن سبكها الملك في  اي غورف"
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 ].46" [ناتن سكوت وصريب
و أورشلیم بالدخان، إذ یود أن ج نهر األردن ُسبك النحاس، حتى ال یتلوث يف

 تبقى مدینة اهللا وموقع الهیكل نقی�ا من كل جانب.
" إن كانت تشیر إلى غور األردنرى البعض أنَّه من الصعب تحدید عبارة "ي

قرب الالضفَّة الشرقیَّة منه أو الغربیَّة. آخرون یرون أنَّها سهل األردن في الضفَّة الشرقیَّة ب
)، أو ُصّرتان 16: 3ش  (يZarthan or Zaretanمن فم نهر یبوق، عند صرتان 

Zaratanah) 1 أو َصَرَوة 12: 4ل م ،(Zeredatha) 2 17: 4ي أ .(
كانت سكوت شرقي األردن، وربَّما هي تل دراال الحالیَّة على بعد میل جنوبي نهر 

 أمیال جنوبي 3الزرقاء. وكانت صرتان غربي النهر، وُیظن أنَّها تل حارم الحالیَّة على ُبعد 
 بیسان.

]. ال یزال إلى یومنا هذا یستخدم الرمل في سبك النحاس. 46ها أرض الخزف [إن
 كمیَّات ضخمة من األدوات احتاجت إلى أفراٍن كثیرٍة دون شك.

 جًدا جًدا لم یتحقَّق وزن النحاس" ةآلنیة ألنَّها كثیرامان وزن جمیع ليترك سو"
]47.[ 
تها، هذا وقد اتَّسم العاملون في ثر یكن ممكًنا حصر عدد اآلنیة ووزنها بسبب كمل

 بیت الرب ولحسابه باألمانة واإلخالص.

مان جمیع آنیة بیت الرب:  ليعمل سو"
المذبح من ذهب، 

 والمائدة التي علیها خبز الوجوه من ذهب.
 وخمًسا عن الیسار أمام المحراب من ذهب خالص، ن خمًسا عن الیميئروالمنا

 .]49-48" [بهذ نمط القلمواألزهار والسرج وا
نستنتج من عدم ذكر حیرام أنَّه لم یعمل آنیة بیت الرب التي كانت من الذهب، بل 

كان عمله في النحاس فقط، وهو لم یستخدم في اآلنیة داخل بیت الرب. 
 أن الذهب هو اإلیمان الذي یجعل من القلب سماًء، لذا العالمة أوریجینوسیرى 

یشیر الذهب إلى السمویَّات، كما یشیر إلى القدِّیسین بكونهم سماًء یسكن اهللا في قلوبهم. یقول: 
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]. Ï[إن آمنت ُتقدِّم قلبك وعقلك ذهًبا!... تستطیع أن تقدِّم للرب شیًئا من مشاعرك ومن كلماتك
هكذا یرى المؤمن في األواني الذهبیَّة المقدَّسة للرب حیاته الداخلیَّة التي صارت 

باإلیمان سماًء، ولم یعد من حق كائن ما أن یستخدمها سوى القدُّوس السماوي نفسه. 
 في الذهب رمًزا للبتولیَّة، إذ یقول: [لقد أمر (أن ُتصنع األب میثؤدیوسویرى 

دوات داخل قدس األقداس) من الذهب لسببین: أوًال أنَّه ال یصدأ، وثانًیا أن لونه یقترب األ
إلى حد ما من لون الشمس. بهذا فهو یناسب البتولیَّة التي ال تحمل شیًئا دنًسا أو غضًنا، 

إنَّما تشع دائًما بنور الكلمة. خاللها نقف قریبین من اهللا، داخل قدس القداس، وأمام الحجاب 
بأیٍد غیر دنسة كالبخور نقدم الصلوات للرب رائحة ذكیَّة مقبولة، في مجامر األربعة 

]. Ðوعشرین قسیًسا (الذهبیَّة) التي هي صلوات القدِّیسین
: 6 من الحجر، والحجر ُمغشَّى بأرز، واألرز ُمغشَّى بالذهب (مذبح البخوركان 

20 ،22 .(

  !لیبحث كل منَّا كیف یمكن أن یبني في داخله مسكًنا هللا
لیكن للنفس في أعماق القلب مذبًحا للبخور حتى تستطیع أن تقول: نحن رائحة 

)... 15: 2 كو 2المسیح الذكیَّة" (
لنتحدَّث عن مذبح البخور الداخلي، قائالً : النفس التي ال تعطي لعینها نوًما حتى 

) تقتني لها مذبًحا ثابًتا في وسط قلبها حتى تقدر 4: 81تجد موضًعا للرب إله یعقوب (مز 
. Ñأن تقترب من اهللا

العالمة أوریجینوس 

1 Origen: In Exod. Hom 13:2. 
2 Methodius: Banquet of the Ten Virgins 5:8. 
3 Origen: In Exod. Hom 9:4. 
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وجدت مائدة واحدة لخبز الوجوه في خیمة االجتماع وعشرة موائد خبز وجوه في 
الهیكل، لكن یبدو أنَّه لم یكن یستخدم إالَّ مائدة واحدة في وقت واحد. 

). وعشرة منائر ذهبیَّة 30: 25كما ُوجدت منارة واحدة في خیمة االجتماع (خر 
 ).11: 3؛ 19 ،8: 4 أي 2في الهیكل وال ُتستخدم إىَّ منارة واحدة في وقت واحد (

مراحض والرفوش والمناضح: لا. هـ
 والصحون والمجامر من ذهب خالص والوصل حالمناضو اصوالمقس "والطسو
البیت الداخلي  عيلمصار

 ].50 ذهب" [نلهیكل ما يأ داس وألبواب البیتققدس األل أي 
كانت الطسوس للزیت، والمقاص والمالقط الذهبیَّة ُتستخدم في إصالح فتائل 

السرج، والمناضح للماء أو الدم اللذین ُرشُّوا بهما. وكانت المنافض توضع فیها األشرطة 
المحترقة. 

علِّل البعض أن جمیع األثاثات الذهبیَّة كالمنارة الذهبیَّة ومذبح البخور وأیًضا ي
التابوت من الخشب المصفح بالذهب الخ. ألجل إعالن بهاء مجد اهللا. وال توضع في 

 الخارج حتى یحفظ الشعب من العبادة الوثنیَّة.

یم عطایا أبیه: دق. تو
العمل الذي عمله الملك سلیمان لبیت الرب، ع يجممل وأك"

ة والذهب واآلنیة   وادخل سلیمان أقداس داود أبیه الفضَّ

 ].51" [لرب ابیت نئاز خيف هاوجعل
ة إلى خزائن بیت الرب ولم ح مل سلیمان كل ما أعدَّه أبوه داود من ذهب وفضَّ

دَّمه هو للرب. هكذا یلیق بنا أن نقدِّم  قیطمع فیها لیستخدمها في قصوره، بل قدَّمها مع ما
 ما وهبه والدینا للرب وال نحسبه میراثًا خاًصا بنا.

 یحسبوا السیِّد المسیح كواحٍد من نحّث شعبه أ يقدِّیس یوحنا ذهبي الفمالان ك
أبنائهم له حق المیراث فیما یتركوه لهم. وقد اتَّسم األقباط في العصور السابقة بتقدیم الكثیر 

نیسة أمَّا لخدمة الفقراء أو االحتیاجات الرعویَّة. وكان الذین لهم أبناء یرثونهم لككوقٍف على ا
 یضعون وصیَّة بتقدیم كل میراثهم للرب.
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 7 وك مل1من وحي 

 ! الذهبیَّةاألثاثاتقدِّس كل 

 أنت األول في كل شيء. 

 .لُیبَن هیكلك أوًال وعندئذ قصري 

  .لیكن ملكوتك هو بهجة قلبي 

 .أطلبه وكل شيء یزداد لي

   مع سلیمان عمودین من نحاسأقیمهب لي أن . 

 .ادعوهما یاكین وبوعز

  هو العمود الحّي،أنتمدرًكا أنَّك 

تي وفخري وعزِّيأنت  . قوَّ

  بحًرا مسبوًكاألضع ، 

  .فاغتسل دوًما بمیاه المعمودیَّة

 ، بالبنوَّة لكأتمتَّع

  . بالطهارة والنقاوةوأخدمك

  الذهبیَّةاألثاثاتقبل كل لت . 

 .اخل كلُّه مغشَّى بالذهبدبیتك في ال

 . المجد والبهاءىلن ُیرى فیه سو

  من یصیر ذهًبا نقًیا؟الَّ من یقدر أن یخدم فیه إ

  من یحمل بهاءك فیه؟الَّ من یلتقي بك إ

 ، ذهبًیا نقًیاإناءً  اقبلني 

 .له موضعه في مسكن قدسك
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 ألصحاح الثامنا

تدشین الهیكل 
یكشف هذا األصحاح عن شوق اهللا نحو اإلنسان. هذا الذي ال تسعه السماوات 

ل  واألرض یجد مسرَّته في سكناه وسط شعبه. یمیل بأذنیه لیسمع طلباتهم، ویباركهم، ویحوِّ
حیاتهم إلى عیٍد دائمٍ . 

كان قلب سلیمان الملك ملتهًبا بالفرح بتلك اللحظات التي طالما كان یترقَّبها، بل 
وكان والده داود النبي یشتهیها. لم یفرح وحده، بل أشرك معه الشیوخ ورؤساء األسباط 

وأیًضا الكهنة والآلویِّین وكل الشعب. إنَّه عمل یمس حیاة كل مؤمن، أّیا كان دوره! 

]. 2-1. دعوة القیادات والشعب    [1
]. 9-3. دور الكهنة    [2
]. 11-10. مجد الرب في بیته   [3
]. 66-12. تدشین الهیكل    [4

]. 21-12 أ. تذكُّر وعود اهللا    [
]. 27-22 ب. التسبیح هللا    [

]. 40-28 ج. الصالة والطلبة   [
]. 43-41 د. اإلعالن عن الحب لكل بشر [

]. 53-44 هـ. طلب النصرة   [
]. 60-54 و. مباركة الشعب    [

]. 61 ز. دعوة لطاعة الوصیَّة   [
]. 64-62 ح. تقدیم ذبائح حب  [

]. 66-65 ط. عید وفرح   [

. دعوة القیادات والشعب 1
"حینئذ جمع سلیمان شیوخ إسرائیل وكل رؤوس األسباط رؤساء اآلباء من بني 

إسرائیل إلى الملك سلیمان في أورشلیم إلصعاد تابوت عهد الرب من مدینة داود 
]. 1هي صهیون" [
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 بأن سلیمان أّجل تدشین الهیكل حوالي سنة بعد Usherیرى رئیس األساقفة 
االنتهاء من المباني. ألن هذه السنة كانت الیوبیل التاسع، وكانت بدء الیوبیل األلفي الرابع 

 للخلیقة، فكان التوقیت مناسًبا لتدشین الهیكل. إن كان اهللا قد 3001للخلیقة أي في عام 
خلق العالم كلُّه لیكون قصًرا لإلنسان یعیش كملٍك صاحب سلطان، فإنَّه في بدء الیوبیل 

الرابع للخلیقة یقدِّم اإلنسان هذا المبنى كعمٍل رمزي لشوق المؤمنین أن یسكن ملك الملوك 
في قصره ویحكم! قدَّم اهللا العالم كلُّه قصًرا لنا، ونحن في ضعفنا نقدِّم القلیل جًدا ممَّا وهبنا 
كقصٍر لذاك الذي ال یحدِّه مكان! یود أن یقیم منَّا ملوًكا ونحن نصر أن یبقى ملك الملوك 

الذي یحرِّكنا بروحه الملوكي. 

إلى الملك سلیمان جمیع رجال إسرائیل في العید في شهر إیثانیم، هو  "فاجتمع
]. 2[ الشهر السابع"

كما رأس داود النبي االحتفال بإحضار تابوت العهد إلى أورشلیم هكذا رأس ابنه 
سلیمان تدشین بیت الرب. هذا االحتفال ما كان یمكن أن یتحقَّق بافتتاحه بمفرده أو مع 

رجال دولته، إنَّما كان البد من مشاركة كل القیادات الدینیَّة والمدنیَّة، وحضور الكهنة وكل 
الشعب. فهو احتفال بإعالن ُسكنى اهللا وسط الشعب كله! 

؛ 1: 1ارتباط سلیمان بالشعب حقیقة مفرحة یعتز بها، فدعا نفسه "الجامعة" (جا 
). 11: 12) وسیِّد الجماعات (جا 9: 12

 هو شهر تشري، یقابل جزء من شهر أكتوبر وآخر من نوفمبر. شهر إیثانیم
مع ما اتَّسم به الهیكل من جمال، فإنَّه بدون تابوت العهد یكون كجسٍد بال روح، 

أو كمسكٍن بال ساكٍن، أو كمنارة دون سراجٍ . كل ما بذله داود الملك وابنه سلیمان في 
اإلعداد وتنفیذ بناء الهیكل یفقد قیمته إن لم یسكن الرب فیه وُیعلن مجده في داخله. 

. دور الكهنة 2
 جمیع شیوخ إسرائیل وحمل الكهنة التابوت. "وجاء

، واصعدوا تابوت الرب وخیمة االجتماع مع جمیع آنیة القدس التي في الخیمة
]. 4-3فأصعدها الكهنة والآلویُّون" [

احضروا مع تابوت العهد خیمة االجتماع هذه التي یحتمل أن تكون بعینها التي 
أقامها موسى النبي في صهیون مؤقًَّتا إلى حین بناء الهیكل. فالهیكل بما یحمله من قدسیَّة 
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هو امتداد للخیمة بكل قدسیَّتها. اهللا الذي مأل الخیمة بمجده هو أمس والیوم وٕالى األبد، یمأل 
كنیسته في كل العصور بمجده اإللهي. 

"والملك سلیمان وكل جماعة إسرائیل المجتمعین إلیه معه أمام التابوت 
]. 5رة" [ثكانوا یذبحون من الغنم والبقر ما ال ُیحصى وال ُیعد من الك

كان تقدیم الذبائح عمًال له جانبان، جانب المصالحة مع اهللا بالدم مع تقدیم التوبة، 
وجانب الشكر مع الفرح بعمل اهللا الخالصي. هكذا تقدیم الملك وكل الشعب ذبائح هو 

إعالن عن شوق حقیقي للمصالحة مع فرح صادق وتهلیل بالشركة مع اهللا. 

"وأدخل الكهنة تابوت عهد الرب إلى مكانه في محراب البیت في قدس األقداس، 
 إلى تحت جناحّي الكروبین. 
الكروبین بسطا أجنحتهما على موضع التابوت،  نأل

 وظلَّل الكروبان التابوت وغطیه من فوق.
وجذبوا العصي فتراءت رؤوس العصي من القدس أمام المحراب، ولم ُتَر خارًجا، 

]. 8-6 إلى هذا الیوم" [كوهي هنا
لم ینَس سلیمان خبرة أبیه األولى الُمرَّة حیث حمَي غضب الرب على ُعزَّة ألنَّه مدَّ 

). لقد تعلَّم أالَّ یحمل التابوت أحد غیر الكهنة. 6: 6 صم 2یده إلى تابوت اهللا وأمسكه (

وحا الحجر اللذان وضعهما موسى هناك في حوریب ل"لم یكن في التابوت إالَّ 
 ].9حین عاهد الرب بني إسرائیل عند خروجهم من أرض مصر" [

لم یوجد داخل التابوت سوى لوحا الشریعة، أمَّا إناء الَمْن وعصا هرون فكانا 
بجوار التابوت. أراد اهللا أن یربط بین حضرته اإللهیَّة وكلمته. فمن یلتقي باهللا إنَّما یتمتَّع 

بكلمته التي فیه، وال تنفصل عنه، بل هو واحد معه. 

 یلیق بعروس المسیح أن تكون مثل تابوت العهد مغشَّاة بالذهب من الداخل والخارج (خر 
 شیئا سوى ي). یلیق بها أن تكون حارسة لشریعة الرب. كما أن التابوت ال یحو11 :25

ن الرب یسر إ. ف في الخارجشيءل تفكیر أي یوجد فیك أالَّ هكذا یلیق بك  العهد لوحي
 :25 أن یجلس في ذهنك، كما جلس مرة على عرش الرحمة وعلى الشاروبیم (خر

22(Ï.  

1 St. Jerome: Letters 22:24. 
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القدِّیس جیروم  

. مجد الرب في بیته 3
]. 10"وكان لما خرج الكهنة من القدس أن السحاب مأل بیت الرب" [

تكشف هذه العبارة أن الِسفر ُكتب قبل الخراب األول للهیكل. 
ظهور السحاب یمأل الهیكل كان عالمة على رضا اهللا على ما فعله الملك 

: 9؛ عد 38: 40؛ 10: 16والشعب مًعا. هذا ما كان یحدث في أیَّام موسى النبي (خر 
 الخ). 18

لماذا یستخدم اهللا ظهور السحاب عالمة على رضائه؟ 
یشیر السحاب إلى النفوس المقدَّسة التي تصیر خفیفة كالسحاب مرتفعة كما إلى 

السماء. ظهور السحاب تأكید أن مجد اهللا ُمعلن في قدِّیسیه الذین یرتفعون بقلوبهم إلى 
السماء فیصیرون كسحابة حاملة له. 

"ولم یستطع الكهنة أن یقفوا للخدمة بسبب السحاب 
 ].11یت الرب" [بمجد الرب مأل  نأل 

بالشك كان مبنى الهیكل غایة في الفخامة والجمال، وكانت أثاثاته ثمینة جًدا 
ورائعة، لكن سّر مجد الهیكل هو ُسكنى اهللا فیه. اهللا نفسه هو الذي یعطي كنیسته بهاءها 

ة بل في  ومجدها الداخلي. لم یكن مجد هیكل سلیمان في الحجارة الضخمة وال الذهب والفضَّ
ُسكنى الرب نفسه. 

وضع الكهنة تابوت العهد في قدس األقداس، ثم خرجوا قبل بدء الخدمة، إذ لم 
یكن ُیسمح ألحٍد أن یدخل قدس األقداس إالَّ رئیس الكهنة. 

بیت الرب واألیقونة السماویَّة: 

  في  یفني طالما ال توجد صورته في مدینة الرب، أي الذيال توجد صورة مثل اإلنسان
). ألن الرب صوَّرنا بحسب صورته ومثاله، كما یعلِّمنا 20: 73 أورشلیم العلویَّة (مز

فإن سلكنا حسًنا، تستمر )، 16: 49 قائالً : "هأنذا یا أورشلیم قد نقشُت أسوارك" (إش
، وٕان سلك أحد سلوًكا ردًَّیا، تفني تلك الصورة فیه (أو تلك األیقونة السماویَّة فینا

 في هذا اإلنسان صورة اإلنسان ىتتشوَّه). أي أیقونة ذاك الذي انحدر من السماء، وتبق
 ، هذا األساس یقول الرسول أیًضا: "وكما لبسنا صورة الترابيعلىاألرضي (فقط). 
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). لهذا تستمر صور الصالحین 49: 15 كو 1فلنلبس أیًضا صورة اآلخر السماوي" (
 أحد إلى الخطایا الممیتة ولم یُتب، تحطَّمت أیقونته انحرفتشرق في مدینة اهللا. لكن إن 

 لكن من .)24-21: 3  آدم وُطرد من الفردوس (تكانطرح، كما انطرحفیه أو باألحرى 
تي بصورته الشخصیَّة أ). وي12: 3 یسلك بأسلوٍب مقدَّس مكرَّم، یدخل مدینة اهللا (رؤ

: 73 فیشرق في مدینة اهللا هذه. "في مدینتك یا رب تفني صورهم إلى ال شيء!" (مز
20 LXX ألن الذین كسوا أنفسهم بأعمال الظلمة، ال یمكنهم أن یشرقوا في .(

.  Ïالنور
القدِّیس أمبروسیوس 

. تدشین الهیكل 4
: . تذكُّر وعود اهللاأ

أعلن الرب عن ُسكناه في بیته وحلول مجده فیه عند بدء طقس التدشین لیكشف 
عن حبه الفائق. أنَّه ُیبادر بالحب، ویشتاق أن یسكب مجده على مؤمنیه. أمَّا المؤمنون 

فیلزمهم أن یتجاوبوا مع حبُّه بالحب، وذلك بتذكُّرهم لوعوده اإللهیَّة، ودخولهم في حوار حب 
معه، واتِّساع قلبهم الخوتهم، وثقتهم في التمتُّع بروح النصرة والغلبة، وحفظهم للوصیَّة 

اإللهیَّة بفرح، وتقدیم ذبائح الحب المقبولة لدیه مع ممارستهم للحیاة المفرحة كظل للحیاة 
السماویَّة. هذا باختصار ما ندعوه بتدشین بیت الرب. أنَّه مزیج بین الحب المتبادل مع اهللا 

والناس، مع صلوات وتسابیح، وطاعة وعطاء، وفرح ال ینقطع!  
إن كانت الكنیسة تمارس طقًسا خاًصا بالتدشین، فإن تدشین الكنیسة بالصلوات 

والتسابیح هو نقطة بدایة ال نهایة. یبقى الكهنة مع الشعب یمارسون الحب مع الصالة 
والفرح بروح الطاعة، فیختبروا التدشین كعمل الروح القدس الدائم في حیاة كنیسته. 

ًدا لممارسة العبادة بل هو لقاء حّي مع اهللا محب  بیت الرب لیس مكاًنا مجرَّ
البشر، فیه یتمتَّع المؤمنون بالحب المتبادل مع اهللا ومع بعضهم البعض، ویشاركون 

السمائیِّین وفرحهم المستمر. 
عند تدشین خیمة االجتماع مأل مجد الرب القدس، ولم یستطع موسى أن یدخل 

ر األمر عند تدشین الهیكل. 35-34: 40(خر  )، تكرَّ

Ï  24: 8،  الكتاب الثالث:صالة داود .
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حاول البعض أن یخلط بین سحابة المجد اإللهي في الهیكل وسحابة الدخان 
الصاعدة من مذبح المحرقة حیث ُقدمت ذبائح كثیرة. لكن النص واضح أن السحابة هنا 

داخل البیت لیست سحابة دخان بل سحابة مجد إلهي. 
) فال یقدر أحد أن 3: 9؛ تث 17: 24مجد الرب الذي یظهر كناٍر آكلة (خر 

یقف ُیعلن عن ذاته هنا بسحابة مجیدة لم تغطِّ قدس األقداس وحده، بل كل الهیكل، والدار 
حتى یتمتَّع كل الشعب بهذا المجد، ویدرك الكل مسرَّة اهللا بحلوله في وسطهم، وقبوله 

الُسكنى في البیت الذي ُأقیم له. 

 "حینئذ تكلَّم سلیمان

 ].12قال الرب أنَّه یسكن في الضباب" [

)، هكذا خاف الكهنة عندما 34: 9عندما دخل التالمیذ السحابة النیِّرة خافوا (لو 
عهم، یقدِّم لكل الشعب عظة هي في  مأل مجد الرب البیت بالسحاب. لذلك وقف سلیمان یشجِّ

جوهرها تسبحة شكر هللا الذي وهبه ما اشتهاه أبوه داود. كأنَّه بهذه التسبحة یفي دیًنا كان 
على أبیه داود. 

كانت السحابة أشبه بصوت إلهي خالله یقول الرب: "بالحقیقة أنا قادم ألسكن في 
بیتي، وأحل في وسطكم". وجاءت تسبحة سلیمان أشبه باستجابة لهذا الصوت اإللهي، 

وكأنَّه یقول: [نعم تعال أیها الرب، فإنك سبق فوعدتنا بذلك؛ تعال، فإن البیت هو بیتك، وهو 
من فضل خیراتك ونعمك علینا. بنیناه لك، لك وحدك. لن یستخدمه آخر غیرك]. 

 "أنِّي قد بنیت لك بیت سكنى مكاًنا لسكناك إلى األبد.
وحول الملك وجهه وبارك كل جمهور إسرائیل وكل جمهور إسرائیل واقف" 

]13-14.[ 

لم یذكر الكتاب المقدَّس البركة التي بارك بها الملك الشعب، ربَّما كانت مشابهة 
لتلك التي یبارك بها رئیس الكهنة الشعب. 

"وكلم الرب موسى قائالً : كلِّم هرون وبنیه قائالً : هكذا تباركون بني إسرائیل قائلین 
لهم: یباركك الرب ویحرسك. یضيء الرب بوجهه علیك ویرحمك. یرفع الرب وجهه علیك 

). 27-22: 6ویمنحك سالًما، فیجعلون اسمي على بني إسرائیل، وأنا أباركهم" (عد 
یبدو أن سلیمان هنا یقوم كما بدور رئیس الكهنة (فیما عدا تقدیم الذبائح)، أو 

). فعل كأبیه 43: 39(خر باركهم بدور موسى النبي في قیادته للشعب لیعبدوا الرب، كما 
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إذ قیل عنه عند اصعاده وجمیع بیت إسرائیل تابوت الرب مدینة داود: "ولما انتهى داود من 
). 18: 6 صم 2" (بارك الشعب باسم رب الجنوداصعاد المحرقات وذبائح السالمة 

"، ماذا یعني الضباب هنا إالَّ عجز الخلیقة عن رؤیة اهللا إنَّه یسكن في الضباب"
كما هو. كٌل یراه قدر ما تستطیع عیناه أن تنظرا. 

 "وقال مبارك الرب إله إسرائیل الذي تكلَّم بفمه إلى داود أبي وأكمل بیده قائالً :
ت شعبي إسرائیل من مصر لم اختر مدینة من جمیع أسباط جمنذ یوم أخر

إسرائیل لبناء بیت لیكون اسمي هناك. 
 بل إنَّما اخترت داود لیكون على شعبي إسرائیل.

 وكان في قلب داود أبي أن یبني بیًتا السم الرب إله إسرائیل.
 بیًتا السمي قد أحسنت يفقال الرب لداود أبي من أجل أنَّه كان في قلبك أن تبن

 بكونه في قلبك.
  تبني البیت بل ابنك الخارج من صلبك هو یبني البیت السمي.ال نتأ أنَّك الإ

وأقام الرب كالمه الذي تكلَّم به،  
وقد قمت أنا مكان داود أبي،  

وجلست على كرسي إسرائیل كما تكلَّم الرب. 
 وبنیت البیت السم الرب إله إسرائیل.

كاًنا للتابوت الذي فیه عهد الرب الذي قطعه مع آبائنا عند موجعلت هناك 
]. 21-15خراجه إیَّاهم من أرض مصر" [إ

لم یشر سلیمان إلى عظمة البیت وفخامة مبناه، وكنوزه الثمینة، لكنَّه أشار إلى 
أمرین هما سّر قوَّة البیت وقدسیَّته ومجده. األمر األول هو الوعد اإللهي لداود، واألمر 
الثاني هو وجود مكان خاص بتابوت العهد الذي ینظر إلیه كمركز وكوكب البیت كله، 

بكونه یمثِّل العرش اإللهي. وكأن سّر القوَّة هو الوعد اإللهي والحضرة اإللهیَّة. 
هكذا سّر قوَّة الكنیسة الوصیَّة اإللهیَّة أو الوعد اإللهي، وأیًضا العهد الذي به نلنا 

المصالحة مع اآلب وتمتُّعنا بالخالص لننعم بشركة المجد السماوي. 

ب. التسبیح هللا: 
"ووقف سلیمان أمام مذبح الرب تجاه كل جماعة إسرائیل، 

 ].22وبسط یدیه إلى السماء" [
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كان وجه سلیمان نحو قدس األقداس عندما أحضر الكهنة تابوت العهد، وعندما 
خرجوا ومأل السحاب البیت. وبدأ حدیثه وهو متَّجه نحو قدس األقداس. اآلن إذ بدأ یبارك 

ل وجهه نحوهم [ ]، فإنَّه ال یبارك أحد آخر وهو یعطیه القفا، بل یعطیه 14الشعب حوَّ
الوجه. اعتادت الكنیسة في كل مرة یبارك الكاهن شخًصا أو الشعب أن یعطیه أو یعطیهم 

وجهه، حتى إن كان واقًفا أمام الهیكل. 
حمل تدشین الهیكل مفاهیم حیَّة لبیت الرب: 

: قدم سلیمان والشعب ذبائح كثیرة ألنَّه بدون سفك دم لن تحصل مغفرة. لقد بیت الذبیحة •
. ففي الكنیسة نلتقي Ïموضع الذبیحة"الكنیسة بأنَّها "القدِّیس أغناطیوس النوراني عرَّف 

بالسیِّد المسیح الذبیحة الحقیقیَّة، ونتَّحد به فتصیر حیاتنا ذبیحة حب فائقة. 
 : قدم سلیمان صالته للتدشین.بیت الصالة •

: كان التدشین عیًدا مفرًحا للجمیع. والكنیسة هي حیاة في الرب واهب الفرح بیت الفرح •
 الدائم.

القدِّیس أغناطیوس النوراني:  یقول : حیث بارك سلیمان الرب وسبحه.بیت التسبیح •
، فعندما تجتمعون مراًرا مًعا لتقدیم الشكر والمجد هللا[اهتمُّوا في أن تجتمعوا بكثافة أكثر 

ته أمام إیمانكم وتآلفه  ].Ðفي االجتماع األفخارستي تضمحل قوى الشیطان وتنحل قوَّ

: بالحب طلب سلیمان ال من أجل الشعب فحسب، بل ومن أجل األجنبي بیت الحب •
 أیًضا.

ُیقصد بمذبح الرب هنا مذبح المحرقة ال مذبح البخور، حیث قدم سلیمان صالته 
أمام كل جمهور الشعب. 

لرب إله إسرائیل لیس إله مثلك في السماء من فوق وال على األرض ا یهاأ "وقال
من اسفل، 

 ].23 لعبیدك السائرین أمامك بكل قلوبهم" [ةحافظ العهد والرحم

". تعلَّم سلیمان ذلك من أبیه الذي یعلن في تسبحته هللا: "برج حافظ العهد والرحمة"
). لقد أدرك 51: 22 صم 2خالص لملكه والصانع رحمة لمسیحه لداود ونسله إلى األبد" (

له ولحساب نسله إلى األبد. لقد  داود أن اهللا صانع رحمة بتحقیقه للوعود اإللهیَّة التي قدَّمها

1 Ephes. 5:2; Tral. 7:2; Philad. 4. 
2 Ephes. 13. 
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تمتَّع داود بنفس الفكر الذي عاشه موسى النبي القائل: "فاعلم أن الرب إلهك هو اهللا اإلله 
 ).9: 7 األمین الحافظ العهد واإلحسان للذین یحبُّونه ویحفظون وصایاه إلى ألف جیل" (تث

ته أن تكون أمینة له، ال بوضع أشعاٍر مملوءة بالغة اهللا أمین في وعوده، لذا یلیق بخاص
 أمین في تحقیق  بأمانة. یمجدونه ال بكلمات بل بأعمال منیرة.كاذبة، بل بحفظ وصایاه

 "، فهو ینبوع الحب األمین عبر األجیال.إلى ألف جیلٍ "عهده 

"الذي قد حفظت لعبدك داود أبي ما كلِّمته به، 
]. 24فتكلَّمت بفمك وأكملت بیدك كهذا الیوم" [

بعد تقدیم الشكر هللا الحافظ عهد والذي حقَّق وعوده اإللهیَّة، سأله سلیمان اآلتي: 

 ] 25 دیمومة كرسي إسرائیل بحفظهم وصایاه .[
 ] 29 استمرار الحضرة اإللهیَّة وسط شعبه .[
 ]  32-31 إدانة األشرار وتبریر البار .[
 ] 33 الخالص من األعداء بغفران الخطایا .[
 ]   40-35 الخالص من الكوارث .[
 ]   43-41 مساندة األجنبي التقي .[
 ]  45-44 النصرة في المعارك القادمة .[
 ] 50-46 تحریر من السبّي بالغفران الجماعي .[
 ]  53-51 استمرار إقامة العهد اإللهي مع الشعب .[

لرب إله إسرائیل احفظ لعبدك داود أبي ما كلَّمته به قائالً : ا یهاأ "واآلن
ال یعدم لك أمامي رجل یجلس على كرسي إسرائیل. 

 مامي.أ نتأ  حتى یسیروا أمامي كما سرتَ مإن كان بنوك إنَّما یحفظون طرقه
 واآلن یا إله إسرائیل فلیتحقَّق كالمك الذي كلَّمت به عبدك داود أبي.

ل یسكن اهللا حًقا على األرض؟  ألنَّه ه
هوذا السماوات وسماء السماوات ال تسعك، 

]. 27-25فكم باألقل هذا البیت الذي بنیت؟" [
قدَّم سلیمان صالة طویلة، وربَّما ما ورد هنا مختصر أو مقتطفات من صالته. 

فإنَّه إذ ینفتح القلب على اهللا ال یجد الفم صعوبة في الحدیث مع اهللا محبوبه. 
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 واالنسجام باالرتباطا بالجسد، ومسكنه مع البشر یتأثَّر فً نَّه یسكن على األرض، ملتحإ 
 یبنیا ویقیما هیكًال جدیًدا. فالمؤمنون هم األرض، واللذیناللذین یحدثا بین األبرار، 

 بطرس في القول: "كونوا أنتم الطوباويواألرض أیًضا تقارن بعظمة الرب. لهذا لم یتردَّد 
ین كحجارة حیَّة، بیًتا روحًیا، كهنوًتا مقدًَّسا، لتقدیم ذبائح روحیَّة مقبولة عند يِّ أیًضا مبن

).  5 :2 بط 1اهللا بیسوع المسیح" (
 فإنَّه یقدِّسه كموضع مقدَّس لنفسه على األرض. لقد ،وبالنسبة للجسد الذي یختتن

قال: "انقضوا هذا الهیكل وفي ثالثة أیَّام أقیمه. فقال الیهود: في ست وأربعین سنة ُبنى هذا 
-19 :2 الهیكل، أفأنت في ثالثة أیَّام تقیمه؟ وأمَّا هو فكان یقول عن هیكل جسده" ( یو

21(Ï .
 اإلسكندري ضسكلیمنإالقدِّیس 

ج. الصالة والطلبة:  
لهي، إلرب ا یهاأ "فالتفت إلى صالة عبدك والى تضرعه

]. 28 [ واسمع الصراخ والصالة التي یصلِّیها عبدك أمامك الیوم"
إنَّه الحب هو الذي یجعل اهللا یتنازل لیقبل الُسكنى في بیت كهذا. مهما قدَّم 

سلیمان وشعبه هللا فإنَّه ال یوجد ما یلیق تقدیمه لذاك الخالق القدیر غیر المحدود. من أجل 
حبُّه یقبل عطایانا التي ننالها من یدیه لنقدِّمها هبة كأنَّها منَّا. 

"لتكون عیناك مفتوحتین على هذا البیت لیًال ونهاًرا، 
على الموضع الذي قلت إن اسمي یكون فیه. 

]. 29لتسمع الصالة التي یصلیها عبدك في هذا الموضع" [
بقوله "إن اسمي یكون فیه" یعني حضرة الرب في بیته وسط شعبه، حیث یقدِّم لهم 
ته قوَّة لهم، مجده مجًدا داخلًیا لنفوسهم، ینیر أعینهم فیدركوا أسراره اإللهیَّة ویتفهَّموا خطَّته  قوَّ

من نحوهم. یهبهم نمًوا مستمًرا وغفراًنا لخطایاهم، وتقدیًسا لكل كیانهم الروحي والجسدي 
والعقلي والعاطفي، وخالًصا مفرًحا. هذا هو ُسكنى اسم الرب في بیته! 

"واسمع تضرُّع عبدك وشعبك إسرائیل الذین یصلُّون في هذا الموضع، 
ي موضع ُسكناك في السماء،  ف نتأ واسمع

1 AN Fathers, Vol. 2, P.585. 
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]. 30وٕاذا سمعت فاغفر" [
إنَّها صالة عبد محتاج إلى خالقه وسیِّده، لكنَّها تمثِّل صرخة قلب داخلیَّة، ملتهبة 

باإلیمان والحب. 
الهیكل وتابوت العهد وما یحویانهما كلَّها رموز لكلمة اهللا الذي تجسَّد، فصار 

جسده هیكًال مقدًَّسا، خالله نصلِّي، فهو الوسیط الذي به نلتقي مع اآلب. یحملنا رب المجد 
رنا بقیامته.  یسوع إلى حضن أبیه حیث نسمعه یغفر لنا بدم المخلص، ویبرِّ

ذا أخطأ أحد إلى صاحبه ووضع علیه حلًفا لیحلفه وجاء الحلف أمام مذبحك إ"
 في هذا البیت،

ي السماء، واعمل واقِض بین عبیدك. ف نتأ فاسمع
حكم على المذنب، فتجعل طریقه على رأسه، ت ذإ

ر البار، ]. 32-31عطیه حسب بّره" [ت ذإ وتبرِّ
یبدأ بالشخص الُمصاب بضرٍر، وقد راوده الشك في شخٍص ما أنَّه هو المتسبِّب 
في أذیَّته. یأتي به إلى بیت الرب ویحلف المشكوك في أمره، فإن حلف كذًبا یدینه الرب، 

ره الرب.  وٕان كان صدًقا یبرِّ

رائیل أمام العدو، سذا انكسر شعبك إإ"
ألنَّهم أخطأوا إلیك، ثم رجعوا إلیك واعترفوا باسمك، 

 وصلُّوا وتضرَّعوا إلیك نحو هذا البیت.
ن السماء، واغفر خطیَّة شعبك إسرائیل، م نتأ فاسمع

]. 34-33وأرجعهم إلى األرض التي أعطیتها آلبائهم" [
بعد تقدیم العیِّنات السابقة من الصارخین إلى الرب، متَّجهین نحو هیكله یقدِّم طلبة 

عامة من أجل الكل. كان الهیكل رمًزا للسیِّد المسیح، الذي یبسط یدیه لیحتضن الكل، 
یشتاق أن ُیعطي بسخاء كل سائلیه. 

وا على  لقد سبق الرب فحذَّرهم منذًرا إیَّاهم أنَّه یسمح لهم بالهزیمة وبالسبّي إن أصرُّ
شرورهم. "وأجعل وجهي ضدَّكم فتنهزمون أمام أعدائكم، ویتسلَّط علیكم مبغضوكم، وتهربون 

)؛ "یجعلك الرب منهزًما أمام أعدائك، في طریق واحدة 18: 26ولیس من یطردكم" (ال 
تخرج علیهم، وفي سبع طرق تهرب أمامهم، وتكون قلًقا في جمیع ممالك األرض، وتكون 
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-25: 28لیس من یزعجها" (تث وجثَّتك طعاًما لجمیع طیور السماء ووحوش األرض، 
26.( 

قبل دخولهم أرض الموعد وتمتُّعهم بالنصرة على األمم القاطنة في كنعان أكَّد لهم 
أنَّهم إن خالفوا وصیَّته یفقدون نصرتهم وكرامتهم وتصیر جثثهم مأكًال لطیور السماء 

ووحوش البریَّة، سواء على مستوى الشعب ككل أو على مستوى الفرد. وكما قال أخّیا النبي 
المرأة یربعام: "من مات لیربعام في المدینة تأكله الكالب، ومن مات في الحقل تأكله طیور 

). وجاء في المزمور: "اللهم إن األمم قد دخلوا 11: 14 مل 1السماء، ألن الرب تكلَّم" (
میراثك، نجَّسوا هیكل قدسك، جعلوا أورشلیم أكواًما، ودفعوا جثث عبیدك طعاًما لطیور 

). ویقول الرب على لسان إرمیا النبي: 2: 79  لحم أتقیائك لوحوش األرض" (مز،السماء
 تصیر جثث هذا الشعب أكًال لطیور السماء ولوحوش ..."لذلك ها أیَّام تأتي یقول الرب

الترجمة الحرفیَّة لعبارة "قلًقا في جمیع ممالك األرض"  ).33-32: 7 األرض وال مزعج" (إر
هي "تحرِّكها جمیع ممالك األرض من هنا وهناك، إلى أعلى وٕالى أسفل"، أي تصیر أشبه 

 بكره تلعب بها كل ممالك األرض. وكما قیل: "وأدفعهم للقلق في كل ممالك األرض" (إر
)، "وأسلمهم للقلق والشّر في جمیع ممالك األرض عاًرا ومثًال وهزأة ولعنة في جمیع 4: 15

). 18: 29 ؛ راجع إر9: 24 المواضع التي أطردهم إلیها" (إر
یسمح اهللا بالهزیمة أمام األمم لكي یدركوا هزیمتهم الداخلیَّة أمام الخطیَّة، ویسمح 

رهم من سبّي إبلیس واالستعباد للشهوات والخطایا.  بالسبّي الُمّر لكي یطلبوا تحرُّ

ذا أغلقت السماء ولم یكن مطر ألنَّهم أخطأوا إلیك، إ"
ضع، وثم صلوا في هذا الم

واعترفوا باسمك، 
 ضایقتهم. ألنَّك ورجعوا عن خطیَّتهم

ن السماء، واغفر خطیَّة عبیدك وشعبك إسرائیل. م نتأ فاسمع
فتعلِّمهم الطریق الصالح الذي یسلكون فیه. 

 وأعط مطًرا على أرضك التي أعطیتها لشعبك میراثًا.
ردم، جذا صار لفح أو یرقان أو جراد إ ذا صار وَبأإ ذا صار في األرض جوع،إ

]. 37-35أو إذا حاصره عدوه في أرض مدنه في كل ضربة وكل مرض" [
یورد هنا مجموعة من الكوارث تحل بالشعب كثمرة لعصیانهم للرب. 
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: نقص شدید في الغالل، خاصة القمح، بسبب الجفاف. الجوع
 انتشار أمراض خطیرة معدیة. الوبأ:
 إصابة المزروعات لسبب أو آخر، فال تنضج السنابل قط بل تحمل أشبه لفح:

بتراب أسود ِعوض البذور أو الغالل. سقوط الزهور أو البراعم الصغیرة من األغصان. 
 أحد الضربات التي تصیب أحیاًنا مساحات شاسعة من األراضي حیث جراد:

تهجم موجات ضخمة من الجراد تأكل كل ما هو أخضر، فال تترك أوراق الشجر أو العشب 
على األرض. 
: الجراد في مراحل نموه األولى. الجراد یأتي مهاجًما الحقول من بالد بعیدة، جردم

أمَّا الجردم فیظهر من نفس البلد. 
 یهاجم المدن الحصینة والحصون. عدو

ٍ◌ تحل باإلنسان أو الحیوان أو النباتات كالبرص. كل ضربة
 ُیفقد اإلنسان قدرته وطاقته للعمل والحیاة. كل مرضٍ 

 كان من كل شعبك إسرائیل، إنسان يأ "فكل صالة وكل تضرُّع تكون من
الذین یعرفون كل واحٍد ضربة قلبه، 

 ].38فیبسط یدیه نحو هذا البیت" [
 حیث یتَّجه اإلنسان بوجه نحو الهیكل كما ،إذ یتحدَّث عن الصالة وقت الضیق

ضربة نحو اهللا نفسه، أو نحو الحضرة اإللهیَّة، ال یلم الظروف أو األشخاص بل ینظر إلى "
، ملقًیا اللوم على نفسه. إن الضیق الحقیقي لیس في الظروف المحیطة بنا، بل ]38[" قلبه

عدم اتِّساعه بالمحبَّة للغیر. هذه هي الضربة  هو ضیق القلب المضروب بجفاف الحب أو
الحقیقیَّة التي من أجلها نصرخ إلى اهللا. 

ن السماء مكان سكناك، م نتأ "فاسمع
واغفر واعمل وأعط كل إنسان حسب كل طرقه، 

ه، بكما تعرف قل
]. 39حدك قد عرفت قلوب كل بني البشر" [و نتأ ألنَّك 

 واعمل وأعط" یقدِّم سلیمان الحكیم مفهوًما روحًیا صادًقا لنظرتنا إلى اغفربقوله: "
بیت بیت الرب. فهو لیس بالموضع الذي فیه نطلب احتیاجاتنا الزمنیَّة فحسب، وٕانَّما هو 
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، وبیت العمل اإللهي، وبیت العطاء السماوي. نلتقي مع اهللا في بیته لنطلب أوًال الغفران
المصالحة معه، وندخل معه في عالقة اتِّحاد وحب، عندئذ نتمتَّع بعمله اإللهي في حیاتنا 
الداخلیَّة، وننعم بعطایاه التي تشبع كل احتیاجاتنا الروحیَّة والنفسیَّة واالجتماعیَّة والمادیَّة. 

بالغفران نتمتَّع بمواهب العطایا، وبالعمل اإللهي نتقبَّل فینا إمكانیَّاته، وبالعطاء ننال خیراته. 
وكأن الملك یطلب هنا أن یتمتَّع المؤمنون باهللا ذاته وقدراته وعطایاه! 

"لكي یخافوك كل األیَّام التي یحیون فیها على وجه األرض التي أعطیت آلبائنا" 
]40.[ 

د. اإلعالن عن الحب لكل بشر: 
"وكذلك األجنبي الذي لیس من شعبك إسرائیل هو وجاء من أرض بعیدة من أجل 

 اسمك.
 یسمعون باسمك العظیم وبیدك القویَّة وذراعك الممدودة، ألنَّهم

]. 42ى جاء وصلَّى في هذا البیت" [تفم
الید القویَّة والذراع الممدودة یشیران إلى رعایة اهللا الفائقة لشعبه.  

). 22لقد سمع عن أعمال اهللا العجیبة مع شعبه بلعام الذي في أرض موآب (عد 

ن السماء مكان ُسكناك، م نتأ "فاسمع
وافعل حسب كل ما یدعو به إلیك األجنبي، 

لكي یعلم كل شعوب األرض اسمك، 
فیخافوك كشعبك إسرائیل، 

]. 43ولكي یعلموا أنَّه قد دعي اسمك على هذا البیت الذي بنیت" [
ة التدشین یتطلَّع سلیمان الحكیم إلى اهللا بكونه لیس إله إسرائیل وحده، بل الفي ص

إله كل الشعوب. یسأل اهللا أن یستجیب لصالة الكل، حتى تعرف كل شعوب األرض اسمه 
وتخشاه. 

"وكذلك األجنبي الذي لیس هو من شعبك إسرائیل وقد جاء من أرض بعیدة من 
أجل اسمك العظیم ویدك القویَّة وذراعك الممدودة، فمتى جاءوا وصلُّوا في هذا البیت، فاسمع 
أنت من السماء مكان سكناك وافعل حسب كل ما یدعوك به األجنبي لكي یعلم كل شعوب 

 فیخافونك كشعبك إسرائیل، ولكي یعلموا أن اسمك قد ُدعي على هذا البیت ،األرض اسمك
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). 33-32: 6 أي 2الذي بنیت" (
لقد سمح موسى للغرباء الذین یعیشون بین اإلسرائیلیِّین أن یقدِّموا ذبائح في الهیكل 

 الخ). وقیل أن اسم الرب العظیم وذراعه قد سمع عنهما في األمم المحیطة 14: 15(عد 
). 1: 5؛ یش 1: 18؛ 14: 15(خر 

یتحدَّث هنا عن وثنیِّین جاءوا إلى بیت الرب لیصیروا دخالء في اإلیمان الحقیقي. 

هـ. طلب النصرة: 
 شعبك لمحاربة عدوُّه في الطریق الذي ترسلهم فیه، ج ذا خرإ"
 صلُّوا إلى الرب نحو المدینة التي اخترتها والبیت الذي بنیته السمك.و

 فاسمع من السماء صالتهم وتضرُّعهم واقضي قضائهم.
یس إنسان ال یخطئ.  ل ألنَّه ذا أخطأوا إلیك،إ

وغضبت علیهم، 
-44ودفعتهم أمام العدو وسباهم سابوهم إلى أرض العدو بعیدة أو قریبة" [

46 .[
" أنَّه تبریر لنا، لكنَّه یستعرض الضعف لیس إنسان ال یخطئال ُیفهم من قوله "

البشري لیستدر مراحم اهللا. وفي نفس الوقت یفتح باب الرجاء أمام الخطاة، إن الجمیع دون 
استثناء في حاجة إلى عمل المخلِّص. 

  ،تستخدم الحكمة باألكثر في الطریق لتعین أفضل من صحبة أقوى الرجال في مدینة
 واحد بال إنسانال یوجد  ألنَّهوهي أیًضا تغفر بحق للذین یفشلون في تحقیق واجبهم، 

.  Ïعثرة
  يالقدِّیس غریغوریوس العجائب

  یرحم لكي المختار؟ "ألن اهللا أغلق على الجمیع مًعا في العصیان اإلناءماذا یقول 
 :3 هم مجد اهللا" (روزوعذ الجمیع أخطأوا وأإ) وفي موضع آخر:" 32 :11 الجمیع" (رو

21  (
 یعترض بصراحة أیًضا المبشِّر الذي هو المتحدِّث باسم الحكمة اإللهیَّة ویقول:

). 20 :7  صدیق في األرض یعمل صالًحا وال یخطئ" ( جاإنسان"ألنَّه ال 

1 A Metaphase of the Book of Ecclesiastes, 8. 
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).  46 :8 مل 1 ال یخطئ" (إنسان، ألنَّه لیس إلیك أخطأ شعبك إذاو"
). و"لیس أحد 9 :20 ؟!" (أمخطیَّتي تطهَّرت من قلبي زكَّیت أنِّيو"من یقول 

طاهًرا من خطیَّة ولو كانت حیاته على األرض یوما واحدا". یصمِّم داود على نفس األمر: 
"في عینیك  ). وفي مزمور آخر یقول:5: 51 " (مزأمِّي ولدتني وبالخطایا ي"باآلثام حبل ب
ر قدَّامك   یقال "في عینیك" یعنى أولئك الذین یبدون إذ ...،)2 :143 " (مزحيّ ال یتبرَّ

 اإلنسان اهللا في كمال معرفته لیسوا قدِّیسین بالمرة. "ألن عینيقدِّیسین للبشر، فإنَّهم في 
.  Ï)7 :16 صم 1ینظر إلى العینین وأمَّا الرب فإنَّه ینظر إلى القلب" (

القدِّیس جیروم  

 األرض التي یسبون إلیها، ي"فإذا ردُّوا إلى قلوبهم ف
ورجعوا وتضرَّعوا إلیك في أرض سبیهم قائلین: 

جنا وأذنبنا.  قد أخطأنا وعوَّ
ورجعوا إلیك من كل قلوبهم ومن كل أنفسهم في أرض أعدائهم الذین سبوهم، 
وصلُّوا إلیك نحو أرضهم التي ُأعطیت آلبائهم نحو المدینة التي اخترت والبیت 

]. 48-47الذي بنیت السمك" [
یصلِّي سلیمان الحكیم هنا بروح النبوَّة، فیرى ما سیحل بشعبه وبهیكل الرب خالل 

ر عام  ورجعوا إلیك من كل قلوبهم"  ق.م. یقول: "5/586السبّي البابلي على ید نبوخذنصَّ
مؤكًِّدا االهتمام بالصالة والتوبة من القلب. 

  قلوبكماهللا ال یطلب الكلمات بلÐ .

  بالقلب نطلب، ولصوت القلب ینفتح البابو، بالقلب نسألإنَّناÑ. 

 كثیرون شفاهم صامتة لكنَّهم یصرخون  بالقلبال یتم الصراخ هللا بصوت جسدي، بل .
بالقلب، وكثیرون یقدِّمون ضجیًجا بشفاههم، أمَّا قلوبهم فصارت عاجزة عن تقدیم أي 

. Òشيء. لذلك إن صرخت إلى اهللا، أصرخ إلیه من الداخل حیث هناك یسمعك

1 St. Jerome: Letters, 133:2. 
2 Sermon, 91:3. 
3 Sermon, 91:3. 
4 On Ps. 30:10. 
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القدِّیس أغسطینوس 

 في السماء مكان ُسكناك صالتهم وتضرُّعهم واقض قضاءهم. "فاسمع
واغفر لشعبك ما أخطأوا به إلیك، وجمیع ذنوبهم التي أذنبوا بها إلیك، 

]. 50-49وأعطهم رحمة أمام الذین سبوهم، فیرحموهم" [
اهللا الذي بحبُّه ُیحرِّك الكل لبنیان نفوسنا، هو الذي یسمح بالتأدیب حتى بالسبي، 

وهو الذي یحرِّك قلوب الذین ُیْسبون سواء لیمارسوا عنفهم لكن في حدود یضعها، أو یمارسوا 
الرحمة، فیعطي شعبه نعمة في أعینهم. یترنَّم المرتِّل قائالً : "وذكر لهم عهده وندم حسب 

). 46-45: 106كثرة رحمته، وأعطاهم نعمة قدَّام كل الذین سبوهم" (مز 
لم ُیصلِّ من أجل خالصهم من السبّي بالعودة إلى أرضهم، إنَّما بإعطائهم نعمة 

في أعین الذین سبوهم، فیتركونهم یعبدون الرب ویشهدون له وسط السبّي كشعٍب مؤمٍن 
حقیقيٍ . 

 ت من مصر من وسط كور الحدید.جم شعبك ومیراثك الذین أخره نأل"
 وتضرُّع شعبك إسرائیل، كلتكون عیناك مفتوحتین نحو تضرُّع عبد

]. 52-51فتصغي إلیهم في كل ما یدعونك" [
یفترض سلیمان الحكیم أنَّه هو وشعبه رجال صالة، في كل أمورهم یركِّزون 

أنظارهم على بیت الرب، ویفتحون أفواههم للحدیث معه، وقلوبهم للصراخ إلیه. 
یقدِّم هنا حاالت معینة على وجه الخصوص: 

القضاء بین الشعب، لتبریر البار ومعاقبة المذنب، أي االستجابة لصالة الشخص  •
العضو في الجماعة المقدَّسة. 

 عند الهزیمة أمام العدّو، أي في حالة كارثة جماعیَّة. •

 إن حدث جفاف أو وبأ، أي في حالة كارثة خاصة بالطبیعة. •

 إن جاء أجنبي یطلب من اهللا، واثًقا فیه، ال في اآللهة الوثنیَّة. •

وكأنَّه یقدِّم أربع عیِّنات الستجابة اهللا لصلوات الفرد كما الجماعة، والطبیعة كما 
األجانب عن الشعب، وهو یفترض أن ما یحل بالفرد أو بالجماعة إنَّما هو ثمرة الخطیَّة. 

لذلك یربط الصالة بالتوبة والرجوع إلى اهللا عملًیا. 

أفرزتهم لك میراثًا من جمیع شعوب األرض كما تكلَّمت عن ید موسى  نتأ ألنَّك"
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عبدك، 
 ].53خراجك آباءنا من مصر یا سیِّدي الرب" [إعند 

و. مباركة الشعب:  
"وكان لمَّا انتهى سلیمان من الصالة إلى الرب بكل هذه الصالة والتضرُّع، 

لرب من الجثو على ركبتیه، اأنَّه نهض من أمام مذبح 
]. 54ویداه مبسوطتان نحو السماء" [

قدَّم لنا سلیمان صورة حیَّة للصالة، فإنَّه صلَّى أمام مذبح الرب جاثًیا على ركبتیه 
في خشوع، وباسًطا یدیه نحو السماء، لیحمل مع الورع صورة الصلیب، مفتاح السماء. 

اعتاد بولس الرسول أن یصلِّي راكًعا، إذ یقول: "بسبب هذا أحني ركبتيَّ لدى ربنا 
). 14: 3یسوع المسیح" (أف 

یبسط اهللا یدیه لُیعلن احتضانه لكل البشر، ولكي یتقبَّل صلواتهم، معلًنا اشتیاقه أن 
یهب المؤمن كل احتیاجاته. ویبسط المؤمن یدیه في الصالة لُیعلن اتِّساع قلبه، وشوقه أن 

یصعد قلبه بالحب إلى السماء. بسط الیدین أیًضا یحمل إشارة یقین المؤمن أنَّه ینال من اهللا 
عطایا سماویَّة یستقبلها بذراعیه لیحملها إلى قلبه. 

"ووقف وبارك كل جماعة إسرائیل بصوت عال قائالً : 
مبارك الرب الذي أعطى راحة لشعبه إسرائیل حسب كل ما تكلَّم به، 

 ولم تسقط كلمة واحدة من كل كالمه الصالح الذي تكلَّم به عن ید موسى عبده.
  كان مع آبائنا فال یتركنا وال یرفضنا.الیكن الرب إلهنا معنا كم

لیمیل بقلوبنا إلیه لكي نسیر في جمیع طرقه،  
 ونحفظ وصایاه وفرائضه وأحكامه التي أوصى بها آباءنا.

ولیكن كالمي هذا الذي تضرعت به أمام الرب قریًبا من الرب إلهنا نهاًرا ولیًال، 
 ي یومه.فلیقضي قضاء عبده وقضاء شعبه إسرائیل أمر كل یوم 

  ].60-55خر" [آلیعلم كل شعوب األرض أن الرب هو اهللا ولیس 
كما ختم سلیمان عظته في سفر الجامعة لیقدِّم ملِّخًصا مقتضًبا لها، هكذا یختم 

صالته هنا لیقدِّم للشعب ملِّخًصا لها:  

]. 56یعطي مجًدا هللا من أجل أعماله مع شعبه [ •
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 ].56یشیر إلى وعود اهللا الصادقة لموسى النبي وداود الملك، وكیف تحقَّقت كل كلماته [ •

یفتح باب الرجاء أمام الشعب، فكما كان الرب مع آبائنا یكون معنا وهو ال یرفضنا  •
]57.[ 

 ].58یؤكِّد حاجتنا إلى اهللا نفسه لیمیل قلوبنا إلیه، فنحفظ وصیَّته [ •

 ].59اهللا یسمع الصلوات [ •

د اهللا في شعبه وسط كل الشعوب [ •  ].60یتمجَّ

ر سلیمان مؤكًِّدا الحاجة إلى الحضرة اإللهیَّة، والتمتُّع بقوَّة نعمته،  كثیًرا ما یكرِّ
وقبول اهللا للصالة، وتمجید اهللا وسط الشعوب. 

: ز. دعوة لطاعة الوصیَّة
"فلیكن قلبكم كامًال لدى الرب إلهنا، 

]. 61سیرون في فرائضه وتحفظون وصایاه كهذا الیوم" [ت ذإ 
تعني صحیًحا أو سالًما،  "shaaleemجاءت الكلمة العبریَّة المترجمة هنا "كامًال 

لیس فیه انقسام، بل بكلیَّته مكرَّس للرب، أي یكون صادًقا ومخلًصا في حبُّه للرب. 

ح. تقدیم ذبائح حب: 
]. 62"ثم أن الملك وجمیع إسرائیل معه ذبحوا ذبائح أمام الرب" [

اتَّسمت فترة حكم سلیمان بالسالم وعدم الدخول في معارك ممَّا كان له أثره على 
حالة الشعب االقتصادیَّة. اتَّسم عصره بالخیر والغنى، لهذا كان البد للشعب أن یقدِّم مع 

ذبیحة التسبیح والفرح ممَّا وهبه اهللا من غنى وأغنام كذبائح. 

نین وعشرین ألًفا، ث"وذبح سلیمان ذبائح السالمة التي ذبحها للرب من البقر ا
ومن الغنم مائة ألف وعشرین ألًفا. 

]. 63فدشَّن الملك وجمیع بني إسرائیل بیت الرب" [
 ألًفا من البقر ومائة ألًفا وعشرین 22یخطئ البعض حین یظنُّون استحالة تقدیم 

ألًفا من الغنم كذبائح، لألسباب التالیة: 

" ال یعني أنَّه ذبح هذه اآلالف بنفسه، وٕانَّما قدَّم هذه األعداد لكي ذبح سلیمانبقوله " •
ُتذبح. هذا ویمكن القول بأن الشعب اشترك في تقدیم هذه الذبائح للكهنة والآلویِّین 

وحسبها الرب عطیَّة من ید سلیمان كممثِّل لكل الشعب. 
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یرى البعض أنَّه كان یمكن للشعب أن یقوم بالذبح لكن عمل الكاهن هو رّش الدم  •
 ووضع الحمل على المذبح لُیحرق.

 من الكهنة أن یحصوا عدد Cestius أنَّه في عهد بیرون طلب Ïیوسیفوسوردَّ في  •
 حمًال في ثالثة ساعات بعد الظهر، 250000الحمالن التي قدِّمت للفصح فوجدوا أنَّها 

 وأن ُیرّش دماؤها على المذبح.

ویرى آخرون أن عدد الكهنة والآلویِّین كانوا كافًیا لتقدیم الذبائح. ففي أیَّام داود النبي  •
 شخًصا، وربَّما كان عدد الكهنة 38000كان عدد الآلویِّین من سن الثالثین ما فوق 

 ألفین أو ثالثة آالف.

لم تقدًَّ◌م هذه الذبائح في یوٍم واحٍد، بل خالل فترة العیدین (األسبوعین)، عید تدشین  •
 الهیكل وعید المظال.

"في ذلك الیوم قدس الملك وسط الدار التي أمام بیت الرب، 
رب هناك المحرقات والتقدمات وشحم ذبائح السالم، ألنَّه ق

التقدمات ومذبح النحاس الذي أمام الرب كان صغیًرا عن أن یسع المحرقات  نأل
]. 63وشحم ذبائح السالمة" [

ط. عید وفرح: 
"وعید سلیمان العید في ذلك الوقت وجمیع إسرائیل معه جمهور كبیر من مدخل 
 حماة إلى وادي مصر أمام الرب إلهنا سبعة أیَّام وسبعة أیَّام أربعة عشر یوًما.

وفي الیوم الثامن صرف الشعب. 
فباركوا الملك، وذهبوا إلى خیامهم فرحین وطیِّبي القلوب، 

]. 66-65 كل الخیر الذي عمل الرب لداود عبده وإلسرائیل شعبه" [لألج
من حماة شماًال غالًبا إنطاكیَّة سوریا إلى وادي مصر جنوًبا؛ أي من أقصى 

الشمال إلى أقصى الجنوب. 
مارس سلیمان وكل القیادات مع الشعب االحتفال بتدشین الهیكل لمدَّة سبعة أیَّام، 
تالها سبعة أیَّام أخرى حیث احتفلوا بعید المظال، وفي الیوم الثامن بارك الشعب وصرفهم 

وهم متهلِّلون بالفرح. 

1 Bell. Jud. V1. 9,3. 
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لیس فقط وجد الشعب فرحه الفائق وشعبه في بیت الرب، بل حملوا هذا الفرح 
معهم إلى بیوتهم لیمارسوه كل أیَّام حیاتهم. 

" أي صلُّوا من أجله لكي یهبه الرب بركته ویحل بسالمه علیه. هكذا باركوا الملك"
]، وباركت الجماعة سلیمان، إنَّه حب متبادل بین القائد 55بارك سلیمان كل الجماعة [

والشعب في الرب. 
 
 8 وك مل1من وحي 

  یدشِّن هیكلك القدُّوسروحك

  یوم تدشین هیكلك یوم عید سماوي. 

 .تفرح أنت بشعبك، وشعبك یفرح بك

 .تهلَّل سلیمان والشیوخ والشعب مع الكهنة 

 .قدَّموا ذبائح بال عدد

ة.  فلم یستطع الكهنة أن یقفوا للخدم،مأل المجد بیتك

 روحك القدوس یدشِّن هیكلك. 

 .تفرح أنت بي وتقدِّسني

 .وافرح بك وأكرِّس حیاتي لك

  كملك، إرادتيتتهلَّل 
، وعقلي كشیوخ الشعب

  العلّي، ةوأحاسیسي ككهن
  .وكل طاقاتي كشعب الرب

 .تشترك كل طاقات نفسي وجسدي لتقدیم محرقات حب

  القدُّوسأبیكوعدتني أن تحل فّي مع . 

 ،فال یمأل السحاب نفسي

  .بل یمأل روحك القدُّوس كل كیاني

  قائالً :نألصلِّي مع سلیما

ا. لتكن عیناك مفتوحتین على هذا البیت لیًال ونهارً 
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 لتسمع الصالة التي یصلِّیها عبدك في هذا الموضع.  

 .اسمع أنت في موضع ُسكناك في السماء

 . سمعت فاغفروٕاذا

 هب لي قلًبا كامًال لدیك.  

 . في وصایاك واحفظها وهي تحفظنيفأسیر

 .لیكن كل عمري عید مضاعف لتدشین قلبي

 . مترقًِّبا یوم لقائك وجًها لوجهمتهلِّالً ألذهب إلى خیمتي 
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 التاسع األصحاح 

 لیمانة س مملكسموّ 
ن ااود الملك وابنه سلیمان العصر الذهبي في التاریخ العبري. كصر دع رتبعي

وى، قتلداود محارًبا وسلیمان محًبا للتعمیر. أقام داود المملكة بجهاده العسكري مع روح ا
 وبنى سلیمان الهیكل وقام بمشاریع تجاریَّة وٕانشاء أسطول بحري. 

 خاري التءبد Homer ذلك الوقت هو عصر هومر ان كجيلخارلم العافي ا
اني؛ وكانت كل من مصر وأشور وبابل في غایة الضعف. أمَّا مملكة إسرائیل فاتَّسمت الیون

تبر أعظم یعل الذي هیكال نضحتتیم المدینة المتألِّقة، لشروأ تبالقوَّة مع االزدهار، وصار
 حكمة سلیمان ونمعیسمبنى على األرض في ذلك الحین. جاء العظماء من كل العالم 

.  ویرون مجده
ن سلطان عث تحدَّث ي امتداًدا لألصحاح الرابع، ح10-9 األصحاحان ءاج
ه. هنا نرى الملك سلیمان یهتم بالتجارة واألعمال العامة الضخمة. ته وحكمتسلیمان وثرو

تجاري في البحر المتوسِّط، وصار له لا هلوط لیستخدم أساديملك صمع امالت ي معف لخد
جاري الجنوبي خالل أدوم لت ایقأسطول بحري في عصیون جابر وصار في قبضته الطر

.  Ïوثبَّتها بالعمل التجاري المملوء سالًما مملكته لهند وأفریقیا. أقاماعربیَّة ولإلى ساحل ا

 ].9-1[   ا سلیمان الثانیةيؤ. ر1
 ].14-10[  ت متبادلة بین سلیمان وحیرامابه. 2
].  23-15[   اله ومنشآتهمعأ. 3
 ].24[   ة فرعون في مدینة داودنبا. 4
. ]25[   قدیم ذبائح سنویَّةت. 5
 ].28-26[   سطوله البحريأ. 6

 ا سلیمان الثانیةيؤر. 1
الملك وكل مرغوب سلیمان الذي  رب وبیتلأكمل سلیمان بناء بیت ا ام لن"وكا

 سّر أن یعمل.

1 Halley’s Bible Handbook, p. 191. 
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 ءى لسلیمان ثانیة كما تراءى له في جبعون.تراب رن الإ
لرب: قد سمعت صالتك وتضرُّعك الذي تضرَّعت به أمامي. ا هقال لو

. بدألاى إل مي فیهسا قدَّست هذا البیت الذي بنیته ألجل وضع
]. 3-1 [األیَّام" لك كانیناي وقلبي ه عتكونو
مكرَّسا كل الطاقات والمواهب الممكنة سواء من إسرائیل أو  مان الهیكل،سلينى ب

من األمم لبنائه، وقدم صلوات وبارك الشعب والشعب باركه، وعّید هو وكل الشعب. إلى هنا 
العطیَّة، هذه توقَّف عمل سلیمان. أمَّا من یقدِّس البیت فهو اهللا نفسه الذي بحبُّه یتقبَّل 

عندما استلم الحكم. أعلن اهللا حضرته في البیت بوضع اسمه له ءى افیتراءى له ثانیة كما تر
فیه. ویكشف عن حقیقة هامة وهي أن تكون عیناه وقلبه فیه. هكذا ال نستطیع بأنفسنا أن 

 قلبه وهيینع داخلنا، وأن يف مقدَّسة له، معلًنا سكناه نتقدَّس بل اهللا هو الذي یقدِّسنا هیاكل
هتم حتى بعدد شعر رؤوسنا. نصیر بكلیَّتنا يبه فینا، و حلككب سنحو أعماقنا، ية تجهم

مكرِّسین له! 
شهوة قلب كل مؤمن وكل الهوتي حقیقي أن یكون من بین المختارین الذین 

ألنَّنا سنراُه كما یتمتَّعون برؤیة اهللا في الحیاة األبدیَّة. هذا ما یعلنه القدِّیس یوحنا الرسول: "
. )12: 4 یو 1(. غیر أنَّه في ذات الرسالة یقول: "اهللا لم ینظرُه أحد قط" )2: 3 یو 1(" هو

ویؤكِّد الرسول بولس: "ساكًنا في نوٍر ال ُیدَنى منُه الذي لم َیَرُه أحد من الناس وال یقدر أن 
. )16: 6 تي 1(یراهُ " 

بینما یؤكِّد الكتاب المقدَّس بعهدیه عدم إمكانیَّة اإلنسان لرؤیة الجوهر اإللهي تمتَّع 
)، 30-24: 32 )، وصارع یعقوب مع اهللا (تك9: 63 إشعیاء النبي بالحضرة اإللهیَّة (إش

: 34 ؛ تث11: 33 وتحدَّث معه موسى وجًها لوجه فأضاء وجهه من بهاء مجد اهللا (خر
 الخ)، وفي 16 :31 ؛6: 4 ). ویطلب المرتل من اهللا أن یشرق بنور وجهه علیه (مز10

 ).2-1: 3 یو 1 ؛12 :13 ؛3-8 :2 كو 1 ؛20-19: 1 العهد الجدید (رو
 إلى صدیقه ثاؤفیلس األنطاكي تصف الثاني من القرن الثاني بعث األبنفي الم
ل لنا في Ïثالثة كتب یدافع فیها عن المسیحیَّة  Autolyctusالوثني أوتولیكس ، وقد سجَّ

 الفصول السبع األولى من الكتاب األول عن إمكانیَّة رؤیة اهللا، إذ سأله صدیقه: أرني اهللا؟
له وحده عدم  لقد حدَّثه عن اإلعالن األخروي حیث یستطیع اإلنسان ألن یرى اهللا الذي

1 Theophilos of Antioch to Autolycus PG6:1024-36.  
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الموت، إذ یحمل اإلنسان عدم الفساد في جسده كما في نفسه. هذه الرؤیة األخرویَّة یلزم 
التمهید لها برؤیة إیمانیَّة ینعم بها اإلنسان في هذه الحیاة الحاضرة حین یحمل نقاوة داخلیَّة، 

. خاللها یرى ببصیرته الداخلیَّة األمور التي ال ُترى

إن قلت "أرني إلهك"، أجیبك "أرني أنت إنسانك، وأنا أریك إلهي". [
هان على أن عینّي نفسك تستطیعان أن تنظرا، وأذنّي قلبك أن برأعطني ال

...  فإن اهللا ینظره القادرون على رؤیته، الذین لهم عیون أنفسهم مفتوحة...یسمعا
]. Ïیا إنسان، إن عینّي نفسك قد انطمستا بخطایاك وشرورك

ال یرى تأمُّالت عقلیَّة،  الرؤیة اإلیمانیَّة الحاضرة"؟ أنَّهماذا یرى اإلنسان خالل "
 لكن – في رأي األب ثاؤفیلس – یرى اهللا خالل أعمال محبَّته ...وال یتوقَّع رؤى منظورة

بمعنى آخر، ال یلتقي المؤمن مع اهللا لیتعرَّف  وعنایته وتدبیره للخلیقة كلها، بل لإلنسان ذاته.
 ...على جوهر اهللا، وال لیشبع فكره بالهوتیَّات نظریَّة وفلسفیَّة، إنَّما یلتقي معه لقاًءا شخصًیا

... "خبرة شخصیَّة مع الثالوث القدُّوسیدخل في "
تقول لي ال یا من ترى اهللا، هل تظهر لي ما هي هیئة اهللا؟ [

اسمع یا إنسان. هیئة اهللا ال ُینطق بها، وال ُیمكن شرحها، إذ ال تراها األعین 
الجسدیَّة. أنَّه في المجد غیر ُمدرك، في العظمة ال، في العلو ال ُیدرك، في القوَّة ال ُیقارن، 

في الحكمة منقطع النظیر، في الصالح ال ُیضاهى، في الحنّو ال ینطق به. 
عندما أقول عنه أنَّه "نور"، أنعت عمله؛ 

إن دعوته "الكلمة"، أدعو سلطته؛ 
إن دعوته "عقالً "، أتحدَّث عن حكمته؛ 
إن قلت أنَّه "روح"، أتحدَّث عن نسمته؛ 
إن دعوته "العنایة"، أشیر إلى صالحه؛ 
إن دعوته "الملكوت"، أشیر إلى مجده؛ 

إن دعوته "الرب"، أشیر إلیه كدیَّان؛ 
إن دعوته "الدیَّان"، أشیر إلیه كعادل؛ 

إن دعوته "أب"، أتحدَّث عنه كمصدر كل شيء؛ 
...]. Ïإن دعوته "ناًرا"، أشیر إلى غضبه

1 Chapter 2. 
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 كما سلك داود أبوك بسالمة قلب واستقامة، يكت أمامسل"وأنت إن 
وعملت حسب كل ما أوصیتك، 

 وحفظَت فرائضي وأحكامي.
كما كلمت داود أباك قائالً : د ى األبإل ئیلم كرسي ملكك عن إسراي ُأقفإنِّي

 ال ُیعدم لك رجل عن كرسي إسرائیل.
تي لرائضي اف وال تحفظون وصایاي يئارون مناؤكم أب أو مبون أنتل تنقمن كنتإ

جعلتها أمامكم. 
 لهة أخرى وتسجدون لها.آبل تذهبون وتعبدون 

 إسرائیل عن وجه األرض التي أعطیتهم إیَّاه، عطق افإنِّي
فیه من أمامي، ي أني قدَّسته السمذال تيبلاو 

 شعوب.ل في جمیع اأةویكون إسرائیل مثًال وهز
ن عبرة، كوت ييب الهذاو

یه یتعجَّب وُیصفِّر، لع رّ مي كل من
 ].8-4 عمل الرب هكذا لهذه األرض ولهذا البیت؟" [اون: لماذلویقو
 هم اهللا من االرتداد عنه بإنكار اإلیمان أو بعدم الطاعة لوصیَّته. فإن عدمریحذِّ 

  عملي. وجاءت العقوبة مضاعفة:لحادخضوع لوصیَّته هو إلا
اهللا قد وهبهم اهللا   الشعب عن وجه األرض التي وهبهم إیَّاها، فإن كانعیقط: والً أ

هذه األرض إنَّما كرمٍز لكنعان السماویَّة التي ال یلیق أن یسكنها أحد نجس أو یوجد فیها 
المقدَّسة رض شيء دنس. هكذا قطع الشعب أو طرده من أرض الموعد هو عمل طبیعي لأل

  روح اهللا فیه.لالتي ال تقبل فیها من ال یحفظ قدسیَّتها بعم
 إلى األرض المقدَّسة، كنیسته التي هو جسده المقدَّس. لندخ  بحبُّه دعانا لكياربَّن

من ال یتجاوب مع عمل روحه القدُّوس یطرد نفسه من الكنیسة، حتى وٕان نال مركًزا قیادًیا. 
 ا!].جهیوجد كثیرون داخل الكنیسة، لكنَّهم هم خارنَّه [إ لعالمة أوریجینوس:الهذا یقول 

ن القدُّوس یشتهي أن یتمتَّع شعبه إ من أمامه بیته الذي قدَّسه السمه. فيینف: انًیاث
بالقداسة لیشاركوه ِسَمته. وهو یقبل البیت الذي بنوه له كمقدس له. فإن فقد البیت غایته أال 

 ا یشغل فكر اهللا هو "الشعب المقدَّس"إن مینزعه من أمامه.  وهو تقدیس شعب اهللا، فإن اهللا

1 Chapter 3. 
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 یعیش في أرض مقدَّسة، ویمارسوا العبادة في بیت مقدَّس.ل
مثًال رائًعا في المجد، وهو ُمقام على قمَّة عالیة یشهد  هذا البیت الذي ُیعتبر

بجماله وبهائه عن حضرة اهللا وسط شعبه، اآلن إذ یرفض الشعب الحضرة اإللهیَّة یصیر 
 القمَّة في سخریَّة يآلن یصیر ف افي القمَّة في المجد،  كانع الشعوب". جميثًال وهزأة فيم"

اهللا به لبیته متى أصر المتعبِّدون على الرجاسة. وقد تم ذلك  الشعوب به! هذا ما یسمح
؛ 16: 18). كما أنذر إرمیا النبي بهذا (إر 16: 6؛ مي 29 أي 2بالفعل في أیَّام حزقیا (

 في ئه ق.م على أیدي البابلیِّین. وعندما ُأعید بنا586/585هیكل عام لا ). تم خراب8: 19
بابل، وأیًضا في أیَّام هیرودس لم یعد إلى مجده األول. رأیَّام ز

في مثابرتنا لحفظ الوصایا باستقامة قلب نقبل ".  كل ما أوصیتك: یقول"رابًعا
، فال نعرف أنصاف الحلول. نقبل الحیاة الجدیدة فیه بناموسها السماوي ناموس المسیح كله

الروحي، نتفهَّم أسرار العهدین القدیم والجدید وشرائعهما، ال على مستوي الحرف القاتل، 
حینئذ ال أخزى إذا ما تطلَّعت على جمیع وٕانَّما على مستوى الروح الذي یبني. بهذا نقول: "

 ).6: 119(مز " وصایاك

  األنبیاء هم الطرق، فعندما نقرأ الشرائع والنوامیس واألنبیاء نكون قد إنمادمنا نقول 
سلكنا باستقامة في الطریق بالرب، فنفهم طرقه وندركها، حینئذ ال نخزى أبًدا، إذ تصیر 

. اهللاهي طرقنا فنحفظ جمیع وصایا 
س جینوالعالمة أوري

  الذي أوصى اهللامن یحفظ وصیَّة ویترك غیرها یكون قد غدر بجمیع الوصایا، إذ یهین 
بها وربطها بعضها ببعض. فإن الذي قال ال تزِن قال أیًضا ال تسرق، فإن سرقت تصیر 

مدیًنا للشریعة كلَّها، ولكن من یحرص على جمیع الوصایا ال یخزى في یوم الدینونة 
الرهیبة. 

أنثیموس أسقف أورشلیم 
، إذ یقول آدم: "سمعت صوتك يإن كان العصیان للوصیَّة قد دفع بأبوینا إلى الخز

، فإن طاعة السیِّد المسیح على )10 :3 تك(في الجنَّة فخشیت ألنِّي عریان فاختبأت" 
الصلیب قد نزعت عن المؤمنین اللعنة وأزالت الخزي وفتحت أبواب الفردوس حتى للص 

 الطاعة الكاملة ال الجزئیَّة يالتائب! من یعصى الوصیَّة یدخل إلى العار والخزي، ومن یبغ
 حینئذ ال أخزى إذا ماللوصایا یجني ثمر المجد، ویرتدي ثوب العرس، ویترنَّم بفرح قائالً : "

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

 فالوصیَّة هي ارتباط بالكلمة اإللهي الذي یهبه بهاًء ومجًدا ."تطلَّعت على جمیع وصایاك
أمام اآلب ومالئكته وقدِّیسیه، ویهبه مهابة وسلطاًنا لیدوس الحیَّات والعقارب وكل قوَّة العدوّ . 

جل أنَّهم تركوا الرب إلههم الذي أخرج آباءهم من أرض مصر،  أن ملونقويف"
رى وسجدوا لها وعبدوها، بآلهة أخوتمسَّكوا 

. ]9رّ " [شلذلك جلب الرب علیهم كل هذا ال
كما یقول أیًضا: . نبوَّة عن خراب الهیكل في هذا الحدیث اإللهي الكتانتیوسیرى 

هذا لسلیمان في  األمور بواسطة اهللا بسبب صلب المسیح، إذ سبق أن أعلن [حدثت هذه
. ]Ïهؤالء الذین قتلوا رّبهم الذي جاء لخالصهم؟ ال یستحقَّه) دمارٍ  (فأيّ  ...الكتب المقدَّسة

ت متبادلة بین سلیمان وحیرام ابه. 2
ن، يتيان البیمي سلبن بعدما ةسن ة عشرینياه نعدبو"

. ]10ت الرب وبیت الملك" [يب
أدرك داود ما اتَّسم ابنه سلیمان من عبقریَّة وقدرة على البناء مع اإلمكانیَّات 

ه أنظار ابنه ال یتم  ءاإلى أن البن العظیمة التي وضعها بین یدیه إلتمام العمل. لذلك وجَّ
رب البیت فباطًال یتعب لانیَّات المادیَّة أو البشریَّة، وٕانَّما "إن لم یبن اكإلماوال بریَّة بالعبق

ه قلب ابنه إلى اهللا العامل في بناء 1: 127البناءون" (مز  ). وضع هذا المزمور لكي یوجِّ
 بیته، فیحفظ قلبه بین یدّي اهللا ویعمل بروح القوَّة.

 اإللهي، فرافقه الرب ال ه ذراع علىبیت الرب مستنًدا ءابدأ سلیمان العمل ببن لقد
ل فقط وٕانَّما حتى في بناء قصره وملحقاته. إذ بدأ بما هو هللا، سنده اهللا فیما یكفي بناء اله

 هو له.
 ترتیب إقامة المباني یكشف عن حكمة سلیمان: جاء

 ، مقدًِّما بكور أعماله اإلنشائیَّة لحساب اهللا نفسه. الربلهیك: والً أ
كي ل العمل المفي، حیث یشعر بشيء من االستقرار كيلالم  قصره أوبیته: انًیاث
 أو الرعوي.
  أو جناح النساء، حیث االستقرار العائلي.ابنه فرعون بیت: الثًاث
  لحفظ المنتجات والمحاصیل، وٕاسطبالت للخیل الخ.المخازن مدن: ابًعار

1 Lactantuis: The Divine Institutes, book 4:18 
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  فیما یحتاجه للصید والرفاهیَّة.ألجل مسرَّتها بنى في لبنان رً أخي امًسا:خ
 إقامة المباني جاء بالترتیب التالي: ُسكنى اهللا في وسط شعبه، برتيت نوكأ

 استقرار العمل الملكي، االستقرار األسري، النفع االقتصادي، المسرَّات.

ب ذهم ملك صور قد ساعف سلیمان بخشب أرز وخشب سرو واري حانكو"
ب كل مسرَّته. حس

. ]11 الجلیل" [في أرضرام عشرین مدینة يح أعطى حینئذ الملك سلیمان
ن سلیمان وحیرام. یكشف هذا يالتفاقیَّة ب اا في األصحاح الخامس عننقرأ

 األصحاح عن تحقیق هذه االتفاقیَّة في جو من الصداقة مع الحب والصراحة والعدالة.
یرام من جانبه ما تعهَّد به من تقدیم الخامات وتحقیق مطالب سلیمان حفَّذ نأ. 

. ]11" [ مسرَّته كلسبح"
لصغیرة، في أرض الجلیل  ا مدینة، غالًبا من المدن20یرام حن لاسلیم ب. قدَّم

]. یبدو أن هذه المدن لم تكن في تبعیَّة أي سبط، جاءت حدود أشیر فوق هذه المدن، 11[
 2)، بقیت في أیدي سكَّانها حتى جاء سلیمان فاستولى علیها وسلَّمها لحیرام (27: 19(یش 
 ها.سر بیها حیرام فلم يُ لإ ). تطلَّع7: 24صم 

لكته دائًما، مى ملیر ملًكا له ُتضم إصیرام ال لتلح أن سلیمان قدم هذه المدن ویبد
 وٕانَّما لكي یستغلها كیفما یرید حتى یتم تسدید أجرة العمال.

. ذه المدن تقع في شمال غرب أرض الجلیلهأن  Ïوسفوسيي یرى

لیمان، سم من صور لیرى المدن التي أعطاه إیَّاه اري حرجخف"
سن في عینیه، تحم فل
ذه المدن التي أعطیتني یا أخي؟ ه اقال: مف

. ]13-12یوم" [الى هذا إل ودعاها أرض كابول
كلمة فینیقیَّة تعني "غیر  وهي لابوكدعیت  أنَّها وس المورِّخ الیهوديفوسيي ىویر

ة، ربَّما قدَّم له محاصیل زراعیَّة معینُمسرَّة". فیما بعد أخذها سلیمان من حیرام مقابل عطایا 
 دن وجعلها مسكًنا لإلسرائیلیِّین.مأكثر. أصلح سلیمان هذه ال

نة؟ هل كانت المدن بال قیمة ي مدنءل البعض: لماذا لم ُیسر حیرام بالعشريایتس

1 Antiquites b:viii, ch 7, sec 3. 
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ل أكبر اونقدَّمها سلیمان لحیرام وهو یعلم أنَّها غیر نافعة له؟ أم كان حیرام مستغًال یرید 
 مكسب؟

یكن حیرام مستغالً . م  بعض الدارسین بأنَّه لم تكن هذه المدن بال قیمة، ولبیجي
 ال خبرة لهم اارً جَّ فالمنطقة دون شك لها قیمتها كأراِض زراعیَّة، أمَّا رجال حیرام فكانوا ت

بالزراعة، وال یریدون الدخول في هذا المجال. ما ُیسر حیرام وشعبه هو أن ُیفتح لهم مجال 
 دولیَّة ریَّةعي. فالشعب الذي له أسطول بحري وعالقات تجالزراعمل التجاري ال الل أوسع
 رالجانب اآلخ جب كیف یمكن لإلنسان أن ُیسر بالعمل الزراعي، كسكَّان كابول. ومنعیت

یَّة، حیث البحر العنیف  الذین یهتمُّون بالعمل الزراعي ال یجدون مسرَّتهم في التجارة البحرِّ
ارة! لقد وهب اهللا لكل إنسان كما لكل شعب ما یمكن أن یبهجه بلاوالمشاكل التي تواجه  حَّ

 رُّه.ُیسو
ُیسر حیرام بالمدن ألنَّها ال تناسبه ربَّما قدَّم له الملك سلیمان محاصیل أكثر،  ملإذ 

  بتسدید أجرة العمال ذهًبا بعد االنتهاء من األعمال اإلنشائیَّة.م قاوأ
 یشوع تسمى كابول، ) أنَّه وجدت منطقة في أیَّام27: 19 من یشوع (حواض

عنى مة بمعض الكلبا یترجم اللذنت جزًء من أرض الموعد على حدود سبط أشیر. وكا
 .horion"حدود"، وقد جاءت في الترجمة السبعینیَّة بهذا المعنى 

. ]14ذهب" [ة زن وام للملك مائة وعشرینريحل رسأو"
تمِّم إنشاءاته ي ي أن هذا المبلغ كان قرًضا استدانه سلیمان الملك من حیرام لكویبد

كل، وجمع سلیمان الكثیر سنوًیا ي لبناء الهیر بجوار بناء الهیكل. لقد ترك له والده الكثثیرةالك
 لكن إنشاءاته كانت كثیرة وباهظة التكلفة. فقد بنى قصره ، لهةكجزیة من األمم الخاضع

 ].19-17وملحقاته كما أقام عدًدا كبیًرا من المدن [
 :ًیاُأرهق الشعب مال لقد

 یا لبناء الهیكل. عطاة قدَّمواهن جم •
 وأیًضا قدَّموا من غالَّتهم للملك حیرام مقابل العمال المهرة الذین بعث بهم للعمل. •
 قاته.حومل قصر الملكء ناب •
 مخازن الملك والمدن الجدیدة.ء ناب •
  القرض الذي استدانه من حیرام.یدسدت •
ن مدینة التي قدمها له عشري بقیَّة أجرة العمال الفینیقیِّین لحیرام، إذ لم ُیسر بالیدسدت •
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 فینیقیَّة.د سلیمان، وهي على حدو

 اله ومنشآتهمعأ. 3
بب التسخیر الذي جعله الملك سلیمان س و هذاهو"

ته، والقلعة، وسور أورشلیم، وحاصور ومجدو وجازر" الرب وبيلبناء بیت 
]15[ .

) قد تهالكت بعد 8: 11 أي 1، 9: 5 صم 2 أن أسوار داود أو حصنه (ویبد
: 11 مل 1بتجدید مدینة داود وأسوارها ( مانيزم سل التًما علیها، لهذااع 50مرور حوالي 

27 .(
  حاصور ومجدو وجازر من أهم المواقع في أرض الموعد.تكان
ة قدیمم مدینة كنعانیَّة سا یب أو مهر العروس". وهوصن "عناهري مم عبسا: ازرج

 مدینة تًال غرب أورشلیم. كانيم 18 يلاوتبعد ح، یرجع تاریخها إلى ثالثة آالف سنة تقریًبا
رئیسیَّة في الجنوب، كانت مركز اتِّصال بمصر بسبب موقعها. تقع على الطریق نحو یافا، 

رئیسي الذي لا لطریقا ،Maris رسلها مركزها اإلستراتیجي الهام جًدا في الطریق نحو ما
: 10ون السفلي (یش روح توبي هي قریبة من لخیشو. نريلنها نبيیربط بین مصر وما 

ي شوشة. لم ب بأنف اآلرعوت ،Tell Jezerازر ج). وهي بالقرب من تل 3: 16؛ 33
یش  (لآلویِّین )، واختیرت مدینة28: 7 أي 1(یب أفرایم نصیهزمها اإلسرائیلیُّون، كانت من 

). لكنَّها لم تخُل قط من سكَّانها األصلیِّین حتى أیَّام سلیمان، 67: 6 أي 1؛ 1-21: 21
 ).16: 9 مل 1ویبدو أنَّهم كانوا یتمتَّعون بشيء من االستقالل (

 سلیمان أیَّامي ). ف4: 20 أي 1؛ 25: 5 صم 2استولى علیها الفلسطینیُّون (
 ناميلن سم فرعون عند زواجها بنةالا مهرً   وُقدِّمتصرالملك استولى علیها فرعون ملك م

العروس  انت سائدة خاصة بین الملوك، وهي أن یقدِّم والدكدة ا). هذه الع16: 9 مل 1(
 مهًرا للزوجة. وكان بعض الملوك یقدِّمون مراكز ملكیَّة لزوج ابنته كمهٍر مقدَّم لألمیرة.

وٕاذ هي في طریق عام من یافا إلى أورشلیم وجبعون كانت تحتاج أن تتحصَّن. 
صینها، وجعلها مركًزا عسكرًیا واقتصادًیا ح وتلحسب بها فن ال بإعادة بنائاميهكذا قام سل

 عسكرًیا هاًما في الحروب الیهودیَّة، ففي ًناحصت نكا. ها اآلشوریُّون). هدم15-19: 9(
 ،صار ح)، وقد أخذها سمعان المكابي بعد52: 9 مك 1حروب المكابیِّین قووا تحصیناتها (

  الجزر.لت لحالياا هاسم
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نار. الحرقها با ور ملك مصر وأخذ جازنوعفرد عص"
، ة الساكنین في المدینیِّینناعنوقتل الك
 . مهًرا البنته امرأة سلیمان"اوأعطاه

 ي.لسفلان جازر وبیت حورون اميل سىبنو"
. ]18-16مر في البریَّة في األرض" [دتوبعلة و
ها أیًضا ممتاز مثل جازر وكان یلزم عموق ،Beit. Vr. Tachtaأو : ورونحیت ب
 تحصینها.

ر رِّ ویب. Palmyra بین كثیر من الدارسین أنَّها ذات المدینة بالمیرا فتعر: دمرت
 بیَّةرعي في اله، و"Tamar, Tamorالبعض ذلك بأن "تدمر" هي مشتقَّة من كلمة "تمر 

عد أن استولى علیها اإلسكندر األكبر دعاها بالمیرا ب ".بلح"ناها  معكما في العبریَّة
Palamyra، ي مدینة النخل. بقایاها مملوءة باألعمدة الكثیرة وآثار هیاكل وقبور مزخرفة أ

. ميوهیكل الشمس العظ
ینة في الصحراء، وهي قدیمة جًدا. كانت من أجمل مدن العالم. تقع في جنوب دم

الشرقي من دمشق،  لا میًال من الشم140)، على بعد 28: 48؛ 19: 47الیهودیَّة (حز 
  میًال غرب نهر الفرات.120و

یومنا عن  إلى Palmyraنطقة ما يلًیا خربة تمتد نحو میل ونصف. تكشف بقااح
 كل منعظمة سلیمان وسموُّه. وهي واحة تقع في منطقة خصبة محاطة بصحراء قفر 

 أنَّها منطقة  Megiddoة بمجدو صلخااافات جامعة شیكاغو شجانب. تقدِّم لنا اكت
سطبل كان متَّسًعا، تقدَّر إمكانیَّاته ا اإل أیَّام سلیمان. هذذنممكتّظّ◌َ◌ة بحجارة "إسطبالت" 

 بقایا ةبدقَّ Dawkes  وWood فرًسا. وقد وصف 500-300ن يبأنَّه كان یحتضن ما ب
أكثر مجًدا  ینةدالمنطقة، جاء ختام وصفهما التفصیلي بقولهما بأنَّه لم یَر العالم قط م

اصرة، لیس فقط بمبانیها ومركزها بل وأیًضا األشخاص عقدیمة والمالوتشامًخا في العصور 
 Zenobia أیَّام الملكة زنوبیا ي ف.Zenobia وزنوبیا Longinusالذین تخرَّجوا منها مثل 

  ق.م.273نب أو الزباء) جعلتها عاصمة مملكتها، غیر أن أورلیس دمَّرها سنة يز(
م، وآثارها ال یضاهیها في ي تدمر الحدیثة داخل أسوار هیكل الشمس العظریةق

هها غزیرة تجري من تحتها في أقنیة قدیمة، االرونق واالتِّساع في كل سوریَّة إالَّ بعلبك. مي
وأعظم ینابیعها تجري في قناة طبیعیَّة تحت الجبل جنوبي المدینة. أمَّا القبور فأكثرها خارج 
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قان، بعضها محفور في الصخر تحت األرض، وبعضها مبني إلتالمدینة وهي غایة في ا
ادیس فیها مومیاء شبیهة بما ولمنحوتة ون اعلى هیئة أبراج. وكانت المدینة مآلنة بالتماثیل

 في قبور مصر.
 تقع بین سوریا وما بین النهرین كان لها أهمیَّة تجاریَّة قبل أیَّام سلیمان، وقد ذإ

  دفاع من أي هجوم من شمال آسیا.عقوحصنها سلیمان لمقاصد تجاریَّة وكم
ر في طریقه لمحاصرة أورشلیم خرّ یوحنا األنطاكيول قي  المدینة. ب  بأن نبوخذنصَّ
). ال یعرف 44: 19م سامي معناه "سیِّدة". وهي مدینة في دان (یش سالة: بع

موقعها اآلن على وجه التحدید، یظن البعض أنَّها كانت في جنوب فلسطین بالقرب من 
). 5:1 اع (Aver, On)، تدعى أون 5: 8 أي 2 سهل فلسطین (وأ Shepelah ةشبیل
  فهي لیست بعلبك.يزر، وبالتالجالم تكن بعیدة عن  أنَّها Ïیفوسسويیرى 

 التي كانت لسلیمان ومدن المركبات ومدن الفرسان، ن المخازندممیع ج"و
أرض  لك يفوم وفي لبنان ليي أورش فومرغوب سلیمان الذي رغب أن یبنیه

. ]19سلطنته" [
د بناء واومم صیًصا لكي تودع فیها مئونة الدولة من طعاخ تينب: خازنملن ادم

تها رح تادَّ عوم بیَّة. كانت هذه المدن تشیر إلى مدى غنى الدولة وازدهارها اقتصادًیا وقوَّ
 العسكریَّة ومجدها السیاسي.

 كل قسم یقدِّم نصیًبا من المئونة ،فظةاإسرائیل إلى اثني عشر قسًما أو مح تمُقس
ا. مهليألورشلیم أو للقصر الملكي، ال یتم هذا مباشرة، بل خالل مدن المخازن قبل تس

 ما كانت في الشمال في حمة ًبانت هذه المدن تضم مخازن لمئونة الجیش غالاك
وأیًضا كانت لمئونة رجال الدولة في وقت الضیق ). 4: 16 أي 2ي (ال) ونفت4: 8 أي 2(
). وبكونها 11: 1)، كما بنى فرعون في أرض جاسان (خر 28: 32؛ 12: 17 أي 2(

 على الطرق التجاریَّة فإنَّها كانت تستخدم لمساندة المسافرین وحیواناتهم.
: 1ازن في مصر مثل فیثوم ورعمسیس (خر مخعبید مدن ك لیُّونيئراإلسبنى ا

؛ 12: 7 أي 2). أیًضا یهوشافاط وحزقیا مِلكا یهوذا بِنیا مدن مخازن في أیَّام حكمهما (11
32 :27-29.( 

 وفي كل انان الذي رغب أن یبنیه في أورشلیم وفي لبنميلوب سغرموله: "قب

1 Antiq. Viii: 6:1. 
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 شف أنَّه من الصعب حصر اإلنشاءات التي قام بها الملك.كي" أرض سلطنته

زیِّین والحویِّین والیبوسیِّین عشلمیع اج" ب الباقین من األموریِّین والحثیِّین والفرِّ
 یل.ائسر إالذین لیسوا من بني

ذین لم یقدر بنو إسرائیل أن یحرموهم ل ام في األرضلذین بقوا بعدها مبناؤهأ
م. یوالى هذا إل جعل علیهم سلیمان تسخیر عبید

جال القتال، ر ألنَّهم ا سلیمان منهم عبیدً لعجم يلف إسرائیل ونبوأمَّا 
. ]22-20وخدَّامه وأمراؤه وثوالثه ورؤساء مركباته وفرسانه" [

دما عاد سیزوستریس ملك مصر من حروبه بنى معابد كثیرة في كل مدن عن
مصر ولم یستخدم في بنائها مصرًیا واحًدا، بل قام بالبناء أسرى الحرب. وقد نقش على كل 
هیكل: "لم یعمل أحد من المواطنین في هذه (المباني)". یبدو أن سلیمان وضع نقًشا مشابًها 

 على منشآته.
 ألًفا من اإلسرائیلیِّین، بحیث یعمل كل شخص منهم لمدَّة شهر یلیها ینغیل ثالثتش

احة لم ُیحسب هذا تسخیًرا، وال عبودیَّة. فقد كان ما یشغل قلب سلیمان هو أن رشهران في 
یَّة فیخرج منهم رجال قتال وأمراء، وقادة مدنیُّون وعسكریُّون.  یعیش شعبه بروح الحرِّ

انوا  الذین كعلى أعمال سلیمان: خمس مائة وخمسونن ليوكَّ اء المسؤرؤالء ه"
. ]23یتسلَّطون على الشعب العاملین العمل" [

ة فرعون في مدینة داود نبا. 4
لذي بناه لها، ا ا بیتهىلإ فرعون صعدت من مدینة داود تن بنلكو"

 .]24بنى القلعة" [ ذئنيح
 یسترح سلیمان إلقامة ابنة فرعون في قصر داود الذي على جبل صهیون، مل

رب فیه. لا ل تابوتلوالقریب جًدا من الهیكل. فقد تطلَّع إلى موقع الهیكل كموضع مقدَّس بح
 التل. ربَّما مقابل الهیكل مباشرة بینهما یجري نفكان قصره على الجانب اآلخر الغربي م

. Tyropoeumوادي 

قدیم ذبائح سنویَّة ت. 5
ان ُیصعد ثالث مرات في السنة محرقات وذبائح سالمة على المذبح ميلان سك"و

الذي بناه للرب. 
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الرب، مام لى الذي أع دوكان یوق
].  25وأكمل البیت" [

ثالث مرَّات سنوًیا، أي في  كان یحرص أن یقدِّم محرقات للرب وذبائح سالمة
ل. هذا بجانب الذبائح التي كان یقدِّمها من حین المظااألعیاد الكبرى: الفصح والخمسین و

لذبیحة لتحقِّق لى ابالحاجة إ رعإلى آخر. لم یكتِف ببناء الهیكل والمذبح، وٕانَّما كان یش
متجاهٍل حاجته  المصالحة مع اهللا. فالقائد الروحي الحّي هو ذاك الذي یخدم اآلخرین غیر

 هو إلى الخدمة. 
). اآلن یقدِّم 2: 3 مل 1د بناء الهیكل توقَّف تقدیم الذبائح على المرتفعات (عب

 سلیمان المحرقات وذبائح الشكر ثالث مرات سنوًیا على المذبح الذي بناه للرب.
له ال ببنائه بالحجارة واألخشاب وتقدیم األثاثات ماغ البیت كلب":  البیتلأكمو"

ة والنحاس، وٕانَّما بتقدیم الذبائح المستمرَّة. فإن هذا العمل لن یكمل  الثمینة من الذهب والفضَّ
 إالَّ  بالحضرة اإللهیَّة وسط الشعب، األمر الذي ال یمكن أن یتحقَّق إالَّ خالل الذبیحة.

سطوله البحري أ. 6
ر ح سلیمان سفًنا في عصیون جابر التي بجانب آیلة على شاطئ بكملالل وعم"

. ]26" [مسوف في أرض آدو
. للتجارة مع العربیَّة والهند والساحل الشرقي ألفریقیا) 26: 9طول (سألا ذاهم اقأ

لعقبة بالبحر األحمر. اكتشف بقایاها عام ال خلیج اصون جابر في نهایة شميع عقت
 . وجديقراألمریكیَّة للبحث الش سرالمداب ،Nelson Glueckدكتور لا واسطةب 9/1938
 ن ماتمستودع أیًضاومل تكریر امعوتق البواوألفران  واانمليسلصاهر المعادن میا لاقب
 ورؤوس السهام وصنارات رالمساميوصنع األطباق ي نها كانقرب ملید، بادالحو نحاسال

. Ïالسمك، وتصدر مقابل العاج والذهب

ید سلیمان" بحر مع عبلنواتي العارفین بالا هديبعفي السفن  امحیرل رسأف"
]27[ .
یَّة، رأ سل حیرام في سفنه عبیده الذین لهم خبرة في صنع السفن وفي التجارة البحرِّ

األمر لم یكن إلسرائیل في ذلك الحین أیَّة خبرة. ففي عصیون جابر قام الصوریُّون بصنع 

1 Halley’s Bible Handbook, p. 192. 
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ل، التي ال تصلح يبها من األشجار سوى النخ نكالسفن. خاصة وأن عصیون جابر لم ي
 أخشابها لبناء السفن، وٕانَّما في أسقف المنازل الداخلیَّة فحسب.

عالقات التجاریَّة بین الساحل الجنوبي من العربیَّة والهند قدیمة جًدا ترجع إلى ما لا
ابل قملتجاریَّة بین العربیَّة والساحل االقبل عصر سلیمان أقامها السبائیُّون. ولكن العالقات 

من أثیوبیا، خاللها كانت المنتجات األفریقیَّة تصل إلى العربیَّة فهي دون أدنى شك أقدم 
 بكثیر من العالقة بین العربیَّة والهند.

وأخذوا من هناك ذهًبا أربع مائة وزنة وعشرین وزنة،  ،رى أوفيإل "فأتوا
. ]28سلیمان" [ك ى الملإل وأتوا بها

فینة سفینة"، لذا یرى بعض الدارسین أن سلیمان صنع س "يترجمة الحرفیَّة هلا
 تجاریَّة واحدة.

ربَّما كانت التجارة مع أوفیر مستقرَّة من قبل سواء في أیدي الفینیقیِّین أو في أیدي 
ر سلیمان أن یشترك في هذه التجارة كان لمصر أسطولها في الذراع  المصریِّین. فعندما قرَّ

 ناطق الجنوبیَّة منذ زمن بعید.ملاد إلى متالثاني من البحر األحمر ي
یت باسم ابن یقطان هذا الذي استقّر في جنوب بالد العرب مِّ م أرض سسا: یرفوأ

: 1 أي 1؛ 29: 10أو الیمن في الوقت الحاضر. وقد ورد اسمه مع اسم شبا وحویلة (تك 
؛ 9: 45؛ مز 16: 28؛ 24: 22ي أ ؛4: 29ي أ 1(). اشتهر هذا الموضع بالذهب 23
 ).12: 13إش 

وحیرام أسطوًال تجارًیا من عصیون جابر على خلیج العقبة إلى  سل سلیمانرأ
 ).11: 10؛ 28-26: 9 مل 1أوفیر، فاحضر ذهًبا وخشب صندل وحجارة كریمة (

ى البعض أن أوفیر تقع على شاطئ أفریقیا الشرقي أو أنَّها في بالد الهند خلف ري
ى آخرون أن رياألرجح هي في بالد الیمن بجوار بالد السبائیِّین. ولكن  ،Gangesنهر 

كلمة "أوفیر" اسم عام كان یطلق على المناطق الجنوبیَّة على بحار أفریقیا والعربیَّة والهندیَّة. 
.  Ceylonوالبعض یرى أنَّها خاصة بسیالن 

 وزنة من الذهب بحوالي ملیونین وستمائة ألًفا جنیًها إسترلینًیا، 420در البعض قيُ 
تمَّت ربَّما في صفقة واحدة أو على صفقات متتالیَّة. 
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 9 وك مل1من وحي 

  أن أراك!رب  لي یاهب

  ك مرَّتیناسلیمان برؤيتمتَّع: 

  .في جبعون حین صار ملًكا

 . الهیكلءوبعد بنا

 ، ملًكاأقمتني فأنتهب لي أن أراك  

 . أعماقي بیًتا لكالقدُّوس یقدِّسوروحك 

  . غربتيأیَّام كل أعماقيلتكن عیناك وقلبك في 

 ي. وقداستي هي بهجتي وبرِّ أنت

 اخوتي الصداقة مع یعلِّمني لي تجلِّیك. 

  اخوتي. بالحب مع الصراحة مع أتعامل 

 .كما كان سلیمان مع حیرام

 داخلي. بیتك في ي فكل الطاقات تبنلي، ىأتتر  

 .كل األمم المحیطین سخَّرهم سلیمان للعمل

 .لیعمل الكل في خضوع للبنیان

 التجاري. أسطوله وهبه نجاًحا في  لهظهورك 

 .كل ما تمتد إلیه یدیه یكون ناجًحا

  نجاحي.أنت هو سّر 
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 عصر سلیمان الذهبي
] 10[ص 
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 العاشراألصحاح 

 ملكة سبأ
ُتعجب بحكمة سلیمان 

 .برزت األصحاحات السابقة استقرار مملكة سلیمان، واهتمامه بالعمل اإلنشائيأ
لرب وملحقاته، ثم قصره الخاص وملحقاته، فجناح ابنة فرعون، ثم مدن المخازن،  ابدأ ببیت

وأخیًرا منشآت ألجل مسرَّته. لكنَّنا لم نسمع عن اهتمامه بإقامة منشآت خیریَّة كالمستشفیات 
 كما لم نسمع عن اهتمامه  أو مالجئ للفقراء، وال أقام مدارس ومنشآت علمیَّة ودراسیَّة.

بتربیَّة ابنه رحبعام ولّي العهد. 
سبأ بأن ما رأته ة إذ اعترفت ملك، مة حكمة سلیمانعظقد أوضح هذا األصحاح ل

 أعظم ممَّا سمعته عنه.

ن الذهب واألطیاب والحجارة الكریمة، كما قدَّم مقدَّمت له ملكة سبأ الكثیر : مة غناهعظ •
 له ملوك الدول المحیطة بفیضٍ .

 كان یأتیه الكثیر، ویقدِّم أیًضا الكثیر.، مة سخائهعظ •
 تراس من ذهب، كؤوس من ذهب، عرش فرید في العظمة.: أمة مظهرهعظ •
تهعظ •  ].26ركبات وخیل بكثرة [: ممة قوَّ
 ].29-28صر [مبادل تجاري مع : ترته التجاریَّةقد •
]. 27: [ى شعبهغن •

ا وضعت كل األمور مًعا یمكن القول بأن سلیمان قد فاق كل ملوك األرض في إذ
الغنى والحكمة، لكنَّه كان ظًال للمسیح الذي قال عن نفسه: "هوذا أعظم من سلیمان ههنا" 

 ).31: 11؛ لو 42: 12(مت 

. ]13-1 [ ارة ملكة سبأ. زي1
. ]29-14[   ى سلیمان. غن2

 : . زیارة ملكة سبأ1
 سمعته عنه. قدَّمت له هدایا ثمینة قدجاءت ملكة سبأ تزوره لترى وتلمس ما 
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بوفرة، كما اختبرته بأسئلة قدم لها إجابات وافیَّة، كشفت عن إعجابها بحكمته ومنشآته، 
 وسبَّحت اهللا الذي أقام مثل هذا الملك على شعبه.

لكة سبأ بخبر سلیمان لمجد الرب، ممعت وس"
 ].1فأتت لتمتحنه بمسائل" [

تساءل البعض إن كانت ملكة سبأ أثیوبیَّة أم عربیَّة أم هندیَّة. فلدى كٍل من ي
ربطون ملكة سبأ بتاریخهم، خاصة وأن وجود ملكة تحكم البالد كان  يأثیوبیا والیمن تقلید به
 عاًما في المنطقتین.

 ألن سبأ في جنوب كنعان. الرأي السائد أن ب،عاها السیِّد المسیح ملكة الجنود
 سبأ في أفریقیا، یعتبر األثیوبیُّون إلى یومنا هذا أن ملكة سبأ جاءت من بالدهم، وأن كنداكة

 ) هي خلیفتها.27: 8ع (أ
ح البعض أنَّها من الیمن لألسباب التالیة:ي  رجِّ

 في العالم القدیم، وكانت غنیَّة بمناجم الذهب بنت سبأ العربیَّة منطقة مشهورة باألطیاكا •
ة والحجارة الكریمة.  والفضَّ

 ة هامة، بینما سبأ األثیوبیَّة كانت مجرَّد مدینة.لكبأ العربیَّة كانت ممس •
 كانت أوفیر في العربیَّة، فیكون ذلك سبًبا إضافًیا العتبار سبأ في نفس المنطقة. ألن إن •

 اره ووصلت شهرته منها إلى ملكة سبأ.بتجارة سلیمان مع أوفیر نشرت أخ
بیِّین یوى البعض الدارسین أن سبأ كانت مملكة مستقلَّة، شعب ممیَّز من األثیر

 والعرب.
ع ما اتَّسم به سلیمان من مواهب كثیرة مثل النطق بأمثال : م]1[ "مجد الرب"ل

نت "لمجد اوأناشید والحنكة العسكریَّة والسیاسیَّة والذوق الفنِّي في البناء، إالَّ  أن شهرته ك
 الرب"، بمعنى آخر ما انتشر عنه أنَّه رجل اهللا التقي.

  میل؟ لقد ارتبط1000أكثر من  ةفاسم لدافع لملكة سبأ أن تأتي بقافلةما هو ا
ة صعبة لتعرف ماذا یعني هذا اإلله المتعبِّد له لئسلیمان باسم اهللا، فجاءت تقدِّم له أ سسما

له في  وتسأ اهللاىتي الشعوب وتتعرَّف علن تأسلیمان أ بالنسبة لها. لقد استجاب اهللا لطلبة
 ).43-41: 8 مل 1بیته (

ة ملوكیَّة بأن یقوموا بزیارة الملوك اضان من عادة بعض الملوك أن یمارسون ريك
المعاصرین ویختبرون إمكانیَّاتهم وقدراتهم في التدبیر. فقد سمعت ملكة سبأ الكثیر عن 
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سلیمان فظنَّت أنَّها من وحّي الخیال. جاءت بنفسها إلى أورشلیم والتقت بسلیمان وقدمت له 
سلیمان ملًكا م قا أأسئلة، وٕاذ أجابها على أسئلتها أدركت حكمته الفائقة ومجدَّت اهللا الذي

 ].9ووهبه حكمة وبر�ا [
  عنهاأ في إیمانها باهللا؟ كل ما نعرفه أن السیِّد المسیح تحدَّثسبرَّت ملكة هل استم

: 11ي العهد القدیم والتجاوب معه (لو  الحي فاألمم هللا لقبول ین حیِّینكمثلمع أهل نینوى 
29-32.( 

موكب عظیم جًدا، أورشلیم ب إلى أتتف"
بِجمال حاملة أطیاًبا وذهًبا كثیًرا جًدا وحجارة كریمة، 

 ].2لبها" [قب ناك كلمته بكل ما و،سلیمان إلى وأتت
 أن سبأ لیست في الهند كما ظن البعض،  یؤكِّدافلة ضخمة من الجمالبقجیئها م

إذ ال یمكن لمثل هذه القافلة أن تأتي من المحیط الهندي، لكنَّها كانت وسیلة االنتقال في 
 .ربیَّةالع

م ترسل ملكة سبأ رسوًال لیكتشف شخصیَّة سلیمان، بل ذهبت بنفسها. لقد حملت ل
ذهًبا كثیًرا وحجارة كریمة وأطیاًبا لكي تستمتع بالحكمة من فم سلیمان. وها هو حكمة اهللا 

نفسه یود أن یهبنا ذاته مجاًنا لنحمله فینا. ذاك الذي هو أعظم من سلیمان، ومع هذا كثیًرا 
 . لقد جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله.هن مما نهرب

ن جانب سلیمان فإنَّه لم یوبِّخها على تركها شئون مملكتها لتتحمَّل مشاق هذه م
الرحلة الطویلة، بل رّحب بها، وأعطاها الفرصة لكي تتكلَّم بكل ما في قلبها. أجابها على 

 أسئلتها سواء الطبیعیَّة أو السلوكیَّة أو السیاسیَّة أو الدینیَّة.

یمان بكل كالمها،  سلاخبره"فأ
 ].3رها به" [ك لم یخبلما عن المر مخفيً لم یكن أ

رِّخیرى  لم تقدِّم أسئلة فلسفیَّة، وال دخلت معه في حوار دیني  أنَّها Ïیوسیفوس المؤِّ
أو أخالقي، إنَّما قدَّمت ما جمعته من أحجیَّة وألغاز صعبة، فقد ُعرف الشرقیُّون قبل أیَّام 

). وال یزال 14-12: 14سلیمان بالتالعب في األلفاظ، كما حدث مع شمشون (قض 
 هذا. یشتهر الشرق بهذا حتى یومنا

1 Antiquities, b viii, ch 5, sec. 3. 
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دم لنا التلمود كثیر من القصص واألحجیَّة التي دارت بین ملكة سبأ وسلیمان، ق
 خرى في منطقة فارس وبالد العرب بین ملوكهم. أوانتشرت أیًضا بطریقة أو

اء عن ملكة سبأ أنَّها كلما قدَّمت أحجیَّة صعبة كان سلیمان بفكره الثاقب وسرعة ج
ود جمیلة ُصنعت بإتقان شدید حتى یصعب تماًما رمت باقة وقدَّ  بدیهته یجیب علیها. أخیًرا

 مبدعة ومدهشة ثم قدَّمتها قةعلى اإلنسان أن یمیِّزها من الورود الطبیعیَّة. نسَّقت الباقة بطري
 للملك. وقدَّمت معها باقة أخرى من الورود الطبیعیَّة تشبهها تماًما.

باقة لرتبك كل الحاضرین إذ یصعب على العین أن تمیِّز بین الباقة الطبیعیَّة واا
قف مرتبًكا. صمت ي –ول مرة أل –الصناعیَّة. في البدایة الحظ الحاضرون أن الملك 

شیة أن ُیخذل ملكهم. لكن الملك بسرعة شدیدة جاء بعدد من النحل  خالجمیع وارتبكوا جًدا
الذي یحوم حول الورود وأطلقه، فاتَّجه نحو الورد الطبیعي. فأمسك الملك بالباقة الطبیعیَّة 

لصناعي، عندئذ صفَّق جمیع الحاضرین وُدهشت الملكة لحكمة سلیمان واتِّقاد اوترك الورد 
 ذهنه.

 ].4ت ملكة سبأ كل حكمة سلیمان والبیت الذي بناه" [أ"فلما ر
یمان، دائرة متَّسعة من المواهب سل chaakmatرى الیهود في تعبیر "حكمة ي

الفكریَّة والقدرات العقلیَّة والعملیَّة، فالحكمة هنا لیست معرفة نظریَّة بل عملیَّة تجلَّت في 
قدرته على تنظیم شئون مملكته، وتدبیر قصره الملكي، وتمتُّعه بأنهار من الغنى تفیض على 

دمة فیه، ومهارته الفنیَّة لخمملكته بالتجارة الدولیَّة، وحكمته في بناء الهیكل وتنظیم ا
. واألدبیَّة، وتقواه، واهتمامه بالعبادة الجماعیَّة، وتقدیم المحرقات باسم الشعب كله

ائدته ومجلس عبیده وموقف خدَّامه ومالبسهم وُسقاته ومحرقاته التي م"وطعام 
، كان یصعدها في بیت الرب

 د.بعلم یبَق فیها روح 
خبر الذي سمعته في أرضي عن أمورك وعن ال كانحیًحا ص: كلمفقالت لل
 حكمتك.

ألخبار حتى جئت وأبصرت عیناي، ق ادِّ م أصول
فهوذا النصف لم ُأخبر به، 

 ].7-5خبر الذي سمعته" [لى الزدت حكمة وصالًحا ع
حظت دقَّة نظام تدبیر األكل الیومي على مائدته التي ضمَّت األلوف یومًیا، ال
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 وتدبیر جلوس عبیده كٍل حسب رتبته. واالهتمام حتى بمظهر عبیده ومالبسهم البهیَّة.
هنا أنَّه كان یسلك طریًقا خاًصا یعبره الملك   ربَّما یعني بالصعود"،ان یصعدها"ك

حدر ثم یصعد على التل الشرقي حیث الجانب نمن قصره إلى التل الغربي عبر واٍد صغیر م
 الغربي من منطقة الهیكل.

 ، إذ كادت أن ُیغمى علیها من شدَّة الدهشة التي لحقت بها. فیها روح"قَ م یبل"
عترفت الملكة بأن ما قد بلغها كانت تظن أنَّه مبالغ فیه. اآلن أدركت أن هذا ا

الحقیقة. فإن ما شّد اهتمامها لیس ما سمعته من شفتّي الملك، بل وما  التقریر قدَّم نصف
متدحته من أجل ما ناله من موهبة الحكمة، وما ارأته بعینیها. ُأعجبت بكلماته كما بأعماله. 

تمتَّعت به حیاته العملیَّة من صالح وتقوى. فقد امتزجت معرفته بسلوكه العملي، وُترجمت 
 مفاهیمه خالل حیاته.

تها لتعبد إله إسرائیل، بل لهجَّدت ملكة سبأ إله إسرائیل، ال بمعنى أنَّها تركت آم
سلیمان  آمنت به كأحد اآللهة األخرى. یرى بعض الُكتَّاب الیهود أنَّها دخلت اإلیمان بتأثیر

وعبدت اهللا الحّي، غیر أن البعض یستبعد ذلك، إذ ال نجد أثًرا لتقدیم عطایا للهیكل من 
 جانبها. ما قدَّمته من هبات كان للملك شخصًیا.

جزیة التزمت بها، وٕانَّما عالمة صداقة ال على المستوى س ا قدَّمته من هبات ليم
 الشخصي فحسب بل على مستوى صداقة البلدین.

ة بطریقة  أStraboقول ي ن السبائیِّین كانوا أغنیاء جًدا، استخدموا الذهب والفضَّ
 مبالغ فیها في أثاثاتهم وعلى الحوائط واألبواب وأسقف بیوتهم.

جالك، ر"طوبى ل
 ].8وطوبى لعبیدك هؤالء الواقفین أمامك دائًما، السامعین حكمتك" [

ّوبت الملكة رجاله الواقفین أمامه وعبیده الذین یخدمونه، فإنَّهم بالتقائهم به ط
مان في بیته، ين یسكن مع رب سلمّوبة أو السعیدة. هكذا مطوبخدمتهم له یشاركونه الحیاة ال

ًبا، أي یشاركه حیاته السماویَّة.  ویخدم ملكوته ینعم بشركة الحیاة معه، فیعیش مطوَّ

 على كرسي إسرائیل، لكجع و سّر بك،يذلا كهارًكا الرب إلب"لیكن م
بد. األ إلىألن الرب أحّب إسرائیل 

 ].9 ملًكا لتجري حكًما وبًرا" [لكجع
عالقات تجاریَّة أو سیاسیَّة، لكنَّها جاءت تتأكَّد ممَّا سمعته  م تأت ملكة سبأ لُتقیمل
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). رجعت هذه الملكة 10: 72ان ملوك السَبائیِّین كهنة (مز كعن حكمة سلیمان فتنتفع به. 
بت سلیمان، ورجاله الواقفین أمامه أنعد بالتي ربَّما كانت كاهنة تشهد هللا الحقیقي.   طوَّ

 وعبیده الذین یخدمونه، باركت الرب الذي وهبه المملكة والحكمة والغنى والمجد الخ.

حجارة كریمة ولملك مائة وعشرین وزنة ذهب وأطیاًبا كثیرة جًدا ا"وأعطت 
   لم یأت بعد مثل ذلك الطیب في الكثرة الذي أعطته ملكة سبأ للملك سلیمان" 

]10.[ 
ذه الهدایا من ذهب ه). 15: 72بق فتنبَّأ داود أن سلیمان سینال ذهب سبأ (مز س

ت دَّم). ق11: 2وأطیاب وحجارة كریمة كان ظًال لعطایا المجوس لمولود بیت لحم (مت 
ا، ولم تكن تعلم أن ما فعلته هو ظّل لما یحدث فیما بعد عند هالهدایا ثمًنا للحكمة التي نالت

 میالد ابن داود الحقیقي.

 أ رمز لكنیسة العهد الجدید:ملكة سب
 آمنت ).17: 10 (روان بالخبر والخبر بكلمة اهللا ممنت: إًذا اإلي. سمعت فآ1

 ).13: 18 (لوعترفت او
 1(  وة إلى العرس الدعض رفتعت لتلتقي بسلیمان رمز المسیح. لم س. سمعت ف2

).  25: 24 (أعت اللقاء كما فعل فیلكس ل)، وال أجَّ 5: 22مت ، 7-6: 10مل 
 . ]3-2في لقاء وحوار لذا لم یخِف عنها الملك شیًئا [ه عخلت م. د3
.  ]5-4ه بروح التواضع [ب. التقت 4
. تعرَّفت علیه فُأعجبت به، كما ُأعجبت الكنیسة بالسیِّد المسیح فترنَّمت: "أنت 5

: القدِّیس أغسطینوس). وكما یقول 2: 45أبرع جماًال من بني البشر" (مز 
[إنه جمیل في السموات بكونه الكلمة مع اهللا. 

جمیل على األرض وهو متسربل بالطبیعة البشریَّة، 
جمیل في الرحم، وجمیل بین ذراعّي والدیه، 

جمیل في المعجزات، وجمیل في جْلده بالسیاط، 
جمیل في منحه الحیاة، وجمیل في عدم رفضه الموت، 

جمیل في بذله ذاته: وجمیل في أخذها ثانیة، 
. جمیل على الصلیب، وجمیل في القبر، وجمیل في عودته إلى السماء]

: [اختفى الهوته ببهائه وعظمته تحت حجاب الجسد، وبعث القدِّیس جیرومیقول 
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. ]Ïبأشعَّته على مالمحه الجسدیَّة، فسبى كل الذین كان لهم غبطة التطلُّع إلیه
 . )23: 6؛ رو 37: 6 ؛ یو13: 10 مل 1( سلیمان رغبة قلبها ا. حقَّق له6
 ). 2: 107مز ؛ 9-8: 10 مل 1( وُمدحت تنحمتاُ . 7
.  )2-1: 2؛ رو 10: 10 مل 1ملك ذهًبا (ل. قدَّمت ل8
 ).42: 12 (مت السیِّد المسیح ومدحها ا. شهد له9

ن حیرام التي حملت ذهًبا من أوفیر، فذا سوك"
 .]11" [ة كریمةأتت من أوفیر بخشب الصندل كثیًرا جًدا وبحجار

 sandal woodیرى البعض أنَّه خشب الصندل، Almug trees خشب الصندل
ستخدم  يcedrus–desdara (Deodar( لذي یمتاز برائحته العطرة، وآخرون یرون أنَّها

 في األعمال المقدَّسة والهامة.
ي اللغة  فvalgukaذا الخشب ثقیل للغایة وصلد، لونه أحمر جمیل، یسمَّى ه
. almugرَّفه الیهود والفینیقیُّون إلى  ح،Sankritالسنكرتیَّة 

یمان خشب الصندل درابزیًنا لبیت الرب وبیت الملك، ل"فعمل س
لمغنین، لا بً وأعواًدا وربا

 ].12م" [هذا الیو إلى لم یأت ولم یر مثل خشب الصندل ذلك
 harpكله مثلَّث وله عشرة أوتار، وهو یقابل القیثارة  شkinnowrیهودي  العودال

 ألشوریَّة القدیمة.ا
هي آلة وَتریَّة، یلعب علیها الموسیقار بأصابعه، ربَّما  وnebelالمزمار  أو رباب:ال
تلك التي على العملة العبریَّة تشبه الجیتار، لها جسم مجوَّف بشكل  كlyreهي القیثارة 

 ي النهایة السفلیَّة لها.إبریق ف

لملك سلیمان لملكة سبأ كل مشتهاها الذي طلبت، ا"وأعطى 
 حسب كرم الملك سلیمان. ا إیَّاه أعطاهام ادع

 ].13ها" [ وعبیدهيأرضها  إلى فانصرفت وذهبت
و أنَّه لم یعد سلیمان ینقصه شيء ما: حكمته من السماء، سالم في أرضه، یبد

 غنى وفیر، شهرة عالمیَّة.

1 In Matt. 1:8. 
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ل ما سألته قدَّمه لها عطیَّة مجانیَّة عالمة الصداقة الحمیمة بین البلدین. یظن ك
تهته هو أن یكون لها ابن منه، وأنَّها بالفعل انجبت منه ابًنا دعي اشالبعض أن ما 

Menilekربَّى في القصر اإلسرائیلي، وخلف والدته على مملكة سبأ، وأنَّه جذب رجاله  ت
 إلى الدیانة الیهودیَّة. 

ذي أتى سلیمان في سنة واحدة ست مائة وستا وستین الن الذهب زان ووك"
 ذهب. زنةو
ار وجمیع ملوك العرب ووالة األرض" لالذي من عند ا اا عدم ار، وتجارة التجَّ تجَّ
]14-15.[ 
ه مصادر أخرى:   لكمیَّة الضخمة من الذهب كانتلجانب هذه اب

ت له دروع ) كان22-10 :10ان السنوي والهدایا الذهبیَّة بال حصر (دْخل سلیم
هب. ب، كل أواني قصره من الذهب، وعرشه العاجي مغطَّى من الذس من الذهوترذهبیَّة، 

: 14( ق ملك مصر على كل هذا الذهب یش شلىوت سلیمان بخمس سنوات استوبعد م
 ). 11-2: 12؛ 9أي  2 ؛25-26

 شیشق في تانیس بمصر بغطاء ذهبي ءجدت مومیا وم1939في عام 
sarcophagus علیه بعد موت سلیمانىتولسمن ذات الذهب الذي ا، ربَّما یكون Ï . 

ار البالد التي أخضعها داود یقدِّمونها إلیه، وهي أشبه  • الهدایا الضخمة التي كان تجَّ
 بجزیة یلتزمون بها.

 صیلة شركته مع حیرام في التجارة.ح •
ن الملوك والعظماء یلتجئون إلیه من أجل حكمته، یستشیرونه في أمورهم السیاسیَّة كا •

 االقتصادیَّة الخ، فكانوا یقدِّمون له الهدایا مقابل إرشاداته.و
اجه بابنة فرعون واهتمامه بشراء مركبات وخیول من مصر أوجد تجارة متبادلة بین زو •

 زهیدة من أجل ابنة فرعون.ن البلدین، وجعل المصریِّین یقدِّمون له كل شيء بأثما
یبدو أنَّها كانت  ،)24: 25" أو "الشعب المختلط" (إر لوك العرب ووالة األرضم"

 قبائل تحمل مزیًجا من الیهود والعرب، یقطنون على حدود الصحراء الغربیَّة.

ب مطرق، هذ نم سملك سلیمان مائتّي ترل"وعمل ا

1 Halley’s Bible Handbook, p. 192. 
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 ].16ترس الواحد ست مائة شاقل من الذهب" [الصَّ خ
ان الترس یصنع من الخشب وُیغطَّى بالجلد، یستخدم لحمایة صدر اإلنسان، أمَّا ك

 ب. أمَّا المجن فُتستخدم لحمایة الجسم كلُّه.ذهسلیمان فصنعه من ال
: 27انت عادة تعلیق الدروع على الحوائط الخارجیَّة للزینة قائمة في صور (حز ك

 ) وروما وأثینا ومناطق أخرى.10-11

ذهب مطرق،  مجن من ائةم"وثالث 
خص المجن ثالثة أمناء من الذهب، 
 وجعلها سلیمان في بیت وعر لبنان.

 ].18-17ك كرسی�ا عظیًما من عاج وغشاه بذهب إبریز" [لملوعمل ا
كان الكرسي مصنوًعا من الخشب ومغطَّى بطبقة من العاج، وربَّما صنعت ربَّما 

 معابد المصریِّین واألشوریِّین.ي الیدان والجزء الخلفي من العاج. هذا ما نجده ف

 ست درجات، ي"وللكرس
ان مكى عل هناك نمو انهوللكرسي رأس مستدیر من ورائه، ویدان من 

الجلوس، 
 ].19وأسدان واقفان بجانب الیدین" [

ما أقام من نفسه حصًنا لكل مظلوم، یدافع عنه كما بترس ومجن، هكذا اهتم ك
 بكرسي الوالیة والقضاء. یجد لذَّته في تحقیق العدالة بین شعبه.

مع سلیمان الذهب لتخزینه، وٕانَّما استخدم منه ما هو یج " لماه بذهب إبریزغش"
رى البعض ي). 19: 5لبیت الرب، وأیًضا ما هو ألدوات الحرب والستعماله الشخصي (جا 

 یرى عضإن كان البوأنَّه من أجل كثرة الذهب بفیض صار یغشَّى العاج بطبقة من الذهب. 
 أنَّه لم یغطَّ كل العاج بالذهب بل زیَّنه بنقوش وورود من الذهب.

 مجًنا؛ ولم یذكر أنَّه صنع سیوًفا ورماًحا. لقد 300 ترًسا و200نع من الذهب ص
یروا إلى یش والفؤوس لياعتاد أباطرة الرومان أن یتقدَّمهم في المواكب من یحملون العص

سلطانهم أنَّهم یعاقبون األشرار. فكانوا یمثِّلون دور الرعب للفاسدین. أمَّا سلیمان فاهتم 
بالترس والمجن، كأدوات دفاعیَّة ال هجومیَّة، معلًنا دوره كمدافع عن كل مظلوم تقي، یجد 

 مسرَّته في كونه حصًنا لألبرار.
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ت من هنا ومن هناك، س الاتا واقفة هناك على الدرجشر أسدً "واثنا ع
 ].20لم یعمل مثله في جمیع الممالك" [

ألسود االثنا عشر الواقفة على درجات السلم تشیر إلى التزام كل أسباط شعبه ا
االثنى عشر أن یكونوا مملوءین قوَّة وشجاعة في الحق، فیمثِّلون موكًبا من األسود، ال 

 إنسان. یداهنون أحًدا، وال یخافون وجه
انت هذه الترجمة  كیترجم البعض الكلمة العبریَّة بـ "العجول" ال "األسود"، فإن

 سلیمة یكون في هذا العرش ظل للعبادة الوثنیَّة.
راسي الملوك األشوریِّین ببعض الحیوانات، وأحیاًنا الملوك كغالًبا ما كانت تزیَّن 

المصریِّین. 
 بأنَّه كان به ثور أو عجل ذهبي رأسه یوسیفوسي وصف كرسي سلیمان یقول ف

: 19؛ 16: 4متَّجه نحو كتفه. فكان األسد رمًزا لیهوذا والثور أو العجل رمًزا ألفرایم (هو 
  الخ).18: 31؛ إر 11

 من ذهب، نام شرب الملك سليآنیة"وجمیع 
ة، هي لم تحسب شیًئا في  وجمیع آنیة بیت وعر لبنان من ذهب خالص، ال فضَّ

 ].21أیَّام سلیمان" [
ة. هكذا ك ان وكل رجاله في القصر یشربون في كؤوس من ذهب ولیست من فضَّ

 یهب المسیح غناه لشعبه فیتمتَّعوا بالشراب السماوي (الذهب).

ترشیش مع سفن حیرام،  ن للملك في البحر سفنا"ألنَّه ك
ات، نو تأتي مرة في كل ثالث سفن ترشیشفكانت س

ة وعاًجا وقروًدا  ].22ویس" [اوطو أتت سفن ترشیش حاملة ذهًبا وفضَّ

 ة لسبب الفرح، ألنَّه قد ُولد إنسان قد خلص في العالم (یو ارمرالود تذكر النفس تع ال
ته، هي 21: 16 ). سفن ترشیش، أي السفن الروحیَّة التي تحمل ذهب سلیمان وفضَّ

 .Ï )7: 4 كو 2أجسادنا التي تحمل كنًزا في إناٍء خزفٍي كقول الرسول (
 قدِّیس أمبروسیوسال

 ة.مكحى كل ملوك األرض في الغنى واللن عاالملك سلیم عاظمفت"

1 The Prayer of Job and David, 1:5:15. 
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" ي قلبه فاهللاتي جعلها لا هتمكل األرض ملتمسة وجه سلیمان لتسمع حكوكانت 
]23-24[ .

ة التي نالها كهبة إلهیَّة إلى عمل، ظهرت في قدرته العجیبة كملح ایمانترجم سل
وضع نظام محلِّي لتدبیر الشئون الداخلیَّة مع اتِّساع وفي تدبیر شئون الدولة سیاسًیا، 

  واإلنشاءات الهندسیَّة الفائقة.عسكریَّة،ه التوقدر ،االمملكة جدً 

ة ویأتون كل واحٍد بهدیَّته بآنیة  انواوك" ل يطیاب وخأآنیة ذهب وسالح وفضَّ
. ]25وبغال سنة فسنة" [

قصد بالهدیَّة هنا "جزیة". جاء في اآلثار المصریَّة واألشوریَّة تصویر لحاملي ي
ادمین إلى الملوك في خضوع یقدِّمون من منتجات بالدهم الثمینة ممثِّلین عن  قالجزیة
 دولهم.

ادة تقدیم الهدایا حتى بالنسبة للزیارات العادیَّة بین األفراد أو العائالت الزالت ع
 أساسیَّة في حیاة بعض الشرقیِّین.

 مراكب وفرساًنا، یمانلع س"وجم
، لف فارسة واثنا عشر أبمركة  مائربعألف وه ألفكان 

 .]26 مدن المراكب ومع الملك في أورشلیم" [يقامهم فأف
) مجدوا إحدى المدن Ï) 10 :26 ،28كاتب عن إسطبالت خیل سلیمانیتحدَّث ال

 Courtesy Oriental). كشف المعهد الشرقي19، 15: 9التي كان یحفظ فیها الخیل (

Institute, التابع لـ University of Chicagoمجدو وخرائب اإلسطبالت. ةندي م عن  
 أخطأفیهما سلیمان الحكیم ناموس الرب وكسر بهما الوصیَّة.  لهاتج أمران

أبوه داود في االرتباط بأكثر من زوجة، فقد قیل عن الملك: "وال یكثر له نساء  لیمان وأیًضاس
ة والذهب، وقد قیل ن من اللیماس). وأكثر أیًضا 17:17لئالَّ یزیغ قلبه" (تث  خیل والفضَّ

. )16: 17ث ت" (..."ولكن ال یكثر له الخیل

 ؛ وفي موضع 17: 33الص" (مز  الخلج ألس في المزامیر: "باطل هو الفربوتكم (
). كانت 1: 15س وراكبه طرحها في البحر" (خر رالف"آخر في الكتاب المقدَّس: 

مان يلسإن  فذا هعالوة على). 16: 17الوصیَّة لملك إسرائیل أالَّ  یمتطى خیًال (تث 

1 Halley’s Bible Handbook, p. 191. 
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رمیا: "صهلوا كل واٍحد على إ لوقي حیَّة للشر... ضالذي جلب مركبات من مصر صار
 .Ï)10: 147ال یُسر بخیل كهذه (مز  هللا نأ ). تأكَّد8: 5 ره" (إبامرأة صاح

 جیرومقدِّیس لا

ةلا كلمل الجعو"  مثل الحجارة، یملشور في أفضَّ
. ]27" [لكثرةذي في السهل في الا لجمِّیزرز مثل اوجعل األ

لى وقت قریب كانت أشجار الجمِّیز الضخمة في شوارع مدن الصعید بمصر إ
  حصر، ویستطیع أي إنسان أن یتسلَّقها ویأكل منها، إذ كان الجمِّیز بال ثمن.بالوفي القرى 

رج الخیل التي لسلیمان من مصر، خ"وكان م
ار وجم . ]28ثمن" [بة بليجالملك أخذوا اعة تجَّ
قال أن المصریِّین هم أول شعب استخدموا الخیول في الحروب. وكانت الشعوب ي

 التي تعرف استخدام الخیول في الحروب أقوى من تلك التي لیس لها هذه الخبرة.
 هو نبوَّة عن رحلة ملكة 45 المزمور ن أ–لیهود والمسیحیُّون ا –عتقد األثیوبیُّون ي

ا ابنة حیرام ملك صور، وأن الجزء األخیر من المزمور هسبأ إلى أورشلیم، كان في صحبت
ُیعلن عن االبن الذي حملت به ملكة سبأ من سلیمان لیكون ملًكا على األمم. عاش معها 
االبن عدة سنوات ثم أرسلته إلى سلیمان أبیه لتربیته. فاهتم به أبوه، ومسحه وسامه ملًكا 

و عزب  أSabaعلى أثیوبیا في هیكل أورشلیم، ودعاه على اسم جدُّه داود. عاد إلى سبأ 
Azabماعة من المعلِّمین الیهود المتخصِّصین في شریعة موسى، واحد عن كل سبط  ج

 وأقامهم قضاة في مملكته. وكان أعظمهم ثالثة في حضرة الملك على الدوام.
ق.م، واستولى  986ًما من الحكم وذلك في عام عا 40اتت الملكة بعد م
Menilekد شهد كثیرون عن هذه القصة سواء حلفاء أثیوبیا أو أعداؤها، قلى الحكم. و ع

 وٕان اختلفوا في اسم الملكة.

ة، اانت وك" لمركبة تصعد وتخرج من مصر بست مائة شاقل من الفضَّ
والفرس بمائة وخمسین، 

 .]29خرجون عن یدهم" [ يواانآرام ك كولمو وهكذا لجمیع ملوك الحثِّیِّین
 

1 Hom. 56 on Ps. on146 (147 A). 
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 10 وك مل1 يمن وح

 ! بك مع ملكة سبأيأللتق

  أورشلیم. سبأ بموكب عظیم إلى ملكةسارت  

  كریمة. وحجارة ، وذهًبا كثیًرا جًدا،طیاًبا فائقةأِجمالها تحمل 

  .ألتقدَّم معها إلیك

 ا. العليأورشلیماعبر بموكب الحب متَّجها نحو 

 قدِّم لك مع المریمات طیًبا فریًدا. أ

 . الثمینةوحجارتي ذهبي إلیكواحمل 

 .واهب كل العطایا قدِّم لك یاأمما لك 

 ملكة سبأ بشخص سلیمانُبهرت ، 

  .ه وكل ما هو حولهتوُسبیت بحكم

  .عظم من سلیمانأ وأنت

 . كل ما لدى واسمع صوتكأقدِّم

 . واجلس عند قدمیكأرضيٍ  كل عرٍش أترك

  . معكةاطلب االتِّحاد بك والشرك

 ممَّا لك بغیر حسابأعطیك ، 

  قلبي، مشتهي تعطیني وأنت

 لي. كل شيء فإن ذاتك، تهبني
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 انحدار سلیمان وموته

 11األصحاح 
ة انحدار شخصیَّة سلیمان،  ة مؤلمة للغایة، وهي قصَّ یقدِّم لنا الكتاب المقدَّس قصَّ

ملخَّصها أنَّه قد ارتدَّ عن العبادة الحقَّة النقیَّة بسبب إغواء نسائه، األمر الذي أشار إلیه 
 حّوله ، سلیمان الذي كّرس قلبه لمحبَّة اهللا).26: 13الكتاب المقدَّس بعد عدة قرون (نح 

ت آ سلیمان الذي بدأ برعایة شعبه بالحب انشغل بقصره الخاص والمنش.إلى النساء الغریبات
  فأرهق شعبه بالضرائب وأعمال السخرة.،الضخمة

شعر بعض الدارسین وجود تحوُّل خطیر ومتطرِّف من ملك یكرِّس طاقات شعبه 
لحساب مملكة اهللا، وینال شهرة عالمیَّة في الحكمة والتقوى، إلى ملك یغرق في شهوات 

جسدیَّة شبابیَّة، ویتعبَّد لألوثان! فظن البعض أن هناك مبالغة في الحدیث عنه في الجانبین 
التقوي والشهواني! ادَّعى البعض أنَّه یستحیل أن ینقلب سلیمان إلى هذه الصورة البشعة 

بعدما تمتَّع ببهاء عجیب! 
إنَّه درس عملي بشع یبرز عملًیا إمكانیَّة االنحراف والفساد، في أّي سن، وتحت 

أي ظروف. لیس للمؤمن أن یتَّكل على خبراته الماضیة وأعماله وقدراته وحكمته! 
لعبت بْثَشبع دوًرا حكیًما وهاًما في استالم سلیمان الحكم وٕاحباط مؤامرة أخیه 

)، 3: 31أدونیا. وقدَّمت البنها وصایا تسنده في الحكم، وقد حذَّرته من الزواج بوثنیَّات (أم 
لكنَّه لم یسمع لصوتها. 

لقد لمس بنفسه ما حّل بأبیه داود وبكل أسرته بسبب سقوطه في الشهوة، ولم ینتفع 
سلیمان من هذا الدرس الخطیر. 

في األصحاح السابق ذكر مخالفة سلیمان الوصیَّة اإللهیَّة الخاصة بالملوك أالَّ 
ة. اآلن یكشف هذا 16: 17یبالغوا في اقتناء الخیل (تث  )، وأالَّ یكثروا الذهب والفضَّ

األصحاح عن تجاهله الوصیَّة اإللهیَّة الخاصة بأالَّ یتزوَّجوا نساء غریبات وثنیَّات. 
هكذا قدَّم لنا الكتاب المقدَّس شخصیَّة سلیمان كمثاٍل خطیٍر للسقوط بعد التمتُّع 

ل لنا  بحكمٍة سماویَّة ومجٍد وعظمةٍ ! وقد لمس سلیمان بنفسه خطورة االرتباط بالوثنیَّات، فسجَّ
 ).26: 7في سفر األمثال أن محبَّة النساء طرحت كثیرین جرحى (أم 
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 النساء الوثنیَّات
، خاصة من وثنیَّةمن حبائل المرأة الالملك سلیمان یحذِّرنا خالل الخبرة العملیَّة 

ًصا األصحاحات ليِّ صوتها ال لهذا التحذیر. من سفر األمثال  7-5ن كالزیت، مخصِّ
كل إنسان یمیل بأذنیه الداخلیتین إلى صوت المرأة الزانیة المخادعة بالعذوبة 

ة الُمّرة  الظاهرة ال یستطیع أن یمیلهما إلى صوت الحكمة. یروي لنا سفر الملوك األول القصَّ
ألجنبیَّات ففقد ملكوت اهللا الذي في أعماقه. "وأحبَّ الملك للسلیمان نفسه وقد مال بأذنیه 

 فأمالت نساؤه قلبه. وكان في زمان شیخوخة ...سلیمان نساء غریبة كثیرة مع بنت فرعون
سلیمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، ولم یكن قلبه كامًال مع الرب إلهه كقلب داود 

. ]6-1 [ وعمل سلیمان الشّر في عینّي الرب ولم یتبع الرب تماًما كداود أبیه"...أبیه
یطالبنا الحكیم أن نتجنَّب كل ما یمكن أن ینحرف بنا إلى خطیَّة الزنا، أو مجرَّد 
المیل إلیها بالفكر. فإن أفكار الشهوة قاتلة لكل بذور الفضیلة، والذین یسقطون في حبائلها 

إن كانت شفتا المؤمن المنصت لصوت الحكمة  یصیرون على مقربة من أبواب الهاویَّة.
"ألن   فإن شفتْي المرأة المنحلَّة تنساب منهما كلمات معسولة لیِّنة كالزیت.،تحفظان معرفة

لكن عاقبتها ُمرَّة  وحنكها أْلین من الزیت. شفتّي المرأة األجنبیَّة تقطران عسًال،
كلماتها من الخارج حلوة كالعسل، وفي ). 4-3: 5(أم  حادة كسیٍف ذي حدِّین" كاألفسنتین،

 الداخل ُمرَّة للغایة كاألفسنتین؛ من الخارج لیِّنة كالزیت ومن الداخل كسیٍف قاتٍل ذي حدِّین.
غالًبا ما ُیقصد بالشفتین والفم هنا القبالت المثیرة للشّر مع الكلمات العاطفیَّة الغاشة. 

یتطلَّع اإلنسان الحكیم إلى المرأة الشرِّیرة بفمها ذي الشفتین الناعمتین كعدٍو خطیٍر 
ه السیف یقطع ویدمِّر  ...یقف ممسًكا بسیف ذي حدِّین. كل شفاه أشبه بحد سیف، أینما توجَّ

هكذا فم الشرِّیرة. 

  .یقدِّم أحدهم هذه النصیحة: "ال ُتالحظ جمال المرأة األجنبیَّة، وال تلتقي بامرأة ُتدمن الزنا
إذ تقطر شفتا الزانیة عسًال، الذي إلى حین یبدو لیًِّنا لحنجرتك، لكنَّه بعد ذلك تجده أكثر 
مرارة من األفسنتین، وأكثر حدَّة من سیٍف ذي حدِّین. فالمرأة الزانیة ال تعرف كیف ُتحب 
بل تصطاد؛ قبالتها مملوءة ُسم�ا، وفمها مخدِّر ضار. إن كان هذا ال یظهر في الحال، 

فباألكثر یجب تجنبها، ألنَّها تحجب هذا التدمیر وتختم على هذا الموت وال تسمح له 
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. Ïبالظهور في البدایة

  تبدو مالمح الزانیة مقبولة. أنا أعلم ذلك، إذ یقول الكتاب: "شفتا المرأة األجنبیَّة تقطران
. لهذا السبب احمل كل هذا التعب حتى ال تكون لك خبرة هذا العسل، )3: 5(أم عسالً " 

ل إلى إفسنتین. هكذا یقول أیًضا الكتاب المقدَّس: "هذا الذي إلى  فإنَّه في الحال یتحوَّ
حین لّین لحنجرتك، لكنَّه بعد ذلك تجده أكثر مرارة من اإلفسنتین، وأشد ِحّدة من سیٍف 

. LXX( Ð 4-3 :5أم (ذي حدِّین" 
 القدِّیس یوحنا الذهبي الفم

1 St. John Chrysostom: Concerning the Statues, 14:10. 
2 St. John Chrysostom: Homilies on 1 Thessalonians, hom. 5. 
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  عشرالحادي األصحاح
 سلیمان وارتداده نساء

 النبي، فقد طلب من اهللا الحكمة ولم یطلب  داودقد فاق والده یبدو أن سلیمان
مجًدا أو غنى، وبني هیكل الرب الذي اشتهى والده أن یقیمه، واتَّسعت مملكته، فتحقَّق الوعد 

اإللهي ألبیه إبراهیم، وساد المملكة السالم، وتمتَّعت بنظام حكم منظم حسًنا، ونال غنى 
 ومجًدا عظیًما.
غلبهنَّ أمملكة سلیمان الفائق خطأ خطیر وهو زواجه نساء وثنیَّات،  على خیَّم

إذ سقط ، ارتكب جریمة في حق اهللا وحق شعبه كما في حق نفسه لقد. بنات أمراء وثنیَّات
 یقدِّم الملك  أناألممكانت العادة بین  .]8-1[ وانحرف قلبه عن اهللا الزواج السیاسيفي 

ه الجمیالت زوجة له. بهذا یكون نوًعا من القربى، ئبناته أو نسا  إحدىيالضعیف للملك القو
الملك الضعیف واستعباده. هذه   ال یفكر في الهجوم علىيوالشعور بالطمأنینة أن القو

 التقدمة تسمَّى "تقدمة السالم". 
فقد قبل نساء  الناس على حساب عالقته باهللا، ُمرضًیا سقط سلیمان في هذه العادة

 ه غیر المؤمنین على حساب إیمانه وحیاتيوثنیَّات سراري له من األمم المحیطة لیرض
 700له  العالم كلُّه في ذلك الحین صارت الروحیَّة. ولما كان سلیمان مشهوًرا على مستوى

كان هذا هو الطابع الشرقي القدیم خاصة في قصور   من السراري.300زوجة وأمیرة و
الملوك أن تقدَّر عظمة الملك حسب عدد الزوجات والسراري اللواتي في جناح "الحریم". لهذا 
یرى البعض أنَّه لم تكن خطیَّة سلیمان الكبرى هي شهوته الجسدیَّة، وٕانَّما سقوطه في الرغبة 

في العظمة، وٕان كان هذا قد سحبه بعد ذلك إلى الشهوات الجسدیَّة والسقوط في العبادة 
 الوثنیَّة.

بذل داود  التي الوثنیَّة  مذابح وثنیَّة.يالهیكل العظیم امتدَّت یده لتبن الذي بنى هذا
. وكأن الید التي الملوكي أعادها ابنه سلیمان حتى في قصره ،الملك كل جهده القتالعها

 التصرُّف فامتدَّت لتحطیم هذا المجد. استخدمها اهللا إلقامة عصٍر ذهبيٍّ هي بعینها أساءت

]. 3-1. التصاقه بالوثنیَّات  [1
]. 4. انحراف قلبه وراءهن  [2
]. 8-5. انحرافه نحو الوثنیَّة  [3

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

]. 13-9. إنذار الرب له   [4
]. 29-14. الرب یثیر أعداء لتأدیبه   [5
]. 39-30. أخّیا النبي وانقسام المملكة [6
]. 40. سلیمان یطلب قتل یربعام  [7
]. 42-41. موت سلیمان    [8

. التصاقه بالوثنیَّات 1
 الملك سلیمان نساء غریبة كثیرة مع بنت فرعون وأحب"

 .]1" [موآبیَّات وعمونیَّات وآدومیَّات وصیدونیَّات وحثیَّات
تمتُّع سلیمان بعطیَّة الحكمة السماویَّة الفائقة لم ُیلزمه بالحیاة التقویَّة، فبإرادته 

انحرف في أخطاء خطیرة وخطایا مفسدة حتى لإلیمان. ینطبق علیه القول اإللهي لمالك 
كنیسة الآلُوُدكیِّین: "ألنَّك تقول إنَّك غنّي وقد استغنیت وال حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم 

). وقول بولس الرسول: "أهكذا 17: 3أنَّك أنت الشقي والبائس وفقیر وأعمى وعریان" (رؤ 
). 7: 3أنتم أغبیاء؟! أبعد ما ابتدأتم بالروح تكمِّلون اآلن بالجسد؟" (غال 

ورد في تقلید بأن سلیمان تزوَّج ابنة حیرام ملك صور وهي من الصیدونیَّات. 
لقد فارقته نعمة اهللا ذاك الذي نال أبوه التقي مواعید إلهیَّة بأنَّه یبني للرب بیًتا، 

-1: 31ویقیمه ملًكا. انحرف ذاك الذي اهتمت والدته بْثَشبع بتدریبه روحًیا وهو طفل (أم 
). سقط ذلك الذي تتلمذ على یدّي ناثان النبي. 3

أمالت محبَّة النساء قلب الملك الحكیم والتقي والجبار سلیمان. أنَّها الصخرة التي 
حطَّمت سفینته وسط محیط هذا العالم. لم یعد قادًرا بنفسه على الخالص من هذه الكارثة، بل 

ه قلبه نحو الحب الحقیقي.  صار محتاًجا إلى نعمة اهللا. كان یلیق به أن یعرف كیف یوجِّ

  ن لم تحب تكون متبلِّد الحس، میًِّتا، إهل نقول لك: "ال تحب شیًئا"؟ حاشا! فإنَّك
مكروًها، وبائًسا. 

 .Ïحّب؛ لكن اهتم أن تعرف ماذا تحبّ 

 القدِّیس أغسطینوس
التِّحاد بزوجة یشیر إلى اتِّحاد النفس بالحكمة اأن  سولعالمة أوریجینا یرى

1 On Ps. 32. 
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ت یشیر إلى تمتُّعه بفضائل وبروح الحكمة؛ أمَّا اتِّحاده زوجاوالفضیلة. فزواج سلیمان ب
لقدِّیس ا ى ویر.Ïباألجنبیَّات والسراري فیشیر إلى التصاق النفس بالفلسفات الزمنیَّة

ن المواطنة مع شعب اهللا، ویمثِّل ع سلزواج بالسراري یشیر إلى تغرُّب النفاأن  أغسطینوس
 .Ðاإلیمان عن كل فكٍر غریٍب 

إسرائیل ال تدخلون إلیهم وهم ال یدخلون  األمم الذین قال عنهم الرب لبني من"
، إلیكم

، ألنَّهم یمیلون قلوبكم وراء آلهتهم
 .]2" [فالتصق سلیمان بهؤالء بالمحبَّة

وكما یقول سلیمان نفسه أن المیاه المسروقة ُحلوة، هكذا ظنَّ أن سعادته تكمن في 
هؤالء النساء الممنوعات عنه، فوجد في میوعِتهنَّ وعذوبة أحادیثهن وخالعة المالبس مسرَّة 

 في ابنة فرعون، الزوجة الشرعیَّة، أو في النساء الیهودیَّات. التصق بهنَّ بالمحبَّة، هالم یجد
، یقضي أوقاًتا طویلة معهنَّ ویعجب بكالمهنَّ .  إذ صار مغرًما بهنَّ

في القدیم كان الشرقیُّون یبرزون عظمتهم، ال بكثرة ممتلكاتهم وذهبهم وخیولهم، بل 
وبكثرة نسائهم. وكان یبدو أن النساء یمثِّلن الجانب الضعیف واألقل من الرجل. لكنَّه كان 

الجانب الذي له فاعلیَّته على الرجل وكل األسرة. وها هو سلیمان مثل حّي لذلك. فقد سحبته 
؛ 16-15: 34نساؤه إلى آلهتهن. لهذا حذَّر الكتاب المقدَّس من الزوجات الوثنیَّات (خر 

). 23: 13؛ نح 3 :10؛ 2-1: 9، عز 3-1: 7تث 

، ئة من النساء السیِّدات وثالث مائة من السرارياله سبع م وكانت"
 .]3" [فأمالت نساؤه قلبه
 من السراري، وكما شهد في عظته التي 300 زوجة و 700التصق بألف سیِّدة 

قدَّم فیها توبته وندامته أنَّه لم یجد بینهن واحدة صالحة. 
أخطأ داود الملك بزواجه بأكثر من فتاة، ولم یدِر أنَّه قد فتح الباب البنه لیلتصق 

بألف سیِّدة، ظاًنا أنَّه من حقِّه هذا كملك. 
یصعب على المؤمن الذي فیه مخافة الرب أن یقبل زوجة ثانیة، حتى بعد وفاة 

الزوجة األولى، فكیف كان یمكن لسلیمان أن یحتفظ بمخافة الرب فیه وقد أحاطت به ألف 

1 Origen: Homilies on Genesis, 9. 
2 On Ps.83.  
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یَّة؟! كان یلیق بذاك الذي نال الحكمة السماویَّة أن یلتزم بما تنادي به، وهو  زوجة وسرِّ
االلتصاق بزوجة واحدة. لكنَّه إذ سمح لنفسه بأخرى لم تعد الثانیة تكفیه. ولعلَّه ظن أن 

یتمثِّل بأبیه وال تزید عدد زوجاته عن نساء أبیه، لكنَّه إذ فتح الباب انحدر ولم یستطع أن 
یقف عند حٍد معین. هكذا ال تعرف الشهوة لها ضابط، متى فتح لها اإلنسان الباب یصعب 

أن یتوقَّف ما لم تعمل نعمة اهللا فیه. 

. انحراف قلبه وراءهن 2
، وراء آلهة أخرى في زمان شیخوخة سلیمان أن نساءه أملن قلبه وكان"

 .]4" [كامًال مع الرب إلهه كقلب داود أبیه ولم یكن قلبه
 مات سلیمان وهو باألكثر في الستِّین من عمره، لهذا یرى بعض الدارسین أنَّه یعني 

" أنَّه كان في الخمسین أو الخمسة والخمسین من عمره.  "في زمان شیخوخة سلیمانبقوله هنا 
ظن أنَّه قادر أن یحتفظ بعبادته هللا الحّي جنًبا إلى جنب مع عبادته آللهة نسائه، 

ولم یدرك أن قلبه لم یعد كامًال مع الرب إلهه، وال صار یسلك وراءه بالكامل. ال یمكننا 
القول بأنَّه ترك عبادة اهللا الحّي، لكنَّه فتر في العبادة وانشغل القلب عن اهللا الحيّ . 

حین كان سلیمان حاًرا في الروح جذب ابنة فرعون للعبادة الحیَّة، لكنَّه إذ فتر 
سحبته النساء الغریبات إلى آلهتهن. لعلَّه بدأ یحمل فكًرا یشبه األفكار الحدیثة: ألیست كل 

ما هو الضرر في ذلك؟   العبادات صالحة وتهدف إلى سلوكیَّات حسنة؟

  القتل  ) ارتكب بعد ذلك13 :14 صم 1 الذي قلبه مثل قلب اهللا (الصالح الرجلداود
لیمان الذي وهبه الرب كل نعمة وحكمة قادته النساء إلى الوثنیَّة. س ).11صم  2والزنا (

. Ï )4: 15  یبقى بال خطیَّة حتى النهایة (عبأنفإنَّه قد ُحفظ البن اهللا وحده 
 العالمة ترتلیان 

 أبوه، وبسبب شهوة النساء  ابن داود هذا، سلیمان باالسم، سقط في ذات الفخ مثل ألن
 .Ðله آبائهإ عن انحرف

 الفم القدِّیس یوحنا الذهبي

  ِّومع ذلك فقد ،)33 :4 مل 1 (...ا إیَّاه لها مادًحاياستخدمت الحكمة (سلیمان) لیغن 

1 Tertullian: On Prescription against Heresies , 3. 
2 St. John Chrysostom: Letters to the Fallen Theodore. 
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ن إ عن اهللا ألنَّه كان محًبا للنساء. ولكي تدركین أنَّه ال أمان حتى في القرابات فارتدَّ 
 . Ï)13 صم 2 (أمون التهب بالشهوة غیر الشرعیَّة نحو أخته ثامار

 القدِّیس جیروم 

. انحرافه نحو الوثنیَّة 3
 .]5["  وملكوم رجس العمونیِّین،لهة الصیدونیِّینآسلیمان وراء عشتروث  فذهب"

لهة كنعانیَّة إ، Venus وهي فینوس Ashtarothالتصق سلیمان باإللهة عشتروت 
 في بابل وأشور، إلهة الحب الجنسي Ishtarترتبط بالخصوبة. یرتبط االسم بعشتار 

واألمومة والخصوبة. كانت اإللهة المؤنَّثة الرئیسیَّة في كل القبائل الكنعانیَّة. انتقلت عبادتها 
من صور إلى قرطاجنة حیث ازدهرت هناك جًدا. وهي إلهة القمر التي كان الیونانیُّون 

 وأحیاًنا أخرى تحت اسم Aphroditeوالرومان یعبدونها أحیاًنا تحت اسم أفرودیت 
Uraniaو Coelestisو Juno .وغیرها من األسماء 

لها أساطیر وتقالید خاصة بها. وكانت كاهناتها یمارسن الدعارة رسمًیا. كانت 
عبادتها ترتبط مع عبادة إله ذكر یدعى "البعل". رمزت هي والبعل إلى القمر والشمس. 

). 13: 23 مل 2في عهد یوشیا ُحرمت عبادتها في إسرائیل تحریًما قاطًعا (
 قطعة أدبیَّة عن سقوط سلیمان في إقامة مذبح لإللهة عشتروت، Millonیقدِّم لنا 

فیقول: 
"عشتروت التي یدعوها الصیدونیُّون عشتار،  

ملكة السموات لها قرنا هالل،  
هذه التي تشرق ببهاء صورتها في اللیل بالقمر؛ 

عذارى صیدون یقدِّمن لها نذورهن وأغانیهن. 
لن یتوقَّفن عن الغناء في صهیون حیث یقفن صفوًفا طویلة. 

أقیم هیكلها على جبل المعصیة، 
بواسطة الملك المغرم بنسائه وخاضًعا لهن، 

قلبه وٕان كان متَّسًعا، لكنَّه انحرف نحو األصنام الدنسة بالوثنیَّات الجمیالت. 
لقد فقد الفردوس!" 

1 St. Jerome: Letters, 22:12. 
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یرى البعض أن سلیمان قد مال وراء نسائه وبنى مذابح آللهة غریبة حیث قدَّمت 
الذبائح ورفع البخور، لكن لم یذكر الكتاب المقدَّس أنَّه اشترك في هذه العبادة أو قدَّم بنفسه 

ذبائح أو بخوًرا. 
 اسم كنعاني معناه "ملك" (ال  رجس العمونیِّین:Moleckأو  Milcomملكوم 

). كان العمونیُّون یذبحون له ذبائح بشریَّة. یقول 43: 7)، ویسمَّى مولوك (أع 21: 18
الربیُّون أن صنمه كان من نحاس، له رأس عجل علیه إكلیل، وكان الصنم والعرش 

فین. كانوا یشعلون النار في التجویف، حتى تبلغ الحرارة إلى الیدین فیحمرَّان، ویلقي  مجوَّ
الكاهن بالطفل على الذراعین فیحترق بسرعة وال یسمع أحد صراخ الطفل وسط صوت 

الطبول. 
سقط الیهود في هذه العبادة التي ندَّد بها األنبیاء بكل شدَّة على ممر األجیال، لكن 

الیهود تشبَّثوا بها، فحّل غضب الرب علیهم بسببها. یبدو أن مولك كان ملك جهنَّم حسب 
رأي الكنعانیِّین الوثنیِّین. 

 رجس الموآبیِّین. ُدعي الموآبیُّون أمَّة Chemoshیرتبط ملكوم باإلله كموش 
 هو إله  اإلله كموش) نسبة إلى إلههم.46: 48) وشعب كموش (إر 29: 21كموش (عد 

الشمس، كان یعبد كملك على شعبه وٕاله الحرب، وضعت صورته على بعض العمالت 
). 29: 21حامًال سیًفا أو رمًحا أو درًعا وعلى جانبیه یوجد مشعالن (عد 

) انتصاراته إلى 4: 3 مل 2في النقش الذي على الحجر الموآبي ینسب الملك میشع (
: 11 مل 1؛ 24: 11 العمونیِّین (قض ملكوم إلهاإلله كموش. كانت عالقة قرابة بینه وبین 

 ).27: 3 مل 2)، وتشترك عبادة االثنین في تقدیم األطفال ذبائح لهما (5

، وعمل سلیمان الشّر في عیني الرب"
. ولم یتبع الرب تماًما كداود أبیه

بیِّین على الجبل الذي تجاه آبنى سلیمان مرتفعة لكموش رجس المو حینئذ
، أورشلیم

 ].7-6" [ولمولك رجس بني عمون
لألسف بعد بنائه الهیكل الذي ُینظر إلیه كأقدس موضع في العالم في ذلك الحین 

أقام مرتفعات، مثل مرتفع توفه.  
اختلفت ابنة فرعون عن بقیَّة النساء، فلم نسمع عنها أنَّها أقامت هیكًال لإلله آمون 
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Ammon أو اإللهة Isis .
). ُیدعى في 4: 14واضح أن الجبل الذي تجاه أورشلیم هو جبل الزیتون (زك 

" بسبب العبادة الوثنیَّة التي بدأت Mount of Offenceالعصور الحدیثة "جبل المعصیة 
علیه في أیَّام سلیمان. وقد جاءت هذه الهیاكل في واجهة هیكل یهوه. وقد جاءت بركة سلوام 
مقابل جبل المعصیة وعلى بعد عدَّة یاردات منه: فكان الكهنة العاملون في الهیكلین (هیكل 

الرب وهیكل الوثن) یسحبون المیاه الالزمة لهم من ذات المصدر. 
الة الشرقیُّون المبكِّرون أنَّه في أیَّامهم كان الحي الشمالي هو موقع  یقول الرحَّ

مرتفع كموش، والحي الجنوبي خاًصا بمولوك.  
)، والذي یجد فیه 24: 12 صم 2كنَّا قبًال نسمع عن سلیمان المحبوب من الرب (

)، اآلن نسمع أن اهللا قد غضب علیه ألنَّه انحرف إلى الخطیَّة. 9: 10 مل 1مسرَّته (
لقد سبق أن تراءى له مرة قبل بناء الهیكل، ومرة أخرى أثناء تدشین الهیكل، 

فصارت هاتان الرؤیتان اإللهیَّتان دینونة لسلیمان الذي لم یثبت في التصاقه بالرب بأمانة 
كاملة. 

بالرغم من إصالحات آسا ویهوشافاط ویوآش وحزقیا بقیت مواضع الذبیحة هذه 
حتى أیَّام یوشیا. ولعلَّها ُتركت كمواضع عبادة للغرباء القادمین إلى أورشلیم أو القاطنین 

بجوار أورشلیم للتجارة. 

]. 8" [یوقدن ویذبحن آللهتهن فعل لجمیع نسائه الغریبات اللواتي كن وهكذا"
كان الوثنیُّون عادة یقدِّمون البخور أوًال وبعد ذلك الذبائح الحیوانیَّة، خاصة في 

. ولعلَّ تقدیم البخور أوًال قبل الذبائح كان عادة تسلَّمتها األجیال بعد Hither Asiaعبادة 
السقوط مباشرة، بكونها رمًزا للصالة والتضرُّع هللا ثم إعالن الحاجة إلى المصالحة خالل 

 الدم.
لعلَّ إرمیا النبي كان یتطلَّع إلى سلیمان الساقط حین سمع صوت الرب یوبِّخ 

الشعب المرتّد، قائالً : "هل بدَّلت أمَّة آلهة وهي لیست آلهة؟! أمَّا شعبي فقد بّدل مجده بما ال 
ینفع. ِابَهتي أیتها السموات من هذا واقشعرِّي وتحیَّري جًدا یقول الرب، ألن شعبي عمل 

). 12-11: 2شرِّین: تركوني أنا ینبوع المیاه الحیَّة لینقروا ألنفسهم آباًرا ال تضبط ماءً " (إر 
حًقا یلیق بنا أن نقدِّم مرثاة على سلیمان، إذ نقف في حیرة نتعجَّب كیف صار 

ذاك الذي طلب الحكمة السماویَّة لیسلك كسماوي تراًبا، والذي صار الذهب حوله بال حصر 
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قد صار هو نفسه زغالً ! الحكیم الذي جاء إلیه ملوك األرض یستشیرونه صار غبًیا بغباوة 
هؤالء الوثنیَّات. الشیخ صار عبًدا لشهوات شبابیَّة. الذي كّرس بدء حیاته الملكیَّة وطاقات 

شعبه وطاقات األمم لبناء الهیكل یبني مذابح وثنیَّة! 

. إنذار الرب له 4
عن الرب إله إسرائیل الذي تراءى له   ألن قلبه مال،الرب على سلیمان فغضب"

 .]9" [مرَّتین
الخطیَّة خاطئة، لن یطیقها اهللا، أیَّا كان مرتكبها. لقد كان سلیمان موضع سرور 

اهللا، ظهر له مرَّتین لكنَّه إذ أخطأ وتمادى في الخطیَّة غضب الرب علیه. 
تبقى سیرة سلیمان درًسا لكل مؤمن. من كان قائًما فلیحذر لئالَّ یسقط. لنصرخ مع 

المرتِّل: "خطیَّتي أمامي في كل حین"، ال للیأس وٕانَّما لالرتماء في حضن اهللا وااللتصاق 
بالنعمة اإللهیَّة. 

لقد تراءى اهللا لسلیمان مرَّتین، ومع هذا انحرف لكي یحَذر كل مؤمن وكل قائد 
لئالَّ تنحرف عیناه عن رؤیة اهللا المتجلِّي في قلبه. فإن العدّو یصوِّب سهامه باألكثر نحو 

الراعي والقائد لكي یشتِّت الرعیَّة ویحطِّم النفوس الضعیفة. 

، وأوصاه في هذا األمر أن ال یتبع آلهة أخرى"
 .]10" [فلم یحفظ ما أوصى به الرب

سلیمان الذي طلب من شعبه أن یحفظوا وصایاه، وأن یخضعوا له بالطاعة، لم 
 یحفظ هو وصایا الرب وال التزم بالطاعة له.

 یقول إرمیا: "صاروا ... سلیمان الذي أحضر مركبات من مصر صار ضحیَّة الشهوات
). بالتأكید ال یَّسر 8: 5 هلوا كل واحٍد على امرأة صاحبه" (إرصحصًنا معلوفة سائبة 

. Ïاهللا بخیٍل من هذا النوع
القدِّیس جیروم 

: الرب لسلیمان فقال"
، ولم تحفظ عهدي وفرائضي التي أوصیتك بها عندك من أجل أن ذلك

ق ، المملكة عنك تمزیًقا فإنِّي أمزِّ

1 St. Jerome: Hom. 5 on Ps. 146 (147A). 
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 .]11" [وأعطیها لعبدك
جاءته الرسالة اإللهیَّة، أن یشرب من ذات الكأس التي أعدَّها. كما أنَّه ثار على 

الرب إلهه ولم یخضع له، هكذا تثور مملكته علیه ویفقد عشرة أسباط لیتسلَّمها عبده یربعام. 
هكذا یدمِّر العصیان المملكة، وینزع عن العاصي سلطانه ومجده وغناه. 

، أیَّامك من أجل داود أبیك فعل ذلك فيأإنِّي ال  إالَّ "
، ید ابنك أمزِّقها بل من

ق منك المملكة كلَّها أنِّي على ، ال أمزِّ
" أورشلیم التي اخترتها بل أعطي سبًطا واحًدا البنك ألجل داود عبدي وألجل

]12-13[. 
اهللا الطویل األناة هدَّد سلیمان بالتأدیب، لكنَّه سمح بتأجیل التأدیب إلى أیَّام ابنه 

رحبعام الذي یتولَّى العرش من بعده. وقد جاء التأدیب هكذا: 
. تمَّ تأجیل التأدیب من أجل داود أبیه. بهذا یعطي الرب لسلیمان الفرصة لكي 1

یتوب وُیصلح ما قد أفسده. فإن كان من أجل داود البار لم یسمح بانشقاق المملكة في أیَّام 
ابنه سلیمان، كان یلیق بسلیمان أن یرجع إلى الحیاة التقویَّة لیقدِّم بركة لنسله. 

. یتم االنشقاق في أیَّام رحبعام، وهو ابن لسلیمان من إحدى النساء الغریبات 2
). وغالًبا كان لها دور هام في بعث الوثنیَّة في 31: 14 مل 1الجنس، إذ كانت عمونیَّة (

إسرائیل. 
. لم یسحب المملكة بكاملها بل ترك البنه سبًطا واحًدا، لُیعطي رجاء لملوك 3

یهوذا أن یرجعوا إلى الرب بكامل قلوبهم، فیرد اهللا لهم األسباط كاملة. بمعنى آخر كما أن 
سلیمان ارتدَّ عن أمانته للرب تدریجًیا ولیس بالكامل، هكذا جاء التأدیب تدریجي ولیس بنزع 

ترك سبط بنیامین لنسل سلیمان من أجل داود أبیه ومن أجل أورشلیم  المملكة بكاملها.
المدینة التي ُدعي اسمه علیها. ولم یقل "من أجل الهیكل". بسقوط سلیمان في العبادة الوثنیَّة 

وعدم طاعته هللا لم یعد ما سبق أن فعله، مهما كانت نیَّته وتكلفته، شفیًعا له أو لنسله. 
أعطى اهللا البن سلیمان سبًطا واحًدا، ربَّما قصد به سبط یهوذا، ألنَّه كان سبًطا عظیًما 

ترك له سبط یهوذا لكي یحقِّق اهللا وعده لداود،  وكثیر العدد، حتى أن سبط بنیامین ذاب فیه.
بأن من نسله یأتي المسیَّا الملك الحقیقي. لذا لم یحطِّم سبط یهوذا، ولم ینزع عنه السمة 
الملوكیَّة إلى یوم مجيء الرب الملك. وأیًضا من أجل أورشلیم التي بكونها رمًزا للكنیسة. 
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وكأن اهللا لم ینتزع الملوكیَّة من نسل سلیمان حتى یأتي الملك ابن داود وعروسه الكنیسة 
المقدَّسة، أورشلیم الحقیقیَّة. 

. یؤكِّد اهللا بتأدیبه لسلیمان أنَّه ال ینتقم لنفسه، إنَّما یفتح باب الرجاء للتوبة، لذا 4
لم یرفضه تماًما. تحقَّق فیه قول الرب لداود أبیه: "إن تعوَّج أؤدبه بقضیب الناس وبضربات 

 ).15-14: 7صم  2بني آدم، ولكن رحمتي ال تُنزع منه" (

واضح أن هذا اإلنذار كان له فاعلیَّته في حیاة سلیمان، إذ نراه یقدِّم توبة في سفر 
الجامعة حیث ُیعلن عن حزنه الشدید على غباوته وجنونه، وطلب من المؤمنین أن یحذروا 

الشّر، ویخافوا الرب ویحفظوا وصایاه. 
یرى البعض أن إن كان سلیمان قد تاب في أواخر أیَّامه أم ال. یتساءل البعض 

الكتاب المقدَّس قد لمَّح إلى ذلك عندما تحدَّث عن الصالحین قائالً : "ألنَّهم ساروا في طریق 
). ویرى البعض أن الكتاب المقدَّس لم یشر إلى ذلك 17: 11أي  2داود وسلیمان" (

صراحة حتى یحذِّر القارئین من الخطیَّة، لئالَّ یتمادوا في الشّر قائلین إنَّنا في النهایة نتوب 
مثل سلیمان. 

: یقیم لسلیمان خصوًما اهللا
، مع أن سلیمان لم یلتِق به وال أساء هدد األدوميخصًما هو  الرب لسلیمان أقام

جیشه یوآب كل ذكر  رئیس صنعه داود بشعبه، حیث قتلأراد أن ینتقم ممَّا إلیه، لكن هدد 
 في آدوم.

دمنا في هذا العالم نحتاج مع كثرة  ما ؛"الرب خصًما أقام یقول " أنَّهالعجیب
عطایا اهللا أن یوجد نوع من الضیق یكون أشبه بكلب الحراسة، یحفظ اإلنسان من التشامخ 

حتى وٕان  واالعتداد بذاته بسبب نجاحه أو غناه أو كرامته. اهللا یسمح بوجود خصم للمؤمن،
الضیِّق محموًال على األذرع   في حاجة أن یسلك الطریق. أنَّهلم یسيء المؤمن إلیه في شيء

 اإللهیَّة.
 في أواخر حكم سلیمان تزاید عدد المقاومین لسلیمان:

، هدَّد األدومي في الجنوب الشرقي من مملكته
 وریزون السریاني في الشمال الشرقي،

 وعبده یربعام في شمال إسرائیل،
 ملك مصر جعل مصر ملجأ لیربعام المتمرِّد.
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یرى و ملًكا على عشرة أسباط بعد موت سلیمان. تنبأ أخیَّا النبي لیربعام أنَّه یصیر
 وأیًضا )؛21: 12 مل 1(البعض أن جزًء من سبط بنیامین كان مع یهوذا ولیس كل السبط 

 بالنسبة لشمعون.

. الرب یثیر أعداء لتأدیبه 5
 .]14" [آدوم  كان من نسل الملك في،الرب خصًما لسلیمان هدد اآلدومي وأقام"

حین أرسل سلیمان إلى حیرام لیساعده في بناء هیكل الرب كان یمكنه القول بأنَّه 
)، وٕان السالم واآلمان یسودان مملكته، وكل رجل 4: 5 مل saatan) "1لم یكن له خصم "

). أمَّا اآلن وقد أقام هیاكل وثنیَّة فقد سمح اهللا أن 25: 4 مل 1یسكن تحت كرمه وشجرته (
یقدِّم له عدَّة خصوم مرة واحدة خاصة هدد ورزون ویربعام. 

لقد أّجل اهللا التأدیب إلى عصر ابنه رحبعام، لكنَّه سمح بقیام الخصوم الثالثة 
حتى یتأكَّد سلیمان من خطورة الموقف، فال یستسلم للخطیَّة ظاًنا أنَّه ونسله في أمان وسالم. 
ما كان یمكن لهدد األدومي ورزون ویربعام أن یصیبوا سلیمان بضرٍر ویكونوا له 

 القدِّیس یوحنا ذهبي الفمأعداء أشداء لو لم ُیٍقْم سلیمان من اهللا نفسه عدًوا له. وكما یقول 
أنَّه ال یقدر أحد أن یؤذي إنساًنا ما لم یؤِذ اإلنسان نفسه. 

یها في والدتها باوال القدِّیس جیرومفي رسالة   التي بعث بها إلى أوستوخیوم یعزِّ
Paula  :أشار إلى مضایقیها 

 الحسد یقتفي أثر الفضیلة، وكما یقول هوراس Horace  ًتضرب قمَّة الجبل بالبرق. ال
صلب ربِّنا  نجح في  كان حسد الفرِّیسیِّین قدإن أعلن هذا عن رجال ونساء، ي أنِّ تعجب
  نفسه.

القدِّیسین من یطلب لهم الشرّ . وحتى الفردوس لم یتخلَّص من الحیَّة التي  لكل
 ضد باوال ي). هكذا أثار الرب هدد األدوم24 :2 حك( سدها جاء الموت إلى العالمحب

Paula ) فال تتعظَّم 7 :12  كو1حتى ال تنتفخ، وحذرها دائما بشوكة في جسدها ،(
  بمقارنتها بالنساء األخریات، فنالت قمَّة الكمال. فمن جانبي اعتدتىبفضائلها وال تتباه

 . Ïاألهواء القول أنَّه من األفضل أن أكون مكروها فأنسحب من أمام
 القدِّیس جیروم

1 St. Jerome: Letters, 108:18. 
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"هدد" اسم شائع بین األدومیِّین، وهو لقب ملوكي ربَّما من أصل سریاني یعني 
. Idumaea"الشمس" في سوریا وأدوم 

كان هدد أمیًرا من بیت ملكي هرب إلى مصر من مذبحة یوآب، وهو غالم ومعه 
بعض عبید أبیه. وجد نعمة في عینّي فرعون فأزوجه أخت امرأته. في الوقت المعیَّن سمح 

اهللا لهدد أن یحثُّه قلبه بالرجوع لكي یصیر شوكة في جنب سلیمان. 

یوآب رئیس الجیش لدفن القتلى   عند صعودأدوملما كان داود في  وحدث"
 .]15أدوم" [ وضرب كل ذكر في

)، ثم صعد 13-7: 118؛ 68؛ 12-6: 60بدأ داود بالمعركة وانتصر (مز 
یوآب لیكمل خضوع أدوم وتحطیمه تماًما، مع التشدید في األمر بقتل كل ذكر. یرى البعض 

أن یوآب صعد لیدفن القتلى اإلسرائیلیِّین في المعركة في وادي الملح شمال العربة، ویرى 
آخرون أنَّه قام بدفن القتلى من بني أدوم حیث قتل كل ذكر من أدوم. 

 .أدومفنوا كل ذكر في أیوآب وكل إسرائیل أقاموا هناك ستَّة أشهر حتى  ألن"
 ،معه لیأتوا مصر من عبید أبیه هدد هرب هو ورجال آدومیُّون إن

 .]17-16" [وكان هدد غالما صغیًرا
ین  ترجع عداوة هدد ورزون إلى عصر داود، لكن اهللا سمح بظهورهما كعدوِّ

خطیرین في أیَّام سلیمان ألجل تأدیبه. وكأن لكل أمر وقت عند الرب یحقِّق به غایة معیَّنة. 
 فاران إلى من مدیان وأتوا وقاموا"

 من فاران وأخذوا معهم رجاالً 

 ،فرعون ملك مصر إلى مصر إلى وأتوا

 .]18" [فأعطاه بیًتا وعیَّن له طعاًما وأعطاه أرضا
؛ 7، 4: 22 في شرق أدوم (عد nomadic: كان یسكنها بعض قبائل مدیان

. مدیان في جنوب یهوذا. Arnon)، عاصمتها مدیان، تقع على نهر أرنون 15-31: 25
: وهي الصحراء التي تدعى "التیه" مالصقة تماًما لجنوب یهوذا. فاران

. كان من عادة Pausennes 1: ملك األسرة الحادیة والعشرین ربَّما یكون فرعون
الفراعنة االهتمام بالتحالف مع الدول المجاورة وتكوین صداقات مع ملوكهم. 

هدد نعمة في عینّي فرعون جًدا وزوَّجه أخت امرأته أخت تحفنیس  فوجد"
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 .]19" [الملكة
 أّي hagbiyreah: هو اسم إلهة بمصر، كانت زوجة فرعون تدعى تحفینس

السیِّدة بین زوجات الملك، بكونها المدبِّرة الرئیسیَّة. هذا اللقب كان یستخدم بالنسبة للملكة 
األم بالنسبة لملوك یهوذا بكونها رئیسة كل النساء في "بیت الحریم" أو جناح النساء بالقصر 

الملكي. بعد موتها تحتل الملكة زوجة الملك هذا المركز. 

  ،له أخت تحفنیس جنوبث ابنه فولدت"
، وفطمته تحفنیس في وسط بیت فرعون

 وكان جنوبث في بیت فرعون بین بني فرعون.
وبأن یوآب رئیس الجیش  آبائهن داود قد اضطجع مع أهدد في مصر ب فسمع

. قد مات
. ي أرضإلى  أطلقني:فقال هدد لفرعون

: له فرعون فقال
؟ أرضك إلى الذهاب ماذا أعوزك عندي حتى أنَّك تطلب

 .]22-20" [ وٕانَّما أطلقني، ال شيء:فقال
وجد هدد األدومي نعمة في عینّي فرعون ملك مصر، وتزوَّج أخت زوجته، ولم 

ماذا أعوزك عندي حتى أنَّك تطلب الذهاب إلى أرضك؟!" ینقصه شيء، إذ یقول له الملك: "
حًقا لم ینقصه شيء، لكنَّه لن یجد سعادته الحقَّة إالَّ في بلده. هكذا یترنَّم المؤمن قائالً : بأنَّه 
وٕان لم ینقصه شيء في العالم؛ مهما ابتسمت لنا الحیاة الزمنیَّة، وقدَّمت لنا من غنى ومجٍد 

وكرامة، تبقى سعادتنا الحقَّة في العودة إلى بیتنا الحقیقي: حضن اآلب، السماء المفتوحة 
لنا! 

مع ما تمتَّع به هدد من عطایا ومسرات ومجد في مصر واهتمام من قصر فرعون 
 لكن ما كان یشغل قلبه هو استرداد كرامة بلده "أدوم"، لهذا كان ینتظر موت یوآب وداود.

هل عاد هدد إلى أدوم؟ وهل صار ملًكا علیها؟ واضح أنَّه عاد بالفعل إذ صار مع 
رزون خصمین لسلیمان، یرى البعض أنَّه استردَّ جزًء كبیًرا من أدوم، ربَّما جبل أدوم، بینما 

 في أیدي اإلسرائیلیِّین. غیر Ezion – geberبقیت المناطق في السهل مثل عصیون جابر 
) بل وكیل 47: 22مل  1أن البعض یستند على عبارة "لم یكن في أدوم ملك" (

vicegerent حتى أیَّام یورام ملك إسرائیل ویهوشافاط ملك یهوذا "عصى أدوم من ید یهوذا 
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 Thenius) بأنَّه لم یملك هدد على أدوم. یقول 20: 8مل  2وملكوا على أنفسهم ملًكا" (
) أنَّه في أیَّام یهوشافاط ماتت أسرة هدد وحسب 48-47: 22مل  1بأنَّه ما ورد في (

ل یهوشافاط في  یهوشافاط نفسه مسئوًال أن یقیم لهم وكیًال حتى یتعیَّن الملك الجدید، فتدخَّ
الصراعات الداخلیَّة ألدوم.  

هناك رأي آخر یعتمد على العبارة: "وكان (رزون) خصًما إلسرائیل كل أیَّام 
]، وهو أن هدد انطلق من مصر لكنَّه لم یملك على أدوم، إنَّما 25سلیمان مع شّر هدد" [

جاء إلى رزون اآلرامي وصار سنًدا له في مقاومة سلیمان. وهناك رأى ثالث بأن هدد 
ورزون هما شخص واحد. 

 الخصم الثاني: رزون بن ألیداع
هدد عزر  اهللا له خصًما آخر رزون بن الیداع الذي هرب من عند سیِّده وأقام"

 .]23" [ملك صوبة
)، وربَّما یكون أحد 18: 15مل  1: ربَّما هو بنفسه حزیون الوارد في (رزون

األشخاص الذي أخذ الُملك من أیدي أسرة هدد وقد استعادت الكرسي بعد موته. بذلك یكون 
ملوك آرام أو دمشق هكذا. 

  رزون مغتصب العرش، كان معاصًرا لسلیمان. كان رزون أحد قادة هدد، الذي هزمه
داود. في ذلك الوقت هرب رزون مع رجاله وعاشوا مًعا یعتمدون على السلب والنهب ثم 
استولى على دمشق وملك إلى حین استیالء داود علیها وٕاخضاعه سوریا (آرام)، عندئذ 
طرد رزون. لكن بعد انحراف سلیمان شعر رزون أن اهللا فارق إسرائیل فاستعاد دمشق 

وجاء إلیه هدد وصار االثنان مقاومین لسلیمان. 

 .حزیون (هدد الثاني) كان معاصًرا لرحبعام 

  تبریمونTavrimom.(هدد الثالث) كان معاصًرا ألبیام  

 .بنهدد (هدد الرابع) كان معاصًرا آلسا 

، إلیه رجاًال فصار رئیس غزاة عند قتل داود إیَّاهم فجمع"
، دمشق إلى فانطلقوا

 وأقاموا بها وملكوا في دمشق.
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 فكره إسرائیل وملك على ،شّر هدد سلیمان مع خصًما إلسرائیل كل أیَّام وكان
 آرام.

، افرایمي من صردة عبد لسلیمان ویربعام بن نباط
، واسم أمه صروعة

، وهي امرأة أرملة
 ].26-24" [رفع یده على الملك

أقام اهللا هدد ورزون األممیِّین خصمین لسلیمان، أمَّا یربعام الذي من سبط إفرایم، 
فقد رفع یده على الملك، أي تمرَّد علیه. ُولد یربعام في صردة في وادي األردن. اتَّسم 

بالذكاء والفطنة، فعینه الملك سلیمان ناظًرا للعاملین من سبطي إفرایم ومنسَّى (بیت یوسف). 
عندما كان یرمم أورشلیم والسور الذي تصدَّع وتهدَّم عندما أخذ داود المدینة من الیبوسیِّین. 
لعلَّه شعر بأنَّه قد وضعت األعمال الثقیلة على سبطّي إفرایم ومنسَّى فأثار سبطه ضد سبط 

یهوذا المتنعِّم، خاصة األسرة الملكیَّة. 
في بدایة العمل، خاصة في بناء الهیكل، كان سلیمان مهتًما أالَّ یثقل على 

الشعب، تارًكا األعمال الصعبة على أسرى الحرب، لكن إذ كثرت اإلنشاءات اضطر إلى 
تغییر سیاسته، فشعرت األسباط بالضغط من جهة التسخیر مع دفع ضرائب باهظة. 

، هو سبب رفعه یده على الملك وهذا"
 أن سلیمان بنى القلعة وسدَّ شقوق مدینة داود أبیه.

، سأالرجل یربعام جبار ب وكان
 الغالم أنَّه عامل شغًال أقامه على كل أعمال بیت یوسف. فلما رأى سلیمان

خیا الشیلوني النبي أفي ذلك الزمان لما خرج یربعام من أورشلیم أنَّه القاه  وكان
 في الطریق وهو البس رداًء جدیًدا

 .]29-27" [وهما وحدهما في الحقل
الشیلوني أي أحد سكَّان شیلوه في جبل إفرایم، وهو أول موضع مقدَّس للشعب في 

).  3: 4 صم 1؛ 31: 18؛ قض 10: 18أرض الموعد (یش 

. أخّیا النبي وانقسام المملكة 6
] 30" [قطعة خیَّا على الرداء الجدید الذي علیه ومزَّقه اثنتي عشرةأ فقبض"
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 الجدید كان یرتدیه النبي ولیس یربعام كما ظن البعض. وهو salmaahالثوب 
عبارة عن "شملة" یلقیها اإلنسان على جسمه، لها أربع زوایا. 

كان الثوب جدیًدا ألنَّه یقیم مملكة حدیثة، هي مملكة إسرائیل المنشقَّة. 

، لیربعام خذ لنفسك عشر قطع وقال"
: له إسرائیلإألنَّه هكذا قال الرب 

ق المملكة من ید سلیمان  .]31" [عشرة أسباط  وأعطیك،هأنذا أمزِّ
الثوب في الكتاب المقدَّس یشیر إلى الكنیسة أو المملكة،  الشهید كبریانوسیرى 

 :19 (یو ، بل ألقیت قرعة بین الجنود من ینالههلهذا عند صلب السیِّد المسیح لم ُیشق ثوب
وحدتها. لم یكن ثوبه مخیًَّطا ، ثوب المسیح، فإنَّه لم یرد السیِّد أن تفقد الكنیسة). 23-24

 من أيّ إلى أسفل،   نازلة من فوقةیحمل هذا الثوب وحد[بل كان منسوًجا من أعلى. 
 الَّ تمزَّق بواسطة من یستلمه ویمتلكه، وٕانَّما بغیر انقسامأالسماء من اآلب، التي یجب 

 ثوب المسیح من یجزِّئ كنیسة يكامالً . ال یقدر أن یقتن نحصل على الثوب ككٍل بكیانه
. ]Ïهاالمسیح ویقسِّم

سبط واحد من أجل عبدي داود ومن أجل أورشلیم المدینة التي  ویكون له"
 .]32" [ من كل أسباط إسرائیلاخترتها

بالرغم من عدم أمانة اإلنسان یبقى اهللا أمیًنا، فقد وعد بحفظ نسل داود حتى یأتي 
). أنَّه یؤدب بیت داود بسبب انحرافه لكنَّه ال یحطِّمه. لقد 27: 21المسیَّا ابن داود (حز 

برهن سلیمان أنَّه إنسان خاطئ، ومع ذلك فمن نسل داود یأتي المسیح مخلِّص الخطاة. 
یبقى وعده اإللهي قائًما بأن ُیقیم من نسله سراًجا، مشیًرا بذلك إلى السیِّد المسیح 

الذي هو نور العالم، أضاء ال لبني إسرائیل وحدهم بل ولألمم أیًضا.  

له الموابیِّین إهة الصیدونیِّین ولكموش إلتركوني وسجدوا لعشتروث  ألنَّهم"
، له بني عمونإولملكوم 

 كداود أبیه. ولم یسلكوا في طرقي لیعملوا المستقیم في عینيَّ وفرائضي وأحكامي
، خذ كل المملكة من یدهآ وال

، بل أصیِّره رئیًسا كل أیَّام حیاته

1 The Treatise of Cyprian 1 on the unity of the Church, 7. 
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 .]34-33" [ألجل داود عبدي الذي اخترته الذي حفظ وصایاي وفرائضي

 اهللا، الذي ألجله وهبت  داود) حتى یتمِّم إرادة ( سار في قداسة القلب والعدالة مثلهمن
Fالمغفرة عن أوالده عندما أخطأوا، وحفظت حقوقهم لورثتهم؟

Ï 

 القدِّیس أمبروسیوس 

 األسباط العشرة. أي ،ابنه وأعطیك إیَّاها المملكة من ید وآخذ"
لیكون سراج لداود عبدي كل األیَّام أمامي في أورشلیم  ابنه سبًطا واحًدا وأعطى

 المدینة التي اخترتها لنفسي ألضع اسمي فیها.
، تشتهي نفسك فتملك حسب كل ما وآخذك

 وتكون ملًكا على إسرائیل.
، سمعت لكل ما أوصیك به فإذا

، طرقي وسلكت في
، وفعلت ما هو مستقیم في عیني

، وحفظت فرائضي ووصایاي كما فعل داود عبدي
، أكون معك وابني لك بیًتا آمًنا

 .]38-35" [لداود وأعطیك إسرائیل كما بنیت
جاء الشرط الخاص بمملكة یربعام هو بعینه الخاص بسلیمان لكي تستمر مملكته 

)، أال وهو األمانة في حفظ الوصیَّة اإللهیَّة. 4: 9؛ 12: 6؛ 14: 3مل  1(
لم ینل یربعام وعًدا إلهًیا باستمرار مملكته كما نال داود الملك، ألن انشقاق المملكة 
لم یكن ممكًنا أن یدوم. على أي األحوال لم یتمم یربعام الشرط لهذا بموت ابنه فقدت أسرته 

 الخ). 28: 15مل  1الحكم (

 .]39" [نسل داود من أجل هذا ولكن ال كل األیَّام وأذلَّ "
": یشیر هنا إلى السبّي البابلي حیث یفقد بیت داود العرش حتى ولكن ال كل األیَّام"

یأتي ابن داود، رب المجد یسوع، ویملك أبدًیا. 

. سلیمان یطلب قتل یربعام 7
، سلیمان قتل یربعام وطلب"

1 St. Ambrose: Duties of the Clergy, book 2:7:35 
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، ملك مصر شیشق إلى مصر إلى فقام یربعام وهرب
 .]40" [سلیمان وفاة إلى وكان في مصر

ًیا، لكن یبدو أن یربعام لم ینتظر  مع أن الحدیث بین النبي أخّیا ویربعام كان سرِّ
حتى تتحقَّق النبوَّة. بدأ یخطِّط ویدبِّر األمور، وغالًبا ما بدأ ینشر الخبر، فسمع سلیمان 

وأدرك أن یربعام یخطِّط الغتصاب الُملك. 
أراد سلیمان أن یمنع تنفیذ التأدیب اإللهي وذلك بالتخلُّص من یربعام. عرف 

جل الذي یقیمه الرب لتأدیبه، فیشق المملكة ویسیطر على عشرة أسباط رسلیمان من هو ال
منها. وكان یلیق بسلیمان أن یعالج المشكلة من جذورها، فیحطِّم المذابح الوثنیَّة ویمنع 

العبادة الغریبة. لكنَّه ِعوض ذلك طلب أن یقتل یربعام. كان یظن أنَّه قادر أن یحرِّك التاریخ 
بنفسه متجاهًال دور اهللا نفسه ضابط التاریخ. 

. Sesostrisیرى البعض أن شیشق هو الملك سیزوستریس 

. موت سلیمان 8
مكتوبة في سفر أمور  سلیمان وكل ما صنع وحكمته أمَّا هي أمور وبقیَّة"

 سلیمان.
 ملك فیها سلیمان في أورشلیم على كل إسرائیل أربعین سنة. األیَّام التي وكانت

،  ودفن في مدینة داود أبیهآبائهسلیمان مع  اضطجع ثم
 .]43-41" [وملك رحبعام ابنه عوًضا عنه

مات سلیمان وهو صغیر السن، وقد ترك أثاًرا طیِّبة فائقة وأثاًرا ردیئة إلى أبعد 
الحدود. 

تمتَّع بالحكمة منذ شبابه، وأحبَّها فوق كل أمجاد العالم، وبدأ حیاته بالتقوى.  •
 بنى الهیكل الفرید، وظهر له الرب مرَّتان.  •

 كتب األسفار المقدَّسة: األمثال والجامعة ونشید األناشید.  •

 أقام مملكة مجیدة نالت شهرة في العالم كلُّه في ذلك الحین. •

 بنى أسطوًال بحرًیا، واهتم بالتجارة الخارجیَّة. •

 أقام عالقات طیِّبة مع األمم المجاورة. •

 اهتم باإلنشاءات مع ذوق رفیع في الفن المعماري. •

 كانت له درایة في التنظیم واإلدارة. •
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 كان صاحب معرفة في كثیر من العلوم الطبیعیَّة.  •

كان أدیًبا وشاعًرا. وبسبب شهرته یعتقد البعض أن كثیًرا من فالسفة الشرق اقتبسوا منه.  •
وأن أمثال سلیمان وأشعاره محفوظة في كتابات الشرق القدیمة، وٕان كان یصعب فرز ما 

 هو أصیل ممَّا هو منسوب إلیه باطالً . توجد كتب كثیرة منسوبة إلیه.

 بأن سلیمان كتب الكثیر من التعاویذ لشفاء األمراض وٕاخراج یوسیفوسیذكر  •
 الشیَّاطین.

 یعتقد البعض بأنَّه كان لسلیمان خاتم سحري یمارس به السحر ویشفي المرضى الخ. •

هكذا نال سلیمان شهرة فائقة في العصور السابقة. وفي نفس الوقت یقدِّم مثًال مؤلًما  •
إلمكانیَّة سقوط العظماء الجبابرة. 

بدء بالطاعة للوصیَّة اإللهیَّة ثم سقط في العصیان.  •
التصاقه بزوجات وسراري كثیرات حطَّمن نقاوة قلبه نحو اهللا، وأدخلن العبادة الوثنیَّة  •

 وسط شعبه.

 المبالغة في اإلنشاءات أرهق الشعب من جهة االلتزام بالعمل والنفقات. •

 وضع بذور تقسیم المملكة وانشقاقها. •
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 11 وك مل1 وحيمن 

 ، الطریقمعيلُتكمل 

 !فأنت هو البدایة والنهایة

 سلیمان أن الرب هو البدایةأدرك ، 

 .مع بدایة حیاته سلَّمه قلبه كامالً 

 .في الطریق سحب قلبه لیعطیه لنساء غریبات وثنیَّات لكن

 ،القلب الذي تمتَّع باهللا بدء الطریق 

 .لم یكمل معه حتى النهایة

 .القلب الذي تكرَّس مع بناء الهیكل، مال وراء آلهة الوثنیَّات

 ،الید التي امتدَّت لبناء هیكل الرب

 . لكموش ومولك الرجسینة مرتفعيامتدَّت لتبن

 تهي ونهاطریقيرب بدء  لتكن أنت یا. 

 . بكماله لكقلبي فیبقى ، كل الطریقلترافقني

 . ال یتمزَّق بین النور والظلمةقلبيلیت 

 أعماقي.فال تتمزَّق مملكة المسیح التي في 

  لسلیمان خصوًما لرد نفسه إلیكأقمتبحبَّك .  

  . داود إلى مصرأیَّام الهارب في يهدد األدوم

 ترك كل خیرات فرعون لیعود إلى أرضه، 

 سلیمان.ویكون شوكة في ظهر 

 . ضد سلیمانياتَّحد معه رزون اآلرام

 .تنبَّأ أخیا لیربعام أنَّه سیتمتَّع بالملك على عشرة أسباط

  نفسي.لترسل مقاومین، فالضیق هو لبنیان 

 ، كل الطریقحیاتيلتقد بنفسك 

.  بالكامل بین یدیكقلبيفأسلِّمك 
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 الباب الثاني

 
 
 

المملكة المنقسمة 
] 22- ص 12[ص 
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  الثاني عشرصحاحألا

 ق المملكةتمزي
هة من اهللا  حذَّر اهللا من انقسام المملكة بسبب عدم األمانة، المرة األولى كانت موجَّ

)، والثانیَّة حینما عرف سلیمان أن النبي أخیا تنبَّأ 13-11: 11 مل 1مباشرة إلى سلیمان (
)، والمرة الثالثة نبوَّة شمعیا لرحبعام بن 32-29 :11 مل 1لیربعام عن إقامة مملكة منشقَّة (

]. مع كل هذه التحذیرات لم یتحرَّك قلب رحبعام للتوبة والرجوع إلى اهللا. 24-23سلیمان [
ة سلیمان وابنه رحبعام مثًال عبر التاریخ عن خطورة فساد القائد.  هكذا تبقى قصَّ

فالفساد الذي دّب في حیاة سلیمان أثمر في حیاة ابنه رحبعام، وحطَّم المملكة. شرب كثیرون 
من الكأس التي مألها سلیمان. وهكذا یحذِّرنا الكتاب المقدَّس: "یقول رب الجنود اضرب 

. )13: 7الراعي فتتشتَّت الغنم" (زك 
ما رأیناه في سلیمان الملك وابنه رحبعام یدفعنا إلى االهتمام الشدید والحذر في 

من اختیار أسقف غیر  الدسقولیَّة تحذِّرناشمَّاًسا أو كاهًنا أو أسقًفا. القائد سواء كان اختیار 
إذ نالحظ شخص إنَّنا  ف...یبارشیَّتهإ في ي، وتتبدَّد كنیسة اهللا التهالئق: [مثل هذا یفسد كرامت

هماله للعدالة ینمو الشعب في الشك ویعانون من نفس مرضه، إالحاكم، فإنَّه خالل شرِّه و
والذین دبروا ) 12 مل 1( كما حدث مع الشعب الذي ارتبط بیربعام ،ویلتزمون بالهالك معه

]. Ï)16 سًرا مع قورح (عد
: [یثور الشیطان بعنف شدید ضد المعلِّمین ألنَّه  الفمالذهبيالقدِّیس یوحنا یقول 

 ... یهلك القطیع كلُّهالراعي لكن بإصابة ،بهالكهم یتشتَّت القطیع. بذبح الغنم یقل القطیع
 .]Ðبنفس واحدة یهلك الكل

]. 1[. تجلیس رحبعام ملًكا  1
]. 2[. عودة یربعام   2
]. 15-3[. رفض مشورة الحكماء  3
. ]20-16[. ثورة عشرة أسباط  4
]. 24-21. محاولة رحبعام إخضاعهم [5

1 Constitutions of the Holy Apostles, book 2:3:10. 
2 In 1 Tim. Hom. 1:1. 
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]. 33-25. یربعام یحمل شكل التدین  [6

. تجلیس رحبعام ملًكا : 1
م يكش ىلإ هب رحبعاموذ"

 ].1م جمیع إسرائیل لیملكوه" [يكش ىلإ ألنَّه جاء
فاته كانت عكس اسمه. لم یكن في اتَّساع الشعب معناه " :رحبعام " غیر أن تصرُّ

قلبه رحابة واتَّساًعا للشعب. 
هو ابن إحدى النساء الغریبات الجنس الوثنیَّات (عمونیَّة) اللواتي تزوَّجهنَّ سلیمان 

]. أنَّه ابن أحكم إنسان على وجه الخلیقة، ورث عن أبیه عرشه لكنَّه لم یرث عنه 21[
الحكمة، ولم تجِر نعمة اهللا في عروقه. 

تولَّى سلیمان الحكم وهو صغیر جًدا، لكنَّه كان حكیًما حتى في طلبه الحكمة 
السماویَّة. أمَّا ابنه فكان قد بلغ إحدى وأربعین من عمره، ولم تكن للحكمة موضع في 

أعماقه. لیست السنوات وال المعرفة النظریَّة وال العلم یهب اإلنسان الحكمة، لكن تواضع 
القلب أمام اهللا واشتیاقه نحو الحكمة یفتح الباب لها لكي تدخل وتملك في األعماق، وتدیر 

فاته.  فكر اإلنسان وكلماته وتصرُّ
ربَّما كان رحبعام االبن الوحید أو االبن البكر لسلیمان الذي أنجبه بالرغم من 

تزوُّجه بحوالي ألًفا ما بین زوجات وسراري، فإنَّنا لم نسمع أن سلیمان بارك أوالده. 
لم یشر الكتاب المقدَّس إلى اهتمام سلیمان بتربیَّة أوالده، ولم نسمعه یقدِّم وصیَّة 

وداعیَّة لولّي عهده. لم یوصه بحفظ العهد اإللهي والتمسُّك بالوصیَّة اإللهیَّة واالهتمام 
بمصلحة الشعب. 

"لماذا اختار شكیم لتجلیسه ملًكا؟ 
ربَّما ُتوِّج ملًكا في أورشلیم أوًال ثم ذهب إلى شكیم (نابلس) لیتوَّج على األسباط 

 میًال شمال أورشلیم. في شكیم ُأقیم أبیمالك ملًكا 30الشمالیَّة. كانت شكیم تبعد حوالي 
)، غالًبا ما 1: 24)، وقد كانت شكیم مشهورة بإقامة مؤتمر عام لكل األسباط (یش 9(قض 

كان رحبعام یشعر بما یدب في أفكار األسباط العشرة من تذمُّر على أبیه، فاختار شكیم 
مراضاة لهذه األسباط دون التفكیر الجاد في معالجة المشاكل. كانت األسباط الشمالیَّة 

مستعدَّة لالنفصال عن األسباط الجنوبیَّة ألسباب كثیرة، كما رأینا في مقدِّمة هذا الكتاب. 
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اآلن بعد بناء الهیكل والقصر الملكي وملحقاته في أورشلیم، فصارت مركًزا للرئاسة الدینیَّة 
والسیاسیَّة ازدادت غیرة األسباط الشمالیَّة. 

العجیب أن شكیم التي اجتمع فیها كل إسرائیل لتملیك رحبعام هي بعینها التي 
بناها یربعام لُیقیم منها عاصمة للمملكة المقاومة لرحبعام. هكذا الموضع الذي فیه نال 

رحبعام الكرامة والمجد صار مركز مقاومة له ولمملكته. 
"، ال یقصد كل الشعب بل جاء ممثِّلون عن كل األسباط. لم یأتوا جمیع إسرائیل"

، وعرف الكل عن اختیار اهللا لداود ونسله  لكي یختاروه ملًكا، إذ كان نظام اُلملك قد استقرَّ
من بعده ملوًكا. إنَّما جاءوا لكي یجدِّدوا العهد المتبادل بین الملك وشعبه، كل من الطرفین 

علیه التزامات. 
ذهب كل الشعب إلى شكیم لتجلیس رحبعام بن سلیمان ملًكا، وفي نفس الوقت 
أرسل الغالبیَّة العظمى (عشرة أسباط) إلى یربعام لكي یأتي من مصر، لكي یسندهم في 

ر من ثقل النیر الذي وضعه سلیمان على أعناقهم.  التحرَّ
مرَّت لحظات ظن فیها رحبعام أن كل الشعب متهلِّل بتجلیسه ملًكا، وأنَّه ال یوجد 
عدّو یقدر أن یحطِّم مملكته أو یهز شخصیَّته. انخدع بالمظهر الخارجي، ولم یفكِّر جدًِّیا 

في تثبیت مملكته بالعدل والتقوى. 

. عودة یربعام : 2
ما سمع یربعام بن نباط وهو بعد في مصر، ول"

ألنَّه هرب من وجه سلیمان الملك وأقام یربعام في مصر، 
]. 2" [هرسلوا فدعووأ

إذ طلب سلیمان قتله هرب یربعام إلى مصر لكي یرسله الرب في الوقت المحدَّد. 
ظنَّ سلیمان أنَّه قد خُلص منه، ولم یدرك أنَّه سیقیم المملكة المنشقَّة قي أیَّام ابنه. لقد ظنَّ 
سلیمان أنَّه كسب مصر بزواجه ابنة فرعون، ولم یدرك أن فرعون یحتضن من یحطِّم ابن 

سلیمان. هذه ثمار من یلجأ لحل مشاكله بطریق آخر غیر الصالة والتوبة. 

. رفض مشورة الحكماء : 3
 عام وكل جماعة إسرائیل وكلَّموا رحبعام قائلین:بري ىتأ "

، انر أباك قسَّى نيإن
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وأمَّا أنت فخفِّف اآلن من عبودیَّة أبیك القاسیة، 
 ].4-3ومن نیره الثقیل الذي جعله علینا فنخدمك" [

لم یشتِك الشعب ألن أباه سلیمان أعطى ظهره هللا وتجاهل الوصیَّة اإللهیَّة وأقام 
مذابح وثنیَّة، إنَّما ما كان یشغلهم أنَّه فرض علیهم السخرة في العمل مع ضرائب باهظة. 

إنَّهم یطلبون الحیاة السهلة دون مباالة إن كانوا یعبدون اهللا أو عشتروت أو ملوك. 
كانت الشكوى تحمل جانًبا من الحقیقة لكنَّها تجاهلت الجوانب األخرى اإلیجابیَّة. 

فإن كان بالفعل قد فرض ضرائب باهظة على شعبه، لكنَّنا ال نتجاهل أنَّه بحكمة فائقة 
ة من الكثرة  ة لحساب مملكته من الدول المجاورة حتى صارت الفضَّ كسب ذهًبا وفضَّ
ل میزانیَّة الدولة إلى  كالحجارة. كذلك اتَّسم عهده بالسالم الخارجي والداخلي، فلم تتحوَّ

لت طاقات الشعب إلى الحروب. لهذا السالم أثره على رفاهیَّة الشعب.  الجیش، وال تحوَّ
من جانب آخر فإن الشعب لم یقم بالثورة على رحبعام؛ بل أعلنوا رغبتهم في 

خدمته إن شاركهم مشاعرهم وخفَّف عنهم عبء الضرائب. لم یطلبوا اإلعفاء الكامل من 
الضریبة بل التخفیف منها. لم یطلبوا منه أن یكون لهم عبًدا بل یكونوا هم خدَّاًما، فیقبلوه أًبا 
وملًكا لهم، ویتبارون في الخدمة له بكل قلوبهم. إذ یرى الشعب قائدهم یعیش من أجلهم ال 

من أجل ذاته، یحبُّونه ویسمعون له ویخدمونه ویدافعون عنه. أمَّا القائد الطاغیة المعتّز 
بذاته فیخلق شعًبا متشكًِّكا فیه، یود أن یتمرَّد علیه. 

یلیق بالقائد أالَّ یحمِّل الناس أثقاله، بل یحمل في قلبه أثقالهم، وینشغل فكره 
ًسا وقته لبنیانهم، فیخضعون له كأبناء، وأعضاء في جسده بكونه  بالمسئولیَّة لحسابهم، مكرِّ

الرأس. سعید هو الشعب له قائد كهذا، وفي آمان القائد الذي له شعب كهذا. 

َ◌، إ الثة أیَّام أیًضا ثم ارجعواث ىلإ ال لهم اذهبوافق" ليَّ
 ].5فذهب الشعب" [

طلب منهم مهلة ثالثة أیَّام لیعطیهم رًدا على سؤالهم. هذا التصرُّف حسن، إذ 
أعطى لنفسه مهلة للتفكیر، لكنَّه تجاهل الدور اإللهي. كان یلیق به أن یطلب مشورة اهللا 

بكونه الملك الحقیقي لشعبه، والذي أقامه ملًكا على كرسي أبیه وجدُّه. 

ستشار الملك رحبعام الشیوخ الذین كانوا یقفون أمام سلیمان أبیه وهو حي فا"
قائالً : 

  الشعب.اذه ىلإ كیف تشیرون أن أرد جواًبا
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لَّموه قائلین: فك
إن صرت الیوم عبًدا لهذا الشعب وخدمتهم وأحببتهم وكلَّمتهم كالًما حسًنا 

 ].7-6یكونون لك عبیًدا كل األیَّام" [
قدَّم الشیوخ مفهوًما صادًقا للملك، وهو أن یحمل روح الرعایة والحب والكلمة 

العذبة والخدمة، فیحصد حًبا صادًقا وخضوًعا له كل األیَّام. لقد أرادوا من رحبعام أن یحقِّق 
ما نادى به والده، وهو أن الكالم الطیِّب یصرف الغضب. لم یدرك رحبعام أن من أراد أن 

یكون سیِّدا فلیكن خادًما. وأن الملك الحكیم یرى أنَّه خادم لشعب اهللا، غایته سعادتهم. 

رك مشورة الشیوخ التي أشاروا بها علیه، فت
 ا معه ووقفوا أمامه.أوواستشار األحداث الذین نش

لشعب الذین كلَّموني ا اال لهم: بماذا تشیرون أنتم، فنرد جواًبا على هذوق
قائلین: 

 خفِّف من النیر الذي جعله علینا أبوك.
لَّمه األحداث الذین نشأوا معه قائلین: فك

 تقول لهذا الشعب الذین كلَّموك قائلین إن أباك ثقَّل نیرنا وأمَّا أنت فخفِّف اهكذ
من نیرنا. 

 ].10-8 تقول لهم إن خنصري أغلظ من متنّي أبي" [ذاهك
كان هذا المثل شائًعا یحمل معنى أنَّه أقوى من أبیه وأكثر سلطاًنا، فإن أصغر 

إصبع في یده أغلظ من فخذ أبیه.  

أنا أزید على نیركم، واآلن أبي حّملكم نیًرا ثقیًال، و
أبي أدَّبكم بالسیاط، 

 ].11وأنا أؤدبكم بالعقارب" [
قدَّم له الشباب أصدقاؤه الذین نشأ وسطهم مشورة خطیرة. قدَّموا له مفهوًما مختلًفا 

عن الملك، وهو السلطة والسیطرة والعنف في التعامل مع الخاضعین له. بثُّوا فیه روح 
الكبریاء واحتقار اآلخرین. 

لقد طلب منه الشیوخ أن یقدِّم لشعبه كالًما حسًنا یكسبهم به دون أن یملُّوا علیه بما 
یقوله. أمَّا هؤالء المشیرون فأْملوا علیه لیست فقط روح التشامخ والسیطرة بل حتى الكلمات 

التي ینطق بها مع الشعب. في تشامخهم أیًضا طلبوا من رحبعام أن یعترف بأن والده 
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حمَّلهم نیًرا ثقیًال، ال لكي یرفع عنهم ما وضعه والده بل یزیده ثقالً . 
لم یقف األمر على زیادة الضرائب أكثر فأكثر، بل هدَّدهم بإصدار قوانین عنیفة 

مثل العقارب. 
ال نلم المشیرین وحدهم بل نلوم رحبعام الذي في إعطائه ظهره هللا تركه اهللا 

لغباوته، وسلَّمه في أیدي مشیریه العنفاء، حتى تنشق المملكة ویفقد رحبعام عشرة أسباط. 
 9 في الكتاب الرابع من "المؤسَّسات" في الفصلین القدِّیس یوحنا كاسیانتحدَّث 

 عن  التزام الحدیثین في الرهبنة أالَّ یعتمدوا علي تمییزهم الشخصي، وال یخفون شیًئا 10و
من أفكارهم عن الشیخ المختبر الذي یتعهَّدهم. بهذا ال یقدر الشیطان أن یدمِّر الشخص 

إخفاء أفكاره. یطیعون بثقة ویقین وبال تردَّد كما لو كان بالَّ إذ أغواه بالكبریاء إالحدیث اللهمَّ 
األمر صادًرا من السماء. 

  مع شوق یتمثِّل بإخالص بما یراه، سواء خالل تواضعمن كان له الفكر الصالح وفي 
التعلیم أو اقتداًء بما یراه في اآلباء، بدًال من االنشغال في الجدال، بهذا تستقّر فیه 

وا تعلُّمهم بالجدال، فلن یدخلوا إلى غایة ءالذین ابتدمعرفة كل شيء باختباٍر عملي. أمَّا 
نا (الشیطان) یدفعهم بسهولة بعیًدا عن معرفة اآلباء، حتى لتبدو ...الحق  لذلك فإن عدوِّ

لهم األمور المفیدة والنافعة كأنَّها غیر ضروریَّة، بل ومضرَّة. بهذا یلعب العدّو الماكر 
بفطنة، جاعًال إیَّاهم یتمسَّكون برأیهم الخاص في عناد، مقتنعین بأن ما یمأل عقولهم 

. Ïالنجسة من أخطاء هو صالح وحق ومقدَّس
األب بیامون 

  الطاعة احتجاج أمام اهللا. فان ُسئلت منه: لماذا فعلت هذا؟ تجیبه "أنت یا سیِّد أمرت
ر.  بالطاعة، أنا فعلت ما ُأمرت به"، فتجاوبه هكذا وتتبرَّ

إن السفر بهذه السفینة فیه أمان من الغرق. فیسافر اإلنسان وهو نائم، كما یسافر 
 السفینة نائًما وال یلتزم بتدبیرها، ألن مدبِّرها حاضر. هكذا حال اإلنسان السائر فياإلنسان 

تحت الطاعة، یسافر نحو السماء والكمال وهو نائم من غیر تعٍب وال تفكیر فیما ینبغي أن 
 یفعل. ألن الرؤساء هم مدبِّرو هذه السفینة والساهرون من أجله.

لعمري أنَّه لیس باألمر الهیِّن بل هو عظیم جًدا. فاإلنسان یجتاز بحر هذا العالم 
 وهو على ساعد غیره وذراعه!! 

1 St. John Cassian: Conf. 18:3. 
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هذه هي النعمة الكبرى التي یفعلها اهللا مع السالك تحت الطاعة. 
القدِّیس یوحنا الدرجي 

  من یعتمد على رأیه الذاتي، ولو كان قدِّیًسا، فهو مخدوع، وخطر خداعه أخطر من
 مركٍب في سلَّم تدبیره بید غیره. فاألول یشبه ربَّان سفینة ألقى بنفسه الذيخطر المبتدئ 

 وسط البحر، متَّكًال على حذاقته وفن تدبیره. والثاني أي فيبال شراع وال مجداٍف 
ي  سفر البحر، فیطلب من نوتٍي ماهٍر أن یركبه ففيالمبتدئ یشبه من ال خبرة له 

سفینته العامرة بكل لوازمها واحتیاجاتها. 
 األمور فيفال ینخدع أحدكم ویهرب من نیر الطاعة اللیِّن، عازًما أن یتمسَّك برأیه 

الروحیَّة مثل الصوم والصالة وغیر ذلك من عالمات اإلیمان والنسك، ظاًنا أنَّه بذلك 
 یخلص!

 تواضع، لهي جحود النفس، موت المشیئة، قبر الهوى، قیامة ا ...الطاعة
الطاعة موت أعضاء الجسد وهوى النفس، وذلك یكون للمبتدئ بألم، وللمتوسِّط 

.. الَّ إذا فعل شیًئا بحسب هوى نفسه.إتارة بألم وأخرى بال ألم، وأمَّا الكامل فال یشعر بألم 
فالذین یریدون أن یحملوا نیر المسیح على رقابهم، وُیحمِّلون أحمالهم على رقاب 

غیرهم (آبائهم أو مرشدیهم الروحیِّین)، سبیلهم أن یرفضوا أهواءهم الذاتیَّة ویفعلون ما یرون 
أنَّه موافق إلرادة اهللا.  

  بال مدبِّر ال تكون السالمة. فمن الطاعة التواضع، ومن التواضع الشفاء من اآلالم. فقد
ُكتب أنَّه بتواضعنا ذكرنا الرب وخلَّصنا من أعدائنا. 

یوحنا الذهبي الفم 
: هنا هي أنواع من السیاط في أطرافها ُعقد حدیدیَّة ُیضرب بها العبید، العقارب

ُیلقى العبد على بطنه وهو عاري الظهر وُتشّد أطرافه (الیدان والرجالن) ثم ُیضرب بهذه 
السیاط فتمِسك األطراف الحدیدیَّة في جسمه وتهرأه. 

عرف الرومان أیًضا نوًعا من اآلالت العسكریَّة تسمَّى "العقارب" خاللها یطلقون 
السهام السامة فتكون كلدغات العقارب القاتلة. 

عام في الیوم الثالث. بحر ىلإ اء یربعام وجمیع الشعبفج"
 الیوم الثالث. يف ليّ إ كما تكلَّم الملك قائالً : ارجعوا
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 جاب الملك الشعب بقساوة، وترك مشورة الشیوخ التي أشاروا بها علیه.فأ
اث قائالً : دلَّمهم حسب مشورة األحوك

أبي ثقَّل نیركم، وأنا أزید على نیركم، 
 أبي أدَّبكم بالسیاط، وأنا أؤدِّبكم بالعقارب.

شعب، لم یسمع الملك لول
ألن السبب كان من قبل الرب لُیقیم كالمه الذي تكلَّم به الرب عن ید أخیا 

 ].15-12عام بن نباط" [بري ىلإ الشیلوني

  الَّ الكبریاء! إال شيء یجعل الِرجْل تزّل
المحبَّة تحرِّك الِرجْل للسیر والتقدُّم والصعود، أمَّا الكبریاء فتدفع الِرجْل إلى 

. Ïالسقوط
القدِّیس أغسطینوس 

. ثورة العشرة أسباط : 4
ب جواًبا على الملك عشلما رأى كل إسرائیل أن الملك لم یسمع لهم ردَّ افل"

قائلین: 
أي قسم لنا في داود وال نصیب لنا في ابن یسَّى؟! 

مك یا إسرائیل. ايخ ىلإ
ك یا داود. تيب ىلإ اآلن انظر

 مهم.ايخ ىلإ وذهب إسرائیل
 ].17-16لك علیهم رحبعام" [فمبنو إسرائیل الساكنون في مدن یهوذا وأمَّا 

انتهى األمر بانقسام المملكة، فِعوض المملكة الواحدة القویَّة صارت مملكتین 
ضعیفتین أمام األمم المجاورة، وأیًضا صارتا مملكتین متحاربتین. وقد مّرت عالقتهما 

ببعضهما البعض بثالث مراحل: 
مل  1أ. من یربعام إلى عمري ملك إسرائیل ومن رحبعام إلى آسا في یهوذا (

). كانا یحمالن روًحا عدائًیا تجاه بعضهما البعض. حتى انهزمت إسرائیل في 12-16
معركة كبرى مع یهوذا. وعند تجدید الهجمات التجأ آسا إلى أرام لمعاونته ضّد إسرائیل 

1 On Ps. 21. 
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ودخال مع یهوذا في عدَّة معارك مستمرَّة. 
ب. في فترة آخاب بن عمري وابنیه أخزیا ویرام في إسرائیل، ویهوشافاط یورام 

وأخزیا في یهوذا، ارتبطت العائلتان الملكیَّتان بعالقات أسریَّة خالل الزواج المتبادل، فتحقَّق 
نوًعا من التحالف بینهما ضد العدّو األجنبي، وذلك حتى قتل ملكا إسرائیل ویهوذا یورام 

 ).27: 10 مل 2-17 مل 1وأخزیا بواسطة یهو (

ج. اتَّسمت المرحلة الثالثة بالصراع بین المملكتین إلى سبي إسرائیل بواسطة 
 األشوریِّین.

 أرسل الملك رحبعام ادورام الذي على التسخیر. ثم"
 جمیع إسرائیل بالحجارة فمات. همجفر

 ].18شلیم" [روأ ىلإ ركبة لیهربملا ىلإ فبادر الملك رحبعام وصعد
بقي رحبعام في شكیم، وكان یظن في نفسه أنَّه قادر أن یسیطر بالعنف. 

لم یكن من الحكمة أن یرسل رحبعام أدورام المسئول عن التسخیر لیجمع الضرائب 
في وقت ثورة الشعب وتخلِّیه عن الملك. تصرُّفه هذا یكشف عن غباوته وعجزه عن التدبیر 

والقیادة. كشف عن أنَّه غریب تماًما عن أن یكون قائًدا. 
إذ ُرجم أدورام المسئول عن التسخیر شعر أن حیاته في خطر، فاضطرَّ أن یهرب 

من شكیم إلى أورشلیم لعلَّه یجد نوًعا من االطمئنان. 

 ].19 الیوم" [اذه ىلإ ت داوديصى إسرائیل على بفع"
 سمت المملكة في عهد رحبعام بن سلیمان لألسباب التالیة:انق
-9: 11 ( العبادة الوثنیَّةىانحراف سلیمان ومعه الشعب إللسبب الرئیسي اأ. 

روح الوحدة، فیتمتَّع المؤمن كما ب ). الحیاة اإلیمانیَّة الحقَّة ته15: 12؛ 39-29؛ 13
  التي تسند وتعین. أمَّا االنحراف عن اهللا فیدمِّر ویحطِّم.اهللالجماعة بنعمة 
دم مشاركة الغیر مشاعرهم، والتجاوب مع احتیاجاتهم. ربَّما كان لسلیمان عب. 
 في جمع ضرائب باهظة لبناء الهیكل وبیته الخاص بكل ملحقاته ومشاریعه رشيء من العذ

ن حروب. أمَّا وقد تم بناء هذه ر دو وتستقًداخمة، وذلك ألن الدولة قد بدأت تتَّسع جلضا
لكن تجاهله لهم فكان یلیق برحبعام أن یتجاوب مع الشعب المرهق من الضرائب. جمیعها 

ا السیِّد المسیح أن نعطي ما وندع يحطَّم وحدة الشعب.وأفقده الكثیر من المال والكرامة، 
)، ویسألنا الرسول بولس أن یقدِّم المؤمنون 21-7: 22لقیصر لقیصر ونقدِّم هللا ما هللا (مت 
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حق الدولة ألجل النفع العام، ومن واجب رجال  )، فإن هذا من7-6: 14الضرائب (رو 
 الدولة أیًضا عدم إرهاق الشعب بل یجب مراعاة العدالة مع الرحمة.

م وخبرتهم ته، متجاهًال حكمع رحبعام لمشیري والده الشیوخ الحكماءمم یسل. ج
 ئب.ارض]، فضاعف ال8-6الطویلة [

ما سمع جمیع إسرائیل بأن یربعام قد رجع، ول"
ماعة ومّلكوه على جمیع إسرائیل، جلا ىلإ أرسلوا فدعوه

. ]20ه" [دلم یتبع بیت داود إالَّ سبط یهوذا وح
وضع اهللا في قلب یربعام واألسباط العشرة أالَّ یطلبوا طرد رحبعام من العرش تماًما 

وٕاقامة بدیل له، حیث أن الثائرین هم عشرة أسباط من اثني عشر سبًطا. بهذا یبقى الدم 
الملوكي من ساللة داود قائًما على العرش حتى یأتي ابن داود نفسه ویملك. 

. محاولة رحبعام إخضاعهم : 5
شلیم جمع كل بیت یهوذا وسبط بنیامین، روأ ىلإ ما جاء رحبعامول"

مائة وثمانین ألف مختار محارب، 
 ].21لیحاربوا بیت إسرائیل ویردُّوا المملكة لرحبعام بن سلیمان" [

إذ شعر رحبعام باألمان في أورشلیم ظنَّ أنَّه قادر أن یواجه تمرُّد األسباط العشرة، 
لكن شمعیا النبي أخبره بأن األمر صدر من قبل الرب. 

 یا رجل اهللا قائالً :عمش ىلإ ان كالم اهللاوك"
 قیَّة الشعب قائالً :بم رحبعام بن سلیمان ملك یهوذا وكل بیت یهوذا وبنیامین وكلَّ 
ذا قال الرب: ال تصعدوا وال تحاربوا اخوتكم بني إسرائیل، هك

ه، تيب ىلإ ارجعوا كل واحد
عندي هذا األمر.  ألن من

 ].24-22فسمعوا لكالم الرب، ورجعوا لینطلقوا حسب قول الرب" [
لم یكن ممكًنا لرحبعام أن یدفع الشعب لمحاربة األسباط العشرة بعد أن أعلن 

شمعیا رجل اهللا أن ما حدث هو من عند الرب. كان البد لرحبعام أن یخضع ویرجع حتى ال 
یفقد القلیل الذي تبقَّى له. 
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. یربعام یحمل شكل التدیُّن : 6
جیِّد أن یهتم رجل الدولة بحیاته الروحیَّة وحیاة الشعب، وحسن لرجل الدین أن 

ء رجال الدولة استخدام الدین، وال يیطلب من أجل سالم بلده ورجال دولته. لكن یلیق أالَّ ُیس
  من عملهم.یسأن یضع رجال الدین أنوفهم فیما هو ل

: 11ًتا آمًنا إن سلك في طریقه وحفظ وصایاه (ه بي وعد اهللا یربعام أنَّه یقیم للقد 
). لكن إذ نال یربعام السلطة لم یثق في وعد اهللا وخشي أن یرجع الشعب إلى بیت داود 38

هل یربعام أن ما ناله كان بسماح إلهي سبق أن تنبَّأ عنه أخیا تجا). 26-27: 12(
 )، فارتكب ثالثة أخطاء:29: 11الشیلوني النبي (

ركزین لألوثان، مركز في جنوب مملكته في "بیت إیل"، واآلخر في م ما: أقأوالً 
 شمالها في "دان".

م كهنة من كل سبط ولیس فقط من سبط الوي، مرتكًبا خطیَّة كبرى ضد : أقااثانيً 
 ).10: 3الناموس (عد 
 لمجد اهللا بل لتحقیق أهدافه  الد أعیاًدا لیست للرب بل من عندیَّاته،: أوجاثالثً 

 ).33-32: 1ري (ط بش بتخطيصیَّةالشخ
غل كثیر من رجال السیاسة في العالم الدین لكي ینالوا شعبیَّة، لكن اهللا یطلب یست

 ).7: 16صم  1القلب ال المظهر الخارجي (

 ته ضد أفرایم (كل أن وشع فتكتشف هنبيالتدرس ل  إنَّه ).لكة إسرائیل المنشقَّةمم نبوَّ
ارن أفرایم یق أنَّه حظ). ال11: 7 وه" (ر أفرایم كحمامة رعناء بال قلباص: "ولیق

ي فا لغابات. یعیش الحمام دائمً في اترك الهیكل وذهب لیسكن د لق؛ بحمامة غبیَّة
في حمامتي بالحق، قد هجر الهیكل، ترك البیت ویعیش م، الحمام. أفراين ساكم
 ..لبریَّة.في ایش یع أنَّه لغابات،ا

د هجروا داود ومملكة داود قن أبناء أفرایم جمیعهم هراطقة... لأكننا القول بمي
 ةلیتأكَّدوا أنَّهم وٕان كانوا یقرءون الكتب المقدَّسا لبریَّة. یدعون حمامً في اوصاروا یسكنون 

.. لكن قراءتهم غبیَّة.
ان)، صاروا عبدة أوثان... لقد في دیت إیل (وفي بد صنعوا عجلین ذهبیِّین قل
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 .Ïلذهبفي ا یفكِّرون إالَّ ا الهجروا بیت الرب تمامً 
 قدِّیس جیرومال

نى یربعام شكیم في جبل إفرایم وسكن بها، وب"
 ].25ثم خرج من هناك وبنى فنوئیل" [

إقامة ملك جدید تتطلَّب قیام عاصمة جدیدة، فهیكل جدید، ثم تغییر في نظام 
الكهنوت واألعیاد الخ. 

بنى یربعام قصًرا له في شكیم في إفرایم، والثاني في فنوئیل في جاد على الضفَّة 
ه رمزه  لالشرقیَّة من نهر األردن. وذلك لكي یظهر للشعب كقائٍد متدیٍِّن، فإن كال الموقعین

الذي فیه أقام یعقوب أب اآلباء مذبًحا (تك وقع الدیني وتقدیره لدى الشعب. شكیم هي الم
). وفیه اجتمع الشعب في مناسبتین لتجدید العهد مع اهللا في طقٍس مملوء 18-20: 33

-30: 8لّي عیبال وجرزیم، حیث تقع شكیم بین قمَّتیهما (یش بهیبة وخشیة وذلك على ج
لرب (تك ك اوب ومالقعي). أمَّا فنوئیل فإنَّها نالت كرامة الصراع بین 15-1: 24؛ 35
32 :22-32.( 

إنشاء عاصمتین له في شكیم وفنوئیل ال یمثِّل مشكلة، لكن ما جاء وراء ذلك من 
إقامة هیكلین للعبادة خارج أورشلیم، وتغییر نظام الكهنوت والعبادة، هذا له خطورته، إذ دفع 

 1بالشعب إلى العبادة الوثنیَّة. لقد كسر الشرط الذي وضعه له الرب لكي یقیم بیته ملوكًیا (
). 38: 11مل 

قلبه:  يفال یربعام وق"
 ].26 داود" [تيب ىلإ اآلن ترجع المملكة

الذي لم یخَش من بطش رحبعام خشي لئالَّ یرجع رحبعام عن عنفه ویستمیل 
الشعب بلطف في فترات األعیاد، فیشتاقون إلى العودة تحت ظّل بیت داود. 

 صعد هذا الشعب لیقرِّبوا ذبائح في بیت الرب في أورشلیم، إن"
هم، سیِّد ىلإ  الشعبایرجع قلب هذ

عام ملك یهوذا، بحر ىلإ 
 عام ملك یهوذا.بحر ىلإ ویقتلوني ویرجعوا

1 Hom. 11 on Ps. 77 (78). 
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ستشار الملك وعمل عجلّي ذهب، اف
،  مشليروأ ىلإ وقال لهم: كثیر علیكم أن تصعدوا

]. 28-27لهتك یا إسرائیل الذین أصعدوك من أرض مصر" [آوذا ه
لقد تنبَّأ أخیا عن استالم یربعام للمملكة قبل استالم رحبعام الحكم. فكان یلیق به 
أن یعتمد على اهللا الذي أقامه على الكرسي، ال أن یخشى استالم بیت داود للحكم فیخطِّط 
بطرق بشریَّة، بروح العصیان على اهللا. رفعه اهللا إلى العرش، فإذا به یسحب قلوب الشعب 
من هیكل اهللا، ویحطِّم وصایا اهللا وشرائعه. هكذا عاد یربعام بالشعب إلى الوراء قروًنا هذه 

مقدارها، فصنع لهم العجل المصري لیعبدوا اهللا تحت هذا الرمز كما كان المصریون یفعلون 
بعبادتهم للعجل أبیس. 

لم یكن في إمكانیَّته أن یقیم هیكًال كهیكل سلیمان كل ما بداخله مغلَّف بالذهب، 
إنَّما كل ما في استطاعته هو أن یقدِّم عجلین ذهبیِّین. 

وضع العجلین لیحطِّم فكرة وحدانیَّة الالهوت، فاتًحا الباب لدخول تعدُّد اآللهة الذي 
) أن إفرایم صنع مذابح كثیرة للخطیَّة. اختار دان في 11: 8للوثنیَّة وكما جاء في (هو 

أقصى الشمال، وبیت إیل في أقصى الجنوب لمملكته. كما لو أن هذین العجلین هما 
الحارسان والحامیان للمملكته. اختار بیت إیل بالقرب من حدود مملكة یهوذا إلغراء البعض 

من سبطي یهوذا وبنیامین لالشتراك في هذه العبادة. 
 عن Ïأوریجینوس كتب القدِّیس غریغوریوس صانع العجائبفي رسالته إلى 

هروب یربعام من وجه سلیمان إلى مصر حیث أكل خبز المصریِّین وعاد لیشق المملكة 
ویقسمها، ویقیم عجلین من الذهب لیعبدهما الشعب (في المملكة الشمالیَّة) قائالً : "هوذا 

 أيما كان ملتصًقا بسلیمان نحي ].28 [ر من أرض مصأصعدوك الذین إسرائیلآلهتك یا 
 نزل إلى مصر كما إلى الفلسفات إذم ینحرف إلى العبادة الوثنیَّة، لكنَّه لبالحكمة اإللهیَّة 

الكنیسة بالهرطقات وینزع عنها وحدتها ویحث الكثیرین  یشقلد ا الغریبة عواألفكارالزمنیَّة 
 البعض انتفع بالفلسفات واستخدمها أننكر ن. إنَّنا ال الحيّ على االنحراف عن عبادة اهللا 

  وحرموهم من الحیاة الكنسیَّة الروحیَّة. اخوتهملخدمة اهللا، لكن كثیرین تعثَّروا بها واعثروا 
 على حدیث اهللا لیعقوب عند نزوله إلى مصر: ویضع العالمة أوریجینوسیعلِّق 

) قائالً : بأنَّها نبوَّة تحقَّقت بإقامة إسرائیل العجلین 4: 46یوسف یده على عینیك" (تك 

1 Cf. A Letter from Origen to Gregory,1. 
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الذهبیِّین. فقد تحقَّق ذلك خالل سبط یوسف فوضع یدیه على إسرائیل وأعماه عن معرفة 
الحق، وخدعه. وكما قیل في میخا: "كل هذا من أجل إثم یعقوب، ومن أجل خطیَّة بیت 

). هكذا وضع یوسف یدیه على 5: 1إسرائیل، ما هو ذنب یعقوب؟ ألیس هو السامرة؟ (مي 
]. Ïعیني یعقوب فلم یعد ینظر إثمه لیعترف به

حاول یربعام أن یصنع العجلین على شكل الشاروبیم لكي یخدع الشعب. 

 أمَّا السالم الخاص بنا فننعم به اآلن مع اهللا ...بئس الشعب الذي یتحوَّل عن اهللا 
 .Ðباإلیمان، ونتمتَّع به أبدًیا معه بالعیان

القدِّیس أغسطینوس 
. في دان رخوجعل اآلیل إضع واحًدا في بیت وو"

ان هذا األمر خطیَّة، وك
ن. اد ىلإ م أحدهما حتىاأم ىلإ وكان الشعب یذهبون

نى بیت المرتفعات، وب
 ].31-29 كهنة من أطراف الشعب، لم یكونوا من بني الوي" [یَّروص

عّین كهنة من كل أطراف الشعب، أي من كل الطبقات لكي یكسب الكل، خاصة 
وأن بعض الالویِّین رفضوا الخضوع له، وممارسة العمل الكهنوتي في المذابح التي بناها. 

الثامن في الیوم الخامس عشر من الشهر،  رهمل یربعام عیًدا في الشوع"
كالعید الذي في یهوذا، 

وأصعد على المذبح. 
عجلین اللذین عملهما، لهكذا فعل في بیت إیل بذبحه ل

. كهنة المرتفعات التي عملهایل  في بیت إأوقفو
بح الذي عمل في بیت إیل في الیوم الخامس عشر من الشهر مذصعد على الوأ

بتدعه من قلبه، ا يالثامن في الشهر الذ
فعمل عیًدا لبني إسرائیل، 

 ].33-32وصعد على المذبح لیوقد" [
استبدل تاریخ عید الخیام بالخامس عشر من الشهر الثامن ِعوض الثامن عشر 

1 Cf. Origen: Homilies on Genesis, 15. 
2 City of God, 19:26,27. 
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من الشهر السابع. السبب الظاهري لهذا أن الحصاد في منطقة الشمال یأتي في وقت 
متأخر. أمَّا السبب الحقیقي فهو محاولة عدم االرتباط بالشرائع التي تمارس في مملكة 

الجنوب. 
أقام نفسه رئیس كهنته، خاصة في أیَّام األعیاد، فكان یمارس العمل الكهنوتي، 

ویقیم كهنة حسبما أراد. بهذا أراد أن یحمل مع السلطة المدنیَّة السلطة الدینیَّة. 
لم یدرك یربعام أن جوهر العبادة هو االلتقاء مع اهللا واقتنائه، إنَّما ظنَّها ممارسات 

ترضي الناس واهللا. 

  كثیرون یعطون إجابات مختلفة عندما یناقشون أین إلهناُتطلب الحیاة السعیدة من الرب .
تستقر السعادة الحقیقیَّة. ولكن لماذا یلزمنا أن نذهب إلى معلِّمین كثیرین أو نهتم 

 كثیرة بخصوص هذا السؤال؟ قد جاءت اإلجابة مختصرة وحقَّة في الكتاب بإجابات
. Ï" إلههم هو الربالذيالمقدَّس "طوبى للشعب 

القدِّیس أغسطینوس 

   .خلقتنا من أجلك
 ویبقى قلبنا غیر مستریح حتى یستریح فیك. 

من یهبني راحة البال فیك؟ 
إلى من أتَّجه ألنال عطیَّة حلولك في قلبي، فأنسى كل ما ارتكبته من خطأ، 

 Ðواحتضنك أنت وحدك أنت صالحي وحده؟
القدِّیس أغسطینوس 

 
 

 12 وك مل1 وحيمن 

 ،رب روح التمییز  یاأعطني

 ! مع رحبعامنفسيفال تتصلَّف 

  الغبي، انجب رحبعام الحكیمسلیمان  

1 Letter 130:24. 
2 Robert Llewelyn, The Joy of the Saints, Spiritual Readings throughout the Year, 
Springfield, Illinois, 1989, p. 1. 
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 ، لم یسمع لمشورة الحكماءغباوةفي 

 .بل سار وراء تصلُّف بعض الشبان

 .ظنَّ السلطة عنًفا، والحكم أوامر ونواه

 .عوض خدمة شعبه تصلَّف علیهم

 .وعوض الكلمة الرقیقة قدَّم عنًفا

 .، وشقَّ المملكة إلى قسمینأسباطفقد عشرة  

 روح التواضعرب هب فيَّ یا . 

 . البناءةالحكیمة للمشورة أنصت

  .اشتهي خدمة الغیر ال السیطرة

 . الغضبنیران أطفئبالكلمة اللطیفة 

  لیملكأسباط نال عشرة الثائر یربعام . 

 ،عوض تقدیم ذبیحة شكر هللا الذي اختاره 

. صبَّ عجلین من ذهب
 .ن وبیت إیلدا، بأورشلیماستعاض مدینة اهللا،  

ة. أفسد الكهنوت وصنع تشویًشا في العباد

 رب أرّد لَك عطایاك بالجحود؟ إلى متى یا 

  إلى متى استعیض حكمتك بالحكمة البشریَّة؟

 إلى متى انشغل عن المقادس اإللهیَّة بعبادات بشریَّة؟

   رب روح التمییز  یاليهب، 

 ، كرحبعام بن سلیماننفسيفال تتصلَّف 

. وال تحمل جحوًدا وخیانة كیربعام
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 لثالث عشراصحاح األ

 ة ید یربعام بالفالجإصاب
 لنا هذا األصحاح عن طول أناة اهللا وعن عدم محاباته. فمن جهة أرسل یكشف

اختاره الرب لقد رجل اهللا إلى یربعام الذي أدخل العبادة الوثنیَّة في المملكة الجدیدة المنشقَّة. 
نذره بسبب ارتداده عن يلتأدیب رحبعام، لكنَّه إذ لم یكن أمیًنا هللا أرسل إلیه نبًیا من یهوذا 

 الرب، ویؤدِّبه. الید التي امتدَّت لتحطیم العبادة هللا یبست.
 عجیب في طول أناة اهللا أنَّه إذ ندم الملك نال غفراًنا وُشفیت یده الیابسة.وال

ك الموضع. ي ذلُطلب من رجل اهللا الذي ُأرسل للملك لتحذیره أالَّ یأكل وال یشرب ف
م یطع بغوایة آخر افترسه أسد. لیس عند اهللا محاباة، ل ذإع اهللا به معجزات، ونص إذ أطاع

 فهو یؤدِّب من أخطأ، سواء كان ملًكا أو نبًیا.

. ]5-1[  ة ید یربعام بالفالج. إصاب1
. ]6[   یربعام. ندم 2
. ]9-7[ ناع رجل اهللا عن األكلامت .3
. ]24-10[  اس رجل اهللا . افتر4
. ]32-25[   رجل اهللا . دفن 5
. ]34-33[  ار یربعام على الشرّ . إصر6

 : . إصابة ید یربعام بالفالج1
یل، إیت ب لىإ بكالم الرب ن یهوذام تىأ اهللا قد جلرب اذإو"

 ].1ویربعام واقف لدى المذبح لكي یوقد" [
 یربعام یعلم تماًما أن ما فعله فیه مقاومة للحق اإللهي، ومعصیة للوصیَّة، مع كان

ا يً بنن یهوذا رب مهذا فقد بدأ عمله كرئیس كهنة یوقد، إذ أقام نفسه بنفسه. أرسل إلیه ال
  بعالمة ظاهرة حتى ال یكون لیربعام عذر.هیحذِّر

و المذبح بكالم الرب وقال:  نح"فنادى 
یا مذبح یا مذبح هكذا قال الرب، 

اود ابن اسمه یوشیا.  د لبیت دهوذا سیول
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ویذبح علیك كهنة المرتفعات الذین یوقدون علیك،  
 .]2ك عظام الناس" [يتحرق علو
 یهمس رجل اهللا بما قاله الرب له بخصوص الملك لكنَّه بكل شجاعة "نادى" مل

 یخَش رجل اهللا بطش مل بصوٍت عاٍل، فإنَّه لم یخَش الملك، وال خجل من رسالة اهللا له.
أو مركزه. ه الملك، فإن من یخاف اهللا ال یخاف وجه إنسان مهما كان سلطان

  .خوف اهللا هو الحارس لممارسة الوصایا، وهو ثمرة اإلیمان السلیم
األب أوغریس 

  .خوف اهللا یحّث النفس على حفظ الوصایا، وعن طریق حفظ الوصایا ُیشید منزل النفس
إًذا لیتنا نخاف اهللا وُنشید منازل ألنفسنا، حتى نجد مأوى في الشتاء حیث المطر 

 من مخاطر عظیمة في وقت الشتاء. يوالرعد، ألن من ال منزل له یعان

 كیف نقتنى مخافة اهللا؟ 
قال اآلباء إن اإلنسان ینال مخافة اهللا وذلك: 

 إن تذكَّر الموت والعذابات، .أ
 وسأل نفسه كل مساء كیف قضى یومه، وكل صباح كیف قضى اللیل. .ب
 وال یكون وقًحا (مهزاًرا). .ج
 وأخیًرا إن بقى في عالقة (صداقة) مع إنسان یخاف اهللا. فإنَّه ُیروى عن أخ .د

اذهب واسكن مع إنسان " سأل ناسًكا: ماذا أصنع أیُّها األب لكي أخاف اهللا؟ فأجابه الناسك:
". یخاف اهللا، فبسلوكه كخائف هللا تتعلَّم مخافة اهللا

ونحن نطرد خوف اهللا عن أنفسنا بصنعنا ما هو نقیض لألمور السابقة. فال نذكر 
ننا بل نعیش مستهترین، ا زميالموت وال العذابات، وال ندقِّق مع أنفسنا ونحاسبها كیف نقض

ونصادق أناًسا لیس فیهم خوف اهللا، كذلك نسلك بوقاحة. 
 أشّر الكل، إذ تدمِّرنا إلى التمام. هيوهذه األخیرة "الوقاحة" (أو الهزل السخیف) 

 ینزع خوف اهللا عن النفس أكثر من الوقاحة. شيءفلیس 
األب دوروثیؤس 

 كانوا من عظماء المملكة ن غیرة أراد أن یقدِّمها للملك كما لكل الحاضرین الذيلكب
 ومن الشعب، إذ كانت مناسبة لها أهمیَّتها العظمى لدى الملك ورجال الدولة.
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ه حدیثه لمل یا ك وال لرجاله وال للكهنة أو الشعب بل إلى الحجارة، صارًخا: "لمل یوجِّ
اس نحو الرسالة اإللهیَّة، فاألمل في حسال إب ل". فقد صارت قلوب الكمذبح یا مذبح

لوب الناس. لقد أغلقت البشریَّة آذانها عن أن تسمع الرسالة قالحجارة أن تسمع أكثر ممَّا في 
 . بتنصت وتستجي اهاإللهیَّة، لذا صرخ إلى الحجارة لعلّ 

ظنَّ یربعام أن خطَّته تنجح حتًما، تعطیه هو وبنیه من بعده استقراًرا وأماًنا فال 
یعود الشعب إلى ملوك یهوذا. لكن رجل اهللا أكَّد أن الشّر لن یدوم، وخطَّة اهللا تتحقَّق حتًما. 
لهذا فقد تنبَّأ رجل اهللا عن یوشیا قبل میالده بثالثة قرون ونصف، الذي یقوم ویهدم المذابح 

 یحرق عظام الذین یوقدون علیها.  والوثنیَّة
قى، لكن اهللا یؤكِّد أنَّه إلى حین. فالنور یبدِّد بیًرا ما نظن أن الشّر أقوى وأثك

 ًما ستنتهي، أمَّا كلمة الرب فباقیة إلى األبد.تالظلمة، والحق یحطِّم الباطل. العبادة الوثنیَّة ح

قائالً : ة معال ذلك الیوم فيأعطى و"
ا الرب، بههذه هي العالمة التي تكلَّم 

 ].3هوذا المذبح ینشق ویذرَّى الرماد الذي علیه" [
سالته بعالمة، وهي أن یهتز كیان المذبح وینشق ویذرَّى الرماد الذي ریؤكِّد اهللا 

علیه. بهذه العالمة یؤكِّد أن المتحدِّث معهم هو رجل اهللا حقیقة، وأن اهللا لن ُیسّر بذبائح 
. ومن جانب آخر فإنَّه إن كانت قلوبهم ةحذبيتقدَّم على مذبٍح رجس، عاجز عن أن یقدِّس ال

 فإن كلمة اهللا وحدها قادرة أن تهز هذه القلوب الحجریَّة وُتذرِّي ،قد تحجَّرت كالمذبح الوثني
 ما لصق بها من رماد الرجاسة.

ت إیل يي بف الملك كالم رجل اهللا الذي نادى نحو المذبح معلما سف"
مذبح قائالً : امسكوه. لا نع همدَّ یربعام ید

 ].4ستطع أن یردَّها إلیه" [يوه، ولم حیبست یده التي مدَّها نف
اهتم اهللا بیربعام فأرسل إلیه رجل اهللا لكي ینذره. بسط اهللا یده بالحب لعلَّ یربعام 

یتوب ویرجع إلیه. رّد یربعام الحب بالعجرفة، فمّد یده ال لیضعها في ید اهللا الممتدَّة إلیه بل 
لُیقاوم. ِعوض أن یقدِّم یربعام توبة ازداد حماقة، وظن أنَّه قادر أن یمسك رجل اهللا ویقتله. 

د الملك بالفالج حینما امتدَّت لتقدَّم بخوًرا لألوثان، لكنَّه سمح بذلك ي بلم یسمح اهللا بأن ُتصا
ومة لرجاله ُتحسب مقاومة له، وهو ال یسمح أن قاحین امتدَّت لُتمسك رجل اهللا. فإن كل م

 1). لقد حذَّر "ال تمسُّوا مسحائي" (3: 125ى نصیب األبرار (مز ل عشرارتستقّر عصا األ
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). 15: 105؛ مز 22: 16أي 

 شخٍص واحٍد ظهرت مراحم اهللا وغضبه. وذلك عندما فقد یمینه ي فف ،لثال كامم دجوي
 .Ïفجأة وهو یقدِّم ذبیحة، وٕاذ ندم نال الغفران

 سقدِّیس أمبروسیولا

 ح حقیقي وٕافساد في اإلنسان، هي انحراف بعید عن الخالق األسمى والخطیَّة هي جم
ه نحو الخلیقة األقل . Ðوتوجُّ

القدِّیس أغسطینوس 

مذبح المذبح وذرَِّي الرماد من على الانشق و"
. ]5حسب العالمة التي أعطاها رجل اهللا بكالم الرب" [

اهللا لیربعام أكثر من فرصة لعلَّه یرجع عن شرِّه، لكنَّه كان مصر�ا على  د أعطىقل
لت كل األمور لهالكه. كما أن كل األمور تعمل مًعا للخیر للذین یحبُّون اهللا  الفساد، فتحوَّ

لقد أعطاه اهللا عشرة . )، هكذا كل األمور تؤول لهالك الشرِّیر الُمصّر على شرِّه28: 8(رو 
شفى و نبًیا من یهوذا ینذره، وسمح بانشقاق المذبح وتذِریة الرماد من علیه، هل أسباط، وأرسل

یده الیابسة عندما تاب، لكن كل هذه األمور صارت شهادة ضدَّه لدینونته. لم ینتفع بطول 
 أناة اهللا بل أساء استخدامها.

یربعام : . ندم 2
ملك وقال لرجل اهللا: الأجاب ف"

إلهك وصلِّ من أجلي،  جه الربو لىإ تضرَّع
ليَّ . إ رجع یديَّ فت

جه الرب، و لىإ  اهللالتضرَّع رجف 
 ].6" [لفي األو فرجعت ید الملك إلیه، وكانت كما

ات. لم یحمل النبي روح االنتقام وال حاردر أن یشفي الجااهللا الذي یجرح هو وحده ق
التشفِّي، بل في محبَّة رّد شّر الملك بالخیر، وفتح له طریق الرجاء في الرب الطبیب 

 الحقیقي للنفس والجسد.

1 St. Ambrose: Concerning Virgins, book 2:5:38. 
2 Sermon 213:1. 
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تمتَّع الملك بالشفاء بالرجوع إلى اهللا وطلب شفاعات النبي عنه، فإن اهللا یسمع 
)، وطلبات أیُّوب 17: 10النبي عن فرعون (خر  ىستجاب لطلبات موسلطلبات أوالده. ا

عن أصدقائه المقاومین له، وأیًضا لرجل اهللا هنا عن یربعام الذي عرف كیف یصلِّي من 
 ].6أجل مقاومه [
ل الملك رجل اهللا أن یأكل في بیته فیقدِّم له أجرة، لكن رجل اهللا رفض أن یأكل أس

نصف ممتلكاته. أنَّه قرار حازم تسلَّمه من الرب نفسه،  هلأو یشرب في بیته، حتى وٕان قدَّم 
خاص بعدم الشركة مع األشرار. مع ما تحمَّله النبي من مشاق وغالًبا ما كان في حاجة إلى 

شراب، وربَّما لم یكن معه من المال لشراء طعام رفض استضافة الملك له وقبول أیَّة وطعام 
هدیَّة منه. بحسب الفكر البشري كان یمكنه قبول الدعوة لكي تتوفَّر فرصة أطول للحدیث 

م یفعل ذلك طاعة للرب الذي هو أحكم من  لمع الملك لعلَّه یرجع ویقدِّم توبة صادقة، لكنَّه
. الجمیع. كرسول أطاع مرسله

اهللا في طول أناته یرید خالص الخطاة ال موتهم. فمع سابق معرفته أن یربعام 
یعود فیقدِّم ذبائح لألوثان، عندما قدَّم توبة ُغفر له وُشفي یده الیابسة. إنَّه لم یسمح بموته 

  خالص الكل.برلكذا یشتهي ا هفي الحال لعلَّه یرجع ویتوب فیحیا.

ناع رجل اهللا عن األكل : امت .3
لملك لرجل اهللا:  ام قالث"

ت فأعطیك أجرة" [قلبیت وتا لىإ ادخل معي ]. 7وَّ
ى البعض أن هذه الدعوة هي عرض من الملك للنبي لكي یقبل أن یكون كاهًنا ري

عوة هي مكافأة أراد أن یقدِّمها الملك للنبي دلالدیه، فیقدِّم له أجرة مجزیة ومغریة. ربَّما كانت 
 فاء یده. شمقابل

، أوًال كاختبار عملي هء األمر اإللهي أالَّ یرجع من نفس الطریق الذي جاء مناج
لطاعته هللا. ومن جانب آخر لكي ال یعطي فرصة أن یتعرَّف علیه أحد ویسيء معاملته 

 والجلوس على مائدته الملوكیَّة. هتبعدما وبَّخ الملك ورفض قبول الدعوة للدخول إلى بي

لملك:  ل اهللاجل رلافق"
لو أعطیتني نصف بیتك ال ادخل معك، 

 ء في هذا الموضع.اوال أكل خبًزا وال أشرب م
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بكالم الرب قائالً : كذا أوصیت ألنِّي ه
]. 9-8ت فیه" [بذه لذي اكل خبًزا وال تشرب ماء وال ترجع في الطریقأتال 

تنفیذ الوصیَّة أو الطاعة هللا في عیني اهللا أفضل من اقتناء نصف مملكة یربعام. 
هكذا یرى المؤمن في الوصیَّة اإللهیَّة لیس مجاًال للحوار والنقاش، لكنَّها فرصة لقاء حب مع 
اهللا یشبع كل كیانه. ال یرى في تنفیذها حرماًنا من لذَّة معیَّنة، أو كبًتا لمشاعر معیَّنة، إنَّما 

یرى فیها لذَّة تفوق كل لذَّة في العالم كلُّه. یرى فیها اقتناء لمواهب كل الخیرات، وتمتُّع 
بخالق السماء واألرض. الوصیَّة مشبعة ألعماقه ومفرحة للغایة، فهي كنزه الذي یحرص 

علیه فیحوط به بكل قلبه لتبقى مستقرَّة في أعماقه الداخلیَّة. 
 " أفضل من العسل والشهد في فمي إن كلماتك حلوة في حلقي،"یقول المرتِّل:

 لكلمة اهللا عذوبة خاصة، أحلى من كل فلسفات العالم ومعرفته وحكمته. .)103: 119(مز 
شتَّان بین من یدرس كلمة اهللا بطریقة عقالنیَّة بشریَّة جافة، وبین من یأكلها لیغتذي بها، 

ل ىفیجدها طعاًما مشبًعا وحلًوا، أشه  من العسل والشهد. إنَّها تعطي عذوبة للنفس، فتحوِّ
ل  جفاف قلبنا القاسي إلى عذوبة الحب المتَّسع والمترفِّق! كأن كلمة اهللا في عذوبتها تحوِّ

المؤمن إلى الحیاة العذبة، فیستعذب اآلخرون الشركة معه.  

 أكل إنسان حصرًما تضرَّست أسنانه وصارت تعاني من فرط الحساسیَّة فال یقوى إذا 
على أكل الخبز، هكذا أیًضا إذا ما اقتات إنسان على دنس هذا العالم بإفراط وانغمس 
في أحادیث النمیمة الباطلة فإنَّه یحتقر ویرفض الدرس اإللهي الحلو حتى إذا ما قرأه 

  .Ïرب" هذا اإلنسان ال یستطیع أن یقول مع النبي: "ما أحلي قولك یا

  تبقى حالوة كلمة اهللا دائمة فینا شریطة أن نرغب في غرسها في اآلخرین بتكرارها
◌ٍ .  Ðوتردیدها دوًما بحٍب كامٍل متدفِّق

األب قیصریوس أسقف آرل  

 ر المرء 103 :119  یكون لعبارات كتابیَّة عذوبة متزایدة في الفم (مزأحیاًنا ) كما یكرِّ
.  Ñعبارة بسیطة في الصالة عدَّة مرَّات دون أن یشبع منها وینتقل منها إلى عبارة أخرى

1  Sermon 8:2. 
2  Sermon 117:5. 
3  Discourse 22. 
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 مار اسحق أسقف نینوى 

  اآلن تعلیم الحكمة الُمعلن یشبه العسل، وكالشهد الذي ُیضغط علیه من األسرار
الغامضة كما ُیفعل بخالیا الشمع بفم الُمعلِّم كمن یمضغه، فیكون حلًوا في فم القلب ال 

الفم الجسدي. 
القدِّیس أغسطینوس 

 حلوة كلماتك  كم هي سحر الحق الذي عبَّر عنه المرتِّل مؤكًِّدا ذلك عند قوله: "نَّهإ
". لحلقي، إنَّها أحلى من العسل في فمي

القدِّیس باسیلیوس 

 كلمات اهللا حلوة لي مثل عسل الشهد، وصرخت من أجل المعرفة، ورفعت صارت 
. Ïصوتي ألجل الحكمة

القدِّیس غریغوریوس النزینزي 

 اذهب إلى النحلة وتعلَّم منها مقدار نشاطها". تأمَّل كیف تنتقل بین كل أنواع أیًضا" 
الزهور المختلفة لتجمع لك عسلها. هكذا لتنتقل أنت بین الكتب المقدَّسة وتتمسَّك 

بخالص نفسك، وٕاذ تشبع منها تقول: "وجدت كالمك حلًوا في حلقي، أحلى من العسل 
. Ðوالشهد في فمي"

القدِّیس كیرلس األورشلیمي 
 أنَّه لیس كل نفٍس تجد عذوبة في كلمة اهللا، بل القدِّیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

. Ñالنفس السویَّة غیر المریضة، فإن المریض ال یشعر بطعم الطعام وعذوبته

 نهائًیا. لهذا السبب صدِّقوني ال  أنَّه توجد كتب مقدَّسة  حتى ال یعرف البعض...مع هذا
. Òلیس شيء سلیًما، لیس من أمٍر نافٍع یصدر عنَّا

القدِّیس یوحنا الذهبي الفم 

1  In Defence of His Flight to Pontus, 77. 
2  Cat. Lect. 9:13. 
3  Hom on St John, 1:5. 
4  Hom. on Hebrews, 8:9. 
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تحدَّث عن دبُّورة بكونها النحلة التي  Furia  عن األرملةالقدِّیس جیرومإذ یكتب 
تجمع من زهور الكتاب المقدَّس عسل النحل. 

[حسًنا ُدعیت نحلة (دبُّورة)، ألنَّها تتغذَّى على زهور الكتاب، وكانت ُتحاط برائحة 
. ]Ïالروح القدس الذكیَّة، وتجمع مًعا في وحدة مع الشفاه النبوي عصیر النكتارین الحلو

اس رجل اهللا : . افتر4
 یت إیل.ب لىإ طریق آخر ولم یرجع في الطریق الذي جاء فیهي "فذهب ف

 شیخ ساكًنا في بیت إیل، بيوكان ن
وا علیه كل العمل الذي عمله رجل اهللا ذلك الیوم في بیت إي بتىفأ ، لنوه وقصُّ

وا   لملك.ا لىإ  بهتكلَّم يذلا على أبیهم الكالموقصُّ
ب؟ ه ذقطريي  أبوهم: من أهمفقال ل

-8وكان بنوه قد رأوا الطریق الذي سار فیه رجل اهللا الذي جاء من یهوذا" [
12.[ 

س وخداعاته. استطاع النبي أن یقف أمام الملك، وبكل جرأة لي أكثر حیل إبام
ل إلى بیته والجلوس على مائدته. وفي طاعة هللا عاد في طریق آخر غیر الذي ورفض الدخ

جاء منه. ومع هذا لم یتركه عدّو الخیر یتمتَّع بما ناله من بركات الطاعة. أرسل إلیه من 
یخدعه حتى ال یتمِّم وصیَّة اهللا له. أرسل إلیه نبي شیخ مخادع وكاذب، قدَّم مشورة لرجل 

 اوي.مس اهللا، ناسًبا إیَّاها إلعالن
تي أسَّسها صموئیل النبي، لكن لربَّما نشأ هذا النبي الكاذب في مدرسة األنبیاء ا

ب شرِّه، ألنَّه یلیق بأنبیاء اهللا الحقیقیِّین أن یكونوا قدِّیسین بالعالم أغواه، ففارقه روح النبوَّة بس
). یرى البعض أن ما فعله هذا المخادع كان بحسن نیَّة فقد أراد أن یقدِّم 21: 1 بط 2(

ذاب، وكان من طبیعة هؤالء  كرجل اهللا الجائع والمرهق. لكن الرأي الغالب أنَّه نبيل اطعامً 
وا بسقوط األنبیاء ال  قیقیِّین.حاألنبیاء أن ُیسرُّ

ا إنَّه لم یذهب لیشترك مع الملك في تقدیم العبادة، إنَّما ذهب أوالده وعادوا قً ح
شتراك في العبادة الل یحكون له ما قد حدث. ربَّما ذهبوا من أجل حب االستطالع ولیس

النبي ضد العبادة الوثنیَّة، ولم یقف ضد الملك في ا الوثنیَّة. على أي األحوال لم یقف هذ

1  Letter 54:17. 
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 ر مخلٍص للرب، سكن في مدینة وثنیَّة، ولم یشهد لإلله الحق.يهذا الشأن. كان غ
ن یلیق برجل اهللا أن یكون له روح التمییز، فیفرز ما هو حق ممَّا هو باطل، اك
ي الكاذب أن یخدعه. بنلفال یقدر ا

  صلوا لكي یهبكم اهللا نعمة اإلدراك السلیم في كل األمور، فتقدروا أن تمیِّزوا بین الخیر
 والشّر تمییًزا حسًنا.

. هؤالء الذین )14 :5 عب( "وأمَّا الطعام القوى فللبالغین" :لقد كتب الرسول بولس
، التمییز بین الخیر والشرّ بواسطة العمل المتواصل والجهاد" ُتدرَّب حواسهم ومیولهم على 

وقد ُأحصوا كأبناء الملكوت وصاروا من عداد أبناء اهللا، هؤالء یعطیهم اهللا الحكمة والتمییز 
 الحسن في كل أعمالهم، فال یقدر إنسان أو شیطان أن یخدعهم.

فالعدّو یحارب المؤمنین تحت صورة الخیر، وینجح في خداع كثیرین، هؤالء الذین 
لیس لهم حكمة وال تمییز حسن. لهذا علَّم الرسول بولس عن غنى الفهم الذي ال حد 

لعظمته، المخصَّص للمؤمنین، إذ كتب إلى أهل أفسس یقول: "كي یعطیكم إله ربنا یسوع 
في معرفته مستنیرة عیون أذهانكم لتعلموا ما هو روح الحكمة واإلعالن المسیح أبو المجد 

 كاتًبا هذا بدافع )،18-17 :1 أف( وما هو غنى مجد میراثه مع القدِّیسین" ،رجاء دعوته
 فیه شيءنَّهم إن اقتنوا الفهم ال یعود یكون بالنسبة لهم أحبُّه العظیم المتزاید نحوهم، ولعلمه 

صعوبة، وال یمسُّهم خوف، بل یعزِّیهم فرح الرب نهاًرا ولیًال، وتصیر األعمال بالنسبة لهم 
 عذبة في كل حین.

 بهذه الدرجة، وأمَّا لم یقتنوا الفهمحًقا إن كثیرین من الرهبان والعذارى في المجمع 
أنتم فإن أردتم أن تحصلوا علیه بهذا المقدار الذي فیه كمال، فاهربوا من أولئك الذین 

 والتمییز الحسن. ألنَّكم إن الحقیقيیحملون اسم "رهبان وبتولیُّون" دون أن یكون لهم اإلدراك 
اختلطتم بهم، لن یدعكم تتقدَّمون بل وربَّما یطفئون حرارة غیرتكم، إذ ال حرارة لهم بل  برودة 

وهم یسیرون وراء أهوائهم. فإن أتوا إلیكم وتحدَّثوا معكم في أمور أرضیَّة حسب أهوائهم 
الخاصة، ال تستكینوا لهذا؟، إذ كتب الرسول بولس: "ال تطفئوا الروح، ال تحتقروا النبوَّات" 

 .Ï الروح أكثر من الكالم الباطلیطفئ شيء، عالمین أنَّه ال )20 :5 تس 1(

القدِّیس أنبا أنطونیوس 

1 Epistle 16. 
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لى الحمار. ع يیه: ِشدُّوا لبنقال لف"
 على الحمار، فركب علیه.ه  لوافَشدُّ 

ء رجل اهللا، راوسار و
لًسا تحت البلُّوطة. افوجده ج

 و.ه ناأ فقال له: أأنت رجل اهللا الذي جاء من یهوذا؟ فقال
 ].15-13 خبًزا" [للبیت وكا لىإ عي سر مفقال له:
فضه مثل هذه الدعوة مقبوًال في الشرق، إذ تحمل معنى االستهانة  رلم یكن

نها، فیقدِّم له اد سكَّ  أحهستضیفما یصل إنسان إلى مدینة يدنعبالمضیف. كانت العادة 
 أو األعداء، ویشارك الضیف صن اللصومطعاًما ویعطیه مأوى یحمیه من الجو كما 

إلى الضیف أنَّه قد صار أحد أفراد ر ان ینظكة. لعائلالمضیف العبادة أو یتمتَّع بآلهة ا
 . Ïف اهللا"يضوأنَّه "األسرة یشاركها كل شيء، 

أقدر أن أرجع معك، وال أدخل معك،  "فقال: ال
 ضع.مووال أكل خبًزا وال أشرب معك ماء في هذا ال

 لي بكالم الرب: یلألنَّه ق
ال تأكل خبًزا وال تشرب هناك ماء، 

 .هيف ت الطریق الذي ذهبائًرا فيوال ترجع س
 مثلك،  ي نبأیًضا ناأ :هفقال ل

الك بكالم الرب قائالً : موقد كلَّمني 
ل خبًزا ویشرب ماء. كیتك فیأب لىإ ارجع به معك
 ].18-16 كذب علیه" [

رى البعض أنَّه من المستحیل أن یكون هذا النبي كذَّاًبا، لكنَّه إذ قال بأن مالًكا ي
ناها "رسول". فهو یقصد بالمالك ابنیه ع]، فإن كلمة "مالك" م18تحدَّث معه بكلمة الرب [

اللذین قُدما إلیه من عند الملك وأخبراه بكل ما حدث مع رجل اهللا، وأنَّهما اشتهیا أن 
ما قاله النبي إنَّما هو توریة عن ابنیه اللذین أرسلهما له الرب لكي یحثَّاه  فیستضیفاه. لهذا

ة في تعب شدید، شعر بأنَّه رعلى استضافته، خاصة وأنَّه إذ شاهد رجل اهللا تحت الشج

1 Boyd`s Bible Handbook, p. 2. 
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محتاج إلى طعام وشراب لیتقوَّى جسده. لهذا فإن النبي الشیخ هو نفسه قد خدعه عدّو 
الخیر، لكن بدافع الشفقة أغوى رجل اهللا لیخالف وصیَّة الرب له. "وال عجب ألن الشیطان 

). إنَّه یخدع اآلخرین، ویحثُّهم على 11: 14 كو 2نفسه یغیِّر شكله إلى شبه مالك نور (
 خداع الغیر تحت ثوب الفضیلة.

ن یمكن لرجل اهللا أن یكتشف كذب هذا النبي، أوًال ألن كاعلى أي األحوال 
الوصیَّة اإللهیَّة التي بلغته جاءت مباشرة من اهللا، فلماذا یطالب اهللا بما یخالفها عن طریق 

شخص آخر؟ لو أن هذا النبي أمیًنا لماذا لم یشهد ضد العبادة الوثنیَّة في یوم االحتفال 
ي أعدَّه الملك؟ لماذا لم یرجع رجل اهللا إلى اهللا یسأله قبل أن یعصي الوصیَّة لذالعظیم ا
ویأكل؟ 

كان كالهما في حاجة إلى روح التمییز، فإن كان النبي الُمسّن قد انخدع تحت 
الرغبة في استضافة رجل اهللا المرهق، فهو بال عذر. كان رجل اهللا - الذي جاء من یهوذا 
ته، وعلى یدیه ُأصیبت ید الملك بالفالج وُشفیت  بدعوة إلهیَّة مباشرة وتنبَّأ للملك وتحقَّقت نبوَّ

 في حاجة إلى روح التمییز لیفرز الحق من الباطل. –
روح التمییز واإلفراز هو الطریق اآلمن، هو عطیَّة الروح القدس الذي یقودنا في 

 طریقه الملوكي حتى یعبر بنا إلى حضن اآلب.

 بیته وشرب ماء. يف وأكل خبًزا عهرجع مف"
-19ي أرجعه" [ذلنبي الا لىإ ما جالسان على المائدة كان كالم الرب هوبینما
20.[ 

من جاءت كلمة الرب؟ جاء النص العبري یحمل المعنیین، أمَّا ذاك الذي رجع أي ل
 أن الكلمة الربانیَّة لمؤرخایوسیفوس خ، ویرى شيرجل اهللا أو ذاك الذي جاء به أي النبي ال

 قد جاءت للنبي األصلي الحقیقي.

جل اهللا الذي جاء من یهوذا قائالً : ر لىإ صاحف"
قول الرب،  فتلهكذا قال الرب من أجل أنَّك خا

 ].21ولم تحفظ الوصیَّة التي أوصاك بها الرب إلهك" [
"؛ سابًقا جاءته كلمة الرب لیحمل روح القوَّة والنصرة كلمة الربلذي صرخ هو "ا

فال یرهب الملك وال كل حاشیته. اآلن وقد خالف الوصیَّة جاءته الكلمة ترعبه وتذیب قلبه. 
 إنَّها السیف ذو الحدِّین، تحمل روح القوَّة لكي تسند، وتقدِّم تأدیًبا إلهًیا.
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فیه خبًزا وال ل أك تالك كلت خبًزا وشربت ماء في الموضع الذي قال لوأرجعت ف"
تشرب ماء 

 ال تدخل جثَّتك قبر آبائك.
د أن شرب، بًزا وبع أكل خماثم بعد

 شدَّ له على الحمار أي للنبي الذي أرجعه.
لطریق وقتله، اأسد في  صادفه فوانطلق

وكانت جثَّته مطروحة في الطریق، 
 ].24-22والحمار واقف بجانبها واألسد واقف بجانب الجثَّة" [

 ألحد، فإذ أخطأ رجل اهللا اهللاء افتراس األسد للنبي شهادة حیَّة لعدم محاباة ج
 وعصا سقط تحت التأدیب.

لهي ولیس مصادفة، فاألسد قتل رجل اهللا لكنَّه لم یأكله،  إا قد حدث كان بأمرم
سها مع الحمار. إن رولم یقترب األسد نحو الحمار. والعجیب أن وقف بجوار الجثَّة كمن یح

 یّد اهللا واضحة!
سمح اهللا بقتل الجسد لكي یتعلَّم الكل أن المعصیة تدفع إلى موت النفس ي

د اإلنسان روًحا وجسًدا، فال  عوهالكها. أمَّا عدم التهام الجسد فكشف ن شوق اهللا أن یتمجَّ
 یحطِّمه الفساد إلى األبد.

 یترك النبي یقوم منمل المسأمان و لذي ترك الحمار في اسدأل عجیب أن امرألنَّه إ  
ة بوقعلاطعامه! ذاك الذي حین كان صائًما صنع عجائب، لكن ما أن أكل حتى دفع 

: 1 أیًضا یصرخ بصوٍت عالٍ : "قدِّسوا صوًما، نادوا بوقت شفاء" (یوئیل ليئوذَّة. يللا نع
ى، وأن الصوم المقدَّس یجلب خر بأعمال أسدَّ قن الصوم یتأ یظهر  لكي،)15: 2، 14
. Ïطیَّةخلا فاء منش

 جیرومقدِّیس لا

 رجل اهللا :. دفن 5
، قطريلم یعبرون فرأوا الجثَّة مطروحة في اقو"وٕاذا ب

واألسد واقف بجانب الجثَّة، 

1 St. Jerome: Against Jovinianus, book 2:17. 
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 كًنا بها.اس خيشلالتي كان النبي االمدینة فأتوا واخبروا في 
قال:  الطریق  عنعهرج أ النبي الذيمعولما س

هو رجل اهللا الذي خالف قول الرب، 
 فدفعه الرب لألسد، فافترسه وقتله حسب كالم الرب الذي كلَّمه به.

. ، فشدُّوارحماله قائالً : شدُّوا لي على انيوكلَّم ب
جثَّة، لا بناج واألسد واقفین ب والحمارد جثَّته مطروحة في الطریقوجفذهب و

 ].28-25" [رمالحولم یأكل األسد الجثَّة وال افترس ا
 صم 2؛ 29: 49؛ 30: 47هتمُّون جًدا بدفنهم مع آبائهم (تك يان العبرانیُّون ك

  الخ).37: 19

بي جثَّة رجل اهللا ووضعها على الحمار، لنرفع اف"
ورجع بها، 

 ودخل النبي الشیخ المدینة لیندبه ویدفنه.
. يأخا ي هآ ره وناحوا علیه قائلین:به في قتفوضع جثَّ 

ه إیَّاه كلَّم بنیه قائالً : فنوبعد د
 نب عظامه ضعوااجب ُدفن فیه رجل اهللا، يذلا ربي ادفنوني في القعند وفات

 ].31-29ي" [مظاع
ع كونه نبًیا كاذًبا لكنَّه أراد عند موته أن یدفن مع النبي فیكون موته موت نبي م

عر النبي بخطئه وأدرك مسئولیَّته عمَّا أصاب رجل اهللا. اشتهى أن ُیدفن معه لكي ش ي.حقیق
 یقوم أیًضا معه.

ًما سیتم الكالم الذي نادى به بكالم الرب نحو المذبح الذي في بیت إیل ما تألنَّه"
 ].32فعات التي في مدن السامرة" [تونحو جمیع بیوت المر

)، فقد أشار إلیها النبي بروح 24: 16 مل 1م تكن السامرة بعد قد بناها عمري (ل
 النبوَّة كما أشار رجل اهللا إلى یوشیا باسمه قبل میالده بثالثة قرون ونصف.

ار یربعام على الشّر : . إصر6
الردیَّة،  ن طریقهعع یربعام جر لم یراألم اعد هذب"

ت، اعفتركهنة م بعف الشارطبل عاد فعمل من أ
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 .تعاتف من كهنة المرریده فصا من شاء مأل
ذا األمر خطیَّة لبیت یربعام، ن هكان مو

 .]34-33ابه عن وجه األرض" [رادته وخبوكان إل
ّ◌َ◌ه لم ینتفع  قدَّم اهللا لیربعام كل وسیلة لعلَّه یرجع عن الشّر الذي یمارسه، لكنَّ

من هذا كلُّه.  

 تقدیم ذبیحة شكر هللا الذي وهبه العشرة أسباط انحرف بالشعب نحو العبادة ِعوض 
الوثنیَّة. 

  لصوت النبي القادم من یهوذا بل أراد أن یقتله. یسمعلم 

  .تحقَّقت النبوَّة وانشقَّ المذبح وذرَِّي الرماد الذي علیه، أمَّا قلبه فلم یهتز أمام كلمة اهللا

 بشفاء یده الیابسة ولم ُیشَف قلبه من فالجه الروحي. تمتَّع 

 عن افتراس رجل اهللا بسبب عصیانه في وصیَّة تبدو غیر أساسیَّة، ومع هذا لم سمع 
یتَّعظ یربعام وال رجع عن طریق شرِّه. 
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  13 وك مل1 وحيمن 
  الیابسة؟یديمن یشفي 

 ؟قلبي قسوة من یخلِّصنيمن 

 ك. حبَّ الغبي ملًكا، فجحد یربعام أقمت  

 . عجلین ذهبیِّین خالفا للوصیَّةأقامعوض ذبیحة الشكر 

 . إلیه نبًیا من یهوذا یهز المذبحأرسلتبمحبَّتك 

 .وبغباوة مدَّ یربعام یده على نبیَّك فیبست

 . النبي فشفیتهاإلیكصلَّى 

  الحجري.أما هو فأصرَّ إن یبقى بقلبه 

  .في طاعة رفض النبي أن یأكل لدى الملك وال یقبل هدیَّته

 خدعه نبي كاذب فعصى الوصیَّة. 

 .افترسه أسد في الطریق لعدم طاعته

 ملًكاأقمتني یا من فأشكرك قلبي جحود انزع . 

 ذهبي، عجل قلبيلن یدخل 

 أعماقي.بل تقطن أنت في 

  قلًبا رقیًقا ال یرفض تحذیراتكليهب ، 

 تها.يَّ  فتفقد حیو، بالشرّ یدي تمتّد فال
 ،ألرفض مع هذا النبي طعام الشرّ 

 .وال اشتهي كل غنى العالم

 قلبي، في محفورةلتبَق وصیَّتك  

 عینيّ . أماممرسومة 

 . إلى الطریق الملوكيتحملنيوصیَّتك 

 .، األسد المفترسإبلیس من تحفظنيوصیَّتك 

 قلبي.ي وتجدِّد جراحاتوصیَّتك تشفي 
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 ألصحاح الرابع عشرا

موت أبیَّا بن یربعام 
إذ انقسمت المملكة إلى مملكتّي یهوذا وٕاسرائیل یقدِّم لنا سفرا الملوك صورة حیَّة 

عن الفساد الذي حّل بهما، وٕان كان قد قام بعض ملوك مصلحین في مملكة یهوذا. 
في هذا األصحاح یحدِّثنا عن إحدى ثمار الفساد الذي دبَّ في إسرائیل، ونهب 

خزینة الهیكل في یهوذا. 

]. 6-1. مرض أبیَّا بن یربعام  [1
]. 16-7. نبوَّة أخیَّا عن دمار بیت یربعام [2
]. 18-17. موت أبّیا   [3
]. 20-19. موت یربعام   [4
]. 24-21. شّر رحبعام ویهوذا  [5
]. 31-25. السطو على بنك یهوذا  [6

 . مرض أبیَّا بن یربعام1
لم یتعلَّم یربعام من الدرس الذي قدَّمه له الرب على ید رجل اهللا القادم من یهوذا. 

 كما یبست یّد الملك التي امتدَّت لتؤذي رجل اهللا. وٕاذ ،لقد تنبَّأ عن ارتجاف المذبح وتذریته
ندم صلَّى له رجل اهللا فُشفیت. اآلن یسمح اهللا له بتأدیب أقسى وهو مرض ابنه، وٕاذ لم 
ُیظهر توبة سمح اهللا البنه بموته وتنبَّأ أخیَّا النبي عن نزع الُملك عن بیت یربعام. النبي 

الذي قدَّم وعًدا إلهی�ا مشروًطا لیربعام، اآلن هو نفسه یسحب هذا الوعد لعدم تحقُّق الشرط، 
أّي عدم أمانة یربعام. 

 "في ذلك الزمان مرض أبیَّا بن یربعام.
فقال یربعام المرأته: 

 قومي غیِّري شكلك، حتى ال یعلموا أنَّك امرأة یربعام، 
یلوه. ش لىإ واذهبي

 هوذا هناك أخیَّا النبي الذي قال عنِّي إنِّي أملك على هذا الشعب.
وخذي بیدك عشرة أرغفة وكعًكا وجرَّة عسل، 
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 ].3-1 ماذا یكون للغالم" [كوسیري إلیه، وهو یخبر
". وكأنَّه كان یود "یهوه هو شهوتي" أو یهوه هو أبيدعا یربعام ابنه "أبّیا" ومعناه "

أن یبقى مرتبًطا باهللا إلهه، لكن رغبته في تثبیت مملكته بعیًدا عن أورشلیم والهیكل هناك 
دفعته لالنحراف وعدم األمانة هللا. 

طلب یربعام الملك من زوجته أن تذهب إلى شیلوه لتلتقي بأخیَّا النبي بشأن مرض 
: يابنه ویالحظ في حدیثه معها اآلت

: اعترف بأن هذا النبي هو الذي سبق فأخبره بأنَّه سیملك على الشعب، لكنَّه أوالً 
لم یعترف أنَّه أخطأ في حق اهللا الذي اختاره لیملك. كان یلیق به وهو یذكر عطیَّة اهللا له أن 

یقدِّم الشكر له ممتزًجا بروح التوبة والطاعة. 
: طلب منها أن ُتغیِّر شكلها، وكان یلیق بهما أن ُیغیِّرا قلبیهما وأفكارهما ثانًیا

فاتهما، ال أن تغیِّر هي شكلها. ففي تغییر الشكل ربَّما أراد أالَّ یعرف أحد أنَّه یلجأ إلى  وتصرُّ
النبي، فیترك الشعب عبادة األوثان ویلجأون مثله إلى رجل اهللا الذي یحثُّهم على الرجوع إلى 
اهللا. ربَّما ظنَّ یربعام أن أخیَّا یرفض مقابلتها ألنَّه یعلم تماًما أنَّه متألِّم على ارتداده عن اهللا. 

طلب الملك من زوجته أن تتخفَّى، یكشف عن إدراكه لمدى ما ارتكبه من عصیان للرب 
وانحراف عن عبادته، لكنَّه لم یفكِّر في العالج العملي السلیم، یا للغباوة!  

لقد آمن یربعام بأن اهللا قادر أن یكشف للنبي عن مستقبل ابنه ومصیره، وعاجز 
عن أن یكشف عن هذا التخفِّي الواهن. 

: إذ سبق فتنبَّأ أخیَّا لیربعام أنَّه سیملك، مقدِّما له أخباًرا سارة، ظنَّ أنَّه على ثالثًا
الدوام یقدِّم أخباًرا مفرحة، ولم ُیدرك أنَّه إنَّما ینطق بما یعلنه اهللا، سواء كانت األخبار مفرحة 

أو محزنة. 
هذا وٕانَّنا ال نعجب إن الملك لم یجد من یثق فیه من مشیریه، فأرسل زوجته التي 

وحدها قادرة أن تهتم بابنها المریض جًدا. لقد خشي أن یرسل أحد مشیریه فال یرد له اإلجابة 
صادقة بل یخدعه. هكذا عندما ینحرف اإلنسان عن طریق الحق یتشكَّك فیمن هم حوله 

ألنَّهم مخادعون مثله. 
كان من عادة الملوك أن یكرموا النبي ویقدِّموا له هدایا الئقة یستخدمها للخدمة، 

أمَّا وقد أرادت الملكة أن تتخفَّى أخذت هدایا بسیطة لعلَّها تخدع النبي بأنَّها سیِّدة ریفیَّة من 
 هدایا يلیشع النبإرفض أخیَّا قبول هدایا یربعام، كما رفض وسط الشعب ولیست الملكة. لقد 
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جرة زانیة لن تدخل بیت الرب أشبه بثمن كلب أو أ)، إذ حسبوا هذه الهدیا 13مل  2حزائیل (
كما رفض   األسقف من قبول هدایا وتقدمات األشرارالدسقولیَّةكشریعة اهللا. لهذا تحذِّر 

 .Ï)8 عأالقدِّیس بطرس مال سیمون الساحر (

یلوه، ش لىإ "ففعلت امرأة یربعام هكذا، وقامت وذهبت
ودخلت بیت أخیَّا، 

 وكان أخیَّا ال یقدر أن یبصر، ألنَّه قد قامت عیناه بسبب شیخوخته. 
وقال الرب ألخیَّا: 

هوذا امرأة یربعام آتیة لتسأل منك شیًئا من جهة ابنها ألنَّه مریض، 
 نكَّر.تفقل لها كذا وكذا فإنَّها عند دخولها ت

فلما سمع أخیَّا حس رجلیها وهي داخلة في الباب قال: 
 ].6-4ادخلي یا امرأة یربعام، لماذا تتنكَّرین وأنا مرَسل إلیك بقوٍل قاٍس؟" [

بسبب الشیخوخة فقد أخیَّا قدرته على البصر، لكنَّه كان یتمتَّع ببصیرة داخلیَّة، 
فعرف شخصیَّة امرأة یربعام المتنكِّرة. 

أرادت أن تتنكَّر من النبي نفسه فتسأله عن مصیر ابنها دون أن تخبره عن 
شخصیَّتها حتى ال یتحدَّث في موضوع انحراف زوجها، لكنَّها سمعت كالًما قاسًیا صادًرا من 

الرب نفسه، األمر الذي كانت تخشاه دون الرغبة في عالجه. 
كانت لحظات ُمرَّة حین أدركت أن خداعها قد ِانكشف. هكذا ستكون لحظات ُمرَّة 
تها، وتزول عنهم األلوان  حین ُینزع عن األشرار ثوب الریاء الحامل صورة القداسة دون قوَّ
الخادعة، فتنكشف أعماقهم الفاسدة أمام الدیَّان وجمیع السمائیِّین وكل المؤمنین! فإن اهللا 

سیدیننا حسب ما علیه قلوبنا ال حسبما نبدو من الظاهر. 
بتا على سماع صوت  عجزت عینا أخیَّا عن أن تفرز الملكة، لكن أذنیه اللتین تدرَّ

اهللا شعرتا بصوت رجلّي الملكة وأدركتا شخصیَّتها، وذلك بكشف إلهي. 
من یدرِّب عینیه على رؤیة اهللا وأذنیه على االستماع إلى صوته اإللهي لن یقدر 

أحد ما أن یخدعه، إذ یكشف له الرب الخفیَّات، لیست مطلًقا، وٕانَّما ما فیه بنیان نفسه 
ونفوس اآلخرین.  

1 Constitutions of the Holy Apostles, book 4:2:7.  
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لقد سمح اهللا بالتأدیب یحل على االبن الذي كان الملك یرجو أن یرثه على عرش 
یمكننا القول بأن مرض أبیَّا كان آخر عطیَّة قدَّمها الرب برحمته للملك لعلَّه خالل هذا المملكة. 

التأدیب الحال بأعّز من لدیه، ابنه، یرجع إلى نفسه ویقدِّم توبة فینال رحمة من قبل الرب. 

. نبوَّة أخیَّا عن دمار بیت یربعام 2
"اذهبي قولي لیربعام: 

هكذا قال الرب إله إسرائیل من أجل إنِّي قد رفعتك من وسط الشعب، 
 ].7وجعلتك رئیًسا على شعبي إسرائیل" [

، فإن كان یربعام قد أعطى ظهره هللا، فلم ]7[" الرب إله إسرائیلیدعو اهللا نفسه "
یعد اهللا إلهه، لكنَّه ال یزال یطلب اهللا شعبه، وینسب نفسه إلیهم لعلَّهم یرجعون عن الوثنیَّة. 

إذ لم یكن بعد قد كتب لهم صك الطالق بسبب زناهم. 

أعطیتك إیَّاها، و"وشققت المملكة من بیت داود 
ولم تكن كعبدي داود الذي حفظ وصایاي، 

 .والذي سار ورائي بكل قلبه لیفعل ما هو مستقیم فقط في عینيَّ 
وقد ساء عملك أكثر من جمیع الذین كانوا قبلك، 

فسرت وعملت لنفسك آلهة أخرى ومسبوكات لتغیظني، 
 .]9-8وقد طرحتني وراء ظهرك" [

أقام یذكِّر اهللا یربعام بعطایاه اإللهیَّة السخیَّة، التي قابلها بالجحود واالرتداد عنه. 
اهللا یربعام ملًكا، وكان یمكن له أن یحفظ بیته آمًنا بأمانته للعهد مع اهللا، لكنَّه صنع شروًرا 
 أكثر من كل سابقیه. لقد أخطأ شاول الملك وداود وسلیمان، لكن یربعام ارتكب شروًرا أعظم

 .من الكل
لم یقتِد یربعام بداود الملك الذي وٕان كان قد ارتكب خطایا ُمرَّة، لكنَّه عرف طریق 

التوبة، ورجع إلى اهللا بكل قلبه. 
جاء الصوت اإللهي یوبِّخ یربعام وزوجته ألن یربعام لم یقتِد بداود الملك. كالهما 

ناال وعًدا باستالم العرش، لكن شتَّان ما بین الرجلین: 

  :وفي كل ، أبارك الرب في كل وقت"كان قلب داود شاكًرا حتى وسط الضیق، مترنًِّما
لقد صار المسیح : [القدِّیس أغسطینوس). یقول 1: 34 (مز حین تسبحته في فمي"
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یلزمكم أن "... إنساًنا لهذه الغایة: أن یصیر المسیحي مالًكا، یصرخ: "أبارك الرب
تباركوه حین یمنحكم عطایا، وتباركوه حین یأخذها منكم، فإنَّه هو الذي یعطي وهو الذي 

الَّ الودعاء؛ هذه إال یبارك الرب كل حین . یأخذ، لكنَّه لن یأخذ "ذاته" ممَّن یباركونه
الوداعة التي علَّمنا إیَّاها ربنا في جسده ودمه، فإنَّه حینما بذل جسده ودمه ألجلنا وضع 

كما سبَّح داود الودیع في زمن [: البابا أثناسیوس الرسولي]. ویقول أمامنا وداعته مثاالً 
 بولس عن شكر اهللا في يالضیق: قائالً : "أبارك الرب في كل وقت"، لم یكف الطوباو

د اهللا،  كل رسائله. ففي وقت الفرج لم یتوقَّف عن التسبیح، وفي وقت الشدَّة كان یمجِّ
 ي صبًرا، وفي الصبر تزكیة، وفي التزكیة رجاء، والرجاء ال ُیخزئعالًما أن الضیق ینش

]. لیتنا نحن أیًضا تابعي هؤالء القدِّیسین ال نكف عن الشكر في كل وقت). 3 : 5 (رو
لكل شيء وقت كما ... شكرنا هللا أهم من تنفُّسنا: [القدِّیس غریغوریوس النزینزيویقول 

 ]. (أما الشكر ففي كل وقت)...عتقد أنا أیًضاأُیعلِّم سلیمان، وكما 

  لم یْسَع داود إلستالم العرش، بل كان یشتهي خدمة شعب اهللا، أمَّا یربعام فسعى بطرق
 بشریَّة حتى فكر سلیمان في قتله، فهرب إلى مصر.

  أراد یربعام أن یثبِّت كرسیه ال بالتقوى بل بإقامة مركزین للعبادة حتى وأن كان في هذا
 مخالفة للوصیَّة.

"لذلك هانذا جالب شًرا على بیت یربعام، 
واقطع لیربعام كل بائٍل بحائٍط محجوًزا ومطلًقا في إسرائیل، 

]. 10وانزع آخر بیت یربعام كما ینزع البعر حتى یفنى" [
أخفت الملكة وجهها ببرقع، فكشف اهللا لنبیِّه لیس فقط وجهها لیتعرَّف علیها، بل 

 وما في قلبها لیقدِّم لها ولزوجها رسالة إلهیَّة خطیرة.

 مثًال لمن یشق القدِّیس ایریناؤسصار یربعام مثًال خطیًرا للقلب الجاحد، یراه 
الكنیسة ویهدم وحدتها. 

  حلَّت بیربعامالتيالذین ینزعون وحدة الكنیسة ویمزِّقونها سینالون من اهللا ذات العقوبة Ï .
 القدِّیس ایرنیاؤس

"من مات لیربعام في المدینة تأكله الكالب، 

1 Irenaeus against Heresies, 4 : 26 :2. 
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ومن مات في الحقل تأكله طیور السماء، 
 ].11[" ألن الرب تكلَّم

إذ أهان یربعام اهللا، ارتدَّ العار علیه وعلى بیته، فصارت جثَّتهم مأكًال للكالب 
والطیور الجارحة. 

كانت الكالب أكثر الحیوانات التي تعیش على الجثث الرمیمة في القرى بالشرق 
األوسط، والنسور هي أكثر الطیور الجارحة المنتشرة في فلسطین، تعیش على الجثث. إلى 

وقت قریب كنَّا نجد في بعض قرى الشرق األوسط الكالب الضالة التي لیس لها مالك، تتَّسم 
بالضراوة، تجول لتأكل حتى الجثث المیِّتة. 

"لتمت الموت بالنسبة لألبرار عطیَّة إلهیَّة، أمَّا بالنسبة لألشرار فمخیف. لذا قیل: 
"أیًضا إذا سرت في وادي ظل  ).3 :13د كآخرتهم" (عد نفسي موت األبرار، ولتكن آخرتي

"طوبى لمن اخترته وقبلته لیسكن في  ).4: 23 (مز الموت ال أخاف شًرا، ألنَّك أنت معي"
). 4 :65  (مز"دیارك إلى األبد

 إلنَّنا حین نكد في عمٍل ما، وننحني انشغاًال به ..)4: 73 "لیس في موتهم راحة" (مز .
ومیًال إلیه، فإنَّنا نستلقي عادة ونستریح. لكن الخطاة الذین اقترفوا آثاًما شنعاء، خاصة 

 حِن ظهورهم دائًما" (مزاِ  ال یمكن أن یستلقوا ویستریحوا. إذ قیل عنهم: "،األشرار منهم
). ألن الذین ال یلتصقون بالمسیح، ال یرتفعون بأنفسهم إلى السماویَّات، من ثم 24: 69

 ال یرتفع معه الذین موتهم شرِّیر جًدا، كما هو مكتوب "موت األشرار شرِّیر للغایة" (مز
سیح، وُیدفن مع المسیح، ال یجد راحة فقط م)، "لكن اإلنسان الذي یموت مع ال21: 34

). وعن هذا اإلنسان قیل بحق "شفیت كل ضعفاته في 4: 6 بل قیامة أیًضا" (رو
 .Ï). خاصة إذا كان شهیًدا، تنكشف ضعفاته باآلالم وموته بالقیامة3: 41 مرضه" (مز

القدِّیس أمبروسیوس 
، یتكب لىإ "وأنِت فقومي وانطلقي

 لد.ووعند دخول رجلیك المدینة یموت ال
ویندبه جمیع إسرائیل ویدفنونه، 

ألن هذا وحده من یربعام یدخل القبر،  

Ï  7: 3،  الكتاب الثالث:صالة داود .
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 ].13-12ألنَّه وجد فیه أمر صالح نحو الرب إله إسرائیل في بیت یربعام" [
لقد أخطأ شاول أول ملك إلسرائیل لكنَّه لم یعبد األوثان، وال دفع شعبه إلى ذلك. 
وأخطأ داود الملك، لكنَّه قدَّم توبة ورجع إلى اهللا. وأخطأ سلیمان وبنى المرتفعات لنسائه، 

لكنَّه لم یدفع الشعب إلى ذلك. أمَّا یربعام فصنع العجلین الذهبیِّین وعاد بقلوب الشعب إلى 
أرض العبودیَّة حیث عجل إبیس، وبذل كل جهده لكي ال یعبدوا الرب في الهیكل بأورشلیم. 

لقد ُوجد في أبیَّا شيء صالح، لكن لم یكن قلبه كامًال مع اهللا، لهذا رحمه اهللا 
بموته لكي ُیدفن في كرامة ولیس في عاٍر وخزي كأبیه وبقیَّة عائلته. فالموت في أزمنة الشّر 

یحسب عطیَّة من اهللا حیث ُیضّم وجه الصدِّیق من الشرّ . 
یرى الُكتَّاب الیهود أن شعب إسرائیل حزن على أبیَّا ألنَّه وقف معارًضا والده في 
إقامة العجلین الذهبیِّین، وكان یساعد الراغبین في الذهاب إلى أورشلیم للعبادة في الهیكل 

على تحقیق ذلك. 

"ویقیم الرب لنفسه ملًكا على إسرائیل، 
یقرض بیت یربعام هذا الیوم، 

 وماذا اآلن أیًضا.
ویضرب الرب إسرائیل كاهتزاز القصب في الماء، 

یستأصل إسرائیل عن هذه األرض الصالحة التي أعطاها آلبائهم، و
بر النهر، ع لىإ ویبدِّدهم

 ].15-14ألنَّهم عملوا سواریهم، وأغاظوا الرب" [
طرح یربعام اهللا وراء ظهره، فتجاهل الحضرة اإللهیَّة، ولم یباِل بالوصیَّة اإللهیَّة وال 

بالمخافة الربِّیَّة. لقد فضَّل عمله السیاسي بفكر بشري عن مملكة اهللا.  
سبق فحذَّر موسى النبي الشعب بأن اهللا سیقتلعهم من أرض الموعد إن عصوه 

ر نفس التهدید. إن كان اهللا قد سلَّمهم األرض بیٍد قویَّة 27: 29(تث  ). هنا ألول مرة یتكرَّ
وذراٍع رفیعة لیحتلُّوا األمم المقیمة هناك. اآلن تصیِّرهم الخطیَّة كالقصب ویسحبونهم إلى 

). 11: 18؛ 23: 17؛ 29: 15 مل 2أرض السبي في أشور (

"ویدفع إسرائیل من أجل خطایا یربعام الذي أخطأ، 
 .]16وجعل إسرائیل یخطئ" [
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. موت أبّیا 3
رصة، ت لىإ "فقامت امرأة یربعام وذهبت وجاءت

 .متبة الباب مات الغالع لىإ ولما وصلت
فدفنه وندبه جمیع إسرائیل حسب كالم الرب الذي تكلَّم به عن ید عبده أخیَّا 

 ].18-17[" النبي
قدَّم لها عالمة ملموسة لكي تتأكَّد هي وزوجها من صدق ما تنبَّأ به، وهي إنَّها لن 

تعود ترى ابنها حی�ا، فإنَّه عندما تلمس قدماها أرض المدینة یموت ابنها. حدَّثها عن أمور 
خاصة بالمستقبل حیث یتدمَّر بیت یربعام، وقدَّم لها عمًال سریًعا حتى تتأكَّد من صدق 

النبوَّة، لعلَّها ترجع هي وزوجها عمَّا فعاله. 
كان یربعام في ذلك قد نقل العاصمة من شكیم إلى ترصة، إحدى المدن الكنعانیَّة 

). تشتهر هذه المدینة بالمسحة الجمالیَّة. وهي وسط الجبال، تبعد 24: 12القدیمة (یش 
ي، أكثر 9حوالي   أمیال من شكیم (نابلس). ربَّما كانت مركز إقامة الملك لالستجمام الصحِّ

). 24-23: 16 مل 1منها عاصمة للدولة. وقد بقیت عاصمة حتى بنى عمري السامرة (
قبل السبّي ظهرت هذه المدینة مرة أخرى بكونها مدینة منحیم الذي اغتال شالوم واحتل 

).  14: 15 مل 2مركزه (
). لكن موت ابنها 4: 16عادت الملكة إلى ترصة التي امتازت بجمالها (نش 

 شمال شكیم Talluzaیحرمها من التمتُّع بجمال الموضع ومباهجه. ترصة غالًبا هي تالوزه 
Shachem 24: 12 (یش.( 

شتَّان ما بین دخول امرأة یربعام المدینة ودخول القدِّیسة مریم إلى مدینة یهوذا (لو 
). إذ لمست ِرجل امرأة یربعام المدینة مات ابنها، وخّیم الحزن على القصر الملكي 39: 1

وكل إسرائیل. وٕاذ لمست ِرجل القدِّیسة مریم بیت زكریا تهلَّل الجنین في بطن الیصابات، 
وامتألت من الروح القدس، واشترك لسانها مع قلبها في التسبیح هللا. 

جاءت امرأة یربعام تحمل أخباًرا ُمرَّة وتأدیبات قاسیة وجاءت مریم تحمل أخباًرا 
ه! لُّ سارة للعالم ك

أبناء الظلمة یبعثون روح المرارة في وسط البشریَّة، أمَّا أبناء النور فیقدِّمون السیِّد 
المسیح مصدر الفرح، ویبعثون روح التسبیح والتهلیل، ویفتحون باب الرجاء أمام الجمیع. 

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


لیتنا في زیاراتنا لآلخرین نحمل إلیهم مسیحنا القدُّوس الذي ُیبهج أحشاءهم 
الداخلیَّة، وُیلهب روحه القدُّوس فیهم، فتتهلَّل نفوسهم به. ِعوض أن نحمل معنا أفكاًرا شرِّیرة 

 وكلمات إدانة، فنمألهم بروح الظلمة وُنطفئ الروح في داخلهم.

. موت یربعام 4
"وأمَّا بقیَّة أمور یربعام كیف حارب وكیف ملك، 

 .فإنَّها مكتوبة في سفر أخبار األیَّام لملوك إسرائیل
والزمان الذي ملك فیه یربعام هو اثنتان وعشرون سنة، 

]. 20-19 عوًضا عنه" [هثم اضطجع مع آبائه وملك ناداب ابن
) بعد أن ضربه الرب بمرض 20: 13 أي 2مات یربعام بعده بمدَّة قصیرة (

 عاًما وفقد ابنه الذي كان یود أن یتسلَّم منه العرش والتاج 22خطیر. مات بائًسا حیث ملك 
الملكي. 

. شر رحبعام ویهوذا 5
"وأمَّا رحبعام بن سلیمان فملك في یهوذا، 

وكان رحبعام ابن إحدى وأربعین سنة حین ملك 
وملك سبع عشرة سنة في أورشلیم المدینة التي اختارها الرب لوضع اسمه فیها 

من جمیع أسباط إسرائیل، 
 .واسم أمُّه نعمة العمونیَّة

وعمل یهوذا الشّر في عیني الرب، 
 ].22-21جمیع ما عمل آباؤهم بخطایاهم التي أخطأوا به" [ وأغاروه أكثر من

سمح اهللا بتمزیق المملكة من بیت داود بسبب غباوة رحبعام وعنفه، واآلن یسمح 
بتمزیق بیت یربعام ألنَّه صنع شروًرا أعظم وأخطر. كان یلیق به أن یقتدي بداود الملك 

الذي أخطأ، لكنَّه تمتَّع بالوعود اإللهیَّة والعطایا الفائقة خالل التوبة الصادقة. 

"وبنوا هم أیًضا ألنفسهم مرتفعات وأنصاًبا وسواري على كل تل مرتفٍع وتحت كل 
 ].23شجرة خضراء" [

لقد أخطأ كثیر من قادة الشعب سواء من القضاة أو الملوك، لكن لم یوجد من 
ته للعبادة الوثنیَّة. وٕان تسلَّلت العبادة الوثنیَّة أحیاًنا لم یقم منها  بینهم من دفع الشعب بكل قوَّ
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القضاة أو الملوك العبادة الحقَّة، والعبادة الرسمیَّة للشعب. لیس فقط إسرائیل وٕانَّما یهوذا 
أیًضا بنوا مرتفعات وأیًضا (أعمدة مقدَّسة) وسواري وهي تماثیل خشبیَّة. أقیمت على كل تاٍل 
مرتفع وتحت كل شجرة خضراء. كانوا یمارسون العبادة الوثنیَّة جنًبا إلى جنب مع عبادة اهللا 

في الهیكل. اختاروا قمم التالل العالیَّة لكي تجتذب أنظار األماكن المحیطة بها. وكانوا 
یقیمونها تحت كل شجرة خضراء في الطریق، حتى متى جلس المسافرون للراحة یجدون 

العبادة الوثنیَّة بین أیدیهم. 

"وكان أیًضا مأبونون في األرض فعلوا حسب كل أرجاس األمم الذین طردهم 
 ].24الرب من أمام بني إسرائیل" [

). 29-28: 15 مل 1تحقَّق ذلك حیث قتل بعشا كل ذكور بیت یربعام (

 السطو على بنك إسرائیل. 6
 ].25ورشلیم" [أ لىإ ام صعد شیشق ملك مصرع"وفي السنة الخامسة للملك رحب

جاء في  .Aesonchosis ودعاه یوسابیوس Sousakimتدعوه الترجمة السبعینیَّة 
 ق.م) هو مؤسِّس األسرة الثانیة Sheshonk) 945-924المستندات المصریَّة أن 

والعشرین. كان أخطر عدّو خارجي غزا أرض إسرائیل منذ أیَّام شاول الملك. جاء في معبد 
 یفتخر بأنَّه سبب متاعب Sishakالكرنك صور عن نصرة مصر على یهوذا. كان شیشق 

لملك یهوذا. بفحص النقوش الخاصة بشیشق في الكرنك أكَّدت أن الرحلة ُوجِّهت ضد 
 مدینة التي 15فلسطین، وقد أوضحت العالقة بین المملكتین في ذلك الحین. من بین 

نهم رحبعام في بدء ُملكه ( ) ثالث مدن فتحها شیشق وهي سوكو 12-5: 11 أي 2حصَّ
Shoco وأدورایم Adoraim وأیلون Aijalon كذلك فتح مدینتین أخریتین من یهوذا أو .

بنیامین. بعد ذلك افتتح عدًدا كبیًرا من المدن كانت تحت سیادة یربعام سواء كانت كنعانیَّة 
أو من مدن الآلویِّین. ففي السنوات األربع بعد حدوث االنشقاق كان لرحبعام سطوة كبرى 

ویِّین بالثورة ضد یربعام، فلجأ آلضّد منافسة یربعام. قامت بعض المدن الكنعانیَّة ومدن ال
األخیر إلى شیشق لمساندته في إخضاع هذه المدن حتى أخضعها تماًما. 

 شخًصا تغطیهم الدروع 130جاء نقش في أول قصر بالكرنك، حیث أكثر من 
 وأیادیهم مربوطة وراء Muth واإلله Ammonمنقادین ومربوطین بواسطة اإلله آمون 

نة التي فتحها الملك. أحد هؤالء  ظهورهم. هؤالء األشخاص یرمزون إلى المدن المحصَّ
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، یرى البعض إنَّها ال Yudeh-Malekالمدرَّعین المقیَّدین كأسرى نقش تحته "ملك یهوذا". 
تعني ملك یهوذا بل هي اسم مدینة فلسطین غیر معروفة لدینا. 

"وأخذ خزائن بیت الرب وخزائن بیت الملك، 
 ].26وأخذ كل شيء، وأخذ جمیع أتراس الذهب التي عملها سلیمان" [

مَّا بإخفائها تحت إكان الشعب عادة یحتفظ بالمجوهرات وكل األشیاء الثمینة 
األرض، أو بإیداعها في الهیكل كأمانة. فكان الهیكل أشبه بخزنة بنك عام إلسرائیل یحتفظ 

بكثیر من األشیاء الثمینة. لقد سطا شیشق على خزائن البنك وسلبها. 

"فعمل الملك رحبعام عوًضا عنها أتراس نحاس، 
 .وسلَّمها لید رؤساء السعاة الحافظین باب بیت الملك

رفة السعاة" غ لىإ سعاة ثم یرجعونهالوكان إذا دخل الملك بیت الرب یحملها ا
]27-28.[ 

 على حسب عدد األتراس. 300ربَّما كان عدد السعاة 

ي فمكتوبة في سفر أخبار األیَّام لملوك هأمَّا  "وبقیَّة أمور رحبعام وكل ما فعل
 یهوذا.

 ].30-29وكانت حرب بین رحبعام ویربعام كل األیَّام" [
 ق.م على ید األشوریِّین؛ وسقطت 722تحقَّق ذلك حین سقطت السامرة عام 

 ق.م على ید البابلیِّین. 5/586أورشلیم عام 

"ثم اضطجع رحبعام مع آبائه ودفن مع آبائه في مدینة داود، 
واسم أمُّه نعمة العمونیَّة، 

]. 31ومَلك أبیام ابنه عوًضا عنه" [
ذكر اسم األم هنا "نعمة" وهي عمُّونیَّة، لیشیر إلى تأثیرها الشخصي على ابنها 
الملك وعلى حكومته. للمرة الثانیة یشیر السم الملكة األم وذلك ألهمیَّة دورها. وقد ظهرت 

). 20-1: 11مل  2؛ 13: 15مل  1ملكتان في یهوذا لهما دورهما الخطیر (
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 14 وك مل1 وحيمن 

 !ویفقد رحبعام نفوذه، لیتبدَّد بیت یربعام

  أخیَّا النبيأمام قادرة أن تتخفي انَّهأظنَّت امرأة یربعام ، 

 ، یختفي المستقبل أمامه الهذا الذي

 .بل تنبَّأ لزوجها أن یكون ملًكا

 ،جاءت تسأل عن أبیَّا ابنها المریض

 . المرض بسبب زوجهاأصابهولم تباِل بالشعب الذي 

 . ودفع الشعب للشرّ ،طرح زوجها الرب وراءه

 ،هوذا یموت ابنها عند دخولها المدینة

 يٍ .ویقرض الرب بیت یربعام في عاٍر وخز

 سلك رحبعام بن سلیمان طریق أمُّه العمونیَّة.  

  أورشلیم.هوذا شیشق ملك مصر یسلب خزائن 

 ،یربعام ورحبعام في حرب مستمرَّة

 . الشرّ احبَّ أبغضا الرب وأكالهما 

  قادر على التنكُّر أمام رجال اهللاإنَّنيلماذا أظن . 

 . المریضةنفسي فیشفي قلبي،ألرجع إلى الرب بكل 

 . بعد في عارٍ أكون المقدَّسة، وال مدینتي إلى بيیدخل 

 ، للرب الوجه ال القفايألعط

 عائلتي.فأحیا وتحیا كل 

  حیاتي. بالرب سّر أحبَّائي مع أتمتَّع

  المقدَّسةيورشلیمألن یقدر غریب أن یدخل إلى . 

 نفسي.لن یمس العدّو خزائن 

  ي. وُترسحافظي، مخلِّصي في ید إنَّها

 . بفرح السماءنفسي، وتتهلَّل أعماقيیحتل السالم 

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 ألصحاح الخامس عشرا

إصالحات آسا 
یكشف لنا هذا األصحاح عن سلوك ملوك یهوذا، إذ لم یكونوا في البدایة قد بلغوا 

 شر ملوك إسرائیل.

هما أبیام الشرِّیر، وكانت أیَّام ملكه قصیرة،  یقدِّم لنا شخصیَّتین من ملوك یهوذا
وآسا أیَّام ملكه صالحة وطویلة. كما یقدِّم لنا شخصیَّتین من ملوك إسرائیل ناداب بن یربعام 

وبعشا مبدِّد بیت یربعام، وكالهما كانا شرِّیرین. 

یر   [1 ]. 8-1. أبیام بن رحبعام الشرِّ
]. 15-9. آسا بن یربعام الُمصلح   [2
]. 22-16. تحالف آسا مع بنهدد ضد إسرائیل  [3
]. 24-23. مرض آسا وموته   [4
یر   [5 ]. 28-25. ناداب بن یربعام الشرِّ
]. 34-29. بعشا یبید بیت یربعام   [6

یر1  . أبیام بن رحبعام الشرِّ
یقدِّم لنا ملِّخًصا موجًزا لفترة حكم الملك أبیام بن رحبعام القصیرة. هذا الذي سار 

في خطایا أبیه، لكنَّه ُوجد فیه بصیص من النور. من أجل جدُّه داود أعطاه الرب سراًجا في 
أورشلیم أن یملك ابنه آسا. وكان رجًال صالًحا، بدأ باإلصالحات لكنَّه سقط في بعض 

ضعفات خطیرة. 
) نصرة الملك أبیام بن رحبعام الفائقة 13أي  2ذكر سفر أخبار األیَّام الثاني (

على یربعام وذلك بمعونة اهللا. حین تحدَّث عن التصاقه باهللا في أخبار األیَّام دعاه أبیَّا حیث 
یرتبط اسمه بیهوه، أمَّا هنا فإنَّه إذ یتحدَّث عن خطایاه یدعوه أبیام. یرى البعض أن االسم 
في األصل أبیام ثم استبدله الیهود بأبّیا لكي ینسبوا صاحب االسم لیهوه. ویرى آخرون أن 
اسمه الحقیقي أبیَّا التي تعني "یهوه هو أبي أو رغبتي" لكن بسبب شرِّه دعاه الیهود "أبیام" 

حتى ال ُینسب لیهوه، وهي تعني "أب البحر". وهذا ما حدث عندما استبدلوا اسم مدینة "بیت 
). 38: 15مل  2)، وأیًضا یهوآحاز إلى آحاز (15: 4 مل 1إیل" ببیت أون في هوشع (
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)، لكن صراعات یربعام 24: 12 مل 1لقد منع اهللا الحرب بین المملكتین (
المستمرَّة خاصة على الحدود اضطرت أبیام أن یدافع عن مملكته، فالتجأ إلى اهللا لكي 

). 20: 13 أي 2یسنده. وٕاذ ُغلب یربعام اضطرَّ أن ینسحب، ویهدأ بقیَّة أیَّام ملكه (

  السنة الثامنة عشر للملك یربعام بن نباط ملك أبیام على یهوذا.وفي"
، ثالث سنین في أورشلیمك مل

 واسم أمِّه معكة ابنة أبشالوم.
 في جمیع خطایا أبیه التي عملها قبله، اروس

 .]3-1" [ولم یكن قلبه كامًال مع الرب إلهه كقلب داود أبیه
)، ولم یكن أبیام البكر بل األكبر من أبناء 21: 11 أي 2 ابًنا (28كان لرحبعام 

معكة التي أحبَّها أكثر من جمیع نسائه. ملك أبیام في السنة الثامنة عشر من ُملك یربعام إذ 
). وقد كان لكل منهما ابن یدعى أبیَّا 21: 14 مل 1 سنة (17ملك رحبعام (والد أبّیا) لمدَّة 

أو أبیام. وقد مات أبیَّا بن یربعام كما رأینا في األصحاح السابق، أمَّا أبیَّا بن رحبعام فعاش 
بعد والده وملك لیصیر رعًبا لیربعام. 

ملك أبیام في الواقع أقل من ثالث سنوات لكن كانت عادة الیهود أن یحسبوا الجزء 
من السنة سنة كاملة، وأیًضا الجزء من الیوم یوًما كامالً . مات في السنة العشرین من الملك 

یربعام وملك ابنه آسا. 
اسم أمِّه معكة، وهو اسم سامي معناه "ظلم". هي حفیدة أو بنت ابنة أبشالوم، 

). أمَّا أوریل 2: 13 أي 2وثالثة نساء رحبعام. ُتسمى أیًضا میخایا بنت أوریئیل من جبعة (
). 27: 14 صم 2فكان زوج ثامار ابنة أبشالوم (

شلیم،  أورهه سراًجا فيلب إر أعطاه الدوا ألجل دكن"ول
 ].4ابنه بعده وثبَّت أورشلیم" [ قامأ ذإ 

سند اهللا أبیَّا فغلب یربعام، لكنَّه إذ غلب سقط في الكبریاء، إذ لم یكن قلبه كامًال، 
لهذا قطعه الرب من ملكه لیتسلَّم ابنه آسا العرش. 

العادة في الشرق أالَّ یترك البیت في  انت كشلیم": أورهه سراًجا فيلب إرأعطاه ال"
قط إالَّ إذا مات صاحبه أو تهدَّم البیت. لذلك كان بقاء السراج مضیًئا یعني دوام حیاة  ظالم

ال ُیضيء لهیب ناره، النور ُیظلم في خیمته وسراجه وفئ طنور األشرار ینم! ع"ناإلنسان. 
). 9: 13ُفرح، وسراج األشرار ینطفئ" (أم  يالصدِّیقینر و"ن )5: 18فوقه ینطفئ" (أي 
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 أظلمت المملكة، لكن من أجل داود أعطى اهللا سراًجا في م الملك أبیایااخط 
 ابنه ،سیحمأورشلیم، وهو الوعد الذي ُأعطَي لداود أن یكون بیته منیًرا حتى یأتي یسوع ال

 .Ïحسب الجسد، الذي یضيء العالم كلُّه

في العهد القدیم كان للمنارة الذهبیَّة طقسها الخاص، من جهة ُسرجها السبعة ونوع 
الزیت والفتائل، وكان دیمومة إنارتها أمًرا جوهرًیا في حیاة هذا الشعب. فقد كان ذلك رمًزا 
إلى حاجة الطبیعة البشریَّة إلى االستنارة اإللهیَّة حتى تُنزع عنها طبیعة الظلمة، وتحمل 

الشركة مع المسیح النور الحقیقي الذي ینیر العالم. 
إن كان السیِّد المسیح هو "الطریق" الذي یقود إنساننا الداخلي إلى حضن اآلب، 

فإنَّه هو أیًضا النور الذي یكشف لنا هذا السبیل الملوكي فال ننحرف عنه. 

  كان النور بالحق مخفًیا ومحتجًبا في ناموس موسى، لكن لما جاء یسوع، أشرق إذ ُرفع
 Ðالبرقع وأعلنت في الحال وبالحق البركات التي قدَّم ظلَّها في الحرف

العالمة أوریجینوس 

  أشعة الكلمة مستعدَّة سرمدًیا أن تشرق مادامت نوافذ النفس مفتوحة خالل اإلیمان
البسیط. 

القدِّیس هیالري أسقف بواتییه 

  ینبغي أن یخشى عقاب الظلمة األبدیَّةاهللامن یرفض قبول نور كلمة Ñ  .
األب قیصریوس أسقف آرل  

  وا واحتملوا حتى یعبر غضب اهللا على اللیل الذى هو أب األشرار. لقد كنَّا نحن ترجُّ
)، وها هي تظهر أثاره في جسدنا إذ 8 :5 ؛3 :2 أبناء اللیل، كنَّا أحیاًنا ظالًما (أف

. Ò)17 :2 ) حتى یمیل النهار وتهرب الظالل (نش10 :8 نحن أموات بالخطایا (رو
القدِّیس أغسطینوس 

1 Boyd’s Bible Handbook, p. 162 
2 On Principiis 4:1:6 (Die griechischen christlichen Schrifsteller, 4:302.) 
3 Sermon 76:3 
4 Confessions 13:14 (15). 
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 نوًرا لألمم كما یقول إشعیاء النبي: يَ قیل هذا أیًضا عن المسیح، فقد قیل أنَّه ُأعط 
. لهذا یقول "أعطیتك كنوٍر لكل األمم، لكي تكون أنت خالصي إلى أقاصي األرض"

 .Ï"مصباح لرجلي كلمتك، ونور لسبیلي ":داود
األب أفراهات 

  لیست خلیقة، سواء كانت عاقلة أو لها قوَّة فهم، تنیر بذاتها، بل تستنیر بالشركة مع
الحق األبدي. 

القدِّیس أغسطینوس 

داود عمل ما هو مستقیم في عینّي الرب، ألن "
ولم یحد عن شيء ممَّا أوصاه به كل أیَّام حیاته إالَّ في قضیَّة أوریَّا الحثِّي" 

]5.[ 
لقد سمح اهللا أن یبقى سراج بیت داود منیًرا، لیس من أجل أبیام وال من أجل أبیه 

رحبعام إذ صنعا الشّر، وٕانَّما من أجل داود أبیهما، فقد بقیت أمانته للرب واستقامة قلبه 
وحبُّه الصادق بركة ألحفاد أحفاده. 

إذ انسحق داود في داخله طالًبا مجد اهللا، مترنًِّما: "ال أدخل بیتي، وال أصعد على 
سریر فراشي، وال أعطي وسًنا لعینّي وال نوًما ألجفاني إلى أن أجد موضًعا للرب ومسكًنا 

). تمتَّع بالوعد اإللهي: "هناك أنبت قرًنا لداود، رتَّبت سراًجا 5-3: 132إلله یعقوب" (مز 
). هذا هو السراج الذي ال تقدر كل قوَّات الظلمة أن ُتطفئه؛ أال 17: 132لمسیحي" (مز 

وهو یسوع المسیح ابن داود، نور العالم. إذ تمسَّك داود بالوصیَّة اإللهیَّة كسراج تضيء له 
)، أقام اهللا في بیته سراًجا ال ینطفئ. 105: 119الطریق (مز 

تمتدح كلمة اهللا داود من أجل استقامة قلبه، وُیحسب أنَّه لم یحد عن وصایا الرب. 
قضیَّة لقد أخطأ داود لكن لم ُیذكر شيء من خطایاه، إنَّما فقط ذكرت خطیَّته بخصوص "

". هذا ال یعني إنَّها لم ُتغفر، إنَّما أراد اهللا أن یؤكِّد خطورتها حتى ال یسقط فیها أوریَّا الحثِّي
أحد. حًقا بتوبته لم یفقد عهده مع الرب وال خسر المواعید اإللهیَّة له ولنسله من بعده. 

ِذكر هذه الخطیَّة یحثُّنا على الحذر الشدید منها ألنَّها تبقى ملتصقة بنا ال من جهة 
خالصنا ومجدنا األبدي وٕانَّما لكي یعتبر اآلخرون فال یسقطون. ومن جانب آخر ذكرها 

1 Select Demonstration, 1:10. 
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یؤكِّد مراحم اهللا الذي یتطلَّع إلى قلب داود أنَّه مستقیم وبال لوم بالرغم من سقوطه في هذه 
الخطیَّة البشعة. ِذكرها یفتح باب الرجاء أمام كل خاطئ. 

 ].6بعام كل أیَّام حیاته" [یرت حرب بین رحبعام وان"وك
) كیف قام أبیَّا على جبل صمارایم 13یروي لنا سفر أخبار األیَّام الثاني (ص 

الذي في جبل أفرایم وطالب یربعام وكل إسرائیل بالعودة إلى االرتباط بالهیكل والكهنوت 
الذي لبني هرون والآلویِّین، ِعوض مقاومة الرب ومحاربة إله آبائهم. هكذا كان یبدو في 
حدیثه أنَّه إنسان غیور على شعبه وعلى مجد الرب، لكن كما یظن الكثیرون أنَّه لم یكن 
مخلًصا في حدیثه إنَّما استخدم ذلك إلثارة إسرائیل ضّد یربعام ولتثبیت ملكه. وكما یذكر 

 ].3"لم یكن قلبه كامًال مع الرب إلهه كقلب داود أبیه" [الكاتب هنا: 
" إشارة إلى أنَّه كان یعبد لم یكن قلبه كامًال مع الربیرى البعض في القول "

]، ربَّما 15األوثان جنًبا إلى جنب مع عبادته هللا. وٕان كان قد أعدَّ أواِن ثمینة قدَّمها للهیكل [
ِعوض األواني التي حملها شیشق ملك مصر، كما بدا كخادٍم غیوٍر على مجد الرب في 

). 13-12: 10 أي 2حربه ضد یربعام (
]. 3لقد وهبه الرب النصرة على یربعام، لكنَّه لألسف سار في جمیع خطایا أبیه [

وكما یقول إشعیاء النبي: "ُیرحم المنافق وال یتعلَّم العدل. في أرض االستقامة یصنع شًرا وال 
). 10: 26یرى جالل الرب" (إش 

ملوك  لر أخبار األیَّامفي سف أمور أبیام وكل ما عمل أمَّا هي مكتوبة قیَّة"وب
یهوذا، 

 ].7وكانت حرب بین أبیام ویربعام" [
بقیت الكراهیَّة مستمرَّة بین المملكتین في أیَّام یربعام ورحبعام، وأیًضا في أیَّام أبیَّا 

). 13 أي 1بن رحبعام حیث حدثت معركة صریحة وعلنیَّة وخطیرة (

ضطجع أبیام مع آبائه فدفنوه في مدینة داود،  ا"ثم
 .]8وملك آسا ابنه عوضا عنه" [

 . آسا بن یربعام الُمصلح2
 .السنة العشرین لیربعام ملك إسرائیل ملك آسا على یهوذاي "وف
ة في أورشلیم، نإحدى وأربعین سك مل
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 ].10-9شالوم" [بأ واسم أمِّه معكة ابنة
یقصد هنا الجدَّة، ربَّما ُذكرت دون ذكر والدة آسا ألنَّها كانت امرأة قویَّة متسلِّطة 

]، 13على رجلها رحبعام وابنها أبیام، السیما في العبادة الوثنیَّة. خلعها من أن تكون ملكة [
دلیل على قوَّة إیمان أسا وغیرته للرب. كان اسمها في األصل میخایا، وصار "معكة". حین 

صارت ملكة؛ إذ كانت العادة أن ُیغیِّر اإلنسان اسمه أحیاًنا عندما تتغیَّر ظروفه. 

 ].11م في عینّي الرب كداود أبیه" [ستقي آسا ما هو ممل"وع
لم یكن آسا نبًیا كداود أبیه وال مرتًِّال، ولم تكن له النصرات المستمرَّة في الحروب 

لكنَّه اقتاد به في عمل المستقیم في عینّي الرب اقتدى به في أمانته للرب وٕاخالصه 
"، دون "ما هو مستقیم في عینّي الربواهتمامه بمجد الرب. بدأ إصالحاته باإلیجابیَّة: 

تجاهل الجانب السلبي وهو تحطیم الشّر وٕازالة كل أثٍر له. 

ل المأبونین من األرض،  زا"وأ
 ].12ونزع جمیع األصنام التي عملها آباؤه" [

 كما ورث عنه تسلُّل ،آسا قوًیا روحًیا وسیاسًیا. لقد ورث عن سلیمان الهیكل بدأ
الوثنیَّة إلى الشعب، وورث شروًرا ورجاسات ُمرَّة عن والده أبیَّا وجده رحبعام. نزع بیوت 
الفساد، حیث كانت الممارسات الجسدیَّة الشاذة (المأبونون) منتشرة كجزء من العبادة. 

انجذبوا إلى الرجاسات الوثنیَّة فمزجوا العبادة بالزنا والشذوذ الجنسي سواء بین الذكور أو 
اإلناث. حسبوا أنفسهم خدَّاًما للفساد. كان بعض الكهنة الوثنیِّین یحثُّون الشعب، خاصة من 

األوساط الدنیئة لممارسة الشّر لحساب المعابد. یقصد بالمأبونین ممارسة الدعارة بین 
الذكور، حیث كان بعض الرجال والكهنة وخدام الهیكل في معبد عشتروت یرتدون ثیاًبا 
: 22كالنساء لممارسة الفساد. لم یزل المأبونین تماًما ألنَّه بقي منهم إلى أیَّام ابنه یهوشفاط (

46 .(
تلي ذلك تحطیم األوثان حتى التي صنعها والده، حتى یزیل كل لعنة عن المملكة. 
االنحراف نحو العبادة الوثنیَّة یدفع إلى نزع المملكة من نسل الشخص كما حدث مع یربعام 

)، ودفعها إلى 19: 16 مل 1) وزمري (4-2: 16 مل 1)، بعشا (14-10: 14 مل 1(
عائلة أخرى. لم یحدث هذا مع أبیَّا وال مع كل ملوك یهوذا، ذلك بسبب أمانة داود الفریدة. 

ففي الفترة ما بین انقسام المملكة إلى السبي لم تتغیَّر األسرة المالكة في یهوذا، بینما تغیَّرت 
تسع مرَّات في إسرائیل في قرنین ونصف. 
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أن معكة أمُّه خلعها من أن تكون ملكة، ى "حت
ألنَّها عملت تمثاًال لساریة، 

 ].13رون" [دالها وأحرقه في وادي قثوقطع آسا تم
إخالصه للرب حقیقي وعمیق، لم یجامل والده المیِّت بل حطَّم التماثیل التي 

أقامها. تسلَّم مع المملكة األم الملكة معكة والدته الوثنیَّة، وكان للملكة األم دورها الخطیر 
في ذلك الحین. وٕاذ كان قلبه مستقیًما لم یقف أمامه أي عائق. خلع أمُّه الملكة ألنَّها عملت 
تمثاًال لساریَّة. طردها من القصر المكي لتعیش في مسكن خاص، فال یكون لها أثرها على 

) 9: 33زوجته، وال على العاملین في القصر ورجال الدولة. فعل كما یفعل الآلویُّون (تث 
الذین یضعون خدمة اهللا فوق كل اعتبار ُأسري. قطع تمثال أمُّه وأحرقه في وادي قدرون 

) لینزع كل أثٍر للعبادة الوثنیَّة. وكما فعل منسَّى حیث 20: 32متمثًِّال بموسى النبي (خر 
نزع العشتاروت من بیت الرب وجاء به إلى نهر قدرون وحرقه هناك. وغایة ذلك ربَّما لمنع 

 تدنیس المدینة المقدَّسة بالدخان أو الرماد الدنس للتمثال. 
جاء في الفولجاتا أن آسا خلع أمُّه من قیامها بالدور كرئیسة في الطقوس المقدَّسة 

 وساریته التي قدَّستها الملكة له. وجاء في الترجمة السبعینیَّة أنَّه Priapusالمقدَّمة لبریابس 
خلعها من مركزها كحاكمة حیث أقامت لها جماعة في ساریتها. وفي الترجمة السریانیَّة أنَّه 
خلعها من عظمتها حیث كانت تحتفل بالعبادة الوثنیَّة في مهابة. وفي الكلدانیَّة خلعها من 

مملكتها. 
الكلمة المترجمة هنا "تمثال" مشتقَّة من الكلمة العبریَّة التي تعني "رعًبا" أو "خوًفا". 

وهي تنطبق على تمثاٍل قبیح الصورة جًدا وُمخیف مثل اإلله فتاح للمصریِّین. 

 ].14رب كل أیَّامه" [ع الكان كامًال م آسا  إالَّ أن قلب،"وأمَّا المرتفعات فلم تنزع
أزال األوثان وحطَّمها حتى التي كان البعض یتعبَّد هللا خاللها. لكنَّه لم ینزع 

المرتفعات، أي المذابح الُمقامة على قمم التالل لتقدیم الذبائح هللا الحيّ . وقد استخدمها 
الیهود قبل بناء الهیكل، وجاءت الوصیَّة صریحة بأن تقدم الذبائح في موضع واحد وهو 

). ربَّما شعر آسا بأن وجودها ال یمثِّل خطورة على العبادة هللا الحّي، 11: 12الهیكل (تث 
ولم ُیدرك إنَّها شبكة تصطاد الكثیرین للعبادة الوثنیَّة. فال ُیفهم من المرتفعات هنا مذابح 
وثنیَّة بل مذابح یقدِّمون علیها ذبائح هللا الحّي، وهي عبادة ممنوعة ولكنَّها لیست كالعبادة 

الوثنیَّة. 
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بقوله أن قلبه كان كامًال مع الرب ال یعني أنَّه لم ُیخطئ، لكنَّه كان مخلًصا في 
عبادته وخدمته للرب ومشتاًقا أن یحیا كما یلیق. كان هذا الملك الشاب صاحب قلب ملتهب 

ًرا أن یصنع ما هو صالح في عینّي  ومتجدِّد، حطَّم الشّر الذي تسلَّمه عن والده وحده، مقرِّ
الرب، متمثًِّال بأبیه داود. 

، 15، 14 أي 2نجد هنا حدیثًا مختصًرا عن ُملك آسا، جاء تاریخه بتوسُّع في (
16 .(

 والنصرة التي نالها باسم الرب سقط في الضعف: هامع كل اإلصالحات التي عمل
]. لم 19-18 على بنهدد ملك آرام لكي ینقذه من بعشا ملك إسرائیل [لاتَّك: والً أ

 یعد یتَّكل على الرب الذي أعطاه مهابة ونصرة.
 2لم یسمع له بل غضب علیه وسجنه ( ذلك، بَّخه حناني الرائي علىوإذ : اانيً ث

 ).10-7: 16أي 
ل ب باهللا له بمرض في رجلیه لیتوب، لكنَّه في مرضه لم یطلب الر سمح: الثًاث

).  12: 16 أي 2ء (ااألطبَّ 

ة والذهب واآلنیَّة" [ایت ب لىإ ل أقداس أبیه وأقداسهدخ"وا  ].15لرب من الفضَّ
األقداس هي الغنیمة التي كان أبیام أخذها في حروبه ومنها حربه مع یربعام 

). آسا أیًضا قدس للرب 11: 8 صم 2) وقدَّسها للرب كما فعل داود (17-16: 13أي 2(
) التي تمَّت في السنة 15-9: 14 أي 2غنیمة أعدائه في المعركة مع زارح األثیوبي (

). وكان الملوك الوثنیُّون یقدِّمون من غنیمة 18، 10: 15 أي 2الحادیَّة عشر من ملكه (
ر (عز  ). حاول آسا أن یعوِّض ما كان شیشق قد أخذه في 7: 1حروبهم آللهتهم كنبوخذنصَّ

زمان ملك رحبعام. 
إن تطلَّعنا إلى ملوك یهوذا نجد تقریًبا النصف ملوك صالحین والنصف اآلخر 
أشراًرا، لكن من عنایة اهللا بشعبه نالحظ غالًبا ما یسمح للملوك الصالحین أن یملكوا مدَّة 

طویلة، أمَّا األشرار فلفترة قصیرة. جاءت الوصیَّة اإللهیَّة أن من ُیكرم أباه وأمُّه تطول أیَّام 
حیاته على األرض، فكم من یكرم أباه السماوي وأمُّه كنیسة اهللا المقدَّسة. هذا ال یعني أن 

األشرار یموتون صغار السن والصالحین كبار السن، فإن یوًما عند الرب كألف سنة. 
كثیرون شیوخ تحسب حیاتهم كدقائق عبرت بال ثمر، وآخرون مع كل نسمة ُیعتبرون قد 

قدَّموا عمًال ال تفنیه األزمنة. 
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 . تحالف آسا مع بنهدد ضد إسرائیل3
كان هناك تحالف بین أبیام والد آسا وطبرعون ملك آرام والد بنهدد. مما ساعد 

). 20-17: 13 أي 2أبیام على التمتُّع بنصرة عظیمة على یربعام ونواله نصرات متوالیة (
انتهى هذا التحالف عندما نجح بعشا في إقامة تحالف مع بنهدد بن طبریمون. هذا ما دفع 
آسا أن ُیحطِّم هذا التحالف بدفع رشوة ثمینة لبنهدد. سبق أیًضا فالتجأ یربعام إلى التحالف 

مع شیشق ملك مصر لمساندته ضد یهوذا. 
كان بعشا ملك إسرائیل رجل حرب ال یعرف السالم، دخل في حروب مع آسا. 

صنع تحالًفا مع بنهدد ضّد یهوذا، واضطر آسا أن یدفع الكثیر لینقض بنهدد التحالف. على 
أي األحوال انقسام المملكة دمَّر المملكتین وبدَّد إمكانیَّاتهما البشریَّة والمادیَّة؛ واستغلَّ الملوك 

المجاورین هذا لحسابهم. 
: 14 أي 2ربَّما ضعفت القوَّة العسكریَّة آلسا وُأنهكت بعد حربه مع الكوشیِّین (

ر 9 )، فلجأ إلى التحالف مع بنهدد ملك دمشق (آرام) ضد ملك إسرائیل. هذا األمر لن یبرِّ
تصرفه وقد وبَّخه حنانیا الرائي على اتِّكاله على آرام (سوریا) ِعوًضا عن اتِّكاله على الرب، 

). 10-7: 16أي  2فسجنه (
یرى البعض أنَّه لم یكن یوجد خطر حقیقي من جهة إسرائیل لالستیالء على 

یهوذا، لكن آسا أراد تحطیم إسرائیل، ولو كان الثمن هو سلب بیت الرب آنیته. أخطأ آسا إذ 
ة والذهب لكي ینقض عهده مع إسرائیل. لم یعتمد أسا  أغرى بنهدد ملك آرام (سوریا) بالفضَّ

على الرب إلهه الذي صنع معه ومع آبائه الكثیر، وهو قادر أن یخلِّصه من المأزق دون 
ة والذهب الباقیة في خزائن  االعتماد على ذراع بشري. أساء التصرُّف إذ أخذ جمیع الفضَّ

بیت الرب وبیت الملك ودفعها لملك آرام. 
هكذا دفع انقسام المملكة إلى الصراع بین المملكتین في كسب الدول المجاورة 

خاصة آرام ومصر للتحالف معها الواحد ضّد اآلخر. 

 ].16ت حرب بین آسا وبعشا ملك إسرائیل كل أیَّامهما" [ان"وك
) أن األرض استراحت عشر سنین في أول ملك آسا، فنستنتج 1: 14 أي 2في (

أنَّه كان في األول اختالف ومخاصمة بین آسا وبعشا، ولكن لم تكن حرب عظیمة حتى 
ح األثوبي، حیث  زار). لقد غلب7-6: 14 أي 2الحرب المذكورة هنا. تقوى أسوار المدن (

 ). 15-9: 14 أي 2اسم الرب إلهه ( على اعتمد آسا

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 بعشا ملك إسرائیل على یهوذا، عدصو"
 ].17لك یهوذا" [مسا آ لىإ لرامة لكي ال یدع أحد یخرج أو یدخل اوبنى

كانت هناك عداوة قائمة ومستمرَّة بین الملكین، لكن لم تحدث حرًبا علنیَّة تستحق 
 على هضبة عالیة في نصیب قریة الرامةالتسجیل إالَّ عندما بدأ بعشا ملك إسرائیل یبني 

 أمیال 6). وهي تبعد حوالي 18: 2؛ مت 19: 1 صم 1؛ 15: 18سبط بنیامین (یش 
شمال أورشلیم على طریق بیت إیل. موضعها الیوم "الرام". 

). 29: 10حلول بعشا فیها یمثِّل تهدیًدا لیهوذا (إش 
یتنبَّأ إرمیا عن قتل أطفال بیت لحم بقوله: "صوت ُسمع في الرامة، نوح وبكاء 
: 31ُمّر، راحیل تبكي على أوالدها وتأبى أن تتعزَّى عن أوالدها ألنَّهم لیسوا بموجودین" (إر 

15 .(
بنى هذه القریة لألغراض التالیة: 

أ. لكي یقطع العالقات التجاریَّة بین یهوذا ومملكة الشمال. 
)، ویمنع 9: 15 أي 2ب. لكي یمنع هجرة الراغبین في االنضمام إلى یهوذا (

 شعبه من العبور إلى أورشلیم لیعبدوا الرب في الهیكل.

 ج. كانت خطوة أولى للهجوم على مملكة الجنوب، أو على أورشلیم.

ة والذهب الباقیة في خزائن بیت الرب وخزائن بیت الملك، عجمي  آساخذ"وأ  الفضَّ
ودفعها لید عبیده، 
 بن طبریمون بن حزیون ملك أرام الساكن في بنهدد لىإ وأرسلهم الملك آسا

 دمشق قائالً :
یني وبینك، وبین أبي وأبیك عهًدا.  بإن

ة وذهب، فتعال انقض عه ك لمع بعشا م كدهوذا قد أرسلت لك هدیَّة من فضَّ
. ]19-18[" عنيرائیل فیصعد سإ

) جاء حناني الرائي إلى آسا ووبَّخه ألنَّه استند على ملك 10-7: 16 أي 2في (
 آرام ولم یتَّكل على الرب، وتنبَّأ عن حروب ستأتي علیه. 

تعني ابن هدَّد أو ابن اإلله الشمس. یرى البعض الدارسین أنَّه یوجد ثالثة بنهدد 
ملوك لدمشق حملوا هذا االسم. األرجح أن حزبون هو رزون الذي أقامه الرب خصًما 

)، وبنهدد الثالث 36-1: 22)؛ وبنهدد الثاني هو الذي حارب آخاب (23: 11لسلیمان (
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). أرسل بنهدد جیًشا في 13-3: 13 مل 2هو الذي ضایق إسرائیل في ملك یهوآحاز (
المناطق الشمالیَّة من إسرائیل واستولى على بعض المدن في الجلیل على حدود سوریا ممَّا 

ألزم بعشا أن ینسحب من الرامة. 
ة والذهب التي في القصر وفي الهیكل تحسب كنفایة  مهما بلغت كمیَّات الفضَّ

 ).26: 14 مل 1بعدما استولى شیشق ملك مصر على كل الخزائن في أیَّام أبیه رحبعام (

]، وكان آسا قد أخذ 15لقد أدخل أبیام وآسا أقداسهما إلى بیت الرب، أي غنائم أعدائهما [
). 13: 14 أي 2غنائم كثیرة من زارح الكوشي (

 بنهدد للملك آسا، مع"فس
،   وأرسل رؤساء الجیوش التي له على مدن إسرائیل

 ].20وضرب عیون ودان وابل بیت معكة وكل كنروت مع كل أرض نفتالي" [
قِبل ملك آرام الهدیَّة الثمینة ورأى أنَّه بدخوله في عهد مع یهوذا یستطیع أن 

یستولى على بعض مدن إسرائیل القریبة منه. 
وهي من أفضل المناطق في  Teim – Wady et: غرب وادي التیم Ijonعیون 

 تفصلها التالل عن التیم. وهي سهل خصب جمیل یروي باآلبار، Mej Ayunمیرج عیون 
. أرض منزرعةتحیطه التالل بعضها مرتفع لكن أغلبها 

)، ویدعوها یوسیفوس 4: 16 أي 2: تدعى آبل مایم (آبل بیت معكة
AbellareÏ .

 متَّصلال هاامتداد : منطقة شمالیَّة من فلسطین ربَّما أخذت اسمها منكل ِكنروت
رة باسم "سهل جنیسارت"، إذ كما  بالبحیرة. وهي شمال طبریَّة، عرفت في عصور متأخِّ

یدعوها یوسیفوس "بلدة جنِّیسارت". 

. ]21صة" [تر سمع بعشا كف عن بناء الرامة وأقام في ما"ول
ین في وقت واحد. إذ  توقَّف عن بناء الرامة ألنَّه لم یكن ممكًنا أن یحارب عدوِّ

سمع بعشا بذلك ذهب إلى عاصمته ترصة أو إلى قصره وأغلق على نفسه، وهي قریبة من 
شكیم، أي نابلس. 

دعى الملك آسا كل یهوذا لم یكن بريء، ست"فا

1 Antiquities: bviii, ch ii, sec.4. 
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اها بعشا،  ي بنوأخشابها الت امةر حجارة اللك فحملوا
 ].22وبنى بها الملك آسا جبع بنیامین والمصفاة" [

أخذ آسا المواد التي جمعها بعشا لتحصین الرامة وبنى بها جبع والمصفاة. 
 التي لبنیامین أو Gibeah هنا بجبع  بنیامینGebaجبع یلیق بنا أالَّ نخلط 

 الحالیَّة التي تبعد حوالي میل في شمال شرق الرامة (یش Jebaشاول. فالمذكور هنا هي 
؛ 3: 13 صم 1 (Wady Suweinit). وهي قمَّة كذلك من جهة وادي سونیت 24: 18
 قدًما. رأى آسا أن تحصین جبع یعطیه دفاًعا من الشمال 800) عمقه یبلغ نحو 5: 14

أكثر من الرامة. 
: هي حالًیا "بیت صموئیل" حوالي میل من جنوب غربي الرامة (یش المصفاة

). وهي أعلى قمَّة بقرب أورشلیم. وهي المدینة التي اجتمع فیها بنو إسرائیل 26: 18
). 9-5: 41)، وصنع آسا فیها جب�ا (إر 27-17: 10 صم 1النتخاب ملكهم األول (

 . مرض آسا وموته4
ي مكتوبة ه كل أمور آسا وكل جبروته وكل ما فعل والمدن التي بناها أمَّا قیَّة"وب

في سفر أخبار األیَّام لملوك یهوذا 
 .]23ن شیخوخته مرض في رجلیه" [ماغیر أنَّه في ز

) ورد عنه أنَّه بنى مدًنا حصینة، وكان عدد جیشه ثالثمائة 16-14 أي 2في (
ألف من یهوذا ومائتین وثمانین ألًفا من بنیامین. وانتصر على زارح الكوشي الذي كان في 

عه لینزع الرجاسات من كل أرض  جیشه ألف ألف. وكلمه اهللا بفم عزریا بن عودید وشجَّ
یهوذا وبنیامین. 

حین مرض في شیخوخته وهو ابن خمسین سنة لم یطلب اهللا الذي أدبه بالمرض، 
لكنَّه التجأ إلى األطباء، الذین غالًبا ما كانوا من السحرة. 

نة داود أبیه، ي مديع آبائه فم نضطجع آسا مع آبائه ودف ا"ثم
 .]24ك یهوشافاط ابنه عوًضا عنه" [ومل

رقد آسا مع آبائه، وملك ِعوًضا عنه یهوشافاط. مات الملك الصالح لیرثه ابن تقي 
) اشترك معه في الحكم لمدَّة ثالث سنوات. 873-848(
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یر5  . ناداب بن یربعام الشرِّ
 ناداب بن یربعام على إسرائیل في السنة الثانیة آلسا ملك یهوذا فملك لك"وم

 ].25على إسرائیل سنتین" [
ملك سنتین غیر كاملتین، ألنَّه ملك في السنة الثانیة آلسا وخلفه بعشا في السنة 

الثالثة. 

 الشّر في عینّي الرب، مل"وع
 ].26وسار في طریق أبیه وفي خطیَّته التي جعل بها إسرائیل یخطئ" [

إذ أراد تثبیت مملكته سار في طریق أبیه، مصمًِّما على عبادة العجلین الذهبیَّین 
ومنع الشعب من الذهاب إلى أورشلیم، والعبادة في هیكل الرب. كان الملكان ورجالهما 

یخدعون أنفسهم بزعمهم أنَّهم یسجدون للرب بواسطة العجلین. لذلك سمح اهللا باغتیاله سریًعا 
بواسطة بعشا، في السنة الثانیة من حكمه. كان محاصًرا جبثون، المدینة التي استولى علیها 

الفلسطینیُّون، وكان یحاول استردادها. وبینما هو وسط جیشه تآمر علیه بعشا ومن معه 
وقتلوه. لم یقف الجیش ضد القاتل بل أقامه خلًفا لناداب. 

كر، امن بیت یس  علیه بعشا بن أخّیاتن"وف
ون التي للفلسطینیِّین،  جبثضربه بعشا فيو

 .]27وكان ناداب وكل إسرائیل محاصرین جبثون" [
نالحظ كثرة الفتن في تاریخ إسرائیل بخالف تاریخ یهوذا. 

). 2-1: 10لم ُیقم غیره ملًكا أو قاضًیا من سبط یّساكر إالَّ القاضي تولع (قض 
سكن سبط یّساكر في مرج ابن عامر، وكان كما تنبَّأ عنه یعقوب حماًرا جسیًما رابًضا بین 

الحظائر، فرأى المحل أنَّه حسن واألرض إنَّها نزهة، فأحنى كتفه للحمل، وصار للجزیة 
). وأثار الرب إلى أصله الدنيء بقوله لبعشا: "رفعتك من التراب" 15-14: 49عبًدا" (تك 

). ُیستنتج من هذا القول أن الرب دعاه للمَّلك كما دعى یربعام. 1: 16(
: اسم عبري معناه "جبل" أو "ارتفاع"، في أرض دان على حدود أرض جبثون

). وكان الفلسطینیُّون قد 23: 21؛ 44: 19الفلسطینیِّینن ُأعطیت لبني قهات الآلویِّین (یش 
أخذوها وحاول ناداب أن یسترجعها ولم یزالوا یحاربون في زمان عمري، أي بعد مدَّة نحو 

). ربَّما هي المعروفة الیوم بتل المیالط، على بعد خمسة أثمان المیل 25: 16 عاًما (26
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 جنوب نمنه وشرق عقرون مباشرة.

 .]28عنه" [ ته بعشا في السنة الثالثة آلسا ملك یهوذا وملك عوًضاما"وأ

 . بعشا یبید بیت یربعام6
م، اربعي ملك ضرب كل بیت ما"ول

 حسب كالم الرب الذي تكلَّم به عن ید عبده مناهفلم یبِق نسمة لیربعام حتى أ
 .]29أخّیا الشیلوني" [

أول عمل قام به الملك الجدید هو أنَّه أباد بیت یربعام. كان ذلك العمل وحشی�ا، 
سمح به الرب كدرٍس للشعب حتى یدركوا ثمرة االنحراف عن اهللا مصدر الحیاة. لقد تحقَّقت 
نبوَّة أخّیا النبي، ولم تسقط كلمة الرب. لكن لألسف هذا الذي استخدمه الرب عصا تأدیب 

لبیت یربعام سلك في نفس طریقه ولم یتَّعظ منه. 

 خطایا یربعام التي أخطأها، جل"أل
والتي جعل بها إسرائیل یخطئ الشعب، 

 .بإغاظته التي أغاظ بها الرب إله إسرائیل
 أمَّا هي مكتوبة في سفر أخبار األیَّام لملوك ل أمور ناداب وكل ما عمقیَّةوب

 .إسرائیل
 .ت حرب بین آسا وبعشا ملك إسرائیل كل أیَّامهماانكو

 بعشا بن أخّیا على جمیع إسرائیل في  ملكة آلسا ملك یهوذاثلسنة الثال افي
 .ترصة أربًعا وعشرین سنة

 الشّر في عینّي الرب وسار في طریق یربعام ملوع
 ].34-30لتي جعل بها إسرائیل یخطئ" [اوفي خطیَّته 

 
 

 15 وك مل1 وحيمن 

 صالحي! أنت ي!أنت برِّ 

 آبائي!لن ألهو متَّكًال على بّر 

  كیاني.هوذا تاریخ مملكة یهوذا یهّز كل 
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   !أشرار انجبوا صالحینو، أشراًراكم من ملوك صالحین انجبوا 

 . عن نفسهأمامككل ملك مسئول 

 . سلك في عدم الكمالرحبعامبیام بن أ

 .وآسا بن أبیام عمل المستقیم في عینیك كجدِّه داود

  . ساریتهاوأزال من المملكة، ةخلع أمُّه معك

  .قداسه إلى  بیت الرب، وقدَّم كنوًزا للخزینةأدخل ب

 .لم یكن قلبه كامًال كقلب جدُّه

 . ملك إسرائیله لیقاتل أخااآلرامي اتَّكل على بنهدد إذأخطأ 

 .وفي شیخوخته لم یطلب الرب لیشفیه

 ي.رب قلًبا كامًال كداود أب  یاليهب 

  آبائي.رب أالَّ ألهو متَّكًال على بّر   یاليهب 

 صالحي! أنت هو ي!أنت برِّ 

 إسرائیل ملًكا واحًدا مقدَّسا لكةلم تنجب مملك . 

  أبیه.كمل طریق أنجب ناداب فأیربعام الشرِّیر 

 .بعشا اغتاله وسلك في طریق شرِّه

  سواك؟طریقيمن ُیصلح 

  غیرك؟ ةمن ُیقیم فيَّ ملًكا (إرادة) مقدَّس

 
 

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 صحاح السادس عشراأل

ثورات في مملكة إسرائیل 
یروي لنا هذا األصحاح عن الثورات المستمرَّة في مملكة إسرائیل في فترة زمنیَّة 

قصیرة. فكانت االغتیاالت ُترتكب لتحتّل أسرة ملكیَّة شرِّیرة مكان غیرها تتَّسم أیًضا بالشرّ . 
فبعد أن أباد بعشا بیت یربعام، أباد ُزمري بیت بعشا. وحاول ُعمري اغتیال ُزمري. 

]. 8-1. نبوَّة یاهو ضّد بیت بعشا  [1
]. 14-9. اغتیال ُزمري إلیلة  [2
]. 15. ُزمري یملك لمدَّة أسبوع [3
]. 20-16. ُزمري ینتحر في قصره حرًقا [4
]. 27-21. ُعمري یبني السامرة  [5
]. 34-28. آخاب عابد البعل  [6

. نبوَّة یاهو ضّد بیت بعشا 1
أقام بعشا من بیته أسرة ملكیَّة، فقد كان نشیًطا، رجًال محنًَّكا في السیاسة وجریًئا، 
لكنَّه كان عابد وثن فبدَّد بیته بشرِّه. حذَّره الرب بواسطة یاهو بن حناني لعلَّه یرجع عن شرِّه 

فیحیا، وقد سبق فأرسل اهللا حناني إلى آسا ملك یهوذا. 

ى یاهو بن حناني على بعشا قائالً : إل كان كالم الربو"
، قد رفعتك من التراب وجعلتك رئیًسا على شعبي إسرائیل إنِّي ن أجلم

فسرَت في طریق یربعام، 
  بخطایاهم.نيوجعلَت شعبي إسرائیل یخطئون ویغیظون

انذا أنزع نسل بعشا ونسل بیته ه
 وأجعل بیتك كبیت یربعام بن نباط.

من مات لبعشا في المدینة تأكله الكالب، ف
 ].4-1ومن مات له في الحقل تأكله طیور السماء" [

)، 7: 16 أي 2وبَّخ حناني آسا الملك ألنَّه استند على أرام في حربه مع یربعام (
وجاء ابنه یاهو الشاب یبعثه اهللا إلى بعشا الملك لیقدِّم له رسالة جریئة وخطیرة، یعلن فیها 
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عن دمار بیت بعشا بصورة مخزیة للغایة. وبعد أربعین سنة أرسله أیًضا إلى یهوشافاط 
). یبدو أنَّه كان ساكًنا في أورشلیم.  3-2: 19 أي 2لیوبِّخه ألنَّه اتَّحد مع آخاب (

جاءت رسالة یاهو لبعشا مطابقة لرسالة أخّیا النبي للملك یربعام التي بعثها إلیه 
). 11: 14بواسطة زوجته عندما مرض ابنهما أبیَّا (

قبلما یعلن اهللا عن تأدیبه للشرِّیر یكشف عن عمله اإللهي وٕاحساناته علیه، یذكِّره 
كیف أقامه من التراب إلى العرش. بعد ذلك یكشف له مدى الجرم الذي سقط فیه، وكأنَّه 

یقابل إحسانات اهللا بالشّر العظیم. 
ر تأدیبه الذي یبدو  هذه هي حیثیَّات الحكم بتأدیب الشرِّیر، التي یقدِّمها اهللا ال لیبرِّ

قاسًیا، وٕانَّما لكي یعطي للشرِّیر فرصة لمراجعة نفسه والعودة إلى اهللا بالتوبة. 
یبدو التأدیب قاسًیا، لكن إذ نرجع إلى جحود بعشا الُمّر إلحسانات اهللا الفائقة، 
لیس فقط بارتكابه الشّر وٕانَّما بدفعه شعب اهللا أن یخطئ ندرك سّر تأدیبه. حًقا إن خطیَّة 

القائد أو الراعي تستوجب تأدیًبا أمّر وأقسى، ألنَّه یقود اخوته معه إلى الشرّ . 
لم سلك في نفس طریق بعشا وكان بعشا هو أداة تأدیب لبیت یربعام الشرِّیر، لكنَّه 

 یتَّعظ، فبعث إلیه الرب بمن یؤدِّبه هو أیًضا.
سمح اهللا بتأجیل تأدیب بعشا إلى ما بعد موته بان ُینزع نسله من العرش الملكي، 
وسمح بتأدیب نسله بعد موتهم بأن تأكل الكالب والطیور الجارحة جثثهم، لماذا؟ لكي یفكِّر 
األشرار ال فیما یحّل بهم من تأدیب وهم على قید الحیاة بل في العقوبة األبدیَّة التي تحّل 
بهم بعد موتهم، فیخافون ذاك الذي بعدما یقتل الجسد له سلطان أن یلقي في نار جهنَّم. 

غالًبا ما یتقسَّى القلب، فال یبالي بأیَّة تأدیبات تحّل به شخصًیا، لكنَّه من الصعب 
جًدا أن یرى أن ما یفعله من شرور تسبِّب مرارة ألبنائه وأحفاده. لهذا كثیًرا ما یهدِّد اهللا 

األشرار بالثمار الُمرَّة التي یجتنیها أوالدهم. هذا ال یعني أن األبناء واألحفاد یعاقبون على 
خطایا لم یرتكبوها هم، إنَّما تحّل التأدیبات بالنسل الذي یكمل كأس اآلباء الشرِّیر. 

بقیَّة أمور بعشا وما عمل وجبروته  و"
 أمَّا هي مكتوبة في سفر أخبار األیَّام لملوك إسرائیل.

آبائه ودفن في ترصة،  اضطجع بعشا معو
 .وملك إیلة ابنه عوًضا عنه

أیًضا عن ید یاهو بن حناني النبي، و
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كان كالم الرب على بعشا وعلى بیته، 
وعلى كل الشّر الذي عمله في عینّي الرب، 

 ].7-5بإغاظته إیَّاه بعمل یدیه وكونه كبیت یربعام وألجل قتله إیَّاه" [
ال نعرف الكثیر عن یاهو النبي سوى أن ظهر فجأة لُیعلن تأدیب الرب لبعشا، 

 لیهوشافاط ویسجل لنا حیاة یهوشافاط. ال نعرف شیًئا عن عمله ه ذهبوبعد أربعین سن
النبوي وحیاته طوال عمره. له موقفان استغرقا ربَّما دقائق بسیطة لكنَّهما دقائق تقدَّر بكل 

سنوات عمره. 
من یمارس العمل اإللهي، ویعلن اإلرادة اإللهیَّة یصبغ على عمره ِمسحة خاصة 

تقدر بسنوات ال ُتحصى. وكأنَّ عمر اإلنسان ال یقدَّر بالسنوات التي یعیشها على األرض، 
بل بالعمل الذي یقوم به بروح الرب. 

: [إنَّنا سنفاجأ في یوم الرب العظیم أن كثیر من العالمة أوریجینوسوكما یقول 
األطفال یظهرون كشیوٍخ، بینما كثیر من الشیوخ یظهرون كأطفاٍل صغارٍ . ما قام به الجنین 
یوحنا المعمدان في بطن أمِّه الیصابات في دقائق تقدَّر بسنوات كثیرة، وأیًضا الشهور القلیلة 
التي خدمها لُیهیِّئ الطریق للرب ال یمكن إلنسان أن یقدِّرها. بینما في أیَّامه قضى كثیر من 
قادة الیهود عشرات السنوات یدرسون الكتاب المقدَّس ویعلِّمون ویقودون الشعب في العبادة، 

وُحسبت هذه السنوات كال شيء]. 

إیلة بن بعشا على إسرائیل َك في السنة السادسة والعشرین آلسا ملك یهوذا ملَ و"
 ].8في ترصة سنتین" [

. اغتیال ُزمري إلیلة 2
فتن علیه عبده ُزمري رئیس نصف المركبات، ف"

 ].9 ترصة یشرب ویسكر في بیت أرصا الذي على البیت في ترصة" [يف وهو
" یعني أنَّه أحد قادة الجیش كرئیس مشارك للمركبات رئیس نصف المركباتتعبیر "

 العسكریَّة.

 1ُاغتیل ناداب وهو في حقل العمل، حیث كان هو وجیشه یحاصرون جبثون (
ًما. أمَّا إیله فكان رجل الملذَّات ُاغتیل في قصره 27: 15مل  )، فكان حتى في اغتیاله مكرَّ

وهو یشرب ویسكر! 
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یقدِّم لنا الكتاب المقدَّس أمثلة كثیرة لیكشف عن الهالك الذي یقدِّمه اُلُسكر لإلنسان 
: 13 صم 2المحّب لذاته. ففي سكره ُأغتیل إیله، وِاغتال أبشالوم أخاه آمنون في سكره (

، وسقطت اإلمبراطوریَّة )38-30: 19 (تك )، وسقط لوط في الخطیَّة المشینة مع ابنتیه28
ر (دا  ). 5البابلیَّة بسكر بیلشاصَّ

حینما یباغت الموت إنساًنا ساهًرا ومخلًصا في عمله وحیاته مع الرب یكون 
الموت هبة وعطیَّة مفرحة، وعبوًرا به إلى الحیاة الجدیدة، أمَّا من یباغته الموت وهو في 

). 34: 21سكر وملذَّات، في لحظات الخطیَّة فیكون الموت كلٍص یسلبه الحیاة األبدیَّة (لو 
، وهو تعبیر یكشف عن steward" أي الوكیل الذي على البیتقیل عن أرصا "

منصب غایة في األهمیَّة. فكان سلیمان یقدِّم هذا المنصب لألمراء. وفي فارس كان الوكیل 
على القصر یقوم بالحكم في حالة غیاب الملك، أّي أشبه بنائب للملك. 

دخل ُزمري وضربه فقتله في السنة السابعة والعشرین آلسا ملك یهوذا وملك ف"
 .عوًضا عنه

 بیت بعشا، كل بعند تملُّكه وجلوسه على كرسیه ضرو
 .]11-10یائه وأصحابه" [لوألم یبَق له بائًال بحائط مع 

أرسل اهللا یاهو الرائي إلى بعشا، لكن بعشا لم یباِل بكلمات الرب على فمه. 
مسكین هو اإلنسان الذي ال یتجاوب مع كلمة الرب المرسلة إلیه بطریق أو آخر. فلكل 

إنسان على األرض یبعث اهللا إلیه یاهو الداخلي، أي ناموس الطبیعة، أو یاهو الخارجي 
خالل األحداث واآلخرین لعلَّه یتمتَّع بالشركة مع اهللا والتجاوب مع إرادته ِعوض االنحراف 

عنه والهرب منه. 
، كل أقربائه وأصدقائه، وقد ]11"لم یبَق له بائًال بحائط مع أولیائه وأصحابه" [

" یعني كل من له الحق أن ینتقم لموته. لقد ظنَّ ُزمري أنَّه لم یعد یوجد أولیاءجاء التعبیر "
من ینتقم لدم سیِّده إیله. إذ لم یترك له قریب ینتقم لدمه وال صدیق. لكن العدالة اإللهیَّة 

لحقت به، فنسمع یاهو بعد زمٍن طویٍل یردِّد مثًال صار دارًجا: "أسالم لُزمري قاتل سیِّده؟" 
). أراد ُزمري أن یمسح كل ذكرى لبیت بعشا فقتل حتى أصدقاءهم. جاء 31: 9 مل 2(

المثل الیهودي في هذا الشأن أنَّه یقتل حتى خامس جار حتى ُتزال كل ذكرى للشخص من 
على وجه األرض. 
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كثیرون یتجاهلون العدالة اإللهیَّة، فیظنُّون إنَّهم بسلطانهم أو أموالهم أو مراكزهم 
یفعلون ما یریدون ولیس من رقیٍب . لكن یبقى الصوت اإللهي: "كما فعلت ُیفعل بك" (عو 

15 .(
یظّن البعض أن الزمن كفیل أن یغطِّي على الخطأ أو الشّر، لكنَّه حتًما یشرب 

اإلنسان من الكأس التي مألها الخوته، مادام لم یتب عما فعله. 
في كل یوم نتلمَّس ید اهللا العجیبة، فقد یلقي اإلنسان خبزه على وجه المیاه ویظن 
أنَّه قد ُفقد، لكنَّه في الوقت المناسب یرجع إلیه كقول سلیمان الحكیم: "ارم خبزك على وجه 

). 11: 1المیاه فإنَّك تجده بعد أیَّام كثیرة" (جا 

أفنى ُزمري كل بیت بعشا حسب كالم الرب الذي تكلَّم به على بعشا عن ید ف"
 ].12یاهو النبي" [

لقد تنبَّأ أخّیا عن إبادة بیت یربعام، وسمح اهللا لبعشا أن یكون عصا التأدیب له، 
فاته البشعة. لم یصدر له  ومع هذا فإنَّه إذ فعل ذلك بروح الوحشیَّة صار مسئوًال عن تصرُّ
الرب أمًرا بإبادة بیت یربعام، وال قام یربعام بذلك بدافع إصالحي، لكن بروح الجریمة، لهذا 

صار ذلك خطیَّة ُیعاقب علیها. 

جل كل خطایا بعشا وخطایا إیلة ابنه التي أخطأ بها، أل"
 .وجعال إسرائیل یخطئ إلغاظة الرب إله إسرائیل بأباطیلهم

ة وكل ما فعل أمَّا هي مكتوبة في سفر أخبار األیَّام لملوك یلإ بقیَّة أمورو
 ].14-13إسرائیل" [

. ُزمري یملك لمدَّة أسبوع 3
ي السنة السابعة والعشرین آلسا ملك یهوذا ملك ُزمري سبعة أیَّام في ترصة، ف"

]. 15وكان الشعب نازًال على جبثون التي للفلسطینیِّین" [
باغتیال إیلة ظهرت األسرة الملكیَّة الثالثة إلسرائیل التي لم تستمر أكثر من أسبوع 

لتحتل األسرة الرابعة العرش. 
صار عرش إسرائیل مسرًحا خطیًرا ألشرار، كل منهم یظن أنَّه یرتفع ولن یصیبه 

ته واقتداره یحكم ویملك دون أن یتَّعظ من الملوك األشرار السابقین له،  شرّ . یظّن أنَّه بقوَّ
وفیما هو یرتفع إذا به ُیطرح أرضا فیتدمَّر هو وأهل بیته. قدَّم اهللا لهم العرش كهبة من قبله، 
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لكنَّهم بشرِّهم حّولوا العطیَّة اإللهیَّة إلى علَّة تدمیر لهم. 
القدِّیس یظّن الكثیرون أن األشرار أقویاء وأكثر دواًما، لكنَّهم كما یقول 

 [إنَّهم كالظل سرعان ما یختفون. یعبر الزمن سریًعا وتتحطَّم قوى األشرار أمبروسیوس:
ویزال سلطانهم]. أو كما یقول داود النبي إنَّهم كحلم یستیقظ المؤمنون فال یرون وجوًدا 

لألشرار. 

 لیس إحساًنا، بقدر ما ینالونه  ف.من ثم، فإن أناًسا من هذا القبیل ُیطرحون وهم یرتفعون
طویلة األمد، ُیزال العذر الناجم لمدَّة هبة التمتُّع بال في ونما هو مصیبة، حینما ال یثبت

عن الفشل. ألنَّه أیَّة شكوى تحمل ثقًال أعظم من تلك الشكوى اإللهیَّة، التي تجدونها في 
سفر النبي میخا "یا شعبي ماذا صنعُت بك، أو هل أحزنتك أو هل أضجرتك؟ أجبني. 

). LXX 4-3: 6 ألم ُأصعدك من أرض مصر وخلَّصتك من بیت العبودیَّة؟" (مي
انظروا كیف ینطرح األشرار وهم یرتفعون، وكیف تكف شكواهم ویتراكم عقابهم! وٕاذ 

یهجروا معطي الرجاء وطمأنینة علیهم أالَّ  ینبغي كانتفیض علیهم االنعامات السماویَّة، 
الحیاة بل باألحرى یطیعونه. ولكن كما أن عدل اهللا عظیم، هكذا أیًضا انتقامه صارم. 

 "قد :ألن الشرِّیر دائم التمسُّك بشرِّه، وبخصوصه تجدون مكتوب في نص أخر أیًضا
رأیت الشرِّیر عاتًیا عالًیا فوق أرز لبنان، وعبرت ونظرت، فإذا هو لیس بموجود، 

). 36-35: 37 والتمسته فلم یوجد" (مز
 وٕاذ تعبر به سرعان ، شرِّیرا قوًیا في هذه الحیاةىإن سرعة فنائه تفوق الظنّ ! فجأة تر

ة! محدودرهًة  لبیستمرمع أنَّه علي األرض كأنَّه دائم ما یختفي عن الوجود. كم یظهر الظّل 
انقلوا ُخطاكم وسرعان ما یزول الظل، وٕان كان ثمَّة اضطراب هنا، ارفعوا خطى أرواحكم إلى 
 األشیاء العتیدة، وسوف تكتشفون أن الشرِّیر الذي اعتقدتم أنَّه هنا لن یكون هناك، ألن من هو

 الذین على)، لكنَّه ال یتعرَّف 19: 2 تي 2"ال شيء" غیر موجود. حًقا و"الرب یعرف خاصته" (
. Ï)14: 3 هم غیر موجودین؛ ألنَّهم لم یعرفوا ذاك الذي هو كائن (خر

 كفوا عن الوجود وفنوا بإثمهم، كحلم من یتیقَّظ" :یقول داود أیًضا لهذا، فبالنسبة لألخیر" 
توقَّف األشرار عن الوجود، واختفوا كحلم یضمحل ). وهذا یعني: 20-19: 73 (مز

: 82 مز" ( الظلمة یمشوني، ألنَّهم في ظلمًة، وفبمجرَّد استیقاظ اإلنسان من النوم

Ï  22: 7،  الكتاب الثالث:صالة داود .
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 وال یتبقَّى أثر من عملهم الصالح، بل یشبهون من یري حلًما. والمرء حینما یحلم في .)5
)، 2 :4 ،20: 3 اللیل، واللیل في الظالم، وبنو الظلمة محرومون من شمس البر (مل

  وقیل عنهم حًقا "ناموا سنتهم.اء الفضیلة، ألنَّهم ینامون دائًما وال یسهرونمسمن و
)، ألنَّهم حًقا حینما تنفصل نفوسهم عن أجسادهم، 5: 76 (نومهم) ولم یجدوا شیًئا" (مز

رون حًقا من نوم الجسد، ال یجدون شیًئا یفقدون ما ظنُّوا م . إنَّهیملكون شیًئا وال ،ویتحرَّ
إنَّهم یملكونه. ألنَّه حتى إن اكتظَّ األحمق الغبي بالثروات، فإنَّه یتركها لغرباء، وال یهبط 

. Ï)17: 49 مجد بیته معه إلى الهاویَّة! (مز
القدِّیس أمبروسیوس 

. ُزمري ینتحر في قصره حرًقا 4
سمع الشعب النازلون من یقول: ف"

قد فتن ُزمري وقتل أیًضا الملك. 
 .ُعمري رئیس الجیش على إسرائیل في ذلك الیوم في المحلةل يئفملَّك كل إسرا

 .صعد ُعمري وكل إسرائیل معه من جبثون وحاصروا ترصةو
لما رأى ُزمري أن المدینة قد ُأخذت، و

ى قصر بیت الملك، إل دخل
 ].18-16وأحرق على نفسه بیت الملك بالنار فمات" [

إذ اغتال ُزمري إیلة أراد رجال الجیش، ربَّما بتحریض من ُعمري رئیس الجیش، 
أن ینتقموا منه، لذلك صعدوا بعد محاصرتهم لجبثون، وحاصروا العاصمة، فانتحر ُزمري 

حرًقا بالنار. ولعلَّه استطاع بعض الفلسطینیِّین أن یحثُّوا الجیش اإلسرائیلي على ذلك حتى 
یحدث انشقاق في إسرائیل. 

نة، إنَّما كانت مدینة جمیلة ُیقام فیها القصر الملكي. لم  لم تكن ترصة مدینة محصَّ
یكن أمام الملك مفر، فالجیش الذي كان یرجو أن یكون حارًسا له من األعداء صار هو 
نفسه ضد�ا له. وقد قام بحرق القصر وهو في داخله. حرق القصر لكي ال یستخدمه من 

یغتاله، ومن جهة أخرى خشي أن ُیشهِّر به مغتاله إن ُأمسك به حّیا أو میًِّتا، لذلك فّضل أن 
یحترق جثمانه مع القصر عن أن ُیشهَّر بالجثمان في عاٍر وخزي. 

Ï  23: 8،  الكتاب الثالث:صالة داود .
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لم یحرق كل القصور بل "بیت الملك" حیث العرش والمباني الخاصة بالعمل 
الملكي ولیس "بیت الحریم". 

ل  هكذا تفعل بنا الخطیَّة حین نسكن وسط اللهو، وال نهتم بالحصانة اإللهیَّة، تتحوَّ
الطاقات التي لخدمتنا إلى عدّو یحطِّم أعماقنا. نفقد حیاتنا الداخلیَّة، وتصیر الحیاة أشبه 

بلهیب ناٍر قاتل. 
لم یفكِّر الجیش وال الشعب في االنتقام من بعشة حین اغتال كل بیت یربعام وقتل 

ناداب الملك، ربَّما ألنَّه كان الشعب مع الجیش في حالة ضجر من یربعام وبیته بسبب 
عنف األسرة المالكة واستقاللهم لمراكزهم، فكانوا یمیلون إلى الخالص منهم. 

). لقد صارع 2: 28یقول سلیمان الحكیم: "لمعصیة أرض تكثر رؤساءها" (أم 
ُزمري وُعمري وتبني من أجل نوال العرش، فانتحر ُزمري في قصره إذ أشعل في نفسه النار، 

ومات تبني بطریقة غامضة، واستلم ُعمري العرش سالًكا في طریق یربعام الشرِّیر. 
لم یبَق ُزمري على العرش سوى سبعة أیَّام واضطر أن یحرق نفسه وقصره، وكان 

ذلك ثمرة إلصراره أن یسلك في ذات طریق یربعام وحثه في مدَّة قصیرة الشعب على السلوك 
في الشّر، فجاءت الثمرة للشّر سریعة للغایة. فمع طول أناة اهللا العجیبة حتى على األشرار 

یسمح أحیاًنا أن یشرب البعض من الكأس التي ملئوها سریًعا لیكونوا عبرة لغیرهم، فال یسيء 
أحد استغالل طول أناة اهللا. وكما یقول بولس الرسول: "أم تستهین بغنى لطفه وٕامهاله وطول 

أناته، غیر عالٍم أن لطف اهللا إنَّما یقتادك إلى التوبة، ولكنَّك من أجل قساوتك وقلبك غیر 
). 5-4: 2التائب تذخر لنفسك غضًبا في یوم الغضب واستعالن دینونة اهللا العادلة" (رو 

ب، رن أجل خطایاه التي أخطأ بها بعمله الشّر في عینّي الم"
سیره في طریق یربعام، و

 .ومن أجل خطیَّته التي عمل بجعله إسرائیل یخطئ
بقیَّة أمور ُزمري وفتنته التي فتنها أمَّا هي مكتوبة في سفر أخبار األیَّام لملوك و

 .إسرائیل
ینئذ انقسم شعب إسرائیل نصفین، ح

فنصف الشعب كان وراء تبني بن جینة لتملیكه، 
 ].21-19ونصفه وراء ُعمري" [
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انقسم الشعب إلى فریقین، واحد یناصر ُعمري الذي ثار ضّد ُزمري، والثاني 
یناصر تبني غالًبا ما كان هذا الفریق هو الذي یناصر ُزمري، وفي ثورة داخلیَّة ضّد تحرُّك 
ُعمري وٕاثارته للجیش ضّد ُزمري. استمر هذا االنقسام ربَّما إلى أربع سنوات، ولعلَّه سبب 
سفًكا لدماء كثیرة من الجانبین. مات في معركة أهلیَّة أو اغتاله ُعمري أو أحد من أتباعه 

 أن خصمه هو الذي قتله. Ïیوسیفوسلیفسح الطریق تماًما له. یرى 
ربَّما یتساءل البعض: وسط هذه الصورة البشعة من االغتیاالت المستمرَّة 
واالنقسامات لماذا لم یفكِّر إسرائیل في العودة إلى بیت داود، واالتِّحاد مع یهوذا؟ 

كان الملوك والقادة یثیرون في األجیال الجدیدة روح االنقسام بدعوى أن ملوك 
یهوذا متسلِّطون ویملكون بروح الغطرسة، مقدِّمین رحبعام مثًالً◌ عملًیا لذلك. هذا وٕان 

العیِّنات التقیَّة الُمحبَّة لعبادة اهللا من المملكة الشمالیَّة كانت قلیلة وقد تسلَّلت وهربت إلى 
 حتى إن كان ،یهوذا. فلم یكن لدى الشعب استعداًدا أن یترك اللهو والزنا والرجاسات الوثنیَّة

ثمرة هذا دماًرا للمملكة وسفك دماء مستمرَّة وانقسامات حتى بین الجیش والشعب. 

. ُعمري یبني السامرة 5
لذي وراء ُعمري على الشعب الذي وراء تبني بن جینة،  اقوَي الشعبو"

 .فمات تبني وملك ُعمري
ي السنة الواحدة والثالثین آلسا ملك یهوذا ملك ُعمري على إسرائیل اثنتي ف

عشرة سنة، 
 .ملك في ترصة سّت سنین

ة، و اشترى جبل السامرة من شامر بوزنتین من الفضَّ
وبنى على الجبل، 

 ].24-22اها باسم شامر صاحب جبل السامرة" [بن يودعا اسم المدینة الت
یرى البعض أن الجیش كان وراء قائده ُعمري، بینما كان الشعب ملتصًقا بتبني، 

غیر أن النصرة تحقَّقت للجیش. 
نقل ُعمري العاصمة التي فیها َحرق ُزمري نفسه مع القصر الملكي واشترى جبل 

السامرة لیقیمها عاصمة إلسرائیل. اشتراها بثمن بخس من شامر، وذلك ربَّما ألن الملك 

1 Antiquities viii. 12,5. 
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وٕان كان  (بالعبریَّة) وهي من شامر. Shemerenوعده بأن یدعو المدینة باسمه شامیرین 
ة قیمتهما حوالي   جنیها إسترلینًیا ُیحسب مبلًغا كبیًرا 700البعض یرون أن وزنتین من الفضَّ

بالنسبة لشراء جبٍل كهذا. 
لم یكن ممكًنا لمملكة إسرائیل المنشقَّة والتي أعطت ظهرها هللا أن تستقر. كانت 
العاصمة في أیَّام یربعام هي شكیم ثم ترصة، فالسامرة، أمَّا مملكة یهوذا فعاصمتها هي 

مدینة اهللا "أورشلیم". هكذا النفس التي تعطي ظهرها هللا لن تستقر قط، أمَّا التي ترتبط فیه 
فتجد راحتها في أورشلیم العلیا، المدینة التي صانعها هو الرب. 

نال ُعمري شهرة ببنائه السامرة وشجاعته ونصراته ومات على سریره لُیدفن مع 
آبائه، لكنَّه بشرِّه ترك میراثًا من الشرور لنسله لیحطِّم كل بیته ونسله. أنَّه مثل یربعام وبعشا 

هكذا ُعمري. الكل أشرار ماتوا ودفنوا، لكن بیوتهم لم تبَق بل دمَّرها الشّر الذي ارتكبوه 
وتلقفته أیادي نسلهم. 

وجد على لوح أثري في خرائب نینوى نقش عن مدینة السامرة تدعى فیها "بیت 
. Beth-KhumriÏُعمري 

، وعند إعادة بنائها دعاها هیرودس Sammirimفي أیَّام تغلث فالسر ُدعیت 
. Sebaste، ثم دعیت فیما بعد Sebustiyehسبسطیَّة 

من الجانب السیاسي تعتبر السامرة في مركٍز أفضل من شكیم، وربَّما أفضل من 
نة. ومن الجانب االقتصادي فالمدینة یحوط بها  ترصة. ومن الجانب العسكري فهي محصَّ

ینابیع میاه كثیرة، على خالف شكیم وترصة حیث كانتا جافتین ومهجورتین. 

عمل ُعمري الشّر في عینّي الرب، و"
 ].25وأساء أكثر من جمیع الذین قبله" [

هذا یذكِّرنا بما كان یحدث فیما بعد في الدولة الرومانیَّة حینما كان الجیش یسمع 
بأن الملك قد ُاغتیل في الحال یقوم الجیش بتقدیم الثوب األرجواني للقائد العام للجیش. 
استلم ُعمري الُملك بعد صراع طویل مع تبني، لكنَّه إذ استقر في العاصمة 

الجدیدة التي من عمله قاوم الحق وصنع الشّر أكثر من سابقیه. صار هو وابنه آخاب 
مثلین خطیرین للشرّ . جاء صوت الرب للشرِّیر: "وتحفظ فرائض ُعمري وجمیع أعمال بیت 

1 Layard: Nineveh and Balylin, p, 6 B. 
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آخاب، وتسلكون بمشوراتهم لكي أسلك للخراب وسكَّانها للصفیر، فتحملون عار شعبي" (مي 
6 :16 .(

حّث یربعام الشعب على الوثنیَّة وأغراهم بإقامة مركزین للعبادة والعجلین الذهبیِّین؛ 
أمَّا ُعمري فاستخدم العنف ملزًما إیَّاهم علیها. 

سار في جمیع طریق یربعام بن نباط، و"
وفي خطیَّته التي جعل بها إسرائیل یخطئ، 

 .]26إلغاظة الرب إله إسرائیل بأباطیلهم" [
" أو "فراًغا" أو "عدًما". من یلتصق بهم یصیر أباطیلیدعو العبرانیُّون األوثان "

باطًال معهم، كما من یلتصق باهللا الحق یصیر حًقا. 
) باتِّحاده 4-3: 1 بط 2فمن یعبد الرب بالحق یصیر شریًكا في الطبیعة اإللهیَّة (

معه. ومن یعبد الباطل ُیشارك الباطل طبیعته الباطلة باتِّحاده معه. فالعبادة لیست روتیًنا 
ُیمارسه الجسد، بل هي بالحق اتِّحاد اإلنسان بكل كیانه مع المعبود لیصیر واحًدا معه، 
یشاركه طبیعته وأمجاده أو عاره (لألوثان)، أبدیته أو دماره األبدي (كعبادة الشیطان). 

ال نعجب إن رأینا في العصر الحدیث وقد انتشرت عبادة الشیطان عالنیَّة في 
الغرب وتسلَّلت إلى الشرق أن المتعبِّدین له صاروا یحملون الكثیر من سماته، خاصة 
التجدیف على اهللا ومقاومة الكلمة اإللهیَّة، واستخدام العنف، وكل شذوذ، وكسر حتى 

للناموس الطبیعي. یمكننا بحق القول بأنَّهم صاروا سفراء إبلیس الحاملین سماته، لیحقِّقوا 
غایته من نشر الكذب الباطل والفساد وبعث روح الضالل وسفك الدماء. 

بقیَّة أمور ُعمري التي عمل وجبروته الذي أبدى و"
 ].27ي مكتوبة في سفر أخبار األیَّام لملوك إسرائیل" [ هأَما

. آخاب عابد البعل 6
اضطجع ُعمري مع آبائه ودفن في السامرة، و"

 ].28وملك آخاب ابنه عوًضا عنه" [
 عاًما، أربعة أعوام في صراع مع تبني وحوالي ثمانیة 12ملك ُعمري لمدَّة حوالي 

أعوام أو أقل منفرًدا بعد موت تبني. قضى األربعة أعوام األولى في ترصة ثم عامین بعد 
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موت تبني حتى بنى العاصمة الجدیدة (السامرة) وانتقل إلیها، حیث قضى حوالي سّت 
سنوات فیها. 

 من ملك آسا أقامه الجیش ملًكا. 27في السنة 
 سنوات) انفرد بالحكم بعد موت تبني. 4 من ملك آسا (بعد 31في السنة 
 من ملك آسا صارت السامرة عاصمته (بعد سنتین من الحكم). 32/33في السنة 
 من ملك آسا مات واحتل ابنه آخاب العرش. 28في السنة 

آخاب بن ُعمري ملك على إسرائیل في السنة الثامنة والثالثین آلسا ملك و"
. یهوذا

 وملك آخاب بن ُعمري على إسرائیل في السامرة اثنتین وعشرین سنة.
آخاب بن ُعمري الشّر في عینّي الرب أكثر من جمیع الذین قبله"    عملو
]29-30.[ 

كان والده قد صنع الشّر وأساء أكثر من جمیع الذین قبله حیث أصدر منشوًرا ُیلزم 
الشعب أن یعبدوا األوثان، األمر الذي لم یسبق له مثیل، حیث كان الملوك ُیغرون الشعب 
بكل وسیلة دون إصدار قوانین ملزمة. أمَّا آخاب فبزواجه إیزابل فاق والده في الشّر، إذ لم 

یقف األمر عند إلزامه الشعب للعبادة الوثنیَّة، وٕانَّما قتل األنبیاء وهدم مذابح الرب، وصارت 
). لم تعد عبادة العجلین عبادة رمزیَّة 4: 18 مل 1الحرب علنیَّة ضّد كل ما یمس الرب (

هة لألوثان علنیَّة.  هللا الحّي، بل صارت عبادة موجَّ

كأنَّه كان أمًرا زهیًدا سلوكه في خطایا یربعام بن نباط، و"
حتى اتَّخذ إیزابل ابنة إثبعل ملك الصیدونیِّین امرأة، 

 ].31وسار وعبد البعل وسجد له" [
 الذي ملك في صور، Ithobalus of Menandrt، ترتبط بالـ Eth-baal إثبعل

 عاًما. كلمة "إثبعل" تعني "معه البعل"، 50وربَّما على كل فینیقیَّة بعد موت حیرام بحوالي 
وكان كاهًنا على معبد عشتارت العظیم في صور. عندما بلغ السادسة والثالثین اغتال 

 عاًما 32 ملك صور، واغتصب عرشه. بقي ملًكا لمدَّة Philetes أو Phelesفیلیس 
 عاًما. 62وأسس أسرة ملكیَّة دامت على األقل 

كرَّست ابنته إیزابل كل طاقاتها لنشر عبادة البعل في إسرائیل وٕازالة كل أثر لعبادة 
). 24: 22اهللا الحّي، حتى صار اسمها رمًزا لكل فساد (رؤ 
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بالشك كان هذا الزواج یحمل مسحة سیاسیَّة. فتزوَّج آخاب ابنة ملك صور كنوٍع 
من معاهدة السالم بین إسرائیل وصیدون، كما سبق ففعل سلیمان من قبل وتزوَّج كثیرات 

إلقامة عالقات وّد مع الدول المجاورة. ظنَّت إیزابل كابنة كاهن البعل أنَّها تقدِّم خدمة بنشر 
ره  عبادة البعل بكل سلطان، وأن تقتل أنبیاء اهللا وتحطَّم المذابح، لكن لم یكن آلخاب ما یبرِّ

بأن یطلق العنان لزوجته تفعل ما تشاء في حیاة الشعب، وأن یبني هیكًال للبعل ویثبِّت 
عبادة العشتاروت، فینوس الصیدونیَّة. 

 ].32أقام مذبًحا للبعل في بیت البعل الذي بناه في السامرة" [و"
بنى مذبًحا للبعل في العاصمة، حتى صارت العاصمة أحد مراكز عبادة البعل 

الرئیسیَّة، فكان الشعب یعبد البعل وزوجته عشتاروت. كانت الذبائح مستمرَّة والنیران لم ُتطفأ 
) كجزء رئیسي من 18: 19 مل 1قط، یعمل الكهنة وهم حفاة، یرقصون وُیقبِّلون الصنم (

العبادة. 

، رياوعمل آخاب سو"
وزاد آخاب في العمل إلغاظة الرب إله إسرائیل أكثر من جمیع ملوك إسرائیل 

 .الذین كانوا قبله
سها، اسأي أیَّامه بنى حیئیل البیتئیلي أریحا بأبیرام ِبكرِه وضع ف

وبسجوب صغیره نصب أبوابها. 
]. 34-33"حسب كالم الرب الذي تكلَّم به عن ید یشوع بن نون" [

). هذه النبوَّة كانت منذ 26: 6لعن یشوع بن نون من یقوم ببناء أریحا (یش 
حوالي خمسة قرون قبل حدوثها. 

ماذا یعني أنَّه بناها: بِبكرِه وضع أساسها، وبصغیره نصب أبوابها؟ 
 رجاء –: أن بحكم إلهي إذ حّلت اللعنة على األسرة مات االبن البكر الرأي األول

 عند بدء وضع األساسات، ومات اخوته الواحد تلو اآلخر حتى مات أصغرهم عند –األسرة 
نصب أبواب المدینة. 
: أن هذا النص ُیشیر إلى أن بناء المدینة استغرق وقًتا طویًال جًدا. الرأي الثاني

فقد بدأ وضع األساسات عند میالد االبن البكر واستمر البناء حتى نصبت األبواب عند 
میالد أصغر طفل. بمعنى آخر سمح اهللا بمعطِّالت كثیرة حتى یكف حیئیل عن البناء فال 
تحّل به اللعنة. لكنَّه صمَّم على البناء بالرغم من العقبات، فاستغرق البناء كل هذا الوقت. 
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: أن حیئیل عند بنائه للمدینة كرَّس أساسها بتقدیم ِبكِره ذبیحة لكي الرأي الثالث
تساعده اآللهة الوثنیَّة على هذا العمل. وذبح أصغر ابن له عند نصب األبواب كذبیحة شكر 

لآللهة التي ساعدته على البناء. هذا الرأي األخیر أخذ به الكلدانیُّون. 
لقد حلَّت اللعنة على أریحا إلى یومنا هذا، فلم ُتمح من الوجود، بل بقیت قریة 

 بیًتا صغیًرا، لم یوجد أي آثار ثمینة في موقعها تكشف عن 30صغیرة جًدا بها حوالي 
مجدها السابق. 

وَرَد هذا األمر كعیِّنة من الشّر الذي ساد الشعب، ورغبة الكل في العصیان وعدم 
المباالة حتى باللعنة التي أعلنها یشوع بن نون. 
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 16 مل 1 وحيمن 

  غیرك؟ي عنِّ فساديمن ینزع 

 عینيّ . أمام إسرائیل ةتبقى ثورات مملك 

 . مدینتك المقدَّسةأورشلیم وتركوا ،انقسموا

 . لهم عجلین ذهبیِّینوأقاموا ،تركوا هیكلك

 .نجَّسوا حیاتهم بالوثنیَّة

 ،یاهو یغتال بیت بعشا

 .یلةأوُزمري یغتال 

 .وُزمري ینتحر في قصره فیملك ُعمري

 .وُعمري یقدِّم ابنه أشّر ملوك إسرائیل

 االنقسام.سلك بروح أ فال إلیك، اجتذبني 

 . التي بال لومالمسیحكنیسة  ، في مدینتك المقدَّسةاحفظني

 . فاحفظ شرائعك بالروح والحقعبادتي،قدِّس 

.  فیهافتحفظني ةاحفظ وصیَّتك بأمان

  ،هب لي أالَّ انحرف مع إسرائیل
فأعبد الباطل لئالَّ أصیر باطالً ! 

ألعبدك أیها الحق الخالد، 
أتَّحد بك، فأكون شریًكا في الطبیعة اإللهیَّة، 

 وشریًكا لك في المجد األبدي.

   سواك؟فساديمن ینزع  

  غیر روحك القدُّوس؟یقدِّسنيمن 

   غیر حضن أبیك؟یحفظنيمن 

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 16 ملوك 1ملحق 

أهم عواصم العالم القدیم 
في الكتاب المقدَّس 

اختار اهللا "أورشلیم" التي تعني "نور السالم" أو "رؤیة السالم"، حیث تمثِّل اللقاء 
بین اهللا وشعبه، وسكناه في وسطهم، لیهبهم من سالمه السماوي. دعیت مدینة الملك 
العظیم، وصارت عاصمة مملكة إسرائیل قبل االنقسام. أمَّا مملكة الشمال المنشقَّة فلم 
تستطع أن تستقر على عاصمة واحدة، فقد اختار أول ملك لها یربعام مدینة شكیم ثم 

صارت ترصة العاصمة، وأخیًرا السامرة. 

فیما یلي أهم عواصم العالم القدیم 

: عاصمة صومر القدیمة على نهر الفرات. احتلَّ هذه المدینة . أور الكلدانیِّین1
السومریُّون والعیالمیُّون والبابلیون والكلدانیُّون على التوالي. ُوجدت قبل عصر إبراهیم أب 

اآلباء ما یقرب من ألف عام، وهي مسقط رأسه قبل دعوته للذهاب إلى حاران ثم كنعان (تك 
). كان شعب أور یعبدون إله القمر. مكانها الیوم خرائب 7: 9؛ نح 7: 15؛ 28: 11

 المغیَّر في منتصف المسافة ما بین بغداد والخلیج الفارسي.

: عاصمة عیالم القدیمة، شرق أرض ما بین النهرین. كانت . شوشن أو سوسا2
أقوى من بابل، خضعت فیما بعد لفارس وصارت عاصمة اإلمبراطوریَّة الفارسیَّة. فیها تمَّت 

 ).5-2: 1األحداث الواردة في سفر إستیر (إس 

)، صارت المقّر الصیفي لملوك 2: 6: عاصمة إمبراطوریَّة مادي (عز . اكبتانة3
)، وكانوا یتَّصلون بالفرس في الجنسیَّة 2: 10فارس. المادیُّون هم نسل مادي بن یافث (تك 

 ق.م، 588واللغة والثقافة والتاریخ. اتَّحدت مملكتا مادي وفارس في أیَّام كورش سنة 
). 19: 1)؛ وفارس ومادي (إس 15، 12، 8: 6؛ 28: 5وسمِّیت مادي وفارس (دا 

نة، كرز فیها . نینوى4 : عاصة اإلمبراطوریَّة األشوریَّة؛ وهي مدینة قدیمة محصَّ
یونان النبي وتاب شعبها (سفر یونان). 
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). ُسبَي 5: 41: عاصمة اإلمبراطوریَّة البابلیَّة في أرض الكلدانیِّین (إر . بابل5
إلیها شعب یهوذا على ثالث دفعات. 

)، فیها أقام 7-6: 5 صم 2 عاصمة إسرائیل في عهد داود النبي (. أورشلیم:6
 ).21سلیمان هیكل الرب، تحمل رمًزا ألورشلیم الُعلیا السماویَّة (رؤ 

 ق.م 880: بناها ُعمري الملك السادس لمملكة الشمال وذلك في عام . السامرة7
 وجعلها العاصمة المستقرَّة إلسرائیل حتى تمَّ السبّي اآلشوري إلسرائیل.

: عاصمة سوریا (أرام)، وهي مركز تجاري هام، من أقدم المدن التي . دمشق8
 ).15: 14عرفها العالم (تك 

: غربي أورشلیم، كانت عاصمة مملكة داود الملك عندما ملك على . حبرون9
: 13). وهي موضع استقرار إبراهیم بعد عودته من مصر (تك 4-1: 2 صم 2یهوذا (

18.( 

: كانت ُتعرف أیًضا بطیبة، وهي في صعید مصر. كانت عاصمة مصر . نو10
 ومركًزا للعبادة الوثنیَّة في وادي مصر.

: أول عاصمة لمملكة الشمال المنشقَّة، وذلك في أیَّام یربعام، سبق شكیم. 11
 الحدیث عنها.

: 14 مل 1 عاًما (50: صارت عاصمة لمملكة الشمال لمدَّة حوالي . ترصة12
 ).4: 6) حتى بني ُعمري السامرة. وهي مدینة جمیلة للغایة (نش 6: 16؛ 21: 15؛ 17

 

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 

  السابع عشرصحاحألا

إعالة إیلیَّا التشبِّي 
بدأت مملكة إسرائیل المنشقَّة على یدي یربعام الذي أقام مركزین للعبادة في دان 

اهللا خاللها. بذل كل الجهد لمنع شعبه من  ل، وصنع عجلین من ذهب لیعبد الشعبإيوبیت 
الذهاب إلى أورشلیم والعبادة في الهیكل. وجاءت سلسلة الملوك األشرار متوالیة، ولم یوجد 

قط بینهم ملك صالح. وقد بلغت القمَّة عندما ملك آخاب وتزوَّج إیزابل الشرِّیرة ابنة ملك 
صور كاهن البعل. وضعت في قلبها إزالة كل أثر لعبادة اهللا الحّي، وٕاقامة عبادة البعل 

بالقوَّة الجبریَّة. 
في وسط هذا الجو الحالك الظلمة بعث اهللا بنبي عجیب لیشهد له ویعمل لخالص 
إخوته وهو إیلیَّا التشبِّي. بینما أعد عدّو الخیر آخاب وٕایزابل لبث روح الفساد، أعدَّ اهللا إیلیَّا 
النبي لیشهد له، ویعمل لحساب ملكوته. لم یكن أحد جریًئا بین ملوك إسرائیل في ارتكاب 

الخطیَّة مثل آخاب، ولم یوجد نبي جريء وناري مثل إیلیَّا. لقد بدأت سیرته في هذا 
األصحاح مؤیًَّدا من اهللا بعجائب فائقة. جاءت سیرته مشرقة بروح البهاء والقوَّة. وهو الوحید 

من بین األنبیاء نال كرامة االشتراك مع أخنوخ بانتقاله حی�ا من العالم، كما نال مع موسى 
النبي كرامة اللقاء مع السیِّد المسیح في تجلِّیه على جبل تابور. 

لوا نبوَّاتهم بالكتابة، أمَّا إیلیَّا فتنبَّأ ولم یكتب بل عمل، وبقیت  تنبَّأ األنبیاء وسجَّ
أعماله شهادة حیَّة للحق اإللهي. 

ته عن الجفاف  [1 ]. 1. نبوَّ
]. 7-2. إعالة الغربان له  [2
]. 16-8. إعالة أرملة صْرَفة صْیدا له [3
]. 24-17. إقامة ابن األرملة  [4

ته عن الجفاف: 1 . نبوَّ
ته عن الجفاف والقحط الذي یحّل  لماذا بدأ إیلیَّا النبي عمله النبوي بنبوَّ

إلسرائیل؟ 
إذ انحدر الملك وشعبه في الفساد إلى المنتهى، احتاجوا ال إلى تحذیر شفوي بل 
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عمٍل یهز وجودهم وحیاتهم. فالنبوَّة عن القحط وتحقیقها غایتها مراجعتهم ألنفسهم لُیدركوا 
القحط الداخلي الذي حّل بهم، بحرمانهم من میاه النعمة اإللهیَّة. أمَّا إعالة إیلیَّا النبي 

بالغربان ففیه تأكید لتسخیر اهللا للطبیعة للعمل لحساب مؤمنیه، حتى وٕان كان فیه كسر 
ة في وقت القحط، تخدم وتعول النبي. أمَّا إعالته  لنوامیسها. فالغربان التي تخطف، خاصَّ
بواسطة أرملة صْرَفة صْیدا ففیه كشف عن اهتمام اهللا بمؤمنیه العملي حتى وٕان كانوا من 
جنس آخر. وأخیًرا بإقامة ابن األرملة یفتح أبواب الرجاء أمامهم، فلن ییأسوا بسبب الموت 

الذي لحق نفوسهم بالخطیَّة والفساد. اهللا مشتاق أن یقیم كل نفس لتتمتَّع بالحیاة. 
على خالف كثیر من األنبیاء لم یذكر هنا اسم والد النبي أو والدته أو عشیرته أو 

السبط الذي ینتمي إلیه. كأن الكتاب المقدَّس یرید تأكید أن إیلیَّا النبي كان عطیَّة اهللا 
المقدَّمة لشعبه ألجل توبتهم، یحمل قوَّة سماویَّة من قبل الرب غیر معتمد على أّي نسب 
بشري. لقد ظنَّه بعض الیهود مالًكا نازًال من السماء، لهذا یؤكِّد یعقوب الرسول أنَّه إنسان 

). 17: 5حتى اآلالم مثلنا (یع 

 قائهدصألیمنح الذین یصنعون إرادته ما ال یمكن أن یوهب إالَّ نَّه إÏ.  
 انيموالر إكلیمنضسالقدیس 

: آلخاب التشبِّي من مستوطني جلعاد وقال إیلیَّا"
قفت أمامه، وذي لإسرائیل ا هلإ برحيٌّ هو ال

 ].1السنین إالَّ عند قولي" [ه هذي كون طّل وال مطر فأنه ال ي
" كلمة عبریَّة معناها "إلهي هو یهوه". كأنَّه یشهد باسمه أنَّه لن یعبد آخر "إیلیَّا

سوى اهللا إلهه الذي أرسله لیرد النفوس إلیه، ویعمل به. 
" معناها "من التشبِّي من مستوطني جلعاد" معناه "الغریب"، فبالقول ""التشبِّي

بین المقیمین في جلعاد". ظنَّ البعض أن "تشبِّي" هي نفتالي، وقد رفض كثیر من  المتغرِّ
الدارسین ذلك. ربَّما هي في جلعاد، وأن إیلیَّا كان غریًبا استوطن هناك. 

 وهي منطقة في جلعاد. بالَغ Thesbon أن إیلیَّا كان مواطًنا من Ðیوسیفوسیرى 
البعض فنادوا بأنَّه كان أممًیا سكن في جلعاد لیشهد هللا الحيّ . 

تبقى سیرة إیلیَّا النبي تؤكِّد عبر األجیال أالَّ نبحث عن أسرة اإلنسان وأسالفه، بل 

1 Recognitions of Clement, book 5:28. 
2 Antiquités, b viii, ch xiii, sec.z. 
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فاته.  عن شخصه وحیاته وأفكاره وتصرُّ
أ. لم یتحدَّث إیلیَّا إلى الملك في األذن بل عالنیَّة، ألن الشّر قد بلغ إلى كل 

حيٌّ هو الشعب، وصارت الحاجة إلى صرخة قویَّة لكي یرجع الكل إلى إلهه. لذا یقول: "
" الذي یقاومه الملك ورجاله، ونسیه الشعب وتجاهله. الرب إله إسرائیل

 حيٌّ هو الرب".ب. إنَّه لیس جماد بال حیاة كالبعل والعشتاروت بل "

 ج. إنَّه خادم هللا الحّي یقف دائًما أمامه لكي یخدمه.

د. إن كان الملك یظّن أن ما یتمتَّع به من خیرات وبركات هي عطایا من البعل 
: 14وعشتروت إلهّي الخصوبة، فإنَّه یلیق به أن یدرك عجز األوثان عن تقدیم المطر (إر 

22.( 

هـ. یؤكِّد إیلیَّا النبي هنا إمكانیَّة الصالة، فإنَّه یغلق أبواب السماء ثالث سنین 
 ".عند قوليونصف، ولن تستطیع اآللهة الوثنیَّة أن تفتحها، بل یسمح اهللا بذلك: "

و. لقد سبق فهدَّد اهللا بالجفاف كتأدیب لمن یتجاهل الرب ویحید عنه ویعصى 
). جاء في كثیر من الكتابات الیهودیَّة 19: 26؛ ال 23: 28؛ 17: 11وصیَّته (تث 

القدیمة كالتلمود أنَّه حدث حوار وتحدِّي بین الملك وٕایلیَّا. تحدَّى الملك إیلیَّا بأن اللعنة التي 
 أعلنها موسى عن الجفاف لن تتحقَّق، معتمًدا على آلهته. لذلك أكَّد إیلیَّا إمكانیَّة تحقیقها.

. إعالة الغربان له: 2
الم الرب له قائالً : وكان ك"

  واتَّجه نحو المشرق،ن هنا مانطلق

 ].3-2واختبئ عند نهر كریث الذي هو مقابل األردن" [
 أو Phasaelisیوجد تقلید قدیم بأن كریت على جانب نهر األردن هو نبع 

Fasael یقوم عند انحدار الجبال نحو وادي األردن فوق مدینة ،Phasaelis یصّب في ،
 یبعد قلیًال عن وادي فاسیلیس من جهة الجنوب. بینما Wady Keltاألردن ولعلَّه هو وادي 

 Wady أنَّه وادي رجب Thenius أنَّه على الجانب اآلخر من النهر. ویرى یوسیفوسیرى 

Rajib أو Ajlun والبعض یرى أنَّه وادي الیاس .Wady Alias .
بأمر إلهي كان البد إلیلیَّا النبي أن یختفي حتى تنتهي فترة التأدیب. لم یكن ذلك 

حمایة إلیلیَّا من آخاب وٕایزابل فإن اهللا قادر أن یحفظه منهما، لكنَّه باألكثر لكي یعطي 
فرصة لهما ولكل الشعب أن یفكِّروا في التوبة بكل جدِّیَّة. اختفى حتى ال یضغط الشعب 
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علیه، بل یطلبوا رحمة الرب. 
اتَّجه من السامرة حیث هناك تحدَّث إیلیَّا النبي مع الملك وذهب نحو الشرق، نحو 

 الذي هو مقابل األردن. لم ُیعرف بعد إن كان هذا المجرى تاألردن لیختبئ عند نهر كري
عن الجانب الشرقي أم الغربي لألردن. 

طلب الرب منه أن ینسحب من السامرة ومن وسط الشعب لیختفي ثالث سنوات 
ونصف، حیث أمره بالظهور وااللتقاء مع الملك. لم تكن هذه السنوات فترة خمول للنبي 

لیحیا بال عمل، لكنَّها كانت فترة مع اهللا صالة وتأمُّل، تهبانه قوَّة متزایدة تسنده في رسالته 
المقبلة. 

في وسط الجفاف، في البریَّة القاحلة قدَّم له اهللا ماء من نبع أو مجرى كریث، 
وأرسل له طعاًما بواسطة الغربان الخاطفة. إنَّه لن ینسى كنیسته، وال یتجاهل إنساًنا جائًعا. 

) نرى الرب نفسه یعول الكنیسة (المرأة) التي تهرب إلى البریَّة. إنَّه 14، 6: 12ففي الرؤیا (
ال یوّد أن یصرف نفًسا واحدة جائعة. 

كان یعوله لیأكل خبًزا طازًجا ولحًما مرَّتین كل یوم. كان أنبیاء البعل والسواري 
) فجاعوا بسبب الجفاف، أمَّا إیلیَّا فكان یعوله اهللا 19: 18 مل 1یأكلون على مائدة إیزابل (

الحّي لیكرِّس كل شيء إلشباع مؤمنیه. كان اهللا یعوله في الصباح كما في المساء، ولم یكن 
إیلیَّا النبي یقلق على الغد. أمَّا كیف كان الخبز واللحم ُیَعدَّان، فإنَّنا نجیب مع یعقوب: "إن 

). 20: 27الرب إلهك قد یسَّر لي" (تك 

لماذا اختار اهللا الغربان لتعوله؟ 
أ. قیل: "العین المستهزئة بأبیها والمحتقرة إطاعة أمَّها تقوِّرها غربان الوادي" (أم 

). أمَّا من یكرم اهللا أباه ویطیع الكنیسة أمُّه فتعوله الغربان بطعام یومي طازج. في 17: 20
). 14:14حبُّه ُیخرج من اآلكل ُأْكًال، ومن الجافي حالوة (قض 

)، وفي نظر الیهود ال یمكن أن 15-13: 11ب. كانت هذه الطیور نجسة (ال 
یأكلوا طعاًما مقدَّم منها. لكن إیلیَّا یتعدَّى الحرف لیأكل منها بكونه طعاًما ُمقدَّما من اهللا 

 الحّي نفسه.

ج. الغربان التي قدَّمت خبًزا إلیلیَّا تعیش على الحشرات. إنَّها تمثِّل كثیر من 
المتدیِّنین الذین یقدِّمون كلمة اهللا، الخبز السماوي، أمَّا هم فیعیشون على الحشرات. 

د. ال تقدر الغربان أن تحمل الكثیر بل القلیل جًدا من الخبز واللحم. وكان إیلیَّا 
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شاكًرا اهللا على هذه العطیَّة. 
هـ. تتجاهل الغربان أحیاًنا صغارها، لكنَّها ال تقدر أن تنسى رجل اهللا. "فإن 
: 34األشبال وصغار الغربان جاعت، وأمَّا طالبوا الرب فال یعوزهم شيء من الخیر" (مز 

10 .(
)، وها هي 9: 47؛ مز 14: 38و. تأكل الغربان خالل العنایة اإللهیَّة (أي 

العنایة ذاتها تستخدمها لتعول النبي. تبقى هذه الغربان شاهدة لمن یتجاهل اخوته، فمن تمتَّع 
 بالنعمة یلیق به أن یقدِّمها الخوته، فنقدِّم لهم طعاًما روحًیا وسط البریَّة.

ز. بأمر إلهي اعتزل إیلیَّا عن شعب اهللا المنحرف لكي یتعامل مع الغربان التي 
تخدمه. هكذا بالخطیَّة یفقد اإلنسان عالقته باهللا ورجاله، بینما الحیوانات والطیور غیر 

د اهللا وتخدم أوالده.  العاقلة تمجِّ
ح. اهللا خالق الطبیعة یستخدم حتى الحیَّات والجراد واألسماك وُسحب السماء 

). 3: 9؛ عا 10: 2؛ یون 12: 14؛ إش 23: 78؛ مز 13: 7 أي 2لخدمته (
ط. تقدیم الطعام بواسطة الغربان یحمل ثالث معجزات: من أین جاءت الغربان 

بالطعام صباًحا ومساًء وبطریقة منتظمة؟ كیف غلبت الغربان طبیعتها، وِعوض أن تخطف، 
صارت تقدِّم طعاًما شهًیا لغیرها؟ وأخیًرا كیف كانت تتجاسر وتقدِّم الطعام إلنسان ولم تخْف 

منه؟ 
 تشیر إلى العرب الساكنین في Orebimیرى البعض أن الكلمة المترجمة غربان 

ل ینتسبون إلى قوافل قادمة من العربیَّة. لكن یرفض كثیر من Orboعربة  ار ُرحَّ  وهم تجَّ
الدارسین ذلك، ألنَّه لم یكن هذا الموقع طریًقا لهذه القوافل. ومن جانب آخر طلب منه الرب 
أن یختفي، فال یلتقي بأحد حتى ال یعرف الملك مكانه. أخیًرا فإن هذه الكلمة لم تستخدم قط 

ار.  في الكتاب المقدَّس لتعني التجَّ
 تشیر هذه الغربان إلى المؤمنین الذین یدركون أنَّهم بأنفسهم خطاة ودنسین، لكن 

ل دنسهم إلى طهارة. نعمة اهللا تجدِّد طبیعتهم فِعوض األنانیَّة وحب  نعمة اهللا الغنیَّة تحوِّ
الذات، یشتهون العطاء للغیر. یعرفون أن یقدِّموا مائدة روحیَّة مستمرَّة للغیر، لیست من 

صنع أیادیهم، وال بإمكانیَّاتهم البشریَّة، إنَّما هي عطیَّة إلهیَّة لهم. أخیًرا ال یخافوا وال یخشوا 
تقدیم كلمة اهللا الحیَّة كطعاٍم شهٍي طازٍج للنفوس. 
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كلمة "كریث" معناها "فهم"، و"حوریب" معناها  أن Ïسمبروسیوأ القدِّیسیرى 
"قلب" أو "كقلب". 

 ].4من النهر، وقد أمْرْت الغربان أن تعولك هناك" [فتشرب "

 ث أمره يح في صْرَفة صْیدا،) 4: 17ل م 1(" ناكه إالَّ "موضع یقتات فیه إیلیَّا ال یوجد
وله... عیذهب لت اهللا أن

).  1: 35 (بیت ایل) (تك كهنا  بالنسبة لیعقوب أمره اهللا أن یذهب
 حتى یلبسوا قوَّة ناكهوا موالسیِّد المسیح سأل تالمیذه أن یرجعوا إلى أورشلیم ویقي

 ). 4: 2؛ 12، 4: 1ب ع ؛49: 24من األعالي لینالوا موعد من اآلب (لو 
-4: 15لمسیح وهو فینا (یو ا" حیث نسكن أو نثبت في هناكن إلى "يحن مدعوِّ ن

 )... 3: 1؛ أف 7
فاف حیث یمكن للباطل الجسداني أن یجف فیه، یدخل إلى معرفة اهللا جفي وقت ال

"، حیث یقدر أن معرفة ")، التي تعني3: 17 مل 1باألكثر. لقد ذهب إلى نهر كریث (
 یشرب من فیض معرفة اهللا.

قد هرب من العالم بطریقة بها لم یطلب حتى الطعام لهذا الجسد، إالَّ ما تقدِّمه له ل
: 17ل م 1()، مع أن طعامه غالًبا لم یكن من األرض 6: 17ل م 1 (الطیور الخادمة

 ).5: 17ل م 1(). بالحقیقة سار أربعین یوًما في قوَّة الطعام الذي تقبله 5-7
لم یهرب مثل هذا النبي العظیم من امرأة، بل من هذا العالم. ولم یخف  لتأكیدل

هذه ب الموت، بل تقدَّم لمن یطلب نفسه وقال للرب: "خذ نفسي". لقد عانى من متاع
لسلوك الدنس واألعمال الشرِّیرة التي  اىالحیاة، لكنَّه هرب من إغراءات العالم، من عدو

 .Ðللجیل الخاطئ الشرِّیر
 قدِّیس أمبروسیوسال

 وعمل حسب كالم الرب، فانطلق"
 أقام عند نهر كریث الذي هو مقابل األردن. فوذهب

الغربان تأتي إلیه بخبٍز ولحم صباًحا، وكانت 

1 St. Ambrose: Letter 63:77. 
2 Flight from the world, 6:34. 
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 ].6-5نهر" [لا نم بوبخبز ولحم مساء وكان یشر

 یبحث عن مذ لإلطعام... لكن یبدو أنَّه لم یفشل  ل رجل اهللا خبزإیلیَّا یكن لدى مل 
ًیا نغنسان إلا ونن غنًیا باهللا. من األفضل أن یكاذ كإباألكثر وب الخبز... لقد طُ 

 لآلخرین عنه لنفسه...
بة، هذه الحقیقة یظهرها الرب بوضوا ذً إ ي ف حال ُیعین الِغنى الحیاة لكي تكون مطوَّ

قائالً : "طوباكم أیها المساكین ألن لكم ملكوت اهللا. طوباكم أیها الجیاع اآلن  إلنجیلا
). هكذا 21-20: 6ألنَّكم تشبعون. طوباكم أیها الباكون اآلن ألنَّكم ستضحكون" (لو 

ر بوضوح قدر   الفقر والجوع واأللم التي تعتبر كشروٍر، إنَّها لیس فقط ال نأ إلمكانایقرِّ
بة بل ُتعین بالفعل على نوالهاايحتعوق عن بلوغ ال  . Ïة المطوَّ

 قدِّیس أمبروسیوس ال

عد مدَّة من الزمان أن النهر یبس، وكان ب"
 ].7 لم یكن مطر في األرض" [ألنَّه

یأتي زمان تجف فیه أنهار هذا العالم، فللطبیعة مع كل إمكانیَّاتها حدود تقف 
عندها. لقد جفَّ نهر إیلیَّا إذ لم یكن مطر إلى زمان، أمَّا من یرتفع قلبه إلى السماء، مدینة 

)، بل یجد نهًرا یفرِّح مدینة اهللا لن 15: 6اهللا فال یجد مجاري میاه تجف في الصیف (أي 
)، وینبوع میاه حیَّة لن یتوقَّف قط! 4: 46یجف قط (مز 

اهللا الذي أمر إیلیَّا أن ینطلق إلى نهر كریث یقدِّم له حًال عندما یجف النهر. وكما 
). أنهار العالم قد تجف أمَّا مراحم 10: 36یقول المرتِّل: "أدم رحمتك للذین یعرفونك" (مز 

اهللا فلن تتوقَّف قط، وال تفشل في أن تروي النفوس وتشبعها. 

. إعالة أرملة صْرَفة صْیدا له: 3
 ه كالم الرب قائالً :وكان ل"

تي لصیدون، لا ةفرص ىلإ بقم اذه
وأقم هناك، 

]. 9-8" [كلوعت ناك امرأة أرملة أنت هرد أمق اذوه
ُأرسل إیلیَّا النبي إلى هذه األرملة األممیَّة لیس فقط عالمة اهتمام اهللا بنبیه، وٕانَّما 

1 St. Ambrose: Duties of the Clergy, book 2:4:1. 
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اهتمامه باألممیَّة أن تستقبل إیلیَّا في بیتها ویبارك فیما لدیها. یقول السیِّد المسیح: "بالحق 
أقول لكم إن أرامل كثیرة كن في إسرائیل في أیَّام إیلیَّا حین ُأغلقت السماء مدَّة ثالث سنین 
وستَّة أشهر لما كان جوع عظیم في األرض كلها، ولم ُیرسل إیلیَّا إلى واحدة منها، إالَّ إلى 

). كان إیلیَّا أول نبي ُیرسل لخدمة األمم. 26-25: 4امرأة أرملة في صْرَفة صْیدا" (لو 
). لقد حمل بذلك شهادة 6: 18 كما شهد بذلك الرسل (أع أبغضه شعبه فالتجأ إلى األمم،

عن السیِّد المسیح الذي جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله. جاء إلى خراف إسرائیل الضالة 
  ومحبَّته الفائقة.ي كي تقبل عمله الخالصلألمم رفضته فتح الباب وٕاذ

 .صور وصْیدا  بیناألبیضقریة صغیرة تقع على شاطئ البحر : ةفصر

 "9هناك امرأة أرملة أن تعولك" [ قد أمرت.[  
یف أمر اهللا إالَّ بإعالن ما هو صالح بنعمته في النفس؟ هكذا یتحدَّث اهللا في ك

د أحد بذاته بل في  وجد أرملة یهودیَّة ت رب. ألملاكل إنسان یتمِّم عمًال صالًحا، ولهذا ال یتمجَّ
للطوباوي إیلیَّا، فُأرسل إلى أرملة أممیَّة تعوله؟ ترمز تلك ًما واحدة تستحق أن تقدِّم طعا

ز الغربان التي خدمت إیلیَّا إلى رم النبي إلى الكنیسة، وذلك كما تالیهإُأرسل  يتاألرملة ال
. Ïةیأتي إلى الكنیس حيسملالى األرملة ألن  إاألمم. هكذا جاء إیلیَّا

 سطینوسغلقدِّیس أا
 لماذا اختار صْیدا؟

لجأ إلى البلد التي تخرَّجت منها إیزابل ابنة ملك صْیدا، والتي دفعت بالشعب قهًرا 
 منه الفساد ُوجد فیه أرملة مؤمنة لتتمتَّع ببركة اهللا تخرَّجنحو عبادة البعل. الموضع الذي 

 إسرائیل بعبادة البعل ورجاساته، بینما تمتَّعت أرض صْیدا أرض. لقد نجَّست إیزابل يّ الح
 إسرائیل، صارت رمًزا لكنیسة العهد الجدید القادمة من أراملبأرملة تنال ما لم تتمتَّع به 

 ).15 :21  كان السیِّد المسیح قد خدم في ساحل صْیدا (متإناألمم. وال نعجب 

ار صْیدا األغنیاء أو أحد عظمائها وال إلى يلم  رسل اهللا إیلیَّا النبي إلى أحد تجَّ
 فقیرة، یأكل من یدیها ویجد له مسكًنا یقیم فیه. إنَّها رمز ةملكها لكي یعوله، بل إلى أرمل

، اختارها أرملة مات رجلها األنبیاءلكنیسة العهد الجدید التي تفتح قلبها للسیِّد المسیح، رب 
جاهلة وفقیرة وبال كرامة لكي یسكب علیها حكمته وغناه كانت  ."األوثاناألول "عبادة 

"اختار اهللا جهَّال  :إلى أهل كورنثوساألولي ومجده. وكما یقول الرسول بولس في رسالته 

1 Fr.Caesarius of Arles: Sermon 124:2. 
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 ).27: 1 كو 1العالم لیخزي الحكماء، واختار اهللا ضعفاء العالم لیخزي األقویاء" (

دینة، ملا باب ىلإ اءجو ةفرص ىلإ بفقام وذه"
قال: و اناداها فنً اديوٕاذا بامرأة أرملة هناك تقش ع

 ].10رب" [شأف ءانهاتي لي قلیل ماء في إ
 یلتقي وهى تجمع العیدان لتعّد طعاًما لها والبنها، هكذا ى األرملة النبي إلإیلیَّاتقدَّم 

ها السیِّد المسیح نفسه  لالرب بالنفوس الجادة الجائعة إلى الحق، توّد أن تأكل وتشبع، فیهیِّئ
 طعاًما أبدًیا. 

ها وقال: ناداهي ذاهبة لتأتي به وفیما "
 .هاتي لي كسرة خبز في یدك

عكة، كندي ع ت هو الرب إلهك أنَّه لیس حيٌّ :فقالت
 الزیت في الكوز، منل ليولكن ملء كف من الدقیق في الكوار وق

 ].12-11 نموت" [مث هلكأوهانذا أُقّش عودین آلتي واعمله لي والبني لن
 صور بأرض المجاعة لم تشمل أرض إسرائیل وحدها بل امتدَّت لتلحق أنواضح 

 إبراهیموصْیدا. الفساد الذي حل بإسرائیل امتدَّ أثره على الدول المجاورة. هكذا عندما دخل 
)، وعندما هرب 15 به وبنسله تتبارك كل األمم (خر ،رب "بركة"ه الفي عهد مع اهللا جعل

ارة ممتلكاتهم  الروحي إذ القوها في البحر. اإلنسان ،یونان من وجه الرب فقد كثیر من البحَّ
 یشّع فرًحا على من حوله، والشرِّیر یسحب كثیرین معه نحو الفساد. 

هل كانت ف. الحيّ  بإله إیلیَّا إیمان" هذه لمسة إلهك" بل "إلهيلم تقل األرملة "لیحیا 
 !؟الحيّ هذه األرملة متشكِّكة في البعل والعشتاروت وتؤمن باهللا 

 فإنَّنا نعلم  الخشب؛و ء لتأتي بماٍء وتجمع قّش خشب. لنتأمَّل ماذا یعني الماتلقد خرج
نیسة، إذُ كتب: "كالشجرة المغروسة على مجاري المیاه" لكأن كلیهما مفرح وضروري ل

معمودیَّة. لذلك خرجت لاء سّر امسّر الصلیب وفي ال ةبشخلا). یظهر في 3: 1(مز 
إیلیَّا الطوباوي عندما سألها عن طعام، قائلة: "حيٌّ هو ابت لتجمع عودّي خشب وقد أج

 هأنذا أُقّش عودین ،الرب، لیس عندي إالَّ ملء كف من الدقیق وقلیل من الزیت في كوز
 ت".مو نثمألصنع طعاًما لي والبني لنأكله 

 سة كما قلت قبًال، ویشیر ابن األرملة إلى االخوة. يلى الكنإ األرملة هترمز هذ
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دت أن تجمع ارأإنَّها لم تقل ثالثة عیدان أو أربعة، كما لم تقل عوًدا واحًدا، بل 
تجمع قطعتّي  أرادت أنقبلت المسیح في رمزه إیلیَّا، ستعودین. كانت تجمع عودین ألنَّها ا

ومخلِّصنا قد ُأعدَّ بقطعتّي ا یب ربنصل. حًقا إن لصلیبا رّ س فرا أرادت أن تعألنَّهب خش
 تجمع عودین، ألن الكنیسة تؤمن به، ذاك المعلَّق على عودّي رملةخشب. هكذا كانت األ

 لنأكله ثم نموت". أنَّه حق نيأُقّش عودین ألصنع طعاًما لي والب لت: "هأنذااق الخشب. لقد
ماضي المت عن  يح مصلوًبا ما لميسملاب تحق أحد أن یؤمنیس  الأیُّها االخوة المحبوبون،

. Ïویحیا للمستقبل
 سطینوسغلقدِّیس أا

لي كقولك، عمها إیلیَّا: ال تخافي، ادخلي وافقال ل"
ولكن اعملي لي منها كعكة صغیرة أوًال، 

، ثم اعملي لِك والبنك أخیًرا.   واخرجي بها إليَّ
 إله إسرائیل: بالر  قالاذ هكألنَّه

، غإن كوار الدقیق ال یفر
 .رضألالذي فیه یعطي الرب مطًرا على وجه ا مويلا ىلإ  الزیت ال ینقصوزوك

وفعلت حسب قول إیلیَّا، فذهبت 
 ].15-13یتها أیَّاًما" [بوأكلت هي وهو و

لم تشتِك األرملة من قسوة الحیاة، وما حلَّ بالبالد ]. 10[استجابت دون حوار معه 
  . اهللایديّ من مجاعات، فقد سلَّمت حیاتها بروح الرضا بین 
، إسرائیلي بي من ثیاب إیلیَّا أنَّه نأدركتاتَّسمت أیًضا بالكرم وحب العطاء، فقد 

 الجنس بالنسبة لها، ومع هذا لم تتردَّد في أن تذهب غریبولیس من عبدة البعل. كان 
  .یشربللُتحضر له ماء 

یفرغ،  لم لدقیقكوار ا"
وكوز الزیت لم ینقص 

 ].16حسب قول الرب الذي تكلَّم به عن ید إیلیَّا" [

  فاف برامیل األغنیاء تفرغ، بینما صار كوز زیت المرأة الصغیر یفیض بوفرة...  الججعل

1 Fr. Caesarius: Sermon 124:3. 
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ألنَّه لم یوجد أحد أعطى أكثر منها، هذه التي أطعمت النبي بقوت أوالدها. وٕاذ لم 
. Ïقاقااستحلم یوجد من هو أعظم منها ر یعِط أحد أكث

  أمبروسیوسالقدِّیس

 لت األم أبناءها على إیلیَّا في جوعها وفقرها. نعم لقد فعلت مل  تتردَّد في الطاعة، وال فضَّ
یَّة   ُسئل منها. لم یطلب امح ايتراوما هو في نظر اهللا موضع سروره فقدَّمت بسرعة وحرِّ

ها نصیب ممَّا لدیها أو ما یفیض منها، بل كل القلیل الذي عندها فیأكل الغیر أمام من
 أوالدها الجائعین.

 م تنزع األم من أوالدها ما قدَّمته إلیلیَّا، بل باألحرى وهبت أوالدها ما قدَّمته بلطف ل
 وتقوى. 

 ت بصلیبه وآالمه لتقدِّم صلُ خم تكن بعد قد عرفت المسیح، وال سمعت وصایاه، وال ل
ل نفسه ال طعام والشراب من أجل دمه. من هذا یظهر كم یخطئ في الكنیسة من یفضِّ

 Ðوأوالده عن المسیح، ویحفظ ثروته وال یقدِّم بسخاء للمحتاجین؟!
 شهید كبریانوسال

 عادت تطعم النبي. ا، تتوقَّع موت أوالدها في نفس اللیلة جوعً  نتالة صرفة التي كمرأ
 . Ñفارغةلا ألوانيا ألذ مإكل عاد لیقوتها (وأوالدها) بطریقة معجزیَّة، أيي كلالذي جاء 

 حفظ حیاتها وحیاة ت نألكثر أن ُتشبع جوع إیلیَّا عن أاب متتهاتذكَّر أرملة صرفة التي نل
یجدا طعاًما.  مل ي وابنها یموتان حتًما في نفس اللیلة ماهبأنَّها  قدتتعاابنها. مع أنَّها 

لت أن  یاتها عن أن تتجاهل واجب حب يحِّ ضتصمَّمت أن یعیش ضیفها. لقد فضَّ
 العطاء. 
دت في الطعام الذي في ملئ یدها بذرة منها تحصد محصوًال یقدِّمه لها الرب. جو
 مها وماذا؟ لقد نالت كوز زیت صدر منها. اعطلقد بذرت 

 یهوذا كانت حبَّة (القمح) نادرة ألن حبوب القمح ماتت هناك. وأمَّا في في أرض
 .Òبیت األرملة الوثنیَّة ففاض الزیت في مجارٍ 

1 St. Ambrose: Concerning Widows, 5:28. 
2 The Treatises of Cyprian 8 on Works and Alms, 17.  
3 St. Jerome: Letters, 22:32. 
4 St. Jerome: Letters, 54:16. 
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 قدِّیس جیرومال

  بعض یریدوا أن یضعوا حدوًدا للحب! إن أردت أن تحب المسیح فابسط یدك الیوجد
 . Ï المسیح منتشرة في العالم كلُّهأعضاءبالحب على كل العالم، ألن 

القدِّیس أغسطینوس 
فیقول، بأنَّها تحمل سر�ا،  سیًرا رمزًیا لهذه القصَّةفت وسیوسأمبر قدِّیسلایقدِّم لنا 

 مسیح والكنیسة.  الو سّر◌ّ ه

 لت واحدة من بین أرامل كثیرات. فمن هي مثل هذه ُأرسل ل ي بن هايلإیس بدون هدف ُفضِّ
ودها، خاصة في الفترة التي فیها ُأغلقت السماء قيي كلعظیم، هكذا صعد إلى السماء 

 الد؟ بلالمدَّة ثالث سنوات وستَّة أشهر، حیث كانت مجاعة عظیمة في كل 
ت ربَّما هي تلك التي جاء فیها الرب إلى ألیسهي هذه السنوات الثالث؟ ما 

األرض ولم یجد ثمًرا على شجرة التین؟ لهذا كتب: "هوذا ثالث سنین آتي أطلب ثمًرا في 
 ). 7: 13هذه التینة ولم أجد" (لو 

 ديي أش،تها العاقر التي لم تلديُّ أ مينَّ رتها بالتأكید األرملة التي قیل عنها: "نَّ إ
: 54 بني المستوحشة أكثر من بني ذات البعل" (إش نلترنُّم أیَّتها التي لم تتمخَّض، ألاب
). إنَّها األرملة التي قیل عنها حسًنا: "ألنَّك ال تستحین، فإنَّك تنسین عارك، وترمُّلك ال 1

). ربَّما هي أرملة فقدت رجلها حًقا 4: 54ا هو الرب صانعك" (إش نأ يألنِّ تذكرینه بعد، 
جدید، ابن اإلنسان الذي بدا كأنَّه قد ن به)، لكن في یوم الدینونة تقبله ملص (في آالم جسده

یر أكثر مجًدا بحفظها صت وكةرتمرت ا صي إذكل)، 7: 54ُفقد، یقول "لحیظة تركتك" (إش 
 ...Ðانهاميإ

 وسیوسأمبر قدِّیسلا

  ى األرض أقیم األنبیاء لع ن صارت مجاعة للكلمة اإللهييح لهاألجإنَّها األرملة التي
 لحفظها في ذلك الوقت...

همیَّة، هذا الذي بكلمته بلَّل األرض األدو لنا لیس بقلیل بي )إیلیَّالك فإن شخص (ذل
الجافة بندى السماء، وفتح السموات المغلقة بقوَّة غیر بشریَّة بالتأكید. فمن هو القادر أن 

1 Treatise on 1 Johm 10:8. 
2 St. Ambrose: Concerning Widows 3:14 etc. 
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 الخطاة یتزاید ألجل الكنیسة؟ فإنَّه نم يمويمسیح، الذي ألجله یقدِّم طعام لیفتح السماء إالَّ ا
وز الزیت ال ینقص إلى الیوم وكر الدقیق ال یفرغ اوك أن یقول: "إن إنسانلیس في قدرة 

 ینطقوا نأ ادواتعاالذي فیه یعطي الرب مطًرا على وجه األرض". فإنَّه وٕان كان األنبیاء قد 
هكذا، لكن الصوت بالحق هو صوت الرب. لهذا یقول النبي أوالً : "ألنَّه هكذا قال الرب". إنَّه 

ي كلتي ال تنقطع، لا وحيرلاح فرمستمرَّة، ویعد بنعمة ال الرب هو الذي یهب أسراًرا سماویَّة
 عطایا الفضائل. و ،إلیمانلب حمایة للحیاة وختًما هي

أنَّه ن ماذا یعنى "إلى الیوم الذي فیه یعطي الرب مطًرا على وجه األرض"؟ إالَّ كل
). في هذه 6: 72نقاط على األرض" (مز لهو أیًضا "ینزل مثل المطر على الجزاز ومثل ا

حیث تقبَّل جدعون المحارب في المعركة السریَّة متقبًِّال  شف سّر التاریخ القدیمكي العبارة
 رؤیا ذهنه. وهو أن المطر هو ندى الكلمة يف وحيرلاعربون نصرته المقبلة، ومدرًكا السّر 

اإللهي الذي نزل أوًال على الجزَّة عندما كانت األرض كلَّها تعاني من الجفاف الدائم. وأیًضا 
مطر بینما كان جفاف على الجزَّة (قض البلَّل كل سطح األرض بتَ  ثه حيقَّ حثانیة بعالمة 

  الخ). 37: 6
 ندى المنطوق اإللهي قد ظهر أوًال في الیهودیَّة مقدًِّما رطوبة، بینما كانت كل نإف

كن عندما رفض قطیع یوسف مجد اهللا... انسكب المطر لو. إلیمانااألرض بال ندى 
أمطرت ا دمنع. انهمميإ بعدم نوقى كل األرض. صار الیهود في جفاف یحترلع ماويسلا

السحب بمیاه الرسل الصحیَّة اجتمعت الكنیسة المقدَّسة من كل أنحاء العالم. هذا هو المطر 
الذي سال من األرض الرطبة، اآلن ینزل من الجبل لینتشر في العالم كلُّه كمیاٍه مفیدٍة من 

 الكتب المقدَّسة السماویَّة. 
 قدِّیس أمبروسیوسال

اتَّسمت أیًضا بالثقة في مواعید اهللا والطاعة له، فعندما قدَّم لها إیلیَّا وعًدا إلهًیا في 
 ظروف غایة في القسوة صدقت كلمات الرب على فمه. 

 عندما هدَّد الملك . یكون مكتفًیا في كل شيءأنأما من جهة إیلیَّا فقد تدرَّب 
 یعوله وسط القحط. بشكر أنبالجفاف لم یفكِّر قط في نفسه كیف یعیش. آمن باهللا القادر 

ت. هكذا خضراوا كعًكا فقط دون لحم أو أكلهنال خبًزا ولحًما مرَّتین كل یوم، واآلن صار 
 شيء، بل یردِّد مع الرسول: إلى ال یشعر بالعوز اإلیمانیَّة باهللا ویمارس الحیاة یلتقيمن 

 ". مكتفًیا في كل شيءأكون أنتدرَّبت "
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. إقامة ابن األرملة 4
، تذه األمور مرض ابن المرأة صاحبة البيوبعد ه"
 ].17ضه جًدا حتى لم تبَق فیه نسمة" [مردَّ شتوا
 كانت أرملة صْرَفة صْیدا تمثِّل كنیسة العهد الجدید القادمة من األمم، فإن ابنها ذإ

 للسیِّد المسیح ة عملها هو تقدیم هذه النفوس المیِّت،الذي مات یمثِّل كل نفس بشریَّة في العالم
 میًِّتا، ال نفس إنساًنا ترى أن فال تطیق ،واهب القیامة. لقد اختبرت الحیاة الجدیدة المقامة

 .فیه

 توقَّف عن التنفس ومات. علمت األرملة أن السماء قد أي ،""لم تبَق فیه نسمة
 . خطیَّتهاإلى لذلك نسبت ما حلَّ بابنها ،أغلقت عن األرض التي تدنَّست بالخطیَّة

 ابن إنجابیبدو أنَّه كان ابنها الوحید، موضوع تعزیتها كأرملة، ال رجاء لها في 
، خالل البركة التي حلَّت على كوز الزیت وُكوار السرِّيلقد أكل هذا االبن من الطعام  آخر.
تمتع بالطعام ال  إلىنَّه في حاجةإ تعرضه للمرض وأیًضا للموت. یمنع لكن هذا لم ،الدقیق
 هذا هو الخبز النازل ،آباؤكم أكلوا المّن في البریَّة وماتوا". وكما یقول السیِّد المسیح: األبدي

الذي نزل من السماء. إن   وال یموت. أنا هو الخبز الحيّ اإلنسانمن السماء لكي یأكل منه 
 ).51–49: 6أكل أحد من هذا الخبز یحیا إلى األبد " (یو 

 لماذا سمح اهللا لها بموت ابنها؟

لقد تمتَّعت هذه األرملة بأول معجزة وردت في الكتاب المقدَّس عن مباركة الطعام 
مر الذي یشتهیه المؤمنون حتى األ إیلیَّا، األنبیاءن تعول العظیم في أبفیضٍ . تمتَّعت أیًضا ب

هذه اللحظة. بل وتترقَّب كل الكنیسة مجیئه لیسندها في حربها مع ضّد المسیح. عالت هذا 
 وابنها على الدوام مجاًنا. لهذا سمح هيالنبي، وعالها النبي أیًضا دون مقابل. تجد طعامها 

كانت في حاجة إلى ضیقة  اهللا لها بالتجربة كشوكة ُمرَّة في الجسد تنزع عنها حرب الكبریاء.
 .تثبِّت حیاتها في الرب فال تتزعزع

؟ هللا لجر إلیلیَّا: ما لي ولك یافقالت "
 ]18هل جئَت إليَّ لتذكیر إثمي وٕاماتة ابني؟" [

 ،وهو في الُعلِّیَّة  تبلغ إیلیَّا عن مرضهأن لم تستطع ایبدو أنَّه مات فجأة، حتى إنَّه
 .بل تحدَّثت معه بعد أن مات ابنها في حضنها

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 

  

 تكون قد أخطأت أنشیت خ ، المخطئةلألرض السماء تغَلق بالنسبة أنإذ تعلَّمت 
 .في حق اهللا وفي حق نبیِّه. خافت لئالَّ یكون هالك ابنها بسبب خطیَّة ارتكبتها

بنفس الروح سأل التالمیذ السیِّد المسیح عن المولود أعمى: "یا معلِّم من أخطأ هذا 
). هنا 3: 9: "لكي تظهر أعمال اهللا فیه" (یو اإلجابةأم أبواه حتى ُولد أعمى؟" وجاءت 

 لهذه األرملة األممیَّة التقیَّة، فُتدرك ما قاله فیما بعد الرسول بولس: اإلجابةأیًضا نقدِّم نفس 
 .)29: 3لیس لألمم أیًضا؟ بل لألمم أیًضا" (رو أ"أم اهللا للیهود فقط، 

 ، اهللا إلیهاأنظارء إیلیَّا النبي إلى بیتها وسكناه قد جذب مجي ظنَّت في ایبدو إنَّه
.  تستحق علیه التأدیبافوجد فیها إثمً 

  الموت لیس ثمرة عقوبة، فقد خضع حتى القدِّیسون له، بل ومات رب أنلكنَّنا ندرك 
. Ï یسوع المسیح الذي هو حیاة المؤمنین وقیامة األمواتالقدِّیسین

  الدسقولیَّة

 ".في وسط مرارتها تدعو هذه األممیَّة إیلیَّا "رجل اهللا

ها: أعطیني ابنك، قال ل"
ضنها، من حوأخذه 

التي كان مقیًما بها،  لِّیَّةعلا ىلإ وصعد به
 ].19واضطجعه على سریره" [

 حیث كان مقیًما واضطجعه العلِّیَّةفي حنّو أخذ االبن من حضنها وصعد به إلى 
 .على سریره

ال: قو برلا ىلإ وصرخ"
 التي أنا نازل عندها قد أسأت بإماتتك ابنها" ةلمألرا ىلإ أیُّها الرب إلهي أیًضا

]20.[ 
  اآلتي:بكلمات العتاب التي تحدَّث بها إیلیَّا النبي مع اهللا قصد 

 . تأكید أن الحیاة والموت هما بسماح من اهللا.أ

 . الحانیة نحو الولد المیِّتاألبوَّة أنَّه یحمل نوًعا من .ب

 .األم األرملة أو ابنها  ما حدث لم یكن ثمرة خطیَّة ارتكبتهاأن .ج

1 Constitutions of the Holy Apostles, book 4: 1:7. 
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الث مرات، ث دلوعلى الفتمدَّد "
ال: قو برلا ىلإ وصرخ

. ]21ه" [فوج ىلإ یا رب إلهي، لترجع نفس هذا الولد

 لماذا تمدَّد على الولد؟

مة ما لم نتالمس مع القائم من األموات. البد من الن نتمتَّع بالحیاة الجدیدة المق
ه ویلمسهم ي. لهذا حتى في شفاء المرضى كان السیِّد المسیح یمّد یدعملي روحيتالمس 

 ).7 :14  لو؛25: 9رأون (مت بفي

 فمن جهة قدَّم أول معجزة لمباركة الطعام یكفي ،كان إیلیَّا النبي فریًدا بین األنبیاء
. ومن جانب آخر آمن باهللا القادر أن یقیم من األموات. لم یجسر تینسنحوالي  لمدَّةربَّما 
 أمَّا إیلیَّا النبي فهو أول نبي ،َشبعثْ  من الرب أن یقیم ابنه الذي من بالنبي أن یطلبداود 

  جسده.إلىطلب بجرأة ودالة لدى اهللا أن ترجع نفس الولد 

یسه كل ما في د وهى تقة، هامإیمانیَّةمن جانب آخر أراد اهللا تأكید حقیقة وهذا 
 ،اإلنسان وما لدیه مادام سالًكا معه. فاستخدم اهللا عصا موسى النبي في صنع المعجزات

 ومنادیل الرسول بولس، وهنا یستخدم ، وِظّل بطرس الرسول، في إقامة میِّتإلیشعوعظام 
. جسم إیلیَّا النبي. یتمدَّد بجسمه علیه ویطلب من اهللا فیرد المیِّت إلى الحیاة

 ا بسبب خطایاهم ومعاصیهم ومات األرملة، ألن ابن الكنیسة، أي األمم، قد مات ابن
 . الكثیرة

 بعشلا بصلوات إیلیَّا استردَّ ابن األرملة الحیاة؛ وبمجيء المسیح ابن الكنیسة، أي
 ت. ومسجن ال نالمسیحي، خرجوا م

 الحیاة. هكذا غطس المسیح في رملةانحنى إیلیَّا في الصالة، واستردَّ ابن األ
 آالمه، واسترد الشعب المسیحي الحیاة.

ى إیلیَّا ثالث مرات لیقیم الغالم؟ نحنذا اامل
اعتقد قد أدركتم ذلك بفهم محبَّتكم قبلما انطق به.  

بن األرملة أو ال ردَّ  كلُّه ثى ثالث مرات مظهًرا سّر الثالوث. الثالوحنالحقیقة انب
لألمم الحیاة. عالوة على هذا، فإن هذا یتحقَّق في سّر العماد، حیث یغطس اإلنسان القدیم 
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. Ï اإلنسان الجدید للقیاملتأهَّ يت لكي ارمفي الماء ثالث 
 سطینوسغلقدِّیس أا

لرب لصوت إیلیَّا، فسمع ا"
 .اشعف هفوج ىلإ فرجعت نفس الولد

، تيبلا ىلإ  الولد ونزل به من الُعلِّیَّةخذ إیلیَّاأف
 ].23-22انظري ابنك حيّ " [ :إیلیَّال ادفعه ألمِّه وقو

یبدو أن األرملة لم تكن قادرة أن تصدِّق أن ابنها الذي مات قام، لم تصدِّق 
 ) حيّ ".، ابنك (ولیس ابن آخرانظري" عینیها، لهذا یقول لها إیلیَّا النبي:

المرأة إلیلیَّا: فقالت "
هللا،  الجر هذا الوقت علمت أنَّك

]. 24وأن كالم الرب في فمك حق" [
 عن شخصیَّة إیلیَّا النبي كسابق للسیِّد المسیح "القیامة"، األصحاحكشف هذا 

 .واهب الحیاة الجدیدة المقامة

تعاملت األرملة مع إیلیَّا كرجل اهللا منذ اللحظات األولى لمالقاته بها، وقدَّمته عن 
بي في علِّیتها، وبارك لها في دقیقها وزیتها. النابنها وعن نفسها فوهبها الرب بركة ُسكنى 

 وأن ما ینطق به من كلمات الرب هو حق. لقد ، ابنها تأكَّدت أنَّه رجل اهللاأقاماآلن إذ 
 اإللهي. بالحق إیمانها أعلنت

 :تمتَّعت األرملة خالل هذه التجربة ببركات كثیرة

  وامتحنت طریقهاوأعماقهافحصت قلبها . 

 اكتشفت قوَّة اهللا واهب القیامة. 

 شهدت هللا أنَّه الحق .

1 Fr. Caesarius: Sermon 124:4.  
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 17 وك مل1 وحيمن 
  من المجاعة؟نفسيمن ُینقذ 

  سواك؟أعماقيمن ُیشبع 

  في البعل إله الخیرات والخصوبةآخابوثق . 

 .وحرَّم نفسه منَك یا خالق السماء واألرض

بأعماقي،  اصرخ: حلَّت المجاعة إلیك
  قلبي.وساد القحط 

 نفسي.ء ارتواتوقَّف مطر الروح عن 

 ث مع إیلیَّا النبي إلى كرييلترسلن. 

  . بالغربانيّ تبعث إل

 . من القلَّة القلیلةلتحسبني

 . أنت یا مشبع النفوسلتعولني

  الناري. إیلیَّا أرسلتفي جّو الملوك األشرار 

 .جل القلَّة المقدَّسة لحسابكأأقمته لیعمل من 

 .لم تقبل الملكة الشرِّیرة إیزابل أقل من رأسه

 . نفسهفأشبعتأما أنت 

 بإطعامه.حتى جسده كنَت تهتم 

 . له لحًما وخبًزاأعدَّتالغربان الخاطفة 

 الملك یبحث عنه فال یجده، 

 . بالطعام صباًحا ومساءً إلیهوالغربان تتقدَّم 

  ،صْرَفة صْیداأرملة فأشبعتجاع الكل . 

 . ألنَّها قدَّمت لنبیَّك أوًال ما لدیها،شِبعت هي وابنها

 . إسرائیل الكثیراتأراملنلها تنالت بركة لم 

 . من الموت لكي تفرح بعمل یدیكابنها أقمتَ 

 اةي هو خبز الحأنت. 

  كیاني. فتهتم بكل أنت، وأمَّا ینسانيالعالم 
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 . بین یدیكطاقاتي وكل وجسدي وعقلي نفسي

حیاتي. أنت هو ُمشبع كل 
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 بين الإیلیَّا
ة مع الغیرة من عاجعني "یهوه إلهي"، یناسب االسم رسالته، فقد اتَّسم بالشت"إیلیَّا"  

رائیل (المملكة الشمالیَّة) في النصف األول من القرن التاسع سعاش في إ أجل اهللا إلهه.
یَّة، ال نعرف شیئً س ةقيق.م. ظهر بطر  ربَّما ألنَّه ولد في تشبه تشبِّيُدعي بال .هتعن أسر ارِّ

لكنَّه  ،م) أو في منطقة الجلیل، أو من أسرة تحمل هذا االس22: 1د نفتالي (طو  حدوفي
 ).1: 17 مل 1 جلعاد (يأ فشن

 م حیاة إیلیَّا إلى خمس مراحل: يمكن تقسي
 وتأدیبه له بسنوات الجفاف. لقاؤه مع أرملة ِصْرِفة آخاب المرتدّ ام  ظهوره أم.1

 ).18-17 مل 1 المتوسِّط - قتل أنبیاء البعل (ضبيألصْیدا - على ساحل البحر ا
وجه إیزابل. ظهور اهللا له - في ن  میبالهروب إلى جبل حورإلى ه . اضطرار2

 ).19 مل 1فیها رأى موسى مجد اهللا - اختیار إلیشع تلمیًذا له ( يرة التاغنفس الم
). 21 لم 1 بسبب قتل نابوت ( خراب بیت آخابعنتنبُّؤه . 3
 ).1 مل 2ء (ما احتراق قائدّي الخمسین بناٍر من السأخزیا بن آخاب.ه  انتهار.4
). 2 مل 2 (لى السماءإ إیلیَّاصعود . 5

روفه: ظ
ظهر إیلیَّا في أیَّام آخاب ملك إسرائیل الذي عمًل الشر في عینّي الرب أكثر من 

عل ملك الصیدونیِّین ب الكنعانیَّة ابنة إثإیزابل)، والذي تزوَّج 30: 16 مل 1جمیع الذین قبله (
 اضطهدت الكهنة تياله هن البعل. كان آخاب ضعیف الشخصیَّة، جرى وراء امرأتكاو
ها كهنة عاونلبعض إلى الكهوف. استطاعت الملكة بشرَّها، يا م وهربهن اهللا، فقتلت مءايبنأو

 بالعنف؛ حین تاتَّسم هذا وقد البعل، أن تجتذب الشعب إلى عبادة البعل بكل رجاساتها.
 اشتهى رجلها كرم نابوت الیزرعیلي خطَّطت لقتل نابوت وورثته!

 إلیه: مقدَّسلا ابنظرة الكت
 وقد . أن یرسل إیلیَّا النبي قبل یوم الرب العظیمبوعد الر )6-5: 4في (مال 

) أن یوحنا المعمدان جاء بروح إیلیَّا 17: 1تحقَّق ذلك عند مجیئه األول، إذ ورد في (لو 
ته. في هذا المعنى قال السیِّد ؛ 14: 11 متیح إن إیلیَّا جاء في شخص یوحنا (سالم وقوَّ
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 ).25، 21: 1هو إیلیَّا (یو ن كان ا المعمدان إن). وقد ُسئل یوح12: 9؛ مر 10-12: 17
؛ لو 28: 8؛ 15: 6؛ مر 14: 16وع نفسه هو إیلیَّا (مت سيطأ أن خ لیهوداظّن بعض 

9 :8 ،19 .(
 سیأتي إیلیَّا النبي مع أخنوخ في أیَّام ضد المسیح ویسندا الكنیسة ویستشهدا.

هود إلیه ينظرة ال
، وٕانه ال یزال یجول في األرضت، وٕانَّما یمم  لأن إیلیَّا Ïد الیهودييالتقلجاء في 

  المسیا، ویساعد في الخالص النهائي للبشریَّة.مهر لیقدظسي
" یخصَّص له بكونه كرسي إیلیَّا ُیوضع كرسي یسمَّى "الطفل الیهودي ختانفي 

)، على رجاء أنَّه یحمي الطفل، وهو كرسي غني 1: 13ال (مجاء في  كما"  العهدالك"م
 یلیَّا للحضور.دعوة إل أفل المختتن ُتقرطلل حیَّة أثناء تقدیم تفي. ویزفي النحت والزینة بالتطر

 ختان الطفل إلى أن إیزابل الشرِّیرة منعت ثناءعض وجود كرسي إیلیَّا أبیعلِّل ال
ختان األطفال في المملكة الشمالیَّة أو أفسدت طقسه، وٕاذ كان إیلیَّا مملوء غیرة التجأ إلى 

رب، فأمر اهللا لا دهع )، واشتكى إلیه أن إسرائیل نسيّ 10: 19 مل 1كهف وصلَّى إلى اهللا (
سي إیلیَّا أثناء طقسه وُیقال ع كران طفٍل إالَّ في حضرة إیلیَّا. لهذا صار یوضتخیتم أالَّ 

سي، كمن یبقى كرل على الفالط س یوضعقطلبصوٍت عالٍ : "هذا هو كرسي إیلیَّا". وقبل ا
في حضن النبي وتحت حمایته. یبقى الكرسي ثالثة أیَّام في موضعه، لحفظ المختتن في 

. للخطرها  التي یتعرَّض فيیَّامألا ههذ
 ُیسكب كأس خمر إضافي إلیلیَّا، وبعض العائالت تسحب ة الفصحموفي ولي

 ه یدخل.علَّ ُیترك الباب مفتوًحا ل كرسًیا فارًغا إلى المائدة إلیلیَّا. وأثناء الطقس
 یح عشیَّة الفصح:بحدى تساإجاء في 

 نبي،لإیلیَّا ا"
 ثي،لتشبِّي اإیلیَّا
 ي.اد الجلعإیلیَّا
 نا سریًعا،ليیأِت إل
 یا".مسمعه الو

1 Joan Comay: Who’s Who -The Old Testament, N.Y 1993, p. 93; Jewish Encyclopedia, vol. 
5, p.128. 
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 بهذا كثیر من آباء ذ وقد أخ،Ïكان كاهًنا ن إیلیَّاأ  Haggadahحجادةالاء في جو
 ةوالعالم Ñبیفانیوس أسقف سیرامیسأالقدِّیس و Ðاهاترأفالكنیسة مثل القدِّیس 

. Òأوریجینوس
، لذا لیس له والدان كان مالًكا في شكٍل بشريٍ المفسِّرین الیهود أن إیلیَّا  رأى بعض

. Òوال أنجب نسالً 
ة التالیة: ظهر  األلماني البولندي للیهودسالطقفي   ُتقدم تسبحة فحواها القصَّ

كثیًرا. فقد طلب الملك بنَّاًء  هحتفظ بي ا، هذا الذي لمدً ج ريقفإیلیَّا النبي كخادم لرجل تقي 
 ةم إیلیَّا للعمل ونال الفقیر مبلًغا كبیًرا من المال، وقام إیلیَّا ببناء قصر الملك فجأفتقدَّ ماهًرا، 

. Óاختفى ثم
: Õمنها، عبلش أمام اابق لمجيء الرب یصنع سبع معجزاتسكإیلیَّا  
یَّة.اوهم موسى یقدِّم ل. 1  لجیل الذي عبر البرِّ
 م قورح وجماعته من األرض. یایسبِّب ق. 2
 ّن، إناءم الطهد، قسعلا أدوات المذبح المقدَّسة المفقودة: تابوت همُیظهر ل. 3

 لزیت المقدَّس.ا
 ضیب الذي تسلَّمه من اهللا.لقُیظهر ا. 4
 بال كالقّش .لجیحطِّم ا. 5

خصیَّته: ش
یخ مظلم لُیعلن الحق اإللهي. إنَّه ر على تاأةفجیضيء ببریق نور ُیشبَّه إیلیَّا 

ارة ناٍر متَّقدة ألقاها اهللا فجأة لُتلهب النفوس الباردة، وتقف رالباطل! أشبه بشوسط شاهد حق 
 أمام آخاب الشرِّیر، وامرأته إیزابل المتعجرفة، والشعب المندفع نحو الوثنیَّة.

 إلى د الیهومي ممَّا دفع بعض معلِّ عنصر المفاجأة ما تحمل البً غااته يأحداث ح
الحجادة  في شكل بشري ثم یختفي، وُدعي في فجأةالظّن أن إیلیَّا كان مالًكا یظهر 

1 The Jewish Encyclopedia, vol. 5, p.122. 
2 Homilies ,ed. Wright, p.122. 
3 Adv.Haer. 55:3 , passim. 
4  PG.14:225. 
5  Jewish Ency., vol. 5, p.127. 
6 Jewish Ency., p. 124.   
7 Jellinek, l.c.72.  
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Haggadah  "ماءسطائر ال"Ï، ائر یطیر في العالم لتحقیق رسائل سماویَّةطفهو كالÐ .

 ف أسرته.رعال نو، ةأتاریخ فجالهر في ظ 

 لمركبة الناریَّة فجأة. اصعد في 

 لسیِّد المسیح فجأة في تجلِّیه. اظهر معو 

 میعها تحمل ذات العنصر، مثل: جحرُّكاته تكانت 
 ).1: 18؛ 1: 17 مل 1 سنة (3 2/1لملك إلیقاف المطر بعد  اآخابع م اؤهلق •
 ).10: 17 مل 1أرملة ِصْرِفة صْیدا (ع قاؤه مل •
). 5: 19 مل 1الك ُیطعمه ( ممع قاؤهل •
). 12 :19 مل 1 (اهللا خالل الصوت المنخفض الخفیفع قاؤه مل •
 ).19: 19 مل 1إلیشع، واختیاره تلمیًذا له (ع قاؤه مل •
 ).39: 20ل م 1(آخاب بعد أن أبقى حیاة بنهدد ع قاؤه مل •
 ).18: 21 مل 1آخاب بعد قتله نابوت الیزرعیلي (ع قاؤه مل •
له عقرون یسألون إ بعل زبوبُرسل أخزیا بن آخاب الذین كانوا ذاهبین إلى ع قاؤه مل •

مرض. وكان قول الرب على لسان إیلیَّا: "السریر الذي ن الإن كان یبرأ ملكهم م
). 4: 1ل م 2وت" (مصَعدت علیه ال تنزل عنه بل موًتا ت

ي وفم الض الیهود أنَّه كثیًرا ما یترآى إیلیَّا النبي للناس عن طریق األحعیعتقد ب
وانات العجموات، وتعبِّر الكالب عن يحه حتى الألبرار، وتشعر با هيلع الیقظة، یتعرَّف

. Ñفرحها به بنباح مفرح
ك حارس یسند األتقیاء بكل الا إیلیَّا كمهنمص یهودیَّة كثیرة یظهر صُوجدت ق

 13 ةزر بن سیمون لمدَّ عا لموسیلة وینقذهم من المصاعب، یصنع سالًما وأیًضا یعلِّم (علّ 
. Ò)ةنس

 لكنَّه كباٍر صالته ُتقتدر )،17: 5 یعكان إیلیَّا رجل صالة. كان إنسانَّا مثلنا (
 كثیًرا في فعلها.

1 Ps. 8:9 Hebr.   
2  M id. Teh. ad loc., See also Ber. 4B. Targ. on Eccles.10:20. 
3  Jewish Encyc., p.123. 
4 Ibid 124.  
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: 4لة في ِصْرِفة صْیدا (لو رم من وطنه، ترحِّب به أضوفكان إیلیَّا رجل اهللا المر
25.( 

سالته: ر
 الرتداد ورفض العبادة الوثنیَّة.امقاومة . 1 

 ).ررسال ناإالسماء (المطر -  ىلع نا سلطحبإلهه صا •
 ور (الغربان ال تخطف طعاًما بل تعول النبي).طيعلى ال
 اة (إعالن سفك دم إیزابل، وموت أخزیا).حيعلى ال
 یقة الجامدة (مباركة كوز الزیت وكیل الدقیق).خلعلى ال

 هة الوثنیَّة، آلهة الخصوبة في العمل:لفشل اآل •
 الجفاف الذي حلَّ بكلمة إیلیَّا.ع لم تمن
 عل.ب الحِم كهنةلم ت

 لذبیحة.هم ا أن ُترسل ناًرا لتلتطعلم تست
 لظلم والعنف (معاقبة إیزابل التي قتلت وورثت).  ا. مقاومة2

: Îماتهس
الكرمل، حیث شهدت السماء للحق، وُقتل كهنة  على جبل مَّة النصرةق. بلغ 1
 تهى الموت.اشث حي في بئر سبع،  الیأسمةقالبعل. وبلغ 
 :اءاًنا على السملطس ىطع. أُ 2

 ال تمطر ثالث سنوات ونصف.فها یغلق 
 1 مل 2 ناًرا من السماء لتلتهم قائدّي خمسین وجنودهما (لوأن تنز.( 
 أمام أنبیاء البعل.ةبیحذ ناًرا من السماء تلتهم الزلوأن تن  
 8: 2 مل 2اًنا على المیاه، حیث شقَّ األردن بردائه (طأعطى سل.( 
 17ل م 1 ابن أرملة ِصْرِفة صْیدا (موأن یقي.( 

، یقف أمام ملٍك شرِّیر وشعٍب وثني. هفي أیَّام دالرع نبيكان . یرى البعض أنَّه 3
نبي الدینونة (یرمز للعهد القدیم)، بینما كان تلمیذه إلیشع نبي النعمة والحب والحنوّ . وكأنَّه 

1  Cf. Unger`s Bible Dict., 1966, p.305. 
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 عد هیَّأ إیلیَّا الطریق للنعمة.لربا
  یلتقي مع اهللا وخلیقته:یفیعرف ك .4

 ب الهادئ.ح.. لقاء ال).19 مل 1ض الخفیف (فخنملا  خالل الصوتاهللا عم یلتقي 
 ذ یقدِّم له طعاًما وشراًبا.ده إمالك سماوي یسنع لتقي مي 
 الغربان یومًیا، وتقدَّم له لحًما وخبًزا.ع لتقي مي 
 لیشهد للحق بال خوفٍ شرِّیرلملك الع ام لتقيي  !
 ع أرملة تعوله وتْأویه   یلتقي م !      

ال یعرف الحدود، یسأل من القدیر في یقین مع إدراك عجیب  باهللا إیمانه. 5
خاطر وال األحداث أو األشخاص أن تهّز ملالسلطان اهللا العامل خالل رجاله. ال تستطیع 

 إیمانه وثقته باهللا.
فاتهلا عفادهللا والعبادة والقداسة هي الامن جهة  . غیرته6 ، حقیقي وراء كل تصرُّ

ر: "غرُت غیرة يب حى عصهو  لجنود".رب ااته كلها. بحق كان یكرِّ
 تخور لیقف وحده وهو أعزل أمام الملك الشرِّیر بكل نفریدة ل جاعتهش. 7

 إمكانیَّاته.
بسیطة یتمِّم الوصیَّة واإلرادة اإللهیَّة دون تساؤالت، یتعامل معه كطفٍل  اعتهط .8

 مع أبیه.
 ایدهت وحد فقتعاطف مع األرملة التيي ًوانحه، مملوء رفي مشاع اقیق جدً ر .9

 ویئّن مع أنات شعبه. 
 طیَّة ویقاومها، مهما كلَّفه األمر.خلره ایك ،ب للرمقدَّس .10

 لیعمل ویصنع معجزات ثم یختفي. ةأج یظهر ف،وینقذهم یسند اآلخرین بطبیعته
 رجل عمل لحساب الرب وشعبه! 

یَّة ل رجإیلیَّا  البرِّ
لشعر  امنا ه ثوبً سكان لبا بریَّة، ناسًكا في ملبسه كما في طعامه،الي  فعاش إیلیَّا

یَّة ي لم له موضًعا في قلبه! تعلَّم فاالعیجد  ال .)8: 1 مل 2من جلد ( ةقطنمو(مسوًحا)  البرِّ
الحرب الروحیَّة، فتخرَّج فیها جندًیا صالًحا في المعركة اإللهیَّة ضّد الوثنیَّة والظلم. وتعلَّم 

اة الصوم (صام أربعین یوًما وأربعین لیلة) حیث سافر إلى جبل حوریب (جبل حيها يف
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). اءینس

  جلس تحت الشوك إذ نجد فیه مثًال رائًعا للزهد. فإنَّه إذ التشبِّي كمثاٍل، إیلیَّاأنظر إلى 
 هو ام اهللا أرسلحضر له المالك طعاًما كان كعكة من الشعیر وكوز ماء. هكذا أو

 نكون خفیفین. یقول الرب: "ال تحملوا أنفي رحلتنا إلى الحق  أفضل له. لهذا یلیق بنا
)، بمعنى ال تمتلكوا غنى ُیخزَّن في مزود. ال 10 :4 " (لوأحذیةمزوًدا وال كیًسا وال 

 بالخیل والخدم أنفسكم ال تربكوا .تمألوا مخازنكم كما في كیٍس، بل التقوا بالمحتاجین
 الء الذین بطریقة رمزیَّة یدعوهم أحذیة. ؤدما یسافر األغنیاء، هثقًال عن سبِّبونالذین ي

س الفضیَّة والذهبیَّة وجمهرة الخدم، متقبِّلین و والكؤاألواني نزیل كثرة أنیلیق بنا 
مساعدین لنا عادلین وجادِّین. لنسر إلى ك ،من المعلِّم االعتماد على النفس والبساطة

  ...Ïكما یلیق الكلمة
 اإلسكندري القدِّیس اكلیمنضس

 هؤالء هم تحت ربوات المعلِّمین  نإیس هكذا نفوس الذین صاروا عبیًدا للثروة، فل
رین لهم، فال یتجاسرون أن یرفعوا أعي ألن  م وینطقوا بجسارة لحساب الفضیلة.نهوالمسخِّ

حب الغنى والمجد وغیر ذلك یرعبهم ویجعلهم مداهنین في مذلَّة. لیس شيء ینزع الحریَّة 
و ثالثة  أناناثاألمور العالمیَّة والقلق... فمثل هذا لیس له سیِّد واحد وال  برتباكاالمثل 

 . Ðبل ربوات السادة
 لفم  اذهبيالقدِّیس یوحنا ال

عاش بتوًال، كرَّس كل طاقاته للشهادة هللا.  

 ین، هذا واضح دون أن أنطق بكلمة لمتزوِّجاوة أن نضم إیلیَّا وٕالیشع إلى قائمة ابغ ةيَّ أ
ته، وكان یوحنا بتوًالً◌ً◌ً◌ً◌، معممن عندي. فإنَّه حیث جاء یوحنا ال دان بروح إیلیَّا وقوَّ

. Ñ الجسدیَّةتهعفَّ  بواضح أنَّه جاء لیس فقط بروح إیلیَّا بل وأیًضا
جیروم قدِّیس لا

1 St. Clement of Alexandria: Paedagogus 3:7. 
2  St. John Chrysostom: Hom. On St. Matthew, hom. 58:6. 
3 St. Jerome: Against Jovinianus, book 1:25. 
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إیلیَّا رمز للسیِّد المسیح 

 ربَّنا، إیلیَّا ا كذ هإلى ربَّنا ومخلِّصنا. كما ُاضطهد إیلیَّا بواسطة الیهودي یرمز إیلیَّا الطوباو
. هوواحتقر دالذي دانه الیهو الحقیقي

ترك إیلیَّا شعبه، وهجر المسیح المجمع.  
رحل إیلیَّا إلى البریَّة، وجاء المسیح إلى العالم.  

الغربان، بینما انتعش المسیح في صحراء هذا  ةطُأطعم إیلیَّا في الصحراء بواس
الم بإیمان األمم. لعا

یل عن  قألمم. لهذال ًزامر كأمر الرب  إیلیَّاويباحًقا اهتمَّت تلك الغربان بالطو
). لماذا الكنیسة سوداء 4: 1 م" (نشیسة األمم: "أنا سوداء وجمیلة یا بنات أورشليكن

: 50 بي وفي الخطیَّة ولدتني أمِّي" (مز ل حبم"باآلثا ة:عوجمیلة؟ لماذا سوداء؟ بالطبي
أكثر من الثلج" ض بيفألماذا جمیلة؟ بالنعمة. "ِاغسلني بزْوفاك فأطُهر، تغسلني ). 7
ًسا آخر في أعضائي یحارب ناموس ذهني وأرى نام "ل الرسول:وقي). 9: 50 زم(

). لماذا جمیلة؟! من ینقذني من جسد 23: 7اموس الخطیَّة" (راجع رو في نویسجنني 
). حًقا إن كنیسة األمم 24: 25 رو بیسوع المسیح ربَّنا" (راجع هللاة اموت؟ نعملاهذا 

. Ïد میِّتةساان كأجوثالنعمة خدمت األ ملَّ ستت رب الحّي وقبلماالت قرتشبه غراًبا حین احت

 ه قوَّة عظیمة واحتمل آالمه، هكذا ُأخذ إیلیَّاتسد ممارعبعد إلى السموات صو ربَّنا كما قام 
. Ðى السماء في مركبة ناریَّة بعد معجزات كثیرة صنعها اهللا خاللهإل

 نعمة اإللهیَّة على لان تحّل أ ى أن یسقط مطر على األرض، وصلَّى المسیحلَّ إیلیَّا ص
) 43: 22 مل 1ظر سبع مرَّات" (راجع نقلوب البشر. عندما أمر إیلیَّا غالمه: "ِاذهب واُ 

 سباعیَّة التي أعطیت للكنیسة.لا عنى نعمة الروح القدس
 سد جلىرأى سحابة صغیرة صاعدة من البحر، كان ذلك إشارة إ لن أنَّهععندما أ

حد قال إن السحابة لها قَدم إنسان، أ یشكحر هذا العالم. لئالَّ ب يف دلالمسیح الذي وُ 
 ).13: 16 اإلنسان القائل: "من یقول الناس إنِّي أنا ابن اإلنسان؟!" (مت  ذاكبالتأكید

 عند صالة إیلیَّا، وذلك ألن اءات وستَّة أشهر نزل المطر من السموبعد ثالث سن

1  Fr.Caesarius of Arles: Sermon 124:1. 
2  Fr. Caesarius: Sermon 124:6. 
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 أشهر ةتَّ وات وسنسلم خالل الثالث اعلا لكطر كلمة اهللا  مَوىْر مجيء ربَّنا ومخلِّصنا أَ 
التي ُعیِّنت لكرازته. كما أنَّه عند مجيء إیلیَّاُ قتل كل كهنة األوثان وهلكوا، هكذا عند 

. Ïیِّینثن هلكت كل الممارسات الشرِّیرة للو،سیحمسوع اليمجيء إیلیَّا الحقیقي، ربَّنا 
غسطینوس أالقدِّیس  

إیلیَّا: موسى و
 مًعا، خاصة بظهورهما دون سواهما من إیلیَّاكثیًرا ما ترتبط شخصیَّتا موسى و

 السیِّد المسیح، وتمتُّعهما دون سواهما من األنبیاء بالصوم لمدَّة يرجال العهد القدیم عند تجلِّ 
  .أربعین یوًما
 

 إیلیَّا موسى النبي

 .)6-1: 3ى مع اهللا في حوریب (خر قالت
). 21: 3هللا ذاته خالل النار (خر ا نأعل
). 16 السماء (خر نم ه المنّ مأطع
). 4: 6تث  (هللاأن الرب هو  أكَّد

 .  یشوع "یهوه مخلِّص"هخلف
  ).34موته سر�ا (تث  جاء
القیادة لیشوع.  ّلمساألردن  عند

 
مت  (يجلِّ تلا ي فلسیِّد المسیحامع  ظهر
17 :3.( 

 ).11-8: 9مل 1 تحقَّق معه نفس األمر (
 ).38: 18 ( نار الرب على الذبیحةلنزو
). 16-8: 17 له غربان تطعمه (لأرس

 ).39-37: 18(فعل نفس األمر 
 ص".ال خهللا إلیشع "هخلف
یَّة ( صعد ). 12-11:2 مل 2بطریقة سرَّ
: 2 مل 2األردن سّلم القیادة إللیشع ( عند
13-14.( 

 ).3: 17تمتَّع بنفس األمر (مت 
 

     
 

1 Fr. Caesarius: Sermon 124:5.   
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  الثامن عشراألصحاح

 !نار من السماء

ه تلا عثفي األصحاح السابق التزم إیلیَّا بالهروب والعمل الخفي. عند نهر كري
عن بركة الزیت  الغربان، وعند ِصْرِفة صْیدا عاش في الُعلِّیَّة ولم یسمع أحد عن وجوده وال

 فصدر ، ابن األرملة. اآلن حلَّ الموعد لیشهد هللا بناٍر سماویَّة عالنیَّةإقامةوالدقیق وال عن 
 . الملكآلخاب یتراءى أن اإللهيله األمر 

]. 2-1 [دعوة إلهیَّة للظهور أمام آخاب. 1
 .]16-3   [لقاء إیلیَّا مع عوبدیا. 2

 .]18-17  [لقاء إیلیَّا مع آخاب. 3

 .]24-19  [لقاء إیلیَّا مع الشعب . 4

 .]26-25  [لقاء إیلیَّا مع كهنة البعل. 5

 .]39-30  [ الناريلقاء مع اهللا . 6

 .]40   [قتل كهنة البعل. 7

ة بالمطر. 8  .]46-41 [طلبة إیلیَّا الخاصَّ

  آخابملهیَّة للظهور أماإدعوة . 1
 ومع ف،فرصة للرجوع بحلول الجفاف لمدَّة ثالث سنوات ونص أعطى اهللا آخاب

 نفسه وال فكَّر في التوبة، بل ازداد عنًفا واتَّهم إیلیَّا أنَّه ُمكدِّر إسرائیل. لم إلىهذا لم یرجع 
 حیث یعلن اهللا ،ٍ  صارمإلهيٍ  المتصلِّف إالَّ المواجهة بحكٍم الحجري هذا القلب أمامیكن 

 كل الشعب بناٍر تلتهم الذبیحة، فیرجع الشعب إلى اهللا، وُیقتل كهنة البعل، أمامحضرته 
لهذا أمر الرب إیلیَّا .  والمتصلِّفةاإلیمان الذي یحّل بالنفوس المرتدَّة عن األبديكظّل للهالك 

 . آخابأمام یتراءىالنبي أن 

الثة قائالً : ث في السنة الإیلیَّا إلى الربم د أیَّام كثیرة كان كالع"وب
اذهب وتراَء آلخاب، 

 ].1فأعطي مطًرا على وجه األرض" [
ال تعني منذ بدء انقطاع المطر، وٕانَّما منذ لقائه مع أرملة ": ةفي السنة الثالث"
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 المطر قد انقطع في أیَّام إیلیَّا لمدَّة أن )17: 5، یع 25: 4لو (ِصْرِفة صْیدا. وقد جاء في 
ن في بیت األرملة، وتراءى آلخاب في بدء يهذا معناه أن قضى سنت. ثالث سنوات ونصف

 . في ِصْرِفة صْیدافن ونصيسنتث وقضى إیلیَّا النبي سنة عند نهر كري. السنة الثالثة

جاءت الدعوى بالظهور لكي یقدِّم اهللا آلخاب فرصة أخرى للتوبة لیس خالل 
 الشعب ضّد عبادة البعل وقتل كهنة البعل، مع تقدیم بهیاج ،الكلمات بل خالل التأدیب الُمرّ 

 .لمسة رجاء قویَّة حیث یعطي الرب مطًرا على وجه األرض

ب إیلیَّا لیتراءى آلخاب، ه"فذ
 ].2وكان الجوع شدیًدا في السامرة" [

 آخاب، دون أني األمر ترك الموقع في الحال وذهب لیلتقي ببإذ صدر إلیلیَّا الن

ذهب  األنبیاء.یناقش اهللا لیطمئن على سالمته من هذا الملك المرتّد وزوجته سافكة دماء 
فشاهد النبي بعینیه مدى المجاعة التي حلَّت بإسرائیل، حیث لم ینزل مطر طوال الثالث 

 .سنوات ونصف التي غاب فیها عن الشعب

 لقاء إیلیَّا مع عوبدیا. 2
ا آخاب عوبدیا الذي على البیت،  ع"فد

 ].3وكان عوبدیا یخشى الرب جًدا" [
تكشف عن وهي ] 2ما حّل بالشعب من مجاعة مادیَّة بسبب الجفاف [إیلیَّا الحظ 

 إغراءمجاعة أخطر لحقت بقلوبهم ونفوسهم حیث تركوا عبادة اهللا وعبدوا البعل، أمَّا خالل 
 . اهللاأنبیاءشیة قتلهم مع خ خداعهم بأنَّه إله المطر والخصوبة، أوب والرجاسات أو ةالخطيَّ 

بینما كان الشعب في جوٍع شدیٍد، غالًبا ما استورد الملك الغالل من مصر له 
 طلب من .وللقصر الملكي، فصار ما یشغله ال حیاة شعبه بل حیاة حیواناته من خیٍل وبغالٍ 

كانت . األودیَّة بحث عن ماء في عیون الماء أوشترك معه في ال يأنالمسئول عنها عوبدیا 
 . المسئول عنهمالخوتهحیواناته في عینیه أهم من شعبه، یطلب ما لذَّاته ال ما 

 أنكان كل ما یشغلها حتى في فترة المجاعة ف الملكةهذا عن موقف الملك، أمَّا 
]. 13 الرب [أنبیاءتبید 

 یهوذا لیخدموا الهیكل إلى) 14-13 :11 أي 2 (واویُّون فهربآل الكهنة والأما
 هناك. وربَّما انحرف البعض فأغوتهم إیزابل أن یخدموا البعل وینالوا أجرة عظیمة. 
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فردي أو بین المستوى ال فغالًبا ما كانوا یشهدون للحق على  الربأنبیاءأما 
 وال لتقدیم ة عامالجتماعاتالعائالت، یطلبون الرجوع إلى اهللا. لم یكن یوجد لهم موضع 

ذبائح، وٕانَّما كانوا یكتفون بالعمل الخفي. شعرت بهم الملكة فسلَّطت سیفها علیهم لتقتلهم 
]13.[ 

 أوثانو الكئیب: طبیعة غاضبة، ملك أناني، ملكة شرِّیرة عابدة جوسط هذا ال 
 وآلویُّون هاربون، وأنبیاء ال حول لهم وال قوَّة ة، وشعب مرتّد، وكهناألنبیاء دماء ةوسافك

 قلَّة قلیلة جًدا حتى في القصر الملكي أمینة للرب. من بین هذه القلَّة تللعمل العلني، ُوجد
]. كان عوبدیا وكیًال 13ة نبي للرب وكان یعولهم بخبز وماء [مائُوجد عوبدیا الذي اخفي 

 ] یخاف الرب. 3للملك على بیته [

 وكیًال له، یثق فیه ویأتمنه على يال نعجب من أن یقیم آخاب الشرِّیر هذا التق
 خائفو الرب یستخدمهم اهللا حتى في وسط أمناءقصره ومملكته. ففي كل جیل یوجد أناس 

 مثل اإلمبراطوریَّةالجو الحالك الظلمة. لم یجد بعض ملوك بابل من یقیمونه وكیًال على كل 
 وجد من هو آخابل یوسف، وال ث، وال وجد فرعون من یأتمنه على قصره مي المسبلدانیا

 مثل عوبدیا.

ر كل یوم وهو یرى ما تفعله إیزابل بأنبیاء الرب،   بال شك كانت نفس عوبدیا تتمرَّ
. لم ینسحب عوبدیا من القصر، وال وما تخطِّطه لجذب كل الشعب نحو العبادة الوثنیَّة

هرب من مركزه كوكیل على القصر الملكي، لكنَّه بقي فیه مؤمًنا بأن له رسالة إلهیَّة یلتزم 
 .بها

في صالته الوداعیَّة یتحدَّث لم یطلب الرب منَّا أن ننسحب من العالم الشرِّیر. ف
 تحفظهم من الشرِّیر" أنالسیِّد المسیح مع أبیه قائالً : "لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل 

). 17 :15 (یو

 یعودوا بعد منتمین إلیه. فإنَّه  ال تزال توجد ضرورة أن یكونوا في العالم وٕان كانوا لم 
ر العبارة قائالً : "ألنَّهم لیسوا من العالم، كما إنِّي أنا لست من العالم" (یو  : 17یكرِّ

14(Ï .
 القدِّیس أغسطینوس

1 On the Gospel of St. John, tractate 108:1. 
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لم یتحدَّث عوبدیا مع الملك والملكة عن مخافة الرب، لكنَّه تحدَّث معهم بأمانته 
 بحفظه ةوسلوكه الروحي الحيّ . لم یغیِّر قلب الملك وال فكَّر الملكة، لكنَّه قام برسالة هام

 یكون وسیًطا للقاء إیلیَّا مع الملك.أن ة نبي للرب، ومائ تهعالإو

 "عبد اهللا". لم یغیِّر الملك ةاسم "عوبدیا" معناه "عبد یهوه" أو "عبد الرب" وبالعربيَّ 
 دانیال وزمالئه أسماء للبعل عوض انتسابه لیهوه، كما غیَّر ملك بابل هاسمه لكي ینسب

 آخاب وهو خاضع لمشورة زوجته ویسلك في طریقها كان یشعر في أنالثالثة فتیة. یبدو 
 یشاركه في عبادة البعل، ولم یتحدَّث مع إیزابل في هذا أنداخله بالخطأ، فلم یلزم وكیله 

َ◌ الملك شعر بحاجته إلى مشیٍر أمیٍن یسنده  إذ لم ،األمر حتى ال یعرِّض وكیله للقتل. ولعلَّ
 یكن مستریًحا تماًما لتصرُّفات زوجته المتسلِّطة علیه وعلى المملكة. 

عت إیزابل أنبیاء الرب أن عوبدیا أخذ مائة نبي، ا قطن حینما"وك
 ].4وخبَّأهم خمسین رجًال في مغارة، وعالهم بخبز وماء" [

؟  الرب وقتلتهمأنبیاءقطعت إیزابل لماذا 
  ألنَّها أرادت أن تسّد كل فم ینطق بالحق اإللهي. أوالً :
 بینما حمل إیلیَّا نبّي الرب ، مطر لألرضإرسال شعرت بعجز آلهتها عن ثانًیا:

 األنبیاء أن تغطِّي هذا الضعف بالسلطان والعنف، تقتل فأرادت ،سلطاًنا على المطر
 كصاحبة سلطان. 

 اآللهة ى هم سبب الجفاف، فیلزم قتلهم حتى ترضم: أرادت التشهیر بهم بأنَّهثالثًا
 على األرض وتنزل المطر.

 . فلت إیلیَّا من یدها فانتقمت منه في هؤالء األنبیاءوأخیًرا

 هؤالء ُدفنوا أحیاء في األنبیاء،غالًبا ما كان هؤالء األنبیاء یتتلمذون في مدرسة 
مغارتین، ال یستطیعون الحدیث مع أحد عن اهللا، فاستبقاهم الرب في المغارتین یصلُّون عن 

 ربَّما لم یجد كثیر من الشعب خبًزا یأكلونه وماًء یشربونه بسبب المجاعة، لكن اهللا .الشعب
. وكما یقول المرتِّل: "ما أعظم جودك عال خائفیه هؤالء خالل وكیل الملك نفسه عوبدیا

رته لخائفیك وفعلته للمتَّكلین علیك تجاه بني البشر" (مز  )؛ "هوذا عین 19: 31الذي ذخَّ
)؛ "أعطى خائفیه طعاًما یذكر إلى األبد 18: 33الرب على خائفیه الراجین رحمته" (مز 

). 5: 111عهده (مز 
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  بماذا ینتفع الخائفون؟ إالَّ أن الرب الحنون والرحیم یعطي "خائفیه طعاًما"؟ یعطیهم
)، الذي أعطاه لیس من أجل 51، 27: 6طعاًما ال یفسد "الخبز النازل من السماء" (یو 

). أنَّه ال یعطي أحد طعاًما كهذا 6: 5استحقاقنا. فإن المسیح مات ألجل الُفّجار (رو 
. Ïإالَّ الرب الحنَّان والرحوم

القدِّیس أغسطینوس  

ل آخاب لعوبدیا: ا"وق
 عیون الماء والى جمیع األودیة، جمیع إلى اذهب في األرض،
لعلَّنا نجد عشًبا، 

 .فنحیي الخیل والبغال، وال نعدم البهائم كلَّها
ما بینهما األرض لیعبرا بها، سَّ فق
آخاب في طریق واحد وحده، هب فذ

 .آخر وحدهق وذهب عوبدیا في طري
 فعرفه وخرَّ على وجهه، هيق في الطریق إذا بإیلیَّا قد لاما كان عوبدييوف

 ؟ وقال: أأنت هو سیِّدي إیلیَّا
 ].8-5هو. اذهب وقل لسیِّدك هوذا إیلیَّا" [أنا  ل له:افق

 یذهب أنلم یحدث هذه اللقاء مصادفة بل بتدبیٍر إلهيٍ . اهللا الذي أمر إیلیَّا 
 معه. وقد كشف عن عینیه فعرفه ي هو الذي بعث بعوبدیا إلى إیلیَّا لیتلق،ویتراءى آلخاب

 أمامه.وخرَّ على وجهه 

عوبدیا الذي أظهر أبوَّة حانیة ألنبیاء الرب واهتمَّ بهم، اآلن بروح البنوَّة الخاضعة 
 .ضع أمام أبیه الروحي إیلیَّا النبيوایخّر في ت

لسیِّدك  قل ": قال له.لكن إیلیَّا ال یطلب ألقاًبا وكرامة "سیِّدي إیلیَّادعاه عوبدیا "
 كرامة العالم فُأحسب سیًِّدا، لكن یوجد من يلست اشته" وكأنَّه یقول له: ].8[" هوذا إیلیَّا

 یطلب هذه الكرامة "سیِّدك الملك".

 ]9ل: ما هي خطیَّتي حتى أنَّك تدفع عبدك لید آخاب لیمیتني؟" [ا"فق
 خاصة وأنَّه یعلم ،]12 تكلِّفه حیاته كلَّها [اأراد عوبدیا إعفاءه من هذه المهمَّة، فإنَّه

1 On Ps. 111. 
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 قلب أنیا یدرك دن روح الرب كان یخطف إیلیَّا لینقله من موضع إلى آخر. كان عوبأب
 لهذا حسب أنَّه غیر أهٍل للقاء مع إیلیَّا ،الملك لم یتغیَّر وأنَّه غیر مستعد للعودة هللا الحيّ 

ن روح الرب یحمل األخیر لكي ال یلتقي مع هذا الملك الشرِّیر، فینقله إلى دولة أالنبي، و
  . بعیدةأخرى

القبض على إیلیَّا ویحضره إلیه، خاصة   الملك سیقتله ألنَّه لم یلقِ أنظّن عوبدیا 
 .وأنَّه یعلم مدى الجهود التي بذلها حتى مع الملوك المجاورین لیلتقي به

ك،  إلههو الرب "حيٌّ 
إنَّه ال توجد أمَّة وال مملكة لم یرسل سیِّدي إلیها لیفتِّش علیك، 

ون أنَّه ال یوجد، لوكانوا یقو
 ].10مملكة واألمة أنَّهم لم یجدوك" [لا وكان یستحلف

كة بل وفي لكان آخاب جاًدا في البحث عن إیلیَّا النبي لیس فقط داخل المم
الممالك المجاورة. كان یسأل الملوك ویستحلفهم أنَّهم لم یجدوه. كان كمن له سلطان على 

 الرب، وٕانَّما لیضغط علیه حتى یسأل إلى كان یطلبه ال لیقدِّم توبة ویرجع .األمم المجاورة
 عن المطر فینزل وینتهي الجفاف.

 .ن أنت تقول اذهب قل لسیِّدك هوذا إیلیَّاآل"وا
ال اعلم، حیث  إلى ون إذا انطلقت من عندك أن روح الرب یحملككوي

یجدك فإنَّه یقتلني، ولم فإذا أتیت وأخبرت آخاب 
 .باي صوأنا عبدك أخشى الرب منذ

ب، رلاألم یخبر سیِّدي بما فعلت حین قتلت إیزابل أنبیاء 
إذ خبَّأت من أنبیاء الرب مائة رجل خمسین خمسین رجًال في مغارة، 

 وعلتهم بخبز وماء؟
 .ت اآلن تقول اذهب قل لسیِّدك هوذا إیلیَّا، فیقتلنينوأ

 .واقف أمامه إنِّي الیوم أتراءى لهأنا  الذينود ل إیلیَّا: حيٌّ هو رب الجافق
ب عوبدیا للقاء آخاب وأخبره، هفذ

. ]16-11فسار آخاب للقاء إیلیَّا" [
 لیخبره بأنَّه قد وجد إلیه عوبدیا لیبحث له عن ماء، واآلن قد عاد آخاب أرسل

 .الذي بصالته یحمل مفاتیح السماء فیحجب المطر أو ینزله، إیلیَّا
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جاهد آخاب كثیًرا لیجد إیلیَّا، واآلن دون أن یطلبه وجده فذهب إلیه وهو في حاجة 
 .شدیدة إلیه

 لقاء إیلیَّا مع آخاب. 3

ا رأى آخاب إیلیَّا قال له آخاب: م"ول
 ؟أأنت هو مكدِّر إسرائیل

ل: لم أكدِّر إسرائیل بل أنَت وبیَت أبیك، افق
 ].18-17بترككم وصایا الرب، وبسیرك وراء البعلیم" [

 ربَّما خشي لئالَّ یحدث له ما حدث مع یربعام عندما نبيلم یمد آخاب یده على ال
 االتِّهامبقوَّة وشجاعة ردَّ إیلیَّا النبي و بأنَّه مكدِّر إسرائیل. اتَّهمهمدَّ یده على النبي فیبست. 

ه إلیه   بل ،)24: 7 (یش ]. أنَّه لیس كعاخان مكدِّر إسرائیل18 الملك وبیت أبیه [إلىالموجَّ
  هم عاخان الجدید. أبیهآخاب وبیت 

 یشوع عن عاخان أنَّه مكدِّر إسرائیل "رجمه جمیع إسرائیل بالحجارة أعلنحینما 
). كان آخاب یوّد أن یعلن ذلك لكي یكون 25: 7 وهم بالحجارة" (یشمواحرقوهم بالنار ور

 .مصیره من الشعب كمصیر عاخان

 قف أمام الملك كما یقف األسد أمام كلب إذ و)، 1: 28ًقا الصدیق جرئ كاألسد (أم ح
دنس یدمي. مع أن الواحد كان یرتدي األرجوان، كان اآلخر یرتدي ثوًبا من جلد الغنم، 

 جلديال خطیرة، أمَّا الثوب عةلثوبین كان أكثر كرامة؟ فقد جلب األرجوان مجاأّي ا
من هذه الكارثة. أنَّه شق األردن! جعل إللیشع روحین من إیلیَّا.   وهب ُعتًقاف

یا لعظم فضائل القدِّیسین! لیس فقط كلماتهم، بل وثیابهم تبدو دائًما مكرَّمة من 
كل الخلیقة.  

هذا الرجل شقَّ األردن!   لجلديالالثوب 
أحذیة الثالثة فتیة وطأت على النار!  

 على سطحها!  دكلمة إلیشع غیَّرت المیاه، فجعلتها تحمل الحدي
عصا موسى شقَّت البحر األحمر، وأخرجت نبًعا من الصخرة.  

ثیاب بولس أبرأت األمراض!  
وِظّل بطرس طرد الموت!  
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رفات الشهداء القدِّیسین تطُرد الشیَّاطین. لذلك یمارسون كل شيء بسلطان كما 
  الخارجیَّة، بل نظر النفس تلتحف بخرقلكم ینظر التاج وال إلى أبَّهة المإذ ل. إیلیَّافعل 

دنسة وقذرة في حالة أبأس من مرتكب الجریمة. رآه أسیًرا لشهواته وعبًدا لها، فاحتقر 
ین  حخارجيال. وما نفع الِغنى یبدو أنَّه رأى ملًكا في مسرحیَّة ولیس ملًكا حقیقًیاسلطانه. 

ان كنز الغنى في  كن یضّر إن أخارجيالظیًما؟ وماذا یمكن للفقر  عداخليالیكون الفقر 
 . Ïألساسات اتزَّتاهفع صوته  رذوإ ولس أسًدا حین دخل السجن،  بطوباويالالداخل؟ كان 

  الفم يلقدِّیس یوحنا الذهبا

 لقاء إیلیَّا مع الشعب. 4

أربع المائة  الكرمل وأنبیاء البعلجبل  إلى سرائیلكل إ إليَّ  ن أرسل واجمعآل"فا
والخمسین، 

 ].19وأنبیاء السواري أربع المائة الذین یأكلون على مائدة إیزابل" [
 1800: هو سلسلة من القمم المسطَّحة على جبل، بعضها یبلغ ارتفاعها الكرمل

 المتوسِّط في انحداٍر األبیض میًال وینتهي غربه بالبحر 13قدًما عن سطح البحر. یمتّد إلى 
 إلى]، ربَّما یرجع 30بل مذبح للرب قدیم ومتهدِّم [جكان بالو. Haifaشدیٍد، بجوار حیفا 

 .بين شمال غرب الجبل یوجد دیر للكرملیت باسم إیلیَّا الأقصىفي . عصر البطاركة

ن جبل الكرمل هو أیعتقدون ب اختار إیلیَّا النبي هذا الموضع ألن الكنعانیِّین كانوا
 یقیم المعركة بین اهللا واآللهة الوثنیَّة في معقل دارهم. من جانب أن أرادمسكن اآللهة. كأنَّه 

 . تشاهد المعركة وهي في قصرها في یزرعیلأن المتعجرفة ةآخر یمكن للملك

 یرى النار النازلة أن إلیهمن على جبل الكرمل یمكن لمن ال یقدر على الصعود 
من السماء من بعید، ویرى الكل السحابة القادمة من البحر، فال یمكن ألحد أن یضلِّل 

  . حقیقة المعركةبإخفائهالشعب 
 قممه خرائب "المحرقة" في الجنوب الشرقي من الكرمل وهو أعلىیوجد على 

، ومسطَّحه أشجار قدًما عن سطح البحر وبه توجد 1635موضع حجري یبلغ ارتفاعه 
  من الشعب لرؤیة ما حدث ومتابعته.اآلالفمتَّسع ال نجد أفضل منه لیجمع 

 وخمسون نبي، وكانت أربعمائة الذكر) ویخدم معه اإللهكان الملك یعبد البعل (

1  St. John Chrysostom: Concerning the Statues, hom. 8:3. 
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ة ربعمائ نبي. كان األأربعمائةالملكة تعبد العشتاروت وتقیم لها سواري ویخدم معهما 
  البعل في إسرائیل.أنبیاء والكهنة المالزمون للقصر الملكي ولیس كل األنبیاءوخمسون هم 

 .هم كانوا یدعون القدرة على التنبُّوء ومعرفة المستقبلندعي كهنة البعل أنبیاء، أل

 ].20الكرمل" [جبل  إلى  بني إسرائیل وجمع األنبیاءجمیع إلى رسل آخابأ"ف
 . والعشائر وقادة الشعباألسباطیقصد بكل إسرائیل رؤساء 

  بدون تردُّد؟ على طلب إیلیَّالماذا وافق الملك
ة:أوالً   حیث بلغت المجاعة أشدَّها. ومن جانب آخر لم یتوقَّع ، كانت الضرورة ملحَّ

 األمر إصدار والصالة مع األرضالملك ما قد حدث، إنَّما ظّن أنَّه سیقوم إیلیَّا بمباركة 
 . القوَّة والسلطانإظهارة البعل كنوع من هن الشعب وكأمامبنزول المطر 

 الشعب وقال: جمیع إلى دَّم إیلیَّاق"فت
حتى متى تعرِّجون بین الفرقتین؟ 

. هرب هو اهللا فاتبعوه، وٕان كان البعل فاتبعون الإن كا
]. 21فلم یجبه الشعب بكلمة" [

ته وا: اهللا والبعل. فقد تالمس مًعاكان الشعب یرید أن یعبد االثنین  مع اهللا في قوَّ
 ون قادرم أنَّهوا ووجدوا في البعل ملذَّات ورجاسات. ظنُّ ،وحبُّه وسمعوا ما صنعه مع آبائهم

  .اإللهین القلب بین وان یقسِّمأ بین العبادتین، ووا یمزجأن
كان الشعب یعتقد بان للبعل سلطان على األمطار والنار، لذا أراد إیلیَّا النبي تقدیم 

  .عن الحق خالل النار والماء عالقة ملموسة

 مثل رمزي حیث وهوین؟ صنلى متى تثبون بین غإجاءت الترجمة الحرفیَّة: "
 . آخر، وال یعرف أین یستقرإلى شجرة عیشبهون الطائر الذي یثب من فر

 یستلم القلب كلُّه: "قد قسَّموا قلوبهم، اآلن یعاقبون. هو یحطِّم أنال یقبل اهللا إالَّ 
 لذا یقول یشوع بن نون: "فاختاروا ألنفسكم الیوم ،)20: 10 مذابحهم، یخرِّب أنصابهم" (هو

 آلهةمن تعبدون، إن كان اآللهة الذین عبدهم آباؤكم الذین في عبر النهر وٕان كان 
 ).15: 24 . وأمَّا أنا وبیتي فنعبد الرب" (یشأرضهماألموریِّین الذین أنتم ساكنون في 

إن كان اهللا ال یقبل أقل من القلب كلُّه، فمن جانبه یشتهي اهللا أن یعطینا ذاته، 
 فنتمتَّع بواهب العطایا نفسه، الذي فیه تتحقَّق كفایتنا، وبدونه لن تشبع أعماقنا.
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  ن كنت تجد ما هو أفضل منه أطلبه بكل إال تجد شیًئا یقدِّمه لك أفضل من ذاته، لكن
.  Ïوسیلة

  َّذاتهةهل ال یوجد لدى اهللا مكافأة؟ ال توجد إالَّ عطي Ð  !

 فال نفقدك،إلهي في انشغالنا بك اجعلنا سعداء یا Ñ. 
القدِّیس أغسطینوس 

ة عند ار هذه العبالشهید كبریانوس تحت رئاسة لسابعا ةمجمع قرطاجناستخدم 
كتوب: "إمَّا : مPelagianus of Lupercianaال قمعالجته موضوع معمودیَّة الهراطقة. 

الرب هو اهللا أو البعل هو اهللا". هكذا في القضیَّة المعروضة اآلن أیًضا أمَّا الكنیسة هي 
الكنیسة أو الهرطقة هي الكنیسة. ومن جانب آخر، إن كانت الهرطقة لیست هي الكنیسة، 

 معمودیَّة الكنیسة بین الهراطقة.ن كیف تكو

قال إیلیَّا للشعب: م "ث
 .ا للرب وحدي وأنبیاء البعل أربع مائة وخمسون رجالً يً بنبقیت أنا  

عطونا ثورین، يفل
فیختاروا ألنفسهم ثوًرا واحًدا ویقطعوه ویضعوه على الحطب. 

ولكن ال یضعوا ناًرا. 
آلخر، واجعله على الحطب، ور اوأنا اقرب الث

 ].23-22ولكن ال أضع ناًرا" [
 الذي طلبه إیلیَّا النبي لتقدیم الذبیحة مطابًقا لما ورد في الشریعة اإلعدادجاء 

 ).1 الموسویَّة (ال

 .لمذبحلالَّ یضعوا ناًرا أ حرص ، واتباعهإبلیسإذ یعلم إیلیَّا النبي خداع 

 أدعو باسم الرب، اتدعون باسم آلهتكم، وأن "ثم
جیب بناٍر فهو اهللا. ي يواإلله الذ

 ].24فأجاب جمیع الشعب وقالوا: الكالم حسن" [
 صاحبله الشمس، إبوللو أ": كان البعل هو  الذي یجیب بنار فهو اهللاإلله"

1 On Ps. 53:10. 
2 On Ps 72:32. 
3 Sermon 113:6. 
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 به عبدة البعل، فیقیم الدلیل من دن إیلیَّا یقدِّم الدلیل ممَّا یعتقاالسلطان على النار. لذا ك
. كان عبدة البعل ینسبون الرعد والبرق والمطر إلى إلههم. ومن جانب آخر فإن اهللا أفواههم

  ).21 :6  قض؛24 :9 كان یؤكِّد قبوله للذبیحة بإرسال نار من السماء تلتهمها (ال

  الخروف للمحرقة؟" (تكأین نتسائل اسحق: "هوذا النار والحطب ولك في القدیم
 والده: "اهللا یرى له الخروف للمحرقة یا ابني". اآلن یوجد المذبح إجابة) وكانت 22 :7

 !والخشب والمحرقة، ولكن أین النار؟ اهللا یرسل ناًرا للمحرقة

طلب من اهللا فیرسل روحه القدُّوس الناري، هو یقدِّس مذبح قلوبنا نیلیق بنا أن 
 .ویقبل كل تقدمة، ویعلن مسرَّته في داخلنا

 لقاء إیلیَّا مع كهنة البعل. 5

ل إیلیَّا ألنبیاء البعل: ا"فق
اختاروا ألنفسكم ثوًرا واحًدا وقرِّبوا أوًال، 

 ].25هتكم، ولكن ال تضعوا ناًرا" [لآم ألنَّكم أنتم األكثر، وادعوا باس
 . عددهمةجل كثرأوا هم بتقدیم الذبیحة من ء یبدأنطلب منهم 

ذوا الثور الذي ُأعطي لهم وقرَّبوه، خ"فأ
ر قائلین: الظه إلى باسم البعل من الصباح ودعوا

یا بعل أجبنا. 
فلم یكن صوت وال مجیب. 

 ].26وكانوا یرقصون حول المذبح الذي ُعمل" [
ارة كانوا ینادونه باسمه وأخرى ت ،استخدم أنبیاء البعل كل وسیلة لعلَّ إلههم یتحرَّك

ونه، ورابعة كمن هیصرخون، وثالثة كانوا یرقصون لعلَّ   الجنون یقطعون أصابهمم یسرُّ
  بالسیوف والرماح.أجسامهم
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 الناري :لقاء مع اهللا . 6

د الظهر سخر بهم إیلیَّا وقال: ادعوا بصوت عال، ن"وع
 ].27أو في سفر أو لعلَّه نائم فیتنبَّه" [لوة ألنَّه إله لعلَّه مستغرق أو في خ

 850 ـلو لم یشعر إیلیَّا النبي بأنَّه محفوظ بالعنایة اإللهیَّة لما سخر وهو وحده ب
 كاهًنا للبعل یسندهم الملك والملكة ویجري وراءهم الشعب.

بصوٍت عاٍل، ا خور"فص
 ].28 الدم" [مهنوتقطَّعوا حسب عادتهم بالسیوف والرماح حتى سال م

ال تزال بعض العبادات الوثنیَّة بین القبائل تستخدم الرقص العنیف وتجریح 
جاء عن عبادة اإللهة الهندوسیَّة ). 1 :14 منعت الشریعة تقطیع الجسم (تث قد. واألجساد

 من ألًفا 12 إلى آالف 10 كان یجتمع حوالي أنَّه Hindu goddess Matha ماثا
نه عه، فینزع في دخلت اإللهة في وسطهم ویتظاهر بأن إنسانالشعب. وفي لحظات یقف 

أ یثب ویهتز وینطق بصرخات عنیفة كمن د ثم یب،عمامته وینسدل شعره الطویل على وجه
 یضرب نفسه بسلسلة ثم یحرك السیف بفمه فیجرح نفسه، ثم یأخذ اإلثارة تزداد وٕاذیعوي. 

من دمه ویلطخ به جباه المشاهدین. یتزاید الحماس وینتشر بین المشاهدین فیحسب البعض 
  اإللهة قد حلَّت فیه فیقضون اللیل كلُّه یثبون ویتمایلون. أن

إصعاد التقدمة ولم یكن صوت وال مجیب وال حین  إلى ا جاز الظهر وتنبَّأوام"ول
 مصغ.

 إیلیَّا لجمیع الشعب: لقا
، إليّ  تقدَّموا

م جمیع الشعب إلیه، فتقدَّ  
 ].30-29المنهدم" [لرب فرمَّم مذبح ا

 .ربَّما تهدَّم هذا المذبح بأمر آخاب أو إیزابل لمنع عبادة اهللا الحيّ 

كالم الرب إلیه  د أسباط بني یعقوب الذي كانعدأخذ إیلیَّا اثني عشر حجًرا ب "ثم
 ].31قائًال إسرائیل یكون اسمك" [

 لیعلن رفضه التام النقسام األسباطمذبح باثني عشر حجًرا بعدد الرمَّم إیلیَّا 
.  ُتقدَّم ذبیحة واحدة عن الجمیعأنن مسرَّته أله كل األسباط، وإ اهللا هو أنالمملكة، مؤكًِّدا 
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 :لقدِّیس أغسطینوس كما یقول ا12ن رقم إ حجًرا لم یكن بال معنى، ف12اختیار 
 أي، المسكونة) في كل جهات 3 حیث یملك الثالوث (األرض،یشیر إلى ملكوت اهللا على [

لة 4في المشارق والمغارب والشمال والجنوب (  12. وكأنَّ رقم ]12 هي 4 × 3)، فمحصِّ
 الستخدام أمثلة یلي. فیما أقاصیهانة إلى و المسكأقاصيیشیر إلى كنیسة اهللا الممتدَّة من 

 هذا الرقم: 

  َّ22: 35بكونه الكنیسة المقدَّسة (تك   سبًطا،12 شعب اهللا القدیم ضم .(

 في كل الحقیقي حجًرا كریًما، إذ یشفع المؤمن 12صدرته  یحمل رئیس الكهنة على 
 وجد (خر أینما إلى التزامه بالشهادة الحیَّة إشارة جرًسا 12 ویثبِّت في ثوبه .المؤمنین

28.( 

  4  (یشاألردن )، ویشوع في4 :24  حجًرا عند سفح الجبل (خر12وضع موسى : 
3.(  

  تلمیًذا 12اختار السیِّد المسیح. 

  21 باًبا، ثالثة أبواب من كل جانب (رؤ 12مدینة أورشلیم العلیا لها.( 

ى الحجارة مذبًحا باسم الرب، ن"وب
 .]32وعمل قناة حول المذبح تسع كیلتین من البزر" [

 .تحوي الكیلة حوالي ثالثة جالونات

رتَّب الحطب وقطع الثور، ووضعه على الحطب، وقال:  "ثم
 ].33وا على المحرقة وعلى الحطب" [ وصبُّ امألوا أربع جرَّات ماء،

رتَّب إیلیَّا  . یتبعوا النظامأنله تشویش، یوّد من أوالده إ إله نظام ولیس إلهنا
 .الحطب ولم یضعه بال ترتیب

 جاء فیه أنَّه للقدِّیس یوحنا الذهبي الفمنًصا لكاتب قدیم نسبه  Calment  اقتبس
 منها متَّصلة بفتحات في تخرجرأى تحت مذابح الوثنیِّین فتحات في األرض بها مداخن 

، وٕاذ تشعل النار األرض الوثنیِّین النار في الفتحات التي تحت ة یخفي كهن، المذبحأعلى
الحطب الذي في المذبح یظّن البسطاء أن نار عجیبة خرجت والتهمت الذبیحة. هذا ما دفع 

 یسكب میاه كثیرة تمأل القنوات حول المذبح حتى ال یعطي فرصة ألدنى شك أنإیلیَّا النبي 
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  . النار هي من قبل الربأنفي 

فثنُّوا. ا قال: ثنُّو "ثم
 .وقال: ثلِّثوا فثلَّثوا

 ].35-34ألت القناة أیًضا ماءً " [تى الماء حول المذبح، وامرفج
 جرَّة ماء على المحرقة والحطب حتى جرى الماء حول المذبح 12 بإلقاءأمر 

 .وامتألت القنوات المحیطة به

  . شحیًحا جًدابجاءوا بالماء من البحر الذي كان قریًبا منه، حیث كان الماء العذ

ن عند إصعاد التقدمة أن إیلیَّا النبي تقدَّم وقال: ا"وك
أیُّها الرب إله إبراهیم واسحق وٕاسرائیل 
لیعلم الیوم أنَّك أنت اهللا في إسرائیل. 

 ].36ك وبأمرك قد فعلت كل هذه األمور" [عبد أنا وأنِّي
د بكونه إله   واسحق وٕاسرائیل لم یطلب إیلیَّا النبي إبراهیمطلب إیلیَّا من اهللا أن یتمجَّ

  .مجده الذاتي بل مجد الرب

جبني یا رب استجبني. ت"اس
شعب أنَّك أنت الرب اإلله. ل لیعلم هذا ا

لت قلوبهم رجوًعا  .وأنَّك أنت حوَّ
طت نار الرب وأكلت المحرقة والحطب والحجارة والتراب، قفس

 ].38-37ولحست المیاه التي في القناة" [
في   المحرقة والحطب والحجارة والتراب ولحست المیاه التيأكلتاستجاب اهللا بناٍر 
لم تصدر النار من أسفل المذبح كما كان   یحدث طبیعًیا.أنالقناة، األمر الذي ال یمكن 

 وبدأت بالمحرقة. أعلى سقطت من .الوثنیُّون یخدعون الشعب بالنار المخفیَّة تحت المذبح
 نار نازلة اخیًرا لحست المیاه التي في القناة. أنَّهأ فالحجارة والتراب وأسفلهاثم الحطب الذي 

من أعلى، ولیست صادرة من أسفل. سلكت النار على خالف الطبیعة، فالنار تبدأ دوًما من 
 بالتدریج. أسفل إلىسفل ویرتفع اللهیب، أمَّا هنا فبدأت من فوق وامتد اللهیب أ

 نار االنار، لكي یدرك الكل أنَّهب یلتهب الحطب أنالتهمت النار الذبیحة قبل 
  .ن المحرقة لم تتحقَّق بالتهاب الحطب بالنارأعجیبة نازلة من فوق، و

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

  عالمة قبول اهللا للذبیحة، وسروره بالتقدمة الصادرة عن قلب نقي. احتراق المحرقة

 فینا عمل یحترق بالنار. "إن كان أحد يالَّ یبقأ یشیر إلى رغبة اهللا احتراق الحطب
ة حجارة كریمة خشًبا عشًبا قًشا  فعمل كل واحد سیصیر ،یبني على هذا األساس ذهًبا فضَّ

: 3 كو 1 ُیستعلن وسَتمتِحن النار عمل كل واحد ما هو" (رٍ ظاهًرا ألن الیوم سیبنیه، ألنَّه بنا
12-13.( 

 حجًرا) ذبیحة حب له، كما 12 یكون شعبه كلُّه (أن: فإنَّه یوّد احتراق الحجارة
 .یقدِّم نفسه ذبیحة حب لفدائهم

 . ینتزع عنَّا ترابنا لیقیم عوًضا عنه سمواتهأن یرید : فإنَّهاحتراق التراب

فهو یطلب قلوًبا ال تغطِّیها میاه العالم بل ملتهبة  :لحس المیاه التي في القناة
 .بنار الروح

 ر من السماء بمجرَّد الصالة فقط لتنزل على الخشب الجاف، بل أمر نام یجلب الل
الحاضرین أن یحضروا فیًضا من الماء. وٕاذ سكبه ثالث مرَّات من الجرَّات على الخشب 

ما یخالف طبیعة العناصر، لیظهر قوَّة اهللا بفیض أي بأشعل بصالته النار من الماء، 
عماد لل ي بوضوح عن الطقس السرائرإیلیَّا فائق للطبیعة. هنا بالذبیحة العجیبة یعلن لنا

 .Ïالذي سیتأسَّس بعد ذلك
 صصيقدِّیس غریغوریوس أسقف نال

  ال إذ قلوب الذین سمعوه، وكینبوع ماء أعطاهم برودة،  قهبتألالرب یسوع هو مثل نار
) ویهب ماًء حًیا 40: 12 جاء لیرسل ناًرا على األرض (لو  أنَّهجیلهإنبنفسه في 

 ). 38-37: 7للعطشى (یو 
 نارٍ . ن تحدَّى أنبیاء الوثنیِّین لینیر المذبح بدوماي أیَّام إیلیَّا نزلت أیًضا نار عندف

وعندما لم یقدروا أن یفعلوا هذا سكب ماًء ثالث مرَّات على ذبیحته حتى جرت المیاه حول 
 . Ðالمذبح، ثم صرخ فنزلت ناًرا من الرب من السماء والتهمت المحرقة

 لقدِّیس أمبروسیوسا

 قتل كهنة البعل. 7

1  St. Gregory of Nyssa: On the Baptism of Christ. 
2 Duties of the Clergy, book 3:106. 
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: الواا رأى جمیع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقملف"
 .الرب هو اهللا، الرب هو اهللا

ل لهم إیلیَّا: افق
امسكوا أنبیاء البعل، وال یفلت منهم رجل. 

 ].40-39قیشون وذبحهم هناك" [نهر  إلى نزل بهم إیلیَّاف، مفامسكوه
 یرفضوا عبادة البعل بتنفیذ أنن الرب هو اهللا، طلب منهم أإذ اعترف الشعب ب

طلب قتل ). 3: 13 ،3-2، 11-1: 13الشریعة: قتل عبدة األوثان والمثیرین لها (تث 
 .كهنة البعل حتى ال یعودوا فیخدعون البسطاء

 المتوسِّط. ربَّما تمَّ األبیض ینبع على جبل تابور ویصّب في البحر نهر قیشون
 البعل هناك حتى متى حلَّ المطر الغزیر یفیض النهر ویسحب جثثهم ویلقي بها أنبیاءقتل 

 .في البحر

ة بالمطر. 8  طلبة إیلیَّا الخاصَّ

 ].41ل إیلیَّا آلخاب: اصعد كل واشرب، ألنَّه حّس دوي مطر" [ا"وق
 قصره لیأكل ویشرب إلى آخاب كان صائًما طوال الیوم، لذا أرسله إیلیَّا أنیبدو 

 واضح من . وذبح كهنة البعلإلههفإن مسرَّة الرب تحّل باألرض بعدما شهد الشعب هللا 
 .وقتلهم كهنة البعل حدیث إیلیَّا النبي رضا الملك على تصرُّف الشعب

لقد قضى الملك الیوم كلُّه یراقب ما یحدث، لم یأكل ولم یشرب، وقد حضر منذ 
ل، أأنالصباح صائًما، ربَّما ألنَّه كان یطلب من اهللا   ألنَّه كان مرتبًكا جًدا غیر قادر و یتدخَّ

 .على األكل حتى یرى ماذا یحدث

ألنَّه حس دوي " قال: نبوَّة عالمة عن سقوط المطر، لكنَّه بروح الأیَّةلم یَر إیلیَّا 
 !]. لقد مضى وقت الجفاف40مطر" [

د آخاب لیأكل ویشرب. ع"فص
الكرمل رأس  إلى وأمَّا إیلیَّا فصعد

 ].42 وجعل وجهه بین ركبتیه" [األرض لىإ وخرّ 
 الكرمل في مكاٍن خاٍص عاٍل جًدا. في هذا الموضع ةانسحب إیلیَّا النبي إلى قمَّ 

وٕان اختبأوا في رأس الكرمل فمن هناك " یختفي. وكما جاء في عاموس: أن لإلنسانیمكن 
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 اجتمع أنالمه، فإنَّه كان یلیق به بعد غهناك ذهب وحده ومعه ). 3: 9  وآخذهم" (عاأفتش
 یختفي إلى حین لیلتقي في هدوء مع إلهه، فیقول مع أنبالشعب كلَّه والملك والقیادات 

حب حبقوق النبي: "على مرصدي أقف وعلى الحصن انتصب وأراقب ألرى ماذا یقول لي" (
2 :1.( 

ده ویهبه نصرة إنَّما انطلق لیصلِّي ك  يلم ینشغل إیلیَّا النبي بما حدث كأمر یمجِّ
 .یحقِّق اهللا وعده ویهب األرض مطًرا

ن رجال إ یسرع لیأكل ویشرب، انطلق هو للصالة. فأنبینما طلب النبي من الملك 
 .اهللا یطلبون الراحة لآلخرین ویمارسون هم الجهاد

بین ركبتیه عالمة انسحاق نفسه، ربَّما انحنى   وجعل وجههاألرضسجد النبي إلى 
 .حتى بلغت رأسه إلى ركبتیه

اصعد تطلَّع نحو البحر.  :هل لغالما"وق
فصعد وتطلَّع وقال: لیس شيء. 

 ].43ع مرَّات" [بس فقال: ارجع
 .من قمَّة جبل الكرمل یرى البحر على بعد النظر

 المرَّة السابعة قال:  ي"وف
هوذا غیمة صغیرة قدر كّف إنسان صاعدة من البحر. 
 ].44فقال: اصعد قل آلخاب اشدد وانزل لئالَّ یمنعك المطر" [

لیتنا ال نحتقر العطایا اإللهیَّة التي تبدو صغیرة كغیمة قدر كف إنسان، فإن من 
. یشكر على القلیل یتمتَّع بالكثیر

الغیمة الصغیرة التي رآها إیلیَّا قادمة من البحر ُتشیر إلى تجسُّد اهللا الكلمة الذي 
صار كغیمة صغیرة تخفي مجد الهوته، قادمة إلى عالمنا لتفیض علینا بمیاه الروح القدس. 

ل قفر قلبنا إلى فردوس مثمر!  أنَّه یحوِّ

اسودَّت من الغیم والریح وكان مطر عظیم. ماء أن السهنا  إلى ن من هناا"وك
 .یلیزرع إلى آخاب ومضى فركب

نت ید الرب على إیلیَّا، اوك
 ].46-45یل" [یزرع إلى ه وركض أمام آخاب حتى تجيءيوقفشدَّ ح
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ن یتشدَّد ویسرع بالنزول لئالَّ یمنعه أ یخبر الملك بأنطلب إیلیَّا النبي من غالمه 
 بینما شد النبي حقویه وركض فالتقى بالملك قبل بلوغه ،المطر. انطلق الملك بمركبته

قصره. لقد بارى الخیل والمركبات وغلب. أنَّه لم ینطبق علیه الحدیث عن الخاملین: "إن 
 .)5 :12  الخیل؟!" (إري فكیف تبارفأتعبوكجریت مع المشاة 

یه في مواجهته ، لكي یوبِّخه أو یجرحه بكلمةإلیهلم ینطلق   وٕانَّما لكي یسنده ویقوِّ
یًرا. لقد أراد   له أنَّه دكِّ ؤ يأنلزوجته إیزابل التي استغلَّت ضعفه فجعلت منه إنسانَّا وثنًیا شرِّ

 یسنده في خدمة أن من جهته، بل یشتاق ةة شخصیَّة، وال یحمل بغضفبصله لیس مقاوًما 
  . له ما دام في الربأمینالرب. أنَّه 

  میًال لیبلغ مدخل یزرعیل مظهًرا استعداده المستمّر للخدمة. 16لقد جرى قرابة 

: 22 مل 1بل جلبوع، لم ینقل آخاب العاصمة من السامرة (جیزرعیل تقع عند 
)، ویبدو أنَّه كان یقیم هناك مع 1 :22  مل1) لكنَّه بنى له قصًرا في یزرعیل (37، 10

 تحدَّث عن آخاب بأنَّه "آخاب آشوري ُوجد حدیثًا نقش هما. لشتويالملكة إیزابل كمسكٍن 
". الیزرعیلى

 
 

 18مل  1من وحي 

 ،رب إلهي أنت یا

 غیرك!      ولیس إله آخر 

 آذنيَّ : نبیَّك إیلیَّا یرّن في صوت 

 ،اهللا فاعبدوه إن كان الرب هو

 ،ن كان البعل فاعبدوهإو

 إلى متى تعرِّجون بین الفریقین؟

 العجل والعشتاروت؟داخلي في أقیم متى إلى  

 ؟أعماقي سادة عنفاء یحطِّمون ألقیمإلى متى أرفض مملكتك 

  مذبًحا للبعلداخلي في أقمت غباوتي في ، 

 . ذبیحةحیاتيمون له دِّ  وكاهنات یقة كهنليوصار  
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لوا   . إلى العبودیَّةحیاتيحوَّ

 .صرُت عبًدا للمال والكرامة والشهوات الزمنیَّة

رنيمن   ؟ الذلا من هذیحرِّ

 كیاني. السماوي الناري روحك لیمأل 

ل   سماوي. إلى لهیب نار أعماقيلیحوِّ

 ،ثًرا للترابأ قلبيلن یترك في 

ل أرض  . إلى سماءيبل یحوِّ

 إلبراهیم. أبناءال یترك أثًرا للحجارة، عوض الحجارة یقیم  

  إلبراهیم. حجرًیا بعد، بل رقیًقا كابٍن قلبيلن یكون 

  قلبي.یلحس كل ماء في قنوات 

 . موضعالروحي للبرودفال یكون 

 تلمیذهإلیشع كما وهبت ، روحین من إیلیَّا النبيلي هب . 

  الناري. القلب ليفیصیر 

 . كل كاهٍن لبعل أو عشتاروتداخليلیقتل في 

 . حقَّة تحمل ذبیحة الصلیب الحقة جلجثقلبيویصیر 

  أعماقي.نعم لتملك بنار روحك القدُّوس في 
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اأصحاح التاسع عشر

ظهور اه إيلَيا
الكبرياء. ففي اأصحاح السابق ونصرته إلى  كان اه يسمح إيلَيا النبي أحياًنا بالضيق من أجل بنيان نفسه، حتى ا يدفع به نجاحه المستمر 

ورفضوا البعل. يبدو أَنه حتى الملك نفسه كان راضًيا بقتل كهنة البعل. اآن في هذا اأصحاح نصرة على كهنة البعل، وشهد الشعب إلهه   وهبه اه 

ويفرح قلبه باختيار نبي يتتلمذ على يديه ويكمل رسالته. ويترآى له،  فيرسل له ماكه  إيزابل له. لكن اه يسنده،   تضيق نفس إيلَيا بسبب مقاومة الملكة 

هروب إيلَيا إلى بئر سبع ]3-1[.  .1

2. مساندة الماك له ]8-4[.

الرب له ]14-9[. 3. ظهور 

حزائيل وياهو ملكين ]18-15[. 4. مسح 

5. تلمذة إليشع له ]21-19[.

1. هروب إيلَيا إلى بئر سبع:
يهرب إيلَيا إلى بيت سبع التي ليهوذا، وقَررت قتله. اضطر أن  فثارت جًدا  إيزابل بما فعله إيلَيا، وكيف قتل كهنة البعل،  زوجته  اخبر آخاب 

 حيث عاله ماك هناك.

إيزابل بكل ما عمل إيلَيا، "وأخبر آخاب 

وكيف أَنه قتل جميع اأنبياء بالسيف" ]1[.

حرًجا جًدا. لم يجرؤ إيزابل ككاهنة للبعل تعتبر نفسها حصًنا لكهنة البعل. أَما وقد ثار الشعب كُله وذبح إيلَيا كهنة البعل، صار موقفها  كانت 

بسرده إيزابل  أراد الملك أن يهِدئ من  يخبرها بما عمله اه بل "بكل ما عمل إيلَيا". هل  إيزابل، فإَنه لم  زوجته   آخاب أن يشير إلى اسم اه في حديثه مع 

الشِريرة امرأته  وترك  مواجهة إيلَيا والشعب  بعجزه عن  بإنزاله ناٍر من السماء وهبوط اأمطار، أم أَنه شعر   ما حدث ليكشف لها عن ما فعله إيلَيا النبي 

جواًبا قاطًعا في هذا اأمر. تتصَرف؟ ا يستطيع أحد أن يعطي   أن 

رسوًا إلى إيلَيا تقول: إيزابل  فأرسلت  "

هكذا تفعل اإلهة وهكذا تزيد إن لم اجعل نفسك كنفس واحٍد منهم في نحو هذا الوقت غًدا" ]2[.

بعجزها عن قتله بعد أن تعَبأ الشعور العام شعرت  موعد قتله، أَنه في اليوم التالي تفعل به ما فعله بكهنتها. لعَلها  برسول إلى إيلَيا تحِدد له  بعثت 

يهرب فتتخَلص منه. فأرسلت إليه تهِدده لكي  تغيَرت، فصار متعاطًفا مع النبي،  زوجها أيًضا قد  شعرت أن لهجة  ورَبما   كُله ضد البعل، 

النازلة من رأوا النار  المشِرع لهم، وذلك بعد أن  الروحي لمملكة، وأن يكون  ثورة الشعب فيطلبون إيلَيا أن يكون القائد  رَبما خشت الملكة من 

 السماء والمطر الذي سقط بكلمته.

"فلما رأى ذلك،

قام ومضى أجل نفسه،

وترك غامه هناك" ]3[. وأتى إلى بئر سبع التي ليهوذا، 

البِرَية )إر 9: 2(. يهرب من شعبه إن وجد ملجأ له في  إرميا أن  إيزابل، ومن بعده اشتاق  هرب إيلَيا من شّر 
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مسيرة يوم البِرَية  الرب، فإَنه سار في  َنما أجل نفسه، أو أجل حياته مع  وشَرها، واإ إيزابل  يهرب خوًفا من  يرى البعض أن إيلَيا النبي لم 

 واشتهى الموت، فقد شعر بالحاجة إلى عون إلهي، أن مقاومة عبادة اه كانت عنيفة للغاية.

الرب سؤل والحوار معه. وقد أعطاه  الرب، ويتمَتع بالتأمل فيه واللقاء معه  البِرَية وحده ليختلي مع  أراد أن يدخل في  ترك غامه إذ  في بئر سبع 

الرب ويقِدم الذبيحة. وعندما دخل السِيد المسيح مع تاميذه إبراهيم غامه مع الحمار وانطلق مع ابنه اسحق إلى الجبل ليعبد  ترك  ترك غامه كما   قلبه. 

البشرَية. ليشرب الكأس نيابة عن كل  تركهم وبقى وحده يتحَدث مع اآب،   جثسيماني 

هرب إيلَيا من مملكة الشمال إلى مملكة الجنوب حيث الملك يهوشافاط الصالح، وانطلق إلى أقصى الجنوب عند بئر سبع. أَنه موقف عجيب، فإن

متعجرفة. أَنها لحظات ثورة سِيدة  مواجهة 850 كاهًنا للبعل ومعهم الملك وأيًضا كل الشعب، واثًقا في عناية اه به، اآن يخشى   إيلَيا الذي لم يخف من 

الجريء. الناري   ضعف يعيشها النبي 

حوريب ]8[. هرب إلى جبل   ،
[180]

إيزابل ]2[، التي تعني "فيض من الباطل" المرأة  هرب إيلَيا من 

2. مساندة الماك له:
مسيرة يوم حتى أتى وجلس تحت رتمة، "ثم سار في البرَية 

وطلب الموت لنفسه،

وقال: قد كفى اآن يا رب،

خيًرا من آبائي" ]4[. خذ نفسي، أَنني لست 

المرارة، أن اأمور تسير على خاف ما فترة من  مَرت عليه  شعر أَنه ا يعود يقدر أن يقِدم شيًئا صالًحا بعد لشعبه، فقد قَدم كل ما لديه. 

فشلوا أحياًنا في لوجوده بعد، فإَنه ليس أفضل من آبائه الذين  بعجزه في تحقيق ذلك حسب أَنه ا قيمة  ذ شعر   يشتهي. كان يوّد عودة الملك وشعبه ه. واإ

 جذب الشعب إلى اه.

نزول النار من السماء عانَية وشهادة الشعب لإيمان الحق أن اأمور تسير إلى اأفضل، لكَنه وجد الملك خضع للملكة، وبالتالي كان يتوَقع بعد 

اإغراء والضغط الملكي.  سيعود الشعب إلى عبادة البعل تحت 

حوالي 95 ميًا من البرَية في نجب جنوب يهوذا. ذهب إلى بئر سبع التي تبعد  مسيرة يوم كامٍل في  حوريب. سلك  البرَية غالًبا تجاه  سار في 

الطريق. وهي يسترح في  صحراء التيه. لم يكن ممكًنا إيلَيا أن يصل إليها إَا في نهاية اليوم التالي حيث كان يسير الليل والنهار ولم  يزرعيل على حافة   

جزء من سبط شمعون قد انضم إلى يهوذا.  مدينة تابعة لسبط شمعون )يش 19: 2( وكان 

الرب ا بيد هذه الشِريرة التي تطلب نفسه. كان يشتهى يموت بيد  إيزابل  هرب إلى بئر سبع من وجه  اشتهى إيلَيا النبي أن يموت، مع أَنه 

الشِرير. الوقوع في يد اإنسان  الرحيم أفضل من  الوقوع في يدّي اه   السِيدة، فإن 

أرض تدَنست بعبادة البعل. أرض مقَدسة وا يموت في  البرَية في  اشتهى أن يموت في 

العواصف. حرارة الشمس ومن  المسافرين من  شجرة ضخمة تحمي  العرب رتمة، وهي  يدعوها  شجرة  جلس تحت 

كثيرون مثل موسى النبي وُيونان النبي. كانوا يشتهون الموت، اأمر الذي سقط فيه  بنوٍع من الفشل  عندما يشعر حتى اأنبياء 

يتركني لكَنك لن تفشل في أن تهبني ما وعدت ن كنت كمن  مجَرد تمتحني، فإَنك واإ أعرف تماًما أَنك  v     بالحق أجاهد هنا كما لو كنت قد نسيتني، مع إَنني 
181]

 به. ومع هذا ا احتمل فأقول: "لماذا نسيتني؟"
]

القِديس أغسطينوس
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v     إَننا ا نقتنع بما نحن عليه اآن. فإَنه حتى اأشياء التي نشتهيها تسبب لنا متاعب، وما نشتاق أن نناله ا نعود نشتهيه عندما نناله. لهذا ليس بدون

يلَيا بكاها.  سبب غالًبا ما بكى القِديسون طول بقائهم هنا. داود انتحب )مز 120: 5(، واإرميا رثاها )إر 1: 18(، واإ

.
[182]

يسرعون نحو اأفضل )اانطاق نحو الحياة اأبدَية والقيامة( كانوا  الروح اإلهي، فإَنهم  إن كَنا نصِدق الحكماء، والذين سكنهم 

أمبروسيوس القِديس 

الشريد فيها ملجأ وخاًصا. نهرب إليها هي التوبة أو نعمة اه حيث يجد  البرَية التي  أمبروسيوس أن  يرى القِديس 

هروب صالح؛ التوبة هي       v

الشريد خاصه. هروب صالح، فيها يجد  نعمة اه هي 

ويوحنا المعمدان )مت 3: 1، لو 13: 2(. ليشع  هرب إليها إيلَيا )1 مل 19: 4( واإ هروب صالح،  البرَية هي 

حوريب. )1 مل 19: 8( التي تعني جفاًفا، حيث يجف تدُفق مياه هرب إلى جبل  إيزابل التي تعني "فيض من الباطل"،  المرأة  هرب إيلَيا من 

معرفة اه يشرب من فيض  المعرفة" هناك استطاع أن  كريث الذي يعني " معرفة اه بأكثر كمال، أَنه كان بجانب نهر   الجسدَيات الباطلة، حينئذ يأتي إلى 

هرب إيلَيا من العالم حتى أَنه لم يطلب طعاًما يحتاج إليه جسده غير ما قَدمته له تلك الطيور الخادمة )1 مل 17: 6(، مع أن  المتدِفق )1 مل 17: 5(. 

بالوجبة التي نالها )1 مل 19: 8(. صارت له  بالقَوة التي  أربعين يوًما   طعامه غالًبا ما كان ليس من هذا العالم )1 مل 19: 5-7(. حًقا لقد صار 

للرب: "خذ نفسي" )1 مل امرأة بل من هذا العالم. لم يخف الموت، أَنه تقَدم بنفسه لذاك الذي كان يطلب نفسه وقال  مجَرد  يهرب من  بالتأكيد لم 

.)4 :19 

والتصُرفات الدنيئة للجيل الخاطي غير الشِرير  إغراءات العالم وسموم السلوك  يهرب من  احتمل أتعاب هذه الحياة ليس مشتهًيا إَياها، لكَنه كان 

.
[183]

 المقَدس

أمبروسيوس القِديس 

الرتمة، "واضطجع ونام تحت 

ذا بماك قد مَسه وقال: واإ

قْم وكْل" ]5[.

حوريب تعب جًدا فنام. كان محتاًجا إلى عوٍن إلهٍي يسند البرَية تجاه  الكرمل إلى بئر سبع ثم سار يوًما في  سيره المستمر با توُقف من جبل  مع 

الضرورَيات. أرسل إليه اه ماًكا يقِدم له  المرهق والجائع.  شعوره بالفشل ويسند جسده   نفسه المتعبة بسبب 

الرب إله ليدرك أَنه موضع رعاية  إيزابل إشتياقاته. قام من نومه بناء على لمسة من الماك،  كان إيلَيا يشتهى أن ينام وا يقوم، فقد حَطمت 

تركه القرى  ظروف عادَية أو شبه عادَية في المدن أو  فريًدا في اهتمام اه حتى بطعامه، فحين كان في  يضطرب. كان إيلَيا النبي   المائكة وعنايته، فا 

كريث منفرًدا في  أرملة وثالثة ماًكا يعُدون له الطعام. حين كان  وأخرى  غراًبا  تارة  أرسل إليه  ظروف خاصة   يعد لنفسه الطعام كسائر اخوته، لكن تحت 

أرسل إليه ماًكا يعوله. غربان وا إنسان  توجد  ِصْرِفة صْيدا، واآن إذ ا  أرملة  ذ كان في صيدا عالته  الغربان، واإ  عالته 

ذا كعكة رْضٍف وكوز ماء عند رأسه، "فتطلع واإ

وشرب، فأكل 

ثم رجع فاضطجع" ]6[.

مخبوزة على الفحم، رَبما وجد خشًبا أو فحًما متقًدا بالنار والكعكة عليه، وهى من وجد الطعام والماء عند رأسه، أّي في متناول يده. وجد كعكة 

العرب في هذه المنطقة.  الطعام المحبوب لدى 
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بالهروب وااختفاء عند نهر التزم  ملتزًما أن يعد لنفسه الطعام. وعندما  البراري يأكل بتقُشف، وكان  كان إيلَيا كناسٍك يقضي الكثير من وقته في 

أرسله اأردن ويبس  ذ جَف نهر  غراًبا يأتيه كل صباح ومساء بخبٍز ولحٍم. واإ أرسل اه إليه  اأردن حيث طلب أَا يكون مطر إَا عند قوله  كريث مقابل   

لوجه )1 مل 19( قَدم له ماك كعكة حوريب ليتحَدث معه وجًها  وأخيًرا إذ بعث به إلى جبل  ِصْرفة صْيدون لكي تعوله بالخبز فقط.  أرملة  الرب إلى   

بطريقة تفوق الطبيعة. وأربعين ليلة  نهاًرا  أربعين  ويشرب ثم يصوم   واحدة وكوز زيت ليأكل 

قَوة وطعاًما. هذا يعني أن من أوًا تحت رتمة وهناك سمع له وتقَبل  إيزابيل، وقد جلس  المرأة  الهارب من وجه  يروي الكتاب المقَدس عن إيلَيا       v

ورئيس البتولِيين شجرة العَفة، حيث يتمَتع بمجيء المسيح  شِريرة(، أّي من اللَذة، يجد ملجأ وظًا في  امرأة ) الشهوة، ومن  إغراءات  يهرب من   

 البشر[184].

ميثوديوس اأب 

ليأكلوا قدم لهم أعشاًبا فقط ممتازة وأطباق شهَية ولحوًما مطهَية؟ عندما دعي إليشع أبناء اأنبياء  خموًرا  يرسل لنبِيه  أراد اه أَما كان يمكنه أن  v     لو 

مرارة صرخ الكل بصوت واحد: "في القدر موت" )2 مل 4: 40( لم يثر رجل اه على الطبخ بل أحضر الطعام وألقى فيه ما جعل  ليأكلوا، وعندما   

ماَرة عذبة. روحَية، وذلك كما فعل موسى الذي جعل مياه  بقَوة   الطعام تصير عذبة 

يدرون احظ الطعام الذي السامرة وهم ا  يحضرهم إلى  ُوضربوا بعمى جسماني وعقلي، كي  أرسل رجاًا للقبض على النبي  أخرى عندما  مرة 

ينطلقوا إلى سِيدهم" )2 مل 6: 22(. ودانيال الذي كان يمكنه أن يأكل ويشربوا ثم  فيأكلوا  خبًزا وماء أمامهم   أمر إليشع أن يقِدم لهم لكي ينعشهم "صنع 

.
[185]

فاخًرا من مائدة الملك فَضل القطاني  طعاًما 

جيروم القِديس 

وأربعين ليلة. عندما عبر بقَوة هذا الطعام 40 يوًما  يدِربه على كمال الفضيلة وجد عند رأسه كعكة وكوز ماء، عندئذ صام  الرب  v     إيلَيا الذي كان 

ويشربون ماًء، اأول غلب كانوا يأكلون طعاًما خاًصا )دا 1: 8(  العبرانُيون  خمًرا. دانيال والفتيان  شربوا ماًء ا   آباؤنا البحر بأقدامهم )خر 17: 6( 

أطرافهم بأدنى أذَية )دا 3: 27(. المحرقة ملعًبا دون أن تصاب  رأوا في النار  واآخرون  ثورة اأسود )دا 6: 22(   

الرجال وخلصت نصرة. اأمر الذي فشل فيه  هولوفرنيس الشهَية فنالت بعَفتها وحدها  الرجال، فإن يهوديت لم تشتِه مائدة  ولماذا أتحَدث عن 

ترُملها لمَدة حَركت الملك المتكِبر )إس 4: 16(. وحَنة التي خدمت اه في   مدينتها من الحصار وقتلت القائد بيديها )يهوديت 8: 16(... إستير بصومها 

.
[186]

اأرض ويوحَنا سِيد النسك ظهر كماٍك يسير على  عرفت المسيح )لو 2: 37(.  نهاًرا وليًا في الهيكل  وصلوات  بأصوام   84 سنة 

أمبروسيوس القِديس 

وأربعين ليلٍة ببطٍن نهاًرا  أربعين  وشراب وجدهما عندما أيقظه الماك بقى لمَدة  إيزابل، بعد وجبة طعام واحدة  هرب )إيلَيا النبي( من تهديدات  v     إذ 

مغارة كما في فندق. أي لقاء شهير تَم بينه وبين اه! ما هو حالك يا إيلَيا هنا؟ هل حوريب حيث سكن في  فارغة، وصار فمه جاًفا، بلغ إلى جبل   

قَوة الطعام بحدوٍد )الصوم( تجعل اه في صداقة  كنت في صداقة مع هذا الصوت )اإلهي( أكثر من القول: "آدم أين أنت؟" )تك 3: 9(؟ أن هذه هي 

يجوع كما  مع اإنسان تحت مظَلة )إذ تمَتع إيلَيا بصحبة المسيح تحت السحابة التي ظَللتهم )مت 17: 4(. إَنها صداقة حَقة! فإن كان اه اأبدي لن 

.
187]

 شهد في إشعياء )مز 40: 28( فسيأتي وقت فيه يصير اإنسان متشِبها باه عندما يحيا با طعام
]

ترتليان العامة 

حزيًنا أَنه لم يكن له مريم بأَنه إذ كان  يواقيم والد القِديسة  جاء في اإنجيل البدائي المنسوب ليعقوب  Protoevangelium of Jamesعن 

الرب إلهي إلّي، وستكون الصاة هي طعامي أشرب حتى يتطَلع  وأربعين ليلة قائًا في نفسه: "لن آكل وا  أربعين يوًما   نسل، ذهب إلى الجبل وصام 

وشرابي".  
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الرب ثانية فمَسه وقال: "ثم عاد ماك 

كثيرة عليك" ]7[. قم وكل، أن المسافة 

يخبره حوالي 150 ميًا. لم  وحوريب  إذ نام ثانية عاد الماك ولمسه وطلب منه أن يأكل أن المسافة طويلة عليه. تبلغ المسافة بين بئر سبع 

 الماك إلى أين هو ذاهب، إَنما اكتفى بإعان أن المسافة طويلة جًدا.

وشرب، "فقام وأكل 

وأربعين ليلة، نهاًرا  أربعين  بقَوة تلك اأكلة  وسار 

 إلى جبل اه حوريب" ]8[.

الغربان أن الشريعة. كانت خَطة اه عجيبة بالنسبة إيلَيا النبي، فقد أمر  حوريب، الجبل الذي عليه تسَلم موسى  الروح للذهاب إلى جبل  قاده 

ويشرب اأرملة ودقيقها ليعيش أكثر من عامين دون أن يذوق اللحم، واآن إذ يقِدمه الماك كعكة  بارك في زيت  مَرتين يومًيا بالخبز واللحم، ثم   تطعمه 

أربعين يوًما مثل موسى النبي. يشرب. صام  وأربعين ليلة ا يأكل قط وا  نهاًرا  أربعين   ماء يقضي 

وعاشوا على اه وحده. فإَنه منذ الِقدم قد تقَدس المبدأ: "ليس بالخبز وحده يحيا اإنسان بل بكل ما أربعين يوًما  يلَيا لمَدة  v      صامموسى )خر 24: 8( واإ

.
[188]

بصورة باهتة لقَوتنا في المستقبل )في السماء( نرى  الرب يحيا اإنسان" )تث 8: 3؛ مت 4: 4(. هنا  يخرج من فّم   

ترتليان  العامة 

خطورة النهم وعدم ضبط البطن فأشار إلى القول: "جلس استعرض  يلَيا النبِيين  اأربعيني لموسى واإ  عن الصوم 
[189]

ترتليان إذ تحَدث العامة 

فرفض اإله الذي ورفس. سمنت وغلظت واكتسبت شحًما.  يشرون  قاموا للعب" )1 كو 10: 7 ؛ خر 32: 6(. أيًضا "فسمن  والشرب ثم   الشعب لأكل 

الرب إلهك" )تث 8: 12- يرتفع قلبك وتنسى  صخرة خاصه" )تث 32: 15(. "لئَا إذا أكلت وشبعت وبنيت بيوًتا جديدة وسكنت...   عمله وغنى عن 

.)14

أربعين سنة مع موسى وأربعين ليلة، كما جال الشعب قديًما  أربعين يوًما  أسبوع، لكن اه سمح إيلَيا أن يقضي  حوالي  كانت المسافة تحتاج إلى 

البرَية.  النبي في 

يدعوه: "بيت اه" والمدينة التي تقام فيها هيكله تسَمى: الجبل الذي التقى فيه اه مع موسى دعاه: "جبل اه"، والبيت الذي يلتقي فيه مع شعبه 

 "مدينة اه".

ليرى مجده من خلف )خر 33: 22(. يرى مجد اه، وقد عبر به  المغارة، غالًبا التي دخل فيها موسى النبي حين اشتهى أن  دخل إيلَيا 

الرب وهب إيلَيا ما لم يخطر على قلبه. أتى به إلى جبله إيزابل من تحطيم لإيمان، لكن  ضمرته  يهرب بل ويموت بسبب ما  اشتهى إيلَيا أن 

يهرب؟! " )نح 6: 11(. أرجل مثلي  الرب إلى هذا الموضع لكي يقول مع نحميا: " مفتوٍح. جاء به  حواٍر  المغارة ليتحَدث معه في   المقَدس، وادخله إلى 

تهرب! ينتظرك، وأنت مسئول عن الخدمة، فا  خلوة بل وقت عمل، فلماذا أنت ههنا؟ الشعب  "مالك ههنا يا إيلَيا؟" إَنه ليس وقت 

الرب له: 3. ظهور 
المغارة وبات فيها، "ودخل هناك 

الرب إليه يقول: ما لك ههنا يا إيلَيا" ]9[. وكان كام 

متقارب جًدا من القول: القول  حوريب. وسمع منه الكلمات: "مالك ههنا يا إيلَيا؟" هنا الرب على جبل  بأربعين يوًما من الصوم رأى إيلَيا  v      بعد اإعداد 

.
[190]

موَجه إلى عبٍد صائٍم بحنو وحب إثارة مخاوف من أكَل وفقَد، والقول اأول   "آدم، أين أنت؟" في سفر التكوين. هدف اأخير هو 
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جيروم القِديس 

للرب إله الجنود، غيرة  ِغرت  "فقال: قد 

تركوا عهدك، إسرائيل قد  أن بني 

ونقضوا مذابحك،

وقتلوا أنبياءك بالسيف،

فبقيُت أنا وحدي،

ليأخذوها" ]10[. وهم يطلبون نفسي 

غيره. كل هذه الرب بإخاص  يرى أحًدا يعبد  الرب، لكن قد حَطمه اليأس، إذ لم يعد بعد  غيرة على مجد  مملوء  الرب بأَنه  سؤال  أجاب على 

إسرائيل، واَتهمهم باآتي: السنوات من خدمته حسبها كا شيء، إذ لم تثمر بتوبة شخٍص واحٍد. لم يشتِك الملك والملكة وحدهما، بل اشتكى بنى   

الظاهرة للعهد، وهى الختان. مارسوا العامة  الرب مع أَنهم  تركوا عهد       v

الرب وخدمته. تركوا عبادة       v

اضطهدوا خدامه وأنبياءه.      v

ويرفضون التعُبد أورشليم  قادرين على الذهاب إلى  ونقضوها. هذه المذابح أقامها أناس صالحون غير  هدموها  الرب فحسب بل  يهجروا مذابح  v     لم 

بنوها وهم ُيحرموا من تقديم الذبائح.  التزم بها أناس صالحون حتى ا   للعجلين أو للبعل. مع أن هذه المذابح تحِطم وحدة الجماعة المقَدسة، لكن 

ورغبتهم في إعان مجده.  مخلصون في محَبتهم ه 

المغارة، معِلًا ذلك باأسباب التالية: البرَية وقطن في  الرب لماذا جاء إلى  سؤال  أجاب على 

الرب" لم يقف أحد منهم معه، وا دافع أحد عنه. صراخ كل الشعب "اه هو  قادًرا على الظهور لتحقيق أي هدف. فمع  v     "بقيت أنا وحدي": لم يعد 

ن وقف العالم كُله ضُده.  نسى إيلَيا أَنه ليس وحده، أن اه معه، حتى واإ

ليأخذوها". صارت حياته في خطر "وهم يطلبون نفسي  قادًرا على الظهور من أجل سامه، إذ  v     لم يعد 

نزال لسنا في v     ا يقدر مسيحي أن يقول بأَنه ليس له متاعب، لماذا؟ أَنه مادمنا في الجسد فإَننا في رحلة نحو اه. مهما كانت اأمور حسنة فإَننا ا 

ونحزن، هناك نجد ومملوءة متاعب. هنا نتعب  الرحلة ومدينته في نفس الوقت. فإن من أحب وطنه تبدو رحلته شاقة   بيتنا. ا يقدر اإنسان أن يحب 

.
191]

 راحة با نهاية وحب با قلق
]

القِديس أغسطينوس

الرب. اخرج وقف على الجبل أمام  "فقال: 

الرب، وكسرت الصخور أمام  بالرب عابر وريح عظيمة وشديدة قد شَقت الجبال  ذا  واإ

الرب في الريح. ولم يكن 

زلزلة، وبعد الريح 

الزلزلة" ]11[. الرب في  ولم يكن 

الطريقة التي تعامل بها موسى النبي، فقد وقف إيلَيا في نفس الموضع الذي وقف فيه موسى عندما أعلن اه تقريًبا بذات  اآن يتعامل اه مع إيلَيا 

الشريعة )خر 19: 6- 9(.  ذاته له عند تسليمه 

والزلزال والنار، بالريح العظيمة  الطريق  الرب. أعَد اه  وكسرت الصخور أمام  بريٍح عظيمٍة وشديدٍة شَقت الجبال  الرب كان أشبه  إذ عبر به 
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الظواهر بعينها حدثت في أَيام موسى الهدوء. هذه  الرب في وسط  الطريق ليسمع  الظواهر. لقد هَيأت إيلَيا النبي   لكن اه لم يعلن عن ذاته وسط كل هذه 

 أثناء لقائه مع اه.

يريد اه أن يلتقي مع مؤمنيه خال الجو الهادئ ا العامات العنيفة للطبيعة.

الرب. لم ويكسرون الصخور أمام  يمِزقون الجبال  كالريح العاصف  كانوا  تراءى إيلَيا النبي يسبقه موكب من المائكة  يرى الكلدانُيون أن اه 

ظهرت الرب في وسط هذا الموكب المائكي المخيف. تبعه طغمة من المائكة في صخٍب ولم تكن عظمة اه وسط هذه الطغمة. بعد هذه الطغمة   يكن 

يمتزج يوجد صوت آخر  ترُنم خفيف في سكون، ولم  النارَية سمع صوت  النارَية. بعد هذه الطغمة  الرب في هذه الطغمة   مائكة من نار ولم تكن عظمة 

رمزَية عن دور عناية اه ونعمته. صورة توضيحَية   بهذا الصوت. لعَل هذا كُله يقِدم 

الهدوء. فإن يريد أن يتجَلى باأكثر خال السكون  روح  بمسرة اه لكَنها ليست طبيعته. فإن اه  والنيران كَلها تحدث  والزازل  الريح العاصف 

يدعوه اآن أن يعمل يحرق كل رجاسة وفساد، فإن اه  يريد أن  يريد أن يحِطم الشّر، أو كناٍر آكلٍة  كزلزاٍل  كريٍح عاصٍف أو  غيرته صار   كان إيلَيا في 

الركب التي هدوء نفسه عمل اه الخفي في  ليرى خال  مباركة، لكن قد حان الوقت  غيرة إيلَيا مقَدسة، ونار قلبه نحو مجد اه  الهدوء.   به خال السكون 

دوره المكِمل لآخر في تأديب إسرائيل وتلميذه إليشع النبي، فيكون لكل منهم  آرام وملك   لم تنحِن لبعل بعد. وأَنه يقوم ليمسح ثاثة أشخاص للعمل، ملك 

إسرائيل وخاصة بيت آخاب.  

الرب يلزمنا أن نلتقي مع  نرى كأن العالم كُله قد رفض اإيمان.  يلزمنا أَا نسقط في اليأس حين  الغيرة المقَدسة المَتقدة في داخلنا، لكن  حسنة هي 

اآخرون معنا في خدمة الملكوت ليشترك  فيرينا أعماله الفائقة الخفَية في النفوس، ويدعونا للعمل اإيجابي الخفي   في سكون وصمت ونسمع صوته 

يلَيا نتامس مع لقاء الكنيسة عبر اأجيال مع إلهها. سواء بالعمل اإيجابي أو السلبي. في هذا اللقاء الممتع بين اه واإ السماوي،   

الروحَية والنيران، خال أعمال ملموسة في الطبيعة العادَية. فاإنسان في طفولته  والزازل  الريح العاصف   كان اللقاء في العهد القديم خال 

شريعته للشعب خال موسى النبي على جبل سيناء. أَما في العهد الجديد  يحتاج إلى عمل مادي فائق ليهز أعماقه الداخلَية. هذا ما حدث عندما قَدم اه 

روحه الشوارع صوته )مت 12: 19(. قَدم لنا  الرب نفسه، كلمة اه الحّي، ا يصيح وا يسمع أحد في   الذي هو امتداد للعهد القديم وتكميل له فقد ظهر 

الرب الذي يدخل بنا روح  الروح هو  النارَية لتأكيد إَننا ننال ما كان يشتهيه رجال العهد القديم، هذا  والزلزلة واألسنة  الريح العاصف  العنصرة خال   في 

هدوء وسكون إلى السماء. فيرفعنا في  الحضرة اإلهَية،   إلى 

الزلزلة نار، "وبعد 

الرب في النار. ولم يكن 

وبعد النار صوت منخفض خفيف" ]12[.

العبارتين. بطريقة خاطئة من هاتين  موجود في النار، وأَنه اقتبس هذا   أن أفاطون يعتقد بأن اه 
[192]

يرى القِديس يوستين

نراه خال أعماله معنا. ]لم يَر اأنبياء بالفعل وجه لوجه، إَنما  العبارتين لتأكيد أن اه غير المنظور لنا وجًها  إيريناؤس هاتين  يستخدم القِديس 

الرب حضرة  ُاخرج غًدا وقف في  يرى اإنسان اه. كما قيل إيلَيا النبي: " وأسراره التي من خالها  تدابيره  رأوه خال   اه عانَية، أَنهم 

.]...
[193]

 وُانظر

لقريبك. وبتطُلعك إلى مصدر تراه بحَبك  ترى اه، لكن من حَقك أن  نرى اه خال اخوتنا. فيقول: ]ا تقدر أن  ويرى القِديس أغسطينوس إَننا 

.]
[194]

ترى اه قدر ما تستطيع  ذاك الحب 

رؤية اه:
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أوريجينوس عن إمكانَية رؤية اه وكيف نتمَتع بها. يحِدثنا العامة 

الرؤية، بل اه قدم نفسه لكي إبراهيم هما وحدهما عَلة  آخرين، وذلك خال النعمة اإلهَية. لم تكن عينا  بواسطة قِديسين  إبراهيم أو  بواسطة  v     ُنظر اه 

لرؤيته. بواسطة اإنسان البار، الذي تأَهل  يُرى   

نراه بسبب عدم استحقاقنا. بجوارنا اآن ونحن نتكَلم، لكننا ا نقدر أن  يوجد ماك  رَبما 

نراه. الرغبة لن نقدر أن  الرؤيا، لكن إن لم يعلن الماك نفسه لنا نحن الذين لنا هذه  رَبما تسعى العين )الجسدَية( أو الداخلَية لتنال هذه 

يظهروا لكل البشر بعد نرحل من هذا العالم. أن اه ومائكته لن  هذه الحقيقة ا تخص رؤية اه في هذا العصر الحاضر فحسب بل وعندما 

لرؤية اه. الرؤيا للقلب الطاهر الذي تأَهل  توِهب هذه  مباشرة... بل   رحيلهم 

يراه. يرى اه بينما اأول ا  اإنسان الذي تثقََل قلبه بالخطَية ليس في نفس الموضع مع ذاك الذي قلبه طاهر، فاآخر 

الوالي تطَلعا إليه وفى وهيرودس  نظره نظر اه. بياطس  اأرض. فإَنه ليس كل من  أظّن أن هذا حدث عندما كان المسيح هنا في الجسد على 

ينظراه )كإله(.  نفس الوقت لم 

قادًرا أن يتقَبل إبراهيم في منتصف النهار بينما جاء اثنان إلى لوط في المساء )تك 19: 1(، إذ لم يكن لوط  جاءوا إلى  لذلك فإن ثاثة رجال 

.
[195]

قادًرا على قبول كمال بهاء النور إبراهيم فكان  الظهيرة أَما   عظمة نور 

مرة يرى".  يعرف أحد اآب إَا اابن" و لم يقل " بحرص الكلمة الائقة وقال: "ا  وروحَية وليست جسدَية... ولهذا استخدم المخِلص  رؤية اه عقلَية       v

يرون اه )إش 11: 2([196]. الروح نفسه  روح الحكمة"، حتى أَنهم خال  المعرفة" و" روح  أخرى يقوم للذين يهبهم رؤية اه "  

معرفته بعناية اه[197]. صورة الخالق، ويتقَبل فضيلة  يرى بما هو على  نعرف اه ليس عين الجسد بل عين العقل، إذ  v     العضو الذي به 

.
198]

نراه كما هو بل كما يصير بالنسبة لنا حيث يجلب عنايته فتحملنا لرؤية اه بعقلنا وقلبنا، فإَننا ا  ن كنا نبدو متأَهلين  اآن واإ
]

     v

أوريجينوس العامة 

نتعَرف على اه: بالحب يمكننا أن 

ندرك كم من أمور يجب أن تقال عن )هذا( الحب، وكم من أمور يجب أن تقال عن اه، حيث أَنه هو نفسه "الحب". فإَنه كما أَنه ا يقدر v     يليق بنا أن 

يعرف الروح القدس المنبثق من اآب، الذي وحده  الطريقة أَنه يدعى "الحب"، فإن  يعرف اآب إَا اابن ومن يسر اابن أن يعلن له... بنفس   أحد أن 

روح الحق المنبثق من اآب )يو 26: 15( هو الباراقليط  يعرف ما هو في اابن )1 كو 2: 11(، هنا فإن  روح اإنسان   ما هو في اه، كما أن 

.
199]

والقادرة على قبول عظمة حُبه، أي عظمة اه، إذ يشتهي أن يعلن ذلك لهم  يتجَول ويبحث عن النفوس المتأِهلة 
]

أوريجينوس العامة 

بردائه، "فلَما سمع إيلَيا لَف وجهه 

المغارة، وخرج ووقف في باب 

ذا بصوت إليه يقول: واإ

ما لك ههنا يا إيلَيا" ]13[.

وجوههم أمام اه من أجل بردائه كمن هو خائف أن يتطَلع على مجد اه، إذ ا تحتمل عيناه رؤية بهائه. فإن السمائِيين يغطُون  لَف إيلَيا وجهه 

قدرته وأعماله الفائقة ومع هذا خشي من فشله في الخدمة.  بهاء مجده )إش 6: 2(. ولعَل إيلَيا شعر بالخجل أن يتطَلع إلى اه أَنه لمس 

الهدوء الشديد إذ سمع صوت منخفض ظهرت نار، لكن وسط  زلزلة إذ  لم يغِط إيلَيا وجهه عندما هّب ريح عاصف شديد، وا عندما حدثت 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 خفيف لم يحتمل رَقة اه وحُبه وحنانه، إذ خجل من معاماته معه.

موسى النبي أيًضا أخفي وجهه ولم يجسر أن يتطَلع نحو اه )خر 3: 6(.

احتراًما لمن يلتقي به. اأورِبي قَبعته عن رأسه  يرفع  وااحترام، كما  الوجه عامة الوقار  كان تغطِية 

ارتداده عن اه وتحطيمه لإيمان. كان رّد الفعل اإلهي هو إسرائيل  السؤال: مالك ههنا يا إيلَيا؟" وقَدم إيلَيا ذات اإجابة، مشتكًيا  الرب  كَرر 

ليشع نبًيا عوًضا عنه. وكأن اه يقول له: لماذا حَل بك إسرائيل، واإ آرام، وياهو ملًكا على  حزائيل ملًكا على  يرجع ويعمل، حيث يمسح   العمل! دعاه أن 

اأشرار؟  اليأس؟ هل أني لم أعاقب 

للرب إله الجنود، غيرة  ِغْرت  "فقال: 

تركوا عهدك، إسرائيل قد  أن بني 

ونقضوا مذابحك،

وقتلوا أنبياءك بالسيف،

ليأخذوها" ]14[. فبقْيُت أنا وحدي، وهم يطلبون نفسي 

حارًما اأهواء،  هارًبا من  هارًبا من الجسد،  يعرف أولئك الذين تعمل كلمة اه فيهم. فيكون في منفى من العالم،  يعرف الخادم كلمة اه فقط عندما       v

 نفسه من كل بشٍر ليبقى وحده. وكما يقول إيلَيا النبي: "بقْيُت أنا وحدي". لكَنه لم يكن وحده، أن المسيح كان معه. بل المسيح نفسه بقَي وحده إذ

.
200]

 يقول: "وأنا لست وحدي، أن اآب معي" )يو 16: 22(
]

أمبروسيوس القِديس 

سوريا( ومن الداخل )ياهو(، ومن الخارج ) إسرائيل من  مُرسل من يؤِدب  بإسرائيل فإن اه  تمَررت نفسه بسبب الشّر الذي لصق  إن كان إيلَيا قد 

 يكِمل رسالة النبي )إليشع النبي(.

حزائيل وياهو ملكين: 4. مسح 
برَية دمشق. الرب: اذهب راجًعا في طريقك إلى  "فقال له 

آرام" ]15[. حزائيل ملًكا على  وادخل وامسح 

أعوانها المقاومين له. بإيزابل أو أحد  طريًقا يسير فيه الكثير من الناس حتى ا يلتقي  برَية دمشق، فا يأخذ  طلب منه أن يذهب إلى 

.Gaulanitius أو Iturea  عُرفت قديًما باسم بِرَية دمشق: رَبما شمال مدينة النبي، بين باشان ودمشق، 

سنوات ونصف، فإِني أمسح آرام: كأَنه يقول له: إن كان الشعب لم يتعَلم من التأديب بالمجاعة والقحط خال الثاث  حزائيل ملًكا على  مسح 

يتركون عبادة اأوثان. سوريا ليؤِدب بسفك الدماء )2 مل 8: 12، 18( لعَلهم  حزائيل على   

إسرائيل. "وامسح ياهو بن نمشي ملًكا على 

وامسح إليشع بن شافاط من آبل محولة نبًيا عوض عنك" ]16[.

الشِريرة حيث أكلت الكاب جثَتها. يزابل الملكة  اليزرعيلي، واإ كرم نابوت  يورام عند  إسرائيل )2 مل 9( هذا الذي قتل  مسح ياهو ملكا على 

استراح قلب إيلَيا بمزمور 105: 15(. با شك  قارن 1 أي 16: 22  مسح إليشع نبًيا يكمل رسالة أبيه إيلَيا. لم نسمع قبل ذلك عن مسح النبي )

خروجه من العالم. يفرح ويسّر بامتداد الخدمة بعد  الرب ليمسح إليشع نبًيا عوًضا عنه. فالخادم الحّي   حين دعاه 

معروًفا بابن شافاط )2 مل 9: 20، 2 أي 22: 7(، رَبما أن والده مات وهو الواقع هو حفيد شافاط، لكَنه يبدو أَنه كان  إليشع بن شافاط في 
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بتربيته.  صغير، وقام جُده 

اأردن. الجزء الشمالي من وادي  الرقص"، وهي في  مرج  آبل محولة معناه "

تركه يتَمم ذلك في الوقت المناسب. موعد مسح اأشخاص الثاثة، بل  لم يحِدد اه له 

حزائيل يقتله ياهو، "فالذي ينجو من سيف 

والذي ينجو من سيف ياهو يقتله إليشع" ]17[.

الرب الذي هو أحْد من سيف ذي حدين )إر 1: 10؛ 18: 7(. "الذي ينجو من سيف ياهو يقتله إليشع" وذلك بسيف كلمة 

المرتِدين، فإَنه في الوقت المناسب وبأشخاص مناسبين يقتل سرعة معاقبة  الناري أَا يتعَجل الثمر، وا يطلب  كان يليق بإيلَيا النبي صاحب القلب 

اأشرار )إش 11: 4؛ 2 تس 2: 8؛ هو 6: 5(. الرب بنسمة فمه   

الركب التي لم تْجُث للبعل، إسرائيل سبعة آاف كل  "وقد أبقيت في 

وكل فم لم يقبله" ]18[.

الرب عن نجاح إيلَيا غير المنظور، إذ أعلن له عن وجود سبعة آاف ذكرهم كشف له  اإجابة العملَية أيًضا، مع مسح الثاثة أشخاص السابق 

يقبلوا بالفم.  ركبة لم تجُث للبعل، ولم 

اإسكندري في كتابه السابع من منتشرة )أي 31: 27؛ هو 13: 2(. ذكر القِديس إكليمنضس  كان تقبيل اأوثان بالفم عادة 

تمارس بها الُقبلة لأوثان. الطرق التي كانت  مطَوًا عن  المتفِرقات Stromata وصًفا   

هؤاء السبعة آاف رجل، هكذا ا العبارة قائًا: ]كما إن اه لم ينفث غضبه من أجل  تريفو يستخدم هذه  حوار القِديس يوستين مع اليهودي  في 

المواهب كٌل حسب استحقاقه، طريق الخطأ، متقِبلين  تاركين   يصدر حكًما وا يحِققه، إذ يعلم أَنه في كل يوم يصير البعض )منكم( تاميذ اسم المسيح، 

روح التعليم، النبَوة، وآخر  روح  روح الشفاء، وآخر  القَوة، وآخر  روح  المشورة، وآخر  روح  روح الفهم، وآخر  مستنيرين باسم المسيح. يتقَبل واحد   

.]
[201]

الرب  وآخر مخافة 

نجيله )رو 11: 4(. في كل جيل للرب وسط اليهود حين رفض اليهود السِيد المسيح واإ العبارة لتأكيد وجود بقَية مقَدسة  الرسول بولس هذه  استخدم 

قَبلوه بفمهم: يحنوا ركبة لبعل وا  هؤاء السبعة آاف الذين لم  للرب مثل  توجد بقَية باقية مقَدسة   

تكِرس كل حياتها وطاقاتها لحساب ملكوته. مختارة،  أ. يقول "أبقيُت"، فهذه البقَية هي من عمل يدي اه الذي يبقي لنفسه قَلة مقَدسة 

يعرفهم بأسمائهم ويعتز بهم، سقطوا في عبادة اأوثان، لكن اه  مقارنة بين 7000 شخًصا وألوف ألوف من الشعب  ب. ليس هناك وجه 

 ويختمهم بختمه المقَدس )رؤ 4: 7(.

يرى الناس الِتبن بينما تختفي الحنطة بين كالجُرن  المنظورة  سوى اه )مز 83: 3(. الكنيسة  يعرفها  ج. هذه البقَية المؤمنة واأمينة مخفَية ا 

للرب من بين المؤمنين. قدرتنا أن نمِيز اآن بين اأحياء من هم بالحق مقَدسون   التبن، وسيأتي اليوم الذي فيه ُيظِهر اه مؤمنيه. ليس في 

يحنوا ركبة لبعٍل، إيلَيا وحده من بينهم وتلميذه إليشع كان يصنعان عجائب. لكن أحًدا منهما لم إسرائيل لم  v     عندما كان 7000 إنساَنا مقَدًسا فقط في 

.
202]

 يحتقر عوبديا الذي كان يخاف اه أَنه لم يصنع آية واحدة
]

الدسقولَية

5. تلمذة إليشع له:
"فذهب من هناك،
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يحرث واثنا عشر فَدان بقر قَدامه وهو مع الثاني عشر، ووجد إليشع بن شافاط 

وطرح رداءه عليه" ]19[. فمَر إيلَيا به 

يحرث محراث، وكان هو  لحرثها. كان إليشع غنًيا أَنه كان يملك اثني عشر  المحاريث التي تستخدم  الزراعية تقاس قديًما بعدد  اأرض  كانت 

قريب تزال تستخدم إلى وقت  محراث عادة كانت قائمة في مصر وأشور وفلسطين، وا  بزوج من البقر لكل  الحرث  أرضه.  بالمحراث الثاني عشر في   

تركه لغناه وممتلكاته. النبوي يعلن إليشع  الفوري للعمل  غرب آسيا. فبقبوله  قرى مصر، وفي   في 

بفرٍح ذهب ليمسحه. رَبما كانت له مركزه، بل  بالغيرة من إليشع أَنه يحتل  اأردن وجاء إليه. لم يشعر إيلَيا  فمَر إيلَيا به، تعني أَنه عبر نهر 

معرفة سابقة به، ويعلم أين يجده، لذلك ذهب للحال لكي يلتقي به.  

الفورَية. برنامج أو خَطة للخدمة، لكَنه إذ أعطاه اه سؤل قلبه وتأَكد أن إليشع مختار من اه دعاه للخدمة  حوار، وا قَدم له  لم يدخل معه في 

الرداء على اآخر يحمل الرداء. كما أن إلقاء  يرتدي ذات  الرداء عليه يحمل معنى الصداقة القوَية، فقد حسبه واحًدا معه كجسٍد واحٍد  طرْح 

النبَوة، إذ صار له ثوب النبي، روح  يشوع بن نون )عد 27: 20(. إلقاء رداء النبي عليه يشير إلى استام  التكريم له كما فعل موسى النبي مع   مفهوم 

 وقَوته وسلطانه.

ارتداء مابسهم، وكأن إيلَيا النبي يعلن أبوته الحانَية اأبوي له، فاأب يقوم عادة بمساعدة أطفاله في  الروح  الرداء عليه يعني أيًضا تقديم  طرْح 

 ابنه إليشع.

مباشرة، ليحمل ذلك ارتداء مابسه الكهنوتية بعد سيامته  إلى يومنا هذا يقوم اأسقف القبطي والكهنة القدامى بمساعدة المسام شماًسا أو كاهًنا في 

وأبَوة اأسقف للكاهن أو الشماس.  معنى قبول الحياة الكهنوتية 

بالميرون ليعلن عن أبَوته له، وعن قبول الُمعَمد حديثًا المياد الجديد والكهنوت يمارس بعض الكهنة اأقباط ذات العمل بعد عماد الطفل ومسحه 

 العام والُحلة الملوكَية.

وراء إيلَيا وقال: وركض  فترك البقر  "

وراءك. دعني ُأقِبل أبي وأِمي وأسير 

فقال له: اذهب راجًعا، أِني ماذا فعلت لك" ]20[.

وراء النبي. انسحب إليشع من عمله اليومي )البقر( كما انسحب حتى من تقبيل والديه ليسير 

يرد إيلَيا هذا التأجيل إذ قال له: "اذهب راجًعا، ماذا فعلت لك؟" كأَنه يقول يستغرق أحياًنا أَياًما وأسابيع. لهذا لم  الشرق  الوالدين في  كان توديع 

أردت ا لتودع والديك فحسب بل وتبقى مع أصدقائك لترجع إن  تؤِجل البدء في العمل؟  النبوي، بل اه هو الذي دعاك فلماذا   له: ]لم أدعك للعمل 

أرضك[.  

الطريق الذي يبتغيه. إرادته  حِرَية  ليرجع ويختار بكامل  ُيكِره أحًدا على خدمته.  إلزامَية، فاه ا  الدعوة ليست  ولعَله قال هذا لكي يؤِكد أن 

للحوار. طريقه دون أن يعِطل عمل أبيه، فإَنه ليس هناك وقت  تركه إيلَيا في الحال لكي يختار إليشع 

الرغبة نحو هذه الحياة الصالحة. ولكن ما المنفعة إن كنتم وأنتم هنا فقط تكون لكم هذه النار، ولكن إذ وتتحَرك فيهم  v     رَبما يشعر البعض بالدفء اآن 

طريقكم إلى المائكة يلهبونها باأكثر. انطلقوا في  الرغبة  الرغبة. فكيف ا يحدث هذا؟ إذ تلتهب فيكم هذه  تتركون الموضع تنطفئ النار وتخمد هذه   

أوًا. فإن هذا التأخير هو بداية أموري  زوجتي وأدِبر  ترون بأنفسكم اأمور. ا تقل سأتحَدث مع   فإن ما نقِدمه لكم ليس كافًيا ليلهب النار فيكم مثلما 

يوِدع"؟ لقد طلب التلميذ أن يدفن أباه )مت 6: 21-22( ولم يسمح  التهاون. اسمع كيف ِاشتهي شخص أن يوِدع بيته فلم يسمح له النبي. ولماذا أقول "

يقترب بعنٍف شديٍد،  له المسيح حتى بهذا. أي شيء يبدو لك أكثر أهمَية من دفن اأب؟ ولكَنه لم يسمح حتى بهذا. لماذا يحدث هذا؟ أن الشيطان 
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تؤِجل من يوم إلى ن كان هذا اأمر هو عائق بسيط للتأجيل فإَنه يستخدمه لبّث إهمال عظيم. لهذا ينصحنا أحدهم: "ا  سِرًيا. واإ  مشتاًقا أن يجد مدخًا 

سيراخ 5: 7(.  يوم" )ابن 

.
203]

قَوة الضرورة يضغط علينا بكل  ن بدا اأمر غاية في  الزمن، حتى واإ نؤِجل لحظة من  هكذا تتطَلب مَنا الطاعة للمسيح، أَا 
]

     v

يوحنا ذهبي الفم القِديس 

بأدوات البقر، ورائه وأخذ فَدان بقر وذبحهما وسلق اللحم  فرجع من  "

فأكلوا، وأعطى الشعب 

وراء إيلَيا، وكان يخدمه" ]21[. ثم قام ومضى 

للمحاريث الخشبية الثيران التي  الدعوة أو رفضها وا في اختيار الوقت للبدء في العمل، بل للحال ذبح كل  ورائه ا ليفِكر في قبول  رجع إليشع 

المحاريث حطًبا وقَدم طعاًما للشعب.  واستخدم 

المحاريث، وحرق  الثيران  الرب. لقد ذبح أفضل  ترك كل ما لديه ليخدم  لنقف هنا عند والدي إليشع الغنِيين، فإَنهما لم يقفا عائًقا أمام ابنهما في 

خسارة.  وقَدم طعاًما للشعب، ولم يحسبا ذلك 

ثوره وأطعم الشعب بما لديه، حتى ا أمرنا كإليشع الذي ذبح  نترك كل مصالحنا دفعة واحدة بل نسِلمها قليًا قليًا ما لم يكن  الرب مَنا أن  يريد  v     ا 

.
204]

النبوي ويكِرس نفسه للتعليم  يترك كل شيء   يعود ينشغل بشيٍء مَما لديه، بل 
]

أمبروسيوس القِديس 

دوره المكمَِل لآخر. الشيوخ والشبان، لكل منهم  المشترك بين الخدام  أمبروسيوس عن العمل  يتحَدث القِديس 

ليشع؟ مع أن الكتاب لم سروًرا... ماذا عن إيلَيا واإ الوحدة بين الشيخ والشاب. واحد يشهد واآخر يعطي راحة، واحد يقود واآخر يعطي  v     ما أجمل 

مرقس معه، وبولس سيا )أع 15: 39- برنابا  الرسل أخذ  كثيًرا عن إليشع أَنه كان شاًبا، أا يمكن أن نفهم منه أَنه كان اأصغر. في أعمال   يتكَلم 

وتيموثاوس )أع 16: 3( وتيطس )تى 1: 5(.  )40

يظهرون حيوَية عمٍل. غالًبا كلهم متشابهون في الفضيلة، ولكَنهم المشورة، والشَبان  يقودون مقَدمين  فالشيوخ  الواجبات بينهم...  نرى أيًضا تقسيم 

يوحنا كان شاًبا، بشهادة كلماته نفسها، ومع هذا لم ينقص عن نقرأ في اإنجيل أن  ويوحنا.  بطرس  السنوات. يبتهجون في وحدتهم، كما كان  ليسوا في   

.
[205]

وقورة وتعُقًا في ذهنه الشيوخ في ااستحقاقات والحكمة. يحمل سمات ناضجة   

أمبروسيوس القِديس 

تَمت هنا ثاثة لقاءات إيلَيا مع السمائِيين.

اللقاء اأول مع ماك مَسه وطلب منه أن يقوم ويأكل.

حوريب( وأربعين ليلة، حتى يبلغ جبل سيناء ) نهاًرا  أربعين  بقَوة هذه اأكلة  اللقاء الثاني عاد الماك فمَسه وطلب منه أن يقوم ويأكل ليسير 

المغارة، رَبما التي دخل فيها موسى النبي.  ويدخل 

ترتليان أَنه في هذا اللقاء رأى إيلَيا أن اه يرى العامة  الحوار بينهما في وسط صوت خفيف هادئ.  اللقاء الثالث مع إله المائكة نفسه حيث تَم 

الريح أصوات  يُوجد في وسط  الروح الهاديء اللطيف هذا الذي لم  عرش  العرش. يقول: ]أن طول اأناة يجلس على   هو طول اأناة، جالًسا على 

روح اه يصاحبه ينزل  الواضح والبسيط، هذا الذي رآه إيلَيا في اللقاء الثالث... عندما  الهدوء الشديد  َنما في  ألوان السحاب الغامقة، واإ  العاصف، وا في 

.]
[206]

منظورة بطريقة غير   الصبر )طول اأناة( 
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من وحي  1ملوك 19

أراك على جبل حوريب!

v     عند سفح الجبل عسكر الشعب،

يحترق والدَخان يمأ السماء. فرأوا الجبل 

ورعًبا. مملوء رهبة  والريح العاصف  تزلزلت،  الصخور 

شريعتك. أما موسى فكان على الجبل يتسَلم من يديك 

مضطربة جًدا، كانت قلوب الشعب تهتّز 

طرًبا، إذ التقى بخالقه المحبوب. وكان قلب موسى يهتّز 

v     على ذات الجبل التقى بك إيلَيا النبي.

وزلزلة ونار، حدث ريح عاصف 

بالحوار معك. لكن وسط الصوت الهادئ الخفيف تمَتع 

إيزابل له، نسى إيلَيا مقاومة 

وأدرك القَلة القليلة المقَدسة لك. زال اليأس من قلبه، 

لقاؤه معك مأ قلبه رجاًء.

أبواب السماء أمام عينيه. فتح 

أرضي. نزلَت يا إلهي إلى       v

برؤياك. مزود حتى أتمَتع  ُولدت في 

ا أعود اسمع صوت ريح عاصف.

زلزلة، ارتبك من  وا 

ناًرا، وا أخشى 

فإن إله الطبيعة جاء إلَي ا يصيح وا يسمع أحد صوته.

برؤياك. أراك في داخلي وأتمَتع 

حوار حٍب ا ينقطع. أدخل معك في 

الدموع، أنسى وادي 

 وا أخشى اأحداث.

شهوة قلبي. أتمَتع بك يا 
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 ألصحاح العشرونا

 نصرة آخاب على بنهدد
رت نفسه بسبب ارتداد إسرائیل عن  في األصحاح السابق رأینا إیلیَّا النبي وقد تمرَّ
اهللا واضطهادهم ألنبیائه. كان قلبه ملتهًبا بالغیرة على مجد الرب. كشف له اهللا عن البقیَّة 

الخفیَّة المقدَّسة وسط الشعب وعن خطَّته للتأدیب، خاصة ضّد بیت آخاب. لكن اهللا في 
  . فرًصا أخرى آلخاب لعلَّه یرجع إلیهأعطى أناتهطول 

ته وذهبه ونساءه وبنیه   سمح اهللا لبنهدد ملك سوریا أن یطلب من آخاب فضَّ
 تستولي على كل ما یحسن في عینّي إرسالیَّة إلیهالحسان فوافق. عاد فطلب أن یبعث 

 الرب نبًیا یؤكِّد له أنَّه إلیه فالتجأ الملك إلى شیوخ األرض الذین رفضوا ذلك. بعث ،آخاب
عل انتصر علیه في موقعتین، وٕاذ سقط بنهدد بین یدیه لم یطع فیهبه نصرة على بنهدد. وبال

 فصدر األمر بأن تطلب نفس آخاب عوضا عن نفس ، معه عهًداأقاموصیَّة الرب بل 
 بنهدد، وشعب إسرائیل عوًضا عن آرام.

 .]5-1[  بنهدد یطلب ما آلخاب. 1

 .]6[  بنهدد یستغّل آخاب. 2

 .]12-7[  بنهدد یستعّد للمعركة. 3

 .]21-13[األولى نصرته في الموقعة . 4

 .]27-22[  كشف خطَّة بنهدد. 5

 ].33-28[ نصرته في الموقعة الثانیة. 6

 .]34[   معاهدة مع بنهدد. 7

 .]34-35[  نبي یعلن عن قصاصه. 8

  بنهدد یطلب ما آلخاب. 1
"وجمع بنهدد ملك آرام كل جیشه واثنین وثالثین ملًكا معه وخیًال ومركبات، 

 .صعد وحاصر السامرة وحاربها
لمدینة. ا لىإ  ملك إسرائیلآخاب لىإ وأرسل رسالً 

 .وقال له: هكذا یقول بنهدد
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تك وذهبك، ولي نساؤك وبنوك الحسان.  لي فضَّ
فأجاب ملك إسرائیل وقال: 

 ].4-1نا وجمیع ما لي لك" [أ  یا سیِّدي الملككحسب قول
 :15 مل 1بنهدد هنا ربَّما هو ابن أو حفید بنهدد الذي ساعد آسا ضّد بعشا (

 ملًكا، لیس بمعنى ملوك لدول مجاورة تحالفت معه. وٕانَّما 32). حاصر السامرة ومعه 18
 ة أو رؤساء قبائل. فقد امتدَّت مملك]24[ آرام ة تابعة لمملكإلقطاعیَّاتا حكاًما كانوغالًبا 

 أن هذه الدولة اآلشوریَّةآرام من الفرات إلى الحدود الشمالیَّة إلسرائیل. جاء في النقوش 
 .تحوي عدًدا ضخًما من الممالك الصغیرة جًدا

 على مدینة واحدة، له  كل منهم والسوریِّین یملكالفینیقیِّینكان بعض الملوك 
 والسیطرة أو للدفاع. ة فقط في العمل العسكري للهیمن الكل مًعااستقالله الكامل، یشترك

وكان ملك المدینة العظمى كدمشق هو الحاكم العام الذي یجمع كل هؤالء الملوك ألجل 
 سالمة الدولة أو لتحقیق مكاسب عسكریَّة. 

 محاصرة مدینة السامرة، وال یعرف سبب هذا الحصار، إن كان ألجل مطامع أراد
 والزمهم بالجزیة، لكن اآلرامیِّین أخضع داود الملك . سیاسیَّةأسبابمادیَّة أم تخفي وراءها 

 أن تغزو أرامارتداد إسرائیل عن اهللا جعل من أرام رعًبا لها. طلب آسا ملك یهوذا من 
 .إسرائیل من ذاتها رام غزوأ). اآلن تحاول 20-18: 15مل  1إسرائیل (

نت كما ینبغي  بنهدد یهدَّد . أرسلكانت السامرة مبنیَّة حدیثًا ولم تكن بعد قد حصِّ
ة  بالحصار ما لم یخضع له آخاب، ال بدفع الجزیة فحسب بل وتقدیم كل ما لدیه من فضَّ

بناء حسان، أي یصیر له كل شيء، وتخضع إسرائیل تماًما آلرام لتصیر أوذهب ونساء و
 . على نساء الملك إنَّما كان یعني أنَّه یصیر هو ملك البالداالستیالء. فإن إدارتهاتحت 

 ویستولي ، فیحاصر المدینة،یبدو أن بنهدد كان یتوقَّع رفض آخاب هذا الطلب
 من زوجات أسرته أمَّا أن یسلِّم كل ،علیها تماًما. فإنَّه یمكن للملك أن یسلِّم كنوزه لینقذ حیاته

 .بناء فهذا مستحیلأو

 اإلجابة لعلَّه ظّن أنَّه بهذه ،قبل آخاب الشروط قائًال له أنَّه هو وكل ماله فهو له
یستطیع أن یهدِّئ من غضب بنهدد لیدخل معه في حواٍر نافع. لقد أذلَّته الخطیَّة ففقد كل 
احترام لنفسه وثقة، فقبل في خنوع أن یسلِّم ممتلكات الدولة وزوجاته وأبناءه للعدوّ . حرمته 

ته وحمایته.   رفض أن یحكم اهللا في قلبه استطاع العدّو أن إذالخطیَّة من اهللا مصدر قوَّ
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 .بًدا حتى ألخیه الوثنيعبتمرُّده على اهللا صار . یحكم على كل حیاته وممتلكاته

ة للبعل (هو  )، فصادرها العدّو لحسابه. 8 :2 لقد أعدَّ آخاب الذهب والفضَّ

 وربَّما ، زوجتهإرضاءجل أنه لكن من العرف آخاب بالخبرة عجز البعل وبط
 شهواته عبد البعل ودفع الشعب لذلك، فحرم نفسه من اهللا القادر أن یسنده ویهبه روح ألجل

 .القوَّة والنصرة والكرامة

"فرجع الرسل وقالوا: 
هكذا تكلَّم بنهدد قائالً : 

إنِّي قد أرسلت إلیك قائالً : 
تك وذهبك ونساءك وبنیك تعطیني إیَّاهم" [  ].5إن فضَّ

 ، فوضع نفسه تحت قدمّي بنهدد، حدود المذلَّة واالنسحاقأقصىإذ بلغ آخاب إلى 
عه هذا أن یتصلَّف   . في غطرسةباألكثرلكن بنهدد لم یترفَّق به بل شجَّ

كان متعجرًفا، فلم یشبعه أن ینال كل ما لدى ولم یكن بنهدد طمَّاًعا فحسب بل 
 . تأخذ كل ما یشتهیه آخاببإرسالیَّةآخاب حتى أسرته، بل طلب أن یبعث إلیه 

 طلب كنوز الملك وأسرته، أمَّا اإلرسالیَّة األولىفي ؟ ناإلرسالیَّتيما هو الفرق بین 
 ال ما یشتهي ، ما یشتهیه آخابل أنَّه یبعث بنهدد عبیده لیفتِّشوا عن كىفي الثانیة فربَّما عن

ین الملك، فیغیظه بسلب ه لیأخذوه. بمعنى آخر ال یرید أن یأخذ فقط وٕانَّما أن يوعبیدهبنهدد 
 یرى البعض أنَّه یعني سلب آلهته .ن كان بنهدد أو عبیده ال یستخدمونهإما یشتهیه حتى و

 العبادة. ویرى البعض أنَّه كان یعني نهب الشعب كل ما لدیهم من أمور تستحق وأدوات
 .السلب

  :بنهدد یستغل آخاب. 2
"فإنِّي في نحو هذا الوقت غًدا ُأرسل عبیدي إلیك، 

فیفتِّشون بیتك وبیوت عبیدك وكل ما هو شهي في عینیك یضعونه في أیدیهم 
 ].6نه" [وویأخذ

  :بنهدد یستعد للمعركة. 3
"فدعا ملك إسرائیل جمیع شیوخ األرض، 

وقال: اعلموا وانظروا إن هذا یطلب الشّر، 
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تي وذهبي ولم امنعها عنه" [  ].7ألنَّه أرسل إليَّ یطلب نسائي وبنيَّ وفضَّ
استدعى آخاب شیوخ األرض لیخبرهم بما حدث، فساء األمر في أعینهم. لم 

ار في ر أن یأخذ الق الشخصیَّةمسئولیَّته أنَّها  األولى إذ كان یشعرةیطلب مشورتهم في المر
كان ف أمَّا وقد جاء الطلب الثاني لیدخل عبید بنهدد ویسلبوا الشعب ،كنوز القصر ونسائه

 ال ُتحتمل. وطلبوا من الملك إهانةاعتبر الشیوخ أن هذا الطلب . لزم األمر استشارة الشیوخي
 .رفض الطلب نهائی�ا

 ."فقال له كل الشیوخ وكل الشعب: ال تسمع له وال تقبل
فقال لرسل بنهدد: 

بدك أوًال أفعله، ع لىإ قولوا لسیِّدي الملك: إن كل ما أرسلت فیه
وأمَّا هذا األمر فال أستطیع أن أفعله، 

 ].9فرجع الرسل وردُّوا علیه الجواب" [

ع آخاب بقرار الشیوخ وأجاب على بنهدد بأنَّه ملتزم بما قبله في   اإلرسالیَّةتشجَّ
  . الثانیةاإلرسالیَّةاألولى لكنَّه لن یقبل ما بعث به الملك في 

"فأرسل إلیه بنهدد وقال: 
هكذا تفعل بي اآللهة وهكذا تزیدني إن كان تراب السامرة یكفي قبضات لكل 

 ].10الشعب الذي یتبعني" [

 فیه یعلن أنَّه بجیشه إذ تتهدَّم السامرة لن یجد كل جندي ، بمثلٍ آخابهدَّد بنهدد 
 عدد الجنود الذین یحاربون وقدرتهم ة. هنا یشیر إلى كثرةملء كفِّه تراًبا من تراب المدین

 Trachinian  وفیه مع التهدید عجرفة وتشامخ. جاء هذا القول مشابًها لما قاله،العسكریَّة
 بأن سهام الفرس تجعل نور الشمس ظالًما.  Thermoplaeفي 

"فأجاب ملك إسرائیل وقال: 
 ].11قولوا: ال یفتخرن من یشد كمن یحل" [

،  آخاب بمثٍل كان شائًعا في الشرق یحمل مغزى یرسله الملوك ألعدائهمأجاب
 أن یفتخر كمن ذهب المعركة وعاد منتصًرا. یلزمه أن األسلحةیلیق بمن یرتدي   أنَّه الوهو

 ،الَّ یفتخر اإلنسان مقدًَّما بما سیحدثأفتخر بنصرته. یلیق يینتصر ویحقِّق النصرة وعندئذ 
 .). لینتظر حتى تتم المعركة1 :27 ألنَّه ال یعلم ماذا یقدِّم له هذا الیوم (أم
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الكالم وهو یشرب مع الملوك في الخیام قال لعبیده: اصطفُّوا.  "فلما سمع هذا
 ].12فاصطفُّوا على المدینة" [

لب من ط وسط المعسكر، فةكان بنهدد والملوك االثنان والثالثون یسكرون في خیم
 الجند أن یستعدُّوا للمعركة بالهجوم على السامرة. 

 وكان سكره مؤشِّر لهزیمته ،أصدر الملك أوامره العسكریَّة وشفتاه تشربان الُمسكر
 شك. أنَّه أدنى الجبارة وثقته في نفسه وفي جیشه التي لم یكن یشوبها إمكانیَّاتهبالرغم من 
ر الذي فقد امثل بیلش   ).5 كلَّها هو یسكر (دا اإلمبراطوریَّةصَّ

یقول سلیمان الحكیم: "الخمر مستهزئة، المسكر عجاج ومن یترنَّح بهما فلیس 
: 21)؛ "محب الفرح إنسان معوز محب الخمر والدهن ال یستغني" (أم 1: 20بحكیم" (أم 

). "ال تنظر إلى 20: 23). "ال تكن بین شریبي الخمر بین المتلفین أجسادهم" (أم 17
). كما قیل: 31: 23الخمر إذا احمرت حین تظهر حبابها في الكأس وساغت مرقرقة" (أم 

 ).4: 31"لیس للملوك یا لموئیل لیس للملوك أن یشربوا خمًرا وال للعظماء المسكر" (أم 

 معلًَّقا على ما ورد بخصوص نوح الذي خطورة الُسكرعن  القدِّیس جیرومیقول 
 نقرأ عن ةیجوز ألحد أن یقول بأن الُسكر لیس بخطيَّ   حتى أمام بنیه: [الىعرتفقد سترته و

 كما یقول: .]Ïنوح أنَّه سكر مرة، ولكن اهللا یحذِّرنا من أن نظّن فیه أنَّه سكیر ومدمن للخمر
یقول: و .]Ð[ساعة واحدة سكر فیها عّرت (نوًحا) الذي ظلَّ مستتًرا طوال ستمائة عام بالوقار

 جسده، فإن تدلیل النفس یؤدِّي في النهایة إلي السقوط في الشهوة، فالبطن ى[بعد سكره تعرَّ 
لسلطان الخمر، فقد  : [یاالقدِّیس أمبروسیوس ویقول .]Ñتتَّخم أوًال وعندئذ تثور األعضاء

.  ]Òجعلت ذاك الذي لم تغلبه میاه الطوفان أن یصیر عارًیا
صدر أوامره بالتحرُّك العسكري، أمَّا هو فلم یتحرَّك عن موضع الُسكر، ظاًنا أنَّه أ

  .في ساعات یتسلَّم الجیش السامرة ویدكها تماًما

 األولى :نصرته في الموقعة . 4
آخاب ملك إسرائیل وقال:  لىإ "وٕاذا بنبي تقدم

هكذا قال الرب: هل رأیت كل هذا الجمهور العظیم؟ 

1 On Forgiveness of Sins and Baptism, 12. 
2 Epistle 69:6. 
3 Epistle 22. 
4 Concerning Virgins 1:9 (53). 
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 ].13نا الرب" [أهأنذا أدفعه لیدك الیوم، فتعلم إنِّي 
 : التالیةلألسباب وذلك ، اهللا نبًیا یحمل رسالة رقیقة إلى هذا الملك الشرِّیرأرسل

جل الشعب المسكین الذي انحدر في الشّر، فیقدِّم لهم اهللا الفرصة للتوبة وتجدید أمن  •
 العهد معه. 

 .ل كأس شرُّهمكي لكي یتوب الملك أو بعصیانه •

 .لیحطِّم كبریاء بنهدد وعجرفته •

 وأخیرا جاء بنفسه إلینا. ، ورسلهأنبیاءهلیؤكِّد اهللا لنا أنَّه هو الذي یبحث عنَّا ویرسل لنا  •
 لم یطلب الملك من اهللا عوًنا، وال صلَّى إلیه، ولم یبحث عن نبي لكي یسنده. بادره إذ

 !اهللا بالحب واالهتمام

 دون اء إسرائیل الذین وعدوُّه بالوقوف معه، أمَّا النبي فجشیوخالتجأ آخاب إلى 
 .دعوى منه ال لیسنده بل لیؤكِّد له النصرة من قبل الرب ویرشده عن كل تحرُّك وتصرُّف

ات م یرى الحاخا.تقدَّم لیتحدَّث مع آخاب الملكالذي نبي الال نعرف اسم 
. ال نسمع عن إیلیَّا النبي وال )8: 22مل  1(المفسِّرون أن هذا النبي هو میخا الوارد في 

 للعمل النبوي. ولعلَّه بخروجه من إلیشع تلمیذه ربَّما كان إیلیَّا في مملكة یهوذا ُیعد إلیشععن 
كان یعولهم  ة نبي الذینالمائإسرائیل هدأت إیزابل وخفَّفت الضیق على المؤمنین، فوجد 

  ي.عوبدیا الفرصة للخروج من المغارتین ویمارسا عملهما على مستوى فردي أو عائل

 اهللا أن أرادلم ُیرسل إیلیَّا النبي آلخاب بل ُأرسل نبي آخر لحكمة إلهیَّة فائقة. لعلَّه 
 دیعطي آخاب وٕایزابل فرصة للتعامل مع نبي آخر یبدأ معهما بما فیه نصرة آخاب بع

 .انسحاقه الشدید أمام بنهدد

 بحوالي عدد جیش بنهدد، حیث یقدرها البعض ةنبَّه النبي الملك آخاب إلى كثر
، مؤكًدا له أن اهللا یهبه نصرة علیه لكي یعرف آخاب أن اهللا هو الرب. وبالفعل ألًفا 130

تحقَّق قول النبي ومع هذا لم نسمع عن آخاب أو الشعب قدَّموا ذبیحة شكر أو تسبیح هللا 
 واهب النصرة. 

"فقال آخاب: بمن؟  
مقاطعات. لفقال هكذا قال الرب: بغلمان رؤساء ا

فقال: من یبتدئ بالحرب؟ 
 ].14فقال: أنت" [
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 برؤساء المقاطعات، فقد هرب اإلجابةسأل آخاب النبي بمن یحارب، وجاءت 
كثیرون منهم إلى العاصمة بعد أن تغلغل جیش العدّو في الجلیل وفي شمال السامرة. 

رام، أ أمسأل من الذي یبدأ إسرائیل . م، وربَّما لیس لهم خبرة عسكریَّةهیحارب الشباب من
  أن یبدأ إسرائیل. اإلجابةفجاءت 

"فعدَّ غلمان رؤساء المقاطعات فبلغوا مائتین واثنین وثالثین، 
 ].15وعدَّ بعدهم كل الشعب كل بني إسرائیل سبعة آالف" [

 شخًصا في المقدِّمة، غالًبا ما كان 230كان قوام الجیش اإلسرائیلي المحارب هو 
هؤالء الحرس العسكري الخاص بحراسة القصر الملكي، یخرجون وراء الملك. ومن ورائهم 

 ألًفا. 130 البالغ أرام نسمة من الشعب. هذا الرقم ال یقارن بجیش 7000

ود أن السبعة آالف هؤالء هم الذین لم یحنوا ركبة لبعل هیرى بعض المفسِّرین الي
 .م. هم حصن الشعب، یعمل اهللا بهم ویهب بهم النصرةبأفواههوال قبلوه 

"وخرجوا عند الظهر وبنهدد یشرب ویسكر في الخیام 
 .هو والملوك االثنان والثالثون الذین ساعدوه

قاطعات أوًال، مفخرج غلمان رؤساء ال
 .أرسل بنهدد فاخبروه قائلین: قد خرج رجال من السامرة

فقال: إن كانوا قد خرجوا للسالم فأمسكوهم أحیاء، 
 ].18-16وٕان كانوا قد خرجوا للقتال فامسكوهم أحیاء" [

بدأت المعركة في الظهیرة بینما كان بنهدد والملوك یسكرون مًعا مستهینین بأي 
أرسل بنهدد مجموعة من الحرس لیخبروه بما یحدث، فقالوا له بأن  تحرُّك من جهة إسرائیل.

 شخًصا. فبیقین سألهم أن 232رجاًال قادمون من السامرة، وهم الدفعة األولى البالغ عددها 
كان بنهدد واثًقا من . جل الحربأجل السالم أو من أ، سواء كانوا قادمین من أحیاءیمسكوهم 

 .نصرته، فطلب القبض على القادمین وأسرهم أیَّا كان هدفهم من الحضور

 "فخرج غلمان رؤساء المقاطعات هؤالء من المدینة هم والجیش الذي وراءهم.
وضرب كل رجل رجله، 

ون وطاردهم إسرائیل، يفهرب اآلرام
 .ونجا بنهدد ملك أرام على فرس مع الفرسان
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وخرج ملك إسرائیل فضرب الخیل والمركبات، 
 ].21-19وضرب أرام ضربًة عظیمة" [

كل من یلتقوا به. لم یكن  ل الرجال اإلسرائیلیُّونتُصدم الملك وكل الجیش حین ق
لدى الملك في سكره أن یفكر في مواجهة القادمین للمعركة ضدَّه، بل هرب لیخلص حیاته 

 .ربك جیشه جًداأمن الموت، ممَّا 

  :كشف خطَّة بنهدد. 5
لك إسرائیل وقال له: م لىإ "فتقدَّم النبي

اذهب تشدَّد واعلم وانظر ما تفعل، 
 ].22ألنَّه عند تمام السنة یصعد علیك ملك أرام" [

دِع الملك النبي لیقدِّم شكرا هللا. وٕانَّما للمرة الثانیة بادر اهللا الملك بالحب تلم یس
فبعث إلیه النبي لیكشف له عن خطَّة بنهدد الخفیَّة، وهي أنَّه بعد عام سیحاربه بنهدد من 

 .جهة السهول. طلب منه أن یستعد للمعركة طوال العام

 وال وقت لالستعداد للمعركة، والرب إمكانیَّةفي المعركة األولى لم یكن لدى الملك 
لیعمل اهللا أیًضا  غلب بالقلیل الذي معه. أمَّا وقد بقي عام فإنَّه ُیطالب الملك أن یستعد

 .بالكثیر

 أخرى. لمعركة فقد معركة یخطَّط إن. ة النبي أن العدو لن یستسلم بسهولأوضح
إن كان اهللا یدعونا للبنوَّة له، . ویلیق بأوالد اهللا أن یكونوا دوًما مستعدِّین للجهاد ضّد العدو

لنا إلي أبناء له. وبال انقطاعهكذا یبذل إبلیس كل جهده  إنَّنا في حرٍب دائمة، لكنَّنا نجد  لیحوِّ
فیها نصرتنا المستمرَّة بعمل النعمة اإللهیَّة: 

  ب الشیطان سهاًما ضدِّي، لكن أنا معي سیف. هو معه قوس، أمَّا أنا فجندي یصوِّ
أحمل سالًحا ثقیالً . لتتعلَّم من نهجه، أنَّه حامل قوٍس ال یجسر أن یقترب إذ یلقى 

 . Ïبسهامه من بعید

  خطَّط إبلیس ال أن یسحبنا من البركات التي لدینا، إنَّما یحاول أن یسحبنا إلى جرف
صخري أكثر اندفاًعا. لكن اهللا في محبَّته لم یفشل في االهتمام بالبشریَّة. 

لقد أظهر إلبلیس كیف أنَّه غبي في محاوالته. لقد أظهر لإلنسان عظم العنایة 

1 Baptismal Instructions, 3:11. 
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التي یظهرها اهللا له، فإنَّه بالموت وهب اإلنسان الحیاة األبدیَّة. لقد سحب إبلیس اإلنسان من 
. Ïقاده اهللا إلى السماء. فإن النفع أكثر بكثیر من الخسارةوالفردوس، 

  لقد فقدتم الفردوس، لكن اهللا وهبكم السماء، حتى یؤكِّد حنوُّه، وأنَّه یلدغ إبلیس، مظهًرا
حیث  تفیده أنَّه حتى إن سبك عشرات األلوف من الخطَّط ضّد الجنس البشري، فإنَّها لن

یقودنا اهللا دائًما إلى كرامة أعظم. 
أنتم فقدتم الفردوس، واهللا فتح السماء لكم. 

لقد سقطتم تحت الدینونة بالتعب إلى حین، وقد ُكرِّمتم بالحیاة أبدًیا. 
ال ترون أیأمر اهللا األرض أن تنبت شوًكا وحسًكا، أمَّا تربة الروح فتنبت لكم ثمًرا. 

. Ðأن الربح أعظم من الخسارة؟

  عندما یرى أب محّب اإلنسان الذي قتل ابنه، فإنَّه لیس فقط یعاقب المجرم، وٕانَّما یدمِّر
أیًضا السالح نفسه الذي استخدمه. هكذا عندما یجد المسیح أن الشیطان قد َذبح إنسانَّا 

. Ñفإنَّه لیس فقط یعاقب الشیطان، وٕانَّما یدمِّر السالح نفسه
القدِّیس یوحنا الذهبي الفم 

لوا له: ا"وأمَّا عبید ملك آرام فق
إن آلهتهم آلهة جبال لذلك قووا علینا، 

 .ولكن إذا حاربناهم في السهل فإنَّنا نقوى علیهم
وافعل هذا األمر: 

 ].24-23اعزل الملوك، كل واحٍد من مكانه، وضع قواًدا مكانهم" [
ته، أمَّا هكان لدى الوثنیِّین اعتقاد بأن لكل إله منطقة یبسط فیها نفوذ  ویعلن فیها قوَّ

، لخارجها فال یستطیع أن یتحرَّك لهذا قال مشیرو بنهدد للملك بأن إله إسرائیل هو إله الجبا
 في السنة ةقوَّة له. أشاروا علیه أن یعید الكرَّ  یسند شعبه هناك، أمَّا في المناطق السهلة فال

بیع بعد ر له الموعد بالوا المعركة وادًیا أو سهًال ولیس جبالً . حدَّدأرض وأن تكون ،التالیة
 ). 1 :11 صم 1انقطاع المطر حتى یمكن للجیش أن یتحرَّك بسهولة" (

 : التالیةلألسبابربَّما أشار مشیرو بنهدد بذلك 

1 Baptismal Instructions, 2:7. 
2 Sermon in Gen. 7, PG 5: 614 C –D. 
3 Baptismal Instructions, 3:10. 
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، لذا فإلههم هو إله المرتفعة: یقدِّم الیهود ذبائحهم على قمم الجبال واألماكن أوالً 
 .الجبال

 جیش بنهدد، أمَّا في السهل تكون ضخامة ح: وسط الجبال ال یظهر بوضوثانًیا
. وقد اختار بنهدد منطقة لإلسرائیلیِّین ة ومخیفة من الجیش مرعبالضخمة لألعدادالرؤیة 

 .فیق في وادي یزرعیلأ

 ت: لعلَّهم كانوا یدركون بعض المزامیر التي كان یسبح بها داود الملك: "رفعثالثًا
أساساته في الجبال المقدَّسة" (مز "). 1: 121 عینّي إلى الجبال من حیث یأتي عوني" (مز

  عن الجبل المقدَّس.)3: 24 ؛1: 15مز (). وما ورد في 54: 78 ؛1: 78

طلبوا منه أیًضا أن یغیِّر القادة، فال یستخدم قادة ورثوا القیادة بالمیالد، بل قادة 
هم حرب مقتدرین ومتأهِّلین للمعارك. هؤالء ال یعیشون في رفاهیَّة ورغد كملوٍك بل 

 .مغامرون ومصارعون

"وأحِص لنفسك جیًشا كالجیش الذي سقط منك، 
فرًسا بفرس، ومركبة بمركبة، 

فنحاربهم في السهل ونقوى علیهم، 
 .قولهم وفعل كذلكلفسمع 

وعند تمام السنة عدَّ بنهدد اآلرامیِّین 
 ].26-25أفیق لیحارب إسرائیل" [ لىإ وصعد

 المدینة التي أفیقفي ربیع السنة الجدیدة تقدَّم بنهدد بجیشه إلى قرب أفیق، لیست 
). 53 :15  )، وال تلك التي على جبال یهوذا (یش4 :13 ،20 :19 في أرض أشیر (یش

غالًبا هي "فیق" وهي قریة ضخمة تقع  ).1 :29 صم 1(  في سهل یزرعیلمدینةإنَّما هي 
" مناسب، ألن "أفیق إلى صعد. تعبیره وأورشلیم من دمشق إلى نابلس الحاليعلى الطریق 
  . قلیًال من دمشقأعلىفیق مستواها 

دوا وساروا للقائهم،  "وأحصي بنو إسرائیل، وتزوَّ
فنزل بنو إسرائیل مقابلهم نظیر قطیعین صغیرین من المعزي، 

 ].27وأمَّا اآلرامیون فمألوا األرض" [
 سهل یزرعیل، فكانوا  منقرببالاجتمع اإلسرائیلیون على منحدرات الجبال التي 

 الرهیبة التي لآلرامیِّین حیث مألوا باألعداد بقطیعین بائسین من الماعز متى قورنوا أشبه
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 .األرض

ن ماعز كبیرة تجتمع مًعا، وكأن التشبِّیه ا، ألنَّه ال توجد قطع" غنماقطیع" للم یق
 .یكشف عن قلَّة عدد جیش إسرائیل بالنسبة لضخامة العدو

  :نصرته في الموقعة الثانیة. 6
"فتقدَّم رجل اهللا وكلَّم ملك إسرائیل وقال: 

 قال الرب: اهكذ
من أجل أن اآلرامیِّین قالوا إن الرب إنَّما هو إله جبال ولیس هو إله أودیة، 

ادفع كل هذا الجمهور العظیم لیدك، 
 ].28نا الرب" [أفتعلمون إنِّي 

 اهللا نبًیا غالًبا غیر النبي الذي ظهر منذ عام، یعلن عن نصرة هذا الجیش أرسل
 یظهر  أن اهللا فأرادالصغیر نسبًیا. لقد جدَّف اآلرامیُّون على اهللا ظانین أنَّه یحّد بمكاٍن ما،

ته أنَّه حال في كل موضع   .لهم قوَّ

"فنزل هؤالء مقابل أولئك سبعة أیَّام، 
وفي الیوم السابع اشتبكت الحرب، 

 .فضرب بنو إسرائیل من اآلرامیِّین مائة ألف رجٍل في یوٍم واحدٍ 
لمدینة، ا لىإ فیقأ لىإ وهرب الباقون

وسقط السور على السبعة والعشرین ألف رجل الباقین، 
 ].30-29خدعٍ " [م لىإ وهرب بنهدد ودخل المدینة من مخدعٍ 

 دون اشتباك ربَّما لكي یدبِّر كل جیش خطَّته على أیَّامبقي الجیشان سبعة 
  . الجیش اآلخرإمكانیَّاتالطبیعة، أو لیرسل كل منهما جواسیس الكتشاف 

 من الجند، وهرب ألفٍ ة مائبدأت المعركة وكانت المفاجأة أن قتل اإلسرائیلیُّون 
نة، لكن زلزاًال ربَّما حدث فسقطت أفیق مدینةالباقي إلى   27 المدینة ومات أسوار المحصَّ

  بال حصون. مدینة أفیق. وصارت ألًفا

 . یهرب من حجرة إلى حجرةالمدینةانطلق بنهدد إلى 

، ولم یكن لبنهدد أي مجال للهروب. أشار علیه اإلسرائیلیِّین في ید أفیقسقطت 
اًال حول أعناقهم كمن یسلِّمونها آلخاب إن أراد حبعبیده أن یلبس معهم المسوح. ویضعوا 
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 توبة إظهارفلیشنقهم بها. أو یقودهم بها مربوطین كأسرى حرب. خضوع كامل للملك، مع 
 .عما سبق

"فقال له عبیده: 
أنَّنا قد سمعنا أن ملوك بیت إسرائیل هم ملوك حلیمون، 

فلنضع مسوًحا على أحقائنا وحباًال على رؤوسنا،  
 .، لعلَّه یحیي نفسكللك إسرائيم لىإ ونخرج

فشدُّوا مسوًحا على أحقائهم، وحباًال على رؤوسهم، 
لك إسرائیل وقالوا: م لىإ وأتوا

یقول عبدك بنهدد لتحیي نفسي. 
 ].32-31فقال: أهو حّي بعد؟ هو أخي" [

 بنهدد أن یعیش تحت أیَّة شروط. یبدو أنَّه كان یشتهي أن یعیش اشتهاهكل ما 
 حیاته. في تجدیفه على اهللا كان متشامًخا یذل الملك أیَّامولو كعبٍد أسیٍر خارج بلده كل 

ة وذهب الدولة ونساء الملك وبنیه. اآلن  ورجاله وشعبه، ولم یكتِف بأن یستولي على فضَّ
 اآلن ینسحق ویتوسَّل ،یشتهي أن یحیا ولو فقیًرا في مذلٍَّة وعارٍ . بعد أن كان یقسم ویهدَّد

د عندما یتطلَّع 13-40: 11 (أیوبراجًیا أن یبقیه عدوُّه حًیا. وكما جاء في  ) أن اهللا یتمجَّ
 فنهم مًعا في التراب.دإلى المتشامخین وینزلهم وي

هها ىجاء موقف آخاب عجیًبا، أوًال عص  رجل اهللا إلیه الوصیَّة اإللهیَّة التي وجَّ
هل انخدع آخاب بما ف .الَّ یبقى بنهدد حًیا، فهو مجدِّف متشامخ وعنید ومملوء طمًعاأوهي 

 أم أنَّه أراد أن یكسب وّد الملك لكي یسنده ة؟فعله بنهدد وعبیده الذین تقدَّموا إلیه في مذلَّ 
 أو لعلَّ آخاب وجد ما یشبع نفسه أنَّه ؟ضّد أشور الذي بدأ نجمها یلمع في میدان السیاسة

 كل ؟ على صار األمر بین یدیه فیظهر نوًعا من الشهامة والكرموالخوفبعد المذلَّة الشدیدة 
  تجاهل آخاب الوصیَّة المقدَّمة إلیه من قبل اهللا لیسلك بفكره البشري المجرَّد. األحوال

 ما هو موقف آخاب؟

لم یعاقبه بكلمة واحدة على تجدیفه على اهللا، ولم یشر إلیه بأن النصرة التي نالها 
لم یشغله الرب ، إذ هي لمجد الرب، والدمار الذي لحق ببنهدد كان بسبب تجدیفه على الرب

 .في أمٍر ما، ولم یشر إلیه قط

اج جكان یلیق بآخاب أن یتَّعظ بمثٍل سابق أمامه وهو شاول الملك الذي ترك أ
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 ) مخالًفا قول الرب له. 9: 15صم  1حًیا (

 من قبل اهللا. یسأله ا له أنَّهوأكَّده بالنصرة أوكان یلزمه أن یلتقي برجل اهللا الذي أنب
  . اهللاةفیما یفعله، ویطلب مشور

 بل عن ، لیس عن كرٍم وشهامةٍ أقامه ولم یقم عهًدا مع اهللا.  بنهدد عهًدا معأقام
لم یطلب آخاب تعویًضا عن الخسائر التي لحقت  .تعویض لضعفه وفي غباوة وعدم معرفة

ه المدن التي مبه منذ بدأ بنهدد یهدَّد ویحاصر السامرة ویحارب، لكن بنهدد أغراه بأنَّه سیسلِّ 
استولى والده علیها من عمري والد آخاب، وأن یسمح للیهود بإقامة حّي خاص بهم في 

 دمشق یعیشون فیه ویمارسون تجارتهم وعبادتهم وقضاءهم. 

 لكن اهللا یجازي ،لقد حمل آخاب مظهًرا براًقا من العفو واللطف والرحمة والسخاء
  .ال بالمظهر بل بالقلب والنیَّة الداخلیَّة والنقاوة الصادقة

ه، نا هل هو مورعوا ولجّ س"فتفاءل الرجال وأ
وقالوا أخوك بنهدد. 

 ].33لمركبة" [ا لىإ عدهص: ادخلوا خذوه، فخرج إلیه بنهدد، فألفقا

 : معاهدة مع بنهدد. 7
"وقال له: إنِّي أرد المدن التي أخذها أبي من أبیك، 

 كما جعل أبي في السامرة. قوتجعل لنفسك أسواًقا في دمش
 .]34لقه" [أط والقك بهذا العهد فقطع له عهدً أطا نفقال: وأ

انشغل آخاب بالمكاسب المعنویَّة والمادیَّة، ولم ینشغل بأن یقتني اهللا نفسه، سّر 
النصرة والغنى. 

  .لیكن الرب إلهك هو رجاءك. ال تطلب منه شیًئا آخر، بل لیكن هو نفسه رجاءك
یوجد أناس یترجُّون في اهللا غنى أو كرامات زائلة ومؤقَّتة. في اختصار یترجُّون أن 

ینالوا من اهللا أموًرا غیر اهللا نفسه.  
نسى األمور األخرى لتاطلبه وحده، واحتقر كل ما سواه، ولیكن طریقك نحوه. 

وتذكره، اترك األمور األخرى إلى الوراء واقترب إلیه. لیكن هو رجاءك، هذا الذي یقودك إلى 
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 . Ïمصیرك

  اترك كل رغباتك. ذاك الذي صنع السماء واألرض أكثر جماًال من الكل. ذاك الذي
خلق كل األشیاء أفضل من الكل، سیكون بالنسبة لك كل ما تحبُّه. تعلَّم أن تحب 

الخالق في خلیقته، في العمل الذي صنعه هو. ال تسمح لما فعله أن یمسك بك فتفقد 
. Ðذاك الذي هو نفسه قد خلقك

 القدِّیس أغسطینوس 

  :نبي یعلن عن قصاصه. 8
بیاء قال لصاحبه عن أمر الرب: اضربني. ن"وٕان رجًال من بني األ

. ]35 یضربه" [نى الرجل أبفأ
یبدو أنَّه بعد قتل أنبیاء البعل وهروب إیلیَّا هدأت إیزابل جًدا وبدأ األنبیاء 

طلب نبي من صاحبه . یظهرون. وكان التدریب الرئیسي في مدرسة األنبیاء الطاعة الكاملة
 اهللا حتى وٕان لم یفهم ما وراءها تنبَّأ له ةأن یضربه كأمر الرب فأبى، وبسبب عصیانه لكلم

 الكاملة. یرى البعض أن الطاعةیلزمه   األنبیاء كانأبناء كأحد . فإنَّهبأن أسًدا یقابله ویفترسه
) كان البد لصدیقه أن یدرك أن ما یأمر به الرب في 8: 20مل  1هذا النبي هو میخا (

 النبوَّة من تصرُّفات تحمل معنى رمزًیا، لذا یلزم طاعتها حتى یدرك فیما بعد ما وراء هذا ةفتر
 كان المعنى وراء هذا األمر اإللهي هو أن الملك آخاب یستحق أن .التصرُّف من معنى

ُیضرب. كان البد أن ُیجرح النبي لكي یبدو كأنَّه جندي جریح في المعركة یلجأ إلى الملك 
جل الملك والشعب لحمایة بلده لكنَّه أخطأ إذ أیطلب ُحكمه، فإنَّه أمین في عمله وُجرح من 

 . ُسلم بین یدیه بل فقدهإنسانَّالم یحفظ 

حكم الملك بالعدل ولم یدرك أن مرتكب هذا الخطأ هو الملك نفسه. من فمه صدر 
 ن شعب آرام. ع وشعبه عوًضا ،طلب عوًضا عن نفس بنهددتُ الحكم أن نفسه 

ل الرب، ول أنك لم تسمع لقج"فقال له: من أ
فحینما تذهب من عندي یقتلك أسد. 

1 Robert Llewelyn, The Joy of the Saints, Spiritual Readings throughout the Year, 
Springfield, Illinois, 1989, p. 296. 
2 Robert Llewelyn, The Joy of the Saints, Spiritual Readings throughout the Year, 
Springfield, Illinois, 1989, p. 296. 
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 .ولما ذهب من عنده لقیه أسد وقتله
ر فقال: اضربني.  آخثم صادف رجالً 

. فضربه الرجل ضربًة فجرحه
. فذهب النبي وانتظر الملك على الطریق، وتنكَّر بعصابٍة على عینیه

ولما عبر الملك نادى الملك، وقال: 
برجٍل وقال: إلى ى ت وألسط القتال، وٕاذا برجل ماو لىإ خرج عبدك

. دفع وزنة من الفضَّةو تجل وٕان فقد تكون نفسك بدل نفسه، أراحفظ هذا ال
فقود.  ما هوذوفیما عبدك مشتغل هنا وهناك إ

. ت قضیتنفقال له ملك إسرائیل: هكذا حكمك أ
 بیاء.نیه، فعرفه ملك إسرائیل أنَّه من األنفبادر ورفع العصابة عن عي

فقال له هكذا قال الرب: 
. ألنَّك أفلتَّ من یدك رجًال قد حرمته، تكون نفسك بدل نفسه، وشعبك بدل شعبه

 .]43-36لسامرة" [ا لىإ ، وجاءًما مغموایته مكتئبً ب لىإ فمضى ملك إسرائیل
ربَّما یتساءل البعض: هل یطلب اهللا منَّا قتل أسرى الحرب؟ مستحیل! كان بنهدد 

 یمثِّل عدّو الخیر المضلِّل والمجدِّف. عندما ُتقدَّم لنا الفرصة لنزع كل ، في العهد القدیم،هنا
قتل بنهدد یشیر إلى .  ال نفتح له الباب من جدیدأوالدناأثر له في حیاتنا أو في حیاة 

 .ضرورة التخلُّص من التصرُّفات الشرِّیرة

عاد بعد النصرة  .مضى ملك إسرائیل إلى بیته مكتئًبا مغموًما وجاء إلى السامرة
 ، لم یسمع لصوت داود الملك: "فاآلن أیها الملوك تعقَّلوا.مغموًما دون أن یفكر في التوبة

 ).11-10: 2اعبدوا الرب بخوٍف واهتفوا برعدةٍ " (مز 

  لیس لسبب آخر یصمِّم الكتاب المقدَّس على حقیقة أن وصایا اهللا محزنة إالَّ ألن النفس
التي تجدها محزنة تفهم أنَّها لم تتقبَّل بعد مصادر النعمة التي تجعل وصایا الرب كما 

 سرعة ةأمرنا بأنَّها لطیفة ومبهجة، فتصلِّي بشوٍق عمیٍق بإخالٍص من أجل عطيَّ 
  .Ïاالستجابة في حفظها

القدِّیس أغسطینوس 

1 On Man’s Perfection in Righteousness 10:21. 
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لیس عند اهللا محاباة: 

 "فهل اهللا لیس صالًحا للجمیع ... )1: 73 " (مزإنما صالح اهللا إلسرائیل ألنقیاء القلب
 حًقا هو صالح للكل، ألنَّه مخلِّص جمیع البشر، خاصة المؤمنین. لهذا أتى الرب إذن؟

، )29: 1 یو( العالم ة). جاء حًقا لیحمل خطيَّ 10: 19 یسوع لیخلِّص ما قد هلك (لو
 وكثیرون یتجنَّبونه! لئالَّ ُیحقن القرح ،ولیشفي جراحتنا، لكن ال یرغب الجمیع في العالج

. من ها السبب ُیشفي الذین یریدون الشفاء وال یرفضونذبالعقاقیر، ویفقد سطوته. له
تهم، أمَّا الذین یقاومون الطبیب، وال یطلبونه  ال فیرغبون في العالج یستعیدون صحَّ

ته، لهذا فالطبیب  یتمتَّعون بصالحه، ألنَّهم ال یختبرونه! ومن نال الشفاء یستعید صحَّ
یاهم، ا من ثم، اهللا صالح ألولئك الذین غفر خط.صالح بالنسبة للذین أعاد إلیهم عافیتهم

 إن الطبیب صالح، بینما قول ال عالج لها في روحه، فكیف يةلكن إن كان إلنسان خطيَّ 
یتحاشاه؟ ولهذا كما قلت قبًال، شرح الرسول بحق أن اهللا "الذي یرید أن الجمیع 

)، هو صالح لكل الناس. أمَّا نعمة صالح اهللا الخاصة فهي 4: 2 تي 1یخُلصون" (
مكفولة باألكثر لجمیع المؤمنین الذین ینالون عوًنا من إرادته الصالحة ونعمته. لكن حین 

 "إنَّما صالح اهللا إلسرائیل، ألنقیاء القلب" فإنَّه ینقل مشاعر الذین ال :یقول المرنِّم أیًضا
 .Ïنَّه صالح نحو كل شيء وهو في الكلإ یخص اهللا، عدا مایعرفون كیف یتمتَّعون ب

القدِّیس أمبروسیوس 
 

Ï 3: 2،  الكتاب الثالث:صالة داود. 
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 20مل  1من وحي 

 ذاتي، على ة نصرليهب 

 ! على بنهددنصرتيمع 

 على بنهدد المجدِّف على اسمكالشرِّیر آخاب انتصر . 

 . لم ینتصر على ذاتهإذلكنَّه حطَّم نفسه 

 الخطیَّة آخاب ناشر الوثنیَّةأذلَّت . 

  وٕامكانیَّاته.فقد كرامته 

 ،حطَّمه تهدید بنهدد ملك آرام

 .وكان مستعًدا أن یقدِّم له كنوزه ونساءه وأوالده

تك  .في محبَّتك قدَّمت له فرًصا جدیدة لیختبر قوَّ

 وهبته نصرًة على بنهدد في معركة على الجبال.

 .عدت فقدَّمت له نصرة جدیدة في السهول

 .صار المتعجرف ذلیًال لك

 . بین یدیكوأسرتك أن یغتصب مالك أرادالذي 

 ماذا قدَّمت لإلله واهبك النصرة؟

  له كسرت وصیَّتهالشكرعوض . 

 ي. عهًدا مع الملك الوثنأقمتعوض تجدید العهد معه 

 ، لكووهبك نصرة على أقسى عد

 ك.رة على أعماقص لم تطلب النبإرادتكلكنَّك 

  ذاتي.رب نصرة على   یاليهب  

 تؤذیني.فإنَّه لن یستطیع أحد ما وال قوَّة ما أن 

یَّتي بكامل أنا  نفسي. أحطِّم حرِّ
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 ألصحاح الحادي والعشرونا

 !قتل وورث
جاء هذا األصحاح في الترجمة السبعینیَّة قبل األصحاح السابق وكأن ما حدث 

لي سبق الحرب التي قامت بین آخاب وبنهدد يبخصوص االستیالء على كرم نابوت الیزرع
 . نفس الترتیب الوارد في الترجمة السبعینیَّةیوسیفوس المؤرِّخواتبع 

 أن یقتني كرم نابوت الیزرعیلي فاشتهىكان آخاب مشغوًال بقصوره وحدائقه، 
المالصق لقصره الشتوي في یزرعیل. كان مستعًدا أن یدفع الثمن لنابوت أو یقدِّم له كرًما 

 آخر عوًضا عنه. 

 ة لقتله. اتهمته كاهنالشرِّیرة إیزابل ت فخطَّط،رفض نابوت أن یبیع میراث آبائه
 كأن قاتلة األنبیاء مهتمَّة باسم اهللا. قتلت ،ملكالالبعل بأنَّه مجدِّف على اسم اهللا وعلى 

 النبي یوبِّخ آخاب نراه ألول مرة یلبس مسوًحا ویصوم ویسیر في إیلیَّا وٕاذ جاء ،وورثت
اهللا في رحمته الفائقة یقول إلیلیَّا النبي: "هل رأیت كیف اتَّضع آخاب أمامي؟! فمن . عوِاضت

 ].28أجل أنَّه اتَّضع أمامي ال أجلب الشّر على بیته" [

 .]4-1  [آخاب یطلب كرم نابوت. 1

 .]16-5  [نابوت إیزابل تقتل. 2

 .]26-17  [إیلیَّا یلتقي بآخاب. 3

 .]29-27   [اتضاع آخاب. 4

 آخاب یطلب كرم نابوت. 1
ربَّما كان نابوت یفتخر بأن كرمه مالصق للقصر الملكي الشتوي، ولم یدرك أنَّه 

هرب من ایقدِّم حیاته كلَّها من أجل هذه الجیرة. كانت نصیحة كثیر من آباء الكنیسة: 
 .الرؤساء فتخلص

كان یمكنه أن  .یشتهي ما ألخیهواآلن یكسر الوصیَّة العاشرة فأما عن آخاب 
 كما یشاء، لكنَّه لم یكن  فیهیستأجر الكرم مدى حیاته، وكان یمكنه أن ینسِّق الكرم وینزل

 !یطلب إالَّ أن یمتلكه، وٕاذ ضاق به األمر مرض

كان نابوت إسرائیلًیا یخاف اهللا، یعتز بمیراث آبائه، حتى بالكرم الذي ورثه. لم 
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 لكنَّه كان یشعر بااللتزام بتنفیذ ،أوامرهیخالف یكن في قلب نابوت أن یهین الملك أو 
ع بیع الشخص میراثه آلخر نهائًیا، خاصة إن كان من سبط آخر. نالشریعة اإللهیَّة التي تم

، 28-23 :25 وٕان باعه لسبب أو آخر یسترد األرض في السنة السابعة أو في الیوبیل (ال
 وال عن عناٍد مع الملك، وٕانَّما قائم على ،رفضه للبیع لم ینبع عن تعلُّقه بالكرم). 7 :36 عد

 .طاعته للوصیَّة اإللهیَّة

"وحدث بعد هذه األمور أنَّه كان لنابوت الیزرعیلي كرم في یزرعیل بجانب قصر 
. لسامرةاآخاب ملك 

فكلَّم آخاب نابوت قائالً : 
طني كرمك فیكون لي بستان بقول، عا

ألنَّه قریب بجانب بیتي، 
 أحسن من، افأعطیك عوضه كرمً 

ة ذاإ وأ   .حسن في عینیك أعطیتك ثمنه فضَّ
 نابوت آلخاب:  لفقا

]. 3-1حاشا لي من قبل الرب أن أعطیك میراث آبائي" [
ما كان یشغل قلب آخاب الملك هو مسرَّته، حاسًبا أنَّه بسلطانه أو ماله یحقِّق كل 

هو الوصیَّة اإللهیَّة. لم یجد فن كان مخالًفا للشریعة. أمَّا ما یشغل قلب نابوت إشيء حتى و
 مجاًال للتفكیر ما دام األمر فیه كسر للوصیَّة. 

. بشفاههمبال شك كان نابوت أحد السبعة آالف الذین لم یحنوا ركبة لبعل وال قبلوه 
 الموعد من أجل الملك أرضكان یرى في التنازل عن نصیبه في . كثر من الناسأ اهللا أطاع

 .مهما بلغ مركز هذا اإلنسان إنسان، أرضاءفیه إشارة إلى تهاونه في المیراث األبدي ألجل 

 فإنَّه كان ه، أن نابوت لم یمت من أجل تمسُّكه بكرمÏالقدِّیس أمبروسیوسیقول 
 ، لكنَّه تمسَّك بمیراث آبائه.فضلیعلم أن الملك سیعوِّضه بكرٍم أ

 إنسلِّم نحن كنیسة المسیح؟ نن كان لم یسلِّم كرمه هل إدافع نابوت عن كرومه بدمه، ف 
 أن یلزمني كأسقف ...كان نابوت لم یسلِّم میراث آبائه فهل أسلِّم أنا میراث المسیح؟

  Ð!إیماني یفقدني وال حیاتي. لیأخذ كإمبراطور اإلمبراطورأجیب: لیعمل 

1 St. Ambrose: Duties of the Clergy, Book 3:9:63  
2 Sermon against Auxentuis, 17,18.  
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 القدِّیس أمبروسیوس
:  جاء االتفاق في الشرّ اتفق آخاب مع زوجته الشرِّیرة، وقد 

  لیس صالًحا في كل االتفاق أكثر خطورة من أي حرب. االتفاق آخاب كانفي حالة 
.  Ïاألحوال، فإنَّه حتى اللصوص یتَّفقون مًعا

  الفم الذهبيالقدِّیس یوحنا 

"فدخل آخاب بیته مكتئًبا مغموًما من أجل الكالم الذي كلَّمه به نابوت الیزرعیلي 
قائالً : 

ال أعطیك میراث آبائي. 
ل وجهه ولم یأاو ]. 4[" ال خبزً كضطجع على سریره، وحوَّ

 عوض التفكیر الجاد في الموقف أصیب بحالة من .كان تصرُّف الملك طفولًیا
 نفسیَّة آالملقى به على السریر، یعاني من أ ف،االكتئاب والغم، ممَّا دفع بجسده إلى المرض

ه وطمعه وشهوته للملذَّات أن ُتصاب نفسه كما أیًضا جسده ؤمراض جسدیَّة. دفعه كبریاأو
  .باألمراض

 إذ كشف له ،في األصحاح السابق رأینا آخاب یعود إلى قصره مغموًما وكئیًبا
 .كثر منهأالنبي عن خطئه. واآلن نراه مغموًما وكئیًبا ألن نابوت یرید أن یطیع اهللا 

 كنعان، وفي بیته خزائن أرضكان آخاب في قصره الملكي، بین یدیه مباهج 
 في كرامة، ومع هذا فكانت ش ویجلس على العر،مملوءة بكل ما هو ثمین، وفي یده سلطان

ر ذلك بأن ةروحه مریض  ونفسه تئن من التذمُّر والضیق وجسده مریًضا. إن سأله أحد یبرِّ
 آخاب، ال في قرار ب قلأعماقنابوت رفض أن یعطیه كرمه! المشكلة الحقیقیَّة هي في 

 بالشبع اإلنسان. عوض أن یشعر  الظهر هللا ینبوع الفرحإعطاءالكآبة هي ثمرة نابوت. 
 فیعاقب نفسه بنفسه ، یعجز عن الخروج منهمأزق، یظّن أنَّه في متهلِّالً والكفایة فیشكر 
 بولس كان في سجن داخلي مقیَّد الیدین والرجلین بمقطرة، وجسمه فالرسولبالكآبة والغم. 

 متهلِّالً محروًما من الحریَّة لكي یكمِّل رسالته بین الشعب، ومع هذا كان  ینزف دًما، كان
 .ومسبًِّحا، ال تقدر الكآبة أن تبتلعه، وال الغم أن یجد له موضًعا فیه

أحد  یرى ن وجهه للحائط ربَّما ألنَّه ال یرید أوأعطى بجسمه على السریر، ألقى

1 St. John Chrysostom: Hom. On St. Matthew, hom 35:1. 
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 ألحد أن یسأل عن سبب كآبته ومرضه. وامتنع عن ةوجهه كئیًبا، أو لكي ال یعطي فرص
. األكل

 لقد أحب الملك الكرم، وتجاهل خالق الكرم.

  أیُّها االخوة، اإلنسان الذي  الَّ أحب العالم ما دام اهللا هو الذي خلقه؟أتسأل: لماذا یلزمني
 جًدا. ةیحب أي شيء لیس من أجل اهللا فإن محبَّته هللا قلیل

الَّ تحب األمور المخلوقة، وٕانَّما أن تحبَّها ألجل ذاتها فهذا طمع أإنَّه لیس یجب 
. Ïولیس حًبا

  لك الخیار: أمَّا أن تحب األمور الزمنیَّة وتعبر معها، أو ال تحبَّها وتبقى مع اهللا إلى
. Ðاألبد

  نهر الزمن یجرف، لكن یوجد ما یشبه شجرة مزروعة على المیاه، هي ربَّنا یسوع
المسیح. لقد صار إنسانَّا، لكي یزرع نفسه بجوار نهر الزمن. 
 أمسك الشجرة. إن أمسك ،إن شعرَت في نفسك أنَّك تنجرف إلى أسفل نحو التیار

بك حب العالم أمسك بالمسیح. فإنَّه من أجلك دخل في الزمن لكن لم یكف عن أن یبقى 
. Ñأبدًیا

القدِّیس أغسطینوس 

 نابوت إیزابل تقتل. 2
"فدخلت إلیه إیزابل امرأته وقالت له: 

 .؟ال خبزً ك تأاللماذا روحك مكتئبة و
 كلِّمت نابوت الیزرعیلي، يفقال لها: ألنِّ 

ة وإ   عوضه، اطیتك كرمً عا شئت أذوقلت له أعطیني كرمك بفضَّ
 .فقال: ال أعطیك كرمي

إسرائیل،  فقالت له إیزابل: أنت اآلن تحكم على
قم كل خبًزا ولیطب قلبك،  

1 Robert Llewelyn, The Joy of the Saints, Spiritual Readings throughout the Year, 
Springfield, Illinois, 1989, p. 125. 
2 Robert Llewelyn, The Joy of the Saints, p. 125. 
3 Robert Llewelyn, The Joy of the Saints, p. 125. 
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 ].7-5ا أعطیك كرم نابوت الیزرعیلي" [نأ
خبرها بما حدث بینه أسألت إیزابل زوجها عن سبب كآبته وامتناعه عن الطعام. ف

 دون أن یشیر إلى سبب رفضه البیع، وهو "الوصیَّة اإللهیَّة"، ربَّما ،وبین نابوت الیزرعیلي
 ألنَّه كان یخشى أن یشیر إلى اهللا في حدیثه معها. 

 الجمر المتَّقد وألهبته ءتحت مظهر تقدیم تعزیة وراحة لزوجها الحزین غذَّت كبریا
 لمركزه كملك إهانةفي داخله. لقد حسبت في تصرُّفه هذا وفي كآبته وامتناعه عن الطعام 

إن األمر أصغر بكثیر من أن یفكر فیه الملك. الدخول في ف ،صاحب سلطان، یأمر وینهي
 أنَّه ال ، له ولعرشه وتاجه الملوكيةحوار مع أحد العامة مثل نابوت، في نظرها، فیه مهان

 للملك درًسا في التشامخ . هكذا أعطتیلیق به أن یحاور ویبیع ویشتري، إنَّما یأمر فیطاع
  . وهي الملكة ستقدِّم له الكرم بال تعب وبال مقابلا أنَّهأخبرته .والعجرفة واستغالل السلطة

 إذن ، یرفض طلبكوت كان نابإن؟ وتكأنَّها تقول له: من هو الملك أنت أم ناب
  لست بملٍك إذ تخضع لرفضه. وأنتفهو الملك الذي له سلطان أن یرفض 

ه، م"ثم كتبت رسائل باسم آخاب وختمتها بخات
 .لشیوخ واألشراف الذین في مدینته الساكنین مع نابوتا لىإ وأرسلت الرسائل

وكتبت في الرسائل تقول: 
 نادوا بصوم، وأجلسوا نابوت في رأس الشعب.

وأجلسوا رجلین من بني بلیعال تجاهه لیشهدا قائلین: قد جدفت على اهللا وعلى 
الملك، 

 ].10-8ثم أخرجوه وارجموه، فیموت" [
 أن تقدم درًسا لنابوت أرادتلك عن مفهوم الملك والسلطة، مبعد أن قدمت درًسا لل

ن كان على حساب الوصیَّة اإللهیَّة. فإنَّها لن إعن مفهوم الخضوع والطاعة للملك حتى و
. كثر من األمر الملكيأ اإللهیَّةتقبل أقل من سفك دمه ثمًنا لتكریمه الوصیَّة 

ختم الرسالة   باسم الملك آخاب.مختوًمابعثت الملكة برسائل إلى الشیوخ والرؤساء 
عرف الفراعنة . یشیر إلى أن ما ورد بها ملكي، وأمر خطیر للغایة یمس كیان الدولة وأمنها

 لسنحاریب والملك سیرجون. أختام ق.م. وتوجد 2000 حواليالختم على الرسائل منذ 
). كان الیهود یضعون عجینة من الفخار 12 :3إس  استیر الملكة (أیَّاموذكرت الختوم في 

 ). 41 :38 على الرسالة ویختمونها (أي
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 أن الرسالة كتبت من القصر الذي في السامرة إلى الشیوخ ]8[  عددیظهر من
 . أمیال. وكان هؤالء أدوات تحرِّكها الملكة كیفما شاءت7 حواليالذین في یزرعیل على بعد 

رت إیزابل ختم الملك لتكتب ایبدو أنَّه لم تكن هذه هي المرة األولى التي فیها استع
كتبت رسالتها . حسبما تشاء. لعلَّها استخدمته حین كتبت رسائل تأمر فیها بقتل األنبیاء

 تطلب فیها الشهادة الزور ضد نابوت والحكم علیه بالموت، دون أن تقدم السبب لفعل إلیهم
 زور، من دلم ترسل شهود زور من قبلها، بل طلبت من القضاة أن یبحثوا هم عن شهو. هذا

 هذا ما كان یمكن . بلیعال، ثم یصدروا الحكم وهو عارفون أنَّه یقوم على شهادة كاذبةأبناء
 بأسلوب وال كرامة. كتبت أمانة فاقدي الضمیر، بال أناسأن یتم لوال معرفتها التامة أنَّهم 

یفهم منه تأكُّدها التام من طاعتهم لها على حساب الحق. وكأنَّها بالحیَّة إلى تبث السموم 
 خاللهم. 

 فاالتهام األول هو تجدیفه على اهللا ثم على الملك. ،غطت الخطَّة بثوب دیني
. أنبیائهل ت، أي التجدیف على اهللا ومقاومته وقبشعةي صورة فاتِّهمته بما ترتكبه هي 

 وطلبت أن تتم المحاكمة بتدبیر محكم كمن یلتزم بالعدالة. 

م ج). وبعد الر33 :10  یو؛16 :24 كان جزاء التجدیف على اهللا هو الرجم (ال
ل علیه  كانت العادة أن یقام عمود من الحجارة على القبر كشهادة عن طریقة موته ویسجِّ

  . التي ارتكبهاالجریمة

التجدیف على الملك لیس جریمة ثانیة یحاكم علیها نابوت، وٕانَّما هو امتداد 
  األولى. فإن تجدیفه هنا لیس على شخص الملك بل علیه كوكیل هللا. للجریمة

تطلَّب ين األمر خطیر للغایة وأ ك،اة بصومٍ ضطلبت إیزابل الشرِّیرة أن ینادي الق
، وٕانَّما إلیه والرجوع اهللا. لم یكن هذا الصوم من قبل اهللا للتوبة والندامة أمامتضرًُّعا وتذلًُّال 

 .من قبل كاهنة وثن شرِّیرة لكي تغلف شرُّها بغالف روحي مخادع

 أمَّا خوًفا من إیزابل، أو لنوال مكاسب ،حقَّق الشیوخ بدقَّة شدیدة ما ورد في الرسالة
قتل نابوت علًنا، وقتل معه أوالده، حتى ال یطالبوا . مادیَّة منها أو لبغضهم تقوى نابوت
 یتحمَّلون العقوبة مع األبناء كان .الدهم الذي رجم ظلًماوبالكرم كمیراٍث لهم، وال یدافعوا عن 

 دم نابوت أرَ  ألم ":) وكما قال یاهو عند قتله یهورام6 :14 مل 2 ؛25-24 :7 (یش آبائهم
 .)26: 9مل  2" (؟ودماء بنیه یقول الرب

تها بكل دقَّة، فطلبت استئجار رجلین شاهدین، ألنَّه اطلبت تنفیذ الشریعة في شكليَّ  
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: 35 عد ؛5: 19 ؛6: 17 على فم شاهد واحد (تث اإلنسانال یجوز الحكم بالموت على 
 . بلیعال ال یتردَّدان أن یكذبا ویقسما باطالً أبناءیختاروا رجلین من ). 60: 26 مت ؛30

. فقد یحدث الكنسیَّةاالهتمام بشخصیَّة الشاهد في المحاكمات بتطالب الدسقولیَّة 
كثر یشهدون زوًرا، كما حدث بالنسبة للشیخین الشاهدین ضّد سوسنة في أ أو شاهدین أن

)، 21مل  1 المعصیة الذین شهدوا ضّد نابوت في السامرة (أبناء)، 28بابل (سوسنة 
) وضّد أول شهید له اسطفانوس 26ورشلیم (مت أوجموع الیهود الذین شهدوا ضّد ربَّنا في 

رین من الشّر، . جاء في الدسقولیَّة:)7: 6(أع   [لیكن الشهود ودعاء، بال غضب، متحرِّ
 حازمة بسبب شخصیَّاتهم، وصادقة بسبب األشخاص، متدیِّنین، فإن شهادة مثل هؤالء أمناء

]. Ïطریقة حیاتهم
 هو أنَّه مجدِّف وثائر، یهاجم اهللا بكلمات التجدیف، ویهاجم وكیله على االتِّهام

 وعقوبتها األوثانوالتاج. یرى البعض أنَّه یقدِّم بتهمة عبادة  ش العرة، محتقًرا كراماألرض
). وكأنَّها نسبت ما تفعله هي لنابوت. غیر أن كثیر من 7-2: 17 ؛6: 12الرجم (تث 

 األخیر.الدارسین رفضوا التفسیر 

تفسَّر حسب ، لعن"" تعني المعنیِّین "بارك"، وboark كثیرون یظنُّون أن كلمة
 هذا ما نالحظه .النص الواردة فیه. ولعلَّ وراء هذا أن البعض ال یرید أن ینطق بكلمة "لعن"

في سفر أیُّوب حیث قالت امرأته له "بارك الرب ومت"، ولم تترجم كلماتها حرفی�ا "العن الرب 
یرى البعض أن كلمة "بارك" تستخدم عندما یلتقي شخص . )5: 2 ؛11، 5: 1ومت" (أي 

بآخر فیحییه بالبركة، وأیًضا عندما یرحل عنه، لذا تحمل معنى البركة بالمفهوم الحسن كما 
د" أو "تطرد" أو "تلعن". وكأن من یجدف أو یلعن  تعني مفهوم "لتأمر باالنصراف" أو "لتمجِّ

 .اهللا إنَّما كمن یطرده ویطلب أن ینصرف عنه

ینته الشیوخ واألشراف الساكنون في مدینته كما أرسلت إلیهم د"ففعل رجال م
إیزابل، 

 ].11كما هو مكتوب في الرسائل التي أرسلتها إلیهم" [
ظماء حتى ینالوا ع الرؤساء والأرضاءجل أ یبیعون ضمائرهم من أناسیوجد دائًما 

 .مكافأة

1 Constitutions of the Holy Apostles, book 2:6: 49.  
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 "فنادوا بصوم وأجلسوا نابوت في رأس الشعب.
ى رجالن من بني بلیعال وجلسا تجاهه، توأ

وشهد رجال بلیعال على نابوت أمام الشعب قائلین: 
قد جدَّف نابوت على اهللا وعلى الملك. 

 ].13-12رجوه خارج المدینة ورجموه بحجارة فمات" [خفأ
تمَّت خطَّة إیزابل بدقَّة وهي في قصرها لم تَر شیئا، بینما اهللا ضابط الكل 

نَّه یسمح أحیاًنا ولكن إلى حین أن إ عن المظلومین كان یراقب كل األحداث. يامحوالم
یدهش سلیمان لما یحدث فیقول:   سلطاًنا فیبث شرُّه ظاًنا أنَّه قادر أن یسیطر.إلبلیسیكون 

"یوجد باطل یجرى على األرض أن یوجد صدیقون یصیبهم مثل عمل األشرار، ویوجد أشرار 
  ).14 : 8 یصیبهم مثل عمل الصدیقین، فقلت أن هذا أیًضا باطل" (جا

بنا مع تنهُّدات ولقلومین وتنهُّدات ظكمؤمنین نشعر أن دموعنا تمتزج بدموع الم
قلوبهم، قائلین مع الحكیم: "ثم رجعت ورأیت كل المظالم التي تجرى تحت الشمس، فهوذا 

 .)1 :4 دموع المظلومین وال معٍز لهم، ومن ید ظالمهم قهر، أمَّا فهم فال معٍز لهم" (جا

 وقام المنافقون بتنفیذها في هذا العالم. فالعدالة ، الخطَّةوأحكمتخطَّطت إیزابل 
 بشریَّة، بل هو دیان أیدٍ م حیث ال یترك الحكم في العظيلن تتحقَّق تماًمً◌ا إالَّ في یوم الرب 

 . كلَّها، فاحص القلوب والكلي، صانع العدل والرحمةاألرض

 یقولون:  إیزابل لىإ "وأرسلوا
 ].14قد ُرجم نابوت ومات" [

أرسل الشیوخ یبشِّرون إیزابل بأن خطَّتها قد تمَّت بكل دقَّة، فقد مات نابوت 
 من یزرعیل إلى السامرة. فیما بعد جاءت رسالة من یاهو إلى رؤساء وها. أرسلوأوالده

 فخذوا رؤوس الرجال بني سیِّدكم ، "إن كنتم لي وسمعتم لقولي: لهم فیهالیزرعیل الشیوخ یقو
). هكذا قتل 6 :10 مل 2 في نحو هذا الوقت غدا إلى یزرعیل" (يّ (آخاب) وتعالوا إل

بالكیل الذي   إلى یزرعیل.وأرسلوهاالشیوخ أوالد آخاب السبعین ووضعوا رؤوسهم في سالل 
 .كالت بهم إیزابل كیل لها به، ومن ذات الكأس التي مألتها شربت

"ولما سمعت إیزابل أن نابوت قد ُرجم ومات قالت إیزابل آلخاب: 
ة، ب إیَّاه قم رث كرم نابوت الیزرعیلي الذي أبى أن یعطیك فضَّ

 ].15ابوت لیس حًیا بل هو میت" [ن نأل
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 من المرح انطلقت إیزابل تخبر آخاب بأن نابوت لیس بموجود بعد، بل يءفي ش
 لكن هذا .م ویملك الكرم. لم یكن من حق الملك أن یرث كرم نابوتوهو میِّت، وتسأله أن یق

: 16صم  2كان حسب التقلید كانت ممتلكات الخائنین للملك متى قتلوا یرثها الملك (راجع 
4.( 

رم نابوت الیزرعیلي ك لىإ  آخاب أن نابوت قد مات قام آخاب لینزلع"ولما سم
. ]16لیرثه" [

 بما متهلِّالً  رجاله لیستلم الكرم، لكن إذ كان أحدكان من المتوقِّع أن یرسل الملك 
 حدث نزل بنفسه إلى الكرم لكي یرثه. 

 إیلیَّا یلتقي بآخاب. 3
 التشبِّي قائالً : إیلیَّا لىإ "فكان كالم الرب

لسامرة، اء آخاب ملك إسرائیل الذي في اقم انزل للق
. ]18-17ي كرم نابوت الذي نزل إلیه لیرثه" [ فهوذا هو

بموت نابوت وأوالده ظّن آخاب وٕایزابل بأن هذه المسرحیَّة قد انتهت وتحقَّق حلم 
بسط الطرق. استراح قلب آخاب وتهلَّل بما ملك، ولكن عینّي الرب تتطلَّعان إلى أآخاب ب

 یقول حبقوق النبي: "عیناك أطهر من أن تنظرا الشّر، وال تستطیع النظر إلى .المظلومین
الجور، فلم تنظر إلى الناهبین وتصمت حین یبلع الشرِّیر من هو أبّر منه، وتجعل الناس 

 ).14-13: 1 حب(كسمك البحر، كدبابات ال سلطان لها" 

 إیلیَّا النبي إلى المشترك في جریمة القتل لكي یرث. حدث هذا في أرسلله الحق إ
 قبل أن ،كثر من ساعات قلیلةأ)، فلم یتمتَّع بالكرم 26 :9 مل 2 (للجریمة التاليالیوم 

 یضع خطَّته لتجمیل الكرم كان القضاء اإللهي قدر صدر ضدَّه. 

 إلیه واحدا أرسلعندما أراد اهللا أن یقدِّم للملك رسالة للتشجیع بالنصرة على بنهدد 
من األنبیاء في كل مرة. أمَّا اآلن فإذ احتاج األمر إلى موقف فیه جرأة وقوَّة للحدیث 

 أب األنبیاء، إیلیَّا، یقدِّم له إرسالبصراحة عما سیحل بالملك وأسرته فاألمر محتاج إلى 
 الحكم اإللهي الصادر ضدَّه كقاتٍل وظالمٍ . 

"وكلمه قائالً : هكذا قال الرب: 
هل قتلت وورثت أیًضا؟ 
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 قائالً : هكذا قال الرب في المكان الذي لحست فیه الكالب دم نابوت هثم كلم
 .]19تلحس الكالب دمك أنت أیًضا" [

لقد ورث الكرم بسفك دماء بریئة ولم یدرك أنَّه "ویل للباني مدینة بالدماء، 
 ).12 :2 " (حبباإلثموللمؤسس قریة 

 دماء نابوت تهل لحست الكالب دم آخاب في نفس الموضع الذي فیه لحس
 خاتمه وأعطاها بین یدیها األمرالیزرعیلي؟ تحقَّق هذا مع إیزابل، أوًال ألنَّه كما سلم آخاب 

 بلتحقِّق خطَّتها، فصار سفك دمها في هذا الموقع إنَّما هو سفك دم آخاب، وما فعلته الكال
 دم آخاب عند بركة السامرة حیث بلحست الكال. وبجثمانها كأنَّما تم مع آخاب نفسه

غسلت مركبته وسالحه هناك بعد أن نال جرًحا قاتًال في رامة جلعاد، ویرى البعض أنَّه في 
ابنه یورام فقد ُقتل بالسهم في حقل نابوت ). أمَّا 38: 22مل  2هذا الموقع رجم نابوت (

). كما 26-25: 9مل  2 دمه، وربَّما نهشت جثمانه (ب وحتما لحست الكال،الیزرعیلي
 . دم إیزابل ونهشت جثمانها في ذات الحقلبلحست الكال

وجدتني یا عدوي؟  "فقال آخاب إلیلیَّا: هل
. ]20فقال: قد وجدتك، ألنَّك قد بعت نفسك لعمل الشّر في عینّي الرب" [

وثورة، وأدرك أن اهللا  الحظ آخاب على عالمات وجه إیلیَّا أنَّه في حالة غضب
ي؟" لقد ظّن الملك أنَّه توجد یا عدوبعثه لیقدِّم رسالة ُمرَّة. لهذا حسبه عدوه: "هل وجدتني 

 شخصیَّة بینه وبین النبي، لكن إیلیَّا النبي أوضح له أنَّه هو عدّو نفسه، إذ باعها للشّر عداوة
 وكما یقول ة الشرِّیر عدّو نفسه، یبیعها فیصیر عبًدا للخطيَّ فاإلنسانفي عینّي الرب. 

)، ألن الخطیَّة وهي متَّخذة 14 :7 الرسول: "وأمَّا أنا فجسدي مبیع تحت الخطیَّة" (رو
 ).11 :7 فرصة بالوصیَّة خدعتني بها وقتلتني" (رو

 ویتَّهمه بثورةكان یلیق به أن یدرك خطأه ویتَّضع عوًضا عن أن یواجه النبي 
). 46: 18 مل 1بالعداوة. مع أنَّه في آخر لقاء معه بعد قتل كهنة البعل كانا صدیقین (

 یكون وبالتالي فیه الشعور بأن اهللا نفسه صار عدًوا له، أثارتلكن الخطیَّة التي ارتكبها 
 نبیِّه. 

اعتبر الملك أن من ینطق بالحق یصیر عدًوا له. وكما كتب القدِّیس بولس إلى 
 ).16: 4: "أفقد صرت إذا عدًوا لكم ألني أصدق لكم؟!" (غال ةأهل غالطي

جعلت الخطیَّة من الملك إنسانَّا جباًنا، كمن یهرب من مواجهة الحق، لذا في 
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ر للید الخفیَّة التي ا كانت رؤیته إلیلیَّا كرؤیة بیلش""هل وجدتني یا عدوِّي؟: رعٍب قال له صَّ
كتبت أمامه على الحائط، تعلن الحكم اإللهي الصادر ضدُّه، فاضطرب واصطكَّت ركبتاه 

 .رتعشان رعًباتوهما 

 أرسلني  لقد "قد وجدتك"، فإنَّك لن تقدر أن تهرب من عینّي اهللا وال من یده.:أجابه
 إلیك. 

"هانذا أجلب علیك شًرا، 
ید نسلك، أبو

 . إسرائیليوأقطع آلخاب كل بائٍل بحائٍط ومحجوٍز ومطلٍق ف
واجعل بیتك كبیت یربعام بن نباط وكبیت بعشا بن أخّیا، 

. ]22-21ألجل اإلغاظة التي أغظتني ولجعلك إسرائیل یخطئ" [
مل  1اللعنة التي سقط تحتها آخاب تشبه تلك التي سقط تحتها یربعام وبعشا (

 ).4-3: 16 ؛10-11: 14

"وتكلَّم الرب عن إیزابل أیًضا قائالً : 
 ].23إن الكالب تأكل إیزابل عند مترسة یزرعیل" [

 وجثث يلقى فیه البواقتُ  السور خارجفي المدن القدیمة كان یخصِّص موضع 
 المتوحِّشة ب. في هذا الموضع تحوم الطیور الجارحة وتعیش الكالالمیِّتةالحیوانات والطیور 
  .حیث تجد طعامها

"من مات آلخاب في المدینة تأكله الكالب، 
 .ماءسومن مات في الحقل تأكله طیور ال

ولم یكن كآخاب الذي باع نفسه لعمل الشّر في عینّي الرب، 
 ].25-24الذي أغوته إیزابل امرأته" [

من یبیع نفسه لعمل الشّر في عینّي الرب، مسلًِّما لصار آخاب مثًال ردیًئا وفریًدا 
وجته الوثنیَّة التي لم یتسلَّمها من الرب بل من الشیطان. لقد أحكمت هذه زحیاته في ید 

 الشرِّیرة السیطرة على رجلها كما على المملكة. 

 آخاب أن من نظر إلى امرأة لیشتهیها یرتكب ما فعله القدِّیس أمبروسیوسیرى 
نَّك تتطلَّع إلى ممتلكات األیتام وتسحبهم من إ[  من حقِّهما.سما ليوٕایزابل اللذین قتًال وورثا 
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 .]Ïأرض آبائهم

  تكون الشهوة (المقدَّسة) طعامنا. ولكن 3: 83 إلى اهللا الحّي (مز نفوسنا تتوقعندما (
عندما یشتهي أحدنا زوجة الغیر تصیر الشهوة طعام وحوش مفترسة، وذلك كشهوة 

. Ðآخاب مثًال، وكتصرف إیزابل بخصوص كرم نابوت الیزرعیلي
  العالمة أوریجینوس

"ورجس جًدا بذهابه وراء األصنام، 
 ].26[" حسب كل ما فعل األموریُّون الذین طردهم الرب من أمام بني إسرائیل

 :اتِّضاع آخاب. 4
"ولما سمع آخاب هذا الكالم شقَّ ثیابه، 

وجعل مسًحا على جسده، 
]. 27شى بسكوت" [موصام واضطجع بالمسح و

 مزَّق ثیابه، ولبس المسوح ؛إذ سمع بالحكم اإللهي على فم إیلیَّا النبي قدَّم توبة
. ثوب الصوم المقدَّسارتدى . وصام، وكان یسیر حافي القدمین في صمت

 فاإلثم یوفِّر غطاًءا 6: 73 "لذلك سیطر علیهم كبریاؤهم، تغطُّوا بإثمهم وشرُّهم" (مز .(
 وٕان . معنا إلى القضاءىردًیا، وٕان أراد أحد أن یكسونا به، یجب أن نخلعه، وٕاالَّ أت

حاول أحد أن یخلع عنَّا رداءنا الروحي الذي تسلَّمناه، اخلعوا أنتم ثوب اإلثم والبسوا 
 داود نفسه في الصوم، لئالَّ یفقد ثوب الفضیلة. ىغطاء اإلیمان والصبر الذي بهما غطَّ 

 والصوم نفسه غطاء، فحًقا ما لم یغطِّ الصوم المقدَّس یوسف لعرَّته الزانیة الشهوانیَّة
و كان آدم قد اختار أن یغطِّي نفسه بذلك الصوم ما تعرَّي! لكن ألنَّه ل). 12: 39 (تك

تذوَّق من شجرة معرفة الخیر والشّر، معانًدا الَحرم السماوي، ومتعدًِّیا للصوم الذي فرض 
 .)11-6: 3 علیه بتناوله طعاًما "االنصیاع للشهوة الحسِّیَّة"، فقد عرف أنَّه عریان! (تك

 ذواتنا باإلثم ة. فلننأى نحن عن تغطيًیا نفسه عارىلو صام لحفظ ثوب اإلیمان وما رأ
 آدم نفسه ى). فقد كس18: 109 والسكر، لئالَّ ُیقال عن أحدنا "لبس اللعنة كثوب!" (مز

1 Jacob and the Happy Life, 1:3:10. 
2 Homilies on Genesis, 1. 
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. Ï لهذا نال حكم لعنة، من أوراق الشجرةبكساء رديء، وراح یتلمَّس أغطي
القدِّیس أمبروسیوس 

  التشبِّي قائالً :إیلیَّا لىإ "فكان كالم الرب
هل رأیت كیف اتَّضع آخاب أمامي؟ 

  ،فمن أجل أنَّه قد اتَّضع أمامي ال أجلب الشّر في أیَّامه
 ].29-28بل في أیَّام ابنه أجلب الشّر على بیته" [

عجیبة هي مراحم اهللا الفائقة، وصالحه، فإنَّه یشتهي خالص الكل. یترقَّب دائًما 
 .توبة كل إنسان لكي یفیض علیه من خیراته

  آخاب"ولم یكن ك  یقول عنه الكتاب:إذ، آخابهل قرأنا عن أحد بین الملوك أشّر من 
 إلیها یا للندامة السعیدة التي تجتذب ؟...الذي باع نفسه لعمل الشّر في عینّي الرب"

 Ðعینّي الرب، والتي باعترافها بالخطأ غیَّرت الحكم الصادر عن غضب اهللا!

  1 الشعب في المصفاة أعلن صموئیل صوًما فتقوَّوا وبهذا غلبوا العدّو (عاجتمعندما 
 تحطَّم بقوَّة، وقوَّة سنحاریب تهشَّمت بدموع الملك حزقیا اآلشوریِّین). هجوم 7 :7صم 

تِّضاعه بالصوم. وأیًضا مدینة نینوى أثارت بالصوم حنّو الرب ونزعت اومسوحه و
 المسوح نجح في الهروب من وارتداء أكثر الملوك شر�ا بالصوم آخاب ...تهدیدات غضبه

.  Ñحكم اهللا أجل دمار بیته إلى أجیال الحقة

  َّلت عقوبته آخاب تاب إذ ایزابیل واحدة، لكن ة وخطيَّ آخاب ةخطي  تحّل على لكي تأجَّ
  .Òذ أصرَّت على شرَّها القت مصیرها (المؤلم) هنا وهناكإ فلإیزابيأوالده (األشرار)، أمَّا 

  لته حدیقة للملذَّات وبذرة للشهوات. إذ منك، انتقاًما یتطلَّب "زرع اهللا"كرم یزرعیل  حوَّ
 نفسك وترتدى مسوًحا إلى ي لیخبرك عن اآلالم والموت. لیتك تحنإیلیَّایرسل لك اهللا 

؟! فمن أجل أمامي آخاب "هل رأیت كیف اتَّضع آلخاب:حین لعّل اهللا یقول لك ما قاله 
.  Ó ال أجلب الشّر في أیَّامه"أماميأنَّه قد اتَّضع 

Ï 10: 4،  الكتاب الثالث:صالة داود. 
2 St. Jerome Letters, 77:4. 
3 St. Jerome: Against Jovinianus, book 2:15. 
4 St. Jerome: Letters, 122:3. 
5 St. Jerome: Letters, 147:10. 
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 وُجْرمه بأن ُیسفك دمه. ُأرسل إیلیَّا ،فحص الرب آخاب عندما قتل نابوت وأخذ كرمه 
]. للحال ضربه ضمیره وعذَّبه، فأحنى 19النبي إلیه یقول: "هل قتلت وورثت أیًضا؟! [

رأسه وسار وعیناه مسبولتان إلى أسفل. هذا هو الملك الشرِّیر الملتحف باألرجوان. یقول 
ًیا المسوح تحت ثوبه الملوكي، وٕاذ رآه اهللا هكذا دالكتاب المقدَّس بعد ذلك أنَّه ذهب مرت

تتحقَّق قوَّة المسوح  ].29قال: "من أجل أنَّه قد اتَّضع ألجلي، ال أجلب الشّر في أیَّامه" [
والصوم وكیف تغسل دموع التواضع الدم! هذا هو الطریق الآلئق لترتدي المسوح، 

. Ïوالطریق المناسب للصوم، األمر قد ال یالحظه أحد
قدِّیس جیروم ال

 إن أردت أن تطیر صلواتك مرتفعة إلى اهللا، هب لها جناحین: الصوم والصدقةÐ .
القدِّیس أغسطینوس  

 
  21 مل 1 وحيمن 

 !قتل وورث

 بآخاب الشرِّیرالقصر ضاق . 

 .كره حیاته فارتمى على سریره ینام

 . إنسانأياتَّجه نحو الحائط هارًبا من الحدیث مع  

 . بالمرارة وجسده بالمرضهتثقَّلت نفس 

  ت. كرم نابويمسكین آخاب، فإنَّه لم یقدر أن یقتن

 بت قائلةتطلَّعت  : إلیه إیزابل الشرِّیرة فتعجَّ

 ؟ ملك أم طفل عاجززوجيترى هل 

 لماذا أنت كئیب؟

 . خاتمك، وأنا أهبك سؤل قلبكليهب 

: في أیَّام قلیلة، صرخت
  . نابوت وأوالده قتلى،خذ خاتمك

1 St. Jerome: Hom 51 on Ps 140 (141). 
2 Robert Llewelyn, The Joy of the Saints, p. 37. 
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  ؟ خائرأنتقم ِرْث الكرم مجاًنا، لماذا 

 إیزابل قلب آخاب كأسیر ذلیلسحبت . 

 . عبادة األوثانوٕاقامةى تدمیر كل ما للرب، نبتفت

 لألنبیاء.جعلت منه هادًما للمذابح، وقاتًال 

 جعلته قاتًال لمواطن بسیط أمین لكي یرث كرمه.

  !لقد قتل وورث

 السماوي. قصًرا بدیًعا یحمل ملكوتك قلبي وهبتني  

  أعماقي.لن یتسلَّل إلیه قلق یحطِّم 

 .خرآل كرًما نفسيلن تشتهي 

ل   . إلى جنَّتك العجیبةأعماقيبالحق تحوَّ

 . عرس ال ینقطعداخليتدعو مالئكتك إلیها فیصیر في 

  لي؟ل ألرث ما لیس تقألماذا 

.  بحبِّه سلَّم نفسه للقتلمسیحي
 ، ُقتل لكي أرثمسیحي

 . بصلیبه إلى شركة مجدهحملني

 ل وورثت الشرِّیر قآخاب. 

 مخلِّصي،أمَّا أنا فأشتهي أن ُأصلب مع 

. فأرث معه في مجد
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  الثاني والعشرونصحاحألا

 قتل آخاب في راموت جلعاد
رِّیر بوعد إلهي بعدم جلب الشّر في شفي نهایة األصحاح السابق تمتَّع آخاب ال

 أیَّامه ألنَّه اتَّضع أمام الرب. لكنَّه لم یبَق طویالً . ففي هذا األصحاح التقى ملكا إسرائیل

الَّ أیٍد آرامیَّة، وقد صمَّم ملك آرام ب لةویهوذا لیحاربا ملك آرام. انتهت حیاة آخاب بضربة قات
 . سوي ملك إسرائیلایقتل أحدً 

 .]3-1  [آخاب یوّد استراد راموت جلعاد. 1

 .]4  [ مع یهوشافاط لمحاربة آرامهتحالف. 2

 .]6-5   [تضلیل األنبیاء الكذبة. 3

 .]17-7  [میخا النبي ینبئ بالهزیمة. 4

 .]23-18[   روح الكذب یضلِّل آخاب. 5

 .]28-24  [ضرب میخا النبي وسجنه. 6

 .]30-29   [االشتباك العسكري. 7

 .]40-31    [مقتل آخاب. 8

 .]50-41   [شخصیَّة یهوشافاط. 9

 .]53-51  [أخزیا یخلف والده آخاب .10

 :آخاب یوّد استرداد راموت جلعاد. 1
ب، لكن رضعه أمام الواِ ت من الهدوء قرابة ثالثة سنوات من أجلبجٍو  آخاب تمتَّع

 أنبیاء الرب له. وٕاذ حلَّ موعد بمعاداة الشعور أو العداوة كان یحمل نوًعا من أعماقهفي 
. طلب من یهوشافاط ملك یهوذا دقتله بید آرامیَّة وضع آخاب في قلبه أن یسترد راموت جلعا

 .ن یحارب معهأالذي جاء لزیارته 

فاط إلى آخاب لیقیم في الظاهر عهًدا الدى الیهود تقلید بأن اهللا بعث یهوش 
  . هذا التقلید لیس له أساس یعتمد علیه؛ومحالفة، لكنَّه في الداخل یوّد تأدیبه

 .قاموا ثالثة سنین بدون حرب بین آرام وٕاسرائیلوأ"
.  إسرائیلكلم ىلإ ي السنة الثالثة نزل یهوشافاط ملك یهوذاوف
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ال ملك إسرائیل لعبیده: فق
-1[" ا من ید ملك آرام؟أخذهمون أن راموت جلعاد لنا ونحن ساكتون عن لعتأ

3 [
ألسباب سیاسیَّة تجاهل یهوشافاط الخالفات الدینیَّة التي تفصل المملكتین وأراد 

 آخاب ة آخاب بن عمري ملك إسرائیل. سبق فطلب یهوشافاط عثلیا ابنع تحالف مإقامة
 ).18 :8 مل 2، 1 :18 أي 2زوجة البنه یهورام (

 تحالف مع بإقامةلح روحًیا اصل" یكشف عن نزول یهوشافاط انزلجاء تعبیر "
  . آخاب استغالل هذه الصداقةأساءآخاب الشرِّیر، فنال خسائر بسبب هذا التحالف. لقد 

) أن یرد 34 :30 مل 1غالًبا ما كان من بین شروط المعاهدة بین آخاب وبنهدد (
لبة بها ولم ینفِّذ بنهدد ابنهدد راموت جلعاد إلسرائیل. لكن آخاب تراخى في البدایة في المط

 شغلت ملك ة العظمى على المنطقأشورهذا الشرط. ولعلَّ هذا التأجیل تمَّ بسبب حملة 
ر الثاني أنَّه في حملته األولى على جنوب  إسرائیل عن المطالبة بحقوقه. یروي لنا شلمناصَّ

سوریا واجهته قوَّات مشتركة من بنهدد وآخاب وملوك بني ِحّث وغیرهم. اشتركوا في المعركة 
 ن كان قد لحقهم شيء من الخسائر والهزیمة. إووجد صعوبة و

 : مع یهوشافاط لمحاربة آرامهتحالف. 2
وت جلعاد؟ مار ىلإ ب معي للحربهذتال لیهوشافاط: أوق"

 ].4فقال یهوشافاط لملك إسرائیل: مثلي مثلك، شعبي كشعبك، وخیلي كخیلك" [
 اإلیمان وحدة أساسوحدة المملكتین أمر مفرح، لكن كان یلزم أن تكون على 

خطأ یهوشافاط حین قال: "مثلي مثلك، شعبي كشعبك، وخیلي أوالحیاة المقدَّسة. فقد 
 كان یلیق به أوًال أن یطلب قدسیَّة حیاة الملك وشعبه قبل االتِّحاد معه في .كخیلك"

 فع یهوشافاط الكثیر بسبب هذه الصداقة القائمة بال أساس. دحروب. لقد ال

 لهذا طلب ، عون إلهيأيّ كان آخاب یدرك قوى آرام العسكریَّة، ولم یكن یتوقَّع 
 .، لكنَّه لم یكن حكیًما في هذا التصرُّفيعون یهوشافاط اإلنسان التق

 فإنَّكم تجدون حًقا في اإلنجیل حسب السالم شًرا. (داود النبي) بوا لحقیقة أن ضطرال ت
 سالمي أنا ،، كما یقول هو نفسه "سالمي أترك لكمأیًضا سالًما یرفضه المسیح

 سالم ال یضع یوجد ألنَّه .)27: 14 أعطیكم، لیس كما یعطي العالم أعطیكم أنا" (یو
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  لهذا أیًضا یقول النبي "سالم سالم، ولیس سالم" (حز...حجر عثرة، وسالًما یضع!
هرب إذن من سالم األشرار، ألنَّهم یتآمرون ضّد البريء ویجتمعون على ن فل.)10: 13

 Ï!تواضعها ویقهرون األرملة ویسحقون ،)12: 2 مضایقة البار (حك
القدِّیس أمبروسیوس 

 :تضلیل األنبیاء الكذبة. 3
 قال یهوشافاط لملك إسرائیل: ثم"

. ]5اسأل الیوم عن كالم الرب" [
 العسكریَّة لحلیفه بل طلب أوًال بركة باإلمكانیَّاتیهوشافاط كرجل تقي لم یهتم 

. لم یخجل من أن یطلب أن یسمع كلمة الرب قبل التحرُّك أنبیائهالرب وسؤاله عن طریق 
 .العسكري

 ملك إسرائیل األنبیاء نحو أربع مائة رجل، وقال لهم: عمفج"
وت جلعاد للقتال أم امتنع؟ مار ىلإ أذهب

 ].6 لید الملك" [لسیِّدفقالوا اصعد، فیدفعها ا
 نبًیا، غالًبا ما كانوا من أنبیاء 400 حواليجمع آخاب األنبیاء الذین كانوا 

قض تناالعشتاروت الذین تسندهم الملكة إیزابل. هذا واضح من عدم راحة یهوشافاط لهم، وال
 بین ما تحدَّثوا به وما تنبَّأ به میخا النبي الحقیقي هللا. 

ا أنبیاء للبعل وال للعشتاروت وال هم أنبیاء صادقون ویرى البعض أنَّهم لم یكون
 تحدَّثوا كما من فٍم واحدٍ . ذكروا اسم السیِّد مفاط بعدم راحة لهم، مع أنَّها إذ شعر یهوش،للرب

 الرب ربَّما مراضاة لیهوشافاط. فكثیًرا ما یتحدَّث األنبیاء الكذبة كمن یحملون كلمة الرب (إر
 آخاب الملك ادعوا أنَّه سینال نصرة على ملك آرام. لعلَّهم كانوا ا). ولكي یرضو30 :23

 . یربعامأقامه أنبیاء العجل الذهبي الذي

 نبي كاذب كما بفٍم واحد، األربعمائة فقد تحدَّث ،الوحدة لیست دائًما عالمة التقوى
 .لهم قلب واحد، وفكر واحد لكن لم یكن لهم روح التقوى

Ï 6: 3  الكتاب الثالث:صالة داود .
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 :میخا النبي ینبئ بالهزیمة. 4
 ]7ال یهوشافاط: أَما یوجد هنا بعد نبي للرب فنسأل منه؟" [فق"

 . أربعمائة نبي كاذبةأدرك یهوشافاط أن نبي واحد من قبل الرب أفضل من مشور

ال ملك إسرائیل لیهوشافاط: فق"
 به، برلإنَّه یوجد بعد رجل واحد لسؤال ا

ل شًرا، ا بيَّ خیرً لع ولكنِّي أبغضه ألنَّه ال یتنبَّأ
وهو میخا بن یملة. 

 ].8فقال یهوشافاط: ال یقل الملك هكذا" [
كان لدى آخاب نبي واحد صادق، ولكنَّه كان یبغضه وال یرید أن یلتقي معه أو 

وشافاط. لم یلِق باللوم على نفسه، بل على هیستشیره. لم یخجل آخاب من أن یصرِّح بهذا لي
ح ،النبي ألنَّه ال یتنبَّأ علیه بخیر  بل دائًما بالشرّ . كان یلیق به أن ینتفع بصراحته ویصحِّ

  فیتنبَّأ له بالخیر ال بالشرّ .، ویرجع عن شرُّه،من أخطائه

قال: ا وعا ملك إسرائیل ِخصيً فد"
. ]9ة" [لميخا بن يمب ليّ إ عرسأ
  في إسرائیل بواسطة داود النبي (أية" یبدو أن الِخصیان دخلوا ألول مريِخْص "

 إذ لم تسمح الشریعة لإلسرائیلي أن ینحط ، غریب الجنس الِخصي). غالًبا ما كان1 :28
 .فیصیر ِخصًیا

 وكما یقول ،من أجل الصداقة استدعى آخاب میخا النبي غالًبا ما كان قد سجنه
 ثالثة حوالي ألنَّه وبخه على دخوله في معاهدة مع بنهدد، أي قضى یوسیفوس المؤرخ

  .سنوات مسجوًنا لكن لم یفارقه روح النبوَّة

یَّتهم وسجن رجل اهللا الوحید. لقد 400بة اترك آخاب قر  نبًیا منافقین في كمال حرِّ
 هو یشتهیهأحبَّ النفاق فلم ینقصه وجود عدد كبیر من المنافقین حوله، یتنبَّأون له بما 

دونهم بكلمات المنافقي من مٌ من السهل جًدا أن یجد القادة ك. فألجل مسرَّته ن حولهم یمجِّ
غالًبا ما ال یجدوا مكاًنا وسط القیادات، ، ف ولكن ما أقل األمناء، كبریاءهمامعسولة ویشبعو

 .وٕان ُوجدوا ُیضطهدون

میخا النبي هنا هو ابن یمله وهو بخالف میخا النبي الذي سجَّل سفر میخا والذي 
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 . قرًنا من الزمانبحواليجاء بعده 

ان ملك إسرائیل ویهوشافاط ملك یهوذا جالسین كل واحد على كرسیه، وك"
البسین ثیابهما في ساحة، 

عند مدخل باب السامرة، 
. ]10هما" [أمامتنبَّأون يوجمیع األنبیاء 

. فوضع العرشان في الساحة ونكان للملوك عروش متنقِّلة، تحمل إلى حیث یجلس
 نبًیا ولعدد كبیر من الجمهور، وأن ُیقام فیها سوق 400التي كانت ضخمة تتَّسع لحضور 

). 8: 23مل  2(

مل صدقیا بن كنعنة لنفسه قرنّي حدید وقال: وع"
. ]11هكذا قال الرب بهذه تنطح اآلرامیِّین حتى یفنوا" [

قبل حضور میخا النبي ظهر أحد الشخصیَّات القیادیَّة بین األنبیاء الكذبة، وقلَّد ما 
 صدقیا بن كنعنة. صنع لنفسه قرنین من حدید ونسب إلى ي یدَّع،یفعله األنبیاء الحقیقیُّون

 عجز آرام عن الحدیدیِّینین القرنین ذیشیر به". الرب قوالً : "بهذا تنطح اآلرامیِّین حتى یفنوا
 . الملكین بجیوشهماةمقاوم

 عسكریَّة یستخدمها اآلرامیُّون وأحیاًنا اإلسرائیلیُّون في ةكانت هذه القرون زین
، عالمة تمتُّعهم بقوَّة ال یمكن مقاومتها. تشیر القرون إلى البدء بالهجوم وتأكید الجیش

 ).4 :8دا ، و5 :44  مز؛17 :33 النصرة على العدو (تث

 ي رسالة من السیِّد (أودناي)، أمَّا صدقیا فیدَّعا نالوم بأنَّهاألربعمائة األنبیاء ىِادَّع
 .أنَّه یقدِّم رسالة من الرب (یهوه)

ا قائلین: ذكه جمیع األنبیاء وتنبَّأ"
 .وت جلعاد، وافلح، فیدفعها الرب لید الملكمار ىلإ أصعد
الرسول الذي ذهب لیدعو میخا فكلَّمه قائالً : وأمَّا 

هوذا كالم جمیع األنبیاء بفٍم واحٍد خیر للملك، 
 ].13-12فلیكن كالمك مثل كالم واحد منهم وتكلَّم بخیر" [

  لمیخا النبي؟ةلماذا قدَّم الرسول هذه المشور

  دة فیصدِّق ظنّ ربَّما ألنَّه  أنَّه كسائر األنبیاء الكذبة یتَّفقون مًعا لكي تكون اإلجابة موحَّ
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 .الملك ما ینطقون به

 اء الملك، وُیعتق رض أراد أن یتظاهر بالحب له، فیخبره بما حدث، فیجد الفرصة إلولعلَّه
 .من السجن

 ه، بل هو شخص له لكان هناك اعتقاد سائد أن النبي لیس فقط ینطق بما یتكلَّم به اإل
  .)10 :30 ، إش10 :24 سلطان على اهللا لیتمِّم ما یریده النبي (عد

 ].14ب به أتكلَّم" [رلا يل ال میخا: حٌي هو الرب أن ما یقولهفق"
 لرسالته أمیًنارفض میخا النبي هذه المشورة مهما كلَّفه ذلك من ثمن. فإنَّه یبقى 

  .كنبي ینطق بما یعلنه له الرب

لك قال له الملك: ملا ىلإ ىتأ اولم"
وت جلعاد للقتال أم نمتنع؟ مار ىلإ یا میخا أصعد

 ].15فقال له: اصعد وافلح، فیدفعها الرب لید الملك" [
صعد وانجح مادمت تظّن ا فیه سخریَّة، كأنَّه یقول بأسلوب اإلجابةواضح أنَّه قدم 

 "هكذا قال :لم یقل. ه األنبیاء الكذبة في تهكمال هذا. نطق بما قأقولهذا، وتطلب مني أن 
 فیدفعها الرب لید الملك (كما تتخیَّل)". هكذا فهم الملك أنَّه یسخر ،الرب"، بل "اصعد وافلح

كثر من مرة أة الوسیلیبدو أن میخا استخدم هذه . حتى استحلفه أن یقول له الحق باسم الرب
، وكأنَّه یقول له أن الوقت مقصر والظروف حرجة للغایة. ال یوجد 16كما یظهر من اآلیة 
  بالحق. لتنطقوقت للسخریَّة، بل 

 الملك:  هال لفق"
 .ي إالَّ الحق باسم الرب؟ل كم مرة استحلفتك أن ال تقول

ال: رأیت كل إسرائیل مشتَّتین على الجبال كخراٍف ال راعي لها، فق
 ].17-16ه بسالم" [تيب ىلإ لهؤالء أصحاب، فلیرجعوا كل واٍحد سيفقال الرب: ل

ب اإلسرائیلي كخراف على التالل عأول صورة صادقة قدمها له هي رؤیته للش
). المعنى 7 :13 ، زك5 :34 مبعثرة بال راعٍ . هوذا الملك یقتل فتَّتشتت الرعیة (خر

الراعي والرعیَّة كان مشهوًرا بین بلملك والشعب ا تشبیهرام! أواضح، أنَّه ال مجال للحرب مع 
). 17: 27 صالة موسى النبي (عد كما في اإلسرائیلیِّین

 وٕانَّما رأى الملك قد مات والشعب مشتَّت، وهذا ما قد ،لم یَر الشعب یقتل ویذبح
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 ].31حدث، فإن كل طلبة ملك آرام هي قتل آخاب وحده [

 :روح الكذب یضلِّل آخاب. 5
ال ملك إسرائیل لیهوشافاط: فق"

 ].18أَما قلت لك أنَّه ال یتنبَّأ علي خیًرا بل شًرا" [
ظّن آخاب أن ما نطق به میخا النبي لیس من قبل الرب، بل من قبل قلبه المملوء 

 هو  نبي وصدقیا بن كنعنةاألربعمائةحقًدا علیه. حاول أن یقنع یهوشافاط بأن ما تنبَّأ به 
 من یحمل في قلبه . ما نطق به میخا نابع عن عداء شخصي بینه وبین الملكوأن. حق

ا، یعكسون ما في داخلهم على دً  یرى حتى في قلوب األنبیاء بغضة وحق،ادً  وحقةبغض
 اآلخرین.

الم الرب، ك اذً إ ال: فاسمعوق"
قد رأیت الرب جالًسا على كرسیه، 

 وكل جند السماء وقوف لدیه عن یمینه وعن یساره.
سقط في راموت جلعاد؟ يو رب: من یغوي آخاب، فیصعدالال فق

 فقال هذا هكذا وقال ذاك هكذا.
 خرج الروح ووقف أمام الرب وقال: أنا أغویه. ثم

 وقال له الرب: بماذا؟
 وأكون روح كذب في أفواه جمیع أنبیائه. جرخال: أفق

 فقال: أنَّك تغویه وتقتدر، فأخرج وأفعل هكذا.
ئك هؤالء، نبیاه جمیع أأفوا كذب في وح الرب رلعجآلن هوذا قد وا

 ].23-19والرب تكلَّم علیك بشرٍّ " [
 400ا أمام ملكین یحوط بهما قفً ن كان واإفي هذه الرؤیا یؤكِّد میخا النبي أنَّه و

مام الرب نفسه، ملك الملوك، الجالس أنبًیا كذاًبا وجمهور من الشعب، فإنَّه یتمتَّع بالوقوف 
 یمینه ویساره. صاحب سلطان على ملوك نعلى عرشه السماوي، یحیط به جند السماء ع

 ك بسبب شرُّه.  المل أن یضلِّلاألعداءسمح بروح ي أنَّه .األرض

 .ال یخاف من ملوك أرضیِّین ألنَّه في حضرة ملك الملوك السماوي •

یرى الجند السمائیِّین عن الیمین یرسلهم الرب للرحمة، وجنود عن الیسار یرسلهم  •
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 على الشّر، وجاء وقت إصرارك أمام ة دور الرحمىللتأدیب. كأنَّه یقول لهم لقد انته
  .التأدیب

 أیًضا لروح التضلیل ویسمح ة سلطان أن یقیم ممالك ویزیلها. یهب روح الحق والحكمهللا •
  .أن یعمل في أبناء المعصیة

 . لتحقیق إرادته المقدَّسة، والسماح للشّر أن یغوي األشرارةلدى اهللا طرق كثیر •

 .ن الذین حوله من أنبیاء إنَّما یحملون روح الغوایة والتضلیلأ •

الً  لم ینشغل میخا . هكذا قدَّم میخا النبي آلخاب تحذیًرا خطیًرا، واضًحا ومفصَّ
شخصیَّة للملك. إنَّما كشف بروح النبوَّة عن لبالدفاع عن نفسه، وتأكید أنَّه ال یحمل كراهیَّة 

كذب، ألنَّه ترك الحق ال آخاب خالل روح بإغواءمنظر سماوي، وهو أن الرب قد سمح 
 وطلب الكذب، فیشرب من الكأس التي مألها. 

ون على المقاوم  فیعطیهم ةاهللا في حبُّه یقدِّم روح الحق لطالبیه، أمَّا الذین یصرُّ
خیًرا یسمح لعدّو الخیر أن یغویهم ماداموا قد سلَّموا أ و،فرًصا كثیرة للتعرُّف على الحق

 .حیاتهم وقلوبهم بین یدیه

 :ضرب میخا النبي وسجنه. 6
قدَّم صدقیا بن كنعنة، وضرب میخا على الفك وقال: فت"

 ]24من أین عبر روح الرب منِّي لیكلِّمك؟" [
 الكذبة لألنبیاءلم یجسر آخاب الملك أن یضرب میخا النبي، لكن صدقیا كرئیس 

ضربه على وجهه ربَّما بكف یده و صدقیا من میخا بغیظ اقتربفعل هكذا كصاحب سلطان. 
 الملكین دون استئذان منهما. وقد سّر آخاب بذلك، أمَّا ةفعل هذا في حضر. أو بحذائه

وشافاط فلم یتكلَّم حاسًبا هذا لیس في سلطانه، ألنَّه ضیف. أمَّا میخا فلم ینتقم لنفسه، هي
 فلطم ، الحقةلم یحتمل صدقیا كلم فضحه.يوٕانَّما أعلن له بأن الزمن سیكشف ما یفعله و
 . اهللا والشهادة لهاة كلم إعالنمیخا على خدِّه، أمَّا میخا فما كان یشغله هو

 بأن روح ي بهذا من أین لك أن تدَّعيیعن" "من أین عبر روح الرب منِّي لیكلِّمك؟
 ؟ هل تركني وعبر إلیك؟إلیكالرب قد عبر 

ٍع دخم ىلإ ك سترى في ذلك الیوم الذي تدخل فیه من مخدعٍ نَّ ال میخا: إفق"
 .]25" [لتختبئ
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 من وجه إیزابل الملكة لیختبئتنبَّأ له میخا بأنَّه سینطلق من حجرة إلى حجرة 
ما یسقط آخاب في الحرب، ویكتشف الكل كذب نخزیا ابن الملك والشیوخ ورجال الدولة حيأو

 یندم الكل أنَّهم لم یسمعوا لصوت الرب.ف ،صدقیا ورجاله

ال ملك إسرائیل: فق"
 لك.ملالمدینة، وٕالى یواش ابن  ان رئیسومآ ىلإ خذ میخا وردُّه

ل هكذا قال الملك: وق
ضعوا هذا في السجن، وأطعموه خبز الضیق وماء الضیق، حتى أتي بسالم" 

]26-27.[ 
لم یأمر آخاب بإعادته إلى السجن فحسب، بل وأن یطعموه خبز الضیق وماء 

 ال جدال فیها. لقد أكیدةالضیق حتى یرجع من الحرب منتصًرا. حسب آخاب أن نصرته 
نسي ما قاله لبنهدد حین افتخر علیه حاسًبا أن النصرة بین یدیه: "ال یفتخرن من یشد كمن 

 ).11 :20 مل 1یحل" (

الرب بي.  ال میخا: إن رجعت بسالم فلم یتكلَّمفق"
 ].28وقال: اسمعوا أیها الشعب أجمعون" [

 :االشتباك العسكري. 7
 ].29وت جلعاد" [مار ىلإ عد ملك إسرائیل ویهوشافاط ملك یهوذافص"

صعد إلى راموت جلعاد مع آخاب لیحارب بعد ي يمن العجیب أن یهوشافاط التق
 یعلل البعض ذلك بأنَّه من أثر الصداقات الشرِّیرة والضغوط .سماعه تحذیرات میخا النبي

 من كلمات أدركیضطّر اإلنسان أن یسیر في الموكب الشرِّیر. ویرى آخرون أن یهوشافاط 
ه ودون الشعب هو المستهدف، فذهب إلى المعركة وهو مطمئن نمیخا أن آخاب وحده دو

 لقتله صرخ بأنَّه لیس اآلرامیُّون أمَّا هو فیعود سالًما. لذلك عندما مال ،بأن آخاب سُیقتل
  .فرجعوا عنه ،آخاب

 إسرائیل لیهوشافاط: لكال مفق"
تنكَّر وادخل الحرب، أ يإنِّ 

وأمَّا أنت فألبس ثیابك. 
 ].30فتنكَّر ملك إسرائیل ودخل الحرب" [
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 :مقتل آخاب. 8
 وقال: نمر ملك آرام رؤساء المركبات التي له االثنین والثالثيوأ"

 . إسرائیل وحدهكلم إالَّ  ال تحاربوا صغیًرا وال كبیًرا
ما رأى رؤساء المركبات یهوشافاط قالوا: فل

إسرائیل. ك إنَّه مل
 ].32-31تلوه، فصرخ یهوشافاط" [اقيفمالوا علیه ل

ًء مًرا لتهاونه واشتراكه مع آخاب فیما حذَّره منه اهرب یهوشافاط بعد أن نال جز
: 19أي  2 إلى توبیٍخ قاٍس من یاهو النبي (أنصتمیخا النبي. عند عودته إلى أورشلیم 

2.( 

 .ما رأى رؤساء المركبات أنَّه لیس ملك إسرائیل رجعوا عنهفل"
أن رجًال نزع في قوسه غیر متعمِّد، و

وضرب ملك إسرائیل بین أوصال الدرع. 
 ].34-33فقال لمدیر مركبته: رّد یدك وأخرجني من الجیش، ألنِّي قد جرحت" [

في عن اهللا. ضربه جندي ت آخاب وسط الجیش لیحارب، لكنَّه ال یقدر أن یخىتخفَّ 
 المتخفِّي لیس بمهارة ملكبقوسه عن غیر عمد، فأصابه جرح قاتل أدى بحیاته. لقدُ ضرب ال

 وٕانَّما بسماح إلهي عجیب. ضرب الرجل المطلوب وبطریقة ،ملك آرام وال بقدرات جیشه
الَّ یموت فوًرا حتى أُتحقِّق نبوَّة إیلیَّا النبي له وفي الموضع المناسب. لقد سمح اهللا آلخاب 

  أن ما تنبَّأ به میخا هو حق. األخیرةیتحقَّق بنفسه في اللحظات 
 د الدرع في مصر تصنع من الكتَّان، وأیًضا في إسرائیل. فیما بعأوصالكانت 

 . "بین الرئتین والمعدة"، أي في القلب أنَّهاجاء في الفولجاثا). 9 :9صارت من المعدن (رؤ 

شتد القتال في ذلك الیوم، وا"
ل آرام، ومات عند المساء، باقوقف الملك في مركبته موأ

 . المركبةنضح ىلإ وجرى دم الجرح
برت الرنَّة في الجند عند غروب الشمس قائالً : وع

 ].36-35ه" [أرض ىلإ نته، وكل رجليدم ىلإ كل رجل
 ،عند الغروب إذ مات آخاب لم یعد یطمع الشعب في استرداد راموت جلعاد
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فصار نداء أن یرجع اإلسرائیلیُّون كل إلى بیته، وعاد اآلرامیُّون إلى منازلهم، ولم تستمر 
 كثر من نهاٍر واحدٍ . أالمعركة 

ات الملك وُأدخل السامرة،  فم"
 .فدفنوا الملك في السامرة

سلت المركبة في بركة السامرة، وغ
فلحست الكالب دمه، 
]. 38-37الم الرب الذي تكلَّم به" [ك بوغسلوا سالحه حس

جاء في الترجمة السبعینیَّة أن الخنازیر والكالب لحست دمه والداعرات استحممن 
. یرى البعض أنَّه من عالمات الخزي واالستهانة أنَّهم إذ إلیها تسرَّب الدم التيفي البركة 

 وتسلَّل بعض الدم إلى البركة بینما كنت ،لحسته الكالبفغسلوا المركبة والسالح من الدم 
یقول . النساء الداعرات یستحممن في البركة كمن هنَّ كنَّ في لهٍو ال یبالین بالحدث

 . أن بركة السامرة كانت موضع استحمام السامریَّات العاهراتیوسفوس المؤرِّخ

قیَّة أمور آخاب وكل ما فعل وب"
وبیت العاج الذي بناه  

، اوكل المدن التي بناه
 ].39 لملوك إسرائیل" [یَّامما هي مكتوبة في سفر أخبار األأ

: قصر ملكي بناه آخاب في السامرة، غشَّاه بالعاج. وقد تحدَّث عاموس بیت العاج
 في العهد القدیم في بكثرة). كان العاج ُیستخدم 15 :3 مل 1النبي ضد هذا الترف الزائد (

  كما في الشبابیك واألبواب الخشبیَّة.األثاثات

ضطجع آخاب مع آبائه، فا"
 ].40وملك اخزیا ابنه عوًضا عنه" [

 :شخصیَّة یهوشافاط. 9
  إسرائیل.كلم السنة الرابعة آلخاب فيلك یهوشافاط بن آسا على یهوذا وم"

ان یهوشافاط ابن خمس وثالثین سنة حین ملك، وك
وملك خمًسا وعشرین سنة في أورشلیم، 

 .بة بنت شلحيوزع همأ واسم
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ار في طریق آسا أبیه لم یحد عنها، وس
إذ عمل المستقیم في عینّي الرب، 

ح ویوقد على المرتفعات" ذبالمرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب ال یزال ي أن إالَّ  
]41-43[ .

ن كان آسا قد تغرَّب قلبه عن اهللا في أیَّامه إ آسا الصالح، وأبیهسار في طریق 
عمل المستقیم في . فضل ملوك یهوذا في التقوى كما في الغنىأفاط من اكان یهوش. األخیرة

، حفظ وصایا الرب وسلك في طریق أبیه الصالح دون انحراف. اشترك ]43[ عینّي الرب
 كانت تيلا مع هذا فمن أخطائه أنَّه ترك المرتفعات. هدم تلك المرتفعات ،في الحكم مع أبیه

 ألنَّه لم إزالتها التي كانت تستخدم قبل بناء الهیكل، وكان یلزم  تلك، وتركلألوثانتستخدم 
  قریبة.أورشلیمیم ذبائح علیها، خاصة وأن دیعد یجوز تق

 ].44الح یهوشافاط ملك إسرائیل" [وص"
 2عثلیا (ب  وٕایزابل، أي آخابة یهورام بابنهأقام صلًحا مع إسرائیل حیث تزوَّج ابن

جاء في سلسلة  ذإجیب أن السیِّد المسیح مخلِّص الخطاة جاء من نسلها، ع وال).1 :18 أي
 بنتها عثْلیا.اید ف) ح9-8: 1م (مت یوراأنسابه 

قیَّة أمور یهوشافاط وجبروته الذي أظهره وكیف حارب، وب"
 ].45أَما هي مكتوبة في سفر أخبار األیَّام لملوك یهوذا" [

. كان قدیًرا في الحروب

 ].46قیَّة المأبونین الذین بقوا في أیَّام آسا أبیه أبادهم من األرض" [وب"
بونین) الذي كان أحد أ، فمنع الشذوذ الجنسي بین الرجال (الماألخالقينزع الفساد 

  .مالمح عبادة البعل

 .م یكن في أدوم مِلك مَلك وكیلول"
یر ألجل الذهب فلم تذهب، فوأ ىلإ كي تذهبل شمل یهوشافاط سفن ترشيعو

 ألن السفن تكسَّرت في عصیون جابر.
نئذ قال أخزیا بن آخاب لیهوشافاط: حي

لیذهب عبیدي مع عبیدك في السفن. 
 ].49-47فلم یشأ یهوشافاط" [
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 التجارة مع أوفیر. تحالف إعادةهذه العبارة لتوضیح أن یهوشافاط كان قادًرا على 
 انكسرت السفن في میناء وٕاذي، راتج الي البحراألسطولمع أحزیا ملك إسرائیل إلعادة 

 . أخرى السفن مرة إصالحعصیون جابر لم یقبل یهوشافاط أن یكمل العمل في 

ضطجع یهوشافاط مع آبائه،  وا"
ودفن مع آبائه في مدینة داود أبیه، 

 ].50عوًضا عنه" [ه فملك یهورام ابن

 :أخزیا یخُلف والده آخاب. 10
آخاب ملك على إسرائیل في السامرة في السنة السابعة عشرة  زیا بنخ"أ

لیهوشافاط ملك یهوذا، 
 ].51ملك على إسرائیل سنتین" [

 كانت غایة في الشرّ . لم یحتفظ فقط بالوثنیَّة ازیا إالَّ أنَّهخمع ِقصر مدَّة حكم أ
 إیزابل. لقد سمع عن الخراب الذي حل أدخلتها وٕانَّما بعبادة البعل التي ،التي ادخلها یربعام

 .ببیت یربعام ورأى والده قد دمَّره األنبیاء الكذبة ومع ذلك لم یتَّعظ

مل الشّر في عینّي الرب، وع"
  ،همأ  في طریق أبیه وطریقروسا

 یق یربعام بن نباط الذي جعل إسرائیل یخطئ.رطو
بد البعل وسجد له، وع

 ].53" [هوبرائیل حسب كل ما فعل أإسوأغاظ الرب إله 
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 22 مل 1 وحيمن 

 ألهرب من صداقة آخاب

 آخاب.ة الصالح ابنه البنیهوشافاط أعطى  

 . لیقیم تحالًفا مع الملك الشرِّیرانحدر

 ! غیر حكیمإنسانله من  یا

  للنور مع الظلمة؟ةهل من شرك

 ن!له من ملك مسكي یا  

 ،حًقا لم ینخدع البار باألنبیاء الكذبة

  الحقیقي.بل طلب مشورة النبي 

  ة.لكن خالل الصداقة الشرِّیرة انحنى لمشورة الكذب

  ك.رأى بعینیه رجل اهللا ُیهان ولم یتحرَّ 

 .دخل إلى الحرب وكاد أن ُیقتل

 .هذا هو ثمر الصداقة الشرِّیرة

 ؟األشرارهرب من مجلس أرب أن   یاليهب 

 األنبیاء الكذبة األربعمائةاتَّفق . 

 .تكلَّموا كما بفم بروح الوحدة

 .لكنَّها وحدة في الشّر ال في الحق

 .م میخا النبي مخالًفا الكل، لكن ثابت في الحقلَّ تك

 .كان یكفیه أن یكون الرب في صفه

 .لیضرب ولیسجن، لكنَّه متهلِّل بالرب العامل فیه

د اهللا في میخا النب   ي.یموت آخاب الشرِّیر ویتمجَّ

 . فیكاخوتيرب أن اهتم بالوحدة مع   یاليهب 

 . الكلفارقني إنألرتبط بك حتى  

 فعلت الخطیَّة بآخاب الشرِّیر؟ماذا   

  .وشافاط البار في صفههاستطاع أن یكسب ي

  ه. میخا لحسابجذبلكنَّه لم یستطع أن ي 
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 ي،جمع حوله أربعمائة نب

 .لكن روح الغوایة سیطر علیهم وعلیه

 ه. حین ضرب صدقیا الكاذب میخا النبي دفاًعا عنتهلَّل 

 لكن لم یستطع أحد أن یحمیه من سهم العدو؟

ه السهام ضدَّه  في المعركةىتخفَّ    .كي ال توجَّ

 ضاربه.لكنَّه ُضرب بسهٍم لم یقصده  

 ؟اإللهیَّةمن یقدر أن یفلت من ید العدالة 

 الجبَّار قتل نابوت وورثالملك . 

 .الكالب التي لحست دم نابوت انتظرت لتلحس دم صدقیا

 . التي تستحم فیها الزانیَّات تسلَّل دم الملكةركبفي میاه ال

 ، والمأبونین لحساب عبادة البعليالذي فتح بیوت الزوان

 .حین تسلَّل دمه إلى البركة ،ن بهأصارت الزانیَّات یهز

 .كن تستأنفن من دمه المتسرِّب إلى البركة

 .یسخرن به وال تتحرَّك قلوبهن نحوه

 .سخریَّة الزانیَّات الجبار سافك دماء األنبیاء صار

  ة!ناله من عار وٕاه یا

 رب أن أهرب من كل صداقة شرِّیرة  یالي هب. 

 ، أن أهرب من الخطیَّةليهب 

 يّ .فال یقدر روح الغوایة أن یقترب إل

 .حة الحقَّةرا فأتمتَّع بال، روح الحقليهب 

 . كل عنف ونجاسةيانزع عنِّ 

 رٍ . وال أصیر في عانفسيفال تهلك 
 
 
 

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp

	1kings...intor
	من تفسير وتأملات
	الآباء الأولين
	موضوع السفرين
	أحداث تاريخيَّة هامة
	سفرا الملوك:
	العمل النبوي في عصر الملوك
	نظام ملكي ثيوقراطي
	تزايد دور الأنبياء
	الميثاق الداودي Davidic Covenant
	الناموس
	المشاكل الرئيسيَّة
	النساء في سفريّ الملوك
	الأسفار التاريخيَّة في عصر الملوك
	السفر
	موضوع السفر
	السيِّد المسيح في السفر
	1 صموئيل
	الاختيار البشري "شاول"
	المملكة المتَّحدة

	القلب لا النظام
	سِفران مقدَّمان لك!
	غاية السفر
	الأب يوحنا الدمشقي

	الكاتب
	تاريخ ومكان الكتابة
	مفتاح السفر
	المسيح في سفر الملوك الأول
	مملكة سليمان ومملكة المسيح
	الكنيسة في سفر ملوك الأول
	هيكل الرب
	الموضوعات الرئيسيَّة
	الأشخاص الرئيسيُّون
	المدن الرئيسيَّة
	أقسام السفر
	القسم الأول: المملكة المتَّحدة [ص 1- ص 11].
	القسم الثاني: المملكة المنقسمة [ص 12- ص 22].
	المملكة المتَّحدة
	المملكة المنقسمة
	سرّ الانقسام
	المملكة المنقسمة وسلسلة الخطايا
	إقامة مملكة الشمال
	من يكون الحاكم؟
	البنية الدينيَّة
	الوضع الاقتصادي والاجتماعي
	السياسة الخارجيَّة
	مملكة الشمال 933-721 ق.م
	مملكة الجنوب 933-606 ق. م
	العلاقة بين المملكتين
	عظمة مملكة سليمان:
	3. الالتصاق بحكمة الله. اشتهت ملكة سبأ أن تسمع سليمان (10).
	انهيار سليمان:

	1kings...cont..
	1kings...1
	الباب الأول
	المملكة المتَّحدة
	الأصحاحان 1-2
	استقرار مملكة سليمان


	إقامة سليمان ملكًا
	1. شيخوخة داود :
	2. أدونيَّا يخطِّط لاستلام الحكم :
	3. ناثان النبي وبثْشَبع:
	4. بثْشَبع تدخل إلى داود :
	5. دخول ناثان إلى داود :
	6. إقامة سليمان ملكًا :
	القدِّيس أغسطينوس

	7. أدونيَّا يسجد أمام سليمان :

	1kings...2
	وصيَّة داود الملك لابنه
	1. وصايا روحيَّة :
	القدِّيس أنطونيوس الكبير
	القدِّيس جيروم

	2. وصيَّة خاصة بيوآب :
	السلوك بروح العدالة

	3. وصيَّة تخص بني برزلاي :
	4. وصيَّة تخص شمعي :
	5. ثبوت مُلك سليمان :
	6. أدونيَّا يُحطِّم نفسه :
	7. استبعاد أبياثار :
	8. قتل يوآب :
	9. معاقبة شمعي :
	من وحي 1 ملوك 2

	1kings...3
	(1 ملوك 3: 8-9)
	[ص 3-ص4]
	1. زواجه من أميرة مصريَّة
	القدِّيس جيروم

	2. ظهور الرب لسليمان
	جبعون

	3. اختيار سليمان للحكمة
	القدِّيس أغسطينوس
	القدِّيس هيبوليتس
	القدِّيس يوحنا الذهبي الفم

	4. حكمة سليمان
	هبني ذاتك يا حكمة الله!


	1kings...4
	سلطان سليمان وغناه وحكمته
	1. مجلس وزراء سليمان
	2. التدبير المادي للدولة
	3. شهرة سليمان الفائقة

	1kings...5
	[ص 5-ص 9]
	الإعداد لبناء الهيكل
	1. تهنئة من ملك صور
	2. حوار مع حيرام
	كما كلم الرب داود أبي قائلاً:

	3. معاهدة مع حيرام
	4. سير العمل
	العلامة أوريجينوس
	لأسخر كل الطاقات لبناء بيتك!


	1kings...6
	الأصحاح السادس
	بناء الهيكل

	1. بدء البناء
	2. أبعاده وملامحه
	* أبعاده:
	الأب قيصريوس أسقف آرل


	3. الوعد الإلهي
	4. الحوائط والأرضيَّة
	5. المحراب (قدس الأقداس)
	6. الكاروبان
	العلامة أوريجينوس

	الكاروبيم (الشاروبيم):
	7. الأبواب
	8. الدار الداخليَّة
	9. مدة البناء
	الراحة في مقدَّس المعرفة المقدَّسة
	نختم حديثنا عن بناء هيكل الرب بكلمات العلامة أوريجينوس:
	العلامة أوريجينوس

	من وحي 1 ملوك 6


	1kings...7
	أعمال سليمان الإنشائيَّة
	1. إنشاءات لاستخدامه العائلي :
	أ. بيت وعر لبنان:
	ب. رواق (بهو) الأعمدة:
	ج. رواق الكرسي أو العرش للقضاء:
	د. بيت الملكة ابنة فرعون:
	2. أثاثات الهيكل :
	أ. العمودان:
	ب. البحر المسبوك:
	ج. القواعد العشر:
	د. العشر مراحض:
	العلامة أوريجينوس

	هـ. المراحض والرفوش والمناضح:
	و. تقديم عطايا أبيه:
	من وحي 1 ملوك 7


	1kings...8
	تدشين الهيكل
	1. دعوة القيادات والشعب
	2. دور الكهنة
	القدِّيس جيروم

	3. مجد الرب في بيته
	بيت الرب والأيقونة السماويَّة:
	القدِّيس أمبروسيوس

	4. تدشين الهيكل
	القدِّيس جيروم
	القدِّيس أغسطينوس
	ط. عيد وفرح:



	1kings...9
	1. رؤيا سليمان الثانية
	2. هبات متبادلة بين سليمان وحيرام
	3. أعماله ومنشآته
	4. ابنة فرعون في مدينة داود
	5. تقديم ذبائح سنويَّة
	6. أسطوله البحري
	من وحي 1 ملوك 9


	1kings...10
	عصر سليمان الذهبي
	[ص 10]

	ملكة سبأ
	تُعجب بحكمة سليمان
	1. زيارة ملكة سبأ :
	ملكة سبأ رمز لكنيسة العهد الجديد:
	القدِّيس أمبروسيوس
	القدِّيس جيروم
	من وحي 1 ملوك 10


	1kings...11
	انحدار سليمان وموته
	النساء الوثنيَّات
	القدِّيس يوحنا الذهبي الفم

	1. التصاقه بالوثنيَّات
	القدِّيس أغسطينوس

	2. انحراف قلبه وراءهن
	3. انحرافه نحو الوثنيَّة
	4. إنذار الرب له
	القدِّيس جيروم

	الله يقيم لسليمان خصومًا:
	5. الرب يثير أعداء لتأديبه
	6. أخيّا النبي وانقسام المملكة
	7. سليمان يطلب قتل يربعام
	8. موت سليمان

	1kings...12
	الباب الثاني
	1. تجليس رحبعام ملكًا :
	"لماذا اختار شكيم لتجليسه ملكًا؟

	2. عودة يربعام :
	3. رفض مشورة الحكماء :
	4. ثورة العشرة أسباط :
	5. محاولة رحبعام إخضاعهم :
	6. يربعام يحمل شكل التديُّن :
	القدِّيس أغسطينوس
	القدِّيس أغسطينوس
	من وحي 1 ملوك 12



	1kings...13
	1. إصابة يد يربعام بالفالج :
	الأب أوغريس
	الأب دوروثيؤس
	القدِّيس أغسطينوس

	2. ندم يربعام :
	3. امتناع رجل الله عن الأكل :
	الأب قيصريوس أسقف آرل
	مار اسحق أسقف نينوى
	القدِّيس أغسطينوس
	القدِّيس باسيليوس
	القدِّيس غريغوريوس النزينزي
	القدِّيس كيرلس الأورشليمي

	القدِّيس يوحنا الذهبي الفم
	4. افتراس رجل الله :
	القدِّيس أنبا أنطونيوس

	5. دفن رجل الله :
	6. إصرار يربعام على الشرّ :

	1kings...14
	موت أبيَّا بن يربعام
	1. مرض أبيَّا بن يربعام
	2. نبوَّة أخيَّا عن دمار بيت يربعام
	القدِّيس أمبروسيوس

	3. موت أبيّا
	4. موت يربعام
	5. شر رحبعام ويهوذا
	6. السطو على بنك إسرائيل

	1kings...15
	إصلاحات آسا
	1. أبيام بن رحبعام الشرِّير
	العلامة أوريجينوس
	القدِّيس هيلاري أسقف بواتييه

	الأب قيصريوس أسقف آرل
	القدِّيس أغسطينوس
	الأب أفراهات
	القدِّيس أغسطينوس


	2. آسا بن يربعام المُصلح
	3. تحالف آسا مع بنهدد ضد إسرائيل
	4. مرض آسا وموته
	5. ناداب بن يربعام الشرِّير
	6. بعشا يبيد بيت يربعام
	والتي جعل بها إسرائيل يخطئ الشعب،


	1kings...16
	ثورات في مملكة إسرائيل
	1. نبوَّة ياهو ضدّ بيت بعشا
	2. اغتيال زُمري لإيلة
	3. زُمري يملك لمدَّة أسبوع
	القدِّيس أمبروسيوس

	4. زُمري ينتحر في قصره حرقًا
	5. عُمري يبني السامرة
	6. آخاب عابد البعل
	ماذا يعني أنَّه بناها: ببِكرِه وضع أساسها، وبصغيره نصب أبوابها؟

	ملحق 1 ملوك 16

	1kings...17
	إعالة إيليَّا التشبِّي
	1. نبوَّته عن الجفاف:
	2. إعالة الغربان له:
	لماذا اختار الله الغربان لتعوله؟

	القدِّيس أمبروسيوس
	3. إعالة أرملة صرْفَة صيْدا له:
	وكوز الزيت لم ينقص


	القدِّيس أمبروسيوس
	الشهيد كبريانوس
	القدِّيس جيروم
	4. إقامة ابن الأرملة


	ظروفه:
	نظرة الكتاب المقدَّس إليه:
	نظرة اليهود إليه
	شخصيَّته:
	رسالته:
	سماته27F :
	إيليَّا رجل البرِّيَّة
	إيليَّا رمز للسيِّد المسيح
	موسى وإيليَّا:
	موسى النبي

	1kings...18
	1. دعوة إلهيَّة للظهور أمام آخاب
	2. لقاء إيليَّا مع عوبديا
	القدِّيس أغسطينوس
	القدِّيس أغسطينوس

	القدِّيس يوحنا الذهبي الفم
	وليس إله آخر غيرك!



	1kings...19
	1kings...20
	1. بنهدد يطلب ما لآخاب  [1-5].
	1. بنهدد يطلب ما لآخاب
	2. بنهدد يستغل آخاب :
	3. بنهدد يستعد للمعركة :
	4. نصرته في الموقعة الأولى :
	5. كشف خطَّة بنهدد :
	القدِّيس يوحنا الذهبي الفم
	وعند تمام السنة عدَّ بنهدد الآراميِّين


	6. نصرته في الموقعة الثانية :
	ما هو موقف آخاب؟

	7. معاهدة مع بنهدد :
	القدِّيس أغسطينوس

	8. نبي يعلن عن قصاصه :
	القدِّيس أغسطينوس

	ليس عند الله محاباة:
	القدِّيس أمبروسيوس
	مع نصرتي على بنهدد!



	1kings...21
	1. آخاب يطلب كرم نابوت
	القدِّيس أمبروسيوس

	2. إيزابل تقتل نابوت
	3. إيليَّا يلتقي بآخاب
	العلامة أوريجينوس

	4. اتِّضاع آخاب:
	القدِّيس أمبروسيوس
	القدِّيس جيروم
	القدِّيس أغسطينوس


	1kings...22
	1. آخاب يودّ استرداد راموت جلعاد:
	2. تحالفه مع يهوشافاط لمحاربة آرام:
	القدِّيس أمبروسيوس

	3. تضليل الأنبياء الكذبة:
	4. ميخا النبي ينبئ بالهزيمة:
	5. روح الكذب يضلِّل آخاب:
	6. ضرب ميخا النبي وسجنه:
	7. الاشتباك العسكري:
	8. مقتل آخاب:
	9. شخصيَّة يهوشافاط:
	10. أخزيا يخلُف والده آخاب:




