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 سلطان فائق

باب الرجاء المفتوح وسط التأدیب 
اهتم سفر الملوك األول باألكثر بالمملكة الشمالیة خاصة الكشف عن القادة الوثنیین وكیف 
لم تستمر ُأسرهم في الحكم بسبب وثنیتهم وفسادهم. واهتم سفر الملوك الثاني بتوضیح أن إصرار قادة 

مملكة الشمال على الوثنیة، هدم المملكة كلها حیث أرسل اهللا أشور لغزوها، وسقطت المملكة تحت 
السبي.  

لم تتعظ مملكة یهوذا (الجنوب)، بل سلكت ذات طریق أختها إسرائیل (الشمال). وبسبب 
خیانتها هللا وعدم أمانتها، خاصة بالخطایا التي سقط فیها الملك منسى، سمح اهللا لبابل أن ُتحطِّم 

الهیكل، وتقود شعب یهوذا إلى السبي البابلي.  
جاءت الثالثة آیات األخیرة من السفر تفتح باب الرجاء لهم حیث ُأخرج الملك یهویاكین من 

السجن: وتمتع بمعاملة رقیقة من ملك بابل الجدید، أویل مرودخ. وكأن اهللا یدعو الشعب كله بروح 
الرجاء أن یرجعوا إلیه، فیردهم إلى وطنهم وُیعید بناء هیكله. 

كما بدأ سفر الملوك األول بارتقاء سلیمان للعرش عوض أبیه داود، وما ناله من مجٍد 
  صاحب السلطان العجیب. النبيیلیا إ بالثانيهكذا یبدأ سفر الملوك ، وكرامٍة وغنى وسلطان

 الخمسین المتعجرفین وجنودهما فاستجابت ي تنزل ناًرا لتحرق قائدأنطلب إیلیا من السماء 
 لبل ولك،  السفر بفقدان المملكتین الشمالیة والجنوبیة ال لسلطانهما فحسبيالسماء فوًرا لطلبته. وینته

 الُمصمِّم على مقاومة الحق اإلنسان یفقد سماوي، بسلطان الحقیقيبینما یتمتع المؤمن هكذا كیانهما. 
 .الزمني الطبیعيحتى السلطان 
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 األصحاح األول

 ما هي هیئة الرجل؟

إیلیا الناري 
یلیا النبي، رجل اهللا إ الملوك األول والثاني انسحب قلبي نحو شخصیة لسفري دراستي خالل

الناري. الذي عاش في خدمته بقلٍب ناري، حتى في بعض معجزاته نزلت نار من السماء سواء إلبادة 
). استحق 38: 18 مل 1)، أو لإلعالن عن قبول اهللا لذبیحته (1 مل 2قائدّي الخمسین وجنودهما (

) لتحمله 11: 2 مل 2صاحب القلب الناري بالنعمة اإللهیة أن یبعث له اهللا مركبة ناریة بخیل ناریة (
 حضرة اهللا النار اآلكلة.ب تمتع فیشارك السمائیین الناریین، وي،إلى السماء

یروي لنا هذا األصحاح قصة ُمرِعبة تكشف عن خطورة خطیة االرتداد عن اهللا، واإلصرار 
 .مان في قصره الملكيأوهو في ،  الشریر من الكوة إسرائیلملك على عدم الرجوع إلیه. فقد سقط أخزیا

هل كان في حالة ُسكر وغیر وعي، وكیف حدث هذا؟ لم یذكر الكاتب. لكنه سقط وترضض، وكانت 
 إلى ، وغالًبا بناء على مشورة أمه الشریرة إیزابل، أرسل. عوض التوبة والرجوع إلى اهللاجراحاته خطیرة

  أم ال.ىبعل زبوب إله عقرون یسأله إن كان ُیشفَ 
له إألنه التجأ إلى ى،  لن ُیشفَ بأنهقدِّم لهم رسالة من اهللا الغیور يُ یلیا النبي لإالتقى الرسل ب

فعرف أنه إیلیا. ، . عاد الرسل یخبرون الملك بما حدث عاجز عن تقدیم الحیاة أو شفاء المرضىوثني
ل قائد خمسین ومعه جنوده للقبض علیه واالنتقام منه، وجاء القائد متشامًخا بسلطانه یأمره أن أرس

 هو وجنوده. وتكرر األمر مع القائد وأحرقتهینزل معه إلى الملك، فطلب النبي ناًرا من السماء نزلت 
 ینزل ویلتقي مع الملك. أن الرب أرشدهالثاني، أما القائد الثالث فجاء إلیه وبروح التواضع تحدث معه. 

  وتحدث معه بكل صراحة. ،وبالفعل التقى به

مملكة خضع أ لكنه من الجانب السیاسي واالقتصادي كان قوًیا. ، شریًرا والد أخزیاكان أخآب
 تمرد موآب على ابنه وطلب أحآزقدم له الجزیة. وٕاذ مات وخلفه ابنه ت ت وكان،موآب تحت سلطانه

. االستقالل
ُیقدِّم لنا هذا األصحاح مقابلة بین اإلنسان الشریر الُمتمرِّد على اهللا وبین إنسان اهللا.  

ما هي هیئة الرجل الذي صعد للقائكم، عندما بلغت الملك رسالة إیلیا النبي، كان سؤاله: 
 لم تشغله رسالة اهللا إلیه ما هي، وال مراجعة نفسه، وال حقیقة شخصیة من ]7وكلمكم بهذا الكالم؟ [

أرسل له الرسالة، إنما توقف عند المظهر الخارجي! 
أما إیلیا كرجل اهللا، فكان ما یشغله أن ُیتمم مشیئة اهللا مهما كلَّفه األمر. 
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بین إیلیا النبي ویوحنا المعمدان 
  :یقولف إیلیا النبي ویوحنا المعمدان،مقارنة بین شخصیتي  أمبروسیوسالقدیس یقدم لنا 

ما الثاني ففي البریة داس أ وكذا یوحنا. كانت الغربان تعول األول، ،[عاش إیلیا في البریة
 كل إغراء للمالهي وأحب الفقر وأبغض الترف. 

 زدرى برضاء هیرودس الملك. ا والثاني ،الواحد لم یسَع لكسب رضاء أخآب الملك
 رداء األول شق میاه األردن، والثاني جعل هذه المیاه مغسًال یهب خالًصا. 

  مع الرب على األرض. شاع والثاني  (في التجلي)،ظهر األول مع الرب في المجد
 األول یسبق مجيء الرب الثاني، والثاني سبق مجيء الرب األول.

األول أسقط األمطار على أرٍض جفْت لمدة ثالث سنوات، والثاني غسل تراب أجسادنا في 
 میاه اإلیمان خالل ثالث سنوات. 

هوذا ثالث سنین آتي أطلب ثمًرا " :؟ فُأجیبكم بما قیلةهي هذه السنوات الثالث تسألونني: ما
 ... )7: 13 لو( "جدأفي هذه التینة ولم 

  .السنة األولى هي عهد اآلباء حیث بلغ الحصاد مدى لم یتحقق بعد ذلك
  .والسنة الثانیة هي عهد موسى واألنبیاء
 .]˺)19: 4 لو( "لیكرز بسنة الرب المقبولة"ثم السنة الثالثة لمجيء إلهنا ومخلصنا 

. 8-1. قیادة إلهیة  1
. 14-9. تمجید اهللا  2
. 15. ثقة في اهللا  3
. 18-16. تنفیذ مشیئة اهللا 4

. قیادة إلهیة 1
أخطر عدو لإلنسان هو أن ینسحب قلبه وفكره عن أعماقه الداخلیة والحیاة الحقیقیة إلى 

المظاهر الخارجیة. سقوط أخزیا من الكوة التي في علیته، وما سببه له ذلك من جراحات خطیرة كان 
ه، عوض االلتجاء كفیًال أن یجعله یهتم بأبدیته، وینتفع من أخطاء عائلته، ویطلب مشورة القدیر وعون

إلى اآللهة الباطلة. بعث إرسالیة إلى بعل زبوب یسأله. أما إیلیا رجل اهللا، فقد تدرَّب أن یكون قائده 
ومرشده هو الرب نفسه، لذلك أرسل له الرب مالًكا یطلب منه أن یصعد لیلتقي برسل ملك إسرائیل، 

ویبعث رسالة إلهیة له یوبخه على التجائه إلى بعل زبوب. 

1 In luc 1: 7. 
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 ]1َوَعَصى ُموآُب َعَلى ِإْسَراِئیَل َبْعَد َوَفاِة أخآب. [
 ).2: 8 صم 2) فتحها داود (14-12: 3موآب التي یوًما ما أخضعت إسرائیل (قض 

ي،  كما علمنا من الحجر الموآب، ملك إسرائیلي ثم أخضعها عمر. عند موت سلیماناستقلتوربما 
 .)4:3 مل 2وكان الموآبیون یؤدون الجزیة إلسرائیل (. ˺1869وهو نصب تذكاري ُاكتشف عام 

 2؛ 2: 8 صم 2 ( موآب الفرصة وعصت إسرائیلانتهزتوربما بعد تشتت الجیش بعد أن مات أخآب 
).  4: 3مل 

 ملك موآب المعروف.  Meshaتمرُّد موآب غالًبا ما ُیقصد به تمرُّد میشا 

 َوَسَقَط َأَخْزَیا ِمَن اْلُكوَِّة الَِّتي ِفي ُعلِّیَِّتِه الَِّتي ِفي السَّاِمَرِة َفَمِرَض، 
 َوَأْرَسَل ُرُسًال َوَقاَل َلُهمُ :

 ]2اْذَهُبوا اْسَأُلوا َبْعَل َزُبوَب ِإَلَه َعْقُروَن ِإْن ُكْنُت َأْبَرُأ ِمْن َهَذا اْلَمَرضِ . [
 واستمر الحدیث عنه هنا كتكملة للسفر السابق. 51: 22 مل 1بدأ الحدیث عن أخزیا في 

كانت البیوت في إسرائیل غالًبا ما تتكون من طابٍق واحٍد، أما القصور والبیوت الفخمة 
. ˻فتتكون من طابقین. لعله سقط من كوة على السطح أو خالل درابزین (سور) یحیط بسقف البیت

. إلى عصر قریب، كان كثیر من النوافذ في مصر مزودة بشبكیة "نافذة شبكیة"جاء النص 
خشبیة، یدعوها البعض أرابسكو، وٕان كانت منقولة عن الفن القبطي. 

": یعني الزم الفراش بسبب جراحاته. مرضبقوله "
 وكان أكبر جمیع آلهة الفلسطینیین.اسمه األصلي بعل زبول، أي رب الحیاة، ": بعل زبوب"

الذباب كان هیكله في مدینة عقرون، وكان ُیَظن أن له قدرة على التنبؤ كقوٍة سریٍة خارقة. ولما كان 
یظن البعض أن هذا  ضربات بني البشر، وهو یتولد في األقذار، وینقل جراثیم األمراض،  أخطرمن

 ویحمیهم من الموت  كما یمنع عنهم الذباب،اإلله هو أحد أصنام الفلسطینیین المستخدم لغرض طبي،
ربما كان في هذه العبادة إشارة إلى خروج الحیاة من الموت، والشفاء من المرض. والمرض. 

دعوه بعل ، Ñوٕاذ كان الیهود مغرمین بالتالعب بالكلمات، فقد غیَّروا اسم هذا اإلله عمًدا
 تعني حرفًیا "إله الذباب"، لكن ال یعرف إن كان هذا .˽زبوب، أي رب الذباب، في نوع من السخریة

: 10االسم ُأعطي للتكریم أو لالستخفاف بالبعل الفلسطیني، وهو بهذا یعني إله المزبلة (راجع مت 
أي ). كان البعض یقرأون بعل زبوب "بعلزبول"، 19، 18، 15: 11؛ لو 22: 3؛ مر 24: 12؛ 25

1 Barnes' Notes on 2 Kings 1: 1. 
2 Adam Clark's Commentary. 
3 CF. James M. Freeman: Manners and Customs of the Bible, 1972, article 324. 
4 W. Whitcomb: Solomon to the Exile, P. 64. 
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). 24: 12رئیس الشیاطین (مت سید األقذار، ویحسبه الیهود 
)، بل إله آخر 33-29:16  مل1هنا لیس اإلله الكنعاني "البعل" الذي عبده أخآب وٕایزابل (

العجیب أن اسم الملك أخزیا ویعني: "یهوه یساند"، یلجأ إلى بعل زبوب لكي یشفیه. مشهور. و
 صورة ُملِفتة للنظر لقطعة أثریة ُتمثِّل رأس جوبتر وله مظهر Taylor's Calmetتوجد في 

ذبابة ضخمة. 
، أي سید Baal-zebahim أن االسم األصلي له هو "بعل زباهیم" Scaligerیظن 

الذبائح، وبنوع من السخریة دعي "بعل زبوب" أي "رب الذباب"، أي یعجز عن أن یطرد الذباب من 
الذبائح الُمَقدَّمة له. 
إحدى مدن الفلسطینیین الخمس، وموقعها في شمال أرض الفلسطینیین.  عقرون: 

السؤال من بعل زبوب دلیل على عدم إیمانه بالرب واحتقاره له.  
إرسالیة الملك أخزیا لسؤال بعل زبوب إله عقرون عن شفائه ُتمثِّل االنطالق للُشْرِب من میاه 

مملوءة بسم الوثنیة القاتل، عوض التمتُّع بمیاه اهللا الحیة. 

  یبدو أن هذه المشورة ُقدِّمْت له من إیزابل أمه، هذه التي جعلت ابنیها أخزیا ویورام في كل حیاتها
. ˺عبدین لها، مثل أخآب زوجها الذي كان لها عبًدا

القدیس مار أفرام السریاني  

 لم یلِقِ◌ إرمیا إال في الجب السفلي.  علوي في بیت الرب، إال أن فشحور بالرغم من وجود دور
 إلى الدور العلوي من بیت الرب؛ هذا الدور هأما نحن فإننا نرید أن نأخذ إرمیا اآلن، وُنصعد

، وذلك كما سأوضح من خالل نصوص عدیدة من ˻العلوي أقصد به المعنى الروحي المرتفع
 . األبرار یستقبلون األنبیاء في األدوار العلیاالكتاب المقدس، تؤكد أن 

یذكر سفر الملوك أن أرملة صرفة صیدا التي جعلها الرب إلعالة إیلیا استضافته عندها في 
). 19: 17مل  1الُعلیَّة الموجودة في منزلها (

كذلك المرأة الشونمیة التي كانت تستضیف ألیشع النبي كلما مرَّ بها، عملت له ُعلیَّة صغیرة 
أخزیا الخاطئ ). وعلى العكس من ذلك، فإن 10-8: 4 مل 2لكي یستریح فیها كلما یجيء (

).  2: 1 مل 2 (سقط من الطابق العلوي
یوصیك یسوع المسیح أنت أیًضا أال تنزل من السطح، فیقول: "والذي على السطح فال ینزل 

Ï  On the Second Book of Kings, 1:1. 
Ð أي أن الذین ال یأخذون من نبوات إرمیا سوى الجانب الحرفي، یفعلون مثل فشحور الذي ألقى النبي في الجب السفلي .
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). 17-15: 24لیأخذ من بیته شیًئا" (راجع مت 
إًذا الوجود في األدوار المرتفعة وعلى األسطح هو أفضل شيء.  

جاء عن الرسل األطهار في سفر األعمال، أنهم كانوا موجودین في الُعلیَّة حین كانوا 
نار.  من مجتمعین للصالة والتأمل في كلمة الرب، وحین حلَّ الروح القدس علیهم في شكل ألسنة 

كذلك الحال بالنسبة للقدیس بطرس عندما أراد أن یصلي، "صعد بطرس على السطح لیصلي 
)، لو لم یصعد على السطح، لما استطاع أن یرى "السماء 9: 10نحو الساعة السادسة" (أع 

 مثل مالءة عظیمة مربوطة بأربعة أطراف ومدالة على األرض".  ًال علیهمفتوحة وٕاناًء ناز
نفس الشيء ُیقال عن المرأة التي كانت ممتلئة أعماًال صالحة والتي كان اسمها طابیثا، فهي 

)، حیث صعد إلیها بطرس لُیِقیَمها 37: 9لم تكن في الطابق األرضي، بل كانت في ُعلیَّة (أع 
من األموات.  

كذلك السید المسیح حینما كان یستعد لیأكل الفصح مع تالمیذه، وعندما سأله تالمیذه: "أین 
ترید أن ُنعدَّ لك لتأكل الفصح؟"، أجاب: "إذا دخلتما المدینة یستقبلكما إنسان حامل جرة ماء. اتبعاه 

إلى البیت حیث یدخل، وقوال لرب البیت یقول لك المعلم أین المنزل حیث آكل الفصح مع 
).  12-9: 22تالمیذي، فذاك یریكما علیة كبیرة مفروشة، هناك أعدَّا" (لو

إًذا َمن یرید أن یحتفل بالفصح مثل یسوع المسیح ال یختار أبًدا الطابق األرضي. إنما كل 
من یحتفل بالعید مع السید المسیح البد أن یكون مرتفًعا وجالًسا في العلیة الكبیرة، في العلیة 
المفروشة، في العلیة الُمزیَّنة والُمَعدَّة. إذا صعدت معه لتحتفل بالفصح، ُیقدِّم لك كأس العهد 

الجدید، وخبز النعمة؛ یهدیك جسده ودمه. 
لهذا فإننا ننصحكم بالصعود إلى المرتفعات: ارفعوا عیونكم إلى الجبال. 

العالمة أوریجینوس 

  :َفَقاَل َمَالُك الرَّبِّ ِإلیِلیَّا التِّْشِبيِّ 
  ،اْصَعْد ِلِلَقاِء ُرُسِل َمِلِك السَّاِمَرةِ ، ُقمِ 

 َهْل َألنَُّه َال ُیوَجُد ِفي ِإْسَراِئیَل ِإَلٌه،  َوُقْل َلُهمْ :

 ]3َتْذَهُبوَن ِلَتْسَأُلوا َبْعَل َزُبوَب ِإَلَه َعْقُروَن؟ [
كان آخر ذكر إلیلیا النبي حدیثه مع أخآب في كرم نابوت قبل هذه الحادثة بحوالي أربع 

). 24-17: 21 مل 1سنوات (
اتَّبع أخزیا والدیه في عبادتهما للبعل. ربما لم یرسل إلى المعبد الذي في السامرة، خشیة أن 

ینتشر خبر مرضه الخطیر. 
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في كل . ˺یعلمنا إیلیا النبي أن اهللا یستطیع أن یدخل في حیاة شعبه في الوقت الذي یریده
عصر یرسل اهللا قادة، تتناسب مواهبهم مع الظروف المحیطة، لیكون له شهود منیرون وسط الظلمة. 

ل وجهه عن البشریة بسبب  إنه دائم العمل لحساب ملكوته، حتى وٕان ظن اإلنسان كأن اهللا قد حوَّ
فسادها! یبقى اهللا أمیًنا بالرغم من عدم أمانتنا. وكما یقول الرسول: "إن كنا غیر أمناء، فهو یبقى 

).  13: 2 تي 2أمیًنا، ال یقدر أن ینكر نفسه" (
، كما حدث هنا. ممَّا عنصر المفاجأة ما تحمل البً غااة إیلیا النبي يسبق أن قلنا إن أحداث ح

طائر  "Haggadahالحجادة  إلى الظّن أن إیلیَّا كان مالًكا، وُدعي في د الیهوميدفع بعض معلِّ 
 أرسله اهللا في عصر أخآب أشر .˼ائر یطیر في العالم لتحقیق رسائل سماویَّةطفهو كال ،˻"ماءسال

ملوك إسرائیل وابنه اخزیا.  
كان بهًیا وجمیًال وباًرا وال عیب فیه، فقد ارتفع  عنه: "القدیس مار یعقوب السروجيقال 

"، وذلك بمقارنته مع إخوته في البشریة، ولیس كماًال مطلًقا. لقد حمل إلى موضع ال تدخل فیه العیوب
 :یصوره هكذارمز السید المسیح في أموٍر كثیرةٍ . كما 

 حتى یخلط نفسه مع اهللا.، صبر كثیًرا،ء جماالً ولمالمستعد والماهر  السإیلیا  
 دمج كل حیاته في اهللا، وسكن في البریة بدون األهواء العالمیة.

 .)ن(متناقضتان ارادتإه وهللا لقتني إرادة صالحة واحدة مع اهللا، لئال یكون ا
  التي طالبته أن یحارب ضد الشعب، كان یقوم لُیَنفَِّذ إرادة الرب.مورفي كل األ

 ُیَكمَِّل كل أعمال الرب.أن  ألنه كان مهتًما ،لم یكن یشتاق أن یفعل شیًئا بنفسه
 .˽ كل حركات نفسه كانت في اهللا. وال تحرَّك لُیَنفَِّذ أعماله ألجله، لنفسهعشلم ي

  زبوب  بعلإلى أخآبأتى إیلیا وصعد في الطریق أمام المرسلین الذین أرسلهم ابن. 
قال لهم: اذهبوا وقولوا لسیدكم الملك، لماذا أرسل إلى عقرون مثل ناقٍص؟ 

 لترسل وتطلب من إله الفلسطینیین؟ ،أال یوجد رب في الشعب
... ن الرب أعظم من اآللهة؟أمن ال یعرف بأنه یوجد إله لبني یعقوب؟ ومن لم یسمع ب

.  عزتهشیلوه، وفي حوریب بأسه، وفي بحرفي مصر خبره، وجبروته في ال
ریحا اسمه أ في سیناء، ومخافته في العالم كله، في األردن عجبه، وفي  (مسكنه)سكینته

. فراظ

1 The Orthodox Study Bible. 
2 Ps. 8:9 Hebr.  
3 Mid. Teh. ad loc., See also Ber. 4B. Targ. on Eccles.10:20. 

Ò  برار (راجع نص الراهب بول بیجان والدكتور األب بهنام سوني).على محبة اهللا للبشر وعلى محبة األ 63المیمر 
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 وقوسه عاٍل في كل المخاطر، رعبه في فلسطین، وفي الجزر قوته ،في الشعوب سیفه
. العظمى

 ˺من ال یعرف بأنه یوجد إله لبني یعقوب؟ ولماذا اآلن ُیسَخر منه كأنه غیر موجود؟
القدیس مار یعقوب السروجي 

 َفِلَذِلَك َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ : 
  ،ِإنَّ السَِّریَر الَِّذي َصِعْدَت َعَلْیِه َال َتْنِزُل َعْنهُ 

 َبْل َمْوًتا َتُموتُ .
 ]4َفاْنَطَلَق ِإیِلیَّا. [
كان السریر الملوكي كما هو حالًیا في بیوت الشرقیین األثریاء، : Divanسریر أو أریكة 

 أقدام، وتمتد أحیاًنا من أول الحجرة إلى 4 أو 3عبارة عن أریكة على شكل منبر عرضها حوالي 
نهایتها، وأحیاًنا تأخذ ثالثة جوانب من الحجرة. ُتستخدم في النهار كأریكة للجلوس، وكسریر للنوم 

 بوصات إلى قدم. 6باللیل. ارتفاعها من األرض حوالي 
 أریكة مرتفعة بحیث تحتاج أن یصعد إلیها الشخص بدرجتین أو Hackettرأى األستاذ 

ثالث درجات. في قصر الملك یحتمل أن تكون أكثر ارتفاًعا عن األریكة العادیة، لذلك قیل: "السریر 
. ˻)3: 132 علیه". كذلك قیل عن داود إنه صعد إلى سریره (مز صعدتالذي 

طلب الملك رسالة إلهیة من إله وثني غریب، لكن جاءته اإلجابة من عند اهللا الذي في یده 
"، لم یصدر عنه شخصًیا، إنما عن اهللا موًتا تموتالحیاة والموت. ما نطق به إیلیا النبي عن الملك: "

الذي له السلطان على الحیاة، في یده الموت والحیاة، الذي یقتل ویحیي. هذا الحكم هو ثمرة طبیعیة 
لمن یلجأ لإلله الوثني، ویظن أنه قادر أن یشفیه. 

). 42: 17 مل 1؛ 25: 2 مل 2رجع إیلیا إلى مكان إقامته، جبل الكرمل (
مقارنة مختصرة بین اهللا الحّي الذي تجاهله الملك القدیس مار یعقوب السروجي ُیقدِّم لنا 

وبعل زبوب إله عقرون الذي التجأ إلیه. 
اإلله الحّي هو واهب الحیاة لمن یسأله، فكیف ُیطَلب من بعل زبوب الشفاء؟  .١
 اإلله الحي صاحب سلطان، قادر أن یهب الحیاة بقوته. .٢

 اإلله الحّي یسمع الصالة ویستجیب، أما بعل زبوب، فعاجز عن االستماع للصالة. .٣

 في یَدّي بعل زبوب لمن یطلبها منه لیستالحیاة .  

Ï  عن إیلیا النبي وأخزیا الملك (راجع نص بول بیجان والدكتور بهنام سوني)114میمر  .
2 CF. James M. Freeman: Manners and Customs of the Bible, 1972, article 325. 
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 .نك لن تحیاإ ف، وبما أنك لم تطلب منه،یحیيهو الذي الرب 
لك.  هبهايف ، ومنه كان یجب أن تطلب الحیاة، على حیاة البشرانسلطهو صاحب الرب 

 .˺ فال ُیسأل، الرب الذي یعرف أجابك: موًتا تموت،ك لعقرون ال یستجیبشیطان 
القدیس مار یعقوب السروجي 

 َرَجَع الرُُّسُل ِإَلْیهِ .و
 ]5َفَقاَل َلُهمْ : ِلَماَذا َرَجْعُتْم؟ [

رجع الرسل إلى الملك، وهم ال یعرفون من هو هذا الشخص الغریب، الذي یتكلم بنغمة 
صاحب سلطان، والواثق مما نطق به على الملك. لم یستطیعوا أن یهاجموه أو ینتقدوه. هاجم ملكهم، 

ولم یجسروا حتى أن یسألوا عن صفته واسمه. كان لحدیث إیلیا سلطان، فلم یجسر رسل الملك أن 
ُیَكمِّلوا الطریق إلى إله عقرون، بل رجعوا لُیقدِّموا إجابة اهللا على لسان إیلیا النبي. 

تعجب الملك من رجوعهم قبل الوقت، ربما ألنهم قابلوا إیلیا بالقرب من السامرة وهم نازلون 
غالًبا ما عرفه أخزیا أنه إیلیا التشبي. سمع بال شك عن أعماله من المدینة التي كانت مبنیة على تلٍ . 

العظیمة، وما حدث بینه وبین أبیه أخآب وأمه إیزابل، وربما سبق أن رآه.  

  ،َفَقاُلوا َلهُ : َصِعَد َرُجٌل ِلِلَقاِئَنا
، اْذَهُبوا َراِجِعیَن ِإَلى اْلَمِلِك الَِّذي َأْرَسَلُكمْ  َوَقاَل َلَنا:

  ،َهْل َألنَُّه َال ُیوَجُد ِفي ِإْسَراِئیَل ِإَلهٌ  َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ : َوُقوُلوا َلهُ :

 َأْرَسْلَت ِلَتْسَأَل َبْعَل َزُبوَب ِإَلَه َعْقُروَن؟
 ]6َبْل َمْوًتا َتُموتُ . [، ِلَذِلَك السَِّریُر الَِّذي َصِعْدَت َعَلْیِه َال َتْنِزُل َعْنهُ 

سمع أخزیا عن والدیه اللذین كانا یرتعبان منه، ألنهما حادا عن طریق الحق. اآلن إذ لم 
ینتفع بخبرة والدیه، فكما حلَّ التأدیب علیهما، جاءه الصوت النبوي: "لن تنزل من سریرك". 

إذ انحرف الشعب إلى العبادة الوثنیة مع القادة وراء أخآب وٕایزابل ثم أوالدهما مثل أخزیا، 
شعر إیلیا النبي بالمسئولیة في حث الشعب بالعودة إلى عبادة اهللا الحيّ . لقد وقف أمام أخآب، تارة 

جعله یعاني من الجفاف لمدة ثالث سنوات ونصف، وأخرى سأل أن تلحس الكالب دمه، وها هو في 
حزٍم یعلن ألخزیا أنه لن ینزل من سریر مرضه، بل موًتا یموت. لم یكن ینتقم لنفسه، ولكنه كان 

كحارٍس یخشى على هالك الشعب كله بسبب انحراف الملوك. لقد أراد أن یغلق باب الوثنیة، لكي 
یرجع الشعب إلى عبادة اهللا الحيّ . 

Ï  ،144، ص 2003راجع الخوري بولس الفغالي: یعقوب السروجي، عظات حول النبي إیلیا، الجامعة األنطونیة .
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 سمع مبعوثو ابن أخآب من إیلیا، وعادوا إلیه حاملین أخباًرا سیئة. 
. ن سریرهع أیًضا زلوا أمامه بأنه لن یندَّد ور،دخلوا وقالوا له كل ما سمعوه من إیلیا
. وا قلبه بالكلمة التي سمعوها من إیلیاجرح و،نقلوا إلى الوثني المریض ُبشَرى الموت

. همن منلوثنیيلُجعل النبي مثل حارٍس لبني یعقوب، وكان توبیخه شدیًدا 
.  عملًیا أوالدهالحقتى ليأ أصدره علیه، وُحْكمٍ َقَتَل أخآب ب

.  الشعب قلب جذور تلك الوثنیة منعلقتبقصاصاته الروحیة كان النبي مجتهًدا لي
. ، وأرسل إلى ابنه: سوف لن تنزل من سریرككقال أمام أخآب: تلحس الكالب دم

. فٍ وحضورهم دون خفي حارب ضد الملوك الوثنیین، ووبخهم ف ،كان محارًبا
. همطرق كل في بقوةٍ هم  ب اآللهة، كان یلتقيإلىما كانوا یحیدون عن اهللا عند

. ةرهیبات الرب التأدیبكان یعطي البعض للكالب والبعض للموت، لیحرس شعبه ب
. ˺مختونونالیها بنو إبراهیم ف لئال یسیر ،كان یتحین الفرص لیغلق طریق الوثنیة

القدیس مار یعقوب السروجي 

، َفَقاَل َلُهمْ : َما ِهَي َهْیَئُة الرَُّجِل الَِّذي َصِعَد ِلِلَقاِئُكمْ 
 ]7َوَكلََّمُكْم ِبَهَذا اْلَكَالِم؟ [

 َفَقاُلوا َلهُ : ِإنَُّه َرُجٌل َأْشَعُر ُمَتَنطٌِّق ِبِمْنَطَقٍة ِمْن ِجْلٍد َعَلى َحْقَوْیهِ .
 ]8َفَقالَ : ُهَو ِإیِلیَّا التِّْشِبيُّ . [

عرف الملك إیلیا من وصف رسله له أنه رجل أشعر، وأنه متمنطق بمنطقة من جلدً . ُیمكن 
). 4: 3إدراك مظهر إیلیا الخارجي وروحه في القدیس یوحنا المعمدان "إیلیا الثاني" (مت 

ح بأن هذا التعبیر یشیر إلى ثوبه  إشارة إلى شعره المرتخي، رجل أشعر غیر أن البعض ُیَرجِّ
). 4: 13الجلدي، الذي كان لباس األنبیاء االعتیادي (زك 

 أن مظهر إیلیا یحمل نوًعا من الحیاة البدائیة، وأنه في تجلي القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
السید المسیح ظهر موسى وٕایلیا معه، وكما یقول:  

[هذان لم یكونا رجلْین بلیغْین. كان موسى ثقیل اللسان، جاًفا في حدیثه. وٕایلیا كان ریفًیا، له 
المظهر البدائي. 

كان كالهما یحفظان حیاة الفقر االختیاري بدقة.  
.] ˻لم یعمل موسى من أجل مكسٍب عالمٍي، ولم یكن لدى إیلیا أكثر من ثوبه الجلدي

Ï  ،145-144، ص 2003راجع الخوري بولس الفغالي: یعقوب السروجي، عظات حول النبي إیلیا، الجامعة األنطونیة .
2 Homilies on Matthew, 56: 3. 
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 أن الملك بإمكانیاته كان محتاًجا إلى إیلیا الذي یبدو فقیًرا. القدیس یوحنا الذهبي الفمویرى 

  الفقیراإلنسانكان الملك في حاجة إلى .  

 . الجلدي مرتهن بكلمات ذاك الذي لیس لدیه سوى الثوب ،ذاك الذي لدیه ذهب كثیر
 ، أكثر سمًوا من األرجوان، ومغارة البار أعظم من قاعات الملوكالجلديهكذا كان الثوب 

 . الجلدي شیًئا سوى الرداء هلذلك عندما صعد إلى السماء لم یترك لتلمیذ

  تأخذه تتسلح أنت ضده!" إذنك إ"بمعونة هذا (الثوب) جاهدت ضد الشیطان، ف یقول:
 د ال ُیقاَوم، حصن ال یتزعزع! و، مسكن للخليفالمثابرة سالح قو

 أكثر من كل الذهب.  ا كأعظم میراث، بالحق كان هكذا ثمینً الجلدي الثوب ألیشعتسلَّم 
  ثوًبا جلدَیا لتلمیذه، وابن اهللا الصاعد ترك لنا جسده. إیلیاترك 
.  ˺ بالحق خلع ثوبه قبل صعوده، والمسیح ترك جسده خلفه من أجلنا، لكنه عاد فصعدإیلیا

  كل واحٍد من القدیسین، ألنهم في حالة عمل مستمر، هكذا كان )، وة یرتدى (ثیاًبا خشنإیلیاكان
مشغولون برحالتهم أو أمورهم الهامة، یطأون تحت أقدامهم كل زینة، ویمارسون التقشف. فهم 

 البًسا ثیاًبا أإنساًنا"ماذا خرجتم لتنظروا؟   یقول:إذأعلن المسیح أمُرا كهذا كأعظم مدیح للفضیلة، 
.  ˻)8:11 ناعمة؟! هوذا الذین یلبسون الثیاب الناعمة هم في بیوت الملوك" (مت

 الفم  الذهبيالقدیس یوحنا 
، ال یعرف النعومة حتى متمنطًقا بمنطقة من الجلد على حقویهكان إرمیا النبي مثل إیلیا 

في مالبسه، وكأنه یشارك شعبه الُمحتِفل بعید الفصح أو كما یوصى السید المسیح تالمیذه: "لتكن 
 أن  في هذه الوصیة دعوة أال ُیسمح للجسدالقدیس جیروم). یرى 35:12منطقة" (لو مأحقاؤكم 

 .˼)17:5تهى ضد الروح (غل یش

 أن التمنطق بمنطقة یشیر إلى أن اإلنسان دائم الحركة القدِّیس یوحنا الذهبّي الفمیرى 
.  Òوالعمل، سواء في األسفاٍر أو القیام بمهاٍم ضروریة

  .منذ زمن بعید ُیقدِّم لنا القدیسون أمثلة عن ضرورة المنطقة 

). وهكذا فعل قبله إیلیا، إذ ُكتب كما لو 4: 3كان یوحنا یربط حقویه بمنطقة من جلد (مت 
كان هذا النوع من الملبس الئًقا على وجه الخصوص للرجل: "رجل أشعر، متمنطق بمنطقة من 

 ). 8: 1 مل 2جلد" (

1 St. John Chrysostom: Concerning the Statues, Hom 2:25-26. 
2 St. John Chrysostom: Homilies on St. Matthew, Hom 10:4. 
3 Hom 91 on the Exodus. 
4 Homilies on Matt. Homily 10:4. 
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واضح أیًضا من كلمات المالك لبطرس أنه كان یرتدي منطقة: "تمنطق وألبس نعلیك" (أع 
). ویتضح من نبوة أغابوس أن الطوباوي بولس أیًضا استخدم منطقة: "الرجل الذي له هذه 8: 12

). 11: 21المنطقة هكذا سیربطونه في أورشلیم" (راجع أع 
)، إذ كان ذلك نوًعا من النشاط 3: 38وأیًضا أیوب أمره الرب أن یمنطق نفسه (أي 

واالستعداد للعمل.  
كان من عادة تالمیذ الرب أن یستخدموا المناطق كما یتضح من أنهم ُمنعوا من حمل مال 

 .˺)9: 10في مناطقهم (مت 

القدیس باسیلیوس الكبیر 

 شیًئا ما ناعًما أو مدلًال، بل كان كن یرتديكان یوحنا یرتدي منطقة من جلد حول حقویه، ولم ي 
 . ˻كل جزء منٍه قاسًیا ورجولًیا. كان إنساًنا خشًنا

القدیس جیروم 

  إذ احتقر الطوباوي یوحنا (المعمدان) صوف الغنم بكونه نوًعا من الترف، اختار وبْر الجمل
والتحف به، ُمقدًِّما نفسه مثاًال لالقتصاد والبساطة في الحیاة... كیف یستطیع أن یرتدي الثیاب 
األرجوانیة، من ترك ُأبَّهة المدن، وانسحب إلى عزلة البریة، لیعیش في هدوٍء مع اهللا، بعیًدا عن 

السعي وراء التفاهات وعن كل مظهٍر باطٍل للصالح، وعن كل األمور التافهة؟  
استخدم إیلیا ثوًبا من جلد الغنم، وكان یضمه بمنطقة من الشعر. وٕاشعیاء نبي آخر كان 

). 2: 20عریاًنا وحافي القدمین، وغالًبا ما كان یكتسي بالخیش، لباس التواضع (إش 
 . Ñ)1: 13إن استدعیتم إرمیا لم یكن لدیه سوى منطقة من كتان (إر 

 القدیس إكلیمنضس السكندري

. تمجید اهللا 2
 َفَأْرَسَل ِإَلْیِه َرِئیَس َخْمِسیَن َمَع اْلَخْمِسیَن الَِّذیَن َلُه، 

  َوإَِذا ُهَو َجاِلٌس َعَلى َرْأِس اْلَجَبلِ .،َفَصِعَد ِإَلْیهِ 
 َفَقاَل َلهُ : َیا َرُجَل اهللا، 

 ]9اْلَمِلُك َیُقوُل اْنِزلْ . [
كان یكفي لجندٍي واحٍد أو للقائد أن ُیلقي القبض على رجٍل أعزل بال سالح، لكن ما سمعه 

1 The Long Rules, Q 23 Regarding the cincture. 
2 Homilies on Exodus, homily 91. 
3 Paesagogus, Books, ch. 6. 
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 جعله یخشاه. وعوض التوبة ظن في كثرة عدد الجنود ما یمكِّنه  أو رآه منهأخزیا عن موقفه مع أبیه
  وسجنه. من إلقاء القبض علیه

 یتضح أنه قد عرف أنه ُمرَسل من ِقَبل اهللا، "یا رجل اهللا"،إذ یقول رئیس الخمسین له: 
وغالًبا ما عرف أنه سبق فأنزل ناًرا من السماء تلتهم الذبیحة. لكنه ظن في الملك صاحب سلطان 

علیه، وأن الخمسین جندًیا قادرون على القبض علیه، وأنه لن یفلت من أیادیهم. 
، ألن الملك نفسه والقصر الملكي یدركون حقیقة "رجل اهللا" الخمسین الشریر رئیسیدعوه 

شخصیة إیلیا النبي، لكنهم ال یطیقونه. 
)، 7-6: 9 صم 1)، وبعد ذلك لصموئیل (1: 3ُأعطي هذا اللقب أوًال لموسى النبي (تث 

: 6 تي 1)، وتیموثاوس (14: 8 أي 2)، وداود (9: 4 مل 2)، وألیشع (13-9: 1 مل 1وٕایلیا (
11 .(

  لم یخف الملك العنید من كلمة النبي، قائًال في قلبه: "إنه یكذب". ولهذا لم یباِل بتحذیره، إذ نصحه
 أن ینزع أسباب الشرور ویتوب. 

لقد صمَّم على عناده، وعوض التوبة عن كبریائه ورجوعه، ازداد في عناده، وأرسل قائد 
. ˺خمسین مع الخمسین للقبض على نبّي اهللا، یقودونه إلى المحكمة

القدیس مار أفرام السریاني  

 َفَأَجاَب ِإیِلیَّا َرِئیَس اْلَخْمِسینَ : 
  ،ِإْن ُكْنُت َأَنا َرُجَل اهللا

  ،َفْلَتْنِزْل َناٌر ِمَن السََّماءِ 
 َوَتْأُكْلَك َأْنَت َواْلَخْمِسیَن الَِّذیَن َلكَ .

  ،َفَنَزَلْت َناٌر ِمَن السََّماءِ 
 ]10َوَأَكَلْتُه ُهَو َواْلَخْمِسیَن الَِّذیَن َلهُ . [

: 18 مل 1سبق أن استدعى إیلیا النبي ناًرا من السماء تلتهم الذبیحة وتقاوم كهنة البعل (
). اآلن یطلب ناًرا من السماء لیدرك أخزیا ورجاله أن اهللا إله إسرائیل له سلطان على 38 – 36

الطبیعة ومخوف، وأن إله عقرون ال حول له وال قوة. 
نه یوجد في الكنیسة أناس هم إ هلبقو "،َنا َرُجلَ َ"أعلى قول النبي:  نوسيالعالمة أوریج قلِّ عَ يُ 

 فلتنزل نار من السماء وتأكلك أنت والخمسین ، اهللا كقول إیلیا عن نفسه: "إن كنُت أنا رجل اهللارجال

Ï  On the Second Book of Kings, 1:1.  
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 فُیحسبون كحیواناٍت، إذ ،یسلكون ببساطةو)، أما الذین تركوا التعقُّل والفهم 10 :1 مل 2الذین لك" (
). فإن مات أحد هؤالء البسطاء بالخطیة 7 :36 رب" (مز لناس والبهائم تخلص یا "ایقول المرتل:
 من یمسها ویسلك معها في خطیتها یتدنس. ، فإنوصار كجیفة

 فیرى أن األسد ،هذا بالنسبة للحیوانات المستأنسة، أما بالنسبة لحیوانات البریة المفترسة
 الذي یقول عنه الرسول بطرس: "ألن إبلیس خصمكم كأسٍد زائٍر ، بإبلیسااللتصاقالمیت ُیشیر إلى 

). أما الذئاب فُتشیر إلى 9-8 :5 بط 1یجول ملتمًسا من یبتلعه هو، فقاوموه راسخین في اإلیمان" (
 الهراطقة، كقول الرسول بولس: "بعد ذهابي سیدخل بینكم ذئاب خاطفة ال ُتشِفق على الرعیة" (أع

ئٍب میٍت . ذ)، فمن یتبعها في أفكارها الخاطئة یكون كمن تنجس بلمس جیفة 29 :20
د اهللا طلب إیلیا نزول نار من السماء تلتهم قائد الخمسین ورجاله الذین أصروا  من أجل مجَّ
على العصیان في تشامخٍ . غالًبا ما تحقق نزول النار من السماء ُبناء على توجیه اهللا إلیلیا. أما وقد 
نزل السید المسیح إلى العالم، فأقام من مؤمنیه الحقیقیین خداًما له هم لهیب نار، مملوءین حًبا؛ هذه 

ل األعداء إلى أحباء (رو  ). 21-14: 12النار ُتحوِّ
، 1: 11جلبت كلمة إیلیا النار الُمهِلكة من السماء؛ نفس النار الُمهِلكة ُعرفت في عدد 

سبق أن أعلن اهللا قبوله الذبیحة من إیلیا النبي بنار السماء، وأخزى ). 54: 9وتحدث عنها الرسل (لو 
). اآلن ذات النار النازلة من السماء أحرقت جنود البعل الذین ظنوا أنهم 18 مل 1كهنة البعل (

قادرون أن یلقوا القبض على رجل اهللا. 
احتراق القائدین وجنودهما ربما ألنهما قد اشتركا في قرار الملك إن لم یكن ظاهرًیا فبقلوبهم 

الشریرة.  
كما تمجد اهللا بواسطة نبیه إیلیا حین قدَّم ذبیحة له، فالتهمتهما النار النازلة من السماء، 
هكذا تمجد أیًضا باحتراق جنود البعل الذین ظنوا في أنفسهم أنهم قادرون على مقاومة اهللا ونبیه. 

: "إن رئیسي الخمسین والمائة جندي احترقوا، ألنهم أفراهاط الحكیم الفارسي القدیسیقول 
اقتربوا إلى الجبل الذي كان إیلیا جالًسا علیه، هذا الذي ارتفع إلى السماء في مركبة ناریة. لهذا أیها 
األحباء ُیمتحن األبرار بالنار مثل الذهب والفضة والحجارة الكریمة، أما األشرار فیحترقون في النار 

". ˺مثل الخشب والقش والعشب، فیكون للنار سلطان علیهم وهم یحترقون
كان البشر بوجه عام حتى شعب إسرائیل في حاجة إلى إدراك مخافة الرب، حتى یتركوا 
عبادة األوثان وعصیانهم للوصیة اإللهیة. ولكن إذ جاء السید المسیح لیرفع البشریة إلى النضوج 

الروحي، رفض طلب تلمیذیه یعقوب ویوحنا أن ُینزل ناًرا من السماء لتفني السامریین الذي لم یقبلوه 

1 Orthodox Study Bible. 
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)، إذ جاء لیكسب البشریة بحبه الُمعَلن خالل الصلیب، ولیس بحرقهم 56-51: 9في قریتهم (لو 
بالنار. 

لم تكن شهوة قلب إیلیا االنتقام، لكن ما نطق به هو إعالن مع تحذیر من واقع كشفه له 
الرب. هذه النار التي من السماء ال تتعارض مع محبة اهللا، وٕانما یطیل اهللا أناته على األشرار، وفي 

وقت ُمعیَّن یسمح بالتأدیب لیكون درًسا عملًیا أمام اآلخرین. وقد نزلت من السماء ولم تصدر عن 
األرض، فال یجوز للناس أن یحرقوا بعضهم بعًضا، أو یطلبوا ألنفسهم من اهللا أن ینتقم لهم. 

 فض. رحتى إن به عنده أتي ن لييحینئذ أرسل قائد الخمسین إلى إیلیا، ومعه خمس
إیزابل.  لما كان یلزم أن تكون أمه إال ، أخرىوالدة  (أخزیا)لو كان لهذا الوثني

! تربیتهب قامتلو لم یكن ابنها بالحقیقة یشبهها، كم باألحرى اآلن بعد أن ولدته و
.  أراد أن یحارب إیلیا بخمسین رجالً ،القلب القاسي الذي یشبه إیزابل بأفعالههذا 

كیف یغلبه الخمسون الذین ُأرسلوا إلیه؟ ف (إیلیا)، رتعد أمام تمخلوقاتكل ال
. به مثل ضعیفٍ أتي ، وابن إیزابل یهدد ليهذا القوي رهبان والعمق يوالعل

 لینزل معه؟ قشغلبه اليتت، كیف أ واستجابت و،دعا الناَر ونزلت حالما دعاها
یعرف اللهیب صوته ویطیعه، فلماذا لم یخف منه المریض الذي یهدده؟ 

. ك الذي كان الموت یخاف منها وأرادت أن تقتل ذ،به أمه التي هددت أیًضا الجباراش
. ˺ه جالًسا على قمة الجبل بمفردهفنظر ، كما ُأرسل،صعد وراءه قائد الخمسین

القدیس مار یعقوب السروجي 

 ثُمَّ َعاَد َوَأْرَسَل ِإَلْیِه َرِئیَس َخْمِسیَن آَخَر َواْلَخْمِسیَن الَِّذیَن َلهُ .
 َفَقاَل َلهُ : َیا َرُجَل اهللا، 

 َهَكَذا َیُقوُل اْلَمِلكُ : 
 ]11َأْسِرْع َواْنِزلْ . [

لم یرتدع الملك بحرق رئیس الخمسین وجنوده، وعوض توبته والحزن على الذین تسبب في 
]، 13حرقهم، في قسوة قلب أرسل رئیًسا للخمسین آخر ومعه جنوده. عاد فكرر األمر للمرة الثالثة [

وٕان كان رئیس الخمسین الثالث اتسم بالتواضع والحكمة أكثر من الملك نفسه الذي كان مع الكبریاء 
یتسم بالغباوة. 

Ï  عن إیلیا النبي وأخزیا الملك (راجع نص بول بیجان والدكتور بهنام سوني)114میمر . 
. 148-147، ص 2003راجع الخوري بولس الفغالي: یعقوب السروجي، عظات حول النبي إیلیا، الجامعة األنطونیة، 
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، َفَأَجاَب ِإیِلیَّا: ِإْن ُكْنُت َأَنا َرُجَل اهللا
،  َفْلَتْنِزْل َناٌر ِمَن السََّماءِ 

 َوَتْأُكْلَك َأْنَت َواْلَخْمِسیَن الَِّذیَن َلكَ .
،  َفَنَزَلْت َناُر اهللا ِمَن السََّماِء َوَأَكَلْتهُ 

 ]12ُهَو َواْلَخْمِسیَن الَِّذیَن َلهُ . [

 أكثر من األولا وثنيً كان  قلبه وان، قسوأرسل أیًضا قائد الخمسین ومعه خمس .
".  انزل من هناك:یا نبي الرب، یقول الملك" وقال له: ، إیلیاإلىصعد هو أیًضا 

. لعل القائد األول الذي صعد عند إیلیا لم یكن ُمالًما مثل القائد الثاني الذي ُأرسل
.  األول داهمته النار دون أن یشعر هو. كما احترقاحترقون ايالذلم یشاهد اآلخرین 

. ما حدث له لم یحدث آلخر قبله حتى یخاف من المشهد الذي كان قریًبا منه
. مخاوفبالا وءً لم صار مثًال مانقضتما عند، وعلیه نقضن النار تألم یكن یعلم ب

.  ألنه تجاوز الواجب كثیًرا،عظمأ الوثني الثاني الذي ُأرسل ةكانت وقاح
.  إلى إیلیاطریق ولم یَخف قلبه من سلوك ال،رأى الجثث مطروحة كالفحم على الجبل

. تفوح رائحة رفیقه القائد الذي احترق، ولم ترعبه لیعود إلى الوراء لئال یصعد
.  ویصعد بغضٍب إلى إیلیا،یدوس علیهها هو الفوج الذي قبله دمَّرته النار وطرحته، و

یخطو بشجاعة نحو الغیور مع ذلك كان  على الطریق، تبعثرتالعظام التي أكلها اللهیب 
. الذي أحرقها

 ولم یكن ینظر إلى ،قّسى قلبهمع ذلك من دخان الفوج الذي احترق كان الجبل مضطرًبا، و
. ما جرى

. ف من النار التي أكلت رفاقهرتجة، ولم يتوحشاكتسب إرادة شریرة وقاسیة وم
. نه ینتصر على النارأمن یحارب اهللا، وكان یهدد كك قّسى وجهه

. رتفع إلى إیلیا لینزله معهي ال یخاف من اللهیب، وصوته منة كهیبطریقه ر
 فأجابه أیضا إیلیا، وقال له: .یا نبي الرب، الملك یقول: انزل

 ...همحققد اللهیب واشتعل وسفات لتأكلك النار أنت والخمسین، ا، نبيً كنتلو 
.  ألنه تخطَّى الحریق المخیف الذي رآه،هجم علیه اللهیب وسحقه

.  ولم یشأ أن یتعلم من تأدیب (القائد) األول، كان ُیجلد بقضیب النار،قلب قاسٍ 
.  أصبح مثاالً ، أصبح رعًبا، وٕاذ لم ینظر إلى من احترق،وٕاذ لم یقبل أن یخاف

. راعي الشعب وقف على الجبل مثل نشیط لیحرس قطیعه بقوات وعظائم ومذهالت
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. نزل ناًرا من بیت ربه والتهمتهاأ ف،ما تجمعت الذئاب صعدت لتفترسهعند
. ، وبه كان یطرد الحیوان المفترس من رعیتها عظیمً اُجعل اللهیب له قضیبً 

.  والتهمت ذبیحته، وبها جمع غنم یعقوب عند إلهه،نزل على الكرمل ناًراأ
. هنا دعا النبي النار مرتین لیجمع القطیع المبدد باألعجوبة

. ˺ لتَُنفِّذ كل ما یقول لها، وكلما تكلم استجابته، وعرفت صوته،خضعت له النار
القدیس مار یعقوب السروجي 

؟  الخمسین ومن معهميّ ناٍر أحرقت قائدلماذا سمح اهللا بإنزال 
، زبوب كانا نبیین كاذبین لإلله بعل أن القائدین األول والثاني Ðالعالمة ترتلیانهكذا یحسب 

لذلك فنزول النار كان بسماح من اهللا لوقف نشر هذه العبادة الوثنیة بالعنف واإللزام من قبل الملك 
وجیشه الذي یقوده كثیر من األنبیاء الكذبة للبعل وغیره. 

انحرف إسرائیل إلى عبادة البعل وهو في ذهنهم إله المطر والنار والمحاصیل الزراعیة، كما 
أن عبادته تتطلب إجازة األطفال في النار كذبائح بشریة، لهذا أّكد كًال من إیلیا وألیشع النبیین قوة اهللا 

الحقیقي، وسلطانه على النار والمطر والمزروعات فوق القوة المزعومة للبعل. كما أظهر اهتمامه 
 مل 2)، وٕاقامة الولد المیت (24-17:17 مل 1بالصبیان كإقامة ابن األرملة بصرفة صیدون (

18:4-37 .(

 ألیة جریمة أو معصیة ُترتَكب بین الشعب.  بالنسبةفي أیام العهد القدیم كان العقاب یتم جسدًیا 
حًقا ُعوقب البعض لكي یخاف الباقون من . )24:21 خر(لقد ُكتب: "عین بعیٍن، وسن بسنٍ " 

. يالعقاب الجسدي، فیكفوا عن الخطایا والمعاص
ي أیام النبي الطوباوي إیلیا، ترك كل الشعب الیهودي اهللا وذبحوا األوثان، ولیس فقط ف

رفضوا تكریم أنبیاء اهللا، بل غالًبا ما حاولوا قتلهم. لهذا امتأل إیلیا غیرة هللا وكان سبًبا في سقوط 
البعض تحت عقاب بدني، وذلك لكي ُیشَفى أولئك الذین أهملوا خالص نفوسهم خالل خوفهم من 

العقاب الجسدي... 
 إننا نعرف أن نفس األمر حدث خالل الطوباوي بطرس في حالة حنانیا وسفیرة، خالِله سقطا 

تحت هالك الموت لیصیرا مثًال للبقیة. لذلك قیل: "صار خوف عظیم على جمیع الذین سمعوا 
.. ).11:5 بذلك" (راجع أع

Ï  عن إیلیا النبي وأخزیا الملك (راجع نص بول بیجان والدكتور بهنام سوني)114میمر . 
. 155-152، ص 2003راجع الخوري بولس الفغالي: یعقوب السروجي، عظات حول النبي إیلیا، الجامعة األنطونیة، 

2 Tertullian against Marcion, Book 4, ch, 23. 
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سهم، لذلك باهللا و ویرفضون االهتمام بنف،دهماسأج إذ كان الیهود التعساء یفكرون فقط في 
. ˺ الكثیر ألجلهاالدیان یعانون من آالم في ذات الجسد الذي كرَّسو

 تتحققون أنه لیس فقط الشعب الیهودي قد سقط في ،إن تأملتم حسًنا أیها األعزاء المحبوبون 
 بل وقائدا الخمسین أیًضا هلكا بسبب نفس الضعف. ،الكبریاء

رجل  "یا وقال له: ،ضع جاء الثاني إلى الطوباوي إیلیاوا  في كبریاء عظیم وتشامخ بدون ت
. ]9[ الملك یقول انزل" ،اهللا

 ة وُضربا بنفخ، تكلم الروح القدس خالل فم النبي، إذ لم یكرماه كشخٍص كبیر السن وال كنبيٍ 
.. ُأرسلْت من السماء.

. ˻ لكي یمنح خالًصا لكل أحدٍ ،بعدل أصاب قلة بالموت 
اآلب قیصریوس أسقف آرل 

  لعمل إال بالروحلهذا اى إیلیا، ألنه لم یكن یتحرك لدلم یكن حرق الناس محبوًبا .
.  فعمل الحریق لیریح غضبهثائرة، وثار ،ال یفكر أحد بأنه غضب جسدًیا

.  آلهتهمایتركوأن  الوثنیین دفع لي،قاده الروح حیثما شاء في كل األعمال
.  على یده قوات عجیبة ویعیدهمصنع لي،جعله الرب مثل وسیط بینه وبینهم

. أحرق المئة لیفید أكثریة الشعب حتى یعیدهم من الوثنیة باآلیة التي صنعها
...  ومتمسكین بآلهتهم، ولم یكن یقدر أن یتكلم معهم إال بالنار،كان الوثنیون قساة

إلى األبد.  یون حتى یبطل جهنم التي یرثها الوثنئ،أضرم فیهم ناًرا تنطف
...  لیحیي العالم المائت باألصنام،مٍ يتحرك الرجل روحًیا وبحٍب عظ

. هذه األمورمثل  ویعظم اسمه، بینما لم یكن یرید هو ، لتتحقق إرادة ربه،قتل وأحرق
. ˼ كما سمعتمدین القائمعهما والتهمت الفوجین و،نزلت النار كما أمرها

القدیس مار یعقوب السروجي 

 ثُمَّ َعاَد َفَأْرَسَل َرِئیَس َخْمِسیَن ثَاِلثًا َواْلَخْمِسیَن الَِّذیَن َلهُ .
، َفَصِعَد َرِئیُس اْلَخْمِسیَن الثَّاِلثُ 

 َوَجاَء َوَجثَا َعَلى ُرْكَبَتْیِه أَماَم ِإیِلیَّا، 

1 Sermon 125:1. 
2 Sermon 125:2. 

Ñ  عن إیلیا النبي وأخزیا الملك (راجع نص بول بیجان والدكتور بهنام سوني)114میمر . 
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  َوَقاَل َلهُ : َیا َرُجَل اهللا، ،َوَتَضرََّع ِإَلْیهِ 
 ]13ِلُتْكَرْم َنْفِسي َوَأْنُفُس َعِبیِدَك َهُؤَالِء اْلَخْمِسیَن ِفي َعْیَنْیكَ . [

، ُهَوَذا َقْد َنَزَلْت َناٌر ِمَن السََّماءِ 
َلْیِن َوَخْمِسیَنْیِهَما،   َوَأَكَلْت َرِئیَسِي اْلَخْمِسیَنْیِن اَألوَّ

 ]14َواآلَن َفْلُتْكَرْم َنْفِسي ِفي َعْیَنْیكَ . [
"، لكنهما في كبریاء قلب أرادا القبض علیه رجل اهللالقد دعا القائدان األول والثاني إیلیا "

"، لكنه بتواضٍع طلب الرحمة، سائًال إیاه أن تكون رجل اهللاوتسلیمه للملك. ودعاه الثالث بذات اللقب "
نفسه ونفوس الجنود عزیزة لدیه. فإن كانوا قد جاءوا إلیه كأمر الملك الشریر، لكنهم یثقون في سلطان 
النبي ویطلبون رحمة اهللا. بتواضعه استحق القائد أن یرسل اهللا مالًكا إلیلیا النبي یدعوه أن یذهب معه 

إلى الملك. 

 او ولم یحزن على األّولین الذین احترق،عاد وأرسل قائد خمسین للمرة الثالثة. 
.  یتغیرملمع ذلك  و، خوًفااءً ولم وما،قلبه مریًض كان  و،باد فوجان من مملكته

. صعد قائد الخمسین الذي ُأرسل بتواضٍع یقدر أن ُیخِضع جمیع الجبابرة
. فخاف منه كما من بحر اللهیبوكیف هو،  هو، من وعرفه ،نظر إلى إیلیا

.  أنه من السهل أن یحترق هو أیًضاأدرك و، إذ نزلت النار وأكلتهم،فكَّر في األّولین
. ه كما یشاءا ویقدر أن یحرق من یعصا،ه نارً دين لأ وب،فكَّر الحكیم بوجود إیلیا

 فخاف ،ن النبي عظیم وٕالهه عظیم(باألمور) أ مثل العارف شعر و،تمییز على نفسهالهبط 
. منه

. نقذهي مفیًدا وهیأ له توسًال ، طالًبا المراحم،ضع حتى یقترب منهواوت
. حنى وجهه إلى األرض أمام إیلیاأحنى نفسه متوسًال، وبخوٍف أ و،ركع على ركبتیه

ة.  وصوته خافت طالًبا الرحم، ورأسه منحنٍ ،ةمرّوع ونفٍس ،اقترب بقلٍب منكسرٍ 
.  هؤالء الذین أتوا وهم ال یریدون،س عبیدكو ونف، لُتكرم نفسي،ل له: یا نبي الرباق

. عصوكإن  ، وتحرق الناس كما ترید، لتنزل النار من بیت ربكانسلطلك 
. ، ویمطر الهواء اللهیب من كل الجهاتئتشإن  یسهل علیك أن تحرق اآلن ،سیدي

ي. ظهر اآلن رحمتك للعالم بأ الذین احترقوا، فيُعرف جبروتك 
.  فهذا یعود إلیك،حترقأ ال إن كنت ف،تحرق أو ال تحرق، وهذا واضحأن  انسلطلك 
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. ˺كیف یغفرقوة اهللا، لیظهر بي اآلن حنانه قدرة  أظهرتبقائَدین 
القدیس مار یعقوب السروجي 

. ثقة في اهللا  3
 َفَقاَل َمَالُك الرَّبِّ ِإلیِلیَّا: اْنِزْل َمَعهُ .

 َال َتَخْف ِمْنهُ .
 ]15َفَقاَم َوَنَزَل َمَعُه ِإَلى اْلَمِلكِ . [

، یقصد المالك الُمرَسل من الرب أال یخاف من رئیس الخمسین أو من "ال تخف منه"بقوله: 
بثقة كاملة في عمل اهللا لم یخَش رجل اهللا أن یخبر الملك أنه لن ُیشفى بل یموت، ألنه الملك. 

استخف باهللا الحقیقي ولجأ إلى بعل زبوب. 
ن الحیاة السعیدة أنها ال ترتبط بالظروف الخارجیة، بل  عبروسیوسأمقدیس الذ یتحدث إ

الً : ینه وبین داود الملك قائ بًضاأينبي، والموسى  ونبيالبأعماق القلب، یقارن بین إیلیا 

 عام ویرتدى جلد ماعز  طىلإا  أقل سعادة من موسى، ومع ذلك كان أحدهما محتاجً یام یكن إیلل
لیس له أوالد أو ممتلكات أو أصدقاء ، بینما كان اآلخر قائًدا للشعوب، ) ، 37:11رخیًصا (عب 

ندما  عنجیلإلافي ا أعلن مكا تساويً ا ممنً ا آبطرق مختلفة ناال استحقاقً  یفرح بنسله، یتمنطق بالقوة.
بدو أنهما ناال مكافأة متساویة كشاهدین ي ).3:17جد القیامة (مت في مع الرب یسوع م اأضاء

 متساویین لمجده.
لملوك بینما ملك اآلخر ا لن خاضعً كاأحدهما  أن م یكن إیلیا أقل سعادة من داود، معل
 .˻لكنهما ناال بالتساوي نعمة النبوة والقداسة، لوكيٍ  مبسلطانٍ 

 قدیس أمبروسیوسال

 تخرج إلیه لتنقذهة الرحمشرعتدخل توسل المتمیز أمام إیلیا، و . 
.  إلى إیلیا أن ینزل معه(مالك) بعث ساهرٍ ا تمییًزا، وبواسطة وءً لمرأى الرب قلًبا م

 ة.الباب مفتوح لكل من یأتي لیطلب الرحمأن ن كل من یتوسل له رجاء، وأأراد أن یبین 
.  اهللا لیقتنیها كل واحدٍ لدىا ُتقبل عندم ألنها كانت متواضعة، ، تلك الطلبةمال بوجهه إلى

 قلوبهم.  ألنهم قّسوا،د احتراقهم إلیهموعي النار، التهمتهمن هؤالء الذین أعرَّف الرب 

Ï  عن إیلیا النبي وأخزیا الملك (راجع نص بول بیجان والدكتور بهنام سوني)114میمر . 
. 159-158، ص 2003راجع الخوري بولس الفغالي: یعقوب السروجي، عظات حول النبي إیلیا، الجامعة األنطونیة، 

2 Jacob and the Happy Life, 8: 38. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح األول 
 

  

. ن هؤالء احترقوا بسبب كبریائهمأ واتضح ،ضع أمام إیلیا أنقذهواهذا الذي ت
.  به حناَنه العظیمظهر وأنقذ هذا لي، هؤالء الذین صاروا سبب ذلك الحریقوبَّخ

.  فهدفه واحدي،ما یحيعندما یقتل وعندیرید أن یفید البشر بكل أفعاله: 
.  أحرقهم حتى یترك الوثنیون أصنامهم بسبب الخوف،ما أحرق هؤالءعند

.  لدیهوضع وللتوسل مة،ء رحموملم به أنه ظهر أراد أن ي،ما أنقذ هذا الذي توسلعندو
. توسل قائد الخمسین الثالث، فقام ونزل مع الُمعلِّم عند ابن أخآب

. ، ولما تواضعوا قادوه ونزلوا كما أرادواقتلتهمنزل ناًرا أما أصبحوا قساة عند
. Ïخضع محب البشر للتواضع، وال یسمح للقسوة أن تقترب عندهي

القدیس مار یعقوب السروجي 

. تنفیذ مشیئة اهللا 4
 َوَقاَل َلهُ : َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ :

 ِمْن َأْجِل َأنََّك َأْرَسْلَت ُرُسًال ِلَتْسَأَل َبْعَل َزُبوَب ِإَلَه َعْقُروَن، 
 َفَهْل َال ُیوَجُد ِفي ِإْسَراِئیَل ِإَلٌه ِلَتْسَأَل َعْن َكَالِمهِ !

 ]16 َبْل َمْوًتا َتُموتُ . [،ِلَذِلَك السَِّریُر الَِّذي َصِعْدَت َعَلْیِه َال َتْنِزُل َعْنهُ 
وقف أمام الملك الطالب قتله وتحدث بكل جرأة، فسمعه بكل قوة قام إیلیا بتنفیذ مشیئة اهللا. 

الملك، وأطلق إیلیا الذي اختفى دون أن یذكر الكتاب طریقة اختفائه والمكان الذي ذهب إلیه. 

 ورفع صوته.، ومأل فمه توبیًخا  منه یخفلم و،ك الملكانزل معهم عند ذ 
. ن سریرك لن تنزلع و،دخل وقال للملك وجًها لوجٍه كما أرسل إلیه: موًتا تموت

فیها.  تردد وال ، التي تكلم بها واحدةةحقیقال كان قریًبا أو بعیًدا، ألن سواءكلمته واحدة 
. ن المحاباة لم تكن تِرُد نهائًیا في كلمتهأله، خبَّ و نظر إلى وجه الملك وعندما

.  بأنه خائف وغیر صادقظهر ل، في وجههملتكلملك ولم يا ىلو أرسل إل
. الحق في كل مكانٍ بكَرم وینظر إلیه، ویهتم لینطق يُ  وحدهكان الرب 

أصنامهم.  الوثنیین ودحضتل ،مات أخزیا كما قرر النبي العظیم، فثبتت كلمته
.  بفضل القوة التي رأوها،صار موت الوثني علة صالحة لیقترب الكثیرون إلى اهللا

.  یدوسوا عتبتهن ل، المرضىارتاع و،ُفضح أیضا إله العقرونیین

Ï  عن إیلیا النبي وأخزیا الملك (راجع نص بول بیجان والدكتور بهنام سوني)114میمر . 
. 160-159، ص 2003راجع الخوري بولس الفغالي: یعقوب السروجي، عظات حول النبي إیلیا، الجامعة األنطونیة، 
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. ه، ألن ما حدث بخصوصه كان قد ُسمع (وانتشر)یستعطف أحد ى إلیها أتفمفرغت دروبه 
الملك الذي أرسل لیسأل، فمن ال یخاف من ذكر حتى اسم إیلیا؟ (اإللهي) لطم الغضب 

 علیه.  إیلیاحكمن الملك مات بأسمع الشعب لماذا احترق هؤالء الذین احترقوا، و
ؤدي إلى عقرون بالنسبة يي ذ انفضح، وتوقف السبیل ال،ن بعل زبوب ال یفید شیًئاأو

. للعبرانیین
. ˺ألجل هذا جرت كل هذه األمور، وألجل هذا أیًضا تواجد إیلیا في زمٍن مضطرٍب 

القدیس مار یعقوب السروجي 

 َفَماَت َحَسَب َكَالِم الرَّبِّ الَِّذي َتَكلََّم ِبِه ِإیِلیَّا.
 َوَمَلَك ُیوَراُم ِعَوًضا َعْنُه ِفي السََّنِة الثَّاِنَیِة ِلَیُهوَراَم ْبِن َیُهوَشاَفاَط َمِلِك َیُهوَذا، 

 ]17َألنَُّه َلْم َیُكْن َلُه اْبنٌ . [
تحقق قول الرب إلیلیا عن طریق مالكه، ومات أخزیا على سریر مرضه، وملك أخوه یهورام 

في نفس الوقت الذي كان فیه یهورام بن یهوشافاط ملًكا على یهوذا. 
)؛ لهذا 16: 8 مل 2جاء عن یهورام األخیر أنه ملك في السنة الخامسة لیهورام بن أخآب (

یرى بعض الدارسین أن یهورام ملك مع أبیه في السنة الثامنة عشر من ُملك أبیه یهوشافاط. بهذا 
یكون یورام بن أخآب ملك في السنة الثانیة من ُملك یهورام بن یهوشافاط. 

في كثیر من الممالك القدیمة كان الملك غالًبا ما یسند بعض مهام الحكم إلى ابنه البكر أو 
من یراه مناسًبا لتولي الحكم بعده. هذا التقلید كان متبًعا في وراثة العرش على ممر العصور. لذا 
یعتبر البعض أنه بدأ استالمه الحكم مع بدء مشاركة االبن ألبیه، وآخرون یحسبونه یعد استقالله 

بالحكم غالًبا بعد وفاة والده أو انسحابه من الحكم كنوٍع من الفلسفة واالهتمام بنوال الحكمة في هدوءٍ . 

  بعد موت أخزیا، إذ لم یكن له أبناء یمكنهم أن یرثوا المملكة، صار أخوه ملًكا. لم یحدث هذا ألن
الشریعة نادت بمثل هذا، وٕانما ألنه هكذا كانت عادة جیرانهم الذین كان بنو إسرائیل یطیعونهم 

لسنوات طویلة. أما اهللا فكان له نظام آخر بخصوص مملكة أبناء یهوذا، فقد أمرهم أن یكونوا من 
. ˻عائلة داود

القدیس مار أفرام السریاني  

Ï  عن إیلیا النبي وأخزیا الملك (راجع نص بول بیجان والدكتور بهنام سوني)114میمر . 
. 161-160، ص 2003راجع الخوري بولس الفغالي: یعقوب السروجي، عظات حول النبي إیلیا، الجامعة األنطونیة، 

Ð  On the Second Book of Kings, 1:15.  
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األصحاح األول 
 

]18َوَبِقیَُّة ُأُموِر َأَخْزَیا الَِّتي َعِمَل َمْكُتوَبٌة ِفي ِسْفِر َأْخَباِر اَألیَّاِم ِلُمُلوِك ِإْسَراِئیلَ . [
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األصحاح األول 
 

 1 ملوك 2 وحيمن 

 !نار من السماء

  وسط الجبال المقدسةإیلیاألسكن مع نبیك .  

  العالي.سكن في كتابك المقدس، الجبل أ

 .حمل روح القوة والشجاعة واالستنارةأف

  من سلطانوهبتنيأدرك ما .  

 ا،  ملًكا یحرك قادة وجنودً أخاففال 

.  زهًوا وغروًرامملوءین قادة أخشىوال 

 فیحركون القادة حسب هواهم.،یحمل الملوك سلطاًنا  

  فیحركون الجند للعمل معهم حسب أفكارهم.،ویحمل القادة سلطاًنا

  فاحمل سلطاًنا من عندك.أناأما 

 . على الحیات والعقارب وكل قوات الظلمةأدوس

 لخدمتي فتتحرك السماء ،أحمل سلطاًنا. 

  وتبدد أعمالهم!، فتحرق قادة الشیاطین،تنزل نار

 طلب ناًرا تحرق بشًرا، أ فال ، بكيقتدأ
  ال لتهلك!، لتخلصأتیتفإنك 

  حارق الخطایا!،أطلب نار روحك القدوس

  تلهب القلوب حًبا!،أطلب نارك السماویة

  تحطم نار الشر!،طلب ناُرا مقدسةأ
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إشراقات وسط الظام
          سفر الملوك الثاني كامتداد لسفر الملوك اأول، وتتمة له، إذ هما في اأصل سفر

 واحد، يبدأ حيث انتهى اأول.

          إنه سفر المملكة المنقسمة كثمرة إصرار اإنسان على الشر، واارتداد عن اإيمان 
 الحق، ورفض للعبادة الحقة.

في الملوك اأول نرى هيكل َه القدوس يُبنى ليمثل الحضرة اإلهية، وفي  الملوك الثاني
 حيث دنسة الملك وشعبه حتى القيادات الدينية انتهى السفر بتدميره.

          هذه الظلمة أوجدت اإرادة البشرية الشريرة، ففقدت اأمة كيانها وصارت منقسمة،
 بل وسيقت المملكتان إلى السبي إسرائيل، إلى السبي اأشوري، ويهوذا إلى السبي
 البابلي وسط هذه الظلمة لم يترك ه نفسه با شاهد، وا تجاهل القلة القليلة اأمينة فبعث
 إليهم بايليا النبي الذي تأهل للصعود بمركبة نارية إلى السماء. كما أرسل لهم تلميذه الحامل

 روحين من سيده، وتأهل لصنع ضعف المعجزات التي تمت على يدي سيده.

          فإن كان عنوان السفر يمكن أن يكون "إلى السبي" ليحذر المؤمنين من الخطية، فانه
 يمكنا تقديم عنوان له "اشراقات وسط الظام" ففي كل عصر، مهما بلغ الفساد، ومهما
 انتشرت الخطية تبقى نعمة َه عاملة ومشرقة في النفوس القلقة اأمينة كشهادة حية للعمل

 اإلهي في كل جيل.

 

قيمة السفر 
الخطوط الروحية

بين السبي اآشوري والسبي البابلي 
أقسام السفر

المملكة المنقسمة
من وحي سفر الملوك الثاني

مقارنة بين اأسفار التاريخية في ظل النظام الملكي
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سفر الملوك الثاني إلى السبي
أقسام السفر

مقارنة بين أليشع النبي والسيد المسيح
الغنى في يدي اأب وابنه

قيمة السفر

     يوجد سجل لحياة 27 ملك في يهوذا وإسرائيل في 2 مل. كتب نحو 12 سفًرا نبويًا خال
 الفترة التي يغطيها سفر الملوك الثاني.

الخطوط الروحية

1. إن كان سفًرا الملوك اأول والثاني من اأسفار التاريخية، إا أنهما ا يركزان على السرد
 التاريخي بل يبرزا معامات ه مع شعبه ومؤمنيه.

اهتم سفر ملوك الثاني بتأكيد أن سّر القوة والنجاح في حياة الملك كما الشعب هو الرجوع إلى
 ه وتجديد العهد معه.

2. ركز سفر الملوك اأول على ظهور إيليا النبي في أحلك لحظات التاريخ، في عهد أخآب
 الملك الشرير وزوجته إيزابل. وركز سفر الملوك الثاني على ظهور أليشع النبي. في وسط
 الفساد ا يترك ه نفسه با شاهد، بل يرسل شخصيات نارية مقدسة قادرة أن تنطق بالحق،

 وأن تشهد للنور وسط الظلمة، وأن يسندوا القلة القليلة المقدسة للرب وسط الضيق.

3 . أكد سفر الملوك الثاني بكل وضوح ما تعلنه كل أسفار الكتاب المقدس التاريخية وغير
 التاريخية أن ه هو ضابط التاريخ. ليس شيء يحدث مصادفة بل توجد خطة إلهية تحرك

 التاريخ وتسمح باأحداث لحساب ملكوت ه.

ه الذي سمح بظهور أخآب الشرير الذي تزوج إيزابل ابنة ملك صيدون التي كرست
 طاقاتها وطاقات الدولة إبادة العبادة الحية ونشر عبادة البعل، أقام ياهو الملك لكي يبيد بيت
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 أخآب ويحطم عبادة البعل ويقتل عابدي البعل.

4. أبرز هذا السفر حقيقة هامة تخص أثر اأسرة على الشخص، حتى وأن كان ملكا. فكثيرا
 ما يجني اابن أو اابنة من ثمار والديهما المقدسة أو الفاسدة. فنرى عثليا الملكة حملت روح
 أمها الشريرة إيزابل، قتلت كل النسل الملكي، ولم يفلت من يدها سوى يوآش الذي خبأته

 عمته، وأخفته في الهيكل.

مع هذا فإنه إن أراد إنسان أن يعيش مقدسا للرب لن تقف خطايا والديه عائقا في طريقه، بل
 على العكس تكون على تزكية له. والمثل الواضح لذلك الملك حزقيا الصالح، الذي حمل
 اتجاها مختلفا على والده. ولأسف سلك ابنه منسى في الشر ومارس أخطاء جده الشرير

 كتقديم ابنه ذبيحة لأوثان ونشره للرجاسات الوثنية.

5. يكشف السفر عن طول أناة ه سوى على مستوى الشعب ككل أو على مستوى اأسرة أو
 الفرد. غير أن طول أناته ا تعني ترك اأمور لتسير با ضابط. بحبه يطيل أناته لكي نرجع

 إليه، وبحبه أيًضا يؤدب في الوقت المناسب.

عندما يؤدب ه شعبه أو أحد مؤمنيه، يؤدب تدريجيا لعلنا نرجع إليه. لهذا أطال ه أناته على
 إسرائيل ويهوذا، وإذ أصرت مملكة إسرائيل على الشر أدبها بالسبي اآشوري على ثاث

 مراحل:

المرحلة اأولى: في عهد، حيث التزم إسرائيل بدفع الجزية لملك أشور.

المرحلة الثانية: في عهد، حيث سمح باغتصاب أشور لبعض المناطق وسبي شعبها.

المرحلة الثالثة: في عهد، حيث تحقق السبي الكامل، وفقدت مملكة إسرائيل كيانها تماما إذ
 سحب أشور الكثيرين إلى نينوى، وجاء أشور بأناس من جنسيات مختلفة إلى العاصمة
 السامرة يتزوجون من بعضهم البعض حتى يفقد الكل انتماءهم لباده، وتفقد السامرة ككل

 انتماءها إسرائيل.

كان يليق بمملكة يهوذا أن تتعظ بما حدث إسرائيل التي انهارت تماما وفقدت كيانها. لكن
 عوض التوبة والرجوع إلى ه ظن الكثيرون أن ما حدث إسرائيل أمر طبيعي، أن
 إسرائيل انشقت بالرغم من كثرة عدد اأسباط وعدد الشعب وعظم اإمكانيات. لقد حرمت
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 إسرائيل نفسها من أورشليم مدينة ه، ومن الهيكل بيت الرب الفريد، ومن الملوك الشرعيين
 (منسبط يهوذا) ومن ممارسة العبادة حسب الشريعة الموسوية. اعتقد كثير من مملكة
 يهوذا بأن ه لن يسمح مطلقا لهيكله بالدمار وا لمدينته أورشليم بالسبي. سقطت مملكة
 يهوذا في الشر أكثر من أختها إسرائيل. أطال ه أناته عليها وأخيرا سمح بتأديبها بالسبي

 البابلي على ثاث مراحل أيًضا:

المرحلة اأولى في أيام الملك وقد سبي دانيال النبي.

المرحلة الثانية في أيام الملك وأخيرا السبي النهائي في أيام صدقيا الملك الذي حاول الهروب
 ولم يستطع. قتل أواده أمام عينيه ثم فقأوا عينيه واقتيد إلى بابل مقيدا بالساسل.

بين السبي اآشوري والسبي البابلي

يختلف السبي اآشوري عن السبي البابلي، فقد كان اآشوريون يميلون إلى سبي اكبر عدد
 من الشعب ونقله إلى نينوى أو حولها وجلب أشخاص من جنسيات مختلفة حتى تفقد البلد
 شخصيتها. أما المسبيون فكانوا غالبًا ما يساقون مقيدين بساسل، حفاة اأقدام، يعاملون
 بشيء من القسوة من الجند الذين يقودونهم إلى السبي. وفي أرض السبي تقدم استعراضات
 للمسبيين بعد بتر بعض أعضاء الجسم مثل قطع اأذنين أو اأنف. أحيانا كانوا يمزقون
 جلودهم ويسلخونهم من جلودهم تدريجيًا إمعانًا في العذاب حتى يموتوا. كان السبي

 اآشوري بشعا ووحشيا.

أما البابليون فكان كل ما يشغلهم سيطرتهم على العالم وتوسع اإمبراطورية البابلية واانتفاع
 بالباد التي تسقط تحت أيديهم. (انظر المزيد عن هذا الموضوع هنا في موقع اأنبا تكا في
 أقسام المقاات و التفاسير اأخرى). غالبًا ما كانوا يسبون أبناء اأسرة المالكة واأشراف.
 ويحملون معهم الصناع المهرة. وكانوا يسمحون للمسبيين في بابل أن يعشوا معا في مجتمع
 خاص لهم حرية المعامات التجارية والعبادة إلخ. وإن كانوا في اأعياد الوثنية يسير
 البابليون في مواكب كبرى يمجدون فيها آ لهتهم الوثنية في اأحياء اليهودية والمجتمعات
 اأخرى المسبية ليعلنوا أن آلهة بابل صاحبة سلطان وقوية قدمت لهم النصرة على آلهة

 الشعوب اأخرى.

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

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_089.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_089.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_089.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/28_E/E_255.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/28_E/E_253.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/28_E/E_253.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/28_E/E_253.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/28_E/E_255.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/28_E/E_255.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/28_E/E_255.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/28_E/E_255.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/28_E/E_255.html
http://st-takla.org/
http://st-takla.org/
http://st-takla.org/
http://st-takla.org/
http://st-takla.org/
www.coptic-treasures.com/wp


أقسام السفر

1. ايليا الناري 1

2. اليشع صانع العجائب 8-2

3. المملكتان حتى السبي اآشوري 17-9

4. يهوذا حتى السبي البابلي 25-18

 

المملكة المنقسمة

اأحداثإسرائيليهوذاالسنة

رحبعام931

17سنة

(1 مل 14:11) (أي12:9) بسببه 
 انشقت المملكة.إهتم بااقتصاد.
 أقام اأوثان بعد أن عبد الرب 3

 سنوات.
يربعام 931

22سنة

 

(1 مل 14:11) (أي13:10) بنى
 شكيم عاصمة إسرائيل. أقام
 عجلين ذهبيين في دان وبيت إيل.
 سمح أي شخص أن يكون

 كاهنًا. غيَر نظام اأعياد.
أبيام913

3 سنوات

(1 مل 14:11) 
 (أي13:10) بالرغم من شره التجأ

 إلى ه في حربه ضد إسرائيل.
آسا911

40 سنة

(1مل2:15) (أي 16:14) هدم 
 المذابح الوثنية وخلع جدته لعبادتها

 العشتاروت.
(1 مل 15).ناداب 910
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سنتان
بعشا 909

24 سنة

(1 مل 14:11) (أي16) قاد
 الشعب للوثنية.

 
إيلة 886

(؟) سنتان

(1 مل 16).

زمري885

7 أيام

(1 مل 16). 

(1 مل 16). تبني885
عمري 885

12 سنة

(1 مل 16) بنى السامرة العاصمة
 إسرائيل. له قوة عسكرية. قاد

 الشعب للوثنية.
آخاب 874

22 سنة

(1مل22:16) (أي 18) تزوج
 إيزابل الشريرة. صارع معه إيليا

 النبي.
يهوشفاط872

25 سنة

(1مل22:15) (أي17) تزوج ابنه 
 بنت آخاب. له جيش قوي. عبد

 الرب.
أخزيا 853

 سنتان
(1مل22) (2مل2:1) (أي
 20) اقترح مشروًعا تجاريًا مع

 يهوذا.
يهورام 

(يورام)

8 سنوات

(2مل2:1) (أي 21) تزوج ابنه 
 آخاب وألزم الشعب على الوثنية.

 قتل أخوته.

 
يهورام 852

12 سنة

(2مل8:3) (أي 22) عانى من
 المجاعة والحرب معظم أيام

 حكمه.
يهوآحاز841

(اخزيا)

(2مل9:8) (أي 22) كان صديقًا 
 ليهورام ملك إسرائيل.
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  سنة واحدة
عثليا 8416

 سنوات
(2مل11) (أي 24) قتلت أحفادها 

 ونجا يوآش من يدها.

نهبت الهيكل لتبني هيكًا للبعل.
ياهو 841

28 سنة

(2مل9) (أي 22) مسؤول عن قتل
 يورام (يهوذا) وأخزيا (إسرائيل)
 وإيزابل. قتل كهنة البعل لكنه لم

 يتبع ه تماًما.
يوآش835

40 سنة

(2مل12:11) (أي24:22) رمم 
 الهيكل وهدم مذابح البعل. بعد
 موت يهوياداع الكاهن ابتعد عن

 ه وأمر بقتل ابن يهوياداع.
يهو آحاز 814

 17 سنة
(2مل13) شجع العبادة الوثنية.

يهوآش 798

16 سنة

(2مل13) (أي 25) احترم اليشع
 كنبي، لكنه سلك في الشر.

 
أمصيا796

29 سنة

(2مل14) (أي 25) لم يقضي على 
 الوثنية تماًما.

يربعام 793

41 سنة

(2مل14) صار مضرب اأمثال
 في الشر. كان قويًا سياسيًا

 واقتصاديًا.
عزيا792

(عزريا)
 52 سنة

(2مل15) (أي 26) محب للتعمير 
 وقام بتنظيم الجيش. تعدى على
 الشريعة بممارسة الكهنوت

 فُضرب بالبرص.
زكريا 753

6 شهور

(2مل14) شجع الوثنية.

شلوم 752

شهر

(2مل15)

 
(2مل15) ضايق الشعبمنحيم 752
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 بالضرائب.10 سنوات

يوثام750

16 سنة

(2مل15) (أي 27) اهتم بالهيكل 
 لكنه سمح بالوثنية.

فقحيا 742

سنتان

(2مل15).

فقح 740

8 سنوات

(2مل15) ُسبى كثيرون إلى أشور.

آحاز735

16 سنة

(2مل16) (أي 28) أغلق أبواب 
 الهيكل. قدم ابنه ذبيحة لأوثان.

هوشع 732

9 سنوات

(2مل15، 17) التزم بالجزية
 أشور. غزته أشور وسبت

 كثيرين، وحلت محلهم غرباء.
بواسطة شلمناصر.السبي 722
حزقيا715

29 سنة

 

(2مل18-20) (أي 29-32) طهر 
 الهيكل وأقام الخدمة. حطم

 اأوثان، حتى الحية النحاسية.

مَد ه عمره 15 سنة، لكنه كشف
 ثروة الهيكل للبابليين.

منسي697

55 سنة

(2مل21) (أي 33) أعاد الوثنية، 
 ومارس السحر، وقدم أحد أبنائه
 ذبيحة أقام صنًما في الهيكل، وقتل
 الكثيرين من شعبه تاب أثناء سبيه

 في أشور.
آمون642

سنتان

(2مل21) (أي 33). 

 
يوشيا640

31 سنة

(2مل22-23) (أي 34-35) قام 
 بإصاح الهيكل وجد سفر
 الشريعة، واحتفل بالفصح. دمر

 المعابد الوثنية.
(2مل23) (أي 36) ُسجن واقتيد يهوآحاز609
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 إلى مصر حيث مات هناك.3 شهور

 
الياقيم609

(يهوياقيم)
 11 سنة

(2مل23-24) (أي 36) احرق 
 درًجا من كلمة ه. لعبت به مصر
 ثم بابل. حملت كنوز الهيكل إلى

 بابل.

رأى السبي اأول إلى بابل (أخذ
 منه دانيال).

يهوياكين598

3 شهور

(2مل25:24) (أي 36) السبي 
 الثاني إلى بابل.

 
متينا597

(صدقيا)

11 سنة

(2مل25:24) (أي 36) شاهد 
 حرق الهيكل. اقتيد إلى السبي

 اأخير إلى بابل.

من وحي سفر الملوك الثاني

هب لي روحين من إيليا النبي

فاحمل قلبا ناريا وأبوة وبرا!
 

 +هب لي مع اليشع روحين من إيليا الناري.

احمل قوتك المضاعفة،

فأتمم خطتك من نحوي! 

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

www.coptic-treasures.com/wp


+امسك بثوب ايليا واضرب اأردن.

فأجد لي طريقا وسط المياه

واعبر مع اليشع مسنودا بشركة القديسين

 +لست أطلب أن تصنع معي عجائب استعرضها.

لكنني اطلب عملك يا إله العجائب والمعجزات.

+أسألك أن تجدد طبيعتي،

فاحمل ظل أبوتك وحنانك وحبك للجميع.

أصير أيقونة لك

هذه هي المعجزة التي تهبها لي يا إله المستحيات! 

 +يا لطول أناتك علي!

كسرت عهودي معك،

وتجاهلت ناموسك ووصيتك

سلمت نفسي لأسر والعبودية

أذلني أشور العنيف وسبتني بابل المتعجرفة! 

ليس لي أن أعاتبك! 

خطيتي حملتني إلى السبي.
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قيدت إرادتي بساسل أبدية.

من يحلني منها إا نعمتك

أنت ملكي ومحرري! 

مقارنة بين اأسفار التاريخية

في ظل النظام الملكي

اهتمت أسفار 1، 2 صموئيل، 1، 2 ملوك بالعرض التاريخي بكل جوانب القوة والضعف في
 حياة الملوك، وعمل َه الدائم أجل رجوع الشعب إليه. أما سفًرا 1،2 أخبار اأيام فاهتما

 بالجانب اإيجابي المفرح لمساندة الراجعين من السبي بروح الفرح والرجاء.

سفرا 1، 2 أيأسفار صم، مل
ذكرت عائلة داود مباشرة

 (2صم2،3-5؛ 16-13:5).
اهتم باإنسان من آدم حتى نهاية
 السبي لتأكيد عمل َه مع الكل

 (1أي9-1).
أفاضت في الحديث عن شاول

 وضعفاته وموته (1صم31:9).
أشارا إلى موته فقط (1أي10).

لم يشيرا إليه.ذكرت زنا داود (2صم11).
لم يشيرا إليها.ذكرت ثمار خطيته (2صم18-15).
إشارة سريعة عن إعداد داود للهيكل

 (1مل3:5).
وصف تفصيلي لذلك

 (1أي22،28،29).
المتاعب التي حلّت استياء سليمان

 عرش أبيه (1مل1،2).
لم يشيرا إليها.

زواج سليمان باأجنبيات
 (1مل8-1:11).

لم يشيرا إليه.

قدمت عرٍضا مختصًرا لملوك
 إسرائيل ويهوذا.

اهتم فقط بملوك يهوذا.
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انتهى بمنشور قورش بالعودةانتهت بيهوذا في السبي مع إسرائيل.
 (2أي36).

أفاضت الحديث عن مقاومة إيليا
 وإليشع للملوك اأشرار.

لم يشيرا إلى ذلك.

قدمت تلميًحا لشئون الحكم وااهتمام
 بالجوانب الخاصة باأسباط.

اهتما بالثقافة العبرية ككل.

ركزا على الهيكل والعبادة.رّكزت على الملوك وأعمالهم.
ذكرت حياة داود قبل تتويجه ملًكا

 (1صم31-16).
بدأ بحياة داود ملك يهوذا بعد موت

 شاول (1أي11).
صراع شاول مع داود وهروب

 اأخير (1صم30-18).
لم تشيرا إلى ذلك.

الحوار مع أبنير رئيس جيش شاول
 (2سم21-6:3).

لم تشيرا إلى ذلك.

لم تشيرا إلى ذلك.تمرد أبشالوم (2صم15،18).

موضوعهااأسفار
نظرة ملوكية مع تركيز على العرش.1، 2 مل
نظرة كهنوتية مع تركيز على الهيكل.1، 2 أي
نظرة نبوية مع الربط بين العرش والهيكل.اأنبياء

سفر الملوك الثاني إلى السبي

 ·      يبدأ سفر الملوك اأول بالمملكة في أوج عظمتها وينتهي سفر الملوك الثاني بالسبي
 الذي تنبأ عنه موسى النبي (تث49:28). يبدأ اأول بأول ملك خلف داود الملك، وينتهي
 اأخير بآخر خلف له، الملك يهوياكين الذي اُقتيد أسيًرا إلى بابل، وأحسن أويل مردوخ

  معاملته (28:25-30). يبدأ اأولببناء الهيكل وينتهي الثاني بدماره.

 يحتوى هذا السفر تاريخ قرابة 300 عاًما، يبدأ بأخزيا ملك إسرائيل وموت يهوشفاط حتى
 السبي، يضم حياة 19 ملًكا إسرائيل كلهم أشرار، 19 ملًكا وملكة ليهوذا منهم ثمانية ملوك
  صالحين لكن الشر ساد عليهم في النهاية.بينما تكررت العبارة: "عمل الشر في عينّي
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 الرب" 20 مرة، تكررت "عمل المستقيم في عينّي الرب" 6 مرات.

·  تكررت عبارة "عمل الشر في عيني الرب" 21 مرة، لكن وسط هذا الظام نجد عبارة
 "رجل َه" تكرر 36 مرة. وسط اأشرار يرسل َه رجاله القديسين يشهدون له [صنع

 إليشع النبي ضعف معجزات أبيه إيليا]. َه لم يشأ أن يستأصلهم (23:13).

 فضل الملوك حزقيا ينجب أشر ملوكها منسى (ص21) عامة المسئولية الشخصية لكل أحد.

  قام اأنبياء في 1،2 مل بدوٍر رئيسي لتبكيت الملوك والقادة والشعب.

أقسام السفر

ص1-8.  1. أليشع النبي
ص 9-17.  2. الملوك إلى سبى السامرة
ص18-25.  3. الملوك إلى سبي أورشليم

 مقارنة بين أليشع النبي والسيد المسيح

السيد المسيحإليشع

أعظم من اأنبياء.1. روحين من إيليا (2).
خاصته لم تقبله.2. استهزاء صبيان بيت إيل به (2).
2. النصرة على موآب حيث ظهر

 الماء على شكل دم (7).
النصرة على إبليس بمياه المعمودية

 الحاملة لقوة الدم.
غنى روحه القدوس.3. مباركة الزيت (4).

المسيح واهب القيامة.4. إقامة ابن الشونمية (4).
5. إصاح المسلوق السام في القدر

.(4) 
المسيح الخالق والُمصلح.

المسيح خبز الحياة.6. إشباع 100 رجل بعشرين رغيفًا
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.(4) 
7. تطهير نعمان السرياني من برصه

.(5) 
مطهرنا بمياه المعمودية.

8. الحديد يطفو بإلقاء عود في الماء
.(6) 

بعود الصليب تتغير طبيعتنا.

يكشف حيل إبليس الخفية.9. كشف خطط ملك آرام (6).
المسيح واهب المستحيات.10. نبوته عن فتح كوى السماء (7).
11. نبوته لحزائيل أنه سيَضطهد

 المؤمنين (8).
المسيح يكشف عن الضيقات

 القادمة.

الغنى في يدي اأب وابنه

منسى ابنه الشريرحزقيا الملك الصالح
1.       اتكل على الرب ولم يكن مثله من الملوك

 (2مل5:18).

2.                اهتم ببيت الرب والعبادة (2أي29).

3.       أحيا ااحتفال بالفصح ودعا الشعب من
 المملكتين ودخلت صلواتهم إلى السماء (30).

4.                دعا الشعب للطاعة للرب (8:30).

5.       أنقذه ماك الرب هو وشعبه من أشور
.(24:32) 

6.       كان لحزقيا غنى وكرامة كثيرة جًدا
 (29:32)، "وافلح حزقيا في كل عمله" (3:32).
 اتكل على الرب ولم يكن مثله من الملوك

 (2مل5:18).

7.                اهتم ببيت الرب والعبادة (2أي29).

8.       أحيا ااحتفال بالفصح ودعا الشعب من
 المملكتين ودخلت صلواتهم إلى السماء (30).

1.       عمل الشر
 في عيني الرب

.(1:33) 

2.       أعاد بناء
 المرتفعات التي
 هدمها والده

.(1:33) 

3.       أضل يهوذا
 وسكان أورشليم
 لاقتداء باأمم

.(9:33) 

4.       كلمة الرب
 هو وشعبه فلم
 يصغوا (10:33).

5.       اقتيد إلى
 بابل مقيًدا بساسل

 نحاس (11:33).
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9.                دعا الشعب للطاعة للرب (8:30).

10.     أنقذه ماك الرب هو وشعبه من أشور
.(24:32) 

11.     كان لحزقيا غنى وكرامة كثيرة جًدا
 (29:32)، "وافلح حزقيا في كل عمله" (3:32).
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 الباب الثاني
 
 

 
 ألیشع صاحب العجائب

 8-2ملوك  2
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األصحاح الثاني 
 

 أبّوة ألیشع الحانیة
 الذي ، وتسلیم العمل النبوي لتلمیذه ألیشع، السماءإلىیبدأ هذا الفصل بصعود إیلیا النبي 

 ویواجه تیار الشر المتزاید. ،روحین من ُمَعلِّمه حتى یستطیع أن یحقق رسالتهعلیه اشتهى أن یحل 
وهبه اهللا أن یتم على یدیه ضعف المعجزات التي صنعها ُمَعلِّمه، لیس ألنه أعظم منه، لكن لتأكید 

 حاجة المجتمع إلى عمٍل متزایٍد بسبب تزاید الفساد. 

 . الئقٍ الهوتيٍ  وٕانما جاءت بترتیٍب ،ايً لم ترد المعجزات هنا حسب ترتیب حدوثها تاریخ

لم تكن المعجزات استعراًضا إلمكانیاته وقدراته، إنما حملت مفاهیم الهوتیة وروحیة عملیة 
برز ما تقدمه هذه المعجزات التي صنعها الرب على ألعل من  تمس حیاتنا الیومیة وشركتنا مع اهللا.

  . هو الكشف عن أبّوة ألیشع الحانیةالنبي ألیشع یدي

 األنبیاء  بنيبقوة اهللا الفائقة شق نهر األردن بثوب إیلیا، وفي أبّوة حانیة خجل من كلمات
واحینما  وا خمسین رجًال ذوي بأس یبحثون عن إیلیا. لم یوبخهم ألنهم سبق أن ل علیه أن یرسألحُّ

 وذهب به إلى ،ن روح الرب قد خطفهأ ظنوا بإنیلیا یؤخذ من رأسه الیوم، وأنهم حتى إن أخبروه بأ
 هل یخطفه روح ؟ لُیقدِّموا له طعاًما وشراًبا؟ هل یبحثون عنهلماذاموضع آخر كما كان یحدث قبًال، ف

 الرب وال ُیقدِّم له احتیاجاته؟!

وا خشًبا، واهتم باحتیاجات كل واحٍد منهم عطق فذهب معهم لي، كجماعةٍ األنبیاءاهتم ببني . 1
  أحدهم. الحدیدیة من الفأسكما حدث عندما سقطت رأس 

  . التي كادت أن ُتَسلَِّم ابنیها عبدین للمرابياألنبیاء حانیة اهتم بأرملة أحد أبّوةفي . 2

 فسأل من أجلها لتنعم ،اهتم أیضا بالمرأة العظیمة الغنیةكما  األرملةاهتم بالمرأة الفقیرة . 3
  بالرب.بإقامتهبطفٍل، وعندما مات اهتم 

 فطلب له ، فطلب له النصرة في غیرة على مجد الرب، كما اهتم بالشعب،اهتم بالجیش. 4
 . یشبع اهللا احتیاجاتهأن

 !، وأیضا عامة الشعب، یحمل حًبا وأبّوة للجمیعباألنبیاءكان یهتم بالملك كما . 5

!  والحنو تارة أخرى، استخدم الحزم تارةأبّوتهفي . 6
 كثیًرا ما تحدث اآلباء عنه كرمٍز للسید المسیح كخادٍم ومحب للبشر.

 مهیًئا لحضورك قبل أن ، تعلَّم بواسطة سیده الحكیمإذ ،یلیا) أیضا رمًزا لكإ (ةكان ألیشع خلیف 
 أكیدة لما سیحدث بعد ذلك، ُمقدًِّما العون والشفاء للمحتاجین، بطریقة تفوق بإشارات ،ُتولد
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.  Ïالطبیعة
األب میثودیوس  

أهم المعجزات ألیشع ومدلوالتها الروحیة  
 یشیر إلى سحق الشهوات بواسطة مخلصنا.   2شق نهر األردن بثوب إیلیا ص  .١
  مسیحنا یحول الطاقات المدمرة إلى بنیاننا.  2المیاه المجدبة تصیر میاه عذبة ص  .٢

  بالمسیح ال نخاف من المقاومین للحق.  2لعن الصبیان المقاومین للحق ص  .٣

  مسیحنا ُمشِبع االحتیاجات وواهب النصرة.  3نبوته للملوك الثالثة ضد أرام ص  .٤

  مسیحنا یمأل أوعیتنا الداخلیة الفارغة بنعمته.  4مباركة الزیت لألرملة   ص .٥

  مسیحنا واهب القیامة.  4ص  إقامة ابن الشونمیة  .٦

  بمسیحنا نتحدى الموت.  4الحنضل السام یصیر طعاًما  ص  .٧

  بمسیحنا نتحدى قوانین الطبیعة. 4إشباع مئة رجل بعشرین رغیًفا ص  .٨

  بمسیحنا نتمتع بالمیالد الجدید في المعمودیة.  5تطهیر نعمان السریاني   ص  .٩

 بالصلیب ترتفع نفوسنا الُمَثقَّلة والغارقة.  6إخراج رأس الفأس بخشبة ص  .١٠
 الذین معنا أكثر من الذین علینا (شركة السمائیین).  7إصابة رجال أرام بالعمى  ص  .١١
 الیوم یوم بشارة. االهتمام بتمتع الكل بالفرح.   7البرص ومحلة األرامیین  ص  .١٢
 مسیحنا ضابط األمور یرعانا.   8حث الشونمیة على الهجرة ص  .١٣
 صرخة القلب على الساقطین.   8نبوته لحزائیل األرامي   ص  .١٤

1 Methodius: Oration Concerning Simeon and Avura,9. 
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 Ïألصحاح الثانيا

  النبيروح إیلیا من نصیبان
]، وینتهي بثورة الوحوش الضاریة، 11-1یبدأ األصحاح بانفتاح السماء الستقبال إیلیا النبي [

أي الدببة، على ُقطَّاع طرق صبیان یسخرون برجال اهللا. 
 صاحب القلب الناري ذكر صعوده إلى السماء في مركبة ناریة إیلیابعد أن تحدث عن 

 تتأهل ، وتتقد نفسه بالغیرة المقدسة كما بناٍر◌ٍ ، وكأن من یلتهب قلبه بنار الحب اإللهي،بخیول ناریة
 لتصعد إلى حیث یجلس اهللا، النار اآلكلة، وُیحسب من خدامه ،نفسه أن ترتفع كما بمركبة ناریة

 الناریین. 

كان ال بد أن یوجد من یتسلم منه الخدمة، و ، رسالتهلمك فقد أ،صعد إیلیا إلى السماء
نصیب  ي هأالنه ألیشع النبي الذي نال شهوة قلبه، إویتحمل ذات المسئولیة، وتكون له نفس الروح. 

  النبي.إیلیاسیده الناري   روحاثنین من

)، هكذا أیًضا إیلیا؛ بهذا 24: 5كما أن أخنوخ انتقل إلى السماء دون أن یذوق الموت (تك 
ندرك أن اهللا وحده لدیه مفاتیح الحیاة والموت والقبر والقیامة. 

 ؛ وأیًضا إیلیا. هذان أیًضا لم یختبرا الموت، فقد ٥: ١١؛ عب ٢٤: ٥ انتقل أخنوخ بال شك (تك(
تأجَّل موتهما. لقد ُحفظا لكي یختبرا الموت، ولكي بسفك دمهما یبطالن عمل ضد المسیح (رؤ 

٣: ١١(Ð. 

العالمة ترتلیان 
یكشف لنا إصعاد إیلیا إلى السماء عن أربعة أنواع من الشخصیات التي التقت به أو سمعت 

عن إصعاده: 
 وهو ألیشع، في بدایة الدعوة، إذ طرح إیلیا رداءه علیه ترك البقر الرفیق العامل معه:. 1

)، وخدمه لمدة حوالي عشرة سنوات. وعندما طلب منه أن یمكث 21-19: 19 مل 1وركض وراءه (
 2في الجلجال أو في بیت إیل أو في أریحا، قال: "حي هو الرب، وحیة هي نفسك إني ال أتركك" (

). لم یقبل ألیشع أن یتلكأ أو یتوانى في مرافقته إلیلیا والخدمة معه! لذلك تأهل أن ُینعم علیه 4: 2مل 

 النبي مع تعلیقات لبعض آباء الكنیسة إیلیاالقدیس یعقوب السروجي عن لقطات من حیاة لقدیس مار حول میامر اراجع للمؤلف:  ˺
. 11، ف 2006األولین، 

2 Tertullian: A Treatise on the Soul, 50. 
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الرب بنصیب اثنین من روح إیلیا. 
ُیعتَبر ألیشع مثًال حًیا لمن یلتصق بالسید المسیح، ویدخل معه في شركة، فینعم بروح القوة، 

ویصیر أیقونة له.  

  طبعَت مالمحك علینا! لقد أوجدتنا علي صورتك ومثالك! لقد جعلتنا ُعملتك، لكن ال یلیق
.  ˺ فتشرق صورتك فینا، لتَُبدِّد ظلمتنا،رسل شعاع حكمتكأ في الظالم. ىبصورتك أن تبق

 القدیس أغسطینوس

 م المسیح الكامل شيء بجانب المسیح، فإن كان له شيء بجانب المسیح، فهو لیس خادلیس ل
. ˻كامالً 

القدیس جیروم 

 نحن الذین حفظنا الدرس بینما كنا على تا أن نكون هناك في حضرة اهللا في السماوالنق یح ،
ى السماء كي نكون في محبة اهللا اآلب، ذاك الذي عرفناه ونحن على لاألرض، وذهبنا هناك إ

بنا في كل ،شيءٍ  وعلَّمنا وُیعلِّمنا كل ءٍ ياألرض، وألن اهللا الكلمة القدوس صنع كل ش  وهو ُیدرِّ
. ˼األمور الصالحة

س إكلیمنضس اإلسكندري يلقدا
 أو المتفرجین: وقد أخبرهم الروح عما سیحدث إلیلیا، هؤالء اكتفوا جماعة المشاهدین. 2

). صارت لهم 5، 3: 2 مل 2بالقول أللیشع. "أتعلم أنه الیوم یأخذ الرب سیدك من على رأسك؟!" (
معرفة صادقة من اهللا نفسه، لكنهم كانوا أشبه بالمتفرجین، ولم یلتصقوا بإیلیا، لیتمتعوا بما تمتع به 

ألیشع. 
هؤالء یشبهون من یؤمنون بالسید المسیح، لكنهم ال یسلكون بروحه القدوس، یقفون عند 

المعرفة العقالنیة دون التمتع به.  
إذ ُأصعد إیلیا في مركبة ناریة لم ُیقم ألیشع له حجًرا تذكرًیا، وال عاش جماعة العاملین: . 3

). هكذا صار ألیشع مثًال 22-19: 2 مل 2في ذكریات الماضي وألجل الماضي، بل تحرك للعمل (
حًیا لمن یدرك مركزه كابن هللا وسفیر للسید المسیح السماوي. بهذا تتحّول قلوبنا الترابیة إلى سماٍء 
جدیدةٍ . فتصیر األبدیة حیاة نذوق عربونها، ونلمسها في واقعنا العملي، ونشهد لها كسفراء للسید 

 ! األرض سماءً تصیرإذ نشتهي أن  المسیح السماوي ووكالء السماء،

1 On Ps. 67.  
2 Ep. 14:6. 
3 Paedagogus 3:12. 
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 یصنع كل شيٍء لیعتقنا إنه  لقد جاء السید لُیلغي األمور القدیمة، ویدعونا إلى وطٍن أعظم. حًقا
من األمور غیر الضروریة، ومن عاطفتنا نحو األرض. لهذا أشار إلى الوثنیین أیًضا قائالً : "إن 

م تعبها كله من أجل الحیاة الحاضرة، وال تبالي دقت)؛ التي 33: 6هذه كلها تطلبها األمم" (مت 
. ˺ال بأي فكٍر سماويٍ  وباألمور المقبلة،

 یس یوحنا الذهبي الفمالقد
 لقد سمع هذا الخبر كثیرون، فأثار البعض في بیت إیل صبیاًنا جماعة الساخرین:. 4

)، بأسلوب سخیف، 23: 2 مل 2صغاًرا لیسخروا بإصعاد إیلیا، إذ قالوا أللیشع: "اصعد یا أقرع" (
كأنهم یقولون لتصعد مثل سیدك یا أقرع! 

تمتعت هذه الفئات األربع بمعرفة صادقة على إصعاد إیلیا، لكن تجاوبت كل فئة بطریقة 
متباینة عن بقیة الفئات. 

. 1. حیاته البهیة هیَّأته للسماء  1
. 2ألیشع؟  إصعاده عن تلمیذه ىخفأا . لماذ2
. 3  الرب یعلن عن إصعاد إیلیا. 3
. 4    ال یفارق إیلیا. ألیشع4
. 7-5 الروح یكشف لألنبیاء عن إصعاد إیلیا. 5
. 8   أعجوبة على نهر األردن. 6
. 10-9 روح إیلیا من نصیبین یطلب . ألیشع7
. 11   األم توّدع إیلیا األرض. 8
. 12   یبكي على فراق إیلیا. ألیشع9

. 14-13     إیلیا. رداء10
. 18-15. موقف بني األنبیاء   11
. 22-19. المیاه المجدبة تصیر میاه عذبة  12
. 23. لعن الصبیان المقاومین للحق  13

. حیاته البهیة هیَّأته للسماء 1
، َوَكاَن ِعْنَد إصعاد الرَّبِّ ِإیِلیَّا ِفي اْلَعاِصَفِة ِإَلى السََّماءِ 

 ]1َأنَّ ِإیِلیَّا َوألیشع َذَهَبا ِمَن اْلِجْلَجالِ . [

1 In Matt. hom., 22:4. 
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تمتَّع إیلیا بصعوده إلى السماء في مركبة ناریة، بینما مات موسى وُدفن، وقد ظهر االثنان 
في تجلي السید المسیح على قدم المساواة. إصعاد إیلیا له رسالته، وموت موسى كان له رسالته، لیس 

لنا أن ُنمیِّز بین هذا وذاك، إذ كل منهما یتمم رسالة اآلخر في المسیح یسوع مخلص العالم. 
 الجلجال )، إنما موضع آخر.19: 4: الجلجال هنا غیر تلك التي لیشوع (یش الجلجال

 على بعد ثمانیة أمیال شمال بیت إیل، وهي جلجلیة الحالیة، وكان أفرایمالمذكورة هنا كانت في جبل 
 ).38: 4 مل 2( فیها مقر لألنبیاء

كلمة "الجلجال" تعني "دحرجة". لقد ترك إیلیا النبي الجلجال، أي موضع الدحرجة، وامتأل 
. Ïبالغیرة، لیسكن في بیت إیل، أي في بیت اهللا، إشارة إلى االشتیاق للتمتع بالعالم السماوي

 مل 1لم یسرد لنا الكتاب المقدس شیًئا عن ألیشع في الفترة ما بین دعوته للعمل النبوي (
) وفترة إصعاد إیلیا إلى السماء، فقد كانت فترة تلمذة بروح الصالة مع االهتمام بالسلوك 19-21: 19

كتلمیٍذ إلیلیا النبي. 
 یدعو الصاعد في ، إلى منظر إصعاد إیلیا النبيالقدیس مار یعقوب السروجيإذ یتطلع 

"، ولعله یقصد بذلك الحامل انعكاس بهاء اهللا علیه، فتأهل لمركبة سماویة البهي" أو "الجمیلالمركبة "
بهیة، نزلت إلیه خصیًصا، لتحمله إلى السماء. یدهش من هذا الترابي الذي لم تستطع األرض أن 
تمسك به، لیعود مثل أبیه آدم إلى التراب. إنما انطلق هذا األرضي السفلي لیسكن مع العلویین، 

ویختلط مع السمائیین. وكأن السماء اختطفته من األرض لتعلن عن نصرته! 
تمتع إیلیا باللقاء مع اهللا على جبل سیناء، وامتألت نفسه باللهیب السماوي. صعد بعقله إلى 
السماء. هكذا جاء إصعاده إلى السماء امتداًدا طبیعًیا اللتصاقه الدائم مع السماوي. فقد التصق إیلیا 
بكل كیانه باهللا، ولم یعد فیه جزء ما، سواء في نفسه أو جسده بكل طاقاته یمیل حتى لرؤیة العالم. 
جاء إصعاده ثمرة إصعاده المستمر كل أیام حیاته نحو السماء دون انحدار، یرتفع دوًما على سلم 
الكمال الروحي. لم تكن تشغله اللقاءات الجسدیة أو البشریة، فتأهل للسكنى بین العلویین. نصراته 

المستمرة هیأته لینطلق من عالٍم مملوٍء بالفخاخ. وحاله الروحي هیَّأه لیقطن بین السمائیین. 
لم یقبل القدوس أن یترك مثل هذا المنتصر أن یكون خبًزا للموت! الرأس التي لم تنحِن قط 

للخطیة والشر انفتحت أمامها أبواب السماء، لكي ال تنحني في باب الهاویة! 

  ى األرض. یه عل الجمیل، وعن المركبة البهیة التي نزلت إلهذالنتحدث إًذا عن إصعاد
ي الذي استحق أن یسكن مع الروحیین، وعن الترابي الذي لم یعد إلى األرض انوعن الجسد

لیصیر تراًبا. 

1 Orthodox Study Bible. 
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ه في  ختلط مع ليه نحو العلویین، وعن ابن جنسنا الذي تركنا طریقوعن السفلي الذي توجَّ
المالئكة. 

 لیصیر ، ألن العلویین خطفوا واحًدا من حضنها، على األرضتي استولت الزةعجموعن ال
.. هم.اقجو أمعهم بین

...  منذ البدایة؟أسرع وبماذا ؟ ولماذا؟ كیف،یلزم أن نفتش عن سبب هذا الطریق
. االً جمالمملوءین  بین قیم وي،بعد كل هذا الجمال السامي الذي اقتناه، أخذوه من هنا لیصعد

،  العلويشهدت نفسه كاللهیب بالمشتعلبعد أن استنار من إیحاءات جبل سیناء، وا
،  ولم یظل فیه جزء من العالم إال واكتمل، األسرار وطهَّرتهÏكینةشوظهرت له 

ي عنده لیسكن فیه. عل بعقله مع اهللا، ونزل القیمصعد لي
 ألن البهي خلط كل حیاته مع اهللا. ، للكمالأوقات كرسلم یكن ي

لم یكن یصعد في الكمال ثم ینحدر، ألنه منذ أن بدأ ارتفع فوُق في الكمال. 
. ىوٕاذ لم یوجد فیه جزء یمیل لیرى العالم، أراد العلّي أن ُیصعد ابُن السفلیین إلى العل

. یاًناعرصار ما عند الذي كان قد أسقطه من آدم ،أراد أن یعطیه إكلیل الحیاة الالمائت
 ألنه صنع جهاًدا في العالم الذي هو مسرح لمن یعرفه. ،أراد أن ُیَكلِّل الجمیل

 في ساحات األبطال ألنه ركض مثل ،ك النشیطاهدیة الحیاة لذهذا المجد أراد أن یعطي 
البرّ . 

 یسكن فیها.  كان ولو أنه،أراد أن یرفعه من المسكونة المملوءة آالًما، إذ وجد بأنه ال یحبها
ات الجسدیة. مس ألنه أبغض كل الل، لیجعل مسكنه بین الروحیین،أراد أن ُیصعده

ن هذا الموضع لیس ملكه. أ ألنه أحس ب فیه،ألمالذي ال أراد أن یعطیه موضًعا في عالمه 
 إلى موضٍع ساٍم وبهٍي وخاٍل من الشرور. ،أراد أن یرفعه من عمٍق مملوٍء بفخاخٍ 

.  بسبب جماله الروحي، لیسكن بین جموع الروحیین،أراد أن ُیصعده
! كیق استرح من تعبك وضت،تعبن  العبد الصالح: هلم یا مأن یریحأراد الرب الخفي 

!  ادخل إلى خدر الحیاة الجدیدة، فالموت الشره ال یستحقك لتصیر خبزهجید،هلم أیها الم
 لئال ینحني رأسك الشامخ في باب ،دخل أیها القدیسا ف، مفتوحة لكيهوذا أبواب العل

. Ðهاویةال

Ï كلمة عبریة تعني السكن اإللهي أو الحضرة اإللهیة وسط شعبه أو في المؤمن .
Ð  (راجع نص االب بول بیجان والدكتور بهنام سوني) النبي وعلى صعوده إلى السماءإیلیاعلى القدیس مار  115میمر . 

 .185-183، ص 2003راجع الخوري بولس الفغالي: یعقوب السروجي، عظات حول النبي إیلیا، الجامعة األنطونیة، 
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القدیس مار یعقوب السروجي 

 (إذ یلیق أن یكون )، 4، 2 :12كو  2 ( أما بولس فإلى السماء والفردوس،ُأخذ إیلیا إلى السماء
 وال یسوغ إلنساٍن أن یتكلم بها". لكن ،وسمع كلمات ال ُینَطق بها"مضاعفة)،  لتالمیذ المسیح نعمة

ما بعد أن تمتع باألمور التي  من فوق لیس لعدم استحقاقه أن یبقى هناك، إنما لكي بولس نزل ثانیة
 .Ï إكلیل الشهادةجله، فیأخذتعلو على اإلنسان یعود ویكرز بالمسیح ویموت أل

القدیس كیرلس األورشلیمي 

ألیشع؟ خفي إصعاده عن تلمیذه أا . لماذ2
 َفَقاَل ِإیِلیَّا أللیشع: 

  َألنَّ الرَّبَّ َقْد َأْرَسَلِني ِإَلى َبْیِت ِإیلَ . ،اْمُكْث ُهَنا
  ِإنِّي َال َأْتُرُككَ .، َوَحیٌَّة ِهَي َنْفُسكَ ،َفَقاَل ألیشع: َحيٌّ ُهَو الرَّبُّ 

 ]2َوَنَزَال ِإَلى َبْیِت ِإیلَ . [
 النبي في ساعاته األخیرة لیفتقد األنبیاء في إیلیابدعوة من اهللا انطلق : "الرب قد أرسلني"

محالتهم المختلفة لكي ُیثبِّتهم ویشجعهم بكلماته الوداعیة. 
لماذا طلب إیلیا النبي من تلمیذه ألیشع أن یمكث في الجلجال؟ 

ربما ألنه أراد في ساعاته األخیرة أن ینفرد حتى في تنقالته بین األنبیاء لكي تكون له . 1
أحادیثه الخفیة مع اهللا. 

 فیجد التلمیذ ،ولعله أشفق على تلمیذه، فلم یرد أن یرى لحظات اختطافه من هذا العالم. 2
نفسه وحیًدا. 
"حي هو : ظهر ألیشع النبي محبته الشدیدة بقولهأولعله أراد اختبار محبته وأمانته، وقد . 3

 . إني ال أتركك"، وحیة هي نفسك،الرب
لحظات حاسمة، فقد أدرك إیلیا أنه حان وقت انتقاله من وسط متاعب هذا العالم لیقف أمام 

اهللا وجًها لوجه، ویعیش على مستوى علوي ال یحتاج جسده إلى ضروریات الحیاة هنا. وفي نفس 
الوقت أدرك ألیشع بأنه حان الوقت لیفارقه معلمه إیلیا بل كما یدعوه: "أبي، مركبة إسرائیل وفرسانها" 

]. لم یكن لدى أحدهما ما یقوله لآلخر، فإن المشاعر تفوق كل تعبیٍر بشريٍ . 13[
: أراد إیلیا أن یخفي عن تلمیذه أمر إصعاده إلى السماء، ال رغبة في اإلخفاء "إني ال أتركك"

ذاته، وال عن عدم صراحة إیلیا، إنما ألنه ال یطلب مجًدا من بشٍر، حتى وٕان كان تلمیذه المحبوب 

1 Lecture 14: 26. 
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جًدا لدیه. في نفس الوقت لم ُیخِف اهللا عن ألیشع أمر إصعاد إیلیا، لذا أصرَّ ألیشع على مالزمة إیلیا 
النبي حتى اللحظات األخیرة من أیامه على األرض. 

لم یرد إیلیا أن یحتفل به أحد من بني البشر، وفي تواضعه طلب من تلمیذه أن یفارقه، حتى 
ال یراه صاعًدا. لكن اهللا القدوس كشف السّر لتلمیذه ولجوقة األنبیاء. احتفل به األنبیاء على األرض، 

 واستقبلته الطغمات السماویة بفرٍح عظیمٍ !

 لیذهب إلى موضعه كما تهیأ. ،طریقهفي  وسلك ، تحرك إیلیا واستعدّ ة خفيإشارةب 
ما یرتفع إلى الموضع السامي. عند أحد اه لم یرد أن یر،وبسبب جمال تواضعه

 احتفال إصعاده والمجد العظیم الذي یرتفع فیه. ان مانسإ ولم یكن یرید أن یرى ،تواضع
. فهم لئال يُ كثیرة علل وكان ُیبعده ل،لهذا أخفى السّر عن تلمیذه

 ولم یرد أن یراه أحد من السفلیین. ي العلى، كان یفكر فبالعلي،ربط قلبه إذ و
. Ï شيءٍ كالحقارته وكرامته ف ته، مجد هذا العالم وٕاهانفلم یكن یعر

القدیس مار یعقوب السروجي 

 الرب یعلن عن إصعاد إیلیا. 3
ْنِبَیاِء الَِّذیَن ِفي َبْیِت ِإیَل ِإَلى ألیشع   .َفَخَرَج َبُنو اَأل

 َوَقاُلوا َلهُ : َأَتْعَلُم َأنَُّه اْلَیْوَم َیْأُخُذ الرَّبُّ َسیَِّدَك ِمْن َعَلى َرْأِسَك؟
 ]3 َفاْصُمُتوا. [،َفَقالَ : َنَعْم، ِإنِّي َأْعَلمُ 

 یدعون معلمهم ورئیسهم أباهم. هم تالمیذ في مدرسة األنبیاء، ُوهب "بنو األنبیاء"كان 
بعضهم عطیة النبوة، وكانوا على مستویات روحیة متباینة. 

یبدو أن صموئیل النبي هو الذي أسس هذا النظام، وٕان كان یصعب التعرُّف على بدء قیام 
هذه المدارس وتاریخها. انتشرت مدارس لألنبیاء في بالد كثیرة، لصد تیار الفساد الروحي واإلیماني 

الذي بدأ في عهد یربعام أول ملك إلسرائیل بعد انشقاقه عن یهوذا.  
 2)، والجلجال (5: 2 مل 2)، وأریحا (20-19: 19 صم 1ُوجدْت هذه المدارس في رامة (

)، وربما في أماكن أخرى. كان عددهم كبیًرا، قیل إنه كان یوجد 3: 2مل 2)، وبیت إیل (38: 4مل 
). تتكون من 7: 2 مل 2) وعلى األقل خمسون في أریحا (43: 4 مل 2مئة في الجلجال (

). والبعض غیر 2-1: 4 مل 2مجموعات، بعضهم كان متزوًجا، وربما في بیوت خاصة بهم (

Ï  (راجع نص االب بول بیجان والدكتور بهنام سوني) النبي وعلى صعوده إلى السماءإیلیاعلى القدیس مار  115میمر . 
 .186-185، ص 2003راجع الخوري بولس الفغالي: یعقوب السروجي، عظات حول النبي إیلیا، الجامعة األنطونیة، 
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). 38: 4 مل 2)، ویأكلون مًعا (2-1: 6 مل 2متزوجین كانوا یقطنون في مباٍن عامٍة (
تلتف كل مجموعة حول قائٍد معین یتتلمذون على یدیه، یتدربون على الحدیث عن اهللا. 

. Ïازدهرت هذه المدارس في أیام األنبیاء صموئیل وٕایلیا وألیشع
 1یتطلع كثیر من الدارسین إلى بني األنبیاء أنهم كانوا على مستوى المساواة مع األنبیاء (

). 14: 7)، وٕان كان عاموس النبي یمیز بین الفریقین (عا 38، 35: 20مل 
یبدو أن بني األنبیاء كانوا یضمون من هم صالحون وأیًضا من هم طالحون، وربما من 
بینهم ظهر األنبیاء الكذبة الذین انحرفوا لسبٍب أو آخر، إما رغبة في مداهنة الملوك والعظماء، أو 

؛ 14: 6؛ إر 10: 30كسب شعبیة بكلمات ناعمة كاذبة ُتَخدِّر الشعب عوض حثهم على التوبة (إش 
8 :11 .(

كان لبني األنبیاء نظام خاص، یدرسون الشریعة، وتاریخ شعب اهللا مع الشعر المقدس 
والموسیقى. لم یكونوا تحت نظام رهباني، وال طلبة لتعلم الالهوتیات. رسالتهم هي مساعدة األنبیاء في 

تحقیق رسالتهم، وفي وقت ما یخلفونهم.  
علموا بانتقال إیلیا غالًبا بإعالن إلهي، وٕاذ سألوا ألیشع إن كان یعلم هذا، أجاب باإلیجاب، 
وطلب منهم الصمت. فإنه لیس وقت للحدیث في أي أمر سواء خاص بانتقال إیلیا أو بالخدمة، إذ 

كان فكره مشغوًال تماًما بالتأمل فیما یتمتع به بالتصاقه بأبیه إیلیا في الرب. لم یكن محتاًجا إلى كلمة 
درك أنه عمل مقدس فائق، ال یمكن أن یكون تعزیة من بشٍر، وال إلى تدبیر أموٍر خاصة بالخدمة. أ

موضوع نقاٍش أو جدالٍ .  

 ون. أه عن الكل، احتفل به األنبیاء أجواًقا أجواًقا وهم یتنبطریق جمال فيإذ أراد أن یخ
 أمام الكثیرین. طرق كشفه في البار بتواضعه، غیر أن ربَّه الئكان یحاول أن یختب

.  نفسه عن المشاهدینئ أن یخبعزمن الرب دعاه لیرتفع، أ شعرحالما 
. Ð ویقول له: الرب أرسلني، حتى یتركه،یفارقهأن  تلمیذه طلب من وشرع ي

القدیس مار یعقوب السروجي 

  ال یفارق إیلیا. ألیشع4
 ثُمَّ َقاَل َلُه ِإیِلیَّا: 

  ،اْمُكْث ُهَنا َیا ألیشع،

1 CF. James M. Freeman: Manners and Customs of the Bible, 1972, , article 326. 
Ð  (راجع نص االب بول بیجان والدكتور بهنام سوني) النبي وعلى صعوده إلى السماءإیلیاعلى القدیس مار  115میمر . 

 .186، ص 2003راجع الخوري بولس الفغالي: یعقوب السروجي، عظات حول النبي إیلیا، الجامعة األنطونیة، 
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 َألنَّ الرَّبَّ َقْد َأْرَسَلِني ِإَلى َأِریَحا.
  ِإنِّي َال َأْتُرُككَ .، َوَحیٌَّة ِهَي َنْفُسكَ ،َفَقالَ : َحيٌّ ُهَو الرَّبُّ 
 ]4َوَأَتَیا ِإَلى َأِریَحا. [

بینما أخفى إیلیا أمر إصعاده عن تلمیذه ألیشع، أعلن اهللا من جانبه هذا السّر للتلمیذ الذي 
 أن هذا اإلعالن جاء من ِقبل اهللا لكي یغرف التلمیذ القدیس مار یعقوب السروجيتأهَّل للنبوة. یرى 

من الكنز الذي بین یدیه. فیرى في معلمه إیلیا النبي الشمس التي یتمتع بنورها وبهائها، والینبوع الذي 
تتدفق منه میاه الحیاة، یشرب منها التلمیذ، فترتفع أعماقه نحو العلو. یرى فیه ناًرا مملوءة بهاًء، 
یحتضنها فُتضرم نیران الحب في أعماقه. ویغرف من لجة الروح، فیمتلئ قوة. یراه بحًرا مملوًء 

باإلعالنات اإللهیة، یتقبَّلها فیغتني. 
لم تبَق لحیاة إیلیا على األرض إالَّ ساعات، فیسرع التلمیذ لیطلب فیجد، ویسأل فیأخذ، 

لیدخل إلى الباب، ألنه الزال مفتوًحا أمامه.  
". فقد أدرك أن نفس إیلیا قد اقتنت حّي هو الرب، وحیَّة هي نفسكالعجیب أن ألیشع أقسم: "

الحیاة، ألنها ملتصقة باهللا مصدر الحیاة. 
أصرَّ التلمیذ أالَّ یفارق ُمَعلِّمه، لیقتني منه الِغَنى الروحي. 

  ال یتركه. أ وعلَّمه خفیة ، إلیه الوحيأشارة، فقد ولنبابما أن ذاك الصبي استحق
ال یترك صحبة ُمَعلِّمه: أ هذه األمور للتلمیذ من قبل الوحي بتليق

 قریًبا منك. الكنز العظیم المملوء خیرات مادام ،نهب ثروة غیر محدودةا و،اهتم أیها الصبي
 وكن معلًما أنت أیًضا. ، وكن ثرًیا، ُخذ منه قدر المستطاع،كنز الرتفعيس

بهائها. ب خذ منها نوًرا وبهاًء، وزیِّن ذاتك ،على األرض معك الشمسمادامت 
. وإلى العلعنك  ألنه سیرتفع ، الذي یتدفق حیاة، اشرب منهالینبوعمادمَت قریًبا من 

 ألنها ستختفي. ، ومملوءة جماًال تمسك بها، وبها أضرم نفسكحیةالنار  المادامت معك
. تهاقومن  ئلتنفسك واملها  وتجري معك، افتح ، تتبعكلجة الروحمادامت 

 لتصیر غنًیا بعدما یرتفع. ،، تاجر بهكل اإلیحاءاتبالبحر المملوء مادام معك 
تغتني من موهبته. ف ،ال تفارقه إال بعد أن تراه یرتفع، وبعد أن یعطیك شیًئا عظیًما

 إن كنتنه یوم غناك إستأخذ، الباب مفتوح لك: فستجد، واسأل فستدرك، واطلب ف أسرع
تتجاسر. 

. .. أن یتركهرد فعرف هذه األمور، ولهذا لم ي،الروح إلى الصبي خفیةأشار 
رفیق أیها ال یا ، لن أتركك وأتخلف عنك، سیدي، یا وحیَّة هي نفسك،ل له: حي هو الرباق

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الثاني 
 

  

. ..صالحال
 ألنه كان یعرف بأنها كانت مع اهللا روحًیا. ، نفسه مع اهللاجعل أقسمما عند

 هذه الحیاة الموجودة هللا. تقتنا أعني نفسك ، ومعه نفسك،حي هو الرب
إرادة في  فهي حیة معه ، وبما أنه حي، وهي مختلطة وغارقة وممزوجة به،به تحیا نفسك

. ..واحدة
. Ïة الُمَعلِّم البهيرفق ألنه كان یتوق أیًضا أن یقتني الغنى الروحي من ،لم یشأ أن یتخلف

القدیس مار یعقوب السروجي 

 الروح یكشف لألنبیاء عن إصعاد إیلیا. 5
ْنِبَیاِء الَِّذیَن ِفي َأِریَحا ِإَلى ألیشع   َوَقاُلوا َلهُ :،َفَتَقدََّم َبُنو اَأل

 َأَتْعَلُم َأنَُّه اْلَیْوَم َیْأُخُذ الرَّبُّ َسیَِّدَك ِمْن َعَلى َرْأِسَك؟
 ]5َفَقالَ : َنَعْم، ِإنِّي َأْعَلُم َفاْصُمُتوا. [

أعلن الروح لألنبیاء عن إصعاد إیلیا إلى السماء، األمر الذي أراد النبي إخفاءه. انطلقوا إلى 
ألیشع یخبرونه بما أعلنه الروح، فأدركوا أن الروح أیًضا كشف السّر أللیشع! 

  عنه خفیة. لألنبیاء كشف الروح عظیًما،لكي یكون االحتفال بطریقه وهو یرتفع 
 وتكلم السّر مع التلمیذ عن ُمَعلِّمه. ،ریحا بإیحاءاتهمأیل ومن إخرجوا من بیت 

 وقالوا: الیوم یأخذ الرب معلمك منك. ، كشفوا له بمحبةٍ ،ا كشف لهم الروحعندم
. Ð حتى یحفظوا السّر الذي كان یعرفه،أسكتهمف لهم همس له كما همس

القدیس مار یعقوب السروجي 
 ثُمَّ َقاَل َلُه ِإیِلیَّا: 

 ُأْمُكْث ُهَنا َألنَّ الرَّبَّ َقْد َأْرَسَلِني ِإَلى اُألْرُدنِّ . 
  ِإنِّي َال َأْتُرُككَ .، َوَحیٌَّة ِهَي َنْفُسكَ ،َفَقالَ : َحيٌّ ُهَو الرَّبُّ 
 ]6َواْنَطَلَقا ِكَالُهَما. [

: 17 مل 1عندما بدأ إیلیا عمله النبوي في أیام أخآب جاء من جلعاد شرق نهر األردن (
)، واآلن عند نهایة عمله النبوي عبر نهر األردن راجًعا لكي ُیصعد إلى السماء. 1

Ï  (راجع نص االب بول بیجان والدكتور بهنام سوني) النبي وعلى صعوده إلى السماءإیلیاعلى القدیس مار  115میمر . 
 .189-186، ص 2003راجع الخوري بولس الفغالي: یعقوب السروجي، عظات حول النبي إیلیا، الجامعة األنطونیة، 

Ð  (راجع نص االب بول بیجان والدكتور بهنام سوني) النبي وعلى صعوده إلى السماءإیلیاعلى القدیس مار  115میمر . 
 .190-189، 2003راجع الخوري بولس الفغالي: یعقوب السروجي، عظات حول النبي إیلیا، الجامعة األنطونیة، 
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بعد زیارة مدارس األنبیاء أرسله إلى بریة في عبر األردن، لیكون إصعاده في مكاٍن منفرٍد ما 
أمكن، كما صعد موسى على جبل نبو بمفرده لیموت. 

كان نهر األردن رمًزا للمعمودیة، حیث یعبر المؤمن من محبة العالم الساقط إلى الوعد 
). 9: 1بالمیراث، أي الحیاة العتیدة. لقد حقَّق السید هذا الوعد بتجسده وعماده (مر 

 معناه "النزول"، فقد حقَّق الرب یسوع هذا النزول، وجعل الذین یسكنون بجوار نهر ألردناسم "ا "
. Ïاألردن یتطهرون من عدوى الخطیة

القدیس أمبروسیوس 

 ) 19: 19 مل 1إیلیا الذي كان یعیش في ذلك الوقت مع ألیشع، الذي كرَّسه نبًیا بأمٍر إلهي ...(
كان معه في ذات طریقة الحیاة بغیر انفصال. إذ اقترب وقت إصعاده بمركبة ناریة، فیتركه 

ویصعد إلى السماء بهذا الثفل الجسدي الذي یجتذبنا نحو األرض. بعدما عبر إلى الجلجال وفي 
طریقه إلى بیت إیل، أمر ألیشع أن یمكث في الجلجال. أما ألیشع فلم یطعه، وال أراد أن ینفصل 
عنه، حاسًبا أن هذه الكلمات حملته كما إلى سجٍن تام. هذا هو السبب الذي دفع إیلیا أخیًرا أن 

یأخذه معه. 
عندما بلغ االثنان بیت إیل، حیث قضیا أیاًما قلیلة، وقد وضع إیلیا مرة أخرى خطة لزیارة 
أریحا بمفرده، أمر ألیشع أال یأتي معه للمرة الثانیة. ولكن كما حدث قبًال استمر ألیشع في عدم 

طاعته بإصرار، كما لو كان قد شعر كمن یتمزق عندما ُینَزع من سیده. 
. Ðإذ لم یعرف إیلیا ماذا یفعل وافق أن یذهب معه

القدیس مار أفرام السریاني  
  ،َفَذَهَب َخْمُسوَن َرُجًال ِمْن َبِني اَألْنِبَیاءِ 

 َوَوَقُفوا ُقَباَلَتُهَما ِمْن َبِعیدٍ .
 ]7َوَوَقَف ِكَالُهَما ِبَجاِنِب اُألْرُدنِّ . [

الخمسون هنا من مدرسة األنبیاء في أریحا، فقد ُوجدت مدارس كثیرة لألنبیاء. إذ كان 
كثیرون یهربون إلى هذه المدارس لیعبدوا الرب في أمان من أخآب وعائلته. 

 أعجوبة على نهر األردن. 6
 َوَأَخَذ ِإیِلیَّا ِرَداَءُه َوَلفَُّه َوَضَرَب اْلَماَء، 

1 The Prayer of Job and David, 4:4:14. 
˻  On the Second Book of Kings, 2:2-5.  
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 َفاْنَفَلَق ِإَلى ُهَنا َوُهَناَك، 
 ]8َفَعَبَرا ِكَالُهَما ِفي اْلَیَبسِ . [

إذ تركزت أنظار إیلیا النبي على السماء، لم یكن لنهر األردن أن یعوقه. ضرب النهر 
بردائه، فصار فیه یابًسا، لیسیر علیه إیلیا حتى یصعد! ذاك الذي صار له طریق یعبر بها إلى 

 السماء بمركبة ناریة، لم یجد صعوبة أن یعبر في طریق جدیدة في نهر األردن!

عبودیة  فانشق لشعبه طریًقا حتى ینطلقوا من ، بالعصااألحمرضرب موسى النبي البحر 
وضرب إیلیا النهر بردائه لینشق   على رجاء دخول أرض الموعد.،إلى البریة(رمز إلبلیس)  فرعون

النهر، ویعبر إیلیا وألیشع في وسط النهر على الیابس. كان ذلك لشهادة من قبل الرب لعمله خالل 
ر من عبودیة الشر والدخول إلى راحة الحیاة مع اهللا.  النبیین للتحرُّ

وأمر یشوع ). 23-16: 14أشار موسى النبي إلى المعمودیة بعبوره البحر األحمر (خر 
 فانشق لكي یعبر الكل إلى أرض الموعد ،الكهنة حاملي التابوت أن یضعوا أقدامهم في نهر األردن

 ال من عبودیة مؤمن فیعبر ال،واآلن یضرب إیلیا النبي النهر بردائه لینشق). 17-13: 3(یش 
 معه كما في مركبة ناریة منطلقین بقلوبهم إلى ن ویدخلویات، بل من عبودیة االرتباط باألرض،فرعون

السماء. 
عند خروج الشعب من مصر انشق البحر األحمر أمامهم لیعبر الكل إلى البریة، وذلك 

)، وفي نهایة خدمة إیلیا انشق نهر األردن لیعبر إیلیا وذلك بثوبه. فما 14بعصا موسى النبي (خر 
قدَّمه اهللا من أجل الجماعة قدَّمه أیًضا ألجل شخٍص واحٍد أیًضا! 

  عماده (إیلیا) في األردن هیَّأه أن یصعد، ألنه كما سبق أن أظهرنا أن بولس ُأعطي اسم العماد
 لعبارة كهذه خالل المیاه. 

وخالل نهر األردن هذا تقبَّل ألیشع خالل إیلیا نصیبین من روح إیلیا، ربما ألنه عبر األردن 
مرَّتین، مرة مع إیلیا والثانیة بعدما تقبَّل ثوب إیلیا وضرب الماء، قائالً : "أین هو إله إیلیا؟" وانشق 

النهر هنا وهناك. 

 ه ثم ضرب وا أخذ رداءه وط،یلیق بنا أن نالحظ أنه قبل أن ُیحَمل إیلیا في الزوبعة كما إلى السماء
)، بهذا اعتمدا في األردن. ألن بولس 8: 2 مل 2 (ألیشعثنین وعبر هو وانشق إلى ابه الماء، ف

 .Ï عالًیالالرتفاع العجیب عماًدا. بهذا تهیأ إیلیا المیاه عبور هذه اكما سبق فقلت دع

العالمة أوریجینوس 

1 Comm. Jos 6:47. 
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) إشارة إلى مشاركته في العمل 19: 19 مل 1الرداء الذي طرحه على ألیشع حین دعاه (
النبوي، هو الذي ضرب به نهر األردن فانشق.  

 الصخرة النبي مرتین كما ضرب موسى األردن ضرب ألیشع أن وریجینوسأ ةالعالمیرى 
 یفصل لنا ي أ،نا، ومن جانب آخر ینشق النهرطش فیروى ع،مرتین. فمن جانب یفیض علینا بالماء

 .Ï فنتعرف على التفسیر السلیم لها،كلمة الحق ویكشفها

  ارتفع إیلیا إلى السماء، ولكن لیس بدون ماء. لقد بدأ بعبور األردن بعد ذلك حملته المركبة إلى
. Ðالسماء

القدیس كیرلس األورشلیمي  

  یا لعظمة فضیلة القدیسین! لیس فقط بكلماتهم، بل وال بأجسامهم فقط، بل أیًضا بثیابهم نفسها
التي تظهر ُمكرَّمة بواسطة كل الخلیقة. فإن الثوب الجلدي لهذا الرجل شّق نهر األردن! 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ء تمییًزا. وملم إلى األردن مع التلمیذ الغلب، وباألمجاد المملوء رجل التطویبات سار
 والعجیب والمملوء عجًبا مجیدالصادق والبهي والكامل والبتول والعفیف والنقي والبار وال

عظیًما. 
ه إلى السماء، ولم ي، ووضع العالم وراء ظهره،ر نحو موضعهاس  یعرف أن ینظر عد وهو متجِّ

إلى األرض. 
. ةمي ولبس البأس وقوة الروحانیة العظ،جبروتووقف على النهر وهو مملوء بقوة 

وقفت السیول التي منعها من الجریان. تبًسا، اجعله يف ،هثوبضرب النهَر ب
 وهدأت لتفسح المجال لطریق البهي حتى یرتفع. ،ةبيهتوقفت طریق النهر الطلیقة الر

. .. عاداتها، لتسلك طریق ذلك القدیس بجبروٍت عنف الفائضة مواجتركت األ
ه. طریق لئال یتعطل ،طریق الماء ممدودة وماشیة، ولما رأت إیلیا انغلقت

 وتوقفت عن الجریان. ،، أغلقتها القوة الخفیة وهدأتلى العبرع مواج األُحبست
. Ñ الیابسة لیسیر إلى موضعهكان علىن ممهدْت طریًقا جدیدة مملوءة عجًبا، فعبر إیلیا ك

القدیس مار یعقوب السروجي 

1 Origen Commentary on John , book 6:28. 
2 PG 33:433A. 

Ñ  (راجع نص االب بول بیجان والدكتور بهنام سوني) النبي وعلى صعوده إلى السماءإیلیاعلى القدیس مار  115میمر . 
 .191-190، ص 2003راجع الخوري بولس الفغالي: یعقوب السروجي، عظات حول النبي إیلیا، الجامعة األنطونیة، 
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  روح إیلیانصیبین من یطلب . ألیشع7
 َوَلمَّا َعَبَرا َقاَل ِإیِلیَّا أللیشع: 

 اْطُلْب َماَذا َأْفَعُل َلَك َقْبَل َأْن ُأوَخَذ ِمْنكَ .
 ]9َفَقاَل ألیشع: ِلَیُكْن َنِصیُب اْثَنْیِن ِمْن ُروِحَك َعَليَّ . [

لم یترك إیلیا ماًال یرثه تلمیذه أو ابنه الروحي، لكن نال ألیشع ما هو أعظم من كل أمور 
هذا العالم. 

عندما اقتربت الساعات األخیرة من حیاة إیلیا كان رفیقه الوحید هو ألیشع. وكان طلب ألیشع 
) مؤسًسا على التمتُّع بحق البكر، وهو أن یأخذ نصیب اثنین 2: 9 مل 2نصیب اثنین من روح إیلیا (

لم یطلب ألیشع أن یكون أعظم من إیلیا، بل من میراث األسرة والقیادة األبویة للعائلة بعد موت األب. 
 أن یكون أهًال أن ُیحسب ابنه البكر.

 مع أنه لم یكن في طلب ألیشع رغبة في ممارسة آیات وعجائب ضعف ما مارسه ُمعلِّمه،
َل إلیلیا  لْت أللیشع توازي ضعف العدد الذي ُسجِّ یبدو جمیًال أن تعرف أن عدد المعجزات التي ُسجِّ

 إنما طلب نصیبین من روحه للخدمة والشهادة هللا. في بساطة وبروح التواضع، اشتهى أن یتمم تقریًبا.
رجل اهللا رسالة ُمَعلِّمه، متطلًعا إلى إیلیا النبي كنموذٍج حٍي أمامه. 

). في دالة الحب 17: 21حسب ألیشع نفسه االبن األكبر له حق میراث نصیبین (تث 
اعتبر ألیشع نفسه ابًنا أكبر إلیلیا النبي. وفي جرأة طلب حق المیراث، وهو أن یتمتع بنصیبین من 

روحه.  
لم یشته ألیشع النبي شیًئا سوى أن یقتدي بسیده، ویحمل روحه. لكن إیلیا النبي أدرك أن ذلك 

لیس في سلطانه، إنما هو حق إلهي، ُیقدِّمه اهللا الفاحص القلوب لمحبوبیه األمناء. لم یكن ألیشع 
یطمع أن یكون أعظم من سیده، وال أقوى منه، لكن إذ رأى حال المملكة یزداد انهیاًرا، فاألمر یحتاج 

إلى قدرة إلهیة متزایدة تواجه هذا التیار الجارف. 
في وصیَّته نصیبین اإلنسان الروحي یحب اآلخرین كأبناء أبكار له، فیود أن یقدِّم لهم 

 النبي ألیشعه الروحیِّین في جرأة أن ینالوا هذا المیراث. هذا ما اشتهاه ئحبَّاألالوداعیَّة، بل ویشتهي 
). 9: 2مل  2حیث طلب من معلِّمه إیلیا النبي: "لیكن نصیب اثنین من روحك عليَّ " (

لم یخْف ألیشع من أن یطلب نصیبین من روح إیلیا، أي یحمل قوة مضاعفة. طلب بإیمان 
 تسنده، بجانب شعوره بانحدار الشعب المستمر من السماءلشعوره بضعفه وحاجته إلى قوة مضاعفة 

في الفساد. لم یغضب إیلیا النبي من هذا الطلب، بل تهللت أعماقه، وأدرك أنه لیس في سلطانه أن 
ُیَقدِّم هذا، لكنه یفرح أن ُیَكمِّل تلمیذه رسالته بروح القوة.  
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لیتنا ال نستخف بالجیل الجدید، بل نطلب من اهللا أن یهبهم ما هو أعظم مما نلناه لتكون 
الكنیسة في المستقبل أكثر قوة، وقادرة على مواجهة كل التحدیات بروح النصرة والغلبة. 

 أنه إذ طلب ألیشع الضعف من روح إیلیا، إنما یقصد به روح اهللا القدیس أغسطینوسیرى 
العامل فیه، الذي یلیق بنا أن نطلب عمله المتزاید فینا. أما من لم یتمتع بعد بعمل الروح فیه، فیطلب 

أن یعمل الروح فیه. 

  الوعد (الخاص بالنمو في عمل الروح) لیس باطًال، سواء بالنسبة للذي لم یقتِن (الروح القدس) أو
ذاك الذي یقتنیه. فمن لم یتمتع بعطیة الروح ُیقدم له الروح لیقتنیه، ومن اقتنى الروح یتمتع به 

بفیضٍ . فلو أن (الروح) غیر ُمقتنى بقیاس أقل لدى البعض عن اآلخرین، ما كان القدِّیس ألیشع 
). 9 مل 2یقول للقدیس إیلیا: "لیكن لي نصیب اثنین من الروح الذي فیك فيَّ " (راجع 

)، كان 34: 3ولكن عندما قال یوحنا المعمدان: "ألنه لیس بكیٍل یعطي اهللا الروح" (یو 
یتحدث على وجه الخصوص عن ابن اهللا الذي لم ینل الروح بقیاس، ألن الروح یسكن فیه بكل 

. Ïكمال الالهوت

  ذاك الذي هو حاضر في كل مكان ال یسكن في الجمیع، وال یسكن بدرجة متساویة في أولئك
الذین یسكن فیهم. وٕاال فما هو معنى الطلب الذي سأله ألیشع أن یكون له نصیب اثنین من روح 

اهللا الذي في إیلیا؟ وكیف یوجد بین القدیسین البعض أكثر قداسة من اآلخرین، سوى أن لهم فیض 
أكثر من سكنى اهللا؟ 

یلزم أن نالحظ بدقة أن ما نقوله أنه حاضر بالكامل في كل مكان، أنه حاضر في ذاته، ال 
. Ðفي األشیاء التي لها إمكانیة أعظم لحضوره، وآخرون إمكانیة أقل

القدیس أغسطینوس  

  أین تظهر تلك الكلمة التي 12: 14من یؤمن بي یعمل األعمال التي أعملها وأعظم منها (یو .(
 )؟ 24: 10قالها: لیس التلمیذ أعظم من سیده (مت 

).  24-1: 12كمثال قتل موسى فقط ثالثة ملوك، أما یشوع فقتل ثالثین (یش 
موسى ثابر في الصالة وتوسل، لكنه لم یدخل (أرض الموعد)، أما یشوع فدخل واشترك في 

).  5-4: 24المیراث (تث 
 مل 2هكذا كان صموئیل أعظم من عالي، ونال ألیشع ضعفین من روح سیده بعد صعوده (

1 On the Gospel of St. John, tractate 74, 2-3. 
˻  Letter 187:17.  
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. Ï). هكذا وهب الرب تالمیذه ضعفین من آیاته9-12: 2
القدیس مار أفرام السریاني 

 َفَقالَ : َصعَّْبَت السَُّؤالَ .
  َیُكوُن َلَك َكَذِلَك، ،َفِإْن َرَأْیَتِني ُأوَخُذ ِمْنكَ 

 ]10َوإِالَّ َفَال َیُكونُ . [
 من روح أبیه الروحي. نصیبین فطلب ،شعر ألیشع بصعوبة الخدمة الملقاة على عاتقه

 ألنه لیس من حقه اختیار من یخلفه، بل من حق اهللا وحده. ،وشعر إیلیا بصعوبة السؤال
جاءت إجابة إیلیا: إن األمر لیس في یدي، بل في ید إلهنا. إن وهبك أن تراني عند مفارقتي 

لك یكون ذلك لك. وكأنه یقول له: "لتكن ال إرادتي، بل إرادة أبینا الذي في السماوات!" 
كان صعود إیلیا النبي مخفًیا عن األعین الجسدیة، وذلك كما كانت الخیل والمركبات الناریة 

). وٕاذ رآه ألیشع عرف إیلیا النبي أن اهللا قد وهبه قوة 6: 17( مخفیة عن عیني غالم ألیشع في دوثان
النظر في الروحیات لیرى ویفهم ما ال یستطیع غیره أن یراه أو یفهمه. بهذه العالقة أدرك إیلیا النبي أن 

 ومتحدثًا في األمور اإللهیة مع الناس. ،تلمیذه قد تعیَّن من قبل اهللا لیكون رئیًسا لألنبیاء
 في مركبة ناریة نحو السماء، صار هذا المنظر مطبوًعا في قلبه اسیده منطلقً ألیشع إذ رأى 

 وفي ذاكرته كل أیام حیاته. به تقوَّى إیمانه لیقول في وقت الشدة: "الذین معنا أكثر من الذین معهم"
). ربما قبل هذا المنظر كان ألیشع متكًال على رجل اهللا إیلیا، أما بعد رؤیته هذا المنظر صار 6: 16(

 ویمأل كل قلبه وكیانه الداخلي. ،اهللا یحتل كل فكره
كان ظهور المركبة الناریة التي تحمل إیلیا ال یراها اإلنسان بعینیه الجسدیتین ما لم یفتح 

الرب عیني اإلنسان بنعمته اإللهیة. فجیحزي لم یَر المركبات والخیل الناریة التي تحیط بالجبل إال بعد 
). هكذا أدرك إیلیا أنه إن رأى ألیشع المركبات یكون 17: 6أن طلب ألیشع من اهللا أن یفتح عینیه (

قد نال من اهللا قوة النظر في الروحیات، وأنه قد تعیَّن من اهللا لیكون خلیفة له كرئیس لألنبیاء. 
أنه ال یمكن لإلنسان أن یتمتع بنعمة إلهیة ما لم یكن  Ðالقدِّیس یوحنا الذهبّي الفمیرى 

مشتاًقا ومترقًبا ذلك. فما كان یمكن أللیشع أن ینال نعمة مضاعفة ما لم یترقب لیرى إیلیا صاعًدا، 
ولهذا السبب وعد الرب تالمیذه بنوالهم قوة من األعالي بحلول الروح علیهم دون أن یحدد لهم الیوم، 

حتى یترقبوا وینظروا. 

 وقال له: ، له كلمته بمحبةٍ كشفشطر النهَر وعبر البهي مع تلمیذه، و 

1Commentary on Tatian's Diatessaron, 19: 8. 
2 Homilies on Acts of Apostles, 1. 
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أعطیك ما تشاءه مادمُت معك. ف سأل،صعد؟ اأصنع لك قبل أن أ ماذا ،طلب منيااآلن 
سأل التلمیذ محب الحیاة والمملوء تطویبات من ُمعلِّمه كنًزا كامًال بقلٍب صالحٍ . 

، ومثل حكیم سأل منه كنًزا عظیًما. اءشي كما لیأخذ ارأى أنه فتح له بابً 
 ألنه وثق بأنه لن یردَّه. ،كثرأطلب وفنظر إلى معلمه الذي یقدر أن یعطي كل المطالب، 

دون أن یحرمه.  بالغَت،  لیحل علّي اثنان من روحك، وٕاذ بالغ قال:،سیدي ل له:اق
 لك. كون لم تشاهدني لن يإن لك هكذا، وكونما أفارقك سيعند رأیتني إن

. Ïرادتكإل ب كما قال االبن لآلب: ال تكن إرادتي ،وضع اإلرادة في یدي الرب
القدیس مار یعقوب السروجي 

  المالئكة التي حملت إیلیا إلى السماء، حرست ألیشع على األرض. أي عجب إن كانت المالئكة
 التي انطلقت بالسید، تحمي التلمیذ؟

یلیق بنا أن نالحظ أن اإلكرام الذي أظهروه لألب أعلنوه أیًضا لالبن، فإنه هو االبن الروحي 
إلیلیا، وارث قداسته! 

ما یبرر دعوة ألیشع االبن الروحي إلیلیا أنه وهو صاعد إلى السماء ترك إیلیا نصیب اثنین 
من نعمته له. فعندما ُأعطي أللیشع الحق أن یسأل ما یریده قبل أن ُیؤخذ إیلیا منه، سأل أن 

یكون له نصیبان من روح إیلیا. عندئذ قال إیلیا "صعَّبت السؤال، لكن سیتحقق ذلك لك". 
یا له من میراث ثمین حیث یكون المیراث المتروك أكثر مما یملكه، وأن الذي یرث ینال 

أكثر مما یملكه الُمعطي!  
واضح أنه میراث ثمین حیث هو مضاعف كما بفائدة، أهل للتقدیر عندما یتحول من األب 
إلى االبن. ترك إیلیا نصیبین أللیشع، مع أنه هو نفسه له نصیب واحد من القداسة. إنه بطریقة 

 ˻عجیبة ترك إیلیا نعمة أعظم على األرض عما حملها معه إلى السماء.
األب مكسیموس أسقف تورین  

 األم تودِّع إیلیا األرض. 8
  ،َوِفیَما ُهَما َیِسیَراِن َوَیَتَكلََّمانِ 

 ِإَذا َمْرَكَبٌة ِمْن َناٍر َوَخْیٌل ِمْن َناٍر َفَصَلْت َبْیَنُهَما، 
 ]11َفَصِعَد ِإیِلیَّا ِفي اْلَعاِصَفِة ِإَلى السََّماءِ . [

Ï  (راجع نص االب بول بیجان والدكتور بهنام سوني) النبي وعلى صعوده إلى السماءإیلیاعلى القدیس مار  115میمر . 
 .194-193، ص 2003راجع الخوري بولس الفغالي: یعقوب السروجي، عظات حول النبي إیلیا، الجامعة األنطونیة، 

2 Sermon 84:2. 
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الطریقة التي بها تم عزل إیلیا عن ألیشع ُتظهر قوة اهللا وسلطانه. 
یرى بعض اآلباء في المركبات الناریة والخیول الناریة أنها طغمات سماویة جاءت تحمل 

رجل اهللا الناري إلى السماء. 
 أن إیلیا سیأتي قبل یوم الدینونة، وأن الیهود سوف یؤمنون بالسید القدیس أغسطینوسیرى 

. Ïالمسیح من خالل كرازة إیلیا لهم وتفسیره الكتاب المقدس
إذ ُیِعّدنا اهللا للِّقاء معه وجًها لوجه في السماء، ونتمتع بشركة األمجاد األبدیة، ُیقدِّم لنا في 

هذه الحیاة التمتُّع بأمجاد مستمرة كعربوٍن لما سننال. 

 ) 11: 2 مل 2عندما تنفتح عیناك ترى مركبة ناریة مثل إیلیا، تنتظرك لتحملك إلى السماء ،(
فترنم بفرح: "انفلتت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصیادین، الفخ انكسر، ونحن انفلتنا" (مز 

124 :7(Ð .

  بالنسبة لنا نحن البشر الحیاة سباق؛ نحن نصارع هنا، وُنَكلَّل في موضع آخر. ال یمكن إلنساٍن
أن ینزع الخوف بینما الحیات والعقارب تهاجم سبیله من كل جانب. یقول الرب: "ألنه قد روى في 

)، فهل تتوقع أن تجد سالًما على األرض؟ ال، ألن األرض تنبت 5: 34السماوات سیفي" (إش 
). "فإن مصارعتنا لیست مع دٍم 18، 14: 3شوًكا وحسًكا فقط، وترابها هو طعام للحیة (تك 

ولحٍم، بل مع الرؤساء، مع السالطین، مع والة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر 
). نحن نطوَّق بجنود األعداء من كل جانب. الجسد 12: 6الروحیة في السماویات" (أف 

الضعیف، قریًبا یصیر رماًدا، واحد مقابل كثیرین. إنه یحارب ضد خصومات رهیبة. لم ُیحل 
)، إلى اآلن ال تصغون إلى 30: 14(الجسد)، لم یأِت بعد رئیس العالم، وال یجد فیه خطیة (یو 

كلمات النبي وأنتم في أمان: "ال تخشى من خوف اللیل، وال من سهم یطیر في النهار..." (مز 
91 :5-7.( 

عندما یضایقك جنود العدو، عندما یصیر مزاجك مصاًبا بحمى، وعندما تثور أهواؤك، عندما 
تقول: "ماذا أفعل؟" عندئذ تجیبك كلمات ألیشع: "ال تخف، ألن الذین معنا أكثر من الذین معهم" 

). إنه یصلي: "یا رب افتح عینیه فیبصر". وعندما تنفتح عیناك ترى مركبة ناریة 16: 6 مل 2(
). عندئذ تغنَّي بفرح: "انفلتت أنفسنا 11: 2 مل 2مثل مركبة إیلیا تنتظرك لتحملك إلى السماء (

. ˼)7: 124مثل العصفور من فخ الصیادین، الفخ انكسر، ونحن انفلتنا" (مز 

1 City of God, Book 20, ch. 29. 
2 Letter 22:3. 
3 Letter 22 to Eustochium، 3. 
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القدیس جیروم 

 إنه النور الذي حمل إیلیا في مركبة ناریة، ومع ذلك إذ حملته لم تحرقهÏ .

  الروح الذي حمل إیلیا في 24: 4)، نار تحرق األشرار (تث 20: 12إلهنا نار آكلة (عب ...(
 .Ðمركبة، وطلب منه ألیشع الضعف، وداود قاده الروح الصالح السخي وقّواه

القدیس غریغوریوس النزینزي 

 حیث ُتخَطف عقولنا إلى أعلى في المركبة ،إذا كان هذا مكان صعود نفوسنا، كما في مثال إیلیا 
، نفهم أن المركبة الناریة هي الروح القدس السماوي وترتفع إلى الجمال ،)11: 2مل  2الناریة (

نیأس   لیمنحها للساكنین على األرض، على هیئة ألسنة ُقسمْت على التالمیذ، سوف الىتأالذي 
 من النجوم، أي من البحث في األمور المقدسة التي تضيء نفوسنا بكلمة اهللا االقترابمن 

.  Ñالسماویة الروحیة
القدیس غریغوریوس النیسي 

 من شعر  مالك حبقوق  فلیذكروا كیف حمل،مستحیل مرٍ أإذ یتكلمون ضد صعود الُمَخلِّص ك
من جبل الزیتون بقوته  ، فباألحرى جًدا یستطیع إله المالئكة واألنبیاء أن یصعد على سحابةÒرأسه

الخاصة. 
 ، فهؤالء ُرفعوا. صانع العجائبهللاعَط المكانة األولى تیمكنكم أن تتذكروا عجائب كهذه لكن ل

أما هو فرافع كل األشیاء. 
 أما یسوع فصعد. ،تذكروا أن أخنوخ ُنِقلَ 

مركبات  ما)، أ11 :2 مل 2 (مركبة ناریة صعد فيأُ ما قیل باألمس عن إیلیا أنه  تذكروا
. )17 :68مز  (المسیح فربوات ألوف

 .  وادي قدرونأخذ إیلیا ناحیة شرق األردن، أما المسیح فصعد شرق
. تالسماواذهب إیلیا كما إلى السماء، أما المسیح ففي 

من الروح القدس، أما المسیح فمنح  مضاعف نصیبي  لتلمیذه الطوباوىإیلیا أن ُیعطَ طلب 
 بل وهبهم أن یمنحوا المؤمنین ، ألنفسهم وحدهمیأخذوهرسله نعمة الروح القدس هكذا حتى أنهم لم 

1 Oration 40 on Holy Baptism, 6. 
2 Oration 41 on Pentecost, 12. 

Ñ  على نشید األناشید ترجمة الدكتور جورج نّوار10عظة  .
Ò اهللا" في رؤى بي فأتى ، روح بین األرض والسماءورفعني رأسي، بناصیة وأخذني"ومد شبه ید  3 :8 جاء في حزقیال .
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 Ï!األیدي عمعهم فیه بوض أن یشتركوا
القدیس كیرلس األورشلیمي 

  إذ ضبط إیلیا شهوة الجسد، منع المطر عن الزناة... إذ لم تسیطر علیه نیران شهوة الجسد لذلك
أطاعته النیران التي في األعالي.  

وٕاذ أخضع على األرض شهوة الجسد ارتفع إلى حیث القداسة تقطن في سالمٍ . 

 ) ى السید المسیح)، وٕاذ لم یره على األرض، إذ تطهر باإلیمان بكل ما في الكلمة إلاشتاق إیلیا إلیه
 من معنى، صعد إلى السماء لیراه. 

موسى وٕایلیا نظراه. صعد الودیع من األعماق، ونزل الغیور من العال، وفي الوسط شاهدا 
االبن. إنهما یرمزان لسّر مجیئه.  

موسى رمز لألموات، وٕایلیا رمز لألحیاء الذین یطیرون لیلتقوا معه عند مجیئه.  
الموتى الذین ذاقوا الموت یجعلهم في األول، والبقیة التي لم ُتدفن یختطفون في النهایة لیلتقوا 

. Ðمعه
القدیس مار أفرام السریاني 

  إذ كان قلب (إیلیا) في السماء، اعتاد طائر السماء أن ُیحضر له مؤونة. وٕاذ أخذ شبه مالئكة
السماء، كان المالئكة أنفسهم یحضرون له خبًزا وماءً . وٕاذ وضع كل أفكاره في السماء، ُأصعد إلى 

. Ñالسماء بمركبة ناریة، وهناك ُأعد له مكان إلى األبد"
القدِّیس أفراهاط 

 الحیاة الناریة، بإكلیلذ كان یحاول أن یتمثل بها بالروح، التف إیلیا النبي عن طهارتك، وإ تنبأ إذ 
.  Òلهيإ أعظم من الموت بحكم بما هوفكوفئ 

ودیوس  ثاألب مي

 الروح هو الذي حمل إیلیا في مركبة، وطلب ألیشع نصیبین منهÓ .

  نه ُحمل بمركبة إلى السماء. إ ولهذا ف، ُیرى بأنه ال یحتضن حًبا جسدًیا"إیلیایقول البعض: "لكن
ًدا مع الرب (مت    Ô)4: 5 الرب (مال يء كسابٍق لمجي)، وسیأت17: 3وظهر ُمَمجَّ

1 Lecture 14: 25. 
2 Hymns on Nativity, 1. 
3 Demonstration 6 on Monks 5. 
4 Methoduis: Oration Concerning Simeon and Anna, 9. 
5 On Pentecost,13.  
6 St. Ambrose: Concerning Virgins, book 1:3:12. 
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  صالحة هي أجنحة الحب، األجنحة الحقیقیة التي ترفرف على أفواه الرسل؛ أجنحة النار التي
). 6: 12تنطق الكالم النقي (مز 

). 24: 5على تلك األجنحة طار أخنوخ حین ُاختِطَف إلى السماء (تك 
وعلى هذه األجنحة انطلق إیلیا حینما صعد بالمركبة الناریة والخیول الناریة إلى األماكن 

). 11: 2 مل 2العلویة (
). 21: 13على هذه األجنحة قاد الرب اإلله شعب اآلباء البطاركة بعموٍد من نار (خر 

للسیرافیم هذه األجنحة، فحینما أخذ ساروف جمرة النار من على المذبح، ولمس بها فم النبي، 
). 7-6: 6أزال آثامه، وطهر خطایاه (إش 

)، وتعمدت قبائل األمم كما یشهد یوحنا، 3: 3بنار هذه األجنحة تطهََّر أبناء الوي (مال 
). 33: 1؛ یو 11: 3حینما قال عن الرب یسوع: "سیعمدكم بالروح القدس ونار" (مت 

)، إذ عرف أنه ال ینبغي أن 2: 26حًقا أراد داود لحقویه وقلبه أن ُتحَرق (وُتصفَّى بالنار مز 
یخشى أجنحة الحب الناریة. 

لم یشعر الفتیة العبرانیون في أتون النار المتقدة (بحرارة) النار، والسبب معروف أن لهیب 
). 50: 3الحب أعطاهم برودة (دا 

ولكي نعرف أكثر أن للحب الكامل أجنحة، اسمعوا المسیح یقول: "كم مرة أردت أن أجمع 
. Ï)37: 23أوالدك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحیها؟" (مت 

 ىلإ رضاألاد من عركبة بخیل ناریة، هكذا  مرضأل السماء وهو على اتهیلیا) وحده منح(إ 
. Ðلسماءا

 بروسیوسأمالقدیس  

  اشتعال الروح، هو الذي ُیشعل القلوب ناًرا. فإن النار اإللهّیة غیر المادّیة لها فاعلّیة إلنارة النفوس
وتمحیصها، كما ُیمتَحن الذهب النقي بنار البوتقة. ولكن (النار اإللهّیة) تحرق كل شّر مثل 

) "معطًیا نقمة للذین ال یعرفون اهللا، في نار 29: 12األشواك والقیود، "ألن إلهنا ناًرا آكلة" (عب 
 ).8: 1 تس 2لهیب، وللذین ال یطیعون إنجیله" (

).  25: 2هذه النار هي التي عملت في الرسل حینما تكلموا بألسنة نارّیة (أع 
: 9هذه النار هي التي أحاطت ببولس، بالصوت الذي أنار عقله ولكنها أعمت بصره (أع 

). فلم تكن رؤیته لقوة ذلك النور بدون الجسد.  3

Ï  77إسحق أو النفس، ف. 
2 The Prayer of Job and the weakness of man. 1:1:1. 
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هذه النار ظهرت لموسى في العلیقة، وهذه النار، في شكل مركبة هي التي اختطفت إیلیا من 
).  11: 2 مل 2األرض (

وداود المبارك كان یطلب فاعلّیة هذه النار حینما قال: "امتحني یا رب، جرِّبني، محِّص 
. ˺)2: 26كلیتيَّ وقلبي" (مز 

 القدیس مقاریوس الكبیر

 في حواره ضد الهراطقة الذین ینكرون قیامة الجسد قصة صعود ؤسيیرینإالقدیس یستخدم 
  إلى السماء كنبوة عن قیامة الجسد.إیلیا

  نه لن یقف أ والروحیین، عن صعود بالنبوة معلًنا الطبیعيُاختطف إیلیا أیضا وهو بعد في الشكل
 بها قد تشكلوا في التي األیدينه بذات إ ستنتقل وتصعد. فالتي أجسادهمعائٍق أمام ك ما يءش

 .Ðالبدایة یتقبلون االنتقال والصعود

 ؤسيیرینإالقدیس 

  أخنوخ وٕایلیا اللذان لم یواجها حتى الموت... انتقال من هذا العالم، ولهذا السبب عینه فهما ُمعینان
للحیاة األبدیة. ألي إیمان هذان الحدثان (انتقالهما) یشهدان سوى إلى مستقبلنا وقیامتنا التامة؟ 

). 6: 10 كو 1لنستعر كلمات الرسول، إنهما كانا مثالین لنا (
. Ñُكتب عنهما لكي ما نؤمن أن الرب أكثر قوة من كل النوامیس الطبیعیة الخاصة بالجسد

  فلم یختبرا 11: 2 مل 2)، وأیًضا إیلیا (5: 11؛ عب 24: 5أخنوخ انتقل دون شك (تك ،(
ل بكل تأكیدٍ . إنهما محفوظان آلالم الموت، حتى بدمهما ُیحطِّمان ضد المسیح  الموت. إنه تأجَّ

. Ò)3: 11(رؤ 
العالمة ترتلیان  

  .مرة أخرى، ُوهب الزواج من أجل تكاثر الجنس البشري
بعد ذلك إیلیا راكب المركبة التي تنفث ناًرا، والمقیم في السماء ألم یحتضن البتولیة؟ ألم تكن 
له فضیلة ُتعلن عن صعوده الفائق؟ من الذي أغلق السماء؟ من الذي أقام میًتا؟ من شق األردن؟ 

)؟ ألیس إیلیا البتول؟  14: 2 مل 2(
ألیس ألیشع تلمیذه بعدما أخذ البرهان عن مساواته في الفضیلة طلب أن یرث نصیب 

Ï  ،9العظة الخامسة والعشرون .
2 Irenaeus against Heresies, 5:5:1. 
3 On the Resurrection of the Flesh, 58. 
4 A Treatise on the Soul, ch. 50. 
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ضعفین؟  
ماذا عن الثالثة فتیة؟ ألیس بممارستهم البتولیة صاروا أقوى من النار، وأجسامهم خالل 

البتولیة صارت مقاومة للنار؟  
ألیس جسم دانیال تشدد هكذا بالبتولیة حتى لم تستطع أسنان الوحوش المفترسة أن تتمكن منه 

؛ 15: 19)؟ ألیس عندما أراد اهللا من اإلسرائیلیین أن یروه، أمرهم بتطهیر الجسم (خر 20: 3(دا 
)؟ ألیس الكهنة كانوا یتطهرون حتى یقتربوا من مقدس الهیكل ویقدموا ذبائح؟ ألم یدُع 2: 6عد 

 Ïالناموس الطهارة نذًرا عظیًما؟
األب یوحنا الدمشقي  

 ك، فبك توجد كل األسرار وكل األنماط...ب ري أنت أیها الصوم، طوبى لمن انتصشه 
: 2 مل 2 جمل إیلیا وتنقى، واقتنى جناحین، وطار وصعد إلى موضع ال یدخله الموت (بك

11.( 
السروجي  دیس مار یعقوبلقا

 حدیثًا رائًعا على لسان األرض توجهه البنها إیلیا، القدیس مار یعقوب السروجيیقدم لنا 
الذي ولدته، لكنه صار محصًیا بین السمائیین. شعرت أنها ال تستحق أن یسیر علیها ابنها، فقد 

عاش طاهًرا، بینما امتألت كل أرجائها بالفساد. 

 فتخر ألني ولدتك. أ، بك فكبرت ك، ربیتهم معيحصأُ  و،العلویینبلط تخذي ا أیها السفلي المضِ ا
 وادخل كقربان بكر أمام العظمة. ، بین المالئكةانً بورع وكن لي ، أیها الجمیلامضِ 

 إلى موضعنا. ها وأرسلت،: األرض ربَّت هذه الثمرة (فتقول) بسببكيتذكرني جموع العلتل
. نستعذبها، وقد جمع الحالوة من بین األشواك لالعنقود من تلك الجفنة التي خرَّبها آدمهذا 
ان ولم ُتضر. و، وسمنت هكذا بین الزالسنبلة تسلقت من ذلك الحقل الملعونهذه 

 كل یوم. ماَرس الفاسد الذي يُ ا بسبب الزن، الذي لم أكن استحق خطواتك،القدیس أیها امضِ 
 تستحق جمیع ها ألن، وخطفتك مني،أختي السماء اشتهت جمالك ألن ، بسالمامضِ 
.  (األبرار)الجمیلین

 ألنك أذهلتني بتصرفاتك وقضایاك وِعشرتك الروحیة التي كنت اعتبرها بهیة. امِض،
 .Ðعندي تربتالثمرة التي هذه فتخر بأألنني حزینة ألنك تركتني، وأنا  ، بسالمٍ امضِ 

1 Exposition of the Orthodox Faith, ch.24. 
Ð  (راجع نص اآلب بول بیجان والدكتور بهنام سوني) النبي وعلى صعوده إلى السماءإیلیاعلى القدیس مار  115میمر . 

 .196، ص 2003راجع الخوري بولس الفغالي: یعقوب السروجي، عظات حول النبي إیلیا، الجامعة األنطونیة، 
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القدیس مار یعقوب السروجي 

  یبكي على فراق إیلیا. ألیشع9
 َوَكاَن ألیشع َیَرى َوُهَو َیْصُرخُ : 

 َیا َأِبي َیا َأِبي، َمْرَكَبَة ِإْسَراِئیَل َوُفْرَساَنَها!
  َوَلْم َیَرُه َبْعدُ .
 ]12 [. َوَمزََّقَها ِقْطَعَتْینِ ،َفَأْمَسَك ِثَیاَبهُ 
"، ألن الرب یستخدمه لیرشد الشعب، وُیحذِّرهم من مركبة إسرائیل وفرسانهادعاه ألیشع "

خطط األعداء، ویهبهم النصرة. 
" في األصل بصیغة الجمع "مركبات"، ال لیركب مجموعة من المركبات، مركبةجاءت كلمة "

هذا معناه أن إیلیا كان ُیعتَبر أعظم سالح یكشف عن إنما لترحب به السماء ویتهلل به السمائیون. 
قوة اهللا في ذلك الحین، في الدفاع عن إسرائیل. 

لم یعد یرى إیلیا بعد. حدث إلیلیا ما حدث مع موسى النبي؛ حیث اختفى، ولم یعرف أحد 
).  6: 34قبره حتى الیوم (تث 

  ه.  عن انفصلألنه باأللم،صرخ بأصوات مملوءة فیمینه، عن رأى التلمیذ أنهم فصلوا ُمَعلِّمه من
 ورافق أباه الروحي، وُحرم الوارث من الِعشرة المملوءة فوائد. ،بكى الوارث

 الروحي انفصل عنه. األب ألن ،صرخ االبن الحكیم وهو یولول: یا أبي، یا أبي، ومزَّق ثوبه
 ألن به انتصر إسرائیل في كل المعارك. ، كل الشعبفرساناه مركبات ودع

 .Ï وَقِبَل الوارث الصالح روَحه، وُحِرم من ُمعلِّمه الذي ركب األعالي وُرفع،أخذ المعطف
القدیس مار یعقوب السروجي 

  ه من األرض احتمل إیلیا الجوع والخیانة ومخاوف الموت، وأتعاًبا ُمرَّة. ومع ذلك فهو وحده توجَّ
إلى السماء بمركبة ناریة بخیل ناریة... 

لقد أخفى أي استحقاٍق له لنوال هذه الخدمة، وقدَّم النعمة الممنوحة للقائد المقدس فوق كل 
. Ðاعتباٍر إنسانيٍ 

  12: 6تقول النفس: "لقد َجَعَلْتني كمركبات عمیناداب" (نش LXX ،عمیناداب = عمي كریم) .(

Ï  (راجع نص االب بول بیجان والدكتور بهنام سوني) النبي وعلى صعوده إلى السماءإیلیاعلى القدیس مار  115میمر . 
 .195، ص 2003راجع الخوري بولس الفغالي: یعقوب السروجي، عظات حول النبي إیلیا، الجامعة األنطونیة، 

2 The Prayer of Job and David, 1: 1. 
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أو قوم شریف، أو أمیر شعبي، أو مركب أمیري). 
النفس هي مركبة تحمل سیدها الصالح، لها خیول صالحة أو ردیئة. الخیول الصالحة هي 

فضائل النفس، والردیئة هي الشهوات الجسدیة، لهذا یكبح السید الصالح الخیول الردیئة، ویسحبها 
إلى خلف بینما یحث الصالحة (للتقدُّم إلى األمام).  

الخیول الصالحة أربعة: التعقل واالعتدال والثبات والعدل.  
والخیول الردیئة هي الغضب والشهوة والخوف والظلم.  

أحیاًنا تكون هذه الخیول في تعاُرض مع بعضها البعض، كأن یتهّیج الغضب أو الخوف، 
فیعوق أحدهما اآلخر ویبطئ االثنان في تقدمهما. أما الخیول الصالحة فتنطلق طائرة، ترتفع عن 

األرض إلى أماكن علویة؛ فترتفع النفس خصوًصا إن كان لها الِنیر الحلو والحمل الخفیف للقائل: 
). 30-29: 11"احملوا نیري علیكم، ألن نیري حلو، وحملي خفیف" (مت 

إنه السید الذي یعرف كیف یسوس خیوله، فیحافظ الكل على نفس الخطوة (لیسیر الكل في 
انسجام). فإن كان التعقل سریًعا جًدا، والعدل بطیًئا جًدا یحث األكثر تكاسًال بسْوطه. وٕان كان 

د غیر المنسجمین حتى ال یفقدان تقدمهما.  االعتدال لطیًفا جًدا والثبات حاًدا جًدا، یعرف كیف یوحِّ
حسًنا قیل: "قد َجَعَلْتِني كمركبات عمیناداب"، وهو اسم معناه "أب شعب"، وأب الشعب هو 

)، معناه "من الحیة أو الثعبان". تذكروا اآلن من ُعلِّق على 3: 2؛ 7: 1أیًضا أبو نحشون (عد 
)، فستذكرون التي لها اهللا حامیها 9: 21، عد 14: 3الصلیب كحیة لخالص كل البشر (یو 

والمسیح قائدها هي في سالم؛ ألن تلك اللفظة "قائد" وردت في كتابنا المقدس: "یا أبي، یا أبي، 
. Ï)12: 2 مل 2قائد (مركبة) إسرائیل" (

القدیس أمبروسیوس 
مع كل ما بلغه ألیشع من نضوج روحي، وما ناله من بركات، لم یحتمل في ضعٍف فراق 

إیلیا، فأمسك بثیابه، ومزقها قطعتین عالمة حزنه الشدید على فراقه، فإنه سُیحَرم من إیلیا ُمعلِّمه، لكنه 
أمسك برداء إیلیا، وشعر أن إله إیلیا لن یفارقه. 

أدرك ألیشع ما تحمله نفس إیلیا من قداسة، وأیًضا جسده الذي تأهل أن یركب مركبة ناریة 
تصعد به إلى السماء، وآمن أنه حتى رداء إیلیا یحمل قوة بها یشق نهر األردن. هكذا ُیقدِّس اهللا نفوس 

أوالده وأجسادهم وثیابهم حتى ظلهم كما نرى في سفر األعمال، حیث كانت الخرق التي كانت على 
جسد الرسول بولس المریض وظل الرسول بطرس، تصنع آیات وعجائب. إنه عمل اهللا الذي ُیقدِّس 

كل ما لمؤمنیه! 

Ï  ،75النفس أو اسحق .
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كان إیلیا النبي بالنسبة إلسرائیل كمركبات وفرسان، بل وأفضل منها، ألنه به كان الرب 
 یرشد شعبه ویحذرهم ویهبهم النصرة.

 مقارنة بین إصعاد إیلیا إلى السماء وصعود السید القدیس أثناسیوس الرسوليیقدم لنا 
المسیح إلى السماء. 

  كانت المالئكة تظهر في كل حین: عندما ولد، وعندما قام، وعندما صعد إلي السماوات. إذ یقول
الكتاب: "إذا رجالن قد وقفا بهما بلباس أبیض"، ولبسهما هذا یعلن عن فرحهما. وقد قاال للتالمیذ: 

"أیها الرجال الجلیلیون، ما بالكم واقفین تنظرون إلي السماء. إن یسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلي 
 )" 11-10:1السماء..." (أع 

ركِّْز انتباهك معي! لماذا قاال هكذا للتالمیذ؟! ألم یَر التالمیذ ما هو حادث أمامهم؟ ألم یقل 
اإلنجیلي: "هذا ارتفع وهم ینظرون"، فلماذا وقف المالكان بهما وأخبراهما عن صعوده إلي 

 السماء؟!... 

: ألن التالمیذ بدأوا یحزنون، ألن المسیح سیتركهم... "لیس أحد منكم یسألني السبب األول
)... ألجل هذا وقف 6-5:16أین تمضي، لكن ألني قلت لكم هذا قد مأل الحزن قلوبكم" (یو 

المالك بمن حزنوا عند الصعود ، ُمذكًِّرا إیاهم بأنه سیأتي أیًضا مرة أخري. "إن یسوع هذا الذي 
ارتفع عنكم إلي السماء سیأتي كما رأیتموه منطلًقا إلي السماء". كأنه یقول لهم: أنتم تحزنون، ألنه 

ًقا ثیابه  صعد. ال تحزنوا بعد، فإنه سیعود. وقد قال لهم ذلك حتى ال یفعلوا ما فعله ألیشع ُممزِّ
). ألنه لم یقف به أحد یقول له بأن إیلیا سیعود 12:2 مل 2عندما رأى سیده یصعد إلي السماء (

مرة أخرى. وحتى ال یفعلوا هذا وقف بهما المالكان وعزیاهم، ونزعا عنهم الحزن الذي مأل 
قلوبهم. هذا هو سبب ظهور المالكین. 

 فهو لیس بأقل من األول، إذ أضافا قائلین: "یسوع هذا الذي ارتفع عنكم" :السبب الثانيوأما 
لقد ارتفع إلي السماء. والمسافة بینهم وبین السماء شاسعة، تعجز قدرة أبصارهم عن أن  لماذا؟

ترى جسًدا یرتفع إلیها... لهذا فإن المالكین وقفا بهم وأوضحا لهم حقیقة الصعود إلي السماء، 
حتى ال یظنوا أنه ُأخذ إلي فوق حیث یوجد إیلیا، بل بالحق صعد إلي السماوات. ولهذا السبب 

إیلیا أخذ إلي قیل لهم: "هذا الذي ارتفع عنكم إلي السماء". فلم یضف هذا القول بغیر سبٍب . لكن 
فوق كما إلي السماء، ألنه خادم، أما یسوع، فقد صعد إلي السماء (حیث العرش اإللهي) إذ 

. واحد صعد في مركبة، واآلخر في سحابة. عندما ُدعي العبد ُأرسلت إلیه مركبة، أما هو الرب
االبن فإذ له العرش اإللهي ولیس أي عرش بل عرش أبیه، وقد جاء في إشعیاء: "هوذا الرب 

). وٕاذ 13:2 مل 2)... وٕاذ صعد إیلیا سقط عنه رداؤه أللیشع (1:19راكب على سحابة" (إش 
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صعد یسوع أرسل النعم لتالمیذه لهم جمیًعا، ولیس لنبيٍ . یوجد كثیرون من هم مثل ألیشع، بل 
 ومن هم أكثر من ألیشع مجًدا. 

القدیس أثناسیوس الرسولي 

  ولنرفع أعین نفوسنا تجاه ذاك الذي سیعود، إذ یقول لنا بولس: "ألن ، المحبوبوناإلخوةلنقم أیها 
 وبوق اهللا ینزل من السماء... ثم نحن األحیاء الباقین ، بصوت رئیس مالئكة،الرب نفسه بهتافٍ 

 . )16:4 تس 1(في السحب لمالقاة الرب في الهواء"  سُنخطف جمیًعا معهم
اسمعوا ماذا   بل بعضنا یصعد إلى السماوات وآخرون یبقون...،ولكن لیس الكل (یتمتع بهذا)

فهل  )...41:24  وتُتَرك األخرى" (مت،ان تطحنان على الرحى. تؤخذ الواحدةت "اثن؟یقول المسیح
نحن أیًضا نصعد؟!... 

" أحسب نفسي لسُت (مستحًقا) أن أكون بین الذین یصعدون. ألنني لست نحنوعندما أقول "
هكذا بال إحساس أو فهم حتى أتجاهل خطایاي. وٕاذ أخشى أن أتلف فرح هذا العید المقدس، لهذا 

في ذهني هذه الكلمات وأتذكر خطایاي.  فإنني أبكي بدموٍع ُمرٍة عندما استرجع
في أذهانكم  نهي عظتي تارًكا فرح هذا العید یشعأوٕاذ ال أرید أن أنزع فرح هذا العید، فإنني 

 كثیًرا بغناه، وال یتضایق الفقیر بسبب فقره، بل یصنع كل يدون أن ُیحتَجب، فال یبتهج الغن
 كان حسبما یملیه علیه ضمیره. اإنساٍن عمله أي

، وال الفقیر إنسان بائس، بل باألحرى ُمطوَّب، ومثلث يألن اإلنسان السعید لیس هو الغن
التطویبات، ذاك الذي یكون مستحًقا أن یصعد على السحاب ولو كان أفقر الجمیع. 

 ولو كان أغنى من جمیع ،وهو بالحق بائس ومثلث البؤس، ذاك الذي ُیحَسب مع المفقودین
  .Ïالناس

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  إیلیا. رداء10
 َوَرَفَع ِرَداَء ِإیِلیَّا الَِّذي َسَقَط َعْنُه، 

 ]13َوَرَجَع َوَوَقَف َعَلى َشاِطِئ اُألْرُدنِّ . [
)، ثم ردَّه إلیه، ألن لم یكن قد 19: 19 مل 1سبق أن أخذ رداء إیلیا یوم دعاه للخدمة (

حان الوقت لكي یخلفه. 
سقوط الرداء یشیر إلى عبور الروح والقوة من إیلیا إلى ألیشع. هكذا اجتاز رداء المسیح إلى 

1 In Ascensione PG 50. 
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الكنیسة بعد أن صعد إلى السماء. ففي یوم الخمسین حلَّ الروح القدس على الكنیسة، معطًیا معنى 
حقیقًیا للكلمات التي تكلم بها المسیح لتالمیذه: "من یؤمن بي، فاألعمال التي أنا أعملها یعملها هو 

). 12: 14أیًضا، ویعمل أعظم منها، ألني ماٍض إلى أبي" (یو 
 في سقوط الثوب الجلدي من إیلیا عند إصعاده إلى السماء صورة حیَّة القدیس جیرومیرى 

للمؤمن الذي یرید أن یرتفع قلبه إلى السماء، أن یخلع عنه شهوات الجسد، فكما ارتدى آدم بعد 
 أن نرتدي الشهوات الممیتة. – الحیَّة القدیمة –سقوطه القمیص الجلدي یریدنا عدو الخیر 

  إلى السماء ترك رداءه الذي من جلد الغنم على األرضناریةیلیا في مركبة إعندما صعد ... 
 مالیة لن نقدر أن ُنفكِّر وٕایراداتسنا ُمقیَّدة بممتلكات ومادمنا مشغولین بأمور العالم، مادامت نف

 المال جانًبا هو للمبتدئین في الطریق ولیس للذین صاروا إلقاءن إ اآلن ف...بحریة في اهللا
 نفسه هللا فهذه عالمة المسیحیین والرسل. هؤالء یشبهون األرملة اإلنسانم د أما أن یق...كاملین
 ُیحَسبون أهًال لسماع ،لدیهم للرب وبتقدیم كل ما. عوازها فلسْیها في الخزانةأ من ألقتالتي 

 عشر" ( مت ي عشر كرسًیا تدینون أسباط إسرائیل االثناثنيأنتم أیًضا على تجلسون كلماته: "
19 :28(Ï  .

  أال یلیق بنا أن نبكي ونتنهد عندما تدعونا الحیَّة كما سبق أن دعت أبوینا األولین، أن نأكل من
الثمرة الممنوعة. وبعدما ُطردنا من فردوس البتولیة ترید أن ُتلبسنا رداًء من الجلد، ذلك الذي تركه 

إیلیا خلفه على األرض عند عودته إلى الفردوس. قل لنفسك: ماذا أفعل بملذات الحواس التي 
 Ñ العذبة والخطیرة جًدا على من یسمعها؟˻Sirensسرعان ما تنتهي؟ ماذا أفعل بأغنیة السیرانة 

 ألنه ملكوت یتطلب من مواطنیه تهذا هو السبب لماذا یجد األغنیاء صعوبة في ملكوت السماوا .
نفًسا ُتحلِّق في األعالي، متحررة من كل األربطة والمعوقات. یقول الرب: "اذهب وبع"، لیس جزًءا 

 مما لك، بل "كل مالك، وأعط الفقراء"، ولیس أصدقاءك أو أقاربك أو أنسباءك...

).  62: 9 تضع یدك على المحراث ال تنظر إلى الوراء (لو عندما
سیدتك ید عندما تقف على السطح، ال تفكر في ثیابك التي في البیت، لكي تهرب من 

 ). 12:39(تك المصریة 
ُاترك ثوب هذا العالم. حتى إیلیا في انتقاله السریع إلى السماء لم یستطع أن یأخذ معه ثوبه، 

1 St. Jerome: Letters, 71: 3. 
Ð  أحد الكائنات األسطوریة التي كانت عند اإلغریق، لها رؤوس نساء وأجساد طیور، كانت ُتسحر للمالحین بأغانیها فتسبب في

 هالكهم.
3 Letter 22:18. 
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. Ïبل ترك في العالم ثیاب العالم
 القدیس جیروم 

  !ترك إیلیا ثوبه (من جلد الغنم) لتلمیذه، أما ابن اهللا إذ صعد ترك لنا جسده 

بالحقیقة طرح ثوبه قبل أن یرتفع، أما المسیح فتركه لنا من أجلنا، واسترده عند صعوده.  
لیتنا ال نطرح نحن (ثوبه). لیتنا ال نحزن وال نخاف من صعوبة األزمنة؛ فإن ذاك الذي لم 

یرفض أن ُیسفك دمه من أجل الجمیع، وسمح لنا أن نشترك في جسده ودمه مرة أخرى، ماذا 
 Ðیرفض أن یفعله من أجل أماننا؟!

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،َفَأَخَذ ِرَداَء ِإیِلیَّا الَِّذي َسَقَط َعْنهُ 
 َوَضَرَب اْلَماَء َوَقالَ :

 َأْیَن ُهَو الرَّبُّ ِإَلُه ِإیِلیَّا؟
  ،ثُمَّ َضَرَب اْلَماَء َأْیًضا

 َفاْنَفَلَق ِإَلى ُهَنا َوُهَناَك،
 ]14َفَعَبَر ألیشع. [

 غیر أن لیس مرتین.ویترجم البعض هذه العبارة بأن ضرب الماء كان مرة واحدة فقط 
ضرب الماء برداء إیلیا ولم یحدث شيء، لكنه إذ قال: "أین هو الرب إله البعض یرون أن ألیشع 

إیلیا؟!" ثم ضرب النهر مرة أخرى بالرداء انفلق إلى هنا وهناك. حدث هذا لیؤكد الرب أللیشع أن القوة 
لیست في الرداء نفسه، وٕانما في رب إیلیا. 

یلذ للكتاب المقدس، كلمة اهللا، أن ُینَسب اهللا ألتقیائه سواء على مستوى الجماعة أو 
األشخاص، حتى یشتهي كل مؤمٍن أن ُینَسب اهللا إلیه، كما ُینَسب إلخوته، وٕالى كل الكنیسة. 

لم یكن ثوب إیلیا إال رمًزا لقوة اهللا التي التحف بها النبي. هذا الثوب بالنسبة إلیلیا یعادل 
). 9: 7؛ 9-1: 4عصا موسى وهرون (خر 

  إنه بالحقیقة یرید أن النور 6: 3لقد ُسجِّل عن اهللا أنه إله إبراهیم وٕاله إسحق وٕاله یعقوب (خر .(
). على هذا القیاس قد ُیَظن 4: 1ُینَسب ال ألحد إال للبشر، إذ ُیقال: "الحیاة هي نور الناس" (یو 

أنه إله إبراهیم وٕاله إسحق وٕاله یعقوب؛ إنه لیس إله إال لهؤالء اآلباء الثالثة وحدهم. لكنه هو 
: 9). وكما تقول یهودیت: "إله أبي شمعون" (یهودیت 14: 2 مل 2أیًضا على األقل "إله إیلیا" (

1 Letters , to Juloan 118, Commentary on John 2: 143. 
2 Orthodox Study Bible. 
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). 3: 5؛ 18: 3)، وهو إله العبرانیین (خر 2
على هذا القیاس إن كان هذا ال یمنعه من أن یكون إله آخرین، فإنه لیس شيء یمنع نور 

الناس أن یكون نور خالئق أخرى بجانب البشر. 
العالمة أوریجینوس 

 ما الثاني ففي البریة أ. كانت الغربان تعول األول،  (المعمدان)عاش إیلیا في البریة وكذا یوحنا
  وأبغض الترف. ، وأحب الفقر،داس كل إغراء للمالهي

 الثاني برضاء هیرودس الملك.  زدرىا و،ب الملكآخألم یسَع الواحد لكسب رضاء 
 ، والثاني جعل هذه المیاه مغسًال یهب خالًصا. )14: 2 مل 2 (رداء األول شق میاه األردن

  والثاني یحیا مع الرب على األرض. ،األول یظهر مع الرب في المجد
 األول یسبق مجيء الرب الثاني، والثاني یسبق مجيء الرب األول. 

األول أسقط األمطار على أرض جفْت لمدة ثالث سنوات، والثاني غسل تراب أجسادنا في 
 میاه اإلیمان خالل ثالث سنوات. 

هوذا ثالث سنین آتي أطلب ثمًرا "هي هذه السنوات الثالث؟ فأجیبكم بما قیل  تسألونني: ما
 ... )7: 13 لو( "جدأفي هذه التینة ولم 

السنة األولى هي عهد اآلباء حیث بلغ الحصاد مدى لم یتحقق بعد ذلك، والسنة الثانیة هي 
: 4 لو( "لیكرز بسنة الرب المقبولة"عهد موسى واألنبیاء، ثم السنة الثالثة لمجيء إلهنا ومخلصنا 

19(Ï. 
 أمبروسیوسالقدیس 

. موقف بني األنبیاء 11
ْنِبَیاِء الَِّذیَن ِفي َأِریَحا ُقَباَلَتهُ    َقاُلوا:،َوَلمَّا َرآُه َبُنو اَأل

 َقِد اْسَتَقرَّْت ُروُح ِإیِلیَّا َعَلى ألیشع.
 ]15 َوَسَجُدوا َلُه ِإَلى اَألْرضِ . [،َفَجاُءوا ِلِلَقاِئهِ 

أظهر أبناء األنبیاء التكریم الالئق في حضور ألیشع النبي القدیس، كرمٍز التتابع الرسولي. 
 لكنه كان ُمحاًطا بقوة اهللا العاملة فیه. لقد ، النبي بالجسدإیلیاُحِرَم ألیشع من حضرة سیده 

 . أنه قد احتل مكانهاألنبیاءبنو  ورث رداء إیلیا الذي به شق نهر األردن، فوثق

لم یَر األنبیاء الذي كانوا من أریحا المركبة والخیول الناریة، لكنهم رأوا أن إیلیا اختفى، ورجع 

1 In luc 1: 7. 
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ألیشع وانشق النهر، فأدركوا أن قوة إیلیا وسلطانه استقرا علیه، فَقَبُلوه رئیًسا علیهم. 
سجد بنو األنبیاء أللیشع، لیس سجود العبادة، إنما سجود التكریم وقبول اإلرادة اإللهیة التي 

أقامته نبًیا یخلف أباه إیلیا النبي. 

  :من فوق، وألیشع من تحتإیلیاكان ألیشع یحمل شخصین Ï  .
 الفم  الذهبيالقدیس یوحنا 

 أنه من الضروري توضیح أن الحدیث هنا عن تمتع ألیشع بنصیب العالمة أوریجینوسیرى 
روحین من إیلیا، وأیًضا ما ورد في إنجیل لوقا عن یوحنا المعمدان أنه یتقدم أمام الرب بروح إیلیا 

إیلیا هي بعینها في یوحنا. فإن الكتاب ُیمیِّز بین النفس soul). ال یعني أن نفس 17: 1وقوته (لو 
soul والروح spirit روحكم  "وٕاله السالم نفسه یقدسكم بالتمام، ولتحفظ 34: 5 تس 1، كما جاء في

 وجسدكم كاملة بال لوم عند مجيء ربنا یسوع المسیح". وأیًضا ما جاء في تسبحة الثالثة فتیة ونفسكم
 ،soul". [لذلك لم ُیدع إیلیا یوحنا، بسبب النفس أرواح ونفوس الصدیقین) "باركوا الرب یا 86: 3(دا 

 .]˻بل من أجل الروح والقوة، األمر ال یتعارض قط مع تعلیم الكنیسة

 َوَقاُلوا َلهُ : ُهَوَذا َمَع َعِبیِدَك َخْمُسوَن َرُجًال َذُوو َبْأٍس، 
 َفَدْعُهْم َیْذَهُبوَن َوُیَفتُِّشوَن َعَلى َسیِِّدَك،

  ،ِلَئالَّ َیُكوَن َقْد َحَمَلُه ُروُح الرَّبِّ 
 َوَطَرَحُه َعَلى َأَحِد اْلِجَباِل َأْو ِفي َأَحِد اَألْوِدَیةِ .

 ]16َفَقالَ : َال ُتْرِسُلوا. [
"، إذ كان من عادة إیلیا النبي أن یختفي ویظهر فجأة. حمله روح الربقالوا "

مع أن بني األنبیاء في أریحا قالوا أللیشع "أتْعلم أنه الیوم یأخذ الرب سیدك من على رأسك؟" 
) فقد تمتعوا بإعالن إلهي عن إصعاد إیلیا، غیر أنهم اختاروا خمسین رجًال ذوي بأس ینطلقون 5: 2(

في الودیان وعلى رؤوس الجبال یبحثون عنه، لئال یكون الرب قد أخذه وطرحه في موضٍع ما. 

 ) 16:2 مل 2من جهة إیلیا ذهبوا یبحثون عنه في الجبال ،( 

وٕاذ لم یجدوه على األرض، أكد لهم بحثهم هذا صعوده.  
بحثهم حمل لهم شهادة عن صعوده، إذ لم یجدوه!...  

 Ñهكذا أیًضا وضعهم حراًسا على القبر یدینهم مؤكًدا قیامتك!

1 St. John Chrysostom: Concerning the Statues, Hom. 2: 25. 
˻  Origen: Comm. On Matth. 13:2.  

Ñ  التسبحة الثامنة المیالدتسابیحمن ، .
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ي  السریان أفراملقدیس مارا

وا َعَلْیِه َحتَّى َخِجلَ    ،َفَأَلحُّ
 َوَقالَ : َأْرِسُلوا.

 َفَأْرَسُلوا َخْمِسیَن َرُجًال، 
 ]17َفَفتَُّشوا َثَالَثَة َأیَّاٍم َوَلْم َیِجُدوهُ . [

لماذا خجل ألیشع النبي من إلحاح الرجال علیه؟  
لقد عرف أن اهللا أعلن لهم عن إصعاده، وشهدوا بهذا قدامه، وكانوا یریدون الحوار معه قبل 

حدث الصعود، واآلن قد صعد ورأى بنفسه ذلك، غیر أنه إذ یكره الحوار الباطل خجل، فاستسلم 
لطلبهم حتى یلمسوا بأنفسهم أمر صعود إیلیا. 

 وأخبروه بأن سیده سُیرَفع من رأسه، ومع هذا عندما ،من هم هؤالء بنو األنبیاء الذین التقوا بألیشع 
صعد إلى السماء في مركبة ناریة صمَّموا أن یرسلوا خمسین من ذوى البأس یبحثون عنه في 

الجبال ولم یجدوه؟  
  وتمتعوا بظهور األنبیاء. ، الشریعةاستلموابنو األنبیاء هم الیهود الذین 

 . هسماوات ویصعد إلى إلینا الذي ینزل السماويلقد عرفوا خالل النبوات عن المسیح 
، بحثوا عنه خالل رجال ذوى بأس، ولیس المادي لكن حسب فكرهم ،نهم یطلبون المسیاإ

  به. االلتقاء لذا فشلوا في ،بالروح القدس
 فُحرموا ،هما ألنه لم یأِت حسب هوتقبله، وخاصته لم ،نهم لم یجدوه! لقد جاء إلى خاصتهإ

من حضرته!  

  من األرض إلى اهللا قدیًما سبَّب حزًنا لشعب إسرائیل، لكن ألیشع عزاهم عن إیلیا انطلقعندما 
.  Ï التحف برداء سیدهإذ ،الخسارة

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص  

  ،َوَلمَّا َرَجُعوا ِإَلْیِه َوُهَو َماِكٌث ِفي َأِریَحا
 ]18َأَما ُقْلُت َلُكْم َال َتْذَهُبوا؟ [ َقاَل َلُهمْ :

. المیاه المجدبة تصیر میاًها عذبة 12
 الذي به أعلن اهللا أن ألیشع ُمحاط بسحابة من الشهود من إیلیابعد شق نهر األردن برداء 

1 St. Gregory of Nyssa : Funeral Oration on Meletius. 
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  . سمح له بتحویل المیاه المجدبة إلى میاه عذبةإیلیابینهم ُمعلِّمه 

إلى هذا الیوم ُیَظن أن المیاه التي برئت هي التي تخرج من عین السلطان الحالیة، وهي 
عذبة. 

 َوَقاَل ِرَجاُل اْلَمِدیَنِة أللیشع: 
 ُهَوَذا َمْوِقُع اْلَمِدیَنِة َحَسٌن َكَما َیَرى َسیِِّدي،

 ]19 َواَألْرُض ُمْجِدَبةٌ . [،َوَأمَّا اْلِمَیاُه َفَرِدیَئةٌ 
 عوض األرض، لكن المیاه مجدبة تفسد ، خصبةواألرضموقع المدینة الجغرافي ممتاز 

 اإلنسان إال شعب اهللا كجماعة وكأعضاء. فقد خلق اهللا المدینةأن ترویها لتصلح للزراعة. ما هذه 
 لیتمتعوا بثمار وأصدقاءه ویدعو السمائیین خدامه ، یفرح بها،صالًحا لیقیم من أعماقه جنة مقدسة له

 ویأكل شهدي مع طیبي..."، ،جاء في سفر النشید: "لیدخل حبیبي إلى جنته الروح الُمفِرحة. وكما
."  كلوا واشربوااألصحاب أیها"

ماذا یعني بالمیاه الُمرَّة؟ إن كانت المیاه تشیر إلى الناموس وشرائعه، فقد أفسد الحرفیون 
معناه ورسالته، فصار ُمرَّا؛ لیس من ینزع عنه هذه المرارة سوى السید المسیح الملح القدوس، إذ یرفعنا 

من الحرف إلى الروح. 
 حیث Paula  رسالة وجهها إلى أوستوخیوم یعزیها في والدتها باوالالقدیس جیرومكتب 

 فقال: لقد رأت أیضا ینبوع الشریعة الُمر للغایة ، من بینها أریحاالمقدسة لألراضيعرض فیها زیارتها 
.  Ï إلى بئر عذب واهب الخصوبةإیاه محوًال ، بحكمتهالحقیقيوعقیم، وقد شفاه ألیشع 

  وفاضتحدث األنبیاء عنه وهم مندهشون (وقالوا): حّل علیه روح ُمعلِّمه .
 والمقفرة التي )الفاسدة(  المریضة– األرض  طبیٍب روحيٍ كما من–   طلبوا منه أن یشفي

 مجدبة. كانت
 ویفرج على كل البلد بخبرته. رديء،سألوه أن یشفي الماء الف ،وا فیه قوةشاهد 

 واألرض مقفرة وتضایقنا. ، والمیاه ردیئة، كانوا یقولون له: القریة وموقعها جمیالن جًدا
وا لي جّرة جدیدة وفیها الملح، وصنعوا هذا كما قال. أحضر قال لهم: 

 مریضة  وأصلحها ألنها كانت، وألقى الملح في المیاه الردیئة، أخذها وخرج إلى الینبوع
. Ð)فاسدة(

1 St. Jerome: Letters, 108:1. 
Ð  (راجع نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني). الخوري بولس الفغالي، عظات حول ألیشع وٕاصالح الماءعلى  116المیمر 

 .25ألیشع النبي، ص 
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القدیس مار یعقوب السروجي 

  ،َفَقالَ : اْئُتوِني ِبَصْحٍن َجِدیدٍ 
 َوَضُعوا ِفیِه ِمْلًحا.

 ]20َفَأُتوُه ِبهِ . [
)، 13: 35 أي 2)، مقالة (13: 21 مل 2 ُترجمت أحیاًنا صحن (Tselochith صحن

. Ï). ُیفترض أنها صحن معدني مفلطح25: 26؛ 24: 19صفحة (أم 

  .ُیرش ملح األنبیاء العذب الیوم بین األمم 

لنقتِن مذاًقا جدیًدا الذي به یفقد الشعب القدیم نكهته.  
. Ðلننطق بكالم الحكمة، ال بأموٍر خارًجا عنها، لئال نصیر نحن أنفسنا خارًجا عن الحكمة

القدِّیس مار أفرام السریاني  

  ، َوَطَرَح ِفیِه اْلِمْلحَ ،َفَخَرَج ِإَلى َنْبِع اْلَماءِ 
 َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ : َقْد َأْبَرْأُت َهِذِه اْلِمَیاهَ . َوَقالَ :

 ]21َال َیُكوُن ِفیَها َأْیًضا َمْوٌت َوَال َجْدبٌ . [
 لكن في قول الرب وكلمته العاملة في ، وال في الملح،لم تكن قوة الشفاء في الصحن الجدید

الرَب المؤمن المؤمن كصحٍن جدیٍد، قد تمتع بالحیاة الجدیدة الُمقاَمة مع المسیح یسوع. فإنه إذ یقبل 
 سّر عذوبة هذه المیاه الردیئة هو اسم  ینزع الفساد منه.، یصیر كقول الرب ملًحا لألرض،عامًال فیه

الرب، أما ألیشع فمجرد أداة في ید الرب. 
شفى الرب میاه أریحا بالملح، هكذا جدَّد كلمة اهللا المتجسد الخلیقة. 

 فالصحن الجدید . بأن ما فعله ألیشع هنا یشیر إلى عمل السید المسیحدیوسوثمياألب یقول 
نه قدَّم طعاًما إ من الموت، یظهر للعالم أنه یتجدد بسّر ظهوره. فالقاتلةالذي یحوى ملًحا شافًیا للمیاه 

 العناصر إلقاء كرمٍز لمیالده بدون الدنس بزرع بشٍر، نازًعا من الطعام مرارة الموت. أما ،بال خمیرٍ 
.  Ñ الذین دب فیهم الفسادوٕانقاذ ، فیظهر ُمقدًِّما نزول ربنا إلى الجحیم،الطبیعیة في األردن

 عندما تفقَّده.   وأصلح ذلك الینبوع، المیاه الردیئةشفى :هنا سّر االبن
 لمن یتطلع إلیه. كنیِّرٍ قف و وى،جلتالسّر الذي ب حتى التقىعبر النبي النهر أن ما 

 لحقائق.ل رمًزا ه كان لكن،اءشفبالقم هو  فقد اتضح بأنه لم ي، جًداتجلَّىوبما أن السّر 

1 CF. James M. Freeman: Manners and Customs of the Bihle, 1972, , article 327. 
2 Hymn on the Nativity, 1. 
3 Methodius: Oration Concerning Simeon and Anna, 9. 
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 التي كانت جمیلة قبل تجاُوز الوصیة. ،ة كلهاخلیقالقریة الحسنة الموقع هي ال
 ي، كل الجنس البشرعلىالمیاه الردیئة هي الخطیئة التي تسلطْت على البشر، سكبت الموَت 

وبها أصبح مقفًرا. 
 الموتَ . وّلد و،كل نهر الناسففسد س النبع، أ السم في ركبیرةتقیأت الحیة ال

 ومقفرة. بغیضةتها الخطیئة لتصیر أفسد فقد ،ولما كانت الخلیقة بطبیعتها مملوءة جماالً 
 التي مزجتها خمر الدر (ثفالة) بكة،قفر م األرضجعل و،دخل الموتَ أ الوصیة نالتجاوز ع

 .Ïذن حواءأالحیة في 
القدیس مار یعقوب السروجي 

، َفَبِرَئِت اْلِمَیاُه ِإَلى َهَذا اْلَیْومِ 
 ]22َحَسَب َقْوِل ألیشع الَِّذي َنَطَق ِبهِ . [

 تحویل النفوس التي أجدبها روح العالم، المیاه يرسالة كل نبي حقیقي وخادم للكلمة ه
ما هو هذا .  الملح فیها خالل صحٍن جدیدٍ بإلقاءالُمرَّة، لتصیر فردوًسا روحًیا للرب. یتحقق هذا 

أما الملح فهو ".  "هوذا الكل قد صار جدیًدا: خبرة الحیاة الُمقاَمة. وكما یقول الكتابإالالصحن الجدید 
 عمل الروح القدس فینا، إذ یجعلنا ملًحا للعالم. 

 كما ،اآلخرین ، بلمسات حبه الخفیفة ُیملِّحكالملحیلیق بالمؤمن الحامل الروح أن یكون 
نفه في حیاة اآلخرین، فیكون كمن یسكب كمیة أیفعل الملح بالطعام فال یفسد. ویلیق به أال یضع 

 نكون محبینال ف ولكن بلمسات هادئة خفیفة وفعالة، ،ضخمة من الملح على الطعام فیفسده. لنعمل
 . ومفاهیمنابأفكارنا اآلخرین إلزامالستطالع أو ل

 أي، الحقیقي ألیشع يء نبع منه الجنس البشرى. قبل مجالذي آدم، يیبدو أن ذاك الینبوع الُمر یعن 
 بال ثمر وُمر خالل خطیة اإلنسان األول. ي الجنس البشريبقإذ  ،ربنا ومخلصنا

 فیه ملح یمثل الرسل، لكنه بلیاقة نقبل أن فیه سّر تجسد ألقي الذيمع أن اإلناء الجدید 
الرب. 

. )6:4 كو( الحكمة، إذ نقرأ: "لیكن كالمكمُ مَصلًَّحا بملحٍ " أي ،اآلن ُوضع الملح فیه
: 24 كو 1 بل وأیًضا "حكمة اهللا" (،عالوة على هذا، حیث أن المسیح لیس فقط "قوة اهللا"

 من الحكمة اإللهیة عندما صار الكلمة جسًدا. لذلك ا)، فإن جسد المسیح یشبه إناًء جدیًدا مملوءً 1

Ï  (راجع نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني). الخوري بولس الفغالي، عظات حول ألیشع وٕاصالح الماءعلى  116المیمر 
 .26ألیشع النبي، ص 
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 الُمرَّة بواسطة ألیشع، وتحولْت إلى العذوبة واألثمار. هكذا ه المیافيُألقى اإلناء الجدید بالملح 
 من ینبوع میاه ُمرَّة إلى میاه ي الكلمة المتجسد أرسله اهللا اآلب لیرد الجنس البشرأياإلناء الجدید، 

 األعمال الصالحة، ویرده إلى فيحلوة، ویقوده إلى الحب الطاهر عوض العادات الشریرة والعقم 
اإلثمار بالعدل. 

حًقا یا إخوة أال یبدو لكم أن اإلناء الجدید المملوء من ملح الحكمة اإللهیة قد ُوِضَع في المیاه 
لْت كل المیاه إلى العذوبة وتقدَّست بهذا  عندما نزل المسیح الرب إلى النهر لیعتمد؟ عندئذ تحوَّ

 جسد المسیح. أياإلناء الجدید، 
 كل العالم في نعمة المعمودیة أنتجت بل ، غیر عقیمةه المیاتنتیجة لذلك لیس فقط صار

. Ïمسیحیین بال عدد كثمٍر متزایٍد، ومحصوٍل وفیٍر للغایة

 15 رؤ( شعوب وأمم" هي رأیت التي سفر الرؤیا: "المیاه في الشعب يُأشیر إلى المیاه لتعن :
 الماء یمثل الرسل كما في ُوضع الذي به الملح الذي واضح جًدا أن اإلناء ،. عالوة على ذلك)17

. لذلك بنعمته جعل رسًال )5: 13 مت(ا قال: "أنتم ملح األرض" دم اإلنجیل عنفيأشار ربنا 
جدًدا من اإلنسان العتیق، ومألهم من ملح تعالیمه وحكمته اإللهیة، وأرسلهم إلى كل العالم كما 

  لینزع عنه عدم إثماره ومرارته. ي،إلى ینبوع الجنس البشر

نتزعت كل اُ  فیه قدَّم ملح الحكمة اإللهیة للقلوب البشریة الذي فإنه منذ ذاك الوقت ،أخیًرا
.  Ð األعمال الصالحةفيمرارة في العالقات أو عدم إثمار 

  استحقاق صالح سابق أعماًال صالحة عظیمة أينحن أیًضا أیها اإلخوة المحبوبون قد تقبَّلنا دون 
من الرب خالل نعمته السخیة، واستحققنا أن نتحول من المرارة إلى العذوبة، ودعینا من عدم 

. Ñ األعمال الصالحةفياإلثمار إلى اإلثمار 
 األب قیصریوس أسقف آرل

  انظروا مدى عظمة استحقاقات ألیشع! في إقامته األولى في مدینة أبنائه جاء بثمٍر كثیرٍ . فبنزع
 عقم المیاه جعل كثیرین ینتفعون. 

بتحقیق هذا لم ُیطهِّر ألیشع إنساًنا واحًدا، وال قدَّم شفاًء ألسرة واحدة، بل قدَّم شفاًء ألهل 
المدینة كلها. لو أنه تأخر في فعل ذلك لصارت المدینة غیر آهلة للسكان تماًما... لقد قام بتطهیر 

 الناس حین طهَّر المیاه. وبمباركة نبع المیاه قدَّم فائدة للنبع، كما لو كانت للنفوس... 

1 Sermon 126: 2. 
2 Sermon 126: 3. 
3 Sermon 126: 5. 
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)، دعونا 6: 10 كو 1إذ یقول الرسول الطوباوي بولس إن هذه األشیاء حدثت معهم كرمٍز (
نرى المعنى الحقیقي لهذا الرمز، أي أن تلك المدینة التي كانت تعاني من الجدب، وما یعنیه 

الصحن، وأیًضا الذي ُطرح لیهب صحة. 
نقرأ في نفس الرسول أن هذا قیل عن الكنیسة "افرحي أیتها العاقر التي لم تلد. اهتفي 

). إذن الكنیسة هي المدینة المجدبة، 1: 54؛ إش 27: 4واصرخي أیتها التي لم تتمخض" (غل 
ألن حال المیاه كانت ردیئة قبل مجيء المسیح، أي بسبب دنس شعوب األمم، ولم تكن قادرة أن 
تحبل بأبناء هللا بسبب عقمها. لكن عندما جاء المسیح وأخذ جسًدا بشرًیا مثل صحن من الطین، 

أصلح رداءة المیاه، بمعنى أنه نزع دنس الشعب، وللحال صارت الكنیسة التي كانت عاقًرا 
. ˺مثمرة

األب مكسیموس أسقف تورین  

  لقد رأت (والدتك باوال Paula أن ینبوع الناموس ُمّر للغایة وعقیم، هذا الذي شفاه یشوع الحقیقي (
. Ðبحكمته، محوًِّال إیَّاه إلى بئر عذبة وُمخصبة

القدیس جیروم  

  ة في حضن البتول الطاهرالكاملة والدةٍء جدیٍد لیصّور هناك الإناألقى الملح في .
. .. نهائًیاصمةدُن منها الوت صّور البتوَل بالجرة الجدیدة التي لم 

. ممیز بطعمه الة الطعامها ألنه هو الذي یملح كل تف،وحیداالبن البالملح مّثل  
 .ةفهاق التاذواأل وبالملح صّور االبن الذي یملح ، بالوعاء الجدید صّور جسد الشابة الطاهر

ن االبن شفى بمیالده جنس آدم. أ وهذا یعني ،شفاهاف نزل الملح إلى المیاه الردیئة 
فتقدها الملح وشفاها. ا إلى أن ، وُمعذَّبة)،فاسدة( مریضةالقریة الحسنة كلها   كانت
 وشفى ، أشرق االبن من مریمحتى ، مملوءة موًتا الجمیلة كل الخلیقةكانت هكذا 

األحیاء. 
لما ُشفیت. المریضة  لو لم تسكب الجرة الجدیدة الملَح على نبع المیاه 

م الجنس البشري من سقطته. ا ولو لم تلد البتول ابن اهللا، لما ق
أحیا الكل. ف بشر،الببن اال اهللا مزج كما ، الملَح في شراب المیاه لیشرب كل واحدٍ مزج 

. ونحيفي المیاه الردیئة، ویأكل الموتى ابَن اهللا هشربت هلم وشاهد الملح 
التي كانت ریحا أ والشعوب بالجسد اقتنوا العافیة، وعاشت األرض ك، المیاه بالملح

˺  Sermon 84:3-4.  
2 Letter 108 To Eustochium, 12. 
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 .مریضة..
. مریضة وشفى المیاه التي كانت ، وأزال اللعنة،ألقى ألیشع الملح بسّر االبن 

یشفیها. ف كیف یأتي ابن اهللا إلى العالم، وبه ُترَفع لعنة األرض ظهر وأ
لقاه. أ، وأزال اللعنة من النبع بالملح الذي )26: 6 (یش  نقض ألیشع قصاص یشوع بن نون

. ُشفیت وبه ، لعنة األرضرفع اآلب، وبصلیبه حكم وصوَّر المسیَح الذي أبطل 
صلها. أعندما است ریحاأ اآلب في البدایة لعن األرض بسبب آدم، ویشوع بن نون لعن 

ها. حّل بریحا، وبألیشع بطل منها الموت الذي أ بذلك الملح زالت اللعنة من 
. Ï ویمنع الموت عن اإلنسانیة، هناك ُصورت صورة عظمى البن اهللا، ألنه یبّطل اللعنة

القدیس مار یعقوب السروجي 

. لعن الصبیان المقاومین للحق 13
 ثُمَّ َصِعَد ِمْن ُهَناَك ِإَلى َبْیِت ِإیلَ .

  ،َوِفیَما ُهَو َصاِعٌد ِفي الطَِّریقِ 
، ِإَذا ِبِصْبَیاٍن ِصَغاٍر َخَرُجوا ِمَن اْلَمِدیَنةِ 

  ،َوَسِخُروا ِمْنهُ 
 ]23اْصَعْد َیا َأْقَرعُ ! اْصَعْد َیا َأْقَرعُ ! [ َوَقاُلوا َلهُ :

كانت بیت إیل هي البلدة التي ُوجد فیها عجل یربعام. وهناك أیًضا أقام بعض بني األنبیاء 
الذین اعتبروا إیلیا سیًدا لهم وُمَعلًِّما. من ثم كان هناك صراع دیني عنیف. 

كان ألیشع یغطي رأسه كعادة الشرق األوسط في ذلك الحین. فعبارة "یا أقرع، یا أقرع" لم 
تكن سخریة أطفال، بل إهانة لرئیس بني األنبیاء في بیت إیل، وهي إهانة مباشرة هللا. والبدَّ أنها كانت 

بإیعاز من آبائهم الذین على وجه الخصوص َجُنوا العقاب الذي وقع على الصبیان. 
في الهند تعبیر "أصلع الرأس" ال یشیر إلى عدم وجود شعر في الرأس، إنما غالًبا ما یستخدم 

  عن أناس لهم غنى وفیر.
: 15كان العبرانیون یقّدرون الرأس الجمیلة المملوءة بالشعر، ویستنكرون تماًما الصلعة (إش 

) ، یستخدم تعبیر "أصلع" للسخریة واالحتقار، یعني إنساًنا وضیًعا وتافًها.  2
على العكس كانت قرعة ف ،إن فهمنا عبارة "رجل اشعر" إن شعر إیلیا كان طویًال ومرخًیا

یر عادیة. غألیشع 

Ï  (راجع نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني). الخوري بولس الفغالي، عظات حول ألیشع وٕاصالح الماءعلى  116میمر 
 .29-28ألیشع النبي، ص 
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  .یبدو أن وقاحة األوالد كانت ثمرة تعلیم والدیهم، الذین كانوا أثمة یحملون عداوة إلیلیا ولتالمیذه
 ویمكننا القول إنهم كانوا قد ُأرسلوا من سادتهم لیرددوا ما قد تعلَّموه.

الكلمة التي نطق بها ألیشع لتالمیذ إیلیا أعلنوها للمواطنین زمالئهم (في بیت إیل)، وذلك 
بخصوص صعود سیدهم، وقد أحزنت شعب بیت إیل بطریقة صعبة. لهذا أظن أن هؤالء األطفال 

لم یشیروا فقط إلى صلعته، إنما صبُّوا له شتائم لتشویه سمعته، حتى ال یصدق أحد كالمه، إن 
. ˺ردد في بیت إیل ما قد أقنع به كثیرین في أریحا

القدیس أفرآم السریاني 

،  َفاْلَتَفَت ِإَلى َوَراِئهِ 
  َوَلَعَنُهْم ِباْسِم الرَّبِّ .،َوَنَظَر ِإَلْیِهمْ 

  ،َفَخَرَجْت ُدبََّتاِن ِمَن اْلَوْعرِ 
 ]24َواْفَتَرَسَتا ِمْنُهُم اْثَنْیِن َوَأْرَبِعیَن َوَلًدا. [

 تمتع ألیشع النبي بقوة اهللا الفائقة التي تجلت في أول عمل له بعد صعود سیده، حیث أنبعد 
 ،جدبة إلى میاه عذبة بالملح الذي في الصحن الجدیدم، وحّول المیاه الء إیلیا بردااألردنضرب نهر 

. لم یكن تصرف الفتیان هنا نوًعا من التسلیة خرج صبیان المدینة، غالًبا ما كانوا شباًبا، یسخرون منه
  عن سذاجة، لكنهم كانوا شباًنا تحركوا لمقاومة عمل اهللا.یمارسها بعض األطفال أو الصبیان

". خرجوا بخطة اثنین وأربعین ولًداهم ن "كان من بي:یبدو أن عددهم كان كبیرا، إذ قیل
  .واضحة یسخرون بكلمات لها معناها

 من هم هؤالء الصبیان الصغار؟
. یرى البعض أن بیت إیل كمركٍز رئیسٍي لعبادة العجل، لم یكن البعض یقبل دخول رجل 1

 خالل كهنة البعل والعاملین لحساب إبلیس عدو الخیر أعدهاخطة قد ربما كان ذلك . Ðاهللا إلى المدینة
فما حلَّ بالصبیان كان لتأدیب عائالتهم المقاومین للحق اإللهي.  . الوثنیة

 .Ñ. یرى آخرون أنهم تالمیذ لُمعلِّم كرَّس حیاته للتعلیم ضد التقوى والحیاة الصالحة2

لماذا یسمح اهللا بافتراس اثنین وأربعین صبًیا بسبب كلمات سخریة نطقوا یتساءل البعض: 
  بها ضد ألیشع النبي؟"

، غالًبا ما كانت سخریتهم هادفة نحو تحطیم gangsكانوا شباًبا مثل جماعات الـ أوالً : 
نت حیاة ألیشع النبي الذا كاإلیمان باهللا الحّي، وربما كانوا یجتذبون أعداًدا كبیرة من الشباب حولهم. 

˺  On the Second Book of kings, 2:20.  
2 Barnese Notes. 
3 Adam Clarke's Commentary. 
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 للسلطة.الواضح عدم احترامهم و طبیعة إثمهمعددهم ولكثرة في خطر 

لم لو أیة عصابة أخرى مثل هذه، فالخوف في قلوب أن یتغلغل ما حدث : أراد اهللا بثانًیا
.  حیاة جمیع رجال اهللاصاروا خطًرا یهدد، لألیشعرجل اهللا  من سخریتهم بهؤالء الصبیانیخف 

 أعلنه یسخرون مما أنهم مكررین ذلك ،"اصعد یا اقرع"یرى البعض في قولهم أللیشع: : ثالثًا
 كان إیلیا ذو الشعر الطویل قد صعد في مركبة إنللشعب عن صعود ُمعلِّمه إیلیا. وكأنهم یقولون: "

"  ؟األقرع السماء، فما الذي یمنع من صعودك یا أیها إلىناریة 
أیًضا كان ذلك نوًعا من التسخیف إلیلیا الصاعد في مركبة ناریة نحو السماء، فقد بقي 

 شخصًیا، وٕانما كانت ضد  ألیشعموجهة ضد لم تكن السخریة. األشرار یقاومونه حتى بعد صعوده
.  خالله وخالل ُمَعلِّمه إیلیااإللهيرسالته النبویة والعمل 

ما فعله هؤالء الصبیان كان ُیمثِّل خطة خطیرة قام بها أهل بیت إیل، فقد سمعوا كیف كرَّمه 
بنو األنبیاء في أریحا عندما رأوه قد شق نهر األردن بقوة اهللا خالل رداء إیلیا، وأصلح میاه النبع 

بطریقة فائقة لحساب كل أهل المدینة. بهذا بدأت أریحا تشهد لصعود إیلیا رجل اهللا. فلكي ُیحطِّموا 
هذه الكرازة قبل وصول ألیشع إلى بیت إیل أرسلوا هؤالء الصبیان، لتحطیم نفسیته، ولكي ال یصِغ أحد 

 من بیت إیل إلى كلماته بخصوص صعود إیلیا بمركبة ناریة.

استخدم األب یوحنا الدمشقي هدا الحدث كمثال لضرورة تكریم أناس اهللا. 

  أول شيء، األماكن التي یستریح فیها اهللا القدّوس وحده في أماكن مقّدسة هي الثیؤتوكس
والقّدیسون. هؤالء الذین یتشبهون باهللا قدر المستطاع، حیث اختاروا أن یتعاونوا مع االختیار 

، مثلما ندعو لیس بالطبیعة ولكن بالتبّنياإللهي. لذلك یسكن اهللا فیهم. فإّنه حًقا یدعوهم آلهة، 
 قضیب الحدید الساخن مشتعًال، لیس بطبیعته، ولكن ألّنه اشترك في العمل مع النار.

) هذا أوًال، وبعد ذلك اختیار 2: 19إنه یقول: "تكونون قّدیسین، ألّني قّدوس الرب إلهكم" (ال 
الخیر، فبمجّرد أن نختار الخیر، یساعد اهللا الذین اختاروا الخیر أن یزدادوا في الخیر، ألّنه یقول: 

) "وأعطاهم 16: 3 كو 1). نحن هیاكل اهللا، وروح اهللا ساكن فینا (12: 26"وأسیر بینكم" (ال 
). وأیًضا: 1: 10سلطاًنا على أرواح نجسة حتى یخرجوها، ویشفوا كل مرٍض وكل ضعفٍ " (مت

). 12: 14"من یؤمن بي، فاألعمال التي أنا أعملها یعملها هو أیًضا، ویعمل أعظم منها" (یو 
) و"إن كّنا نتأّلم معه، لكي 30: 2 صم 1"یقول الرب حاشا لي؛ فإني أكرم الذین یكّرمونني" (

). 1: 82) "اهللا قائم في مجمع اهللا، في وسط اآللهة یقضي" (مز 17: 8نتمّجد أیًضا معه" (رو 
لوا،  لذلك حیث أّنهم آلهة، لیس بالطبیعة، ولكن ألّنهم شاركوا الطبیعة اإللهّیة، فیجب أن ُیبجَّ

لیس ألّنهم یستحّقونه، ولكن ألّنهم یحملون في داخلهم ذاك الذي هو معبود بالطبیعة. 
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نحن ال نبتعد عن الحدید المشتعل ونرفض أن نلمسه بسبب طبیعته، لكن ألّنه اشترك مع ما 
هو ساخن بالطبیعة.  

دهمو . ومن خالله أصبحوا مخوفین لألعداء، ومفیدین القّدیسون ُیبّجلون، ألن اهللا مجَّ
لإلیمان.  

لهم، ألن الملك یتكرم هم لیسوا آلهة بطبیعتهم ، ولكن ألّنهم كانوا خدَّاًما محّبین هللا، لذلك ُنبجِّ
من خالل التكریم الُمقدَّم لخّدامه المحبوبین. هم خدَّام طائعون، وأصدقاء ُمقرَّبون، ولكّنهم لیسوا 

الملك نفسه.  
ل، فإن الملك یقبل الدعوة من  عندما یصّلي المرء بإیمان ُمقدًِّما دعواه باسم صدیق ُمفضَّ

. لذلك هؤالء الذین یتقدَّمون إلى اهللا ألّنه یقبل التكریم الذي ُأعطي لخادمهخالل الخادم األمین، 
من خالل الرسول یستمّتعون بالشفاء، ألن ظل الرسل أو منادیلهم ومناشفهم التي تلمسهم مملوءة 

من الدواء.  
هؤالء الذین یرغبون في عبادتهم مثل اهللا ممقوتون، ویستحّقون النار األبدّیة.  

أما الذین بسبب عجرفتهم یرفضون أن یكرِّموا خّدام اهللا، فسوف ُیحكم علیهم على عجرفتهم 
 2وٕاظهارهم عدم التكریم هللا. األطفال الذین أساءوا إلى ألیشع هم َمَثل لذلك، ألن الدببة افترستهم (

. Ï)23: 2مل 
القّدیس یوحنا الدمشقي 

دفع هؤالء الشبان حیاتهم الزمنیة ثمًنا للفساد والرجاسات التي عاشوا فیها، ولم یقبلوا رابًعا: 
توبیخات إیلیا النبي وتلمیذه ألیشع النبي. 

: لم یستدِع النبي الدبتین، إنما ترك األمر في یدي اهللا، الذي أرسل الدبتین من خامًسا
لم یطلب النقمة لنفسه، ولم إلیه. ئون يي لعنهم بذاك الذین یقاومونه ویسأ لقد لعنهم بالرب، الغابة.

 لتشهدا لخطورة مقاومة الحق اإللهي الدبتین من الوعر أرسل لكن اهللا هو الذي ،یسأل شیًئا لتأدیبهم
  .همافافترست

 كان هذا عقاب اهللاصلَّى لكي ُیعاَقبوا بمثل هذا العقاب. ن ألیشع أالكتاب المقدس لم یرد في 
 .Ðلدینونة هذه العصابة الغیر تقیة

: سمح اهللا بذلك ألن السخریة برجال اهللا أمر شائع في كل العصور، خاصة بین سادًسا
  األجیال الناشئة، فأراد اهللا تقدیم درٍس لألجیال كلها.

Ï ،33  الدفاع الثاني،عن الصور المقّدسة. 
2 When Critics ask: A popular handbook on Bible difficulties. Wheaton، III.: Victor Books. Geisler، N. 
L.، & Howe، T. A. (1992). 
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ُیمثِّل فم نبي ال بما أن و.نبي اهللاب  سخرواهانة صغیرة، ألن هؤالء الصبیانباإل لیس ما فعلوه
ه أیًضا إلى اهللا ،اهللا بالنسبة للشعب، ألنه یكلمهم بكالم اهللا  یكون خطأ هؤالء الصبیان في نبي اهللا موجَّ

 في شخص هذا النبي.

 أن اهللا سمح بافتراس هؤالء الصبیة الساخرین بالنبي لیؤكد أنه Ïالعالمة ترتلیان: یرى سابًعا
لیس لدیه محاباة، فكما یهلك الغرباء الوثنیون المقاومون للحق هكذا یؤدب شعبه حتى وٕان كانوا 

وا على الشر.  صبیاًنا صغاًرا متى أصرُّ

 هذا الحدث مار یعقوب السروجي والقدیس أغسطینوس: یربط بعض اآلباء مثل ثامًنا
بصلب رب المجد یسوع، حیث سخر به الصالبون، قائلین: "أصلبه! أصلبه!" یقدمون لنا تبریًرا لخروج 

الُدبتین اللتین افترستا الصبیان الساخرین بألیشع. إذ یرون في ألیشع رمًزا للطبیب الذي یشفي میاه 
الصبیان یشیرون إلى جماعة الصالبین الذین سخروا الطبیعة البشریة التي حّل بها الفساد، فإن 

.  بعمل الفداء
لقد جحد الصالبون السید المسیح الذي جال یصنع معهم خیًرا. صاروا أشبه بصبیان غیر 

متعقلین، یسلكون بجهالة، ویدفعون بأنفسهم تحت نیر اللعنة. هذا هو حال رؤساء الكهنة والكهنة 
والكتبة والفریسیین الذین سخروا بالسید المسیح أثناء محاكمته، وظنوا أنهم قادرون أن یتشفُّوا فیه، إذ 

فضح ریاءهم، عوض تقدیمهم الشكر بمجیئه، والكرازة به، والشهادة لتحقیق النبوات. 

  حیث صلبوه في موضع الجلجثة. أضف إلى ذلك، أولئك الذین 33: 27تذكروا اإلنجیل (مت (
سخروا بصلیبه، افترستهم الشیاطین الذین هم أشبه بالوحوش. فإن هذا أیًضا ما عناه سفر آخر، 
عندما كان ألیشع النبي صاعًدا خرج إلیه صبیان صغار وسخروا به، "اصعد یا أقرع! اصعد یا 

 أقرع!" 

أما هو فلیس في شيء من القسوة، إنما خالل السّر جعل هؤالء الصبیان تفترسهم دبتان 
 خارجتان من الغابة. لو أن هؤالء الصبیان لم ُیفتَرسوا، هل كانوا سیعیشون حتى اآلن؟... 

لیته ال یسخر أحد بصلیب المسیح. لقد سیطرت الشیاطین على الیهود وافترستهم، فإنه في 
موضع الجلجثة صرخوا بأسلوب صبیاني، غیر مدركین ما یقولونه: "اصعد یا أقرع!" فإنه ماذا 

).  21: 23یعني "اصعد"، سوى "اصلبه، اصلبه" (لو 
 .Ðفإن الطفولة تُوضع أمامنا لكي نقتدي بالتواضع، كما توضع أمامنا لكي نحذر من الغباوة

 القدیس أغسطینوس

1 Tertullian: Against Marcion, 2: 14. 
2 On ps 47 (46). 
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 اكانوإذ  برص،المصابین بالإلى  تشیر ربما "أقرعة "كلمأن  ،ینفسرالم: یرى بعض تاسًعا
  منبوذ نجس،رجلباعتباره  ینظرون إلى ألیشع اكانوالصبیان أن هؤالء وهذا یعني  .سهمؤویحلقون ر

. Ïومكروه كالبرص
 وراء الصبیان إبلیس عدو الخیر الذي یحرك الخاضعین له مار یعقوب السروجيیرى 

ككالٍب تنبح ضد الُمخلِّص، وتسخر به. لم یكن ممكًنا إلبلیس أن یقف صامًتا، وهو یرى الطبیب 
السماوي یشفي الطبیعة البشریة، ویرد لها صحتها وجمالها. 

 على تحویل المیاه الُمرَّة إلى میاه عذبة، ذبیحة شكر هللاكان یلیق بالكل أن ُیقدِّموا عاشًرا: 
واألرض الجدباء إلى أرض مثمرة، لكن عوض الشكر والتسبیح هللا، قدَّموا استخفاًفا باهللا، واستهزاًء 

بنبیِّه ألیشع، فما حّل بالصبیان هو ثمر طبیعي لروح السخریة باهللا وبأعماله، وبالعاملین معه! 

 الیهودیة، لم ُیكرم هو وغیره من األنبیاء بواسطة في ألیشع الطوباوي كان فیه الذي الوقت في 
غالبیة الشعب، بل وكانوا موضوع سخریة وٕاهانات، حاسبین إیاهم مجانین یمتلكهم الشیطان. حًقا 

 أحد أبناء األنبیاء لیمسح یاهو ملًكا، قال القواد الذین ألیشع ذلك الوقت عندما أرسل فيحدث 
... )9: 11 مل 2(؟" إلیككانوا جالسین مع یاهو: "لماذا جاء هذا المجنون 

 فإنه واضح أنه ما كان لهؤالء الصبیة أن یصرخوا ،فعل الصبیان ذلك بتحریض من والدیهم
 ي من أجل هالك الشعب، أو بالحرالطوباوي ألیشعهكذا لو أن هذا ال ُیسر والدیهم. لذلك حزن 

 وأربعین االثنین ان فجعل دبَّتین تأتیان ُوتمزِّق،أراد الروح القدس خالل ألیشع أن یوقف كبریاء الیهود
صبًیا. سبب ذلك الفعل هو أنه عندماُ یضرب الصبیان یتأدب الكبار، ویكون موت األوالد درًسا 

 رفضوا أن یحبوه عندما صنع الذي هذا النبيآلباء. لعلهم یتعلمون على األقل الخوف من ل
تحقق فیهم المكتوب: "لباطٍل ضربت ف شرورهم... في الیهود تمادى األحوال أيمعجزات. على 

. Ð)2: 30 بنیكم، لم تقبلوا تأدیًبا" (راجع إر
األب قیصریوس أسقف آرل 

  أیًضا أرسل ُدبَّتین ضد الصبیان 21، 11افتقد اهللا حتى شعبه عند جحودهم (بتأدیبهم عد .(
. Ñالستخفافهم بالنبي

العالمة ترتلیان  
 عاًما من صعود السید نو وأربع هم االثنان وأربعین صبًیااالثنین أن القدیس جیرومرى ي

1 When Critics ask: A popular handbook on Bible difficulties. Wheaton، III.: Victor Books. Geisler، N. 
L.، & Howe، T. A. (1992). 
2 Sermon 127: 1. 
3 Tertullian against Marcion, Book 2, ch. 14. 
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. Ïالمسیح إلى بیت إیل (السماء) إلى مجيء الدبتین فاسبسیان وتیطس وحرق الهیكل

 ألیشع كان مدفوًعا ياآلن بحسب الحرف أیها األعزاء المحبوبون یلیق بنا أن نؤمن أن الطوباو 
بغیرة إلهیة لیصلح الشعب أكثر منه أنه بدافع الغضب عندما سمح بتمزیق الصبیان الیهود، لم 

. ومخلصنا بل اإلصالح، بالحقیقة أیًضا حمل بوضوح هذا رمًزا آلالم ربنا االنتقامیكن غرضه 
قرع؛ اصعد یا أ قائلین: "اصعد یا ألیشع يكما صرخ األوالد غیر الُمهذَّبین نحو الطوباو

 یصرخون بكلمات شریرة نحو المسیح، مختلي العقل أیام اآلالم كان الیهود فيأقرع!"، هكذا أیًضا 
: "اصعد یا أقرع!" سوى "اصعد على الصلیب ناحیة ي: "اصلبه! اصلبه! ماذا تعنالحقیقيألیشع 

 عاًما من آالم 42 صبًیا، هكذا بعد وأربعون أیام ألیشع ُقِتَل اثنان في الحظوا یا إخوة أنه الجلجثة".
 سیان وتیطس وحاصرا أورشلیم. بربنا جاء ُدبَّان: فاس

 بالفصح. هكذا بُحْكم اهللا االحتفال أثناء فيالحظوا أیًضا یا إخوة أن حصار أورشلیم تم 
، على ومخلصنا، ربنا الحقیقي ألیشع فیها ُعلق التي نفس األیام في العقاب المستحق نالواالعادل 

ئة ألف منهم ا؛ وملیون ومأورشلیم في اجتمعوا یهودي التاریخ أن ثالثة مالیین فيالصلیب... نقرأ 
 في نصرة (للعدو) ُحوصرت المدینة . إلى روماُاقتیدوا ألف شاب مقتلوا بالسیف أو الجوع، ومنه

. األسوار وعدد كبیر من الموتى ُألقوا خارج المدینة حتى صارت أجسادهم مرتفعة في علو ،نيسنت
. ألیشع يالطوباوب الساخرین وأربعین صبًیا االثنینا تین َمزَّقتین اللتهذا الخراب سبق فُرمز له باُلدبِّ 

، ألنه كما )79: 14 مز(:ُ "یفسدها الخنزیر من الوعر، ویرعاها وحش البریة" النبيفتحقق ما قاله 
. Ðطسيتحقه من اُلدبِّین فاسیبسیان وتس وأربعین عاًما تقبلت األمة الشریرة ما تاالثنینأشرنا بعد 

األب قیصریوس أسقف أرل 

 ،وجماله یصدر من أفعاله حیثما سار.  (إیلیا)ك الجمیلا تلمیذ ذوالحقیقة هفي  أجل ،
ة والقفرة. مریض لألرض الصحة الوهبصنع نصًرا بالمیاه الردیئة التي شفاها، و

ه، وبعد أن ظهر جبروته خرج لیذهب. أبعدته وضع حد�ا للموت ووبنب
 باإلهانة. ا علیهسرواجتزئون ااه هقیل، فالتإشرع یسلك طریقه وهو یصعد إلى بیت 

 فتقدهم مجاًنا.االطبیب الذي ب سخروا ،صبیان ملعونون أبناء تربیة المیاه الردیئة
 الیهود بعد أن شفى مرضاهم؟ الذي احتقره ربنا سوىماذا كان یشبه 

؟ واثموأ وعادوا وشتموه ،ولئك َمن كانوا یشبهون إال هؤالء الذین عاینوا قوات ربناأ
 ألنه هو أیًضا كان یحمل سّر ابن اهللا. ،ولئك كانوا الصالبین سرًیاأأعني 

1 Hom. 17 on Ps. 84 (85). 
2 Sermon 127: 2. 
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قوات. صنع ال مثل المسیح الذي كان ُیهان بعد ، ُسِخَر منه،بعد أن شفى المیاه الردیئة
 الحسنات. فترون على كل ألنهم يشًرا، نهجازوين يالعبرانيأبناء  وعاد ،منع الموتَ 

. ا جازوه إهانة وشتمً بل ، ولم یأخذ أجرة، ولم یكفهم هذااهضمد جرًحا عظیًما وشف
دوه باإلهانة. ، المیاه وأعطى العافیة للینبوع، وٕاذ قام الطبیب الصالح لیغادرافتقد  زوَّ

. الشر ألنهم یكافئون األطباء دائًما برجلیه (سلوكه)،أبناء العبرانیین أعطوه اإلهانة أجرة 
 .Ï شفاهم، وكان یرافقه أبناء الثعابین بالشتائمشیًئا عندمان یعطوه ألم یطالبهم 

 القدیس مار یعقوب السروجي
 أن ألیشع النبي لم یطلب النقمة، وال كان مغلوًبا من القدیس مار یعقوب السروجيیرى 

الغضب، لكنه كان یطلب تنقیة البشریة من روح السخریة. یشبه هذا التصرُّف ما فعله فینحاس من 
أجل غیرته على تقدیس هیكل الرب. ما فعله فینحاس في مظهره قتْل اللذین كانا یستخفَّان بقدسیة 

الهیكل، لكن في نیة فینحاس كان ذلك صالة وتطهیًرا من الزنا والفساد واالستخفاف بمقادس العليّ . 
علة تعثرنا بمثل هذه التصرفات الصادرة عن رجال اهللا عدم إدراكنا لمفاهیمهم الروحیة، 

وعدم معرفتنا ما في قلوبهم وأفكارهم. فما یفعله رجال اهللا ال یدركه الجسدانیون والنفسانیون، ألنهم ال 
یتمتعون بالشركة مع اهللا مثل الروحیین، الذین ال یفعلون شیًئا إال خالل اتحادهم بالقدوس. 

 من الهزء واستعد لینتقم ،ن غضبه غلبهأ ال تظن ب، تسمع بأنه لعن الصبیانحین .
 حسنة. ارها ألن كل ثم، ثماًرا ردیئةتصنع ولم ا،كله شجرة صالحةفال

قول. ن بالغضب كما االرجل الموجود فیه حیاة الموتى والنبوة، لم یصنع سوءً 
..  إهانته.بسببما لعنهم، لما سلَّم الصبیان إلى الُدبَتین للو لم یقصد أن یفید 

تهم؟ شفاء الناس وحیاب اهتم حسنة، إذ كانت یفال تنظر إلى تصرفاته كأ
فینحاس الذي قتل ومنع الموت من المعسكر، هل نقول إًذا أنه قاتل ألنه قتل؟ 

 الموَت المتفشي. وسائل والرمح في یده، لیمنع بكل ال،كان البهي یحمل الصالة في قلبه
..  صالة.هقتل كأن الستعملفال صلَّى، ب ...نه قتلإوال ُیقال 

 (لیقوموا) بأعمال للمساعدة. ،هكذا جمیع الشرفاء وأبناء النور یتحركون بالروح
 على مثال اهللا. ،رادتهم أسمى من الشرورإما یقتلون یریدون أن ُیحیوا، ألن عند

 النفساني بأفعاله، وال یقدر أن یعرف أموره عندما ُتصنع. بعید عني انالروح
ي. ان حیث یظن شیًئا بدل شيٍء بخصوص الروح،عثرتلهذا عندما ینظر إلیه ي

Ï  عظات حول والدكتور بھنام سوني). الخوري بولس الفغالي، بیجان (راجع نص األب بول ألیشع وإصالح الماءعلى  116میمر 
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ء كله روًحا وتمییًزا. ولمنه رجل مإنظر إلیه هكذا: اُ أنت عندما تنظر إلى ألیشع، و
 بقلٍب صالحٍ . هموٕاذ نسج اهللا نفسه، كان یصنع كل أعماله لیساعد

 باهللا بالروح الذي أخذه، ولم یكن یقدر أن یتحرك للعمل بدونه. أسوًراكان قلبه م
 أثناء النهار. في ألنه كان یسیر فیه كما ،عثرت ولم یكن ي،الرب الذي حلَّ فیهاب نفسه تراستنا

 صعد.  حینكان قد عُظم الرجل بالغنى اإللهي من ذلك الكنز الذي أعطاه إیاه ُمعلِّمه
 .Ï لیقوم مثل وكیل بیت اهللاخالئق، یفتح ویغلق كل ال،عظیمالمفتاح الأخذ 

القدیس مار یعقوب السروجي 

 َوَذَهَب ِمْن ُهَناَك ِإَلى َجَبِل اْلَكْرَمِل، 
] 25َوِمْن ُهَناَك َرَجَع ِإَلى السَّاِمَرةِ . [

). وكان یعاشر 32: 6؛ 9، 3: 5كانت السامرة عاصمة المملكة، وكان أللیشع بیت فیها (
الملك والشیوخ، وله اعتبار خاص لدیهم. 

 

 لسید المسیح النبي كرمٍز لألیشع

السید المسیح ألیشع 
األنبیاء. رب ). 2من روح إیلیا (نصیبان . 1
خاصته لم تقبله. ). 2. استهزاء صبیان بیت إیل به (2
. النصرة على موآب حیث ظهر الماء على شكل 3

). 7دم (
النصرة على إبلیس بمیاه المعمودیة 

الحاملة لقوة الدم. 
روحه القدوس.  مسحة غنى). 4. مباركة الزیت (4
المسیح واهب القیامة. ). 4. إقامة ابن الشونمیة (5
المسیح الخالق والُمصلح. ). 4. إصالح المسلوق السام في القدر (6
المسیح خبز الحیاة. ). 4 رجل بعشرین رغیًفا (100. إشباع 7
مطهرنا بمیاه المعمودیة. ). 5. تطهیر نعمان السریاني من برصه (8
بعود الصلیب تتغیر طبیعتنا. ). 6. الحدید یطفو بإلقاء عود في الماء (9

یكشف حیل إبلیس الخفیة. ). 6. كشف خطط ملك أرام (10

Ï  عظات حول والدكتور بھنام سوني). الخوري بولس الفغالي، بیجان (راجع نص األب بول ألیشع وإصالح الماءعلى  116میمر 

 .36-35، ص  النبيألیشع

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الثاني 
 

المسیح واهب المستحیالت. ). 7. نبوته عن فتح كوى السماء (11
یكشف المسیح عن الضیقات القادمة. ). 8. نبوته لحزائیل أنه سَیضطهد المؤمنین (12

 
 2 ملوك 2 من وحي

 !كسماواتروحك الناري یحملني إلى 

  ؟إیلیامن ال یشتهي الصعود مع نبیك 

 من ال یطلب مركبة ناریة وخیول ناریة تحمله إلى السماء؟
فیعیش مع مالئكتك وخدامك اللهیب الناري. 

هب لي أن أحمل الروح الناري، فال أعرف التراخي والتهاون. 
 .لسنة ناریةأهوذا روحك القدوس ینزل ك

ل   . إلى نار حب ُمتَّقدأعماقيُیحوِّ

 ! تطفئهاأنكل میاه العالم ال تقدر 

  فیتأهل للصعود إلیك ،الناري القلب ليلیكن .
  . السماء مفتوحة أمامه، یستریح فیهاأبوابیرى 

  بألیشع،الناري إیلیاكما فرَّحَت قلب  
 . عملكون أرى الكل یمارسأن فرًحا ليهب 

  النازل من جسده، إیلیا ال ثوب معي،یحملون 
 .بل جسدك العجیب حیاة أبدیة

 شق به نهر العالمأ ف،ألتمتع بثوبك،  

 إلیك.عبر فأ ، طریًقا وسط المیاهليجد أو

 . یمیًنا وال یساًرانحرف وال أ، فیهأسیر

 ي. عطیتك لهي صادقة بأبّوة أتمتع  

  ، ال دقیقا فاخًرا في صحن جدیدأقدمبها 
  طبیعتي.بل جسدك الذي ُیجدِّد 

ل    ي. فردوس روحإلى إخوتي وبریة بریتيوُیحوِّ

 .نعم تجد فینا ثمر روحك القدوس

 !ن یتمتعون بهي وتدعو السمائي،تسر به
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  قوة ال ُتقاَومیهبني الناريروحك .  

.  بصبیاٍن ال حْول لهمأشبه الحق يیصیر مقاوم
  . برسالتي التي تسلمتها منكولیهزأوا بيیسخروا ل

 لهم من مساكین،  یا
 ! الدببة لتفترس حیاتهمستخرجحتًما 

 ،رب كل مقاومة للحق انزع یا

. یتهللون بخالصكو إلیك م فرده،أما المقاومون
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 َاَألْصَحاُح الثَّاِلثُ 

  وملك موآب الذي ذبح ابنه على السورألیشع
 تحالف . موآب التي عصت علیه بقیادة ملكها میشعإخضاع  ملك إسرائیلحاول یهورام

 أصبح أدوم. ماء في بریة  الثالثة، ولم تجد جیوشهمأدوممع یهوشافاط ملك یهوذا ومع ملك  یهورام
بتحالفهم كانت لدیهم إمكانیات عسكریة قویة، لكن لم یكن لدیهم أبسط األمور . الموقف حرًجا

وأرخصها أال وهو الماء. وبسبب نقصه كان یمكن أن ُیصابوا، ال بالهزیمة فحسب، بل وبالموت 
 ، معاونة یهورام في البدایة الملوك الثالثة، ورفض ألیشعإلیه وعندما اكتشفوا وجود ألیشع نزل عطًشا.

 أن طلب یهوشافاط؛جل أ یساعدهم من أن لكنه قبل إیزابل. أخآب ووالدیه أنبیاء إلىوأمره أن یذهب 
ا كثیرة لجمع بً روا في الوادي جباف ولما ضرب العواد كانت علیه ید الرب، فأمرهم أن یح.یأتوه بعواد

 تنبأ لهم بهزیمة موآب هزیمة . كما یروا ریًحا أو مطًراأنالماء الذي سیأتي یقیًنا عن طریق أدوم دون 
. منكرة، وقد تم كل ما تنبأ به

 الثالثة مًعا، دون مشورة اهللا. هذا التحالف لم یفدهم شیًئا أدومتحالف ملوك یهوذا وٕاسرائیل و
ل اهللا لینقذ جیوشهم التي كان ینقصها الماء. فكما أنقذ اهللا شمشون، إذ كاد یموت من  بدون تدخُّ

: 15العطش، فشق اهللا الكفة التي في لحي، وخرج منها ماء فشرب، ورجعت روحه فانتعش (قض 
)، هكذا أرسل اهللا میاًها للجیوش الثالثة بطریقة فائقة للطبیعة.  18-19

صعد ابنه البكر ُمحَرقة على أ الحصار ي أثناء في عاصمته، وف ملك موآبحاصروا میشع
 .أرضهم إلى ورجعوا ، عنهفانصرفوا، إسرائیل من ى على مرأ إللههالسور

 .3-1 یرتكب الشر  یهورام. 1
 .5-4. تمرُّد موآب على إسرائیل 2
 .12-6 ویهوشافاط یهورام. تحالف بین 3
 .20-13. ألیشع یؤكد النصرة  4
 .26-21. موآب یدعو للنهب  5
 .27. میشع ُیقدِّم ابنه ذبیحة  6

 یرتكب الشر  یهورام. 1
 َوَمَلَك ُیوَراُم ْبُن أخآب َعَلى ِإْسَراِئیَل ِفي السَّاِمَرِة، 
 ِفي السََّنِة الثَّاِمَنَة َعَشَرَة ِلیهوشافاط َمِلِك َیُهوَذا.
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 ]1َمَلَك اْثَنَتْي َعَشَرَة َسَنةً . [
عند موت أخزیا بن أخآب ملك أخوه یهورام، ألن أخزیا لم یكن له ابن. 

في السنة الثامنة عشرة لیهوشافاط، وكان قد صار لیهورام بن یهوشافاط سنتان ملًكا على 
). وكانت هناك صداقة بین المملكتین، ألن یهورام بن یهوشافاط تزوج عثلیا 17: 1یهوذا مع أبیه (

ابنة أخآب. وكان لهذا الصداقة أثرها الطیب على إسرائیل، فلم یعمل یهورام شًرا كأبیه وأمه، إذ أزال 
تمثال البعل الذي عمله أبوه، كما كان لها أثرها الشریر على یهوذا، إذ دخلت عبادة البعل یهوذا. 

 ومحادثة الفضالء ینبوع عذب. ،المجالسة مع الذین لیسوا حكماء تفتت القلب 

  ال تتنازل مع المسترخین، وٕاال صیَّرَت نفسك في الدرجة السفلى، بل لتكن مناجاتك مع محبي
الخیر، لیكون سكناك معهم في األعالي. لذلك لیكن مقامك بشجاعة في المواضع التي فیها 

 وال تتنازل عند الخطاة. ، الضوءةذهب إلى بلداالمعرفة العلیا. 
سحق السریاني إمار 

 واقطع نفسك منه. فأسرعر بسبب مخالطتك إیاه، رإن كانت لك صداقة مع أحد اإلخوة وانتابك ض 
كال. وٕانما لتقطع أسباب الرذیلة.  لسُت أقول لك هكذا أیها الحبیب لتبغض الناس،

 السریاني مآ أفررما

 ") "أنت تحتقر .. ).33: 15 كو 1ال تضلوا، فإن المعاشرات الردیة تفسد األخالق الجیدة
الذهب، یوجد آخر یحب الذهب. أنت ترفض الغنى، هو یطلب الغنى بشغفٍ . أنت تحب الصمت 
والضعف والحیاة الخاصة، أما هو فیجد سعادته في األحادیث الباطلة بال تریث في المیدان العام 
والشوارع... ال تبَق معه تحت سقٍف واحدٍ . ال تعتمد على عفتك السابقة. فإنك ال تقدر أن تكون 

أكثر قداسة من داود، أو أحكم من سلیمان... إن كان دورك في العمل الكهنوتي هو أن تفتقد 
أرملة أو عذراء ال تدخل البیت وحدك. لیصحبك أشخاص ال یسیئون إلیك... ال تجلس بمفردك مع 

سیدة سًرا بدون شهود. إن كان لدیها أمر سري ترید أن تبوح به، یجب أن یكون معها مربیة أو 
. Ïعذراء أو أرملة، أو سیدة متزوجة. ال تقدر أن تفیض بأسرارها لك بدون وجود صدیقة لها

القدیس جیروم 
 أن یهورام كان ملًكا على یهوذا یسجل لنا هنا أن یهوشافاط كان 17:1 مل 1 یذكر ماینب

هو ملك یهوذا. فقد كانت العادة لدى ملوك كثیرین في العالم في إسرائیل وبابل والدولة الرومانیة الخ. 
ل بموت الملك األب. هنا عیَّن  خلثدي الحكم حتى ینال خبرة، فال یح فلكلمأن یشترك االبن مع ا

1 Letter 32. 
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ق.م). وهكذا  848-853ات (ومس سنخعه  ميقیهوشافاط ابنه یهورام (یورام) ملًكا شریًكا معه، وب
 أصبح في إسرائیل ویهوذا ملكان بذات االسم.

 ،  َوَعِمَل الشَّرَّ ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ
 َوَلِكْن َلْیَس َكَأِبیِه َوُأمِِّه، 

 ] 2َفِإنَُّه َأَزاَل ِتْمثَاَل اْلَبْعِل الَِّذي َعِمَلُه َأُبوهُ . [
أزال یهورام تمثال البعل، ربما كان عموًدا حجرًیا أو صنًما ُنِحتْت علیه صورة البعل مع نقش 

عنه لكنه لم ُیدمِّره، بل استبعده من موضعه أو من هیكله، لذلك ُأعید فیما بعد، وقام یاهو بتطهیر 
). 27-26: 10 مل 2البلد منه (

 یقوم البعض باإلصالح باالمتناع عن خطایا معینة وترك األخرى. أو "أزال تمثال البعل":
إزالة الخطایا في أیام الصوم، والتهاون معها في المناسبات كحفالت الزواج غیر الالئقة، أو إصالح 

أخطاء عقائدیة دون االلتزام بالحیاة المقدسة في الرب. 

 ِإالَّ َأنَُّه َلِصَق ِبَخَطاَیا َیُرْبَعاَم ْبِن َنَباَط الَِّذي َجَعَل ِإْسَراِئیَل ُیْخِطئُ .
 ]3َلْم َیِحْد َعْنَها. [

ة الشمال، أقام عجلین لكممك ر، إذ هو أول ملوشفي ال ثالمأللربعام األول مضرًبا  يارص
لكهنوت واألعیاد، ودفع الشعب نحو االرتداد عن اهللا،  اامنظذهبیین في دان وبیت إیل للعبادة، وأفسد 

 دة في الهیكل بأورشلیم.عبالاوحرمهم من التمتع ب
 دینًیا. ألنه لو أزال هذه العبادة هنم السجود للعجلین في دان وبیت إیل أمًرا سیاسًیا أكثر ناك

 لرجع الشعب لیسجد للرب في أورشلیم، هذا الرجوع یصحبه رجوع سیاسي، وخضوع لملوك یهوذا.

  كان ابن أخآب اسمه أخزیا، الذي یقول عنه الكتاب إنه فعل الشر في عیني الرب، وسار
 ). 52-51:22 مل 1في طریق أبیه أخآب، وفي طریق إیزابل أمه (

ثم یقول الكتاب إن أخ أخزیا هو یورام الذي ُكِتَب عنه أنه سار في خطایا بیت یربعام 
).  3:3 مل 2(

وبعد یورام ملك أخزیا الثالث الذي تقول عنه القصة إنه فعل أیًضا الشر أمام الرب 
مثل بیت أخآب. وحینما جاء الوقت لمعاقبة بیت أخآب الذي لم یكف عن الشر أمام الرب 
حتى الجیل الرابع، فقد ُمسح بعد ذلك ملك على إسرائیل وهو یاهو بن یهوشافاط بن نمشي 

الذي قتل أخزیا وأیًضا إیزابل، وقتل أیًضا سبعین ابًنا آخرین ألخآب وكأنه ینفذ ذروة 
الغضب اإللهي، حتى أنه حصل على نعمة وكرامة بسبب ذلك. إذ قال اهللا له: "من أجل 
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أنك قد أحسنت بعمل ما هو مستقیم في عیني، وحسب كل ما بقلبي فعلت ببیت أخآب، 
 س). 30:10 مل 2فأبناؤك إلى الجیل الرابع یجلسون على كرسیك" (

لذلك، ها أنت ترى أنه على مضض عاقب نسل األشرار في الجیل الرابع، بینما من 
یقدم إكراًما له، یبسط رحمته علیه إلى الجیل الرابع. لذلك كف أیها الیهودي عن توجیه 

االتهام لعدل اهللا، وكنوٍع من المدیح، نحن نقبل بالتأكید ذلك القول: مفتقًدا خطایا اآلباء في 
. Ïاألبناء إلى الجیل الثالث والرابع

القدیس كیرلس الكبیر 

. تمرُّد موآب على إسرائیل 2
 َوَكاَن ِمیَشُع َمِلُك ُموآَب َصاِحَب َمَواٍش، 

 ]4َفَأدَّى ِلَمِلِك ِإْسَراِئیَل ِمَئَة َأْلِف َخُروٍف َوِمَئَة َأْلِف َكْبٍش ِبُصوِفَها. [
" أو میسا في الحجر األثري الموآبي، وقد ورد فیه قیام حروب بین میشعورد اسم هذا الملك "

عمري ملك إسرائیل مع موآب، فخضع األخیر له والبنه أربعین عاًما، لكن موآب عصى إسرائیل وأخذ 
). 1: 1مدًنا؛ غالًبا ما حدث هذا في أیام ُملك أخزیا (

 المذكورة هنا في الكتاب المقدس noqds أن الكلمة Ïالقدِّیس مار أفرآم السریانيیقول 
  مشتقة عن العبریة، ویمكن ترجمتها "ملك رعاة الكباش".

 في األصل بدون حرف الباء، فكانت موآب تقدم صوف مئة ألف "بصوفها"جاءت كلمة 
خروف ومئة ألف كبش كل عام. 

خروف ومئة ألف كبش، فهذا یدل  ف لمئة ألفوصلإذ كان ملك موآب یقدم هذه الكمیة من ا
 على غنى بالد موآب بالمواشي، وعلى سلطة إسرائیل علیها.

 ]5َوِعْنَد َمْوِت أخآب َعَصى َمِلُك ُموآَب َعَلى َمِلِك ِإْسَراِئیلَ . [
حرَّك أخزیا تائیل. لم يرسإت أخآب الذي قمع موآب وجد ملكها فرصته للعصیان على ماذ إ

وكادا أن یلزماه آب، ء خلیفته یهورام، فتحالف مع یهوشافاط ملك یهوذا لمحاربة موجاى حتلذلك 
 اظین.ت مغا] رجعا إلى بالدهم27بالتسلیم، لكنهما إذ شاهداه ُیقدِّم ابنه ذبیحة [

 موآب على حدود إسرائیل في الجنوب الشرقي، وكانت تطمع في أرض إسرائیلت انك
إسرائیل ویهوذا. وقد سجَّل میشع ملك موآب بعًضا منها نحو  وآبموحروب كثیرة بین  خصبة. قامتلا

Ï شرح إنجیل یوحنا، اإلصحاح التاسع .
2 On the Second Book of kings, 3:9. 
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 م.1869.م، ونقش انتصاراته على لوح ُیدَعى "حجر موآب" ُاكتشف عام ق 840نة س

 ویهوشافاط یهورام. تحالف بین 3
  ،َوَخَرَج اْلَمِلُك ُیوَراُم ِفي َذِلَك اْلَیْوِم ِمَن السَّاِمَرةِ 

 ]6َوَعدَّ ُكلَّ ِإْسَراِئیَل، [
تمرُّد موآب أثار یهورام لمحاربتهم لتأدیبهم. 

 َوَذَهَب َوَأْرَسَل ِإَلى یهوشافاط َمِلِك َیُهوَذا َیُقولُ :
 َقْد َعَصى َعَليَّ َمِلُك ُموآبَ .

 َفَهْل َتْذَهُب َمِعي ِإَلى ُموآَب ِلْلَحْرِب؟
 َمَثِلي َمَثُلكَ . َفَقالَ : َأْصَعدُ .
 ]7 َوَخْیِلي َكَخْیِلكَ . [،َشْعِبي َكَشْعِبكَ 

التجاء یهورام بن أخآب إلى یهوشافاط كان بسبب الصداقة، ألن أخت یهورام تزوجت ابن 
یهوشافاط. 

 َفَقالَ : ِمْن َأيِّ َطِریٍق َنْصَعُد؟
یَِّة أدوم. [  ]8َفَقالَ : ِمْن َطِریِق َبرِّ

كان الذهاب إلى موآب عن طریقین أحدهما إلى الشرق بعد عبور األردن إلى الجنوب. 
واآلخر إلى الجنوب غرب بحر لوط ثم إلى الشرق إلى أدوم، ومنها إلى الشمال نحو موآب. ربما كان 
الموآبیون مستعدین للدفاع في الشمال، ولم یتوقعوا الهجوم من الجنوب. واستحسن یهوشافاط الطریق 

الثاني لسبب آخر، وهو أن یكون أدوم أیًضا معهما. 
 أنه لم یكن ملك في أدوم، إنما كان بها ملك وكیل، ُدعي هنا ملًكا، 47: 22 مل 1جاء في 

ربما كان تحت حمایة یهوذا. 
اقترح یهوشافاط أن یواجه موآب خالل أدوم، بهذا تتجنب الجیوش حصون موآب التي على 

حدودها، والقیام بالهجوم من خلف موآب حیث لم تتوقع موآب ذلك. 
 ي تعنكلمة "أدوم" . یحمل عداوة ضد أخیه یعقوب،" هو لقب عیسو الذي كان عنیًفاأدوم"

 فهو ُیمثِّل الشیطان الذي ال یطیق مملكة اهللا، إذ هو ُمِحب للقتال. ،"دموي" أو "أحمر" أو "سافك دمٍ "
)، وهو إقلیم جبلي 3 :32 (تك ُأطلق هذا االسم على اإلقلیم الذي یسكنه عیسو، أي على أرض سعیر

 ).12 :2 وعر، استولى علیه عیسو ونسله بعد طردهم الحوریین (تث
)؛ غالًبا ما كانوا یحملون عداوة للیهود ترجع إلى أیام 19: 36 بنو أدوم هم نسل عیسو (تك
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للعبرانیین أن یعبروا في بنو أدوم لم یأذن یعقوب وعیسو (أدوم) حیث اغتصب األول البكوریة منه. 
 شعبه أال یسیئوا التعامل مع أمروٕان كان اهللا )، 41-14 :20 أرضهم بعد خروجهم من مصر (عد

 ).8-7: 23 (تث األدومیین بكونهم إخوتهم
 2(  وأقام علیها ُحرَّاًسا،غزا داود أدومو)؛ 47: 14 صم 1حارب شاول الملك األدومیین (

 :11 مل 1 وصار خصًما لسلیمان (، هرب هدد - أحد أمراء أدوم - إلى مصر.)14-13: 8 صم
14-22.( 

وقد ). 9-5: 3 مل 2تحالف یهورام بن أخآب مع ملك یهوذا وملك أدوم وحاربوا موآب (
 )27-4 :3 مل 2عاون األدومیون إسرائیل ویهوذا في حربهم ضد میشع ملك موآب (

 أي 1؛ 20 :8 مل 2( وأقاموا ألنفسهم ملًكا ،وفي أیام یورام بن یهوشافاط عصى أدوم یهوذا
 وقتل أمصیا عشرة آالف من األدومیین طوح بهم من فوق قمة الصخرة، فقتلهم في ).8-10 :21

). وفي أثناء حكم 12-11: 25 أي 2؛ 7: 14 مل 2عاصمة بالدهم ( Ï وأخذ سالع،وادي الملح
ر أورشلیم (مزاوقد ابتهجوا عند تخریب نبوخذنآحاز غزا األدومیون سبط یهوذا وأخذوا منه أسرى.   صَّ

137: 7 .( 
 تنبأ األنبیاء ضدها بسبب عدائها الشدید إلسرائیل، كما تنبأوا بإدماجها ضمن ملكوت اهللا (إر

  الخ). 19 :3 ، یؤ22-21 :4 ا، مر7-22 :49

  ،َفَذَهَب َمِلُك ِإْسَراِئیَل َوَمِلُك َیُهوَذا َوَمِلُك أدوم
 َوَداُروا َمِسیَرَة َسْبَعِة َأیَّامٍ .

 ]9َوَلْم َیُكْن َماٌء ِلْلَجْیِش َواْلَبَهاِئِم الَِّتي َتِبَعْتُهمْ . [
لك المنطقة قلیل،  ت"، مسیرة الجیش بعد اجتماع الملوك الثالثة. الماء فيیرة سبعة أیاممس"

. والجیوش الثالثة مًعا كثیرة، األمر الذي لم یضعه القادة في الحسبان
: هذه مسیرة الجیوش التي اجتمعت باجتماع الثالثة ملوك. لكن "وداروا مسیرة سبعة أیام"

الماء في تلك المنطقة قلیل والجیش كبیر. لم یدرس القادة هذه المشكلة قبل التحرُّك، وهذا من سوء 
التدبیر. 

كانت الجیوش وحیواناتهم في حاجة إلى میاه أكثر مما یمكنهم حملها. 

 َفَقاَل َمِلُك ِإْسَراِئیلَ : 
 ]10 َعَلى َأنَّ الرَّبَّ َقْد َدَعا َهُؤَالِء الثََّالَثَة اْلُمُلوِك ِلَیْدَفَعُهْم ِإَلى َیِد ُموآبَ ! [!آهِ 

Ï  سالعSela ربما في موقع البتراء ،Petra .حالًیا 
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  َفَنْسَأَل الرَّبَّ ِبِه؟،َفَقاَل یهوشافاط: َأَلْیَس ُهَنا َنِبيٌّ ِللرَّبِّ 
 َفَأَجاَب َواِحٌد ِمْن َعِبیِد َمِلِك ِإْسَراِئیَل َوَقالَ :

 ]11ُهَنا ألیشع ْبُن َشاَفاَط الَِّذي َكاَن َیُصبُّ َماًء َعَلى َیَدْي ِإیِلیَّا. [
یهوشافاط یوضح أن غالبیة الكهنة قد غادروا المملكة، وكثیر من األنبیاء الحقیقیین ل ؤاس

 لس الملوك، إذ یتطلع الملوك إلیهم كرسل شؤم. مجاكانوا یهربون من
 1ما قاله یهوشافاط هنا هو ما قاله قبًال حین تفاوض الملكان في محاربة راموت جلعاد (

)، وهذا القول یكشف عن مخافة للرب، غیر أنه كان یجب أن یسأل الرب من البدایة 7-5: 22مل 
قبل التحرُّك. 

، أي كان خادًما وتلمیًذا له. إذ لم یكن ُتستخَدم المالعق "كان یصب ماًء على یدّي إیلیا"
والشوَّك في األكل كانوا یهتمون بغسل األیادي بعد كل أكلة. یستخدمون األبریق والطست وكان 

للطست قاعین، واحد علوي علیه غطاء مملوء ثقوًبا حتى متى غسل اإلنسان یدیه تنزل المیاه في 
القاع األسفل وال تظهر المیاه غیر النظیفة، كما یوجد بروز على الغطاء یستخدم كوعاٍء توضع فیه 

قطعة الصابون. 
. Ïغسل األیدي غالًبا ما یقوم به الخدم. وكأن ألیشع كان تلمیًذا وخادًما إلیلیا

 َفَقاَل یهوشافاط: ِعْنَدُه َكَالُم الرَّبِّ .
 ]12َفَنَزَل ِإَلْیِه َمِلُك ِإْسَراِئیَل َویهوشافاط َوَمِلُك أدوم. [

 أظهر الملوك الثالثة تواضًعا، إذ ذهبوا إلى النبي، ولم یطلبوا أن یأتي إلیهم.
نزول الثالثة ملوك للقاء مع ألیشع، دون أن یستدعوه لیحضر إلیهم، تبرز نظرتهم إلیه، إذ 

یسكب اهللا مهابة على خدَّامه ورسله وتالمیذه الذین یخشونه. فمن یخشى الرب، یهبه الرب مهابة في 
أعین حتى األشرار المقاومین له. 

. ألیشع یؤكد النصرة 4
 َفَقاَل ألیشع ِلَمِلِك ِإْسَراِئیلَ : َما ِلي َوَلكَ !
 اْذَهْب ِإَلى َأْنِبَیاِء َأِبیَك َوإَِلى َأْنِبَیاِء ُأمِّكَ .

 َفَقاَل َلُه َمِلُك ِإْسَراِئیلَ : َكالَّ .
 ]13َألنَّ الرَّبَّ َقْد َدَعا َهُؤَالِء الثََّالَثَة اْلُمُلوِك ِلَیْدَفَعُهْم ِإَلى َیِد ُموآبَ . [

: 1تحدث ألیشع بأسلوٍب قاٍس عن ملوك إسرائیل األشرار "الذین كانوا یستشیرون البعل" (

1 Cf. James M. Freeman: Manners and Customs of the Bible, 1972, article 329. 
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2-3 .(
واضح من  بشجاعة. الشریر ل النبي مع یهورام ملك إسرائيألیشعتحدث ":  لي ولكام"

. لقد أعلن الملك أنه لن یذهب لعبادة البع دبالحدیث أن یهورام وٕان كان قد أزال تمثال البعل لكنه لم ي
 إلى أنبیاء البعل، إذ لم یكن یثق فیهم وأن عبادته للبعل لم تكن من قلبه، وٕانما لتحقیق مآربه السیاسیة.

  ،َفَقاَل ألیشع: َحيٌّ ُهَو َربُّ اْلُجُنوِد الَِّذي َأَنا َواِقٌف َأَماَمهُ 
  ،ِإنَُّه َلْوَال َأنِّي َراِفٌع َوْجَه یهوشافاط َمِلِك َیُهوَذا

 ]14َلَما ُكْنُت َأْنُظُر ِإَلْیَك َوَال َأَراكَ . [
": استخدم ألیشع النبي ذات أسلوب أبیه إیلیا النبي حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه"

). 1: 17 مل 1(
"، فقد كرس یهورام قلبه وحیاته لما كنت أنظر إلیك وال أراكبقوة وصراحة قال لیهورام: "

لحساب البعل، ولم یكن هللا نصیب فیه، أما یهوشافاط فارتبط باهللا وتأهل لقبول نعمته اإللهیة. 
أخطأ هذا   كان ال یزال یوجد سراج هللا في یهوذا، یهوشافاط ملك یهوذا.،من أجل عبده داود

 ملك إسرائیل الشریر، ومع هذا عندما طلبا ألیشع النبي، قبل الدعوة یهورام بن أخآبالملك بتحالفه مع 
من أجل یهوشافاط.  

 2(مع األشرار الرب انتهره على خطیة اتحاده تقًیا یخاف الرب، لكن كامًال، كان یهوشافاط 
 لقد انتفع األشرار بوجود باٍر في )، لكنه لم یترك الرب ولم یسجد لألوثان.37:20؛3-1:19أي 

وسطهم، غیر أن هذا سبَّب له متاعب كثیرة. 

  اعترض النبي ووبخ بعنف یهورام، لكنه كان مسروًرا بیهوشافاط، وقدَّم له رجاء في الخالص. في
. Îنفس الوقت وعد بأنه خالل تدخله (وساطته) هو ورفقائه تتحقق النصرة خالل وكالة الرب

القدِّیس مار أفرآم السریاني 

 َواآلَن َفْأُتوِني ِبَعوَّادٍ .
 ]15 [. َكاَنْت َعَلْیِه َیُد الرَّبِّ ،َوَلمَّا َضَرَب اْلَعوَّاُد ِباْلُعودِ 

طلب النبي عّوادا یضرب قطعة موسیقیة، غالًبا ما كانت لتسبحة أو ترنیمة. في هذا الجو 
الموسیقي الهادئ ینتزع جو القلق واالضطراب، فیعلن اهللا إرادته له. هذا یساعد في العبادة، وُیعد 

القلب لسماع صوت اهللا. 
 ستماع لكلمة اهللا.الل وسیقى وصوت التسبیح والترنیم یساعد المؤمن في العبادة، وُیعد قلبهملا

1 On the Second Book of kings, 3:9. 
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)، وكان أنبیاء العهد القدیم یستخدمون الترنیم 23: 16 صم 1كان داود یضرب بالعود ألجل شاول (
بآالت موسیقیة. 

  یشیر الكتاب المقدس إلى آلة موسیقیة تعطي صوًتا، أو عوًدا (قیثارة) كما جاء في العبریة، وذلك
لتقدیم تشكرات لصوت الموسیقى الذي یجعل كل الجنود یجتمعون إلبادة أعدائهم. هنا توجد 

شهادة لكلمات ألیشع. بهذا عندما تتم المعجزة ال یستطیعون أن ینسبوها للبعل أو األصنام التي 
. Ïیتعبَّدون لها. بالحقیقة كان الجیش یضم أعداًدا ضخمة من عابدي األوثان

  .عزف العّواد، وفاضت المیاه في قاع المجاري
خالل هذا الرمز أشار إلى صوت المسیح بطریقة الئقة، إذ حفظ قیثارة الروح على الصلیب. 

). 37-34: 15؛ مر 50-46: 27حًقا لقد صرخ ربنا مرتین وأسلم روحه بصراخ (مت 
د قائد المئة األممي الرب (مت  )، بهذا صار اهتداء 39: 15؛ مر 54: 27في الحال مجَّ

األمم واضًحا بصفة خاصة. 
بعد أن أكمل المسیح على خشبة الصلیب المجد الجدید، انفتحت للحال الینابیع، وفاضت 

أنهار المیاه الحّیة على شعوب األمم، الذین ُرمز لهم بالوادي. وذلك كما قال یسوع قبل آالمه: من 
). 38: 7یؤمن بي فلیشرب. وكما قالت الكتب "تجري من بطنه أنهار ماء حيّ " (یو 

. Ð)3: 108بهذا تتحقق كلمة النبي الذي یعزف على القیثارة لألمم باسم الرب (مز 
القدِّیس أفرآم السریاني  

 َفَقالَ : َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ : 
 ]16. [جباًبا جباًبااْجَعُلوا َهَذا اْلَواِدَي 

الجباب جمع "جب" یستخدم لحفظ المیاه. وقد جاءت الوصیة هنا أن یجعلوا جباًبا في 
الوادي، أي یعلنوا إیمانهم عملًیا بتوقع فیض المیاه الساقطة من الجبال، حیث تسقط األمطار بعیًدا، 

وتجري إلیهم من الجبال إلى الوادي الذي هم حالین فیه. 
عملوا جباًبا في أرض یابسة قبل ظهور أیة بوادر للمطر، هكذا باإلیمان نصدق مواعید اهللا، 

ونعمل في یقین بتحقیقها. 
طلب اهللا منهم أن یعملوا جباًبا لحفظ الماء، فال یكتفوا بشرب الماء، إنما یحرصوا على 

حفظ ما یتبقى من ماء، وذلك كما طلب ربنا یسوع: "اجمعوا الكسر"! 

1 On the Second Book of kings, 3:15. 
Ð  On the Second Book of Kings, 3:16.  
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هم دهشوا لقوله: "جباًبا، جباًبا"، فإنه لیس ماء، وال ما یدل على سقوط أمطار، ولم یكن لعل
طر ال یسقط في الصیف في الشرق األوسط. لمالوقت شتاء، حیث ا

یرید اهللا أن یعمل، فُیقدِّم إله المستحیالت ما هو مستحیل بالنسبة لنا. یطلب منا أن نعمل 
قدر إمكانیاتنا بالرغم من أن عطیته مجانیة، ولیس ثمًنا أو مكافأة الستحقاقنا. إن كان اهللا یرسل ماًء 
دون ریاح أو أمطار على الوادي، هذه المیاه تمأل الوادي، إنما یلتزم الملوك أن یحفروا جباًبا تمتلئ 

ماء لتشرب الجیوش وكل حیواناتهم. 
لماذا طلب الرب أن یحفروا في الوادي جباًبا؟ 

. بال شك كان عدد المحاربین في الجیوش الثالثة ضخًما جًدا. وكان اجتماعهم مًعا 1
فرصة لكي یتمجد اهللا وسط هذه األعداد، ألن قادة جیش إسرائیل والجنود إن لم یكن جمیعهم فأغلبهم 

كانوا من عبدة البعل، وكل جیش أدوم یعبدون األوثان. فحفر الجباب قبل ظهور أیة بوادر للمطر 
تجعل الكل یتساءلون ما هذا الذي نفعله. 

اإلنسان الظمآن یود أال یرهق نفسه بالعمل حتى ال یزداد ظمأه. لكن الملوك الثالثة 
أصدروا األمر بحفر الجباب، وربما ظن الكثیرون أن هذا العمل یحمل نوًعا من الغباء. فإذ امتألت 

الجباب ماًء دون ریاح وال أمطار، ما كان یمكن ألحدهم أن ینكر عمل اهللا الحّي، الذي یستحیل 
على األوثان تحقیقه.  

كما طلب ألیشع عواًدا لُیَسبِّح اهللا عالنیة أمام الجیوش الثالثة، هكذا تحرَّكْت الجیوش 
الثالثة لحفر الجباب. 

. كان یكفي أن یطلب اهللا أن یضعوا أواني المیاه في الطل فتمتلئ ماًء، لكن اهللا یرید أن 2
یعطینا أكثر مما نسأل وفوق ما تحتاج. 

. طلب حفر الجباب یكشف عن تكریمه لإلنسان، فذاك الذي یمأل الجباب ماًء دون ریاح 3
أو أمطار، أما كان قادًرا أن ُیرسل سحاًبا تمطر علیهم، فیرتوون هم وحیواناتهم. لكنه أراد لهم أن 

یعملوا القلیل حسب إمكانیاتهم، وهو یقوم بالمستحیالت. 
 دور المؤمن العملي، ویهبه اهللا ما هو فائق للطبیعة. القدیس یوحنا الذهبي الفمیؤكد 

  ال یقف (النبي) عند هذا، إنما یضیف: "لیس إلنساٍن أن 23: 10"لیس لإلنسان طریقه" (إر .(
یهدي خطواته". 

اآلن ما یعنیه هو ما یلي: "لیس كل شيٍء یتوقف علینا. بعض األمور تعتمد علینا، والبعض 
على اهللا. بمعنى اختیار األفضل، وأخذ القرار، وٕاظهار الغیرة واحتمال كل متاعب یتحقق بناء 

على نّیتنا، بینما بلوغ هذه إلى النتیجة المطلوبة، وحفظنا من االنحراف نحو الخطأ، وبلوغ هدف 
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األعمال الفاضلة تتحقق بنعمٍة من فوق. 
كما ترون، اهللا هو الذي یمنحنا الفضیلة، دون أن یترك كل شيٍء حتى ال ننحرف في 

غباوتنا، وال یأخذ كل شيء بطریقة ننحرف إلى الالمباالة. مع هذا الجانب البسیط لمسعانا، یقوم 
بنفسه بالجانب األكبر. 

في الواقع إن كان كل شيٍء یتوقف علینا، یتشامخ البعض فیسقطون. لننصت لقول الفریسي 
)، أي تشامخ بلغ إلیه، كیف تباهى، حاسًبا رأسه أكبر من العالم كله. 14-10: 18(لو 

لذلك عوض أن یكون كل شيء یعتمد علینا، ترك القلیل لنا، لتوجد حجة أن نكلل بحقٍ .  
لقد أشار في المثل الذي فیه قال إنه وجد أناًسا في الساعة الحادیة عشرة وأرسلهم إلى الحقل 

). لكن أي عمل یقدر أن یتمموه في الساعة الحادیة عشرة، ال شيء! فإنه 7-6: 20للعمل (مت 
. Ïحتى الوقت القصیر كان كافًیا لیعطیهم اهللا المكافأة كاملة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 َألنَُّه َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ : 
  ، َوَال َتُروَن َمَطراً ،َال َتُروَن ِریحاً 

 َوَهَذا اْلَواِدي َیْمَتِلُئ َماًء، 
 ]17َفَتْشَرُبوَن َأْنُتْم َوَماِشَیُتُكْم َوَبَهاِئُمُكمْ . [

إذ یعلنون إیمانهم بنوال بركة الرب خالل المیاه الموهوبة لهم، ولم یكن الوقت موسًما للمطر، 
إذ غالبًا ما تسقط األمطار في منطقة الشرق األوسط في الشتاء، ولیس في الصیف كما في مناطٍق 

أخرى، حتى أن سقوط المطر في اإلسكندریة یقال عنه بالعامیة "الدنیا بتشتي". 
لم یكن لدى ألیشع النبي ذهب أو فضة أو ثروات أو جیوش، لكنه كان غنًیا باهللا الذي ُیشبع 

كل احتیاجاته واحتیاجات من یطلب عنهم. وقف الملوك الثالثة وقادة جیوشهم یتوسلون إلیه، لیسد 
نقائصهم. إنه باهللا أغنى من كل الملوك. 

 حد. يُ ي ال ذه الان ومنها تتعرف على سلط،ةكم هي عدید ،أیها المتمیز ُانظر إلى عظائمه
. فیضٍ ما ُطلب منه استطاع أن یعطي بك و،ثالثة ملوك طالبوه بالماء لیسقیهم

ه. إليا توسلو، فوجههم إلى ألیشع حتى يالجیوشلملوك و بالَّ ححدث عطش عظیم 
. مساكین عتبته مثل الوطئوا ألن غناه حقیقي، وملوك األرض ،كان اإللهي غنًیا

هم. احتیاجات أتى قادة العساكر واألسیاد إلى بابه لیسّد ةحاجالبسبب 

1 Homily on Jeremiah 10:23. 
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لمتمیزین. لغنى، كما أن غناه هو فقر بالنسبة بالفقُر هذا العالم مملوء 
 في هذا العالم. مبانٍ ك الغني ذهب وفضة وال مقتنیات وال الم یكن لذ

 منه. ا طلبوإنفي الینابیع المعلولة ش كان یملك شفاء المیاه عندما تفسد، ويلكن
 ویأمر حیوانات الغابة للقیام بمهماته. ، ویعطي الحیاة للبشر،ویمنع الموتَ 

.  ویبدل الماء إلى زیت حیث لزمجنود،یصنع المستنقعات في األرض العطشانة لل
ویعطي للعواقر أبناء من أحشائهن، ولو لزم یحیي المیت بتضرعه. 

ته. وا تصادفه، ویكّثر الخبَز القلیل بنبالمرارة عندموُیحلِّي 
ویطهر برص األجسام لو یصادفه، ویرى بعین النبوة كل الخفایا. 

 من یسرق ویكذب علیه، ویغرق الخشب في النهر بخالف العادة. البرصوُیلِبس 
 فوق الماء بخالف الطبیعة، ویرى بالروح كمائن الملوك ویفضحهم. والحدیَد یطفیجعل و

ویصلي ویفتح العیون المغلقة، وتسیر معه خیول النار حیثما یمشي. 
ن ُقرٍب . ع تویغلق عیون أعداء بیت اهللا، ویرى من بعید كل األفعال كما لو كان

ته. و بصوت السالح بدون معركة، ویعطي الشبع للمدن بنبجندویهزم ال
 باإلعالنات أسرار المستقبل. ظهروُیضِعِ◌ف بكلمته جبابرة الملوك، وي

ویكشف للملوك موتهم عندما یمرضون، ویتنبأ َمن سیملك قبل أن یملك. 
ویمسح الملوَك لیقوموا بجبروت، ویعطي القوة للجبابرة في معاركهم. 

 .˺ قوته بكل ثروات روحیةظهر يُ ، اقترب منهإن منه الحیاة للمیت ا(ولو) طلبو
القدیس مار یعقوب السروجي 

 ،  َوَذِلَك َیِسیٌر ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ
 ]18َفَیْدَفُع ُموآَب ِإَلى َأْیِدیُكمْ . [

بعد نوال بركة امتالء الجباب بالماء بغزارة وبدون حدوث أمطار ومتاعب، ینالون البركة 
: 1الثانیة، وهي هزیمة موآب على أیدیهم. حًقا إن الغیر مستطاع لدى الناس مستطاع لدى اهللا (لو 

 "مستطاع شيء كل اهللا عند)، إنه إله المستحیالت. وكما یقول السید المسیح نفسه: "27: 18 لو؛ 37
. )27: 10 مر؛ 26: 19 مت(

إن كان اهللا اهتم بالجیوش الثالثة؛ ربما كان األغلبیة متعبدة للبعل أو غیره من األصنام، 

Ï  (راجع نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني)الثاني على إلیشع وعلى ملك موآب الذي ذبح ابنھ على السور 117المیمر . 
. 37الخوري بولس الفغالي، عظات حول ألیشع النبي، ص 
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فقدَّم لهم ماًء بدون نزول مطر، واهتم بنصرتهم على موآب دون الدخول في معركة حربیة، كم باألكثر 
یهبنا أن نتمتع بعمل روحه القدوس، فتفیض في داخلنا ینابیع میاه، وُیقدِّم لنا نصرة على إبلیس وكل 

قواته. 
اًنا وبفیٍض، هكذا حتى في تفیذ  ما نظنه مستحیًال في حیاتنا الروحیة یهبه لنا مسیحنا مجَّ

الوصیة اإللهیة التي تبدو لنا مستحیلة نجدها سهلة، بل عذبة ومفرحة. 

 هذا ما نتعلَّمه من المشورة التي قدَّمها 27: 10  (مر"ما هو مستحیل لدى البشر ممكن لدى اهللا .(
 وال ُیلقوا رجاءهم على ،ْوِص األغنیاء في الدهر الحاضر أن ال یستكبرواأ" الرسول لتیموثاوس:

 ، بل على اهللا الحّي الذي یمنحنا كل شيء بغنى للتمتُّع، وأن یصنعوا صالًحا،غیر یقینّیة الِغنى
وأن یكونوا أسخیاء في العطاء، كرماء في التوزیع، مّدخرین ، وأن یكونوا أغنیاء في أعمال صالحة

 .Ï)19-17: 6 تي 1( ألنفسهم أساًسا حسًنا للمستقبل لكي یمسكوا بالحیاة الحقیقیَّة (األبدیَّة)"
 لقّدیس جیروما

َنةٍ    ،َفَتْضِرُبوَن ُكلَّ َمِدیَنٍة ُمَحصَّ
  ،َوُكلَّ َمِدیَنٍة ُمْخَتاَرةٍ 

  ،َوَتْقَطُعوَن ُكلَّ َشَجَرٍة َطیَِّبةٍ 
  ،َوَتُطمُّوَن َجِمیَع ُعُیوِن اْلَماءِ 

 ]19َوُتْفِسُدوَن ُكلَّ َحْقَلٍة َجیَِّدٍة ِباْلِحَجاَرةِ . [
ومع ذلك ورد  .)19: 20تث  إسرائیل (أعداءموسى جیوش إسرائیل أال یدمروا أشجار أمر 

 ).19: 3 مل 2هنا: "تقطعون كل شجرة طیبة" (

یعتقد بعض الدارسین أن ما ورد في سفر التثنیة ینطبق فقط الستخدام األشجار في الحصار 
siege-works هذا  حسب النص). 19: 20. ألنه قیل: "ال تقطعها لتستعملها في الحصار" (تث

 أما اإلنسان،یتناسب مع الحقیقة التي في سفر تثنیة أن األشجار الصالحة لألكل تستخدم لیأكل منها 
 األشجار التي ال یؤكل منها من الممكن أن یقطعها.

التي كانوا أرض الكنعانیین خاص فقط ب األشجار بعدم تدمیرن األمر ومن الممكن أن یك
إلى تدمیر موآب التي لن یسكنوا ملوك الثاني یشیر سفر ال في بینمافي نفس الوقت، سیسكنون فیها 

. هذا وقد اعتاد الوثنیون أن یقدموا العبادة الوثنیة عند كل شجرة. Ðفیها

1 Ep. 79:3. 
2 When Critics ask: A popular handbook on Bible difficulties. Wheaton، III.: Victor Books. Geisler، N. 

L.، & Howe، T. A. (1992). 
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" هنا بمعنى "صالحة". یقول السید المسیح: "لیس أحد صالح إال واحد، طیِّبةجاءت كلمة "
). هنا یتحدث السید المسیح عن الصالح 19: 18؛ لو 18: 10؛ مر 17: 19وهو اهللا" (مت 

الُمطَلق الذي ینفرد به اهللا، لكن یوجد صالحون نسبًیا، كما توجد أشیاء صالحة زمنًیا. 

  37إن ُوجد في الكتاب المقدس آخر (غیر الثالوث القدوس) صالح، مثل مالك؛ أو إنسان (مز :
)، كل هؤالء ُیدعون صالحون لیس 19: 3 مل 2)؛ أو شجرة طیبة (1: 1)؛ أو صالح (حك 23

. Ïبالمعنى الدقیق للكلمة، ألن الصالح فیهم عرضي ولیس جوهرًیا
العالمة أوریجینوس 

  ألیس اهللا صالًحا؟ تذكَّر كیف أشبع آالف الجموع في البریة بخبٍز من السماء. لقد حال دون
حدوث مجاعة، ولم تكن الجموع محتاجة إلى المشاركة في العمل لكي یشبعوا. لقد نعموا بالراحة 

لمدة أربعین عاًما، فلم تُبَل ثیابهم ولم تتهرَّأ أحذیتهم.  
ألیس هو صالًحا؟ فقد أصعد األرض إلى السماء، حتى أنه مثلما تعكس النجوم بهاء مجده 
في السماء كالمرآة، كذلك جوقة الرسل والشهداء والكهنة یتألألون كالنجوم تماًما، ویبعثون نورهم 

للعالم أجمع. فإًذا هو لیس صالًحا فحسب، بل أكثر من ذلك كثیًرا.  
إنه الراعي الصالٍح لخرافه... و"الراعي الصالح یبذل نفسه عن الخراف". 

لنفعي أؤمن أن اهللا صالح، و"صالح هو االتكال على الرب". جید هو االعتراف بأنه هو 
. Ðالرب، ألنه مكتوب: "احمدوا الرب، فإنه صالح"

 القدِّیس أمبروسیوس

َباِح ِعْنَد ِإْصَعاِد التَّْقِدَمةِ    ،َوِفي الصَّ
 ِإَذا ِمَیاٌه آِتَیٌة َعْن َطِریِق أدوم، 

 ]20َفاْمَتَألِت اَألْرُض َماءً . [
بقوله "إصعاد التقدمة"، ال یعني هنا أن جیوش إسرائیل ویهوذا وأدوم كانت تقدم ذبائح 

). 39-38: 29وتقدمة في هذه المنطقة، إنما یقصد عندما كانت ُتصعد تقدمة كل یوم صباًحا (حز 
فهنا إشارة إلى الوقت الذي كانت ُتقدَّم فیه التقدمة الصباحیة. 

  .یكون اإلنسان بالحق صابًرا سواء عندما تخدشه الكوارث أو عندما ینحني من تشیید رجائه
). هنا یتمیز 18: 49بخصوص مزاج الفكر الشریر ُكتب: "یحمدك إذا أحسنت إلیه" (راجع مز 

1 De Principiis 1: 2: 13. 
2 Exposition of Christian Faith, 2: 23-25, 27. ترجمة الدكتورة نهي عزت 
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الذهن البار عن الشریر؛ حتى في وسط الضیق، األول یعرف أن المجد هللا القدیر ال ینكسر مع 
األمور العالمیة، فال ینهار مع انهیار المجد الخارجي، بل بالحري یؤكد أنه یكون أكثر قوة عندما 

یفقد الخیرات الزمنیة. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

. موآب یدعو للنهب 5
  ،َوَلمَّا َسِمَع ُكلُّ اْلُموآِبیِّیَن َأنَّ اْلُمُلوَك َقْد َصِعُدوا ِلُمَحاَرَبِتِهمْ 

 َجَمُعوا ُكلَّ ُمَتَقلِِّدي السَِّالِح َفَما َفْوُق، 
 ]21َوَوَقُفوا َعَلى التُُّخمِ . [

 َوَبكَُّروا َصَباحًا َوالشَّْمُس َأْشَرَقْت َعَلى اْلِمَیاِه، 
 ]22َوَرَأى اْلُموآِبیُّوَن ُمَقاِبَلُهُم اْلِمَیاَه َحْمَراَء َكالدَّمِ . [

لم یكن ممكًنا لهم أن یدركوا بأن هذه المجاري مملوءة ماًء، ألنه لم یحدث مطر یمألها، إنما 
إذ أشرقت الشمس علیها عكست هذا اللون على المیاه فحسبوه دًما، وللحال انطلقوا للنهب فانكسروا. 

فیض المیاه في الجباب التي تمأل الوادي أنقذت الجیوش الثالثة من هالك ُمدمِّر بسبب 
نقص الماء. هذا الماء عینه أرعب بني موآب فهربوا.  

هكذا إذ أشرق شمس البّر على البشریة ارتوى المؤمنون بمیاه الروح، بینما ارتعب غیر 
 لهؤالءالمسیح الذكیة، إنها المؤمنین، حاسبین هذه المیاه دًما مهلًكا. یقول بولس الرسول عن رائحة 

. )16: 2 كو 2 (لحیاة حیاة رائحة وألولئك ،لموت موت رائحة

 " إال للذین ال یؤمنون، والذین ال یخضعون لكلمة (لوغوس) اهللا؟... رائحة موت لموٍت لمن إذن "
مرة أخرى، من هم أولئك الذین یخلصون وینالون المیراث؟ بال شك إنهم الذین یؤمنون باهللا 

) واألطفال األبریاء ٣٠:١٤ویستمرون في محبته كما فعل كالب بن یفنة ویشوع بن نون (عد 
) الذین لیس لهم إحساس بالشر. لكن من هم أولئك الذین یخلصون اآلن، ویتمتعون ١١:٤(یونان 

 كو ١بالحیاة األبدیة؟ ألیس الذین یحبون اهللا، ویؤمنون بوعوده، ویصیرون أطفاًال في الخبث (
P14F)؟٢٠:١٤

Ï 

 القدیس إیریناؤس

 َفَقاُلوا: َهَذا َدمٌ !

1 Adv. Haer. 4:28:3 
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  ،َقْد َتَحاَرَب اْلُمُلوكُ 
 َوَضَرَب َبْعُضُهْم َبْعضًا، 

 ]23 َیا ُموآبُ . [،َواآلَن َفِإَلى النَّْهِب 

  في هجومهم لم یقاوم الموآبیون، بل أداروا وجوههم وهربوا، ألنهم لم یأتوا مسلَّحین. لم یأتوا لیحاربوا
. Ïبل لكي یسلبوا

القدِّیس أفرآم السریاني  
 َوَأُتوا ِإَلى َمَحلَِّة ِإْسَراِئیَل، 

، َفَقاَم ِإْسَراِئیُل َوَضَرُبوا اْلُموآِبیِّینَ 
 َفَهَرُبوا ِمْن َأَماِمِهْم،

 ]24َفَدَخُلوَها َوُهْم َیْضِرُبوَن اْلُموآِبیِّینَ . [
 بصالة ألیشع –لم تكن الجیوش الثالثة تتوقع ما حدث، فإن أقصى ما كانوا یشتهونه أن اهللا 

 یهبهم ماًء ینقذهم من موت ُمَحقَّق بسبب العطش. لكن اهللا السخي في عطائه، قدَّم لهم ماًء یرویهم –
ویروي حیواناتهم، وتبقى المیاه تمأل الجباب لیتطلع إلیها جیش موآب فیحسبونها دًما. ألقى الموآبیون 

أسلحتم بأمر ملكهم لینطلقوا إلى النهب والسلب، دون الدخول في معركة، وٕاذا بهم ُیسلِّمون أنفسهم 
بأنفسهم للجیوش التي استعادت طاقتها بالمیاه. 

لم تدخل الجیوش الثالثة في معركة حقیقیة، ألن هذا الجیش جاء إلى محّلتهم ال یحملون 
سالًحا، وال یتوقعون الدخول في حرٍب . 

ل معركتنا مع إبلیس إلى نصرة فائقة! عوض  هذه صورة حّیة لعمل السید المسیح الذي یحوِّ
هدم مملكة المسیح التي في قلوبنا، یحل العار والخزي بمملكة إبلیس. 

 اآلن یا أحبائي قد ُذِبَح الشیطان، ذاك الطاغیة الذي هو ضد العالم كله... ال یعود یملك الموت، 
)، حتى امتأل كل شيٍء 6:14بل تتسلط الحیاة عوض الموت، إذ یقول الرب: "أنا هو الحیاة" (یو

بالفرح والسعادة، كما هو مكتوب: "الرب قد ملك فلتفرح األرض"... اآلن إذ بطل الموت وتهدمت 
مملكة الشیطان امتأل الكل فرًحا وسعادة. 

القدیس البابا أثناسیوس الرسولي 

 ألنه عند موته شدة عظیمة هكذا وحزن جسیم حلَّ بالشیاطین وجنودهم في یوم صلب إلهنا ،
ونزوله إلى الجحیم صنع فیهم ما صنعه بفرعون والمصریین، وعتق بني آدم من حبسهم كما عتق 

1 On the Second Book of Kings, 3:23.  
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. Ïبني إسرائیل من أرض مصر
 القدیس أمبروسیوس

 َوَهَدُموا اْلُمُدَن، 
 َوَكاَن ُكلُّ َواِحٍد ُیْلِقي َحَجَرُه ِفي ُكلِّ َحْقَلٍة َجیَِّدٍة َحتَّى َمُألوَها، 

، َوَطمُّوا َجِمیَع ُعُیوِن اْلَماءِ 
 َوَقَطُعوا ُكلَّ َشَجَرٍة َطیَِّبةٍ .

 َوَلِكنَُّهْم َأْبُقوا ِفي ِقیِر َحاِرَسَة ِحَجاَرَتَها.
 ]25َواْسَتَداَر َأْصَحاُب اْلَمَقاِلیِع َوَضَرُبوَها. [

). وهي ُتدعى 1: 15) أو "قیر موآب" (إش 31: 48"قیر حارسة" أو "قیر حارس" (إر 
  مخصبة. محصنةمنیعةحالًیا كرك، تقع على رأس تل حوله أودیة عمیقة، وهي مدینة 

كلمة "قیر" تعني "سوًرا"، وربما كانت هذه المدینة وحدها محاطة بسوٍر، فأبقاها اإلسرائیلیون 
بعد أن هدموا المدن األخرى. غیر أنهم ضایقوا أهلها وضربوهم بالمقالیع. 

  ،َفَلمَّا َرَأى َمِلُك ُموآَب َأنَّ اْلَحْرَب َقِد اْشَتدَّْت َعَلْیهِ 
 َأَخَذ َمَعُه َسْبَع ِمَئِة َرُجٍل ُمْسَتلِّي السُُّیوِف ِلَیُشقُّوا ِإَلى َمِلِك أدوم، 

 ]26َفَلْم َیْقِدُروا. [
اتجه ملك موآب نحو ملك أدوم ربما ظن أنه أضعف من جیش إسرائیل ویهوذا. أو ألنه 

: 20 أي 2غضب علیه جًدا، ألنه كان سابًقا حلیفه، وها هو قد تحالف مع عّدویه إسرائیل ویهوذا (
22 .(

  :أدوم وذاإسرائیل ویهوملوك خرج ثالثة ملوك لمحاربة بني موآب .
. .. وشنوا علیه معركة قاسیة،محاربة موآب الضعیفلقتال وتجمع ثالثة ملوك ل

 واستجاب لهم. ألیشع،هم، وجاء الملوك عند أنهكهم عطش عظیم والقا
 مطرٍ . ال بدون ریٍح وكبیر، وفاضت جداول المیاه السریعة للشعب ال،صلى النبي

. قتال للةمعت الشعوب المجت، وشربة خفيإشارةٍ وامتأل الوادي بمستنقعات الماء ب
 األثیم. هلك و،تقووا وجابهوا الخطر بجبروٍت، ودمرت الحرب الموآبي

 میراثه بغضٍب . دمَّروا و، أرضهت وخربة،معت المجقوات به التأحاط
 وأفسدوا وأبادوا جمال أرضه ومدنه. ، قراه المحصنةواستأصلوا ،حمیت المعركة

1 On Belief in the Resurrection 2:110. 
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. قتال الهذان الحرب اشتدت علیه، ولم یقدر أن یقاوم خطر أرأى الوثني 
وسط األفواج السریعة. جد نفسه في وف ولم یسمحوا له، على الهروب الملُك عزم

 .˺ا وال معینً ا وال منقذً ا یجد مساعدً مج بحٍر عظیٍم، ولاموأوأحاطت به الحرب ك
القدیس مار یعقوب السروجي 

. میشع ُیقدِّم ابنه ذبیحة 6
  ،َفَأَخَذ اْبَنُه اْلِبْكَر الَِّذي َكاَن َمَلَك ِعَوضًا َعْنهُ 

 َوَأْصَعَدُه ُمْحَرَقًة َعَلى السُّورِ .
 َفَكاَن َغْیٌظ َعِظیٌم َعَلى ِإْسَراِئیلَ .

] 27َفاْنَصَرُفوا َعْنُه َوَرَجُعوا ِإَلى َأْرِضِهمْ . [
إذ شعر ملك موآب بالهزیمة تحرَّك بقوة لمحاربة أدوم وحده، فلم یقدر. عندئذ قدم ابنه البكر 

ذبیحة محرقة على السور. اغتاظ إسرائیل جًدا، وانصرفوا إلى أرضهم. 
العجیب أن إسرائیل اغتاظ جًدا لتقدیم ابن الملك البكر محرقة عالنیة، وحسب هذا رجاسة، 

فاض اهللا على الجیوش فانصرف وعاد إلى أرضه، لكنه لم یفكر في إزالة عبادة األوثان في بلده! 
جداول میاه سریعة دون وجود ریح أو مطر، شرب منها الملوك الثالثة والقادة والعسكر، ولم یفكر أحد 
في تقدیم ذبیحة شكر أو تسبیح هللا المعتني بهم. أما الوثني، فإذ دخل في ضیقة، وحوصرت مدینته، 

 قدَّم ابنه البكر ذبیحة لصنمه.
یدهش الكثیرون لماذا غضب الرب على إسرائیل عندما ذبح ملك موآب ابنه للشیطان. هذا 

 في شيء من االستفاضة، في میمره عن "ألیشع وملك القدیس مار یعقوب السروجيما یحدثنا عنه 
موآب الذي ذبح ابنه على السور". 

 عجب من ملك موآب الذي ذبح ابنه على السور. الي فاجأن ، اقرأكنتُ  وٕاذ ،أخذُت الكتاب
. صافٍ  بحٍب ألفهموقفُت بعجٍب عظیٍم، ودخلُت واجتهدُت ت و،تركُت القراءة

اهللا حلَّ الغضب على إسرائیل. قبل ذبح الوثني ابنه على السور إلبلیس الدنس، ومن 
. .. الكثیرینلى عْت علَّته َخِفي،لٍ ملهذا أخذتني الحیرة ألتكلم عن ع

 وسماع الموضوع یقلق الكثیرین. ... وغلب الشعَب العظیم،ذبح إلبلیس
. ˺ ُوجد حبٌّ في األذن التي تسمع لكي تفهمإنأتكلم عنه أن مُت عزاآلن 

Ï  (راجع نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني)الثاني على إلیشع وعلى ملك موآب الذي ذبح ابنھ على السور 117المیمر . 
 .43-53الخوري بولس الفغالي، عظات حول ألیشع النبي
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 الكثیرین. عیون صعده ُمحَرقة فوق السور أمام أ ابنه البكر الذي یحبه، وأخذ فجأة
اشتد غضب الرب على الشعوب المحیطة به، واشتد الشّر على العبرانیین واألدومیین. 

 ُتَشن علیه. توصار فرج للملك الوثني بذبیحة ابنه، وتوقفت حرب الملوك التي كان
.. رة.بحرب الجبافي ، وبدم بكره كسب كبرىمة الووبذبیحة ابنه زالت عنه الخص
 صعدها؟أكیف انتصر وثني بذبیحة دنسة ولهذا فاالستفسار هو عظیم: 

سة؟ نجالحرب هي حرب الرب، والذبیحة ُقرِّبت إلبلیس، كیف نصره الرب بذبیحة 
. نهزمصر وال أن يتلم یكن یقدر صنُم الملك الذي ذبح له ابنه على السور أن ین

 بل كانت ذبیحة األصنام. ،ة، ذبیحة الوثني لم تكن ذبیحتههزیمه الغلبة واليیدفي الرب الذي 
لم یحقق الغلبة. ف إبلیس الذي قبل الذبیحة  أمان غضب الرب اشتد على إسرائیل،إمكتوب: 

 بینما ذبح بكره للصنم؟ ، لماذا نصر الرب ملَك موآب:لنستفسر اآلن
اشتد غضبه على شعبه إسرائیل. فّتكل على إلهه، ا الوثني رأى أن

 الرب له. خالصن صنمه الفاسد ینقذه، وشعب الرب كان متشكًكا من أذاك صّدق ب
 وال یفتخرون به مثل الوثنیین. ، ألنهم ال یحبونه،لهذا احتد غضبه على العبرانیین

أحب الوثني إلهه الذي لیس إلًها، حتى ذبح له ِبكَره. 
؟ هصنم أحب هو ام لماذا لم تحبوني أیها العبرانیون ك،أنا الرب واإلله والُمَخلِّص
 كما لو كان شیًئا عظیًما، وبمحبة عظمى ذبح له ،شيء الذي هو أحب ملك موآب ذاك ال

ِبكَره. 
بغضني. أ و،شيء  حسبني الشعب كال،وأنا الكائن والرب والعظیم

فیه حّب إللهه. ذي  الوثني الهذا أمام ، من لم یحبونيقحسولهذا أ
 الخالص. اب فيتر وي،الكذَب ولم یتشكك، وُیكذِّب شعبي الحقیقة لوثنياصدَّق هذا 

ة، راة جبزعجم وال اهذا الوثني الذي لم یجد في إلهه قوة وال عونً 
 ولم یتشكك. ، وذبح له ابنهوثق فیه ،وال آیات وال انتصارات بأي شكل من األشكال

ر، البحرقتي شت الرفیعةإسرائیل الذي رأى قوتي وذراعي ال ،  الماءت وحلَّ ، الصخرةت وفجَّ
 ت وقهر، األسواروأسقطت ، النهرفتحت و، الخیراتت وأجزل، السلوىوأصعدت ، المنّ وأنزلت

الملوك. 
، وفي كل رعدة المذهالت، وفي سیناء البریة البحر المعجزات، وفي العلىفي مصر القّوات، و

Ï  (راجع نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني)الثاني على إلیشع وعلى ملك موآب الذي ذبح ابنھ على السور 117المیمر . 
 .53-52الخوري بولس الفغالي، عظات حول ألیشع النبي
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. نوعٍ  كل مكان مآثر من
 وال یصدقني بأنه سینتصر بي. ي،خارتبعد هذه العظائم التي صنعُتها، شعبي مرتاب وم

 لیتعلم منه كیف یتكل على إلهه. ،ه أمام الخاسرملسولهذا أ
ذاك یحب صنمه دون أن یختبره، وأنا جربني الشعب بالقّوات وال یحبني. 

 بمحبته البالغة لصنمه. وبَّخهالوثني و ،هوا لم یسمعل، وم إلههوا أن یحبمموسى عّلمه
ه، وأنا احتقرني شعبي بینما مساعداتي كثیرة جًدا. تساعدم ختبر لم ي مع أنهذبح له بكره

 عندما ذبح الموآبي ابنه على السور لصنمه. ،ألجل هذا اشتد الغضب على إسرائیل
الوثني الذي برهن على محبته بذبح هذا  مثل ،هسیدیخجل الشعب الذي لم یحب الرب كي ل
ابنه. 

ها ألیشع. صنعهؤالء الملوك الثالثة الذین حاربوا ذلك الوثني رأوا األعجوبة التي 
نهار سریعة في صحٍو بدون ضباٍب . أمستنقعات الماء للعطاش للشعب العظیم 

 ولم ُیسبِّحوا، ورأوا اآلیة ولم یتحركوا لیشكروا بسبب األعجوبة. هذه الجیوش تشرب
ه بدون آیة. هلإ ألنه ربط اتكاله ب،ولهذا ُطردوا بذبیحة الوثني

الماء وسقاهم. ب الذي صلَّى ومأل الوادي ، موسى العظیمةرأوا في ألیشع قو
. م كتلك الصخرة التي ولدت المستنقعات في شونأدوم، في طریق جیوشتفجرت السیول لل

نكروا مجد حدوث آیة عظیمة، كانوا ُیحتقرون بواسطة وثني لم یَر آیة وآمن. أنهم ألو
 ورأى القوات التي صنعها رب بني یعقوب. ، شعبهيَ  وفن، وخربت أرضه،خسر الشقي

دوناي السامیة. أ عینیه ذراع بأم ورأى ،وسمع أخبار القوات التي صنعها ألیشع
. ةٍ  من كل جهمحیق بهاشتدت الحرب العظمى التي أحاطت به، وضعف بالخطر ال

 ألنه ، ویحتقر صنمه، الشقي هذالم یبتعد عن إلهه بسبب حدوث األعجوبة، ولم یتشكك
خسر. 

 ألنه لم یخلصه. ،ن إلهه لیس إلًهاأوه، ولم یظن بغلبولم یترك إیمانه ألنهم 
 الخالص. في ولم یتشكك ، وصدَّق بأنه یساعده،وبعد كل هذا ذبح له بكره

 ألنه لم یكن ثابًتا عند إلهه مثل الوثني. ،رأى الرب وصعد غضبه على إسرائیل
. .. لتصیر لشعبه ویثق به،شيٍء، كان یطلبها الربیس بل ام في (الموآبي) بتيتلك الثقة ال

. ˺ ألنهم لم یكونوا متكلین على اهللا مثله،بذبیحة الوثني احتقرهم وهزمهم

Ï  (راجع نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني)الثاني على إلیشع وعلى ملك موآب الذي ذبح ابنھ على السور 117المیمر . 
 .60-54الخوري بولس الفغالي، عظات حول ألیشع النبي
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القدیس مار یعقوب السروجي 
 تعلیق آخر على ذبیحة االبن البكر لمیشع ملك موآب، یرى أن للقدیس أفرآم السریاني

مشیري الملك الحكماء أخبروه عن أعمال اهللا العجیبة، وطلبوا منه أن ُیقدِّم أثمن ما لدیه لهذا اإلله، 
فقدَّم ابنه البكر، كما قدَّم إبراهیم ابنه، والقاضي یفتاح ابنته، فقبل اهللا ذبیحة ملك موآب. 

  لذلك فإن میشع الذي فقد كل رجاء له في جیوشه، حدث له تغییر كامل ومفاجئ من جهة سؤاله
عوًنا من اآللهة. فقد رأى أنه ال یمكن لكائٍن بشري أن یعینه. قال له بعض حكماء بلده أنه من 

الضروري أن یتوسل طالًبا الرحمة من إله إسرائیل عن طریق ذبیحة غیر عادیة، تشبه تماًما 
ذبیحة إبراهیم أب اإلسرائیلیین، وقد ُسّر بها اهللا، وذلك حسب التقلید الذي كان یتجدد بین 

). 18-1 :22الكنعانیین (تك 
لقد عرفوا من الجمیع األمر العجیب جًدا الذي حدث أمام كل الموآبیین. إنه لیس أحد إال 
(اهللا) هو الذي جعل المیاه تفیض على شعبه في بریة أدوم، فإنهم لم یسمعوا قط أو یعرفوا إله 

آخر یهب عابدیه منافع أكثر مما ُیقدِّمها هو. 
لذلك فإن الملك الذي لم یستطع أن ینكر المعجزة التي رآها بعینیه، لم یرد أن ُیحَرم من 

العون الكافي في تلك الظروف الصعبة المحیطة به. 
لقد تأكد (في رجائه) وترك عبادة األوثان بالتجائه إلى اهللا القدیر الذي خلق بحًرا جدیًدا في 

البریة. لهذا دعاه الحكماء ونبالء موآب أن یقدم ذبیحة عظیمة، وهي بكره، عمود بیته، ورجاء 
مملكته على أسوار المدینة، أمام الجیوش التي حاصرته. 

. Ïلقد أراد أن یرى العبرانیون الذبیحة التي یقدمها إلله إبراهیم، حسب تعالیم إبراهیم

  یقلد الناس الذین یمارسون أعماًال صالحة، لیس عن حب لهذه األعمال الصالحة، وٕانما ألجل
نفعها... 

سمع ملك موآب عن یفتاح. لكن، إذ كانت ابنته البكر التي ذبحها ولیس حیواًنا، لذلك تحنن 
اهللا علیه، مع أنه فعل هذا لیس عن حٍب، وٕانما عن ألمٍ . في حالة یفتاح، لو كانت الذبیحة هي 

أحد خدامه ما كان یبالي به أحد لو أنه قام بذبحه. ولكن لكي ال یقوم البشر بتقدیم ذبائح من 
. Ðإخوتهم في البشریة جعل ابنته تلتقي به، حتى یخاف اآلخرون من تقدیم كائنات بشریة نذًرا هللا

القدِّیس أفرآم السریاني  

Ï  On the Second Book of Kings. 3:25-27.  
Ð  Commentary on Tatian’s Diatessaron, 10:3.  
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توجد تفاسیر أخرى كثیرة لهذه الذبیحة، منها: 
إللهه كموش لیرغمه أنه ) 7: 6(مي : یتساءل البعض هل قدَّم ملك موآب ابنه محرقة الً وأ

 ).1:2یرضى عنه، أم أنه قدَّم ابن ملك أدوم الذي أسره ملك موآب (عا 
  ل: كان غیظ عظیم في إسرائیل؟و یعني بالقاذانًیا: ماث
 البعض أن ملكي یهوذا وأدوم إذ شاهدا ملك موآب یقدم ابنه ذبیحة ندما على ما كانا ىريأ. 

 ى ملك إسرائیل، إذ هو الذي حركهما للحرب.علالمسئولیة وألقیا بقد سبَّباه من قسوة ُمفِرطة، 
ب. یفسر البعض هذه العبارة أن إسرائیل حنق حنًقا شدیًدا، وانصرفوا عن ملك موآب، 

 ورجعوا إلى أرضهم.
رى آخرون أن الغیظ كان من جانب الموآبیین على إسرائیل ویهوذا وأدوم عندما شاهدوا ي. ج

 اع حتى التزم اإلسرائیلیون باالنصرافدفملكهم ُیقدِّم ابنه البكر ُمحَرقة على السور، فتشددوا في ال
 .عنهم

د. یرى البعض أن ملك موآب قدَّم ابن ملك أدوم ذبیحة، وكان ملك موآب سبق أن أسر هذا 
) إشارة إلى هذه الحادثة. 1: 2االبن، ویرون أن ما ورد في (عا 

تقدیم الذبائح البشریة عادة قدیمة جًدا، كانت تمارسها الكثیر من األمم في عصور متباینة. 
 مالحظة دقیقة، وقائمة طویلة لألمم التي كانت ُتقدِّم ذبائح بشریة. من بینها: Burderقدم 

األثیوبیون، والفینیقیون والسكیثیون والمصریون، والصینیون والفارسیون، والهنود وأهل بالد الغال، 
والغوصیون، أهل قرطاجنة، والعرب والبریطانیون (قبل غزوات االنجلوسكسانیین)، والرومانیون. كانت 

تتم بطرق كثیرة، أحیاًنا بالذبح بالسكین وأحیاًنا بالغرق، وأحیاًنا بالحرق بالنار، وأحیاًنا بالدفن وهم 
أحیاء. 

؛ 5: 19تمثَّل اإلسرائیلیون الذین عبدوا األوثان بجیرانهم الفینیقیین في هذا األمر (راجع إر 
). 7: 6مي 

 من Grotefend، وكما یقول عنه األستاذ Behistunمنذ سنوات قلیلةُ أكتشف نقش في 
. Ïهانوفر بأن النقش أشار إلى أن نبوخذ ناصر قام بحرق ابنه حتى الموت لكي یحفظ بابل من ضیقة

 
 3 مل 2من وحي 

إلیك التجئ یا إله المستحیالت! 

1 CF. James M. Freeman: Manners and Customs of the Bible, 1972, , article 330. 
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  ،بالحسابات البشریة ظنَّ ملوك یهوذا وٕاسرائیل وأدوم
أنهم ال محالة منتصرون على موآب. 
بدون مشورتك انطلق الثالثة للحرب. 

نسوا أبسط الحسابات الحربیة. 
اجتمعوا مًعا في أدوم حیث كانت تنقصهم المیاه. 

مواردهم البشریة والعسكریة قویة. 
لكن بسبب نقص الماء تعرَّضوا لهالٍك أكیدٍ . 

  .أصرَّ یهوذا أن یستشیرك خالل نبّیك ألیشع
وفي طول أناتك قدَّمَت لهم أكثر مما سألوا. 

طلبوا ماء لیرتووا من عطشهم ویتحركوا للحرب. 
روْیتهم هم وحیواناتهم، ومألت جباب الوادي ماءً ! 

لم ترسل لهم ریاًحا وال أمطاًرا، 
فمن أین امتألت الجباب؟! 

أنت إله المستحیالت. 
وهبتهم ما لم یحلموا به. 
قدمت لهم ماًء بال تعب، 

ووعدتهم بالنصرة بدون معارك. 

  ،قدَّمَت ماًء ینقذ من في عطشهم التجأوا إلیك
نظره موآب فظّنه دًما. 

تحرك جیشه ال للحرب بل للسلب. 
فسقطوا في فخ لم یخرجوا منه. 

  .إلهي ُتسبِّحك نفسي، ألنك تفتح لي أبواب الرجاء
حین یضیق األمر أمام عینيَّ الجسدیتین، 

تفتح بصیرتي، فأنظر عجًبا! 
خالل الضیق تشرق برحمتك عليّ ! 
تشرق یا شمس البّر فّي، فأستنیر. 

وببهائك تتبد مملكة الظلمة. 
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  !یسبیني حبك، ویحررني من عبودیة إبلیس
تسندني بروحك، وتقیم ملكوتك في داخلي! 
ل مرارتي إلى عذوبة.  لك المجد یا من ُتحوِّ

ُتحررني من الهاویة، وتصعد بي إلى سماواتك. 
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 اَألْصَحاُح الرَّاِبعُ 

أسالم لِك؟ أسالم لزوجِك؟ 
أسالم للولد؟ 

سّر الكنیسة الكارزة  
 أعلن اهللا لبني األنبیاء أن ألیشع قد صار بالحق نبًیا، یحمل ذات القوة المعجزة األوليفي 

).  2 مل: 2التي كانت لُمعلِّمه إیلیا، فشق نهر األردن برداء إیلیا (
 أعلن اهللا عما في قلب ألیشع النبي من حٍب، وما ُوهب له من قدرة في الرب، الثانیةوفي 

كرمز للسید المسیح الطبیب السماوي، فشفى المیاه الفاسدة، لتصیر القریة مثمرة.  
 أعلن عن اهتمام ألیشع بخالص النفوس، فسمح اهللا لُدبتین أن تفترسا الصبیان الثالثةوفي 

الذین سخروا بالنبي عوض الشكر هللا. إنه أصلح المیاه واألرض، بهذا قدَّم اهللا درًسا لكل الشعب عن 
ضرورة الشكر عوض الجحود، والسلوك بالتقوى عوض السخریة.  

 أعلن عن ِغَنى رجال اهللا وتمتعهم بكنوز فائقة، فما لم یستطع الملوك الثالثة الرابعةوفي 
المتحالفون أن ینالوه من میاه للشرب، قدَّمه لهم ألیشع النبي دون وجود ریاٍح وأمطار. أما عن نصرة 

ملك موآب بعد هزیمته أمام الملوك الثالثة، بتقدیمه ابنه البكر ذبیحة لصنمه عالنیة على سور 
المدینة، ففیه درس خطیر ُیقدِّمه اهللا لشعبه: إنهم لم یحبوه وال خافوه وال تمسكوا به كما فعل هذا الوثني 

بصنمه. 
اآلن إن كان الوثني قد كرَّم الصنم، وصار درًسا لشعب اهللا الجاحد لإلله الحقیقي، ففي 

المعجزة التي بین أیدینا یعلن اهللا عن كنیسة العهد الجدید، هذه التي لیس فقط تخشى اهللا وتحبه، وٕانما 
تفتح أبواب اإلیمان لكل الشعوب واألمم.  

بینما كان إیلیا یمیل باألكثر إلى خدمة الجماعة ككل، ویهتم بالشعب كأمة، دون تجاهل 
خدمة الفرد، كان ألیشع یمیل باألكثر إلى الخدمة الفردیة دون تجاهل خدمة الجماعة. لذا یرى البعض 

أن إیلیا في خدمته یشبه القدیس یوحنا المعمدان، بینما ألیشع یتشبه بالسید المسیح. 
)، یظهر هذا من 9: 2في هذا األصحاح یختبر ألیشع نواله نصیب اثنین من روح إیلیا (

ُیقدِّم لنا هذا األصحاح صورة حیة لخدمة ألیشع النبي: خالل كثرة المعجزات. 

. 7-1. إعالته أرملة وابنیها   1
. 10-8. قبوله استضافة امرأة عظیمة  2
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. 17-11. سّد احتیاج المرأة العظیمة  3
. 37-18. إقامة ابنها المیت   4
. 41-38. إصالح طعام ُممیت   5
. 44-42. إشباع مئة رجل بعشرین رغیًفا  6

. إعالته أرملة وابنیها 1
ْنِبَیاِء َقاِئَلةً :   َوَصَرَخْت ِإَلى ألیشع اْمَرَأٌة ِمْن ِنَساِء َبِني اَأل

 ِإنَّ َعْبَدَك َزْوِجي َقْد َماَت، 
 َوَأْنَت َتْعَلُم َأنَّ َعْبَدَك َكاَن َیَخاُف الرَّبَّ .
 ]1َفَأَتى اْلُمَراِبي ِلَیْأُخَذ َوَلَديَّ َلُه َعْبَدْینِ . [

یبدو أن هذه األرملة اضطر رجلها وهو نبي تحت ظروف المرض أن یستدین من ُمراٍب . 
 ألجل األنفاق على مرضه ، فأنفق كل ما لدیه واستدان من ُمراٍب ،ء ُأصیب بمرضٍ األنبیایبدو أن أحد 

.  یأخذ ابنیها عبدین لهنستطع هددها بأت لم وٕاذ ، الدینبإیفاءة رمل. طالب المرابي األ، ثم ماتأو بیته
كان یجوز للفقراء والمدینین أن یبیعوا أنفسهم أو أوالدهم عبیًدا لسداد دیونهم، وكان الشعب 

). لكن الدائن هنا 18-1:15یطلب من األغنیاء الترفق بهم كإخوة لهم، وعدم استغالل ظروفهم (تث 
لم یحفظ الشریعة، وجاء عمل ألیشع یكشف عن سخاء عطیة اهللا ومحبته ورحمته بالمتألمین. 

 إما أن یفي عنها الدین أو یسأل : النبي، وكان أمامه أحد أمرینألیشعة برملاستنجدت األ
ینصت ل ماًال یفي به الدین، ولم یكن لدى الُمرابي قلًبا رحیًما ألیشع ُیْمهَلها. لم یكن لدى أنالُمرابي 

لحدیث النبي وطلبته. استحسن النبي التعامل مع دهنة الزیت عن التعامل مع الُمرابي. فالطبیعة 
  اإلنسان القاسي القلب.أكثر منتستجیب للصوت النبوي 

كانت النظم والقوانین تسمح ببیع األبناء كعبید للدائن لتسدید الدین. أما الكتاب وٕان كان قد 
سمح بذلك لكنه قدَّم حدوًدا حتى ال ُیساء استخدام هؤالء العبید، وهو بهذا كان ُیهیئ البشریة بالتعامل 
مع العبید كإخوة في البشریة لهم حقوقهم. وجاء العهد الجدید یطالب بذلك بكل وضوٍح، فأطلق كثیر 
من المؤمنین عبیدهم في حریة، وبقي البعض في خدمة سادتهم بكامل حریتهم خالل عالمة الحب 

واالحترام المتبادل. هذا هیَّأ لقیام ثورات ضد نظام العبید فیما بعد. 
تصدر هذه الشكوى عن كل إنسان یشعر بحالة من الیتم، بسبب الخطیة التي تعزل النفس 

البشریة عن عریسها السماوي، وتصیر كمن فقدته، فصارت أرملة لیس لها من یسندها ویشبع كل 
احتیاجاتها. تصیر النفس في حاجة إلى زیت نعمة اهللا الغنیة القادرة أن تهبنا المغفرة بالتوبة والرجوع 

رنا من عبودیة إبلیس القاسیة.  إلى اهللا مخلصنا، كما ُتحرِّ
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واضح أنه مع وجود أنبیاء بتولیین زاهدین مثل إیلیا النبي وألیشع النبي، ُوجد أیًضا بعض 
األنبیاء كانوا متزوجین ولهم ممتلكات وأعمال خاصة. 

 سمحت الشریعة الموسویة للدائن أن یلزم المدین العاجز عن سداد دینه أن حقوق الدائن:
؛ 8، 5: 5؛ نح 41-39: 25یقوم هو وأوالده بخدمته حتى متى حلَّْت سنة الیوبیل ُیْطلقهم أحراًرا (ال 

. Ï)1: 50؛ إش 9: 24أي 

  ُیقال أن هذه المرأة هي زوجة عوبیدیا، أمین َخزنة أخآب، وتلمیذ خفي إلیلیا، هذا الذي أخفى مئة
نبًیا من ثورة إیزابل، وكان ُیْطعمهم عندما كانوا جائعین. 

یبدو أنه في هذا الشأن كان الحافظ على ذهب البیت الملكي، ولكن بعد موته ترك زوجُته 
وعلیها دین ضخم تلتزم بسداده. وٕاذ لم تستطع أن توفیه كان رجال الضرائب العاملین لحساب 
الملك یضغطون علیها، ویریدون أن یبیعوا ابنیها، فتوسلت األم أمام ألیشع، إذ عرفت أنه أب 

)، وعرفت أن یدیه لن تتوانیا عن مساعدة أبناء إنساٍن باٍر 5: 68األیتام والمدافع عن األرامل (مز 
.  Ðخدم زمالءه األنبیاء

القدِّیس أفرآم السریاني  

 َفَقاَل َلَها ألیشع: َماَذا َأْصَنُع َلِك؟
  َماَذا َلِك ِفي اْلَبْیِت .،َأْخِبِریِني

 ]2َفَقاَلتْ : َلْیَس ِلَجاِرَیِتَك َشْيٌء ِفي اْلَبْیِت ِإالَّ ُدْهَنَة َزْیٍت . [
 یتضح أنه لم یكن یستطیع أن یتحدث مع الُمرابي، ماذا أصنع لك؟من قول ألیشع النبي: 

إما لمعرفته به أنه طماع وقاسي القلب، أو ألن كثیًرا من المرابین كانوا یستغلون فرصة المرض أو 
" لتمأل كل األوعیة التي دهنة الزیت فكان من األسهل على ألیشع أن یتعامل مع "االحتیاج الشدید.

 فال یقبل ، أغلقت علیهة الشریرته، ألن إراده وفكربيها من الجیران عن أن یتعامل مع قلب المرایرستعت
 مشورة وال یمارس حًبا ورحمة.

: لم یكن لدیها إال ما یكفي إال لدهن قطعة خبز. تشیر دهنة الزیت إلى عدم "دهنة زیت"
وجود زیت یكفي للطعام، إنما دهنة تستخدم كمسحة. غالًبا ما كانت الدهنة في إناء صغیر ال قیمة 

له. 
یطالبنا الرب أن ُنقدِّم ما عندنا ولو كان قلیل القلیل كدهنة زیت، أو خمسة خبزات إلشباع 

خمسة آالف رجٍل وعائالتهم، وهو یبارك في القلیل لیسد احتیاجاتنا بفیض من عنده. 

1 CF. James M. Freeman: Manners and Customs of the Bihle, 1972, , article 331. 
Ð  On the Second Book of Kings, 4:1 . 
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: وهو إناء غالًبا ما یكون جرة فخاریة عمیقة وعنقها ضیق، توضع في Asuk إناء الزیت
قاعدة خشبیة أو حجریة أو ُتسند في األرض مثل القارورة التي كان الرومان والمصریون یستخدمونها 

. Ï بال عروةasukللخمر والزیت والماء، ذات عروتین (یدین)، وٕان كان البعض یرون أن هذا اإلناء 

 مع اهللا ذهًبا وفضةً . على األرض  ألنه لم یقتِن ، یستعمل هذه الثرواتمسكینكان ذاك ال
أغناهم. ف محتاجین،ه للوهبكان غنًیا في كل شيٍء، وكل ما ُطلب منه لكنه  ء، شين له یكمل

 بالدموع بسبب حاجتها. طلبها عرضت علیه ،نو المدینهاضایقيكانت أرملة 
.  لیقوم محل رجلها في حاجتها،ركضت عند ألیشعف ،ضایقها صاحب الدین

ن یفرج عن الُمعوزة. أ ُیطالب ب)ألیشع(الرب هو رجل األرملة، وبدل الرب كان 
ن. ونائ الدیمزقها لیحل محل الرجل، لئال ،بدل اهللا تمسكت به

 صاحب َدینها. نقذها منعرفت أنه وكیل بیت اهللا، لهذا طلبت منه أن ي
 الذي هو رجلها؟  وحده إال عند اهللا،ضایقتعند من تذهب األرملة عندما ت

. ها من عبودیة صاحب الدینيميه لیخّلص یت بمسكتأ ،ولما كان ألیشع وكیله
 الذین مات أبوهم. ، إلى أب األیتام، كما وعد بأنه یسند المظلومیناهمورمأت لتودع أسرع

. یةدوها من العبيبنا نقذ وي،یفي َدینهال ، صرخت أمامه بقوةٍ ، ارتفع صوتهاإذو
. ا لیستعبدهمینميكیة: عبدك بعلي مات، وها صاحب الَدین یمسك الیتذ له التلاق

 ألجل الرب الذي كان یخافه. ،همكان م ق.ن عبدك كان یخاف الربأوأنت تعلم ب
 النبي ویقوم لكي یتمم مهمتها. لَزم حتى يُ ،كیة قضیتها بحكمةذعرضت ال

ین. ر، حتى یهتم بها بسبب كال األمرب وكان یخاف ال،قالت له مات بعلها
. یةدوبنّي خائف الرب من العبا، وأن یخلص هاته لیقف مثل رجلجبرأ

لف جیلٍ . إلى أك الذي وعد بأنه یجازي األصدقاء مجازاة حسنة ا ذ،عرفت أنه نبي
 استناًدا إلى ذلك الوعد المستودع عندها كرهینة. ،وطلبت من النبي أن یقوم مقام اهللا

 كل دیونها بدل اهللا. سدد ليعدالةالب طالبقام النبي أیًضا مثل مُ 
. ینمتي فأعطى بفرٍح لیخلِّص الي،ُطلب منه كأنما اسمه موجود في الصك

 .Ðوقف بدل اهللا مع األرملة المحتاجة، وحلَّ محل رجلها في عوزها
القدیس مار یعقوب السروجي 

1 CF. James M. Freeman: Manners and Customs of the Bihle, 1972, , article 332. 
Ð  (راجع نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني). الخوري بولس الفغالي، عظات حول ألیشع وٕاصالح الماءعلى  116میمر 
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 َفَقالَ : اْذَهِبي اْسَتِعیِري ِلَنْفِسِك َأْوِعَیًة ِمْن َخاِرٍج ِمْن ِعْنِد َجِمیِع ِجیَراِنِك، 
 َأْوِعَیًة َفاِرَغةً .

 ]3َال ُتَقلِِّلي. [
عندما طلب منها النبي أن تستعیر أوعیة من الخارج، لم یشر إلى ضمها إلى أوعیة في 

البیت، مما یدل أن البیت كان ُمعَدًما حتى من األوعیة الفارغة. 
غالًبا ما كان جیرانها هم عائالت األنبیاء، إذ سمعن عن قول ألیشع قدَّمن بإیمان كل ما 

عندهن من أوعیة فارغة. 
وكأنه یحثنا بطلب األمور العظیمة  دعوة اهللا لنا على لسان نبیه ألیشع هي:"ال تقللي"،

بینا. أما یلیق بمنه  یلیق بنا كأبناء هللا أن نطلب هنإوبكثرة، ف

  ،ها أقسى و علیها دین ثقیل من الخطایا، لیس دیًنا مادًیا. علیها دین ودائن، الكنیسةأيهذه األرملة
: النبيما یكون، إذ جعلت نفسها خاضعة للشیطان بخطایاها الكثیرة. هكذا بالحقیقة سبق فأخبرنا 

. لهذا السبب صارت )1: 50 إش("هوذا من أجل آثامكم قد ُبعتم، ومن أجل ذنوبكم طلَقت ُأمُّكم" 
 األرملة ُمستعَبدة لدیٍن ثقیٍل هكذا. 

 الحقیقي الفادي المسیح ربنا يء، لكن بعد مجالفادي إذ لم یكن بعد قد جاء ،كانت مسبیة
افتقد األرملة، وحررها من كل دیونها. لنرى اآلن كیف تحررت هذه األرملة، كیف تم ذلك إال 

؟ نفهم بالزیت الرحمة. الزیتبفیض 
 يء الدین... هكذا عند مجاختفىن الزیت قلَّ والدین زاد؛ وٕاذ زاد الزیت أالحظوا یا إخوة 

 بعطیة ي، المسیح ربنا، تحررت األرملة أو الكنیسة من دین الخطیة بزیادة الزیت، أالحقیقي ألیشع
. Ïالنعمة والرحمة أو ِغَنى الحب

  استعیرى لنفسك أوعیة كثیرة من جیرانك  لها: ألیشع الطوباوي ما قاله االعتبار فيلنأخذ"
 . آنیة جیرانك"في هذا الزیت ي وُصبِّ ، بابكوأغلقيوأصدقائك، 

من هم جیرانها إّال األمم؟ بالرغم من أن هذه األرملة تشیر إلى الكنیسة، لكنها كانت ال تزال 
 یستحقوا استالم زیت لكيأرملة، والجیران الذین استعارت منهم اآلنیة هم األمم. قدَّموا آنیة فارغة 

ال محبة وال الرحمة، ألنه قبل الحصول على عطیة النعمة كان األمم معروفین أنهم بال إیمان و
 ونالوا المسحة وزیت البركة ،أعمال صالحة. أخیًرا، كل الذین ُقدِّموا للكنیسة لنوال العماد الُمكرَّم

. Ð هیكلهمین من اهللا بكونهوءمملصاروا  فارغة بل عیةحتى ال یعودوا بعد أو

1 Sermon 128:1. 
2 Sermon 128:2. 
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  لكي آنیتها لم یكن ذلك كافًیا فيالحظوا أیها األحباء األعزاء أنه طالما كان لدى األرملة زیت 
 دین خطایاه، لكنه فيد دینها. هذا حق یا إخوة. إن أحب إنسان نفسه فقط ال یكفى هذا وال يست

 على كل بشٍر، عندئذ یصیر وبالحقیقةعندما یبدأ یسكب زیت الحب على كل أصدقائه وجیرانه، 
قادُرا أن َیشبع ویتحرر من كل الدیون. 

 وبقدر ما ، طبیعة الحب المقدس والمحبة الصادقة إنها تزید عندما تُنَفقهيحقا یا إخوة هذه 
 اإلنسان... في تنمو بفیض وتتكدس نلآلخريتدفع 

 الواقع إن كنَت تمنحه في یبقى خبز الحب سالًما بكماله. نإن قدَّمَت خبز الحب لمئة إنساٍ 
 ناله كل الذین وهبتهم الذي وٕانما الربح ، لیس فقط ال ینقصبالحري لن تفقد منه شیًئا، ،للعالم كله

. Ïهذا الحب یزداد باألكثر فیك

 نسكب فیها الزیت، فقد أظهرنا أنه طالما نحن نسكب الزیت عیةیلزمنا من جانبنا أن نبحث عن أو 
 یكون لنا ما هو أكثر. آخرینعلى 

 یلزمنا أن نحب األشرار ، الحب، إن أردنا أن نحمل فیًضا من زیت الحبأوانيالبشر هم 
 یصیروا صالحین. حًقا إن زیت الحب لكي واألشرار ، الصالحین، الصالحین ألنهم صالحونكما

. Ð الحقنور حاٍل أفضل، ویرد األشرار من ظلمة خطایاهم إلى فين يله هذه القوة، یجعل الصالح
األب قیصریوس أسقف آرل 

 ثُمَّ اْدُخِلي َوَأْغِلِقي اْلَباَب َعَلى َنْفِسِك َوَعَلى َبِنیِك،
 َوُصبِّي ِفي َجِمیِع َهِذِه اَألْوِعَیِة، 

 ]4َوَما اْمَتَأل اْنُقِلیهِ . [
 لتدرك أن ما تتمتع به هو من اهللا طلب منها النبي أن تدخل وتغلق الباب علیها وعلى بنیها،

 یشیر غلق الباب إلى توجیه األنظار إلى الرب السخي في العطاء، فال الساكن في أعماقها وفي بیتها.
تترقب زیًتا من الخارج. لقد طلب منا رب المجد في صلواتنا أن نغلق أبوابنا حتى یكون ربنا هو 

). 6: 6موضع تفكیرنا ورجائنا (مت 

  أن كل ي یعن، والباب ُمغَلقاألواني فيحقیقة أن الكتاب المقدس یقول بأن األرملة صبَّت زیًتا 
 من أجل اهللا وحده، ولیس بطریقة بها یمدحه الناس، أيواحٍد یلزم أن یُقدَّم الصدقة وداره ُمغَلق، 
وٕانما أن یتأهل أن یجد نعمة لدى اهللا. 

 إذ هو مفتوح لرؤیة كل ، یصنعها وبابه مفتوحي،إن قدَّم إنساٌن صدقًة من أجل مدیح بشر

1 Sermon 128:3. 
2 Sermon 128:4. 
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، حتى خطایاه األحوال إن تمم أحٌد أعماًال صالحة من أجل الحیاة األبدیة وغفران يبشرٍ . على أ
 2 بل ما ال ُیَرى (، إنما یمارسها وبابه ُمغَلق، ألنه ال یطلب ما ُیَرى أثناء عطائه،إن مارسها علًنا

. Ï)18:4 كو
األب قیصریوس أسقف آرل 

  ،َفَذَهَبْت ِمْن ِعْنِدهِ 
 َوَأْغَلَقِت اْلَباَب َعَلى َنْفِسَها َوَعَلى َبِنیَها.

 ]5َفَكاُنوا ُهْم ُیَقدُِّموَن َلَها اَألْوِعَیَة َوِهَي َتُصبُّ . [
إذ طلب ألیشع من ُمعلِّمه أن ینعم بروحْین منه، نال سؤل قلبه. فكما ُوهب إیلیا النبي 

سلطاًنا، یأمر الخالئق فتطیعه في الرب، إذ طلب من السماء أال یكون طّل وال مطر حتى یقول لها، 
هكذا تمتَّع ألیشع بذات السلطان. لقد طلب من ُدهنة الزیت أن تفیض حتى تمأل األواني الفارغة، 

وُتحقِّق له طلبه. 
 .لقد أكَّد النبي بعمله هذا أن اهللا قادر أن ُیشبع احتیاجات المؤمنین حتى المادیة

 لُتسدِّد دین األرملة ، فتحل بها البركة،نه ألمر ُمحِزن أن تستجیب دهنة الزیت لطلبة النبيإ
  . حنًوا ورأفةیظهر لاإلنسان وال یستجیب قلب ، وتنقذ االبنین،المسكینة

 وهي تسكب من ، الفارغةاألواني حیث كانا ُیقدِّمان لها ، المرأة ابنیها في العملأشركتلقد 
 .بعمل اهللا الُمشِبع الحتیاجاتنا ا خبرة عملیةمدهنة الزیت لكي تكون له

  ن لها زیًتا في قارورة. إجابته: أفي بیتها؟ معها سألها ماذا یوجد
؟ لماذا إًذا سأل النبي المختار واستفسر من األرملة (قائالً ): ماذا لِك في البیت

.  وتغتني بهما لها،ُیكثِّره لها وحرَّك نفسه لیصنع آیة في بیت األرملة، 
 كان قد تسلط حتى ُیكِثَر الخلیقة وُیقللها وُیبدِّلها. ،بالروح الذي أخذه من اهللا

 حتى یكثِّر ذلك الشيء الموجود عندها. ،لهذا سألها ماذا لدیكِ 
 وكان یثریها مما لها. ،لو كان یوجد في بیتها شيء آخر، ألكثره

تغتني به. ف ،علمته بأنها تملك زیًتا، صمم أن یمأل كل بیتها زیًتاإذ أ
. رب بیٍت  ویغلقها مثل خالئق العظیم لیفتح الإیلیاألیشع مفتاح أخذ 

زیت. الكثر و ُبوركت القارورة ، القوة التي بها تدفق القرن في بیت األرملةهذهب
 فتخدمه بطبائعها. خالئق، له أن یأمر الوهبمعّلمه لّقنه، والرب 

1 Sermon 128:5. 
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تقوم. ف لیدعو الخلیقة المجیدة ،ألرملةفي بیت اولهذا سأل ماذا یوجد 
، وُسدَّ حاجة المعوزة. فاض أمر الزیَت ف، وجد هناك زیًتاإذو

عرف بأنها تملك في بیتها زیًتا، قال لها أن تطلب من جیرانها آنیة فارغة. أن ما 
، وفعلت هكذا. Ï وتمأل اآلنیة ماءً ،ها وتغلق بابهاابناوتدخل إلى بیتها هي و

. Ðت حدثزةٍ عجم الزیت واغتنى بیت المعوزة بضواآلنیة التي طلبتها مألتها ماء وفا
القدیس مار یعقوب السروجي 

 من تصرُّف ألیشع النبي، فإن كثیرین كانوا یقدمون له القدیس مار یعقوب السروجيیتعجب 
ذهًبا وفضة وثیاًبا، وكان یرفض أن یأخذ شیًئا منهم. كان في إمكانه أن یأخذ منهم وُیسدِّد دین هذه 

، فتمتلئ األواني الفارغة بالزیت. وُتغِلق الباب علیهماألرملة. لقد طلب منها أن تدخل بیتها مع ولدیها 
إنها صورة رائعة لعمل السید المسیح في كنیسته التي ُتقدِّم أسرار اهللا الغنیة الفائقة في داخلها، األسرار 

ل السید المسیح قلوبنا الباردة إلى االمتالء بزیت نعمته.  التي لن یدركها من هم في الخارج. ُیحوِّ

 ها. فأتكلم عن على الخفایا نسلطاصاحب  وفًما ،من یعطني عیًنا صافیة ترى األسرار
حرِّك التمییز. تُ  وكلمة جلیة ، وٕایماًنا،حّب الربن ونفًسا مملوءة م

  عندما توصف بأشكالها؟،ع جمال األسرارا وعطًشا لسما،مً ي عظاوأذًنا مملوءة حبً 
 مصّور بها السّر بوضوح لمن ینظر إلیها. ، لدى ألیشعتكتشا األرملة التي هذه

َدین أن یتركه لها. ال لو َأَمَر صاحب ، َدینها بدون زیتعفد أن يستطیعكان النبي ي
یفي َدین تلك المشتكیة؟ أن ن قادًرا ا كاقدَّم له وزنات وثیاب ولم یأخذها، أميُ كان 

ها. جل یقول كلمة للملك ألا أنستِعدً ن مُ اكنمیة ماذا ُیصَنع لها، وشوسأل ال
 األرملة؟ هذهذاك الذي كان یسهل علیه أن یأمر الملوَك، لماذا لم یأمر صاحَب َدین 

  ألجل األسرار التي تمَّت فیها بوضوح.، ولَدیهاعلى وعلیهاغلق الباب أدخلها وأ
.. ن تحیا بدون أسراره.أ ب، وال توجد فرصة نهائًیا، نفس النبوةنسمةربنا هو 

.. ة وخالصنا.كنیس صوَّر ألیشع سّر العلى نفسهابتلك األرملة التي دخلت وأغلقت الباب 
 وبها ُرسمت الكنیسة التي هي أیًضا تغلق أبوابها لغفران ،أغلقت أبوابها وأوفت َدینها

. ..ذنوبال

Ï أن األرملة مألت األواني الفارغة ماًء تحول بعد ذلك إلي زیٍت، إنما كانت تصب الزیت من القنینة التي لدیها سلم یذكر الكتاب المقد 
 وكان االبنان تقدمان لها الواني الفارغة فتمتلئ زیتا.

Ð  (راجع نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني). الخوري بولس الفغالي، عظات حول ألیشع وٕاصالح الماءعلى  116میمر 
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 عندما صنعت فعلها بینها وبین ولَدیها ،الخارج ولم یعرفوهالذین في كان السّر محفوًظا عن 
داخل أبوابها. 

. Ï ورفرف هناك في بیت األرملة داخل أبوابهاَ،◌َ أرسل ألیشُع صاحُب السرِّ الروح
القدیس مار یعقوب السروجي 

 األرملة وقد أدخلت إلى بیتها آنیة فارغة من السوق ومن القدیس مار یعقوب السروجيیرى 
الجیران، لیمألها ألیشع بالزیت، صورة حیة للكنیسة التي تدخل بالبشریة من كل األمم والشعوب إلى 

العضویة الكنسیة، فتمتلئ القلوب بُسكَنى اهللا فیها! 

  ّومألوا األوعیة الفارغة غنى عظیًما. ، وصبُّوا،داخل األبواب الُمغَلقة تكلم ثالثة بالسر 
 البشر الذین كانوا فارغین من الحیاة ومن موهبة الالهوت. تدل علىاألوعیة الفارغة 

 ویمأل الجمیع من موهبته صاحبة الكنوز. ،الثالوث الحیاةیسكب الكنیسة، داخل في 
..  موجودة في كل العمل الذي صار في بیت األرملة.،هذه األسرار التي تمت داخل الكنیسة

تمألها. لمن السوق ومن جیرانها حتى لمرأة أن تسأل األوعیة ا  من النبيطلب
 وتمألهم إیماًنا. ،رسم أن تأخذ الكنیسة من جمیع الشعوب أناًسا فارغینهذا ي

. Ð من السوق ومن جیرانك، كما تأخذ الكنیسة من الشعوب واألممطلبيقال لها: ا

 َوَلمَّا اْمَتَألِت اَألْوِعَیُة َقاَلْت ِالْبِنَها:
 َقدِّْم ِلي َأْیًضا ِوَعاءً .

 َفَقاَل َلَها: َال ُیوَجُد َبْعُد ِوَعاءٌ .
ْیتُ . [  ]6َفَوَقَف الزَّ

قدَّم اهللا لألرملة زیًتا قدر ما قدَّمت من أوعیة، فإن عطایاه ال ُتحد، یهب قدر ما نطلب، 
قدر ویمأل قدر ما نستقبل. إیماننا وطاعتنا یفتحان مخازن اهللا لنأخذ أكثر مما نطلب وفوق ما نحتاج. 

ما نفتح أفواهنا یمألها؛ اهللا ال یكف عن أن یبارك ویعطي حتى تمتلئ. 

  َفَقالَ : ،َفَأَتْت َوَأْخَبَرْت َرُجَل اهللا
ْیتَ    ، َوَأْوِفي َدْیَنكِ ،اْذَهِبي ِبیِعي الزَّ

 ]7َوِعیِشي َأْنِت َوَبُنوِك ِبَما َبِقيَ . [

Ï  (راجع نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني). الخوري بولس الفغالي، عظات حول ألیشع وٕاصالح الماءعلى  116میمر 
 .45-43ألیشع النبي، ص

Ð  (راجع نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني). الخوري بولس الفغالي، عظات حول ألیشع وٕاصالح الماءعلى  116میمر 
 .46ألیشع النبي، ص
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). 27، 25، 22، 21، 16، 7 مرات في هذا األصحاح (6ُدعي ألیشع النبي رجل اهللا 
 بل ، لم تتصرف في الحال من عندهااألوانيكانت المرأة حكیمة وتقیة، فإنه إذ امتألت 

أما بالنسبة للنبي . ضع، ال تفعل شیًئا بدون مشورة رجل اهللاواسألت النبي عما تفعله. سلكت بروح الت
 الروحیة واالجتماعیة مفواضح أنه في أبوَّة صادقة یهتم بالجمیع ویشبع احتیاجاتهم ویحل مشاكله

 .والمالیة

طلبت المرأة الحاجة العاجلة لكي تنقذ ابنیها من العبودیة، فقدَّم لها النبي لیس فقط ما تسد 
به احتیاجها السریع، وٕانما ما یسندها في معیشتها: "اذهبي بیعي الزیت وأوفي دینك، وعیشي أنت 

وبنوِك بما بقى". 
 لكنها ، وال انبهرت بالمعجزةامتألت كل األوعیة التي قدَّمتها بالزیت، فلم تنشغل بالزیت،

 هكذا یلیق في كل أمورنا أن نطلب مشورة أسرعت إلى رجل اهللا تخبره بما حدث حتى تتمم إرادة اهللا.
اهللا، وال نتحرك حسب مشورتنا البشریة. 

   :من الجانب الرمزي یلزم مالحظة ثالثة أمور هنا
أوالً : قیل أن األرملة مألت أواني جیرانها بزیت تفجر في بیتها، بفضل عطیة اهللا، فإن 

الكنیسة المقدسة تمثلها األرملة. في الواقع لم ُتهَجر عندما صعد رجلها إلى السماء، إنما مألت 
قلوب األمم بزیت معرفة الخالص الذي تكاثر وفاض في بیتها بفضل حضور الروح القدس!... 
ثانًیا: سألت األرملة عن أوعیة فارغة، مألتها بالزیت، تلك التي قدَّمها لها ابناها، األواني 

الكبیرة والصغیرة. هذا یعني أن القدیسین الذین رفضوا شهوة زمنیة، وامتألوا بدسم المسحة المقدسة 
وزیت البهجة، فإن أمهم، أي نعمة اهللا، تهب زیًتا لكل واحٍد منهم، للعظماء والصغار. إذ یعطي 

)، كقول الرسول: "یلزمنا 22-21: 3 كو 1اهللا هذه العطایا كما یشاء، فیصیر كل شيٍء هو لنا (
). أما الذین ینحدرون بسبب اإلفراط في 15: 4أن ننمو في المسیح حسب عطیته" (راجع أف 

 یسیرون في بطالن – كما یقول الرسول –الشهوات والُسْكر واالهتمامات الزمنیة، هؤالء الذین 
روحهم، وفي ظلمة جهالتهم، هؤالء الذین فقدوا رجاءهم وسلَّموا أنفسهم لممارسة كل نوٍع من الوثنیة 

)، فیتجرَّدون من هذه النعمة. في الحقیقة ال یرغبون 24-21: 1؛ رو 19-17: 4والطمع (أف 
في هذا الزیت، وٕان رغبوا فیه ال یعدون إناًء یمتلئ به. 

ثالثًا: بقیة الزیت الذي تركه الزوج المیت ألرملته، یعني رحمة ذاك (المسیح) التي أظهرها 
للقدیسین عندما كان یعیش على األرض. یقول سلیمان إن من یلتصق بالرب یرحم الفقیر، ویكافئه 

. Ï)17: 19الرب على أعماله (أم 

Ï  On the Second Book of Kings. 4:3 . 
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القدِّیس مار أفرآم السریاني  

. قبوله استضافة امرأة عظیمة 2
 اهللا إلیه أرسل رجًال عظیًما یحمل قلًبا متسًعا للجمیع، ویهتم بكل أحدٍ . لذلك ألیشعكان 

 عبوره ورحالته أثناءامرأة عظیمة تهتم هي وزوجها به، وُتِقیم له مسكًنا في العلیة لكي یستریح فیها 
  أو مدارسهم.األنبیاءالمتكررة، خاصة بین مراكز 

لها الكتاب المقدس مصدًرا  لقد وجد القدیس یعقوب في قصة الشونمیة مع ألیشع كما سجَّ
رائًعا للمفاهیم اإلنجیلیة، فتحدث عن: 

، مقارًنا بین الغنى الداخلي والغنى الخارجي. مفهوم الغني. 1
، وكیف یتأهل المؤمن لهذه الخدمة المباركة. خدمة القدیسین. 2
، وكیف یمكن أن تكون أكثر غیرة منه. مساواة المرأة للرجل. 3
 من سمات المؤمن، فال ینتظر من یسأله شیًئا. المبادرة بالحب والعطاء. 4
. المؤمن صاحب سلطان. 5
 للمؤمن بصیرة مفتوحة.. 6
، ال ُیفِسد وقته بالمجامالت الزائدة. جاد في خدمته. المؤمن 7
. المسیح وحده هو القیامة وواهبها. 8
، حیث تشهد لصلیب المسیح. بیوتنا كنیسة اهللا أو موضع الجلجثة. أن تكون 9

 َوِفي َذاِت َیْوٍم َعَبَر ألیشع ِإَلى ُشوَنمَ .
  َفَأْمَسَكْتُه ِلَیْأُكَل ُخْبًزا.،َوَكاَنْت ُهَناَك اْمَرَأٌة َعِظیَمةٌ 

 ]8َوَكاَن ُكلََّما َعَبَر َیِمیُل ِإَلى ُهَناَك ِلَیْأُكَل ُخْبًزا. [
وهي سولم على جانب جبل الدوحي )، 18:19  (یشمن نصیب سبط یساكر: كانت شونم

حلَّ الفلسطینیون فیها قبل معركة جلبوع العظیمة، الجنوبي الغربي، على بعد ثالثة أمیال من یزرعیل. 
).  3:1 مل 1( بیشجأوكانت مسكن 

طریق من الكرمل إلى مدن الجلیل ال ألنها على ،كان ألیشع النبي یمر على شونم كثیًرا
ومدارس األنبیاء في الجلجال وبیت إیل وغیرها. 

 واضح مما ورد عنها أنها كانت غنیة أو زوجة رجل غني بجانب أنه یبدو امرأة عظیمة":
علیها أنها ُمتقدِّمة على رجلها في حیاة التقوى والذكاء، كما كانت كریمة وغیورة. 

حتى في وسط األیام القاسیة بسبب االنحالل والفساد وعبادة األوثان، ُوجَد ُأناس أتقیاء 
عظماء في حیاتهم الداخلیة. 
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إذ ترك ألیشع النبي ممتلكاته، واختار بإرادته الفقر، حیث وجد في الرب إلهه كنزه وغناه 
وشبعه وسالمه، كان یحمل هذا الغنى الفائق في أعماقه أینما حلَّ . فلم یكن یشعر بالعوز، وٕانما كان 

 القدیس مار یعقوبیفیض بالغنى على من یلتقي بهم، كما حدث مع المرأة الشونمیة. هذا ما دفع 
 إلى افتتاح میمره عن "ألیشع النبي والشونمیة" بعمل مقارنة بین الِغَنى الداخلي والِغَنى السروجي
الخارجي: 

أ. ُیَمثِّل الِغَنى الخارجي ثقًال على اإلنسان، فإنه یبحث عن موضع آمن لحفظه، إذ یخشى 
سرقته أو اغتصابه، أما الِغَنى الداخلي باهللا الساكن في اإلنسان، فیهب حیاة سعیدة آمنة! 

ب. ینصب الِغَنى الخارجي فخاًخا لصاحبه قد تؤدي إلى هالكه، أما الِغَنى الداخلي فیدخل 
بة!  بصاحبه إلى الحیاة الُمطوَّ

ج. الِغَنى الخارجي ُیشِبه قیًدا یربط صاحبه به، فیفقده حریته، أما الِغَنى الداخلي ففي كمال 
الحریة یحمله صاحبه أینما ذهب! 

  ألن غناك حیاة لمن یحبك. ،غتنيأَ رب یا ِغَنى العالم ُیحّمل من یقتنیه ثقًال، بك 
 من یقتنیه. یخنق ، كل ُمقتَنى یقتنیه المرء خارًجا عنك هو فخ عظیم

. لقلمن یتع  والتطویب، ألنك الِغَنى الذي ال ُیسَلْب، وغناك ُیكسب الحیاة، ربي نقتنیك
 المكان؟ غیَّر ألنه قد ركب العجلة و،لماذا یفرح بهفن قانیه، ع عبر یتغیر الغنى ويإذ 

. وكل غناه یسیر معه حیثما سار، ه داخلمن اإلنسان غتني هذا هو الغنى عندما ي
 ُوجد في العالم. ماالرب فقط، وكانوا فقراء في كل في  عبید الرب كانوا أغنیاء 

هبه. ا مقتنیات الوقت القصیر، لكنهم كانوا أغنیاء في اهللا وفي موفي كانوا فقراء 
مقتنیه. دى  هذا هو الِغَنى: غنى كل یوم لمن یعرفه، الغنى الذي یثبت بدون تغییر ل

. Ï بدون تغییرغنىنبع كل ي كل شيٍء، ألن منه عوض برارهذا اقتناه األمن أجل  
القدیس مار یعقوب السروجي 

تأهلت الشونمیة أن یقیم ألیشع النبي في بیتها كلما عبر في الطریق إلى الكرمل، إذ كانت 
نفسه تستریح لهذه التي اتسمت حیاتها بالتقوى. وكأنه كان رمًزا للسید المسیح الذي كان یستریح لبیت 

لعازر ومریم ومرثا في بیت عنیا. 
لقد طلب السید المسیح من التالمیذ عند دخولهم أیة مدینة أن یقیموا في بیت من هو 

مستحق لذلك بحیاته التقویة المقدسة في الرب. 

Ï  (راجع نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني). الخوري بولس الفغالي، عظات حول ألیشع والشونمیةألیشع على  116میمر 
 .69النبي، ص
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 تستقبله بحٍب إیماٍنها. أن  تستحقا ألنها ،تمییزبال ةمال إلى بیت الشونمیة المملوء
 كان یتقید بوصیة ربنا الجدیدة منذ بدایة سیرته حسب (العهد) القدیم. 
 .وا عنده)قیم أمر ربنا الرسَل عندما یدخلون إلى المدن أن یسألوا: من یستحق (لي

. استنارة وبما أن روح األولین واآلِخِرین واحد، فبه كان یتصرف ألیشع ب
رُ . َیعبُ  حین عندها، وكان یزورها دائًما ِقیميُ ن الشونمیة كانت مستحقة لأ رأى 

 أنت تفهم أنها كانت تستحقه بفضل تمییزها، وكالمها مع َرجلها بخصوص ألیشع. 
عرف أن نبي الرب قدیس. أكیة لرجلها بخصوص ألیشع: أنا ذ قالت ال

. ا لم تكن تستقبله بدون تمییز، لكن بحركات اإلیمان المملوء حبً 
. Ïجمال إیمانها وتمیَّزفتجلى عرف أنه قدیس، أ ولهذا قالت: 

القدیس مار یعقوب السروجي 

  :إلى الروح القدس. هكذا عندما تبتعد ي وألیشع النب،ُیقال إّن الشونمیة تشیر إلى النفس"قال شیخ 
النفس من االهتمامات الجسدانیة یحلُّ علیها الروح القدس، حینئٍذ ولو كانت عاقًرا یمكنها أن تحبل 

. "وتلد

  :عمل الخیر " وطلبُت منه قوًال لمنفعتي، فقال لي: ،ذهبُت یوًما ما إلى أنبا آمون"قال أّبا بیمین
وحده هو الذي ینجِّي من جهنم، فالخیر یمنع ذهاب اإلنسان إلى الهالك. ُانظر إلى طابیثا، كیف 

). وها هي امرأة عملت عمًال صالًحا مع ألیشع 42-36: 9 أّن فضیلتها أقامتها بعد الموت (أع
). ُانظر إلى الملك حزقیا كیف أنه بسبب برِّه وُحسن 4 مل 2 فأقام ابنها حی�ا من الموت (،النبي

" ).11-1: 20 مل 2 سنة إضافیة على عمره (15أعماله منحه الرب 

  :عندما ذهب ألیشع النبي إلى المرأة الشونمیة وجد "ُقل لي كلمة“. فقال له: "قال أٌخ ألّبا كرونیوس
أنها لیس لها تعهُّد بشري مع إنسان، وأنها أكرمته جًدا كنبي. وهكذا حبلت وولدت طفًال في أیام 

ُتشبَّه المرأة " فقال له الشیخ: "ماذا یعني ذلك؟" فقال له األخ: ").4مل  2ذهاب ألیشع إلیها (
بالنفس وألیشع النبي بروح اهللا، فإذا كانت النفس متیقِّظة وبعیدة عن كل تشتُّت وتنبذ مشیئتها، 

 ویمكنها أن تُثمر حتى ولو كانت عاقًرا، ألنها حّرة أن تفعل ذلك. ،حینئٍذ یسود علیها روح اهللا
 فردوس اآلباء

 ]9َفَقاَلْت ِلَرُجِلَها: َقْد َعِلْمُت َأنَُّه َرُجَل اهللا ُمَقدٌَّس الَِّذي َیُمرُّ َعَلْیَنا َداِئًما. [
، یعني أنه ُمخِلص في تكریس حیاته لخدمة "َعِلمُت أنه رجل اهللا مقدس"قول الشونمیة: 

Ï  (راجع نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني). الخوري بولس الفغالي، عظات حول ألیشع والشونمیةألیشع على  116میمر 
. 71-70النبي، ، ص 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الرابع 
 

  

القدوس، فصار ِملًكا له. 

  بعد صعود إیلیا، احتّل ألیشع مكانه، وصار كرئیس لبني األنبیاء والمدبِّر لهم. بناء على دعوته
هذه، كان ُملَزًما أن یفتقد مساكنهم في بیت إیل وأریحا، كما یفتقد الذین عند األردن. في الواقع في 
طریقه هذا كان ملزًما أن یعبر خالل قریة شونم، كان من وقت إلى آخر یمیل إلى بیت الشونمیة، 
إذ كانت امرأة عجیبة... أدركت بركة إقامته في بیتها. لهذا سألت رجلها أن تبني له ُعّلیة معتزلة 

.  Ïومنفصلة عن سكان البیت
القدِّیس أفرآم السریاني  

 أن المرأة مع مساواتها للرجل في الطبیعة البشریة، وفي القدیس مار یعقوب السروجيیرى 
قدراتها العقلیة والتدبیر، إال أنها تتمیز عنه بأنها قادرة على تحقیق ما تریده إن كان خیًرا أو شًرا. یرى 
أیًضا في المرأة الشونمیة نموذًجا حًیا للمرأة البارة، ذات الفكر المقدس، یمكن أن یقتدي بها رجلها وكل 

أهل بیتها، كمصدر بركة لكل األسرة. 

  ویتشبهن بها مع ،للنساء صورة ُمحبَّبة ومملوءة جماًال، لینظرن إلیهاالمرأة الشونمیة) (صّورت 
رجالهن. 

  صالح.سَبب، وبإیمانها تصیر لبیتها على ما هو جمیل بعَلها حثیسهل على المرأة أن ت
الهن. من حكیمات جًدا في أعیك ،ردنأ إن المعرفة، فهانقصتطبیعة النساء ال 
 النساء من معرفة اهللا. (بعض)خي ومحبة العالم الباطلة اأنزلت عادات التر

ا: الفكر والعقل والتمییز وكل مهخلقت في تانطبیعة الرجل وطبیعة المرأة متساوي بدون ذلك
. فهمٍ 

. رخاوة ما لم تُنزلها العادة إلى ال،یسهل على المرأة أن تفهم كل شيٍء بوضوح
تشغف نفسها كلها بمحبته بشدةٍ . ف، هامنعي لیس مانه إ ف، لتحب شیًئايلصالحظها عندما ت

. كما الرجل أن تصنعه تفعله تودنها مستنیرة كثیًرا بأمور تخصها، وما إ
..  ماهرة جًدا في اللعنات.تكونما تبغض ن بلیغة جًدا في المدح، وحيتكون ،ما تحبنحي
 ومستنیرة في التعلیم اإللهي. ا، نشیطة في كل هذي فهتدارأ إن
 یلزم على جمیع النساء أن ینظرن إلیها. فإنه ،نظر تمییز الشونمیة وَتعلَّم منهااُ 

فكر القداسة. بویمارسن تعلیم البّر، ویرتبطن 
منازلهن. في ُمعلِّمات كن ظهر لرجالهن، وي سبب خیرٍ ویصرن

Ï  On the Second Book of Kings, 4:8 . 
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شخاصهن. أل بیوتهن لرجالهن وداخلوتصدر من أفواههن نصائح صالحة 
 .Ïه بمشورتها الصالحة تبارك بیتها كلما هو نافع، المرأة التي صارت مثاًال لكل هذهمثل 

القدیس مار یعقوب السروجي 

  ،َفْلَنْعَمْل ُعلِّیًَّة َعَلى اْلَحاِئِط َصِغیَرةً 
 َوَنَضْع َلُه ُهَناَك َسِریًرا َوِخَواًنا َوُكْرِسی�ا َوَمَناَرًة، 

 ]10َحتَّى ِإَذا َجاَء ِإَلْیَنا َیِمیُل ِإَلْیَها. [
، هي حجرة علویة في البیوت في الشرق، كانت تُبَنى على السطح، وكانت aliyahالعلیة 

ُتفَرش بأثاثات خاصة تلیق بالضیوف الذین یكرمونهم. إقامة علیة للضیافة كان أمًرا عادًیا للقادرین، 
خاصة الذین بیوتهم على الطریق. وكان الضیف یشعر بحریته، فیصعد وینزل من العلیة خالل سلم 

خارج البیت، فال یشعر بحرٍج في تحركاته. 
 مقیًما إیلیا النبيتعتبر العلیة مكاًنا محبوًبا لرب البیت ینسحب إلیها لیقضي فترة خلوة. كان 

 في العلیة التي الملك أخزیا). وكان 23؛ 19: 17 مل 1في العلیة في منزل أرملة بصرفة صیدا (
 في العلیة (قض عجلون ملك موآب). وكان 2: 1 مل 2بقصره في السامرة عندما سقط من الكوة (

وفي  ).24 :18 صم 2 في العلیة لیبكي ابنه أبشالوم ( داوداعتكفو) حین اغتاله أهود. 23، 20: 3
: 22). واستخدمت العلیة بمعنى رمزي في إر 10: 6 یصلي ثالث مرات یومًیا (دا  دانیالالعلیة كان

. 13، 3: 104؛ مز 14، 13
وفي العهد الجدید أسس السید المسیح سّر اإلفخارستیا في العلیة في بیت مریم والدة مرقس 

). 12: 22؛ لو 15: 14الرسول (مر 
، وهي Kisse أن الكلمة األصلیة في سفر الملوك الثاني جاءت James Freemanیرى 

ال تعني ُعلیة بمعنى بدائي، إنما ُتستخَدم في بعض العبارات لتشیر إلى عرشِ . 
 أن العلیة أو الدور العلوي یشیر إلى االرتفاع إلى التفسیر الروحي العالمة أوریجینوسیرى 

للكتاب المقدس عوض النزول إلى الجب أي إلى التفسیر الروح. 

 " .فضرب فشحور إرمیا أمر منطقي أن ُیضَرب إرمیا كما ُضِرَب بولس وكما ُضِرَب السید المسیح
 وفي باب بنیامین". كانت المقطرة في النبي، وجعله في المقطرة التي في باب بنیامین األعلى

 من المیراث كان "أورشلیم" حیث یوجد هیكل بنیامین). إن نصیب سبط العلوي (األعلىالدور 

Ï  (راجع نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني). الخوري بولس الفغالي، عظات حول ألیشع والشونمیةألیشع على  116میمر 
. 73-71النبي، ص 
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الرب، ذلك كما هو موضح في تقسیم المیراث الموجود في سفر یشوع. بما أن الهیكل كان في 
قد أُلقي في الجب ، أو بحسب الترجمة النص: المقطرة في ُجعلسبط بنیامین، لذلك فإن النبي قد 

الدور واسم بنیامین معناه "ابن الیمین". وهذا الباب موجود بالقرب من الذي في باب بنیامین. 
لم یلِق إرمیا  علوي في بیت الرب، إال أن فشحور . وبالرغم من وجود دوربیت الرب عند العلوي

 إلى الدور العلوي من بیت هإال في الجب السفلي. أما نحن فإننا نرید أن نأخذ إرمیا اآلن ونصعد
، وذلك كما سأوضح من خالل Ïالرب؛ هذا الدور العلوي أقصد به المعنى الروحي المرتفع

نصوص عدیدة من الكتاب المقدس، تؤكد أن األبرار یستقبلون األنبیاء في األدوار العلیا. یذكر 
سفر الملوك أن أرملة صرفة صیدا التي جعلها الرب إلعالة إیلیا استضافته عندها في العلیة 

) 19: 17مل1الموجودة في منزلها (
كذلك المرأة الشونمیة التي كانت تستضیف ألیشع النبي كلما مّر علیها، عملت له علیة 

). وعلى العكس من ذلك فإن أخزیا الخاطئ 10-8: 4 مل 2صغیرة لكي یستریح فیها كلما یجيء (
). یوصیك یسوع المسیح أنت أیًضا أال تنزل من السطح، 2: 1 مل 2سقط من الطابق العلوي (

. Ð)17 -15: 24" (راجع مت شیًئا بیته والذي على السطح، فال ینزل لیأخذ منفیقول: "
العالمة أوریجینوس 

. سّد احتیاج المرأة العظیمة 3
  ،َوِفي َذاِت َیْوٍم َجاَء ِإَلى ُهَناكَ 

 ]11 َواْضَطَجَع ِفیَها. [،َوَماَل ِإَلى اْلُعلِّیَّةِ 

 َفَقاَل ِلِجیَحِزي ُغَالِمهِ : اْدُع َهِذِه الشُّوَنِمیَّةَ .
 ]12 َفَوَقَفْت َأَماَمهُ . [،َفَدَعاَها

كلمة "غالمه" هنا ُتطلق على إنسان تحت التدریب، أكثر منه إنسان یهتم بالخدمة. هذا 
). لكن لألسف فإن 21: 19 مل 1التعبیر ُأطلق أیًضا على ألیشع نفسه في عالقته بإیلیا النبي (

جیحزي أثبت بتصرفاته أنه لیس أهًال أن یخلف ألیشع النبي كما خلف ألیشع إیلیا. 

 إلنارة النفوس وتمحیصها كما یمتحن الذهب النقي بنار البوتقة. تها غیر المادیة فاعلياإللهیةلنار ل 
) 29 : 12 ناٌر آكلة" (عب إلهنا) تحرق كل شٍر مثل األشواك والقیود "ألن اإللهیةلكنها (النار 

.. ).8 : 1تس  2" (إنجیله"معطًیا نقمة للذین ال یعرفون اهللا، في نار لهیب، وللذین ال یطیعون 

Ï أي أن الذین ال یأخذون من نبوات إرمیا سوى الجانب الحرفي، یفعلون مثل فشحور الذي ألقى النبي في الجب السفلي .
Ð  13: 19عظات على إرمیا، عظة .
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 2 من األرض (إیلیامركبة التي اختطفت ال في شكل ظهرتهذه النار ظهرت لموسى في العلیقة، و
 ،رب، وجربني  یايامتحن ":). وداود المبارك كان یطلب فاعلیة هذه النار حینما قال11: 4مل 

. ˺)2 : 26محِّص كلیتي وقلبي" (مز 
القدیس مقاریوس الكبیر 

 َ◌َقاَل َلهُ : ُقْل َلَها: ُهَوَذا َقِد اْنَزَعْجِت ِبَسَبِبَنا ُكلَّ َهَذا اِالْنِزَعاِج، 
 َفَماَذا ُیْصَنُع َلِك؟ 

 َهْل َلِك َما ُیَتَكلَُّم ِبِه ِإَلى اْلَمِلِك َأْو ِإَلى َرِئیِس اْلَجْیِش؟ 
 ]13َفَقاَلتْ : ِإنََّما َأَنا َساِكَنٌة ِفي َوَسِط َشْعِبي. [

واضح من هذا كان ألیشع كریًما یود أن یرد لكل من یعمل له خیًرا خدمة یحتاج إلیها. 
: 6؛ 12: 3 (حدیثه أن الملك مع كونه شریًرا لكنه هو ورئیس جیشه كانا یعتبران ألیشع ویسمعان له

ن یخدمها لدى الملك أ إنما سألها إن كان یقدر ،لم یستغل محبة المرأة العظیمة ).14: 13؛ 21، 9
 والحب ، رجال الدولة. فقد تدرب أال یمتنع عن أن یأخذ، ولكنه وهو یأخذ یرد العطاء بالعطاءأو أحد

 .بالحب العملي

تدعو الكنیسة اهللا "صانع الخیرات"، فإنه ُمباِدر بالعطاء لمحبیه وألبنائه. هكذا أراد ألیشع 
مثل إلهه أن ُیقدِّم خیًرا للمرأة الشونمیة. إنها لم تسأله شیًئا، بل بادر یسألها ماذا تطلب. كان مستعًدا 
أن یطلب من أجلها لدى الملك أو قائد الجیش. هكذا یلیق بكل مؤمٍن أن یبادر بكل قلبِه لیعطي دون 

أن یسأله أحد. 

  بذل عنایة فائقة الحتیاجات (المصارعین) الزمنیة والروحیة. اسمعه كیف یناشد الجمیع بخصوص
 التي هي خادمة الكنیسة التي في كنخریا كي يامرأة واحدة، فیقول: "أوصي إلیكم بأختنا فیب

 وُتقدِّموا لها في أي شيء احتاجته منكم، ألنها صارت ،تقبلوها في الرب كما یحق للقدیسین
). وأیًضا: "أنتم تعرفون بیت استفانوس أنهم باكورة 1:16 مساعدة لكثیرین ولي أنا أیًضا" (رو

). 18:16 كو 1أخائیة، وقد رتَّبوا أنفسهم لخدمة القدیسین كي تخضعوا أنتم أیًضا لمثل هؤالء" (
 النبي ساعد ألیشع مساعدة اآلخرین في األمور الزمنیة، ف،من خصائص محبة القدیسین

)، فقال لها: "هوذا قد انزعجِت بسببنا كل هذا 12:4 مل 2المرأة التي استضافته مادی�ا وروحی�ا (
 Ð)13:4مل 2االنزعاج، فماذا ُیصنع لِك، هل لِك ما ُیتكلم به إلى الملك أو إلى رئیس الجیش؟" (

Ï  9: 25عظة .
Ð  3في مدیح القدیس بولس، عظة.  
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 الذهبي الفم القدیس یوحنا

 مسكًنا مقدًسا في بیتها. ألیشع)(جها الطریق، وصنعت لذلك القدیس زوت لظهربإیمانها أ 
ن نبي الرب قدیس. إجها: زو قالت ل، اهللالدىُمحبة التي كانت ساكنة ا ال بنفسه

 أن تعرف ذلك القدیس كما هو. أمكنها ،د التمییز واإلیمان فیهاو ونظًرا لوج
رُ . عبُ عدَّا مكاًنا لیحل النبي عندما يَ أ و،لمؤمنةل وأعطت النصیحة، وسمع الرجل 

 الصالحة. همفعالأ ین علىحالصال كافئ وقد أراد أن ي، كان النبي أیًضا فطًنا مثل اهللا
رادته بفقٍر وتجرٍد وعفافٍ . إ رأى العّلیة التي أتقناها له حسب 

ه الصالحة. حبائ واستعد لیجازیهم خیًرا كما یجازي اهللا أعمال أ
 محبتها التي بها ُأكرم. كافئ أن يطلب ، ولئال ینكر النبي تعب اإلیمان

یعطیها. ف دعاها النبي لیستفهم منها ماذا یعطیها، لتقول له ماذا تطلب منه 
. نلسائليا  منلؤا كل سستجیب هكذا یعطي اهللا أیًضا من یطلب منه، ویرید أن ي

 ألنها خدمته. ، تسألهمابنفس الفكر استعد نبي الرب لیعطیها 
 .Ïةمساعدفتنال ها كلمة للملك أو لقائد الجیش عنن یقول أ استفهم منها: هل تطلب منه ب

القدیس مار یعقوب السروجي 

 ثُمَّ َقالَ : َفَماَذا ُیْصَنُع َلَها؟ 
 ]14 َوَرُجُلَها َقْد َشاخَ . [،َفَقاَل ِجیَحِزي: ِإنَُّه َلْیَس َلَها اْبنٌ 

لم تذكر المرأة أنها عاقر، لیس لها ابن، ربما ألنها قد قطعت كل رجاء في ذلك. غیر أن 
ها وهي ث رجًال قد شاخ، ال یوجد من ُیشِبع أمومتها وال من یرةجیحزي أدرك مشاعر سیدة عاقر متزوج

غنیة. لذا سأل النبي ال أن یخدمها لدى الملك أو لدى أحد رجال الدولة العظماء، بل لدى اهللا نفسه، 
.  المستعصیةاألمورالمتخصص في  ،القادر وحده أن یهبها ابًنا. آمن جیحزي باهللا إله المستحیالت

كنُت أقوم بزیارة األبوین الشیخین أنبا أنوب وأنبا ’ لي أنبا بفنوتیوس: ”قال: قال أنبا إشعیاء
بیمین طیلة حیاتهما مرتین في الشهر. وكانت قالیتي تبعد عنهما اثني عشر میًال، وكنُت أسألهما عن 

 فتجد راحًة، فالمرأة ،ال تعمل لك اسًما في المكان الذي تسكن فیه"جمیع أفكاري، فكانا یقوالن لي هذا: 
). ونحن 17-14: 4 مل 2الشونمیة استضافت ألیشع النبي ألنه لم یكن لها انشغال شدید برجلها (

نقول إّن المرأة الشونمیة هي النفس وألیشع هو روح اهللا، فإذا أقامت النفس بعیًدا عن الطیاشة یفتقدها 
"  التي كانت من قبل عقیمة.هذهالروح، وحینئٍذ تستطیع أن تلد 

Ï  (راجع نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني). الخوري بولس الفغالي، عظات حول ألیشع والشونمیةألیشع على  116میمر 
. 74-73النبي، ص 
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 َفَقالَ : اْدُعَها.
 ]15َفَدَعاَها َفَوَقَفْت ِفي اْلَباِب . [

  َتْحَتِضِنیَن اْبًنا.،َفَقالَ : ِفي َهَذا اْلِمیَعاِد َنْحَو َزَماِن اْلَحَیاةِ 
 َفَقاَلتْ : َال َیا َسیِِّدي َرُجَل اهللا!

 ]16َال َتْكِذْب َعَلى َجاِرَیِتكَ ! [
ظنت المرأة الشونمیة أنه یكذب علیها، لیس عن عمٍد، لكن مع محبته وٕاخالصه واشتیاقه أن 

یخدمها، فیطلب لها ابًنا، غیر أنه عاجز عن تحقیق هذا الوعد، ألنه لیس في سلطانه هكذا. ولعلها 
دعته هكذا ألنها كانت في حالة إحباط لسنین كثیرة، وشعرت أن ما یعدها به أمر ال یستطیع أحد أن 

یهبه لها. 
إذ علم ألیشع النبي بأن المرأة عاقر ورجلها شیخ ُطعن في السن، تذكَّر سارة وٕابراهیم، وكیف 

أقام اهللا لهما ابًنا مبارًكا. آمن ألیشع بأن اهللا قادر أن یقیم من مستودع الشونمیة الحجري أوالًدا هللا. 

 إذ لم تسأل ولًدا تناله من اهللا.  ها ابًنا دون أن تطلبه،يأراد النبي أن یعط
ا. قهرهمن ومري فحارب األشیخ،عرف البهّي بأنها كانت عاقًرا، وزوجها 

 ... والشیخوخة، وجنى النبي العظیم ثمرة من كلیهمام مع العقصارع
 من الحجارة. اءبنأكانت كلمة الرب في فم ذلك القدیس، وكان یسهل علیه أن یصنع 

. هما ویبهج،ولهذا وعد أن یعطي المرأة العاقر والرجل الشیخ ثمرة
. هاا یأمرتعصیه في ملم تقدر الطبیعة أن ف ،اعلةفشرقت من بین شفتیه قوة أ

 وأعطاها ثمرة. ، الربتمَّم وكما وعد ،ةقفر الم المرأةبثقٍة وعد
 وابتهج سكانه. ، واغتنى البیت بوارٍث محبوٍب ، وفرحت المعوزة بالثمرة،شبعت العاقر
. Ïالشونمیة بابن تحتضنهابتهجت  الحضن العاقر، وفأثمر ، أمرنيحانتصر ألیشع 

القدیس مار یعقوب السروجي 
ُیقدِّم لنا ألیشع النبي مفهوًما حًیا لحیاة لوحدة والتأمل. فالوحدة في نظره هي شركة مع اهللا، 

مع العمل بروح الرب لحساب ملكوته ولبنیان شعب اهللا. لیست الوحدة انعزاًال وال خموًال ورفًضا للعمل! 

  لنقارن بین راحة (ألیشع) واآلخرین. اآلخرون إذ یطلبون الراحة اعتادوا أن یسحبوا أفكارهم من
العمل، وأن ینسحبوا من الشركة وصحبة الناس، لكي یبحثوا عن االنسحاب من القریة، أو وحدة 

Ï  (راجع نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني). الخوري بولس الفغالي، عظات حول ألیشع والشونمیةألیشع على  116میمر 
. 77-75النبي، ص 
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الحقول أو من المدینة لیهبوا راحة لعقولهم، وینعموا بالسالم والهدوء. 
في الهدوء شق األردن بعبوره علیه، ففاض الجانب األسفل، ورجع الجانب األعلى إلى 

 2مصدره. على الكرمل وعد امرأة لم یكن لها بعد طفل، أن یكون لها طفل غیر متوقع تحبل به (
)، وأصلح مرارة الطعام وجعله حلًوا بمزج دقیق به 34: 4 مل 2). أقام میًتا إلى الحیاة (6: 4مل 

). وٕاذ تم توزیع عشرین رغیًفا للشعب للطعام، جمعوا الكسر التي تبقَّت بعد أن 14: 4 مل 2(
). جعل رأس الفأس الحدیدي الذي سقط في نهر األردن وغطس في 44: 4 مل 2شبعوا (

 2). جعل الَبَرص یتحول إلى نقاوة (6:6 مل 2األعماق أن یطفو بوضع ید خشبیة في الماء (
).  1: 7 مل 2)، والمجاعة إلى وفرة (17: 3 مل 2)، والجفاف إلى مطر (10: 5مل 

متى یكون البار في وحدٍة؟ متى كان اهللا معه على الدوام. متى ُیترك ذاك الذي لن ینفصل 
قط عن المسیح؟ قیل: "من سیفصلنا عن محبة المسیح؟... فإني متیقن أنه ال موت وال حیاة وال 

. Ï)38، 35: 8مالك یفعل ذلك" (راجع رو 
القدِّیس أمبروسیوس  

  ، َوَوَلَدِت اْبًنا ِفي َذِلَك اْلِمیَعاِد َنْحَو َزَماِن اْلَحَیاةِ ،َفَحِبَلِت اْلَمْرَأةُ 
 ]17َكَما َقاَل َلَها ألیشع. [

إذ تحقق الحبل في رحم عقیم أو شبه میت، فإن إنجاب طفل ُیمثَّل تمتعنا بالحیاة الجدیدة في 
الرب عوض الموت. 

  إذ لم یكن ممكًنا ألحد أن یقبل بسهولة أن عذراء تقدر أن تحمل طفًال، فإنه في البدایةُ أعطي
لنساء عواقر أن یكون لهن هذا؛ لیس فقط عواقر بل وأیًضا نساء كبار (شیخات)... وذلك لتهیئة 

 الطریق لإلیمان بأنه یحدث حَبًال في عذراء.

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  يء كانت الكنیسة عاقُرا قبل مجأیًضا أنجبت ابًنا. هكذا ألیشعكانت المرأة عاقًرا، لكن بصالة 
 عندما جاء المسیحي الكنیسة الشعب أنجبت هكذا ألیشع، بصالةما أنجبت هذه ابًنا وكالمسیح، 

 المسیح. إلیها
 األمم أيهكذا مات ابن الكنیسة و، ألیشع غیاب في األحوال مات ابن هذه المرأة أيعلى 

 من الجبل عاد ابن األرملة إلى الحیاة، وعندما نزل ألیشع المسیح. عندما نزل يءبالخطیة قبل مج

Ï  Duties of the Clergy, Book 3, ch. 1:6-9 . 
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. Ï األمم إلى الحیاةأيالمسیح من السماء عاد ابن الكنیسة 
األب قیصریوس أسقف آرل 

. إقامة ابنها المیت 4
اِدینَ . [ َوَكِبَر اْلَوَلدُ .  ]18َوِفي َذاِت َیْوٍم َخَرَج ِإَلى َأِبیِه ِإَلى اْلَحصَّ

ال تزال تمتاز أرض شونم بالخصوبة. واضح هنا أن هذا الرجل كان غنًیا، لدیه كثیر من 
الخدم والحصادین. 

  َرْأِسي.،َوَقاَل َألِبیهِ : َرْأِسي
 ]19َفَقاَل ِلْلُغَالمِ : اْحِمْلُه ِإَلى ُأمِّهِ . [

 َفَحَمَلُه َوَأَتى ِبِه ِإَلى ُأمِِّه، 
 ]20َفَجَلَس َعَلى ُرْكَبَتْیَها ِإَلى الظُّْهِر َوَماتَ . [

لم یكن موت ابن الشونمیة عالمة غضب اهللا علیها، وٕانما لكي یتمجد اهللا في نبیِّه ألیشع. 
كطلب النبي وهبها اهللا االبن، وبطلبته یردُّه إلیها بعد موته. اهللا هو واهب الحیاة، ومقیم األموات. 

  ُصَنعأراد الرب أن ینتصر عبُده المختار، ویعظم اسمه بالعجائب التي ت .
 العاقر التي تحمله لبست الِحداد. كرمة وال،قطف الثمرة المحبوبة التي نمتف ، أرسل الموتَ 

. Ð موضوعان في یدیههته العظیمة، ألن حیاة العالم كله وموتدر قظِهرَ ه وأخذه ليُ وهب 
القدیس مار یعقوب السروجي 

بموت الصبي لم یتمجد اهللا فحسب، وال نال ألیشع كرامة في الرب فحسب، وٕانما تزكَّت 
المرأة الشونمیة، فظهر إیمانها باهللا القادر أن یقیم من األموات. عند موت ابنها لم تطلب تعزیة من 
رجلها وأهل بیتها. وال تسلَّل الیأُس إلى قلبها، كما لم تفكر في تكفینه ودفنه، إنما حملته إلى سریر 

النبي، ووثقت في عمل اهللا خالله.  

 .تدبیر اهللا سام جًدا، وال یوجد خطأ في أعماله الحكیمة  
لممّیزین، وال ُتدَرك إال بمحبة اإلیمان. ا ُتُ◌ذهلاله) مكل (أع
بالنسبة لمن یعرف أن یتأمل فیه. ینال نه أكف ،عندما یأخذ الرب شیًئا من إنسانٍ حتى 

 أخذه أیًضا كان یتعامل بنعمته نفسها. حین موهبة، و ذلك للعاقر كانا ابَن◌ً وهبعندما 

1 Sermon 128:6. 
Ð  (راجع نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني). الخوري بولس الفغالي، عظات حول ألیشع والشونمیةألیشع على  116میمر 

. 73-71النبي، ص 
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. آخذیهاى جًدا لدة يمنا لتصیر محبوبة وها،أراد أن ُیعظِّم موهبته ویزیِّن
  تفرح به.كي أعطاها من المیت حًیا لثم عاد و، فقدته كن ولًدا للمرأة العاقر ولوهب

 وُیمَدح بها النبي العظیم. ، لیكثر جمالها، الموهبة المحبوبة التي أعطاهاهذهضاعف 
 الموتى من الموت.  ُیِعیدَ نأبناء للعواقر، وأضاف له أیًضا أُیعطي أن ه القوة وهب
. قفرْینته بالحضَنین اللذین كانا مُ در قأظهر یثمران، وهاویةتِّه جعل البطن العاقر والوبنب

في العالم كله، أمات الرب حینئذ ابن الشونمیة.  (اهللا) ولكي ینتصر جبروته
أن ُیحیي المیتَ . ارتیاب نظر اهللا إلى إیمانها كم كان عظیًما، وكانت تطلب منه دون 

  أمه وتطلب حیاة الموتى من المختار.مته لتذي ُسلب، المحبوَب الاذ(اهللا) هلهذا أخذ 
، لهذا أخذه منها بالموت. حتى یقیمهعرف بأنها لن تترك ذلك القدیس 

. Ï (ابنها) بحبیبهاعرف األمان وجرَّد مسكنها الذي عاقر،أرسل الموَت إلى ال حكیم القلب
القدیس مار یعقوب السروجي 

  إننا نقتنع أن الموت لیس جزاء عقوبة، فالقدیسون أیًضا یجتازونه، ال بل ورب القدیسین نفسه
. Ðیسوع المسیح، الذي هو حیاتهم والقیامة من األموات (اجتازه)

قوانین الرسل القدیسین 

 َفَصِعَدْت َوَأْضَجَعْتُه َعَلى َسِریِر َرُجِل اهللا 
 ]21َوَأْغَلَقْت َعَلْیِه َوَخَرَجتْ . [

تصرُّف المرآة الحكیم یكشف عن الصالة المقبولة لدى اهللا، حین ُنلِقي بأمورنا بین یدیه دون 
أن نسأل شیًئا معیًنا، إنما نقبل إرادته المقدسة ومشیئته الحكیمة. 

 أن المرأة الشونمیة تطلعت إلى ألیشع كرمٍز للسید السروجي القدیس مار یعقوبیرى 
المسیح، األسد الخارج من سبط یهوذا، یزأر فیقتل الموت ویمیته! لهذا دخلت بابنها إلى العلیة كما إلى 
كنیسة المسیح، ووضعته على سریر النبي، وكأنها دخلت به إلي قبر المسیح. فالمعركة هي بین األسد 

واهب الحیاة والموت الذي ال یقدر أن یقف أمام واهب القیامة. 

  وضعته في العلیة التي تُنبع الحیاة. بل ،یهفمات حبیبها ولم تفتح قبًرا یدخل 
سیشرق الحیاة. و حاًال،یأتي س أنه عرفْت من یحل في ذلك البیت، وكانت واثقة 

 لیأتي النبي ویطرد الموت من خدره. ،هعلي وأغلقت ، وضعت الصبي في بیت ألیشع

Ï  (راجع نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني). الخوري بولس الفغالي، عظات حول ألیشع والشونمیةألیشع على  116میمر 
. 78-77النبي، ص 

2 Constitutions of the Holy Apostles, Book 5., Sec.1:7. 
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 لیأتي ویسحق الموت الذي سحق مضجعه. ،إللهيا سریر الرجل على مان وضعت الجث
. Ïه بسرعةطردالموت ويعلى  لیزأر ، األسد، وأغلقت البابینرع أدخلت المیت إلى 

القدیس مار یعقوب السروجي 

 َوَناَدْت َرُجَلَها َوَقاَلتْ : 
  ،َأْرِسْل ِلي َواِحًدا ِمَن اْلِغْلَماِن َوإِْحَدى اُألُتنِ 

 ]22َفَأْجِرَي ِإَلى َرُجِل اهللا َوَأْرِجعَ . [
وضعت ابنها على سریر النبي في العلیة، وأغلقت علیه، كي ال یشعر رجلها وأهل بیتها 
والعاملون فیه باألمر، فیرتبك الكل بسبب موته. كما أن تصرُّفها هكذا یكشف عن إیمانها بأن رجل 

اهللا بطلبته وهبها هذا الطفل وهي عاقر، حین كانت كمن في حالة موت تعجز تماًما عن الحبل 
بطفلٍ . ذاك الذي بطلبته وهبها هذه الهدیة، قادر أیًضا بطلبته أن ُیِقیَم المیت باسم الرب الحي. 
من شونم إلى الكرمل مسافة نحو ست ساعات. وكان نادًرا ما تمشي سیدة من الطبقة 
النبیلة، إنما غالًبا ما تركب حماًرا أو خیًال، وكان یجري وراءها خادم ومعه سوط أو عصا لیحث 

 بقوله: "قد رأیت عبیًدا 7: 10الحمار على السرعة. ربما أشار إلى ذلك سلیمان في سفر الجامعة 
. Ðعلى الخیل، ورؤساء ماشین على األرض كعبیدٍ "

 َفَقالَ : ِلَماَذا َتْذَهِبیَن ِإَلْیِه اْلَیْوَم؟ 
 َال َرْأُس َشْهٍر َوَال َسْبتٌ .

 ]23َفَقاَلتْ : َسَالمٌ . [
في أیام األعیاد ال یقوم المؤمنون بأعمالهم الیومیة، بل ُیكرِّسونها للعبادة والخدمة، لذا 

). 5: 8؛ عا 12-9: 20یذهبون إلى بیت الرب ویقابلون أناس اهللا لممارسة أي عمل روحي (خر 
واضح أنه بالرغم من انتشار عبادة األوثان، كانت توجد بقیة تمارس عبادة الرب وتحتفل 

باألعیاد، خاصة مع األنبیاء. 
لم تتحدث مع رجلها، ربما ألنها كانت في عجلٍة تود أن ُتسِرَع إلى رجل اهللا. ولعلها خشت 

أن یعوقها عن الذهاب إلى رجل اهللا، مادام االبن قد مات. 
ربما اعتاد األنبیاء في رأس الشهر وفي أیام السبوت أن یقیموا اجتماعات للشعب للتعلیم. 
یصف عاموس النبي الطامعین هكذا: "قائلین متى یمضي رأس الشهر لنبیع قمًحا، والسبت لنعرض 

Ï  (راجع نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني). الخوري بولس الفغالي، عظات حول ألیشع والشونمیةألیشع على  116میمر 
. 79النبي، ص 

2 CF. James M. Freeman: Manners and Customs of the Bihle, 1972, , article 334. 
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لون أعمالهم الیومیة عن حفظ األیام المقدسة أو االستماع لكلمة الهخ 5: 8حنطة" (عا  )؛ أي ُیفضِّ
وتعالیم األنبیاء. 

إن كانت المرأة الشونمیة قد آمنت بیقین أن ألیشع قادر بالرب أن یقیم ابنها، فقد اخفت 
األمر عن رجلها حتى یبعث ابنها حًیا. لعلها أدركت أن رجلها یعاني من ضعف إیمان، فلم ترد أن 

ُتْرِبَكه، أو خشت أن ینطق بكلمة تذمرٍ . 

  د سبًیا أخذه الموت منها. ر لیأتي وي،إلى ألیشعطریقها وضعت المیت وسلكت
. قوم حی�ا الصبي المیت ويشفيت لتدعو الطبیب الذي یعرف أن یحیي میًتا، لیأتي ويمض 

 أن قوته قادرة، وطلبت منه ما یسهل علیه فعله مثل الجبار. یفت كأدرك بإیمانها 
ینزل وُیصعد المیت من حفرة الموتى. فبه، أتي ت وصعدت إلى جبله لته توج

 .Ï ثم تكشفه له، إلى أن یحیا الصبي،كیة السّر عن زوجها لئال یتذمرذأخفت ال 
القدیس مار یعقوب السروجي 

 َوَشدَّْت َعَلى اَألَتاِن، 
 َوَقاَلْت ِلُغَالِمَها: 

ْق َألْجِلي ِفي الرُُّكوِب ِإْن َلْم َأُقْل َلكَ . [  ]24ُسْق َوِسْر َوَال َتَتَعوَّ
طلبت من الغالم أن ُیسرع وهو یسوق األتان دون أي اعتبار أنها تنزعج لسرعة األتان. 

 َواْنَطَلَقْت َحتَّى َجاَءْت ِإَلى َرُجِل اهللا ِإَلى َجَبِل اْلَكْرَملِ .
  َقاَل ِلِجیَحِزي ُغَالِمهِ : ،َفَلمَّا َرآَها َرُجُل اهللا ِمْن َبِعیدٍ 

 ]25ُهَوَذا ِتْلَك الشُّوَنِمیَّةُ . [

  َوُقْل َلَها: ،ُاْرُكِض اآلَن ِلِلَقاِئَها
 َأَسَالٌم َلِك؟ َأَسَالٌم ِلَزْوِجِك؟ َأَسَالٌم ِلْلَوَلِد؟ 

 ]26َفَقاَلتْ : َسَالمٌ . [
"، یحمل معنى أنها في عجلة، واألمر خطیر لیس لدیها الوقت للكالم، سالمقولها لجیحزي "

بل تود اللقاء مع النبي سریًعا. 
تكشف هذه األسئلة الثالثة عما في قلب ألیشع النبي، أال وهو سالم كل إنسانٍ ! 

بالرغم من أن ألیشع هو الذي أرسل تلمیذه جیحزي لیلتقي بها ویسألها، غیر أنها أرادت أن 

Ï  (راجع نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني). الخوري بولس الفغالي، عظات حول ألیشع والشونمیةألیشع على  116میمر 
. 80-79النبي، ص 
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تتحدث مع النبي مباشرة، فهو وحده یشاركها مشاعرها، وله القدرة باهللا أن ُیقدِّم لها المستحیالت. 
كان الشرقیون یمارسون تحیات جرى العرف علیها. فمتى سألت إنساًنا عن صحة شخص 

تعرف أنه مریض؛ یجیب: "بخیر، شكًرا هللا"، حتى وٕان أكمل الحدیث، قائًال بأنه قد انتقل. 
 لتأكید وحدة العهد القدیم مع العهد الجدید هو أن Ïالعالمة ترتلیانأحد األمثلة التي قدَّمها 

وصیة ألیشع هنا تحمل رمًزا وتناغًما مع وصیة السید المسیح لرسله عند إرساله لهم في الخدمة (لو 
10 :4-9 .(

 َفَلمَّا َجاَءْت ِإَلى َرُجِل اهللا ِإَلى اْلَجَبِل َأْمَسَكْت ِرْجَلْیهِ .
 َفَتَقدََّم ِجیَحِزي ِلَیْدَفَعَها.

  ،َفَقاَل َرُجُل اهللا: َدْعَها َألنَّ َنْفَسَها ُمرٌَّة ِفیَها
 ]27 َوَلْم ُیْخِبْرِني. [،َوالرَّبُّ َكَتَم اَألْمَر َعنِّي

ما كان یشغل جیحزي هو أال تمسك المرأة ِرْجَلي النبي، أما ما كان یشغل النبي فهو التطلُّع 
إلى مرارة نفسها وتقدیم الخدمة، دون االهتمام بالمظهر الخارجي. 

" واضح أن إخفاء األمر عنه أمر استثنائي، والرب كتم األمر عني، ولم یخبرنيبقوله: "
وكأن اهللا اعتاد أن یكشف له كل شيٍء، لكنه لحكمة إلهیة لم یخبره بما في نفس المرأة. 

). 9: 28": یحمل هذا التصرُّف نوًعا من التواضع مع تكریم النبي (مت أمسكت رجلیه"
 هذا بأنه هكذا كان طابع الحیاة ي على تصرُّف جیحزÐالرومانيس ضكلیمنإالقدیس ُیَعلِّق 

 غریبة أن یكون لدیها دالة أن تمسك بقدمیه.  ةالمرأبالنسبة أللیشع، حیث ال ُیسَمح 

  ،"النبي ألیشع وهو كائن بشري لم یسمح لتلمیذه أن یرد اقتراب المرأة، قائالً : "دعها ألن نفسها مرة
لیشیر فقط إلى أنه بسبٍب صالٍح ومن حقها إذ هي في ضیقة. باألولى اهللا لن یخذلك عندما تقترب 

.  Ñوأنت ُمر النفس، ولهذا طوَّب المسیح الحزانى، وأما الطائشین فأعطاهم الویل
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ُینتج الحزن الصراخ إلى اهللا، والتضرُّع بشدة العزم والهمَّة، ویجلب إلیه استجابة اهللا وٕاغاثته. ألن
ألیشع النبي عندما رأى المرأة الشونمیة تقترب إلیه بغٍم وحزٍن شدیٍد، لم یترك خادمه یطردها، بل 

لُیعرِّفنا أن اهللا ال یطرد الصارخین إلیه في )، 17: 4 مل 2سمح لها بالدخول إلیه، وقضى أمرها (
.  حزنهم

1 Tertullian against Marcion, Book 4, ch. 24. 
2 Clement of Rome: Two Epistles Concerning Virginity, 1:15. 
3 On PS. 120. 
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وأنت أیها األخ المسیحي عند حزنك ال تیأس، بل ُاصرخ إلى الرب.  
األب أنسیُمس األورشلیمي 

 ُیلِهُب القلب اشتیاًقا نحو االلتصاق بالرب، فإن الرب السروجي القدیس مار یعقوبحدیث 
یود أن یهب محبیه بصیرة مفتوحة، فال ُیخفي عنهم شیًئا، وٕان أخفى أمًرا ما یكون ذلك لبنیان 

الشخص ومجده. كان ألیشع مثل ُمَعلِِّمه إیلیا النبي یدرك حتى األسرار السمائیة، لیس من أمٍر ُیخَفى 
عنه إال بسماح إلهي للبنیان. 

لو لم یخِف اهللا عن ألیشع موت الصبي، لمنع ألیشع موته، وكان الرب یستجیب طلبته. 
أخفى األمر حتى یتمَّ موُت الصبي، ویدخل النبي في معركة مع الموت، فینهزم الموت أمامه، ویتمجد 

اهللا في نبیِّه ألیشع. 

 به عندما مات؟ شعر ولم ي،لماذا إًذا یا ُتَرى أخفى الرب موت الصبي عن ألیشع 
قترب منه. ي فال ،ه كان یزجرهدعائمنع الموت عنه، وبقد  لكان شعر،لو 

. Ï وأعطاه ألمهأقامه لیس عظیًما كما ه األذى منطردشعوره بالصبي و
القدیس مار یعقوب السروجي 

 َفَقاَلتْ : َهْل َطَلْبُت اْبًنا ِمْن َسیِِّدي؟ 
 ]28 َال َتْخَدْعِني؟ [:َأَلْم َأُقلْ 

مرارة نفسها بموت هذا االبن الوحید، عطیة اهللا لها، أكثر من مرارتها حین كانت فارغة ال 
نسل لها. 

لم یعلن اهللا أللیشع غایة زیارتها له، وال تحدثت معه في هذا األمر، إنما أشارت إلى طلبها 
بسؤالها: "هل طلبت ابًنا من سیدي؟ ألم أق: ال تخدعني؟" ربما ظن ألیشع من هذین السؤالین أن االبن 

 لكن بهذه العبارة الُمختَصرة أدرك النبي أن الولد قد مات. یعاني من مرض خطیر.

 َفَقاَل ِلِجیَحِزي: 
 ُأْشُدْد َحَقَوْیَك َوُخْذ ُعكَّاِزي ِبَیِدَك َواْنَطِلْق، 

  َفَال تَُباِرْكُه، ،َوإَِذا َصاَدْفَت َأَحًدا
  َفَال ُتِجْبهُ .،َوإِْن َباَرَكَك َأَحدٌ 

ِبيِّ . [  ]29َوَضْع ُعكَّاِزي َعَلى َوْجِه الصَّ

Ï  (راجع نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني). الخوري بولس الفغالي، عظات حول ألیشع والشونمیةألیشع على  116میمر 
. 82النبي، ص 
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كانت وصیة ألیشع النبي لتلمیذه جیحزي، أن یسرع لیعمل ما هو للرب، وطلب منه أال 
یبارك أحًدا في الطریق، وال یرد على من یباركه. فیلیق بالخادم أن ُیقدِّس كل وقته للشهادة إلنجیل 

المسیح ما استطاع. 
طلب ألیشع النبي أن یستخدم تلمیذه العكاز، ولعله شعر بأن عكازه یحمل قوة كما حملت 

 .Ïهاعصا موسى ورداء إیلیا. لكن اهللا لم یرد أن یستعمل

 أما مفهومها الروحي فهو أنه 29 : 4 مل 2 متشبهین بألیشع النبي ( (الرهبان العصا)یستخدم ،(
ال یلیق بالراهب أن یسیر غیر ُمسلَّح بین كالب الخطایا التي تنبح والوحوش الروحیة في الشر 

غیر المنظورة، هذه التي أراد داود الطوباوي أن یتخلَّص منها، قائالً : "ال ُتَسلِّْم یا رب للوحش 
). عندما تهاجمه یلزمه أن یضربها بعالمة الصلیب 19 : 74النفس التي اتكلْت علیك" (مز 

 وٕاتباعه آالم الرب باحتمالهویطردها بعیًدا. وعندما تثور بعنف ضده ُیبدِّدها بمصالحته الدائمة 
Fمثال حیاة اإلماتة

Ð 

القدیس یوحنا كاسیان 
 أن ألیشع أعطى خادمه عصا، وطلب منه أن یذهب إلى االبن القدیس أغسطینوسیرى 

المیت، لكن العصا لم تستطع أن تهبه الحیاة. هذه العصا هي الناموس الذي بعث به الرب عن طریق 
انطالق جیحزي ومعه عصا ألیشع یشیر  .Ñخدامه، لكن الصبي لن یقوم إال بمجيء ربنا یسوع نفسه

إلى عمل الناموس العاجز عن اإلقامة من األموات، وانطالق ألیشع یشیر إلى عمل السید المسیح 
واهب النعمة، والقادر وحده على اإلقامة من األموات. 

  ُأرسل الناموس ولم یحیا، ومع هذا إذ أرسل عصاه بواسطة الخادم، والذي تبعه بنفسه، ووهبه
الحیاة... الناموس بواسطة خادمه والرحمة بواسطته هو نفسه.  

الناموس كما لو كان في العصا التي أرسلها ألیشع إلقامة ابن األرملة، وقد فشلت في 
)، أما 21: 3إقامته. "ألنه لو ُأعطي ناموس قادر أن یحیي، لكان بالحقیقة البّر بالناموس" (غل 

الرحمة فكما لو كانت في ألیشع نفسه الذي یحمل رمز المسیح، بإعطائه الحیاة للموتى. ارتبط هذا 
. Òالمعنى بالسّر العظیم الذي للعهد الجدید

القدیس أغسطینوس  
 على هذه الوصیَّة بأن السیِّد لم یمنعنا من تحیَّة السالم، إنما القدِّیس أمبروسیوس وُیعلِّق

1 Orthodox Study Bible. 
2 De institutis caenoborum,Book 1,chapter 8. 
3 On Ps 71 (70). 
4 Against two Letters of Pelagians, Book 4, ch.11. 
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: 4 مل 2من تقدیمها في الطریق، بمعنى أال تكون ُمعطِّلة للعمل، وذلك كما أمر ألیشع النبي خادمه (
) لكي ُیسرع ویتمِّم األمر، [الُمراد بهذا األمر ال منع السالم، بل إزالة العقبات. السالم عادة جمیلة، 29

لكن إتمام األعمال اإللهیَّة أجمل، وهي تستلزم السرعة، تأخیرها غالًبا ما یجلب عدم الرضا.]  

  :ال تحمل 4: 10 (لو "في الطریق" وٕانما بقوله ،◌ٍ ""ال ُتسلِّموا على أحدالحظوا أنه لم ُیقل فقط (
 عدم االهتمام بالشخص. 

عندما أرسل ألیشع خادمه لیضع عصاه على جسم الصبي المیت، أمره أیًضا أال ُیَسلَّم على 
). أمره أن ُیسِرَع في الذهاب، لُیتمِّم رسالة الكرازة بالقیامة، لئال ینحرف 29: 4 مل 2أحد یلتقي به (

عن عمله بالدخول في حواٍر مع أحٍد في الطریق.  
لم ینزع الغیرة في تقدیم التحیة، إنما یطلب إزالة العقبة في ممارسة التقوى.  
.  Ïمتى أعطیت وصایا إلهیة تتنازل إلى حین عن قلیل من االلتزامات البشریة

القدیس أمبروسیوس 

 رادتها. إرته لیعمل حسب بجأمرأة الُمِحبَّة قالت لرجل الروح هذه األمور، وبطلبها لا
ن یسكت وال یتكلم في الطریق. أ بخادم وأعطاه عصا كما قلنا، وأمر ال، أرسل جیحزي

 ولو باركك ال ترّد علیه. ،ك رجل في الطریق، ال تَُباركهالتقى بل له: لو ا ق
 هذا ما قاله أیًضا ربنا لتالمیذه: ال ُیَسلِّموا أبًدا على أحٍد في الطریق. 

. Ð منها روحً األنبیاء وهب ألن ربنا ، بروح واحدٍ قیلتان إًذا ا العبارت
القدیس مار یعقوب السروجي 

ِبيِّ : َحيٌّ ُهَو الرَّبُّ    ِإنِّي َال َأْتُرُككَ .، َوَحیٌَّة ِهَي َنْفُسكَ ،َفَقاَلْت ُأمُّ الصَّ
 ]30َفَقاَم َوَتِبَعَها. [

استخدمت المرأة نفس لغة النبي، فقولها له: "حي هو الرب، وحیة هي نفسك" نفس الكلمات 
). 6، 4، 2: 2التي نطق بها النبي عندما رفض أن یترك إیلیا (

ِبيِّ ،َوَجاَز ِجیَحِزي ُقدَّاَمُهَما   ، َوَوَضَع اْلُعكَّاَز َعَلى َوْجِه الصَّ
 َفَلْم َیُكْن َصْوٌت َوَال ُمْصغٍ .

ِبيُّ . [،َفَرَجَع ِلِلَقاِئِه َوَأْخَبَرهُ   ]31 َقاِئالً : َلْم َیْنَتِبِه الصَّ

1 Exposition of the Gospel 7: 63. 
Ð  (راجع نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني). الخوري بولس الفغالي، عظات حول ألیشع والشونمیةألیشع على  116میمر 

. 84النبي، ص 
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 العصا –لم یكن ممكًنا لعصا ألیشع أن ُتقیَم الصبي، إذ ُتْشِبه الناموس. فإن كالهما 
 غیر قادرین أن ُیخلِّصا البشریة بدون كلمة اهللا المتجسد. –والناموس 

ُتشیر عصا ألیشع النبي إلي تابوت العهد أو الحضرة اإللهیة، كما إلي صلیب ربنا یسوع 
المسیح. أمام تابوت العهد انشق نهر األردن وعبر الكهنة مع الشعب إلي أرض الموعد. بینما حین 

حمله الكهنة األشرار مثل ابني عالي الكاهن، انهزم الشعب واستولى الوثنیون على تابوت العهد. هكذا 
بالنسبة السم المسیح أو لصلیب المسیح. فباسم المسیح وبقوة صلیبه صنع التالمیذ آیات وعجائب، 

: 19بینما عندما استخدم أبناء سكاوا اسم یسوع لطرد الشیاطین هاجمتهم الشیاطین وغلبتهم (أع 
). هكذا لم ینتفع جیحزي شیًئا بعصا ألیشع، لم یكن الضعف في العصا، إنما في حاملها الذي 14

كان فارًغا من نعمة اهللا. 

  ،ووضع العصا علیه كما قال له. ،وصل إلى المیتفأخذ العصا واجتاز أمامه كما أمره 
 ألنها كانت مغلقة. ، الموُت ویهرب من التلمیذ، ولم یترك الجثة وینتقلتحرَّكلم ي

  ها فارًغا ومجرًدا من األعجوبة. حاملكانبل ضعیفة القوة لتحیي المیت، اللعصا للم تكن 
 القوات على یدّي یشوع الكاهن صنع و، السورحطَّمو ،تابوت العهد الذي شَطر البحر

 العظیم. 
 مع المسبیین. ُأذل و، ُسبَي سبًیا، وُقتل شعبهثانیة جهة من

لم ینتصر بأیدي كهنة طماعین حملوه، وهكذا لم تشتهر العصا بیدّي جیحزي. 
كالتابوت الذي لم ینتصر بالطماعین الذین آیة،  بها صنعحمل الضعیف عصا قویة ولم ي

. Ïحملوه
القدیس مار یعقوب السروجي 

ِبيِّ َمیِّتٌ ،َوَدَخَل ألیشع اْلَبْیتَ    ، َوإَِذا ِبالصَّ
 ]32َوُمْضَطِجٌع َعَلى َسِریرِهِ . [

 ]33 َوَصلَّى ِإَلى الرَّبِّ . [،َفَدَخَل َوَأْغَلَق اْلَباَب َعَلى َنْفَسْیِهَما ِكَلْیِهَما
كشف االلتجاء إلى الصالة عما في قلب النبي وفكره: 

أ. محبته للولد واهتمامه بوالدیه. 
ب. االلتجاء إلى اهللا واالتكال علیه، ولیس على العكاز أو الخادم أو النبي نفسه. 

Ï  (راجع نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني). الخوري بولس الفغالي، عظات حول ألیشع والشونمیةألیشع على  116میمر 
. 86-85النبي، ص 
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ج. یقینه أن اهللا یسمع ویستجیب، وأنه قادر على اإلقامة من األموات. 

ِبيِّ    ،ثُمَّ َصِعَد َواْضَطَجَع َفْوَق الصَّ
  َوَیَدْیِه َعَلى َیَدْیِه، ،ِ  َوَعْیَنْیِه َعَلى َعْیَنْیه،َوَوَضَع َفَمُه َعَلى َفِمهِ 

 ]34َوَتَمدََّد َعَلْیِه َفَسُخِ◌َن َجَسُد اْلَوَلدِ . [
لم تستطع عصا ألیشع أن تقیم المیت، إنما كانت هناك حاجة أن یضع فمه على فم الوالد، 

وعینیه على عینیه الخ. فكان رمًزا للسید المسیح الذي ُیقدِّم حیاته فدیًة عنا. 
 أن ما فعله ألیشع النبي كان یشیر إلى تجسد كلمة اهللا الذي القدِّیس أفرآم السریانيیرى 

) لكي ُیِقیَمنا من الموت. ویرى أن النبي قد صُغر لیصیر 9: 2صار إنساًنا أقل من المالئكة (عب 
. Ïكمن في حجم صبي من أجلنا

  لم یستطع الخادم أن یقیم الجسم المیت بالعصا، كما یشهد بذلك بولس الرسول: "الناموس ال ُیَكمِّل
). ولكن عندما جاء بشخصه، وبسط نفسه في تواضع على الجسم حّد نفسه 19: 7شیًئا" (عب 

لیكون في حدود أعضاء الجسم المیت. "الذي إذ كان في صورة اهللا، لم یحسب خلسة أن یكون 
)... 7-6: 2معادًال هللا، لكنه أخلى نفسه، آخًذا صورة عبٍد، صائًرا في شبه الناس" (في 

نفخ على الجسد المیت سبع مرات، فإنه بإعالن العطیة اإللهیة یهب الروح النعمة السباعیة 
على الذین ینطرحون في موت الخطیة. 

بعد ذلك قام حًیا، ذاك الطفل الذي لم تستطع عصا الخوف أن ُتِقیَمه، عاد إلى الحیاة بروح 
. Ðالحب

البابا غریغوریوس (الكبیر)  

  إن كان عوض أن یتقلص ویصُغر تمدد ألیشع وازداد، ما كان قد استرد ابن األرملة الحیاة. وهكذا
أیًضا لنوال الحیاة جعل المسیح نفسه أقل. فمع كونه على صورة اهللا قِبل صورة البشریة، هكذا 

. Ñصُغر هو، كي نزداد نحن

 بالرغم من كونه على هیئة اهللا، تقبَّل هیئة اإلنسان، هكذا نقص حتى نزداد نحن خاللهÒ . 
لقدیس جیروم ا

Ï  On the Second Book of Kings, 4:30-35 . 
Ð  Morals on the Book of Job, 9.40.63 . 
Ñ Homilies on Psalms, 25 (Ps. 98) . 

4 Hom. 25 on Ps.97 (98). 
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  ناجیل كثیرة بقیامة األموات، إذ توجد شهادات كثیرة في هذا األمر. لكن اآلن لمجرد التذكر أتشهد
ُنقدِّم تنویًها عابًرا عن قیامة لعازر في الیوم الرابع، وُنلمِّح فقط لضیق الوقت عن قیامة ابن 

األرملة. 
من أجساد   وتشقُّق الصخور وقیام كثیر،بنة رئیس المجمعاذكر أَذكِّركم فقط، دعوني أُ ولكي 

  ."ُفتحْت قبورهم"  فقد)،52 :27مت  (القدیسین الذین رقدوا
. )20 :15 كو 1" ( المسیح قام من األمواتأن" لكن باألحرى كونوا ذاكرین

مرة في  مرتین:ا أتكلم عن إیلیا وعن ابن األرملة الذي أقامه، وعن ألیشع الذي أقام میتً 
موته.   بعدأخرى و،حیاته

ُتكَرم لیس فقط نفوس لكي لكن  ).34 :4  ملhis soul) 2نفسه ألن في حیاته أتم القیامة ب
لكي ُیصدَّق أنه في أجساد األتقیاء تكمن قوة، فالجثة التي ألقیت في قبر ألیشع و بل ،األتقیاء

  الذي. النبي المیت فعل النفسمصنع جسف ).21 :13  مل2 (عندما لمست جسد النبي قامت
ستمر وسط األموات. لماذا؟ لئال إن قام ا أعطى حیاة  أن الذيمات وُدفن أعاد الحیاة للمیت، ولو

ن ك"النفس" تس لیظهر أنه حتى في غیاب"نفسه" فقط، وٕانما ـ  لىل ُیعزعممرة أخرى فال ألیشع
ستعملتها افضیلة في أجساد القدیسین بسبب النفس التقیة التي سكنت به عدة سنین و

لخدمتها.  
ي ألنه إن كانت المنادیل والعصائب الت ونا نكذب بجهل كأن هذه األشیاء لم تحدث.عفال تد

 Ï النبي نفسه یقیم الموتى؟ممن الخارج تلمس أجساد المرضى فیشفون، فما بالك بجس
القدیس كیرلس األورشلیمي 

  أرسله اهللا إلى مصر بعصا، بدون المسیح لم یستطع الذي موسى الطوباويیشیر هذا الغالم إلى 
الشعب بالعصا، وال أن یحررهم أو ُیحییهم من الخطیة األصلیة أو الواقعیة. وكما  ینقذموسى أن 

 أرسل نزول الذيضروري من ال. كان )19:7 عب (یقول الرسول: "إذ الناموس لم ُیكمِّل شیًئا"
.  Ð ألن الصلیب بدون المسیح بال قوة، ال تنفع شیًئاألیشعالعصا بنفسه. العصا بدون 

  الخطیة. يضع المسیح لیرد العالم الُملَقى فوا، وتالصبي ي لیحيألیشعانحنى 
. الحظوا یا إخوة یدیه ویدیه على ،، وفمه على فمهالصبي عیني عینیه على ألیشعوضع 

 حالة في ألیشع ُملَقى میًتا، ألن ما فعله يكیف أن رجًال كامل السن یسحب نفسه لیتناسب مع صب
 إلى قول الرسول: "وضع نفسه وأطاع أنصت. هالبشري كل مع الجنس لبالكام حققه المسیح الصبي

1 Lecture 18: 16. 
2 Sermon 128:7. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الرابع 
 

  

ال یقدر ،  انحنى الطبیب الحنون ألنه بالحق یا إخوة.... جعل نفسه صغیًرا)8:2 فى (حتى الموت"
. Ïینحنيأحد أن یرفع أحًدا ُملَقى أرًضا إن رفض أن 

  ي منحت للجنس البشرالتيِهر نعمة الروح القدس السباعیة ظ سبع مرات يُ الصبيحقیقة عْطس 
 یقول الرسول: "إن كان أحد لیس له ،خصوص الروح نفسهب المسیح لیرده إلى الحیاة. يءعند مج

)... حًقا بطریقة وضع فمه على أفواههم ونفخ 9:8  فال ینتسب للمسیح" (راجع رو،روح المسیح
. Ð الروحوأعطاهمعلیهم 

األب قیصریوس أسقف آرل 

  َوَتاَرًة ِإَلى ُهَناَك، ، َتاَرًة ِإَلى ُهَنا،ثُمَّ َعاَد َوَتَمشَّى ِفي اْلَبْیِت 
ِبيُّ َسْبَع َمرَّاٍت ،َوَصِعَد َوَتَمدََّد َعَلْیهِ  ،  َفَعَطَس الصَّ

ِبيُّ َعْیَنْیهِ . [  ]35ثُمَّ َفَتَح الصَّ
صار النبي یتمشى كدلیل على اضطراب النبي، ألن اهللا لم یستجب له في الحال، لكنه لم 

یفقد الثقة في إمكانیة الرب أن یقیمه. 
 أن تحركه هنا وهناك في الُعّلیة یشیر إلى دخول السید المسیح القدِّیس أفرآم السریانيیرى 

. Ñإلى بیوت البشر وحلوله بینهم، ومشاركتهم حیاتهم

  الحظوا، ألیس الیهودي صلسس یتكلم وهو أعمى، إذ یقول... "هذا هو السؤال: هل یمكن ألحٍد
مات حقیقة أن یقوم بجسد حقیقي؟" 

ما كان یلیق بیهودي أن ینطق بهذه الكلمات، إذ یؤمن بما هو ُمسجل في سفرّي الملوك 
) واآلخر 22-21: 17 مل 1 مل) بخصوص الفتَیْین، أحدهما أقامة إیلیا (2 و1الثالث والرابع (
). لهذا أیًضا أظن أن یسوع لم یظهر ألمٍة أخرى سوى للیهود، 35-34: 4 مل 2أقامة ألیشع (

الذین اعتادوا على حوادث معجزیة، حتى بمقارنتهم بما یعتقدون به مع أعمال صنعها یسوع، وبما 
ینتمي إلیه، یعترفون أنه أعظم من كل السابقین له، وذلك بسبب األمور العظیمة، التي سبق فتمت 

. Òوبما هو أعظم منها قوة وعجًبا
العالمة أوریجینوس  

 َفَدَعا ِجیَحِزي َوَقالَ : اْدُع َهِذِه الشُّوَنِمیََّة َفَدَعاَها.

1 Sermon 128:8. 
2 Sermon 128:8. 
Ñ On the Second Book of Kings, 4:30-35 . 

4Against Celsus, Book 2, ch. 57. 
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 ]36َوَلمَّا َدَخَلْت ِإَلْیِه َقالَ : اْحِمِلي اْبَنكِ . [

  ،َفَأَتْت َوَسَقَطْت َعَلى ِرْجَلْیهِ 
 َوَسَجَدْت ِإَلى اَألْرِض، 

 ]37ثُمَّ َحَمَلِت اْبَنَها َوَخَرَجتْ . [
في مرارة نفسها سقطت المرأة العظیمة عند رجلي ألیشع بسبب حزنها على ابنها، واآلن 

تسقط أیًضا عند رجلیه في فرحها بإقامته لتعبر عن شكرها. 

. إصالح طعام ممیت 5
 َوَرَجَع ألیشع ِإَلى اْلِجْلَجالِ .

ْنِبَیاِء ُجُلوًسا َأَماَمهُ .،َوَكاَن ُجوٌع ِفي اَألْرضِ    َوَكاَن َبُنو اَأل
 ]38 َواْسُلْق َسِلیَقًة ِلَبِني اَألْنِبَیاءِ . [،َفَقاَل ِلُغَالِمهِ : َهیِِّئ اْلِقْدَر اْلَكِبیَرةَ 

: تبعد حوالي میل شمال شرق أریحا. وهي أول مكان عسكر فیه إسرائیل بعد عبور الجلجال
). 20-19: 4األردن (یش 

). 2-1: 8 مل 2ربما یشیر هنا إلى المجاعة التي دامت سبع سنوات (

 َوَخَرَج َواِحٌد ِإَلى اْلَحْقِل ِلَیْلَتِقَط ُبُقوًال، 
ی�ا،   َفَوَجَد َیْقِطیًنا َبرِّ

ی�ا ِمْلَء َثْوِبِه،   َفاْلَتَقَط ِمْنُه ُقثَّاًء َبرِّ
ِلیَقِة،   َوَأَتى َوَقطََّعُه ِفي ِقْدِر السَّ

 ]39َألنَُّهْم َلْم َیْعِرُفوا. [
  أنه هو المسئول عن تدبیر معیشة األنبیاء.القدِّیس أفرآم السریانيمن هو هذا الواحد؟ یرى 

  هذا هو المسئول بین األنبیاء، كاد یموت جوًعا، إذ لم یجد طعاًما التزم أن یذهب إلى الحقول
یبحث عن بعض األعشاب. وٕاذ لم یستطع أن یجد األعشاب التي یعرفها جمع ما لم یعرفه، ولم 

. Ïیكن صالًحا لألكل، إذ كتب أنه جمع حنضًال بّرًیا
القدِّیس أفرآم السریاني  
الیقطین البّري هو القثاء البّري، غالًبا ما كان الحنضل، طعمه مّر، وُیسبِّب إسهاًال شدیًدا مع 

 السریانیة والتي اقتبس منها القدِّیس أفرآم Peshittaمغص وقيء شدید. جاء في الترجمة البشیطة 

Ï  On the Second Book of Kings, 4:39 . 
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. colocynthsالسریاني "الحنظل" 

  بنو األنبیاء الذین كانوا رهبان العهد القدیم بنوا ألنفسهم أكواًخا بجوار میاه األردن، وهجروا المدن
). مادمت في بیتك، 2-1: 6؛ 39-38: 4 مل 2المزدحمة، عاشوا على الحساء وأعشاب البریة (

اجعل قالیتك هي فردوسك (جنَّتك)، هناك جمیع ثمار الكتاب المقدس المتنوعة. لتكن هذه هي 
. Ïرفیقك الُمفضَّل، واحمل وصایاه في قلبك

القدیس جیروم  

  ،ما السبب في أن حیاة ألیشع النبي مثال للسیرة الحسنة. تأمل كیف أن المرأة الشونمیة استضافته
وكیف أنه هو نفسه كان یستضیف بني األنبیاء؟ انظر معي هل قدَّم لبنى األنبیاء قلیل من الخبز 

مع نباتات بریة سامة؟ بالطبع ال، ألن واحًدا من هؤالء خرج إلى الحقل وجمع یقطیًنا برًیا ساًما 
ووضعه مع السلیقة في القدر، ولكن بفضل صلوات هذا النبي الصائم ـ إذ كان الموت متربًصا 

. Ð)41-39:4 مل 2بمن یأكل ما هو موجود في القدر ـ اختفى الُسم من الطعام. (

القدیس باسیلیوس الكبیر 

 َوَصبُّوا ِلْلَقْوِم ِلَیْأُكُلوا.
ِلیَقِة َصَرُخوا:   َوِفیَما ُهْم َیْأُكُلوَن ِمَن السَّ

 ِفي اْلِقْدِر َمْوٌت َیا َرُجَل اهللا! 
 ]40َوَلْم َیْسَتِطیُعوا َأْن َیْأُكُلوا. [

عرفوه من طعمه المّر، وتوقفوا عن األكل قبلما یأكلوا قدًرا ما یسبب لهم سًما. 
ه األنبیاء هذه الصرخة أل حنضًال ساًما   برًیا أوقثاء كان جوع وضعوا إذ النبي، فإنه لیشعوجَّ

في القدر، ولم یستطیعوا أن یأكلوا. أمر ألیشع النبي بوضع قلیل من الدقیق في القدر ثم طلب منهم 
  یأكلوا، فأكلوا وشبعوا.أن

 یسكب الدقیق في القدر فال یكون أنماذا ُیقدِّم لنا العالم إال الموت ؟! لذا صارت الحاجة 
موت بل حیاة. هذا الدقیق هو جسد الرب یسوع الذي صار خبز الحیاة، من یأكله یتمتع بالحیاة 

 ).53 : 6 عوض الموت ( یو األبدیة

 َفَقالَ : َهاُتوا َدِقیًقا.
 َفَأْلَقاُه ِفي اْلِقْدِر َوَقالَ : ُصبَّ ِلْلَقْوِم َفَیْأُكُلوا.

1 Letter 125 To Rusticus 7. 
Ð عن الصوم المقدس .
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 ]41َفَكَأنَُّه َلْم َیُكْن َشْيٌء َرِديٌء ِفي اْلِقْدرِ . [
ال یحمل الدقیق قوة معجزیة إلزالة السم عن الطعام، إنما إیمان ألیشع في قوة اهللا وقدرته 
ومحبته هو الذي نزع عن الطعام السم الممیت. لیس في الدقیق ما یضاد السم، لكن اهللا اختاره كما 

) إلصالح الماء الُمر. 20: 2سبق فاختار الملح (
 بالرب ونبیه فأكلوا حسب قوله مما كان قبًال ساًما. إیمانهم األنبیاءأظهر بنو 

 جدیًدا. فعل ربنا نفس األمر  أصلح ألیشع طبیعة الطعام المطبوخ بقلیل من الدقیق، أعطاه تذوًقا
بتدبیره (اإللهي) حتى ُیقتَدى به. وكما قال ألجل نصحنا لكي نسیر في طریق البّر والتقوى، ونفرح 
بالمكافأة العظیمة التي وعدنا بها، ولشفاء األمراض والكروب والضیقات التي تحیط بنا على الدوام 

منذ بدء حیاتنا.  
أب جنسنا آدم، جمع هذه الثمار (المّرة) كثمرة لخطیته، وقدمها لنا في الساعة التي سمع 

فیها كلمات خالقه: "األرض ملعونة من أجلك. إنها تنبت لك شوًكا وحسًكا. أنت تراب وٕالى تراب 
. Ï)19-17: 3تعود" (تك 

القدِّیس أفرآم السریاني  

. إشباع مئة رجل بعشرین رغیًفا 6
  ،َوَجاَء َرُجٌل ِمْن َبْعِل َشِلیَشةَ 

  ،َوَأْحَضَر ِلَرُجِل اهللا ُخْبَز َباُكوَرٍة ِعْشِریَن َرِغیًفا ِمْن َشِعیرٍ 
 َوَسِویًقا ِفي ِجَراِبهِ .

 ]42َفَقالَ : َأْعِط الشَّْعَب ِلَیْأُكُلوا. [

 " (عن إشباع الجموع) مشیًرا إلى ذلك لیس بدون هدف. إنما 9: 6" (یو أرغفة شعیریقول یوحنا ،(
. Ð)أرغفة شعیریعلمنا أن نطأ بأقدامنا كبریاء تعظم المعیشة. هكذا كان طعام األنبیاء (من 

القدِّیس یوحنا الذهبّي الفم  
 في القرن الثاني المیالدي بتفنید آراء مرقیون في خمسة كتب، خاصة  العالمة ترتلیانقام

وحدة الكتاب المقدس (أي العهدین). كان مرقیون یكره العهد القدیم، ویرى في الخالق كائًنا عنیًفا ال 
یعرف الحنو والرحمة، وأن السید المسیح الكلي الرحمة ضد خالق المادة، التي هي عنصر الشر. 

 القصة التي بین أیدینا حیث أشبع ألیشع الكثیرین بقلیٍل من الطعام العالمة ترتلیاناستخدم 

1 On the Second Book of Kings, 4:41. 
2 Homilies on Matt. Homily 49:1. 
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. Ïالخالقوفاض في رده على مرقیون، فهي تحمل رمًزا لعمل السید المسیح 
، موقعها مجهول، غیر أنها كانت قریبة 4:9صم  1 ذكرت أرض شلیشة في بعل شلیشة:

من الجلجال. 
) 14:23 ألنه من الواجبات الدینیة أن ُیقدٍّمه للرب (ال ،: ربما أحضره الرجلخبز باكورة

من بینهم هذا  فكان ذلك دلیًال على وجود من یخافون الرب الذین لم یشاركوا العامة في عبادة البعل.
الرجل الذي ُیقدِّم البكور لرجال اهللا حتى من الخبز الذي یقوم بصنعه في البیت. كان هذا الرجل كریًما 

أما عمل الرب فهو أنه ]. 38قد�م بكور الخبز في وقت المجاعة [ ، بلذ لم یرد أن یحفظ الخبز لنفسهإ
لیشبع المئة رجل ویفضل عنهم. ا بارك العشرین رغیًفً◌◌ً 

؛ 14: 2 هو ما یخرج من البرغل عند غربلته، ویفهمه البعض على أنه الفریك (ال السویق:
23 :14 .(

  هنا ُصنعت معجزتان، تحققتا بواسطة ألیشع عندما كان بین تالمیذه. تمَّم األولى عندما جعل
الموت یفارق الِقْدر، حیث قیل أنه كان مخفًیا. وتمَّم الثانیة عندما أطعم مئة نبي بقلیٍل من الخبز. 

)، حیث أطعم 21-13: 14في كلتا المعجزتین كان یرمز لذاك الذي بارك خبزات الشعب (مت 
. Ð)21: 14خمسة آالف رجل ما عدا النساء واألطفال (مت 

القدِّیس أفرآم السریاني  

 َفَقاَل َخاِدُمهُ : َماَذا؟ 
 َهْل َأْجَعُل َهَذا َأَماَم ِمَئِة َرُجلٍ ! 

 َفَقالَ : َأْعِط الشَّْعَب َفَیْأُكُلوا، 
 َألنَُّه َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ : 

 َیْأُكُلوَن َوَیْفُضُل َعْنُهمْ . 
 َفَجَعَل َأَماَمُهْم َفَأَكُلوا، 

 ]43َوَفَضَل َعْنُهْم َحَسَب َقْوِل الرَّبِّ . [
حینما ُنقدِّم مما عندنا للغیر تحل بركة الرب، فنشبع ویشبع اآلخرون وَیفُضل عنا وعنهم. 

یقول الحكیم: "یوجد من یفرِّق فیزداد أیًضا، ومن یمسك أكثر من الالئق، وٕانما إلى الفقر. النفس 
). 25-24: 11السخیة ُتسمَّن، والُمروي هو أیًضا ُیروى" (أم 

لیس الشبع من كثرة األكل أو من تنوعه، بل من بركة الرب. 

1 Tertullian against Marcion, Book 4, ch. 21. 
2 On the Second Book of Kings, 4:38. 
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ن اهللا قد أوجد إ جائعین، فن- یخرجو مهما بلغوا ن یترك الرجال -ألم یكن ممكنا لرجل اهللا 
  ُیْشِبَع كل احتیاجاته. یهبه أكثر مما یسأل وفوق ما یحتاج.أناإلنسان وهو ُملتِزم 

 ي، أال یمد یده كمحتاٍج، بل یمدها لیعطمسیحيهذا هو عمل الخادم الحقیقي، بل وكل 
 . فُیشِبع من هم حوله ویفیض عنهم،بسخاء

نه إ قال ، كمال الجماعة، لذا عندما تحدث السید عن الخروف الضالإلى یشیر 100رقم 
 یهتم بكل البشریة أن إنما هو دعوى لكل خادم النبية خروف. هكذا كان ما فعله مائ الراعيكان لدى 

  الكاهن أنت أب العالم كله". أیها" : الفمالذهبيالقدیس بوحنا لیشبعها. وكما یقول 

 
 4 ملوك 2 من وحي

! ألفتح فمي فُتشِبع أعماقي بزیت نعمتك

 فمألت بیت األرملة فرًحا،باَرك ألیشع دهنة زیت  .
  .وقدَّمَت لألسرة كل احتیاجاتها، حررت ابنیها من العبودیة

 بیتي لتدخل یا إله ألیشع إلى .
.  عبیًدان وأوالدها كادوا یصیرو،نفسي صارت أرملة

  :هوذا إبلیس كُمرابي عنیف یستعبد أوالدي
. ومواهبي وكل طاقاتي عقلي وعواطفي وأحاسیسي

.  وتسكب زیت نعمتك فيَّ ،لتدخل إلى بیتي
  .یمألها سواك  من یقدر أن،كل أوعیتي فارغة

! ماًال أو كلمة مدیح؟ لماذا أشحذ من الناس عاطفة أو
! وأنت أبي الغني ُتشِبُع كل احتیاجاتي؟

 ا یستریحفیهیصعد إلیها و،  لنبیك علیةأقامت عظیمة امرأة.  

 فُتِقیم فیها هیكًال ُمقدًَّسا لك.  ُأسلِّمك أعماقي،أنهب لي 

  السمائیین!أصدقاءكتسكن فیها وتدعو 

ل أعماقي إلى ملكوت ُمفِرح. نعم لتقم في داخلي،  ولتحوِّ

 أنت تنزع ُعقم نفسي! 

  بهم لحسابك!أتمخض لك، أبناءني بته

 أو هلكت نفس أخي، إن ماتت نفسي الوحیدة،
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 !؟إلیكإلى من أذهب إال 

 القیامة!أنت هو الحیاة! أنت هو 

 !أنت ُمحطِّم الموت! أنت واهب النصرة

! لتتحد نفسي بك ولیلتصق جسدي بجسدك،
 ، یهرب منه الموت،فمن یرتبط بك

  الحیاة األبدیة!إلیهوتجري 

 التفْت حوَلك الجموع تطلب كلمتك.  

 ومألت بطونها بالطعام!  نفوَسها بوصیِتك،أشبعتَ 

 ا.لیس من یقترب إلیك ویرجع فارغً 

 یفیض منه لیهب أیضا آخرین!، وتشبعه وترویه

 لك المجد یا خبز السماء!

 !لك المجد یا ُمشِبَع الجمیع
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 َاَألْصَحاُح اْلَخاِمُس 

ُأْرُدُننا العظیم! 
أبرز هذا األصحاح التزامنا بالعمل لحساب ملكوت اهللا، أیا كان مركزنا أو دورنا في الحیاة، 

نسلك بروح الحكمة اإللهیة ولیس بافتراضات بشریة. ونطلب مجد اهللا ال مجد العالم وغناه. 
 المعارك واستعبدوها. إحدى في األرامیونیروي لنا هذا األصحاح قصة فتاة اصطادها 

 وال من كاهن ،رض غریبة بال أب وال أم وال أخ أو أخت. لیس من قریٍب ُیشِبع عواطفهاأصارت في 
تحكُّم الغیر ي ،نسانیتهاإ ویصلي ألجلها. لیس من كتاب مقدس بین یدیها. فقدت حریتها و،یسند نفسیتها

ال تذمرت على اهللا، بل شهدت لعمل اهللا أمام قائد الجیش  وفي مصیر حیاتها. ومع هذا كله لم تتحطَّمْ 
 .الغریب. حرَّكْت التاریخ في شجاعة، األمر الذي فشل فیه ملك إسرائیل

، ودفعت القائد الوثني إلى اإلیمان  اهللا الفائق في أرض العبودیةلشهدت الفتاة المسبیة لعم
 إمكانیاتصاحب السلطان ثیابه ولم یعرف اإلسرائیلي مزَّق الملك بینما  والتعرف على قوة المعمودیة،

 .اهللا في حیاته وفي بلده

ضع سمع لصوت عبیده حین سألوه أن ُینفِّذ وا صدَّق القائد الفتاة المسبیة، وبروح التإیمانفي 
 ما قاله النبي.

الفتاة الصغیرة التي قدَّمْت عمًال كرازی�ا بین األمم هي رمز للكنیسة في بدء نشأتها أو 
التالمیذ والرسل الذین من الیهود، القلة الصغیرة التي كرزت وسط األمم. والملك الرافض للعمل ُیمثِّل 

األمة الیهودیة التي بجحودها وعدم إیمانها لم تقبل العمل اإللهي. 
أروع ما في هذا األصحاح اكتشاف الرجل الغریب الجنس سّر ُأْرُدُننا القادر وحَده أن یهبنا 

المیالد الجدید. قدَّسه ربنا یسوع المسیح لننزل في جرن المعمودیة، ُأرُدننا العجیب، فنتمتع بالوالدة من 
الماء والروح! 

  مجيء نعمان السریاني وشفاؤه باستحمامه في میاه األردن كان قیاًسا لنقاء أنفس المؤمنین
المعتمدین بالمسیح من خطایاهم. وكان الموضع الذي استحم فیه نعمان في نهر األردن هو الذي 

. Ïوقف فیه تابوت الرب على عهد یشوع بن نون، وفیه تعمَّد المسیح ابن اهللا فحقق الرسم بالحقیقة
  القدیس أثناسیوس الرسولي 

  قبل عمادهم في النهر السّري، هؤالء یتطهرون بسّر االشعب الذي - كان غریًبا - كانوا ُبرًص 

Ï 132 كمال البرهان على حقیقة اإلیمان، ص .
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المعمودیة من وصمات نفوسهم وأجسادهم. حًقا لقد ُأعلن لألمم عن خالصهم الُمقِبل خالل مثال 
. Ïنعمان

  القدیس أمبروسیوس 

  في الحقیقة األردن وحده بین كل األنهار تقبَّل باكورة التقدیس والبركة، وأفاض كینبوع نعمة
. Ðالمعمودیة على العالم كله

سي نيالالقدیس غریغوریوس 

 (األردن) إن دخله اإلنسان بإیمان  لیس نهر آخر ینزع البّرص من اإلنسان إال ذاك النهر الواحد
 Ñ؟وغسل نفسه في یسوع

العالمة أوریجینوس 

. 4-1. شهادة فتاة مسبیة 1
. 7-5. افتراض ملك أرام 2
. 14-8. الحاجة إلى األردن 3
. 19-15. مجد اهللا ال العالم 4
. 27-20. بالغنى افتقر جیحزي 5

. شهادة فتاة مسبیة 1
لعبت الفتاة المسبیة وأیًضا عبید نعمان دوًرا حیوًیا في إتمام هذه المعجزة. فقدَّمْت الفتاة 

المسبیة شهادة للرب لم یستطع ملك إسرائیل إدراكها. وقام عبید نعمان بتشجیع سیدهم على الطاعة 
للنبي، األمر الذي به تمتع بشفاء جسمه كما تمتع باإلیمان باهللا ُمخلِّص البشریة. 

هكذا یعمل اهللا باألسرى والخدم وأصحاب المواهب القلیلة، فیقومون بدور یصعب أن یقوم به 
أصحاب مراكز سامیة ومواهب عظیمة. 

 ،ِ َوَكاَن ُنْعَماُن َرِئیُس َجْیِش َمِلِك أرام َرُجًال َعِظیًما ِعْنَد َسیِِّده
  َمْرُفوَع اْلَوْجِه،

 َألنَُّه َعْن َیِدِه َأْعَطى الرَّبُّ َخَالًصا ألرام.
 ]1َوَكاَن الرَُّجُل َجبَّاَر َبْأٍس، َأْبَرَص . [

1 Exp. Luc. 4:50، 51. 
2 PG 46:593 D. 
3 Comm. Joan 6: 47. 
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اهللا هو إله البشریة كلها، یهتم بالجمیع، لذا نسمع هنا أن الرب أعطى خالًصا ألرام، غالًبا 
ما كان الخالص هنا من أشور. 

كان البرص مثل مرض اإلیدز اآلن، من أخطر األمراض في ذلك الوقت. إذ كان شدید 
العدوى، غیر قابل للشفاء. وكان المصابون به ُیطردون من المدن، لیعیشوا في ُمخیَّمات معزولة. 

ولعل برص نعمان كان في دوره األول، وربما كان یتوقع نعمان أنه سیضطر إلى ترك خدمته بسبب 
مرضه. 

(أرام) غالًبا من ید ا اهللا الذي یهتم بإسرائیل یهتم باألمم األخرى، فأعطى خالًصا لسوري
أشور. 

كانت شخصیة نعمان السریاني فریدة، یشهد له الكتاب "عن یده أعطى الرب خالًصا ألرام" 
]، سمع لمشورة زوجته، وهي بدورها بروح التواضع سمعت لمشورة الجاریة الصغیرة المسبیة غریبة 1[

]. 14-13]، كما سمع مشورة عبیده الذین یدعونه "أبانا" [4-2الجنس [

  ،ً َوَكاَن األرامیُّوَن َقْد َخَرُجوا ُغَزاة
، َفَسُبوا ِمْن َأْرِض ِإْسَراِئیَل َفَتاًة َصِغیَرةً 

 ]2َفَكاَنْت َبْیَن َیَدِي اْمَرَأِة ُنْعَمانَ . [
كانت أرام تجاور مملكة الشمال من الجانب الشمالي الشرقي. وكانت المعارك بینهما كثیرة. 
ففي أیام داود كانت أرام تدفع جزیة إلسرائیل، وفي أیام ألیشع كانت أرام تزداد قوة. وكثیًرا ما هاجمت 

إسرائیل كنوٍعٍ◌ من اإلرهاب وٕاحداث اضطراب وسط الشعب. وكثیًرا ما كانوا یحملون معهم بعض 
األسرى. كانت خادمة نعمان فتاة من أسرى بني إسرائیل. 

 َفَقاَلْت ِلَمْوَالِتَها: 
 َیا َلْیَت َسیِِّدي َأَماَم النَِّبيِّ الَِّذي ِفي السَّاِمَرِة، 

 ]3َفِإنَُّه َكاَن َیْشِفیِه ِمْن َبَرِصهِ . [
اعتزت فتاة مسبیة بإلهها، وآمنت أنه قادر أن یشفي إنساًنا وثنًیا من برصه.  

 في هذا و، حیث عاش الملك والعظماء، وهإسرائیلكان أللیشع بیت في السامرة عاصمة 
.  والجبال، ولم یكن له موضع مستقر فیه على الدواماختلف عن إیلیا الذي قطن باألكثر في البراري

 إمكانیاته وأدركت ،هن حتى أن هذه الفتاة الصغیرة المسبیة سمعت ع،وقد شاع خبره عند جمیع الناس
في الرب. 

اتسمت هذه الفتاة الصغیرة بإیمانها الذي فاق إیمان ملك إسرائیل، كما اتسمت بالمحبة وهي 
أسیرة كانت تئن ألنات مریض وثني بالبرص وزوجته. 
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 بناء على اقتراح صبیَّة ألیشع الطوباوي جاء إلى ، كان أبرصالذي ،یس الجیشئاآلن نعمان ر 
ُیشفى، رمًزا لألمم. هذه الصبیَّة جاءت من الیهودیة أسیرة، وأخبرت سیدتها أنه إذا لكي خادمة 

 یرد له صحته. كانت رمًزا للنبوة ألنه بالرغم من أن النبوة كانت ألیشع الطوباويذهب سیدها إلى 
 إن المعرفة المطوبة لها بلغت إلى  من المحتم الیهودیة وحدها، إّال أنهفي ذلك الحین محصورة في

 وجاءوا النبي؛ سمع األمم ألیشعاألمم المجاورة أیًضا. لذلك أصغى نعمان إلى الصبیَّة وذهب إلى 
تطهرت  إلى المسیح يء ُشفى نعمان من برصه، وعند المجألیشع إلى يءإلى المسیح. عند المج

. Ï من كل بَرص خطایاهمماألم
األب قیصریوس أسقف آرل 

 …إنها الجماعة التي ُجمعت من األمم،  افهموا اآلن من هي تلك الفتاة الصغیرة بین األسرى؟
كنیسة اهللا التي كانت ُمستعبدة قدیًما في أسر الخطیئة عندما لم تكن لها حریة النعمة، هذه التي 

غبیاء من األمم كلمة النبّوة التي كانوا ُیّشكون فیها قبًال، ولكن  األبواسطة تدبیرها سمع الناس
نتم أنه ینبغي أن ُتطاع اغتسلوا من دنس الخطیئة. لقد شك نعمان قبل أن یبرأ، أما أبعدما آمنوا 

. Ð فال ینبغي إذن أن تشّكوا،فقد برئتم
  القدیس أمبروسیوس

 َفَدَخَل َوَأْخَبَر َسیَِّدهُ : 
 ]4َكَذا َوَكَذا َقاَلِت اْلَجاِرَیُة الَِّتي ِمْن َأْرِض ِإْسَراِئیلَ . [

. افتراض ملك أرام 2
كثیًرا ما ُتسبِّب لنا افتراضاتنا البشریة متاعب روحیة ومادیة واجتماعیة. 

في هذا األصحاح أخطأ ملك أرام حین افترض أن الذي یشفي نعمان من بَرصه هو ملك 
إسرائیل. وبسبب هذا االفتراض كان یمكن أن تنشب حرٌب بین أرام وٕاسرائیل. 

وافترض أیًضا نعمان أن شفاءه یتحقق بلقاء النبي له، ووضع یده علیه لیطلب من اهللا أن 
یطهره من بَرصه، ولوال تدخُّل عبیده الحكماء لرجع إلى بلده في خزي ومرارة نفس، ولم یتمتع بالتطهیر 

من البَرص. 
وافترض أیًضا نعمان أن نهري دمشق - أبانة وفرفر - أفضل من جمیع میاه إسرائیل، بهذا 

كان ینتقد سّر األردن العظیم. 

1 Sermon 129:2 
Ð 3 األسرار: فصل .
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 َفَقاَل َمِلُك أرام: 
، اْنَطِلْق َذاِهًبا

 َفُأْرِسَل ِكَتاًبا ِإَلى َمِلِك ِإْسَراِئیلَ . 
ِة، ،َفَذَهبَ    َوَأَخَذ ِبَیِدِه َعَشَر َوَزَناٍت ِمَن اْلِفضَّ

 ]5َوِستََّة آَالِف َشاِقٍل ِمَن الذََّهِب، َوَعَشَر ُحَلٍل ِمَن الثَِّیاِب . [
غالًبا ما كان ملك إسرائیل هو یهورام بن آخاب. لم یكن من السهل أن یطلب ملك أرام هذا 

الطلب من ملك إسرائیل. واضح من موقف ملكي أرام وٕاسرائیل، إنه ُوجد سالم في ذلك الوقت بین 
]. 8المملكتین، لكي في شيٍء من التخوف، یظهر فیما فعله ملك إسرائیل وما قاله [

الهدایا التي حملها نعمان معه تشیر إلى غناه وحاجته الشدیدة للخالص من هذا المرض. 
قدیًما كان التعامل بالذهب والفضة بالوزن ولم توجد نقود مسكوكة. وكانت الهدایا حتى بین األصدقاء 

كانت الثیاب من الهدایا الثمینة التي تقدم كنوٍع من  غالًبا ما تكون ذهًبا أو فضة أو ثیاًبا أو غنًما.
  رئیس الجیش.من  مزركشة ثمینة تلیق كهدیة اثیابً التقدیر واالعتزاز والتكریم. هنا یقصد 

). حتى سلیمان في كل 19، 13- 12: 14وعد شمشون بتقدیم ثیاب لمن یحل لغزه (قض 
). ودانیال ارتدى ثوًبا من أرجوان قدَّمه له 24: 9 أي 2مجده لم یستخف من قبول ثیاب كهدایا قیمة (

). جاء عن شاعر شرقي مشهور في القرن التاسع أنه ُقدِّمت له هدایا كثیرة 29: 5الملك لتكریمه (دا 
 عمامة. ال 500 قمیص و200 طاقم من المالبس كاملة، و100في حیاته، وعند موته كان لدیه 

 الهندوس یقدمون في نهایة العید ثیاًبا جدیدة لكل ضیٍف حضر العید. لیزا

  َیُقوُل ِفیهِ : ،َوَأَتى ِباْلِكَتاِب ِإَلى َمِلِك ِإْسَراِئیلَ 
 َفاآلَن ِعْنَد ُوُصوِل َهَذا اْلِكَتاِب ِإَلْیَك، 

 ]6 َفاْشِفِه ِمْن َبَرِصهِ . [،ُهَوَذا َقْد َأْرَسْلُت ِإَلْیَك ُنْعَماَن َعْبِدي
لم یشر كتاب ملك أرام إلى النبي، إنما طلب شفاء نعمان، الطلب الذي یبدو مستحیًال، فظن 

ملك إسرائیل أن الطلب ُقدم إلثارة معركة بین المملكتین. 

َق ِثَیاَبه   َوَقالَ :،ُ َفَلمَّا َقَرَأ َمِلُك ِإْسَراِئیَل اْلِكَتاَب َمزَّ
 َهْل َأَنا اهللا ِلَكْي ُأِمیَت َوُأْحِیَي، 

 َحتَّى ِإنَّ َهَذا ُیْرِسُل ِإَليَّ َأْن َأْشِفَي َرُجًال ِمْن َبَرِصِه؟
 ]7َفاْعَلُموا َواْنُظُروا َأنَُّه ِإنََّما َیَتَعرَُّض ِلي! [

كان إیمان الفتاة الصغیرة األسیرة أعظم من إیمان الملك. بإیمانها القوي حّركت قائد جیش 
 هو یهورام إسرائیلغالًبا ما كان ملك أرام، لیطلب من إله إسرائیل، بینما كشف الملك عن عدم إیمانه. 
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 لم یذكر اسمه هنا بسبب عدم إیمانه، وقد رّكز ، كانت له عالقات طیبة مع ملك أرام.أخاببي 
الكتاب المقدس هنا على عمل اهللا خالل ألیشع النبي. 

أرسل بنهدد ملك أرام نعمان إلى ملك إسرائیل، إذ ظن أن للملك سلطاًنا على النبي یأمره 
فیطیع، كما حسب أن الشفاء ُیقتني بالمال. أما ملك إسرائیل فكان یجهل قوة اهللا. 

افترض ملك إسرائیل في ملك أرام سوء النیة، یود أن یجد علة لیدخل معه في معركٍة، ولم 
یخطر على فكره أن یستشیر ألیشع النبي، وربما لم یكن یتخیل أن النبي له القدرة عل شفاء أبرص 

)، حیاة اإلنسان معروفة لدى اهللا، 7: 5 مل 2اهللا هو الذي "یمیت ویحي" (بقوة اهللا. لم یدرك أن 
وأیامه محددة لدیه، وهو صاحب السلطان الُمطَلق. 

 "بالنسبة لكل البشر قد تعیَّن لیس فقط 5: ١٤" (أي وقد عینت أجله (زمنه) فال یتجاوزه .(
"، وقد تحدد عیَّن زمًنابالسنوات والشهور، بل واألیام والساعات وذلك من جانب خالقنا. فقد "

الزمن، وال یمكن تجاوزه مطلًقا. أال تعلمون أن كثیرین یخلصون من المرض الممیت، بینما آخرون 
وهم في صحة جیدة ُیختطفون فجأة من الحیاة الزائلة؟ البعض یسقطون من أماكن عالیة، وینزلون 

في أماٍن أصحاء، بینما آخرون وهم یمشون یختطفهم الموت في خطوة باطلة. مرة أخرى، فإن 
البعض یخرجون من سفینتهم (أثناء غرقها) ویصعدون على لوٍح خشبٍي مجرد، فیصلون في صحٍة 
وأماٍن، بینما آخرون یجدون الموت قرب المیناء، تغرق سفینتهم هناك حیث ال یتوقع أحد أن یكون 

الموت نصیبهم، لكنه یتحقق بدعوة من الخالق. 
األب هیسیخیوس األورشلیمي 

َق ِثَیاَبُه،   َوَلمَّا َسِمَع ألیشع َرُجُل اهللا َأنَّ َمِلَك ِإْسَراِئیَل َقْد َمزَّ
 َأْرَسَل ِإَلى اْلَمِلِك َیُقولُ : 

 ِلَماَذا َمزَّْقَت ِثَیاَبَك؟
 ]8 َفَیْعَلَم َأنَُّه ُیوَجُد َنِبيٌّ ِفي ِإْسَراِئیلَ . [،ِلَیْأِت ِإَليَّ 

تمزیق اإلنسان ثیابه یشیر إلى الحزن الشدید، كما إلى الشعور بالعجز عن تحقیق ما ُیطلب 
منه. 

  ًكاشف األسرار. ، بالروح القدساكان البهي مملوء 
هما.  وكان یجتر القداسة والنقاء ویمضغ،ةوستند على إعالنات النبا

 ویفّرج عن المجروحین. ضعفاء،ي الواس وي، ویصنع القوات،سهل علیه أن یداوي األمراض
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. ˺كان اسم جبروته مشهوًرا بین العبرانیین، وأخباره الحسنة أقلقت أرض األرامیین
 .˻ وفاض لیسقي األرامیین، فجرى وسقى اإلسرائیلیین، كالینبوعت صارقوة الشفاء

القدیس مار یعقوب السروجي 

  ،َفَجاَء ُنْعَماُن ِبَخْیِلِه َوَمْرَكَباِتهِ 

 ]9َوَوَقَف ِعْنَد َباِب َبْیِت ألیشع. [
 المرضى من فقراء وأغنیاء یلجأون إلى ألیشع، القدیس مار یعقوب السروجيیصوِّر لنا 

ویقفون على بابه طالبین الشفاء. كان نعمان یتوقع معاملة خاصة كرئیس جیشٍ . وفوجئ بألیشع لم 
یخرج إلیه لیستقبله. 

لم یلتِقِ◌ ألیشع النبي بنعمان األبرص، ربما خشیة أن یتنجس، ألن هذا المرض یحمل نوًعا 
 سبًبا آخر لعدم خروجه القدِّیس مار أفرآم السریاني]. وُیقدِّم لنا 13من النجاسة في نظر الشریعة [

إلیه.  

  اآلن یثور سؤال: لماذا منع ألیشع نعمان من رؤیته، ولم یسمح له بالدخول في بیته؟
) في حروبه. بالحقیقة عرف النبي 43-1: 20 مل 1في الدرجة األولى، ألنه خدم بنهدد (

أن ملك أرام قتل الكثیرین من بني إسرائیل، وكیف خرَّب أرضهم، وتلّطخت یداه بالدم البريء، إذ 
كان هو قائد الجیش، وكان له سلطان كامل على األرامیین. 

في الدرجة الثانیة، ألنه كان قد فسد بالبرص، والنبي یعلم أن الشریعة تطلب عدم االقتراب 
. Ñأو لمس األبرص

القدِّیس مار أفرآم السریاني  

 َفَأْرَسَل ِإَلْیِه ألیشع َرُسوًال َیُقولُ : 
، اْذَهْب َواْغَتِسْل َسْبَع َمرَّاٍت ِفي اُألْرُدنِّ 

 ]10َفَیْرِجَع َلْحُمَك ِإَلْیَك َوَتْطُهرَ . [
]. 15ُیحسب هذا الطلب دعوة لنعمان أن یتواضع، وأال یثق إال في اهللا نفسه [

 ممیتة،ن نزوله في النهر سبع مرات یشیر إلى تلوثه بسبع خطایا أ Òة ترتلیانالعالمیرى 

Ï خالل كل المیمر استخدم أدوم عوض أرام .
Ð  (نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني)؛ راجع  الرابع على إلیشع: على نعمان األرامي وعلى جیحزي تلمیذه119المیمر 

 .102-101الخوري بولس الفغالي: عظات حول ألیشع النبي، ص 
3 On the Second Book of Kings,5:10-11.  
4 Tertullian against Marcion, 4:9. 
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 وشهادة الزور والغش. وكأنه في كل مرة یغطس والنجاسة والتجدیف والقتل والزنا ةوهى العبادة الوثني
 .یتطهر من خطیة ما بالترتیب

  أعلن ألیشع النبي ُمقدًما عن غنى میاه المعمودیة غیر الموصوف. وفي نفس الوقت أشار إلى أنه
سیمتد إلى كل الذین یرغبون في قبول اإلیمان، فقد أرسل نعمان األبرص الذي كان غریًبا الذي 

طلب الشفاء، وأمره أن یغطس سبع مرات في األردن. 
 لكي یتعلَّم هذا الغریب أن اهللا استراح في الیوم ،لقد أوضح له أنه یلزمه أن یغطس سبع مرات

. Ïالسابع، أو ألنه كان یشیر إلى الروح اإللهي بطریقة رمزیة
 القدیس دیدیموس الضریر  

  َوَقالَ : ،َفَغِضَب ُنْعَماُن َوَمَضى
  ،ُهَوَذا ُقْلُت ِإنَُّه َیْخُرُج ِإَليَّ َوَیِقفُ 

، َوَیْدُعو ِباْسِم الرَّبِّ ِإَلِههِ 
  ،َوُیَردُِّد َیَدُه َفْوَق اْلَمْوِضعِ 

 ]11َفَیْشِفي اَألْبَرَص ! [
ربما حسب نعمان أن تصرُّف ألیشع ومشورته یحمالن مهانة لقائد عظیم مثله، وأن طلبه 

]. 12غیر منطقي، ألنه ماذا یكون نهر األردن بمقارنته بنهري دمشق أبانة وفرفر [
 أن من یعاني من متاعب یطلب بطریق أو آخر عالمات القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

. Ðمنظورة ومحسوسة
لم یكن ألیشع رجًال متكبًرا، بل بالعكس لم یخرج من البیت ولم یمس نعمان، ألنه أراد أن 
ه أفكار نعمان إلى الرب أنه هو الذي یشفیه، ولكي ُیقدِّم للبشریة درًسا إیمانًیا عن العماد وقبول  یوجِّ

األمم كأعضاء في كنیسة اهللا. 

  مالحًظا –لم یتحرك ألیشع لیرى نعمان، فمع إدراكه أن نعمان قد تعثر لعدم خروجه واللقاء معه 
 فقد بقي في بیته، وأرسل نعمان إلى نهر األردن لیغتسل. أما الرب (فعند شفائه –دقة الناموس 

: 8لألیرص) فلكي یشیر إلى أنه یشفیه ال كخادٍم بل بكونه السید المطلق قام بلمس األبرص (مت 
). فإن یده لن یلحقها دنس من البَرص، إنما یتطهر الجسم األبرص ویتجدد بیده المقدسة. 2-3

. Ñفإنه كما نعلم جاء ال لیشفي األجساد فحسب، بل ویقود النفوس إلى ضبط النفس

1 PG 39; 700 d.  
2 Chrysostom: Homilies On Matthew, homily 31: 1. 
3 Orthodox Study Bible. 
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القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  .إنه لیس باألمر العجیب أن یكون له هذه األفكار ویثور، فإنه إذ سمع بأذنیه وزن كلمات النبي
الرجل الذي كان عمله في الجیش لم یكن قادًرا أن یتالمس مع السّر المخفي لهذا الشفاء غیر 

. Ïالطبیعي
القدِّیس مار أفرآم السریاني  

  نعمان في غضٍب، لم یَر ُأرُدَننا الذي یطهِّر الذین تدنَّسوا بالبرص، أي من هذا الدنس، وواهب
ه إلى  البرص) منیطهر (الصحة. إنه األردن هو الذي فعل هذا  ولیس النبي. عمل النبي أن یوجِّ

هوذا قلت إّنه یخرج إلّي ویقف ان لعدم فهمه للسّر العظیم الذي لألردن یقول: عمالشفاء. نمركز 
ید على الن وضع إ ف...]11 فیشفي األبرص! [،ویرّدد یده فوق الموضع، ویدعو باسم الّرّب إلهه

 األبرص إلیه توسل ،)3-1: 8البرص والتطهیر منه هذا من اختصاص ربنا یسوع وحده (مت 
نه لمسه، أ إلى الكلمة أضاف إنما  فقط،رید فتطهر"أ ": لم یقل."تطهرني: "إن أردت تقدر بإیمان

 كل األنهار األخرى أقل من األردن لشفاء أن كان نعمان مخطًئا، ولم یَر كیف .فبرأ من البرص
 .Ðمماأل

  أوریجینوسالعالمة 

نه ال یوجد إ فاألنهار، عن بقیة األردن نهر امتیاز حدیثه موضًحا وریجینوسأالعالمة ُیكمِّل 
 وتذكروا صهیون، اإلسرائیلیوننهار بابل جلس أ قادر على التطهیر من البَرص. فعلى األردنغیر 

 . المقدسة، فاشتاقوا إلى نهر الخالصاألردن وتذوقوا میاه غیر میاه ،وهناك بكوا. لقد ُسبوا إلى بابل
 )18: 2 من یشرب من میاه جیئون (إر النبي ویوبخ إرمیا ، یقفواأنلقد جلسوا ولم یقدروا 

له،  یظن اإلنسان أنه قادر أن یحقق كل شيٍء بما شتان ما بین فكر اهللا وفكر اإلنسان.
. )17:22؛ رؤ24:3؛ رو1:55بینما ُیقدِّم اهللا لنا خالصه لكي نشبع ونتمجد بنعمته المجانیة (إش

یرى  یرید اإلنسان أن یختار وسائل الخالص حسب هواه، ویریدنا اهللا أن ُنسلِّم حیاتنا وٕارادتنا في یدیه.
 أما اهللا فیرى أن طریق الخالص بسیط كالغسل في ،اإلنسان أن طریق الخالص صعب أو مستحیل

ُمقدَّم لكل نفٍس مشتاقة إلیه. النهر األردن 
 وٕانما لیوجه أفكار نعمان إلى الرب ال إلى شخصه، ،لم یخرج ألیشع لیلتقي بنعمان تكبًرا منه

لیعلم أن الشفاء من عند الرب. 

  یمكن هللا أن یهبنا ما یبدو لنا مستحیالً . فقد بدت المیاه عاجزة عن أن تغسل الخطیة. وظن

1 On the Second Book of Kings, 5:11. 
2 Commentary on John, book 6:28. 
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نعمان السریاني أن برصه ال یمكن أن یزول بالماء. لكن ما هو مستحیل یجعله اهللا ممكًنا، هذا 
. Ïالذي وهبنا نعمة عظیمة

القدِّیس أمبروسیوس  

 یسهل علیه شفاء البرص. ، أنه خبره بسمع نعمان األبرص قائد جیش بني عیسو
 بابه. ند من كل الجهات عى وتجمع كل المرض،أشرق اسمه في البالد كالشمس
ألیشع. واسطة  قمیص البَرص بنزع عنه لي،أتى نعمان األرامي مع الكثیرین
 وتوسل لیشفیه ألیشع. ، ووقف على بابه،أتى قائد الجیش الالبس البَرص

تطهر. ف في األردن سبع مرات اغتسلْ  وقال له: ،أرسل النبي العجیب
.  الموضع ثم غادر، وخرج غاضًبا ومنتقًدا، واحتقر الكلمة التي سمعها،غضب نعمان

ّي ویشفي مرضي؟ إل قال: لماذا لم یخرج ،كان منتقًدا
. ˻أطهرف غتسل وأَ مضى أ، لو كان األمر هكذا، أرض أرام فيال تنقص األنهار

القدیس مار یعقوب السروجي 

 َأَلْیَس َأَباَنُة َوَفْرَفُر َنْهَرا ِدَمْشَق َأْحَسَن ِمْن َجِمیِع ِمَیاِه ِإْسَراِئیَل؟
 َأَما ُكْنُت َأْغَتِسُل ِبِهَما َفَأْطُهَر؟

 ]12َوَرَجَع َوَمَضى ِبَغْیظٍ . [
 هو ، ومنبعه من الجبل الشرقي. وُیَظن أن النهر اآلخر فرفر،: نهر بردي الحاليأبانة

 النهران یمدان األراضي هذانفي وسط دمشق.  األعرج الذي یخرج من جبل الشیخ. ویجري نهر أبانة
نهر أ العالم. بعكس أراضيأخصب من  ویجعالن تلك البقاع ،ة حول دمشق بمائهما الغزیرعالواق

 ویهوذا التي تجري أكثرها في أودیة عمیقة صخریة. إسرائیل

  عندما بدأ یفكر في نفسه أن لدیه في بلده میاًها أفضل، والتي غالًبا ما كان یستحم بها ولم تطهره
من برصه. بتذكره هذا لم یطع أمر النبي، ولكن بناء على نصیحة خدمه وحثِّهم له خضع 

. Ñوغطس. وٕاذ تطهر أدرك أنه لیست المیاه التي تطهر اإلنسان، بل النعمة

  یبدو أنه من االستحالة للماء أن یغسل الخطایا، وظن نعمان السریاني أن البرص ال یمكن أن
ُیطهر بالماء. لكن ما كان مستحیًال، یجعله اهللا الذي یهبنا نعمة عظیمة ممكًنا. نفس الشيء یبدو 

1 Concerning Repentance, Book 2: 12.  
Ð  (نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني)؛ راجع  الرابع على إلیشع: على نعمان األرامي وعلى جیحزي تلمیذه119المیمر 

 .103-102الخوري بولس الفغالي: عظات حول ألیشع النبي، ص 
3 On the Mysteries, 3:17. 
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مستحیًال أن ُتغَفر الخطایا بالتوبة، لكن المسیح أعطى هذا السلطان لرسله، والذي انتقل خالل 
. Ïالعمل الكهنوتي، بهذا صار ما كان مستحیًال ممكًنا

القدیس أمبروسیوس 

 َفَتَقدََّم َعِبیُدُه َوَقاُلوا: 
 َیا َأَباَنا، َلْو َقاَل َلَك النَِّبيُّ َأْمًرا َعِظیًما َأَما ُكْنَت َتْعَمُلُه، 

 ]13َفَكْم ِباْلَحِريِّ ِإْذ َقاَل َلكَ : اْغَتِسْل َواْطُهْر؟ [
انصرف نعمان ساخًطا، فقد عاش كل أیامه یحمل بطولة في حیاته ومعاركه، فاستصغر أن 

ُیشَفى بعالٍج بسیطٍ . إنه لم یقبل عالج اإلیمان البسیط. هذا هو موقف الكثیرین، إذ یرفضون عطیة 
اهللا المجانیة، اإلیمان البسیط. ال یثقون أن مسیحنا قادر أن یغسل وُیقدِّس، بل ویهب البنوة في میاه 

المعمودیة. 

  ینصاع ولم یرد أن ناقًما،  األردن سبع مرات كان في نعمان أنه یلزمه أن یغتسل سمععندما
 لم . أنه قبل صلیب المسیحيعني وقبل أن یغتسل ویتطهر. هذا ،، لكنه سمع مشورة أصدقائهلألمر

یؤمن األمم بالمسیح عندما تحدث بشخصه، لكن بعد ذلك جاءوا بروح التقوى إلى سّر العماد بعد 
كرازة الرسل... 

 یظهر أن المسیح لم یأِت ، لنعمان نفسه أو تعمیدهألیشعأضف إلى هذا حقیقة عدم لمس 
 بل خالل رسله الذین قال لهم: "اذهبوا عمدوا كل األمم باسم اآلب واالبن والروح ،لألمم بنفسه

). 19:28 القدس" (راجع مت
 فیه قدس اهللا عماده الذي نفس النهر في استرد صحته ، رمز األمم،الحظ أیًضا أن نعمان

فیما بعد... 
 ،)12:5 مل 2الحقیقة بأن نعمان اعتقد بأنه كان یمكن أن یسترد صحته من خالل أنهره (

تشیر إلى أن الجنس البشرى ظن أن یعتمد على إرادته واستحقاقاته الذاتیة، ولكن بدون نعمة 
. Ðالمسیح ال تقدر استحقاقاتهم أن تعطیهم صحة

األب قیصریوس أسقف آرل 

  أن لكي یتطهر نعمان من مرضین، مرض النفس وذاك الذي للجسد، كان من الضروري أن ُیمثل
في شخصه تطهیر كل األمم خالل غسل التجدید، الذي یبدأ في نهر األردن، بكونه والد 

1 Concerning Repentance 2: 2: 7-12. 
2 Sermon 129:4. 
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. Ïالمعمودیة ومنشئها
القدِّیس مار أفرآم السریاني  

 َفَنَزَل َوَغَطَس ِفي اُألْرُدنِّ َسْبَع َمرَّاٍت َحَسَب َقْوِل َرُجِل اهللا، 
 ]14َفَرَجَع َلْحُمُه َكَلْحِم َصِبيٍّ َصِغیٍر َوَطُهرَ . [

مع غیظه ألنه حسب النبي لم یهتم به، وأن ما طلبه منه أمر یبدو غیر معقول، لكنه في 
وداعٍة استمع لرأي عبیده الحسن ولم ُیصر على غیظه. 

 بل قبل ،اتسم نعمان بقلب طفٍل سریع الغضب وسریع الرجوع عنه، لم ُیصر على غضبه
.  فكانوا یدعونه "أبانا"،مشورة عبیده الذین وجدوا فیه أبوة

ات الست األولى لم یشعر بأي تغییر غطس": نجح في امتحان اإلیمان، فحتى النزل وغطس"
ة بشفائه. لقد نزل في میاه األردن، كما نزل أیًضا عن غیظه عة السابغطس وفوجئ في ال،فأطاع

وكبریائه. 
 على مرقیون الذي كان یحتقر المادة ویرفض أن یدعو السید العالمة ترتلیانفي هجوم 

المسیح الخالق. كأغلب الغنوسیین یرى فیه أعظم من أن یكون خالق للمادة، یرى في ألیشع النبي رمز 
المادة (میاه األردن) شفاء نعمان السریاني، وطلب أن یغطس سبع مرات. هذا عمل الخادم ألیشع، 

. Ðفكم باألكثر یكون عمل سیده "ربنا یسوع المسیح" الذي هو الخالق للمادة ویشفي بكلمته
خالل الفداء یتمتع بمیالد جدید، ویصیر المؤمن خلیقة جدیدة على صورة خالقه، یصیر ابًنا 

هللا في میاه المعمودیة، باتحاده باالبن الوحید الجنس، یصیر نعمان الجدید، الذي قیل عنه: "فنزل 
 مل 2وغطس في األردن سبع مرات حسب قول رجل اهللا، فرجع لحمه كلحم صبي صغیر وطهر" (

). یتحقق فیه قول السید المسیح لنیقودیموس: "الحق الحق أقول لك، إن كان أحد ال ُیولد من 14: 5
الماء والروح ال یقدر أن یدخل ملكوت اهللا. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح روح هو" 

).  6-5: 3(یو 

 .لم یتطهر أحد إال نعمان السریاني الذي لیس من إسرائیل  
انظر، إن الذین یغتسلون بواسطة ألیشع الروحي الذي هو ربنا ومخلصنا یتطهرون في سّر 

(الذي للناموس).  المعمودیة ویغتسلون من وصمة الحرف
 فیتجدد جسدك. لقد قام نعمان وذهب واغتسل ، واغتسل،لقد قیل لك: قم، اذهب إلى األردن

نه ذاك الذي یولد في إرمًزا للمعمودیة، فصار جسمه كجسم صبي صغیر. من هو هذا الصبي؟ 

1 On the Second Book of Kings, 5:11. 
2 Against Tertullian, Book 4, ch. 9. 
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. Ïجرن التجدید
العالمة أوریجینوس   

  2تطهیر السریاني دون اإلسرائیلیین له مغزاه في كل أمم العالم، لتطهیرهم في المسیح نورهم (لو :
)، فُینقعون كمن كانوا في دنس سبع خطایا ممیتة: عبادة األوثان، التجدیف، القتل، الزنا، 32

 الفسق، شهادة الزور، والغش. 

اغتسل في األردن سبع مرات، كما لو كان مرة عن كل خطیة. كل منها ألجل االحتفال 
بالتكفیر عن سبعة كاملین، وألن عمل المعمودیة الواحدة الكامل ینسب بمهابة إلى المسیح وحده، 

الذي كان له أن یؤسس یوًما ما على األرض لیس فقط إعالًنا، بل معمودیة تهب فعَّالیة 
. Ðمختصرة

العالمة ترتلیان  

  لیس بال سبب تطهر نعمان القدیم المصاب بالبرص بالعماد، إنما كان ذلك إشارة إلینا. فكما نحن
كنا مصابین بالبرص بالخطیة، وعاجزین عن التطهیر، فبالمیاه المقدسة واستدعاء الرب ُنطهَّر من 
معاصینا القدیمة؛ إذ نتجدد روحًیا كأطفاٍل مولودین حدیثًا. وذلك كما أعلن الرب: "إن كان أحد ال 

 .Ñ)٥: ٣یولد من الماء والروح ال یقدر أن یدخل ملكوت اهللا" (یو 

القدیس إیریناؤس 

  بالذبیحة العجیبة أعلن إیلیا بوضوح لنا عن طقس العماد السرائري الذي كان یلیق أن یؤَسس فیما
بعد. فإن النار ُأشعلت بالماء المنسكب ثالث مرات علیها، حتى أنه من الواضح حیث یوجد الماء 
السري یوجد الروح الُملتِهب الدافئ المشتعل الذي یحرق األشرار وینیر المؤمنین. نعم، فإن تلمیذه 

ألیشع أیًضا عندما جاء إلیه نعمان السریاني المصاب بالبرص، كمن یتوسل، طهر المریض 
)، مشیرا بوضوح إلى ما یحدث بعد ذلك، باستخدام الماء على 5 مل 2بغسله في نهر األردن (

وجه العموم والغطس في النهر على وجه خاص. فاألردن وحده من بین األنهار تقبَّل فیه باكورة 
التقدیس والبركة، مانًحا ذلك في قناته إلى كل العالم، كما من ینبوع في الرمز الممنوح له نعمة 

. Òالعماد. هذه إذن إشارات عن عمل المیالد الجدید في العماد
القدیس غریغوریوس النیسي 

1 Origen: Comm. Jos 6:47, 48; In Luc - hom 33. 
2 Tertullian against Marcian, Book 4, ch. 9. 
3 Fragments from the Lost Wittings of Irenaeus, 34. 
4 On the Baptism of Christ. 
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  كما أنه لیست میاه األردن هي 7: 9لیست (بركة) سلوام هي التي فتَّحت عیني األعمى (یو ،(
). إنه أمر الرب هو الذي فعل هذا. هكذا أیًضا لیست میاه 14: 5 مل 2التي طهَّرت نعمان (

 .Ïالكفارة هي التي تطهرنا، بل بالحري االسم الذي ُینَطق به علینا یهبنا الكفارة

القدیس مار أفرام السریاني 

  .غطس السریاني سبع مرات تحت الناموس، أما أنتم فاعتمدتم باسم الثالوث
لقد اعترفتم باآلب. تذكروا أنكم فعلتم هذا، اعترفتم باالبن، واعترفتم بالروح القدس.   

الحظوا تدبیر األمور في هذا اإلیمان: لقد متُّم عن العالم، وقمتم هللا. وٕاذ ُدفنتم للعالم في هذا 
العنصر (الماء)، إذ أنتم أموات للخطیة، قمتم للحیاة األبدیة. لذلك آمنوا أن هذه المیاه لیست 

. Ðخالیة من القوة

  !أنت تخلص العالم، فلتخلص نفس خاطئ واحد
هذا هو سمو حنوَّك الخاص، الذي به تخلص العالم كله، واحًدا فواحًدا!  
). 9: 17 مل 1ُأرسل إیلیا إلى أرملة واحدة ( 
). 14: 5 مل 2وطهَّر ألیشع إنساًنا واحًدا ( 
أما أنت أیها الرب یسوع تطهر الیوم ألوًفا. كم من كثیرین تطهرهم في مدینة روما؛ وكم من  

كثیرین باإلسكندریة، وأیًضا بالقسطنطینیة! حتى القسطنطینیة تتقبل كلمة اهللا، وتتقبل براهین 
. Ñأحكامك الواضحة

القدِّیس أمبروسیوس  

  14:5 مل 2( النهر رمز المعمودیة "رجع لحمه كلحم صبى صغیر" فيعندما نزل نعمان( .
الذین ، إذ تعلمون أن كل المسیحي الشعب فيالحظوا أیها اإلخوة األحباء أن هذا الشبه قد كُمل 

 ،یدَعون أطفاًال، سواء كانوا كباًرا أو صغاًرا. الذینُ ولدوا عتقاء بآدم وحواءن  ال یزالویعتمدون
 للحیاة. األول والثاني المیالد األول یلد أناًسا للموت، .یولدون من جدید كصغاٍر بالمسیح والكنیسة

 آدم یموت الجمیع" في یلدهم من جدید كأواٍن للرحمة. یقول الرسول: "والثاني ،یجلب أبناء الغضب
. )22:15 كو 1(

م مع أنهم ملذلك كما أن نعمان وهو رجل كبیر صار صبًیا بالغسل سبع مرات، هكذا األ
بب خطایاهم السالفة ومصابون بوصمات البرص الكثیرة، تجددوا بنعمة المعمودیة بطریقة سعتقاء ب

1 Commentary on Tatian's Diatessaron, 16: 29. 
2 On the Mysteries, 4:21. 
3 Of the Holy Spirit, Book 1:17. 
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ال یبقى فیهم برص الخطیة األصلیة أو الفعلیة... عندئذ یتحقق فیهم ما یخبر به الرسول الكنیسة 
. Ï)27:5 أف(بخصوص المسیح: "لیقدم لنفسه كنیسة بال عیب وال غضن" 

 األب قیصریوس أسقف آرل

 " ُعندما سقط اإلنسان األول من )25: 33(أي " ستهلك جسده بالعقوبات، لیعود إلى أیام صباها .
 هذه الحیاة الفانیة. ونشعر بألم عقوبتنا مدى بمآسياهللا، ُطردنا من مباهج الفردوس، وارتبطنا 

سقطنا إلى هذه الحال، ال نجد شیًئا خارج اهللا ارتكبناه بغوایة الحیة. فإننا إذ خطورة خطأنا الذي 
سوى الحزن... فإننا نعاني یومًیا من الحزن في الجسد، وفیه العذاب والموت، لذلك فالرب بتدبیره 

وسائط العقوبة.... وذلك بغیِّر ما حٌل بنا بارتكابنا الخطیة يُ العجیب 
 (موت ه". كأنه یقول: خالل عقوبة موت صباهأیامستهلك جسده بالعقوبات، لیعود إلى اُ "

اإلنسان) هبط بعمره المسن، فیرتد إلى أیام صباه، أي یتجدد إلى كمال حیاته السابقة، وال یبقى في 
الحال الذي سقط إلیه، بل بخالصه یرجع إلى مباهج حالته التي ُخلق علیها أصالً ... إذ ُأحضرنا 

إلى هذه القوة للحیاة الجدیدة، لیس بقوتنا، وٕانما بواسطة المخلص، لیت الرسول (السید المسیح) 
یقول في وساطته لهذا اإلنسان الذي تحت العقوبة: "لیعود أیام صباه". 

  (الكبیر)سغریغوریوالبابا 
 ال یخضع العمل الروحي، أو الشفاء أما كان یكفي أن یستحم مرة واحدة في نهر األردن؟

 یشیر إلى الراحة حیث خلق 7لكن رقم ، القدیس مار یعقوب السروجيالروحي لألرقام. هكذا یرى 
. وجاء في سفر األمثال أن الحكمة (كلمة اهللا) بَنت اهللا العالم في ستة أیام واستراح في الیوم السابع
. كذلك أوجد اهللا الزمن قائًما على  سبعة أعمدةبیتها، أي الكنیسة، في جماٍل بارٍع، وأقامته على

األسبوع الذي یتكون من سبعة أیام. لقد أراد النبي أن یربط معجزة التطهیر من البرص بعمل الخلق 
فتطهیر األبرص لم یكن بقوة ألیشع وسلطانه الشخصي، إنما من عمل الخالق الذي یجد نفسه. 

راحته ومسرته في تطهیر البشریة من برص الخطیة، وفي من یقدس كل الزمن، لیحیا طاهًرا في 
. هذا الذي خلق الزمن ألجل اإلنسان العالم بالحاضر، كعربون للقداسة الكاملة في الحیاة العتیدة

لیكون مقدًسا وطاهًرا!  

 وصار طاهًرا بقوة عظمى. ،هرص بُنزع و، سبع مرات كما ُأمراغتسلذهب و 
.. .تعداد؟ن القوة واحدة ال تخضع للأ ، مع سبع مراتغتسللماذا أمره أن ي

. أعماله البدیعة وتخومها في ستة أیام، وفي الیوم السابع استراح من خالئققامت ال

1 Sermon 129:5. 
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. خالئقبه ُختمت كل الالذي كلیل اإل ألنه ، أیامةسبععلى الولهذا ُكرِّم السبُت 
. اهبم وقليبنت الحكمة لها بیًتا عظیًما مملوًءا جماًال، وسندته بسبعة أعمدة 

 العالم نحو التغییرات، وهي تدور فیه كل یوم وتقیمه. عسبعة أیام یسرفي 
.  وتحملهةعمدمثل أ تقف ،أیام األسبوع السبعة التي بها یقوم العالم كله

َ◌م النبي ولهذا  . طهريمرات و سبعفیغتسل  ، سّر السبتاألراميعلَّ
د یأتي سّر السبت ویدخل ویظهر نفسه. اعدت الن هذا سؤال عفإن ُطرح

. وٕابداعها العوالم خالق العدد الذي به أقام الهذا جمال ظهرومن التوراة 
مع األعجوبة كان یلزم التعلیم. و ، كان أعجوبةاألرامير يطهت

 ویفیدهم. لألرامیینافًعا ن لیصیر ،وضع النبي عدد األیام السبعة
 یستفسرون عن عدد المرات السبع یعرفون القوة من التوراة صاحبة الكنوز. نحيف

. ˺ الذي أقام العوالم في سبعة أیامخالق والواإلبداع،ة لقاخقدرة الال خبر ظهر
القدیس مار یعقوب السروجي 

. مجد اهللا ال العالم 4
وقف نعمان في دهشٍة ورهبٍة حین أدرك أن برصه قد زال، وعاد جسمه كجسم صبٍي 

صغیٍر، كأن اهللا أعاد خلقته. انفتح قلب نعمان ولسانه لیشهد هللا بحیاة الشكر والتسبیح. لم ینطلق إلى 
. رجع إلى النبي لُیقدِّم هللا ذبیحة شكردمشق مسرًعا لیلتقي بالملك كما بأفراد أسرته، وٕانما 

، َفَرَجَع ِإَلى َرُجِل اهللا ُهَو َوُكلُّ َجْیِشهِ 
. َوَدَخَل َوَوَقَف َأَماَمهُ 

 ُهَوَذا َقْد َعَرْفُت َأنَُّه َلْیَس ِإَلٌه ِفي ُكلِّ اَألْرِض ِإالَّ ِفي ِإْسَراِئیلَ .
 ]15َواآلَن َفُخْذ َبَرَكًة ِمْن َعْبِدكَ . [

إذ زال البرص من نعمان، أمكن أللیشع أن یستقبله، وقف نعمان أمامه كإنساٍن لمس محبة 
اهللا وقدرته، ویعلن إیمانه به. 

كان لكل بلٍد آلهته، لها حدودها، لكن نعمان أدرك أن إله إسرائیل هو اإلله الحقیقي وحده في 
األرض كلها. تواضع نعمان أمام هذا اإلله الحي القدیر ووثق فیه وحده. 

ظهر سمو أخالقه بأنه وٕان فرح بشفائه لم یسرع للعودة إلى بلده، إنما رجع إلى النبي یشكره، 

Ï  (نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني)؛ راجع  الرابع على إلیشع: على نعمان األرامي وعلى جیحزي تلمیذه119المیمر 
 .106الخوري بولس الفغالي: عظات حول ألیشع النبي، ص 
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د اهللا، مع أن التسعة الباقین وهم  وذلك كما فعل األبرص السامري الذي طهَّره ربنا یسوع، إذ رجع ُیمجِّ
). 19-12: 17من شعب اهللا القدیم لم یرجعوا إلیه (لو 

حسب نعمان أن االغتسال في نهٍر صغیٍر كاألردن إهانة واحتقاًرا لمركزه. كان علیه أن 
یتواضع ویطیع، فیجد السید المسیح نفسه غاسل كل الخطایا یعتمد في هذا النهر، ویرى السماء 

المفتوحة، وتجلِّي الروح القدس. 
كان البد لنعمان أن ُیدِرك أن طرق اهللا غیر طرق البشر، وأن اهللا یریدنا أن نطیعه أكثر من 

أن ُنقدِّم تقدمات كثیرة، وأن یستخدم أیة وسیلة للعطاء، وبقلیٍل أو كثیٍر قادر أن یخلص. 
 شاكًرا، رجع إلى ألیشع النبي لكي یشكره. وكان في رجوعه تعب وخسارة، انسانً إكان نعمان 

 میًال، وكان یمكنه أن یبعث 30 حوالي ختصر من الطریقألنه لو انطلق من األردن إلى دمشق ال
 حًقا لقد ُشِفي جسدًیا وروحًیا. رسوًال برسالة یشكره فیها.للنبي 

 عن ذبیحة الشكر حتى في وسط األلم كما فغل أیوب القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
البار، فیقول: [إنه ألمر عظیم إن استطعنا أن ُنقدِّم الشكر بفرٍح عظیمٍ . لكن تقدیم الشكر عن خوٍف 

شيء، وتقدیم الشكر أثناء الحزن شيء آخر. هذا ما فعله أیوب عندما شكر اهللا... ال یقل أحد إنه لم 
یحزن على ما حلَّ به أو أنه لم یتأثر به في أعماقه. ال تنزع عنه المدیح العظیم لبرِّه... یؤذینا 

الشیطان ال لكي یسحب ما لنا ویتركنا معدومین، وٕانما ألنه عندما یحدث هذا ُیلِزمنا أن نجدف على 
 .]˺اهللا

[ُتوِّج أیوب وصار مشهوًرا، لیس ألنه لم یهتز بالرغم من التجارب غیر المحصاة التي 
أحدقت به، وبالرغم من مقاومة زوجته له، وٕانما استمر في شكره للرب على كل حال لیس عندما كان 

غنًیا فقط، وٕانما عند صار فقیًرا أیًضا، لیس عندما كان في صحة، بل وعندما ُضرب جسمه (بالقروح) 
أیًضا، لیس عندما حلت به هذه األمور ببطٍء، وٕانما عندما حلت به عاصفة عنیفة، حلت ببیته كما 

.] ˻بشخصه بالكامل أیًضا

 صبي واقتنى جسًما جدیًدا یشبه جسم ال، وتعاَفى جسده،هرب برصهف ، نعماناغتسل .
 سمع الكلمة احتقرها لكونها ناقصة، ولما تحققت خاف من العجب بسبب عظمته. حین
 وتعاَفى الجسم الذي كان فاسًدا. ،ة في النهرو التي رافقت النبةمية العظدرالق هذه قامت

 غّیرت الجسم بسباحة نعمان سبع مرات. ،سبعة أیامفي ة التي أنجزت العالم قالخالقدرة ال
 وامتألت نفسه بإیمان اهللا. ، وفرح قلبه، وخاف من العجب،تعافى جسمه

1 J. A. Crammer, ed. Catena in Epistolas Catholicass. Oxford 1840, 35. 
2 On Ps 111. 
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تحرَّك لُیسبِّح بسبب األعجوبة. ف ، وهربت الشكوك من فكره، ورأى العجب،هرب برصه
 ألجل األعجوبة الُعظَمى التي شاهدها. ، لُیسَبِ◌حهللاعاد فرًحا إلى باب رجل ا

سجد. ي وله ، بأنه ال یوجد إله في كل األرض إال في إسرائیلاعترف
. ˺ لُیغیَِّرهاخالئق على الانسلطصاحب سبعة أیام، وهو في هذا هو الذي أقام العالم 

القدیس مار یعقوب السروجي 

  ِإنِّي َال آُخذُ .،َفَقالَ : َحيٌّ ُهَو الرَّبُّ الَِّذي َأَنا َواِقٌف َأَماَمهُ 
 ]16َوَأَلحَّ َعَلْیِه َأْن َیْأُخَذ َفَأَبى. [

لم یكن ممكًنا لذاك الذي افتقر بإرادته من أجل الرب أن ینحني أمام نعمان السریاني لیقبل 
منه فضة وثیاًبا. فقد سبق له أن تركها من أعماق قلبه، وحسبها كنفایة من أجل انشغاله باإللهیات. لم 
یكن للفضة والثیاب موضع في قلبه وال في فكره، فلم تمتد یداه لقبولها! سبق فتخلَّى عن ماله وثروته، 

ولم تجسر محبة المال أن تتسلل إلى أعماقه، لذا استطاع بالرب أن یطرد برص نعمان، كما ال 
یشتهي شیًئا من ثروته! 

من عند اهللا هرب البرص من جسم نعمان، ومن عند اهللا استخف ألیشع بغنى العالم 
وثروته. 

أعلنت قوة اهللا نصرتها على البرص بتطهیر نعمان، وأعلنت عن عظمتها في ألیشع النبي 
باستخفافه بمحبة المال! 

صار ألیشع رمًزا للتالمیذ والرسل الذین أطاعوا الوصیة اإللهیة، فلم یكن لهم ذهب وال فضة، 
وٕانما الذي لهم قدَّموه للبشریة: اسم یسوع القدیر! 

)، قائلین مع ألیشع النبي: 21: 3 یو 1 ( بثقة لیهبهم الحیاة المقدسة اهللایقف األبرار أمام
 یحدثنا . من وجه الربشریر فیهربال أما ).16: 5 مل 2" (حّي هو الرب الذي أنا واقف أمامه"

قول: [الضمیر الُمذنب یكون مثقًال حتى أنه یعاقب الشریر، في عن سّر هروب القدیس أمبروسیوس
.] كأن الخطیة ُتفِقد اإلنسان سالمه Ð لكنه یكون أمام اهللا عارًیا،نفسه بنفسه دون قاٍض، یود أن یتغطى

 إن اختفاء آدم بقوله القدیس دیدیموس الضریر وتدخل به إلى حالة من الُرعب. وُیعلِّل ،الداخلي
 ى فاختبأ من وجه الرب بابتعاده عن معرفة اهللا النقیة. ویر،اإلنسان قد طلب المعرفة خالل خبرة الشر

: 2  إذ قیل" "َحّولوا نحوي القفا ال الوجه" (إر، أن األشرار یختفون عن وجه الربنوسيالعالمة أوریج

Ï  (نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني)؛ راجع  الرابع على إلیشع: على نعمان األرامي وعلى جیحزي تلمیذه119المیمر 
 .106الخوري بولس الفغالي: عظات حول ألیشع النبي، ص 

2 Conc. Repent. 2: 103 
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27  ،(
رفض ألیشع النبي أن یقبل شیًئا من أموال نعمان، لئال یظن األخیر أن مراحم اهللا وعطایاه 

ُیمكن شراؤها بالمال. لقد أراد أن یؤكد له أیًضا أننا إذ نقف أمام اهللا ینظر إلى شخصیاتنا ال إلى 
 یعطي اهللا جمیع الخیرات على سبیل النعمة. مسرة اهللا أن یتمتع البشر أموالنا ومراكزنا وممتلكاتنا.

 بالسعادة الحقیقیة.

  لم یقبل النبي الهدایا الملوكیة، وال اقتنع بالواهب، بالرغم من الضغوط التي مارسها علیه مرات
كثیرة. ذلك ألن هذا رمز واضح جًدا ومهوب لسّر الشفاء، الذي یوَهب مّجاًنا لكل األمم على 

ل الرسل.  األرض بواسطة ربنا خالل تدخُّ
هذا قد ُوعد به ُمقدًَّما لهؤالء السادة بواسطة إشعیاء النبي القائل "مّجاًنا ُبعتم، وبال فضة 

). 3: 52ُتفكُّون" (إش 
ولما كانت كل األمراض هي نوع من العبودیة، لذلك كان من الضروري أن یحدد النبي 

الشفاء في االستحمام السابع، في تواٍز مع الحقیقة أن الشریعة تأمر وَتِعْد بتحریر العبد في السنة 
. Ï)12: 15؛ تث 3-1: 21السابعة (خر 

القدِّیس مار أفرآم السریاني 

 یأخذها منه كقربانٍ . أن  أللیشع، وتوسل إلیه اها وأعط،الفضةب األرامي أتى
 اإللهي. مسكین والفقر على باب بیت ذلك الىتعارك الِغنَ 

 له. تي ُقدِّمت الفضةداس الِغنى البغیض والبعید عن اهللا، ولم یمد یده لیأخذ ال
 إلى المال. شقيّ  أن یحني یده مثل ،هربفك الذي صرخ في البرص اكان عیًبا على ذ

صدق طرد كلیهما من عتبته. ب، وه وبرصاألرامي فضة في عینیه ة بغیضتكان◌ٍ 
 ورذل كلیهما. فضة، له، واحتقر البرص والة المساويفضته برَصه ورذل أزال
حتقر كل كنوز السالطین. ا ألنه ،لم یتنازلف ، علیه كثیًرا لیأخذ منهألحّ 

 فیه محبة الرب كاللهیب. لتهبتكان اإلیمان مضطرًما في نفس نعمان، وا
 الغنى لم یقبل. اءقتنابغض أ بكثرة، والرجل الذي فضةشتهي أن یعطي الا

برص نعمان من عند اهللا، واحتقار النبي للمال كان من عنده.  بوكان هر
 واحتقر الغنى الذي یحرق الكثیرین بناره. ،نه هرب من المالأجمال نفسه هو 

 وداسها خارج بابه. ، وأخرجها،محبة المال التي تقتل مراًرا حتى القدیسین، قتلها النبي

1 On the Second Book of Kings, 5:15. 
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.. عني أنه غلب محبة الذهب.ت النبي ةر نعمان غلبت فیه قوة اهللا، ونصريطهتب
الوصیة التي أعطاها ابن اهللا لرسله كانت موضوعة في نفسه لیبغض الذهب مثل التلمیذ. 

. ˺سار فیه بدون المقتنیاتف ، الرسلطریقة السامیة رأى وبعین النب
القدیس مار یعقوب السروجي 

 َفَقاَل ُنْعَمانُ : َأَما ُیْعَطى ِلَعْبِدَك ِحْمُل َبْغَلْیِن ِمَن التَُّراِب، 
  ،َألنَُّه َال ُیَقرُِّب َبْعُد َعْبُدَك ُمْحَرَقةً 

 ]17 َبْل ِللرَّبِّ . [،َوَال َذِبیَحًة آلِلَهٍة ُأْخَرى
في تواضع استأذن نعمان من النبي أن یسمح له أن یأخذ مقدار ِحْمل بغلین من تراب 

إسرائیل لیبسطهما في أرام لیبني مذبًحا للرب على قطعة أرض مقدسة. هنا یبرز تقدیًرا لقدسیة حتى 
وربما كان هذا مبنًیا على الفكرة الخاطئة أنه ال یمكن عبادة أي إله بعیًدا التراب الذي ألرض إسرائیل. 

عن أرض وطنه. وهكذا اعتقد أن یهوه یمكن عبادته فقط على التراب الذي أحضره من إسرائیل. 

  .سأل نعمان األرامي أن یأخذ بعض التراب من أرض الموعد، وذلك لیخزي إسرائیل كما أظن
وذلك لكي یخجلوا أن رجًال غریًبا آمن أنه حتى تراب بلدهم مملوء (ُمقدس) باهللا، بینما لم یؤمن 

. Ðالعبرانیون أن اهللا یسكن في األنبیاء
القدِّیس مار أفرآم السریاني  

 َعْن َهَذا اَألْمِر َیْصَفُح الرَّبُّ ِلَعْبِدكَ : 
  ،َ ِعْنَد ُدُخوِل َسیِِّدي ِإَلى َبْیِت ِرمُّوَن ِلَیْسُجَد ُهَناك

  ،َوَیْسَتِنَد َعَلى َیِدي
 َفَأْسُجُد ِفي َبْیِت ِرمُّوَن، 

  ،َفِعْنَد ُسُجوِدي ِفي َبْیِت ِرمُّونَ 
 ]18َیْصَفُح الرَّبُّ ِلَعْبِدَك َعْن َهَذا اَألْمرِ . [

، لكنه لن یقبل إلًها لجیش أرامحسب سجوده في بیت رمون من واجباته السیاسیة كرئیس 
 آخر غیر اهللا الحقیقي.
 ربما كان رمون أحد آلهة األرامیین المشهورة. یرى البعض أن رمون مشتقة من بیت رمون:

 وتعني Ramanكلمة "رمان"، وأنها تشیر إلى عبادة الشمس. ویرى آخرون أنها مشتقة من كلمة 

Ï  (نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني)؛ راجع  الرابع على إلیشع: على نعمان األرامي وعلى جیحزي تلمیذه119المیمر 
 .108-107الخوري بولس الفغالي: عظات حول ألیشع النبي، ص 

2 On the Second Book of Kings, 5: 17. 
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عالیة أو مرتفعة، وهي أیًضا ترتبط بالشمس. رمون هو إله الرعد والعواصف "رامان"، لكن الیهود كانوا 
 یحرفون أسماء اآللهة الوثنیة. 

": كان من عادة بعض الملوك والملكات أن یستندوا على ید أحد رجال ویستند على یدي"
القصر أو رئیس القواد. وقد جاء في تكملة سفر أستیر أنها كملكة إذ دخلت عند الملك كان معها 

جاریتان، واحدة تمسك بذیل ثوبها، واألخرى تستند الملكة علیها. 

 َفَقاَل َلهُ : اْمِض ِبَسَالمٍ .
 ]19َوَلمَّا َمَضى ِمْن ِعْنِدِه َمَساَفًة ِمَن اَألْرِض [

لم یطلب نعمان من النبي اإلذن له بالسجود لإلله رمون، بل أن ما یفعله، إنما من واجبه في 
معاونة سیده الملك، مع تأكیده أنه لن یعود یقدم ذبیحة إال إلى اهللا الحّي وحده. 

بینما جاهد نعمان نحو العبادة هللا الواحد والتخلُّص من العبادة الوثنیة، انحرف إسرائیل إلى 
عبادة األوثان. 

 هو استجابة النبي للطلبین: السماح له بحمل "امِض بسالم"رأى البعض في جواب النبي 
 في بیت رمون. ویرى آخرون أنه بهذه اإلجابة الشكليبغلین من التراب، والصفح عنه في سجوده 

صرفه، وتركه یأخذ قراره في األمرین حسبما یسمح له ضمیره. 

. بالِغَنى افتقر جیحزي 5
 َقاَل ِجیَحِزي ُغَالُم ألیشع َرُجِل اهللا: 

 ُهَوَذا َسیِِّدي َقِد اْمَتَنَع َعْن َأْن َیْأُخَذ ِمْن َیِد ُنْعَماَن األراميِّ َهَذا َما َأْحَضَرهُ .
، َحيٌّ ُهَو الرَّبُّ ِإنِّي َأْجِري َوَراَءهُ 

 ]20َوآُخُذ ِمْنُه َشْیًئا. [
ظن جیحزي أنه یغتني بكلمات كذب یرویها لنعمان، ولن یدري أحد بما یفعله، لكن اهللا 

كشف أللیشع ما فعله جیحزي. ظن جیحزي أنه اغتنى بالهدایا التي نالها من نعمان، ولم یدرك أنه 
بالِغَنى افتقر، إذ لصق به برص نعمان وبنسله إلى أجیاٍل كثیرة. دفعت محبة المال جیحزي إلى 

السقوط في سلسلة من الخطایا: 
أوالً : طلب ماًال عن ما لم یعمله. 

ثانًیا: قدَّم صورة مؤلمة وخاطئة لنعمان ومن حوله، إذ طلب المال كبدیٍل لعطیة اهللا 
المجانیة، أال وهي شفاء نعمان من البرص. 

ثالثًا: أراد تغطیة الموقف، ففقد سمة األمانة والصدق، وكذب على النبي، لیصیر ابًنا إلبلیس 
الذي یُدَعى كّذاًبا وأب الكذابین. 
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رابًعا: محبة المال أفسدت قلب جیحزي، وعاقته عن خدمة اهللا. لهذا یقول السید المسیح أنه 
). 24:6ال یقدر إنسان أن یخدم اهللا والمال (مت 

لقد افتقر ربنا یسوع المسیح وهو الغني، لكي بفقره یغنینا. 
 َقَسٌم اعتاده البعض لممارسته دون تفكیر، إنما على سبیل العادة، وفي هذا "حي هو الرب"

كسر للوصیة اإللهیة: "ال تنطق باسم الرب إلهك باطالً ". 
 بین القدیس ألیشع النبي الذي شهد لقوة اهللا العجیبة، القدیس مار یعقوب السروجيیقارن 

التي تجلت في عدم محبته للذهب والفضة وكل ِغَنى العالم، كما في تطهیر نعمان من البرص، وبین 
جیحزي الذي أحب المال، فأذلَّه ووطأ علیه بقدمیه! 

؛ فسقط فیها جیحزي، وارتفع عنها ألیشع. نصبت محبة المال شباكها للمتراخین. 1
، أطفأها ألیشع، بینما اضطرمها جیحزي، فأحرقته. محبة المال نار. 2
 (المسیح)، بینما أَسرت التلمیذ المملوء هزم النبي خطیة محبة المال ببهاء الفضیلة. 3

طمًعا. 
. . دفعت محبة المال أسیرها إلى السرقة والكذب4
، فظن أنه أحَكم ممن استخف بها وذمهم. جعلت محبة المال من أسیرها إنساًنا متكبًرا. 5

 متكاسل التي ُغلبت من قبل ألیشع، صنعت كمیًنا لُتهلك التلمیَذ الفضةمحبة ال .
. وأذلتهراخًیا داسته مت عادت إلى التلمیذ، وٕاذ وجدته ،وبما أن المعلم غلبها

 لیحترق بها بدل ُمعّلمه. ، اضطرمت وشّبت في جیحزي،النار التي انطفأت عند ألیشع
 عادت إلى التلمیذ المملوء طمًعا. ، الُمعلِّم العظیم المملوء بهاءغلبها هذاالخطیئة التي 

 بمحبة الذهب. سكر ألنه ،، فذّمه واحتقرهاألرامیینرذل مال الذي  ُمعلِّمه رأى
ته لیخرج ویصبح أیًضا سارًقا. دفع فُطعن وسقط، و،ته شهوة الغنى بسهمٍ قذف

نشیطٍ . إنساٍن  لیسرق مثل أسرع یعطونه، لكنه مالم ینتظر أن یقتني فقط 
. تاضطرمو محبة المال بعد أن اتقدت فیهني صار بجسارته سارًقا، تقمبدل ال

...  ُشفي؟حین ولم یأخذ منه المال األرامي، قائالً : لماذا رفض ،ذّم ُمعلَِّمه
. كان تمییز ُمعلِّمه العظیم بغیًضا في عینیه بشهوة محبة الذهب البغیضة، سكر بما أنه

 وقال له: ، نقص ُمعلِّمه، ركض السارق وراء نعمانمألإذ ظن بأنه يو
ین. حتاجلمهؤالء ا وزنة فضة له أن یعطيوطلب منه ،سندهميتى أناس محتاجون عند ُمعلِّمنا لأ

 ذا السارق.ه بقلٍبٍ◌ صالٍحٍ◌ وهو مسرور كما طلب ا قائد الجیش وزنة وثیابً اهأعط
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َ◌به وبحكمة ه وطمراه أخفا،سرعً م وعاد فأخذه،أعطاه ضعًفا  . ˺رتَّ
القدیس مار یعقوب السروجي 

 َفَساَر ِجیَحِزي َوَراَء ُنْعَمانَ .
، َوَلمَّا َرآُه ُنْعَماُن َراِكًضا َوَراَءُه 

 ]21َزَل َعِن اْلَمْرَكَبِة ِلِلَقاِئِه َوَقالَ : َأَسَالٌم؟ [َن◌َ 
نزول نعمان من المركبة نوع من التكریم لخادم النبي الذي سبق أن قدَّم له وصیة النبي أن 

یغتسل في األردن سبع مرات، والتي بها ُشِفي نعمان من البرص. 

 َفَقالَ : َسَالمٌ .
 ِإنَّ َسیِِّدي َقْد َأْرَسَلِني َقاِئالً : 

 ُهَوَذا ِفي َهَذا اْلَوْقِت َقْد َجاَء ِإَليَّ ُغَالَماِن ِمْن َجَبِل َأْفَراِیَم ِمْن َبِني اَألْنِبَیاِء، 
ٍة َوُحلََّتْي ِثَیاٍب . [  ]22َفَأْعِطِهَما َوْزَنَة ِفضَّ

 رطًال، لذلك احتاج جیحزي 70 شاقل أو حوالي 300ُتعتبر وزنة الفضة مبلًغا ضخًما یعادل 
إلى غالمین من رجال نعمان یحمالن هذه الكمیة الضخمة. 

 َفَقاَل ُنْعَمانُ : اْقَبْل َوُخْذ َوْزَنَتْینِ .
ٍة ِفي ِكیَسْیِن َوُحلََّتِي الثَِّیاِب    ،َوَأَلحَّ َعَلْیِه َوَصرَّ َوْزَنَتْي ِفضَّ

 ]23َوَدَفَعَها ِلُغَالَمْیِه َفَحَمَالَها ُقدَّاَمهُ . [
خدع جیحزي نعمان، إذ ادَّعى أن النبي ال یطلب شیًئا لنفسه، إنما لغالمین، أي من بني 

األنبیاء الذین كانوا یلجأون إلى النبي لیسد احتیاجاتهم. 

  ،َوَلمَّا َوَصَل ِإَلى اَألَكَمِة َأَخَذَها ِمْن َأْیِدیِهَما
  .َوَأْوَدَعَها ِفي اْلَبْیِت 

 ]24َوَأْطَلَق الرَُّجَلْیِن َفاْنَطَلَقا. [
 أي 2" تشیر إلى تٍل أو رابیة أو مبنى مثل قلعة أو حصن (أكمةالكلمة العبریة المترجمة "

). 8: 4؛ مي 3: 27

  َوَوَقَف َأَماَم َسیِِّدهِ .،َوَأمَّا ُهَو َفَدَخلَ 
 َفَقاَل َلُه ألیشع: ِمْن َأْیَن َیا ِجیَحِزي؟

Ï  (نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني)؛ راجع  الرابع على إلیشع: على نعمان األرامي وعلى جیحزي تلمیذه119المیمر 
 .109-108الخوري بولس الفغالي: عظات حول ألیشع النبي، ص 
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 ]25َفَقالَ : َلْم َیْذَهْب َعْبُدَك ِإَلى ُهَنا َأْو ُهَناكَ . [
كما كذب جیحزي على نعمان، كذب أیًضا على ألیشع النبي. 

السلوك الشریر غالًبا ما ُیسِقطنا في الكالم بالكذب كتغطیة للشر. هذا ما حدث مع جیحزي 
 ،)25: 5مل  2 النبي أنكر (ألیشع وعندما سأله ،الذي جرى وراء نعمان السریاني یطلب فضة وثیاًبا

. )9: 10أم ( یسلك باألمان" باالستقامةولم ینطق بالحق. حًقا "إن من یسلك 
أسكرت محبة المال جیحزي، ففقد عقله. لقد نسي كیف وهب اهللا ُمعلِّمه معرفة األمور 

المخفیة، األمر الذي أثار ملك أرام. ظن جیحزي أنه قادر أن ُیخفي شیًئا عن ُمعلِّمه، األمر الذي لم 
یكن ملك أرام قادًرا علیه. 

 وفقد عقله. ،َسَكَر بمحبة الذهب وأنسي من هو ُمعلِّمه، أنه  إما ،جیحزي الجاهل 
یراها؟ ف یتطلع إلى الخفایا م لمتىخَفى عن ألیشع؟ ويُ  ماذا ،یا جیحزي

  بها؟يردال يف ،هني فضتك عخف حتى ت،عن ألیشعیوًما ما أي سّر اختفى 
. الشریرلئال ترى العمل وُتَغطِّیها   مثل ستاٍر،شهوة وجه النفس وتغطیه التحجب

. ئ یخطفما كان ، له أن خطیئته بغیضةألظهر ئ،ضمیر المرء یدینه قبل أن یخطأن لو 
. الالئقبطل الشهوة ُحكم الضمیر تُ عمٍل، ال إلى ت الشهوة وركضت تحركلكن إن

. ˺ خفیة ترى األسراراُمعلِّمه عینً لن أ ولم یفهم ،خطفت شهوة الفضة جیحزي
القدیس مار یعقوب السروجي 

 أن ألیشع حاول أن یعطي تلمیذه فرصة لمراجعة نفسه القدِّیس مار أفرآم السریانيیرى 
والرجوع إلى اهللا، لكن جیحزي حاول أن یخفي طمعه الذي كان یحتل أعماق قلبه، غیر أن فمه خانه. 

  كان جیحزي إنساًنا طمَّاًعا في أعماق قلبه. لقد تظاهر أنه یجحد طمعه الخفي، غیر أن خیانة
. Ðفمه كشفت ما كانت نفسه تحاول إخفاءه

القدِّیس مار أفرآم السریاني  

  إذ یقول،ممتلكاتهما، لكنه كان حاضًرا بالروح مع حنانیا وسفیرة حین باعا  حاضًرابطرسلم یكن  :
 ، وال شاهدهما بینهما،لم یكن) 3 :5أع " (؟مأل الشیطان قلبك لتكذب على الروح القدس "لماذا

"ألیس وهو باٍق كان یبقى لك. ولما بیع ألم یكن في سلطانك. فما بالك  ما قد حدث. لكنه عرف
عرف خالل نعمة ) 13 :4أع  (بطرس عدیم العلم) 4 :5أع " (وضعت في قلبك هذا األمر؟!

Ï  (نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني)؛ راجع  الرابع على إلیشع: على نعمان األرامي وعلى جیحزي تلمیذه119المیمر 
 .110الخوري بولس الفغالي: عظات حول ألیشع النبي، ص 

2 On the Second Book of Kings, 5:21. 
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 حكماء الیونان. هما لم یعرف الروح القدس
مكافأة عمل  أخذ،  المكافأةيأخذ جیحز مجاًنا  حین شفى برص نعمانألیشعكذلك أیًضا 

 :139مز  ( عن القدیسینيٍ ُمخفَ   وأخفاه في الظالم، لكن الظالم غیر،من نعمان خر. أخذ المالآ
 "ما الحقل؟!بعت أبهذا المقدار ي، لي"قول:  وقال له كما قال بطرس،. فلما أتى سأله ألیشع)12

"من أین :  لكنه في أسٍف یسأله،لم یسأله عن جهل ؟يمن أین أتیت یا جیحز هكذا تساءل ألیشع:
رص، یكون ب وٕالى الظالم تذهب. لقد بعت شفاء األ،من الظالم أتیت)، 25 :5  مل2" (أتیت

 :10مت " ("مجاًنا أخذتم، مجاًنا أعطوا:  القائلرن ألیشع یقول إنني نفذت أمأك میراثك. البرص
  .)(المجانیة ، لكن أنت بعت هذه النعمة)8

لكن الروح ، وًرا بالجسدصمح  لقد كنُت هنا)26 :5  مل2" (معك؟ي "ألم یذهب قلب: یقول ألیشع
موضع آخر. ي ما كان یحدث ف وكشف لي بوضوح، رب رأى األمور البعیدةل ايالذي أعطان

نظروا كیف ینیر ابل ویهب المعرفة؟! ، نظروا كیف أن الروح القدس لیس فقط ینزع الجهلا
 Ïأرواح الناس؟!

 األورشلیميالقدیس كیرلس 

 َفَقاَل َلهُ : َأَلْم َیْذَهْب َقْلِبي ِحیَن َرَجَع الرَُّجُل ِمْن َمْرَكَبِتِه ِلِلَقاِئَك؟
ةِ   ]26 َوَألْخِذ ِثَیاٍب َوَزْیُتوٍن َوُكُروٍم َوَغَنٍم َوَبَقٍر َوَعِبیٍد َوَجَواٍر؟ [،َأُهَو َوْقٌت َألْخِذ اْلِفضَّ

" هنا ال تعني مجرد معرفة ألیشع النبي لتصرف جیحزي المشین، إنما تحمل قلبكلمة "
أعماقه مرارة لهذا التصرُّف. 

من قد رأى وسمع ما جرى. كأعطى اهللا ألیشع معرفة الغیب، فكان 
یسمح اهللا أحیاًنا لخدامه وتالمیذه وأتقیائه أن یتمتعوا بمعرفة أموٍر فوق الطبیعة في حدوٍد 

.  ووقتیة بإرادة اهللا لخدمة ملكوتهمعینة
أعمت الشهوة بصیرة جیحزي، فاندفع إلى التراب یدفن ما سرقه، وانفتحت بصیرة ألیشع النبي 

لترى ما هو وراء الجبل، بینما كان جسده بین جدران بیته. 

 فهم. ت ولم أظلمت نفسه سكر، وبما أنه ي،رد ال ي)ه (ُمعلِّم وظنَّ أن،حفر وطمر
تى ووقف أمام ألیشع مثل ودیع. أ و،حاول بحیلة وطمر فضته

؟  من أین أتى جیحزي: نفسه بروح اإلعالنات یسألتألتما الُمَعلِّم الذي هذا
قال الجاهل: عبدك لم یِحد إلى هنا وال إلى هناك. و ،السرقةب لقتعي كذٍب ب(تكّلم) 

1 Lecture 16: 17. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الخامس 
 

  

. الطریقعمل في ما  له ظهربدأ النبي یوبخه ویزجره ویفضحه ويُ 
 وخبأتها. فأتیت ، لي قلبي أن رجًال نزل من المركبة للقائك، وأعطاك فضةظهرَ أ

 ترى األسرار روحًیا. ،كان قلب هذا النبي العجیب مرآة مملوءة نوًرا
. ˺ وأعطاها لجیحزي السارق، في بیته رأى نعماَن وراء الجبل، عندما صّر الوزنةوهو

القدیس مار یعقوب السروجي 

 لى ما ع أنت ْر مه في مدرسة أصول األعمال، فسِ علَّ  تانهدیَّة، وكان له إیملا  ألیشعلقد رفض
 ). 8: 10 تم" (طواع أُ اأخذتم، مجانً  ًنااج: "ميب مقتدًیا بالنبتعلَّمته من مبادئ الر

ن وال یلیق بالكاه ،لٍ امب له(اقدِّمها مجاًنا، فال یجوز لك أن تقیِّم نعمة  لب ةمدلخفي اخر أتتال 
دمة...  لخ افيفي عمل األسرار أن یفكِّر في الغنى بل 

جیحزي) اطرده كما ك (لمحبَّا للما علِّْم عبیدك ذلك وحثُّهم، فإن خَدَمك أحد وضبطَّته هكذا
َو هأ والجسد، قائالً : "فسلنس انِّ ُتدقة خاطئة بطريتحسب األموال التي حصل علیها ل، ويفعل النب

ة وألخذ ثیاب وزقو  بكق لصون وكروم وغنم وبقر وعبید وجوار؟! فَبَرص ُنعمان يیتت ألخذ الفضَّ
). 27-26: 5 لم 2" (وبنسلك إلى األبد

 روسیوسبس أميدِّ قلا

  بالرغم من كْون ألیشع على بعٍد رآه یقبل الهدایا، ونحن سنقول إنه عندما یحل الكامل وال یعود
الجسد الفاسد یضغط على النفس، بل یكون غیر فاسد وال ُیسبِّب أیة إعاقة لها، فإن القدیسین 

سیحتاجون إلى أعین جسدیة لیروا، وٕان كان ألیشع لم یحتج إلیها لیرى خادمه؟... 
 یقول النبي إنه رأى هذا بقلبه بطریقة معجزیة بعون اهللا، األمر الذي ال یشك فیه أحد. كم 
باألكثر یتمتع بهذه العطیة القدیسون عندما یصیر اهللا الكل في الكل. فإن النبي لم یفقد استخدام 

أنه غائب عنه... حاشا لنا  عینیه فیما هو أمامهما، وٕان كان لم یكن محتاًجا إلیهما لیرى خادمه
أن نقول إنه في الحیاة العتیدة ال یرى القدیسون اهللا عندما تكون أعینهم مغلقة، وٕانما یرون اهللا 

  .Ðبالروح
 القدیس أغسطینوس

  ،هذا هو معنى أن یكون الشخص "حاضًرا بالروح"، ذلك مثل ألیشع إذ كان حاضًرا مع جیحزي
 هذه العطیة، إذ قوة) یا للعجب! یا لعظمة LXX 26: 5 مل 2وقال: "ألم یذهب قلبي معك" (

Ï  (نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني)؛ راجع  الرابع على إلیشع: على نعمان األرامي وعلى جیحزي تلمیذه119المیمر 
 .111-110الخوري بولس الفغالي: عظات حول ألیشع النبي، ص 

2 City of God, Book 22, ch. 29. 
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 .Ï "قد حكمت كأني حاضر"تجعل الكل مًعا كأنهم واحد، وتؤهلهم لمعرفة أشیاء بعیدة.
القدِّیس یوحنا الذهبّي الفم  

 َفَبَرُص ُنْعَماَن َیْلَصُق ِبَك َوِبَنْسِلَك ِإَلى اَألَبدِ !
] 27َفَخَرَج ِمْن َأَماِمِه َأْبَرَص َكالثَّْلجِ . [

 ، وتشویه جسم اإلنسان، البرص في ذهن الیهود بالخطیة لخطورة المرض صحًیاارتبط
 الرب أحیاًنا للتأدیب كما فعل مع مریم أخت موسى بسبب كالمها استخدمه لهذا .وسرعة نقل العدوى

زي حین مال قلبه وراء نعمان السریاني یطلب الفضة حيج)، وما حدث مع 10 :12 ضد أخیها (عد
)، وما أصاب عزیا الملك العتدائه على وظیفة 27 :5 مل 2والذهب ویكذب على ألیشع النبي (

). 21-16 :26 أي 2الكهنوت (
البرص كالخطیة لم یكن لدى الیهود كما بقیة األمم إمكانیة الخالص منه بأنفسهم، بل یشعر 

الكل بالحاجة إلى تدخل إلهي للخالص منه. لذلك ُحسب الشفاء منه تطهیًرا كما من النجاسة أو من 
)، 14-10 :5 مل 2آثار الخطیة، كما قیل عن نعمان السریاني حین تطهَّر منه في میاه األردن (

 قائالً : "یا ،)، وحینما توسل إلیه أبرص5 :11 وحینما قال السید المسیح نفسه "البّرص یطهرون" (مت
). 3-1 :8  فأجابه: "أرید فأطهر" (مت،سید إن أردت تقدر أن تطهرني"

). جیحزي صار أبرص بسبب الطمع والخداع. وصارت 13یشیر البرص إلى الخطیة (ال 
 2). والملك عزیا بسبب الكبریاء (12مریم أخت موسى وهرون برصاء بسبب الغیرة والنقد الالذع (عد 

). 23-16: 26أي 
اشتهى جیحزي فضة نعمان، فاقتنى برصه الذي ُشفي منه. ُشفي نعمان من برصه، إذ آمن 

بالرب، وُضرب جیحزي بالبرص، ألنه تعدَّى الرب. 
)، ال لكي تطیر بهم إلى الراحة، 5: 23ُیَشبِّه الحكیم الجشعین بمن یقیمون أجنحة للثروة (أم 

بل لكي تطیر عنهم وتختفي، فال یجدون ما قد جمعوه. بینما اإلنسان القانع والمستخدم العالم حسًنا 
یحمل جناحي الروح لیطیر كما إلى السماء، إذا بالجشع ُیطیِّر منه كل تعب یدیه، ویبقى ملقًیا في 

العالم في عوٍز شدیدٍ ! 
إذ ُاُ◌ستعبد جیحزي تلمیذ ألیشع النبي لمحبة المال، جرى وراء نعمان السریاني یأخذ منه شیًئا 

). 27: 5 مل 2)، فنال ضعف ما طلبه، لكن التصق به برص نعمان وبنسله أیًضا (2: 5 مل 2(
)، 21: 7وٕاذ طمع عخان بن كرمي في رداء شنعاري نفیس ومائتي شاقل فضة ولسان ذهب (یش 

حلَّ غضب اهللا على الشعب كله بسببه. 

1 In 1 Corinth., hom. 15:3. 
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صار نعمان األممي شاكًرا هللا، وعاد ُیكرِّم نبیه، وصارت الفضة والثیاب الثمینة في عینیه 
كال شيٍء، بینما صار جیحزي تلمیذ النبي العظیم طماًعا وكذاًبا. أخذ الفضة لیطمرها في التراب، 

فصارت حیاته تراًبا، وأخذ الثوبین لیرتدیهما مع نسله، فارتدوا ثیاب البرص معهما! 

 إن كنَت تحب المال والمسرات األرضیة. ، اهللاحسب یمكنك أن تعیش ال 
  إیسیذورسأنباالقدیس 

  ألني ُمجرٌَّب بشیطان الطمع وُحب المالاسمع مني یا أخي واحتمل مني رأًیا قد ینفعك: إنك ،
 فإنك تكمِّل عمل اهللا بالكمال في هذا ،رأیته فیك، ولكن إن قبلَت نصیحتي وأخرجته من قلبك

ًدا، فال تقترب إلیك تأدیبات اهللا. أما النهایةالمكان، وتصیر في   فإنك ،تسمع لي  كنَت الإذا ممجَّ
 ألن مرضه فیك! ي،ستسقط فیما سقط فیه جیحز

 ا أّن الزنمع ومحبة المال، ا أقول لك، یا ابني، إّن كل عمٍل رديء هو في هذین األمرین: الزنإنني 
. أما محبة المال فتأتي .. رائحته الكریهةبسببرديٌء جد�ا، وبعد وقٍت قلیل یشمئز اإلنسان منه 

 شرهة ال تشبع، ألجل هذا یجب أن یختم اإلنسان ألنها ،من التكدیس، وعندما تأتي تكون حلوٌة لك
 بالخوف من قوات هذا الزمان، ألنه في الحقیقة سیقوم أناٌس األمواتأبواب كنیسة البریة وأبواب 

 فال الِغنى أتى إذا" عن میراث الذین یرقدون ناسین هذا المكتوب: ویستقصونمعینون یبحثون 
 المال أصٌل لكل محبة")، وهذا ما یقول عنه الرسول: LXX 10: 62  (مز"تضعوا علیه قلوبكم

). 10: 6 تي 1 ("الشرور
 مقاریوس الكبیرالقدیس 

  لو أن جیحزي تاب وثبَّت ذلك، لُغفر له، لكن إذ أنكر أنه تقّبل ماًال خفیة غطاه برص نعمان
. Ïبطریقة واضحة

القدِّیس مار أفرآم السریاني  

  هكذا كان مصیر خادم ألیشع في قصة نعمان. فإنه وٕان كان لم یأخذ بالعنف، إنما أخطأ، ألنه
. Ðاقتنى ماًال بالخداع الذي هو خطأ

القدِّیس یوحنا الذهبّي الفم  

 لكي هكذا كان یهوذا مالصًقا لربنا ومخلصنا ، ماالً ي یقتنلكي الطوباوي خدم يكما أن جیحز 
 اإلنجیل: "كان سارًقا، وكان الصندوق عنده، في وینال غنى أرضًیا. حًقا ُكتب عنه ،یرتكب غًشا

1 On the Second Book of Kings, 5:27. 
Ð  Homilies on 2 Cor. Homily 23:8.  
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 كان یمكنه أن یتأهل للتمتُّع بمیزات الذي ي جیحزاآلن. )6:12 یو(وكان یحمل ما ُیلَقى فیه" 
 إیلیا، لكنه ُغِلَب بالطمع واستحق أن یمسك به ي للطوباوالتيسیده كما فعل سیده حیث نال تلك 

. الشنق إلى األبد. َفَقَد یهوذا نعمة الرسولیة خالل محبته للمال، وانتهت حیاته بالقاسيالبرص 
. Ï الداخل ببرص الخطیةفيهكذا نفهم كل بشٍر طامعین ومحبین للمال ُتصاب نفوسهم 

  نفس في إذ ُضربوا ببرص الخطیة الیهودي... للشعب ي األحوال یمكن أن یرمز جیحزأيعلى 
 منه األمم. أخیًرا، صرخ الیهود البؤساء أثناء آالم المسیح: "دمه علینا وعلى ي ُشفالذيالوقت 
. عندئذ استحقوا بالحق أن ُیصابوا ببرص الخطیة، عندما صرخوا بشفاة )25:27 مت(أوالدنا" 

 في. لذلك لصق بهم البرص )15:19 یو(صلبه" ا ، خذه،: "خذهالسماويشریرة نحو الطبیب 
 فیه عبرت النعمة إلینا. أخیّرا تحدث الرسول بولس إلیهم هكذا: "كان یجب أن تكلموا الذيالوقت 

 هوذا ،ین للحیاة األبدیةق وحكمتم أنكم غیر مستح،أنتم أوًال بكلمة اهللا، ولكن إذ دفعتموها عنكم
. عندما عبر تعلیم الرسل إلى األمم لصق برص الخطیة بالیهود )46:13 أع(نتوجه إلى األمم" 

. Ðاألشقیاء
األب قیصریوس أسقف آرل 

 أمام الكثیرین. ُعري ألنه زاه،خأ، ووبَّخه و بقربهُكشف له السّر كما لو كان معه 
 تعاملنا مع محبة الذهب؟ أین تعلمَت؟ ومتى وإن كنت قد علَّمك ن م،نعم أیها التلمیذ

مثل سارق وطماع عظیم؟ فأنت  ،شاهده فيَّ تلم الذي  ،جدیدالعمل ال هذالماذا یا جیحزي 
 الذي ال یدوم في عالم شریر؟ فاسد والغنى ال،لماذا المقتنیات؟ ولماذا الكروم؟ ولماذا الزیتون

ك. لتقي بال تُباَرك وال تباِرك من يأ ا،أمرتك عندما أرسلتك لُتحیي میتً 
سرقة. بالة العظمى، واآلن لقد مألتها و في طریق النبعرست وتُ صمأمرتك أن ت

.  لكالذي أخذت فضته، فخذ برَصه واقتِنهو ،لیلتصق بك برص نعمان األرامي
 وكن سخریة في العالم كله. ،، اقتِن كلیهماان ألن هذا وتلك بغیض، البرص والفضة لكاقتنِ 

. صرب وألبست جیحزي الطماع قمیص الة، إلهي بسرعةٍ تحققت كلمة ذلك القدیس
عار. ال اقتنى وة،سا ولبس جیحزي النج،مع كلمته تم الفعل بقوة عظمى

 النبي العظیم قوته بكلیهما. ظهره نعمان لبسه جیحزي، وأخلعالقمیص الذي 
. ..لبس آخر، ألن قوة عظیمة كانت توجد في كلمتهأ واحٍد ونزعه عنبكلمة فمه 
خجلٍ . في  الطماع، ووقفت شهوة الذهب والسرقة اذه وأعطى الدنس ل،طهَّر نعمان

1 Sermon 129:1. 
2 Sermon 129: 
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الطمع عاًرا في العالم كله. من  للفقر، وجعل ةاحتقر الغنى وأعطى النصر
لبسه وخزي. ف ،، أعطاه النبي ثوب البرصاهاقتنوا الثیاب اشتهىوبما أن جیحزي 

 وجعل السارق مثًال في العالم كله. ،مرآة لمحبِّي الغنىمثل ُجعل هذا 
ة تنظر إلیه. خلیق ووضعها في كتابه، وهوذا كل ال، السارقهذاصوَّر النبي صورة العار ل

 ... وبغیضة جًدا لمن یقتنیها،ة، وبَرص خفينجاس یتعلم المرء أن محبة المال ابه
  ! الذهباءقتناك الذي أبغض ا لذنصرةإكلیل ال
 ˺! اسًما جمیًال في العالم كله(ألیشع) من وهبمبارك 

القدیس مار یعقوب السروجي 
 

 5 مل 2من وحي 
 ، معك نهر األردنألدخل

 !جدید بمیالد روحي وأتمتع

  دخل نهر األردن.أمعك یا سید الكل 

 ال لكي أطهر مع نعمان من بَرص الجسد،
.  روحي جدیددٍ  بمیالألتمتعبل 

 ، هللا أبیكوةتهبني البن

. وتجدد بروحك القدوس طبیعتي
  فُأدفن معك.،غطس معكأ
!  حامًال قوة قیامتك،قوم معكأ

  !یوم میالدي في األردن تهللت الطغمات السماویة
مجَّدت نعمتك الفائقة الحب! 

أقامت من التراب مواطَنا سماوًیا! 
نزعت عني الفساد، 

وصیرتني هیكًال مقدًسا لك. 

  ،بصلیبك عتقتني من عبودیة الطاغیة إبلیس

Ï  (نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني)؛ راجع  الرابع على إلیشع: على نعمان األرامي وعلى جیحزي تلمیذه119المیمر 
 .112-111الخوري بولس الفغالي: عظات حول ألیشع النبي، ص 
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ووهبتني مجد أوالد اهللا. 
لك المجد یا كلي الحب! 
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 َاَألْصَحاُح السَّاِدُس 

اإلیمان بإله المستحیالت! 
یحثنا هذا األصحاح على اإلیمان بإله المستحیالت، فإن اهللا یتمجد بعمله عندما تبدو 

الحلول مستحیلة. فُیقدِّم لنا هذا األصحاح: 
). 7-1    (: الفأس الحدیدي یطفو. عمل ما هو مستحیل1
). 12-8. معرفة ما هو غیر معروف: ألیشع یعرف أسرار ملك أرام الخفیة  (2
). 17-13. رؤیة ما هو غیر منظور: القوات السماویة مكشوفة له   (3
). 33-18. حدوث ما یفوق الفكر البشري: خیرات ِعَوض المجاعة   (4

. الفأس الحدیدي یطفو 1
حسب قوانین الطبیعة، الحدید یغطس في الماء والخشب یطفو، لكن عند الضرورة إذ سقط 

رأس فأس حدیدي استعاره بنو األنبیاء، ألقى ألیشع النبي عود خشب في الماء فطفا الحدید. 
 إلیه في كل كبیرة وصغیرة. عندما ضاق بهم األنبیاء ي التجاء بنفي الحانیة ألیشعتظهر أبوَّة 

 األردن لیقطعوا خشًبا ویصنعوا منه ألنفسهم أماكن لإلقامة. وعندما إلى یذهبوا أنالموضع سألوه 
 ، یرافقهم فلم یمتنع. عندما سقط رأس فأس أحدهم ذهب للتو إلیه یسأله ماذا یفعلأنوافقهم طلبوا منه 

 عار.ُمستإذ هو 

 حیاتنا تجعلنا مثل هذه الرأس إلى عمًال رمزًیا لخالصنا، فإذ تتسلل الخطیة األعجوبةحملت 
 " "غاصوا كالرصاص في میاه غامرة: إذ قیل، النهر. كما حدث مع فرعون وجنودهأعماقالساقطة في 

 إذ ،. وعلى العكس)8: 5 (زك یفة من الرصاصإ)، ورأى زكریا النبي المرأة الخاطئة في 15(خر 
نصیر كالسحاب الخفیف الُمرتِفع في األعالي. یقول  األعماق، إلىنحمل برَّ اهللا فینا ِعَوض الغوص 

. وُشبِّهْت القدیسة مریم )1: 12" (عب : "إذ لنا سحابة شهود هذه مقدارها عن القدیسینالرسول بولس
" (إش  سریعة مصر على سحابةإلى: "هوذا الرب قادم إشعیاءبالسحابة الخفیفة، إذ قیل عنها في سفر 

19 : 1.( 

رتفع إال بالخشبة، أي بصلیب ن لن األعماق الخطیة نفوسنا وغاصت بنا إلى أثقلت إذواآلن 
 أعماقهذا هو عملنا المستمر أن نحمل صلیب ربنا یسوع وُنقدِّمه للساقطین في ح! ربنا یسوع المسي
!  ، ونحملهم إلى اهللا الذي له الكلاالمیاه لكي یطفو

أما ِذْكر هذه المعجزة بین معجزة تطهیر نعمان السریاني قائد جیش أرام من البَرص، ومعجزة 
إنقاذ جیش المملكة، فیوضح أن النبي الذي یحترمه الملوك والقواد ال ینسى االهتمام بتالمیذه حتى في 
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األمور الصغیرة. 

 َوَقاَل َبُنو اَألْنِبَیاِء أللیشع: 

 ]1ُهَوَذا اْلَمْوِضُع الَِّذي َنْحُن ُمِقیُموَن ِفیِه َأَماَمَك َضیٌِّق َعَلْیَنا. [
غالًبا بنو األنبیاء هنا هم الساكنون في أریحا، ألن الموضع كان قریًبا من األردن. وكان 

ألیشع كرئیس لبني األنبیاء كثیًرا ما یقوم بزیارة مدارسهم وأماكن سكنهم كتالمیٍذ له. 

  .تحققت هذه الكلمات بواسطة الرسل: منزل الذبائح حسب الشریعة كان صغیًرا جًدا بالنسبة لهم
وعندما تحققوا أن موضع اجتماع الیهود كان غیر كاٍف لعظمة اإلنجیل، قاموا ببناء كنیسة مقدسة 
تجمع أوالد اهللا األبرار. هذا ما أشار إلیه إشعیاء لهم مقدًما بكلمة الرب، حیث قال: "قلیل أن تكون 
لي عبًدا إلقامة أسباط یعقوب، ورد محفوظي إسرائیل، فقد جعلتك نوًرا لألمم، لتكون خالصي إلى 

. Ï)6: 49أقصى األرض" (إش 
القدِّیس مار أفرآم السریاني  

  كان لیوحنا المعمدان أم تقیة وكان أبوه كاهًنا. ومع هذا لم تغره عاطفه أمه وال غنى والده لیعیش
في بیت والده خشیة تجارب العالم، لهذا عاش في البریة. إذ كان یطلب أن یرى المسیح بعینیه لم 

یتطلع إلى شيٍء آخر. طعامه من الجراد وعسل البریة، أعداه للحث على الفضیلة والعفة. أراد 
نسل األنبیاء الروحي، رهبان العهد القدیم قدیًما أن یبنوا ألنفسهم أكواًخا بجوار میاه األردن، تاركین 

). 39-38: 4 مل 2المدن المزدحمة لیعیشوا على الحساء وأعشاب البریة (
مادامَت في البیت، فلتكن قالیتك هي فردوسك، تجمع فیها ثمار الكتاب المقدس. لتكن هذه 

لون لك، وأدخل بوصایاه في قلبك . Ðالثمار هي رفقاؤك الُمَفضَّ

القدیس جیروم 

، َفْلَنْذَهْب ِإَلى اُألْرُدنِّ 
 َوَنْأُخْذ ِمْن ُهَناَك ُكلُّ َواِحٍد َخَشَبًة،

 َوَنْعَمْل َألْنُفِسَنا ُهَناَك َمْوِضًعا ِلُنِقیَم ِفیهِ .
 ]2َفَقالَ : اْذَهُبوا. [

لم یكن عمل ألیشع استعراًضا للعمل الفائق المعجزي، لكنه یحمل كشًفا عن خطة اهللا 
  الخالصیة.

1 On the Second Book of Kings, 6:1. 
2 Letter, 10 Rusticus 125: 7. 
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ففي قصة إعادة الفأس المفقود ترجمة لشوق اهللا أن یعید بخشبة الصلیب النفوس التي 
غطست إلى األعماق في میاه غامرة بسبب الخطیة. إنها تؤكد عنایة اهللا الفائقة، واهتمامه بكل صغیرة 

هو حاضر على الدوام، یود أن یبلغ بهم إلى أحضانه اإللهیة. فوكبیرة في حیاة المؤمنین، 

 َفَقاَل َواِحدٌ : اْقَبْل َواْذَهْب َمَع َعِبیِدكَ .
 ]3َفَقالَ : ِإنِّي َأْذَهبُ . [

كان بنو األنبیاء بسطاء، یقیمون أماكن سكنهم بأیادیهم، ال ُیكلِّفهم شیًئا ُیذَكر سوى تعبهم. 
یرى البعض أن الخادم هنا هو جیحزي، وأن المعجزة تمت قبل شفاء برص نعمان. ألن 

المعجزات لم ترد هنا بترتیب زمني، وٕانما بتسلسل فكري الهوتي وروحي. 

 َفاْنَطَلَق َمَعُهمْ .
 ]4 َقَطُعوا َخَشًبا. [،َوَلمَّا َوَصُلوا ِإَلى اُألْرُدنِّ 

، َوإِْذ َكاَن َواِحٌد َیْقَطُع َخَشَبةً 
 َوَقَع اْلَحِدیُد ِفي اْلَماءِ .
 ]5 َألنَُّه َعاِرَیةٌ ! [،َفَصَرخَ : آِه َیا َسیِِّدي

كان من المعتاد في ذلك الزمن أن ُتصنع رأس الفأس من البرنز، ألن الرأس الحدیدیة كانت 
غالیة الثمن. كان الحدید ُیعتبر ثمیًنا لِقلَِّته. وٕاذ سقط رأس الفأس في الماء، صرخ التلمیذ إلى أبیه 

الروحي وُمعلِّمه ألیشع لیحل له المشكلة. 
 القدیس جیرومكان أبناء األنبیاء متواضعین وفقراء، إذ لم یكن لهم فأس، بل استعاروه. یرى 

في بني األنبیاء في أیام ألیشع صورة للحیاة الرهبانیة الزاهدة، حیث لم یكن لهم طعام، فسلق لهم غالم 
 2)، وكان المكان ضیًقا، والتزموا بقطع أخشاب بفأس استعاروه (39-38: 4 مل 2النبي یقطیًنا برًیا (

). 5-1: 6مل 
 رأینا أن األشرار قد ُشبِّهوا بالرصاص الذي هبط في األعماق (خر Ïفي شرحنا لسفر الخروج

 بل ،)، أما القدیسون فال یغوصون8: 5 )، فالشر كالرصاص یجعل النفس تهبط (زك5-10: 15
 هذا هو عمل الروح القدس، ففي المعمودیة ُینَزع .یمشون على المیاه، إذ لیس فیهم ثقل الخطیئة

لقد مشى ربنا ومخلصنا [: العالمة أوریجینوسالرصاص عنهم لكي یصیروا خفیفي الوزن. وكما یقول 
نه أ)، هذا الذي بالحقیقة ال یعرف الخطیئة، ومشى تلمیذه بطرس مع 25: 14 على المیاه (مت

 لهذا قال الرب: ... إنما حمل في داخله شیًئا من الرصاص، إذ لم یكن قلبه طاهًرا بالكلیة،ارتعب قلیالً 

Ï ،15صحاح أ المؤلف: سفر الخروج .
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). حتى وٕان ُوجد 15: 3 كو 1(  إنما یخلص كما بنارٍ ، فالذي یخلص" لماذا شككت؟،یا قلیل اإلیمان"
] .Ïفیه رصاص ُیصَهر

لذاك الذي اقتناها بدمه الثمین نقول مع  ن نفوسنا لیست ملكنا، بل هي ملكأحینما نشعر ب
كل ما . و فتطفو، نمسك به وُنَقدِّمه لهأعماقنا لنمسك بصلیب الرب وندخل به إلى . عاریة"إنهاالنبي: "

). نقترض منه الرأس الحدیدیة 27: 3لدینا أیًضا هو عاریة، اقترضناه من اهللا لُنَتمِّم به عمله (یو 
للفأس الذي به نقطع الشر حتى أثناء خدمتنا هللا. 

  ألیشع رجل اهللا الذي سأل: أین سقطت الفأس؟ كان رمًزا هللا الذي یأتي بین البشر، هذا الذي سأل
آدم: أین أنت؟ 

سقوط الحدید في األعماق المظلمة هو رمز لثقل الطبیعة البشریة الخالیة من النور.  
الخشبة التي ٌأخذت وٌألقیت في الموضع حیث كان الشيء الذي ُیبَحث عنه ترمز للصلیب 

المجید. 
األردن هو المعمودیة الخالدة. حًقا، من أجلنا عیَّن خالق األردن أن یعتمد في األردن. 

 یشیر إلى أننا في المعمودیة ، على المیاه وعاد إلى من قد فقدهطفا فإن الحدید الذي ،أخیًرا
لو أن إنساًنا ظن أن  نصعد إلى األعالي السماویة، ونجد النعمة التي هي مسكننا الحقیقي القدیم.

له الكتاب المقدس؟!  Ðهذا الموضوع لیس نبوة عن المعمودیة، فلماذا سجَّ

 ،نصعد إلى األعالي السماویةلكي  نزل إلینا .
 القدیس دیدیموس الضریر  

  هذا رمز یشیر إلى سقوط آدم. ألن الماء یرمز للخطیة. حًقا خالل الماء خلصنا من الخطیة
)، وفي ملء األزمنة. 17: 6بالطوفان في أیام نوح (تك 

لقد ُغسلت في میاه المعمودیة المقدسة بربِّنا، عندما اعتمد في األردن بواسطة یوحنا، عندما 
ُقبل وأكل مع الخطاة، وفي آالمه ُأحصي مع األثمة. 

نزلت الخشبة، وبزغ الحدید، ألن عمانوئیل مات وُدفن ونزل إلى طبقات األرض اللعینة، ومن 
. Ñهناك عاد، وبصعوده ُرفع آدم من األعماق إلى األعالي

القدِّیس مار أفرآم السریاني  

 َفَقاَل َرُجُل اهللا: َأْیَن َسَقَط؟ 

1 In Exod، hom 6. 
2 PG 39:700 A. 
3 On the Second Book of Kings, 6:5. 
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  .َفَأَراُه اْلَمْوِضعَ 
 َفَقَطَع ُعوًدا َوَأْلَقاُه ُهَناَك، 

 ]6َفَطَفا اْلَحِدیدُ . [
رمز یكشف عن عجز القوة البشریة عن إن ما حدث هنا هو  القدیس أمبروسیوسیقول 

  .Ï والحاجة إلى قوة اهللا لخالصنا في المعمودیة،الخالص
 أن الماء یشیر إلى ماء المعمودیة، ورأس الفأس یشیر إلى القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى و

الشخص الذي ُیعمَّد، والعصا تشیر إلى الصلیب. نحن الذین نغطس في الخطیة والموت مثل الحدید، 
ننعم بالحیاة الجدیدة في المعمودیة بصلیب یسوع المسیح، ونبدأ الرحلة إلى السماء. 

أن نفس السید المسیح المقدسة نزلت إلى الجحیم، فصعدت نفوس القدیس إیرینیؤس یرى 
كثیرة، وظهرت بأجسادها. فكما أن الخشبة الخفیفة غطست في الماء، هكذا الحدید الثقیل طفا.  

عندما تجسد كلمة اهللا صار الجسد الثقیل األرضي خالًدا، ُیحَمل إلى السماء بعد القیامة. 

  وي أراد بنت الیة،حدیدالالفأس رأس  األردن، فاسترد من الماء في نهرألقى ألیشع قطعة خشب 
. هكذا خلَّصنا مسیحنا فیه یقرأون ویدرسون وصایا اهللا ىبنقامة م إل، الخشبااألنبیاء أن یقطعوا به

، نحن الذین غطسنا الماءب تقدیسناوصلیب في المعمودیة من خطایانا الثقیلة بصلبه على خشبة ال
. Ðفي حمأة خطایانا الممیتة، جعلنا بیت صالة وعبادة

القدیس یوستین  

  في الخلقة أخرج أشیاء من نقیضها. فبالرمل، كمثاٍل، صنع سوًرا للبحر، فجعل من الضعف لجاًما
للقوي. أقام األرض على المیاه، فجعل ما هو ثقیل وكثیف محموًال على ما هو خفیف وسائل، عن 

طریق األنبیاء مرة أخرى بقطعة خشب خفیفة رفع الحدید من العمق. 
بنفس الطریقة أیًضا بالصلیب سحب العالم إلیه. فكما أن الماء یحمل األرض، هكذا یحمل 

. Ñالصلیب العالم
القدِّیس یوحنا الذهبّي الفم  

 ) ؛ 6: 6 مل 2حسب تدبیر ألیشع النبي، أصَعَدْت خشبة یابسة نصل (حدید) الفأس من النهر(
وحسب تدبیر الراهب، إذ یضعف الجسد بالصوم، تُنَتشل النفس من البحر. صوم الراهب یجفف 

مجاري الشهوات الحسّیة. 

1 Sacr. 2:11.  
2 Dialogue with Trypho, 86. 
3 Homilies on 1 Cor. Homily 4:5. 
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  ؛ وبفضل جسد یبس 7-1: 6مل  2 النبي الحدید یطفو فوق الماء (ألیشعبفضل عود یابس جعل(

 من (شدة) الصوم یجتذب الراهب نفسه من األعماق.
  الكاهناألب هیبریشیوس

  وبى لرجٍل ال یحسب له الرب ط وُسِتَرْت خطایاهم. ، "طوبى للذین ُغِفَرْت آثامهمقائالً :تنبأ داود
ها، "إذ محا الصك الذي و تتم بمحالتي الخطایا ة هكذا یشیر إلى مغفر،)2-1 :32خطیة" (مز 

 وهكذا ،نه بواسطة خشبة صرنا َمِدینین هللاإ حتى .)14: 2لینا، ُمَسمًِّرا إیاه على الصلیب" (كو ع
  . دینناإیفاء ننال ةٍ بخشب

  ...النبي ألیشعهذه الحقیقة ثبتت بطریقة واضحة بآخرین خاصة بواسطة 
 فقدناها بإهمالنا خالل شجرة، ولم نكن التين كلمة اهللا األكیدة أعمله هذا إلى ب النبي أشار

 صلیب المسیح). فإن أيلشجرة (لفي الطریق لنجدها من جدید، یلیق بنا أن ننال تدبیًرا جدیًدا 
 قد ُوضعت الفأس على واآلن"إلیها كلمة اهللا هذه ُتشبَّه بفأس كما یعلن یوحنا المعمدان مشیًرا 

 كمطرقٍة ُتَحطِّم كلمتي: "مر أیًضا یقول ذات األالنبيرمیا إ). و10 :3صل الشجرة" (مت أ
  تدبیر الخشبة كما سبق فأشرت. أعلنها اختفت منا التي) هذه الكلمة 29 :23الصخر" (إر 

 لُتظهر االرتفاع والطول ،وكما فقدناها بواسطة خشبة، ُتعَلن لك من جدید بواسطة خشبة
 .Ïوالعرض والعمق في داخلها

 القدیس إیرینیؤس

 َفَقالَ : اْرَفْعُه ِلَنْفِسكَ .
 ]7َفَمدَّ َیَدُه َوَأَخَذهُ . [

وقف الكل في ذهول حین رأوا ألیشع النبي یلقي قطعة خشبة، فتطفو رأس الفأس الحدیدیة. 
قال ألیشع النبي للمسئول عن تدبیر حیاتهم: "ارفعه لنفسك، فمّد یده وأخذه". 

لم یعرف ألیشع مكان سقوط الحدید، لكن اهللا وهبه أن یطرح عود خشب فطفا الحدید. كان 
)، والملح الذي طرحه 25: 15العود كالشجرة التي طرحها موسى في ماء مارة، فصار عذًبا (خر 

ألیشع في النبع في أریحا فأبرأه. لم یكن لهذه اآلالت قوة في ذاتها، إنما كانت قیمتها في كونها رموًزا 
لصلیب رب المجد یسوع. 

قد یعترض البعض هل هذه القطعة من الحدید تستحق عمًال معجزًیا؟ في الحقیقة إن ما 
وراء هذا العمل تهیئة القلوب إلدراك سّر الصلیب وقوته. 

1 Irenaeus Against Heresies 5 : 17 : 2, 3. 
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 وقد تحرر الخطأ،قد غرق عناد العالم في أعماق ل ؟! أكثر وضوًحا من سّر هذه الخشبةشيءٍ  أي 
 قد ُأصلح ، بآالمه، حتى أن ما قد سبق فهلك خالل الشجرة في آدمأيبالعماد بخشبة المسیح 

 شخصًیا ألجل إبراهیمسحق بن إ حملها أخرىهذه الخشبة مرة ؟... خالل الخشبة في المسیح
 .Ïن ُیقدِّم ذبیحة ألجلهأ اهللا أمرتقدیمه ذبیحة عندما 

  العالمة ترتلیان

 في الماء في أیام ألیشع أخرج الحدید من طبعه ي الحطب الذي من طبعه الخفة لما ُألق كاننإ 
 ُیرِسُل الرب إلینا روحه الخفیف النشیط الصالح السماوي بالحري)، فكم 16: 6 مل 2الثقیل (

 ویرفعها على جناحه تجاه ،وبواسطته ُیخِرُج النفس التي غطست في میاه اإلثم، وُیصیِّرها خفیفة
 وُیَغیِّر طبیعتها األصلیة تغیًُّرا كامالً . ،أعالي السماء

 إالَّ إذا كان له ،وكما أنه في األمور المنظورة ال یقدر أحد من نفسه أن یجتاز البحر ویعبره
قارب خفیف مصنوع من الخشب یسیر على المیاه، ألن من یزعم أن یسیر على البحر یغرق 

 وتجتاز الُهّوة ،ویهلك، هكذا ال یمكن للنفس أن تعبر بذاتها بحر الخطیئة الُمّر وتعلو علیه
الصعبة التي هي ُهوَّة قوات الظلمة الخبیثة في الهواء، إالَّ إذا أحرزت روح المسیح اللطیف 

 ویعبر بها من كل خبٍث . بواسطة هذا الروح یمكنها أن تصل ،السماوي الخفیف الذي یسیر بها
 .Ðإلى میناء الراحة السماویة من معبر ضّیق إلى مدینة الملكوت

  القدِّیس مقاریوس الكبیر

  سقط یشیر إلى آدم أو إلى الجنس البشري كله. لذلك فإن ابن األنبیاء أمسك الذيیبدو أن الفأس 
 خلقه. وكما سقط الفأس من الذي ي ید قوته الجنس البشرفي یده، ألن ربنا ومخلصنا فيبالفأس 

 نهر االنغماس في وغطس ، سقط الجنس البشريالذاتي الماء، هكذا خالل الكبریاء في النبيید 
 أعماق كل في ألن الجنس البشري سقط ، الماءفيومیاه كل خطیة. هكذا سقط الفأس   الملذاتفي

. )3: 69 مز(" غمرني والسیل ، دمار ُمحِزن. كما ُكِتبَ : "غرقت إلى أعماق المیاهفيالرذائل 
 زائلوال  ملذات هذا العالم العابرفي سقط فیه الفأس إلى الملذات أو االنغماس الذيیشیر النهر 

والمنحدر إلى األعماق... 
 إلقاء قطعة خشب وظهور يا الحدید. ماذا یعنطف ألیشع ألقى قطعة خشب فيءعند مج

 من عمق الهاویة وتحرره من وحل كل الخطایا بسّر ي النور إّال صعود الجنس البشرفيالحدید 
  ...الصلیب؟

1 Tertullian : An Answer to the Jews, 13 . 
Ð ،851ص ، 1966 المؤلف: الحب اإللهي .
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 .Ï یصلحه ویرده إلى عمله النافع لسیدهلكي یده في النبي الحدید وضعه طفابعد أن 

  استحققنا أن ، ید الرب بالكبریاءمن سقطنا الذینهكذا أیًضا حدث لنا أیها اإلخوة األعزاء. نحن 
معونته قدر ما نستطیع حتى ال بنعود ثانیة إلى یده وقوته خالل خشبة الصلیب. لذلك لیتنا نجاهد 

  .نسقط ثانیة من یده خالل الكبریاء

 لنا ُجبلنا من الظلمة إلى النور، ُدعینا من الموت إلى الحیاة، ذاتيبدون أي استحقاق صالح 
ال نهمل أیام وملك نور الحیاة نض األخطاء الكثیرة. لهذا لیتنا نسرع وِعوَ استرددنا الطریق الحق 

 الخالص العابرة. 
 للغایة، لئال نسقط ثانیة من األعمال ةة وأفراح العالم الخطیرفاسدالعذوبة البتهج نا ال نبلیت

  كما من ید الرب، ُمسرعین إلى نهر هذا العالم الشریر... برّ الصالحة وطریق ال
 فاطلبوا ما فوق حیث المسیح جالس ،لنصِغ إلى قول الرسول: "إن كنتم قد قمتم مع المسیح

كن قد ن. لماذا یقول: "إن كنتم قد قمتم" ما لم )2-1:3 كو(عن یمین اهللا؛ اهتموا بما فوق" 
 سقطنا؟ 

 لك يء وقم من األموات فیض،وفى موضع آخر یقول نفس الرسول: "استیقظ أیها النائم
 الوحل؟ یقول استیقظوا في سقط الذي. أال یبدو لكم أنه یصرخ إلى الفأس )14:5 أف(المسیح" 

. Ð لكم المسیح خالل سّر الصلیبيء فیض، المیاه العمیقةفيأیها النیام 
  األب قیصریوس أسقف آرل

 ألیشع یعرف أسرار ملك أرام الخفیة. 2
كان ألیشع النبي وهو في مسكنه یعرف ما ُیَخطِّطه ملك أرام ضد إسرائیل عسكرًیا، وُیخِطر 
بها ملك إسرائیل، فیفلت من خطط العدو وشباكه. هكذا من یتمتع بكلمة اهللا ُیدِرك ِخَطط إبلیس ویفلت 

من شباكه. 

 َوَأمَّا َمِلُك أرام َفَكاَن ُیَحاِرُب ِإْسَراِئیَل، 
 ]8َوَتآَمَر َمَع َعِبیِدِه َقاِئالً : ِفي اْلَمَكاِن اْلُفَالِنيِّ َتُكوُن َمَحلَِّتي. [

 مقارنة بین ألیشع النبي الذي كان في مسكنه قلیل الحركة، القدِّیس أمبروسیوسُیقدِّم لنا 
لكنه عامل على الدوام، لیس من أمر ُیفقده سالمه، وملك أرام (سوریا)، الذي كان یخطط مؤامرات، 

وینصب كمائن وفخاخ لمحاربة شعب إسرائیل، ومع كل قدراته وٕامكانیاته، فقد سالمه. هكذا یلیق 

1 Sermon 129:5. 
2 Sermon 130:1, 2. 
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بالمؤمن أن یقتدي بألیشع، فبهدوئه الداخلي یحمل سالم اهللا الفائق، ال یضطرب من كل األحداث التي 
تثور حوله. بهدوئه في الرب یحقق ما ال یحققه اآلخرون بكل إمكانیاتهم وتدابیرهم البشریة. 

  كان ألیشع مستریًحا في مكاٍن واحٍد، بینما أثار ملك سوریا حرًبا ضد شعب آبائنا، وكان یصنع
. Ïعملیات إرهابیة بخطٍط مخادعة متنوعة، وكان یسعى أن یصطادهم في كمین

القدِّیس أمبروسیوس  

 َفَأْرَسَل َرُجُل اهللا ِإَلى َمِلِك ِإْسَراِئیَل َیُقولُ : 
 اْحَذْر ِمْن َأْن َتْعُبَر ِبَهَذا اْلَمْوِضِع، 

 ]9یِّیَن َحالُّوَن ُهَناكَ . [رامَألنَّ األ
إن كان ملك إسرائیل وكثیر من الشعب قد شوَّهوا عبادة اهللا الحي، لكن من أجل أمانة اهللا، 

والقلة األمینة، ولطول أناته كان یعمل لنصرتهم، فیكشف أسرار ملك أرام لنبیه ألیشع، وهذا بدوره كان 
ُیْخِبُر الملك. 

كان ألیشع النبي یرى الخفیات، وال ُیخَفي علیه شيء مما یمس حیاته وحیاة شعب اهللا، سّره 
هو نقاوة نفسه التي ال ُتفسدها محبة العالم، وال شهوات الجسد. نفسه هي قائدة لجسده، ال تنحني 

ألوامره، بل تقوده بروح الرب. بهذا صارت لنفسه البصیرة لرؤیة الكائنات غیر المنظورة من مالئكة 
وشیاطین! إذ یحمل إنسان اهللا نفًسا نقیة، یتشبه بالمالئكة، ویرى روحًیا مثلهم! تتحد النفس النقیة 

وحواسها باهللا، فتنعم برؤیة اإللهیات. 
 أن النفس النقیة ترى الخفیات، لكن إن سیطرت شهوات السروجي القدیس مار یعقوبیرى 

الجسد على النفس، جعلت بصیرتها الداخلیة مظلمة، فال تقدر على معاینة اإللهیات. ُتَرى هل تمتع 
هذا القدیس بهذه الخبرة التي تبدو لنا أمًرا مستحیلة أو مبالًغا فیها. 

  صورة الالهوت الُعظَمى. حمل وت، ومملوءة جماالً خلقتها،طبیعة النفس سامیة في 
؛  بالشهوات الغریبةتنجس وعندما ال ت، عندما تتنقَّى من األعمال العالمیة

؛ هاا وال یعص، تدبره بالقداسة؛ال یأمرهاف سیدة للجسد كون عندما ت
 تنظر وترى روحًیا العوالَم الخفیة. ، عندما تتطهر من كل الحركات الجسدیة

ها، وترى األبالسة والمالئكة وجًها لوجهٍ . ن اجتاز مالك أمامها ال ُیخَفى عإن 
 ألنها تنظر وترى أفواجها بوضوح. ، هذه القوات المستترة لیست خفیة عنها

 یرى بوضوح كل ما یوجد على األرض. ، كل قدیس یمّرن نفسه بالروحانیة

1 Duties of the Clergy, Book 1, ch. 1 (5).  
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 .Ï جمیع القدیسین یرون مثل مالئكة الرب، وال یوجد شيء عند اهللا ُمستتر عنهم
  مار یعقوب السروجيالقدِّیس 

  ،َفَأْرَسَل َمِلُك ِإْسَراِئیَل ِإَلى اْلَمْوِضِع الَِّذي َقاَل َلُه َعْنُه َرُجُل اهللا
  َوَتَحفََّظ ُهَناَك، ،َوَحذََّرُه ِمْنهُ 

 ]10َال َمرًَّة َوَال َمرََّتْینِ . [
لم ُیرسْل ملك إسرائیل جیًشا بل جواسیس، لیتحققوا من كالم النبي. تصرُّفه هذا َحَمَل نوًعا 

من التشكك وعدم اإلیمان. 

 َفاْضَطَرَب َقْلُب َمِلِك أرام ِمْن َهَذا اَألْمِر، 
 َوَدَعا َعِبیَدُه َوَقاَل َلُهمْ : 

 ]11َأَما ُتْخِبُروَنِني َمْن ِمنَّا ُهَو ِلَمِلِك ِإْسَراِئیلَ ! [

 دبَّر عندما كانت تُ ، سًراَمل بوضوح كمائن الملوك التي كانت ُتعىكان یر .
رض الیهودیة. أفضحها في ي ألیشع كان (أرام)،أسرار خفیة في ب یتكلمون واعندما كان

 وشّب خطر الدم المثیر للخصام والداعي إلى واإلسرائیلیین، األرامییندارت حرب بین 
الحرب. 
. األرامیون فضح الكمائن التي صنعها ، العبرانیینمع قیمما كان ألیشع يبین

 شیًئا، كان یبطل التنفیذ قبل أن ینفذ كلمته. لعفن يأ أرامعندما فكَّر ملك 
 ألیشع كاشف األسرار. یكشفه، كان  سًرا كمیًنا لیصنعهیهیئعندما كان 

حاًال تنتشر بوضوح بین العبرانیین. و ، األسرار في خدرهُیِحیككان ملك أرام 
 ألیشع. هافضح يُ  ومؤامراتهم وكل أسرارهماألرامیینكانت أفكار 

. األرامیینكل ما هو خفي في منازل أیًضا  كان ینظر ویرى ، في بیتهوهو
. شیًئاي عنه خف البلَدین تبین المسافات الموجودة ُبعد لم تكن ، كان ینظرعندما
لرجل رؤیة صافیة مملوءة نوًرا، بها یرى كل الخفایا بدون غطاء. هذا اكان ل

وا الخطط، كان ذاك العبراني یراها ویفضحها. غیِّر أن ياألرامیونما أراد عندو
 التي كان یفضحها. األرامیین عین ترى روحًیا كل أسرار له تألنه كان

 ألن كل خفایاه كانت ُتكَشف بین العبرانیین. ،ضطرباتذمر ملك أرام و

Ï  (نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني)؛ راجع  : وعلى رؤیا القدیسین القادرة أن ترى الخفایاألیشع الخامس على 120المیمر
 .127-126الخوري بولس الفغالي: عظات حول ألیشع النبي، ص 
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 لیوقع العبرانیین في الَشَرك. اصنع كمیًنا بخدعة وحیلة ُعظَمى، ونصب فخً 
 ألنه انفضح. األراميكشف ألیشع كل الخدعة وكل السّر، وانكسر قلب 

ه. تل خطط نصربط ويُ ، یكشف أسراره لإلسرائیلیینأتباعهن أحًدا من أظن الملك ب
نا إلسرائیل. أتباعناحد من وا ویقول لعبیده: ي،بدأ الرجل یشتك  یكشف سرِّ

 .Ïن ألیشع یفضح خططهم وكمائنهمأفأعلنوا حاًال لملك أرام ب
  مار یعقوب السروجيالقدِّیس 

 َفَقاَل َواِحٌد ِمْن َعِبیِدهِ : 
 َلْیَس َهَكَذا َیا َسیِِّدي اْلَمِلكَ .

َوَلِكنَّ ألیشع النَِّبيَّ الَِّذي ِفي ِإْسَراِئیَل ُیْخِبُر َمِلَك ِإْسَراِئیَل ِباُألُموِر الَِّتي َتَتَكلَُّم ِبَها ِفي 
 ]12ِمْخَدِعكِ . [

 .)22: 12" (أي  وُیْخِرُج ِظلَّ الموت إلى النور،َیكشف الَعَمائَق من الظََّالمِ یقول أیوب: "
 التي ُتدبَّر في الظالم، والشر الذي ُیرتَكب في الخفاء. عندما ظنَّ ملك أرام أن تیفضح اهللا المؤامرا

من بین رجاله من هو خائن، قال له أحد عبیده: "ألیشع النبي الذي في إسرائیل ُیخبر ملك إسرائیل 
). 12: 6 مل 2باألمور التي تتكلم بها في مخدع مضجعك" (

 القوات السماویة مكشوفة له. 3
كثیًرا ما نخاف العدو إبلیس وجنوده، ألننا نسلك بالعیان ال باإلیمان. إن رأینا بعیني القلب 

أن اهللا وجنوده في صفنا، هم معنا، فمن یستطیع أن یقف أمامنا؟ 

  َفُأْرِسَل َوآُخَذهُ .،َفَقالَ : اْذَهُبوا َواْنُظُروا َأْیَن ُهوَ 
 ]13َفُأْخِبرَ : ُهَو ِفي ُدوثَانَ . [

كانت أسرار السماء مكشوفة أمام ألیشع النبي، فهل ُیخفي عنه ما یفعله ملك أرام سًرا في 
قصره؟ بهذا صار النبي سنًدا لشعبه، یفضح لهم كل خطط العدو الشریرة ضدهم. لكن ملك أرام في 

غباوة ظن أن قدرته العسكریة یمكن أن تأسر ذاك الذي یهبه اهللا معرفة األسرار! أرسل جیًشا یحاصر 
النبي األعزل من األسلحة البشریة، ولم یدرك أن القوات السمائیة ُتَسرُّ بحمایتها له، ألنه رجل اهللا 

المحبوب لدیهم. 
 میًال منها. كانت في مركز 12 وهي تل دوثان الحالیة شمال السامرة، على بعد دوثان:

Ï  (نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني)؛ راجع  : وعلى رؤیا القدیسین القادرة أن ترى الخفایاألیشع الخامس على 120المیمر
 .128الخوري بولس الفغالي: عظات حول ألیشع النبي، ص 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح السادس 
 

  

)،  17: 37مرتفعات إسرائیل. ُأشیر إلیها هنا فقط وفي سفر التكوین، إذ ُطرح فیها یوسف (تك 

 َفَأْرَسَل ِإَلى ُهَناَك َخْیًال َوَمْرَكَباٍت َوَجْیًشا َثِقیًال، 
 ]14 َوَأَحاُطوا ِباْلَمِدیَنةِ . [،َوَجاُءوا َلْیالً 

، ال بالنسبة لجیوش الحرب، وٕانما بالنسبة للقبض على رجٍل واحدٍ . ألننا جیًشا ثقیالً كان 
]. 23، 19نرى ألیشع سار بهم إلى السامرة، ودخل بهم إلى المدینة، وقدَّم لهم الملك ولیمة [

كان ملك أرام یخطط بحكمة بشریة ُمجرَّدة، معتمًدا على جیوشه والذراع البشري، أما النبي 
فكان ینعم بحكمة سماویة، تحوط به قوات السماوات التي ال ُتحَصى وال تنام، وتقوم بحراسته، لهذا لم 

یكن ممكًنا أن یقترب منه القنوط أو القلق. أصدر الملك أمره لجیوشه كي تتحرك لتصطاد النبي، وأمر 
رب الطغمات السماویة المستیقظین الناریین لطرد األشرار عن نبیه ألیشع. 

یدعو المالئكة لقدیس مار یعقوب السروجي كثیًرا ما رأینا في القصائد السابقة ا
"المستیقظین"، إذ ال یغفلون وال ینامون. 

 حرس ألیشع، وحیثما ذهب كانت تسیر معه القوات. ت المالئكة تكان
. ر وینجیهم من األضرا، جیش خدام اهللا یحیط بخائفیه

. التهدید أو رطخ ولم یكن یقترب منه ال، كان مستیقظو النار یحیطون به من كل الجهات
 األفواج القویة. ارتعب من ، مثل صبيةمي خاف تلمیذه الذي رأى الخیول والقوة العظ

 كیف نعبر من الفرسان؟ ، وقال: آه یا سیديوهو یرتعب، خاف وعاد إلى ألیشع 
َیَخف من األفواج، ولم یكن یحسب بأس الملوك شیًئا. فلم  ألیشع امأ 
 .Ï التي كانت أكثر من الجموع المحیطة به، به قوات بیت اهللاتطاحأ

  مار یعقوب السروجيالقدِّیس 
، َفَبكََّر َخاِدُم َرُجِل اهللا َوَقاَم َوَخَرجَ 

 َوإَِذا َجْیٌش ُمِحیٌط ِباْلَمِدیَنِة َوَخْیٌل َوَمْرَكَباتٌ . 
 ]15[ َفَقاَل ُغَالُمُه َلهُ : آِه َیا َسیِِّدي! َكْیَف َنْعَمُل؟

 یرى غالبیة الدارسین أن هذا الخادم هو جیحزي قبل أن یحل به البرص، خادم رجل اهللا:
ویرى آخرون أنه إذ ُطرد جیحزي، فهذا الخادم هو شخص آخر. 

سأل التلمیذ ألیشع النبي: كیف نعمل؟ ألنه شعر أن ال مجال من الهروب من أیدیهم، 

Ï  (نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني)؛ راجع  : وعلى رؤیا القدیسین القادرة أن ترى الخفایاألیشع الخامس على 120المیمر
 .129-128الخوري بولس الفغالي: عظات حول ألیشع النبي، ص 
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ویستحیل أسرهم أو قتلهم، فالسؤال یدل على الشعور بالیأس. 
ما لم یَره التلمیذ رآه ألیشع سواء عیاًنا أو باإلیمان، إذ رأى جیش الرب في جانبهما. ومع هذا 
لم یستخف النبي بتلمیذه، وال تشامخ علیه، إنما في وداعة طمأنه، وصلى ألجله كي یفتح اهللا عینیه.  
جاء في قوانین الرسل القدیسین أنه ال یلیق بإنسان اهللا أن یستخف بغیره من األتقیاء، ألنهم 
لم ینالوا موهبة ما مثله. فإذ ُوجد سبعة آالف رجل لم یحنوا ركبة للبعل غیر أن إیلیا وألیشع وحدهما 

أیًضا لم یستخف ألیشع بتلمیذه ألنه خاف من األعداء. في ذلك الوقت كانا یصنعان معجزات. 
دانیال وأصدقاؤه الثالثة فتیة لم یستخفُّوا ببقیة زمالئهم ألن اهللا أنقذ دانیال مرتین من جب األسود، 

. Ïوالثالثة فتیة من أتون النار

 َفَقالَ : َال َتَخْف، 
 ]16َألنَّ الَِّذیَن َمَعَنا َأْكَثُر ِمَن الَِّذیَن َمَعُهمْ . [

أدرك ألیشع النبي قیمة العون المالئكي، فلم یخَش إحاطة جیش أرام بالجبل الذي یسكنه 
).  16: 6 مل 2للقبض علیه (

تحمل الطغمات السماویة حًبا فائًقا لنا بكونهم العبید رفقاءنا یودون أن یخدموا سیدهم خاللنا 
نون أسرة واحدة 9: 22(رؤ  ). إنها حقیقة ُمفِرحة یعلنها الكتاب المقدس أن المالئكة والبشر ُیكوِّ

. Ðمتكاملة
إن كنا بسبب ضعفنا إن قورنا بإمكانیات إبلیس ُنحَسب كواحد أمام ألف، لكن بالرب ال تقدر 

األلف أن تقف أمامنا، بل نطردها بالرب الُمداِفع عنا. هذا هو إیمان ألیشع النبي الذي قال لتلمیذه: 
). لیتنا ال نخاف إبلیس وكل جنوده، ألن الرب إلهنا 16: 6 مل 2"الذین معنا أكثر من الذین معهم" (

یحارب عنا حتى یدخل بنا إلى كمال مجده األبدي.  
حًقا إن إبلیس مرهب بعنف حیله وثقل تجاربه التي تضغط على اإلنسان، لكنه بال سلطان 

علینا إن كنا نسلك في الرب، ونحمل في داخلنا روح اهللا الناري، فننعم بالسلطان أن ندوس على 
عن إمكانیات المؤمن في القدیس یوحنا الذهبي الفم الحیات والعقارب وكل قوات العدو. یتحدث 

مواجهة إبلیس وٕاغراءاته وعنفه، قائالً : [إن رآك الشیطان مرتبًطا بالسماء، ساهًرا، لن یجرؤ قط أن 
یحدق فیك.]، [السیرة الطاهرة تسد فم الشیطان نفسه وتبكمه.] 

نتصر؟" بل لیقل مع ألیشع أالَّ یخاف، فال یقول: "عدوي أعظم مني، كیف أیلیق بالمؤمن 
). وكما قیل: "لیقل الضعیف بطل أنا!" (یؤ 16: 6 مل 2 "الذین معنا أكثر من الذین معهم" (:النبي

1 Constitutions of the Holy Apostles, Book 8. Sec 1:1. 
2 W. S. Plumer: Ps. 91. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح السادس 
 

  

) هكذا بالمسیح یسوع ربنا ننال روح القوة ال روح الهزیمة والفشل، فال نرتبك أمام التجارب أو 10: 3
 الضیقات أو الخطایا.

)، 5-4:50)، وآذانهم لیفهموا كلمته (إش 19:6اهللا یفتح أفواه قدیسیه لینطقوا بالحق (أف 
وأعینهم لیروا عنایته ورعایته. 

كما یدخل الرب إلى الفم لُیقدِّسه وأیًضا إلى األذنین والعینین، یحاول إبلیس أن یدخل لیملك 
). 27:13). فقد قیل عن یهوذا إنه دخله شیطان (یو 30-29:1وُیهلك (رو

 عه ُمَعلُِّمه لئال ي  من الكثیرین. رتجفلما خاف التلمیذ من غبار الجیش الذي رآه، شجَّ
 الُمحیطة بنا. األرامیین القوات الموجودة معنا هي أكثر من قوات 

. طلب له كما خادم یراها، وفتح الرُب عیَني اللكيالتلمیذ أجل  منصلَّى البهي  
 .Ïنه منظر مخیف وُمرِعب لمن یشاهدهإ . منها الجبلوءلم رأى الفرسان وخیول النار الم

  مار یعقوب السروجيالقدِّیس 

 وعن ذلك یقول اإللهیة لماتكما یفتح اهللا أفواه القدیسین، أظنه كذلك یفتح آذانهم لسماع الك .
) كذلك یفتح 5–4: 50 إشن الرب سوف یفتح أذنیه لَیعَلم متى یتحتم علیه الكالم (إ النبي إشعیاء

). 19: 21)" (تك حي هاجر، فأبصرت بئر ماء (عیني"فتح  الرب األعین. فقد
 الغالم حتى یبصر أن الذین معنا عینيرب  "افتح یا:  إلى اهللا قائالً النبي ألیشعكما صلَّى 

 خیًال ومركبات نار وقوات ا فأبصر الجبل مملوءً ، من الذین مع العدو". ففتح الرب عینیهأكثر
).  8: 34). فمالك الرب حاُلُ◌ حول خائفیه ینجیهم (مز 17-16: 6 مل 2راجع سماویة (

 یفتح اهللا الفم واآلذان واألعین لكي ما نتكلم أو ُنمیِّز، إذ نسمع ما هي كلمات اهللاÐ. 

  الناس 12: 15"الفرس وراكبه طرحهما في البحر، صار معیني وحامي في الخالص" (خر .(
الذین یقتفون أثرنا هم خیول، وهكذا كل الذین یوَلدون في الجسد هم رمزًیا خیول. هؤالء لهم 

فرسانك هم “ركابهم. توجد خیول یركبها الرب، ویجولون في كل األرض، هؤالء قیل عنهم: 
 الخالص". على أي األحوال توجد خیول ركابهم هم إبلیس ومالئكته. 

یهوذا كان فرًسا، إذ كان الرب راكبه كان جزًءا من فرسان الخالص. إذ ُأرسل مع الرسل 
). لكنه إذ خضع للشیطان، إذ 1: 10اآلخرین بالحق، شفى مرضى وأعطي صحة للضعفاء (مت 

Ï  (نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني)؛ راجع  : وعلى رؤیا القدیسین القادرة أن ترى الخفایاألیشع الخامس على 120المیمر
 .130الخوري بولس الفغالي: عظات حول ألیشع النبي، ص 

2 Homilies on Exodus, 3. 
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)، صار الشیطان راكبه، وٕاذ اقتید بلجامه، بدأ یسیر ضد 27: 13بعد اللقمة دخله شیطان (یو 
ربِّنا ومخلصنا.  

إذن كل الذین یضطهدون القدیسین، هم خیول تصهل، لهم مالئكة أشرار ركاب علیهم، 
یقودونهم، لذا فهم متوحشون. لذلك عندما ترى مضطهدك في ثورة عنیفة جًدا اعرف أن شیطاًنا 

. Ïیمتطیه یثیره، لذا فهو عنیف وقاسٍ 
 نوسيالعالمة أوریج

  إنه عدد ضخم من القدیسین والمؤمنین، الذین إذ یحملون اهللا، یصیرون بطریقة ما مركبة اهللا... إذ
یسكن فیها ویقودها كما لو كانت مركبته، یبلغ بها إلى النهایة، كما إلى موضٍع ُمعیَّن. "المسیح 

). هذه هي الكنیسة 24-23: 15 كو 1باكورة، ثم الذین للمسیح في مجیئه، وبعد ذلك النهایة" (
المقدسة التي تتبعه، "ألوف من البشر یفرحون". فإنهم بالرجاء یفرحون، حتى یبلغوا إلى النهایة، 

)... یعطي السبب لماذا هؤالء األلوف 12: 12األمر الذي یتطلعون إلیه اآلن بصبٍر (رو 
یفرحون. ألن مركبة اهللا الحاملة الرب فیهم. 

القدیس أغسطینوس 

  عندما ظن ألیشع أنه وحده في البریة كان في صحبة المالئكة، هكذا أیًضا في هذه الحالة
(العبرانیون الُمضطَهدون من فرعون). كان الشعب أوًال في ضیق في البریة، لكن الذین بقوا 

ُمْخِلصین دخلوا فیما بعد أرض الموعد. بنفس الطریقة الذي یحتملون أحزاًنا مؤقتة هنا، ینالون في 
. Ðالنهایة راحة، أما الذین َیضطِهدون فیسقطون تحت األقدام، وتكون نهایتهم غیر صالحة

البابا أثناسیوس الرسولي 

  نعم، لقد ولَّى اهللا المالئكة النورانیین على حراسة الناس، السیما على الصدیقین، كما كتب الرسول
في األصحاح األول من رسالته إلى العبرانیین، قائالً : "ألیس جمیعهم أرواًحا خادمة ُمرَسلة للخدمة، 

) فإن هؤالء المالئكة یدفعون الصدیقین إلى 14: 1 الخالص؟!" (عب یرثواألجل العتیدین أن 
سمو النظر والعمل، لئال تعثر سیرتهم بحجر الذلة والمعصیة. وأیًضا یرفعون بمعونتهم الضعفاء 

في وقت سلوكهم بمشقٍة، لئال یعثروا بفكرهم ویصیروا مداًسا للشیطان. 
  األورشلیميأنسیُمساألب 

   .ابتسم النبي أمامه، فإن األمور المخیفة لیس في قدرتها أن تخیف؛ وأمره أن یكون مبتهًجا

1 Homilies on Exodus 6:2. 
2 Paschal letter 10, 6. 
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على أي األحوال، إذ لم یكن التلمیذ بعد كامًال لم ُیصِغ إلیه. وٕاذ كان مذهوًال للمنظر بقي في 
. Ïخوفٍ 

القدِّیس یوحنا الذهبّي الفم  

 ا، یصارع مرًة مع تجربة الزن،)الصخرة" (أي بترا كان یسكن في "الذي ، موسى األسودأنبا كان 
 فعزَّاه بكالم الكتب ، أنبا إیسیذورس بذلكوأخبرولم یستطع أن یحتمل البقاء في قالیته، ذهب 

ني یا أبي أن أحتمل ذلك“. ن لكنه لم یقتنع وقال: ”ال یمك.قالیته ثم حّثه على الرجوع إلى ،المقدسة
 وقال له: ”ُانظر إلى الغرب“، ولما نظر رأى جموًعا من ه، إلى سطح قالیتإیسیذورسفأخذه األب 

 ال جموًعا بهیئٍة مرعبٍة وهم مهیَّأون للحرب. ثم قال له: ”ُانظر إلى الشرق“، فنظر ورأى الشیاطین
 الذین من ”هؤالءُتحَصى من المالئكة في مجٍد ونوٍر ببهاٍء عظیم. ثم قال له أنبا إیسیذورس: 

 هم الذین ُیرسلهم اهللا لمعونة الشرقناحیة الغرب هم الذین یحاربون القدیسین، والذین رأیتهم ناحیة 
 ).16: 6 مل 2 (" علینا كما قال ألیشع النبيالذینالقدیسین، فاعلم إذن أن الذین معنا أكثر من 

ًدا هللا.، موسى بالربأنبا فتعّزى ًعا بال خوٍف وممجِّ   وعاد إلى قالیته متشجِّ

فردوس اآلباء 

 كأن الرب قال لنا برهبته: أنظروا عظمة الشهداء ...فتح الرب عیوننا ورأینا المعونات التي تحمینا 
.  Ðالذین أعطیتكم"، فنرى بعیون مفتوحة مجد الرب الذي یعین في آالم الشهداء، وحال في أعمالهم

 الحظوا أن غیر المنظورین أكثر كثیًرا من المنظورین الذین یحرسون خدام المسیحÑ .
القدِّیس أمبروسیوس  

  صعد فرعون على خیله، وغرق في ُسبات وهلك. كان للمصریین خیلهم، لكنهم هلكوا. هذا هو
). تذكرون أن سلیمان 16: 17السبب الذي ألجله جاء في الناموس أال یملك یهودي حصاًنا (تث 
) إذ كانت 28: 10 مل 1لم یكن له خیول من أورشلیم أو الیهودیة، وٕانما اشتراها من مصر (

 الخیول معروضة دائًما للبیع في مصر. 

: 20"البعض أقویاء بالمركبات، والبعض بالخیل، أما نحن فأقویاء باسم الرب إلهنا" (مز 
). هؤالء بالحقیقة، الذین یمتطون الخیل ینامون ویهلكون. 7

للرب أیًضا خیل، كما له أیضا جبال ُمشِرقة، بینما جبال الشیطان مملوءة ظالًما. اآلن كما 
توجد جبال متأللئة وجبال مظلمة، توجد خیول صالحة وخیول ردیئة...  

1 Homilies on Eph., Homily 9. 
2 St. Ambrose: Letters, 22:11. 
3 Sermon Against Auxentius,11. 
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)، وخرج خادمه ورأى جیش 17-13: 6 مل 2عندما جاء الفرسان للقبض على ألیشع (
األرامیین حول المدینة، قال ألیشع: "ال تخف، فإن الذین معنا أكثر من الذین معهم".  

بعد قلیل قیل في الملوك: "یا رب افتح عیني عبدك لكي یرى". وعندما انفتحت عیناه رأى 
مركبات وخیالً . هؤالء كانوا ُمِعینین لهما. 

، إنما توجد في المركبات وعلى الخیوللتالحظوا أنه قیل "مركبات وخیل" ال یوجد بشر 
هذا . Ïمركبات وخیل، بمعنى جموع من المالئكة. كانوا مركبات وخیل، أما قائد المركبة فهو الرب

). هذا ُیقال هللا، إن كنا نحن 8: 3مركباتك هي خالص" ( "هو السبب الذي ألجله تغنَّى حبقوق:
فقط خیول اهللا، تعیَّن أن یقودنا اهللا! أما الخیول األخرى فینامون نومهم الطویل، ومعهم الذین 

 .Ðیقودونهم

  .بالنسبة لنا، حیاتنا هي حلبة صراع. إننا هنا نجاهد، وهناك نكلل 

ال یستطیع أحد أن یتجنب الخوف عندما تكتنف الحیات والعقارب طریقه... األرض تنبت 
). "فإن مصارعتنا لیست مع لحٍم ودٍم، 18، 14: 3فقط شوًكا وحسًكا، وترابها طعام للحیة (تك 

بل مع الرؤساء، مع السالطین مع والة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحیة في 
). إننا محاصرون بقوات األعداء، أعداؤنا من كل جانٍب . الجسد 12: 6السماویات" (أف 

الضعیف حاًال یصیر رفات؛ واحد مقابل كثیرین. یحارب ضد فرق مرعبة. یبقى هكذا حتى ینحل، 
).  30: 14حتى یأتي رئیس هذا العالم، وال یجد فینا خطیة (یو 

لذا فلتنصتوا بأماٍن إلى كلمات النبي: "ال تخشى من خوف اللیل، وال من سهٍم یطیر في 
)... عندما تضایقك قوات العدو، عندما 6-5: 91النهار، وال من وبأ یسلك في الُدَجى" (مز 

ُیصاب جسدك بحمى، عندما تثور األهواء فیك، عندما تقول في قلبك: "ماذا أفعل؟" عندئذ ُتقدِّم 
).  16: 6 مل 2لك كلمات ألیشع اإلجابة. "ال تخف، ألن الذین معنا أكثر من الذین معهم" (

 لكي ترى". عندئذ تنفتح عینیك، فترى مركبة ناریة Ñإنه یصلي: "یا رب افتح عن عیني أمتك
)، عندئذ ترنم بفرح: "انفلتت أنفسنا مثل 17: 6، 11: 2 مل 2تحملك إلى السماء مثل إیلیا (

. Ò)7: 124العصفور من فخ الصیادین، الفخ انكسر ونحن انفلتنا" (مز 
القدیس جیروم 

  اآلن كیف كان اهللا موجوًدا حتى في كل واحٍد من أسالفنا األبرار الذین كانوا یا عزیزي سأریك

1 Homilies on the Psalms, 9. 
2 Homilies on the Psalms, 9. 

Ñ هكذا كأن النبي یصلي من أجل كل إنسان ولیس فقط من أجل غالمه جیحزي .
4 Letter 22: 3. 
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ُیصلُّون. 
صالته لم ُتسَمْع  على الجبل كان وحده، وكان اهللا معه. لیس حقیقًیا أن موسىعندما صلَّى 

ألنه كان وحده، لكن على العكس، فإن صالة موسى ُسمعت بشدَّة ونزعت غضب اهللا (ألنه كان 
یحمل إخوته في قلبه). 

 كان وحده فوق جبل الكرمل، وأظهرت صالته قوَّة مدهشة. إذ بصالته ُأغلقت إیلیَّاأیًضا 
السماء، وحلَّ األربطة، وأنقذ الشعب من أیدي الموت، وأبعدهم عن الهاویة. بصالته أیًضا اقتلع 

دنس إسرائیل. بصالِته نزلت النار في ثالث مناسبات مختلفة، مرَّة على المذبح ومرَّتین على 
الشرفاء. 

وكانت النار وسیلة انتقام عندما نزلت وهو یصلِّي. وعندما ركع على ركبتیه وصلَّى ُسمعت 
صالته على الفور، في حین أن األربعمائة وخمسین صرخوا بأعلى صوت لم ُتسمع صالتهم، 

ألنها كانت توسًُّال باسم البعل، لكن إیلیا بالرغم من أنه كان وحده، ُسمعت صالته.  
 عندما صلَّى من أسفل الهاویة ُسمعت صالته بالرغم من أنه كان وحده، یونان النبيكذلك 

وُاستجیبت صالته فوًرا.  
 فأقام إنساًنا من الهاویة، وُأنقذ من أیدي األثمة الذین أحاطوا به، وبالرغم ألیشع،أیًضا صلَّى 

من أنه في الظاهر كان وحده، ولكن جیًشا عظیًما كان حوله، ألنه قال لتلمیذه: "ال تخف، ألن 
). بالرغم من أنهما كانا وحدهما، ولكن حقیقًة لم 16: 6 مل 2الذین معنا أكثر من الذین معهم" (

. Ïیكونا وحدهما
القدِّیس أفراهاط 

 َوَصلَّى ألیشع َوَقالَ : 
، اْفَتْح َعْیَنْیِه َفُیْبِصرَ .  َیا َربُّ

 َفَفَتَح الرَّبُّ َعْیَنِي اْلُغَالِم َفَأْبَصَر، 
 ]17َوإَِذا اْلَجَبُل َمْمُلوٌء َخْیًال َوَمْرَكَباِت َناٍر َحْوَل ألیشع. [

لم یطلب ألیشع من الرب أن یرسل جیًشا لیحمیه هو وتلمیذه، ألن الجیش كان بالفعل 
) انفتحت عینا تلمیذه عندما 14: 1حاضًرا، وٕانما طلب أن یفتح اهللا عیني الغالم. بشفاعة النبي (عب 

اهتز إیمانه، انفتحت لرؤیة الحضرة اإللهیة تحیط به. 
لیس لدى اهللا جیوش مادیة ومركبات وأسلحة جسدیة، لكننا ال نستطیع أن ندرك الروحیات 

إال من خالل صور جسدیة. 

1 Demonstrations, 4:12 (On Prayer). ترجمة الدكتور صفوت منیر  
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 1؛ 3: 4؛ قض 7: 14كان أعداء إسرائیل غالًبا ما یحاولون أن یرعبوهم بالمركبات (خر 
)؛ لكن كیف یمكن لهذه المركبات أن تقف أمام مركبات اهللا؟! 18: 10؛ 4: 8 صم 2؛ 5: 13صم 

عندما انفتحت عینا جیحزي كطلب ألیشع النبي "أبصر، وٕاذا الجبل مملوء خیًال ومركبات نار حول 
). 17: 6 مل 2ألیشع" (

). 7-6: 1ُترَسل المالئكة لخدمة ُمَعیَّنة لحساب خائفي الرب الذین یرثون الخالص (عب 
إنه من الالئق بنا جًدا أن نفكر في خدمة المالئكة بفكر سلیٍم ُمفِرٍح، وقد أشار الكتاب المقدس كثیًرا 

 ،). فإن كان أعداؤنا كثیرین جًدا وأقویاء22: 16؛ لو 11: 16؛ مز 17-15: 6مل  2إلى ذلك (
 القدرة. توجد جماعة بال حصر متفوقون في في العدد وأعظم فيلكن هؤالء الرسل السمائیین هم أكثر 

. Ïالقوة یسندوننا
اهللا في حبه لنا یسكن في وسطنا، بل وفینا، وُیِقیم مالئكته حراًسا لنا ضد الشر. أرسل مالًكا 

). 12لُیخِرَج الرسول بطرس من السجن. ویضرب هیرودس ُمضطِهده فصار یأكله الدود ومات (أع 

  یا إلیمان النبي القدِّیس! إنه ال یخاف الخصوم الذین یراهم، إذ یعرف أن المالئكة مع ذاك الذي
یؤمن باهللا. ال یخشى الخطط األرضیة، ألنه یعرف أن القوات السماویة حاضرة معه. یقول: یوجد 
كثیرون في جانبنا أكثر من الذین في جانبهم. یا له من أمٍر ملحوظ! یوجد مدافعون كثیرون من 

السماء نؤهل لهم بالقداسة، أكثر من المهاجمین على األرض الذین یأتون بسبب الشر. تطّلعوا إلى 
استحقاق التطویب! 

كان النبي یتحدث عن جموع كثیرة بینما كان خادمه غیر واثٍق في الخالص. كم تتأهل 
العیون الروحیة للتمییز عن العیون الجسدیة! واحد یرى حشًدا من المحاربین، واآلخر یتمتع بمنظٍر 

یشیر إلى الحمایة.  
یا للرحمة اإللهیة! توهب الكائنات البشریة عوًنا غیر منظورٍ . أولئك الذین هم في خطٍر 

ینالون معونة وهم ال یعرفونها. هذا هو حنو الُمَخلِّص؛ إنه یتدخل ألجل الخالص وال یدع نفسه 
منظوًرا، حتى ُیلَمَس من خالل معونته، وال ُیمیِّز خالل الرؤیة. 

لذلك ُیخِطئ من یظن أنه یشن حرًبا ناجحة وینتصر بقوته. إنما یلزم أن یعرف أن الخصوم 
ُیهَزمون باألكثر خالل االستحقاق أكثر من القوة، وُیقَهرون باألكثر بالقداسة ال بالقوة. وذلك كما 

. Ðغلب ألیشع أعداءه ال بالجیوش، بل بالصالة
األب مكسیموس أسقف تورین  

1 Plumer: The Psalms, p. 425. 
2 Sermon 83:2-3. 
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  من المؤكد أن الرب یدعو النفوس البشریة كرمه، تلك النفوس التي أحاطها بسلطان تعالیمه
. Ïوحراسة مالئكته

 الكبیر القدیس باسیلیوس

 ن قوة غیر مرئیة دمَّرْت قوات المصریین خالل معجزة البحر األحمر، وهذه القوة ُیسمِّیها النصإ 
 ویمكن أن نفترض أن الفرسان كانوا جیًشا من المالئكة التي یذكرها حبقوق النبي: ،"الفرسان"

. وذكر داود أیًضا مركبات اهللا قائال: )8: 3حب ("ركبت خیلك ومركباتك مركبات الخالص" 
.  Ð)17: 68 مز("مركبات اهللا ربوات" 

  ألرواح الخادمة الُمرَسلة لخدمة ا) كحرس المدینة هم 7: 5أولئك الذین یشیر إلیهم النص (نش
العتیدین أن یرثوا الخالص... 

. Ñجید للنفس أن یجدها المالئكة الذین یطوفون حول المدینة (السماویة)
القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

  إذ كنُت أعدُّ نفسي للزواج بابن الملك، بكر كل خلیقة، رافقتني المالئكة وخدمتني وقدَّمْت لي
. Òالناموس كهدیة عرس

 هؤالء هم المالئكة حراس األطفال الذین یرون وجه اآلب في السماءÓ .

  ،حینما رأت المالئكة ملك الطغمات السمائیة یسیر في أماكن األرض، دخلوا الطریق الذي افتتحه
وتبعوا ربهم، وأطاعوا إرادته، ذاك الذي وزعهم على المؤمنین لحراستهم. المالئكة في خدمة 

خالصك... إنهم یقولون فیما بینهم: "إن كان قد أخذ (المسیح) جسًدا قابًال للموت، فكیف نقف 
 لننزل جمیًعا من السماء". هذا هو السبب الذي ألجله ،نحن مكتوفي األیدي؟ تعالوا أیها المالئكة

كانت جموع الطغمات السمائیة تمجد اهللا وتسبحه عند میالد المسیح. لقد امتأل كل موضع 
. Ôبالمالئكة

  فیبدو أنه متى اجتمع عدد من 8: 33إن كان مالك الرب یعسكر حول خائفیه وینجیهم (مز ،(
 یكون لكل منهم مالكه یعسكر حوله، إذ هم خائفو الرب. كل مالك یرافق ،الناس لمجد المسیح

1 Haexaemeron 5: 6. 
Ð  على نشید األناشید ترجمة الدكتور جورج نّوار3عظة  .

3 Comm. on Cant., serm. 8. 
4 Comm. in Cant. 1. 
5 Comm. in Cant. 2. 
6 In Ez., hom. 1: 7. 
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 وأخرى ،إنساًنا یحرسه ویرشده، وبهذا متى اجتمع القدیسون مًعا تقوم كنیستان: كنیسة من البشر
. Ïمن المالئكة

وس ینالعالمة أوریج

 " ما كان یمكننا أن نرى (مجده) ما لم ُیظهره لنا رأینا مجده مجًدا كما لوحیٍد من اآلبما هذا؟ ."
 خالل جسد یخفیه ویعیش بیننا... 

"؟ حیث أن كثیًرا من األنبیاء أیًضا قد تمجدوا، مجًدا كما لوحیٍد من اآلبولكن ماذا یعني "
عد علیها، صیلیا وإ )، 17: 6 مل 2اریة (ن أحاطت به مركبة ألیشع فمثل موسى وٕایلیا وألیشع.

دوامُ ودانیال والثالثة فتیة وآخرون كثیرون أظهروا عجائب وبعدهما  مالئكة للبشر  ظهرت و،جِّ
  .... بل ظهر لهم حتى الشاروبیم والسیرافیموأعلنوا جزئًیا لناظریهم نوًرا المًعا یناسب طبیعتهم

الخلیقة، وبهاء العبید زمالئنا، ویضعنا أمام ذروة عن یقودنا اإلنجیل بعیًدا عن كل هذه، و
األمور الصالحة... السید نفسه، الملك ذاته، االبن الوحید األصیل، رب الكل نفسه، رأینا مجده.  

لفظة تحقیق وتحدید خاٍل من الشك، " ال یعني هنا المشابهة أو المقارنة، وٕانما كماتعبیر "
.  Ð" أن یمتلكه ابن وحید خالص إلله الخلیقة كلها وملكهابكما وجه مجًدا رأینا مجد: "وكأنه قال

القدِّیس یوحنا الذهبّي الفم  

  عندما ظن ألیشع أنه وحده في البریة، كان معه رفاق من المالئكة. لذلك فإنه إذ یتألم الناس في
 .Ñالبدایة في البریة، لكن من یبقى أمیًنا یدخل فیما بعد أرض الموعد

القدِّیس أثناسیوس الرسولي 

  اعتقد أنه إن كانت النفس نقیة بالكمال وفي وضعها الطبیعي، یمكنها بكونها تحمل بصیرة نقیة أن
ترى أكثر وأفضل من الشیاطین، إذ لها الرب الذي ُیعِلن لها ذلك، وذلك مثل نفس ألیشع التي رأت 

. Ò) التي تقف حوله17: 6 مل 2ما فعله جیحزي، كما رأت القوات (
القدِّیس أنبا أنطونیوس الكبیر 

 خیرات ِعَوض المجاعة. 4
إذ ظن ملك أرام أن عدوه الحقیقي الذي ُیفِسد كل خططه العسكریة هو ألیشع أرسل قوات 

وجیًشا ثقیًال للقبض علیه، فإذا بألیشع ُیلِقي القبض علیهم، ویطلب من ملك إسرائیل أن ُیقدِّم لهم 

1 Fr. Malaty: Church, House of God, p. 332. 
2 Homilies on St. John Homily 12:1. 
3 Paschal Letter 10:6. 
4 Vita Antoni, 34. 
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ولیمة، عالمة إقامة عهد بین الطرفین. 

 َوَلمَّا َنَزُلوا ِإَلْیِه َصلَّى ألیشع ِإَلى الرَّبِّ : 
 اْضِرْب َهُؤَالِء اُألَمَم ِباْلَعَمى.

 ]18َفَضَرَبُهْم ِباْلَعَمى َكَقْوِل ألیشع. [
ُیفَهم من نزولهم إلیه أن ألیشع خرج من المدینة، وكان األرامیون قد حلُّوا في مكان أعلى من 

دوثان، فنزلوا لكي یلقوا القبض علیه. 
ربما لم یصابوا بالعمى الكامل، لكنهم أصیبوا بالعجز عن تمییز ما یتطلعون إلیه بوضوح، 

لهذا كانوا قادرین على السیر وراء ألیشع، لكنهم لم یعرفوا ألیشع، وال الطریق الذي ساروا فیه. 

  بالتأكید أیها الجنود المحیطون، تسمعون أنه حیث یوجد غدر یكون هناك عمى. لذلك بحٍق كان
جیش غیر المؤمنین أعمى. ولكن حیث یوجد إیمان، یوجد جیش المالئكة. 
: 17؛ أع 12: 2صالح إذن هو اإلیمان، الذي یمارس غالًبا سلطانه بین األموات (كو 

31 .(
. Ïلذلك عدونا (إبلیس) وحشوده یرتدُّون بقوة بفضیلة الشهداء

القدِّیس أمبروسیوس  

 وهن من أن یتخلصوا منه. أ، وهم أضعف وقتالد كل الجیش بدون ارجل واحد ق
هم. ذل وأ،هم إلى حیث شاءاقتاد و، وربط أعینهم،همنظر عرقل

 وجلبهم مثل الضعفاء. ،صطادهم هواُأرسلوا لیصطادوه مثل الجبابرة، ف
هم مثل عمیان حتى یخزیهم. اقتادجلب ثوب الضاللة وبسطه على وجوههم، و

.  یروه لیصیروا سخریة بجنونهم على من تجاسروادون أنینظرون إلیه هم  معه واذهبو
 .Ð وهرب نور وجوههم، األشقیاء من قبل مالئكة اهللا التابعین لهُضِربَ 

  مار یعقوب السروجيالقدِّیس 

  والذي 8: 9هكذا كان شاول ُمضطِهد الكنیسة، الذي كانت عیناه مفتوحتین دون أن یرى (أع ،(
. Ñأغلق اهللا عینیه بطریقة عجیبة، لكن فتحهما مرة أخرى سریًعا

القدِّیس مار أفرآم السریاني  

1 On the Death of Theodosius,10. 
Ð  (نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني)؛ راجع  : وعلى رؤیا القدیسین القادرة أن ترى الخفایاألیشع الخامس على 120المیمر

 .132الخوري بولس الفغالي: عظات حول ألیشع النبي، ص 
3 On the Second Book of Kings, 6:18. 
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  لذلك لیتنا ال نعرف اهللا بطریقة جزئیة، وال نجعل من حنوِّه 5: 114"الرب رحوم وعادل" (مز .(
)، هو أیًضا یضرب الناس بالعمى 45: 5ِعلَّة إلهمالنا... ذاك الذي یجعل الشمس تشرق (مت 

: 19)، هو أیًضا یجعل مطًرا من ناٍر (تك 1: 10). ذاك الذي ُیرِسل المطر (زك 18: 6 مل 2(
24(Ï. 

القدیس باسیلیوس الكبیر 

 َفَقاَل َلُهْم ألیشع: 
 َلْیَسْت َهِذِه ِهَي الطَِّریَق، َوَال َهِذِه ِهَي اْلَمِدیَنةَ .

  َفَأِسیَر ِبُكْم ِإَلى الرَُّجِل الَِّذي ُتَفتُِّشوَن َعَلْیهِ .،اْتَبُعوِني
 ]19َفَساَر ِبِهْم ِإَلى السَّاِمَرةِ . [

 .المدینةالطریق، وال هذه هي لیست هذه هي : " قال لهم.أعدائهلمالقاة ألیشع عندما ذهب 
على هؤالء كیف یكذب رجل اهللا ). 19: 6 مل 2اتبعوني، فأسیر بكم إلى الرجل الذي ُتفتشون علیه" (

  هل الكذب ُمَباح في حالة الحروب؟؟الجنود

،  ألسر ألیشعانث ذاهبین إلى دوألن جنود أرام كانواكذًبا، في الحقیقة  لم یكن ألیشعقاله ما 
لم وبهذا  ،انث، وكان ذلك فعًال خارج دو خارج المدینةللقائهمإلى المدینة ألیشع جاء  و،لكن اهللا أعماهم
 أمامهم إلى السامرة، وقال  ألیشعذهب .للقبض على ألیشعالصحیح ق يهو الطر انثیكن دخول دو

ار بهم إلي السامرة، وكان هذا صحیًحا. س ،"نه: "اتبعوني فأسیر بكم إلى الرجل الذي تفتشون علهم
 لكن ألیشع طلب أن ،قتلهمأ ألیشع، فسأل الملك ألیشع هل ا فتح اهللا أعینهم ورأو هناك، وصلعندماو

 مامهم خبز وماء. أیوضع 

  َقاَل ألیشع:،َفَلمَّا َدَخُلوا السَّاِمَرةَ 
 َیا َربُّ اْفَتْح َأْعُیَن َهُؤَالِء َفُیْبِصُروا.

  ، َفَأْبَصُروا،َفَفَتَح الرَّبُّ َأْعُیَنُهمْ 
 ]20َوإَِذا ُهْم ِفي َوَسِط السَّاِمَرةِ . [

كما طلب لهم العمى طلب من اهللا أن یفتح لهم أعینهم، فاهللا في سلطانه أن یسمح بالعمى 
ألجل تأدیبهم وتعرفهم على عجزهم، وأن یسمح لهم بالبصر لكي تبصر قلوبهم الحق اإللهي. 

 األحوال أراد ألیشع أن ُیَخلَِّص ال أن یهلك هؤالء الذین أيعلى [ :القدیس أمبروسیوسیقول 
  ] بل بقوة الرب.غبيٍ  لم ُیصابوا بالعمى بتصرٍف منهإُخِدعوا بالحق، ف

1 The Long Rules: Preface. 
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 ففتح عیونهم الُمغَلقة. ، السامرة، ودعا الرب قلبقادهم وأدخلهم إلى 
 رفع عنهم الضاللة التي لبسوها، فاستناروا وعرفوا أین هم؟ وكیف أتوا؟ 

.  كیف لم یعرفوه في الطریق،ونه، فخافوا واضطربواطلب عرفوا أیضا أنه الرجل الذي كانوا ي
ثون عنه، وهو یتكلم معهم في الطریق ولم یعرفوه. ح وأنهم كانوا یب، فهموا أنه ألیشع

 وتحت الموت الذي ، وجهلة، ومحتقرین،ین خوًفاوءلم األشقیاء ُمالمین وضعفاء ومى أضح
أفزعهم. 

 .Ï هو، واحتقروا الملك الذي أرسلهمیف كاهللا نظروا إلى رجل 
  مار یعقوب السروجيالقدِّیس 

 َفَقاَل َمِلُك ِإْسَراِئیَل أللیشع َلمَّا َرآُهمْ : 
 ]21[ َهْل َأْضِرُب؟ َهْل َأْضِرُب َیا َأِبي؟
" في حدیثه عن إیلیا النبي، كما استخدم خدام نعمان یا أبيسبق أن استخدم ألیشع تعبیر "

نفس االصطالح في حدیثهم مع نعمان، وها هو ملك إسرائیل أیًضا یستخدم ذات التعبیر في حدیثه 
مع ألیشع النبي. 

طلب مع أن ملك إسرائیل كان شریًرا، لكنه كان ُیقدِّر ألیشع، وُیدِرك تقواه، فدعاه: "یا أبي". 
ألیشع النبي من الملك أال یقتل األرامیین، إذ كان یجب على الملك أال ینسب لنفسه الفضل فیما فعله 
اهللا وحده، بل یستضیفهم لیشهدوا هللا الذي یرید أن یفتح العیون الداخلیة لترى مراحم اهللا وُتدِرك خطته. 

 على تصرُّف ألیشع الذي آمن بحمایة اهللا وفي نفس الوقت لم مبروسیوسأالقدیس ُیَعلِّق 
واضح [ :. یقوليٍ  طلب تقدیم طعام للجند الذین سلَّمهم الرب له دون تعٍب بشربرِّ  بل بال،ینتقم لنفسه
  .]Ðاإلیمان یجب حفظهما حتى في الحرب، وأنه ألمر مشین أن ُینَتهك برّ  والاإلیمانمن هذا أن 

  ،ماذا اتبع ألیشع سوى الفضیلة، عندما أحضر جیش سوریا الذي جاء لكي یقبض علیه ویسبیه
)، 20: 6 مل 2بعد أن غطَّى أعینهم بالعمى؟ قال: "یا رب افتح أعین هؤالء فیبصروا" (

فأبصروا. وعندما أراد ملك إسرائیل أن یقتل أولئك الذین دخلوا، وطلب إذًنا من النبي بذلك، أجابه 
بأن هؤالء الذین جاءوا إلى السبي لیس بقوة الذراع وال بأسلحة الحرب، یلزم أال ُیقتلوا، بل ُیمدُّوا 

. Ñبالطعام

Ï  (نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني)؛ راجع  : وعلى رؤیا القدیسین القادرة أن ترى الخفایاألیشع الخامس على 120المیمر
 .134الخوري بولس الفغالي: عظات حول ألیشع النبي، ص 

2 St. Ambrose: Duties of the Clergy, book 1:29:140. 
3 Duties of the Clergy, Book 3,14 (86). 
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القدِّیس أمبروسیوس  

 َفَقالَ : َال َتْضِربْ ! 
 َتْضِرُب الَِّذیَن َسَبْیَتُهْم ِبَسْیِفَك َوِبَقْوِسكَ .

  ،َضْع ُخْبًزا َوَماًء َأَماَمُهمْ 
 ]22 ثُمَّ َیْنَطِلُقوا ِإَلى َسیِِّدِهمْ . [،َفَیْأُكُلوا َوَیْشَرُبوا

  ،َفَأْوَلَم َلُهْم َوِلیَمًة َعِظیَمةً 
 َفَأَكُلوا َوَشِرُبوا، 

  َفاْنَطَلُقوا ِإَلى َسیِِّدِهمْ . ،ثُمَّ َأْطَلَقُهمْ 
 ]23َوَلْم َتُعْد َأْیًضا ُجُیوُش أرام َتْدُخُل ِإَلى َأْرِض ِإْسَراِئیلَ . [

إن كانت القصة في بدایتها مدهشة، إال إنها تكشف عن رعایة اهللا الفائقة للملتصقین به، 
غیر أن نهایتها أكثر دهشة، فقد اقتاد ألیشع الجیش القادم للقبض علیه إلى المدینة، وكان ُیمكن قتلهم 
جمیًعا بسهولة. لكن عوض ذلك طلب من ملك إسرائیل أن ُیعدَّ لهم ولیمة ویتركهم یرجعون إلى بنهدد 

دون أن تصیبهم أذیة. 
عاملهم النبي كضیوٍف وأكرمهم، إذ طلب من الملك أن یقوتهم. وكان لهذا العمل أثره الطیب 

علیهم كما على ملك أرام، فلم یرسل بعد جیوًشا إلى أرض إسرائیل إلى حین. 
)، وقدَّم لنا السید المسیح نفسه مثًال لمحبة 26-8: 6 مل 2مارس ألیشع محبة األعداء (

-59 7). وهكذا عاشت الكنیسة األولى تمارس وصیة محبة األعداء (أع 51-49: 22األعداء (لو 
). 20: 12؛ رو 60

عمل المحبة الصادر عن قلب نقي أزال العداوة التي في أرام ضد إسرائیل إلى حین. 
ال نعلم المدة التي كفَّ فیها األرامیون عن مهاجمة المملكة الشمالیة، لكن األرجح أنه قد 

، إذ نسي األرامیون هذه القصة. 24مضت بضع سنوات قبل حدوث الهجوم المذكور في ع 

  تأثروا بالمعاملة اللطیفة، فالتزموا أن یظهروا للعالم ما تلقُّوه من لطفٍ . نقرأ: "لم تعد جیوش سوریا
. Ï)23: 6 مل 2تدخل إلى أرض إسرائیل" (

القدِّیس أمبروسیوس  

 وأقامهم أمام وجهه.،ملك السامرة مثل الضعفاءلأعداء ك أتى بهم .. 
سهم. حببهم وأتى انتصر والذي  هو هكأنو ،رآهم الملك وتحرك مثل الجبار لیقتلهم

1 Duties of the Clergy, Book 1, ch. 29 (139).  
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح السادس 
 

  

. ا شرً أن یصنع بهم أن یرفع یده ویبیدهم بالسیف، أما رجل الرب فمنعه من طلب
نك لم ُتضعفهم في حرٍب، فال تضربهم بقوسك وال بسیفك. إ ،أیها الملك

ون. دهشجعلهم ياِ سقهم واطعمهم وأك، تنصرهي  ت لیسةال تفتخر بنصر
... لألرامیین الشر بالخیر الذي سیصیر  علىغّلبت

 یلیق بقدیس اله  أن ُیطِعَم الرجال الذین أتوا لیصطادوه.
  ثم أرسلهم.، عظمىدهشة ومألهم ،باألعجوبة العظمى التي صنع أفزعهم

 .Ï القوة والبأس والجبروته الذي أعطا هذا، مباركقتالن بدون انبي بین الجسالًماصنع 
  مار یعقوب السروجيالقدِّیس 

  ،َوَكاَن َبْعَد َذِلَك َأنَّ َبْنَهَدَد َمِلَك أرام َجَمَع ُكلَّ َجْیِشهِ 
 ]24 َفَحاَصَر السَّاِمَرةَ . [،َوَصِعدَ 

). 18:15 مل 1األرجح أن هذا كان بنهدد الثاني الذي حكم أبوه أرام في أیام الملك بعشا (
وقد أحبط ألیشع محاوالت بنهدد الثاني لالستیالء على إسرائیل. 

 َوَكاَن ُجوٌع َشِدیٌد ِفي السَّاِمَرةِ .
  ،َوُهْم َحاَصُروَها

ةِ    ،َحتَّى َصاَر َرْأُس اْلِحَماِر ِبَثَماِنیَن ِمَن اْلِفضَّ
ةِ . [  ]25َوُرْبُع اْلَقاِب ِمْن ِزْبِل اْلَحَماِم ِبَخْمٍس ِمَن اْلِفضَّ

سبق أن أنبأ سفر التثنیة بحدوث المجاعات عندما یرفض إسرائیل قیادة اهللا له. 
دفعهم الجوع الشدید إلى یبدو للنبي أن هذا الحصار ُیعتَبر أبشع حصار عرفه التاریخ. فقد 

). 29-25: 6 مل 2ممارسة ما هو لیس بإنساني (
لْت أعماقهم إلى صورة  إذ رفضوا كلمة اهللا، طعام الروح، صاروا في مجاعة خطیرة، وتحوَّ

وحشیة، یمارسون ما ال تفعله الوحوش بالغریزة الطبیعیة. 
جاء في تهدیدات اهللا لشعبه أنهم إن عبدوا األوثان وعصوا الوصیة اإللهیة، یسمح لهم 

 ویرددون خبزكم بالوزن، ، تخبز عشر نساء خبزكم في تنور، لكم عصا الخبزي"بكسر ضربة القحطب
 أي یقطع عنهم خبز الحیاة، الكلمة ،یكسر اهللا لهم عصا الخبز .)26: 26 (ال تشبعون" فتأكلون وال

تجد عصا تتكئ علیها. أما عالمة القحط فهو عوض أن یكون   ال،اإللهیة، فتعیش نفوسهم في جوعٍ 

Ï  (نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني)؛ راجع  : وعلى رؤیا القدیسین القادرة أن ترى الخفایاألیشع الخامس على 120المیمر
 .136-135الخوري بولس الفغالي: عظات حول ألیشع النبي، ص 
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 إذ . تضع فیه الخبز لتسویته، تستخدم كل عشر نساء تنوًرا واحًدا، خاص بها أي فرن تنورةلكل سید
 تنور. ال الوقود الالزم إلشعال ا خبز یحتاج إلى تنور، ولیس لدیهنهى كل منلیس لد

 وانتزاع البركة ، فیستخدمونه بالوزن لقلة كمیته،العالمة الثانیة للقحط هي الحرص في الخبز
، كما حدث في أیام یهورام بن تمتد أیدي الوالدین ألكل لحوم أوالدهمعنهم. ویصل القحط مداه حین 

-24 :6 مل 2ها في یوم لتأكاله مًعا (ابن أن تطبخ كل منهما امرأتان إذ اتفقت ،ب ملك إسرائیلآخأ
أیادي النساء الحنائن طبخت أوالدهن، )، وأیًضا في أیام حصار ملك بابل ألورشلیم، إذ قیل: "30

)، وتكرر األمر حین حاصر تیطس الروماني 10 :4 " (مراصاروا طعاًما لهن في سحق بنت شعبي
أورشلیم. 

صارت رأس الحمار التي ال تؤكل مطلًقا ثمینة جًدا بسبب المجاعة. 
 أن رأس الحمار هنا تشیر غالًبا إلى تعالیم الفالسفة القدِّیس مار أفرآم السریاني=یرى 

المقاومین للحق اإللهي، تصیر في وقت المجاعة التي تسیطر على األرض ثمینة للغایة. ویشیر زبل 
الحمام غالًبا إلى التفسیر الحرفي للناموس، أما الحمام فیشیر إلى التفسیر الروحي. 

یرى البعض أن هذا الحصار تم بعد المجاعة التي حلت لمدة سبع سنین والمشار إلیها في 
. وكان الموقف حرًجا للغایة، حتى صار ثمن األكل الدنس (دینًیا) باهظ التكلفة 2-1: 8األصحاح 

(رأس الحمار). 
 هو معیار یعادل نصف جالون یستخدم لكیل األمور الجافة. القاب:

 یرى البعض أنه نبات بصیلي یؤكل. هذا النبات ُیدَعى حالًیا "نجمة بیت لحم". زبل الحمام:

 َوَبْیَنَما َكاَن َمِلُك ِإْسَراِئیَل َجاِئًزا َعَلى السُّوِر 
 َصَرَخِت اْمَرَأٌة ِإَلْیهِ : 

 ]26َخلِّْص َیا َسیِِّدي اْلَمِلكَ . [

 َفَقالَ : الَ ! ُیَخلِّْصِك الرَّبُّ .
 ِمْن َأْیَن ُأَخلُِّصِك؟ 

 ]27[ َأِمَن اْلَبْیَدِر َأْو ِمَن اْلِمْعَصَرِة؟

 ثُمَّ َقاَل َلَها اْلَمِلكُ : َما َلِك؟ 
 َفَقاَلتْ : َهِذِه اْلَمْرَأُة َقاَلْت ِلي: 

 ]28 ثُمَّ َنْأُكَل اْبِني َغًدا. [،َهاِتي اْبَنِك َفَنْأُكَلُه اْلَیْومَ 
: 26ُحذِّرْت إسرائیل من العصیان، فإن هذا یدفع الشعب إلى تصرفات تعوفها النفس (ال 
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). 57، 53: 28؛ تث 29

 َفَسَلْقَنا اْبِني َوَأَكْلَناهُ . 
  ،ثُمَّ ُقْلُت َلَها ِفي اْلَیْوِم اآلَخرِ : َهاِتي اْبَنِك َفَنْأُكَلهُ 

 ]29َفَخبََّأِت اْبَنَها. [
 سهم الجوع یطعن قلب األمهات، القدیس مار یعقوب السروجيبمرثاة فریدة یصوِّر لنا 

لن إلى وحوش مفترسة. ال بل وأكثر شراسة، ألن الوحوش ال تفترس صغارها؛ وهوذا األمهات من  فتحوَّ
جنس البشر تضربن بالسكین في أعناق أطفالهن، وال یبالین بصرخاتهم. َتْسَبُح أیادیهن في دم 

أطفالهن، وتلتهم أفواههن لحمهم لكي یعشن! قدَّمْت األمهات ألطفالهن عذًرا، فإن لم یأكلن األطفال، 
فالمجاعة تأكلهم، ویموت األطفال مع األمهات! 

 بسبب الضیق؟ نهاءبنأ النساء تماذا أقول عن تلك المجاعة التي حدثت هناك، حتى أكل 
 أن تأكل النساء أحباءهن. رعدة عظیمةنه األذن، وهرب منه خبر ُمخیف تإ 

. هم لئال ُیشفقن على أوالدهن عندما یقتلون،م النساء الوالداتارحأ أفسد الجوع 
 بدل أمهات صرن حیوانات مفترسة، وبسبب الضیق أكلن لحم أحبائهن. 

. هلك الذي يبنلى االإ عود لئال ت، طرد الجوع شفقة األم وهزمها
 تحیا. لكي وشرعت تأكل من حبیبها ، وركعت وسقطتة، طعن سهم الجوع الُمرِضع

 محبة األمهات بسبب المجاعة التي حدثت. ت وهرب، بالوارث لتقتلهأمسكت !عظیمال لهول لیا 
 .Ï سَبَحْت یداها في دمه حین السكین، ولم ترتعبتحتعندما صرخ الطفل   لم تَخف

  مار یعقوب السروجيالقدِّیس 

  ،َفَلمَّا َسِمَع اْلَمِلُك َكَالَم اْلَمْرَأةِ 
َق ِثَیاَبُه َوُهَو ُمْجَتاٌز َعَلى السُّوِر،   َمزَّ

 ]30 َوإَِذا ِمْسٌح ِمْن َداِخٍل َعَلى َجَسِدهِ . [،َفَنَظَر الشَّْعبُ 
لقد مزق الملك ثیابه، وظهر أنه كان مرتدًیا ُمسًحا، لكنه لم ُیلق باللوم على نفسه، بل على 

كان یرتدي الُمسح في الداخل، ألیشع النبي وأراد قتله. ال نفع للمسوح مع قسوة القلب وعدم التوبة. 
ربما إلرضاء اهللا أو اآللهة، ولكي ال یحبط همة شعبه. 

  اضطرب الملك، ألن هاتین المرأتین أرادتا أن یقتاتا لیس بأجسام بشریة فحسب، وٕانما بجسمي

Ï  (نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني)؛ راجع الخوري بولس الفغالي: السادس إللیشع: على حصار السامرة 121المیمر 
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 طفلیهما...

هدد (الملك) ألیشع النبي بالموت. إذ اعتقد أن في سلطانه أن یحطم الحصار، وأن یتجنب 
. Ïالمجاعة. وربما غضب، ألن النبي لم یسمح للملك أن یقتل السریان الذین ضربهم بالعمى

القدِّیس أمبروسیوس 

  ،َفَقالَ : َهَكَذا َیْصَنُع ِلي اهللا َوَهَكَذا َیِزیدُ 
 ]31ِإْن َقاَم َرْأُس ألیشع ْبِن َشاَفاَط َعَلْیِه اْلَیْومَ . [

لم یكن ملك إسرائیل یجهل شخصیة ألیشع وقداسته وٕامكانیاته. كان یلیق أن یرجع إلیه 
ویسأله كیف یتقدس هو ورجاله وشعبه، فیقوم الرب بإنقاذهم. لكنه حمل روح أمه إیزابل التي كانت 

 أن یهورام ملك إسرائیل ثار على ألیشع في القدِّیس مار أفرآم السریانيُمحبة لسفك الدماء. یرى 
غضٍب، وقال: "باألمس قدَّم طعاًما بوفرة للصوص األرامیین، والیوم یعطي تالمیذه فیض من الخبز 

وال ینقصهم طعام، لكنه ال یبالي بشعب هذه المدینة، ویتجاهلهم في عوزهم". فأقسم أن یقتله من أجل 
دم شعبه. كان یلیق بیهورام أال یلوم ألیشع، بل یلوم أخآب والده، الذي احتقر األنبیاء. بالحقیقة لو اتبع 

كلماتهم وقتل بنهدد، لما كان هذا الملك قد حاصر السامرة، ولما ألقى به في مثل هذه الكوارث. 
 1)، وقتل نابوت (13: 18 مل 1دعي یهورام بن أخآب ابن القاتل، ألنه قتل أنبیاء الرب (

). جاءت أعمال یهورام تؤكد أنه ابن 18: 19مل 1)، واضطهد عبید الرب وأفناهم (13-9: 21مل 
القاتل، ألنه لم یتب بل سلك بروح الشر الذي ألبیه. 

 ألقي الملك باللوم على ألیشع، الذي لم یتحرك لینقذ البالد من هذه الكارثة، فأقسم بقتله فوًرا.
أعلمه اهللا النبي بما في نیة ثار علیه، ألنه ظن أنه قادر أن ُیَخلَِّصه دون أن ُیَقدِّم توبة هللا صادقة. 

الملك، فأخبر النبي الشیوخ بأن رسول الملك قادم ویتبعه الملك مباشرة. طلب أال یسمحوا للرسول 
بالدخول حتى یأتي الملك. 

 سمعه.ماف الملك من الخبر الُمخیف الذي ُذِكَر، ومزَّق ثوبه وولول وصرخ بسبب ارتج  

 بسبب الخبر المریع الذي سمعه. ،قسم وهدد ألیشع اإللهي بقطع رأسهأ
 وهو ُمحاَصر مثلك في ،نه صامت في بیتهإ ؟ك نبي الربإلي بماذا أذنَب ، أیها الملك

المدینة؟ 
ما شأنه وبنات السامرة اللواتي قتلن وأكلن أحباءهن؟ فأكلت النساء أبناءهن، إن  
ماذا یصنع ف ، وال قائد جیش،رئیس فوجله  ألنه لیس ؟ما شأنهف، األرامیون یضایقك إن كان 

1 Duties of the Clergy, Book 3, 20 (118). 
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لك؟ 
نه أرامي؟ أقطع رأسه كب تهدد حتى ،الرجل النبيهذا ك إلي بماذا أخطأ 
.. . ال تهدد ألیشعوأالخرج وحارب، ا ولك قادة الجیوش، ، لك السالح

.. .الخالصد یصنع ارأ إنعرف ملك السامرة من هو الرجل، وكان واثًقا من أنه 
یین. رام آالف األتهلك و،خرج صالتهت ... صلىإنفكر بأنه 

 البتلعتهم. إشارة أمر األرض بإنخارج، وذین في النزل على الت النار ا دعإن
 ویبیدهم. قتال،خرج على صفوفهم، ویهزمهم بال ت أرسل كلمته إن

 ن أكلهن النساء ألن على وال یحزن، عن ضیقٍ صامًتا ، في المدینةاالملك ُمحاصرً كان 
أحباءهن. 

 أمه. ما صنعته وقد تهیأ لیجدد ،یزابل المتعطشة إلى الدمإ ابن هوهذا الملك 
 ألیشع القوة، فلماذا لم یتوسل قبل أن یهدده لیقوم بعمٍل ما؟ لدىن أعرف ب

. Ï القدیسهذاس أالمدینة محاَصرة بسبب خطایا بني الشعب، والجاهل یهدد بقطع ر
  مار یعقوب السروجيالقدِّیس 

 َوَكاَن ألیشع َجاِلًسا ِفي َبْیِتِه َوالشُُّیوُخ ُجُلوًسا ِعْنَدهُ .
 َفَأْرَسَل َرُجًال ِمْن َأَماِمهِ .
  َقاَل ِللشُُّیوخِ : ،َوَقْبَلَما َأَتى الرَُّسوُل ِإَلْیهِ 

 َهْل َرَأْیُتْم َأنَّ اْبَن اْلَقاِتِل َهَذا َقْد َأْرَسَل ِلَیْقَطَع َرْأِسي؟ 
  َواْحُصُروُه ِعْنَد اْلَباِب .، َفَأْغِلُقوا اْلَبابَ ،اْنُظُروا ِإَذا َجاَء الرَُّسولُ 

 ]32َأَلْیَس َصْوُت َقَدَمْي َسیِِّدِه َوَراَءُه؟ [
تمتع ألیشع النبي بموهبة الكشف عن الخفیات. رأى وهو في بیته خطة الملك لقطع رأسه 

وأدركها. 

  أرسل لقطع رأسه. ف عزمن الملك أألیشع وهو جالس في بیته شعر
ل الذي خرج لیأتي للتنفیذ. و الروحیة الرسببصیرته رأى 

 رأى عن ُقْرب العمل البغیض، وكشف للشیوخ الجالسین عنده عن ، كان بعیًدامع أنه 
ل. والرس

Ï  (نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني)؛ راجع الخوري بولس الفغالي: السادس إللیشع: على حصار السامرة 121المیمر 
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. ربونیهفیین رام وأن یزجر األ، الحاكموكأنهأن یصنع األمان منه  ا طلبو
..  وأن یصنع الرخاء في السامرة المتضایقة، ویعطي كل الخیرات للشعب الُمحاَصر.

 .Ï أو تموت، وطالبوه باألمان والشبع العظیماألرامیینهزِم لت
  مار یعقوب السروجيالقدِّیس 

 َوَبْیَنَما ُهَو ُیَكلُِّمُهْم ِإَذا ِبالرَُّسوِل َناِزٌل ِإَلْیهِ .
 َفَقالَ : ُهَوَذا َهَذا الشَّرُّ ُهَو ِمْن ِقَبِل الرَّبِّ .

] 33َماَذا َأْنَتِظُر ِمَن الرَّبِّ َبْعُد؟ [
یتساءل البعض من المتكلم هنا، حیث قیل: "فقال هوذا هذا الشر من قبل الرب، ماذا انتظر 

] هل هو حدیث الملك على لسان رسوله، أم هي كلمات ألیشع النبي بعد وصول 33من الرب بعد؟!" [
الرسول، وتقدیم رسالة الملك للحاضرین. 

یرى البعض أن الرسول قدَّم رسالة الملك التي تحمل مرارة من جهة اهللا ونبّیه ألیشع، وعندما 
حاول ألیشع النبي أن یدعو إلى التوبة، أجابه الرسول نیابة عن الملك: "إن كان ما قد حدث من 

ضیق ومرارة جاء من قبل الرب، حتى التجأت األمهات إلى أكل أطفالهن بسبب شدة الجوع وظهور 
شبح الموت أمام أعینهن، فماذا ینتظر الملك بعد من الرب الذي نبّیه هو ألیشع؟" هذا هو أسلوب 

الكثیرین حین تشتد التجربة، یلقون باللوم على اآلخرین، بل وعلى اهللا نفسه. هنا باسم الملك یهاجم 
الرسول إله إسرائیل ونبّیه ألیشع. 

لماذا ألقى الملك باللوم على ألیشع النبي بخصوص المجاعة ومتاعب الحصار؟ 
: ربما أخبره ألیشع النبي بضرورة الرجوع إلى اهللا بالتوبة، وبالفعل لبس الملك المسوح، أوالً 

لكنه لم یرجع بقلبه إلى اهللا، وٕاذ لم ُیرَفع الحصار حسب مشورة النبي خداًعا له.  
: على مدى قرون كان الصراع بین الملوك واألنبیاء ُمًرا، فكان الملوك یتطلعون إلى ثانًیا

األنبیاء بأنهم مصدر المتاعب. 
)، فأدرك أنه في 46-41:16 مل 1: ربما تذكر الملك كیف أنهى إیلیا النبي المجاعة (ثالثًا

إمكانیة ألیشع أن یفعل ذلك إن أراد، فغضب علیه ألنه لم یفعل شیًئا إلنقاذ المملكة. 
 

 6 مل 2من وحي 
 ضاق الموضع بنا!

Ï  (نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني)؛ راجع الخوري بولس الفغالي: السادس إللیشع: على حصار السامرة 121المیمر 
. 149عظات حول ألیشع النبي، ص 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح السادس 
 

  :مع بني األنبیاء نصرخ إلیك
الموضع الذي نحن مقیمون فیه أمامك ضیِّق علینا! 

هب لنا أن تذهب بنا إلى األردن، 
ونعمل ألنفسنا موضًعا نقیم فیه. 

  !في میاه األردن نرى خشبة صلیبك
تنزل إلینا حتى األعماق، فترفعنا إلى السماء. 

نتحرر من التنین الرابض في األعماق. 
وننعم بالسالم كأبناء هللا األحرار. 

  .نشتاق أن تجتذب كل نفٍس إلیك
فیجد الكل موضًعا في أحضانك، یستقرون فیه. 

  .تهبنا مع ألیشع النبي بصیرة روحیة
فال نرى ملك أرام وهو ُیَخطِّط ضدَّنا،  

بل نتعرَّف على ِحَیل إبلیس الذي یعمل لهالكنا. 
ُندِرك شباكه، فنهرب إلیك! 

  .تفتح بصیرتنا، فنرى قوات السماء حوَلنا
لن نشكو من العزلة والوحدة. 

ولن نخاف من أعداء ومقاومین. 
فإن الذین معنا أكثر من الذین معهم. 

إن قام عليَّ جیش ال یخاف قلبي. 
ألنك أنت معي! 

  .لیحاصرني العدو بكل طاقاته وقدراته
لیحرمني من أمور العالم حتى الضروریة. 

أنت تفتح لي كوى السماء. 
ُتشِبُع روحي ونفسي وجسدي. 
تمأل كل كیاني تهلیًال وفرًحا. 

ل حیاتي إلى ولیمة سماویة.  ُتحوِّ
تجعل كل زماني عیًدا ال ینقطع. 
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 َاَألْصَحاُح السَّاِبعُ 

الرب یصنع كوى في السماء! 
لْت النساء إلى آكالت لحوم البشر، بل األمهات إلى آكالت  إذ اشتدت الضیقة جًدا حتى تحوَّ
لحوم أطفالهن، جاءت ردود الفعل متباینة. فمن جهة الملك لم یحتمل ما بلغه الشعب من مرارة، فمزَّق 

ر قتل ألیشع، ملقًیا باللوم  ثیابه وظهرت المسوح التي كان یرتدیها، لكن ِعَوض الرجوع إلى اهللا، قرَّ
علیه. 

اتهم الملك ألیشع النبي بكونه السبب فیما حلَّ بالبالد، لكن النبي وعد بالخالص. تحقق ذلك 
 في وقت لم یتوقعه أحد.

اآلن في هذا األصحاح نتلمس ما یفعله البعض في أثناء الضیقة. 

 .1. ألیشع یعلن عن الفرح اإللهي  1
 .2. جندي الملك یتشكَّك فیموت  2
 .8-3. أربعة رجال ُبْرٍص یسلكون بحكمٍة 3
 .11-9. مشاركة إخوتهم معهم   4
. 15-12. تشكُّك الملك في األمر   5
 .16. فتح كوى السماء   6
 .20-17. موت الجندي الُمتشكِّك   7

. ألیشع یعلن عن الفرح اإللهي 1
 َوَقاَل ألیشع: اْسَمُعوا َكَالَم الرَّبِّ . 

 َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ : 

  ،ِفي ِمْثِل َهَذا اْلَوْقِت َغًدا

  ،َتُكوُن َكْیَلُة الدَِّقیِق ِبَشاِقلٍ 

 ]1َوَكْیَلَتا الشَِّعیِر ِبَشاِقٍل ِفي َباِب السَّاِمَرةِ . [
، كانت األسواق ُتقام بجوار باب المدینة حتى یمكن للداخلین والخارجین "في باب السامرة"

أن یقوموا بشراء ما یحتاجون إلیه. 
في نهایة األصحاح السابق، إذ نزل رسول الملك إلى ألیشع، وغالًبا ما طالب النبي الملك 

وكل القیادات والشعب بالتوبة والرجوع إلى اهللا، فكانت إجابة الرسول: "هوذا هذا الشر من قبل الرب؛ 
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ماذا انتظر من الرب بعد؟" لم تكن هذه اإلجابة تحمل عتاًبا بل یأًسا. 
یشتاق اهللا أن یدخل معنا في حوار، وَیْقَبل من مؤمنیه العتاب، كما حدث مع أبینا إبراهیم 
حین أخبره الرب عن حرق سدوم وعمورة، وأیًضا ما حدث مع أیوب ومع الُمَرتِّل. لكن هؤالء حاوروه 
بروح التواضع، أما الملك ورسوله وقادته فكانوا یتحدثون بروح التشامخ مع الیأس. ومع هذا جاءت 

إجابة الرب على لسان ألیشع تحمل رجاًء ُمفِرًحا. وفي نفس الوقت أكَّدت أن سبب الكارثة لیس اهللا بل 
شرورهم. 

: كل ما كان یطلبه الملك، هو زوال الحصار لیتمكن مع السلطات في تدبیر األمر الذي أوالً 
یتطلب زمًنا طویًال نسبًیا بعد حدوث هذا الخراب الشامل. وجاءت اإلجابة بتحدید الزمن ال بالیوم فقط 

".  في مثل هذا الوقتبل وبالساعة: "
: سیأتي الحّل كامًال من ِقَبل الرب وسریًعا، فسیحدث فیض من الدقیق الفاخر كما من ثانًیا

الشعیر، فَیْشبع الناس والحیوانات، ویحدث فائض ُیقدَّم للبیع بأسعار زهیدة. 
بإعالٍن إلهي أدرك النبي الرخاء الذي یحلُّ على السامرة، أما حاشیة الملك فلم ُتَصدِّق نبوته 

وٕاعالن اهللا له. 

  أوًال لتدركوا تنازل اهللا. لتتنازلوا فتكونوا متواضعین ألجل أنفسكم، متطلعین إلى اهللا الذي تنازل
 متواضًعا ألجلكم أیًضا ولیس ألجل نفسه... 

اعترفوا بضعفكم؛ ولترقدوا أمام الطبیب في صبرٍ .  
عندما تدركون تنازله ترتفعون معه، لیس بأن یرفع نفسه بكونه الكلمة، بل باألحرى ُیدَرْك 

منكم أكثر فأكثر...  
هو ال یزید، لكنكم أنتم تتقدمون، فیكون كمن ارتفع معكم... 

تطلعوا إلى الشجرة، فإنها أوًال ضربت جذورها إلى أسفل حتى تنمو إلى فوق. تُثَبِّت جذرها 
السفلي في األرض لكي ما تمتد بقمتها إلى السماء. هل تبذل جهًدا للنمو إالَّ من خالل التواضع؟ 
إذن "لیحّل المسیح باإلیمان في قلوبكم، وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة... لكي تمتلئوا إلى 

.  Ï)١٩–١٧: ٣كل ملء اهللا" (أف 
القدیس أغسطینوس 

 سرین. اجمت ولم یغضب على ال،روح اهللا التعییربء ولماحتمل هذا الرجل الم
هم وأراحهم.  ل واستجاب، لكنه احتمل، هددوه بالموتحینلم یقلقوه 

1 Sermon on N.T. Lessons, 67:18. 
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ة بعجٍب عظیمٍ . ورفع صوته بالنبف لیصنع األعجوبة، ةراجبال نفسه تحركت
. شكٍل علنيٍ غًدا سیحل األمان والشبع والعجب العظیم، غًدا سَتفتح المدینة أبوابها ب

 المجاعة التي ن وینسو، المدینة من الضیق، وسیشبع الجیاعن فيمحاصروالغًدا سیخرج 
عذَّبتهم. 

. ةزهیدغًدا سیجد كل الشعب على أبواب السامرة كیًال عظیًما ُیباع بأثمان 
. ته كلم عَظمة حاشیة الملكت، واحتقرعالنحسب اإلبإلهًیا كالًما تكلم النبي 

. Ï بالرخاء لم ُیصدِّقوههمهدَّدوه بقطع رأسه بسبب المجاعة، ولما وعد
مار یعقوب السروجي القدِّیس 

شتان ما بین الموقف أثناء المجاعة وعند الفرج. ففي أثناء المجاعة اشتهوا أن یأكلوا رأس 
الحمار الدنس حسب الشریعة، لكن ثمنه كان ُمرَتِفع للغایة (ثمانون من الفضة)، أما عند الفرج 

فصارت كیلة الدقیق الفاخر بشاقل، إذ لم یوجد من یشتریها، لیس عن عجز في دفع الثمن، وٕانما 
بسبب الفیض، فالكل سلبوا العدو وأكلوا ومألوا مخازنهم، ولم یعد یوجد مجال للشراء! اهللا سخي في 

عطائه! 

. جندي الملك یتشكك فیموت 2
من یؤمن بإله المستحیالت َیْنَتِزع من قاموسه كلمة "كیف". فال یتساءل: "من أین یستطیع 

). 4: 8أحد أن ُیشبع هؤالء خبًزا هنا في البریة؟" (مر 

 َوإِنَّ ُجْنِدّیًا ِلْلَمِلِك َكاَن َیْسَتِنُد َعَلى َیِدِه َقاَل ِلَرُجِل اهللا: 
 ُهَوَذا الرَّبُّ َیْصَنُع ُكًوى ِفي السََّماءِ ! 

 َهْل َیُكوُن َهَذا اَألْمُر؟ 
 ]2 َوَلِكْن َال َتْأُكُل ِمْنهُ . [،َفَقالَ : ِإنََّك َتَرى ِبَعْیَنْیكَ 

 في مركبة عسكریة shaliysh" في األصل تعني الرجل الثالث (شالش) جنديجاءت كلمة "
). 25: 10؛ 25: 9یحمل درًعا ضخًما. أما هنا فتعني نائب قائد عسكري (

قدَّم الرب الوعد بالخالص لإلنسان غیر المؤمن، لكنه لم یتمتع بخبرة هذا الوعد، أي لم 
یشترك في بركاته. 

 یشیر إلى أنه كان جلیس الملك أو مشیره، كنعمان عند ملك "كان یستند على یده"تعبیر 

Ï  (نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني)؛ راجع الخوري بولس الفغالي: السادس أللیشع: على حصار السامرة 121المیمر 
. 150-149عظات حول ألیشع النبي، ص 
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). 18: 5أرام (
كانت المدینة ُمحاَصرة، وال یمكن لسكانها أن ینالوا شیًئا من الخارج، فمن أین یأتیهم الدقیق 
والشعیر؟ أیصنع الرب كوى في السماء؟ السؤال هنا استنكاري. مجازاة الجندي الذي لم یؤمن بما قاله 

الرب على لسان النبي وحسبه أمًرا مستحیًال، أن یحقق اهللا ما یبدو مستحیًال، إذ یأكل عامة الشعب 
بینما یرى جلیس الملك ذلك وال یأكل معهم. 

 عن جندي الملك هذا، قائالً : ألنه یرمز القدِّیس مار أفرآم السریانيفي ألٍم شدید یكتب 
لسقوط شعب إبراهیم الذین رأوا الخبز النازل من السماء، أي السید المسیح، لكنهم لم یتأهلوا أن یتمتعوا 

. Ïبنعمة مخلصنا یسوع المسیح التي ُوِهَبْت لكل الذین طلبوها

  ن اإلیمان. بعیدة عة ومتشامخبدأ رئیس الجبابرة یتكلم بروح
  تتكلم عنه.ماال یمكن أن یحدث الُعَلى  السماء فوُق في ى تنفتح كوإن لم

 تراه. خیر الذي لن تأكل من الك كما ُقلَت، لكنوترىقال المختار: سترى 
الكلمة ِملكه، والتنفیذ العظیم ِملك اهللا. ف كما قال: لعف النبي أن ياستطاع

.  لهلهاكل ما قأتمَّ  ، اهللا الكلماتأتمَّ تكلم روح الرب فیه حسب الوحي، و
ذ العمل بسرعة. ينفتم ت وي،س شفتیه، بحیث یقول كلمةأ على رااألمان والحرب ُوضع
. Ð مملوء بالخیرات والرخاءعید ویصیر ، شبعكون وي،وعد أن یصیر األمان

مار یعقوب السروجي القدِّیس 
تبدو إجابة القائد منطقیة، فإن األمر یتطلب أن یفتح اهللا ُكوى السماء كما فعل في أیام نوح، 

ال لیفیض بالمیاه فیحدث طوفان، بل یفیض بالقمح والشعیر لیحدث هذا الرجاء. أما ما هو غیر 
منطقي بالنسبة للجندي فهو أن اهللا الذي فتح ُكوى السماء أیام نوح قادر أیًضا أن یفتحها لیفیض علینا 

بالخیرات. 
لألسف كثیًرا ما نأخذ موقف هذا القائد حین تأسرنا خطایا لسنوات طویلة، فنظن استحالة 
خالصنا منها وتقدیسنا. اهللا الذي فتح أبواب محبته لینقذ هذا الشعب من المجاعة، أال یفتحها لینقذ 
نفوسنا من الفساد ویهبنا من فیض نعمته؟! ال یهبنا الخیرات فحسب، بل ُیقدِّم نفسه لنا فرًحا ونعیًما 

وطعاًما سماوًیا وشراًبا روحًیا وسالًما وخیرات إلهیة. 

 الخیرات التي یعلن ن إ :فلنتأمل ما تقوله األناجیل في ضوء الوعود بالخیرات. والبد لنا من القول

1 On the Second Book of Kings, 7:1.  
Ð  (نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني)؛ راجع الخوري بولس الفغالي: السادس أللیشع: على حصار السامرة 121المیمر 

. 151-150عظات حول ألیشع النبي، ص 
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 ."یسوع"عنها الرسل في هذه األناجیل هي ببساطة 
أحد الخیرات التي یعلنون عنها هي القیامة. ولكن القیامة، على وجه ما، هي یسوع، فهو 

  القائل: "أنا هو القیامة"...
. إنه یرى كم )7:52إش (كما یقول إشعیاء: "ما أجمل على الجبال أقدام المبشرین بالخیر" 

هو جمیل ومالئم إعالن الرسل الذین ساروا (في المسیح)، القائل: "أنا هو الطریق". یمتدح أقدام 
 .  (اآلب)یسوع المسیح، ویذهبون من خالل هذا الباب إلى اهللافي  نَفكِّريمُ السائرین في الطریق ال

 .Ïإنهم یعلنون عن الخیرات، عن األقدام الجمیلة، أي یسوع
العالمة أوریجینوس 

. أربعة رجال ُبْرٍص یسلكون بحكمة 3
 َوَكاَن َأْرَبَعُة ِرَجاٍل ُبْرٍص ِعْنَد َمْدَخِل اْلَباِب . 

 َفَقاَل َأَحُدُهْم ِلَصاِحِبهِ : 
 ]3ِلَماَذا َنْحُن َجاِلُسوَن ُهَنا َحتَّى َنُموَت؟ [

؛ عد 6-4: 13كان البرص ُیستبَعدون من المدینة، یعیشون خارًجا عند مدخل الباب (ال 
)، غالًبا في أشبه بالَحْجِر الصحي، مع االلتزام أال یلمسهم أحد فیتنجس. وكان أهل المدینة 3، 2: 5

یضعون لهم الطعام بعیًدا عنهم دون أن یلمسوهم، ولكن انقطعت المئونة بسبب المجاعة التي حلَّْت 
بالمدینة الُمحاَصرة. أما موقف الغزاة فغالًبا ما كان تجاهلهم تماًما ألنهم حتى في نظر شعبهم ال وزن 
لهم. لقد تركوا األربعة لمصیرهم الطبیعي وهو الحرمان من دخول مدینتهم وتحاشي الكل من لمسهم. 

في نظر الغزاة الذین في داخل المدینة كانوا یعانون من المجاعة، كم باألكثر هؤالء المطرودون 
والمحرومون! 

. Ñ أن هؤالء البرص هم جیحزي تلمیذ ألیشع وأوالده الثالثةÐ Gemaraجاء في الجمارا
اهللا في محبته یستخدم كل األمور لبنیاننا، فأولئك الذین كانوا یمثلون ثقًال على الشعب، 
یقدمون لهم الطعام دون أي نفع من جهتهم، صاروا هم وسیلة الخالص الُمفِرح. اهللا في صالحه 

العجیب یستخدم حتى ما یبدو غیر صالٍح لبنیاننا. یستخدم حتى األمراض والضیقات والشیطان نفسه 
إلكلیلنا. 

  فإنك وٕان انحدرت إلى الموت وحلت بك أقصى أنواع المخاطر ال تیأس، فإنه یمكن هللا أن یوجد

1 Comm. on John, 1:10. 
2 Sota R. Sol. Jarchi. 
3 Adam Clarke Commentary. 
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. Ïطریًقا حین یبدو أنه لیس من وسیلة

  یلزمنا أن نخضع لخالق طبیعتنا، ونقبل بفرٍح ولذٍة عظیمٍة ما یقرره، غیر متطلعین إلى مظاهر
األحداث بل إلى قرارات الرب. فوق هذا كله، یعرف الرب أفضل منا ما هو لنفعنا، وما هي 

. Ð لخالصناةالالزمالخطوات 
  القدیس یوحنا الذهبي الفم

  یسألون: "هل الشیطان صالح ألنه نافع؟ "على العكس هو شریر، بكونه الشیطان، أما اهللا الصالح
 التي بها یحاول إرادتهخرج أموًرا بارة وصالحة من خبث الشیطان. فما للشیطان هو ت فیس،والقدیر

. Ñأن یصنع شروًرا، ولیس عنایة اهللا التي تستخرج منه صالًحا
القدیس أغسطینوس 

 ِإَذا ُقْلَنا َنْدُخُل اْلَمِدیَنَة، 
  َفَنُموُت ِفیَها. ،َفاْلُجوُع ِفي اْلَمِدیَنةِ 

 َوإَِذا َجَلْسَنا ُهَنا َنُموتُ . 
 َفاآلَن َهُلمَّ َنْسُقْط ِإَلى َمَحلَِّة األرامیِّیَن،

 ]4 َوإِْن َقَتُلوَنا ُمْتَنا. [،َفِإِن اْسَتْحُیوَنا َحِییَنا

 َفَقاُموا ِفي اْلِعَشاِء ِلَیْذَهُبوا ِإَلى َمَحلَِّة األرامیِّینَ . 
  ،َفَجاُءوا ِإَلى آِخِر َمَحلَِّة األرامیِّینَ 

 ]5َفَلْم َیُكْن ُهَناَك َأَحدٌ . [
 أي طرف المحلة إلى جهة السامرة، ولیس إلى مسافٍة طویلة في المعسكر. آخر المحلة:

 َفِإنَّ الرَّبَّ َأْسَمَع َجْیَش األرامیِّیَن َصْوَت َمْرَكَباٍت َوَصْوَت َخْیٍل، 
 َصْوَت َجْیٍش َعِظیمٍ . 
 َفَقاُلوا اْلَواِحُد َألِخیهِ : 

 ]6ُهَوَذا َمِلُك ِإْسَراِئیَل َقِد اْسَتْأَجَر ِضدََّنا ُمُلوَك اْلِحثِّیِّیَن َوُمُلوَك اْلِمْصِریِّیَن ِلَیْأُتوا َعَلْیَنا. [
ارتعب األرامیون من ُمَجرَّد سماعهم صوت جیش الرب، وكانوا یظنون أنه مجموعة من 

الجیوش استأجرها ملك إسرائیل، خاصة جیش الحثیین. جاء في وثائق أشور متى أشارت إلى 

1 On Ps. 118. 
2 Homilies on Genesis, 30: 16. 
3 Against the Manicheans 2: 28: 42. 
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فلسطین، أنها "أرض الحثیین". 
 muzrim الجیش األرامي في لیلة ما حیث سمعوا أصواًتا لجیش قادم غالًبا من هرب

. )Mizraimدوكیا) ولیس من مصر (بالعبریة مصرایم (كبا
هذا الصوت سواء بعثه بالفعل بعض القوات السمائیة، أو هو صوت غیر حقیقي سمعه 

الجنود األرامیون، فإنه تم بخطة إلهیة. 
 كان الحثیون في ذلك الوقت في منطقة حمص وحماه وحلب وٕالى جهة ملوك الحثیین:

الشرق منها وبین حمص والشام. وكانت قاعدتهم العظمى مدینة كركمیش على نهر الفرات وهي 
طرابلس الحالیة. 

بسبب اضطراب األرامیین لسماع أصوات مرعبة لم یفكروا بتدقیق، فمن ملوك المصریین: 
 لمجرد أنه في أوقات معینة كانت مصر منقسمة یحكمها ملكان أو ثالثة "ملوك المصریین"جهة قالوا 

ملوك. ومن جهة أخرى لم یدركوا أن الحثیین بعیدون من جهة والمصریین بعیدون من جهة أخرى 
واإلسرائیلیین محاصرون وفي ضیقة، فكیف تحالف الثالثة مًعا للهجوم على جیش موآب الُمحاصر 

للسامرة. 
ترك األرامیون خیامهم، ربما ألن األصوات التي سمعوها كانت تبدو قویة وقریبة جًدا، 

فحسبوا أنه ال یوجد وقت لجمع ما لدیهم وأخذ الخیام معهم، ومن جانب آخر فإن ترك الخیام وبجوارها 
البهائم یوحي لإلسرائیلیین أن األرامیین باقون في محلهم، فال یلحقوهم وهم هاربون. 

 بین ما حدث قبًال، حین أحاط الجیش بالجبل الصطیاد القدیس مار یعقوب السروجيیربط 
ألیشع النبي، فأصیب الجیش بالعمى، وسقط أسیًرا في السامرة، وبین حصارهم للسامرة، فأزعجتهم 
القوات السماویة بأصوات في آذانهم ال وجود لها! یحسب كأن معسكًرا سماوًیا مهوًبا غیر منظور 

یرافق رجل اهللا ألیشع. 

  بأعجوبة. األرامیینأراد اهللا أن یؤكد كلمته كما وعد، فهزم 
.  یهربونتهملعج أصواًتا مخیفة سمعت فركضت والمعّززة، الرب إلى القوات أشار

الحصان یصهل، والسالح یرّن، والشعب یضج، والجیش العظیم یهدد ویسرع إلى المعركة. 
ون كثیًرا للمعركة. یتحرك أصوات ُمِخیفة من العاصفة: الخیول والناس تْ ُسمع

یین. رامدهم وتهدیدهم لیبیدوا األي وصوت الجبابرة ووع،ضجة ُمرِعبة
. َخیَّم على المُ ةصدرت كمائن من كل جهوصوات ترّن في آذانهم من ورائهم، كانت األ

، وضجة القوات الُعظَمى كصوت البحر. األرامیینصفوف تركض الصطیاد 
 وألقى الرعَب والفزع في أفكارهم. ، مخیفةاأسَمَع الرُب آذانهم أصواتً 
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 المحاربین. لعنات و،صوت السالح وصوت الفرسان القویة، وصریر األسنان
ة أرعبهم واحتقرهم وهزمهم. قويباألصوات التي سمعوها من األفواج ال

 كأصوات الحرب بفزٍع عظیمٍ . ،رفعت قوات بیت اهللا األصوات بكل أشكالها
. سوءكان المعسكر الموجود عادة عند ألیشع، وحیثما ذهب كان یحرسه من الهذا 

.. یون أن یصطادوه.رام عندما كان یرید األ،هرافقت تيهذه هي الخیول والفرسان ال
َمرة أعمى النبي عیوَن األرامیین، ومرة أخرى جعل في آذانهم ترن أصوات ُمْقِلَقة. 

 وصنع األصوات وطردهم. ،خرج معسكر بیت اهللا الموجود معه
 الذي أفزعهم. ِخیف المُ القوة وخافوا وارتعبوا من صوت األرامیونسمع 

، قالوا: أرسل ملك السامرة واستأجر قوات وملوك الشعوب وجلبهم معه
نا... أرض ونوعبیًدا صنادید ومحاربین یخرب

هوذا المصریون وهوذا الحثیون مع العبرانیین أتوا راكبین، فمن یقدر أن یالقیهم؟ 
أخذ عن  وال یتنازلون ،لخصامفي اون رهیب على القتال، ُمدرَّبونأناس مرعبون وشجعان 

السبي. 
. Ï ألنهم غیر بعیدین عن المعسكر،ن إلى دم األرامیین، هلموا ننجويیأكلون وهم متعطشأناس 

  مار یعقوب السروجيالقدِّیس 

 َفَقاُموا َوَهَرُبوا ِفي اْلِعَشاِء 
 َوَتَرُكوا ِخَیاَمُهْم َوَخْیَلُهْم َوَحِمیَرُهُم، 

 َواْلَمَحلََّة َكَما ِهَي، 
 ]7َوَهَرُبوا ِلَنَجاِة َأْنُفِسِهمْ . [

جمع جیش األرامیین الكثیر، وكانوا في رفاهیة ینعمون بخیرات كثیرة، بینما كانت األمهات 
تأكلن أطفالهن في السامرة. لكن إذ تدخَّل اهللا صار كل ما لجیش األرامیین ولیمة لمن كانوا 

محاصرین. 

 مقتنیاتهم. كل وا وقلقوا وتركوا بعارتطرد الخوف من الموت األرامیین، ف
 أكثر من  كله ألن الحیاة محبوبة في العالم،م المنصوبة وكل الِغَنىا ترك األشقیاء الخي

.. غنى.ال

Ï  (نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني)؛ راجع الخوري بولس الفغالي: السادس أللیشع: على حصار السامرة 121المیمر 
. 153-151عظات حول ألیشع النبي، ص 
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 حتى تخزى الموت نفسه أن ُیظهرا مه، قرب الُمقتَنى محبوب إلى حین ظهور الموت 
المقتنیات. 

. هاحب ساعة حیاة أكثر من الكنوز، وال ُیبدِّل أحد الحیاة بذهب األرض كلتُ  
هم. بلغ إلين الموت أ ألنهم ظنوا ب، كل ما اقتناه األرامیون تركوه وهربوا

 لیحل الِغَنى محّل الحیاة. وسیلة ألنه ال توجد ، وتركوا أموالهم،حیاتهمبوا نج 
. بعیًدا عنهیلقیه ف ، كل من أخذ معه شیًئا كانت األصوات الُمرِعبة تخیفه

 نفسه.أن ینجو ب همكني إن كان ، ولم یأسف على إلقاء الذهب، أسرع لینقذ نفسه
ت. سك ألن األصوات التي كانت ُتسَمع لم تاألوعیة وهم مرتجفون،بهم ألقوا وأثناء هر 

من المعسكر. یهربون هم جعل و، طردهم رعد أصوات القوات المخیفة السریع
. Ïیحرسونه وا لیأخذوا شیًئا من المعسكر الذي كان، تصمت نهائًیا أنهذه األصواتل لم تكن 

  مار یعقوب السروجيالقدِّیس 

 َوَجاَء َهُؤَالِء اْلُبْرُص ِإَلى آِخِر اْلَمَحلَِّة 
 َوَدَخُلوا َخْیَمًة َواِحَدًة، 

ًة َوَذَهبًا َوِثَیابًا َوَمُضوا َوَطَمُروَها. ،َفَأَكُلوا َوَشِرُبوا   َوَحَمُلوا ِمْنَها ِفضَّ
  ،ثُمَّ َرَجُعوا َوَدَخُلوا َخْیَمًة ُأْخَرى

 ]8َوَحَمُلوا ِمْنَها َوَمُضوا َوَطَمُروا. [
 نحو اآلخرین، حسد یحملون نوًعا من الأنهمنسمع أحیانا عن بعض المصابین بمرض اإلیدز 

كانت تجتذب الكثیرین إلى ارتكاب الخطیة معها وكانت ُترِسل  المصابات به أنها ما فعلته إحدى ذكرأ
ذكر شاًبا في أو".  اإلیدزيقد صرت عضًوا في ناد بأنك لكل واحٍد منهم كارت تهنئة تقول فیه: "أهنئك

 غضٍب  مسك بالحقنة التي بید الممرضة وضربها بها فيأ عن مریض باإلیدز نجیلوس روى ليألوس 
لست أقول هذا عن الجمیع، فحتما یوجد من بینهم كثیرون محبون . شدیٍد لكي تنتقل العدوى إلیها

إلخوتهم في البشریة. 
مصابین بأخطر مرض في ذلك الزمان وهو البَرص، حیث  أشخاص ونحن هنا أمام أربعة

یكون خارج  المدینة، وٕانما یلتزم أن أو حتى عزله داخل ُیحرم اإلنسان من حق وجوده وسط أسرته
إلیه شخص یصرخ: "نجس! نجس!" لم یحمل هؤالء الرجال أیة مشاعر من  المدینة. إن اقترب

  . قلوب متسعة مشتاقة أن تشبع وتستریح وتفرحكانت لهم وٕانما ،البغضة نحو المجتمع

Ï  (نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني)؛ راجع الخوري بولس الفغالي: السادس أللیشع: على حصار السامرة 121المیمر 
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. مشاركة إخوتهم معهم 4
 ثُمَّ َقاَل َبْعُضُهْم ِلَبْعضٍ : 

 َلْسَنا َعاِمِلیَن َحَسناً . 
  َوَنْحُن َساِكُتونَ ! ،َهَذا اْلَیْوُم ُهَو َیْوُم ِبَشاَرةٍ 

َباحِ    ُیَصاِدُفَنا َشرٌّ . ،َفِإِن اْنَتَظْرَنا ِإَلى ُضوِء الصَّ
 ]9َفَهُلمَّ اآلَن َنْدُخْل َوُنْخِبْر َبْیَت اْلَمِلكِ . [

عامة البرص معزولین عن المجتمع أن یتمتعوا بغنائم العدو دون  من یكن ممكَنا ألربعةلم 
  أن–ًنا أو من الشعب ه سواء كان كا–أن یخبروا بهذا العمل اإللهي. إنهم یقدمون دعوة لكل مؤمٍن 

  الكل ویتذوقوا ما یتمتع هو به.تبرخي يیشهد لآلخرین عن عمل اهللا وعطایاه، لك
]. یجب علینا أال ننتظر 9وم بشارة، ونحن ساكتون!" [وم يق بنا أن نترنم قائلین: "فاليیلي

 حتى طلوع الفجر، بل نسرع وسط الظالم، لنكرز بالخبر.
اعتبر الرجال البرص أن صمتهم عن تقدیم أخبار ُمفِرحة لبیت ملك إسرائیل شر یعاقبهم 

علیه الرب. 
"هذا هو یوم صوت هؤالء البرص یوبخنا إْن تراخینا عن نشر كلمة الخالص، إذ قالوا: 

بشارة ونحن ساكتون! فإن انتظرنا إلى ضوء الصباح یصادفنا شر. فهلمَّ اآلن ندخل ونخبر بیت 
 الملك!"

اتَّسم هؤالء الرجال البرص بالحكمة، إذ لم یستسلموا لحالة اإلحباط، بل بروح الرجاء انطلقوا 
إلى معسكر األعداء بقوة، وعندما وجدوا فیًضا من الخیرات، انطلقوا بروح المحبة إلى المشاركة، 

ففتحوا الباب لكل الشعب! 
المحلة فارغة من الجند،  بسبب الجوع الشدید، ووجدوا عندما قرروا التسلُّل إلى محلة األرامیین

  یوم بشارة هوالیوم" ثم قالوا: ،وشربوا وقد تركوا الطعام والشراب وكل ما لدیهم حتى الحیوانات، أكلوا
 لم یقبلوا ان ینتظروا حتى إلخوتهمبحبهم  ".نبقى هكذا حتى الصباح حسًنا أن  لیسونحن ساكتون،

.  فیتمتع الكل بما تمتعوا به، بل التقوا مع بواب المدینة لیخبر الملك عما حدث،الصباح
تستریح   ال،بعد الجوع والعطش النفس التي تختبر عذوبة الحیاة مع المسیح فتشبع وترتوي

 .في الرب لیختبروا ویذوقوا عذوبة الحیاة األبدیة ،حتى تَُبشِّر الكل بالفرح الحقیقي

  وٕان كان (منظر) األربعة البرص مكروًها، إال إذا عرفنا أنهم خالل الرمز ُیعلنون عن األخبار
الُمفِرحة لسكان مدینتهم. إنهم ال یسیئون إلى الرمز، بل بالصدق یشیرون إلى األربعة إنجیلیین 

القدیسین. 
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بالحقیقة یلزمنا أن نضع في أذهاننا أنه خالل أسفارهم ُعرفْت نعمة مخلصنا ومصدر الحیاة 
یسوع المسیح، وُوهبت الحریة لكل البشر حسب الخطة اإللهیة. 

هكذا كان هؤالء الذین كانت أجسادهم برص، مشرقین في الداخل ببهاء برِّهم. 
باإلضافة إلى ذلك یمثلون رمزًیا لموقف الرسل في البدایة، إذ كان البَرص قد أفسد جلدهم. 
وٕانما هم أیًضا یمثلون في الحقیقة أن داخلهم كان ُمَزیًَّنا بالسلوك البار، ألن اإلنسان القدیم تغیَّر 

بحلول الروح القدس وتجدَّد. لقد ارتدوا الثوب الُمشِرق بألوان السماء، وقد ُأرسلوا لكي ُیظِهروا 
. Ïأعمال یدّي اهللا

القدِّیس مار أفرآم السریاني  

 َفَجاُءوا َوَدُعوا َبوَّاَب اْلَمِدیَنِة َوَأْخَبُروهُ : 
  ، َفَلْم َیُكْن ُهَناَك َأَحدٌ ،ِإنََّنا َدَخْلَنا َمَحلََّة األرامیِّینَ 

 َوَال َصْوُت ِإْنَساٍن، 
 ]10َوَلِكْن َخْیٌل َمْرُبوَطٌة َوَحِمیٌر َمْرُبوَطٌة َوِخَیاٌم َكَما ِهيَ . [

غالًبا ما نادى البرص بجوار الباب، فاستیقظ حارس باب المدینة أو تنبَّه إلیهم یسألهم ما 
الخبر. 

  ،َفَدَعا اْلَبوَّاِبینَ 
 ]11َفَأْخَبُروا َبْیَت اْلَمِلِك َداِخالً . [

 صورة رائعة للولیمة التي قدَّمها اهللا لشعبه خالل القدیس مار یعقوب السروجيُیقدِّم لنا 
الُبْرص المطرودین خارج األسوار! 

  ُبرصٍ . أناس  للشعب بواسطة ةراتت البشفأ ،اهللا صنع عجًبابیت تدبیر
سارة من كل األفواه. الخبار األ تْ ُسمعف ،الرجاء الصالح للشعب الُمحاَصربا أتوذهبوا و

رأت أماًنا وشبًعا وفرح القلب. حین  قصتها، وراحاتنارت سأفتحت المدینة المحاصرة أبوابها و
. ا مظلمً ه الذي كان وجه الشعب كلاستنار و، وشبع الجیاع، ونهب الفقراء،اغتنى األغنیاء

وجدن الَشَبَع العظیم. حین خرجن، ف الجوَع ینانفرج قلب النساء اللواتي أكلن أحباءهن، ونس
 وتمتَّع بأطعمة األرامیین. ،َتَنعََّم الشعب الُمحاَصر بالسلب الذي وجده

عسل. الزیت والخمر والخبز والَتَنعَّم الُمَعذَّبون الذین خرجوا من ضیق الجوع العظیم ب
س بالَشَبِع الذي وجدوه. و وَتَنعَّم علیها صغار النف،ولیمةمثل صار معسكر األرامیین 

1 On The Second Book of Kings, 7:3.  
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. باجتهادٍ ها حملو و،دخلها محتاجو السامرةأنة التي جمعها األرامیون، وكل المؤ
. Ï دعا إلیه ألیشععیًدا وأقاموا ،بدأوا یبیعونهمنهم  وما فضل ،أكلوا وشبعوا

  مار یعقوب السروجيالقدِّیس 

. تشكُّك الملك في األمر 5
 َفَقاَم اْلَمِلُك َلْیًال َوَقاَل ِلَعِبیِدهِ : 

 ُألْخِبَرنَُّكْم َما َفَعَل َلَنا األرامیُّونَ . 
  ،َعِلُموا َأنََّنا ِجَیاعٌ 

 َفَخَرُجوا ِمَن اْلَمَحلَِّة ِلَیْخَتِبُئوا ِفي َحْقٍل َقاِئِلینَ : 
 ]12ِإَذا َخَرُجوا ِمَن اْلَمِدیَنِة َقَبْضَنا َعَلْیِهْم َأْحَیاًء َوَدَخْلَنا اْلَمِدیَنةَ . [

ال یقصد بكلمة "عبیده" هنا الخدم، وٕانما القادة العسكریین، والمشیرین له. 
األمر الشائع في الكتاب المقدس أنه إن تحدث عن رجل شریر ال یتجاهل الجوانب الطیبة، 
وٕان تحدث عن إنساٍن بار ال یتجاهل ضعفاته. فالملك بالرغم من شرِّه لكن قلبه كان مشغوًال بشعبه. 

فقام لیًال یشارك شعبه آالمهم ومرارتهم، ویلتزم بمسئولیاته من نحوهم. 
)، 19-3: 8ربط الملك یربعام ما سمعه بما قاله الُبرص، وما حدث في موقعة عاي (یش 

فظن أن عدم وجود األرامیین في المعسكر یوحي بأنهم مختبئون لتدبیر مؤامرة ضدهم. تفكیره یبدو أنه 
كان منطقًیا، ولم یكن باألمر الغریب، ألنه لیس من سبب یدعو األرامیین إلى فك الحصار فجأة. لكن 

كان یلیق بالملك أن یطابق كلمات هؤالء الُبرص بنبوة ألیشع عن األخبار الُمفِرحة. ِعَوض ذلك ظن 
أن األرامیین وضعوا خطة جدیدة باختفائهم في موضع حتى متى خرجت المدینة ینقضُّون علیهم.  

مثل هذه الحیل كانت كثیرة في الحروب القدیمة. 

 َفَأَجاَب َواِحٌد ِمْن َعِبیِدهِ : 
 َفْلَیْأُخُذوا َخْمَسًة ِمَن اْلَخْیِل اْلَباِقَیِة الَِّتي َبِقَیْت ِفیَها. 

 ِهَي َنِظیُر ُكلِّ ُجْمُهوِر ِإْسَراِئیَل الَِّذیَن َبُقوا ِبَها، 
 َأْو ِهَي َنِظیُر ُكلِّ ُجْمُهوِر ِإْسَراِئیَل الَِّذیَن َفُنوا. 

 ]13َفُنْرِسُل َوَنَرى. [
 فإن الكثیر من الخیل مات من الجوع، والبقیة ضعیفة وهزیلة "نظیر كل جمهور إسرائیل":

Ï  (نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني)؛ راجع الخوري بولس الفغالي: السادس أللیشع: على حصار السامرة 121المیمر 
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بسبب المجاعة، فال مانع أن یكونوا فدیة للشعب جمیعه، إن خرجوا ولم یرجعوا. 
إرسال خمسة من الخیول لم یكن بنوٍع من المخاطرة، فإنها إن بقیت في السامرة ستهلك 

بسبب المجاعة، وٕان انطلقت إلى المعسكر المخیَّم حول السامرة قد تتعرض للموت، وكأن الموت قادم 
علیهم ال محالة! 

حسب النص الذي بین أیدینا (عن العبریة) یشیر الحدیث هنا إلى نوٍع من التضحیة بخمسة 
خیول الكتشاف حقیقة، فإن هلكوا سیكون مصیرهم لیس بأفضل من مصیر بقیة الخیول الباقیة في 

السامرة. أما في الترجمة السبعینیة فالحدیث هنا عن هذه الخیول الخمسة بكونها كل ما تبقَّى في 
السامرة، إذ ماتت بقیة الخیول بسبب الجوع أو ُذبحْت لیأكلها أهل السامرة. 

 َفَأَخُذوا َمْرَكَبَتْي َخْیلٍ . 
  ،َوَأْرَسَل اْلَمِلُك َوَراَء َجْیِش األرامیِّینَ 

 ]14َقاِئالً : اْذَهُبوا َواْنُظُروا. [
لقد تحققْت الخطة إذ انطلقت مركبتان بكل مركبٍة فرسان، والفرس الخامس كان یركبه فارس 

یتقدم المركبتین لیكتشف الطریق، أو خلفها یمكنه أن یرجع بسرعة لُیقدِّم تقریًرا بما حدث للمركبتین. 

 ،  َفاْنَطَلُقوا َوَراَءُهْم ِإَلى اُألْرُدنِّ
 َوإَِذا ُكلُّ الطَِّریِق َمآلٌن ِثَیابًا َوآِنَیًة َقْد َطَرَحَها األرامیُّوَن ِمْن َعَجَلِتِهمْ . 

 ]15َفَرَجَع الرُُّسُل َوَأْخَبُروا اْلَمِلكَ . [
هرب األرامیون إلى بالدهم في الشرق، وهم ُمتَوهِّمون أن المصریین والحثیین قد اقتربوا 

بجیوشهم للهجوم علیهم. 
ربما هرب األرامیون خالل الطریق الكبیر الذي بین السامرة ودمشق خالل جبع وعین جانیم 

En- gannim وبیت شأن Bet - shean وأفیق. إنه یعبر األردن عند میجامیا Mejamia حوالي 
. Ï میًال شمال شرقي السامرة35

أما الثیاب واألواني الُملقاة على األرض، فتشیر إلى أن حتى الذین حملوا القلیل الضروري 
من الثیاب واألواني بعد أن ساروا قلیًال ألقوه بسبب الُرْعب الذي حلَّ بهم، والرغبة في اإلسراع. وكأن 

الُرْعب كان یتزاید بالنسبة لألرامیین حتى بعد َتْركهم المعسكر، حتى ال ُیفكِّروا في العودة إلیه. 

. فتح كوى السماء 6
  َوَنَهُبوا َمَحلََّة األرامیِّینَ . ،َفَخَرَج الشَّْعبُ 

1 Barnes’ Notes.  
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 ] 16 َحَسَب َكَالِم الرَّبِّ . [، َوَكْیَلَتا الشَِّعیِر ِبَشاِقلٍ ،َفَكاَنْت َكْیَلُة الدَِّقیِق ِبَشاِقلٍ 
 كو 1؛ 35: 24َتْبَقى كلمة الرب أمینة وصادقة، أما مملكة هذا العالم الساقط فتزول (مت 

). 25: 1 بط 1؛ 24: 5 تس 1؛ 9: 1

. موت الجندي الُمَتَشكِّك 7
 َوَأَقاَم اْلَمِلُك َعَلى اْلَباِب اْلُجْنِديَّ الَِّذي َكاَن َیْسَتِنُد َعَلى َیِدِه، 

 َفَداَسُه الشَّْعُب ِفي اْلَباِب 
 ]17َفَماَت َكَما َقاَل َرُجُل اهللا الَِّذي َتَكلََّم ِعْنَد ُنُزوِل اْلَمِلِك ِإَلْیهِ . [

 َفِإنَُّه َلمَّا َقاَل َرُجُل اهللا ِلْلَمِلكِ : 
  َتُكوُن ِفي ِمْثِل َهَذا اْلَوْقِت َغدًا ِفي َباِب السَّاِمَرةِ ، َوَكْیَلُة َدِقیٍق ِبَشاِقلٍ ،َكْیَلَتا َشِعیٍر ِبَشاِقلٍ 

]18[ 
تكرار الحدیث عن موت الجندي بیان تحقیق نبوة ألیشع. لم یمت ألن الشعب داسه عمًدا، 

وٕانما بسبب االزدحام وهم یطلبون الحصول على الطعام. 

 َأَجاَب اْلُجْنِديُّ َرُجَل اهللا: 
 ُهَوَذا الرَّبُّ َیْصَنُع ُكًوى ِفي السََّماءِ ! 

 َهْل َیُكوُن ِمْثَل َهَذا اَألْمِر؟ 
  ،َقالَ : ِإنََّك َتَرى ِبَعْیَنْیكَ 
 ]19َوَلِكنََّك َال َتْأُكُل ِمْنهُ . [

ُحِرَم الجبار من الَتَمتُّع بالخیرات بسبب شكِّه في كلمة الرب على لسان ألیشع النبي، بینما 
َتَمتَّع عامة الشعب بالخیرات! عدیم اإلیمان وحده َحَرَم نفسه من العطایا اإللهیة التي فاضت، كما من 

كوى السماء على كل المدینة! 

 بال خصام لجمیع المشترین السابقیومال في وُحدَِّدْت األسعار التي ثبتها النبي ،انفتح السوق  .
 كما حدَّد النبي سعر بیعه. ، كان یباع مدُّ القمح النقي بدرهم

 وصار األمان والَشَبع العظیم كما وعد. ،ء انتصاراتولم تحققت كلمة ذلك الجبار الم
الخارج بالخوف، ألن جبروته كان یشرق إلهًیا. الذین في  وهزم ، أشبع الجیاع

.  بِغَنى كل ما قالهتمم ألن الرب االحترام،ة وَّ  النباستعادت و، استنارت كلمته
،  شبع كما وعدكون القدیس ولم ُیَصدِّق أن يفي الجبار الذي تشكَّك 

 ولم یذق من الشبع الذي رآه كما قال له. ، رأى بعینیه كما قال له النبي العظیم
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 القدیس. هذاكل كما أمر أ، رأى ولم يعاًرا وسقط وصار ، ضایقته الجموع وداسته
 من الُمَعْسَكر. لبالسبوا أت لي، كم من ضعیف، وكم من شیخ ومن عجوز خرجوا إلى هناك

  الذي تشكَّك. وحده إال ذاك الجبار، لم یمت أحد بذلك القصاص الذي أعطاه النبي
. Ïغناهاة وو أعطاه كنوز النبذاك الذيظفر النبي العجیب بكل االنتصارات، مبارك 

  مار یعقوب السروجيالقدِّیس 

 َفَكاَن َلُه َكَذِلكَ .
 ]20َداَسُه الشَّْعُب ِفي اْلَباِب َفَماتَ . [

لقد تحققت نبوة ألیشع حرفًیا، بطریقٍة لم یتوقعها أحد. 
 

 7 مل 2من وحي 
لتفتح ُكوى السماء! 

  !من یستطیع أن یسدَّ كل احتیاجاتنا سواك
إن َأغلقْت األرض مصادرها،  

وحاصرتنا الضیقة من كل جانٍب، 
تفتح ُكوى السماء، فتفیض علینا ببركاتك. 
تعطینا أكثر مما نسأل، وفوق ما نطلب! 

تعطینا ما یبدو لنا مستحیًال، وتهبنا فوق ما نتخیَّل. 

  .لم ُیصدِّق قائد الملك وعودك السخیة
تحدَّى نبیَّك، وحسب كلماته لغًوا ال قیمة لها. 
تحققت وعودك التي رآها القائد ولم یتمتع بها. 

انفتحت ُكوى السماء، لكن لم ینتفع بها صاحب الُكوى الُمغَلقة! 
بقلبه الجاحد حرم جسده من البركات، 

وفقدت نفسه سالم اهللا وفرح الروح. 

  .ُأغلقْت أبواب المدینة أمام البرص المرذولین
رذل الجمیع هؤالء المطرودین، 

Ï  (نص األب بول بیجان والدكتور بهنام سوني)؛ راجع الخوري بولس الفغالي: السادس أللیشع: على حصار السامرة 121المیمر 
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ولم یكن لدیهم حتى ما ُیَقدِّمونه لهم ولو قلیل القلیل! 

  ،انفتحت ُكوى السماء للجمیع
تمتَّع هؤالء المرذولون بالفیض النازل َقْبل إخوتهم! 

أكلوا وشبعوا واقتنوا ذهًبا وثیاًبا. 
انفتحت ُكوى السماء أماَمهم، 

ففتحوا ُكوى سماء قلوبهم أمام إخوتهم. 
قدَّموا للملك والعظماء كما للفقراء والمساكین. 

قدَّموا لهم بشارة ُمفِرحة، وبركات زمنیة! 
صاروا رمًزا لإلنجیلیین األربعة، 

الذین قدَّموا لألمم والشعوب المسیح السماوي نفسه طعاًما وشراًبا! 

  .لتفتح یا رب ُكوى سماواتي الداخلیة بالحب
فال أستریح حتى ینعم الكل بك. 

یتمتعون بخبز الحیاة ومیاه الروح. 
یشبعون ویرتوون ویصیرون جنة اهللا! 

ُتِقیم ملكوتك فیهم، فیمتلئون فرًحا! 
لك المجد یا ُمفرِّح قلوب الجمیع! 
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 َاَألْصَحاُح الثَّاِمنُ 

االلتصاق بالرب 
في األصحاح السابق رأینا یدَّ اهللا تتدخل، فیفتح كوى في السماء، لیفیض بخیراته على 

شعبه، بینما فقد جندي الملك حیاته بسبب شكِّه في وعود اهللا وٕامكانیاته. في هذا األصحاح نجد صورة 
حیة لاللتصاق بالرب والسلوك في طریقه واالتكال علیه عملًیا. 

. 6-1. الشونمیة الُملتِصقة بالرب   1
. 10-7. بنهدد یطلب عون ألیشع وال یطلب إله ألیشع 2
. 15-11. حزائیل ال ُیدرك حقیقة قلبه   3
. 24-16  . ابن یهوشافاط الصالح یلتصق بزوجة وثنیة4
. 29-25. تحالف خارج الرب    5

. الشونمیة الُملتِصقة بالرب 1
 خدمة لرجل اهللا، لم یرد أن یكون –) 8: 4 مل 2 المرأة العظیمة (–إذ قدَّمْت الشونمیة 

 مل 2مدیًنا ألحٍد، لذا سألها: "ماذا ُیصنع لِك؟ هل لِك ما ُیتكَلم به إلى الملك أو إلى رئیس الجیش؟" (
). بمعنى آخر، قالت: لماذا ُأمیِّز 13: 4 مل 2) أجابته: "إنما أنا ساكنة في وسط شعبي" (13: 4

نفسي عن شعبي؟ ما ترید أن ُتَقدَِّمه لي، قدِّمه لشعبي، فما یناله شعبي أحسبه كأني نلته أنا".  
كشف حدیثها مع ألیشع رجل اهللا عن محبتها لشعبها، فأعطتهم األولویة عن نفسها، لذا 

تأهلت أن تنال ما لم تتوقعه، وهو أن یهبها اهللا ابًنا وهي عاقر، وَرُجلها قد شاخ! 
عانت الشونمیة من ثالث كوارث، وفي كل كارثة كانت تتزكى بالتصاقها بالرب، كانت أمینة 

في عالقتها باهللا. هذه الكوارث هي:  
). 35: 4 مل 2أ. موت ابنها الوحید، فوهبها اهللا إقامته بواسطة نبیه ألیشع (

 القدیس یوحنا الذهبي الفمب. موت رجلها رب البیت، ووهبها تعزیة سماویة. وكما كتب 
 وكان األمر ،مره تماًما، لكان ذلك كارثة عظمىأ انتهىنه هلك كلیة أو أًقا، لو حألرملة شابة: [

وقام برحلة إلى اهللا الذي هو حًقا  ،بحر إلى میناء هادئأنه أِزًنا. لكن إن كان كل ما في األمر حمُ 
] .Îال نحزن بل نفرحأَمِلكه، لهذا یلزمنا 

 ج. فقدان ممتلكاتها بسبب المجاعة. والعجیب أن اهللا استخدم موضوع إقامة ابنها فرصة 

1 Letter To A Young Widow. 
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)! فموت ابنها زّكاها 28: 8السترداد ممتلكاتها! حًقا إن كل األمور تعمل للخیر للذین یحبونه (رو 
أمام اهللا، ورّد لها ما َفَقَدته من ممتلكاتها، كما یروي لنا هذا األصحاح. 

 َوَقاَل ألیشع ِلْلَمْرَأَة الَِّتي َأْحَیا اْبَنَها: 
  ،ُقوِمي َواْنَطِلِقي َأْنِت َوَبْیُتكِ 

 َوَتَغرَِّبي َحْیُثَما َتَتَغرَِّبي. 
  ،َألنَّ الرَّبَّ َقْد َدَعا ِبُجوعٍ 

 ]1َفَیْأِتي َأْیًضا َعَلى اَألْرِض َسْبَع ِسِنینٍ . [
، فاألحداث حتى وٕان تمت نتیجة عوامل طبیعیة، لكنها تتم بسماٍح من "الرب قد دعا بجوعٍ "

اهللا، تارة لتأدیب الشعب، وأخرى كمجازاة المقاومین لعمله. وأیًضا لكي ُتعَطي فرصة للبشریة كي 
تترفَّق بالمصابین وممارسة اإلنسان المحبة العملیة ألخیه المحتاج أو المتألم، كما یستخدمها اهللا 

لمجده. 
). 38: 4 مل 2الجوع المذكور هنا ربما هو ذاك الذي ورد في (

  تنبأ ألیشع (للشونمیة) بحلول مجاعة لمدة سبع سنوات، ودعاها أن تهاجر إلى بیٍت جدیدٍ . اختار
لها فلسطین منطقة قریبة وخصبة، وكان ُسكَّاُنها أغنیاء بسبب التجارة البحریة. إذ كانت أرض 
فلسطین تقع بكاملها مع طول الساحل، وكان بها مواني مشهورة مملوءة بسفٍن ال عدد لها، كما 
یشهد بذلك الكتاب المقدس في أماكٍن كثیرة. ولهذا السبب التجأ إلیها البطریركان إبراهیم وٕاسحق 

). 1: 12كملجأ لهما (تك 
حسب التفسیر الرمزي، فلسطین التي استقبلت أبراًرا كانوا في السبي، تشیر إلى التغرُّب عن 

) رمز للعالم. فإن شعب فلسطین كانوا یبغضون بشدة شعب اهللا، وكانوا 6: 5 كو 2الرب (
یعاملون بني إسرائیل الذین كانوا یخشون اهللا بطریقة سیئة. مؤخًرا هزمهم داود وأوقف صنع أسلحة 

الحرب، وٕان كانوا قد قاموا بتصنیعها من وقٍت إلى آخرٍ . 
یكره العالم القدیسین ویضطهدهم على الدوام حتى بعد أن هزمهم الرب وهزم رئیسهم 
. Ï(إبلیس). هذان االثنان لن یكفا عن محاربة خدامه، فیغتصبا الكسالى والجهال ویحطماهم

القدِّیس أفرآم السریاني 
هنا یلیق بنا أن نقف إلى لحظات، لنرى لماذا اهتم ألیشع النبي بإنقاذ الشونمیة من المجاعة. 

لقد صارت هذه المرأة العظیمة الغنیة صاحبة الممتلكات في عوٍز، فما یلیق بالنبي القدیس 

1 On The Second Book of Kings, 8:1. 
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أن یتجاهل احتیاجاتها. فهو كمؤمٍن یلیق به أن یتمتع بالفضائل الحقیقیة التي هي ترجمة محبتنا هللا 
عملًیا خالل محبتنا إلخوتنا، خاصة الفقراء والمعوزین والذین في ضیقة. 

في حدیث السید المسیح عن یوم الرب العظیم، وضع أساًسا للَفْصِل بین الخراف الُمَقدَّسة 
والجداء الشریرة یقوم على أساس العالقة السریة لالتحاد بین السید المسیح والمساكین. فما فعله 

). 46-31: 25الفریقان مع المساكین ُحِسَب أنه ُصنع مع السید المسیح نفسه (مت 
 عن العطاء للمساكین یقول: [أما تعلمون أننا إنما نسیر بین القدِّیس كبریانوسوٕاذ یحدثنا 
] Ïصوٍر كثیرة للمسیح؟

 ألن من یعطي إنساًنا ، هكذا باألكثر یأتیك المسیح خالله،یكون اإلنسان من "األصاغر" بقدر ما 
. Ð أّما من ُیقدِّم للفقراء فبنقاوة یفعل هذا أجل المسیح،عظیًما یفعل هذا بزهو

 لیس شيء یجعلنا هكذا ُمقرَّبین من اهللا وعلى شبهه مثل العمل الصالحÑ. 

  ٍوُتعطیه دالة بلیغة عند اهللا. ،ُتصِعد الرحمة اإلنسان إلى علٍو شامخ 
البالط أن   ال یجسر أحد من رجال،فكما أن الملكة متى أرادت الدخول إلى موضع الملك

یمنعها أو یسألها عن المكان الذي ترید الذهاب إلیه، بل جمیعهم یستقبلونها بابتهاج، هكذا من 
 ألن اإلله یحب الرحمة حًبا شدیًدا، ،یصنع الرحمة والصدقة یمتثل أمام عرش الملك بدون عائق

لة عند :وهي تبقى بالقرب منه، لذلك قال الكتاب  "قامت الملكة عن یمینك". وذلك ألن الرحمة ُمَفضَّ
اإلله، إذ جعلته یصیر إنساًنا ألجل خالصنا. 

 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

  َوَفَعَلْت َحَسَب َكَالِم َرُجِل اهللا، ،َفَقاَمِت اْلَمْرَأةُ 
َبْت ِفي َأْرِض اْلِفِلْسِطیِنیِّیَن َسْبَع ِسِنینٍ   ]2[. َواْنَطَلَقْت ِهَي َوَبْیُتَها َوَتَغرَّ

أظهرت المرأة إیمانها، إذ صدَّقت كالم الرب على لسان بنیه، وأطاعت األمر دون جدالٍ . 

  ،َوِفي ِنَهاَیِة السِِّنیِن السَّْبِع َرَجَعِت اْلَمْرَأُة ِمْن َأْرِض اْلِفِلْسِطیِنیِّینَ 
 ]3َوَخَرَجْت ِلَتْصُرَخ ِإَلى اْلَمِلِك َألْجِل َبْیِتَها َوَحْقِلَها. [

لم تقم الشونمیة ببیع ممتلكاتها، إنما بناًء على مشورة ألیشع النبي، تركت المدینة بسبب 
المجاعة، وٕاذ عادت من فلسطین في نهایة السبع سنوات، ألن األرض قانوًنا من حقها، قدَّمْت شكواها 

لدى الملك. 

1 On Works and Almsgiving. 
2 In Acts, homily 45. 
3 In Rom., hom. 19. 
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جاءت المرأة تشتكي للملك، ألن أرضها قد ُاغتصبت، وربما الملك نفسه هو الذي أخذها. 

 َوَقاَل اْلَمِلُك ِلِجیَحِزي ُغَالِم َرُجِل اهللا: 
 ]4ُقصَّ َعَليَّ َجِمیَع اْلَعَظاِئِم الَِّتي َفَعَلَها ألیشع. [

واضح أن هذا حدث قبل تطهیر نعمان من البرص في نهر األردن، فلم یكن بعد قد ُأصیب. 
ألن جیحزي كان في دار ملك إسرائیل، المكان الذي لم یكن ُیسَمح ألبرص أن یدخله. 

بتدبیر اهللا العجیب بینما كان الملك یتحدث مع جیحزي جاءت المرأة، وكان جیحزي یعرف 
المرأة وعالقتها بألیشع. 

یرى البعض أن جیحزي أحب أن یتحدث عن عمل اهللا مع سیده ألیشع لدى الملك یهورام، 
دلیل أنه حتى في األشرار یوجد لمسات صالحة. فجیحزي كان یحب الحدیث عن عمل اهللا، ویهورام 

الشریر أیًضا هو الذي طلب منه ذلك، إذ كان یحب أن یسمع مثل هذه العظائم. 
یا للعجب! أحیاًنا یشتاق األشرار إلى الحدیث عن عظائم اهللا واالستماع إلیها، بینما قیل عن 

. )21: 106 مز ("مصر في عظائم الصانع ،مخلصهم اهللا نسواشعب اهللا: "

  .(الجدید واهب الحریة) لیتني أخبر كل جیٍل ُمْقِبلٍ : أنتم تأتون من السبي، وتنتمون إلى آدم
"قوتك وبرَّك إلى العلیاء ألخبر كل جیٍل مقبٍل أنه لیس لي قوة من عندي، وال بّر من عندي، وٕانما 

). 19: 71 (مز یا اهللا الذي صنعت العظائم"
الذي  إلى العلیاء یا اهللا، إلى أي مدى؟ هل حتى إلى الجسد والدم؟ ال، بل ""قوتك وبرَّك"

".  صنعت العظائم
فإن العلیاء هي السماوات، وفي األعالي المالئكة والعروش والسالطین والرئاسات والقوات.  

إنهم مدینون لك بما هم علیه.  
إنهم مدینون لك بالحیاة التي لهم.  

إنهم مدینون لك أنهم یحیون بالِبرّ .  
مدینون لك بالبركات التي یعیشونها... 

ال تظنوا أن اإلنسان وحده ینتمي إلى نعمة اهللا، ماذا كان المالك قبل أن ُیخَلق؟  
 Îماذا یكون المالك إن تركه ذاك الذي خلقه؟

القدیس أغسطینوس 
یقف اإلنسان في دهشة أمام هذه الجلسة التي كانت بین شخصین أحدهما كان محًبا للمال 

1 On Ps. 70 (71). 
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والثاني كان ملوثًا بعبادة األصنام، ومع هذا كان حدیثهما في عظائم اهللا وأعماله خالل نبّیه ألیشع. 
إنهما سیدیناننا على إفسادنا ألوقاتنا فیما هو لیس للبنیان. 

 نهاًرا یلهج ناموسه في، ")6: 150 مز ("هللویا ،الرب فلتسبح نسمة كلیقول المرتل: "
. فالمؤمن إذ یتمتع بالنعمة اإللهیة، یحسب كل نسمة من نسمات حیاته، نهاًرا ولیًال )2: 1 مز ("ولیالً 

لها وزنها وتقدیرها، حتى في عیني اهللا. 

  الیوم هو یومك، أما الغد فال تعرف لمن هو؟ لعل أقدام الذین یدفنوك على الباب؟ ال تدفن یومك
َ◌ن المساء قبل أن ُتكفِّن خطیتك. ال تغمض عینیك في السبات إال  إال ودفنت معه إثمك. ال ُتكفِّ

وفتحت فكرك على الصالة.  
لقد رأیت كیف كان النهار مستعجًال لیذهب، أسرع لتغادر خطایاك معه! ولیشرق بّرك مع 

الصباح! ال تؤجل عمل الیوم إلى الغد.  

 لو سرقك لص لولولت، بینما ُتسَرق حیاتك من حیاة اهللا وال تتألم علیهاÏ .
القدیس مار یعقوب السروجي  

  ،َوِفیَما ُهَو َیُقصُّ َعَلى اْلَمِلِك َكْیَف َأنَُّه َأْحَیا اْلَمیِّتَ 
 ِإَذا ِباْلَمْرَأِة الَِّتي َأْحَیا اْبَنَها َتْصُرُخ ِإَلى اْلَمِلِك َألْجِل َبْیِتَها َوَحْقِلَها. 

 َفَقاَل ِجیَحِزي: َیا َسیِِّدي اْلَمِلَك، 
 ]5 َوَهَذا ُهَو اْبُنَها الَِّذي َأْحَیاُه ألیشع. [،َهِذِه ِهَي اْلَمْرَأةُ 

ما أعجب حكمة اهللا ورعایته، فالمرأة الشونمیة صرخت إلى الملك لیُردَّ لها حقوقها في 
اللحظات التي كان یسمع فیها كیف أحیا ألیشع النبي ابنها، لذا استجاب الملك لصرخاتها بعد أن 

طلب منها أن تروي له ما حدث مع النبي بخصوص إقامة ابنها من الموت. 

ْت َعَلْیِه َذِلَك، ،َفَسَأَل اْلَمِلُك اْلَمْرَأةَ    َفَقصَّ
 َفَأْعَطاَها اْلَمِلُك َخِصی�ا َقاِئالً : 

 ]6َأْرِجْع ُكلَّ َما َلَها َوَجِمیَع َغالَِّت اْلَحْقِل ِمْن ِحیَنِ◌ َتَرَكِت اَألْرَض ِإَلى اآلنَ . [
كان كل ما ترجوه الشونمیة هو رد بیتها وحقلها لها والبنها، لكن إذ سمع الملك قصتها مع 

رجل اهللا ألیشع أمر أن یرد لها حتى المحاصیل التي للحقل خالل سنوات المجاعة السبع. 
أمر الملك باسترداد األرض وجمیع غالت الحقل ُیظهر أن المجاعة قد انتهت، وأمكنهم 

زراعة الحقول، أو كانت الحقول تأتي بشيٍء من الغالت، ولكن لیس بالكفاءة الكاملة لها. 

Ï الرسالة الثالثة واألربعون .
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الثامن 
 

  

نختم هذا الحدث بكلمة عتاب مع الملك. حسن للغایة أن یستعذب الحدیث عن المعجزات 
التي یصنعها اهللا مع قدیسیه في حیاة اآلخرین، لكن كان یلزم أن یطلب إله هؤالء القدیسین لیعمل 
عجائب في حیاته هو. متى تتحول قراءاتنا عن عجائب ومعجزات السید المسیح في حیاة القدیسین 

إلى التمتع بخبرة عملیة في حیاتنا الداخلیة وسلوكنا الیومي! 
 إلى عظائم اهللا التي تجّلت في لقاء السید القدِّیس مار یعقوب السروجيكمثاٍل، حین تطلَّع 

المسیح مع الكنعانیة، انشغل ال بالمعجزة العظیمة التي تمتعت بها الكنعانیة حیث كشف الرب عن 
)، وٕانما بتركیز أنظاره إلى شخص السید المسیح 28-21: 5عظمة إیمانها، ووهب ابنتها الشفاء (مت 

لینعم هو أیًضا بعظائمه في كل جوانب حیاته. 

  یه المرء لیرى أباه، وهو باب الحیاة، ومن یدخلون فیه ینتصرون على ف التي یسیر طریقالهو
 ).9: 10، یو 6: 14یو  (الموت

 الذي یتدفق حیاة لمن هم حوالیه.الینبوع  ومنه َتجِري كل المعونات، وهو ،الطبیبهو 
 .همشَفي أمراض المرضى وقروحتُ به ُیطَرد األبالسة والشیاطین من اإلنسانیة، و

 تنقى حیاة النفس ومنه تستنیر، وبه ُتذَبح خطایا العالم التي كانت كثیرة.توبه 
ر العشارین بقوة كرازته، وبالغفران یجعل الخط  ة كاملین.اهو ُیبرِّ

  تنظر إلیه.إن كنتَ  هوى نفسك ئالكنعانیة التي طلبت منه، وهو یطفمن طرد إبلیس يهو 
 ، وبه توجد.خالئقهو الذي یحمل ثقل العالم بجبروته، وعلیه تستند كل ال

 ).4: 2مل  (ي لجمیع المرضىشاف والنور العظیم، وهو الطبیب والشمس البرِّ هو 
ف أ ؛9: 8و  ك2 (، وبه یتقوونقوة كل الضعفاء، وابن الغني، وُمثري الكل، وهو يالغنهو 

2 :4.( 
فتقد العالم وشفى اهو الذي ُیضمِّد األوجاع واألمراض ویطرد األبالسة، مبارك من نزل و

 Ï!أمراضه
 لقدیس مار یعقوب السروجيا

. بنهدد یطلب عون ألیشع وال یطلب إله ألیشع  2
التجأ بنهدد ملك أرام إلى ألیشع یطلب عوًنا، أما قلبه فكان بعیًدا تماًما عن اهللا. تشغله 

صحته، لكن ال یبالي بأبدیته. 

 َوَجاَء ألیشع ِإَلى ِدَمْشقَ . 

Î  (راجع نص بول بیجان والدكتور بهنام سوني).)30-24: 7؛ مر 28-21: 15على الكنعانیة (مت  17المیمر  
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الثامن 
 

  

 َوَكاَن َبْنَهَدُد َمِلُك أرام َمِریًضا، 
 ]7َفِقیَل َلهُ : َقْد َجاَء َرُجُل اهللا ِإَلى ُهَنا. [

. وربما Ïال نعرف لماذا جاء ألیشع إلى دمشق. یرى البعض أنه جاء یدعو جیحزي للتوبة
 مل 1جاء بقیادة الروح القدس لمتابعة ما سبق أن تنبأ عنه إیلیا النبي في حوریب منذ عدة سنوات (

)، أي لُیِقیم حزائیل من البالط الملكي ملًكا ألرام. قال له ألیشع: "قد أراني الرب إیاك ملًكا 15: 19
على أرام". 

لم یكن شعب أرام یعبد الرب، لكن اهللا ضابط الكل ُیحرِّك العالم لتحقیق خطته اإللهیة دون 
أن ُیفِقَد اإلنسان حریة إرادته. هذه أثمن عطیة قدَّمها اهللا لكل البشریة. 

 (آدم) صورة ومثاًال للقوة التي َتْحُكم كل الموجودات. يكان اإلنسان البشر 
لهذا كان أیًضا له السیادة على نفسه، بكونه ُمتشبًِّها بذاك الذي یمارس السلطة الجامعیة.  

 ضرورة خارجیة. ةلم یكن قط عبًدا ألي
ال، بل كان یفكر فیما هو حق، وبكامل حریة إرادته یختار ما ُیسّره. وباختیاره حلَّْت الكارثة 

 .Ðيفي تلك اللحظة التي هیمنْت على الجنس البشر

 هبة الحریة ي، أعنهاهذا اإلله (الصالح) ما كان یحرم اإلنسان من أنبل األمور الصالحة وأثمن 
والقدرة على اتخاذ القرارات بنفسه. 

 لكانت "الصورة" (التي له كصورة اهللا) زائفة، ، َتحُكم حیاة اإلنسانالتي هيفلو أن الضرورة 
ألنها تكون بذلك بعیدة كل البعد عن األصل، وال وجه للشبه بینهما. 

  نوع من الضرورة أن ُتسمَّى صورة الطبیعة الملوكیة؟...يكیف یمكن للطبیعة الُمستعَبدة أل

اهللا لیس مسئوًال عن الشرور الحاضرة، فقد أسس طبیعتك لتكون ُحرَّة غیر ُمستعَبدة، إنما تقع 
 .Ñ عوًضا عما هو أفضلرديءالمسئولیة على اإلرادة الُمنحِرفة التي بها یختار اإلنسان ما هو 

 النیسيالقدیس غریغوریوس 
عندما دخل دمشق لم یأِت ُمتنكًِّرا وال مختبًئا، إذ عرفه الكثیرون أنه النبي، أو رجل اهللا، 

). 5 مل 2وذلك منذ أن شفى نعمان السریاني من برصه (

 َفَقاَل اْلَمِلُك ِلَحَزاِئیلَ : 
  ،ُخْذ ِبَیِدَك َهِدیَّةً 

1 Adam Clarke’s Commentary. 
2 De Virginitate 12. 
3 Oratione Cat. 5. 
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 َواْذَهْب ِالْسِتْقَباِل َرُجِل اهللا، 
 َواْسَأِل الرَّبَّ ِبهِ : 

 ]8َهْل َأْشَفى ِمْن َمَرِضي َهَذا. [
عند مجیئه، ربما تذكَّر الملك شفاء نعمان السریاني، لذا طلب من حزائیل أن یذهب 

الستقباله، ویسأله عن إمكانیة شفائه. 
 أن ألیشع النبي رفض الهدیة، وذلك كما یرفض اهللا التقدمة إن كانت Ïجاء في قوانین الرسل

ثمن كلب أو أجرة زانیة. [إن كان أنبیاء اهللا ال یقبلون هدایا األشرار، فمن الالئق أنتم أیًضا أیها 
األساقفة (ال تقبلونها).] 

جاء اسما حزائیل وبنهدد في نقش أشوري على َمَسلَّة سوداء موجودة اآلن في المتحف 
. ُأشیر إلى االسمْین بكونهما ملكْین لدمشق دخال في صراع مع شلمناصر ملك أشور، Ðالبریطاني

وانهزما على یدیه. 

  َوَأَخَذ َهِدیًَّة ِبَیِدِه، ،َفَذَهَب َحَزاِئیُل ِالْسِتْقَباِلهِ 
  ،َوِمْن ُكلِّ َخْیَراِت ِدَمْشَق ِحْمَل َأْرَبِعیَن َجَمالً 

 َوَجاَء َوَوَقَف َأَماَمُه َوَقالَ : 
  َقْد َأْرَسَلِني ِإَلْیَك َقاِئالً : أرامِإنَّ اْبَنَك َبْنَهَدَد َمِلَك 

 ]9[ َهْل ُأْشَفى ِمْن َمَرِضي َهَذا؟
 جمًال لحملها. 40یرى بعض الدارسین أن هذا ال یعني أن الهدایا كثیرة بحیث تحتاج إلى 

إنما كانت هذه عادة قدیمة للمباهاة أن ُتقدَّم الهدایا الثمینة في أواٍن كثیرٍة أو على جماٍل كثیرةٍ . فقد 
 عن هدایا العریس Maillet جمالً . یقول 40كانت الهدایا الملوكیة ثمینة للغایة، لكنها ُموزعة على 

یحملها على أربعة أو خمسة خیول، مع أنه یمكن أن یحملها فرس واحد، وفي نوع من المباهاة عندما 
 طبًقا، ویمكن لطبق واحد أن یحویها جمیًعا. عندما قدَّم 15ُتقدَّم جواهر وحلي ثمینة یصنعونها في 

). 18: 3أهود هدیة لعجلون ملك موآب حملها موكب من الناس (قض 
ُیقال إنه في فارس كانت العادة أنه ال یجوز أن یحمل أي شخص أكثر من بنٍد واحٍد من 

. Ñالهدایا مهما كان البند صغیًرا

  كان علة مرض (بنهدد) بؤسه. فقد حزن جًدا، ألن جیوشه انهزمت في حربه مع السامرة، في نفس

1 Constitutions of the Holy Apostles, Book 4. Sec 2:7. 
2 Barnes’ Notes.  
3 CF. James M. Freeman: Manners and Customs of the Bible, 1972, , article 340. 
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 الوقت كان شعبه یترقَّب النصرة السریعة جًدا...

هرب جیشه بكامله في عاٍر وخزٍي؛ هذا سبَّب له اضطراب في فكره. هذا بجانب أن ال ید له 
في هزیمته، فحلَّ بأفكاره اضطراب شدید. 

في خداع اعتقد أن جیًشا قوًیا ال عدد له یقوم ضده، مع أنه ظهر فیما بعد أنه لم یكن هناك 
وجود لجیش یقاومه. 

لهذا إذ سمع الملك عن مجيء ألیشع إلى دمشق، أرسل حزائیل، أحد األشراف، لكي یلتقي 
به. 

طلب منه أن یطلب من النبي كي یهتم بشفائه، وٕاذ ظن أن هذا الطلب یلزم أن یصحبه 
هدایا وتقدمات حسب التقلید السائد في العالم، لذلك أرسل من كل خیرات دمشق على أربعین 

جمالً . 
. Ïبالتأكید رفض األنبیاء الهدایا، كما فعل ألیشع عندما رفض تقدِّمات نعمان السریاني

القدِّیس أفرآم السریاني  
یقول حزائیل بكونه الوزیر الخاص للملك أو الرئیس العام في البالط الملكي أللیشع النبي: 

"، مما یكشف أنه مع ما حمله النبي من روح الحزم غیر أنه یقدم أبّوة ال لشعب ابنك بنهدد ملك أرام"
اهللا فحسب، بل لكل من یتعامل معهم، حتى وٕان كان ملًكا وثنًیا شریًرا. 

إن كان هذا هو روح النبي في العهد القدیم، فكم باألكثر یلیق بكهنة اهللا في العهد الجدید. 
 القدیس یوحنا الذهبي الفمیلیق بهم أن یشهدوا ألبّوة اهللا الحانیة خالل أبّوتهم لكل البشر. لذلك كان 

یقول للكاهن: "أنت أب العالم كله". 

  مه مثل إظهاره الحب العمیق ِاعلْم أن الرجل المتقدِّم على الجماعة والمتسلِّط علیهم، ال یؤیِّده ویفخِّ
 لمرؤوسیه.

ن كانت الطبیعة تقتضي إ بل لحبُّه إیَّاهم، هكذا ،فاألب ال یكون أًبا لمجرَّد والدته للبنین
ضرورة هذه المحبَّة، فكم باألكثر البنوَّة التي بالنعمة؟! أعني إن كان یلزم الشخص أن یحب أوالده 

الطبیعیِّین، حتى ُیدَعى أًبا طبیعًیا، فكم باألكثر یحب أوالده بحسب النعمة، الروحیِّین الُمعمَّدین، 
لئالَّ یصیروا في جهنَّم ُمعاَقبین. 

القدِّیس یوحنا الذهبي الفم 

 َفَقاَل َلُه ألیشع: اْذَهْب َوُقْل َلُه ِشَفاًء ُتْشَفى. 

1 On The Second Book of Kings, 8:7. 
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 ]10َوَقْد َأَراِني الرَّبُّ َأنَُّه َیُموُت َمْوًتا. [
یبدو أن المرض لم یكن خطیًرا، وُیشَفى منه، إنما یموت بنهدد ال بسبب المرض، إنما 

بالجریمة التي یرتكبها حزائیل. 
. ربما "وقد أراني الرب أنه یموت موًتا" ثم أكمل: "شفاء ُتشَفى"،طلب منه أن یقول للملك 

أراد أن یخبره أنه ال یموت بسبب المرض بل ُیشَفى، لكنه یموت بسبب آخر. یرى البعض أن كلمات 
النبي هنا لحزائیل ُیقَصد بها أن النبي یوبخه، ألنه لن یبلغ الرسالة، إذ یخشى غضب الملك. وكأن 

النبي یقول له أنا أعلم ما تقوله له تحت أي األوضاع وهو "شفاًء ُتشَفى"، لكن هذا یخالف قول الرب 
إنه موًتا یموت. 

  ...إذ كان مرضه لیس خطیًرا، كان ُیمكن أن ُیشَفى من مرضه، كما قال ألیشع له
لقد مات بطریقة طبیعیة، لكن بوسیلة غریبة، إذ خدعه حزائیل سفیره، إذ وضع اللبدة 

. Ï(وغمسها بالماء ونشرها على وجهه) وقتله، وملك عوًضا عنه كما تنبأ ألیشع
القدِّیس مار أفرآم السریاني  

. حزائیل ال یدرك حقیقة قلبه 3
ُیمثِّل حزائیل فئة خطیرة ممن یلجأون إلى اهللا، ولهم صورة التقوى والتواضع بینما قلوبهم 

قاسیة وهم ال یدرون. لقد رأى ألیشع الجریمة في قلب حزائیل، األمر الذي لم یره حزائیل نفسه! 

 ]11َفَجَعَل َنَظَرُه َعَلْیِه َوثَبََّتُه َحتَّى َخِجلَ . َفَبَكى َرُجُل اهللا. [
رأى ألیشع النبي في قلب حزائیل وأفكاره التي حاول أن یخفیها ما سیفعله ببني إسرائیل، 
لذلك تطلع إلیه وبكى. لقد خجل حزائیل من نفسه، إذ شعر أن اهللا أظهر أللیشع أفكاره الخفیة. لقد 

 في "33-32: 10 مل 2بكى النبي وهو یرى الجرائم الخطیرة التي سیرتكبها حزائیل، كما جاء في 
 مشرق لجهة األردن من .إسرائیل تخوم جمیع في حزائیل فضربهم إسرائیل، یُقصُّ  الرب ابتدأ األیام تلك

 رنونأ وادي على التي عروعیر من والمنسیین وبینیینأوالر والجادیین جلعاد رضأ جمیع الشمس
 لید فدفعهم ،إسرائیل على الرب غضب فحمي: "22، 4-3: 13 مل 2 وأیًضا في .وباشان وجلعاد
 ،الرب له فسمع ،الرب وجه إلى یهوآحاز وتضرَّع .األیام كل حزائیل بن بنهدد ولید أرام ملك حزائیل

 أیام كل إسرائیل فضایق أرام ملك حزائیل أماو.. .ضایقهم أرام ملك ألن إسرائیل، ضیق رأى ألنه
  أن یراجع نفسه، وال یأخذ هذا الموقف.حزائیل كان یلیق ب."یهوآحاز

). 41: 19كما بكى النبي هكذا الرب نفسه سكب الدموع على حال شعبه الضائع (لو 

1 On The Second Book of Kings, 8:10. 
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 َفَقاَل َحَزاِئیلُ : ِلَماَذا َیْبِكي َسیِِّدي؟
،  َفَقالَ : َألنِّي َعِلْمُت َما َسَتْفَعُلُه ِبَبِني إسرائیل ِمَن الشَّرِّ

، َفِإنََّك ُتْطِلُق النَّاَر ِفي ُحُصوِنِهمْ 
، َوَتْقُتُل ُشبَّاَنُهْم ِبالسَّْیفِ 

 ]12 َوَتُشقُّ َحَواِمَلُهمْ . [،َوُتَحطُِّم َأْطَفاَلُهمْ 

 َفَقاَل َحَزاِئیلُ : 
 َوَمْن ُهَو َعْبُدَك اْلَكْلُب َحتَّى َیْفَعَل َهَذا اَألْمَر اْلَعِظیَم؟ 

 ]13َفَقاَل ألیشع: َقْد َأَراِني الرَّبُّ ِإیَّاَك َمِلًكا َعَلى أرام. [
ملك عوًضا عنه؟ حتًما ال، لكن ليل طلب ألیشع من حزائیل أن یخدع الملك بنهدد ویقتله  ه

 مسبًقا لما رأى حزائیل سیفعله. رآه یغدر بسیده الملك، ویغتصب منه اما قاله ألیشع النبي كان وصفً 
 إسرائیل. الُمْلك، كما رآه وهو یمارس الشر ضد

م یكن حزائیل یتصوَّر ما سیبلغه قلبه من جحود، فیفعل هذا بشعب ألیشع الذي تنبأ له أنه  ل
] 13؟! [من هو عبدك الكلب حتى یفعل هذا األمر العظیم"وذا قال:  لیصیر ملًكا.

ثیًرا ما یظن اإلنسان أنه أرفع من أن یقترف خطایا بشعة، وأنه قادر على السیطرة على  ك
نه لن یهبط إلى هذا المستوى، متجاهًال الشر الكامن في قلبه ِعوض طلب القوة والعون أتصرفاته، و

 من اهللا.

 َفاْنَطَلَق ِمْن ِعْنِد ألیشع َوَدَخَل ِإَلى َسیِِّدِه َفَسَأَلهُ : 
 َماَذا َقاَل َلَك ألیشع؟ 

 ]14َفَقالَ : َقاَل ِلي ِإنََّك َتْحَیا. [
لقد أخبر حزائیل بجزء من كلمات ألیشع النبي وتوقف، فكان كالمه یحمل خداًعا. 

، َوِفي اْلَغِد َأَخَذ اللِّْبَدَة َوَغَمَسَها ِباْلَماءِ 
 َوَنَشَرَها َعَلى َوْجِهِه َوَماَت، 
 ]15َوَمَلَك َحَزاِئیُل ِعَوًضا َعْنهُ . [

 ربما كانت على األرض كبساٍط أو على السریر كلحافٍ . غمسها بالماء لكي یقطع اللبدة:
 عن الملك الهواء، فیختنق ویظهر كأنه مات بسبب المرض. هذا الموت السریع غیر المتوقَّع ساعد

 على تنصیب حزائیل ملًكا.
)، وواضح أنه عرف 15:19 مل 1سبق أن تنبأ إیلیا النبي عن استالم حزائیل الُمْلك (د قل
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 ذلك. مع هذا تعجل حزائیل في استالمه الُمْلك، ولم یصبر، بل قتل بنهدد.

. یهوشافاط الصالح یلتصق ابنه بزوجة وثنیة 4
مع ما لشخصیة یهوشافاط من سمات صالحة، غیر أن ارتباط ابنه بزوجة وثنیة لسبب أو 

آخر، سواء لجمالها أو لَخْلِق جو من الِود بین یهوذا وٕاسرائیل، أفسد أعماقه، وفقد تقواه. 
-4: 21 أي 2 ق. م. راجع 841-853ملك یهورام (یورام) على یهوذا لمدة ثمان سنوات (

20 .(
ملك مع أبیه یهوشافاط لمدة خمس سنوات. یرى آخرون أن یهوشافاط شارك في الُملك مع 

آسا قبل موته بسنتین، وأن ُملك أخزیا ویهورام ُحِسَب من بدایة ُمْلك یهوشافاط بمفرده. 

 َوِفي السََّنِة اْلَخاِمَسِة ِلُیوَراَم ْبِن أخآب َمِلِك إسرائیل َوَیُهوَشاَفاَط َمِلِك َیُهوَذا، 
 ]16َمَلَك َیُهوَراُم ْبُن َیُهوَشاَفاَط َمِلِك َیُهوَذا. [

 50: 22 مل 1یرى البعض أن هذه العبارة جاءت اعتراضیة، تلخص ما ورد في 
"واضطجع یهوشافاط مع آبائه، وُدفن مع آبائه في مدینة داود أبیه، وملك یهورام ابنه عوًضا عنه". 

 2؛ 1: 3 مل 2؛ 51، 42: 22 مل 1 سنة (23جاء عن یهوشافاط أنه ملك على األقل 
). یفترض البعض أن یهوشافاط أعطى البنه لقب ملٍك لیهوذا في السنة السادسة عشر 31: 20أي 

من ُحْكِمه، وبعد سبع سنوات جعله شریًكا عملًیا حقیقًیا للُحْكِم معه في السنة الثالثة والعشرین. بعد 
عامین مات یهوشافاط وصار یهورام الملك الُمنفِرد في الحكم. 

 16وكأن ما یسبب ارتباًكا في التواریخ أن بعض الملوك مثل یهورام ُلقِّب ملًكا في السنة الـ 
، واستلم الحكم بمفرده بعد موت أبیه وكان قد حكم 23من حكم أبیه، وشارك في الحكم في السنة 

. Ï عاًما25یهوذا 

 َكاَن اْبَن اْثَنَتْیِن َوَثَالِثیَن َسَنًة ِحیَن َمَلَك، 
 ]17َوَمَلَك َثَماِني ِسِنیَنٍ◌ ِفي ُأوُرَشِلیمَ . [

. Ðُتحَسب الثمانیة سنین هنا منذ شارك عملًیا في الحكم مع والده

 َوَساَر ِفي َطِریِق ُمُلوِك إسرائیل َكَما َفَعَل َبْیُت أخآب، 
 َألنَّ ِبْنَت أخآب َكاَنْت َلُه اْمَرَأةً . 
 ]18َوَعِمَل الشَّرَّ ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ . [

1 Barnes’ Notes.  
2 Barnes’ Notes.  

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الثامن 
 

  

تحالف یهوشافاط سیاسًیا واجتماعًیا مع أخآب وأسرته، لم یسمح له ولبیته أن یحتفظوا بنقاوة 
إیمانهم. فقد تأثر ابنه یهورام بزوجته عثلیا ابنة أخآب، فسلك في طریق ملوك إسرائیل، وأدخل عبادة 

. Ïالبعل في یهوذا
األمر العجیب أن مصدر الشر الذي جلب على إسرائیل غضب اهللا أال وهو أخآب وامرأته 

)، هو نفسه الذي جلب على یهوذا غضب اهللا أال وهو عثلیا ابنة أخآب وایزابل 31: 16 مل 1إیزابل (
). 1: 11 مل 2(

كان الهدف من زواج ملك یهوذا من ابنة ملك إسرائیل الشریرة هو إقامة سالم وتحالف بین 
المملكتین. لكن هذا الحدث السیاسي الخطیر سبَّب كارثة خطیرة لمملكة یهوذا. 

بنت أخآب هي عثلیا التي كانت مثل أمها ایزابل. ظن یهوشافاط أنه یقوي مملكته باتحاده 
مع مملكة إسرائیل، غیر أن االتحاد مع األشرار ُینِتج ضعًفا وخراًبا. 

بما كان لزواج یهورام من عثلیا ابنة أخآب وٕایزابل الشریرة من فوائد سیاسیة، كما أدى إلى ر
الیة والجنوبیة. لكن هذا الزواج دفع بمملكة الجنوب إلى عبادة متحالف وسالم بین المملكتین: الش

جمیع عثلیا أبادت األوثان. وبعد موت یهورام صار ابنه أخزیا ملًكا، وعندما ُقِتَل أخزیا في المعركة 
 لتقیم من نفسها ملكة، وتُثَبِّت مركزها.)، 1: 11النسل الملكي لیهوذا ماعدا یوآش الذي خبأته عمته (

  الرَّبُّ َأْن ُیِبیَد َیُهوَذا ِمْن َأْجِل َداُوَد َعْبِدِه،أَوَلْم َیَش 
 ]19 َكَما َقاَل ِإنَُّه ُیْعِطیِه ِسَراًجا َوِلَبِنیِه ُكلَّ اَألیَّامِ . [

الثمرة الطبیعیة الرتداد یهورام هو خراب بیته، ونقل عرش یهوذا إلى أسرة أخرى، كما حدث 
-20: 21 مل 1)، وأخآب (4-2: 16 مل 1)، وبشع (10: 14 مل 1مع ملوك إسرائیل یربعام (

22 .(
لكن بالرغم من شر یهورام بقي اهللا أمیًنا في عهده مع داود، فلم یشأ إبادة یهوذا، وذلك من 

). أما وعد داود أن یعطیه سراًجا ولبنیه 37-30: 89؛ مز 16-12: 7 صم 2أجل داود ووعوده له (
كل األیام، فهذا السراج رمز للرجاء أن یبقى منیًرا حتى في أحلك الظروف، وأن هذا الوعد تحقق 

)، وهو ابن داود حسب الجسد. 13: 1؛ یو 4: 15 مل 1بمجيء السید المسیح نور العالم (
بقاء السراج یشیر أیًضا إلى بقاء البیت به من یقیم فیه، أو بقاء خلفاء لهم یجلسون على 

العرش، وٕاطفاء السراج دلیل على أن البیت مهجور، ال یسكن فیه أحد. 
جاء تأدیب یهورام بطریق آخر غیر نقل العرش إلى أسرة أخرى، بالسماح ألدوم أن یذل 

: 21 أي 2)، كما سمح لهم باألمراض وغزو الفلسطینیین والعرب لهم وسلبهم (8:23 مل 2یهوذا (

1 Barnes’ Notes.  
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14-20 .(

  ،ِفي َأیَّاِمِه َعَصى َأُدوُم َعَلى َیُهوَذا
 ]20َوَملَُّكوا َعَلى َأْنُفِسِهْم َمِلًكا. [

)، لكنهم سبَّبوا 17-15 :11 مل 1 ؛14-13 :8 صم 2 وأقام علیها ُحرَّاًسا (،غزا داود أدوم
 ویهزأون ،كانوا دائًما یسخرون بالیهود ).6: 16؛ 22، 7: 14؛ 20 :8 مل 2متاعب كثیرة لنسله (

 :49دهم كثیرة في الكتاب المقدس، منها إر ض خاصة عندما سباهم البابلیون، لذا جاءت النبوات ،بهم
 .أما ما ورد هنا فلتأدیب یهورام ، الخ14-12 :25  حز؛11 ،8 :2  صف؛1-22

، فصار لهم منذ ذلك الوقت 40: 27ثار أدوم على یهوذا، وتحققت النبوة الواردة في تك 
 الخ). أشارت النقوش األشوریة إلى ملوك أدوم بكونهم 11: 1؛ عا 3: 27؛ 21: 25استقاللهم (إر 

ملوك لهم استقاللهم. 

 َوَعَبَر َیوَراُم ِإَلى َصِعیَر َوَجِمیُع اْلَمْرَكَباِت َمَعُه، 
  َوَضَرَب َأُدوَم اْلُمِحیَط ِبِه َوُرَؤَساَء اْلَمْرَكَباِت . ،َوَقاَم َلْیالً 

 ]21َوَهَرَب الشَّْعُب ِإَلى ِخَیاِمِهمْ . [
یورام هنا هو نفسه یهورام. 

: اسم عبري معناه "صغیر"؛ كانت المدینة الرئیسیة في أدوم. قیل إنها صعیر الحالیة، صعیر
وهي قریة تبعد حوالي خمسة أمیال شمال شرقي حبرون، حیث یوجد قبر عیسو (أدوم). 

عندما تحدث إشعیاء النبي عن نبوة خاصة بأدوم أشار إلى صعیر باسم "سعیر"، إذ قال: 
"وحي من جهة ُدومة. صرخ إلّي صارخ من سعیر، یا حارس، ما من اللیل! یا حارس، ما من اللیل! 

). 12-11: 21قال الحارس: أتى صباح، وأیًضا لیل، إن كنتم تطلبون فاطلبوا، ارجعوا وتعالوا" (إش 
. Idumea هنا اختصار كلمة Dumahدومة 

، إذ ساد العالم نوٌع من الظلمة الداخلیة، یترقب ]8 [يوقف النبي على المحرس كل اللیال
 ویحل الصباح. اآلن یسمع صوًتا ربما من السماء أو من بقیة ،مجيء شمس البّر لینتزع ظلمة اللیل

 وأشرق نور الصباح؛ لتصمت ،" لقد جاء ملء الزمان!یا حارس ما من لیل" األنبیاء ورجال اهللا:
 لتتمتع بنور الحیاة؛ لتطلب اآلن فتجد نورها خالل إیمانها بالسید ، ولتمت عن إنسانها القدیم،األمم

 لیحتضنها.  ي فتجده باسًطا یدیه بالحب العمل، إلیهيالمسیح، لترجع إلى اهللا ُمخلِّصها وتأت
ر "  ألن الحدیث مع النبي خاص بالیهود كما باألمم، ،" مرتین!یا حارس ما من لیلُیكرِّ

 یتمتع الكل بالخالص وهم في سكون یتأملون عمل ي العهدین القدیم والجدید كيوأیًضا خاص بمؤمن
اهللا معهم.  
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 َوَعَصى َأُدوُم َعَلى َیُهوَذا ِإَلى َهَذا اْلَیْومِ . 
 ]22ِحیَنِئٍذ َعَصْت ِلْبَنُة ِفي َذِلَك اْلَوْقِت . [

انت لیهوذا وأدوم حدوًدا مشتركة، ولهما ِجد واحد هو اسحق، لكنهما عاشا في حروٍب  ك
 مستمرةٍ .

ضعت أدوم إلسرائیل في أیام داود كما رأینا، ثم لمملكة الجنوب، واآلن عصت على یهورام  خ
 له على فشله ا لمهاجمة أدوم، لكنه فشل، ففقد جزًءا من أرضه عقابً اموأعلنت االستقالل. فزحف یهور

 في إكرام اهللا.
)، من مدن یهوذا إلى 15: 12؛ 39: 10 مدینة في الساحل بین مقیدة ولخیش (یش لبنة

جهة الجنوب الغربي من أورشلیم،؛ ُیَظن أنها تل الصافیة حالًیا. 
). تمرَّدْت على مملكة یهوذا، إذ 57: 6 أي 1، 13: 21خصصت لنسل هارون (یش 

، وهو أن یهورام ترك 11-10: 21 أي 2ضعفت المملكة في أیام یهورام. أما سبب تمردها فورد في 
الرب إله آبائه، وجعل سكان أورشلیم یزنون. 

). 8: 37؛ إش 8: 19 مل 2حاصرها سنحاریب ملك أشور (

َمْكُتوَبٌة ِفي ِسْفِر َأْخَباِر اَألیَّاِم ِلُمُلوِك َیُهوَذا. أما هي  ،َوَبِقیَُّة ُأُموِر َيُ◌وَراَم َوُكلُّ َما َصَنعَ 
]23[ 

 َواْضَطَجَع َیوَراُم َمَع آَباِئِه، 
 َوُدِفَن َمَع آَباِئِه ِفي َمِدیَنِة َداُوَد، 
 ]24َوَمَلَك َأَخْزَیا اْبُنُه ِعَوًضا َعْنهُ . [

 أن یورام مات على أثر مرٍض خطیٍر، حیث انسكبت أحشاؤه، 18: 21 أي 2جاء في 
وُدفن في مدینة داود، ولكن لیس في مقبرة أسرته، أي مقبرة الملوك. 

. تحالف خارج الرب 5
 ِفي السََّنِة الثَّاِنَیَة َعَشَرَة ِلُیوَراَم ْبِن أخآب َمِلِك إسرائیل، 

 ]25َمَلَك َأَخْزَیا ْبُن َیُهوَراَم َمِلِك َیُهوَذا. [
یفترض البعض أنه ملك سنة مع أبیه بسبب مرضه الشدید. 

 أن أخزیا بن یورام صار ملًكا على یهوذا في السنة الثانیة عشرة من 25: 8 مل 2جاء في 
 أن أخزیا ملك على یهوذا في 29: 9 مل 2ُملك یورام بن أخآب ملك إسرائیل. ومع ذلك ورد في 

السنة الحادیة عشر من ُملك یورام على إسرائیل. أین الصواب؟ 
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كالهما صحیح، االختالف نابع هنا من طریقة حساب مدة الُمْلك في إسرائیل ویهوذا. في 
-accessionأثناء ُملك أخزیا لیهوذا كان النظام الُمتَّبع لحساب سنین الملك هو نظام "سنة التنصیب 

year .حیث أن أول سنة رسمیة للملك ال تبدأ إال عند بدایة السنة الجدیدة بعد الجلوس على العرش "
" والذي فیه ُتحَسب السنة non accession-yearأما النظام الُمتَّبع في إسرائیل هو "سنة الالتنصیب 

التي یستلم فیها الملك العرش هي السنة األولى الرسمیة لُمْلِكه. وبالتالي تكون السنة الحادیة عشر 
. Ïبحسب نظام سنة التولیة توافق السنة الثانیة عشر بحسب النظام اآلخر

 َوَكاَن َأَخْزَیا اْبَن اْثَنَتْیِن َوِعْشِریَن َسَنًة ِحیَن َمَلَك، 
 َوَمَلَك َسَنًة َواِحَدًة ِفي ُأوُرَشِلیمَ . 

 ]26َواْسُم ُأمِِّه َعَثْلَیا ِبْنُت ُعْمِري َمِلِك إسرائیل. [
ان أخزیا هو االبن الوحید الباقي لیهورام ملك یهوذا. ومع كونه األصغر استلم الحكم، ألن  ك

 ). 17-16:21 أي 2ب (ركل إخوته سقطوا في األسر في إحدى غارات الفلسطینیین والع
ُیذَكر أحیاًنا اسم أم الملك، ألنه كثیًرا ما تكون هي الملكة العملیة والُمدبِّرة لشئون الدولة. 

 یرى بعض الدارسین أن أخآب وٕان كان قد أدخل عبادة البعل إلى إسرائیل، إال إنه لم عثلیا:
یترك عبادة الرب، ولذا دعا أبناءه: عثلیا وتعني "یهوه مرتفع"، واسم أخیها "أخزیا" ویعني "یهوه یمسك 

أو یسند"، ویورام وتعني "یهوه علَّي". 
، كانت عثلیا ابنة أخآب بن عمري، وكان لُعمري اعتبار خاص. "بنت ُعمري"

أخزیا المذكور هنا هو ابن عثلیا حفیدة عمري ملك إسرائیل. تشاُبه األسماء في هذه الحقبة 
بین األسر المالكة في إسرائیل واألسر المالكة في یهوذا ُیسبِّب نوًعا من االرتباك. 

كان ألخآب ملك إسرائیل ابنان، تولیا العرش بالتتابع، وهما أخزیا ویهورام (یورام). 
ویهوشافاط ملك یهوذا له ابن ُیدَعى یهورام تولَّى العرش بعده؛ هذا له ابن تولى العرش بعده ُیدَعى 

أخزیا. 
 یهوذا   إسرائیل

یهوشافاط   أخآب 
ابنه یهورام  ابنه أخزیا 

ابنه أخزیا  أخوه یهورام. 

 َوَساَر ِفي َطِریِق َبْیِت أخآب، 

1 When Critics ask: A popular handbook on Bible difficulties. Wheaton، III.: Victor Books. Geisler، N. 
L.، & Howe، T. A. (1992). 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الثامن 
 

  ،َوَعِمَل الشَّرَّ ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ َكَبْیِت أخآب
 ]27َألنَُّه َكاَن ِصْهَر َبْیِت أخآب. [

كما أن إسرائیل في أیام أخآب وٕایزابل وصل إلى أخطر درجات االرتداد والشر، هكذا یهوذا 
في أیام ابنتهما عثلیا انحط إلى صورة خطیرة. 

 َواْنَطَلَق َمَع ُیوَراَم ْبِن أخآب ِلُمَقاَتَلِة َحَزاِئیَل َمِلِك أرام ِفي َراُموِت ِجْلَعاَد،
 ]28َفَضَرَب األرامیُّوَن ُیوَرامَ . [

). 12: 8هنا بدأت متاعب حزائیل ملك أرام التي تنبأ عنها ألیشع النبي (

  ،َفَرَجَع ُیوَراُم اْلَمِلُك ِلَیْبَرَأ ِفي َیْزَرِعیلَ 
  ،یُّوَن ِفي َراُموتَ رامِمَن اْلُجُروِح الَِّتي َجَرَحُه ِبَها األ
 ِعْنَد ُمَقاَتَلِتِه َحَزاِئیَل َمِلَك أرام.

  ،َوَنَزَل َأَخْزَیا ْبُن َیُهوَراَم َمِلُك َیُهوَذا
  ،ِلَیَرى ُیوَراَم ْبَن أخآب ِفي َیْزَرِعیلَ 

 ]29َألنَُّه َكاَن َمِریًضا. [
 انت یزرعیل مقر القصر الصیفي لملوك إسرائیل.ك

كان أخزیا قد رجع إلي أورشلیم بعدما ُجِرَح یوارم، ونزل من أورشلیم إلى یزرعیل لیعود إلى 
یوارم. وكانت یزرعیل مضیًفا لملوك إسرائیل. 

أخیًرا، فإن األحداث التي وردت في هذا األصحاح تدفعنا نحو التسلیم الكامل بین أیدي 
مخلصنا السماوي، فعنایته وخطته وتدابیره فائقة: 

یهتم اهللا باألرملة الشونمیة وابنها وسط المجاعة التي عانى منها الشعب، وهو العالم  .١
بالمستقبل وفي یدیه. 

 یحمل بنهدد ملك أرام صورة التدیُّن، لكن اهللا یعلم قلبه الشریر. .٢

 یكرم حزائیل ملك أرام ألیشع النبي الذي یدرك ما یحمله قلبه من مرارة. .٣

 یسلك یهوشافاط باستقامة، لكن الصداقة الشریرة أفسدت نقاوته. .٤

 یورام ملك یهوذا كان شریًرا، لكن اهللا یحفظ وعده لداود مع تأدیب الملك. .٥

فاهللا یهتم بنا وُیخطِّط لخالصنا، یطلب نقاوة قلوبنا، ال صورة التقوى، یسألنا الشركة الُمقدَّسة 
مع إخوتنا، وأخیًرا یبقى أمیًنا في مواعیده لنا بالرغم من عدم أمانتنا. 

 
 8 مل 2من وحي 
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أللتصق بك یا راعي األمین! 

  ،سمحَت بالمجاعة للبلد كلها
لكن األرملة الملتصقة بك ال تتخلى عنها. 

مستقبلها هي ونسلها بین یدیك! 
لتطمئن نفسي على الدوام، 

فال أخشى الغد، ألنه في یدك! 

  ،حمل بنهدد ملك أرام صورة التقوى
فلم یسأل آلهته عند مرضه، 

بل أرسل یطلب مشورة نبیَّك. 
قدَّم عطایا كثیرة لخادمك، 

أما قلبه فكان بعیًدا جًدا عنك. 
ال تطلب صورة التقوى، 

وال تحتاج إلى ذبائح وتقدِّمات، 
إنما تطلب القلب النقي مسكًنا لك! 

  .قدَّمَت كل اإلمكانیات لحزائیل المملوء سًما نحو شعبك
كشفَت له ما خفي في فكره وقلبه. 

وحسب نفسه ككلٍب إن كان ُیسيء إلیك. 
بكى عندما كشف له نبیك عنف قلبه وقسوته. 
لكنه لم یطلب نعمتك، وال سألك لتقود حیاته! 

مع كل اإلنذارات اإللهیة تمَّم شهوة قلبه الشریرة! 
احفظني من أعماقي الفاسدة، قدِّسني واحملني على یدیك! 

  .نفسي ُمرَّة، فقد انهارت نقاوة قلب یهوشافاط
تحالفه مع األشرار، ومداهنته لهم، 

أفقدته البصیرة الداخلیة. 
سقط بصره عنك أیها السماوي وعن سماواتك. 
وسار قلبه وراء المجامالت البشریة الُمنحِرفة! 

لیحفظ روحك الناري أعماقي نقیة،  
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فال أنحرف یمیًنا وال یساًرا! 
أراك فأفرح بك.  

ألتصق بك، وأنعم بالشركة معك! 

  .لتؤدبني بسبب خطایاي، وٕالى الموت ال ُتسلِّمني
لتبقى وعودك أمینة بالرغم من عدم أمانتي. 

لتقیم یا ابن داود الخیمة الساقطة في أعماقي. 
فُیعلن ملكوتك الُمفِرح في داخلي. 

لك المجد یا أیها العجیب في رعایتك اإللهیة!  
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 الباب الثالث
 
 
 

 يشورالمملكتان حتى السبي األ
 17-9ملوك  2
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 الخطیة هي الطریق إلى السبي األبدي
قدَّم لنا سفر الملوك األول صورة ُمبهِجة للنفس، كیف تمتَّع سلیمان بن داود بالحكمة 

السماویة مع أمجاد ومواهب فائقة، فصار مثًال للنفس التي تتحد بحكمة اهللا المتجسد ربنا یسوع، یبني 
ال هیكًال في أورشلیم األرضیة، بل ُیِقیم روح اهللا في أعماقه ملكوته، عربون السماء. وجاءت حیاة إیلیا 
النبي في ذات السفر وبدایة الملوك الثاني، تلهب أعماقنا شوًقا نحو الغیرة المقدسة الناریة، حتى نتهیأ 
ال للصعود بمركبة ناریة مع إیلیا النبي، بل للقاء مع رب المجد على السحاب. كما جاءت سیرة ألیشع 

النبي تبعث فینا روح الحب هللا والناس، والعمل الدائم لحساب ملكوت اهللا، فتنفتح بصیرتنا، ال لنرى 
مركبات وخیوًال ناریة ُتحیط بنا على الدوام، بل أحضان اهللا مفتوحة الستقبالنا، ورب المجد یسوع 

مشغوًال بإعداد مكاٍن لنا على مستوى أبدي. 
اآلن بعد أن تمتَّعنا بهذه الصورة الُمبِهجة یحذرنا بقیة سفر الملوك الثاني من خطورة العناد 

والتشبُّث بالخطیة التي یبغضها القدوس. 
ما بلغ ما یثیر مرارًة شدیدة في النفس، إذ یكشف عن  )17-9مل  2 (یستعرض هذا الفصل

أشراًرا، لم یوجد بینهم ملك واحد  من فساٍد فاق فساد یهوذا، حیث كان جمیع ملوك إسرائیل إلیه إسرائیل
سبیهم ب الذي قام علیهم كما على یهوذا. وأخیًرا سمح بتأدیبهم بواسطة أشور صالح، فأطال اهللا أناته

على مراحل، لماذا؟ 
تمَّ السبي على مراحل لیعطي إلسرائیل على مستوى القیادات والشعب الفرصة لمراجعة كل  .١

األحداث منذ قام یربعام بالتمرُّد، وٕاقامة مملكة ُمنشقَّة مستقلة تضم عشرة أسباط، ترفض قیام ملوك 
من نسل داود، كما تمنع الذهاب إلى أورشلیم والعبادة في هیكل الرب الخ. 

 كما أعطاهم الفرصة لمراجعة تأدیبات الرب آلبائهم، فیرجعون إلى اهللا بالتوبة الصادقة.

تحقیق السبي على مراحل یشیر إلى طول أناة اهللا، فهو ال یرید مذّلتهم وهالكهم، فمع كل مرحلة  .٢
 یلیق بالكل أن یرجعوا إلى اهللا، وكأن اهللا یود أال یتمم السبي الكامل.

سبي إسرائیل على مراحل یعطي الفرصة لمملكة یهوذا أیًضا أن تدرك خطورة الخطیة، فتنتفع من  .٣
درس إسرائیل الُمر. لكن لألسف عوض التوبة ظنَّت یهوذا أنها لن تسقط تحت السبي، ألن اهللا لن 
ُیسلِّم مدینته أورشلیم وال هیكله وال ینزع الُملك عن بیت داود. تمادت یهوذا في الشر حتى فاقت ما 

 سبق أن مارسته مملكة إسرائیل، فسمح اهللا لها هي أیًضا بالسبي البابلي على مراحل.

حًقا إن الخطیة خاطئة جًدا، هي الطریق الذي یقود النفس البشریة إلى السبي، فتفقد حریتها 
في الرب، وُینَزع عنها رجاؤها في المجد األبدي! 
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 الخطیة ثقیلة جًدا، تحتاج إلى مراحم عظیمةÏ .
 القدیس جیروم

  یلزمنا أن نعرف أن في األمور البشریة ال یوجد صالح حقیقي إال فضیلة الروح وحدها التي
تقودنا بإیمان حقیقي إلى األمور السماویة، وتجعلنا على الدوام متمسكین باألمور الباقیة. 

وحدها التي تفصلنا عن  أال ندعو شیًئا ما شریًرا إال الخطیةومن ناحیة أخرى ینبغي علینا 
. Ð وتربطنا بالشیطان الشریر،اهللا

األب ثیؤدور (تادرس) 

 فستتحول إلیه في النهایة. یلیق بك أن تتغیر، یجب أن تتحول، یجب ،إن بقیَت فیما یخص التراب 
 .Ñ تصیر سماوًیاأن

 العالمة أوریجینوس 

  إذا سقط إنسان في خطیة یفقد بهجة قلبه، ویمشي كئیًبا وحزیًنا من شدة نخس ضمیره، لكنه إذ
یخلص من الخطیة بالتوبة ترتد إلیه بهجة الخالص... 

وأیًضا خالص األمم هو ربنا ومخلصنا یسوع المسیح، لذلك یسأل النبي من اهللا اآلب أن 
یبهج العالم بمجيء ابنه إلیه متجسًدا. 

وأما روح رئاسي فهو الروح القدس الذي یسود ویرأس كافة الخلیقة. 

  یطلب النبي محو كل اآلثام، ألنه لو بقیت خطیة واحدة، فإنها تحرمنا من الدخول إلى ملكوت
اهللا، كما إذا ُوجد دنس یسیر في اللباس یمنعنا من الدخول إلى المقدس. یصدق هذا القول مع 

الرسول بولس: "ال تضلوا؛ ال زناة وال عبدة أوثان وال فاسقون وال مأبونون وال مضاجعون ذكور وال 
). 10-9: 6 كو 1سارقون وال طماعون وال سكیرون وال شتامون وال خاطفون یرثون ملكوت اهللا (

األب أنثیموس األورشلیمي 
 

1 Epistle 122: 3. 
Ð ،3:6 مناظرات یوحنا كاسیان مع مشاهیر آباء البریة .

3 Homilies on Genesis, 9. 
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 َاَألْصَحاُح التَّاِسعُ 

الكالب تأكل لحمها! 
األحداث الواردة في هذا األصحاح ُمرَّة وقاسیة، فقد حان وقت إبادة هؤالء القادة الذین أفسدوا 
الشعب وانحرفوا به بعیًدا عن عبادة الرب، ودفعوه نحو العبادة الوثنیة وممارسة رجاساتها. لیس شيء 
ُیبِغضه اهللا سوى الخطیة. فهي تغلق أبواب السماء، وتقیم أساسات جهنم، وُتفسد صورة اهللا فینا. وهي 

التي دفعت كلمة اهللا المتجسد للصلیب كي یخلصنا منها. 
 1ق أن تنبأ إیلیا النبي عن قتل عدد كبیر من القادة األشرار عندما یصبح یاهو ملًكا (بس

). تحقق ذلك على یدي تلمیذه ألیشع النبي إذ طلب من أحد بني األنبیاء أن یمسح 18-16:19مل 
لته، قبل أن تبدأ ساقائد الجیش یاهو ملًكا على إسرائیل، وأن یسرع بالهروب من المنطقة حالما یتمم ر

 ).9-8:22 أي 2بدو تصرفات یاهو قاسیة في إبادته كل أقرباء أخآب وأصدقائه (تو المذبحة.
ك یاهو هو الشخصیة الرئیسیة في األصحاح التاسع، كان واحًدا من ثالثة أشخاص، للما

-15:19 مل 1ُطلب من إیلیا أن یمسحوا وهو على جبل حوریب لمهمة تحطیم البعل في إسرائیل (
- ألیشع وحزائیل وهما نيرنین اآلخثان یاهو آخر الثالثة للقیام بهذه المهمة. سبق أن رأینا االك). 18

) 29-28:8 مل 2البعل في إسرائیل. حزائیل عن طریق إثارة حرب على إسرائیل ( ضد یعمالن
 المعجزیة في هذا السفر كله. وألیشع عن طریق تعنیف الوثنیین وتثبیت قوة اهللا

 .10-1. مسح یاهو لضرب بیت أخآب 1
 .26-11. قتل یهورام   2
 .29-27. قتل أخزیا ملك یهوذا  3
. 37 -30. قتل إیزابل   4

. مسح یاهو لضرب بیت أخآب 1
أرسل ألیشع النبي أحد بني األنبیاء إلى راموت جلعاد، حیث كان یاهو رئیس جیش یورام 

معسكًرا لصد األرامیین. طلب منه أن یمسحه ملًكا خفیة ویهرب، بعد أن یخبره بأن اهللا مسحه إلزالة 
). 24-21: 21 مل 1كل ما تبقَّى في بیت أخآب أشر ملوك إسرائیل، ُمَحقًِّقا نبوة إیلیا النبي (

  َوَقاَل َلهُ : ،َوَدَعا ألیشع النَِّبيُّ َواِحًدا ِمْن َبِني اَألْنِبَیاءِ 

  ، َوُخْذ ِقنِّیَنَة الدُّْهِن َهِذِه ِبَیِدكَ ،ُشدَّ َحَقَوْیكَ 

 ]1َواْذَهْب ِإَلى َراُموَت ِجْلَعادَ . [
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. Ïیرى الیهود أن هذا النبي الذي أرسله ألیشع هو یونان بن أمّتاي
 وهذا یحمل معنى االستعداد للَسَفِر عاجًال، والقیام بمهمة خطیرة، یشد حقویهطلب منه أن 

فقد حان وقت سقوط بیت أخآب، وٕاقامة ملٍك جدیٍد من بیت آخر. 
لم نسمع أن أحًدا من ملوك إسرائیل، بعد انشقاقهم وتمردهم على بیت داود ُمِسَح سوى یاهو. 

: تحوي زیًتا ُمقدًَّسا للمسحة، قدَّم اهللا لموسى أسماء المواد التي تتركب منها هذه قنینة الزیت
المسحة. ُتمَسح بها خیمة االجتماع وأثاثاتها، وُیمَسح بها هرون وبنیه لیكهنوا للرب، وفیما بعد ُمِسَح 

). 33-22: 30بها الملوك. وال یجوز أن ُیَركَِّب أحد مسحة مثلها (خر 
) من الزجاج أو المرمر أو الخزف. ُوجد كثیر من هذه 1: 10 صم 1كانت القنینة قارورة (

. Ðاألواني في مصر وأشور
 مدینة لها أهمیة ُعظَمى عند الشعب الیهودي، شرقي األردن، كانت ُتمثِّل راموات جلعاد:

)، وكان الجیش اإلسرائیلي 29: 8 مل 2حصًنا للدفاع ضد األرامیین (السریان). استردها یورام (
معسكًرا هناك تحت قیادة یاهو.  

كان الملك یورام قد ترك راموات جلعاد، وذهب إلى یزرعیل لیبرأ من جراحاته؛ ولم تكن 
بالجراحات البالغة، إذ خرج من یزرعیل في مركبته للقاء یاهو. 

  . َفاْنُظْر ُهَناَك َیاُهَو ْبَن َیُهوَشاَفاَط ْبَن ِنْمِشي،َوإَِذا َوَصْلَتَها
  ،َواْدُخْل َوَأِقْمُه ِمْن َوَسِط ِإْخَوِتهِ 

 ]2َواْدُخْل ِبِه ِإَلى ِمْخَدٍع َداِخَل ِمْخَدٍع [
كان یاهو قائًدا في أیام أخآب وابنه یهورام، وكان غیوًرا شجاًعا نشیًطا، لكنه لم یكن یخاف 

]. ولم یجسر أحد أن یخالف أوامره.  20اهللا، وال یهاب إنساًنا، ُعِرَف أنه كان یسوق بجنون [
 غیر یهوشافاط ملك یهوذا. ابن یهوشافاط،

 أي من بین رفقائه القواد. من وسط إخوته،
لكي تكون له الحریة في الكالم معه بعیًدا عن مسامع الُملتفین حوله. مخدع داخل مخدع، 

كما دخوله من حجرة إلى حجرة فیه أمان للرسول، وضمان عدم وجود عوائق لتحقیق ما جاء في 
الرسالة. 

  ،ثُمَّ ُخْذ ِقنِّیَنَة الدُّْهنِ 
  ،َوُصبَّ َعَلى َرْأِسهِ 

1 Adam Clarke's Commentary. 
2 Barnes’ Notes. 
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 َوُقلْ : َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ : 
 َقْد َمَسْحُتَك َمِلًكا َعَلى ِإْسَراِئیلَ . 

 ]3 َوَال َتْنَتِظرْ . [،ثُمَّ اْفَتِح اْلَباَب َواْهُربْ 
أوصى ألیشع الغالم أن یفتح الباب ویهرب بسرعة، ألن في هذا العمل خطورة علیه من جهة 
الملك یوارم، كما من جهة یاهو لو كان مخلًصا لیورام، أو یسمع أحد من المتجسسین لحساب الملك، 

أو یوجد بینهم أحد من رجال البالط الُمحبِّین للملك والملكة.  
بهروبه السریع ال یعطي یاهو ورجاله فرصة للمناقشة، فاألمر قد صدر من قبل الرب، هذا، 
ومن جانب آخر یعطي لیاهو الفرصة ألخذ قرار سریع قبل أن یسمع الملك ویتحرك لمقاومة یاهو.  

  ،دعا ألیشع النبي عضًوا من جماعة األنبیاء، وقال له: "شد حقویك، وخذ قنینة الدهن هذه بیدك
). هنا ُیقدِّم الكتاب المقدس تقریًرا عن ُحْكٍم عادٍل یحل 1: 9 مل 2واذهب إلى راموت جلعاد" (

على بیت أخآب. في الحال یتحدث عن اختیار القاضي وُمَنفِّذ الحكم. إنه یاهو بن نمشي... 
هرب النبي في الحال من المعسكر، وبعد قلیل حدث إجماع عجیب على یاهو ملًكا 

. Ïإلسرائیل
القدِّیس مار أفرآم السریاني  

 ]4[ النَِّبيُّ ِإَلى َراُموَت ِجْلَعادَ الغالم، أي الغالم َفاْنَطَلَق 
بالشك كان هذا النبي الشاب ُیدِرك ما حلَّ بالمملكة من ارتداد خطیر على أیدي أخآب 

وزوجته وأوالدهما. لذا وجدت هذه الرسالة صدى في قلب الشاب، فتحرك بسرعة في طاعة أللیشع 
النبي وبروح التقوى.  

یرى البعض أیًضا هذا الغالم هو الذي حلَّ محل جیحزي بعد أن أصابه البرص كعقوبة 
إلهیة بسبب طمعه وكذبه. 

  َوإَِذا ُقوَّاُد اْلَجْیِش ُجُلوٌس . ،َوَدَخلَ 
 َفَقالَ : ِلي َكَالٌم َمَعَك َیا َقاِئدُ . 
 َفَقاَل َیاُهو: َمَع َمْن ِمنَّا ُكلَِّنا. 

 ]5َفَقالَ : َمَعَك َأیَُّها اْلَقاِئدُ . [
 دون ذكر االسم، ولعل یاهو كان "یا قائد"لم یكن یعرف الغالم من هو یاهو، لذلك قال 
رئیس القواد، فجاوب الغالم، بهذا عرف أنه هو یاهو. 

1 On The Second Book of Kings, 9:1-24. 
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جاءت الكلمة العبریة وأیًضا الیونانیة الُمترَجمة هنا "القائد" تختلف عن كلمة قائد العادیة. 
ولعل یاهو أدرك أن الرسول یحمل رسالة خطیرة، لذلك ترك مجلس القادة الذین تحت إشرافه، وربما 

كانوا یناقشون بعض الخطط الحربیة، ودخل مع الشاب بعیًدا عن مسامع الجمیع. 

 َفَقاَم َوَدَخَل اْلَبْیَت، 
  َوَقاَل َلهُ : ،َفَصبَّ الدُّْهَن َعَلى َرْأِسهِ 

 َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ ِإَلُه ِإْسَراِئیلَ : 
 ]6[ َقْد َمَسْحُتَك َمِلًكا َعَلى َشْعِب الرَّبِّ ِإْسَراِئیَل،

تركت المملكة الشمالیة (إسرائیل) عبادة الرب، وسارت في طریق یربعام، لكن اهللا ظل یرسل 
لهم أنبیاء، ویعتني بهم حتى یردهم إلیه. 

) ورئیس الكهنة (خر 4: 2 صم 2كانت المسحة في العهد القدیم محفوظة لمسح الملك (
40 :13 .(

"، یؤكد النبي لیاهو أن هذه الدعوة لتولي الحكم لیست عن استحقاقه على شعب الرببقوله: "
الشخصي، وال مجهوداته البشریة، إنما هي بدعوة من الرب لیحكم الشعب حسب شریعة الرب، وُیَطهِّر 

المملكة من العبادات الغریبة، وینزع عنها روح االرتداد. 

 َفَتْضِرُب َبْیَت أخآب َسیِِّدكَ . 
، َوَأْنَتِقُم ِلِدَماِء َعِبیِدَي اَألْنِبَیاءِ 

 ]7َوِدَماِء َجِمیِع َعِبیِد الرَّبِّ ِمْن َیِد ِإیَزاَبلَ . [
 1ءت كلمات ألیشع النبي تحقیًقا لما تنبأ عنه ُمَعلِّمه إیلیا النبي منذ حوالي عشرین عاًما (اج 

 ).23-17:21مل 
كان یاهو في خدمة الملك، ویعرف تماًما شروره هو وكل أسرته. 

حسب العدالة اإللهیة من یسفك دًما ظلًما، ُیسَفك دمه. فما یفعله یاهو إنما تحقیق العدالة، 
ولكن كان یلزم أن یتحقق هذا بنقاوة قلب، ولیس لتحقیق مطامع شخصیة. 

 َفَیِبیُد ُكلُّ َبْیِت أخآب، 
 ]8َوَأْسَتْأِصُل ألخآب ُكلَّ َذَكٍر َوَمْحُجوٍز َوُمْطَلٍق ِفي ِإْسَراِئیلَ . [

هنا كلَّف اهللا یاهو بإبادة بیت أخآب، ومع ذلك، تنبأ هوشع أن اهللا قال: سوف "أعاقب بیت 
). كیف یدین اهللا یاهو على إراقة الدم وهو الذي أمره بذلك؟ 4: 1یاهو على دم یزرعیل" (هو

 2اإلجابة: مدح اهللا یاهو على طاعته في إبادة بیت أخآب، وعلى الرغم من أن ما ورد في (
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) یشیر إلى أن اهللا أخبر یاهو بأنه كان على حٍق في قتله أقارب أخآب، ولكنه إذ "لم 30: 10مل
 2یتحفظ للسلوك في شریعة الرب إله إسرائیل... ولم یحد عن خطایا یربعام" وولم یبد العجل الذهبي (

)، لذلك أدانه على خطیئته في إراقة الدماء. من الواضح أن یاهو عبد آلهة أخرى، ولم 31: 10مل 
. Ïلم یبد بیت أخآب حًبا في تنفیذ وصایا اهللایسلك حسب شریعة الرب إله إسرائیل من كل قلبه، فإنه 

  ،َوَأْجَعُل َبْیَت أخآب َكَبْیِت َیُرْبَعاَم ْبِن َنَباطَ 
 ]9َوَكَبْیِت َبْعَشا ْبِن َأِخیَّا. [

 وأطِّم الخطیة اإلنسان نفسه، كما ُتَحطِّم األسرة وتمتد إلى األمة، إن تجاوبت األسرة حتُ  
 األمة مع الشر، أو تهاونت معه.

)، وانتهت أیًضا أسرة یربعام 24-17:21 مل 1د انتهت أسرة أخآب كما تنبأ إیلیا النبي (قل 
). وتنبأ یاهو النبي، وهو غیر یاهو الملك، 29:15 مل 1)، وذلك على ید بعشا (21-1:14 مل 1(

 ).7،11،12-1:16 مل 1ا (بإبادة أسرة بعش

  .لیته ال یخطئ أحد في تقدیر طول أناة اهللا، أو یفشل في وضع الدینونة القادمة في اعتباره 

لیته ال یعتقد أحد أن الدیان العادل یترك أعمال األشرار دون تأدیب.  
 ل) وٕایزاب57: 5ناصر (إر ذ) ونبوخ4: 14لیتعلم درًسا من األحكام التي حلت بفرعون (خر 

)، وجماعة داثان 31: 16 (عد ح) وبني قور28-27: 3)، والعمالقة (باروخ 10-7: 9 مل 2(
)، وكل بقیة األمم. فإن التطلُّع إلى 25-24: 19) ومدینتي سدوم وعمورة (تك 10-9: 26(عد 

هذه األمم الشریرة وكیف استخفوا بطول أناة اهللا یجعلنا نقف قلیًال، ونخشى العقوبة التي قد تحل 
بمثلهم. 

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  ،َوَتْأُكُل اْلِكَالُب ِإیَزاَبَل ِفي َحْقِل َیْزَرِعیلَ 
 َوَلْیَس َمْن َیْدِفُنَها. 

 ]10ثُمَّ َفَتَح اْلَباَب َوَهَربَ . [
). یتم ذلك في "حقل یزرعیل" الذي كان في ملكیة 33: 9 مل 2تحققت النبوة حرفًیا وبدقة (

نابوت الیزرعیلي. 
كثیر من البشر، حتى الفقراء، یهتمون أن ُیدَفنوا بلیاقة، وُیِعدُّون القبور الالئقة بهم، حاسبین 

). 19-18: 22؛ إر 20-18: 14أن عدم الدفن كارثة كبرى وعار (إش 

1 When Critics ask: A popular handbook on Bible difficulties. Wheaton، III.: Victor Books. Geisler، N. 
L.، & Howe، T. A. (1992). 
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. قتل یهورام 2
  .َوَأمَّا َیاُهو َفَخَرَج ِإَلى َعِبیِد َسیِِّدهِ 

 َفِقیَل َلهُ : َأَسَالٌم؟ 
 ِلَماَذا َجاَء َهَذا اْلَمْجُنوُن ِإَلْیَك؟ 

 ]11َفَقاَل َلُهمْ : َأْنُتْم َتْعِرُفوَن الرَُّجَل َوَكَالَمهُ . [
عرفه الجالسون مع یاهو أنه ینتمي غالًبا إلى بني األنبیاء، وذلك من مالبسه وطریقة حدیثه، 

وعدم مباالته بتقدیم الكرامة والتحّیات لقادة حرب جالسین مع قائدهم األعظم. 
دعوه مجنوًنا، ألنه جاء وذهب عاجًال بطریقة غیر طبیعیة، وقد ظهرت على مالمحه 

ًرا غیر  عالمات االضطراب، كما سحب القائد من وسطهم دون أن ُیعِلَن عن شيٍء، فحسبوه شاًبا متهوِّ
حكیمٍ . وربما ألنهم كقادة حرب كانوا یستخفون بأبناء األنبیاء الذین یقضون أغلب أوقاتهم في العبادة، 

في معزٍل عن العالم، بعیًدا عن واقع الحیاة. 
، وأن ما ینطق لیس عجیًبا أن یتهم النبي الكاذب رجل اهللا الحقیقي بأنه قد عیَّن نفسه بنفسه

 لم  النبي الكاذب، شمعیا النحالمي على العكس ظهر في ذلك الوقت.به إنما هو كالم ال قوة فیه
 روح االستكانة وا قد بعثمإرمیا أنهاألنبیاء الحقیقیین مثل باسمه الشخصي متهًما جاء  بل ، اهللاهیرسل

: 29 (إر طالبهم أن یبنوا بیوًتا ویغرسوا جنات كمن هم مستقرین في بابلوالمسبیین،  والخنوع وسط
24-29(  .

ن اهللا أقامه عوض یهویاداع ال لشيء إال لیضطهد أكتب شمعیا إلى صفنیا لیثیره حاسًبا 
أنبیاء اهللا الحقیقیین مثل إرمیا الذي حسبه رجًال مجنوًنا. هكذا كان األشرار یحسبون األنبیاء الحقیقیین 

). كان إرمیا رمًزا للسید المسیح 18، 17، 15، 13: 2؛ 24: 26 ، أع11: 9 مل 2مختّلي العقل (
 ). 20: 10 الذي ُاتهم هكذا من أقربائه أنه ُمخَتل العقل (یو

، ربما أراد أن یختبر وقع هذا الكالم علیهم. أو لعله یعني أنتم تعرفون"جاءت إجابة یاهو: 
أنتم تعرفون الرجل أنه غیر جاٍد، وال یؤخذ على كلماته. لقد خشي من الغیرة والحسد، فیفقد قدرته على 

تحقیق األمر بسرعة. 

 َفَقاُلوا: َكِذبٌ . َفَأْخِبْرَنا. 
 َفَقالَ : ِبَكَذا َوَكَذا َقاَل ِلي: 

 ]12َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ : َقْد َمَسْحُتَك َمِلًكا َعَلى ِإْسَراِئیلَ . [
الستخفافهم بأبناء األنبیاء، قالوا "كذب". وكأنهم یقولون: "نحن نعلم أنه لن ینطق بأمٍر نافٍع، 
بل ُیقدِّم مما لدیه من غباوة وجهٍل، لكن على أي األمور فلنسمع ماذا قال لك". وٕاذ أخبرهم یاهو كما 
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لوا أن یتحقق هذا، أن یتولى یاهو الُملك عن  بشيٍء من االستخفاف، فبسبب كراهیتهم لبیت أخآب، فضَّ
بیت أخآب. 

، َفَباَدَر ُكلُّ َواِحٍد َوَأَخَذ َثْوَبهُ 
 َوَوَضَعُه َتْحَتُه َعَلى الدََّرِج َنْفِسِه، 

  ،َوَضَرُبوا ِباْلُبوقِ 
 ]13َوَقاُلوا: َقْد َمَلَك َیاُهو. [

یصنعون له  ،ملًكا علیهمإذ قدَّم كل قائٍد ثوبه لیضعه تحت یاهو، أعلنوا جمیًعا عن قبولهم 
عرًشا بثیابهم. 

هذه العادة ُتَعبِّر عن رغبتهم في الخضوع له، وكأنهم یقولون: إذ نضع ثیابنا الخارجیة تحتك، 
هكذا ُنَسلِّم تدبیر كل األمور لك، ونحن نعمل تحت سلطانك كخدٍم لك. 

كان یاهو جالًسا على الدرج الذي أشبه بمنصة، حتى یقود اجتماع القادة. بوضع ثیابهم 
الثمینة تحته صار كمن یجلس على العرش. 

 أي ، فقد ألقوا علیهم ثیابهم،ولعل هذا التصرُّف أیًضا یشیر إلى ما فعله الرسل مع األمم
 لكي تستر حیاتهم بعد عرّي هذا Ïتعالیمهم الرسولیة والحیاة الفاضلة في الرب وتفسیر الكتب المقدسة

  زمانه، فیصیرون عرًشا هللا یجلس علیه ویملك.
له كرسًیا للسید ،مرتعش برًدا هذه الثیاب ال تزال الكنیسة تلقیها على كل قلٍب متعرٍ   لُتحوِّ

 فیشیر إلى خضوع الجسد للرب بعد أن كان ،یستریح علیه! أما فرش الثیاب في الطریق تحت قدمیه
كثیرون فرشوا ثیابهم في الطریق من أجل الرب، فالشهداء فرشوا أجسادهم  خاضًعا للشهوات الرجسة.

 كطریق یسلك علیه الرب خالل البسطاء الذین قبلوا ،خالل قبولهم سفك دمائهم من أجل اإلیمان
 فصارت حیاتهم طریًقا ،اإلیمان، وأیًضا النساك الروحیون فرشوا أجسادهم بالنسك الروحي اإلنجیلي

یسیر الرب علیه عبر األجیال، وهكذا الكارزون والعلمانیون حتى األطفال یقدرون أن یلقوا بثیابهم 
 تحت قدمي الرب في الطریق لیسیر علیها.

 [فرش التالمیذ ثیابهم الخاصة تحت خطوات المسیح إشارة :أمبروسیوسالقدیس یقول 
.] Ðلإلنارة في كرازتهم باإلنجیل، ألنه كثیًرا ما أشارت المالبس في الكتب اإللهیة إلى الفضائل

 )،14: 11 مل 2، 39: 1 مل 1؛ 10: 5 صم 2 ( ُتضَرب األبواق المناداة بالملوكفي
 سماوي "ملك الملوك" تصحبه المالئكة بأصوات أبواق سمائّیة تهتف بملكوت بمجيء األبواق يوتنته

1 St. Jerome. PL 26. 
2 In Luc 19: 28-38. 
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أبدى! 
 2 ق. م؛ 813 أو 814-841 عاًما (28صار یاهو بن یهوشافاط ملًكا على إسرائیل لمدة 

).  36: 10، 14: 9مل 

 َوَعَصى َیاُهو ْبُن َیُهوَشاَفاَط ْبِن ِنْمِشي َعَلى ُیوَرامَ . 
 ]14َوَكاَن ُیوَراُم ُیَحاِفُظ َعَلى َراُموَت ِجْلَعاَد ُهَو َوُكلُّ ِإْسَراِئیَل ِمْن َحَزاِئیَل َمِلِك أرام. [

كانت إسرائیل قد استردت راموت جلعاد من أرام، غیر أن ملك أرام كان یهدد بمحاولته 
االستیالء علیها. لهذا كان الجیش معسكًرا فیها، وكان یورام بالرغم من مرضه یترقب أخبار راموت 

جلعاد، تارًكا كل السلطة الخاصة بتحرك الجیش في ید یاهو. 
وسط هذا الجو، أسرع یاهو لیتمم تولیه العرش قبل أن یترك یوارم یزرعیل ویأتي إلى راموت 

جلعاد، إذ لم یكن لیورام جیش في یزرعیل یحمیه، ویقف أمام یاهو كمغتصٍب للعرش. إنها فرصته 
لقتل الملك في یزرعیل، واعتالء العرش قبل وصول الخبر إلى منطقة راموت جلعاد. 

  ،َوَرَجَع ُیوَراُم اْلَمِلُك ِلَیْبَرَأ ِفي َیْزَرِعیلَ 
 ِمَن اْلُجُروِح الَِّتي َضَرَبُه ِبَها األرامیُّوَن ِحیَن َقاَتَل َحَزاِئیَل َمِلَك أرام. 

 َفَقاَل َیاُهو: ِإْن َكاَن ِفي َأْنُفِسُكْم، 
 ]15َال َیْخُرْج ُمْنَهِزٌم ِمَن اْلَمِدیَنِة ِلَیْنَطِلَق َفُیْخِبَر ِفي َیْزَرِعیلَ . [

تحدث یاهو معهم كمن یستشیرهم، ألنه لم یكن بعد قد تبوَّأ كرسي الحكم. 

 َوَرِكَب َیاُهو َوَذَهَب ِإَلى َیْزَرِعیَل، 
 َألنَّ ُیوَراَم َكاَن ُمْضَطِجًعا ُهَناكَ . 

 ]16َوَنَزَل َأَخْزَیا َمِلُك َیُهوَذا ِلَیَرى ُیوَرامَ . [
أسرع یاهو إلى یزرعیل لكي یقتل یورام قبل أن یصله خبر مسحه ملًكا، فیستعد لمقاومته. 

في نفس الوقت نزل إلیه أخزیا ملك یهوذا، ألنه كان حلیًفا لیورام في الحرب، وألنه ابن أخته. 
واضح من هذا النص أن یورام تعرَّض لجراحات في المعركة مع أرام في راموت جلعاد، 

فاضطر إلى الذهاب إلى یزرعیل للعالج واالستجمام. وقد جاءه ابن أخته ملك یهوذا یسأل عن 
صحته، ولم یدرك االثنان بالمؤامرة التي تمت في راموت جلعاد ضد یورام، ألن القادة المجتمعین معه 
قبلوا باإلجماع مساندة یاهو في اغتصاب العرش، وقد حرصوا على السریة التامة، فلم یعلم أحد من 

كل الجیش المرابض في راموت جلعاد بما قرره القادة.  

 َوَكاَن الرَِّقیُب َواِقًفا َعَلى اْلُبْرِج ِفي َیْزَرِعیَل، 
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 َفَرَأى َجَماَعَة َیاُهو ِعْنَد ِإْقَباِلِه، 
 َفَقالَ : ِإنِّي َأَرى َجَماَعةً . 

] 17 [ َوَأْرِسْلُه ِلِلَقاِئِهْم َفَیُقولَ : َأَسَالٌم؟،َفَقاَل ُیوَرامُ : ُخْذ َفاِرًسا
امتازت المنطقة أوًال بارتفاعها، فتكشف مسافة كبیرة ناحیة الشرق حتى نهر األردن تقریًبا، 
كما أنها قائمة على تل وبها القصور الملكیة، بجانب وجود أبراج مراقبة. لكن هذا كله لم یقف حائًال 

عن تحقیق خطة اهللا في إبادة بیت أخآب. 
كانت بیت شان تبعد حوالي ستة أو سبعة أمیال وهي منخفضة، لذلك عندما بلغ یاهو 

وحاشیته بین جبع وبیت شان نظره الحرس الذین في األبراج، وأبلغوا الملك بمجیئه وهو في قصره. 
أرسل الملك فارًسا بسرعة للتعرف على سّر مجيء یاهو الغامض. 

وجود غالبیة الجیش في راموت جلعاد جعل الملك وحاشیته في حالة تأهب مستمر الستقبال 
أخبار عن حال الجیش وموقف أرام منه. لم یكن یخطر على فكر أحد أن یترك یاهو الجیش ویأتي 

هكذا الغتیال الملك. 

  َوَقالَ : ،َفَذَهَب َراِكُب اْلَفَرِس ِلِلَقاِئهِ 
 َهَكَذا َیُقوُل اْلَمِلكُ : َأَسَالٌم؟ 

 َفَقاَل َیاُهو: َما َلَك َوِللسََّالِم؟ ُدْر ِإَلى َوَراِئي! 
 ]18َفَقاَل الرَِّقیبُ : َقْد َوَصَل الرَُّسوُل ِإَلْیِهْم َوَلْم َیْرِجعْ . [

السؤال عن السالم كان عادة خطوة للدخول في تفاوٍض أو حواٍر، وقد جاءت إجابة یاهو 
تشیر إلى رفضه الدخول في تفاوضٍ . 

كأنه یقول له: ماذا یشغلك إن كان الموقف في راموت جلعاد یسوده السالم أو الحرب، إنما 
لتنضم إلّي، ولتحتل الصف األخیر من حاشیتي. 

 لم یسمح له أن یرجع لیخبر الملك. ُدْر إلى ورائي"بقوله: 

 َفَأْرَسَل َراِكَب َفَرٍس ثَاِنًیا. 
 َفَلمَّا َوَصَل ِإَلْیِهْم َقالَ : َهَكَذا َیُقوُل اْلَمِلكُ : َأَسَالٌم؟ 

 ]19َفَقاَل َیاُهو: َما َلَك َوِللسََّالِم؟ ُدْر ِإَلى َوَراِئي. [
هو إن كانوا قد جاءوا للخیر، فأجابه یاهو: "ما شأنك بالخیر؟" فإن اي ل الفارس جماعةأس 

 مع اهللا لیس له أن یسأل عن الخیر الذي هو عطیة اهللا. من انحرف عن الشركة
ب یاهو من الرسولین أن یسیرا خلفه حتى ال یستطیعا أن ُیَحذِّرا الملك من الخطر الذي لط 

 خلو الطریق أمامه لتصویب سهامه إلى الملك.ي نیلحق بحیاته. ولعله أراد أیًضا أ
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 َفَقاَل الرَِّقیبُ : َقْد َوَصَل ِإَلْیِهْم َوَلْم َیْرِجعْ . 
 ]20َوالسَّْوُق َكَسْوِق َیاُهَو ْبِن ِنْمِشي، َألنَُّه َیُسوُق ِبُجُنونٍ . [

كان یاهو مشهوًرا بالجسارة والتحرُّك السریع، متمیًزا في تحركه العسكري. لم َیُسق بنفسه، بل 
كان معه في المركبة من یسوق الخیل بسرعة شدیدة، وكانت هذه عادة یاهو. بقوله: "یسوق" ال یعني 

ُمجرَّد قیادة المركبة أو قیادة الحاشیة التي معه، فهو الُمَحرِّك لهم جمیًعا. 
 هنا كنایة عن حدة الطبع، ولیس جنوًنا طبیعًیا. یرى یوسیفوس المؤرخ أن یاهو "جنون"كلمة 

كان یقود هذه الجماعة بهدوء، لكن في حزم وجدیة. 
هنا ینسب الرقیب یاهو لجده ال ألبیه، ألن نمشي كان أكثر شهرة من ابنه یهوشافاط. 

 َفَقاَل ُیوَرامُ : اْشُددْ . َفُشدَّْت َمْرَكَبُتُه، 
 َوَخَرَج ُیوَراُم َمِلُك ِإْسَراِئیَل َوَأَخْزَیا َمِلُك َیُهوَذا، 

 ُكلُّ َواِحٍد ِفي َمْرَكَبِتِه، 
 َخَرَجا ِلِلَقاِء َیاُهو. 

 ]21َفَصاَدَفاُه ِعْنَد َحْقَلِة َناُبوَت اْلَیْزَرِعیِليِّ . [
انطلق یورام بمركبته الملوكیة ومعه ابن أخته أخزیا ملك یهوذا، إذ عرف أنه یاهو، وقد ظن 

أنه آٍت بسرعة ألن لدیه أخبار هامة بخصوص راموت جلعاد. 
أسرع الملكان نحو یاهو، ألنهما لم یشكَّا قط في نوایاه، إنما ظّنا أنه جاء لُیقدِّم خطة جدیدة 

بخصوص المعركة مع أرام، فإلسعاف الوقت لم ینتظرا حضوره، إنما أرادا اللقاء معه في الطریق 
لمناقشة األمر، ورجوع یاهو إلى الجیش في راموت جلعاد. 

في غباوة انطلق الملكان بمركبتیهما الستقبال یاهو، وكان األفضل لهما أن ینتظرا في 
المدینة. 

 َفَلمَّا َرَأى ُیوَراُم َیاُهَو َقالَ : َأَسَالٌم َیا َیاُهو؟ 
 ]22[ َفَقالَ : َأيُّ َسَالٍم َماَداَم ِزَنى ِإیَزاَبَل ُأمَِّك َوِسْحُرَها اْلَكِثیُر؟

كلمة "زنا" هنا تحمل معنى أوسع، أال وهو عبادة األوثان والدیانات الباطلة واستخدام السحر 
مع التمرُّد على اهللا. أشار إلى إیزابل بكونها القائدة الخطیرة لهذا العمل الشریر. 

، َفردَّ َیُهوَراُم َیَدْیِه َوَهَربَ 
 ]23[ َوَقاَل َألَخْزَیا: ِخَیاَنًة َیا َأَخْزَیا!

، َفَقَبَض َیاُهو ِبَیِدِه َعَلى اْلَقْوسِ 
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 َوَضَرَب ُیوَراَم َبْیَن ِذَراَعْیِه،
، َفَخَرَج السَّْهُم ِمْن َقْلِبهِ 
 ]24َفَسَقَط ِفي َمْرَكَبِتهِ . [

أغلب المركبات القدیمة كانت مفتوحة من خلف. 
ضرب یهورام بین ذراعیه، أي في وسط ظهره إذ كان ُمْسِرًعا بمركبته، جاءت الضربة في 

). إن 19: 21 مل 1قلبه، فمات للحال. سقط جثمان یورام على األرض في حقل نابوت كنبوة إیلیا (
كان منظره وهو ُمْلَقى على األرض قتیًال بید رئیس جیشه، فإن منظره الخفي وهو ینحدر نحو الهالك 

األبدي بید الخطایا التي ارتكبها بإرادته الحرة أخطر بكثیر.  

  تؤذي الخطایا النفس بخطورة أعظم من أذیة الدود للجسم. ومع هذا فنحن ال ندرك فسادها، وال
نشعر بإلحاح ضرورة التطهر منها. وذلك كالسكران الذي یعجز عن أن یعرف كیف أن مذاق 

الخمر منفِّر، أما الُمتعقِّل فیمكنه تمییز ذلك بسهولة. هكذا بالنسبة للخطایا، فمن یعیش في وقاٍر 
ُیَمیِّز بسهولة الوحل والفساد، وأما من یعیش في الشٍر فیكون كالمخمور بالُمْسِكر، فال یتحقق من 

أنه مریض. هذا هو أشر ما في الخطیة، أنها ال تسمح للساقطین فیها أن یدركوا حالة المرض 
الخطیر التي هم فیها، وٕانما یكونون كمن یرقدون في وحٍل، ویظنون أنهم یتمتعون باألطیاب. 

فلیس لدیهم أدنى رغبة للتحرر. وٕاذ یعمل فیهم الدود یفتخرون كمن لدیهم حجارة كریمة. لهذا ال 
. Ïیریدون قتلها، بل أن ینعشوها ویضاعفوها حتى تعبر بهم إلى الدود الذي في الحیاة العتیدة

 ًدا اكثر فسأیصیر ما نه عندما تسبیه خطیٌة إإن كان من األشراف، فونسان غنًیا، اإل إن كان ماذا
كثر الناس بؤًسا، هكذا بالنسبة أ قد أسره البرابرة یصیر انسان ملكً اإلمن كل فساد. فإن كان 

، فتقوم األسرر أسیرة ال تعرف كیف تتخلص من يصت بربریة، والنفس التي هيللخطیة، إذ 
. Ðالخطیة بدور الطاغیة لُتحطِّم كل من یلتصق بها

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

ِة َحْقِل َناُبوَت اْلَیْزَرِعیِليِّ .   َوَقاَل ِلِبْدَقَر ثَاِلِثهِ : اْرَفْعُه َوَأْلِقِه ِفي ِحصَّ
  ،َواْذُكْر َكْیَف ِإْذ َرِكْبُت َأَنا َوإِیَّاَك َمًعا َوَراَء أخآب َأِبیهِ 

 ]25َجَعَل الرَّبُّ َعَلْیِه َهَذا اْلُحْكمَ . [
" أي ابن الطعنة. ben deqar، اختصار "بن دقار بدقر
 أي الرجل الثالث. Shaalishow ثالثة

1 Homilies on Rom., 40. 
2 In 1 Corinth., hom. 9:8. 
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ر یاهو ما فعله بتردیده اللعنة التي سقط تحتها أخآب وایزابل بسبب قتلهما نابوت ظلًما  برَّ
). 24-21: 21 مل 1لكي یرثا حقله. حسب یاهو نفسه آلة اهللا لتحقیق غضبه على أخآب وأسرته (

انتهت أعمدة أسرة أخآب بموت یهورام وٕالقائه في حقل نابوت الذي اغتصبه أخآب أو 
استولى علیه ظلًما بعد أن دَّبرْت زوجته إیزابل مؤامرة لقتل نابوت واتهامه زوًرا بالتجدیف على اهللا 

). 24-17: 21 مل 1وعلى الملك (

 ،  َأَلْم َأَر َأْمًسا َدَم َناُبوَت َوِدَماَء َبِنیِه َیُقوُل الرَّبُّ
 َفُأَجاِزیَك ِفي َهِذِه اْلَحْقَلِة َیُقوُل الرَّبُّ . 

 ]26َفاآلَن اْرَفْعُه َوَأْلِقِه ِفي اْلَحْقَلِة َحَسَب َقْوِل الرَّبِّ . [
ربما یقصد بالرؤیا هنا ما أخبره به النبي الذي أرسله ألیشع النبي ومسحه ملًكا، مطالًبا إیاه 
أن ینتقم لدم نابوت الیزرعیلي وبنیه من بیت أخآب، ولعل اهللا أكَّد له ذلك برؤیا باللیل بعد ترك النبي 

المعسكر. 
ل أخآب نابوت الیزرعیلي لكي یرث حقله، وذلك حسب مشورة زوجته الشریرة إیزابل. وظن تق 

فیها ن عث في حیاته السرور والبهجة، ولم یعلم أنه سیصیر مقبرة یدفبأنه یجعل من الحقل حدیقة ت
ابنه الشریر. 

لم ُیذكر من قبل أن أبناء نابوت أیًضا قد ُسفك دمهم، ولعل إیزابل دبَّرْت قتلهم لكي تمحو 
 كل ذكر لنابوت، فال یبقى أثر أو ِذْكر لجریمتها.

. قتل أخزیا ملك یهوذا 3
  ،َوَلمَّا َرَأى َذِلَك َأَخْزَیا َمِلُك َیُهوَذا
 َهَرَب ِفي َطِریِق َبْیِت اْلُبْسَتاِن، 

  َوَقالَ : اْضِرُبوهُ .،َفَطاَرَدُه َیاُهو
 َفَضَرُبوُه َأْیًضا ِفي اْلَمْرَكَبِة ِفي َعَقَبِة ُجوَر الَِّتي ِعْنَد ِیْبَلَعامَ . 

 ]27َفَهَرَب ِإَلى َمِجدُّو َوَماَت ُهَناكَ . [
كان َكْرُم نابوت بجانب قصر أخآب، غالًبا ما انضم إلى حدائق القصر، وربما بیت البستان 

كان من األمالك التابعة للقصر التي انضم إلیها كرم نابوت. 
لقد جنى أخزیا ثمرة ارتباطه باألشرار، ودخوله في عالقات أسریة معهم، ال لخالصهم، بل 

ألسباب سیاسیة أو منافع مادیة، أفقدته التمتُّع بنقاوة القلب، بل ودفعت حیاته ثمًنا رخیًصا لها. 
یرى البعض أن یاهو لم یكن في خطته قتل أخزیا ملك یهوذا، وأنه لم یكن یعلم أن أخزیا 

جاء إلى یزرعیل لزیارة یورام الجریح. لكن كان ذلك بسماح من اهللا لكي ُیظهر تحالفه مع خاله یورام 
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فیضربه یاهو، وبهذا یزیل نسل أخآب لیس فقط في إسرائیل، وٕانما حتى في یهوذا. 
لقد نال أخزیا نصیبه بسبب التصاق ملوك یهوذا الذین من بیت داود بملوك إسرائیل 

ودخولهم في عالقة نسب وقرابة. 

  ماذا نفعل بخصوص هذه الحقیقة وهي أن الرسول نفسه قدَّم لنا قائمة ضخمة من الرذائل، وأشار
 Ïمن بینها إلى الُسْكر وختمها بالتحذیر من أن نأكل خبًزا مع من یخطئون بمثل هذه األمور؟

  إنه ألمر مثیر للشفقة مذكًِّرا إّیانا مدى خطورة األكل مع الذین هم یخطئون بالنهم حتى في
. Ðبیوتهم

  أغسطینوس القدیس

  ،َفَأْرَكَبُه َعِبیُدُه ِإَلى ُأوُرَشِلیمَ 
 ]28َوَدَفُنوُه ِفي َقْبرِِه َمَع آَباِئِه ِفي َمِدیَنِة َداُودَ . [

 ِفي السََّنِة اْلَحاِدَیَة َعَشَرَة ِلُیوَراَم ْبِن أخآب، 
 ]29َمَلَك َأَخْزَیا َعَلى َیُهوَذا. [

، ذلك ألن أخزیا شارك والده في الحكم عملًیا 25: 8 مل 2في السنة الثانیة عشر حسب 
). 19: 21 أي 2على األقل لمدة سنة (

. قتل إیزابل 4
 َفَجاَء َیاُهو ِإَلى َیْزَرِعیلَ . 

َلْت ِباُألْثُمِد َعْیَنْیَها   ،َوَلمَّا َسِمَعْت ِإیَزاَبُل َكحَّ
 ]30َوَزیََّنْت َرْأَسَها َوَتَطلََّعْت ِمْن ُكوَّةٍ . [

ربما أرادت ایزابل أن تغري یاهو بجمالها، أو ألنها أدركت أن قتلها قریب، فاستحسنت أن 
 سنة أو أكثر، ألن أخزیا وهو 55تموت وهي ُمَزیَّنة كما یلیق بملكة. وكانت إیزابل قد بلغت من العمر 

 سنة حینما ُقتل. 23ابن بنتها كان قد بلغ من العمر 
علمت ایزابل بقتل الملكین، وأدركت أن نهایة حیاتها قد قربت جًدا، فظنت أن بجمالها 

إذا لبسِت قرمًزا، إذا تزینِت بزینة من ذهب، إذا كحلِت وتزیینها یمكنها أن تقتنص قلب یاهو. قیل: "
ها غنیة تلبس أنإن ظنت  .)30: 4(إر باإلثمد عینیِك، فباطًال تحسنین ذاتك، فقد رذلِك العاشقون" 

ن خزائنها مملوءة بالجواهر الذهبیة، وجمیلة تكحل عینیها باإلثمد... تبقى مرذولة لیس من إالقرمز، و

1 Ep. 22:3. 
2 Ep. 39:5. 
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   بل حتى من عاشقیها.،اهللا فقط
لْت إیزابل الملكة الشریرة عینیها باإلثمد، وزیَّنْت رأسها، وتطلعت من الكوة... لكن  لقد كحَّ

  ).33-30: 9 مل 2اطرحوها، فسال دمها على الحائط وعلى الخیل ( یاهو قال للخصیان:
لن أعینهن باإلثمد إلبراز اتساع العینین  عالمة الجمال في العالم القدیم. ،كانت النساء ُیكحِّ

هكذا فعل هذا الشعب، صار كامرأة تتزین وتُبِرز جمالها ألصحابها، فإذا بهم یصیرون قاتلیها!  
 بل ،مسكین اإلنسان الذي في جهاده الروحي یتكئ على برِّه الذاتي، یفقد كل جماٍل داخلي

لي إلى   وال حاجة، وقد استغنیت،ویصیر قاتًال لنفسه، ویسمع التوبیخ اإللهي: "ألنك تقول إني أنا غني
 ُأشیر علیك أن تشتري مني ذهًبا .شيء، ولسَت تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقیر وأعمى وعریان

ل عینیك بكحل لكي .ُمصفي بالنار لكي تستغني، وثیاًبا بیًضا لكي تلبس  فال یظهر خزي عریك، وَكحِّ
). 18-17: 3 تبصر" (رؤ

إذ َأدركْت أن یاهو سیقضي على حیاتها، أرادت أن تؤكد لنفسها كما لمن حولها أنها ُشَجاَعة 
). 12-11: 16 مل 1ال ترتعب، فدعت یاهو "زمري" الخائن الذي قتل سیده لیضع یده على العرش (

 ادهنوا، عیونكم ال بإثمد الشیطان، بل بمرهم المسیح للعیونÏ .
القدیس كبریانوس  

. Ðیقول جوفینال بأن عادة تكحیل العینین كانت متبعة بین الرجال كما النساء في روما
 أن تكحیل العینین عادة شائعة في الشرق Barnes’ Notesوجاء في مالحظات بیرنس 

إلى الیوم، فُتظهر العین أكثر اتساًعا، كما یجعلها أكثر إشراًقا. 

  ظنوا أنها ستبكي على ابنها المیت، الملك یهورام، لكنها في ذات الساعة التي فیها سمعت أن
لْت عینیها، كسیدة عجوز فاتنة، وزیَّنت رأسها بإكلیٍل، وتطلَّعت من كّوة لتجذب  الملك جاء، كحَّ

 األنظار إلیها. ظنت أن یاهو ربما ینخدع بمنظرها، ویأخذها بین زوجاته. 

) الذي طلب أبیشج الشونمیة لتكون له زوجة 17: 2 مل 1ربما سمعت عن قصة أدونیا (
في أیام سلیمان، حتى یستطیع بالملكة أن یحتل عرش المملكة. هكذا ظنت (إیزابل) أن یاهو 

أیًضا لیثبت موقفه ویهدئ متاعبه، ویقیم ُملك جدید یسلك في ذات طریق أدونیا.  
هكذا كانت أفكار إیزابل حتى اللحظات التي كانت قادرة أن تتحكم في نفسها. لكنها إذ رأت 
یاهو یدخل الباب تذكرت أنه قاتل ابنها الُمرِعب، فلم تستطع أن تقف، وال استطاعت أن تحبس 

ثورتها، فبغضٍب سبَّته، وأهانته أمام الجمهور بقولها: "أسالم لزمري قاتل سیده؟"  

1 Adam Clarke’s Commentary. 
2 Adam Clarke’s Commentary. 
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حًقا لم یستطع شيء ما أن ُیحطِّم عنف هذه المرأة المتغطرسة، وال حتى األمل في الزواج، 
وال الخوف من الموت الذي كان وشیك الحدوث، وال الخوف من مقاومها الذي كان یلوح بسیفه 
وهو یهددها. هذه التي عذَّبْت آخرین، لم تعد قادرة أن تحمي نفسها، بل أثارت الملك مثل امرأة 

. Ïمجنونة، موجهة إلیه كلمات سب، فأشعلت غضبه ضدها بغیظ شدید للغایة
القدِّیس مار أفرآم السریاني  

تزیین رأسها یشیر إلى أنها ارتدت التاج الملوكي، لتموت كملكة ترتدي ما یلیق بها. ولم 
تدرك أنه ال ُینَزع عنها التاج الملكي فحسب، بل تُتَرك على األرض تطأها الخیول، وتنهش الكالب 
لحمها بل وعظامها. هكذا كثیًرا ما یخدع الشریر نفسه بالكرامة الزمنیة، وال یدرك أن الخطیة ُتحِدره 

حتى التراب. 
 نها.من یعاني مم رثكأمن یرتكبها  لرَّةُمضِ ة هي طي خكلة هي نوع من الكذب؛ طي خكل 

  أغسطینوسیسقدال

 فیصحبها اضطراب ولیس ،أمور النعمة یصحبها فرح وسالم ومحبة وحق... أما أشكال الخطیة 
. Ðمحبة وال فرح نحو اهللا

القدیس مقاریوس الكبیر 
 ریسها للموت.كي تفتها على كل نفس، والكل متشابهون معال طیةخلا عضت 

  میلیتو أسقف ساردسیسقدال

 ن قد جاء إلیك م بيبطلان جیل جاحد وشریر، ُیعد لنفسه الدمار لعناده الرهیب. إن كان  م لهیا
 یحفظك من كل نوع من المرض والداء، فلماذا ال تشتاق ي لكء غریبٍة وبعیدٍة، ُمقدًِّما الدوااضٍ أر

 إلى اإلسراع نحوه؟
 وسبينوأر

  َقاَلتْ : ،َوِعْنَد ُدُخوِل َیاُهو اْلَبابَ 
 ]31َأَسَالٌم ِلِزْمِري َقاِتِل َسیِِّدِه؟ [

وهو قائد للجیش منذ " زمري هذا أسالم، یا زمري قاتل سیده؟في سخریة صاحت إیزابل: "
تولى ُملك إسرائیل بارتكابه جریمة قتل سیده، ولم یبَق على العرش سوى سبعة حوالي أربعین عاًما، 

).  19-8: 16 مل 1أیام (

1 On The Second Book of Kings, 9:30. 
Ð 3:7 عظة. 
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أرادت ایزابل أن تعطي لیاهو درًسا. تود أن تحذره من هذه الخیانة، فإن مصیره سیكون 
كمصیر زمري. وكأنها تقول لیاهو إنه سُیقَتل بعد قلیل. 

العجیب أن كبریاءها لم ُیفارقها حتى وهي ترى دمارها من كل جانب، ولحظات انتقالها على 
 األبواب.

  ...الحظوا یا إخوتي افتخار اإلنسان الخبیث، افتخار الشریر
 فلیفتخر في ،"من یفتخر یحتاج اإلنسان أن یكون قدیًرا، لكن في الصالح ال في الخبث...

؛ من یفتخر فلیفتخر في الصالح. )31:1 كو 1(الرب" 
  ألنك قدیر في الشر. ماذا ستفعل أیها القدیر حتى تفتخر هكذا؟!...،أنت تفتخر

  ن، الذین یفتخرون بالصالح ال بالخبث:وهذا هو ما یفعله مواطنو أورشلیم الصالح
  أوالً : یفتخرون بالرب ال بأنفسهم.

ثانًیا: یمارسون األعمال التي للبنیان في غیرة، یمارسونها كأقویاء ثابتین، أما األمور التي 
 فیمارسونها للتأدیب، ولیس للضغط على األبریاء. ،تبدو أنها للتحطیم

 القدیس أغسطینوس

  َوَقالَ : ،َفَرَفَع َوْجَهُه َنْحَو اْلُكوَّةِ 
 َمْن َمِعي؟ َمْن؟ 

 ]32َفَأْشَرَف َعَلْیِه اْثَناِن َأْو َثَالَثٌة ِمَن اْلِخْصَیانِ . [
 یدعو الواقفین مع الملكة إلى العصیان، فغالًبا متى ُقتل ملك ینضم من "من معي"بقوله: 

معه إلى الملك الجدید، ویسرعون إلى طاعة أوامره، خوًفا من غضبه، وطمًعا في نوال رضاه. 
ماتت دون أن ُیقام لها جنازة، وال بكاها أحد، أو حزن علیها، وال ُأقیم لموتها ذكرى! 

 َفَقالَ : اْطَرُحوَها. َفَطَرُحوَها، 
، َفَساَل ِمْن َدِمَها َعَلى اْلَحاِئطِ 

 ]33َوَعَلى اْلَخْیِل َفَداَسَها. [
موتها كان مشیًنا، فالخصیان الذین كانوا في خدمتها طرحوها من الكوة. ُمزِّقت قبل بلوغها 

األرض، وسال دمها على الحائط والخیل، وساق یاهو خیله حتى داست الخیول جثمانها عالمة 
احتقاره لها، وُتِرَكْت لكي تأكل الكالب لحمها. 

ظنَّت إیزابل إلى سنوات طویلة أنها إنسانة ناجحة، ذات شخصیة قویة، عرفت كیف ُتحرِّك 
رجلها أخآب الملك وابنیها كعبیٍد لها، وُتَدبِّر كل أمور المملكة لحساب إقامة عبادة البعل، تأمرهم 
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فیطیعون، ویرتعب أمامها كل رجال القصر والقادة في كل المملكة، حسبت أنه ال توجد قوة على وجه 
األرض تقف أمامها. لم تكن تدري أن الخطیة التي تمارسها تحمل الفساد الخفي والدمار الرهیب في 

داخلها، ولكن یظهر في حینه. اآلن فقدت ابنها الملك في خیانة من رجاله، وفقدت سلطانها، كما 
فقدت حیاتها، بل وتعرَّضْت إلى موٍت مشینٍ . هذا كله بسبب الخطیة التي سیطرت علیها. 

  ُضِرَب أخآب في المعركة وسقط، وبعد سقوطه جاء خدامه لیحزنوا ویبكوه، ووضعوه في مقبرة
)، لكن لم یحدث نفس الشيء بالنسبة إلیزابل. فبعد أن 37-34: 22 مل 1الملوك بكرامة (

طرحها الخصیان إلى األرض، تكسَّرت عظامها بسقوطها، وداست الخیول علیها، ومزَّقتها 
 الكالب. 

سبب الفارق، هو أن أخآب وٕان كان قد ارتكب جرائم كثیرة، إال إنه أظهر توبة من وقت 
). أما إیزابل، فعلى العكس، لیس فقط انتهكت العدالة وسببت غضًبا 29-27: 21 مل 1آلخر (

بسلوكها الدنس، إنما سحبت رجلها لیمارس جریمة وحشْیة وارتكاب مظالم.  
أخیًرا لم تندم قط، ال في أوقات النجاح أو الكوارث، ولم تترك طریق ضاللها. حتى في 

لحظات ارتكاب مظالم... حتى في لحظات إدانتها بالموت كانت في ثورة كامرأة مجنونة. لهذا 
توجد أسباب كثیرة أن تكون العدالة عنیفة معها على وجه الخصوص.  

باإلضافة إلى ذلك، الحظوا ولتدركوا كیف أن إیزابل، التي أرعبت أنبیاء واستعبدت ملوك، 
ألقاها عبید في خزي وعاٍر، ومّزقتها أسنان الكالب. هذا حدث حتى تصمت أفواه الكذبة، فال 

. Ï)1: 12یقولوا: "لماذا تُنجح طریق األشرار؟ لماذا اطمأن كل الغادرین غدًرا؟" (راجع إر 
القدِّیس مار أفرآم السریاني  

  .ُعد إلى قلبك، هناك تجد نفسك وحدك مع الذي یرى الكل 
 علیه، بل ي أكثر ممَّا ه (أثناء التوبة)لتكره الخطیَّة حتى ُتسر اهللا. ال تطلبها، ال تفكِّر فیها

بالحري احتقرها وِحْد عنها. 
 تهدِّد بالحزن لكي تغریك علي انهإ .تقترح التجربة علیك أن الخطیَّة قادرة أن تجعلك سعیًدا

 الشّر، لكن هذا كلُّه فراغ عابر. 
القتراحات الشرِّیرة أن تحّل باألفكار أو بالمحادثات الشرِّیرة، وبسهولة تفسد الحیاة لیمكن 

لنتذكَّر ما أمرنا به ...  خارج قلبك، ال تهتم بها، وال تبحث عنهاألقهاالمستقیمة. من حیث تأتي 
. Ðمراحمه  فبالتأكید لن ینسى،: "صلُّوا بال انقطاع"، فإن كنت ال تتوقَّف عن الصالةإنجیلهفي 

1 On The Second Book of Kings, 9:32. 
2 On Ps. 46 passim. 
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 القدِّیس أغسطینوس

 َوَدَخَل َوَأَكَل َوَشِرَب ثُمَّ َقالَ : 
  ،اْفَتِقُدوا َهِذِه اْلَمْلُعوَنةَ 

 ]34َواْدِفُنوَها َألنََّها ِبْنُت َمِلكٍ . [
إن كانت إیزابل، ابنة اثبعل ملك الصیدونیین، قد اغتصبت حقل نابوت الیزرعیلي، وضمته 

إلى قصرها، فقد استولى یاهو كملٍك على القصر، فدخله وأكل من الطعام الذي كان ُمعًدا لیهورام وأمه 
ایزابل. 

دعاها الملعونة، ألنها ألزمت رجلها على عبادة األوثان وقتلت األنبیاء وربَّت أوالدها تربیة 
فاسدة، وامتدت شرورها إلى أجیال قادمة، وبلغ أثرها الشریر على مملكة یهوذا، فصار اسمها مكروًها. 

  ،َوَلمَّا َمُضوا ِلَیْدِفُنوَها
 ]35َلْم َیِجُدوا ِمْنَها ِإالَّ اْلُجْمُجَمَة َوالرِّْجَلْیِن َوَكفَِّي اْلَیَدْینِ . [

 ال، ولم یبَق منها إالمتهى كل ما إلیزابل من سلطان وقوة وكرامة وبهرجة ملكیة وأسرة ونا
 لحمها.  شتعظام التي تركتها الكالب بعد أن نهلا

صارت َمَثًال أمام من یسلك في الشر، إذ یسلب اإلنسان كل شيء. 
 إن الكالب لم تأكل هذه Kimchi وكمشي Jarchiیقول الربیَّان (الحاخامان) جاركي 

األجزاء من جسمها، ألنها في احتفاالتها كانت ترقص ككلٍب على یدیها ورجلیها، وبخالعة ُتَحرِّك 
رأسها. 

برأسها وضعت خطة لسفك دم نابوت البريء، وبیدها كتبت لتحقیق الخطة، وحرََّكْت رجلیها 
كما للتنفیذ، فأَبت الكالب أن تأكل جمجمة رأسها وعظام یدیها ورجلیها. 

یستخدم الشریر رأسه التي تضم المخ لیمارس اإلنسان حیاته بتعقُّل كأسمى كائن على 
األرض، ویستخدم یدیه لممارسة الشر، وقدمیه للتحرُّك بحریة في األعمال الفاسدة، فیفقد قدسیة حیاته. 

)، وصارت عظام الملكة مداًسا 21: 13 مل 2أقامت عظام ألیشع میًتا ُألقَي في القبر (
للناس والحیوانات، تنهشها الكالب. 

 َفَرَجُعوا َوَأْخَبُروهُ . 
  َقاِئالً : ،َفَقالَ : ِإنَُّه َكَالُم الرَّبِّ الَِّذي َتَكلََّم ِبِه َعْن َیِد َعْبِدِه ِإیِلیَّا التِّْشِبيِّ 

 ]36ِفي َحْقِل َیْزَرِعیَل َتْأُكُل اْلِكَالُب َلْحَم ِإیَزاَبلَ . [
). 33: 21 مل 1لحست الكالب دمها كما تنبأ إیلیا النبي (
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  ،َوَتُكوُن ُجثَُّة ِإیَزاَبَل َكِدْمَنٍة َعَلى َوْجِه اْلَحْقِل ِفي ِقْسِم َیْزَرِعیلَ 
] 37َحتَّى َال َیُقوُلوا َهِذِه ِإیَزاَبلُ . [

من یستطیع أن ُیصوِّر منظر الذین جمعوا ما تبقى من عظام إیزابل الملكة من الكالب بعد 
أن لحست دماءها وأكلت لحمها وبعض عظامها؟! بالخطیة ال یحتاج اإلنسان إلى دفنه في قبٍر لستر 

كما أن القّدیس هو [ القّدیس جیروم:جسده المیت، فإن نفسه ذاتها مقبرة تضم في داخلها فساًدا. یقول 
.] Ï ُیِقیم من نفسه قبًرايهیكل اهللا، هكذا الخاط

ربما یسأل أحد: لماذا یسمح اهللا بتأدیبات قاسیة؟ أما كان یكفي التهدید؟ اهللا ال یفرح بالتأدیب 
القاسي، وأیًضا المؤمنون ال یشمتون في األشرار، لكن ألجل الجدیة في طلب النعمة اإللهیة بكل 

إخالص یسمح اهللا بذلك. 

  اسمعوا النبي یقول: "یفرح الصدیق إذا رأى النقمة" على األشرار. إنه یغسل یدیه بدم الشریر. ال
یفرح بالنقمة، حاشا! إنما إذ یخشى أن تحل به نفس األمور، یجعل حیاته أكثر نقاوة. هذه إذن 

عالمة رعایة (اهللا) العظیمة. 
نعم، قد تقول: كان یلزم أن ُیَهدِّد فقط وال یعاقب. لكن إن كان وهو یعاقب تقولون إنه ُمَجرَّد 

تهدید، وبهذا تصیرون أكثر كسًال، فلو أنه بالحقیقة یستخدم التهدید فقط، أما كنتم تزدادون باألكثر 
 Ðفي الكسل؟

 القدیس یوحنا الذهبي الفم
 

 9 مل 2من وحي 
هْب لي أن أهرب إلیك ال منك! 

  .ظنَّت إیزابل الشریرة أنها قادرة أن تهرب من اهللا
قتلت أنبیاءه وهدمت مذابحه،  

وظنت أنها سیدة الموقف. 

  ،أطال الرب أناته علیها
واشتهى حتى إیلیا الموت بسببها. 

لكن فكر اهللا غیر أفكارنا. 

1 On Ps hom 7. 
2 Homilies on Philemon, 3. 
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  .أفسدت إیزابل رجلها وكل أسرتها
أقامت كهنة للبعل، وقتلت رجال اهللا. 

حطَّمت عبادة اهللا، واحتضنت رجاسات األوثان. 
امتدت یداها للظلم، ووضعت خطًطا شیطانیة. 

قتلت أبریاء، واغتصبت ما لیس لها. 

  .في الوقت المناسب، أقام الرب ملًكا لیحطم كل بیتها
فقدت أسرتها وكرامتها. 

استخفت بها حتى الحیوانات، 
داستها الخیول تحت أرجلها، 

ونهشت الكالب لحمها وبعض عظامها. 
یا لعار الخطیة وفسادها! 

  .هْب لي أن أهرب إلیك، فتهبني برَّك
أهرب من وحشیة الخطیة وقسوتها. 

أستعذب اللقاء معك. 
وتستریح نفسي في أحضانك. 

أنت وحدك ملجأ لي! 
بك أتحدى الخطیة والموت والفساد! 

بك یهرب عدو الخیر، إبلیس، 
وتفسد كل خططه ضدي. 

بك ترتفع نفسي كما إلى السماء، 
فال أسقط في شباك الشریر! 

لك المجد یا أیها المحب، مخلص البشریة! 
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 َاَألْصَحاُح اْلَعاِشرُ 

یاهو عصا تأدیب لبیت أخآب 
ققت نبوة إیلیا النبي حتبال شك قام یاهو بمجهود ضخم إلبادة كل بیت أخآب أینما ُوجدوا، ف

تحطیم عبادة البعل. لكن ). كما قام ب24-17:21 مل 1بأنه لن یبقى أحد من نسل أخآب الذكور (
الخالص من هذا الشر لم یتبعه عمل إیجابي لبناء عبادة الرب، فإنه لم یسلك في شریعة الرب من كل 

قلبه، كما لم یحد عن خطایا یربعام الذي جعل إسرائیل ُیخطئ. وكأنه جعل إسرائیل بیًتا فارًغا. 
یاهو ُیَمثِّل اإلنسان الغیور على كنیسة اهللا، لكنه ُمستعَبد من خطایا أو شهوات ال یسعى 

للخالص منها، أو یشبه اإلنسان الجاد في الخالص من السلبیات دون التحرُّك بالنعمة اإللهیة للتمتُّع 
باإلیجابیات.  

لقد كافأه الرب من أجل أعماله، بأن یجلس أبناؤه على كرسي إسرائیل إلى الجیل الرابع فقط. 
هنا یتنقل الكاتب من الحدیث عن إسرائیل إلى الحدیث عن یهوذا. كانت عثلیا ابنة أخآب 

)، 21: 23، 10: 22 أي 2 ق. م؛ 835-831وٕایزابل، زوجة یورام ملك یهوذا لمدة ست سنوات (
تحب الشر وتتسم بالعنف، تبطش باألتقیاء. 

 .10-1. یاهو یبید أبناء أخآب   1
 .11. یاهو یقتل بقیة بیت أخآب ومعارفه 2
 .14-12. یاهو یقتل إخوة أخزیا   3
. 17-15. یاهو یلتقي بیهوناداب   4
 .28-18. یاهو یغتال عبدة البعل   5
 .31-29. یاهو لم یحد عن خطایا یربعام  6
 36-32. انهیار یاهو    7

. یاهو یبید أبناء أخآب 1
 َوَكاَن ألخآب َسْبُعوَن اْبًنا ِفي السَّاِمَرةِ . 

  ،َفَكَتَب َیاُهو َرَساِئلَ 
  ،َوَأْرَسَلَها ِإَلى السَّاِمَرِة ِإَلى ُرَؤَساِء َیْزَرِعیَل الشُُّیوخِ 

 ]1َوإَِلى ُمَربِّي أخآب َقاِئالً : [
 شخًصا، إذ كان له أكثر من زوجة. 70كان أبناء أخآب وأحفاده في السامرة یبلغون 

اجتمعوا في العاصمة، بینما رحل الملك إلى راموت جلعاد للشفاء من جراحاته واالستجمام. اجتمعوا 
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في حصن بالمدینة على أثر سماعهم أخبار مؤامرة یاهو ضد الملك واغتصابه العرش. 
 ربما كان رؤساء یزرعیل قد هربوا من یزرعیل إلى السامرة. جاء في إلى رؤساء یزرعیل:

الترجمة الیسوعیة "إلى رؤساء إسرائیل". وفي ترجمة أخرى: "أرسلها من یزرعیل إلى رؤساء السامرة 
والشیوخ". 

 َفاآلَن ِعْنَد ُوُصوِل َهِذِه الرَِّساَلِة ِإَلْیُكْم، 
  ،ِإْذ ِعْنَدُكْم َبُنو َسیِِّدُكمْ 

َنٌة َوِسَالٌح، [  ]2َوِعْنَدُكْم َمْرَكَباٌت َوَخْیٌل َوَمِدیَنٌة ُمَحصَّ
غایة هذه الرسالة استكشاف ما في قلب هؤالء الرؤساء، هل سیأخذون منه موقف الخضوع 

له وقبوله ملًكا، أم موقف العداء والدفاع عن بیت أخآب، حتى بعد قتل ابنه یورام ووالدته إیزابل. 
 في تهكُّم یقول لهم ما معناه: "إن كان عندكم أمراء وقادة حرب "عندكم مركبات"بقوله: 

ومركبات وحصون وأسلحة الخ"، فأقیموا أحد أبناء أو أحفاد أخآب لتقیموه ملًكا فتعالوا نتحارب، وقد 
عرف تماًما أنهم ال یفعلون هذا. 

 فرعون خیله، فسقط في نوٍم وهلك. كان للمصریِّین أیًضا خیولهم وهلكوا. لهذا السبب فإن ىامتط 
الشریعة قدَّمت دواء أالَّ یملك عبراني خیالً . تذكَّر أن سلیمان لم یكن له حصان من أورشلیم أو من 

الیهودیَّة، إنَّما اشترى بعض الخیل من مصر. كانت الخیول تَُباع في مصر. "هؤالء بالمركبات 
). هؤالء بالحق الذین یمتطون خیوًال 8: 19وهؤالء بالخیل، أمَّا نحن فباسم الرب إلهنا نذكر" (مز 

ینامون ویهلكون. ربَّنا له خیول أیًضا، لكن له بجانب ذلك جبال ُمشِرقة، أمَّا جبال الشیطان 
. Ïفمملوءة ظالًما

القدِّیس جیروم 
  ،اْنُظُروا اَألْفَضَل َواَألْصَلَح ِمْن َبِني َسیِِّدُكمْ 

  ،َواْجَعُلوُه َعَلى ُكْرِسيِّ َأِبیهِ 
 ]3َوَحاِرُبوا َعْن َبْیِت َسیِِّدُكمْ . [

كشفت هذه الرسالة عن شخصیة یاهو، فهو رجل عسكري شجاع وجريء، یحقق أهدافه دون 
أن یفقد فرصة أو یؤجِّل. وضع في قلبه أن یبدأ بالسامرة، ألنه إن حدث تمرُّد علیه ستقتفي بعض 

مدن إسرائیل بها، فال یستطیع التحكُّم في الموقف بسهولة. 
كتب للقیادات والنبالء الذین قاموا بتربیة أبناء الملك كما كانت عادة ذلك الزمان، إذ خشي 

1 On Ps. hom. 9. 
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أن یتعاطفوا معهم بسبب تربیتهم لهم. 
لم یطلب معهم الدخول في حواٍر أو جداٍل، فاألمر ال یحتاج إلى مناقشات؛ إما قبوله ملًكا 

أو الدخول في معركة حربیة. تركهم یأخذون قرارهم فیها بینهم، أما هو فلن یتنازل عن قراره. 

 َفَخاُفوا ِجد�ا ِجد�ا َوَقاُلوا: 
 ُهَوَذا َمِلَكاِن َلْم َیِقَفا َأَماَمُه، 

 ]4[ َفَكْیَف َنِقُف َنْحُن؟
ارتعبت كل القیادات في إسرائیل، وخضعوا لیاهو الذي قتل ملكي إسرائیل ویهوذا. 

لقد عرفوا أنه بعث إلیهم هذه الرسالة یتهكم علیهم وال یخاف منهم، فهو یعلم أنهم بال ملٍك، 
وأنهم مرتبكون، إذ كانوا سابًقا عبیًدا للملك، اعتادوا الطاعة ألوامره بال نقاٍش، وال دور لهم في التدبیر. 

  ،َفَأْرَسَل الَِّذي َعَلى اْلَبْیِت َوالَِّذي َعَلى اْلَمِدیَنةِ 
 َوالشُُّیوُخ َواْلُمَربُّوَن ِإَلى َیاُهو َقاِئِلینَ : 
 َعِبیُدَك َنْحُن، َوُكلَّ َما ُقْلَت َلَنا َنْفَعُلهُ . 

 َال ُنَملُِّك َأَحًدا. 
 ]5َما َیْحُسُن ِفي َعْیَنْیَك َفاْفَعْلهُ . [

)، وفي 6: 4 مل 1" أي الیاور أو القائم على البالط الملكي (الذي على البیتكتب إلیه "
نفس الوقت ُیعَتَبر حاكم المدینة، وكان ُیناط إلیه بالكتابة للحكام. اشترك في الرسالة القیادات الرئیسیة 

لیعلن الجمیع خضوعهم له، دون أیة شروط، ودون الدخول في معارٍك، وبغیر سفك أیة دماء. 

 َفَكَتَب ِإَلْیِهْم ِرَساَلًة ثَاِنَیًة َقاِئالً : 
 ِإْن ُكْنُتْم ِلي َوَسِمْعُتْم ِلَقْوِلي، 

  ، َوَتَعاُلوا ِإَليَّ ،َفُخُذوا ُرُؤوَس الرَِّجاِل َبِني َسیِِّدُكمْ 
 ِفي َنْحِو َهَذا اْلَوْقِت َغًدا ِإَلى َیْزَرِعیلَ . 

  ،َوَبُنو اْلَمِلِك َسْبُعوَن َرُجالً 
 ]6َكاُنوا َمَع ُعَظَماِء اْلَمِدیَنِة الَِّذیَن َربُّوُهمْ . [

لم یعطهم وقًتا للتفكیر، إنما طلب أن یأتوا برؤوس الرجال في الیوم التالي لتأكید أنهم قتلوهم 
دون أن یقوموا بتهریب أحد منهم. 

لكي یطمأن یاهو من استقرار مملكته، طلب رؤوس المنافسین له، فال یكون له أعداء، كما 
ال یعطي فرصة ألحد سواء في الجیش أو خارجه المناداة بأحد أبناء أخآب أو أحفاده ملًكا. في 
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النقوش والتماثیل األشوریة كثیًرا ما نرى جنوًدا یبعثون رؤوس أناس من مكان إلى آخر، ال في سالٍل، 
. Ïبل یمسكون بشعر الرأس

كان من العادات الشرقیة التي یمارسها مغتصبو العرش أن ُیماَرس عمل بربري خاص بقتل 
كل من یمكن أن یكون له حق اعتالء العرش. 

إذ طلب منهم الحضور إلیه في یزرعیل، واضح أنه بدأ ممارسة عمله كملٍك في قصر الملك 
بیزرعیل، وأن رسائله التي كتبها للقیادات في السامرة، كتبها من القصر. 

  ،َفَلمَّا َوَصَلِت الرَِّساَلُة ِإَلْیِهْم َأَخُذوا َبِني اْلَمِلكِ 
  ،َوَقَتُلوا َسْبِعیَن َرُجالً 

  ،َوَوَضُعوا ُرُؤوَسُهْم ِفي ِسَاللٍ 
 ]7َوَأْرَسُلوَها ِإَلْیِه ِإَلى َیْزَرِعیلَ . [

لم یذهبوا إلیه، ألنهم ربما خافوا أن یقتلهم هم أیًضا؛ إنما أرسلوا إلیه رؤوس الرجال، ولعلهم 
خجلوا من هذا الفعل كیف یقتلون من قاموا بتربیتهم، وقد كانوا عبیًدا للملك یظهرون كأشخاص 

مخلصین له وألسرته. 
ارتبطت الجیوش قدیًما في  كبیًرا في تحطیم الجیوش حتى القویة، فقد لعب قطع الرأس دوًرا

نصرتها أو هزیمتها بقائد الجیش أو الملك. فلما قطع الصبي داود رأس جلیات الجبار انكسر جیش 
. لذات الهدف علَّق سكان یابیش جلعاد جسد شاول الملك )54: 17 صم 1(الفلسطینیین في الحال 

. كذلك علَّق )8-7: 10 مل 2وعائلة أخآب ()، ١٢-9: ٣١صم  ١ویدیه على السور بالمسامیر (
 ١القائد السلوقي (السوري) وذراعه الیمین على السور قبالة أورشلیم ( Nicanorالیهود رأس نكانور 

جیش أشور التي قامت  )، وطلبت یهودیت تعلیق رأس ألیفانا رئیس٣٥: ١٥ مك ٢؛ ٣٧: ٧ مك
  بقطعها.

 َفَجاَء الرَُّسوُل َوَأْخَبَرهُ : 
 َقْد َأُتوا ِبُرُؤوِس َبِني اْلَمِلكِ . َفَقالَ : 

َباحِ . [  ]8اْجَعُلوَها ُكوَمَتْیِن ِفي َمْدَخِل اْلَباِب ِإَلى الصَّ
وضع الرؤوس في كومتین واحدة عن الیمین، واألخرى عن الیسار في مدخل الباب كومتان: 

لیراها جمیع الداخلین والخارجین، فیهابون یاهو، ویخضعون له، خاصة الذین كانوا یناصرون بیت 
أخآب. 

1 Barnes’ Notes. 
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هذا العرض الذي تم لیًال بمجرد وصول رؤوس بني الملك بقي حتى الصباح، لكي ینتشر 
الخبر لیس في یزرعیل وحدها، بل على مستوى البالد جمیًعا، إذ غالًبا ما جاء القادة من كل البالد 

یعلنون روح الطاعة والخضوع له. 
هذا المنظر ُیَحطِّم كل فكٍر أو محاولٍة للثورة أو للمقاومة ضد یاهو. 

ُوجدْت هذه العادة قدیًما في بالد كثیرة، مثل تركیا وفارس وبغداد. كان عرض رؤوس 
األعداء قدیًما ُیَعبِّر عن مجد النصرة. كانوا أحیاًنا ُیَشیِّدون كومة من رؤوس األعداء عند باب القصر 
الملكي على شكل هرم. وكان المصریون یجمعون األیادي لیحصوا بها عن القتلى من األعداء، أما 

). 27، 25: 8 صم 1شاول فطلب من داود جمع جزء آخر من أجسام القتلى (
ال نعجب من ذلك فإنه حتى بدایة القرن العشرین كانت بعض البالد تقوم باستعراض جثث 

. Ïالمجرمین

َباِح َخَرَج َوَوَقفَ    َوَقاَل ِلَجِمیِع الشَّْعِب : ،َوِفي الصَّ
 َأْنُتْم َأْبِرَیاءُ .

 َهَئَنَذا َقْد َعَصْیُت َعَلى َسیِِّدي َوَقَتْلُتُه، 
 ]9[ َوَلِكْن َمْن َقَتَل ُكلَّ َهُؤَالِء؟

في خطاب یاهو للشعب تظاهر أن أبناء وأحفاد الملك قتلهم الشیوخ والقادة بسبب عدم فهمهم 
لرسالته، وأنه على أي األحوال ما حدث هو حكم إلهي عادل بسبب شر بیت الملك. 

). غیر أن 21: 21 مل 1ما قاله حق، ألن األمر صدر من قبل الرب على فم إیلیا النبي (
قوله أنه لم یقتل بني الملك لم یكن صادًقا تماًما، ألن القتل تم ُبَناء على أمٍر منه. 

ربما شعر البعض بالذنب، كیف كانوا مخلصین لبیت أخآب، وفجأة ینضمون إلى قاتله، لذا 
أراد إراحة ضمائرهم: 

من جهٍة لم یرتكب أحد من الشعب أیة خیانة أو جریمة ضد بیت أخآب.  .١
 جاء قتل أبناء أخآب عن سوء فهم لرسالته. .٢

 أن ما حدث إنما حدث بناء على كالم الرب نفسه هذا الذي لن تسقط كلمة من كلماته. .٣

احتشد جمٌع عظیم، الكل یود أن یسمع ما راء هذه القصة. حتًما كان البعض یحمل نوًعا 
من الوالء ألخآب وأهل بیته، والبعض كان في ثورة داخلیة ضدهم. وكان لیاهو أن یخبرهم ما وراء 

اغتیال الملكین وٕایزابل، والمذبحة التي تمت في السامرة. كان الموقف حرًجا! حًقا لدى یاهو إمكانیات 
عسكریة لن یقف أمامها أحد في المملكة، لكن كان یلزم أن ُیقِنع الشعب والقادة بتصرفاته الجریئة 

1 Jamieson, Fausset and Brown Commentary.  
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السریعة دون التشاور مع أحد. 
إنه یواجه أصدقاء موالین لبیت أخآب ولو في الخفاء، ویواجه رجال البالط الملكي الذین 

یشعرون بفضل بیت أخآب علیهم. 

  ،َفاْعَلُموا اآلَن َأنَُّه َال َیْسُقُط ِمْن َكَالِم الرَّبِّ ِإَلى اَألْرضِ 
 الَِّذي َتَكلََّم ِبِه الرَّبُّ َعَلى َبْیِت أخآب، 

 ]10َوَقْد َفَعَل الرَّبُّ َما َتَكلََّم ِبِه َعْن َیِد َعْبِدِه ِإیِلیَّا. [
یصعب تقییم شخصیة یاهو، فهو من جانب یحترم كلمة الرب على ألسنة األنبیاء، ویحسب 

نفسه آلة في ید اهللا لتحقیق أحكامه. قاوم عبادة البعل وبذل كل الجهد القتالعها. ومن جانب آخر 
). لقد استخدم تحقیقه ألحكام اهللا لحساب 29: 10 مل 2عبد عجول الذهب التي في بیت إیل ودان (

أغراضه الخاصة في نوٍع من األنانیة. 

  فوق كل شيء، كلمات الرب كافیة لتثبت قلوبنا في الروح القدس، قائدنا، فتبقى ثابتة ال تتزعزع في
)... یقول داود: "كل وصایاه أمینة، ثابتة مدى الدهر 3: 8قبول كل كلمة تصدر من فم اهللا (تث 

)... یقول یاهو في سفر الملوك: "فاعلموا 8-7: 111واألبد، مصنوعة بالحق واالستقامة" (مز 
. Ï)10: 10 مل 2اآلن أنه ال یسقط من كالم الرب إلى األرض الذي تكلم به" (

القدیس باسیلیوس الكبیر 

. یاهو یقتل بقیة بیت أخآب ومعارفه 2
  ،َوَقَتَل َیاُهو ُكلَّ الَِّذیَن َبُقوا ِلَبْیِت أخآب ِفي َیْزَرِعیلَ 

  ،َوُكلَّ ُعَظَماِئِه َوَمَعاِرِفِه َوَكَهَنِتهِ 
 ]11َحتَّى َلْم ُیْبِق َلُه َشاِرًدا. [

بقتله كل عظمائه ومعارفه وكهنته، غالًبا ما قتل بعًضا ممن قطعوا رؤوس أبناء أو أحفاد 
أخآب السبعین. لم یقف عند إبادة أخآب وبیته كأمر الرب، وٕانما قتل كل أصحاب السلطة الذین یمكن 

أن یتحالفوا أو یتعاطفوا مع بیت أخآب ضده حتى بعد قتلهم. 
: 10 مل 2لم یقصد هنا جمیع كهنة البعل، إذ قام فیما بعد بتدبیر مؤامرة لقتلهم جمیًعا (

)، إنما یقصد هنا كهنة البعل المرتبطین بالبالط الملكي، إذ لهم دور سیاسي وسلطان. 19
د ذلك القصاص على أسرة عب اوز یاهو في غیرته األمر اإللهي. وقد أعلن هوشع النبيجت

 ).5-4:1لتهور العنیف (هو  ایاهو من أجل هذا

1 Concerning Baptism. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح العاشر 
 

. یاهو یقتل إخوة أخزیا 3
 ثُمَّ َقاَم َوَجاَء َساِئًرا ِإَلى السَّاِمَرةِ . 

 ]12[ َوإِْذ َكاَن ِعْنَد َبْیِت َعْقِد الرَُّعاِة ِفي الطَِّریق
 جاءت في الترجمة الیسوعیة "بیت مجمع الرعاة"، وفي الترجمة اإلنجلیزیة "بیت عقد الرعاة"

" تشیر عقد"بیت الجز للرعاة"، أي المكان الذي كان الرعاة یجزون غنمهم فیه كل عامٍ . ربما كلمة "
  إلى ربط الغنم عند جزها.

. Gilboa تعني بیت الرباط المعقود، وهو موضع بجوار جبل جلبوع "بیت عقد"

 َصاَدَف َیاُهو ِإْخَوَة َأَخْزَیا َمِلِك َیُهوَذا. 
 َفَقالَ : َمْن َأْنُتْم؟ 

 َفَقاُلوا: َنْحُن ِإْخَوُة َأَخْزَیا، 
 ]13َوَنْحُن َناِزُلوَن ِلُنَسلَِّم َعَلى َبِني اْلَمِلِك َوَبِني اْلَمِلَكةِ . [

 أي 2" هنا یقصدون أقرباءه، خاصة أوالد إخوته، ألن إخوته كانوا قد قتلوا (إخوتهبقولهم "
). 8: 22؛ 17: 21

تحرك یاهو السریع مع الحزم الشدید، جعل الكل یخشون الحدیث في هذه األحداث الذي 
أطفى علیها نوًعا من الكتمان إلى حٍد ما، ألن أقرباء الملكین كما نرى هنا جاءوا للسالم على بني 

الملك وبني الملكة، ولم یكونوا یدرون بما حدث، فتعرضوا هم أنفسهم للقتل. 
هؤالء التقوا بیاهو وهم في طریقهم إلى السامرة حیث یتوقعون اللقاء مع بني الملك وبني 
الملكة، إذ كان البعض مقیمین في القصر الملكي بیزرعیل، وآخرون في القصر الملكي بالسامرة. 

 َفَقالَ : َأْمِسُكوُهْم َأْحَیاءً . 
، َفَأْمَسُكوُهْم َأْحَیاءً 

 َوَقَتُلوُهْم ِعْنَد ِبْئِر َبْیِت َعْقٍد، 
  ،اْثَنْیِن َوَأْرَبِعیَن َرُجالً 

 ]14َوَلْم ُیْبِق ِمْنُهْم َأَحًدا. [
ربما افتكر أوًال أن یأسرهم، لكنه عاد فاستحسن أن یقتلهم؛ أو أمر أن یمسكوهم حتى ال 

یهربوا قبل أن یتمكن من قتلهم. 

. یاهو یلتقي بیهوناداب 4
  َفَصاَدَف َیُهوَناَداَب ْبَن َرَكاٍب ُیَالِقیِه، ،ثُمَّ اْنَطَلَق ِمْن ُهَناكَ 
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 َفَباَرَكُه َوَقاَل َلهُ : 
 َهْل َقْلُبَك ُمْسَتِقیٌم َنِظیُر َقْلِبي َمَع َقْلِبَك؟ 

 َفَقاَل َیُهوَناَدابُ : َنَعمْ . 
 َفَقالَ : َهاِت َیَدكَ . 

 ]15َفَأْعَطاُه َیَدُه، َفَأْصَعَدُه ِإَلْیِه ِإَلى اْلَمْرَكَبةِ . [
 معناها "الرب نبیل أو كریم". كان قریب یاهو، وهو ابن ركاب القیني، ناسك تقي "یهوناداب"

أوصاهم أن یهیموا في س جماعة "الركابیین" على اسم أبیه ركاب. سأمخلص في عالقته مع اهللا. 
). أوصى بنیه أال 16-1: 35البریة، ال یبنون بیوًتا، وال یغرسون زرًعا، بل یسكنون في خیاٍم (إر 

یشربوا خمًرا هم وبنوهم إلى األبد. 
 نعأظهر غیرته بانفصاله هو وأسرته عن عبادة األوثان، حاولوا االنفصال في حیاتهم 

ضغوط المجتمع ومغریاته، ویرسم لنا إرمیا في األصحاح الخامس والثالثین صورة رائعة لتكریسهم هللا 
یوناداب بن ركاب رجل یمثل أمامي كل األیام" (إر ة لهذا جاء الوعد اإللهي: "ال ینقرض من ذري

18:35-19.( 
أشار إلیهم إرمیا النبي ومدحهم، كما جاء تاریخهم یبرز تقواهم. هذا یكشف عن وجود أناس 

أتقیاء في إسرائیل (األسباط العشرة)، وٕان كانوا قلة قلیلة. 
أعطت ) وهو من مقاومي عبادة البعل. 9-6: 35یهوناداب رئیس قبیلة القینیین (إر ن اك

ر وراء الرب. سيكان مثل یاهو رجًال غیوًرا في ال .شجاعة یوناداب بن ركاب الركابیین مكانة ممتازة
إذ رآه خرج لمالقاة یاهو بن نمشى بعد مسحه ملًكا على إسرائیل حیث أباد یاهو بیت أخآب الشریر 

یاهو باركه، أي حیَّاه. كان مستعًدا لالتحاد مع یاهو، هذا وقد رأى یاهو أن باالتحاد معه یكسب كل 
القبیلة. رافق حوباب القیني بني إسرائیل في رحلتهم من مصر، وبعد دخولهم كنعان، سكن القینیون 

في جنوب یهوذا. 
: 10 مل 2 نعم (، مع قلبك؟ فقال یهوناداب: نعميقال له یاهو: هل قلبك مستقیم نظیر قلب

 ي وانظر غیرتي)، فهتف یاهو فجأة: "هات یدك"، فناوله إیَّاها وأصعده إلى المركبة قائالً : هلمَّ مع15
 وكارًها ،للرب. من هنا نستنتج أن یاهو كان یعرف یهوناداب جیًدا باعتباره رجًال ُمكرًَّسا لعبادة الرب

 ألنه لم یختلط بعبدة البعل في هیكل السامرة قبل قتلهم. ،لعبادة األوثان
: هذا قول یاهو لیهوناداب. هذا التعبیر یحمل من جانب مساعدة یاهو لیهوناداب "هات یدك"

لیصعد إلیه في المركبة، ومن جانب آخر عالمة قیام معاهدة بینهما. وجوده معه في المركبة عالمة 
ظاهرة أمام الشعب أن االثنین متفقان مًعا في الفكر. 
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أما یهوناداب فلما رأى یاهو یسیر في طریق بیت یربعام انسحقت روحه فیه بسبب هذه 
 على ياإلهانات الموجهة إلى الرب، وقاده ذلك إلى أن یلزم نفسه بلون من الحیاة یشهد بحكمه األدب

الشر وعلى رفضه أن ُیَمتِّع نفسه بمباهج الحیاة أو حتى أن یكون مواطًنا في تلك األرض التي جعلت 
عبادة الرب مستحیلة بدون النعمة اإللهیة. 

  َواْنُظْر َغْیَرِتي ِللرَّبِّ . ،َوَقالَ : َهُلمَّ َمِعي
 ]16َوَأْرَكَبُه َمَعُه ِفي َمْرَكَبِتهِ . [

روى لنا سفر مكابیین األول أمانة بیت ركاب الذین جاء المكابیون من نسلهم في حفظ ي
س. وقد جاء عنوان وفي أیام أبیفان إلیماناوغیرتهم على  لحي،اناموس الرب، والتمسُّك بعبادة اهللا 

جاء ". لسبيا في الترجمة السبعینیة: "عن بیت یهوناداب بن ركاب والذین أقتیدوا أوًال إلى 71المزمور 
من تسبیحك الیوم كله من  ميفالقوي، یمتلئ  ملجأيففي المزمور: "صرت كآبة لكثیرین، وأما أنت 

عود فتحیینا، ومن أعماق األرض تأنت الذي أریتنا ضیقات كثیرة وردیئة "). 8-7:71مجدك" ( مز 
). 21-20:71مز " ( تعزینيفوترجع  ظمتيعتعود فتصعدنا، تزید 

"، فكان في حقیقته مخادًعا، انظر غیرتي للربأما أن یفتخر یاهو أمام یهوناداب، قائالً : 
ربما حتى لنفسه! 

یا لك من مراٍء متشامخ وقاتل! هل لك غیرة لیهوه ودیانته النقیة؟! هوذا عجلْي دان وبیت 
إیل وسلوكك المتهور، كل هذا یكشف عن أعماقك! إنك تدعو الغیر لیشهدوا لغیرتك للرب ولتقواك 

 Ïوأعمال محبتك، وفي الحقیقة في أنانیة تحقق مصالحك الخاصة!
حًقا لقد أباد بیت أخآب، لكنه استخدم العنف بال حدود. لم یقف عند بیت أخآب، بل وقتل 

أصدقاءه والقیادات المشكوك فیها وتجاوز كل حدود. 
لقد أباد عبادة البعل، لكنه ترك العجلین في دان وبیت إیل. 

تشبَّه بیربعام الذي لم یرفض عبادة اهللا، وال حسبه إلًها كاذًبا، كما لم یرفض شریعة موسى، 
لكنه مزج عبادة اهللا بالعبادات الغریبة، وحرم الشعب من دخول هیكل الرب في أورشلیم، واالحتفال 

باألعیاد في أورشلیم! 

 َوَجاَء ِإَلى السَّاِمَرِة، 
 َوَقَتَل َجِمیَع الَِّذیَن َبُقوا ألخآب ِفي السَّاِمَرِة َحتَّى َأْفَناُه، 

 ]17َحَسَب َكَالِم الرَّبِّ الَِّذي َكلََّم ِبِه ِإیِلیَّا. [

1 Cf. Adam Clarke’s Commentary. 
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تمم كالم الرب الذي كلم به إیلیا حرفًیا، لكن قلبه كان منحرًفا، غایة تصرفاته كرامته الذاتیة، 
یعمل لحساب مجده الزمني، ال مجد الرب. لذلك شرب من كأس أعماله حتى بالنسبة لدم یزرعیل، إذ 
قیل: "أعاقب بیت یاهو على دم یزرعیل، وأبید مملكة بیت إسرائیل. ویكون في ذلك الیوم أكسر قوس 

). 5-4: 1إسرائیل في وادي یزرعیل" (هو 

. یاهو یغتال عبدة البعل 5
  َوَقاَل َلُهمْ : ،ثُمَّ َجَمَع َیاُهو ُكلَّ الشَّْعِب 

 ِإنَّ أخآب َقْد َعَبَد اْلَبْعَل َقِلیًال، 
 ]18َوَأمَّا َیاُهو َفِإنَُّه َیْعُبُدُه َكِثیًرا. [

صمم یاهو أال تقوم أیة عبادة في إسرائیل إال للعجلین في دان وبیت لحم، لذا بمكر ادَّعى 
أنه ُیقدِّم ذبیحة للبعل، حتى یجمع كل عبید البعل في مكاٍنٍ◌ واحٍدٍ◌، ویذبحهم جمیًعا دفعة واحدة، 

دون أن یفلت أحد منهم. 

 َواآلَن َفاْدُعوا ِإَليَّ َجِمیَع َأْنِبَیاِء اْلَبْعِل َوُكلَّ َعاِبِدیِه َوُكلَّ َكَهَنِتهِ . 
 َال ُیْفَقْد َأَحٌد، 

 َألنَّ ِلي َذِبیَحًة َعِظیَمًة ِلْلَبْعلِ . 
 ُكلُّ َمْن ُفِقَد َال َیِعیُش . 

 ]19َوَقْد َفَعَل َیاُهو ِبَمْكٍر ِلُیْفِنَي َعَبَدَة اْلَبْعلِ . [
بروح الخداع أمر أن من ال ُیظِهر غیرة في عبادته للبعل ُیَعرِّض حیاته للخطر. 

ُیَمیِّز النص بین ثالث فئات من المرتبطین بعبادة البعل: أنبیاء البعل، وكهنة البعل، وعامة 
الشعب المتعبِّدین للبعل. 

كان من السهل أن تجتمع كل الفئات الثالثة في مبنى واحد، وذلك ألن عددهم كان یتناقص 
بفضل خدمة إیلیا النبي وألیشع النبي، كما أهمل یورام عبادة البعل. 

 َوَقاَل َیاُهو: َقدُِّسوا اْعِتَكاًفا ِلْلَبْعلِ . 
 ]20َفَناُدوا ِبهِ . [

"نادوا استخدم یاهو عبارة وردت في الشریعة خاصة باالحتفال باألعیاد الكبرى لیهوه: 
). 8: 16؛ تث 35: 29؛ عد 36: 23" (راجع ال باعتكاف

 َوَأْرَسَل َیاُهو ِفي ُكلِّ ِإْسَراِئیَل 
  ،َفَأَتى َجِمیُع َعَبَدِة اْلَبْعلِ 
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 َوَلْم َیْبَق َأَحٌد ِإالَّ َأَتى، 
  ،َوَدَخُلوا َبْیَت اْلَبْعلِ 

 ]21َفاْمَتَأل َبْیُت اْلَبْعِل ِمْن َجاِنٍب ِإَلى َجاِنٍب . [
). وقد اتسم المعبد بوجود داٍر محیطة 32-16 مل 1هیكل البعل أقامه الملك أخآب (

بالمعبد تتسع لعدة آالف. 

 َفَقاَل ِللَِّذي َعَلى اْلَمَالِبسِ : 
 َأْخِرْج َمَالِبَس ِلُكلِّ َعَبَدِة اْلَبْعلِ . 

 ]22َفَأْخَرَج َلُهْم َمَالِبَس . [
كان لعبدة البعل مالبس خاصة ُتوزَّع علیهم یرتدونها حتى یتقدموا للعبادة، مثل كهنة كل 
األمم تقریًبا والمتعبدین أیًضا، یحسبونها مقدسة، یستخدمونها أثناء الخدمة فقط. غالًبا ما كانت من 

أقمشة بیضاء ناعمة، وتحفظ في حجرة مخصصة للمالبس في الهیكل تحت رعایة شخص ُمعیَّن لهذا 
. وقد طلب یاهو هذا ال للكهنة فقط، بل ولكل المتعبدین، حتى یتأكد أال یكون أحد ممن Ïالعمل

یعبدون الرب بینهم. 

 َوَدَخَل َیاُهو َوَیُهوَناَداُب ْبُن َرَكاٍب ِإَلى َبْیِت اْلَبْعلِ . 
 َفَقاَل ِلَعَبَدِة اْلَبْعلِ : 

 ،  َفتُِّشوا َواْنُظُروا ِلَئالَّ َیُكوَن َمَعُكْم َهُهَنا َأَحٌد ِمْن َعِبیِد الرَّبِّ
 ]23َوَلِكنَّ َعَبَدَة اْلَبْعِل َوْحَدُهمْ . [

یبدو أنه بعد فترة من انتشار عبادة البعل، كان كهنة البعل یجتمعون مع كهنة الرب لكن 
لیس في وقت تقدیم الذبائح، وذلك للتمویه أمام الشعب. لكن ما كان ُیمیِّزهم هو المالبس التي یرتدونها 

داخل الهیكل. 
لم یكن باألمر الجدید أو الغریب أن یطلب یاهو من كهنة وأنبیاء البعل أن یفتشوا وینظروا 

إن كان أحد من الغرباء عن هذه العبادة حاضًرا هذا المحفل. فقد كانت كثیر من الدیانات تعتبر 
حضور إنساٍن ال ینتمي للعبادة هو نوع من تدنیس للطقس. في بعض العبادات اإلغریقیة كانوا 

یحسبون من ُیقِحم نفسه بین المتعبدین یتعرض لعقوبة الموت. لهذا عندما أصدر یاهو هذا األمر لم 
. Ðیتشكك أحد في نّیته

ُبوا َذَباِئَح َوُمْحَرَقاٍت .   َوَدَخُلوا ِلُیَقرِّ

1 CF. James M. Freeman: Manners and Customs of the Bible, 1972, , article 344. 
2 Barnes’ Notes. 
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  َوَقالَ : ،َوَأمَّا َیاُهو َفَأَقاَم َخاِرًجا َثَماِنیَن َرُجالً 
  ،الرَُّجُل الَِّذي َیْنُجو ِمَن الرَِّجاِل الَِّذیَن َأَتْیُت ِبِهْم ِإَلى َأْیِدیُكمْ 

 ]24َتُكوُن َأْنُفُسُكْم َبَدَل َنْفِسهِ . [
ة اإلباحیة سراالحق، مع مم  یكن هناك مهادنة مع العبادة الوثنیة التي قامت على االرتداد عن اهللامل

 ة التي تدمر الحیاة نفسها.يالجنسیة والطمع الخ. هكذا ال یجوز لنا التسامح مع الخط

  ،َوَلمَّا اْنَتُهوا ِمْن َتْقِریِب اْلُمْحَرَقةِ 
 َقاَل َیاُهو ِللسَُّعاِة َوالثََّواِلِث : 

 اْدُخُلوا اْضِرُبوُهمْ . َال َیْخُرْج َأَحدٌ . 
 َفَضَرُبوُهْم ِبَحدِّ السَّْیِف، 

 َوَطَرَحُهُم السَُّعاُة َوالثََّواِلثُ . 
 ]25[ َوَساُروا ِإَلى َمِدیَنِة َبْیِت اْلَبْعلِ 

لم یوضح النص من الذي قام بتقدیم الذبیحة هل یاهو أم رئیس كهنة البعل. غالًبا تبرَّع یاهو 
. أراد یاهو أن یطمئن كهنة البعل أنه ال یدبر شیًئا ضدهم فیجمعهم وال Ïبالذبائح، وقام الكهنة بتقدیمها
 یفلت أحد منهم، ویقوم بقلتهم.

: 8 مل 1جاء في ملوك األول "ثم أن الملك وجمیع إسرائیل معه ذبحوا ذبائح أمام الرب" (
). ال ُیفَهم من ذلك أن الملك أو الشعب قاموا بالذبح، هكذا قدَّم یاهو الذبیحة أو الذبائح وقام كهنة 62

البعل بذبحها وتقدیمها على مذبح البعل. 
: هم الذین یحیطون، یجرون حوله لحمایته، لئال یتعرض الملك ألي اغتیال. السعاة
: هم قادة دفاع، یسمون الثوالث، ألنهم یأتون في الرتبة الثالثة بعد الملك والنبالء، الثوالث

. Captainsتُترَجم أحیاًنا 

 ]26[ َوَأْخَرُجوا َتَماِثیَل َبْیِت اْلَبْعِل َوَأْحَرُقوَها،
كانت التماثیل أو الصور التي في بیت البعل غالًبا مجرد أعمدة أو مسالت أو سواري خالیة 

] فكان من 27)، أما تمثال البعل [21: 16من أي شكل، ُتمثِّل البشریة. كانت من الخشب (تث 
الحجارة أو من المعدن. 

  ،َوَكسَُّروا ِتْمثَاَل اْلَبْعلِ 
  ،َوَهَدُموا َبْیَت اْلَبْعلِ 

1 Bares' Notes. 
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 ]27َوَجَعُلوُه َمْزَبَلًة ِإَلى َهَذا اْلَیْومِ . [
الصور أو التماثیل في بیت البعل لم تكن صوًرا للبعل، إنما تشیر إلى آلهة أقل من البعل، 

أما تمثال البعل الذي ُكسر، فكان غالًبا في مدخل الهیكل. 

 ]28َواْسَتْأَصَل َیاُهو اْلَبْعَل ِمْن ِإْسَراِئیلَ . [

. یاهو لم یحد عن خطایا یربعام 6
  ،َوَلِكنَّ َخَطاَیا َیُرْبَعاَم ْبِن َنَباَط الَِّذي َجَعَل ِإْسَراِئیَل ُیْخِطئُ 

  ،َلْم َیِحْد َیاُهو َعْنَها
 ]29َأْي ُعُجوِل الذََّهِب الَِّتي ِفي َبْیِت ِإیَل َوالَِّتي ِفي َدانَ . [

)، إذ فرض عبادة ُمخاِلفة 33-25: 12 مل 1سار جمیع ملوك إسرائیل في طریق یربعام (
لوصایا الرب بشان استخدام التماثیل في العبادة، وبشأن الكهنة واألعیاد ومكان العبادة.  

كان مشغوًال بإبادة البعل، لكن بال غیرة على عبادة اهللا في قداسة ونقاوة! یقول یعقوب 
، )10: 2(یع  "الكل في مجرًما صار فقد ،واحدة في عثر نماإو ،الناموس كل حفظ من نالرسول: "أل

خاصة إن كانت هذه الخطیة لیست عن ضعٍف، بل عن عمٍد لتحقیق مصلحة شخصیة. لقد أخطأ 
یاهو في حق اهللا والناس، ألنه لم یحد عن عجول الذهب التي في بیت إیل ودان، وألنه في إبادة بیت 

أخآب الشریر تحرك بروح العنف نحو كثیرین لیسوا من بیت أخآب، ففقد طبیعة الحب. 

  من أجل أنك ال ترحم اآلخرین فال یصنع بك رحمة. وألنك أغلقت باب بیتك إزاء المساكین فال
یفتح لك اهللا باب ملكوته، وكما أمسكت بالخبز عن البائسین حینما كانوا یطلبونه منك، هكذا 

یمسك اهللا عنك الحیاة األبدّیة التي تطلبها. إنكم ستحصدون ما زرعتم. فإن كنتم قد زرعتم المرارة 
فستحصدون المرارة، وٕان زرعتم القسوة، فال تحصدون سوى األتعاب القاسیة والعذابات الهائلة. وٕان 
كنتم قد هربتم من الرحمة، تهرب الرحمة منكم، وٕان رذلتم الفقراء یرذلكم ذاك الذي صار فقیًرا حًبا 

  .Ïفیكم
 القدیس باسیلیوس الكبیر

 Ðمن ال یرحم ال یستحق مراحم اهللا، وال یحّصل على أي نصیب من العطف اإللهي بصلواته!
الشهید كبریانوس  

  نساًنا یصیر باب الرب مفتوًحا لطلباته في كل ساعةإمن یرحمÏ  .

Ï  :153الحب األخوي، ص للمؤلف .
Ð 153 ، ص م1964 الحب األخوي، للمؤلف .
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 الشیخ الروحاني 

 َوَقاَل الرَّبُّ ِلَیاُهو: 
 ،  ِمْن َأْجِل َأنََّك َقْد َأْحَسْنَت ِبَعَمِل َما ُهَو ُمْسَتِقیٌم ِفي َعْیَنيَّ

 َوَحَسَب ُكلِّ َما ِبَقْلِبي َفَعْلَت ِبَبْیِت أخآب، 
 ]30َفَأْبَناُؤَك ِإَلى اْلِجیِل الرَّاِبِع َیْجِلُسوَن َعَلى ُكْرِسيِّ ِإْسَراِئیلَ . [

مدح الرب یاهو على استئصاله عبادة البعل، وجعله یملك على إسرائیل هو وأبناؤه إلى 
 الجیل الرابع، أي یهوآحاز ویوآش ویربعام وزكریا، لكن جازاه على خطایاه.

ُلوِك ِفي َشِریَعِة الرَّبِّ ِإَلِه ِإْسَراِئیَل ِمْن ُكلِّ َقْلِبهِ .  َوَلِكْن َیاُهو َلْم َیَتَحفَّْظ ِللسُّ
 ]31َلْم َیِحْد َعْن َخَطاَیا َیُرْبَعاَم الَِّذي َجَعَل ِإْسَراِئیَل ُیْخِطئُ . [

أما غایة یاهو فكانت التخلُّص من كل الذین یعترضون مطامعه فقط، فتعامل مع الشر 
 وال یتعرض مطلًقا لخطایا ، وخطایاهأخآب على بیت يحسبما یناسب مطامع قلبه، لذلك نراه یقض

بیت یربعام. لقد هدم بیت البعل، لكنه أبقى عجول الذهب. لقد أشهر حربه ضد أعداء الرب مندفًعا 
 بشریعة الرب، لذلك نقرأ: "ولكن یاهو لم یتحفظ للسلوك في شریعة ي ولم یكن ُیبال،بمیوله الشخصیة
: 10 مل 2، لم یحد عن خطایا یربعام الذي جعل إسرائیل یخطئ" (من كل قلبهالرب إله إسرائیل 

31.( 
خطیة یاهو لیس فقط أنه تمم عمًال صالًحا ولم یتمم عمًال آخر، وٕانما لم یباِل بنقاوة قلبه؛ 

یؤكد الكتاب: "لم یتحفَّظ للسلوك... من كل قلبه". یؤكد الكتاب المقدس االهتمام بالقلب: 
) 1: 3أم  (".وصایاي قلبك لیحفظ بل ،شریعتي تنس ال ابني یا"
) 3: 3أم  (".قلبك لوح على اكتبهما ،عنقك على تقلدهما ،یتركانك والحق الرحمة تدع ال"
) 5: 3أم  (".قلبك بكل الرب على توكل"
) 21: 4أم  (".قلبك وسط في احفظها ،عینیك عن تبرح ال"
) 23: 4أم  (".الحیاة مخارج منه ألن ،قلبك احفظ تحفظ كل فوق"
) 21: 6أم  (".عنقك بها قلد ،دائًما قلبك على اربطها"

) 17: 22أم  ("معرفتي إلى قلبك ووجه ،الحكماء كالم واسمع أذنك "أمل
) 15: 23أم  (أیًضا". أنا قلبي یفرح ،حكیًما قلبك كان إن ابني یا"
) 19: 23أم  (".الطریق في قلبك رشدأو ،حكیما وكن ،ابني یا أنت اسمع"

Ï 158 ، ص م1964 الحب األخوي، للمؤلف .
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 )26: 23أم  (".طرقي عیناك ولتالحظ ،قلبك أعطني ،ابني یا"

 "حتى ال یدخل شیًئا من الطبیعة الشیطانیة إلى 23: 4" (راجع أم احفظ قلبك بكل اجتهاد ،(
عقولنا، أو أي روح من المضادین یحول تصوراتنا كیفما یشاء. إنما نصلي لكي ما یشرق نور 

معرفة مجد اهللا في قلوبنا، ویسكن روح اهللا في تصوراتنا، ویقودها للتأمل في األمور اإللهیة، فإن 
. Ïكثیرین إذ یقودهم روح اهللا هم أوالد اهللا

العالمة أوریجینوس  

  لنحیا هكذا: لنالحظ باستمرار كما هو مكتوب: احفظ قلبك بكل اجتهاٍد، إذ لنا أعداء مرعبون
وماكرون، الشیاطین األشرار، نصارع معهم، كقول الرسول: "فإن مصارعتنا لیست مع لحٍم ودٍم، 
بل ضد الرئاسات والقوات، ضد رؤساء العالم في هذه الظلمة، ضد قوات الشر في العلى" (راجع 

. Ð)12: 6أف 
القدِّیس أثناسیوس الرسولي  

  إنه یطلب مثل هذه الخلقة، لیس كمن لیس له قلب، 10: 51"قلًبا نقًیا اخلقه فّي یا اهللا" (مز .(
. Ñوٕانما إذ أفسده یشتهي أن یرجع ویكون نقًیا

القدیس دیدیموس الضریر 

  أما عن یاهو هذا، بالكذب غیر النقي والذبیحة الُمدنَّسة قام باالستعالم عن أناس غیر أتقیاء دنسین
به. ال، فإنه لم یصمت بخصوص شخصیته. إنما  لكي یقتلهم، لم ُیِرْد الكتاب المقدس أن نتمثل
). ماذا ینفعه إن كان قد مارس نوًعا 31: 10 مل 2ُكتب عنه أن قلبه لم یكن مستقیًما مع اهللا (

من الطاعة بخصوص اإلبادة التامة لبیت أخآب، إذ أظهر شهوة للسیطرة، فنال شیًئا من األجرة 
 Òالزائلة في مملكة مؤقتة؟

القدیس أغسطینوس  

 " قلًبا نقًیا أخلقه فّي إنه لیس َدَنس الجسد، بل َدَنس النفس الذي ینفر اهللا منه... ماذا یقول النبي؟
. Ó)14: 4). وأیًضا: "اغسلي من الشر قلبكِ " (إر 10: 51" (مز یا اهللا

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

1 Against Celsus, 4:95. 
2 Vita Antoii,21 
3 Commentary on the Proverbs of Solomon, Fragment 8: 22. 
4 To Consentius, Against Lying, 3. 
5 Homilies on 2 Timothy, 6. 
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. انهیار یاهو 7
 ِفي ِتْلَك اَألیَّاِم اْبَتَدَأ الرَّبُّ َیُقصُّ ِإْسَراِئیلَ . 
 ]32[ َفَضَرَبُهْم َحَزاِئیُل ِفي َجِمیِع ُتُخوِم ِإْسَراِئیلَ 

جعل اهللا حزائیل آلة كمقٍص به قصَّ من مملكة إسرائیل كل ما كان شرق األردن من 
عروعیر التي كانت على تخم موآب في أقصى الجنوب إلى باشان التي كانت على تخم أرام في 

أقصى الشمال. وكانت تلك المناطق خصبة جًدا. 
لكن الرب غضب على حزائیل، ألنه عمل هذا بطمٍع وقسوةٍ . 

 ِمَن اُألْرُدنِّ ِلِجَهِة َمْشِرِق الشَّْمِس، 
 َجِمیَع َأْرِض ِجْلَعاَد اْلَجاِدیِّیَن َوالرَُّأوَبْیِنیِّیَن َواْلَمَنسِّیِّیَن 

 ]33ِمْن َعُروِعیَر الَِّتي َعَلى َواِدي َأْرُنوَن َوِجْلَعاَد َوَباَشانَ . [
كتأدیب إلهي فقدت إسرائیل كل منطقة الضفة الشرقیة من األردن، فحّل دمار كامل وخراب 

)، على ید حزائیل ملك 9-1: 22للمنطقة الخاصة بسبطّي رأوبین وجاد ونصف سبط منّسى (یش 
أرام. هذه المنطقة تبلغ إلیها جیوش دمشق بسهولة عن الضفة الغربیة. 

: اسم موآبي وعبري معناه "عاریة أو عري". توجد مناطق كثیرة تحمل ذات االسم. عروعیر
عروعیر المذكورة هنا هي أشهر هذه المناطق. وهي بلدة إلى الشمال من نهر أرنون في موآب، جنوب 

نها الجادیون. حالًیا ُتدَعى  مملكة سیحون العموریة. استولى علیها حزائیل بعد أن احتلها وحصَّ
عراعیر، على بعد اثني عشر میًال شرقي البحر المیت، جنوبي ذیبان بقلیل. 

: كانت كل هذه المنطقة ُتدَعى جلعاد، هنا یمیز بین جلعاد في الجنوب، جلعاد وباشان
). 19، 13: 4 مل 1وباشان في الشمال (

  ،َوَبِقیَُّة ُأُموِر َیاُهو َوُكلُّ َما َعَمَل َوُكلُّ َجَبُروِتهِ 
 ]34َمْكُتوَبٌة ِفي ِسْفِر َأْخَباِر اَألیَّاِم ِلُمُلوِك ِإْسَراِئیلَ . [

كان یاهو جبار حرب، وٕان كان قد انكسر وخسر. 
 ینطبق على شخصیة یاهو العنیفة وشجاعته أكثر من سلطانه، ألنه انهزم جبروته"تعبیر "

أمام حزائیل ملك أرام. 
كانت مدة حكمه طویلة، تبلغ ثمانیة وعشرین عاًما، ال نعرف عنها سوى فترة بدایة حكمه. 

قامها الملك شلمنأسر الثالث أد ذكر یاهو على عمود أثري قدیم ُیسمَّى "المسلَّة السوداء"، رو
ملك أشور. یظهر یاهو على هذه المسلَّة راكًعا في مذلة أمام ملك أشور. لقد دفع الجزیة لألرامیین في 

الكتاب المقدس عالقة یاهو بأشور، األمة التي كانت  لُیَسجِّ  ق.م)، ولم 841أوائل عهده بالحكم (سنة 
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. على وشك أن تصبح قوة عالمیة

  ،َواْضَطَجَع َیاُهو َمَع آَباِئهِ 
 َفَدَفُنوُه ِفي السَّاِمَرِة، 

 ]35َحاُز اْبُنُه ِعَوًضا َعْنهُ . [آَوَمَلَك َیُهو
: 13) ثم یوآش والذي ُیدَعى أیًضا یهوأش (9-1: 13بعد موت یاهو َمَلَك ابنه یهوآحاز (

). بعد ستة شهور 12-8: 15) ثم فترة صغیرة زكریا (29-23: 14) ثم یربعام الثاني (10-13
). 30: 10اغتاله شالوم وبهذا انتهى خط یاهو في الجیل الرابع كقول الرب (

  ،َوَكاَنِت اَألیَّاُم الَِّتي َمَلَك ِفیَها َیاُهو َعَلى ِإْسَراِئیَل ِفي السَّاِمَرةِ 
 ]36َثَماِنًیا َوِعْشِریَن َسَنةً . [

جعلت أسرة أخآب ِمْن یزرعیل أشبه بعاصمة ثانیة إلسرائیل، وكانت على األقل ُتَمثِّل جزئًیا 
). أما یاهو وخلفاؤه من نسله، فیبدو أنهم ركَّزوا كل إقامتهم على 30-14: 9 مل 2مركًزا للحكم (

). 8: 15؛ 23: 14؛ 10: 13 مل 2السامرة كعاصمة للمملكة (
لم یملك أحد من ملوك إسرائیل أكثر منه إال یربعام الثاني الذي كان من نسله، فقد َمَلَك 

أربعین سنة. 
ك یاهو أن یكون موضع سرور اهللا، فقد بدأ الطریق باستقامة، لكن قلبه لم ملن یمكن للاك

 یكن مستقیًما تماًما، وال معتدالً .
 شریر وقضى علیها.لا أزال أسرة أخآب

ر من أشكال الوثنیة، إذ استمر في عبادة آخ على عبادة البعل، لكنه تمسَّك بشكِل ىضق
 العجلین اللذین أقامهما یربعام.

 حه إیلیا النبي وثبَّت ذلك تلمیذه ألیشع النبي.سم
ملًكا مْرضی�ا لدى اهللا، ُیتمِّم إرادته اإللهیة، لكنه بسبب نظرته المتهورة  نون یمكن أن یكاك

 للحیاة كان جسوًرا ُمَعرًَّضا للخطأ. ظلَّت أسرته على العرش مدة أطول من أي أسرة أخرى.
  أمام اهللا، فكان یطیع اهللا حسبما یخدم أغراضه الشخصیة.مالً  یكن قلبه كامل
بادة بأسرة علابعل، ولعل الدافع إلى ذلك كان سیاسی�ا، فقد ارتبطت هذه لد قاوم عبادة اقل

أخآب فكان في تحطیمها تثبیت لعرشه. أما بالنسبة للعجلْین الذهبیْین فتركهما، ألنه في تحطیمهما 
 عودة الشعب إلى الهیكل في أورشلیم في المملكة الجنوبیة الُمعاِدیة له لیعبدوا هناك.

 
 10 مل 2من وحي 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح العاشر 
 

قلًبا نقًیا ِاخلقه فيَّ یا اهللا 

  . َّهْب لي یا رب أن یعمل روحك القدوس في
 یقود حیاتي كلها:  سلوكي وفكري وقلبي وكل مشاعري.  

 كثیًرا ما أخدع نفسي، 
 أحسب في نفسي، إني أتمم مشیئتك. 

 روحك هو القائد ألعماقي، 
یشرق فيَّ بنوره،  فأدرك حقیقة أعماقي. 

 یقودني فیك، ویحملني إلیك. 

  .هْب لي أن أكون آلة برَّ لحساب ملكوتك
 ال أدَّعي إني أدافع عن الحق. 

 فُأستعبد للنقد واإلدانة والغضب. 
 ُأدافع عن الحق، وأفقد الحب، 

 فلیس للحق وجود بدون الحب! 

  یبدو لي أن السلوك بالتقوى سهل،  لكن من یضبط عیني وأفكاري؟
 من ُیقدِّس أحاسیسي الخفیة وعواطفي؟ 

 من یهبني الحق المقدس سواك أیها القدوس. 
 قلًبا نقًیا اخلقه فيَّ یا اهللا، 

 وروًحا مستقیًما جدده في أحشائي. 
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 َاَألْصَحاُح اْلَحاِدي َعَشرَ 

مسح الطفل یوآش ملًكا 
في األصحاح السابق رأینا كیف أقام اهللا یاهو لیبید بیت أخآب الذي أفسد هو وزوجته 

وأسرته وكهنته ومعارفه مملكة إسرائیل، وكاد أن یحولها من شعب اهللا إلى شعب وثني یعبد البعل، 
ویقاوم األنبیاء ورجال اهللا. انتقل هذا الوباء إلى یهوذا، حیث دخلت األسرتان في عالقة نسب. قام 

یاهو بقتل ملكي إسرائیل ویهوذا، وبقدر اإلمكان كل من ینتمي لبیت أخآب. اآلن استلمت ّعّثْلّیا ابنة 
أخآب وٕایزابل الُحْكم في یهوذا. وٕاذ حملت روح أمها الشریرة، وضعت في قلبها أن تبید كل بیت داود، 

فال یستلم أحد منهم الحكم، كما تفرغت لنشر العبادة الوثنیة في یهوذا. وهي المرأة الوحیدة التي 
استلمت الحكم في مملكتي یهوذا وٕاسرائیل. 

اهتم یهوشافاط ملك یهوذا بتقویة مملكة یهوذا؛ لكنه قام بتزویج ابنه یهورام لعثلیا ابنة أخآب. 
. Ïهذا الزواج، في رأي الكثیرین، كان جزًءا من خطة شیطانیة إلدخال الوثنیة في یهوذا

 .3-1. خالص یوآش من ید عثلیا 1
 .12-4. یهویاداع یمسح یوآش ملًكا 2
 .16-13. قتل عثلیا   3
. 21-17. عودة إلى عبادة الرب  4

. خالص یوآش من ید عثلیا 1
 َفَلمَّا َرَأْت َعَثْلَیا ُأمُّ َأَخْزَیا َأنَّ اْبَنَها َقْد َماَت، 

 ]1َقاَمْت َفَأَباَدْت َجِمیَع النَّْسِل اْلَمِلِكيِّ . [
، لیبید كل البیت مملكة إسرائیلفي األصحاح السابق رأینا إنساًنا یدفعه الرب إلى عرش 

الذي أفسد القادة والشعب. لكن لألسف وٕان كان قد أبادهم لم یعرف كیف ُیسلِّم قلبه للرب، حتى 
). اآلن 1: 21یتحقق فیه قول الحكیم: "قلب الملك في ید الرب، كجداول میاه حیثما شاء یمیله" (أم 

، وعوض أن تضع قلبها في ید الرب، في یهوذاُیقدِّم لنا صورة أخرى خطیرة المرأة تستلم الحكم 
وضعت في قلبها أن تقاوم الرب، فقاومت نفسها، وحطَّمْت مركزها وحیاتها وهي ال تدري. هذان 

االثنان: الملك یاهو في إسرائیل والملكة عثلیا في یهوذا، مع أنهما نقیضان، األول یبدو كمن له غیرة 
على عبادة اهللا الحّي، والثانیة كانت لها غیرة على نشر عبادة البعل. لكن كلیهما إذ لم یضعا قلبیهما 

1 Dake’s Annotated Reference Bible, 1995, p. 402. 
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في ید الرب، یقدمان لنا دعوة واحدة من أجل بنیان مملكة اهللا في داخلنا، وهي أن نضع قلوبنا في ید 
). 6: 1ملك الملوك، إذ جعلنا "ملوًكا وكهنة" (رؤ 

  ،أودع نفسك في یدّي الرب، لیس فقط عندما ترحل من الجسد، بل حتى وهي بعد في الجسد
فلتكن في یدّي الرب. ألنك ال تراها (ال ترى نفسك)، وال ترى مصدرها، وال موضع بلوغها. إنها 

فیك، وهي أیًضا مع اهللا. "قلب الملك في ید الرب"، الذي یقودها ویوجهها... إن كان قلب إنساٍن 
 Ïفي ید الرب، كم باألكثر تكون نفسه؟

القدِّیس أمبروسیوس  

  إن كان قلب الملك في ید اهللا. فإنه ال یخلص بقوة الذراعین، بل بالقیادة اإللهیة. اآلن لیس أي
. Ðإنساٍن عشوائًیا في ید اهللا، بل ذاك الذي یتأهل السم الملك

القدیس باسیلیوس الكبیر  

  .ملوك األرض هم الذین یسیطرون على الخطیة، لهذا فإن الذین یحكمونها یقدمون تشكرات 

بالتأكید ال یشیر النبي إلى ملوك هذا العالم، إذ ُكتب: "قلب الملك في ید الرب".  
هل یمكن ولو إلى لحظة تظن أن قلب یولیان الجاحد في ید اهللا؟ حاشا! أو قلب نیرون أو 

مكسیمیانوس أو داكیوس الُمضطِهِدین؟ حاشا! ال، فإنه یتحدث عن الذي یسیطرون على الخطیة، 
وذلك ألن قلبهم في ید اهللا، هؤالء الذین یغلبون الرذائل وأهواء نفوسهم، وبهذا یسودون على 

. Ñالخطیة

  ...هل قلب منّسى في ید اهللا؟... هل قلوب ملوك یهوذا األشرار في ید اهللا؟ 

. Òلذلك فإن الملوك هم القدیسون، وقلوبهم في ید الرب
القدیس جیروم 

 أم أخزیا ملك یهوذا، وهو غیر أخزیا ملك إسرائیل ابن أخآب وٕایزابل. عثلیا
بعد اغتیال ابنها، وضعت في قلبها إبادة كل النسل الملكي بغدٍر رهیٍب . لعلها ظنت أنها 

تستطیع أن تقاوم الوعد اإللهي الخاص بإقامة الملوك من نسل داود، فكما ُأبید نسل بیت أبیها، أرادت 
إزالة الُملك من كل بقیة نسل داود.  

 ابنة أخآب وٕایزابیل وأرملة یهورام ملك یهوذا عبادة البعل إلى یهوذا، وكانت عثلیاأدخلت 

1 Death as a Good, 10:44. 
2 Homilies on Psalms (Ps. 32), homily 15: 9. 
3 Homilies on Psalms, homily 49 on Ps.137. 
4 Homilies on Psalms, homily 9 on Ps. 75. 
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، 18: 8مثل أمها في شرورها وعنفها. لم تتأخر عن سفك الدم لتحقیق هدفها. تسلطت على رجلها (
). 4-2: 22 أي 2)، وعلى ابنها (6: 21 أي 2؛ 27

 أن عثلیا كانت تحث ابنها أخزیا أن یعمل خالل أبناء Ïالقدِّیس مار أفرآم السریانيیرى 
اإلثم على سحب الكهنة من بیت الرب لعبادة األوثان، وكان ابنها كأعمى یطیعها دون مناقشة. ولما 

استلمت الحكم بعد اغتیال ابنها أرادت تحقیق ذلك بنفسها، كي تسحب الیهود من عبادة الرب إلى 
العبادة القدیمة ألهل صیدون. 

كان الكبریاء وراء دمار كل من یاهو الذي اختاره الرب لتأدیب بیت أخاب، ودمار عثلیا. 
كالهما استلما العرش، وظنا أنهما بقوتهما وحكمتهما قادران على تحقیق رسالتهما بكل نجاحٍ . فمع ما 

كان لهما من قدرات وٕامكانیات ومواهب، غیر أن عدم رجوعهما إلى اهللا بروح التواضع، یطلبان 
مشورته وحكمته واستالم عجلة القیادة بنفسه فشال، بل ودمرَّا نفسیهما بالرغم من مظاهر النجاح البرَّاقة 

في بدایة استالم كل منهما للعرش. 
الكبریاء أو التشامخ هو طریق تدمیر اإلنسان لنفسه مهما كان مركزه. 

  ،الحظوا هؤالء الناس المتكبرین المستهترین، الحظوا الثور وهو ُیَعد للذبح، ُیتَرك لیجول في حریة
ُیَدمِّر ما یرید، حتى یوم ذبحه... یشیر الكتاب المقدس إلیه في موضع آخر كذبیحٍة وٕانه ُیتَرك 

. Ð)22: 7لحریة شریرة (أم 

  كل المتكبرین یحملون رقاًبا متشامخة، فال یمارسون الشرور فحسب، بل ویرفضون أن یحسبوها
رون أنفسهم . Ñشروًرا. وعندما ُینتَهرون ُیَبرِّ

  یحارب األشرار اهللا، فتتحطم األواني الخزفیة وتصیر كسًرا، هكذا ینتفخ البشر معتمدین على قوتهم
الذاتیة. هذا هو الدرع الذي یتحدث عنه أیوب بخصوص الشریر. "یجري ضد اهللا، على عنقه 

؟ ذاك الذي یعتمد باألكثر )26: 15 (راجع أي "العنق المتصلب لدرعهالمتصلب لدرعه. ما هو "
. Òجًدا على حمایته الذاتیة

  القدیس أغسطینوس 

  یفتخر أناس بكونهم أبناء حكام، وبقدرتهم على إنزال بعض الكهنة من درجاتهم الكهنوتیة، مثل
هؤالء یتعظمون ویفتخرون من أجل أمور تافهة ال طائل من ورائها، وبالتالي فإنه ال یوجد أدنى 

1 On the Second Book of Kings, 12:7. 
2 On Ps. 73 (72). 
3 On Ps. 129 (128). 
4 On Ps. 46 (45). 
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سبب لتعظمهم هذا... ویوجد من یفتخرون بأنهم قد حصلوا على ما یسمونه امتیاز 
Promotion في  في خزیهم هؤالء الناس یكونمجد  یمكنهم من اإلطاحة برؤوس الناس: إن)

). وآخرون یفتخرون بغناهم، لیس الغنى الحقیقي، بل الغنى األرضي... ال تستحق كل 19: 3
هذه األشیاء حتى أن توضع في االعتبار، وال یلیق بنا أن نفتخر بأي منها.  

األشیاء التي تعطینا الحق في التعظم واالفتخار، هي أن نفتخر بأننا حكماء، أو أن نفتخر 
(بتعّقل) بأننا منذ عشر سنوات مثًال لم نقترب من الملذات الجسدیة والشهوات، أو لم نقترب منها 
منذ الطفولة؛ أیًضا حینما نفتخر بحمل القیود في أیدینا من أجل السیِّد المسیح، هذه أشیاء تدعو 
لالفتخار عن حٍق، ولكن حتى هذه األشیاء أیًضا، فإذا حكَّمنا عقلنا بالحق، نجد أنه لیس لنا أن 

نتعظم أو نفتخر بها.  
 العالمات والمعجزات واإلعالنات والرؤىكان لدى بولس الرسول ما یدعوه للتشامخ بسبب 

وبسبب اآلالم التي تحمَّلها من أجل السیِّد المسیح، وبسبب الكنائس التي أقامها في أماكن كثیرة 
من العالم، في كل ذلك كان لدیه ما یدعوه لالفتخار، وبحسب األشیاء الخارجیة الظاهرة التي 

تدعو للفخر، كان سیبدو افتخار بولس الرسول شیًئا طبیعًیا بالنسبة للناس؛ ومع ذلك، وبما أنه 
من الخطر علیه أن یفتخر، حتى بالنسبة لتلك األشیاء، فإن اآلب في رحمته، كما أعطاه تلك 

؛ ومن أجل هذا مالك الشیطان لیلطمه لئالَّ یرتفعالرؤى، أعطاه أیًضا على سبیل الرأفة به، 
"تكفیك نعمتي، ألن قوتي في الضعف ، فأجابه اهللا: إلى الرب ثالث مرات أن یفارقه بولس تضرع
. Ï)9-7: 12 كو 2 (تكمل"

العالمة أوریجینوس 

   .ابغض العظمة، ألنها الثمرة المملوءة موًتا
ألن آدم أكل منها في عدن، وأعطته الموت.  

وبها سقط الشیطان من البدء. 
بها سقط بیت آدم من الفردوس. 

لیس عند اهللا شيء بخس ومكروه كمثل ُحب العظمة، ومن یتشامخ بالكبریاء. 
 یعقوب السروجيمار القدیس 

  ،َفَأَخَذْت َیُهوَشَبُع ِبْنُت اْلَمِلِك َيُ◌وَراَم ُأْخُت َأَخْزَیا َيُ◌وآَش ْبَن َأَخْزَیا
 َوَسِرَقْتُه ِمْن َوَسِط َبِني اْلَمِلِك الَِّذیَن ُقِتُلوا ُهَو َوُمْرِضَعَتُه ِمْن ِمْخَدِع السَِّریِر، 

1 Homilies on Jeremiah., Homily 12:8. 
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 ]2َوَخبَُّأوُه ِمْن َوْجِه َعَثْلَیا َفَلْم ُیْقَتلْ . [
  وتعني "الرب یتمجد". لكن لألسف لم تسلك كما یلیق باسمها."عثلیا"

في قلبها إبادة أحفادها نسل أخزیا وكل النسل الملكي، لكنها فشلت، إذ عثلیا وضعت 
 في بیت الرب لمدة ست سنوات، اختطفت یهوشبع ابن أخیها یوآش بن أخزیا مع مرضعته وخبأته

وذلك بعنایة الرب، ساعدها في ذلك زوجها یهویاداع رئیس الكهنة التقي. بال شك بكونها أخت أخزیا، 
كان لها حریة الدخول والخروج في القصر الملكي. أشفق خّدام البیت على الطفل الصغیر، واتفقوا 

أن المسیا یأتي من نسل داود داود أن كرسیه یكون ثابًتا، وذلك ألن اهللا قد وعد معها على إنقاذه. 
  لقد حفظ اهللا یوآش من أجل عهده مع داود.، فلم یسمح باإلبادة الكاملة.)7 م ص2الملكي (

. لم Ï بنت الملك یهورام وأخت أخزیا من أبیه ولیس من أمه كما یقول یوسیفوس"یهوشبع"
)، وخلَّصْت یوآش وأخفته ست 11: 22 أي 2؛ 2: 11 مل 2تكن ابنة عثلیا، ألنها قاومت شرها (

سنین في الهیكل لكي ال تعثر علیه عثلیا وتقتله. ربما لم یكن لدى عثلیا ِعْلم بوجود یوآش، لهذا لم 
تبحث عنه لتقتله. 

أخفت یهوشبع یوآش الصغیر في بیت الرب، حتى یمكنه أن یحتل مركزه كقائد للشعب 
) 4: 2)، وأخفت راحاب الجاسوسین (یش 3: 2). هكذا أخفت مریم أخاها موسى (خر 12: 11(

) حتى یحین الوقت المناسب. 13: 2ویوسف ومریم أخفیا الطفل یسوع في مصر (مت 
 وُنقدِّم ،سناو فقط من األعداء األشرار، بل وننال كرامة، إذ ترتفع رؤيتمحفي بیت اهللا ال ن
ننا أ مع ، تتیقن قلوبنا من النصرة الكاملة، لذا نرفع رؤوسنا بفرٍح واعتزازٍ هذبائح التهلیل والتسبیح. في

حاط بها األعداء من كل جانب یهددوننا.  أنرى نفوسنا وقد 
)، سّر أمانه لیس حصونه 10: 6؛ نح 3 :11مل  2ر إلى الهیكل كموضع أمان (ظَ كان ُین

بحٍق یجد المؤمن في بیت الرب  وٕانما اهللا الساكن فیه، والشركة معه التي ُتختَبر داخله. ،وحوائطه
أمانه وسالمه الداخلي وراحته وسعادته ونموه الدائم. 

 نظرأ لكي ،حیاتي أیام كل الرب بیت في سكنأ أن ،التمس یاهاإو الرب من لتُ أس واحدة"
) 4: 27 مز (".هیكله في تفرسأو الرب جمال إلى

) 13: 92 مز (".یزهرون إلهنا دیار في ،الرب بیت في مغروسین"
) 26: 118 مز (".الرب بیت من باركناكم ،الرب باسم اآلتي مبارك"
) 1: 122 مز (".نذهب الرب بیت إلى لي بالقائلین فرحتُ "
) 9: 122 مز (".خیًرا لك لتمسأ إلهنا الرب بیت جلأ من"

1 Antiquities 9: 7: 1 
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) 1: 134 مز (".باللیالي الرب بیت في الواقفین الرب عبید جمیع یا الرب باركوا هوذا"
) 2: 135 مز (".لهناإ بیت دیار في الرب بیت في الواقفین"

 "ُنغَرس في موضع، ونزهر في 13: 92 (مز "مغروسین في بیت إلهنا في دیار إلهنا یزهرون .(
 موضع آخر. هنا ُنغَرس، وفي ملكوت اهللا نزهر...

لقد ُغرست في بیت الرب، أي في الكنیسة، لیس بین األسوار، وٕانما في تعالیمها، إذ یقول 
 یأتي). كل من ُیغَرس في بیت الرب، وتنمو جذوره هنا، 21: 17الرب: "ملكوت اهللا داخلكم" (لو 

بالزهور هناك...  
نبدو أننا في بیٍت هنا، لكن بالمقارنة مع المالئكة والقوات األخرى ال نكون في بیت نهائي، 

وٕانما في داٍر فقط. نحن اآلن في البدایة، ال في نهایة الكمال. سوف ال نكون مالئكة بل مثل 
. Ïالمالئكة. ال تحسب هذا باألمر الهیِّن بالنسبة لك یا إنسان، إن كنَت ستصیُر مثَل مالكٍ 

القدیس جیروم 

 ویروي البار 3: 128 الحدیقة لیغرس شجر زیتون صغیر (شتالت) في بیت الرب (مز یدخل ،(
. Ð)، والكرمة الُمثِمرة بینبوع دمه13: 92المزدهر مثل نخلة (مز 

القدیس أمبروسیوس 
تمت السرقة إما من بین جثث القتلى، إذ ظنوا أنه میت، أو من جناح الحضانة.  

"، الترجمة الحرفیة "حجرة المراتب أو األسرة"، غالًبا ما كانت حجرة لتخزین مخدع السریر"
المراتب، وهو موضع لم یخطر على أحد أن یبحث فیه عن بني الملك. 

هنا نقف في دهشٍة من حكمة العنایة اإللهیة الخفیة. فقد تزوجت ابنة یهورام الملك الشریر 
كاهًنا غیوًرا. فمن جانب األمیرة استطاعت أن تقوم بدور إنقاذ الطفل، ومن جانب آخر استطاع 

زوجها الكاهن أن یحفظه في مكان آمن ال یخطر على الملكة أن یكون مخبأ إلنقاذ أحد أبناء الملك 
ومعه مرضعته. 

یبدو أن في قیام الملكة عثلیا بإبادة جمیع النسل الملكي لم تقم بعمل إحصاء لهم وتسجیل 
أسمائهم والتأكد من قتلهم، إنما ظنت أنها صاحبة سلطان تأمر فُتطاع من كل رجال القصر والقائمین 

باإلبادة. 

  ،َوَكاَن َمَعَها ِفي َبْیِت الرَّبِّ ُمْخَتِبًئا ِستَّ ِسِنینَ 
 ]3َوَعَثْلَیا َماِلَكٌة َعَلى اَألْرضِ . [

1 On Psalms, homily 21. 
2 Of the Holy Spirit, 3: 119. 
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لم تدرك عثلیا أن اهللا هو ملك الملوك، وحسبت أنها صاحبة السلطان، تفعل ما تشاء دون 
رقیب سماوي، وأنه ال توجد قوة تقف أمامها. لقد سبق فحذر الحكیم من غضب الملك، حاسًبا أنه 

كأسٍد یزمجر ال لینتقم، إنما لیترك الشر الذي یفعله اإلنسان یحطمه، إذ یقول: "ُرعب الملك كزمجرة 
). من هو هذا الملك إال األسد الخارج من سبط 2: 20األسد، الذي یغیظه ُیخطئ إلى نفسه" (أم 

: [الحدیث هنا في هذا الموضع مفتوح عن المسیح بكونه الملك، فمن العالمة أوریجینوسیهوذا. یقول 
.] Ïُیغضب المسیح بخطیته، فإن خطایاه ذاتها تقف ضده

لهیكل أو تهتم به، إذ كانت تمارس عبادة األوثان وتحبها. الم یكن للملكة عثلیا أن تفكر في 
"، أي لمدة ست سنوات كانت عبادة البعل قائمة، وُأهملت عبادة عثلیا مالكة على األرض"

).  18: 11الرب، وُبني معبد للبعل، وتعیَّن له كاهن (
، یظهر مدى اهتمام عثلیا بنشر 7: 24 أي 2 مع 12-5: 12 مل 2بمقارنة ما ورد في 

عبادة البعل في یهوذا وٕابطال العبادة في بیت الرب قدر المستطاع. لقد حسبت بیت الرب أشبه 
بمخازن ُتسَحب منه األواني الستخدامها في هیكل البعل، إذ كان قریًبا منه. 

لم یخطر على فكر عثلیا أن تتقصَّى ما یحدث في بیت الرب، فقد كانت واثقة أنه تدریجًیا 
سینهار بقوة أمام هیكل البعل. 

. یهویاداع یمسح یوآش ملًكا  2
  ،َوِفي السََّنِة السَّاِبَعِة َأْرَسَل َیُهوَیاَداعُ 

، َفَأَخَذ ُرَؤَساَء ِمَئاِت اْلَجالَِّدیَن َوالسَُّعاةِ 
،  َوَأْدَخَلُهْم ِإَلْیِه ِإَلى َبْیِت الرَّبِّ

  ،َوَقَطَع َمَعُهْم َعْهًدا
، َواْسَتْحَلَفُهْم ِفي َبْیِت الرَّبِّ 

 ]4َوَأَراُهُم اْبَن اْلَمِلكِ . [
قام رئیس الكهنة بوضع خطة ُمْحَكَمة وحكیمة، حتى ال تقوم عثلیا بتدبیر مضاد. فلم تنجح 

خطتها، إذ فوجئت بأن المملكة عادت لنسل داود بعد سبع سنوات من حكمها، وذلك بتدبیر إلهي على 
ید یهویاداع. 

 اسم عبري معناه "اهللا یعرف". كان رئیس الكهنة في أیام أخزیا وعثلیا ویوآش. وهو یهویاداع:
زوج یهوشبع أخت الملك أخزیا. وضع في قلبه مع زوجته إنقاذ الطفل یوآش من ید عثلیا، إذ كان هو 
الوحید من بیت داود، من خالله ال یزول الحكم من نسل داود. قام باالهتمام به، ودبَّر الروح القدس 

1 Exposition on Proverbs, Fragment 20:2. 
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بواسطته خطة سیاسیة لتجلیسه ملًكا وهو طفل في السابعة من عمره، وكان یقوم بدور الوصایة.  
بسبب أعماله المجیدة في مساندة یوآش وٕازالة األوثان وٕاصالح الهیكل، ُدِفَن في مدافن 

 الخ). فقد اهتم بحركة تجدید شاملة: 15: 24 أي 2الملوك بأورشلیم ( 
تجلیس الملك الجدید على عرشه.  .١
]. 17إقامة عهد بین الرب والملك وشعبه أن یصیروا شعب اهللا [ .٢
 ].17إقامة عهد بین الملك والشعب [ .٣

]. 18قام الشعب كله بتحطیم بیت البعل [ .٤
]. 18قاموا بتحطیم تماثیل البعل [ .٥
]. 18قتلوا متَّان كاهن البعل [ .٦
 تعیین الكهنة نظاًرا على بیت یهوه. .٧

]. 20حدوث فرح شامل وسالم في كل المدینة بالتجدیدات التي تمت تحت إشراف یهویاداع [ .٨
ظهور یوآش أصغر ملك في كل تاریخ إسرائیل ویهوذا، ُیعتَبر لحظة حاسمة. إذ تم تجلیسه 

 عاًما. وٕان كان لألسف انحرف في أیامه األخیرة، واغتاله خدامه 40وهو في السابعة من عمره، ملك 
وهو في السابعة واألربعین من عمره. 

حرصت الكنیسة منذ العصر الرسولي أال ُیسام القادة الروحیین، خاصة األساقفة في سٍن 
صغیٍر، مع عدم تجاهل من ُوهبوا حكمة وتقوى وتعقُّل من الشباب. 

جاء في قوانین الرسل القدیسین عن سیامة األسقف [أما بخصوص األساقفة نسمع من ربنا 
أن الراعي الذي ُیسام أسقًفا للكنائس في أیة إیبارشیة یلزم أن یكون بال لوم وال عیب، متحرًرا من كل 

. فإن مثل هذا یكون قد عبر وال یكون أقل من الخمسین سنةأنواع الشر السائد بین عامة الناس، 
فترة الشباب في حیاة صالحة... ولكن إن كان في إیبارشیة صغیرة ال یوجد شخص متقدم في السن، 

، وأن یحسبوه أهًال لوظیفة أسقف، على أن تكون له سمعة صالحة لدى جیرانهفلُیسم شخص أصغر 
عبر صباه في وداعة وتعقُّل كما لو كان شخًصا شیًخا، وذلك بعد امتحانه ووجود تقریر عنه، ُیسام 

بنفس الكیفیة یوآش ). 1: 22 مل 2في سالم... فإن یوشیا في الثامنة من عمره مَلَك باستقامة (
). لهذا، وٕان كان الشخص 4-3: 11 مل 2؛ 1: 24 أي 2 (حكم الشعب في السابعة من عمره

صغیًرا، فلیكن ودیًعا ولطیًفا وهادًئا. ألن الرب اإلله یقول بإشعیاء: "وٕالى هذا أنظر، المسكین 
.] Ï)2: 66والمنسحق الروح والمرتعد من كالمي" (إش 

خالل هذه السنوات الست التي ُأخفي فیها الطفل یوآش في الهیكل، كان روح الرب یعمل 

1 Constitutions of the Holy Apostles, Book 2, Sec.1. 
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بقوة في حیاة یهویاداع، فقد تلّمذ لیس فقط كهنة غیورین على مملكة اهللا، وٕانما كان له دوره الفعَّال 
حتى في حیاة الجالدین والسعاة وغیرهم لُیعد قادة وشعًبا یرفضون عنف عثلیا ومقاومتها لعمل اهللا. 

وقد حان الوقت ألخذ موقف جريء علني على مستوى القادة والشعب للخالص من عثلیا وجبروتها، 
وقبول ال الطفل یوآش ملًكا بل بالحري الخضوع هللا نفسه والرجوع إلیه. 

، كما ُیقَصد بهم ُحراس الملك، وكانوا أحیاًنا أجنبیین. جعل ن كانوا یجلدون المذنبيالجالدون:
داود حرَّاسه من األجانب الذین كان یقدر أن یتكل علیهم أكثر من اإلسرائیلیین إذا حدثت فتنة أو 

). 18: 15 صم 2شغب في الشعب (
 أي الرسل الذین ُیرَسلون من مكاٍن إلى آخر یحملون أوامر الملك، أدخلهم یهویاداع السعاة:

(غالًبا كان رئیس الكهنة) إلى بیت الرب، أي إلى الغرفة التي كان فیها یختبئ ابن الملك. 
والشك أنهم كانوا هم وكثیرون من بني یهوذا مشتاقین إلى الخالص من اغتصاب عثلیا 

للُملك، ورجوعه إلى بیت داود. 
 أنهم بعد معاهدتهم السریة جالوا في یهوذا، وجمعوا الالویین ورؤوس 2: 23 أي 2جاء في 

آباء إسرائیل، وأتوا بهم إلى أورشلیم، وقطعوا هم أیًضا عهًدا مع الملك في بیت الرب. وسلَّحهم 
یهویاداع بالحراب والمجان واألتراس التي في بیت الرب. 

 َوَأَمَرُهمْ : َهَذا َما َتْفَعُلوَنهُ . 
 ]5[ الثُّْلُث ِمْنُكُم الَِّذیَن َیْدُخُلوَن ِفي السَّْبِت َیْحُرُسوَن ِحَراَسَة َبْیِت اْلَمِلِك،

 فرقة لقیام كل فرقة بالخدمة حسب دورها. 24كان داود النبي قد قسَّم الكهنة والالویین إلى 
وقد اختار یهویاداع یوم السبت إلعالن تجلیس یوآش ملًكا في الهیكل، ألنه هو یوم احتشاد المؤمنین 
مًعا. وغالًبا ما دعا یهویاداع كل الفرق للحضور دون أن یعلموا ما سیعلنه، إنما كان قد أعدهم لقبول 

الطفل الذي من نسل داود ملًكا. 
لم یكن لدیهم أسلحة، وقد اجتمع الشعب للعبادة، وبخطة ُمْحَكمة تم توزیع األسلحة التي كان 

]، على المسئولین بإعالن تجلیس یوآش ملًكا. كانت فرصة 10داود الملك قد خزَّنها في الهیكل [
مبهجة لكل الشعب الذي فقدوا األمل في استالم أحد من بیت داود الكرسي، إذ ظنوا أنه لم یعد بعد 

أحد منهم على قید الحیاة. 

 َوالثُّْلُث َعَلى َباِب ُسوٍر، 
 َوالثُّْلُث َعَلى اْلَباِب َوَراَء السَُّعاةِ . 
دِّ . [  ]6َفَتْحُرُسوَن ِحَراَسَة اْلَبْیِت ِللصَّ

كان الحراس ثالثة أقسام. أمر یهویاداع أن ثلثهم یحرسون بیت الملك، أي القصر الذي 
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]. 7كانت عثلیا ساكنة فیه. وثلثان یقومان بحراسة بیت الرب حول الملك یوآش [
الثلث األول، أي حراس بیت الملك انقسموا إلى ثالث أقسام: 

). 5: 23 أي 2أ. قسم على باب السور، غالًبا المدعو باب األساس (
ب. قسم على الباب وراء السعاة. 

ج. قسم ربما كان في بیت الحراس تحت الطلب. 
خالل هذا التنظیم العادي أراد یهویاداع أال ترى عثلیا الملكة شیًئا یدل على الخیانة. 

 َواْلِفْرَقَتاِن ِمْنُكْم، 
 َجِمیُع اْلَخاِرِجیَن ِفي السَّْبِت، 

 ]7َیْحُرُسوَن ِحَراَسَة َبْیِت الرَّبِّ َحْوَل اْلَمِلكِ . [
الذین كانوا قد أكملوا مدة خدمتهم، ولكن علیهم أن یحضروا إلى بیت الرب، لیقوموا بحراسته 

حول الملك، وال ینصرفوا حسب العادة. 

 َوُتِحیُطوَن ِباْلَمِلِك َحَواَلْیِه، 
 ُكلُّ َواِحٍد ِسَالُحُه ِبَیِدهِ . 

ُفوَف ُیْقَتلُ .   َوَمْن َدَخَل الصُّ
 ]8َوُكوُنوا َمَع اْلَمِلِك ِفي ُخُروِجِه َوُدُخوِلهِ . [

بخطة ُمْحَكمة وضعها رئیس الكهنة، لم یدع فرصة ألحٍد أن یتسلل إلى الطفل الملك ویقتله 
إرضاًء لعثلیا الملكة. كما بكل إحكام لم یدع أن ُتوجد فرصة إلحداث أي شغب أو اضطراب ُیفِسد 

االحتفال بتجلیس الملك. 

 َفَفَعَل ُرَؤَساُء اْلِمَئاِت َحَسَب ُكلِّ َما َأَمَر ِبِه َیُهوَیاَداُع اْلَكاِهُن، 
  ،َوَأَخُذوا ُكلُّ َواِحٍد ِرَجاَلُه الدَّاِخِلیَن ِفي السَّْبِت َمَع اْلَخاِرِجیَن ِفي السَّْبِت 

 ]9َوَجاُءوا ِإَلى َیُهوَیاَداَع اْلَكاِهنِ . [
الداخلون هم الذین صار دورهم للخدمة، والخارجون هم الذین أكملوا مدة خدمتهم، لكنهم لم 

ینصرفوا. 

  ،َفَأْعَطى اْلَكاِهُن ِلُرَؤَساِء اْلِمَئاِت اْلِحَراَب َواَألْتَراَس 
 ]10الَِّتي ِلْلَمِلِك َداُوَد الَِّتي ِفي َبْیِت الرَّبِّ . [

 صم 2خصَّص داود الملك هذه الحراب واألتراس للهیكل بعد أن ضرب جیش هدد عزر (
). ولما كانت هذه األسلحة لیست من ذهب أو فضة، لذلك تجاهلها شیشق ملك مصر حین 9-11: 8
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). 26-25: 14 مل 1استولى على خزائن بیت الرب وخزائن بیت الملك (

، َوَوَقَف السَُّعاُة ُكلُّ َواِحٍد ِسَالُحُه ِبَیِدهِ 
  ، ِمْن َجاِنِب اْلَبْیِت اَألْیَمِن ِإَلى َجاِنِب اْلَبْیِت اَألْیَسرِ 

 َحْوَل اْلَمْذَبِح َواْلَبْیِت، 
 ]11َحْوَل اْلَمِلِك ُمْسَتِدیِرینَ . [

كانوا مصطفین في الدار أمام البیت، وامتدت الصفوف من الجانب الواحد إلى اآلخر. كان 
باب الهیكل إلى الشرق، فكان جانب البیت األیمن إلى الجنوب، واألیسر إلى الشمال. 

یقصد بالمذبح هنا مذبح المحرقة الذي كان في الدار أمام البیت. 
كانت الحراسة ُمَشدَّدة حول الملك من كل جانٍب، لكن الحراسة الحقیقیة أن هذا التخطیط 

. یرنم المرتل، قائالً : "إن لم تم أمام بیت الرب المقدس والُمكرس لرب الجنود، فهو الحارس الحقیقي
یبِن الرب البیت، فباطًال یتعب البناؤون؛ إن لم یحفظ الرب المدینة، فباطًال یسهر الحارس" (مز 

127 :1 .(

  ِلَم تتألم، ألن ال بیت لنا وال ستر وال أناس؟ ألیس من األفضل لنا أن نسكن في باني بیتنا
وبحراسة حارس بلدتنا؟ فإن لم یكن لداود موضع للراحة حتى وجده (وجد اهللا راحته)، فكیف نطلب 

. Ïنحن الراحة خارًجا عنه
القدیس یوحنا سابا 

  مهما كنَت أیها الراعي حذًقا ویقًظا في عملك، فال یمكنك أن تنسب النجاح إلى خدمتك وٕالى قوتك
. Ðالشخصیة واجتهادك في العمل. إذ أن الرب هو الذي یحفظ النفوس وحده، ونعمته تسهر علیها

 إنَّنا نحرسكم في عملنا  )...١: ١٢7  فباطًال سِهَر الحراس" (مز،"إن لم یحرس الرب المدینة
كوكالء هللا، لكنِّنا نحن أیًضا نود أن یحرسنا معكم. 

 إننا كما لو كنَّا رعاة بالنسبة لكم، لكنِّنا أیًضا في رعایة اهللا، إذ نحن خراف زمالء لكم.
 ن بالنسبة لكم، لكنِّنا بالنسبة هللا فهو السیِّد الواحد، ونحن زمالء لكم في مدرسته.وإننا معلِّم

د لكي یحفظنا. فلنتَّ وا أن یحرسنا اهللا الذي تأردناإن  ضع نحن أیًضا. واضع من أجلنا وتمجَّ
 ما لم یكن قد أخذه من اهللا الذي هو وحده ،فال یحسب أحد أنه شيء، فإنَّه لیس ألحٍد شيء صالح

 صالح.

Ï :(ترجمة األب سلیم دكاش الیسوعي)3الرسالة السابعة والثالثون عن الحرمان من التعزیة  .
2 On Ps. 127 (126).  
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  هذا هو البیت الذي نبنیه بالحیاة الفاضلة الحیة، والذي یبنیه اهللا بمعاونته لنا لكي نحیا في حیاة
. Ï)1: 127فاضلة، إذ "إن لم یبِن الرب البیت، فباطًال یتعب البناؤون" (مز 

 القدیس أغسطینوس 

  َوَأْعَطاُه الشََّهاَدَة، ، َوَوَضَع َعَلْیِه التَّاجَ ،َوَأْخَرَج اْبَن اْلَمِلكِ 
  ،َفَملَُّكوُه َوَمَسُحوُه َوَصفَُّقوا

 ]12[ َوَقاُلوا: ِلَیْحَي اْلَمِلكُ 
) باألعمال التالیة: 11: 23 أي 2تمت مراسیم تجلیس الملك العبراني (

ا. إحضار ابن الملك الذي كان مختفًیا في الهیكل من وجه عثلیا ست سنوات. 
ب. اإلعالن عنه أنه الملك الشرعي. 

ج. وضع التاج على رأسه. كلمة تاج هنا هي ذاتها المستخدمة بالنسبة لرئیس الكهنة، أي اإلكلیل 
الذهبي حول الرأس وبه شریط. 

 صمم 1د. مسحه ملًكا. ذكر الكتاب المقدس مسح شاول أول ملك إسرائیل بواسطة صموئیل النبي (
)، ویوآش. وكان 39: 1 مل 1)، كما ُمسح سلیمان (4: 2 صم 2)، وأیًضا داود الملك (1: 10

). 13: 3؛ حب 2: 2؛ مز 16، 14: 1 صم 2؛ 5، 3: 12 صم 1الملك ُیدعى "مسیح الرب" (
). وضع 18: 17هـ. عند مسح الملك ُیعطى نسخة من شریعة موسى، حیث یلتزم أن یسلك بها (تث 

). 18: 17لنا سفر التثنیة واجبات الملك بخصوص حفظ شریعة اهللا (تث 
)، أو ما كان 18: 17یقصد بالشهادة التي ُتعَطى للملك قسم من أسفار موسى (تث 

)، أو الوصایا العشرة. الشهادة عبارة عن درج به الشریعة 25: 10 صم 1صموئیل قد كتبه (
اإللهیة مع إشارة أنها هي الُمرِشد في تدبیر أمور الدولة. 

 لم ترد في بعض الُنسخ، لذلك یفهم البعض أن الكاهن وضع علیه التاج "أعطاه"كلمة 
والشهادة، أي جعلها فوق رأسه دلیًال على أن الملك یخضع لشریعة اهللا. 

 أنظارنا Harmerو. تصفیق الشعب بأیادیهم وهتافهم له عالمة قبوله باإلجماع والترحیب به. یلفت 
 جاء "ید" ولیس: "أیادٍ "، ألن كل 2: 55؛ إش 1: 47أن النص العبري هنا كما في المزمور 

. Ðشخص یضرب بلطف بیده على شفتیه كعالمة على الفرح
ز. الصراخ: "لیحیا الملك"؛ "اهللا یخلص الملك"! 

صوَّر لنا هذا السفر االحتفال بتتویج الطفل یوآش ملًكا بمراسیم تحمل الكثیر من القدسیة، 

1 City of God 17: 12. 
2 Cf. James M. Freeman: Manners and Customs of the Bible, 1972, , article 346. 
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قام بها رئیس الكهنة بنفسه، هذا الذي إلى سنوات كان یترقب هذا الیوم الُمفِرح، وأعدَّ له الكثیر. وكلَّفه 
). یتحقق هذا االحتفال 6: 1من الجهد والمال الكثیر. إنه صورة لتتویجنا ملوًكا وكهنة هللا أبیه (رؤ 

المزدوج في میاه المعمودیة حیث نتمتع بالمیالد الجدید، وُنحَسب أوالد ملك الملوك وننعم بالكهنوت 
العام، حیث نقدم ذبائح الشكر والتسبیح. هذا التتویج لم یتم بعد ست سنوات، إنما أعد له اهللا لقرون 

طویلة، وكلَّفه إرسال اآلباء واألنبیاء وتسلیم الشریعة، بل كلفه بذل ابنه الوحید لخالص العالم. 
یحدثنا آباء الكنیسة األولى عن خلقة اإلنسان لیكون ملًكا ورئیًسا أو حاكًما: 

 حتى الیوم السادس)... فإنه ال یلیق ي إلى عالم الموجودات بعد (أي (آدم)لم یدخل اإلنسان البشر 
بالحاكم أن یظهر قبل ظهور األمور التي یسیطر علیها.  

 للملك ٍي◌ٍ لكن ما أن صارت سلطنته مستعدة، حیث أعد الخالق كل األشیاء كمسكٍنٍ◌ ملوك
القادم، حتى ُأعلن عن الحاكم! 

 كقوٍسٍ◌ یحوط فوق الكل هي هو األرض والجزائر والبحر والسماء التي الملوكيهذا المسكن 
أشبه بسقٍف لها. 

في هذا القصر اختزن غنى من كل نوع: كل عالم النباتات والحیوانات، كل ما له جسد 
 وو یجد أیًضا كل ما هو جمیل وذ، األمور المادیة كغنىيوَنَفْس وحیاة. وٕان أراد أحد أن ُیحص

قیمة في نظر اإلنسان، من ذهب وفضة وحجارة كریمة، یتمتع بها. 
لقد خبأ الخالق هذه األشیاء بفیض في حضن األرض، كما لو كانت كنًزا ملوكًیا، حتى متى 

 ویسیطر على البعض اآلخر. فإنه إذ یتمتع بهذه ، یتأمل بعضها، في العالميظهر اإلنسان البشر
 ینجذب إلى قوة ، وٕاذ ینظر جمال األمور التي یراها وضخامتها. یشكر واهب الخیرات،األمور

 .Ïخالقها العظیمة غیر الُمدَركة
 النیسيالقدیس غریغوریوس 

  بلیاقة ُیدَعى القدیسون ملوًكا في لغة الكتاب المقدس، إذ یرتفعون فوق العواطف الجسدیة
ویضبطون ملذات الشهوة، وُیلطِّفون من لهیب الطمع، وَیحنون تشامخ الكبریاء، ویسحقون 

 اقتراحات الجسد، وُیطفئون نار الهوى. 

إنهم ملوك، ألنهم یتعلمون أالَّ یستسلموا النفعاالت التجارب بقبولها، وال بجنون السیادة 
 بالسیطرة علیها.

نهم ُیوضعون إلى األبد على عرش ملكوت المجد األبدي، ویتقبلون سلطان إدانة إ

1 De hom. Opif. 2. 
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اآلخرین...  
هكذا یقول الرب لكنیسة الودكیة: "من یغلب، فسأعطیه أن یجلس معي في عرشي، كما 

 )...21: 3غلبُت أیًضا، وجلسُت مع أبي في عرشه" (رؤ 
إنه لیس باألمر المتضارب أن ُیعَلن في موضع آخر أن تالمیذه سیأتون على اثني عشر 

)، ویقول هنا إنهم یجلسون على عرشه. باالثنى عشر عرًشا یوضح الدینونة 28: 19عرًشا (مت 
 العامة، وبعرش االبن ُیظهر السمو الخاص للسلطان القضائي. 

) لبابا غریغوریوس (الكبیرا

. قتل عثلیا 3
  ،َوَلمَّا َسِمَعْت َعَثْلَیا َصْوَت السَُّعاِة َوالشَّْعِب 

،  ]13[ َدَخَلْت ِإَلى الشَّْعِب ِإَلى َبْیِت الرَّبِّ
شعرت عثلیا أن الموقف خطیر للغایة، ومع هذا لم ُتفكِّْر في الهروب من القصر، إنما ظنت 

أنها قادرة أن تتصرف، فكبریاؤها جعلها تثق في قدرتها وحكمتها وسلطانها، وأال تنسحب في ضعٍف 
وخزي. إنها كُمعلمها إبلیس الذي في جرأة وقف ُیجرِّب رب المجد یسوع، بل وذهب معه إلى جناح 

الهیكل، یطلب منه أن یستعرض إمكانیاته، ویلقي بنفسه من هناك، فتحمله المالئكة. 

 َوَنَظَرْت َوإَِذا اْلَمِلُك َواِقٌف َعَلى اْلِمْنَبِر َحَسَب اْلَعاَدِة، 
َؤَساُء َوَناِفُخو اَألْبَواِق ِبَجاِنِب اْلَمِلِك،   َوالرُّ

 َوُكلُّ َشْعِب اَألْرِض َیْفَرُحوَن َوَیْضِرُبوَن ِباَألْبَواقِ .
 ]14 ِخَیاَنةٌ ! [! َوَصَرَختْ : ِخَیاَنةٌ ،َفَشقَّْت َعَثْلَیا ِثَیاَبَها

یصعب أن ُنَعبَِّر عن مشاعر الملكة بعد أن اطمأنت بقتل كل من یمكن أن ُیجلَّس ملًكا، 
وعاشت ست سنوات في طمأنینة، أن تجد ملًكا طفًال صغیر السن تلتف حوله القیادات الدینیة 

والسیاسیة، ویهلل له كل الشعب. 
صرخت عثلیا: خیانة! خیانة! والحق أنها هي التي قامت بالخیانة، حیث قتلت كل بیت داود 

حتى ال ینافسها أحد في االستیالء على العرش. 

 َفَأَمَر َیُهوَیاَداُع اْلَكاِهُن ُرَؤَساَء اْلِمَئاِت ُقوَّاَد اْلَجْیشِ : 
ُفوِف،  َأْخِرُجوَها ِإَلى َخاِرِج الصُّ
 َوالَِّذي َیْتَبُعَها اْقُتُلوُه ِبالسَّْیفِ . 

 ]15َألنَّ اْلَكاِهَن َقالَ : َال ُتْقَتُل ِفي َبْیِت الرَّبِّ . [
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أمر یهویاداع بالقبض علیها وٕاخراجها من بیت الرب وقتلها، بسبب اغتیالها لنسل داود حتى 
تستولي على الحكم وال ینافسها أحد، وألنها كانت تدعِّم نشر عبادة األوثان وقامت ببناء هیكل له، 

وألنها سلبت ما استطاعت من أواني بیت الرب لحساب مْعبد البعل، وألنها عدوَّة للشعب ُتحطِّم 
سالمه. 

حرص رئیس الكهنة على أمرین: 
. أال ُتقَتل في بیت الرب. 1
. قتل كل من یتبعها للدفاع عنها أو االنتقام ممن یعارضها. 2

 َفَأْلُقوا َعَلْیَها اَألَیاِدَي، 
، َمَضْت ِفي َطِریِق َمْدَخِل اْلَخْیلِ و

 ]16 َوُقِتَلْت ُهَناكَ . [،ِإَلى َبْیِت اْلَمِلكِ 
]. الذي كان الطریق االعتیادي من بیت 19طریق مدخل الخیل غیر طریق باب السعاة [

الرب إلى بیت الملك، وربما الطریق الذي مضت فیه عثلیا هو طریق مربض الخیل الذي لبیت الملك. 

. عودة إلى عبادة الرب 4
، َوَقَطَع َیُهوَیاَداُع َعْهًدا َبْیَن الرَّبِّ َوَبْیَن اْلَمِلِك َوالشَّْعِب 

،  ِلَیُكوُنوا َشْعًبا ِللرَّبِّ
 ]17َوَبْیَن اْلَمِلِك َوالشَّْعِب . [

اآلن بعد أن انتهت الُمهمة الصعبة الخاصة بالخالص من عثلیا الشریرة، مغتصبة العرش، 
سافكة الدماء البریئة، حرص رئیس الكهنة أن یبدأ الملك بإقامة عهد بین الرب وبین الملك والشعب. 

فقد أراد من الملك أن یكون أمیًنا في عالقته باهللا، وعالقته بشعب اهللا. 
). وأما العهد مع الشعب، 9: 27؛ 24: 19قام بتجدید العهد على مستوى الشعب كله (خر 

فیقوم على أن یحكم بما یتناغم ویتفق مع الشریعة اإللهیة. كما یلتزم الشعب بالحب والطاعة للملك في 
الرب. 

في بدایة ملكه كان یسلك باستقامة بفضل عمَِّته یهوشبع، وخاله یهویاداع. 
إلى زمن طویل لم ُیجدِّْد الملك والشعب عهًدا مع الرب. 

كان یهویاداع كرئیس للكهنة كمن هو وصي على الملك، الذي لم یكن من عائلته من یقوم 
بهذه الوصایة، لذلك كان یهویاداع الحاكم الفعلي في ذلك الوقت. 

بدأ بثالثة أعمال، وهي: 
. تجدید العهد بین اهللا والملك والشعب؛ وأیًضا بین الملك والشعب، هذا العهد كما ورد في 1
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). فیه یلتزم الملك بالخضوع لشریعة الرب، ویلتزم الشعب 28-10: 34؛ 8-3: 24؛ 8-5: 19(خر 
بالخضوع للملك. 

. إبادة عبادة البعل. یبدو أن یهورام أو عثلیا كان قد بنى معبًدا للبعل في مدینة أورشلیم. 2
وكان متَّان رئیس كهنة البعل. 

. إدخال الملك یوآش بیت الملك، وتجلیسه على كرسي الملك. 3

  ،َوَدَخَل َجِمیُع َشْعِب اَألْرِض ِإَلى َبْیِت اْلَبْعلِ 
  َوَكسَُّروا َتَماِثیَلُه َتَماًما، ،َوَهَدُموا َمَذاِبَحهُ 

 َوَقَتُلوا َمتَّاَن َكاِهَن اْلَبْعِل َأَماَم اْلَمَذاِبحِ . 
 ]18َوَجَعَل اْلَكاِهُن ُنظَّاًرا َعَلى َبْیِت الرَّبِّ . [

بدأ الشعب بالتنفیذ العملي لتجدید عهدهم مع اهللا بإبادة العبادة الوثنیة التي أدخلتها عثلیا، 
فإنه لیس من شركة بین اهللا وبلیعال، وال بین النور والظلمة. 

 َوَأَخَذ ُرَؤَساَء اْلِمَئاِت َواْلَجالَِّدیَن َوالسَُّعاَة َوُكلَّ َشْعِب اَألْرِض، 
 َفَأْنَزُلوا اْلَمِلَك ِمْن َبْیِت الرَّبِّ 

 َوَأُتوا ِفي َطِریِق َباِب السَُّعاِة ِإَلى َبْیِت اْلَمِلِك، 
 ]19َفَجَلَس َعَلى ُكْرِسيِّ اْلُمُلوكِ . [

 َوَفِرَح َجِمیُع َشْعِب اَألْرضِ . 
 َواْسَتَراَحِت اْلَمِدیَنةُ . 

 ]20َقَتُلوا َعَثْلَیا ِبالسَّْیِف ِعْنَد َبْیِت اْلَمِلكِ . [و
فرح جمیع الشعب، إذ ثمرة لاللتصاق بالرب والعودة إلیه هو التمتع بالسالم الداخلي والفرح 

الحقیقي. 

] 21َكاَن َیُهوآُش اْبَن َسْبِع ِسِنیَن ِحیَن َمَلكَ . [
یهوآش هو نفسه یوآش باالختصار. 
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 11 مل 2من وحي 
 لتقم ملكوتك في داخلي أیها القدوس!

  : ًهْب لي أن أترنم مع سلیمان الحكیم، قائال
ن اإلنسان بحكمتك، لكي یسود الخالئق التي صنعتها.  أنت مكوِّ

). 3-2: 9ویسوس العالم بالقداسة والبّر، ویجرى الحكم باستقامة النفس (حك 
ترید أن الجمیع یصیرون بالحق ملوًكا وسادة وقادة، 

ال لَیستعبدوا إنساًنا، مهًما كانت ضعف قدراته، 
بل یقودوا بروحك القدوس قلوبهم، 

ویضبطوا بنعمتك حواسهم وعواطفهم. 
وینعموا بمجد حریة أوالد اهللا! 

  ،لم تخلق إنساًنا لیكون عبًدا ألٍخ أو أخٍت له
بل لیحمل روح السلطة والسلطان. 

فیسلك في الطریق الملوكي، وَیْعُبر إلیك. 
ال یهاب إبلیس وال كل مالئكته األشرار. 

وال ینحني في مذلة لشهوة شریرة أو لذة باطلة. 
وال یستعبد نفسه لمحبة العالم أو شهوة المجد الباطل. 

بل بروح الحب والتواضع، یلتصق كملٍك مع أبیه ملك الملوك! 
هْب لي أن أكون كطفٍل صغیٍر ترعاني بحبك. 

تكشف لي عن خطتك من نحوي. 
وتهبني أن احتمي ببیتك المقدس، وأنعم بعذوبة حبك. 

لیثر عدو الخیر بكل قوته، ولیظن أنه قادر على إبادة أبنائك، 
فأنت ملجأ وحصن لنفسي. 

أجد سالمي وفرحي ونجاحي في أحضانك! 

  من یقیم ملكوتك داخلي سواك؟
من یحرس أعماقي من فخاخ العدو سوى روحك القدوس؟ 

أنت رب القوات! أنت حصني وخالصي من األعداء! 
لُتعلن حضورك اإللهي في أعماقي! 
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بك أعبر رحلة حیاتي في أمان! 
بروحك القدوس تطیر نفسي إلى سماواتك! 

  .اهتم یهویاداع رئیس الكهنة بإعداد الطفل یوآش ملًكا
أعدَّ له موضًعا آمًنا في بیت الرب، حتى ال تقترب عثلیا إلیه. 

وأقام حراسة ُمشدَّدة لحمایته. 
ووضع التاج والشهادة على رأسه. 

مسحه ملًكا، فتهلل الكهنة وفرح الشعب! 
یا له من احتفال مبهج للجمیع! 

  .ماذا أقول عن تتویجي ملًكا، وٕاقامتي كاهًنا هللا أبیك
أعددتَ هذه الخطة الفائقة قبل أن تخلقني. 

من أجلي أرسلَت اآلباء واألنبیاء، وأعطیتني الناموس عوًنا. 
من أجلي تجسدت وتأنست، وشاركتني كل شيء ما عدا الخطیة. 

ُأحصیَت مع األثمة، لكي ُأحصى مع أبناء اهللا! 
حملَت عاري على الصلیب، فأتمتع بشركة أمجادك! 

تعد لي موضع راحة،  
ال في بیت مصنوع باألیادي، بل بذراعك اإللهي! 

أقمَت حراسة مشددة، حتى ال یتسلل عدو الخیر إليّ . 
جعلتني عضًوا في جسدك المقدس، فتشتهي المالئكة أن تحرسني! 

لم یعد إلبلیس العامل في قلب عثلًیا أن یقتحم أعماقي. 

  ،لتملك یا رب في أعماقي، فتنزع عني روح العبودیة 

وتهبني فرح الروح. 
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 اَألْصَحاُح الثَّاِني َعَشرَ 

یهوآش وترمیم الهیكل 
: 24؛ 1: 23 أي 2 ق. م (796-835ملك یهوآش بن أخزیا على یهوذا لمدة أربعین عاًما 

27 .(
یمكن تقسیم هذه الفترة إلى قسمْین، قبل موت الكاهن یهویاداع وبعد موته. طوال الفترة 

األولى كان یهوآش یعمل تحت إرشاد الكاهن بروح التقوى، وقد أمدَّ اهللا في حیاة یهویاداع، فعاش حتى 
). وهو أطول عمر منذ أیام عمرام والد موسى وهرون الذي عاش 15: 24 أي 2 عاًما (130بلغ 

). 20: 6 عاًما (خر 137
بال شك كان لیهویاداع دوره الفعَّال في حیاة یهوآش كوصي علیه عملًیا، وُمَعلِّم له، وُمِشیر، 

سواء في مقاومة عبادة البعل أو في االهتمام بترمیم الهیكل وعبادة اهللا الحي. 
حًقا لقد قام سلیمان الملك ببناء الهیكل بأفضل المواد جودًة، لكن عامل الزمن وعدم االعتناء 
بصیانته والمحافظة علیه، وأیًضا انصراف الشعب عن عبادة اهللا، وقیام بني عثلیا الخبیثة بهدمه ونقل 

) دمَّر البیت. 7: 24 أي 2الكثیر من أوانیه ومقدساته إلى البعلیم (
یلیق بالمؤمن مع اهتمامه ببیت الرب في هذا العالم حیث یجتمع شعب اهللا مًعا ومع مالئكة 

اهللا للعبادة الروحیة الملتهبة، أن یهتم ببناء بیت الرب الداخلي في قلبه، كما في قلوب إخوته، هذا 
الذي ال یستطیع الزمن أن ُیَحطَِّمه، وال یحتاج إلى صیانة مادیة، وال یقدر عدو الخیر بكل قواته أن 

ُیَحطَِّمه وینقل مقدساته إلى مواضع غیر الئقة. 
هذا هو البیت الذي من عمل روح اهللا القدوس، غیر المصنوع باألیدي. 

ماذا أدعوه؟ جلجثة ثانیة؟ أم مسكن اهللا مع الناس؟ أم عربون السماء؟ أم فردوس ُمثِمر 
بالروح؟ أم مستشفي للنفوس، حیث ُیماِرُس الرب فیها عمله بكونه الطبیب السماوي؟ أم میناء الراحة؟ 

أم كنًزا سماوًیا ال ُیسَلب وال ُینَهب؟ أم سفارة اهللا؟ أم بیت الحب اإللهي واألخوي؟ 

 .ذاك الفردوس الروحي هو الكنیسة، وتلك الشجرة المملوءة حیاة هي الهیكل المقدس 
 شجرة المعرفة خارج الباب، ومحبو العالم یقطفون منها الثمار كل یومٍ .

ال تدخل الحیة التي أضلت أمنا حواء، ألن مریم واقفة لتسمع الكلمة من ) الكنیسةفي (هنا 
 جبرائیل.

 ینطقان هنا الحقیقة الجلیة، وذاك الذي یتكلم المكر مطرود لئال  (المالك)البتول والمستیقظ
 یتجاسر بعدُ .
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 ، ودخلت الصبیة لتتكلم مع المالك.حیةمع ال(حواء)  الزمان الذي فیه تكلمت العجوز انتهى
انهزم الكاروب وال یسمحون له أن یحرس الجنة، والجنة مفتوحة فهلموا أیها الموتى وادخلوا 

 .قیامةعند ال
 مثل  (بهًیا)الً يجمصیر ال توجد أبواب وال حراس لشجرة الحیاة، لقد دخل اللص، فمن ال ي

 القاتل؟
رها على ا ادخلوا وكلوا من الشجرة التي تنثر ثم (التائبون)هلموا أیها الصالحون والطالحون

 البعیدین والقریبین.
 .Ïء موًتاولمقطفت حواء الثمرة التي تقتل، وأعطت آدم، فمات كالهما بسبب الطعام الم

 ِت ویسترح على مائدتها.أالكنیسة في العالم هي میناء عظیم مملوء أماًنا، كل من یتعب لي 
  ومزجها حلو لمن یستحقه.، ومائدتها زاخرة، وقلبها واسع، وعینها صالحة،أبوابها مفتوحة

  واستریحوا في المنزل المملوء حناًنا للداخل إلیه.،ادخلوا یا محبي العالم من تیه العالم الشریر
 أیها الفاعل المتعب الذي یرید أن یغتني بالعذابات، لماذا تركض وراء ِغَنى ال یدوم؟

بغض الِغَنى الذي سوف ال یصبح ُملكك بعد أ و،أیها الغني الذي ضلَّ بسبب غناه، اقتِن اهللا
 ...قلیل

هلم یا من یهرب وراء العالم الذي عذَّبه كثیًرا، هلم واسترح هنا في مقصورة النور في كل 
 الملذات.

 .Ðفیها الحیاة، وفیها التطویبات وكل الملذات، وفیها یعیش المرء غنًیا بال همّ 
القدِّیس مار یعقوب السروجي  

. 3-1. یهوآش تحت إرشاد یهویاداع   1
. 16-4. االهتمام بترمیم بیت الرب   2
. 18-17. یهوآش ُیَقدِّم لحزائیل ذهب بیت الرب وبیت الملك 3
. 21-19. قتل یهوآش     4

. یهوآش تحت إرشاد یهویاداع 1
 ِفي السََّنِة السَّاِبَعِة ِلَیاُهو، 

Î  (راجع نص بول بیجان  )37-25: 10(لو  ك الذي كان ینزل من أورشلیم إلى أریحا ووقع علیه اللصوصاعلى ذ 47المیمر
 والدكتور بهنام سوني).

Ð مالطیوس برنابا، قصیدة لمار یعقوب  (راجع األب بول بیجان – دكتور سوني بنهام).على تناول األسرار المقدسة 95 میمر 
 219-214، 168-164) 1985 (34السروجي الملفان في تناول األسرار المقدسة، في المجلة البطریركیة 
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 َمَلَك َیُهوآُش . 
 َمَلَك َأْرَبِعیَن َسَنًة ِفي ُأوُرَشِلیمَ . 

 ]1َواْسُم ُأمِِّه َظْبَیُة، ِمْن ِبْئِر َسْبعٍ . [
ُیذَكر اسم أم الملك، ألنه كان ألم الملك في كثیر من الدول الدور العملي في القصر، وتتسم 

). 13: 15 مل 1بنوع من السلطة واالحترام (

، َوَعِمَل َیُهوآُش َما ُهَو ُمْسَتِقیٌم ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ 
 ]2ُكلَّ َأیَّاِمِه الَِّتي ِفیَها َعلََّمُه َیُهوَیاَداُع اْلَكاِهنُ . [

كان لرئیس الكهنة یهویاداع تأثیره على یهوآش الملك، فعمل الملك في أیام رئیس الكهنة ما 
هو مستقیم في عیني الرب تحت إرشاده، وٕان كان لم ینزع المرتفعات. من أهم أعماله اهتمامه بترمیم 
هیكل الرب الذي كان في حالة ردیئة، ألن القادة والشعب على كل المستویات انشغلوا بالعبادة الوثنیة 

لمدة طویلة وأهملوا عبادة الرب. 
أما بعد موت رئیس الكهنة، فجاءه رؤساء یهوذا وسجدوا له، وصار یسمع لهم، بسبب 

 2ضعف شخصیته. تركوا بیت الرب وعبدوا السواري واألصنام، فغضب الرب على یهوذا وأورشلیم (
). وعندما حاول زكریا ابن الكاهن یهویاداع أو حفیده أن یرد الشعب إلى عبادة اهللا، 19-17: 24أي 

)، وقد أشار إلى ذلك السید المسیح (مت 18-17: 24 أي 2أمر الملك یهوآش برجمه حتى الموت (
). مع هذا یعتبر یهواش أحد الملوك القالئل الذین أظهروا نوًعا من البرّ . 51: 11؛ لو 35: 23

 ِإالَّ َأنَّ اْلُمْرَتَفَعاِت َلْم تُْنَتَزْع، 
] 3َبْل َكاَن الشَّْعُب َال َیَزاُلوَن َیْذَبُحوَن َوُیوِقُدوَن َعَلى اْلُمْرَتَفَعاِت . [

)، لكنه لم یكن في بشاعة 14-1: 12كان السجود في المرتفعات مخالًفا لشریعة الرب (تث 
: 15 مل 1السجود للبعل. فقد اعتاد الشعب حتى في زمن الملوك األتقیاء أن یسجدوا للرب فیها (

). 43: 22؛ 14
واضح هنا أمانة یهویاداع في تعلیم الملك یوآش. ویتضح تأثیر یهویاداع علیه في أنه بعد 

ولكن اآلیة في ، )19-17:24 أي 2 واألصنام (يأن مات یهویاداع سمع لرؤساء یهوذا وعبدوا السوار
 ولكنها مسئولیته ، بل سمح لرؤساء یهوذا بذلك، عبد األصنامالذيأخبار األیام ال تشیر أنه هو بنفسه 

  الملك.بكونه
مع هذا، فإنه بدون التدمیر التام لهذه المرتفعات، لم یكن ممكًنا أن یتم إصالح جذري. 
لألسف لم یستخدم یهویاداع تأثیره على الملك الطفل وخضوع الكهنة والقیادات له في إزالة هذه 

المرتفعات، فمع ترمیم الهیكل وغیرة الشعب في المساهمة العملیة في ذلك، غیر أن هذه المرتفعات لم 
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تنزع عبادة األصنام من قلوب القادة، الذین استغلوا وفاة یهویاداع للعودة إلیها. 
من الصعب تقییم الموقف، هل استراح قلب الكاهن للخالص من عثلیا الشریرة، وغیرة 

الشعب على ترمیم الهیكل، ولم یرد أن یضغط علیهم أكثر بإزالة المرتفعات؟ هل خشي من ثورتهم أو 
غضب القادة علیه، باعتبار إزالة المرتفعات نوًعا من المبالغة في نظرهم؟ أو هل توقع الكاهن أن هذه 
المرتفعات ستزول تدریجًیا باالهتمام بالعملي اإلیجابي الخاص بالهیكل والعبادة؟ أسئلة یصعب اإلجابة 

علیها. إنما كان یلیق بهذا الكاهن العظیم أن ینصت إلى قول موسى النبي: فتذهب مواشینا أیًضا 
). فقد سمح فرعون لشعب إسرائیل أن یخرجوا بنسائهم وأوالدهم، 26: 10" (خر ال یبقى ظلفمعنا، "

). وكانت اإلجابة "ال یبقى ظلف". هكذا یلیق بنا 24: 10قائالً : "غیر أن غنمكم وبقركم تبقى" (خر 
أن نخرج من سلطان إبلیس ومملكته جمیعنا بنسائنا وأوالدنا ومواشینا، ُمقدِّمین كل شيء لحساب 

ملكوت اهللا، وال نترك إلبلیس موضًعا في حیاتنا. لن نترك له ظلًفا في حیاتنا، حتى ال یكون له مجال 
للعمل الشریر في داخلنا. 

كان یلیق بیهویاداع أن یقول مع المرتل: "یا بنت بابل المخربة، طوبى لمن یجازیِك جزاءِك 
). فقد كانت 9-8: 138التي جازیتینا. طوبى لمن یمسك أطفالك، ویضرب بهم الصخرة" (مز 

المرتفعات أشبه باألطفال الشریرة أو األفكار الدنسة، إن ُتركْت تشب وتنمو وتفتح أبواب الشر من 
جدید. 

لنقتلع بروح الرب الشر من جذوره وُنَسلِّم حیاتنا له، لُیَشكِّلنا على صورة اهللا ومثاله. 

 ...هذه التي إن شعرنا أنها صغیرة في البدایة یجب علینا  یقصد بأطفال بابل هنا األفكار الشریرة
). یجب أن نقتلها ٤: ١٠  كو١أن نمسكها، ونقطعها، ونضرب بها الصخرة، التي هي المسیح (

. Ïحسب أمر الرب، وال نترك فیها نسمة تتنفَّسها داخلنا

  في اإلمكان أن ه). فلتتعلموا أن2–1: 12 رو ؛24–20: 4أناشدكم إذًا، أن تتجددوا (أف 
 التي صفة النفس غیر النقیة، وهیئة (الكلب)، هي التيتتجددوا، وتلقوا عنكم هیئة (الخنزیر) 

، ویتحدث بالبذاءات. يتصف من ینبح ویعو
ل، حتى عن هیئة "أیها الحیات : (األفعى)، حیث ُیخاَطب األشرار بالقول في اإلمكان التحوُّ

فإذا ما اقتنعنا أن في مقدورنا التحوُّل عن شبه األفاعي والخنازیر  ).33: 23أوالد األفاعي" (مت 
ل،   یعتمد علینا. فهو ُیَعبِّر عن ذلك الذيوالكالب، فدعنا نتعلم من الرسول، كیف یتم هذا التحوُّ

 تلك الصورة عینها، من إلى"ونحن جمیًعا ناظرین مجد الرب بوجه مكشوف، نتغیر : في قوله

1 In Josh 15:3. 
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 ثم شكَّلتك الكلمة ،فإن كنَت قبًال نابًحا. )17: 3 كو 2(  مجد، كما من الرب الروح"إلىمجد 
لَت من كلٍب إلى إنسانٍ . وٕان كنَت قبًال غیر طاهر، ولمسْت الكلمة نفسك،  وَغیََّرتك، فقد تحوَّ

لَت من خنزیٍر إلى إنسانٍ .  ،وٕان كنَت قبًال وحًشا شرًسا فقدَّمَت ذاتك لها لتشكلك، فقد تحوَّ
لتك بمشیئتها إلى إنساٍن، فلن ُتخاَطب فیما بعدالتيواستمعت إلى الكلمة  :  تستأنس وتروِّض، فحوَّ

). 33: 23"أیها الحیات أوالد األفاعي" (مت 
العالمة أوریجینوس  

. االهتمام بترمیم بیت الرب 2
 فأراد ،)7:24 أي 2صیَّروا أقداسه للبعل (، وعتدوا على الهیكلاكانت عثلیا وأتباعها قد 

 ویستعملوها في ، ووضع تدبیًرا للكهنة بأن یأخذوا كل الفضة التي تدخل للهیكل،یوآش ترمیم الهیكل
:  وكانت مصادر الفضة،الترمیم

. )12-11:27ها بفضة (ال ء ثمن التقدمات التي أراد أصحابها فدا.1 
، بشاقل القدس، عن كل  شاقل لكل نفسٍ 2/1 فضة النفوس وهى أي ، الفضة الرائجة.2

. )12-11: 30 فما فوق (خر 20ذكٍر من سن 
 . ، أي المبلغ الذي یود اإلنسان أن یقدمه بمحض اختیاره كتقدمٍة للرب التبرعات.3

 زمان ي ولذلك وبعد مض، بمصالحهم باألكثراهتموا ألن الكهنة ،لكن هذه الطریقة لم تنجح
. منع الملك الكهنة من أن یأخذوا الفضة من الشعبف ، لم یحدث تقدُّم في ترمیم الهیكل،طویل

 َوَقاَل َیُهوآُش ِلْلَكَهَنةِ :
 ، ِة اَألْقَداِس الَِّتي ُأْدِخَلْت ِإَلى َبْیِت الرَّبِّ  َجِمیُع ِفضَّ

ُة الرَّاِئَجُة،   اْلِفضَّ
َمِة،  ُة ُكلِّ َواِحٍد َحَسَب النُُّفوِس اْلُمَقوَّ  ِفضَّ

] ، ٍة َیْخُطُر ِبَباِل ِإْنَساٍن َأْن ُیْدِخَلَها ِإَلى َبْیِت الرَّبِّ  ]4ُكلُّ ِفضَّ
شعر الملك بمسئولیته في ترمیم الهیكل. فمن جانٍب، ألنه كملٍك ُیسأل أمام اهللا عن هذا 
العمل الذي ال یستطیع أحد غیره أن یقوم به، ومن جانب آخر یشعر أن الهیكل هو الحصن الذي 

اختبأ فیه منذ طفولته المبكرة من وجه عثلیا الغادرة. 
ربما كان ترمیم بیت الرب على نفقة الملوك، وأما یهوآش فقصد أن یجعله على نفقة الشعب، 

]، حتى ال ُیحَرم أحد من المساهمة بطریٍق أو آخر من القیام بدوٍر فعاٍل في 6-4تحت تدبیر الكهنة [
هذا العمل، ونوال بركته. 

إذ لم یتم ذلك جعل كل الفضة الداخلة في بیت الرب في صندوق، ُیستخَدم جزء منها لترمیم 
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بیت الرب بواسطة رئیس الكهنة وكاتب الملك. هذا كان له أثره على َدْخل الكهنة. 
). لم 16-11: 30 أو فضة النفوس وهي نصف شاقل عن كل نفٍس (خر الفضة الرائجة،

). 39: 20 مل 1تكن النقود قد ُصكت في ذلك الحین، فكانت ُتقدَّم سبائك ُتعَرف قیمتها بالوزن (

  ،ِلَیْأُخَذَها اْلَكَهَنُة َألْنُفِسِهْم ُكلُّ َواِحٍد ِمْن ِعْنِد َصاِحِبهِ 
 َوُهْم ُیَرمُِّموَن َما َتَهدََّم ِمَن اْلَبْیِت،

 ]5ُكلَّ َما ُوِجَد ِفیِه ُمَتَهدِّماً . [
كان الهیكل في حاجة إلى ترمیم، ألنه تعرَّض لإلهمال والتلف من القادة األشرار السابقین 

). خصَّص الملك صندوًقا لهذا الغرض، فأعلن ترمیم الهیكل 8، 7:24 أي 2وبخاصة الملكة عثلیا (
  التي تراكمت بداخله على مدى السنوات، كما أزال األصنام وكل آثار للعبادة الوثنیة.توٕازالة الرجاسا

مع ذلك ومما یؤسف له أن الكهنة لم یكونوا أمناء على األموال التي ُتوهب لغرٍض غیر 
محدد! ولذلك فإن القانون الیوناني وقتئذ قضى بإمكانیة مراجعة حسابات الهیكل بین آن وآخر، بل أن 

. Ï)17 : 22 و15 : 12 مل 2الیهود أنفسهم كثیًرا ما سألوا الكهنة عن حسابات الهیكل (

  ،َوِفي السََّنِة الثَّاِلَثِة َواْلِعْشِریَن ِلْلَمِلِك َیُهوآَش 
 ]6َلْم َتُكِن اْلَكَهَنُة َرمَُّموا َما َتَهدََّم ِمَن اْلَبْیِت . [

یبدو أنه مضى زمن طویل لم یتحرَّك فیه الكهنة لترمیم بیت الرب، ولعل السبب في ذلك 
أحد العوامل التالیة، أو بعضها: 

. كان دخل بیت الرب قلیًال ال یكفي للنفقات الضروریة. 1
. كان الكهنة یهتمون بدخلهم الخاص أكثر من ترمیم بیت الرب. 2
. عدم ثقة الشعب في تدبیر األموال بطریقٍة الئقة. 3
. دفع الشعب بسخاء للترمیم، ولكن الكهنة احتفظوا بمبلغ للترمیم، دون أن یتحركوا للعمل، 4

فُأصیب الشعب بشيٍء من اإلحباط، وتوقفوا عن الدفع. 

  َوَسَأَلُهمْ : ،َفَدَعا اْلَمِلُك َیُهوآُش َیُهوَیاَداَع اْلَكاِهَن َواْلَكَهَنةَ 
 ِلَماَذا َلْم ُتَرمُِّموا َما َتَهدََّم ِمَن اْلَبْیِت؟

ًة ِمْن ِعْنِد َأْصَحاِبُكْم،    َفاآلَن َال َتْأُخُذوا ِفضَّ
 ]7َبِل اْجَعُلوَها ِلَما َتَهدََّم ِمَن اْلَبْیِت . [

لقد انتظر الملك لسنوات طویلة، ولم یتحرك الكهنة للعمل، فطلب من الكهنة أن یتم جمع 

Ï وهو ما یشبه إلى حد كبیر: هیئة األوقاف اآلن .
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المال للترمیم بطریقة أخرى، ربما لكسب ثقة الشعب في القیام بالترمیم في جدیٍة تحت إشراف رئیس 
الكهنة مباشرة ونائب عن الملك. 

العجیب أن الملك الذي له هذه الغیرة وهذا الحماس لترمیم بیت الرب، انحرف إلى عبادة 
األوثان بعد موت رئیس الكهنة. فهل كان الملك یهتم بالمبنى دون اإلصالح الداخلي في النفس، أم 

كان صادًقا في رغبته في اإلصالح من جهة المبنى والحیاة التقویة، وأن ما حلَّ به بعد ذلك كان 
انحراًفا بسبب تأثیر بعض القادة علیه بعد موت رئیس الكهنة. 

ُتَرى هل كانت شخصیة الملك ضعیفة، ال یحمل في داخله أعماًقا قویة وأساًسا ثابًتا، یتحرَّك 
حسبما یملیه الغیر علیه. فیسلك تارة بروح التقوى، وأخرى بالشر. 

ًة ِمَن الشَّْعِب  ، َفَواَفَق اْلَكَهَنُة َعَلى َأْن َال َیْأُخُذوا ِفضَّ
 ]8َوَال ُیَرمُِّموا َما َتَهدََّم ِمَن اْلَبْیِت . [

 َفَأَخَذ َیُهوَیاَداُع اْلَكاِهُن 
 ُصْنُدوقًا َوَثَقَب َثْقبًا ِفي ِغَطاِئِه، 

 َوَجَعَلُه ِبَجاِنِب اْلَمْذَبِح َعِن اْلَیِمیِن ِعْنَد ُدُخوِل اِإلْنَساِن ِإَلى َبْیِت الرَّبِّ . 
ِة اْلُمْدَخَلِة ِإَلى َبْیِت الرَّبِّ . [  ]9َواْلَكَهَنُة َحاِرُسو اْلَباِب َجَعُلوا ِفیِه ُكلَّ اْلِفضَّ

كان رئیس الكهنة ولترمیم بیت الرب،  ، الملك نظام الصندوق المثقوب لتجمیع الفضةاستخدم
  . سلطان على فْتح هذا الصندوقماوكاتب الملك له

كان الصندوق في الدار في المدخل عن یمین المذبح، لیراه كل من یدخل البیت. تجاوب 
). بدأ العمل وتم في فترة وجیزة. 10: 24 أي 2الشعب بسخاء في العطاء (

كان حارسو الباب یراقبون الداخلین، فال یسمحون بدخول عبادة وثنیة أو ما یخالف شریعة 
الرب. 

ْنُدوقِ  َة َقْد َكُثَرْت ِفي الصُّ   ،َوَكاَن َلمَّا َرَأُوا اْلِفضَّ
  ،َأنَُّه َصِعَد َكاِتُب اْلَمِلِك َواْلَكاِهُن اْلَعِظیمُ 

َة اْلَمْوُجوَدَة ِفي َبْیِت الرَّبِّ . [ وا َوَحَسُبوا اْلِفضَّ  ]10َوَصرُّ
ما حدث في ذلك الحین ویتكرر كثیًرا عبر األجیال، یكشف عن دور القائد. فالشعب بوجٍه 
عاٍم متى رأى القائد مملوًءا غیرة، یتفاعل معه ویتجاوب بقوة. فما أظهره یوآش من رغبٍة جادٍة للعمل 

دفع الكثیرین للمساهمة بسخاٍء عجیٍب ! 
هذا ما یجعل القادة في وضٍع دقیٍق، ألن تصرفاتهم، متى تمت بروح الغیرة المتقدة تلهب 
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قلوب الكثیرین للعمل والبذل بقوة. وٕان سلكوا بفتوٍر في شكلیاٍت بال روح، انعكس هذا على الرعیة. 
یلیق بالقادة لكي یكون لهم دورهم في حیاة الشعب أن ینصتوا لقول السید المسیح: "یا 

). فبالحب تلتهب قلوب الشعب مع قلب القائد 16: 21سمعان بن یونا، أتحبني؟... ِارع غنمي" (یو 
للعمل بغیرٍة مقدسةٍ ! 

  ٢١"یا سمعان بن یونا أتحبُّني؟... ِارع غنمي" (یو.( 
، وبرعایتنا لغنمه نطلب ما له ولیس ما لنا، ألنَّه من یقدر نحبُّه هولیتنا ال نحب ذواتنا، إنَّما 

أن یحیا بذاته، یموت بالتأكید إن أحب ذاته. وهو بهذا ال یكون محًبا لنفسه، إذ بحبُّه لنفسه یفقد 
حیاته.  

، لئالَّ یرعوا القطیع كما لو كان ِملًكا لهم، ولیس ال یكونون محبِّین لذواتهملیت رعاة القطیع 
قطیع المسیح. 

فیطلبون ربًحا مادًیا بكونهم "محبِّین للمال"،  
، أو یتحكَّمون في الشعب بكونهم "منتفخین"

أو یطلبون مجًدا من الكرامة المقدَّمة لهم بكونهم "متكبِّرین"، 
أو یسقطون في هرطقات "كمجدِّفین"، 

ویحتقرون اآلباء القدِّیسین "كعصاة على الوالدین"، 
ویردُّون الخیر بالشر على من یرغبون في إصالحهم حتى ال یهلكون بكونهم "ناكرین 

للمعروف"، 
ویقتلون أرواحهم وأرواح الغیر "كمن هم بال رحمة"، 

ویحاولون تشویه شخصیَّات القدِّیسین "كشهود زور"،  
ویطلقون العنان للشهوات الدنیئة "كغیر طاهرین"، 

 "كغیر رحماء"، ...ویشتكون دائًما
وال یعرفون شیًئا عن خدمة الحب "كمن ال عطف فیهم"، 

ویقلقلون البشریَّة بمناقشاتهم الغبیَّة "كعنیدین"، 
ون علیه "كعمیان"،  وال یفهمون ما یقولونه أو ما یصرُّ

لون المباهج الجسدیَّة عن الفرح الروحي "كمحبِّین للذات أكثر من حبُّهم هللا".  ویفضِّ
هذه وغیرها من الرذائل المشابهة سواء كانت كلَّها في مجموعها في شخٍص واحد، أو أحدها 
تسیطر على شخٍص وغیرها على آخر، فإنَّها تظهر بشكٍل أو آخر من هذا الجذر وهو أن یكونوا 

"محبِّین ألنفسهم".  
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هذه الرذیلة التي یلزم أن یتحفَّظ منها من یرعون قطیع المسیح، لئالَّ یطلبوا ما لذواتهم، ولیس 
ما لیسوع المسیح، ویستخدموا سفك دم المسیح لتحقیق شهواتهم. 

هؤالء الذین یرعون قطیعه، یلزم أن یكون حبُّهم عظیًما، بغیرٍة روحیٍَّة حتى یتغلَّبوا على 
الموت لكي نحیا مع الخوف من الموت، هذا الذي یجعلنا (الخوف من الموت) ال نرغب في 

). ٢٣: ١المسیح. فالرسول بولس أیًضا یود أن ینَفق ویكون مع المسیح (في 
 القدِّیس أغسطینوس

قَّدم رئیس الكهنة وكاتب الملك صورة رائعة ومثًال حیَّا للعمل الُمشتَرك، حیث ال یتجاهل 
الكهنة دور العلمانیین (إن صح التعبیر)، وال یعتزل العلماني عن الكهنة. فكل منهما یحتاج إلى 

اآلخر، ألنه حیث یوجد الحب والتعاون ُیعِلن اهللا عن حضوره، ویفیض ببركته على الجمیع. 
إن كان رئیس الكهنة مع كاتب الملك استطاعا بالحب أن یعمال لحساب ترمیم الهیكل، فإنه 

یلیق بالكهنة مع الشعب العمل لحساب وبنیان ملكوت اهللا في قلب كل إنساٍن ما أمكن! 
، یعمل عمل الكنیسة الذي هو الكنیسة بعینهالیس للشعب دور في الكنیسة فحسب، وٕانما 

هو "الحب"، ُمترَجًما حسب مواهب كل عضٍو فیها وٕامكانیاته ودوره في الجماعة المقدسة. ألن الحب 
یلزم التعبیر عنه عملًیا. 

 ال یمكن للحب أن یكون خامالً . إن استطعت أرني حًبا عاطًال ال یفعل شیًئاÏ. 

  ن لم تحب تكون متبلد الحس، میًتا، مكروًها، إهل نقول لك: "ال تحب شیًئا"؟ حاشا! فإنك
.  Ðحْب؛ لكن اهتم أن تعرف ماذا تحب وبائًسا.

 القدیس أغسطینوس

  من أجل هذا جاءنا (الرب) بتعالیمه السماویة العلویة، لكي ینزع عنا أفكارنا ونتمثَّل به بقدر
 استطاعتنا، ولكن كیف نتمثل بالمسیح؟

. یقول عندما نعمل في كل شيٍء ما هو للصالح العام، وال نطلب مجرد نفعنا الشخصي
بولس الرسول: "ألن المسیح أیًضا لم ُیرِض نفسه، بل كما هو مكتوب تعییرات معیریك وقعت 

). 6: 69، مز ٣: ١٥عليّ " (رو 
إذن ال یطلب كل واحٍد ما لنفسه (أي ال یكن سلبًیا)، إنما بالحق یطلب ما هو لخیر نفسه 
متى اهتم بما هو إلخوته، فإن ما هو لخیرهم، إنما هو لخیرنا نحن، ألننا جسد واحد وأعضاء 

بعضنا لبعض... 

1 On Ps. 31. 
2 On Ps. 32. 
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فإنه وٕان لم یكن قریًبا وال صدیًقا، لكنه كإنساٍن یشاركك نفس طبیعتك، وله نفس الرب، عبد 
. Ïرفیق لك، زمیلك في رحلتك، ُولد معك في ذات العالم

  ال تلقوا كل العبء على ُمعلِّمیكم، ال تلقوه بأكمله على من یقودكم... إن أردتم تستطیعون أن
ُتعلِّموا فیما بینكم أكثر منا، فإن لدیكم فرًصا أكثر لاللتقاء مًعا، وتعرفون ظروف بعضكم أكثر 

منا، وال تجهلون بعضكم بعًضا، لدیكم أیًضا حریة أعظم في الحدیث والحب والمودة، هذه األمور 
 لیست بقلیلٍة في التعلیم...

... أنتم أقدر منا أن ینتهر الواحد اآلخر وینصحه
أتوسل إلیكم أالَّ تهملوا هذه الموهبة، فإنه لكل واحٍد منكم زوجته وصدیقه وخادمه وقریبه... 
إن كان الزًما أن تذهب إلى جنازٍة أو ولیمٍة أو تساعد قریبك في أمٍر ما، فكیف تفعل هذه 

األمور بقصد تعلیمه الفضیلة؟ أرجوكم أالَّ ُیهِمل أحدكم هذا، فإنه یتقبَّل من اهللا مكافأة عظیمة... 
تقول لي: لسُت بصاحب كالمٍ ! لكن ال حاجة إلى الكالم وال إلى الفصاحة... اسنده ال 

بكونك إنساًنا تفعل كل شيٍء كما یلیق، أي كمن یسلك بال خطیة، وال كُمَعلٍِّم له بل كصدیٍقٍ◌ 
وأٍخ له... 

نة" (أم  ). ١٩: ١٨هذه هي الصداقة: "أخ یعین أًخا، یصیر مدینة ُمحصَّ
لیست الصداقة أْكًال وُشْرًبا، فإن مثل هذه توجد حتى بین اللصوص والقتلة. لكننا إن كنا 

حقیقة أصدقاء فلیعتِن كل واحٍد باآلخر... 
). ٢: ٦"احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسیح" (غل 

  فهو ُمَعلِّم...– إذا أراد –كل واحٍد منكم  
أنا أعرف عائالت كثیرة نالت نفًعا عظیًما من فضائل خدمهم. 

ه حدیثي للجمیع بصفة عامة، كما لكل فرٍد على وجه الخصوص، لیهتم كل واحٍد  ُأوجِّ
بخالص أقربائه... فإن في هذا العمل نفًعا عظیًما، لیس فقط یصیر العمل خفیًفا على الُمعلِّم، بل 

یشترك كل تلمیٍذ في اآلالم لیصیر قادًرا أن یكون ُمعلًِّما... 

 .یمكننا أن نعتبر كل مؤمٍن راعًیا لبیته وأصدقائه وخدمه وزوجته وأوالده 

 .اجعْل بیتك كنیسة 

 .لیس كل شيٍء یجعل اإلنسان مثل المسیح كاهتمامه بأقربائه 

1 In Ioan: hom 15: 3. 
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 .ال أقدر أن ُأَصدِّق خالص إنساٍن ال یعمل من أجل خالص أخیه 

 .لیس شيء تافًها مثل مسیحي ال یهتم بخالص اآلخرین 
 Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفم

، َة اْلَمْحُسوَبَة ِإَلى َأْیِدي َعاِمِلي الشُّْغِل اْلُمَوكَِّلیَن َعَلى َبْیِت الرَّبِّ  َوَدَفُعوا اْلِفضَّ
اِریَن َواْلَبنَّاِئیَن اْلَعاِمِلیَن ِفي َبْیِت الرَّبِّ   ]11[، َوَأْنَفُقوَها ِللنَّجَّ

: 24 أي 2عاملو الشغل هم النجارون والبنَّاؤون والنَّحاتون والعاملون في الحدید والنحاس (
12 .(

كان العاملون كثیرین، ومن أجناٍس كثیرٍة، دلیًال على عظمة العمل، ألن البیت كان متروًكا 
ُمهَمًال بال إصالح زماًنا طویالً . 

اِتي اْلِحَجاَرةِ    ،َوِلَبنَّاِئي اْلِحیَطاِن َوَنحَّ
  ،َوِلِشَراِء اَألْخَشاِب َواْلِحَجاَرِة اْلَمْنُحوَتةِ 

  ،ِلَتْرِمیِم َما َتَهدََّم ِمْن َبْیِت الرَّبِّ 
 ]12َوِلُكلِّ َما ُیْنَفُق َعَلى اْلَبْیِت ِلَتْرِمیِمهِ . [

اٌت َوَال َمَناِضُح َوَال َأْبَواٌق، ٍة َوَال ِمَقصَّ  ِإالَّ َأنَُّه َلْم ُیْعَمْل ِلَبْیِت الرَّبِّ ُطُسوُس ِفضَّ
، ِة الدَّاِخَلِة ِإَلى َبْیِت الرَّبِّ ِة ِمَن اْلِفضَّ  ]13[ ُكلُّ آِنَیِة الذََّهِب َوآِنَیِة اْلِفضَّ

لم ُتعمل آنیة لبیت الرب حتى أكملوا ترمیمه. وكان البیت فارًغا، ألن الملوك كانوا قد أخذوا 
). 18: 15؛ 26: 14 مل 1آنیته، وأعطوها لمحاربیهم (

 َبْل َكاُنوا َیْدَفُعوَنَها ِلَعاِمِلي الشُّْغِل، 
 ]14َفَكاُنوا ُیَرمُِّموَن ِبَها َبْیَت الرَّبِّ . [

َة ِبَأْیِدیِهمْ    ،َوَلْم ُیَحاِسُبوا الرَِّجاَل الَِّذیَن َسلَُّموُهُم اْلِفضَّ
  ،ِلُیْعُطوَها ِلَعاِمِلي الشُّْغلِ 

 ]15َألنَُّهْم َكاُنوا َیْعَمُلوَن ِبَأَماَنةٍ . [
كان المشرفون على العمل مملوءین غیرة على بیت الرب، فلم ُیطلب منهم حساب عما 

 أنفقوه.

1 In Hebr. hom 30: 4; In 2Thes. Hom 5; In Rom. P G: 60: 660; In Gen P G: 54: 607; In 1Cor. hom 25: 
3; De sacer. 3: 10; In Acts hom 20: 4. 
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ُة َذِبیَحِة اْلَخِطیَّةِ  ُة َذِبیَحِة اِإلْثِم َوِفضَّ   ،َوَأمَّا ِفضَّ
، َبْل َكاَنْت ِلْلَكَهَنةِ . [  ]16َفَلْم ُتْدَخْل ِإَلى َبْیِت الرَّبِّ

)، فضة ذبیحة اإلثم وفضة ذبیحة الخطیة 9-8: 5؛ عد 16: 5في طاعٍة لكلمة الرب (ال 
ُتعَطى للكهنة وال تدخل بیت الرب. 

. یهوآش ُیقدِّم لحزائیل ذهب بیت الرب وبیت الملك 3
إذ بلغ یهویاداع المئة والثالثین من عمره مات، وسلك الملك یوآش حسب نصیحة األمراء، 

فترك عبادة اهللا الحّي التي كان أمیًنا لها في حیاة یهویاداع، وعادت عبادة األصنام بواسطة نساء 
صیدون اللواتي كان قد عاقبهن في أیام رئیس الكهنة. 

وعندما حاول زكریا بن یهویاداع أن یمنع هذا العمل الشریر بكل قوته بروح ناري، إذ كان 
واقًفا بین الهیكل والمذبح ُرِجم في أرض الهیكل نفسه. 

كثیرون اضطربوا لهذا التصرُّف الذي تم بأمر الملك نفسه، متجاهًال فْضل یهویاداع علیه. 
: 24 أي 2صرخ زكریا إلى اهللا كشاهٍد لهذا العمل اإلجرامي، قائالً : "الرب ینظر ویطالب" (

22  .(

  رأى الرجل القدِّیس (زكریا الكاهن) الكوارث التي ستحل سریًعا على الملك ومملكته. بعد عام غزا
السریان (األرامیون) یهوذا وسلبوا األرض واضطر یوآش لكي ُینِقَذ حیاته أن ُیقدِّم كل خیرات البیت 

الملكي والهیكل، ومع هذا فقد ُأسیئت معاملته من أعدائه، فمرض والزم الفراش، وسقط فریسة 
. Ï)25-17: 24 أي 2لخطة بعض خدامه وقتلوه (

القدِّیس أفرآم السریاني  

 ِحیَنِئٍذ َصِعَد َحَزاِئیُل َمِلُك أرام َوَحاَرَب َجتَّ َوَأَخَذَها.
َل َحَزاِئیُل َوْجَهُه ِلَیْصَعَد ِإَلى ُأوُرَشِلیمَ . [  ]17ثُمَّ َحوَّ

، وهي إحدى مدن فلسطین الخمس العظمى: أشدود، Ð" كلمة عبریة تعني "معصرة"جت"
 7بعد حوالي يأغلب الدارسین أن موقعها الحالي "عراك المنشیة"  یرى جت، عقرون، غزة، أشقلون.

: 21 صم 2)، نشأ فیها العمالقة (22: 11 ن (یشيأمیال غرب بیت جبرین. كانت إحدى مدن العناقي
). كانت أحد حصون 17 صم 1()، أشهرهم جلیات الجبار الذي قتله داود النبي 21: 20 أى 1، 22

 1نیین (ي) ثم تناقلت بین أیدي الفلسط1: 18 أي 1 ؛18: 15 صم 2نیین، أخذها داود منهم (يالفلسط

1 On the Second Book of Kings, 12:20. 
2 Cf. James M. Freeman: Manners and Customs of the Bible, 1972, , article, 1660. 
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لخ. ا) 25: 13 مل 2) ثم یهوذا (17: 12 مل 2) وأرام (8: 11 أي 2) ویهوذا (39: 2 مل
هجوم أرام الوارد هنا حدث مؤخًرا في أیام یوآش. جاء هذا الهجوم كتأدیب إلهي النحراف 

الملك بعد موت رئیس الكهنة. 
كان صعود حزائیل بتدبیر الرب، تأدیًبا لخطیة الملك والرؤساء بتركهم الرب وقتلهم زكریا. 

)، فبلغ إلى حدود یهوذا. ولم 32: 10كان حزائیل قد ضرب جمیع أرض جلعاد وباشان (
: 8تكن أرض إسرائیل فاصلة بینه وبین یهوذا كما في األول. فضرب یهوذا أیًضا إتماًما لنبوة ألیشع (

12 .(
حارب حزائیل جت أوًال، وقصد أن یأخذ أورشلیم في طریقه، وهو راجع إلى أرام. 

  ،َفَأَخَذ َیُهوآُش َمِلُك َیُهوَذا َجِمیَع اَألْقَداسِ 
 الَِّتي َقدََّسَها َیُهوَشاَفاُط َوَیُهوَراُم َوَأَخْزَیا آَباُؤُه ُمُلوُك َیُهوَذا، 

 َوَأْقَداَسُه َوُكلَّ الذََّهِب اْلَمْوُجوِد ِفي َخَزاِئِن َبْیِت الرَّبِّ َوَبْیِت اْلَمِلِك، 
  ،َوَأْرَسَلَها ِإَلى َحَزاِئیَل َمِلِك أرام

 ]18َفَصِعَد َعْن ُأوُرَشِلیمَ . [
أرسل یهوآش خزائن بیت الرب إلى حزائیل لیصعد عن أورشلیم. قدَّس یهورام وأخزیا أقداًسا 

لبیت الرب، كما عبدا األصنام. فكانت عبادتهما عبادة مختلطة. 
لم َیْذُكْر سفر أخبار األیام أن حزائیل كان حاضًرا. ربما الكالم هنا عن قائد جیش األرامیین 

الذي ناب عن الملك، وكان كل شيء بأمر حزائیل وتدبیره كأنه كان حاضًرا. یرى البعض أنه أوًال 
أرسل الجیش، ثم ذهب بعد ذلك بنفسه. 

 ، إسرائیل العاصیة على الرب عالنیة منذ ُنصب عجال یربعام الذهبیین مملكةلقد تمردت
 مل 1 كهنة من غیر سبط الوي (تأورشلیم، كما أقام حتى ال یشتاق الشعب إلى هیكل الرب في

بیت إیل. لم نجد من ملوكهم من طلب الرب إال مرة واحدة عندما   عیًدا فيت)، وصنع31 ،28: 12
)، وبالفعل خلصهم الرب، "لكنهم لم یحیدوا عن 5-4: 13 مل 2 (ياشتد الضیق بسبب الغزو األرام

السامرة"...  ، بل ساروا بها ووقفت الساریة أیًضا فيئخطایا بیت یربعام الذي جعل إسرائیل یخط
 ،أمام هذا العناد العلني والمستمر عبر األجیال سلَّمهم الرب للسبي األشوري، فتركوا أرضهم

. يكما تترك المرأة المطلقة بیتها الزوج

. قتل یهوآش  4
 ]19َوَبِقیَُّة ُأُموِر َیُهوآَش َوُكلُّ َما َعِمَل َمْكُتوَبٌة ِفي ِسْفِر َأْخَباِر اَألیَّاِم ِلُمُلوِك َیُهوَذا. [

 أنه عند ذهاب األرامیین تركوه مریًضا بأمراٍض كثیرة، فالزم 25: 24 أي 2جاء في 
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الفراش، واغتنم عبداه الفرصة لیقتاله. 

  ،َوَقاَم َعِبیُدُه َوَفَتُنوا ِفْتَنةً 
 ]20َوَقَتُلوا َیُهوآَش ِفي َبْیِت اْلَقْلَعِة َحْیُث َیْنِزُل ِإَلى َسلَّى. [

)، وكان یوآش قد التجأ إلیها وقت الخطر. 24، 15: 9 مل 1: بناها سلیمان (بیت القلعة
). 25-24: 24 أي 2ُجِرَح یهوآش جرًحا خطیًرا عندما هاجمه جیش أرام بشرذمة قلیلة (

تعرَّض لالغتیال بواسطة اثنین من عبیده زاباد بن شمعة ویهوزاباد بن شمریت.  
لم یدفنوه في قبور الملوك وٕان كانوا قد دفنوه في مدینة داود، وذلك بسبب ارتداده عن عبادة 

). 22-17: 24 أي 2اهللا وقتل زكریا بن یهویاداع (
. لقد بدأ یوآش في عبادة 26-17:24 أي 2أسباب مؤامرة الضباط على یوآش وردت في 

األوثان، وقتل زكریا النبي، وانهزم أمام األرامیین. هكذا انحلت حیاته، وصارت مملكته في خطر 
 بسبب رجوعه عن الهي.

قتله الضباط لیس البتعاده عن الهد، وٕانما الرتباك شئون المملكة؛ وكأن اهللا سمح بقتله حین 
 ى الشر بإصرار، على أیدي ُأناس أشرار.لانحرف إ

إذ قتل زكریا بن یهویاداع، سمح اهللا بقتله بواسطة عبدیه.  

 َألنَّ ُیوَزاَكاَر ْبَن ِشْمَعَة َوَیُهوَزاَباَد ْبَن ُشوِمیَر َعْبَدْیِه َضَرَباُه َفَماَت،
 َفَدَفُنوُه َمَع آَباِئِه ِفي َمِدیَنِة َداُوَد،
 ]21َوَمَلَك َأَمْصَیا اْبُنُه ِعَوضًا َعْنهُ . [

دفنوه في مدینة داود، ولم یدفنوه في قبور الملوك، دلیًال على عدم تمتعه باإلكرام الالئق 
بالملوك. 

 
 12 مل 2من وحي 

 من ُیِقیم مملكتك فيَّ سواك؟

  .اهتم یوآش بترمیم هیكلك في أورشلیم األرضیة
والتهبْت القلوب لجْمِع الفضة، واالشتراك في الترمیم. 

واآلن، هوذا هیكلك في داخلي قد أهملُته بإرادتي. 
ال یحتاج ترمیمه إلى ذهب وفضة وحجارة،  

بل قدَّمَت تكلفته على الصلیب. 
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روحك القدوس ُیِقیم منه فردوًسا سماوًیا. 
ال یحتاج إلى حراسة زمنیة،  

وال إلى إمكانیات مادیة. 
ُتِقیم منه فردوًسا سماوًیا،  

حیث تغرس صلیبك المحیي فیه. 
تغرس فیه شجرة الحیاة،  

وال تجد شجرة معرفة الخیر والشر مكاًنا لها فیه. 
لن تستطیع الحیة أن تتسلل إلیه في حضورك اإللهي. 

ولن تمیل أذني لالستماع إلیها،  
مادام صوتك ُیبِهُج أعماقي. 

  ،هیكلك في داخلي موضع مسرة أبیك
ومعمل روحك الناري المحبوب لدیه، 

أیقونة حیة للسماء وعربون للحیاة السماویة. 

  .ماذا أدعو هذا الهیكل الذي أعدته یمینك
هو مسكن لك، وحضور عجیب لجاللك. 

هو مستشفى للنفوس،  
حیث بجراحاتك تشفي كل أمراضي. 

هو میناء الراحة،  
كل من یتعب یستظل فیه تحت جناحیك. 
هو كنز، ال َتْقِدر قوات إبلیس أن تسلبه! 

هو موضع شهادة حیة لك،  
وسفارة للسماء على األرض! 

هو موضع لقاء السمائیین مع اإلنسان الضعیف. 
هو بیت الحب اإللهي واألخوي،  

تسند رأسك فیه وتستریح! 

  ،لُتقْم ملكوتك في أعماقي 

وتقتلع كل جذور الخطیة منى. 
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لتستلم كل كیاني وقدراتي ومواهبي، 
ُتقدِّسها لك، فال یكون لعدو الخیر شيء في داخلي. 

ألنسحب تماًما من مملكته،  
وال أترك في أرضه ظلًفا. 

بك أسحُق الشر،  
وال أترك فكًرا شریًرا یختفي في داخلي. 

بك یا صخرة الدهور أضرب كل طفٍل إلبلیس قاطن في أعماقي! 
قدَّسني إلى التمام،  

فأحمَل أیقونتك الُمفِرحة! 
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 َاَألْصَحاُح الثَّاِلُث َعَشرَ 

عظام ألیشع ترد میًتا إلي الحیاة! 
هنا ینتقل بنا الكاتب من أخبار ملوك یهوذا إلى أخبار ملوك إسرائیل. 

: 5في هذا األصحاح ندرك قول السید المسیح: "أبي یعمل حتى اآلن، وأنا أعمل" (یو 
 ). فإن اهللا في محبته ال یتوقف عن العمل لحسابنا، لكنه ال ُیلِزمنا أن َنْقَبَل عمله فینا أو لحسابنا.17

)، وعاملة 21-14)، عاملة بالقلیل كما بالكثیر (13-1ید اهللا عاملة خاصة في وقت الضیق (
). 25-22حسب أمانته في عهوده (

. 9-1. یهوآحاز یستمر في خطایا أسالفه  1
 .13-10یستمر في خطایا أسالفه  یوآش  .2
 .20-14. مرض ألیشع النبي ونیاحته  3
 .21. عظام ألیشع ترد میًتا إلي الحیاة  4
. 25-22. تحقیق نبوة ألیشع مع یوآش  5

. یهوآحاز یستمر في خطایا أسالفه 1
]، لكنه في وسط الضیق، 3سلك یهوآحاز في الشر، فجلب إلسرائیل العبودیة لملوك غرباء [

إذ تضرع إلى وجه الرب سمع له، وخلَّصهم الرب من ید األرامیین. كما یقول المرتل: "لم یصنع معنا 
). 10: 103حسب خطایانا، ولم یجازنا حسب آثامنا" (مز 

 ِفي السََّنِة الثَّاِلَثِة َواْلِعْشِریَن ِلَیُهوآَش ْبِن َأَخْزَیا َمِلِك َیُهوَذا، 
 ]1َمَلَك یهوآحاز ْبُن َیاُهو َعَلى ِإْسَراِئیَل ِفي السَّاِمَرِة َسْبَع َعَشَرَة َسَنةً . [

 سنة، فكان 28)، وملك یاهو 1: 12ملك یهوآش ملك یهوذا في السنة السابعة لیاهو (
 سنة مع 21 سنة. وبما أن هذه المدة هي 21جلوس ابنه یهوآحاز بعد جلوس یوآش ملك یهوذا بمدة 

 سنة. 23عدة أشهر، وٕاذا حسبنا جزًءا من سنة في األول، وجزًءا من سنة في األخیر تصیر 
 معناها "الرب یمسك". بعد قرنین ٌأقیم ملك بنفس االسم على یهوذا بعد موت أبیه "یهوآحاز"

). 31: 23 مل 2الصالح یوشیا (
اتبع آحاز ملك إسرائیل سیاسة أسالفه، من جهة مساندة عبادة العجل. فصار ارتداد إسرائیل 

عن عبادة اهللا الحقیقي في تزاید أكثر مما كان علیه الحال في أیام والده یاهو. لذا حلَّ التأدیب 
بالمملكة بأكثر حزٍم وحدٍَّة، أما أداة التأدیب فكانت حزائیل األرامي وابنه القائد بنهدد، بینما كان الجیش 
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اإلسرائیلي یضعف من جهة العدد والقوة. 

 ،  َوَعِمَل الشَّرَّ ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ
 َوَساَر َوَراَء َخَطاَیا َیُرْبَعاَم ْبِن َنَباَط الَِّذي َجَعَل ِإْسَراِئیَل ُیْخِطئُ . 

 ]2َلْم َیِحْد َعْنَها. [
خطایا یربعام هي السجود للعجلین في بیت إیل ودان، وٕاقامة كهنة من غیر نسل هرون، 

). لم ُیقل إن یهوآحاز ارتكب شیًئا جدیًدا من الخطایا، 33-28: 12 مل 1وتغییر أوقات األعیاد (
إنما استمر في خطایا أسالفه التي كان یجب تركها. 

  ،َفَحِمَي َغَضُب الرَّبِّ َعَلى ِإْسَراِئیلَ 
 َفَدَفَعُهْم ِلَیِد َحَزاِئیَل َمِلِك أرام، 

 ]3َوِلَیِد َبْنَهَدَد ْبِن َحَزاِئیَل ُكلَّ اَألیَّامِ . [
كان بنهدد الثالث بن حزائیل قائد الجیش في أیام والده، صارت له شهرة في األیام األخیرة 

). 24: 13 مل 2لوالده (
"، ال یقصد بها أیام الملكین األرامیین حزائیل وابنه بنهدد، ألن بنهدد فقد كل األیامقوله "

: 13 مل 2)، إنما یقصد كل أیام یهوآحاز (25: 13 مل 2المدن التي كسبتها أرام من یهوآحاز (
) أو كل أیام حزائیل. 22

 ،  َوَتَضرََّع یهوآحاز ِإَلى َوْجِه الرَّبِّ
  َألنَُّه َرَأى ِضیَق ِإْسَراِئیَل، ،َفَسِمَع َلُه الرَّبُّ 

 ]4 َضاَیَقُهمْ . [أرامَألنَّ َمِلَك 
 سقط في ضیقة شدیدة،]، لكنه إذ 6بالرغم من أن یهوآحاز لم یحد عن خطایا بیت یربعام [

-25: 21 مل 1تضرع إلى وجه الرب، سمع له وأرسل لهم خالًصا، وذلك من أجل طول أناة اهللا (
] 25). سمع الرب، لكنه لم ُیعِط إسرائیل مخلًصا في أیامه، بل في أیام ابنه یوآش [9: 3 بط 2؛ 29

). 27-25: 14وحفیده یربعام (
 حین، ولم تكن قلوبهم مستقیمة، إذ لم یحیدوا عن خطایا لى إكنجع الشعب إلى اهللا ل رقدل

ُل اهللا واهب ْقبَ ة، نَ قدابیت یربعام، وال أزالوا تمثال عشتاروت من السامرة. نحتاج في التوبة أن تكون ص
كل أثٍر للخطیة.  قوةٍ  الخیر، وننتزع بكل

 َوَأْعَطى الرَّبُّ ِإْسَراِئیَل ُمَخلًِّصا، 
 َفَخَرُجوا ِمْن َتْحِت َیِد األرامیین. 
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 ]5َ◌َأَقاَم َبُنو ِإْسَراِئیَل ِفي ِخَیاِمِهْم َكَأْمِس َوَما َقْبَلهُ . [
 Adad-Nerari IIIلم ُیَحدَّْد هنا اسم ُمَخلِّص إسرائیل، ربما استخدم الملك األشوري 

إلنقاذهم، وذلك كما جاء في إشعیاء عن كورش الملك الفارسي الذي وضع اهللا في قلبه أن یسمح 
). 28: 44؛ 1: 45للیهود بالعودة إلى أورشلیم، وقد دعاه مسیحه (إش 

نت تشعر بأن إسرائیل كاذ  إ.لأرام في حدود شمال إسرائیل في حرب دائمة مع إسرائيت انك
ن أرام تسد الطریق الشمالي أ التجاري العابر نحو الجنوب، وتشعر إسرائیل بقيرتسد عنها الط

ي تفتح أمامها المجال الزدهار اقتصادها. لكن ما حدث أنهما  لك،ىلتجارتها. كل منهما تحارب األخر
ك إحداهما خطورة أشور، التي كانت رانشغلتا بالحروب المستمرة، فحطمت كل منهما األخرى، ولم تد

 ).6:17؛ 9:16تهما (هملقوة حتى دا يتتزاید ف

  ،َوَلِكنَُّهْم َلْم َیِحیُدوا َعْن َخَطاَیا َبْیِت َیُرْبَعامَ 
  َبْل َساُروا ِبَها، ،الَِّذي َجَعَل ِإْسَراِئیَل ُیْخِطئُ 

 ]6َوَوَقَفِت السَّاِرَیُة َأْیًضا ِفي السَّاِمَرةِ . [
)، وما یتبعها من رجاسات دنسة. 33- 32: 16 مل 1عمل أخآب سواري في السامرة (

كانت الساریة عبارة عن شجرة مقدسة أو عمود من الخشب، وهي عالمة مستخدمة في عبادة اإلله 
عشتاروت أو الزهرة. كان لها دور جنسي، تعتبر عبادة خصوبة كنعان. وكان رفع هذه الساریة في 

قاعدة المملكة شهادة دائمة على خیانة إسرائیل. 
اهللا من جانبه یستخدم كل وسیلة، اللطف كما الحزم، لعل المؤمن أو الشعب یرجع إلیه، 

ویتمتع بالشركة معه. لكن الخطورة مع الشعور بالحاجة إلى الرجوع هللا، یبقى قلبنا ملتصًقا بخطیة أو 
خطایا معینة، فیعّرج بین طریقین، طریق الحیاة المقدسة في الرب، وطریق االرتباط بلذة معینة باطلة. 
اهللا من أجل حبه الشدید لنا وأمانته في مواعیده یسمح بالضیق إلى حین حتى نطلب نعمته، 

ونرجع بكل القلب إلیه. 
). 19: 94ُیَقدِّم لنا المرتل خبرته: "عند كثرة همومي في داخلي، تعزیاتك تلذذ نفسي" (مز 

هذه التعزیات تصدر منه ال لرفع الضیق فحسب، وٕانما إلى ما هو أعظم؛ أي تحویل الضیقة إلى 
مصدر بنیان للنفس وخبرة حیاة مع اهللا. 

، َألنَُّه َلْم ُیْبِق ِلیهوآحاز َشْعًبا
  ،ِإالَّ َخْمِسیَن َفاِرًسا َوَعَشَر َمْرَكَباٍت َوَعَشَرَة آَالِف َراِجلٍ 

 ]7 َوَوَضَعُهْم َكالتَُّراِب ِللدَّْوسِ . [،َألنَّ َمِلَك أرام َأْفَناُهمْ 
كثیًرا ما ُیشبِّه الكتاب المقدس الشعب حین یسقط تحت التأدیب، بِحَزٍم أو سنابل القمح حیث 
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ُتدَرس بالدوس علیها بواسطة الحیوانات وهي تدور علیها بالِمْدراس، كما بالشخص الذي یقود 
). 33: 51؛ إر 12: 4؛ مي 10: 21الحیوانات (إش 

حًقا تحتوي سنابل القمح على كمیة ضخمة من القش وكمیة أقل من الحنطة، فإن كنا أثناء 
التأدیب نصیر تحت األقدام تدوسنا الحیوانات والبشر، لكن التأدیب یقطع عیدان القش إلى أجزاء 

صغیرة، كما تنقطع السنابل، فیسُهل فرز الحنطة من القش. بالتأدیب یتحطم الشر فینا، ویعمل روح 
اهللا، لكي نحمل ثمر الروح! 

هكذا في أیام یهوآحاز سمح اهللا بتأدیٍب حازٍم، فصارت مملكة كما بغیر جیش یحمیها، بل 
وبدت المملكة كأنها قد تدّمرت وصارت في التراب! 

  ،َوَبِقیَُّة ُأُموِر یهوآحاز َوُكلُّ َما َعِمَل َوَجَبُروُتهُ 
 ]8َمْكُتوَبٌة ِفي ِسْفِر َأْخَباِر اَألیَّاِم ِلُمُلوِك ِإْسَراِئیلَ . [

إن كانوا قد سقطوا تحت التأدیب بهذه الصورة المؤلمة، فإن علة انهیارهم لیست ضعف 
". فالملك ال وكل ما عمل وجبروتهالملك وعجزه، وٕانما فساده، لذلك یؤكد الكاتب بخصوص یهوآحاز: "

تنقصه الشجاعة، إنما ینقصه بّر اهللا الذي یسنده.  

 ثُمَّ اْضَطَجَع یهوآحاز َمَع آَباِئِه، 
 َفَدَفُنوُه ِفي السَّاِمَرِة،

 ]9َوَمَلَك ُیوآُش اْبُنُه ِعَوًضا َعْنهُ . [
ربما كانت هناك قبور مخصصة لملوك إسرائیل في السامرة، كما لملوك یهوذا في أورشلیم 

). وكان دفن الملك في قبور الملوك عالمة لها اعتبارها له. 27: 28 أي 2(

یستمر في خطایا أسالفه یوآش  .2
 ِفي السََّنِة السَّاِبَعِة َوالثََّالِثیَن ِلَیُهوآَش َمِلِك َیُهوَذا، 

 ]10َمَلَك ُیوآُش ْبُن یهوآحاز َعَلى ِإْسَراِئیَل ِفي السَّاِمَرِة ِستَّ َعَشَرَة َسَنةً . [
أ یوآش ملك یهوذا كملٍك صالٍح، دش). بآ المملكتین ملًكا یدعى یوآش (یهومنلى كل  عانك

  شریًرا.فكانأما یوآش ملك إسرائیل 
اشترك یوآش بن یهوآحاز في الحكم لمدة سنتین قبل موت أبیه. هنا یتحدث عن اشتراكه في 

الحكم قبل نیاحة ألیشع النبي بمدة قلیلة. لقد ملك في السامرة ست عشرة سنة، تضم فیها السنتین 
لحكمه في شركة مع أبیه. 

لعل دعوة حفید یاهو باسم "یوآش" كان نوًعا من تكریم نسل داود، حیث ملك الطفل یوآش 
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على یهوذا. وكان ذلك في وقت حدث فیه نوع من السالم بین المملكتین. 

  ،َوَعِمَل الشَّرَّ ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ 
 َوَلْم َیِحْد َعْن َجِمیِع َخَطاَیا َیُرْبَعاَم ْبِن َنَباَط الَِّذي َجَعَل ِإْسَراِئیَل ُیْخِطُئ، 

 ]11َبْل َساَر ِبَها. [

  ،َوَبِقیَُّة ُأُموِر ُیوآَش َوُكلُّ َما َعِمَل َوَجَبُروُتهُ 
  ،َوَكْیَف َحاَرَب َأَمْصَیا َمِلَك َیُهوَذا

 ]12َمْكُتوَبٌة ِفي ِسْفِر َأْخَباِر اَألیَّاِم ِلُمُلوِك ِإْسَراِئیلَ . [
في البدایة َذَكَر الستة عشر عاًما لحكم یهوآش بن یهوآحاز بن یاهو على إسرائیل، ولم یذكر 

]، 22-14]، غیر أنه ذكر ثالثة أمور تمت في عهده: موت ألیشع النبي [13-10شیًئا بالتفصیل [
]. 14-8: 14؛ 12]، وحربه مع أمصیا ملك یهوذا [25-24وحمالت عسكریة ونصراته على أرام [

في حیاة یاهو ُوجدْت لحظات صالحة، وتمتَّع ملوك إسرائیل بمكافآت من قبل الرب، لكن لم 
یوجد ال في یاهو وال في نسله الذین حكموا إسرائیل ألربعة أجیال ملك واحد خدم الرب بكل قلبه، إذ لم 

). 31: 10یحد أحدهم عن خطایا یربعام الذي جعل إسرائیل یخطئ (
-12: 14 مل 2ربما یقصد بجبروت یوآش ملك السامرة نصرته على أمصیا ملك یهوذا (

). 27-20: 25 أي 3؛ 15

 ثُمَّ اْضَطَجَع ُیوآُش َمَع آَباِئِه، 
 َوَجَلَس َیُرْبَعاُم َعَلى ُكْرِسیِّهِ . 

 ]13َوُدِفَن ُیوآُش ِفي السَّاِمَرِة َمَع ُمُلوِك ِإْسَراِئیلَ . [

. مرض ألیشع النبي ونیاحته  3
وسط هذا الفساد على مستوى الملك ورجاله والقادة والشعب ُوِجَد إنسان تقي، هو ألیشع 

النبي، الذي له أیًضا ضعفاته. ولكن من أجل إخالصه وٕایمانه وسلوكه في الرب، قدَّم قوة اهللا للملك 
أفضل من كل الجیش، لهذا إذ مرض، بكاه الملك، قائال: "یا أبي، یا أبي، یا مركبة إسرائیل وفرسانها" 

]. وفي اللحظات األخیرة قدَّم له فرصة لیقول له: "سهم خالص للرب، وسهم خالص من أرام، 14[
]. 17فإنك تضرب أرام في أفیق إلى الفناء" [

مات ألیشع ودفنوه، لكن إذ لمس میت عظامه في القبر قام على رجلیه! هكذا یعمل اهللا 
بالقلة القلیلة المقدسة، ولو كانت شخًصا واحًدا! 

 َوَمِرَض ألیشع َمَرَضُه الَِّذي َماَت ِبِه، 
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 َفَنَزَل ِإَلْیِه ُیوآُش َمِلُك ِإْسَراِئیَل 
  َوَقالَ : ،َوَبَكى َعَلى َوْجِههِ 

 ]14 َیا َأِبي، َیا َمْرَكَبَة ِإْسَراِئیَل َوُفْرَساَنَها. [،َیا َأِبي
مرض ألیشع في حوالي السنة العاشرة من یوآش، بهذا یكون قد امتدت مدة خدمة ألیشع 

ر نفس الكلمات التي نطق بها ألیشع عند صعود 65كنبي   عاًما. بكى یوآش على ألیشع الشیخ، وكرَّ
). وكأن ألیشع قد التصق بُمَعلِِّمه منذ بدء خدمته حتى لحظات موته. 12: 2إیلیا النبي (
لى األقل  عنة س43لملك یوآش ملك إسرائیل موت ألیشع النبي، وكانت قد مضت  اشيخ

 )، لكنه كان یشعر ببركة وجوده وصلواته.1:9فیها ألیشع (ِكَر منذ آخر مرة ذُ 
كان ُعْمُر ألیشع نحو ثمانین سنة، ونزول الملك إلیه دلیل على اعتباره له وللرب الذي كان 

ألیشع یخدمه. 
، أي نزلت دموعه على وجه ألیشع وهو مضطجع على سریره. عبَّر الملك "بكى على وجهه"

  "یا أبي".عن إیمانه بأن أعظم قوة إلسرائیل هي معونة الرب بواسطة ألیشع، لذلك دعاه 
مع ما اتسم به یوآش ملك إسرائیل من الشر، غیر أنه أظهر جانًبا طیًبا وٕایماًنا أن اهللا یحفظ 

شعبه ویسمع لكلمات نبیه من أجلهم. 
إن كان الكتاب المقدس قد شهد على یوآش أنه "عمل الشر في عینّي الرب"، غیر أنه یذكر 

الجانب الصالح الذي فیه. اهللا ال ینسى كأس ماء بارد ُیقدَّم باسمه. 

 َفَقاَل َلُه ألیشع: ُخْذ َقْوًسا َوِسَهاًما. 
 ]15َفَأَخَذ ِلَنْفِسِه َقْوًسا َوِسَهاًما. [

نجح یوآش نسبًیا في طاعة ألیشع عند موته لكن لم یستمر. لقد وضع ألیشع یده على یدي 
الملك عالمة اشتیاقه أن یبارك الرب عمله، وبالفعل انتصر على الجیش األرامي ثالث مرات، لكنه لم 

یتمتع بالنصرة النهائیة. 

 " :ألن سالم المملكة وانتصارات إسرائیل كانت تتوقف على مركبة إسرائیل وفرسانهادعا النبي ،"
 صالته وتدبیره. 

". ثم وضع ألیشع یده على یدي خذ قوًسا وسهاًماكافأ النبي الحب الذي لدموعه، وقال له: "
ب السهام. صوَّب سهًما، فقال له ألیشع:  الملك" وأمره أن یفتح الكّوة، ویتجه نحو الشرق ویصوِّ

".  سهم الرب للنصرة، سهم نصرة على أرام"
]. 17" [إنك تضرب أرام في أفیق إلى الفناءبالحقیقة كانت الكّوة متجهة نحو أرام، "

هذه العبارة تحمل معنیین روحیین: 
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األول: أن اهللا ربط نصرة بني إسرائیل بتلك العالمة التي لم تكن باألمر الجدید، فقد ُوجدت 
ر الشعب، اعتمد ذلك على عصا  من قرون طویلة... عندما أرسل اهللا ضربات على مصر وحرَّ

: 17). وأیًضا اعتمد هالك عمالیق على رفع یدّي موسى أثناء الصالة (خر 17: 4موسى (خر 
). 19-18: 8)، ودمار مدینة عاي على مد یشوع للمزراق الذي بیده (یش 9-13

كان من المناسب للموقف أن یقوم األمر هكذا حتى یعرف الشعب بكل تأكید أن معونة الرب 
قد ُوهبت لهم، في لحظة نوال هذه النعمة، وتبقى ذكرى النعمة متغلغلة في قلوبهم. فإن النبي وحده 

كان یعرف السّر، بینما كان مخفًیا عن الملك. وٕاال ما كان قد توقف عن ضرب األرض ثالث 
مرات، بل جعلها عشرة. وٕاذ كان متردًدا وانسحب المه ألیشع، لیس ألنه ارتكب خطأ ما، وٕانما 
ألنه حرَّم أبناء شعبه من النصرة والنفع العظیم بإبادة األرامیین وٕازالة مملكتهم، األمر الذي كان 

یرغبه ألیشع بقوة. 
صار حزیًنا، ألن أمله خاب بواسطة الملك الذي توقف ولم یضاعف الضربات الموصوفة 

له. أما المانع الحقیقي لتوقف النعمة، فهو ارتداد الملك والشعب، وٕارادتهم المتمردة في عبادة 
. Ïاألوثان. هذا هو السبب الذي عاق عطیة النعمة التي عنت بها هذه العالمة

القدِّیس أفرآم السریاني  

 ثُمَّ َقاَل ِلَمِلِك ِإْسَراِئیلَ : َركِّْب َیَدَك َعَلى اْلَقْوسِ . 
 ]16[ َفَركََّب َیَدُه، ثُمَّ َوَضَع ألیشع َیَدُه َعَلى َیَدِي اْلَمِلكِ 

وضع ألیشع یده على یدي الملك، لكي یعلم الملك أن ما سیعمله بیده إنما بمساندة ید الرب، 
ولیس بقدرته هو. 

ما هي یّد ألیشع التي حملت قوة لیدّي الملك سوى كنیسة المسیح التي ُتقدِّم للمؤمن كملٍك قوة 
اهللا للخالص، فیضرب بالصلیب "سهم الرب للخالص" من عدو الخیر، وال یتوقف عن ضربه حتى 

تتم النصرة النهائیة على مملكة الظلمة. 
تالمست یدا الملك مع ید ألیشع رمز المسیح، وذلك كما لمست الكنعانیة ُهْدب ثوب المسیح، 

أي كنیسته، فخرجت منه قوة، وتمتعت بالشفاء! 

  حقیقة أن ألیشع وضع یده على یدّي الملك، ُتظِهُر أن یدّي الملك الضعیفتین تتقویان بالقوة التي
في یدّي النبي الذي یقف هنا في موضع سیده. حتى یمكن لتلك الیدین أن تحطما أرام، وأن تفنیه 

 بعد أن حطَّم أرام إسرائیل إلفنائه.

1 On the Second Book of Kings, 13:14-19. 
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واضح أن بني إسرائیل في أیام یورام ضعفوا جًدا، فلم یكن في المدینة الملوكیة سوى خمسة 
خیول، وفي أیام ابنه لم یكن سوى عشر مركبات في البالد بأسرها وخمسین فارًسا وعشرة آالف 

 مل 2جندًیا من المشاة، كما یقول الكتاب، ألن ملك أرام أهلكهم وجعلهم كالتراب في درس الغلة (
 ألًفا من الخیول في إسطبالت الملك، وأرسل 52). بینما كان للعبرانیین في أیام سلیمان 7: 13

 ألًفا من الشجعان للحرب الذین تجمعوا من سبطّي یهوذا وبنیامین. 800یربعام 
المعنى الثاني الروحي هو أن العالمة تنقسم إلى رمزین، كل منهما له معناه الخاص به. 

القدِّیس أفرآم السریاني  

  َفَفَتَحَها. ،َوَقالَ : اْفَتِح اْلُكوََّة ِلِجَهِة الشَّْرقِ 
  َفَرَمى. ،َفَقاَل ألیشع: اْرمِ 

  َوَسْهُم َخَالٍص ِمْن أرام، ،َفَقالَ : َسْهُم َخَالٍص ِللرَّبِّ 
 ]17َفِإنََّك َتْضِرُب أرام ِفي َأِفیَق ِإَلى اْلَفَناءِ . [

طلب منه أن یفتح الكوة لجهة الشرق، ألن أعداء إسرائیل، أي األرامیون، كانوا في الشرق. 
كان هذا التصرُّف ُیستخدَّم كإعالن عن قیام حرٍب . أحیاًنا یفعل الشخص هذا األمر ویكرره دون أن 
یبدأ بالهجوم حتى یمكن عمل اتفاقیات، فإن لم یحدث استجابة لمدٍة معینٍة یبدأ الشخص أو الجیش 

بالهجوم الفعلي.  

 یعني بوضوح ربنا ومخلصنا الذي ُعلِّق على الخشبة یهب روحه. وبروحه "سهم الرب للخالص "
ینزل إلى حصن الهاویة ویخلص األبرار الذین ُسجنوا هناك، وبعد قیامته ُیخِضع المسكونة كلها 

برسله القدیسین، ویهب حیاة جدیدة للذین یؤمنون باسمه. 
من الجانب اآلخر، إن حقیقة السهم الذي صوِّب من الُكّوة المتجهة نحو الشرق تعني إتمام 

: 68خالصنا الذي یتحقق بصعود ربنا، ویصعد إلى ما هو أعلى من السماوات الشرقیة (مز 
34 .(

). 8: 4بصعوده یرفع األبواب الدهریة، وُیصِعدنا كطغمة من النسبیین إلى السماء (أف 
مرة أخرى فإن السهم الذي ُصوِّب نحو األرض وُسحب أو ترك األرض، یشیر إلى دفن ربنا 

وقیامته بعد أن نزل وأقام في قلب الهاویة، في أرض األموات. 
أیًضا الحظوا بتمییز أن أرض إسرائیل ُتضَرب بثالثة سهام، وأما مملكة أرام فتنهزم في ثالث 

معارك، وذلك على شبه جسد ربنا الُمكرَّم الذي ُابتلي بالشوك والمسامیر والحربة ولم یفسد. ُحطِّم 
سلطان إبلیس الخاص بالموت ثالث مرات. بالحق سحق الشیطان وأزال الخطیة والموت. 

ب السهم ثالث مرات واستقر على األرض، وأعطاهم رجاء القیامة التي  مرة أخرى ُصوِّ
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. Ïللقدیسین
القدِّیس أفرآم السریاني  

 ثُمَّ َقالَ : ُخِذ السَِّهامَ . َفَأَخَذَها. 
 ثُمَّ َقاَل ِلَمِلِك ِإْسَراِئیلَ : اْضِرْب َعَلى اَألْرضِ . 

 ]18َفَضَرَب َثَالَث َمرَّاٍت َوَوَقفَ . [
أوالد اهللا لن یتوقفوا أو یتهاونوا في معركتهم مع إبلیس، حتى یسحقوا بالمسیح رأس الحّیة، 

ویعلن رب المجد النصرة في أعماقهم. 

  َوَقالَ : ،َفَغِضَب َعَلْیِه َرُجُل اهللا
 َلْو َضَرْبَت َخْمَس َأْو ِستَّ َمرَّاٍت ِحیَنِئٍذ َضَرْبَت أرام ِإَلى اْلَفَناءِ . 

 ]19َوَأمَّا اآلَن َفِإنََّك ِإنََّما َتْضِرُب أرام َثَالَث َمرَّاٍت . [
غضب علیه، ألن الملك طلب القلیل بینما الرب مستعد أن یعطیه الكثیر. لعل تصرُّف 

الملك دلَّ على ضعف إیمانه. 
لیق بالملك أن یضرب األرض بالسهام وال یتوقف حتى یطلب منه النبي ذلك، محقًقا  يانك

 األرض)، بل (ةي العدو. هكذا یجب أال نأتمن أفكارنا الجسدىخطة اهللا العاملة، فینال نصرة عل
ل إلى سماء. هكذا تال ب الروح القدس المستمرة امسه بضربن وقُّف حتى تتقدس أرضنا الداخلیة، وتتحوَّ
  خطة اهللا فینا، وُنعِلن طاعتنا له، حیث نصیر بالحق وكالة السماء وأیقونة المسیح الحّیة.حققتت

 َوَماَت ألیشع َفَدَفُنوهُ . 
 ]20َوَكاَن ُغَزاُة ُموآَب َتْدُخُل َعَلى اَألْرِض ِعْنَد ُدُخوِل السََّنةِ . [

مات ألیشع وُدفن جثمانه في قبر، ولم یصعد كُمَعلِّمه في مركبات ناریة إلى السماء. لكن 
كشف اهللا عن قداسة هذا الجثمان الذي جاهد مع النفس كل هذه السنوات، لذلك سمح اهللا بإقامة میت 

لمجرد لمسه لعظام ألیشع. 
ذكر دخول هؤالء الغزاة كأنه أمر عادي یحدث كل سنة، ووصولهم إلى أواسط البالد دلیل 

على ضعف إسرائیل. 

  دفنه تالمیذه بنو األنبیاء. یبدو أن یوآش رافقه حتى القبر، إذ جلس معه وقت مرضه، وأظهر له
حًبا عمیًقا، وبكى أمامه، ووضع مراٍثٍ◌ عن موته.  

یبدو أن هوشع النبي أخذ مكانه، وقام برئاسة بني األنبیاء، إذ قال هوشع في بدء أقواله إنه 

1 On the Second Book of Kings, 13:14-19. 
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. Ïتنبأ في أیام یربعام بن یوآش
القدِّیس أفرآم السریاني 

. عظام ألیشع ترد میًتا إلي الحیاة 4
مات ألیشع النبي وُدفن في القبر، وتحلل جسمه، ولم یبَق سوى مجموعة عظام جافة. لكن 

هذه العظام تشهد لروح القوة التي عاشها النبي، ولم یستطع الموت أن ُیَحطِّمها. 

  ِإَذا ِبِهْم َقْد َرَأُوا اْلُغَزاَة، ،َوِفیَما َكاُنوا َیْدِفُنوَن َرُجالً 
 َفَطَرُحوا الرَُّجَل ِفي َقْبِر ألیشع. 

،  َفَلمَّا َنَزَل الرَُّجلُ 
، َوَمسَّ ِعَظاَم ألیشع

 ]21َعاَش َوَقاَم َعَلى ِرْجَلْیهِ . [
 یدفنون إسرائیلًیا ورأوا الغزاة، لم ُیَكمِّلوا العمل، بل طرحوا المیت نإذ كان بعض اإلسرائیلیي

أراد اهللا إعالن قداسة خدامه والمؤمنین المخلصین، إنه یقدس في أقرب قبٍر لهم، وكان قبر ألیشع. 
 حتى عظامهم بعد موتهم.

 ، عاشألیشعب رجًال في قبره، ومس الجثمان عظام وآ إذ طرح غزاة م، النبيألیشعبعد موت 
). هكذا حملت ذكراه قوة ظهرت من عظامه! وقال السید المسیح 21: 13مل  2وقام على رجلیه (

 في اإلنجیل وسكبته على رأسه: "الحق أقول لكم حیثما ُیكَرز بهذا ،عن المرأة التي كسرت قارورة طیب
). وقالت القدیسة مریم: "هوذا منذ اآلن 9: 14 علته هذه تذكاًرا لها" (مرفكل العالم ُیخَبر أیًضا بما 
). 48: 1 جمیع األجیال تطوبني" (لو

ر األجیال، فال نعجب إن بتبقى ذكرى األبرار تحمل رائحة المسیح الذكیة، وُتقدِّم بركات ع
 لكن ،ال ینكر المشاعر البشریةوأخاه القدیس قیصریوس یرثي   غریغوریوس النزینزيالقدیس رأینا

یطلب أن تكون باعتدال. یقول: [إنه حتى في دموعي وٕاعجابي یلزمني أن احترم القانون الذي ُیَنظِّم 
. وأیًضا لتنهمر "تصحبه البركات ذكر الصدِّیقهذه األمور، فإن هذا لیس غریًبا عن فلسفتنا. یقول: "

الدموع من عیوننا وتبدأ بالرثاء، كمن ُأصبتم بضرر عظیم (بموته)، فتنزع عنا عدم اإلحساس 
 والمبالغة.]

 "لم یقل هذا لیعني أن النفوس المنتقلة یعنیها مدیحنا. إنما قال هذا، ألن ذكر الصدِّیق ُیمتَدح ."
ذ ننال نفًعا كثیًرا من ذكرهم إالذین یمدحون الراحلین ینالون النفع األعظم من ذكراهم، لذلك 

1 On the Second Book of Kings, 13:20. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الثالث عشر 
 

  

. Ïالمقدس، لیتنا ال نزدري بكلمات اإلنسان الحكیم، بل بالحري نعطي اهتماًما بها

  لیس فقط األجساد، وٕانما مقابر القدیسین نفسها مملوءة نعمة روحیة. ألنه إن كان في حالة ألیشع
حدث أن جثماًنا لمس القبر، فتفجَّرت قیود الموت، وعاد إلى الحیاة، باألكثر اآلن إذ صارت 

النعمة في أكثر فیض، وصارت طاقة الروح أعظم، یمكن بلمس القبر بإیمان ننال قوة عظیمة، 
لهذا سمح اهللا لنا االهتمام برفات القدیسین، مشتاًقا أن یقودنا إلى االقتداء بهم، ُمقدًِّما لنا نوًعا من 

. Ðالملجأ، وتعزیة آمنة من الشرور التي تحدق بنا

  عندما لم یؤمن أحد، قام رجل میت. فبالنسبة للذین طرحوه، لم یكن من أجل اإلیمان، وٕانما عن
جبٍن طرحوه، عن غیر قصد ومصادفة، من أجل الخوف من فرقة لصوص. أما الشخص نفسه 

. Ñالذي كان میًتا وُطِرَح، فألن جسم المیت (ألیشع) كان مقدًسا قام المیت

 مثال ألیشع لمس إنسان الجسد فقام، أما هنا فبالصوت أقامهم (الموتى)، بینما كان جسده يف 
ال یزال هنا على الصلیب. أنهم لیسوا فقط قاموا، بل والصخور  (أي جسد المسیح المصلوب)

البیه) بالعمى ویمزقهم أربا… (صعلموا أنه كان قادًرا أن یضرب تي لكي زت،تهاتشققت، واألرض 
 . Òسكب غضبه على العناصر، أما هم فیرید أن ُیخلِّصهم بمراحمهإنه ال یرید ذلك، فكنه ل

القدِّیس یوحنا الذهبّي الفم  

  .لیس أحد من األنبیاء بعد موته أقام إنساًنا. لهذا نرى أن روح إیلیا استقر مضاعًفا على ألیشع
 في الواقع، السلطان الذي وهبه الرب لعظام ألیشع هو رمز القیامة وبذرتها. والكرامة التي 

. Óُأعطیت لها ُتظهر المجد الذي سیكون ألجساد القدیسین تلتحف به في یوم قیامة كل األموات
القدِّیس أفرآم السریاني  

  ...الذین یعیشون مع اهللا، حتى رفاتهم لیست بدون كرامة. فإن ألیشع النبي بعد رقاده، أقام میًتا
. Ôذا ما كان یمكن أن یحدث لو لم یكن جسد ألیشع مقدًساه

قوانین الرسل القدیسین 

  هل قام إنسان میت بلمسه عظام ألیشع؟ ألیس من األسهل أن یقوم خالق البشریة بقوة اآلب؟ حسًنا

1 Against the Anomoens, homily 6:3. 
2 Homilies on S. Ignatius and S. Babylas, 5. 
3 Homilies on Matt. Homily 57:3. 
4 Homilies on Matt. 88 
5 On the Second Book of Kings, 13:21. 
6 Constitutions of the Holy Apostles, Book 6: 6: 30. 
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 Ïإنه قام حًقا، وبعد قیامته رآه تالمیذه ثانیة... ومع هذا ال تزال توجد شكوك من جهة قیامته؟

القدیس كیرلس الكبیر 

  ًمرة في حیاته  مرتین:ا أتكلم عن إیلیا وعن ابن األرملة الذي أقامه، وعن ألیشع الذي أقام میت
موته.   بعدأخرىو

ُتكرم لیس فقط نفوس لكي لكن  ).34 :4  ملhis soul) 2نفسه ألنه في حیاته أتم القیامة ب
لكي ُیَصدَّق أنه في أجساد األتقیاء تكمن قوة، فالجثة التي ُألقیت في قبر ألیشع و بل ،األتقیاء

  الذي.صنع جسد النبي المیت فعل النفسف ).21 :13  مل2 (عندما لمست جسد النبي قامت
ستمر وسط األموات. لماذا؟ ا  (ألیشع) أعطى حیاة أن الذيمات وُدفن أعاد الحیاة للمیت، ولو

ن ك"النفس" تس لیظهر أنه حتى في غیاب"نفسه" فقط، وٕانما ـ ل لعم الىلئال إن قام مرة أخرى ُیعز
ستعملتها افضیلة في أجساد القدیسین بسبب النفس التقیة التي سكنت به عدة سنین و

لخدمتها.  
ألنه إن كانت المنادیل والعصائب   كأن هذه األشیاء لم تحدث.،ونا نكذب بجهلٍ عفال تد

 Ðمن الخارج تلمس أجساد المرضى فیشفون، فما بالك بجسد النبي نفسه یقیم الموتى؟ي الت

 فهل )21: 13 مل 2 (میت  وأخرى وهو)،1: 2 مل 2 (مرتین، مرة وهو حيّ  میًتا أقام ألیشع .
صدق أن المسیح قام؟! ت وال ، علیه ولمسهيلقأیت أقام المیت الذي م ُتصدِّق أن ألیشع وهو

 فقد قام ،میًتا... وأّما هنا  ألیشعيَ بینما بق لكن في تلك الحالة حین لمس المیت ألیشع قام
من أجساد   ألنه "قام كثیر.من الموتى دون أن یلمسوه معه كثیرین  وأقام،المیت الذي نتحدث عنه

(واضح أنها ذات المدینة  ینة المقدسةد ودخلوا الم،من القبور بعد قیامته وخرجوا، القدیسین الراقدین
. )54، 52 :27مت " (التي نحن فیها اآلن) وظهروا لكثیرین

 لكنه لم یهزم العالم. ،میًتا أقام ألیشع
 لكن الشیاطین ال تخرج باسم إیلیا. ،میًتا أقام إیلیا

لكننا ُنعظِّم سیدهم باألكثر جًدا، فإننا ال نكرم عجائبنا بامتهاننا ، ننا ال نقول شًرا في األنبیاءإ
 .Ñمعهم عجائبهم، بل نحن نكسب ثقة أكثر بما حدث

القدیس كیرلس األورشلیمي 

  ،ماذا إن كان الجثمان خاص بأب بطریرك، أو كان خاًصا بإبراهیم نفسه؟ ماذا إن لمس العظام

1 Orthodox Study Bible. 
2 Lecture 18: 16. 
3 Lecture 14: 16. 
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ن لمس عظام ألیشع التي أقامت شخًصا میًتا؟ هل ُیحَسب دنًسا من لمس  إهل ُیحسب دنًسا؟ ماذا
عظام لألنبیاء، وبالتالي هل یحسبون من أقامتهم العظام دنًسا؟ انظر كیف أن التفسیر الیهودي 

ننظر أوًال ما الذي نلمسه، أیة لمسة تجعل اإلنسان دنًسا، وأیة لمسة تجعله  لغیر الئق! 
إلنجیل: "إن كل من ینظر إلى امرأة لیشتهیها، فقد زنى بها في قلبه"  اطاهًرا... یقول الرب في

مس رذیلة الشهوة، وصارت نفسه دنسة. لذلك فإنه إن كان أحد یلمس ل). ألن قلبه 28:5(مت 
شیًئا بطریقة ما، سواء كان خالل اشتهاء امرأة أو اشتهاء مال، أو أي نوع آخر من شهوة الخطیة، 

. Ïفإنه یلمس ما هو دنس، فیتنجس
 عالمة أوریجینوسال

  لماذا ندهش أن النفس ُتشَفى بكلمة اهللا، والجسد یرجع إلى العظام، إن كنا نذكر أن المیت قام
: 17 مل 1)؟ صلى إیلیا، وقام الصبي المیت (21: 13؛ 34: 4 مل 2بلمسه جسم النبي (

). والفقراء بفرٍح آمنوا من 40: 9). وبطرس باسم المسیح أمر طابیثا أن تقوم وتتحرك (أع 22
أجل خدمتها لهم. لقد اشتروا القیامة آلخر (طابیثا) بدموعهم، فهل ال نؤمن نحن أن نشتري قیامتنا 

 Ðبآالم المسیح؟!
 دیس أمبروسیوس قلا

 ن كان جثمان ألیشع أقام میًتا، كم باألكثر یفعل اهللا عندما یحیي أجساد الموتى، ویحضرهمإ 
 Ñللدینونة؟!

القدیس ایریناؤس 
في میمره الرائع عن عظام ألیشع النبي، إمكانیات  Òالقدیس مار یعقوب السروجيیصور لنا 

النعمة اإللهیة التي تهب عظام األبرار المدفونة في القبور قوة وقدرة وكرامة. ماذا یرى مار یعقوب 
السروجي إال ما نختبره نحن بُسكَنى روح اهللا القدوس فینا: 

. لم تتسلل الشهوات إلى جسد ألیشع بعظامه، لهذا صارت عظامه كنًزا مملوء حًبا وحناًنا. هذه هي 1
عطیة الروح القدس لنا الذي یقدسنا، فننعم بالحب عوض الشهوات، ونمتلئ حناًنا لمن یقترب إلینا، 

حتى وٕان كان میًتا بالخطایا! 
. قبر ألیشع تسكنه قوة فائقة. وكما قال السید المسیح لتالمیذه أال یبرحوا أورشلیم حتى ُیلَبسوا قوة من 2

1 Origen: Homilies on Leviticus, 3:3:1,2. 
2 On Belief in the Resurrection, Book 2:83. 
3 Fragments from the Lost Writings of Irenaeus, 35. 

Ò  (راجع نص بول بیجان والدكتور بهنام سوني). راجع الخوري )21: 13مل  2على الیشع لما عاش میت على عظامه ( 35المیمر 
 .178-159بولس الفغالي: عظات حول ألیشع النبي، ص 
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). 8-4: 1األعالي (أع 
. تفیض أجسادهم كما عظامهم بأشفیٍة روحیٍة، هي عطیة الصلیب (شجرة الحیاة). 3
. ُیَشبِّه مار یعقوب جسد األبرار بنهٍر أو ینبوٍع في جنة عدن، خالله یحمل المؤمن ثمار الروح 4

الُمفِرحة. 
. یقول أن ألیشع مات عن العالم ببهجة وجه، أي وهو متهلل؛ إنها عطیة الفرح التي ال تفارقه. 5

جاءت وصیة السید المسیح: "اغسل وجهك، لئال یظهر للناس صیامك"، أي لیكون لك وجه مبتسم 
وناضر، ألن الثالثة فتیة كان وجههم أفضل من آكلي الملذات. 

عظام ألیشع النبي جعلت الموت أضحوكة، نسخر به! . 6

 كل الخیرات. بء وملم وینبوع ، هو ذهب مختار، في الهاویة على الغبارذي َتَبدَّدتراب األبرار ال
هو كنز الذخیرة الموجود فیه و ،تراب األبرارهو  ، لم یتدنس بالشهوات، الذيطاهرالجسد ال

الحنان لمن یقترب منه. 
. م ومثل جبابرة یفتقدون الموضع القریب منه، عبید الرب تسكن القوةرمیمفي 

. طیب.. ال یشبهها الدهن ال،تفوح روحًیا كل یوٍم رائحة ذكیة من عظامهم
 التي كانت تنمو في جوار یة،كل األشفمن أجل  )13: 2 (تك یجري من أجسادهم جیحون

شجرة الحیاة. 
ت، موت الصالحین هو شيء آخر بالنسبة لمن یذوقه. و موت البشر هوكل م

 فخاخ الشریر. فوق افزً اقعبر ة رعًبا، ومات البار فوءلممات األثیم واستقبلته الحفرة الم
 فهو مبخرة الالهوت المختارة. صدیقمن الخاطي تفوح رائحة كریهة بموته، أما ال

 هتمشرع يي و،م في موضعهوقيدخل وحتى ي ،بعده الموت من العالم إلى العالم الكبیرن يما أ
رفاقه. ب

. كینبوع عدن المبارك ،لمن یقترب منهٍة  كل یوٍم كل معونحملجسد األبرار ي
ن. يمحتاجال على ى ومثل وكیٍل ُیَوزِّع الِغنَ ،بالموت یقترب اإلنسان اإللهي من اهللا

. ة وصعد من محاربة البّر بالنصر، المعركةفي ونال اإلكلیل ،عرق في الجهادلقد 
 یهجة لرّبه بصار حًیاالحیاة مستیقظة فیه كل یوٍم، مات عن العالٍم وهي رقد في اهللا وها 

 .Ïالوجه

Ï  راجع الخوري  (راجع نص بول بیجان والدكتور بھنام سوني).)21: 13مل  2على الیشع لما عاش میت على عظامھ ( 35المیمر 
 .165-164بولس الفغالي: عظات حول ألیشع النبي، ص 
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 ه أیًضا الحیاة. رفاتت ث، وبعد موته بع (الشونمیة)مات ألیشع الذي أحیا ابن المؤمنة
 حًیا، حتى أعطى الحیاة لآلخرین. بل كان ،لم یكن النبي میًتا بموته

كان  موته)في  مات، (وحین فیه لبثت ،لتي كانت موجودة فیه قبل أن یموتانفس القوة 
 وصنع كل خیرٍ . ،حًیا

 حیاة الموتى بعجٍب عظیمٍ . ظهرت جثة الرجل اإللهي في القبر، وفیه تُوضع
 أثناء حیاته. ت فیهكان النبي مصفوًفا بین الموتى بعجٍب عظیٍم، وفیه كانت قوته التي سكن

  اقترب منه.إنخر آل الحیاة الجدیدة، لیعطیها أیًضا تْ ُدِفَن ألیشع، وفیه ُدفن
  فیه ُیدَفنون وهم أحیاء له.نتوومي إذ أحیاء معه، و أیًضا والقدیسون هم،حيّ هو الالرب 

ك الذي دنا منه. ا الحیاة لذبسط راقًداٍت، وٕاذ كان يموهو هلموا نتعجب برجٍل أحیا میًتا 
  العمل حتى أثناء الموت.في ضعف قوته لم ت. میتوهو أیًضا و، كان حًیاحینكان جبَّاًرا 

دة، وحین  وتضاعف العجب. ، كان میًتا أحًیا آخرحین كان حًیا أحیا ابن الُممجَّ
 المرء؟ عجبكم يف میٌت میًتا، حیا أإنقیامة المیت عظیمة جًدا لمن یتأمل فیها، ولكن 

حیاة الموتى. ب أیًضا اهتمت ا محینیوم كان ألیشع حًیا أحیا میًتا، و
كانت قوته الفاعلة قویة كما لو كان أثناء حیاته. ف ، الموت أن یأخذ منه قوتهستطعلم ي
ما مات لم ینطفئ من االضطرام فیه. عندما كان حًیا طمر فیه روًحا محیًیا، وعند
ما كان في العالم استنار باهللا كالمصباح، لهذا لم یجعله الموت ُمظِلًما في القبر. عند

 فیه. المستیقظةظهر قوته أذاك اللهیب الباعث اضطرم فیه، وبعد موته 
أنبتت عظامه حیاة الموتى إلهًیا. فطمر في جسده البتولیة والقداسة، 

 ونبعت منه قوة ُتحیي المیت في ،المیت في القبر وصمتُحبس قول عجیب: ه من  لیا
. Ïالهاویة

  مار یعقوب السروجيدیس قلا

 . تحقیق نبوة ألیشع مع یوآش5
بسبب شرور إسرائیل ضایقهم حزائیل ملك أرام كل أیام یهوآحاز، لكن "ّحن الرب علیهم 

ورحمهم والتفت إلیهم، ألجل عهده مع إبراهیم وٕاسحق ویعقوب، ولم یشأ أن یستأصلهم، ولم یطرحهم 
]. یبقى اهللا أمیًنا بالرغم من عدم أمانتنا! 23عن وجهه" [

Ï  راجع الخوري  (راجع نص بول بیجان والدكتور بھنام سوني). )21: 13مل  2على الیشع لما عاش میت على عظامھ ( 35المیمر
 168-166بولس الفغالي: عظات حول ألیشع النبي، ص 
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  ،َوَأمَّا َحَزاِئیُل َمِلُك أرام
 ]22[ َفَضاَیَق ِإْسَراِئیَل ُكلَّ َأیَّاِم یهوآحاز،

  ،َفَحنَّ الرَّبُّ َعَلْیِهْم َوَرِحَمُهْم َواْلَتَفَت ِإَلْیِهمْ 
 َألْجِل َعْهِدِه َمَع ِإْبَراِهیَم َوإِْسَحَق َوَیْعُقوَب، 

 َوَلْم َیَشْأ َأْن َیْسَتْأِصَلُهْم، 
 ]23َوَلْم َیْطَرْحُهْم َعْن َوْجِهِه َحتَّى اآلنَ . [

سمح اهللا لحزائیل ملك أرام أن یضایق إسرائیل لتأدیبه، لكن وسط هذا الضیق، "حّن الرب 
علیهم ورحمهم والتفت إلیهم، ألجل عهده مع إبراهیم وٕاسحق ویعقوب، ولم یشأ أن یستأصلهم، ولم 

]. 23یطرحهم عن وجهه حتى اآلن" [

 ثُمَّ َماَت َحَزاِئیُل َمِلُك أرام، 
 ]24َوَمَلَك َبْنَهَدُد اْبُنُه ِعَوًضا َعْنهُ . [

 ق. م). 780-802إذ مات حزائیل، ملك ابنه بنهدد الثالث (
المدن التي استرجعها یوآش لیست مذكورة سابًقا، وربما كانت شرقي األردن. وكان بنهدد قد 

أخذها من یهوآحاز حینما كان قائًدا عند أبیه حزائیل. 

  ،َفَعاَد ُیوآُش ْبُن یهوآحاز
 َوَأَخَذ اْلُمُدَن ِمْن َیِد َبْنَهَدَد ْبِن َحَزاِئیَل الَِّتي َأَخَذَها ِمْن َیِد یهوآحاز َأِبیِه ِباْلَحْرِب . 

  ،َضَرَبُه ُیوآُش َثَالَث َمرَّاٍت 
] 25َواْسَتَردَّ ُمُدَن ِإْسَراِئیلَ . [

كما تنبأ ألیشع ضرب یوآش أرام ثالث مرات، واسترد مدن إسرائیل، أما النصرة الكاملة على 
أرام، فتحققت في أیام ابنه یربعام الثاني. 

 
 13 مل 2من وحي 

قدِّسني واسندني بنعمتك! 

  .ها أنا بین یدیك أعترف بخطایاي وضعفاتي
من یقّدسني غیرك، یا أیها القدوس. 

لیعمل روحك القدوس فّي، 
 ولیجعل الخطیة ُمرَّة في حلقي،
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فال أترك لها موضًعا في داخلي. 
ألقتنیك أیها القدوس، 

 فیهرب الشر من أعماقي. 
في لطفك بي كما في تأدیباتك، ال تتركني إلى الغایة. 

لتكن عیناك علّي، فتقیمني من التراب. 

  ،عدو الخیر یترقب أن یطأني بقدمیه
فأصیر تحته كالتراب، لكن یعجز عن أن یحّطمني! 

تحوِّل ضرباته لي إلى فرٍص للتوبة الصادقة. 
لُیحطِّم العدو القش الذي مأل أعماقي. 

أما الحنطة وثمر الروح فال یقترب إلیهما. 

  .وضع نبّیك ألیشع یده على یدّي الملك الماسك القوس
ألقى الملك بالسهم،  

فإذا به سهم خالص الرب من أرام. 
أي قوس أحمله سوى وعودك اإللهیة. 

لتمتد یّد الكنیسة، وتضعها على یدّي،  
فأتمتع بقوتك الفائقة. 

أللمس مع الكنعانیة ُهْدَب ثوبك، أي ألتصق بكنیستك المقدسة، 
فأنعم بقوتك الشافیة واهبة الخالص. 

هْب لي أال أتوقف عن الجهاد بنعمتك، 
حتى تملك في قلبي وكل كیاني. 

   ،خاف حاملو النعش من الغزاة
فألقوا بالمیت في قبٍر بجوارهم. 

لمس المّیت عظام ألیشع، فقام المیت للحال. 
ُأعلنْت قوتك المحییة خالل عظام النبي، 

دفعتنا أیها القدوس أن نختبر قوة قیامتك فینا. 

  .لنعش معك، فنحیا بك، ونحمل قوة قداستك
دعاه ملك إسرائیل أباه الذي یحمیه: 
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"یا أبي، یا أبي، مركبة إسرائیل وفرسانها!" 
وها هي عظامه الجافة في داخل القبر، 

تحنو على میِّت وُتعِلن حبها له،  
وتهبه هو وأسرته فرًحا فائًقا! 

أبّوته تصدر من نفسه كما من جسده وعظامه! 

  ،سمحَت أللیشع النبي أن ُیِقیَم صبًیا في حیاته
وُیِقیم رجًال في موته بلمس عظامه! 

لُتعِلَن أن نفسه ُمقدَّسة بك، موضع سرورك، 
حتى عظامه بعد مفارقة نفسه لجسده ُمَقدَّسة! 

أنت تكرِّم نفوس قدیسیك، وأیًضا أجسادهم! 
تكرِّم عظامهم، والِخَرق التي على أجسادهم! 

تكرِّم رفاتهم وظّلهم، كما فعلت مع بطرس رسولك! 

  ،لك المجد یا أیها القائم من األموات
أقمَت الموتى من القبور دون أن تلمسهم، 

وأخرجَت الذین في الجحیم، وَعَبرَت بهم إلى فردوسك. 
أقمَت الموتى، ولم َتبَق في القبر میًتا كألیشع. 

وستقیم كل األموات عند مجیئك على السحاب!  
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 َاَألْصَحاُح الرَّاِبُع َعَشرَ 

أمصیا ملك یهوذا ویربعام الثاني ملك إسرائیل 
ینتقل بنا السفر من الحدیث عن یهوآحاز ویوآش ملكّي إسرائیل إلى الحدیث عن أمصیا ملك 

]. 29-23]، ثم عن یربعام الثاني ملك إسرائیل [22-1یهوذا [
تكشف قصة أمصیا ملك یهوذا عن ضرورة االهتمام بالمثابرة حتى الَنَفِس األخیر، فكثیرون 

). 3: 3بدأوا بالروح، وبسبب تراخیهم وتسیبهم لم یكملوا الطریق في الرب، إنما أكملوا بالجسد (غل 
). 13: 13؛ مر 13: 24؛ 22: 10لهذا قیل: "من یصبر إلى المنتهى یخلص" (مت 

بدأ أمصیا بدایة صالحة، وكان مثًال عملًیا لتثبیت العدالة في األرض، والطاعة لوصیة اهللا 
)، لكنه لم یصبر إلى المنتهى، فإنه إذ نال نصرة عظیمة على أدوم، أعطى القفا هللا ال 16: 24(تث 

الوجه، تشامخ وعبد آلهة غریبة، فسقط.  
یوصینا الرسول بولس: "فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بینكم أن ال یرتئي فوق 

). 3: 12ما ینبغي أن یرتئي، بل یرتئي إلى التعقل، كما قَسَم اهللا لكل واحٍد مقداًرا من اإلیمان" (رو 
عندما ُیثَبِّت المؤمن عینیه على اهللا، ُتقدِّم له نصرته تواضًعا أكثر، فیتمجد اهللا فیه. وعندما یسحب 

عینیه عن مخلصه، ُتقدِّم له نصراته تشامًخا، فتقوده إلى تحطیمه. 

  ء، حتى إذ ننعم بالرجاء في الحق والحّریة ننال الحق األحبا اإلخوةیلیق بنا أن نصبر مثابرین أیها
 .Ïوالحّریة ذاتها

 الخالصقمةكان ما قبل النهایة فهي خطوة بها نصعد إلى  ايّ أ Ð .
  كبریانوسالقّدیس

 .6-1. أمصیا یقتل قاتلي أبیه   1
 .7. إخضاع أدوم    2
 .14-8. هزیمته أمام یوآش   3
 .16-15. یربعام الثاني یملك على إسرائیل  4
 .22-17. اغتیال أمصیا    5
 .27-23. شر یربعام وعظمته   6

1 Treat. 9:13. 
2 Unity of Church 21. 
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 .28. هزیمة سوریا أمامه   7
 .29. موته     8

. أمصیا یقتل قاتلي أبیه 1
 ِفي السََّنِة الثَّاِنَیِة ِلُیوآَش ْبِن یهوآحاز َمِلِك ِإْسَراِئیَل، 

 ]1َمَلَك َأَمْصَیا ْبُن َیُهوآَش َمِلِك َیُهوَذا. [
"أمصیا" معناها "الرب قدیر". وهو أحد ملوك یهوذا األتقیاء القلة القلیلة. وكان أفضلهم حزقیا 

). جاء عنه في أخبار األیام الثاني: "وعمل المستقیم في عینّي الرب، ولكن 1: 22) ویوشیا (1: 18(
). 2: 25لیس بقلٍب كاملٍ " (

 َكاَن اْبَن َخْمٍس َوِعْشِریَن َسَنًة ِحیَن َمَلكَ . 
 َوَمَلَك ِتْسعًا َوِعْشِریَن َسَنًة ِفي ُأوُرَشِلیمَ . 

 ]2َواْسُم ُأمِِّه َیُهوَعدَّاُن ِمْن ُأوُرَشِلیمَ . [

  ،َوَعِمَل َما ُهَو ُمْسَتِقیٌم ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ 
 َوَلِكْن َلْیَس َكَداُوَد َأِبیهِ . 

 ]3َعِمَل َحَسَب ُكلِّ َما َعِمَل َیُهوآُش َأُبوهُ . [
یهتم الكتاب المقدس أن یذكر إن كان الملك قد عمل ما هو مستقیم في عیني الرب، أم كان 

شریًرا، فإن هذا األمر ُیعتَبر أهم سمة في حیاة الملك، بل وفي حیاة كل إنسانٍ . 
عمل أمصیا ما هو مستقیم في عینّي الرب، ولكن لیس كداود أبیه. لم ُیذَكر عن أحٍد من 

). 11: 15 مل 1الملوك عمل ما هو مستقیم في عیني الرب كداود سوى آسا (
من خطایا أمصیا، سجوده آللهة أدوم بعد أن انتصر علیهم، ورفضه إنذار رجل اهللا وكبریاؤه 

). 19، 16-14: 25 أي 2(

 ِإالَّ َأنَّ اْلُمْرَتَفَعاِت َلْم تُْنَتَزْع، 
 ]4َبْل َكاَن الشَّْعُب َال َیَزاُلوَن َیْذَبُحوَن َوُیوِقُدوَن َعَلى اْلُمْرَتَفَعاِت . [

لألسف سمح أمصیا بالعبادة في المرتفعات، هذه التي فتحت الطریق لعبادة األوثان في 
). 3: 21؛ 4: 16حیاته كما أثناء الملوك الذین خلفوه (

 ]5َوَلمَّا َتثَبََّتت اْلَمْمَلَكُة ِبَیِدِه َقَتَل َعِبیَدُه الَِّذیَن َقَتُلوا اْلَمِلَك َأَباهُ . [
قتل عبیده الذین اغتالوا والده، ألنهم ُیمثِّلون خطًرا على حیاته وعلى المملكة أیًضا.  
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 َوَلِكنَُّه َلْم َیْقُتْل َأْبَناَء اْلَقاِتِلیَن َحَسَب َما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي ِسْفِر َشِریَعِة ُموَسى، 
 َحْیُث َأَمَر الرَّبُّ : 

 َال ُیْقَتُل اآلَباُء ِمْن َأْجِل اْلَبِنیَن، 
 َواْلَبُنوَن َال ُیْقَتُلوَن ِمْن َأْجِل اآلَباءِ . 

 ] 6ِإنََّما ُكلُّ ِإْنَساٍن ُیْقَتُل ِبَخِطیَِّتهِ . [
 لم یمد یده على أبنائهم، أي لم یقتل أبناء القاتلین، بهذا نفذ ما ورد في شریعة موسى (تث 

). قال أحد شعراء الیونانیین: 26: 9 مل 2؛ 24: 7)، ولیس حسب العادات القدیمة (یش 16: 24
من قتل إنساًنا ولم یقتل أوالده فهو غبي؛ إذ كان یجب أن یعرف أن أوالده سینتقمون ألبیهم. 

اهتم حزقیال النبي بالحدیث عن المسئولیَّة الشخصیَّة في شيٍء من التفصیل في األصحاح 
 نفس لي. النفوس كل ها ":یقول كما أو ، االبنكنْفس األب نْفس ،محاباة اهللا ى لد لیس.الثامن عشر

). 4: 18(حز  "تموت هي تخطئ التي النفس. لي كالهما االبن، كنفس األب

 تموت نفسها هي تخطئ التي والنفس فتخطئ، شرورها، مصدر هي اهللا في تسكن ال التي النفسÏ. 

 أمبروسیوس القدیس

. إخضاع أدوم 2
 ُهَو َقَتَل ِمْن أدوم ِفي َواِدي اْلِمْلِح َعَشَرَة آَالٍف، 

 َوَأَخَذ َساِلَع ِباْلَحْرِب،
 ]7َوَدَعا اْسَمَها َیْقَتِئیَل ِإَلى َهَذا اْلَیْومِ . [

. 15-5: 25 أي 2جاء الحدیث عن نصرته على أدوم بأكثر تفصیل في 
)، 3: 14 مل 2قال الكتاب المقدس أن أمصیا "عمل ما هو مستقیم في عیني الرب" (لماذا 

)، بالرغم من أن الناموس یدین ذلك: 7: 14 مل 2بینما "قتل من أدوم في وادي الملح عشرة أالف" (
 لم یشر النص أنه قتل األدومیین لكرهه إیاهم، فربما جاء )؟7: 23" (تث خوكأ ألنه ،ًیاأدوم تكره ال"

هذا من باب المعاملة بالمثل. كما أن عقابه لهم كان وفًقا للناموس، فلم یقتل البنین من أجل ذنوب 
. Ðاآلباء

فرْت في شق حُ ي حصن البتراء القدیم، وهي مدینة  هیدعوها الرومانیون بترا،: العس
لم تكن حصًنا في منتصف المسافة بین أریحا وجبل سیناء، وُتدَعى حالًیا وادي موسى. صخري، 

1 Isaac or the Soul 7:16. 
2 When Critics ask: A popular handbook on Bible difficulties. Wheaton، III.: Victor Books. Geisler، N. 
L.، & Howe، T. A. (1992). 
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 ألدوم فحسب، بل كانت مركًزا للتجارة مع الهند.
لقد قام بخطة منظمة ودقیقة، فعمل إحصائیة عامة للرجال القادرین على الدخول في 

). لكنه أخطأ إذ لم یطلب مشورة اهللا، وٕانما التجأ إلى 5: 25 أي 2 عاًما فأكثر (20المعركة، من سن 
إسرائیل، واستأجر منه ألف جّبار بأس بمئة وزنة من الفضة. لذلك جاء إلیه رجل اهللا یحّذره بأن اهللا 

). 8-6: 25 أي 2لن یأِت معه، ألنه لیس مع إسرائیل (
غیر أن نصرة أمصیا على أدوم وسبیه عشرة آالف منهم لم یكن نجاًحا حقیقًیا. ألنه عند 

: 25 أي 2عودته من ضرب األدومیین أتى بآلهتهم، وأقامهم له آلهة، وسجد أمامهم، وأوقد لهم (
14 .(

فمع سماعه لصوت رجل اهللا، وٕاطالقه لرجال البأس اإلسرائیلیین إلى بلدهم، عندما غلب 
أدوم، ظن أنه غیر محتاج إلى اهللا، وعبد آلهة أدوم؛ كما سقط في التشامخ، وطلب النزول في معركة 

مع إسرائیل، انتهت بهزیمة بلده ودماره. 

. هزیمته أمام یوآش 3
 ِحیَنِئٍذ َأْرَسَل َأَمْصَیا ُرُسًال ِإَلى ُیوآَش ْبِن یهوآحاز ْبِن َیاُهو َمِلِك ِإْسَراِئیَل َقاِئالً :

 ]8َهُلمَّ َنَتَراَء ُمواَجَهةً . [
-11تعبیر یشیر إلى الدعوة للدخول مًعا في معركة كما یظهر من ["هلمَّ نتراء مواجهة"، 

12 .[
یبدو أن هناك أكثر من عامل دفعه أن یطلب الدخول في مواجهة عسكریة مع ملك إسرائیل. 

العامل األول أن أمصیا كان قد استأجر بعض جباري البائس من إسرائیل لمساندة جیشه ضد أدوم. 
وٕاذ حذَّره رجل اهللا منهم، ألن اهللا تخلَّى عن إسرائیل، ردهم إلى أماكنهم. اغتاظوا للموقف، فقاموا 

). أما العامل الثاني فهو أن أمصیا بنصرته على أدوم 13: 25 أي 1باقتحام بعض مدن یهوذا (
). 4: 25 أي 2تشامخ وتكبَّر، مع أنه بعد أن انتصر علیهم سجد آللهتهم وأوقد لهم (

 ویبدو أن ، عدة مدناقتحمت نجد أن إسرائیل 13:25الثاني  األیام  أخباربالرجوع لسفر
 ملك یهوذا  من طلب ملك یهوذا أمصیا الحرب وكان كل. فرفض ملك إسرائیلاستردادها، أرادأمصیا 

  وذاك قد ضرب أرام قبل ذلك. ، قبلهاأدوم فهذا قد ضرب ،خینتشاموملك إسرائیل م
كان یلیق بأمصیا أن ینصت إلى قول الحكیم: "قبل الكسر الكبریاء، وقبل السقوط تشامخ 

)، وأیًضا قوله: "كُممِسٍك أذنّي كلب، هكذا من یعُبر ویتعرض لمشاجرة ال تعنیه" 18: 16الروح" (أم 
). فقد سقط أمصیا في الكبریاء، كما في إثارة معركة مع أخیه ملك إسرائیل كان في ِغَنى 17: 26(أم 

عنها.  
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  نها أإن كانت الكبریاء هي أشّر الرذائل كلها حتى " فأجاب: "أیما أعظم الفضائل؟": أنبا مقارُسِئل
طرحت طائفًة من المالئكة من علو السماء، فبال شك یكون التواضع هو أعظم الفضائل كلها ألنه 

قادر أن َیرفَع المتمسِّك به من األعماق إلى السماء ولو كان خاطًئا. ولذلك أعطى الرب الطوبى 
 "للمساكین بالروح.

 بسبب ذلكبفكرك ُصمَت بانتظام فال تنتفخ بالكبریاء، ولكن إذا ارتفعَت إذا" إیسیذورس: أنبا قال ، 
د أنفمن األفضل لك أن تأكل لحًما، ألنه خیٌر لإلنسان أن یأكل لحًما من   ینتفخ بالكبریاء وُیمجِّ

 ."نفسه

  وینسب هذا ، أحادیثهبجمال ویتباهى ،عندما یغمر الكبریاء إنساًنا: " بفنوتیوسالقدیسقال 
 به؛ حینئٍذ ُیبِعد اهللا عنه مالك الخاصةالجمال أو فیض معرفته لیس هللا بل لنسكیاته أو معرفته 

 ثم ، ویتباهى بقدرته الطبیعیة، ُیبتَلى اإلنسان من العدوالمالكالعنایة اإللهیة. وعندما ُیبَعد هذا 
ة بالكبریاء. وهكذا تُنَزع منه حكمته، وحینئٍذ فإن وء بنفسه المملإعجابهیسقط في النجاسة بسبب 

 هذا مثل للثقة فیه. ففي الحقیقة إّن األتقیاء یهربون من التعالیم الخارجة من فم یؤهِّلهكالمه ال 
 "اإلنسان وكأنه ینبوع للطفیلیات.

 یوجد حیث المحبة منفعة هي وما توبة؟ توجد حیث الخطیة تفعله أن یمكن ماذا": إیلیا األب قال 
 "!كبریاء؟

 :أعتقد كما أن الكبریاء " فقال الشیخ: "ما هي أعظم الفضائل كلها أیها األب؟" ُسِئل أنبا لنجینوس
 حتى طرحت البعض من السماء ذاتها؛ هكذا التواضع بالتأكید أعظم ،هي أسوأ الشرور كلها

 رغم أّن الخاطئ نفسه یكون قد صار ، ألنه یستطیع أن یرفع اإلنسان من الهاویة ذاتها،الفضائل
بین اآلخرین.  "مثل الشیطان، وأیًضا طوَّب الرب المساكین بالروح قبل جمیع المطوَّ

  الُمعلِّم أن یكون غریًبا عن شهوة التسلُّط والمجد الباطل والكبریاء، وال ىعل: " ثیئودورااألمقالت 
یجب أن یخدعه أحٌد بالتملُّق وال أن ُیعمیه بالهدایا، وال أن یتغّلب علیه بواسطة شهوة البطن، وال 

ضًعا بقدر ما یستطیع، ویجب أن واأن یتسّلط علیه بالغضب. بل علیه أن یكون صبوًرا لطیًفا مت
 "ا بمحبة النفوس واالهتمام بها.وءً یختبر بدون عصبیة أو تحزُّب، وأن یكون ممل

فردوس اآلباء 

 فإن أظن، وكما. العتید العالم ومجد كرامة حین كل ولنذكر والكبریاء، الباطل المجد من فلنهرب 
 عن غریًبا یكون الخبیث الوجع هذا في یسقط الذي ألنّ  اهللا، معرفة على یتغّلب الباطل المجد
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. Ïالقدیسین یقاتل وهو القلب، قاسي السالم
 إشعیاء ابناأل

 “ (أو تدّربنا علیه) كیف نهبط إلى التواضع المالئم بالتخّلي عن عجرفة الكبریاء الُمهِلكة؟ ذلك إذا مارسناه
بدون توقف، وٕاذا تحققنا أّن ال شيء مضّر لنا جًدا مثل الكبریاء. فالنفس تصیر مشابهة لما تنشغل به (أو 

تكرِّس نفسها له)، وهي تلتزم بما تفعله، وتتبّنى المواقف المناسبة. 
القدیس غریغوریوس الثیؤلوغوس 

  الذین یعترفون بخزیهم یدوسون الشیطان تحت أقدامهم. وكما یقول اآلباء القدیسون: إذا هبط التواضع
 حتى الجحیم یرتفع إلى السماء، وٕاذا ارتفعت الكبریاء إلى السماء تهبط إلى الجحیم.

القدیس زوسیما 
العجیب أن أمصیا تجاهل عمل اهللا معه بمجرد نواله النصرة، فلم یسقط في الكبریاء فحسب، 

بل وُأعجب باألصنام التي عجزت عن الدفاع عن عابدیها وسجد لها. لقد دفع أمصیا وكل مملكته 
، 16-14: 25 أي 2ثمًنا للعناد والتشامخ وَتْرك اهللا الحّي، والثقة في عبادة األوثان أو اآللهة الغریبة (

19 .(
ُیحذِّر الحكیم من السقوط في عبادة األصنام وممارسة رجاساتها، إذ یربط عبادة األوثان 

أما  ).12: 14إن فكرة صناعة األصنام هي أصُل الزنا، واختراعها فساد للحیاة" (حك بالزنا، قائالً : "
 وا عالقة المؤمنین باهللا كعالقة العروس بعریسها، فإن أعطأن هو ف،ط العبادة الوثنیة بالزناارتبسّر ا
 الخائنة: إسرائیلن عل ي في خیانة زوجیة. لذلك قوا قد سقطواكوني ، وثنیةبآلهة وارتبطي لم لهرهوظه

، رضقطع عهًدا مع سكان األتحترز من أن ا كما قیل: "،)20:15ش إ" (؟ كتاب طالق أمكمأین"
ون وراء آلهتهم، ویذبحون آللهتهم، فُتدعى وتأكل من ذبیحتهم، وتأخذ من بناتهم لبنیك. فتزني نفیز

  ).16-15:34 خرراء آلهتهن" (ولهتهن، ویجعلن بنیك یزنون آبناتهم وراء 
أصل الوثنیة هو فساد فكر اإلنسان والخیانة هللا الخالق، والذي ُیحَسب زنا للنفس التي تتخلى 

 عن اتحادها بخالقها لترتبط بأوثاٍن ملعونة.

 اكتشفت (عبادة األصنام) بین البشر ال لسبب سوى وجود الشهوات بین الذین تخیلوهاÐ. 

  إذ اختبرت النفس البشریة شتى الملذات، وتناست اإللهیات، وُسرت باألكثر بملذات الجسد التي
 الحاضرة والتأمل فیها، لم تعد تفكر أنه باألشیاء سوى بشيءٍ وضعتها نصب عینیها، ولم تحفل 

Ï للمبتدئین إشعیاء األب تعالیم من .
2 Contra Gentes, 9: 4.  
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 والجسدیة. لذلك فإنها، وقد تحولت وتناست أنها كانت على الوقتیةیوجد خیر سوى األشیاء 
 تعد بالقوة التي بها ترى اهللا الكلمة الذي ُخلقت على مثاله. لكنها إذ ابتعدت مصورة اهللا الصالح، ل

. Ïعن نفسها، صارت تتوهم وتتخیل ما لیس له وجود

  إذ فقد أناس العصر السابق عقولهم، وغرقوا في الشهوات وأوهام األشیاء الجسدیة، ونسوا معرفة
 األشیاء آلهة من ألنفسهم عقولهم، فإنهم جعلوا النعدام عقولهم، أو باألحرى ةاهللا ومجده لبالد

. Ð ممجدین المخلوق دون الخالق اإلله، ومؤلهین المصنوعات دون السید علتها وخالقها،المنظورة
 البابا أثناسیوس الرسولي

  من یخدم آلهة باطلة هو دون شك زاٍن من وراء الحق، ألن كل بطالن هو زنا. هكذا یغطس في
 .Ñالزنا

 العالمة ترتلیان

 عیدة هي راحیل التي اخفت أصنام األمم الباطلة، وأعلنت أن صورهم مملوءة عدم طهارة. وال س
جلست بینما كان هو واقًفا (تك  یعتقد أحد أنها قد أساءت إلى تكریم والدها ووقارها له كأٍب، ألنها

 .Ò)37:10ذ مكتوب: "من أحب أًبا أو أًما أكثر مني فال یستحقني" (مت ). إ35:31
)، بل تعزل 16-15:6 كو1مرأة التي تزني ال تلتصق برجلها، ال تكون جسًدا واحًدا معه (ال

نفسها وتفصل نفسها عنه بزناها. هكذا كل نفٍس ال تلتصق باهللا بل تسلك في الزنا بخضوعها 
. نما كان یلزم أن تلتصق بهيلعبادة األصنام الباطلة تنفصل عن الرب بدنس المقدسات الُمفجع، ب

 .Óمن یعتزل الرب یهلكو
 لقدیس أمبروسیوسا

 َفَأْرَسَل ُیوآُش َمِلُك ِإْسَراِئیَل ِإَلى َأَمْصَیا َمِلِك َیُهوَذا َقاِئالً : 
  َیُقولُ : ،اْلَعْوَسُج الَِّذي ِفي ُلْبَناَن َأْرَسَل ِإَلى اَألْرِز الَِّذي ِفي ُلْبَنانَ 

 َأْعِط اْبَنَتَك ِالْبِني اْمَرَأةً . 
 ]9َفَعَبَر َحَیَواٌن َبرِّيٌّ َكاَن ِفي ُلْبَناَن َوَداَس اْلَعْوَسجَ . [

جاءت إجابة یوآش على أمصیا في شكل قصة رمزیة، ُمشبًِّها أمصیا بالعوسج كما شبَّه 
نفسه بأرز لبنان. أراد یوآش أن یعید أمصیا النظر في تصرفاته لیكون واقعًیا. ُنصرته على أدوم لم 

1 Contra Gentes, 8:1.  
2 Contra Gentes, 8:3.  
3 On Idoltary,1. 
4 Jacob and the Happy Life, 5:25. 
5The Prayer of Job and David, Book 3:11:30. 
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ُتغیِّر من واقعه بكونه كالعوسج الذي ال وجه للمقارنة بینه وبین أرز لبنان. وهو یشبه إنساًنا محتقًرا 
یطلب من أحد األشراف أن یعطي ابنته زوجة البنه. 

التي یطأها أي حیوان بّري فُیحطِّمها. ُیَشبِّه یوآش أمصیا بالعوسج، وهو من أدنى األشجار، 
فاألرز من أعظمها وأشرفها. وكأن یوآش یرى وُیشبِّه نفسه باألرز في لبنان الذي ال ُیقاَرن بالعوسج، 

في أمصیا الشخص الُمحتَقر، إذ یطلب الدخول في معركة مع یوآش، یظن أنه على قدم المساواة، 
ویخطئ التقدیر لنفسه كما لیوآش. 

 ِإنََّك َقْد َضَرْبَت أدوم َفَرَفَعَك َقْلُبكَ .
ْد َوَأِقْم ِفي َبْیِتكَ .   َتَمجَّ

 ]10[  َفَتْسُقَط َأْنَت َوَیُهوَذا َمَعَك؟،َوِلَماَذا َتْهِجُم َعَلى الشَّرِّ 
لقد حذَّره من كبریائه؛ إذ أراد ملك یهوذا الدخول في حرب مع إسرائیل. لقد بالغ أمصیا في 
تقدیر قوته بعد هزیمته لألدومیین، فكان یطمع في االستیالء على إسرائیل فانهزم، وانهدم سور مدینة 

 أورشلیم على امتداد حوالي مائتي متٍر، وفقد ذهب الهیكل وفضته.

 َفَلْم َیْسَمْع َأَمْصَیا. 
 َفَصِعَد ُیوآُش َمِلُك ِإْسَراِئیَل َوَتَراَءَیا ُمواَجَهًة، 

 ]11ُهَو َوَأَمْصَیا َمِلُك َیُهوَذا ِفي َبْیِت َشْمٍس الَِّتي ِلَیُهوَذا. [
بسبب كبریاء أمصیا انطلق یهوآش لیحارب أمصیا في داخل مملكته. اسم المدینة التي ألقى 

". یشیر االسم إلى أنه كان یوجد فیها معبد لإلله شمس بیت شمسفیها یهوآش القبض على أمصیا "
 میًال غرب أورشلیم. وهي المدینة التي 15 على بعد Sorekفي أیام الكنعانیین. كانت في وادي 

). 2: 7-10: 6 صم 1ُوِضَع فیها تابوت العهد عندما ردَّه الفلسطینیون (
 میًال إلى جهة الغرب. 20 هي عین شمس الحالیة، التي تبعد عن أورشلیم نحو بیت شمس

واضح أن یوآش أخذ طریق السواحل في أرض الفلسطینیین، ثم صعد إلى أورشلیم عن طریق بیت 
شمس. 

  ،َفاْنَهَزَم َیُهوَذا َأَماَم ِإْسَراِئیلَ 
 ]12َوَهَرُبوا ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َخْیَمِتهِ . [

": عبارة أو اصطالح یعني الطرد الكامل للمحاربین وتراجعهم هربوا كل واحٍد إلى خیمته"
عن أرض المعركة. 

، َوَأمَّا َأَمْصَیا َمِلُك َیُهوَذا اْبُن ُیوآَش ْبِن َأَخْزَیا
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 َفَأْمَسَكُه ُیوآُش َمِلُك ِإْسَراِئیَل ِفي َبْیِت َشْمٍس، 
  ،َوَجاَء ِإَلى ُأوُرَشِلیمَ 

 َوَهَدَم ُسوَر ُأوُرَشِلیَم ِمْن َباِب َأْفَراِیَم ِإَلى َباِب الزَّاِوَیِة، 
 ]13َأْرَبَع ِمَئِة ِذَراعٍ . [

 قدمٍ ) من السور ُیعتَبر عمل خطیر، إذ ُیمكن للجیش الذي 600 ذراٍع (حوالي 400هْدم 
یهجم على أورشلیم الدخول بسهولة. 

لم یهدم سور المدینة لیدخلها، إنما لكي ینزع عنها كل وسیلة للحمایة. 

ِة َوَجِمیَع اآلِنَیِة اْلَمْوُجوَدِة ِفي َبْیِت الرَّبِّ    ،َوَأَخَذ ُكلَّ الذََّهِب َواْلِفضَّ
  ،َوِفي َخَزاِئِن َبْیِت اْلَمِلكِ 

 ]14 َوَرَجَع ِإَلى السَّاِمَرةِ . [،َوالرَُّهَناءَ 
لم یكن هدف یهوآش إلى قتل أمصیا واالستیالء على یهوذا، إنما اكتفى بأخذ رهائن، وسلب 

كل خزینة الهیكل والقصر الملكي. 
لم یكن الذهب كثیًرا، ألن أباه یوآش كان قد أرسل كل الذهب الموجود في خزائن بیت الرب 

). 18: 12وبیت الملك إلى حزائیل ملك أرام (
 هم أناس من عظماء یهوذا أخذهم یوآش لیكونوا عنده رهینة في السامرة، ُیقَتلون إن الرهناء:

لم یقم أمصیا بتنفیذ ما تعهَّد به. 
رجع بجیشه إلى السامرة، لیستخدمه في محاربة األرامیین. 

. یربعام الثاني یملك على إسرائیل 4
  ،َوَبِقیَُّة ُأُموِر ُیوآَش الَِّتي َعِمَل َوَجَبُروُتهُ 

  ،َوَكْیَف َحاَرَب َأَمْصَیا َمِلَك َیُهوَذا
 ]15َمْكُتوَبٌة ِفي ِسْفِر َأْخَباِر اَألیَّاِم ِلُمُلوِك ِإْسَراِئیلَ . [

 ثُمَّ اْضَطَجَع ُیوآُش َمَع آَباِئِه، 
 َوُدِفَن ِفي السَّاِمَرِة َمَع ُمُلوِك ِإْسَراِئیلَ . 

 ]16َوَمَلَك َیُرْبَعاُم اْبُنُه ِعَوضًا َعْنهُ . [

. اغتیال أمصیا 5
َوَعاَش َأَمْصَیا ْبُن َیُهوآَش َمِلُك َیُهوَذا َبْعَد َوَفاِة ُیوآَش ْبِن یهوآحاز َمِلِك ِإْسَراِئیَل َخْمَس 

 ]17َعَشَرَة َسَنةً . [
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فقد أمصیا مركزه كملك یهوذا، هل بسبیه إلى السامرة أم تحدید أقامته في موضع ما في 
 سنة، بال 15أورشلیم أو غیرها، هذا ما لم یخبرنا به الكتاب المقدس. إنما بعد وفاة یهوآش عاش 

كرامة وال سلطان ُیذَكر. یرى البعض أنه رجع إلى عرشه، وبقي ملًكا على یهوذا لمدة خمس عشرة 
. Ïسنة، ولكن في ضعٍف، كانت هذه السنوات الخمس عشرة مملوءة بالمتاعب والكوارث

 ]18َوَبِقیَُّة ُأُموِر َأَمْصَیا َمْكُتوَبٌة ِفي ِسْفِر َأْخَباِر اَألیَّاِم ِلُمُلوِك َیُهوَذا. [

 َوَفَتُنوا َعَلْیِه ِفْتَنًة ِفي ُأوُرَشِلیَم، 
 َفَهَرَب ِإَلى َلِخیَش، 

، َفَأْرَسُلوا َوَراَءُه ِإَلى َلِخیَش 
 ]19َوَقَتُلوُه ُهَناكَ . [

). 22، 20: 12ُأغتیل أمصیا كما سبق أن ُأغتیل والده (
 في غایة األهمیة، إذ كانت ُتَهْیمن على الطریق يذات موقع استراتیج (تل الدویر): Ðلخیش

مدینة  وهي القدیم من المرتفعات الفلسطینیة إلى وادى النیل. كانت آهلة بالسكان قبل أیام إبراهیم.
 میًال جنوب غربي أورشلیم، ُیَظن أنها تل 35على بعد ) 39، 33: 15 حصینة في سهل یهوذا (یش

 أورشلیم، ي میًال جنوب غرب30ُأشیر إلیها في رسائل تل العمارنة، تبعد حوالي  الحصى الحالیة.
 من أكبر مدن یهوذا القدیمة. ، بیت جبرینيوخمسة أمیال جنوب غرب

نها الملك رحبعام ().10: 3 سقطت في ید یشوع الذي قتل ملكها یافیع (یش  أي 2 حصَّ
)، وبنى حولها سوًرا مزدوًجا تسنده أبراج منیعة. وٕالیها هرب أمصیا ملك یهوذا من وجه 9: 11

). 27: 15 أي 2؛ 19: 14 مل 2الثائرین ضده من أورشلیم، وهناك قتله الثائرون (

، َ◌َحَمُلوُه َعَلى اْلَخْیلِ 
 ]20َفُدِفَن ِفي ُأوُرَشِلیَم َمَع آَباِئِه ِفي َمِدیَنِة َداُودَ . [

أحضر أصدقاؤه جثمانه إلى أورشلیم على خیل في هدوٍء دون االحتفال بجنازته أو السیر 
في موكٍب، وقاموا بدفنه مع آبائه. لقد سار في الباطل، ففقد كل شيٍء، حتى اهتمام الشعب بجنازته 

ودفنه! 

  ،َوَأَخَذ ُكلُّ َشْعِب َیُهوَذا َعَزْرَیا َوُهَو اْبُن ِستَّ َعَشَرَة َسَنةً 
 ]21َوَملَُّكوُه ِعَوضًا َعْن َأِبیِه َأَمْصَیا. [

1 Adam Clarke's Commentary. 
2 New Westminster Dict. of the Bible, 1969, p. 546; Unger’s Bible Dict., 1966,p. 639. 
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)، فبالرغم من المعارضة الشعبیة 1: 26 أي 2؛ 30: 15استلم عزریا أو عزیا الُملك (
ألمصیا بكونه هو مصدر النكبات التي حلَّْت على الشعب، لكن لم تمتد هذه الثورة إلى أسرته أو 

الوارث للمملكة. 
 سنة. 11یرى البعض أن عزریا كان طفًال حینما مات أبوه، وبقیت یهوذا بال ملك لمدة 

ح البعض أن عزریا َمَلَك مع أبیه عندما انهزم یهوذا أمام إسرائیل (  16)، وهو ابن 12: 14وُیَرجِّ
سنة. 

 ]22 َبْعَد اْضِطَجاِع اْلَمِلِك َمَع آَباِئهِ . [، َواْسَتَردََّها ِلَیُهوَذا،ُهَو َبَنى َأْیَلةَ 
هي و: اسم عبري معناه "أشجار". ال تزال منطقة العقبة غنیة بأشجار النخیل. أیلة أو أیالت

بلدة في الطرف الشمالي من خلیج العقبة (الذراع الشرقي من البحر األحمر)، بالقرب من عصیون 
 2جابر. وكانت میناًء بحرًیا هاًما، ومركًزا للقوافل. ُیَرجَّح أن داود الملك أخذ هذه البلدة من األدومیین (

)، واستخدمها سلیمان كمیناء ألسطوله التجاري. استعادها األدومیون، ثم عاد فاستولى 14: 8صم 
)، ثم أخذها رصین ملك أرام، ورجع 22: 14 مل 2 ( وتحصینها وأعاد بناءها،علیها عزیا ملك یهوذا

). 6: 16 مل 2إلیها األدومیون (

. شر یربعام وعظمته 6
 ِفي السََّنِة اْلَخاِمَسَة َعَشَرَة َألَمْصَیا ْبِن َیُهوآَش َمِلِك َیُهوَذا، 

 ]23َمَلَك َیُرْبَعاُم ْبُن ُیوآَش َمِلِك ِإْسَراِئیَل ِفي السَّاِمَرِة ِإْحَدى َوَأْرَبِعیَن َسَنةً . [
 هذا هو الملك الثاني إلسرائیل الذي یحمل نفس االسم. یربعام األول هو الذي نادى یربعام:

). 12: 11 مل 1 ق. م. (930بإقامة المملكة الشمالیة بعد موت سلیمان حوالي سنة 
 ق.م)؛ من هذه المدة كان شریًكا 752-793 عاًما وهي مدة طویلة (41حكم إسرائیل لمدة 

مع والده یوآش لمدة عشرة سنوات. 
كان یربعام بن یوآش أعظم ملوك إسرائیل، وكان ُملكه أطول من ُملك غیره. وُیعتَبر عصره 
كما ورد في هوشع ویوئیل وعاموس مزدهًرا اقتصادًیا مع انحطاط أخالقي وظلم للفقراء وفساد، وعبادة 

لألصنام، وترك عبادة الرب. 

 َوَعِمَل الشَّرَّ ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ . 
 ]24َلْم َیِحْد َعْن َشْيٍء ِمْن َخَطاَیا َیُرْبَعاَم ْبِن َنَباَط الَِّذي َجَعَل ِإْسَراِئیَل ُیْخِطئُ . [

  ،ُهَو َردَّ ُتُخَم ِإْسَراِئیَل ِمْن َمْدَخِل َحَماَة ِإَلى َبْحِر اْلَعَرَبةِ 
، َحَسَب َكَالِم الرَّبِّ ِإَلِه ِإْسَراِئیلَ 
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 ]25الَِّذي َتَكلََّم ِبِه َعْن َیِد َعْبِدِه ُیوَناَن ْبِن َأِمتَّاَي النَِّبيِّ الَِّذي ِمْن َجتَّ َحاَفرَ . [
 كان شعب اهللا المنقسم إلى مملكتین إسرائیل ویهوذا قد – القرن الثامن ق.م –في هذه الفترة 

انحل روحًیا، وانغمس في الخطایا، فكانت مملكة الشمال تمارس العبادة الوثنیة ورجاساتها عالنیة بال 
حیاء، ومملكة الجنوب ساقطة في شكلیات باطلة. في نفس الوقت بعث اهللا أنبیاء أوحي لهم روحه 

بالكتابة. 
اتَّسم یربعام الثاني بقدرته الفائقة في إدارة شئون الدولة وفي الجانب العسكري مع عدم 

). 5: 7؛ 7: 5-6: 4؛ هو 17-11: 5 أي 1مباالته بالحیاة الروحیة (
حقق یربعام مكاسب خارجیة وَتَمكََّن من استرداد حدود إسرائیل بالكامل، فامتدت مملكته من 

مدخل حماة إلى البحر المیت. تظهر قوته في خضوع حماة ودمشق لسلطانه. 
: 1014: 11؛ 5: 3-2: 2أعلن اهللا عن أمانته في وعوده لشعبه رغم عدم أمانتهم (هو 

. Ï)15- 1: 3؛ العالم 6
 األرض حول مدینة حمص، وهي سهل مفتوح إلى الشمال نحو حماة، من مدخل حماة:

وٕالى الشرق نحو برَّیة سوریا، وٕالى الجنوب نحو ربلة والبقاع، وٕالى الغرب نحو بالد الحصن والبحر. 
 وهو بحر لوط. بحر العربة

 ذكره هنا یوضح أن قصته الواردة في سفر یونان قصة تاریخیة حقیقیة، یونان بن أمتاي:
ولیس كما یظن البعض أنها رمزیة. 

لم ُتسّجل نبوات یونان النبي الخاصة بإسرائیل، إنما ما ورد في سفر یونان كله خاص 
بنینوى عاصمة أشور. 

 َألنَّ الرَّبَّ َرَأى ِضیَق ِإْسَراِئیَل ُمرًّا ِجّداً . 
 َألنَُّه َلْم َیُكْن َمْحُجوٌز َوَال ُمْطَلٌق 

 ]26َوَلْیَس ُمِعیٌن ِإلْسَراِئیلَ . [
ل لُیخلِّص الشعب بید یربعام، ووهب إسرائیل فترة مجیدة  رأى اهللا أن إسرائیل بال ُمِعین، فتدخَّ

من جهة االنتصارات. 

 َوَلْم َیَتَكلَِّم الرَّبُّ ِبَمْحِو اْسِم ِإْسَراِئیَل ِمْن َتْحِت السََّماِء، 
 ]27َفَخلََّصُهْم ِبَیِد َیُرْبَعاَم اْبِن ُیوآَش . [

ها، وكان الرب ُیحذِّرهم من الدینونة األكیدة إن لم یرجعوا یاانت إسرائیل تتمادى في خطاك

1 Cf. NIV Bible Commentary, vol 1, p. 554-555.  
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إلیه، لكن الملوك الخمسة الذین جاءوا بعد ذلك لم یتجاوبوا مع دعوة اهللا، بل كانوا أشراًرا، فسمح اهللا 
 بالسبي األشوري إلسرائیل.

بالرغم من أن إسرائیل قد انحرف عن الرب، وصار في مرارة، غیر أن اهللا حفظ وعده أنه ال 
). 20: 28یمحو اسمهم من تحت السماء. هكذا یعد الرب كنیسته: "أنا معكم كل األیام" (مت 

. هزیمة سوریا أمامه  7
 َوَبِقیَُّة ُأُموِر َیُرْبَعاَم َوُكلُّ َما َعِمَل، 

  ،َوَجَبُروُتُه َكْیَف َحاَربَ 
  ،َوَكْیَف اْسَتْرَجَع ِإَلى ِإْسَراِئیَل ِدَمْشَق َوَحَماَة الَِّتي ِلَیُهوَذا

 ]28َمْكُتوَبٌة ِفي ِسْفِر َأْخَباِر اَألیَّاِم ِلُمُلوِك ِإْسَراِئیلَ . [
) أن داود النبي والملك انتصر على سوریا، واحتل مواقع 11-3: 18 أي 1جاء في (

عسكریة بدمشق ومناطق أخرى، جعل سوریا كلها تحت الجزیة. لكن تمكنت سوریا من أن تتخلص 
من هذا النیر، بل واستطاعت أن تغتصب مناطق حیویة بإسرائیل ضمتها إلى سوریا. استطاع یربعام 

أن یسترد هذه المواقع. 
 ربما یشیر إلى أن توعي ملك حماة أرسل هدایا إلى داود وسأل عن حماة التي لیهوذا

) فكانت خاضعة إلى حد ما لداود الملك الذي كان من سبط یهوذا. 9: 8 صم 2سالمته وباركه (
ربیة ومهارته لحمتَّعْت مملكة الشمال بالقوة والنجاح المادي في أیام یربعام بسبب سیاسته ات

اإلداریة. لكن ساد البالد روح الظلم، فازداد األغنیاء ِغَنى، والفقراء فقًرا. وقد حدَّثنا النبیان عاموس 
 ل األغنیاء على ممتلكاتهم ال على اهللا.كَّ )، كیف ات13-11:6؛ عا 8-4:13وهوشع (هو 

: كشفت الحفریات في السامرة عن عظمة عاصمة یربعام الثاني. فقد قام بتحصین وجبروته
المدینة بسوٍر مزدوج. كما أن القصر الجمیل الذي ُاكتشف خاص بالملك یربعام الثاني ولیس بالملك 
أخآب. ویكشف ختم "شیما خادم یربعام" الذي من الیشب، والنحت الذي علیه ألسٍد، عن إبداع الفن 

في تلك الفترة.  
قام كثیر من أغنیاء تلك الفترة بتقلید قصر أخآب العاجي، كما یظهر من العاج الذي ُوجد 

. Ï ومناطق أخرىMegiddoفي مجدو 

. موته 8
 ثُمَّ اْضَطَجَع َیُرْبَعاُم َمَع آَباِئِه َمَع ُمُلوِك ِإْسَراِئیَل، 

1 Unger's Bible Handbook, Moody Press, Chicago 1967, p. 230-231. 
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] 29َوَمَلَك َزَكِریَّا اْبُنُه ِعَوضًا َعْنهُ . [
). وهو آخر ملك 12-8: 15كانت فترة ُحْكِم زكریا الذي یعتبر الجیل الرابع لیاهو قصیرة (

). 30: 10من نسل یاهو، به تّم تحقیق الوعد اإللهي لیاهو (
یخا وٕاشعیاء، ومي أثناء هذه الفترة ظهر كثیر من األنبیاء مثل هوشع وعاموس ویونان  ف

وكأن اهللا یهیئ أذهان المؤمنین إلى الكرازة في العالم، وكیف یستخدم انحالل إسرائیل إلعداد الطریق 
 لمجيء المسّیا ُمخلِّص العالم.

: یتساءل البعض: هل األموات نیام أم واعین؟ اضطجع
یضطجع فیه الرجل  باعتباره وقت –یتكلم الكتاب المقدس أحیاًنا عن الموت - كما ورد هنا 

) 11: 11" (یو نام). وقال رب المجد: "لعازر 20: 14؛ 43، 21: 11؛ 10: 2 مل 1 (مع آبائه
؛ 13: 4 تس 1في الرب" (رقدوا ). ویتكلم القدیس بولس الرسول عن الذین "14: 11عندما مات (یو 

). وفي مواضع أخرى یتكلم الكتاب المقدس عن أشخاص في وعي وهم في حضرة اهللا 51: 15 كو 1
). 9: 6؛ رؤ 23: 1؛ في 8: 5 كو 2بعد أن ماتوا (انظر 

تشیر أول مجموعة من اآلیات إلى الجسد، والمجموعة الثانیة إلى النفس. "النوم" كلمة 
مناسبة للتعبیر عن موت الجسد، ألن الموت هو وضع مؤقت في انتظار القیامة عندما یقوم الجسد 

من نومه. باإلضافة إلى ذلك، فإن كال من النوم والموت یشتركان من جهة وضع الجسد متمدًدا. 
) وأنها 40: 12تعلیم الكتاب المقدس واضح من جهة بقاء النفس (الروح) بعد الموت (لو 

)، بینما أنفس أخرى تتكلم 23: 1) في مكان أفضل (في 8: 5 كو 2تكون بوعیها في حضرة اهللا (
؛ لو 41: 25). كذلك النفس الغیر مؤِمنة تكون ُمعذَّبة (مت 10-9: 6) وتصلي (رؤ 3: 17(مت 

. Ï)15: 20-20: 19؛ رؤ 22-26: 16
 

1 When Critics ask: A popular handbook on Bible difficulties. Wheaton، III.: Victor Books. Geisler، N. 
L.، & Howe، T. A. (1992). 
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 14 مل 2من وحي 
أنت هو األول واآلخر في حیاتي 

  !من لي سواك یا أیها المخلص محب البشر؟
أنت هو بدایة الطریق ونهایته، بل والطریق ذاته. 

أنت هو الُسلم بكلیته الذي یحملنا إلى السماء! 

  .لیحملني روحك القدوس ویقودني
یحملني من أول درجة لیصعد بي حتى النهایة. 

ألنسى ما هو وراء، وأمتد إلى قدام، 
فال أنحرف عن الطریق یمیًنا أو یساًرا. 

لن تسمح لي بِصَغِر نْفس، مادمَت حاًال في أعماقي. 
لن یحل بي روح الفشل، 

مادمُت في أحضانك! 

  ،بنعمتك أصعد، وبنعمتك أثبت فیما نلته
بل وبها أرتفع إلى درجات أعلى. 

كلما رفعتني أحتاج باألكثر إلى مساندتك،  
مع تقدیم شكري وحمدي لك. 

مع كل صعوٍد بك، أسندني بروح التواضع. 
فمن یمسك بك وتمسك أنت به،  

لن یتسلل إلیه روح المجد الباطل الُمدمِّر. 
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 َاَألْصَحاُح اْلَخاِمُس َعَشرَ 

عزیا ملك یهوذا وابنه یوثام 
زكریا ملك إسرائیل حتى فقح 

 لمدة  ق.م) مثل یربعام الثاني ملك إسرائیل، َمَلَك االثنان740-791كان عزیا ملك یهوذا (
طویلة، واتسمت حیاتهما باالزدهار السیاسي واالقتصادي. حاول عزیا ممارسة العمل الكهنوتي، 

مستخدًما سلطانه الملوكي، فُأصیب بالبرص، واستلم ابنه یوثام العرش. ُوجد نقش على حجر الكلس 
في أورشلیم، یرجع إلى القرن األول المیالدي، جاء فیه: "هنا ُأحضرت عظام عزیا، ملك یهوذا، ال 

یجوز فتحه". 
 ق.م.  736 إلى 750وحكم یوثام من حوالي سنة 

جاء في یومیات تغلث فالسر الثالث إشارة إلى عزیا ملك یهوذا وتحالفه مع ملوك الغرب.  
 ق.م)، اغتاله 752- 753 أشهر (6أما زكریا بن یربعام الثاني فملك على إسرائیل لمدة 

شالوم، وبهذا انتهت أسرة یاهو في الحكم.  
ُاغتیل شالوم ُمغتِصب الُحْكم بعد شهٍر واحٍد من استالمه العرش، حیث قتله منحیم الذي 

 ق.م.  742-752ملك من سنة 
هكذا تفاقم شر الملوك بشكٍل خطیٍر، خاصة مملكة الشمال، وكان العالج الوحید للمملكتین 

هو سقوطهما تحت السبي لتأدیبهما. 

 .4-1. عزریا ملك یهوذا  1
 .6-5. ضرب عزریا بالبرص  2
 .7. یوثام ملك یهوذا  3
 .12-8. زكریا ملك إسرائیل  4
 .13. شلوم ملك إسرائیل  5
 .18-14. منحیم ملك إسرائیل   6
 .21- 19. منحیم یرشي ملك أشور  7
 .26-22. فقحیا ملك إسرائیل  8
 .31-27. فقح ملك إسرائیل  9

 .38-32. عودة إلى یوثام ملك یهوذا 10
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. عزریا ملك یهوذا 1
 ِفي السََّنِة السَّاِبَعِة َواْلِعْشِریَن ِلَیُرْبَعاَم َمِلِك ِإْسَراِئیَل، 

 ]1َمَلَك َعَزْرَیا ْبُن َأَمْصَیا َمِلِك َیُهوَذا. [
"عزریا" َمِلك یهوذا العاشر (بعد انقسام المملكة)، معنى اسمه "الرب ُیِعین"، وأما دعوته 

"عزیا"، فمعناها "الرب قوتي"، لعله ُدعي باالسم األخیر عندما استقل بالحكم. 
. أعاد بناء السور الذي 1:6؛ 1:1؛ إش 26 أي2جد قصة عزریا أو عزیا ملك یهوذا في ن

وآش ملك إسرائیل، كما قام بإعادة تحصین المدینة باألسلحة، واستقل عن إسرائیل. في عهده ههدمه ي
ي ذلك الوقت انحدرت . فتمتَّع یهوذا بالسالم واالزدهار بصورة لم تختبرها منذ أیام الملك سلیمان

 إسرائیل انحداًرا شدیًدا، وأصبح سقوطها وشیًكا.
 عاًما، تحوي عشرة سنوات كان 52) ملك لمدة 1: 1؛ إش 1: 26 أي 2عزریا أو عّزیا (

 سنة كان فیها شریًكا 15 ق.م). و782-792فیها قائما بالحكم عوض والده أمصیا الذي كان مسبًیا (
 سنة منفرًدا بالحكم 25 ق. م)، و767-782في الحكم مع أمصیا والده بعد إطالقه من السبي (

 ق. م). تلطخت الفترة األخیرة من حكم عزریا (عزیا)، إذ تشامخ قلبه بجیشه العظیم 767-740(
الذي أعدَّه، فدخل هیكل الرب لیوقد على مذبح البخور. فقاومه الكهنة، وٕاذ غضب علیهم ظهر برص 
على جبهته، فُطرد من الهیكل. الزمه البرص إلى یوم وفاته، واستلم یوثام إدارة شئون المملكة عوًضا 

). 21-16: 26 أي 2عن أبیه المعزول (
)، 8: 15؛ 23: 14ُیَظن أن عزریا أو عزیا ملَك مع أبیه في السنة الرابعة من ملك یربعام (

 سنة. وكان ذلك بعدما فتح أورشلیم یوآش ملك إسرائیل بمدة قلیلة. وُقِتل أمصیا في السنة 16وهو ابن 
الخامسة عشر من ُملك یربعام. وكانت مملكة یهوذا تحت سلطة مملكة إسرائیل زماًنا، ولكن في السنة 

السابعة والعشرین من ُملك یربعام تقوَّى عزریا واستقل عن إسرائیل. 

 َكاَن اْبَن ِستَّ َعَشَرَة َسَنًة ِحیَن َمَلَك، 
 َوَمَلَك اْثَنَتْیِن َوَخْمِسیَن َسَنًة ِفي ُأوُرَشِلیَم، 

ِه َیُكْلَیا ِمْن ُأوُرَشِلیمَ . [  ]2َواْسُم ُأمِّ

، َوَعِمَل َما ُهَو ُمْسَتِقیٌم ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ 
 ]3َحَسَب ُكلِّ َما َعِمَل َأَمْصَیا َأُبوهُ . [

مع مرور الزمن ازداد ملوك إسرائیل فساًدا وعنًفا، فنالحظ تكرار عملیات الغدر واغتیال 
الملوك، أما ملوك یهوذا فمع ظهور بعض الملوك الصالحین مثل أمصیا وابنه عزریا، إال إنهم كثیًرا 

ما كانوا ال ینزعون المرتفعات، األمر الذي دفع الشعب لعبادة األوثان، ومن جانب آخر كثیًرا ما بدأوا 
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باالستقامة وانحرفوا بعد ذلك. وذلك كما رأینا في أمصیا الذي سقط في الكبریاء بسبب نصرته على 
). أما ابنه عزریا فعمل ما هو 14: 25 أي 2أدوم، كما جاء بآلهتهم معه وسجد أمامهم وأوقد لهم (

مستقیم في عیني الرب في بدایة حكمه، ثم انحرف عندما استخدم سلطانه الملوكي لیقتحم الهیكل 
ویمارس العمل الكهنوتي بالعنف. 

هذا وقد منح اهللا المملكتین نوًعا من الِغَنى والخیرات، فعوض تقدیم ذبائح شكر هللا، انحرفوا 
نحو تجاهل اهللا وممارسة الشر في عصیان هللا. 

مع هذا، لم یتجاهل الكتاب المقدس الجانب الطیِّب لعزریا بن أمصیا، فقال: "وعمل ما هو 
]. لقد 4-3مستقیم في عیني الرب حسب كل ما عمل أمصیا أبوه، ولكن المرتفعات لم تُنَزع الخ" [

عمل ما هو مستقیم في عیني الرب، لكنه في سلبیته ترك المرتفعات والعبادة الوثنیة یمارسها الشعب 
دون أخذ موقف إیجابي لعودة الشعب هللا، لذلك جلب غضب الرب علیه. 

 َوَلِكِن اْلُمْرَتَفَعاُت َلْم تُْنَتَزْع، 
 ]4َبْل َكاَن الشَّْعُب َال َیَزاُلوَن َیْذَبُحوَن َوُیوِقُدوَن َعَلى اْلُمْرَتَفَعاِت . [

قد أنجز عزریا الكثیر، لكنه لم یهدم المرتفعات الوثنیة في یهوذا، وهو في هذا مثل أبیه ل
 أمصیا وجده یوآش.

. ضرب عزریا بالبرص 2
  ،َوَضَرَب الرَّبُّ اْلَمِلكَ 

 َفَكاَن َأْبَرَص ِإَلى َیْوِم َوَفاِتِه، 
 َوَأَقاَم ِفي َبْیِت اْلَمَرضِ . 

 ]5َوَكاَن ُیوثَاُم اْبُن اْلَمِلِك َعَلى اْلَبْیِت َیْحُكُم َعَلى َشْعِب اَألْرضِ . [
تشامخ عزریا بنجاحه ونصرته على أدوم، فدخل هیكل الرب لیوقد على مذبح البخور، 

وقاومه الكهنة، وحنق عزریا، فخرج وٕاذا بالبرص في جبهته. 
)، 46: 13غالًبا ما أقام في بیت خصوصي لكونه أبرص وال یقدر أن یخالط الشعب (ال 

 سنة. 15وكان ذلك في السنة السابعة والثالثین من ُمْلِكه، وبقي في بیت المرض 
لك یوثام مع أبیه عزریا لمدة عشر سنوات، ربما ألن األب كان قد شاخ جًدا وشعر م

 إلى من یساعده، أو ألنه كان مریًضا (ُمصاًبا بالبرص) أو لتدریب ابنه على العمل الملوكي جةبالحا
 وقیادة الدولة.
ق أن رأینا أن هذه العادة كان یمارسها كثیر من الملوك. فقد شارك یهوشافاط أباه آسا، سب

زقیا. وفي دراستنا لسفر  حیوثام أباه عزریا، ویربعام أباه یهوآش، ومنسى أباهوویهورام أباه یهوشافاط، 
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 .Ïدانیال رأینا أن بیلشاصر شارك أباه نابونیدس في الحكم
بعد ذلك ملك آحاز حفیده الذي كان شریًرا وضعیًفا. أعطى ملك أشور الخزائن التي كان قد 

جمعها جده، وصار عبًدا لملك أشور، هكذا زال المجد العالمي. 
یعرف عدو الخیر أن ینصب الشباك المهلكة على كل فئة من البشر بما یجتذبهم. فال یهدأ 

عن وضع الفخاخ لألطفال الصغار كما للصبیان والشباب والرجال والنساء، وللكهنة والملوك 
والعظماء. فالعدو له خبرته عْبر هذه اآلالف من السنین الصطیاد كل إنساٍن ما أمكن. أما الحذر من 

فخاخه، فیتطلب االختفاء في ُمَخلِّص العالم، وتسلیم روحه القدوس قیادة كل من النفس والجسد، 
فالروح القدس هو واهب الحكمة ومعطي القوة والقدرة على تحویل الفخاخ لنصرتنا وتكلیلنا. 

بالنسبة للقادة بوجه عام، سواء كانوا مدنیین أو عسكریین أو رجال دین أو أصحاب مراكز 
قیادة في المجتمع أو الكنیسة، فإن أخطر ضربة تصیبهم هي اعتزاز اإلنسان بذاته، وٕاساءة استغالل 

عمل اهللا معه فیتعّدى حدوده. 
ضربة عدو الخیر للقادة هي السقوط في صغر النفس وما یتبع ذلك من الشعور بالفشل 
والعجز عن تحقیق رسالته والیأس، مما یجعلهم یحاولون الهروب من العمل. هؤالء یلیق بهم أن 

)، فیعملوا كأناس اهللا، بروح القوة ال الفشل. 7: 1یسمعوا الصوت اإللهي: "ال تقل إني ولد" (إر 
وٕان فشلت هذه الفخاخ ینصب عدو الخیر لهم فخاًخا مضادة، وهي االعتداد بسلطانه 

وٕامكانیاته وخبراته وحكمته البشریة ودراساته في تشامخ وعجرفة، معطًیا هللا القفا ال الوجه، عوض أن 
ُیَسلَِّم كل هذه اإلمكانیات في ید اهللا لُیقدِّسها وینمیها، فتتحول حیاته إلى تسبحة ُمفِرحة شاكرة لواهب 

العطایا. عمل العدو بهذه الفخاخ هو المبالغة، فال یدرك القائد حدوده، بل یرتئي فوق ما یرتئي كقول 
). یلیق بالقائد أن یدرك أن ما ُوهب من سلطان مدني أو عسكري أو دیني، 3: 12الرسول بولس (رو 

إنما هو عطیة من اهللا، فیمارس سلطانه بروح التواضع مع القوة في الرب. 
لقد أدرك داود النبي والملك أن اهللا یقیم شعبه عجًبا، إذ ُیقدِّم لهم إمكانیات على مستوى 

عجیب وفائق، فیعتز كل مؤمٍن بما ناله ویناله من یدّي إلهه، لكنه یلتزم بروح التواضع كسیده. لهذا 
ُیَرنِّم، قائالً : "یا رب لم یرتفع قلبي، ولم تستعِل عیناي، ولم أسلك في العظائم وال في عجائب فوقي" 

). 1: 31(مز 
ُیقدِّم لنا الكتاب الكثیر من األمثلة لقادة أساءوا استخدام سلطانهم أو تعدُّوا حدوده. نذكر على 

سبیل المثال: 
: 16 وجماعتهم العمل الكهنوتي، فانشقت األرض وابتلعتهم (عد قورح وداثان وأبیراماغتصاب  .١

Ï126، ص 1996نیال،  دا .
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31-32 .(
). 9: 13 صم 1 الذي لما لم یأِت صموئیل النبي إلى الجلجال، أصعد المحرقة (شاول الملك .٢

ولعله استغل تأخیر صموئیل لكي یغتصب الحقوق الكهنوتیة الدینیة بجانب سلطانه كملٍك، ففقد 
هو وأسرته السلطان الملوكي. 

 ما فعله هنا عزیا (عزریا)، فُأبتلي بالبرص، وفقد مركزه كملكٍ . .٣

  إنه إذ یرفع اإلنسان نفسه بعجرفٍة ینتهي بسقوطه أسفل – كما أظن –ُیعلِّمنا الكتاب المقدس 
. Ïاألرض! لهذا فلیس بدون سبب ُتعرَّف الكبریاء أنها صعود إلى أسفل

  إن كان الذین یرفعون أنفسهم فوق اآلخرین بطریقة ما ینحطون إلى أسفل، إذ فتحت األرض هوتها
. Ðلتبتلعهم، فإنه لیس ألحد أن یناقش تعریف الكبریاء أنه سقوط دنيء

 القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

  اآلن نسألكم نحن جمیًعا أن یلتزم كل أحد برتبته التي ُعیَِّن لها، وال یتخطى حدوده الالئقة، فإنها
 ي، یسمع منهللا. یقول الرب: "الذي یسمع منكم یسمع مني، والذي یسمع من (الرتب) لیست لنا بل

: 10 ؛ مت16: 10 لني یرذل الذي أرسلني" (لوذالذي أرسلني، والذي یرذلكم یرذلني، والذي یر
. Ñ)20: 13 ؛ یو40

قوانین الرسل القدیسین 

 ) "من ال یفتخر بالصلیب، 24: 9؛ راجع إر 17: 10 كو 2"وأما من افتخر فلیفتخر بالرب .(
یكون غبًیا تماًما ومخالًفا للناموس (المسیحي). من ال یفتخر باإلیمان، یكون أكثر بؤًسا من 

الجمیع. من ال یفتخر ویتكلم عالنیة عن هذه األمور، یكون في طریق الدمار. لهذا كان الرسول 
واثًقا بما فیه الكفایة، لیقول: "وأما من جهتي، فحاشا لي أن أفتخر إال بصلیب ربنا یسوع المسیح" 

). وبطریقٍة مماثلةٍ : "ال یفتخر الغني بثروته، وال الحكیم بحكمته، وٕانما لیفتخر بفهمه 14: 6(غل 
).  24-23: 9ومعرفته للرب" (راجع إر 

اآلن، رفضه للتشامخ وبغضه للمظاهر الطنانة، وتجنُّبه لهذا وبغضه لها، إنجاز لیس بقلیل. 
.  Òإنه األمان القوي للغایة للفضیلة، والحمایة العظیمة للتواضع

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

1 Life of Moses 2: 280. 
2 Ibid 2: 281. 
3 Const. of the Holy Apostles 2: 8: 5. 
4 On Ps. 131.  
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  ،َوَبِقیَُّة ُأُموِر َعَزْرَیا َوُكلُّ َما َعِملَ 

 ]6َمْكُتوَبٌة ِفي ِسْفِر َأْخَباِر اَألیَّاِم ِلُمُلوِك َیُهوَذا. [

. یوثام ملك یهوذا 3
 ثُمَّ اْضَطَجَع َعَزْرَیا َمَع آَباِئِه،

 َفَدَفُنوُه َمَع آَباِئِه ِفي َمِدیَنِة َداُوَد، 
 ]7َوَمَلَك ُیوثَاُم اْبُنُه ِعَوًضا َعْنهُ . [

 حكومة (یهوذا) لمدة ست عشرة سنة، فتأهل ربعد نواله السلطة في تلك السنة، قام یوثام بتدبي 
لمدح عظیم. وقد أشار سفر أخبار األیام الثاني إلى كل األعمال البطولیة التي تممها بنفسه، ولم 

 مل 1) عن أي خطأ، إال في تركه المرتفعات (9-1: 27 أي 2یوبِّخه الكتاب في تلك العبارة (
 الخ) وهو خطأ كان شائًعا غالًبا لدى ملوك یهوذا الصالحین. 3: 12 مل 2؛ 31-32: 12

أوًال قام بتقویة أورشلیم بحصون جدیدة وبناء أبراج وقالع في البراري. غلب العمونیین 
. Ïالحاملین عداوة دائمة ضد الیهود، وفرض علیهم دفع جزیة لملوك یهوذا

القدِّیس أفرآم السریاني  

. زكریا ملك إسرائیل 4
 ِفي السََّنِة الثَّاِمَنِة َوالثََّالِثیَن ِلَعَزْرَیا َمِلِك َیُهوَذا، 

 ]8َمَلَك َزَكِریَّا ْبُن َیُرْبَعاَم َعَلى ِإْسَراِئیَل ِفي السَّاِمَرِة ِستََّة َأْشُهرٍ . [
ما ُكِتَب عن ُحْكِم زكریا قلیل جًدا، فقد اكتفى الكاتب بتسجیل أنه ارتد عن عبادة اهللا إلى 

عبادة الوثنیة. 
ملك زكریا ستة أشهر، لم یشتهر إال بشروره. ضربه شلوم أمام الشعب، كما ضرب یاهو 

)، وتم فیه وعد الرب لیاهو، أن أبناءه إلى الجیل الرابع یجلسون على كرسي إسرائیل 24: 9یورام (
). 3: 10وهم یهوآحاز ویوآش ویربعام وزكریا (

لعل اهللا سمح بِقَصر مدة ُحْكِم زكریا وأیًضا قاتله شلوم وحدوث حاالت االغتیاالت المتكررة 
لكي ُتراِجَع مملكة إسرائیل حساباتها، وَتْرجع إلى الحق اإللهي. 

 َوَعِمَل الشَّرَّ ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ َكَما َعِمَل آَباُؤهُ .
 ]9َلْم َیِحْد َعْن َخَطاَیا َیُرْبَعاَم ْبِن َنَباَط الَِّذي َجَعَل ِإْسَراِئیَل ُیْخِطئُ . [

 ك زكریا مزدوجة، فإنه لم یخطئ فقط، وٕانما شجع اإلسرائیلیین على الخطأ.لانت خطیة المك

1 On the Second Book of Kings, 15:32. 
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  ،َفَفَتَن َعَلْیِه َشلُّوُم ْبُن َیاِبیَش 
 َوَضَرَبُه َأَماَم الشَّْعِب َفَقَتَلُه، 

 ]10َوَمَلَك ِعَوًضا َعْنهُ . [
ذَّر عاموس النبي الملك زكریا من موته الوشیك، ومن َثمَّ القضاء على أسرة یربعام (عا ح

9:7 ،11.( 

 ]11َوَبِقیَُّة ُأُموِر َزَكِریَّا َمْكُتوَبٌة ِفي ِسْفِر َأْخَباِر اَألیَّاِم ِلُمُلوِك ِإْسَراِئیلَ . [

 َذِلَك َكَالُم الرَّبِّ الَِّذي َكلََّم ِبِه َیاُهَو َقاِئالً :
 َبُنو اْلِجیِل الرَّاِبِع َیْجِلُسوَن َلَك َعَلى ُكْرِسيِّ ِإْسَراِئیلَ . 

 ]12َوَهَكَذا َكانَ . [

. شلوم ملك إسرائیل 5
یَّا َمِلِك َیُهوَذا،   َشلُّوُم ْبُن َیاِبیَش َمَلَك ِفي السََّنِة التَّاِسَعِة َوالثََّالِثیَن ِلُعزِّ

 ]13َوَمَلَك َشْهَر َأیَّاٍم ِفي السَّاِمَرةِ . [
لم یملك شلُّوم على إسرائیل سوى شهر واحد. واغتاله منحیم. هذا یكشف عن انهیار المملكة 

واضطراب الشعب. 
 یوًما. 30َملَك شهر أیام، أي شهًرا كامًال أو 

غالًبا ما كان في إسرائیل ِحْزبان، وهما حزب شلوم في السامرة، وحزب منحیم في ترصة. 
وكانت ترصة قاعدة إسرائیل من أیام یربعام. 

إذ رفضْت إسرائیل بیت داود، وملَك علیها ملوك من تسع سالالت، وكانت الفتن والحروب 
األهلیة كثیرة وُمهلكة. 

. منحیم ملك إسرائیل 6
  َوَجاَء ِإَلى السَّاِمَرِة، ،َوَصِعَد َمَنِحیُم ْبُن َجاِدي ِمْن ِتْرَصةَ 

، َوَضَرَب َشلُّوَم ْبَن َیاِبیَش ِفي السَّاِمَرِة َفَقَتَلهُ 
 ]14َوَمَلَك ِعَوًضا َعْنهُ . [

). بعد 29-23:14ْذُكر الوثائق القدیمة أن منحیم كان القائد العام لجیش یربعام الثاني (تَ 
). رأى منحیم، على األرجح، أنه أولى من شلوم بتولي عرش المملكة، 10-8:15اغتیال ابن یربعام (

 كالخلیفة الشرعي لزكریا.
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  ،َوَبِقیَُّة ُأُموِر َشلُّوَم َوِفْتَنُتُه الَِّتي َفَتَنَها

 ]15َمْكُتوَبٌة ِفي ِسْفِر َأْخَباِر اَألیَّاِم ِلُمُلوِك ِإْسَراِئیلَ . [
بالرغم من أن مدة حكم شلُّوم لم تزد عن شهر غیر أن أخباره لم یتجاهلها الكتاب المقدس. 

 ِحیَنِئٍذ َضَرَب َمَنِحیُم َتْفَصَح َوُكلَّ َما ِبَها َوُتُخوَمَها ِمْن ِتْرَصةَ . 
 َألنَُّهْم َلْم َیْفَتُحوا َلهُ . 

 ]16َضَرَبَها َوَشقَّ َجِمیَع َحَواِمِلَها. [
: مدینة كنعانیة قدیمة، لها أهمیتها، اتسمت بالجمال الفائق، وكانت مكان خلوة ملكي ترصة

)، لها أهمیتها التجاریة بسبب موقعها االستراتیجي، 10-8: 16) وعاصمة لألمة (17: 14 مل 1(
وقد بقیت مدینة لها أهمیتها. 

قام منحیم بمعركة غایة في الوحشیة، حیث شقَّ بطون جمیع الحوامل في ترصة، ألنها لم 
تفتح له. 

)، كما كانت عاصمة إسرائیل 4: 6كانت ترصة مدینة استجمام للملوك، وذلك لجمالها (نش 
خالل األسرتین األولى والثانیة. من ترصة افتتح منحیم تفصح التي رفضت أن تفتح أبوابها الستقباله. 
ضرب تفصح ونكَّل بشعبها حیث فتح بطون الحوامل. مثل هذا العمل البشع كان ُیماَرس في الحروب 

). 13: 1؛ عا 12: 8في ذلك الحین (

 ِفي السََّنِة التَّاِسَعِة َوالثََّالِثیَن ِلَعَزْرَیا َمِلِك َیُهوَذا، 
 ]17[. َمَلَك َمَنِحیُم ْبُن َجاِدي َعَلى ِإْسَراِئیَل ِفي السَّاِمَرِة َعَشَر ِسِنینَ 

األمر الذي یدعو للتهكم أن اسم "منحیم" یعني "الُمَعزِّي"، بینما تصرفاته وحشیة. قام باغتیال 
شلُّوم في السامرة، وأمر بفتح بطون األمهات الحوامل في تفصح.  

 َوَعِمَل الشَّرَّ ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ . 
 ]18َلْم َیِحْد َعْن َخَطاَیا َیُرْبَعاَم ْبِن َنَباَط الَِّذي َجَعَل ِإْسَراِئیَل ُیْخِطُئ ُكلَّ َأیَّاِمهِ . [

. منحیم یرشي ملك أشور 7
 َفَجاَء ُفوُل َمِلُك َأشُّوَر َعَلى اَألْرِض، 

ِة   َفَأْعَطى َمَنِحیُم ِلُفوَل َأْلَف َوْزَنٍة ِمَن اْلِفضَّ
 ِلَتُكوَن َیَداُه َمَعُه 

 ]19ِلُیثَبَِّت اْلَمْمَلَكَة ِفي َیِدهِ . [
 1؛ 29 ق.م) (727-745 اسم بابلي آخر للملك األشوري تغلث فالسر الثالث (Pulفول 
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). جاء إلى العرش كمغتصٍب له، إذ كان قائًدا في الجیش، وأراد أن یبرهن أنه منافس 26: 5أي 
للملك. في عهد تلغث فالسر وخلفائه صارت أشور هي القوة الُمَهْیِمنة على الشرق األوسط لمدة تقرب 

 ق.م). في هذه الفترة تدخلت أشور في شئون إسرائیل ویهوذا. كمثال في عام 612-747من القرن (
 ق. م بعث تغلث فالسر الثالث بغزو أدى إلى قبول سوریا وفلسطین الخضوع ألشور بشروط 743

سخیة لحساب أشور. ورد في سجالت هذا الملك األشوري أن منحیم ملك إسرائیل كان یدفع جزیة له، 
]. 20-19وذلك كما جاء هنا [

]، أخذ هذا االسم عندما تبوَّأ الُملك. 29تؤكد الكتابات األشوریة أن فول هو تغلث فالسر [
واضح أن منحیم وجد مقاومین له في المملكة، فلجأ إلى ملك أشور لیعضده مقابل تأدیة 

جزیة له. 
ظن منحیم أنه قادر أن یثبت عل كرسیه بتقدیم رشوة ألشور، ولم یدرك أن من ظن أنه 

یحمیه قد عاد لیسبي مملكة إسرائیل. وثق في الحمایة البشریة عوض الرجوع إلى اهللا، فحصد ثمار 
شره المهلك. 

  یقول التاریخ الُمقدَّس أن فولPul في عهد منحیم ملك إسرائیل، هو أول ملك لألشوریین سلب 
). 21-17: 15 مل 2األسباط العشرة (

). 29: 15 مل 2الثاني تغلث فالسر جاء إلى السامرة في أیام فقح بن رملة (
). 6-3: 17 مل 2بعد ذلك الثالث شلمنأسر الذي استولى على كل السامرة (

). 1: 20الرابع سرجون الذي حارب أشدود (إش 
الخامس آسرحدون الذي أسر السامریین في أرض الیهودیة. 

سنحاریب هو السادس الذي حاصر أورشلیم في أیام حزقیا ملك إسرائیل بعد أن استولى على 
). 19-18 مل 2الخیش ومدن أخرى في الیهودیة (

. Ïیظن البعض أن هذه األسماء كلها خاصة بشخٍص واحدٍ 
القدیس جیروم 

َة َعَلى ِإْسَراِئیَل َعَلى َجِمیِع َجَباِبَرِة اْلَبْأسِ    ،َوَوَضَع َمَنِحیُم اْلِفضَّ
ٍة َعَلى ُكلِّ َرُجلٍ .   ِلَیْدَفَع ِلَمِلِك َأشُّوَر َخْمِسیَن َشاِقَل ِفضَّ

 ]20 َوَلْم ُیِقْم ُهَناَك ِفي اَألْرضِ . [،َفَرَجَع َمِلُك َأشُّورَ 
وضع منحیم الفضة على جبابرة البأس، أي على األغنیاء. 

1 Commentary on Isaiah, 11 (36. 1-10). 
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رجع ملك أشور إلى بالده، لكنه جاء بعد ذلك وأخذ كثیًرا من األرض، وسبى أهلها إلى 
]. 29أشور [

أشور، كانت اإلمبراطوریة ش ) عر29ندما اعتلى الملك فول (تغلث فالسر الثالث ع ع
األشوریة توشك أن تصبح قوة عالمیة بینما كانت أرام وٕاسرائیل ویهوذا في انحدار. 

 743اني. وقد حدثت غزوة الملك فول في عام ثذا هو أول ِذْكر ألشور في سفر ملوك اله
ت هذه انق. م، وجعلت أشور من إسرائیل دولة تابعة لها، واضطر منحیم إلى دفع الجزیة ألشور. ك

 ).6:17؛ 29:15الغزوة هي األولى من ثالث غزوات أشوریة، وقد وردت الغزوتان التالیتان في (
كان منحیم ملًكا شریًرا استخدم المال كوسیلة لمنع العدو من ضربه، لكن كان خراب إسرائیل 

على وشك الحدوث. أما ربنا یسوع فعلى العكس هو الملك القدوس الذي سلَّم نفسه فدیة لُیخلِّص 
. Ï) لذلك سحق رأس عدوه، إبلیس28: 20البشریة (مت 

 ،َوَبِقیَُّة ُأُموِر َمَنِحیَم َوُكلُّ َما َعِملَ 

 ]21َمْكُتوَبٌة ِفي ِسْفِر َأْخَباِر اَألیَّاِم ِلُمُلوِك ِإْسَراِئیلَ . [

. فقحیا ملك إسرائیل 8
 ثُمَّ اْضَطَجَع َمَنِحیُم َمَع آَباِئِه، 

 ]22َوَمَلَك َفَقْحَیا اْبُنُه ِعَوًضا َعْنهُ . [

ِفي السََّنِة اْلَخْمِسیَن ِلَعَزْرَیا َمِلِك َیُهوَذا َمَلَك َفَقْحَیا ْبُن َمَنِحیَم َعَلى ِإْسَراِئیَل ِفي السَّاِمَرِة 
 ]23َسَنَتْینِ . [

" معناها "الرب یفتح األعین". فقحیا"

 َوَعِمَل الشَّرَّ ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ . 
 ]24َلْم َیِحْد َعْن َخَطاَیا َیُرْبَعاَم ْبِن َنَباَط الَِّذي َجَعَل ِإْسَراِئیَل ُیْخِطئُ . [

 َفَفَتَن َعَلْیِه َفْقُح ْبُن َرَمْلَیا ثَاِلُثُه، 
  ،َوَضَرَبُه ِفي السَّاِمَرِة ِفي َقْصِر َبْیِت اْلَمِلِك َمَع َأْرُجوَب َوَمَع َأْرَیةَ 

 َوَمَعُه َخْمُسوَن َرُجًال ِمْن َبِني اْلِجْلَعاِدیِّینَ . 
 ]25َقَتَلُه َوَمَلَك ِعَوًضا َعْنهُ . [

وهو قائد على قسم من الجیش، وربما معنى االسم األصلي هو أحد المحاربین الثالثة ثالثهُ : 

1 Orthodox Study Bible. 
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الذین كانوا یركبون مًعا في مركبة واحدة. 
كان منحیم وابنه فقحیا خاضعْین لملك أشور، وربما كان فقح من المقاومین ألشور وطالبي 
االستقالل. واتحد فقح مع رصین ملك أرام وصعدا إلى أورشلیم لُیجبرا آحاز على االتحاد معهما، وأما 

آحاز فاستغاث بملك أشور. 

 ]26َوَبِقیَُّة ُأُموِر َفَقْحَیا َوُكلُّ َما َعِمَل َمْكُتوَبٌة ِفي ِسْفِر َأْخَباِر اَألیَّاِم ِلُمُلوِك ِإْسَراِئیلَ . [

. فقح ملك إسرائیل 9
 ِفي السََّنِة الثَّاِنَیِة َواْلَخْمِسیَن ِلَعَزْرَیا َمِلِك َیُهوَذا، 

 ]27َمَلَك َفْقُح ْبُن َرَمْلَیا َعَلى ِإْسَراِئیَل ِفي السَّاِمَرِة ِعْشِریَن َسَنةً . [
جلس فقح على العرش خالل االغتیال وسفك الدم، كما سبق ففعل شلُّوم ومنحیم. 

 ق. م، فإن فقح 732إذ ملك هوشع بن ایلة في السامرة على إسرائیل تسع سنین بدأت عام 
الذي ملك لمدة عشرین عاًما، شملت هذه المدة جزًءا من األیام غیر المستقرة في عصر شلُّوم ومنحیم 

). قاد فقح قمة المشاعر المقاومة لألشوریین، وهذا أدى إلى سقوطه خالل الحملة 740-752وفقح (
). 1: 9 ق.م). وقد أشار إشعیاء إلى هذه الحملة (إش 732-734الثانیة لتغلث فالسر الثالث (

عد مرور سنة على تولِّي فقح العرش مات ُعزّیا ملك یهوذا، ورأى إشعیاء النبي في رؤیاه  ب
 ).6تدمیر إسرائیل القادم (إش 

ومع ذلك قتل هوشع ، سنة ٢٠ لمدة السامرة في إسرائیل على ملك فقح ما ورد هنا، بحسب
 مع سنة ٢٠ لمدة السامرة حكم كیف. منحنیم من للسامرة فقح أخذ  سنوات فقط من8بن إیلة فقح بعد 

 ؟حكمه نهایة قبل سنین ٨ السامرة أخذ أنه

فإن  لذلك إلسرائیل، الشرعي إال إنه اعتُِبر الملك، السامرة مدینة یحكم لم فقح أن اإلجابة: مع
. ق.م ٧٥٢عام  زكریا موت بعد العرش منذ أخذ ُیحَسب السامرة وعاصمتها إسرائیل على حكمه

 بعد ذلك ومع. منحنیم موت من سنتین بعد تقریًبا، ق.م ٧٤٠ سنة السامرة أخذ فقح مسكًنا في وبالفعل
 .Ïوقتله فقح دبَّر هوشع مؤامرة ضد ق.م ٧٣٩ في، سنوات ٨

 َوَعِمَل الشَّرَّ ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ . 

 ]28َلْم َیِحْد َعْن َخَطاَیا َیُرْبَعاَم ْبِن َنَباَط الَِّذي َجَعَل ِإْسَراِئیَل ُیْخِطئُ . [

 ِفي َأیَّاِم َفْقٍح َمِلِك ِإْسَراِئیَل، 

1 When Critics ask: A popular handbook on Bible difficulties. Wheaton، III.: Victor Books. Geisler، N. 
L.، & Howe، T. A. (1992). 
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  ،َ َجاَء َتْغَلَث َفَالِسُر َمِلُك َأشُّور
 َوَأَخَذ ُعُیوَن َوآَبَل َبْیِت َمْعَكَة َوَیاُنوَح َوَقاِدَش َوَحاُصوَر َوِجْلَعاَد َواْلَجِلیَل َوُكلَّ َأْرِض َنْفَتاِلي، 

 ]29َوَسَباُهْم ِإَلى َأشُّورَ . [
جاء تغلث فالسر، ألن فقح لم یخضع له كسلفه منحیم وفقحیا، بل اتحد مع رصین ملك 
أرام، فحاربا یهوذا لیعزال آحاز وُیَملِّكا ابن طبئیل. فضرب ملك أرام یهوذا وسبى منهم سبًیا عظیًما، 

وأتى بهم إلى دمشق. وضربهم فقح أیًضا، وقتل في یهوذا مئة وعشرین ألًفا في یوٍم واحٍد، وسبى مئتي 
 أي 2ألف، ونهب منهم غنیمة وافرة، غیر أن رجال إسرائیل ردوا المسبیین اعتباًرا لقول النبي عوبید (

). وجاء ملك أشور حینما استغاث به آحاز وضرب عیون وابل بیت 9-1: 7، إش 5-15: 28
معكة... وسباهم إلى أشور. 

 َوَفَتَن ُهوَشُع ْبُن َأْیَلَة َعَلى َفْقَح ْبِن َرَمْلَیا َوَضَرَبُه َفَقَتَلُه، 
یَّا. [  ]30َوَمَلَك ِعَوًضا َعْنُه ِفي السََّنِة اْلِعْشِریَن ِلُیوثَاَم ْبِن ُعزِّ

بالشك أن حملة تغلث فالسر الثالث سببَّت رد فعل، إذ ُوجد من یؤید أشور داخل إسرائیل، 
هذا االتجاه أدَّى إلى قتل فقح وصعود هوشع إلى العرش.  

سجلت وثائق تغلث فالسر الثالث الجزیة الثقیلة على هوشع ودعوى ملك أشور أنه هو 
بنفسه الذي دفع الملك الجدید للحكم. 

: 12؛ 14؛ 1: 11؛ 14: 9بالتآمر والقتل حقق هوشع رغبته أن یصیر ملًكا على إسرائیل (
)، فصار آخر ملك یحكم في إسرائیل. 25، 10: 15؛ 19: 14؛ 21

حسب الكتابات األشوریة كان هوشع في البدایة خاضًعا لملك أشور الذي كان قد ساعده 
على قتله الملك فقح. 

 ]31َوَبِقیَُّة ُأُموِر َفْقٍح َوُكلُّ َما َعِمَل َمْكُتوَبٌة ِفي ِسْفِر َأْخَباِر اَألیَّاِم ِلُمُلوِك ِإْسَراِئیلَ . [
 سنة، وملك وحده في السنة الثانیة لفقح الذي كان قد ملك في 15ملك یوثام مع أبیه نحو 

السنة الثانیة والخمسین لعزریا، أي السنة األخیرة من حیاته، وملك یوثام وحده نحو سنة فقط. 

. عودة إلى یوثام ملك یهوذا  10
یَّا َمِلِك َیُهوَذا. [  ]32ِفي السََّنِة الثَّاِنَیِة ِلَفْقَح ْبِن َرَمْلَیا َمِلِك ِإْسَراِئیَل َمَلَك ُیوثَاُم ْبُن ُعزِّ

 ق.م). 736-752" معناها "الرب كامل". حكم یوثام لمدة ست عشرة سنة (یوثام"

  نجد بالحقیقة في األسفار المقدسة بعض األشخاص لهم اسمان أو حتى ثالثة أسماء مختلفة. مثل
)، وعزیا 17: 24 مل 2)، وصدقیا ُیدعى متَّینا (25: 12 صم 2سلیمان إذ ُیدعى أیًضا یدیدیا (
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). وأیًضا كثیرون في أسفار القضاة وصموئیل والملوك لهم 32: 15 مل 2أیًضَ◌ا ُیدعى عزاریا (
)... 27: 5أسماء مضاعفة. حتى األناجیل لم تترك هذه العادة، فمتى كان ُیدَعى الوًیا (لو 

. Ï)3: 10وتّداوس أحیاًنا لباؤس (مت 

العالمة أوریجینوس 

 َكاَن اْبَن َخْمٍس َوِعْشِریَن َسَنًة ِحیَن َمَلَك، 
 َوَمَلَك ِستَّ َعَشَرَة َسَنًة ِفي ُأوُرَشِلیمَ . 

 ]33َواْسُم ُأمِِّه َیُروَشا اْبَنُة َصاُدوقَ . [

 َوَعِمَل َما ُهَو ُمْسَتِقیٌم ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ . 
یَّا َأُبوهُ . [  ]34َعِمَل َحَسَب ُكلِّ َما َعِمَل ُعزِّ

) 16-13: 11؛ 29-27: 9كان حكم یوثام جزئًیا صالًحا. بعد التخلُّص من أخزیا وعثالیا (
)، 4-3: 14)، وأمصیا (3-2: 12ملوك یهوذا الذین كانوا صالحین نسبًیا هم یوآش أو یهوآش (

)، وأیًضا 6-3: 18). أما الذي كان باًرا وله دوره الفعال فهو حزقیا (4-3: 15وعزیا أو عزاریا (
). 2: 22یوشیا (

 ِإالَّ َأنَّ اْلُمْرَتَفَعاِت َلْم تُْنَتَزْع، 
 َبْل َكاَن الشَّْعُب َال َیَزاُلوَن َیْذَبُحوَن َوُیوِقُدوَن َعَلى اْلُمْرَتَفَعاِت . 

 ]35ُهَو َبَنى اْلَباَب اَألْعَلى ِلَبْیِت الرَّبِّ . [
): ذكر باب بنیامین األعلى الذي عند بیت الرب، 2: 20: في (إر الباب األعلى لبیت الرب

وربما هو الباب الذي بناه یوثام إلى جهة الشمال ألجل الدفاع عند هجوم األشوریین. 
 ذكر بعض أعمال یوثام بالتفصیل: بنى الكثیر على سور األكمة، وبنى 27 أي 2وفي 

مدًنا في جبل یهوذا، وقلًعا في الغابات وأبراًجا، أي استعد استعداًدا عظیًما لیدافع عن یهوذا، ألنه في 
تلك األیام ابتدأ الرب یرسل على یهوذا رصین ملك أرام وفقح ملك إسرائیل. ولعله أدرك أن مملكة 

إسرائیل على وشك السقوط، فال یبقى ما یمنع أشور عن الهجوم على یهوذا. 
هذه االستعدادات الضخمة لم ینتفع بها یهوذا كثیًرا، ألن ابنه آحاز ترك الرب، فسلَّمه الرب 

إلى رصین وفقح، ولم یخلصوا من األشوریین إال بمعجزة حیث استجاب الرب لصالة حزقیا. 

 ]36َوَبِقیَُّة ُأُموِر ُیوثَاَم َوُكلُّ َما َعِمَل َمْكُتوَبٌة ِفي ِسْفِر َأْخَباِر اَألیَّاِم ِلُمُلوِك َیُهوَذا. [
ل لنا سفر أخبار األیام عن یوثام أنه قام بإنشاء مباٍن باهظة التكلفة في أورشلیم  ُیسجِّ

1 Commentary on 1 Corinth.. 4. 74 6-16. 
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)، هذا أفقد یهوذا 5: 27 أي 2) كما انشغل بالحرب ضد العمونیین (3: 27 أي 2والیهودیة (
إمكانیاتها وقوتها التي تمتعت بها في أیام أبیه عزریا. 

 ]37ِفي ِتْلَك اَألیَّاِم اْبَتَدَأ الرَّبُّ ُیْرِسُل َعَلى َیُهوَذا َرِصیَن َمِلَك أرام َوَفْقَح ْبَن َرَمْلَیا. [
). 7، وٕاش 16: كان لهذین الخصمین شهرتهما في أیام آحاز (أصحاح "رصین وفقح"

 َواْضَطَجَع ُیوثَاُم َمَع آَباِئِه َوُدِفَن َمَع آَباِئِه ِفي َمِدیَنِة َداُوَد َأِبیِه، 
] 38َوَمَلَك آَحاُز اْبُنُه ِعَوًضا َعْنهُ . [

 
 15 مل 2من وحي 

احفظني یا رب من صغر النفس كما من التشامخ! 

  !كم تشتاق یا رب أن ُتِقیَم من البشر جمیًعا سفراء لك 
خلقَت البشریة لكي تشهد لحبك وقدرتك على األرض. 

لم تخلق إنساًنا ما لیعیش في مذلة العبید. 
ولم تقم إنساًنا للعمل بتشامخ إبلیس وكبریائه! 

بل بالحق یتمثَّل بك، یا أیها العجیب في تواضعه وقدراته! 

   ،بتواضعك نزلَت إلى أرضنا 
وشكَّلَت من التراب أیقونة لك! 

وبقدرتك جدَّدَت طبیعتنا التي أفسدناها، 
وهیَّأَت لنا األبدیة مسكًنا مجیًدا لنا. 

  ،هْب لي أال أنحدر إلى ِصَغِر النفس بروح الفشل 
وال أن أتشامخ، فأرتئي فوق ما ینبغي أن أرتئي. 
ل حیاتي كلها إلى تسبحة شكر.  بل بالحق تتحوَّ
ُأقدِّم لك مع كل نسمة ذبیحة حمد مقبولة لدیك. 

  ،احفظني من كل ضربة شمالیة أو یمینیة 
فال أنحرف عن الطریق الحق. 

أنت هو الطریق والحق، من یسلك فیك یعیش في أمان! 
فیك وبك تحملني، فأصعد من مجٍد إلى مجدٍ ! 
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أعمل بروح القوة ال الفشل. 
أعمل معك وبك حتى أستقر في أحضانك. 

  .حضورك الدائم في أعماقي یرفعني كما إلى السماء 
ل حیاتي إلى ُعرٍس دائٍم وعیٍد ال ینقطع!  تتحوَّ

أختبر عربون السماء، وأترقب اللقاء معك. 
نعم لتأِت أیها الرب یسوع سریًعا، 

أو لتسرع وتنطلق بي إلیك وجًها لوجهٍ . 
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 َاَألْصَحاُح السَّاِدُس َعَشرَ 

آحاز ملك یهوذا الفاشل! 
)، غیر أنه لم ینزع المرتفعات، وترك 34: 15عاش یوثام ملك یهوذا باستقامة أمام الرب (

الشعب یذبحون ویوقدون على المرتفعات، وٕاذ استلم ابنه آحاز الُملك صار مثًال ردیًئا للفشل في كل 
جوانب حیاته! 

]، فقد حمل الشر كسمٍة رئیسیٍة في مالمح شخصیته. 4-1فشله في سلوكه [ .أ
 ]، كما یظهر من دخوله في حرب مع رصین وفقح، ملكي أرام وٕاسرائیل.9-5فشله في السیاسة [ .ب

 ]، حیث مارس االرتداد إلى أبعد الحدود.18-12فشله في عبادته [ .ت

إن كان النجاح هو عطیة إلهیة ُتقدَّم للمؤمن في كل جوانب حیاته، فالفشل هو ثمرة اعتزال 
اإلنسان عن اهللا مصدر النجاح الحقیقي. 

 .2-1. آحاز الملك الشریر   1
 .4-3. آحاز والعبادة الوثنیة   2
 .6-5. محاربة ملكي أرام وٕاسرائیل له  3
 .9-7. التجاؤه إلى تغلث فالسر   4
 .10. آحاز یلتقي بتغلث فالسر   5
 .18-11. إعجاب آحاز بالمذبح الوثني  6
 .20-19. موت آحاز واستالم حزقیا العرش  7

. آحاز الملك الشریر 1
 ِفي السََّنِة السَّاِبَعَة َعْشَرَة ِلَفْقَح ْبِن َرَمْلَیا،

 ]1َمَلَك آَحاُز ْبُن ُیوثَاَم َمِلِك َیُهوَذا. [
"أحاز" معناها "اهللا ُیمِسك". 

إن كان كل من والد أحاز یوثام وجده عزاریا قد سلكا باستقامة في عینّي الرب، غیر أنهما 
لم یكونا مثل داود أبیهما، فقد انحرفا بعد ذلك وسلكا في الشر. أما آحاز فمع كونه من نسل داود، إال 

أنه لم ُیِطْع كلمة اهللا وال اتكل علیه، بل سلك طریق ملوك إسرائیل في انحرافهم نحو العبادة الوثنیة. 
عوض أن یقتدي بأبیه داود، فیكون موضع سرور اهللا، اقتدى بملوك إسرائیل األشرار، ففشل مثلهم. 
إال أننا ال نستطیع أن نتجاهل أن جده ووالده غرسا فیه بذور االرتداد بعدم إزالة المرتفعات، فأثمرت 
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في شخصیة آحاز وسلوكه عالنیة. 

 َكاَن آَحاُز اْبَن ِعْشِریَن َسَنًة ِحیَن َمَلَك، 
 َوَمَلَك ِستَّ َعَشَرَة َسَنًة ِفي ُأوُرَشِلیمَ . 

 ]2[. َوَلْم َیْعَمِل اْلُمْسَتِقیَم ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ ِإَلِهِه َكَداُوَد َأِبیهِ 
ُذِكَر هنا أن آحاز كان ابن عشرین سنة حین ملك، وملك ستة عشر قد یعترض البعض بأنه 

 سنة حین َملكَ . 25) أن حزقیا بن آحاز كان ابن 2-1: 18 مل 2سنة في أورشلیم. وقد ورد في (
وبقلیل من المقارنة الحسابیة نالحظ أن آحاز تزوج وهو في العاشرة من عمره، وأنجب حزقیا وهو في 

الحادي عشر، وهذا ال یتفق مع الناموس الطبیعي، وینافي المنطق السلیم. 
 أنه بالرجوع إلى تاریخ حیاة آحاز، نجده قد أفسد نظم العبادة الهیكلیة، وأحل Ïُیَرد على ذلك

محلها العبادات الوثنیة. وملك حزقیا ابنه لیجد نفسه أمام عبء ثقیل من اإلصالحات الدینیة، استغرق 
منه عدة سنین، حتى تمكَّن من إعادة تنظیم العبادة الهیكلیة من جدید، قبل أن ُیمَسح ملًكا بموجب 

). إذ من المعروف أن مسح الملوك في العهد القدیم كان 31-28 أي 2المراسیم والطقوس الموسویة (
یتطلب وجود العبادة الهیكلیة، واستقرار نظمها وطقوسها أوالً . لهذا من الُمرجَّح أن حزقیا لم ُیمَسْح ملًكا 

بید الكهنة إال بعد إعادة تنظیم العبادة في الهیكل، التي استغرقت مدة زمنیة لیست بقلیلة. لهذا 
) في قوله عن حزقیا أنه "كان ابن خمسة وعشرین سنة 2: 18 مل 2المقصود من النص الوارد في (

حین ملك، أي حین ُمسح ملًكا بموجب شریعة موسى، بعد تنظیم العبادة الهیكلیة من جدید. أي لم 
یتجاوز العشرین من عمره أثناء وفاة أبیه، وهذا یعني أن أباه أنجبه وهو في السادسة عشر من عمره 

أو یزید، تبًعا للمدة غیر المعروفة التي تم فیها تنظیم العبادة الهیكلیة على یدي حزقیا. 

. آحاز والعبادة الوثنیة 2
  ،َبْل َساَر ِفي َطِریِق ُمُلوِك ِإْسَراِئیلَ 

، َحتَّى ِإنَُّه َعبََّر اْبَنُه ِفي النَّاِر َحَسَب َأْرَجاِس اُألَممِ 
 ]3الَِّذیَن َطَرَدُهُم الرَّبُّ ِمْن َأَماِم َبِني ِإْسَراِئیلَ . [

بعد سلسلة من الملوك في یهوذا الذین سلكوا بالبّر نسبًیا، جاء آحاز یسلك بالشر مثل ملوك 
إسرائیل. ربما كان لملوك إسرائیل أن یدَّعوا بأن عبادتهم للعجلین في دان وبیت إیل كان أمًرا ضرورًیا 

بدافع الحفاظ على مملكة إسرائیل، حتى ال یمیل قلب الشعب إلى العودة إلى الهیكل في أورشلیم 
ر  عاصمة مملكة یهوذا، والخضوع لملكها الذي من نسل داود. أما آحاز ملك یهوذا فلم یكن له ما ُیَبرِّ

 .184، ص 1985د. وهیب جورجي: مقدمات العهد القدیم  1
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به موقفه من االقتداء بملوك إسرائیل، وعدم مباالته بعبادة اهللا الحّي وااللتزام بوصایاه واالهتمام 
بالهیكل. 

). 4-2: 28 أي 2كان آحاز ُمرتًدا، قاد بنفسه الشعب في تبنِّي العبادات الكنعانیة الوثنیة (
ُیقدِّم لنا سفر أخبار األیام الثاني تقاریر عن إجازة اإلنسان ابنه في النار التي ارتبطت بعبادة 

).  3-2: 28 أي 2؛ 10: 23البعل والتي كانوا یمارسونها في وادي ابن هنوم (
: 11 مل 2في أیام یوآش الملك ویهویاداع الكاهن هدم الشعب مذابح البعل وكسروا تماثیله (

). لكن إذ ملك آحاز عاد إلى ما عملته عثلیا الشریرة ابنة أخآب وٕایزابل. كما قدَّم ابنه ُمحَرقة 18
)، وهذا ما ُیدعى باإلجازة في النار، وهي من 7: 6لألوثان، إرضاًء لآللهة بتقدیم أفضل ما عنده (مي 

أبشع الممارسات الوثنیة التي كثیًرا ما حذَّر اهللا شعبه منها.  
كان لمولك صنم من النحاس جالس على عرش، وكانوا یشعلون في التجویف ناًرا، ویضعون 

على ذراعي الصنم أطفالهم لیحترقوا ویموتوا، أو ُیسلِّمونهم لكاهن الوثن، فیلقیهم على الذراعین 
الُمحمرتین بالنار وسط ضربات الطبول حتى ال یسمع أحد صرخات األطفال وهم یحترقون. 

قف إرمیا عند باب الفخار حیث ُتلَقى القمامة لیوجه الحدیث إلى ملوك یهوذا مع سكان و
 مل 2كن ملوك یهوذا یدخلون من هذا الباب. لكن اشتراكهم في سفك دم األبریاء (يم لأورشلیم، ألنه 

 جعلهم ُیحصون ،)6: 21، 3: 16 مل 2 وتقدیم أطفالهم ذبائح بشریة لألوثان (،)4: 24؛ 16: 21
 وصدور ُحْكم إلهي علیهم ،مع الشعب الداخل في باب القاذورات لیسمعوا معهم كلمة توبیخ قاسیة

جمیًعا بغیر محاباة! 
حًقا ما أصعب على نفس ملك یهوذا أن یأتیه الخبر بأن إرمیا یوجه إلیه رسالة عنیفة عند 

 القمامة. لكن هكذا نزل الملك بنفسه إلى هذا المستوى باشتراكه في الرجاسات وٕالقاءباب القاذورات 
الوثنیة وعنفها! 

لقد جاءت الوصیة اإللهیة واضحة: "ال تعمل هكذا للرب إلهك، ألنهم قد عملوا آللهتهم كل 
). 31: 12رجٍس لدى الرب مما یكرهه، إذ أحرقوا حتى بنیهم وبناتهم بالنار آللهتهم" (تث 

أوقد في وادي ابن هّنوم وأحرق بنیه بالنار حسب ) عن آحاز أنه 3: 28 أي 2جاء في (
). هذا كان یتم 6: 33 أي 2، كما قام منّسى وهو من أشر ملوك إسرائیل بنفس العمل (رجاسات األمم

: 11 بوادي هّنوم. وهي تقع في وادي الربابة على السفح الشرقي لجبل صهیون (نح تفتة أو توفةفي 
). ربما هذا االسم ُمشَتق من كلمة معناها "تنُّور أو فرن"، أو من كلمة أرامیة معناها "مكان 30

الحریق". كانت هذه المنطقة في األصل بستاًنا مقدًسا للكنعانیین، ثم صارت مركًزا لعبادة البعل حیث 
). 35: 32كان الیهود المنحرفون یجیزون بنیهم وبناتهم في النار لمولك (إر 
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 2وقام یوشیا الملك الصالح بتنجیس توفة "لكي ال ُیعبِّر أحد ابنه أو ابنته في النار لمولك (
). وقد صارت توفة رمًزا للخراب والتأدیب على هذه الخطایا والرجاسات، إذ یقول النبي: 10: 23مل 

"لذلك ها هي أیام تأتي یقول الرب وال ُیسمَّى بعد توفة وال وادي ابن هنوم، بل وادي القتل، ویدفنون 
في توفة حتى ال یكون موضع. وتصیر جثث هذا الشعب ُأكًال لطیور السماء ولوحوش األرض وال 

). وقد امتأل الوادي عبر التاریخ بالقمامة التي كانت ُتلَقى من فوق أسوار 33-32: 7ُمزعج" (إر 
المدینة حتى ضاعت اآلن معالمها. 

یا للعجب! قدَّم ابنه ذبیحة لألصنام العاجزة عن حمایتها لنفسها، ظان�ا أنه بهذا یضمن أمانه 
ونصرته، ولم ُیقدِّم قلبه هللا القدیر ضابط الكل! یفقد اإلنسان في فساده التعقُّل واالتزان وحتى الحكمة 
البشریة الطبیعیة! في عصیانه هللا یتعدَّى حدود الممارسة الوثنیة في إسرائیل. إذ ینحّط إلى مستوى 

شائن بتقدیم ابنه ُمحَرقة كطقس اإلله مولك. 
، لیرتفعوا بروح أبیهم )6: 1  أوالد اهللا الذین جعلهم اهللا ملوًكا وكهنة (رؤأن إنه ألمر محزن
 بأنفسهم لیسقطوا تحت الُحْكِم مع أوالد إبلیس األشرار باشتراكهم ا ینحدروإلى حیث هو جالس، أن

معهم في سلوكهم الشریر، وینحطوا أحیاًنا إلى مستوى أدنى من الحیوانات! 

  أیة مأساة هذه؟!... لقد قدَّموا أبناءهم وبناتهم ذبائح للشیطان! رفضوا أن یتعرَّفوا على الطبیعة، لقد
نسوا آالم الوالدة، ووطأوا بأقدامهم تربیة أطفالهم، لقد سقطوا من أساسات شرائع القرابة، وصاروا 

. Ïأكثر وحشیة من أي حیوان مفترس
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

 لكن قصد في األصل أن تكون له أجنحة ، لم یزوده بأجنحة جسدیة مثل الطیور، خلق اهللا آدمإذ 
الروح القدس، تلك األجنحة التي قصد أن یعطیها له في القیامة لترفعه وتختطفه إلى حیث یشاء 

 هذه األجنحة التي تنال النفوس الُمقدَّسة امتیاز الحصول علیها منذ اآلن، وتطیر في .الروح
 وثوب ،فالمسیحیون لهم عالم مختلف خاص بهم، ومائدة أخرى .السماويعقولها إلى المجال 

 إن لهم ... وطریقة أخرى للتفكیر والعقل، ونوع آخر من التمتُّع والتنعم، وشركة أخرى،آخر
االمتیاز أن ینالوا قوة هذه األمور في داخل نفوسهم منذ اآلن بواسطة الروح القدس. لذلك فإن 
أجسادهم ُتحَسب أهًال في القیامة لالشتراك في خیرات الروح األبدیة هذه، وسوف تختلط بذلك 

. Ðالمجد الذي قد عرفته نفوسهم باالختبار في هذه الحیاة
القدیس مقاریوس الكبیر 

1 Discourses against Judaizing Christias,1:6:7. 
Ð  11: 5راجع عظات القدیس أنبا مقار الكبیر، ترجمة مؤسسة القدیس أنبا أنطونیوس لدراسات اآلباء، عظة .
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، َوَذَبَح َوَأْوَقَد َعَلى اْلُمْرَتَفَعاِت 
 ]4َوَعَلى التَِّالِل َوَتْحَت ُكلِّ َشَجَرٍة َخْضَراءَ . [

مارس آحاز رجاسات الوثنیین، األمر الذي شدَّد الرب على االمتناع منه. لقد أهمل والده 
إزالة هذه المرتفعات، فكانت عثرة خطیرة البنه الذي لیس فقط تجاهل وجودها، إنما اندفع وانغمس في 

العبادة الوثنیة على هذه المرتفعات. 
صار آحاز مثاًال شریًرا لشعبه في الذبح على المرتفعات لآللهة الوثنیة. كما كان ُیقدِّم ذبائح 
تحت األشجار الكبیرة القدیمة المنفردة، بزعم أنها مسكن اآللهة، وال یجسر أحد أن یقطعها أو یحتطب 

منها. 

  الذین یثقون في األصنام أغبیاء. األصنام هي من ُصنعهم، أشیاء یصنعونها بأیادیهم، لكنهم
یعودون ویقولون: "هذه األصنام هي خالقنا". كیف یمكن لهؤالء الناس أن یقولوا عن أشیاء 

صنعوها أنها ِخلقتهم؟ بجانب هذا هم یحرسون أصنامهم، حتى ال یسلبها لصوص... یا للغباوة! 
 Ïإن كانت األصنام تعجز عن أن تحرس نفسها وتحمیها، فكیف تحرس آخرین وتخلصهم؟

األب یوحنا الدمشقي 

  ،في الوصیة األولى من الوصایا العشر، كما أن عبادة الرب اإلله الواحد قد ُأمر بها بكل وضوح
هكذا جاء المنع في غایة الشدة بخصوص العبادة والخدمة التي ُیقدِّمها المؤمنون ألي مخلوق، إذ 

ُیقال: "أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بیت العبودیة، ال یكن لك آلهة أخرى 
. Ð)2: 20أمامي" (خر 

  Ruspeاألب فولجنتیوس أسقف 

  لم ُیقل بخصوص النادمین، بل عن الذین لیس فقط متمسكین 9: 13أال ترون أن هذا (تث (
بالشر، وٕانما ال یكّفون عن وضع عقبات لنا في طریقنا؟ هؤالء الذین مهما كانوا أعزاء علینا یلزم 

. Ñهجرهم. ومهما یبدو أنهم نافعون لنا یلزم التخلِّي عنهم
بیشان أسقف بارسیلونا 

  ُیطلب من المسیحیین والیهود تجنُّب المعابد (الوثنیة) والمذابح والصور (األصنام) وذلك حسب
الوصیة: "خف الرب إلهك، وٕاّیاه وحده تخدم..." لیس فقط یتجّنبونها بل ومستعدون عند الضرورة 
أن یبلغوا حتى الموت لتجنُّب تدنیس مفهومهم إلله المسكونة بأي تصرف من هذا النوع مخالف 

1 Barlaam and Joseph 10. 
2 Fulgentius of Ruspe (c. 467-532): Letter 8:4:9. 
3 Pacian of Barcelona (c. fourth century): Letter 3:7. 
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. Ïلناموسه

  :عندما یحاول ُأناس أن یغوونا نحو االرتداد، من المفید أن نتأمل فیما یرغب اهللا أن ُیعلِّمنا بقوله
"أنا هو الرب إلهك، غیور". في رأیي أن العریس الذي یرغب في عروسه أن تحیا بالطهارة، فُتقدِّم 

نفسها له بالكامل، وأن تحذر من أیة عالقة مع أي إنساٍن غیر زوجها، یبدو أنه بحكمة یكون 
غیوًرا. یستخدم هذا المظهر كنوٍع من التریاق لعروسه. هكذا ُمقدِّم الشریعة، خاصة عندما ُیعلن 

 إنه إله غیور. بهذه – أي النفس –)، یقول لعروسه 15: 1عن نفسه كبكر كل خلیقة (كو 
.  Ðالطریقة یحفظ تابعیه من أي زنا مع الشیاطین واآللهة الباطلة

العالمة أوریجینوس  

. محاربة ملكي أرام وٕاسرائیل له 3
 ِحیَنِئٍذ َصِعَد َرِصیُن َمِلُك أرام َوَفْقُح ْبُن َرَمْلَیا َمِلُك ِإْسَراِئیَل ِإَلى ُأوُرَشِلیَم ِلْلُمَحاَرَبِة، 

، َفَحاَصُروا آَحازَ 
 ]5َوَلْم َیْقِدُروا َأْن َیْغِلُبوهُ . [

). أن یكونا سیدْین ألورشلیم، ویقیما لها 37: 15لقد أراد رصین وفقح، ملكا أرام وٕاسرائیل (
)، ومع ما بذاله من مجهوٍد ضخٍم واستعداداٍت عسكریة إال إنهما فشال 6: 7َمِلًكا من عندهما (إش 

في االستیالء على أورشلیم، وٕاقامة ملك عوض آحاز. فبالرغم من انحراف آحاز للعبادة الوثنیة 
واقتدائه بملوك إسرائیل، إّال أن اهللا من أجل وعوده الصادقة لبیت داود أرسل إلیه إشعیاء النبي لكي 

 الخ. فقال الرب إلشعیاء 3: 7ُیعلن له أنه سیهبه النصرة على رصین وفقح. جاء في إشعیاء النبي 
احترز واهدأ. ال أخرج لمالقاة آحاز أنت وشآر یاشوب ابنك إلى طرف قناة البركة العلیا... وقل له: 

... تخف وال یضعف قلبك من أجل ذنبي هاتین الشعلتین المدخنتین یحمو غضب رصین وأرام

 ِفي َذِلَك اْلَوْقِت َأْرَجَع َرِصیُن َمِلُك أرام َأْیَلَة ِلألرامیِّیَن، 
 َوَطَرَد اْلَیُهوَد ِمْن َأْیَلةَ . 

  ،َوَجاَء األرامیُّوَن ِإَلى َأْیَلةَ 
 ]6َوَأَقاُموا ُهَناَك ِإَلى َهَذا اْلَیْومِ . [

حاصر رصین أورشلیم وانسحب، وكل ما ناله هو أنه استرد أیلة ألرام. سمح اهللا آلحاز 
بالنصرة، لعله یرجع إلى اهللا، ویلتصق به، تارًكا عبادة األوثان، وسمح باسترداد األرامیین ألیلة كتأدیب 

1 Adv. Celsus 7:64. 
2 Exhortation to Martyrdom 9. 
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آلحاز على تركه عبادة اهللا الحيّ . 
). وهي اآلن میناء رئیسي 22: 13سبق أن استولى عزیا ملك یهوذا، جد آحاز، على أیلة (

)، ُأخذ من یهوذا، وأقام فیه األرامیون إلى یوم كتابة هذا السفر. 26: 9 مل 1(

. التجاؤه إلى تغلث فالسر 4
 َوَأْرَسَل آَحاُز ُرُسًال ِإَلى َتْغَلَث َفَالِسَر َمِلِك َأشُّوَر َقاِئالً : 

 َأَنا َعْبُدَك َواْبُنكَ . 
، اْصَعْد َوَخلِّْصِني ِمْن َیِد َمِلِك أرام

 ]7َوِمْن َیِد َمِلِك ِإْسَراِئیَل اْلَقاِئَمْیِن َعَليَّ . [
كان یلیق بآحاز أن یرجع إلى اهللا، وُیقدِّم له ذبیحة شكر، ألنه أرسل له إشعیاء النبي 

یطمئنه، ووهبه بالفعل ُنصَرة على ملكْي أرام وٕاسرائیل، لكن في جحوٍد وعدم إیماٍن تمرَّد على اهللا، 
والتجأ إلى أشور لیسنده ویحمیه. التجأ ال بروح الصداقة والتعاون، إنما بمذلة، قائالً : "أنا عبدك وابنك. 

اصعد وخلِّصني". 
ل اإلنسان االلتجاء إلى بني البشر بمذلة عوض االلتجاء إلى اهللا  یا للعجب كثیًرا ما ُیفضِّ

بروح البنوة والعزة! یقبل العبودیة لألرضیین عوض الحریة التي یهبها له السماوي. 
أخطأ آحاز ألنه جعل اتكاله على تحالفات بشریة، ولیس على الرجوع إلى اهللا. فإنه إن 

تحالفت مملكة یهوذا مع أرام وٕاسرائیل تتعرَّض لغضب أشور، وٕاذا اتحدت مع أشور تبتلعها 
وتستعبدها، ویكون هذا االتحاد مثل صداقة الحمل والذئب. لهذا إذ استغاث آحاز بتغلث فالسر صار 

له عبًدا، عوض االلتجاء هللا السماوي. 

 فالمسیحیون الحقیقیون ینظرون ي. وعقله وطریقة تفكیره دائًما في المجال السماويقلب المسیح 
 الروح القدس وشركته، لكونهم مولودین من اهللا اقتنائهمالخیرات األبدیة كما في مرآة، وذلك بسبب 

َیِصُلون بعد حروب وأتعاب  وألنهم نالوا االمتیاز أن یصیروا أوالد اهللا بالحق وبالفعل، إذ ،من فوق
ر من االضطراب ، حالة الراحة، فال یعودون لفترة طویلة إلى حالة ثابتة مستقرة من الحریة والتحرُّ

. ..ُیغربلون ویموجون باألفكار القلقة الباطلة
 فكثیرون یظنون أن ،العالمة الممیزة للمسیحیین لیست هي في األسالیب واألشكال الخارجیة

 ویا لألسف فإنهم في عقولهم .الذي ُیمیٍّزهم عن العالم هو في الشكل أو األسالیب الظاهرة
 في عدم اإلیمان ،ون بقلق األفكار غیر الثابتة مثل أهل العالمضطرب إذ ي،وتفكیرهم هم مثل العالم

 والحیرة واالختالط والخوف مثل كل الناس اآلخرین. 
قلیل من ال أیًضا في ه والمظهر، ویختلفون عنالخارجيقد یختلفون عن العالم في الشكل 
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 إذ لم یحصلوا أبًدا على ،ون بالرباطات األرضیةقید في القلب والعقل مهمالممارسات الدینیة، لكن
 ولم یؤمنوا أنه سیمنح ، في قلبهم، ألنهم لم یطلبوها من اهللالسماويالراحة في اهللا وسالم الروح 

. Ïلهم هذه األشیاء
القدیس مقاریوس الكبیر 

َة َوالذََّهَب اْلَمْوُجوَدَة ِفي َبْیِت الرَّبِّ    ،َفَأَخَذ آَحاُز اْلِفضَّ
  ،َوِفي َخَزاِئِن َبْیِت اْلَمِلكِ 

 ]8َوَأْرَسَلَها ِإَلى َمِلِك َأشُّوَر َهِدیَّةً . [
قد�م اهللا آلحاز تأكیدات لتطمئن نفسه، وفي حٍب عظیٍم ورعایٍة فائقٍة، قال له: "اطلب لنفسك 

: 7آیة من الرب إلهك. عمِّق طلبك أو رفِّعه إلى فوق، وٕاذ أجابه: "ال أطلب، وال أجرِّب الرب" (إش 
)، قدَّم له ولشعبه آیة فریدة، ونبّوة فائقة: "ولكن یعطیكم السید نفسه آیة. ها العذراء تحبل وتلد ابًنا، 12

). كما أعطاه آیة أخرى كعالمة على رعایة اهللا له: "ألنه قبل أن 14: 7وتدعو اسمه عّمانوئیل" (إش 
: 8یعرف الصبي أن یدعو یا أبي ویا أمي، ُتحَمل ثروة دمشق وغنیمة السامرة قدام ملك أشور" (إش 

). لقد أكد له أن الملكین لن ینتصرا علیه، بل بالرب یغلبهما، وینعم بثروتیهما وغنائمهما. مع هذا 4
كله لجأ إلى معونة ملك أشور، ودفع ثمن ذلك فضة وذهب بیت الرب وخزائن بیت الملك، أي ما 

ورثه عن أجداده.  
هنا یظهر فشل آحاز سیاسًیا وعسكرًیا، ففي عدم إیمانه باهللا سلب هیكل الرب لیشتري من 

أشور حمایته وأمانه، فسلَّم المقدسات والكنوز ألعدائه وهو ال یدري. 
یا للعجب! یتوسل اإلنسان الشریر إلى أذرع البشریة كي تسنده، بتكلفة هذا قدرها، ویرفض 

حمایة اهللا المّجانیة والتي تفیض معها الخیرات والبركات الزمنیة واألبویة! 
سّر فشل آحاز هو عدم إیمانه، إذ قال له إشعیاء النبي وهو ُیبّلغه رسالة اهللا بالنصرة على 

). فإن كان آحاز مع بلوغ هذه الرسالة اإللهیة إلیه بكل 9: 7" (إش إن لم تؤِمنوا فال تأَمنواالملكین: "
وضوح شعر بعدم األمان، ولجأ إلى ملك أشور، فسِّر ذلك عدم إیمانه. 

كان آحاز رمًزا للیهود الذین بسبب جحودهم رفضوا قبول الخالص اإللهي، رفضوا اآلیة 
التي قدَّمها الرب إلههم نفسه، وحسبوا عمانوئیل رئیس الشیاطین! 

لقد ُأصیبوا بالجهل وعدم الفهم بالرغم من ظهور الحق اإللهي بكل قوة. ما قبله المجوس 
الوثنیون بكرازة كوكٍب منیٍر، رفضه أبناء إبراهیم بكرازة األنبیاء عبر األجیال. 

إننا في حاجة إلى اإلیمان، فنستنیر ونتمتع بالفهم لوعود اهللا وأعماله وقبول نبوات األنبیاء. 

Ï  4: 5راجع عظات القدیس أنبا مقار الكبیر، ترجمة مؤسسة القدیس أنبا أنطونیوس لدراسات اآلباء، عظة .
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اإلیمان الحقیقي والفهم الصادق أخوان متالزمان. 

  إنه ألمر حیوي أن ُندِرَك بأن العبارة [إن لم تؤِمنوا فال تأَمنوا] تعني الذین یقرأونها ال یحتاجون فقط
إلى الفهم، بل وأیًضا إلى اإلیمان، وال یحتاجون إلى اإلیمان فقط، بل وٕالى الفهم. هؤالء الذین في 
الختان الذین ال یؤمنون بمسیح اهللا، فإنهم حتى اآلن یسمعون هذه الكلمات، وال یفهمون موضوع 
هذه النبوة، ألنهم ال یسمعون بالذهن. سّر عدم فهمهم هو عدم اإلیمان، فإن النبوة تعلن بوضوح 

. Ïعنهم ولهم
یوسابیوس أسقف قیصریة 

  .یلزم العقل المسیحي أن ینتعش باإلیمان البسیط، حتى یمكنه أن یفهم األمور السماویة األبدیة
). اإلیمان البسیط هو ذاك الذي قبل أن 9: 7هذا ما قاله النبي: "إن لم تؤمنوا فال تأمنوا" (إش 

نبلغ إلى أعالي معرفة محبة المسیح، فنمتلئ بكل كمال اهللا؛ نؤمن أن تدبیر تواضع المسیح لم 
یكن باطًال، الذي به ُولد وتألم كإنسانٍ . هذا قد سبق فُأخبر به بواسطة األنبیاء خالل الجنس 

 .Ðالنبوي، الشعب النبوي والمملكة النبویة

  :إن كنَت غیر قادر على الفهم، آمن أنك تفهم. اإلیمان یتقدم، والفهم یأتي وراءه، إذ یقول النبي
. Ñ)9: 7"إن لم تؤِمنوا، فال تأَمنوا" (إش 

القدیس أغسطینوس  

 َفَسِمَع َلُه َمِلُك َأشُّوَر، 
  ،َوَصِعَد َمِلُك َأشُّوَر ِإَلى ِدَمْشقَ 

 َوَأَخَذَها َوَسَباَها ِإَلى ِقیَر، 
 ]9َوَقَتَل َرِصینَ . [
سمع ملك أشور ما قد قیل عنه: "جاء علیه تغلث فالسر ملك أشور، : تدمیر دمشق

وضایقه ولم ُیَشدِّده، ألن آحاز أخذ قسًما من بیت الرب ومن بیت الملك ومن الرؤساء وأعطاه لملك 
 ق. م)، سقطت 732-734). لذلك بعث ملك أشور حملة (2: 28 أي 2أشور، ولكنه لم یساعده" (

 ق. م، وقتل ملكها رصین، وأقام هوشع ملًكا عوض فقح على عرش 732أمامها دمشق في عام 
إسرائیل في ذات العام. كما وضع تغلث فالسر جزیة على كٍل من هوشع وآحاز. 

اها داود الملك ز)؛ غ15: 14 من أعرق المدن، وَرد ذكرها في أیام إبراهیم (تك دمشقُتعتَبر 

1 Proof of the Gospel 7:1 
2 Reply to Faustus the Manichean 12:46. 
3 Sermon 68 (118):1. 
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). قام رزون وتمكَّن من تأسیس المملكة السوریة 6-5: 18أى  1؛ 6-5: 8صم  2وأقام فیها حامیة (
شور. وقد أ لكنهما تحالفا مًعا فیما بعد ضد یهوذا و، وبین إسرائیل زماًنا طویالً بینهاودامت الحرب 

ر دمشق وهزم ملكها حزائیل، كما أسَّ  ق.م. هاجم شلمن843تعرضت للهزیمة عدة مرات، ففي سنة 
؛ 9-5: 16مل  2 (ي ق.م.، وقتل ملكها رصین وقاد شعبها إلى السب732هاجمها تغلث فالسر سنة 

 ، ثم إلى الفرس،). انتقلت بعد ذلك من األشوریین إلى الكلدانیین5-3: 1؛ عا 8-1: 7إش 
 ق.م. لتصیر سوریا مقاطعة رومانیة عام 64 میتللوس عام ي فالرومان على ید،فالیونانیین المقدونیین

 ق.م.  63
إن كان ملك أشور قد أخذ موقًفا من دمشق التي تحالفت مع إسرائیل ضد آحاز، لكنه لم 

یسند آحاز ضد الفلسطینیین، وال قدَّم له عوًنا ضد إسرائیل. هكذا أعانه قلیًال، لكنه سلب الكثیر 
وضغط علیه.  

) أنه قتل 8، 6: 28 أي 2یبدو في هذه الفترة أن فقح ملك إسرائیل دمَّر یهوذا، إذ جاء في (
مئة وعشرین ألًفا من بني البأس في یوٍم واحٍد، وسبى من إخوتهم مائتّي ألف من النساء والبنین 

والبنات، ونهبوا أیًضا منهم غنیمة وافرة إلى السامرة. وعند دخول الجیش ومعه المسبّیون خرج للقائهم 
نبي للرب اسمه عودید، وقال لهم: "هوذا من أجل غضب الرب إله آبائكم على یهوذا قد دفعهم لیدكم، 

وقد قتلتموهم بغضٍب بلغ السماء. واآلن أنتم عازمون على إخضاع بني یهوذا عبیًدا وٕاماًء لكم. أما 
عندكم أنتم آثام للرب إلهكم. واآلن اسمعوا لي وردُّوا السبي الذي سبیتموه من إخوتكم ألن حمو غضب 

). وقام بعض رؤساء من بني أفرایم ورفضوا الدخول بالمسبیین إلى 11-9: 28 أي 2الرب علیكم" (
المدینة، وقدَّموا مالبس للعراة منهم وأحذیة وطعاًما وشراًبا ودهًنا وحملوا المعیین على حمیر وذهبوا بهم 

. Ïإلى أریحا
هكذا قام اهللا بتأدیب یهوذا بسبب ارتدادهم عن اإلیمان وفي نفس الوقت بعث من إسرائیل 

من یرفضون دخول المسبیین إلى المدینة، وتقدیم العون للمسبیین. إنه یؤدب ویترفق! 

. آحاز یلتقي بتغلث فالسر 5
 َوَساَر اْلَمِلُك آَحاُز ِلِلَقاِء َتْغَلَث َفَالِسَر َمِلِك َأشُّوَر ِإَلى ِدَمْشَق، 

 َوَرَأى اْلَمْذَبَح الَِّذي ِفي ِدَمْشقَ . 
  ،َوَأْرَسَل اْلَمِلُك آَحاُز ِإَلى ُأوِریَّا اْلَكاِهِن ِشْبَه اْلَمْذَبحِ 

 ]10َوَشْكَلُه َحَسَب ُكلِّ ِصَناَعِتهِ . [
إذ التجأ آحاز إلى ملك أشور إلنقاذه من أرام وٕاسرائیل، صار لزاًما علیه أن یخضع له، 

1 cf. Adam Clarke Commentary.  
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بانتصاره، الملك تغلث فالسر لیهنئ عاصمة أرام إلى دمشق ومعه الملوك الخاضعون ألشور ویذهب 
ن یزحف ملك أشور إلى الجنوب،  أولتقدیم فروض الوالء لملك أشور، ولدفع الجزیة. خشي آحاز

ع جزیة) ال على اهللا، بالتوبة والرجوع إلیه، وقد سبَّب تغلث فالسر متاعب كثیرة ففاتَّكل على المال (د
). 21-20:18 أي 2لیهوذا حتى ندم آحاز على استنجاده به (

فلم ینتظر أن یعود إلى أورشلیم، إنما أرسل  بمذبح للوثن، آحاز ُأعجب دمشقهناك في 
بأورشلیم لصنع مذبح مثله، وبهذا انحرف آحاز عن شریعة الرب،  رسًما تخطیطًیا له إلى أوریَّا الكاهن

). هذا ثمن 23: 28 أي 2بل ودفع أوریا الكاهن األمین إلى ذلك الخطأ. كما ذبح آللهة دمشق (
طبیعي لالتكال على ذراع البشر، ال على ذراع اهللا. 

لقد كان أوریَّا الكاهن أحد شاهدْین أخذهما إشعیاء النبي لیتنّبأ بأن ثروة دمشق وغنیمة 
). مع ذلك قام بالتنفیذ لیشبع رغبة الملك الشریر المرتد عن 2: 8إسرائیل ُتحَمل قدام ملك أشور (إش 

اإلیمان. إنها خیانة للرب الحّي، خاصة وأنه أقامه بجوار المذبح النحاسي، حیث قام الملك عند 
عودته بتقدیم ذبائح علیه آللهة دمشق، ولیس لإلله الحيّ . 

. إعجاب آحاز بالمذبح الوثني  6
 َفَبَنى ُأوِریَّا اْلَكاِهُن َمْذَبًحا. 

  ،َحَسَب ُكلِّ َما َأْرَسَل اْلَمِلُك آَحاُز ِمْن ِدَمْشَق َكَذِلَك َعِمَل ُأوِریَّا اْلَكاِهنُ 
 ]11َرْیَثَما َجاَء اْلَمِلُك آَحاُز ِمْن ِدَمْشقَ . [

 َفَلمَّا َقِدَم اْلَمِلُك ِمْن ِدَمْشَق َرَأى اْلَمِلُك اْلَمْذَبَح، 
 ]12[ َفَتَقدََّم اْلَمِلُك ِإَلى اْلَمْذَبِح َوَأْصَعَد َعَلْیِه،

إذ عاد آحاز من دمشق قدَّم على المذبح الوثني ُمحَرقة وتقدمة وسكب سكیبة ورش دم 
ذبیحة السالم على المذبح. خلط بین عبادة اهللا الحي والوثنیة. وقام بتصرفات خاطئة ببیت الرب 

). 24: 28 أي 2) تحمل ارتداًدا، حتى أغلق باب الهیكل (25-22؛ 4-2: 28 أي 2؛ 14-18(
 يبأمر إلهي أخذ إشعیاء لوًحا كبیًرا كتب علیه بحروف واضحة "مهیر شالل حاش بز" وتعن

اهر في الهیكل لكي یقرأه ظرع إلى السلب، بادر إلى النهب". وضع إشعیاء النبي اللوح في مكان أس"
 يالكل، وقد شهد كاهنان علیه هما: أوریا وزكریا، أوریا كان رئیس كهنة في أیام آحاز ومشیره الروح

والُمشتِرك معه في العبادة الوثنیة.  
عندما أقام موسى النبي خیمة االجتماع، أقامها على المثال السماوي الذي أظهره له الرب، 

لكي یعیش الشعب كما في السماء أثناء عبادتهم. أما آحاز، فُأعجب بالمذبح الوثني الجامد، لكي 
یسكب روح البطالن على المتعبِّدین دون أن یدروا. 
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انجذب آحاز إلى إقامة مذبح جدید، ولم یدرك أن التجدید الحقیقي هو في القلب حیث یتمتع 
بخبرة الحیاة السماویة المتجددة على الدوام. 

إلى یومنا هذا یرید البعض التجدید بقبول كل ما هو جدید دون تمییز ودراسة ورغبة في 
التمتُّع بالحق اإللهي. كما یخطئ البعض بالتمسُّك بالقدیم لمجرد كونه قدیًما دون تجدید األعماق 

ونوال خبرات متجددة. 
یربط إرمیا النبي بین ما هو قدیم وجدید، فیقول: "ألن مراحمه ال تزول، هي جدیدة في كل 

). 23-22 3صباٍح، كثیرة هي أمانتك" (مرا 
یهب الرب كل إنسان سؤل قلبه، فمن یحب العالم یهبه العالم فینهار معه، ومن یحب الحق 

: 37یلتصق به ویتمجد مع المسیح "الحق". یقول المرتل: "تلذَّذ بالرب فیعطیك سؤل قلبك" (مز 
). 15: 106)، "فأعطاهم سؤلهم، وأرسل هزاًال في أنفسهم" (مز 4

وٕاذ تحدث الرب عن السبي، قال إلرمیا: "ویكون حین تقولون: لماذا صنع الرب إلهنا بنا كل 
هذه؟ تقول لهم كما أنكم تركتموني وعبدتم آلهة غریبة في أرضكم، هكذا تعبدون الغرباء في أرٍض 

). 19: 5لیست لكم" (إر 

  بالتأكید امتلك شعب إسرائیل األرض المقدسة، الهیكل بیت الصالة. وكان یلیق بهم أن یخدموا
اهللا، لكنهم إذ عصوا الوصیة اإللهیة، عبدوا األصنام، سواء األصنام التي نقلوها عن دمشق كما 
جاء في الملوك أو األصنام األخرى التي أحضروها من أمٍم وثنیة أخرى إلى األرض المقدسة. 

إذ قبلوا هذه األصنام الوثنیة تأهلوا أن ُیطَردوا إلى بالد األصنام ویسكنوا هناك حیث یعبدون 
. Ïاألصنام

العالمة أوریجینوس  

 َوَأْوَقَد ُمْحَرَقَتُه َوَتْقِدَمَتُه َوَسَكَب َسِكیَبُه، 
 ]13َوَرشَّ َدَم َذِبیَحِة السََّالَمِة الَِّتي َلُه َعَلى اْلَمْذَبحِ . [

ما قدَّمه من عبادة وٕان كانت في هیكل الرب، غیر أنها لم ُتقدَّم هللا، بل آللهة دمشق التي 
ُسر بها. 

 ،  َوَمْذَبُح النَُّحاِس الَِّذي َأَماَم الرَّبِّ َقدََّمُه ِمْن َأَماِم اْلَبْیِت ِمْن َبْیِن اْلَمْذَبِح َوَبْیِت الرَّبِّ
 ]14َوَجَعَلُه َعَلى َجاِنِب اْلَمْذَبِح الشَِّماِليِّ . [

أمر الملك بتحریك مذبح النحاس لیكون في الجانب الشمالي كما في ركن لیس بذي أهمیة، 

1 Homilies on Jeremiah 7:3:1. 
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أمام المذبح الذي ُصنع مشابًها لمذبح إله دمشق، فوضعه أمام الهیكل مباشرة. قام بتحریك المذبح من 
مكانه لكي ما یزیله تدریجًیا من الهیكل. 

)، حیث یوجد مذبح آحاز، ال 11: 20 مل 2لقد ُدعیت الدرجات بعد ذلك "درجات آحاز" (
مذبح الرب. 

یبدو أن الملك وقد صار مولًعا بما رآه في دمشق بخصوص المذبح والهیكل الوثني، أراد أن 
یقوم بهذا التعدیل، لكي یصیر الهیكل مطابًقا إلى حٍد ما بما رآه في دمشق. وأن ُیشكِّل العبادة اإللهیة 
بما یتفق بالعبادة التي ُتقام في دمشق. لقد أراد أن ُیكرِّم العبادة الوثنیة ِعَوض تكریم إله السماء. وكما 

. Ï)25: 28 أي 2قیل عنه: "وأسخط الرب إله آبائه" (

 َوَأَمَر اْلَمِلُك آَحاُز ُأوِریَّا اْلَكاِهنَ : 
َباِح َوَتْقِدَمَة اْلَمَساِء َوُمْحَرَقَة اْلَمِلِك َوَتْقِدَمَتُه،   َعَلى اْلَمْذَبِح اْلَعِظیِم َأْوِقْد ُمْحَرَقَة الصَّ

 َمَع ُمْحَرَقِة ُكلِّ َشْعِب اَألْرِض َوَتْقِدَمِتِهْم َوَسَكاِئِبِهْم، 
 َوُرشَّ َعَلْیِه ُكلَّ َدِم ُمْحَرَقٍة َوُكلَّ َدِم َذِبیَحةٍ .

 ]15َوَمْذَبُح النَُّحاِس َیُكوُن ِلي ِللسَُّؤالِ . [
أمر آحاز الملك أن یوقد الكاهن على المذبح األشوري المحرقات مرضاة لملك أشور. 

 ]16َفَعِمَل ُأوِریَّا اْلَكاِهُن َحَسَب ُكلِّ َما َأَمَر ِبِه اْلَمِلُك آَحازُ . [
 اسم عبري معناه "یهوه نوري". اتسم بالطاعة للملك آحاز في كل ما یأمر به. لكنها أوریَّا

طاعة ملومة. لقد أخطأ، ألنه أراد تطویر المذبح بذوٍق بشرٍي وهوى إنساني، متجاهًال أن الهیكل وما 
. Ð)19: 28 أي 1؛ 1: 27؛ 30: 26؛ 40: 25یحتوي علیه من أساسات تم بدقة بأمر إلهي (خر 

 َوَقَطَع اْلَمِلُك آَحاُز َأْتَراَس اْلَقَواِعِد َوَرَفَع َعْنَها اْلِمْرَحَضَة، 
  ،َوَأْنَزَل اْلَبْحَر َعْن ِثیَراِن النَُّحاِس الَِّتي َتْحَتهُ 

 ]17َوَجَعَلُه َعَلى َرِصیٍف ِمْن ِحَجاَرةٍ . [
. Ñُیَظن أن الملك قطع أتراس القواعد لیستخدمها كقواعٍد لتمثال ُمتَقن ُیزیَّن به قصره

 َوِرَواَق السَّْبِت الَِّذي َبُنوُه ِفي اْلَبْیِت، 
 ]18َوَمْدَخَل اْلَمِلِك ِمْن َخاِرٍج َغیََّرُه ِفي َبْیِت الرَّبِّ ِمْن َأْجِل َمِلِك َأشُّورَ . [

: هو رواق عند مدخل المبنى معمَّد، كان الكهنة یدخلون منه إلى الهیكل في رواق السبت

1 Cf. Adam Clarke Commentary.  
2 Cf. Jamieson, Fausset and Brown Commentary.  
3 Cf. Jamieson, Fausset and Brown Commentary.  
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. Ïیوم السبت
  للدخول إلى الهیكلالیائسخارجي خاص بالملك  يسر: هو مدخل مدخل الملك من خارج

 ول من الملك وشعبه طویالً .ذفي سریة لیستشیر النبي المر
ما قد فعله آحاز الملك بإزالة هذه األمور ربما كان یهدف أنه متى حدث حصار أشوري 

. Ðیبقى الهیكل في شيٍء من األمان، فال یدخل األشوریون من هذه المنافذ
أهان آحاز الرب وبیته وفرائضه وغیرها وأكرم آلهة أشور. 

 أن آحاز جمع آنیة بیت اهللا، وقطع آنیة بیت اهللا، وأغلق أبواب 24: 28 أي 2جاء في 
بیت الرب، وعمل لنفسه مذابح في كل زاویة. في أورشلیم، وفي كل مدینة عمل مرتفعات لإلیقاد آللهة 

أخرى. 
مذبح لخدمة اهللا إلى مذبح وثني إرضاًء لملك أشور، وكأنه یقیم إلًها له یتكل التبدل آحاز اس

 علیه ِعَوض االتكال على اهللا.
ال نعجب إن كان الملك الضعیف الذي ُیرِضي الناس ال اهللا له رئیس كهنة على شاكلته، 

 ضعیف وخانع، یهتم أن ُیرِضي الملك ال اهللا.
قام آحاز بتخریب بیت الرب تدریجًیا، فهو لم یأمر بهدم الهیكل، وال أمر بتحویله إلى هیكل 

للوثن، لكنه أفسد عمل الهیكل تدریجًیا. 
أ. أمر أوریَّا بصنع مذبح برسم مذبح دمشق. 

 ب. قام بتحریك مذبح النحاس جانًبا، ووضع المذبح الجدید في مكان مرموق.

ج. قام بتقدیم الُمحَرقات والتقدِّمات على المذبح الجدید، وترك مذبح النحاس لكي ما یسأل الرب 
 في أمر ما عند الضرورة.

 د. قطع أتراس القواعد، ورفع المرحضة...

 هـ. أزال رواق الكهنة أو رواق السبت.

 و. أزال مدخل الملك إلى الهیكل.

جاءت خطة آحاز مطابقة لعمل عدو الخیر الذي یتسلل تدریجًیا لینزع من القلب قدسیته 
تحت أسماء برَّاقة مثل التجدید، وعدم االلتزام بطقٍس ُمَعیٍَّن الخ. إنه زحف عدو الخیر في حیاة المؤمن 

دون المطالبة بترك اهللا وعبادته، لُیَحقَِّق في النهایة هدفه. 

. موت آحاز واستالم حزقیا العرش 7

1 Cf. Jamieson, Fausset and Brown Commentary.  
2 Cf. Jamieson, Fausset and Brown Commentary.  
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 َوَبِقیَُّة ُأُموِر آَحاَز الَِّتي َعِمَل 

 ]19َمْكُتوَبٌة ِفي ِسْفِر َأْخَباِر اَألیَّاِم ِلُمُلوِك َیُهوَذا. [

 ثُمَّ اْضَطَجَع آَحاُز َمَع آَباِئِه، 
 َوُدِفَن َمَع آَباِئِه ِفي َمِدیَنِة َداُوَد، 
] 20َوَمَلَك َحَزِقیَّا اْبُنُه ِعَوًضا َعْنهُ . [

 نصیحة عملیة للتعامل مع عابدي األوثان، قائالً :  القدیس أغسطینوسُیقدِّم لنا 
)، عندما ال یكون 5-1: 7[عندما یكون لدیك سلطان شرعي افعل هذا (أي ما ورد في تث 

لدینا سلطان ال نفعل هذا؛ إنما متى ُأعطي لنا سلطان ال نفشل في فعل هذا. كثیر من الوثنیین لدیهم 
هذه الرجاسات في ممتلكاتهم، فهل نذهب إلیهم وُنَحطِّمها؟ 

أول ما ینبغي أن نفعله هو أن ُنَحطَِّم األصنام التي في قلوبهم. عندئذ یصیرون مسیحیین، 
عندئذ إما أنهم یدعوننا لُنَتمِّم هذا العمل الصالح، أو یفعلون هذا بأنفسهم أمامنا. ما یجب أن نفعله هو 

.] Ïأن ُنَصلِّي ألجلهم، ال أن نغضب علیهم
 
 16 مل 2من وحي 

قلًبا نقًیا اخلقه فّي یا اهللا! 

  .ترك عزاریا وابنه یوثام المرتفعات ِلعلَّة أو أخرى
 وجاء من ُصْلِبهما آحاز ینغمس بكل قلبه في العبادة الوثنیة. 

 ما أهمله الجد واألب تعثَّر فیه الحفید واالبن. 
 لیس لهما ما یعتذرا به،  

إذ قدَّما لالبن الُسّم ولم یدریا! 
 ولیس لالبن ُعْذٌر، 

فقد ملك الفساد كل كیانه! 

  ،قلًبا نقی�ا اخلقه فّي یا اهللا
 فُأَقدِّم لك كل حّبي ومشاعري وأحاسیسي. 
 ال أترك شیًئا لحساب العدو في أعماقي، 
 حتى ال یجد له فيَّ موضًعا یتسلل إلیه، 

1 St. Augustine: Sermon 62:17. 
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 وال أكون عثرة ألحٍد بسبب إهمالي. 

  .هْب لي یا ابن داود أن اقتدي بداود الملك والنبي
 فمع ضعفاته كان یهرب إلیك، 

 فیك یختفي ویتحّصن سالًكا بروحك القدوس. 
 لم تستطع كل الظروف المقاومة أن ُتفِسَد شعوره بحضرتك اإللهیة. 

 لم یستطع العرش وكل السلطة أن تسحب قلبه عنك. 
 سقط في ضعفات، لكن سرعان ما انسحب قلبه إلى سماواتك. 

  .تركك الملك آحاز، وفي ضیقته لم تتركه
 أرسلَت له نبّیك إشعیاء یسنده ویطمئنه، 

 وِعَوض أن ُیَقدَِّم لك ذبیحة شكر، 
 التجأ إلى مملكة أشور تحمیه وتدافع عنه. 

 وَثَق في الملك الوثني، ولم یثق فیك یا أیها القدیر. 
 هب لي أن ألجأ إلیك، فأنت حصن حیاتي. 

 أنت رجائي ومصدر فرحي وبهجة قلبي. 
 حلولك في أعماقي یرفعني كما إلى سماواتك. 

 ال یقدر عدو أن یلحق بي ویغتصبني. 
 في حضورك الدائم، ال تقدر خطیة أن تتسلل فيَّ . 

ل أعماقي إلى مقادس طاهرة.   تجلِّیك یحوِّ

  .حلولك یقیم من أعماقي سماًء جدیدة أسوارها نار إلهیة
 حلولك ُیشِبع نفسي، فال تشتهي عوًنا بشرًیا. 

 حلولك ینزع عّني المذلة،  
ویدخل بي إلى أمجاد فائقة! 

  .هْب لي اإلیمان بك، فأصیر في أمان
 تفتح ذهني، فیستنیر بالفهم والمعرفة. 

 أتمتع بعربون السماء، وأختبر ُقدسیتها! 
 افتْح قلبي وبصیرتي، فیتعانق الفهم مع اإلیمان. 

 فال أطلب الفهم دون اإلیمان بك، وال اإلیمان بغیر الفهم! 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح السادس عشر 
 

  ،هْب لي یا رب القلب النقي
 فال یجد مسرَّته إّال في أحضانك اإللهیة. 

هْب لي مع النقاوة الحكمة والجدیَّة. 
فال یجد عدو الخیر ثغرة للتسلل إلى قلبي. 

مع النقاوة هْب لي التجدید الُمستِمر الداخلي. 
هْب لي أن أمارس الطقس بفكر سماوي. 

فال أسقط في الحرف القاتل، وال االستهتار الُمفِسد! 
هْب لي نقاوة سماویة بعمل روحك القدوس الناري. 

فأختبر عربون السماء مع كل نسمة من نسمات حیاتي. 
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 َاَألْصَحاُح السَّاِبُع َعَشرَ 

سقوط السامرة 
منذ أن حدث االنقسام بعد موت سلیمان الحكیم، أطال اهللا أناته جًدا على المملكتْین، خاصة 
مملكة إسرائیل، إذ لم یوجد ملك واحد صالح طوال هذه الفترة. استخدم كل وسیلة، تارة باللطف وأخرى 

بالتأدیب، ومع هذا صمم إسرائیل على حالة االرتداد والتمرد، وقد حانت الساعة لیستدعي اهللا أشور 
لتسبي شعبه إسرائیل. تطرد الكثیرین خارج المملكة، وترسل غرباء من األمم یتزوجون من البقیة التي 

بقیت في إسرائیل، فیقوم جیٌل ال ینتمي إلى إسرائیل في أصالة، بل هو خلیط من الیهود واألمم، 
فتنتفي عن السامرة العاصمة مالمحها الیهودیة كشعب اهللا. 

في هذا الفصل األخیر من تاریخ إسرائیل الخاص بالسبي النهائي لهم، تكشف كلمة اهللا عن 
األسباب التي أدَّْت إلى سبیهم كدرس لكل األجیال، بل ولكل مؤمٍن، حتى ال یسقط فیما سقطت فیه 

مملكة إسرائیل، وكدرس لمملكة یهوذا التي لألسف لم تستفد منه. 
سّر هذا التأدیب الحازم هو: 

]. 7نسیان مراحم اهللا ومعامالته معهم [ .أ
االقتداء باألمم الوثنیة في عبادتهم لألوثان وممارسة قبائح غیر الئقة، هذه األمم التي طردها  .ب

 ]12-8اهللا من أمامهم [

 ].14-13سد اآلذان عن سماع صوت الرب على فم األنبیاء [ .ت

 ].17-15رفض فرائض الرب وعهده مع آبائهم، والسلوك في الباطل، فصاروا باطًال [ .ث

-32خشیة الرب دون التخّلي عن العبادة الوثنیة، أي الخلط بین عبادة اهللا وعبادة األوثان [ .ج
33.[ 

 .6-1. هوشع الملك والسبي النهائي إلسرائیل 1
 .7. نسیان معامالت اهللا في الماضي  2
 .12-8. اقتداؤهم باألمم الوثنیة   3
 .14-13. رفضهم صوت الرب على فم األنبیاء  4
 .17-15. رفضهم فرائض الرب وعهده  5
 .23-18. سلوكهم في خطایا یربعام  6
 .24. تسكین مدن السامرة بالغرباء   7
 .28-25. هجوم السباع على مدن السامرة  8
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 .41-29. الخلط بین عبادة اهللا وعبادة األوثان 9

. هوشع الملك والسبي النهائي إلسرائیل 1
- 727 الملك شلمنأسر على األرجح هو شلمنأسر الخامس بعد تغلث فالسر (ناك

ق.م)، قد بالغ في فرض جزیة ثقیلة على المملكة الشمالیة، حتى قرر الملك هوشع التمرُّد على 722
)، لم یكن في هذا حماقة فحسب، وٕانما عدم إیمان باهللا 4:17أشور، وتحالف مع سوا ملك مصر (

الذي یحمي أوالده. لكي یقضي شلمنأسر على هذه المؤامرة، هاجم السامرة وحاصرها ثالث سنوات، 
لكنه مات قبل سقوط السامرة. استولى خلیفته سرجون الثاني على المدینة، وقضى على مملكة 

 إسرائیل، وسبى شعبها.

 ِفي السََّنِة الثَّاِنَیَة َعَشَرَة آلَحاَز َمِلِك َیُهوَذا،
 ]1َمَلَك ُهوَشُع ْبُن َأْیَلَة ِفي السَّاِمَرِة َعَلى ِإْسَراِئیَل ِتْسَع ِسِنینَ . [

 2" معناها "خالص". اغتال هوشع فقح بن رملیا ملك إسرائیل وَمَلَك عوًضا عنه (هوشع"
)، غیر أنه لم یتحقق له استالم الُمْلِك إال بعد سبع أو ثمان سنوات من قتله لفقح. 30: 15مل 

 ق.م، أي أن االثني عشر عاًما المذكورة هنا تشیر إلى مشاركة 732ُأقیم هوشع ملًكا عام 
 ق.م). 743-744حكمه مع أبیه آحاز، ربما تم ذلك بضغط من حملة تغلث فالسر األولى الغربیة (

 ،  َوَعِمَل الشَّرَّ ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ
 ]2َوَلِكْن َلْیَس َكُمُلوِك ِإْسَراِئیَل الَِّذیَن َكاُنوا َقْبَلهُ . [

كان هوشع الملك التاسع عشر واألخیر إلسرائیل، وكان أفضل من بعض أسالفه، ومع ذلك 
كان سقوط المملكة في أیامه. لم تسقط بسبب خطایا ملك ُمعیَّن، بل بسبب خطایا الملوك جمیعهم من 

یربعام إلى هوشع، وأیًضا خطایا القادة الدینیین والمدنیین والشعب. یرى البعض أنه وٕان كان هوشع 
من أفضل ملوك إسرائیل على الرغم من أن جمیعهم كانوا أشراًرا، لم ُیكرِّس حیاته لعبادة العجلْین 

اللذْین في دان وبیت إیل، كما أزال الحظر الذي وضعه الملوك على الشعب بعدم الذهاب إلى أورشلیم 
للعبادة هناك في الهیكل. أعطى الفرصة للقادة وللشعب أّال یعبدوا العجلْین، كما سمح لهم بالعبادة في 

أورشلیم لكنهم لم ینتفعوا بهذا، بل ازدادوا شًرا. فحدث السبي باألكثر من أجل إصرارهم على الشر 
والتمادي فیه. 

، َوَصِعَد َعَلْیِه َشْلَمْنَأَسُر َمِلُك َأشُّورَ 
 ]3 َوَدَفَع َلُه ِجْزَیةً . [،َفَصاَر َلُه ُهوَشُع َعْبداً 

: اسم أشوري معناه "شلمان رئیس". هنا یقصد شلمنأسر الخامس، وهو ابن تغلث شلمنأسر
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 ق.م، وخلفه سرجون. یذكر یوسیفوس أنه حكم فینیقیة عام 722-727فالسر وخلیفته، َحَكم من سنة 
). 14: 10 ق.م. یدعوه هوشع "شلمان" (هو 725

خضع هوشع للملك تغلث فالسر، لكنه عصى خلیفته شلمنأسر، فصعد األخیر علیه، 
فخضع له هوشع، وكان یدفع له جزیة سنویة. انتهز هوشع فرصة انشغال شلمنأسر في محاربة 

فینیقیة ومحاصرة مدینة صور الجدیدة وتحالف مع سوا ملك مصر على رجاء أن یخلص من سلطة 
) لكنه لم یسمع له. صعد 1: 12 أي 1؛ 1: 7أشور. نهاه هوشع النبي عن هذا التحالف (هو 

شلمنأسر ثانیة على السامرة، لكنه مات قبل االستیالء علیها، فحاصرها خلیفته سرجون لمدة ثالث 
سنوات. 

]، جاء عنه أنه صار لملك 2بعد أن قیل عن هوشع الملك "عمل الشر في عینّي الرب" [
]. إنها صورة ُمرَّة لإلنسان الذي خلقه اهللا لیكون ملًكا صاحب سلطان، 2أشور عبًدا، ودفع له جزیة [

بة، لیصیر بالخطیة عبًدا إلبلیس، وُیَسلِّم ما وهبه اهللا كجزیة یغتصبها  یمارس الحیاة الملوكیة الُمطوَّ
منه عدو الخیر. 

  ،(جوَّاد) وهب اإلنسان حریة بخصوص الخیر والشر، واهًبا إیَّاه عقًال به یقدر اهللا كصالٍح ومحٍب
 أن یعاین العالم وكل ما فیه، فیعرف اهللا الذي خلق ألجله كل شيءٍ . 

أما اإلنسان الشریر، فقد یرغب في هذا (معرفة اهللا)، لكنه ال یفهم، بل یهلك بعدم إیمانه 
وبتفكیره المناقض للحقیقة. هذه هي حریة اإلنسان فیما یختص بالخیر والشر!  

  ال نعتبر األحرار هم أولئك األحرار بحسب مركزهم، بل الذین هم بحق أحرار في حیاتهم
 .Ïوطبعهم... حریة النفس وطوباویتها هما نتیجة النقاء الحقیقي واالزدراء بالزمنیات

  اإلنسان الحر هو ذاك الذي ال تستعبده الملذات، بل یتحكم في الجسد بتمییٍز صالٍح وعفٍة، قانًعا
 .Ðبما یعطیه اهللا، مهما كان قلیًال، شاكًرا إیاه من كل قلبه

القدِّیس أنطونیوس الكبیر 

 َوَوَجَد َمِلُك َأشُّوَر ِفي ُهوَشَع ِخَیاَنًة، 
  ،َألنَُّه َأْرَسَل ُرُسًال ِإَلى َسَوا َمِلِك ِمْصرَ 

 َوَلْم ُیَؤدِّ ِجْزَیًة ِإَلى َمِلِك َأشُّوَر َحَسَب ُكلِّ َسَنٍة، 
 ]4 َوَأْوَثَقُه ِفي السِّْجنِ . [،َفَقَبَض َعَلْیِه َمِلُك َأشُّورَ 

Ï  ،٣٤، ص 1993الفیلوكالیا .
Ð  ،٤٣، ص 1993الفیلوكالیا .
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 عن )4: 17مل  2(یرى بعض الُمَفسِّرین أن الحدیث هنا موجه إلى آفرایم حیث ورد في 
ورفضه أشور معاهدة تمت بین هوشع بن إیلة ملك إسرائیل (آفرایم) وسوا ملك مصر مع ثورته ضد 

ه إلى یهوذا  دفع الجزیة له، أكثر منه وجود معاهدة بین یهوذا ومصر... لكن بقیة الحدیث ُمَوجَّ
نه حدیث إلهي موجه ضد كل إنسان یتجاهل اهللا ُمتَّكًال على ذراٍع بشریةٍ .  إوأورشلیم 

)، إذ تعتبر 4: 17مل  2أرسل سرجون رئیس جیشه إلى أشدود قاصًدا سوا ملك مصر (
أشدود التي على حدود الفلسطینین مفتاًحا للدخول إلى مصر.  

 قائد السم لیس اسًما لفرعون، وٕانما هو اختصار Suaكشفت الدراسات الحدیثة أن سوا 
 استخدمها Sais مدینة في غرب الدلتا ُتسمَّى السم، أو هو اختصار Sibaى عَ كتیبة في الدلتا ُید

" فرعون من األسرة Tefnekhtظهور شخصیة في مصر "تافنخت . إلقامته Tefnakhteتافنخت 
الرابعة والعشرین، دفع هوشع إلى الشعور بأنه قد حان الوقت للتمرُّد على أشور معتمًدا على تحالفه 

مع ملك مصر. یبدو أنه ُقِبَض علیه قبل سقوط السامرة. 
عندما جاء شلمنأسر ملك أشور لمحاربة هوشع ملك إسرائیل، اكتشف مؤامرة بدأها هوشع: 

). لم یرد بجانب هذه الفقرة أي موضع آخر ُذِكَر 4: 17 مل 2"ألنه أرسل رسًال إلى سوا ملك مصر" (
فیه ملك لمصر اسمه "سوا". فهل هذا خطأ؟ 

" وهو اسم مدینة العاصمة Saisاإلجابة: االسم الُمترَجم "سوا" یمكن أیًضا أن ُیترَجم "سایس 
ملك مصر في أیام هوشع ملك إسرائیل. لهذا یمكن قراءة هذه الفقرة هكذا:  Tefnakhtالتي لتافنخت 

 لیست اسم NKJVفي الترجمة  So" ملك مصر." كلمة سوا Sais"أرسل (هوشع) رسًال إلى "سایس 
. Ïملك مصر إنما اسم مدینة العاصمة لمملكة مصر. ال یوجد خطأ هنا

نسي هوشع اهللا كُمَخلٍِّص له، ووضع أمام عینیه الخیار بین االلتصاق بملك مصر أو یملك 
أشور، وٕاذ یخضع ألحدهما یصیر له عبًدا، ویفقد الكثیر من حریته وكرامته وممتلكاته. لقد نسي دور 

اهللا وٕامكانیاته في حمایته وعطایاه خاصة الحریة! 
رنا  لألسف كثیًرا ما نتخبط بین االستعباد لخطیة أو أخرى وننسى بّر المسیح مخلصنا وُمَحرِّ

واهب األمجاد األبدیة. 

  إنه 34: 8أجابهم یسوع: الحق الحق أقول لكم إن كل من یعمل الخطیة هو عبد للخطیة" (یو  .(
 أنتم وأنا –عبد، یا لیته إلنساٍن بل للخطیة! من ال یرتعب أمام مثل هذه الكلمات؟ الرب إلهنا یهبنا 

 أن نتكلم بتعبیرات الئقة عن هذه الحریة باحثین عنها وأن نتجّنب تلك العبودیة...  –

1 When Critics ask: A popular handbook on Bible difficulties. Wheaton، III.: Victor Books. Geisler، N. 

L.، & Howe، T. A. (1992). 
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یا لها من عبودیة بائسة! عندما یعاني البشر من سادة أشرار، یطلبون بكل األحوال تغییر 
السید. ماذا یفعل عبد الخطیة؟ لمن ُیقدِّم طلبه؟ إلى من یطلب الخالص؟...  

أین یهرب عبد الخطیة؟ فإنه یحمل (سیده) أینما هرب. ال یهرب الضمیر الشریر منه، وال 
یوجد موضع یذهب إلیه. نعم، ال یقدر أن ینسحب من نفسه، ألن الخطیة التي یرتكبها في داخله. 
یرتكب الخطیة لكي یحصل على شيٍء من اللذة الجسدیة. َتْعُبُر اللذة وتبقى الخطیة. ما یبتهج به 

َیْعُبُر، وتبقى الشوكة خلفها. یا لها من عبودیة شریرة!...  
لنهرب جمیًعا إلى المسیح، ونحتج ضد الخطیة إلى اهللا بكوِنه ُمَخلِّصنا.  

لنطلب أن ُنباع لكي ما ُیَخلِّصنا بدمه. إذ یقول الرب: "مجاًنا ُبعتم وستخلصون بدون مالٍ " 
). بدون ثمن من جهتكم، بسببي. هكذا یقول الرب ألنه هو دفع الثمن ال بماٍل بل ٣: ٥٢(إش 

 . Ïبدمه، وٕاال بقینا عبیًدا معوزین

  هذا أیًضا ما یقوله الرسول: "فإنكم إنما عبیًدا للحب یجعلناكنا عبیًدا للشهوة، ولكن إذ نتحرر .
ُدعیتم للحریة أیها اإلخوة غیر أنه ال تصیِّروا الحریة فرصة للجسد، بل بالمحبة اخدموا بعضكم 

). ١٣: ٥بعًضا" (غل 
إذن ال یقول المسیحي: أنا حّر، أنا ُدعیت للحریة. كنُت عبًدا وقد خلصُت، وبخالصي هذا 
صرُت ُحًرا أفعل ما یحلو لي، ال یصد أحد إرادتي مادمت حًرا... ال تفسد حریتك بالخطیة، بل 

تكون حًرا استخدمها في عدم ارتكاب الخطیة. فإنه متى كانت إرادتك ورعة عندئذ فقط تكون حرة. 
 وكما یقول الرسول: "ألنكم لما كنتم عبید إن كنت ال تزال عبًدا متحرًرا من الخطیة وخادًما للبرّ .

الخطیة كنتم أحراًرا من البرّ ... وأما اآلن إذ ُأعتقتم من الخطیة، وصرتم عبیًدا هللا، فلكم ثمركم 
 .Ð)٢٢، ٢٠: ٦للقداسة والنهایة حیاة أبدیة" (رو 

 القدیس أغسطینوس

 َوَصِعَد َمِلُك َأشُّوَر َعَلى ُكلِّ اَألْرِض، 
 ]5َوَحاَصَرَها َثَالَث ِسِنینَ . [، َوَصِعَد ِإَلى السَّاِمَرةِ 

 ق.م. 722بعد فترة حصار دامت ثالث سنوات سقطت السامرة في ید األشوریین سنة 
سرجون قائد جیش شلمنأسر الخامس الذي خلفه على العرش قال إنه هو الذي أخذ السامرة. وكانت 
العادة في ذلك الوقت ترحیل مجموعة ضخمة ممن لهم نفوذ على مواطني البلد المنهزمة، مما ُیَقلِّل 

). 3-2: 1؛ حز 12-11: 25من إمكانیة قیام ثورة في البلد المهزومة (

1 St. Augustine: On the Gospel of St. John, tractate 41: 3 – 4. 
2 St. Augustine: On the Gospel of St. John, tractate 41: 8. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح السابع عشر 
 

  

استمرار الحصار ثالث سنوات یكشف عن أنها كانت مدینة حصینة، بها إمدادات قویة. 
ما فعله ملك أشور هو حصار السامرة لمدة ثالث سنوات، حتى یسقط القادة والشعب في 

حالة إحباط؛ یفقدون القدرة على الحركة والتمتُّع بحریة الخروج والدخول، بل یفقدون الطعام الضروري 
حتى الشرب من الماء! 

كثیًرا ما ُیلقي اإلنسان بتصرفاته في فخ إبلیس، ویصیر تحت الحصار، ویعجز عن الحركة، 
ل حیاته إلى أشبه بسجن قائم ُمَحطِّم للنفس.  ویفقد طعام الروح وشرابه، وتتحوَّ

  ر ب الحریة. إنه ال یقدر أن یجإزاءال تجزع أبًدا من تصورات الخیال. إن قوة الشیطان لیست بشيء
، لكنه یحارب فقط بالقلق والترغیب. ال یعرف بأي فٍخ یصطاد اإلنسان، ولهذا اویضغط علیها قسرً 

. Ïیكثر من فخاخه وینوِّعها. فلو عرف بأي فٍخ یقتنص اإلنسان لنصبه له منذ البدایة لیتغلََّب علیه
القدیس مار یعقوب السروجي 

 ِفي السََّنِة التَّاِسَعِة ِلُهوَشَع َأَخَذ َمِلُك َأشُّوَر السَّاِمَرَة، 
، َوَسَبى ِإْسَراِئیَل ِإَلى َأشُّورَ 

 ]6َوَأْسَكَنُهْم ِفي َحَلَح َوَخاُبوَر َنْهِر ُجوَزاَن َوِفي ُمُدِن َماِدي. [
هذه هي الغزوة الثالثة  مركبة. 50 أسیًرا و27290جاء في الكتابات األشوریة أنه سبى 

؛ 19:5 مل 2والثانیة في ( واألخیرة من أشور إلسرائیل، وقد سبق اإلشارة إلى الغزوتین األولى
29:15.( 

لغزوة األولى: كانت تحذیًرا إلسرائیل لتجنُّب هجوم آخر، بدفع الجزیة وعدم العصیان.  ا
لغزوة الثانیة: إذ لم یرجع الشعب إلى اهللا سمح اهللا بالغزوة الثانیة حیث ُأخذ البعض إلى السبي. أما او

 حلَّْت بهم المتاعب تمَّت الغزوة الثالثة حیث دالغزوة الثالثة، فإنه إذ لم یدرك الشعب أنه بسبب الفساد ق
تم السبي الكامل وانتهت مملكة الشمال، وجاءت بغرباء أسكنتهم البالد. لقد سبق أن أنذرهم اهللا بما 

). 28سیحل بهم بسبب العصیان وعدم األمانة في حفظ العهد (تث 
جاء عن هذا الغزو: "ُتجازي السامرة ألنها قد تمرَّدْت على إلهها. بالسیف یسقطون، 

). "فأجعل السامرة خربة في البریة، مغارس للكروم، وألقى حجارتها إلى 16: 13والحوامل ُتَشق" (هو 
الوادي، وأكشف أسسها، وجمیع تماثیلها المنحوتة ُتحطَّم وكل أعقارها ُتحَرق بالنار، وجمیع أصنامها 

). واضح أن 7-6: 1 مل 2أجعلها خراًبا، ألنها من ُعقر الزانیة جمعتها، وٕالي ُعقر الزانیة تعود" (
السبي األشوري إلسرائیل كان في غایة العنف، إذ كانوا یغتصبون النساء، ویضربون األطفال الصغار 

Ï  ،131، ص 1995راجع الدكتور األب بهنام ُسوني: اإلنسان في تعلیم مار یعقوب السروجي الملفان .
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على الصخور والحجارة. 
 عاًما منذ موت سلیمان واالنقسام الذي تبناه 254بهذا انتهت مملكة الشمال بعد أن استمرت 

یربعام حتى استیالء شلمنأسر على السامرة في السنة التاسعة من حكم هوشع. 

. نسیان معامالت اهللا في الماضي  2
  ،َوَكاَن َأنَّ َبِني ِإْسَراِئیَل َأْخَطُأوا ِإَلى الرَّبِّ ِإَلِهِهمِ 

  ،َ الَِّذي َأْصَعَدُهْم ِمْن َأْرِض ِمْصر
  ،ِمْن َتْحِت َیِد ِفْرَعْوَن َمِلِك ِمْصرَ 

 ]7[ َواتَُّقوا آِلَهًة ُأْخَرى،
سَبب سقوط السامرة وٕازالة مملكة الشمال هو الفشل الروحي، بترك اهللا الحي وعبادة آلهة 

]. أخطأت إسرائیل بكل أشكال 23، 14، 13وثنیة، رغم التحذیرات الُمستمرة للمملكتْین خالل األنبیاء [
]. من غباوة قلوبهم أنهم اتقوا اآللهة التي ال تقدر أن 11العبادة الوثنیة وممارسة قبائح إلغاظة الرب [

لوا عبادتها القبیحة على عبادة الرب.  ُتَخلِّص المتعبدین لها، وفضَّ

. اقتداؤهم باألمم الوثنیة 3
 َوَسَلُكوا َحَسَب َفَراِئِض اُألَمِم الَِّذیَن َطَرَدُهُم الرَّبُّ 

 ]8ِمْن َأَماِم َبِني ِإْسَراِئیَل َوُمُلوِك ِإْسَراِئیَل الَِّذیَن َأَقاُموُهمْ . [
كان الشعب مسئولین عن خطایا ملوكهم، ألنهم هم الذین أقاموهم، واستحسنوا أعمالهم. 

 َوَعِمَل َبُنو ِإْسَراِئیَل ِسرًّا ِضدَّ الرَّبِّ ِإَلِهِهْم ُأُمورًا َلْیَسْت ِبُمْسَتِقیَمٍة، 
  ،َوَبُنوا َألْنُفِسِهْم ُمْرَتَفَعاٍت ِفي َجِمیِع ُمُدِنِهمْ 

َنةِ . [  ]9ِمْن ُبْرِج النََّواِطیِر ِإَلى اْلَمِدیَنِة اْلُمَحصَّ
) من جهة الناس، ولكن الرب یرى كل شيء. أما 12-7: 8؛ حز 19: 8عملوا سًرا (إش 

، فألنهم یدركون أنها خطیة وغیر الئقة.  أن یمارسوها سر�
، "برج النواطیر إلى المدینة المحصنة"تعبیر 
" یعني أن عبادة األوثان صارت شائعة في من برج النواطیر إلى المدینة الحصینةبقوله "

كل مكاٍن، من المدینة الكبیرة إلى القریة الصغیرة، من البرج العام إلى كوخ الراعي. 

  ،َوَأَقاُموا َألْنُفِسِهْم َأْنَصابًا َوَسَواِرَي َعَلى ُكلِّ َتلٍّ َعالٍ 
 ]10َوَتْحَت ُكلِّ َشَجَرٍة َخْضَراءَ . [
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، َوَأْوَقُدوا ُهَناَك َعَلى َجِمیِع اْلُمْرَتَفَعاِت 
 ِمْثَل اُألَمِم الَِّذیَن َساَقُهُم الرَّبُّ ِمْن َأَماِمِهْم، 

 ]11َوَعِمُلوا ُأُمورًا َقِبیَحًة ِإلَغاَظِة الرَّبِّ . [

 َوَعَبُدوا اَألْصَناَم الَِّتي َقاَل الرَّبُّ َلُهْم َعْنَها: 
 ]12َال َتْعَمُلوا َهَذا اَألْمرَ . [

. رفضهم صوت الرب على فم األنبیاء 4
  ،َوَأْشَهَد الرَّبُّ َعَلى ِإْسَراِئیَل َوَعَلى َیُهوَذا
ْنِبَیاِء َوُكلِّ َراٍء َقاِئالً :   َعْن َیِد َجِمیِع اَأل

 اْرِجُعوا َعْن ُطُرِقُكُم الرَِّدیَئِة 
 َواْحَفُظوا َوَصاَیاَي َفَراِئِضي َحَسَب ُكلِّ الشَِّریَعِة الَِّتي َأْوَصْیُت ِبَها آَباَءُكْم، 

 ]13َوالَِّتي َأْرَسْلُتَها ِإَلْیُكْم َعْن َیِد َعِبیِدي اَألْنِبَیاءِ . [
" كأنه ال یوجد مجال لتبریر أخطاء إسرائیل أو وأشهد الرب على إسرائیل وعلى یهوذا"

یهوذا، ألن الرب نفسه یشهد على ذلك. وأنه ال مجال للمغفرة ما لم یسمعوا لصوت أنبیائه ویرجعوا 
إلى اهللا بقلوبهم وینزعوا عنهم العبادة الوثنیة. 

لم ینقطع األنبیاء ال في إسرائیل وال في یهوذا. فكان في یهوذا شمعیا وِعّدو وعزریا وحناني 
ویاهو ویحزئیل والیعزر وزكریا وزكریا آخر ویوئیل ومیخا وٕاشعیاء وغیرهم. وكان في إسرائیل أخیا 

ویاهو وٕایلیا ومیخا وألیشع ویونان وهوشع وعاموس وعودید. 

، َفَلْم َیْسَمُعوا َبْل َصلَُّبوا َأْقِفَیَتُهْم َكَأْقِفَیِة آَباِئِهمِ 
 ]14الَِّذیَن َلْم ُیْؤِمُنوا ِبالرَّبِّ ِإَلِهِهمْ . [

 مأخوذ من الَفَرس الصلب الجموح الذي ال یستطیع راكبه أن یثنیه "صلَّبوا أقفیتهم"تعبیر 
). 9: 32باللجام (خر 

" في العهد القدیم. عدم اإلیمان الحي بالرب هو وراء لم یؤمنوا بالربیندر استخدام تعبیر "
كل خطیة، حیث یسلك اإلنسان حسب فكره البشري، متجاهًال حكمة اهللا ومواعید الصادقة، فال ینظر 

إلى ما ال ُیَرى، بل إلى األمور المنظورة وحدها. 

. رفضهم فرائض الرب وعهده 5
، َوَرَفُضوا َفَراِئَضُه َوَعْهَدُه الَِّذي َقَطَعُه َمَع آَباِئِهمْ 

 َوَشَهاَداِتِه الَِّتي َشِهَد ِبَها َعَلْیِهْم، 
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 َوَساُروا َوَراَء اْلَباِطِل، 
 َوَصاُروا َباِطًال َوَراَء اُألَمِم الَِّذیَن َحْوَلُهُم، 
 ]15الَِّذیَن َأَمَرُهُم الرَّبُّ َأْن َال َیْعَمُلوا ِمْثَلُهمْ . [

 َوَتَرُكوا َجِمیَع َوَصاَیا الرَّبِّ ِإَلِهِهْم 
 َوَعِمُلوا َألْنُفِسِهْم َمْسُبوَكاٍت ِعْجَلْیِن، 

 َوَعِمُلوا َسَواِرَي َوَسَجُدوا ِلَجِمیِع ُجْنِد السََّماِء، 
 ]16َوَعَبُدوا اْلَبْعلَ . [

: 7؛ 4: 4هنا أول ِذْكر للعجلین في إسرائیل، أحدهما في بیت إیل، واآلخر في دان (عا 
: 7). وأیًضا ذكر السواري التي بواسطتها سجدوا للقمر أو ملكة السماء أو الُزهرة (إر 14: 8؛ 13
). 19-17: 44؛ 18

وثالثًا جند السماء، أي الكواكب والنجوم التي تعلَّموا عبادتها من األشوریین، رابًعا البعل الذي 
). 16: 8كانت الشمس رمًزا له (حز 

  9: 24"ارفعوا أیها الرؤساء أبوابكم" (مز LXX لنذهب فوًرا إلى السماء. مرة أخرى لیصرخ بوق .(
 2النبي عالًیا: "ارفعوا یا رؤساء الهواء األبواب التي في أذهان البشر الذین یعبدون "جند السماء" (

). ولترتفعي أیتها األبواب الدهریة. لترتفعي یا أبواب البّر الدهریة، أبواب الحب 16: 17مل 
والطهارة التي من خاللها تحب النفس اهللا الحقیقي الواحد، وال تسلك بالبغي مع كثیرین ُیدَعون 

 .Ïآلهة

القدیس أغسطینوس 

 َوَعبَُّروا َبِنیِهْم َوَبَناِتِهْم ِفي النَّاِر، 
 َوَعَرُفوا ِعَراَفًة َوَتَفاَءُلوا، 

 ]17َوَباُعوا َأْنُفَسُهْم ِلَعَمِل الشَّرِّ ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ ِإلَغاَظِتهِ . [
العرافة هي التنبؤ بأموٍر مستقبلیة بغیر وحي إلهي، وكانت تتم بمالحظة النجوم والغیوم 

وبالقرعة والقضبان وطیران الطیر ومراقبة أحشاء الحیوانات الخ. 
كانوا یتفاءلون ویتشاءمون بوقع أحداث معینة. فیتشاءمون من سقوط لقمة من الفم، التفاؤل: 

وسقوط العصا من الید، وصراخ طفل وراء والده ونعیق الغراب فوق الرأس ومرور الغزال على عرض 
الطریق أمام اإلنسان الخ. 

1 On Ps 24 (23). 
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باعوا أنفسهم لعمل الشر، بمعنى عوض تسلیم حیاتهم في ید اهللا، سلَّموا أنفسهم لعدو الخیر 
ُیحرِّكهم كیفما شاء. 

. سلوكهم في خطایا یربعام 6
اُهْم ِمْن َأَماِمِه،   َفَغِضَب الرَّبُّ ِجّدًا َعَلى ِإْسَراِئیَل َوَنحَّ

 ]18َوَلْم َیْبَق ِإالَّ ِسْبُط َیُهوَذا َوْحَدهُ . [
كما في وجود الرب تجتمع كل الخیرات، هكذا یهرب الشر من أمامه، وُیحَسب األشرار كأن 

ال وجود لهم في حضرته. 
یقصد بیهوذا هنا سبط یهوذا ومن انضم إلیه أي سبط بنیامین والالویین وأیًضا الذین تركوا 

عبادة األوثان من األسباط العشرة والتصقوا بیهوذا لیعبدوا اإلله الحّي الحقیقي. 

 َوَیُهوَذا َأْیضًا َلْم َیْحَفُظوا َوَصاَیا الرَّبِّ ِإَلِهِهْم 
 ]19َبْل َسَلُكوا ِفي َفَراِئِض ِإْسَراِئیَل الَِّتي َعِمُلوَها. [

 َفَرَذَل الرَّبُّ ُكلَّ َنْسِل ِإْسَراِئیَل، 
 ]20[ َوَأَذلَُّهْم َوَدَفَعُهْم ِلَیِد َناِهِبیَن َحتَّى َطَرَحُهْم ِمْن َأَماِمِه،

 َألنَُّه َشقَّ ِإْسَراِئیَل َعْن َبْیِت َداُوَد، 
 َفَملَُّكوا َیُرْبَعاَم ْبَن َنَباَط، 

 َفَأْبَعَد َیُرْبَعاُم ِإْسَراِئیَل ِمْن َوَراِء الرَّبِّ 
 ]21َوَجَعَلُهْم ُیْخِطُئوَن َخِطیًَّة َعِظیَمةً . [

إذ أخطأ لوط البار بتسیُِّبه وُسْكِره، جلب على نفسه ونسله إلى أجیال كثیرة مرارة، إذ أنجب 
من بنتیه موآب وعمون اللذین أسسا شعبین غایتهما مقاومة الرب وشعبه إلى قرون كثیرة. هكذا ما 
فعله یربعام بن نباط بأن شق إسرائیل عن بیت داود وأقام عجلین في دان وبیت إیل حتى ال َیِحن 

الشعب إلى العودة إلى هیكل الرب بأورشلیم، بقیت ثمار خطیته عاملة في مملكة الشمال حتى 
اللحظات األخیرة لتدمیرها بالسبي األشوري. هذه الثمار امتدت من موت سلیمان إلى حملة أشور 

 ق.م وحاصر السامرة ثالث سنوات وانتهت 725 ق. م) حیث تحرَّك شلمنأسر عام 725-722(
بسقوط السامرة وانهیار المملكة. 

) وخطیة یربعام. 31: 11 مل 1كان انقسام المملكة ثمرة جهل رحبعام وتشامخه (

  ُیقال إن الرب كان في غضٍب شدیٍد، وسلَّمهم للهالك، ألنهم انشقوا عن الوحدة، وأقاموا ألنفسهم
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. Ïملًكا لهم
القدیس كبریانوس 

 َوَسَلَك َبُنو ِإْسَراِئیَل ِفي َجِمیِع َخَطاَیا َیُرْبَعاَم الَِّتي َعِملَ . 
 ]22[ َلْم َیِحیُدوا َعْنَها

ى الرَّبُّ ِإْسَراِئیَل ِمْن َأَماِمهِ    ،َحتَّى َنحَّ
 َكَما َتَكلََّم َعْن َیِد َجِمیِع َعِبیِدِه اَألْنِبَیاِء، 

 ]23َفُسِبَي ِإْسَراِئیُل ِمْن َأْرِضِه ِإَلى َأشُّوَر ِإَلى َهَذا اْلَیْومِ . [

. تسكین مدن السامرة بالغرباء 7
  ،َوَأَتى َمِلُك َأشُّوَر ِبَقْوٍم ِمْن َباِبَل َوُكوَث َوَعوَّا َوَحَماَة َوَسَفْرَواِیمَ 

 َوَأْسَكَنُهْم ِفي ُمُدِن السَّاِمَرِة ِعَوضًا َعْن َبِني ِإْسَراِئیَل، 
 ]24َفاْمَتَلُكوا السَّاِمَرَة َوَسَكُنوا ِفي ُمُدِنَها. [

 بعض الدارسین أن النبي ُیشیر هنا إلى خراب إسرائیل بواسطة آسرحدون الذي جاء ىیر
 ي إسرائیل لیقضبنيبقوم من بابل وكوث وعدا وحماة وسفروایم وأسكنهم في مدن السامرة عوًضا عن 

).  24: 17مل  2على أمة إسرائیل تماًما (
 ق.م). غیر أن إحالل الغرباء محل بني 705-722ملك أشور هنا غالًبا سرجون الثاني (

إسرائیل استمر فیما بعد. تم المزج بین اإلسرائیلیین الذین ُتِرُكوا في السامرة والغرباء الذین امتزجوا بهم، 
وُدِعي الكل سامریین، عقائدهم وأفكارهم مزیج بین عبادة اهللا الحي واألصنام. 

كان من سیاسة ملوك أشور أن ینقلوا سكان األرض، وُیَسكِّنوا غیرهم عوًضا عنهم، حتى 
تضعف محبتهم للوطن واتحادهم بعضهم مع بعض، ویخضعوا لملك أشور. 

، هناك منّسى على جبل عیبال ه بناه سنبلط مع حميالذي جرزیم حیث كان الهیكل فيوأما 
 عدم االشتراك مع الیهود األورشلیمیین فى عبادة واحدة، ومن في هكذا، أوًال لرغبة السامریین دعيفقد 

 مل 2ن  ( السامریيين عند سبوجهة أخرى لكون الذین هناك هم فى معظمهم غرباء أتى بهم األشوري
) وكان المعروف آنئذ أن "زیوس المضیاف" هو مؤوي الغرباء واألجانب. من جهة 24-41 : 17

أخرى یفید یوسیفوس بأن السامریین كانوا قد تقدَّموا بالتماس إلى أنطیوخس أبیفانیوس إلعفائهم من 

1 Epistle 75 to Magnus, 6. 
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رین ذلك بعدم اشتراكهم مع یهود أورشلیم فى عبادة واحدة  )1(االضطهاد وبطلب تغییر اسم هیكلهم، ُمَبرِّ
) على إنهم 32: 11ولذلك فقد نظر السفر إلى "الذین تركوا العهد المقدس" الوارد ذكرهم في (دا 

 "  كانوا یرون فیه إحدى صفات إله Zeus Xeniosالسامریون، ولكن السامریین في اختیارهم لـ "
) كما یروى تفسیر سامري 9 : 146) قارن مع (مز 18 : 10إسرائیل، وهي االهتمام بالغرباء (تث 

. Ïقدیم للتوراة أن إبراهیم أب اآلباء قد ُأحسنْت ضیافته في جبل جرزیم
أخطر ما یفعله عدو الخیر بنا هو أن یفقدنا هویَّتنا، فال نذكر أننا أبناء اهللا، مسكننا السماء، 

ولغتنا الحب، ومركزنا أبناء اهللا، وقانوننا ناموس المسیح، وسالحنا صلیب الُمَخلِّص، وأصدقاؤنا 
الطغمات السماویة، واستقرارنا االتكاء على صدر اهللا، والدخول إلى أحضانه اإللهیة. 

  ال تتعجب یا إنسان أنك تصیر ابًنا بالنعمة، أن تولد من اهللا حسب كلمته. فالكلمة نفسه اختار أوًال
أن ُیولد من إنساٍن لكي تولد أنت من اهللا حسب الخالص، فتقول لنفسك: "لیس بدون سبب أراد اهللا 

أن یولد من إنسان، لكن ألنه حسبني ذا أهمیة ولكي یجعلني خالًدا، من أجلي ُوِلَد كإنساٍن قابٍل 
.  Ðللموت

القدیس أغسطینوس 
 غالًبا ما یقصد بها كوش، إذ یستبدل الكلدانیون والسریان حرف "ش" بحرف "ت" أو كوث:

"ث". 

. هجوم السباع على مدن السامرة  8
 ،  َوَكاَن ِفي اْبِتَداِء َسَكِنِهْم ُهَناَك َأنَُّهْم َلْم َیتَُّقوا الرَّبَّ

 ]25 َفَكاَنْت َتْقُتُل ِمْنُهمْ . [،َفَأْرَسَل الرَّبُّ َعَلْیِهِم السَِّباعَ 
ُوِجَدْت األسود في فلسطین حتى القرن الثاني عشر المیالدي، وقد انقرضت. من أحب 

)، كما 44: 50؛ 19: 49الغابات واألحراش القائمة على ضفتّي األردن ( هي األماكن لسكناها هناك
)، وفي البریة الواقعة جنوب 25: 17 مل 2)، وفي السامرة (8: 4 ُوجدت في جبل حرمون (نش

). 6: 30 یهوذا (إش
كان صید األسود هو الریاضة الُمَحبَّبة لدى ملوك األشوریین.  

: 10 مل 1)، وفي عرشه (36 ،29: 7 مل 1 أشكال األسود في هیكل سلیمان (ُاستخدمتْ 

 .Jonathan Goldsten, 1Macc راجع أیضا: ).264 – 257 – 5 – 5 / 12 تاریخ یوسیفوس عصور الیهود القدیمة (ج (1)

P.223( في الترجمة الحرفیة للفولجاتا: "ألن أهل الموضع كانوا غرباء". 2 وجاءت "اآلیة "
1 Jonathan A. Goldsten, II Macc. 
2 St. Augustine: On the Gospel of St. John, tractate 2:15. 
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19-20 .(
: 25)، كما ُیستخَدم لغضبه (5: 5 ُیستخَدم األسد كرمز لرعایة اهللا وحراسته ألوالده (رؤ

) 5: 22 )، ولألنبیاء الكذبة المهلكین (حز8: 5 بط 1). ُأستخدم أیًضا كرمز إلبلیس المفترس (30
). 30: 25 وللملك الغاضب (أم

 َفَقاُلوا ِلَمِلِك َأشُّورَ : 
  ،ِإنَّ اُألَمَم الَِّذیَن َسَبْیَتُهْم َوَأْسَكْنَتُهْم ِفي ُمُدِن السَّاِمَرةِ 

 َال َیْعِرُفوَن َقَضاَء ِإَلِه اَألْرِض، 
  ،َفَأْرَسَل َعَلْیِهِم السَِّباَع َفِهَي َتْقُتُلُهمْ 

 ]26َألنَُّهْم َال َیْعِرُفوَن َقَضاَء ِإَلِه اَألْرضِ . [
) قادر أن ُیعاقب بإرسال وحوش مفترسة 2 : 1خالق العالم من أرض خالیة وخاویة (تك 

). 26 :17 مل 2وُمرعبة كما حدث في السامرة (
كان أمًرا طبیعًیا إذ قلَّ عدد السكان كُثَرْت األسود، مع ذلك هذا حدث بسماح من الرب (ال 

26 :21-22 .(

  لقد ظنوا أن اهللا ُیَحّد بمكان ُمَعیَّن وقابل للقسمة؛ على األقل كانوا یعبدونه بهذا المفهوم. بهذا الروح
). 26: 17 مل 2أرسلوا إلى الفارسیین وأعلنوا أن إله هذا الموضع ال ُیَسّر بهم (

وبسبب فكرتهم هذه عنه، فإن مفهومهم عن اهللا ال یختلف عن مفهومهم عن األصنام. لهذا 
استمروا یعبدون الروح الشریر واهللا، رابطین أموًرا ال یمكن التوافق بینها. أما الیهود فأغلبهم كانوا 

. Ïمتحررین من هذا الفساد، وعرفوا أنه هو إله المسكونة، حتى وٕان لم یكن الكل مؤمنین
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  كیف لم یعرف السامریُّون ما یعبدونه؟ ألنهم ظنوا أن اهللا خاص بالمكان المحلِّي ولجزٍء ُمَعیَّن. لهذا
فإنهم على األقل وهم یعبدونه أرسلوا إلى الفارسیین (األشوریین) یقدمون تقریًرا بأن "إله األرض 

). بهذا یشكِّلون فكًرا أن اهللا لیس بأسمى من تماثیلهم. لقد 26: 17 مل 2غاضب علینا" (راجع 
. Ðاستمروا یخدمونه مع الشیاطین، فضموا ما یلیق بما ال یلیق

القدِّیس یوحنا الذهبّي الفم  

 َفَأَمَر َمِلُك َأشُّورَ : 

1 Homilies on John, 33:1 
2 Homilies on St. John Homily 33:1.  
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  ،اْبَعُثوا ِإَلى ُهَناَك َواِحًدا ِمَن اْلَكَهَنِة الَِّذیَن َسَبْیُتُموُهْم ِمْن ُهَناكَ 
  ،َفَیْذَهَب َوَیْسُكَن ُهَناكَ 

 ]27َوُیَعلَِّمُهْم َقَضاَء ِإَلِه اَألْرضِ . [
إذ كثرت األسود التي تفترس السكان، حسبوا أن هذا بسبب إله هذه المنطقة، ألن الشعب 
القادم لم یعرف قضاء هذا األرض. كان كثیرون یحسبون أنه كما لكل منطقة حاكم هكذا لها إله له 

قضاء خاص، إن لم یطیعوه یغضب علیهم. 

  ،َفَأَتى َواِحٌد ِمَن اْلَكَهَنِة الَِّذیَن َسُبوُهْم ِمَن السَّاِمَرةِ 
، َوَسَكَن ِفي َبْیِت ِإیلَ 

 ]28َوَعلََّمُهْم َكْیَف َیتَُّقوَن الرَّبَّ . [
بالرغم من استدعاء أحد الكهنة لیقوم بتعلیم الشعب قضاء إله األرض، لكن النتیجة هي قیام 

مزیج من عبادات وثنیة متنوعة مع ارتداء المملكة عن عبادة اهللا الحي وٕان مارسوا بعض العبادات 
: 4الخاصة باهللا. هذا ما دفع الیهود إلى رفض السامریین تماًما، مع قیام نوع من العداوة نحوهم (یو 

).  48: 8؛ 9
ربما كان هذا الكاهن من بیت إیل، رجع إلى بالده وٕالى الخدمة الدینیة التي كان یمارسها 

حتى یطفئ غضب إله هذه األرض. 
هنا أول ذكٍر لتعبیر السامریین، كانت دیانتهم خلیًطا بین عبادة اهللا الحي والعبادة الوثنیة. 

وكانوا ال یعترفون إال بأسفار موسى الخمسة. لذلك كان الیهود في أیام السید المسیح یحتقرونهم 
). 9: 4ویرفضون التعامل معهم (یو 

. الخلط بین عبادة اهللا وعبادة األوثان 9
  ،َفَكاَنْت ُكلُّ ُأمٍَّة َتْعَمُل آِلَهَتَها

 َوَوَضُعوَها ِفي ُبُیوِت اْلُمْرَتَفَعاِت الَِّتي َعِمَلَها السَّاِمِریُّوَن، 
 ]29ُكلُّ ُأمٍَّة ِفي ُمُدِنَها الَِّتي َسَكَنْت ِفیَها. [

"، فعوض اإلیمان باهللا خالق السماء واألرض، والذي خلق فكانت كل أمة تعمل آلهتها"
اإلنسان على صورته ومثاله، قامت األمم بتشكیل اآللهة التي تتعبد لها حسب هواها، لتحقیق اآللهة 

شهوات اإلنسان الخاصة. 
من ساللة الشعوب هؤالء من منطقة السامرة الذین ُیِكنُّون كل عداوة لیهوذا وبنیامین، هم 

بعد ترحیل عدد كبیر من من مناطق مختلفة بعث بهم ملوك أشور  التي استقرت في مملكة الشمال،
 ق.م واختلطوا بالیهود، فمزجوا بین عبادة اهللا الحي والعبادة 722إلى العاصمة سنة اإلسرائیلیین 
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الوثنیة.  

  .من المناسب أن نخبر من أین جاء أصل السامریین. أقول هذا ألن كل المنطقة ُتدَعى السامرة
فما هو مصدر هذا االسم؟ 

)... 24: 16 مل 1ُیدَعى الجبل "سامر" على اسم مالكه (شامر) (
لم یكن ُیدَعى سكانها سامریین بل إسرائیلیین. ولكن مع الزمن إذ عصوا اهللا في أیام الملك 

). بعد مهاجمة إیلة وقتله، 29: 15 مل 2فقح، فصعد تلغث بالسر واستولى على مدن كثیرة (
سلَّم الُملك لهوشع. مؤخًرا جاء شلمنأسر واستولى على مدٍن أخرى، وأخضعها ووضع علیها جزیة. 

 Ïمع أن هوشع في البدایة خضع، غیر أنه ثار بعد ذلك على هذا الخضوع، ولجأ إلى المصریین
). َعَلَم األشوریون بذلك وبعثوا حملة وأخذوا سبایا، ورفضوا ترك األمة في مكانها 4: 17 مل 2(

بعد، إذ تشكك أشور متوقًعا حدوث تمرُّد آخر. 
ُنقل السكان إلى بابل ومادي، وجاءوا بأناس من مناطق مختلفة مجاورة، یسكنون في 

السامرة، بهذا تطمئن أشور أن سلطانها یبقى في المستقبل، وأن السكان یعیشون في والء ألشور. 
عندما حدثت هذه األمور، إذ أراد اهللا أن ُیظِهَر سلطانه أنه هو الذي سلَّم الیهود لیس عن 
عجز في القوة من جانبه، وٕانما بسبب خطایا هؤالء الذین أخضعهم ألعدائهم، أرسل أسوًدا على 

البرابرة، وافترستهم. 
ُأرسل للملك تقریًرا بما حدث، فبعث بكاهٍن معیٍن یعلمهم شرائع اهللا، مع هذا كله لم یتحرر 

(اإلسرائیلیون) من شرهم، وٕانما بطریقة جزئیة. 
مع مرور الزمن تركوا األصنام وعبدوا اهللا. إذ بلغ الیهود هذا األمر حمل الیهود روح نزاع 

. Ðضدهم وحسبوهم غرباء وأعداء ودعوهم سامریین باسم الجبل الذي ُبنیت علیه المدینة
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  یدعو الیهود الحارس "سومرsomer ،لذلك جاء في تقلیدهم أن السامریین أخذوا هذا االسم أوًال ."
. Ñألن ملك األشوریین أرسلهم ُحرَّاًسا على أرض إسرائیل بعد السبي

العالمة أوریجینوس 

 َفَعِمَل َأْهُل َباِبَل ُسكُّوَت َبُنوَث، 
 َوَأْهُل ُكوَث َعِمُلوا َنْرَجَل، 

Ï  القدیس یوحنا الذهبي الفم األثیوبیینجاء في نص .
2 Commentary on John, 31:2. 
3 Commentary on John, 20:321. 
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 ]30[ َوَأْهُل َحَماَة َعِمُلوا َأِشیَما،
  سكوث بنوث:

الترجمة الحرفیة "سكن البنات" أو "خیام البنات" أو "أكشاك البنات"، وُیفتَرض أن یكون اسم 
أماكن یتسلل إلیها النساء لممارسة طقوس دنسة تخص عبادة آلهة بابلیین. 

 عند البابلیین. Venusغالًبا ما تشیر إلى عامة الباغیات لدى هیكل فینوس 
، یعبدونها في Zir-bamit أن الكلمة تمثل إلهة كلدانیة تسمى Sir H.Rawlinsonیرى 

 Succoth-bamoth إنه ربما ُتقرأ سكوث باموث Geseniusبابل وُتسمَّى ملكة المكان. ویظن 
. Ïوتعني أكشاك في المرتفعات ُمخصصة لألصنام

 كان إله أشوري معروف. والكلمة معناها "بطل" أو "إنسان عظیم". وهو :Nergalنرجل 
ُیطَلق على ُنصب تذكاریة بأسماء متنوعة، "األخ العظیم"، "حاكم العاصفة"، "إله المعارك"، "إله 

الصید". االسم األخیر هو اللقب الرئیسي، ویبدو أنه كان الشفیع الرئیسي للصید، مما جعل البعض 
 المتأله. Nimrodیعتقد أنه یمثل البطل نمرود 

كثیًرا ما كان اسم نرجل یظهر على أختام أشوریة وأسطوانات، رمزه إنسان على شكل أسد، 
. Ð حسب الفلكMarsأو أسد له رأس إنسان وبه جناحا نسر. نرجل یطابق اإلله 

كان نرجل إله الحرب والوباء عند البابلیین، وكان معبده في كوث، وصنمه على هیئة أسد 
). 3: 39له جناحان، وله وجه إنسانٍ . وَدَخَل اسمه في بعض األسماء البابلیة كنرجل شرصر (إر 

. أغلب الُكتَّاب الیهود یؤكدون أن هذا Hamath هو إله شعب حماث Ashima إشیما
اإلله كان ُیعَبد في شكل ماعز بدون صوف، وآخرون تحت شكل حمل. وقد ُوجدت المعزاة بین 

. Mendesالحیوانات المقدسة في الُنصب التذكاریة البابلیة. هذا یجعل األشیما تطابق الـ 
 Esmun الیونانیة. یرى بعض الُكّتاب أن األشیما هو عینه اإلله الفینیقي Panالمصریة والـ 

. PanÑ الفینیقي الذي یحمل نفس سمات اإلله بان Esculapiusوالـ 

یُّوَن َعِمُلوا ِنْبَحَز َوَتْرَتاَق،   َواْلُعوِّ
َلَك ِإَلَهْي َسَفْرَواِیمَ . [ َلَك َوَعَنمَّ  ]31َوالسََّفْرَواِیِمیُّوَن َكاُنوا ُیْحِرُقوَن َبِنیِهْم ِبالنَّاِر َألْدَرمَّ

، ولكن ال ُیعَرف شيء عن سماته وال عن شكل Avites: هو إله العویین Nibhazنبحز 
صنمه. یقول المفسرون العبرانیون إنه صنم على شكل إنسان له رأس كلب. عبد المصریون الكلب، 

 على شكل إنسان له رأس كلب، وٕان كان Anubisویرى بعض الُكتَّاب أن إلههم أنوبیوس 

1 CF. James M. Freeman: Manners and Customs of the Bihle, 1972, , article 351. 
2 CF. James M. Freeman: Manners and Customs of the Bihle, 1972, . 
3 CF. James M. Freeman: Manners and Customs of the Bihle, 1972, . 
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Wilkinsonیقول أن له رأس ابن آوي Ï .
 یظن بعض الُكّتاب الیهود أن تمثاله على شكل Avite : وهو أیًضا إله Tartakترتاق 

حمار، لكن البعض یرون أن هذا ُمَجرَّد تخمین، وأن االسم یعني "بطل الظلمة"، وهو یشیر إلى كوكب 
 أدر ّملك. Saturn أو Marsله تأثیر ُمَدمِّر مثل مارس 

  ،َفَكاُنوا َیتَُّقوَن الرَّبَّ َوَیْعَمُلوَن َألْنُفِسِهْم ِمْن َبْیِنِهْم َكَهَنَة ُمْرَتَفَعاٍت 
ُبوَن َألْجِلِهْم ِفي ُبُیوِت اْلُمْرَتَفَعاِت . [  ]32ُیَقرِّ

لم یلتزموا باألمر اإللهي أن یكون الكهنة من نسل هرون، بل اختاروا من أطرافهم كهنة. 

 ]33[ َكاُنوا َیتَُّقوَن الرَّبَّ َوَیْعُبُدوَن آِلهَتُهْم َكَعاَدِة اُألَمِم الَِّذیَن َسُبوُهْم ِمْن َبْیِنِهمْ 
كانوا یتقون الرب بالعبادة الخارجیة دون الروحیة القلبیة. 

 ِإَلى َهَذا اْلَیْوِم َیْعَمُلوَن َكَعاَداِتِهِم اُألَولِ . 
  ، َوَال َیْعَمُلوَن َحَسَب َفَراِئِضِهْم َوَعَواِئِدِهمْ ،َال َیتَُّقوَن الرَّبَّ 

  ،َوَال َحَسَب الشَِّریَعِة َواْلَوِصیَِّة الَِّتي َأَمَر ِبَها الرَّبُّ َبِني َیْعُقوبَ 
 ]34(الَِّذي َجَعَل اْسَمُه ِإْسَراِئیلَ ). [

لخَّص الكتاب خطأ السامریین في أمرین: أنهم لم یتقوا الرب، ورفضوا الشریعة والوصیة 
اإللهیة. بهذا كسروا العهد مع اهللا. 

صار السامریون ثالثة أنواع: 
. الساجدون للعجلین كما فرض یربعام، وهم قلیلون. 1
. اإلسرائیلیون الذي أضافوا على عبادة العجلین ما اتخذوه من الوثنیین. 2
. الوثنیون الذین أضافوا على عبادتهم لألصنام ما كانوا اتخذوه من اإلسرائیلیین. 3

). 25، 5: 8؛ أع 42-39: 4آمن كثیر من السامریین بالسید المسیح (یو 

 َوَقَطَع الرَّبُّ َمَعُهْم َعْهدًا َوَأَمَرُهمْ : 
 َال َتتَُّقوا آِلَهًة ُأْخَرى َوَال َتْسُجُدوا َلَها َوَال َتْعُبُدوَها 

 ]35َوَال َتْذَبُحوا َلَها. [

 َبْل ِإنََّما اتَُّقوا الرَّبَّ الَِّذي َأْصَعَدُكْم ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِبُقوٍَّة َعِظیَمٍة َوِذَراٍع َمْمُدوَدٍة، 
 ]36َوَلُه اْسُجُدوا َوَلُه اْذَبُحوا. [

العّلة الرئیسیة لعبادة للرب أنه خلَّصهم من األعداء بقوة عظیمة وذراع ممدودة، لیس من قوٍة 

1 CF. James M. Freeman: Manners and Customs of the Bihle, 1972, . 
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تقف أمامه وتقاومه. 
 َواْحَفُظوا اْلَفَراِئَض َواَألْحَكاَم َوالشَِّریَعَة َواْلَوِصیََّة الَِّتي َكَتَبَها َلُكْم 

 ِلَتْعَمُلوا ِبَها ُكلَّ اَألیَّاِم، 
 ]37َوَال َتتَُّقوا آِلَهًة ُأْخَرى. [

 ]38َوَال َتْنُسوا اْلَعْهَد الَِّذي َقَطْعُتُه َمَعُكْم َوَال َتتَُّقوا آِلَهًة ُأْخَرى. [

 َبْل ِإنََّما اتَُّقوا الرَّبَّ ِإَلَهُكْم 
 ]39َوُهَو ُیْنِقُذُكْم ِمْن َأْیِدي َجِمیِع َأْعَداِئُكمْ . [

 ]40َفَلْم َیْسَمُعوا َبْل َعِمُلوا َحَسَب َعاَدِتِهِم اُألوَلى. [

 َفَكاَن َهُؤَالِء اُألَمُم َیتَُّقوَن الرَّبَّ َوَیْعُبُدوَن َتَماِثیَلُهْم، 
 َوَأْیضًا َبُنوُهْم َوَبُنو َبِنیِهمْ . 

] 41َفَكَما َعِمَل آَباُؤُهْم َهَكَذا ُهْم َعاِمُلوَن ِإَلى َهَذا اْلَیْومِ . [
كیف یمكن لألمم أن یخافوا اإلله الحقیقي ویعبدوا آلهة ُمزیَّفة؟ یقول بوضوح عن األمم: 

 مل 2)، وقیل أیًضا في نفس السیاق: "كانوا یعبدون تماثیلهم" (32: 17 مل 2"كانوا یتَّقون الرب" (
17 :33 .(

 بمعاني مختلفة. إنهم یتقون اهللا بصفة fearاإلجابة: إن هذا مثال الستخدام كلمة یتقي 
عامة، ولكن لیس في هذه الحالة بالتحدید. إنهم لم یعبدوا اإلله الواحد ولكنهم وثنیون. وهذا ما جاء في 

." Ï: "فكان هؤالء األمم یتقون الرب ویعبدون تماثیلهم4اآلیة 

  ،هكذا یقول إن السامرة سُتحاط وُتحاَصر بشعوب معادیة. لیس فقط َیضربون خدَّها برؤوسهم
األمر الذي یمكن احتماله، وٕانَّما سیسحقونها بالعصَي، األمر الذي یحمل قسوة خاصة. هذا یعني 

محنة السبي الُمهینة البائسة، فإنَّه دون جداٍل أن ضرْب الخد فیه إهانة خاصة. الحظوا أنَّهم 
یضربونها أیًضا بالعصّي، فیسبِّبون متاعب عنیفة مع إهانة. لقد ُأهینت السامرة حیث حكمها سبط 
أفرام. كانت في عاٍر وتحت اآلالم. على أي األحوال ستتوقَّف األیدي الضاربة، فال نذوق بؤًسا إن 
كنَّا نبذل ما في وسعنا أن ننزع غضب الرب عن الكل بسبب العصیان، وارتكاب الخطایا بتلهٍُّف، 

األمر الذي یبغضه الرب. إن كنَّا نكرِّمه بالحیاة الفاضلة عوض هذا، فإنَّنا نتمتع بالرخاء ونحیا 

1 When Critics ask: A popular handbook on Bible difficulties. Wheaton، III.: Victor Books. Geisler، N. 

L.، & Howe، T. A. (1992). 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح السابع عشر 
 

  

. Ïحیاة مفرحة جدیرة باإلطراء
القدِّیس كیرلس الكبیر 

 
 17 مل 2من وحي 

حررني من سبي إبلیس! 

  .تئن نفسي من سبي الخطیة الُمر
اصطادني عدو الخیر في شبكته،  

وحصرني في أسره القاسي. 
حطَّمني، إذ ُیشوِّه كل یوم صورتي،  

ُیفقدني سمة أوالد اهللا، ألعیش عبًدا له! 

  !لماذا ألوم إبلیس وال ألوم نفسي؟
ما كان یمكن أن یتسلل إلى أعماقي،  

ما لم أفتح له أبواب قلبي. 
وما كان یمكن لشباكه أن تصطادني،  

ما لم أسحب یدي من یدك. 
ألقل مع نحمیا: "أنا وبیت أبي قد أخطأنا، 

لقد أفسدنا أمامك، 
). 7-6: 1ولم نحفظ الوصایا والفرائض واألحكام التي أمرت بها موسى عبدك" (نح 

  .إلهي، أعترف أنني نسیت محبتك الفائقة ورعایتك لي العجیبة
أخرجتني ال على یدّي موسى النبي، 

َر أعماقي.  بل أنت رب موسى نزلت إليَّ لُتَحرِّ
عبرت بي ال بحر سوف،  

بل فتحت لي طریق السماء بدمك. 
وهبتني روحك القدوس،  

لكي ُیَجدِّد على الدوام حیاتي. 
قدَّمَت لي بالمعمودیة فردوًسا أروع من جنة عدن. 

1 Commentary on Micah  5:1 PG 71:709-712. 
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قدَّمَت لي بّرك لباًسا بهی�ا لنفسي. 
وهبتني جسدك ودمك حیاة أبدیة! 

لتنحت في قلبي محبتك ومعامالتك العجیبّة، 
فأسلك فیك یا أیها السماوي العجیب. 

  ،أعترف لك أنني كثیًرا ما أود الهروب
كما هرب االبن الضال من بیت أبیه. 

ظننُت في االقتداء بالسالكین في شهوات العالم سعادة. 
بدَّدُت خیراتك في الفساد. 

حّولُت محبتي للسماء إلى حٍب لشهوات فاسدة. 
عوض الصداقة مع السمائیین،  
التصقُت بُمحّبي العالم وشهواته. 
عوض التسبیح مع السمائیین، 
بحثت عن فرح العالم الزائل. 

أقمت في داخلي أصناًما أتعبد لها. 
حررني أیها القدوس بنعمتك! 

  .أعترف لك بأني لم أصغ إلى إنجیلك الُمفِرح
عوض البشارة الُمبِهجة طلبُت المشورة البشریة. 

هْب لي أن أقتنیك یا حكمة اهللا، 
فتشبع نفسي بك وتدوس عسل الحكمة الزائفة. 

  ، لتعمل كلمتك فيَّ
فُتقیم مّني ابًنا ُمقدًَّسا لك. 

لیكن ناموسك هو لّذتي وقائدي وكنزي ومجدي! 

  .إلهي، ظننت في كل ما هو جدید سعادة لُمجرَّد جدَِّته
تركُت طریق آبائي اآلمن بنعمتك، 

وسلكُت في الباطل، فصرُت باطالً . 
هْب لي أن أجتمع مع كل الكنیسة منذ آدم إلى آخر الدهور. 

فأسلك في برّیة هذا العالم مع آبائي السالكین بالروح. 
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تكون لي سحابة فتظللني من حّر الخطیة في نور النهار الُمشِرق. 
وتكون لي عمود نار لیًال،  

بنورك تَُبدِّد ظلمتي،  
وبلهیبك اإللهي تنزع عّني كل رخاوة وٕاهمال! 

  .إلهي هْب اآلن قوة آلخذ بقیادتك مصیري
أتعهد بنعمتك أن أرتمي في أحضانك. 

وبقوتك ال ُأعرِّج بین الفریقْین. 
أجد لذة في العبادة لك، 

ولن أترك موضًعا لعبادة وثنیة في أعماقي. 
أنت لي ومعك ال أطلب حتى في السماء شیًئا! 

وأنا لك وبك، لن أقبل الحوار مع الحّیة كما فعلت أّمي حواء! 
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 یهوذا حتى السبي البابلي
 25-18ملوك  2
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وٕازالة مملكة إسرائیل ُوِجَد بعض ملوك صالحین في یهوذا مثل حزقیا  بعد السبي األشوري
إسرائیل. هذا  شرُّهم جًدا حتى زاد عن شر مملكة ویوشیا، لكن األغلبیة العظمى كانوا أشراًرا، بل وتفاقم

  .رمیا النبي موبًخا الشعبإما تحدَّث عنه 
یمس تصلیح الهیكل  شیا كانوهذا ومن جانب آخر فإن اإلصالح الذي قام به الملوك مثل ي

. لرجوع إلى الربفي اللقلب ورغبة جادة   دون إصالح بطریقة حرفیةوممارسة الطقوس
. القلب" وختانه "حیث جاء محور أحادیثه ، في سفر إرمیاةٍ هذا ما نالحظه بكل قو
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 َاَألْصَحاُح الثَّاِمُن َعَشرَ 

 حزقیا وٕازالة األصنام
أعطى الكتاب المقدس مجاًال للحدیث عن حزقیا ملك یهوذا أكثر من أي ملك آخر منذ 

موت سلیمان، ذلك ألن حیاته ُتقدِّم لنا شهادة حیة عن معامالت اهللا مع المؤمنین، خاصة الراغبین في 
االلتصاق به، كما تكشف عن جانب آخر، أنه مهما بلغت قداسة اإلنسان واهتمامه بالسلوك بالروح، 

فإنه یتعرَّض لضعفات قد ال یسقط فیها الشخص األقل منه في القداسة. وكأن حیاة حزقیا الملك 
ُتحَسب إنذاًرا لكل مؤمٍن أال یظن في نفسه شیًئا، فیعتمد على نفسه متجاهًال االتكال على اهللا، ولو 

إلى لحظاٍت قلیلةٍ . فإن السقوط في لحظات نتیجة اإلهمال أو االتكال على قدراته أو طهارة حیاته قد 
ُتَحطِّم الكثیر مما اقتناه، وقد تسبب خسائر لكثیرین. 

). 39: 36؛ إش32-29 أي 2؛ 20-18 مل 2وردت سیرة حزقیا الملك في (
عندما استلم حزقیا الُملك عملًیا، كانت یهوذا دولة خاضعة ألشور. 

ُیعتَبر حزقیا أحد الملوك الذي كان له دور كبیر في اإلصالح، قاد حملة ضد كل أشكال 
العبادة الوثنیة. 

 .6-1. حزقیا الصالح وٕازالة الوثنیة  1
 .7. عصیانه على أشور   2
 .8. ضرب الفلسطینیین   3
 .12-9. السبي األشوري للسامرة  4
 .16-13. الهجوم األول لسنحاریب على یهوذا 5
. 37-17. الهجوم الثاني لسنحاریب على یهوذا 6

. حزقیا الصالح وٕازالة الوثنیة 1
]، وأراد أن ُیِعیَد العبادة 6كان حزقیا الملك أول من حفظ وصایا الرب منذ أیام داود الملك [

الحقیقیة المستقیمة للرب على مستوى الشعب، وأن یعبدوا اهللا الحقیقي. لكنه إذ كشف الكنوز لبعثة 
ملك بابل ربما في كبریاء، صدر األمر اإللهي بالسبي لیهوذا. 

 ]1َوِفي السََّنِة الثَّاِلَثِة ِلُهوَشَع ْبِن َأْیَلَة َمِلِك ِإْسَراِئیَل َمَلَك َحَزِقیَّا ْبُن آَحاَز َمِلِك َیُهوَذا. [
 ق. م. التسع وعشرون سنة لحزقیا تضم فترة حكمه كشریك 729السنة الثالثة لهوشع هي 

 ق. م). 699-716مع أبیه آحاز قبل أن یحكم لوحده (
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"حزقیا" معناها "الرب ُیقوِّي". 

 َكاَن اْبَن َخْمٍس َوِعْشِریَن َسَنًة ِحیَن َمَلَك، 
 َوَمَلَك ِتْسًعا َوِعْشِریَن َسَنًة ِفي ُأوُرَشِلیمَ . 

 ]2َواْسُم ُأمِِّه َأِبي اْبَنُة َزَكِریَّا. [
َمَلك حزقیا تسًعا وعشرین سنة في أورشلیم، كما ُیعتَقد أنه شارك أباه آحاز في الحكم من 

 ق. م، أي حوالي ثالثة عشر عاًما. 716 ق. م إلى سنة 728سنة 

 ]3َوَعِمَل اْلُمْسَتِقیَم ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ َحَسَب ُكلِّ َما َعِمَل َداُوُد َأُبوهُ . [
 رب،نجد حزقیا الملك سار في مخافة ال مع ما اتسم به أبوه من الشر والفساد والفشل، 

  المقدسة أو الحیاة الروحیة والمبادئ األخالقیة. خالف ابنه وصایاه حتى واجه تجربة األسرولألسف
 .  أو عصیانها كل شخص له الحریة الكاملة في تبعیة وصایا اهللا.ال ُتورَّث ةالفاسد

 مل 1 ، كما قیل في الملك آسا ("حسب كل ما عمل داود أبوه"قیل هنا عن حزقیا الملك 
)، ولم ُیقل هذا في غیر هؤالء الثالثة من ملوك یهوذا، وكان كل 2: 2 2)، والملك یوشیا (11: 15

من الثالثة أبناء آلباٍء أشرارٍ . 
یبدو أن إشعیاء النبي كان ُمِشیًرا لحزقیا في أیام شبابه قبل أن یتولى العرش، فتأثر به. 

 ُهَو َأَزاَل اْلُمْرَتَفَعاِت، َوَكسََّر التََّماِثیَل، َوَقطََّع السََّواِرَي، 
  ،َوَسَحَق َحیََّة النَُّحاِس الَِّتي َعِمَلَها ُموَسى

 ]4َألنَّ َبِني ِإْسَراِئیَل َكاُنوا ِإَلى ِتْلَك اَألیَّاِم ُیوِقُدوَن َلَها َوَدُعوَها َنُحْشَتانَ . [
أخطأ الملوك السابقون له إذ تركوا المرتفعات ولم ُیَحطِّموا أصنامهم، فكانت َمْركًزا لقبائح ال 

تلیق بالمؤمنین. أما حزقیا الملك فلم یسحق األصنام فقط وٕانما إذ أساء المؤمنون تكریم الحیة النحاسیة 
التي احتفظوا بها منذ أیام موسى النبي وهو في البریة، قام بسحقها. 

مع وجود ملوك لیهوذا صالحین، یعملون المستقیم في عینّي الرب، لكن غالًبا ما كانوا 
 أن حزقیا هو أول ملك ُیَحطِّم المرتفعات. القدیس أغسطینوسیتساهلون في ترك المرتفعات. یرى 

 أوضح أن الملك أو Donatists لتصحیح أفكار الدوناتست القدیس أغسطینوسفي أعمال 
مؤمٍن یعبد الرب بمخافة كإنساٍن ) بطریقین: أوًال 11-10، 2-1: 2الحاكم یعبد الرب بمخافة (مز 
 یعبد الرب بإصداره شرائع تأمر بالسلوك بالبّر،  بكونه ملًكاجانٍب آخر بحیاته اإلیمانیة العملیة. ومن

 وتعاقب من یفعل ضد ذلك، هكذا سلك حزقیا كملٍك تقٍي، فأزال المرتفعات وأباد األصنام: 
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 خرَّب الملك حزقیا الخارج من نسل داود تلك المرتفعات، یصحب ذلك شهادة عن مدحه العظیمÏ .

 الملك اهللا بطریقة بكونه إنساًنا، وبطریقة أخرى بكونه ملًكا. یخدمه كإنساٍن بأن یحیا یخدم 
باإلیمان، ویخدمه كملٍك إذ یمارس السلطة الضروریة إلصدار قوانین تأمر بالصالح وتمنع ما 

یضاد ذلك. هكذا حزقیا خدمه بإبادة أماكن األصنام وهیاكلها والمرتفعات التي أقیمت على خالف 
). 20، 4: 23 مل 2). وهكذا خدمه یوشیا بممارسته ذات األفعال (4: 18 مل 2وصایا اهللا (

 .Ðهكذا خدم ملك نینوى بإلزام كل المدینة أن ترضي الرب

  حتى حزقیا خدم الرب بتحطیمه بساتین األوثان ومعابدها، والمرتفعات التي ُأقیمت بانتهاك وصایا
). وأیًضا 5-4: 23 مل 2). وأیًضا یوشیا خدمه بقیامه بنفس العمل بدوره (4: 18 مل 2اهللا (

). وداریوس خدمه 9-6: 3ملك نینوى خدمه بإلزام كل شعب مدینته أن یفعلوا ما ُیسر الرب (یون 
) ونبوخذناصر خدمه... بإصداره تشریع رهیب 42بأن سلَّم التمثال لدانیال لُیَحطِّمه (دانیال والتنِّین 

). 29: 3یمنع أي من الخاضعین له أن ُیَجدِّف على اهللا (دا 
بهذه الوسیلة یمكن للملوك أن یخدموا الرب بكونهم ملوًكا، عندما یمارسون في خدمتهم ما ال 

. Ñیمكنهم القیام به لو كانوا لیسوا ملوًكا
القدیس أغسطینوس  

أمر اهللا موسى أن یعمل تمثاًال من النحاس ، فقد سحق حزقیا الملك الحیَّة النحاسیةأیًضا 
: 21 لتكون مصدر شفاء لكل من ینظر إلیها (عد ،لحیَّة محرقة (ناریة) یضعها على عاموٍد في البریة

  كقول الرب،المصلوبُمَخلِّص العالم المسیح  لعمل السیدلقد حملت الحیة النحاسیة رمًزا  ).4-9
 "وكما رفع موسى النبي الحیة في البریة هكذا ینبغي أن ُیرَفع ابن اإلنسان، لكي ال یهلك كل من نفسه:

لكن حین أساء الشعب استخدام تمثال الحیة  .)15، 14: 3یو (یؤمن به بل تكون له الحیاة األبدیة" 
فقدت الحیة النحاسیة مفهومها الروحي والرمزي بسبب  ، ُمقدِّمین له قرابین،النحاسیة وعبدوه كصنمٍ 

 ).4: 18 مل 2( فساد فكر الشعب وقلبه، لهذا قام حزقیا الملك بسحقها
 لم یكن . في غیر مجاملة أو مداهنة أو خوف،بضمیر حّي في جدیةحزقیا الملك عمل 

 تلك األیام یوقدون في النحاسیة التي عملها موسى، ألن بني إسرائیل كانوا ةسهًال علیه أن یسحق الحي
بال شك كان لهذا العمل شعبیته على  "نحشتان" معناها الحرفي "شيء برنزي". لها ودعوها نحشتان.

ن یفقد هذه الشعبیة، ویقاوم كل فكٍر خاطئٍ .  أمستوى القیادات الیهودیة والشعب، لكنه لم یباِل 

1 Eight Questions on Dulcitius, 5. 
2 Letter 185:5:19. 
3 Correction of the Donatists, ch. 5. 
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 یمسك أحد الشمامسة عصا ،، متى كان األسقف حاضًرااإلفخارستیا سرّ أثناء تقدیس 
التي یمسك  تان ذهبیتان. هذه العصا تغایر عصا الرعایةيَّ تحوطه به ح األسقف یعلوها صلیب ذهبي

بها األسقف دائًما عالمة رعایته الرسولیة. 
) أنه في السنة األولى من ملكه (حزقیا) فتح أبواب بیت الرب وطهَّر 29 أي 2جاء في (

الكهنة بیت الرب، وأصعدوا ذبائح وأوقف حزقیا الالویین للتسبیح، وعملوا فصًحا للرب، ودعا إسرائیل 
) خرج كل إسرائیل إلى مدن یهوذا، 1: 31 أي 2ویهوذا وأفرایم ومنسى وزبولون. ولما أكمل هذا (

). 23: 14 مل 1وكسروا األنصاب، وقطعوا السواري، وهدموا المرتفعات (

  ُحفظْت هذه الحّیة سلیمة لذكرى المعجزة، لكن بعد ذلك ُعِبَدْت كصنٍم بواسطة أناس غیر
ُمخِلصین، حتى جاء حزقیا الذي استخدم سلطانه الدیني في خدمة اهللا، حطَّمها، وبهذا نال شهرة 

. Ïعظیمة لتقواه
القدیس أغسطینوس  

 َعَلى الرَّبِّ ِإَلِه ِإْسَراِئیَل اتََّكَل، 
  ،َوَبْعَدُه َلْم َیُكْن ِمْثُلُه ِفي َجِمیِع ُمُلوِك َیُهوَذا

 ]5َوَال ِفي الَِّذیَن َكاُنوا َقْبَلهُ . [
د النبي)، والعجیب أن أباه  داو كل ملوك یهوذا السابقین له والالحقین (عداك حزقیا الملفاق

ه، إذ رفض طریق أبیه الشریر من تآحاز كان شریًرا، لكن شر أبیه لم یؤثر علیه، بل صار ذلك لتزكي
 أجل الرب.

إن كانت مملكة الشمال قد انهارت أمام أشور بسبب شرها وكسر الوصیة اإللهیة وخیانة 
العهد مع اهللا، فإن حزقیا استطاع أن یصد أشور في عنفوان قوته بتقواه واتكاله على اهللا. لقد واجه 

 ق. م، ونال عوًنا إلهًیا. 701الحملة األخیرة التي لسنحاریب عام 

  ، َوَلْم َیِحْد َعْنهُ ،َواْلَتَصَق ِبالرَّبِّ 
 ]6َبْل َحِفَظ َوَصاَیاُه الَِّتي َأَمَر ِبَها الرَّبُّ ُموَسى. [

. عصیانه على أشور 2
 َوَكاَن الرَّبُّ َمَعُه، 

 َوَحْیُثَما َكاَن َیْخُرُج َكاَن َیْنَجحُ . 
 ]7 َوَلْم َیْخَضْع َلهُ . [،َوَعَصى َعَلى َمِلِك َأشُّورَ 

1 City of God, 10:8.  
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رفض حزقیا خدمة أشور في مذلة، كما انتصر على الفلسطینیین. هذا ساعد یهوذا كُأمة 
مستقلة أن تحمل قوة جدیدة في المنطقة. ولم تعد یهوذا تعاني أو تخشى أي تهدید من األمم المجاورة 

لها. 
ت یهوذا تقع بین القوتین العالمیتین العظیمتین في ذلك الحین، وهما أشور ومصر. كان

جارة العالمیة، لهذا كانت كل من أشور  للتوكانت یهوذا تضم الطرق الرئیسیة في الشرق األوسط
سیطرة على یهوذا. ل اىومصر تتنافسان عل

 ومن جانب أخر، كلما حدثت معارك بین القوتین، تمر إحدى الدولتین بیهوذا لتعبر إلى هذا
بها. كانت یهوذا ُتحَسب كموقع یحمي كل دولة من األخرى، بهذا فإن الدولة التي ُتسیطر  األخرى فُتَخرِّ

 میزات اقتصادیة وعسكریة على منافسیها.كسب على یهوذا ت
ًكا كانت یهوذا تحت سیطرة أشور، لكنه بإیمانه وبقوة اهللا عصى تلك ل ماما صار حزقيعند

 اإلمبراطوریة القویة، بالرغم من أنه بحسب الفكر البشري یستحیل عصیان أشور.
ربما عصى ملك أشور في بدایة ملكه، ولم یحاربه ملك أشور الرتباكه في حروب مع 

السامرة وصور ومصر، وربما ألن حزقیا ضرب الفلسطینیین وانتصر علیهم. 

. ضرب الفلسطینیین 3
، ُهَو َضَرَب اْلِفِلْسِطیِنیِّیَن ِإَلى َغزََّة َوُتُخوِمَها
َنةِ . [  ]8ِمْن ُبْرِج النََّواِطیِر ِإَلى اْلَمِدیَنِة اْلُمَحصَّ

كان سنحاریب قد أعطى قسًما من یهوذا إلى ملك غزة. وربما كانت حرب حزقیا 
السترجاعه. كان بعض الفلسطینیین مع ملك أشور، والبعض ضده، فحارب حزقیا الذین كانوا مع ملك 

أشور، وساعد الذین كانوا علیه. 

. السبي األشوري للسامرة 4
 َوِفي السََّنِة الرَّاِبَعِة ِلْلَمِلِك َحَزِقیَّا، 

 َوِهَي السََّنُة السَّاِبَعُة ِلُهوَشَع ْبِن َأْیَلَة َمِلِك ِإْسَراِئیَل، 
 ]9َصِعَد َشْلَمْنَأَسُر َمِلُك َأشُّوَر َعَلى السَّاِمَرِة َوَحاَصَرَها. [

 َوَأَخُذوَها ِفي ِنَهاَیِة َثَالِث ِسِنینَ . 
 َفِفي السََّنِة السَّاِدَسِة ِلَحَزِقیَّا،

 َوِهَي السََّنُة التَّاِسَعُة ِلُهوَشَع َمِلِك ِإْسَراِئیَل، 
 ]10ُأِخَذِت السَّاِمَرةُ . [
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 َوَسَبى َمِلُك َأشُّوَر ِإْسَراِئیَل ِإَلى َأشُّوَر، 
 ]11[ َوَوَضَعُهْم ِفي َحَلَح َوَخاُبوَر َنْهِر ُجوَزاَن َوِفي ُمُدِن َماِدي

 َألنَُّهْم َلْم َیْسَمُعوا ِلَصْوِت الرَّبِّ ِإَلِهِهْم، 

 ،  َبْل َتَجاَوُزوا َعْهَدُه َوُكلَّ َما َأَمَر ِبِه ُموَسى َعْبُد الرَّبِّ

 ]12َفَلْم َیْسَمُعوا َوَلْم َیْعَمُلوا. [
: 27كان أتقیاء العهد القدیم یعتزون بهذا اللقب بكونهم "عبید یهوه" (مز "موسى عبد الرب"  

)، واآلن إذ صار الكل في المسیح یسوع یتمتعون ببّره وتقواه، یتأهلون لهذا 50: 89؛ 16: 31؛ 9
اللقب "عبید لیسوع المسیح"، ویفخرون به دون سواه، األمر الذي یشترك كل األعضاء فیه. هذا وقد 
 2كان هذا اللقب ُینَسب باألكثر لمن قاموا بدور في تاریخ الخالص خالل خدمتهم لیهوه، مثل موسى (

). وكان بولس كرسول وهو ُمفَرز 42: 105)، وٕابراهیم (مز 8: 2)، ویشوع (قض 12: 18مل 
إلنجیل اهللا یقوم بدور في تاریخ الخالص، هو امتداد للدور الذي قام به آباء وأنبیاء العهد القدیم، لذا 

). 12: 4؛ كو 1: 1؛ في 10: 1؛ راجع غل 1: 1كثیًرا ما كان یدعو نفسه "عبد لیسوع المسیح" (رو 

. الهجوم األول لسنحاریب على یهوذا 5
  ،َوِفي السََّنِة الرَّاِبَعَة َعَشَرَة ِلْلَمِلِك َحَزِقیَّا

 ]13َصِعَد َسْنَحاِریُب َمِلُك َأشُّوَر َعَلى َجِمیِع ُمُدِن َیُهوَذا اْلَحِصیَنِة َوَأَخَذَها. [
)، وحكم منفرًدا ثماني ق.م 716-729 حزقیا مع أبیه آحاز مدة من ثالث عشرة سنة (حكم
ة  ق.م) فكانت كل مد686-796 ق.م)، ومع ابنه منسى إحدى عشر سنة (796-716عشرة سنة (

نة في (عتسل سنة. أما مدة ا43حكمه  ) فتشیر إلى المدة التي 2-1:18 مل 2 والعشرین سنة الُمدوَّ
السنة الرابعة عشر لحزقیا الملك وهو منفرد بالحكم كان لحزقیا فیها السیطرة الكاملة على المملكة. 

 ق.م.  701كانت تقابل 
تفاصیل حالة التمرُّد العامة التي جعلت سنحاریب یهاجم الجزء الغربي من إمبراطوریته 

لْت في سجالته، وفیها جاء عن حزقیا الذي انشغل بكل شئونه.   ُسجِّ
أربع سنوات من جلوس سنحاریب على عرش أشور،   ق.م بعد701ك في عام لث ذحد

وكان سنحاریب ابًنا لسرجون الثاني، الملك الذي أخذ شعب إسرائیل إلى السبي، ولكي یمنع ملك یهوذا 
فع أشور من مهاجمة مملكته كان یدفع له جزیة سنویة. وعندما أصبح سنحاریب ملًكا أوقف حزقیا د

]، لكن سنحاریب هاجمه 14شه أدرك حزقیا خطأه ودفع الجزیة [يما انتقم سنحاریب وجدعنولجزیة. ا
]. ومع أن سنحاریب هاجم یهوذا إال أنه لم یكن مولًعا بالحرب مثل ملوك أشور السابقین، إذ 19-25[

ل أن یصرف معظم وقته في بناء عاصمة نینوى وتجمیلها مع القیام بغزوات أقل. هكذا  كان ُیَفضِّ
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 اته الكثیرة وتقویة مملكته.حع حزقیا أن یقوم بإصالطااست
. 39 إلى 36ما ورد هنا حتى نهایة األصحاح العشرین ُیشبه مضمون ما ورد في إشعیاء 

ذكرها في سفر إشعیاء، لعالقتهما الضروریة بالنبوات السابقة بشأن أشور مع الحوادث التاریخیة. 
الخبر بتسلیم حزقیا وتأدیته الجزیة لَمِلك ما ورد في الملوك الثاني ولم یرد في إشعیاء: 

). 16-14أشور (ع 
). 20-9: 38تسبیح حزقیا بعد شفائه (إش ما ورد في إشعیاء دون الملوك: 

  كما سبق أن قیل إن سنحاریب هو رمز للشیطان، وقد أكد هذا االفتراض بالكلمات الواردة في هذه
العبارة والتي تكلم بها ربشاقي في تشامٍخ ضد اهللا، عندما قدَّم وعوًدا كاذبة للشعب، محاوًال أن ینزع 

عن اهللا مدیح قوته السامیة، وتقدیم تأكید بأرٍض خصبة ومحاصیل بوفرة، حتى یحثهم على ترك 
المنطقة التي وهبهم اهللا إّیاها، وأن یرحلوا إلى مسكن جدید یعد به األشوریون. 

بحیلة مشابهة یسعى رسل الشیطان وشركاؤه إلى خداع النفس البسیطة. ولهذا السبب فإنه 
. Ïفي المركز األول یحاولون أن یقتلعوا كل األفكار التي توحي بها العنایة

القدِّیس أفرآم السریاني  

 َوَأْرَسَل َحَزِقیَّا َمِلُك َیُهوَذا ِإَلى َمِلِك َأشُّوَر ِإَلى َلِخیَش َیُقولُ : 
 َقْد َأْخَطْأتُ . اْرِجْع َعنِّي، 

 َوَمْهَما َجَعْلَت َعَليَّ َحَمْلُتهُ . 
  ،َفَوَضَع َمِلُك َأشُّوَر َعَلى َحَزِقیَّا َمِلِك َیُهوَذا

ِة َوَثَالِثیَن َوْزَنًة ِمَن الذََّهِب . [  ]14َثَالَث ِمَئِة َوْزَنٍة ِمَن اْلِفضَّ
 َقَدًما 62تم العثور بین بقایا قصر نینوى للملك األشوري سنحاریب على بقایا طولها لخیش: 

 عام قبل الهجوم على یهوذا وسقوطها. 100 ق. م على مدى 701ُتصوِّر سقوط حصن لخیش عام 
تشهد حفریات قصر نینوى لهزیمة لخیش في السجل اإلنجیلي الخاص بحصار مملكة یهوذا 

وفي السنة الرابعة عشرة للملك حزقیا صعد ) "13:18 مل 2في أیام الملك حزقیا. یقول الكتاب في (
قبل أن یستطیع األشوریون  لكن" أخذها على جمیع مدن یهوذا الحصینة وأشورسنحاریب ملك 

 أي 2؛ 35:20 مل 2االستیالء على إسرائیل، دمرهم الرب بـ "مالك الرب" وانسحب سنحاریب (
32 .(

إذ رفض حزقیا الخنوع ألشور، اآلن تهدده أشور بجیشها. جاءت سجالت سنحاریب ُتصوِّر 

1 On the Second Book of Kings, 18:19. 
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الهجوم الشامل على یهوذا. وٕاذ شعر حزقیا بالخطر الُمحِدق به، وقد تم حصار لخیش، استسلم 
: 18ووضعت أشور جزیة ثقیلة. هذا االستسالم جعل سنحاریب یطمع باألكثر، فحاصر أورشلیم (

13-19 :30 .(
حالة میخا موا لهم دَّ عادوا بالكل إلى ذكریات أو إلى حالة عبر علیها قرابة قرن من الزمان. ق

 687-716نطق بكلمات مشابهة وقد سمع له الملك حزقیا ( ) مثًال، الذي12: 3  (ميالمورشتي
 ق.م) والشعب، ولم یزدروا بكلماته، بل خافوا الرب وطلبوا وجهه، فتمتعوا بالمراحم اإللهیة. 

سمح اهللا بهذا الضیق في أیام حزقیا الذي قام بإصالحات كثیرة وسط الشعب وٕان كان 
- اهتموا باإلصالح الخارجي دون الداخلي، فاهتموا  - خاصة من القادة الدینیین والمدنیین كثیرون

ل الضیق إلى تمجیده. هذا ومن ،بالشكلیات دون الحیاة القدسیة، وقد أراد اهللا أن ُیزكِّي حزقیا  وُیحوِّ
 ولم یكن اتكاله على اهللا ، فقد خانته شجاعته،ضعف حزقیا أمام نفسهعن جانب آخر أراد أن یكشف 

كامالً . بالتجربة اعترف بضعفه وزاد إیمانه باهللا وثقته فیه.  

ِة اْلَمْوُجوَدِة ِفي َبْیِت الرَّبِّ  ، َفَدَفَع َحَزِقیَّا َجِمیَع اْلِفضَّ
 ]15َوِفي َخَزاِئِن َبْیِت اْلَمِلكِ . [

). 14: 18 مل 2النیر الذي وضعه أشور هو الجزیة التي فرضها سنحاریب على حزقیا (
نقل كمیات ضخمة من الفضة والذهب واألشیاء الثمینة من الهیكل إلى أشور، تبعه ما فعله یهوآش 

). 14: 14ملك إسرائیل باقتحامه أورشلیم وهدم جزء كبیر من السور وسلب ما في خزائن الهیكل (
  ،ِفي َذِلَك الزََّماِن َقشََّر َحَزِقیَّا الذََّهَب َعْن َأْبَواِب َهْیَكِل الرَّب

 َوالدََّعاِئِم الَِّتي َكاَن َقْد َغشَّاَها َحَزِقیَّا َمِلُك َیُهوَذا، 
 ]16َوَدَفَعُه ِلَمِلِك َأشُّورَ . [

). 4: 19كانت األولویة في ذهن حزقیا الملك لیس لذهب الهیكل، بل لحفظ بقیة یهوذا (

. الهجوم الثاني لسنحاریب 6
َوَأْرَسَل َمِلُك َأشُّوَر َتْرَتاَن َوَرْبَساِریَس َوَرْبَشاَقى ِمْن َلِخیَش ِإَلى اْلَمِلِك َحَزِقیَّا ِبَجْیٍش َعِظیٍم 

 ِإَلى ُأوُرَشِلیَم،
 َفَصِعُدوا َوَأُتوا ِإَلى ُأوُرَشِلیمَ . 

ارِ . [  ]17َوَلمَّا َصِعُدوا َجاُءوا َوَوَقُفوا ِعْنَد َقَناِة اْلِبْرَكِة اْلُعْلَیا الَِّتي ِفي َطِریِق َحْقِل اْلَقصَّ
كان ترتان وربساریس وربشاقي في مراكز كبرى في جیش أشور العظیم. كان تعداد جیش 

أشور ُیعتَبر أضخم جیش ُوِجَد في الشرق األوسط قدیًما. َعْسَكَر هذا الجیش في یهوذا. 
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 في شمال غرب ركن المدینة، فكانت المنطقة قابلة للسقوط عند أي حقل القصاركان 
هجوم. 

 یتذوق الخمر ، إنما هو لقب یعادل "رئیس سقاة"،سًما لشخصٍ ایرى البعض أن ربشاقي لیس 
قبل أن یشرب منه الملك حتى ال یتعرَّض الملك للتسمم، كما كان یقوم بأدوار أخرى رئیسیة في 

القصر الملكي.  
 فقد دفع حزقیا مبلًغا كبیًرا لیترك األرض ومع ذلك أرسل جیشه ،نكث سنحاریب العهد

). 17، 4: 18 مل 2القتحامها (

  ،یدَّعي الیهود أن ربشاقي الذي تحدث باللغة العبریة هو ابن النبي إشعیاء وهو نفسه كان خائًنا
 ) الذي تحدث أیًضا بلساننا. 3: 7وأن إلشعیاء ابن آخر ُیدَعى یاشوب (إش 

یرى آخرون أن (ربشاقي) كان سامرًیا، ولهذا كان یعرف اللغة العبریة، وجدَّف على الرب 
 .Ïبوقاحٍة وعقوٍق هكذا. لهذا یلیق بنا أن نتطلع إلى كلمات ربشاقي أنها باطلة

القدیس جیروم 

 َوَدُعوا اْلَمِلَك، 
، َفَخَرَج ِإَلْیِهْم َأِلَیاِقیُم ْبُن ِحْلِقیَّا الَِّذي َعَلى اْلَبْیِت 

لُ . [  ]18َوِشْبَنُة اْلَكاِتُب َوُیواُخ ْبُن آَساَف اْلُمَسجِّ
أجرى حزقیا إصالحات دینیة ومدنیة، وكانت له عالقة نامیة مع اهللا. نما في حیاة الصالة 

ن نقاط ضعفه فهي عدم الحكمة في التخطیط م). أما 1:25 (أم الً حسبه سفر األمثال بطو، ةالقوي
  الروحي لألجیال التالیة. كما تهور في استعراض كل ثروته لرسل ملك بابل.یراثللمستقبل لحفظ الم

). 5: 15 هو ُمدبِّر شئون القصر األول (الیاقیمكان 
یقول دمیان ماكي إنه على ضوء ما ورد في یهودیت، أن ألیاقیم كان كبیر موظفي القصر 

Major-domo أو كبیر التشریفات في البالط الملكي، وكان یقوم بإدارة أمور القصر، فإن كلمة 
) ُیعَنى بها "القصر الملكي"، وٕان كانت ُتستخَدم أیًضا بالنسبة للهیكل كبیت 18:18 مل 2"بیت" (
الرب. 

) قام بإثارة الشعب كملٍك، وذلك Douayیرى دمیان ماكي أن ألیاقیم (كما جاء في نص 
). وأنه هو ألیاقیم بن 8-2: 32 أي 2كما فعل الملك حزقیا عندما حاول سنحاریب غزو أورشلیم (

). وقد ورد اسمه في السجالت األشوریة الیمیتي 3: 36؛ إش 18:18 مل 2حلقیا الذي على البیت (

1 Commentary on Isaiah 11: 36: 1-10. 
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Akhi عوض Elikim وأنه كان حاكم أشدود أو لخیش. لذا یرى البعض أنه كان رئیس كهنة سابق ،
وقد ُعیِّن رئیًسا على لخیش، لكنه في ذاك الوقت كان في أورشلیم التي لم تكن مسكنه الدائم. وكان 

یتولى الحكم على حصن لخیش الحصین سلسلة من رؤساء الكهنة السابقین كما على غیرها من 
في أیام الملك سلیمان.  )2: 4 مل 1المواقع كما یظهر من (

إذ یرى في كل إنسان ألیاقیم الجدید،  أن یكون كل مؤمٍن القدیس كیرلس الكبیریشتاق 
یتمتع بالحیاة المقامة المجیدة في كنیسة المسیح هو ألیاقیم. 

  فإن اسم ألیاقیم معناه "قیامة اهللا"، لهذا 20: 22عندما یقول: "أني أدعو عبدي ألیاقیم" (إش ،(
دون هناك؟ أولئك الذین  فإن كل من هو ممجد في بیت أبیه یثق فیه [ألیاقیم]. ومن هم الُممجَّ

وضعوا ثقتهم في المسیح، والذین لیسوا ممجدین حسب حكم هذا العالم. على العكس قد یكونون 
أصاغر حسب هذا الحكم. أما اهللا فعادل غیر مجحفٍ . إنه یرد لكل واحٍد حسب قیاس قامته 
الروحیة (نضوجه)، وبهذا فإن البعض هم آباء، بینما اآلخرون ال یزالون َیْحبون (في المشي) 

ع ومراهقین  .Ïورضَّ

القدیس كیرلس الكبیر 

  .ألیاقیم بن حلقیا، الذي كان مدیًرا للبیت، خرج إلیه، وأیًضا شبنة الكاتب ویواخ بن آساف الُمسجِّل
إنه نفس ألیاقیم بن حلقیا الذي نقرأ عنه في رؤیا وادي صهیون: "أني أدعو عبدي ألیاقیم بن 

حلقیا، وألبسه ثوبَك، وأشده بمنطقتك، وأجعل سلطانك في یده، فیكون أًبا لسكان أورشلیم ولبیت 
. Ð)21-20: 22یهوذا" (إش 

القدیس جیروم 
 في قصر حزقیا الملك، هنا یبدو أنه المسئول عن ةاختلفت اآلراء من جهة مركز شبن: شبنة

 ي بالكاتب، ویرى البعض أنه مشیر للملك أو كبیر حجاب القصر أو وزیر. على أي ُدع.خزینة الملك
 فنحت لنفسه قبًرا ،األحوال كان ذا سلطان عظیم. ویبدو أنه كان غریب الجنس. أراد أن ُیَخلِّد ذكراه

 ي فوبَّخه إشعیاء ودعاه "خز،عظیًما في ذات الصخرة التي دفن فیها ملوك یهوذا. كان رجًال شریًرا
 ق.م. 701 سنة يزله وٕاقامة الیاقیم عوًضا عنه، وقد تحقق ذلك حوالع كما تنبأ عن ،بیت الملك"

 أن شبنة المذكور هنا الكاتب والذي في صحبة ألیاقیم بن حلقیا وبراخ القدیس جیرومیرى 
ل، وهو غیر شبنة المذكور في (إش  )، الذي وبَّخه إشعیاء النبي ودعاه 15: 22بن آساف الُمسجِّ

). 18: 22"خزي بیت الملك (سیدك)" (ِإش 

1 Commentary on Isaiah 22-10-14. 
2 Commentary on Isaiah 11: 36: 1-10. (ACCS). 
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 َفَقاَل َلُهْم َرْبَشاَقى: 
 ُقوُلوا ِلَحَزِقیَّا: َهَكَذا َیُقوُل اْلَمِلُك اْلَعِظیُم َمِلُك َأشُّورَ . 

] 19[ َما اِالتَِّكاُل الَِّذي اتََّكْلَت؟
 ُیستخَدم في الشرق األوسط بأنه صاحب القوة العظمى في المنطقة. الملك العظیم"كان لقب "

ما یقوله ربشاقي هو أن أمام ملك أشور ال یوجد الملك العظیم في الشرق األوسط، ألنه هو الملك 
العظیم في كل مكانٍ . 

 "هكذا یقول الملك  أن ربشاقي إنسان جسور ووقح بقوله هذه العبارة:Ïالقدیس جیرومیرى 
؛ إذ یحسب نفسه قوة مضادة هللا، فكما اعتاد األنبیاء أن یقولوا: "هكذا یقول الرب"، العظیم ملك أشور"

وهم یتكلمون بقوة وسلطان المتكلم اآلن یفعل نفس الشيء، وكأن ملك أشور العظیم یبعث برسوله كما 
یبعث اهللا أنبیاءه. كأن ربشاقي یحسب نفسه على مستوى األنبیاء وملك أشور على مستوى اهللا نفسه، 

بل ویحسب نفسه قادًرا على الدخول في تحٍد هللا. 
هرب إلى یهوذا أثناء الغزو األشوري على إسرائیل؛ ربما أقام في أورشلیم (ناحوم)  قیل إنه
 سنوات حصارها بواسطة سنحاریب ملك أشور، وقد هلك األشوریون، فمات 7حیث شهد بعد 

 ) في لیلة واحدة.11 :1، نا 19 :18 مل 2 نسمة (185.000
یؤكد الرب لحزقیا الملك ورجاله أن اهللا یكسر نیر سنحاریب وجیشه ویقطع ربطه، حیث كان 
جیش األشوریین یقتحم الكثیر من مدن یهوذا وقراها، یعبث بها في حریة بعنٍف، وأورشلیم عاجزة عن 

الدفاع عن هذه المواضع، إذ كانت أشبه بمدینة مربوطة وُمقیَّدة. ستتمتع بالحریة، فال یقوم جیش أشور 
 ألًفا بواسطة مالك الرب، ویصیر الجیش كأنه قد انقرض، ال 185بهجوم آخر حیث تخور قوته بقتل 

قوة له. 
ه قائد أشور هذا السؤال لشعب بني إسرائیل. وثق  ؟"ما االتكال الذي اتكلت علیه" لقد وجَّ

حاز في مصر وتحالف معها لتحمیه من أشور وكانت النتیجة السقوط في األسر، وَوَضع حزقیا ثقته آ
  فُرِفَع عنه الحصار.،في اهللا

تكل أالیوم ما االتكال الذي  ؟ مثل آحاز أم مثل حزقیااهل أن: یلیق بالمؤمن أن یسأل نفسه
الخ؟ هذه كلها عطایا إلهیة،  التقدُّم العلميأم  القوة أم المركز االجتماعي أم الثقافة  أمعلیه؟ المال

تتقدَّس إن التصقنا باهللا، واتكلنا علیه. 
بعد أن استولى سنحاریب ملك أشور فعًال على مدن كثیرة كان ُیجدِّف بوابٍل من التهدیدات 

له عن هدفه وأرسله إلى األثیوبیین سوى الصوم. بعد ذلك ما  ضد إسرائیل خالل ربشاقي، ولیس ما حوَّ

1 Cf. Commentary on Isaiah 11: 36: 1-5. 
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 Ïالذي أهلك مئة ألف وخمسة وثمانین ألًفا من جیشه بید المالك، إال تواضع حزقیا الملك؟
العالمة ترتلیان 

 ُقْلَت ِإنََّما َكَالُم الشََّفَتْیِن ُهَو َمُشوَرٌة َوَبْأٌس ِلْلَحْرِب . 
؟ [  ]20َواآلَن َعَلى َمِن اتََّكْلَت َحتَّى َعَصْیَت َعَليَّ

  سمة ربساریس وربشاقيهي هو عدیم الفطنة وجاهل. هذه ، لیس إلهبأنهقول ويمن یتجاسر ، 
"هل أنقذ آلهة األمم بالدهم والمتعبدین لهم، فكیف یحمیكم إلهكم ویحمي  ألنهما قاال هكذا:

القدس سبق وعلم ما في  لهام الروحإله. فالنبي بإ فقاال إنه لیس ،مدینتكم؟!" أما بقلبیهما وضمیرهما
) 18  مل2( ضمیرهما

هم أن ینقضوا عظائمه هدف ألن ،وأیًضا نقول إن الذین ینكرون الهوت المسیح هم جهال
التي تثبت الهوته.  الظاهرة

، لكنه ال یهتم بها؛ هؤالء یتكلون على البدایةوأیًضا الذین یقولون نعم اهللا موجود، خالق 
القدرة البشریة، وهم جهال. 

یُمس األورشلیمي  ساألب أن

 َفاآلَن ُهَوَذا َقِد اتََّكْلَت َعَلى ُعكَّاِز َهِذِه اْلَقَصَبِة اْلَمْرُضوَضِة، 
 َعَلى ِمْصَر، الَِّتي ِإَذا َتَوكََّأ َأَحٌد َعَلْیَها َدَخَلْت ِفي َكفِِّه َوَثَقَبْتَها! 

 ]21َهَكَذا ُهَو ِفْرَعْوُن َمِلُك ِمْصَر ِلَجِمیِع اْلُمتَِّكِلیَن َعَلْیهِ . [
إذ كانت أشور تتطلع إلى مصر بأنها القوة المنافسة لها، لذا توقع ربشاقي أن حزقیا سیلجأ 

 أن ربشاقي في هذا المثل یتهم Ðثیؤدورت أسقف كورشإلى مصر لحمایته من أشور. وكما یقول 
المصریین بالضعف والشر، فهم یشبهون قصبًة، بل وقصبة مرضوضة. هم ضعفاء كالقصبة التي 

تنبت على شاطئ النهر ال حول لها وال قوة، عاجزة عن الدفاع عن نفسها، فكیف تحمي غیرها، 
. Ñومرضوضة، أي شریرة فمن یتكئ علیها تؤذي كفه

كانت مصر لیس فقط على النیل كمصدر خیرات لها، إنما أیًضا كانت أحیاًنا تتعبد له كإله. 
في مناطق كثیرة كان على شاطئ النیل قصب. لهذا حذرت أشور حزقیا من االتكال على مصر، فإن 
قصب النیل مرضوض، من یتكئ علیه بیده یسبب جراحات للید بدًال من تقدیم عوٍن له. لقد استخدم 

) بتشبیهات مختلفة. 3-1: 31؛ 5-3: 30إشعیاء النبي ذات التحذیر (إش 

1 On Fasting, 17. 
Ð ُمعلم نسطور، ُیعتبر نسطوري أكثر من نسطور نفسه .

3 Johanna Manley: Isaiah through the Ages, Monastery Books, CA 1926, P. 531. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الثامن عشر 
 

  

خالل هذا الضیق ندرك بطالن سعّینا وراء اآلخرین، إذ نقترب من المحبین فال ندركهم، 
ونفتش علیهم وال نجدهم. من هم هؤالء الُمحبُّون؟ ربما قصد بهم ملك أشور وفرعون مصر ومن هم 
على أمثالهما، فالتحالف مع واحد منهم خوًفا من الغیر هو تحالف باطل، فهؤالء یعملون لمصلحتهم 

الخاصة، ویستغلون إسرائیل ویهوذا دون مساعدتهم في وقت الضیق. إنهم مثل "عكاز القصبة 
). ولعله قصد بالُمِحبِّین أیًضا البعل والعشتاروت وما رافق العبادة 21: 18 مل 2المرضوضة" (

الوثنیة من سحر. هذه جمیعها التي كرَّس إسرائیل حیاته وطاقاته وكل مشاعره لها مع أنها ال تقدر أن 
تُنِقَذه أو ُتَخلِّصه. 

ه للملك حزقیا القدیس جیرومیرى   في تفسیره لسفر إشعیاء أن ربشاقي في حدیثه هذا الُموجَّ
خلط الحقائق مع األباطیل الكاذبة. مع قوله: "هوذا قد اتكلت على عكاز هذه القصبة المرضوضة" 

] ال نجد في التاریخ أن حزقیا أرسل إلى مصر لیجعل من فرعون ُمِعیًنا له. ربما ذكر هذا كنوع 21[
من الحدس أو التخمین، بأن الملجأ الرئیسي لمن یهاجمه أشور هو االلتجاء إلى القوة المضادة لهم 

. Ïوهي مصر

 َوإَِذا ُقْلُتْم ِلي: َعَلى الرَّبِّ ِإَلِهَنا اتََّكْلَنا، 
 َأَفَلْیَس ُهَو الَِّذي َأَزاَل َحَزِقیَّا ُمْرَتَفَعاِتِه َوَمَذاِبَحُه، 

 َوَقاَل ِلَیُهوَذا َوُألوُرَشِلیمَ : 
 ]22َأَماَم َهَذا اْلَمْذَبِح َتْسُجُدوَن ِفي ُأوُرَشِلیَم؟ [

جاءت كلمات ربشاقي بخصوص اتكال حزقیا على إلهه كرد فعل لشهرة حزقیا كإنساٍن تقٍي 
]. هكذا بدأ ربشاقي بحرب نفسیة ضد حزقیا، حیث أوضح له أنه ال یوجد على 5یعبد الرب ویثق فیه [

األرض وال في السماء من ُیخلِّصه من ید أشور. 
قال أیًضا ربشاقي الحق: "وٕاذا قلتم على الرب إلهنا اتكلنا، أفلیس هو الذي أزال مرتفعاته 

]. فإن هذا حدث فعًال إذ 22ومذابحه، وقال لیهوذا وألورشلیم: أمام هذا المذبح تسجدون في أورشلیم" [
أزال المرتفعات والمذابح حتى التي كانوا یعبدون فیها الرب اإلله، ألنها تدنست بالخلط بین عبادة اهللا 

واألصنام، فأراد حزقیا أن ُیَحطِّم كل ما هو ُمْعِثر، وما یفتح الطریق للعبادة الوثنیة. لكن ربشاقي صوَّر 
هذا كأنه ضد عبادة الرب ولیس لحساب تنقیة العبادة للرب. 

 أن ربشاقي هنا یتهم حزقیا الملك الذي یدَّعي بأنه یتكل على ثیؤدورت أسقف كورشیرى 
اهللا، هو نفسه یخطئ في حق اهللا، فقد أزال أماكن العبادة التي هللا على المرتفعات مع أماكن العبادة 

الوثنیة، وأنه حدَّد العبادة أن تتم في الهیكل في أورشلیم وكأن ربشاقي ُیخطِّئ حزقیا الذي لم یفعل مثل 

1 Of Commentary on Isaiah 1: 11: 36: 1-10. 
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. Ïغیره من الملوك السابقین له، الذین عبدوا الرب وتركوا المرتفعات ألن بها أماكن مخصصة للرب

 َواآلَن َراِهْن َسیِِّدي َمِلَك َأشُّوَر 
 ]23َفُأْعِطَیَك َأْلَفْي َفَرٍس ِإْن ُكْنَت َتْقِدُر َأْن َتْجَعَل َعَلْیَها َراِكِبینَ . [

في شيء من االستخفاف والسخریة بحزقیا، قال ربشاقي إنه مستعد أن ُیقدِّم له ألفین من 
 شخص قادرین على استخدام الخیل في المعارك. في سخریة یعني 2000الخیل، إن كان یجد عنده 

أن حزقیا لیس له هذا العدد من الرجال، أو أن جیشه غیر ُمدرَّب على قیادة الخیل في المعارك. 

َغارِ    ،َفَكْیَف َتُردُّ َوْجَه َواٍل َواِحٍد ِمْن َعِبیِد َسیِِّدي الصِّ
 ]24[ َوَتتَِّكُل َعَلى ِمْصَر َألْجِل َمْرَكَباٍت َوُفْرَساٍن؟

 جاءت في السبعینیة – عبارة أن الوالي الواحد من عبید سیده ثیؤدورت أسقف كورشیرى 
لتعني األرامیین، فإذ أرادات دمشق أن تهاجم حزقیا خاف منها ولجأ إلى أشور ودفع لها جزیة لتحمیه، 

 Ðوهي ُتَمثِّل والًیا واحًدا من عبید ملك أشور، فلماذا یلجأ إلى مصر لتحمیه من ملك أشور نفسه؟!

  لكي یوضح ربشاقي عجز (حزقیا) على الدخول في رهینة، وعده بألفي فرٍس إن وجد حزقیا راكبین
لها. لم یقل هذا عن غباوة، إنما إللتصاقه بالشعب الیهودي الذي ینقصه معرفة ركوب الخیل، 
وٕانما من أجل إدراكه لوصایا اهللا التي أمر بها بواسطة موسى عن ملك إسرائیل: "ال یكثر له 

). لكن ربشاقي قال: "إن كنت ال تقدر أن تقف 17-16: 17الخیل... وال یكثر له نساء" (تث 
أمامي، أنا خادم سنحاریب، بل أنا األخیر في خدامه، فكیف ستقف أمام قوة الملك العظیمة؟ 

اإلجابة المتوقعة من حزقیا هي: "نحن نتكِّل على الرب إلهنا". لذلك بمهارة جاءت إجابة ربشاقي 
أنه لم یأٍت من نفسه، إنما جاء بناء على طلب الرب. "الرب قال لي: اصعد على هذه األرض 

). هذه باختصار حجته: إنني ما كنُت أستطیع أن آتي لو لم تكن هذه 25: 18 مل 2واخربها" (
هي إرادة الرب. ولكن إذ جئت واستولیت على مدن كثیرة، فإن كانت أورشلیم لم ُتمس بعد، فمن 

. Ñالواضح أن هذه إرادته أن أجيء
القدیس جیروم 

 َواآلَن َهْل ِبُدوِن الرَّبِّ َصِعْدُت َعَلى َهَذا اْلَمْوِضِع َألْخِرَبُه؟ 
 ]25الرَّبُّ َقاَل ِلي اْصَعْد َعَلى َهِذِه اَألْرِض َواْخِرْبَها. [

)، 11-5: 10یبدو أنه قد بلغ األشوریین النبوات الخاصة بأحكام اهللا التأدیبیة لشعبه (إش 

1 Johanna Manley: Isaiah through the Ages, Monastery Books, CA 1926, P. 532. 
2 Johanna Manley: Isaiah through the Ages, Monastery Books, CA 1926, P. 533. 
3 Commentary on Isaiah 11: 36: 1-10. (ACCS). 
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لذلك حسب ربشاقي أن هذه الحملة لمهاجمة یهوذا هي بسماح من اهللا. بهذا أراد أن یبث الرعب في 
)، بأنه حتى اهللا إلههم یقف ضدهم. 18: 32 أي 2قلوب سكان أورشلیم (

 أن ربشاقي لم یكن أشورًیا، ألن حدیثه هنا یكشف عن شخصه ثیؤدورت أسقف كورشیرى 
أنه لیس بغریب عن إسرائیل، إذ أدرك أن تسلیم األسباط العشرة لألسر األشوري هو بأمر إلهي 

لتأدیبهم مقاومتهم هللا.  

 َفَقاَل َأِلَیاِقیُم ْبُن ِحْلِقیَّا َوِشْبَنُة َوُیواُخ ِلَرْبَشاَقى: 
  ،َكلِّْم َعِبیَدَك ِباألراميِّ َألنََّنا َنْفَهُمهُ 

 ]26َوَال ُتَكلِّْمَنا ِباْلَیُهوِديِّ ِفي َمَساِمِع الشَّْعِب الَِّذیَن َعَلى السُّورِ . [
كانت األرامیة في ذلك الوقت ُتستخَدم في المعامالت الدولیة، وكان مندوبو الملك یتوقعون 

أن ربشاقي یتكلم باألرامیة ال بالیهودیة التي یتحدث بها عامة الشعب، لكن ما كان یهم األشوریون أن 
یتحدثوا مع الشعب لُیَحطِّموا نفسیة الملك ورجاله. 

 َفَقاَل َلُهْم َرْبَشاَقى: 
 َهْل ِإَلى َسیِِّدَك َوإَِلْیَك َأْرَسَلِني َسیِِّدي َألَتَكلََّم ِبَهَذا اْلَكَالِم؟

  ،َأَلْیَس ِإَلى الرَِّجاِل اْلَجاِلِسیَن َعَلى السُّورِ 
 ]27[ ِلَیْأُكُلوا َعِذَرَتُهْم َوَیْشَرُبوا َبْوَلُهْم َمَعُكْم؟

أراد ربشاقي أن یتحدث بلغة الشعب العامیة حتى یثور على الملك ورجاله، وفي نفس الوقت 
"لیأكلوا عذرتهم، تحدث بعبارات ال تلیق بأناٍس مسئولین، إنما إن صح التعبیر تحدث بلغة الشارع: 

. ویشربوا بولهم معكم"
لقد تشامخ ربشاقي وعیَّر اإلله الحّي، لذا یحتاج األمر إلى تدخُّل هذا اإلله إلعالن مجده 

: 74مز (وقدرته، وألجل خالص البقیة األمینة له. یقول المرتل: "حتى متى یا اهللا ُیعّیر المقاوم؟!" 
10(  

جاءت عبارة ربشاقي عما سیحل بالمدینة بسبب حصار األشوریین غیر الئقة، إذ شبَّه 
القدیس یوحنا الذهبي الشعب بأنه من شدة الجوع والعطش یأكلون الروث ویشربون بولهم. وٕاذ كان 

 یتحدث مع الذین یذهبون إلى المسارح الخلیعة یقول لهم: [الذین یجعلونكم تصغون إلى أغاني الفم
. إنهم یجعلونكم تعانون لیس فقط من الكلمات بل ومن األفعال ما یضعون روثًا في آذانكمالباغیات 

.] Ïیهدد به البرابرة: "تأكلون روثكم"

1 Homilies on Matthew. 37: 7.. 
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 ویخرج من اإلیمان الحقیقي، ویسقط في لیس إله": لذي یقع في أعمال سمجة یقول في قلبها ،"
 السلیم. ألن والرأي القویم االعتقادالكفر، ألن بشنائعه ُیفِسد ما قد زرعه اهللا في قلوب البشر من 

وغیره لطهارة سیرتهم، وحسن أعمالهم،  اإلیمان ال یكون قائًما إالَّ باألعمال، كما كان كرنیلیوس
 أما من كان مضاًدا لذلك فإنه فاسد.  ،استناروا بنور اإلیمان المستقیم

یُمس األورشلیمي  ساألب أن

 ثُمَّ َوَقَف َرْبَشاَقى َوَناَدى ِبَصْوٍت َعِظیٍم ِباْلَیُهوِديِّ : 
 ]28اْسَمُعوا َكَالَم اْلَمِلِك اْلَعِظیِم َمِلِك َأشُّورَ . [

، َهَكَذا َیُقوُل اْلَمِلكُ : َال َیْخَدْعُكْم َحَزِقیَّا
 ]29َألنَُّه َال َیْقِدُر َأْن ُیْنِقَذُكْم ِمْن َیِدهِ . [

كان ربشاقي یحث الشعب أن یتخلوا عن اتكالهم على الرب، ویثقوا في سنحاریب عوًضا 
ر عبارة: "ال یخدعكم حزقیا" وما یعادلها [ ]. أراد أن 30، 29، 22عنه، وأال یثقوا في الملك. لقد كرَّ

یثور الشعب على الملك، ووعدهم بأن ملك أشور أعّد لهم مكاًنا أفضل مما یعیشون فیه. 

 َوَال َیْجَعْلُكْم َحَزِقیَّا َتتَِّكُلوَن َعَلى الرَّبِّ َقاِئالً : 
 ]30ِإْنَقاًذا ُیْنِقُذَنا الرَّبُّ َوَال ُتْدَفُع َهِذِه اْلَمِدیَنُة ِإَلى َیِد َمِلِك َأشُّورَ . [

  مل2(  أورشلیم لم یراعوا اهللا بل أهانوه، لذلك أرسل مالكه ُیرعبهماألشوریونإذ حاصر 
18 .(

 یفقد فرحه ببهجة الخالص، ، وٕانما ألجل أموٍر زمنیةٍ ،الذي ال یدعو اهللا ألجل اهللا نفسه
وعوض السالم یحل الخوف بال سبب حقیقي سوى حرمانه من اهللا مصدر السالم. 

  ال یزال یتكل 1: 36اتهام ربشاقي ضد حزقیا واضح أنه مع استیالء أشور على مدن یهوذا (إش (
على الرب كما قال للشعب: "ال تخافوا وال ترتعبوا من ملك األشوریین وكل الجمهور الذي معه. 

فإن معه ذراع بشر، أما نحن فمعنا الرب إلهنا عوننا الذي یحارب عنا". وقد تشجع الشعب 
بكلمات حزقیا ملك یهوذا، ولهذا أراد ربشاقي أن یفسد ما فعله حزقیا، لذلك قال للشعب: "ال 

. Ï]30-29یخدعكم حزقیا... وال یجعلكم حزقیا تتكلمون على الرب" [
القدیس جیروم 

 َال َتْسَمُعوا ِلَحَزِقیَّا. 
 َألنَُّه َهَكَذا َیُقوُل َمِلُك َأشُّورَ : 

1 Commentary on Isaiah 11: 36: 11-12. 
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 ،  اْعِقُدوا َمِعي ُصْلًحا َواْخُرُجوا ِإَليَّ
،  َوُكلُّ َواِحٍد ِمْن ِتیَنِتهِ ،َوُكُلوا ُكلُّ َواِحٍد ِمْن َجْفَنِتهِ 
 ]31[ َواْشَرُبوا ُكلُّ َواِحٍد َماَء ِبْئرِهِ 

تحلیًال لخطة ربشاقي الحربیة، فقد بدأ بتهدید حزقیا الملك وقادته القدیس جیروم ُیقدِّم لنا 
وشعبه، وألحق هذا التهدید بوعود ُیقدِّمها للشعب، بهذا یفتح الباب للشعب أن یثور على الملك حزقیا 

وَیْقَبل الخضوع لملك أشور. 

  في الحال ألحق هذا التهدید بإغراءات لكي یخدع بالوعود المقابلة والتجاوب أولئك الذین لم یغلبهم
؛ 31: 18 مل 2بالرعب، قائًال لهم نیابة عن ملك األشوریین: اعقدوا صلًحا معي واخرجوا إليّ " (

) أو "اعقدوا معي ما هو نافع (لكم) وتعالوا إليّ "... یقول: "افعلوا ما هو لفائدتكم، 16: 36إش 
فتزداد بركاتكم". بمعنى آخر: "باركوا ملك أشور واحمدوه، واعترفوا أنه سیدكم، فتنالون مكافأة. 

وأیًضا لتحیوا في مدنكم وتتمتعون بمحاصیلكم حتى أرجع من مصر، أو حتى استرد "لبنة" 
المسلوبة. وعندما أجيء سأخذكم إلى أرض تشبه تماًما أرضكم، بها قمح وخمر وزیت". لم یذكر 

. Ïاسم هذه األرض، ألنه ال توجد أرض تعادل أرض الموعد
القدیس جیروم 

 كان لمعظم البیوت في لما كان المطر نادًرا في أغلب أیام السنة، لهذااآلبار المحفورة: 
) لتخزین المیاه المتجمعة من األمطار أو من 15: 5 ، أم31: 18  مل2أورشلیم آبار خاصة (

 ذات فتحة صغیرة من أعلى حتى یمكن تغطیتها عند ىالینابیع، وكانت في العادة على شكل كمثر
ر التي ئالضرورة لمنع الحوادث أو تلوث الماء. قدیًما كان أصحاب البیوت والحقول یعتزون بالب

 ).6:38  كأشیاء خاصة وثمینة للغایة (إر، والُجب الذي یحفرونه،یشقونها
 ق.م كانت اآلبار ُتَقوَّى باألسمنت، مثل خزان قمران. 1200بحلول عام 

 أن مخاطبة شعب أورشلیم باإلضافة إلى أشیاء أخرى القدیس كیرلس الكبیریرى 
تشیر إلى إبهاج الحواس والفرح في الكرمة والتینة. ولقد أشار أیًضا أنهم سیشربون الماء كل 

). إن قوة الشیطان تظهر فینا بطریقة مزدوجة، 16: 36، إش 31: 18 مل 2واحٍد من بئره (
عن طریق االنغماس في الملذات إما في ملذات خارج عنا أو في ملذات ناتجة عن األسباب 

الطبیعیة الداخلیة. والتینة تمثل إبهاج الحواس (الشهوانیة) الناتجة عن الخارج.  

 َحتَّى آِتَي َوآُخَذُكْم ِإَلى َأْرٍض َكَأْرِضُكْم، 

1 Commentary on Isaiah 11: 36: 11-12. 
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 َأْرَض ِحْنَطٍة َوَخْمٍر، 
 َأْرَض ُخْبٍز َوُكُروٍم، 

 َأْرَض َزْیُتوٍن َوَعَسٍل َواْحُیوا َوَال َتُموُتوا. 
 ]32َوَال َتْسَمُعوا ِلَحَزِقیَّا َألنَُّه َیُغرُُّكْم َقاِئالً : الرَّبُّ ُیْنِقُذَنا. [

، بأن لدیه خطة واضحة حتى أتي وآخذكم" أن ربشاقي بقوله: "ثیؤدورت أسقف كورشیرى 
. Ïوقائمة بأسماء أمم وشعوٍب ومدٍن یثیر علیهم حرًبا ویخضعهم ثم یعود ویأخذهم بسهولة

 ]33[ َهْل َأْنَقَذ آِلَهُة اُألَمِم ُكلُّ َواِحٍد َأْرَضُه ِمْن َیِد َمِلِك َأشُّوَر؟
ركَّز ربشاقي على عجز كل آلهة األمم التي حاربهم أشور عن أن ینقذوا شعوبهم من یده. 

 َأْیَن آِلَهُة َحَماَة َوَأْرَفاَد؟ 
  ؟َأْیَن آِلَهُة َسَفْرَواِیَم َوَهْیَنَع َوِعوَّا

 ]34[ َهْل َأْنَقُذوا السَّاِمَرَة ِمْن َیِدي؟
: [لقد أشار على وجه الخصوص إلى السامرة لُیظهر عالنیة ثیؤدورت أسقف كورشیقول 

)، لیس من ملٍك وال قائد وال إله حاِم لهذه المدن. نأنه لیس أحد أظهر نفسه أقوى منهم (من األشوریي
.] Ðیقول: لقد هزمنا في نفس الوقت كل البشر وكل اآللهة، فلن یقف إلهكم أمام سیدي

  ،َمْن ِمْن ُكلِّ آِلَهِة اَألَراِضي َأْنَقَذ َأْرَضُهْم ِمْن َیِدي
 ]35َحتَّى ُیْنِقَذ الرَّبُّ ُأوُرَشِلیَم ِمْن َیِدي؟ [

وال ینجیهم في قصة یهودیت نرى عجرفة هولوفرنیس (ألیفانا) واعتداده بذاته، إذ قال: "
". بهذا أرسل سنحاریب إلى حزقیا الملك یقول: "من ِمْن كل آلهة األراضي أنقذ أرضهم من یدي إلههم

). "ال یخدعك إلهك الذي أنت ُمتَّكل علیه قائالً : ال 35: 18 ل م2حتى ینقذ الرب أورشلیم من یدي" (
 ).10: 19مل  2(ُتدَفع أورشلیم إلى ید ملك أشور" 

   .ابغض العظمة، ألنها الثمرة المملوءة موًتا
ألن آدم أكل منها في عدن، وأعطته الموت.  

وبها سقط الشیطان من البدء. 
بها سقط بیت آدم من الفردوس. 

لیس عند اهللا شيء بخس ومكروه كمثل العظمة، ومن یتشامخ بالكبریاء. 

1 Johanna Manley: Isaiah through the Ages, Monastery Books, CA 1926, P. 534. 
2 Johanna Manley: Isaiah through the Ages, Monastery Books, CA 1926, P. 534. 
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 یعقوب السروجيمار القدیس 

 َفَسَكَت الشَّْعُب َوَلْم ُیِجیُبوُه ِبَكِلَمٍة، 
 ]36َألنَّ َأْمَر اْلَمِلِك َكانَ : َال ُتِجیُبوهُ . [

بینما رفض ربشاقي أن یصمت، تحدث بالیهودیة حتى یحث الشعب على التجدیف على 
اهللا، أما رب المجد یسوع فصمت أمام المحاكمات الباطلة الموجهة ضده حتى یحمل أثقال الشعب 

ویدخل بهم إلى معرفة الحق اإللهي. 
). 36: 18 مل 2 الذي استخف باهللا ( ربشاقي یجیبواأالالتزم الشعب كأمر الملك حزقیا 

أراد تحطیم عمل البناء، قال له: "ال یكون إذ نحمیا أن یدخل في حواٍر مع  سنبلط بنفس الروح إذ أراد
)، ورفض الدخول معه في حواٍر 8: 6 من قلبك" (نح قهمثل هذا الكالم الذي تقوله، بل إنما أنت مختل

). 7: 6: "هلم نتشاور مًعا" (نح  القائلطلب سنبلطك
كان من المتوقع أن یعلنوا عن ثورتهم وعصیانهم على الملك، لكنهم صمتوا عالمة الطاعة 

والثقة منتظرین أمر الملك وتعلیماته. أطاعوا الملك الذي سألهم أال یجیبوه، أي ال یدخلوا معه في 
القدیس یوحنا حوار لئال یسقطوا في الضعف كما سقطت حواء بحوارها مع الحیة القدیمة. وكما یقول 

كان یلزمها أال تُبادلها الحدیث، ولكن في غباٍء كشفت تصمت؛ : [كان یجب علیها أن الذهبي الفم
، وبذلك قدَّمْت للشیطان فرصة عظیمة... انظروا أي شر هذا أن ُنَسلِّم أنفسنا في أیدي ربقول ال

 قدَّم باألكثر ،عملًیا شيء .] كما یقول: [إذ لم یكن الشیطان قادًرا على تقدیمÏأعدائنا والمتآمرین علینا
 ،: [اهللا هو قائدناالقدیس أغسطینوسویقول  .]Ðوعوًدا في كلماٍت . هكذا هي شخصیة المخادعین

 وأما الُمهِلك فیقترح خدعة، فهل نصغي إلى الوصیة أم إلى ،والشیطان هو ُمهِلُكنا، القائد ُیقدِّم وصیته
 ]Ñالخداع؟!

ت في الكتاب المقدس، إن كان الشخص یطلب احینما یسأل إنسان عن وجود تناقضكمثاٍل، 
ل إلى مناقشات غبیة، أما ذلك   فالحوار الزم، ، كان جاًدا في المعرفةإذاللسخریة، فالحوار معه یتحوَّ

قدِّسوا الرب اإلله في قلوبكم، مستعدین دائًما لمجاوبة كل من یسألكم عن " وكما یقول الرسول بطرس:
 كان الحوار مع ملحٍد ینكر إننفس األمر ). 15: 3 بط 1سبب الرجاء الذي فیكم بوداعٍة وخوفٍ " (

رفض اإلجابة نحرص أال ب لنیَّة السائل. فإدراكنا یتوقف على هوجود اهللا، فإن القرار بالحوار أو عدم
 ننزلق إلى حماقته، وبردِّنا علیه نود أن نحفظه من الحماقة التي سیطرت علیه.

Ï  3للمؤلف: هل للشیطان سلطان علیك؟ للقدیس یوحنا الذهبي الفم، مقال. 
2 In 2 Tim. Hom. 8. 
3 On Ps. 71. 
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: [إذ سمعوا تجدیفه هذا الذي تحدَّى كل حدیث، لم یجب ثیؤدورت أسقف كورشیقول 
ألیاقیم ورفاقه هذا الشریر بكلمة، بل مزَّقوا ثیابهم قبل االنطالق بسرعة إلى الملك التقي وٕاخباره بالكالم 
كما بمظهرهم عن مبالغته في التجدیف. والملك بدوره تعجب وفعل نفس األمر، إذ مزَّق ثوبه الملوكي 

.] Ïواستبدله بالمسوح، وجرى لیقترب من اهللا خالق المسكونة الذي هاجموه كما هاجموا معه الملك

  بقى كل الشعب صامًتا، ولم ینطق أحد بشيٍء له، إذ قبلوا تعلیمات الملك أال یجیبوه. فإذ كان
حزقیا بالحق إنساًنا باًرا یعمل بإخالٍص تاٍم وبكل حكمٍة، سألهم أال یجیبوا هذا األشوري الُمجدِّف، 

). كما نقرأ 10: 8لئال ُیثار إلى ارتكاب تجدیف أعظم. لذلك ُكتب: "تلهب جمر الخاطي" (سي 
في المزامیر: "حینما وقف الخاطي قبالتي، حبست لساني، وأذللت نفسي، ولزمت الصمت 

 الترجمة السبعینیة). وأیًضا: "ضع یا رب حافًظا لفمي، 3-2: 39بخصوص الصالح" (راجع مز 
. Ð الترجمة السبعینیة)4-3: 140وباًبا حصیًنا لشفتّي، وال ُتِمل قلبي إلى كالم الشر" (مز 

القدیس جیروم 

 لیق بنا أن نتعلم حسًنا في معرفة إیماننا، حتى متى سألنا أحد عنه نكون قادرین أن ُنَقدِّم إجابة ي
. Ñن نفعل ذلك بوداعٍة وفي مخافة الرب. فإن من یفعل هذا كأن اهللا نفسه حاضر یسمعهأالئقة، و

 القدیس دیدیموس الضریر 

 خبرنا الرسول أن نكون مستعدین أن نجاوب كل من یسألنا لنشرح له إیماننا، فإن سألني غیر ي
َقدِّم له ذات أُ مؤمٍنٍ◌ عن سبب إیماني ورجائي، وأدرك أنه ال یستطیع قبول هذا ما لم یؤمن، 

. Òالسبب لكي یرى كیف أنه ألمٍر سخیٍف بالنسبة له أن یدركها دون أن یؤمن
 القدیس أغسطینوس 

ُل   َفَجاَء َأِلَیاِقیُم ْبُن ِحْلِقیَّا الَِّذي َعَلى اْلَبْیِت َوِشْبَنُة اْلَكاِتُب َوُیَواُخ ْبُن آَساَف اْلُمَسجِّ
 ِإَلى َحَزِقیَّا َوِثَیاُبُهْم ُمَمزََّقٌة، 
] 37َفَأْخَبُروُه ِبَكَالِم َرْبَشاَقى. [

ق ثیابه وتغطَّى بمسح ودخل بیت نعود إلى الملك لنراه عند سماعه كلمات ربشاقي " مزَّ
ضعه أمام اهللا .  وا". كان ذلك عالمة حزنه مع تالرب

. لقد تغیَّر ]2أرسل حزقیا الیاقیم وشبنة وشیوخ الكهنة متغطین بمسوح إلى إشعیاء النبي [

1 Johanna Manley: Isaiah througy the Ages, Monastery Books, CA 1926, P. 534. 
2 Commentary on Isaiah 11: 36: 11-12. 
3 Catena. 
4 Letter 120. 
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 منذًرا ،الحال، فبعد أن كانت القیادات المدنیة والدینیة تسخر بإشعیاء حین كان یسیر حافًیا وعریاًنا
)، اآلن ها هم یأتون إلیه البسین المسوح في 21 (إش إیاهم أن فرعون ورجاله لن یستطیعوا إنقاذهم

، فلیكن یوم ]3[" یوم شدة وتأدیب وٕاهانة أنه "أدركوا یعلنون حاجتهم إلى صلواته ومشورته. ،مرارةٍ 
، من یستطیع أن ُیِعین إالَّ ]3أن األِجِ◌نَّة دنت إلى المولد وال قوة على الوالدة" [توبة وصالة. شعروا "

اهللا خالل الصالة؟! ال یقدر فرعون بكل إمكانیاته أن یهب المرأة الحامل قدرة على الوالدة حتى متى 
ِ◌دة" للرحمة التي تحقق الوالدة.  حان وقت الطلق... الصالة هي "المولِّ

كانت عادة تمزیق الثوب الخارجي التي ُتَعبِّر عن الحزن الشدید، مثل موت أحد األقرباء 
منتشرة في كثیر من األمم، وٕالى وقت قریب كانت منتشرة في بعض ُقَرى الصعید بمصر. أما عند 

الیهود، فكانت هذه العادة ُتماَرس باألكثر عند سماع تجدیف على اهللا، لُیعِلَن الُمستِمع أنه بريء من 
هذا التجدیف وال یطیق االستماع إلیه، وذلك كما فعل رئیس الكهنة في محاكمة السید المسیح، 

وٕاعالنه بأنه ُمَجدِّف. 
: [لیس شيء ُیعاِدل الصالة! إنها تجعل المستحیل ممكًنا، القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

: األب ثیوفان الناسك]. ویقول Ïوالصعب سهالً . ال یمكن لإلنسان الذي ُیصلِّي أن یسقط في خطیة
كما  .]Ð[الصالة هي كل شيء؛ هي موجز كل شيء: اإلیمان، الحیاة حسب اإلیمان، الخالص الخ

]، الكنیسة كلها [تتنسم خالل Ò[مقیاس الحیاة الروحیة ]، هيÑن الصالة هي [نسمة الروحإیقول 
]. Óالصالة

  بالتأكید لم یفرح البار حزقیا في كارثة السبي التي ستحل على أوالده، لكنه لم یستطع أن یعترض
. Ôعلى إرادة الرب، فتقبَّل أمر الرب بصبر، بكونه خادًما متواضًعا

 لقدیس أمبروسیوسا

شخصیة حزقیا الملك 
] 39-36 ، إش33-29 أي 2]، [20-18 مل 2[

1 De Anno Sermo 4; PG. 54:666. 
2  Cf. Tomas' Spidlik: The Spirituality of the Christian East, 1986, P.307. Nacertanye christianskago 
nravoucenija (Christian Moral Teaching), Moscow 1895, p. 122. 
3  Cf. Tomas' Spidlik: The Spirituality of the Christian East, 1986, P.307. Nacertanye christianskago 
nravoucenija (Christian Moral Teaching), Moscow 1895, p. 406. 
4  Cf. Tomas' Spidlik: The Spirituality of the Christian East, 1986, P.307. Nacertanye christianskago 
nravoucenija (Christian Moral Teaching), Moscow 1895, Theophane la Recluse, p. 240. 
5  Cf. Tomas' Spidlik: The Spirituality of the Christian East, 1986, P.307. Nacertanye christianskago 
nravoucenija (Christian Moral Teaching), Moscow 1895, p. 241. 
6 Jacob and the Happy Life, 1:8:36. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الثامن عشر 
 

من هو حزقیا؟ 
. "الرب یقوي" " معناهاحزقیاكلمة "

 الذي تولى الحكم ىق.م)، ابن آحاز وأبو منس 686-715(  عاًما29ملك على یهوذا مدة 
ُتعتَبر أیام حكمه من أفضل الفترات بعد داود الملك.  بعده.

 الذي عاد من السبي البابلي مع عزرا (نحذاك یوجد أكثر من شخص ُیدَعى حزقیا، مثل 
 )، الجد األكبر لصفنیا (صف23:3  أي1)، وحزقیا من األسرة المالكة في یهوذا (16:2، عز 17:1
11:1( .

ه  إنجازات
) 5:18  مل2) في عمل اهللا أكثر من أي ملك آخر في یهوذا (27:32ي  أ2وثق حزقیا (

   والدفاعي. والسیاسي والمدنياإلصالح الدینيحركة قاد . وقد ترجم إیمانه بعدة أعمال حیَّة
أعلن إیمانه  نزع عبادة األوثان ومراكزها، وهدم طقوسها.، و وسط شعبهالتوبةب ىاد. ن1

)، وجدَّد العهد مع 25-22:28ي  أ2العملي باهللا عن طریق هدم كل مذابح األوثان التي بناها آحاز (
). وقد وصلت أمانته إلى حد تحطیم الحیة النحاسیة التي هي رمز هام لشعب 10:29ي أ2 الرب (

إسرائیل من أجل استخدامهم لها في العبادة الوثنیة. قام بكل ذلك لُیعلَن أن اهللا وحده له الحق في 
 العبادة والسجود.

كلمة ) جاءت 12-11:30ي أ 2 ("لیعملوا أمر الملك". كان الشعب یسمع له. قیل: 2
هم اختیاربالضغط، وٕانما بمحض  ، لیس"یعملوا" في أصلها "یسمعوا"، وسماع الكلمة هي طاعة األمر

برضا. 
" لیطیعوا قلًبا واحًدا ألن الرب أعطى الشعب "،خالل فترة حكم حزقیا حدث إصالح روحي. 3

 نزعت)، تلك الوحدة في طاعة اهللا وتجدید العهد 12:30ي  أ2وصایاه من خالل قادتهم الروحیین (
 حزقیا الملك ا). لقد دع9-1:10ي  أ2روح التفكك واالنقسام الذي حدث أیام رحبعام (لدى البعض 

-10:30)، وقلیلون قبلوا الدعوة (9-6:30 في یهوذا (إخوتهمالبقیة من مملكة الشمال لالنضمام إلى 
. كان قدوة صالحة لهم الشعب ألتباع طریق الرب بوحدة القلب هو أن حزقیا نفسه هم). سَبب قبول11

لتزم  ا).1:31أي  2" (إنما عمله بكل قلبه أنه في كل عمٍل قام به لخدمة الرب "هفالكتاب یشهد عن
. حزقیا الملك بخدمة اهللا واآلخرین بقلب واحد

-1:29ي  أ2 فتقدَّسوا للرب (،جدَّد هیكل الرب وأقام العبادة فیه، وجدَّد قادة الالویین. 4
36 .(

ًعا الشعب لتقدیم الذبائح والتقدمات،قاد بنفسه تقدمة الفصحو ،عمل الفصح للرب. 5  . ُمشجِّ
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). 30؛ 29ي  أ2 (تفال به مملكة الشمال المتبقیة للمشاركة في االحادعكما 
 إال ،)19-9:32ي  أ2بالرغم من قوة أشور الحربیة والتحطیم النفسي الُمستِمر لیهوذا (. 6
) عكس ما 19-14:19  مل2 ( ولم یلجأ للتحالف مع البالد المجاورة،وثق في اهللا وحدهأن حزقیا 

 والده. وقد كرَّم اهللا إیمان حزقیا بمعجزة فائقة حیث طرد من أمامه ملك أشور وجنوده  آحازفعل
قوَّى ف ،اهللا من خالل إیمانه وثقته في بخطوات عملیة). في نفس الوقت قام حزقیا 35:19-36(

ي  أ2 إلمداد المدینة بالمیاه الالزمة إن حدث حصار (حفر عیون ماءو ،حصون أورشلیم الدفاعیة
30:32 .(

 ).1:32ي  أ2ق.م ( 701  سنةنجا من حصار سنحاریب ملك أشور ألورشلیم. 7

  اتهضعف
). یكشف ذلك 31:32ي أ 2، 21:20  مل2 من بابل (لمندوبینعرض كل كنوز خزائنه ل

عن كبریاء داخلي وحماقة أثَّرْت على الذین جاءوا بعده في الحكم. 

من هو سنحاریب؟ 
: إله القمر، معناه الخطیة زادت من اإلخوة. االسم

 وعمل إصالحات ،: نینوى في أشور حیث بني له قصًرا. تفاخر به أنه ال ُیهَدمالمدینة
عدیدة. 

  مل2دون الذي ملك بعده بعد أن قتل أخواه أباه (ح: ابن سرجون الثاني ووالد آسرالعائلة
37:19 .(

ق.م).  681-705: قائد جیوش أشور، ثم صار ملًكا ألشور بعد موت أبیه (المهنة
 ، مدینة أخرى من یهوذا45ق.م. فأخذ لخیش و 701  سنة: قاد حملته ضد یهوذااإلنجازات

 ألف من یهوذا قبل حصاره ألورشلیم. وكان دائًما یسخر من ضعف حزقیا أمام 200وأسر حوالي 
). 21-1:36؛ إش22-9:32أخ2؛ 36-17:18  مل2قواته (

 
 19 مل 2من وحي 

 تعییرات معیریك وقعت عليَّ !

  .ترك حزقیا أباه الشریر والتصق بك
لم یكره أباه، ولم ینطق بكلمة جارحة ضده. 

لكن أبغض الشر الذي التصق به. 
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تحدَّى الفساد الذي حلَّ به، 
ولم یرث منه روح الفشل! 

أزال المرتفعات التي فشل أبوه وجدُّه أن یزیالها. 
لم یترك مجاًال لیرتد إنسان إلى الوثنیة. 

لها الشعب إلى صنٍم یعبدونه!  بل وحطَّم حتى الحیة النحاسیة التي حوَّ

  ،لم یقف عدو الخیر مكتوف األیدي
بل بخبرته الطویلة وضع خطة لتحطیمه. 
أثار ضده أرام غریبة الجنس لكي تبیده، 

وأثار إسرائیل التي من بني جنسه للخالص منه. 
تحالف الغرباء مع األقرباء تحت قیادة عدو الخیر. 

في ضعٍف التجأ إلى أشور لتحمیه، 
ِعَوض أن یلجأ إلیك، 

فالحرب في حقیقتها مع إبلیس نفسه! 

  من یسندني ضد إبلیس عدوي الوحید؟
إن أثار الغرباء واألقرباء عداوة، 

فالعدو الحقیقي هو إبلیس بحیله الخفیة. 
لتكن أنت سندي وملجأي. 

من یقدر أن یقف أمام إبلیس سواك؟ 

  ،نجح أشور في قتل رصین ملك أرام
وحاصر السامرة واستولى علیها. 
أذلَّ إسرائیل وقاد الشعب أسرى. 

استطاع أن ُیفِقَد إسرائیل هویتها كشعب اهللا. 
وجعل منها مثاًال للدمار الكامل. 

استولى أشور على أمٍم وشعوٍب ومدٍن كثیرة. 
بل واستولى على مدن حصینة في یهوذا. 

  .ظن أشور أنه لم تعد أورشلیم ُتَمثِّل قوة في عینیه
سبق فأذلها بالجزیة، 
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وجعل من السامرة ِعْبَرًة لها. 
وانهارت األمم مع آلهتها قداَمه. 

حسب ملك أشور أنه أعظم من إله أورشلیم. 
من یستطیع أن یحمي حزقیا وقادته وشعبه؟! 

  .أرسل سنحاریب األشوري ربشاقي ورفاقه
وظن أنه في لحظات تستسلم یهوذا بملكها وشعبها. 

ظن ربشاقي أنه سفیر أعظم َمِلك في العالم. 
فإن كان حزقیا ملك یهوذا ینصت لصوت إلهه خالل األنبیاء. 
فالعالم كله ینصت لسنحاریب األعظم من كل اآللهة خالله. 

  .كان ربشاقي آلة ال في یدي سنحاریب، بل في یدّي إبلیس
في كبریاء وعجرفة وقف أمام الیهود مستخدًما تجادیف خطیرة. 

إذ لم یستطیع الرعب والتهدیدات أن تحكم مندوبي حزقیا، 
استخدم أسلوب الخداع والكلمات المعسولة. 

وعد شعب یهوذا أن یخلصهم من خداعات حزقیا، 
ُیَقدِّم لهم حیاة آمنة سعیدة في بلٍد لم یذكر اسمها. 
صوَّر لهم أنه قادم بأمر اهللا إلههم لیؤدب حزقیا. 

صّور حزقیا كعدو هللا أزال المرتفعات حیث كان الشعب یعبد اهللا فیها. 
مزَّق مندوبو حزقیا ثیابهم،  

وفي مرارة مزَّق حزقیا الثوب الملكي. 

  .إلهي، لن یكف عدو الخیر عن أن ُیعیِّرني
تعییرات معیریك سقطت عليّ . 

من ُیخلِّصني من تهدیدات إبلیس، 
ومن یقودني فال أسقط في شباكه المتنوعة. 

إنه ُیَهدِّد تارة، ویالطف تارة لتحطیمي. 
یبذل كل جهده لیبث فيَّ روح الخوف والقلق والفشل. 

إنها حرب بینك وبینه، بین ِبّرك وشره. 
لیس من ُیَخلِّصني من مكائده إال أنت! 
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لیحمني روحك القدوس، ویرفعني فوق تجارب العدو. 
لیفتح لي أبواب السماء، فتمتلئ نفسي رجاًء ُمفِرًحا! 

 ، بك أنتصر وال تقوي قوات الظلمة عليَّ
ألنك أنت النور واهب الحیاة والنصرة والمجد! 
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 َاَألْصَحاُح التَّاِسُع َعَشرَ 

هزیمة سنحاریب 
 أشور بسبي إسرائیل، أرادت أن تسبي یهوذا. انقسمت المملكة إلى ثالث  مملكةإذ قامت

فرق: فریق رأى أن یستسلم حتى ال ُتَحطِّمهم أشور، وفریق آخر رأى أن یلجأ إلى مصر یتحالف معها 
 من يضد أشور، واألقلیة القلیلة جًدا أرادت أن تثق في الرب القادر أن ُیَخلِّص. كان حزقیا الملك التق

. تالفریق الثالث الذي لجأ إلى الصالة. فأرسل الرب إشعیاء النبي یؤكد له أن صالته قد ُسمع

 .7-1. حزقیا یستنجد برجل اهللا إشعیاء  1
 .9-8. انسحاب ربشاقي المؤقت  2
 .13-10. رسالة ربشاقي لحزقیا   3
 .19-14. حزقیا ینشر الرسالة أمام الرب  4
 .34-20. الرب ُیرسل إشعیاء لحزقیا  5
 .35. مالك الرب یضرب جیش أشور  6
 .37-36تیاله  غ. انسحاب سنحاریب وا7

 . حزقیا یستنجد برجل اهللا إشعیاء1
َق ِثَیاَبهُ    ،َفَلمَّا َسِمَع اْلَمِلُك َحَزِقیَّا َذِلَك َمزَّ

 ]1 َوَدَخَل َبْیَت الرَّبِّ . [،َوَتَغطَّى ِبِمْسحٍ 
 قام بتمزیق ،إذ سمع حزقیا الملك عن سخریة ربشاقي الُمرَّة باهللا الحي كما بالملك والقادة

). ُیحَسب إهانة 13-12: 2)، كما عن الندامة والتوبة (یوئیل 30: 6 عالمة عن شدة الحزن (ثیابه
ُمرَّة أن ُیمزَّق الثوب الملوكي أو أن یلتحف الجسم الملوكي بمسوٍح، لكن إذ ُأهین اهللا بكلمات التجدیف 

التي نطق بها ربشاقي، لم یحتمل الملك أن یستوعب الموقف، فعبَّر عن مرارة نفسه بتمزیق ثیابه 
الملوكیة والتحافه بالمسوح. 

كشف عن یرى حزقیا الملك أن اهللا هو إله المستحیالت، متخصص في المواقف المستحیلة. 
 حًقا إن المشاكل هي ُفَرص ذهبیة ثقته في الرب، فقدَّم توبة، ودخل بیت الرب، یطلب مشورته وعونه.

 لتدخُّل اهللا في حیاتنا.
اتسم الملك حزقیا بالتواضع، فكان یلجأ إلى الرب، ویطلب مشورته خالل أنبیائه، لذلك وقف 

 ].7الرب ضد تهدیدات العدو [
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لم یدخل الملك إلى بیت الرب لیسأله بماذا یجیب هذا الُمجدِّف، إنما لكي یتسلَّم الرب األمر 
كله. 

  .اإلیمان الذي بال حمایة (زمنیة) ُیسلِّحه اهللا
أكَّد حزقیا خالل قوة اإلیمان أنه بقوته الضعیفة أقوى من سنحاریب ملك أشور ونینوى الغنیة 

باآلالف التي لها. 
جنَّد سنحاریب قوى أشور ومملكة مادي. 

حّطم الممالك المجاورة بِفَرقه الضخمة، واتجه نحو المدینة المقدسة للرب. وقد ركَّز كل 
إمكانیات حربه الُمكثَّفة ضدها وحدها. 

وٕاذ فعل استعدادات كهذه، عاقه اهللا، فإن حربه أخَّرْت خططه غیر المقدسة. أرسلت إلى 
أورشلیم رسالة فظة تحوي تهدیدات بعجرفة. 

تسلَّمها حزقیا بحزٍن، وحملها إلى الرب قدام الهیكل. انبطح للصالة ومعه شعبه في حزٍن، 
وقرأ تلك الكلمات القاسیة، وبلَّل الرسالة بدموعه الغزیرة، بهذا اتكل على اهللا. 

بالصالة وحدها، بالرغم من غیابه عن المشهد، نال نصرة ُمَحطِّمة لألشوریین، الذین عانوا 
من موٍت خطیٍر عندما حاربهم اهللا. 

كان لهذا العطف الذي ربحه اعتباره العظیم حتى أنه لم یتطلع بعینیه على العدو الذي 
هزمه. 

ما أن َعَبَرّت دموع شكواه فوق مجموعات الكواكب، ما أن ارتفعْت مرثاته الخارجة من قلٍب 
متواضٍع وعبرت النجوم، واندفعت كلماته التقویة إلى آذان األب العلي، حتى اهتزت األبواب 

العلویة وانفتحت، وانحدر مالك بجناحیه، یتنسم رائحة الهواء بنزوله اللطیف. وٕاذ تسلَّح بسیف 
د في ذبح العدو النائم الصامت. وأحدث موًتا لـ   185000الكلمة، ضرب الجیش الشریر، وتمجَّ

في وقٍت واحدٍ ... 
. Ïفي ذلك الوقت كان إشعیاء وسیًطا لحزقیا

القدِّیس بولینوس أسقف نوال 

  ،َوَأْرَسَل َأِلَیاِقیَم الَِّذي َعَلى اْلَبْیِت َوِشْبَنَة اْلَكاِتَب َوُشُیوَخ اْلَكَهَنةِ 
 ]2َشْعَیاَء النَِّبيِّ اْبِن آُموَص . [إ ِإَلى ،ُمَتَغطِّیَن ِبِمْسحٍ 

)، قبل حوالي 1: 6بدأت خدمة إشعیاء النبویة في السنة التي مات فیها عزیا أو عزاریا (إش 

1 Paulinus of Nola: Poems 26:166-95. 
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نبأ إشعیاء في أیام عزیا ویوثام وآحاز وحزقیا. وقد تجاهل آحاز إشعیاء، أما  ت ق. م).740 عاًما (40
 حزقیا فأصغى لمشورته.

مع أن أشور كانت أعظم قوة عالمیة في ذلك الحین، لكنها كانت عاجزة على أن تنتصر 
على یهوذا طالما كان إشعیاء مشیًرا للملوك. 

لقد سمع الیاقیم وشبنة كلمات ربشاقي منه مباشرة، فكانا خیر رسولین یبعثهما الملك إلى 
إشعیاء النبي، ُیَعبِّران بمالمحهما ومشاعرهما عما قاله ربشاقي. لقد ارتدیا المسوح، ألنهما كانا ُیمثِّالن 

الملك المرتدي المسوح. 

 َفَقاُلوا َلهُ : َهَكَذا َیُقوُل َحَزِقیَّا: 
 َهَذا اْلَیْوُم َیْوُم ِشدٍَّة َوَتْأِدیٍب َوإَِهاَنٍة، 

 ]3[  َوَال ُقوََّة ِلْلِوَالَدةِ !،َألنَّ اَألِجنََّة َقْد َدَنْت ِإَلى اْلَمْوِلدِ 
غایة لتواجه القوة للال قوة في وقٍت تحتاج أن تكون قویة ب یهوذا  مملكةاعترف حزقیا بأن

العظمى في العالم، أي أشور. 
ما كان یشغل قلب حزقیا لیس فقط جسارة ربشاقي لُیَعیِّر اهللا الحي، وٕانما أیًضا أنه قد حلَّ 
یوم شدة وتأدیب وٕاهانة على یهوذا وأورشلیم. لقد شبَّه هذا الیوم بیوم والدة عسیرة مع عدم وجود قوة 

للوالدة. لقد طالت مدة الَطْلِق، فخارت قوى یهوذا، وصارت عاجزة عن الوالدة، ویحتاج األمر إلى 
تدخُّل اهللا نفسه صانع العجائب. فاألمر خطیر للغایة، ویحتاج إلى عوٍن إلهي. 

حسب حزقیا الملك ورجاله أن ما حلَّ بهم وبالشعب، إنما هو تأدیب یستحقونه على 
. اشتكوا أنفسهم كخطاٍة یستحقون التأدیبخطایاهم. فقبل أن یشتكوا ربشاقي وملك أشور كُمجدِّفین، 

هذا ولم یقترح الملك ورجاله حًال للمشكلة، أو نقمة من أشور، إنما طلبوا من رجل اهللا أن 
یعرض القضیة بأكملها على اهللا، ویترك األمر بین یدیه لیفعل كیفما یشاء. 

  ،َلَعلَّ الرَّبَّ ِإَلَهَك َیْسَمُع َجِمیَع َكَالِم َرْبَشاَقى الَِّذي َأْرَسَلُه َمِلُك َأشُّوَر َسیُِّدهُ 
 ،  ِلُیَعیَِّر اِإلَلَه اْلَحيَّ

 َفُیَوبَِّخ َعَلى اْلَكَالِم الَِّذي َسِمَعُه الرَّبُّ ِإَلُهكَ .
 ]4َفاْرَفْع َصَالًة ِمْن َأْجِل اْلَبِقیَِّة اْلَمْوُجوَدةِ . [

یطلب الملك من إشعیاء أن یصلي إلى اهللا، لعله یسمع تعییرات ربشاقي الذي أرسله ملك 
أشور. 

 لقد سبق فقاد أشور إسرائیل (العشرة أسباط) إلى السبي، وقد بالبقیة الموجودة؟ماذا یعني 
بقیت مملكة یهوذا (سبطا یهوذا وبنیامین) كبقیة قلیلة. هذا وقد استولى أشور على مدن كثیرة من 
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یهوذا وبقیت أورشلیم كبقیة قلیلة جًدا تحتاج إلى عوٍن إلهٍي وٕالى تدَّخٍل سماوٍي إلنقاذها. 
طلب الملك من إشعیاء الصالة عنه وعن المملكة، لكنه لم یتواكل، بل ذهب هو بنفسه إلى 

بیت الرب، ونشر الرسائل أمام الهیكل. یلیق بنا إذ نطلب من أحبائنا سواء الراقدین أو المجاهدین 
الصالة عنا، نشترك معهم في الصالة والطلبة بروح التوبة والتواضع. 

"، هذا اإلله الذي ال لُیعیِّر اإلله الحيً یدعو حزقیا اإلله الذي ُیَعیِّره ربشاقي وملكه سنحاریب "
یقدر أشور على الوقوف أمامه! 

 ]5[ َفَجاَء َعِبیُد اْلَمِلِك َحَزِقیَّا ِإَلى ِإَشْعَیاَء،

 َفَقاَل َلُهْم ِإَشْعَیاءَ : َهَكَذا َتُقوُلوَن ِلَسیِِّدُكمْ : 
  ،َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ : َال َتَخْف ِبَسَبِب اْلَكَالِم الَِّذي َسِمْعَتهُ 

 ]6الَِّذي َجدََّف َعَليَّ ِبِه ِغْلَماُن َمِلِك َأشُّورَ . [
]، وٕان بدا نارًیا ورناًنا، 6یطمئن الرب الملك حزقیا بأن ما قاله غلمان أشور مجرد كالم [

]. 7لكنه ال یحمل قوة، ال یقدر أشور أن یقف أمام الریح الذي یهب علیه [

  َوَیْرِجُع ِإَلى َأْرِضِه،، َفَیْسَمُع َخَبًرا،َهَئَنَذا َأْجَعُل ِفیِه ُروًحا
 ]7َوُأْسِقُطُه ِبالسَّْیِف ِفي َأْرِضهِ . [

إن كان حزقیا قد ارتعب أمام تهدیدات أشور، فإذ لجأ إلى اهللا، أعلن له رجل اهللا بأن اهللا 
 یجعل فیه روح الرعب، وُیْسِمعه خبًرا یجعله ُیسِرع بالعودة إلى بلده، حیث ُیغتال هناك بواسطة ابنیه.
الخبر الذي أعلنه إشعیاء النبي لیس فقط أن سنحاریب یفشل في دخوله أورشلیم، وٕانما سیواجه موًتا 

مرعًبا عند رجوعه إلى أرضه. 
حل هذه المشكلة ال یحتاج إال إلى روح أو ریح أو نفخة تهب على الملك، فیتبدد ویهلك. 

ُیقدِّم إشعیاء في هذه النبوة أربعة تحذیرات لملك أشور: 
: یجعل فیه نفخة أو ریح، أو إشاعة تزعجه ربما بخصوص "ترهاقة". أوالً 

یسمع خبًرا خاًصا بقتل المئة والخمسین وثمانین ألًفا من جیشه في لیلة واحدة دون أن ثانًیا: 
یفقد یهوذا جندًیا واحًدا، أو یستخدم سالًحا ضدهم.  

یرجع إلى أرضه في حالة هزیمٍة ُمْنَكرٍة لم تحل به من قبل، أي في خزٍي وعارٍ .  ثالثًا: 
: یسقط بالسیف ال في معركة كبطٍل، وٕانما في أرضه حیث یغتاله ابناه في هیكل إلهه رابًعا

الوثن. 

 . انسحاب ربشاقي المؤقت2
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 َفَرَجَع َرْبَشاَقى َوَوَجَد َمِلَك َأشُّوَر ُیَحاِرُب ِلْبَنَة، 
 ]8َألنَُّه َسِمَع َأنَُّه اْرَتَحَل َعْن َلِخیَش . [

بذل ربشاقي كل جهده لدخول أورشلیم بمحاصرتها دون الدخول معها في معركة. لكن إذ 
رجع بعد حدیثه مع مندوبي حزقیا الملك، وجد ملك أشور قد دخل في حرٍب أخرى مع ِلبنة، وكان قد 

سحب معه الجیش من لخیش. هذا وكال الموقعین لبنة ولخیش لیسا بعیدْین عن بعضها البعض، فُهَما 
على جبال یهوذا جنوب أورشلیم. 

 َوَسِمَع َعْن ِتْرَهاَقَة َمِلِك ُكوَشٍ◌ َقْوالً : 
 ]9[ َقْد َخَرَج ِلُیَحاِرَبكَ . َفَعاَد َوَأْرَسَل ُرُسًال ِإَلى َحَزِقیَّا َقاِئالً :

كانت تحركات جیش أشور سریعة وغیر متوقعة. ذهب ربشاقي إلى لخیش حیث كان 
أرسل لئال یستغل حزقیا الموقف، اربه. فح ألن ملك كوش خرج ي، فوجده قد تركها،سنحاریب یحارب
 یستخف به وُیَهدِّده طالًبا االستسالم، وأنه سیحاصره سریًعا. یهربشاقي رسالة إل

 ق.م، لذلك غالًبا ما ذكر الكتاب اسم ترهاقة 690معروف أن ترهاقة لم یصر ملًكا قبل سنة 
على ملك كوش أو على صعید مصر في الجنوب، بكونه لقًبا له شهرته بالنسبة لبعض ملوك كوش 

في ذلك الحین. 
 ملك مصر السفلى. كان ترهاقة So (Sabaco)كان ترهاقه ملك مصر العلیا، بینما سو 

ملًكا قوًیا، وقد ترك آثاًرا كثیرة، تكشف عن أنه كان عظیًما. جاء اسمه في هیكل مدینة هابو 
Medinet Abou  .أنه كان لدیه أسرى حرب كثیرون 

غالًبا كان تحرُّك ترهاقة بجیٍش عظیٍم لمحاربة أشور هو الخبر أو اإلشاعة التي تنبأ عنها 
]. هذا الخبر لم یكن غریًبا بالنسبة لسنحاریب وربشاقي، إنما كانا یتوقعان تحالف 7إشعیاء النبي [

یهوذا مع مصر ضد أشور، وقد سبق فحذَّر ربشاقي یهوذا من هذا التحالف، ُمَشبًِّها مصر بالقصبة 
).  21: 18 مل 2المرضوضة، من یتكئ علیها تثقب كفه (

تحرَّك ربشاقي لمواجهة معركة مع مصر، وفي نفس الوقت أرسل ُیَهدِّد حزقیا كي ُیربكه 
ویقلقه بتوقُّع نصرة أكیدة وسریعة ألشور على مصر، وعودة ألشور لحصار أورشلیم. وكأن ربشاقي 

أراد أن ُیَحطِّم نفسیة حزقیا، فال یقوم بأدنى مقاومة حتى أثناء غیابه أو انشغاله بمعركة أخرى. 
جاءت الرسالة تهاجم إله حزقیا الملك، وكأن المعركة في حقیقتها بین إبلیس واهللا. 

. رسالة ربشاقي لحزقیا 3
 َهَكَذا ُتَكلُِّموَن َحَزِقیَّا َمِلَك َیُهوَذا َقاِئِلینَ : 

 َال َیْخَدْعَك ِإَلُهَك الَِّذي َأْنَت ُمتَِّكٌل َعَلْیِه َقاِئالً : 
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 ]10َال ُتْدَفُع ُأوُرَشِلیُم ِإَلى َیِد َمِلِك َأشُّورَ . [
لم یستسلم ربشاقي ظاًنا أنه یعود إلى أورشلیم یحاصرها ویفتحها. وقد جاءت هذه الرسالة 

هه ربشاقي قبًال ( ). 29: 18 مل 2تطابق نفس الحدیث الذي وجَّ

 ِإنََّك َقْد َسِمْعَت َما َفَعَل ُمُلوُك َأشُّوَر ِبَجِمیِع اَألَراِضي ِإلْهَالِكَها،
 ]11[ َوَهْل َتْنُجو َأْنَت؟

  ،َهْل َأْنَقَذْت آِلَهُة اُألَمِم َهُؤَالِء الَِّذیَن َأْهَلَكُهْم آَباِئي
 ]12[ ُجوَزاَن َوَحاَراَن َوَرْصَف َوَبِني َعْدَن الَِّذیَن ِفي َتَالسَّاَر؟

 هنا ال تعني منطقة جنة عدن التي وردت في سفر التكوین، وٕانما ُتعَرف الیوم باسم عدن
). 5: 1، عا 23-27 جنوب حاران (حز Bit-Adiniبیت عدیني 

 ]13[ َأْیَن َمِلُك َحَماَة َوَمِلُك َأْرَفاَد َوَمِلُك َمِدیَنِة َسْفَرَواِیَم َوَهْیَنَع َوِعوَّا؟

. حزقیا ینشر الرسالة أمام الرب 4
 َفَأَخَذ َحَزِقیَّا الرََّساِئَل ِمْن َأْیِدي الرُُّسِل َوَقَرَأَها، 

 ،  ثُمَّ َصِعَد ِإَلى َبْیِت الرَّبِّ
 ]14َوَنَشَرَها َأَماَم الرَّبِّ . [

كان حزقیا یؤمن بأن اهللا حاضر في كل مكان، ویسمع صوت مؤمنیه أینما ُوجدوا، ویرى كل 
شيٍء، ولیس شيء مخفًیا عن عینیه، لكن الهیكل ُیحَسب مسكنه الخاص، وله اعتباره عند الرب. لقد 

ذهب كطفٍل بسیٍط یثق في محبة أبیه وحكمته وقدرته، أسرع إلیه في بیته كما في حضنه اإللهي، 
لیكون تحت حمایته اإللهیة ومراحمه. 

 نفسه في الهیكل  الرسائل التي كانت في أیدي الرسل أمام الرب حزقیا الصالحعرض الملك
. كان حزقیا واثًقا أن اهللا یعلم بكل ما فیها، لكن نشره لها في بیت الرب فیه إعالن عن ثقته المقدس

 هكذا بكل تفاصیلها للُمِعین اإللهي، طالًبا الخالص.الخطیرة الكاملة في الرب، وأنه ُیقدِّم المشكلة 
یمكن للمؤمن، إذ یعرض مشاكله بصراحة وٕایمان أمام الرب في هیكله المقدس، یجیبه وُیقدِّم له 

 الحلول.

 َوَصلَّى َحَزِقیَّا َأَماَم الرَّبِّ َوَقالَ : 
 َأیَُّها الرَّبُّ ِإَلُه ِإْسَراِئیَل، 
 اْلَجاِلُس َفْوَق اْلَكُروِبیَم، 

 َأْنَت ُهَو اِإلَلُه َوْحَدَك ِلُكلِّ َمَماِلِك اَألْرضِ . 
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 ]15َأْنَت َصَنْعَت السََّماَء َواَألْرَض . [
). صلَّي بإیمان، فاستجاب له ملك 19-18لجأ حزقیا إلى الملك األعظم من ملك أشور (

  صالة حزقیا مثاًال حًیا للصالة الحقیقیة، فمع دالته لدى اهللا یتحدث بلغة الوقار.رُتعَتبَ الملوك. 

 َأِمْل َیا َربُّ ُأُذَنَك َواْسَمعْ . 
 اْفَتْح َیا َربُّ َعْیَنْیَك َواْنُظْر، 

 ]16َواْسَمْع َكَالَم َسْنَحاِریَب الَِّذي َأْرَسَلُه ِلُیَعیَِّر اللََّه اْلَحيَّ . [
رْت الطلبة  ، ففي مرارة صرخ حزقیا الملك إلى الرب الجالس "أمل یا رب أذنك"كثًرا ما تكرَّ

ر الُمَرتِّل هذه أمل یا رب أذنك، واسمع. افتح یا رب عینیك، وانظر"فوق الكاروبیم: " . وكثیًرا ما كرَّ
) وهو تعبیر یصدر من شخٍص یشعر أنه أشبه بطفٍل على 10: 45؛ 2: 31؛ 6: 17العبارة (مز 

صدر أبیه، یود أن یهمس في أذنیه. إنها تصدر عن شخٍص ودیٍع متواضٍع، ُیَسر به الرب، القائل: 
"تعلموا مني، فإني ودیع ومتواضع القلب". 

"، یود المؤمن أن یقول له، إني عاجز عن أن ُأَعبِّر عما في داخلي أمل یا رب أذنكبقوله: "
بفمي ولساني، ولیس من أحٍد یقدر أن یسمع تنهدات قلبي، وُیدِرك ما في أعماقي، ویشاركني مشاعري 

سواك. 
لعل المؤمن یشعر بأنه قد ُیحَرم في كثیر من األوقات من الشركة الجماعیة في العبادة 

بسبب الضیق، لكن اهللا وحده ُیَقدِّر ما في أعماقه! 

  ...إنه یمیل بأذنه إن كنت ال ترفع رقبتك، فإنه قریب من المتواضعین، وبعید عن المرتفعین
إنه في األعالي، ونحن أسفل، لكننا لسنا متروكین. "نحن خطاة، مات المسیح ألجلنا، فإنه 

). 8، 7: 5بالجهد یموت أحد ألجل بارٍ . ربما ألجل الصالح یجسر أحد أیًضا أن یموت" (رو 
لكن ربنا مات ألجل األشرار. إذ لم یتقدمنا أي استحقاق لنا من أجله مات ابن اهللا، بل بالحري، إذ 

). ال یمیل 1: 86 (مز "ألني مسكین وبائس أنا"ال توجد استحقاقات، ظهرت رحمته عظیمة... 
أذنه للغني، بل للمسكین والبائس، أي للمتواضع الذي یعترف إلیه أنه محتاج إلى رحمته، ولیس 
إلى المكتفي الذي یرفع نفسه ویفتخر، كمن ال یحتاج إلى شيءٍ . هذا الذي یقول: "أشكرك أني 

-11: 18لسُت مثل هذا العشار". فقد افتخر الفریسي باستحقاقاته، واعترف العشار بخطایاه (لو 
13 ...(

ال یأخذ أحد یا إخوتي ما قلته كما لو كان اهللا ال یسمع للذین لدیهم ذهب وفضة وأسرة 
وحقول. فإبراهیم في غناه كان مسكیًنا ومتواضًعا، یحترم كل الوصایا ویطیعها. بالحق كان یحسب 

)، الذي 10: 22كل غناه كال شيٍء، وبحسب وصیة اهللا كان مستعًدا أن ُیقدِّم ابنه ذبیحة (تك 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح التاسع عشر 
 

  

ألجله كان یحفظ كل ثرواته. لتتعلموا أن تكونوا مساكین ومحتاجین، سواء كان لدیكم شيء في 
. Ïهذا العالم أو لم یكن لدیكم

 القدیس أغسطینوس

ُبوا اُألَمَم َوَأَراِضَیُهمْ   ]17[ َحق�ا َیا َربُّ ِإنَّ ُمُلوَك َأشُّوَر َقْد َخرَّ

 َوَدَفُعوا آِلَهَتُهْم ِإَلى النَّارِ .َ َألنَُّهْم َلْیُسوا آِلَهًة، 
 ]18َبْل َصْنَعُة َأْیِدي النَّاسِ : َخَشٌب َوَحَجٌر، َفَأَباُدوُهمْ . [

 َواآلَن َأیَُّها الرَّبُّ ِإَلُهَنا َخلِّْصَنا ِمْن َیِدِه، 
 ]19َفَتْعَلَم َمَماِلُك اَألْرِض ُكلَُّها َأنََّك َأْنَت الرَّبُّ اِإلَلُه َوْحَدكَ . [

 َفَأْرَسَل ِإَشْعَیاُء ْبُن آُموَص ِإَلى َحَزِقیَّا َقاِئالً : 

. الرب یرسل إشعیاء لحزقیا 5
 َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ ِإَلُه ِإْسَراِئیَل الَِّذي َصلَّْیَت ِإَلْیِه ِمْن ِجَهِة َسْنَحاِریَب َمِلِك َأشُّورَ : 

 ]20َقْد َسِمْعتُ . [
قدَّم اهللا اإلجابة للملك الصالح من خالل رجل اهللا إشعیاء النبي. 

 حیث ال یوجد ما ُیسبِّب ،یسقط في الرعبال  الذي یدعو اهللا أنالقدیس أغسطینوس یرى 
ال یوجد خوف، ومع ذلك یخاف البشر  ؟ىِغنَ ال[هل یوجد خوف إن فقد إنسان  ، إذ یقول: حقیقًیارعًبا

ولى یوجد خوف، ومع هذا فهم ال یخافون... إنك األ ولكن إن فقد إنسان الحكمة، فب.في هذه الحالة
 وترید أن تفقد الخالص.] ،تخاف لئال ترد المال (الذي وهبك اهللا إیاه)

  نظْر ماذا فعل لكي یخلص، إذ لبس المسوح وما إلى ذلك. لكنه إذ اعندما كان حزقیا في ضیق
). 20: 19 مل 2كان في فرٍج سقط خالل ارتفاع قلبه (

عندما كان اإلسرائیلیون في ضیٍق نموا جًدا في العدد، وعندما تركهم ألنفسهم انحدروا إلى 
. Ðدمارهم

القدِّیس یوحنا الذهبي الفم  

 َهَذا ُهَو اْلَكَالُم الَِّذي َتَكلََّم ِبِه الرَّبُّ َعَلْیهِ : 
 اْحَتَقَرْتَك َواْسَتْهَزَأْت ِبَك اْلَعْذَراُء اْبَنُة ِصْهَیْونَ . 

 ]21َوَنْحَوَك َأْنَغَضت اْبَنُة ُأوُرَشِلیَم َرْأَسَها. [

1 On Ps. 86 (85). 
2 In Acts, hom. 16. 
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عندما یتحدث اهللا مع شعبه یكشف لهم خطایاهم لكي یرجعوا إلیه بالتوبة، فیتمتعون بنعمه. 
ه الحدیث  أما حینما یتكلم عن شعبه مع مضایقیهم، فیتحدث عنهم بأسلوب ُمفِرح. اآلن إذ یوجِّ

لسنحاریب یقول له: "احتقرْتَك واستهزأْت بك العذراء ابنة صهیون الخ". یدعو شعبه ابنة صهیون (ابنة 
أورشلیم)، أي ابنة اهللا الساكنة في مدینته، وتتمتع بهیكله المقدس. یحرسها اهللا ویحفظها بكونها ابنته 

نها تسخر وتستخف بملك أشور الذي یظن في نفسه أعظم من المحبوبة لدیه، وبكونه أباها الُمِحب! إ
 اهللا وأقوى منه.

 َمْن َعیَّْرَت َوَجدَّْفَت،
 َوَعَلى َمْن َعلَّْیَت َصْوًتا، 

 ]22َوَقْد َرَفْعَت ِإَلى اْلَعَالِء َعْیَنْیَك َعَلى ُقدُّوِس ِإْسَراِئیَل؟ [
ظن سنحاریب ورجاله أن یهوذا أشبه بعذراء جمیلة وطاهرة ُیمِكُن اغتصابها بسهولٍة، ال 

حْول لها وال قوة، إن قورنت بالممالك التي اهتزت وارتعبت بل واستسلمت ألشور قبل أن یحاربها وُیَبدِّد 
هیاكلها وُیَحطِّم حصونها. وقد جاءت إجابة الرب إلشعیاء أن یهوذا ابنة صهیون الطاهرة والجمیلة 
هي في حضن أبیها السماوي، یهبها قوة وفرًحا ونصرة على كل من یحاول أن یمد یده علیها، أو 

ُیهدِّدها. 
إنها تتطلع إلى من یسخر بها وتضحك علیه، ألنها في ظل القدیر تجلس مطمئنة. 

: 6 مرة (راجع إش 26یدعو إشعیاء اهللا "قدوس إسرائیل"، وقد استخدم إشعیاء كلمة "قدوس" 
). إذ عیَّر ملك أشور ورجاله اهللا، فإنما یعیر القدوس الذي بال عیب. 3

 َعَلى َیِد ُرُسِلَك َعیَّْرَت السَّیَِّد، 
  ،َوُقْلتَ : ِبَكْثَرِة َمْرَكَباِتي َقْد َصِعْدُت ِإَلى ُعْلِو اْلِجَبالِ 

  ،ِإَلى ِعَقاِب ُلْبَنانَ 
 َوَأْقَطُع َأْرَزُه الطَِّویَل َوَأْفَضَل َسْرِوِه، 
 ]23َوَأْدُخُل َأْقَصى ُعْلِوِه َوْعَر َكْرَمِلهِ . [

كان أشور وقادته یفتخرون بأنهم دخلوا لبنان، وحطَّموا أرزه وسروه. لم یقل إنه هزم جیشها، 
ألنها استسلمت ولم تدخل معه في معركة. أنها ككثیٍر من الممالك أرسلت ترحب بقدومه وقبولهم 

العبودیة له دون الدخول في أیة معركة، ومع هذا إذ كانوا یستقبلونه بالتهلیل خشیة غضبه وانتقامه 
كان ُیَحطِّم حتى أشجارها! 

ُیَصوِّر الكاتب سنحاریب بقدرته العظیمة وهو یقتحم بمركباته الكثیرة أیة دولة، ویصعد 
بالمركبات على قمم الجبال، فال تستطیع العوائق الطبیعیة أن تقف أمامه! 
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 أن الذین ال یعترفون بخطایاهم، وفي تشامخ یدخلون كما في القدیس أغسطینوسیرى 
معركة ضد اهللا، تنكسر كل أسلحتهم التي یعتمدون علیها. 

 َأَنا َقْد َحَفْرُت َوَشِرْبُت ِمَیاًها َغِریَبًة، 
 ]24َوأَُنشُِّف ِبَأْسَفِل َقَدَميَّ َجِمیَع ُخْلَجاِن ِمْصرَ . [

إن كانت مصر تعتز بنهرها العظیم، فیفتخر أشور أنه ال یترك لها نقطة ماء، یسلب كل 
ممتلكاتها حتى میاه خلجانها. وكأنه أینما دخل ال یترك ألهل المملكة شیًئا حتى الماء للشرب! 
ولعله یقصد أن المشاة من جیشه، إذ یدخلون أیة دولة حتى مصر، فمن كثرة عددهم 

یحفرون آباًرا للُشْرب، فتجف اآلبار، وال یجد الجند نقطة ماء تحت أقدامهم. 

 َأَلْم َتْسَمْع؟ ُمْنُذ اْلَبِعیِد َصَنْعُتُه، 
ْرُتهُ .  ُمْنُذ اَألیَّاِم اْلَقِدیَمِة َصوَّ

َنةٍ  ، اآلَن َأَتْیُت ِبهِ . َفَتُكوُن ِلَتْخِریِب ُمُدٍن ُمَحصَّ
 ]25َحتَّى َتِصیَر َرَواِبَي َخِرَبةً . [

]، یلیق بأشور أن یرجع إلى التاریخ لیدرك هذا اإلله الحي وذراعه 25 ["ألم تسمع؟!"بقوله: 
الرفیعة؛ كیف ُیَعیِّر القدیر الذي صنع مع شعبه عجائب؟! 

 َفُسكَّاُنَها ِقَصاُر اَألْیِدي َقِد اْرَتاُعوا َوَخِجُلوا. 
 َصاُروا َكُعْشِب اْلَحْقِل َوَكالنََّباِت اَألْخَضِر، 

 ]26 َوَكَمْلُفوٍح َقْبَل ُنُموِّهِ . [،َكَحِشیِش السُُّطوحِ 

 ]27َوَلِكنِّي َعاِلٌم ِبُجُلوِسَك َوُخُروِجَك َوُدُخوِلَك َوَهَیَجاِنَك َعَليَّ . [
یلیق بأشور أن ُیدِرك بأنه ال یعرف حقیقة اإلله الحي القدوس، وأن هذا اإلله یعرف جلوسه 

وخروجه ودخوله ومشاعره الخفیة. إنه أتفه من أن یقف أمام اهللا في معركة، إمكانیاته ُتحَسب كال 
شيء، فأشور أشبه بعشب الحقل أو نبات أخضر ضعیف أو حشائش موضوعة على السطح أو 

غرس لبذرة حنطة لم تنُم بعد لتحمل سنبلة، فكیف یدخل في معركة مع رب الجنود؟ إن كان أشور 
 ه. عليه وهیجانه ودخوله وخروجهعالٌم بجلوسیعتمد على خططه الحربیة الخفیة، فاهللا 

  ،َألنَّ َهَیَجاَنَك َعَليَّ َوَعْجَرَفَتَك َقْد َصِعَدا ِإَلى ُأُذَنيَّ 
 َوِلَجاِمي ِفي َشَفَتْیَك، ، َأَضُع ِخَزاَمِتي ِفي َأْنِفكَ 

 ]28َوَأُردَُّك ِفي الطَِّریِق الَِّذي ِجْئَت ِفیهِ . [
لماذا یضع اهللا خزامته في أنف ملك أشور، ولجاًما في شفتیه، أي كما لو كان حیواًنا؟ اعتاد 
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أشور أن یذل المسبیین، خاصة الملوك والنبالء وأصحاب المراكز، ویتعامل معهم بوحشیة كأنهم 
حیوانات. ما یفعله بهم یرتد علیه، بالكیل الذي یكیل به للمسبیین ُیكال له ویزداد. 

في كبریاء ظن سنحاریب أن ما بلغه من إنجازات بفضل قدرته وجهوده، ولم یدرك أن ذلك 
ذاتهم وتسلیتهم في لكان بسماح من اهللا. كان األشوریون یعاملون األسرى بعنٍف، فكانوا یجدون 

تعذیبهم؛ یقلعون عیونهم، ویمزقون جلودهم، ویسلخونها بعنٍف جزًءا فجزًءا حتى یموتوا. وٕاذ كانوا 
 یتطلعون إلى األسیر كعبٍد، یضعون خزامة في أنفه. 

إن كان أشور قد أذل األمم والملوك، فیلیق به أن یدرك ضعفه أمام اهللا الحي الذي في 
جسارة ُمرَّة یسخر به وُیجدِّف علیه. إنه یضع خزامته في أنفه، ولجامه في فمه، فیصیر كحیواٍن ذلیٍل 

ُیسَحب من الخزامة وباللجام، وال یدري إلى أین هو ذاهب. 

  إلى بلبلة الذهن. هناك وضع  أيصر في سالسل إلى بابل،ا نبوخذنأحضرني فقد ليأما بالنسبة 
 تسابیح صهیون. فقلُت بإحدى أن ُأَسبَِّح أمرني نیر العبودیة. هناك وضع خزامة في أنفي. يّ عل

  .Ï)15-14له: "الرب یعتق المسبیین، الرب یفتح أعین العمیان" ( مز 
القدیس جیروم  

یًعا،   َوَهِذِه َلَك َعَالَمةٌ : َتْأُكُلوَن َهِذِه السََّنَة ِزرِّ
 َوِفي السََّنِة الثَّاِنَیِة ِخْلَفةً . 

  ،َوَأمَّا السََّنُة الثَّاِلَثُة َفِفیَها َتْزَرُعوَن َوَتْحِصُدونَ 
 ]29َوَتْغِرُسوَن ُكُروًما َوَتْأُكُلوَن َأْثَماَرَها. [

أعطى الرب حزقیا عالمة أنه مهتم بشعبه، بالرغم من حمالت األشوریین ضدهم، التي كان 
یتمتعون بمحاصیل لها أثرها على محصول تلك السنة، وأیًضا السنة التالیة، لكن في السنة الثالثة 

: 3؛ صف 13-12: 2؛ مي 14-12: 2 (یوئیل أرضهم حیث یكونون في سالم من تهدیدات العدو
8-20 .(

 َوَیُعوُد النَّاُجوَن ِمْن َبْیِت َیُهوَذا، اْلَباُقوَن، 
ُلوَن ِإَلى َأْسَفلٍ   ]30 َوَیْصَنُعوَن َثَمًرا ِإَلى َما َفْوقُ . [،َیَتَأصَّ

الوعد األعظم هو الثمر المتكاثر في مجيء المسیا، إذ توجد بقیة ُمقدَّسة تؤمن به وتشهد 
ألجل خالص البشریة. هذا وعد إلهي، ألن غیرة رب الجنود على الخالص تفعل هذا. 

 َألنَُّه ِمْن ُأوُرَشِلیَم َتْخُرُج اْلَبِقیَُّة َوالنَّاُجوَن ِمْن َجَبِل ِصْهَیْونَ . 

1 St. Jerome: Letters, 7:3. 
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 ]31َغْیَرُة َربِّ اْلُجُنوِد َتْصَنُع َهَذا. [
في كل جیل یهتم اهللا بالبقیة األمینة الباقیة لحساب ملكوته. یستخدمهم كشرارة نار حٍب، 

 كثیرین بالحب اإللهي، وتنزع عنهم برودة الجمود وعدم اإلیمان.لینفخها لُتلهَب ا
اهللا ال یتجاهل البصیص الذي في شعِب ما أو في قلٍب ما، فإنه یعمل بالقلیل كما بالكثیر، 

 لُیَخلِّص على كل حال قوًما.
 بتجسد كلمة اهللا وحلول الروح القدس في یوم "البقیة"تحققت نبوة إشعیاء بخصوص 

). 2البنطقستي (أع 

 ِلَذِلَك َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ َعْن َمِلِك َأشُّورَ : 
  ،َوَال َیْرِمي ُهَناَك َسْهًما، َال َیْدُخُل َهِذِه اْلَمِدیَنةَ 

 ]32َوَال ُیِقیُم َعَلْیَها ِمْتَرَسةً . [، َوَال َیَتَقدَُّم َعَلْیَها ِبُتْرسٍ 
ُیقدِّم الرب وعًدا أن سنحاریب لن یدخل مدینة أورشلیم، وال یستخدم أسلحة ضدها. 

 مدینة من مملكة یهوذا، وأن حزقیا 46بالرغم من أن سنحاریب افتخر بأنه استولى على 
كان سجیًنا في أورشلیم لم یخرج منها كطائٍر في قفٍص، لكن اهللا برعایته لم یسمح له باالستیالء على 

مدینة أورشلیم وال یهاجمها بأسلحة، وذلك ألمانة اهللا وعهده مع داود، بالرغم من عدم أمانة الشعب 
). ُیقدِّم اهللا تأكیدات أن ملك أشور لیس فقط یفشل في 35-34: 18؛ 28، 27، 23، 22وتجدیفهم [

اقتحام المدینة، وٕانما لن یدخلها، وال یقف على مسافة منها تسمح له أو لجیشه أن یرمي سهًما علیها، 
ولن یجسر أن یتقدَّم نحوها بترٍس أو یقیم علیها مترسة. 

  إذن أین مسكن اهللا؟ في أورشلیم وفي صهیون. في أورشلیم حیث یقوم السالم، وفي صهیون حیث
برج المراقبة. لیت النفس البشریة التي بها سالم اهللا والتأمل، وثانًیا تكون في الكنیسة وبالتأكید 

 مرتبطة باألسفار المقدسة.

السهام ، ُیَحطِّم سهام القسّي البارقةبالتأكید فیها یكون السالم ومسكن اهللا وعاصمته، هناك 
بها الشیطان  .Ï. ُیَحطِّم الرب دوًما الدرع والسیف وأسلحة الحربالتي یصوِّ

القدیس چیروم 

 ِفي الطَِّریِق الَِّذي َجاَء ِفیِه َیْرِجُع، 
 ]33َوإَِلى َهِذِه اْلَمِدیَنِة َال َیْدُخُل، َیُقوُل الرَّبُّ . [

إن كان ربشاقي قد هدَّد حزقیا بأنه سیعود لیحاصر أورشلیم، فإنه لن یعود إلى أورشلیم، بل 

1 On Psalms, homily 9. 
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یرجع جیشه إلى أشور في خزٍي وعارٍ . 

  ، ُألَخلَِّصَها ِمْن َأْجِل َنْفِسي،َوُأَحاِمي َعْن َهِذِه اْلَمِدیَنةِ 
 ]34َوِمْن َأْجِل َداُوَد َعْبِدي. [

. هذا الوعد بعدم تسلیم أورشلیم لسنحاریب، لیس عن فضل أو استحقاق "من أجل نفسي"
شعبها، وٕانما من أجل أمانة اهللا وعهده مع داود عبده. إن سالم أورشلیم یخص اهللا نفسه، ال یأتمن 

كائًنا ما على حمایتها من سنحاریب. 
صلوات القدیسین تسند النفس المجاهدة الراغبة في التوبة، أما إذا أصرَّْت على عنادها فال 

نفع لها، إذ یقول الرب إلرمیا النبي: "وأنت فال ُتصِل ألجل هذا الشعب وال ترفع ألجلهم دعاء وال 
). اهللا الذي قال: "ُأحامي عن هذه المدینة 14: 11؛ 16: 7إر  وال تلح علي� ألني ال أسمعك" (،صالة

) في أیام حزقیا الملك البار، لم 34: 19 مل 2ُألَخلِّصها من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي" (
صر. تظهر شكلیة العبادة في االعتماد اینطق بهذا في أیام الشر المتكاثر حین سلَّم المدینة لنبوخذن

رغبة في التوبة والندامة.  ةأي على صلوات القدیسین المنتقلین والمجاهدین دون
 إذ یقول لالبان: "لوال أن إله أبي كان معي ،لقد استفاد یعقوب المجاهد من صلوات أبیه

). كما یقول اهللا عن نفسه: "أحامي عن هذه المدینة 42: 31 لكنت اآلن قد صرُت فارًغا" (تك
). قال هذا حین كان حزقیا البار 34: 19 مل 2ألخلصها من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي" (

صر. املًكا، لكنه لم یقلها في أیام الشر حین سلَّم المدینة لنبوخذن
 ،ال یمنع اهللا إرمیا من تقدیم الصلوات عن الشعب، فإنه ُیَسّر أن یجد قلوًبا مفتوحة بالحب

 قیمة بالنسبة للشعب ما لم اتُتصلِّي للغیر في غیر أنانیة، لكنه یؤكد له أن هذه الصلوات لیست بذ
ُیقدِّم الشعب نفسه توبة. 

 فصموئیل النبي یقول: ،لقد كانت الشفاعة عن الشعب جزًءا حًیا من عمل األنبیاء والكهنة
). وفي 23 :12 صم 1 فأكف عن الصالة من أجلكم" (، أن ُأخِطئ إلى الربي"وأما أنا حاشا ل

 ، قالوا لصموئیل: "ال تكف عن الصراخ من أجلنا إلى الرب إلهنا،المصفاة إذ هاج الفلسطینیون علیهم
 حتى قال الرب له: ،. وأیًضا موسى كان یشفع في شعبه)8 :7 صم 1(فُیخلِّصنا من ید الفلسطینیین" 

 ).10 :32  فُأصیَّرك شعًبا عظیًما" (خر، علیهم وأفنیهمي غضبى لیحمي"اتركن
 خشي أن یفهم عامة الشعب صلوات ، واعٍ  إنجیلي كرجل كنسي الذهبي الفموالقدیس یوحنا

القدیسین تواكًال وتراخًیا في الجهاد الروحي، لهذا نجده یؤكد: 
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 ن كنا نحن أیًضا نعملإدیسین قما أعظم بركات صلوات الÏ. 

  حیاتنا.وٕاصالحدیسین لها قوتها العظیمة بشرط توبتنا قن صلوات الإحًقا  

 ن كنا إن كنا ُمهِملین ال نستطیع أن ننال خالًصا حتى وال بمساعدة اآلخرین. وعلى العكس فإننا إ
 وٕانما لكي ،ساهرین متیقظین نقدر أن نفعل ذلك بأنفسنا... لسُت أقول هذا ألنفي طلبات القدیسین

 .Ðكم بالثقة في اآلخرین وأنتم مطروحون على ظهوركم نائمینءهمالكم واكتفاإأوقف 

  ،ن كنا نحن أنفسنا متیقظین. إ ،ننا ننتفع بصلوات القدیسینإحسًنا
؟ اقد تقول: وما حاجتي إلى صلوات القدیسین مادمُت أنا نفسي متیقظً 

ن كنا نفكر تفكیًرا صادًقا ندرك أننا في حاجة إلیها على الدوام، فبولس لم یقل: ما حاجتي إ
 وال هم ،(اآلخرین) مع أن الذین كانوا یصلون عنه كانوا غیر مستحقین للصالة عنه إلى صلوات

على قدم المساواة معه، وأنت تقول: ما حاجتي إلى الصالة؟... 
صرت  نإنك محتاج باألكثر إلى الصلوات بسبب شعورك بعدم احتیاجك إلیها. نعم فإنك وإ
 ال تستكبر لئال تسقط. . فأنت محتاج إلیها،كبولس

أترید أن تعرف فائدة الصلوات؟...  
تك  ( لكنَت اآلن صرُت فارًغا"،له أبي كان معيإاسمع یعقوب وهو یقول لالبان: "لوال أن 

31 :42( .
 مل 2 (حامي عن هذه المدینة ألخلصها، من أجل داود عبدي"أُ اسمع أیًضا ما یقوله اهللا: "

ن ي. متى قال هذا؟ في أیام حزقیا الذي كان باًرا. فلو أن الصلوات تفید األشرار المتمسك)34: 19
أیًضا .  باألكثرصر بل أسلم المدینة؟ ألن الشر قد غلبا أیام نبوخذن فيبشرهم فلماذا لم یقل هذا

 وانتصر. ولكن، متى؟ عندما سّروا هم أیًضا اهللا، عندئذ نصموئیل نفسه صلَّى عن اإلسرائیلیي
حاربوا األعداء. تقولون: وما هي الحاجة إلى صالة الغیر إن كنُت أنا نفسي ُأسّر اهللا؟ ال تقل هذا 

عبدي یا إنسان. نعم توجد حاجة وحاجة إلى صالة أكثر. اسمعوا اهللا یقول عن أصدقاء أیوب: "
). حًقا لقد أخطأوا، لكن لیست خطیة 8:42راجع أي (" أیوب یصلي من أجلكم، فُتغَفر خطایاكم

لم یكن الیهود قادرین  عظیمة. لكن هذا البار الذي أنقذ أصدقاءه بالصالة، في الوقت الذي فیه
على إنقاذ الهالكین. لقد تعلَّموا هذا؛ اسمعوا اهللا یقول بالنبي: "إن وقف نوح ودانیال وأیوب، إنهم ال 

). فقد انتصر الشر. مرة أخرى: "وٕان وقف 16، 14:14یخلصون بنیهم وبناتهم" (راجع حز 
، ألن كلیهما صلیا عنهم، ولم ن). انظروا قیل هذا عن النبیي1:15موسى وصموئیل..." (إر 

1 In 2 Thes., hom 5. 
2 In Mat., hom 1: 7, 8. 
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دیهم من أجلنا، وفي نفس الوقت نلتصق ایلیق بنا أن نطلب منهم الصالة، رافعین أي ینتصرا...
.  Ïنحن بالفضیلة

  ها أنتم ترون أنه بینما ُیعرف لنا فإنه من الجانب اآلخر ُیعرف ألعدائنا، مظهًرا لهم قدرته. أیام
حزقیا تذكروا الوحوش الذین هاجموه بأعداٍد غفیرٍة، وبعد أن حاصروا كل شيٍء كما في شبكة رحلوا 

 . Ðتاركین خلفهم أغلبهم جثثًا میتة

  صالح اهللا هائل، وغالًبا ما یجد طریقه لیهب خالص األغلبیة من أجل قلة من األبرار. ولماذا
أقول من أجل قلة من األبرار؟ غالًبا إن لم ُیوجد بار في الحیاة الحاضرة یتحنَّن على األحیاء من 

 عن هذه المدینة ألخلصها من أجل نفسي، ومن "وُأحاميأجل فضائل الراحلین، ویصرخ عالًیا: 
. Ñ). حتى إن كانوا لیسوا أهًال للخالص فهو یخلصهم34: 9 مل 2أجل داود عبدي" (

  لیتنا نهتم بجنازات الراقدین، فإنها نافعة لنا ولهم لمجد اهللا. لُنقدِّم صدقات كثیرة ألجلهم، فنرسل
معهم أفضل معونة للطریق. فإن كان مجرد ذكرى الناس الفاضلین، مع أنهم موتى، تسند األحیاء 

: 19 مل 2(إذ ُیقال: "أحامي عن هذه المدینة ألخلصها، ألجل نفسي، ومن أجل داود عبدي" (
)، باألكثر كل الصدقات لها فاعلیتها هكذا. فإنها أقامت حتى المیت، عندما وقفت األرامل 34

). لذلك عندما یكون 39: 9 عندما كانت معهن (أع Dorcasحولها ُیظهرن ما فعلته طابیثا 
شخص على باب الموت، فلیعد له صدیق المیت الجنازة، ویحثُّوا الراحل أن یترك شیًئا للمحتاجین. 

هذه الثیاب معه فلیرسلها معه إلى القبر، جاعًال المسیح وارثًا له... عندما یجعل المسیح وارثًا له 
مع أطفاله، فلتتأملوا العمل الصالح الذي یسحبه إلیه، وٕالي بنیه، هذه هي أفضل أنواع الجنازات. 

. Òهذه تفید األحیاء والراحلین. إن كنا هكذا ُندفن فسنصیر ممجدین في القیامة
القدِّیس یوحنا الذهبّي الفم  

 من أجل داود ُغفرْت خطایا ذریته، ومن أجل یسوع ُغفرْت خطایا األممÓ .
القدِّیس أفراهاط 

. مالك الرب یضرب جیش أشور 6
  ،َوَكاَن ِفي ِتْلَك اللَّْیَلِة َأنَّ َمَالَك الرَّبِّ َخَرجَ 

1 In 1 Thes., hom 1. 
2 On Ps: 48. 
3 Homilies on Genesis, 42: 23-24. 
4 Homilies on St. John Homily 85:6. 
5 Demonstration 21:13. 
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 َوَضَرَب ِمْن َجْیِش َأشُّوَر ِمَئَة َأْلٍف َوَخْمَسًة َوَثَماِنیَن َأْلًفا. 
  ،َوَلمَّا َبكَُّروا َصَباًحا

 ]35ِإَذا ُهْم َجِمیًعا ُجَثٌث َمیَِّتةٌ . [
في نفس الیوم الذي بلغت فیه رسالة ربشاقي إلى حزقیا باللیل، تم قْتل هذا العدد الكبیر من 

الجیش بواسطة مالك واحدٍ . 
 مئة وخمس  وَیهلك منهم،إذا بالرعب یحّل علیهمو ، مطمئنین وفي أماناألشوریونكان 
 .)35: 19 مل 2 ( جندًیاوثمانون ألف

 أن القدیسة مریم التي سبق فالتقت برئیس المالئكة القدیس مار یعقوب السروجيَتصوَّر 
)، عرفت أنه سبق 39-26: 1جبرائیل یوم أرسله اآلب لیبشرها بتجسد الكلمة اإللهي في أحشائها (لو 

فبشَّر دانیال النبي ببعض األحداث التي تتحقق على یدي ابنها الحبیب. لم یكن ممكًنا لفرحته وبهجته 
ومالمحه أن تزول من أمام عینیها. لقد سمعت أیًضا عن خدمات رئیس المالئكة میخائیل رئیس جند 

). لكن ما أدهشها أن جمیع 35 : 19 مل 2 ألًفا في لیلٍة واحدٍة (١٨٥الرب، الذي أنقذ الشعب بقتل 
الطغمات السماویة وقفت في دهشة في لحظات المحاكمة والصلب، دون أن یتحرَّك أحد منهم للشهادة 

له والدفاع عنه! 
 بمالك الرب كلمة اهللا قبل التجسد، وقد تحقق ذلك في ذات اللیلة ه ما یقصدیرى البعض

). 35: 19مل  2التي تلت حدیث النبي إشعیاء مع حزقیا (
المرة مع أنه سبق أن حاصر حزقیا وأذله، فقد جاء في إحدى هذه لقد ُهِزَم سنحاریب في 

 46 كلمات على لسان سنحاریب أنه هاجم حزقیا وأخذ Ïالحفریات التي وجدت في خرائب نینوى
كبار والصغار، من الذكور واإلناث، وعدد ال شخًصا من 200 ،150حصًنا ومدًنا صغیرة كما سبى 

 مدینته ووضع سدوًدا أمام ،كبیر من الحیوانات؛ كما أغلق على حزقیا في أورشلیم كعصفوٍر في قفص
وفرض علیه جزیة مضاعفة الخ. 

 وأثناء اللیل ضرب مُیعلِّق البعض على أنه في الغروب كان جیش أشور محاصًرا أورشلي
مالك الرب الجند، وفي الصباح اكتشفوا الجثث المیتة، قائلین إنها نبوة عن عمل ربنا الخالصي حین 
ُصلب، إذ مات في الغروب، وقام في فجر األحد. في الغروب حلَّ البكاء حیث أعلن الرب بصلیبه 

مرارة الخطیة التي حملها عنا، وفي الصباح قام من األموات لیهبنا برَّه الُمفِرح وحیاته المقامة. 
في الغروب هدَّد ربشاقي حزقیا أنه سُیدمِّر أورشلیم. "وكان في تلك اللیلة أن مالك الرب 
خرج وضرب من جیش أشور مئة ألف وخمسة وثمانین ألًفا؛ ولما بكَّروا صباًحا إذ هم جمیًعا جثث 

1 Bultema, p. 344/5. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح التاسع عشر 
 

). في المساء كان الشعب یبكي، وفي الصباح فرحوا بخالص اهللا. 35: 19 مل 2میتة" (
: [إن ربنا یسوع المسیح هو ابن البّر الذي رفضه الیهود، أنثیموس أسقف أورشلیمیقول 

فصاروا كمن هم في المساء محرومون من النور اإللهي والفرح، أما المسیحیون فیؤمنون بالمسیح، 
صاروا كمن في الصباح مملوئین بالفرح.] 

 " بالعشاء ینصب البكاء خیمته" حلَّ هذا المساءevening عندما انطفأ نور الحكمة في اإلنسان 
الخاطي، وسقط تحت حكم الموت؛ منذ ذلك المساء المحتوم، التَزم شعب اهللا بسكب الدموع وسط 

التعب والتجارب، مترقًبا حلول نهار الرب. یلیق باإلنسان أن ینتظر حتى الصباح لیشهد لفرح 
قیامته التي انبعث نورها في باكورتها األولى عندما قام ربنا عند شق الفجر. 

القدیس أغسطینوس 

  بالنسبة لربنا كان العشاء هو وقت دفنه، وشاهد صباح الیوم الثالث قیامته. أنتم أیًضا قد ُدفنتم في
العشاء في الفردوس، وفي الیوم الثالث أیًضا ُقمتم. كیف تم ذلك في الیوم الثالث؟ نلخص الزمان 

كله هكذا: 
كان هناك یوم واحد قبل الناموس؛ 

ثم جاء یوم ثاٍن تحت الناموس، 
فیوم ثالث تحت النعمة. ذاك الیوم الذي عینه أظهره رأسنا نفسه خالل الثالثة أیام، یجب 

إعادة تطبیقه أیًضا بالنسبة لكم... 
الصباح هو زمن الرجاء والفرح؛ أما الوقت الحاضر فهو زمن االحتمال والمحن. 

القدیس أغسطینوس 

 أصوات األلم، وهي تتحدث مع الجموع السماویة.بت مریم همسالبكاء ب 
  هلم یا جبرائیل وشاهد ربك ُیسَخر منه، ویدق األثمة المسامیر في یدیه.

 2 ( لماذا تسكت؟ أین سیفك الذي دمَّر آالف األشوریین؟،ت یا میخائیل یا رجل النارأن و
  لماذا َبَرَد رمح نارك من الصالبین؟)...35: 19مل 

 ؟یةقوات النارالا هيأ لماذا تركتموه ، وظل وحده، من الُمَعلِّموا التالمیذ هربإن كان 
  من الموت وهربوا منه، لماذا أیها الالمائتان ساكتان؟واخاف قد  الترابیونإن كان 

 .)19 (تك كماأجنحتأضرمتما فیها بحر النار من ف ، اثنان منكم أهینا في أرض سدوم
 ...ال تنتقما من الجسورین بسبب إهانة ربكما؟أا، مهانتكما لم تتأخر وثأرتما لهإ 

 تقف األجواق ساكتة، رب النار ُمعلَّق على الخشبة، والنار هادئة.والملك ُمهان 
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المراتب صامتة والمالئكة ساكتون، ولسان الغبار  و هوذا الترابیون یقبضون على االبن،
 منطلق.

 المراتب مغطاة وهم یبصقون في وجهه، والطغمات مرتجفة، وربهم الخفي ُمحَصى بین 
 .Ïاألثمة

 القدیس مار یعقوب السروجي
)، وربما إلى 35: 19 مل 2ربما یشیر الصباح إلى تدخُّل مالك اهللا ضد سنحاریب (
).  15: 17؛ 5: 3القیامة، عندما یتحدث المرتل عن االستیقاظ في حضرة الرب (مز 

التبكیر في الصالة هو السعي الدؤوب الجاد لطلب اهللا، قبل أن نسأل اآلخرین المساعدة؛ 
اإلنسان الذي ُیقدِّم باكورة أفكار الیقظة هللا ال ُیحجم عن أن یكرِّس له بقیة ساعات النهار األخرى. 

  تُتَلى الصلوات باكًرا في الصباح لكي ُتكرَّس للرب كل الحركات األولى التي للنفس والعقل، فال
یكون لنا أدنى اهتمام آخر خالف تهلیلنا وفرحنا وشبع قلوبنا بالتفكیر في اهللا، كما هو مكتوب: 

 الترجمة السبعینیة)، ولكي ال یتثقل الجسد بأي عمل آخر 4: 77"تذكرُت الرب فابتهجتُ " (مز 
ألني إلیك أصلي یا رب، بالغداة (في الصباح) استمع صوتي، بالغداة أقف قبل إتمام الكلمات: "

.  Ðأمامك وتراني"
القدیس باسیلیوس الكبیر 

ُنصَرتنا أكیدة مادمنا في شركة مع رب القوات، الذي یحل فینا بروحه القدوس. یأمر 
الكواكب، فتحارب في المعركة؛ وُیرسل فرًقا من المالئكة أینما أراد، بینما أهلك مالك واحد في لیلة 

). إنه رب القوات الذي تخضع له كل الطبیعة، یأمرها 35: 19 مل 2 جندًیا (185.000واحدة 
فتطیعه. 

  هجوم األشوریین قد خاب، وقدرة سنحاریب تحطَّمْت تماًما، بدموع حزقیا ومسوحه، وبتواضعه مع
. Ñصومه

القدیس جیروم  

  الصالة أحیانا تحیى األموات، وفي أحیاٍن أخرى تؤدى إلى موت األحیاء، مثلما حدث مع القدیس
). ولكن سببت صالته موت حنانیا 40: 9بطرس الذي أعاد طابیثا إلى الحیاة بالصالة (أع 

: 4 مل 2). ألیشع الرجل الروحاني أعاد أبن المرأة الشونمیة إلى الحیاة (10-3: 5وسفیره (أع 

Ï  (راجع نص بول بیجان والدكتور بهنام سوني).على الكاروب واللص 177المیمر راجع  
2 The Long Rules, Q. 37. 
3 Against Jovinianus Book 2:15. 
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)، 24-23: 2 مل 2) ولكن بلعنته خرجت دبتان وافترست األطفال الذین سخروا منه (32-36
)، 5-1: 38وقصة حزقیا كانت أیضا مثیرة للدهشة وبصالته أضاف الرب إلى أیامه كملٍك (إش 

 .Ï)35: 19 مل 2ولكنه أهلك جیش األشوریین بقوة الروح (

 Sahdona رتیریوس أوام
 "وضرب واحٌد منهم عبد رئیس :یذكر القدیس لوقا إبراء ُأُذن ذلك العبد التي قطعها بطرس

. )51-50: 22 ولمس أذنه وأبرأها" (لو" هذا!يّ دعوا إل" فقطع أذنه الیمنى. فقال یسوع: ،الكهنة
رد سیفك إلى مكانه. ألن كل الذین یأخذون السیف بالسیف " "فقال له یسوع: :ویضیف القدیس متى

 فُیقدِّم لي أكثر من اثني عشر جیًشا من ،یهلكون! أتظن أني ال أستطیع اآلن أن أطلب إلى أبي
)  53-52: 26 المالئكة؟" (مت

 سواء عن  طریق ،ن: األول هو أنَّه لو أراد اهللا إنقاذ المسیح من الموتا  وهنا لنا تعلیق
، كما یقول هو له المجد،  لكان اهللا قد قدَّم له "أْكثر من ى وسیلة إعدام أخرةالصلیب أو عن طریق أي

 جندي 6000اْثنْي عشر جْیًشا من اْلمالئكة"! وٕاذا كانت الكتیبة  الرومانیة في ذلك الوقت تتكون من 
؟! وٕاذا كان مالك واحٌد قد أهلك من جیش األشوریین مئة الكاملجیش ال فكم وكم یكون عدد ،وضابط

)، فماذا یفعل "أْكثر من اْثنْي عشر جْیًشا من 35: 19 مل 2ألف وخمسة  وثمانین ألفا في لیلة واحدة (
) مع الذین جاءوا للقبض علیه لو أراد اهللا إنقاذه من أیدیهم؟!  53-52: 26(مت اْلمالئكة"

 في لیلة ألفا 185 كان مالك واحد قتل إن بأنه  الفمالذهبيالقدیس یوحنا یتساءل 
 عشر جیَشا من المالئكة. قال يثنا فیرسل ، أراد یطلب من اآلبإننه إ فلماذا قال لتالمیذه ،واحدة

  .Ð فقد ماتوا من الخوف،هذا بسبب ما بلغه تالمیذه من رعب

  لم یكن مالك الرب الحقیقي الُمرسل إلى األشوریین في حاجة إلى هیاج وال إلى أالعیب خارجیة وال
إلى إزعاج وال إلى مظاهر رائعة، وٕانما في هدوٍء استخدم سلطانه، فأهلك مئة ألف وخمسة وثمانین 

. Ñألًفا. أما الشیاطین، فكمن لیس لهم سلطان، یحاولون أن یرعبوا على األقل بأالعیبهم
القدِّیس أنبا أنطونیوس الكبیر 

تیاله  غ. انسحاب سنحاریب وا7
  ،َفاْنَصَرَف َسْنَحاِریُب َمِلُك َأشُّورَ 

 ]36 َوَأَقاَم ِفي ِنیَنَوى. [،َوَذَهَب َراِجًعا

1 Book of Perfection, 14. 
2 St. John Chrysostom: Hom. On Matthew, hom.84:1. 
3 Vita Antonii 28. 
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حاصر األشوریون أورشلیم، ولكنهم التزموا برفع الحصار بطریقة معجزیة من قبل اهللا، إذ 
قیل: "وكان في تلك اللیلة أن مالك الرب خرج وضرب من جیش أشور مئة ألف وخمسة وثمانین ألًفا، 

ولما بكَّروا صباًحا إذ هم جمیًعا جثث میتة، فانصرف سنحاریب ملك أشور، وذهب راجًعا، وأقام في 
). ما حدث هنا یحدث بصورٍة أو أخرى، عالنیة أو خفیة، في حیاة 36-35: 19 مل 2نینوى" (

الكنیسة في كل جیٍل، كما في حیاة أوالد اهللا كأعضاء في كنیسته. انصرف سنحاریب دون قتال مع 
یهوذا، إنما ُأرسل مالك واحد من عند الرب، فضرب في لیلٍة واحدٍة مئة ألٍف وخمسة وثمانین ألًفا من 

جیش أشور. 

  ،َوِفیَما ُهَو َساِجٌد ِفي َبْیِت ِنْسُروَخ ِإَلِههِ 
 َضَرَبُه َأْدَرمََّلُك َوَشَرآَصُر اْبَناُه ِبالسَّْیِف،

 َوَنَجَوا ِإَلى َأْرِض َأَراَراطَ .
] 37َ◌َمَلَك َأَسْرَحدُّوُن اْبُنُه ِعَوًضا َعْنهُ . [

هو اإلله التقلیدي لمنطقة مسبوتامیا (المصیصة أو مابین النهرین)، ُوجد في آثار نسروخ 
أشوریة، له رأس نسر، وجسم إنسان كما له جناحان. 

ما حدث هنا تم بعد عشرین عاًما من خالص أورشلیم، عندما ُأغتیل والده، وجلس على 
 ق. م. 668-681العرش آسرحدون بن سنحاریب ملك 

 األحداث التي دارت بعد هزیمة سنحاریب ملك أشور في ي یرویرى البعض أن سفر یهودیت
، ابناه فقتله ،) حیث عاد منهزًما إلى نینوى32 أي 2؛ 37-35: 19 مل 2أیام حزقیا ملك یهوذا (
اد ملكهم شغار على بالٍد كثیرٍة منها بالد مادي انتقاًما من أرفكأ الذي آسرحدونوخلفه في الحكم ابنه 

 الذي كان الیهود یحبونه. 
 
  19 مل 2من وحي 

یسخر بك العدو ویذلني؟! إلى متى 

 عیَّرك سنحاریب وقائده ربشاقي ! 
!  ُتخلِّصأن عاجز عن ،األمم ةلهآنك مثل سائر أظنا 
 ! نه أعظم منكأللتأدیب، فظن  أشور أقمتَ 

!  جنديمئة وخمس وثمانین ألف هلك في لیلةٍ أ ف،مالكك أرسلت

 من كل قوة أنت أقوى.  
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 !حصني وخالصي، فممن أخاف؟ أنت
 !  بالنصرة األبدیةالیوم یوم بشارة

  یحاصرني العدو، إلى متى 

 !؟وُیفقدني حریة مجد أوالد اهللا
إلى متى یظنك كأحد آلهة األمم الباطلة؟! 

یسخر بك ویذلني؟! إلى متى 
 !؟ في الحصارجوَعا إلى متى أموت

 .فتقترب إليّ  ،ألقترب إلیك
 ! أنت شبعي، أنت كنزي، أنت ُنصرتي

 ! بخالصي بك وأتهلل ألفرح
  فینعم الكل معي. بك،وأكرز ألركض
 ! الیوم یوم بشارة: أصرخ

 .وقد اهتز كل كیاني ،كیف أتراخى
لت حیاتي إلى،صمتأكیف   ! عیٍد ال ینقطع  وقد تحوَّ

 . فُأبشِّر بها،لتمأل فمي بمواعیدك اإللهیة
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 َاَألْصَحاُح اْلِعْشُرونَ 

 شفاء حزقیا وسقوطه في الكبریاء
 السابق رأینا حزقیا الملك بإیمانه الحي وتواضعه مع وضع حیاته في یدي اهللا حفي األصحا

استطاع أن یغلب سنحاریب ملك أشور، ال بقوة عسكریة وال بتحالف مع مصر ضد أشور، وٕانما بعمل 
اهللا الفائق. نال وعًدا ونبوة عن عدم دخول سنحاریب أورشلیم وعجزه عن إطالق سهٍم یدخل المدینة، 

وعدم تقدمه بترس أو إقامة مترسة علیها، إنما یرجع في الطریق الذي جاء منها، وُیغتال في معبد 
: 15 كو 1الوثن بمدینته بواسطة أیدي ابنیه. اآلن یتحدى حزقیا الموت كآخر عدو یواجه اإلنسان (

)، وینال وعًدا إلهًیا بإضافة خمسة عشر عاًما على عمره. كما طلب عالمة من النبي أن الرب 28
: 5 بط 1یشفیه، ونالها. هذا العظیم في إیمانه هرب من األسد الذي یجول یزأر، ویفترس من یجده (

)، وسقط في خداع الحیة، أال وهو في الكبریاء الباطل، فكشف للعدو أسراره معتًزا ببیته وخزائنه 8
وأسلحته. سقوطه هذا حطَّم بنیه ومملكته حتى بعد موته! 

 .6-1. مرض حزقیا وشفاؤه   1
 .7. إشعیاء یصف له الدواء   2
 .11-8. عالمة من الرب على شفائه  3
 .12. تكریم بردوخ بالدان البابلي له  4
 .13. سقوط حزقیا في الكبریاء الباطل  5
 .18-14. تأدیب الرب له على كبریائه  6
 .19. تأجیل تحقیق التأدیب   7
 .21-20. موت حزقیا واستالم منسى المملكة 8

. مرض حزقیا وشفاؤه 1
 ِفي ِتْلَك اَألیَّاِم َمِرَض َحَزِقیَّا ِلْلَمْوِت . 
  َوَقاَل َلهُ : ،َفَجاَء ِإَلْیِه ِإَشْعَیاُء ْبُن آُموَص النَِّبيُّ 

  ،َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ : َأْوِص َبْیَتكَ 
 ]1َألنََّك َتُموُت َوَال َتِعیُش . [

 أن مرض حزقیا كان في فترة غزو سنحاریب األشوري على المدینة 6واضح من اآلیة 
. 18المذكورة في األصحاح 
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ربما یتساءل البعض: هل ُیَغیِّر اهللا قراره الخاص بتحدید حیاة حزقیا الملك وٕاعالنه له على 
لسان إشعیاء النبي؟ ما أعلنه اهللا إلشعیاء على لسان النبي لم یكن قراًرا إلهًیا، إنما هو إعالن عما 

كان یلزم أن یتم حسب قوانین الطبیعة التي وضعها اهللا والتي من حق اهللا أن ُیَغیِّرها إن أراد. أما أن 
یمتد عمر حزقیا الملك فقد كان معروًفا لدى اهللا، ولم یعلنه إال كثمرة لتواضع الملك وصراخه هللا. فاهللا 

لم ُیَغیِّر إرادته، إنما قدَّم للملك ما هو فائق للقوانین الطبیعیة، فبحسب المرض الُمصاب به كان 
سیموت، لكن اهللا الذي سمح له بالمرض وهبه الشفاء. 

 ؟ما هي قوة التوبة أترید أن تعرف  
 وتدرك قوة االعتراف؟ ،أترید أن تعلم سالح الخالص القوي

من  . یا له)25: 19 مل 2 (من أعدائه باالعتراف ضرب حزقیا خمسة وثمانین ألًفا ومائة
ستطاع الملك أن یحصل على تغییر اأمٍر عظیٍم، لكنه ُیحَسب قلیًال بالنسبة لما أذكره لك. إذ بالتوبة 

تموت وال ، ألنك أوِص بیتك" :مرض قال له إشعیاء إذ لما في القول اإللهي الذي نطق به فعالً .
 : هل یمكن أن یقوم استثناء بعد، أو یوجد رجاء شفاء بعدما قال له النبي).1: 20 مل 2" (تعیش

 ؟! "ألنك تموت"
راجع ( " رجعت وبكیت تخلصىمت: "مكتوب ما هو وبتذكره لكن حزقیا لم یكف عن التوبة.

حیث ال تعوق  (اتجه بوجهه إلى الحائط وهو على سریره، رافًعا ذهنه إلى السماء)، 15 :30ش إ
" (راجع !ى. یكفي أن تذكرني فُأشفبذكرني یا ر "ا وقال:)الحائط بلوغ الصلوات بورٍع إلى السماء

واهب قانون الحیاة وتدبیرها حسب  أنت ال تخضع للزمان، بل أنت خالق القانون.) إنك 38إشعیاء 
في برٍج واحد كما یظن  مًعا  وال على اقتران النجوم،میالدنا رادتك، إذ ال تعتمد حیاتنا على یومإ

 . Ïالبعض في غباوة
القدیس كیرلس األورشلیمي 

أن اهللا ُیحدِّد ُعْمَر اإلنسان بحكمته اإللهیة التي تفوق الفكر البشري، كما وضع  یرى اآلباء
قوانین طبیعة تؤثر على عمره، وٕان كان اهللا وهو واضع القوانین یمكن أن یتخطاها من أجل 
محبته لإلنسان. توجد أیًضا عوامل كثیرة من بینها حیاة اإلنسان الروحیة، فیسمح للبار كما 

للشریر بأن یعیش لمدة طویلة أو قصیرة إلعطاء كل فرصة لتوبة اإلنسان وخالص نفسه وتمتعه 
بالمجد هو أو الجماعة المنتمي إلیها، أو التي حوله. 

 " ،كل إنسان 16: 22" (راجع أي غمر على أساسهمال یفیض حیثالذین یؤخذون قبل الوقت ...(

1 Lecture 2: 15. 
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یؤخذ من هذه الحیاة في وقت سبق معرفته قبل الزمن بسلطان إلهي. لكن یلزم معرفة أن اهللا 
 الشریر فقد یلزم . حسب استحقاق كل أحدٍ  (حیاتنا)القدیر، في خلقته لنا وتدبیر أمورنا، ُیَعیِّن حدود

 یلزم أن یبقى اإلنسان الصالح وقدأن یعیش وقًتا قصیًرا، لئال یسيء إلى كثیرین یسلكون باستقامة، 
 مدة أطول في الحیاة، حتى یكون معیًنا في أعمال صالحة لكثیرین.

مرة أخرى فإن الشریر یلزم أن یبقى مدة أطول في الحیاة حتى یضیف أعماًال شریرة إلى 
أعماله. وهكذا البار قد یمارس حیاة صادقة تتطهر بامتحانه، أو یلزم سحب اإلنسان الصالح 

بأكثر سرعة، لئال إن عاش أكثر، قد تفسد براءته.  
لكن لیوضع في االعتبار إن رآفات اهللا هي التي تهب الخطاة فرصة للتوبة. على أي 

برحمة اهللا وال یرجعون، لیحملوا ثمار الندامة، بل یخدمون الشر، واألحوال قد ُتوَهب لهم أزمنة 
ینالون األزمنة لعلهم یتخلون عن تصرفاتهم. 

بالرغم من أن اهللا القدیر یعرف مسبًقا وقت موت كل أحٍد، متى تنتهي حیاته، ال یقدر أحد 
أن یموت قبل أوانه، بل في الوقت الُمعیَّن لموته، فإنه إن كان قد ُأضیف إلى حیاة حزقیا خمسة 

)، فإن زمن حیاته بالحقیقة زاد عن النهایة التي كان یستحقها، 38؛ إش 20مل  2عشر عاًما (
وقد سبق فعرف اهللا وقته في هذه اللحظة والتي فیما بعد یسحبه من الحیاة الحاضرة. 

" سوى أن كل أولئك الذین یحبون ُیقَطع األشرار قبل أوانهمهذا األمر هكذا: ماذا یعني "
فترات أطول من تلك الحیاة؟ وعندما یسحبهم الموت من الحیاة لالحیاة الحاضرة یعدون أنفسهم 

الحاضرة، فإن الفترات الطویلة لحیاتهم التي اعتادوا أن یتخیلوها تكون قد ُسحبت منهم، إنها 
"...  أساسهم قد أفاض بطوفان ":ُتقطع إرًبا. بحق قیل عن هؤالء

)، وهو بهذا أكد بوضوح أنه 17: 4ُوصف قایین إنه أول من أسس مدینة على األرض (تك 
غریب، حیث كان غریًبا عن الثبات في العالم األبدي، فأنشأ أساًسا على األرض. بكونه غریًبا 

عن األمور العلویة وضع استقراره في أساٍس ألموٍر سفلیة، ووضع استقرار قلبه في اللذة 
األرضیة. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  طول أناة الخالق ستدین مرقیون، أقصد صبره في انتظار توبة الخاطي ال موته، إذ یرید رحمة ال
)، محوًِّال نظره عن أهل نینوى، نازًعا الدمار الذي نطق به بالفعل ضدهم (یونان 6:6ذبیحة (هو 

. Ï)1: 20 مل 2)، واهًبا لدموع حزقیا امتداًدا لحیاته (10: 3
العالمة ترتلیان  

1 Tertullian against Marcion, Book 2, ch. 17. 
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َه َوْجَهُه ِإَلى اْلَحاِئطِ    ،َفَوجَّ
 ]2[ َوَصلَّى ِإَلى الرَّبِّ :

على نقیض أخزیا عندما مرض، لجأ حزقیا إلى رجل اهللا إشعیاء، ولیس بعل زبوب إله 
). 15، 14، 1: 19). فقد اتسم حزقیا بأنه رجل صالة (2-1: 1عقرون (

 أشور، وال بین إمكانیاته أسلحةآمن حزقیا الملك أنه لیس من وجه للمقارنة بین أسلحته و
،  والخطط العسكریةقدرتها أو األسلحة كمیة المعركة على تتوقف اللكن  العسكریة وٕامكانیات أشور،

 بین التي األسلحة تفقدف ،عنهم  یدیرهأوفیتمتعون بالنصرة،  ،شعبه نحو یدیره الذي اهللا وجه على وٕانما
 تعمل األمور كل أن كما. المضاد االتجاه إلى العدو ضد الحمایة من ورسالتها، وتتحول قدرتها أیدیهم
للنصرة و ،اهللا یجحدون للذین للهالك تتحول األمور كل ، هكذا)28: 8 رو (اهللا یحبون للذین للخیر

 !للذین یتقونه

، اْذُكْر َكْیَف ِسْرُت َأَماَمَك ِباَألَماَنِة َوِبَقْلٍب َسِلیمٍ  ، آِه َیا َربُّ
 َوَفَعْلُت اْلَحَسَن ِفي َعْیَنْیكَ . 
 ]3َوَبَكى َحَزِقیَّا ُبَكاًء َعِظیًما. [

)، فلم یوجد من یخلفه على 1: 21مل  2 (ىلعل السبب الرئیسي أنه لم یكن بعد قد ُولد منس
العرش، األمر الذي أْرَبَكه، إذ كیف یتحقق الوعد لبیت داود أنه یبقى إلى األبد. في هذا یضعف حزقیا 

 واثًقا أن وعد اهللا یتحقق حتًما، مؤمًنا باهللا ،جًدا على خالف إبراهیم الذي قدَّم ابنه ذبیحة دون خوف
" محب عبادة األوثان الذي أثار غضب يالقادر أن ُیقیمه من األموات. لقد أنجب حزقیا بعد ذلك "منس

). 26: 23مل  2 (اهللا على یهوذا
عرف كیف بل على أي األحوال كان حزقیا رجل صالة، لم یفِقد الخبر رجاءه في الرب، 

ه وجهه إلى الحائط، ربما متجًها نحو الهیكل كعادة الیهود، لُیصلي إلى الرب  ُیصلي وُیصارع. لقد وجَّ
 .ذكر كیف سرُت أمامك باألمانة وبقلٍب سلیٍم (كاملٍ ) وفعلُت الحسن في عینیك"ارب  قائالً : "آه یا

) بإخالص ال في 4: 9مل  1؛ 24: 5تطلع حزقیا إلى حیاته بكونها رحلة خاللها سار مع اهللا (تك 
)، بفكٍر واحٍد غیر متردٍد وال منحرفٍ . لقد بكى 45: 5 وٕانما هادًفا نحو الكمال (مت ،كمال مطلق

حزقیا بكاًء عظیًما.  
م اهتم بمناقشة الفصول 522 وهو كاتب أفریقي، مات سنة Verecundusفریكندیوس 

الثالثة التي تحمل فكًرا نسطورًیا، یقول إن اهللا في رحمته تطلع إلى حزقیا لیس فقط لینزع عنه هالك 
الموت الذي أوشك أن یحل به، بل أضاف إلى حیاته خمس عشرة سنة، فسبَّح بالتسبحة الواردة في 
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. 20Ï-10: 38إشعیاء 
ختم حزقیا تسبحته بوعٍد قدَّمه ذبیحة شكر هللا شافیه، قائالً : "الرب لخالصي. فنعزف بأوتارنا 

). 20: 38كل أیام حیاتنا في بیت الرب" (إش 
". كیف سرُت أمامكحزقیا الملك كرجل صالة سلك في الرب، إذ یقول: "آه یا رب، اذكر 

). ما كان 16، 15: 30؛ 33-30: 5بكل أمانة سلك حزقیا كمن هو في حضرة الرب یخدمه (تث 
یشغله في شدة مرضه، ال سلطانه وال غناه وثروته وال مباهجه، إنما التصاقه باهللا بأمانة. 

  إذ سمع أنه یموت، لم یصلِّ حزقیا لكي یمنحه سنین أكثر، بل أن یسمح له أن یقف أمام حكم اهللا
كما یشتاق، فقد عرف أن سلیمان أرضى اهللا بعدم سؤاله أن یهبه حیاة أطول. إذ كان ُیعد للرحلة 

إلى الرب استعرض أعماله، كیف سار أمام الرب في الحق وكمال القلب. 
سعید هو الضمیر الذي یتذكر األعمال الصالحة في وقت الضیق. "طوبى لألنقیاء القلب، 

)، أو كما هو مكتوب في موضع آخر: "من یتمجد في نقاوة قلبه؟" 8: 5ألنهم یعاینون اهللا" (مت 
). 9: 20(راجع أم 

هذا هو التفسیر: ُینَسب إلیه كمال القلب، ألنه حطَّم األصنام، وأزال أواني البعل من الهیكل 
. Ð)، وصنع أموًرا أخرى یذكرها الكتاب4: 18 مل 2)، وسحق الحیة النحاسیة (4: 23 مل 2(

القدیس جیروم 

  .لیس شيء أكثر مسرة من الضمیر القویم والرجاء الصالح
إن كنَت تریُد أن تتعلم هذا، لتسأل ذاك الذي في لحظات رحیله وقد شاخ؛ فإننا إن ذكرناه 

بالوالئم الفخمة التي تمتع بها، والمجد والكرامة واألعمال الصالحة التي مارسها یوًما ما وصنعها، 
إن سألناه: ماذا یبهجك باألكثر، فإننا نراه یخجل من األمور األخرى ویغطي وجهه، أما في هذه 

فیطیر ویثب متهلالً . هكذا حزقیا أیًضا عندما كان مریًضا لم یتذكر الوالئم الفخمة والمجد أو الحیاة 
. Ñ)3: 20 مل 2الملوكیة بل البّر، إذ یقول: "اذكر كیف سرت أمامك باألمانة" (

القدِّیس یوحنا الذهبّي الفم  

  ،َوَلْم َیْخُرْج ِإَشْعَیاُء ِإَلى اْلَمِدیَنِة اْلُوْسَطى
 ]4[ َحتَّى َكاَن َكَالُم الرَّبِّ ِإَلْیهِ :

مع تقوى حزقیا الملك وصلواته الحارة، تحدث اهللا معه خالل نبیه إشعیاء، كما تحدث مع 

1 Commentary on the Canticle of Hezekiah, 5: 1-2. 
2 Commentary on Isaiah 11 (38: 1-3.). 
3 Commentary on Matthew, 53:6-7. 
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). فالعالقة الشخصیة مع اهللا والحب الناري في قلب المؤمن 25: 14یربعام الثاني خالل یونان النبي (
ال یعني عزله عن التدبیر الكنسي. 

 اْرِجْع َوُقْل ِلَحَزِقیَّا َرِئیِس َشْعِبي: 
 َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ ِإَلُه َداُوَد َأِبیكَ : 

 َقْد َسِمْعُت َصَالَتكَ . 
 َقْد َرَأْیُت ُدُموَعكَ . 

 َهَئَنَذا َأْشِفیكَ . 
 ]5ِفي اْلَیْوِم الثَّاِلِث َتْصَعُد ِإَلى َبْیِت الرَّبِّ . [

ل الرب إله داود أبیك، اهكذا قصدر األمر اإللهي إلى إشعیاء أن یذهب إلى الملك لیخبره: "
 جاءت اإلجابة ."قد َسمعُت صالتك، قد رأیت دموعك. هأنذا ُأضیف إلى أیامك خمس عشرة سنة

سریعة جًدا؛ ربما تحدث اهللا مع إشعیاء فًما لفم قبل خروجه من القصر الملكي بینما كان ُیعطي 
نصائح روحیة لرجال القصر لتهیئة الجو بعد موت الملك.  

مین في أل اید ق.م) كان حزقیا الملك الوح640-732دى مائة عام من تاریخ یهوذا ( ملىع
 عالقته باهللا. وبسبب إیمانه وصالته ودموعه شفاه وأنقذ بلده من األشوریین وأطال عمره.

 ) "ُوصف في األنبیاء "مملوء حنًوا ولطًفا وسخًیا في 3: 1 كو 2إنه (اآلب) أیًضا "أب المراحم .(
). 2: 4؛ یون 8: 145؛ 4: 112؛ 15: 86الرحمة" (مز 

). وكیف 8: 3في یونان تجدون عمل الرحمة الرائع الذي أظهره ألهل نینوى المصلِّین (یون 
). كیف كان مستعًدا أن یغفر ألخآب 4-3: 20 مل 2كان تصرفه (الثابت) أمام دموع حزقیا (

). كیف غفر فوًرا لداود 29، 27: 21 مل 1زوج إیزابل دم نابوت، عندما هدأ من غضب (اهللا)، (
)، مفضًال طبًعا بالحقیقة توبة الخاطي عن موته، وذلك من 13: 12 صم 2عند اعترافه بخطایاه (

.  Ï)11: 33أجل رحمته المملوءة حنًوا (حز 

 ) ؛ وقد ُكتبت لكي نؤمن أن الرب 6: 10 كو 1لنستعر كلمات الرسول هذه التي كانت أمثلة لنا(
. Ðأكثر قوة عن كل النوامیس الطبیعیة الخاصة بالجسد كما یظهر (الرب) نفسه حافًظا الجسد

العالمة ترتلیان  

 !البكاء وحده یقود للضحك المطّوبÑ 

1 Tertullian against Marcion, Book 4, ch. 11. 
2 On the Resurrection, 58.  
3 In Jeremiah, homily 3:49. 
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العالمة أوریجینوس 

  م كل لیلة توجد معمودیة (خامسة) وهى عاملة باألكثر، معمودیة الدموع حیث كان داود ُیعوِّ
. Ïسریره، ویغسل فراشه بدموعه

القدیس غریغوریوس النزینزي 

 !من یقتني فرًحا عظیًما إال ذاك الذي یبكى كثیًرا، وكأنه ینال نعمة المجد العتید بثمن دموعه؟Ð 
القدیس أمبروسیوس 

 كثرة حزن الدموع هي موهبة من اهللا، ُتعِطى باجتهاد طلبات السائلÑ .
القدیس یوحنا التبایسي 

 َوَأِزیُد َعَلى َأیَّاِمَك َخْمَس َعَشَرَة َسَنًة، 
 َوأُْنِقُذَك ِمْن َیِد َمِلِك َأشُّوَر َمَع َهِذِه اْلَمِدیَنِة، 

 ]6 َوِمْن َأْجِل َداُوَد َعْبِدي. [،َوُأَحاِمي َعْن َهِذِه اْلَمِدیَنِة ِمْن َأْجِل َنْفِسي
 التي قالها لحزقیا بواسطة إشعیاء من أجل صلواته – إن صح التعبیر –غیَّر الرب كلماته 

ودموعه الصادرة من أعماق قلبه. 
أي شيء أوضح من هذا البرهان أنه خالل رحمة الرب وصالحه یبدو كمن یكسر كلمته، 

 عاًما 15وعوض ما سبق أن أعده بتحدید موعد الموت حسب قوانین الطبیعة التي وضعها، أضاف 
 Òلحیاته، عوض اإلصرار على قراٍر ال رجعة فیه؟

 أن حزقیا كان یجب أن یموت خالل المسببات الطبیعیة مثل Óالقدیس أغسطینوسیرى 
عاًما إلى حیاته، هذه اإلضافة َیعِرفها اهللا قبل تأسیس العالم، محتفًظا بها  15المرض، لكنه أضاف 

في إرادته. ما فعله من إضافة حقَّق ما في خطة اهللا إذ یعلم ما كان سیفعله حزقیا وما كان یهبه اهللا 
إیاه.  

ما یشغل ذهننا لیس البحث في هل اهللا كان قد سبق فحدَّد عمر حزقیا ثم تراجع عنه بإضافة 
في حیاتنا، فقد وهبته حیاة بعدما كان یجب أن بروح التوبة عاًما إلیه، وٕانما إدراك قوة الصالة 15

على كل شيٍء، وغالبة ة یموت حسب قوانین الطبیعة. الصالة بكونها التصاق باهللا واهب الحیاة قادر
للموت، موت الخطیة.  

1 Oration, 39. 
2 Concerning Widows, 6. 

Ñ  186، ص 2اآلباء الحاذقون في العبادة ج. 
4 Orthodox Study Bible. 
5 The Literal meaning of Genesis 6:17. 
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  أي شيء أكثر وضوًحا من هذا البرهان، أنه من أجل الرحمة والصالح ُیَغیِّر الرب كلمته، وبدًال
ًال ذلك  من الترتیب المسبق الخاص بالموت یمد حیاة ذاك الذي صلَّى خمسة عشر عاًما، مفضِّ

عن أن یوجد جامًدا بعدم تغییر قراره؟ 
بنفس الطریقة أیًضا جاءت العبارة اإللهیة ألهل نینوى: "بعد ثالثة أیام تهلك نینوى، (یون 

3 :4LXX  لت الرحمة مع ). لطَّف من هذه العبارة القاسیة المفاجئة بتوبتهم وصومهم، وتحوَّ
. Ïالصالح لمعالجة األمر بسهولة

األب یوسف 

 ًتایًال مؤقجلموت جلبت له دموعه وصلواته تأ اتراباقرب حزقیا بالخوف الشدید المفاجئ عند ذ ُض إ 
 . Ð)38، إش 20 مل 2 ( لمدة خمسة عشر عاًماموتهل

 قدیس جیروم ال

. إشعیاء یصف له الدواء 2
 َفَقاَل ِإَشْعَیاءُ : ُخُذوا ُقْرَص ِتینٍ . 

 ]7َفَأَخُذوَها َوَوَضُعوَها َعَلى الدَّْبِل َفَبِرئَ . [
ورد استخدام التین في حالة القروح في سجالت الشرق األوسط قدیًما. ذكرت في لوحات 

 وفي حدیث القدیس باسیلیوس الكبیر عن عدم رذل ترجع إلى القرن العشرین ق. م في أیام رأس شمرا.
فن الطب بسبب إساءة البعض استخدامه، أشار إلى طلب إشعیاء النبي استخدام التین في شفاء حزقیا 

 الملك.

  لیس بسبب عدم استفادة بعض الخطاة من فن الطب ننكر كل المزایا الصادرة عنه. ألنه یلیق بنا
أال نرذل كل الفنون مجتمعة لمجرد إساءة استخدامها بواسطة طالبي اللذة بال ضابط لصناعة 

الطهي أو الخبز أو النسیج، إذ یمارسونها من أجل لذًَّ◌اتهم الخاصة متعدین حدود الحاجة 
الضروریة. على العكس فإننا نظهر إساءتهم الستخدامها في الحدود النافعة، وذلك باستخدامنا لها 

بقدٍر سلیمٍ . هكذا باستخدامنا صناعة الطب ینبغي علینا أال ُنسيء إلى من قدَّم الموهبة اإللهیة 
... فال نضع رجاءنا في الشفاء في ید الطبیببسوء استخدامنا لها، 

 هذا ما نالحظه لدى بعض األشقیاء الذین ال یترددون في دعوة أطبائهم "ُمَخلِّصینْ "

saviors  ،فإن جحد المنافع الصادرة عن هذا الفن تماًما هو عالمة لهم. على الجانب اآلخر

1 Cassian: Conference 17:25. 
2 St. Jerome: Letters, 38:1. 
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. على شر طبیعتنا
) أنه وحده علة شفائه، وال حسب هذه الثمرة 7:20 مل 2لم یظن حزقیا في قرص التین (

. Ïهي مصدر شفاء جسده، بل مجد اهللا، شاكًرا إیاه لخلقه التین
القدیس باسیلیوس الكبیر 

 وتشیر شجرة التین إلى الروح القدس، إذ یر الكرمة في مواضع لیست بقلیلة إلى الرب نفسهشت ،
)، والروح یشفیها. لقد ُأمر حزقیال أن یصنع لزقة 5: 104یجعل الرب قلوب البشر مبتهجة (مز 

بكتلة من التین، الذي هو ثمرة الروح، فُیشَفى. بحسب الرسول هذا الشفاء یبدأ بالحب. إذ یقول: 
). 23-22: 5"ثمر الروح محبة فرح سالم طول أناة، لطف، صالح، إیمان، وداعة، تعفف (غل 

بسبب المسرة العظیمة التي لهذه الثمار یدعوها النبي تیًنا روحًیا. لهذا یقول أیًضا میخا: "یجلسون 
). اآلن، من المؤكد أن الذین 4: 4كل واحٍد تحت كرمته وتحت تینته، وال یكون من یرعب" (مي 

یلجأون إلى الروح ویستریحون تحته، وتحت ظل الكلمة، لن یرتعبوا وال یخشون من یقلق قلوب 
. Ðالبشر

األب میثودیوس 

. عالمة من الرب على شفائه  3
 َوَقاَل َحَزِقیَّا ِإلَشْعَیاءَ : 

؟  ]8[ َما اْلَعَالَمُة َأنَّ الرَّبَّ َیْشِفیِني َفَأْصَعَد ِفي اْلَیْوِم الثَّاِلِث ِإَلى َبْیِت الرَّبِّ

 َفَقاَل ِإَشْعَیاءُ : َهِذِه َلَك َعَالَمٌة ِمْن ِقَبِل الرَّبِّ َعَلى َأنَّ الرَّبَّ َیْفَعُل اَألْمَر الَِّذي َتَكلََّم ِبهِ : 
 ]9َهْل َیِسیُر الظِّلُّ َعَشَر َدَرَجاٍت َأْو َیْرِجُع َعَشَر َدَرَجاٍت؟ [

یظهر شوق حزقیا الملك للشفاء وٕاطالة عمره من طلبه عالمة من الرب أنه یحقق له ما 
وعده به عن طریق رجل اهللا إشعیاء النبي. یرى البعض أن هذه العطیة ُوهبت له، ألنه لم یكن لدى 

)، 1: 21 مل 2حزقیا ابن یستلم العرش، إذا استلم ابنه العرش وهو في اثنتي عشرة سنة من عمره (
أي ُولد خالل هذه الخمسة عشر عاًما. وٕان كان لألسف قد أفسد منسى األعمال الصالحة في الرب 

التي حققها أبوه حزقیا. فإصرار حزقیا على هذا الطلب لم یكن للبنیان. هذا، ومن جانب آخر إذ ُشفي 
الملك وجاء مندوبو ملك بابل یقدمون له هدایا ویكرمونه سقط في كبریاٍء باطل كما نرى في هذا 

األصحاح. وكأنه یلیق بنا أن تكون طلباتنا حسب مشیئة اهللا، ُنَسلِّمه أمورنا، ألننا ال نعرف ما هو 

1 The Long Rules, Q. 55. 
2 Banquet of the Ten Virgins, 10: 5. 
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لبنیاننا وبنیان اآلخرین. 
طلب حزقیا الملك عالمة أخرى من الرب على أنه یفعل ما تكلم بخصوص شفائه. 

 َفَقاَل َحَزِقیَّا: ِإنَُّه َیِسیٌر َعَلى الظِّلِّ َأْن َیْمَتدَّ َعَشَر َدَرَجاٍت . 
 ]10[ الَ ! َبْل َیْرِجُع الظِّلُّ ِإَلى اْلَوَراِء َعَشَر َدَرَجاٍت !

مزولة المصریین في ذلك انت  مزولة آحاز "بدرجات آحاز" أو "سلم آحاز"، فقد كمىستُ 
. لینزوالعصر عبارة عن ساللم صغیرة یصعد علیها الظل 

) أن هذا الحدث فائق للطبیعة. لذلك بلغ 31: 32 أي 2یمكننا أن نستنتج مما ورد في (
خبره إلى البابلیین الذین انشغلوا بالفلك، وكانوا یعبدون الكواكب، ویهتمون بتحركاتها. فقد أدركوا أن 
أمًرا غریًبا غیر طبیعي قد حدث في تحركات الكواكب، وٕاذ بحثوا األمر سمعوا عما حدث مع حزقیا 

. Ïالملك، وأبلغوا ملكهم بذلك

 ،  َفَدَعا ِإَشْعَیاُء النَِّبيُّ الرَّبَّ
 َفَأْرَجَع الظِّلَّ ِبالدََّرَجاِت الَِّتي َنَزَل ِبَها ِبَدَرَجاِت آَحاَز 

 ]11َعْشَر َدَرَجاٍت ِإَلى اْلَوَراءِ . [
سمع اهللا لصالة حزقیا، وتطلع إلى دموعه، وتذكر وعده مع داود أبیه، إذ یذكر اهللا عهده مع 

). أعطاه سؤل قلبه، ما نطق به بلسانه وما تحدث 29-28: 89، مز 5: 20األب لدى أبنائه (خر 
شور، وحمایة عن مدینته أو عاصمة ُمْلِكه أورشلیم. أبه بقلبه: وهبه طول العمر، وخالًصا من ملك 

  
أعطاه الرب عالمة كطلبه، فقد اختلف حزقیا عن أبیه الشریر الذي رفض أن یطلب عالمة 

).  10: 7من اهللا (إش 
جاءت العالمة اإللهیة لتأكید تحقیق  اهللا أب كل األنوار ُیحرِّك الشمس ویوجهها ألجل بنیاننا.

. یرى البعض أنها مجرد تراجع للظل على ]8الوعد اإللهي هكذا: رجوع الشمس عشر درجات [
الدرجات التي تقود إلى "بلكونة" في القصر أو تقود إلى العلیة. ویرى البعض أنها كسوف للشمس 

 الشمس هي المقیاس الصادق للزمن، وهي في ید اهللا محرِّك التاریخ Ð ق.م.689ینایر  11حدث في 
)، وأیًضا في أیام حزقیا، وعند 12: 10(یش  واألحداث والزمن نفسه، استخدمها عالمة في أیام یشوع

  ُصلب رب المجد، وقبل مجیئه األخیر حیث تظلم الشمس.
كاستجابة لصالة إشعیاء النبي من أجل حزقیال أوقف الرب قوانین الطبیعة، وعاد بالزمن 

1William Madonald Believer's Bible Commentary, 1995, p. 415. 
2 R.E. Clements, p. 291. 
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 إلى الوراء، هذا الذي كان ُیقاس برجوع درجات الشمس.
 ال یتوقع أحد ما أال تشرق .)7: 9(أي  "ویختم على النجوم، اآلمر الّشمس فال تشرققیل: "

الشمس في موعدها، إذ وضع لها الرب قوانین ثابتة. لكنه إن شاء فال تشرق. مرة أمر أن تقف لخدمة 
). ما حدث في أیام یشوع بن نون یعلن عمل اهللا العجیب خالل خدامه، 12: 10شعبه فوقفت (یش 

 [إن كانت الشمس قد توقفت في جبعون، والقمر في وادي القدیس أثناسیوس الرسولي:وكما یقول 
إیلون إالَّ أن هذا العمل لیس عمل ابن نون، بل عمل الرب الذي سمع الصالة، هذا الذي انتهر 

.] هكذا أیًضا بالنسبة للنجوم، فهو وحده Ï)45: 27البحر، وعلى الصلیب جعل الشمس تظلم (مت 
اهللا بإرادته یحفظ نظام سیر الطبیعة كامتداد لعملیة الخلق،  یقدر أن یختمها أو یخفیها عن أعیننا.

وكعمل من أعمال العنایة اإللهیة.  
 عن العالمات العجیبة التي صنعها الرب، سواء في العهد القدیس یوحنا الذهبي الفمُیَعلِّق 

)، وغیَّر 12: 14القدیم أو في العهد الجدید، كیف ُیغیِّر طبیعة األشیاء. فقد غیَّر طبیعة البحر (یو 
)، وطبیعة األسود 3)، وطبیعة أتون النار (دا 10:13أشعة الشمس هنا، وأوقف الشمس والقمر (یش 

). لكن ما هو أعظم من الكل ما یفعله في طبیعة اإلنسان، إذ یقول لموسى النبي: 22: 6الجائعة (دا
) [إنه یوجهنا لنبني أنفسنا هیكًال له. وٕان كنت لم تخلق السماء 1: 7"أنا جعلتك إلهًا لفرعون" (خر 

)، فإن السماء معروفة أنها مسكنه حیث یسكن اهللا فیها. نحن 19: 6 كو 1لكنك ُتوجد هیكل اهللا (
) ووهبنا أن نعمل 6: 2أیضًا سماء بالمسیح، یقول الكتاب: "أقامنا وأجلسنا معه على یمینه" (راجع أف 

.] Ðأعماًال أعظم مما عمله
 یمكن للظل أن یتراجع؟كیف 

فلو كانت العالمة یسهل تحقیقها، فلن تكون عالمة على من الواضح أن هذا كان معجزة. 
 وأیة محاولة لتفسیر ما حدث تكون مجرد استنتاج. اهللا یمكنه ،)10: 20 مل 2تأكید كالم اهللا. (

تسخیر الطبیعة لتحقیق مشیئته ویمكن تحقیق إرادته بطریقة تتحدى التفسیرات الطبیعیة. اهللا یصنع 
 .Ñالمعجزات وهذه إحدى معجزاته

إن حزقیا الملك الذي )، 134–120الخمسة عشر (مز قیل بخصوص مزامیر المصاعد 
ُشفي، في بهجته بعمل اهللا العجیب معه نظَّم عشرة مزامیر لیقارنها بعشرة درجات دوران الشمس، 

). أضیف إلیها 38؛ إش 10-8: 20 مل 2العالمة التي قدَّمها إشعیاء النبي إلیه بأن الرب یشفیه (

1 Paschal Ep. 29.  
2 On Ps. 12. 
3 When Critics ask: A popular handbook on Bible difficulties. Wheaton، III.: Victor Books. Geisler، N. 
L.، & Howe، T. A. (1992). 
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أربعة مزامیر كتبها داود النبي ومزمور كتبه سلیمان الحكیم، لیصیر المجموع خمسة عشر مزموًرا 
ن مزامیر المصاعد هي تذكار إیقال . وÏتقابل الخمس عشرة سنة التي أضافها الرب لحیاة حزقیا
).  11– 20: 8 مل 2للسنوات الخمس عشرة التي ذهبت لحزقیا بعد مرضه (

كانت هذه المزامیر تُنَشد بواسطة الكهنة عند صعودهم درجات الهیكل الخمس عشرة كل عام 
كما  درجات إلى الدار الداخلیة). ثماني و، درجات تؤدي إلى الدار الخارجیةسبع(أثناء عید المظال. 

كانت تقف على كل درجة لُترنِّم أحد هذه المزامیر كجزٍء من   المكونة من الالویینسبیح فرق التقیل إن
 ویتطلع كثیر من اآلباء إلى هذه المزامیر أو التسابیح بكونها السلم الروحي، الذي الخدمة الدینیة.

 من مرحلة إلى أخرى. تنطلق نحو حضن اآلب وتستقر فیه، ترتفع في اإللهیات،تصعد خالله النفس 
من مجٍد إلى مجدٍ ." إنها تصعد من أرض الغربة، وتتجه نحو أورشلیم العلیا. 

. تكریم برودخ بالدان البابلي له 4
  ،ِفي َذِلَك الزََّماِن َأْرَسَل َبُروَدُخ َبَالَداُن ْبُن َبَالَداَن َمِلُك َباِبَل َرَساِئلَ 

 َوَهِدیًَّة ِإَلى َحَزِقیَّا، 
 ]12[ َألنَُّه َسِمَع َأنَّ َحَزِقیَّا َقْد َمِرَض 

رأینا أن بعض الدارسین یعتقدون بأن خبر شفاء حزقیا الملك انتشر في بابل بسبب تتبع 
حكماء لحركات الكواكب، وٕادراكهم أن أمًرا غریًبا قد حدث، وٕاذ تساءلوا سمعوا عن العالمة التي 

ُأعطیت لحزقیا الملك لتأكید شفائه بقوة إلهیة. 
ربما كان بعض الیهود یعملون كخصیان أي كبار الموظفین في القصر الملكي البابلي قبل 

 .Ð لیهوذاأن تصیر بابل إمبراطوریة عظیمة تستولي على أشور، وقبل حدوث السبي البابلي
؛ 710-721برودخ بالدان غالًبا هو نفسه مردوخ لالدان الملك الكلداني الذي حكم مرتین (

 ق. م)، وكان یحمل عداوة مستمرة ألشور، انهزم أمام أشور مرتین، وُطِرَد من بابل. بعث هذه 703
اإلرسالیة لحزقیا غالًبا لكي ما یقیم تحالًفا مع یهوذا ضد أشور، خاصة وأنه سمع عن خالص حزقیا 

). 31: 32 أي 2العجیب من جیش أشور (
  بردوخالذي أرسلهوفد ال )، أتى15-12: 20 مل 2(وفًقا لتسلسل األحداث الذي ُذكر في 

 وبحسب األدلة ومع ذلك .م. ق٧٠1 عام غزو سنحاریب دلزیارة حزقیا بع) 1: 39انظر إش بالدان (
. م بواسطة  ق٧٠٢ أن ُطِرَد من بابل سنة د بعElan عیالن إلى بالدان بردوخهرب  ،التاریخیة
؟ الزمني بین هذه اآلیاتالتسلل  یتفق. كیف سنحاریب

1 J.R. Church: Hidden Prophecies in the Psalms, p. 337. (W. W. Wiersbe: Chapter-by-Chapter Bible 
Commentary, Thomas Nelson Publishers, Nashville 1994, p 394.) 
2 William Madonald Believer's Bible Commentary, 1995, p. 415. 
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ملوك الثاني كل من سفر الحقیقة وصف غزو سنحاریب الذي ُذكر في : إن اإلجابة
 يزمن اللترتیب وهذا ال یعني أن هذا هو ا.بالدان  جاء قبل وصف الزیارة التي قام بها بردوخ،شعیاءإو

 ولكن هذا ال یشیر . بعبارة "في تلك األیام"یبدأصحاح الثاني األملوك الثاني سفر ال في لألحداث.
هذه الجملة تستخدم كثیًرا إلدخال  حدثت في نفس التوقیت الزمني.التالیة بالضرورة إلى أن األحداث 

". نجد هذا النوع من and it come to pass مشابهة لعبارة "وفي تلك األیاموهي مقطع جدید 
 كما یمكن اإلشارة إلى أن الكلمة العبریة). 2: 1؛ إس 1: 19؛ 1: 18 ؛6: 17قض ( في االستخدام

"hem "یمكن ترجمتها هنا "تلك those هذهأیًضا أن تعطي معنى" كما یمكن"  these".یحدد  و
. "In these days  إلى "في هذه األیاماتالعبارهذه  ة ترجمالسیاق أي منهما یستخدم. فیمكن

ورد الذي  بالفعل قبل غزو سنحاریب) حدثت 15-12: 20 مل 2(في التي وردت الزیارة 
وبما  م. ق.696 و698بین  مافيأن الملك حزقیا مات )، وهذا یؤكد صحة حقیقة 19-18 مل 2(في 

هذا  م. و ق.713حوالي عام كان وقت مرض حزقیا عني أن هذا ي، ف سنة١٥أمد عمره قد  أن اهللا
. Ï.م ق٧٠٢ سنحاریب عام هردطبالدان الذي  خوبردالوفد الذي أرسله  مع زیارة فق الزمني یتتاریخال

. سقوط حزقیا في الكبریاء الباطل 5
  َوَأَراُهْم ُكلَّ َبْیِت َذَخاِئرِِه، ،َفَسِمَع َلُهْم َحَزِقیَّا

ْیَت الطَّیَِّب، َة َوالذََّهَب َواَألْطَیاَب َوالزَّ  َواْلِفضَّ
 َوُكلَّ َبْیِت َأْسِلَحِتِه َوُكلَّ َما ُوِجَد ِفي َخَزاِئِنهِ . 

 ]13َلْم َیُكْن َشْيٌء َلْم ُیرِِهْم ِإیَّاُه َحَزِقیَّا ِفي َبْیِتِه َوِفي ُكلِّ َسْلَطَنِتهِ . [
أحد سمات الكتاب المقدس أنه یستعرض أحیاًنا أخطاء أبطال اإلیمان مثل إبراهیم وداود 
وحزقیا. بحكمة روحیة وتواضع واتكال على اهللا خلص حزقیا من جیش أشور، وبجهالة صار أسیًرا 

لحب الظهور، فعرض كل ما في خزائنه وكل بیت ذخائره وكل بیت أسلحته للغرباء. 

  ،عندما كان حزقیا في ضیٍق، انظروا ماذا فعل ألجل خالصه؛ لقد لبس المسوح وما إلى ذلك
). لهذا یقول الكتاب المقدس: "إذا 20: 19 مل 2وعندما كان في وسٍع سقط في كبریاء قلبه (

. Ð)12-11: 6أكلت وشبعت، فاحترز" (تث 
القدِّیس یوحنا الذهبّي الفم  

. تأدیب الرب له على كبریائه 6

1 When Critics ask: A popular handbook on Bible difficulties. Wheaton، III.: Victor Books. Geisler، N. 
L.، & Howe، T. A. (1992). 
2 Homilies on Acts of Apostles, 16. 
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 َفَجاَء ِإَشْعَیاُء النَِّبيُّ ِإَلى اْلَمِلِك َحَزِقیَّا َوَقاَل َلهُ : 
 َماَذا َقاَل َهُؤَالِء الرَِّجاُل، َوِمْن َأْیَن َجاُءوا ِإَلْیَك؟ 
 ]14[ َفَقاَل َحَزِقیَّا: َجاُءوا ِمْن َأْرٍض َبِعیَدٍة، ِمْن َباِبَل،

 َفَقالَ : َماَذا َرُأوا ِفي َبْیِتَك؟ 
 َفَقاَل َحَزِقیَّا: َرُأوا ُكلَّ َما ِفي َبْیِتي. 

 ]15َلْیَس ِفي َخَزاِئِني َشْيٌء َلْم ُأرِِهْم ِإیَّاهُ . [

 ]16َفَقاَل ِإَشْعَیاُء ِلَحَزِقیَّا: اْسَمْع َقْوَل الرَّبِّ : [

 ُهَوَذا َتْأِتي َأیَّاٌم ُیْحَمُل ِفیَها ُكلُّ َما ِفي َبْیِتَك َوَما َذَخَرُه آَباُؤَك ِإَلى َهَذا اْلَیْوِم ِإَلى َباِبلَ . 
 ]17َال ُیْتَرُك َشْيٌء، َیُقوُل الرَّبُّ . [

-1: 20؛ 19كما سبق فقدَّم إشعیاء النبي للملك حزقیا رسالة إلهیة مملوءة حناًنا وترفًقا (
) أیًضا قدَّم له رسالة تأدیبیة من قبل الرب. 11

كانت بابل في ذلك الوقت دولة صغیرة، ولم یكن یتخیل أحد قط أنها تغلب أشور، وتصیر 
 ق. م. هذا وُحمل 586إمبراطوریة ضخمة، تقتحم أورشلیم وتسلب كل خزائنها وتسبي نبالءها سنة 

). 11: 33 أي 2منسى بن حزقیا إلى بابل بواسطة ملك أشوري (

  نقرأ عن حزقیا ملك یهوذا أنه كان رجًال باًرا كامًال في كل شيء، ومشهوًدا له من األسفار
المجد الباطل، بعد أن تعددت فضائله. وهكذا قهر التفاخر والغرور  المقدسة، سقط بسهٍم واحٍد من

ذاك الذي استطاع بصالة واحدة أن یقضي على مائة وخمسة وثمانین ألف جندي من جیش 
 األشوریین، بواسطة المالك في لیلة واحدة. 

سأغفل عن ذكر قائمة فضائل هذا الملك الطویلة، مكتفًیا بواحدة منها فقط. فبعد أن حدَّد 
بصالة واحدة. ورجعت الشمس   أن یمدها خمسة عشر عاًمانجحالرب ختام حیاته ویوم وفاته، 

إلى الوراء عشرة درجات، كانت قد تقدمتها صوب الغروب، وبعودتها بددت خطوط الظل التي 
تبعت مسارها. وبهذه المعجزة الخارقة لنوامیس الطبیعة امتد النهار الواحد نهارین للعالم كله. ومن 

 ثمَّ اطمأن حزقیا الملك إلى أن الرب سیهبه الشفاء وطول العمر. 
لكن بعد عالمات عظیمة بهذا القدر ال یكاد یصدقها العقل، وبعد مثل هذه األدلة على 

طیبته، اسمع ماذا یقول الكتاب المقدس عن ضروب هذا النجاح بالذات الذي قضى علیه: "في 
تلك األیام مرض حزقیا إلى حد الموت، وصلى إلى الرب، فكلمه وأعطاه عالمة"... تلك التي قرأنا 

عنها في السفر الرابع من الملوك، التي ذكرها إشعیاء النبي بصدد رجوع الشمس إلى الوراء... 
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 فكان غضب علیه ،لكن یقول الكتاب المقدس "لم ُیردَّ حزقیا حسبما ُأنعم علیه، ألن قلبه ارتفع
وعلى یهوذا وأورشلیم، ثم تواضع حزقیا بسبب ارتفاع قلبه هو وسكان أورشلیم، فلم یأِت علیهم 

. Ï)26 ،24:32 أي 2غضب الرب في أیام حزقیا" (
 لقدیس یوحنا كاسیانا

 َوُیْؤَخُذ ِمْن َبِنیَك الَِّذیَن َیْخُرُجوَن ِمْنَك الَِّذیَن َتِلُدُهْم، 
 ]18َفَیُكوُنوَن ِخْصَیانًا ِفي َقْصِر َمِلِك َباِبلَ . [

 سنحاریب بتدمیرها عام موقا لك غالبًا قبل تمرد بابل على اإلمبراطوریة األشوریة، ذدثح
ة حین یضعف ملوك صرفابل، ولم یدرك أنها ستغتنم ال بنةدي ق.م، أعاد ابنه آسرحدون بناء م689

لم بعد أن العاتمرد ثانیة على أشور وتصیر القوة العظمى في  تأشور لتصبح أمة صغیرة وبعد سنوات
  ق.م.612تقضي على أشور عام 

  اهدأ یا من تفتخر بنفسك، ال تتبجح! فإن كانت ثروتك ترفع قلبك، فهي لیست بأكثر من ثروة
حزقیا، الذي تمادى وتشامخ بها أمام البابلیین، فُحملت كلها إلى بابل. 

إن كنت تفتخر بأبنائك، فسُیقادون من عندك إلى الوحش كأبناء حزقیا الملك الذین اقتیدوا 
).  7: 39؛ إش 18: 20 مل 2بعیًدا، وصاروا خصیان في قصر ملك بابل (

وٕان كنت تفتخر بحكمتك، فإنك في هذا ال تفوق رئیس صور، إذ قیل له: "ها أنت أحكم من 
).  3: 28دانیال، سّر ما ال ُیخفي علیك" (حز 

وٕان ارتفع عقلك متكًال على عمرك أنك كثیر السنوات، فعددها لیس بأكثر من سني رئیس 
صور الذي حكم المملكة خالل أیام (الكثیر من ملوك) من بیت یهوذا... وٕاذ كانت سنوات ملك صور 

: 28كثیرة لذلك قال في قلبه طوال هذا الوقت: "أنا إله، وفي كرسي اهللا أجلس في قلب البحار" (حز 
). فبینما كان رئیس صور بین حجارة النار 2: 28). لكن حزقیال قال له: "أنت إنسان ال إله" (حز 2

) كانت الرحمة تحل علیه. ولكنه عندما تشامخ قلبه صار "الكروب المظلل 14: 28یتمشى (حز 
. Ð(وقد) حطَّمه"

القدیس أفراهاط 

  ،في َمَثِل الغني، كان یفتخر بزیادة حقوله، لكن اهللا قال له: "یا غبي، هذه اللیلة ُتطلب نفسك منك
) بنفس الطریقة عندما سمع حزقیا الملك من إشعیاء 20: 12فهذه التي أعددتها لمن تكون؟" (لو 

Ï10: 11  المؤسسات لنظام الشركة. 
2 Demonstrations, 5:7 (Of Wars).  
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د نفسه أمام مبعوثي بابل بعرض كنوزه وودائعه الثمینة . Ïالمصیر المؤلم لمملكته بعد أن مجَّ

العالمة ترتلیان 
 َفَقاَل َحَزِقیَّا ِإلَشْعَیاءَ : 

 َجیٌِّد ُهَو َقْوُل الرَّبِّ الَِّذي َتَكلَّْمَت ِبهِ . 
  ل على بنیه، لكنه لم یستطع أن یعارض إرادة بالتأكید لم ُیسر حزقیا البار أن كارثة السبي ستحِّ

اهللا، ولهذا استقبل أوامر اهللا بصبٍر كخادٍم متواضعٍ . هكذا یمكن للشخص أن یقبل هذا االستحقاق 
)، وال دانیال 38-37ویشهد بفضیلته حتى وهو في السبي. فإرمیا لم تقل سعادته في السبي (إر 

)، وال حنانیا وعزاریا ومیصائیل لم تكن سعادتهم أقل مما لو لم 6: 7)، وال عزرا (عز 6: 1(دا 
 س). 96-19: 3یسقطوا في السبي (دا 

. Ðلقد دخلوا السبي بطریقة حتى یجلبوا للشعب تعزیات في السبي مع الرجاء في الخروج منه
القدِّیس أمبروسیوس  

. تأجیل تحقیق التأدیب 7
 ]19[ ثُمَّ َقالَ : َفَكْیَف َال، ِإْن َیُكْن َسَالٌم َوَأَماٌن ِفي َأیَّاِمي؟

"جید هو قول الرب الذي تكلمت ماذا یعني حزقیا الملك بقوله عن تأدیب الرب له وللشعب: 
؟ سوى أن حزقیا أدرك خطأه في تصرفه مع إرسالیة بابل، وفي تواضٍع انحنى لتأدیب الرب. به"

ول حزقیا تأدیب الرب لُألمة كلها بسبب خطایاه، لكن یبدو أنه لم یباِل بذلك مادام مع قب
القائد الناجح هو الذي یتطلع إلى األجیال فى، دوته. نظرة مؤلمة قصیرة الم معد بالتأدیب یحل

 القادمة، ویهتم بها.

  .عندما یبتعد القلب عن فحص ذاته، ال یدرك الخسائر التي یعاني منها، أو یتعرف على خطورتها
فإن حزقیا لم یدرك إنه أخطأ عندما استعرض كنوزه للغرباء. عندما نخطئ في القلب، یصیر ما 

 .Ñنفعله داخل أنفسنا مخفًیا عن البشر، لكننا نخطئ في عیني اهللا

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

. موت حزقیا واستالم منسى المملكة 8
 َوَبِقیَُّة ُأُموِر َحَزِقیَّا َوُكلُّ َجَبُروِتِه، 

1 Against Marcion, 4: 28. 
2 Jacob ad the Happy Life, 8:36.  
3 Orthodox Study Bible. 
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  ،َوَكْیَف َعِمَل اْلِبْرَكَة َواْلَقَناةَ 
  ،َوَأْدَخَل اْلَماَء ِإَلى اْلَمِدیَنةِ 

 ]20َمْكُتوَبٌة ِفي ِسْفِر َأْخَباِر اَألیَّاِم ِلُمُلوِك َیُهوَذا. [
حفر حزقیا قناة بین نبع جیحون وبركة سلوام، لكي یحصل على ماء في الجانب الشرقي من 

سور أورشلیم، هذا اإلمداد له أهمیته، خاصة إذا ما سقطت أورشلیم في حصار. 

 ثُمَّ اْضَطَجَع َحَزِقیَّا َمَع آَباِئِه، 
 ]21َوَمَلَك َمَنسَّى اْبُنُه ِعَوضًا َعْنهُ . [

 صورة مبسطة لهذا الرمز مع مقارنة القدِّیس أفراهاطكان حزقیا رمًزا للسید المسیح، ُیقدِّم لنا 
بینهما. 

  .حزقیا ُاضطهد، كما أن یسوع ُاضطهد
حزقیا ُاضطهد، وأهانه سنحاریب عدوه. یسوع أیًضا أهانه الشعب الغبي. 

حزقیا صلى وغلب خصمه، وبصلیب یسوع انهزم خصمنا. 
كان حزقیا ملك إسرائیل، ویسوع هو ملك كل األمم. 

إذ كان حزقیا مریًضا، رجعت الشمس (درجات)، وألن یسوع تألم أظلمت الشمس من نورها. 
صار أعداء حزقیا جثثًا میتة، وسُیطرح أعداء یسوع تحت قدمیه. 

كان حزقیا من عائلة بیت داود، ویسوع هو ابن داود حسب الجسد. 
)، وقال یسوع لتالمیذه: "سالمي أتركه 19: 20 مل 2قال حزقیا: "سالم وأمان في أیامي" (

). 27: 14لكم" (یو 
صلى حزقیا فُشفي من مرضه، وصلى یسوع وقام من مسكن األموات. 

حزقیا بعد قیامه من مرضه أضاف إلى سنواته، ویسوع بعد قیامته نال مجًدا عظیًما.  
حزقیا بعد إطالة عمره ملك الموت علیه، أما یسوع فبعد قیامته ال ُیعطي للموت سلطان إلى 

. Ïاألبد
القدِّیس أفراهاط 

 
 20 مل 2من وحي 

 بك أتحدَّى األسد، وبدونك تخدعني الحیة!

1 Demonstration 21:16. 
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  ،إذ كشف العدو عن أنیابه كأسد مفترس
مزَّق حزقیا الملك ثیابه، وانسحق أمام اهللا. 

لجأ إلى رجل اهللا لیسنده بصلواته! 
األسد الذي حطَّم ممالك كثیرة، 

وحسب نفسه قادًرا أن یتحدَّى اهللا الحي، 
انهار تماًما، ولم یستطع أن یدخل مدینة اهللا. 

فقد قوة جیشه بدون الدخول في معركة. 
عاد األسد، سنحاریب، بعد أن صار أضحوكة أمام األمم. 

ل ابناه اللذان من دمه إلى العداوة.  تحوَّ
اغتاال أبیهما وهو ساجد أمام إلهه الوثن! 

  .هْب لي یا رب روح القوة فال أرتعب من زئیر األسد
لیتجول إبلیس في كل مكان، فإنه لیس له موضع في قلبي. 

حیث تسكن فّي، ال تقدر مملكة الظلمة أن تتسلل داخلي! 
بك أتحدى إبلیس الذي سحقته بصلیبك! 

  .هوذا المرض ینهش بأنیابه جسمي الضعیف
بحكم الطبیعة ال أستطیع مقاومة مرض خطیر! 

لكن أنت الطبیب السماوي، 
سلطانك أعظم من كل النوامیس الطبیعیة. 

تسمح بالمرض، وتشفي بقوتك. 
ترد الحیاة، وتبارك كل ثانیة من ثواني عمري. 

تضیف إلى حیاتي ال خمسة عشر عاًما كهبة إلهیة، 
بل تهبني حیاتك، فأختبر عربون األبدیة. 
أتغنى مع الرسول بروح النصرة والتهلیل: 

أین شوكتك یا موت؟! أین غلبتك یا هاویة؟! 

  ،لسُت أطلب شفاًء جسدًیا
وال طول عمٍر على هذه األرض.  

إنما هْب لي ملكوتك المقدس في أعماقي. 
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ُقْد حیاتي في القداسة التي لك. 
هْب لي أن أتمتع بك یا أیها الطریق والحق والحیاة. 

  .لتكن حیاة شعبك كله في یدیك
أنت تقود الكنیسة بروحك، وتهبها قوة وحًبا وتواضًعا! 

لألسف اهتم حزقیا أن تكون حیاته مملوءة سالًما، 
ولم یباِل بما سیحل في األجیال القادمة بعده. 

هْب لكنیستك حًبا فتحتضن األجیال كلها. 
هْب لكنیستك سالًما وعوًنا حتى تأتي إلینا سریًعا على السحاب! 

إننا في انتظار ظهورك على السحاب. 
متى تأتي وتقیمنا وتحملنا إلى حضن أبیك؟! 
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 َاَألْصَحاُح اْلَحاِدي َواْلِعْشُرونَ 

منسى بن حزقیا الملك الشریر 
 عرش ىكان حزقیا رجًال صالًحا، طهَّر الهیكل من الرجاسات الوثنیة، لكن تبوأ ابنه منس

 اشتهر ملكه بنشر العبادة الوثنیة ، كان أشر ملوكهم. عشرة سنةيق.م وهو ابن اثنت 697یهوذا سنة 
 ).9-2: 21 مل 2والرجاسات مع العنف وسفك الدماء، فصار الشعب أشر من األمم (

 هنا تظهر خطورة القائد، متى تنجس قلبه أفسد المجتمع، فتصیر الصلوات بغیر التوبة
 مرفوضة، حتى إن قدَّمها موسى أو صموئیل أو إرمیا. لقد حلَّ غضب اهللا على الجماعة الصادقة

التي أفسدتها القیادة الشریرة.  
 2 ؛21مل  2 الملك الذي سفك دماًء بریئة كثیرة (ى النبي عن عصر منس إشعیاءیتحدث

 "باد الصدِّیق ولیس أحد  یقول: وحسبوه راحة مما رأوه بأعینهم.،) حتى اشتهى األبرار الموت33 أي
 ولیس من یفطن بأنه من وجه الشر ُیضم الصدِّیق. ،یضع ذلك في قلبه، ورجال اإلحسان ُیضمُّون

وینطبق ذلك بأكثر  .)2-1: 57(إش یدخل السالم، یستریحون في مضاجعهم، السالك باستقامة" 
: 2تس  2ویضطهد الكنیسة (  حیث یملك إنسان الخطیة في هیكل الربضد المسیحوضوٍح في أیام 

 أن ي، "وُأعط)4: 13 رؤ(الخ)، حتى ُیقال: "من هو مثل الوحش؟! من یستطیع أن یحاربه؟!"  4
 سلطاًنا على كل قبیلة ولسان وأمة... هنا صبر القدیسین ي وُأعط،یصنع حرًبا مع القدیسین ویغلبهم

ّدیق".:. أمام هذا الُمّر ُیقال)10، 7: 13 رؤ(وٕایمانهم"  إذ ُیباد الّصدیقون   "من وجه الشر ُیضم الصِّ
  .أو ُیضطَهدون وُیقَتلون

تكشف لنا حیاة منسى عن المسئولیة الشخصیة لكل إنساٍن في عالقته باهللا، فالملك منسى 
كان شریًرا، بذل كل جهده في إفساد كل إصالح قام به والده حزقیا الملك الصالح. هذا وقد كان جده 
ألبیه آحاز ملًكا شریًرا. والعجیب أن ابن منسى یوشیا الملك الصالح. وكأن یوشیا الصالح ابن منسى 

الشریر، واألخیر بن حزقیا الصالح، واألخیر ابن آحاز الشریر.  
 سنة أكثر من أي ملك من ملوك المملكتین، ربما 55والعجیب أن اهللا سمح أن یحكم منسى 

ألجل تأدیب الشعب الذي لم یباِل بإصالحات الملك الصالح حزقیا، بل حاولوا إرضاء الملك شكلًیا، 
حتى إذ مات الملك سرعان ما كشفوا عن فسادهم الداخلي ومقاومتهم لعبادة اهللا. 

هنا قد یتساءل المؤمن: ما هو دوري وأنا إنسان ال سلطان لي في المجتمع؟ یلیق بكل مؤمٍن 
)، ال في مداهنة، وٕانما من 8-1: 2 تي 1أن ُیصلِّي من أجل الملوك والرؤساء وأصحاب السلطان (

أجل الرب. 
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 .9-1. منسى عمل ما هو أقبح من األمم  1
 .18-10. اهللا یهدد بالتأدیب   2
 .22-19. آمون سلك في طریق أبیه  3
 .26-23. اغتیال آمون وٕاقامة أخیه یوشیا ملًكا 4

. منسى عمل ما هو أقبح من األمم 1
 َكاَن َمَنسَّى اْبَن اْثَنَتْي َعَشَرَة َسَنًة ِحیَن َمَلَك،

 َوَمَلَك َخْمًسا َوَخْمِسیَن َسَنًة ِفي ُأوُرَشِلیمَ .
 ]1َواْسُم ُأمِِّه َحْفِصیَبةُ . [

 ق. م)، وهي أطول مدة َحَكَم فیها ملك 642-697 عاًما (55 ملك لمدة منسى بن حزقیا:
في المملكة المنقسمة. في أیام ُحْكِمه بلغت المملكة الذروة. وكان یسودها سالم بین أشور ویهوذا، 

 ق.م). 626-668 ق.م) وآشور بانبال (668-681وذلك في أیام آسرحدون (
لم یكن منسى بالملك الصالح، لكن اهللا أراد الكشف عن أمانته هو (اهللا) بالنسبة لشعبه 

بالرغم من عدم أمانة الملك والقادة والشعب. 
ان حزقیا قصیر النظر في اهتمامه بالدولة ككٍل، وأیًضا في اهتمامه بأسرته، فنشأ ابنه ال ك

الذین ات البابلیین والكنعانیین الشریرة، رسعلى منوال أبیه الصالح، بل مقتدًیا بجدِّه الشریر، فتبنَّى مما
طردهم الرب أمامهم، وسلمهم أرض الموعد. 

 ).33 أي 2 ألقوال األنبیاء، بل قاد شعبه إلى الخطیة (منسىلم ُیصِغ 
). 51: 41دعا یوسف اسم بكره منسَّى، قائًال ألن اهللا أنساني كل تعبي وكل بیت أبي (تك 

ولعل حزقیا جعل البنه هذا االسم، ألن اهللا أقامه من مرضه، وأعطاه نسًال بعد خوفه من أنه یموت 
 سنة، ثالث سنوات بعد شفائه من 42بال نسل، فأنساه كل تعبه. عند والدته كان عمر أبیه حوالي 

مرضه. 
). 4: 62، معناها "مسرتي بها" (إش حفصیبة

، َوَعِمَل الشَّرَّ ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ 
 ]2َحَسَب َرَجاَساِت اُألَمِم الَِّذیَن َطَرَدُهُم الرَّبُّ ِمْن َأَماِم َبِني ِإْسَراِئیلَ . [

كان منسي متشامًخا بمركزه وهو صغیر السن، حاسًبا نفسه أحكم من أبیه. إذ تسیَّب منسى، 
 2لیعیش حسب أهوائه، صار مستعبًدا لها، لكن عندما سمح اهللا له بالسبي، تاب ورجع إلى مملكته (

). 13: 33أي 
). ولكن إلى حین، ولیس من 36: 29 أي 2كان اإلصالح في أیام حزقیا ُمفرًحا للشعب (
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 سنة أماله الرؤساء إلى الرجوع إلى عبادة األصنام، وربما كان 12القلب. لهذا إذ ملك منسى وهو ابن 
إشعیاء النبي قد مات، هذا الذي كان مشیًرا ألبیه وجده. 

هذه هي المرة الوحیدة التي سمح اهللا لملٍك شریٍر أن تمتد مملكته كل هذا الزمان، ربما ألن 
كثیر من القادة والشعب تظاهر بالتدیُّن في أیام أبیه الصالح حزقیا، لكن كانت تنقصهم مخافة الرب 
في قلوبهم. فأراد اهللا من جانب أن یفضح هؤالء األشرار أمام أنفسهم، لعلهم یندمون ویرجعون إلیه. 
ومن جانب آخر سمح بذلك حتى إذ ُیسَبى الملك الشریر في بابل، یندم ویتوب فیغفر له الرب ویرده 

إلى كرسیه. بهذا یكشف اهللا عن طول أناته مع األشرار، منتظًرا توبتهم. 

 لقد نشر إشعیاء ومزَّقه، وتدنس بكل العبادات )7-2: 21 مل 2 (بعد حدأ شریًرا إلى ىمنس كان .
مستعیًنا بالتوبة  محنته ستخدم خبرته فياسر أُ ورشلیم بدم األبریاء، لكنه عندما أالوثنیة، ولطَّخ 

  ورده إلي، فاستجاب له، وصلَّى إلیه،كعالج، إذ یقول الكتاب عنه أنه تواضع جًدا أمام الرب
 خلصك أنت یاتمن نشر النبي ومزقه، أفما   فإن كانت التوبة قد أنقذت.)12 :33 أي 2 (مملكته

 Ïمثل هذا الشر العظیم؟! من لم ترتكب
القدیس كیرلس األورشلیمي 

  .أنا لم أطلب منه، وهو حملني على كتفیه، أحضرني إلى حظیرته 

بإرادتي انهزمُت، ألن خطایاي أضلتني، واآلن ندمُت وأتیُت، أال یفتح لي الباب لئال تأكلني 
الذئاب خارج حظیرته؟  

یداه ُسمرتا بالمسامیر، ولم یتركني، ألنني كنت حبیبه، وجعلتني خطایاي غریًبا عنه.  
واآلن تذللُت وُعدُت، هل سیلقیني كالغصن المرذول؟  

ال، یا دیاني، شري ال یغلب حنانك.  
ال یا رب، لست أقول إن ذنبي أكبر من أن ُیغَفر.  

التوبة تطلب منك، هذه التي اعتادت أیها الحنان أن تعكس كالمك، وتحل أحكامك. بعد أن 
أردَت أن تقلب نینوى ألنها أخطأت، لم تسمح لك أن تقبلها بعد أن تابت... لم ترجع أبًدا التوبة 

بخجٍل من باب الحاكم. لم ُیوجد وقت لم ُیستَجب فیه للتوبة؛ لم تطلب قط إال ونالت...  
). تقول 26: 15قال واضع الناموس: "لیس جیًدا أن یؤخذ خبز البنین، وُیلقي للكالب" (مت 

التوبة: "نعم، یحسن أن تأكل الكالب من ُفتات أصحابها"... 
أیتها النفس التائبة خطاِك نحو التوبة وعیشي. ها أنِت تسمعین ربك یحلف: "ال أرید  أسرعي

1 Lecture 2: 14. 
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).  11: 33موت الخاطي" (حز 
ال تطلبي أن تمكثي في خطایاِك لئال تموتي. عودي إلیه مثلما عادت سارة إلى إبراهیم (تك 

12 :10 -20  .(
ال یطیب لِك عیش العالم، كما ال تطیب لسارة مائدة الملك مثل ِعشرة إبراهیم.  

لم ُتعیَّر ألنها عادت، وأنِت أیًضا ال تالمین إذا ذهبت (هللا). إنك ُتالمین لو لم تجیئي.  
إن أتیِت یبسط ذراعیه، ویستقبلِك، ویحملِك، ویقدمِك ألبیه، ویفرح بِك، ویحبِك، ویقول لِك 

هكذا:  
"ها صورتنا المفقودة قد ُوجدْت،  

ها ابنتنا المسلوبة قد رجعت، 
ها مقتنانا الذي نهبه الغرباء قد عاد إلینا".  

إًذا یصیر في السماء فرح لجمیع المالئكة. الذین یبتهجون بوجودِك، وُیسرون بتوبتِك، 
ویسبحون بعودتكٍ . اآلب الذي قبلِك، واالبن الذي آتى بِك، والروح القدس الذي أعادكِ . له المجد 

 .Ïوالشكر والعظمة في كل الدهور إلى أبد األبد، آمین
 یعقوب السروجيمار القدیس 

  بالحقیقة یتحرك اإلنسان الحكیم نحو التوبة عن أخطائه، أما الغبي فیجد مسرة فیها. "البار یتهم
)، أما الشریر فهو مدافع عن نفسه. البار یود أن یسبق متهمه في ذكر 17: 18نفسه" (أم 

خطایاه، أما الشریر فیود أن یخفیها. واحد یندفع في بدء حدیثه لیكشف عن خطیته، واآلخر 
. Ðیحاول أن یستبعد االتهام عنه بثرثرة حدیثه كمن ال یكشف عن خطیته

القدِّیس أمبروسیوس 

 َوَعاَد َفَبَنى اْلُمْرَتَفَعاِت الَِّتي َأَباَدَها َحَزِقیَّا َأُبوُه، 
  ، َوَعِمَل َساِرَیةً ،َوَأَقاَم َمَذاِبَح ِلْلَبْعلِ 

 َكَما َعِمَل َأْخآُب َمِلُك ِإْسَراِئیَل، 
 ]3َوَسَجَد ِلُكلِّ ُجْنِد السََّماِء َوَعَبَدَها. [

كل ما أزاله حزقیا من شرور الكنعانیین في عبادتهم ورجاساتهم أعاده ابنه منسى. 
: اإلله الفینیقي الحارس. وقد سقط إسرائیل في هذه العبادة الوثنیة منذ عصر القضاة "البعل"

). 7، 5، 3: 21 مل 2). وأقام الملك منسى تمثاًال للبعل في الهیكل نفسه (13: 2(قض 

Ï الرسالة الثانیة والعشرون .
2 The Prayer of Job and David, Book 1, 6:20. 
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)، وأصلها من األشوریین 12: 33 ربما ترجع إلى زمان آحاز (عبادة كل جند السماء:
والكلدانیین الذي كان منجموهم یدَّعون أنهم َیِصُلون إلى معرفة المستقبل بمراقبة حركات األجرام 

السماویة، التي كان بعض الوثنیین یتعبَّدون لها، وأن هذه الحركات لها أثرها على أمور العالم. وُتدَعى 
النجوم جند السماء بسبب كثرتها ونظامها. یرى البعض أنها ال تعني هنا المالئكة والطغمات 

السمائیة، بل جند السماء الذین سقطوا. 
). هاجمها 7-2 17؛ 19: 4كانت عبادة جند السماء ممنوعة تماًما حسب شریعة اهللا (تث 

-2: 33 أي 2؛ 8، 7). لم یصِغ منسى ال للشریعة وال لألنبیاء [26: 5؛ عا 13: 47األنبیاء (إش 
10 .[

 َوَبَنى َمَذاِبَح ِفي َبْیِت الرَّبِّ الَِّذي َقاَل الرَّبُّ َعْنهُ : 
 ]4ِفي ُأوُرَشِلیَم َأَضُع اْسِمي. [
 فأقاموا األوثان في بیت الرب كما فعل منسى الذي "بنى ،انحطَّ الشعب في ذلك الوقت

)، وارتكبوا 7 ،3: 21 مل 2مذابح في بیت الرب... ووضع تمثال الساریة التي عمل في البیت" (
الفحشاء هناك تحت اسم التكریس للرب. 

 1)، ودار أخرى (9: 4 أي 2) أو دار للكهنة (36: 6 مل 1كان لبیت الرب دار داخلیة (
)، تحتوي على 9: 4 أي 2؛ 9: 7 مل 1) التي كان فیها بیت الملك، وكانت داًرا كبیرة (8: 7مل 

جمیع األبنیة كالهیكل وقصر الملك وغیرهما. ولم یكتِف منسَّى بإقامة ذبائح وثنیة في أماكن خارجیة 
)، بل أقامها في نفس المكان الذي كان الرب قد وضع اسمه فیه. 7: 11 مل 1كما فعل سلیمان (

 ]5َوَبَنى َمَذاِبَح ِلُكلِّ ُجْنِد السََّماِء ِفي َداَرْي َبْیِت الرَّبِّ . [

 َوَعبََّر اْبَنُه ِفي النَّاِر، 
 َوَعاَف َوَتَفاَءَل َواْسَتْخَدَم َجان�ا َوَتَواِبَع، 

 ]6َوَأْكَثَر َعَمَل الشَّرِّ ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ ِإلَغاَظِتهِ . [
 على جبل الزیتون هبعد دخولهم أرض الموعد؛ فبنى سلیمان هیكًال ل  مولكنعبد اإلسرائیلیو

)؛ وأجاز منسى ابنه في النار، تكریًما لهذا التمثال. وكان تمثال هذا اإلله مصنوًعا من 7: 11مل  1(
ن تحتضنا الطفل الُمقدَّم ذبیحة. كانوا یوقدون ناًرا في أ ویداه ممتدتین كما لو كانتا تطلبان ،النحاس

 ویضعون الطفل على الذراعین المحمیتین بین دقات الطبول ، حتى یحمر تماًمايالتمثال النحاس
ن هذا كان یتم تكریًما لكوكب زحل ساتورن وهو إله أوالرقص، فیحترق الطفل تماًما. یظن البعض 

الزراعة عند الرومان، والبعض یحسبونه تكریًما للشمس، والبعض كوكب عطارد (رسول اآللهة، وٕاله 
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 إلهة الحب ، فینوس،التجارة والفصاحة والمكر واللصوصیة عند الرومان).والبعض كوكب الزهرة
والجمال عند الرومان الخ. 

 َوَوَضَع ِتْمثَاَل السَّاِرَیِة الَِّتي َعِمَل ِفي اْلَبْیِت الَِّذي َقاَل الرَّبُّ َعْنُه ِلَداُوَد َوُسَلْیَماَن اْبِنهِ :
ِفي َهَذا اْلَبْیِت َوِفي ُأوُرَشِلیَم الَِّتي اْخَتْرُت ِمْن َجِمیِع َأْسَباِط ِإْسَراِئیَل َأَضُع اْسِمي ِإَلى اَألَبدِ . 

]7[ 
: ربما كان حسب رسم أخذه من بالد أشور. وكان التمثال عموًدا مزیًنا بقرون تمثال الساریة

تیوس، وعلى رأس العمود صورة نخلة، وحوله شبكة من معدٍن فیها صور نخل وبراعم ورمان وكروز 
صنوبر وٕاشارات إلى كثرة التوالد وأعضاء التناسل مما یهیج الشهوات. 

 َوَال َأُعوُد ُأَزْحِزُح ِرْجَل ِإْسَراِئیَل ِمَن اَألْرِض الَِّتي َأْعَطْیُت آلَباِئِهْم،
  ،َوَذِلَك ِإَذا َحِفُظوا َوَعِمُلوا َحَسَب ُكلِّ َما َأْوَصْیُتُهْم ِبهِ 

 ]8َوُكلَّ الشَِّریَعِة الَِّتي َأَمَرُهْم ِبَها َعْبِدي ُموَسى. [
یؤكد الرب لشعبه أنه لن یسمح لهم بالسبي إن حفظوا الوصیة وسلكوا فیها. 

  ، َبْل َأَضلَُّهْم َمَنسَّى،َفَلْم َیْسَمُعوا
 ]9ِلَیْعَمُلوا َما ُهَو َأْقَبُح ِمَن اُألَمِم الَِّذیَن َطَرَدُهُم الرَّبُّ ِمْن َأَماِم َبِني ِإْسَراِئیلَ . [

بعد عرض قائمة بتعدیات منسى المتعمدة، من ممارسات قبیحة ورجاسات األمم، وتدنیس 
هیكل الرب بوسیلة أو أخرى، دفع الشعب للشر حتى قیل: "أضلهم منسى، لیعملوا ما هو أقبح من 

األمم الذین طردهم الرب من أمام بني إسرائیل". 
صاروا أشر من األمم، ألنهم عرفوا اإلله الحقیقي، ومعهم الشریعة، ولدیهم األنبیاء، ومع 

ذلك سجدوا آللهة كثیرة مختلفة، أما األمم فسجدوا كل أمة إللهها. 
وكما یقول السید المسیح: "وأما ذلك العبد الذي یعلم إرادة سیده وال یستعد، وال یفعل بحسب 

إرادته، فُیضَرب كثیًرا، ولكن الذي ال َیْعَلم ویفعل ما یستحق ضربات ُیضَرب قلیالً . فكل من ُأعطي له 
). 48-47: 12كثیًرا ُیطَلب منه كثیر، ومن یودعونه كثیًرا یطالبونه بأكثر" (لو 

 أضلهم منّسى لیفعلوا الشر أكثر مما فعله األمم الذین أهلكهم أمام شعب إسرائیلÏ .
قوانین الرسل القدیسین 

 ش في جریمة من یعرف إرادة سیِّده ویهملها وال یعمل ما هو الئق بها كواجب ملتزم به، إذ قال ُینا
ُیحَسب في عاٍر واضٍح ویستحق ضربات كثیرة. لكن لماذا یتحمَّل ضربات ولو قلیلة من ال یعلم 

1 Constitutions of the Holy Apostles, 2:22.  
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 إرادة سیِّده وال یفعلها؟ ألنه لم یرد أن یعرفها مع أن في قدرته أن یعرفها...
هذا ما یظهره تلمیذ المسیح القائل: "ال تكونوا  إنها لدینونة عنیفة یسقط تحتها من یعلمون.

. فإن عطیَّة المواهب الروحیَّة )1: 3یع (، عالمین أننا نأخذ دینونة أعظم" يمعلمین كثیرین یا إخوت
فلیعطك الرب  تیموثاوس: "يوفیرة للذین هم رؤساء الشعب، إذ یكتب الحكیم بولس إلي الطوباو

 تى 2" (راجع تهمل أیًضا موهبة اهللا التي فیك بوضع یديّ  ال"، )7: 2 تى 2(" فهًما في كل شيء
1 :6  .(

من هذا یظهر أن ُمخلِّص الكل إذ یعطیهم أكثر یطالبهم أكثر.  
ما هي الفضائل التي یطالبهم بها؟ الثبات في اإلیمان، والتعلیم الصحیح، والتأسیس حسًنا 

في الرجاء، والصبر بال زعزعة، والقوَّة الروحیَّة التي ال ُتغَلب، والفرح والشجاعة في كل تقدَّم حسن، 
بهذا نصیر قدوة لآلخرین في الحیاة اإلنجیلیة. فإن عشنا هكذا یمنحنا المسیح اإلكلیل، الذي به 

 .Ïومعه السبح والسلطان لآلب والروح القدس إلي أبد األبد آمین
  القدِّیس كیرلس الكبیر

 نظر كیف یكشف بوضوح أنه ألمر خطیر أن یخطئ إنسان بمعرفٍة عن أن یخطئ بجهلٍ . ومع ا
 تحت ظالل الجهل، ألنه یوجد فارق بین أن تكون جاهًال، وأن تكون غیر يهذا فلیس لنا أن نحتم

) 3: 36 (مز "كف عن التعقل عن عمل الخیر"راغٍب في المعرفةٍ . فاإلنسان الذي قیل عنه إنه 
ه عن عقاب يإرادته مخطئة ولیس له حق االعتذار بالجهل. ومع هذا فالجهل ال یبرر أحًدا أو یعف

النار األبدیَّة... وٕانما ربَّما یخفف عن العقوبة، إذ لم یقل عبثًا... "معطًیا نقمة للذین ال یعرفون 
 .Ð)8 :1 تس 2(اهللا" 

 القدِّیس أغسطینوس

  أي عذر لنا نحن الذین دخلنا القصر، وُحسبنا أهًال أن ندخل الهیكل، وصرنا شركاء في التمتُّع
باألسرار غافرة الخطایا، ومع هذا نسلك أشر من الیونانیین (األمم) الذین لم یشتركوا في شيٍء من 

Fهذا القبیل؟

Ñ 

 القدِّیس یوحنا الذهبي الفم

. اهللا یهدد بالتأدیب 2
 ]10: [، قائالً َوَقاَل الرَّبُّ َعْن َیِد َعِبیِدِه اَألْنِبَیاءِ 

1 In Luc Ser 93. 
2 On Grace & Freewill 5. 
3 In Ioan hom 34: 1. 
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 ِمْن َأْجِل َأنَّ َمَنسَّى َمِلَك َیُهوَذا َقْد َعِمَل َهِذِه اَألْرَجاَس، 
 َوَأَساَء َأْكَثَر ِمْن َجِمیِع الَِّذي َعِمَلُه اَألُموِریُّوَن الَِّذیَن َقْبَلُه، 

 ]11[ َوَجَعَل َأْیًضا َیُهوَذا ُیْخِطُئ ِبَأْصَناِمهِ 
أرسل اهللا لهم عبیده األنبیاء وهم هوشع ویوئیل وناحوم وحبقوق وٕاشعیاء ُیقدِّمون لهم كلمات 

الرب من نصائح وٕارشادات، وٕان لم یسمعوا ُیقدِّموا لهم تحذیرات نبویة. 
جاء حدیث الرب خالل أنبیائه هنا أشبه بصحیفة اتهام ضد الملك وكل مملكته، على 

أساسها یصدر الحكم ضدهم، ما لم یرجعوا إلى الرب بالتوبة.  
). 10: 9: 2؛ عا 26: 21 مل 1یقصد باألموریین هنا جمیع الكنعانیین (

عندما یخطئ الملك ینظر إلیه الشعب كقدوة، فیتمثلون به، لذلك إذ أخطأ منسى الملك وعبد 
األصنام، جعل مملكة یهوذا تخطئ، وٕان كانت توجد قلة أمینة للرب لم تقتِد بالملك. 

 ِلَذِلَك َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ ِإَلُه ِإْسَراِئیلَ : 
، َهَئَنَذا َجاِلٌب َشر�ا َعَلى ُأوُرَشِلیَم َوَیُهوَذا

 ]12َحتَّى َأنَّ ُكلَّ َمْن َیْسَمُع ِبِه َتِطنُّ ُأُذَناهُ . [
 1( وهو تعبیر جاء في سمع به تطن أذناه"،ي"كل من ُیعلن اهللا عن خطورة التأدیب بقوله: 

 حیث ُیقَضى ، الكاهني عندما أخبر اهللا صموئیل النبي الصغیر عما سیحل ببیت عال)11: 3 صم
 عندما تحدث )12: 21 مل 2(على بیته إلى األبد، وال ُیَكفر عن شره بذبیحة أو تقدمة. وأیًضا في 

عن الشر الذي یحل على أورشلیم ویهوذا بسبب رجاسات الملك منسى الذي سفك دًما بریًئا كثیًرا جًدا 
ضد الكهنة والملوك مع كل الشعب السالك وراءهم.  أیًضا إرمیاه ستخدمواحتى مأل أورشلیم. 

تعبیر إلى ارتكاب شٍر عظیٍم یقشعر كل من یسمع خبره. ویكشف عما وراء یشیر هذا ال
التهدیدات من مرارة قاسیة.  

"هكذا قال رب الجنود إله إسرائیل: هأنذا جالب على هذا الموضع شًرا كل جاء في إرمیا: 
یبدو كضعیٍف غیر ف ،إذ یتحدث عن التأدیب الذي یحل بهم .)3: 19(إر من سمع به تطن أذناه" 

 إذ ُیَسلِّم شعبه كما في ضعٍف ،قادٍر على الدفاع عن شعبه كإله إسرائیل مع أنه رب الجنود السماویة
ألجل خالصهم األبدي. 

لو أن اهللا ینتقم من الشریر مهما بلغ شره، لما كان یهدد، إنما یسمح بالتأدیبات دون إنذار. 
اآلن إذ ینذر إنما لكي یدفع منسى ومن معه إلى التوبة، فیرفع اهللا عنهم هذه التأدیبات. هذا ما أكده 
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. Ï في مناسبات كثیرةالقدیس یوحنا الذهبي الفم

  َوِمْطَماَر َبْیِت َأْخآَب، ،َوَأُمدُّ َعَلى ُأوُرَشِلیَم َخْیَط السَّاِمَرةِ 
ْحنَ .   َوَأْمَسُح ُأوُرَشِلیَم َكَما َیْمَسُح َواِحٌد الصَّ

 ]13َیْمَسُحُه َوَیْقِلُبُه َعَلى َوْجِههِ . [
المثل الذي ُیقدِّمه اهللا لإلنذار قوي، فإن كان شعب یهوذا ارتعب لما حدث مع إسرائیل من 

مرارة، فما حلَّ بمملكة إسرائیل یحل أیًضا بمملكة یهوذا، ألن اهللا لیس لدیه محاباة. خراب السامرة كان 
شدیًدا، ففقدت كل شيٍء، كما یمسح اإلنسان صحًنا ویقلبه، إذ ال یترك فیه أیة آثار. 

ُیستخَدم الخیط والمطمار للبنیان، كما ُیستخدمان أیًضا للهدم والدمار. 
، أي ال یبقى في أورشلیم شيٌء ما من مجدها وغناها. هذا التعبیر "كما یمسح واحد الصحن"

یحمل احتقاًرا، حیث تشبه أورشلیم بصحٍن، وأهلها بأقذاٍر یلزم إزالتها منه لیكون الصحن نظیًفا. 
وقاس داود النبي ، )17: 28إش ا" (رً  والعدل مطما،یقول الرب بإشعیاء: "وأجعل الحق خیًطا

).  2: 8 صم 1الموآبیِّین بالحبل للقتل وبحبٍل لالستحیاء (

 َوَأْرُفُض َبِقیََّة ِمیَراِثي، 
 َوَأْدَفُعُهْم ِإَلى َأْیِدي َأْعَداِئِهْم، 

 ]14َفَیُكوُنوَن َغِنیَمًة َوَنْهًبا ِلَجِمیِع َأْعَداِئِهْم، [
)، إنما 37-30: 89 ال یعني إزالة العهد الذي ُأقیم مع داود (مز "أرفض بقیة مراثي"بقوله: 

یعني أن یهوذا التي كانت ُتحَسب البقیة لمیراث ملكوت اهللا، ال ُتعفى من التأدیب على خطایاها. 
میراث الرب شعبه الذي یعتز به، وحین انشقت مملكة إسرائیل ورفضت الكهنوت الالوي 

الذین من نسل هرون، كما رفضت بیت داود، رفض الرب هذا القسم من میراثه، وصارت مملكة یهوذا 
 سنة حتى سقطت هي أیًضا في السبي. 140بقیة میراثه، بقیت حوالي 

 ،  َألنَُّهْم َعِمُلوا الشَّرَّ ِفي َعْیَنيَّ
 ]15َوَصاُروا ُیِغیُظوَنِني ِمَن اْلَیْوِم الَِّذي ِفیِه َخَرَج آَباُؤُهْم ِمْن ِمْصَر ِإَلى َهَذا اْلَیْومِ . [

الكتاب المقدس (العهد القدیم) لیس تسجیًال لغضب اهللا على شعبه، إنما هو تسجیل لطول 
أناة اهللا عبر التاریخ منذ أن أخرج شعبه من مصر على یدي موسى، وهو ینتظر أن یحمل ثمًرا، لكن 

الشعب یحمل تمرًدا وعناًدا ومقاومة للحق اإللهي. 
عملوا الشر في عینّي الرب، فمن خطایاهم أنهم سجدوا على سطوح البیوت لكل جند 

1 Cf. Concerning the Statues, homily 5:5-6; On Lazarus and the Rich Man, homily 6; On Repentance 
and Almsgiving 5:4. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الحادي والعشرون 
 

  

)، وصنعوا كعًكا لملكة السماء في شوارع أورشلیم 13: 19السماء، وسكبوا سكائب آللهة أخرى (إر 
)، وكان 31: 7)، وبنوا مرتفعات توفة في وادي ابن هنوم لیحرقوا بنیهم وبناتهم بالنار (إر 18: 7(إر 

)، وكان الرؤساء أسوًدا 7: 23عند بیت الرب بیوت المأبونین، وكانت النساء ینسجن بیوًتا للساریة (
زائرة، والقضاة ذئاًبا مفترسة، واألنبیاء متكبرین غدَّارین، والكهنة منجسي القدس مخالفي الشریعة 

). 4-3: 1). وكان في المدینة إثم وجور واغتصاب وظلم وخصام (حب 4-3: 3(صف 

  ،َوَسَفَك َأْیًضا َمَنسَّى َدًما َبِریًئا َكِثیًرا ِجد�ا
 َحتَّى َمَأل ُأوُرَشِلیَم ِمَن اْلَجاِنِب ِإَلى اْلَجاِنِب،

 ]16َفْضًال َعْن َخِطیَِّتِه الَِّتي ِبَها َجَعَل َیُهوَذا ُیْخِطُئ ِبَعَمِل الشَّرِّ ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ . [
: 3تعرَّض المؤمنون المخلصون هللا ال إلى مضایقات فحسب، بل وٕالى سفك دمائهم (یوئیل 

). ولعل سفك الدم هنا یشیر إلى األبریاء الذین ُیقدِّمون ذبائح بشریة لألوثان بغیر إرادتهم، مثل 19
األبناء األبریاء الذین ُیقدِّمهم آباؤهم. 

اء في التقلید أنه في أثناء المذابح الجماعیة التي قام بها منسى ُنشر إشعیاء نصفْین ج
 في ون)، وربما ُقتل أنبیاء آخر38-37:11عندما حاول أن یختبئ في كتله مجوفة من الخشب (عب 

 ذلك الوقت أیًضا.
واضح أن الذین تمسكوا بعبادة الرب، ورفضوا العبادة الوثنیة، كانوا كثیرین، مات كثیرون 

كشهداء، إذ مأل دمهم شوارع أورشلیم. 

 َوَبِقیَُّة ُأُموِر َمَنسَّى َوُكلُّ َما َعِمَل، 
 ]17َوَخِطیَُّتُه الَِّتي َأْخَطَأ ِبَها َمْكُتوَبٌة ِفي ِسْفِر َأْخَباِر اَألیَّاِم ِلُمُلوِك َیُهوَذا. [

إذ سقط إذ لم یباِل منسى بما حذره به رجال اهللا األنبیاء، صار سجیًنا اقتاده ملك أشور. و
 وتواضع جد�ا أمام إله ،ولّما تضایق طلب وجه الرب إلههفي السبي رجع إلى اهللا ، إذ قیل عنه: "

 ورّدُه إلى أورشلیم إلى مملكته. فعلم منّسى أن الرب ، فاستجاب له وسمع تضرعه،وصّلى إلیه. آبائه
). 13-12: 33 أي 2( ."هو اله 

  لقد سمعتم، أبناءنا المحبوبین، كیف أن الرب اإلله عاقبه إلى حین ذاك الذي كان ُیدِمن عبادة
األوثان، وقتل أبریاًء كثیرین، ومع هذا عندما تاب قبله وغفر له معاصیه ورّد له مملكته، فإنه لیس 

. Ï)13-12: 33 أي 2فقط یغفر للتائبین، بل ویرد لهم كرامتهم السابقة (
قوانین الرسل القدیسین 

1 Constitutions of the Holy Apostles, 2:22.  
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  هكذا ارتكب (منسى) مفاسد ال ُتَعد، ومدَّ یدیه على القدیسین، وجلب رجاسات في الهیكل، ومأل
المدینة بالقتل، وصنع أموًرا كثیرة فوق كل اعتباٍر، ومع هذا بعد ممارسة شٍر عظیٍم لمدة طویلة، 
غسل نفسه من هذا كله بالتوبة وفحص نفسه. فإنه ال توجد خطیة ال تخضع لقوة التوبة وتفسح 

الطریق لها، بل بالحري بنعمة المسیح إن أردنا أن نتغیر، فهو ُیعیننا. وٕان أردتم أن تكونوا 
صالحین، لیس من یعوقكم عن ذلك، بل بالحري یوجد واحد یعوقنا، الشیطان، الذي لیس له 

. Ïسلطان، مادمتم تختارون ما هو أفضل، وتجتذبون اهللا لمعونتكم
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  اآلن إذ یتأمل (منسى) في شروره ییأس في اإلصالح والتوبة، ویفقد كل ما ناله فیما بعد. لكنه إذ
تأمل في حنو اهللا الذي بال حدود عوض شناعة معاصیه ُیحطِّم قیود الشیطان، وقام وصارع معه 

 .Ðوتمم الجانب الصالح

دیونسیوس 

، ثُمَّ اْضَطَجَع َمَنسَّى َمَع آَباِئهِ 
 َوُدِفَن ِفي ُبْسَتاِن َبْیِتِه ِفي ُبْسَتاِن ُعزَّا، 

 ]18َوَمَلَك آُموُن اْبُنُه ِعَوًضا َعْنهُ . [
را" را كان مزاًرا "بستان ُعزَّ : واضح أنه لم ُیدَفن مع ملوك یهوذا. یرى البعض أن بستان ُعزَّ

مقدًسا إلله وهمي. 
ُدعي الملك عزیا أو عزریا ُعزَّا. 

ُدفن خمسة عشر ملًكا من ملوك یهوذا في مدینة داود، وُدِفَن منسى وابنه آمون في بستان 
ُعزَّا، وُدِفَن األربعة اآلخرون، واحد في مصر، واثنان في بابل، وواحد وهو یهویاقیم لم ُیدَفنْ . 

. آمون سلك في طریق أبیه 3
 َكاَن آُموُن اْبَن اْثَنَتْیِن َوِعْشِریَن َسَنًة ِحیَن َمَلَك، 

 َوَمَلَك َسَنَتْیِن ِفي ُأوُرَشِلیمَ . 
 ]19َواْسُم ُأمِِّه َمُشلََّمُة ِبْنُت َحاُروَص ِمْن َیْطَبةَ . [

-51: 22 مل 1تبع هذا الملك الشریر والده في شره، كما تبع أخزیا أباه آخاب الشریر (
53 .(

1 Homilies on Matt., homily 22:6 
2 Orthodox Study Bible. 
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یبدو أن بعض الشعب لم یستحسنوا العبادة الوثنیة، فقتلوا آمون لُیملِّكوا ابنه یوشیا وهو ابن 
ثماني سنین فقط، لكي یرجعوا إلى عبادة الرب، وأحاطوه من صغره بوسائٍل تساعده على االرتباط 

باإلیمان باهللا. 
). 33: 33ربما هي یطبات المذكورة في (عد یطبة: 

 ]20 َكَما َعِمَل َمَنسَّى َأُبوهُ . [،َوَعِمَل الشَّرَّ ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ 

 َوَسَلَك ِفي ُكلِّ الطَِّریِق الَِّذي َسَلَك ِفیِه َأُبوُه، 
 ]21 َوَسَجَد َلَها. [،َوَعَبَد اَألْصَناَم الَِّتي َعَبَدَها َأُبوهُ 

  ال توجد خطیة أخطر من عبادة األوثان، فإنها عقوق ضد اهللا، ومع هذا حتى هذه الخطیة ُتغَفر
بالتوبة الصادقة. أما إن أخطأ أحد متخًذا موقًفا مضاًدا، وعن عمٍد یحاول حتى إن كان اهللا یعاقب 

الشریر أو ال یعاقبه، مثل هذا لیس له مغفرة، حتى إن قال لنفسه: "یكون لي سالم، أسلك حسب 
ر آمون 19: 29عادات قلبي الشریر" (راجع تث  ). مثل هذا یكون كآمون بن منّسى... إذ برَّ

عصیانه قائالً : أبي منذ طفولته كان عاصًیا جًدا، وتاب في شیخوخته؛ اآلن أنا أسلك حسبما 
تشتهي نفسي، وبعد ذلك أرجع للرب". وصنع شًرا في عینّي الرب أكثر من كل الذین سبقوه. 

فأهلكه اهللا تماًما، وحرمه من أرضه الصالحة. وغدر به عبیده، وقتلوه في بیته، ولم یملك سوى 
. Ïسنتین

قوانین الرسل القدیسین 

 ]22َوَتَرَك الرَّبَّ ِإَلَه آَباِئِه َوَلْم َیْسُلْك ِفي َطِریِق الرَّبِّ . [

. اغتیال آمون وٕاقامة ابنه یوشیا ملًكا 4
، َوَفَتَن َعِبیُد آُموَن َعَلْیهِ 
 ]23َفَقَتُلوا اْلَمِلَك ِفي َبْیِتهِ . [

لم ُیشْر الكتاب إلى سبب اغتیاله، هل بسبب شره أم ألسباب سیاسیة بسبب عالقته مع 
أشور. 

 َفَضَرَب ُكلُّ َشْعِب اَألْرِض َجِمیَع اْلَفاِتِنیَن َعَلى اْلَمِلِك آُموَن، 
 ]24َوَملََّك َشْعُب اَألْرِض ُیوِشیَّا اْبَنُه ِعَوًضا َعْنهُ . [

قام الشعب بقتل الذین اغتالوه. 

1 Constitutions of the Holy Apostles, 2:23. 
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  ،َوَبِقیَُّة ُأُموِر آُموَن الَِّتي َعِملَ 
 ]25َمْكُتوَبٌة ِفي ِسْفِر َأْخَباِر اَألیَّاِم ِلُمُلوِك َیُهوَذا. [

 َوُدِفَن ِفي َقْبرِِه ِفي ُبْسَتاِن ُعزَّا، 
 ]26َوَمَلَك ُیوِشیَّا اْبُنُه ِعَوًضا َعْنهُ . [

 
 21 مل 2من وحي 

لُتشِرْق كلمتك بالنور على قلبي، 
 ولیعمل روحك القدوس في حیاتي!

  .أي عذر یمكن أن ُیَقدِّمه منسى الملك عن فساده
نشأ في بیت والده التقي، 

وأرسلَت له أنبیاء أتقیاء ینطقون بكلمتك! 
وبطول أناتك احتملته. 

  .إلهي لم ُترسْل لي مالًكا وال رئیس مالئكة وال نبًیا لخالصي
، وحملَت عاري على الصلیب،  بل نزلَت إليَّ

وفتحَت لي باب الفردوس، 
ولم تدعني معوًزا شیًئا من فیض حبك ونعمتك. 

  ،لُتشِرْق بنور كلمتك في أعماقي 
فال تتسلل الظلمة في داخلي. 

ولیعمل روحك القدوس في حیاتي. 
كلمتك تنیر لي الطریق، 

وروحك یحملني، فأطیر إلى السماء. 

  .ر الخطیة في فمي، فال أشتهیها لُتمرِّ
ولتكشف لي أسرار حبك، 

فأرتمي في أحضانك، راجًعا إلیك. 
أنت كلي الحب والرحمة! 

 
 منسى ابنه الشریر وحزقیا الملك الصالح
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منسى ابنه الشریر حزقیا الملك الصالح 
 ولم یكن مثله من الملوك ،اتكل على الرب .١

). 5:18 مل 2(
). 29 أي 2اهتم ببیت الرب والعبادة ( .٢
أحیا االحتفال بالفصح ودعا الشعب من  .٣

المملكتین ودخلت صلواتهم إلى السماء 
)30 .(

). 8:30دعا الشعب للطاعة للرب ( .٤
أنقذه مالك الرب هو وشعبه من أشور  .٥

)24:32 .(
كان لحزقیا ِغَنى وكرامة كثیرة جًدا  .٦

فلح حزقیا في كل عمله" أ)، "و29:32(
)3:32  .(

). 1:33عمل الشر في عیني الرب (. 1 
أعاد بناء المرتفعات التي هدمها والده . 2 
)1:33 .(
أضل یهوذا وسكان أورشلیم لالقتداء . 3 

). 9:33باألمم (
كلمة الرب إلى لم یصِغ هو وشعبه . 4 
)10:33 .(
اقتید إلى بابل ُمَقیًَّدا بسالسل نحاس . 5 
)11:33 .(
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 َاَألْصَحاُح الثَّاِني َواْلِعْشُرونَ 

الملك الصالح یوشیا 
اعتالء یوشیا الملك الصالح العرش كان آخر محاولة ُقدِّمْت من ِقَبل اهللا لیهوذا الذي كان قد 

فسد تماًما، خاصة في السبعة والخمسین عاًما األخیرة، في عصر منسى وابنه آمون الشریرین. 
حًقا كان قد سبقهما الملك حزقیا، لكن كما سبق فرأینا أنه بالرغم من المجهودات الضخمة 

التي بذلها حزقیا لإلصالح، كان كثیر من القادة والشعب لیس فیهم مخافة الرب، وغیر ُمخِلصین في 
تجاوبهم إلصالحات حزقیا، لذا إذ مات الملك استطاعت بعض القیادات الشریرة أن تتبنَّى حركة 

الفساد خالل تأثیرها على الملك الصغیر السن. 
یظهر مدى ما بلغته مملكة یهوذا من شر أن الهیكل كان قد ُهجر تماًما، ولم یعرف أحد 
مكان سفر الشریعة. وكان العثور علیه ُیَمثِّل مفاجأة حتى بالنسبة لحلقیا الكاهن العظیم كما للملك 

وكاتبه. ومع استقامة قلب یوشیا الملك لم یكن یعرف حتى الخطوط العریضة لسفر الشریعة، وحین 
سمع ما ورد في السفر مزَّق ثیابه، وطلب من بعض القادة مثل حلقیا الكاهن أن یسألوا خلدة النبیة أن 

تسأل الرب عما یفعلوه. 
وٕاذ یعلم الرب عدم إخالص الشعب وكثیر من القادة، أعلن عن سبي یهوذا، مع ضم الَمِلك 

إلى آبائه، حتى ال ترى عیناه ما سیحل بالمملكة من شرٍ ! 

 .2-1. الطفل یوشیا ملك على یهوذا  1
 .7-3. ترمیم بیت الرب   2
 .9-8. اكتشاف سفر الشریعة في بیت الرب 3
 .11-10. قراءه السفر وتفاعل الملك معه  4
 .14-12. الملك یبعث مندوبین للنبیة خلدة  5
 .17-15. إعالن غضب الرب على المملكة  6
 .20-18. إعالن ضم الَمِلك إلى آبائه  7

. الطفل یوشیا ملك على یهوذا 1
 َكاَن ُیوِشیَّا اْبَن َثَماِن ِسِنیٍن ِحیَن َمَلَك، 
 َوَمَلَك ِإْحَدى َوَثَالِثیَن َسَنًة ِفي ُأوُرَشِلیمَ . 
ِه َیْدَیَدُة ِبْنُت َعَداَیَة ِمْن ُبْصَقةَ . [  ]1َواْسُم ُأمِّ
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 "الرب یعین"، وذلك مثل كلمة "كورش" (إش " أو"یهوه یشفي معناهابالعبریة " یوشیاكلمة "
). 1: 45؛ 28: 44

إذ استلم الُحْكَم وهو طفل، لم یتأثر بوالده آمون وال بجدِّه منسى، إنما انفتحت عیناه على 
أخطائهما، وأعطاه اهللا نعمة كي یتعلَّم من أخطائهما. انطبق علیه قول الرب لحزقیال النبي: "وأنتم 

تقولون لماذا ال یحمل االبن من إثم األب. أما االبن فقد فعل حًقا وعدًال حفظ جمیع فرائضي وعمل 
). 19: 18بها، فحیاة یحیا" (حز 

یمكن القول إن هذا الملك العجیب صار مثًال رائًعا إذ لم یتشامخ بالرغم من استالمه السلطة 
وهو طفل صغیر، ولعل سّر ذلك أنه كان خاضًعا لمشورة القلة القلیلة المقدَّسة للرب، یسمع لهم في 

الرب، ویتجاوب معهم. كان في أیدي مشیرین صالحین، ربما كان من بینهم صفنیا النبي. 
إنه أحد الملوك الصالحین إن لم یكن أفضل ملك في إسرائیل ویهوذا منذ تنیح داود الملك. 

. Ïلقد بدأ بدایة حسنة، واستمر فیها، وانتهت حیاته وهو ُمَقدَّس للرب
یرة ثن ضرورة تكریم األسقف الشاب، قدَّم أمثلة ك عقدیس أغناطیوس األنطاكيال تحدث إذ

 كتب:  فلشخصیات صغیرة السن تستحق كل وقاٍر وتكریٍمٍ◌،
-٨: ٣٢یس الكثیرو األیام حكماء، وال الشیوخ یفهمون الحق، ولكن في الناس روًحا" (أي ل["

). فإن دانیال الحكیم وهو في الثانیة عشرة من عمره ملكه الروح اإللهي، وأفحم الشیوخ، الذین باطًال ٩
 ).١٢ دانیالمةود زور وشهوانیین یشتهون جمال امرأة الغیر (تتهكان شعرهم فیه شیب، فكانوا ش

موئیل وهو طفل صغیر وبَّخ عالي الذي بلغ التسعین من عمره، ألنه كرم بنیه أكثر من صو
 ).١: ٣ صم ١اهللا (

 ).٧: ١نفس الطریقة تسلم إرمیا رسالته من اهللا: "ال تقل إني ولد" (إر ب
، ألمر. األول صار ملًكا في الثانیة عشرة من عمرهالیمان أیًضا ویوشیا هما مثاالن لنفس س

)، واألخیر إذ تولى العرش عندما ١٦: ٣ مل ١قدَّم حكًما رهیًبا في أمر المرأتین بخصوص طفلیهما (
 ) هدم مذابح (األوثان) وهیاكلها...٢٣، ٢٢ مل ٢بلغ الثامنة (
تَقر حتى إن كان حلك صغر السن ال ُیحتَقر، إذ ُكرِّس هللا. إنما من كان ذهنه شریًرا، فهو مُ ذل

 شیًخا ومملوء أیاًما.
وس حامل المسیح شاًبا، لكن اسمع ما كتبه عنه معلمه: "ال یستهن أحد بحداثتك، ثاان تیموك

] Ð.)١٢: ٤ تي ١بل كن قدوة للمؤمنین في الكالم، في التصرف" (
ء في الدسقولیة عن إمكانیة سیامة األسقف الشاب متى كان حسن السیرة وله شهادة من جا

1 Cf. Adam Clarke. 
2 Epistle of Ignatius to the Magnesians, 3 (longer version). 
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 جیرانه.

 ١٢ مل ١ر سلیمان ملًكا على إسرائیل وهو في الثانیة عشرة من عمره (صا LXXیوشیا في )، و
 أي ٢الثامنة من عمره َمَلَك ببٍر، وبنفس الطریقة یوآش َمَلَك على الشعب في السابعة من عمره (

). لذلك وٕان كان الشخص شاًبا، فلیكن ودیًعا لطیًفا وهادًئا. إذ یقول ٤، ٣: ١١ مل ٢؛ ١: ٢٤
والمرتعد من كالمي؟!" (إش  الرب اإلله بواسطة إشعیاء: "إلى من أنظر إالَّ إلى المتواضع والهادئ

: ٥). وبنفس الطریقة جاء أیًضا في اإلنجیل: "طوبى للودعاء، فإنهم یرثون األرض" (مت ٢: ٦٦
٥(Ï .

 دسقولیةال
" غالًبا ما یشیر ما لها من دوٍر حیوٍي في حیاة ابنها في طفولته وشبابه، یْدَیدةذكر اسم أمه "

)، أعطاه له الرب خالل ناثان 25: 12 صم 2وهو المؤنث لالسم الثاني لسلیمان الحكیم "یدیدیا" (
النبي، ومعناه "محبوب یهوه". 

إذ قامت "المحبوبة من الرب"، والتي تحمل روح كنیسة المسیح عروسه المحبوبة، أرضعت 
ابنها من لبن اإلیمان العدیم الغش، وكان ثمره هذا اآلتي: 

أ. مع فساد الكثیر من القادة والشعب لم ینسحب معهم للشر، بل بقي أمیًنا في محبته للرب، 
فصار مثل كوكٍب منیٍر في وسط جیٍل مظلٍم وملتوٍ . كان مجده في الداخل یتحدى الشر، وال یهادنه. 

ب. انشغل بترمیم بیت الرب، مهما كلفه ذلك. 
ج. إذ ُوجد سفر الشریعة قام بتكریمه، بتهیئة مكاٍن في قلبه كخزانة ثمینة أمام الرب. لم یقم 

بتمزیقه إلراحة ضمیره كغیره من الملوك، بل قام بتمزیق ثیابه الملوكیة لیتسلم ثوب البّر بعمل نعمة 
اهللا، الذي ال تقدر الخطیة أن ُتفِسَده! 

د. إذ عاش بقلبه مع آبائه المقدسین في الرب مثل داود الملك، تأهل حتى في زمن الضیق 
الشدید أن یضمه الرب إلى آبائه، حتى ال ترى عیناه ما سیحل بالمملكة من شٍر عظیمٍ . هكذا انضم 

االبن المحبوب من اهللا إلى القدیسین المحبوبین في الرب! 

، َوَعِمَل اْلُمْسَتِقیَم ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ 
 َوَساَر ِفي َجِمیِع َطِریِق َداُوَد َأِبیهِ . 

 ]2َوَلْم َیِحْد َیِمیًنا َوَال ِشَماالً . [
  .ملًكا مثله أطاع اهللا تماًما دجیوشیا الحكم وهو ابن ثماني سنوات فقط، ومع هذا قلما ن بدأ

1 Constitutions of the Holy Apostles, Book 2: 1: 1. 
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غالًبا ما یتهم الناس في كل األجیال الجیل الجدید بأنه غیر ملتزم وغیر ناضج. هذه النظرة 
قدیمة قدم اإلنسان منذ سقوطه، لكن یوشیا بن منسى وأمثاله یؤكدون أن كثیًرا من أبناء الجیل الجدید 

أحكم وأنقى وأقدس من بعض أبناء الجیل الحالي، فیوشیا الطفل ال ُیقاَرن بأبیه الشریر آمون وجده 
منسى. 

 وشبابه كانت تهلقد بدأ إصالحاته وهو في السادسة والعشرین، لكن حیاته المقدسة في صبو
 ة.مرصیًدا له، تسنده في كل أعماله العظي

سار یوشیا في طریق الرب المستقیم، أي بقي مشتاًقا أن یتمم مشیئة اهللا المقدسة، ال ینحرف 
خارج محبة اهللا ونعمته، بهذا لم یحد یمیًنا وال یساًرا. 

. ترمیم بیت الرب 2
  ،َوِفي السََّنِة الثَّاِمَنَة َعَشَرَة ِلْلَمِلِك ُیوِشیَّا

 ]3[ َأْرَسَل اْلَمِلُك َشاَفاَن ْبَن َأَصْلَیا ْبِن َمُشالََّم اْلَكاِتَب ِإَلى َبْیِت الرَّبِّ َقاِئالً :
 2؛ 7-4 ق. م) بدأ یوشیا حملة إصالح للهیكل (622في السنة الثامنة عشرة من حكمه (

). 33-8: 34أي 
) أنه في الثامنة من ملكه ابتدأ یطلب إله داود أبیه، وفي الثامنة 7-3: 34 أي 2جاء في (

عشر ابتدأ ُیَطهِّر یهوذا وأورشلیم من المرتفعات والسواري والتماثیل، كما هدم المذابح والسواري وقطع 
)، وكان 2: 1التماثیل في منسى وأفرایم وشمعون حتى نفتالي. وفي ذلك الوقت ابتدأ إرمیا یتنبأ (إر 

یسند الملك في هذا العمل. 
جاء ذكره  .إصالحاته في الملك یوشیا ساعد ،الكاتب الرسمي للدولة تحت حكم یوشیا شافان:

؛ 24: 26في سفر إرمیا، وكان ابنه أخیقام واقًفا إلى جانب إرمیا لیخلصه من الذین طلبوا قتله (إر 
) یكون "جمریا" أخو 24: 25 إذا كان "شافان" هذا هو نفسه الرجل المذكور في إرمیا ().14: 39

 ولقد كان اسم "جمریا" شائًعا إلى حد ما في القرن السابع ق.م. وتذكر إحدى رسائل "لخیش" ."أخیقام"
  ق.م.589 في عام "(اللوح األول) "جمریا بن هیسیل یاهو

  في عصر حزقیال.  عبادة األوثانتزعم الذي الفاسد الرجل یازنیا  شافانأنجب لألسف

  أزال العبادات الغریبة التي أدخلها منّسى، وحطَّم الهیاكل والمذابح (الوثنیة). في ذات السنة الثامنة
عشرة أمر بالتكفیر عن الهیكل، كما طلب من الكهنة أن یقوموا بإصالحات، وجاء بعاملین 

یجمعون الحجارة ومواد للبناء وأموًرا أخرى نافعة للبناء، كما دبَّر المال الالزم للتكالیف المتوقعة. 
) في غیرته التقویة. إعادة  تجدید الهیكل 16-4: 12 مل 2صار یحاكي جده ألبیه یوآش دینًیا (

في ذلك الوقت لم یكن باألمر الهیِّن بالنسبة لما حدث قبل ذلك، فإنه في أثناء حكم منّسى لمدة 
  

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الثاني والعشرون 
 

  

. Ï) ُأهِمَل الهیكل أو ُانتهكْت ُمقدَّساته18-1: 21 مل 2خمسة وخمسین عاًما (
القدِّیس مار أفرآم السریاني  

َة اْلُمْدَخَلَة ِإَلى َبْیِت الرَّبِّ الَِّتي َجَمَعَها َحاِرُسو اْلَباِب ِمَن الشَّْعِب،  ]4[ َفَیْحِسَب اْلِفضَّ
قام حلقیا الكاهن بدور رئیسي في اإلصالح الدیني، األمر الذي أكمله الملك الشاب، وكان 

إصالح الهیكل تحت إشرافه. 
 عاًما وفي 55لقد ُأهمل بیت الرب لسنین طویلة خاصة في أیام جده التي امتدت مدة حكمه 

أیام أبیه. لم یكن یوجد من ینشغل بعبادة اهللا الحي وال بیته، ولعله قد تجمع الكثیر من المال الُمقدَّم 
للبیت دون االهتمام بالعنایة بالمبنى عبر الزمن. 

أرسل الملك إلى الكاهن العظیم لجمع المبلغ المودع لحساب بیت الرب كي ُیستخَدم في 
ترمیم البیت. 

في الفترة منذ تولیه الحكم وهو في الثامنة من عمره حتى بلغ السادسة والعشرین، قام الملك 
مع أوصیائه بإصالحات تخص بلدهم من جوانب كثیرة، منها إزالة العبادة الوثنیة وبصماتها. یمكننا 

القول بأنها كانت فترة إعداد للبدء في ترمیم الهیكل واالهتمام بعبادة اهللا الحي. 

 ،  َفَیْدَفُعوَها ِلَیِد َعاِمِلي الشُّْغِل اْلُمَوكَِّلیَن ِبَبْیِت الرَّبِّ
 ]5[ َوَیْدَفُعوَها ِإَلى َعاِمِلي الشُّْغِل الَِّذي ِفي َبْیِت الرَّبِّ ِلَتْرِمیِم ُثَلِم اْلَبْیِت :

مع كل عمل صالح جاد حتًما یبعث عدو الخیر مقاومین، لكن من جانٍب آخر فإن اهللا 
یعطي كل إنساٍن من هم یسلكون حسب قلبه أیًضا. فإذ كان قلب یوشیا نقًیا، وقام بتطهیر بلده من 

كل أثر للعبادة الوثنیة لم نسمع عن مقاومة ُتذَكر، ألن اهللا أعطاه هو والقائمین معه على العمل نعمة، 
فُحسبْت المقاومة كال شيء ولم ُیشر إلیها الكتاب. وأعطاه اهللا عاملین للشغل في إصالح وترمیم بیت 

]. 7الرب یعملون بغیرة مقدسة وأمانة [
كثیًرا ما ُنَخطِّط ونضع حسابات تبدو صعبة وأحیاًنا مستحیلة حین نسعى لإلصالح، لكن 
یوجد عنصر هام یقود كل األمور، أال وهو تقدیسنا الحقیقي والخفي لحساب ملكوت اهللا. بهذا یقود 

القدوس نفسه حركة اإلصالح، وُیرِسل أناًسا مخلصین وأمناء یعملون بقوٍة وغیرٍة مقدسة. 

اِتیَن،  اِریَن َواْلَبنَّاِئیَن َوالنَّحَّ  ِللنَّجَّ
 ]6َوِلِشَراِء َأْخَشاٍب َوِحَجاَرٍة َمْنُحوَتٍة َألْجِل َتْرِمیِم اْلَبْیِت . [

ِة اْلَمْدُفوَعِة َألْیِدیِهمْ    ،ِإالَّ َأنَُّهْم َلْم ُیَحاَسُبوا ِباْلِفضَّ

1 On the Second Book of Kings, 22:1. 
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 ]7َألنَُّهْم ِإنََّما َعِمُلوا ِبَأَماَنةٍ . [

. اكتشاف سفر الشریعة في بیت الرب  3
 َفَقاَل ِحْلِقیَّا اْلَكاِهُن اْلَعِظیُم ِلَشاَفاَن اْلَكاِتِب : 

 َقْد َوَجْدُت ِسْفَر الشَِّریَعِة ِفي َبْیِت الرَّبِّ . 
 ]8 َفَقَرَأهُ . [،َوَسلََّم ِحْلِقیَّا السِّْفَر ِلَشاَفانَ 

- 28ُیقَصد بسفر الشریعة غالًبا أسفار موسى الخمسة أو سفر التثنیة أو أجزاء منها (تث 
) كما یظن البعض. وهو یحتوي على تجدید العهد مع اهللا في سهول موآب. والذي ُیحذِّر بقوة 31تث 

)، ُفقد أو ُأخفي 26: 31. هذا السفر ُوِضَع بجانب تابوت العهد (تث Ïالذین یفسدون كلمة اهللا وعبادته
 أو ُغیِّر مكانه أثناء الحكم الشریر لمنسى وابنه آمون.

وكانت تُنَسخ الشریعة  السلسلة الطویلة من الملوك األشرار ضاع سفر شریعة اهللا. ببسب
بكمیة قلیلة جًدا، وفي زمن الملوك األشرار لم یسأل أحد عنها، وكان الكهنة والالویون یمارسون 

غالًبا ما كان قد ُأخذ من مكانه حتى ال یراه الشعب ویبكي على خطایاه  خدمتهم الدینیة بدون كتاب،
الكثیرة. 

بعنایة اهللا ُوِجَد هذا السفر في أیام یوشیا المملوء غیرة نحو عبادة اهللا والهیكل والشریعة. لو 
أنه ُوِجَد في وقت ملك آخر ربما كان قد مزَّقه الملك وحرقه، كما فعل صدقیا بخصوص نبوات إرمیا 

). 23: 36(إر 
سمح اهللا باكتشافه في ذلك الوقت، ألن السبي كان على األبواب، وقد تأجَّل بسبب فضیلة 

]. 20-19یوشیا [
كان سماع الشعب كله للشریعة ضرورًیا في ذلك الوقت، لكي یدرك الكل أن طریق العودة 

من السبي هو التوبة والرجوع إلى اهللا، ولیس التخطیطات البشریة والقوة العسكریة، فالسبي یتم ال 
بسبب نقص أو ضعف في اإلمكانیات العسكریة، إنما بسبب الشر واإلصرار علیه سواء من جهة 

القادة أو الشعب. 
حسب الشریعة كان یلزم حفظ نسخة من الشریعة بجوار تابوت العهد في قدس األقداس (تث 

)، وقد اختفت أثناء حكم الملوك األشرار، خاصة منسى وابنه آمون. اختفت هذه النسخة 25-26: 31
ألحد األسباب التالیة: 

أ. إذ ُأهِمَل الهیكل والعبادة فیه لم ینشغل أحد بهذه النسخة، فُألقیْت في الهیكل في زاویة منه 
خالل اإلهمال لعدم معرفتهم بقیمتها، وذلك كما یحاول بعض األشخاص غیر المهتمین بخالصهم 

1 Cf. Adam Clarke's Commentary & Jamieson Fausset and Brawn Commentary. 
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التخلُّص من الكتب المقدسة التي لدیهم. ومع الزمن الطویل ینسى الشخص أین تخلَّص من الكتب، 
وبالتالي ال یفكر أبناؤه وأحفاده فیها. 

ب. ربما أراد أحد الملوك األشرار الخالص من هذه ال بتمزیقها أو إحراقها، إنما بإخفائها 
حتى ال ُیَفكِّر أحد في القراءة فیها، ومع الزمن ال تعود ترى النور. 

ج. ربما إذ انتشرت العبادة الوثنیة أراد أحد األحباء للكتاب المقدس إخفاء النسخة، حتى ال 
تسقط في ید الملك، فیقوم بحرقها أو تمزیقها. 

د. في كل الحاالت بسماح من اهللا ورعایته الفائقة سمح بإخفائها لسبب أو آخر لكي تظهر 
في عصر یوشیا الملك الصالح، وُتقرأ قبل أن تسقط المملكة في السبي. 

 َوَجاَء َشاَفاُن اْلَكاِتُب ِإَلى اْلَمِلِك َوَقالَ : 
َة اْلَمْوُجوَدَة ِفي اْلَبْیِت  ، َقْد َأْفَرَغ َعِبیُدَك اْلِفضَّ

 ]9َوَدَفُعوَها ِإَلى َیِد َعاِمِلي الشُّْغِل ُوَكَالِء َبْیِت الرَّبِّ . [

. قراءه السفر وتفاعل الملك معه 4
 َوَأْخَبَر َشاَفاُن اْلَكاِتُب اْلَمِلكَ : 

 َقْد َأْعَطاِني ِحْلِقیَّا اْلَكاِهُن ِسْفًرا. 
 ]10َوَقَرَأُه َشاَفاُن َأَماَم اْلَمِلكِ . [

سمع الملك الشاب كلمة الهل ألول مرة في حیاته، فمزَّق ثیابه في توبٍة صادقةٍ . لم یكن یود 
أن یسلك في الطریق بحسب فكره البشري، إنما حسب كلمة اهللا. 

َق ِثَیاَبهُ . [،َفَلمَّا َسِمَع اْلَمِلُك َكَالَم ِسْفِر الشَِّریَعةِ   ]11 َمزَّ
ع الملك سمن. لقد أدرك الملك قوة الكلمة اإللهیة، فإنه إذ مة اهللا فاعلیتها في حیاة المؤملكل

عب. ُیَقدِّم لنا اآلباء خبرتهم مع كلمة اهللا.  الشكلمة اهللا، مزَّق ثیابه، وقام باإلصالح فوًرا، وغی�ر مسار
لم یفرح الملك بالنسخة، فأراد االحتفاظ بها في قصره كنوٍع من البركة، وال طلب حفظها 

كنسخة أصلیة أثریة لها قیمتها وتقدیرها، إنما طلب من كاتبه شافان أن یقرأها أمامه، وٕاذ سمع ما ورد 
فیها مزَّق ثیابه، وأودع النسخة في قلبه وفكره، لكي یتمتع بالتوبة وتجدید العهد مع اهللا. 

  ،معرفة الكتب المقدسة ُتَقوِّي الروح، وتَُنقِّي الضمیر، وتنزع الشهوات الطاغیة، وُتَعمِّق الفضیلة
وتتسامى بالعقل، وتعطي قدرة لمواجهة المفاجآت غیر المنتظرة، وتحمي من ضربات الشیطان، 

ر اإلنسان من الجسد، وتهبه أجنحة للطیران . Ïوتنقلنا إلى السماء عینها، ُتَحرِّ

1 De Stud. Paes. PG 63: 485. 
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  !عظیم هو نفع الكتب اإللهیة
عونها یحمل إلینا كل كفایة! هذا ما أعلنه بولس قائالً : "ألن كل ما سبق فُكتب ألجل 

)... 11: 10 كو 1، 4: 15تعلیمنا، نحن الذین انتهیت إلینا أواخر الدهور" (رو 
األقوال اإللهیة هي كنز، هي مصدر غني باألدویة، بها یستطیع اإلنسان - إن أراد - أن 

یطفئ الكبریاء، وینعم بالهدوء في نومه، ویطأ محبة المال تحت قدمیه، ویستهین باأللم، وینعم بالثقة، 
. Ïویقتني الصبر

 ىال یمكن لمن ُأنِعَم علیه بفاعلیة كالم اهللا أن یبقى هكذا في هذا االنحطاط الحاضر، بل باألحر 
 .Ðیطلب له جناحین ینطلق بهما حاًال إلى األرض العلویة، مكتشًفا نور الصالحات غیر المحدودة

  إن كان الشیطان یعجز عن االقتراب من بیتنا مادام قد ُوِضَع فیه الكتاب المقدس، فكم باألولى ال
یقدر روح شریر أو قوة خاطئة على الدخول في نفس تحمل مشاعر إنجیلیة، أو حتى االقتراب 

منها! 
إذن فلتقدس نفسك وجسدك، 

. Ñلیكن لك هذا في قلبك وعلى لسانك
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 تعلیمك ممتلئ عیون نور من كل جانب، وهو ُینقِّي طریق العالم من العثراتÒ .
القدیس مار یعقوب السروجي 

 بتواضعه تمتع الملك بفاعلیة كلمة اهللا في حیاته. 

  ما یوجد فینا الكبریاء. عندال نقرأ في الكتب المملوءة تواضًعا 
 ألن جماله موجود ، لها جمال الكتابظهر ال ي، تغطس النفس تحت التراب بالتواضعم لإن

 حیث یشاهد تواضعه. 
 ال تقرأ فیها وأنت منتفخ بالكبریاء. أطلُب منك أُكُتُب االبن ُتَعلِّمك أن تتواضع. 
 ألنه كان ، وهو فوق الكل ُسمِّي متواضًعا وأحقر الناس،ابن العلي الذي نزل من السماء

 .Ó ألنني ودیع ومتواضع في قلبي، تعلَّم مني:متواضًعا بالحقیقة، وهو یقول لك

1 In Joan., hom 37: 1. 
2 Ibid hom 1: 6. 
3 Ibid., hom 32: 3. 

Ò  ،27، ص 1988القس أغسطینوس البراموسي: القدیس یعقوب السروجي .
Ó 217(راجع نص بول بیجان والدكتور األب بهنام سوني). ترجام على أحد الشعانین  
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 أنا لكلمتك كمثل تلمیذ، وبتعلیمك أِصُل إلى الحقیقةÏ .
القدیس مار یعقوب السروجي 

. الملك یبعث مندوبین للنبیة خلدة 5
َوَأَمَر اْلَمِلُك ِحْلِقیَّا اْلَكاِهَن َوَأِخیَقاَم ْبَن َشاَفاَن َوَعْكُبوَر ْبَن ِمیَخا َوَشاَفاَن اْلَكاِتَب َوَعَساَیا َعْبَد 

 ]12اْلَمِلكِ : [

،  اْسَأُلوا الرَّبَّ َألْجِلي َوَألْجِل الشَّْعِب َوَألْجِل ُكلِّ َیُهوَذا،اْذَهُبوا
 ِمْن ِجَهِة َكَالِم َهَذا السِّْفِر الَِّذي ُوِجدَ . 

. َألنَُّه َعِظیٌم ُهَو َغَضُب الرَّبِّ الَِّذي اْشَتَعَل َعَلْیَنا
  ،ِمْن َأْجِل َأنَّ آَباَءَنا َلْم َیْسَمُعوا ِلَكَالِم َهَذا السِّْفرِ 

 ]13ِلَیْعَمُلوا َحَسَب ُكلِّ َما ُهَو َمْكُتوٌب َعَلْیَنا. [
واضح هنا أن سفر الشریعة كان موجوًدا في زمان آبائهم، وُفِقَد في زمان حدیث. إذ سمع 

یوشیا كلمات الناموس أدرك في الحال أن مملكته قد انحرفت عن اهللا، وأخذ خطوات عملیة لإلصالح. 
)، أما العالج العملي فهو االلتقاء 20: 3وكما یقول الرسول بولس إن بالناموس معرفة الخطیة (رو 

ر باإلیمان" (غل  : 3بالُمَخلِّص غافر الخطایا، إذ یقول: "كان الناموس مؤدبنا إلى المسیح، لكي نتبرَّ
24 .(

 َفَذَهَب ِحْلِقیَّا اْلَكاِهُن َوَأِخیَقاُم َوَعْكُبوُر َوَشاَفاُن َوَعَساَیا ِإَلى َخْلَدَة النَِّبیَِّة،
 اْمَرَأِة َشلُّوَم ْبِن ِتْقَوَة ْبِن َحْرَحَس َحاِرِس الثَِّیاِب .

 ]14َوِهَي َساِكَنٌة ِفي ُأوُرَشِلیَم ِفي اْلِقْسِم الثَّاِني َوَكلَُّموَها. [
 أخت ة مثل مریم النبي،َذَكَر الكتاب المقدس نبیات أعطیت لهن مواهب مقدسة خلدة النبیة:

 هرون التي خرجت تضرب بالدف وسط النساء ُتَرنِّم تسبحة النصرة بعد عبور البحر األحمر (خر
 :22 مل 2)، وخلدة النبیة (3 :8 )، وزوجة إشعیاء (إش4-3 :4 )، ودبورة القاضیة (قض20 :15
ما یتحدث حزقیال ك). 9 :21 ) وأربع بنات فیلبس الُمَبشِّر (أع36 :2 ) وحنة بنت فنوئیل (لو14

لن كلمة الرب إلى تجارٍة ومكسٍب ماديٍ : "أفتصطدن نفوس  النبي عن النبیات الكاذبات اللواتي حوَّ
 وتستحیین أنفسكن، وتنجسنني عند شعبي ألجل حفنة شعیر وألجل فتات من الخبز إلماتة ،شعبي

 واستحیاء نفوس ال ینبغي أن تحیا بكذبكن على شعبي السامعین للكذب" ،نفوس ال ینبغي أن تموت
. إنها تجارة ردیئة، تُباع النفوس بثمٍن بخٍس، من أجل حفنة شعیر أو فتات من )19-18: 13(حز 

Ï  ،27، ص 1988القس أغسطینوس البراموسي: القدیس یعقوب السروجي .
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الخبز، ُیَسلِّمن النفوس البریئة للموت، ویبرئن النفوس الشریرة المستحقة للموت. 
)، لكن واضح 28-22: 34 أي 2لم ُیِشر الكتاب المقدس إلى خلدة النبیة إال هنا وفي (

مدى اعتزاز القادة الروحیین بآرائها وأفكارها في الرب. لقد كانت ملتهبة بالغیرة المقدسة، تتحدث مع 
اهللا، وهو یكشف لها عن أسرار خطته نحو المملكة. قامت بعمل النبوة في أیام إرمیا النبي وصفنیا. 

).  12-7: 32ُیقال إن شلَّوم زوجها قریب إرمیا النبي (إر 
 إن كان الرسول بولس یوصي النساء بالصمت في الكنیسة، العالمة أوریجینوسیتساءل 

فكیف ُوجدْت نساء نبیات في العهدین القدیم والجدید. 

  إن كان األمر هكذا، ماذا نقول عن فیلبس الذي كان له أربع بنات یتنبأن؟ إن كن قادرات على
فعل ذلك، لماذا ال ُیسَمح للنبیات عندنا أن یتنبأن؟ 

نجیب على هذا السؤال هكذا.  
: إن كانت النبیات لدینا یتكلمن، فلُتظهرن عالمات النبوة فیهن.  أوال
: حتى إن كانت بنات فیلبس یتنبأن لم یفعلن ذلك داخل الكنیسة. هكذا في العهد القدیم ثانُیا

) لم توجد أیة إشارة أنها وجَّهت حدیثًا للشعب 4:4بالرغم من أن دبورة قیل إنها كانت نبیة (قض 
. Ï)14: 22 مل 2مثل إشعیاء أو إرمیا، نفس األمر بالنـسبة لخلدة (

العالمة أوریجینوس 

  [الصالة التي تُتَلى في إقامة الشمامسة] 
د بالروح مریم  أیها اإلله السرمدي، أب ربنا یسوع المسیح، خالق الرجل والمرأة، یا من زوَّ

)، یا من لم یستنكف 14: 22 مل 2؛ 36: 2؛ لو 4:4؛ قض 20: 15ودبُّورة وحنَّة وُخلدة (خر 
... Ðوالدة ابنه الوحید من امرأة

دساتیر الرسل القدیسین 

 ٤)، وبعدها دبورة (قض ٢٠: ١٥بأ نساء أیًضا. في القدیم مریم أخت موسى وهرون (خر تن :
 األولى في عهد یوشیا والثانیة في أیام )،٨) ویهودیت (یهودیت ١٤)، بعهدما خلدة (ع ٤

). وفي أیامنا بنات فیلبس ٢، ١داریوس. كذلك والدة اإلله تنبأت ونسیبتها الیصابات وحنة (لو 
). ومع هذا هؤالء لم َیْسَخرن برجالهن، بل حفظن قدرهن. لذلك إن كان بینكم من نال ٩: ٢١(أع 

. Ñر اهللا بهیسلیكن متواضًعا لكي ف –جًال كان أم امرأة ر –موهبة 

1 Comm. On 1 Cor. 4:74:6-16. 
2 Constitutions of the Holy Apostles, Book 8, Sec 3:20. 
3 Constitutions of the Apostles, Book 8: 2. 
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الدسقولیة 

  لسنا في حاجة أن ندهش أن خلدة النبیة، زوجة شالوم، استشارها یوشیا ملك یهوذا، عندما اقترب
السبي، وكان غضب اهللا یحلُّ على أورشلیم، فإن هذا هو تدبیر الكتاب المقدس عندما یفشل 

. Ïالرجال القدیسون ُیمتَدح النساء لتوبیخ الرجال
القدیس جیروم  

یرى البعض أن طلب الملك من رئیس الكهنة وكاتب الملك وغیرهما من القادة أن یذهبوا 
للنبیة خلدة یسألونها باسم الملك عن الطریق الذي یتخلص فیه من اللعنات الواردة في سفر الشریعة 

ُیعتَبر أمًرا فریًدا. فقد كان إرمیا قد بدأ عمله النبوي، لكن في ذلك الحین كان في قریة عناثوث، 
یصعب الوصول إلیه، خاصة وأن أهله كانوا ضده، وسبق أن اتهموه بالخیانة الوطنیة. أما صفنیا 
الذي بدأ عمله النبوي في أیام یوشیا الملك، فلم یكن بعد قد بدأ العمل. وكان رئیس الكهنة وكاتب 
الملك الماًما باألمور المقدسة، لكن ربما خشي الملك أنه بسبب مركزهما ال یجسران على النطق 

ل الملك االلتجاء إلى نبیة، قد  بصراحة بخصوص حلول اللعنات والمتاعب على المملكة، لذا فضَّ
ُعِرَف األنبیاء بالصراحة وعدم إخفاء ما سیحل بالمملكة بسبب غضب اهللا! 

. إعالن غضب الرب على المملكة 6
 َفَقاَلْت َلُهمْ : َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ ِإَلُه ِإْسَراِئیلَ . 

 ]15[ ُقوُلوا ِللرَُّجِل الَِّذي َأْرَسَلُكْم ِإَليَّ :

 َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ : َهَئَنَذا َجاِلٌب َشر�ا َعَلى َهَذا اْلَمْوِضِع َوَعَلى ُسكَّاِنِه، 
 ]16ُكلَّ َكَالِم السِّْفِر الَِّذي َقَرَأُه َمِلُك َیُهوَذا، [

 ِمْن َأْجِل َأنَُّهْم َتَرُكوِني َوَأْوَقُدوا آلِلَهٍة ُأْخَرى ِلُیِغیُظوِني ِبُكلِّ َعَمِل َأْیِدیِهْم، 
 ]17َفَیْشَتِعُل َغَضِبي َعَلى َهَذا اْلَمْوِضِع َوَال َیْنَطِفئُ . [

. إعالن ضم الملك إلى آبائه 7
  َفَهَكَذا َتُقوُلوَن َلهُ : ،َوَأمَّا َمِلُك َیُهوَذا الَِّذي َأْرَسَلُكْم ِلَتْسَأُلوا الرَّبَّ 

 ]18َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ ِإَلُه ِإْسَراِئیَل ِمْن ِجَهِة اْلَكَالِم الَِّذي َسِمْعتَ : [

  ،ِمْن َأْجِل َأنَُّه َقْد َرقَّ َقْلُبَك َوَتَواَضْعَت َأَماَم الرَّبِّ 
  ،ِحیَن َسِمْعَت َما َتَكلَّْمُت ِبِه َعَلى َهَذا اْلَمْوِضِع َوَعَلى ُسكَّاِنهِ 

1 Against Jovinianus Book 1:25. 
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 َأنَُّهْم َیِصیُروَن َدَهًشا َوَلْعَنًة، 
 َوَمزَّْقَت ِثَیاَبَك َوَبَكْیَت َأَماِمي. 

 ]19َقْد َسِمْعُت َأَنا َأْیًضا َیُقوُل الرَّبُّ . [

، ِلَذِلَك َهَئَنَذا َأُضمَُّك ِإَلى آَباِئكَ 
 َفُتَضمُّ ِإَلى َقْبِرَك ِبَسَالٍم، 

 َوَال َتَرى َعْیَناَك ُكلَّ الشَّرِّ الَِّذي َأَنا َجاِلُبُه َعَلى َهَذا اْلَمْوِضعِ .
] 20َفَردُّوا َعَلى اْلَمِلِك َجَواًبا. [
"فُتضم )، ومع هذا كان وعد اهللا له على لسان خلدة 30-29: 23مات یوشیا في معركة (

. وكان موته في المعركة ُیعتَبر في عیني اهللا موت بسالم. هذه المیتة أفضل بكثیر إلى قبرك بسالم"
من بقائه حًیا یرى الكوارث التي تحل بشعبه، فتتمرر نفسه جًدا. لذلك قیل: "وجه الصدیق ُیضم من 

الشر". 
 سنة، وُدفن في قبور آبائه، وناح علیه كل یهوذا وأورشلیم، ورثاه 31مات یوشیا بعدما ُمْلِك 

إرمیا، فترك ذكًرا طیًبا، وانضم إلى قبره بسالم، وٕان كان قد ُقتل في الحرب. 
 

 22 مل 2من وحي 
 ُضمني إلى آبائي فیك یا رب!

  .أشكرك یا رب، ألنك وهبتني یدیدة المحبوبة لك أًما لي
حسبتني ابًنا لكنیستك أتمتع بلبنها المقدس. 

أشرب من لبن التعلیم السلیم طعاًما مقدًسا للروح. 
أختبر أحضانك المفتوحة لي وتترقب اتكائي فیها. 

تستقر أعماقي فیك، فأصیر محبوًبا منك. 
وال تستریح نفسي حتى أحب كل البشر! 

متى یجتمع كل البشر فیك،  
لتحمل روحك یا محب البشر؟! 

  .ألهرب إلیك وأختبئ فیك یا حصن حیاتي
فال تستطیع كل قوى إبلیس أن تغویني. 

وال تتسلل الحیة القدیمة إلى عدن التي في داخلي. 
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  .اهتم یوشیا بترمیم بیتك الذي ثار ضده ملوك سابقین
بروحك الناري ُتقیم هیكلك المقدس في أعماقي. 

تصیر نفسي أورشلیم الجدیدة، أیقونة السماء! 
سفر شریعتك منحوت بروحك القدوس في قلبي. 

ألحفظ إنجیلك فیلتهب قلبي بتهلیل سماوي ال ینقطع. 

  ،كلمتك قویة وجبارة
تحملني من مجٍد إلى مجٍد، 

وتضمني إلى صفوف السمائیین،  
وتهبني عربون السماء! 

  .أنضم إلى خورس السمائیین، كما إلى خورس المؤمنین
ُتَرى هل هما خورسان أم خورس واحد للسمائیین والبشر؟! 

ألنضم إلى آبائي، وال ترى عیناي الشر الذي یحل باألشرار. 

  ،ُضمِّني إلیك فأثبت فیك
وُتَسر نفسي بثبوت المالیین بل والبالیین فیك! 

  ،هب لي أال استصغر نفسي
ألني فیك وبك أستطیع كل شيءٍ . 
هْب لي مع الطفل الملك یوشیا، 

أن أبدأ حسًنا، وأسیر حسًنا، وأنطلق من العالم حسًنا! 
لتكن أنت هو البدایة، تسیر معي كل طریق حیاتي. 

  .إلهي، كم تشتهي نفسي تقدیس العالم كله
من یقدر أن یتقدس، وقد بدا كأن عدو الخیر وضع العالم في الظلمة؟ 

هْب لي یا أیها القدوس أن أتقدَّس،  
فتقود بروحك القدوس كل حركة إصالح. 

ُترِسل أناًسا ُمقدَّسین غیورین على ملكوتك! 
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 َاَألْصَحاُح الثَّاِلُث َواْلِعْشُرونَ 

 إصالحات یوشیا وموته
إن كان یوشیا هو آِخر ملك صالح في یهوذا، فلماذا أورد الكاتب إصالحاته قبل موته؟ مع 

تأكید أن "الرب لم یرجع عن حمو غضبه العظیم، ألن غضبه حمي على یهوذا من أجل جمیع 
]؟ 26اإلغاظات التي أغاظه إیاها منسي" [

 حوالي خمس قبلق.م)، أي  626بدأ إرمیا خدمته في السنة الثالثة عشرة لملك یوشیا (لقد 
، واستمر في عمله النبوي حتى Ï)23  مل2(سنوات من حركة اإلصالح الدینیة العظیمة الواردة في 

 عاًما. بالرغم من مقاومة یوشیا الملك للوثنیة بكل طاقاته، 40 ق.م، أي لمدة حوالي 586حوالي سنة 
لكن تیار الفساد كان متغلغًال في النفوس. لم یهتم الرؤساء المدنیون والدینیون والشعب أیًضا بإصالح 

  لذلك،قلوبهم، مكتفین بترمیم الهیكل وممارسة العبادة في شكلیات بال روح، ممتزجة بالرجاسات الوثنیة
 .لقلبي ااإلصالح لنبي تتركز في اكانت دعوة إرمیا

لقد سمح اهللا بقیام الُمصِلح العظیم یوشیا الملك بعد منسى وآمون الملكین الشریرین، لكي ال 
یجد القادة والشعب عذًرا ألنفسهم. فإن كانوا قد تجاوبوا مع منسى الشریر وأیًضا ابنه آمون، فقد أرسل 
الُمصِلح المستقیم في عمله، ومع هذا بقوا في قلوبهم أشراًرا. تجاوبوا في المظهر الخارجي، أما قلوبهم 

فبقیت في شرها. وكأن قیام یوشیا ُیعتبر أِخر فرصة للقادة والشعب أن یرجعوا بقلوبهم للرب، فلم 
یرجعوا. 

. 3-1. اجتماع شعبي حول كلمة اهللا  1
 .6-4. تطهیر الهیكل من العبادة الوثنیة  2
 .7. هدم بیوت المأبونین   3
 .9-8. تطهیر مدن یهوذا والمرتفعات  4
 .10. تنجیس توفة    5
 .11. إزالة مركبات الشمس   6
 .20-12. إزالة مذابح الملوك األشرار  7
 .25-21. االحتفال بعید الفصح   8
 .27-26. غضب الرب على یهوذا   9

 .30-28. مقتل یوشیا في مجدو   10

1 Unger's Survey of the Bible, 1981, p. 191. 
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 .33-31. یهوآحاز وأسره   11
 .37-34. إقامة یهویاقیم ملًكا   12

. اجتماع شعبي حول كلمة اهللا 1
 َوَأْرَسَل اْلَمِلُك، 

 ]1َفَجَمُعوا ِإَلْیِه ُكلَّ ُشُیوِخ َیُهوَذا َوُأوُرَشِلیمَ . [

، َوَصِعَد اْلَمِلُك ِإَلى َبْیِت الرَّبِّ 
 َوَجِمیُع ِرَجاِل َیُهوَذا َوُكلُّ ُسكَّاِن ُأوُرَشِلیَم َمَعُه، 

ِغیِر ِإَلى اْلَكِبیِر،  ْنِبَیاُء َوُكلُّ الشَّْعِب ِمَن الصَّ  َواْلَكَهَنُة َواَأل
 ]2َوَقَرَأ ِفي آَذاِنِهْم ُكلَّ َكَالِم ِسْفِر الشَِّریَعِة الَِّذي ُوِجَد ِفي َبْیِت الرَّبِّ . [

عندما أبلغ رئیس الكهنة الملك بوجود سفر الشریعة في بیت الرب، وقدَّمه لشافان كاتب 
). اآلن یقوم الملك بنفسه بقراءة السفر، وهذا 10: 22 مل 2الملك، قام الكاتب بقراءته أمام الملك (

أمر غریب، إذ كان غالًبا ما تُتَرك القراءة لرئیس الكهنة أو أحد األنبیاء مثل إرمیا وصفینا وغیرهما 
متى كانوا حاضرین، لكن بسبب غیرة الملك واشتیاقه أن یدخل الكل في تجدید العهد مع اهللا قام الملك 

نفسه بقراءته. 
رأینا في األصحاح السابق كیف أهمل الكل كلمة اهللا حتى لم یكن أحد یعرف أین توجد 
نسخة سفر الشریعة الخاصة بالهیكل. الحظنا أن الملك وهو یسمع ما ورد في النسخة كان كمن 
یسمعها ألول مرة. اآلن اشتاق الملك أن تكون الشریعة المقدسة هي األساس الذي تُبنى علیه كل 

المملكة، من الملك ورجال قصره إلى رئیس الكهنة والقادة الدینیین والمدنیین. 
 ال یستلزم حضور كل شخٍص، بل نواب "جمیع رجال یهوذا وكل سكان أورشلیم"القول: 

الشعب على اختالف رتبهم. وُیقَصد باألنبیاء جمیع الذین یتكلمون عن الرب، مثل الُمَعلِّمین 
والُمْصِلحین لحیاة الشعب الروحیة. 

). سار یوشیا 35- 34: 8) ویشوع (8-3: 24" مثل موسى (خر قرأ كالم سفر الشریعة"
)، واجتمع بالشعب لتجدید العهد 13-9: 31؛ 20-18: 17على منهج القادة األتقیاء القدامى (تث 

 ال یعني أنه قرأ أسفار موسى الخمسة كلها، قرأ كل كالم سفر الشریعة"). بقوله: "24مع اهللا (یش 
إنما قرأ الوصایا وكل ما یختص بواجبات الشعب نحو الرب. 

یبدأ اإلصالح الحقیقي بااللتقاء مًعا حول كلمة اهللا، فمع التزامنا بالعالقة الشخصیة مع اهللا 
خالل كلمته، یلیق أن نجتمع مًعا بروح الحب والوحدة. فكلمة اهللا هي أساس كل إصالح على مستوى 

شخصي كما على مستوى كنسي أو جماعي. 
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هذا ومن جانب آخر، فإن اجتماع الكل مًعا إنما یحمل دعوة للحب األخوي في الرب، بدونه 
 بأنه یلیق بالمتكلم والسامع القدیس مار یعقوب السروجيال ننعم ببركات الكلمة اإللهیة. وكما یقول 

كالهما أن یتسما بالحب.  

 اسمعوني أنتم إًذا بالمحبة، كما أتكلم (بالمحبة)، فبدون المحبة ال ُتسَمع الكلمة العجیبة. 
 .Ï من یحب یجد الكثیر من التعلیم، ألن المحبة تفتح الباب لقبول الكلمة

  إال، ألن الفائدة ال ُتجَمع ألتكلم أیًضا أنا الحب یحركني أنلیجلبك الحب، كما 
. Ðبالمحبة

 یلزم أن تقوم المحبة مثل الوسیط، ألنه من یسمع بال محبة ال یفهمÑ. 
القدیس مار یعقوب السروجي 

  ،َوَوَقَف اْلَمِلُك َعَلى اْلِمْنَبرِ 
، َوَقَطَع َعْهًدا َأَماَم الرَّبِّ ِللذََّهاِب َوَراَء الرَّبِّ 

 َوِلِحْفِظ َوَصاَیاُه َوَشَهاَداِتِه َوَفَراِئِضِه ِبُكلِّ اْلَقْلِب َوُكلِّ النَّْفِس، 
 ِإلَقاَمِة َكَالِم َهَذا اْلَعْهِد اْلَمْكُتوِب ِفي َهَذا السِّْفرِ . 

 ]3َوَوَقَف َجِمیُع الشَّْعِب ِعْنَد اْلَعْهدِ . [
وقف الملك على المنبر أو المنصة النحاسیة التي صنعها سلیمان، وقد اعتاد الملوك أن 

). 13: 6 أي 2یقفوا علیها عندما كانوا یوجهون حدیثًا للشعب (
"الكالم الذي صار إلى إرمیا من ِقَبل الرب قائالً : غایة اهللا دخولنا في عهد مع اهللا. قیل: 

یرى البعض أن النبي  .)2-1: 11 (إروكلموا رجال یهوذا وسكان أورشلیم"  اسمعوا كالم هذا العهد،
یشیر هنا إلى الملك یوشیا والشیوخ الذین أكدوا والءهم للعهد الُمقام بین اهللا وشعبه على جبل حوریب 
ل في درج (كتاب)، ُووِجَد في الهیكل أثناء اإلصالح، وقد ارتبطوا به وتعهدوا  بسیناء، العهد الذي ُسجِّ

). فالحدیث هنا موجه إلى مندوبین من ِقَبل الملك. 3: 23 مل 2أن یتمموا كلماته المكتوبة (
هو الكلمة اإللهي، الكالم الذي صار إلى إرمیا من قبل الرب  أن نوسيریجوالعالمة أیرى 

إذ یقول:  
[إذا تأملنا في قصة مجيء ربنا یسوع المسیح كما وصفتها الكتب التاریخیة، كان مجیئه في 

Ï  (راجع نص بول بیجان والدكتور األب بهنام سوني). الذي ظهر للمجوس وعلى قتل األطفالنجمعلى ال 6المیمر  
Ð  (راجع نص بول بیجان والدكتور األب بهنام سوني). على سؤال ربنا وعلى التجلي الذي قبله سمعان من اآلب 19المیمر 
Ñ  (راجع نص بول بیجان والدكتور األب بهنام سوني).)35-33: 34على البرقع الذي على وجه موسى (خر  79المیمر  
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 وحل بیننا". كان بالفعل "النور ،الجسد مرة واحدة فقط خاللها أنار العالم كله: "والكلمة صار جسًدا
ن العالم به، ولم یعرفه العالم. إلى  الحقیقي الذي ینیر لكل إنساٍن آتًیا إلى العالم، كان في العالم، وكوِّ

 وخاصته لم َتْقبله". ،خاصته جاء
جاء في كل واحٍد من ، وٕان لم یكن بالجسد. جاء أیًضا قبل ذلكمع ذلك یجب أن نعرف أنه 

! كما أنه بعد مجیئه المنظور بالجسد یأتي إلینا أیًضا اآلن. القدیسین
"الكالم (الكلمة) الذي صار إلى  إلى هذه الكلمات: أنصتإن كنَت تریُد دلیًال على هذا، 

إرمیا من ِقبل الرب قائالً : اسمعوا". 
التي صارت إلى إرمیا أو إلى إشعیاء أو حزقیال أو إلى غیرهم من الكلمة إًذا تلك  هي ما

 أخرى كلمةلي، ال أعرف   بالنسبةالكلمة الذي كان عند اهللا منذ البدء؟األنبیاء، من ِقَبل الرب، إال 
 وكان الكلمة ، والكلمة كان عند اهللا،"في البدء كان الكلمةللرب إال التي قال عنها یوحنا اإلنجیلي: 

 ]اهللا".
 أیًضا على مستوى شخصي. ألنه ماذا یفیدني إن الكلمةنا أن نعرف هذا: كان مجيء لزمي

كان الكلمة قد جاء إلى العالم، بینما أنا ال أحمله؟ لكن على العكس، حتى لو لم یكن قد جاء بعد إلى 
 الكلمة. أقول مؤِكًدا أن السید المسیح جاء إلى موسى يَّ العالم كله، وكنت أنا مثل األنبیاء، یجيء إل

ها أنا معكم كل "وٕالى إرمیا وٕالى إشعیاء وٕالى كل واحٍد من األبرار، وأن الكلمة التي قالها لتالمیذه: 
تحققت بالفعل قبل مجیئه. كیف كان لهؤالء األنبیاء أن ینطقوا بكالم اهللا ، "األیام إلى انقضاء الدهر

ماذا نسمع نحن أیًضا من هذا (الكلمة) الكالم؟  إن لم یكن كلمة اهللا قد جاء إلیهم؟...
رجال یهوذا هم نحن، ألننا مسیحیون، وجاء المسیح من سبط یهوذا. إذا كنت قد أوضحت 

 ُیقَصد بها السید المسیح، فإن رجال یهوذا في هذه الحالة "یهوذا"من خالل الكتاب المقدس أن كلمة 
لن یكونوا الیهود الذین ال یؤمنون بالسید المسیح، وٕانما نحن كلنا الذین نؤمن به. 

مدینة اهللا، ومدینة السالم، وفیها یتراءى ویعظم  هي یتعلَّق األمر هنا بالكنیسة، ألن الكنیسة
 لنا، إذا كنا نحن أیًضا أبناء سالم. يسالم اهللا الُمعط
ن الذي یسمع أفضل لكالم العهد الذي أمر اهللا به اآلباء؟ هل : [مَ العالمة أوریجینوسیقول 

الذین یؤمنون به، أم الذین - بحسب األدلة الموجودة عندنا - ال یؤمنون حتى بموسى حیث أنهم لم 
 في ي أنا أیًضا، ألنه تكلم عني بالرب؟ یقول لهم المخلص: "لو كنتم آمنتم بموسى آلمنتم بایؤمنو

؟" إًذا لم یؤمن هؤالء الناس بموسى، يكتبه، ولكن إن كنتم ال تؤمنون بكتاباته، فكیف تؤمنون بكالم
"العهد الذي أمرت  أي أما نحن، فبإیماننا بالسید المسیح، نؤمن أیًضا بالعهد الذي ُأقیم بواسطة موسى،
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 ].Ïبه آباءكم"
لم یظهر هنا أن الرب تكلم أو وعد شعبه بشيٍء جدیٍد، بل كان الحدیث كله من جانب 

الشعب وكان عهدهم أن یرجعوا إلى اهللا، ویحفظوا الشریعة التي أهملوها، فلم یكن العهد مع الرب، بل 
]. 3أمام الرب [

كیف نجلب شعب اهللا للتجدید؟ باالستماع إلى كلمة اهللا، وتعلمها. لقد جمع یوشیا الشیوخ 
والشعب لسماع كلمة اهللا، فالكل قادة وشعًبا في حاجة أن یعیشوا خالل إعالن اهللا. 

  یبدو أن العهود واستالم الناموس هما ذات الشيء، لكنني أظن أنه یوجد فارق بینهما. فالناموس
 صم 2؛ 18: 15؛ 17–8: 9ُأعطي مرة واحدة بواسطة موسى، وأن العهد ُأعطي مراًرا (مثل تك 

). ففي كل مرة یخطئ الشعب ُیطَرح، ویفقدون المیراث. وفي كل مرة یستعطفون اهللا 5: 23
. Ðیدعوهم مرة أخرى لمیراث ممتلكاتهم. إنه ُیَجدِّد العهود، وُیعِلن أنهم ورثة مرة أخرى

 العالمة أوریجینوس 
وقوف الشعب عالمة تقدیرهم وتوقیرهم لكلمة اهللا، وقبولهم كل ما قرأه الملك في آذانهم. 

. تطهیر الهیكل من العبادة الوثنیة 2
  ،َوَأَمَر اْلَمِلُك ِحْلِقیَّا اْلَكاِهَن اْلَعِظیَم َوَكَهَنَة اْلِفْرَقِة الثَّاِنَیِة َوُحرَّاَس اْلَباِب 

 َأْن ُیْخِرُجوا ِمْن َهْیَكِل الرَّبِّ َجِمیَع اآلِنَیةِ 
 اْلَمْصُنوَعِة ِلْلَبْعِل َوِللسَّاِرَیِة َوِلُكلِّ َأْجَناِد السََّماِء، 

 َوَأْحَرَقَها َخاِرَج ُأوُرَشِلیَم ِفي ُحُقوِل َقْدُروَن، 
 ]4َوَحَمَل َرَماَدَها ِإَلى َبْیِت ِإیلَ . [

إذ كانت كلمة اهللا مفقودة، وال موضع لها في قلوب الجمیع، فال ندهش إن كانت العبادة 
الوثنیة ورجاساتها تسللت إلى بیت الرب وٕالى كل أرض الموعد في یهوذا كما في إسرائیل، وعلى كل 
المرتفعات والبقاع. لذلك كان أول عمل للجمیع بعد االستماع لكلمة اهللا، هو الخالص من هذا الوباء 

الخطیر. 
 تعني نواب رئیس الكهنة ولیس نائًبا واحًدا. ویرى كهنة الفرقة الثانیةیرى البعض أن 

آخرون أن رئیس الكهنة ُیعتَبر الفرقة األولى، وجمیع الكهنة دونه ُیحَسبون الفرقة الثانیة. 
ن یوشیا على عالقة وثیقة مع اهللا، وكان ُمصلًحا مثل جده حزقیا، طهَّر الهیكل وأحیا كا

 ).16-15:22؛ إر20:2عماله (یعبأالطاعة للشریعة اإللهیة، فقد أكد یوشیا إیمانه 

1 In Jer. hom. 9: 1, 2. 
2 Commentary on Rom 9: 4. 
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هنا جمیع ما یختص بعبادة األصنام كالمذابح وحلل الكهنة والتماثیل واألوعیة باآلنیة ُیقَصد 
 واألدوات.

 1ُحملْت اآلنیة التي كانت تستخدم في العبادة الوثنیة إلى حقول قدرون في إصالحات آسا (
)، وٕالى بیت إیل وُحِمل رماد اآلنیة 14: 30؛ 16: 29 أي 2)، وٕاصالحات حزقیا (13: 15مل 

-28: 12 مل 1الدینیة كإدانة علنیة وجریئة ضد الطقوس الوثنیة وٕادانة للموضع الذي ارتبط بها (
). تأثرت المملكة الشمالیة أیًضا بإصالحات یوشیا. 5-4: 4؛ عا 30

حرقها خارج أورشلیم، حتى ال تتدنس المدینة برمادها. 
السواري مرتبط بطقوس خاصة بالخصوبة، إذ كانوا   أن إقامةÏ R.E. Clementsیرى

یتطلعون إلى الخصوبة والممارسات الجسدیة كأمرین یمسان قوة الحیاة السریة، لهما آثارهما حتى على 
 الحیوانات. هذه القوة تصدر عن ممارسات بین اآللهة واإللهات، وٕان وٕاخصابمحاصیل النباتات 

ممارسة الرجال والنساء ومشاركتهم في هذه الطقوس تعطیهم قوة الحیاة. 
ُتمارس بجوار مذابح ُمقامة تحت كل شجرة خضراء على  لعله لهذا السبب كانت الرجاسات

أكمة مرتفعة، لكي تقدم اآللهة الخصوبة للنباتات والحیوانات كما لإلنسان. 
ال یقف األمر عند خصوبة النباتات والحیوانات، وٕانما هذه الممارسات - في ذهنهم - تهبهم 

قوة للصراع ضد قوى الموت السریة غیر المنظورة. وكأن الخصوبة والجنس یمثالن حیاًة أو موًتا، 
بقاًء أو دماًرا! لهذا ال نعجب إن ارتبطت المذابح والسواري بالممارسات الدنسة والرجاسات كطقس 

دیني.  
: هي وادي قدرون إلى جهة الشرق من أورشلیم، تفصل بین المدینة وجبل حقول قدرون

الزیتون. كان في هذا المكان مقبرة لعامة الشعب، وكان في هذه الناحیة وادي ابن هنوم. 

  ،َوَالَشى َكَهَنَة اَألْصَناِم الَِّذیَن َجَعَلُهْم ُمُلوُك َیُهوَذا ِلُیوِقُدوا َعَلى اْلُمْرَتَفَعاِت 
 ِفي ُمُدِن َیُهوَذا َوَما ُیِحیُط ِبُأوُرَشِلیَم، 

 َوالَِّذیَن ُیوِقُدوَن ِلْلَبْعلِ : 
 ِللشَّْمِس َواْلَقَمِر َواْلَمَناِزِل، 

 ]5َوِلُكلِّ َأْجَناِد السََّماءِ . [
). هؤالء الكهنة سبق فعیَّنهم 4: 1ما ورد هنا بخصوص كهنة األوثان ذكره أیًضا صفینا (

بعض ملوك یهوذا السابقین. تحدث أیًضا هوشع عن إدانة الكهنة الوثنیین الذین كانوا یقودون عبادة 
). 5: 10العجل في بیت إیل (هو 

1 R.E. Clements: Interpretation, Jeremiah, Atlanta 1988, p.104. 
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 أنه قتلهم، بل طردهم من خدمتهم الوثنیة. الخطوة التالیة للتجدید هي "الشى"ال یقصد بقوله 
نزع كل ما هو غریب عن هیكل الرب. فمن یرید أن یتبع الرب یلیق به أن ینصت إلى كلمته 

ویطیعها، ویرفض بكل قلبه الظلمة وأعمالها. 

  ،َوَأْخَرَج السَّاِرَیَة ِمْن َبْیِت الرَّبِّ َخاِرَج ُأوُرَشِلیَم ِإَلى َواِدي َقْدُرونَ 
 َوَأْحَرَقَها ِفي َواِدي َقْدُروَن، 

 َوَدقََّها ِإَلى َأْن َصاَرْت ُغَباًرا، 
 ]6َوَذرَّى اْلُغَباَر َعَلى ُقُبوِر َعامَِّة الشَّْعِب . [

: هي تمثال عشتروث (جمعها عشتاروت). الساریة
: 18 سبق أن حطَّمها الملك حزقیا (Asherahبالنسبة للسواري الخشبیة المرتبطة بعبادة 

). 6: 13؛ 21: 21) وأیًضا آمون (7: 21)، لكن عاد منسى فأدخلها (4

. هدم بیوت المأبونین  3
  ،َوَهَدَم ُبُیوَت اْلَمْأُبوِنیَن الَِّتي ِعْنَد َبْیِت الرَّبِّ 

 ]7َحْیُث َكاَنِت النَِّساُء َیْنِسْجَن ُبُیوًتا ِللسَّاِرَیةِ . [
: 15؛ 24: 14 مل 1بلغ الفساد أنه وجدت ممارسات قبیحة كجزٍء من عبادة الكنعانیین (

). ما هو أخطر أن هؤالء األشخاص المنحرفین لیس فقط یتاجرون بالقبائح في 46: 22؛ 12
أورشلیم، وٕانما أدخلوها إلى هیكل الرب. 

كانت األعمال القبیحة التي یمارسها المأبونون ُتحَسب خدمة لآللهة، فكانت بیوتهم بجوار 
بیت اآللهة. 

. تطهیر مدن یهوذا والمرتفعات 4
 َوَجاَء ِبَجِمیِع اْلَكَهَنِة ِمْن ُمُدِن َیُهوَذا، 

َس اْلُمْرَتَفَعاِت    َحْیُث َكاَن اْلَكَهَنُة ُیوِقُدوَن ِمْن َجْبَع ِإَلى ِبْئِر َسْبٍع، ،َوَنجَّ
َوَهَدَم ُمْرَتَفَعاِت اَألْبَواِب الَِّتي ِعْنَد َمْدَخِل َباِب َیُشوَع َرِئیِس اْلَمِدیَنِة الَِّتي َعِن اْلَیَساِر ِفي َباِب 

 ]8اْلَمِدیَنةِ . [
، تعني من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. من جبع إلى بئر سبع

). وكان عند أبواب المدینة 13: 19 كانوا یوقدون على سطوح البیوت (إر مرتفعات األبواب:
أبراج، ربما كانت سطوحها هي المرتفعات المشار إلیها كالمكان الذي أصعد فیه میشع ابنه ُمحَرقة 

)3 :27 .(
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یرى البعض أن هذه المرتفعات هي معابد وثنیة، كانوا قد بنوها عند أبواب المدینة لكونها 
أماكن اجتماعات. 

  كیف یخدم الملوك الرب بخوٍف إال بمنع كل األعمال المرتكبة ضد وصایا الرب في صرامة
ورفضها؟ 

یخدم الملك اهللا، بطریق بكونه إنساًنا، وبطریق آخر بكونه ملًكا. یخدم كإنساٍن، بأن یسلك 
حسب اإلیمان، ویخدمه كملٍك بأن یبذل كل الجهد بقوٍة ضروریة أن یصدر قوانین تأمر بالصالح 

وتمنع ما یضاد ذلك.  
هكذا خدمه حزقیا بتحطیم البساتین وهیاكل األوثان والمرتفعات التي ُأقیمْت ضد وصایا اهللا 

...  وهكذا خدمه یوشیا إذ فعل نفس التصرُّفات). 4: 18 مل 2(
هكذا یخدم الملوك الرب كملوٍك عندما ُیتمِّمون أعماًال في خدمته ال یستطیع أحد أن ُیَتمِّمها 

. Ïغیر الملوك
القدیس أغسطینوس  

 على شمال باب المدینة؛ الموضع الذي كان فیه رئیس المدینة باب یشوع رئیس المدینة:
یتحدث مع الشعب ویأخذ قرارات. بجوار هذا الموضع كانت توجد مذابح عامة، حیث كان ُیقدَّم علیها 

تقدِّمات هللا وأحیاًنا لآللهة الباطلة. 

  ،ِإالَّ َأنَّ َكَهَنَة اْلُمْرَتَفَعاِت َلْم َیْصَعُدوا ِإَلى َمْذَبِح الرَّبِّ ِفي ُأوُرَشِلیمَ 
 ]9َبْل َأَكُلوا َفِطیًرا َبْیَن ِإْخَوِتِهمْ . [

 مع أنهم لم یمارسوا خدمة الكهنوت في الهیكل، ألنهم كانوا سابًقا كهنة كهنةُدعوا 
المرتفعات، ولكنهم أكلوا من التقدمات لكونهم من بني هرون، فكانوا كالكهنة الذین فیهم عیوب (ال 

). 18-16: 6)، وكان خبز التقدمات فطیًرا (ال 21-23: 21
كانوا ككهنة قد قدَّموا ذبائح في المرتفعات، ومع أنها ُقدِّمْت باسم اهللا الحي، غیر أنه إذ 

قدَّموها في المرتفعات ال في بیت الرب صاروا غیر أهٍل للخدمة في الهیكل. ولكنهم إذ ینتمون إلى 
. Ðالكهنوت كان ُیقدَّم لهم بعض األنصبة من العشور والتقدمات والفطیر وخبز التقدمة

. تنجیس توفة 5
َس ُتوَفَة الَِّتي ِفي َواِدي َبِني ِهنُّومَ  ، َوَنجَّ

1 Letter 185:19. 
2 Cf. Adam Clarke Commentary. 
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 ]10ِلَكْي َال ُیَعبَِّر َأَحٌد اْبَنُه َأِو اْبَنَتُه ِفي النَّاِر ِلُموَلكَ . [
 أن توفة كانت موضًعا مبهًجا، به میاه عذبة للسقي مع ینابیع، وكانت القدیس جیرومیقول 

ُمَزیَّنة بالحدائق. 
یرى بعض الدارسین أن مولك مرتبط باآللهة الوثنیة مثل إله العمونیین الذي ُیسمَّى "مولوك" 

)، وقد ُنِقَلْت هذه العبادات إلى أورشلیم. 5-1: 20) أو اإلله الكنعاني (ال 5: 11 مل 1أو "ملكوم" (
، 31: 7یرى دارسون آخرون أن ملكوم هو اسم نوع من تقدیم ذبیحة بشریة لطفٍل مرتبطة بالبعل (إر 

). توجد شهادة لذبیحة الطفل وجدت في حفریات مدینة فینیقیة لقرطاجة. 35: 32؛ 6-5: 19؛ 32
 هو وادي فیه هنوم تترّكب من كلمتین عبرّیتین: "جه، هنوم" أي "داخل هنوم". "جهّنم"كلمة 

الذبائح الحیوانیة ة دوًدا من مخّلفات وءمخّلفات الذبائح بمیازیب خاصة، فكانت دائًما ممل كانت ُتلَقى
وكانت النار التي كانت ُتقدَّم في الهیكل. وُیَقال إن هذا المكان اسُتخِدَم بعد ذلك إللقاء القاذورات، 

لحرق النفایات ولمنع انتشار األمراض. مشتعلة فیها بال انقطاع، 
ومن هنا نفهم التعبیر الذي استخدمه المسیح ثالث مرات في بشارة القدیس مرقس البشیر 

هكذا  .)48، 46، 44: 9"حیث دودهم ال یموت والنار ال ُتطَفأ" (مر عن عذاب األشرار في جهنم: 
یتَّضح كیف صار هذا الوادي، بما فیه من قذارة ونفایات ودود ونار بشكٍل دائٍم، صالًحا لیكون تشبیًها 

تصویری�ا للمكان األخیر الستقرار األشرار بعد دینونتهم، حتى أن اسم هذا الوادي ُأطِلَق على هذا 
). 6: 33؛ 3: 28 أي 2 ؛3: 16 مل 2(في هذا الوادي أجاز أحاز ومنسي أوالدهما بالنار المكان. 

وعندما جاء یوشیا أحد ملوك یهوذا الصالحین أبطل هذه العبادات، ونجَّس ذلك الوادي لیصیر مزبلة 
). 10: 23 مل 2ألورشلیم (

 معناها موقدة أو مكان اإلحراق، ألن فیها كانوا یحرقون الذبائح، ویجیزون أوالدهم في ُتوفة:
النار، وهي الجزء الجنوبي الشرقي من وادي هنوم. وهو جنوب أورشلیم وغربها، وینحدر من باب 
: 30الخلیل إلى بئر أیوب، وُیسمَّى أیًضا وادي ابن هنوم أو بني هنوم، وهم قبیلة من الكنعانیین (إش 

). وكان لمولك إله بني عمون تمثال مجوَّف من نحاٍس، كانوا یوقدون في جوفه ناًرا حامیة، ثم 33
یضعون أوالدهم بین یدیه. 

. إزالة مركبات الشمس 6
، َوَأَباَد اْلَخْیَل الَِّتي َأْعَطاَها ُمُلوُك َیُهوَذا ِللشَّْمسِ 

 ِعْنَد َمْدَخِل َبْیِت الرَّبِّ ِعْنَد ِمْخَدِع َنْثَنْمَلَك اْلَخِصيِّ الَِّذي ِفي اَألْرِوَقِة، 
 ]11َوَمْرَكَباِتُ◌ الشَّْمِس َأْحَرَقَها ِبالنَّارِ . [

كانت الخیول في الشرق ُمكرَّسة لعبادة الشمس، وذلك بسبب سرعتها ومنافعها الكثیرة. 
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ُوجدْت حفریات في أورشلیم تكشف عن مقدس خاص بعبادة الشمس، یرجع إلى عهد 
. Hazor وفي هازور میهوشافاط. ُوجدت خیول صغیرة علیها أقراص الشمس على جباهها في أورشلي

شبَّه الیونانیون والرومانیون وغیرهم الشمس براكٍب في مركبة یسیر من المشرق إلى المغرب، 
وكانوا یستخدمون في احتفاالتهم الدینیة مركبات الشمس. فأحرق یوشیا هذه المركبات، وأباد الخیل، 

أي امتنع من إعطائها لمركبات الشمس كأسالفه من ملوك یهوذا. 
الخیول التي أبادها یوشیا الملك، ُیقَصد بها إما خیول حیة كانت تقود المركبات الخاصة 

. كان هناك اعتقاد بأن Ïبعبادة الشمس أو تماثیل للخیول المنحوتة؛ غالًبا ما ُیقَصد بها المنحوتات
الخیول كانت تسحب الشمس نفسها. أحیاًنا كانت هذه الخیول ُتقدَّم كذبائح للشمس، والبعض كان 

یستخدمها في المواكب الخاصة بتكریم الشمس. وكان عابدو الشمس أحیاًنا یركبون الخیول في كل 
صباح الستقبال شروق الشمس. یبدو أن الملوك الذین عبدوا الشمس مثل آحاز ومنسى أو قادتهم 

العظماء یركبون الخیول باكًرا كل صباح من الباب الشرقي للهیكل، وُیَحیُّون الشمس ویعبدونها عند 
. Ðظهورها في األفق

. إزالة مذابح الملوك األشرار 7
 َواْلَمَذاِبُح الَِّتي َعَلى َسْطِح ُعلِّیَِّة آَحاَز الَِّتي َعِمَلَها ُمُلوُك َیُهوَذا، 

 ،  َواْلَمَذاِبُح الَِّتي َعِمَلَها َمَنسَّى ِفي َداَرْي َبْیِت الرَّبِّ
 َهَدَمَها اْلَمِلكُ . 

 ]12 ُغَباَرَها ِفي َواِدي َقْدُرونَ . [،َوَرَكَض ِمْن ُهَناَك َوَذرَّى
كان الذین یعبدون الشمس والقمر والكواكب یقیمون المذابح على األسطح. 

واضح أن آحاز كان قد بنى علیَّة على أحد أبنیة الهیكل، ومن سطوحها كانوا یرصدون 
)، وقد أقام ملوك یهوذا مذابح على هذا السطح. 13: 19األجرام السماویة ویعبدونها (إر 

،  الَِّتي َعْن َیِمیِن َجَبِل اْلَهَالكِ ،َواْلُمْرَتَفَعاُت الَِّتي ُقَباَلَة ُأوُرَشِلیمَ 
ْیُدوِنیِّیَن،   الَِّتي َبَناَها ُسَلْیَماُن َمِلُك ِإْسَراِئیَل ِلَعْشُتوَرَث َرَجاَسِة الصَّ

 َوِلَكُموَش َرَجاَسِة اْلُموآِبیِّیَن، 
 َوِلَمْلُكوَم َكَراَهِة َبِني َعمُّوَن، 

َسَها اْلَمِلكُ . [  ]13َنجَّ
 قبالة أورشلیم أي إلى جهة الشرق، وعن الیمین أي إلى جهة الجنوب، فهو جبل الهالك:

1 Cf. Adam Clarke Commentary. 
2 Cf. Jamieson, Fausset and Brouin Commentary. 
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القسم الجنوبي من جبل الزیتون. ُدعي جبل الهالك، لكونه مكان معابد األصنام التي بناها سلیمان 
). 11 مل 1ألجل نسائه الغریبات (

)، وكثیًرا 7:21ان تمثال عشتاروت الفاضح قد أقامه الملك الشریر منسى في هیكل اهللا (ك
 ل.بعما في ذلك البما توصف عشتاروت بأنها إلهة من إالهات البحر، وأم للعدید من اآللهة 

سمَّى جبل الهالك، ألنه أصبح بقعة مثیرة لبناء المعابد الوثنیة التي قضى اهللا بتدمیرها. يُ 
تون وعلَّم زيى جبل اللهدم الملوك األتقیاء هذه المراكز، وفي العهد الجدید كثیًرا ما جلس ربنا یسوع ع

 ).3:24عن العبادة الحقیقیة (مت  :كموشتالمیذه 
 ي، كما ُدع)46: 48( إر ) وشعب كموش 29: 21 ُدعي الموآبیون أمة كموش (عد

)، وأبطلها یوشیا 7: 11 مل 1دخل سلیمان الملك عبادته إلى أورشلیم ( أكموش "رجس الموآبیین".
 كما یظهر في الحجر ،الملك حاسًبا إیاها رجاسة. وكان الملوك الموآبیون ینسبون نصراتهم إلى كموش

). 4: 3 مل 2الموآبي أن الملك میشع فعل ذلك (
كانت هناك صلة وثیقة بین كموش إله الموآبیین وملكوم إله العمونیین، وفي كال : ملكوم

 ). 27: 3 مل 2 في النار (بإجازتهم كان األطفال ُیقدَّمون ذبائح تینالعباد

  ،َوَكسََّر التََّماِثیلَ 
، َوَقطََّع السََّواِريَ 

 ]14َوَمَأل َمَكاَنَها ِمْن ِعَظاِم النَّاسِ . [
ینظر إلى ملء مكانها من عظام الناس أنها نجاسة بذاتها عند الیهود كما عند الوثنیین، 

ألنها عالمة الموت والفساد، بینما زعم الوثنیون أن اآللهة التي یعبدونها هي مصدر الحیاة والخصوبة 
). 7: 21وكثرة التولید (

َوَكَذِلَك اْلَمْذَبُح الَِّذي ِفي َبْیِت ِإیَل ِفي اْلُمْرَتَفَعِة الَِّتي َعِمَلَها َیُرْبَعاُم ْبُن َنَباَط الَِّذي َجَعَل 
 ِإْسَراِئیَل ُیْخِطُئ،

  ،َفَذاِنَك اْلَمْذَبُح َواْلُمْرَتَفَعُة َهَدَمُهَما
 َوَأْحَرَق اْلُمْرَتَفَعَة َوَسَحَقَها َحتَّى َصاَرْت ُغَباًرا، 

 ]15َوَأْحَرَق السَّاِرَیةَ . [
 1تنبأ نبي منذ زمن بعید عن تصرفات یوشیا التي تشجب مذبح یربعام األول في بیت إیل (

: 18) تحقیق هذه النبوة حرفًیا یؤكد أن إنسان اهللا القدیم هذا هو نبي حقیقي (تث 32-26: 13مل 
22 .(

). واضح أن سلطان أشور على 32: 12 مل 1كانت بیت إیل موضع عبادة العجلین (
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) كان ضعیًفا، ألن ملك یهوذا جاء وهدم وذبح أناًسا وأصلح 24: 17أرض إسرائیل في ذلك الحین (
دون عائق من المسئولین. هذا یطابق ما ورد في تواریخ الممالك في زمانه، ألن مملكة أشور كانت قد 

أوشكت أن تسقط. 

  َفَرَأى اْلُقُبوَر الَِّتي ُهَناَك ِفي اْلَجَبِل،،َواْلَتَفَت ُیوِشیَّا
  ،َفَأْرَسَل َوَأَخَذ اْلِعَظاَم ِمَن اْلُقُبورِ 

َسُه َحَسَب َكَالِم الرَّبِّ  . َوَأْحَرَقَها َعَلى اْلَمْذَبِح َوَنجَّ
 ]16الَِّذي َناَدى ِبِه َرُجُل اللَِّه الَِّذي َناَدى ِبَهَذا اْلَكَالمِ . [

كان قد أتى من الشمال جماعة من السكیثیین، ودخلوا آسیا الصغرى، وقام البابلیون 
والمادیون على أشور، فانشغل الملك بهذه الحروب، وغضَّ النظر عما فعله یوشیا. وربما تسلَّط یوشیا 

وقتًیا على أرض إسرائیل. 
 كل في الشر بحلول النبي لسان على الرب هددهم لذا الوثنیة، العبادة إلى الشعب انحرف

 فُیقَتلون ،الشر يصانع إلى السیف یمتد. نهًرا أو وادًیا تًال، أو جبالً  كان سواء ،للشر ُاستخدم موضع

 شمساتهم، وتنكسر، مذابحهم وُتخرب، مرتفعاتهم وتُباد وقفًرا، خراًبا مدنهم وتصیر أعمالهم، وُتمَحى

 وموضوع العابدون یتحطم هكذا. )16: 23 مل 2 (تدنیسها عالمة مذابحهم حول عظامهم وتذرى

 .نفسه العبادة ومكان عبادتهم

ربما أحرق العظام على المذبح قبل هدمه، أو أحرقها في موضع المذبح ونجَّس حتى 
الموضع. 

)، الذي تنبأ عن هذه الحادثة قبل حدوثها بثالثمائة سنة، 2: 13 مل 1نادى رجل اهللا بهذا (
وُسمَّى یوشیا باسمه، ولم یعرف یوشیا ذلك إال بعد أن تمت النبوة. 

وَُّة الَِّتي َأَرى؟   َوَقالَ : َما َهِذِه الصُّ
 َفَقاَل َلُه ِرَجاُل اْلَمِدیَنةِ : 

 ِهَي َقْبُر َرُجِل اللَِّه الَِّذي َجاَء ِمْن َیُهوَذا 
 ]17َوَناَدى ِبَهِذِه اُألُموِر الَِّتي َعِمْلَت َعَلى َمْذَبِح َبْیِت ِإیلَ . [

) 32، 2: 13 مل 1 أن ما حدث هنا هو تحقیق النبوة الواردة (القدیس أغسطینوسیقول 
. Ï عام من النبوة300التي ذكرت اسم الملك وعمله معه قبل النبوة بأكثر من 

 َفَقالَ : َدُعوهُ . َال ُیَحرَِّكنَّ َأَحٌد ِعَظاَمهُ . 

1 City of God, Book 17:14. 
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 ]18َفَتَرُكوا ِعَظاَمُه َوِعَظاَم النَِّبيِّ الَِّذي َجاَء ِمَن السَّاِمَرةِ . [
) اسم السامرة هنا 11: 13 مل 1النبي الذي جاء من السامرة كان نبي قدیم لبیت إیل (

: 13 مل 1ُیقَصد بها كل المنطقة، ولیس مجرد المدینة التي صارت فیما بعد عاصمة مملكة الشمال (
). 24-23: 16؛ 32

بعد موت رجل اهللا الذي شجب مذبح یربعام األول في بیت إیل طلب أن ُیدَفن في بیت إیل 
). 32، 2: 13 مل 1بجانب نبي یهوذا هذا (

  ،َوَكَذا َجِمیُع ُبُیوِت اْلُمْرَتَفَعاِت الَِّتي ِفي ُمُدِن السَّاِمَرةِ 
 الَِّتي َعِمَلَها ُمُلوُك ِإْسَراِئیَل ِلِإلَغاَظِة َأَزاَلَها ُیوِشیَّا، 

] 19َوَعِمَل ِبَها َحَسَب َجِمیِع اَألْعَماِل الَِّتي َعِمَلَها ِفي َبْیِت ِإیلَ . [

 َوَذَبَح َجِمیَع َكَهَنِة اْلُمْرَتَفَعاِت الَِّتي ُهَناَك َعَلى اْلَمَذاِبِح، 
 َوَأْحَرَق ِعَظاَم النَّاِس َعَلْیَها، 

 ]20ثُمَّ َرَجَع ِإَلى ُأوُرَشِلیمَ . [
). أما 7-2: 17إذ لم یكن كهنة المرتفعات من الالویین ُاستبعدوا حسب شریعة اهللا (تث 

]. أخیًرا لم 9-8الكهنة الحقیقیون للرب الذین كانوا یقدسون في المرتفعات بقوا. وٕاذ أزیلت المقدسات [
: 21یستطع هؤالء الكهنة أن یخدموا في الهیكل بأورشلیم، فصاروا ككهنة بهم عیوب جسدیة (ال 

17-23 .(
 عاًما، وبسبب الكهنة هلك الكثیرون، لذلك وٕان بدا هذا 300لقد أطال اهللا أناته علیهم لمدة 

العمل فیه قسوة، فإن النبي لم یفعل عن نقمة شخصیة، وٕانما بسماح من اهللا إلنقاذ النفوس. هذا ما 
). أما اآلن في عهد النعمة، فلم یعد یجوز هذا الفعل. 40: 18 مل 1فعله إیلیا في ذبح كهنة البعل (

. االحتفال بعید الفصح  8
 َوَأَمَر اْلَمِلُك َجِمیَع الشَّْعِب : 

 ]21اْعَمُلوا ِفْصًحا ِللرَّبِّ ِإَلِهُكْم َكَما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي ِسْفِر اْلَعْهِد َهَذا. [
إذ أزالوا كل أثر للعبادة الوثنیة ورجاساتها، أي أزالوا عن المملكة الخمیرة القدیمة، تأهلوا 

لالحتفال بعید الفصح أي عید العبور. 
یلیق بالمؤمن لیس فقط أن یطلب من اهللا أن ُیَطهَِّره من الفساد، وٕانما أن یعبر به من عبودیة 
إبلیس إلى مجد حریة أوالد اهللا. یحمل عید الفصح الیهودي رمًزا للعبور، ال إلى أرض الموعد، بل إلى 

كنعان السماویة. 
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). 20-13: 30 أي 2) لكن مع بعض تعدیالت (30 أي 2قام حزقیا باالحتفال بالفصح (
)، األمر الذي لم یحدث منذ 19-1: 35 أي 2أما یوشیا فالتزم بالشریعة في االحتفال بكل دقٍة (

). 18: 35 أي 2عصر القضاة. هذا وقد التزم الشعب من یهوذا وٕاسرائیل بحفظ الشریعة (
 أن نقتدي بالملك یوشیا من حیث غیرته المّتقدة التي اشتعلت القدِّیس أمبروسیوسیدعونا 

في قلبه. 

  أحبُّوا اإلیمان، فإن یوشیا بتقواه وٕایمانه كسب لنفسه حًبا عظیًما من أعدائه، إذ احتفل بفصح الرب
حین كان في الثامنة عشرة من عمره (حكمه)، األمر الذي لم یفعله أحد من قبله. بغیرة فاق فیها 

الذین جاءوا قبله. هكذا یا أبنائي لُتظهروا غیرة على اهللا تلتهمكم، فیقول كل واحٍد منكم: "غیرة 
). ولماذا أتكلم عن رسوٍل؟ 15: 6). ُدعي تلمیذ المسیح "الغیور" (لو 9: 69بیتك أكلتني" (مز 

). لتكن لكم إذن غیرة حقیقیة على اهللا، ال 17: 2فإن الرب نفسه قال: "غیرة بیتك أكلتني" (یو
. Ïأقصد غیرة أرضیة، فإن هذه ُتولِّد حسًدا

القدِّیس أمبروسیوس  

 ِإنَُّه َلْم ُیْعَمْل ِمْثُل َهَذا اْلِفْصِح ُمْنُذ َأیَّاِم اْلُقَضاِة الَِّذیَن َحَكُموا َعَلى ِإْسَراِئیَل، 
 ]22َوَال ِفي ُكلِّ َأیَّاِم ُمُلوِك ِإْسَراِئیَل َوُمُلوِك َیُهوَذا. [

  ،َوَلِكْن ِفي السََّنِة الثَّاِمَنَة َعَشَرَة ِلْلَمِلِك ُیوِشیَّا
 ]23ُعِمَل َهَذا اْلِفْصُح ِللرَّبِّ ِفي ُأوُرَشِلیمَ . [

ن المفاهیم الخاطئة أن اهللا یرید أن ینزع عن الحیاة االحتفاالت وروح البهجة، لكن الواقع  م
)، والذین یحبونه تتحول حیاتهم إلى عیٍد 10:10یو(أن اهللا یریدنا أن نمارس الحیاة الفضلى في ملئها 

 دائٍم واحتفاٍل ال ینقطع.
في هذه السنة كان ترمیم بیت الرب، واالجتماع العظیم في أورشلیم، ألجل قراءة سفر 

الشریعة وتجدید العهد، وهدم المذابح الوثنیة في أورشلیم ویهوذا ومدن السامرة، وكان هذا كله ُیعد 
لممارسة االحتفال الفصح. 

  ،َوَكَذِلَك السََّحَرُة َواْلَعرَّاُفوَن َوالتََّراِفیُم َواَألْصَنامُ 
، َوَجِمیُع الرََّجاَساِت الَِّتي ُرِئَیْت ِفي َأْرِض َیُهوَذا َوِفي ُأوُرَشِلیمَ 

  ،َأَباَدَها ُیوِشیَّا ِلُیِقیَم َكَالَم الشَِّریَعِة اْلَمْكُتوَب ِفي السِّْفرِ 
 ]24الَِّذي َوَجَدُه ِحْلِقیَّا اْلَكاِهُن ِفي َبْیِت الرَّبِّ . [

1 Duties of the Clergy, 2:30:154. 
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 جًدا الحجم صغیرة البیت، رب آلهة أو أصنام وهي ،"مسعدات"تعني  عبریة كلمة "یمفترا"

 كل في تستشار وكانت، الحسن للفأل مجلبة أنها الناس َیعتقد بسرعة، الهروب في حملها لسهولة

. البكر لصیب یرث أن في الحق الترافیم عنده لمن البابلي كان القانون بحسب ).2: 10 (زك المقترحات
  .األصنام من غیرها مع الترافیم یوشیا أباد وقد

ِتِه َحَسَب ُكلِّ َشِریَعِة  َوَلْم َیُكْن َقْبَلُه َمِلٌك ِمْثُلُه َقْد َرَجَع ِإَلى الرَّبِّ ِبُكلِّ َقْلِبِه َوُكلِّ َنْفِسِه َوُكلِّ ُقوَّ
 ُموَسى، 

 ]25َوَبْعَدُه َلْم َیُقْم ِمْثُلهُ . [
متَدح كل من یوشیا وحزقیا على تقواهما؛ یوشیا بكونه أعظم من تمسك بالشریعة اإللهیة في يُ 
: 18(. وحزقیا بكونه أعظم من اتكل على اهللا في اإلیمان فاق كل ملوك یهوذا وٕاسرائیلطاعة هللا، 

5(. 

. غضب الرب على یهوذا 9
 َوَلِكنَّ الرَّبَّ َلْم َیْرِجْع َعْن ُحُموِّ َغَضِبِه اْلَعِظیِم، 

 ]26َألنَّ َغَضَبُه َحِمَي َعَلى َیُهوَذا ِمْن َأْجِل َجِمیِع اِإلَغاَظاِت الَِّتي َأَغاَظُه ِإیَّاَها َمَنسَّى. [
بالرغم من الجهود المبذولة، فإن خطیة یهوذا قد أحدقت بهم، وصار الُحْكم اإللهي بالتأدیب 

). إن كان منسى قد تاب، لكنه بقي یجني ثمرة 5: 1؛ مرا 27-26: 23؛ 19-18: 17ال مفر منه (
 خطایاه، ألن توبته كانت مؤقتة.

 في السنوات األخیرة قبل السبي البابلي في أمرین: تلخصت مشكلة مملكة یهوذا ككلٍ 
 لهیكل، اترمیم بكتفین، مهمبلو قإصالح بالشعب والدینیون ولمدنیون الرؤساء اهتم يم لوالً :أ

 وح. رال بكلیات شي فلعبادة اممارسةو
كان الُحكَّام والشعب في صراع بین التحالف مع فرعون مصر أم مع أشور وفیما بعد  انًیا:ث

اء في أحضان ممع بابل. فالغالبیة ال تطیق بابل وتتوقع هجومها بین الحین واآلخر، مما دفعهم لالرت
فرعون مصر، وٕان كانت خبرتهم مع الفراعنة كما مع بابل لیست بطیبة. ویمكننا إدراك ذلك الصراع 

 مما حدث مع الملوك الخمسة الذین عاصرهم إرمیا أثناء نبوته:
 جدو معركة مي فلمصریون اتله ق.م): ق609-626 (لملك اوشیاي .
 2:36 ي أ2 (ور شه3 عد برعون فخلعه: هوآحازي .(
 رعون نبوخذناصَّر فلب غإذ ونوات، س4 مدة له لوالًیا مبقى وخیه، أوض عرعون فقامه: أهویاقیمي 

. امًضا غوته مكان وبابل، لضعخ
 نبوخذناصَّر. سره أهور ش3ـ  بالده ووض علًكا مقامته إعد: بهویاكیني 
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 ر عقامه: أدقیاص  بین وابل بي فسیده لالئه وین براع صي فانكو. خیه أبن اوض نبوخذناصَّ
 هویاكین يلى إتطلعین مابل، بن محمایته لصر مرعون فلى إال ملذي الشعب ارضاء إحاولتهم
 ینیه عقأ فن أعد بابل بلك مسباه فرعون، فع ملبًیا قدقیا صحالف. ترعي شملكٍ  كابل بي فألسیرا
). 7-1:39 (یهوذا وورشلیم أسبىو

 تكأ االخالص، بلتمتع لالتوبة بهللا الى إاءجاللت ان ععوًضا وحى، رجري حین بهوذا يان ككذاه
. اك ذو أذا هلىع

 َفَقاَل الرَّبُّ : ِإنِّي َأْنِزُع َیُهوَذا َأْیًضا ِمْن َأَماِمي َكَما َنَزْعُت ِإْسَراِئیَل، 
  ،َوَأْرُفُض َهِذِه اْلَمِدیَنَة الَِّتي اْخَتْرُتَها ُأوُرَشِلیمَ 

 ]27َواْلَبْیَت الَِّذي ُقْلُت َیُكوُن اْسِمي ِفیهِ . [
قد یتساءل البعض: كیف یرفض اهللا المدینة التي اختارها اهللا لنفسه، وأقام بیته فیها؟ ألم یقم 

یوشیا بكل هذه اإلصالحات الجبارة، مع إطاعة القادة والشعب في كل ما أمر به؟ 
)، وأقام هذا االجتماع 11: 22 مل 2لقد مزق یوشیا ثیابه عند سماعه كالم سفر الشریعة (

الشعبي العظیم، واحتفل بعید الفصح الذي كاد الشعب أن ینساه، وأزال العبادة الوثنیة ورجاساتها ال في 
بیت الرب وحده، بل وفي كل المدینة وفي أرجاء المملكة كلها، بل وبلغ أثره حتى على مملكة إسرائیل 

التي انهارت بسببها بواسطة أشور، لكن هذا كله تم في طاعة للملك الصالح ولیس في توبة ورجوع 
إلى اهللا. غالًبا ما ُأعجب الكثیرون إن لم یكن الكل بالملك، لكن ال ُیطَلب مجرد اإلعجاب بالملك 
التقي، وال الطاعة ألوامره الصادقة، إنما ُیطَلب صدق نقاوة قلب الشعب والتصاقه بالرب. لهذا لم 

یرجع اهللا عن حمو غضبه. 

. مقتل یوشیا في مجدو 10
 ]28َوَبِقیَُّة ُأُموِر ُیوِشیَّا َوُكلُّ َما َعِمَل َمْكُتوَبٌة ِفي ِسْفِر َأْخَباِر اَألیَّاِم ِلُمُلوِك َیُهوَذا. [

لم یذكر الكتاب شیًئا عن األحداث من السنة الثامنة عشرة لیوشیا إلى آخر حیاته، أي مدة 
 سنة، ویبدو أنه حكم بحكمٍة وفي سالم. 13

یذكر التاریخ أن السیكثیین هجموا على آسیا الصغرى، وانتصر ملك مصر على فینیقیة، 
وسقطت نینوى ومملكة أشور، وقامت مملكة بابل. 

 ِفي َأیَّاِمِه َصِعَد ِفْرَعْوُن َنُخو َمِلُك ِمْصَر َعَلى َمِلِك َأشُّوَر ِإَلى َنْهِر اْلُفَراِت . 
 َفَصِعَد اْلَمِلُك ُیوِشیَّا ِلِلَقاِئِه، 
 ]29َفَقَتَلُه ِفي َمِجدُّو ِحیَن َرآهُ . [
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یتساءل البعض: إن كان فرعون نخو ملك مصر قد صعد ضد أشور، فلماذا صعد الملك 
یوشیا لمقاتلة نخو، وبهذا دخل في معركة انتهت بقتل الملك الصالح یوشیا؟ 

توجد آراء كثیرة بخصوص هذا الموقف: 
 ق. م) بدأت قوة أشور تتدهور حتى 609-640أ. في خالل السنوات الطویلة لیوشیا (

 ق. م، وذلك كما تنبأ ناحوم. وٕاذ كانت مصر في تحالف مع أشور، انطلق 612سقطت نینوى عام 
نخو شماًال لمساعدة األشوریین الُمحاصرین. إذ تقدَّمْت قوة یوشیا إلى وادي مجدو لمحاولة منع 

المصریین من مساندة األشوریین في حاران؛ تأخر نخو بما فیه الكفایة حتى سقطت حاران من أیدي 
). 25-20: 35 أي 2األشوریین. غیر أن تصرُّف یوشیا كلَّفه حیاته ذاتها (

ان نخو فرعون مصر یزحف عبر مملكة إسرائیل إلى أشور متحالًفا مع أشور لمحاربة ك
وقد خشي یوشیا یر القوة العظمى المتسلطة في العالم. تص التي صارت تهددها، إذ أوشكت أن بابل

أن تنقلب الدولتان ضده بعد أن یعترض جیش مصر مع بابل، لذلك حاول أن یعترض جیش مصر 
 ق.م 609، لكن یوشیا ُقِتَل وُهزم جیشه، وخضعت یهوذا لمصر سنة ویمنعه من المرور في أرضه

 ).25-20:35 أي 2(

 " :قد زكیت حًقانحن نعلم أن القدیسین ُیصابون بأمراض ومآٍس وعوٍز، وربما ُیجرَّبون حتى یقولوا ،
 )...13: 73قلبي باطًال، وغسلت بالنقاوة یديَّ " (مز 

 إن ظننَت أن عماك سببه الخطیة، وأن المرض الذي غالًبا ما یستطیع األطباء إبراءه هو 
، ألنه صار غیر ُمبِصٍر تماًما، حتى ُخِدَع تحسب اسحق خاطًئاشهادة على غضب اهللا، فإنك 

).  27عندما بارك إنساًنا لم تكن في نیته أن یباركه (تك 
، إذ صار بصره عاجًزا، حتى لم یستطع أن یرى أفرایم ومنسي (تك وستتهم یعقوب بالخطیة

)، مع أنه ببصیرته الداخلیة وروح النبوة استطاع أن یرى مقدًما األحداث المقبلة، وٕان 10: 48
). 10: 49المسیح یأتي من النسل الملوكي (تك 

).  29: 23 مل 2؟ لقد ُذبح بسیف المصریین (یوشیاهل من ملك أكثر قداسة من 
مع هذا ُسِفَك دمهما بسیف نیرون. هل یوجد قدیسون أسمى من بطرس وبولس؟ 

 Ïال نتكلم بعد عن بشٍر، ألم یحتمل ابن اهللا عار الصلیب؟
القدیس جیروم 

 یوشیا أیًضا ُاضطهد كما أن یسوع ُاضطهد. یوشیا ُاضطهد وفرعون الكسیحÐ) 23 مل 2 قتله :

1 Letter 68, to Castrutius 1. 
Ð فرعون نخو. یفسر الربِّیین اسمه العائلي بالكسیح .
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)، والشعب الذي صار كسیًحا قتلوا (یسوع) بخطایاهم. 29
طهَّر یوشیا أرض إسرائیل من الدنس، ویسوع طهَّر ونزع الدنس من كل األرض. 

ده، ویسوع قال: "مجَّدت وسُأمجد (اسمك)" (یو  ل یوشیا اسم إلهه ومجَّ ). 28: 12بجَّ
)، ویسوع بسبب آثام الشعب شقَّ 13، 11: 22 مل 2مزَّق یوشیا ثیابه بسبب آثام إسرائیل (

). 51: 27حجاب الهیكل المقدس (مت 
). 13: 22 مل 2یوشیا قال: "عظیم هو غضب الرب الذي اشتعل على هذا الشعب، (

ویسوع قال إنه یكون سخط على هذا الشعب ویقعون بفم السیف. 
ار الدنسین من بیت أبیه.  نزع یوشیا الدنس من الهیكل المقدس، ویسوع طرد التجَّ

حزنت بنات إسرائیل وولولنَّ على یوشیا، وذلك كقول إرمیا: "یا بنات إسرائیل أبكین على 
). وبكین بنات إسرائیل وحزن على یسوع، كقول زكریا: "تنوح 20: 4؛ مرا 25: 35 أي 2یوشیا" (

. Ï)28-27: 23؛ لو 12:12األرض عشائر على حدَّتها" (زك 
القدِّیس أفراهاط 

)، 2: 22 مل 2ب. ارتكب یوشیا الملك هذا الخطأ، مع أنه عمل المستقیم في عیني الرب (
إذ صعد فرعون نخو ملك مصر لمحاربة أشور، صعد یوشیا الملك لمحاربته، مع أنه لم إال أنه 

). 30-29: 23 مل 2. دخل في معركة في مجدو انتهت بقتله (یصعد فرعون لمحاربة یوشیا
یلیق بالمؤمن أال یلقي نفسه بنفسه في معارك كان یمكنه أن یتجنبها. لهذا طلب ربنا منا أنه 
متى حّل اضطهاد في مدینة، نهرب إلى أخرى، لیس خوًفا من الموت، وال في جبٍن وخنوٍع، ولكن 

لكي ال ندفع أنفسنا بأنفسنا في تجربةٍ . 

  إنه یترك لنا سالًما وهو راحل، وسُیقدِّم لنا سالمه عندما یأتي في النهایة. سالًما یتركه لنا في هذا
 العالم، وسالمه سیهبنا في العالم اآلتي. یترك لنا سالمه، وٕاذ نسكن فیه نهزم العدو. 

سیهبنا سالمه عندما ال یوجد بعد أعداء نحاربهم، فنملك كملوك. 
سالًما یترك لنا حتى نحب أیًضا بعضنا البعض هنا، وسیعطینا سالمه حین نكون فوق 

إمكانیة حدوث نزاع.  
سالًما یتركه لنا حتى ال یدین الواحد اآلخر فیما هو سّر لكل منهما ونحن على األرض؛ 

). ٥: ٤ كو ١سیهبنا سالمه عندما "ُیظهر آراء القلوب، وحینئذ یكون المدح لكل واحٍد من اهللا" (
ومع هذا ففیه ومنه ننال السالم سواء الذي یتركه لنا وهو ذاهب عند اآلب أو ما سیمنحنا إیاه 

عندما ُیحضرنا إلى اآلب.  

1 Demonstration 21:17. 
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وماذا یترك لنا عندما یصعد من عندنا سوى حضوره الذي لن یسحبه منا؟ فإنه هو سالمنا 
). لذلك یصیر هو سالمنا، سواء عندما نؤمن بأنه هو، أو ١٤: ٢الذي یجعل كالهما واحًدا (أف 

).  ٢: ٣ یو ١عندما نراه كما هو (
ألنه إن كان ونحن بعد في هذا الجسد الفاسد الذي ُیثقِّل على النفس ونسیر باإلیمان ال 

)، كم باألكثر عندما نبلغ تلك ٧–٦: ٥ كو ٢بالعیان ال یترك الذین یرحلون وهم بعیدون عنه (
 .Ïالرؤیة، سیمألنا بنفسه

  السالم الذي یتركه لنا في هذا العالم یمكن باألكثر لیاقة أن ُیدَعى سالمنا ال سالمه. إذ إنه بال
خطیة تماًما، لیس فیه أي عنصر من الخالف في نفسه. أما السالم الذي لنا هو الذي في وسطه 

)... إنه لیس بالسالم الكامل، إذ نرى ناموًسا آخر ١٢: ٦ال نزال نقول: "اغفْر لنا ما علینا" (مت 
 .Ð)٢٣–٧:٢٢في أعضائنا ضد ناموس ذهننا (رو 

 القدیس أغسطینوس
ج. أخطأ یوشیا، إذ انطلق لمحاربة نخو دون طلب مشورة اهللا. فإن كان نخو في صعوده 

كان منطلًقا لمساندة أشور في تحالف معها أو ضد أشور، فالخطأ لیس في اتجاه یوشیا السیاسي، إنما 
باألكثر في عدم اتكاله على اهللا وطلب مشورته. 
: Ñجاء في سلسة "تفسیر الكتاب القدس"

 ق. م، لم یكن هذا سوى حجة 609[عندما اتجه نخو للشمال "على ملك أشور" في عام 
لیستولي على ما یرید. ورغم أنه تظاهر بأنه ذاهب لمعونة ملك أشور، إال أن الكتاب المقدس یوضح 

) ال 20: 35 أي 2بواطن األمور، ال مجرد االدعاءات الظاهریة. أما اإلشارة إلى كركمیش في (
)، بل تشیر بالحري إلى الهدف 2: 46 ق. م (قارن إر 605تتحدث عن هزیمة نخو األخیرة في عام 

الذي كان یرمي إلیه نخو في الغزو االستعماري.. وهو أن یصل إلى كركمیش. 
وهنا رأى یوشیا أن استقالله الذي حصل علیه حدیثًا یزمع أن یأفل. ولهذا عزم بغباوة أن 

 أي 2یعترض سیر نخو، رغم أن األخیر كان عنده ما هو أهم من تالل الیهودیة لیستولي علیها (
). أما اإلشارة إلى والء یوشیا لتحالفه مع أشور أو بابل فال أساس لها...  21: 35

یوحي لنا بأن هذه الحرب لم یوافق علیها واألمر العجیب الغامض الذي أعطاه اهللا لنخو 
 استمع ألنبیاء البالط بدًال من األنبیاء –بعض األنبیاء كإرمیا. ولكن یوشیا - كما فعل أخآب 

1 St. Augustine: On the Gospel of St. John, tractate, 77: 3. 
2 St. Augustine: On the Gospel of St. John, tractate, 77: 4. 

Ñ  251-250، ص 1966مركز المطبوعات المسیحیة، الجزء الثاني، بیروت. 
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 اآلخرین.
ل موت  أما اختصار كاتب سفر الملوك عن یوشیا یرینا أنه لم یكن من السهل علیه أن ُیَسجِّ
ملٍك صالٍح كیوشیا، سمح لنفسه أن یضل بسبب ثقته في نفسه. أما كون المعركة تمت في "مجدو"، 

فدلیل على أن نخو لم یكن یقصد غزو یهوذا، وأنه كان یسیر في الطریق العادي تجاه الشمال.] 

  ،َوَأْرَكَبُه َعِبیُدُه َمیًِّتا ِمْن َمِجدُّو
  َوَدَفُنوُه ِفي َقْبرِهِ . ،َوَجاُءوا ِبِه ِإَلى ُأوُرَشِلیمَ 

  ،َفَأَخَذ َشْعُب اَألْرِض َیُهوآَحاَز ْبَن ُیوِشیَّا
 ]30َوَمَسُحوُه َوَملَُّكوُه ِعَوًضا َعْن َأِبیهِ . [

في في موضع آخر، إنه مات  ُذكر في مدینة مجدو، لكن ات میوشیاأن ة هذه اآليتذكر 
 )، كیف؟24: 35 أي 2(أورشلیم 

ل أین ي بالتفصذكريالثاني ف سفر الملوك أما فقط،  موتهأخبار األیام: ذكر سفر اإلجابة
 ،الفرات نهر لىإ شورأ ملك على مصر ملك نخو فرعون صعد یامهأ فيوذكر بوضوح: "مات. 
 لىإ به وجاءوا ،مجدو من میًتا عبیده ركبهأو .هآر حین مجدو في فقتله للقائه یوشیا الملك فصعد

. Ï)30-29: 23 مل 2" (قبره في ودفنوه ،ورشلیمأ
 سنة، بینما سمح بقتل 55ال نعجب إن كان اهللا قد سمح لجده منسى الشریر أن یملك لمدة 

یوشیا الصالح وهو صغیر السن نسبًیا كما بموٍت سریعٍ . 

  ال یلیق بأحٍد أن یظن أن الموت السریع ُیقلِّل من شأن اإلنسان، وذلك بسبب استحقاقه. أخنوخ
) حتى ال ُیفِسد المكر قلبه. یوشیا الذي احتفل بفصح الرب في السنة الثامنة 24: 5ُاختطف (تك 

عشر من حكمه بطریقة فاقت في التقوى كل الملوك السابقین، لم یعش كثیًرا باستحقاق إیمانه. 
. Ðإنما بالحري، إذ حلَّ تهدید بدماٍر خطیر للشعب الیهودي ُأِخذ الملك البار ُمقدًَّما

القدِّیس أمبروسیوس  
، ي ابكوا من یمض،ابكوا . وال تندبوه،"ال تبكوا میًتایقول إرمیا النبي عن موت یوشیا الملك: 

بن یوشیا ملك یهوذا (یهوآحاز) ألنه هكذا قال الرب عن شلوم  ألنه ال یرجع بعد فیرى أرض میالده.
بل في الموضع الذي  لك عوًضا عن یوشیا أبیه الذي خرج من هذا الموضع ال یرجع إلیه بعد؛االم

. )12-10: 22(إر سبوه إلیه یموت، وهذه األرض ال یراها بعد" 

1 When Critics ask: A popular handbook on Bible difficulties. Wheaton، III.: Victor Books. Geisler، N. 

L.، & Howe، T. A. (1992). 
2 Consolation o the Death of Emperor Valentinian, 57. 
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 ق.م  بعد حیاٍة صالحٍة، 609المیت المذكور هنا هو یوشیا الذي ُقِتَل في معركة مجدو عام 
یوشیا، بل  یشتد البكاء على المما یستوجب اشتداد الحزن والحداد. ولكن إرمیا یقول هنا إنه یجب أ

الملك الجدید الشاب یهوآحاز بن یوشیا، الذي ُسِبي بعد ثالثة شهور وعشرة أیام یلزم البكاء على 
بواسطة فرعون مصر نخو ولم یرجع منها فیما بعد. 
 ولیس باالسم الملكي "یهوآحاز"، ربما ألنه ،"شلومیدعوه إرمیا النبي باسمه قبل تولِّیه الحكم "

  ُیحسب كمغتصٍب للحكم أو كمن ال یستحق الملوكیة بسبب شره وفساد حیاته.
 لیوشیا االبن الثالثبل ). 34: 23 مل 2كن االبن البكر (لم يتوّلى یهوآحاز الحكم مع أنه 

). كان االبن األكبر لیوشیا قد مات، والثاني ألیاقیم أو یهویاقیم لم یكن له 15: 3 أي 1؛ 18: 24(
 ظنوا  الشعب ألنُاختیر،لعّله ثقل، والرابع متنیا (صدقیا) جلس على العرش كآخر ملك على یهوذا. 

 لذا لم یبَق فیه، بل ُسبي إلى مصر كما جاء في سفر ،أنه أقوى من أخیه البكر. لقد تولَّى الُحْكم ظلًما
التثنیة: "ویردك الرب إلى مصر في ُسفن في الطریق التي ُقلت لك ال تعد تراها، فتُباعون هناك 

). 4: 26 أي 2 معه أحد (ى). یبدو أنه لم ُیسبَ 68: 28 " (تثيألعدائك عبیًدا وٕاماًء ولیس من یشتر
 یطلب اهللا من الشعب أن یبكوا یهوآحاز أكثر مما بكوا والده. 

 فُتحَسب يمن یبكیه، أما ابنه الشقإلى ذهب یوشیا إلى القبر في سالٍم وبكرامٍة، ال یحتاج 
 حیاته كموته بال كرامة، یعیش في السبي في مهانة. 

حًقا لقد ُجِرَح یوشیا جرًحا ممیًتا في موقعة مجدو، لكن مركبته حملته إلى بلده لُیسلِّم أنفاسه 
في مدینته المحبوبة لدیه والُمِحبة جًدا له، یلتف حوله الشعب الذي خدمه لمدة ثالثین سنة من حیاته 

التي بلغت الثمانیة والثالثین.  
ن في ولیتنا نحن أیًضا ُنسلِّم أنفاسنا األخیرة في مدینتنا المحبوبة لدینا، أي ونحن قاطن

نقول مع فوات، ُنسلِّم نفوسنا في ید إلهنا الذي ُنَكرِّس كل طاقتنا وحیاتنا لحساب ملكوته. املكوت السم
 الرسول بولس: "إن عشنا فللرب نعیش، وٕان متنا فللرب نموت، إن عشنا وٕان متنا فللرب نحن" (رو

14 :8.( 

یلزمنا أن نكرم موت الصدیقین ونشتهیه، بینما نشعر ببؤس حیاة األشرار. استطاع القدیس 
في ذلك الیوم الرب الدیان  لي إكلیل البّر الذي یهبه لي  قد ُوضع،بولس أن یقول عن موته: "أخیًرا

). لم یكن موته مثیًرا 8: 4 تي 2 بل ولجمیع الذین یحبون ظهوره أیًضا" (،فقط لي العادل، ولیس
للحزن بل للبهجة والفرح، ألنه یترقب المكافأة التي ُأعدَّْت له عن جهاده الحسن. 

. یهو آحاز وَأْسُره 11
 َكاَن َیُهوآَحاُز اْبَن َثَالٍث َوِعْشِریَن َسَنًة ِحیَن َمَلَك، 
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 َوَمَلَك َثَالَثَة َأْشُهٍر ِفي ُأوُرَشِلیَم، 
 ]31َواْسُم ُأمِِّه َحُموَطُل ِبْنُت ِإْرِمَیا ِمْن ِلْبَنةَ . [

ملك یهوآحاز لمدة ثالثة أشهر، انتهت برجوع نخو من حاران.  
ق.م سقط آخر ملوك أشور  609 ففي عام ،ُیقدِّم لنا التاریخ البابلي قصة سبي یهوآحاز

Ashur-uballitتحت ضیٍق شدیٍد في حاران بواسطة الجیوش الكلدانیة Ï ، فأسرعت مصر لمساندته
 وصارت إسرائیلخشیة الخطر الكلداني الذي بدأ یظهر على مسرح التاریخ. جاء فرعون نخو إلى 

 میًال جنوب حامة. استدعى 47 على بعد ة وسوریا في قبضته، وأقام قائده في ربلإسرائیلمنطقة 
وأرسله إلى في ربلة كمركز قیادي لنخو في سوریا، حینئذ قیَّده وُأقتید إلى مصر  یهوآحاز لمقابلته

 ).12-10: 22 (إر كما كان هو وشعبه یتوقعون ولم یرجع إلى بلده ،Ðمصر

 ]32َفَعِمَل الشَّرَّ ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ َحَسَب ُكلِّ َما َعِمَلُه آَباُؤهُ . [
یبدأ هذا األصحاح بإصالحات یوشیا بقوة، ومع ذلك نجد أن أوالده وشعبه قد رجعوا إلى 

الشرور حتى في نهایة حیاته كما یظهر في سفر إرمیا. وُیَعلِّل البعض ذلك بأن یوشیا استخدم العنف 
في اإلصالح والقوة القهریة، فكان أوالده وشعبه في حالة كبٍت، ما أن ُوجدْت فرصة للخالص منه، 

حتى ارتدوا إلى ممارسة الشر الذي كان له مكان خاص في قلوبهم. ویرى آخرون ما أن مات یوشیا 
الملك حتى ظهر شر الشعب، مما یدل على أن إصالحات یوشیا كانت صادرة منه، لكن كان عموم 

الشعب في أعماقهم ال یقبلونها . 

 َوَأَسَرُه ِفْرَعْوُن َنُخو ِفي َرْبَلَة ِفي َأْرِض َحَماَة ِلَئالَّ َیْمِلَك ِفي ُأوُرَشِلیَم، 
ِة َوَوْزَنٍة ِمَن الذََّهِب . [  ]33َوَغرََّم اَألْرَض ِبِمَئِة َوْزَنٍة ِمَن اْلِفضَّ

. وقد أكَّد لهم اهللا أنه )12-11: 22(إر إنه ال یعود الملك من السبي یقول عنه إرمیا النبي 
لن یعود ولن یرى أرضه بعد، ألنه لم یتمّثل بأبیه الصالح كما اعتدى على حق أخیه األكبر. 

. إقامة یهویاقیم ملًكا 12
 َوَملََّك ِفْرَعْوُن َنُخو َأِلَیاِقیَم ْبَن ُیوِشیَّا ِعَوًضا َعْن ُیوِشیَّا َأِبیِه، 

 َوَغیََّر اْسَمُه ِإَلى َیُهوَیاِقیَم، 
 ]34 َوَجاَء ِإَلى ِمْصَر َفَماَت ُهَناكَ . [،َوَأَخَذ َیُهوآَحازَ 

 ق.م 605أقام فرعون مصر االبن اآلخر یهویاقیم الذي صار ألعوبة في یده، وفي عام 

1 D.J. Wiseman: Chronicle of Chaldaean Kings, p. 63. 
2 See J. Bright: A History of Israel, p. 303, Thompson, p. 476. 
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). 1:24انهزمت مصر أمام بابل، وأصبحت یهوذا خاضعة لبابل (

َة َوالذََّهَب ِلِفْرَعْوَن،   َوَدَفَع َیُهوَیاِقیُم اْلِفضَّ
ِة ِبَأْمِر ِفْرَعْونَ .  َم اَألْرَض ِلَدْفِع اْلِفضَّ  ِإالَّ َأنَُّه َقوَّ

 ُكلَّ َواِحٍد َحَسَب َتْقِویِمهِ . 
ِة َوالذََّهِب ِلَیْدَفَع ِلِفْرَعْوَن َنُخو. [  ]35َفَطاَلَب َشْعَب اَألْرِض ِباْلِفضَّ

أرهق یهویاقیم الشعب بالضرائب لیدفع الجزیة لسیده المصري، وكان یدفعها لمدة أربع 
 )، وقد عبد األوثان وصنع الشر. 35-31: 23 مل 2سنوات (

ل إرمیا النبوات التي نطق بها خالل السنوات السابقة، وقام  في السنة الرابعة من حكمه سجَّ
باروخ بنسخها في درج، وٕاذ ُمِنَع إرمیا من الدخول إلى بیت اهللا زماًنا طویًال أمر باروخ أن یأخذ الدرج 

 فاستمع إلى ، ویقرأه أمام الشعب الحاضر بمناسبة الصوم. وصل الدرج إلى ید الملك،إلى الهیكل
: 36إر بعض فقراته، وعندئذ مزَّقه وأحرقه بالنار. قام إرمیا بكتابة درجین كالدرج األول مع إضافات (

) بتوجیه إلهي، ولكن الكاهن فشحور الناظر األول للهیكل وأحد أعداء النبي وضعه في 27-32
). 3-1: 20إر مقطرة ثم أطلقه في الیوم التالي (

 ق.م تغلَّب نبوخذناصَّر على نخو فرعون مصر في معركة كركمیش 605في 
Carchemishل والءه وخضوعه لمصر إلى بابل، لكن ح أن يم فاضطر یهویاقي)،2-1: 46  (إر وِّ

ل الخضوع لمصر للجهاد معها ضد بابل، ویبدو أن یهویاقیم  ظل قسم لیس بقلیل من الشعب ُیَفضِّ
نفسه كان یمیل إلى هذا، لكن إرمیا حذَّر من ذلك. 

 َكاَن َیُهوَیاِقیُم اْبَن َخْمٍس َوِعْشِریَن َسَنًة ِحیَن َمَلكَ . 
 َوَمَلَك ِإْحَدى َعَشَرَة َسَنًة ِفي ُأوُرَشِلیمَ . 

 ]36َواْسُم ُأمِِّه َزِبیَدُة ِبْنُت ِفَداَیَة ِمْن ُروَمةَ . [

] 37َوَعِمَل الشَّرَّ ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ َحَسَب ُكلِّ َما َعِمَل آَباُؤهُ . [
)، 8، 5: 36 أي 2 ق. م)، اتَّسمْت بالشر المتزاید (598-608ملك یهویاقیم لفترة قصیرة (

).  20-18: 18مأل األرض بكل نوع من الشرور والعنف (إر 
ال نسمع عن عالقة إرمیا النبي بیوشیا الملك وابنه یهوآحاز، لكننا نسمع كثیًرا عن عالقته 

قال عنه: "ویل لمن یبني بیته بغیر عدلٍ ... یستخدم صاحبه مجاًنا... عینیك وقلبك  بالملك یهویاقیم.
لیست إال على خطفك وعلى سفك الدم الذكي... ُتدَفن دفن حماٍر مسحوًبا ومطروًحا بعیًدا عن أبواب 

)، بل وُیقَتل وُتطَرح جثته على األرض. 19-13: 22أورشلیم" (إر 
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فمن شروره اآلتي: 
 الرجل  عنَّفه إرمیا النبي على كبریائه وظلِمه خالًفا ألبیه یوشیا النبي: كان عدًوا إلرمیاأ.

 الملك، هكذا واجه أخآب النبي إیلیا). كما واجه 37-36: 23 مل 2، وَرفِضه للعدل والبّر (الصالح
 إرمیا النبي یهویاقیم. وقف إرمیا في دار بیت الرب ُیعِلُن محاكمة اهللا لشعبه ُمقدًِّما لهم الرجاء الحيّ 

في العفو إن أعلنوا توبتهم وذلك عوض النظرة التفاؤلیة التي قدَّمها األنبیاء الكذبة في رجاٍء باطٍل 
في ابتداء ُمْلِك یهویاقیم بن یوشیا َمِلك یهوذا صار الكالم من قبل الرب قائالً :   وخداعٍ .

هكذا قال الرب: قف في دار بیت الرب وتكلم على كل مدن یهوذا القادمة للسجود في بیت "
ال تنقص كلمة.  الرب بكل الكالم الذي أوصیتك أن تتكلم به إلیهم.

لعلهم یسمعون ویرجعون كل واحٍد عن طریقه الشریر، فأندم عن الشر الذي قصدُت أن 
أصنعه بهم من أجل شر أعمالهم. 

لي لتسلكوا في شریعتي التي جعلتها أمامكم،  وتقول لهم هكذا قال الرب: إن لم تسمعوا
لتسمعوا لكالم عبیدي األنبیاء الذین أرسلتهم أنا إلیكم مبكًرا ومرسًال إیاهم فلم تسمعوا، أجعل هذا البیت 

كشیلوه، وهذه المدینة أجعلها لعنة لكل شعوب األرض. 
. )7-1: 26(إر وسمع الكهنة واألنبیاء وكل الشعب إرمیا یتكلم بهذا الكالم في بیت الرب" 

 وال یهاب إنساًنا، وكان لزوجته نحوشتا أثرها ،صفه یوسیفوس أنه لم یكن یخاف اهللاكما و
لناثان في جریمة قتل أورّیا. اعلیه، هذه التي اشترك أبوها 

  ).32-27: 36ب. مزق درج الكتاب المقدس وأحرقه (إر 
الذي نطق بكلمات قاسیة ضد أورشلیم وسكانها ، رجل اهللابن شمعیا أوریا  قتل النبيج. 

كتلك التي نطق بها إرمیا، فغضب الملك حتى اضطر أوریا إلى الهروب إلى مصر، لكن الملك جاء 
 وطرح جثته في قبور عامة الشعب انتقاًما منه لجرأته. وقد حاول الملك أن ،به وضربه بحد السیف

). 24-20: 26یفعل ذلك بإرمیا لوال تدخل أخیقام بن شافان وغیره إلنقاذه (
 أبیه الملك یوشیا، وكان منحاًزا كصالحإل افًض ا كان یهویاقیم الملك المستبد الدكتاتور، رد.

). 34: 23 مل 2لفرعون مصر ومتكًال علیه (
عندما ُأقیم َمِلًكا في ظروف قاسیة، )، 19-13:22ه. كان خائًنا طماًعا وظالًما لشعبه (إر

)، عوض االهتمام 35-33: 23 مل 2إذ كان الملك ملتزًما بدفع جزیة باهظة لفرعون مصر (
  الشعب ببناء قصره بطریقة ُمباَلغ فیها. ألزم ،باحتیاجات الشعب

ل إلى عبید للملك، یعملون لحسابه بال صاحبههذا الشعب الذي كان یجب أن ُیدَعى   تحوَّ
). كان یلیق بالملك أن یحفظ 15-14: 24 ، تث13: 19 أجر، األمر الذي حذَّرْت منه الشریعة (ال
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 فال یكون بینهم مستغًال، فإذا به هو أول كاسٍر لها. بهذا صار ،هذه الشریعة، ویحمیها وسط شعبه
مثًال سیًئا لشعبه وقدوة فاسدة. 

كانت النیران فیها ال تنقطع، و مرتفعات توفة في وادي هنوم (جهنم) جنوب أورشلیم. ى بنو.
 حیث یلقي الناس البقایا والعوادم. 
). ُیقدِّم الناس أبناءهم وبناتهم 10: 23 مل 2ُتقدَّم ذبائح بشریة ( في هذه المرتفعات كانت

  التي تعني بالعبریة"توفة" لذا یهدد الرب أورشلیم انه یجعل منها .ویحرقونهم بالنار تقدمة لإلله مولوك

).  33: 30 ،13: 19"موضع نار"ُ تحرق فیها أجساد الكثیرین ( أي
)، 6:36 أي 2ز. تمرَّد على بابل بتحالفه مع مصر، فأخذه نبوخذناصر أسیًرا إلى بابل (

 لكنه عاد فسمح له بالعودة إلى أورشلیم حیث مات.
 

 23 مل 2من وحي 
لتنزع عني كل فساٍد، 

 ولتمأل قلبي بفرحك السماوي!

  .یا له من منظر بدیع أن یجتمع الكل مًعا في حضورك
یجتمع في داخلي الملك مع كل شیوخ یهوذا وسكان أورشلیم والكهنة واألنبیاء،  

بحضورك أتمتع بسلطاٍن روحي، فأصیر كملٍك أتحدى إبلیس وكل قواته. 
تهبني الحكمة السماویة، فأصیر كأحد الشیوخ المقدسین. 

أسكن كما في السماء، فأصیر من سكان أورشلیم العلیا أمنا.  
تقبل صلواتي وكل عبادتي، ذبیحة تسبیح أقدمها ككاهنٍ . 

تنیر أعماقي وأتعرف على أسرار حبك، كنبٍي روحيٍ . 

  .یجتمع كل كیاني حول شریعتك المقدسة
لكي ُیَجدِّد الجمیع العهد معك! 

لتجتمع كل طاقاتي مًعا في حضورك اإللهي. 
یجتمع العقل مع القلب وكل الحواس والعواطف. 

تتقدس كل أعضاء جسمي مع نفسي بك، یا أیها القدوس! 
لتعمل كلمتك فّي، فأصیر بالحق هیكلك المقدس. 
لتتجلي في داخلي، وتسكب بهاءك في أعماقي. 
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  !من ینزع عني كل بصمات الفساد إال نعمتك؟
من یطرد كل لذة شریرة إال حلولك في داخلي؟ 

من ُیَكرِّس كل طاقاتي لحساب مملكتك، 
إال روحك القدوس الساكن فيّ ! 

  ! َّلتعلن یا رب سكناك في
ولُتقم ملكوتك اإللهي في داخلي! 

لیمأل سالمك وفرحك وبهاؤك أعماقي! 
لتصیر نفسي وكالة السماء! 

  ،أدخل معك في عهٍد جدیٍد
فاحتفل بفصٍح روحٍي َیْعُبُر بي إلى أحضانك. 

ویصیر ناموسك دستور حیاتي! 
لتصرخ أعماقي: أنت لي، وأنا لك یا حبیب نفسي! 

  .قد ُأعَجب بقادة روحیین وأقتدى بهم
قد ُأماِرس أعماًال مقدسة، 

لكن من یمس قلبي ویلهبه بالحب سواك؟! 
من یهبني نقاوته وٕاخالصه واتساعه للحق غیرك؟ 

توبني فأتوب، اشفني ُفأشَفي! 
ُردِّني إلیك، فالتصق بك! 
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 َاَألْصَحاُح الرَّاِبُع َواْلِعْشُرونَ 

األیام األخیرة ألورشلیم 
انحدار سریع 

سمح اهللا بقیام ملك صالح "یوشیا" بعد منسى وآمون، لُیعلن أنه مع قیام آِخر ملك صالح، 
بقي القادة والشعب یقومون بتنفیذ أوامره، لكن قلوبهم كانت ُمْنَحلَّة وغیر نقیة. إذ مات منسى سرعان 
ما توالى سلسلة من الملوك الضعفاء األشرار یسلكون بروح منسى، وصار عالج الموقف مع طول 

أناة اهللا كل هذه األزمنة أن تلحق مملكة یهوذا بأختها إسرائیل فتسقط في السبي البابلي. 
لقد بدأ االنحدار السریع: 

 كان في طبیعته من أسوأ ملوك یهوذا، صعد نبوخذناصر ملك بابل واستعبده أ. یهویاقیم:
لمدة ثالث سنوات. تمرَّد على ملك بابل، ربما بتشجیع نخو فرعون مصر. فأرسل الرب علیه غزاة 

). مات 6: 36 أي 2الكلدانیین واألرامیین والموآبیین وبني عمون، وغالًبا ما ُجِرَح، وٕاذ اقتید إلى بابل (
). 19: 22في الطریق بسبب الجروح وُطِرَحْت جثته، ومات كحماٍر بدون دفٍن (إر 

)، استلم العرش 24: 22) أو ُكنیا (إر 16: 3 أي 2: اسمه الحقیقي یكنیا (ب. یهویاكین
عوض والده یهویاقیم. عزله نبوخذناصر، وٕان كان الشعب حسبه الملك الرسمي رغم إقامة صدقیا 

عوًضا عنه، معتبرین األخیر عمیًال لبابل. 
 سنة واستمر في شره، وٕاذ تمرَّد 11أقیم ملًكا أو نائًبا لملك بابل في یهوذا لمدة ج. صدقیا: 

على بابل بتحریض من ملك مصر، حوصرت أورشلیم وحاول صدقیا الهروب، فقبض علیه جیش 
بابل، وقدَّمه لملك بابل الذي قتل ابنیه أمام عینیه، ثم فقأ عینیه، واقتاده وهو أعمى إلى بابل في مذلٍة 

في السجن حتى مات. 

 .5-1. یهویاقیم وتمرده   1
 .16-6. یهویاكین وسبي أورشلیم  2
. 20-17. صدقیا (متنیا) وتمرده  3

. یهویاقیم وتمرده 1
ُر َمِلُك َباِبَل، اِفي َأیَّاِمِه َصِعَد َنُبوَخْذنَ   صَّ

 َفَكاَن َلُه َیُهوَیاِقیُم َعْبدًا َثَالَث ِسِنینَ . 
 ]1ثُمَّ َعاَد َفَتَمرََّد َعَلْیهِ . [
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 ق.م.  612بحت بابل القوة العالمیة الجدیدة بعد القضاء على أشور في عام صأ
یقول إرمیا النبي إن السنة الرابعة لیهویاقیم هي السنة األولى لنبوخذناصَّر وسنة معركة 

 ق. م التي فیها انتصر على ملك مصر، وأخذ ما كان له من الفرات إلى مصر، 605كركمیش عام 
هذه المعركة تم طْرد   نتیجة).2: 46؛ 1: 25أي وادي العریش الفاصل بین إسرائیل ومصر (إر 

 وكان هذا هو ).1: 24 مل 2یهوذا لتصبح جزًءا من إمبراطوریتها ( ن، واستولت بابل علىيالمصري
ا. وكان دانیال أحد األسرى في مً اعالغزو البابلي األول لیهوذا من بین ثالث غزوات في مدى عشرین 

  ق.م.587 ق.م و597هذا الغزو. أما الغزوان األخیران فكانا في عام 
ر قائًدا للجیش ونائًبا عن أبیه الملك، وقد ُسمِّى ملًكا. خلفت مملكة بابل  كان نبوخذناصَّ

مملكة أشور من جهة أرضها ومن جهة سیاستها أیًضا. 
صار یهویاقیم عبًدا له لمدة ثالث سنوات، وبعد ذلك تمرَّد علیه، ربما بتشجیع من فرعون 

ضد مشورات التمرُّد وكان هذا  ق. م.، 601نخو الذي نجح في رّد البابلیین عن الحدود المصریة عام 
. رمیاإ

  ،َفَأْرَسَل الرَّبُّ َعَلْیِه ُغَزاَة اْلَكْلَداِنیِّیَن َوُغَزاَة اَألَراِمیِّیَن َوُغَزاَة اْلُموآِبیِّیَن َوُغَزاَة َبِني َعمُّونَ 
 ]2َوَأْرَسَلُهْم َعَلى َیُهوَذا ِلُیِبیَدَها َحَسَب َكَالِم الرَّبِّ الَِّذي َتَكلََّم ِبِه َعْن َیِد َعِبیِدِه اَألْنِبَیاءِ . [

عصى نبوبوالسر والي بابل سیده ملك أشور، وأسَّس مملكة بابل في أیام یوشیا، واتحد مع 
سیاكسرس ملك مادي، وحاربا نینوى وأخذها. 

ر لمقاومة فرعون نخو الذي كان قد زحف إلى كركمیش،  أرسل نبوبوالسر ابنه نبوخذناصَّ
فضربه وأخذ كل ما كان في سوریا، ونزع یهوآحاز ملك یهوذا، ومّلك یهویاقیم، ثم مات نبوبوالسر وتبوَّأ 

ابنه نبوخذناصر العرش.  
خضع یهویاقیم لملك بابل نبوبوالسر لمدة ثالث سنین ثم تمرَّد علیه، أي على ابنه في السنة 

 ،حروبه بعیًداالرابعة لیهویاقیم، وهي السنة األولى لنبوخذناصَّر. وكان األخیر منهمًكا في أمور في 
 فهو یعرف عداوتهم لیهوذا وكانوا بقیادة ،بیین والعمونیینآ من األرامیین والمواأرسل على یهویاقیم جیًش 

 إلى بابل ا أسیرً 3023 من جنوب ما بین النهرین. وفي هذه المعركة أخذوا سبایا الذینغزاة الكلدانیین 
  حفظ اهللا شعبه من هؤالء الغزاة بل ونصرهم علیهم مراًرا.قد ول.)28:52ر إ(

ر نفسه علیه، وأخذه وقیَّده بسالسل من نحاس لیذهب به إلى بابل،  بعد ذلك صعد نبوخذناصَّ
وُطِرَحْت جثته على األرض  ،في وسط الطریقولكنه عدل عن قصده هذا. ومات یهویاقیم أو ُقتل 

). 19: 22كجثة حمار (إر 
هم شعب قطن جنوب ). 25-24 مل 2 (البابلیین على" الكلدانیین "ُیطَلق تعبیر الكلدانیون:
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 القبائل هذه كانت .الفارسي والخلیج بابل مدینة ، بینبابل، في جنوب المصیصة أو ما بین النهرین
: 34 (الكلدانیین بجوار كثیرة جنسیات يالبابل الجیش ضمَّ  لقد. لألشوریین المضادة ىالقو مركز هي

 .األشوریین حطَّمت التي البابلیة القوة ُیعَنى الكلدانیین إلى ُیشار حینما ، لكن)1

. Chaldeaفي فترة بابل الجدیدة صار اسم الكلدانیین ُیعَرف بالبابلیین، وُدعیت بابل كلدیا 
). 2: 2بعد سقوط اإلمبراطوریة الكلدانیة أو البابلیة الجدیدة صار اسم "الكلدانیون ُیستخدم للعرَّافة" (دا 

 أن كلمة "موآب" التي تعني "من األب" تشیر إلى الشیطان  القدیس جیروم یرى:الموآبیون
 أنه وایشیر موآب إلى "روح عدم التمییز"، فقد ظن و.Ïوالخارجین عن اهللا أبیهم، والذین ال یفكرون فیه

ال خالص للشعب مرة   بهالك یهوذا وتدمیر أورشلیم أنواال فرق بین اهللا الحّي واآللهة الوثنیة، وحسب
إنه [ :افرام السریاني مار القدیس). یقول 8: 25حز  یهوذا مثل كل األمم" (ت "یقولون هوذا بي.أخرى

 ].Ðوبغیر معرفة ال تقوم فضیلةبغیر طین ال یُبَنى البرج 
فاط هجموا على ا یهوشأیام جزًءا من المملكة الشمالیة، وفي موآببعد موت سلیمان صارت 

في  )، بعد ذلك صارت موآب تارة خاضعة وأخرى مستقلة.3 مل 2الیهودیة لكنهم انهزموا أمامهم (
إذ تدهور حال اإلمبراطوریة األشوریة استعاد موآب وأواخر القرن الثامن ق.م. هزمهم األشوریون، 

). وبعد سنة 2: 24 مل 2دانیین ضد یهوذا (لاستقالله. وفي أیام الملك یهویاقیم تحالف موآب مع الك
ر؛ بعد ذلك خضع موآب لفارس والعرب. 582  ق.م. انهار موآب أمام نبوخذناصَّ

  ،ِإنَّ َذِلَك َكاَن َحَسَب َكَالِم الرَّبِّ َعَلى َیُهوَذا ِلَیْنِزَعُهْم ِمْن َأَماِمهِ 
 ]3َألْجِل َخَطاَیا َمَنسَّى َحَسَب ُكلِّ َما َعِملَ . [

 لو تابوا عنها هم من أجل الخطایا التي علَّمهم إیاها منسى. لكن"، أيجل خطایا منسىأل"
 .، ویؤدب مادام اإلنسان متمسًكا بهاال َیْقَبُل الخطیةلكنه  ،ناةاألل يطوفاهللا لقبلهم اهللا بالتأكید. 

 لألسباب التالیة: یروي لنا هذا السفر قصة العبودیة في كثیر من التفاصیل
  التي من أجلها جاء السیِّد المسیح لتحریرنا. ، ألنها ُتَمثِّل قصة عبودیتنا للخطیة:أوالً 
  ألن هذه التفاصیل ُتَمثِّل جوانب حیَّة تمس حیاتنا وعالقتنا مع اهللا. :ثانًیا
عندما أعلن السیِّد المسیح رسالته، قائالً : فننا كثیًرا ما ننسى أو نتناسى هذه العبودیة، أل :اثالثً 

)، أجابه الیهود: "إننا ذریة إبراهیم ولم ُنستعَبد ألحد قط. 32: 8 " (یو یحرركم والحق،ن الحقو"تعرف
" والعجیب أنهم ینطقون بهذا في الوقت الذي فیه كانوا ؟!كیف تقول أنت أنكم تصیرون أحراًرا

 ویظن ، ویخضع خانًعا لها،ُمستعَبدین للحكم الروماني، فإن هذه هي طبیعة اإلنسان، یستسلم للعبودیة

1 On Ps. hom. 34. 
Ð 441 بستان الرهبان، ص. 
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َلْت عبودیة هذا الشعب وتحریرهم، حتى نذكر دوًما حاجتنا إلى السیِّد المسیح  أنه في حریة. لذا ُسجِّ
ر لنفوسنا من َأْسِر الخطیة.ُیَعلِّق    على هذه اإلجابة قائالً :القدِّیس أغسطینوسكُمَحرِّ

 ننا ذریة إبراهیم ولم ُنستعَبد ألحد إ فأین الحق في قولهم ،حتى إن نظرنا إلى الحریة التي في العالم
 2)؟ ألم یؤخذ األنبیاء القدِّیسون إلى السبي (28: 37 )؟ ألم ُیَبع یوسف (تك36-31: 8(یو  قط
)؟ وأیًضا ألیسوا هم تلك األمة التي كانت تخضع لحكام قساة فیصنعون 1 :1، حزقیال 24 مل

)؟ حتى في 14: 1(خر   وٕانما في الطین،الَلْبن في مصر، یخدمون لیس فقط في الذهب والفضة
). لو أنكم لم 21-15: 22أیام السیِّد المسیح كانوا خاضعین للجزیة للدولة الرومانیة (مت 

ما أراده !  فلماذا ُیذكِّركم اهللا على الدوام أنه هو الذي خّلصكم من بیت العبودیة؟قط،ُتستعَبدوا ألحٍد 
رهم من عبودیة األنا، الكبریاء الفارغ، لكنهم فهموا الحریة بمفهوم  السیِّد المسیح هو أن ُیَحرِّ

 .Ïجسداني

 القدِّیس أغسطینوس

 َوَكَذِلَك َألْجِل الدَِّم اْلَبِريِء الَِّذي َسَفَكُه، 
 َألنَُّه َمَأل ُأوُرَشِلیَم َدمًا َبِریئًا، 

 ]4 الرَّبُّ َأْن َیْغِفرَ . [أَوَلْم َیَش 

 ]5َوَبِقیَُّة ُأُموِر َیُهوَیاِقیَم َوُكلُّ َما َعِمَل َمْكُتوَبٌة ِفي ِسْفِر َأْخَباِر اَألیَّاِم ِلُمُلوِك َیُهوَذا. [

. یهویاكین وسبي أورشلیم 2
 ثُمَّ اْضَطَجَع َیُهوَیاِقیُم َمَع آَباِئِه، 

 ]6َوَمَلَك َیُهوَیاِكیُن اْبُنُه ِعَوضًا َعْنهُ . [
) وصف 6: 36 أي 2وقد جاء في ( مسكنه.أن یهویاقیم رقد بسالم في ما ورد هنا یشیر 

ربواسطة  َألْسِره وترحیله إلى بابل  بة.ي في أرض غرة بشعیتةشیر أن یهویاقیم مات ممما ي ،نبوخذناصَّ
) لیس هو ما 16-10: 24 مل 2الترحیل الوارد في ( .ن أین مات یهویاقیما تحدد الفقرتمالحقیقة لفي 

) تشیر 7: 36 أي 2). یوجد اختالف فیما عمله نبوخذناصَّر. حیث أن (8-5: 36 أي 2جاء في (
ر أخذفیشیر  )13: 24 مل 2أما في ( بیت الرب،نیة آأخذ فقط یهویاقیم وبعض أنه   أن نبوخذناصَّ

ن، لذلك من الُمحتَمل أنه ارشلیم. وهذا یوضح أن الحدثین مختلفوسبى كل أو خزائن بیت الرب، جمیع
ُسِمَح لیهویاقیم أن )، 36 أي 2بحسب ما ورد في ( ُأخذ یهویاقیم إلى بابل  عندمابعد السبي األول

 أیًضا أن یكون یهویاقیم قد مات في حتَمَ◌لیعود إلى أورشلیم في وقٍت الحق ومات هناك. ومن المُ 

1 St. Augustine: On the Gospel of St. John, trac. 41:2. 
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. Ï واضح أن األسفار صمتت عن هذه النقطةالسبي.
"قال الرب عن یهویاقیم بن یوشیا ملك یهوذا: ال یندبونه قائلین: آه یا جاء في سفر إرمیا: 

ُیدفن دفن حماٍر، مسحوًبا  ال یندبونه قائلین: آه یا سید، أو آه یا جاللهُ .  آه یا أخت.أوأخي، 
 لهذا الرجل" راجع "ویل. سبق فقال عنه )19-18: 22(إر " ومطروًحا بعیًدا عن أبواب أورشلیم

... وعالمة الویل الخارجیة أنه بنى قصًرا فخًما بمال الظلم، ولم یجد جثمانه قبًرا ُیدَفن فیه، وال ]13[
من یبكیه. فكما لم یسمع لدموع المظلومین والمحتاجین، ال یجد من یسكب دمعة واحدة علیه. 

" ماذا یعني آه یا أخي، أو آه یا أخت؛ آه یا سید أو آه یا جاللهُ .لیس من یندب قائالً : "
بهذه األسماء األربعة (األخ، األخت، السید، الجاللة)؟ 

: یرى البعض أن العبارة األولى تصدر عن الحاضرین في الجنازة، لیس منهم من یقول أوالً 
للذین حوله: آه یا أخي، أو آه یا أختي، ألنه ال یشعر الرجال وال النساء بالحزن على موت الملك. أما 
العبارة الثانیة فیوجهها المشتركون في الجنازة نحو المیت، لیس منهم من یندب الملك كسیٍد أو صاحب 

جالله. 
 أن العبارة الثانیة تعني بالسید األب، وبالجاللة األم أو السیدة. وقد Ð: یرى البعضثانًیا 

]. وكأن ا العبارة: [جعلني البعل أًبا وأمً Azitawaddaُوجدْت في بعض النقوش الفینیقیة عن الملك 
 ،الملك في اللغة التقلیدیة ُیَتمِّم كل دور األسرة كأٍب وأٍم وأٍخ وأخٍت . هنا ال یندب الحاضرون الملك

ألنه لم یحقق شیًئا في حیاته. لم یقم بدور األخ أو األخت أو األب أو األم. 
 ال توجد له مقبرة لدفنه، بل ُیسَحب جثمانه إلى موضع القمامة خارج  أيُیدفن دفن حمار،

ر قتله في أورشلیم وترك جثمانه بال دفن  أبواب المدینة. یقول المؤرخ الیهودي یوسیفوس بأن نبوخذناصَّ
بعیًدا خارج أبواب المدینة. 

 مل 2(كیف یمكن التوافق بین ما ورد هنا عن موت یهویاقیم وعدم دفنه، وبین ما ورد في 
 2، أنه رقد مع آبائه، مما ُیشتَّم منه أنه قد دفن في مقبرة آبائه. یرى البعض أن ما ورد في ()6: 24
 إنما هي عبارة مستخدمة للتعبیر عن الموت أیَّا كانت ظروفه. ویرى ،) ال یعني بها دفنه6: 24 مل

: 22(إر " ُیدَفن دفن حمار، مسحوًبا ومطروًحا بعیًدا عن أبواب أورشلیمآخرون أن عبارة إرمیا "
 عن حال الملك، فإنه وٕان كان قد ُدِفَن رسمًیا، لكنه كان في عیني شعبه ي تعبیر مجاز)18-19

كحماٍر میٍت ال یستحق إال إلقائه خارج أسوار المدینة. هذه هي مشاعر شعبه! 

1 When Critics ask: A popular handbook on Bible difficulties. Wheaton، III.: Victor Books. Geisler، N. 

L.، & Howe، T. A. (1992). 
2 Ibid, 597. 
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  ،َوَلْم َیُعْد َأْیضًا َمِلُك ِمْصَر َیْخُرُج ِمْن َأْرِضهِ 
  ،َألنَّ َمِلَك َباِبَل َأَخَذ ِمْن َنْهِر ِمْصَر ِإَلى َنْهِر اْلُفَراِت 

 ]7ُكلَّ َما َكاَن ِلَمِلِك ِمْصرَ . [
إذ تنحني أنفسنا فال نتطلع إلى الساكن في السماء، بل نطلب عوًنا من األرض نفشل. فقد 
تظاهر المصریون أنهم حلفاء لهم، لكنهم كانوا عاجزین عن مساندتهم، وغیر راغبین في ذلك. قیل: 

"ولم یعد أیًضا ملك مصر یخرج من أرضه، ألن ملك بابل أخذ من نهر مصر إلى نهر الفرات كل ما 
). "فإن مصر تعین باطًال وعبثًا، لذاك دعوُتها رهب الجلوس" (إش 7: 24 مل 2كان لملك مصر" (

30 :7  .(
كان قادة یهوذا یتطّلعون إلى مصر والتحالف معها كمصدر رجاء للخالص من الكلدانیین 

). وكان ذلك موضوع خالف بین إرمیا والملك، بل ومع مشیري الملك ورجال الدولة 10-3: 37(إر 
ورجال الدین والشعب. الكل حسبوا التحالف مع مصر ضد الكلدانیین، ولیس التوبة، هو الرجاء في 
الخالص من هجوم الكلدانیین. وعندما حذَّر إرمیا النبي صدقیا من ذلك، أودعه في دار السجن (إر 

37 :5-21 .(

 َكاَن َیُهوَیاِكیُن اْبَن َثَماِني َعَشَرَة َسَنًة ِحیَن َمَلَك، 
 َوَمَلَك َثَالَثَة َأْشُهٍر ِفي ُأوُرَشِلیمَ . 

 ]8َواْسُم ُأمِِّه َنُحوْشَتا ِبْنُت َأْلَناثَاَن ِمْن ُأوُرَشِلیمَ . [
: 22"یهویاكین" معناها "الرب یعیِّن". یصف الكتاب المقدس یهویاكین كشاٍب ناضٍج (إر 

). 6: 19؛ حز 24-30
 وهناك حالن لهذه ". سنیني ثمانابنكان " 9:36 أي 2في جاء  و" عشرة سنةيبن ثمان"ا

 عادة ملوك ي سنین كما هثمانيه كان عمرجلس مع أبیه على العرش وملك معُه و: األول أنه المشكلة
 األول أو من جلوس نبوخذناصَّر على ي سنین محسوبة من مدة السبثمانيمدة ال. والثاني هذا الزمان

 .العرش

 ألنه كان لُه نساء ، سنینثماني ولیس ملك حین سنة 18 كان نيكیهویاُعمر األرجح أن 
وهذا ، )9: ٢٤مل  2 (" الشر في عیني الرب حسب كل ما عمله أبوه"عملنه ُوِصف بأذلك ك ].15[

علیه بالسجن ن يالكلدانيذلك، یشیر ُحكم  باإلضافة إلى كبیر أكثر منه وصف لفتى.وصف لشاب 
 .Ïعاملوه كرجٍل كبیٍر مسئول إنهمم . ق٥٩٧عام 

1 When Critics ask: A popular handbook on Bible difficulties. Wheaton، III.: Victor Books. Geisler، N. 

L.، & Howe، T. A. (1992). 
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 لى إبوخذناصر نجاء وهور، شالثة ثوى سلكه مدم يملین الذي كهویا يیام أي فرمیاإتنبأ 
 عاش)، و16-8:24 ل م2 (ابل بلى إلرب ایت بزائن خع ملشعب ارؤساء وعائلته وو هأخذه وورشلیمأ
 .لسبي اي فسیًراأ

 صار حثناء أكلماته ورمیا إبوات نلى إطلعت تلیهودیة السلطات ان أالحظته مجدر يما م
 حسبته فلشعب، انفسیة ولجیش امعنویات لحطیًما تیها فرأت فیني،ي ال درب حیاسي سمنظار بورشلیمأ

. طنًیا وائًناخ
ر الموقف بطریقة لطیفة غیر متوقعة، إذ لم یقم بتدمیر المدینة  في هذه المرة عالج نبوخذناصَّ

ین الذي ك إنما اكتفي بأخذ الملك الشریر یهویا،وال الهیكل وال المنشآت العامة وال حتى أسوارها الحربیة
 مل 2لم یدم ملكه سوى ثالثة شهور، كما أخذ عائلته ورؤساء الشعب وخزائن بیت الرب إلى بابل (

24: 8-16 .( 
لقد انكسر قلب حزقیال الذي رأى الهیكل المحبوب لدیه وقد ُنِهَبْت أدواته التي یرجع عمرها 

 عاٍم منذ أیام سلیمان وُصهرت، وُوضعت في زكائب البابلیین، وقد قام الملك الجدید 300إلى حوالي 
) بتدنیس الهیكل، وصار الوثنیون الغرل ُینجِّسون المواضع 17 :24 مل 2ین (كصدقیا ابن أخ یهویا

ر شباكه في بالد یهوذا لیصطاد كل شاٍب له قدرة أو موهبة أو  المقدسة. هذا وقد نصب نبوخذناصَّ
مركز وحملهم إلى بابل، وكان من بینهم حزقیال نفسه، لكي یضمن عدم حدوث أیة ثورات ضده في 

). 12 :25 مل 2یهوذا، تارًكا الفالحین والُمعَدمین جًدا غیر القادرین على الثورة (

 ]9َوَعِمَل الشَّرَّ ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ َحَسَب ُكلِّ َما َعِمَل َأُبوهُ . [
)، خلفه في الُمْلِك، وكان في بلده 17-8: 24 مل 2كان یهویاكین مثل أبیه یهویاقیم شریًرا (

أورشلیم. كان یمكن بالبّر أن یعیش آمًنا كخاتٍم ثمیٍن في ید اهللا، ال یقرب إلیه أحد، لكنه بسبب شره 
 وهو بعد في الثامنة عشر من عمره مع أهل بیته، وُسبي عام ،انتزعه اهللا بعد ثالثة شهور من ُمْلِكه

 ق.م إلى بابل، لیعیش غریًبا مسبًیا في حالة رعٍب ! 597
ُحِرَم الملك من وطنه ومن شعبه، فصار في مذلٍة داخلیٍة مهما ُقدِّم له من كرامة أو 

إمكانیات. 
) عن یهویاكین أنه قد ُرفع شأنه في بابل في أواخر 25، 24 مل 2جاء في سفر الملوك (

حیاته، لكنه بقى مسبًیا ولم یرجع إلى وطنه. 
)، فإن أحًدا منهم لم یجلس على عرش إسرائیل، 17: 3 أي 1ومع أنه كان له عدة أبناء (

لذلك ُحسب عقیًما. 

َر َمِلِك َباِبَل ِإَلى ُأوُرَشِلیَم، اِفي َذِلَك الزََّماِن َصِعَد َعِبیُد َنُبوَخْذنَ   صَّ
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 ]10َفَدَخَلِت اْلَمِدیَنُة َتْحَت اْلِحَصارِ . [
ف یهویاكین أباه یهویاقیم لیواجه أقوى جیش على وجه األرض في ذلك الحین. بعد لخ

أسروا غالبیة القادة بما فیهم و لاعتالئه العرش بأسابیع قلیلة تم الغزو الثاني حیث نهب البابلیون الهیك
]. وُسلب الهیكل 12واضح هنا أن حصار أورشلیم قد تمَّ . فُسجن الملك وعائلته ورجال القصر [الملك. 

]. 14]، وُسبي الجیش [13وقصر الملك [
ام نبوخذناصَّر صدقیا، أحد أبناء یوشیا، ملًكا على یهوذا، لكن الیهود لم یقبلوه حاسبین قأ

 ملكهم هو یهویاكین.

ر َمِلُك َباِبَل َعَلى اْلَمِدیَنةِ    ،َوَجاَء نبوخذناصَّ
 ]11َوَكاَن َعِبیُدُه ُیَحاِصُروَنَها. [

ر أوًال لیحاصروا المدینة ر بنفسه،صعد عبید نبوخذناصَّ تًیا آ غالبًا كان . ثم جاء نبوخذناصَّ
 من صور التي كان یحاصرها في نفس الوقت. 

)، وقد رأى في سلفه ثمار رفض الكلمة 24 مل 2جاء صدقیا خلًفا للملك یكنیا أو كنیاهو (
اإللهیة، لكنه لم یتَّعظ هو ورجاله وشعبه. ُاستخدم اسم كنیاهو اختصاًرا لكلمة "یكنیا"، وفیه نوع من 

التوبیخ.  
، ففقدوا سالمهم الداخلي.  على لسان إرمیارفض الملك وعبیده وشعبه أن یسمعوا لكالم اهللا

 وُنصَرة ألفكارهم، لكن بقي النبي الُمفَتَرى علیه یحمل قوة ،ظنوا أن في حبس إرمیا إراحة لضمائرهم
 یطلب كلمة ، ألنه ملتصق بالكلمة اإللهیة، بینما شعر الملك بالضعف،وحریة داخلیة داخل السجن

من شفتي إرمیا لعله یستریح.  
لعل إرمیا النبي كان في أعماقه ُیَردِّد كلمات داود الملك: "تكلمُت بشهاداتك قدام الملوك ولم 

على هذه العبارة، قائالً : [عالمة محبة األب أنثیموس أسقف أورشلیم )، وُیَعلِّق 46: 119 أخزَ " (مز
اهللا... هي أن تتكلم بشهاداته قدام الملوك جهًرا وبشجاعة، كما َتكلَّم الرسل والشهداء... ال نخزى إن 
كانت أعمالنا وأقوالنا الئقة بملك الملوك الُمتكلِّم فینا، وأن نهّذ بوصایاه بالمحبة والثقة، ال بضجر أو 

.] Ïتهاون

  ُیعَطى للشر سلطان ضدنا حسب خطایانا كما هو مكتوب:" من دفع یعقوب إلى السلب وٕاسرائیل
إلى الناهبین؟! ألیس الرب الذي أخطأنا إلیه، ولم یشاءوا أن یسلكوا في طرقه، ولم یسمعوا 

). مرة أخرى عندما أخطأ سلیمان، وترك 25-24:42سكب علیه حمو غضبه" (أش فلشریعته، 

Ï  [غنى كلمة اهللا ولذتها].119للمؤلف: مز  
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 )... 14:11وصایا الرب وطرقه، ُكِتبَ : "وأثار الرب الشیطان ضد سلیمان نفسه" (ا مل 
یحثنا الرب أن نقول في الصالة: "وال تدخلنا في تجربة"، إذ بهذه الكلمات یظهر أن العدو ال 

یقدر أن یفعل شیًئا ضدنا ما لم یسمح له اهللا بذلك مقدًما، حتى تتحول مخافتنا وتقوانا وطاعتنا 
نحو اهللا. إذ في تجاربنا ال ُیسَمح بالشر ما لم ُیعَط سلطان من اهللا. هذا یتحقق من قول الكتاب 
المقدس: "وجاء نبوخذناصر ملك بابل على المدینة وكان عبیده یحاصرونها، وسلَّمها الرب لیده" 

 .LXX(Ï 11: 24 مل 2(راجع 

القدیس كبریانوس 

  ،َفَخَرَج َیُهوَیاِكیُن َمِلُك َیُهوَذا ِإَلى َمِلِك َباِبلَ 

 ُهَو َوُأمُُّه َوَعِبیُدُه َوُرَؤَساُؤُه َوِخْصَیاُنُه، 
 ]12َوَأَخَذُه َمِلُك َباِبَل ِفي السََّنِة الثَّاِمَنِة ِمْن ُمْلِكهِ . [

ر إلى أورشلیم، لذلك ُسبي یهویاكین مع بقیة قادة یهوذا  مات یهویاقیم قبل وصول نبوخذناصَّ
 سلَّم یهویاكین نفسه ق. م. 598] في عام 8). ملك لمدة ثالثة أشهر فقط [1: 1مثل حزقیال (حز 

  حتى یحفظ المدینة من الهدم.وكل أهل بیته
كل رعاتك ترعاهم الریح، وُمحبُّوِك یذهبون إلى السبي، فحینئٍذ تخزین جاء في إرمیا: "
ربما قصد بـ "رعاتك" ملوك یهوذا ورجالهم الذین كان یجب  .)22: 22(إر وتخجلین ألجل كل شركِ " 

 ق.م، 597أن یرعوا الشعب، فصاروا في حاجة إلى رعایة من الخارج. لقد سقطوا تحت السبي عام 
فصارت أورشلیم في خزي وعاٍر بال رعایة، یرعاها الریح الباطل. 

لعله أیًضا یقصد بالرعاة هنا أولئك الذین كانت تظنهم رعاة لها، سواء ملوك األمم المتحالفة 
معهم أو آلهتهم، فإنهم هم أنفسهم یحتاجون إلى رعاة، وقد صارت الریح هي راعیة لهم، ال ُتقدِّم لهم 

). باتكالها على ملوك األمم وآلهتهم قبلت 17: 18إر إال ریاًحا ُمهِلكة! إنها ریاح شرقیة تبدد الشعب (
لها ،الریاح الُمحطِّمة عوض روح اهللا القدوس الواهب الحیاة والنصرة والنجاح، یهب على النفس  فیحوِّ

إلى مقدٍس سماوٍي ال تستطیع كل قوات الظلمة أن تفسده. 
هكذا دفعها شرها إلى االتكال على الذراع البشري واآللهة الكاذبة فتحطَّمْت معهم! 

 َوَأْخَرَج ِمْن ُهَناَك َجِمیَع َخَزاِئِن َبْیِت الرَّبِّ َوَخَزاِئِن َبْیِت اْلَمِلِك، 
 ،  َوَكسََّر ُكلَّ آِنَیِة الذََّهِب الَِّتي َعِمَلَها ُسَلْیَماُن َمِلُك ِإْسَراِئیَل ِفي َهْیَكِل الرَّبِّ

 ]13َكَما َتَكلََّم الرَّبُّ . [

1 Treatise 4 on the Lord's Prayer, 25. 
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 الكبیرة األوانيكسر ] 13 [ وفي هذا الهجوم، أخذ اآلنیة الخفیفة]12 [غالبًا في هجومه األول
  ألن بیلشاصر شرب في آنیة الهیكل. ، فیهاالذيوالمذابح (مذبح البخور والموائد) لیأخذ الذهب 

  كما ذكر إشعیاء لحزقیا الملك." أيكما تكلم الرب"
ر الهیكل    : مرات3هاجم نبوخذناصَّ

 ي. وهذه أعادها كورش مع عزرا عند الرجوع من السب،أخذ اآلنیة ووضعها في هیكل إلههأ. 

 . الكبیرة وحملها معهاألوانيحین كسر ب. 

 .حین هدم الهیكل وأخذ كل النحاسج. 

  .یلزمنا أن نعترف ونكرر مراًرا أنه من األفضل بكثیر أن نحفظ النفوس عن حفظ الذهب للرب
) یطلب أن ُیحضر الكنائس بدون ذهب 9: 10ألن ذاك الذي أرسل الرسل بدون ذهب (مت 

فال لتقوم بتخزینه، وٕانما تنفقه وتستخدمه دائًما للمحتاجین. ما هي الضرورة أن نحتفظ بما هو 
لیس صالًحا (في ذاته)؟  

ألسنا نعرف كیف أخذ األشوریون الكثیر من الذهب والفضة من هیكل الرب؟ 
ألیس من األفضل للكهنة أن یستخدموه في مساندة الفقراء، عوض أن یسلبه األعداء الدنسین 

 Ïویدنِّسوه؟
 لقدیس أمبروسیوس ا

َؤَساِء َوَجِمیَع َجَباِبَرِة اْلَبْأسِ    .َوَسَبى ُكلَّ ُأوُرَشِلیَم َوُكلَّ الرُّ
 ،  َعَشَرَة آَالِف َمْسِبيٍّ

نَّاِع َواَألْقَیانِ .   َوَجِمیَع الصُّ
 ]14َلْم َیْبَق َأَحٌد ِإالَّ َمَساِكیُن َشْعِب اَألْرضِ . [

 قیل  ق.م.586تضم المملكة الجنوبیة (یهوذا) سبطي یهوذا وبنیامین، سباهم البابلیون عام 
عن نبوخذناصَّر: "وسبى كل أورشلیم وكل الرؤساء وجمیع جبابرة البأس عشرة آالف مسبي وجمیع 

: 24 مل 2الصناع واألقیان. لم یبَق أحد إال مساكین شعب األرض... سباهم ملك بابل إلى بابل" (
14-15 .(

رقم عشرة آالف غالًبا هو رقم تقریبي عن المرَّحلین من كل صنف من یهوذا وأورشلیم، من 
. 16فئات كثیرة مثل أولئك الذین أشیر إلیهم في عدد 

لبابلیین عن األشوریین في التعامل مع المسبیین، فاألشوریون یجلون غالبیة  اتلفت سیاسةخا

Ï  Duties of the Clergy, Book 2, ch. 28:136.  
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القلة القلیلة من أهل البلد، أما البابلیون فكانوا بویعمرون البالد بجنسیات أخرى تختلط  ن،االسك
یأخذون العظماء والقادة والصناع الماهرین ویتركون المساكین والضعفاء لُحْكِم البالد. یقیمون منهم 

ا یخضعون لهم. أما األسرى إلى بابل، فُیسَمح لهم أن یعیشوا مًعا، لیصبحوا جزًءا هاًما من امً حك
الیهود أن یلتحموا مًعا في السبي إلى حین عودتهم في أیام عزرا  المجتمع في بابل. هذا ما ساعد

وزُربابل الخ. 
البأس والصنَّاع المهرة مثل  الرؤساء وأصحاب وأخذ ، یذل أورشلیم ترك المساكین فقطلكي

  مهرة.الون ي الحداد أياألقیان
یتطلع المرتل إلى ما حلَّ بمدینة اهللا، ویصرخ قائالً :  

"اللهم إن األمم قد دخلوا میراثك، نجَّسوا هیكل قدسك،  
جعلوا أورشلیم أكواًما.  

دفعوا جثث عبیدك طعاًما لطیور السماء. لحم أتقیائك لوحوش األرض.  
سفكوا دمهم كالماء حول أورشلیم، ولیس من یرفق.  
صرنا عاًرا عند جیراننا، هزًءا وسخرة للذین حولنا.  

). 5-1: 79إلى متى یا رب تغضب كل الغضب، وتتقد كالنار غیرتك؟ّ " (مز 
ن أدركوا أن هؤالء الفقراء لم یكن لهم دور في القرار الخاص بعدم االستسالم يلعل البابلي

 فإنه من الحكمة أن یرضوا الفقراء حتى متى ،أثناء الحصار، لذا تركوهم في أرضهم. ومن جانب آخر
عاد الكلدانیون إلى بابل ورحلت الجیوش عن أورشلیم ال تحدث ثورة ضد بابل. لیس فقط ُتَرد ممتلكات 

هؤالء الفقراء الذین نهبهم أغنیاء بني جنسهم واستغلوهم، وٕانما ینالون ما كان لألغنیاء.  

 ر الحقیقي مربوًطا بالسالسل إلى بابل، أي إلى بابل الفكر المرتبك. ایقودني نبوخذن صَّ
هناك یضع عليَّ نیر العبودیة،  

هناك یضع خزامة من حدید في أنفي،  
. Î)3: 136 ، مز28: 19 مل 2ویأمرني أن ُأَرنَِّم بتسبحة من تسابیح صهیون (

القدیس جیروم 

  ...إنها خطایانا التي تجعل البرابرة أقویاء، إنها رذائلنا التي تقهر جنود روما
.  )6: 27(إر  هو عبد اهللا يصر ُدعایا لبؤس اإلسرائیلیین الذین عندما قورنوا بنبوخذن

 یستخدم غضب البرابرة لیصب غضبه علینا. ،یا لبؤسنا نحن أیًضا الذین إذ ُنغِضب اهللا

1 Letter 7. 
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: 19 مل 2 جندي أشوري بواسطة مالٍك واحٍد (185000ومع هذا عندما تاب حزقیا هلك 
35 .(

-5: 20 أي 2فاط للرب تسابیح وهب اهللا ذاك الذي تعبَّد له النصرة (اوعندما رنَّم یهوش
25 .(

 بل بالصالة. لهذا إن أردنا أن ،أیًضا عندما حارب موسى ضد عمالیق، غلب ال بالسیف
 Ïنرتفع یلزمنا أوًال أن ننبطح!

القدیس جیروم 

  تنبأ النبي القدیس إرمیا أنه بعد سبعین عاًما سیعود الشعب من السبي، ویبنون مدینة أورشلیم
نفسها، التي بكوا علیها، التي دمَّرها األعداء. لكن في ذلك الوقت ُوجد أنبیاء في السبي بین 

الشعب الساكن في بابل، من بینهم حزقیال النبي. هؤالء كانوا ینتظرون تحقیق الوعد الخاص 
). حدث هذا عندما تمت السبعین سنة، 11: 29؛ 11: 25بالسبعین عاًما حسب نبوة إرمیا (إر 

. Ðفُأصلح الهیكل الذي ُدمِّر، وعاد من السبي عدٌد كبیٌر من الشعب
القدیس أغسطینوس  

 َوَسَبى َیُهوَیاِكیَن ِإَلى َباِبلَ . 
 ]15َوُأمَّ اْلَمِلِك َوِنَساَء اْلَمِلِك َوِخْصَیاَنُه َوَأْقِوَیاَء اَألْرِض َسَباُهْم ِمْن ُأوُرَشِلیَم ِإَلى َباِبلَ . [

مرَّْت بیهوذا فترة هدوء نسبي، شجعت یهوذا على الثورة ضد بابل، لكن األخیرة أرسلت فرًقا 
ق.م وصل جیشها إلى یهوذا، وفي هذا الوقت مات یهویاقیم  598من الجیش إلى فلسطین. وفي عام 
 شًرا. ًءامملووكان كان في الثامنة عشرة من عمره الذي (یكینا)  بطریقة غامضة، وتوِّج ابنه یهویاكین

ر إلى أورشلیم وأخذه هو وعائلته ورؤساء الشعب مع  لم یدم ملكه سوى ثالثة شهور، وجاء نبوخذناصَّ
)، وعاش أسیًرا في السبي. 16-8: 24 مل 2خزائن بیت الرب إلى بابل (
ر لكن لم ُیسَمح له بالعودة إلى بالده ( 562بعد سنوات (سنة  ؛ 34-31: 52إر ق.م) ُحرِّ

 وضاع من بین أیدیهما الُملك. واضح ه وعن رأس أمه،). سقط التاج عن رأس30-27: 25 مل 2
 في إدارة المملكة في یهوذا، وكان لها سلطانها في أیام الملك آسا يهنا أنه كان للملكة األم دور رئیس

). 13: 15 مل 1حتى تخلَّص منها (
 حین حلَّت الكارثة لم یجد الملك وأیًضا الملكة لهما ملجأ في منطقة الجنوب أو مدن نجب

Negeb (القسم الجنوبي من یهوذا) المعروفة بخصوبتها ومدنها الكثیرة، ألن جیوش الغازین عزلت 

1 Ep. 60: 17. 
2 On Ps.65 (64). 
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أورشلیم عن مدن الجنوب حتى ال یجد سكان أورشلیم مجاًال للهروب؛ أو ألن هذه المدن إذ أدركت 
 الخطر الذي حلَّ بأورشلیم أغلقت أبوابها وخشت أن تفتحها حتى لقیادات یهوذا عند هروبهم. 

دوم مدن نجب أال تقبل الالجئین من أورشلیم حتى یملك أمن الجانب التاریخي هدَّدْت 
الغازون تماًما. فعلت هذا إما لمصلحتها الشخصیة حیث أرادت خراب یهوذا، أو لحساب البابلیین، وقد 

. یرى البعض أن هذه المدن كانت مخازن للملك، لذلك حاصرها األعداء Ïُوِجَدْت نقوش تؤكد ذلك
ونة إلى أورشلیم أثناء حصارها. ؤلمنع وصول م

). 27-24: 22)، تنبأ عنه إرمیا النبي (إر 10-9: 36 أي 2سبي یهویاكین ورد في (
على خالف یهوآحاز الذي ُحِمَل إلى مصر ثم اختفى، إذ ال یذكر التاریخ المقدس عنه شیًئا. أما 

 ).34-31: 52؛ إر 30-27: 25یهویاكین فقد سجَّل موضوع تحرره مرتین (
"وأسلمك إلى ید طالبي نفسك، ولید الذین تخاف منهم ولید نبوخذراصر ملك بابل ولید 

أما األرض التي  وأطرحك وأمك التي ولدتك إلى أرض أخرى لم ُتولدا فیها، وهناك تموتان. الكلدانیین.
. )27-25: 22(إر  فال یرجعان إلیها" ،یشتاقان إلى الرجوع إلیها

عوض أن یكون مكانه في ید اهللا حیث الحریة والمجد، یصیر موضعه هو وأمه في السبي 
) مع ابنها الملك یهویاكین 15، 8: 24 مل 2حیث العبودیة والُذل. لقد ُسبیت نحوشتا بنت ألناثان (

إلى بابل. فقد الملك عرشه، وُألقي في أرض السبي كما في موضع القمامة خارج أبواب أورشلیم، 
وصار كبواقي إناء خزفي مكسور ال قیمة له. 

 وذلك لكي یعطوا رجاًء لرجال الدولة ،یرجع من السبيس بأنه Ðلقد نادى األنبیاء الكذبة
والشعب ویسرونهم، فكان كثیرون یعتبرونه الملك الرسمي بالرغم من سبیه، لكن إرمیا النبي في جرأة 

  نطق بما تكلم به الرب.
ر، أي أكثر من   سنة. 37بقي یهویاكین في بابل إلى أیام مردوخ بن نبوخذناصَّ

 َوَجِمیُع َأْصَحاِب اْلَبْأِس، َسْبَعُة آَالٍف، 
نَّاُع َواَألْقَیاُن َأْلٌف،   َوالصُّ

 َوَجِمیُع اَألْبَطاِل َأْهِل اْلَحْرِب، 
 ]16َسَباُهْم َمِلُك َباِبَل ِإَلى َباِبلَ . [

. 7.000 نجده سبى 16 وفي آیة 10.000 أنه سبى 14نجد في آیة 
 ملك ى سبألف. لقدوالصناع واألقیان ألفان كل الرؤساء أالف و سبعة البأس أصحابجمیع ف

1 Holladay, p. 409. 
2 John guest, p. 167. 
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  بابل.إلى الحرب أهل األبطالبابل جمیع 
من قیصریة فلسطین بعد أن قضى عدة  ئبيلقدیس غریغوریوس العجااد سفر ع اقترب موإذ

خطابا وجهه إلى ُمعلِّمه شبَّه  لقىأم، 238عام  والي حلعالمة أوریجینوسا دييسنوات، تتلمذ على 
 الیهود إلى بابل. ترحیلوالضال الذي یهجر بیت أبیه،  االبنونفسه فیه بآدم وهو یرحل من الفردوس، 

 خطاب اآلتي: لجاء في هذا ا

 لین إلى بابل) بالحق تبدو  ننيإ  كمن ُیطَرد من مدینته، ومن أرض ،فسي نيلكأحد هؤالء (الُمَرحَّ
والكلمات  األغانيوأبیه المقدسة التي علیها ُتعلق الشرائع المقدسة نهاًرا ولیًال، وُتسَمع فیها التسبیح 

ن في یقظة نقترب من أسرار حالروحیة. فیها أیضا نور الشمس الدائم وفي النهار نتمتع برؤیة ون
الن إعاهللا. وفي اللیل في األحالم ال نزال ننشغل بما رأته النفس ولمسته في النهار. ویسیطر 

 على الكل باستمرار .  إللهیاتا
على  يلأقول من هذه المدینة أنا مطرود، وُأْحَمل أسیرا إلى بلٍد غریٍب، حیث ال قدرة 

على الصفصاف، وتكون األنهار هي مكان  یثاراتي قالتزمیر، وذلك مثل الرجال القدامى، ُأَعلِّق
أنشغل  ذ إإننيفقلب ینشد التسابیح حتى إن تذكرتها . نعم  يلأعمل في الوحل، ولیس . ربتيغ

 على الدوام بأمور أخرى أنساها كمن فسدت ذاكرته...
 ولیس ي،إرادتبأرحل أیًضا  كننيلكأسیر أفعل هذا،  رادتيإبغیر  نماإالتزم أن أرحل،  ذ إننيإ

البقاء فیها .  ختیارافرصة  يلحین ُتعَطى  لمدینةاتحت ضغط من آخرین. وبتصرفي أترك هذه 
هذا الموضع أبلغ رحلة بال أمان كما یحدث أن نسیر في صحبة شخص یترك  تركيبربما أیضا 

لصوص وُأخذ سجیًنا،  یديأوهذه حقیقة، لكنها تشبه من في رحلته ُأسقط في . منةآالسالم ومدینة 
 . Ïلد وُأجرح بضرباٍت كثیرة وُطِرَح بین حي ومیتجوأُ 

يلقدیس غریغوریوس العجائبا  

 ر الذي ئسبا ). نحن أیضا 27:6 إرخادم اهللا (  عيدون هم اإلسرائیلیون متى قورنوا بنبوخذناصَّ
 . Ðلم نسر اهللا، فیستخدم عنف البرابرة لیحل بغضبه علینا ذإنصیر تعساء 

 لقدیس جیروم ا

. صدقیا (متنیا) وتمرده 3
 َوَملََّك َمِلُك َباِبَل َمتَِّنیَّا َعمَُّه ِعَوضًا َعْنُه، 

1 St. Gregory Thaumaturgus: The Oration and Panegyric addressed to Origen, 16. 
2 St. Jerome: Letter 60:17. 
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 ]17َوَغیََّر اْسَمُه ِإَلى ِصْدِقیَّا. [
، أورشلیم أمام بابل ملك عسكر ،لملكه التاسعة السنة في العاشر الشهر من العاشر الیوم في

تها حولها، لكن حصوًنا يیبن وأخذ  المصریین تقدُّم أن إالالبابلیون،  اقتحامها، فحاصرها دون حالت قوَّ
 .عادوا أن لبثوا ما ، لكنهم)5: 37إر  (حین إلى االنسحاب على أرغمهم

 العاصمة من القوت نفذ لملكه عشرة الحادیة السنة في الرابع الشهر من التاسع الیوم وفي
 شرًقا البابلیة، وهرب القالع بین رجاله، وتسلل كل مع الموقع صدقیا غادر اللیلة تلك في. المحاصرة

 أسیًرا به وجاءوا ،علیه القبض يأریحا، فُألق سهل في وأدركه طارده البابلي الجیش لكن. األردن نحو
 عیناه، وُربط أمامه، وُاقتلعت أوالده ُحوكم، فُقتل هناك. فلسطین شمال في ربلة إلى نبوخذناصَّر إلى

 إر ؛21-11: 36 أي 2 ؛7-1: 25، 20-17: 24 مل 2 (بابل إلى نحاس، وسیق من بسالسل
 ).11: 52 (موته حتى ، وُحبس)1-14: 39

 علیه، وكان النبي إرمیا الرب، وٕاجابة لسؤال إرمیا من الملك صدقیا طلب نص یلي فیما
 .م.ق 587 بدایة أو 588 عام في ذلك

 "قل للملك وللملكة: اتضعا واجلسا، ألنه قد هبط على رأسیكما تاج مجدكما،جاء في إرمیا: 
. )19-18: 13(إر ُسبیت بالتمام"  ُأغلقت مدن الجنوب، ولیس من یفتح. ُسبیت یهوذا كلها،

)، وكان شریًرا، 17: 24 مل 2صر الملك صدقیا عوًضا عن أخیه یهویاكین (املَّك نبوخذن
لم یباِل بكلمات إرمیا بل ونجَّس الهیكل. في بدایة حكمه كان بعض رجال یهوذا یتطلعون إلى 

)؛ لذا كان صدقًیا 29-17 یهویاكین المسبي كملٍك شرعٍي، یأملون في رجوعه واستعادته العرش (إر
في صراع بین رغبته في الظهور بالخضوع لسیده البابلي وبین إظهار روح الوطنیة أمام الشعب 

ومضاداته لبابل المستعمر. 

 24 ملوك 2 و52بین إرمیا 
ق كل،"فتبعت جیوش الكلدانیین الملك، فأدركوا صدقیا في بریة أریحا  جیشه عنه.  وتفرَّ

فقتل ملك بابل  بالقضاء علیه.  إلى ملك بابل إلى ربلة في أرض حماة، فكلمهوأصعدوهفأخذوا الملك 
وقیَّده  وأعمى عیني صدقیا، في ربلة. بني صدقیا أمام عینیه، وقتل أیًضا كل رؤساء یهوذا

-8: 52(إر " بابل وجعله في السجن إلى یوم وفاته بسلسلتین من نحاس، وجاء به ملك بابل إلى
11( .

)، ویطابق ما جاء في إرمیا 20-18: 24 مل 2جاء ما ورد هنا مطابًقا كلمة بكلمة مع (
)39 :1-7 .(

لم یشر النص هنا إلى هروب الملك، وٕان كان بقیة األصحاح ُیَلمِّح إلى هروبه. ربما كان 
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هروبه من باٍب كان ُیعَرف باسم "بین الحائطین"، وكان یظن أنه قادر أن یخترق الحصار الكلداني 
 مل 2؛ 7-5: 39 حول المنطقة، لكن استطاع الجیش الكلداني أن یدركه في بریة أریحا (راجع إر

25 :5-7 .( 
ر الذي كان ینتظر في ربلة بأرض حماة، وهي  ُقدِّم صدقیا الملك للمحاكمة أمام نبوخذناصَّ

. وكان لموقعها أهمیة إستراتیجیة، إذ تقع Orontes يمدینة سریانیة جنوب قادش على نهر العاص
في ملتقى الطرق بین مصر وما بین النهرین. كان المصریون مرابطین فیها عندما ُأتي بیهوذا أسیًرا. 

ر هذا الموقع لیمنع أیة معونة أجنبیة تتقدم لمساندة یهوذا أثناء اقتحام جیشه أورشلیم.   اختار نبوخذناصَّ
 فرجعوا فیما بعد والتفوا ،ُقتل أبناء الملك وكل رؤساء یهوذا المقبوض علیهم، أما الذین هربوا

حول جدلیا الوالي.  
 أن النص العبري یعني "بیت العقوبة" أو "بیت Hitzigُألقي صدقیا في "السجن"، وكما یرى 

 "، حیث ُألزم صدقیا أن یدور بالطاحونة كبقیة المجرمین، وكما ُألزم شمشون بذلك (قضاإلصالح
16 :21(Ï یرى .Ewald" :مرا أ ذلك متطلًعا إلى ما جاء في المراثي) "13: 5خذوا الشبان للطحن (

 . Ðإشارة إلى الملك المسجون ومن معه
 52إرمیا  ظن البعض أن 24 مل 2 وما جاء في 52إرمیا بسبب التشابه بین ما ورد في 

:  Ñمقتبس من ملوك الثاني، لكن توجد دالئل لها وزنها تناقض هذا
. ورد اسم ملك بابل هنا "نبوخذراصر"، االسم الذي كثیًرا ما استخدمه إرمیا النبي، بینما أ

استخدم سفر الملوك اسم "نبوخذناصَّر".  
، وهي:  25، 24 مل 2 مالحظات لم ترد في 52إرمیا ب. جاء في 

صر أمر بقتل كل رؤساء یهوذا في ربلة بینما ُحِمَل صدقیا إلى را أن نبوخذ10: 52 إر  جاء في •
بابل وُسِجَن إلى یوم وفاته. 

 وال في ملوك الثاني تفاصیل عن أدوات الهیكل المسلوبة لم ترد في 23-19 :52إر  جاء في  •
.  7وك مل 1وصف مبنى الهیكل في 

 األمر الذي لم یرد ،عدادها بدقةا الترحیالت الثالث إلى السبي و30-28 :52 إر  فيت ُذِكرَ  •
هكذا في كل األسفار التاریخیة في العهد القدیم.  

ملحق للسفر لتأكید أن ما تنبأ عنه إرمیا قد تحقق فعالً . ك  من سفر إرمیا52األصحاح جاء 
كثیًرا ما تحدث إرمیا عن خراب أورشلیم والهیكل وسبي یهوذا، األمور التي قاومها بشدة األنبیاء 

1 Keil, p. 324. 
2 History of the People of Israel III, p. 748, (edition2). 
3 Keil: Jeremiah, p.322. 
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الكذبة، وسخر منها الكل فیما عدا قلة قلیلة جًدا، وحسبها الكثیرون أحادیث بشریة ُتَحطِّم نفسیة 
الشعب والجیش، اآلن یعلن الكاتب أن ما كانوا یظنونه خیاًال صار واقًعا. لقد تحققت، وبدأ السبي 

القاسي، لكن مع نسمات الرجاء الحّي في عمل اهللا وسط شعبه بأن یردهم إلى بالدهم بعد تأدیبهم. أما 
-31 :52(إر  الملك یهویاكین ع ما تم مسفر إرمیابالنسبة ألحادیثه عن العودة من السبي، فقد قدَّم 

.  Ï كأول عالمة رجاء من أجل المستقبل)34

  Ðصدقیا الملك
 . صدقیا هو نفسهملك بابل خلع یهویاكین وملَّك صدقیا أخاهأن  10:36  أي2في جاء 

 ، أخًا للوط وهو عمهي إبراهیم ُدع،هو عم یهویاكین فعًال وعند العبرانیین یسمون األقرباء إخوةو ،متینا
 صدقیا عند تجلیسه إلىغیَّر ملك بابل اسمه .  صدقیا ولیس هو الملك صدقیااسمه ابنویهویاقیم له 

 ".یهوه برّ  "أو" برّ  یهوه "معناه عبري اسم ، وهو)17: 24 مل 2(
أقامه  ).18: 24 مل 2رمیا من لبنة (إ بنت حمیطل والدته یهوذا، اسم ملوك آخر هو
ر   ، وملك حین ملكسنة وعشرین إحدى عمره وكان حاكًما على یهوذا. األول السبي بعدنبوخذناصَّ

 ). م.ق 587-597 (أورشلیم في سنة عشرة إحدى

صنع صدقیا الشر في عینْي الرب، وٕان كان لیس هو أشر ملوك یهوذا. أما أسباب دفعه 
بشعبه إلى الهالك فهي:  

 إلیه، ألنه یصغِ  لم الرب، لكنه یستشیر لكي إرمیا یسأل كان. أفقدته خطایاه العون اإللهي. أ
 وعود على معتمًدا باألكثر كان وألنه) 2: 37 إر ؛12: 36 أي 2 (هواه حسب إجابة ینتظر كان

 الهیكل باهللا، نجَّس عالقته جهة من. شكلًیا أو ثانوًیا أمًرا كان الرب سؤاله  كأن؛القویة مصر فرعون
  .بالعدل یقضِ  ، ولم)14: 36 أي 2 (بالوثنیة

 بشري، أي ذراعٍ  على اتكاله في صدقیا أخطأ قد اإلیماني أو الروحي الجانب من فقط لیس
 قرن بحوالي ذلك قبل فإنه. السیاسي الجانب من خاطئة حتى تهنظر كانت مصر، وٕانما فرعون على

 المساندات عن المصریة الوعود من ینقطع ال ینبوًعا یهوذا تقبلت النبي إشعیاء أیام في ونصف
 خطر من أنفسهم على المصریون خشي إذ). البابلیین ذلك وبعد (األشوریین أمام لتقف العسكریة

 الجانب من لهم دفاعٍ  كخط وٕاسرائیل یهوذا استخدام یودون النهرین، وكانوا بین ما منطقة تدخُّل

 بالملك یلیق إسرائیل، وكان أو لیهوذا حصانة قدَّمت وال شیًئا ُ◌تجدِ  لم الوعود هذه كل. لمصر الشمالي
 .اعتباره في ذلك یضع أن

1 Thompson: Jeremiah, p. 774. 
Ð 541-540 راجع قاموس الكتاب المقدس، ص . 
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 ، وفي)3: 29( والءه له لیؤكد غالًبا نبوخذناصَّر إلى سفارة صدقیا بعث البدایة فيب. 
 یهوذا عظماء شجَّع وقد. التمرُّد على جسر ، وأخیًرا)59: 51 (بابل إلى هو ذهب لملكه الرابعة السنة
 .بابل ضد الثورة على الملك

 ملك على للثورة موحدة خطة لیرسموا وصیدا وصور وعمون وموآب أدوم من رسل إلیه جاء
تمرُّده على . Ïلبابل الجزیة دفع من یتخلص كیف رجاله مع خطَّط .أمناء غیر حلفاء كانوا بابل، لكنهم

) أفقدت الملك 18، 16، 15: 17 ؛ حز13: 36 أي 2ملك بابل، حانثًا بقسٍم أن یبقى موالًیا له (
 الباعث كان األقل أغلبها، خاصة األسرة الملكیة. ىثقته في القیادات الیهودیة، إن لم یكن كلها فعل

 بعض لنفسه بابل، فیسترد یناهض أن أراد مصر عرش على جدیدٍ  ملكٍ  جلوس هو الثورة هذه على
. منها بابل واغتصبتها لمصر خاضعة قبالً  كانت التي األراضي

ج. غباؤه وعدم حكمته في التصرُّف. 
 38، 37، 34د. ضعف شخصیته: سبق أن التقینا مع صدقیا الملك في األصحاحات 

 وال كوكیٍل لنبوخذناصَّر، وضع نفسه في المطرقة بین ،كشخصیة غیر مستقرة، ال یصلح كقائٍد وطني
نبوخذناصَّر وشعبه، ولم یكسب أحًدا منهم. یذهب إلى بابل لُیَجدِّد والءه للملك ثم یعود لیتمرَّد علیه 

). تارة یطالب بتحریر العبید العبرانیین لكي یرفع اهللا غضبه عنه، وٕاذ ُیرَفع 9: 24 مل 2حانثًا بوعده (
). یحكم على إرمیا بالسجن منقاًدا 21، 16، 18: 34الحصار عن أورشلیم یستعبدهم من جدید (

لرجال قصره، ثم یذهب إلیه لیطلب مشورته أكثر من مرة، ُمقدًِّما له كل وقارٍ !  

 َكاَن ِصْدِقیَّا اْبَن ِإْحَدى َوِعْشِریَن َسَنًة ِحیَن َمَلكَ . 
 َوَمَلَك ِإْحَدى َعَشَرَة َسَنًة ِفي ُأوُرَشِلیَم، 

 ]18َواْسُم ُأمِِّه َحمِّیَطُل ِبْنُت ِإْرِمَیا ِمْن ِلْبَنةَ . [
)، وكان شریًرا، لم 17:24 مل 2صر الملك صدقیا عوًضا عن أخیه یهویاكین (املَّك نبوخذن

یباِل بكلمات إرمیا بل ونجَّس الهیكل. في بدایة حكمه كان بعض رجال یهوذا یتطلعون إلى یهویاكین 
)؛ لذا كان صدقًیا في صراع 29-17 كملك شرعي، یأملون في رجوعه واستعادته العرش (إر يالمسب

بین رغبته في الظهور بالخضوع لسیده البابلي وبین إظهار روح الوطنیة أمام الشعب ومضاداته لبابل 
المستعمر. 

 ق. م، وكان ذلك في سنة وفاة 598متنیا الذي حكم باسم صدقیا جلس على العرش عام 
 ق. م. 586یواقیم وأسر یهویاكین. صدقیا حكم حتى سقوط أورشلیم سنة 

1 R.C. Clements: Jeremiah, Atlanta Georgia, 1988, p. 125-6. 
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 ]19َوَعِمَل الشَّرَّ ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ َحَسَب ُكلِّ َما َعِمَل َیُهوَیاِقیمُ . [

  ،َألنَُّه َألْجِل َغَضِب الرَّبِّ َعَلى ُأوُرَشِلیَم َوَعَلى َیُهوَذا
 ]20َحتَّى َطَرَحُهْم ِمْن َأَماِم َوْجِهِه َكاَن َأنَّ ِصْدِقیَّا َتَمرََّد َعَلى َمِلِك َباِبلَ . [

 أو Apries في غباوة اعتمد ملك یهوذا على المصریین في عهد فرعون تمرَّد صدقیا:
Hophra وكان 18-15: 17). طلب العون (حز 30: 44 (إر (Apries قد خلف حدیثًا 

Psacmtik) ق. م) على العرش. كانت لدیه خطة كبرى لتجدید مجد مصر. لكن 588-594 الثاني 
 تحدى نبوخذناصر بهجومه على فینیقیة ومجیئه Apriesلألسف لم تتحقق خطته. بالرغم من أن 

). انتهى حكمه وكانت 8-7: 37) لكنه لم یستطع أن ینقذ یهوذا (إر 5: 37لمساعدة صدقیا (إر 
التكلفة هي حیاته نفسها. 

 
 24 مل 2من وحي 

احفظني فیك، فال یسبیني العدو! 

  .في مرارة أتأمل طول أناتك إلى أجیال طویلة
الشعب الذي اخترته لك، التصق باآللهة الغریبة. 

البیت الذي قدَّسته لك، تسّللت إلیه األصنام. 
الملوك الذین أقمتهم لكي یقودوا شعبك إلى السماء، 

صاروا عثرة یدفعون الشعب إلى جهنم! 

  .حاصر العدو مدینتك التي تعتز بها
سمحت لهم أن یقتحموها ویدنسوا الهیكل. 

سمحت لهم أن یسلبوا األواني المقدسة، 
ویحملوا كنوز الهیكل من ذهٍب وفضةٍ ! 

رأى الملك صدقیا ابنیه ُیقتالن. 
فقأ العدو عینیه، وقاده بسالسل من نحاسٍ . 

سخر العدو به، فصار أضحوكة أمام الوثنیین! 

  .أصرخ إلیك حتى ال یحاصرني العدو ویسبیني
بني فأتوب، وأرجع إلیك، وأرتمي في أحضانك.  توِّ

روحك الناري یحرق كل فساٍد في قلبي. 
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یهبني البصیرة الداخلیة، فأرى أمجادك الفائقة. 
ُتقدِّس كل كیاني، وُتَجمِّلني ببهائك. 

من یقدر أن یسلبك یا رب القوات السماویة؟! 

  .اقتحمت بابل أورشلیم المدینة المقدسة
لكن هل یقدر العدو أن یتسلل إلى أورشلیم الداخلیة؟! 

هب لي كمال الحریة، فال تستعیدني الخطیة! 
أشرق بنورك في أعماقي؟ 

فال تحتمل قوات الظلمة أن تلتصق بي! 
حضورك اإللهي هو نصرتي ومجدي وفرحي األبدي! 
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 َاَألْصَحاُح اْلَخاِمُس َواْلِعْشُرونَ 

ة الهیكل ازغ
ُیقدِّم لنا هذا األصحاح المرحلة األخیرة من السبي الكامل لیهوذا بواسطة بابل. 

إذ حنث صدقیا الملك بقسمه ولم یِف بتعهده أمام ملك بابل، حاصر األخیر أورشلیم لمدة 
). انهارت المدینة بسبب المجاعة التي حلَّْت بها، 11، 5: 37 یوًما (إر 29سنة وخمسة أشهر و

وهرب صدقیا مع رجال الحرب لیًال، لكنهم تخلُّوا عن الملك وتفرَّقوا عنه، واستطاع جیش بابل اقتفاء 
دٍ .  أثره، ووضع أیادیهم علیهم، وتسلیمه لنبوخذناصر في َرْبَلة لُیحاَكم كمتمرِّ

ُألقي القبض أیًضا على كبار رجال القصر الملكي والقادة الذین ُحِسبوا قادة التمرُّد، وُقتلوا في 
َرْبَلة. 

ُنِهَب الهیكل وُخرِّب، وُعیِّن جدلیا صدیق إرمیا النبي حاكًما لیهوذا. ُاغتیل جدلیا واضطر 
الشعب أن ینزل إلى مصر. 

وفي السنة السابعة والثالثین من سبي یهویاكین رفعه أویل مردوخ ملك بابل عندما صار 
ملًكا وأكرم معاملته. 

 .2-1. محاصرة أورشلیم   1
 .5-3. هروب الملك صدقیا   2
 .7-6. محاكمة صدقیا   3
 .9-8. إحراق الهیكل وبیوت العظماء 4
 .17-10. السبي النهائي وسلب الهیكل 5
 .21-18. محاكمة قادة حركة التمرُّد 6
 .24-22. إقامة جدلیا حاكًما  7
 .26-25. اغتیال جدلیا والنزول إلى مصر 8
 .30-27. أویل مردوخ یكرَّم یهویاكین 9

. محاصرة أورشلیم 1
 َوِفي السََّنِة التَّاِسَعِة ِلُمْلِكِه ِفي الشَّْهِر اْلَعاِشِر ِفي َعاِشِر الشَّْهِر، 

ر َمِلُك َباِبَل ُهَو َوُكلُّ َجْیِشِه َعَلى ُأوُرَشِلیَم َوَنَزَل َعَلْیَها،   َجاَء نبوخذناصَّ
 ]1َوَبُنوا َعَلْیَها َأْبَراًجا َحْوَلَها. [
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 حاول عقد تحالف مع مصر  ما غالًبا على بابل،تمرَّدیهوذا في السنة التاسعة لصدقیا ملك 
 وصور وصیدا وموآب ضد بابل. 

 في الشهر العاشر في الیوم العاشر صدقیاحدَّد الرب لحزقیال النبي السنة التاسعة من ُحْكِم 
ن هذا التاریخ في مذكراته، وقد جاء  ر من أورشلیم. لقد طلب الرب منه أن ُیدوِّ كیوم اقتراب نبوخذناصَّ

 أن ما یحدث لیس ولید إعالن)، وكأن الرب أراد 1 :25 مل 2مطابًقا لتاریخ حصار أورشلیم النهائي (
 لكنها أحداث تتم بسماح إلهي بخطة مرتبة في توقیٍت دقیقٍ . ، وال هو خطة بشریة،المصادفة

وا على سبا سبق أن غزا األشوریون إسرائیل على ثالث دفعات هكذا سمح اهللا لیهوذا أن يُ مك
 دات والشعب الفرص المتكررة للتوبة.ايق) معطًیا لل10،1:25؛ 1:24ثالث دفعات (

 أن الیهود في أورشلیم توقعوا رجوع الملك یهویاكین 11-1: 28نستنتج مما ورد في إر 
 أنه كان للمسبیین في بابل نفس الرجاء، 28-25: 29وآنیة بیت الرب من بابل عن قریب؛ ومن إر 
)، 59: 51)، وذهب هو أیًضا إلى بابل (إر 3: 29وأرسل الملك صدقیا رسالة إلى ملك بابل (إر 

ر لم یسمع لهم، ورجع صدقیا خائًبا، وكلم ملوك صور وصیدا وموآب وبني عمون  لكن نبوخذناصَّ
)، وأرسل رسًال إلى مصر أیًضا لیعطوه خیًال وشعًبا 3: 27وأدوم لیتحدوا مًعا على ملك بابل (إر 

). وعصت مدینة صور على ملك بابل، إذ كان منهمًكا في أموٍر في الشرق، 15: 17كثیرین (حز 
فتشدَّد صدقیا وتمرَّد على بابل عالنیة. 

ر 1:34ر إ (:كل جیشه ) یوضح أن كل ممالك األرض التي خضعت لسلطان نبوخذناصَّ
 .  بكونهم جیًشا لبابلوشعوبها كانوا یحاربون أورشلیم

 كانت الحرب في البدایة على مدن یهوذا، فسقطت جمیعها ماعدا لخیش على أورشلیم:
). اغتنم المصریون الفرصة عندما رأوا 7: 34وعزیقة، وهما مدینتان حصینتان على طریق مصر (إر 

جیش بابل منقسًما، فخرج جیش فرعون من مصر. وٕاذ سمع الكلدانیون المحاصرون ألورشلیم ذلك 
) واتحدوا مع جیوشهم المحاصرة لخیش وعزیقة، فخاف المصریون 7: 37صعدوا عن أورشلیم (إر 
ر إلى محاربة أورشلیم. 17: 17ورجعوا إلى بالدهم (حز  )، وعاد نبوخذناصَّ

) ثم بنوا أبراًجا على 15: 20 صم 2تراب قبالة السور (أكوام  أقاموا متاریس، أي أبراًجا:
على المنجنیق هذه المتاریس، ورموا من األبراج والمتاریس بالسهام والرماح على الُمحاَصرین، وبحجارة 

 الداخل.في ن يكل شعب أورشلیم وجیشها ُمحاَصراألسوار. كان 

، َوَدَخَلِت اْلَمِدیَنُة َتْحَت اْلِحَصارِ 
 ]2ِإَلى السََّنِة اْلَحاِدَیَة َعَشَرَة ِلْلَمِلِك ِصْدِقیَّا. [

. هروب الملك صدقیا 2
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  ،ِفي َتاِسِع الشَّْهِر اْشَتدَّ اْلُجوُع ِفي اْلَمِدیَنةِ 
 ]3َوَلْم َیُكْن ُخْبٌز ِلَشْعِب اَألْرضِ . [

) اشتد الجوع، وكان شرفاؤهم یفتشون المزابل، لعلهم یجدون 6: 52في الشهر الرابع (إر 
شیًئا من الطعام فیها، وأكلت النساء أطفالهن، ومات ثلثهم بالوباء والجوع وسقط الثلث بالسیف، واقتید 

). 12: 5الثلث للسبي (حز 

  ،َفثُِغَرِت اْلَمِدیَنةُ 
، َوَهَرَب َجِمیُع ِرَجاِل اْلِقَتاِل َلْیالً 

 ِمْن َطِریِق اْلَباِب َبْیَن السُّوَرْیِن اللََّذْیِن َنْحَو َجنَِّة اْلَمِلكِ .
 َوَكاَن اْلِكْلَداِنیُّوَن َحْوَل اْلَمِدیَنِة ُمْسَتِدیِرینَ . 

یَّةِ . [  ]4َفَذَهُبوا ِفي َطِریِق اْلَبرِّ
 أمیال جنوب أورشلیم، ُتعَرف 6یعتقد البعض أنه حدیقة سلیمان في إیثام على بعد حوالي 

). 7:52؛ 4:39؛ إر 9-5 :2؛ جا 4 :25 مل 2بحدائقها الجمیلة (
انشغل الملك والنبالء والقادة الدینیون بالِغَنى والسلطة، وظنوا أنهم في أمان داخل أسوار 

أورشلیم الحصینة، ولم یدركوا أنها سُتحاَصر وُتدمَّر، ویعجز قاضیها أو ملكها (صدقیا) عن حمایتها. 
ر علیها استولى- یجلس على كرسي أورشلیم حین  - آخر ملك من نسل داود كان صدقیا  نبوخذناصَّ

). 1 :25 مل 2(

  ،َفَتِبَعْت ُجُیوُش اْلِكْلَداِنیِّیَن اْلَمِلكَ 
یَِّة َأِریَحا،   َفَأْدَرُكوُه ِفي َبرِّ

 ]5َوَتَفرََّقْت َجِمیُع ُجُیوِشِه َعْنهُ . [
 صدقیا هرب من الجانب الجنوب الشرقي للمدینة، مّتجًها نحو أریحا خالل الملكواضح أن 

 ،هرب لیًال دون أن یراه الكلدانیونالبریة. ربما كان قصد صدقیا أن یعبر األردن ویلتجئ إلى موآب. 
، أنه ُیَسلَّم لید ملك بابل. 5-4: 32: األولى في إر نبوتینما ورد في  ونفَّذوا فیه ،ولما عرفوا تبعوه
، أنه یؤتى به إلى بابل أرض الكلدانیین، ولكنه ال یراها وهناك یموت. 13: 12والثانیة في حز 

. محاكمة صدقیا 3
  ، َوَأْصَعُدوُه ِإَلى َمِلِك َباِبَل ِإَلى َرْبَلة،َفَأَخُذوا اْلَمِلكَ 

 ]6َوَكلَُّموُه ِباْلَقَضاِء َعَلْیهِ . [
 في سوریا، التي كانت المقر Orontesبعد القبض علیه ُأرسل صدقیا إلى َرْبَلة على نهر الـ 
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ر للغرب. كانت َرْبَلة مركًزا حربًیا لملك بابل، ألنه كان في نفس الوقت  الرسمي لحملة نبوخذناصَّ
التي  یحاصر أورشلیم ومدینة صور، فكان تارة یذهب إلى صور، وأخرى إلى أورشلیم، ویتردد إلى َرْبَلة

.  مركًزا لهفاتخذها االثنین،تتوسط 

 َوَقَتُلوا َبِني ِصْدِقیَّا َأَماَم َعْیَنْیِه، 
  ،َوَقَلُعوا َعْیَنْي ِصْدِقیَّا

، َوَقیَُّدوُه ِبِسْلِسَلَتْیِن ِمْن ُنَحاسٍ 
 ]7َوَجاُءوا ِبِه ِإَلى َباِبلَ . [

ل في حز   الخ.  12: 12ُسّجلت لنا عقوبته هنا، أما موته فُسجِّ
لْت الوثائق القدیمة للشرق األوسط آخر ما رآه صدقیا وهو جزاء غباوته الشریرة: ُقِتَل  سجَّ
ابناه المحبوبان لدیه بطریقة مرعبة، بقیت هذه الصورة تالزمه حتى موته وهو سجین في بابل (إر 

52 :11 .(
عجیب أن أحًدا من الملوك األربعة الرجلیه. وفي  واألخرى ،یدیهفي  واحدة ،سلسلتینقیَّدوه ب

 َقسم بل أكمل صدقیا مكیال اإلثم حین نقض ال، في شرورهمواستمروا ،لم یتعظ مما حدث مع سلفه
رالذي  فقرار تمرُّد صدقیا على ملك بابل ، ونالحظ أن الخطیة تفسد حكمة األشرار. حلفه لنبوخذناصَّ

أظهر له ملك بابل بعض الرحمة إذ لم یقتله، . یم هو قرار ال یوصف سوى بالغباءقبعدما حدث لیهویا
). 5: 34بل جعله في السجن إلى یوم موته (إر 

  لقد سبق أن قدَّم له إرمیا النصیحة التالیة:
"وكلمت صدقیا ملك یهوذا بكل هذا الكالم قائالً : ادخلوا أعناقكم تحت نیر ملك بابل واخدموه 

وشعبه واحیوا. 
 كما تكلم الرب عن األمة التي ال تخدم ،لماذا تموتون: أنت وشعبك بالسیف بالجوع والوبأ

ملك بابل؟! 
 ألنهم إنما یتنبأون ، ال تخدموا ملك بابل: قائلین،فال تسمعوا لكالم األنبیاء الذین یكلمونكم

لكم بالكذب. 
 فتهلكوا أنتم ، لكي أطردكم، بل هم یتنبأون باسمي بالكذب،ألني لم أرسلهم یقول الرب

.  )15-12: 27(إر واألنبیاء الذي یتنبأون لكم" 
ر إرمیا   كمن هو عمیل لبابل وخائن الصدقیا الملك، حتى بد ما قاله لرسل الملوكالنبي كرَّ

لبلده.  
ادخلوا أعناقكم كان من الصعب على أي یهودي خاصة الملك أن یسمع تلك الكلمات: "
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ر من نیر العبودیة، إذ سبق فوعد: "أن الرب تحت نیر ملك بابل "، فقد عرفوا أن اهللا إلههم هو الُمَحرِّ
: 26  وقطع قیود نیركم وسیركم قیاًما" (ال،إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر من كونكم لهم عبیًدا

؟! إنها عالمة غضب اهللا! ي)، فكیف یطلب منهم أن ینحنوا لُیدخلوا أعناقهم تحت نیر ملك وثن13
كانت إحدى اللعنات التي یسقط تحتها الشعب في عصیانه للوصیة هي: "ُتستعَبد ألعدائك الذین 

ُیرسلهم الرب علیك... فیجعل نیر حدید على عنقك حتى یهلكك، یجلب الرب علیك ُأمَّة من بعید من 
  0الخ) 48: 28  األرض كما یطیر النسر، ُأمَّة ال تفهم لسانها..." (تثأقصاء

 كان مصیر و ال نعرف المدة التي قضاها إرمیا في السجن. بل سجنه،لم یسمع صدقیا له،
).  7-1: 25 مل 2ه أمام عینیه، وُفقأت عیناه (ابنا ُقتل  أن ق.م) بعد587 السبي (الملك

: 21إر  في مواضع كثیرة (هاأعلن نطق بها في أورشلیم،  سبع نبواتإرمیا النبيَقدِّم لنا يُ 
  :36 أي 2؛ 25 مل 2)، وقد تحققت حرفًیا كما جاء في 29-8: 25؛ 10-8: 24؛ 3-7

. )4: 32 (إر  فیأخذها،. یدفع اهللا مدینة أورشلیم لید ملك بابلأ
. )4: 32 (إر ب. ال یفلت صدقیا ملك یهوذا من ید الكلدانیین
. )4: 32 (إر ج. بالتأكید ُیدَفع صدقیا ملك یهوذا لید ملك بابل

. )4: 32 (إر د. سیتكلم صدقیا ملك یهوذا مع ملك بابل فًما لفٍم، وعیناه تریان عینیه
.  )5: 32 (إر إلى بابل هـ. یسیر بصدقیا

ُحِمَل الملك إلى بابل، بالفعل  ).13: 12 تنبأ حزقیال النبي عن صدقیا أنه ال یرى بابل (حز
  . لم یرها)11 ،8 :52، إر 7-4 :25 مل 2(لكن إذ فقأوا عینیه في َرْبَلة 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم: وكما یقول 
 ]5[) وآخر یقول: "یسیر به إلى بابل" 13: 12 [ُیعِلُن أحد األنبیاء: "ال یرى بابل" (حز

وتبدو النبوة كأنها متناقضة. ولكن األمر غیر ذلك، إذ كالهما حق، فإنه ال یرى بابل وٕان كان ُیحَمل 
إلیها... ألنه في الیهودیة ُتفقأ عیناه، ألنه حیث حنث بالقسم هناك یثبت ذلك علیه وینال العقوبة. 

 كیف ُیحَمل إلى بابل؟ مسبًیا!  
.] Ïفإن العقوبة مضاعفة: حرمان من البصر والسبي

مع  [لقد خان العهد وحنث بالقسم ولو مع رجٍل وثنٍي، لهذا نال عقوبة مضاعفة: السبي 
العمى. 

 فكم باألحرى مع اهللا؛ إنها ُتفقد النفس حریتها والبصیرة ،هذا هو ثمر خیانة العهد مع الناس
 الداخلیة نورها، فیخضع اإلنسان لعبودیة داخلیة وعمى داخلي.]

1 St. Chrysostom: Concerning Statues, 19: 11. 
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 ر؟ متعطًشا لسفك الدماء،  تسمع عنه في الكتاب المقدس كیف كان ألم ماذا تظن في نبوخذناصَّ
  ؟!Ïكاألسد وحًشا

 ألم؟ )25 :2، با 1 :8ر  (إمن قبورهم خرج إلى النور عظام الملوكأنه أنه  علم تسمعأ
 تسمع أنه حمل الشعب إلى السبي؟ 

)  7 :25 مل 2 (ن؟!ا یذبحابنیهراه أ عیني الملك بعدما فقأ تسمع أنه ألم
ما ال  هذا- قصد الشاروبیم غیر المنظورین أجزاء؟! لست أ تسمع أنه كسر الشاروبیم إلى ألم

وتتین على غطاء التابوت الذي في وسطه ح بل الصورتین المن -یخطر على الفكر قط یا إنسان
 وحمله إلى مذبح ،مذبح البخور خذأیتكلم اهللا بصوته، كما داس تحت قدمیه حجاب القدس، و

  ساساته!أقدمات، وحرق الهیكل من تأخذ كل ال) 7 :26 أي 2(األوثان؟! 
 وحمله ،ه الناسي وسب، وحرقه القدس،من أجل ذبحه الملوك عقوبة شدیدة یستحقها هذاأیة 

األواني المقدسة إلى بیت األوثان؟! أما یستحق الموت عشرات األلوف؟!  
ل إلى وحٍش بر محبة اهللا الحانیة! م شروره! تعال لترىقلقد رأیت تفا دب تأ، ويٍ لقد تحوَّ

كل أ. خالب كاألسد، إذ كان زائًرا علي القدسم لقد صارت له. بالسكنى في البریة لكي یخلص
، ألنه رأى ىه بالندم تبلل جس. المملكةأعطاهمن الذي  العشب كالثور، إذ كان بهیمي ال یعرف

  . ولم یؤمنىالنار تنطفئ بالند
 ي،السماء... وباركت العل إلى بعد هذا أنا نبوخذناصَّر رفعت عیني" :وماذا حدث؟ یقول

  ).34 :4 اد" (وسبحت وحمدت الحي إلى األبد
  إلى كرامةاهللا فأعاده ، لقد عرف ضعفه. وتاب عن فعلههللا،إذ عرف العلي نطق بالحمد 

ملكه. 
ر الذي فعل كل هذه األعمال ردَّه إلى الملك وغفر  ماذا إذن؟ هل عندما اعترف نبوخذناصَّ

  عشت في حیاة بال لوم؟!ىمت، تالسماوامغفرة الخطایا وملكوت   یهبكأالله، وأنت عندما تتوب 
س أحد یأمحب للبشر، ُمسِرع إلى المغفرة، لكنه یظهر العقوبة (التأدیب)! إذن لیته ال ي الرب

 Ðمن خالصه!
القدیس كیرلس األورشلیمي 

. إحراق الهیكل وبیوت العظماء 4
 َوِفي الشَّْهِر اْلَخاِمِس ِفي َساِبِع الشَّْهِر، 

Ïًیا متوحًشا في طبعه). س جاء في الطبعة المذكورة (قا
2 Lecture 2: 17-19. 
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ر َمِلِك َباِبَل،   َوِهَي السََّنُة التَّاِسَعَة َعَشَرَة ِلْلَمِلِك نبوخذناصَّ
 ]8[ َجاَء َنُبوَزَراَداُن َرِئیُس الشَُّرِط َعْبُد َمِلِك َباِبَل ِإَلى ُأوُرَشِلیَم،

 2لو لم یأِت نبوزرادان قائد ُحرَّاس ملك بابل، لما كان قد ُحِرِ◌َق هیكل الرب (" قال أنبا بیمین:
)، وهذا معناه أنه لو لم تدخل إلى النفس مسرَّات شهوة البطن والتواني والجشع لما 9-8: 25 مل

. "ُهِزِ◌َمْت الروح في حربها مع العدو

 َوَأْحَرَق َبْیَت الرَّبِّ َوَبْیَت اْلَمِلكِ . 
 ]9[. َوُكلَّ ُبُیوِت ُأوُرَشِلیَم َوُكلَّ ُبُیوِت اْلُعَظَماِء َأْحَرَقَها ِبالنَّارِ 

  ُكلُّ ُجُیوِش اْلِكْلَداِنیِّیَن الَِّذیَن َمَع َرِئیِس الشَُّرطِ .،َوَجِمیُع َأْسَواِر ُأوُرَشِلیَم ُمْسَتِدیًرا َهَدَمَها
]10 [

إذ سقطت أورشلیم في السبي، ُسِلَب هیكل الرب تماًما، وُجرِّد من كل ما فیه. البیوت 
ُأحِرَقْت، وُهِدَمْت أعمدة الهیكل. 

؛ 2: 34؛ 10: 21 سنة، وتحققت النبوات: (إر 380ُأحِرَق بیت الرب بعد بنائه بحوالي 
). 79؛ ومز 23، 18: 38

 ) على ید نبوزردان رئیس الشرطة  )9 :25مل  2كان هذا العمل إعالًنا عن حرق البابلیین للمدینة
ر ملك بابل. فإذ تركت المدینة المقدسة قداسة الحیاة  يیدأ استحقت اإلبادة ب،وعبد نبوخذناصَّ

 األعداء األممیین.

تأتي النجاسة بعد إدمان الشراهة، في هذا یشهد النبي، رافًضا أن یخفي أموًرا ما عندما یتكلم 
"وجمیع أسوار أورشلیم مستدیًرا هدمها كل جیوش الكلدانیین الذین مع عن حقائق ظاهرة قائالً : 

).  10: 25 مل 2 (رئیس الشرطِ "
لها ونعطیها العنایة الفائقة حتى تمتلئ بفرح بأطایب الطعام.   رئیس الشرط هو البطن التي ُنجِّ

أما أسوار أورشلیم، فهي فضائل النفس التي ترتفع إلى فوق، مشتهیة السالم الروحاني 
السماوي. هكذا یهدم رئیس الشرط أسوار أورشلیم، ألنه عندما تنتفخ البطن، وتستبد بها الشراهة، 

.  Ïتتحطم كل فضائل النفس بالنجاسة
األب غریغوریوس (الكبیر) 

. السبي النهائي وسلب الهیكل  5
). 16: 6-11: 2ُدمِّر سور أورشلیم وبقي هكذا لقرٍن ونصف (نح 

Ï  20الرعایة: الجزء الثالث، الفصل التاسع عشر، كیف نعظ الشرهین في الطعام، والمتعففین عنه؟، العظة .
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 َوَبِقیَُّة الشَّْعِب الَِّذیَن َبُقوا ِفي اْلَمِدیَنِة 
  ،َواْلَهاِرُبوَن الَِّذیَن َهَرُبوا ِإَلى َمِلِك َباِبلَ 

 ]11َوَبِقیَُّة اْلُجْمُهوِر َسَباُهْم َنُبوَزَراَداُن َرِئیُس الشَُّرطِ . [
. لبابلیینى الإ ولجأوا ، كانوا قد هربوا أثناء الحصار،الهاربون الذین هربوا إلى ملك بابل

 ]12َوَلِكنَّ َرِئیَس الشَُّرِط َأْبَقى ِمْن َمَساِكیِن اَألْرِض َكرَّاِمیَن َوَفالَِّحینَ . [
كعادة البابلیین، إذ كانوا یسبون شعًبا ما یتركون الفقراء والمساكین في األرض ویحملون إلى 

 أقام معهًدا  بابلملك الحظنا أن Ïبابل ذوي المواهب والقدرات لالنتفاع بهم. في دراستنا لسفر دانیال
 . )3: 1 (دا شفنزأفي قصره تحت إشراف 

ربما كان هذا المعهد یضم أقساًما كثیرة، من بینها قسم خاص بأبناء أشراف الیهود لُتقدَّم لهم 
 دراسة تناسب ثقافتهم ولغتهم. 

 فیكشف عن حكمة الملك واتساع ،أما إقامة هذا المعهد لتخریج رجاٍل حكماء یعاونون الملك
ُأفقه وجدیته. أما عن اختیاره بعض الفتیان من نسل ملوك الیهود وأشرافهم فكان ذلك لعدة أسباب 

شراف ال لیذلهم ویعذبهم، بل لخدمة إل شعوره الدائم بالرجل الغالب الذي یحمل فتیان الملوك وا:منها
نه بهذا یدفع هؤالء الفتیان بما لهم من مواهب على إ ف،قصره وتدبیر شئون الدولة. ومن جانب آخر

الخضوع له وعدم التفكیر في الثورة ضده لحساب بلدهم. كما ُیعطي هذا شیًئا من الراحة النفسیة لعامة 
  الیهود أنه یوجد في القصر من ُیمثلهم.
اتسم هؤالء الفتیان باآلتي: 

* شرف النسب. 
* جمال الجسد وقوته. 
* حذاقة في الحكمة. 

* أصحاب معرفة. 
على تقدیم العلم للغیر. ة قدرال* 
 على الوقوف في القصر، أي على تحویل الحكمة والمعرفة والفهم إلى عمٍل ةقدرال* 

یمارسونه خالل حیاتهم الیومیة. 
ثقافة ال أراد الملك أن یتمتعوا ب،مع ما لدیهم من شرف وصحة جسدیة وحكمة ومعرفة وخبرة

  ولغتها لینتزعهم من انتمائهم لبني جنسهم ویربطهم ببلده. البابلیة
في حكمة لم ُیَحطِّم ما قد ُوهبوا به وال حقَّر من شأنهم، بل أراد تحویل طاقاتهم لحساب 

Ï للمؤلف: من تفسیر وتأمالت اآلباء األولین: دانیال، األصحاح األول .
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  قصره الملوكي.
من كانوا یقودون التسبیح في أورشلیم. وقد ُطِلَب منهم أن ُیَرنِّموا بإحدى هؤالء كان من بینهم 

تسابیحهم التي كانوا ُیَسبِّحون بها في الهیكل بأورشلیم. لم یكن ممكًنا لهم وهم محرومون من التمتُّع 
ل لنا الُمَرتِّل مشاعر الذین كانوا في السبي،  بالهیكل أن ُیَسبِّحوا بفرٍح وتهلیٍل في أرض السبي. ُیَسجِّ

ومعذِّبونا سألونا فرًحا: رنِّموا لنا ِمن ترِنیماِت ، ألّنه هناك سألنا اّلِذین سبونا كالم ترِنیمةٍ قائالً : "
 .)3: 137" (مز ِصهیون

  نقرأ أن األعداء ما أن هاجموا المدینة العظیمة المقدسة، حیث كانت تمارس عبادة اهللا فیها، حتى
وا سكانها والمغنیین واألنبیاء (مثل حزقیال ودانیال) إلى بلدهم التي هي بابل.   جرُّ

ُیروى عن هؤالء األسرى أنهم عندما ُاحتجزوا في األرض، رفضوا أن یرنموا بالتسبحة اإللهیة 
عندما أمرهم المنتصرون علیهم، وأن یعزفوا في مدینة دنسة، وعلَّقوا قیثاراتهم على الصفصاف، 

وكانوا یبكون عند أنهار بابل. 
إنهم مثل أشخاص یبدو لي إني أحدهم، إذ ُطردُت من مدینتي، ومن وطني المقدس، حیث 

فیها تعَلن النوامیس المقدسة نهاًرا ولیًال، وُیسَمع فیها التسابیح واألغاني والكلمات الروحیة. 
وفیها أیًضا یوجد نور الشمس على الدوام.  

وفیها نصیر في اتصال بأسرار اهللا برؤیا متیقظة في النهار؛ وفي اللیل في األحالم ننشغل 
بما تراه النفس، وما تتداوله في النهار. في اختصار، اإلیحاء باألمور اإللهیة التي تسود على 

الدوام. 
أقول إنني ُأطَرد من هذه المدینة، وأصیر مسبًیا في أرٍض غریبٍة، حیث ال تكون فيَّ قوة 
للتزمیر، وذلك مثل هؤالء القدامى، وُأَعلِّق آلة الموسیقى التي لي على الصفصاف، وتصیر 

األنهار في موضع رحلتي، فأعمل في الوحل، وال یكون لي قلب ألغني بالتسابیح، حتى أتذكرها. 
. Ïنعم، خالل انشغالي المستمر بأموٍر أخرى أنساها، وأصیر كمن َفَسَدْت ذاكرته نفسها

القدیس غریغوریوس صانع العجائب 

  ،َوَأْعِمَدَة النَُّحاِس الَِّتي ِفي َبْیِت الرَّبِّ 
، َواْلَقَواِعَد َوَبْحَر النَُّحاِس الَِّذي ِفي َبْیِت الرَّبِّ 

  ،َكسََّرَها اْلِكْلَداِنیُّونَ 
 ]13َوَحَمُلوا ُنَحاَسَها ِإَلى َباِبلَ . [

1 St. Gregory Thaumaturgus: Oration & Panegyric addressed to Origen, 16. 
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: 24 مل 2؛ 2: 1سبق أن سلب الكلدانیون أورشلیم مرتین قبل هذه المرة المذكورة هنا (دا 
 لذلك ، فزال جمالها، أعمدة النحاس كسروهاة ضخامعم)، وكان أكثر اآلنیة الباقیة من النحاس. 13

ل الكاتب بحسرة مواصفات األعمدة.  ُیَسجِّ

ُحوَن َوَجِمیَع آِنَیِة النَُّحاِس الَِّتي َكاُنوا َیْخِدُموَن ِبَها  َواْلُقُدوَر َوالرُُّفوَش َواْلَمَقاصَّ َوالصُّ
 ]14[ َأَخُذوَها

 َواْلَمَجاِمَر َواْلَمَناِضحَ . 
ُة،  ٍة َفاْلِفضَّ  َما َكاَن ِمْن َذَهٍب َفالذََّهُب، َوَما َكاَن ِمْن ِفضَّ

 ]15َأَخَذَها َرِئیُس الشَُّرطِ . [

 ،  َواْلَعُموَداِن َواْلَبْحُر اْلَواِحُد َواْلَقَواِعُد الَِّتي َعِمَلَها ُسَلْیَماُن ِلَبْیِت الرَّبِّ
 ]16َلْم َیُكْن َوْزٌن ِلُنَحاِس ُكلِّ َهِذِه اَألَدَواِت . [

أطال الكاتب الحدیث عن هذه األواني، وذلك لمحبته العظیمة لبیت الرب، وحزنه على 
خرابه، كما نحب ذكر فضائل أحبائنا الذین فقدناهم. 

 تعالیم الفالسفة وبالغة الخطباء.وا هقً ح يبهذوالكأس ال تباًكا"،را "ينعتبل با  

من بالحق لم ینحرف بواسطة الفالسفة؟  
العالم؟   اذمن لم ینخدع بواسطة خطباء ه

وه فخي نأ رون یقدال يذال ،ًماس لوءممفاخل دلا امأ وسمو بالغتهم من الخارج، یة،بهذكأسهم 
 خالل بریق الذهب. إال

 .Ïقاتل مٌ س هنأ وا تشكأكدوا والتتي كلقون عذوبة بالغتهم وذت
 دیس جیرومقلا

 َثَماِني َعَشَرَة ِذَراًعا اْرِتَفاُع اْلَعُموِد اْلَواِحِد،
  ،َوَعَلْیِه َتاٌج ِمْن ُنَحاسٍ 

  ،ٍ َواْرِتَفاُع التَّاِج َثَالُث َأْذُرع
 َوالشََّبَكُة َوالرُّمَّاَناُت الَِّتي َعَلى التَّاِج ُمْسَتِدیَرًة َجِمیُعَها ِمْن ُنَحاسٍ . 

 ]17َوَكاَن ِلْلَعُموِد الثَّاِني ِمْثُل َهِذِه َعَلى الشََّبَكةِ . [
الثالثة أذرع ربما هي ارتفاع العمود بخالف تاج العمود العلوي، لهذا جاء ارتفاع العمود في 

   خمس أذرع.22: 52، إر 16: 7 مل 1

1 Hom.62 on Ps. 82 (82). 
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على األشجار ، بان كأّنه رافع فؤوسٍ لعل المرتل كان یصف ما حّل بالهیكل وهو یقول: "ي
 .)6-5: 74(مز معاول یكسرون ل بالفؤوس وا، واآلن منقوشاته مًعا.المشتبكة

إذ هجم الغزاة على الهیكل المقدس، برز واحد منهم كبطٍل یحمل فأًسا لیقود الباقین لتحطیم 
)، كمن یضرب أشجاًرا كثیفة متشابكة.  18: 6 مل 1النقوش الخشبیة (

 أن الغزاة إذ قاموا بتخریب الهیكل، أمسكوا بالفؤوس لیحطموا القدیس أغسطینوسیرى 
األبواب واألثاثات الخشبیة الجمیلة بوحشیة وغباوة كمن یضرب أشجار غابة متشابكة.  

.  23-12" 52؛ إر 17-8: 25 مل 2جاء وصف تدمیر الهیكل في 
"جاء نبوزردان رئیس الشرط عبد ملك بابل إلى أورشلیم، وأحرق بیت الرب وبیت الملك وكل 
بیوت أورشلیم وكل بیوت العظماء أحرقها بالنار... وأعمدة النحاس التي في بیت الرب والقواعد وبحر 

 الخ). 8: 25 مل 2النحاس الذي في بیت الرب كسَّرها الكلدانیون وحملوا نحاسها إلى بابل..." (

  بهذه الطریقة، إذ ال یجد الشیطان الحق في جانبه یهاجم، ویقوم بتكسیر أبواب الذین یسمحون له
 بالدخول، وذلك بالفؤوس والمعاول. 

أما مخلصنا فلطیف، ُیَعلِّمنا هكذا: إن أراد أحد أن یتبعه ویكون له تلمیًذا، یأتي إلیه وال 
ُیلزمه، بل یسأله: "أختي وعروسي".  

 .Ïفإن فتح له یدخل، وٕان تأخر ولم یرد أن یفتح یفارقه

البابا أثناسیوس الرسولي 

. محاكمة قادة حركة التمرُّد 6
 َوَأَخَذ َرِئیُس الشَُّرِط َسَراَیا اْلَكاِهَن الرَِّئیَس، 

 َوَصَفْنَیا اْلَكاِهَن الثَّاِنَي،
 ]18َوَحاِرِسي اْلَباِب الثََّالَثةَ . [

ل (21بالرغم من أن سرایا قد ُقتل في َرْبَلة [ ). خالل 15: 6 أي 1] فإن ابنه یهوصاداق ُرحِّ
نسل یهوصاداق جاء عزرا، الكاتب والُمصِلح العظیم، الذي عاد یوًما ما إلى أورشلیم واستلم عمل جدِّه 

). 1: 7سرایا (عز 
كان یقوم بواجب رئیس الكهنة حین كان و ، نائب رئیس الكهنة، أيالثانيصفنیا الكاهن 

: 29؛ 1: 21ربما هو الكاهن الذي أشار إلیه إرمیا النبي (إر ،  موانع طقسیةیةه أوقرئیس الكهنة تع
5 .(

1 History of the Arians, 33. 
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 َوِمَن اْلَمِدیَنِة َأَخَذ َخِصی�ا َواِحًدا َكاَن َوِكیًال َعَلى ِرَجاِل اْلَحْرِب، 
  ،َوَخْمَسَة ِرَجاٍل ِمَن الَِّذیَن َیْنُظُروَن َوْجَه اْلَمِلكِ 

 الَِّذیَن ُوِجُدوا ِفي اْلَمِدیَنِة، 
 َوَكاِتَب َرِئیِس اْلُجْنِد الَِّذي َكاَن َیْجَمُع َشْعَب اَألْرِض، 

 ]19َوِستِّیَن َرُجًال ِمْن َشْعِب اَألْرِض اْلَمْوُجوِدیَن ِفي اْلَمِدیَنِة [
علیه ه الذین أشاروا يه والقریبین منه ومشیرءوزرایقصد هنا  ":الذین ینظرون وجه الملك"

.  ألن عامة الشعب ال یرون وجه الملك،بالتمرُّد
 ه أن َیعد الجیش ویبلغهم أوامر القائد.دور كان ":كاتب رئیس الجند"
 .كانوا من الرؤساء"، أي  من شعب األرضوستین رجالً "

  ،َوَأَخَذُهْم َنُبوَزَراَداُن َرِئیُس الشَُّرطِ 
 ]20َوَساَر ِبِهْم ِإَلى َمِلِك َباِبَل ِإَلى َرْبَلة. [

 َفَضَرَبُهْم َمِلُك َباِبَل َوَقَتَلُهْم ِفي َرْبَلة ِفي َأْرِض َحَماةَ . 
 ]21َفُسِبَي َیُهوَذا ِمْن َأْرِضهِ . [

مثل إسرائیل ُحِمَلْت یهوذا إلى األسر بسبب خطایاها وارتدادها. 
ل لنا 28ث (تق أن أنذر اهللا شعبه، وأخیًرا سمح بتدمیر یهوذا وأخذهم أسرى بس ). وُیَسجِّ

 إرمیا النبي في مراثیه مدى حزنه لمشاهدته ما َحلَّ بأورشلیم.
توجد مراحل أخرى للسبي غیر الثالث أو األربع مراحل الكبار. ونرى أن اهللا وجد أن أحسن 

ر (إر عالج لخطایا یهوذا هو السبي.  ) أو 28: 52كان السبي األول في السنة السابعة لنبوخذناصَّ
ر (إر 12: 24 مل 2الثامنة ( ) لما ُسبي یهویاكین. والسبي الثاني في السنة الثامنة عشرة لنبوخذناصَّ

) حینما ُسبي صدقیا. والسبي الثالث في السنة الثالثة 8: 25 مل 2) أو السنة التاسعة عشرة (29: 52
ر حینما سبى نبوزرادان  ). 30: 52 نفًسا (إر 745والعشرین لنبوخذناصَّ

 ولكن یبدو أنه كان أكثر من ، مراحلثالث سبى یهوذا كان على یرى كثیر من الدارسین أن
 ولكن نجد أن التواریخ المصاحبة 52ر إ، 24 مل 2 فنجد أن عدد المسبیین یختلف ما بین ،ذلك

ین إلى بابل ي المسبیعص یصعد جیش بابل لیأخذ ي والسبي فیبدو أنه كان بین السب،تختلف أیًضا
 . هناكالستخدامهم

قد یرجع السبب في االختالفات في أعداد (المسبیین) وتواریخ السبي إلى اآلتي: 
. كل كاتب ینسب التواریخ لشيٍء مختلف عن اآلخر. 1
. األعداد التي یكتبها واحد قد تشمل عدد من وصل لبابل فعًال، واآلخر یكتب الذین 2
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ُأخذوا من أورشلیم والبعض ُفقد ومات في الطریق. 

. إقامة جدلیا حاكًما 7
ر َمِلُك َباِبَل،   َوَأمَّا الشَّْعُب الَِّذي َبِقَي ِفي َأْرِض َیُهوَذا الَِّذیَن َأْبَقاُهْم نبوخذناصَّ

 ]22َفَوكََّل َعَلْیِهْم َجَدْلَیا ْبَن َأِخیَقاَم ْبِن َشاَفانَ . [
أقام نبوخذناصر جدلیا بن أخیقام بن شافان حاكًما على مدن یهوذا ووكیًال عن ملك بابل، 

وكما نعلم أن أخیقام كان أحد الخمسة الذین أرسلهم الملك یوشیا إلى خلدة النبیة لیسأل عن سفر 
)؛ أقام في المصفاة.  24: 26)، وقد استخدم نفوذه لحمایة إرمیا (14، 12: 22 مل 2الشریعة (

والد جدلیا هو أخیقام، كان یسند إرمیا في موقفه  معناه "یهوه عظیم". عبرياسم جدلیا: 
).  24: 26الخاص بعدم االتكال على مصر في مقاومة بابل (إر 

ربما كان تعیینه وكیًال على األرض استجابة لطلب إرمیا الذي كان مقبوًال وُمعتبًرا عند 
)، هذا وتدریب جدلیا ونبوغه ونسبه ألسرة لها شهرتها جعلته بال 6-1: 40نبوزرادان وملك بابل (إر 

شك مقبوًال لدى البابلیین.  
). لم یكن جدلًیا من النسل 18-17: 38كان یشیر على الیهود أن یخضعوا لملك بابل (إر 

الملكي، وكان عادًال ومستقیًما، وغیوًرا على الوطن.  
)، فكان معیًنا لجدلیا في إعادة تنظیم 5-1: 40؛ 14-11: 39ترك البابلیون إرمیا حی�ا (إر 

). 6: 40یهوذا (إر 
ُوِجَد خاتم من الطین (الخزف) یرجع إلى هذه الفترة، منقوش علیه "خاص بجدلیا الذي على 

". Ïالبیت

  ،َوَلمَّا َسِمَع َجِمیُع ُرَؤَساِء اْلُجُیوِش ُهْم َوِرَجاُلُهْم َأنَّ َمِلَك َباِبَل َقْد َوكََّل َجَدْلَیا
 َأُتوا ِإَلى َجَدْلَیا ِإَلى اْلِمْصَفاِة، 

  ،َوُهْم ِإْسَماِعیُل ْبُن َنثَْنَیا
، َوُیوَحَناُن ْبُن َقاِریحَ 

  ،َوَسَراَیا ْبُن َتْنُحوَمَث النَُّطوَفاِتيِّ 
 ]23َوَیاَزْنَیا اْبُن اْلَمْعِكيِّ ُهْم َوِرَجاُلُهمْ . [

، واآلن جاءوا إلى  ثم تفرَّقوا عنه بعد القبض علیه، قد هربوا مع صدقیارؤساء الجیوشكان 
 جدلیا كنوٍع من الخضوع لبابل.

1 The New Bible Commentary, 3rd edition, Eerdmans Publishing Co., p. 368.  
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 1؛ 17: 10 صم 1 إلى زمٍن طویل كانت مركًزا له شهرته الروحیة والسیاسیة (المصفاة:
). كانت موقًعا مثالًیا للحكومة الخاصة بالمنطقة، خاصة وأن أورشلیم كانت قد انهارت. 22: 15مل 

 أمیال شمال أورشلیم، وهي من البالد 9، تبعد حوالي Tell en-Nasbehُتدَعى حالًیا تل النصبة 
التي كانت في ذلك الحین من المناطق الهادئة. 

)، یقال 21: 11یتساءل البعض عن المصفاة هنا، هل ُیقَصد بها تلك التي في جلعاد (قض 
)، 49: 31إنها موضع الرجمة التي أقامها یعقوب وقوم البان شهادة على العهد الذي ُأِقیم بینهم (تك 

)، 34: 11)، وِالتقى یفتاح بابنته (قض 17: 10وهناك اجتمع بنو إسرائیل لمحارب العمونیین (قض 
وربما كان موضعها تل رمیت، أو أنها مصفاة التي في بنیامین حیث تم فیها انتخاب شاول ملًكا 

نها آسا (21، 17: 10صم 1( ) 25، 23: 25 مل 2) وهناك ُقِتَل جدلیا (22: 15 مل 1)، وحصَّ
ویقال أنها قریة صموئیل النبي.  

على أّي األحوال كانت المصفاة وجبل تابور في ذلك الحین مركزْین هامْین للعبادة الوثنیة، 
فصارا رمزین للخراب الذي حلَّ بسبب العبادة الوثنیة.  

 وربما ،لبابلییناقاوم ي الملكي من النسل ه: ال ُیعَرف حتى اآلن عنه شيء، سوى أنإسماعیل
 .لسلطةى الإكان له أمل أن یعود 

). ُوِجَد هذا االسم على ختم في المصفاة. 39: 5 أي 1 حفید حلقیا الكاهن (یازنیا:

 َوَحَلَف َجَدْلَیا َلُهْم َوِلِرَجاِلِهْم َوَقاَل َلُهمْ : 
 َال َتَخاُفوا ِمْن َعِبیِد اْلِكْلَداِنیِّینَ . 

، اْسُكُنوا اَألْرَض َوَتَعبَُّدوا ِلَمِلِك َباِبلَ 
 ]24َفَیُكوَن َلُكْم َخْیرٌ . [

حلف لهم جدلیا إذ  ،أوًال من معاملة بابل لهم، ولكنهم تأكدوا فیما بعد ت جیوش یھوذاخاف
 ویخضعون ،" أنهم سینالون العفو إذا خضعوا واستسلموا وعادوا یستغلون األرضال تخافوا ":قائالً 

 وكانوا قد التجأوا ،لجدلیا وحكومته في المصفاة. ورجع أیًضا الیهود الذین غادروا البالد قبل هجوم بابل
إلى شرق األردن.  

. اغتیال جدلیا والنزول إلى مصر 8
  ،َوِفي الشَّْهِر السَّاِبِع َجاَء ِإْسَماِعیُل ْبُن َنثَْنَیا ْبِن َأِلیَشَمَع ِمَن النَّْسِل اْلَمِلِكيِّ 

  ،َوَعَشَرُة ِرَجاٍل َمَعهُ 
 َوَضَرُبوا َجَدْلَیا َفَماَت، 

 ]25َوَأْیًضا اْلَیُهوُد َواْلِكْلَداِنیِّیَن الَِّذیَن َمَعُه ِفي اْلِمْصَفاةِ . [
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 يإذ بدأ السالم یدب في یهوذا، وتجمَّعْت طاقات ممتازة حول جدلیا، وبدأت الحقول تأت
 ومن معه من  بعث بعلیس ملك بني عمون في شرق األردن إسماعیل بن نثنیا لیقتل جدلیا،بثمارٍ 

  الذین كانوا ُیَمثِّلون السلطة البابلیة، سواء كانوا یهوًدا أو كلدانیین.
كان بعلیس ینتظر اغتنام فرصة رجوع جیوش بابل إلى وطنهم لیملك على ما بقي من البالد 

 مؤكدین له وجود مؤامرة ُمَدبَّرة لقتله لتحطیم ،وقد حذر رؤساء الجیوش جدلیا منه في غرب األردن،
بقیة یهوذا، أما هو فلم ُیَصدِّق.  

 أن جدلیا كان إنساًنا لطیًفا وكریًما، لكنه وثق في أناٍس لیسوا أهًال لذلك، Ïجاء في یوسیفوس
فدبَّروا موضوع اغتیاله. 

لقد أخطأ جدلیا إذ لم یسمع لهم، وكان یلیق به أن یرفع قلبه بالصالة یطلب مشورة اهللا، وأن 
یلجأ إلى إرمیا النبي الذي كان مالصًقا له. هنا تظهر خطورة اتكال اإلنسان على أفكاره وحده.  

أعمال إسماعیل الخاصة بقتل جدلیا والدور الذي قام به یوحنان، وأحداثهما وردت في إرمیا 
40 :7-43 :7 .

ِغیِر ِإَلى اْلَكِبیِر َوُرَؤَساُء اْلُجُیوشِ    ،َفَقاَم َجِمیُع الشَّْعِب ِمَن الصَّ
 َوَجاُءوا ِإَلى ِمْصَر، 

 ]26َألنَُّهْم َخاُفوا ِمَن اْلِكْلَداِنیِّینَ . [
 ظنوا أن ملك بابل البد سینتقم لقتل جدلیا والبابلیین الذین كانوا معه. لقد "،وجاءوا إلى مصر"

رمیا قد أخبر یوحانان والذین معه إعیل وأتباعه وبین الباقین. وكان ا بین إسمانتقامهولن ُیَمیِّز في 
ت نبوة قرمیا معهم وتحقإ بل ذهبوا وأخذوا ، فلم یسمعوا لكالم الرب،بقرار الرب أال یذهبوا إلى مصر

 . )26:28تث (موسى 
ن حین یسمح اهللا لهم و بإرادتهم إلى أرض العبودیة. وما فعلوه هنا یشبه ما یفعله كثیرواعاد

 ویدَّعون أنها ، خطایاهم القدیمةأي ،أرض العبودیةى لإ فیتركون الكنیسة ویرجعون ،ببعض التجارب
 أحزانهم. ویجدون فیها الحمایة من ،المهمآ وفیها ینسون ،ُتعزِّیهم

. أویل مردوخ یكرِّم یهویاكین  9
 َوِفي السََّنِة السَّاِبَعِة َوالثََّالِثیَن ِلَسْبِي َیُهوَیاِكیَن َمِلِك َیُهوَذا، 
 ِفي الشَّْهِر الثَّاِني َعَشَر ِفي السَّاِبِع َواْلِعْشِریَن ِمَن الشَّْهِر، 

] 27 [َرَفَع َأِویُل َمُروَدُخ َمِلُك َباِبَل ِفي َسَنِة َتَملُِّكِه َرْأَس َیُهوَیاِكیَن َمِلِك َیُهوَذا ِمَن السِّْجنِ 

1 Antiq. 10:9:1f. 
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 ق. م). 560-561أویل مردوخ (إنسان مردوخ) خلف نبوخذناصر إلى فترة قصیرة (
ل األعمال الیومیة لیهویاكین 539-555ُوجدت ألواح من عصر نبونیدس (  ق. م) ُتَسجِّ
الذي كان ُیدَعى یواكین ملك أرض الیهود. 

 جاء فیها أن مؤونة Cuneiform ق.م بكتابة مسماریة 569-594ُوِجَدْت ألواح ترجع إلى 
ُقدِّمْت لیهویاكین مع أبنائه الخمسة، واضح أنها ترجع إلى أیام نبوخذناصر قبل اعتالء أویل مردوخ 

 ق.م)، مما یدل على نبوخذناصر كان یعامله بشيٍء من التقدیر كملٍك، 560-562كرسي الُحْكم (
. Ïوأن ما فعله أویل مردوخ هو امتداد لنظرة نبوخذناصر له

] انتهى السفر ببارقة رجاء، فقد ُأطلق یهویاكین من السجن، 25حتى بعد قتل جدلیا [
 وُأعطي شيء من الحریة، إذ كان شعب اهللا في السبي.

السبي ة  ق.م، أي بعد بداي583یل مردوخ بن نبوخذناصر ملًكا على بابل في عام وأ بحصأ
]. بعد ذلك 29بأربع وعشرین سنة. وقد عامل یهویاكین بلطٍف وسمح له أن یأكل معه على مائدته [

 ُقتل أویل مردوخ في مؤامرٍة دبَّرها صهره نرجل شراصر الذي خلفه على العرش.

  ،حكم أویل مردوخ بن نبوخذناصر المملكة بطریقة ردیئة، كما سبَّب اضطرابات مع صراع عنیف
لذلك عندما عاد والده (من حملة عسكریة)، سجنه والده خشیة أن یتمرَّد علیه، وذلك في نفس 

الموضع الذي كان فیه یهویاكین. صارت بینهما صحبة لمدة طویلة، صارا صدیقین.  
لهذا بعد موت نبوخذناصر وتعیین أویل مردوخ ملًكا جدیًدا، أعطى لیهویاكین امتیازات 

وهبات.  
هذه كانت مكافأة لیهویاكین، ألنه أطاع النبوة وخضع، فلم یحرمه اهللا من المكافأة التي 

. Ðیستحقها
 Merv أسقف Ðأشوداد

 َوَكلََّمُه ِبَخْیٍر، 
 ]28َوَجَعَل ُكْرِسیَُّه َفْوَق َكَراِسيِّ اْلُمُلوِك الَِّذیَن َمَعُه ِفي َباِبلَ . [

 َوَغیََّر ِثَیاَب ِسْجِنهِ . 
 ]29َوَكاَن َیْأُكُل َداِئًما اْلُخْبَز َأَماَمُه ُكلَّ َأیَّاِم َحَیاِتهِ . [

تعامل أویل مردوخ بلطٍف شدیٍدٍ◌ مع یهویاكین، فجعله فوق كل الملوك المسبیین في بابل، 

1 The New Bible Commentary, 3rd edition, Eerdmans Publishing Co., p. 368.  
2 Books of Sessions 2 Kings, 25:27. 

Ñ نسطوري .
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ونزع عنه ثیاب السجن، وجعله یأكل معه كل أیام حیاته. 

  ،َوَوِظیَفُتُه َوِظیَفٌة َداِئَمٌة ُتْعَطى َلُه ِمْن ِعْنِد اْلَمِلكِ 
 ]30َأْمُر ُكلِّ َیْوٍم ِبَیْوِمِه ُكلَّ َأیَّاِم َحَیاِتهِ . [

یا النبي إلى السماء. هذه هي شهوة قلب كل مؤمٍن حقیقٍي ليإُیفتتح سفر ملوك الثاني بإصعاد 
سلوك في الرب. هذه الك في الرب، وُیخَتم بأسر بشعب یهوذا في بلٍد أجنبي، وذلك تأدیًبا لتجاهلهم لیس

هي ثمرة من ال ُیعِطي هللا األولویة في حیاته. 
 ولیست من ملك ، رحمة من اهللاهينجد لمحة رجاء في آخر السفر برفع وجه یهویاكین. 

 غالًبا فعل ملك . فیكون لهم رجاء في الخالص والعودة، لیعرف الشعب أن اهللا لم یتركهم تماًما،بابل
 .ةبابل هذا بتأثیر من دانیال والفتیة الثالث

بینما كان البابلیون یدقون أبواب أورشلیم لنهبها بعد عدة شهور، اشترى إرمیا قطعة أرض، 
تعود الحیاة الطبیعیة في سوهو یعلم أنه لن یستطیع أن یستقر فیها. لكنه أراد تأكید أنه في المستقبل 

 یهوذا. 

 رة، تطلعوا إلى الخسارة. ي اذكروا كیف أن اللذة قص،عندما تبتدئون أن تغرقوا في ملذات الترف
 . یسبب له أمراًضا وضعفات،الَّ كثیًرا لما فیه ضررهابالحقیقة إنها خسارة حیث یدفع الشخص م

احتقروا الترف. 
كم عدد الذین أصابتهم الشرور بسبب الترف؟ 

). 20: 9نظروا كم من شرور نبعْت عن هذا (تك ا وصار في فضیحة متعرًیا؛ ،نوح َسَكرَ 
عیسو فقد حقوق بكوریته بسبب نهمه، وفكَّر أن یكون قاتًال ألخیه. 

). 6: 32شعب إسرائیل جلس لیأكل ویشرب وقام یلعب (خر 
). 12-11: 6 تذكر الرب إلهك" (راجع تث ،لهذا یقول الكتاب المقدس: متى "أكلَت وشبعتَ 

إذ كانوا على حافة السقوط في الترف. 
. Ï )6: 5 تي 1قیل: أما (األرملة) المتنعمة فقد ماتت وهي حیَّة" (

 القدِّیس یوحنا الذهبي الفم 
 
 
 25 مل 2من وحي 

1 In Acts. hom. 27. 
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في وسط الظلمة ُتشِرق علینا بنور الرجاء! 

  .كاد جمیع شعب إسرائیل ویهوذا یفقدون الرجاء
بدا كأن ال عودة إلى مدینة اهللا، 

ولیس من یأمل في الرجوع إلى الهیكل. 
فقد صدقیا ابنیه وعینیه وكرامته. 

وُسِحَب كحیواٍن بال كرامة إلى السجن في بابل. 
ُاقتید أبناء النبالء إلى بابل، 

یتعلمون الكلدانیة،  
ویفقدون حتى أسماءهم العبریة، 

یهویاكین الملك المحبوب من شعبه في السجن في بابل. 
َمَلَك في أورشلیم ثالثة أشهر وعشرة أیام، 

 عاًما في السبي مسجوًنا. 37وها هو یقضي 

  .في وسط هذا الضیق الشدید یدك ُتحرِّك الكل
تسمح البن ملك بابل أن ُیسَجن مع یهویاكین. 

ارتبط االثنان بالحب مًعا. 
إذ صار السجین ملًكا على بابل. 
كرَّم صدیقه، فغیَّر ثیاب سجنه، 
وجعله رفیًقا معه على مائدته. 

وجعل كرسیه فوق كراسي الملوك. 
أتیت بتواضعك إلى أرضنا، 

وسلكت هنا كواحٍد منا. 
حتى نطمئن أنك تقبلنا أحباء لك في ملكوتك السماوي. 

  ،لم تنَس حتى الذي عمل الشر وُألقي في السجن
فهل تنسى شعبك الذي تعده عروًسا سماوًیا؟ 

بدا كأن ال عودة لملٍك من أبناء داود. 
وكأن خیمة داود قد سقطت تماًما! 

نزلَت من سماواتك وتجسَّدتَ . 
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ملكَت على قلوب الكثیرین من كل الشعوب. 
عوض ملوك من أبناء داود، 

أتیَت یا ملك الملوك لكي ُتِقیم مّنا ملوًكا. 
ر من السبي البابلي،  وهبتنا ال التحرُّ

بل حریة مجد أوالد اهللا السماوي! 

  ،في وسط ضیقنا ال نلتقي بأویل مردوخ ابن الملك
بل نلتقي بك یا ابن اهللا الوحید. 

تحسبنا أحباء، ترافقنا في آالمك. 
تخلع عنا ثیاب السجن، وتهبنا برَّك ثوب مجدٍ ! 

َتْقَبلنا ال لنأكل معك على مائدتك، 
بل تقدم لنا جسدك ودمك حیاة أبدیة. 

  !متى تأتي على السحاب، فتحررنا من رباطات العالم؟
تحملنا إلى العرش اإللهي، فننعم بكمال الحریة! 
لك المجد یا محرر البشریة من عبودیة الخطیة! 
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مراحل نهب الهیكل 

موقفه الشاهد ناهب الهیكل 
ب الهیكل وأخذ بعض الكنوز. هن 25:14 مل 1شق يش. 1
م ما تبقَّى لملك أرام.  دَّ ق 18:15 مل 1سا آ. 2
ب أبناؤها الهیكل. هن 7: 24 أي 2. عثلیا 3
سل الذهب إلى ملك أرام. رأ 18:12 مل 2آش . یو4
تصب كنوزه بعد هزیمة أمصیا. غا 14:14 مل 2 (إسرائیل)وآش هي. 5
مها جزیة إلرضاء أشور. دَّ ق 8:16 مل 2حاز آ. 6
جعل سنحاریب األشوري ینسحب.  13:18 مل 2زقیا ح. 7
ى مذابح األوثان في الهیكل. نب 21 مل 2سي . من8
ر الهیكل في الغزوة الثالثة ونهبه تماًما. مد 25-24 مل 2 نبوخذناصَّر. 9
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