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مقدمة في 
أخبار األیام الثاني 

 طلب وجه الملك السماوي
یهمل البعض دراسة أخبار األیام الثاني العتقادهم أنه تكرار لما ورد في سفري الملوك، غیر 

أنه ُیعتَبر مخزًنا إلهًیا ُیَقدِّم لنا كنوًزا إلهیة ثمینة. 
 في الواقع جاء سفر أخبار األیام الثاني امتداًدا طبیعًیا ألخبار األیام األول. 

 كان متهلًال، ألنه وهو رجل التسبیح منذ صباه وربما منذ وقلبه. لقد رقد داود النبي 1
 غنم أبیه، فیشعر كمن یشارك السمائیین حیاتهم ى بمزامیره وهو یرعى یتغنَّ أن له ذُّ طفولته، كان َیلِ 

 المتهللة، وها هو ابنه سلیمان یبني الهیكل بیت التسبیح والعبادة. 

 إمكانیاته یبني بیًتا للرب، وقد َكرَّس أنق شهوة قلبه ي. رقد داود وهو ُیِعدُّ كل المملكة لتحق2
 ابنه أن له اإللهي ُیَتمِّم الوعد أن ى ال لهدف سو،لحساب هذا العمل، وها هو ُیَسلِّم العرش لسلیمان

 یبني الهیكل.

 شبه سماویة بحیاة وحواء اللذین َتَسلَّما جنة عدن لیتمتعا بآدم األول األیام أخبار. بدأ سفر 3
 ونسلهما هذا الجمال البدیع. أفسدا هما اهللا لهما ولنسلهما، لكن سرعان ما خلقهفي العالم الجمیل الذي 

 وانتهي ، والتجدید لكل ما قد فسد، ُیَحقِّقه الخالق نفسه كُمَخلٍِّص للبشریةباإلصالحدم الوعد آنال بنو 
 وسط اإللهي الحضور عالمة ، لتابوت العهدا مقدًس ا موضعً ِقیمَ  اشتهى أن يُ الذيالسفر بموت داود 

 لألرض ال عمل له سوى بناء الهیكل كمركٍز الذيالثاني بسلیمان األیام بار أخالشعب. وها هو یبدأ 
 . اإللهي ُیعِلُن الحضور ،كلها

. إن كان سفر أخبار األیام األول دخل بنا إلى رحلة ممتعة من آدم إلى داود، لیؤكد أن 4
ابن داود قادم ألجل خالص كل بني آدم أو كل العالم، فإن هذا السفر َركَّز على بیت داود لكي یدعو 

إنه سفر ملكوت اهللا المبارك في كل المؤمنین ابَن داود كي یسكن في وسطهم كما في قلوبهم. 
حیاتنا. 

، حاثًا إیانا  المستحق وحده أن نعبده الملك الحقیقيو هأن ربَّنا یسوعقد أبرز السفر السابق ل
، یحثنا على طلب هذا الملكف ،هذا السفرأما  . ال شاول رجل الصالة والتسبیحعلى التشبُّه بداود الملك

؛ 3:20 ؛3:19؛ 4:17 ؛15، 13، 12، 4، 2:15؛ 7 ،4:14؛ 14:7 (والتمتُّع بالشركة معه
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 م له فینا بیًتا.يُنقأن  الخ)، و3:34؛ 21:31؛ 19:30؛ 5:26؛ 9:22

مملكة بیت داود 
رأینا في دراستنا لسفر أخبار األیام األول، أن عدو الخیر لم یتوقَّْف عن مقاومة الملك داود، 
وأیًضا بیته مع شعب یهوذا بعد االنقسام لكي یطفئ هذا السراج، لكن نعمة اهللا كانت تعمل في حفظ 
النسل الملكي من بیت داود حتى یأتي ابن داود في ملء الزمان لیملك في قلوب المؤمنین، ویهبهم 

برَّه. 
یبدأ هذا السفر بُمْلِك سلیمان باني هیكل الرب، ثم یستكمل تاریخ ملوك یهوذا بعد انشقاق 

العشرة أسباط في بدء استالم رحبعام بن سلیمان العرش، وُیَكمِّل حتى سبي یهوذا إلى بابل، وعودتهم 
في السنة السبعین من السبي. 

بدأ السفر بالمملكة في قمة مجدها وعظمتها وغناها. هذه المملكة التي كانت تفوق الممالك 
األربع التي تنبأ عنها دانیال النبي بتفسیره التمثال الذي رآه نبوخذنصر. بدأت هذه الممالك األربع 

). واستمرت حوالي سبعین 38: 2بنبوخذنصر، إذ یقول له دانیال: "فأنت هذا الرأس من ذهب" (دا 
 عاًما، ثم مملكة اإلغریق المنقسمة إلى أربعة فروع 130عاًما، وتالها مملكة فارس ومادي لمدة 

 عام، ثم ثالثمائة أخرى تحت الحكم الروماني. 300ودامت 
كان داود النبي والملك بطًال أعظم من هؤالء جمیًعا، وكان سلیمان ملًكا في قمة المجد بین 
األمم والشعوب أكثر منهم. استمر بیت داود على العرش ألكثر من أربعة قرون. وبعد خسوف طویل 

). 7: 9سطعت المملكة ثانیة بمجيء المسیَّا ابن داود: "لنمو ریاسته وللسالم ال نهایة" (إش 
في الفترة ما بین االنقسام في عصر رحبعام حتى السبي األشوري امتزج ُمْلك یهوذا بُمْلك 

إسرائیل. أما غایة هذا فهو تأكید أن الذین تجاهلوا العبادة هللا أو قاوموها وانحرفوا إلى العبادة الوثنیة، 
حصدوا الفشل واالنحطاط. وعلى العكس فإن الملوك الصالحین من یهوذا تمتَّعوا بالنجاح والنصرة 

واالزدهار. 

سلیمان الملك 
اختصت األصحاحات التسعة األولى بشخصیة الملك سلیمان، في نفس الوقت اختصت 

ست أصحاحات من التسعة ببناء الهیكل، الذي ُیعتَبر أهم إنجازات سلیمان. 
كثیرون ُیفكِّرون في سلیمان من جهة كثرة زوجاته، وهذا لم یكن حسب مشیئة اهللا، وقد 

أثمرت هذه الخطیة مرارة بانقسام المملكة في أیام ابنه رحبعام. غیر أن هذا لم ُیَحطِّم الجانب اإلیجابي 
والغیرة المقدسة نحو بناء الهیكل واالهتمام بالعبادة. 
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 عن مرارة القدیس مار یعقوب السروجيفي مقدمة قصیدته عن سلیمان والزانیتین، ُیعِلُن 
نفسه، ألنه قضى زماًنا ال یطلب فیه شیًئا من اهللا، حاسًبا نفسه أنه مستحق الجلدات، ألنه ال یغرف 

من ِغَنى الكنوز اإللهیة بالسؤال الدائم، كما سأل سلیمان اهللا أن یهبه حكمة سماویة لرعایة شعب اهللا. 
وفي نفس الوقت یقف في حیرة: ُتَرى هل یطلب من الرب الذي أعطاه الكثیر ولم ُیَقدِّْم الشكر الالئق 
به، فحسب نفسه ناكًرا للجمیل أو جاحًدا، أم یكف عن الطلب ویصمت، حاسًبا صمته وعدم سؤاله 

أمًرا غیر الئق. كان ُمَعذًَّبا وُمتحیًِّرا بین التزامه بالصمت وسؤاله من اهللا لیهبه من كنوزه! 
ما شدِّ انتباه القدیس مار یعقوب السروجي أن سلیمان التجأ إلى اهللا، یطلب منه ما یشتهیه 

 لم لمدة طویلةیفعل ما فعله سلیمان، و لم ألنه ،اتجلدستحق الوهو الحكمة. لذلك یحسب نفسه أنه ي
  اهللا شیًئا.طلب مني

  ض كالینبوعيفي وكنزك ،ةضخم ألن ثروتك سخائك، من تها ثروتأخذ األجیالهوذا كل .
عه. فلن ا فهذ، ویطلب منكیأتي من، وكسوالً تحسبه شیًئا نك ممن ال یسأل 

. ِغَنى لمدة طویلةأي  آخذ منك أن أهملت ألنني ،ات والضرباتجلدستحق الأ أناًذا إ
 ˺!؟أسئلته من دعاك ولم ینل منك كل أو ؟!لك ولم ینل منك كل احتیاجاتهأمن س

القدیس مار یعقوب السروجي 
مع كل ما َتَمتَّع به سلیمان من بركات خالل بركات أبیه داود الملك البار، غیر أنه یلزمنا 

أن ندرك مسئولیة كل إنساٍن شخصًیا عن إیمانه وسلوكه في یوم الرب العظیم. 

 تضرعوا واطلبوا ألجلنا،یبدأ األشرار یتوسلون أمام األبرار (ویقولون): نرجو منكم . 
 ...یرضى علیناكي الدیَّان ُمِخیف، وأفعالنا غیر حسنة، اطلبوا ألجلنا ل

 . إلى أخیه الذي صنع اإلثم وهو یتعذَّب، ویخاف أن یتوسل ألجلهبارینظر األخ ال
 . وال یعترف به أمام الدیان،ین ِبْكَره في عذابهايآدم العظیم ال ُیِفید ق

 . ویدافع عن جهالته عنه، یذمُّونه لُیِجیبحین ال یقترب من عیسو الَشِره بارسحق الإ
 . یحاكمونه بسبب وثنیتهحیند بكل جمال إیمانه ال ُیِعِ◌ین سلیمان ودا

 ُتحاَسب أمام الدیان، وال توجد هناك فرصة لیتوسل أحد ألجل  التي هيئالنفس التي تخط
 ...قریبه

 ْعِط هؤالء العذارى الخمس الحكیمات الزیت من آنیتهن؟تُ لماذا لم 
 . إال لنفسه قدام ذلك العرشا لعله ال یكفي لنا ولكّن، ألنه ال یكفي أحدً :قلن

Ï (راجع األب بول بیجان – دكتور سوني بهنام). الزانیتین على 11 میمر  
Stephen A. Kaufman: Jacob of Sarug's Homily on the Judgment of Solomon, Gorgias, 2008. 
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رة على وجهه، وال یقدر أحد أن یتزیَّن بأعمال رفیقه  .˺أعمال كل إنساٍن ُمصوَّ
 یعقوب السروجيمار القدیس 

 الثاني ملوك األیام بالمقارنة بین ما ورد في أخبار ُیدِرَك هدف سفري أن اإلنسانیستطیع 
 ففي الملوك تحتل قصة الزانیتین مركز الصدارة  سلیمان وما ورد عنه في أخبار األیام الثاني.عن

فخالل عطیة الحكمة التي ُوِهَبْت له من اهللا لم .  حكمة سلیمان منذ شبابه الُمَبكِّر في بدء ُحْكِمهإلبراز
 الرضیع الصغیر من ید بإنقاذ وٕانما اهتمینشغل بمحاكمة الزانیتین على سلوكهما الُمِشین كزانیتین، 
نه ُیَمثِّل رجل الحكمة والحب والعدل والسالم! إالزانیة المغتصبة له، وتسلیمه ألمه المملوءة حنًوا علیه! 

، العبادة  َركََّز السفر على بناء الهیكل وتدبیر أمورإنما ، فلم ُیِشْر إلى هذه القصة، األیامأخبارأما في 
 واالهتمام مثل إیقاد بخور عطر والتمتُّع بخبز الوجوه الدائم والُمحَرقات والسبوت واألهلة واألعیاد

 رجل العبادة والتهلیل كمن في السماء عینها.  هنإبتنظیم ِفَرق التسبیح، 

الملوك بعد االنقسام 
لم یوجد ملك واحد صالح في مملكة الشمال (إسرائیل)، لذا لم ُیَركِِّز السفر على هذه 

المملكة، بل على مملكة یهوذا وعلى ساللة داود. 
ُوِجَد ملوك صالحون بارزون في مملكة یهوذا، اهتموا بالنهضة الروحیة لألمة، كما ُوجد 

ملوك أشرار دفعوا المملكة للتأدیب اإللهي بالسبي البابلي الذي دام سبعین عاًما. 

نداء كورش بالعودة من السبي 
ْل لنا السفر شیًئا عن فترة السبي، وكأنها فترة ساقطة من حیاة شعب اهللا، ألنه بسبب  لم ُیَسجِّ
إصراره على العناد، فقد شركته مع اهللا، وعبادته في الهیكل، وتقدیم الذبائح التي هي رمز لذبیحة السید 

المسیح الكفَّاریة. 

مالمح السفر 
. ُیعتَبر هذا السفر امتداًدا طبیعًیا لسفر أخبار األیام األول، وقد كان السفران سفًرا واحًدا 1

 في النصوص العبریة األصلیة.

. ما ورد في هذا السفر ال ُیعتَبر تكراًرا لما ورد في سفري الملوك بال هدف. فالسفر هنا 2
في حقیقته لیس عرًضا تاریخًیا للملوك منذ نیاحة داود إلى الرجوع من السبي البابلي، إنما في جوهره 

Ï (راجع نص بول بیجان ترجمة )40-35: 12، لو 13-1: 25(مت  على العذارى العشر المكتوبات في بشارة مخلصنا 50 المیمر 
شراف یوسف إالعشر العذارى، ُیقَرأ باكر یوم األربعاء من البصخة، مطبعة مصر بالفجالة تحت على  47میمرالدكتور بهنام سوني)، 

بك منقریوس. 
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هو عرض عملي لدور العبادة الحقیقیة واالهتمام بقدسیة الهیكل منذ االنطالق العملي لبنائه حتى 
تدمیره على أیدي البابلیین، وسقوط الشعب في السبي بسبب تهاونهم في العبادة، وعدم مراعاتهم 

لمحبة اهللا واقتنائهم مخافة الرب البناءة.  
إنه بحق سفر بیت الرب ودعوة الكنیسة كجماعة ُمقدَّسة، بل وكل مؤمٍن أن یلتهب قلبه 

 للعبادة بالروح والحق، حتى ُتَقام مملكة اهللا في اإلنسان الداخلي كعربوٍن ألورشلیم العلیا.

. یختلف غرض الوحي هنا عنه في سفري الملوك. ففي الملوك ُیَقدِّم َعْرًضا تاریخًیا 3
روحًیا، یكشف عن محبة اهللا لشعبه، مع مقابلة الشعب بكل فئاته حتى الكهنة هذا الحب اإللهي الفائق 
ر من اهللا كمن یرید السیادة واستعبادهم. وفي نفس الوقت یجد الكثیرون سعادتهم أو  بالرغبة في التحرُّ
حیاتهم في اللذات الجسدیة والرجاسات واالقتداء بالشعوب الوثنیة. لذا اهتم سفرا الملوك بإبراز أخطاء 
حتى للملوك الصالحین، وٕابراز بشاعة المملكة المنشقة إسرائیل التي كانت تضم عشرة أسباط، إذ لم 

 یوجد بین ملوكها ملك واحد صالح یود أن یلتصق باهللا.

. إصرار إسرائیل على العصیان، ومقاومة الحق اإللهي والخلط بین عبادة اهللا والعبادة 4
الوثنیة والتحالف أحیانا مع شعوب وثنیة ضد یهوذا مع كراهیة لبیت داود، دفع بالمملكة إلى السبي 

 األشوري، وهو من أبشع أنواع السبي في التاریخ.

. لقد ُوِجَد ملوك صالحون في یهوذا، هؤالء أیًضا كان لهم أخطاء خطیرة، وغالًبا ما كان 5
أبناؤهم أشراًرا، ال یسلكون باالستقامة في عیني الرب. وبعد سبى مملكة إسرائیل بواسطة أشور، لم 
تتعظ مملكة یهوذا بهذا السبي، بل سقطوا فیما سقطت فیه مملكة إسرائیل وانتهت المملكة بالسبي 

 البابلي.

. جاء سفر أخبار األیام الثاني یؤكد نعمة اهللا العاملة حتى في أحلك العصور، فإنه دائًما 6
 توجد بقیة مقدسة تطلب القدوس في أمانة ما استطاعت.

 . بدأ سفر أخبار األیام الثاني باستالم سلیمان الحكیم المملكة، وُیالَحظ فیه: 7

أ. بدا كأن العمل األول والرئیسي، بل والوحید هو االهتمام بالهیكل بیت الرب. 
ب. لم یذكر الصراع على العرش بعد موت داود، ألنه أراد إبراز أن تولي سلیمان العرش 

كان رمًزا لمجيء ملك السالم كلمة اهللا المتجسد لُیِقیَم ملكوته في قلوب المؤمنین. 
ج. أبرز شخصیة سلیمان كما لو كان ملًكا كاهًنا، مع أنه لیس من سبط الوي، لكنه كان 

 رمًزا للسید المسیح ملك الملوك ورئیس الكهنة السماوي في نفس الوقت.

. ظهر ارتباط العرش الملكي بالهیكل، فال نجاح للواحد دون اآلخر. نرى یهویاداع رئیس 8
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الكهنة في شجاعة وبروح التقوى اهتم بإعداد العرش لیوآش من نسل داود، وكان المشیر له. وعلى 
النقیض حین حاول ُعزّیا اقتحام العمل الكهنوتي مستخدًما سلطانه كملٍك، ُأصیب بالبرص في الحال 

). 26(أصحاح 

. لألسف ُوِجَد من نسل داود ملوك غایة في الشر مثل آحاز بن یوثام وحفید ُعزّیا، فقد 9
جمع آنیة بیت اهللا وقطعها، وأغلق أبواب بیت الرب، وعمل لنفسه مذابح في كل زوایة في مدن یهوذا. 

أطفأ السرج، إذ كان یحمل عداوة ُمرَّة نحو اهللا والعبادة له، وكان من ثمر ذلك أنه َدمَّر مملكة یهوذا، 
 في أیام أحفاده.

. مع كل ما فعله آحاز الشریر، تلقفت نعمة اهللا ابنه حزقیا "الذي عمل المستقیم في 10
عیني الرب حسب كل ما عمل داود أبیه". كانت النعمة مستعدة للعمل، وبالفعل عملت في أناس كان 

آباؤهم أشراًرا. من أمثلة ذلك:  
الذي خاف الرب وهو ابن ُعزّیا المختلس للعمل الكهنوتي.  یوثام عملت في 
الملك الصالح ابن آحاز الملك الشریر.  حزقیا وعملت في 
 الصالح الذي جاء بعد منسى وآمون الشریرْین. یوشیاوأیًضا في 

. لم یتوقَّف اهللا عن إرسال أنبیاء سواء لمملكة إسرائیل أو یهوذا حتى في أشر اللحظات، 11
بل غالًبا ما كان ُیرِسُل أنبیاء عظماء وأصحاب سلطان لیقفوا أمام الملوك األشرار. 

. اهللا في محبته للبشر یبحث عن إنساٍن ُمَقدٍَّس في كل األرٍض، لیكون بركة لآلخرین: 12
).  9: 9 أي 2"ألن عیني الرب تجوالن في كل األرض، لیتشدد مع الذین قلوبهم كاملة نحوه" (

 في كل جیٍل نسمع عن بقیة تبدو مجهولة، لكنها معروفة لدى اهللا، موضع سروره ورضاه.

أقسام السفر 

) 9-1 (الباب األول: ُمْلك سلیمان
 1. بدء حكم سلیمان   1
 7-2. بناء الهیكل    2
 9-8. أمجاد عصر سلیمان   3

). 36-10(الباب الثاني: الملوك بعد سلیمان 
 12-10. انشقاق في عصر رحبعام  1
 13. نشاط روحي في عصر أبّیا   2
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 16-14. نشاط وسعادة في عصر آسا   3
 20-17. تقوى ورخاء في عصر یهوشافاط  4
 22-21. انحطاط في عصر یهورام وأخزیا وعثلیا  5
 25-23. تقلقل في عصر یوآش وأمصیا   6
 26. رخاء في عصر عّزیا    7
 27. عصر یوثام     8
 28. دنس في عصر آحاز    9

 32-29. مجد في عصر حزقیا    10
 33. شر في عصرّي منّسى وآمون   11
 35-34. إصالح في عصر یوشیا   12
 36. هالك ودمار في أیام أبناء یوشیا 13

 
من وحي أخبار األیام الثاني 

َهْب لي أن أبني بیتك الُمَقدَّس! 

  .إلهي، اخترَت سلیمان بن داود یجلس على العرش
وهبَته أن یبني لك بیًتا مقدًسا! 

أشبعت قلبه بك، فلم یطلب لنفسه شیًئا. 
طلب الحكمة وهو شاب، لیرعى شعبك. 
وهبَته أكثر مما سأل، وفوق ما طلب. 
اقتنى االلتصاق بك، یا مصدر الشبع. 
ًدا ومملوء سالًما.  بك صار غنی�ا وُممجَّ

  .وهبتني روح التبني ألبیك السماوي
بك یا ملك الملوك أصیر ابًنا وملًكا. 

لن أشتهي لنفسي شیًئا، سوى أن أتشبَّه بك، یا محب البشر. 
أحب كل إنساٍن حتى المقاومین لي. 

بك أتمتع بالحكمة السماویة، فأطلب خالص كل البشر. 
أشتهي أن یصیر الكل هیكًال مقدًسا لك. 

ُیسَمع صوت التسبیح من كل قلب! 
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وتصعد رائحة بخور زكیة من كل نفسٍ . 
وُتَقدَّم ُمحَرقات الحب بال توقُّفٍ . 

  .تحزن نفوسنا لما حدث بعد موت سلیمان
نرى انقسام المملكة بسبب عنف رحبعام وجهاالته. 

اجتمعت األسباط العشرة ضدك. 
أقامت العجول والتیوس لكي تتعبَّد لها. 

ورفضت االلتصاق بك، یا واهب الحیاة! 
لألسف سقط السبطان بعد ثالث سنوات في عبادة األوثان. 

تحوَّال عنك یا شمس البّر، 
أحبا الظلمة أكثر من النور اإللهي. 

  .لَت الشر إلى الخیر بُحبِّك حوَّ
عزلت الجداء (األسباط العشرة) عن الخراف. 

حفظت مملكة یهوذا، لیبقى سراج بیت داود مشتعالً . 
أنت ضابط التاریخ، أنت كّلي الصالح. 

أنت تعمل عبر كل األجیال لخالص البشر. 

  .في وسط الظالم الدامس لم تتُرك نعمتك البشریة
ُوِجَد وسط األسباط العشرة من رجعوا إلیك. 
تركوا أسباطهم، والتصقوا بأورشلیم ویهوذا. 
سلكوا بالروح، ولم یطیقوا شهوات الجسد! 
ووسط السبطْین ُوِجَدت بقیة مقدسة لك. 

  .بذل عدو الخیر كل طاقاته لیطفئ السراج المنیر
لم یكف عن جذب ملوك یهوذا الشر. 

لكن بقي وعدك صادًقا. 
وفي أحلك الظروف ُوِجَد طفل من النسل الملكي (یوشیا). 

  .ماذا نقول؟! في دهشٍة نعجب ألعمال حبك
ُقمَت بتأدیب شعبك بالسبي البابلي. 

عبرت سنوات السبي السبعین ثقیلة للغایة. 
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ظن الكثیرون استحالة تحقیق وعودك اإللهیة. 
هل من رجوع من السبي بعد كل هذا الزمان؟ 

هل یجلس ابن لداود على العرش؟ 
هل ُیَقام هیكل سلیمان الذي تهدَّم تماًما. 

هل تعود أورشلیم مدینة هللا مقدسة؟ 

  .أنت إله المستحیالت! عاد الشعب بأمر كورش الفارسي
ُأِقیَم الهیكل، وُبنیْت أورشلیم، وعادت العبادة. 

لم یكن هذا كله إال رمًزا لك یا ابن داود. 
عتقتنا بصلیبك من عبودیة إبلیس! 

َأقمَت من الیهود واألمم كنیسة مقدسة! 
وهبتنا أن ُتِقیَم ملكوتك في قلوبنا! 

أعطیتنا سلطاًنا ملوكیَّا، فننعم بحریة مجد أوالد اهللا! 
واآلن َهْب لي أال أكف عن الصالة والعمل، 
حتى أرى بیتك المقدس قائًما في كل القلوب! 

لك المجد یا ُمَخلِّص العالم!  
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الباب األول 
 
 
 

ُمْلك سلیمان 
 9-1أخبار األیام الثاني 
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ُحْكم سلیمان 
 9-1أخبار األیام 

اهتم السفر بالحدیث عن ُحْكِم سلیمان الذي ُعِرَف بالحكمة والسالم، فكان رمًزا لعصر رب 
 1)، وٕاله السالم (24: 1 كو 1المجد یسوع الذي ُیَقدِّم نفسه لنا، نقتنیه في حیاتنا بكونه حكمة اهللا (

). 33: 14كو 
ال یشیر السفر إلى شيٍء من أخطاء سلیمان، لكي یكون رمًزا لملكوت المسیح السماوي الذي 

 ).21: 17یقیمه روح اهللا القدوس في أعماق قلوبنا. نسمع الصوت اإللهي: "ملكوت اهللا داخلكم" (لو 

ُمْلك سلیمان وبّر المسیح 
تجاهل السفر الحكم على أدونیا الذي قاوم داود أباه، وشمعي الذي أهان داود وسخر به، 

: 1 مل 1ویوآب الذي ُعِرَف بالتمرُّد. بناء على طلب أبیه داود أصدر سلیمان الحكم علیهم بالموت (
). وردت قصة الزانیتین اللتین اختلفتا بسبب محاولة كل منهما أن تنسب الطفل الحي لها والمیت 1-2

). كشف الملك عن الحقیقة بحكمة، ولم ُیذَكْر عنه أن َحَكَم علیهما بسبب 28-16: 3 مل 1لألخرى (
شرهما كزانیتین وسكرهما حتى لم تشعر إحداهما بأنها رقدت على طفلها حتى مات، ولم تشعر 

األخرى بأن األولى سرقت الطفل من حضنها ووضعت طفلها المیت بدًال منه، إنما ما أبرزه السفر 
كیف بحكمٍة كشف الملك عن الحق، وفضح الكذب والخبث واالحتیال. 

 قیل عنه: "وكان الرب إلهه معه وعظَّمه جًدا"، وهو في هذا رمز للسید المسیح القائل نیابة 
عن البشریة التي تسترد الحیاة الملوكیة فیه: "اسألني فأعطیك األمم میراثًا، وأقاصي األرض ملًكا لك" 

). 8: 2(مز 
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لُ   َاَألْصَحاُح اَألوَّ

بدء ُحْكم سلیمان 
افتتح هذا السفر حدیثه عن سلیمان بزیارته خیمة االجتماع في مدینة جبعون. أما التابوت 

فكان مقره في أورشلیم. 
إذ استولى داود على أورشلیم وضع في قلبه أن ُیحِضَر التابوت إلى أورشلیم بكونها عاصمة 
مملكته. حمل هذا العمل رمًزا لملكوت ربِّنا یسوع في حیاتنا، وسكناه في قلوبنا، وخضوعنا بالُحبِّ له. 
في األصحاح الثاني نرى أن خطة داود تحققت، إذ بدأ العمل لبناء هیكل الرب بواسطة سلیمان بكونه 

رمًزا للسید المسیح ملك السالم، الذي أقام منا هیكله بروحه القدوس. 

 1. الرب ُیَعظِّم سلیمان                  1
 4-2. خیمة االجتماع أوًال                  2
 6-5. المذبح والذبائح                      3
 9-7. اهللا یتراءى لسلیمان                 4
 10. سلیمان یطلب الحكمة والمعرفة      5
 12-11. اهللا یعطي أكثر مما نسأل            6
 17-13. سلیمان ومركباته وخیله             7

. الرب ُیَعظِّم سلیمان 1
  ،َوَتَشدََّد ُسَلْیَماُن ْبُن َداُوَد َعَلى َمْمَلَكِتهِ 

 ]1 َوَعظََّمُه ِجد�ا. [،َوَكاَن الرَّبُّ ِإَلُهُه َمَعهُ 
في األصحاح األخیر من أخبار األیام األول قیل: "وعظَّم الرب سلیمان جًدا في أعین جمیع 

). 25: 29 أي 1إسرائیل، وجعل علیه جالًال ملكًیا، لم یكن على ملٍك قبله في إسرائیل" (
). فقد َأكَرَم سلیمان الرب؛ أعطى 30: 2 صم 1یقول الرب: "ُأكِرم الذین یكرمونني" (

األولویة للرب. قبل أن یجلس على العرش لُیماِرس أي عمل ملوكي خاص باألمة، جمع كل القیادات 
والشعب، وذهب إلى مرتفعة جبعون، ُیَقدِّم ذبیحة للرب في خیمة اهللا التي عملها موسى عبد الرب في 

]. 3البریة [
لقد استلم عرًشا علیه نزاع من إخوته، لكن الرب شدَّده وعظَّمه، ألنه كان معه. 

في هذا السفر یبدو سلیمان في ِغَنى وعظمٍة وسلطاٍن ومجٍد منذ بدء تجلیسه، دون إبراز 
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تزایده في هذا كما في سفر الملوك. ألن هذا السفر ُیَقدِّم لنا سلیمان كرمٍز للسید المسیح الذي نزل 
لیحمل البشریة إلى سماواته، ویهبهم الشركة في األمجاد. إن كان في تواضعه افتقر، إنما لكي یغنینا 
بفقره، فأمجاده لیست خارًجا عنه، إنما هو مصدر الِغَنى والبّر والقداسة والمجد، یود أن یهبنا ذاته، 

فنرى فیه كل الكفایة. 

  ال خیِّر إالَّ واحد وهو اهللا، الذي وحده أیًضا یجلب لإلنسان السعادة، ویعطیه السالم واالستقرار
.  ˺واالطمئنان

 القدیس باسیلیوس الكبیر

  في تكریمنا هللا نكرم أنفسنا. من یفتح عینیه لینظر نور الشمس َیَتَقبَّل البهجة فیه... من یكرمون
د اهللا  د اهللا... لُنَمجِّ اهللا إنما یفعلون هذا لخالصهم ولعظم نفعهم؛ كیف؟ ألن من یتبع الفضیلة ُیَمجِّ

 .˻)20: 6 كو 1ولنحمله في أجسادنا وأرواحنا (

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. خیمة االجتماع أوًال 2
  ،َوَكلََّم ُسَلْیَماُن َجِمیَع ِإْسَراِئیَل ُرَؤَساَء اُألُلوِف َواْلِمَئاِت َواْلُقَضاةَ 

 ]2[ َوُكلَّ َرِئیٍس ِفي ُكلِّ ِإْسَراِئیَل ُرُؤوَس اآلَباءِ 
واضح أن الذین كانوا حول سلیمان في مراكز قیادیة، كانوا ُمِحبِّین للعبادة، لذا شاركوا 

سلیمان ُحبَّه للحیاة التعبدیة الجماعیة. 

، َفَذَهَب ُسَلْیَماُن َوُكلُّ اْلَجَماَعِة َمَعُه ِإَلى اْلُمْرَتَفَعِة الَِّتي ِفي ِجْبُعونَ 
  ،َألنَُّه ُهَناَك َكاَنْت َخْیَمُة اِالْجِتَماِع َخْیَمُة اهللا
یَّةِ . [  ]3الَِّتي َعِمَلَها ُموَسى َعْبُد الرَّبِّ ِفي اْلَبرِّ

، صارت في ذلك الحین ُمَجرَّد إسرائیلكانت جبعون في وقت من األوقات أعظم َمقِدس في 
: 1 مل 1لم ُتذَكر النقائص التي تفسد جمال جبعون كمركز للعبادة (أورشلیم. إلى محطة في الطریق 

). هناك خیمة االجتماع، خیمة اهللا التي عملها موسى عبد الرب في البریة... ومذبح النحاس 3-4
). 5-3: 1 أي 2الذي عمله بصلئیل بن أوري بن حور ووضعه أمام مسكن الرب (

اْلَتف كل بني إسرائیل َحْوَل الملك سلیمان، ویصف هنا رحلته مع كل إسرائیل إلى جبعون. 

Ï  ،عظة على المزمور .68، ص 1989األب الیاس كویتر المخلصي: القدیس باسیلیوس الكبیر، منشورات المكتبة البولسیة، بیروت 
33 .

2 In 1 Tim. Hom. 4. 
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]، لیذكر أن ما یفعله سلیمان جاء امتداًدا لما 6-3ذكر السفر هنا تفاصیل لم ترد في سفر الملوك [
فعله موسى قدیًما. فقد أراد الملك تأكید تقدیسه وتقدیره لخیمة االجتماع التي أقامها موسى النبي منذ 

). فبناء هیكل سلیمان ال یعني 38: 31 عام، ومذبح النحاس الذي صنعه بصلئیل (خر 300حوالي 
. ˺تحطیًما للعبادة التي ورثها إسرائیل، إنما هو امتداد لها تحمل ذات الفكر

بدأ سلیمان عهده بزیارة شعبیة لخیمة االجتماع ومذبح الرب. إنها فاتحة صالحة لعمله، إذ 
شعر الكل بالحاجة إلى حضرة اهللا في وسطهم، وحضورهم في بیت الرب، بل ویكون الرب في رفقتهم 

في كل رحلة حیاتهم. 

  ، َفَأْصَعَدُه َداُوُد ِمْن َقْرَیِة َیَعاِریَم ِعْنَدَما َهیََّأ َلُه َداُودُ ،َوَأمَّا َتاُبوُت اهللا
 ]4َألنَُّه َنَصَب َلُه َخْیَمًة ِفي ُأوُرَشِلیمَ . [

. المذبح والذبائح 3
  ،َوَمْذَبُح النَُّحاِس الَِّذي َعِمَلُه َبَصْلِئیُل ْبُن ُأوِري ْبِن ُحورَ 

 َوَضَعُه َأَماَم َمْسَكِن الرَّبِّ .
 ]5 َوَطَلَب ِإَلْیِه ُسَلْیَماُن َواْلَجَماَعةُ . [

سرُّ قوة الخیمة المذبح الذي یشیر إلى الصلیب وذبیحة السید المسیح لخالص العالم. خالل 
الصلیب نحمل برَّ المصلوب، فنصیر في عینّي اهللا أبراًرا، بهذا نترنَّم، قائلین: "ألن عینّي الرب على 

). 12: 3 بط 1األبرار، وأذنیه إلى طلبتهم، ولكن وجه الرب ضد فاعلي الشر" (
ذهاب القادة والشعب مع سلیمان إلى جبعون حیث خیمة االجتماع والمذبح، ُیِشیر إلى 
مرافقتنا للسید المسیح المصلوب، ملك السالم لننعم بالمسكن السماوي، ونختبر الصلیب، قوة اهللا 

). 16: 1للخالص (رو 

  ،َوَصِعَد ُسَلْیَماُن ُهَناَك ِإَلى َمْذَبِح النَُّحاِس َأَماَم الرَّبِّ 
  ،الَِّذي َكاَن ِفي َخْیَمِة اِالْجِتَماعِ 
 ]6َوَأْصَعَد َعَلْیِه َأْلَف ُمْحَرَقةٍ . [

]، وربما أكثر من ذلك من ذبائح السالمة، عالمة 6أصعد سلیمان على المذبح ألف محرقة [
البهجة والفرح أمام الرب. 

أبرز الكاتب في بدء حدیثه عن سلیمان أنه أصعد على مذبح النحاس ألف محرقة، وعندما 

1 Patrick Henry Reardon: Chronicles of History and Worship. Orthodox Reflections on Chronicles, 2 
Chr. 1. 
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 في 1000). فإن كان رقم 12: 7" (بیت ذبیحةتراءى اهللا لسلیمان قال له:"اخترت هذا المكان لي 
الكتاب المقدس كثیًرا ما یشیر إلى السماء والسماویات، فإن هذا السفر الذي َركَّز على الهیكل 

والعبادة، غایته اإلعالن عن انفتاح أبواب السماء للیهود كما لألمم لكي تقدم كنیسة العهد الجدید التي 
، أي الحب الكامل هللا، كما َقدَّم إبراهیم ابنه الحبیب ذبیحة ُمحَرقة ذبیحة الُمحَرقة الكاملةتضم الجمیع 

مقبولة ورائحة رضا أمام اهللا. 
ویالحظ بعض الدارسین أن أخبار األیام ال یشیر إلى ذبیحة الخطیة وال إلى ذبیحة اإلثم، 
حتى یبدو المذبح كأنه قد ُكرَِّس لذبائح الُمحَرقات والسالمة. فبناء بیت الرب هو دعوة موجهة لكل 

البشریة كي تسمو وتشارك السمائیین ذبائح الحمد والشكر والتسبیح، كتعبیر عن الحب والتجاوب مع 
محبة اهللا الفائقة لخلیقته العاقلة. 

 متهّلًال بالروح وهو في طریقه لالستشهاد، َعبََّر عن نظرته القّدیس أغناطیوسإذ كان 
للكنیسة بكونها جسد المسیح المبذول؛ إذ یقّدم المسیح اإلفخارستیا، جسده ودمه المبذولین لتعیش 

موضع الذبیحة الكنیسة تنعم مع عریسها المصلوب بروح البذل. هذا ما دفعه لتعریف الكنیسة "
Thysiasterionفي أكثر من موضع "˺ .

  زادك اهللا غنى، تكرم بهذه المنح على من یعتبرونها ویرغبون فیها، فأنا كاهن سیدي یسوع المسیح
 .˻وله ُأَقدِّم الذبیحة في كل یوم، وأرغب في أن ُأَقدِّم حیاتي ذبیحة، كما َقدََّم حیاته ذبیحة حًبا بي

أغناطیوس أسقف أنطاكیة 

. اهللا یتراءى لسلیمان 4
، ِفي ِتْلَك اللَّْیَلِة َتَراَءى اهللا ِلُسَلْیَمانَ 

 ]7َوَقاَل َلهُ : اْسَأْل َماَذا ُأْعِطیكَ . [
إذ اهتم سلیمان أن یتحدث مع القادة بروح الحب، وانطلق معهم إلى خیمة االجتماع، وأصعد 

ألف ُمحَرقة على المذبح، تراءى الرب له یسأله عن احتیاجاته. 
غالًبا ما كان النبّیان ناثان وجاد مشیرْین لداود النبي والملك، غیر أنه یبدو لم یكن یوجد نبي 

في أیام سلیمان، فتراءى الرب نفسه له، وتحدث معه. هذا ال یعني أنه أفضل من أبیه الذي كان 
یتحدث اهللا معه خالل أنبیائه، فإن اهللا یعمل بوسیلة أو أخرى حسب مقتضیات الحاجة. فقد تحدث 

)، وفرعون 40) وعبید فرعون المصریین (تك 20مباشرة مع بعض رجال األمم مثل أبیمالك (تك 
). 41نفسه (تك 

1 Ephes. 5:2; Trall. 7:2; Philad. 4. 
Ð .في حواره مع اإلمبراطور تراجان 
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" ومشتّقاتها في حدیث اهللا مع سلیمان هنا ثمان مرات. فإن سؤال اإلنسان یسألجاءت كلمة "
خاصة من اهللا یكشف إلى حٍد كبیر عّما في قلبه. فلو كان سلیمان ُمحاِرًبا، لطلب النصرة على 

األعداء، إنما إذ رأى أنه قائد شاب یحتاج إلى الحكمة لتدبیر األمور الخاصة بشعب اهللا، وأنه خلیفة 
الملك العظیم داود، لذلك طلب من اهللا الحكمة. 

. ˺جاء في یوسیفوس المؤرخ الیهودي أن سلیمان إذ تراءى له اهللا، قفز من سریره
 لیكون تأخذوا، اطلبوا باسمي، شیًئا تطلبوا لم اآلن إلىال یكف الرب عن أن یسألنا: "

. )24: 16 یو ("كامالً  فرحكم

  ما تسألونه ُیحَسب كال شيء بالنسبة لما ُأرید أن أعطیكم. ألنه ماذا سألتم باسمي؟ أن تخضع
الشیاطین لكم. ال تفرحوا بهذا، فإن ما قد سألتموه هو ال شيء، فلو كان ذلك شیًئا لكان یسألهم أن 

 یفرحوا... 

 "، أي اسألوا ما یشبعكم. لكي یكون فرحكم كامالً "

: ٤عندما تسألون أموًرا زمنیة ال تسألون شیًئا. "من یشرب من هذا الماء یعطش أیًضا" (یو 
١٣  ...(

اسألوا ما یشبعكم!  
). قال له الرب: أنا معكم كل هذا ٨: ١٤تحدثوا بلغة فیلبس: "یا رب أرنا اآلب وكفانا" (یو 

).  Vulgate 9: ١٤الزمان ولم تعرفني؟ من رآني یا فیلبس، فقد رأى اآلب أیًضا" (یو 
قدموا تشكرات للمسیح الذي صار ضعیًفا ألجلكم ألنكم ضعفاء، ولتكن رغباتكم معدة لالهوت 

.  ˻المسیح لكي تشبعوا بها

 " :أنه أي طلب كان، بل أي شيء یكون بالحقیقة له عالقة كل ما طلبتمیجب أال ُیفَهم قوله "
بة. وما جاء بعد ذلك: " ]، ُیفَهم بطریقتین: إما ٢٤" [إلى اآلن لم تطلبوا شیًئا باسميبالحیاة الُمطوَّ

أنكم لم تطلبوا باسمي، إذ لم تعرفوا اسمي بعد كما یجب، أو أنكم لم تطلبوا شیًئا، إن قورن بما 
 .˼یجب أن تطلبوه، فما تطلبونه ُیحَسب كال شيء

 القدیس أغسطینوس

 ]8 َوَملَّْكَتِني َمَكاَنهُ . [،ِإنََّك َقْد َفَعْلَت َمَع َداُوَد َأِبي َرْحَمًة َعِظیَمةً  َفَقاَل ُسَلْیَماُن هللا:
"؛ لقد جعلتني مكان أبي، الرجل التقي الصالح َملَّكتني مكانهشعور بالجمیل مع الشكر: "

1 Antiq. 8:21:1  
2 Sermon on N.T. Lessons, 95:6. 
3 St. Augustine: On the Gospel of St. John, tractate, 102:2. 
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والعظیم، الذي أكمل رسالته بروح اإلخالص. وكأنه یقول مع إلیشع ألبیه الروحي إیلیا: "یعطیني 
نصیبین من روحك". لیتنا نحمل نفس الروح، فنشعر أن ما ناله آباؤنا من بركات إلهیة هو رصید لنا 

یلیق بنا أن نتمتع به. 
لقد نال داود أبوه رحمة من قبل اهللا، فإنه وٕان أخطأ غیر أنه بالتوبة َتَمتَّع بمراحم اهللا.  

 "یئن داود قائالً : "باآلثام ُحِبَل بي، ˺"لیس أحد طاهًرا من دنٍس، ولو كانت حیاته یوًما واحًدا .
الجمیع أخطأوا، وأعوزهم مجد  ). أیًضا یعلن الرسول: "إذ5: 51وفي الخطایا ولدتني أمي" (مز 

اهللا، متبررین مجاًنا بنعمته بالفداء الذي بیسوع المسیح، الذي َقدَّمه اهللا كفارة باإلیمان بدمه" (رو 
). لذلك ُیمَنح غفران الخطایا للذین یؤمنون، إذ قال الرب نفسه: "هذا هو دمي الذي 23-25: 3

. ˻)28: 26للعهد الجدید، الذي ُیسَفك من أجل كثیرین، لمغفرة الخطایا" (مت 
القدیس باسیلیوس الكبیر 

 خدام اهللا وأصدقاءه یتجنَّبون الخطایا التي للموت، ویمارسون أعماًال صالحة كثیرة  أن لرغم منبا
إال أننا ال نعتقد أنهم بال خطایا تافهة، فإن اهللا ال یكذب حیث یقول: "لیس طفل حیاته یوم واحد 
على األرض بال خطیة". أضف إلى هذا الطوباوي یوحنا اإلنجیلي الذي بال شٍك لیس بأقل من 

). 8: 1 یو 1أیوب في استحقاقه، یعلن: "إن قلنا أننا بال خطیة، نضل أنفسنا والحق لیس فینا" (
 .˼)16: 24وة على هذا، نقرأ في موضع آخر: "الصدیق یسقط سبع مرات ویقوم" (أم الع

 ب قیصریوس أسقف آرلاأل 

  ى األرض یوًما ل العبارة التالیة من سفر أیوب: "لیس أحد طاهًرا، ولو كان عمره عاقتبستلقد
وهو رأي یعلنه كتابك ، "˽ننا مذنبون على شبه معصیة آدمإ "ف:). وأضفتLXX 5-4:14" (اواحدً 

ن أطفال نینوى الصغار بعدٍل التزموا أن أ وواضحة، حیث تؤكد ة بطریقة مشرفیونانعن نبوة 
:  لك السؤالأوجهلذلك فإنه لیس من غیر الالئق أن ، ˾موا مع الشعب لمجرد خطایاهم الجدیةویص

 ˿ن تخلص منه بسّر النعمة المسیحیة؟أأین مارست النفس اإلثم الذي تلتزم به حتى في هذا العمر 

  لیس إنسان بال خطیة سواء كانت حیاته یوًما واحًدا أو عاش سنوات طویلة. فإن كانت الكواكب
نفسها لیست بطاهرة في عیني اهللا، كم باألكثر الدودة والفساد هذا الذي صار علیه من خضعوا 

1  Cf. "For who shall be pure from uncleanness? not even one;  if even his life should be but one day 
upon the earth." (Job 14:4-5 LXX) 

2 Concerning Baptism, Book 1, chapter 2. 
3 Sermons, 91:4. 
4 Jerome against Jovinian, Book 2. 
5 Jerome on Jonah, ch .3. 
6 Letter 166 to Jerome (A Treatise on the Origin of Human Soul, ch 3:6.) 
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 ˺لخطیة عصیان آدم؟
القدیس أغسطینوس 

، َفاآلَن َأیَُّها الرَّبُّ اِإلَلهُ 
  ،ِلَیْثُبْت َكَالُمَك َمَع َداُوَد َأِبي

 ]9َألنََّك َقْد َملَّْكَتِني َعَلى َشْعٍب َكِثیٍر َكُتَراِب اَألْرضِ . [
": أفضل ما نطلبه من اهللا هو أن یحقق فینا وعوده اإللهیة آلبائنا ولنا، وكل لیثبت كالمك"

). 49: 119البشریة. "اذكر لعبدك القول الذي جعلتني انتظره" (مز 

. سلیمان یطلب الحكمة والمعرفة 5
، َفَأْعِطِني اآلَن ِحْكَمًة َوَمْعِرَفةً 

، َوَأْدُخلَ  َألْخُرَج َأَماَم َهَذا الشَّْعِب 
 ]10َألنَُّه َمْن َیْقِدُر َأْن َیْحُكَم َعَلى َشْعِبَك َهَذا اْلَعِظیِم [

)، ألنه یرمز 15-5: 3 مل 1لم ُیذَكر هنا عنه أنه فتى صغیر ال َیْعَلُم الخروج والدخول (
للسید المسیح حكمة اهللا. إنما قیل إنه محتاج إلى الحكمة لیخرج ویدخل أمام الشعب ویحكم علیهم.  
سلیمان كابٍن أصیل ألبیه داود اختار البركات الروحیة ال الزمنیات. لقد عرف سلیمان أن 

). 6: 2هذه العطایا ترضي اهللا، وهو مانحها (أم 
". شعور جمیل بثقل المسئولیة وخطورتها، ألنه من یقدر أن یحكم على شعبك هذا العظیم"

مع ثقة ویقین في إمكانّیات اهللا وعطایاه لنا. 
خدمة شعب سیِّده بروح التقوى، ویقضي لم یطلب سلیمان الحكمة لكي یفتخر بها، وٕانَّما ل

بینهم بروح العدالة.  
مان ما یجب طلبه، انظر كیف نال بسرعة. ليس طلب : [إذیوحنا الذهبي الفم القدِّیسیقول 

 .]˻یرٍة، ویسأل ما یجب طلبهبغ یطلب أن یكونا في من یصلِّي: نن یجب أاأمر

  ملك. الصبي سلیمان ليجاء في مكانه، ونائًما كما لو كان هادئٍ رقد داود بموٍت 
أبیك.  على مملكة داود احكمْ ، ُقْم وأبوك فعل وصایاي كما "احفظ:  (الرب)قال له
إرادتي".  وتصنع ،يايا تحفظ وص، كنَت معيإن عالم. اسمك في الوُأَعظِّم ، معكفأكون

.  فیهایتأمل صالة طاهرة مملوءة جماًال لمن ، اهللاأمامركع الصبي لُیَصلِّي 

1 On Forgiveness of Sins and Baptism, ch. 12 (6). 
2 St. John Chrysostom: Homilies on St. Mathew, Hom 23:5. 
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ه  . الرب في موضعه الساميا حٍب، وسمعهات بكلم، للربطاهرة الصبي البتول صالة وجَّ

 . ملًكاألصیر اخترتني ألنك ، وال تبتعد عني،تيصال اقبل ، داودأبيله إیا "
 ).8: 3 مل 1 ( وبرٍّ أمانةٍ  شعبك بألحكم ، الخفایابأسرارا وءً لم قلًبا مأعطني

هه و،رشد ابَن داودأ، وأي كاتٍب  من َأْحَكم ُمَعلًِّما رئیًسا فكن لي ، صبيأنا أعطه  وه، وعلِّموجِّ
 ةً .حكم

 ).11-9: 3 مل 1إرادتك ( حسب ُأَدبِّر كیف أن أعرف وٕانما ، الغنىة وفرأسألكلم 
 .˺)11: 3 مل 1اإلیمان ( بأسرار وًءالم قلًبا مأطلب فقط إنما، أعدائيطلب نفوس ألم ولن 

القدیس مار یعقوب السروجي 

. اهللا یعطي أكثر مما نسأل 6
 ِلُسَلْیَمانَ :  َفَقاَل اهللا

، ِمْن َأْجِل َأنَّ َهَذا َكاَن ِفي َقْلِبكَ 
  ،َوَلْم َتْسَأْل ِغنًى َوَال َأْمَواًال َوَال َكَراَمًة َوَال َأْنُفَس ُمْبِغِضیَك َوَال َسَأْلَت َأیَّاًما َكِثیَرةً 

  ،َبْل ِإنََّما َسَأْلَت ِلَنْفِسَك ِحْكَمًة َوَمْعِرَفًة َتْحُكُم ِبِهَما َعَلى َشْعِبي
 ]11الَِّذي َملَّْكُتَك َعَلْیِه [

 نسمع صوت داود النبي یقول 12-11: 22 أي 1من أین أتته هذه الفكرة؟ إن رجعنا إلى 
البنه: "اآلن یا ابني لیكن الرب معك، فتقلع وتبني بیت الرب إلهك كما تكلم عنك. إنما یعطیك الرب 

، ویوصیك بإسرائیل لحفظ شریعة الرب إلهك". لقد كان سلیمان ُمصغًیا لصوت أبیه. لذلك فطنة وفهًما
]. 11لما سأله الرب: "اسأل ماذا أعطیك؟" للحال قال: "أود حكمة ومعرفة" [

  ،َقْد َأْعَطْیُتَك ِحْكَمًة َوَمْعِرَفةً 
  ،َوُأْعِطیَك ِغنًى َوَأْمَواًال َوَكَراَمةً 

، َلْم َیُكْن ِمْثُلَها ِلْلُمُلوِك الَِّذیَن َقْبَلكَ 
 ]12َوَال َیُكوُن ِمْثُلَها ِلَمْن َبْعَدكَ . [

أعطاه اهللا ِغَنى وأمواًال وكرامة، مع أنه لم یطلب هذه األمور. فالذین یزهدون أمور العالم، 
: 6ُیَقدِّمها لهم الرب بفیضٍ . یقول السید المسیح: "اطلبوا ملكوت اهللا وبرَّه، وهذه كلها ُتزاد لكم" (مت 

33 .(
 الحكمة العملیَّة التي خاللها یمارس الحیاة الالئقة بأل لنفسه الحكمة أو التمییز، أي طلس

Ï (راجع األب بول بیجان – دكتور سوني بهنام). الزانیتین على 11 میمر  
Stephen A. Kaufman: Jacob of Sarug's Homily on the Judgment of Solomon, Gorgias, 2008. 
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 فلم یكن من هو مثل سلیمان حتى یأتي السید المسیح ،بالمؤمن. وهبه اهللا الحكمة العقلیة والعملیة
وعدنا رب المجد یسوع أننا إن طلبنا ملكوت ). لقد 31: 11؛ لو 42: 12الذي هو أعظم منه (مت 

). 33: 6(مت اهللا وبرَّه، یهبنا األمور األخرى، ألنها لن تمتلكنا وال تشغلنا عن واهبها، وال ُتفِسد قلوبنا 
سماویَّة احتیاجاتنا الزمنیَّة، إذ تصیر كل الخیرات األرضیَّة لخیرنا، أمَّا بدون النعمة الیهبنا مع النعمة 

 فإن هذه الخیرات تستعبد نفوسنا.

 عن مساعدتكلَّىخأت ولن اخترتك، أنا وقال له: ،حینئذ تكلم الرب معه . 
، لفارغ امجد الِغَنى والوأبغضتَ ، )13: 3 مل 1 (وألن فمك طلب حكًما عادالً 

 ).3: 3 مل 1 ( وفي البلدانكل مكانٍ تك في ُشْهر ثروة ومجًدا مع العظمة، وتنتشر ُأعطیك
 حكمتك عظیمة، وینتشر خبرك لدى ملوك وجماعات أن یفویرون كفي رحالٍت،  ویأتون

 األرض،
. ˺وكل الجهات تطیع مخافتك

القدیس مار یعقوب السروجي 

. سلیمان ومركباته وخیله 7
  ،َفَجاَء ُسَلْیَماُن ِمَن اْلُمْرَتَفَعِة الَِّتي ِفي ِجْبُعوَن ِإَلى ُأوُرَشِلیمَ 

 ]13ِمْن َأَماِم َخْیَمِة اِالْجِتَماِع َوَمَلَك َعَلى ِإْسَراِئیلَ . [

  ،َوَجَمَع ُسَلْیَماُن َمْرَكَباٍت َوُفْرَساًنا
  ،َفَكاَن َلُه َأْلٌف َوَأْرَبُع ِمَئِة َمْرَكَبٍة َواْثَنا َعَشَر َأْلَف َفاِرسٍ 
 ]14َفَجَعَلَها ِفي ُمُدِن اْلَمْرَكَباِت َوَمَع اْلَمِلِك ِفي ُأوُرَشِلیمَ . [

)، فال َیَتَشبَّه بالملوك الوثنیین الذین 16: 17كان ممنوًعا على الملك أن یكثر الخیل (تث 
یظنون أن عظمتهم ومجدهم في المظاهر الخارجیة. 

لقد أقحم سلیمان نفسه في ساحة ممنوعة، فأبوه الصالح لم یركب مركبة، وال اعتلى فرًسا، 
أقصى ما اعتاله بغل. 

َة َوالذََّهَب ِفي ُأوُرَشِلیَم ِمْثَل اْلِحَجاَرةِ  ، َوَجَعَل اْلَمِلُك اْلِفضَّ
 ]15َوَجَعَل اَألْرَز َكاْلُجمَّْیِز الَِّذي ِفي السَّْهِل ِفي اْلَكْثَرةِ . [

یؤكد السفر أن اهللا حقَّق ما وعد به سلیمان، إذ وهبه مع الحكمة الِغَنى والمجد. لقد جعل 

Ï (راجع األب بول بیجان – دكتور سوني بهنام). الزانیتین على 11 میمر  
Stephen A. Kaufman: Jacob of Sarug's Homily on the Judgment of Solomon, Gorgias, 2008. 
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سلیمان الذهب والفضة مثل الحجارة، وشجر األرز مثل الجّمیز، فكثرة الذهب والفضة واألخشاب 
الثمینة تجعلها بخسة، وُتَقلِّل من قیمتها، أما تفاضل النعمة فُیِزید من قیمتها. 

 َوَكاَن ُمْخَرُج اْلَخْیِل الَِّتي ِلُسَلْیَماَن ِمْن ِمْصرَ . 
اِر اْلَمِلِك َأَخُذوا َجِلیَبًة ِبَثَمٍن [  ]16َوَجَماَعُة ُتجَّ

). 28: 10 مل 1راجع تفسیر (
: یرى البعض أنها تعني غزل أو خیوط من الكتان، كانت تشتهر به مصر. جلیبة

ةِ    ،َفَأْصَعُدوا َوَأْخَرُجوا ِمْن ِمْصَر اْلَمْرَكَبَة ِبِستِّ ِمَئِة َشاِقٍل ِمَن اْلِفضَّ
  ،َواْلَفَرَس ِبِمَئٍة َوَخْمِسینَ 

 ]17 َكاُنوا ُیْخِرُجوَن َعْن َیِدِهمْ . [،َوَهَكَذا ِلَجِمیِع ُمُلوِك اْلِحثِّیِّیَن َوُمُلوِك َأَرامَ 
فتح سلیمان العالقات التجاریة مع مصر، فاستورد الخیل والكتَّان الذي صنَّعه وصدَّره إلى 

). ولعله َتَعلَّم ذلك من ُأمِّه التي كانت كإحدى النساء 29-28: 10 مل 1سوریا بفائدٍة عظیمٍة (
). 24: 31الفاضالت: "تصنع قمصاًنا وتبیعها، وتعرض مناطق على الكنعاني" (أم 

اآلن استقر كل شيٍء، وصار الوضع ُمَعًدا للبدء في بناء الهیكل. 
 
 1 أي 2من وحي 

في رفقتك أسلك الطریق الملوكي 

  .كنَت مع سلیمان، فسلك الطریق الملوكي
تشدََّد وَتَعلَّم جًدا، ألنه التصق بك. 

بحكمة إلهیة لم یعمل بمفرده، 
إنما التصق بكل القیادات، 

ال لیستعرض قدراته ومعرفته وحكمته. 
إنما لینطلق معهم إلى خیمة االجتماع. 
وتحت مظّلتك َتَمتَّع بحضورك اإللهي. 

  .شدِّدني یا إلهي، فأسلك الطریق الملوكي
أعمل بك، وفي ظل نعمتك. 

أعمل مع إخوتي، وال أنفرد عنهم! 
في وسط إخوتي ألتقي بك، یا محب البشر! 
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  .لیتك تتجلَّى أمامي كما تراءیت لسلیمان
وألسمع صوتك اإللهي، فأقتنیك! 
فیك وبك أتمتع بالحكمة اإللهیة. 
أنت سرُّ غناي وشبعي وفرحي. 

أنت سرُّ نجاحي وسعادتي! 
أتمسَّك بوعودك اإللهیة، كما تمسَّك بها آبائي. 

  ،أسلك في الطریق الملوكي
فال أنحرف عنه یمیًنا وال یساًرا. 

ال أشعر بعوْز وال احتیاج. 
فضة العالم وذهبه یصیران كالحجارة. 

ومركبات العالم وكل مقتنیاته كال شيء. 

  .ترفع قلبي إلى سماواتك
وتنطلق نفسي كما بمركبة سماویة. 

أستریح فیك، وأستقر إلى األبد. 
تیارات العالم ال ُتْرعبني. 

وتجارب الحیاة ال ُتَحطِّمني. 
أجتاز كل عمري رحلة متهللة برفقتك! 

تطمئن نفسي، وتنفتح أبواب قلبي وفكري وعواطفي لك! 
بصلیبك فتحَت لي أبواب الفردوس، 
بنعمتك تفتح أبواب إنساني الداخلي! 
لتدخل یا ملك الملوك في أعماقي، 

ولتقم ملكوتك في داخلي! 
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 َاَألْصَحاُح الثَّاِني

اإلعداد لبناء بیت الرب 
یكشف هذا األصحاح عن غایة الحدیث عن شخصیة الملك سلیمان، فقد تجاهل هذا السفر 

الجانب السیاسي في حیاة سلیمان كما في حیاة أبیه داود، وركَّز على دورهما في الحیاة التعبدیة، 
وعالقة الشعب باهللا. 

اتَّسم سلیمان باتساع الفكر والقدرة على التدبیر بحكمٍة ونظاٍم، مع نعمة من قبل اهللا لتعمل 
: 1). كما دخل في عالقات تجاریة مع مصر والحثّیین واألرامّیین (2: 1معه القیادات وكل الشعب (

). اآلن نراه ُیصِدر أمره ببناء بیت الرب، ویقوم باإلعداد له في الداخل والخارج، بروح 16-1-7
]. 6التواضع والشهادة الحیَّة هللا الذي ال تسعه سماء السماوات [

 2-1. اإلعداد الداخلي للبناء    1
 7-3. یطلب رجًال ماهًرا من ملك صور  2
 9-8. طلب أفضل أنواع الخشب   3
 10. التعهُّد بإعالة العاملین    4
 16-11. رسالة ملك صور إلیه    5
 18-17. شركة األجنبیین في العمل   6

. اإلعداد الداخلي للبناء 1
ُیَقدِّم لنا سلیمان منهًجا للبناء، سواء الروحي أو الزمني، وهو أن یبدأ بالداخل قبل أن یسأل 

اإلنسان عن احتیاجاته من الخارج. 

 ]1َوَأَمَر ُسَلْیَماُن ِبِبَناِء َبْیٍت ِالْسِم الرَّبِّ َوَبْیٍت ِلُمْلِكهِ . [
أصدر سلیمان أمره ببناء بیت السم الرب، وأیًضا لبناء القصر الملكي. وُیالَحظ في أمره هذا 

أنه ُیعِلُن عن أولویة بیت الرب، وفي نفس الوقت ال یتجاهل احتیاجات الدولة، أي بناء قصر إلدارة 
شئون الدولة. فالعمل الروحي ال یعني التراخي أو اإلهمال أو تجاهل االلتزامات والمسئولیات الزمنیة. 

هذا ولم یطلب بیًتا له لراحته الشخصیة وٕابراز عظمته، إنما طلب بیًتا لُمْلِكه، أي لخدمة الدولة، 
الستقبال رعیته، كما ُیَمثِّل شرًفا للدولة بین الدول األخرى. وكأن البیت األول لمجد اهللا، والثاني 

للصالح العام. فهو ال یطلب ما لنفسه، بل باألكثر ما هو للرب وإلخوته. 
"، اسُتخِدم إلدارة المملكة، وكقصر لسكناه. وبیت َمَلكي لهجاء في النص العبري األصلي: "
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احتاج هذا القصر إلى تخطیٍط على مستوى عاٍل، استغرق التخطیط والبناء حوالي ثالثة عشر عاًما 
). 12-1: 7 مل 1(

ورث سلیمان عن أبیه اشتیاقات قلبه، وَحقَّق ما كان یحلم به داود، إذ كان یترنم قائالً : "واحدة 
سألت من الرب، وٕاّیاها ألتمس: أن أسكن في بیت الرب كل أیام حیاتي، لكي أنظر جمال الرب، 

). 4: 27وَأتفرَّس في هیكله" (مز 
، وال نوًما  "ال أدخل خیمة بیتي، وال أصعد على سریر فراشي، وال أعطي وسن�ا لعینيَّ

). 5-3: 132ألجفاني، حتى أجد مقاًما للرب، مسكًنا لعزیز یعقوب" (مز 
في البریة كان الشعب یأتي بتقدمات وذبائح إلى الخیمة المتنقلة، واآلن إذ استقروا في أرض 
الموعد، وبذل داود النبي مجهودات ضخمة لتوسیع المملكة. حان الوقت أن ُیبَني بیت الرب، خاصة 

وأن داود َأعدَّ الكثیر من المواد والتصمیمات وتهیئة القادة والشعب للعمل. 

، َوَأْحَصى ُسَلْیَماُن َسْبِعیَن َأْلَف َرُجٍل َحمَّالٍ 
اٍت ِفي اْلَجَبل ِ، َوَثَماِنیَن َأْلَف َرُجٍل َنحَّ

 ]2َوُوَكَالَء َعَلْیِهْم َثَالَثَة آَالٍف َوِستَّ ِمَئةٍ . [
یرى البعض أن شخصیة سلیمان تختلف عن شخصیة داود أبیه، فداود الراعي البسیط 

 التي ُوِهَبْت سلیمان الشخص صاحب الشهرة بالحكمةالُمِحب لشعب اهللا والخادم لهم بكل قلبه، بینما 
له من اهللا إلقامة منشئات السیما هیكل اهللا. 

داود القائد العسكري، الذي انشغل بالمعارك منذ صباه لحساب شعب اهللا، ُمتَِّكًال على اهللا 
، الذي حاول أن یكسب األمم المحیطة به، تسنده في تحقیق فرجل السیاسةواهب النصرة. أما سلیمان 

مشروعاته. 
كان داود القائد المثالي الصانع المستقیم في عینّي الرب، حتى ُحِسَب المقیاس الذي به ُیَقیِّم 

: 10كل ملك من ملوك یهوذا، أما سلیمان فكان مثالی�ا في حكمته، رصیده هو أنه بنى الهیكل (یو 
) الذي یشتهي الیهود إلى یومنا هذا إعادة بنائه. 12: 5؛ 11: 3؛ أع 23

یرى البعض أن سلیمان َظنَّ أنه قد سما بشعبه، إذ دخل به إلى أسرة األمم، ودخل في 
معاهدات تجاریة سبَّبت ازدهاًرا ومجًدا لشعبه في أیامه. لكن التكلفة كانت ثقیلة وُمرَّة بعد موته وٕالى 

أجیال طویلة، فقد َتَسبَّبت سیاسته في انحطاط شعبه روحی�ا. 

. یطلب رجًال ماهًرا من ملك صور 2
  َقاِئالً : ،َوَأْرَسَل ُسَلْیَماُن ِإَلى ُحوَراَم َمِلِك ُصورَ 

  ،َكَما َفَعْلَت َمَع َداُوَد َأِبي
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 ]3◌ِ [ ِإْذ َأْرَسْلَت َلُه َأْرًزا ِلَیْبِنَي َلُه َبْیًتا َیْسُكُن ِفیه
بعد أن أحصى سلیمان الرجال العاملین في دولته، لجأ إلى ملك صور بأسلوٍب روحٍي ودیٍع 

وحكیمٍ . 
أرسل سلیمان إلى حورام ربما یشكره على تهنئته بتجلیسه ملًكا، وفي نفس الوقت یطلب 

مساعدته في بناء هیكل للرب. وهنا نالحظ اآلتي: 

أ. یبدأ رسالته بالكشف عن العالقات الطیبة التي كانت بین حورام ملك صور وداود أبیه، 
]. لقد تحدَّث داود مع حیرام 3وكأن عالقته ترجع إلى عالقة صداقة قدیمة وأصیلة ال تشوبها شائبة [

). فطلب سلیمان من ملك صور عالمة على 7 صم 2بخصوص بناء بیت الرب وعن العهد مع اهللا (
تنمیة صداقة أصیلة تسودها المودة. 

ب. إنه ال ُیِقیم نصًبا تذكاری�ا ألبیه، إنما ُیِقیم هیكًال هللا الذي ال تسعه السماوات واألرض. ما 
كان یشغل سلیمان لیس مجده الزمني وال مجد أبیه، بل مجد اهللا الحيّ . 

ج. في شيٍء من الوضوح یكشف سلیمان لحورام عن هدفه من بناء بیت الرب إلهه أال وهو 
لكي یمارس الشعب بكهنته اآلتي:  

]، أي یشهد له بأنه قدوس، ُمتشبِّها بالسیرافیم إذ یقولون: "قدوس" ثالث مرات 4 [لكي یقّدس له •
)، مكررین ذلك بال انقطاع. 3: 6(إش 

 الخروف ]، ُمتشبًِّها بالمخلوقات الحیة والقسوس السمائیین الواقفین أمام4 [یوقد أمامه بخوًرا عطًرا •
 )8: 5 رؤ (القدیسین صلوات هي بخوًرا ةءمملو ،ذهٍب  من وجامات قیثارات واحدٍ  كل ولهم

]. 4[ُیَقدِّم خبز الوجوه الدائم  •
]. 4 [ُیَقدِّم ُمحَرقات صباحیة ومسائیة •
 أسبوعیة (السبوت) وشهریة (األهّلة) وسنویة (مواسم الرب إلهنا)، بجانب الیوبیل یمارس احتفاالت •

 ].4الخ [

في صداقته مع ملك صور ال ُیداِهن، بل یشهد هللا "ألن إلهنا أعظم من جمیع اآللهة... 
]. لقد خشي سلیمان أن یظن حیرام أن اهللا إله إسرائیل مثل آلهته 6-5سماء السماوات ال تسعه [

الوثنیة التي یحصرونها في هیاكلهم. 
ج. مع اعتزازه باهللا في تواضٍع، یكتب بغیر خجلٍ : "من أنا حتى أبني له بیًتا لإلیقاد أمامه؟! 

]. فمع رغبته في بناء بیٍت عظیٍم، لیس من وجه للمقارنة بین عظمة البیت وعظمة الرب نفسه. أراد 6[
). إنما 24: 17أن یؤكد للملك أن اهللا لیس مثل آلهة األمم، یسكن في هیاكل مصنوعة باألیادي (أع 
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یبني البیت، لكي یجد الكهنة والعابدون موضًعا ُیَعبِّرون فیه عن ُحبِّهم هللا، ورغبتهم في العبادة له. 
د. ما یطلبه سلیمان هو أن یمده حورام برجٍل قائٍد حكیٍم وذي خبرة. فسلیمان لدیه رجال 

)، وهو محتاج إلى قائٍد 15: 22 أي 1مهرة في أورشلیم ویهوذا، الذین سبق فعیَّنهم أبوه داود (
یستطیع أن یقود هؤالء المهرة. 

كان ملك صور ُیَمثِّل األمم الذین لم ینجح الشعب في طردهم أو في استعبادهم، لكن ُیَمثِّل 
القلة التي یمكنها قبول اإلیمان باإلله، وكان هؤالء مقبولین كشركاء في هذا العمل العظیم: تشیید بیت 

للرب. 
یكشف خطاب سلیمان لحورام ملك صور عن النظرة الكتابیة للهیكل أو بیت الرب. 

 یكشف السفر خاصة هذه الرسالة أن عمل سلیمان الملك الرئیسي هو بناء الهیكل أوالً :
وتنظیم العبادة فیه، وانشغال األمة كلها باللقاء مع اهللا خالل العبادة. یبدو كأنه لیس لسلیمان وحكمته 

وأنشطته شيء سوى هذا الهیكل. 
: تأكید أن اهللا ال ُیَحد بمكاٍن ما، وأن اهللا ُیعِلُن عن حضوره من أجل شعبه، لینعم باللقاء ثانًیا

معه، والتعبیر عن الحب المتبادل بین اهللا والبشریة خاصة شعبه. 
دعوة : اهتمام سلیمان بمساهمة حورام ورجاله في بناء الهیكل، ُیَعد الطریق للكشف عن ثالثًا

. األمر الذي كان اهللا ُیِعد الیهود لقبوله عبر كل تاریخهم وخالل أنبیائهم. األمم إلنجیل المسیح
َل باسمه سفر من أسفار الكتاب المقدس.  فقد ُوِجَد أیوب وهو لیس من نسل إبراهیم، وُسجِّ

).  1: 1" (أي  ویحید عن الشر،كان هذا الرجل كامًال ومستقیًما یتقي اهللا" كما قیل عنه:
األمم"  لجمهوٍر من أًبا وتكون ، فهوذا عهدي معكأناما وجاء الوعد اإللهي إلبراهیم نفسه: "أ

  ).4: 17(تك 
 وتكون محرقاتهم وذبائحهم ، في بیت صالتيوأفرحهم ، جبل قدسيإلى بهم یقول الرب: "آتي

). 7: 56" (إش  ألن بیتي بیت الصالة ُیدَعى لكل الشعوب،مقبولة على مذبحي

 "ِسنُتح مل) 21: 11 إر(اثوث وطن إرمیا ن عانتك ذإ .)24: 4 ول(ي مقبوًال في وطنه" بن سيل 
باله. وأیًضا إشعیاء وبقیَّة األنبیاء، رفضهم أبناء وطنهم، أي أهل الختان... أما نحن الذین ال قتسا

ا موسى واألنبیاء الذین یعلنون عن المسیح، لن، فقد استقبعدلو اننتسب للعهد بل كنَّا غرباء عن
 .˺ لهةدلم یقبلوا الشهاوا المسیح، ورفض استقبلناهم من كل قلوبنا أكثر من الیهود، الذین

  أوریجینوس ةالمعلا

1 In Luc. hom 33:3.  
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، َفَهَئَنَذا َأْبِني َبْیًتا ِالْسِم الرَّبِّ ِإَلِهي ُألَقدَِّسُه َلهُ 
، ُألوِقَد َأَماَمُه َبُخوًرا َعِطًرا

، َوِلُخْبِز اْلُوُجوِه الدَّاِئمِ 
  ،َوِلْلُمْحَرَقاِت َصَباًحا َوَمَساءً 

 َوِللسُُّبوِت َواَألِهلَِّة َوَمَواِسِم الرَّبِّ ِإَلِهَنا. 
 ]4َهَذا َعَلى ِإْسَراِئیَل ِإَلى اَألَبدِ . [

قام الملك سلیمان بشرح معنى تشیید الهیكل لحورام بطریقة تختلف عما ورد في سفر 
 الملوك، وقد أبرز سلیمان مفهوم بیت الرب:

أي ُیَمثِّل الحضرة اإللهیة. )، 3یسكن فیه وسط شعبه [. بیت اهللا 1

 ].4" [السم الرب إلهي مع كل مؤمن: "الشخصي. بیت اهللا 2

"، یدعونا أن ُألَقدَِّسُه َلهُ ]. إذ یقول: "4تفوح فیه رائحة البخور العطر [. بیت القداسة 3
 أذیالهو ومرتفع عال كرسي على جالًسا السید نتشبَّه بالسیرافیم الذین رآهم إشعیاء النبي، القائل: "رأیت

 ،رجلیه یغطي ثنیناوب ،وجهه یغطي باثنین أجنحة، ستة واحدٍ  لكل فوقه واقفون رافیميالس .الهیكل تمأل
األرض" (إش  كل ملء مجده ،الجنود رب ،قدوس قدوس قدوس وقال ذاك نادى وهذا .یطیر وباثنین

 تعلیقات رائعة عن هذا النص تمس التزامنا بالحیاة المقدسة والعبادة للقدیس كیرلس الكبیر .)1-3: 6
المقدسة التي تلیق بتقدیمها هللا القدوس. 

  إنهم یطیرون، إذ لیس لدیهم ما یثقلهم وینزل بهم. أذهانهم دائًما مرتفعة نحو اهللا؛ سلطانهم في
األعالي، ال یتأملون في السفلیات، كما نفعل نحن، بل یحفظون عقولهم في األفكار العلویة غیر 

المنطوق بها. 
أفواههم ُتَقدِّم تسبیًحا؛ یعترفون بالتبادل في نظاٍم دون ملٍل، كما أرى ذلك، إنما بطریقة تسمح 

لآلخرین أن ُیَقدِّموا كرامات مدائح بتسابیح الحمد، حیث أن كل شيٍء في األعالي ُیماَرس بترتیٍب 
دقیقٍ ...  

یقولون: "قدوس" ثالث مرات، ویختمون لحن الحمد بَربِّ الصباؤوت، فیشیرون إلى الثالوث 
القدوس بطبیعة الهوتیة واحدة.  

في اعترافنا نقول إن اآلب موجود، وهكذا االبن والروح القدس. ال یوجد اختالف في الطبیعة 
لُتَمیِّز بین هؤالء، بل الهوت واحد ُیدَرك في ثالثة أقانیم. هذا یؤكده لنا السیرافیم المقدسین أنفسهم، 
الذین یقولون إن األرض كلها مملوءة من مجده، سبق فأخبروا ُمَقدًَّما عن المستقبل عن سرِّ التجسد 
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للمسیح.  
قبل أن یصیر الكلمة جسًدا، بالحقیقة كان الشیطان المنتقم، التنین، المرتد، یسیطر على 
األرض التي تحت السماء، وكانت الخلیقة ُتعَبد عوض الخالق صانعها. ولكن إذ صار الكلمة 

جسًدا، امتألت كل األرض بمجده، وكل ركبٍة تنحني له وكل قبیلة ولسان یعترف ویخدمه، كقول 
الكتاب المقدس. 

َقدَّم داود الطوباوي تلك الصرخة مقدًما بالروح، قائالً : "كل األمم الذین صنعتهم یأتون 
.  ˺)11-10: 2؛ في 9: 86ویسجدون أمامك یا رب" (مز 

القدیس كیرلس الكبیر 

  الدائمة "لخبز الوجوه الدائم".. بیت المائدة السماویة4

ُیَقدِّم المؤمن كل حیاته ُمحَرقة كاملة لیًال ونهاًرا. أشار سلیمان إلى . بیت الحب الكامل، 5
الُمحَرقات ولم ُیِشْر إلى ذبیحة الخطیة أو ذبیحة اإلثم، فإن السفر هنا ال یتحدث عن الخطایا 

 وغفرانها، إنما ینقلنا كما إلى السماء عینها، حیث التسبیح الدائم وُمحَرقات الُحبِّ الكامل.

]. یقصد بمواسم 4، لالحتفال بالسبوت واألهلة ومواسم الرب إلهنا [. بیت الفرح المستمر6
-4: 23الرب األعیاد السنویة الكبرى، وهي الفصح وعید األسابیع (البنطقستي) وعید المظال (ال 

). 17-1: 16؛ تث 44

، َواْلَبْیُت الَِّذي َأَنا َباِنیِه َعِظیمٌ 
 ]5َألنَّ ِإَلَهَنا َأْعَظُم ِمْن َجِمیِع اآلِلَهةِ . [

؟ َوَمْن َیْسَتِطیُع َأْن َیْبِنَي َلُه َبْیًتا
  ،َألنَّ السََّماَواِت َوَسَماَء السََّماَواِت َال َتَسُعهُ 

 ]6[ َوَمْن َأَنا َحتَّى َأْبِنَي َلُه َبْیًتا ِإالَّ ِلِإلیَقاِد َأَماَمهُ !
: 6 أي 2؛ 27: 8 مل 1؛ 14: 10كثیًرا ما تحدَّث العهد القدیم عن سماء السماوات (تث 

). 4: 148، مز 33: 68؛ مز 6: 9؛ نح 18
). 2: 12 كو 2یقول بولس الرسول عن نفسه إنه "اخُتِطَف هذا إلى السماء الثالثة" (

: [ألن السماوات السفلیة والسماوات الوسطى والسماوات العلیا ال Targumجاء في الترجوم 
تستطیع أن تحویه، بكونه هو الذي یعضد كل األشیاء بذراعه بسلطانه. السماء هي كرسي مجده، 

1 Commentary on Isaiah, chapter 6. 
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] ˺واألرض موضع قدمیه، العمق وكل العالم مسنود بروح كلمته... فمن أنا ألبني له بیًتا؟
كان الیهود یعتقدون بوجود سبع سماوات، وجاء في العهد القدیم "سماء السماوات" التي غالًبا 

ما ُیقَصد بها السماء الثالثة، حیث العرش اإللهي ومسكن القدیسین مع السمائیین في الحیاة األبدیة. 
 أن القدیس بولس اخُتِطَف مرتین، َمرَّة إلى السماء الثالثة، وأخرى إلى أمبروسیایترویرى البعض مثل 

الفردوس الذي انطلق إلیه اللص الیمین عندما ُصِلَب السید المسیح.  

  ،َفاآلَن َأْرِسْل ِلي َرُجًال َحِكیًما
ِة َوالنَُّحاِس َواْلَحِدیدِ    ،ِفي َصَناَعِة الذََّهِب َواْلِفضَّ

  ،َواُألْرُجواِن َواْلِقْرِمِز َواَألْسَماْنُجوِنيِّ 
  ،َماِهًرا ِفي النَّْقِش َمَع اْلُحَكَماءِ 

 ]7الَِّذیَن ِعْنِدي ِفي َیُهوَذا َوِفي ُأوُرَشِلیَم الَِّذیَن َأَعدَُّهْم َداُوُد َأِبي. [
 والحفریات أن اإلسرائیلیین لم یكونوا خبراء في الفنون.  أثبتت اآلثار

إن كان اهللا قد اختار بني إسرائیل قدیًما كشعٍب له، إنما إلعداد الطریق حتى یأتي ُمَخلِّص 
العالم من سبط یهوذا، یفتح أبواب السماء لكل األمم والشعوب. جاء في إشعیاء: "وبنو الغریب یبنون 
أسوارك، وملوكهم یخدمونك... وتنفتح أبوابك دائًما، نهاًرا ولیًال ال تغلق، لیؤتى إلیك بغنى األمم وتقاد 

). وجاء في زكریا: "والبعیدون یأتون ویبنون في هیكل الرب، فتعلمون أن 11-10: 60ملوكهم" (إش 
). 15: 6رب الجنود أرسلني إلیكم" (زك 

یفتح سلیمان أبواب السماء للشعوب واألمم، فإن البیت الذي ُیبَني هللا الذي ال تسعه السماوات 
وال سماء السماوات، فهل یقتصر على شعٍب ُمَعیَّن؟ إنه بیت اهللا خالق السماء واألرض، حیث ُیَسرُّ 

باجتماع كل الشعوب معه ومع خدامه الطغمات السماویة. 

. طلب أفضل أنواع الخشب 3
  ،َوَأْرِسْل ِلي َخَشَب َأْرٍز َوَسْرٍو َوَصْنَدٍل ِمْن ُلْبَنانَ 

 َألنِّي َأْعَلُم َأنَّ َعِبیَدَك َماِهُروَن ِفي َقْطِع َخَشِب ُلْبَنانَ . 
 ]8َوُهَوَذا َعِبیِدي َمَع َعِبیِدكَ . [

، َوْلُیِعدُّوا ِلي َخَشًبا ِبَكْثَرةٍ 
 ]9َألنَّ اْلَبْیَت الَِّذي َأْبِنیِه َعِظیٌم َوَعِجیبٌ . [

كما طلب منه رجًال یكون عظیًما في مهارته وٕادارته، هكذا طلب أیًضا أن تكون المواد 

1 Adam Clarke Commentary. 
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]. 9المستخدمة إلقامة بیت الرب من أفضل األصناف، "ألن البیت الذي أبنیه عظیم وعجیب" [

. التعهُّد بإعالة العاملین 4
، َوَهَئَنَذا ُأْعِطي ِلْلَقطَّاِعیَن اْلَقاِطِعیَن اْلَخَشبَ 
، ِعْشِریَن َأْلَف ُكرٍّ ِمَن اْلِحْنَطِة َطَعاًما ِلَعِبیِدكَ 

  ،َوِعْشِریَن َأْلَف ُكرِّ َشِعیٍر َوِعْشِریَن َأْلَف َبثِّ َخْمرٍ 
 ]10َوِعْشِریَن َأْلَف َبثِّ َزْیٍت . [

یتعهَّد الملك سلیمان بأنه سیكون سخی�ا جًدا في إعالة العاملین. َأكَّد سلیمان لحورام أنه ال 
ُیَقدِّم للعاملین "خبًزا وماءً " بل بما یكفي ویفیض من القمح والشعیر والخمر والزیت. ما یشغله لیس فقط 

أن ُیعِطیهم أجًرا حسًنا، بل ویهتم بتغذیتهم وراحتهم، إذ ُیَقدِّم لهم "خمًرا". 
. ˺كان الشعیر والخمر والزیت العادي ُیعَطى كطعاٍم للعمال الغرباء

. رسالة ملك صور إلیه 5
 َفَأَجاَب ُحوَراُم َمِلُك ُصوَر ِبِرَساَلٍة ِإَلى ُسَلْیَمانَ : 
 ]11َألنَّ الرَّبَّ َقْد َأَحبَّ َشْعَبُه َجَعَلَك َعَلْیِهْم َمِلًكا. [

أسلوب سلیمان المملوء حكمة ووقاًرا وتكریًما لملك صور، كان له فاعلیته على حورام، إذ 
]. لم یقل 11كتب إلیه ُیَهنئ شعب إسرائیل بملكه الحكیم: "ألن الرب َأَحبَّ شعبه جعلك علیهم ملًكا" [

ألن الرب ُیِحبُّك جعلك ملًكا، بل "ألن الرب َأَحبَّ شعبه". فالقادة الصالحون عطیة عظیمة ُیَقدِّمها اهللا 
للشعب المقدس والمحبوب لدى اهللا. 

جاءت إجابة حورام على رسالة سلیمان تكشف عن انتشار معرفة الرب بین األمم، كما 
توحي بتفاعل األمم مع إنجیل المسیح ومسرَّتهم به. یمكننا القول بأن حورام هنا َأَعدَّ الطریق رمزًیا 

لكنیسة األمم. 
: قام حورام ملك صور بدور كرینلیوس القائد األممي وأهل بیته والذین جمعهم في بیته أوالً 

للقاء مع سمعان بطرس، واالستماع إلیه، والتمتُّع بالعماد. 
: ُیَعد هذا العمل الطریق لما فعله الرسول بولس في اهتمامه بخدمة أهل الغرلة أو ثانًیا

. ˻األمم، وتجاوبهم لكرازته. إجابة حورام تلیق باألممیین العطشى لمعرفة الحق اإلنجیلي واإلیمان به

  ،َوَقاَل ُحوَرامُ : ُمَباَرٌك الرَّبُّ ِإَلُه ِإْسَراِئیَل الَِّذي َصَنَع السََّماَء َواَألْرَض 

1 Barnes' Notes 
2 Patrick Henry Reardon, 2 Chr. 2. 
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  ،الَِّذي َأْعَطى َداُوَد اْلَمِلَك اْبًنا َحِكیًما َصاِحَب َمْعِرَفٍة َوَفْهمٍ 
 ]12الَِّذي َیْبِني َبْیًتا ِللرَّبِّ َوَبْیًتا ِلُمْلِكهِ . [

شهد حورام أن الرب قد َأَحبَّ شعبه، إذ جعل سلیمان علیهم ملًكا، ألنه ابن داود الحكیم 
صاحب معرفة، یبني بیًتا للرب وبیًتا لمملكته. ألیس في هذا نبوة عند شهادة األمم لسلیمان الحقیقي 
ربِّ المجد ابن داود الذي هو حكمة اهللا، بنى كنیسة العهد الجدید بیًتا أبدًیا مركز ملكوته السماوي؟! 

یتطلع ملك صور إلى سلیمان لیس فقط كعطیة صالحة من الرب لشعبه، بل وعطیة صالحة 
]. االبن الحكیم والفهیم 12ألبیه داود: "الذي أعطى داود الملك ابًنا حكیًما صاحب معرفة وفهم" [

 عطیة من اهللا ألسرته.

واضح من أسلوب الملك حورام أنه قد تعرَّف على اهللا الحيِّ خالل عالقته مع داود كما من 
 ].12رسالة ابنه سلیمان، إذ كتب: "مبارك الرب إله إسرائیل الذي صنع السماء واألرض" [

كان شعب إسرائیل یسلك بروح التقوى واالستقامة، وذلك بفضل تقوى داود وسلوكه، له أثره 
على الشعوب المجاورة مثل صور. وعلى العكس حین كان الشعب یعبدون آلهة األمم المجاورة، في 
، فالشرُّ نفسه  نفس الوقت تثور هذه األمم ضدهم، وتنتصر علیهم وتذلهم. حین یداهن اإلنسان الشرَّ

یهلكه وُیفِقده كرامته وٕامكانیاته. 

 ]13[  اْسُمُه ُحوَراَم َأِبي،َواآلَن َأْرَسْلُت َرُجًال َحِكیًما َصاِحَب َفْهمٍ 
" هنا ال تعني والد الملك، إنما هو لقب فیه أبي كلمة "Huram Abi: في األصل حورام أبي

. ˺تكریم لرئیس أو سید العاملین الذي یحمل لهم نوًعا من األبوة

 (اْبَن اْمَرَأٍة ِمْن َبَناِت َداَن َوَأُبوُه َرُجٌل ُصوِريٌّ )
ِة َوالنَُّحاِس َواْلَحِدیِد َواْلِحَجاَرِة َواْلَخَشِب   َماِهٌر ِفي َصَناَعِة الذََّهِب َواْلِفضَّ

  ،َواُألْرُجواِن َواَألْسَماْنُجوِنيِّ َواْلَكتَّاِن َواْلِقْرِمزِ 
  ، َواْخِتَراِع ُكلِّ اْخِتَراعٍ ،َوَنْقِش ُكلِّ َنْوٍع ِمَن النَّْقشِ 

 ]14ُیْلَقى َعَلْیِه َمَع ُحَكَماِئَك َوُحَكَماِء َسیِِّدي َداُوَد َأِبیكَ . [
، ˻أرسل إلیه رجًال حكیًما تجري في عروقه دماء إسرائیلیة وأممیة، فوالدته من بنات دان

ووالده صوري. یشیر هذا الرجل الحكیم إلى كنیسة العهد الجدید التي تضم أعضاء من أصٍل یهودي 
بجانب أعضاء من أصٍل أممي. 

1 Cf. Barnes' Notes.  
Ð .وضع سلیمان حدود جدیدة لألسباط ، اتَّحد فیها سبطا دان ونفتالي 
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ْیُت َواْلَخْمرُ    ،َواآلَن اْلِحْنَطُة َوالشَِّعیُر َوالزَّ
 ]15الَِّتي َذَكَرَها َسیِِّدي َفْلُیْرِسْلَها ِلَعِبیِدهِ . [

  ،َوَنْحُن َنْقَطُع َخَشًبا ِمْن ُلْبَناَن َحَسَب ُكلِّ اْحِتَیاِجكَ 
 َوَنْأِتي ِبِه ِإَلْیَك َأْرَماثًا َعَلى اْلَبْحِر ِإَلى َیاَفا. 

 ]16َوَأْنَت ُتْصِعُدُه ِإَلى ُأوُرَشِلیمَ . [
َقدَّم عقد معاهدة بین الملكْین: ملك صور ُیَقدِّم لسلیمان كل احتیاجاته، ویأتي بها إلى یافا، 

. 9-8: 5 مل 1]، ُذِكَرْت هذه المعاهدة في 16-15وُیَقدِّم سلیمان كل احتیاجات للعاملین [

. شركة األجنبیین في العمل 6
 َوَعدَّ ُسَلْیَماُن َجِمیَع الرَِّجاِل اَألْجَنِبیِّیَن الَِّذیَن ِفي َأْرِض ِإْسَراِئیلَ 

  ، َبْعَد اْلَعدِّ الَِّذي َعدَُّهْم ِإیَّاُه َداُوُد َأُبوهُ 
 ]17َفُوِجُدوا ِمَئًة َوَثَالَثًة َوَخْمِسیَن َأْلًفا َوِستَّ ِمَئةٍ . [

 سكنوا األرض قدیًما ولم یطردهم بنو إسرائیل. األجنبیین الكنعانیین الذینیقصد ب

  ،َفَجَعَل ِمْنُهْم َسْبِعیَن َأْلَف َحمَّالٍ 
، َوَثَماِنیَن َأْلَف َقطَّاٍع َعَلى اْلَجَبلِ 

]  18َوَثَالَثَة آَالٍف َوِستَّ ِمَئٍة ُوَكَالَء ِلَتْشِغیِل الشَّْعِب . [
استخدم سلیمان األجنبیین الذین لم یكن لهم حق المیراث في أرض الموعد، أن یكونوا 

حّمالین وقاطعي حجارة، وكان عددهم كبیًرا في ذلك الوقت، بلغوا مئة وثالثة وخمسین ألًفا وستمائة. 
لم یستخدمهم للسخرة، بل لیكسبوا معیشتهم بسخاء، إذ جاءت الوصیة: "ال تظلم غریًبا". 

كان بجانب ما لكنعان من خیرات بسبب أرضها الخصبة، كان مشروع بناء الهیكل ضخًما 
ینتفع منه الكثیرون. هذا بجانب بناء قصر المملكة وغیره من المشروعات التي قام بها. 

 
 2 أي 2من وحي 

ماذا ترید یا رب أن أفعل؟ 

  .اخترَت داود الصبي أصغر إخوته
استخفَّ به والده وٕاخوته، 

أما أنت فال تستخف بالصغار. 
أخذَت هذا الراعي الصغیر، 
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وأجلسته على العرش یرعى شعبك. 
ِعَوض المزمار الذي یجمع الغنم حوله، 

أقمته ُمَرتِّل إسرائیل الحلو. 

  .اخترَت ابنه سلیمان ملًكا حكیًما في شبابه
وهبته الحكمة من األعالي. 

ومع الحكمة وهبته الِغَنى والمجد والصیت الحسن. 
وضع في قلبه أن یبني لك بیًتا، 

یا من ال تسعك السماوات واألرض. 

  .وهبته حكمة ونعمة وتدبیًرا حسًنا
أشرك ملك صور في بناء بیتك المقدس. 

ودعا األجنبیین للعمل لحسابك یا أیها القدوس. 
وجد نعمة في أعین الجمیع. 
وبحكمته لم یستغل محبتهم، 

بل َقدَّم لهم احتیاجاتهم ُمقاِبل عملهم. 

  ،یا من اخترَت داود وسلیمان
ووهبت لكل منهما العمل حسب مواهبه وٕامكانیاته. 

ُتَرى ماذا ترید یا رب أن أفعل؟ 
اكشف عن عیني، ألدرك ما هي رسالتي. 
أمسك بیدي وُقدني حتى تتشدَّد أعماقي. 

فأعمل ال في رخاوٍة وصغر نفسٍ . 
إنما بك أستطیع كل شيءٍ . 

َهْب لي أال أنحرف یمیًنا وال یساًرا. 
إنما بروحك القدوس ألتزم بالطریق الملوكي! 

كن قائدي وُمعیني وملجأي، 
فال أتوقَّف قط عن العمل حسب إرادتك المقدسة. 
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 َاَألْصَحاُح الثَّاِلثُ 

بناء بیت الرب 
سرد سفرا الملوك أحداث بناء بیت الرب بأكثر تفصیٍل عمَّا ورد هنا في أخبار 

األیام. 

 2-1. مكان وزمان بناء الهیكل             1
 9-3. أبعاد الهیكل وزینته                  2
 13-10. الكاروبان في قدس األقداس          3
 14. حجاب الهیكل                       4
 17-15. العمودان                            5

. مكان وزمان بناء الهیكل 1
 یقول: [تنبأ األب میثودیوس رأینا أن 25في تفسیرنا لسفر الخروج األصحاح 

الیهود عن حالنا، أما نحن فنتنبأ عن السماویات؛ حیث أن الخیمة (أو الهیكل) هي رمز 
.] Ïللكنیسة، وأما الكنیسة فهي رمز السماویات

، َوَشَرَع ُسَلْیَماُن ِفي ِبَناِء َبْیِت الرَّبِّ ِفي ُأوُرَشِلیَم ِفي َجَبِل اْلُمِریَّا
  ،َحْیُث َتَراَءى ِلَداُوَد َأِبیهِ 

 ]1َحْیُث َهیََّأ َداُوُد َمَكاًنا ِفي َبْیَدِر ُأْرَناَن اْلَیُبوِسيِّ . [
هذا األصحاح هو الموضع الوحید في الكتاب المقدس الذي أعلن أن موقع 

). 2: 22الهیكل هو جبل المرّیا، الذي َقدَّم فیه إبراهیم ابنه إسحق ذبیحة ُمحَرقة (تك 
ُأِقیَم الهیكل في الموضع الذي فیه تمَّ أول رمز أو إشارة عملیة لذبیحة االبن 
الوحید الجنس، ُیَقدِّمها اآلب لخالص البشریة. هذا هو أساس بیت اهللا وغایته؛ التمتُّع 

بذبیحة الفداء التي قدمها السید المسیح. 

  إبراهیم حسب إیمانه، التصق بوصیة كلمة اهللا، وبفكٍر مستعٍد َقدَّم ذبیحة هللا، ابنه

1 Methoudius: Banquet of the Ten Vergins. 5: 8. 
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الوحید المحبوب. وذلك ألن ما ُیسر اهللا أن ُیَقدَِّم لحساب كل نسله ابنه المحبوب 
الوحید ذبیحة لفدائنا. 

القدِّیس إیریناؤس 
اختیار هذا الموضع یكشف عن نظرة اهللا إلى بیته الُمَقدَّس في وسط شعبه، إنه 

 التي تهب المؤمنین خالًصا ُمفِرًحا. بیت الذبیحة الفصحّیة
لم یكن سلیمان في حاجة إلى دراسة موقع الهیكل، فقد سبق فُحدِّد له الموقع 

)، وذلك إلراحة باله، وحرًصا على الوقت وتجنًُّبا 1: 22؛ 18: 21 أي 1ُمسّبًقا (
للمناقشات الطویلة بین القادة حول اختیار موقٍع مناسٍب لبنائه. 

تمَّ الموقع بناء على اختیار إلهي، اتَّسم باآلتي:  
، ألن هذه المدینة اختارها الرب، والمكان اختاره الرب لیكون أورشلیمكان في  .أ

). 26: 4 (غل أورشلیم الُعلیا"اسمه فیه. هذا وقد ُدِعَیت السماء "
، وهو الجبل الذي َقدَّم علیه إبراهیم ابنه إسحق ُمحَرقة (تك جبل المرّیاعلى  .ب

). وقد أعطى اهللا إلبراهیم كبًشا ُیَقدِّمه ِعَوض إسحق ابنه، وكان ذلك 2: 22
رمًزا لذبیحة السید المسیح. كان الئًقا أن ُیبَنى البیت على ذبیحة المسیح 

 الكفَّاریة عن العالم كله.

)، وهناك 26، 18: 21 أي 1 وأجابه بناٍر (ظهر الرب لداودفي هذا الموضع  .ج
 َقدَّم داود ذبیحة كفَّارة عن الخطأ الذي ارتكبه.

، ولم َیْقَبْل أن ُیَقدَِّم الذبیحة على أرض موهوبة له، اشتراه داود من مالهالمكان  .د
 اشتراها خالل إرشاد إلهي.

، حتى ُیدِرَك األمم أن اهللا هو إله البشریة بیدر أرونا الیبوسيُأِقیم الهیكل في  .ه
 كلها، ولیس خاًصا بالیهود دون بقیة األمم.

ورد في التقلید الیهودي قصة خاصة باختیار هذا الموقع. قیل إن أخّین كانا  .و
یعیشان في هذه المنطقة. أحدهما متزوج واآلخر أعزب. كان األخ المتزوج 
ألجل محبته ألخیه وشعوره بأن أخاه محتاج إلى مصاریف كثیرة لإلعداد 

للزواج، كان في كل لیلٍة یحمل غّالت من مخازنه، ویذهب بها في الخفاء 
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لیضعها في مخازن أخیه. أما األخ األعزب فكان یشعر بأن أخاه وهو متزوج 
ویعول أسرة یحتاج إلى مصاریف كثیرة، فیمارس نفس العمل كل لیلةٍ . في 

الصباح كان كل منهما یجد أن مخازنه لم تنقص، بل تزاد بسبب بركة الرب 
له. وفي إحدى اللیالي التقى االثنان وكل منهما یحمل من غّالته لیضعها في 
مخازن أخیه. سأل كل منهما اآلخر عم�ا یفعله. تعانق االثنان، ومن فرحهما 

بحبهما لبعضهما البعض بكیا. في هذا الموقع حیث ُأعلن الحب األخوي، 
 اختار اهللا أن ُیبَنى بیته الُمَقدَّس، بیت الحب اإللهي واألخوي.

 ]2َوَشَرَع ِفي اْلِبَناِء ِفي ثَاِني الشَّْهِر الثَّاِني ِفي السََّنِة الرَّاِبَعِة ِلُمْلِكهِ . [
أما عن زمان بدء العمل، فقیل إنه لم یبدأ العمل حتى العام الرابع من ُمْلِك 

]. لم تمِض الثالث السنوات في مناقشات، فقد كان الموقع ُمَحدًَّدا، والرسم 2سلیمان [
المعماري ُمَعد�ا. إنما كان هذا العمل الضخم یحتاج إلى إعدادات كثیرة. وكان عدد 

العمال ضخًما جًدا، وربما احتاج البعض أن ینهي ما في یدیه من أعمال لیتفرَّغ تماًما 
لهذا العمل. 

. أبعاد الهیكل وزینته 2
 َوَهِذِه َأسََّسَها ُسَلْیَماُن ِلِبَناِء َبْیِت اهللا: 

لِ ) ِستُّوَن ِذَراًعااالطُّوُل (ِب    ،لذَِّراِع َعَلى اْلِقَیاِس اَألوَّ
 ]3َواْلَعْرُض ِعْشُرون ِذَراًعا. [

واُق الَِّذي ُقدَّاَم الطُّوِل َحَسَب َعْرِض اْلَبْیِت ِعْشُروَن ِذَراًعا ، َوالرِّ
  ،َواْرِتَفاُعُه ِمَئٌة َوِعْشُرونَ 

 ]4َوَغشَّاُه ِمْن َداِخٍل ِبَذَهٍب َخاِلصٍ . [
ُسلَِّمْت أبعاد الهیكل لسلیمان من أبیه داود، فلم یوجد ما یدعو لتغییر األبعاد. 
ُیالَحظ في وصف الهیكل أنه یتَّسم بارتفاٍع عاٍل جًدا بالنسبة لطوله وعرضه، 

فالطول كالعرض عشرون ذراًعا، بینما ارتفاعه مائة وعشرون. 
كان ارتفاع القدس ثالثون ذراًعا، أما الرواق الذي كان أمام القدس ولم ُیذَكْر 
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في سفر الملوك فكان مبنى مستقًال مرتفًعا أمام القدس. 

  ،َواْلَبْیُت اْلَعِظیُم َغشَّاُه ِبَخَشِب َسْرٍو َغشَّاُه ِبَذَهٍب َخاِلصٍ 
 ]5َوَجَعَل َعَلْیِه َنِخیًال َوَسَالِسلَ . [

بالنسبة لزینة الهیكل، فقد كان عمل األخشاب رائًعا للغایة، ومع هذا فكان 
]. كان البیت العظیم ُمَغشَّى بخشب السرو، الذي غشاه بذهٍب 5ُمغشَّى بذهٍب خالٍص [

خالٍص، وجعل علیه نخیًال وسالسل. 
 أنه العالمة أوریجینوس الذي ُیستخَدم في بیت الرب فیرى الخشبمن جهة 

 وال تفسد.  Ï یشیر إلى العلم أو العفة التي ال تشیخخشب ال یسوس
، فكما سبق فكررنا في تفسیرنا للكتاب المقدس یشیر إلى الذهبأما عن 

السماء، والنخیل یشیر إلى النصرة، والسالسل تشیر إلى الوحدة وارتباط الكل مًعا كما 
بسالسل ذهبیة. هذا ما تتسم به كنیسة المسیح إذ تحمل الفكر السماوي، وتتمتع دوًما 

بحیاة النصرة في جهادها ضد إبلیس والخطیة، وأن یتحد كل أعضائها مًعا كجسٍد واحٍد 
 للرأس المسیح، وعروسه السماویة المقدسة.

 أن الذهب هو اإلیمان الذي یجعل من القلب سماًء، العالمة أوریجینوسیرى 
لذا ُیِشیر إلى السماویات، كما ُیِشیر إلى القدیسین بكونهم سماًء یسكن اهللا في قلوبهم.  
یقول: [إن آمنت ُتَقدِّم قلبك وعقلك ذهًبا!... ألجل ذلك فإن موسى وهو ُیَمثِّل 

). إن كنتم تستطیعون أن تأخذوا 5: 35الناموس الروحي یعلن "خذوا من عندكم" (خر 
هذه األشیاء من عندكم، فهي إذن في داخلكم. تستطیع أن ُتَقدِّم للرب شیًئا من مشاعرك، 

.] Ðومن كلماتك الخ
 أن الذهب ُیشیر إلى حیاة البتولیة، إذ یقول: [لقد أمر األب میثودیوسویرى 

بالذهب (أن تصنع منه أدوات داخل قدس األقداس) لسببْین: أوًال أنه ال یصدأ، وثانًیا أن 
لونه إلى حٍد ما ُیقارب لون الشمس. بهذا فهو یناسب البتولیة التي ال تحمل شیًئا دنًسا أو 

غضًنا، إنما تشع دائًما بنور الكلمة. خاللها نقف قریبین من اهللا، داخل قدس األقداس 

1 Origin: In Exod, hom 9: 3. 
2 Origin: In Exod, hom 13: 2.  25راجع تفسیر سفر الخروج األصحاح 
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وأمام الحجاب بأیٍد غیر دنسة كالبخور، نقدم الصلوات للرب رائحة ذكیة مقبولة، في 
.] Ïمجامر األربعة وعشرین قسیًسا (الذهبیة) التي هي صلوات القدیسین

َع اْلَبْیَت ِبِحَجاَرٍة َكِریَمٍة ِلْلَجَمالِ .   َوَرصَّ
 ]6َوالذََّهُب َذَهُب َفَرَواِیمَ . [

كان الذهب من ذهب فروایم، من أفضل أنواع الذهب. 

، َوَغشَّى اْلَبْیتَ : َأْخَشاَبُه َوَأْعَتاَبُه َوِحیَطاَنُه َوَمَصاِریَعُه ِبَذَهٍب 
 ]7َوَنَقَش َكُروِبیَم َعَلى اْلِحیَطانِ . [

نقش كروبیم على الحیطان، فقدس األقداس ُیَمثِّل عرش اهللا السماوي بوجود 
] الذین لن یسمحوا بالدخول إلى عرش 14تمثالي الكاروبیم، والحجاب مزین بالكاروبیم [

اهللا لغیر حاملي السمات السماویة، حتى الحیطان مزینة بالكاروبیم، ألن بیت الرب سماء 
 ثانیة!

  ،َوَعِمَل َبْیَت ُقْدِس اَألْقَداِس ُطوُلُه َحَسَب َعْرِض اْلَبْیِت ِعْشُروَن ِذَراًعا
  ،َوَعْرُضُه ِعْشُروَن ِذَراًعا

 ]8َوَغشَّاُه ِبَذَهٍب َجیٍِّد ِستِّ ِمَئِة َوْزَنةٍ . [

، َوَكاَن َوْزُن اْلَمَساِمیِر َخْمِسیَن َشاِقًال ِمْن َذَهٍب 
 ]9َوَغشَّى اْلَعَالِليَّ ِبَذَهٍب . [

كانت العوارض واألعتاب والجدران والمصاریع مغشَّاة بالذهب. 
إن كان الهیكل یشیر إلى قلب المؤمن كقول الرسول بولس: "أنتم هیكل اهللا، 

)، والذهب یشیر إلى السمائیات، فإنه یلیق بالمؤمن 16: 3 كو 1وروح اهللا یسكن فیكم" (
أن تكون كل حیاته الداخلیة وسلوكه تحمل سمة سماویة. 

أیًضا قدس األقداس الذي طوله كما عرضه عشرون ذراًعا، كله ُمغشَّى 
بالذهب. حتى المسامیر كانت من الذهب، وأیًضا عاللیه أو سقفه ُمغشَّى بالذهب.  

َتزیَّن الهیكل بأحجار كریمة بكونه رمًزا للسماء، إذ كل جدرانها وأبوابها 

1 Banquet of the Ten Virgins 5: 8.  25راجع تفسیر سفر الخروج األصحاح  
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). 21-18: 21وأساساتها ُمزیَّنة بحجارة كریمة ولؤلؤ (رؤ 

. الكاروبان في قدس األقداس 3
َیاَغة   ،ِ َوَعِمَل ِفي َبْیِت ُقْدِس اَألْقَداِس َكُروَبْیِن َصَناَعَة الصِّ

 ]10َوَغشَّاُهَما ِبَذَهٍب . [
 أن الكروبین العالمة أوریجینوسإذ كلمة "كروب" معناها "معرفة"، یرى 

. ˺یوصفان بأنهما ذهبًیان، ألنهما یشیران إلى فیض المعرفة (السماویة)

، َوَأْجِنَحُة اْلَكُروَبْیِن ُطوُلَها ِعْشُروَن ِذَراًعا
  ،اْلَجَناُح اْلَواِحُد َخْمُس َأْذُرٍع َیَمسُّ َحاِئَط اْلَبْیِت 

 ]11َواْلَجَناُح اآلَخُر َخْمُس َأْذُرٍع َیَمسُّ َجَناَح اْلَكُروِب اآلَخرِ . [

، َوَجَناُح اْلَكُروِب اآلَخِر َخْمُس َأْذُرٍع َیَمسُّ َحاِئَط اْلَبْیِت 
 ]12َواْلَجَناُح اآلَخُر َخْمُس َأْذُرٍع َیتَِّصُل ِبَجَناِح اْلَكُروِب اآلَخرِ . [

إن كان طول أجنحة الكاروبین معا عشرین ذراًعا، خمسه أذرع لكل جناٍح، 
فالجناحان مبسوطان لیشغال كل عرض قدس األقداس، وكأن قدس األقداس ُیَمثِّل السماء 

وال یوجد فیها إال من یحمل سمة السماء. یلیق بكل البشر، إذ یلتقون بالرب أن یتمتعوا 
بالسمات السماویة، وال یكون للتراب موضع في قلوبهم. 

  ،َوَأْجِنَحُة َهَذْیِن اْلَكُروَبْیِن ُمْنَبِسَطًة ِعْشُروَن ِذَراًعا
 ]13َوُهَما َواِقَفاِن َعَلى َأْرُجِلِهَما َوَوْجُهُهَما ِإَلى َداِخلٍ . [

قبل بناء الهیكل كان الكاروبان على غطاء تابوت العهد، وكان حجمهما 
صغیًرا نسبی�ا. أما بعد بناء الهیكل، فصار حجمهما كبیًرا. كان كل جناح یمتد خمسة 

أذرع.  
كان الكاروبان واقفین، جناح كل منهما یلمس جناح اآلخر، والثاني یتالمس مع 

، 8 ذراًعا، أي بعرض قدس األقداس [20الحائط. فامتداد األربعة أجنحة المبسوطة تبلغ 
]. كان وجهاهما متجًها إلى الداخل نحو تابوت العهد. یظهران كخادمْین هللا غیر 12-13

1 Commentary on Song of Songs 2:8. 
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المنظور، وكأنهما یدعوان كل المؤمنین من كهنة والویین وشعب أن یشتركوا معهما في 
العبادة هللا، ال أن یتعبَّدوا لهما. 

. حجاب الهیكل 4
  ،َوَعِمَل اْلِحَجاَب ِمْن َأْسَماْنُجوِنيٍّ َوُأْرُجواٍن َوِقْرِمٍز َوَكتَّانٍ 

 ]14َوَجَعَل َعَلْیِه َكُروِبیمَ . [
یحجب حجاب الهیكل القدس عن قدس األقداس. یكشف هذا الحجاب عن 

حاجة البشریة، حتى الُمتعبِّدین هللا في المصالحة مع اهللا، حتى یمكنهم العبور إلى 
السماویات. هذا تحقَّق بصلیب السید المسیح، حیث انشق حجاب الهیكل، لیس بیٍد 

بشریة، بل بعمل الُمَخلِّص نفسه. 
ُصِنَع الحجاب من مواد مختلفة وألوان متنوعة: أسمانجوني وأرجوان وقرمز 

]. األسمانجوني األزرق ُیِشیر إلى السماء؛ واألرجوان یرتدیه الملوك، والقرمز 14وكتَّان [
لون الدم، والكتَّان األبیض یشیر إلى الطهارة والنقاوة. هكذا یلیق بالمؤمن أن یحمل السمة 

السماویة، ویسلك كملٍك صاحب سلطان ال یخشى قوات الظلمة، ویتمتع بدم السید 
المسیح الغافر للخطایا، ویعیش في طهارٍة وعفةٍ !  

سبق لنا الحدیث عن ما یرمز إلیه كل من األسمانجوني واألرجوان والقرمز 
: 25والكتَّان في تفسیر الخروج أصحاح 

، كما ُیِشیر Ï ُیِشیر إلى ضیاء المحبةاألرجوان أن العالمة أوریجینوسیرى 
. فالمسیحي الحقیقي یحمل في قلبه ناًرا، هي نار الروح القدس الذي Ðأیًضا إلى النار

ُیِنیر الطریق، والذي یحرق األشواك الخانقة للنفس. 
 إلى دم السید المسیح الُمَخلِّص، فإن القرمز الذي ُنَقدِّمه هو  القرمزُیِشیر

شهادتنا له حتى الدم، إذ یقول الرسول: "من أجلك ُنَمات كل النهار"؛ كان القرمز ُیِشیر 
إلى االستشهاد سواء بسفك دم المؤمنین في عصور االستشهاد أو حیاة اإلماتة الیومیة 

من أجل الرب. 

1 Origin: In Exod, hom 9: 3. 
2 Origin: In Exod, hom 13:4. 
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: إذ ُیِشیر البوص إلى الجسد، فكونه مبروًما أي تحت البوص (الكتان) المبروم
). فكل جهاد 27: 9 كو 1، كقول الرسول: "ُأقِمْع جسدي وأستعبده" (Ïالضبط والقمع

لضبط الجسد والتحكُّم فیه في المسیح یسوع هو تقدمة لبیت الرب. 

. العمودان 5
،  ُطوُلُهَما َخْمٌس َوَثَالُثوَن ِذَراًعا،َوَعِمَل َأَماَم اْلَبْیِت َعُموَدْینِ 

 ]15َوالتَّاَجاِن اللََّذاِن َعَلى َرْأَسْیِهَما َخْمُس َأْذُرعٍ . [

، َوَعِمَل َسَالِسَل َكَما ِفي اْلِمْحَراِب 
  ،َوَجَعَلَها َعَلى َرْأَسِي اْلَعُموَدْینِ 

 ]16 َوَجَعَلَها ِفي السََّالِسلِ . [،َوَعِمَل ِمَئَة ُرمَّاَنةٍ 

، َوَأْوَقَف اْلَعُموَدْیِن َأَماَم اْلَهْیَكلِ 
  ، َوَواِحًدا َعِن اْلَیَسارِ ،َواِحًدا َعِن اْلَیِمینِ 

] 17 َواْسَم اَألْیَسِر ُبوَعزَ . [،َوَدَعا اْسَم اَألْیَمِن َیاِكینَ 
: 7 مل 1 ذراًعا (18ُنِصَب عمودان أمام الهیكل، ارتفاع كل منهما حوالي 

)، وقد ُدعیا یاكین وبوعز، ومعناهما "األساس، والقوة".  15
 صم 2یرى البعض أن هذْین العمودین یشیران إلى بیت داود الذي أسسه الرب (

)، ویستمر بقوة الرب. 7
توجد سالسل على رأس العمودین ُتِشیر إلى وحدة األمة كلها، وٕان كانت تضم 

األسباط. 
إن كانت الوحدة في العهد القدیم ُرِمَز إلیها بسالسٍل تربط األعمدة، فقد أعطانا 
الرب جسده، حتى یصیر الكل أعضاء مختلفة في جسٍد واحٍد، لها رأس واحد، وهو ربنا 

یسوع المسیح. 

تحذیر 
مع ما َتَمتَّع به سلیمان من امتیازات كنواله الحكمة وبناء بیت الرب وغیرهما، 

1 Origin: In Exod, hom 13:5. 
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األمور التي یبدو بها أنه فاق أبیه فیها، فإن هذه االمتیازات ُتِدینه باألكثر ما لم ُیحسن 
 حین كان سلیمان الحكیم بهًیا أنزل  إنهالقدیس مار یعقوب السروجياستخدامهما. یقول 

اهللا ناًرا على قربانه، عالمة قبوله ورضاه علیه، وحین ذبح للشیاطین طرحه من أمام 
 ؟ شيٍء یهوذا تلمیذا لهكلرف بعاالرب اللماذا اختار وجهه. ففي إجابته على التساؤل: 

ولماذا خلق الشیطان الذي یقاوم الحق اإللهي؟ قال: 

 وغیر صادٍق؟غاش وهو یعرف بأنه عارف الكل، قلَت لماذا اختاره إن  
 ا ولیس فیه عیب وودیع ومستقیم ومملوء حبً ،اختاره وهو جمیل ونقي وطاهر

 بن اهللا.ال
 .بغیًضا تغیر وفقد جماله وصار ،كان الئًقا ومملوًءا جماالً ووبعد أن اختاره 

 بت؟اثال غیروقتي ال ه جمالأعجبهلماذا فكان یعرف بأنه سیتغیر، إن  قلت: إنو
 زٍ .إفرالتسمعها بفیمكن قول الكثیر ضد هذه األمور، لو ُوِجَدت المحبة 

 .ةخالقألبطل تدبیر القدرة ال ،لو تصرف فاحص الكل حسب معرفته
: 2 (تك ال یأكل من الشجرةأما أمره بل و، الفردوسفيه خلق الذي  آدمدخلأما ل

17(. 
: 3 (تك  التي أضلَّت الماكرة صنع الحیةال مع المالئكة، والشیطان خلقولما 

1(. 
 العالم إلى الوجود كما جاء، ولما ةة المستقیمخالق القدرة الةسیرم تتعطللو
 صار.

  في بطن أمه.الُمَجدِّفلو تصرف حسب معرفته، لما صوَّر 
  أتي نهائًیا بالكافر إلى العالم.ال أن یبصر النور، و للوثنيىعطأولما 
 .هخلیقت مراحمه الكثیرة لمن أجلإلى الالمعرفة كما  عارف الكل ذاته أنزل

  وكان یعرف بأنه ال یطیعه، وبالرغم من معرفته لم یرد أن یبطل،جبل آدمَ 
 العارف.بكونه  (خلقته)
دخله حتى أ فیها، وبإرادته الصالحة بترف أنه ال یثا عهو و،دخله إلى الجنةأ
 . هناكیمكث
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 ، ولو تصرَّف حسب معرفته لما أمره.ال یأكل من الشجرةأه كثیًرا بوصاأ
 یین.ئه مع طغمة السماخلق ط،قسن الشیطان سيأرف با عمع أنههكذا أیًضا 

 لم یحرمه منهما.و ،یعرف أنه سیكفر بهوهو ، صنع للكافر فًما ولساًنا
یعود ف بعد أن أذنب  منها في الجنة، أما خروجهبقىدخله إلى الجنة ليأرب آدم 

 إلیه.
 رادته.إ فهذا یعود إلى ،لم یحفظها كما ُأِمرَ إذ  و،أمره أن یحفظ نفسه من الشجرة

  فحسد وسقط من حریته.،َسبَِّحه الشیطان مع طغمة آل میخائیل ليُ خلق
 به أیًضا أباه في أعماله.ارف أنه سُیَسلِّمه، شا اختار ربنا یهوذا وهو عحین

 خلطه مع مرذوالً  كان جمیًال دعاه للبشارة مع الجمیلین، وبعد أن صار إذ
 الصالبین.

 انزل النار على قربان سلیمان ألنه ، جمیلیندامواأبوه أیًضا ال یرذل الناس ما 
 .)1: 7 أي 2(

ه النار، وبعد أن صار وهب و،الصالةبه  ل جمیًال استجاب)سلیمان( كان حین
 .)11 مل 1 (ه من عندهرح ط الوثنیة،لذبائحاخادًما 

أعطاه أنزله وه جحد وألنه )،28: 19 (مت یهوذا كرسًیا ابن اهللا أیًضا وعد
 .˺)5: 27 له (مت المشنقة أجًرا

 القدیس مار یعقوب السروجي
 
 3 أي 2من وحي 

لُتِقْم هیكل قدسك العجیب في داخلي! 

  :اسمح لي یا أیها السماوي أن أتساءل
ماذا كانت مشاعر الطغمات السماویة، 

Ï  على آالم 52المیمر  (راجع نص بول بیجان والدكتور بهنام سوني)، األربعاءللیل : ج الفصل  53المیمر ،
؛ الخوري بولس الفغالي: یعقوب السروجي في صلب ربنا 572-571 ص مخلصنا وصلبه ودفنه وقیامته، قبطي

 .64-61، ص 2009یسوع المسیح، الجامعة األنطونیة، 
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وهي تراك تتجسَّد في أحشاء البتول من أجلي؟ 
السماء لیست بطاهرة أمامك، یا أیها القدوس؟ 

السماء واألرض ال تسعانك، یا أیها الغیر محدود! 
السمائیون یعجزون عن إدراك أسرارك الفائقة! 

كیف نزلَت إلى أرضنا، یا من تهابك كل الطغمات السماویة؟ 

  !نزلَت إلینا لُتِقیَم من الترابیین ِشْبه سمائیین
ُتِقیمنا من المزبلة،  

وبروحك القدوس تجعلنا هیكًال لك! 

  ،أقام سلیمان لك هیكًال في جبل الُمرّیا
حیث َقدَّم إبراهیم ابنه إسحق ُمحَرقة لك بالنّیة والُحبّ . 

وَقدَّم داود ذبیحة لتغفر له، وتنقذ شعبك من الوباء! 
وها أنت رب سلیمان ومخلصه، ُتِقیم هیكلك في داخلي. 
ل أعماقي إلى جبل الُمرّیا الجدید،  بروحك القدوس ُتَحوِّ

بل وُتِقیم من قلبي جلجثة عجیبة. 
ُتعِلُن قوة صلیبك وبهجة قیامتك في داخلي! 

  . ٍَغشَّى سلیمان بیتك بخشب سرو، بذهٍب خالص
وها أنت تكسو قلبي بالبتولیة التي ال تفسد، 

ل ترابي إلى طبیعة شبه سماویة.  وُتَحوِّ

  .ع سلیمان بیتك بالحجارة الكریمة للجمال رصَّ
وها أنت بروحك القدوس ُتَزیِّن نفسي، 

یهبني شركة الطبیعیة العجیبة، 
أصیر بنعمتك أیقونة حیَّة لك. 

یأخذ مما لك ویخبرني. 
یمنحني الُحبَّ والفرح والسالم والعفة والصالح! 
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، فُیَبدِّد ظلمتي!  ُیشِرق بالنور فيَّ

  ،لم یكن ُممِكًنا إلنساٍن أن یدخل قدس األقداس
سوى رئیس الكهنة َمرَّة واحدة في السنة. 

، مع أبیك السماوي والروح القدس.  هوذا أنت تسكن فيَّ
یا لعظم ُحبِّك للبشریة! 

أقمتها من سقوطها، ورفعتها إلى أمجاٍد فائقةٍ . 
هّیئتها لتتمتع بالبنوة لك. 

وها أنت ُتِعد لها میراثًا ال یفنى! 
َهْب لقلوبنا وعقولنا وعواطفنا وأحاسیسنا، 

أن تصیر خوُرس ُیَسبِّح اسمك بال انقطاع. 
یشارك الطغمات السماویة حیاتهم. 

أي هیكل هذا الذي من ُصْنِع یدیك؟! 
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 َاَألْصَحاُح الرَّاِبعُ 

األثاث المعدني واألواني المقدسة 
. كان لهذا األثاث أهمیته في هیكل الرب، وفي نفس 51-13: 7 مل 1ورد أثاث الهیكل في 

الوقت یحمل رموًزا َتِمسُّ حیاة المؤمن في العهد الجدید. بدون هذا األثاث الذي عیَّنه الرب لم یكن 
ممكًنا للكهنة أن یمارسوا خدمتهم التي ُتسر الرب. 

 1. المذبح النحاسي  1
 6-2. البحر المسبوك   2
 8-7  . المنائر الذهبیة والموائد 3
 10-9. أبواب دار الكهنة   4
 22-11. أواني مقدسة وغیرها   5

ربما نتساءل: ماذا ننتفع من دراستنا للهیكل المقدس واألثاث المعدني واألواني المقدسة؟ 
 اإلجابة على هذا السؤال في حدیثه عن خیمة االجتماع العالمة أوریجینوسُیَقدِّم لنا 

وأثاثاتها، وهو ینطبق أیًضا على الهیكل. 

  یستطیع كل منا بناء خیمة اجتماع هللا داخل نفسه. وكما ذكر األولون أن خیمة االجتماع ُتَمثِّل
العالم كله، وكل فرٍد فیها یستطیع أن یحمل صورة العالم، فلماذا إًذا ال ُیَكمِّل كل منا صورة خیمة 

االجتماع في داخله؟!  
 تعقل.ال في داخله؛ تشیر األعمدة الفضیة إلى طول األناة وتأسیس أعمدة الفضیلةال بد من 

 ولكن لیست ،فأحیاًنا یبدو الشخص صبوًرا ولكن بدون تعقٍل، مثل هذا الشخص عنده أعمدة
 هو شخص یتحلَّى باألعمدة ، ویكرز بها بشجاعة، یتألم بسبب كلمة اهللالذيفضیة، اإلنسان 

 فیها...  يالفضیة ویحتم
یمكن أیًضا أن توّسع القصور داخلك عندما یتَّسع القلب حسب الكلمة التي أوصى بها 

).  13:6 كو 2 قائالً : "كونوا أنتم أیًضا ُمتَّسعین" (،الرسول أهل كورنثوس
َن نفسه بعوارض  حینما یرتبط بوحدة المحبة. ،ویستطیع اإلنسان أیًضا أن ُیَحصِّ

ویمكنه أن یقف على األسس الفضیة عندما یتأسس في ثبات كلمة اهللا النبویة والرسولیة. 
 إذا كان تیجانه هي اإلیمان بالمسیح، ألن "رأس كل ،یمكنه أن ُیَزیِّن رؤوس األعمدة بتیجان

).  3:11 كو 1رجل هو المسیح" (
 أو اثنتین أو، وذلك حینما یتعمَّق ال في كلمة اتي دیارةویمكن لإلنسان أن ُیِقیَم في نفسه عشر
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ثالث كلمات من الشریعة، ولكن یتمتَّع باتِّساع المعنى الروحي للوصایا العشر للناموس وعندما 
، صالح، وباألخص عندما إیمانُیثِمر ثمر الروح: فرح، سالم، طول أناة، وداعة، لطف، تعفف، 

 وال نوًما ،ُتَضاف المحبة فوق كل تلك الثمار. لتكن هذه النفس یقظة: "ال تعطى نعاًسا لعینیها
).  5-4:131  (مز" حتى تجد مسكًنا إلله یعقوب، وال راحة لصدغها،ألجفانها

 ُتَقدَّم علیه الصلوات للتمتُّع برحمة اهللا، ُیَقدَّم ،أقول، لیرسخ في تلك النفس مذبح دائم ثابت
أیًضا علیه الكبریاء وضحایا كعجل ُمَسمَّن مذبوح بسكین االعتدال، فُیذَبح بها الغضب ككبٍش، 

. اءٍ وُتَقدَّم كل اللذات والشهوات كماعٍز وجد
لیعرف كیف یحفظ من الذبیحة للكهنة الذراع الیمنى والصدر والفك إشارة إلى األعمال 

الصالحة، واألعمال الیمینیة (أي ال یحتفظ بأي نوٍع من الشر)، والصدر الذي یرمز إلى القلب 
المستقیم والفكر الُمكرَّس هللا، أما الفك فُیَمثِّل كلمة اهللا المنطوقة.  

 ویمنطق نفسه، ،لُیدِرك اإلنسان وجوب وضع المنارة في مقدسه الداخلي، وینیر سرجها دائًما
). یقول 36-35:12 فیكون هو نفسه كالعبد األمین الذي ینتظر رجوع سیده من العرس (لو

).  22: 6 الرب عن تلك الُسرج: "سراج الجسد هو العین" (مت
 أي یلتهب ،ناحیة الجنوب لكي تتطلَّع نحو الشمال، ألنه حینما تنیر السرجالمنارة لیضع 

القلب الداخلي یترقَّب ناظًرا جهة الشمال على الدوام، یترقَّب ذاك الذي "هو من الشمال" حیث 
). 14-13:1 رإ ألن الشر یلتهب من الشمال" (،شهد "قدًرا منفوخة ووجهها من جهة الشمال"

فلیكن اإلنسان إًذا یقًظا على الدوام مترقًبا خداع عدوه وعلى استعداٍد دائٍم لمواجهة حروبه حتى 
إذا ما بدأ هجوًما وزحف نحوه یصده. یقول بطرس الرسول أیًضا: "إبلیس خصمكم كأسٍد زائٍر 

).  8:5بط  1یجول ملتمًسا من یبتلعه هو" (
 وعلیها اثنتا عشرة خبزة جهة الشمال ومتجهة نحو الجنوب. یشیر الخبز إلى المائدةلیضع 

الكلمة الرسولیة في العدد والقوة. وباستمراریة استخدامها كما أمر الرب موسى أن یوضع الخبز 
 من تیمان"، سیأتي ویتجه اإلنسان نحو الجنوب ُمترقًِّبا قدوم الرب، "ألن الرب ،دائًما أمام الرب

كما هو مكتوب ألنها في الجنوب.  
 كو 2 في أعماق قلبه، لیقول مع الرسول: "نحن رائحة المسیح الذكیة" (مذبح البخورلیضع 

2: 15  .(
 تابوت عهد یحتفظ فیه بلوحي الشریعة حتى "یلهج في ناموس اهللا نهاًرا إنسانٍ لیكن لكل 

)، ولیصبح فكره كتابوت العهد ومكتبة تضم كتب اهللا، ألن األنبیاء طّوبوا الذین 2:1 ولیالً " (مز
).  3):106( 105 یحفظون وصایاه" في ذاكرتهم (مز
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لیحفظ اإلنسان أیًضا في داخل قلبه قسط المن إشارة إلى جمال وعذوبة فهم كلمة اهللا، 
ولیحفظ أیًضا عصا هرون إشارة إلى التعلیم الكهنوتي وقد أزهرت بتأدیب مستقیم (العصا للتأدیب 

والتهذیب). 
باإلضافة إلى كل تلك األمور السماویة فلیرتِد مالبس رئیس الكهنة. هذا هو أثمن عمل یمكن 

 إذ یقوم بدور رئیس الكهنة. یرى البعض أن تلك المهمة هي مراقبة القلب، ،أن یقوم به اإلنسان
 فهي تبقى ،ویرى آخرون أنها الفهم العقلي أو المادة الفكریة. ولكن مهما أطلقوا علیها من أسماء

تعني الجزء (من النفس) الذي له القدرة على المیل األساسي نحو اهللا. فلُنَزیِّن إًذا هذا الجزء الذي 
 الجسم يفینا بالثیاب والجواهر الثمینة وبجّبة كهنوتیة طویلة. هذه الجبة تكسو القدمین، وُتَغطِّ 

كله، وهذا إشارة إلى أن یكتسي اإلنسان كله بثوب العفة. ویرتدي أیًضا الرداء الخارجي الُمَزیَّن 
دوا أباكم الذي في السم،بالجواهر إشارة إلى األعمال الحسنة: "فیروا أعمالكم الحسنة وات" ا وُیَمجِّ

  ...)16: 5 (مت
 أجزاء جسمه الخاصة، فیكون يلیكن لرئیس الكهنة أغطیة على أعضائه الداخلیة، فُتَغطِّ 

)، طاهًرا في فكره وأعماله. 34:7كو 1"مقّدًسا جسًدا وروًحا" (
نه عندما یدخل المقدس إلیضع جالجل (أجراًسا) على أذیال جّبة الرداء، وكما یقول الكتاب 

). هذه األجراس التي تعطي صوًتا على الدوام 35:28یعطي صوًتا وال یدخل في سكوٍن (خر 
ُتوَضع في هدب الثوب. أظن أن الغرض من هذا في رأیي هو أال تصمت عن ذكر األیام 

األخیرة ونهایة العالم، بل دائًما تضرب األجراس وتحاور وتتحدَّث، متفقًة مع ذاك الذي قال: 
)، بهذه الطریقة َیَتزیَّن إنساننا الداخلي لیصیر 40:7"أذكر أواخر أیامك فال تخطئ" (سیراخ 

 بل أیًضا إلى قدس األقداس، ویقترب من ،رئیس كهنة هللا، مستحًقا ال للدخول إلى القدس فقط
عرش الرحمة حیث الشاروبیم، فیتراءى له اهللا. 

والقدس إشارة إلى الحیاة المقدسة في العالم الحاضر، أما قدس األقداس الذي یدخله (رئیس 
الكهنة) مرة واحدة في السنة رمًزا للعبور إلى السماویات حیث عرش الرحمة، وُیوَجد الجالس على 

  "ألن ها ملكوت اهللا داخلكم" (لو:الشاروبیم، حیث ُیعِلن اهللا ذاته في القلب النقي، إذ یقول الرب
21:17(˺  ."

العالمة أوریجینوس 

. المذبح النحاسي 1
  ،َوَعِمَل َمْذَبَح ُنَحاٍس ُطوُلُه ِعْشُروَن ِذَراًعا

1 Origen: In Exod. hom.9:4 (Ronald E. Heine). 
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  ،َوَعْرُضُه ِعْشُروَن ِذَراًعا
 ]1َواْرِتَفاُعُه َعَشُر َأْذُرعٍ . [

من یقترب من الهیكل من جهة الشرق یجد مدخل ساحة دار الكهنة. في هذا المدخل یأتي 
الشعب بذبائحهم وتقدماتهم التي یحضرونها للرب. على الیمین من جهة الجنوب یوجد المذبح 

-1: 38؛ 8-1: 27النحاسي، حیث توجد النار مشتعلة على الدوام، والكهنة ُیَقدِّمون الذبائح (خر 
7 .(

)، ولكنه 30: 38؛ خر 6: 1المذبح النحاسي هنا هو نظیر المذبح الموسوي في جبعون (
أكبر منه. 

]، والبحر المسبوك والمراحض لحمل 1األشیاء المصنوعة من النحاس هي مذبح الُمحَرقات [
]. 18-10]، وبعض أواني المذبح وغیرها [19]، وغشاء لمصاریع أبواب دار الكهنة [6-2الماء [

لم ُیذَكر المذبح النحاسي في سفر الملوك. كان ُیقدَّم علیه الُمحَرقات، وكان أكبر بكثیر من 
المذبح الذي عمله موسى في خیمة الشهادة الذي كانت أبعاده خمسة أذرع مربعة، أما المذبح في 

هیكل سلیمان فكانت أبعاده عشرین ذراًعا ُمرّبعة، فقد تزاید شعب إسرائیل، وأصبح كثیر العدد وغنًیا، 
وكان األمل أن یكون أكثر تقوى خالل خبرة الشركة مع اهللا عبر هذه األجیال.  

كان من المتوقع أن تكون التقدمات لمذبح اهللا بوفرة كثیرة عما كان سابًقا، لذلك ُصِنَع على 
سعة كبیرة لیوضع علیه كل التقدمات. فاهللا قد وسع حدودهم، وكان من المناسب أن یوسعوا مذابحه. 

فما ُنَقدِّمه یجب أن یكون على قدر ما ُیعَطى لنا. 
كان ارتفاع المذبح عشرة أذرع لكي ما یتمكَّن الشعب الذي یعبد في الدار الخارجیة من رؤیة 
ذبائح الُمحَرقة، فیتأثر قلبه بذلك، فُیَقدِّم توبة عن خطایاه، قائالً : إنه من رحمة اهللا أنني لم ُأهلك، وأن 
هذه الذبیحة قد ُقِبَلت كفارة عن ذنبي. ولعّلهم بهذا ینقادون إلى معرفة الذبیحة العظیمة التي سُتَقدَّم في 

ان الذبائح.  ملء الزمان، ذبیحة المسیح! ولعل قلوبهم ُتَحلِّق في السماویات، عندما یرون صعود ُدخَّ
لم یذكر الكتاب المقدس كیف كان یصعدون ویحملون الذبائح إلى المذبح، فالبعض یعتقد 
أنهم كانوا یصعدون كما على تٍل، دون أن یستخدموا درجات (ساللم)، ألن هذا تمنعه الشریعة (خر 

). یرى البعض أنه كان بال شٍك یوجد درج مائل للصعود إلى المذبح. 26: 20
 على سفر یشوع ُیَقدِّم لنا صورة حیة عن خدمة المذبح العالمة أوریجینوسفي عظات 

والذبائح في العهد القدیم كرمٍز لما َتَحقَّق بذبیحة السید المسیح على الصلیب. 

 ندرك كیف یملك المسیح. ،یجب علینا شرح موت موسى، ألنه إن فهمنا كیف مات موسى 
حینما ترى كل ذلك  ن،يفحینما ترى خراب أورشلیم والمذبح بال ذبیحة وال تقدمة وال كهنة أو الوي
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قل إن موسى خادم الرب قد مات. 
 أنه ال یوجد أحد یأتي ثالث مرات (في السنة) لیقف أمام وجه الرب، أو ُیَقدِّم ىوحینما تر

تقدمات في الهیكل، أو یذبح حمل الفصح، ویأكل خبًزا بدون خمیرة، أو ُیَقدِّم البكور أو یكرس 
الطفل البكر، حینئذ تدرك موت موسى خادم الرب. 

 دخول األمم اإلیمان وبناء الكنائس وتقدیس المذبح بدم یسوع المسیح ىولكن حینما تر
 بل ،الثمین بدًال من دم الذبائح، وتدرك عدم انشغال الكهنة والالویین بدماء التیوس والعجول

ن السید المسیح أخذ الرئاسة خلًفا إبكلمة اهللا بواسطة نعمة الروح القدس، حینئذ یمكن القول 
... لموسى

 المسیح فصحنا قد ُذِبَح، وتأكل خبز اإلخالص الذي بال خمیرة، وتُثمر األرض ىحینما تر
 شعب ى والشهداء. وحینما ترى، أقصد األرامل والعذارةومائالجیدة للكنیسة تثمر ثالثین وستین 

 من دم وال من مشیئة رجل وال من مشیئة جسد، ولكن یس یزدادون، أي الذین ُوِلدوا لإسرائیلبني 
 الء الذین كانوا قد تشتَّتوا وقد جمعهم إلي واحٍد في شخصه. ؤمن اهللا قد ُوِلدوا فصاروا أبناء اهللا، ه

أیًضا حفظ الناس لیوم السبت، ال بترك العمل، ولكن بنزع الخطیة، حینما تتم كل ى حین تر
." Ï وأن المسیح ابن اهللا له كل الرئاسة، حینئذ تدرك أن موسى عبد الرب قد مات،تلك األمور

العالمة أوریجینوس 

. البحر المسبوك (الحوض أو الجرن) 2
  ،َوَعِمَل اْلَبْحَر َمْسُبوًكا َعَشَر َأْذُرٍع ِمْن َشَفِتِه ِإَلى َشَفِتهِ 

ًرا ُمْسَتِدیًرا   ، َواْرِتَفاُعُه َخْمُس َأْذُرعٍ ،َوَكاَن ُمَدوَّ
 ]2َوَخْیٌط َثَالُثوَن ِذَراًعا ُیِحیُط ِبَداِئرِهِ . [

على شمال المدخل نحو الجانب الجنوبي من ساحة دار الكهنة، یوجد البحر المسبوك عوض 
).  8: 38؛ 21-17: 30الحوض الصغیر الذي كان قائًما في ساحة خیمة االجتماع (خر 

 تمثاًال لثیران، ربما تشیر هذه الثیران إلى أسباط إسرائیل 12یقف هذا الحوض على ظهر 
ن كل منها من ثالثة تماثیل للثیران كل 17: 16 مل 2االثني عشر ( )، وهي في مجموعات، تتكوَّ

منها في اتجاٍه مختلفٍ . 
). 20: 30كان الكهنة یلتزمون أن تكون أیادیهم وأرجلهم نظیفة، وٕاال َتَعرَّضوا للموت (خر 

). بینما میاه 39-37: 7تشیر المیاه التي للشرب في الكتاب المقدس إلى الروح القدس (یو 
). 27-25: 5؛ أف 3: 15؛ یو 9: 119االغتسال تشیر إلى كلمة اهللا (مز 

1 In Jos. hom 2:1. 
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إذ یعمل الكهنة في الهیكل یحتاجون إلى المیاه لالغتسال وٕالى كلمة اهللا لغسل قلوبهم بالروح 
القدس واهب النقاوة والقداسة والتجدید المستمر. هذا ما أعلنه السید بغسله أقدام التالمیذ قبل تناولهم 

من جسده المقدس ودمه الكریم في خمیس العهد. 
كان هذا البحر مثل اللقَّان في كنیسة العهد الجدید، أو مثل المغطس في الكنائس القدیمة. 

)، كما یلیق بنا أن 14: 9یلیق بنا أن تغتسل ضمائرنا بالتوبة الحقیقیة، لكي نخدم اهللا الحّي (عب 
)، حتى نسمع كلمات السید المسیح: "الذي قد اغتسل لیس له حاجة إال 8: 4ُنَطهِّر أیادینا وقلوبنا (یع 

). 10: 13إلى غسل قدمیه"، ویتجدد بتوبته كلما دخل لیخدم (یو 
یرى یوسیفوس المؤرخ الیهودي أنه ُدِعي بالبحر من أجل ضخامة حجمه. ویرى البعض أنه 
حمل هذا االسم من أجل عمله الرمزي، فبحر سلیمان یرمز للمیاه األولى في الخلیقة حیث كان روح 

اهللا یرف علیها. 
المذبح والبحر هما رمزان لمثیلهما في الهیكل السماوي المصنوع لیس بأیاٍد بشریةٍ .  

  ،َوِشْبُه ُقثَّاٍء َتْحَتُه ُمْسَتِدیًرا ُیِحیُط ِبِه َعَلى اْسِتَداَرِتهِ 
  ،ِللذَِّراِع َعَشٌر ُتِحیُط ِباْلَبْحِر ُمْسَتِدیَرةً 

 ]3[ َواْلِقثَّاُء َصفَّاِن َقْد ُسِبَكْت ِبَسْبِكهِ 

  ،َكاَن َقاِئًما َعَلى اْثَنْي َعَشَر َثْوًرا
  ،َثَالَثٌة ُمتَِّجَهٌة ِإَلى الشَِّمالِ 
  ،َوَثَالَثٌة ُمتَِّجَهٌة ِإَلى اْلَغْرِب 

  ،َوَثَالَثٌة ُمتَِّجَهٌة ِإَلى اْلَجُنوِب 
  ،َوَثَالَثٌة ُمتَِّجَهٌة ِإَلى الشَّْرقِ 

َراِتَها ِإَلى َداِخلٍ . [،َواْلَبْحُر َعَلْیَها ِمْن َفْوقُ   ]4 َوَجِمیُع ُمَؤخَّ

  َوَشَفُتُه َكَعَمِل َشَفِة َكْأٍس ِبَزْهِر َسْوَسنٍّ . ،َوُسْمُكُه ِشْبرٌ 
 ]5َیْأُخُذ َوَیَسُع َثَالَثَة آَالِف َبثٍّ . [

كان البحر أو الحوض متسًعا. یعتقد المفّسرون الربیُّون أن الكهنة اعتادوا أن یستحّموا فیه، 
]. 6یغطسون فیه [

  ، َمَراِحَض رَوَعِمَل َعْش 
 َوَجَعَل َخْمًسا َعِن اْلَیِمیِن َوَخْمًسا َعِن اْلَیَساِر ِلِالْغِتَساِل ِفیَها. 

ُبوَنُه ُمْحَرَقةً    ،َكاُنوا َیْغِسُلوَن ِفیَها َما ُیَقرِّ
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 ]6َواْلَبْحُر ِلَیْغَتِسَل ِفیِه اْلَكَهَنةُ . [
 230یوجد عشر قواعد من نحاس ُمَزیَّنة بأسود وثیران وكروبیم وعلى كل قاعدة حوض یسع 
جالوًنا من الماء. هذه القواعد بأحواضها موجودة في ساحة الكهنة على الیمین، وهي قائمة على 
عجالت ُیمِكن بسهولة تحریكها، ُتستخَدم في غسل الذبائح، وربما في تنظیف الهیكل بوجه عام.  

عندما تتسخ المیاه، ُتفرَّغ في مكان مناسب، وُتمأل األحواض بمیاه نظیفة من البحر المسبوك. 
هذه القواعد الحاملة لألحواض في غایة الجمال بزخارفها الكثیرة، لكي یدرك الكهنة والالویون 

: 28والشعب أن اهللا یرى في القداسة والنقاوة جماًال خاًصا، ولیس من عزٍل بین القداسة والجمال (خر 
). 3: 110؛ 9، 6: 69؛ 2: 29؛ مز 2

بالنسبة للمرحضة، في خیمة االجتماع وجدت مرحضة واحدة، ألن جمیع الكهنة كانوا من 
سبط الوي، وال یجوز حتى للملوك أن یمارسوا العمل الكهنوتي. أما في الهیكل حیث یشیر إلى كنیسة 
العهد الجدید، فوجدت عشر مراحض، خمًسا عن الیمین وخمًسا عن الیسار، ألن كهنة العهد الجدید 

ال یرتبطون بسبط ُمَعیَّن وال ُأمَّة ُمعیَّنة، إذ في المسیح لیس یهودي وال یوناني، إنما جمیع الكهنة 
مستترون في رئیس الكهنة األعظم السماوي، ربنا یسوع المسیح.  

]، فكما وجب أن یغتسل الكهنة، كذلك ُتغَسل 6كانوا یغسلون فیها ما ُیَقرِّبونه ُمحَرقة [
الذبائح. ونحن یلزمنا أن نطرح بكل حرٍص كل األفكار الشریرة.  

. المنائر الذهبیة والموائد 3
  ،َوَعِمَل َمَناِئَر َذَهٍب َعَشًرا َكَرْسِمَها

 ]7 َوَخْمًسا َعِن اْلَیَسارِ . [،َوَجَعَلَها ِفي اْلَهْیَكِل َخْمًسا َعِن اْلَیِمینِ 
المكان الُمتَِّسع والذي ال یصل إلیه نور النهار یحتاج إلى هذه المنائر. 

 في قوله بأنه في الهیكل ُوِجَد عشرة آالف شمعدان. یوسیفوسبالغ 
تشبه المنارة التي كانت في خیمة االجتماع.  

كلمة اهللا هي سراج ُمِنیر یضيء في عالٍم مظلمٍ . 
في أیام موسى كانت منارة واحدة، وهي أسفار موسى الخمسة (التوراة). إضافة منارات 

أخرى هنا تشیر إلى إضافة أسفار أخرى مقدسة. فالنور یتوهَّج أكثر، والمنائر أي الكنائس تتزاید (رؤ 
1 :20 .(

َأسَّس موسى منارة واحدة هي الكنیسة الیهودیة، لكن هیكل اإلنجیل تضاعف فیه، لیس 
بسبب كثرة المؤمنین من الیهود، بل تضاعفت أیًضا الكنائس من كل األمم والشعوب. 

  ، َوَوَضَعَها ِفي اْلَهْیَكلِ ،َوَعِمَل َعَشَر َمَواِئدَ 
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  َوَخْمًسا َعِن اْلَیَسارِ . ،َخْمًسا َعِن اْلَیِمینِ 
 ]8َوَعِمَل ِمَئَة ِمْنَضَحٍة ِمْن َذَهٍب . [

 یذكر مائدة وجوه واحدة، ألن غایة السفر تأكید قیام مملكة إسرائیل التي 48: 7 مل 1في 
، فُیِشیر إلى عشر موائد في الهیكل، خمًسا 8: 4 أي 2ُتَعد الطریق لمجيء المسیا الُمَخلِّص، أما 

علي الیمین، وخمًسا علي الیسار، وكأن كنیسة العهد الجدید كرمٍز للسماء تفتح أبوابها إلسرائیل الجدید 
الذي یذوب فیه الیهود وسط األمم، فُیَقدِّم المسیح نفسه خبًزا سماوًیا للشعوب القادمة من المشارق 

والقادمة من المغارب، أي من أقاصي المسكونة إلى أقاصیها دون محاباة ألمٍة معینةٍ . 
ربما كان یوضع اثنتا عشرة خبزة على كل مائدة، فكلما كبر بیت الرب كبرت أیًضا الخدمة. 

ففي بیت أبي هناك خبز یكفي جمیع األسرة. 
كان لهذه الموائد مائة منضحة أو طبق من ذهب، فإن مائدة الرب ُمعدَّة حسًنا. 

. أبواب دار الكهنة 4
  ،َوَعِمَل َداَر اْلَكَهَنِة َوالدَّاَر اْلَعِظیَمَة َوَمَصاِریَع الدَّارِ 

 ]9َوَغشَّى َمَصاِریَعَها ِبُنَحاسٍ . [
]، حتى ال تتأثَّر بعوامل الجو التي تتعرَّض لها؛ 9كانت أبواب دار الكهنة ُمغطَّاة بالنحاس [

. 16: 107وقد ُذكرت أبواب النحاس في مز 

 ]10َوَجَعَل اْلَبْحَر ِإَلى اْلَجاِنِب اَألْیَمِن ِإَلى الشَّْرِق ِمْن ِجَهِة اْلَجُنوِب . [

. أواني مقدسة وغیرها 5
، َوَعِمَل ُحوَراُم اْلُقُدوَر َوالرُُّفوَش َواْلَمَناِضحَ 

 ]11َواْنَتَهى ُحوَراُم ِمْن َعَمِل اْلَعَمِل الَِّذي َصَنَعُه ِلْلَمِلِك ُسَلْیَماَن ِفي َبْیِت اهللا: [

  ،اْلَعُموَدْیِن َوُكَرَتِي التَّاَجْیِن َعَلى َرْأَسِي اْلَعُموَدْیِن َوالشََّبَكَتْینِ 
 ]12[ ِلَتْغِطَیِة ُكَرَتِي التَّاَجْیِن اللََّذْیِن َعَلى َرْأَسِي اْلَعُموَدْینِ 

هنا نرى نبذة مختصرة لألشیاء المصنوعة من النحاس. 
یالحظ هنا اآلتي: 

]. دعاه ملك 11. كان حورام صانًعا ماهًرا ومدقًِّقا وملتزًما، فقد أنجز كل ما ُطِلَب منه [1
صور "حورام أبي"، ودعاه سلیمان أیًضا هكذا، ألنه قد أبدع في عمله، وُحِسَب أًبا لكل الصنَّاع 

المهرة. 
] من كل نوٍع، حتى یتم العمل في 18. كان سلیمان كریًما جًدا، فقد عمل آنیة كثیرة جًدا [2
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 الهیكل بسرعة، ولكي توجد أواني ُتستخَدم متى تلفت آنیة.

جاءت التبرعات بسخاٍء، وأعطى هو أیًضا بسخاءٍ . وعندما عمل ما یكفي من األواني لذلك 
ًصا هللا، ویجب  الحین لم یستطع أن یستخدم ما تبقَّى من النحاس ألغراضه الخاصة، ألنه كان ُمخصَّ

أن ُیستخَدم لخدمته فقط. 

  ،َوالرُّمَّاَناِت اَألْرَبِع ِمَئٍة ِللشََّبَكَتْینِ 
 ]13(َصفَّْي ُرمَّاٍن ِللشََّبَكِة اْلَواِحَدِة ِلَتْغِطَیِة ُكَرَتِي التَّاَجْیِن اللََّذْیِن َعَلى اْلَعُموَدْینِ ). [

 ]14 َوَعِمَل اْلَمَراِحَض َعَلى اْلَقَواِعِد [،َوَعِمَل اْلَقَواِعدَ 

 ]15[ ْلَبْحَر اْلَواِحَد َواِالْثَنْي َعَشَر َثْوًرا َتْحَتهاوَ 

، ْلَمَناِشَل َوُكلَّ آِنَیِتَهاالرُُّفوَش وَ اْلُقُدوَر وَ اوَ 
 ]16َعِمَلَها ِلْلَمِلِك ُسَلْیَماَن ُحوَراُم َأِبي ِلَبْیِت الرَّبِّ ِمْن ُنَحاٍس َمْجِليٍّ . [

 ]17ِفي َغْوِر اُألْرُدنِّ َسَبَكَها اْلَمِلُك ِفي َأْرِض اْلَخَزِف َبْیَن ُسكُّوَت َوَصَرَدةَ . [

  ،َوَعِمَل ُسَلْیَماُن ُكلَّ َهِذِه اآلِنَیِة َكِثیَرًة ِجد�ا
 ]18َألنَُّه َلْم ُیَتَحقَّْق َوْزُن النَُّحاسِ . [

  ،َوَعِمَل ُسَلْیَماُن ُكلَّ اآلِنَیِة الَِّتي ِلَبْیِت اهللا َوَمْذَبَح الذََّهِب 
 ]19َواْلَمَواِئَد َوَعَلْیَها ُخْبُز اْلُوُجوِه [

: یوجد أمام الحجاب الذي یفصل قدس األقداس عن القدس. علیه ُیَقدِّم الكهنة مذبح الذهب
). 29-25: 37؛ 10-1: 30بخوًرا في الصباح والمساء، وهم یهتمون بالمنارة الذهبیة (خر 

). 10-8: 1، لو 8: 5؛ رؤ 2-1: 141یشیر رفع البخور إلى رفع الصلوات هللا (مز 
: 30أعطى اهللا لموسى الخلطة الخاصة بالبخور الذي ُیقدم في خیمة االجتماع والهیكل (خر 

)، هذه الخلطة ال یجوز ألحد أن یستخدمها لغرض آخر. 34-38
). ال 10: 30في یوم الكفارة یستخدم رئیس الكهنة الدم لغسل المذبح الذهبي وتطهیره (خر 

نستطیع أن نقترب إلى اهللا بدون دم السید المسیح الكفَّاري؛ إذ ال یجوز لنا االقتراب إال بأیاٍد طاهرٍة 
). 5-3: 24وقلٍب نقٍي (مز 

كان ُیحَرق علیه البخور، ربما ُصِنَع بحجٍم كبیٍر كما حدث بالنسبة للمذبح النحاسي. 
هنا فقط یشیر الكتاب المقدس إلى كثرة من موائد خبز الوجوه. 

 ]20َواْلَمَناِئَر َوُسُرَجَها ِلَتتَِّقَد َحَسَب اْلَمْرُسوِم َأَماَم اْلِمْحَراِب ِمْن َذَهٍب َخاِلٍص [
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 َواَألْزَهاَر َوالسُُّرَج َواْلَمَالِقَط ِمْن َذَهٍب . 
 ]21َوُهَو َذَهٌب َكاِملٌ . [

ُحوَن َواْلَمَجاِمَر ِمْن َذَهٍب َخاِلصٍ .   َواْلَمَقاصَّ َواْلَمَناِضَح َوالصُّ
  ،َوَباَب اْلَبْیِت َوَمَصاِریَعُه الدَّاِخِلیََّة ِلُقْدِس اَألْقَداسِ 

] 22َوَمَصاِریَع َبْیِت اْلَهْیَكِل ِمْن َذَهٍب . [
 
 4 أي 2من وحي 

ما أعظم عمل یدیك في داخلي؟! 

  !من یستطیع أن یبني هیكلك سواك؟
من یقوم بتأسیسه غیر نعمتك؟! 

لتؤسس في داخلي أعمدة الفضیلة الفضیة. 
كلمتك هي األعمدة التي یقوم علیها بناء نفسي. 

لیتني أتحلَّى بك، یا كلمة اهللا الكلِّي الجمال! 

  ، لتوسِّع تخوم هیكلك فيَّ
فیكون موضع سرورك ورضاك. 
یتَِّسع بالُحبِّ لك ولكل إخوتي. 

فال یكون للكراهیة أو الحسد أو الكبریاء موضع في أفكاري. 
وال تخرج كلمة جارحة من فمي. 

  في داخلي. منارة ذهبیةلُتقم 
تشرق بنور برِّك، فتتبدد كل ظلمة فيَّ . 

بنورك ال یقدر رئیس مملكة الظلمة أن یتسلَّل داخلي. 

  الُمشِبعة. مائدة خبز الوجوهلُتِقم 
فال أقتات بمحبة العالم وملّذاته. 

إنما أتمتع بخبز المالئكة، فتشبع نفسي. 
أقتات بجسدك المحیي ودمك الكریم. 

فأتمتَّع بالحیاة األبدیة. 
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  كما إلى السماء. بخور عطرلیصعد 
لتكون صلواتي مقبولة لدیك. 

تحمل رائحتك الذكیة، فتدخل إلى عرشك اإللهي. 

  .اقبْل حیاتي ذبیحة حب، ُمحَرقة كاملة أمامك
لیس لي ما ُأَقدِّمه لك من عندي. 
َهْب لي أن ُأَقدِّم لك مما تهبني. 

َقدِّس عواطفي وأحاسیسي وكلماتي، 
ُألَقدِّم الحب، ذبیحة مرضیة أمامك. 

  ،لتكن كل طاقاتي ومواهبي ووزناتي أواني مقدسة لك
ال تتوقَّف عن الخدمة والعبادة والتسبیح لك. 
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 َاَألْصَحاُح اْلَخاِمُس 

تسلیم الهیكل للرب 
جاء یوم االحتفال ببناء الهیكل أشبه بتسلیم الرب بیته، لیقبله تقدمة من كل الجماعة: من 

]. وكأن الجماعة قد فتحت 14-13الملك والقادة والكهنة والخدام والشعب. استلمه الرب في سحابة [
قلوبها للرب، فجاء إلیها كما على سحابة، ُیعِلن حضوره في بیته كما في وسط شعبه. 

لقد َتمَّ بناء الهیكل، وُوِضَعت فیه األثاثات لخدمة الرب، ونرى هنا اآلتي: 

 1. إدخال األقداس إلى البیت 1
 10-2. إصعاد تابوت العهد إلى البیت 2
 12-11. تقدیم نشید الحمد هللا 3
 14-13. السحابة ومجد الرب یمأل البیت 4

. إدخال األقداس إلى البیت 1
اهتم سلیمان بنقل تابوت العهد من مدینة داود إلى بیت الرب العظیم الذي َأَعدَّه، ولم ُیِشْر 

إلى المذبح النحاسي الذي أقامه موسى النبي في البریة، إنما أقیم مذبح نحاسي خاص بالهیكل.  
لقد وجد التابوت راحته في بیت الرب. لقد سحب الكهنة العصي من التابوت، فتراءت رؤوس 

العصي من التابوت، إشارة إلى أن رحلة البریة قد انتهت.  
یشیر تابوت العهد إلى السید المسیح الذي حلَّ بیننا بتجسده، لكي َیْعُبَر بنا كما إلى السماء، 
حیث تستقر نفوسنا وتستریح فیه، وهو فینا كهیكٍل مقدٍس له. بعمل المسیح الخالصي، أقام منا أرًضا 

جدیدًة وسماء جدیدة یسكن برُّه فینا. 

 َوَكِمَل َجِمیُع اْلَعَمِل الَِّذي َعِمَلُه ُسَلْیَماُن ِلَبْیِت الرَّبِّ . 
 َوَأْدَخَل ُسَلْیَماُن َأْقَداَس َداُوَد َأِبیهِ . 

ُة َوالذََّهُب َوَجِمیُع اآلِنَیِة َجَعَلَها ِفي َخَزاِئِن َبْیِت اهللا. [  ]1َواْلِفضَّ
]. 1استغل الِسْفُر كل فرصة لإلشارة إلى داود بكونه َأَعدَّ كل ما أمكن لبیت الرب [

ُوِضَعْت كل األواني المقدسة وأَیًضا الفضة والذهب الُمَخصَّصة للبیت في خزائن الهیكل، ولم 
تكن هناك حاجة لالحتفال بإدخالها إلى الخزائن، فإن الهیكل هو الذي یقدس الذهب، ال الذهب یقدس 

). 17: 23الهیكل (مت 
لم یأخذ سلیمان شیًئا مما َقدََّسه أبوه للهیكل أو ما تبرع به القادة أو الشعب أو وضعه في 
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خزائن القصر، الستخدامه في وقت الحاجة. 

. إصعاد تابوت العهد إلى البیت 2
 ِحیَنِئٍذ َجَمَع ُسَلْیَماُن ُشُیوَخ ِإْسَراِئیَل 

 َوُكلَّ ُرُؤوِس اَألْسَباِط ُرَؤَساَء اآلَباِء ِلَبِني ِإْسَراِئیَل 
 ِإَلى ُأوُرَشِلیَم 

 ]2ِإلْصَعاِد َتاُبوِت َعْهِد الرَّبِّ ِمْن َمِدیَنِة َداُوَد (ِهَي ِصْهَیْونُ ). [
كان من الالئق أن ُیدَخل تابوت العهد بوقاٍر زائد. حًقا لقد ُصِنَعت األواني جدیدة للهیكل 

وبأحجام كبیرة تلیق بحجم الهیكل وحجم الخدمة التي تزایدت جًدا عما كانت علیها في خیمة 
االجتماع. أما تابوت العهد والغطاء والكاروبان اللذان على الغطاء، فبقیت هذه كلها كما هي، ألن 

حضور اهللا ونعمته ال یتغیَّران مهما تغیَّر حجم بناء الهیكل (أو الكنیسة)، ومهما تزاید عدد المجتمعین 
للعبادة، ومهما كان حال الكنیسة من جهة إمكانیاتها المادیة، لقد َأكَّد السید المسیح أنه إن اجتمع 

اثنان أو ثالثة باسمه یكون في وسطهم، كما لو كانوا ألفین أو ثالثة آالف. 
ُأدِخَل تابوت العهد في حضور جمع غفیر من شیوخ إسرائیل، الذین حضروا بدون شٍك في 

]. 4-2وقاٍر وبمظهٍر فخٍم [

  ،َفاْجَتَمَع ِإَلى اْلَمِلِك َجِمیُع ِرَجاِل ِإْسَراِئیلَ 
 ]3ِفي اْلِعیِد الَِّذي ِفي الشَّْهِر السَّاِبعِ . [

َتمَّ ذلك في یوم العید بفٍرٍح عظیم، وغالًبا ما حسبوا هذه المناسبة عیًدا.  

 َوَجاَء َجِمیُع ُشُیوِخ ِإْسَراِئیلَ . 
 ]4[ َوَحَمَل الالَِّویُّوَن التَّاُبوتَ 

  ،َوَأْصَعُدوا التَّاُبوَت َوَخْیَمَة اِالْجِتَماِع َمَع َجِمیِع آِنَیِة اْلُقْدِس الَِّتي ِفي اْلَخْیَمةِ 
 ]5لالَِّویُّونَ . [اَأْصَعَدَها اْلَكَهَنُة وَ 

اصِعدوا مع التابوت أیًضا خیمة االجتماع مع جمیع آنیة القدس التي في الخیمة. لم ُتستبَعد 
هذه األشیاء، ألنها تقدَّست هللا، لذلك لم ُتغیَّر وال ُطِرَقت الستخدامها في عمل أواٍن جدیدة، وغالًبا ما 

كان بعضها ال یصلح استخدامها لصغرها، فُحفَظت للذكرى. 
أصعد سلیمان األواني المقدسة التي َأَعدَّها داود مع تابوت العهد وخیمة االجتماع في موكٍب 

ضخٍم إلى الهیكل. 
إلعداد هذا الموكب العظیم اجتمع سلیمان مع رؤوس األسباط ورؤوس اآلباء في الخیمة 
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التي َأَعدَّها داود. 

  ،ْلَمِلُك ُسَلْیَماُن َوُكلُّ َجَماَعِة ِإْسَراِئیَل اْلُمْجَتِمِعیَن ِإَلْیِه َأَماَم التَّاُبوِت اوَ 
 ]6َكاُنوا َیْذَبُحوَن َغَنًما َوَبَقًرا َما َال ُیْحَصى َوَال ُیَعدُّ ِمَن اْلَكْثَرةِ . [

، َوَأْدَخَل اْلَكَهَنُة َتاُبوَت َعْهِد الرَّبِّ ِإَلى َمَكاِنهِ 
 ]7 ِإَلى َتْحِت َجَناَحِي اْلَكُروَبْینِ . [، ِفي ُقْدِس اَألْقَداسِ ،ِفي ِمْحَراِب اْلَبْیِت 

حمل الالویون تابوت العهد في الهیكل، أما إدخاله إلى قدس األقداس، فكان من عمل 
الكهنة وحدهم، إذ لم یكن ُیسَمح لالویین الدخول فیه. 

 َوَكاَن اْلَكُروَباِن َباِسَطْیِن َأْجِنَحَتُهَما َعَلى َمْوِضِع التَّاُبوِت . 
 ]8َوَظلََّل اْلَكُروَباِن التَّاُبوَت َوِعِصیَُّه ِمْن َفْوقُ . [

  ،َوَجَذُبوا اْلِعِصيَّ َفَتَراَءْت ُرُؤوُس اْلِعِصيِّ ِمَن التَّاُبوِت َأَماَم اْلِمْحَراِب 
 ]9َوَلْم ُتَر َخاِرًجا َوِهَي ُهَناَك ِإَلى َهَذا اْلَیْومِ . [

ُجِذَبت العصي، ألن التابوت سوف ال ُینَقل فیما بعد. أیًضا یشیر جذب العصي إلى الراحة، 
فربنا یسوع یستریح في القلوب المفتوحة له كما في هیكله. 

إذ ُنِعدُّ له مكاًنا في قلوبنا بكونها ملكوته یستقر فیها، ویهبنا نحن أیًضا أن نستقر في ملكوته 
السماوي الذي ُیِعدُّه لنا لنستقر فیه. 

اشتاق الرب أن یستقر تابوت العهد في هیكله المقدس، ویقول الرسول بولس: "ال تقل في 
قلبك من یصعد إلى السماء، أي لُیحِدَر المسیح، أو من یهبط إلى الهاویة، أي لُیصِعَد المسیح من 

). 7-6: 10األموات" (رو 
"، لیس الیوم الذي ُكِتَب فیه السفر، وٕانما إلى الیوم الذي ُكِتَبت فیه وهي هناك إلى هذا الیوم"

). 7: 137النسخة التي هي المصدر الذي نقل عنه الكاتب، وقد بقیت إلى یوم دمار أورشلیم (مز 

  ،َلْم َیُكْن ِفي التَّاُبوِت ِإالَّ اللَّْوَحاِن اللََّذاِن َوَضَعُهَما ُموَسى ِفي ُحوِریبَ 
 ]10ِحیَن َعاَهَد الرَّبُّ َبِني ِإْسَراِئیَل ِعْنَد ُخُروِجِهْم ِمْن ِمْصرَ . [

]. لم یعد موجود 10"لم یكن في التابوت إال اللوحان اللذان وضعهما موسى في حوریب" [
فیه عصا هارون وال قسط المن. 

. تقدیم نشید الحمد هللا 3
 َوَكاَن َلمَّا َخَرَج اْلَكَهَنُة ِمَن اْلُقْدسِ . 
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 ]11 َلْم ُتَالَحِظ اْلِفَرقُ ). [،(َألنَّ َجِمیَع اْلَكَهَنِة اْلَمْوُجوِدیَن َتَقدَُّسوا
َتَقدَّس الكهنة حین خرجوا من القدس، إذ كان یلزمهم أن یخرجوا لكي ما یدخل الملك 

الحقیقي نفسه، وُیعِلن مجده.  
في ذلك الیوم لم تحضر فرقة واحدة من الكهنة، بل جمیع الكهنة، فهي مناسبة عامة قد ال 

تتكرر في حیاة الجیل الحاضر من الكهنة. 
لقد ُقدَِّمْت ذبائح، وكان یلیق بكل الكهنة أن یشتركوا في االحتفال، وُیعاِینوا مجد الرب. 

 َوالالَِّویُّوَن اْلُمَغنُّوَن َأْجَمُعونَ : 
  ،آَساُف َوَهْیَماُن َوَیُدوُثوُن َوَبُنوُهْم َوإِْخَوُتُهْم َالِبِسیَن َكتَّاًنا

َباِب َواْلِعیَداِن َواِقِفیَن َشْرِقيَّ اْلَمْذَبحِ  ُنوِج َوالرَّ   ،ِبالصُّ
 ]12َوَمَعُهْم ِمَن اْلَكَهَنِة ِمَئٌة َوِعْشُروَن َیْنُفُخوَن ِفي اَألْبَواقِ . [

ورثت كنیسة العهد الجدید عن الهیكل عبادة التسبیح حیث ُوِجَدت ِفَرق التسبیح. قیل إن عدد 
 قیثارة.  4000القیثارات بلغ أكثر من 

)، فقد 1: 23 صم 2تتشبَّه الكنیسة ابنة صهیون بداود الملك والنبي، "ُمَرنِّم إسرائیل الحلو" (
وجدت في المزامیر أعماًقا ُمبِهجة جدیدة على ضوء عمل ابن داود على الصلیب وقیامته وصعوده 

). 17: 14إلى السماء، َعرَّف الرسول بولس ملكوت اهللا أّنه فرح في الرب (رو 

 كل ما تفعله، افعله حسًنا، بهذا ُتَسبِّح اهللا˺  .

  إن كان حتى المالئكة الذین طبیعتهم بسیطة وروحیة ُیَقال إن لهم ألسنة بها ُیَرنِّمون التسابیح
إللههم وخالقهم، وُیَقدِّمون له تشكُّرات بغیر انقطاٍع، كم باألكثر یلیق باألجساد الروحیة التي 

د یكون لهم ألسنة في أفواههم،  للبشر أن تفعل هذا بعد القیامة، فإن كل أعضاء الجسد الُمَمجَّ
ُتعِطي صوًتا أللسنتهم المتحدثة، وهكذا ینطقون بتسابیح إلهیة تفیض بكلمات ُحبِّهم وأفراحهم التي 

. ˻تمأل أحاسیسهم
 القدیس أغسطینوس 

 إن التسبیح هللا هو عمل خاص بالمالئكة .

  ...تهب المزامیر النفس الطمأنینة، وُتعِطیها السالم، وُتهدِّئ فیها بلبلة األفكار وتراكم الشهوات
هذا الكتاب هو كتاب المحبَّة... هو سالح ضّد الشیطان... هو سبب راحة بعد تعب النهار... 

1 Letter 130:19. 
2 Letter, 94. 
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هو تعزیة الشیوخ... هو باعث أفراحنا وأحزاننا المقدَّسة... هو نشید رائع، هو صوت الكنیسة، هو 
. ˺بخور ذكي الرائحة

 فكر إلى حالة من الفرح والهدوء.اللتسابیح الهادئة ب اتدخل 

 لقدیس باسیلیوس الكبیرا

  ،من له القدرة – مهما بلغت خبرته – أن ُیَعدَِّد األسباب التي تثیر القلب فیلتهب ُمشتِعًال بالنار
  لكننا نذكر أمثلة قلیلة منها...؟وتحثه للصلوات الورعة العظیمة الغیرة

 أحیاًنا التغنِّي بمقطع من المزامیر، یبعث فینا صالة حارة.
 وأحیاًنا انسجام التلحین لصوت أحد اإلخوة، یثیر األذهان الخاملة إلى ابتهاالت كثیرة.

 .˻كذلك طریقة النطق مع الوقار الذي للمرنم (بالتسبیح)، یلهبان غیرة من معه
األب إسحق 

. السحابة ومجد الرب یمأل البیت 4
ُقوَن َواْلُمَغنُّوَن َكَواِحٍد َصْوًتا َواِحًدا ِلَتْسِبیِح الرَّبِّ َوَحْمِدهِ  َت اْلُمَبوِّ ، َوَكاَن َلمَّا َصوَّ

ُنوِج َوآَالِت اْلِغَناِء َوالتَّْسِبیِح ِللرَّبِّ  ، َوَرَفُعوا َصْوًتا ِباَألْبَواِق َوالصُّ
 ]13 َأنَّ َبْیَت الرَّبِّ اْمَتأل َسَحاًبا. [، َألنَّ ِإَلى اَألَبِد َرْحَمَتهُ ،َألنَُّه َصاِلحٌ 

لم ُیذكر هذا الحدث في سفر الملوك. 
لقد تقدَّس الكهنة، فخرجوا من قدس األقداس، عندئذ ضرب مئة وعشرون كاهًنا باألبواق 

وسط تسبیح فریق التسبیح، فحلَّ مجد الرب مثل سحاٍب . 
وقف الكهنة في دهشة وقد سادهم السحاب، فصاروا كمن في السماء، وامتألوا بمخافة الرب 

مع الحب الفائق هللا. 
أعلن الرب مجده في الهیكل: 

لیس عندما ُقدَِّمت الذبائح الحیوانیة، بل حینما ُقدَِّمت ذبیحة التسبیح والحمد هللا التي ُیَسر اهللا بها  .١
). 31: 69(مز 

 كاهًنا في التسبیح مع ِفَرق الُمَغنِّین من الالویین الثالثة. وكان الكهنة بأبواقهم 120عندما اشترك  .٢
 ]، وهو أقرب موضع للشعب.12جمیًعا واقفین شرقي المذبح [

" ألن إلى األبد رحمتهُأعِلَن مجده عندما احتفلوا بمراحم اهللا األبدیة وصالحه، فقد تكررت عبارة " .٣

Ï  63عظة على المزامیر: الفصل األول، األب الیاس كویتر المخلصي ص .
Ð 233 للمؤلف: مناظرات كاسیان ص. 
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 . فمجد اهللا ُیعلن برحمته وصالحه.136 مرة في المزمور 26

مألت سحابة المجد الهیكل، فأضفت جماًال إلهًیا، أكثر جماًال من الذهب الذي غطَّاه، أو 
الحجارة الكریمة التي زیَّنته، ومع هذا فإن هذا المجد ال ُیَقاس بالمجد العتید أن ُیستعَلن ببشارة اإلنجیل 

). 10-8: 3 كو 2(
السحابة التي َحلَّْت ومألت بیت الرب أعلن بها الرب قبوله لهذا الهیكل، وأنه مثل خیمة 
االجتماع التي عملها موسى، ألنه بسحابٍة كان یعلن عن حضوره اإللهي عند دخول موسى إلى 

). 34: 40الخیمة (خر 

  لیت ذاك الذي مات مع المسیح وقام معه ُیَسبِّح. لیته ُیَصلِّي نحو الشرق. ألن هذا أیًضا ُكِتَب في
الكتاب الثاني ألخبار األیام إنه بعد االنتهاء من هیكل الرب بواسطة الملك سلیمان، في نفس عید 

التدشین وقف الكهنة والالویون والُمَغنُّون نحو الشرق، یشكرون اهللا، وُیَسبِّحونه بالصنوج 
 .˺والقیثارات

الدسقولیة 

  ،َوَلْم َیْسَتِطِع اْلَكَهَنُة َأْن َیِقُفوا ِلْلِخْدَمِة ِبَسَبِب السََّحاِب 
 ] 14َألنَّ َمْجَد الرَّبِّ مَأل َبْیَت اهللا. [

]، 14لم یستطع الكهنة أن یقفوا للخدمة بسبب السحاب، ألن مجد الرب مأل بیت الرب [
وهذا دلیل على أن الكهنوت الالوي سیتوقَّف عن الخدمة عندما یأتي المسیَّا الذي سیحلُّ فیه كل ملء 

الالهوت جسدًیا، وحینما یأتي إلى هیكله، ألنه مثل نار الممحص، ومن یحتمل یوم مجیئه، ومن یثبت 
). 2-1: 3عن ظهوره (مال 

أعلن اهللا عن تقدیره لضعف الكهنة الذین وقفوا لخدمته وعجزهم، إذ لم یحتملوا بهاء مجده. 
). 34: 9ما حدث للكهنة هنا حدث مع التالمیذ على جبل طابور حین دخلوا في السحابة (لو 

ما حدث، قائالً : [اآلن ما أن وضع الكهنة كل شيٍء في موضعه بالنسبة یوسیفوس یصف 
للتابوت وخرجوا، حتى نزلت سحابة كثیفة، ووقفت هناك، وانتشرت بطریقة رقیقة داخل الهیكل. كانت 

سحابة منتشرة معتدلة، ولیست سحابة بعاصفة كما نرى عند نزول المطر في فصل الشتاء. لقد 
أظلمت السحابة الموضع، حتى ال یستطیع كاهن أن ُیَمیِّز آخر. لكنها وهبت أفكار الجمیع صورة 

منظورة ومجیدة لنزول اهللا في هذا الهیكل، وحلوله البهیج في داخل خیمته.] 
 

1 Constitutions of the Holy Apostles, Book 7: 4: 44. 
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 5 أي 2من وحي 
لتسترح یا رب في قلبي! 

  ،في تواضعك، وهبَت شعبك تابوت عهدك
عالمة حضورك في وسطهم! 

في البریة إذا ما َتَحرَّك التابوت تحرَّكوا، 
وحیثما یتوقَّف توقفوا. 

وٕاذ بنى سلیمان هیكلك المقدس، 
ُوِضَع التابوت في قدس األقداس. 

هناك ُسِحَبت العصي من التابوت، 
فقد استقر أخیًرا في قدس األقداس. 

استقر حیث استقر شعبك في أرض الموعد! 

 .لُیعَلْن حضورك في داخلي 

كما استقر التابوت في قدس األقداس، 
وكما كنت تستریح في بیت مریم ومرثا ولعازر، 

فلتسترح في قلبي، وأستریح أنا فیك. 

 ،أعلنَت قبولك للبیت الذي بناه سلیمان 

واشترك في بنائه القادة والشعب وحتى بعض الغرباء، 
بحلول سحابة مجدك فیه. 

لم یستطع أي كاهن أن یرى أخاه الكاهن، 
فإن أسرارك الفائقة سحبت كل قلوبهم وأنظارهم. 

  .لُیَسبِّحك لساني مع قلبي
ولتتهلل أعماقي بك، 

وُتَقدِّم لك تسبحة جدیدة! 
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 َاَألْصَحاُح السَّاِدُس 

بیت الرب ومباركة الجمهور 
، لكن كل من األصحاحین یهدف إلى غایة ُمعیَّنة.  8 ملوك 1هذا األصحاح ُیقاِبل 

، قیل إن العید قد امتدَّ أربعة عشر یوًما، ألنه ارتبط بعید المظال، وُدِعي 8 مل 1في 
 1). في الیوم الثامن، الیوم العظیم من العید، صرف الملك الشعب (63: 8 مل 1"تدشین البیت" (

).  9: 7 أي 2). أما في أخبار األیام، فقیل إنهم عملوا في الیوم الثامن اعتكاًفا (66-65: 8مل 
ُیِشیر الیوم الثامن إلى الحیاة األبدیة، حیث هو الیوم األول من األسبوع الجدید، وكأن هذا 

 العید یرتبط بكل من لهم نصیب في بهجة القیامة.

إذ حلَّ مجد الرب في بیته المقدس، وأعلن عن حضوره اإللهي وسط شعبه، استغلَّ سلیمان 
د في شعبه خالل هیكله  الحكیم الفرصة لیطلب لشعبه بركة الرب، كما َقدَّم صالة إلى الرب لیتمجَّ

). 8 مل 1المقدس (راجع 
تدشین  بخصوص أقوال اآلباء عن "8یمكن الرجوع إلى تفسیرنا لملوك األول األصحاح 

". الهیكل

 2-1. لقاء مع الساكن في الضباب    1
 11-3. الملك یبارك كل الجمهور    2
 42-12. صالة أمام مذبح الرب     3

 20-12ا. مطالبة الرب بوعوده    
 23-21ب. اهللا قاضي الشعب الرحوم   

ر الشعب     25-24ج. اهللا قائد الجیش وُمَحرِّ
 31-26د. اهللا قابل التوبة    

 33-32ه. اهللا الُمترفِّق بكل الشعوب   
 39-34و. اهللا الُمداِفع عن مؤمنیه   

 41-40ز. قوة الصالة في بیته    
 42ح. اذكر مراحم داود عبدك   

. لقاء مع الساكن في الضباب 1
َباِب . [  ]1ِحیَنِئٍذ َقاَل ُسَلْیَمانُ : َقاَل الرَّبُّ ِإنَُّه َیْسُكُن ِفي الضَّ
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تمَّ بناء الهیكل، وُوِضَع كل أثاثه المقدس، عندئذ تهیَّأ الكل بكل قلوبهم لّلقاء مع اهللا. ركع 
الملك على المنبر، ووقف الكهنة عند المذبح، وتهیأ الالویون للعمل، واجتمع الشعب بروٍح واحد، وٕاذا 

بالجمیع یتمتَّعون بلحظات رهیبة ُمفِرحة. فقد أعلن اهللا على حضوره اإللهي ومجده، إذ امتأل البیت 
)، وشعر سلیمان بالتصاقه بالرب. ما شغله هو أن یبارك الرب كل جمهور 13: 5بالسحاب (
إسرائیل. 

كان سلیمان ُمِحًبا لشعبه، كلما التصق بالرب، ازداد ُحبُّه لشعبه، واشتهى لهم فیًضا من 
البركات اإللهیة. 

حًقا كان سلیمان ُمتهلًِّال ومعتز�ا بأنه بنى للرب بیًتا، یسكن فیه إلى األبد. بناه، ال بروح 
التشامخ والكبریاء، وال ألجل مجده الذاتي مثل أحشویرش الذي أقام ولیمة لُیعِلَن عن غناه ومجده 

)، فتصرَّف بغیر لیاقةٍ . أما سلیمان فقام بهذا العمل العظیم لغایٍة رائعٍة، أن 4: 1وعظمة مملكته (أس 
ُیعِلَن اهللا سكناه الدائم في وسط شعبه. 

 یسكن اهللا في سماء السماوات في النور اإللهي، حیث اهللا نور، فلماذا یسكن في الضباب؟
ال َتْقِدر عین بشریة أن تطلَّع إلیه. أما هنا فیسكن في الضباب أو السحاب الكثیف حتى یمكننا أن 

نلتقي به، عندما یعلن ذاته في أعماق نفوسنا. 
ظالم ُیِشیر سلیمان إلى كلمات الرب لموسى النبي على جبل سیناء: "ها أنا آٍت إلیك في 

: 19؛ راجع خر 9: 19، لكي یسمع الشعب حینما أتكلم معك، فیؤمنوا بك إلى األبد" (خر السحاب
). لم یكن ممكًنا للشعب أن یتمتَّع بالنور اإللهي، إذ قال الرب: "ألن 22: 5؛ 11: 4؛ تث 16

). 20: 33اإلنسان ال یراني ویعیش" (خر 

  الرب في الضباب، هو في النور وفي الضباب أیًضا. هو في النور بالنسبة للمبتدئین الذین
 فهو ال ،Mysticallyیتحدَّث معهم بوضوح، لكنه بالنسبة للُمتقدِّمین ُیَحدِّثهم بطریقة سرائریة 

یتحدَّث مع الرسل كما مع الجماهیر، إذ یتحدث مع الرسل بطریقة سرائریة. ماذا یقول؟ "من له 
). هذا هو معنى "وضباب حوله"، أي حوله أسرار. لهذا یقول في 8 :8 أذنان للسمع فلیسمع" (لو

 وأما موسى وحده فصعد على جبل سیناء في ،سفر الخروج إن كل الشعب كانوا واقفین أسفل
ضباب سحابة ثقیل، ألن كل شعب اهللا غیر قادر على التعرُّف على األسرار، أما موسى فكان 

 .˺)11: 18 وحده یقدر أن یفهم. لهذا یقول الكتاب: "جعل الظلمة سترة حوله" (مز

القدِّیس جیروم 

1 St. Jerome: On Psalms, hom 24. 
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  أمام المتاحة). من هذا یتضح أن األفكار عن اهللا 11:18 ُسْتَرة حوله" (مز الظلمة"جعل الرب 
التأكید. إذ یخفي اهللا ذاته كما في  االستحقاق الشخصي، ال تتسم بالوضوح أووبالفهم البشري 

 بسبب عدم نقاء عقولهم المرتبطة  -ظلمة، عن أولئك الذین هم غیر قادرین على معاینته - جزئًیا
) اإلنسانیة، وجزئًیا لقدرتهم المحدودة على إدراك اهللا. مما جعل 21:3"بأجساد تواضعهم" (في 

 إش "ُأغلقت" ( وقدالنبي یشیر إلى عمق العقیدة عن اهللا، التي هي فوق متناول نفس الروح
. فإذا كان الروح لم "َیِفْض " كالم األنبیاء، إشعیاء) على كتابات 11:29 إش) و"ُختمت" (22:22

. ˺فالحقائق الحبیسة ال یمكن أن ُتَفْض 
العالمة أوریجینوس 

 ]2َوَأَنا َبَنْیُت َلَك َبْیَت ُسْكَنى َمَكاًنا ِلُسْكَناَك ِإَلى اَألَبدِ . [
تكشف هذه األصحاحات الستة الخاصة ببناء هیكل الرب عن مفهوم الهیكل في قلب 

سلیمان: 
). ُذِكَرت كلمة "بیت" في األصحاحات الثالثة 2: 6)، ومسكن له (10: 6 (. بیت الرب1

 مرة. 37) 7-5(ص 

ل 4: 6" (مبارك الرب: یبدأ سلیمان حدیثه بقوله: ". بیت البركة2 )، وفي نفس الوقت ُیَحوِّ
). ففي بیته یلذ له أن یسكب بركاته علینا بفیضٍ . 3: 6 كل الجمهور (ویباركسلیمان وجهه 

  ،ألنك أنت المسئول في بیت أبیك!وتهبنا البركاتآه أیها الرب یسوع، لیتك ترفع عنا الخرنوب ، 
لیتك َتْقَبلنا عبیًدا، وٕان كنا قد جئنا متأخرین؛ ألنك َتْقَبل الذین یأتون في الساعة الحادیَّة 

)؛ تهبهم ذات الحیاة، لكن لیس نفس المجد، فإكلیل 9: 20عشرة، وتدفع لهم ذات األجرة(مت 
  ˻)!7: 4  تي2البّر ال ُیحَفظ للجمیع، بل للذي یستطیع أن یقول "جاهدُت الجهاد الحسن" (

القدِّیس أمبروسیوس 

 ).19: 6، هذا الذي یضم تابوت الشهادة أو العهد المقام بین اهللا وشعبه (. بیت الشهادة3

): أعلن الرب نفسه على لسان إشعیاء النبي أنه یفتح بیته 42-12: 6 (. بیت الصالة4
 ُمحَرقاتهم وتكون ،صالتي بیت في وأفرحهم ،قدسي جبل إلى بهم لكل الشعوب للصالة. "آتي

. )7: 56 شإ ("الشعوب لكل ُیدَعى الصالة بیت بیتي ألن ،مذبحي على مقبولة وذبائحهم
 جعلتموه نتمأو ،ُیدَعى الصالة بیت بیتي مكتوبوحینما أساء الیهود استخدامه، قال الرب: "

1 Contra Celsus 6:17. 
2 In Luc 15: 11- 32. 
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 .)46: 19 لو؛ 13: 21 مت ("لصوص مغارة

 ).3-1: 7 (. بیت التسبیح5

. الملك یبارك كل الجمهور 2
ل وجهه  كان معطًیا وجهه غالًبا نحو قدس األقداس، اآلن وقد مأل السحاب بیت الرب حوَّ

د اهللا بمباركته لشعبه.  نحو الشعب. أعطاهم وجهه، وفي نفس الوقت تحدَّث مع اهللا، لكي یتمجَّ

َل اْلَمِلُك َوْجَههُ    ،َوَحوَّ
  ،َوَباَرَك ُكلَّ ُجْمُهوِر ِإْسَراِئیلَ 

 ]3َوُكلَّ ُجْمُهوِر ِإْسَراِئیَل َواِقفٌ . [
)، ولكن في ظروف خاصة مثل هذه الظروف 27-22: 6عادة یبارك الكاهن الشعب (عد 
). بارك سلیمان االجتماع كله، ومن 20، 18: 6 صم 2یستطیع الملك أن یبارك كما فعل داود (

خاللهم بارك كل األمة. 
نرى سلیمان على منبره، الذي قام على صورة المذبح في البریة، ُیَصلِّي عن الشعب، وُیَسبِّح 

اهللا كنائٍب عنهم، شفیًعا ومحامًیا عن شعبه أكثر من كونه ملًكا یصدر أوامر یطیعها الشعب.  
لقد جثا على ركبتیه على المنبر وبسط یدیه نحو السماء، وَصلَّى من أجل شعبه. إنه رمز 

للشفیع اإللهي الذي قیل عنه: "إن أخطأ أحد، فلنا شفیع عند اآلب یسوع المسیح البار، وهو كفارة 
). 2-1: 2 یو 1لخطایانا، لیس لخطایانا فقط، بل لخطایا كل العالم أیًضا" (

یلیق بكل مؤمٍن حقیقٍي، حتى إن كان طفًال صغیًرا، أن ُیَصلِّي من أجل كل البشریة، ألنها 
 الناس جمیع أن یرید الذيمحبوبة لدیه جًدا، ویطلب لهم البركات السماویة. إنه یحمل روح إلهه "

 .)4: 2 تي 1 ("یقبلون الحق معرفة إلىو ،یخلصون

  ،َوَقالَ : ُمَباَرٌك الرَّبُّ ِإَلُه ِإْسَراِئیَل الَِّذي َكلََّم ِبَفِمِه َداُوَد َأِبي
 ]4[ َوَأْكَمَل ِبَیَدْیِه َقاِئالً :

" هنا هو "الشكر للرب". َقدَّم الشكر هللا مبارك الرب "تعبیر لة ترجمأفضل أنیرى البعض 
. ˺اختیاره داود، واختیاره له (سلیمان) أن یبني بیت الربوعلى اختیاره أورشلیم مدینة اهللا، 

یعترف سلیمان في صالته لمباركة شعبه، أن هذا العمل العظیم هو عطیة إلهیة، ال فضل 
]. هو عطیة إله إسرائیل 4" [مبارك الرب إله إسرائیل الذي كلم بفمه داود أبيله فیها، إذ یقول: "

ألبیه. في تواضٍع یؤكد أن الفضل األول هو هللا واهب هذه العطیة ال أبیه. وأن أباه َأَعدَّ العمل ودبَّر 

1 Celline Mangan: 1-2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Ezra, p. 85-86. 
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الكثیر، وكأنه الغارس، وسلیمان سقى ما غرسه أبوه. 
). لقد كان مع 9: 1 یو 1یتمسَّك المؤمن بوعود اهللا التي لن تخیب ُمطَلًقا، إذ هو أمین (

: 31؛ 15: 28)، ومع یعقوب (تك 24؛ 3: 26إبراهیم خالل حیاته، ووعد أن یكون مع إسحق (تك 
). 4-1: 46؛ 3

ر ذلك مع یشوع (یش 14: 33؛ 12: 3َجدَّد الوعد مع موسى (خر  : 3؛ 9-5: 1). وَكرَّ
). 27: 6؛ 7

ر صموئیل الوعد لألمة (16-15: 6ووعد أیًضا جدعون (قض  ). 22: 12 صم 1)، وَكرَّ
ع داود ابنه سلیمان بهذا الوعد عندما َسلَّمه مسئولیة بناء الهیكل ( . Ï)20: 28 أي 1َشجَّ

حسن بالمؤمن أال یتجاهل فضل السابقین والالحقین له، فیقول مع الرسول بولس: "أنا 
). 7: 3 كو 1غرسُت وأبولُّس سقى، واهللا هو الذي ینمي" (

": یرجع سلیمان إلى التاریخ في حدیثه مع شعبه كما في صالته الذي كلَّم بفمه داود أبي"
هللا، فالماضي بالنسبة له أساس حي یبني علیه إیمانه باهللا وعالقته به. 

هكذا یلیق بنا نحن كمؤمنین أن نحسب اختیار اهللا إلبراهیم أًبا ألمٍم كثیرة وموسى كُمستِلم 
للشریعة وداود كملٍك لشعبه وسلیمان كباٍن لبیت اهللا، إنما من أجلنا ولحسابنا. اختارنا نحن أیًضا أبناء 

له، ُیَسر بدخولنا في عهٍد معه أو تجدید العهد معه، والتعرُّف على الرسالة التي َأَعدَّها لكل شخٍص 
مّنا. 

، ُمْنُذ َیْوَم َأْخَرْجُت َشْعِبي ِمْن َأْرِض ِمْصرَ 
  ،َلْم َأْخَتْر َمِدیَنًة ِمْن َجِمیِع َأْسَباِط ِإْسَراِئیَل ِلِبَناِء َبْیٍت ِلَیُكوَن اْسِمي ُهَناكَ 

 ]5َوَال اْخَتْرُت َرُجًال َیُكوُن َرِئیًسا ِلَشْعِبي ِإْسَراِئیلَ . [

  ،َبِل اْخَتْرُت ُأوُرَشِلیَم ِلَیُكوَن اْسِمي ِفیَها
 ]6َواْخَتْرُت َداُوَد ِلَیُكوَن َعَلى َشْعِبي ِإْسَراِئیلَ . [

ما عمله سلیمان ال فضل له فیه، فقد سار العمل حسب اختیار اهللا وخّطته اإللهیة ومعونته 
ألبیه وله. لقد ُسرَّ اهللا أن تكون أورشلیم مدینته، وداود ملًكا على شعبه. 

 ]7[ َوَكاَن ِفي َقْلِب َداُوَد َأِبي َأْن َیْبِنَي َبْیًتا ِالْسِم الرَّبِّ ِإَلِه ِإْسَراِئیلَ 

 َفَقاَل الرَّبُّ ِلَداُوَد َأِبي: 
  ،ِمْن َأْجِل َأنَُّه َكاَن ِفي َقْلِبَك َأْن َتْبِنَي َبْیًتا ِالْسِمي

1 The Wiersbe Bible Commentary: Old Testament, Colorado, 2oo7, p. 630. 
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 ]8َقْد َأْحَسْنَت ِبَكْوِن َذِلَك ِفي َقْلِبكَ . [
جاءت شهوة قلب داود أن یبني بیًتا للرب تتناغم مع إرادة اهللا، لكن الذي یتمم هذه الشهوة 

هو سلیمان بن داود. 

  ، َبِل اْبُنَك اْلَخاِرُج ِمْن ُصْلِبكَ ،ِإالَّ َأنََّك َأْنَت َال َتْبِني اْلَبْیتَ 
 ]9ُهَو َیْبِني اْلَبْیَت ِالْسِمي. [

  ،َوَأَقاَم الرَّبُّ َكَالَمُه الَِّذي َتَكلََّم ِبهِ 
، َوَقْد ُقْمُت َأَنا َمَكاَن َداُوَد َأِبي

  ،َوَجَلْسُت َعَلى ُكْرِسيِّ ِإْسَراِئیَل َكَما َتَكلََّم الرَّبُّ 
 ]10َوَبَنْیُت اْلَبْیَت ِالْسِم الرَّبِّ ِإَلِه ِإْسَراِئیلَ . [

  ،َوَوَضْعُت ُهَناَك التَّاُبوَت الَِّذي ِفیِه َعْهُد الرَّبِّ 
 ]11الَِّذي َقَطَعُه َمَع َبِني ِإْسَراِئیلَ . [

. صالة أمام مذبح الرب 3
 ].10، 9، 7ركََّزت هذه البركة على وعد اهللا لداود بخصوص هیكله [

 یرتبط هذا الهیكل أو بیت الرب بثالثة عهود:

العهد األول مع إبراهیم، ُأِشیَر إلیه باختیار جبل المرّیا، حیث َقدَّم إبراهیم ابنه ُمحَرقة لیكون 
). 1: 17 (تك موقع الهیكل

]. 11 [تابوت العهدالعهد الثاني مع موسى على جبل سیناء في فترة الخروج، یشهد له 
كثیًرا ما ربط ]، یشهد له قیام سلیمان بن داود ببناء الهیكل. 10العهد الثالث مع داود النبي [
 حتى في السبي البابلي حینما ُدمَِّر الهیكل وعانى تابوت العهد، السفر بین تابوت العهد وعرش داود.

ُدمَِّر عرش داود وعانى بیت داود الكثیر. 

أ. مطالبة الرب بوعوده 
صنع سلیمان منبًرا من النحاس، وجعله في وسط الدار، له ذات أبعاد المذبح النحاسي في 

. وقف سلیمان على المنبر، ثم جثا على ركبتیه تجاه كل جماعة إسرائیل، بسط یدیه 1: 27خروج 
 الخ). 13:6 أي 2نحو السماء وصلى (

كأن هذا المنبر قد ارتبط بمذبح البریة أو مذبح الخیمة، حیث یتمجد سلیمان كرمٍز للسید 
المسیح.  

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 6 أي 2
 

مذبح الكفارة یشیر إلى الصلیب، حیث یحمل المسیح خطایا العالم ویكفر عنها، والمنبر هنا 
یشیر إلى الجانب اآلخر من الصلیب، حیث یملك المصلوب في القلب، وُیعِلُن مجد ملكوته فیه. 

یمكن أیًضا القول بأن مذبح البریة یشیر إلى الصلیب العامل في البشریة، حامل آثامهم، لكي یرفعهم 
إلى األمجاد األبدیة، أما المنبر فیشیر إلى عمل المصلوب القائم من األموات، حیث ال حاجة هناك 

إلى مغفرة، إذ ال یرتكب أحد في السماء خطیة أو إثًما أو معصیة ضد اهللا. بهذا فإن المذبح الذي 
 خالله ننال المغفرة من اهللا یصیر عرًشا هللا یملك بالبرِّ على قلوبنا.

، َوَوَقَف َأَماَم َمْذَبِح الرَّبِّ ُتَجاَه ُكلِّ َجَماَعِة ِإْسَراِئیلَ 
 ]12َوَبَسَط َیَدْیهِ . [

] یطالب بحفظ اهللا وعده لداود. وأن یفتح الرب 21-12 [سجد أمام المذبح وبسط یدیه
عینیه على هذا البیت نهاًرا ولیالً . 

": كثیًرا ما تحدث الكتاب المقدس عن بسط الیدین، لكننا ال نجد صالة واحدة في بسط یدیه"
الكتاب المقدس بضمِّ الیدین.  

بسط الیدین یحمل معاٍن كثیرة منها: 
: 32. ففي عتاب اهللا لشعبه الذي أعطاه القفا ال الوجه (إر دعوة لاللتقاء مع الغیر. 1

). 21: 10؛ رو 2: 65 طول النهار إلى شعب ُمتمرِّد" (إش بسطت یديّ )، یقول: "33

 یترقَّب عطایا اهللا وبركاته. هذه مشاعر عزرا الكاهن، الشعور بأن اإلنسان فارغ الیدین. 2
وبسطت القائل: "وعند تقدمة المساء، قمُت من تذّللي وفي ثیابي وردائي الممزقة جثوت على ركبتّي، 

). كما قیل: 5: 9 إلى الرب إلهي" (عز یديّ 
). 13: 11" (أي وبسطت إلیه یدیك"إن أعددت قلبك، 

). 6: 143، نفسي نحوك كأرٍض یابسة" (مز بسطت إلیك یدي"
). 9: 88" (مز بسطت إلیك یدي"عینّي ذابت من الذل، دعوتك یا رب كل یوٍم، 

: "كما ُیَحرِّك النسر عشَّه، وعلى فراخه یرف لیعلن عن حنوِّه ورحمته. یبسط الرب یدیه 3
). 11: 32ویبسط جناحیه، ویأخذها ویحملها على منكبیه" (تث 

). 7: 8؛ 27: 6 مل 1 خاصة الكاروبین الذین یبسطون أجنحتهم (التشبُّه بالسمائیین. 4

: 1 (مرا یمدُّ كائن ما یده لیؤدب أو یؤذي آخر. ُیستخَدم تعبیر بسط الیدین أیًضا حینما 5
10.( 
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، حیث رمًزا للمصلوب باسط یدیه لیهب البشریة قوة الخالص. بسط الیدین یحمل أیًضا 6
یضمُّ المؤمنین من كل األمم، ویحملهم إلى حضن اآلب. یهب النصرة على إبلیس وكل قواته، كما 

 إسرائیل أن یده موسى رفع إذا وكانبسط موسى یدیه، ووهب إسرائیل النصرة على عمالیق. قیل: "
وقف إسرائیل وعمالیق في دهشٍة حین . )11: 17 خر ("یغلب عمالیق أن یده خفض ذاإو ،یغلب

صعد موسى على الجبل وبسط یدیه، إذ نظرا معركة غریبة وفریدة. تطلَّعا إلى موسى رمز المصلوب، 
ن إففاشتمَّ المؤمنون فیه رائحة الحیاة، واشتمَّ العمالقة فیه رائحة الموت. وكما یقول الرسول بولس: "

). 18: 1 كو 1" (راجع ما عندنا نحن الُمخلَّصین فهي قوة اهللاأ و،كلمة الصلیب عند الهالكین جهالة
لقد ترك موسى الفریقْین، ال لیصدر أمًرا لشعبه بالهجوم، بل یبسط یدیه في صمٍت .  

  فاعلیة بسط موسى یدیه في المعركة، قائالً :یعقوب السروجيمار  القدیس یصوِّر لنا

 (موسى).عاتب انتظر كمال األمر وبعدئذ ؟  تلوملماذا !أیها الجسور انتظر النهایة 
 .ة وٕاعطائه النصر، إلى بسطه یدیهبلال تنظر فقط إلى تركه الحرب وصعوده، 

  الشعب، وصعد إلى جبٍل عاٍل لیرسم سر�ا.ُمقاِبل وأمره أن یصطفَّ ،دعا تلمیذه
 الصلبان الثالثة على َمثِّلَ  لكي يُ )،3: 12 (عد المتواضع هرون وحوًرا وصعدا معهأخذ 

 .)27: 15 (مر ةثالجلج
 .أشكاٍل جلیَّة بهفعلفي  وبسط یَدیه، لُیَصوِّر االبَن ، على صدرهبأسوضع صلیَب ال

 الصفوف بین )بيالصل (ل ظلأما و، الشعوبتسقطف، األكمةب على يالصلرایة وضع 
 َأْرَبكها.ف

 الرماة، وسقط الجبابرة، واندحر الفرسان، وُتَعطِّل المشاة، وُقِهَر انهزمكبَّت الخیول السریعة، و
 السالح.

 والتروس مع ان السهام، وُاحُتِقَرت السیوف، وُكسرت الرماح، وُألقیت الدروع والمجدیَست
 األقواس.
بلم    الرماة السهام من أوتارهم، ولم یقدر الفرسان أن یهربوا على خیولهم السریعة.ُیَصوِّ

 ة دروع مصاغة.البسلم تستر الدروع األجسام من الضربات، ولم تنتفع األجساد ال
 فرسانها.بمسیرة الخیول القویة بالشلل  ُأصیَبتْ قوَّادها بعجٍب عظیٍم، وبالعجالت ُأِسَرت 

 الحیرة بین الصفوف.مع  السكوت حلَّ ُشل�ت أیادي المحاربین عن المعركة، و
 .اةٍ ال نجب بدون تصویب هدف، وخیولهم مطاردة وهاربة ألقوا (السهام) ووا،ضطربارماتهم 

 هم عنهم رماح محاربیهم.ناج السهام، وال ردت ممنلم تحمهم تروسهم 
 وسهم، ومن ورائهم لم یستتروا بدروعهم الُمَصفَّحة.ؤلم یستفیدوا من الخوذة التي على ر
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عوا بأفواج   جیوشهم.بواسلقالع، ولم یتشدَّدوا بال  حامليولم یتشجَّ
 Ï ینتصر!كي ونجنفي  وهو ،كان الصلیب ضدهفقد لم یعرف عمالیق الشقي أین یحارب، 

 یعقوب السروجيمار القدیس 

"، Ðأیقونات ُتَمثِّل رجال الصالةفي الحدیث عن مالمح األیقونات القبطیة تحت عنوان "
أشرُت إلى اهتمام الفنان القبطي بتصویر بعض القدیسین باسطین أیادیهم للصالة، وَقدَّمت خمسة 

 أمثلة لذلك، كما ذكرت: 
 ، الصالةأي یستخدم هذه االتجاه، ، یصور قدیسینإذن الفنان القبطي إیقول واسل [

كأنهم ُیعِلنون أن الصالة هي سّر قداستهم.  "،Orant"فیظهرون رافعین أیادیهم للصالة هللا 
ُنقل هذا االتجاه عن وضع السید المسیح على الصلیب، وُیعتَبر من أهم الحركات الطقسیة 
للكاهن أثناء خدمة اللیتورجیا. وهو الوضع الذي یفضله الشهداء والقدیسون في لحظات انتقالهم إلى 

ینظرون إلى فوق، [ :العالمة ترتلیان یقول إذ الكنیسة األولى في الصالة، هالفردوس، كما استخدمت
 ]، ورأس مكشوف.بأید منبسطة مفتوحة

، (َألنَّ ُسَلْیَماَن َصَنَع ِمْنَبًرا ِمْن ُنَحاسٍ 
، َوَجَعَلُه ِفي َوَسِط الدَّاِر ُطوُلُه َخْمُس َأْذُرع

  ، َواْرِتَفاُعُه َثَالُث َأْذُرعٍ ،َوَعْرُضُه َخْمُس َأْذُرعٍ 
  ، ثُمَّ َجثَا َعَلى ُرْكَبَتْیِه ُتَجاَه ُكلِّ َجَماَعِة ِإْسَراِئیلَ ،َوَوَقَف َعَلْیهِ 

 ]13[ َوَبَسَط َیَدْیِه َنْحَو السََّماءِ )
إذ تمَّ بناء بیت الرب، لم یدُع سلیمان الملوك وقواد الجیوش والعظماء في الدولة الصدیقة له 
لیتحدَّث عن عظمة المباني وتكلفتها، والمجهودات الضخمة التي بذلها، إنما دعا جمهور الشعب مع 
الكهنة والقادة لینحني ویركع ویبسط یدیه، ویكشف عما في قلبه أن كل ما ُصِنَع ال یلیق بعظمة اهللا 

القدیر الذي ال تسعه السماوات واألرض. 
لم یكن احتفاله استعراًضا لما حقَّقه من مشروعات، وما ُیَحقِّقه في السنوات القادمة، إنما 

التقاء مع الجمهور بروح التواضع للتمتُّع بالحضرة اإللهیة، وتجدید العهد مع اهللا الذي في تواضعه أقام 
عهًدا مع أبینا إبراهیم ونبّیه موسى ومرتل إسرائیل الحلو داود! 

وقف على المنبر وركع وبسط یدیه لیحمل رمز السید المسیح المصلوب باسط یدیه بالحب 
لُیَحقَِّق المصالحة بین اآلب والبشریة، ویحمل المؤمنین من كل الشعوب إلى الحیاة السماویة. 

Ï  165-163الدكتور بهنام سوني؛ الخوري بولس الفغالي، ص  158المیمر راجع .
Ð  ."راجع كتاب "الكنیسة بیت اهللا"، فصل: "األیقونات القبطیة
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  ،َوَقالَ : َأیَُّها الرَّبُّ ِإَلُه ِإْسَراِئیَل َال ِإَلَه ِمْثُلَك ِفي السََّماِء َواَألْرضِ 
 ]14َحاِفُظ اْلَعْهِد َوالرَّْحَمِة ِلَعِبیِدَك السَّاِئِریَن َأَماَمَك ِبُكلِّ ُقُلوِبِهمْ . [

ال ُیضاهي اهللا في الكمال. كل الخالئق لها نظیرها وٕاخوتها من المخلوقات، أما الخالق 
فلیس له نظیر. هو فوق الجمیع على اإلطالق، وعموًما "اهللا مبارك إلى األبد". 

إنه أمین في وعوده ومخلص، جمیع الذین یسیرون أمامه بكل قلوبهم یجدونه حافًظا للعهد 
معهم، ویریهم رحمة. 

،  َفَتَكلَّْمَت ِبَفِمكَ ،الَِّذي َقْد َحِفْظَت ِلَعْبِدَك َداُوَد َأِبي َما َكلَّْمَتُه ِبهِ 
 ]15وَأْكَمْلَت ِبَیِدَك َكَهَذا اْلَیْومِ . [

 َواآلَن َأیَُّها الرَّبُّ ِإَلُه ِإْسَراِئیَل اْحَفْظ ِلَعْبِدَك َداُوَد َأِبي َما َكلَّْمَتُه ِبِه َقاِئالً : 
  ،َال ُیْعَدُم َلَك َأَماِمي َرُجٌل َیْجِلُس َعَلى ُكْرِسيِّ ِإْسَراِئیلَ 

، ِإْن َحِفَظ َبُنوَك ُطُرَقُهْم َحتَّى َیِسیُروا ِفي َشِریَعِتي
 ]16َكَما ِسْرَت َأْنَت َأَماِمي. [

  ،َواآلَن َأیَُّها الرَّبُّ ِإَلُه ِإْسَراِئیلَ 
 ]17َفْلَیَتَحقَّْق َكَالُمَك الَِّذي َكلَّْمَت ِبِه َعْبَدَك َداُودَ . [

 َألنَُّه َهْل َیْسُكُن اهللا َحق�ا َمَع اِإلْنَساِن َعَلى اَألْرِض؟
  ،ُهَوَذا السََّماَواُت َوَسَماُء السََّماَواِت َال َتَسُعكَ 

 ]18َفَكْم ِباَألَقلِّ َهَذا اْلَبْیُت الَِّذي َبَنْیتُ ! [
كان سلیمان مغموًرا بالمشاعر، إذ یرى أن كل ما فعله ُیحَسب كال شيء وتافه! ال یلیق 

بعظمة اهللا. كیف ُیمِكن للقدیر أن یسكن في بیت تبنیه األیدي البشریة؟! هذه الحقیقة أشار إلیها حین 
)، وها هو ُیعِلنها حتى في صالته هللا. 6: 2كتب لحیرام (

یقول الرب: "السماوات كرسّي، واألرض موطئ قدميّ . أین البیت الذي تبنون لي؟ وأین 
). وقد أشار إستفانوس في خطابه للیهود عن ما ورد هنا على لسان 1: 66مكان راحتي؟" (إش 

). وَأكَّد بولس الرسول هذه الحقیقة في كرازته لألمم 50-47: 7سلیمان وعلى لسان إشعیاء النبي (أع 
). 24: 17(أع 

لقد تحقق كل من سلیمان وٕاشعیاء وٕاستفانوس وبولس أن رغبة الرب في السكنى وسط 
شعبه، إنما من قبیل ُحبِّه ونعمته وتواضعه. 

  ، َأیَُّها الرَّبُّ ِإَلِهي،َفاْلَتِفْت ِإَلى َصَالِة َعْبِدَك َوإَِلى َتَضرُِّعهِ 
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َالَة الَِّتي ُیَصلِّیَها َعْبُدَك َأَماَمكَ . [ َراَخ َوالصَّ  ]19َواْسَمِع الصُّ

، ِلَتُكوَن َعْیَناَك َمْفُتوَحَتْیِن َعَلى َهَذا اْلَبْیِت َنَهاًرا َوَلْیالً 
  ،ِ َعَلى اْلَمْوِضِع الَِّذي ُقْلَت ِإنََّك َتَضُع اْسَمَك ِفیه

َالَة الَِّتي ُیَصلِّیَها َعْبُدَك ِفي َهَذا اْلَمْوِضِع [  ]20ِلَتْسَمَع الصَّ
)، ودانیال في أرض السبي 4: 2َتَطلَّع یونان نحو الهیكل وَصلَّى، والرب غفر له (یون 

). 10: 6َتطلَّع إلى أورشلیم نحو الهیكل وَصلَّى من أجل الشعب (دا 

ب. اهللا قاضي الشعب الرحوم 
، َواْسَمْع َتَضرَُّعاِت َعْبِدَك َوَشْعِبَك ِإْسَراِئیَل الَِّذیَن ُیَصلُّوَن ِفي َهَذا اْلَمْوِضعِ 

، َواْسَمْع َأْنَت ِمْن َمْوِضِع ُسْكَناَك ِمَن السََّماءِ 
 ]21َوإَِذا َسِمْعَت َفاْغِفرْ . [

  اهللا موجود في كل مكان، لكنه یحب الذین یسعون إلیه، ویأتون لبیته، وباألخص الذین یتحمَّلون
أتعاًبا كثیرة في سبیل ذلك. 

وهو في بیته مستعد لكي یسمع صلوات المحتاجین. 
حنة أخذت الوعد بمیالد صموئیل النبي وهي قائمة ُتَصلِّي في الهیكل. 

 سنة ال ُتفاِرق الهیكل عابدة بأصوام وطلبات 84وحنة النبیة بنت فنوئیل التي مكثت نحو 
). 38-36: 2لیًال ونهاًرا، هذه وقفت في الهیكل ُتَسبِّح الرب، وتنبأت عن میالد المسیح (لو 

كذلك سمعان الشیخ أتي بالروح إلى الهیكل، وهناك رأى یسوع مع أمه، فأخذه على ذراعیه 
). 32-25:2وتبارك منه قبل أن یموت (لو

في الكنیسة ُتَقدَّم ذبیحة المصالحة، حیث یجتمع الشعب، وحیث یأتي الرب حسب وعده، 
لیحلَّ في وسطهم. 

فإذا كنت قد أغضبت اهللا في شيٍء، ففي الكنیسة تتصالح معه، ألن هناك تشفع فیك أرواح 
القدیسین، وربما أحد المؤمنین األحیاء أیًضا. 

لذلك حینما تقف في الكنیسة ال تنَس قط أنه یوجد معك من ُیَصلِّي من أجلك دون أن تدري، 
ع وُخْذ لك أحد القدیسین لیشفع فیك.  وٕاذا كنت تشعر بضعف صالتك، فتشجَّ

كثیًرا ما ندخل الكنیسة وقلوبنا باردة من جهة الصالة، وهناك فجأة نشعر بحرارة العبادة وقوة 
الصالة وما ذلك إال معونة من القدیسین ومن صلوات الكاهن أو من أحد المؤمنین المتواضعین. 
وكثیًرا ما وقفنا جامدین غیر مكترثین، وفجأة تلمح عیوننا أحد الُمَصلِّین وقد انسكب سكیًبا 

في الصالة أمام اله ، فتلتهب قلوبنا بغیرٍة مقدسٍة، وتسري فینا حرارة الصالة.  
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القدیس األسقف بوتین 

  ،ِإْن َأْخَطَأ َأَحٌد ِإَلى َصاِحِبهِ 
  ،َوُوِضَع َعَلْیِه َحْلٌف ِلُیَحلَِّفهُ 

 ]22َوَجاَء اْلَحْلُف َأَماَم َمْذَبِحَك ِفي َهَذا اْلَبْیِت [
یتطلع الحكیم إلى بیت اهللا كمحكمٍة مهوبٍة، فُتعَرض القضایا بین األشخاص فیه، فإن وقَّع 

إنسان حلًفا أمام المذبح، یلتزم بأن یكون صادًقا. 
)، لكنه یستحیل أن یستلم 28-16: 6: 3بدأ سلیمان ُحْكَمه بأن قضى بالعدل بین الزانیتین (

كل القضایا التي لشعبه. 
یصعب على القضاء بكل أجهزته التدخُّل في كل كبیرة وصغیرة في المشاكل القائمة في 
الدولة، ویصعب على اإلنسان أن یتعرَّف على الحقیقة، لذا یطلب سلیمان من اهللا الفاحص للقلوب 

والعارف األمور الخفّیة أن یتدخل من أجل تحقیق العدالة ورفع الظلم عن بلده وأرضه.  

  ،َفاْسَمْع َأْنَت ِمَن السََّماءِ 
  ،َواْعَمْل َواْقِض َبْیَن َعِبیِدكَ 

  ، َفَتْجَعُل َطِریَقُه َعَلى َرْأِسهِ ،ِإْذ ُتَعاِقُب اْلُمْذِنبَ 
ُر اْلَبارَّ   ]23 ِإْذ ُتْعِطیِه َحَسَب ِبرِّهِ . [،َوتَُبرِّ

یطلب سلیمان من الرب القدوس البار أن یتطلَّع إلى ما یحلُّ على الصّدیقین من ظلٍم وجوٍر، 
ویقضي لهم بالحق. 

ر الشعب   ج. اهللا قائد الجیش وُمَحرِّ
یتطلع سلیمان إلى تاریخ شعبه منذ خروجهم من مصر إلى آخر أیام أبیه داود، فیرى وراء 

كل نصرة یّد اهللا القدیرة، ووراء كل هزیمٍة سقوط في الخطیة وانحراف عن الحق اإللهي. غایة الهزیمة 
هي رجوع شعبه إلى الحق وبنیان حیاتهم. 

هذا العمل اإللهي ال یلغي دور الرئیس أو الملك في االهتمام باألمور العسكریة، وٕاقامة قادة 
حكماء وأصحاب خبرة، فإن اهللا ال یعمل مع المتراخین والكسالى. 

من جانب آخر، فإن اهللا یهب النصرة، ویسمح أحیاًنا بالهزیمة، لیحثّنا على إدراك المعركة 
الخفیة بین اإلنسان وٕابلیس. 

  ،َوإِِن اْنَكَسَر َشْعُبَك ِإْسَراِئیُل َأَماَم اْلَعُدوِّ 
، َألنَُّهْم َأْخَطُأوا ِإَلْیَك ثُمَّ َرَجُعوا
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 ]24[ َواْعَتَرُفوا ِباْسِمَك َوَصلُّوا َوَتَضرَُّعوا َأَماَمَك َنْحَو َهَذا اْلَبْیِت 
َتَوقَّع سلیمان الحكیم أنه ستمر أیام صعبة على الشعب، ألنهم یسقطون في خطایا، 

ویحتاجون إلى تأدیٍب إلهٍي، حتى یرجعوا إلى اهللا من الخطیة. یطلبون اهللا في وقت الشدة بجّدیة 
]. 28، 26، 24ویتضرعون إلیه [

  ،َفاْسَمْع َأْنَت ِمَن السََّماءِ 
  ،َواْغِفْر َخِطیََّة َشْعِبَك ِإْسَراِئیلَ 

 ]25َوَأْرِجْعُهْم ِإَلى اَألْرِض الَِّتي َأْعَطْیَتَها َلُهْم َوآلَباِئِهمْ . [
ر الحكیم طلبته من اهللا أن یرحم شعبه متى رجعوا إلیه بالتوبة.  ُیَكرِّ

  ر لنتوسل إلى ُمَخلِّص نفوسنا لكي ما ُیَحطِّم رباطاتنا، وینزع عنا سجننا القاسي هذا، ویهبنا التحرُّ
من ثقل تلك القیود الحدیدیة، ویجعل أرواحنا خفیفة أكثر من أي جناح. إذ نتوسل إلیه علینا أن 

نساهم من جانبنا بغیرٍة متقدٍة سامیٍة لها اعتبارها، فإننا بهذا یمكننا في وقٍت قصیٍر أن نتحرر من 
الشرور التي تضغط علینا، وندرك حالنا الذي كنا علیه سابًقا، ونتمسك بالحریة التي صارت لنا، 
والتي ننالها كهبٍة من اهللا، بنعمة ربنا یسوع المسیح ومحبته للبشر، الذي له المجد والسلطان إلى 

 .˺األبد. آمین

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

ج. اهللا قابل التوبة 
 أال ُیَركِّز اإلنسان على خطایاه، بل القدیس یوحنا الذهبي الفمبفكر إنجیلٍي عملٍي، یود 

باألكثر على واهب الملكوت، واهب الغفران. انشغال المؤمن بالسماء یرفع كل كیانه الداخلي كما 
بجناحي الروح القدس، فیتعرَّف على المجد الُمَعد له، كما یدرك حقیقة نفسه وضعفاته. یتعرَّف على 

ل القلب من الفساد إلى عدم الفساد. بل وُتِقِیم من القلب الترابي سماًء جدیدة،  نعمة اهللا القادرة أن ُتَحوِّ
ومن البشر ِشْبه مالئكة. 

، َألنَُّهْم َأْخَطُأوا ِإَلْیكَ ، ِإَذا ُأْغِلَقِت السََّماُء َوَلْم َیُكْن َمَطرٌ 
  ،ثُمَّ َصلُّوا ِفي َهَذا اْلَمَكانِ 

،  َوَرَجُعوا َعْن َخِطیَِّتِهمْ ،َواْعَتَرُفوا ِباْسِمكَ 
 ]26َألنََّك َضاَیْقَتُهْم [

1 Homilies on Matthew, homily 14: 6. 
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  ،َفاْسَمْع َأْنَت ِمَن السََّماءِ 
  ،َواْغِفْر َخِطیََّة َعِبیِدَك َوَشْعِبَك ِإْسَراِئیلَ 

اِلَح الَِّذي َیْسُلُكوَن ِفیهِ    ،َفُتَعلَِّمُهُم الطَِّریَق الصَّ
 ]27َوَأْعِط َمَطًرا َعَلى َأْرِضَك الَِّتي َأْعَطْیَتَها ِلَشْعِبَك ِمیَراثًا. [

 ،حقه على المبكر المطر یعطیكم ألنه إلهكم، بالرب وافرحوا ابتهجوا ،صهیون بني ویا"
 .)23: 2 یؤ ("الوقت أول في متأخًراو مبكًرا مطًرا علیكم وینزل

 علیه متأنًیا ،الثمین األرض ثمر ینتظر الفالح هوذا ،الرب مجيء إلى اإلخوة أیها "فتأنوا
 .)7: 5 یع ("المتأخرو المبكر المطر ینال حتى

هذا هو المطر الذي وعد السید المسیح تالمیذه أن یرسله إلیهم من عند اآلب عالمة ُحبِّه 
" كسحاب المطر المتأخرلهم واهتمامه بهم، وكما جاء في األمثال: "في نور وجه الملك حیاة، ورضاه 

 ي یسقكمطٍر متأخرعلینا كالمطر،  یأتي ). ویقول هوشع النبي: "خروجه یقین الفجر،15: 16 (أم
). ویسألنا زكریا النبي أن نطلب هذا المطر المتأخر لیعمل في حیاتنا: "اطلبوا من 3: 6 األرض" (هو

بل، لكل إنساٍن عشًبا في ا، فیصنع الرب بروًقا، ویعطیهم مطر الوالمطر المتأخرالرب المطر في أوان 
 المبكر المطر یعطي الذي إلهنا، الرب لنخف" عطیة اهللا العظمى: ي هه). هذ1: 10 الحقل" (زك

  ).24: 5 رإ ("المفروضة الحصاد أسابیع لنا یحفظ ،وقته في المتأخرو

  ُیعِطي القدیر مطًرا على األرض، عندما یروي قلوب األمم الجافة بنعمة الكرازة السماویة، ویرسل
ل عقم اإلنسان المفقود إلى اإلثمار، كما یقول الحق  المیاه على كل األشیاء، إذ بملء الروح ُیَحوِّ

). 14:4نفسه بشفتیه: "من یشرب من الماء الذي أنا أعطیه لن یعطش" (یو 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  ،المطر واحد بعینه ینزل على كل العالم، لكنه یصیر أبیض في السوسنة، وأحمر في الوردة
 ق األرجوانیة اللون، یصیر ألواًنا كثیرة متباینة في أطیاب متنوعة. بوأرجواني في البنفسج والزنا

هو في النخلة شيء، وفي الكرمة شيء آخر، وهو الكل في كل األشیاء...  
یشكل نفسه حسب ما یستقبله، ویصیر مناسًبا لكل زرعٍ .  

الروح القدس، مع أنه واحد له طبیعة واحدة غیر منقسم، یهب كل واحٍد نعمته حسب  هكذا
مشیئته. 

عندما ُتروى الشجرة الجافة ُتصِدر براعم. هكذا أیًضا النفس وهي في الخطیة، إذ تتأهَّل 
الروح القدس تزهر في برٍ .   بالتوبة لنعمة

خالل الروح الواحد في طبیعته، لكن بمشیئة اهللا وباسم االبن یقدم ثماًرا فاضلة متنوعة. 
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فیستخدم لسان شخص للحكمة، وینیر نفس شخص آخر بالنبوة، ویهب آخر قوة إخراج 
الشیاطین، وآخر عطیة التفسیر لألسفار المقدسة. 

إنه یسند ضبط النفس لشخٍص، بینما یعلم آخر العطاء، وآخر الصوم والتواضع، وآخر 
االستخفاف بأمور الجسد، یهیئ آخر لالستشهاد.  

. ˺إنه یعمل بطرٍق مختلفٍة في أشخاص مختلفین، مع أنه هو نفسه لیس فیه اختالف
القدیس كیرلس األورشلیمي 

  .لیت نفوسنا تبارك الرب، ولیباركنا الرب
 وفى كلیهما نستفید ،فعندما یباركنا الرب ننمو نحن، وعندما نبارك الرب ننمو نحن أیًضا

نحن (ال اهللا). 
 ذاتها ي بركته لنا) وهيأوًال لتكن فینا بركة الرب، وعندئذ نباركه نحن، فهذا هو المطر (أ

 أمطر ي باركنا بها). إن المطر یرتد كثمٍر هللا صاحب األرض الذي نباركه بالبركة التيالثمرة (أ
علینا وأفلحنا. 

. فإنه من الواضح يٍ  بهذه الكلمات، بعبادة ُمثِمرة، وكلمات غیر جوفاء، وبقلٍب حقیقىلنتغنَّ 
 :3 كو 1( بناء اهللا" ، والرسول یقول: "أنتم فالحة اهللا،)1 :15  كرَّاًما (یويأن اهللا اآلب قد ُدع

 م بفالحة حقله. فاهللا اآلب كرَّام له حقل، یقوم بفالحته وینتظر منه ثمًرا. كأنه یقو.)9

، هؤالء ُملَزمون بتقدیم الثمار "وَسلَّمه إلى َكرَّامین ویقول الرب یسوع نفسه أنه "غرس كرًما...
 أوانها. في

  . ُّاألراضي المنخفضة تمتلئ، واألراضي المرتفعة تجف 

بون إذن إن كان اهللا یقاوم الُمتكبِّرین، ویعطي نعمة  النعمة هي مطر، فلماذا تتعجَّ
" یعني بتواضعٍ .  بخوٍف ورعدة)؟ لذلك القول: "6: 4للمتواضعین (یع 

 ˻). خْف حتى تمتلئ. ال تستكبر لئّال تجف!20: 11"ال تستكبر بل خفْ " (رو 
القدیس أغسطینوس 

  كما أن األرض القفر ال تقدر أن تأتي بثمٍر ما لم تستقبل ماًء، هكذا نحن الذین كنا قبًال خشًبا
أجسادنا جاًفا، ما كان یمكننا أن نحمل ثمر للحیاة بدون المطر الفیاض الذي من العال. ألن 

. هذا وذاك نفوسنا فخالل الروح تتقبَّل االتحاد مع عدم الفساد خالل غسل المعمودیة، وأما

1 Catechesis 14:12. 
2 Sermons on N.T. Lessons, 81 :3. 
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. ˺ضروریان ألجل هذا السبب، ألنهما یساهمان في الحیاة اإللهیة
القدیس إیریناؤس 

  ،ِإَذا َصاَر ِفي اَألْرِض ُجوعٌ 
  ،ِإَذا َصاَر َوَبٌأ َأْو َلْفٌح َأْو َیَرَقاٌن َأْو َجَراٌد َأْو َجْرَدمٌ 

. َأْو ِإَذا َحاَصَرُهْم َأْعَداُؤُهْم ِفي َأْرِض ُمُدِنِهمْ 
 ]28[ ِفي ُكلِّ َضْرَبٍة َوُكلِّ َمَرضٍ 

كثیًرا ما ُنعاِني من الضیقات، حتى نحسب أننا فقدنا كل شيءٍ . بالتوبة نرجع إلى الرب، 
فنرتفع كما إلى السماء عینها. 

 وال في موضٍع من یعاقب على خطیة، إنما یهب غفران هنا عمل الطبیب، إنه لیس في محكمة ،
 .˻الخطیة

  بعد أن عانى (االبن الضال) في كورة غریبة مما یستحقه األشرار، فسقط تحت المصائب التي
َحلَّت به، أي الجوع والعوز، أحسَّ بهالكه، ُمدِرًكا أنه بإرادته ألقى بنفسه في أیدي الغرباء بعیًدا 
عن أبیه، فصار في منفى عوض بیته، وفي عوٍز عوض الِغَنى، وفي مجاعة عوض الخیرات 

 ). 17: 15والترف؛ هذا هو ما عناه بقوله: "وأنا أهلك جوًعا" (لو 
، قد إني لسُت غریًبا، بل ابن ألب صالح، وأخ ألخ ُمِطیع. أنا هو الُحر النبیلكأنه یقول: 

 ˼صرت أقوى من العبید األجراء، سقطت من الرتبة العالیة السامیة إلى أحط درجة!

 إبلیس، ُمظِهًرا أنه حتى إن هزملقد فقدتم الفردوس، لكن اهللا وهبكم السماء، حتى یؤكد حنوه، وأنه ي 
حیث یقودنا اهللا دائًما إلى  ،تفیده  عشرات األلوف من الخطط ضد الجنس البشري، فإنها لندبَّر

كرامة أعظم. 
، واهللا فتح السماء لكم.  (جنة عدن)أنتم فقدتم الفردوس

لقد سقطتم تحت الدینونة بالتعب إلى حین، وقد ُكرِّمتم بالحیاة أبدًیا. 
 فتنبت لكم ثمًرا. أال ترون أن ،ما تربة الروحأیأمر اهللا األرض أن تنبت شوًكا وحسًكا، 

 ˽الربح أعظم من الخسارة؟
 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

1 Adv. Haer. 3:17:2 PG 7:903 A. 
2 Homilies on Penance 3: 4. 
3 De Patre et duobus filiis.  
4 Sermon in Gen. 7, PG 5: 614 C –D. 
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  ،َفُكلُّ َصَالٍة َوُكلُّ َتَضرٍُّع َتُكوُن ِمْن َأيِّ ِإْنَساٍن َكانَ 
  ،َأْو ِمْن ُكلِّ َشْعِبَك ِإْسَراِئیَل الَِّذیَن َیْعِرُفوَن ُكلُّ َواِحٍد َضْرَبَتُه َوَوَجَعهُ 

 ]29َفَیْبُسُط َیَدْیِه َنْحَو َهَذا اْلَبْیِت [

  ، َواْغِفرْ ، َمَكاِن ُسْكَناكَ ،َفاْسَمْع َأْنَت ِمَن السََّماءِ 
 َوَأْعِط ُكلَّ ِإْنَساٍن َحَسَب ُكلِّ ُطُرِقِه َكَما َتْعِرُف َقْلَبهُ . 

 ]30َألنََّك َأْنَت َوْحَدَك َتْعِرُف ُقُلوَب َبِني اْلَبَشرِ . [
اهللا وحده العارف قلوب بني البشر، فكل أفكار اإلنسان وأغراضه ومیوله مكشوفة أمامه. 

مهما كانت تخیُّالت قلوبنا ونیَّاتها َمخفّیة عن البشر والمالئكة والشیاطین، ال یمكن أن ُتخَفى عن اهللا 
الذي یعرف لیس فقط ما في القلب، بل یعرف القلب ذاته ونبضاته. 

 " :ا ُیَجدِّف. فعلم یسوع أفكارهم، فقال: لماذا ُتَفكِّرون ذقوم من الكتبة قد قالوا في أنفسهم ه إذاوقیل
) . ولكن هذا یخص اهللا وحده، أي معرفة سرائر الناس. اسمع 4-3: 4بالشرِّ في قلوبكم؟" (مت 

). 9: 7]. " فإن فاحص القلوب والكلى اهللا" (مز 30ماذا یقول النبي: "أنت وحدك تعرف القلوب" [
). وهكذا 9: 17شيٍء، وهو نجیس، من یعرفه؟" (إر  القلب أخدع من كل: "ویقول أیًضا إرمیا

 . ˺بنصوص كثیرة نرى أن معرفة ما في الذهن تخص اهللا وحده
 الفم  لذهبيالقدیس یوحنا ا

  ،ِلَیَخاُفوَك َوَیِسیُروا ِفي ُطُرِقَك ُكلَّ اَألیَّامِ 
 ]31الَِّتي َیْحُیوَن ِفیَها َعَلى َوْجِه اَألْرِض الَِّتي َأْعَطْیَت آلَباِئَنا. [

د. اهللا الُمتَرفِّق بكل الشعوب 
  ،َوَكَذِلَك اَألْجَنِبيُّ الَِّذي َلْیَس ُهَو ِمْن َشْعِبَك ِإْسَراِئیلَ 
، َوَقْد َجاَء ِمْن َأْرٍض َبِعیَدٍة ِمْن َأْجِل اْسِمَك اْلَعِظیمِ 

  ،َوَیِدَك اْلَقِویَِّة َوِذَراِعَك اْلَمْمُدوَدةِ 
 ]32[ َفَمَتى َجاُءوا َوَصلُّوا ِفي َهَذا اْلَبْیِت 

  ،َفاْسَمْع َأْنَت ِمَن السََّماِء َمَكاِن ُسْكَناكَ 
  ،َواْفَعْل َحَسَب ُكلِّ َما َیْدُعوَك ِبِه اَألْجَنِبيُّ 

، ِلَیْعَلَم ُكلُّ ُشُعوِب اَألْرِض اْسَمكَ 

1 St. John Chrysostom: Homilies on St. Matthew, Hom. 29:2. 
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  ،َفَیَخاُفوَك َكَشْعِبَك ِإْسَراِئیلَ 
 ]33َوِلَیْعَلُموا َأنَّ اْسَمَك َقْد ُدِعَي َعَلى َهَذا اْلَبْیِت الَِّذي َبَنْیتُ . [

توقَّع سلیمان أن بعًضا من األمم الغرباء سیأتون إلى هیكل الرب من أرض بعیدة، 
ویخضعون لإلله الحي، عندما یكتشفون بطالن األصنام واألوثان، وُیدِركون أن اهللا هو سید أرض 

كلها. 

 قصى ألى إندفع اد قإلنسان اان كذاإحتى  فدقة، صاوبة تن عجهه ودیر يننه لإ هللا، انو حناه 
 أن لى إيءٍ  شل كعه میصنع وبه، ُیَرحِّب وهللا اسَیْقَبله لفضیلة اریق طلى إعود يعندما فلشر، ادودح
 . ألولى االته حلى إِعیدهيُ 

 ال هو فاملة، كوبته تإلنسان اظِهْر  يُ م للو وتى حلرحمة، ادود حقصى ألى إعمل ياهللا
 لنبي اول قن ملك ذیظهر وظیًما،عزاًء جهذا  ن ععطي يل بهیًدا، زو أغیًرا، صمًرا أیتجاهل
 ریق طي فاصًیا عذهب فغضبت، وستترت اضربته، وضبت غكسبه، مثم أجل إنم "إشعیاء:

 .˺)18-17: 57 إش ("لنائحیه وه لعزیات تأرد وأقوده، وسأشفیه ورقه طأیت رلبه،ق
 الفم  لذهبيالقدیس یوحنا ا

ه. اهللا المدافع عن مؤمنیه 
  ،ِإَذا َخَرَج َشْعُبَك ِلُمَحاَرَبِة َأْعَداِئِه ِفي الطَِّریِق الَِّذي ُتْرِسُلُهْم ِفیهِ 

  ،َوَصلُّوا ِإَلْیَك َنْحَو َهِذِه اْلَمِدیَنِة الَِّتي اْخَتْرَتَها
 ]34َواْلَبْیِت الَِّذي َبَنْیُت ِالْسِمَك [

 ]35 َواْقِض َقَضاَءُهمْ . [،َفاْسَمْع ِمَن السََّماِء َصَالَتُهْم َوَتَضرَُّعُهمْ 

  ،ِإَذا َأْخَطُأوا ِإَلْیَك (َألنَُّه َلْیَس ِإْنَساٌن َال ُیْخِطئُ ) َوَغِضْبَت َعَلْیِهمْ 
  ،َوَدَفْعَتُهْم َأَماَم اْلَعُدوِّ 

 ]36 [.َوَسَباُهْم َساُبوُهْم ِإَلى َأْرٍض َبِعیَدٍة َأْو َقِریَبةٍ 
: 7لیس على األرض إنسان كامل بال خطیة، هذا أعلنه الحكیم أیًضا في سفر الجامعة (

20 .(

، َفِإَذا َردُّوا ِإَلى ُقُلوِبِهْم ِفي اَألْرِض الَِّتي ُیْسَبْوَن ِإَلْیَها
 َوَرَجُعوا َوَتَضرَُّعوا ِإَلْیَك ِفي َأْرِض َسْبِیِهْم َقاِئِلینَ : 

Ï  ،16م، ص 2000للمؤلف: ستعود بقوٍة أعظم للقدِّیس یوحنا الذهبي الفم .
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ْجَنا َوَأْذَنْبَنا  ]37[. َقْد َأْخَطْأَنا َوَعوَّ

، َوَرَجُعوا ِإَلْیَك ِمْن ُكلِّ ُقُلوِبِهمْ 
  ،َوِمْن ُكلِّ َأْنُفِسِهْم ِفي َأْرِض َسْبِیِهِم الَِّتي َسُبوُهْم ِإَلْیَها

، َوَصلُّوا َنْحَو َأْرِضِهِم الَِّتي َأْعَطْیَتَها آلَباِئِهمْ 
  ،َواْلَمِدیَنِة الَِّتي اْخَتْرتَ 

 ]38َواْلَبْیِت الَِّذي َبَنْیُت ِالْسِمَك [

  ،َفاْسَمْع ِمَن السََّماِء ِمْن َمَكاِن ُسْكَناَك َصَالَتُهْم َوَتَضرَُّعاِتِهمْ 
 ]39 َواْغِفْر ِلَشْعِبَك َما َأْخَطُأوا ِبِه ِإَلْیكَ . [،َواْقِض َقَضاَءُهمْ 

و. قوة الصالة في بیته 
،  ِلَتُكْن َعْیَناَك َمْفُتوَحَتْیِن َوُأُذَناَك ُمْصِغَیَتْینِ ،اآلَن َیا ِإَلِهي

 ]40ِلَصَالِة َهَذا اْلَمَكانِ . [
اشتهى سلیمان أن تكون عینا الرب مفتوحتین، وأذناه مصغیتین للصالة التي ُتَقام في هذا 
الهیكل. أما اآلن فقد حلَّ الرب بیننا، وصار كواحٍد منَّا، قریًبا إلینا جًدا. صار لنا حق الدخول إلى 

أحضان اآلب، وكل ما نطلبه باسم المسیح ُیستَجاب لنا. 
كان أحد الرهبان ُیهِمُل حضور الصلوات بالرغم من وجوده في جاء في كتاب حیاة الصالة: "

المجمع، وفي ذات لیلة بینما هو واقف ُیَصلِّي رأى عمود نوٍر مرتفًعا نحو السماء في المكان الذي 
یجتمع فیه اإلخوة، وبجوار العمود النوراني، رأى نقطة من نور صغیرة تلمع بضیاٍء، وَمرَّة یخبو نورها 
فال ُتَرى. وبینما هو یتأمل في المنظر متعجًبا، إذا بصوت الرب، قائالً : "لماذا تتعجب؟ هوذا عمود 

نور صالة اإلخوة الذین یجتمعون مًعا بصالة نقیة، أما هذه النقطة الصغیرة فهي صالة الذین یعیشون 
في المجمع ویتخلَّفون عن صلواته. واآلن إذا كنت ترید أن تعیش في وسط المجمع، فتمم كل قوانینه 

واجتماعاته المفروضة، وعندما تتقوَّى وتستطیع أن تحیا بمفردك بعیًدا عن المجمع وتنقطع لصالة 
فافعل ذلك." 

 َواآلَن ُقْم َأیَُّها الرَّبُّ اِإلَلُه ِإَلى َراَحِتَك َأْنَت َوَتاُبوُت ِعزِّكَ . 
، َكَهَنُتَك َأیَُّها الرَّبُّ اِإلَلُه َیْلِبُسوَن اْلَخَالَص 

 ]41َوَأْتِقَیاُؤَك َیْبَتِهُجوَن ِباْلَخْیرِ . [
یختم سلیمان صالته هذه بعبارات استعارهما من أبیه الصالح داود عن سفر المزمور 

). لم یذكر سفر الملوك ما ورد هنا في نهایة صالة سلیمان. 8-10: 132(
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" أي لیس فقط یتمتَّعون بالخالص، إنما یصیرون أداة لخالص اآلخرین "یلبسون الخالص
بتقدیم ذبائح البرِّ . 

"، فتصیر خدمة الهیكل مصدر فرٍح وبهجٍة لكل الشعب، وأتقیاؤك یبتهجون الخیر"
). 4: 65ویتمتَّعون بخیرات بیتك (مز 

ز. اذكر مراحم داود عبدك 
 َأیَُّها الرَّبُّ اِإلَلُه َال َتُردَّ َوْجَه َمِسیِحكَ . 

 ] 42اْذُكْر َمَراِحَم َداُوَد َعْبِدكَ . [
 موسى والخروج من عبودیة فرعون، أما هنا إلى الصالة في الملوك تشیر ةجاءت خاتم

 إبلیس مراحم اهللا لداود عبده، ما یشغل سفر الملوك التحرر من عبودیة فرعون وجنوده (إلىفتشیر 
 وملك الملوك في كنیسة األربابوقوات الظلمة)، أما هنا فما یشغله هو قیام مملكة ابن داود، رب 

العهد الجدید. 
یختم صالته بطلبتْین: 

. إن كان اهللا قد مسحه ملًكا على شعبه، فإنه لن یستطیع أن یمارس هذه الرعایة إن 1
صرف اهللا وجهه عنه. فممارسته للرعایة الملوكیة، مصدرها ملك الملوك، الراعي األعظم، بدونه یفشل 

في رسالته. 
. إذ یذكر اهللا مراحم داود عبده. یشعر سلیمان أنه یعتمد على وعود اهللا ألبیه داود، التي 2

 تحمل رحمة وعوًنا وتعزیة، هذه التي یشتهي اهللا أن یهبها لكل بشرٍ .

  الذي ال ُیَحد، ألننا نكرز عن رحمة اهللا! علینا أن نخبركم عن بحر محبته الفائقةعلینا دائًما أن 
 .˺نعیش ونحیا ونوجد برحمته

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 
 6 أي 2من وحي 

أجثو وأبسط یدّي نحوك! 

  .وضع سلیمان في قلبه أن یبني لك بیًتا
َكرَّس كل طاقاته، بل وكل طاقات الدولة لهذا العمل المجید. 

وعندما َتمَّ بناء الهیكل، انسحقت نفسه في داخله، ُمَفكًِّرا: 

Ï عن االبن الضال: ترجمة مار مالطیوس برنابا .
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أًي مبنى یلیق بمن ال تسعه األرض والسماواّت؟! 

  .لم یستعرض ما حققه أمام الملوك والعظماء
إنما انطلق مع جمهور الشعب إلى بیتك. 

انحنى وبسط یدیه نحوك،  
د أن تعلن حلولك في وسط شعبك.  یوَّ
امتأل البیت من السحاب والضباب، 

وَحلَّت مخافتك على الجمیع، مع فرٍح مجیٍد ال ُینَطق به. 

  .فتح فمه لیباركك من أجل حبك وتنازلك
ترى هل َأدَرك أن ببسط یدیه صار رمًزا لك، 

یا من صعدَت إلى جبل الجلجثة،  
وبسطت یدیك الطاهرتین، 

فسحقت التّنین تحت أقدام أوالدك، 
وفتحت أبواب السماء،  

لیتهلل السمائیون بخالص البشریة. 

  .شارك سلیمان موسى العظیم في األنبیاء ُمستِلم الشریعة
الذي صعد على التل، وبسط یدیه، لتقود المعركة بنفسك. 

كلما بسط یدیه َتَمتَّع شعب اهللا بالنصرة، 
وانسحق عمالیق وَتَحطَّم. 

َهْب لي أن أجثو وأبسط یدّي نحوك، فأصرخ قائالً : 
مع المسیح ُصِلبُت، فأحیا ال أنا، بل المسیح یحیا فيَّ ! 

أختفي فیك أیها المصلوب ُمَخلِّص العالم. 
فیلتهب قلبي باإلیمان والرجاء والمحبة. 

أرى السماوات مفتوحة، تستمع إلى أّنات قلبي. 
أطلب من أجل كل تائٍه عن الطریق الحق. 

وأسألك یا أیها الطبیب السماوي أن تشفي كل مریضٍ . 
ویئن قلبي مع كل عریاٍن وجائٍع ومحتاجٍ . 

  !بصلیبك تفتح أبواب مراحمك، وتسكب علینا بركاتك
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بصلیبك تسترنا من عار الخطیة، وتَُبدِّد كل ظلمة فینا! 
بصلیبك نتحدَّى إبلیس والخطیة وشهوات العالم وٕاغراءاته! 

بصلیبك تسحق رؤوس إبلیس تحت أقدامنا! 
بصلیبك نمارس بنّوتنا ألبیك ونصیر ُسفراء لك. 

بصلیبك َتَتشكَّل فینا، ونصیر أیقونة حیَّة لك! 
بصلیبك تجمعنا مًعا، فنكون العروس الواحدة المقدسة! 

بصلیبك تتحوَّل وصایاك إلى ُحلّي ُیَزیِّن قلوبنا! 
ل قلوبنا الترابیة إلى سماٍء جدیدة!  بصلیبك ُتَحوِّ

بصلیبك ترفع قلوبنا إلى السماء، فال نتلوَّث بأدناس العالم! 
بصلیبك لن تتسلل كراهیة إلى قلوبنا حتى نحو أعدائنا. 

نشتهي أن ُیعِلَن خالصك حتى لُمقاِومي الحق! 
بصلیبك ُیَجدِّد روحك القدوس أعماقنا بال انقطاع! 
بصلیبك تهبنا نعمًة فوق نعمٍة، ومجًدا فوق مجدٍ ! 

بصلیبك تكشف لنا أسرارك اإللهیة المحییة! 
بصلیبك تنطلق بنا في رحلة ُممِتعة إلى سماواتك! 

بصلیبك ننعم بالفرح السماوي والسالم الداخلي! 
بصلیبك ننتظر مجیئك على السحاب، لننطلق إلیك! 

بصلیبك ننضم إلى خوُرس الطغمات السماویة! 
بصلیبك نصیر كالشاروبیم، نطیر نحو السماء، ونستقر في أحضانك! 

لك المجد یا أیها المصلوب واهب القیامة والمجد! 
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 َاَألْصَحاُح السَّاِبعُ 

استجابة اهللا لصالة سلیمان 
قدم سلیمان صالة بروح التواضع مع الشكر والحمد هللا الذي وهبه هذا العمل كعطیة إلهیة. 

في نفس الوقت لم یطلب شیًئا لنفسه، بل طلب الرحمة للشعب. ولم ینَس وال تجاهل دور أبیه في 
العمل. لهذا استجاب اهللا لصالته، ألنها تتناغم مع إرادة اهللا المقدسة. 

 1. استجابة الصالة عالنیة    1
 3-2. عجز الكهنة عن دخول بیت الرب   2
 6-4. ذبائح حیوانیة مع ذبائح تسبیح   3
 11-7. احتفاالت مبهجة    4
 18-12. الرب یتراءى لسلیمان    5
 22-19. تحذیر من االنحراف عن الوصیة   6

. استجابة الصالة عالنیة 1
َالةِ  ، َوَلمَّا اْنَتَهى ُسَلْیَماُن ِمَن الصَّ

، َنَزَلِت النَّاُر ِمَن السََّماءِ 
، َوَأَكَلِت اْلُمْحَرَقَة َوالذََّباِئحَ 
 ]1َوَمَأل َمْجُد الرَّبِّ اْلَبْیتَ . [
]. 6-1استجابة الصالة عالنیة ومصادقة اهللا على تدشین الهیكل [ لم ترد في سفر الملوك

إنها صورة رائعة لخبرة المؤمنین لعربون السماء وهم بعد في هذا العالم، في هذا الجسد. 
قبل أن یتحرك سلیمان بعد صالته، أعلن اهللا بسرعة فائقة استجابته للصالة بناٍر نزلت من 

السماء.  
تكرر ذلك عندما قدم إیلیا ذبیحة هللا مقابل كهنة البعل األربعمائة وخمسین وهم یصرخون 

). 39-36: 18 مل 1ویجرحون أنفسهم من الصباح حتى الظهیرة (
أیًضا نزلت نار من عند الرب، وأحرقت على المذبح المحرقة والشحم عند تكریس هارون 

). 24: 9رئیس الكهنة (ال 
ماذا یعني نزول النار؟ وما فاعلیتها في حیاة الحاضرین؟ 

. أعلن اهللا لسلیمان كما لكل الحاضرین من القادة والشعب بطریقة علنیة أنه استجاب 1
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 االحتفال. وللشعب الحاضر الذي بناه والعبادة التي ُقدمت قبوله للملك وللبیتلصالة سلیمان، مع 
: 21 أي 1)، وداود (21: 6)، وجدعون (قض 24: 9على موسى (ال رضاه بنزول النار أظهر اهللا 

). قیل بإشعیاء النبي: "أخذت الرعدة المنافقین. من منَّا یسكن في ناٍر 38: 18 مل 1)، وٕایلیا (26
) 14: 33آكلة؟!" (إش 

 . فقد قیل: "الربحلول اهللا نفسه أو نزول مجده. یرى البعض أن النار هنا تشیر إلى 2
. وعندما تحّدث اهللا مع موسى على جبل سیناء نزلت نار )24: 4 تث (غیور" إله آكلة، نار هو إلهك
). هكذا حّل الروح القدس على هیئة ألسنة ناریة بعد أن تقدست الكنیسة بذبیحة 17-16: 24(خر 

). 3: 2المسیح المصلوب (أع 

. شجع هذا اإلعالن الكهنة والشعب أن یستمروا في االحتفاالت المبهجة لمدة أربعة عشر 3
یوًما، وتشّجع سلیمان أن یمجد اهللا عالنیة. 

. نزول النار أیًضا على الذبیحة، یشیر أن اهللا لم یرسل ناًرا تأكلهم بسبب خطایاهم، إنما 4
، فیرتد غضبه عنهم. یالحظ هنا أن عنهم قبول الذبائح كّفارةیرسلها على الذبائح فتلتهمها، إشارة إلى 

النار لم تنزل عند نحر الذبائح، وٕانما بعد إتمام الصالة. فمع تقدیم الذبیحة، یلزمنا أن ندخل في حواٍر 
 "السفینة في یقبلوه أن فرضوامع اهللا بكامل إرادتنا. فهو ال یدخل سفینة حیاتنا بدون رضانا، فقد قیل: "

. )21: 6 یو(

لیلهب قلوبنا بنار حبه، ویحرق أشواك . نزول النار أیًضا یشیر إلى نزول روح اهللا الناري 5
. حین كان السید المسیح القائم من األموات یتحدث مع تلمیذي عمواس، الخطیة والشهوات المفسدة

). 32: 24؟!" (لو قلبنا ملتهًبا فینا حین كان یكلمناقال كل منهما لآلخر: "ألم یكن 

، إذ قیل إن خدامه نار نزول أحد السمائیین. یرى بعض اآلباء أن نزول النار یشیر إلى 6
 أن ما حدث مع إیلیا حیث أبصر تلمیذه القدیس مار یعقوب السروجي). یرى 4: 104ملتهبة (مز 

إلیشع مركبات ناریة وخیول ناریة حول الجبل، وأیًضا نزول ناٍر عندما قدم إیلیا ذبیحة أنها ِفرق 
سماویة أو مالئكة. 

 " : ً1" (تطفئوا الروح العندما رغب بولس الطوباوي أالَّ تبرد نعمة الروح المعطاة لنا، حذرنا قائال 
)، حتى نبقى شركاء مع المسیح. ذلك إن تمسكنا حتى النهایة بالروح الذي أخذناه، إذ 19: 5تس 

 أو أنه یحتمل آالًما ، لیس من أجل أن الروح موضوع تحت سلطان اإلنسانقال: "ال تطفئوا..."
منه، بل ألن اإلنسان غیر الشاكر یرغب في إطفاء الروح عالنیة، ویصیر كاألشرار الذین 
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یضایقون الروح بأعمال غیر مقدسة. 
لیس لهم ن للخطیة، وما زالوا سائرین في الظالم، فإنه ون، ومحبوفإذ هم بال فهم، مخادع

). 9: 1(یو  ذلك النور الذي یضيء لكل إنساٍن آت إلى العالم
 عندما كانت الكلمة فیه كناٍر، قائًال إنه ال یمكن أن َأمسكت نار كهذه بإرمیا النبي لقد 

)...  9: 20یحتمل هذه النار (إر 
ماذا وجاء سیِّدنا یسوع المسیح المحب لإلنسان لكي یلقي بهذه النار على األرض، قائالً : "

 ).49: 12" (لو أرید لو اضطرمت؟

- توبة اإلنسان أكثر من موته،  )32، 23: 18 (حز كما شهد حزقیال –لقد رغب الرب 
ر وحتى ینتزع الشر عن اإلنسان تماًما، عندئذ یمكن للنفوس التي تنقت أن تأتي بثمرٍ . فتثمر البذ

 البعض بثالثین والبعض بستین واآلخر بمائة. ،التي بذرها (الرب)
 في بدایة األمر ین كانا ضعفا مع أنهم)32: 24(لو  ه الذي مع وذاكوكمثال، كلیوباس
، واظهرا ثمار ملتهبین بكلمات المخلص أصبحا بعد ذلك ا، لكنهمابسبب نقص معلوماتهم

. مامعرفته
لم ینسبها إلى دٍم ولحٍم، ولكن  )11: 12رو (وبولس الطوباوي أیًضا عندما أمسك بهذه النار 

. ˺كمختبر للنعمة أصبح كارًزا بالكلمة (المسیح)
البابا أثناسیوس الرسولي 

 سلها المسیح هي لخالص البشر ونفعهم، اهللا یهب كل قلوبنا أن رإننا نؤكد أن هذه النار التي أ
تمتلئ بها. فإن النار هنا - كما أقول - هي رسالة اإلنجیل الخالصیَّة وقوَّة وصایاه، فإننا جمیًعا 

نحن الذین علي األرض باردون وأموات بسبب الخطیَّة وفي جهالة... نلتهب بالحیاة التقویَّة 
 بولس. بجانب هذا نصیر شركاء في ي كتعبیر الطوباو)11: 12رو (ونصیر "حارین في الروح" 

 الروح القدس الذي هو مثل ناٍر في داخلنا...

هذه هي عادة الكتاب المقدَّس اإللهي الُموحى به أنه یلقب الكلمات اإللهیَّة المقدَّسة أحیاًنا 
ته، الذي به نصیر نحن حارین في الروح.نارباسم "  "، لیظهر فاعلیة الروح القدس وقوَّ

تحدَّث أحد األنبیاء القدِّیسین في شخص اهللا عن المسیح مخلِّص الجمیع: "یأتي بغتة إلي 
هیكله السیِّد الذي تطلبونه ومالك العهد الذي تسرون به، هوذا یأتي قال رب الجنود؛ ومن یحتمل 

یوم مجیئه؟ ومن یثبت عند ظهوره؟ ألنه مثل نار الممحص ومثل أشنان القّصار، فیجلس 
. یقصد بالهیكل الجسد الذي هو مقدَّس بالحق لیس فیه )3-1: 3مال (ممحًصا ومنقًیا للفضة" 

1 Paschal Letters, 3:4. 
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دنس، ُولد من العذراء القدِّیسة بالروح القدس بقوَّة اآلب. فقد قیل للعذراء الطوباویَّة: "الروح القدس 
. وقد حسبه "مالك (رسول) العهد، إذ جاء یكشف لنا )35: 1لو (ك" ل تظليیحل علیِك وقوَّة العل

یو (" ي أعلمتكم بكل ما سمعته من أبيعن إرادة اآلب الصالحة ویخدمنا. كما یقول بنفسه: "ألن
الذین یعرفون كیف ینقون الذهب والفضة یستخدمون النار... هكذا یطّهر  أن ... وكما)15: 15

 مخلِّص الكل فكر كل الذین یؤمنون به بتعالیم بقوَّة الروح...
) وطهرته من كل خطیَّة؟ إنها 7-6: 6  (إشي النبيبماذا نفسر الجمرة التي لمست شفت

رسالة الخالص، واالعتراف باإلیمان بالمسیح، من یتقبل هذا في فمه یطهر. هذا ما یؤكده لنا 
عترفت بفمك بالرب یسوع، وآمنت بقلبك أن اهللا أقامه من األموات خلصت" ابولس: "ألنك إن 

 . )9: 10 رو(
إًذا، نقول إن قوَّة الرسالة اإللهیة تشبه جمرة حیَّة وناًرا. یقول إله الكل للنبي إرمیا: "هأنذا 

، "ألیست هكذا كلمتي كناٍر )14: 5 إر(جاعل كالمي في فمك ناًرا، وهذا الشعب حطًبا فتأكلهم" 
 .˺)29: 23 إر(یقول الرب؟" 

القدِّیس كیرلس الكبیر 

. عجز الكهنة عن دخول بیت الرب 2
  ،َوَلْم َیْسَتِطِع اْلَكَهَنُة َأْن َیْدُخُلوا َبْیَت الرَّبِّ 

 ]2َألنَّ َمْجَد الرَّبِّ َمَأل َبْیَت الرَّبِّ . [
. )20: 33 خر ("ویعیش یراني ال اإلنسان ألن ،وجهي ترى أن تقدر الالرب لموسى: " قال

  ن نتطلع إلى اهللا بأعیٍن بشریٍة، ألن غیر الجسدي ال یقع تحت األعین الجسدیة. أیستحیل علینا
حد مما ورد أفهم  فإن حد في أي زمان".أ"اهللا لم یره   قائالً :، ابن اهللا نفسه، الوحیدنشهد االبوقد 

"شبه مجد اهللا"،  رأىنه إ، فإنه ماذا یقول الكتاب المقدس؟ )1 :28حز  ( اهللارأىنه أفي حزقیال 
 ءنبیامأل األت رؤیة شبه المجد تكان فإن  بل شبه مجده.،في حقیقته ولیس الرب ذاته كما هو

  ویعیش"ي وجهى"اإلنسان ال یر: حد رؤیة اهللا ذاته یموت، وذلك كالقولأحاول إن رعدة، فبالتأكید 
 أمام الهوته تالسماوامن أجل هذا فإن اهللا بحنو رحمته بسط   ویعیش".یراني"ال  )20: 33خر (

 من ،وات وتنزلا "لیتك تشق السم: بل هو قول النبي،قول هذا من عنديألست  لكي ال نهلك.
). 1: 64ش إ( وتذوب "حضرتك تتزلزل الجبال

 ،یلئبراج نیال عند رؤیته شبه المجد، إن كان دانیال عند رؤیتهالماذا تتعجب من سقوط د

1 In Luc Ser 94.  
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 7 أي 2
 

  

ن یجیبه أ ولم یجسر النبي ، ارتعب للحال وسقط على وجهه،الذي هو لیس إال مجرد خادم اهللا
إن كان ظهور  ).18 ،16 ،9: 10 اراجع د (ن المالك نفسه جاء على شبه ابن بشر؟أبالرغم من 

 ˺یموت؟! ب األنبیاء، فهل یرى اإلنسان اهللا كما هو والعرأیل ئبراج
 القدیس كیرلس األورشلیمي

  ،َوَكاَن َجِمیُع َبِني ِإْسَراِئیَل َیْنُظُروَن ِعْنَد ُنُزوِل النَّارِ 
، َوَمْجِد الرَّبِّ َعَلى اْلَبْیِت 

وا َعَلى ُوُجوِهِهْم ِإَلى اَألْرضِ  ، َعَلى اْلَبَالِط اْلُمَجزَّعِ  َوَخرُّ
  ،َوَسَجُدوا َوَحَمُدوا الرَّبَّ 

 ]3َألنَُّه َصاِلٌح َوإَِلى اَألَبِد َرْحَمُتهُ . [
كان رد الفعل لهذه النار المقدسة أن امتألت قلوب الكهنة بمخافة الرب، ولم یستطیعوا أن 

]. 3یدخلوا بیت الرب، ألن مجد الرب مأل بیت الرب. أما الشعب فخّروا وسجدوا وحمدوا الرب [
حین نزلت النار السماویة لم یهرب الكهنة وال الشعب خائفین، بل مع الشعور بخوف الرب 

المقدس امتألت قلوبهم بالسالم، وثبَّتوا أقدامهم أمام الرب. لقد كّرموا المجد اإللهي في خضوٍع تصحبه 
المخافة مع المسّرة. امتزجت مشاعرهم بعدم االستحقاق للحضرة اإللهیة مع شوٍق حقیقٍي للعبادة له 

بكل خشوٍع كما مع القوات السماویة. 
". إنها إنه صالح وٕالى األبد رحمتهبنزول النار اإللهیة انطلقت ألسنتهم بالتسبیح، قائلین: "

تسبحة ُتقدم هللا على الدوام من السمائیین، كما من البشر األتقیاء. 
كأن الكهنة مع الشعب صرخوا قائلین: "إنه من مراحم الرب أنه لم یرسل ناًرا تلتهمنا، إنما 

تلتهم الذبیحة عوًضا عّنا؛ تحرق أشواك خطایانا، وتلهب مشاعرنا بنار الحب اإللهي. 
موضوع التسبیح والشكر هو اهللا نفسه، بكونه الصالح. وصالحه فرید ومطلق. إنه حاضر 

في وسط شعبه، حافظ العهد، القائد الحقیقي، أعظم وأقدر من كل القادة البشریین، وكل الطغمات 
السماویة .  

صالح كخالٍق أوجدنا من العدم، وخلق كل ما نحتاج إلیه. 
صالح كمخلٍص، فإن أصابنا ضرر أو فساد بسبب خطایانا یبقى الصالح الذي ُیصلح ما 

أفسدناه. 
صالح كقائٍد، یبعث قادة، بل ویود أن یقیم من كل إنساٍن قائًدا، ویبقى هو القائد الخفي 

القادر أن یدخل بنا إلى أحضانه. 

Ï  1: 9مقال .
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صالح كمحارٍب، فهو نصیر الضعفاء والمظلومین والذین لیس لهم من یسندهم. 
صالح كمعیٍن، یرعى خلیقته، ویهتم بكل كبیرٍة وصغیرٍة في حیاتنا، حتى بكسرة الخبز التي 

نحتاج إلیها. 
صالح كسماوٍي، یسكن في السماء ال لیعتزل األرضیین، إنما یود أن یجعل منهم أشبه 

بطغمة شبه سماویة، وُیعد لهم أماكن في السماء، لكي یأتي ویأخذهم، ویهبهم شركة أمجاد سماویة. 

 "فإنه یستحیل بالنسبة 5: 6. یقول المرتل: "في الهاویة من یحمدك؟" (مز "ألن إلى األبد رحمته (
 ألي أحٍد في الهاویة أن یندم على خطایاه. 

مادمت في هذا عالم؛ أتوسل إلیك أن تتوب.  
اعترْف، واحمد الرب، فإن فقط في هذا العالم الرب رحوم. هنا یقدر أن یتعطف على التائب، 

أما هناك فهو دیان ولیس رحوًما.  
هنا هو رءوف ولطیف، هناك هو دیان.  

هنا یبسط یدیه للساقطین، هناك یرأس كقاضٍ .  
. Ïأقول اآلن هذا كله لنفع أولئك الذین یظنون أنه توجد ندامة على الخطیة في الجحیم

القدیس جیروم 

 "لماذا یشیر إلى بیت إسرائیل الذي عانى من فلیقل بیت إسرائیل إنه صالح. إن إلى األبد رحمته .
 السبي بال حدود. 

فقد ُاستعبد في مصر، وُاقتید إلى أقاصي األرض، وعانى متاعب ال حصر لها في فلسطین.  
یقول: حًقا إنهم على وجه الخصوص شهود لخیراته الكثیرة، وتمتعوا أكثر من غیرهم.  

أتعابهم ذاتها عالمة على رعایته العظیمة.  
وٕان فحصت األمر بدقٍة، فإنهم یلتزمون بتقدیم التشكرات على مجيء المسیح منهم فوق كل 

 شيءٍ . 

أقصد إن كانوا قد عانوا من محٍن، فبسبب جحودهم، ال بسبب من جاء (یسوع المسیح).  
فقد جاء إلیهم وكما ترون، وأخبرهم دوًما: "لمُ أرسل إال إلى خراف إسرائیل الضالة" (مت 

). كما قال للتالمیذ: "إلى طریق أمم ال تمضوا... بل اذهبوا بالحري إلى خراف بیت 24: 15
). وقال للمرأة الكنعانیة: "لیس حسًنا أن ُیؤخذ خبز البنین وُیطرح 6، 5: 10إسرائیل الضالة" (مت 

).  26: 15للكالب" (مت 

1 Homily 32 on Ps 105 (106). 
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صنع كل شيء في الواقع، وشغل نفسه بخالص هذا الشعب. اآلن إن أظهروا أنهم لیسوا 
. ˺أهًال لهذا اإلحسان، فلیفكروا في انحطاطهم وجحودهم الزائد

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،إنه صالح، ال یهبنا صالًحا مؤقًتا، بل رحمته دائمة إلى األبد. بمعنى أن النفع الذي یقدمه لكم
 .˻إنما یمنحه برحمته أبدًیا

القدیس أغسطینوس 

. ذبائح حیوانیة مع ذبائح تسبیح 3
 ]4ثُمَّ ِإنَّ اْلَمِلَك َوُكلَّ الشَّْعِب َذَبُحوا َذَباِئَح َأَماَم الرَّبِّ . [

أشعلت هذه النار قلب الملك مع قلوب الشعب بالحب، فإن كانوا قد سبق فقدموا ذبائح، اآلن 
قدموا ذبائح أكثر. كلما أعلن اهللا رضاه ومسّرته بنا یزداد باألكثر شوقنا للعبادة والخدمة بال فتورٍ . 

 " :تعلم كیف تقدم احتماًال للمشقٍة بإرادتك الحرة. أذبح لك طوًعا یا ربأنصت إلى صوت النبي ."
اإلنسان الذي یكتشف إهماله، متهًما نفسه، ومحتمًال طوًعا المشقة، لن یعبر به یوم دون أن 

یتأسف...  
لیتأمل كل واحٍد منكم في عطیة الحریة العجیبة التي یهبها المسیح لشعبه المخلص خالل 

المیالد الجدید واهب الحیاة...، وخالل سكب الروح القدس. إنه یدرك أن اهللا لن ُیخدم بفتورٍ . فإننا 
وٕان قدمنا هللا كل یوم أیة كرامٍة أو عطیٍة في مقدورنا، لن نفیه حقه... 

إذن، لیتنا فوق كل شيٍء نحرر قلوبنا من االلتصاق بالشر، حتى یمكننا بطریقة أفضل أن 
نقتات بثمار العدل... 

لم یستخدم النبي هذه العبارة بال سبب حین یودع نفسه لدى اهللا. كان "أذبح لك طوًعا". 
یدرك أن كثیرین قدموا خدمتهم عن إلزام، فكانت قلوبهم معارضة للخدمة. كانوا یعدون بشيٍء 

بأفواههم، ویدبرون في قلوبهم شیًئا آخر. 
، فإنه وٕان كانت العطایا قلیلة في ذاتها، فإنها تصیر عظیمة بسبب الرغبة "أذبح لك طوًعا"

في تقدیمها بمسرة. أما تلك التي عن إلزام، فغالًبا ما ُتفسد مقدم العطیة. هكذا من ُیعد مائدة عن 
تغصٍب، یشتكي دوًما من تكلفتها. 

"، بمعنى أقدم العطیة طوًعا. "أذبح لك طوًعا

1 On Ps. 118. 
2 On Ps. 136 (135). 
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لتقدم تقدمة لخالقك كل یوٍم بفرٍح، تقدم القلیل بلسانك، وُتعد عطیة التسبیح بكلمات تنطق 
بالعذوبة. أسرع أیًضا بروح التقوى لتتمم الخدمة المعهود بها إلیك. لتهتم بكلمات النبي "تقدمات 

. ˺فمي طوًعا مقبولة یا رب"

 األب فالیریان

 َوَذَبَح اْلَمِلُك ُسَلْیَماُن َذَباِئَح ِمَن اْلَبَقرِ : 
  ،اْثَنْیِن َوِعْشِریَن َأْلًفا َوِمَن اْلَغَنِم ِمَئًة َوِعْشِریَن َأْلًفا

 ]5َوَدشََّن اْلَمِلُك َوُكلُّ الشَّْعِب َبْیَت اهللا. [

  ،َوَكاَن اْلَكَهَنُة َواِقِفیَن َعَلى َمَحاِرِسِهمْ 
  ،َوالالَِّویُّوَن ِبآَالِت ِغَناِء الرَّبِّ الَِّتي َعِمَلَها َداُوُد اْلَمِلكُ 

  ، َألنَّ ِإَلى اَألَبِد َرْحَمَتهُ ،َألْجِل َحْمِد الرَّبِّ 
، ِحیَن َسبََّح َداُوُد ِبَها َواْلَكَهَنُة َیْنُفُخوَن ِفي اَألْبَواِق ُمَقاِبَلُهمْ 

 ]6َوُكلُّ ِإْسَراِئیَل َواِقفٌ . [
امتزجت هذه الذبائح الدمویة بذبائح التسبیح بفرحٍ . 

لما كان سفرا األخبار هما سفرا العبادة هللا، فقد اهتّما بدور التسبیح في العبادة، في كل 
مناسبة یتمجد فیها اهللا. كان الالویون یسّبحون، والكهنة یضربون باألبواق، وكل إسرائیل واقف. هذا 

وقد صحب التسبیح تقدیم الذبائح في الهیكل. 

. احتفاالت مبهجة 4
  ،َوَقدََّس ُسَلْیَماُن َوَسَط الدَّاِر الَِّتي َأَماَم َبْیِت الرَّبِّ 
، َألنَُّه َقرََّب ُهَناَك اْلُمْحَرَقاِت َوَشْحَم َذَباِئِح السََّالَمةِ 
  ،َألنَّ َمْذَبَح النَُّحاِس الَِّذي َعِمَلُه ُسَلْیَماُن َلْم َیْكفِ 

 ]7َألْن َیَسَع اْلُمْحَرَقاِت َوالتَّْقِدَماِت َوالشَّْحمَ . [

  ،َوَعیََّد ُسَلْیَماُن اْلِعیَد ِفي َذِلَك اْلَوْقِت َسْبَعَة َأیَّامٍ 
، َوُكلُّ ِإْسَراِئیَل َمَعهُ 

 ]8َوُجْمُهوٌر َعِظیٌم ِجد�ا ِمْن َمْدَخِل َحَماَة ِإَلى َواِدي ِمْصرَ . [

، َوَعِمُلوا ِفي اْلَیْوِم الثَّاِمِن اْعِتَكاًفا

1 Fr. Valerian: Homilies 3. 
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، َألنَُّهْم َعِمُلوا َتْدِشیَن اْلَمْذَبِح َسْبَعَة َأیَّامٍ 
 ]9َواْلِعیَد َسْبَعَة َأیَّامٍ . [

  ،َوِفي اْلَیْوِم الثَّاِلِث َواْلِعْشِریَن ِمَن الشَّْهِر السَّاِبعِ 
  ،َصَرَف الشَّْعَب ِإَلى ِخَیاِمِهْم َفِرِحیَن َوَطیِِّبي اْلُقُلوِب 

 ]10َألْجِل اْلَخْیِر الَِّذي َعِمَلُه الرَّبُّ ِلَداُوَد َوِلُسَلْیَماَن َوِإلْسَراِئیَل َشْعِبهِ . [
بكل مسّرة وغیرة امتدت فترة االحتفاالت: 

]، من الیوم الثاني 8أ. عیَّد سلیمان العید سبعة أیام ومعه كل إسرائیل وجمهور عظیم جًدا [
إلى التاسع. 

 ].9ب. في الیوم العاشر كان یوم الكّفارة [

 ].9ج. من الیوم الخامس عشر ابتدأ عید المظال حتى الثاني والعشرین [

د. في الیوم الثالث والعشرین من الشهر صرف الشعب إلى خیامهم فرحین وطّیبي والقلوب 
]10.[ 

 َوَأْكَمَل ُسَلْیَماُن َبْیَت الرَّبِّ َوَبْیَت اْلَمِلكِ . 
 ]11َوُكلَّ َما َخَطَر ِبَباِل ُسَلْیَماَن َأْن َیْعَمَلُه ِفي َبْیِت الرَّبِّ َوِفي َبْیِتِه َنَجَح ِفیهِ . [

هذه العبادة المملوءة فرًحا وبهجة سندت سلیمان، فأكمل رسالته الخاصة ببناء بیت الرب 
والقصر الملكي وكل ما كان في فكره أن یعمله. واتسمت حیاته بالنجاح! 

العبادة الحّیة الصادقة تتمّشى مع روح النجاح في كل جوانب الحیاة، من أجل التمتع 
بالحضرة اإللهیة. 

. الرب یتراءى لسلیمان 5
  َوَقاَل َلهُ : ،َوَتَراَءى الرَّبُّ ِلُسَلْیَماَن َلْیالً 

  ،َقْد َسِمْعُت َصَالَتكَ 
 ]12َواْخَتْرُت َهَذا اْلَمَكاَن ِلي َبْیَت َذِبیَحةٍ . [

، وهو الذي اختار أورشلیم اختار بیته الذي دعاه "بیت الذبیحة"اهللا هو العامل والمدبر، فقد 
كمدینة اهللا ُیقام فیها بیته، واختار داود ملًكا على شعبه. 

تراءى اهللا لسلیمان لیًال، لتأكید قبول اهللا عمله ورضاه، بل ومسّرته ألجل أمانة سلیمان 
وٕاخالصه وغیرته وأسلوبه الروحي في بناء بیت الرب. ولیعلن له مباشرة عن قبول صالته التي سبق 

]. 12أن سجلها األصحاح السادس [
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". یدعو القدِّیس أغناطیوس الثیؤفورس بیت الذبیحة: دعا الهیكل أو بیت الرب "بیت الذبیحة
الكنیسة: "موضع الذبیحة"، فهي الجلجثة التي ُرفع علیها السید المسیح المصلوب ذبیحة خطیة عن 

 العالم كله.

، وهذا یحمل معنیین: بیت ذبیحة"یدعو الرب نفسه الهیكل "
. یلزم أن ترتبط العبادة بالذبیحة، فلن نستطیع االقتراب من اهللا بدون سفك دم، حیث 1

تتحقق المغفرة بدم رب المجد یسوع. 
. أورشلیم هي الموقع المناسب لتقدیم الذبیحة. لقد بذل كل من حزقیا ویوشیا كل الجهد 2

 إلغالق كل مكاٍن آخر لتقدیم ذبیحة للرب.

  ،ِإْن َأْغَلْقُت السََّماَء َوَلْم َیُكْن َمَطرٌ 
، َوإِْن َأَمْرُت اْلَجَراَد َأْن َیْأُكَل اَألْرَض 

 ]13 َعَلى َشْعِبي [ءَوإِْن َأْرَسْلُت َوَبا

، َفِإَذا َتَواَضَع َشْعِبي الَِّذیَن ُدِعَي اْسِمي َعَلْیِهمْ 
  ، َوَرَجُعوا َعْن ُطُرِقِهِم الرَِّدیَئةِ ،َوَصلُّوا َوَطَلُبوا َوْجِهي

 ]14 َوأُْبِرُئ َأْرَضُهمْ . [، َوَأْغِفُر َخِطیََّتُهمْ ،َفِإنِّي َأْسَمُع ِمَن السََّماءِ 
یعلن اهللا استجابته الكاملة للصالة، األمر الذي لم یذكر في سفر الملوك. 

 وعد اهللا بقبول توبة شعبه ورجوعه إلیهم "أسمع من السماء، وأغفر خطیتهم، وُأبرئ أرضهم".

  عندما یجتمع الشعب العادي ویتفقون مًعا، یصیر األمر عظیًما وال یمكن تجاهل صلوات الكثیرین
. Î)19: 18، مت 14: 7 أي 2(

 ألب أمبروسیاستر ا

  ،َاآلَن َعْیَناَي َتُكوَناِن َمْفُتوَحَتْینِ 
 ]15َوُأُذَناَي ُمْصِغَیَتْیِن ِإَلى َصَالِة َهَذا اْلَمَكانِ . [

،  ِلَیُكوَن اْسِمي ِفیِه ِإَلى اَألَبدِ ،َواآلَن َقِد اْخَتْرُت َوَقدَّْسُت َهَذا اْلَبْیتَ 
 ]16َوَتُكوُن َعْیَناَي َوَقْلِبي ُهَناَك ُكلَّ اَألیَّامِ . [

  ،َوَأْنَت ِإْن َسَلْكَت َأَماِمي َكَما َسَلَك َداُوُد َأُبوكَ 
  ،َوَعِمْلَت َحَسَب ُكلِّ َما َأَمْرُتَك ِبهِ 

1 Commentary on Paul’s Epistles (Rom 15:30) . 
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 ]17َوَحِفْظَت َفَراِئِضي َوَأْحَكاِمي [
وعد اهللا بحفظ عهده مع داود إن حفظ نسله الوصیة اإللهیة. 

إذ یدرك سلیمان عجزه وعجز كل بشٍر عن تنفیذ الوصیة، جاء في صالته: "لیكن الرب إلهنا 
معنا، كما كان مع آبائنا، فال یتركنا وال یرفضنا، لیمیل بقلوبنا إلیه، لكي نسیر في جمیع طرقه ونحفظ 

). أما من جانب اإلنسان 58-57: 8 مل 1وصایاه وفرائضه وأحكامه التي أوصى بها آباءنا" (
 1فیقول: "فلیكن قلبكم كامًال لدى الرب إلهنا، إذ تسیرون في فرائضه، وتحفظون وصایاه كهذا الیوم" (

). 61: 8مل 
اهللا من جانبه تراءى لسلیمان، ومأل بیته بالمجد، وسكب فرًحا وتهلیًال في قلوب الحاضرین. 
غیر أنه من جانب سلیمان والقادة والشعب یلتزمون بالطاعة للوصیة والشعور بالمسئولیة، فیتجاوبون 
مع مراحم اهللا ونعمته. هكذا یقدم لنا الرب نعمته لتهبنا عذوبة الوصیة، وٕامكانیة الشركة مع اهللا، ومن 

جانبنا یلزمنا الجهاد بالرب، بغیر إهماٍل أو تراخٍ . 

 أرى أن نعمة الروح القدس على أتم استعداد لكي تمأل أولئك الذین یعزمون منذ البدایة أن إني 
 غیر مستسلمین في أي أمر من األمور، حتى ،لعدو (الشیطان)ضد ایكونوا ثابتین في محاربتهم 

 یغلبوه.

على أي األحوال، یقوم الروح القدس الذي دعاهم، بتسهیل كل األمور لهم حتى یجعل لهم 
بدایة طریق التوبة عذًبا (ممهًدا)، لكنه یعود فیكشف لهم بعد ذلك حقیقة الطریق (شدة مصاعبه 

 یضع على عاتقهم أن یقدموا أعمال التوبة شيٍء،وأتعابه). وٕاذ یعینهم الروح القدس في كل 
الالزمة، كما یكشف لهم ما هي أعمال الجسد والنفس... إلى أن یرجعهم إلى اهللا خالقهم في توبة 

 صادقة.

بهذا الهدف یقویهم الروح القدس للجهاد جسًدا ونفًسا، حتى یصیر كالهما (الجسد 
 والنفس) متشابهین في الطهارة كما في میراث الحیاة األبدیة.

 وأما النفس فتجاهد ،فمن جهة الجسد، فإنه یكافح في أصواٍم مستمرٍة وجهاٍد وأسهاٍر دائمةٍ 
  منفذة ذلك خالل الجسد.،في تداریب روحیة مع مثابرة في كل أنواع الخدم (الطاعة)

ء بحرٍص دائٍم وفي ي بل یكون كل ش، (أالَّ نصنع شیًئا بإهمالٍ يلذلك یجب علینا أن نراع
 .˺ بالثمري وذلك في كل عمٍل نقوم به بالجسد، حتى یأت،خوف اهللا)

  القدِّیس أنطونیوس الكبیر

1 Letter,1. 
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 بولس سامعیه أال یتراخوا لمجرد أن اهللا یبحث عنهم ویرسلهم كسفراءٍ . على العكس لذات ربیخ 
 .˺السبب یلزمنا أن نسره، وأن نحصد بركاتنا الروحیة

  فإذ خالصكم لیس من عملنا نحن وحدنا، وٕانما هو عملكم أنتم أیًضا.ما یقوله هو هذا: إن 
 نكرز لكم بالكلمة، نحتمل أحزاًنا، وأنتم إذ تقبلونها تحتملون ذات األمور. 

نحن نحتمل لكي نهبكم ما تتسلمونه، وأنتم تحتملون لكي تقبلوا ما یُوهب لكم وال یضیع 
منكم...  

 فإن خالصكم یتحقق ال باإلیمان المجرد، وٕانما باآلالم واحتمالكم معنا ذات الشيء... 

" أعظم، هذه الطاقة ُتعلن العامل في ذاتهخالصكم یشبه مالكًما في الحلبة مملوء طاقة "
 وتزداد وتعلو عندما تشعرون بالحاجة إلى التألم واحتمال كل شيٍء بنبلٍ . 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 لتركض في هذا العالم، فتنال (المكافأة) في العالم العتید˻ .

القدیس جیروم 

 َفِإنِّي أُثَبُِّت ُكْرِسيَّ ُمْلِكَك َكَما َعاَهْدُت َداُوَد َأَباَك َقاِئالً : 
 ]18َال ُیْعَدُم َلَك َرُجٌل َیَتَسلَُّط َعَلى ِإْسَراِئیلَ . [

. تحذیر من االنحراف عن الوصیة 6
  ، َوَتَرْكُتْم َفَراِئِضي َوَوَصاَیاَي الَِّتي َجَعْلُتَها َأَماَمُكمْ ،َوَلِكْن ِإِن اْنَقَلْبُتمْ 

 ]19َوَذَهْبُتْم َوَعَبْدُتْم آِلَهًة ُأْخَرى َوَسَجْدُتْم َلَها [

  یلیق بنا أن نؤمن أن فترة التأخیر في تنفیذ الوصیة هي وقت للعصیان بالنسبة لمن ینفذ الوصیة
بعد ذلك... لذلك وجب علینا أن نتذكر القول: "ال تتأخر في الرجوع إلى الرب، وال تؤجله من یوم 

)، والقول: "ال تقل لصاحبك اذهب وعد، فأعطیك غًدا، وموجود عندك" (أم ٧: ٥إلى یوم" (سیراخ 
٢٨: ٣(˼. 

العالمة أوریجینوس 

  ،َفِإنِّي َأْقَلُعُهْم ِمْن َأْرِضي الَِّتي َأْعَطْیُتُهْم ِإیَّاَها
  ،َوَهَذا اْلَبْیُت الَِّذي َقدَّْسُتُه ِالْسِمي َأْطَرُحُه ِمْن َأَماِمي

1 In 2 Cor. Hom .121.. 
2 Against the Palagians1. 
3 Commentary on John, Book 28:19 – 22. 
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 ]20َوَأْجَعُلُه َمَثًال َوُهْزَأًة ِفي َجِمیِع الشُُّعوِب . [

بُ    َوَیُقولُ : ،َوَهَذا اْلَبْیُت الَِّذي َكاَن ُمْرَتِفًعا ُكلُّ َمْن َیُمرُّ ِبِه َیَتَعجَّ
 ]21 َوِلَهَذا اْلَبْیِت؟ [،ِلَماَذا َعِمَل الرَّبُّ َهَكَذا ِلَهِذِه اَألْرضِ 

 ،َ َفَیُقوُلونَ : ِمْن َأْجِل َأنَُّهْم َتَرُكوا الرَّبَّ ِإَلَه آَباِئِهِم الَِّذي َأْخَرَجُهْم ِمْن َأْرِض ِمْصر
  ،َوَتَمسَُّكوا ِبآِلَهٍة ُأْخَرى َوَسَجُدوا َلَها َوَعَبُدوَها

]  22ِلَذِلَك َجَلَب َعَلْیِهْم ُكلَّ َهَذا الشَّرِّ . [
إن كان اهللا قد ُسر ببناء بیت له، لیسكن فیه إلى األبد في وسط شعبه، فإن ما یشغل قلب 
اهللا قداسة شعبه. فالهیكل ال یحمیهم من الدمار الذي یحل علیهم إن عصوا الوصیة اإللهیة. وكما 

یقول إرمیا النبي: "ال تتكلوا على كالم الكذب، قائلین: هیكل الرب، هیكل الرب، هیكل الرب هو" (إر 
7 :4 .(

 " صنع الرب إلهنا بنا كل هذه. تقول لهم كما أنكم تركتموني وعبدتم آلهة لماذا ویكون حین تقولون
). 19: 5 غریبة في أرضكم، هكذا تعبدون الغرباء في أرض لیست لكم" (إر

 الذین یجب علینا أن نفهم المعني الحرفي، ویكفي اآلن، كما تقول اآلیات، تنشیط ذاكرة
. یریدون أن یفهموا

كان بنو إسرائیل یمتلكون األرض المقدسة، والهیكل، وبیت الصالة. وكان یجب علیهم أن 
یقدموا عبادتهم هللا، لكنهم خالفوا الشریعة والوصیة اإللهیة، وعبدوا األوثان، وكانوا یستقبلون 
عندهم األوثان من دمشق كما هو مكتوب في سفر الملوك، وقبلوا أوثاًنا أخرى في األرض 

المقدسة. وبما أنهم كانوا یستقبلون األوثان األممیة في أرضهم، استحقوا أن ُیطَرحوا في بالد 
األوثان، وأن یهبطوا إلى حیث ُتعَبد األصنام. 

"كما أنكم تركتموني، وعبدتم آلهة غریبة في أرضكم، هكذا تعبدون لذلك قال الرب لهم: 
 أي أن كل إنسان یتخذ له إلًها من أي شيء كان، فهو بذلك یعبد .الغرباء في أرض لیست لكم"

. ˺آلهة غریبة
 . )19: 3 بطنك (في یكون  إلهكفإن هل ُتؤّلِه المأكوالت والمشروبات؟

، حیث قال عنه السید إلهكهل تحسب فضة هذا العالم وغناه خیًرا عظیًما؟ إًذا المال هو 
"ال تقدرون أن تعبدوا اهللا والمال، ال یقدر أحد  الذین یحبون الفضة، حینما قال: سیدالمسیح إنه 

Ï بعد المعني الحرفي لآلیة، انتقل إلى المعنى الروحي .
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. ˺)12: 16أن یخدم سیدین" (لو 

 في تهدیده، یهدد بحیث إذا رجعت األمة وتابت ال ینفذ فیها تهدیده، كما أنه في وعوده، یعد اهللا 
بحیث إذا فسدت األمة وصارت غیر مستحقة، تحرم من تلك الوعود. إن التدبیر اإللهي الذي 

یختص بالبشر في هذا العالم، یدور أساًسا حول أمتین رئیسیتین. تأتي األمة الیهودیة أو الشعب 
اإلسرائیلي في المقام األول، ثم من بعد مجيء السید المسیح تأتي أمتنا نحن في المقام الثاني. قام 
الرب بتهدید األمة األولى، وظهر آثار هذا التهدید: فقد تم سبیها، وُخرِّبت مدینتهم، وُهدم الهیكل، 
وُدِنس المذبح، ولم یبَق عندهم شیًئا من المقدسات التي كانوا یملكونها، ألن الرب قال لهذه األمة: 

، فلم ترجع. ثم یتحدث الرب إلى األمة الثانیة عن بنائها وغرسها، لكنه یرى أن تلك  ارجعي إليَّ
األمة مكونة من أناس قابلین أیًضا للسقوط والفساد؛ لذلك یهددها ویقول لها: بالرغم من أنني 

تكلمت علیِك في البدایة بالبناء والغرس، إال أنِك إن أخطأِت فسوف یحدث لك ما حدث مع غیرك 
. ˻حینما أخطأوا

العالمة أوریجینوس 
 
 7 أي 2من وحي 

لتعلن سكناك في أعماقي 

  ،إذ لم یستعرض سلیمان أعماله أمام الغرباء
بل اجتمع بشعبه في هیكلك، 

بروح الحب والتواضع جثا وبسط یدیه إلیك، 
استجبت لصالته بنارِك العجیبة. 

لم تحرق النار أحًدا، 
بل التهمت الذبائح لتعلن قبولك ورضاك. 

لتؤكد لهم أنك غافر الخطایا وقابل التقدمات. 

  .مأل مجدك البیت، فارتعب الكهنة أمامك
وسجد الشعب في مخافة. 

وانطلقت قلوبهم قبل ألسنتهم بروح الحمد والتهلیل. 

1 On Jeremiah, Homily 7:3.  
2 On Jeremiah, Homily 18:5.  
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  .لُیعلن روحك القدوس حضوره في أعماقي
وُتسمِّر خوفك فيّ . 

في مهابٍة التقي بك یا غافر الخطایا. 
وبیقیٍن أثق أنك تنقذ نفسي من الفساد. 

تمأل أعماقي بانعكاس بهائك في داخلي. 
أعتز بحضورك، وتنحني أعماقي أمامك. 

ال أعود أذكر خطایاي في یأسٍ . 
وال تضطرب نفسي بسبب ضعفي. 
أثق أنك ترافقني في رحلة حیاتي. 

وأصعد كما بسلٍم الصلیب إلى فردوسك. 
تسبحك نفسي، وال تنسى مراحمك إلى األبد. 

  أّیة ذبیحة أقدمها لك؟
سوى التصاقي بصلیبك، 
وتمّسكي بدمك الثمین! 

  .بالحق صالح أنت، وكّلي الصالح
عوض فسادیـ تهبني طبیعة صالحة. 

تحّول كل أموري لبنیان نفسي. 
تمسكني بیمینك، وتنطلق بي من مجٍد إلى مجدٍ . 

ترفعني فال أخشى أحداث الزمن. 
تحتضّني، فال یتسلل عدو الخیر إليّ ! 

یا لحبك ورحمتك، یا أیها الفادي العجیب! 

  ،عوض تنهداتي الخفیة ومرارة نفسي
تضّمني كما إلى الخورس السماوي. 

تحّول جسدي وعواطفي وأحاسیسي وكل طاقاتي، 
إلى قیثارة یعزف علیها روحك القدوس! 

  . ٍتتحول أیام غربتي إلى احتفاالٍت دائمة
وأصیر كمن في السماء. 
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ال یستطیع الضیق أن یحطم نفسي، 
وال یكون للشهوات سلطان عليّ . 

بك تتحول األرض كما إلى السماء! 
نعمتك تدخل بي كما إلى المقادس السماویة. 

  .عوض الجفاف، یمطر علّي روحك القدوس بالنعمة اإللهیة
وعوض الجوع، تشبع نفسي بك یا خبز الحیاة. 

تتجّلى وعودك اإللهیة أمامي. 
تصیر وصایاك كالحلّي ُتزّین نفسي. 

فرائضك تقطر عسًال وشهًدا. 
لن یحتل قلبي شيء ما، 

بل تجلس أنت فیه كعرٍش لك! 

  ،لن یسبیني عدو إلى أرضه
مادمت تعلن مجدك في قلبي. 

ولن یأسرني أحد، فأنت محرر نفسي! 
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 َاَألْصَحاُح الثَّاِمنُ 

إنشاءات سلیمان واهتماماته 
یبرز سفر أخبار األیام الثاني عمل سلیمان األول وهو بناء بیت الرب وتنظیم العبادة 

والخدمة فیه، غیر أنه لم یتجاهل التزاماته األخرى، سواء من جهة بناء قصر المملكة، وبناء المدن 
وتحصینها بجانب تقدیم الذبائح والتقدمات، وأیًضا الدخول في عالقات تجاریة مع دول أخرى. 

عالقة سلیمان باألمم 
في األصحاح الثاني یشیر السفر إلى دعوة سلیمان لألمم إلى االشتراك في بناء الهیكل، 

خاصة حورام ملك صور والغرباء الذین كانوا في المملكة. 
إن كان لسبب سیاسي أو آخر تزوج سلیمان نساء وثنیات، فإنه لم َیْقَبْل أن تسكن ابنة 

فرعون وحاشیتها في بیت داود الذي دخل فیه تابوت العهد، فتقدس المكان. 
هذا وقد كان له فكر متفتح في عالقته باألمم، فدخل معهم في عالقات تجاریة، كان لها 

تأثیرها على الممالك الوثنیة حیث اختبروا حكمته. ویظهر ذلك من ذكر زیارة ملكة سبأ له بعد ورود 
اهتمامه بالعالقات التجاریة الخارجیة. 

عندما تراءى الرب لسلیمان في جبعون، وعده أن یهبه ِغَنى وكرامة فال یكون َمِلك في أیامه 
). حفظ هذا الوعد، وأعطاه شهرة فائقة وُأعِجَبْت به كل شعوب األمم 13: 3مثله كل أیام حیاته (

األخرى. 
غلب داود أبوه أعداء كثیرین، وامتدت مملكته جًدا، ومع هذا لم یحاول أن ُیِقیَم منشآت كثیرة 

بجانب قصره. أما سلیمان فاستلم مملكة متسعة یسودها السالم، فاستخدم كل فرصة لیزید من ثروته 
وسلطانه بطریقة دبلوماسیة. واهتم بإقامة منشآت كثیرة في شيٍء من الترف الزائد والرفاهیة الُمبالغ 

. Ïبها

 6-1. المدن التي بناها سلیمان   1
 10-7. الُعمَّال الذین استخدمهم سلیمان   2
 11. اهتمامه بزوجته خارج مدینة داود  3
 16-12. ترتیب خدمة الهیكل    4
  18-17. عالقاته التجاریة مع دول أجنبیة   5

1 The Wiersbe Bible Commentary: Old Testament, Colorado, 2oo7. 
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. المدن التي بناها سلیمان 1
یرى البعض أن سلیمان انشغل باإلنشاءات العملیة، وبالرغم من كونه رجل علم وفهم ومعرفة 

وحكمة، لم ُیذَكْر عنه أنه كان متفرًغا للدراسة والتأمل. غیر أن قیامه بأعمال كثیرة ُتظهر حیاته 
الخاصة باهتمامه بكلمة اهللا والتأمل فیها. ظهر ذلك خالل عمل روح اهللا القدوس الذي أوحى إلیه 

باألسفار المقدسة وهي األمثال والجامعة ونشید األناشید والحكمة. وأیًضا تكشف صالته في الهیكل 
عن دراسته للشریعة، خاصة سفر التثنیة. هذا كله یوحي لنا أنه لم یتجاهل دراساته وقراءاته وتأمالته. 

 ]1َوَبْعَد ِنَهاَیِة ِعْشِریَن َسَنًة َبْعَد َأْن َبَنى ُسَلْیَماُن َبْیَت الرَّبِّ َوَبْیَتُه [
. َبَنى ُسَلْیَماُن اْلُمُدَن الَِّتي َأْعَطاَها ُحوَراُم ِلُسَلْیَمانَ 

اهتم بالمبنى الكنسي، أي هیكل الرب وملحقاته، كما اهتم بقصره وبناء أو تجدید بعض 
المدن، والعمل على راحة زوجته ابنة فرعون خارج بیت داود، واالهتمام بالعاملین من األمم ورجال 

  مة.الرب من بني شعبه وتنظیم العبادة والخد
نرى هنا حورام ملك صور یعطي مدًنا لسلیمان، إشارة إلى عمل اهللا مع كنیسة العهد الجدید 

 حیث یسلم العالم مدًنا فاخرة لكنیسة المسیح، َتْقَبل اإلیمان، وتمتلئ بالسالم.

). 13-11: 9 مل 1سبق أن أشار إلى هذه المدن التي أعطاها ملك صور لسلیمان (
لم ُیِشْر هنا إلى الخطأ الذي ارتكبه سلیمان بتسلیمه عشرین مدینة من أرض الجلیل لحیرام، 

). فمن جهة احتقر 14-11: 9 مل 1وقد احتقرها حیرام، ودعاها "أرض كابول" أي تافهة وبال قیمة (
ملك صور هذه المدن التي كانت في منطقة أرض الموعد، ومن جهة أخرى ففي هذا التصرف عدم 

 أمانة، إذ تصرَّف سلیمان في ملكیة أرض الرب وَسلَّمها لألمم.

 ]2َوَأْسَكَن ِفیَها َبِني ِإْسَراِئیلَ . [

 ]3َوَذَهَب ُسَلْیَماُن ِإَلى َحَماِة ُصوَبَة َوَقِوَي َعَلْیَها. [
: إما حماة المعروفة اآلن، أو حماة أخرى في مملكة صوبة. حماة صوبة

یَِّة َوَجِمیَع ُمُدِن اْلَمَخاِزِن الَِّتي َبَناَها ِفي َحَماةَ . [  ]4َوَبَنى َتْدُمَر ِفي اْلَبرِّ

  ،َوَبَنى َبْیَت ُحوُروَن اْلُعْلَیا َوَبْیَت ُحوُروَن السُّْفَلى
 ]5ُمُدًنا َحِصیَنًة ِبَأْسَواٍر َوَأْبَواٍب َوَعَواِرَض . [

  ،َوَبْعَلَة َوُكلَّ ُمُدِن اْلَمَخاِزِن الَِّتي َكاَنْت ِلُسَلْیَمانَ 
  ،َوَجِمیَع ُمُدِن اْلَمْرَكَباِت َوُمُدِن اْلُفْرَسانِ 
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، َوُكلَّ َمْرُغوِب ُسَلْیَماَن الَِّذي َرِغَب َأْن َیْبِنَیُه ِفي ُأوُرَشِلیَم َوِفي ُلْبَنانَ 
 ]6َوِفي ُكلِّ َأْرِض ُسْلَطاِنهِ . [

سمح له الرب ال أن یبني ما تحتاج إلیه الدولة فحسب، بل وكل ما اشتهاه سلیمان، فبالغ 
في النفقات والمنشآت. وهذا دفعه فیما بعد إلى الترف الذي أفسد حیاته، خاصة وأنه تزوج كثیرات، 

لسبب أو آخر، كما َأْثَقَل على الشعب بدفع ضرائب سبَّبت انقسام المملكة بعد موته مباشرة، واستالم 
ن مملكة الشمال.  ابنه رحبعام العرش. إذ انضم عشرة أسباط إلى یربعام الذي انشق وكوَّ

هذا ورد في سفر الملوك، غیر أن أخبار األیام ركَّز على الجانب الُمشِرق الخاص بالعبادة، 
لها سفر الملوك.  وترك الضعفات والسقطات ُیَسجِّ

. الُعمَّال الذین استخدمهم سلیمان 2
كَمِلك وقائٍد ورجل أعمال لم یكن یسعى إلى راحته الشخصیة، بل استخدم أیادي كثیرة. أدرك 

أنه من مصلحة الشعب تشجیع العمالة بكل وسیلة، حتى ال ُتَصاب الدولة بالبطالة. 

یِّیَن  یِّیَن َواْلِحوِّ  َأمَّا َجِمیُع الشَّْعِب اْلَباِقي ِمَن اْلِحثِّیِّیَن َواَألُموِریِّیَن َواْلِفِرزِّ
 ]7َواْلَیُبوِسیِّیَن الَِّذیَن َلْیُسوا ِمْن ِإْسَراِئیَل [

  ،ِمْن َبْیِنِهِم الَِّذیَن َبُقوا َبْعَدُهْم ِفي اَألْرِض الَِّذیَن َلْم ُیْفِنِهْم َبُنو ِإْسَراِئیلَ 
 ]8َفَجَعَل ُسَلْیَماُن َعَلْیِهْم ُسْخَرًة ِإَلى َهَذا اْلَیْومِ . [

كان في إسرائیل غرباء كثیرون َتَبقُّوا من الكنعانیین، وقد سمح لهم بالمعیشة في وسطهم، 
لكن لیس بدون عملٍ . 

  ، َفَلْم َیْجَعْل ُسَلْیَماُن ِمْنُهْم َعِبیًدا ِلُشْغِلهِ ،َوَأمَّا َبُنو ِإْسَراِئیلَ 
 ]9َألنَُّهْم ِرَجاُل اْلِقَتاِل َوُرَؤَساُء ُقوَّاِدِه َوُرَؤَساُء َمْرَكَباِتِه َوُفْرَساِنهِ . [

  ،َوَهُؤَالِء ُرَؤَساُء اْلُمَوكَِّلیَن الَِّذیَن ِلْلَمِلِك ُسَلْیَماَن ِمَئَتاِن َوَخْمُسونَ 
 ]10اْلُمَتَسلُِّطوَن َعَلى الشَّْعِب . [

. اهتمامه بزوجته خارج مدینة داود  3
،  َفَأْصَعَدَها ُسَلْیَماُن ِمْن َمِدیَنِة َداُوَد ِإَلى اْلَبْیِت الَِّذي َبَناُه َلَها،َوَأمَّا ِبْنُت ِفْرَعْونَ 

، َألنَُّه َقالَ : َال َتْسُكِن اْمَرَأٌة ِلي ِفي َبْیِت َداُوَد َمِلِك ِإْسَراِئیلَ 
 ]11 ِإنََّما ِهَي ُمَقدََّسةٌ . [،َألنَّ اَألَماِكَن الَِّتي َدَخَل ِإَلْیَها َتاُبوُت الرَّبِّ 

 1الملوك (  البیت الذي بناه لها سلیمان في نظر سفرإلى فرعون من مدینة داود ةصعاد ابنإ
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نه لم یكن إ ف، یهتم بالعبادة والقداسةي األیام الذأخبار في نظر ، أما) نوع من تمییزه لها24: 9مل 
د یكن ق وذلك لوجود وصیفات لها من مصر اإلیمان،قبلت  نإداود، حتى ومدینة  تبقى في أنالئًقا 

وثنیات. 
ُیَحدِّثنا عن عالقة سلیمان بابنة فرعون. وقد حمل ذلك معنى رمزًیا. اعتاد ملوك الفراعنة أن 

ُیعطوا بنات جواریهم اللواتي لیس لهن حق العرش لملوك األمم، أما سلیمان فقد أعطاه فرعون ابنته 
كزوجٍة شرعیةٍ . وكان لها حق الجلوس على عرش مصر، إن لم یكن لها ابن وریث للعرش. فالزواج 
هنا عالمة تأكید أن لسلیمان حق شرعي في أرض مصر. هذا التصرُّف ُیِشیر إلى خضوع كثیر من 

 الملوك والعظماء للسید المسیح، بقبولهم اإلیمان به.

بنى سلیمان قصًرا للملكة ابنة فرعون، وأصعدها مع حاشیتها خارج مدینة داود. لقد أراد أن 
َتبَقى مدینة داود مقدسة، وخشي أن ابنة فرعون وحاشیتها یقمن بأعماٍل ال تلیق بقدسیة المدینة.  
من المحتمل أن الملكة كانت دخیلة، وربما ُوِجَد معها أو مع حاشیتها بعض أوثان من 
مصر. وٕان كان لألسف سلیمان نفسه فیما بعد َأغَرته زوجاته الوثنیات على بناء مذابح وثنیة.  

مع العالقات الطیبة مع األمم یرفض سلیمان أن تسكن ابنة فرعون حیث یوجد تابوت العهد، 
 حتى وٕان قبلت اإلیمان باهللا، خشیة أن یوجد في القصر جاریات لها من مصر غیر مؤمنات.

. ترتیب خدمة الهیكل 4
، خاصة ذبائح الُمحَرقة، األمر الذي لم 16-12وردت الخدمات الدینیة والكهنوتیة في ع 

ُیِشْر إلیه في سفر الملوك. 
لم ُیِشْر السفر إلى تفاصیل األعمال التي قام بها سلیمان، إنما اهتم بتأكید قیامه بتدبیر 

 خدمة الهیكل الیومیة واألسبوعیة والشهریة والسنویة، خاصة الُمحَرقات والتسبیح.

، ِحیَنِئٍذ َأْصَعَد ُسَلْیَماُن ُمْحَرَقاٍت ِللرَّبِّ َعَلى َمْذَبِح الرَّبِّ 
واقِ . [  ]12الَِّذي َبَناُه ُقدَّاَم الرِّ

  ،َأْمَر ُكلِّ َیْوٍم ِبَیْوِمِه ِمَن اْلُمْحَرَقاِت َحَسَب َوِصیَِّة ُموَسى
  ،ِفي السُُّبوِت َواَألِهلَِّة َواْلَمَواِسِم َثَالَث َمرَّاٍت ِفي السََّنةِ 

 ]13ِفي ِعیِد اْلَفِطیِر َوِعیِد اَألَساِبیِع َوِعیِد اْلَمَظالِّ . [
لم یقف دور سلیمان عند بناء الهیكل واالحتفال بتدشینه، إنما استمر في تقدیم الذبائح 

]. 13-12المقدسة حسب شریعة موسى [
كانت ُتَقدَّم ذبائح یومیة بال توقُّف، وذبائح أسبوعیة في كل سبٍت، وهي ِضْعُف ما ُیَقدَّم 
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یومًیا، وأیًضا ذبائح إضافیة شهریة في األِهلَّة، وذبائح سنویة في األعیاد الثالثة الكبرى. 
كان قلب سلیمان الُملتِهب باالشتیاق للعبادة الیومیة وتقدیم الُمحَرقات والبخور والتسابیح یتمُّ 
حسب الشریعة خالل الكهنة والالویین. في هذه الفترة قبل انحرافه وراء النساء الوثنیات لم یكن یمارس 

العبادة في عمٍل روتینٍي حرفي، إنما مع التزامه بالتدبیر الحسن حسب الناموس والنظام كان یشترك 
بكل كیانه الداخلي ُمتمتًِّعا بالشركة مع اهللا وتقدیم الصلوات والتمتُّع بالفكر السماوي خالل ظالل العهد 

القدیم. 
كان ُملتِصًقا باهللا ومحًبا له، یشعر مع إرمیا النبي بأن مراحم الرب جدیدة كل صباٍح (مرا 

). 24: 3). وكأنه ُیَردِّد معه قوله: "نصیبي هو الرب، قالت نفسي، من أجل هذا أرجوه" (مرا 23: 3

  ما هي الُمحَرقات؟ احتراق الذبیحة بالنار بكاملها؛ عندما ُیوَضع الحیوان على المذبح ویحترق
بالنار، فُیدَعى ُمحَرقة. 

لیت النیران اإللهیة ترفعنا بكلیتنا إلى فوق، ونلتهب بالكامل... 
لیس فقط نفوسنا ترتفع بنار الحكمة هذه، بل وجسدنا أیًضا، إذ ینال الخلود. لُیقدَّم إًذا كُمحَرقة 

فُیبتلع الموت! 
 القدیس أغسطینوس

  یرید كلٌّ من الجسد والنفس، أي اإلنسان بكلیته، أن یصیر ذبیحة مقدسة هللا. ُیعِلُن المرتل أن
. ˺"ذبیحة هللا الروح المنسحقالنفس هي ذبیحة ُمَقدَّمة هللا بقوله: "

  لُنَقدِّم نفوسنا ذبیحة بالصوم. فإننا ال نستطیع أن ُنَقدَِّم هللا ما هو أفضل من هذا. یؤكد النبي ذلك
". َقدِّْم یا إنسان نفسك هللا. َقدِّْم ال یرذله اهللا الروح المنسحق ذبیحة هللا، والقلب المتواضعبقوله: "

تقدمة الصوم. افعْل هذا لتجعل نفسك ذبیحة طاهرة، ذبیحة مقدسة، ذبیحة حیة تبقى لك وأنت 
. ˻ُتَقدِّمها هللا

 األب بطرس خریستولوجوس

  قال لهم: ألني لم أكلم آباءكم وال أوصیتهم یوم أخرجتهم من أرض مصر من جهة ُمحَرقة
وذبیحة، بل أوصیتهم بهذا األمر، قائالً : "ال یفكرن أحد في السوء على قریبه في قلوبكم، وال تحبوا 

: ٥١" (مز روح منسحق الذبیحة هللا)... إّنه یقول: "١٧: ٨؛ زك ٢٣، ٢٢: ٧یمین الزور" (إر 
. ˼)؛ القلب المنسحق عطر للرب الذي جبله١٧

1 Fr. Peter Chrystologus, Selected Sermons, 1093 
2 Selected Sermon. 
3 The Epistle of Bernabas, 12. 
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رسالة برناباس 

 هذا هو السبب الذي ألجله ُیَقدِّم أیوب ُمحَرقات عن أبنائه لئال یكونوا قد أخطأوا سهًوا في الفكر˺  .
القدیس جیروم 

 كنت أخاف من كل أعمالي، عالًما أنك ال تبرئني، عندما أكون مذنًبا ."
ما هي األعمال التي مارسها الطوباوي أیوب، هذه قد أوضحها هذا التاریخ المقدس. فقد َتَعلَّم 

ُیَبكِّر في  كانأن یسترضي خالقه بتقدیم ُمحَرقات كثیرة. بحسب عدد أبنائه - كما هو مكتوب - 
 عن كل واحٍد منهم، ُمَطهًِّرا إیاهم لیس فقط من األعمال الدنسة، بل ومن الصباح، وُیَقدِّم ُمحَرقات

األفكار الشریرة.  
ل لنا ذلك بشهادة الكتاب المقدس: "ألن أیوب قال ربما أخطأ بني، وَجدَّفوا على اهللا في  َسجَّ

).  5: 1قلـوبهم" (أي 
 البابا غریغوریوس (الكبیر)

  توجد ضرورة لهذه الحقیقة أن یحمل المسیح ُمَخلِّص الجمیع الصلیب، إذ قیل عنه على لسان
). فالصلیب هو رئاسته، 6: 9 (إش  وتكون الرئاسة على كتفه"، وُنعَطى ابًنا،یولد لنا ولد" إشعیاء:

به صار ملًكا على العالم. وٕاذ كان هذا حق "أطاع حتى الموت موت الصلیب، لذلك َرفَّعه اهللا 
 وأعطاه اسًما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم یسوع كل ُرْكبٍة من في السماء وما على ،أیًضا

: 2 في( اآلب" ویعترف كل لسان أن یسوع المسیح هو رب لمجد اهللا ،األرض ومن تحت األرض
8 .(

وأیًضا أظن أنه یلزم مراعاة هذا هنا (أن یحمل الصلیب)، ألنه عندما صعد الطوباوي إبراهیم 
سحق ُمحَرقة كأمر اهللا وضع الحطب على االبن، وكان ذلك رمًزا إعلى الجبل الذي رآه لیقدِّم 

للمسیح الحامل صلیبه على كتفیه مرتفًعا إلى مجد صلیبه. فقد كانت آالم المسیح هي أمجاده كما 
د ابن" علَّمنا بنفسه: د اهللا فیه" (یو،اإلنسان اآلن َتَمجَّ .  ˻)31: 13  وَتَمجَّ

  القّدیس كیرلس الكبیر

  ،َوَأْوَقَف َحَسَب َقَضاِء َداُوَد َأِبیِه ِفَرَق اْلَكَهَنِة َعَلى ِخْدَمِتِهمْ 
  ،َوالالَِّویِّیَن َعَلى ِحَراَساِتِهْم (ِللتَّْسِبیِح َواْلِخْدَمِة َأَماَم اْلَكَهَنةِ )

  َواْلَبوَّاِبیَن َحَسَب ِفَرِقِهْم َعَلى ُكلِّ َباٍب . ،َعَمِل ُكلِّ َیْوٍم ِبَیْوِمهِ 

1 Against the Pelagians 1: 33. 
2 In Luc. Ser. 152. 
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 ]14َألنَُّه َهَكَذا ِهَي َوِصیَُّة َداُوَد َرُجِل اهللا. [
استمر سلیمان في تقدیم ذبائح التسبیح والحمد والشكر حسب وصیة أبیه داود. لم ُیَغیِّْر شیًئا 

". یعمل "كل یوٍم بیومهمن التدبیر الذي وضعه أبوه داود. ولم یتوقَّف، بل كان "
: أو إنسان اهللا، وهو تعبیر عام في سفرّي الملوك، لكن نادًرا ما َیِرد في أخبار رجل اهللا

). 9، 7: 25 أي 2)، وداود، ونبي آخر (14: 23 أي 1األیام؛ لم یذكر إال عن موسى (

 ده في الفرج   ویتذمَّر علیه في الشدة.،یلیق بقلب المسیحي وفمه أال یكفا عن التسبیح هللا، فال ُیَمجِّ

  ٍمن یصلي برغبة ُیَسبِّح في قلبه حتى إن كان لسانه صامًتا. أما إذا َصلَّى (اإلنسان) بغیر شوق، 
.  ˺فهو أبكم أمام اهللا حتى إن بلغ صوته آذان البشر

  اآلن إذ نجتمع مع بعضنا البعض في الكنیسة ُنَسبِّح اهللا، ولكن عندما یذهب كل واحد إلى عمله
ه ال یتوقَّف أحد عن الحیاة المستقیمة، فیكون ُمَسبًِّحا هللا یتیبدو كمن توقَّف عن تسبیح اهللا. لكن ل

نك تتوقَّف عن التسبیح هللا عندما تنحرف عن العدل وعن كل ما یسر اهللا. ولكن إن إعلى الدوام. 
 .˻توقف عن الحیاة المستقیمة فإن حیاتك بلیغة، وتنفتح أذن اهللا لقلبكتكنت ال 

 كل ما تفعله، افعله حسًنا، بهذا ُتَسبُِّح اهللا˼  .

 هناك نستریح، وهناك نرى. سنرى ونحب، سنحب وُنَسبِّح!˽  
 القدیس أغسطینوس

 التي... ال في صالذین یترنمون بأسرار اهللا. لیتني أنا أیضا أرتبط بهذه األغاني  ا لجمال أولئكي
 بحة روحیة وال تستهن باإلصغاء إلیها.تستمنع 

 قدیس میثودیوس أسقف أولمبیوسال

 قیة... َتَرنَّْم بالروح وَتَرنَّْم بالفهم أیًضا. اجعل ترنیمتك من وضع ين كالجندي واجعل اللیلة موسك
 المرتل.

 لقدیس جیروما

  ملكوت اهللا داخلكم، یعنى الفرح الذي یغرسه الروح القدس في قلوبكم، بكونه أیقونة وعربون للفرح

1 On Ps. 102:8. 
2 On Ps 148:2. 
3 Letter 130:19. 
4 City of God 22:30. 
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.  ˺األبدي الذي تتمتع به نفوس القدیسین
 لقدیس غریغوریوس أسقف نیصصا

  ،َوَلْم َیِحیُدوا َعْن َوِصیَِّة اْلَمِلِك َعَلى اْلَكَهَنةِ 
 ]15 َوِفي اْلَخَزاِئنِ . [،َوالالَِّویِّیَن ِفي ُكلِّ َأْمرٍ 

 َفَتَهیََّأ ُكلُّ َعَمِل ُسَلْیَماَن ِإَلى َیْوِم َتْأِسیِس َبْیِت الرَّبِّ َوإَِلى ِنَهاَیِتهِ . 
 ]16َفَكُمَل َبْیُت الرَّبِّ . [

. عالقاته التجاریة مع دول أجنبیة  5
 ساهم حورام ملك صور لیس فقط في بناء الهیكل، وٕانما في ازدهار مملكة سلیمان المجیدة.

  ، ِإَلى ِعْصُیوَن َجاِبرَ سلیمانُ  ذهب حینئذ
 ]17َوإَِلى َأْیَلَة َعَلى َشاِطِئ اْلَبْحِر ِفي َأْرِض َأُدومَ . [

: على خلیج العقبة بجانب إیلة. عصیون جابر

  ،َوَأْرَسَل َلُه ُحوَراُم ِبَیِد َعِبیِدِه ُسُفًنا َوَعِبیًدا َیْعِرُفوَن اْلَبْحرَ 
  ،َفَأُتوا َمَع َعِبیِد ُسَلْیَماَن ِإَلى ُأوِفیرَ 

  ،َوَأَخُذوا ِمْن ُهَناَك َأْرَبَع ِمَئٍة َوَخْمِسیَن َوْزَنَة َذَهٍب 
 ]18َوَأُتوا ِبَها ِإَلى اْلَمِلِك ُسَلْیَمانَ . [

  : في الیمن.أوفیر
إذ اهتم سلیمان بالتجارة الدولیة، بنى أسطوًال بحرًیا، ولجأ إلى حورام ملك صور لیمده بخبراء 

في شئون البحر إلدارة األسطول وتشغیله. 
قام بنفسه بزیارة مواني مدینتّي إیلة وعصیون جابر لفحص األمر والدخول في عالقات 

تجاریة دولیة. 
".  یعرفون البحرانتفع سلیمان بخبرة حورام ملك صور البحریة، فقد كان عبیده "

لم یكن لدى الیهود أناس أصحاب خبرة في العمل البحري، إذ كانت خبرتهم محدودة 
بالبحیرات التي في داخل أراضیهم. أما صور القائمة على البحر، فكان بها خبراء في العمل البحري.

1 De Prop. Sec. Deum. 
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 8 أي 2من وحي 
ُألَقدِّم لك ذبیحة یومیة وتسبیًحا ال ینقطع! 

  .بنى سلیمان هیكًال فخًما، شدَّ أنظار الكثیرین
ظن الكثیرون أنه یبقى إلى نهایة الدهور. 

وأقام منشآت عظیمة هذا مقدارها. 
وبني مدًنا وحصوًنا! 

ماذا تبقَّى من كل هذه المنشآت؟! 
حتى الهیكل الذي كان ُیَمثِّل حضورك اإللهي وسط شعبك، 

احترق وتهدَّم وزالت حتى أساساته. 

  .لم تبَق سوى القلوب النقیة التي اقتدت بقلب داود أبیه
بقت ذبائح الحب وُمحَرقات التسبیح وبخور الصلوات النقیة! 

َل حیاتي إلى ذبیحة ُحبٍّ .  َهْب لي أن تتحوَّ
َهْب لي أن یصیر كل كیاني قیثارة روحیة، 

تبعث سیمفونیة فریدة، 
تتناغم مع تسابیح السمائیین! 

  !متى ألتقي بك على السحاب؟
وأنعم باالنضمام إلى خوُرس السمائیین؟! 

متى أنشد التسبحة الجدیدة، وَأتغنَّى بُحبِّك؟! 
ترى بأّیة لغة أنشد في السماء، وأناجیك أیها الحبیب؟! 

وأّیة ذبیحة ُأَقدِّمها أمام عرشك المقدس؟! 
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 َاَألْصَحاُح التَّاِسعُ 

ملكة سبأ وشهرة سلیمان العالمیة 
یستعرض هذا األصحاح الختامي لسیرة سلیمان في هذا السفر شهرة سلیمان العالمیة، 

خاصة زیارة ملكة سبأ له، وحدیثها معه. 
. 2-1 آیة بآیة، باستثناء اآلیتین 10 مل 1جاء هذا األصحاح مطابًقا تماًما لما ورد في 

. 43-41: 11 مل 1وجاءت اآلیات الثالث األخیرة ُمقتَبسة من 
رة وغنیة في شمال غرب العربیة. وقد أحضرت الملكة هدایا ثمینة  كانت سبأ دولة ُمتحضِّ

). 13: 38؛ حز 20: 6؛ إر 6: 60كعیِّنات لما ُیمِكن لدولتها أن ُتَقدَِّمه (إش 
كان لسبأ أهمیة كبرى في ذلك الحین، حیث كانت كل السفن القادمة العابرة إلى الجنوب أو 

إلى المحیط الهندي تمر بسبأ. 

 12-1. زیارة ملكة سبأ لسلیمان وتكریمها له  1
 28-13. عظمة بالط سلیمان وثروته   2
 31-29. ختام حكمه     3

. زیارة ملكة سبأ لسلیمان وتكریمها له 1
ُذِكَرت هذه القصة بالتفصیل في سفر ملوك األول، هذا وقد أشار السید المسیح نفسه إلیها 

). وُیالَحظ في هذه القصة اآلتي: 42: 12(مت 
هة لكل إنساٍن لیلتقي مع من هو أعظم من 1 . ُیعتَبر لقاء ملكة سبأ بسلیمان دعوة ُمَوجَّ

سلیمان، أال وهو حكمة اهللا نفسه، خالق سلیمان وواهبه الحكمة. لقد عاتب السید المسیح الیهود الذین 
لم َیْقَبلوه، بینما جاءت ملكة سبأ التي من األمم إلى سلیمان تسمع له. 

ما تمتَّعت به ملكة سبأ بلقائها مع سلیمان ال ُیقاَرن بما نتمتَّع به بلقائنا وشركتنا مع رب 
سلیمان ومخلصه. 

ي الحقائق عن 2 . لم َیدُع سلیمان َمِلَكة سبأ لزیارته، ولم تكن هي في حاجة إلى َتَقصِّ
]. لقد جذبها مجده.  6سلیمان، بل أسرعت لتبصر بعینیها [

اجتذبت شخصیة سلیمان الكثیرین حتى الملوك، وهو في هذا یختلف عن كثیر من الملوك 
الذین نالوا شهرة عالمیة: فمن جانب لم یكتسب شهرته بالحروب والعنف، بل بروح الحكمة مع السالم. 
ففي أیامه كملٍك امتدت مملكته أربعین عاًما لم نسمع عن قیامه بمعركٍة ما مع أحد األمم أو الشعوب. 
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ومن جانٍب آخر عالقته مع الملوك والشعوب حملت احتراًما متبادًال، فقد تبادل مع ملكة سبأ هدایا 
ثمینة وبسخاءٍ . 

إذ التقت به أدركت أن ما لمسته أكثر بكثیر مما سمعته عنه. هكذا حین ُیعِلن مسیحنا مجده 
فینا، فإن رائحته الذكیة فینا تشهد لنا، فنكون ُمستعدِّین لمجاوبة من یسألنا عن سبب الرجاء الذي فینا 

). 15: 3 بط 1(

. َقدَّم حورام ملك صور لسلیمان الكثیر من الذهب واألخشاب وغیرهما من مواد البناء 3
وأیًضا أصحاب الخبرة في البناء والعمال، لكن لم یذهب إلى سلیمان لیتتلمذ على حكمته. أما ملكة 

سبأ فجاءت إلیه واستمعت إلى حكمته. 

. التقت ملكة سبأ بسلیمان، فتهللت نفسها، إشارة إلى السید المسیح ینبوع الفرح لكل من 4
 یلتقي به.

بت الواقفین أمامه على الدوام، ألنهم یرون وجهه ویسمعون حكمته.5  . َطوَّ

]. حًقا إن الذین 26. أبرزت سلطانه على جمیع الملوك من النهر إلى أرض الفلسطینیین [6
) لقد أكرم سلیمان اهللا كثیًرا سواء ببناء الهیكل وتزیینه وتدشینه، 30: 2 صم 1یكرمون اهللا، یكرمهم (

أو تسبیحه وشكره له، أو تكریس ما وهبه اهللا من حكمة وِغَنى لحساب ملكوت اهللا، وخدمة شعبه. 

. احتملت ملكة سبأ متاعب كثیرة وتكلفة كثیرة لتسمع حكمة سلیمان، ومع هذا حسبت أنها 7
إذ سمعت حكمته كوفئت بالكثیر. لقد حملت حكمة سلیمان رمًزا ألقنوم الحكمة ربنا یسوع الذي یجتذب 

 النفوس، ویدخل بها إلى حضن اآلب.

اًنا لآلخرین. إن 8 اًنا، فَقدَّمها مجَّ . عرف سلیمان كیف یضرم الموهبة التي ُأعطیت له مجَّ
 ُقدَِّمت له أیة هدایا ال تشغله، إنما ما یشغله هو أن یتمتَّع الكل بحكمة اهللا.

. ما شدَّ انتباه ملكة سبأ، التدبیر الحسن ُألسرة سلیمان والعاملین معه وخدمه. یرى البعض 9
أن سلیمان في حدیثه عن الحكمة أو تدبیر أمور العبادة وغیره سحب قلب ملكة سبأ إلى السید المسیح 

 الذبیحة الكفَّاریة الوحیدة، والقادرة أن تَُتمَِّم الخالص لكل القادمین من بین البشر.

. كان تأثیر سلیمان بحكمته في الرب، لیس فقط على عبیده الذین یخدمونه، بل وعلى 10
 ).57: 7، نح 55: 2بنیهم، فكانوا یعتّزون بأن ُیدَعوا "بنو عبید سلیمان" (عز 

. َقدَّمت ملكة سبأ مثاًال حی�ا للمحبة الصادقة، فسبَّحت اهللا من أجل عمله مع شعب 11
 ].8إسرائیل خالل سلیمان الملك [
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  ، ِبَخَبِر ُسَلْیَمانَ أَوَسِمَعْت َمِلَكُة َسبَ 
  ،َفَأَتْت ِلَتْمَتِحَن ُسَلْیَماَن ِبَمَساِئَل ِإَلى ُأوُرَشِلیَم ِبَمْوِكٍب َعِظیٍم ِجد�ا

  ،َوِجَماٍل َحاِمَلٍة َأْطَیاًبا َوَذَهًبا ِبَكْثَرٍة َوِحَجاَرًة َكِریَمةً 
 ]1َفَأَتْت ِإَلى ُسَلْیَماَن َوَكلََّمْتُه َعْن ُكلِّ َما ِفي َقْلِبَها. [

ار الذین َیْعبرون بسفنهم على سبأ. هنا ُتَقدِّم  لقد سمعت ملكة سبأ عن سلیمان خالل الُتجَّ
ملكة سبأ صورة حیَّة للمؤمن الحقیقي من جوانب كثیرة: 

. لم تقف الملكة عند سماعها عن سلیمان، بل تحرَّكت لتلتقي به وتمتحنه، لیس في شٍك 1
، وٕانما جاءت لتتمتَّع باللقاء معه. وهي في تحمل هذه الهدایا الثمینةمما سمعته، وٕاال ما كانت جاءت 

هذا ترمز للمجوس الذین لما رأوا النجم تحرَّكوا بهدایاهم نحو أورشلیم لیلتقوا بالمولود ملك الیهود 
ویسجدوا له. 

) 4: 2على عكس هذا عندما جمع هیرودس الملك رؤساء الكهنة وكتبة الشعب (مت 
یسألهم: أین یولد المسیح، َقدَّموا له النبوة، ولم یتحرَّكوا للقاء مع المسیح المولود. 

 ینظرونه حتى یدخلوا عنده بالقرابین عندما ،َأعدُّوا الهدایا للملك لُیكَرم بها. 
 . الحق لُیَعلِّمهم ماذا یجب علیهمامق تهیئة القرابین،باهتموا ما عند

  ألنه یصیر قتیالً .،عظیم، وأخذوا المرَّ الملك ال ألنه ، وجلبوا الذهب،فتحوا كنوزهم
  ألنه إله أیًضا: جلبوا عطوًرا وُمر�ا وذهًبا لُتَقرَّب له.،اللبان یفید إلكرامه

 ... لُیَقدِّموا قرابینهم للملك العظیم،حملوا خزائن آبائهم فرحین
 ..لعالم كله.على اصاروا كارزین وهم سائرون في الطریق ُیَبشِّرون أنه أشرق الملك 

وا خبره (قائلین): ،أینما كانوا یرحلون وَیِحلُّون مولود في جباٍر نا ُمتَِّجه نحو طریق قصُّ
 الیهودیة.

 شرق تعلیمه، وفي مواعیدهم كانت ُتسَمع عباراتهم.أفي طریقهم 
 كانوا یرحلون سردوا خبر میالده.حین في كل موضع كانوا َیِحلُّون فیه زرعوا البشارة، و

 .˺ كرازتهم على أمیال الطریق، وفي مراحلها كانت ُترتَّل تلك األخبارتنتشرا
 القدیس مار یعقوب السروجي

]. هذه العالقة ُتَمثِّل 2أخبرت الملكة بكل ما في قلبها، وهو أخبرها بكل ما أرادت أن تعرفه [

Ï  ،دیر القدیس مقاریوس: راجع میامر:  الخ؛ 285، ص 23 ش، میمر 1621میامر أي مواعظ السروجي، مطبعة مصر بالفجالة
"على میالد ربنا بالجسد، وعلى الكوكب الذي ظهر للمجوس وعلى قتل األطفال" (قام بنسخها القمص بطرس السریاني واهتم بها األب 

  (راجع نص بول بیجان ترجمة الدكتور بهنام سوني). الذي ظهر للمجوس وعلى قتل األطفالنجمعلى ال 6؛ المیمر مینا المقاري)
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عالقة النفس بمسیحها. فمن جانبها تكشف ما في أعماقها، ومسیحها من جانبه ُیخِبرها بأسراره اإللهیة 
التي تشتهي أن تعرفها. 

یلیق بالمؤمن أن یفتح قلبه أمام ُمَخلِّصه، ویدخل معه في حواٍر مفتوحٍ . 

 َفَأْخَبَرَها ُسَلْیَماُن ِبُكلِّ َكَالِمَها. 
 ]2َوَلْم ُیْخَف َعْن ُسَلْیَماَن َأْمٌر ِإالَّ َوَأْخَبَرَها ِبهِ . [

إذ یفتح المؤمن قلبه للحدیث الصریح مع ُمَخلِّصه كما فعلت ملكة سبأ مع سلیمان، یفتح رب 
المجد كنوز أسراره، وال یخفي عنه شیًئا. 

  ِخاصة وأنه أعلن للبشر ، ابن اهللا هكذا (رسول المشورة العظیمة) من أجل األمور التي علَّمهايُدع 
.  ˺... أعلن اسمه بالكلمات واألعمال)6: 17یو ("أظهرت اسمك للناس"  عن اآلب، إذ یقول:

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  لیست معرفة بدون إیمان، وال إیمان بدون معرفة... االبن هو الُمَعلِّم الحقیقي عن اآلب؛ إننا نؤمن
باالبن لكي نعرف اآلب، الذي معه أیًضا االبن. مرة أخرى، لكي نعرف اآلب یلزمنا أن نؤمن 

 الحقیقي، إنما هي بلوغ للحق بواسطة يباالبن، إنه ابن اآلب. معرفة اآلب واالبن، بطریقة الغنوس
.  ˻الحق... حًقا، قلیلون هم الذین یؤمنون ویعرفون

 سكندري لس اضالقدیس إكلیمن

 ،وكُمَعلِّم لألسرار اإللهیة الذین هم أنقیاء بال خطیةٍ  ُأرِسَل الكلمة اإللهي كطبیب للخطاة˼  .
 نوس يالعالمة أوریج

  نزل فقیه عظیم من السماء، وصار ُمَعلًِّما للعالم. استنارت المسكونة بتعلیمه، لئال یشتهي أحد بعد
 .˽المقتنیات الزائلة

 یعقوب السروجيمار القدیس 

  هیا أیها األحباء التفتوا إلى ما ُیَقدِّمه لكم الرسول من نصٍح غاٍل، فهو یقول: "كما قبلتم المسیح
یسوع ربنا، هكذا اسلكوا فیه، متأصلین ومبنیین فیه، وراسخین في اإلیمان". ففي هذا اإلیمان 

البسیط والمؤكد یجدر بنا أن نمكث راسخین فیه، حتى یفتح هو ذاته للمؤمنین المخبأین فیه، إذ 

1 In John hom, 81:1. 
2 Stromata 5:1. 
3 Contra Celsus 6:67. 

Ò الرسالة األولى. 
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یقول نفس الرسول: "المذخر فیه كل كنوز الحكمة والمعرفة"، وهو لم ُیخِفها عن أحد لكي 
 . ˺یرفضوها، بل لیثیر فیهم االشتیاق لألمور المذخرة

 القدیس أغسطینوس

 ]3 ِحْكَمَة ُسَلْیَماَن َواْلَبْیَت الَِّذي َبَناُه [أَفَلمَّا َرَأْت َمِلَكُة َسبَ 

، َطَعاَم َماِئَدِتِه َوَمْجِلَس َعِبیِدِه َوَمْوِقَف ُخدَّاِمِه َوَمَالِبَسُهْم َوُسَقاَتُه َوَمَالِبَسُهمْ و
، َوُمْحَرَقاِتِه الَِّتي َكاَن ُیْصِعُدَها ِفي َبْیِت الرَّبِّ 

 ]4َلْم َتْبَق ِفیَها ُروٌح َبْعدُ . [
جاء التقریر الخاص بزیارتها له یكشف لنا لیس عن عظمة قصر سلیمان فقط، وٕانما عن 

الحیاة التي تدور في القصر من طعام مائدته ومجلس عبیده وسلوك خدامه حتى مالبسهم.  
غالًبا كأممیة لم یأخذها إلى هیكل الرب، لكنها عرفت أیًضا ما كان ُیَقدِّمه من ُمحَرقات 

بواسطة الكهنة. 
ل مشاعرها من جهة حیاته في قصره وُحبِّه وعطائه لبیت الرب،  لم تستطع الملكة أن ُتَسجِّ

"لم تبَق فیها روح بعد". إنما قیل: 
ما شاهدته وسمعته وتالمست معه، إنما هو ظل كما حدث مع بولس الرسول الذي سمع 

). 4: 12 كو 2كلمات ال ُینَطق بها (
لقد أدركت الملكة أن سلیمان وأهل بیته والعاملین معه أسعد من رأتهم على وجه األرض! 

 أن اإلنسان المسیحي أسعد إنسان على األرض. القدیس یوحنا الذهبي الفمهنا نذكر ما كتبه 
لم ُیِشر الكتاب المقدس إن كانت ملكة سبأ قد زارت الهیكل بكونه أعظم ما أقامه سلیمان في 
العاصمة، غیر أن اهتمامه بعدم ُسكَنى زوجته ابنة فرعون في بیت داود یوحي بأنه لم ُیعِط لملكة سبأ 

فرصًة لزیارة هیكل الرب المقدس. 

] 5 [َفَقاَلْت ِلْلَمِلكِ : َصِحیٌح اْلَخَبُر الَِّذي َسِمْعُتُه ِفي َأْرِضي َعْن ُأُموِرَك َوَعْن ِحْكَمِتكَ !

  ،َوَلْم ُأَصدِّْق َكَالَمُهْم َحتَّى ِجْئُت َوَأْبَصَرْت َعْیَنايَ 
 َفُهَوَذا َلْم ُأْخَبْر ِبِنْصِف َكْثَرِة ِحْكَمِتكَ . 

 ]6ِزْدَت َعَلى اْلَخَبِر الَِّذي َسِمْعُتهُ . [
شتَّان ما بین ما سمعته الملكة عن حكمة سلیمان، وبین ما لمسته بنفسها عندما التقت معه. 

دوا الرب واهب الحكمة.  حًقا عندما تالمس الشعب مع حكمة سلیمان، َمجَّ

1 Sermons on N.T. Lessons, 1:5. 
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 د الرب الذي ل إسرائیل  بیتحینئذ هتف كل شعب  . له الحكمةأعطىُیمجِّ
...  بعده ابنه ومأله حكمةوأقام ،عبده داودل تهفظ محبا الرب الح هومبارك"

.  وشعوب األرضمراءنتشر خبره بین األي، وإسرائیلعظم كرسي الملك سلیمان على لي
. ˺ وتقابله بعطور كل الروائح)،10 مل 1 (هتتستفسر عن ِحكمو ،تذهب ملكة سبأل

القدیس مار یعقوب السروجي 

  ،َفُطوَبى ِلِرَجاِلَك َوُطوَبى ِلَعِبیِدكَ 
  ،َهُؤَالِء اْلَواِقِفیَن َأَماَمَك َداِئًما

] 7َوالسَّاِمِعیَن ِحْكَمَتكَ . [
به  َشَعَرْت ملكة سبأ أن لسانها یعجز عن التعبیر فیما یخص سلیمان نفسه، فصارت ال ُتَطوِّ

َبْت من  به، َفَطوَّ هو، بل ُتَطوِّب رجاله العاملین معه والسامعین له. ولعلها شعرت أنه أعظم من أن ُتطوِّ
یلتقي معه، ویتمتَّع به. 

هذا ما أعلنه السید المسیح للذین التصقوا به ونظروه وتالمسوا معه، قائًال لهم: "طوبى 
). 23: 10للعیون التي تنظر ما تنظرونه" (لو 

، ِلَیُكْن ُمَباَرًكا الرَّبُّ ِإَلُهَك الَِّذي ُسرَّ ِبكَ 
 َوَجَعَلَك َعَلى ُكْرِسیِِّه َمِلًكا ِللرَّبِّ ِإَلِهكَ .

  .َألنَّ ِإَلَهَك َأَحبَّ ِإْسَراِئیَل ِلُیْثِبَتُه ِإَلى اَألَبدِ 
 ]8َقْد َجَعَلَك َعَلْیِهْم َمِلًكا ِلُتْجِرَي ُحْكًما َوَعْدالً . [

أدركت ملكة سبأ محبة اهللا لشعبه، إذ جعل سلیمان ملًكا علیهم یجري حكًما وعدًال (أو بر�ا)، 
غیر أن سلیمان فیما بعد أثقل علیهم بطلباته لكي ینفق على مشروعاته وٕانشاءاته. أما وقد ملك السید 

المسیح على البشریة، فبذل ذاته ألجل خالص العالم، ووهبهم برَّه بر�ا لهم. 

 المسیح هو الصالح الذي كان ینتظره الشعب˻  .
العالمة أوریجینوس 

  ساكًنا في القلب، قد اغتنینا مرة واحدة في كل –نحن الذین لنا المسیح - مصدر كل الضروریات 
 نوٍع من الفضیلة، وصار لنا فیض من المواهب الروحیة الثابتة.

القدِّیس كیرلس الكبیر 

Ï (راجع األب بول بیجان – دكتور سوني بهنام). الزانیتین على 11 میمر  
Stephen A. Kaufman: Jacob of Sarug's Homily on the Judgment of Solomon, Gorgias, 2008. 
2 Commentary on John, Book 1:29. 
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 " :؟)16: 1(یو " ومن ملئه نحن أخذناماذا یعني… 

یقول إنه ال یملك العطیة بالمشاركة، بل هو نفسه ینبوع ذاته وأصل كل صالح، الحیاة 
 بعد ى صالحه، بل یفیض به على اآلخرین، ویبقىذاتها، النور ذاته، الحق ذاته، یحتجز في داخله ِغنَ 

 ویهب الغیر لیشاركوه ،، بل على الدوام یفیضاآلخرینهذا الفیض في ملئه، ال ینقص وهو یمدُّ 
  في كماله كما هو. ىبركاته، ویبق
َأْقَبله من الغیر)، لدي نصیب قلیل من الكل، كنقطة ماء أي  هو بالمشاركة (أناقتنیه أما 

فقیرة إن قورنت بلجٍة ال ُتحد أو بحر بال حدود. وحتى هذا المثل ال یقدر أن ُیَعبَِّر بالكامل عما نحاول 
... أن نقوله

 النار كما ى أال تبق... ربوات المصابیحتلنفترض وجود مصدر نار، ومن هذا المصدر أشعل
 .Ï إنساٍن إن األمر هكذالل هذا العدد؟ واضح لكثكل ملهي في ملئها حتى بعد أن َقدَّمت ما لها 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

، َوَأْهَدْت ِلْلَمِلِك ِمَئًة َوِعْشِریَن َوْزَنَة َذَهٍب َوَأْطَیاًبا َكِثیَرًة ِجد�ا َوِحَجاَرًة َكِریَمةً 
 ]9َوَلْم َیُكْن ِمْثُل َذِلَك الطِّیِب الَِّذي َأْهَدْتُه َمِلَكُة َسَبا ِلْلَمِلِك ُسَلْیَمانَ . [

تقدیم ملكة سبأ األممیة هدایا لسلیمان كان رمًزا لما سیفعله المجوس الغرباء عند میالد السید 
المسیح الملك العجیب حیث َقدَّموا له هدایا. 

  ،َوَكَذا َعِبیُد ُحوَراَم َوَعِبیُد ُسَلْیَماَن الَِّذیَن َجَلُبوا َذَهًبا ِمْن ُأوِفیرَ 
ْنَدِل َوِحَجاَرٍة َكِریَمةٍ . [  ]10َأُتوا ِبَخَشِب الصَّ

ْنَدِل َدَرًجا ِلَبْیِت الرَّبِّ َوَبْیِت اْلَمِلِك   َوَعِمَل اْلَمِلُك َخَشَب الصَّ
 ]11َوَأْعَواًدا َوَرَباًبا َوَلْم ُیَر ِمْثُلَها َقْبُل ِفي َأْرِض َیُهوَذا. [

  ،َوَأْعَطى اْلَمِلُك ُسَلْیَماُن َمِلَكَة َسَبا ُكلَّ ُمْشَتَهاَها الَِّذي َطَلَبتْ 
 َفْضًال َعمَّا َأَتْت ِبِه ِإَلى اْلَمِلكِ . 

 ]12 َوَذَهَبْت ِإَلى َأْرِضَها ِهَي َوَعِبیُدَها. [،َفاْنَصَرَفتْ 

. عظمة بالط سلیمان وثروته 2
إذ كان اهللا كلي الِغَنى والمجد والقوة والحكمة مع سلیمان، سكب مما له على محبوبه. لم 
یذكر التاریخ ملًكا في ِغَنى سلیمان ومجده مع حكمته وقدرته على خلق جٍو من السالم مع األمم 

1 Homilies on St. John, Hom. 14:1. 
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والشعوب في عصره. مع ذلك یقول السید المسیح إن زنابق الحقل التي تظهر لمدة یوم وتجف أبرع 
). 29: 6جماًال مما یرتدیه سلیمان (مت 

ل هذا السفر انحرافات سلیمان وسقوطه، التي وردت في ملوك األول. ولعل  هذا ولم ُیَسجِّ
الكتاب ُیَقدِّم لنا درًسا هاًما وهو وٕان كان حتى العظماء والحكماء قد یسقطون، وسقوطهم یكون خطیًرا، 
غیر أنه لیس لنا أن نشهر بهم في كل وقٍت . هذا ومن جانب آخر، ربما َقدَّم سلیمان توبة عنها، لذلك 

). اهللا في محبته لإلنسان، ال یعود یذكر خطایانا 16: 33صمت السفر عنها، ألنها ُغِفَرت له (حز 
مادمنا رجعنا إلیه وتركنا طریق الشر. 

  ،َوَكاَن َوْزُن الذََّهِب الَِّذي َجاَء ُسَلْیَماَن ِفي َسَنٍة َواِحَدةٍ 
 ]13ِستَّ ِمَئٍة َوِست�ا َوِستِّیَن َوْزَنَة َذَهٍب [
ل لنا الحكیم فیما بعد 25هذا الوزن من الذهب یعادل حوالي   طًنا من الذهب. ومع هذا ُیَسجِّ

عن خبرته هذه في سفر الجامعة: "باطل األباطیل، الكل باطل". وجاء في سفر األمثال: "القلیل مع 
مخافة الرب، خیر من كنٍز عظیٍم مع همٍّ . أكلة من البقول حیث تكون المحبة، خیر من ثوٍر معلوف 

). 17-16: 15ومعه بغضة" (أم 
غالًبا ما سمعت منه أمثال هذه الحكمة، وهي تشاهد ما في قصره من غنى ومخازنه من 

]. 4كنوز، فقیل عنها: "لم تبَق فیها روح بعد" [

اُر َواْلُمْسَتْبِضُعونَ .   َفْضًال َعِن الَِّذي َجاَء ِبِه التُّجَّ
  ،َوُكلُّ ُمُلوِك اْلَعَرِب َوُوَالُة اَألْرضِ 

ٍة ِإَلى ُسَلْیَمانَ . [  ]14َكاُنوا َیْأُتوَن ِبَذَهٍب َوِفضَّ

قٍ    ،َوَعِمَل اْلَمِلُك ُسَلْیَماُن ِمَئَتْي ُتْرٍس ِمْن َذَهٍب ُمَطرَّ
ِق [  ]15َخصَّ التُّْرَس اْلَواِحَد ِستُّ ِمَئِة َشاِقٍل ِمَن الذََّهِب اْلُمَطرَّ

). الِغَنى في ذاته لیس 13: 3لقد وعد اهللا سلیمان أن یهبه مع الحكمة الِغَنى والمجد (
). تدبیر الثروة 36-34: 24خطیة، فقد كان إبراهیم غنیُّا جًدا، وأعطى كل ثروته البنه إسحق (تك 

). لقد كتب سلیمان نفسه: "من یحب 10-7: 6 تي 1لیس خطیة، إنما محبة المال هي خطیة (
). 10: 5الفضة ال یشبع من الفضة، ومن یحب الثروة ال یشبع من دخلٍ . هذا أیًضا باطل" (جا 

قٍ  ، َوَثَالَث ِمَئِة ِمَجنٍّ ِمْن َذَهٍب ُمَطرَّ
 َخصَّ اْلِمَجنَّ اْلَواِحَد َثَالُث ِمَئِة َشاِقٍل ِمَن الذََّهِب . 

 ]16َوَجَعَلَها اْلَمِلُك ِفي َبْیِت َوْعِر ُلْبَنانَ . [
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 ]17َوَعِمَل اْلَمِلُك ُكْرِسی�ا َعِظیًما ِمْن َعاٍج َوَغشَّاُه ِبَذَهٍب َخاِلصٍ . [

 َوِلْلُكْرِسيِّ ِستُّ َدَرَجاٍت . 
  ،َوِلْلُكْرِسيِّ َمْوِطٌئ ِمْن َذَهٍب ُكلَُّها ُمتَِّصَلةٌ 

، َوَیَداِن ِمْن ُهَنا َوِمْن ُهَناَك َعَلى َمَكاِن اْلُجُلوسِ 
 ]18َوَأَسَداِن َواِقَفاِن ِبَجاِنِب اْلَیَدْینِ . [

كانت قدما سلیمان ُتوضعان على ذهب خالص. وقد قیل عن السید المسیح: "الحق والعدل 
 ).2: 97، راجع مز 14: 89قاعدة كرسیك" (مز 

 َواْثَنا َعَشَر َأَسًدا َواِقَفٌة ُهَناَك َعَلى الدََّرَجاِت السِّتِّ ِمْن ُهَنا َوِمْن ُهَناكَ . 
 ]19َلْم ُیْعَمْل ِمْثُلُه ِفي َجِمیِع اْلَمَماِلكِ . [

كان سلیمان یود تأكید غناه وقوته، فَزیَّن عرشه وبیته بتماثیل أسود، أما السید المسیح فأعلن 
عن إمكانیاته بأن وهب تالمیذه ومؤمنیه سلطاًنا أن یطأوا إبلیس وقوات الظلمة، فال یخشون األسد 

 ). 8: 5 بط 1الذي یجول ملتمًسا من یبتلعه (

  أترید أن تكون بتوًال؟... إن كنت تتوق إلى هذا كّله ِاغلْب الجسد، اهزم شهوات الجسد، اغلب
 اغلب التّنینالعالم في روح اهللا، انتصر على الزمنّیات الباطلة التي تعبر وتشیخ وتفسد وتنتهي، 

ِاغلب الشیطان، )، ٣: ١١ كو ٢)، اغلب الحیَّة (٨: ٥ بط ١ (اغلب األسد)، ٧: ١٢(رؤ 
یك، بسماعك كلماته وتمتُّعك باإلفخارستّیا في اهللا.  احمل صلیبه واتبعه (مت بیسوع الذي ُیَقوِّ

. ˺)، ذاك الذي ُیَطهِّرك، یسوع المسیح ربك٢٤: ٢٦
القّدیس إكلیمنضس الروماني 

  دك وتخدمك كحراٍس لك في النابعة بعد انتصاراتك من انتصاراته، تستقبلك المالئكة أیضا وُتَمجِّ
. ˻كل شيء

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،َوَجِمیُع آِنَیِة ُشْرِب اْلَمِلِك ُسَلْیَماَن ِمْن َذَهٍب 
 َوَجِمیُع آِنَیِة َبْیِت َوْعِر ُلْبَناَن ِمْن َذَهٍب َخاِلصٍ . 

ُة َشْیًئا ِفي َأیَّاِم ُسَلْیَماَن [  ]20َلْم ُتْحَسِب اْلِفضَّ

1 Ep. 1:5 
2 In Matt. hom 13:5. 
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أبرز سلیمان عظمته باستخدامه أواٍن جمیعها من الذهب، أما مسیحنا فتبرز عظمته بأن 
ُیِقیمنا نحن الترابیین سمائیین، إذ ُیِشیر الذهب إلى السماء. 

 لیرفعكم إلى المذبح، ،ُوِلَد في مذود 
 لیرفعكم إلى السماء، ،   جاء إلى األرض

)، وكما 2 :14  لكي یقدم لكم منازل في السماء (یو،    لم یجد له موضًعا إال في مذود البقر
فمیراثي هو ). 9:8 كو 2 لكي تستغنوا أنتم بفقره" (،نه من أجلكم افتقر وهو غنيٌّ إیقول الرسول: "

. فقر المسیح، وقوتي هي ضعف المسیح
 أمبروسیوس القدیس

  ُیطعم أولئك الذین یحسبون بین البشر سمائیین حتى یصلوا إلى األبدیة، تارًكا جانًبا شهوات
. ˺الجسد لكي تسقط محطمة

القدیس إكلیمنضس اإلسكندري 

  ،َألنَّ ُسُفَن اْلَمِلِك َكاَنْت َتِسیُر ِإَلى َتْرِشیَش َمَع َعِبیِد ُحوَرامَ 
  ،َوَكاَنْت ُسُفُن َتْرِشیَش َتْأِتي َمرًَّة ِفي ُكلِّ َثَالِث ِسِنینَ 

ًة َوَعاًجا َوُقُروًدا َوَطَواِویَس . [  ]21َحاِمَلًة َذَهًبا َوِفضَّ

 ]22َفَتَعظََّم اْلَمِلُك ُسَلْیَماُن َعَلى ُكلِّ ُمُلوِك اَألْرِض ِفي اْلِغَنى َواْلِحْكَمةِ . [
تعظَّم سلیمان بالِغَنى والمجد والحكمة األمور التي وهبها اهللا له. أما نحن فقد صار لنا 

مسیحنا ِغَنى وشبًعا وحكمة! 

  ،عالوة على هذا یؤازرنا، لیس لیوٍم أو یومین، كلمة اهللا وحكمة اهللامن یساندنا؟ یسوع المسیح .
. ˻وٕانما أبدًیا

العالمة أوریجینوس 

  من یؤمن حًقا یتَِّحد تماًما بذاك الذي فیه الحق والالهوت والجوهر والحیاة والحكمة، ویرى فیه كل
هذه والتي لیست فیمن ال یؤمن. فإنه بدون ابن اهللا ال یكون لك وجود وال اسم، ویصیر القوي بال 

)، فإن من یظن أنه 24:1 كو 1" (قوة اهللا وحكمة اهللاقوة، والحكیم بال حكمة. ألن المسیح هو "
یرى اهللا الواحد بال قوة وال حق وال حكمة وال حیاة وال نور حقیقي، إما أنه ال یرى شیًئا بالمرة، أو 

1 Paedagogus 1:6. 
2 Commentary on 1 Cor. 1:2:52-54. 
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. ˺بالتأكید یرى ما هو شر
القدیس غریغوریوس النیسي 

، َوَكاَن َجِمیُع ُمُلوِك اَألْرِض َیْلَتِمُسوَن َوْجَه ُسَلْیَمانَ 
 ]23ِلَیْسَمُعوا ِحْكَمَتُه الَِّتي َجَعَلَها اهللا ِفي َقْلِبهِ . [

كان ملوك األرض یشتهون االستماع لسلیمان بسبب الحكمة التي وهبه اهللا إیاها، فإن 
المؤمنین إذ ُیِقیمهم الرب ملك الملوك ملوًكا، یلتمسون وجهه لیقتنوه بكونه حكمة اهللا. 

، َوَكاُنوا َیْأُتوَن ُكلُّ َواِحٍد ِبَهِدیَِّتهِ 
ٍة َوآِنَیِة َذَهٍب    ،ِبآِنَیِة ِفضَّ

 ]24َوُحَلٍل َوِسَالٍح َوَأْطَیاٍب َوَخْیٍل َوِبَغاٍل َسَنًة َفَسَنةً . [

، َوَكاَن ِلُسَلْیَماَن َأْرَبَعُة آَالِف ِمْذَوِد َخْیٍل َوَمْرَكَباٍت َواْثَنا َعَشَر َأْلَف َفاِرس
 ]25 َفَجَعَلَها ِفي ُمُدِن اْلَمْرَكَباِت َوَمَع اْلَمِلِك ِفي ُأوُرَشِلیمَ . [

لم ینصت سلیمان إلى تحذیر الشریعة للملوك: "ولكن ال یكثر له الخیل، وال یرد الشعب إلى 
). 16: 17مصر لكي یكثر الخیل" (تث 

  ،َوَكاَن ُمَتَسلًِّطا َعَلى َجِمیِع اْلُمُلوِك ِمَن النَّْهِر ِإَلى َأْرِض اْلِفِلْسِطیِنیِّینَ 
 ]26َوإَِلى ُتُخوِم ِمْصرَ . [

َة ِفي ُأوُرَشِلیَم ِمْثَل اْلِحَجاَرةِ  ،  َوَجَعَل اْلَمِلُك اْلِفضَّ
  ]27 [َوَجَعَل اَألْرَز ِمْثَل اْلُجمَّْیِز الَِّذي ِفي السَّْهِل ِفي اْلَكْثَرةِ .

 ]28َوَكاَن ُمْخَرُج َخْیِل ُسَلْیَماَن ِمْن ِمْصَر َوِمْن َجِمیِع اَألَراِضي. [

. ختام حكمه 3
  ،َوَبِقیَُّة ُأُموِر ُسَلْیَماَن اُألوَلى َواَألِخیَرةِ 

  ،َمْكُتوَبٌة ِفي َأْخَباِر َناثَاَن النَِّبيِّ َوِفي ُنُبوَِّة َأِخیَّا الشِّیُلوِنيِّ 
 ]29َوِفي ُرَؤى َیْعُدو الرَّاِئي َعَلى َیُرْبَعاَم ْبِن َنَباطَ . [

 ]30َوَمَلَك ُسَلْیَماُن ِفي ُأوُرَشِلیَم َعَلى ُكلِّ ِإْسَراِئیَل َأْرَبِعیَن َسَنةً . [

، ثُمَّ اْضَطَجَع ُسَلْیَماُن َمَع آَباِئهِ 

1 Against Eunomius 2:7. 
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 َفَدَفُنوُه ِفي َمِدیَنِة َداُوَد َأِبیهِ . 
] 31َوَمَلَك َرُحْبَعاُم اْبُنُه ِعَوًضا َعْنهُ . [

في محبته للنساء الغریبات وانحرافه ختم السفر الحدیث عن سلیمان دون أن یذكر سقطاته 
 وذلك بكون مملكته ترمز لمملكة المسیح التي یلزم أن تكون ُمَقدَّسة وبال لعبادة األوثان عن طریقهن.

خطیة، ُمشِرقة ببهاء شمس البرِّ . 
 
 9 أي 2من وحي 

أللتقي بك وأقتنیك یا حكمة اهللا! 

  .انطلقت ملكة سبأ إلى سلیمان، إذ سمعت عنه
وها أنت رب سلیمان قد نزلت إليَّ . 

سمعت ملكة سبأ عن حكمة سلیمان، فحملت إلیه هدایا! 
أما أنت فتدعوني ألتحد بك، وَأتمتَّع بشركة مجدك. 

  .اسمح لي أن أكشف لك كل ما في قلبي
بروحك القدوس أجلس عند قدمیك. 

هناك ُأَناجیك یا عریس نفسي. 
أسمع صوتك، وأتمتع ببهائك. 

یذوب قلبي حًبا فیك. 
وأشتهي أن تنجذب كل البشریة إلیك. 

  .التقت ملكة سبأ بالعاملین في قصر سلیمان
ُبِهَرْت بتدبیر قصره، 

َبت العاملین معه والسامعین له.  وَطوَّ
أما أنت فتفتح لي أبواب سماواتك. 

ُأَطوِّب األنبیاء والرسل والتالمیذ وكل المؤمنین. 
وأشتهي أن ُأَسبِّحك معهم كما مع كل الطغمات السماویة. 

أرى في الفردوس لصوًصا صاروا قدیسین. 
وَأتلمَّس نعمتك التي أقامت من الترابیین شبه سماویین. 

أقف في دهشة أمام غنى نعمتك الفائقة! 
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  .َحسبت ملكة سبأ كل الذین حولك أسعد من هم على األرض
وها أنا أرى كنیستك العروس الفریدة. 

تحمل انعكاس بهائك یا من أنت أبرع جماًال من بني البشر! 
بنورك أزلَت عنها كل ظلمة. 
وبنعمتك صارت تحمل برَّك. 

بصلیبك صارت الملكة الجالسة عن یمینك! 

  .صار مسكنها معك في السماء
حیث ال یقدر األسد الذي یشتهي أن یفترسها أن یتسلل إلیها! 

لن یجد العدو فیها شیًئا له! 
أنت نورها ومجدها وغناها وسعادتها. 

أنت كل شيٍء، فال تعوزها شيء. 

  .َهْب لي أن ألتصق بك وأقتنیك
لن أتركك، بل تسكن فيَّ وأنا فیك. 

لك المجد یا قوة اهللا وحكمة اهللا. 
بك أختبر عربون سماواتك. 

بك یرتفع قلبي وفكري كما إلى السماء. 
بك أحیا سعیًدا مهما حلَّت متاعب العالم! 

ترفعني من مجٍد إلى مجدٍ ! 
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 األصحاح العاشر
 

  

 رحبعام استشار الشیوخ واألحداث ولم یستشر هللا فال عالقة شخصیة لھ مع هللا .

  ھي سیاط تنتھي أطرافھا بمادة حادة مدببة وضربتھا تشبھ لسعة العقرب. العقارب

االنشقاق كان من قبل هللا حتى ال یضیع ملوك إسرائیل األشرار أورشلیم لم یذكر 
اإلصحاح أن یربعام ملك على إسرائیل فھو ال یعترف سوى بملوك یھوذا الذین یأتي 

 منھم المسیح 

 .20-1:12 مل 1واإلصحاح نجد تفسیره في 
 

1 
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 َاَألْصَحاُح اْلَحاِدي َعَشرَ 

محاوالت رحبعام الفاشلة 
القصص الخاصة بأنبیاء الشمال نابضة بالحیاة وبارزة، مثل میخا وٕایلیا وٕالیشع، لذلك یرى 

البعض أن خدمة األنبیاء كانت ُمَركَّزة في الشمال على األقل إلى القرن الثامن ق.م. غیر أننا هنا 
نسمع عن شمعیا رجل اهللا الذي َقدَّم رسالة لرحبعام أال یحارب إخوته (مملكة الشمال الُمنشقَّة). هذا 
أول دلیل على وجود خدمة نبوّیة في ذلك الحین في منطقة الجنوب. وقد جاء أخبار األیام الثاني 

)، وحناني 7-1: 15یروي لنا الكثیر عن أنبیاء مملكة الجنوب. تضم هذه القائمة عزریا بن عودید (
)، ونبي 22—20: 24)، وزكریا بن یهویاداع (3-2: 19)، ویاهو بن حناني (9-7: 16الرائي (

)، وبحسب أخبار األیام أرسل إیلیا التشبي 9-7: 25غیر معروف اسمه أرسله اهللا إلى الملك أمصیا (
. ˺)15-12: 21إلى مملكة الجنوب رسالة إلى یهورام ملك یهوذا (

 4-1. محاولة استعادة العشرة أسباط   1
 12-5. مساعي رحبعام لحفظ السبطین   2
 17-13. عودة الكهنة والالویین    3
 23-18. زوجات رحبعام وأوالده    4

. محاولة استعادة العشرة أسباط 1
  ،َوَلمَّا َجاَء َرُحْبَعاُم ِإَلى ُأوُرَشِلیَم َجَمَع ِمْن َبْیِت َیُهوَذا َوِبْنَیاِمینَ 

  ،ِمَئًة َوَثَماِنیَن َأْلَف ُمْخَتاٍر ُمَحاِرٍب ِلُیَحاِرَب ِإْسَراِئیلَ 
 ]1ِلَیُردَّ اْلُمْلَك ِإَلى َرُحْبَعامَ . [

غالًبا ما قام رحبعام بجمع المحاربین بناء على مشورة الُشبَّان الذین دفعوه لإلجابة بعنٍف مع 
الشعب، ففقد العشرة أسباط بكلماته العنیفة. 

رات دفعته للرغبة في محاربة یربعام واألسباط العشرةوجد رحبعام  ، وهي: ُمَبرِّ
. تطلعه إلى هذه األسباط أنها ُمنشقَّة وُمتمرِّدة یلزم تأدیبها. 1

. یلزمه كملٍك شرعٍي من بیت داود أن یؤكد سلطانه وقدرته العسكریة لجمع شمل األسباط 2
االثني عشر مًعا. 

1 Cf. Patrick Henry Reardon: Chronicles of History and Worship. Orthodox Reflections on Chronicles, 
2 Chapter 11.  
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 مل 1. إنه ُیَحقِّق رغبة سلیمان أبیه الحكیم، الذي طلب قتل یربعام، ألنه رفع یده علیه (3
). هرب یربعام إلى مصر، وكان هناك إلى وفاة سلیمان. ألیس سلیمان أحكم إنسان 40، 26: 11

 على األرض في ذلك الوقت؟

. قام العشرة أسباط بقتل هدورام الذي أرسله إلیهم للمصالحة، وفي نظره أنهم قتلوا رجل 4
). إن كان داود قد أعلن الحرب على العمونیین ألنهم أهانوا 18: 10 أي 2سالم بريء ال ذنب له (

)، فإن یربعام قتل رسول رحبعام بال ذنٍب . ففي نظره یلزم تأدیب یربعام واألسباط 7: 10 صم 2رسله (
 العشرة.

 ]2 [.َوَكاَن َكَالُم الرَّبِّ ِإَلى َشَمْعَیا َرُجِل اهللا
كان خطأ رحبعام المتكرر هو عدم الرجوع إلى الرب واستشارته قبل التصرُّف. لذلك تركه 

الرب ُیَتمِّم ما في فكره، فجمع مائة وثمانین ألف مختار لُیحاِرب األسباط العشرة، بعد ذلك أرسل إلیه 
شمعیا رجل اهللا لیكشف له أنه قد أضاع وقته وجهده في جمع هذا الجیش، وعلیه أن یطلقهم لیرجعوا 

إلى بیوتهم. 
كان یلیق برحبعام أن یستشیر الرب في كل شيٍء مثل جده داود، الذي جاءت أغلب مزامیره 

). كان یسأل الرب في كل صغیرٍة وكبیرٍة، 1: 2 صم 2تؤكد ثقته في مشورة الرب وقدرته ورعایته له (
واثًقا أنه یقوده نحو النصرة، ویهبه النجاح في كل شيءٍ . 

 ."أنقذني من أعدائي یا رب إلیك التجأت" 
أنا الذي هربت َمرَّة منك، اآلن َأهرُب إلیك.  

فإن آدم هرب من وجه اهللا، واختفى بین أشجار الفردوس، فقیل عنه في سفر أیوب: "مثل 
). LXX 2: 7عبٍد هارٍب من وجه سیده، ووجد ظالً " (أي 

: 5ویل لي، إن بقیت تحت الظل، لئال ُیقال فیما بعد: "كل األشیاء تعبر مثل ظلٍ " (حك 
9 .(

لتحاربوا رؤساء هذا العالم، هذه الظلمة، رؤساء األشرار (إبلیس وجنوده).  
 ˺عظیم هو جهادكم، فإنكم ال ترون أعداءكم ومع ذلك تغلبوهم!

القدیس أغسطینوس 

 ،"رني من الذین "وبرحمتك تستأصل أعدائي  لیس ألني مستحق ذلك، وٕانما من أجل رحمتك ُتَحرِّ
 یحاربونني. 

1 On Psalm 143 (142). 
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أنقذني من الذین ُیَدبِّرون المكائد، َهْب لي أن تحررني من الضیق. 
. الحظوا مرة أخرى كیف تتحقق الطلبة. إنه "وتبید كل مضایقي نفسي، ألني أنا عبدك"

لیس بسهولة ننال طلبتنا، إنما یلزمنا أن نجعل أنفسنا أهًال لذلك، وأن نساهم من جانبنا ما یلزم أن 
نساهم به، وبهذا ُنَقدِّم طلبتنا.  

الصالة (المجردة) غیر كافیة في ذاتها طبیعًیا. فالیهود َصلُّوا، وكانت اإلجابة: "وٕان أكثرتم 
). لماذا تندهشون لهذا إن كان (حزقیال) نفسه لم ُیسَمع له. فقد 15: 1الصالة ال أسمع" (إش 

). 14: 14قیل: "إن جاء نوح وأیوب ودانیال ال یخلصون أبناءهم وبناتهم" (راجع حز 
لتدركوا هذا، فال نصلي فقط، وٕانما مع الصالة نجعل أنفسنا أهًال لنوال البركات الحاضرة 

  .˺والمستقبلة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  من ال یلتجئ إلى بني البشر، یلتجئ إلى اهللا، وكل من یلتجئ إلى اهللا، ینقذه من أعدائه
 المنظورین وغیر المنظورین.

األب أنسیُمس األورشلیمي 

 ]3[ ُقْل ِلَرُحْبَعاَم ْبِن ُسَلْیَماَن َمِلِك َیُهوَذا َوُكلِّ ِإْسَراِئیَل ِفي َیُهوَذا َوِبْنَیاِمینَ :

 َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ : َال َتْصَعُدوا َوَال ُتَحاِرُبوا ِإْخَوَتُكمْ . 
، اْرِجُعوا ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َبْیِتهِ 

  .َألنَُّه ِمْن ِقَبِلي َصاَر َهَذا اَألْمرُ 
، َفَسِمُعوا ِلَكَالِم الرَّبِّ 

 ]4َوَرَجُعوا َعِن الذََّهاِب ِضدَّ َیُرْبَعامَ . [
إذ حاول رحبعام أن ُیِعیَد العشرة األسباط لطاعته، جاءت كلمة الرب له خالل شمعي رجل 

: 11اهللا: "ال تصعدوا، وال تحاربوا إخوتكم. ارجعوا كل واحٍد إلى بیته، ألنه من ِقَبلي صار هذا األمر (
). لقد رفضوا داود، فحسبهم الرب رافضین له شخصًیا!  4

لقد حرموا أنفسهم من اعتبارهم شعب اهللا، ولم َیُقْم منهم ملك واحد صالح. 
وضع رحبعام في قلبه أن یستعید وحدة الشعب بالقوة. لكن الرب منعه من الدخول في 

معركة مع بقیة األسباط، وبالفعل توقَّف عن ذلك. 
رحبعام بالحرب ضد یربعام؟ لماذا لم یسمح اهللا ل

1 On Psalms 143. 
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. لمعاقبة سلیمان على عبادة األوثان.  1

. سمح اهللا بما حدث لتأدیب رحبعام الذي لم یستشر الرب قبل إجابته على یربعام ومن 2
معه. 

ن كان الشعب قد إ. ألن اهللا فصل بین الخراف والجداء حتى ال ُیَضلِّل إسرائیل یهوذا. 3
ن إ وسبطان تحت اسم "مملكة یهوذا"، ف،"إسرائیل أسباط تحت اسم "مملكة ة مملكتین: عشرإلىانقسم 
 أو المملكة الشمالیة المنشقة إسرائیل یهتم بالهیكل والعبادة یكاد یحسب أن مملكة الذي األیام أخبار

 إسرائیلعن بیت داود ال وجود لها. ویعتبر ملك یهوذا هو الُمعتَرف به بكونه ملك یهوذا وبنیامین وكل 
 شعب یهوذا إخوة مفي نفس الوقت یحسب شعب المملكة المنشقة ه  یهوذا وبنیامین.إلىالراجعین 

. ˺، یطلب خالصهم ال هالكهم اهللاأبناء ن ال یزالوفإنهموبنیامین، ال یجوز لهم أن یحاربوهم، 

. لیؤكد لهم اهللا أن القوة لیست في اتحاد یهوذا مع إسرائیل، إنما في االلتجاء إلى الرب. 3

"، إذ ال یلیق باإلخوة تحت أّیة ظروف أن یدخلوا مًعا في ال تحاربوا إخوتكم. یقول الرب "4
)، ذكَّر إبراهیم ابن أخیه أنه ال یجوز لهما أن یدخال في 12معارك. فعندما اختلف إبراهیم ولوط (تك 

).  8: 13معركة ألنهما أخوان (تك 
وعندما اختلف یعقوب وعیسو مًعا ودخال في ِشْبِه معركة دامت كل حیاتهما، استمر نسلهما 

). وٕاذ رفض داود أن 13: 10؛ عو 7: 137؛ مز 46-41: 27في عداوة شدیدة لقرون عدیدة (تك 
یقتل شاول الذي كان یبذل كل جهده لقتل داود، كافأه الرب بأن َسلَّمه العرش وثبَّت كرسیه ومن نسله 
نت صداقة حمیمة بین سبطي یهوذا وبنیامین بعد موت داود وشاول،  جاء المسیا ُمَخلِّص العالم، وتكوَّ

وصار االثنان مملكة واحدة ُمقاِبل العشرة أسباط األخرى. 

یلیق بالمؤمن في شوقه إلى خالص الكل أال یقوم بهذا بدافع تعصبي أعمى، بل في حٍب، 
ُحبِّ اهللا القدوس الذي بذل ابنه الوحید من أجل كل إنساٍن، وُحبُّه  وٕادراكه لاإلحساس باإلخوةخالل 

أیًضا لزمیله في البشریة. فالمؤمن یتوق أن یرتبط بكل بني البشر الذین یعرفهم والذین ال یعرفهم، 
، في قرابة یرتبط بهم في وحدانیة الُحبِّ الحقیقيیرتبط بالمعاصرین له والراحلین واآلتین من بعده. 

روحیة تسمو فوق كل رابطة جسدانیة أو دمویة. یرتبط معهم في الرأس "یسوع المسیح"، ویكون الكل 
شركاء مًعا في كل شيٍء إلى األبد، خاصة في القداسة باهللا القدوس. 

  لیتنا نحن الذین تأهلنا لمثل هذه األسرار نظهر حیاة تلیق بالعطیة، أي نظهر سلوًكا غایة في

1 Celine Mangan, P.94. 
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 االمتیاز!...
فإن كان اإلنسان أًبا أو ابًنا أو أًخا أو في أیة قرابٍة أخرى، فإنه ال ُیحَسب قریًبا حقیقًیا مثلما 

تكون القرابة نابعة عن عالقات علویة. أي نفع لالرتباط بعالقات عائلیة أرضیة دون االرتباط 
بعالقات روحیة؟! أي فائدة إن كنا أقرباء على األرض وغرباء في السماء؟! ألن الموعوظ غریب 
عن المؤمن، إذ لیس له ذات الرأس روحًیا، وال نفس األب، وال عین المدینة، وال ذات الطعام أو 

الثوب أو المائدة أو المنزل، إنما یكون مغایًرا له. 
هذه األمور تكون للموعوظ على األرض (أي ینشغل بأموٍر عادیٍة أرضیةٍ )، أما اآلخر 

فیطلبها (كأموٍر سماویةٍ ) في السماء. 
واحد له المسیح ملًكا، اآلخر طعامه اللحوم التي تفسد وتنتهي!  

واحد له ثیاب یفسدها العث، اآلخر له رب المالئكة!  
واحد مدینته السماء، اآلخر األرض! 

فإًذا لیس لنا شيء ُمشتَرك، ففي ماذا تكون لنا الشركة؟!  
هل نحن توائم، ولدنا من رحٍم واحٍد؟! فإن هذا یعجز عن إقامة قرابة غایة في الكمال. 

 ˺إذن لنجاهد أن نكون مواطنین للمدینة العلویة!
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

": استجاب رحبعام لكلمات الرب على لسان شمعیا رجل ورجعوا عن الذهاب ضد یربعام"
ًنا مثل داود جده، إنما كان مثل أبیه  اهللا، ربما ألنه كان یخشى الفشل، إذ لم یكن قائًدا حربی�ا ُمتمرِّ

سلیمان الذي ال یحمل خبرة عسكریة قویة. ولعله بعد أن بنى الحصون وتأكد من قدرته العسكریة دخل 
في عدة معارك بعد ذلك ضد یربعام. 

هذا ومن جانب آخر فقد بقي أمیًنا في عبادته للرب لمدة ثالث سنوات، انحرف بعدها إلى 
العبادة الوثنیة. 

. مساعي رحبعام لحفظ السبطین 2
، َوَأَقاَم َرُحْبَعاُم ِفي ُأوُرَشِلیمَ 

 ]5َوَبَنى ُمُدًنا ِلْلِحَصاِر ِفي َیُهوَذا. [
بال شك أن انقسام المملكة هزَّ صورة إسرائیل أمام األمم والشعوب، غیر أن رحبعام لم یباِل 
بسخریة األمم بهم، إنما اهتم بتحصین حدود دولته والكثیر من المدن الرئیسیة في مملكته. ففي عصر 

أبیه سلیمان في أیام السالم، لم تكن هناك حاجة لتحصینها. كان أغلب عمل سلیمان هو البناء 
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والتعمیر واإلنتاج مع التجارة. 

 ]6 [.َفَبَنى َبْیَت َلْحٍم َوِعیَطاَم َوَتُقوعَ 
قام بتحصین بیت لحم وهي تبعد حوالي عشر كیلومترات من أورشلیم، اشتهرت بكونها 

مسقط رأس داود وابن داود یسوع المسیح. 
. ˺تؤكد الحفریات الحدیثة وجود حصون للمدن المذكورة هنا في ذلك الوقت

اهتم رحبعام أن یبني حصوًنا في الشرق والغرب، وأیًضا نحو الجنوب، تارًكا منطقة الشمال 
أشبه بباٍب مفتوٍح، وذلك لسببین رئیسیین: 

. كان رحبعام َیْعَلُم أن یربعام على عالقة طیبة مع مصر، فخشي أن تهاجمه مصر من 1
الجنوب كنوٍع من التحالف مع یربعام الذي سبق أن التجأ إلیها حین كان سلیمان یطلب قتله. 

. ترك الشمال أشبه بباٍب مفتوح، فمن جانب رجع إلیه الكهنة والالویون الذین كانوا في 2
مملكة الشمال، حیث وجدوا مقاومة وٕاحالل كهنة األوثان والمرتفعات مكانهم. هذا وقد رجع بعض 
األتقیاء من الشعب الذین رفضوا عبادة األوثان وأرادوا العبادة هللا الحيّ . كان رحبعام یأمل أن یحن 

 الشعب إلى التمتُّع بالعبادة في أورشلیم خاصة في االحتفاالت والمواسم.

 ]7 [.َوَبْیَت ُصوَر َوُسوُكَو َوَعُدالَّمَ 

 ]8 [.َوَجتَّ َوَمِریَشَة َوِزیفَ 
 أي 1؛ 14: 7 صم 1: مدینة أخذها الیهود من الفلسطینیین أیام صموئیل وداود الملك (جت

18 :1 .(

 ]9 [.َوَأُدوَراِیَم َوَلِخیَش َوَعِزیَقةَ 

 ]10َوَصْرَعَة َوَأیَُّلوَن َوَحْبُروَن الَِّتي ِفي َیُهوَذا َوِبْنَیاِمیَن ُمُدًنا َحِصیَنةً . [
: هي الخلیل الیوم ومذكورة كثیًرا، ففیها سكن إبراهیم وٕاسحق ویعقوب، وُدِفَن فیها حبرون

سارة وٕابراهیم وٕاسحق ورفقة ولیئة ویعقوب. وكانت من مدن الكهنة ومدن الملجأ وملك داود فیها سبع 
سنوات. 

 ]11[.  َوَجَعَل ِفیَها ُقوَّاًدا َوَخَزاِئَن َمْأَكٍل َوَزْیٍت َوَخْمرٍ ،َوَشدََّد اْلُحُصونَ 

  ، َوَشدََّدَها َكِثیًرا ِجد�ا،َوَأْتَراًسا ِفي ُكلِّ َمِدیَنٍة َوِرَماًحا

1 Celine Mangan, P.96. 
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 ]12َوَكاَن َلُه َیُهوَذا َوَبْنَیاِمینُ . [
]. 12-5أقام رحبعام مدًنا للحصار في الجنوب لمواجهة أي هجوم من مصر [

المدن الحصینة المذكورة هي إلى جهة الجنوب والغرب، ألنه خاف من مصر، لكننا رأینا 
الغازي آتًیا من مصر، ولم تمنعه المدن الحصینة، فإنه إن لم یحرس الرب المدینة فباطًال یسهر 

الحراس. 

. عودة الكهنة والالویین 3
: 11واضح أن هذه األسباط العشرة قاوموا اهللا بإقامتهم كهنة للمرتفعات وللتیوس والعجول (

). 14: 11)، واضطر كهنة اهللا والالویون أن یتركوا األسباط وینطلقوا إلى یهوذا وأورشلیم (15

  ،َواْلَكَهَنُة َوالالَِّویُّوَن الَِّذیَن ِفي ُكلِّ ِإْسَراِئیلَ 
 ]13َمَثُلوا َبْیَن َیَدْیِه ِمْن َجِمیِع ُتُخوِمِهْم [

  ، َواْنَطَلُقوا ِإَلى َیُهوَذا َوُأوُرَشِلیمَ ،َألنَّ الالَِّویِّیَن َتَرُكوا َمَراِعَیُهْم َوَأْمَالَكُهمْ 
 ]14َألنَّ َیُرْبَعاَم َوَبِنیِه َرَفُضوُهْم ِمْن َأْن َیْكَهُنوا ِللرَّبِّ [

 ]15َوَأَقاَم ِلَنْفِسِه َكَهَنًة ِلْلُمْرَتَفَعاِت َوِللتُُّیوِس َوِلْلُعُجوِل الَِّتي َعِملَ . [
ذكر سفر الملوك عبادة العجول، وهنا إشارة إلى نوٍع آخر من العبادة الوثنیة، وكان أصحاب 
هذه العبادة یؤمنون أن الشیاطین أو الجن یأخذ شكل تیوس ویعیش في األماكن الخربة. وأصل الكلمة 
العبري للتیوس هو الجن. وكانت الشعوب البدائیة تعبد ما تخافه. ولألسف نرى هنا شعب اهللا یقلد هذه 

الشعوب ویعبد ما یخاف منه. 
إذ نبذ یربعام عبادة اهللا الحّي، وأقام لنفسه كهنة للمرتفعات والتیوس والعجول التي عملها، 
خشي أن یشتاق الشعب إلى الرجوع إلى أورشلیم لیعبدوا في الهیكل، لذلك سمح للكهنة والالویین أن 

یذهبوا إلى أورشلیم. لقد تركوا مسارحهم وأمالكهم، فتشدَّد رحبعام بمثولهم مع أتقیاء إسرائیل الُمخِلصین 
]. 17للعبادة [

ال عجب أن الذي رفض اهللا، یرفض أیًضا خدامه، ویشتاق أن یتخلَّص منهم. 
في نفس الوقت كان لصالح هؤالء الكهنة والالویین أن یتركوا إسرائیل، وینطلقوا إلى مملكة 
یهوذا، حیث یوجد هیكل الرب ومذبحه، وَیتخلَّصوا من المشاحنات والمضایقات التي قد یثیرها كهنة 

المرتفعات ضدهم. 
بوا بهم، ولم یشعروا أنهم ُیَمثِّلون ثقًال على  ومما یلزمنا أال ننكره أن رحبعام وشعبه َرحَّ

مملكتهم بعد أن فقدوا مسارحهم وممتلكاتهم والحقول. 
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لقد حققوا ما قاله فیما بعد إشعیاء النبي: "افتحوا األبواب لتدخل األمة البارة الحافظة األمانة" 
). 2: 26(إش 

  ،َوَبْعَدُهْم َجاَء ِإَلى ُأوُرَشِلیَم ِمْن َجِمیِع َأْسَباِط ِإْسَراِئیلَ 
ُهوا ُقُلوَبُهْم ِإَلى َطَلِب الرَّبِّ ِإَلِه ِإْسَراِئیلَ    ،الَِّذیَن َوجَّ

 ]16ِلَیْذَبُحوا ِللرَّبِّ ِإَلِه آَباِئِهمْ . [
عندما انطلق الكهنة والالویون إلى أورشلیم، تبعهم ُوِجَد أناٌس في هذه األسباط أمناء للرب. 

هوا قلوبهم إلى طلب الرب إله إسرائیل". تركوا میراث آبائهم،  كل اإلسرائیلیین األبرار األتقیاء، الذین َوجَّ
وذهبوا لیسكنوا في یهوذا، لتكون لهم الحریة الكاملة للذهاب إلى مذبح الرب، ویبتعدوا هم وأبناؤهم من 

أیة غوایة لعبادة التیوس. 
ُیَقدِّم هؤالء األتقیاء مثاًال جمیًال لنا:  

. أعطوا األولویة لعبادة اهللا واالهتمام بخالص نفوسهم ونفوس أبنائهم قبل أیة منفعة مادیة 1
أو راحة وسعادة زمنیة. 

. التصقوا بكهنة الرب األمناء. جاء في یشوع: "عندما ترون تابوت العهد الرب إلهكم 2
 ).3:3والكهنة الالویین حاملین إیَّاه، فارتحلوا من أماكنكم، وسیروا وراءه" (یش 

، َوَشدَُّدوا َمْمَلَكَة َیُهوَذا
وا َرُحْبَعاَم ْبَن ُسَلْیَماَن َثَالَث ِسِنینَ    ،َوَقوُّ

 ]17َألنَُّهْم َساُروا ِفي َطِریِق َداُوَد َوُسَلْیَماَن َثَالَث ِسِنینَ . [
تشدَّدت مملكة یهوذا، لیس فقط بزیادة التعداد، وال بما أحضروه معهم من ممتلكاتهم 

الشخصیة، وٕانما َحلَّت بركة الرب على المملكة بتقواهم وصلواتهم والتصاقهم بالرب. 

. زوجات رحبعام وأوالده 4
 َواتََّخَذ َرُحْبَعاُم ِلَنْفِسِه اْمَرَأةً : 
  ،َ َمْحَلَة ِبْنَت َیِریُموَث ْبِن َداُود

 ]18َوَأِبیَجاِیَل ِبْنَت َأِلیآَب ْبِن َیسَّى. [
ضعف رحبعام بانغماسه في ملذَّاته، فطلب نساء كثیرات كما فعل أبوه. مع هذا كان أحكم 

]، 18من أبیه، إذ یبدو أنه لم یتَِّخْذ نساء من الوثنیات. إحداهن كانت من نسل الیآب أخي داود [
]. 18]، وثالثة من یریموث بن داود [20وأخرى من نسل أبشالوم بن داود [

لم ُیذَكْر من قبل اسم یریموث بن داود، وربما كان ابن إحدى سراري داود. 
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 ]19َفَوَلَدْت َلُه َبِنینَ : َیُعوَش َوَشَمْرَیا َوَزاَهَم [

 ثُمَّ َبْعَدَها َأَخَذ َمْعَكَة ِبْنَت َأْبَشاُلوَم 
 ]20َفَوَلَدْت َلُه َأِبیَّا َوَعتَّاَي َوِزیَزا َوَشُلوِمیثَ . [

  ،َوَأَحبَّ َرُحْبَعاُم َمْعَكَة ِبْنَت َأْبَشاُلوَم َأْكَثَر ِمْن َجِمیِع ِنَساِئِه َوَسَراِریهِ 
یَّةً  ، َألنَُّه اتََّخَذ َثَماِنَي َعَشَرَة اْمَرَأًة َوِستِّیَن ُسرِّ
 ]21َوَوَلَد َثَماِنَیًة َوِعْشِریَن اْبًنا َوِستِّیَن اْبَنةً . [

َتَشبَّه رحبعام بأبیه حیث كان له زوجات وسراري كثیرات. ومع هذا لم ُیِشْر السفر إلى أنه 
َتَشبَّه بأبیه. 

لم یذكر عن أبناء سلیمان سوى شخص واحد وهو رحبعام، والبقیة لم یستحقُّوا حتى ِذْكر 
عددهم. أما أبناء رحبعام، فذكر عددهم ثمانیة وعشرین ابًنا وستین ابنة. 

 ]22َوَأَقاَم َرُحْبَعاُم َأِبیَّا اْبَن َمْعَكَة َرْأًسا َوَقاِئًدا َبْیَن ِإْخَوِتِه ِلُیَملَِّكهُ . [

َق ِمْن ُكلِّ َبِنیِه ِفي َجِمیِع َأَراِضي َیُهوَذا َوِبْنَیاِمینَ ،َوَكاَن َفِهیًما   ، َوَفرَّ
  ،ِفي ُكلِّ اْلُمُدِن اْلَحِصیَنةِ 

 َوَأْعَطاُهْم َزاًدا ِبَكْثَرةٍ . 
]  23َوَطَلَب ِنَساًء َكِثیَرةً . [

على كل أراضي یهوذا وبنیامین قام بتوزیع یرى البعض أن رحبعام تصرف بحكمٍة عندما 
لكي یكونوا غرماء بنیه، لكي یتجنَّب التآمر ضده كما فعل أدونیا وأبشالوم، فیحدث شقاق في المملكة، 

ألخیهم أبّیا الذي أقامه رأًسا وقائًدا بینهم. ومن جانب آخر، إذ ینتشر أبناؤه في كل المدن، یحفظون 
نها بأسواٍر ومخازنها، فیسندون أخاهم إن حدث غزو أجنبي،  سالمة الشعب ویهتمون بالمدن التي َحصَّ

كما یتفادى قیام أیة ثورة في البالد ضد أبّیا. 
 
 11 أي 2من وحي 

عجیبة هي محبتك یا أیها القدوس! 

  !عجیب هو حبك، وعجیبة هي تدابیرك یا مخلصي
من أجل خالص العالم كله اخترت إبراهیم البار! 

َوَعدَته أن یكون أًبا ألمٍم كثیرةٍ ! 
واخترت إسحق ابنه ویعقوب حفیده. 
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من نسله أقمت لك شعًبا ال عن محاباة، 
إنما لتأتي متجسًدا من نسله، 

وتبذل ذاتك فداًء عن كل البشریة. 

  .في عصیانه انحرف إسرائیل، وَتمرَّد علیك یا أیها القدوس
من بین االثنى عشر، عزلت سبطین هما یهوذا وبنیامین، 
َأَقْمَت منهما مملكة یهوذا، لعلهما یسلكان بالُحبِّ والقداسة. 

لم تسمح لهما بمقاومة األسباط العشرة المتمردة. 
ألنك تطلب الحب األخوي مع القداسة! 

  ،انحرف كثیرون حتى من السبطین
لكنك كنت تحتفظ ببقیة باقیة مقدسة. 

بتدبیرك العجیب َأْوجدَت في كل جیٍل بقیة مقدسة لك! 
من هذه البقیة، تجسدَت من القدیسة مریم ألجل فدائنا. 

تطلب أن تتقدَّس البشریة كلها ویسودها الحب. 
عجیبة هي محبتك، یا أیها القدوس العجیب! 

  .َهْب لكنیستك أن تتحد بك على الدوام
تسلك فیك، فتمتلئ حب�ا وقداسة. 

تصیر أیقونة لك، وتتأهل للُعْرِس السماوي. 
یفرح بها اآلب القدوس، 

وتتعجَّب منها الطغمات السماویة! 
َأعطني قلًبا نقی�ا مملوء حًبا وقداسة! 
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 َاَألْصَحاُح الثَّاِني َعَشرَ 

انحدار رحبعام الُمحِزن 
بعد أن َتثَبََّتت مملكة رحبعام، ترك هو وشعبه شریعة الرب. بال شك ُصِدَم الكهنة والالویون 

وأیًضا األتقیاء الذین جاءوا من مملكة الشمال لتركها عبادة اهللا، عندما وجدوا رحبعام بعد ثالث سنوات 
انحرف عن شریعة الرب. 

بعد خمس سنوات من تبوُّء رحبعام العرش غزا شیشق مؤسس األسرة الثانیة والعشرین لملوك 
مصر أورشلیم، ونهب من األرض المقدسة كل ما جذب عینیه، سواء في الهیكل أو القصر الملكي. 

ُیَقدِّم لنا هذا األصحاح تفاصیل عن حیاة رحبعام أكثر مما ورد في الملوك، ولألسف ُیَقدِّم 
تاریًخا ُمحِزًنا. یبدو كأننا ُعْدنا إلى فترة القضاة. 

 1. رحبعام وشعبه یفعلون الشر  1
 4-2. تسلیمهم لشیشق ملك مصر  2
 5. شمعیا یدعوهم للتوبة   3
 6. توبة الرؤساء والملك   4
 12-7. الرب یرجع عن غضبه   5
 16-13. شخصیة رحبعام   6

. رحبعام وشعبه یفعلون الشر 1
  ،َوَلمَّا َتثَبََّتْت َمْمَلَكُة َرُحْبَعاَم َوَتَشدََّدتْ 

 ]1َتَرَك َشِریَعَة الرَّبِّ ُهَو َوُكلُّ ِإْسَراِئیَل َمَعهُ . [
كثیًرا ما یتجاهل اإلنسان االتكال على اهللا متى شبع وتقوَّى، وعوض تسبیح اهللا على عطایاه 

ینشغل بالعطیة عن العاطي نفسه. 
عاش رحبعام وشعبه ثالث سنوات سالًكا في طریق الرب، وكانت المملكة قویة بالرغم من 
انفصال عشرة أسباط عنهم. لألسف كل ما كان یشغل رحبعام تثبیت المملكة، ولیس الِعْشَرة مع اهللا. 

لم یعد یخاف من مصر، إذ اتكل على مدنه الحصینة، وترك الرب. 
": یقصد هنا مملكة یهوذا التي تضم سبطین فقط مع جمیع الكهنة الالویین وكل إسرائیل"

"، ألنه ال ینظر إلى إسرائیلواألتقیاء الذین جاءوا من مملكة إسرائیل. لم یقل مملكة یهوذا، بل "
المملكة الشمالیة على أنها إسرائیل حتى وٕان دعت نفسها هكذا، ودعتها األمم المجاورة هكذا، ألنها 
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سارت في طریق الشر حیث سحب یربعام الشعب إلیه. ولعله یدعو مملكة یهوذا هنا إسرائیل، وٕان 
كانت هي بدورها تركت الرب مثل مملكة الشمال. 

تبرز خطورة القائد، فإذ انحرف رحبعام تبعه انحراف الشعب كله وراءه.  
عندما اهتز رحبعام بسبب االنشقاق، لجأ إلى اهللا، وٕاذ تشدَّدت مملكته اتَّكل على قوته 

وٕامكانیاته وترك طریق الرب. هذا ما یحذرنا منه الرب، فحین یشبع اإلنسان ویطمئن ویتمتع بكثیر من 
 التي األرض أدخلهم ألنيالبركات، ینسى خالقه ویجحد راعیه، عوض تقدیم الشكر له. یقول الرب: "

 أخرى آلهة إلى یلتفتون ثم ،ویسمنون ویشبعون فیأكلون ،وعسالً  لبًنا الفائضة آلبائهم أقسمت
 . )20: 31 تث ("عهدي وینكثون بي ویزدرون ،ویعبدونها

 الذي اإلله فرفض !شحًما واكتسیت وغلظت سمنت .ورفس(أي المحبوب)  یشورون فسمن"
 بفرٍس أكل وشبع  المحبوبُیشبِّه إسرائیل. هكذا )15: 32 تث ("خالصه صخرة عن وغبيَ  ،عمله

وسمن وغلظ وامتأل شحًما، فبدأ یرفس صاحبه الذي أوجده، وفي غباوة استهان باهللا صخرة خالصه. 
 فِعَوض تقدیم ذبیحة شكر له، یرفعون أقدامهم لیرفسوا اهللا نفسه. عندما ُیوبِّخهم اهللا لهم من خیراتهقدَّم 

اهللا خالل أنبیائه یثورون كبقرة جامحة وثوٍر غیر معتاد أن یحمل النیر. بكبریائهم ال یحتملون كلمة 
  توبیخ حتى إن صدرت من اهللا خالقهم.

 وقد .الیتیم دعوى ،الدعوى في یقضوا لم ،الشر أمور في تجاوزوا أیًضا .لمعوا سمنواقیل: "
ظنوا أنهم صاروا عظماء أصحاب سلطان، . بمعنى )28: 5 رإ ("یقضوا لم المساكین وبحق ،نجحوا

مملئون جماًال، ولم یدركوا  أي أغنیاء ال یعوزهم شيء، سمناء مملئون صحة، المعین أو ملسو الشعر
أنهم في واقع األمر جمعوا ألنفسهم شًرا عظیًما. هذا هو ما اقتنوه، ألن األمور السابقة تتغیَّر وتنتهي 

ویبقى القلب فاسًدا بالشر.  

  هذه (األحزان) تسحب الرحمة، وُتَقدِّم لنا الحنو، ومن الجانب اآلخر فإن ذاك (الغنى) یرفعنا إلى
 ویقودنا إلى الكسل، ویدفع اإلنسان إلى مظاهر كثیرة تجعله متشامًخا. لهذا یقول ،كبریاء غبي

)... كما "الرب یعرف 71: 119 فأتعلَّم أحكامك" (مز ،المرتل: "خیر لّي یا رب أنك أذللتني
. ˺)16: 9عندما یقضي أحكاًما" (مز 

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

. تسلیمهم لشیشق ملك مصر 2
، َوِفي السََّنِة اْلَخاِمَسِة ِلْلَمِلِك َرُحْبَعاَم َصِعَد ِشیَشُق َمِلُك ِمْصَر َعَلى ُأوُرَشِلیم

1 In Hebr. hom. 33:8 
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 ]2[. َألنَُّهْم َخاُنوا الرَّبَّ 
في السنة الرابعة تركوا الرب، وفي السنة الخامسة سمح اهللا لشیشق ملك مصر أن یصعد 

إلى مملكة یهوذا، ویأخذ المدن الحصینة التي لیهوذا، وأتى إلى أورشلیم. لقد أراد اهللا أن یوقظهم 
ر قلوبهم.  وَیُردَّهم للتوبة قبل أن تتحجَّ

َحلَّت الضیقة من دولة ال یتوقعون أنها تهاجمهم. فقد كانت العالقة طیِّبة مع مصر في 
العهد السابق. جاء ملك مصر بقوة عظیمة حتى استولى على المدن الُمحّصنة باألسوار، والتي اعتمد 

علیها رحبعام لسالمة مملكته. 
 أن شیشق المذكور هنا هو فرعون نخو Sol. Jarchiیرى الربیون، خاصة الحاخام 

Necho الذي غزا إسرائیل لالستیالء على العرش العاجي الذي لزوج ابنته سلیمان، والذي طالما 
اشتهاه، وقد أخذه فعالً . یبدو أنه قام بسلب الهیكل والقصر الملكي الخ، وباختصار أخذ كل ما سقط 

. Ïبین یدیه دون مقاومة، خاصة وأن رحبعام لم یكن ُیباِلي بالهیكل
حسب الفكر البشري الظاهر أن شیشق هاجم مملكة یهوذا كنوٍع من مساندة یربعام الذي 

التجأ إلى مصر، وإلبراز قوة مصر، لكن حسب خطة اهللا كان لتأدیب رحبعام وشعبه.  

  ،ِبَأْلٍف َوِمَئَتْي َمْرَكَبٍة َوِستِّیَن َأْلَف َفاِرسٍ 
 َوَلْم َیُكْن َعَدٌد ِللشَّْعِب الَِّذیَن َجاُءوا َمَعُه ِمْن ِمْصرَ : 

 ]3ُلوِبیِّیَن َوُسكِّیِّیَن َوُكوِشیِّینَ . [
، أي شعب لیبیا، الذین كانوا محاذین لمصر. لوبیون

: كانوا غالًبا من المصریین الساكنین غرب البحر األحمر. Sukkiimsُسكیون أو سكیوم 
"، فغالًبا ما كانوا من سكان Troglodytesو المغارات ساكنجاء اسمهم في الترجمة السبعینیة "

، ویعني ُمغطي أو Caakak أو Cykiyiymاسمهم جاء مشتق�ا من الكلمة الجبال. یرى البعض أن 
مغمور، إذ كانوا كمن هم مغمورون تحت األرض. 

، َوَأَخَذ اْلُمُدَن اْلَحِصیَنَة الَِّتي ِلَیُهوَذا
 ]4َوَأَتى ِإَلى ُأوُرَشِلیمَ . [

). ال نعجب إن رأینا اهللا الذي سبق 4-2: 12یسمح اهللا للقائد كما للشعب بالتأدیب (
فأنقذهم من عبودیة مصر على یدي موسى النبي، اآلن إذ انحرف شعبه یهوذا لم ُیَسلِّمهم للتأدیب 

على یدّي إخوتهم إسرائیل، بل َسلَّمهم كما للعالم الشریر لیؤدبهم. ما یشغل قلب اهللا هو خالص 

1 Cf. Adam Clarke: Commentary on 1 Kings 14:31. 
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المؤمنین به، ال ُمتعتهم الزمنیة أو كرامتهم الوقتیة في العالم. 

. شمعیا یدعوهم للتوبة 3
  ،َفَجاَء َشَمْعَیا النَِّبيُّ ِإَلى َرُحْبَعاَم َوُرَؤَساِء َیُهوَذا

  ،الَِّذیَن اْجَتَمُعوا ِفي ُأوُرَشِلیَم ِمْن َوْجِه ِشیَشقَ 
، َوَقاَل َلُهمْ : َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ : َأْنُتْم َتَرْكُتُموِني

 ]5َوَأَنا َأْیًضا َتَرْكُتُكْم ِلَیِد ِشیَشقَ . [
جاء التأدیب: "أنتم تركتموني، وأنا أیًضا تركتكم لید شیشق". 

اجتمع رؤساء یهوذا في أورشلیم مع الملك بكونهم مجلس شورى حربي، لبحث الموقف في 
تلك الفترة الحرجة.  

أرسل اهللا إلیهم نبًیا، یوضح لهم سرَّ سقوطهم. وهو نفس النبي الذي سبق فأرسله إلیهم 
). 2: 11لیمنعهم من القیام بحرٍب مع األسباط العشرة (

جاء النبي لیؤكد لهم أن ما حلَّ بهم هو بسماٍح من اهللا لتأدیبهم، ولیس إلهمال في تدبیر 
أمورهم العسكریة. ربما انشغل المجلس بدراسة سرِّ هزیمتهم بالرغم من المجهودات التي ُبِذَلت من أجل 

سالمة البالد من األعداء. َأكَّد لهم النبي أن سرَّ فشلهم هو تركهم للرب. 

. توبة الرؤساء والملك 4
 َفَتَذلََّل ُرَؤَساُء ِإْسَراِئیَل َواْلَمِلُك َوَقاُلوا: 

 ]6َبارٌّ ُهَو الرَّبُّ . [
أثمرت رسالة شمعیا بتوبة رؤساء إسرائیل والملك. لقد َقدَّموا توبة، وتذلَّلوا أمام الرب، 

واعترفوا أن انحرافهم هو السبب في هزیمتهم. "قالوا: بار هو الرب"، أي لیس لنا أن نلوم اهللا، بل نلوم 
أنفسنا. فصّد الرب شیشق، فال تزداد ضغوطه على أورشلیم، إنما سمح لشعبه أن یصیروا عبیًدا لملك 
مصر. أراد لهم أن یختبروا الفارق بین التعبُّد هللا واهب الحریة والسعادة، والعبودیة للملك الوثني التي 

ُتَحطِّم النفس، وُتفقد كل ثمیٍن بین أیدیهم. 

. الرب یرجع عن غضبه 5
، َفَلمَّا َرَأى الرَّبُّ َأنَُّهْم َتَذلَُّلوا

 َكاَن َكَالُم الرَّبِّ ِإَلى َشَمْعَیا: 
  ، َبْل ُأْعِطیِهْم َقِلیًال ِمَن النََّجاةِ ، َفَال ُأْهِلُكُهمْ ،َقْد َتَذلَُّلوا

 ]7َوَال َیْنَصبُّ َغَضِبي َعَلى ُأوُرَشِلیَم ِبَیِد ِشیَشَق [
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إذ تذلل الملك والشعب، لم یسمح اهللا بإبادتهم إنما بتأدیبهم، فكل ما صنعه أبوه في إقامة 
هیكل جمیل للرب أفسده رحبعام، حیث سلب شیشق ملك مصر زخارفه وكل خزائنه، وأفسد مجد 

العبادة الماضیة. 
]. لكن تركهم تحت ضیٍق مؤقت، ألن 12، 7لم یسمح اهللا بدمار أورشلیم وٕافنائها تماًما [

]. بمعنى أنه ُوِجَد في 12" [أمور حسنة وكذلك كان في یهوذاتوبتهم لم تكن كاملة تماًما، إنما قیل: "
یهوذا خدام صالحون وشعب صالح وعائالت صالحة، الذین استجابوا لنداء النبي، وأدركوا ما وراء 

: 118" (مز وٕالى الموت لم ُیَسلِّمني، تْأدیًبا أدَّبني الربیقول المرتل: " المصائب التي َحلَّت بالبالد.
18(˺. 

 " تأدیًبا أدبني الرب، وٕالى الموت لم یسلمني"... ال یشكر المرتل ألنه یتحرر (من الضیق)، وٕانما
یدرك أیًضا النعمة العظیمة التي حلَّت علیه، فأشار إلى فائدة التجربة. ما هي؟ یقول: "تأدیًبا أدَّبني 

. ˻الرب". هذه هي قیمة المخاطر، فإنها تجعل اإلنسان في حالة أفضل

  إنما ُیَسلِّمنا للتجارب كما لو كانت نظار الُمعتِني بنا ولیس الُمنتِقمهكذا یعمل اهللا، بكونه اآلب ،
مدارس ومدرسین، لتأدیبنا وتمتعنا بالتعقُّل، فُنظهر الصبر، ونتعلم كل تدبیٍر صالٍح، ونرث ملكوت 

. ˼السماوات

  .األمراض والمصائب ُتَعلِّمنا 

ُمَعلِّم أو أمیر أو ُمَشرِّع أو قاٍض أن تخاف؟... فإنه حین یحلُّ المرض  ألم ُیَعلِّمك أب أو
الجسدي غالًبا ما یرد لك صوابك...  

عالوة على هذا، فإن المصاعب الُمرَّة التي تحل لیس فقط علینا، بل وحتى على اآلخرین 
أیًضا لها منافع كبرى بالنسبة لنا. فقد ال نعاني نحن من ألٍم، لكننا إذ ننظر الغیر ُیؤدَّبون نتعقَّل 

. ˽نحن أكثر منهم
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  .التأدیب (أو التوبیخ) هو دلیل الرعایة الُمِحبة، وهو یقود إلى الفهم
كم مرَّة أردُت أن أجمع أوالدك، كما تجمع "یظهر المعلِّم هذا التوبیخ حین یقول في الكتاب: 

َزنوا وراء "). ویقول الكتاب أیًضا: 37: 23الدجاجة فراخها تحت جناحیها ولم تریدوا" (مت 

Ï  118راجع تفسیر مز. 
2 On Ps. 118. 
3 On Statues, homily 18. 
4 On Statues, hom. 13. 
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األصنام والحجر، وقرَّبوا ُمحَرقاتهم للبعل". إنه لدلیل عظیم على ُحبِّه، فمع أنه یعرف خزي الذین 

 ،آدم ابن یا أنت أمارفضوه، وأنهم جروا بعیًدا عنه، مع ذلك یحثَّهم على التوبة. ویقول لحزقیال: "

یقول لموسى: "اذهب وُقْل لفرعون أن ). و6: 2فربَّما یسمعون" (راجع حز  ،كلِّمهمت أن تخف ال
 التي تظهر من أُلوهیَّته،" هنا یظهر كال األمرین: .ُیطِلَق شعبي. ولكن أنا أعلم أنه لن ُیطلقهم

 بإتاحته الفرصة لهم أن یختاروا التوبة ألنفسهم.  وحبُّه،سابق علمه بالذي سوف یحدث، 
باهتمامه بالشعب َوبَّخهم في إشعیاء، قائالً : "هذا الشعب أكرمني بشفتیه، وأما قلبه فُمبتعد 

 یعبدونني، وهم یعلمون تعالیم هي وصایا الناس" باطالً ). ویقول أیًضا: "13: 29عنِّي" (إش 
. ˺). هنا رعایته الُمِحبَّة تظهر خطایاهم والخالص جنًبا إلى جنب9: 15(مت 

القدِّیس إكلیمنضس السكندري 

  وفي تأدیبه له ال ُیَسلِّمه 6: 12 یقبله (عب ابنكل من یؤمن یقبله الرب، لكنه یؤدب كل .(
. ˻)18: 118مز ( وٕالى الموت لم ُیَسلِّمني" ،"َأَدًبا َأدَّبني الرب: للموت. ألنه مكتوب

القدیس أمبروسیوس 

  من َیْقَبُل تأدیب الرب بنشاٍط ینتفع منه، ویصلح رأیه وأعماله، وال ُیَسلَّم للموت الذي یلحق مالزمي
القبائح. لهذا یسمح الرب بسقوط أخصائه في شدائٍد، لیكسبوا من المحن والتجارب البرء من موت 

). إن صبرتم 6: 12الخطیة. یقول الرسول: "الذي یحبه الرب یؤدبه، ویجلد كل ابٍن یقبله" (عب 
على التأدیب بأن اهللا یعاملكم كبنین، ألن من هو االبن الذي ال یؤدبه أبوه. وٕان كنتم خالین من 

 التأدیب... فأنتم إذن نغول ال بنین.

األب أنسیُمس األورشلیمي 

  انظروا كیف یختم (أیوب) كل ما شعر به بحق بمباركته الرب. بهذه الطریقة فإن العدو یدركه
الخزي، ویحسب ذلك كعقوبة له وهزیمة. فإنه هو نفسه، وٕان كان قد ُخلق في بركة إال إنه تمرد 

 على الرب، بینما ذلك الذي هو مائت ینطق بتسبحة المجد حتى وهو تحت تأدیباته... 

بكلمات الصبر سبَّح اهللا عندما ُضِربَ . لقد صوَّب سهاًما كثیرة في صدر خصمه، وأصابه 
بجراحات أكثر مرارة من التي سقط هو تحتها. فإنه بمحنته فقد األرضیات، وباحتماله لها بتواضع 

ضاعف بركاته السماویة. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

1 Paedagogus, 1:9.  ترجمة دكتورة إیفا إدوارد بدمیاط 
2 On Repentance, 1. 
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  ،َلِكنَُّهْم َیُكوُنوَن َلُه َعِبیًدا
 ]8 َوِخْدَمَة َمَماِلِك اَألَراِضي. [،َوَیْعَلُموَن ِخْدَمِتي

إن كان اهللا من أجل َتَذلُّلهم لم یسمح بتدمیر أورشلیم وقطع بیت داود، إال أنه سمح لهم 
بالسقوط في العبودیة لخدمة ملك مصر، لیدركوا مرارة ثمر الخطیة. 

ر النفوس من عبودیة إبلیس، سمح لهم أن یكونوا عبیًدا تحت رحمة ملك  إذ تركوا الرب ُمَحرِّ
مصر، یلتزمون بدفع جزیٍة ثقیلٍة، حتى یدركوا أن وصیة الرب لیس ثقیلة، إنما تركهم للرب ثقیل 

للغایة. 
إذ رفضوا الخضوع للرب وخدمته، صاروا یخدمون أعداءهم في جوٍع وعطٍش وعاٍر وخزيٍ . 

بهذا ترجع كل نفٍس إلى اهللا بكونه رجلها األول الذي هجرته لتسلك في الفساد. جاء في هوشع: "تقول: 
). 7: 2أذهب وأرجع إلى رجلي األول، ألنه حینئٍذ كان خیر لي من اآلن" (هو 

لقد رفضوا فرائض الرب واهبة الفرح، فسقطوا تحت فرائض شیشق ملك مصر غیر 
الصالحة. 

تبدو وصیة الرب فیها حرمان من اللذات، وفقدان لبهجة الحیاة الزمنیة، لكن الهروب من 
الوصیة اإللهیة هو عبودیة إلبلیس ومحبة العالم وملذات الجسد. 

  ،َفَصِعَد ِشیَشُق َمِلُك ِمْصَر َعَلى ُأوُرَشِلیمَ 
،  َأَخَذ اْلَجِمیعَ ،َوَأَخَذ َخَزاِئَن َبْیِت الرَّبِّ َوَخَزاِئَن َبْیِت اْلَمِلكِ 

 ]9َوَأَخَذ َأْتَراَس الذََّهِب الَِّتي َعِمَلَها ُسَلْیَمانُ . [
تركهم اهللا یخدمون ملك مصر، لكي یختبروا عملًیا الفرق بین خدمة اهللا التي رفضوها وخدمة 

ملك مصر الذي یستعبدهم، بكونه رمًزا إلبلیس. 
نهب ملك مصر خزائن الهیكل والقصر الملكي التي تركها سلیمان مملوءة. ما جمعه داود 

وابنه سلیمان خالل التصاقهما بالرب، أضاعه رحبعام بتركه للرب. 

  ،َفَعِمَل اْلَمِلُك َرُحْبَعاُم ِعَوًضا َعْنَها َأْتَراَس ُنَحاسٍ 
 ]10َوَسلََّمَها ِإَلى َأْیِدي ُرَؤَساِء السَُّعاِة اْلَحاِفِظیَن َباَب َبْیِت اْلَمِلكِ . [

جاء االنحدار من سلیمان إلى ابنه رحبعام، من عصر ذهبي مجید إلى عصر َمَذلَّة؛ إذ أخذ 
]. تم االنحدار في جیٍل واحٍد وبصورة 9ملك مصر أتراس الذهب، وعمل الملك رحبعام أتراس نحاس [

ُمرَّة، لم یحدث مثلها من قبل في إسرائیل. 
تكرر كثیًرا االنحدار الُمفاِجئ في عصور كثیرة وأخیًرا سقطت أورشلیم في السبي البابلي. 
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. ˺ عن رحبعام: "إنسان متكبِّر وأحمق"یوسیفوس المؤرخیقول 
فقدان األتراس الذهبیة واستخدام أتراس نحاسیة، یشیر إلى عمل الخطیة في حیاتنا حیث 

ل ما هو سماوي بین أیدینا إلى ما هو أرضي.  ُتَحوِّ

  ،َوَكاَن ِإَذا َدَخَل اْلَمِلُك َبْیَت الرَّبِّ َیْأِتي السَُّعاُة َوَیْحِمُلوَنَها
 ]11ثُمَّ ُیْرِجُعوَنَها ِإَلى ُغْرَفِة السَُّعاةِ . [

 َوَلمَّا َتَذلََّل اْرَتدَّ َعْنُه َغَضُب الرَّبِّ َفَلْم ُیْهِلْكُه َتَماًما. 
 ]12َوَكَذِلَك َكاَن ِفي َیُهوَذا ُأُموٌر َحَسَنةٌ . [

). 12: 12مع أخطاء رحبعام الخطیرة، قیل: "كان في یهوذا أمور حسنة" (

. شخصیة رحبعام 6
  ،َفَتَشدََّد اْلَمِلُك َرُحْبَعاُم ِفي ُأوُرَشِلیَم َوَمَلكَ 

  ،َألنَّ َرُحْبَعاَم َكاَن اْبَن ِإْحَدى َوَأْرَبِعیَن َسَنًة ِحیَن َمَلكَ 
  ،َوَمَلَك َسْبَع َعْشَرَة َسَنًة ِفي ُأوُرَشِلیَم اْلَمِدیَنِة الَِّتي اْخَتاَرَها الرَّبُّ ِلَیَضَع اْسَمُه ِفیَها

 ُدوَن َجِمیِع َأْسَباِط ِإْسَراِئیلَ . 
 ]13َواْسُم ُأمِِّه َنْعَمُة اْلَعمُّوِنیَّةُ . [

تثبَّتت مملكته إلى حدٍّ ما، واهتَّم بتحصین مدینة أورشلیم. 

 ]14 َألنَُّه َلْم ُیَهیِّْئ َقْلَبُه ِلَطَلِب الرَّبِّ . [،َوَعِمَل الشَّرَّ 

  ،َوُأُموُر َرُحْبَعاَم اُألوَلى َواَألِخیَرةُ 
 َمْكُتوَبٌة ِفي َأْخَباِر َشَمْعَیا النَِّبيِّ َوِعدُّو الرَّاِئي َعِن اِالْنِتَساِب . 

 ]15َوَكاَنْت ُحُروٌب َبْیَن َرُحْبَعاَم َوَیُرْبَعاَم ُكلَّ اَألیَّامِ . [
لم یثبت في عالقته بالرب؛ غالًبا لم یصل إلى حد نبذ عبادة الرب تماًما، غیر أنه عمل 

الشّرَ، ولم ُیَهیِّئ قلبه لطلب الرب.  
غالًبا ما كان ُیَعرِّج بین الرغبة في عبادة الرب والتمتُّع باللّذات الزمنیة. لم ُیَسلِّْم قلبه وفكره 

وحیاته للرب بالتمام. 
تكرر التحرش بین الشعبین: یهوذا وٕاسرائیل مما أدى إلى قیام حروب مستمرة. 

  ،ثُمَّ اْضَطَجَع َرُحْبَعاُم َمَع آَباِئِه َوُدِفَن ِفي َمِدیَنِة َداُودَ 

1 Antiq. 8:10:4. 
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 ]16َوَمَلَك َأِبیَّا اْبُنُه ِعَوًضا َعْنهُ . [
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 12 أي 2من وحي 
بُحبِّك تؤدب لكي ُتَخلِّص! 

  .َن رحبعام مدنه، وتثبتت مملكته َحصَّ
اطمأنت نفسه، واعتزَّ بقدراته وٕامكانیاته. 

حسب في وصایاك حرماًنا فتركها. 
دفع شعبه للعصیان والُبعد عنك. 

  .ظن شیشق ملك مصر أنه بحكمة یتحرك
غزا مملكة یهوذا لُیرِضي یربعام صدیقه، 

ویعلن قوته وعظمته أمام الدول المحیطة. 
لم یدرك أن اهللا یسمح له بذلك لتأدیب رحبعام. 

  .سمح له الرب بالنصرة لكن في حدود
فإنه یؤدب رحبعام وشعبه، 

ولكن لیس لهالكهم بل لرجوعهم إلیه. 
إنه یسمح بتأدیبنا حتى بأیدي األشرار. 

لكن إلى الموت ال ُیَسلِّمنا. 
إنه أب یود رجوع أوالده إلیه. 

إنه طبیب، یمسك بالمشرط لیشفي ال لیقتل. 
تأدیباته تشع حًبا ورعایة خفیة. 

خیر لي أنك أذللتني. 
ففي وسط مرارتي، تعزیاتك ُتَلذِّذ نفسي! 

 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 13 أي 2
 

 َاَألْصَحاُح الثَّاِلُث َعَشرَ 

الملك أبیَّا بن رحبعام 
یستعرض هذا األصحاح حیاة الملك أبیَّا بن رحبعام بتفصیٍل أكثر مما ورد في سفر الملوك، 

). غیر أننا نجده هنا أكثر شجاعة، 3-2: 5 مل 1حیث ذكر أن شخصیته لم تكن أفضل من أبیه (
ونجاًحا في الحرب من أبیه. 

جلس أبیَّا على العرش لمدة قصیرة، ثالث سنوات، ومع ذلك وردت سیرته هنا في أصحاح 
كامل، وٕان كان لیس ما ُیقاِبلها في ملوك األول. فقد دخل في معركة مع یربعام، انتهت بقتل حوالي 

نصف ملیون مقاتل في جیش مملكة الشمال. 

 1               أبیَّا ملك على یهوذا. 1
 3-2. احتشاد جیشه ضد یربعام  2
 12-4. خطاب أبیَّا لیربعام وشعبه  3
 20-13. هزیمة إسرائیل أمام یهوذا  3
 22-21. ختام حیاته    5

. أبیَّا ملك على یهوذا 1
 ]1ِفي السََّنِة الثَّاِمَنَة َعَشَرَة ِلْلَمِلِك َیُرْبَعاَم َمَلَك َأِبیَّا َعَلى َیُهوَذا. [

. احتشاد جیشه ضد یربعام 2
 َمَلَك َثَالَث ِسِنیَن ِفي ُأوُرَشِلیمَ . 

 َواْسُم ُأمِِّه ِمیَخاَیا ِبْنُت ُأوِریِئیَل ِمْن َجْبَعةَ . 
 ]2َوَكاَنْت َحْرٌب َبْیَن َأِبیَّا َوَیُرْبَعامَ . [

 قیل إن أمه تدعى معكة ابنة أبشالوم، وهنا ُدعَیت میخایا بنت أوریئیل. 20: 11 أي 2في  
). في سفر الملوك یذكر اهللا 27: 14 صم 2أغلب الظن أنها كانت حفیدة أبشالوم من ابنته ثامار (

اسم األم، ألنها تتحمَّل جزًءا من المسئولیة عن ابنها، فإذا أصبح ذا سیرة صالحة تشترك في الفضل 
في ذلك، وٕاذ سلك في الشر تتحمَّل اللوم معه. 

  ،َواْبَتَدَأ َأِبیَّا ِفي اْلَحْرِب ِبَجْیٍش ِمْن َجَباِبَرِة اْلِقَتاِل َأْرَبِع ِمَئِة َأْلِف َرُجٍل ُمْخَتارٍ 
 ]3َوَیُرْبَعاُم اْصَطفَّ ِلُمَحاَرَبِتِه ِبَثَماِن ِمَئِة َأْلِف َرُجٍل ُمْخَتاٍر َجَباِبَرِة َبْأسٍ . [

 800,000 ألًفا مختاًرا جیش یربعام الذي یبلغ الضعف  400واجه أبّیا بجیشه الذي یضم 
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رجل مختار. ربما ألن اهللا أعان یهوذا، وخصوًصا جاءت هذه المعونة بسبب شهادة أبیا هللا.  
جلس أبیا مع نفسه وحسب النفقة، إذ أضاف إلى جیشه اتكاله على اهللا وٕایمانه به، فغلب 

جیش یربعام. 
)، یقول السید المسیح: "وأي ملك إن ذهب لمقاتلة ملك آخر في 21: 14في إنجیل لوقا (لو 

حرب ال یجلس أوًال، ویتشاور: هل یستطیع أن یالقي بعشرة آالف الذي یأتي إلیه بعشرین ألًفا؟!" 
َقدَّم أبّیا كشًفا بالنفقة: 

. عهد الرب مع یهوذا بواسطة داود هو عهد أبدي ال ُینَقض. 1
]. 7-6. تمرد العشرة أسباط خالل ملكهم یربعام علًنا ضد نسل داود مسیح الرب [2
]. 8. انحراف األسباط العشرة إلى العبادة الوثنیة، واتكالهم على آلهة كاذبة [3
. طردهم كهنة الرب، وٕاقامة كهنة حسب هواهم. 4
. یتكل یهوذا على اهللا بكونه رأسهم، ویعتمدون على كلمة اهللا (أبواق الكهنة). 5

خالصة هذه النفقة أن أبّیا اختفى في اهللا، وحسب المعركة ضد اهللا شخصًیا، بینما اعتمد 
یربعام على كثرة عدد الجنود، فنال أبّیا النصرة واسترد بیت إیل ویشانه وعفرون. 

. خطاب أبیَّا لیربعام وشعبه 3
  َوَقالَ : ،َوَقاَم َأِبیَّا َعَلى َجَبِل َصَماَراِیَم الَِّذي ِفي َجَبِل َأْفَراِیمَ 

 ]4اْسَمُعوِني َیا َیُرْبَعاُم َوُكلَّ ِإْسَراِئیلَ . [
"، كشف فیها الملك موعظة أبیَّا على الجبلیدعو البعض خطاب أبیَّا على جبل صمارایم "

عن أخذ القرار السلیم بالنسبة لإلنسان كفرٍد أو األمة كجماعةٍ . إما أن یقبل اإلنسان كما الجماعة 
].  12] أو عدًوا، فیقومون بمحاربته [12الرب رئیًسا وقائًدا [

جاءت معركة أبیا توضیًحا عملًیا لاللتصاق بالرب واهب النصرة، أو مقاومته فال یفلح 
 اإلنسان أو الجماعة.

 ألف جندي، مستخدًما جبل 800كان لدى أبّیا الشجاعة أن یكرز أمام الملك یربعام و
صماریم منبًرا یعظ علیه. 

). إًذا میدان المعركة كان 22: 18: كانت صماریم إحدى مدن یهوذا (یش جبل صماریم
على حدود یهوذا وٕاسرائیل. 

  ،َأَما َلُكْم َأْن َتْعِرُفوا َأنَّ الرَّبَّ ِإَلَه ِإْسَراِئیَل َأْعَطى اْلُمْلَك َعَلى ِإْسَراِئیلَ 
 ]5[ ِلَداُوَد ِإَلى اَألَبِد َوِلَبِنیِه ِبَعْهِد ِمْلٍح؟
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، غیر أن خطاب ˺ أن االنقسام قام على أساس سیاسي ال دینيالقدیس أغسطینوسیرى 
. ˻أبیا یكشف عن أن االنقسام یقوم على أساس دیني

إذ وقف أبیَّا یخاطب األسباط العشرة َأكَّد لهم أن المعركة لیست صراًعا بین مملكتین من 
یستلم الحكم، فقد حسم الرب نفسه األمر، وأعطى وعًدا إلهًیا أن ُیعطي الحكم لبیت داود. وٕان ما فعله 

یربعام، هو عصیان ألمٍر إلهيٍ . 
أراد أبیَّا أن یقنع بني إسرائیل بالجدال ال بالسیف. ذهب أبیَّا بجیشه في قلب بالدهم، وألقى 

خطابه من على جبل أفرایم حتى یمكن لیربعام ورجاله أن یسمعوه. ربما بهذا عرض الدخول في 
معاهدة صلح رهن موافقتهم. 

اعتاد قادة الجیش أو الملوك أن یلقوا خطابهم قبل الحرب إلى جنودهم لبث روح الغیرة 
ه الخطاب إلى جنوده بل إلى یربعام وكل شعب إسرائیل. أما محور  والشجاعة، أما أبیَّا فلم ُیَوجِّ

الخطاب فهو أن الحق اإللهي بجانبه، ألن اهللا نفسه بجانبه. 
یؤكد أبیَّا أن اهللا أعطى الُمْلَك على إسرائیل لبیت داود، لیس كتدبیٍر لفترة زمنیة مؤقتة، وٕانما 

 دائم وأبدي، وفي إلحاحٍ . بعهٍد إلهي

 ]6َفَقاَم َیُرْبَعاُم ْبُن َنَباَط َعْبُد ُسَلْیَماَن ْبِن َداُوَد َوَعَصى َسیَِّدهُ . [
لم ُیِقْم اهللا یربعام ملًكا، لكن أقام نفسه بخداعه ومكره وتعدِّیه على سیده، وقد سمح اهللا بذلك، 

لكن لیس حسب مسرَّة اهللا. 
ألقى أبیَّا اللوم كله على یربعام الذي استغل صغر سن رحبعام وتردده، لیثیر األسباط ضده. 

]، هذا الذي لم یترك 8أما جوهر ِعلَّة االنقسام فهو أن یربعام كان یتعبَّد للعجول الذهبیة ال اهللا الحّي [
]. أما أحقیَّة یهوذا في العرش، فتقوم على اإلخالص واإلیمان بوعد اهللا 9الالویین یعملون في الشمال [

]. 10لداود [

، َفاْجَتَمَع ِإَلْیِه ِرَجاٌل َبطَّاُلوَن َبُنو َبِلیََّعالَ 
، َوَتَشدَُّدوا َعَلى َرُحْبَعاَم ْبِن ُسَلْیَمانَ 

  ،َوَكاَن َرُحْبَعاُم َفتًى َرِقیَق اْلَقْلِب 
 ]7َفَلْم َیْثُبْت َأَماَمُهمْ . [

 وقفوا معه وشجعوه، وهو تعبیر رجاًال بّطالینكما دعا یربعام "عاصى سیده" حسب أن 

1 City of God 17:21. 
2 Cf. Patrick Henry Reardon: Chronicles of History and Worship. Orthodox Reflections on Chronicles, 
2 Chapter 13. 
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، كما دعاهم بني بلیعال، أي أناس بال مبدأ، ما یهدفون إلیه هو إقامة ملك 3: 11مستعار من قضاة 
یسلك حسب هواهم. 

، َوَأْنُتْم ُجْمُهوٌر َكِثیرٌ 
 ]8َوَمَعُكْم ُعُجوُل َذَهٍب َقْد َعِمَلَها َیُرْبَعاُم َلُكْم آِلَهةً . [

واضح أن أبیَّا لم یكن عابد وثٍن، لذلك هاجم رجال یربعام، ألنهم یعبدون العجول التي أقامها 
)، إال أنه استمر في حفظ 5-3: 14 أي 2یربعام، ربما لم ینزع المرتفعات واألصنام من المملكة (

خدمة الهیكل. 
مهما بلغ الفساد في مملكة یهوذا في ذلك الوقت، فإنه ال ُیقاَرن بفساد بني إسرائیل. 

": هذا ما كانت مملكة إسرائیل تفتخر به على مملكة یهوذا، إذ كانوا أكثر أنتم جمهور كثیر"
"، وهذا ما یكفي لهالكهم. إنها لیس فقط عجول كثیرةعدًدا منهم، لكن أبیَّا ال یهابهم، ألن في وسطهم "

تعجز عن حمایتهم، إنما تجعلهم موضع غضب اهللا، فیهلكون. 

  ،َأَما َطَرْدُتْم َكَهَنَة الرَّبِّ َبِني َهاُروَن َوالالَِّویِّینَ 
  ،َوَعِمْلُتْم َألْنُفِسُكْم َكَهَنًة َكُشُعوِب اَألَراِضي

  ،ُكلُّ َمْن َأَتى ِلَیْمَأل َیَدُه ِبَثْوٍر اْبِن َبَقٍر َوَسْبَعِة ِكَباشٍ 

 ]9َصاَر َكاِهًنا ِللَِّذیَن َلْیُسوا آِلَهةً ! [
أبرز أبّیا أن یربعام ومن ساروا وراءه قد تمرَّدوا على بیت داود، األسرة المالكة الشرعیة من 

قبل الرب، كما طردوا الكهنة أبناء هرون الذین وحَدهم لهم حق القیادة وتقدیم الذبائح هللا. 
إنها فضیحة كبرى أنهم طردوا الكهنة والالویین الذین عیَّنهم الرب، وعیَّنوا كهنة كل مؤهالت 

الكاهن فیهم أن یأتي ویمأل یده بثور ابن بقر وسبعة كباش. 

 َوَأمَّا َنْحُن َفالرَّبُّ ُهَو ِإَلُهَنا َوَلْم َنْتُرْكهُ . 
  .َواْلَكَهَنُة اْلَخاِدُموَن الرَّبَّ ُهْم َبُنو َهاُرونَ 

 ]10َوالالَِّویُّوَن ِفي اْلَعَمِل [
التمرُّد على بیت داود وَطْرد أبناء هرون لیس إهانة للسبطین یهوذا والوي، وٕانما رفض هللا 

". نتركه نحن للرب ولمالحي، وتركه، لذا تركهم اهللا. أما مملكة یهوذا فتتمتَّع بُسكَنى اهللا في وسطها: "
وثق أبیَّا من النصرة، معتمًدا ال على إمكانیاته العسكریة، إنما على اهللا. فالرب هو إلهنا، ولم 

]. 10نتركه [

  ،َوُیوِقُدوَن ِللرَّبِّ ُمْحَرَقاٍت ُكلَّ َصَباٍح َوَمَساٍء َوَبُخوُر َأْطَیاٍب 
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  ،َوُخْبُز اْلُوُجوِه َعَلى اْلَماِئَدِة الطَّاِهَرةِ 
  ،َوَمَناَرُة الذََّهِب َوُسُرُجَها ِلِإلیَقاِد ُكلَّ َمَساءٍ 
 َألنََّنا َنْحُن َحاِرُسوَن ِحَراَسَة الرَّبِّ ِإَلِهَنا. 

 ]11َوَأمَّا َأْنُتْم َفَقْد َتَرْكُتُموهُ . [
"، إننا مؤتمنون على الحفاظ على أوامر الرب وخطته ألننا نحن حارسون حراسة الرب"

وتدبیره، وملتزمون بذلك. أما أنتم فتركتم الرب، وسلكتم حسب فكركم البشري الخاطئ، أقمتم آلهة 
باطلة من ُصْنِع أیدیكم، وكهنة ال یعرفون الحق اإللهي. 

َتَرَكت مملكة الشمال الكهنوت الشرعي، وانصرفت عن العبادة المستقیمة. 

، َوُهَوَذا َمَعَنا اهللا َرِئیًسا
 َوَكَهَنُتُه َوَأْبَواُق اْلُهَتاِف ِلْلُهَتاِف َعَلْیُكمْ . 

،  َال ُتَحاِرُبوا الرَّبَّ ِإَلَه آَباِئُكمْ ،َفَیا َبِني ِإْسَراِئیلَ 
 ]12َألنَُّكْم َال ُتْفِلُحونَ . [

أكد أبیَّا أنه ال مجال للحرب، فالنصرة ال تقوم على إمكانیات وخبرات عسكریة، إنما على 
اإلخالص في عبادة الرب. 

نستطیع أن نقول إن حدیث أبیَّا كله یدور حول اإلیمان باهللا الحّي واستقامة العبادة له. 
قائدنا معنا، حّي ال یموت، وجیشه الحقیقي هو كهنته الحاملون أبواق الهتاف التي تعلن عن 

نصرته األكیدة. كل مقاومٍة له مصیرها الفشل والهزیمة. من الحماقة أن یدخل إنسان أو شعب في 
مقاومة اهللا! 

. هزیمة إسرائیل أمام یهوذا 4
 َوَلِكْن َیُرْبَعاُم َجَعَل اْلَكِمیَن َیُدوُر ِلَیْأِتَي ِمْن َخْلِفِهمْ . 

 ]13َفَكاُنوا َأَماَم َیُهوَذا َواْلَكِمیُن َخْلَفُهمْ . [
أطال أبیَّا خطابه، واعتبر یربعام ذلك فرصة لینشغل أبیَّا بالخطاب، ویقوم بوضع كمیٍن 

خلف أبیَّا لیجد نفسه محصوًرا بین الكمین من خلف والجیش من أمام. 
لم یرد علیه یربعام بكلمة، وحسب كأنه لم یسمع شیًئا، كنوٍع من االستخفاف بأبیَّا وٕالهه 

وجیشه، أو لكي یدبر خطته بمكرٍ . لقد حسب أن الخطة العسكریة للنصرة هي خیر رٍد على خطاب 
أبیَّا. 

بحسب المنطق العسكري، لم یقم جیش أبی�ا بحراسة یقظة، وترك الفرصة لیربعام كي ُیَحقَِّق 
خطته. وصار أبّیا وجیشه في خطٍر من جهة قلة العدد ومحاصرته من قدام وخلف بجیش یربعام. 
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  َوإَِذا اْلَحْرُب َعَلْیِهْم ِمْن ُقدَّاٍم َوِمْن َخْلفٍ . ،َفاْلَتَفَت َیُهوَذا
، َفَصَرُخوا ِإَلى الرَّبِّ 

َق اْلَكَهَنُة ِباَألْبَواِق [  ]14َوَبوَّ
التصاق الكهنة بأبیَّا وجیشه كان له دوره الرئیسي في النصرة. 

دخل یهوذا في ضیٍق شدیٍد، فالمعركة من خلف ومن قدام، وعدد جیش العدو الِضْعف، 
ل اإللهي. وكما یقول المرتل: "أحاطوا بي واكتنفوني، باسم الرب  أدرك یهوذا أنه ال خالص إال بالتدخُّ

). 12-11: 118أبیدهم. أحاطوا بي مثل النحل، وانطفأوا كنار الشوك. باسم الرب أبیدهم" (مز 
كان یربعام رجل حرب قدیر، ولو أنه سار في طریق الرب الزدهرت مملكته جًدا، ولكن ألنه 

)، 14 مل 1خالف اهللا، وطلب ما لنفسه، وسار بحكمته البشریة انكسر في الحرب، ومات ابنه (
فخسر زمانه الحاضر وأبدیته.  

لم یطلب أبیَّا مساعدة من أمٍة ما، وال تحالف مع أحٍد ضد یربعام، إنما رفع قلبه وعینیه مع 
كل جیشه إلى اهللا، مصدر النصرة الحقیقیة. 

سمح اهللا بالضیق حتى یصرخوا إلیه، ویدركوا أن نصرتهم لیست خالل قوتهم أو إمكانیاتهم 
أو خططهم العسكریة، إنما من اهللا. لكي یهتف كل واحٍد منهم: "وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، 

) 4: 5 یو 1إیماننا!" (
سمح الرب أن یشتبك أبیَّا في معركة ضد یربعام وساعده فیها فغلب، بینما لم یسمح ألبیه 

أن یدخل في معركة مع یربعام، لماذا؟ 
ربما أراد اهللا أن یراجع كل من رحبعام ویربعام نفسه. األول سلك بمشورة أصدقائه األشرار، 

ولم یستشر الرب قبل أن ُیِجیَب على الشعب، فاستخدم أسلوب العنف مع الشعب بغیر حكمة، والثاني 
أخطأ ألنه اغتصب الحكم بإثارته للشعب. كان االثنان في حاجة إلى فترة هدوء وعودة صادقة هللا. 

 ربما كان یربعام یطمع في ضم السبطْین أیًضا إلى العشرة أسباط تحت ُحْكِمه.

في بدایة أیام رحبعام واالنشقاق، لم یكن یربعام قد أخذ موقًفا متشدًِّدا ضد عبادة اهللا الحّي، 
 لكن اآلن أقام یربعام العجول وطرد الكهنة، فسمح اهللا ألبیَّا أن یؤدبه.

 َوَهَتَف ِرَجاُل َیُهوَذا. 
  ، َضَرَب اهللا َیُرْبَعاَم َوُكلَّ ِإْسَراِئیلَ ،َوَلمَّا َهَتَف ِرَجاُل َیُهوَذا

 ]15َأَماَم َأِبیَّا َوَیُهوَذا. [
ر اآلن مشهد المعركة ضد أریحا (یش  ).  6تكرَّ

ضرب الكهنة باألبواق ُیِشیر إلى التمسُّك بكلمة اهللا ووعوده اإللهیة، أما هتاف رجال یهوذا، 
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فُیشیر إلى التسبیح هللا بروح الفرح والبهجة. 
التمسُّك بالوصیة والوعود اإللهیة مع التسبیح بفرٍح هو طریق الغلبة على إبلیس وكل 

قواته. 
تمتع جیش أبیَّا بعطیة الفرح بخالص اهللا، بینما ُضِرَب یربعام وكل جیشه برعٍب شدید، حتى 

هربوا مع شعور بالفشل والهزیمة. 

، َفاْنَهَزَم َبُنو ِإْسَراِئیَل ِمْن َأَماِم َیُهوَذا
 ]16َوَدَفَعُهُم اهللا ِلَیِدِهمْ . [

، َوَضَرَبُهْم َأِبیَّا َوَقْوُمُه َضْرَبًة َعِظیَمةً 
 ]17َفَسَقَط َقْتَلى ِمْن ِإْسَراِئیَل َخْمُس ِمَئِة َأْلِف َرُجٍل ُمْخَتارٍ . [

كان عدد جیش یربعام ضعف جیش أبیَّا، إذ كان األول یحكم عشرة أسباط ُیِقیم منهم جیًشا 
والثاني سبطان فقط. وكان لدى الجیشین رجال أقویاء وجبابرة بأس. مع ذلك فإن جیش أبیَّا غلب 

جیش یربعام، فالنصرة لیست دائًما للقوي، وال الحق دائًما مع األغلبیة. 

  ،َفَذلَّ َبُنو ِإْسَراِئیَل ِفي َذِلَك اْلَوْقِت 
َع َبُنو َیُهوَذا   ،َوَتَشجَّ

 ]18َألنَُّهُم اتََّكُلوا َعَلى الرَّبِّ ِإَلِه آَباِئِهمْ . [
لم ُیذَكر عن أبّیا أنه فعل المستقیم في عینّي الرب، لكن اهللا وهبه النصرة من أجل تمسُِّكه 

بالوعود اإللهیة واتكاله علیه. 
لم یكن أبّیا مثل یشوع حتى یهبه ما وهبه لیشوع عند دخوله أریحا، إنما یبقى اهللا أمیًنا في 

وعوده مادمنا نتكل علیه. 

 وال أرجع حتى ،إذ أتقوى بقوتك لذلك أنطق بالكلمات التالیة بجسارة: "أطرد أعدائي فأدركهم 
. ˺یفنوا"

القدیس یوحنا كاسیان 

 "رب قوتي؛ الرب صخرتي وحصني ومنقذي أحبك یا ."
؛ أنت حصني المنیع؛ أنت رجائي العذب وسط  نعم، َأِعنِّي كي أحبك؛ فأنت هو إلهي، حاميَّ

ضیقاتي... 
نت هو الخیر وحدك، وبدونك لیس للخیر وجود!  أأللتصق بك، ف

1 The Institutes, 12:17. 
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لتكن أنت كل سعادتي، یا ُكلَّي الصالح... 
 أیها الحیاة، لمجدك یحیا كل مخلوق.

بك أحیا، وبدونك أموت...  لقد وهبتني الحیاة، وفیك حیاتي.
أتوسل إلیك: أخبرني أین أنت؟! أین ألقاك، فأختفي فیك بالكلیة، وال أوجد إال فیك! 

 "كل من یتكل على المسیح ال على األنا، یجتاز التجربة بسالٍم، هو ناصر جمیع الُمتَّكلین علیه ."
 ألن اإلیمان ُیَولِّد رجاءً .

القدیس أغسطینوس 

  ك (شهواتك الشریرة) والشیاطین التي تهاجمك، تذكَّر ذاك اإلنسان القائل: أهوائإذا صلیت ضد
یستطیعون الوقوف،  أطرد أعدائي فأدركهم، وال أرجع حتى یسقط جمیعهم. أسحقهم فال"

حظة الحاسمة التي فیها تتسلَّح ضد خصمك ل تقول هذا في الیسقطون تحت قدميَّ إلخ."
. ˺ضعوابالت

القدیس أوغریس من بنطس 

 َوَطاَرَد َأِبیَّا َیُرْبَعاَم َوَأَخَذ ِمْنُه ُمُدًنا: 
 ]19َبْیَت ِإیَل َوُقَراَها َوَیَشاَنَة َوُقَراَها َوَعْفُروَن َوُقَراَها. [

، َوَلْم َیْقَو َیُرْبَعاُم َبْعُد ِفي َأیَّاِم َأِبیَّا
 ]20َفَضَرَبُه الرَّبُّ َوَماتَ . [

أضعفت هذه المعركة قوة یربعام، وضربه الرب ومات، لكن لم ترجع وحدة المملكة كما في 
أیام داود وسلیمان. 

. ختام حیاته 5
  ، َواتََّخَذ ِلَنْفِسِه َأْرَبَع َعَشَرَة اْمَرَأةً ،َوَتَشدََّد َأِبیَّا

 ]21َوَوَلَد اْثَنْیِن َوِعْشِریَن اْبًنا َوِستَّ َعَشَرَة ِبْنًتا. [

 ]22َوَبِقیَُّة ُأُموِر َأِبیَّا َوُطُرُقُه َوَأْقَواُلُه َمْكُتوَبٌة ِفي ِمْدَرِس النَِّبيِّ ِعدُّو. [
": كلمة عبریة معناها تفسیر، السیما التفسیر الذي یصحبه مواعظ. أصل الكلمة مدرس" 

. 27: 24 أي 2"مدراش"، وردت هنا كما وردت في 
 

1 Chapters on Prayer, 135. 
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 13 أي 2من وحي 
أنت هو حصني وُنصرتي وخالصي! 

  .نجح یربعام في كسب عشرة أسباط ضد بیت داود
واستطاع أن یجمع جیًشا ضعف جیش یهوذا. 
وقف یربعام في المعركة یسنده جیشه الضخم. 

ووقف أبیَّا ملك یهوذا متَِّكًئا على اهللا. 

 .لم یلِق أبی�ا خطاًبا یثیر به جیشه ویلهبه بالحماس 

إنما ألقى خطابه إلى یربعام واألسباط العشرة. 
یطلب منهم االلتصاق باهللا الحّي عوض عبادة العجول. 

استخف به یربعام، وبمكیدة هاجمه من الخلف كما من قدام. 

  ،لم یكن ممكًنا ال لكثرة الجیش وال لخطته العسكریة
أن تقف أمام من یتكئ على اهللا ویثق فیه. 

بالقلیل هزم أبّیا یربعام، 
طارده وأخذ منه مدًنا. 

  ،َهْب لي یا رب في معاركي ضد إبلیس
أن ألتصق بك، فال یقوى العدو عليّ . 

أنت ملجأي وحصن حیاتي. 
أنت نصرتي وخالصي! 

لن یخاف قلبي مادمَت في داخلي. 
وال أرهب الموت، فأنت حیاتي! 
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 َاَألْصَحاُح الرَّاِبُع َعَشرَ 

آسا ملك یهوذا 
آسا أحد الملوك الخمسة الذین استخدمهم اهللا لنهضة مملكة یهوذا؛ على خالف مملكة 

إسرائیل (الشمال) التي قام فیها تسعة عشر ملًكا، ولم یكن من بینهم ملك واحد مستقیم، ولم یقم أحدهم 
باإلصالح. ولكن ُوجد ملوك من یهوذا دعوا صالحین، خمسة منهم كانوا بارزین في اإلصالح وهو 

آسا ویهوشافاط ویوآش وحزقیا ویوشیا. ُوِجَد تشابه بینهم كما ُوِجَد تنوُّع في اإلصالح. 
) في تاریخ الملك آسا. 16-14وقد تخصصت األصحاحات الثالثة (

  عاًما، یمكن تقسیم هذه الفترة إلى ثالث مراحل: 41جلس آسا على العرش 

]: تمتد إلى عشرة سنوات منذ بدء ُحْكِمه، سلك فیها باستقامة 14[األصحاح المرحلة األولى 
 كثمرة النتصار أبیه أبیا على یربعام. قام في هذه الفترة ببعض وتمتعت المملكة بالسالمقلٍب، 

اهتم ]، كما 5-2 [وحث الشعب على طلب الرباإلصالحات وتنظیف المملكة من العبادة الوثنیة، 
 ].7، غیر أن سرَّ نجاحه في هذه المرحلة یقوم على طلبه الرب [بتقویة الجانب العسكري

]: إن كانت المرحلة األولى هي مرحلة السالم، فهذه المرحلة 15[األصحاح المرحلة الثانیة 
، حیث تشدَّد الملك ونزع الرجاسات من كل األرض، وقام بتجدید مذبح مرحلة اإلصالحاتُتدَعى 
 الرب.

 وانحراف في السنوات األخیرة، وتأدیب الرب مرحلة نكسة] 16 [األصحاح المرحلة الثالثة
له. حیاة هذا الملك استمرت في استقامة، لكن سقوطه في السنوات األخیرة تعتبر تحذیًرا لنا، وكما 

 ).12-10 كو 1یقول الرسول: "إًذا من یظن أنه قائم، فلینظر أن ال یسقط" (

 حتى نخلص من تیارات هذه الحیاة الحاضرة ونبحر إلى المیناء ، ال.ثباتنا هنا لیس ثباًتا آمًنا 
الهادئ. ال تنتفخوا إذن أنكم ثابتون، بل احرصوا لئال تسقطوا، فإن كان بولس یخشى ذلك وهو 

 ˺ر؟!حذ كم باألكثر یلیق بنا نحن أن ن،أكثر ثباًتا منا جمیًعا

  من یسب اآلخرین یسقط حاًال في نفس الخطایا. لهذا ینصحنا الطوباوي بولس: "من یظن أنه
. ˻]11[  فلینظر أن ال یسقط"،قائم

 أول مالمح التنظیم للقوى العسكریة (التكتیك العسكري) هو أن یعرف كیف تقف حسًنا. أمور 

1 In 1 Corinth., hom. 23:5. 
2 In Titus. hom. 5. 
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 "اإلیمانكثیرة تعتمد على هذا. لهذا كثیًرا ما یتحدث عن القیام بثبات، قائالً : "اسهروا، اثبتوا في 
 فلینظر ،)، وأیًضا: "من یظن أنه قائم1:  4 (في ). وأیًضا :" اثبتوا في الرب"13: 16 كو 1(

). بال شك ال یقصد 13: 6  أن تثبتوا" (أفشيء"وبعد أن تتمموا كل  أن ال یسقط". وأیًضا:
 أن  یلزمهم وكما أن كثیرین لهم خبرة في الحروب. بل الطریقة الصحیحة،ُمَجرَّد أیة طریقة للثبات

. فإن كان في حالة المالكمین والمصارعین یذكر ونیعرفوا األهمیة القصوى لمعرفة كیف یثبت
، أقصد الثبات، فكم باألكثر یكون له األولویة في الحروب شيءالُمَمرَّنون هذا األمر قبل كل 

. ˺والشئون العسكریة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 5-1. تقوى الملك آسا   1
 8-6. سیاسة الملك آسا   2
 15-9. نصرته على الكوشیین   3

. تقوى الملك آسا 1
  ،ثُمَّ اْضَطَجَع َأِبیَّا َمَع آَباِئهِ 

  ،َفَدَفُنوُه ِفي َمِدیَنِة َداُودَ 
 َوَمَلَك آَسا اْبُنُه ِعَوًضا َعْنهُ .

 ]1ِفي َأیَّاِمِه اْسَتَراَحِت اَألْرُض َعَشَر ِسِنینَ . [
لم تدم مدة حكم أبیَّا سوى ثالث سنوات، وجاء موته غامًضا في شبابه، لذا یرى البعض أن 
موته هذا كان ضریبة دفعها كما دفعتها أسرته، الرتباطه بأربعة عشر زوجة واثنین وعشرین ابًنا وستة 

عشر ابنة. 
خلف آسا أباه أبیَّا، وكما شهد الكتاب المقدس عن تقواه، وقد ملك أكبر مدة من كل الملوك. 

 قائالً : یوسیفوسوصفه 
[اآلن آسا ملك أورشلیم كان ذا شخصیة ممتازة، یضع اهللا أمام عینیه، ولم یفعل شیًئا وال 

فكر في شيٍء إال ما فیه حفظ للشریعة. قام بنهضة لمملكته، ونزع ما فیها من شٍر، وطهَّرها من كل 
.] ˻دنسٍ 

 ]2َوَعِمَل آَسا َما ُهَو َصاِلٌح َوُمْسَتِقیٌم ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ ِإَلِههِ . [

1 In Ephes., hom. 23. 
2 Antiq. 8:12:1.  
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یلیق بالمؤمن أن یهدف نحو إرضاء اهللا، فیعمل ما هو صالح في عینّي اهللا، ولیس في 
عیني نفسه أو أعین الناس. 

، َوَنَزَع اْلَمَذاِبَح اْلَغِریَبَة َواْلُمْرَتَفَعاِت 
 ]3 َوَقطََّع السََّواِرَي [،َوَكسََّر التََّماِثیلَ 

أول ملك منذ بدایة حكمه في یهوذا ینزع المرتفعات وُیكسِّرها. 
: ظهرت في زمن سلیمان الذي بنى مرتفعة لكموش وغیره على جبل تجاه أورشلیم المرتفعات

). 8-5: 11 مل 1(
: أعمدة ُمَزیَّنة مأخوذة عن أشور بها إشارات ألعضاء التناسل إلثارة الشهوة. السواري

] وهي إلى حد كبیر تطابق ما 5-3تحدث سفر أخبار الیوم هنا عن اإلصالحات الدینیة [
). 15:15-6: 14 أي 2. تلى ذلك فصل لم یرد في سفر الملوك (12-7: 15 مل 1ورد في 

بدأ اإلصالح بُمَجرَّد اعتالئه العرش. قام بإزالة العبادة الوثنیة، فمنذ دخلت في أواخر أیام 
سلیمان بسبب نسائه الغریبات الجنس، لم ُیعَمْل شيء إلزالتها، فتأسست في البالد، وصار لها 

مذابحها وأصنامها وبساتینها. 
لم یهدف آسا إلى قتل وٕابادة الذین كانوا یعبدون األصنام، إنما أن یتوبوا ویرجعوا عنها. 

أما خدمة هیكل الرب، فمع استمرار قیام الكهنة بالخدمة، كانوا یعملون في فتوٍر، فأهملها 
الكثیرون. 

  ،َوَقاَل ِلَیُهوَذا َأْن َیْطُلُبوا الرَّبَّ ِإَلَه آَباِئِهمْ 
 ]4َوَأْن َیْعَمُلوا َحَسَب الشَِّریَعِة َواْلَوِصیَّةِ . [

أمر الملك أن یطلب الشعب مع القادة الرب إله آبائهم ولیس إله الوثنیین، وأن یسلكوا حسب 
الشریعة والوصیة اإللهیة التي أهملها الكثیرون. 

إذ عمل آسا ما هو مستقیم في عیني الرب، اشتهى أن یختبر القادة والشعب عذوبة الوصیة 
 "، وأن یسلكوا حسب الشریعة والوصیة.یطلبوا الرب إله آبائهماإللهیة. فیلیق مع الصالة أن "

في انحراف اإلنسان، یرى في الوصیة اإللهیة حرماًنا وثقًال على النفس، أما في التصاقه 
بالرب، فیرى فیها الحلي الثمین الذي ُیَزیِّن النفس كعروٍس سماویٍة مقدسة، تحمل صورة خالقها 

 لهیةإلغایة وصیة الرب أن ُتَقدَِّم لنا الرب عریًسا لنفوسنا، نتحد معه، وننال شركة الطبیعة االجمیلة. 
 ، أي ننعم بسماته فینا، فنتهیأ للعرس األبدي.)4: 1 بط 2(

 أن نتطلع إلى الوصایا القدِّیس مار یعقوب السروجي في میامر عید الفصح یدعونا 
اإللهیة، ال بكونها أوامر ونواٍه، بل قالدة وُحلّي ومجوهرات تتزیَّن بها العروس. 
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  ! ِتحترقین مع أصنامِك؟ لماذایا لِك من شقیة كم ارتویِت بشهوتك  
 ین أكثر من العریس الملك؟ سقلماذا ُتحبِّین أصدقاءِك الفا

 قومي واخرجي للقائه، هوذا ذاك . قد أتى)2: 32 (تث هوذا ذاك الذي خطبِك من سیناء
 ألقي األصنام من .یرید أن یصنع له ُعْرًسا)، 18: 19(تث م لِك خاتًما من داخل النار قدَّ الذي 

  وقومي وابتهجي بولیمتكِ . ،حضنكِ 
 . )38: 21 (مت  فال تردِّي وجهِك عن الوارث،ن خطبتِك مقبولة من قبل أبیهإ

ته على عنقِك، كهنو ومهر نوامیسه على یدیك، قالدة ،ات وصایاه في أذنیكِ جوهرهوذا م
 .)2: 2 (إر  في القفرشبابكِ  ألنه خطیب ،. افتحي له خدرِك بحبٍّ ولباس خدمته على جسدك

القدیس مار یعقوب السروجي  
  هو وضعها موضع التنفیذ والعمل... اهللاغایة التلذُّذ بوصایا 

 يورفعت أذرع"من یتلذَّذ بالحق أوًال، قائالً : "أتلذذ بوصایاك التي أحببتها جًدا"، یقول بعد ذلك: 
 ثم نرفع أذرعنا إلى ،إلى وصایاك التي وددتها جًدا". ما أجمل أن نتلذذ بالوصایا ونفهم معانیها

األعمال التي تتفق مع الوصایا. 
)، وٕانما بفرحٍ . 7: 9كو  2ال نتمم عمل الوصایا عن حزٍن أو اضطراٍر (
وَتَلوُت (أناجي) في  ":)، لهذا یضیف7: 6 إذ نتلذذ بها وُنَنفِّذها یلزمنا أن ننطق بها (تث

 وأنا متلذذ ها ال أتوقف عن الحدیث عنها، وٕانني أتلو،"، بمعنى أنه من أجل ُحبِّي لوصایاكحقوقك
 جًدا بكل ما یمسُّ حقوقك.

س جینوالعالمة أوري

  ،َوَنَزَع ِمْن ُكلِّ ُمُدِن َیُهوَذا اْلُمْرَتَفَعاِت َوَتَماِثیَل الشَّْمسِ 
 ]5َواْسَتَراَحِت اْلَمْمَلَكُة َأَماَمهُ . [

إذ رجع الملك مع القادة والشعب إلى الرب الحقیقي، والتزموا بالشریعة والوصیة استراحت 
األرض، بعد فترة طویلة من الحروب في عصري الملكین السابقین له. 

 على إسرائیل بقوٍة، مهَّدت لفترة السالم التي عاش – الملك السابق –بال شك أن نصرة أبیَّا 
فیها ابنه الملك آسا. 

)، لم یفعل مثل داود 5: 14آسا ُیَمثِّل اإلنسان الُمثاِبر، فعندما استراحت المملكة أمامه (
الذي فكر في الراحة لنفسه بینما كان جیشه في المیدان، إنما استغلَّ الراحة لبناء مدٍن حصینة في 

). 7-6: 4یهوذا، بالرغم من أنه لم تكن علیه حرب، ألن الرب أراحه، اهتم ببناء الجیش وتسلیحه (
إنه ُیَمثُِّل اإلنسان الیقظ الذي یستعد بنعمة اهللا ألي هجوم من عدو الخیر. 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 14 أي 2
 

  

ل الراحة إلى الترف والتهاون، بل نتسلَّح  إن استراحت نفوسنا من هجوم عدو الخیر، فال ُنَحوِّ
بكلمة اهللا. 

من الذي جعل طریق [عن الجهاد والتغصُّب قائالً : یوحنا من كرونستادت یتحدَّث األب 
 وكذلك الجسد، هذا هو ما ،المختارین ضیًقا؟ العالم یضغط على المختارین، والشیطان یضغط علیهم

إن كنَّا ال نجاهد یومًیا لنغلب الشهوات التي [ كما یقول: .]˺ا َضیِّقً تالسماواجعل طریقنا لملكوت 
 وتسلب نفوسنا ، فالشهوات تمتلكنا بطغیاٍن شدیٍد وعنفٍ ، ونقتني ملكوت اهللا في قلوبنا،تهاجمنا

  .]˻صوصلكال

   .ُتَعلِّمنا المزامیر التي ُتدَعى "مزامیر الصعود" كیف نصعد ونتقدَّم في سیرنا مع اهللا
یدعونا المرتل بالروح القدس أن نصعد بالقلب، أي أن نزداد في الرغبة المقدسة الحقیقیة، 

األمر الذي هو أعظم من البحث عن "المشاعر الروحیة". 
نبدأ باإلیمان، ونؤمن في حقیقة عالم اهللا غیر المنظور، وُأسس ملكوته الثابت. هذا یلهب 

فینا رجاًء حًیا بأننا أبناء الملكوت. هذا بدوره یجعلنا نسكب حب اهللا على الغیر. هذا ُیِزید رغبتنا 
لخبرة حضور اهللا األبدي اآلن، كما في الحیاة العتیدة، التي بال نهایة. هذا هو ما یعنیه أننا 

نصعد. 
أتحدث إلیكم من هذا الكتاب (المزامیر)، ألنكم تفزعون عندما ُیقرأ علیكم تحذیر ورد في 

اإلنجیل... إنكم تقرأون أن الرب یأتي مثل لٍص في اللیل. كما یقول یسوع في مثال: "إن كان رب 
البیت یعرف في أیَّة ساعة باللیل یأتي اللص، لسهر وال یدع بیته ُینَقب، هكذا أنتم أیًضا كونوا 

). ٤٤–٤٣: ٢٤مستعدین" (مت 
في فزعكم وخوفكم تفكرون: "كیف یهیئ اإلنسان نفسه إن كانت الساعة تأتي كلٍص؟ هل 

هذا عدل؟ 
أبدأ فأقول لكم، هذا ألنكم ال تعرفون ساعة مجیئه، لذا تسعون في اإلیمان على الدوام. ربما 

ُیَخطِّط اهللا بهذه الطریقة، جاعًال إیَّانا نجهل ساعة مجیئه حتى نتهیأ في كل لحظٍة الستقباله. 
الطریقة التي بها یتطلَّع العبد إلى ید سیِّده. 

ستكون هذه الساعة موضع دهشة للذین یحسبون أنفسهم "أرباب بیوتهم"، األمر الذي به 
یعني الذین هم في كبریاء ُیَدبِّرون أمورهم دون اختبار إلرادة سیِّدهم الحقیقي. لذلك ال تكن سیًِّدا 

بهذه الطریقة الباطلة، فال تدهش وال تفزع. 

1 My Life in Christ, vol 1, p. 45. 
2 My Life in Christ, vol 1, p.  254. 
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تسألني: فبماذا أتشبَّه إذن؟  
 ٣٠: ٦٣أقول: تشبَّه بذاك الذي سمعت عنه من المرتل الصارخ: "فقیر أنا وحزین" (مز 

Douay .(
)، تكون عیناك دوًما على الرب، وتنال ٣: ٥إن رأیت أنك دوًما فقیر وحزین في الروح (مت 

. ˺رحمة من تعبك وراحة وقوة مستمرة
القدِّیس أغسطینوس 

. سیاسة الملك آسا 2
  ،َوَبَنى ُمُدًنا َحِصیَنًة ِفي َیُهوَذا

، َألنَّ اَألْرَض اْسَتَراَحتْ 
  ،َوَلْم َتُكْن َعَلْیِه َحْرٌب ِفي ِتْلَك السِِّنینَ 

 ]6َألنَّ الرَّبَّ َأَراَحهُ . [
تظهر حكمة آسا وجدیته، أنه إذ استراحت مملكته، لم یسلك في ترٍف وتدلیٍل، وٕانما استغل 

هذه الفترة لتحصین مدنه. هكذا یلیق بالمؤمن أن یكون یقًظا وعامًال بكل نشاٍط حتى في فترات راحته. 
بنى مدًنا حصینًة، لكنه كان ُمتَّكًال على حمایة اهللا، استغل وقت الراحة في تحصین مدنه، 

فهو ال یضیع وقته، بل یعمل حتى في وقت السلم. هكذا یلیق بنا أال نتوقَّف عن الجهاد الروحي، 
حتى لو لم توجد محاربات، حتى ال نسقط في الفتور الروحي. 

ألن الرب سرُّ راحته لیس كثرة عدد الُمَجنَّدین، وال قدرته العسكریة، وال إمكانیاته، إنما "
: 14". هكذا إذ یسلك المؤمن في المسیح یسوع، یهبه سالمه "ولیس كما یعطي العالم" (یو أراحه
27 .(

، َوَقاَل ِلَیُهوَذا: ِلَنْبِن َهِذِه اْلُمُدنَ 
ْطَها ِبَأْسَواٍر َوَأْبَراٍج َوَأْبَواٍب َوَعَواِرَض    ،َوُنَحوِّ

  ،َماَداَمِت اَألْرُض َأَماَمَنا
 َألنََّنا َقْد َطَلْبَنا الرَّبَّ ِإَلَهَنا. 

 َطَلْبَناُه َفَأَراَحَنا ِمْن ُكلِّ ِجَهةٍ . 
 ]7َفَبُنوا َوَنَجُحوا. [

لم ینسب آسا الراحة التي تمتعت بها دولته وحركة اإلنشاءات إلى حكمته أو تقواه، وٕانما 

1 Homilies on the Psalm: 3. 
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]. هذه الراحة هي هبة من اهللا 7" [ألننا قد طلبنا الرب إلهنا؛ طلبناه فأراحنا من كل جهةیقول: "
). 10: 3؛ مال 19-18: 2لتشجیعنا على السلوك ببرِّه (حّجي 

كثیرون إذ تحلُّ بهم الراحة، عوض تقدیم الشكر هللا والعمل لبناء الجماعة، تجتذبهم الملّذات 
والشهوات، ویحلُّ بهم الفساد كما حدث مع بني إسرائیل بعد أن تمتعوا بأرض المیعاد، إذ تركوا الرب 

وانجذبوا للرجاسات الوثنیة. أما آسا فلم تكن الراحة بالنسبة له دافًعا للرخاوة والترف، وٕانما فرصة 
طها بأسوار وأبراٍج وأبواٍب وعوارٍض، مادامت األرض  للعمل، إذ "قال لیهوذا: لنبٍن هذه المدن ونحوِّ

]. وكما قیل عن الكنیسة األولى: "وأما الكنائس في جمیع الیهودیة والجلیل 7أمامنا... فبنوا ونجحوا" [
والسامرة، فكان لها سالم، وكانت تُبَنى وتسیر في خوف الرب، وبتعزیة الروح القدس كانت تتكاثر" 

). 31: 9(أع 

  ،َوَكاَن آلَسا َجْیٌش َیْحِمُلوَن َأْتَراًسا َوِرَماًحا ِمْن َیُهوَذا َثَالُث ِمَئِة َأْلفٍ 
 َوِمْن َبْنَیاِمیَن ِمَن الَِّذیَن َیْحِمُلوَن اَألْتَراَس َوَیُشدُّوَن اْلِقِسيَّ ِمَئَتاِن َوَثَماُنوَن َأْلًفا. 

 ]8ُكلُّ َهُؤَالِء َجَباِبَرُة َبْأسٍ . [
ال یستكین المؤمن في فترة السالم، بل یستعد دوًما لمواجهة المقاومات والحروب، لذلك في 

]. 7"، كما أحاط المدن بأسواٍر وأبراٍج الخ [جبابرة بأسفترة الراحة أعدَّ جیًشا، وكان أعضاؤه "
: 68من الغریب أن سبط بنیامین الذي ُدِعي منذ فترة لیست ببعیدة "بنیامین الصغیر" (مز 

)، كان لدیه من جبابرة البأس مائتان وثمانون ألًفا وهو یقترب من العدد الذي كان لسبط یهوذا، فقد 27
بارك الرب في القلیل فصار كثیًرا، وتعاون السبطان مًعا، وٕان كان لكل سبٍط موهبته الخاصة. 

. نصرته على الكوشیین 3
-14:9یكشف السفر عن هذه الحقیقة أنه إذ یتكئ الملك على اهللا تماًما ینجح ضد أعدائه (

). 12-7: 16)، وٕان لم یتكل علیه ُیعاَقب (13

  ،َفَخَرَج ِإَلْیِهْم َزاَرُح اْلُكوِشيُّ ِبَجْیٍش َأْلِف َأْلٍف َوِبَمْرَكَباٍت َثَالِث ِمَئةٍ 
 ]9َوَأَتى ِإَلى َمِریَشةَ . [

: غالًبا من بالد العرب جاء بتأیید من مصر. إذ یوجد مكانان باسم كوش، زارح الكوشي
النوبة جنوب مصر حتى أثیوبیا؛ وشرق بالد العرب وجنوبها عند الیمن. غالًبا ما تقصد المنطقة 

الثانیة بدلیل أن الغنیمة كانت من الغنم والجمال. 
: تبعد حوالي خمسة وعشرین میًال جنوب غرب أورشلیم. مریشة

ألف ": لم یوجد في لغة الكتاب العبریة، ولم ُیعَرف رقم ملیون. هذا وتعبیر "بجیش ألف ألف"
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" اصطالح یستخدم بمعنى ِفرًقا ِفرًقا، أو مجموعة كبیرة كبیرة. ألف
مع ما اتَّسم به الملك من استقامة، وتجاوب معه القادة والشعب، غیر أن ضیقة شدیدة حلَّت 
بالبلد. سمح اهللا بالضیقة كفرصٍة إلظهار مجد اهللا، فقد هاجمهم الكوشیون بملیون من رجال الجیش. 

 ]10 َواْصَطفُّوا ِلْلِقَتاِل ِفي َواِدي َصَفاَتَة ِعْنَد َمِریَشةَ . [،َوَخَرَج آَسا ِلِلَقاِئهِ 

 َوَدَعا آَسا الرَّبَّ ِإَلَههُ : 
 َأیَُّها الرَّبُّ َلْیَس َفْرًقا ِعْنَدَك َأْن ُتَساِعَد اْلَكِثیِریَن َوَمْن َلْیَس َلُهْم ُقوَّةٌ . 

، َفَساِعْدَنا َأیَُّها الرَّبُّ ِإَلُهَنا
، َألنََّنا َعَلْیَك اتََّكْلَنا

 َوِباْسِمَك َقُدْمَنا َعَلى َهَذا اْلَجْیشِ . 
 َأیَُّها الرَّبُّ َأْنَت ِإَلُهَنا. 
 ]11َال َیْقَو َعَلْیَك ِإْنَسانٌ . [

عندما خرج زارح الكوشي بجیش قدامه ملیون من المشاة وثالث مئة من المركبات، لجأ آسا 
)، فضرب الرب الكوشیین. 11: 14إلى اهللا (

]، بل أمام الرب 11لم یستطع زارح أن یقف لیس أمام آسا الذي حسب نفسه ال قوة له [
! جیش الرب]، ُدِعي جیش آسا 13وجیشه [

اتكاء آسا على الرب وهبه اآلتي:  
]. 13ا. النصرة على العدو، فصاروا كأنهم َمْوتى "لم یكن لهم حي" [

ب. ُحِسَبت الحرب للرب ال آلسا، ألن الملك اختفى في الرب وتحصَّن به، وُدِعي جیشه 
]. 13"جیش الرب" [

]. 14ج. استولى وجیشه على مدن كثیرة، َأرعبها الرب، ونالوا غنائم كثیرة [
] مدینة اهللا، بالُقْرِب من هیكل الرب، لكي ُیَجدِّدوا قوتهم بالشركة 15د. رجعوا إلى أورشلیم [

مع الرب. لم یرجع الجیش إلى معسكراته، وال رجع كل جندٍي إلى بیته، بل إلى مدینة اهللا كما في بیت 
الرب. 

ل علیها نصرته، وال َسجَّل هذه النصرة في سجالت ُمَعیَّنة،  هـ. لم یصنع آسا أنصبة ُیَسجِّ
ألنه حسب النصرة هي من قبل الرب، أما من جهته ومن جهة جیشه، فال فضل لهم في شيءٍ . 

َل هزیمته، فهي فضیحة ُعظَمى لجیش یبلغ قوامه الملیون.  هذا ولم یكن ممكًنا لزارح أن ُیَسجِّ
جاءت صالة آسا الملك قصیرة، لكنها عمیقة، وتحمل معاني كثیرة: 

أ. أعطى المجد هللا على قدرته وسلطانه، فهو ُیَخلِّص بالقلیل كما بالكثیر، وباألقویاء كما 
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 بسیفٍ  إليَّ  تأتي "أنت جلیات:ل داود قالبمن لیس لهم قوة. إنه یعمل بقوته ال بقوة األسلحة. وكما 
:  17  صم 1 ("عیَّرتهم الذین إسرائیل صفوف لهإ الجنود رب باسم إلیك أتي أناو ،وبترسٍ  وبرمحٍ 

45( .
ب. لم یقل الملك هللا بأن لدیه جیًشا قوًیا واستعداًدا حكیًما، فلیعمل به، وٕانما مع ما لدیه من 

". ألننا علیك اتكلناجیٍش، فالنصرة هي من عنده، "
"، بل حسب الحرب ضد اهللا نفسه: "ال یقَو إنسان علیناج. لم یقل: "ال تدع إنساًنا یقوى 

". علیك
حین قال آسا في صالته: "أیها الرب ، لیس فرًقا عندك أن تساعد الكثیرین ومن لیس لهم 
قوة"، غالًبا ما تذكر كلمات یوناثان بن شاول للغالم حامل سالحه: "لعل اهللا یعمل معنا، ألنه لیس 

)، وكلمات سلیمان عند تدشین الهیكل: 6: 14 صم 1للرب مانع من أن ُیَخلَِّص بالكثیر أو بالقلیل" (
"إذا خرج شعبك لمحاربة أعدائه في الطریق الذي ُتْرِسلهم فیه، وصلوا إلیك نحو هذه المدینة التي 

 أي 2اخترتها، والبیت الذي یثبت السمك، فاسمع من السماء صالتهم وتضرعهم واقِض قضاءهم" (
6 :34-35.( 

یقول الرسول بولس: "باإلیمان قهروا ممالك، صنعوا ِبًرا، نالوا مواعید، َسدُّوا أفواه أسود، 
وا قوة النار، نجوا من حد السیف، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جیوش أأطف

 ).34-33:  11 غرباء" (عب

، َفَضَرَب الرَّبُّ اْلُكوِشیِّیَن َأَماَم آَسا َوَأَماَم َیُهوَذا
 ]12َفَهَرَب اْلُكوِشیُّونَ . [

. ˺ إن المعركة بدأت بینما كان آسا ال یزال ُیَصلِّي من أجل النصرةیوسیفوسیقول 

  ،َوَطَرَدُهْم آَسا َوالشَّْعُب الَِّذي َمَعُه ِإَلى َجَرارَ 
  ،َوَسَقَط ِمَن اْلُكوِشیِّیَن َحتَّى َلْم َیُكْن َلُهْم َحيٌّ 

 َألنَُّهُم اْنَكَسُروا َأَماَم الرَّبِّ َوَأَماَم َجْیِشهِ . 
 ]13َفَحَمُلوا َغِنیَمًة َكِثیَرًة ِجد�ا. [

  ،َوَضَرُبوا َجِمیَع اْلُمُدِن الَِّتي َحْوَل َجَرارَ 
، َألنَّ ُرْعَب الرَّبِّ َكاَن َعَلْیِهمْ 

 ]14 َألنَُّه َكاَن ِفیَها َنْهٌب َكِثیرٌ . [،َوَنَهُبوا ُكلَّ اْلُمُدنِ 

1 Antiq. 8:12:2. 
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". ولم یسقط الكوشیون انكسروا أمام الرب وأمام جیشهلم ینكسروا أمام آسا وجیشه، إنما "
أمام ُرْعِب آسا وجیشه، بل "ُرْعب الرب كان علیهم". 
َلْت ثروة الخاطي إلى ید البار.  أخیًرا، َتَحوَّ

، َوَضَرُبوا َأْیًضا ِخَیاَم اْلَماِشَیةِ 
  ،َوَساُقوا َغَنًما َكِثیًرا

] 15َوِجَماًال ثُمَّ َرَجُعوا ِإَلى ُأوُرَشِلیمَ . [
 
  14 أي 2من وحي 

 بذراعك اإللهي َقدِّسني وخلصني!

  .صنع آسا ما هو مستقیم في عینیك
نزع عبادة األصنام وَحطَّمها.  

 طلب من شعبه أن یحفظ شریعتك ووصایاك!

  .بروحك القدوس َهْب لي االستقامة والصالح
انزع من قلبي ُكلَّ َوَثٍن،  

وَحطِّْم في داخلي كل شهوٍة شریرةٍ .  
عوض شهوات الجسد، ألهب فيَّ شهوات الروح. 

یلتهب قلبي بُحبِّك، وتتقدَّس حواسي بنعمتك! 
انقش وصایاك في قلبي، 

 فَأتلذَّذ بها وتتزیَّن أعماقي ببهائك.

  .لتتزین نفسي بوصایاك
َأعتزُّ بها ألنها الحلّي السماوي. 

بها أحمل صورتك، وأتهیأ لیوم ُعْرِسي. 
روحك القدوس ُیَجدُِّد أعماقي كل صباح. 

 فتشتهي القوات السماویة أن تفرح بعملك فيَّ .

  .یهیج العدو ألنه ال یطیق یوم ُعْرِسك
ماذا ُیَخلِّصني من عبودیة إبلیس سوى صلیبك؟ 

 ماذا ُیَحطِّم ظلمة إبلیس سوى قیامتك؟

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 14 أي 2
 

  .لیثر العدو بكل قوته
بك ُنَحطُِّم كل حیله وأعماله الشریرة. 

بك ننال النصرة، ونتكلل بك. 
ننطلق إلى السماء، وال یقدر العدو أن یصطادنا في شباكه! 

 لك المجد یا واهب النصرة!
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 َاَألْصَحاُح اْلَخاِمُس َعَشرَ 

إصالحات آسا الداخلیة 
الدخول في عهد مع اهللا  

اآلن إذ عاد آسا إلى أورشلیم، ُمحمًَّال بالغنائم، ومتهلًال بالنصرة، شعر أن اهللا هو سّر 
نصرته، ولعّله كان یفكر ماذا یُردٌّ للرب من أجل كثرة إحساناته. 

شعر آسا أن اإلصالح الذي قام به لم یكتمل بعد. لقد قهر بالرب أعداءه الذین في الخارج، 
لكن یوجد أعداء أكثر خطورة لم ُیقَهروا بعد، وهم أوثان یهوذا وبنیامین وبعض بالد من إسرائیل كانت 

تكنُّ له تقدیًرا وتسمع وتخضع له. انتصاره في الخارج َحثَّه على العمل في الداخل لتكملة المسیرة 
المقدسة في الرب. 

 7-1. رسالة إلهیة له على فم نبي   1
 8. غیرته إلزالة األوثان    2
 11-9. الغنائم التي ُكرَِّست هللا    3
 15-12. الدخول في عهد مع اهللا   4
 16. إصالح في البالط الملكي   5
 17  . ترك المرتفعات   6
 18. إدخال المقدسات إلى بیت الرب   7
 19. سالم عظیم للمملكة    8

. رسالة إلهیة له على فم نبي 1
 ]1َوَكاَن ُروُح اهللا َعَلى َعَزْرَیا ْبِن ُعوِدیَد [

في ذلك الوقت ُوِجَد أیًضا أنبیاء في إسرائیل مثل هوشع وعاموس وٕایلیا وٕالیشع وغیرهم. فإذ 
كثر أنبیاء البعل واألنبیاء الكذبة في مملكة إسرائیل الُمنشقَّة، أرسل إلیهم الرب الكثیر من األنبیاء 

. یهتم اهللا بعمل معجزات في وسط غیر صنعوا معجزات وسط شعب ارتدَّ عن اهللا وعبد األوثان
المؤمنین ألجل رجوعهم إلى الحق اإللهي. 

یا لمحبة اهللا الفائقة، ففي أغلب العصور ُوِجَد أنبیاء ورجال اهللا كرسل یبلغون الملك والشعب 
كما أحیاًنا الكهنة برسائل إلهیة. والعجیب مع ما للملك آسا من غیرة ووجود أنبیاء في وسط الشعب، 

إال أن البعض كانوا یدمنون عبادة األوثان، لما فیها من ملذَّات وٕاثارة جسدیة. 
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لم یلتِق النبي بالملك لیمدحه ویهنئه بالنصرة، وٕانما لینهضه باألكثر لعبادة اهللا، وحفظ 
 جاء النبي عزریا بن الوصیة اإللهیة، والعهد مع اهللا. لم یأِت النبي من نفسه، إنما َحرَّكه روح اهللا.

ع الملك آسا، ویحّثه على الدخول مع شعبه في عهد مع اهللا.  عودید ُیَشجِّ
بناء على عمل روح اهللا في عزریا النبي، التقى النبي مع آسا الملك لُیَقدَِّم المعنى الالهوتي 

السلیم للمعركة للملك وجمیع یهوذا وبنیامین. أوضح النبي في حدیثه ثالث أساسیات في عمل اهللا 
: ˺معهم

]. 2. اهللا مع إسرائیل، مادام إسرائیل مع اهللا [1
 ].6-3. یلیق بالشعب مع الملك أال ینسوا فترة القضاة، حیث تجاهلوا تعلیم الكهنة [2

]. 7. وعد اهللا باالستمرار في معاونة الملك مادام الملك یسلك الطریق المستقیم [3
كثیرون َتَمتَّعوا بالنصرة، ألنهم طلبوا الرب والتصقوا به، لكن لألسف استطاع عدو الخیر أن 
َل نصرتهم إلى مصیدة لهالكهم. عوض تقدیم الشكر هللا سقطوا في الكبریاء أو التهاون من جهة  ُیَحوِّ

 عالقتهم بالرب، ففقدوا كل ما نالوه.
َعهم وُیَحذِّرهم في نفس  یمكننا أن نقول بأن عزریا جاء الستقبال الملك الغالب وجیشه، لُیَشجِّ

 الوقت.

 َفَخَرَج ِلِلَقاِء آَسا َوَقاَل َلهُ : 
 اْسَمُعوا ِلي َیا آَسا َوَجِمیَع َیُهوَذا َوِبْنَیاِمینَ . 

 ، َوإِْن َطَلْبُتُموُه ُیوَجْد َلُكمْ ،الرَّبُّ َمَعُكْم َما ُكْنُتْم َمَعهُ 
 ]2َوإِْن َتَرْكُتُموُه َیْتُرْكُكمْ . [

جاء جوهر الرسالة: "الرب معكم ما كنتم معه. وٕان طلبتموه ُیوَجد لكم. وٕان تركتموه یترككم" 
]. اهللا ال ُیقِحم نفسه في حیاة أحٍد، إنما یشتاق أن یعمل في اإلنسان بشرط رغبة اإلنسان بكامل 2[

إرادته الُحرَّة أن یعمل اهللا فیه وبه. 
خشي النبي أن ُیِسیئوا استخدام النصرة التي وهبهم اهللا إیَّاها. فالنصرة ال تدوم معهم إن 

". وٕان تركتموه یترككم"، ُمَحذًِّرا إیَّاهم: "الرب معكم ما كنتم معهانحرفوا عن اهللا. یؤكد لهم: "
" ولیس فقط معهم. یشیر النبي إلى أن مسرَّة اهللا أن یكون لیس فقط سنًدا "ُیوَجد لكمبقوله: 

، فهو من جانبه موجود، وفاتح أحضانه لهم، لیكتشفوا أنه موجود لهم، هو لهملهم، أو ُمراِفًقا لهم، إنما 
ویلیق بهم من جانبهم أن یصیروا له. 

1 Cf. Patrick Henry Reardon: Chronicles of History and Worship. Orthodox Reflections on Chronicles, 
2 Chapter 15. 
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وضع لهم النتیجة الخطیرة لتركهم اهللا، فإنه یتركهم، كاستجابة لطلبهم، إن لم یكن باللسان 
فبالعمل. یحسب اهللا ترك اإلنسان له أشبه بطلبة من اهللا أن یتركه، فیستجیب اهللا له. وكما یقول 

). 4: 37المرتل: "یعطیك سؤل قلبك" (مز 
 ما عناه النبي، قائالً : [السبب في نوالهم هذه النصرة من ِقَبل اهللا یوسیفوس المؤرخُیَقدِّم لنا 

هو أنهم ظهروا كأناٍس أتقیاٍء ُمتدیِّنین، یفعلون كل شيٍء حسب مشیئة اهللا. لذلك قال (عزریا) إنهم إن 
ثابروا هكذا، فإن اهللا یمنحهم أن یغلبوا على الدوام أعداءهم ویعیشوا في سعادة، أما إن تركوا عبادته 

.] ˺سیسقط كل شيٍء إلى العكس
هذا المفهوم الذي یربط بین العبادة هللا وحیاة النصرة، كما َقدَّمه عزریا النبي، یتناغٍم تماًما 

مع فكر أخبار األیام. 
غالًبا ما تواضع الملك بهذه الرسالة اإللهیة، التي سندته إلى زمٍن طویٍل، غیر أنه انحرف 

 وسقط في الفخ في السنوات األخیرة من حیاته كما سنرى في األصحاح السادس عشر.

، َوِإلْسَراِئیَل َأیَّاٌم َكِثیَرٌة ِبَال ِإَلٍه َحقٍّ 
  ،َوِبَال َكاِهٍن ُمَعلِّمٍ 
 ]3َوِبَال َشِریَعةٍ . [

 للغایة، حیث ترك إسرائیل فترة القضاة الُمظِلمةأ. یظن البعض أن النبي یتحدث هنا عن 
". صاروا كاهن ُمَعلِّمعبادة اهللا الحقیقي، وعبدوا آلهة غریبة. لقد كان بینهم كهنة، لكنهم لم یكن بینهم "

بال شریعة، مع أن بین أیدیهم شریعة موسى، لكن القادة والشعب حتى الكهنة في ذلك الحین لم 
تشغلهم الشریعة في شيءٍ . 

سمح اهللا لكثیر من األمم مثل الموآبیین والمدیانیین والعمونیین وغیرهم أن یزعجوهم بكل 
]، ومع هذا في وسط ضیقتهم لم یرجعوا إلى اهللا سریًعا، لكن إذ صاروا یصرخون إلیه أرسل 6ضیٍق [

إلیهم قضاة ُیَخلِّصونهم من أعدائهم. 
 التي أقامت العجول لیعبدوها مملكة الشمال (إسرائیل)ب. یرى آخرون أنه یتحدث هنا عن 

جنًبا إلى جنٍب مع عبادة اهللا. لقد خانوا اهللا حتى في تظاهرهم بالتعبُّد له. كانوا بدون كهنة ُمعلِّمین، 
ألن الكهنة الالویین ذهبوا إلى أورشلیم ومعهم بعض األتقیاء. 

. یقول هوشع: "ألن بین عمَّا سیحدث في المستقبلج. یرى فریق ثالث أن النبي یتكلم 
إسرائیل سیقعّدون أّیاًما كثیرة بال ملك وال رئیس وبال ذبیحة وبال تمثال وبال ُأفوٍد وترافیم، وبعد ذلك 

یعود بنو إسرائیل یطلبون الرب إلههم وداود ملكهم، ویفزعون إلى الرب وٕالي جوده في آخر األیام" (هو 

1 Antiq. 8:12:2.  
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3 :4-5 .(

أیام الرب وأیام إبلیس 
: 2قض  (تعلیقه على ما ورد في في  بین أیام الرب وأیام إبلیسالعالمة أوریجینوسُیَمیِّز 

 (خدم أو خاف) الشعب الرب كل أیام یشوع، وكل أیام الشیوخ الذین طالت أیامهم بعد ) "وَعَبدَ 7
" تشیر إلى أیام كثیرة بال إله حققائًال بأنه توجد أیام الرب وأیام إبلیس، ولعل ما ورد هنا "، یشوع". 

أیام إبلیس أو أیام الشر. فیما یلي سمات أیام الرب وسمات أیام إبلیس، كما وردت في عظته األولى 
على سفر القضاة: 

. أیام الرب بّر وأیام إبلیس شر 1
 فیتمتَّع بأیام شمس البّر،یلیق بالمؤمن أن یكون في أیام یشوع الذي هو رمز لیسوع المسیح 

، وال یكون في أیام أحد الملوك األشرار مثل فرعون أو منسى، فتكون أیامه أیام شر.  البرِّ

 " :الشعب الرب كل أیام یشوع، وكل أیام الشیوخ الذین طالت أیامهم بعد یشوع".  وَعَبدَ یقول 
یجب إدراك أنه یلیق بكل واحٍد منا البرهنة هل هو في أیام الخیر أم في أیام الشر؟ وهل 

، أم یقتني أیام الشر.   یقتني "أیام یشوع" التي هي أیام البرِّ
)، وسلَّمنا 9: 1ألننا إن أدركنا: "النور الحقیقي الذي ینیر كل إنساٍن آتًیا إلى العالم" (یو 

) فینا، وأنارت عالم أنفسنا، فسوف 2: 4أنفسنا إلیه كي نستنیر، وٕاذا أشرقت "شمس البرّ " (مال 
نقتني "أیام یشوع"، أي أیام یسوع المسیح، أیام الخالص.  

)، النور الذي ُیضاد الحق، 5: 18أما إذا سلَّم أحد نفسه "للنور الذي سینطفئ" (راجع أي 
فإنه سوف یقتني أیًضا أیاًما، لكنها أیام الشر. لن یكون في أیام یشوع، إنما في أیام منسى أو 

. ˺فرعون، في األیام الشریرة التي لملوك آخرین
 العالمة أوریجینوس

. أیام الرب ُتَقدِّم لنا رؤیة الجالس على العرش وأیام الشر تفسد البصیرة 2
َتَمتَّع إشعیاء النبي (اإلنجیلي الخامس) برؤیاه للرب شمس البرِّ جالًسا على العرش في سنة 

یا الملك (إش  )، هذا الذي تصلَّف في كبریائه، وحاول اغتصاب العمل الكهنوتي عنوًة، 1: 6وفاة عزِّ
). ُحِسَبت أیامه شّر، لذا بعد موته تمتع إشعیاء برؤیاه 19: 26 أي 2فُأصیب بالبرص في جبهته (

). هكذا إذ 3: 6الُمفِرحة الخاصة بالعرش اإللهي وحوله السیرافیم یرفرفون بالتسبیح في فرٍح (إش 
)، 2: 4یموت فینا اإلنسان الشریر، ویملك فینا اإلنسان الجدید الذي یتمتع بالشفاء بشمس البرِّ (مال 
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تنفتح بصیرة المؤمن، لیتمتَّع برؤیة الجالس على العرش، ویشترك مع الطغمات السماویة في التسبیح.  
 لتكن أیامنا أیام الرب، فتنطلق أعماقنا كما إلى السماء.

 لم یقدر إشعیاء أن ˺لم یقدر إشعیاء أن یرى رؤیا في أیام الملك آحاز الظالم (عزیا) والشریر .
)، إال عندما مات هذا الملك الشریر 3-1: 6یرى: "السید جالًسا على كرسي عال ومرتفع" (إش 

الذي كانت أیامه شریرة، عندئذ صار النبي قادًرا على رؤیة الرب... 
: 4في الحقیقة اسمعوا إلى النبي یقول: "ولكم أیها المتَّقون اسمي ُتشِرق شمس البرّ " (مال 

)، إذن بدون شك سیجعل اهللا لهؤالء "أیام البرّ " التي هي "أیام یشوع". 2
باإلضافة إلى ذلك قال عن األشرار، إن شمَس البرِّ تشفیهم. بدون شك تشفي من كان العدل 

. ˻میًتا فیهم
 العالمة أوریجینوس

. تتسم أیام الرب بكثرة السالم العظیم وأیام الشر تحطم السالم 3
). متى صارت أیامنا أیام الرب، یمأل أعماقنا بسالمه 2: 7الرب هو ملك السالم (عب 

 حتى في وسط الضیقات، فنختبر السالم الداخلي اإللهي العظیم.

 " ؟ اسمعوا كیف یقول في المزامیر: "فلیكن كثرة السالمهل تریدون من النبي معرفة من یقتنون"
 .˼)LXX 165: 118 للذین ُیِحبُّون اسمك، ولیس لهم شك" (مز سالم عظیم

 العالمة أوریجینوس
. تتسم أیام الرب بالنور الدائم العظیم وأیام الشر نورها مخادع 4

 عن أیام یشوع رمز المسیح النور الحقیقي األبدي، وأیام العالمة أوریجینوسإذ یتحدث 
الشیوخ رمز الرسل الذین بالمسیح صاروا نوًرا للعالم، وال یطلبون نور األشرار الغاش. میَّز أوریجینوس 

 بین النورین، الحقیقي والمخادع باآلتي:
ا. من له أیام الرب یتمتع بالنور الحقیقي األبدي، فال ُیَحطِّمه الزمن. أما أیام الشریر فتبدو 

 منیرة، لكن نور الشر ینطفئ، وهو مخادع.

Ï  ق.م. كان كل ملوك یهوذا أشراًرا في عیني 716 ق.م حتى 736ربما یكون المقصود هو عزیا ولیس آحاز بن یوثام الذي ملك من 
) بخصوص أورشلیم ویهوذا في هذه الفترة. 1). تمت رؤیة إشعیاء (إش 28 –26 أي 2الرب بحسب ما ورد في سفر إشعیاء و (

 ). 6أعطى الرب إشعیاء رسالة النبوة فقط في سنة وفاة عزیا (إش 
 ما كان إلشعیاء أن یرى رؤیة طالما كان الملك عزیا على قید Hom. In Is 1,1لقد أشار أوریجینوس في عظته على سفر إشعیاء 

 الحیاة. أما هنا فذكر أن إشعیاء لم یَر رؤیة في أیام آحاز. فمن المرجح إذن أنه یقصد عزیا ولیس آحاز.
. ترجمة الشماس بیشوي بشرى فایز. 1عظات العالمة أوریجینوس على سفر القضاة: العظة األولى،  ˻
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ب. لیس من شركة بین النور الحقیقي والنور المخادع، إذ لیس من شركة بین المسیح 
 والشیطان. 

ج. إذ یظن البعض مثل الرواقیین وبعض الغنوصیین أن السعادة تكمن في الملذات الزمنیة، 
 یحسبون اللذة أو المتعة نوًرا ساطًعا صالًحا وخیًرا.

د. یرفع النور الحقیقي القلب إلى السماوي، فیشتهي الحیاة السماویة، أما النور المخادع، 
فیربط اإلنسان بالزمن والزمنیات، فیطلب األرضیات الزائلة من ِغَنى ومجد وكرامة، ویحسب هذه 

 األمور أبدیة.
هـ. یقدم لنا النور اإللهي الحق، أما النور المخادع فُیَقدِّم الباطل. لذا ُیَحذِّرنا الرب من 

 الهراطقة، الذین یرتبطون بالتعالیم الكاذبة.
و. من بین الهراطقة بعض الغنوصیین مثل مرقیون الذي رفض العهد القدیم، وحسب اهللا 

 الخالق لیس صالًحا. بعض الغنوصیین نادوا بأن إله العهد الجدید جاء ُیَخلِّص العالم من اإلله الخالق.
ز. الصالة أو االلتقاء مع رب المجد یسوع هو الطریق للتمتُّع بالنور الحقیقي والخالص من 

 النور المخادع.

  ُتشِرق أیاُم البرِّ وكثرة السالم لُمحبِّي اسم الرب. أما األشرار، فلهم نورهم الخاص الذي تشرق منه
 بدون شك "أیام الشر".

دائًما  العدلهل تریدون أن أثبت لكم ذلك من األسفار المقدسة؟ اسمعوا إلى ما هو مكتوب: "
). 6-5: 18؛ أي 9: 13" (راجع أم فیه نور، ونور األشرار ینطفئ

أنتم تنظرون إذن أن "نور األشرار" سوف ینطفئ، أما "نور الحق" فیستمر إلى األبد. 
ال أعلم إن كان أحد یعتقد في جنوٍن مفترًضا وجود نور أساسي یمكن أن یقال عنه من 

ناحیة إنه "نور الشر" ومن ناحیة أخرى "نور الحق". هذا ال یمكن بالتأكید أن یكون صحیًحا على 
أي حال. ألن نور العالم الذي خلقه یشرق دائًما للكل وبالتساوي. لكن كما شرحنا سابًقا، من 

) الذي ال ینطفئ أبًدا، الذي هو المسیح، 9: 1المفهوم أن نفوسنا، إما تستنیر بالنور الحقیقي (یو 
أو تستنیر بالنور الذي ال یملك في نفسه ما هو أزلي. فبدون شك تستنیر (النفس) بهذا النور 

)، وینیر 14: 11 كو 2المؤقت الذي ینطفئ بواسطة ذاك الذي "یغیِّر شكله إلى شبه مالك نور" (
قلب الخاطئ بنوٍر مخادٍع حتى تخیل له هذه األنوار الحاضرة والزائلة أنها صالحة وساطعة جًدا.  

بهذا النور یستضيء القائلون إن المتعة هي الخیر األعظم.  
بهذا النور یستنیر الذین یبحثون عن الثروة والكرامات العالمیة والمجد األرضي كما لو كان 

اآلن هو عصر األبدیة.  

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 15 أي 2
 

  

وبالتالي فإنهم أیًضا "في أیام" نوره "الذي سینطفئ" یستنیر الهراطقة أیًضا بهذا النور ُمعلنین 
). استنار مرقیون بهذا النور، فدعا إله الناموس الحق 20: 6 تي 1للمأل العلم الكاذب االسم (

(العهد القدیم) لیس صالًحا.  
لهذا إذا فهمنا بالصواب ما هي األیام المستنیرة بربنا یسوع المسیح "النور الحقیقي" واألیام 

التي ینیرها ذاك "الذي ُیَغیِّر شكله إلى شبه مالك نور" والذي سینطفئ نوره، یمكننا الفهم الصحیح 
"ألیام یشوع" التي قیل عنها: "وَعَبَد الشعب الرب كل أیام یشوع". ألن من المؤكد أن من یقتني في 

نفسه "أیام یشوع" یخدم الرب.  
ال یمكن أن یخدم الشیطان أو الطمع من اقتنى في نفسه "أیام یشوع" ونور المسیح. وال لمن 
استنار بنور الحق أن یخدم الكذب، وال الذي استنار بنور الطهارة یكرس نفسه للشهوة أو النجاسة. 

بالحقیقة أعلن الرسول اآلتي: "ألنه أیة خلطة للبّر مع اإلثم؟ وأیة شركة للنور مع الظلمة؟ وأي 
). 15-14: 6 كو 2اتفاق للمسیح مع بلیعال؟ وأي نصیب للمؤمن مع غیر المؤمن؟" (

) دائًما أیاًما صالحة، 9: 1لهذا فلُنصلِّ كي یجعل فینا المسیح الذي هو "النور الحقیقي" (یو 
وال نقتني أبًدا في أنفسنا "أیاًما شریرة" (بإنارة الشیطان فینا) التي قال عنها الرسول: "مفتدین الوقت 

).  16: 5ألن األیام شریرة" (أف 
إننا نقتني أیاًما شریرة عندما نبحث عن الشهوات عوض األمور الروحیة، واألرضیات عوض 

السماویات، واألمور الزائلة عوض األبدیات، واألمور الحاضرة عوض العتیدة. فعندما ترون إذن 
مثل هذه الشهوات تثور فیكم، تأكدوا إنكم واقفون في أیام "فاسدة وشریرة".  

من أجل هذا كرِّسوا أنفسكم للصلوات، كي تتحرروا من "األیام الشریرة" وتماًما كما قال 
). ألنه بحسب ما تكلمنا سابًقا، لیس فقط 4: 1الرسول تُنتَشلوا من "العالم الحاضر الشریر" (غل 

. ˺تكون أیامنا شریرة، إنما یصیر العمر شریًرا
العالمة أوریجینوس 

. أیام الرب ترتبط بكلمته وحكمته (بالوصیة اإللهیة) 5
تعمل الوصیة اإللهیة في حیاة المؤمن، فیتمتع بالحكمة اإللهیة، وینعم بالمعرفة اإللهیة. ما 

یشغل قلب الرسل والخدام هو أن نختبر بالنعمة اإللهیة عذوبة الوصیة وفاعلیتها في حیاتنا، حیث 
 نقبل النور اإللهي، فنستنیر.

  الذي یستنیر بكلمته وحكمته، 7: 2مبارك هو الذي في أیام یشوع یخدم (یعبد) الرب (قض ،(
الذي یستنیر بوصایاه، والذي یوهب من تعلیمه نور المعرفة. ویبقى أیًضا مبارًكا ثانیة الذي یخدم 
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الرب في أیام الشیوخ الذین طالت أیامهم بعد یشوع. إنهم "الشیوخ" الذین عاشوا إما مع یشوع أو 
"بعد یشوع" إنهم لیسوا إال الرسل الذین أناروا قلوبنا بكتاباتهم ومبادئهم، وجعلوا فینا أیاًما مطمئنة 

 ).9: 1من النور الذي بعد مجیئهم اشتركوا فیه من "النور الحقیقي" (یو 
وبالتالي من یستنیر ویتعلَّم بتعالیم الرسل ویتدرَّب على خدمة الرب على مثال الرسل فهو 

الذي قیل عنه: "خدم الرب في أیام الشیوخ الذین طالت أیامهم بعد یشوع".  
عالوة على ذلك، هل تریدون حًقا معرفة لماذا كما كان الُمَخلِّص "النور الحقیقي الذي ینیر 

)، صار الرسل أیًضا "نور العالم"؟ مكتوب في اإلنجیل أن 9: 1كل إنسان آتًیا إلى العالم" (یو 
). حتى الرسل اآلن هم "نور العالم". بدون شك من 14 : 5الرب قال لهم: "أنتم نور العالم" (مت 

 .˺خالل مبادئهم وتعالیمهم أناروا لنا "األیام" التي فیها "نخدم الرب"
العالمة أوریجینوس 

. یوم الرب ُیِطیل أیام الشیوخ 6
 بالحدیث عن أیام الشیوخ الذین جاءوا بعد یشوع، إذ تشیر إلى أیام العالمة أوریجینوساهتم 

الرسل الذین عاش یسوع رب المجد معهم وفي وسطهم حتى بعد صعوده إلى السماء، وحملت أیامهم 
سمات أیام السید المسیح.  

اهتم كاتب سفر یشوع أن یؤكد أن أیامهم طویلة، لیس من جهة الزمن، إنما من جهة 
 البركة.

 عن الجنین یوحنا المعمدان، الذین لم یكن قد ُوِلَد بعد حین قامت أوریجینوسكثیرًا ما تكلم 
القدیسة مریم بزیارة بیته، فقام بعمل كرازي فائق، وهو بعد في سادس شهر من الحبل به، ُیحَسب أكبر 

من رؤساء الكهنة والكهنة الذین لم یبالوا باللقاء مع الطفل یسوع! إن أیام الجنین یوحنا في عیني اهللا 
 أطول من السنوات التي عاشها هؤالء القادة الذین لم ُیَتمِّموا رسالتهم ككارزین بالحق اإللهي.

 2ال تعجب إن قال الرسول: "إن یوًما واحًدا عند الرب كألف سنة، وألف سنة كیوٍم واحدٍ " (
 إننا سنرى في یوم الرب العظیم أطفاًال ُحِسَبت أیامهم القلیلة العالمة أوریجینوس). یقول 8: 3بط 

 كسنوات طویلة، بینما نرى شیوًخا حسبت سنواتهم الطویلة كأیاٍم قلیلٍة، وربما كأن ال وجود لها.
ُتدَعى أیام القدیسین طویلة، ألنها أیام حب ثمینة، كل نسمة من نسمات حیاتهم ال یمكن 

 تقدیرها. أما األشرار الذین تبرد محبتهم، فأیامهم قصیرة وتافهة وزائلة!
أیام القدیسین طویلة ومتنوعة وجذابة، تحمل أسماء الفضائل التي یقتنونها خالل نعمة اهللا، 

... ومع الصالح، والخامس العفة، والرابع الطهارة، والیوم الثالث  السالم، وغًداالحبفیدعون الیوم 
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 طول األیام یحمل فردوس نفسه ثمار الروح العذبة المتكاثرة.

  7: 2 بعد یشوع" (قض طالت أیامهمباإلضافة إلى ذلك قال: "كل أیام الشیوخ الذین.( 

یبدو أن هذا لم ُیذَكر مصادفة أن "الشیوخ" أو هؤالء "طوال األیام" قیل عنهم: "الشیوخ الذین 
طالت أیامهم بعد یشوع".  

في الحقیقة إن اهللا فقط هو الذي یعرف من "بعد یشوع" سیعیش وسط "الشیوخ"، الذي یعمل 
"یوًما طویالً "، الذي سیشع من نفسه النور العظیم، سواء كان بولس أو بطرس أو برثلماوس أو 

.  ُیدَعى القدیسون "ذوي األیام الطویلة"یوحنا. ومع ذلك 
لكن في المقابل، في ذلك الزمان، عندما یمتلئ العالم بالتجارب، عندما "یكثر اإلثم، فتبرد 

) وعندما "یأتي ابن اإلنسان، سیجد صعوبة في وجود اإلیمان على 12: 24محبة الكثیرین" (مت 
)، في ذلك الزمان، ال ُیقال إنها ستكون "أیام طویلة" بل بالحري، إنها 8: 18األرض" (راجع لو 

رة تماًما كما قال الرب: "لو لم یقصر الرب تلك األیام، لم یخلص جسد" (مت  : 24أیام ُمقصِّ
، أما "الطویلة" فهي أیام الخیر التي األیام الشریرة إنها تكون قصیرة قیل عن تلك). بالتالي 22

فیها وقت كثیر، وفي قیاس محدد التي طولها عظیم التي فیها نخدم الرب. ومع ذلك، انظروا أنه 
). إذن، "من 22: 24أشار أیًضا في اإلنجیل: "إنه من أجل المختارین ُتقصر تلك األیام" (مت 

أجل المختارین" تكون "األیام الشریرة" أیام اإلثم والتجربة قصیرة.  
وأنا أعتقد أنه متى بدأت األیام الشریرة لتكون قصیرة للمختارین، فإنها دائًما تقصر، وتقل 

حتى تصیر ال شيء، وتختفي تدریجًیا بالكامل وتختفي كلیة.  
" لیته هلك الیوم الذي ُولدت فیهعلى حساب هذه األشیاء، أظن أن هناك من یقول أیًضا: "

).  3: 3(أي 
 إذن "تقصر األیام الشریرة للمختارین" وتختفي، ولكن أیام الشیوخ القدیسین مستمرة وطویلة...

). لم یقل یوًما واحًدا 7: 2إن ما قاله ال ُیحذف: "وعبد الشعب الرب جمیع أیام یشوع" (قض
لیشوع، لكن أیاًما كثیرة "أیام یشوع". إذن فكم عدد األیام التي نعدها بحسب هذا الترتیب الذي 

شرحناه؟ أنا أعتقد أنه بنفس الطریقة أحد أیامه یكون عدل، واآلخر طهارة، وآخر تواضع، وآخر 
رحمة، وهكذا لكل الفضائل والصفات الطیبة تحسب على إنها "أیام یشوع" التي خاللها ُیخَدم 

  هذه ُیسر الرب.˺"الرب" ،ألنه بفضائل النفس
في الحقیقة، الصبر ُیحَسب أیًضا یوًما من أیامه، اللطف والتقوى والصالح وكل شيء یتعلق 

بالفضیلة یمكن أن ُیدعى یومه.  

 كلمة النفس ھنا تعود باألكثر إلى الذھن أو الجزء العاقل في النفس. ˺
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وهكذا "خالل كل أیام یشوع ستخدمون الرب". ألن وصایا األسفار المقدسة ال ترغب أن 
تقتنوا في نفوسكم بعض سمات هذه الفضائل وتهملون األخرى، بل أن تتزینوا بجمیع هذه الفضائل 

وتكمل فیكم حین تتمموها. "فتخدمون الرب". وأیًضا بنفس الطریقة یقتني آخر "أیام الشیوخ" في 
) عندما ینجز ما قاله بولس الرسول: "كونوا 7: 2نفسه "ویخدم الرب في أیامهم" (راجع قض 
 .˺)17: 3؛ في 16: 4 كو 1متمثلین بي، كما أنا أیًضا بالمسیح" (راجع 

العالمة أوریجینوس 
. یوم الرب ومعرفة جمیع أعمال الرب 7

یلیق بنا إذ تكون أیامنا للرب أن نتعرَّف على جمیع أعماله، أي نختبرها ونحفظها ونمارسها، 
 مفهوم كلمة یعرف، أال وهي أن یختبر  العالمة أوریجینوسوٕاال ُحِسبنا كمن یجهلها. لقد أوضح لنا

 الشيء عملًیا، ولیس مجرد المعرفة العقالنیة.

  فمن هو الذي یعرف 7: 2قیل "في أیام الشیوخ الذین یعرفون جمیع أعمال الرب" (راجع قض .(
 جمیع أعمال الرب إال الذي یعملها؟ 

 صم 1في الحقیقة، كما قیل عن أبناء عالي: "كان بنو عالي بني بلیعال لم یعرفوا الرب" (
 لكن كانا یتصرفان كما – ألنهما بدون شك كانا معلمین للبقیة –). لم یكونا یجهالن الرب 12: 2

لو كانا ال یعرفان الرب. بهذه الطریقة أیًضا، ما یقال هنا یجب أن ُیسَمع: "الذین یعرفون أعمال 
 أعمال الرب" أي الذین "یعرفون" أعمال الرب: البّر،  جمیعالرب"، ولكن ضیف "الذین یعرفون

الطهارة، الصبر، اللطف والتقوى. وأي شيء نابع من وصایا الرب ُیدَعى "عمل الرب". لكن كما 
یوجد عمل الرب هكذا عمل الشیطان بدون شك مضاد له تماًما. 

ألنه من المؤكد كما أن البّر هو من عمل الرب، هكذا اإلثم من عمل الشیطان، وكما أن 
اللطف من عمل الرب یكون الغضب والغیظ من عمل الشیطان. بالتالي قیل إنهم یعرفون عمل 

 اهللا الذین یعملون هذا العمل.
أیًضا، بما أنه صار واضًحا من سلطان األسفار بأیة طریقة مألوفة یقال: "یعرف" أو "ال 
یعرف"، انظروا ما هو مكتوب في موضع آخر. لقد قیل: "حافظ الوصیة ال یعرف كلمة شریرة" 

). اآلن "من یحفظ الوصیة" هل یمكن أال یعرف كلمة شریرة؟ في الحقیقة LXX 5: 8(راجع جا 
إنه یعرف، ولكن قیل "ال یعرف"، ألنه یحفظ نفسه من الكلمات الشریرة ویتجنبها. 

 كو 2عالوة على ذلك، ما قیل بخصوص الرب والمخلص نفسه إنه "لم یعرف خطیة" (راجع 
). من المؤكد أنه قیل إنه لم یعرف خطیة، ألنه لم یعمل أیة خطیة. لهذا وبنفس الطریقة 21: 5

Ï  ،ترجمة الشماس بیشوي بشرى فایز. 3عظات العالمة أوریجینوس على سفر القضاة: العظة األولى .
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. ˺قیل: "یعرف أعمال الرب" من یعمل أعمال الرب، وكذلك یجهل عمل اهللا من ال یعمل عمل اهللا
العالمة أوریجینوس 

. یوم الرب یوم خالصه العظیم للعالم بالصلیب 8
یوم الرب هو یوم الخالص الذي قدَّمه عن العالم كله بالصلیب. كل أعمال اهللا عظیمة 

 وفائقة، لكنها ال تقارن بیوم الفداء!

  الذي عمل إلسرائیل" عمل الرب العظیمأیًضا كیف نتجاوز ما ضیف: "الذین رأوا (یعرفون) كل 
) ماذا بالحقیقة؟ هل توجد أعمال صغیرة للرب تختلف عن هذه التي قیل إنها أعمال 7: 2(قض 

عظیمة؟ أعتقد أن كل عمل الرب إنما هو بالحقیقة عظیم. لكن إذا ما قورنت بعضها ببعض، یقال 
عنها إنها إما عظیمة أو صغیرة بحسب قدرة الذین یحصلون علیها، الذین یعمل معهم الرب 

 العمل.
فعلى سبیل المثال، قاد اهللا شعب بني إسرائیل خارج مصر "بیٍد شدیدٍة وذراٍع ممدودةٍ " (تث 

). وضایق المصریین بعالمات نبویة وسماویة "وجعل البحر 3: 13؛ 6: 6، راجع خر 15: 5
). وأعطى الشعب المن في البریة من السماء 21: 14طریًقا یابسة وانشق الماء" (راجع خر 

)، وأعطى الناموس مكتوًبا 3: 19). وتكلم مع موسى (راجع خر 20: 16؛ حك 16(راجع خر 
). ولكن إذا قورنت هذه األعمال بجانب خالص اهللا 12: 24على لوحي من الحجارة (راجع خر 

) فسوف تجدون أن كل هذه 16: 3للعالم "هكذا أحب اهللا العالم حتى بذل ابنه الوحید" (راجع یو 
األعمال صغیرة بالنسبة لعظم هذا العمل الذي یجب أن نعرفه ونؤمن به. 

) لیس بإهمال، إنما بإیمان ویقظة، 29-28: 6علینا أن ننشغل بأعمال الرب (راجع یو 
حتى نوجد نحن في أیام یسوع المسیح وفي أیام الشیوخ الذین هم رسله حتى نستحق معهم 

االشتراك في المیراث السماوي بواسطة ربنا یسوع المسیح نفسه الذي له المجد والسلطان إلى أبد 
 .˻)11: 4 بط 1اآلبدین أمین" (

العالمة أوریجینوس 

 ،َوَلِكْن َلمَّا َرَجُعوا ِعْنَدَما َتَضاَیُقوا ِإَلى الرَّبِّ ِإَلِه ِإْسَراِئیلَ 

 ]4َوَطَلُبوُه ُوِجَد َلُهمْ . [
َقدَّم لیهوذا مثًال خطیًرا وهو إسرائیل الذي عاش أیاًما كثیرة بال إله حق، وبال كاهٍن معلٍم، 

Ï  ،ترجمة الشماس بیشوي بشرى فایز. 4عظات العالمة أوریجینوس على سفر القضاة: العظة األولى .
Ð  ،ترجمة الشماس بیشوي بشرى فایز. 5عظات العالمة أوریجینوس على سفر القضاة: العظة األولى .
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]. 4وبال شریعٍة إلهیٍة، ومع هذا فإنهم إذ رجعوا إلى اهللا وطلبوه یجدوه لهم [
": لم یقل: "وطلبوه فوجدوه"، إنما ُوِجَد لهم. بمعنى أنهم یجدونه لهم، وطلبوه ُوجد لهم"

). هكذا یشعر طالبو الرب أنه صار لهم، محبوبهم 3: 6فیترنمون: "أنا لحبیبي، وحبیبي لي" (نش 
 الخاص بهم.

 ألنها وصلت إلى مركٍز عاٍل أثناء صعودها إلى قمة رغباتها. ما هو ،إنه من حق النفس أن تفرح 
  ..أعظم من سعادة من یصل إلى رؤیة اهللا؟ ولكن ما حققته هو بداءة لما تأمَّل فیه بعد ذلك.

حبیبي یتَِّحد العروسان: اهللا في النفس، والنفس مرة أخرى تسكن في اهللا. تقول العروس: "
 هو نفسه الذي غیَّر الحیاة اإلنسانیة من خیال )3: 6 (نش "، الراعي بین السْوسن، وأنا له،لي

الظالل إلى قمة الحق. الحظ االرتفاع الذي صعدت إلیه العروس، متقدمة من قوٍة إلى قوٍة كما 
ما هو أعلى من أن تكون في )، وتظهر كأنها حصلت على قمة أمانیها. 7: 84یقول النبي (مز 

  ˺؟هاالمحبوب ویكون هو في نفس

 ففي تطابقها مع المسیح تستقبل منه جمالها األصیل."لي وحبیبي ،تقول العروس: "أنا لحبیبي . 
 یستحق وحده به ذاك الذي وشبیه األصليهذه البركة األولى لطبیعتنا حسب صورة الجمال 

 التي تعكس صورة مطابقة للوجه. ،التمجید والحب. ویشبه ذلك مرآة مصنوعة بدقة ماهرة یدویة
 النقيُتصبح ُممثلة لصورة الجمال  ماديٍ  وترفض كل تلوٍث ، عندما ترتب النفس أمورها،لذلك

.   من الغشالخالي
، ینعكس حبیبي الحرة: "عندما أنظر إلى وجه اإلرادةتقول النفس، المرآة الحّیة التي تملك 

 بل المسیح یحیا ، أناایقلد بولس هذه الكلمات بوضوح بقوله: "وفیما بعد ال أحي. "يَّ جمال وجهه عل
 وبذل أحبني الذيا باإلیمان في ابن اهللا، ها اآلن في الجسد، فإنما أحیاهفي. أما الحیاة التي أحیا

)، یصرخ بولس 21:1 هي المسیح" (في عندي "فالحیاة :). وعندما یقول20:2" (غل ينفسه عن
 القویة، واألهواءالجبن، والخوف، والغضب، و مثل الحزن، ي هوى بشرأي نفسه من ىأنه نقَّ 

 عادة قد أیةحب التملك والمكسب أو و، واالنتقامالحسد، والرغبة الشریرة، والحمق، والكبریاء، و
  إلى تخریب النفس. يتؤدِّ 

 طبیعتي كل ي مما سبق ذكره. لقد ُنِزَعت عنأي شيء، ولیس نفسي یمأل الذيهو وحده 
.  شيء غیر المسیحأي بداخلي ولم یبَق ،الخارجیة الظاهرة

 هذا هو ."لي وحبیبي لحبیبي "أنا : هي المسیح" أو كما تقول العروسعنديقیقة الحیاة ح

1 Song of Songs, homily 6. تعریب الدكتور جورج نوار 
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 بالعشب الجاف أو ىغذَّ تي نه الإ. نفسي ُیَغذِّي الذيالطهر والنقاء وعدم التلوث والنور والحق 
 فالذي ، هذامن أجل الجمیلة. ألوانه وٕاشعاع السّوسن ببهاء ي بروعة قدیسیه. یوحإنمابالشجیرات و

).  17:90یتغذَّى بین السّوسن یقود قطیعه إلى مروج السّوسن حتى تكون: "نعمة ربنا علینا" (مز 
ما  فكل ، األجوف من الكریستالاإلناء نأكله. دعونا نأخذ مثال الذينحن نصبح مثل الطعام 

. ویشبه ذلك عندما نضع  (حتى یبدو اإلناء كأنه هو نفسه ما في داخله)بوضوحیظهر یوضع فیه 
  فإنها تشع وتظهر من الخارج األشكال الموجودة بالداخل.،بهاء السّوسن في نفوسنا

 وُیصبح ، الروح نفسها بالفضائل التي ُتسمَّى رمزًیا بالسّوسني ُتغذِّ ،لتوضیح هذه النقطة
ن بهذه ذا حیاة طیبة ُمشًعا   ُمظهًرا في حیاته كل نوٍع من الفضیلة. ،الشخص المكوَّ

 ما یقوله ل هو: ضبط النفس واالعتدال والبّر والشجاعة والقدرة وكالنقيلنفرض أن السّوسن 
الرسول حقیقي، ومشرف ومستحق للحب وعادل ومقدس، عطوف وفاضل ومستحق للتمجید (في 

 وتزیِّن النفس التي تمتلكها.  ،). تتكون هذه الفضائل جمیعها في النفس نتیجة للحیاة النقیة8 :4
. ˺ وتستقبل جمال من ُتِحب،لذلك تهب العروس نفسها لمحبوبها

القدیس غریغوریوس النیصي 

  ،َوِفي ِتْلَك اَألْزَماِن َلْم َیُكْن َأَماٌن ِلْلَخاِرِج َوَال ِللدَّاِخلِ 
 ]5َألنَّ اْضِطَراَباٍت َكِثیَرًة َكاَنْت َعَلى ُكلِّ ُسكَّاِن اَألَراِضي. [

یقصد باألزمان هنا فترة القضاة، كما یقصد العشرة أسباط الذین انشقُّوا عن بیت داود 
ورفضوا الكهنوت الالوي الخ، وهي تنطبق علي كل فترة یعطي فیها اإلنسان القفا هللا ال الوجه. 

،  َوَمِدیَنٌة ِبَمِدیَنةٍ ،َفُأْفِنَیْت ُأمٌَّة ِبُأمَّةٍ 
 ]6َألنَّ اهللا َأْزَعَجُهْم ِبُكلِّ ِضیقٍ . [

،  َوَال َتْرَتِخ َأْیِدیُكمْ ،َفَتَشدَُّدوا َأْنُتمْ 
 ]7َألنَّ ِلَعَمِلُكْم َأْجًرا. [

]. 7یدعو یهوذا أن یتشددوا، ال ترتخي أیادیهم معتمدین على ما نالوه من نصرة [
یلزم أن یتدرَّب اإلنسان على العمل بجدِّیٍة وفرٍح، سواء في عبادته أو أعماله الیومیة. 

. غیرته إلزالة األوثان 2
  ،َفَلمَّا َسِمَع آَسا َهَذا اْلَكَالَم َوُنُبوََّة ُعوِدیَد النَِّبيِّ َتَشدَّدَ 

1 Song of Songs, homily 15. . تعریب الدكتور جورج نوار 
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  ،َوَنَزَع الرََّجاَساِت ِمْن ُكلِّ َأْرِض َیُهوَذا َوِبْنَیاِمینَ 
  ،َوِمَن اْلُمُدِن الَِّتي َأَخَذَها ِمْن َجَبِل َأْفَراِیمَ 

 ]8َوَجدََّد َمْذَبَح الرَّبِّ الَِّذي َأَماَم ِرَواِق الرَّبِّ . [
التهبت قلوب الملك ومعاونیه، فازدادت مجهوداتهم في اإلصالح، ونزعوا الرجاسات التي 

تركها رحبعام من كل موقعٍ . لقد نزعها من قبل، وها هو ُیَكمِّل ما بدأ به. 
اإلنسان المؤمن الجاد ال یتوقَّف عن النمو المستمر، فقد بدأ آسا حركة اإلصالح منذ تولَّى 

العرش، وتشدَّد عندما دخل في ضیقة في حرب مع الكوشیین، وٕاذ نال نصرة َنَسَبها للرب، وَتشدَّد 
أكثر. واآلن إذ جاءته رسالة من اهللا على لسان عزریا بن عودید، "تشّدد ونزع الرجاسات من كل أرض 
ع للقیام بإصالحات أخرى،  یهوذا وبنیامین ومن المدن التي أخذها من جبل أفرایم". ازداد حماًسا وتشجَّ

وتأكید حضور اهللا وسط مملكته. 
": یبدو أن مذبح الُمحَرقة احتاج إلى ترمیٍم، بالرغم من أنه لم یمِض علیه َجدَّد مذبح الرب"
 عاًما منذ أن شیَّده سلیمان، ربما نتیجة اإلهمال أثناء الحروب بین یهوذا وٕاسرائیل. 35أكثر من 

رأینا أن آسا عمل الصالح والمستقیم في عیني الرب إلهه، ونزع المذابح الغریبة والمرتفعات 
)، وجاهد وطلب الرب فوهبه النصرة، ومع هذا أمال أذنیه إلى كلمات 2: 11وكّسر التماثیل الخ (

). إنما تحرَّك لینزع الرجاسات من المدن التي 2: 15النبي ولم ُیعاِتبه على قوله: "إن تركتموه یترككم" (
أخذها من جبل أفرایم ومن كل أرض یهوذا، وجدَّد مذبح الرب الذي أمام رواق الرب. لقد قام بحركة 

تطهیر وتقدیس أعمق. 
أیًضا وجد في كلمات النبي فرصة لجمع یهوذا وبنیامین والقادمین من أسباط إسرائیل الذین 
تالمسوا مع عمل اهللا في حیاة آسا؛ ودخلوا في تجدید للعهد مع اهللا "وطلبوه بكل رضاهم، فُوِجَد لهم" 

)15 :15 .(
مع كل حركة لإلصالح، احتاج القادة مع الشعب إلى تجدید العهد مع اهللا! 

. الغنائم التي ُكرَِّست هللا 3
  ،َوَجَمَع ُكلَّ َیُهوَذا َوِبْنَیاِمیَن َواْلُغَرَباَء َمَعُهْم ِمْن َأْفَراِیَم َوَمَنسَّى َوِمْن َشْمُعونَ 

، َألنَُّهْم َسَقُطوا ِإَلْیِه ِمْن ِإْسَراِئیَل ِبَكْثَرةٍ 
 ]9ِحیَن َرُأوا َأنَّ الرَّبَّ ِإَلَهُه َمَعهُ . [

سبق أن رأینا كثیرین من أتقیاء مملكة الشمال انطلقوا إلى یهوذا. اآلن تزاید عدد القادمین 
من أفرایم ومنسَّى وشمعون إلى الجنوب، إذ تأثَّروا بإخالص آسا في حیاته وعبادته. دعاهم الغرباء إذ 

صار الشعبان یهوذا وٕاسرائیل غرباء عن بعضهما البعض. 
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جاءوا إلى أورشلیم یعلنون رغبتهم في االلتفاف حول الملك الذي من بیت داود، مشتاقین إلى 
العبادة الحقیقیة وااللتصاق بهیكل الرب. 

": التصاقه بالرب أعطاه مهابة، لیس فقط بین شعب یهوذا، وٕانما بعض رأوا أن الرب معه"
األتقیاء أو الُمحبِّین للتقوى، إذ أدركوا ذلك، انضمُّوا إلیه. جاء في زكریا النبي: "نذهب معكم، ألننا 

). 23: 8سمعنا أن اهللا معكم" (زك 

 ]10[ َفاْجَتَمُعوا ِفي ُأوُرَشِلیَم ِفي الشَّْهِر الثَّاِلِث ِفي السََّنِة اْلَخاِمَسَة َعَشَرَة ِلُمْلِك آَسا
إذ دعا الملك إلى اجتماع عام، بالفعل اجتمعوا مًعا بخوف اهللا وفي مهابٍة، في الشهر 

الثالث، وربما كان في عید الخمسین أو عید األسابیع. 

، َوَذَبُحوا ِللرَّبِّ ِفي َذِلَك اْلَیْوِم ِمَن اْلَغِنیَمِة الَِّتي َجَلُبوا
ْأنِ . [  ]11َسْبَع ِمَئٍة ِمَن اْلَبَقِر َوَسْبَعَة آَالٍف ِمَن الضَّ

َقدَّم هو وشعبه ذبائح للرب، نصیبهم من الغنائم التي حصلوا علیها. هذه التقدمات ال ُتقاَرن 
)، ربما لقلة غیرتهم أو إمكانیاتهم. 5: 7بما َقدَّمه سلیمان (

. الدخول في عهد مع اهللا 4
 ]12َوَدَخُلوا ِفي َعْهٍد َأْن َیْطُلُبوا الرَّبَّ ِإَلَه آَباِئِهْم ِبُكلِّ ُقُلوِبِهْم َوُكلِّ َأْنُفِسِهمْ . [

دخلوا في عهٍد معه تائبین، ألنهم كسروا تعهداتهم معه، ووعدوا أن یسلكوا بطریقة أفضل. 
في تجدیدهم للعهد طلبوا الرب بأكثر اجتهاد، وسألوه حنوَّه، وتعهَّدوا بحفظ وصایاه. 

  ،َحتَّى ِإنَّ ُكلَّ َمْن َال َیْطُلُب الرَّبَّ ِإَلَه ِإْسَراِئیَل ُیْقَتلُ 
ِغیِر ِإَلى اْلَكِبیرِ  ، ِمَن الصَّ
 ]13ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساءِ . [

اتفقوا أن كل من ال یطلب الرب إله إسرائیل، بكونه ُملِحًدا أو عابد أوثان عنیًدا، ُیقَتل. هذا 
 الخ)، وكان ُیناِسب العصر بعنفه الشدید وممارسات 2: 7التعهُّد یتَِّفق مع ما ورد في الشریعة (تث 

العبادة الوثنیة بما فیها من عنٍف، مثل تقدیم الذبائح البشریة حتى أطفال الشخص الُمتعبِّد نفسه. ومع 
].  8هذا كله ُوِجَدت العبادة الوثنیة حتى في یهوذا وبنیامین [

ونحن اآلن في عهد النعمة ال ُنطاِلب بتنفیذ ذلك حرفی�ا بل رمزی�ا، ألن أسلحة محاربتنا 
روحیة ال جسدیة. 

 ]14َوَحَلُفوا ِللرَّبِّ ِبَصْوٍت َعِظیٍم َوُهَتاٍف َوِبَأْبَواٍق َوُقُرونٍ . [
ُأِقیم العهد جهاًرا بغیر خجٍل، بل بفرٍح، ال كالمدین الذي یتعهد أمام دائنه بروح الخوف 
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والتغّصب، وٕانما كالعروس الذي تفتخر بُحبِّها وطاعتها لعریسها الباذل حیاته ألجلها. 

  ،َوَفِرَح ُكلُّ َیُهوَذا ِمْن َأْجِل اْلَحْلفِ 
  ،َألنَُّهْم َحَلُفوا ِبُكلِّ ُقُلوِبِهمْ 

،  َفُوِجَد َلُهمْ ،َوَطَلُبوُه ِبُكلِّ ِرَضاُهمْ 
 ]15َوَأَراَحُهُم الرَّبُّ ِمْن ُكلِّ ِجَهةٍ . [

ُأقیم العهد بإخالٍص عظیٍم وغیرٍة وتصمیٍم، إذ "حلفوا بكل قلوبهم وطلبوه بكل رضاهم، فُوِجَد 
لهم". 

ما فعلوه لم یكن ُممًال، ألنه نبع عن قلوبهم وبكل رضاهم، أي بمسرٍَّة وفرٍح وتهلیلٍ . 

. إصالح في البالط الملكي 5
  ،َحتَّى ِإنَّ َمْعَكَة ُأمَّ آَسا اْلَمِلكِ 

  ،َخَلَعَها ِمْن َأْن َتُكوَن َمِلَكةً 
، َألنََّها َعِمَلْت ِلَساِرَیٍة ِتْمثَاالً 

  ،َوَقَطَع آَسا ِتْمثَاَلَها َوَدقَّهُ 

 ]16َوَأْحَرَقُه ِفي َواِدي َقْدُرونَ . [
 عن عزل جدته التي كانت تعبد األوثان من مركزها 14-13: 15 مل 1یخبرنا بما ورد في 

السیاسي بكونها "الملكة األم".  
 من إلیه في المدن التي قبلت االنضمام أیًضاحركات الطهارة في مدن یهوذا وبنیامین و

، وتجدید العهد، وبث روح الفرح، هذا كله لم یشغله عن طهارة بیته. فقد خلع جدته معكة من إسرائیل
 قدرون عالنیةً . لقد يحرقه في وادأ ألنها عملت لساریة تمثاًال، وقطع التمثال وَدقَّه و،العرش كملكةٍ 

 من أجل مجد الرب.  العائلیةسما فوق الروابط 
بروح اإلخالص والشجاعة والغیرة، لم ُیداِهن الملك آسا حتى أّمه (جّدته) الملكة؛ وكما نعلم 
أنه في أغلب دول العالم في القدیم كانت السلطة في ید أم الملك أو جّدته من أجل خبرتها وكرامتها. 
أما آسا الملك فأقصى جّدته بسبب ارتباطها بالعبادة الوثنیة. عرف آسا أنه یلزم أن یكرم اهللا أكثر من 

جّدته. 
غالًبا ما اقتنعت معكة بخطّیتها، لهذا لم ُتقَتْل، لكنها ُأقَصت عن دورها القیادي. ولعّل آسا 

طرد حاشیتها الوثنیة، وحدَّد إقامتها بعد نزع سلطانها. 

. ترك المرتفعات 6
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  َفَلْم تُْنَزْع ِمْن ِإْسَراِئیلَ .،َوَأمَّا اْلُمْرَتَفَعاتُ 
 ]17ِإالَّ َأنَّ َقْلَب آَسا َكاَن َكاِمًال ُكلَّ َأیَّاِمهِ . [

 إسرائیلنه لم ینزع المرتفعات من مدن أ! مع كل هذا العمل الجبار، غیر ةطهارة غیر كامل
 وأعماله یتهاون في هذا األمر الذي یبدو قلیًال جًدا بالنسبة لجهاده أالالتي خضعت له. كان یلیق به 

العظیمة! 
ُخِتَم األصحاح بمالحظة أن آسا لم یكن ناجًحا تماًما. بهذا ُیِعدُّنا لما یرد في األصحاح 

التالي عن سوء سلوك آسا في شیخوخته. 

. إدخال المقدسات إلى بیت الرب 7
ِة َوالذََّهِب َواآلِنَیةِ . [  ]18َوَأْدَخَل َأْقَداَس َأِبیِه َوَأْقَداَسُه ِإَلى َبْیِت اهللا ِمَن اْلِفضَّ

من األمانة أن ُیقدََّم هللا ما له. 

. سالم عظیم للمملكة 8
]  19َوَلْم َتُكْن َحْرٌب ِإَلى السََّنِة اْلَخاِمَسِة َوالثََّالِثیَن ِلُمْلِك آَسا. [

لقد ُوِجَدت مناوشات وتعدیات بین آسا وبعشا ملك إسرائیل، ولكن لیست حرًبا. 
ُیقَصد بالسنة الخامسة والثالثین من االنفصال. 

 
  15 أي 2من وحي 

 قدِّس أیامي، وَأْعِلْن عن سكناك فيَّ !

  ،إلهي، إذ التصَق بك آسا الملك
صارت أیامه األولى مقدسة. 

لم یكن إلسرائیل في ذلك الحین أیام بال إله حق. 
بل صارت أیامه كأیام یشوع بن نون. 

 تمتع بحیاة النصرة والبرِّ والسالم. 

  . ّلتكن أیام حیاتي أیام خیر ال أیام شر
لتشرق علیها یا شمس البّر، فأستنیر بك. 
لن یتسلل إبلیس بنوره المخادع إلى قلبي. 

وال یجتذب حیاتي إلى الشر والفساد. 
قدِّس أیامي، فُتحَسب أیاًما لك یا مخلصي. 
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 تمدني بنعمتك، وتكسوني ببرِّك، وتهبني سالمك!

  .ألطلبك فأجدك لي
 ُأناِجیك: حبیبي لي، وأنا لحبیبي. 

ل إنائي الخزفي إلى كریستال نقي.  ُتَحوِّ
، وینعكس بهاؤك عليَّ !  تتجلَّي صورتك فيَّ

تشبع أعماقي بك، فال تطلب سواك! 
تصیر أنت نوري ومجدي وشبعي وغناي. 

 أجد فیك راحتي وسعادتي.

  ،ُتَحطِّم كل وثٍن في داخلي
وتنزع كل رجاسة ودنس من أعماقي. 

ل قلبي إلى مذبٍح ُمَقدَّس لك.   َیَتَحوَّ
ُیسَمع في داخلي صوت هتاف ُمفِرح. 

وتصعد من أعماقي رائحة بخور عطر! 
د فيَّ بأعمال نعمتك.  تتمجَّ

وتفتح أبواب الفردوس لقلبي. 
، وأسكن فیك، یا شهوة قلبي.  تسكن فيَّ
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 َاَألْصَحاُح السَّاِدُس َعَشرَ 

انحدار آسا في أواخر أیامه 
 حیث اعترف أنه بال قوة واتَّكل على لألعداءنجح آسا في عالقته مع اهللا سواء في مواجهته 

 تأسیس وٕاعادة وتطهیره لألرض الوثنیةفي مقاومته للعبادة كما نجح   على العدو.نتصرا فإلهه،الرب 
 من أخذها التينه استسلم للحلول الوسطى في تعامله مع المدن أادة الرب في كل مكانٍ . غیر بع

 قیل: "أما المرتفعات فلم تُنَزع إذ .، كي یكسبهم في تشامٍخ وكبریاءٍ ، ُمتَّكًال على الحكمة البشریةإسرائیل
 .، معتقًدا أنه بهذا یجتذبهم إلیه)17 :15" (إسرائیلمن 

هذا وقد أعطاه اهللا فرًصا كثیرة للتوبة، لم ینتفع بها. بل أساء استخدامها؛ من هذه الفرص 
اآلتي: 

. سمح لملك إسرائیل بعشا أن یصعد إلى الرامة لیبنیها، حتى یمنع شعبه من االلتقاء بآسا. 1
وربما كان بذلك ُیِعدُّ نفسه للحرب ضد یهوذا. عوض أن یلجا آسا إلى اهللا بروح التوبة وااللتصاق به، 

التجأ إلى ملك أرام كي یسنده ویكسر تحالفه مع إسرائیل. 

. مرة ثانیة َقدَّم له فرصة لمراجعة نفسه، إذ أرسل إلیه حناني الرائي (النبي) لُیَوبِّخه، مؤكًدا 2
له أنه بتصرفه الخاطئ فقد النصرة على كل من إسرائیل وأرام، مذّكًرا إّیاه بالنصرة التي سبق له أن 

 تمتع بها على زارح الكوشي بجیشه العظیم. لم یسمع للنبي بل سجنه وأهانه.

. مرة ثالثة أعطاه فرصة خالل المرض الخطیر، إذ صار سجیًنا على سریره كما سجن 3
النبي. وعوض التوبة ورفع القلب إلى اهللا نزل بقلبه إلى األرض لیحفر قبًرا یلیق بكرامته یأوي جثمانه 

 الذي ال تستطیع العطور مهما كان قدرها ونوعها أن تحفظه من الفساد.

 أال نعتمد على ماضینا الصالح، فقد یعیش اإلنسان شبابه مقّدًسا  أوالً یدعونا هذا األصحاح
أن نتجاوب مع دعوة اهللا ثانًیا للرب، لكن في شیخوخته یتهاون ویتصلَّف وال یسمع لصوت الرب. 

. كي نرجع إلیه ونلتصق به خالل التوبةالمستمرة وبوسائل مختلفة 

  إلى متى ال نطیع المسیح، الذي یدعونا إلى ملكوته السماوي؟... هذا هو وقت التوبة، وذاك هو
وقت المكافأة. هذا وقت التعب والمشقَّة، وذاك وقت نوال األجرة. هذا وقت الصبر، وذاك وقت 

. ˺الراحة

1 Reg Fus. Introduction, 1. 
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  وال تنتظر اآلخرین لُیَقدِّموا االتهام. بهذا 17: 18حین تنشغل بخطیٍة ما كن ُمتَِّهًما لنفسك (أم ،(
تصیر أشبه بإنساٍن باٍر یتهم نفسه في أول حدیث له في المحكمة، أو تكون كأیوب الذي لم یعقه 

 .˺جمهور الشعب في المدینة عن اإلعالن عن جریمته أمام الكل

 القدِّیس باسیلیوس الكبیر
لألسف یختم هذا األصحاح تاریخ الملك آسا، وال یسرد أخباًرا سارة عن أواخر أیَّامه كالتي 

رأیناها في بدایة ُمْلِكه. 

 6-1. معاهدة حمقاء مع بنهدد ملك أرام  1
 9-7. توبیخ اهللا له بواسطة نبي   2
 10. استیاء آسا من النبي    3
 14-11. مرض آسا وموته    4

. معاهدة حمقاء مع بنهدد ملك أرام 1
  ،ِفي السََّنِة السَّاِدَسِة َوالثََّالِثیَن ِلُمْلِك آَسا

، َصِعَد َبْعَشا َمِلُك ِإْسَراِئیَل َعَلى َیُهوَذا َوَبَنى الرَّاَمةَ 
 ]1ِلَكْیَال َیَدَع َأَحًدا َیْخُرُج َأْو َیْدُخُل ِإَلى آَسا َمِلِك َیُهوَذا. [

 shorthandیرى البعض أن النص الخاص بالسنة السادسة والثالثین هي اختصار 

formula  .یعني السنة السادسة والثالثین من بدایة المملكة المنشقة، أي بعد موت سلیمان مباشرة
. فقد عاش آسا عشرة 8-6: 16 مل 1 ق. م، وهي تطابق ما ورد في 986بهذا تكون السنة هنا 

). 1: 14سنوات في سالم (
یرى یوسیفوس المؤرخ الیهودي أنه جاء خطأ في النسخ فهي "في السنة السادسة والعشرین". 

آسا ملك إلى  یخرج أن لكي ال یسمح ألحٍد من شعبه ، الرامةإسرائیلشا ملك بعلقد بنى 
، وربما كان ُیِعدُّ نفسه للدخول یهوذاإلى  فیفقد مدًنا أكثر تنضم إلیه، ینضم ال)، حتى 1:16یهوذا (

 .في معركة ضد یهوذا
یرى البعض أن ما حدث من بعشا كان بسماح من اهللا لتأدیب آسا من أجل عدم توبته، ألنه 

 .˻)17: 15 ( التي خضعت لهإسرائیللم ینزع المرتفعات من مدن 

ًة َوَذَهًبا ِمْن َخَزاِئِن َبْیِت الرَّبِّ َوَبْیِت اْلَمِلكِ  ، َوَأْخَرَج آَسا ِفضَّ

1 On Humility. 
2 The Wiersbe Bible Commentary, p. 653. 
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 ]2[ َوَأْرَسَل ِإَلى َبْنَهَدَد َمِلِك أرام السَّاِكِن ِفي ِدَمْشَق َقاِئالً :
یظهر مدى انحدار ما وصل إلیه آسا أنه إذ صعد على یهوذا بعشا ملك إسرائیل لم یستشر 
اهللا، كما سبق وَتصرَّف عندما هاجمه زارح الكوشي، إنما في خوٍف واضطراٍب وعدم رجوع إلى الرب 

لینقض عهده   (أرام)سوریاأخرج فضة وذهًبا من خزائن الهیكل والقصر الملكي، وأعطاها لبنهدد ملك 
 أن  أرادمع بني إسرائیل. أراد أن ُیَحرِّك السیاسات الدولیة بالمال، عوض أن یثق في اهللا ضابط الكل،

. ةٍ  بشريقٍ ُیَحطَِّم هذا التحالف بطر
. إسرائیلآسا الذي اتكل على اهللا عندما هاجمه زارح الكوشي، اآلن یضطرب من بعشا ملك 

حین، فحین إلى . نجحت خطته البشریة إسرائیل طالًبا معونته ضد أرامملك إلى  بل ،اهللاإلى لم یلجأ 
 ،حضرها له آسا من بیت الرب كجزیٍة، كسر بنهدد تحالفه مع بعشاأ التياستلم بنهدد الفضة والذهب 

 فرایم.أ لكي یضرب مدن ةووجدها فرص
لم یكن قلب آسا ُمْخِلًصا هللا ومستقیًما، إنما كان صاحب قلب منقسم إلى یوٍم للرٍب ویوٍم 

لالتكال على البشر. 
لقد دخل آسا في سلسلة من الخطایا كل خطیة تدفعه إلى خطایا أخرى: 

استسلم للحلول الوسطى في كما رأینا  . لم یأِت هذا الخطأ فجأة، إنما جاء ثمرة تهاونه، إذ1
 قیل: "أما إذ، كي یكسبهم، متكًال على الحكمة البشریة، إسرائیل من أخذها التيتعامله مع المدن 

 ).17 :15" (إسرائیل فلم تنزع من ،المرتفعات
 إسرائیلبعشا ملك  دفعه إلى عدم استشارة اهللا عندما هاجمه على الحكمة البشریة. اتِّكاله 2

 في بدایة حكمه.  زارح الكوشيكما سبق أن فعل عندما هاجمه
. أخطأ بتحالفه مع بنهدد الملك الوثني، فلو تمثَّل بأبیه الذي أقام عهًدا مع اهللا، لما افتخر 3

]. 3بتحالف والده مع األسرة المالكة في أرام [
. لم ُیراِع كرامة إخوته شعب إسرائیل بوجٍه ما وسالمهم، فكان یمكنه معالجة الموقف دون 4

أن یتحالف مع ملٍك وثنٍي ضد إخوته، فال یفتح الباب لهذا الوثني أن یكون له موضع في إسرائیل، 
 ویكون مصدر إزعاج لیهوذا في المستقبل.

. استخدم الرشوة، فقام بنهدد بكسر عهده مع بعشا ملك إسرائیل. وهذا أمر لیس فیه كرامة 5
 ووقاٍر بین الملوك، أن ُینقض التحالف بسبب إغراٍء ماديٍ .

. مما زاد من بشاعة الخطیة، أن آسا أخذ ذهب وفضة بیت الرب، وأغرى بنهدد الوثني. 6
لقد نهب خزائن الهیكل من أجل خدمة سیاسیة عالمیة. كان األفضل أن ُیَقدَِّم صلوات وابتهاالت للرب 

 في بیته، فیدخل في صداقة مع اهللا ال تكلفه ما دفعه لبنهدد.
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. آسا مسئول أمام اهللا من أجل الدم الذي سفكه بنهدد في إسرائیل، وأیًضا الغنائم التي 7
 ].14سلبها [

 ِإنَّ َبْیِني َوَبْیَنَك َوَبْیَن َأِبي َوَأِبیَك َعْهًدا. 
ًة َوَذَهًبا   ،ُهَوَذا َقْد َأْرَسْلُت َلَك ِفضَّ

، َفَتَعاَل اْنُقْض َعْهَدَك َمَع َبْعَشا َمِلِك ِإْسَراِئیلَ 
 ]3َفَیْصَعَد َعنِّي. [

، َفَسِمَع َبْنَهَدُد ِلْلَمِلِك آَسا
، َوَأْرَسَل ُرَؤَساَء اْلُجُیوِش الَِّتي َلُه َعَلى ُمُدِن ِإْسَراِئیلَ 

 ]4َفَضَرُبوا ُعُیوَن َوَداَن َوآَبَل اْلِمَیاِه َوَجِمیَع َمَخاِزِن ُمُدِن َنْفَتاِلي. [

 ]5 َوَتَرَك َعَمَلهُ . [،َفَلمَّا َسِمَع َبْعَشا َكفَّ َعْن ِبَناِء الرَّاَمةِ 

  ،َفَأَخَذ آَسا اْلَمِلُك ُكلَّ َیُهوَذا
، َفَحَمُلوا ِحَجاَرَة الرَّاَمةِ 

 ]6َوَأْخَشاَبَها الَِّتي َبَنى ِبَها َبْعَشا َوَبَنى ِبَها َجْبَع َواْلِمْصَفاةَ . [
على  جبع في ،إسرائیلتوقَّف بعشا عن بناء الرامة، فاستخدم آسا الحجارة لبناء حصون ضد 

فصار في  . على ُبْعد نفس المسافة من شمال الرامةوالمصفاةُبعد میلْین ونصف من شرق الرامة، 
مأمٍن من إسرائیل. 

. توبیخ اهللا له بواسطة نبي 2
  َوَقاَل َلهُ : ،َوِفي َذِلَك الزََّماِن َجاَء َحَناِني الرَّاِئي ِإَلى آَسا َمِلِك َیُهوَذا

  ،ِمْن َأْجِل َأنََّك اْسَتَنْدَت َعَلى َمِلِك أرام
، َوَلْم َتْسَتِنْد َعَلى الرَّبِّ ِإَلِهكَ 

 ]7ِلَذِلَك َقْد َنَجا َجْیُش َمِلِك أرام ِمْن َیِدكَ . [
حسب آسا أن خطَّته قد نجحت تماًما، وأنه تصرَّف بحكمةٍ . فمن جانب توقَّف بعشا عن 

بنائه الرامة. ومن جانب آخر توسَّعت تخوم یهوذا، وصارت في َحَصانة من إسرائیل. ولعل الكثیر من 
الشعب والقادة مدح آسا على حكمته وُحْسن تدبیره لألمور، لكن اهللا لم ُیسّر منه. أرسل إلیه حناني 

 الرائي لَیردَّه إلیه بالتوبة. 

؛ وقد 2: 19 أي 2؛ 1: 16 مل 1هو أب یاهو، وهو نبي آخر نقرأ عنه في حناني الرائي: 
الحظنا أخطاء كثیرة في تحالف آسا مع بنهدد، لكن ما كشفه النبي أن أعظم أخطائه التي أذنب فیها 
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كان اعتماده على ملك أرام، ولیس على الرب إلهه.  
لعل آسا ظن أن اهللا ال یقدر أن یهبه النصرة، أو ال یرید له النصرة، فلجأ إلى الذراع 

البشري. لقد َفقَد آسا ثقته في اهللا، ُمعِطًیا القدرة لخالصه في ید بنهدد ال اهللا، ولهذا أخبر النبي الملك 
]. لقد اتَّكأ على قصبٍة مرضوضٍة، ِعَوض االتِّكال على 9بوضوح أنه في تصرُّفه هذا غباوة وحماقة [

صخر الدهور. 
اتَّكل آسا على بنهدد ملك أرام، فنجا جیش األخیر من ید آسا، ألن الرب رفع یده عن آسا، 

ولم یكن مصیر بنهدد وجیشه كمصیر الكوشیین. لو أن آسا صرخ إلى اهللا كما فعل سابًقا، لدخل ملك 
أرام في حرب ضد آسا بكونه متحالًفا مع بعشا ملك إسرائیل، وبالتالي سقط ملك أرام تحت ید آسا مع 

بعشا! 
)، َمدَّ آسا یده على النبي بالسوء، 6: 12على خالف جده الذي تواضع أمام الكلمة النبوّیة (

وكان أول ملك لیهوذا یمارس هذا الخطأ. وقام الرب بتأدیب آسا على عدم ثقته فیه واضطهاده نبي 
اهللا. 

 َأَلْم َیُكِن اْلُكوِشیُّوَن َواللُّوِبیُّوَن َجْیًشا َكِثیًرا ِبَمْرَكَباٍت َوُفْرَساٍن َكِثیَرٍة ِجد�ا؟
 ]8َفِمْن َأْجِل َأنََّك اْسَتَنْدَت َعَلى الرَّبِّ َدَفَعُهْم ِلَیِدكَ . [

لقد أوضح النبي للملك أنه كان یلیق به أكثر من غیره أن یثق في اهللا، ألن له خبرة سابقة 
: 14في معركته مع الكوشیین، كیف أنقذه اهللا بالرغم من كثرة عدد الكوشیین وٕامكانیاتهم العسكریة (

9-15 .(
یلیق بنا في ضیقاتنا أن نتذكَّر معامالت اهللا معنا ومع آبائنا في مثل هذه الظروف المتكررة؛ 

وأن ربنا هو هو أمًسا والیوم وٕالى األبد، فلماذا ال نتكل علیه؟ 

  ،َألنَّ َعْیَنِي الرَّبِّ َتُجوَالِن ِفي ُكلِّ اَألْرضِ 
  ،ِلَیَتَشدََّد َمَع الَِّذیَن ُقُلوُبُهْم َكاِمَلٌة َنْحَوهُ 

،  َفَقْد َحِمْقَت ِفي َهَذا
 ]9َحتَّى ِإنَُّه ِمَن اآلَن َتُكوُن َعَلْیَك ُحُروبٌ . [

". من اآلن تكون علیك حروبفي حماقته َفَقَد آسا سالمه مع اهللا، فسمع الصوت النبوي: "
كثیًرا ما یخطئ اإلنسان باعتماده على ذراع بشر إلنقاذه من ضیقته، فیحصد قلًقا دائًما، ویصیر كأن 

الرب نفسه ضده، یدخل في حروٍب ال تنقطع! 
كان آسا یعرف تماًما أن عینّي الرب تجوالن في كل األرض لیتشدَّد مع الذین قلوبهم كاملة 

نحوه، وهذا معناه: 
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أ. أن اهللا ضابط المسكونة كلها، رحمته بال حدود، فكیف نثق في المخلوقات دون الخالق؟ 
عینا الرب تجوالن في كل األرٍض، وال ُیخَفى شيء عنهما، وال یفلت منه أمر كضابط الكل. رأى 

القدِّیس یوحنا الُمَخلِّص الذي ینظر إلى األرض كلها، فقال: "رأیت فإذا في وسط العرش والمخلوقات 
وسبع أعین هي سبعة الحیَّة األربعة في وسط القسوس خروف قائم كأنه مذبوح، له سبعة قرون 

). 6: 5" (رؤ أرواح اهللا الُمرَسلة إلى كل األرض
 ب. أن اهللا یرعى شعبه متى كانت قلوبهم كاملة نحوه، تتكئ علیه وتثق فیه. وهو ُیَدبِّر كل 

؛ 4: 45األمور لخالصهم، وذلك من ِقَبل ُحبِّه العجیب للمؤمنین به والُمخِلصین في عالقتهم به (إش 
 ).22: 1أف 

ج. َمْن كانت قلوبهم مستقیمة أمام اهللا، لهم ثقة في حمایته لهم. فعدم الثقة فیه یكشف عن 
 ُبْعدنا عن اهللا ویأسنا في تعاملنا معه، واتِّكالنا على ذراع البشر.

  هل یدهش أحد ألن عقل اهللا اإللهي یمتد إلى كل أجزاء المسكونة، یجري هنا وهناك، وُیَدبِّر كل
األشیاء، ویحكم كل األمور، بكونه حاضًرا في كل موضٍع، منتشًرا في كل مكان، إن كان للذهن 
البشري القوة والقدرة، بالرغم من كونه محصوًرا في جسٍد مائت، حتى أنه ال یمكن إعاقته بحواجز 

الجسد الثقیل والبطيء الحركة الذي یربطه، عن أن یمنح نفسه في عدم صبره على الراحة، قوة 
P3Fالجوالن بال عائق؟

˺ 
 الكتانتیوس

. استیاء آسا من النبي 3
،  َفَغِضَب آَسا َعَلى الرَّاِئي

  ،َوَوَضَعُه ِفي السِّْجنِ 
  ،َألنَُّه اْغَتاَظ ِمْنُه ِمْن َأْجِل َهَذا

 ]10َوَضاَیَق آَسا َبْعًضا ِمَن الشَّْعِب ِفي َذِلَك اْلَوْقِت . [
). مع خبراته كل هذا الزمان 10-7 حناني النبي (أعلن اهللا كما أمامسا كامًال آلم یعد قلب 

نه یكفي أ خضعت له، حاسًبا التيوسلوكه في طریق الكمال، تهاون آسا بتركه المرتفعات في البالد 
 الرب. إلى  یرجعوا أن

 فقد َسلََّم ذهب بیت الرب وفضته لملك سوریا لُیَحطَِّم ،خطرأتهاون إلى هذا التهاون دفعه 
  وضعه في السجن. ،وعندما جاء حناني ُیَحذِّره من هذا االنحراف ،إسرائیل

1 Lactantius: On the Workmanship of God, or the Formation of Man, 16. 
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 حزن بعض من الشعب  وٕاذفي شخص من حملها (حناني النبي). عدًوا لكلمة اهللاآسا صار 
على تصرُّف آسا مع حناني النبي ضایقهم الملك. 

. مرض آسا وموته 4
لم یحتمل آسا توبیخ اهللا له على لسان نبیِّه، مع إدراكه أن ما قاله النبي صادر من اهللا 
نفسه، وأنه توبیخ عادل، غایته أن یرجع إلى اهللا، ویندم على خطئه. لكنه في كبریاء قلبه عوض 

التوبة، أضاف إلى خطئه شًرا أعظم، وهو عناده إلنسان اهللا، ورفضه مشورته الحكیمة. 
لم یحتمل الملك معارضة تصرفاته، فسقط في الغضب لیقف لیس ضد النبي، بل في وجه 

اهللا نفسه. 
ل إلى رغبة في االنتقام، فسجن النبي كفاعل شرٍ .  لم یقف غضبه عند االنفعال، وٕانما تحوَّ

"، ربما ألنهم حاولوا التفاهم مع الملك إلخراج ضایق آسا بعًضا من الشعب في ذلك الوقت"
ل الملك من خادٍم لشعبه إلى طاغیٍة عنیٍد في  النبي من السجن، أو قاموا بخدمة النبي في السجن. َتحوَّ

رأیه. 

 ]11َوُأُموُر آَسا اُألوَلى َواَألِخیَرُة َمْكُتوَبٌة ِفي ِسْفِر اْلُمُلوِك ِلَیُهوَذا َوإِْسَراِئیلَ . [

  ،َوَمِرَض آَسا ِفي السََّنِة التَّاِسَعِة َوالثََّالِثیَن ِمْن ُمْلِكِه ِفي ِرْجَلْیهِ 
، َحتَّى اْشَتدَّ َمَرُضهُ 

 ]12 َبِل اَألِطبَّاءَ . [،َوِفي َمَرِضِه َأْیًضا َلْم َیْطُلِب الرَّبَّ 
إن كان اهللا قد سمح بمرض آسا، ألنه لم یسمع لحناني الرائي، فكان یلزمه أن یرجع بالتوبة 

). لكنه 1: 6إلى اهللا، فیشفیه. "هلم نرجع إلى الرب، ألنه هو افترس فیشفینا، ضرب فیجبرنا" (هو 
]. 12عوض الرجوع إلى الرب طبیب النفوس واألجساد طلب األطباء [

ة سنتین في رجلیه، دزمان سمح اهللا له بالتأدیب، فحّل به مرض لملجل أمانته كل هذا اأمن 
 واشتد المرض به جًدا، ومع هذا لم یرجع آسا عن شره.

قام الرب بتأدیبه، فإذ سجن الرائي، قید الرب حركته بالسماح له بالمرض في رجلیه لیشعر 
بضعفه وعجزه عن الحركة. لم ُیَقیِّده بسالسل وقیود منظورة، وٕانما بالمرض. 

اهللا والمؤمنین الحقیقیین،  ، وغضب على رجلاإللهیة ورفض الوصیة ،لقد فقد شركته مع اهللا
 . بالتوبةاهللا إلى وفي مرضه لم یرجع 

 في أضجعوه أنهم بالرغم من ،شدیدة جًدا ت من رجلیه كانتح رائحة الفساد التي فاأنیبدو 
 أمام الرب. الفاسدةنزع رائحته ت لم طیاب األه هذأن أطیاًبا عطرة، غیر اسریر كان مملوءً 
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ُأِصیَب الملك بمرض في رجلیه، فتألم جًدا، غالًبا من نوع خطیر من النقرس. فكما وضع 
النبي في مقطرة في السجن، وضعته خطایاه في مقطرة المرض الشدید لكي ال یتحرَّك من سریره، لعله 

" الوثنیین الذین األطباء "لم یطلب الرب، بلیتعرَّف على خطیته، ویرجع إلى الرب. لكنه في عناد ُمّر 
كانوا یستخدمون السحر. كان یمكنه أن یطلب األطباء لكن یطلب الرب أوًال، فیهبه الرب الشفاء خالل 

األطباء واألدویة. فهو الذي خلق األعشاب للعالج، وهو الذي یعطي الفهم والمعرفة لخدمة البشریة 
خالل تخصصاتهم، لكن لیس في عناٍد مع اهللا، وتجاهٍل لعمل نعمته واالتكال علیه. 

لعل األطباء الذین لجأ إلیهم كانوا غرباء عن شعبه، یستخدمون السحر والشعوذة، ال العلم 
والمعرفة. 

الطب واألطباء"، جاء كتب یشوع بن سیراخ الذي ُیقال عنه إنه كان طبیًبا، فصًال رائًعا عن "
فیه:  

 ."أعِط للطبیب كرامته الالئقة به، حسب احتیاجك له، فإن الرب خلقه
 فإن الشفاء من عند العلي، ومن الَمِلك ینال الطبیب العطایا.

 مهارة الطبیب ترفع رأسه، فُیعَجب به في حضرة العظماء.

 أخرج الرب األدویة من األرض، والرجل الفطن ال یستخف بها.

 )، حتى ُعِرَفت قوته؟25: 15ألیس بعوٍد صار الماء عذًبا (خر 

د في عجائبه.  وهو الذي أعطى الناس المهارة لیتمجَّ

 .باألدویة یشفي، ویزیل األوجاع، ومنها یصنع الصیدلي أمزجة

 وأعماله ال نهایة لها، وعن یده یحلُّ السالم على وجه األرض.

 یا بني، إذا مرضَت فال تتهاون، بل صلِّ إلى الرب، فهو یشفیك.

 أقلع عن أخطائك، واجعل یدیك مستقیمتین، وَطهِّْر قلبك من كل خطیئة.

َقرِّْب ذبیحة ذات رائحة مرضیة، وتذكار قربان الخبز الفاخر، واسكب دهًنا على 
 تقدمتك، بحسب ما في یدك.

 ثم اجعل الطبیب في مكانته، فإن الرب خلقه هو أیًضا، وال یفارقك، فإنك تحتاج إلیه.

 .في بعض األحیان تكون العافیة في أیادي األطباء

 فهم أیًضا ُیَصلُّون إلى الرب أن ینجح عملهم على الراحة والشفاء من أجل إنقاذ الحیاة.

 ).15-1: 38من یخطئ أمام صانعه، قد یقع في یدي طبیب" (سي 

  اطلب الرب، ال تكن مثل آسا ملك یهوذا الذي بعدما َتَقبَّل بركات من اهللا سقط، حتى إذ أصیب
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.  ˺بشلٍل في قدمیه، لم یرد أن یسأل اهللا بالرغم من وجود نبي
 ألب أمبروسیاستر ا

  كل فٍن هو هبة اهللا لنا، لیس نقص ما تفتقر إلیه الطبیعة... بعد أن قیل لنا إننا إلى التراب الذي
، لحقنا بجسٍم ُملتِحف باأللم ومصیره الموت، وُیَعرَّض للمرض بسبب الخطیة،  نعودجئنا منه

 .˻وأعطى لنا ِعْلَم الطب حتى یشفینا من المرض ولو بقدٍر ضئیل

القدیس باسیلیوس الكبیر  

  أعطى اهللا األرض وعقاقیرها من أجل شفاء الجسد، ُمصِدًرا أمًرا بأن ُیعاِلج الجسد الذي من التراب
بأشیاء مأخوذة من التراب (األعشاب)... بعدما سقط اإلنسان من الفردوس، جاء تًوا تحت تأثیر 

أمراض الجسد واضطراباته... لذلك وهب اهللا العالم الدواء ألجل راحته، للشفاء ورعایة الجسد، 
. ˼ أن یستودعوا أنفسهم بالكامل بین یدي اهللا أن یستخدموهنوسمح للذین ال یستطیعو

 القدیس مقاریوس الكبیر 

 فن الطب لیس عائقا عن التقوى، لكن یجب أن تمارسه بخوف الرب˽  .
 األب برصنوفیوس 

، ثُمَّ اْضَطَجَع آَسا َمَع آَباِئهِ 
 ]13[ َوَماَت ِفي السََّنِة اْلَحاِدَیِة َواَألْرَبِعیَن ِلُمْلِكهِ 

  ،َفَدَفُنوُه ِفي ُقُبورِِه الَِّتي َحَفَرَها ِلَنْفِسِه ِفي َمِدیَنِة َداُودَ 
 َوَأْضَجُعوُه ِفي َسِریٍر َكاَن َمْمُلو�ا َأْطَیاًبا َوَأْصَناًفا َعِطَرًة َحَسَب ِصَناَعِة اْلِعَطاَرةِ .

]  14َوَأْحَرُقوا َلُه َحِریَقًة َعِظیَمًة ِجد�ا. [
یرى البعض أن آسا في مقاومته هللا، َأعدَّ لنفسه قبره وتدبیر موكب جنازته المهیب، وذلك في 

زهوه وغروره. لقد حفر القبر لنفسه. 
وربما تذكَّر الشعب ما قام به الملك من أعمال تقویة لسنین طویلة. اهتموا بجنازته، 

فمارسوها بوقاٍر شدیٍد، وأحرقوا له حریقة عظیمة جًدا باألطیاب، تعبیًرا عن احترامهم له، وحسبوا ما 
فعله مؤخًرا هفوات وضعفات. 

  

1 Comm. on Paul’s Epistles (Rom 3:11) . 
2 The long Rules. 
3 Sermon 48. 
4 Philokalia. 
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 16 أي 2
َهْب لي قلًبا مستقیًما وٕارادًة مقدسةً ! 

فأتَّكل علیك وأنتصر بك! 

  .اهتزَّ قلب رجل اإلصالح آسا ملك یهوذا
في أواخر أیامه انقسم قلبه، وفقد استقامته. 

ظن أنه قادر أن یعطي ساعة لَربِّه وساعة للعالم. 
فسدت إرادته المقدسة، وفقد قدسیة عقله. 

انهار في سلسلة من الخطایا،  
فصار ألعوبة في أیادیها. 

  .َدَخَله الكبریاء، فظن في نفسه حكیًما
لم یعد یستشیر اهللا وال یتَِّكل علیه. 

تهاون في تقدیس المدن التي استولى علیها، 
حتى یكسب سكانها،  
فخسر مساندة اهللا له. 

سمح له اهللا بقیام ملك إسرائیل ضده، 
لكي یرجع إلیه بالتوبة،  

ویسترد ُقْدسیة إرادته وتفكیره. 
لم یسمع لصوت التجربة التي حلَّْت به. 

  ،نهب ذهب بیت الرب وفضته وفتح مخازن قصره
لیغري أرام، فیتخلَّى عن حلیفه ملك إسرائیل. 
نجح بأسلوبه البشري الُمَجرَّد من نعمة اهللا. 

انهار أمامه ملك إسرائیل إلى حین. 
ووسَّع آسا تخوم یهوذا وبنى حصوًنا. 

  یدعوه للتوبة. حناني النبيأرسل إلیه الرب 
ازداد تصلًُّفا، وسجن النبي وأهانه. 

تحرَّك البعض من الشعب لنصحه، فغضب علیهم. 
َظنَّ في نفسه القدرة والحكمة والتدبیر الحسن. 
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لیس من یقدر أن یقف أمامه أو یراجعه. 

  .سمح اهللا له بتجربة المرض
اشتدَّ به المرض، فصار ُمَقیًَّدا به على سریره. 

عوض الرجوع إلى اهللا بالتوبة. 
التجأ إلى السحرة یطلب منهم الشفاء. 

شعر بُقْرِب انتقاله، فاهتم بحفر مقبرة له. 
لم یرفع قلبه إلى اهللا یسأله المغفرة. 

إنما نزل بفكره إلى األرض، ُیِعّد لجثمانه مكاًنا! 

  .َهْب لي یا رب قلًبا ُمخِلًصا مستقیًما كقلب داود
یطلبك على الدوام ویعمل مرضاتك. 

َقدِّس عقلي الذي وهبتني إیَّاه،  
فینشغل دوًما بك. 

َقدِّس إرادتي، لتتناغم بنعمتك مع إرادتك. 
َقدِّسني إلى التمام، فأتَّكل علیك في كل أموري. 

ارفع فكري إلى سماواتك، 
فال أحفر لجثماني قبًرا، یضم فیه رائحة الفساد. 
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اإلصالح الروحي في عصر یهوشافاط 
 20-17أخبار األیام الثاني 

ل لنا هذا القسم فترة النهضة أو اإلصالح الثانیة، وقد كانت أعظم من إصالحات آسا.  ُیَسجِّ
لین. ُیَصوِّره السفر كملٍك  "یهوشافاط" معناه "یهوه یدین" وهو أحد ملوك أخبار األیام الُمفضَّ

ًما في أعین  غیوٍر على بّر اهللا، یطلب طرقه، ویحرص على مالحظة وصایاه. لذلك كان ناجًحا وُمكرَّ
). 13-12، 2: 17األمم. كان مهتًما برعایة شعبه، وحریًصا على سالمهم وازدهارهم (

یهوشافاط بن آسا كان آلة طیِّبة في ید اهللا للعمل في وسط شعبه، كان من أعظم الُمصِلحین 
 السلبیة واالیجابیة: هفي یهوذا مع حزقیا ویوشیا. أهم إصالحات

]. 6. نزع المرتفعات والسواري من یهوذا [1
 ].9]، والتركیز على شریعة الرب [9-7. نشر التعلیم في كل مدن یهوذا [2

 ].13]، وتقویة الجیش [12. اهتمامه بتحصین مدن یهوذا [3

 ).7-5: 19. اهتمامه بالقضاء والعدالة في كل مدن یهوذا (4

 ). 10-8: 19. اهتمامه بالقضاء الخاص بالرب (5
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 َاَألْصَحاُح السَّاِبُع َعَشرَ 

حیاة یهوشافاط وُمْلكه  
كل ما ورد هنا في هذا األصحاح لم یرد في األسفار األخرى. كان شریًكا في الُحْكِم في 

السنوات الثالث األخیرة من حیاة أبیه آسا الذي اشتدَّ به المرض في رجلیه. ولعّله في هذه السنوات 
أدرك خطأ أبیه الذي سجن النبي الذي وبَّخه على عدم ثقته في الرب. 

یهوشافاط أحد ثالثة ملوك لیهوذا ُمتمیِّزین، یمكن القول إنه أفضل ملك لیهوذا منذ نیاحة 
الملك داود، كان رجًال صالًحا ابن رجٍل صالٍح، فقد جرت النعمة في دمه الملوكي في ذلك الحین. 
طوبى ألٍب صالٍح له ابن صالح، كما طوبى البٍن صالٍح من أٍب صالٍح، أو قل طوبى 

لمملكة یتبّوأ عرشها ملكان حكیمان مثل آسا وابنه یهوشافاط! 

 5، 2-1. تبوُّء یهوشافاط العرش وثباته  1
 6، 4-3وحفظه للوصیة    . تقوى یهوشافاط2
 9-7. اهتمامه بالتعلیم والعبادة هللا  3
 11-10. تأثیره على الممالك المجاورة  4
 19-12. قوته العسكریة    5

. تبوُّء یهوشافاط العرش وثباته 1
، َوَمَلَك َیُهوَشاَفاُط اْبُنُه ِعَوًضا َعْنهُ 

 ]1َوَتَشدََّد َعَلى ِإْسَراِئیلَ . [
ما أن تبوَّأ یهوشافاط العرش، حتى بدأ في جدِّیة ُیَشدِّد على عدم تسرُّب الفساد من إسرائیل 

إلى یهوذا، كما اهتم بالجانب العسكري وتحصین المدن، وكانت ید الرب معه. 
أما سبب اهتمامه بهذا الجانب، فهو أن أخآب ملك إسرائیل كان ملك حروب، له ثالث 

سنوات على العرش في الوقت الذي فیه كانت یهوذا في حالة انحطاٍط وضعٍف في أواخر أیام آسا. 
ربما بدأت مملكة إسرائیل ُترِعب یهوذا، هذا ما دفع یهوشافاط أن یبدأ بتقویة الجیش. في نفس الوقت 
كان یهوشافاط حكیًما وُمتعقًِّال غیر ُمِحٍب لسفك الدم، خاصة لبني جنسه في مملكة الشمال. كما لم 

یلجأ مثل أبیه إلى التحالف مع أرام ضد إسرائیل. 
حسن أنه َحصَّن نفسه حتى ال یعتدي علیه ملك إسرائیل؛ وسلك في بدء ُحْكِمه في طریق 

أبیه الصالح، حسب فكر اهللا، فثبَّت اهللا المملكة في یده، وَقدَّم له كل یهوذا هدایا. 
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أسرع أخآب إلى التودد والتحالف معه. وبسبب فساد أخآب وانحرافه عن اإلیمان باهللا الحي 
صار كصدیٍق له أخطر من األعداء من األمم. 

  ،َوَجَعَل َجْیًشا ِفي َجِمیِع ُمُدِن َیُهوَذا اْلَحِصیَنةِ 
 ]2َوَجَعَل ُوَكَالَء ِفي َأْرِض َیُهوَذا َوِفي ُمُدِن َأْفَراِیَم الَِّتي َأَخَذَها آَسا َأُبوهُ . [

. تقَوى یهوشافاط وحفظه للوصیة 2
  ،َوَكاَن الرَّبُّ َمَع َیُهوَشاَفاطَ 

، َألنَُّه َساَر ِفي ُطُرِق َداُوَد َأِبیِه اُألوَلى
 ]3[ َوَلْم َیْطُلِب اْلَبْعِلیمَ 

". نجد قلة حتى من ملوك یهوذا ُیَقال عنهم هكذا سار في طرق داود أبیه األولىقیل عنه: "
). 3: 18؛ 2: 16؛ 3: 14 مل 2؛ 11-3: 15 مل 1(

"، فُیقَصد بها قبل سقوط داود في األولىلقد صارت حیاة داود مقیاًسا لملوك یهوذا. أما قوله "
). 5: 15 مل 1أمر أورّیا الحثِّي وزوجته بثشبع، وقد صار هذا السقوط وصمة عاٍر في تاریخه (

لم ُیذَكر في الترجمة السبعینیة "داود"، إنما "طرق أبیه األولى"، لذلك یرى البعض أنه یقصد 
آسا في بدایة ُحْكِمه، حین كان یسلك باستقامٍة في الرب. 

"، إذ كانت األمم المجاورة له، لكل منها البعل الخاص بها؛ أما هو فلم "ولم یطلب البعلیم
تكن له أیة صلٍة بعبادة البعل. 

، َوَلِكنَُّه َطَلَب ِإَلَه َأِبیِه َوَساَر ِفي َوَصاَیاهُ 
 ]4َال َحَسَب َأْعَماِل ِإْسَراِئیلَ . [

امتاز یهوشافاط لیس فقط بَتَمسُِّكه بعبادة اهللا الحّي، إله أبیه، وٕانما سار أیًضا في وصایاه، 
ولیس حسب إسرائیل الذي خلط بین عبادة اهللا والعبادة الوثنیة، ولم یحفظ الوصیة اإللهیة. 

مع حفظه للصداقة مع إسرائیل، لم تكن له شركة معه في عبادته الُمنحِرفة ورفضه للوصیة 
اإللهیة. 

   ...سؤال: كیف یمكن أن نفعل كل شيٍء لمجد اهللا؟
. ˺إن فعلنا كل شيٍء حسب اهللا ووصایاه، وال نطلب مدیح الناس

 القدیس باسیلیوس الكبیر

1 Reg. Brev., 195. 
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  بلیغ لها. وال یكفینا أن نقتني الوصایا فقط، لكننا نحتاج إلى حفظ مستقصى

 لذا یجب أن تكون فضائلنا أیًضا ،حیث إن المكافأة هنا أعظم والقوَّة الممنوحة بالروح أغزر 
 وال ، وال كثرة األطفال، وال براحٍة طول العمر، تفیض لبًنا وعسالً بأرضأعظم. فإنه لم َیِعدنا هنا 

 لالبن واألخوَّةویات والتبنِّي ا(ببركة) الِحنطة والخمر والغنم والقطعان، إّنما صارت لنا السماء والسم
د معه ونملك معه، وغیر ،الوحید وشركة المیراث معه لك من الجزاءات غیر المحصیَّة. ذ وأن نتمجَّ

إًذا ال شيء من الدینونة اآلن على " فاسمع ما یقوله بولس: ،أّما بخصوص َتَمتُّعنا بعوٍن أعظم
 الذین هم في المسیح یسوع السالكین لیس حسب الجسد بل حسب الروح، ألن ناموس روح الحیاة

.  ˺)2-1: 8 (رو " قد أعتقني من ناموس الخطیة والموتفي المسیح یسوع
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

، َفثَبََّت الرَّبُّ اْلَمْمَلَكَة ِفي َیِدهِ 
 َوَقدََّم ُكلُّ َیُهوَذا َهَداَیا ِلَیُهوَشاَفاطَ . 

 ]5َوَكاَن َلُه ِغنًى َوَكَراَمًة ِبَكْثَرةٍ . [
إذ كان یهوشافاط یطلب مجد اهللا وبرَّه، وهبه اهللا مع التقوى الِغَنى والكرامة. یقول السید 

 .)31: 12 لو؛ 33: 6 مت ("لكم تزاد كلها وهذه ،وبرَّه اهللا ملكوت أوالً  اطلبواالمسیح: "

 قصده من كل أعمالنا. ولكننا إذ نخدم في هذه ن يملكوت اهللا وبرُّه هو الخبز الذي نسعى إلیه، والذ
 للحیاة، لذلك قال الالزمة نحتاج إلى الضرورّیات ،تالسماواكجنوٍد راغبین في ملكوت  الحیاة

هذه كلها ُتزاد لكم"، "ولكن اطلبوا أوًال ملكوت اهللا وبرَّه".  "الرب: 
لى طلبنا هذه األشیاء، ولكننا ال نطلبها أوًال، ال من جهة الزمن بل إ أشار ،فبقوله كلمة "أوالً "

حسب األهمیة، فملكوت اهللا نطلبه كخیر نسعى نحوه، أمَّا الضروریات فنطلبها كضرورة نحتاج 
. ˻إلیها لتحقیق الخیر الذي نسعى نحوه

 القّدیس أغسطینوس

  ،َوَتَقوَّى َقْلُبُه ِفي ُطُرِق الرَّبِّ 
 ]6َوَنَزَع َأْیًضا اْلُمْرَتَفَعاِت َوالسََّواِرَي ِمْن َیُهوَذا. [

 رفع قلبه أن یسلك في طرق الحق اإللهي، أو ُسرّ "، بمعنى أنه تقّوى قلبه في طرق الرب"
 رفعتقلبه بكل إخالص إلى اهللا، فصار سلوكه متناغًما مع عبادته هللا. وكما یقول المرتل: "إلیك 

1 In Matt. hom 16:6.  
2 Sermon on Mount, 5:53. 
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). رفع القلب یشیر إلى فرحه وتهلیل قلبه باهللا وبعبادته وخدمته بكل غیرٍة 32: 119نفسي" (مز 
ونشاطٍ . 

لقد تشبَّه بیعقوب الذي لما رأى السلم النازل من السماء انطلق بكل قوٍة ونشاٍط، إذ قیل: "ثم 
). 1: 29 یعقوب رجلیه، وذهب إلى أرض بني المشرق" (تك رفع

ارتفع قلبه في طرق الرب، فال تستطیع فخاخ العدو أن تمسك به، وال للصعوبات أن تعوقه 
: 11عن العمل، وكما قال الحكیم: "من یرصد الریح ال یزرع، ومن یراقب السحب ال یحصد" (جا 

). سلك یهوشافاط بروح التحدِّي إلبلیس وقواته ومكائده وخططه، ألنه اتكل على الرب إلهه الذي 4
یرفع قلبه عن التراب، ویهبه روح القوة. 

نزع أیًضا من الجانب اإلیجابي، رفع قلبه في طرق الرب وَتَقوَّى؛ ومن الجانب السلبي "
]. قیل عنها: "ماذا نفع التمثال المنحوت حتى نحته صانعه، أو 6" [المرتفعات والسواري من یهوذا

). 18: 2المسبوك وُمَعلِّم الكذب حتى أن الصانع صنعة، یتكل علیها فیصنع أوثاًنا ُبكًما" (حب 
بنزعه كل أثٍر للعبادة الوثنیة أعطى الفرصة لرؤسائه أن ُیعلِّموا في مدن یهوذا، ومعهم 

. لقبول التعلیم الحق]. لقد َحطَّم مصدر الغوایة والكذب لُیهیِّئ الطریق 8-7الالویون [
وكأن یهوشافاط في حكمه ابتدأ بتقویة الجیش وتحصین المدن، ثم رفع قلبه للعمل بغیر 

إحباٍط، وٕازالة ُمَعلِّمي الكذب (العبادة الوثنیة)، ثم إرسال ُمَعلِّمي الحق، حتى یستنیر الكل، ویقبل النور 
اإللهي. 

لكن لألسف ارتدَّ الشعب إلى تلك الممارسات الوثنیة، لم تمس هذه اإلصالحات قلب الشعب 
وضمیره. 

لهذا كثیًرا ما نسمع عن نزع المرتفعات والسواري، ویعود الشعب إلى إقامتها وممارسة 
الرجاسات الوثنیة. 

هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن بعض الملوك الُمصِلحین كانوا یقومون باإلصالح 
الجزئي فقط ومؤقًتا. 

. اهتمامه بالتعلیم والعبادة هللا 3
یذكر السفر هنا أنه اهتم بالجیش، ال في أورشلیم وحدها، بل في جمیع مدن یهوذا 

الحصینة. غیر أننا من بین السطور نرى حكمة یهوشافاط، فقضى الثالث سنوات األولى أو أقل قلیًال 
ُیِعدُّ جیًشا آخر وهو تدریب الالویین وغیرهم وتشجیعهم على التعلیم. فما كان یمكنه أن یرسل الرؤساء 

] دون إعداد قادة مدنیین وروحیین. 9-7والالویین أن "یعلموا في مدن یهوذا [
اهتم یهوشافاط بالتعلیم حتى یتعامل مع شعبه، ال خالل الطاعة العمیاء التي بال فهٍم، بل 
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خالل المعرفة الصادقة. لم َیْقَبْل أن یقودهم وهم معصوبو العینین، فیعوقون التقدُّم واإلصالح، إنما 
كخلیقة عاقلة، تتعرَّف على الحق، وتزداد في المعرفة والحكمة. 

لقد َأَعدَّ السید المسیح اثني عشر تلمیًذا وسبعین رسوًال للخدمة والشهادة إلنجیل الحق. هكذا 
یلیق بالكنیسة أن تقتدي بعریسها، وتبث روح التعلیم والمعرفة الصادقة تحت قیادة روحه القدوس. 

،  َأْرَسَل ِإَلى ُرَؤَساِئهِ ،َوِفي السََّنِة الثَّاِلَثِة ِلُمْلِكهِ 
  ،ِإَلى ِبْنَحاِئَل َوُعوَبْدَیا َوَزَكِریَّا َوَنثَْنِئیَل َوِمیَخاَیا

 ]7َأْن ُیَعلُِّموا ِفي ُمُدِن َیُهوَذا [
أراد یهوشافاط الملك أن یشترك الرؤساء المدنیون مع الالویین، حتى یدرك الشعب أن قوانین 

الدولة تتجاوب مع الوصیة اإللهیة. 
: [اآلن في السنة الثالثة لملكه، دعا ُحكَّام البلد والكهنة، وأمرهم أن المؤرخ یوسیفوسُیَعلِّق 

یجولوا في األرض، وُیَعلِّموا الشعب الذین تحت سلطانه، مدینة مدینة، شریعة موسى، وأن یحفظوها، 
وأن یجاهدوا في العبادة هللا. لهذا ُسرَّت الجموع جًدا. بهذا لم یعد یشغلهم شيء ویغاروا على شيء مثل 

.] ˺حفظ الشریعة

 بحسب أمر "ي أال أزید أو أنقص األمانة. وٕاذ هي  بویلیق... إني مؤتمن على الكرازة بالرب یسوع
 إن األمر لیس متروًكا الختیارنا، فإما ، في سلطاني أن أهرب منهالیس )،3: 1 (تي اهللا مخلصنا"

،الضرورة موضوعة عل":  وهذا واضح من قوله.تنفیذه أو العقاب  ." فویل لي إن كنُت ال أَُبشِّريَّ
). 16: 9 كو 1(

ن من یؤتمن على قیادة الكنیسة وینال إإنني بصراحة أقول في وضوح في مشهد من الجمیع 
شرف األسقفیة ُیَدان إن لم یصارح الناس بما ینبغي علیهم أن یفعلوا. أما الرجل العلماني فلیس 

  تحت هذا اإللزام.

 ألني ودیع ومتواضع القلب" يتأملوا كیف ثبَّت المسیح كلماته بأعماله. هكذا یقول: "َتَعلَّموا من ،
بن اإلنسان لیس له ا وقد أوضح ذلك بأعماله، فإن "،). َعلََّم البشر أن یكونوا فقراء29: 11 (مت

). مرة أخرى َأوصى البشر أن ُیِحبُّوا أعداءهم، وقد َعلَّم ذات الدرس 20: 8أین یسند رأسه" (مت 
 على الصلیب حین طلب من أجل صالبیه.

). اآلن لم 40: 5(مت  ترْك له الرداء أیًضا"القد قال: "من أراد أن یخاصمك ویأخذ ثوبك، ف
دمه. بهذه الطریقة أمر اآلخرین أن ُیعلِّموا. لذلك یقول بولس أیضا: "كونوا َقدَّم ُیعِط فقط الثیاب بل 

1 Antiq. 8:15:2.  
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كثر تفاهة من أن ُیظِهَر ُمَعلِّم فلسفته بالكلمات؛ فإن أفلیس شيء ). 17: 3 متمثلین بي" (في
لذلك َعلََّم الرسل أوًال بسلوكهم وبعد ذلك بكلماتهم، بل هذا لیس من عمل الُمَعلِّم بل المرائي. 

باألحرى لم یكونوا في حاجة إلى كلمات عندما نطقت كلماتهم بصوٍت عالٍ . فلیس من الخطأ أن 
، فإنه بآالمه، بهذا كله، تمَّم عمًال عظیًما وعجیًبا، بل دمَّر الم المسیح كعملٍ آتتحدَّث عن 

 .˺ أجلناالموت، وقدَّم لنا أموًرا كثیرة فعلها من

  َالمسیح من أن نكون أشبه بسرج، إذ نكون ُمَعلِّمین لآلخرین.ناكِّنُیم  

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 َوَمَعُهُم الالَِّویُّوَن َشَمْعَیا َوَنثَْنَیا َوَزَبْدَیا َوَعَساِئیُل َوَشِمیَراُموُث َوَیُهوَناثَانُ 
  ،َوَأُدوِنیَّا َوُطوِبیَّا َوُطوُب َأُدوِنیَّا الالَِّویُّونَ 

 ]8َوَمَعُهْم َأِلیَشَمُع َوَیُهوَراُم اْلَكاِهَنانِ . [
لكي یكون التعلیم متكامًال استخدم یهوشافاط ثالث فئات: 

. الكهنة لتعلیم الشریعة اإللهیة والوصیة. 1
. الالویین لتعلیم الطقوس والفرائض والتسابیح. 2
. الرؤساء لتعلیم القانون المدني وقوانین الدولة، كما یقومون بمعاقبة المستهترین. 3

  ، َوَمَعُهْم ِسْفُر َشِریَعِة الرَّبِّ ،َفَعلَُّموا ِفي َیُهوَذا
 ]9 َوَعلَُّموا الشَّْعبَ . [،َوَجاُلوا ِفي َجِمیِع ُمُدِن َیُهوَذا

لم یقف یهوشافاط عند نقطة انفصاله عن الشر، إنما كان في قلبه یود أن یقیم ما هو 
صالح، وهذا لن یتحقق في حیاة الشعب بدون تعلیم كلمة اهللا والناموس في كل مكانٍ . 

كان التعلیم یحتلُّ مركز الصدارة في حیاة الكهنة والالویین، فالعبادة والتقدمات یلزم أن 
تصدر عن فهٍم وٕادراٍك ومعرفةٍ . غالًبا ما كان الكل قد أهمل التعلیم في فترات الضعف الروحي.  

یعمالن مًعا، هكذا یلیق عدم العبادة وهرون الذي ُیَمثِّل التعلیم كما أن موسى الذي ُیَمثِّل 
الفصل بینهما في كل األجیال. 

" حتى ال ُیَعلِّموا حسب وصایا الناس. شریعة الربكان معهم "
انتشر الُمعلِّمون في كل مدن یهوذا وُقَراها، مؤكدین أن كلمة اهللا هي طریق اإلصالح 

الحقیقي والنهضة. 
" سفر شریعة الربلم یستمّد الالویون سلطانهم في التعلیم من انتداب الملك لهم، وٕانما من "

1 Hom. On Acts, Homily 1. 
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]. ولعل هذا السفر هو الذي اكُتشف في الهیكل في أیام الملك یوشیا. 9[
). 8في فترة العودة من السبي، اهتم عزرا بالتعلیم حسب شریعة الرب (نح 

لم یقف التعلیم عند طقوس ممارسة العبادة والتسبیح، وٕانما أیًضا حفظ الشریعة. 
في القرن الثاني المیالدي نرى مدى اهتمام الكنیسة برتبة الشماسیة للقیام بنفس دور 

. ˺الالویین، وهو التعلیم

  بعبارات صغیرة یزرع (الكتاب) الحكمة اإللهیة في كل من یكون مهتًما، وفي دفعات كثیرة عبارة
. ˻واحدة ُتَقدَّم للذین یقبلونها یمكن أن تكون مصدًرا لمؤونة رحلة الحیاة كلها

  ،ه الروح نحو السماءومن المفید جًدا قراءة الكتاب المقدس، فإنها تجعل النفس حكیمة  ،ُتَوجِّ
تدع أذهاننا تتمعن باستمرار ووُتَحرِّك اإلنسان نحو الشكر، وتهلك الرغبة في األمور األرضیة، 

 .˼في العالم اآلخر

  ُأعِطي الكتاب المقدس بهذا الهدف أن یكون إنسان اهللا كامًال به، بدونه لن یمكن أن یكون
كامالً . یقول (الرسول): لدیك الكتب المقدسة عوًضا عني. إن أردت أن تتعلَّم شیًئا فَتَعلَّمه منها. 

 ˽هذا كتبه لتیموثاوس المملوء من الروح، فكم باألكثر یكون بالنسبة لنا!

 لكنهم یحملون فیهم ،بذرة اإلنجیل هي أصغر البذور، ألن التالمیذ كانوا أكثر حیاًء من غیرهم 
 .˾قوَّة عظیمة، فانتشرت كرازتهم في العالم كله

  كلمة واحدة من الكتب اإللهّیة هي أكثر فاعلیة من النار! إنها تلین قسوة النفس، وُتَهیِّئها لكل
. ˿عمل صالح

 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

. تأثیره على الممالك المجاورة 4
، َوَكاَنْت َهْیَبُة الرَّبِّ َعَلى َجِمیِع َمَماِلِك اَألَراِضي الَِّتي َحْوَل َیُهوَذا

 ]10َفَلْم ُیَحاِرُبوا َیُهوَشاَفاطَ . [
" هیبة الربنتیجة لاللتصاق باهللا وحفظ كلمته المقدسة أعطى اهللا الملك وكل دولته مهابة "

1 Cf. Clement of Rome: Corinthians 32:2; 40:5. 
2 Concerning the Statues, homily 1: 3. 

Ñ  ،5، ص 1996د. عدنان طرابلسي: شرح إنجیل متى للقدیس یوحنا الذهبي الفم. 
4 In 2 Tim. hom 9. 
5 In Matt. hom 47. 
6 In Matt. hom 2: 9. 
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أمام األمم المجاورة، وَحلَّ الرخاء في البالد. كلما وهبه الرب كرامة وخیرات ارتفع باألكثر قلبه نحو 
طرق الرب. 

من یخشى الرب ویهابه، یهبه مهابة في أعین الناس. 

ةٍ  ، َوَبْعُض اْلِفِلْسِطیِنیِّیَن َأُتوا َیُهوَشاَفاَط ِبَهَداَیا َوِحْمِل ِفضَّ
، َواْلُعْرَباُن َأْیًضا َأُتوُه ِبَغَنٍم ِمَن اْلِكَباِش َسْبَعُة آَالٍف َوَسْبُع ِمَئةٍ 

 ]11َوِمَن التُُّیوِس َسْبَعُة آَالٍف َوَسْبُع ِمَئةٍ . [
صار الفلسطینیون الذین كانوا أعداء للیهود في أیام داود في َمَودَّة، وأرسلوا هدایا وفضة 

). 7: 16إجالًال لیهوشافاط ولكسب صداقته. لقد وعد اهللا أنه یجعل أعداءنا یسالموننا (أم 

. قوته العسكریة 5
  ،َوَكاَن َیُهوَشاَفاُط َیَتَعظَُّم ِجد�ا

 ]12َوَبَنى ِفي َیُهوَذا ُحُصوًنا َوُمُدَن َمَخاِزنَ . [
من كثرة الهدایا قام یهوشافاط ببناء مدن مخازن لحفظ الهدایا. 

  ،َوَكاَن َلُه ُشْغٌل َكِثیٌر ِفي ُمُدِن َیُهوَذا
 ]13َوِرَجاُل َحْرٍب َجَباِبَرُة َبْأٍس ِفي ُأوُرَشِلیمَ . [

 َوَهَذا َعَدُدُهْم َحَسَب ُبُیوِت آَباِئِهْم ِمْن َیُهوَذا ُرَؤَساِء أُُلوفٍ : 
 ]14َعَدَنُة الرَِّئیُس َوَمَعُه َجَباِبَرُة َبْأٍس َثَالُث ِمَئِة َأْلفٍ . [

 ]15َوِبَجاِنِبِه َیُهوَناثَاُن الرَِّئیُس َوَمَعُه ِمَئَتاِن َوَثَماُنوَن َأْلًفا. [

 ]16َوِبَجاِنِبِه َعَمْسَیا ْبُن ِزْكِري اْلُمْنَتِدُب ِللرَّبِّ َوَمَعُه ِمَئَتا َأْلِف َجبَّاِر َبْأسٍ . [
ذكر هنا خمسة قادة عسكریین مع عدد الذین كانوا تحت قیادتهم، ثالثة في یهوذا، واثنین 

في بنیامین. 
"؛ لم یكن مندوًبا عن الملك كان منتدًبا للربما أروع ما قیل عن القائد العسكري عمسیا، "

َده بهذا المنصب. لقد كان  فقط لیخدمه في هذا المنصب، إنما كان یحسب نفسه مندوًبا عن الرب لُیَمجِّ
أبرز هؤالء القادة العسكریین في اهتمامه بالعبادة. قبل المنصب ال للكرامة وال للسلطان أو المنفعة، 

د اهللا. كان یخدم الرب وبلده بضمیٍر صالحٍ .  إنما لُیَمجِّ
 ولُتالِحظ ،قلبك أعطني ابني یالم ُیَقدِّْم عمسیا شیًئا للرب، بل َقدَّم نفسه وقلبه له. قیل: "

. )26: 23 أم (طرقي عیناك
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 ،أقصى ما یریده اهللا منا هو القلب، ففي العهد القدیم ُقدِّم لنا الناموس منقوًشا على حجارة
 وٕاذ لم .لعل قلوبنا الحجریة تلتقط شیًئا من الناموس اإللهي، أو یترك الناموس بصماته على قلوبنا

جعل نوامیسي في أ ".إنجیل العهد الجدید ناموًسا منحوًتا بالروح القدس على قلوبنا لنا  َقدَّم،یحدث هذا
 یترنم الشعب ،). لهذا إذ یصرخ الكاهن: "ارفعوا قلوبكم"10:8 كتبها على قلوبهم" (عبأأذهانهم، و

متهلالً : "هي عند الرب". 

 بنا إما لملكوت وفي داخلكم إما معرفة الحق أو جهل، االبتهاج بالفضیلة أو الرذیلة، بهذا نعد قل
. ˺المسیح أو ملكوت إبلیس

األب موسى 

 إن لم ُتعِط نفسك your soulوتخبرك كي ، المحبة نفسها خالل الحكمةم. تتكلها، فإنك تفقد 
 ". أعطني نفسكُتَخلِّصك من حالة الذعر، إذ یقال: "

 یقول لك: ، "أعطني ذهبك"، وٕان كان شيء آخرك: یقول ل، یبیع لك حقالً أن أراد أحد إن
 "أعطني نحاسك"، "أعطني فضتك". 

بني أعطني قلبك". ااآلن لتصِغ إلى ما تقوله المحبة لك، إذ تنطق خالل فم الحكمة: "یا 
عطیها؟ "قلبك یا ابني". كان قلبك شریًرا حین كان معك، عندما احتفظت به لنفسك. ُكنت تماذا 

 لُحبِّ الُمَدمِّر. ا والتفاهات وشهوات ي بالدم كماهذا الطریق وذاكفي ُتسَحب 
استبعد قلبك عن هذا كله. إلى أین تسحبه؟ أین تضعه؟ تقول الحكمة: "أعطني قلبك". 

. ˻ال تفقدهف ،جعله ليا
 القدیس أغسطینوس 

  ،َوِمْن ِبْنَیاِمیَن َأِلَیاَداُع َجبَّاُر َبْأسٍ 
 ]17َوَمَعُه ِمَن اْلُمَتَسلِِّحیَن ِباْلِقِسيِّ َواَألْتَراِس ِمَئَتا َأْلفٍ . [

 ]18َوِبَجاِنِبِه َیُهوَزاَباُد َوَمَعُه ِمَئٌة َوَثَماُنوَن َأْلًفا ُمَتَجرُِّدوَن ِلْلَحْرِب . [
 جباري بأس 1160000كان عدد رجال الجیش تحت قیادة هؤالء الخمسة قد بلغ 

 400000ومحاربین، وهو رقم كبیر للغایة بالنسبة لمساحة یهوذا وبنیامین. فأبیَّا استطاع أن یجمع 
). 8: 14 (600000)، وآسا 3: 13(

أما سّر تزاید العدد إلى الضعف تقریًبا عّما كان علیه العدد في أیام آسا، فهو اآلتي: 

1 Cassian: Conferences 1:13. 
2 Sermon 34:7. 
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أ. سبق أن وعد اهللا إبراهیم أن نسله سیكون كنجوم السماء ورمل البحر في العدد.  
 ب. وجود فترة ِسْلم طویلة لم ُیقَتل فیها جنود.

 ج. ُیفتَرض أنه مع حركة اإلصالح اتَّسًعت مدینة أورشلیم جًدا.

)، مما جعل عدد 19: 15د. كثیرون أتوا من مملكة إسرائیل، وانضموا إلى مملكة یهوذا (
 الشعب یتزاید.

هـ. كان العنصر الرئیسي في زیادة العدد، هو بركة الرب التي رافقت یهوشافاط، ونجاحه في 
 كل عمٍل تمتد إلیه یده.

، َهُؤَالِء ُخدَّاُم اْلَمِلكِ 
 ]19َفْضًال َعِن الَِّذیَن َجَعَلُهُم اْلَمِلُك ِفي اْلُمُدِن اْلَحِصیَنِة ِفي ُكلِّ َیُهوَذا. [

غالًبا ما كان الجنود یعیشون في بالدهم، یمارسون بعض األعمال، ومن حین إلى آخر 
ُیستدعون للتدریب العسكري. أما قادة الجیش، فكانوا یخدمون في شئون الدولة كموظفین في البالط 

الملكي ووزراء للدولة ومشیرین للملك. 
أخیًرا، فإن لیست ضخامة عدد الجند هي سّر رهبة الجیش لدى األمم المحیطة، إنما وهبهم 

اهللا من عنده مهابة مع نجاح وَتقدُّم ونعمة في أعین الجمیع. 
 
 17 أي 2من وحي 

إلهي أنت هو سرُّ نجاحي! 

  .أللتصق بك یا إلهي، كما التصق بك یهوشافاط
فتكون یدك معي، ألسیر في طریقك یا ابن داود. 

بك أشعر بروح القوة یا ملك الملوك. 
ُتِقیم من الضعفاء أبطاالً . 

ترفعني من المزبلة، وتهبني سلطاًنا. 
فال یكون لقوات الظلمة موضع في داخلي. 

  .من یقتنیك ال یعوزه شيء
ُتِقیم ملكوتك في داخلي. 

فتهبني من فیض حكمتك وغناك وكرامتك. 
تنزع من داخلي كل صنٍم َأتَعبَّد له. 
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وُتِقیم منِّي هیكًال مقدًسا لك. 

  ،بعث یهوشافاط كهنة والویین ورؤساء
ُیَعلِّمون یهوذا وصّیتك المقدسة. 

افتح عن عیني، فَأتعرَّف عن أسرارك. 
واحملني بروحك إلى مائدة وصایاك. 

َأتلذَّذ بكلماتك، وَأشبع بُحبِّك، وتمتلئ نفسي فرًحا بك. 
روحك القدوس ینقش وصایاك في قلبي. 

كنیستك المقدسة ُتَدرِّبني بروح الحق. 
تدخل بي إلى عربون السماء، فتستنیر نفسي. 

  .ُتِقیم من ضعفي سفیًرا لك
َأشهد بُحبِّك منادًیا: تصالحوا مع اهللا! 
ُتِقیم من أعماقي أورشلیمي الحصینة. 
ُتَدرِّب طاقاتي وعواطفي وأحاسیسي، 

فُتِقیم منها جیًشا بألویة. 
نعم، أنت هو سرُّ نجاحي. 

بدونك تنهار نفسي إلى التراب، 
وبك ُتِقیمني إلى الشركة مع خدامك السمائیین! 
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 َاَألْصَحاُح الثَّاِمُن َعَشرَ 

تحالف یهوشافاط مع أخآب 
. غیر أن النظرة التي 3-1) فیما عدا اآلیات 22 مل 1ورد هذا األصحاح تقریًبا في (

یتطلع إلیها ملوك األول تختلف عن تلك التي ألخبار األیام الثاني. األول یهتم بقصة میخا وأخآب، 
والثاني میخا ویهوشافاط، یذكر أخآب بطریقة عارضة، فإن یهوشافاط ملك یهوذا ال أخآب ملك 

]. هذا كان باعث قلبي صادر من یهوشافاط. 7-6إسرائیل الذي كان مهتًما أن یطلب مشورة میخا [
ون بكل قلوبهم بكلمة الرب (راجع  ؛ 9-7: 16؛ 7-1: 15؛ 6-5: 12كان بعض ملوك یهوذا َیعتزُّ

-22: 34؛ 10: 33؛ 11-9: 28؛ 16-15، 9-7: 25؛ 20: 24؛ 17-13: 20؛ 2-3: 19
). وذلك على خالف ملوك إسرائیل الذین لم یكونوا یبالون بعبادة اهللا الحي، بل غالًبا ما كانوا 28

یقاومونها. 
ارتباط یهوشافاط ملك یهوذا الصالح بأخآب ملك إسرائیل الشریر شوَّه صورة یهوشافاط، 

وَسبَّب له متاعب كثیرة. 

 1. ارتباط یهوشافاط بأخآب الشریر   1
 3-2. مشاركة أخآب الستعادة راموت جلعاد  2
 5-4. استشارة األنبیاء الكذبة    3
 27-6. یهوشافاط یطلب نبًیا للرب   4
 31-28 الرب ینقذ یهوشافاط    5
 34-32. جرح أخآب وموته    6

. ارتباط یهوشافاط بأخآب الشریر 1
 َوَكاَن ِلَیُهوَشاَفاَط ِغًنى َوَكَراَمٌة ِبَكْثَرةٍ . 

 ]1َوَصاَهَر أخآب. [
نقطة الضعف الخطیرة في حیاة یهوشافاط أنه صاهر الملك الشریر أخآب. سیرته تكشف 

عن خطورة التصاق األتقیاء بفاعلي الشر. 
دخل یهوشافاط في عالقة مصاهرة مع أخآب الذي باع نفسه لعمل الشر، عابد وثن، ومقاوم 

لعبادة اهللا الحيّ . لقد َزوَّج یهوشافاط ابنه یهورام لعثلیا ابنة أخآب، وكانت صورة مطابقة ألمها إیزابل 
الشریرة التي قتلت األنبیاء وهدمت مذابح الرب، ونشرت عبادة البعل في إسرائیل. 
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ربما سقط یهوشافاط في فخ محبة الكرامة والِغَنى، فأراد أن ُیزوِّج ابنه البنة ملك إسرائیل 
ن الصداقة على ُمَجرَّد شهرة الَغِني والذي كانت له شهرة بسبب انتصاراته.  نخطئ كثیًرا عندما ُنَكوِّ

.  بقصد نوال شهرة بصداقتنا معهم، أو ُنِحّبهم لُمَجرَّد مدح اآلخرین لهم،اآلخرین
یرى البعض أنه فعل ذلك ألسباب سیاسیة، مثل رغبته في توحید المملكتین في ابنه، ولعل 

 وحدة المملكتین أمر ُمفِرح، لكن كان یلزم أن تكون على أخآب أغراه بأنه سیجعل یهورام وارثًا له.
خطأ یهوشافاط حین قال: "مثلي مثلك، شعبي كشعبك، أ والحیاة المقدَّسة. فقد اإلیمان وحدة أساس

حروب. ال كان یلیق به أوًال أن یطلب قدسیَّة حیاة الملك وشعبه قبل االتِّحاد معه في .وخیلي كخیلك"
 فع یهوشافاط الكثیر بسبب هذه الصداقة القائمة بال أساس. دلقد 

ما أراد هذا السفر تأكیده، أن الخطأ الخطیر الذي ارتكبه آسا هو تحالفه الغبي مع أرام، أما 
بالنسبة لیهوشافاط، فإن أخطر ما فعله هو مصاهرته ألخآب ملك إسرائیل الُمقاِوم للحق اإللهي. 

بسبب هذه المصاهرة دخلت الوثنیة الفینیقیة بشرورها بكل قوٍة في مملكة یهوذا، وبسبب هذا 
الخطأ الفاحش مرَّت فترة كاد كل نسل داود أن یفنى، لو لم یقم الكاهن یهویاداع بتخبئة یوآش الطفل 

-1: 22الصغیر في مخازن الهیكل لمدة ست سنوات، لیستلم كرسي داود وهو في السابعة من عمره (
). هذا ما جعل كاتب السفر بوحي الروح القدس ُیَسجِّل مصاهرة یهوشافاط أخآب هنا، وكیف 12

َتَعرَّض یهوشافاط نفسه للقتل في المعركة ربما بخبث أخآب. 
 القدیس أ أخطكثیًرا ما حذرنا الكتاب المقدس وآباء الكنیسة من الصداقات الشریرة.

 لُمَجرَّد شهرته، لینال Hierius  هیریوس في بدایة حیاته عندما َكوَّن صداقة بینه وبینأغسطینوس
هو أیًضا شهرة على حساب هذه الصداقة. 

  ماذا دفعني أیها الرب إلهي أن أهدي هذه الكتب لهیریوس وهو أحد خطباء روما، الذي َأحببُته
 ...شتهر به من ِعْلٍم؟!ادون أن ُأَقابَله، إنما لُمَجرَّد ما 

ل المحبة في قلب السامع لُمَجرَّد سماعه عنه من فم مادحه؟! ... ولكن هل یمكن أن تتدخَّ
لقد َأحببُت في ذلك الوقت الممدوحین من البشر، ولیس الممدوحین منك، وٕان كنت قد َأحببتهم 

... نني كنت أود أن أكون مشهوًرا مثلهمإومدحتهم، ف
أین أعرف، وكیف أعترف لك بأنني أحببت ذلك الخطیب بسبب ُحبِّ مادحیه له، أكثر  من

. فترت محبتي له .من ُحبِّي له؛ بسبب الصفات التي مدحوه من أجلها، فلما ذمه مادحوه أنفسهم.
أنه أصبح لو وصرت غیر متأثر به؛ مع أن األسباب التي ذموه ألجلها لم تكن جدیدة علیه، كما 

شخًصا آخر. لكن الذي َتَغیَّر هو شعور الُمتحدِّثین عنه. 
 القدیس أغسطینوس
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 ُطِردِت من جسدِك، ومن هم األبناء ا وانظري إلى أي موضع تنتقلین، إذ،افحصي یا نفسي ذاتك 
هم جمالِك الذین تسیرین معهم لمیراثهم؟ إن كانوا مالئكة نور، فكیف لم یضیئوا علیِك بشعاع ؤرفقا

 بالخلطة معهم قبل االفتراق؟! وأما إذ كانوا أولئك السمجین الخداعین ابمجیئهم عندك؟! ویفرحو
 السارقین لألطفال إلى بلدة ظلمتهم، المحرومة من العزاء، فالویل لي من صحبتهم، الویل ،بالشهوة

 الویل لي ألني َأطعُت غشهم، وَمنعُت نفسي من نظر !لي من ُقْربهم الذي یبعدني عن ربِّي
 وصرت شریًكا للشریر بإرادتي. ، الویل لي ألني َأبعدُت ذاتي عن الشر!الُحسن

الشیخ الروحاني 

  ال ُتفِسْد وصیة اهللا من أجل صداقة أحدٍ . ال تُعد إلى المدینة التي أخطأَت هللا فیها مرًة أخرى. ال
ا وعثرة.  تتخلَّ عن العبادة لئّال یصیر ذلك لك فخ�

 أنطونیوس  أنباويالطوبا

  ضر النفس ضرًرا عظیًما. لهذا یجب علینا أن نهرب منه باحتراس ي الخاص واالتحادالمعاشرات
 وهو أنه ال یجوز في الرهبنة أن یكون ألحد صدیق خاص یتَّحد معه ...ونتوطد على هذا األساس

في صداقة یمكن أن یتألم من قبلها بقیة اإلخوة. 
 القدیس مار أفرآم السریاني

 فإنَّكم تجدون حًقا في اإلنجیل أیًضا حسب السالم شًرا. (داود النبي) بوا لحقیقة أن ضطرال ت
لیس كما  سالمي أنا أعطیكم، ، "سالمي أترك لكم:، كما یقول هو نفسهسالًما یرفضه المسیح

 ... سالم ال یضع حجر عثرة، وسالًما یضع!یوجد ألنَّه .)27: 14 " (یویعطي العالم أعطیكم أنا
هرب من سالم األشرار، ن ل، إذن.)10: 13 لهذا أیًضا یقول النبي "سالم سالم، ولیس سالم" (حز

 ، ویقهرون األرملة،)12: 2 ألنَّهم یتآمرون ضّد البريء ویجتمعون على مضایقة البار (حك
 ˺!تواضعهاویسحقون 

 القدِّیس أمبروسیوس

. مشاركة أخآب الستعادة راموت جلعاد 2
  ،َوَنَزَل َبْعَد ِسِنیَن ِإَلى أخآب ِإَلى السَّاِمَرةِ 

  ،َفَذَبَح أخآب َغَنًما َوَبَقًرا ِبَكْثَرٍة َلُه َوِللشَّْعِب الَِّذي َمَعهُ 
 ]2َوَأْغَواُه َأْن َیْصَعَد ِإَلى َراُموِت ِجْلَعادَ . [

Ï 6: 3  الكتاب الثالث:صالة داود .
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في السنة السابعة عشرة من ُحْكِم یهوشافاط، وهي لیست أقل من ثمان سنوات من إتمام 
، قام بزیارة أخآب في السامرة. ˺زواج ابنه بعثلیا ابنة أخآب

ذبح أخآب غنًما وبقًرا بكثرة له وللشعب الذي معه. في هذا لم یسلك یهوشافاط في ُطُرق أبیه 
 طریق وفي األشرار، مشورة في یسلك لم الذي للرجل طوبىالذي لم ُیَجاِلس األشرار، إذ یقول: "

 األثمة، جماعة "أبغضت . كما یقول:)1: 1 مز ("یجلس لم المستهزئین مجلس وفي ،یقف لم الخطاة
). 4: 141. ولم یشتِه أن یأكل من نفائسهم (مز )5: 26 مز ("جلسأ ال األشرار ومع

صنع أخآب هذه الولیمة لَیَتَملَّق یهوشافاط، ویجتذبه لُیشاِرَكه في استرداد راموت جلعاد من 
ملك أرام. 

قام یهوشافاط بهذه الزیارة كنوٍع من الصداقة مع أخآب، ولم یكن في ذهنه أن ُیِقیَم تحالًفا 
سیاسًیا ضد أرام. غیر أن أخآب استغل هذه الزیارة إلقامة تحالف سیاسي مع یهوشافاط. 

  إلى أي شيء یرمز الجلوس؟ أن یكون الشخص 4: 26"لم أجلس مع محفل باطل" (مز ...(
بقلب واحٍد مع من یعاشرهم. إن لم یكن قلبك هناك على الرغم من وجودك معهم، فأنت ال تجلس 

معهم، أما إن كان قلبك هناك، فإنك تجلس معهم حتى وٕان كنت غائًبا عنهم (بالجسد). 
 القدیس أغسطینوس

 َوَقاَل أخآب َمِلُك ِإْسَراِئیَل ِلَیُهوَشاَفاَط َمِلِك َیُهوَذا: 
 َأَتْذَهُب َمِعي ِإَلى َراُموَت ِجْلَعاَد؟ 

 ]3 َوَمَعَك ِفي اْلِقَتالِ . [، َوَشْعِبي َكَشْعِبكَ ،َفَقاَل َلهُ : َمَثِلي َمَثُلكَ 
كانت إمكانیات أخآب العسكریة قد انحدرت، بینما كانت قوة آرام (سوریا) العسكریة قد 

تشدَّدت. 
َتَسرَّع یهوشافاط في إجابته على أخآب، دون أن یحسب النفقة، فإنه یتحالف مع ملٍك ال 
عالقة له مع اهللا، بل كان أخآب قد انحرف إلى العبادة الوثنیة، وأحاط نفسه بمجموعة ضخمة من 

األنبیاء الذین ارتبطوا بعبادة العجول، ولم یكن في ذلك الوقت في إسرائیل نبي للرب إال میخا بن یملة 
وحده، وكان مكروًها جًدا من أخآب. یبدو أن إیلیا في ذلك الوقت كان قد انسحب إلى البریة، فلم 

ُیعَرف في السامرة نبي سوى میخا. 

. استشارة األنبیاء الكذبة 3
 ثُمَّ َقاَل َیُهوَشاَفاُط ِلَمِلِك ِإْسَراِئیلَ : 

1 Barnes, Notes. 
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 ]4اْسَأِل اْلَیْوَم َعْن َكَالِم الرَّبِّ . [
وهب اهللا یهوشافاط سالًما، لكن خالل مصاهرته ألخآب اندفع إلى الحرب، ویبدو أنه كان 

قلًقا لهذا القرار، وقد طلب أن یسأل اهللا في األمر. 
 أن یهوشافاط دخل في تحالف تجاري مع أخزیا بن أخآب 20 أي 2؛ 22 مل 1جاء في 

الذي خلف والده على مملكة إسرائیل، وقد ُأرِسَلْت سفن إلى ترشیش حیث تجارة القمح والذهب، 
وَتَحطَّمت السفن وضاعت البضائع، فاهللا ال یبارك مثل هذا التحالف. 

حسن أن یطلب یهوشافاط أن یسأل اهللا بخصوص الدخول في القتال، لكنه لألسف لم یسأل 
اهللا عند مصاهرته أخآب، وال عند نزوله إلى السامرة. 

ْنِبَیاَء َأْرَبَع ِمَئِة َرُجلٍ    ،َفَجَمَع َمِلُك ِإْسَراِئیَل اَأل
 َوَقاَل َلُهمْ : َأَنْذَهُب ِإَلى َراُموِت ِجْلَعاَد ِلْلِقَتاِل َأْم َأْمَتِنُع؟ 

 ]5 َفَیْدَفَعَها اهللا ِلَیِد اْلَمِلكِ . [،َفَقاُلوا: اْصَعدْ 

. یهوشافاط یطلب نبًیا للرب 4
 ]6 َفَنْسَأَل ِمْنُه؟ [،َفَقاَل َیُهوَشاَفاطُ : َأَلْیَس ُهَنا َأْیًضا َنِبيٌّ ِللرَّبِّ 

ُتَرى ماذا كانت مشاعر یهوشافاط الُملتِصق باهللا حین طلب من أخآب أن یسأل، فأحضر له 
أربعمائة نبي لیس بینهم نبي واحد للرب؟ جمیعهم أنبیاء كذبة َیْعَملون لحساب الشیطان! حًقا كانت 

نفسه ُمرَّة، فقال: "ألیس هنا أیًضا نبي للرب، فنسأل منه؟!" 
كان یلیق به أن یرفض البقاء في هذا المجلس الذي هو مجلس لحساب إبلیس، لیس للرب 

موضع فیه. 
في كل عصٍر یوجد أنبیاء كذبة یقاومون الحق اإللهي لحساب إبلیس. یقول السید المسیح: 

 ،كذبة أنبیاءو ،كذبة مسحاء سیقوم ؛ "ألنه)11: 24 مت ("كثیرین ویضلون ،كثیرون كذبة أنبیاء یقوم"
: 13 مر؛ 24: 24 مت (أیًضا" المختارین أمكن لو یضلوا حتى ،وعجائب ،عظیمة آیات ویعطون

 فیكم سیكون كما ،كذبة أنبیاء الشعب في أیًضا كان ولكن). ُیَحذِّرنا األنبیاء والرسل منهم، قائلین: "22
 أنفسهم على یجلبون اشتراهم الذي الرب ینكرون هم ذإو ،هالك بدع یدسون الذین ،كذبة ُمَعلِّمون أیًضا
 اهللا من هي هل األرواح امتحنوا بل ،روحٍ  كل ُتَصدِّقوا ال األحباء یها. "أ)1: 2 بط 2 ("سریًعا هالًكا
 تحكم والكهنة ،بالكذب یتنبأون . "األنبیاء)1: 4 یو 1 ("العالم إلى خرجوا قد كثیرین كذبة أنبیاء ألن
 عن الرب قال هكذا لذلك" .)31: 5 رإ (آخرتها" في تعملون وماذا أحب هكذا وشعبي أیدیهم، على

 األرض: هذه في جوع وال سیف یكون ال یقولون وهم أرسلهم، لم أناو ،باسمي ونأیتنب الذین األنبیاء
 .)15: 14 رإ (األنبیاء" أولئك یفنى والجوع بالسیف
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 إنه یخدع   باطلة ومدهشة...ة فیعمل بكل قوته خالل ضد المسیح بطریق،عندئذ ُسیَحلُّ الشیطان
؛ أو ربما یفعل عجائب  یعملهاًال في الحقیقة هو لماعمیعمل أ فیظهر كمن ؛ بأوهامالمیتةالحواس 

 .˺ لكنها تضلل الناس عن الحق، إذ یحسبونها قوة إلهیةیةحقیق
القدیس أغسطینوس  

 َفَقاَل َمِلُك ِإْسَراِئیَل ِلَیُهوَشاَفاطَ : 
  ،َبْعُد َرُجٌل َواِحٌد ِلُسَؤاِل الرَّبِّ ِبهِ 

  ،َوَلِكنَِّني أُْبِغُضهُ 
  ،َألنَُّه َال َیَتَنبَُّأ َعَليَّ َخْیًرا َبْل َشر�ا ُكلَّ َأیَّاِمهِ 

 َوُهَو ِمیَخا ْبُن َیْمَلةَ . 
 ]7َفَقاَل َیُهوَشاَفاطُ : َال َیُقِل اْلَمِلُك َهَكَذا. [

  ،َفَدَعا َمِلُك ِإْسَراِئیَل َخِصی�ا
 ]8َوَقالَ : َأْسِرْع ِبِمیَخا ْبِن َیْمَلةَ . [

، َوَكاَن َمِلُك ِإْسَراِئیَل َوَیُهوَشاَفاُط َمِلُك َیُهوَذا َجاِلَسْیِن ُكلُّ َواِحٍد َعَلى ُكْرِسیِّهِ 
  ،َالِبَسْیِن ِثَیاَبُهَما َوَجاِلَسْیِن ِفي َساَحٍة ِعْنَد َمْدَخِل َباِب السَّاِمَرةِ 

ْنِبَیاِء َیَتَنبَُّأوَن َأَماَمُهَما. [  ]9َوَجِمیُع اَأل
یبدو أن الملكین قد انسحبا من الولیمة، وجلسا على عرشیهما في ساحة عند مدخل مدینة 
السامرة. في هذا الموضع كان أخآب یجلس ینظر في بعض القضایا الهامة. كان الملوك في الشرق 

. ˻في ذلك الحین یجلسون على عروش متحركة یأخذونها معهم في رحالتهم، وأینما ذهبوا
الذین یجالسون المستهزئین غالًبا ما یسقطون في أخطاء كثیرة، منها عدم مباالتهم بواجبهم. 
جلس یهوشافاط بُحلَِّته الملوكیة صاغًیا بصبٍر ألكاذیب األنبیاء الكذبة باسم اهللا، وربما كان 

]. لم یجرؤ أن یؤنب 7یشعر بتأنیب ضمیر خفیف في داخله بسبب البغضة نحو أحد أنبیاء اهللا [
النبي الكذاب الذي استهان بالرائي الصادق. ولم یعترض یهوشافاط على وضع النبي الصادق في 

السجن. 
اعتاد أخآب أن یستمع إلیهم، وُیعَجب بكلمات اإلطراء والمالطفة ویرفض اللقاء مع النبي 

الصادق، ألنه صریح وُیَحذِّره من الخطأ والخطر. هنا تظهر خطورة المحاطین بالمداهنین، مثل 
األنبیاء الكذبة الذین یتكلمون بالناعمات، ویبّثون رجاًء مزیًَّفا. 

1 City of God 29: 19. 
2 Barnes, Notes on 1 Kings 22:10. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 18 أي 1
 

  

 َوَعِمَل ِصْدِقیَّا ْبُن َكْنَعَنَة ِلَنْفِسِه ُقُروَن َحِدیٍد َوَقالَ :
 ]10َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ : ِبَهِذِه َتْنَطُح اَألَراِمیِّیَن َحتَّى َیْفُنوا. [

تستخدم القرون في الكتاب المقدس كرمٍز للقوة. كان النطح بالقرون یشیر إلى الدخول في 
: 8؛ دا 5: 44؛ مز 17: 33معركة حربیة بروح القوة، مع التأكد من النصرة على األعداء (راجع تث 

4 .(
"، فقد أراد بروح الكذب أن ُیعِلَن أنه ُمرَسل الربأما قول صدقیا وهو كاهن للبعل: "هكذا قال 

من ِقَبل الرب. 
بهذه تنطح أما قیام صدقیا بعملیة النطح بالقرون الحدیدیة، وٕادِّعائه أن الرب قال له: "

"، فذلك ألن أنبیاء األوثان كانوا لیس ُمَجرَّد ناطقین بما یقوله لهم اآللهة، إنما كان لدیهم األرامیین
. ˺شخصی�ا القوة والسلطان أن یعملوا ما یریدون، وأن یحّثوا اآللهة على إتمام ما یطلبونه

ْنِبَیاِء َهَكَذا َقاِئِلینَ :   َوَتَنبََّأ َجِمیُع اَأل
، اْصَعْد ِإَلى َراُموِت ِجْلَعاَد َوَأْفِلحْ 

 ]11َفَیْدَفَعَها الرَّبُّ ِلَیِد اْلَمِلكِ . [

 َوَقاَل الرَُّسوُل الَِّذي َذَهَب ِلَیْدُعَو ِمیَخا: 
ْنِبَیاِء ِبَفٍم َواِحٍد َخْیٌر ِلْلَمِلكِ .   ُهَوَذا َكَالُم َجِمیِع اَأل

 ]12 َوَتَكلَّْم ِبَخْیرٍ . [،َفْلَیُكْن َكَالُمَك َكَواِحٍد ِمْنُهمْ 
َقدَّم الرسول لمیخا نبي الرب مشورة أو نصیحة أن یتكلم مع الملك بما اتفق علیه كل األنبیاء 

الكذبة أو أنبیاء األوثان. أما میخا فحسب هذه المشورة شریرة وباطلة. 

، َفَقاَل ِمیَخا: َحيٌّ ُهَو الرَّبُّ 
 ]13ِإنَّ َما َیُقوُلُه ِإَلِهي َفِبِه َأَتَكلَّمُ . [

  َقاَل َلُه اْلَمِلكُ : ،َوَلمَّا َجاَء ِإَلى اْلَمِلكِ 
  َأَنْذَهُب ِإَلى َراُموَت ِجْلَعاَد ِلْلِقَتاِل َأْم َأْمَتِنُع؟ ،َیا ِمیَخا

 ]14َفَقالَ : اْصَعُدوا َوَأْفِلُحوا َفُیْدَفُعوا ِلَیِدُكمْ . [
لم تكن هذه هي المرة األولى التي فیها یضطر أخآب أن یستدعیه فیسأله، وهو ال ینتظر 

منه اإلجابة، إنما ینتظر منه أن ینطق بما یقوله األنبیاء الكذبة، ربما لكي یقنع الذین حوله أن هؤالء 
األنبیاء صادقون. فكان یجیبه میخا بما یطلبه الملك، ولكن بلهجة تحمل نوًعا من السخریة 

1 Barnes, Notes on 1 Kings 22:13. 
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واالستخفاف بتصرُّفات الملك الذي یود أن ینطق رجل اهللا لیس حسب فكر اهللا، إنما حسب هوى 
الملك. 

 ]15[ َفَقاَل َلُه اْلَمِلكُ : َكْم َمرٍَّة َأْسَتْحِلُفَك َأْن َال َتُقوَل ِلي ِإالَّ اْلَحقَّ ِباْسِم الرَّبِّ !
كان الملك یعلم تماًما أنه إذ یستحلف النبي، یلتزم األخیر أن ُیَغیَِّر أسلوبه، فال یتكلم 

بسخریة، إنما ینطق بما یخبره به الرب. 

 َفَقالَ : َرَأْیُت ُكلَّ ِإْسَراِئیَل ُمَشتَِّتیَن َعَلى اْلِجَباِل َكِخَراٍف َال َراِعَي َلَها.
، َفَقاَل الرَّبُّ : َلْیَس ِلَهُؤَالِء َأْصَحابٌ 

 ]16َفْلَیْرِجُعوا ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َبْیِتِه ِبَسَالمٍ . [
أدرك الملك ما وراء الَمَثل من معنى، وذلك من صالة موسى حین طلب من الرب رئیًسا أو 

قائَدا صالًحا للشعب فقال: "یخرج أمامهم، ویدخل أمامهم، ویخرجهم ویدخلهم، لكیال تكون جماعة 
). 17: 27الرب كالغنم التي ال راعي لها" (عد 

 َفَقاَل َمِلُك ِإْسَراِئیَل ِلَیُهوَشاَفاطَ : 
 ]17[ َأَما ُقْلُت َلَك ِإنَُّه َال َیَتَنبَُّأ َعَليَّ َخْیًرا َبْل َشر�ا؟

َر لیهوشافاط أن ما نطق به میخا لم یصدر من اهللا، إنما عن حقٍد یحمله  أراد أخآب أن ُیَصوِّ
ضد الملك، لذلك جاء رأیه مناقًضا لإلجماع الذي كان بین كل األربعمائة نبي. 

 َوَقالَ : َفاْسَمْع ِإًذا َكَالَم الرَّبِّ . 
  ،َقْد َرَأْیُت الرَّبَّ َجاِلًسا َعَلى ُكْرِسیِّهِ 

 ]18َوُكلُّ ُجْنِد السََّماِء ُوُقوٌف َعْن َیِمیِنِه َوَعْن َیَسارِهِ . [
؛ 4: 11؛ 7: 9كثیًرا ما تحدث داود النبي عن الرب الجالس على العرش في السماء (مز 

)، ودانیال 6)، وقد ظهر القدیر جالًسا على العرش في رؤى ُوِهَبت إلشعیاء (إش 19: 103؛ 6: 45
). 2: 4)، ویوحنا (رؤ 56: 7)، وٕاستفانوس (أع 26: 1)، وحزقیال (حز 9: 7(دا 

  َفَیْصَعَد َوَیْسُقَط ِفي َراُموَت ِجْلَعاَد؟،َفَقاَل الرَّبُّ : َمْن ُیْغِوي أخآب َمِلَك ِإْسَراِئیلَ 
 ]19 َوَقاَل َذاَك َهَكَذا. [،َفَقاَل َهَذا َهَكَذا

وحُ    َوَقالَ : َأَنا ُأْغِویهِ . ، َوَوَقَف َأَماَم الرَّبِّ ،ثُمَّ َخَرَج الرُّ
 ]20[ َفَسَأَلُه الرَّبُّ : ِبَماَذا؟

 فكر غریب؛ وهو أن روح نابوت الیزرعیلي خرج من مسكن األبرار ووقف الترجومجاء في 
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أمام الرب، وقال: "أنا أخدعه"، فقال له الرب: "بماذا؟ فأجاب: "ُأَصیِّر روح نبي كذَّاب في أفواه 
أنبیائه". قال له الرب: "إذن لیكن هذا. ولكن إذ تأخذ سلطان لتخدعهم، ال یجوز لك أن تجلس بین 

." ˺األبرار، ألن من یتكلم بالكذب، ال یقدر أن یقطن بین األبرار. فاذهب عني، وأفعل ما قد قلته

 َفَقالَ : َأْخُرُج َوَأُكوُن ُروَح َكِذٍب ِفي َأْفَواِه َجِمیِع َأْنِبَیاِئهِ .
 َفَقالَ : ِإنََّك ُتْغِویِه َوَتْقَتِدرُ . 

 ]21َفاْخُرْج َواْفَعْل َهَكَذا. [
إذ كان أخآب یستریح ویستطیب مشورة األنبیاء الكذبة، لذا سمح اهللا له أن یخدعه روح 

الكذب ویغویه. 
"، غیر أنه من المعروف أخرج وأكون روح كذبیتعجب كیف یوجد في السماء من یقول: "

أن الرؤى الخاصة بالسماء ال ُتفسَّر بطریقة حرفیة، إنما هي أقرب إلى المثال أو اإلعالنات التي ال 
ُینَطق بها. إنها ُتقدَّم للبشر بطریقة تتناسب مع اللغة البشریة أو الفكر البشري. 

، َواآلَن ُهَوَذا َقْد َجَعَل الرَّبُّ ُروَح َكِذٍب ِفي َأْفَواِه َأْنِبَیاِئَك َهُؤَالءِ 
 ]22َوالرَّبُّ َتَكلََّم َعَلْیَك ِبَشرٍّ . [

  ،َفَتَقدََّم ِصْدِقیَّا ْبُن َكْنَعَنةَ 
 َوَضَرَب ِمیَخا َعَلى اْلَفكِّ َوَقالَ : 

 ]23ِمْن َأيِّ َطِریٍق َعَبَر ُروُح الرَّبِّ ِمنِّي ِلُیَكلَِّمك؟ [
غالًبا ما كان میخا مربوط الیدین، وقد ُأحضر من السجن. ضربه صدقیا على َخدِّه أو وجهه 

كنوٍع من الخزي والعار.  

 َفَقاَل ِمیَخا: ِإنََّك َسَتَرى ِفي َذِلَك اْلَیْوِم الَِّذي َتْدُخُل ِفیه 
 ]24ِمْن ِمْخَدٍع ِإَلى ِمْخَدٍع ِلَتْخَتِبئَ . [

لم یجب میخا النبي صدقیا على سؤاله مباشرة، إنما َقدَّم اإلجابة لجمیع الحاضرین، قائالً : 
لهم حین یأتي خبر موت أخآب الملك إلى السامرة، یختبئ كل مشیري الملك واألنبیاء الكذبة، حینئذ 
یهرب صدقیا لیختبئ من موضٍع إلى موضٍع، خشیًة أن ینتقم منه أخزیا بن أخآب، أو إیزابل الملكة، 

عندئذ تدركون أنني نبي حقیقي. 

  ،َفَقاَل َمِلُك ِإْسَراِئیلَ : ُخُذوا ِمیَخا
 ]25[  َوإَِلى ُیوآَش اْبِن اْلَمِلكِ ،َوُردُّوُه ِإَلى َأمُّوَن َرِئیِس اْلَمِدیَنةِ 

1 Cf. Adam Clarke Commentary. 
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طلب الملك أن یردُّوا میخا إلى السجن الذي كان محبوًسا فیه.  
كان للسامرة رئیس مدینة، وكان من بین مسئولیاته إدارة السجن العام واإلشراف على طریقة 

التعامل مع المسجونین. 

 َوُقوُلوا َهَكَذا َیُقوُل اْلَمِلكُ : َضُعوا َهَذا ِفي السِّْجِن 
یقِ  یِق َوَماَء الضِّ  ]26 َحتَّى َأْرِجَع ِبَسَالمٍ . [،َوَأْطِعُموُه ُخْبَز الضِّ

أراد أخآب أن یؤكد للملك یهوشافاط وجمیع الحاضرین أنه ال ُیَصدِّق ما یقوله میخا، لذا أمر 
بالتشدید على النبي في السجن، فیأكل خبر الضیق أو الحزن، ویشرب ماء الضیق. 

  َفَلْم َیَتَكلَِّم الرَّبُّ ِبي. ،َفَقاَل ِمیَخا: ِإْن َرَجْعَت ُرُجوًعا ِبَسَالمٍ 
 ]27َوَقالَ : اْسَمُعوا َأیَُّها الشُُّعوُب َأْجَمُعونَ . [

موقف الُمشیرین األمناء صعب، وغالًبا ما یكونوا مكروهین وُمضطهدین، وذلك بسبب 
أمانتهم للرب إلههم. لكن في الوقت المناسب یكشف اهللا عن رجاله األمناء وعن المضللین والكذبة.  
عرَّض یهوشافاط اإلنسان المستقیم في عینّي اهللا نفسه للخطر بلباسه الملوكي، ومع ذلك 
اه اهللا. وأخآب الشریر الذي ادَّعى الصداقة الحمیمة لیهوشافاط، وَقدَّم له مشورة خطیرة ُتعرِّض  نجَّ

یهوشافاط للقتل.  
یرى البعض أنه َقدَّمها بسوء نّیة، فقد أضمر في نفسه إنهاء حیاة یهوشافاط بجعله عالمة 

 زوج ابنة أخآب. لكن سقط – ابنه یهورام –واضحة أمام العدو لكي یقتله، وبذلك یسیطر على خلیفته 
أخآب في الحفرة التي حفرها لصدیقه. 

لقد تخفَّى أخآب لیظهر كجندي عادي، فسمح اهللا أن ُیقَتل بید مجهول. 

. الرب ینقذ یهوشافاط 5
 ]28َفَصِعَد َمِلُك ِإْسَراِئیَل َوَیُهوَشاَفاُط َمِلُك َیُهوَذا ِإَلى َراُموَت ِجْلَعادَ . [

كان یلیق بیهوشافاط بعد سماعه ما قاله میخا النبي أن ینسحب، وال یذهب مع أخآب إلى 
المعركة. 

لألسف لقد أعلن له میخا النبي إرادة اهللا، ومع ذلك اندفع بالعاطفة نحو أخآب الشریر لیسنده 
في المعركة. ربما شعر أنه لیس من الرجولة أو الشجاعة أن یترك أخآب في المعركة وحده. 

  ،َوَقاَل َمِلُك ِإْسَراِئیَل ِلَیُهوَشاَفاطَ : ِإنِّي َأَتَنكَُّر َوَأْدُخُل اْلَحْربَ 
 َوَأمَّا َأْنَت َفاْلَبْس ِثَیاَبكَ . 

 ]29 َوَدَخَال اْلَحْربَ . [،َفَتَنكََّر َمِلُك ِإْسَراِئیلَ 
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ربما سمع أخآب األمر الذي أصدره بنهدد لقادة جیشه، أن ُیَركِّزوا كل المعركة على شخص 
). 31: 22 مل 1أخآب (

 َوَأَمَر َمِلُك َأَراَم ُرَؤَساَء اْلَمْرَكَباِت الَِّتي َلهُ : 
 ]30َال ُتَحاِرُبوا َصِغیًرا َوَال َكِبیًرا ِإالَّ َمِلَك ِإْسَراِئیَل َوْحَدهُ . [

  ، َقاُلوا ِإنَُّه َمِلُك ِإْسَراِئیلَ ،َفَلمَّا َرَأى ُرَؤَساُء اْلَمْرَكَباِت َیُهوَشاَفاطَ 
  ،َفَحاَوُطوُه ِلْلِقَتالِ 

َلُهُم َعْنهُ . [،َفَصَرَخ َیُهوَشاَفاطُ   ]31 َوَساَعَدُه الرَّبُّ َوَحوَّ
". ˺: "صرخ یهوشافاط، وَقدَّمت له كلمة الرب مساعدةالترجومجاء في 

إذ َوجد یهوشافاط نفسه في مأزق، صرخ طالًبا النجدة من رجاله. سمعه رؤساء مركبات أرام، 
لوا عنه.  وعرفوا أنها لیست صرخة أخآب، بل صرخة یهوشافاط، فتحوَّ

لم یحدث هذا اعتباًطا، إنما بسماح من الرب الذي أراد أن ُینِقَذ یهوشافاط بالرغم من عدم 
سماعه لما تنّبأ عنه میخا. 

َظنَّ یهوشافاط أن الدخول في مصاهرة مع أخآب ملك إسرائیل الشریر یسنده ویعطیه قوة. 
لقد ضحَّى بشركته مع اهللا من أجل أسباب سیاسیة ودبلوماسیة، فعرَّض نفسه للموت، مع هذا فإن اهللا 

. تطلَّع إلى ما سبق فسلكه یهوشافاط بأمانة، فأنقذه من الموت

. جرح أخآب وموته 6
 ]32 َرَجُعوا َعْنهُ . [،َفَلمَّا َرَأى ُرَؤَساُء اْلَمْرَكَباِت َأنَُّه َلْیَس َمِلَك ِإْسَراِئیلَ 

  ،َوإِنَّ َرُجًال َنَزَع ِفي َقْوِسِه َغْیَر ُمَتَعمِّدٍ 
  ،َوَضَرَب َمِلَك ِإْسَراِئیَل َبْیَن َأْوَصاِل الدِّْرعِ 

 ]33 َألنِّي َقْد ُجِرْحتُ . [،َفَقاَل ِلُمِدیِر اْلَمْرَكَبةِ : ُردَّ َیَدَك َوَأْخِرْجِني ِمَن اْلَجْیشِ 
: "ألن نعمان قائد قوات ملك سوریا العظیم، سحب قوًسا ضده (لكي تتحقق الترجومجاء في 

نبوة إیلیا التشبي ومیخا بن یملة)، وضرب ملك إسرائیل ما بین القلب وغشاء الكبد، في موضع 
" ˻المفصل...

كانت دروع الصدر مصنوعة من المعادن، خاصة في مصر وأشور. ضرب الجندي قوسه 
تحت درع الصدر مباشرة، في المفصل. 

1 Cf. Adam Clarke Commentary. 
2 Cf. Adam Clarke Commentary. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 18 أي 1
 

": كانت العادة في مصر وأشور أن یقود المعركة سائقها خالل لجام یدیره بیدیه مًعا. رد یدك"
ما حدث هنا كان درًسا إلسرائیل كما لیهوذا، فإنه ال خالص إال بالشركة مع اهللا واالتكال 

علیه، وعدم االنغماس في الفساد والنجاسة، والتحفظ من االلتصاق باألشرار. 

  ،َواْشَتدَّ اْلِقَتاُل ِفي َذِلَك اْلَیْومِ 
  ،َوُأوِقَف َمِلُك ِإْسَراِئیَل ِفي اْلَمْرَكَبِة ُمَقاِبَل َأَراَم ِإَلى اْلَمَساءِ 

]  34َوَماَت ِعْنَد ُغُروِب الشَّْمسِ . [

 18 أي 2من وحي 
تحالف فاسد وشریر! 

  .لیس شيء َیسرُّ اهللا مثل الحب والوحدة والتحالف
نزل إلینا لینزع عنا كل ما هو غریٍب عن الُحبِّ . 

ارتفع على الصلیب لكي بالخشبة الرأسیة تتحالف السماء مع األرض. 
وبالخشبة األفقیة تتحالف البشریة مًعا وكل األمم. 

  .صاهر یهوشافاط أخآب الشریر
فأقام ِشْبه تحاُلف فاسد. 

أي اتفاق بین اهللا وبلیعال؟! 
وأّیة شركة بین النور والظلمة؟! 

  كیف احتمل یهوشافاط إنسان اهللا أن یجتمع مع أخآب؟
اجتمع معهما أربعمائة نبي كّذاب. 

تحدَّثوا باسم الرب، وهم خدام إبلیس وجنوده. 
َقدَّموا مشورة باسم الرب، 

تحدَّثوا بالناعمات وأكَّدا النصرة على أرام. 
فكانوا یدفعون الملكین وشعبیهما للدمار! 

  ،َأكَّد میخا الرائي كذبهم وخداعهم
لكن فساد أخآب أفسد بصیرة یهوشافاط. 

ُقِتَل أخآب في عاٍر،  
وكاد یهوشافاط أن یهلك مع شعبه. 
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  .َهْب لي یا إلهي روح القوة والتمییز
فأرفض كل تحالٍف مع الشر والظلمة. 

ألتصق بك یا نور العالم، 
فال تتسلل الظلمة إلى قلبي أو فكري. 

أتمتَّع بالشركة مع قدِّیسیك ُخدَّامك الناریین! 
ألتصق بالحق، فال یجد الباطل له فيَّ مكاًنا. 

  ،أشتهي خالص العالم كله
ُأصَلب معك، ألحیا بك وفیك. 

ال أدین أحًدا، وال أستخف بإنسانٍ . 
لكنني ال أشترك في عمل الظلمة. 

َهْب لي مع البساطة روح الحكمة والتمییز. 
َأَتَرفَّق بكل ضعیٍف، كأني ضعیف ألربحه. 

لكنني ال أنحدر معه في الضعفٍ . 

  .ثَبِّتني فیك یا إلهي، النور الحقیقي
بك أستنیر وأحملك إلى كل قلٍب . 

فال أستعذب فساد الظلمة! 
بل أتهلل بنورك، وأتمتع باالتحاد معك. 

  متى أرى العالم كله ملتصًقا بك؟
متى أرى األرض تصیر بك سماًء جدیدة؟ 
متى أرى البشریة بك تصیر ِشْبه مالئكة؟ 

لك المجد یا مخلص العالم، ُمِحب البشریة! 
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 َاَألْصَحاُح التَّاِسُع َعَشرَ 

عودة إلى أورشلیم 
ما ورد في هذا األصحاح لم یرد في األسفار األخرى، بما فیه لقاء یهوشافاط مع یاهو النبي 

]، وٕاصالحاته القضائیة، بجانب تعلیم الشعب شریعة الرب بواسطة الالویین تحت إشراف رئیس 1-3[
الكهنة. 

لم یذكر أخبار األیام العمل الثاني الخطیر في عدم أمانته، فبعد اتحاده مع أخآب ضد آرام، 
). 3 مل 2یعود فیتَِّحد مع یهورام بن أخآب ضد موآب (

یا له من قلب أمین لیهوشافاط، فقد طلب أن یستشیر اهللا بعد ما سلك حسب إرادته الذاتیة 
في تحالفه مع أخآب ومصاهرته له دون استشارة الرب.  

حلَّ الغضب على یهوشافاط، لكنه في ُحبِّه لشعبه لم یرد أن یحلَّ الغضب علیهم. هذا 
). 17: 21 أي 1ُیَذكِّرنا بكلمات داود النبي عند بیدر أرونا الیبوسي (

  1. رجوعه بسالم إلى أورشلیم   1
  3-2. توبیخه على تحالفه مع أخآب   2
  4. اهتمامه بإصالح المملكة   3
  7-5. تعلیماته للقضاة في المحاكم الصغرى  4
  11-8. تعلیماته للقضاة في المحاكم العلیا  5

. رجوعه بسالم إلى أورشلیم 1
 ]1َوَرَجَع َیُهوَشاَفاُط َمِلُك َیُهوَذا ِإَلى َبْیِتِه ِبَسَالٍم ِإَلى ُأوُرَشِلیمَ . [

إن كان یهوشافاط قد أخطأ، ألنه صاهر أخآب الشریر، وتحالف معه، فقد َأدَّبه الرب، 
وَتَعرَّضت حیاته للخطر، لكن اهللا تعطَّف علیه، وَردَّه إلى أورشلیم سالًما. لقد حدث له أفضل مما كان 

یتوقَّع، ألجل نقاوة قلبه، وشوقه الحقیقي لاللتصاق بالرب، وجهاده من أجل خالص شعبه. 
هكذا یلیق بنا بالرغم من ضعفاتنا أن نشتهي اللقاء مع اهللا، ونطلب  منه أن یجعل الخطیة 

ُمرَّة في فمنا حتى بالتأدیبات الصادرة عنه كمحٍب لخالصنا ومجدنا، فتقود قلوبنا إلى أورشلیم العلیا في 
سالٍم حقیقٍي، تمارس عربون السماء. 

من یقدر أن یصف مشاعر یهوشافاط وقد عاد إلى أورشلیم مدینة اهللا، حاسًبا إیَّاها مدینته 
وبیته. 
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 لیس فقط فردوًسا سماوًیا، وٕانما مدینة ُمَقدَّسة له، وهیكًال ،یشتهى اهللا أن ُیِقیَم من أعماقك
 بها هیكل لیس من ُصْنِع یٍد بشریٍة، بل من عمل یدیه ،خاًصا به، فیجعل من أعماقك أورشلیم جدیدة

هو. 
في كل العصور صارت زیارة أورشلیم واألراضي المقدسة التي سار فیها السید المسیح وَتمَّم 

، وهو ال ُیَقلِّل من ُقْدِسیة هذه األماكن القدیس جیرومعمله الخالصي شهوة قلب المؤمنین، غیر أن 
المقدسة ینطلق بأنظارنا نحو أورشلیمنا الداخلیة. 

 بلوغ القصر السماوي أسهل من الوصول إلى بریطانیا أو أورشلیم، ألن ملكوت اهللا داخلكم  .
أنطونیوس وطغمات رهبان مصر وما بین النهرین وبنطس وكبادوكیة وأرمینیا لم ینظروا 

 لكن انفتح لهم باب الفردوس.  ،أورشلیم
الطوباوي هیالریون مع كونه من مواطني فلسطین وسكانها لم ینظر أورشلیم سوى یوًما 
واحًدا، إذ لم یرغب وهو قریب من األماكن المقدسة أن یتجاهلها، وفي نفس الوقت لم یرد أن 

. Ïیحصر اهللا بحدود مكانیة محلیة

 هكذا المجد، في نجمٍ  عن یفضل نجًما ألن ،يالسماو للهیكل مثال هو الهیكل هذا أن كیف تأمل 
 على یوجد أن یستحق الذي لإلنسان طوبى). 41،42 :15 كو 1 (األموات من القیامة في أیًضا

 موضع هو أظنه سام، العلو هذا فإن الهیكل، في السماویة أورشلیم في عشرة الخامسة الدرجة
.  والشهداء الرسل

. الرب هیكل درجات أقل على األقل على فنوجد نتأهَّل لكي لُنَصلِّ  إذن
 وتشكراٍت  واحدٍ  بمزمورٍ  وحدة في مًعا یترنموا لكي المختلفة الهیكل درجات على یقفون إنهم

. للرب واحدة
. واحد) تمجیده (الرب تسبیح لكن مختلفة، األماكن

 لكي العالم هذا في ُوِجدنا قد فإننا ،للحاضر بالنسبة أما السماویة، أورشلیم بخصوص هذا
. حیاتنا أیام من یومٍ  كل أظن كما نتأدَّب

 الدرجة على آخر یوجد. التالیة الدرجة لیبلغ فلیتشجَّع األولى، الدرجة على أحدنا یوجد
! الثالثة الدرجة بلوغ في رجاءه یفقد ال الثانیة،

 نعیش إذ نحن أما عینها، القمة في الدرجات أعلى یصعدوا أن تأهَّلوا الذین للشهداء طوبى
 إنما أعالها، إلى الدرجات أسفل من واحدة دفعة الدرجات كل نصعد أن نقدر ال العالم هذا في

1 Epistle 58:3. 
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 ...العلیا الدرجات لنبلغ لنصارع بل ،األولى الدرجة على البقاء عند نتوقَّف أال بنا یلیق
. Ïأخیه عیسو من یعقوب هرب حینما رآه الذي یعقوب سلم معنى هو هذا أظن

 القدیس جیروم

 داخلك في عریسك ولیبقَ  أورشلیم، یا أبوابك أغلقي .
. أطیابه رائحة لتستمر ،نوافذك سدِّي
 تصبغین). 2 :3 نش (هو ولیس تطلبینه وهناك، هنا إلي وتنظرین أبوابكِ  ُتفَتح عندما

... تجدینه فال بالدموع وجنتیك
 تفعلي لم فإن). 17 :19 یو (سابًقا بكِ  حلَّ  ما ثانیةً  لكِ  یعرض لئال باحتراز، أبوابك احرسي

. ˻الوقحین أیدي إلي ُتَسلِّمیه هذا

 كل یخیف الذي اهللا یسمع هناك داخله؛ في أقداسه وقدس ذاته، في مذبحه كان لمن طوبي 
. ویرعبهم منه بحركة العصاة

 كل وعن رؤیة كل عن مختبئ هو ففیه. اإلشراق الوفیر النور ذو الغمام ُیَري هناك
. الناظرین

 رؤیته ویخفي إشعاعاته، بإشراق أحیاًنا القدیسین قدوس ُیَري حیث ،المقدس البلد هو ذاك
. ˼ومعرفة رؤیة كل من أرفع هي التي الرؤیة بتلك مجده ظلمة في أحیاًنا

الشیخ الروحاني (یوحنا الّدلیاتي) 

. توبیخه على تحالفه مع أخآب 2
، َوَخَرَج ِلِلَقاِئِه َیاُهو ْبُن َحَناِني الرَّاِئي

 َوَقاَل ِلْلَمِلِك َیُهوَشاَفاطَ :

یرَ  ؟ ،َأُتَساِعُد الشِّرِّ   َوُتِحبُّ ُمْبِغِضي الرَّبِّ

 ]2َفِلَذِلَك اْلَغَضُب َعَلْیَك ِمْن ِقَبِل الرَّبِّ . [

إن كان یهوشافاط قد أخطأ بمصاهرته ألخآب الذي ُیوَصف بأنه عدو اهللا، فإن یاهو النبي 
ُمَصمِّم أن َیُردَّه للسلوك بحكمٍة وتقوى. لقد َأكَّد له النبي أن الغضب اإللهي سیحلُّ ببیته بسبب تحالفه 

مع أخآب الشریر. 

1 On Ps. hom 41. 
Ð4:36  رسالة. 
Ñ6:36  رسالة. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 19 أي 2
 

  

لماذا لم یرسل اهللا یاهو للملك یهوشافاط قبل أن یصاهر أخآب ویلتصق به؟ لكي یؤكد لنا 
أنه یقدس حریة إرادة اإلنسان، ولكي بتذوقه مرارة االلتصاق باألشرار یتعلَّم درًسا، ویكون مثاًال 

للشعب. هذا وأراد اهللا أن یؤكد أن رجال اهللا مثل یهوشافاط لهم أخطاؤهم. 
فأمر الملك بسجنه، ورأى یاهو أباه في )، 10: 16َوبَّخ حناني والد یاهو الملك آسا (

السجن، ومع هذا لم یخف أن یوبخ یهوشافاط الملك، فكلمة اهللا ال ُتَقیَّد. سمع الملك له، لكنه شرب 
من مصاهرته ألخآب. 

  إذ یلیق بنا أال ٢٠: ١٣"الُمسایر الحكماء یصیر حكیًما، ورفیق الجهال فُیعرف (ُیضر)" (أم .(
نجري مع لٍص، وال نجعل نصیًبا مع زاٍن، إذ یقول داود: "أال أبغض مبغضیك یا رب، وأمقت 

). ُیَوبِّخ اهللا یهوشافاط ٢٢، ٢١: ١٣٩مقاومیك، بغًضا تاًما أبغضتهم، صاروا لي أعداء" (مز 
لصداقته مع أخآب، وتحالفه معه ومع أخزیا بواسطة یاهو النبي: "أتساعد الشریر وتحب مبغضي 

 .˺الرب، فلذلك الغضب علیك من قبل الرب"
 الدسقولیة

لألسف لم یقطع یهوشافاط عالقته بأخآب وأهل بیته. لقد كشف لنا سفرا الملوك ما َحلَّ 
بأخآب وكل أهل بیته. 

  ،َغْیَر َأنَُّه ُوِجَدْت ِفیَك ُأُموٌر َصاِلَحةٌ 

  ،َألنََّك َنَزْعَت السََّواِرَي ِمَن اَألْرضِ 

 ]3َوَهیَّْأَت َقْلَبَك ِلَطَلِب اهللا. [

حًقا لقد أخطأ یهوشافاط، لكن لیس لنا أن ندین، فقد رجع یهوشافاط عن خطئه، وضاعف 
جهاده لخدمة الرب.  

ُیَحذِّرنا الرسول بولس من إدانة الساقطین، قائالً : من أنت الذي تدین عبد غیرك. هو لمواله 
).  4: 14یثبت أو یسقط، ولكنه سیثبت، ألن اهللا قادر أن یثبته" (رو 

كما انتفع یهوشافاط من توبیخ النبي، انتفع أیًضا من مدحه له، فازداد في عمل اإلصالح. 
بالرغم من أن اهللا لم ُیسّر بما فعله یهوشافاط، غیر أنه لم یطرحه خارًجا، إذ یذكر له أنه 

أزال العبادة الوثنیة بقلٍب ملتهٍب غیرة على عبادة اهللا، وأنه طلب اهللا. 

  َر وله أن یدین، هو یعرف حال كل واحٍد منا، وٕامكانیاتنا وانحرافاتنا اهللا وحده یدین، له أن ُیَبرِّ
ومواهبنا وأحوالنا واستعداداتنا، فله وحده أن یدین حسب معرفته الفریدة. إنه یدین أعمال األسقف 

1 Constitutions of the Holy Apostles, Book 6: 3: 18. 
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بطریقٍة، وأعمال رئیٍس بطریقٍة أخرى، یحكم على أب دیر أو تلمیذ له بطریقة مغایرة، الشخص 
القدیم (الذي له خبراته ومعرفته) غیر طالب الرهبنة، والمریض غیر ذي الصحة السلیمة. من 

 یقدر أن یفهم كل هذه األحكام سوى خالق كل شيٍء والعارف بكل األمور؟

األب دوروثیؤس 

  سیحكم اهللا في الوقت المناسب. فإن القاضي ُیَهان متى نطق خادم بحكم قبل معرفة قرار الحكم
. ˺الذي للقاضي

 .ابسط رداءك على الُمذِنب واستره، إن كنت ال تقدر أن تحتمل وتضع أوزاره على نفسك 

 مار إسحق السریاني

  جلب حام بن نوح على نفسه اللعنة، ألنه ضحك عندما رأى عورة أبیه. أما اللذین سترا عورة
 .˻أبیهما فناال البركة

  القدیس أمبروسیوس

. اهتمامه بإصالح المملكة 3
ل لنا السفر رد فعل یهوشافاط للتحذیر النبوي، غیر أن   یعتقد بأن یوسیفوسلم ُیَسجِّ

 یوسیفوسإصالحاته األخیرة ُتعِلن إیجابًیا عن قبوله للتحذیر، ومحاولة إصالح ما سقط فیه. یقول 
[عندئذ لجأ الملك إلى تقدیم الشكر وذبائح هللا، كما انطلق إلى كل البالد التي تحت سلطانه، وَعلََّم 

.] ˼الشعب الشرائع التي أعطاها اهللا لموسى، وأیًضا العبادة الواجب تقدیمها هللا

 .َوَأَقاَم َیُهوَشاَفاُط ِفي ُأوُرَشِلیمَ 

 ،ثُمَّ َرَجَع َوَخَرَج َأْیًضا َبْیَن الشَّْعِب ِمْن ِبْئِر َسْبٍع ِإَلى َجَبِل َأْفَراِیمَ 

 ]4َوَردَُّهْم ِإَلى الرَّبِّ ِإَلِه آَباِئِهمْ . [

تالمس یهوشافاط مع حنو اهللا علیه بالرغم من أخطائه، لذلك َقِبَل التوبیخ برضى، ولم یتذمر 
وال قاوم اهللا كما فعل أبوه، بل حسب تأدیب الرب وتوبیخه له نوًعا من الرحمة اإللهیة، لهذا عاد إلى 

أورشلیم، ثم خرج إلى الشعب وردهم إلى الرب إله آبائهم. انطبق علیه قول سلیمان الحكیم: "َوبِّْخ 
). إن كان قد طلب من الكهنة والالویین والرؤساء 9-8: 9حكیًما فیزداد حكمه، ویقبل التحذیر" (أم 

تعلیم الشعب، فقد خرج بنفسه لیطمئن أن العدالة ُتَطبَّق عملًیا في كل مكانٍ . انطلق من أقصى 

1 CSEL. 
Ð  للمؤلف: الحب الرعوي، إدانة أبي الكاهن. 

3 Antiq. 9:1:1. 
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الجنوب إلى أقصى الشمال. 
لعله بذل كل جهده أن یرد الشعب من بئر سبع في الجنوب إلى جبل أفرایم في الشمال إلى 

الرب إله آبائهم، وحسب ذلك تكفیًرا عن زیارته ألخآب. 
ربما َتعثَّر الشعب من مصاهرة یهوشافاط الصالح ألخآب الشریر، فانحرف البعض إلى 

عبادة األوثان، لذلك وضع في قلبه أن یضاعف مجهوداته إلرجاعهم للرب. هكذا یلیق بنا إن سبَّبنا 
عثرة ألحٍد أن نبذل كل الجهد إلصالح هذا الخطأ. 

  .إنه یحثنا أال نترك األمر كله للصلوات الُمَقدَّمة عنا دون أن نساهم نحن في شيٍء من جانبنا 

لتكن “ مصدر كل صالح. وكما یقول النبي: الرجاءانظروا كیف یبرز دوره هو، أال وهو 
اعتبروا األجیال “). وكتب في موضع آخر: 22: 33" (مز نترجاكرحمتك یا رب علینا، إذ 

). مرة أخري یقول الطوباوي 10: 2 أحد الرب فخزي؟ (ابن سیراخ َتَرجَّىالقدیمة وانظروا، هل 
). هذا هو رجاء بولس، الرجاء الذي لن یخزى قط!...  5: 5 ال یخزى" (رو الرجاء“نفسه: 

 في اهللا؟ یقول: مهما حدث لن أخزى، فإنهم لن یسودوا علٌي، بل الرجاءأال تنظروا عظمة 
بكل جرأة كما في كل حیٍن كذلك یتعظَّم المسیح في جسدي".  

حًقا لقد توقَّعوا أن ُیسِقطوا بولس في هذا الفخ، وأن ُیطِفئوا كرازة اإلنجیل كما لو كان لمكرهم 
 .˺أیة قوة

 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

. تعلیماته للقضاة في المحاكم الصغرى 4
َنةِ    ،َوَأَقاَم ُقَضاًة ِفي اَألْرِض ِفي ُكلِّ ُمُدِن َیُهوَذا اْلُمَحصَّ

 ]5ِفي ُكلِّ َمِدیَنٍة َفَمِدیَنةٍ . [

-7: 17سبق أن أرسل یهوشافاط ُمَعلِّمین للشعب من رؤسائه كما من الكهنة والالویین (
)، اآلن أقام قضاة جدًدا، ربما بسبب وجود عجز في عددهم، وأرسل هیئات قضائیة ثابتة في المدن 9

الصغیرة والقرى، وأیًضا في أورشلیم والمدن الكبیرة. غایة هذه الهیئات، اإلشراف على تنفیذ الشرائع 
التي َتَعلَّمها الشعب، وردع فاعلي اإلثم.  

ربما ُوِجَد قبل ذلك قضاة، لكنهم أهملوا واجباتهم، أو استخف الشعب بهم، لذلك وضع نظاًما 
جدیًدا للقضاء بمهاٍم جدیدةٍ . فكانت مسئولیة القضاة: 

أ. ِحْفُظ الشعب في عبادة اهللا. 

1 Homilies on Philippians, homily 3. 
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 ب. معاقبة الذین یكسرون الشریعة والقوانین.

 ج. فض النزاعات بین الشعب.

  ،َوَقاَل ِلْلُقَضاةِ : اْنُظُروا َما َأْنُتْم َفاِعُلونَ 

، َألنَُّكْم َال َتْقُضوَن ِلِإلْنَساِن َبْل ِللرَّبِّ 
 ]6َوُهَو َمَعُكْم ِفي َأْمِر اْلَقَضاءِ . [

َحذَّر الملك القضاة من الُحْكِم حسب هواهم، ولیس حسب الرب: "انظروا ما أنتم فاعلون، 
ألنكم ال تقضون لإلنسان بل للرب، وهو معكم في القضاء".  

طلب منهم أن یسلكوا بروح التقوى: "لتكن هیبة الرب علیكم". كما طلب منهم العدالة، فلیس 
عند الرب ظلم وال محاباة وال رشوة. َأكَّد لهم الملك االلتزام باألمانة وذلك لآلتي:  

]. 6أ. إنهم ُمفوَّضون من اهللا ال الناس، فهم ُخدَّامه [
 ].6ب. َعین الرب علیهم، وهو معهم في أمر القضاء [

 ].7ج. اهللا هو قائدهم، ومثلهم األعظم في العدالة، فلیس عنده ظلم وال محاباة وال رشوة [

 ].10د. كل خطأ یرتكبونه في القضاء، ُیحَسب إثًما ضد الرب نفسه [

 َواآلَن ِلَتُكْن َهْیَبُة الرَّبِّ َعَلْیُكمُ .

 اْحَذُروا َواْفَعُلوا. 

 ]7َألنَُّه َلْیَس ِعْنَد الرَّبِّ ِإَلِهَنا ُظْلٌم َوَال ُمَحاَباٌة َوَال اْرِتَشاءٌ . [
اختبر یهوشافاط كیفیة التعاُمل مع اهللا. فإن من یكرم الرب یكرمه الرب، ومن یهابه یعطیه 

مهابة أمام اآلخرین. ومن یقرض الرب خالل المساكین یرد له القرض مضاعًفا. بهذا المبدأ طلب 
الملك من القضاة أن یسلكوا بمهابٍة، ال باستخدام سلطانهم البشري وٕاصدار أوامر ُمَشدَّدة، إنما إذ 

یخافون الرب تحلُّ مهابة الرب علیهم. 
یكشف حدیث الملك للقضاة عن قلبه المملوء حًبا وٕاخالًصا للرب مع مخافة الرب. 

 یلیق، كما الرب یخاف الذي اإلنسان ألن). المستمر للفرح (المتطلبات تلك كل الرب مخافة تحوي 
 في تسقط ماء نقطة أن كما. للبهجة الكامل الینبوع ویقتني ،السعادة مصادر كل یجمع فیه، ویثق
 الفرح محیط في ویزول یتبدد الرب یخاف بمن حلَّ  مهما هكذا تختفي، ما سرعان ُمتَِّسع محیط
 إذ فإنه. متهلالً  اإلنسان تجد ،الحزن ُیَسبِّب ما وجود مع فإنه للغایة، عجیب ألمر إنه حًقا .الهائل

. ˺الدائم بالفرح تمتعه مقابل عنده قیمة بال یكون الُمرّ  هذا فإن حزًنا، یجلب ما يءش یوجد ال

1 Concerning the Statues, homily 18. 
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 القّدیس یوحنا الذهبي الفم 

 طوًعا، ألن قایین لم یخف اهللا 
ملكت المخافة علیه كرًها، 

 هائًما على وجه األرض، ،وأصبح مرتعًبا
 ي إنسان یقتله،أل سمحي  كان یرجو اهللا أن،وتحت عذاب الخوف

هذه الحیاة المملوءة خوًفا ورعًبا!   یتخلَّص منيلك
  القدیس مار فیلوكسینوس

. تعلیماته للقضاة في المحاكم العلیا 5
  ، َأَقاَم َیُهوَشاَفاُط ِمَن الالَِّویِّیَن َواْلَكَهَنةِ ،َوَكَذا ِفي ُأوُرَشِلیمَ 

 َوِمْن ُرُؤوِس آَباِء ِإْسَراِئیَل ِلَقَضاِء الرَّبِّ َوالدََّعاِوي. 

 ]8َوَرَجُعوا ِإَلى ُأوُرَشِلیمَ . [

أقام الملك محكمة علیا في أورشلیم العاصمة، ُترَفع إلیها الحاالت المستعصیة أو من یشعر 
ل بنفسه فیها إن كان  بظلٍم أو جوٍر َحلَّ به في محكمة صغرى. أقامها في أورشلیم حتى یمكنه التدخُّ

األمر خطیًرا. 
"؛ ولعلَّه یقصد باألولى األمور الخاصة بشریعة الدعاوي" و"قضاء الربُیَمیِّز الملك بین "

الرب مباشرة، والثانیة تخص الخالفات بین األفراد. 

 ]9َوَأَمَرُهمْ : َهَكَذا َتْفَعُلوَن ِبَتْقَوى الرَّبِّ ِبَأَماَنٍة َوَقْلٍب َكاِملٍ . [
مع اهتمام الملك بانتشار العدل في مملكته، ورفع كل ظلٍم ومحاباٍة، َركَّز في حدیثه مع 

القضاة على التقوى بأمانة ونقاوة القلب أو كماله. 
مع سقوط الملك في ضعفات خطیرة، مثل مصاهرته ألخآب ملك إسرائیل الشریر، غیر أن 

فاته وأحادیثه مع القضاة تكشف عن سمو حیاته الروحیة واستقامة مفاهیمه ونقاوة قلبه.  تصرُّ

  إنه لیس دنس الجسد بل دنس النفس الذي ینفر اهللا منه. إذ یقول: "طوبى لألنقیاء"، فهل یقول
قلًبا نقًیا ). وماذا یقول النبي: "8: 5هذا عن الجسد؟ ال بل "أنقیاء القلب، فإنهم یعاینون اهللا" (مت 

. ˺)14: 4). وأیًضا: "أغسل قلبي من الشر" (إر 10: 51" (مز أخلقه فّي یا اهللا

  .إني أرى كثیرین یقرعون صدورهم قائلین: أخطأنا، ویظنون أن قلوبهم تنطق معهم بهذا اللفظ

1 Homilies on 2 Timothy, 6. 
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لیس كل من یقول أخطأت، أخطأت، ینال الغفران، كما أنه لیس كل من أقول لهم وألمثالهم: إنه 
 ). 21: 7 (مت یقول یا رب یا رب یرث ملكوت السماوات

: 27 قال أخطأت أمام كهنة الیهود وشیوخهم (مت  یهوذاألني أرى في الكتاب المقدس أن
 أمام داود النبي)، وقالها أیًضا 34-24: 15 صم 1أمام صموئیل (شاول الملك ). كما قالها 3

). 13: 12 صم 2ناثان، إال أن واحًدا من هؤالء فقط سمع الجواب الصریح بالغفران وهو داود (
)، وهو ثابت في صلواته ونسكه كما هو واضح 1: 51 (مز داود قالها من القلب حًقاوذلك ألن 

في سفر المزامیر.  

  الحظوا هنا أیًضا أن المكافأة روحیة، 6: 8"طوبى لألنقیاء القلب، ألنهم یعاینون اهللا" (مت .(
"أنقیاء"، وكذلك من یضبطون  فهو یدعو من بلغوا قمة الفضائل ولم ُیضِمروا في نفوسهم أي شر

أنفسهم في كل شيٍء، وَیَتَعفَّفون عن الشهوات. ألنه ما من شيٍء نحتاج إلیه باألكثر لُنَعاین اهللا 
مثل هذه الفضیلة األخیرة. حیث یقول القدیس بولس الرسول أیًضا: "اتبعوا السالم مع الجمیع، 

. ˺)14: 12والقداسة التي بدونها لن یرى أحد الرب" (عب 
 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

  ال تجعل فمك مستعًدا، بل قلبك... إذ نقبله نعرف ما نفكر فیه. نقبل فقط القلیل، وننتعش في
القلب. ما یقوتنا لیس ما نراه بل ما نؤمن به. لهذا فنحن ال نطلب ما یمسُّ حواسنا الخارجیة، وال 

نقول: "لیؤمن الذین یرون بأعینهم ویلمسون بأیدیهم الرب نفسه بعد قیامته إن كان ما ُیَقال هو حق 
 ˻إننا لم نلمسه، فلماذا نؤمن؟"

 غرس المحبَّة، فكما أن الشهوة (محّبة المال) أصل اقتلع الشهوات وا فتتغّیر األعمال! ،َغّیْر القلب
. ˼) هكذا المحّبة أصل الصالح10: 6 تي 1كل الشرور (

القدیس أغسطینوس 

 لب اإلنسان لیس باألمر الصغیر؛ فإنه یقدر أن یحتضن هذا كله.ق 
 لعالمة أوریجینوسا

  .َوِفي ُكلِّ َدْعَوى َتْأِتي ِإَلْیُكْم ِمْن ِإْخَوِتُكُم السَّاِكِنیَن ِفي ُمُدِنِهْم َبْیَن َدٍم َوَدمٍ 

 .َبْیَن َشِریَعٍة َوَوِصیٍَّة ِمْن ِجَهِة َفَراِئَض َأْو َأْحَكاٍم َحذُِّروُهمْ 

1 Sermon On the Mount.  تعریب: دكتور جرجس كامل یوسف 
2 Sermons on N.T. Lessons, 62:5. 
3 Ser. on N. T. hom 22. 
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  َفَیُكوَن َغَضٌب َعَلْیُكْم َوَعَلى ِإْخَوِتُكمْ . ،َفَال َیْأَثُموا ِإَلى الرَّبِّ 

 ]10َهَكَذا اْفَعُلوا َفَال َتْأَثُموا. [

أعطى اهتماًما خاًصا بالحكم في قضایا القتل، أو سفك الدم لخطورتها. 
ال یقبل اهللا سفك دم إنسان، خاصة إن كان بریًئا. فإن من یسفك دم أخیه في البشریة، یكون 

كمن أساء إلى قلب خالقه ُمِحب البشریة. 
ت دم أخیك صارخ وص" مسفوًكا بال ذنٍب، إذ یقول لقایین: يءال یطیق اهللا أن یرى الدم البر

 قایین فسبعة لتقریر، إذ یقول: "كل من لش، وال یحتمل حتى سفك دم ا)11: 4 تك(من األرض" 
. تظهر )15-14: 4تك ( " لكي ال یقتله كل من وجده،أضعاف ینتقم منه، وجعل الرب لقایین عالمة

 حروًبا عظیمة، فال تي المحبوب لدیه: "قد سفكت دًما كثیًرا وعملبكراهیته لسفك الدم قوله لداود الن
 .)8: 22 أي( " بیًتا السمييتبن

) أراد اهللا حمایة من یتسبَّب في قتل إنساٍن عن 34-29: 35في شریعة مدن الملجأ (عد 
غیر عمٍد، وهذا ال یعني التهاون مع جریمة القتل، لذلك أوضح جریمة القتل وخطورتها. 

 إن جریمة القتل ال تثبت بشهادة إنساٍن واحٍد، بل أكثر من شاهد، وعقوبتها اإلعدام. .أ

ال یمكن قبول فدیة عن نفس القاتل الُمذِنب للموت، حتى ال یظن الغني بأمواله قادر أن یقتل  .ب
 ویدفع فدیة، إنما من َیقِتل ُیقَتل.

 التهاون في عقاب القاتل، ُیحَسب تدنیًسا لألرض التي یقیم فیها، والرب نفسه ساكن في وسطها. .ج

  ،َوُهَوَذا َأَمْرَیا اْلَكاِهُن الرَّْأُس َعَلْیُكْم ِفي ُكلِّ ُأُموِر الرَّبِّ 

، َوَزَبْدَیا ْبُن َیْشَمِعِئیَل الرَِّئیُس َعَلى َبْیِت َیُهوَذا ِفي ُكلِّ ُأُموِر اْلَمِلكِ 
 َواْلُعَرَفاُء الالَِّویُّوَن َأَماَمُكمْ . 

، َتَشدَُّدوا َواْفَعُلوا
اِلحِ . [  ]11َوْلَیُكِن الرَّبُّ َمَع الصَّ

أقام رئیس الكهنة رئیًسا للمحكمة العلیا، غالًبا في الشرائع الدینیة وأمور العبادة، ورئیس 
الوزراء زبدیا في األمور الخاصة بالملك. 

من السمات الجمیلة التي َتزیَّن بها یهوشافاط، تشدید النفوس وتشجیعها للعمل بروح القوة 
والرجاء في اهللا الصالح العامل فیهم وبهم. 

لقد َتَعلَّم من الرب نفسه أن یسند العاملین معه بقوله: تشدَّدوا، اعملوا، فإن الرب الصالح 
ع ال ترهب وال ترتعب، ألن  یعمل بكم. حدیثه هذا یحمل دعوة الرب لیشوع، قائًال له: "َتشدَّد وَتَشجَّ

). 9: 1الرب إلهك معك حیثما تذهب" (یش 
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وبنفس الروح یقول إلرمیا النبي: "ال َتُقل إني َوَلد... ال تخف من وجوههم ألني أنا معك 
، 8-7: 1ألنقذك یقول الرب... فیحاربونك وال یقدرون علیك، ألني أنا معك یقول الرب ألنقذك" (إر 

یوحنا  القدیس). بقدر ما یختفي الخادم في اهللا ال یخاف غیره، إذ یبقى مطمئًنا فیه، وكما یقول 19
: [الذي صار خادًما هللا یخاف سیده وحده، أما من ال یخاف سیده، فغالًبا ما یخاف حتى من الدرجي
.] Îخیاله

 
 19 أي 2من وحي 

ُردِّني إلى أورشلیم العلیا! 

 حین رجع إلى مدینتك المقدسة، طكم تهلَّلْت نفس یهوشافا 
حسب مدینتك أورشلیم بیًتا له، یستریح فیه. 

فإنه لن یستریح إال في أحضانك. 
في غباوة صاهر أخآب الشریر. 

ُتَرى هل َأْغَرته انتصاراته، أم أراد اتِّحاد المملكتین؟! 
صداقته مع الشریر كادت تقضي علیه. 
لكن من أجل بساطته ونقاوة قلبه َأنقذَته، 

وعاد إلى أورشلیم سالًما! 

  ،من أجل محبتك له وألجل خالصه
أرسلت إلیه یاهو بن حناني ُیوبِّخه، 

في تواضٍع سمع له، ألنه إنسان اهللا. 
بذل كل الجهد، لنزع السواري من البالد. 

وَسلَّمك قلبه، لكي ُتَهّیئه، فیطلبك! 

  ،أقام قضاة، ال لُیَنفِّذوا أوامره
إنما لیقضوا لك ولیس إلنساٍن ما. 

دعاهم إلى مخافتك المقدسة، 
لَیَتمتَّعوا بهیبتك علیهم! 

سألهم أن یقتدوا بك، یا أیها العجیب في برِّه! 

1 Ladder. 
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فال یظلموا أحًدا، وال ُیحاِبوا وال َیْقَبلوا رشوة! 

  .سألهم أن یسلكوا بالتقوى واألمانة وكمال القلب
فتعمل أنت فیهم وبهم، وتسود مخافتك وسط الشعب. 

شدَّد علیهم أن یحفظوا شریعتك، 
ودعاهم للطاعة لوصّیتك. 

وَحذَّرهم من اإلثم والمعصیة! 

  .كما شدَّدت یشوع ودعوته أال یرهب إنساًنا
أعلنت له َمِعیَّتك أینما ذهب. 

هكذا شدَّد یهوشافاط العاملین معه. 
َأكَّد لهم أنك تشتاق أن ترافقهم یا أیها الصالح! 

  .َهْب لي یا رب قلًبا نقی�ا كداود وحفیده یهوشافاط
، فأشتهي أن یكون الكل قادة.  لیعمل روحك فيَّ

تمأل قلبي رجاًء وفرًحا وسالًما، 
فُأقدِّم مما لك إلخوتي! 

  .أعمالك یا سیدي عجیبة
ُتِقیم من الخطاة قّدیسین، 

ومن الضعفاء جبابرة بأس. 
وترفعهم من المزبلة، لیجلسوا مع أشراف أشراف شعبك. 

   ،لك المجد یا من تعمل في كل األجیال
لُتِقیم بقیة ُمقدَّسة تشهد لك. 

وسفراء لك یسلكون بروحك القدوس! 
لك المجد یا من َأعدت یهوشافاط إلى أورشلیم سالًما! 

َهْب لقلبي أن یرجع إلى أورشلیمك العلیا نقًیا! 
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 َاَألْصَحاُح اْلِعْشُرونَ 

الغزو األجنبي والخالص منه بالتسبیح 
ُیعتَبر هذا األصحاح مقاًال عملًیا عن النصرة على عدو الخیر بكل طاقاته التي تبدو جبارة 

 وعنیفة خالل التسبیح هللا. وفي نفس الوقت ُیَقدِّم لنا مفهوًما سلیًما للتسبیح، أال وهو: 
 . مع كل جهاٍد ونصرٍة، نتوقَّع هیاج العدو بال سبٍب . 1

. التسبیح لیس عمًال روتینًیا جاًفا، إنما یصدر عن قلٍب ُملتهٍب بُحبِّ اهللا، یطلب اهللا نفسه 2
 لَیتمتَّع بالشركة معه. 

 . التسبیح، حتى في الحجرة الخاصة، یحمل تناغًما وحًبا للجماعة المقدسة.3

 . ُنَسبِّح اهللا في إیمان ویقین بعمل الرب بنا وفینا.4

. یلیق التسبیح والشكر بعد نوال النصرة أیًضا. 5

 الحرب مرة أخرى
إذ نزع األوثان َتَوقَّفنا في األصحاح السابق عند انشغال الملك یهوشافاط بإصالح مملكته، 

، وتزویدها بأجهزة العدالة، وتقویم العبادة، فحلَّ والمرتفعات، واهتم بتعلیم الشعب وصایا اهللا وناموسه
.  ، وخضعت الممالك المجاورة لهالسالم والرخاء في مملكته

لكن إذ سلك في غیر أمانة هللا، حیث تحالف مع أرام ضد إسرائیل أخیه، أعلن له یاهو النبي 
أن غضب اهللا سیحلُّ علیه. استغل عدو الخیر فرصة سقوطه في عدم األمانة، فأثار علیه موآب 

یقاومه ألنه صاهر إسرائیل، وكانت هناك عداوة بین موآب وٕاسرائیل.  
د في وسط  دخل في ضیقٍة شدیدٍة بسبب َتَكاُتف بعض األمم الوثنیة ضده، لكن اهللا َتَمجَّ

الضیق، وتبعه خالص مجید كجزاٍء جزیٍل لتقواه واتِّكاله على اهللا ُمَخلِّصه بالرغم من ضعفاته. 
أخیًرا، انتهت حیاته، ولكن لیست بدون شوائب. 
، ورد في الملوك األول. 24-21كل ما ورد في هذا األصحاح باستثناء اآلیات 

 2-1. الغزو األجنبي    1
 13-3. االلتجاء إلى اهللا   2
 17-14. إرسال نبي یؤكد النصرة   3
 21-18. التسبیح سالح النصرة  4
 25-22. هزیمة األعداء   5
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 30-26. ذبیحة الشكر    6
 37-31. ختام حیاة یهوشافاط   7

. الغزو األجنبي 1
، ثُمَّ َبْعَد َذِلَك َأَتى َبُنو ُموآَب َوَبُنو َعمُّوَن َوَمَعُهُم اْلَعمُّوِنیُّونَ 

 ]1َعَلى َیُهوَشاَفاَط ِلْلُمَحاَرَبةِ . [
فوجئ یهوشافاط بتحاُلف هذه األمم ضده ودخولهم بالده، وال َنْعَلم سبب هذه الخصومة 

المفاجئة. غالًبا لم یحتمل عدو الخیر ما فعله یهوشافاط بكل جدیة لإلصالح.  
اتَّحد مع بني موآب في الحرب بنو عمون الذین َأذلَّهم داود وكسرهم قبًال، كذلك بعض من 

]). 10: 2 الذین من منطقة أدوم أي جبل سعیر [تث Meunim, Moanitesأدوم (اإلیمیون 

  َوَأْخَبُروا َیُهوَشاَفاطَ : ،َفَجاَء أَُناٌس 
، َقْد َجاَء َعَلْیَك ُجْمُهوٌر َكِثیٌر ِمْن َعْبِر اْلَبْحِر ِمْن َأَرامَ 

وَن َتاَماَر (ِهَي َعْیُن َجْديٍ ). [  ]2َوَها ُهْم ِفي َحصُّ
وا على  قیل إنهم جاءوا من َعْبِر البحر، أي البحر المیت، حیث توجد سدوم، ویبدو أنهم َمرُّ

مملكة الشمال المقیمین في عبر األردن، وسمحوا لهم بالسیر عبر حدودهم. 
". ففي العبریة الكلمتان أدوم" جاء في بعض النسخ "أرام "2یرى البعض أن ما ورد في ع 

" یجعل أدوم هي عین جدي"أرام" و"أدوم" یقتربان جًدا، ویسهل على الناسخ أن یمزج بینهما. ذكر "
أقرب إلى الصحة. 

لقد مدَّ یهوشافاط یده السترداد راموت جلعاد لمملكة الشمال، وَتَعرَّض هو نفسه للقتل. 
)، غیر أن تحالفه مع أخآب هزَّ شخصیته 10: 17كانت األمم المجاورة تخاف یهوشافاط (

أمامهم، وشعروا أن إلهه ال یعود یسنده، ألنه ال ُیَسر به بسبب التصاقه بأخآب الوثني. وربما هذا 
حدث بعد موت أخآب مباشرة، واستالم أخزیا عرش مملكة الشمال. 

: اسم قدیم لَعْین جدي، وكانت في یهوذا بقرب بحر لوط عند منتصف البر حصون تامار
الغربي على بعد نحو میل من الشاطئ. 

. االلتجاء إلى اهللا 2
،  َوَجَعَل َوْجَهُه ِلَیْطُلَب الرَّبَّ ،َفَخاَف َیُهوَشاَفاطُ 

 ]3َوَناَدى ِبَصْوٍم ِفي ُكلِّ َیُهوَذا. [
لم یذكر عنه أنه حشد قواته، األمر الذي ُیحتَمل أنه قام به، لكن اهتمامه كان باألكثر هو 
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له ووقوفه بجانبه، ألنه كان قد ُأخِبَر من النبي عن غضب اهللا بسبب  حصوله على تأیید اهللا وَتَدخُّ
فاته، وقد أظهر ندًما على ذلك. لقد خشي لئال یسقط تحت التأدیب، وكأنه صرخ مع أبیه داود  تصرُّ

طالًبا أنه یقع في ید اهللا وال یقع في ید إنسان. 
كان من ثمر أخطائه أنه خاف، خاصة وأن الهجوم جاء ُمفاِجًئا له. 

عالج یهوشافاط الَمْوِقف بحكمة، فقد جعل في المقام األول االلتصاق بالرب والدخول معه 
، نادى یهوشافاط بصوٍم في كل یهوذافي صداقة. لذلك طلب الرب بمثابرة، واثًقا أن من یطلبه یجده. 

وعیَّن یوًما للتذلُّل والصالة، لكي یشترك الكل، قادة وشعب، في االعتراف بخطایاهم، وطلب معونة 
اهللا. الصوم في ِمْثِل هذه المواقف تعبیر عن إدانة اإلنسان نفسه عمَّا ارتكبه من خطایا، حیث یشعر 

اإلنسان أنه غیر مستحق للخبز الذي یأكله، وأن اهللا بار وعادل حتى إن حرمه منه. كما ُیَعبِّر الصوم 
عن الرغبة الجادة في االمتناع عن الملذَّات والخطایا. 

ربما ما شغل قلب الكاتب لیس ما قام به من حشد جیشه، بل استعداداته الروحیة.  

  .الصوم یجعل العاقر تلد أوالًدا
الصوم یصنع األقویاء. 

الصوم یجعل الُمشرِّعین حكماء. 
الصوم حارس للنفس. 

الصوم رفیق أمین للجسد. 
الصوم سالح الشجعان. 

الصوم تدریب الریاضیین. 
الصوم یصد التجارب. 

الصوم ُیَمهِّد الطریق للتقوى. 
إنه رفیق الهدوء وصانع العفة. 

الصوم یعمل أعماًال باهرة في الحروب. 
الصوم ُیعلَّم السكینة في وقت السالم 

، ویجعل الكاهن كامالً . ألنه كیف یمكن للكاهن أن ُیَصلِّي بدون ˺الصوم ُیقدِّس النذیر
صوٍم؟ لقد كانت ممارسة الصوم أمًرا ضرورًیا، لیس فقط في عبادة العهد الجدید السرائریة، ولكن 

Ï  النذیرون هم جماعة من الیهود ُمَكرَّسون هللا بقسم، وهم یبتعدون عن ُشْرِب الخمر وعن تناول بعض األطعمة. من هؤالء كان شمشون
 وصموئیل ویوحنا المعمدان.
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. ˺أیًضا بالنسبة للعبادة الناموسیة

  ...الصوم هو الذي یقود القدِّیسین إلى الحیاة مع اهللا 

الصوم هو جناح الصالة لترتفع إلى السماء، وتخترق إلى عرش اهللا... 
ة، ُمعلِّم الشباب، زینة الشیوخ، صدیق األرواح.  هو عماد البیوت؛ حاضن الصحَّ

ال تستقیم الفضیلة إالَّ بالُنْسِك، ألن الُنْسِك یلجم الشهوات. والطعام ال ینفع الجاهل، هكذا قال 
سلیمان الحكیم. "ال تهتموا ألجسادكم بما تأكلون" هكذا قال السیِّد أیًضا. 

ولست أعني بالصوم ترك الطعام الضروري، ألن هذا یؤدِّي إلى الموت. ولكن أعني ترك 
المأكل الذي یجلب لنا اللذَّة، وُیَسبِّب تمرُّد الجسد. 

. ˻الصائم الحقیقي هو الذي یتغرَّب عن كل اآلالم الجسدیَّة حتى الطبیعیَّة
القدیس باسیلیوس الكبیر 

 َواْجَتَمَع َیُهوَذا ِلَیْسَأُلوا الرَّبَّ . 
 ]4َجاُءوا َأْیًضا ِمْن ُكلِّ ُمُدِن َیُهوَذا ِلَیْسَأُلوا الرَّبَّ . [

إذ خاف یهوشافاط من تحالف الجیوش الثالثة ضده، جعل وجهه لیطلب الرب. اقتدى 
]. 4الشعب به، فجاءوا من كل مدن یهوذا یسألون الرب [

جاءوا من كل مدن یهوذا مع عائالتهم، یعترفون بخطایاهم، ویطلبون الرحمة. جاءوا 
). 11: 4بأطفالهم الصغار األبریاء كي ینظر الرب إلیهم، كما نظر إلى أطفال نینوى فیما بعد (یون 

جاءوا إلى بیت الرب، ُمتطلِّعین إلى الوعد اإللهي "أذناي تكونان مصغیتین إلى صالة هذا 
). 15: 7 مل 1المكان" (

أن نلتقي ، هذه هي غایة كل عبادتنافال یكف رجال اهللا عن حثنا على سؤال الرب وطلبه. 
 مع ربنا یسوع ونطلبه من كل القلب كسرِّ حیاتنا.

 .)8: 27 مز ("طلبأ رب یا وجهك ،وجهي طلبواا قلت: قلبي قال لك"
 .)4: 105 مز ("دائًما وجهه ،التمسوا وقدرته الرب اطلبوا"
  .)6: 55 شإ ("قریب وهو ادعوه ،یوجد دام ما الرب طلبواا"
 إیل بیت من یطفئها من یكون وال تحرق كنار یوسف بیت یقتحم لئال ،فتحیوا الرب طلبوا"ا

  .)6: 5 عا(

Ï  :6:1عظتان عن الصوم عن الصوم. 
Ð  ،290، ص 1989راجع األب الیاس كویتر المخلصي: القدیس باسیلیوس الكبیر، منشورات المكتبة البولسیة، بیروت. 
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 لعلكم التواضع طلبواا ،البرَّ  طلبواا ،حكمه فعلوا الذین األرض بائسي جمیع یا الرب طلبواا"
 .)3: 2 صف ("الرب سخط یوم في تسترون

" دعوة لترك كل شيٍء لنطلب الرب وملكوته اطلبوا الرب في النداء "القدیس كبریانوسیرى 
 .Ï)33-31: 6وِبرَّه عندئذ كل شيٍء یزداد لنا كقول السید المسیح نفسه (مت 

  ألن ، فإنني إذ أطلبك یا إلهي أطلب الحیاة السعیدة. أطلبك فتحیا نفسيرب، كیف أطلبك یا
. Ðجسدي یحیا بنفسي ونفسي تحیا بك

 "ألنك أنت ي ال تستخف بجسارة مائت یطلب األبد.)9: 27(مز " ي یا اهللا مخلصيال ترفضن ،
. يیا اهللا تشفي الجرح الذي تركته خطیت

القدیس أغسطینوس 

  حیث یوجد زمن، تطلعوا إلى الخالص الحقیقي األبدي، وٕاذ صارت نهایة العالم على األبواب
لوا أذهانكم بمخافة الرب إلى اهللا. ال تبتهجوا بسلطانكم الباطل الذي بال قوٍة یسیطر في هذا  َحوِّ

). اعرفوا الرب حتى إن كان الوقت 6: 5 (عا "اطلبوا الرب فتحیوا"العالم على األبرار والودعاء... 
متأخًرا... آمنوا به، هذا الذي لن یخدعكم. آمنوا بذاك الذي سبق فأخبركم بحدوث كل هذه األمور. 

آمنوا بالذي سیهب الحیاة األبدیة للذین یؤمنون. آمنوا بذاك الذي بنیران جهنم یوقع عقوبة أبدیة 
. Ñعلى غیر المؤمنین

الشهید كبریانوس 

  لیفرح الرهبان، ألن القلوب التي تطلب الرب 4: 105"لتفرح قلوب الذین یلتمسون الرب" (مز .(
تفرح. إن كانت قلوب الذین یلتمسون الرب مملوءة فرًحا، فكم باألكثر تكون قلوب الذین یجدونه؟ 

. Òحًقا إن الذین یجدونه لن یدعوه یذهب عنهم
القدیس جیروم  

لم یكن من حق الملك أن ُیَقدَِّم بخوًرا أو ذبائح، لكن كان الملوك ُیَصلُّون باسم الشعب، 
وُیعلِّمون الشعب كما فعل سلیمان ویهوشافاط. 

، َفَوَقَف َیُهوَشاَفاُط ِفي َجَماَعِة َیُهوَذا َوُأوُرَشِلیَم ِفي َبْیِت الرَّبِّ 
 ]5[ َأَماَم الدَّاِر اْلَجِدیَدةِ 

1 St. Cyprian: The Treatise of Cyprian, Book 1, 21. 
2 Confession 10:20. 
3 To Demetrian, 23. 
4 Homily 31 on Ps 104 (105).  
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وقف یهوشافاط في الهیكل نیابًة عن جمیع یهوذا. أخذ ُیَذكَِّر اهللا بمعامالته معهم في أیام 
إبراهیم. 

: كان للهیكل داران، أي دار الكهنة والدار العظیمة، وكان االجتماع في الدار الدار الجدیدة
العظیمة، وربما ُسمَِّیت الدار الجدیدة ألن آسا أصلحها. وقف أمام الدار، أي عند فاصل الدارین. 

مع بلوغ المؤمنین إلى بیت الرب یتوسل كل منهم إلى اهللا مترقًبا الفرج. یعلن المؤمن باسم 
الجماعة أنهم جمیًعا موالون وخاضعون. عیونهم إلى ید الرب الحانیة، التي ال تكف عن أن تعمل 

خیًرا. 

  ؟! َأَما َأْنَت ُهَو اهللا ِفي السََّماءِ ،َوَقالَ : َیا َربُّ ِإَلَه آَباِئَنا
  ، َوِبَیِدَك ُقوٌَّة َوَجَبُروتٌ ،َوَأْنَت اْلُمَتَسلُِّط َعَلى َجِمیِع َمَماِلِك اُألَممِ 

 ]6َوَلْیَس َمْن َیِقُف َمَعَك؟ [
اعترف الملك بأن كل ما یحدث على األرض هو بسماح من اهللا، قائالً : "أما أنت هو اهللا 

] ألیس سلطانك فوق كل سلطان، حتى فوق الممالك الوثنیة؟ 6في السماء؟" [
فاتهم الشریرة. فبیده  ل بنفسه، ویضع حدوًدا لشتائم األشرار وتصرُّ یطلب من أن اهللا أن یتدخَّ

القوة والجبروت، وال یستطیع أحد أن یقف أمامه. 
] 7ُیَذكِّر اهللا بعهده مع اآلباء: "أما أنت إله آبائنا؟" [

ُیَذكِّر اهللا بأن األرض التي في أیدیهم هي هبة من عنده، وعد بها إبراهیم خلیله. فهي ودیعة 
نها ضد كل الدعاوي الظالمة، وال تسمح بطردنا  بین أیدیهم. وكأنه یقول: احفظ یا رب ودیعتك، وَحصِّ

]. یلیق بنا أن 11منها، أو ضیاعها من أیادینا. نحن وكالء وأنت هو المالك، احفظ ما هو ملكك [
ندرك أن كل ما في أیدینا ِمْلك اهللا، ونحن وكالء. 

باإلیمان ترتفع نفوسنا كما إلى اهللا الساكن في السماء، في مدینة اهللا، أورشلیم العلیا، 
وباإلیمان یسكن السید المسیح في قلوبنا، فیجعل منها سماًء جدیدةً . 

  ،لیصعد هذا الُمسبَّح. لُیَسبَّح هذا في قلب كل واحٍد منكم، ولیكن كل واحٍد منكم هو هذا اإلنسان
ألنه عندما یقول كل واحٍد منكم هذا، حیث أنكم جمیًعا واحد في المسیح، إنسان واحد ینطق بهذا، 

"، یلزمكم أن تتصوروا أن كل إلیك یا رب رفعُت عینيَّ فال یقول: "إلیك یا رب نرفع أعیننا"، وٕانما "
. Ïواحٍد منكم بالحقیقة یتكلم، ولكن الواحد هذا بمعنى خاص یتكلم وهو منبسط في األرض كلها

  أنتم تسكنون في بیت (اهللا السماوي)، فإن ُسِحَب البیت تسقطون. واهللا یسكن في القدیسین، فإن

1 On Ps 123 (122). 
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 Ïفارقهم یسقطون!
 القدیس أغسطینوس

، َأَلْسَت َأْنَت ِإَلَهَنا الَِّذي َطَرْدَت ُسكَّاَن َهِذِه اَألْرضِ 
  ،ِمْن َأَماِم َشْعِبَك ِإْسَراِئیلَ 

 ]7[؟! َوَأْعَطْیَتَها ِلَنْسِل ِإْبَراِهیَم َخِلیِلَك ِإَلى اَألَبد
]، جاءت صالة یهوشافاط تقترب جًدا من صالة سلیمان 12-3في اجتماع األمة للصالة [

. Ð). یعتبر البعض صالة یهوشافاط امتداًدا وتطبیًقا لصالة سلیمان40-12: 6عند إقامة الهیكل (
في هذه الصالة یذَّكر الرب أن المقاومین لهیكله هم أنفسهم األمم الذین طلب الرب عدم 

). 19، 8، 5، 4، 1: 2: تث 21: 20: عد 11-10إبادتهم [
القدیس ). یقول ٣: ٢؛ یع ١٩: ٨؛ یهودیت ٨: ٤١ُدعي إبراهیم خلیل اهللا في (إش 

.] ˼: [إبراهیم الذي ُدِعي "الخلیل"، ُوِجَد أمیًنا إذ أطاع كلمات اهللاإكلیمنضس الروماني

  ،َفَسَكُنوا ِفیَها
 ]8َوَبُنوا َلَك ِفیَها َمْقِدًسا ِالْسِمَك َقاِئِلینَ : [

یذكر أیًضا الهیكل المقدس الذي بنوه باسم الرب، وَقدَّموه له مما أعطاهم، فال فضل لهم 
فیه. 

یشتكي یهوشافاط من األشرار، الذین یكافئونه شًرا عن الخیر. 
اعترف یهوشافاط باعتماده الُكلي على اهللا، فبالرغم من الجیش العظیم والُمَدرَّب، قال: لیس 
فینا قوة أمام هذا الجمهور. نعم ال نتوقع نصرة إال بحضورك وبركتك. لیس لنا ما نفتخر به ونثق فیه 

سواك. أعیننا نحوك، وٕالیك نتطلع. 
امتاز یهوشافاط عن أبیه بأنه انتفع من معامالت اهللا الماضیة، وألقى بكل كیانه ومشاعره 

ومملكته وشعبه في یدّي اهللا. 

،  َسْیٌف َقَضاٌء َأْو َوَبٌأ َأْو ُجوعٌ ،ِإَذا َجاَء َعَلْیَنا َشرٌّ 
، َوَوَقْفَنا َأَماَم َهَذا اْلَبْیِت َوَأَماَمكَ 
 (َألنَّ اْسَمَك ِفي َهَذا اْلَبْیِت ) 

، َوَصَرْخَنا ِإَلْیَك ِمْن ِضیِقَنا

1 On Ps 123 (122). 
2 Cf. Patrick Henry Reardon: Chronicles of History and Worship, 2 Chronicles 20. 
3 The First Epistle of Clement, 10. 
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 ]9 [.َفِإنََّك َتْسَمُع َوُتَخلُِّص 
إذ یقف المؤمن أمام بیت الرب الذي ُدِعي علیه اسم الرب، یحسب نفسه في حضرته اإللهة، 

فیطلب بإیمان وثقة. لقد أعلن اهللا عن مجده وجالله عند تدشین الهیكل، عالمة سكناه فیه وتكریسه، 
لیمارس المؤمنون فیه العبادة له. لهذا صراخه وقت الضیق هو عالمة التجائه إلى اهللا ال إلى األذرع 

 البشریة.

  ،َواآلَن ُهَوَذا َبُنو َعمُّوَن َوُموآُب َوَجَبُل َساِعیرَ 
  ،الَِّذیَن َلْم َتَدْع ِإْسَراِئیَل َیْدُخُلوَن ِإَلْیِهْم ِحیَن َجاُءوا ِمْن َأْرِض ِمْصرَ 

 ]10َبْل َماُلوا َعْنُهْم َوَلْم ُیْهِلُكوُهْم [

 ]11َفُهَوَذا ُهْم ُیَكاِفُئوَنَنا ِبَمِجیِئِهْم ِلَطْرِدَنا ِمْن ُمْلِكَك الَِّذي َملَّْكَتَنا ِإیَّاهُ . [
لقد أوصى الرب شعبه وهم في البریة: "أنتم مارون بتخم إخوتكم بني عیسو الساكنین في 
سعیر، فیخافون منكم، فاحترزوا جًدا. ال تهجموا علیهم، ألني ال أعطیكم من أرضهم وال وطأة قدم. 

). كما أمرهم "ال تعاِد موآب، وال تثر علیهم 5-4: 2ألني لعیسو قد أعطیت جبل سعیر میراثًا" (تث 
). وأیًضا: "فمتى قربت إلى تجاه بني عمون، ال ُتعادهم وال تهجموا علیهم " (تث 19: 2حرًبا" (تث 

). اآلن ها هم الثالثة یتحالفون ضد شعب اهللا، ویردُّون السالم بالحرب، والخیر بالشر. ها هم 19: 2
 قادمون لیطردوهم من أرض الموعد.

كأن الشعب یقف لُیَذكَِّر اهللا بوصایاه لهم أال یهجموا على هذه الشعوب، وها هي الشعوب 
 تهجم علیهم بال سبٍب !

  ، َأَما َتْقِضي َعَلْیِهمْ ،َیا ِإَلَهَنا
، َألنَُّه َلْیَس ِفیَنا ُقوٌَّة َأَماَم َهَذا اْلُجْمُهوِر اْلَكِثیِر اآلِتي َعَلْیَنا

، َوَنْحُن َال َنْعَلُم َماَذا َنْعَملُ 
 ]12َوَلِكْن َنْحَوَك َأْعُیُنَنا. [

 ]13َوَكاَن ُكلُّ َیُهوَذا َواِقِفیَن َأَماَم الرَّبِّ َمَع َأْطَفاِلِهْم َوِنَساِئِهْم َوَبِنیِهمْ . [
یقف الشعب من رجال ونساء وأبناء في َتَذلُّل أمام الرب كمن في ضعٍف یقرعون طالبین 

الرحمة. وكما یقول المرتل: "هوذا كما أن عیون العبید نحو أیدي سادتهم، كما أن عیني الجاریة نحو 
 ).2: 123ید سیدتها، هكذا عیوننا نحو الرب إلهنا حتى یتراءف علینا" (مز 

  لیس لهم رجاء في العون والمساعدة من أي مكان آخر، وال یتطلعون نحو أي مصدر آخر، وذلك
كاَألَمِة والخادم اللذین لیس لهما قوت أو َمْلَبس وكل بقیة مستلزمات الحیاة، إالَّ بحفظ أعینهما 
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على سادتهما، إنهما ال یكفان عن ذلك، بل یبقیان هكذا حتى یناال، فیشكرا. إنها ممارسة یفعالنها 
.  Ïعلى الدوام

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  یلزم كل أحٍد أن ینتبه لعمله الخصوصي، ویهتم به برغبٍة، وُیَتمِّمه بدون مالمة بغیرٍة ونشاٍط
). 10: 48وعنایٍة وسهٍر، لئال یستحق اللعنة، إذ قیل ملعون من یعمل عمل الرب باسترخاء (إر 
كما أن كما یلزمه أن یعمله على مرأى من اهللا، وذلك لكي یتهیأ له أن یقول بدالة كل حین: "

. ˻)2: 123" (مز عیون العبید إلى أیدي موالیهم، كذلك عیوننا إلى الرب إلهنا
 القدیس باسیلیوس الكبیر 

. إرسال نبي یؤكد النصرة 3
، َوإِنَّ َیْحَزِئیَل ْبَن َزَكِریَّا ْبِن َبَناَیا ْبِن َیِعیِئیَل ْبِن َمتَِّنیَّا الالَِّويَّ ِمْن َبِني آَسافَ 

 ]14َكاَن َعَلْیِه ُروُح الرَّبِّ ِفي َوَسِط اْلَجَماَعِة [
إذ تحدث یهوشافاط بقلبه، كما بلسانه، بكل كیانه أمام اهللا، جاءت االستجابة سریعة للغایة. 

بینما كان یتحدث مع اهللا، وقبل أن یصرف الشعب أرسل اهللا إلیه رسالة بالنصرة. 
استجابة لهذه الطلبة التي لیهوشافاط، انسكب روح الرب على یحزئیل لُیَقدَِّم منطوًقا نبوًیا 

]. رسالته نوًعا من النبوة اللیتورجیة. كانوا یطلبون من أجل العون في المعركة، فإذا باهللا 14-17[
یكشف أنه ال حاجة للحرب. 

تحدَّث اهللا في هذه الَمرَّة على لسان أحد الالویین الحاضرین في وسط الجماعة، ولم یكن له 
امتیاز خاص. لم ُیَقدِّْم اهللا عالمة لتأكید النصرة، ألنها ستتم في الیوم التالي. 

 َفَقالَ : اْصُغوا َیا َجِمیَع َیُهوَذا َوُسكَّاَن ُأوُرَشِلیَم َوَأیَُّها اْلَمِلُك َیُهوَشاَفاطُ .
  ،َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ َلُكمْ : َال َتَخاُفوا َوَال َتْرَتاُعوا ِبَسَبِب َهَذا اْلُجْمُهوِر اْلَكِثیرِ 

 ]15َألنَّ اْلَحْرَب َلْیَسْت َلُكْم َبْل هللا. [
یوّد اهللا في كل األجیال أن یسند الراجعین إلیه بكل قلوبهم. قال لهم یحزیئیل بن زكریا... 

ر مّرتین: "ال تخافوا وال ترتاعوا"، دون أدني عتاب على عدم أمانتهم سواء بالنسبة 15-17[ ]. لقد َكرَّ
للملك أو الشعب. 

یؤكد الرب أنه عارف بأن شعبه لیس في إمكانیاته أن ینتصر، لكن الحرب لیست لهم بل هللا 

1 On Ps 123. 
Ð  41 سؤال –القوانین المطّولة . 
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نفسه. وضع لهم الخطة، وكشف لهم عن المكان الذي فیه العدو، ولم یطلب منهم أن یحاربوا، بل 
یقفوا ویثبتوا ویروا بأعینهم خالص الرب معهم. لقد َحدَّد لهم تحرُّكاتهم، وَعیَّن لهم المكان والزمان. 

طلب منهم أن یقفوا ویثبتوا وینظروا خالص اهللا العجیب، كما سبق فقال موسى عند عبورهم 
). 13: 14البحر األحمر (خر 

: في بعض األحیان حارب اهللا أعداء شعبه دون أن یحاربوا هم، الحرب لیست لكم بل هللا
كما حدث عند شق البحر األحمر، وسقوط أسوار أریحا، ومع جدعون والمدیانیین، ومع حزقیا الملك 

حین حاصره سنحاریب األشوري الخ. وأحیانا یهب شعبه النصرة وهم یحاربون بقلیل القلیل.  

 َغًدا اْنِزُلوا َعَلْیِهمْ . 
  ،ُهَوَذا ُهْم َصاِعُدوَن ِفي َعَقَبِة ِصیَص 

یَِّة َیُروِئیلَ . [  ]16َفَتِجُدوُهْم ِفي َأْقَصى اْلَواِدي َأَماَم َبرِّ

 َلْیَس َعَلْیُكْم َأْن ُتَحاِرُبوا ِفي َهِذهِ . 

  .ِقُفوا اْثُبُتوا َواْنُظُروا َخَالَص الرَّبِّ َمَعُكْم َیا َیُهوَذا َوُأوُرَشِلیمُ 

 َال َتَخاُفوا َوَال َتْرَتاُعوا. 

 ]17 َوالرَّبُّ َمَعُكمْ . [،َغًدا اْخُرُجوا ِلِلَقاِئِهمْ 
]. 17بكل قوٍة، قال لهم: "غًدا اخرجوا للقائهم والرب معكم" [

. التسبیح سالح النصرة 4
، َفَخرَّ َیُهوَشاَفاُط ِلَوْجِهِه َعَلى اَألْرضِ 

 ]18َسَقُطوا َأَماَم الرَّبِّ ُسُجوًدا ِللرَّبِّ . [ َوُكلُّ َیُهوَذا َوُسكَّاُن ُأوُرَشِلیمَ 
: 19لم َیُقْل یهوشافاط كما سبق فقال في الحرب السابقة مع زارح الكوشي: "تشدَّدوا وافعلوا" (

)، بل قال: "لیس فینا قوة أمام هذا الجمهور الكثیر اآلتي علینا. شتَّان ما بین موقفه وهو أمین في 11
عالقته مع الرب وبین موقفه اآلن بعد فقدانه أمانته، وٕان كان قد رجع إلى اهللا بالتوبة.  

 مل 2برجوعه مع الشعب إلى اهللا بروح التواضع اغتصب المراحم اإللهیة. هذا ُذِكَر في (
أعلن الملك وكل القادة والشعب ِثَقتهم في هذا الوعد اإللهي، وَقدَّموا له الشكر بروح التواضع قبل ). 8

أن یتحقَّق الخالص، إذ حسبوه كأنه قد تمَّ ورأوه. 

  ،َفَقاَم الالَِّویُّوَن ِمْن َبِني اْلَقَهاِتیِّیَن َوِمْن َبِني اْلُقوَرِحیِّینَ 

 ]19ِلُیَسبُِّحوا الرَّبَّ ِإَلَه ِإْسَراِئیَل ِبَصْوٍت َعِظیٍم ِجد�ا. [
لقد سبَّحه الالویون بصوٍت عظیٍم جًدا، وأعلنوا بهجتهم بالخالص الذي حسبوه قد َتَحقَّق، 
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). 6: 60مادام الرب أعلن عنه. وكما ُیَرنِّم المرتل: "اهللا قد تكلم بقدسه، أبتهج" (مز 
یلیق بالعاملین في َكْرِم الرب أن یذكروا أن الكرم هو للرب نفسه، ویثقوا أنه هو الذي یحّل 

كل متاعب ومشاكل الخدمة، فال یقلقوا وال یضطربوا، ُمْلِقین همهم علیه. 

 ندما َتَغنَّى یهوشافاط بتسابیح الرب، وهب الرب عابده نصرة.ع  
). لهذا 11:17ة أخرى عندما حارب موسى عمالیق، غلب ال بالسیف بل بالصالة (خر رم

 ˺إن أردنا أن نرتفع یلزمنا أوال أن ننبطح!
 قدیس جیروم ال

یَِّة َتُقوعَ . ،َوَبكَُّروا َصَباًحا   َوَخَرُجوا ِإَلى َبرِّ

  َوَقالَ : ،َوِعْنَد ُخُروِجِهْم َوَقَف َیُهوَشاَفاطُ 

، اْسَمُعوا َیا َیُهوَذا َوُسكَّاَن ُأوُرَشِلیمَ 
 آِمُنوا ِبالرَّبِّ ِإَلِهُكْم َفَتْأَمُنوا. 

 ]20آِمُنوا ِبَأْنِبَیاِئِه َفُتْفِلُحوا. [
بروح القوة والشكر والتسبیح هللا، وقف یهوشافاط أمام الشعب َیِعظهم، فقال: "آمنوا بالرب 

إلهكم فتأمنوا، آمنوا بأنبیائه فتفلحوا". عجیب أن یقف الملك وهو في نفس الوقت قائد الجیش لیعظ قبل 
المعركة. 

جاءت المعركة فریدة وعجیبة، فقد انطلق الجیش وهم رجال حرب جبابرة، لكننا لم نسمع 
شیًئا عن معداتهم الحربیة من سیوٍف ورماٍح وسهاٍم، إنما َتَقدََّم الملك، وَقدَّم لهم السالح في میدان 

، إذ قال لهم، "آمنوا بالرب إلهكم فتأمنوا. آمنوا بأنبیائه فتفلحوا". اإلیمان والتسبیحالمعركة أال وهو 
لیس من سالٍح في وقت الشدة أعظم من اإلیمان الثابت في قوة اهللا ورحمته ووعوده 

 إنه ُیَركِّز أنظارهم على اإلیمان باهللا، واإلیمان بكلمته ووعوده التي ینادي بها أنبیاؤه. وتدابیره.

  ، َأَقاَم ُمَغنِّیَن ِللرَّبِّ ،َوَلمَّا اْسَتَشاَر الشَّْعبَ 

، َوُمَسبِِّحیَن ِفي ِزیَنٍة ُمَقدََّسٍة ِعْنَد ُخُروِجِهْم َأَماَم اْلُمَتَجرِِّدینَ 
 ]21 َألنَّ ِإَلى اَألَبِد َرْحَمَتهُ . [،َوَقاِئِلینَ : اْحَمُدوا الرَّبَّ 

كان طلیعة الجیش هو التسبیح هللا والحمد والشكر، وكان الُمَغنُّون للرب في زینة مقدسة. 
]. 21كانوا ُیَرنِّمون: "احمدوا الرب، ألن إلى األبد رحمته" [

هكذا أعلن الملك ومشیروه عن صدق اعتمادهم على اهللا. ُطِلَب من الُمَغنِّین أن یرتدُّوا زینة 

1 St. Jerome: Letters 60:17. 
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مقدسة، ألنهم یقفون أمام اهللا القدوس، وُیَسبِّحون اهللا، ألن اهللا َیْقَبُل التسبیح أكثر من الذبائح، امتأل 
الجیش بروح البهجة والفرح، وارتبك العدو. 

. هزیمة األعداء 5
  ،َوَلمَّا اْبَتَدُأوا ِفي اْلِغَناِء َوالتَّْسِبیحِ 

 ،َجَعَل الرَّبُّ َأْكِمَنًة َعَلى َبِني َعمُّوَن َوُموآَب َوَجَبِل َساِعیَر اآلِتیَن َعَلى َیُهوَذا

 ]22َفاْنَكَسُروا. [
لم تتم هزیمة العدو بالرعد أو الَبَرْد أو بسیف مالك أو بحد السیف أو بأیة مفاجأة مزعجة 
كالتي حلَّت على المدیانیین في أیام جدعون، لكن الرب جعل أكمنة علیهم. ما هذه األكمنة سوى 
قوات سماویة، أو من العدو نفسه، حیث حدث ارتباك فیما بینهم، حتى قام الحلفاء على بعضهم 
لوا إلى أعداء، كل منهم یود تحطیم اآلخر حتى ال ینفلت من یده، وبدون سبب.  البعض، وَتَحوَّ

لقد بدأ یهوذا بالتسبیح والفرح والتهلیل، وفي نفس الوقت بدأ العدو یضرب بعضه البعض. 
قد نسمع عن غضب اهللا على صالة شعبه، إذ قیل: "یا رب إله الجنود إلى متى ُتدّخن على 

)، لكننا لم نسمع عن غضبه على تسبیحهم. 4: 80صالة شعبك؟! (مز 
تحققت نبوة یحزئیل عندما سار الالویون في موكٍب دینٍي متهلٍل، قدام جیش یهوذا. َحلَّ 

تسبیحهم محل المعركة، إذ انقلب األعداء على بعضهم البعض.  
ل إله السماء، وحدث ما لم یكن في  عندما َصلَّى الشعب وَسبَّح اهللا على األرض َتدخَّ

 الحسبان.

 َوَقاَم َبُنو َعمُّوَن َوُموآُب َعَلى ُسكَّاِن َجَبِل َساِعیَر ِلُیَحرُِّموُهْم َوُیْهِلُكوُهمْ .

 ]23َوَلمَّا َفَرُغوا ِمْن ُسكَّاِن َساِعیَر َساَعَد َبْعُضُهْم َعَلى ِإْهَالِك َبْعضٍ . [
لت المعركة من مقاومة العدو لیهوذا إلى مقاومتهم لسكان جبل ساعیر (أدوم)، فغلبوا،  َتَحوَّ

لكن عوض االنطالق نحو جیش یهوذا، ساعد بعضهم على إهالك بعض. فالفساد ُیَحطِّم نفسه، 
والشر ُیفِسد ذاته! 

یَّةِ    ،َوَلمَّا َجاَء َیُهوَذا ِإَلى اْلَمْرَقِب ِفي اْلَبرِّ

  ،َتَطلَُّعوا َنْحَو اْلُجْمُهورِ 

 ]24 َوَلْم َیْنَفِلْت َأَحدٌ . [،َوإَِذا ُهْم ُجَثٌث َساِقَطٌة َعَلى اَألْرضِ 
: بناء كبرٍج في البریة ُمرتِفع، یشرف الرقیب منه على القتال. المرقب

 ،َفَأَتى َیُهوَشاَفاُط َوَشْعُبُه ِلَنْهِب َأْمَواِلِهمْ 
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 ،َفَوَجُدوا َبْیَنُهْم َأْمَواًال َوُجثَثًا َوَأْمِتَعًة َثِمیَنًة ِبَكْثَرةٍ 

 َفَأَخُذوَها َألْنُفِسِهْم َحتَّى َلْم َیْقِدُروا َأْن َیْحِمُلوَها. 

 ]25 َألنََّها َكاَنْت َكِثیَرةً . [،َوَكاُنوا َثَالَثَة َأیَّاٍم َیْنَهُبوَن اْلَغِنیَمةَ 
لم نسمع قط عن تقسیم غنیمة كما حدث في هذه المعركة، إذ لم یقدروا أن یحملوها، 

وصاروا ینهبونها لمدة ثالثة أیام، ألنها كانت كثیرة جًدا. كثرة الغنیمة دلیل على كثرة القتلى والهاربین 
من أرض المعركة. 

لم یكن لجیش یهوشافاط ومن معهم عمل ما، إذ لم یستخدموا أسلحة، ولم یفعلوا شیًئا سوى 
التسبیح والحمد بفرٍح وتهلیٍل، ویحملوا الغنائم. 

أعطاهم الرب أكثر مما طلبوا، وفوق ما َتَخیَّلوا. كانوا یطلبون النصرة على األعداء، وكانوا 
یخشون أن ُیَدمِّرهم العدو تماًما. أما أن یروا العدو ُجثثًا ُملقاة على األرض قاموا بقتل بعضهم البعض، 
دون أن یموت أحد منهم أو یخسروا سالًحا، بل یكّرسون طاقاتهم في نهب الغنائم، فهذا ما لم یكن في 

تصوُّرهم قط! 

. ذبیحة الشكر 6
  ،َوِفي اْلَیْوِم الرَّاِبِع اْجَتَمُعوا ِفي َواِدي َبَرَكةَ 

  ،َألنَُّهْم ُهَناَك َباَرُكوا الرَّبَّ 

 ]26ِلَذِلَك َدَعُوا اْسَم َذِلَك اْلَمَكاِن َواِدي َبَرَكَة ِإَلى اْلَیْومِ . [
إن كانوا قد َسبَّحوا اهللا أثناء الضیقة، فإن النصرة وجمع الغنائم لم یشغلهم عن التسبیح 

والحمد والشكر هللا. 
لقد وضح اآلن لماذا سمح اهللا لهم بهذه الضیقة:  

. دخلوا في عالقة صداقة قویة ومصالحة عجیبة مع اهللا نفسه. 1
د اهللا فیهم، وَتَقدَّم بنفسه إلى المعركة، وحسبها معركته هو.2  . تمجَّ

 . وهبهم روح الفرح والتسبیح في وسط الضیق، فنالوا بركة اإلیمان العملي الحقیقي.3

 . انهارت األمم المتحالفة ضدهم، ال بمقاومتهم، بل بمقاومة األمم لنفسها بنفسها.4

. جاءت الجیوش العظیمة المتحالفة، ال لتحارب، بل لتصیر جثثًا ُملقاة على األرض في 5
 عاٍر وخزيٍ .

 . جاءت الجیوش لُتَسلَِّم غنائمها في ید یهوذا.6

 . ُدِعي الوادي "وادي َبَرَكة"، لكي تذكر األجیال القادمة بركة الرب.7

. منح الرب هیبته لشعبه، فارتعبت كل ممالك األرض حین سمعوا أن الرب حارب 8

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 20 أي 2
 

  

 ]، ولم تعد الشعوب تهددهم.29أعداءهم [

]. ربما كان البعض قد استاءوا 30. استراحت مملكة یهوشافاط، وأراحه اهللا من كل جانب [9
حین أنزل الملك تماثیلهم وحسبوا ذلك خسارة، اآلن استراحوا للغایة. 

  لتشكر اهللا ولُتَسبِّح ذاك الذي یختبرك في األتون. لتنطق بالتسبیح عوض التجدیف هذا هو
.  ˺الطریق الذي به عبَّر ذاك الطوباوي عن نفسه

  إن كنا نمارس هذه الحكمة الروحیة (الشكر الدائم)، لن نختبر أي شٍر، حتى إن سقطنا تحت آالم
ال حصَر لها، بل یكون الِرْبح أعظم من الخسارة، ویطغي الخیر على الشر. بهذه الكلمات تجعل 

إبلیس. ما أن ینطق لسانك بهذه الكلمات، حتى یهرب  اهللا رحوًما نحوك، ویدافع عنك ضد طغیان
. ˻الشیطان منك سریًعا

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  َسبَّحوا الرب على القیثارة. إن صار لكم فیض من األرضیات َقدَّموا شكًرا للعاطي. إن كان هناك
عوز أو ُسِلبتم مما لكم، اعزفوا على القیثارة بفرحٍ . ألنكم لم ُتحَرموا من العاطي، وٕان كنتم قد 

ر، اعزفوا ببهجةٍ . بثقٍة كاملة في إلهكم، امسكوا  ُحِرمتم من العطیة التي وهبكم إیاها. هكذا ُأَكرِّ
 ".˼الرب أعطى، الرب أخذ"بأوتار قلوبكم كما بقیثارة لتدوي أصواتكم إلي أعماقها صارخین: 

  هذا هو الطریق الذي به َقدِّم أیوب ذبیحة (تسبیح) بالرغم من األحزان الُمرِعبة التي فوق الطاقة
.  ˽البشریة قد حلَّت به

القدیس أغسطینوس 

 كیف َأتأهَّل أن أكون في ُصْحَبِة أیوب، أنا الذي ال َأْقَبُل الِمَحن العادیة بشكٍر؟˾ 
 القدیس غریغوریوس النزینزي

 ،ثُمَّ اْرَتدَّ ُكلُّ ِرَجاِل َیُهوَذا َوُأوُرَشِلیَم َوَیُهوَشاَفاُط ِبَرْأِسِهمْ 

 ،ِلَیْرِجُعوا ِإَلى ُأوُرَشِلیَم ِبَفَرحٍ 

 ]27َألنَّ الرَّبَّ َفرََّحُهْم َعَلى َأْعَداِئِهمْ . [
لم تشغلهم الغنائم عن تمجید اهللا، إذ دخلوا أورشلیم إلى بیت الرب ُیَسبِّحونه. 

1 On Ps 128. 
2 Paralytic Let Down through the Roof, 8. 
3 On Ps. 32, Discourse, 2: 5. 
4 On Ps. 50. 
5 The Long Rules, Preface.. 
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َباِب َواْلِعیَداِن َواَألْبَواِق ِإَلى َبْیِت الرَّبِّ . [  ]28َوَدَخُلوا ُأوُرَشِلیَم ِبالرَّ

  ،َوَكاَنْت َهْیَبُة اهللا َعَلى ُكلِّ َمَماِلِك اَألَراِضي

 ]29ِحیَن َسِمُعوا َأنَّ الرَّبَّ َحاَرَب َأْعَداَء ِإْسَراِئیلَ . [
َر األمر  حین كان الملك أمیًنا نسمع: "وكانت هیبة اهللا على كل ممالك األراضي"، وَتَكرَّ

). 29: 20؛ 10: 17عندما أعلن اهللا أمانته للراجعین إلیه بالتوبة (

 ]30َواْسَتَراَحْت َمْمَلَكُة َیُهوَشاَفاَط َوَأَراَحُه ِإَلُهُه ِمْن ُكلِّ ِجَهةٍ . [

. ختام حیاة یهوشافاط 7
 َوَمَلَك َیُهوَشاَفاُط َعَلى َیُهوَذا. 

  ،َكاَن اْبَن َخْمٍس َوَثَالِثیَن َسَنًة ِحیَن َمَلكَ 

  ،َوَمَلَك َخْمًسا َوِعْشِریَن َسَنًة ِفي ُأوُرَشِلیمَ 

 ]31َواْسُم ُأمِِّه َعُزوَبُة ِبْنُت َشْلِحي. [

  ، َوَلْم َیِحْد َعْنَها،َوَساَر ِفي َطِریِق َأِبیِه آَسا

 ]32ِإْذ َعِمَل اْلُمْسَتِقیَم ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ . [

  ،ِإالَّ َأنَّ اْلُمْرَتَفَعاِت َلْم تُْنَتَزعْ 

 ]33َبْل َكاَن الشَّْعُب َلْم ُیِعدُّوا َبْعُد ُقُلوَبُهْم ِإلَلِه آَباِئِهمْ . [
حسن أن یزیل یهوشافاط المرتفعات التي كانت بها مذابح لألوثان، لكنه أخطأ إذ ترك تلك 

التي كان بها مذابح للرب. 

  ،َوَبِقیَُّة ُأُموِر َیُهوَشاَفاَط اُألوَلى َواَألِخیَرةِ 

 ]34َمْكُتوَبٌة ِفي َأْخَباِر َیاُهَو ْبِن َحَناِني اْلَمْذُكوِر ِفي ِسْفِر ُمُلوِك ِإْسَراِئیلَ . [

  ،ثُمَّ َبْعَد َذِلَك اتََّحَد َیُهوَشاَفاُط َمِلُك َیُهوَذا َمَع َأَخْزَیا َمِلِك ِإْسَراِئیلَ 

 ]35الَِّذي َأَساَء ِفي َعَمِلهِ . [
لألسف بعد أن َقدَّم لنا یهوشافاط صورة غایة في الجمال واإلیمان واختبار معامالت معه، 

عاد فأقام اتِّحاًدا مع أخزیا بن أخآب، ال في حرب كما حدث مع أخآب بل في عالقات تجاریة بحریة. 
]. 36-35اشترك معه في تكوین أسطول بحري یسیر إلى شرق الهند شرًقا وترشیش غرًبا [

 لألسف بعد هذا كله تحالف یهوشافاط مع مملكة الشمال. إنها كارثة خطیرة!

  ،َفاتََّحَد َمَعُه ِفي َعَمِل ُسُفٍن َتِسیُر ِإَلى َتْرِشیَش 
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 ]36َفَعِمَال السُُّفَن ِفي ِعْصُیوَن َجاِبرَ . [

  َقاِئالً : ،َوَتَنبََّأ َأِلیَعَزُر ْبُن ُدوَداَوا ِمْن َمِریَشَة َعَلى َیُهوَشاَفاطَ 

  َقِد اْقَتَحَم الرَّبُّ َأْعَماَلكَ . ،َألنََّك اتََّحْدَت َمَع َأَخْزَیا

 ]37 َوَلْم َتْسَتِطِع السَّْیَر ِإَلى َتْرِشیَش . [،َفَتَكسََّرِت السُُّفنُ 
ل لنا هذا السفر حلًفا تجاری�ا بین یهوشافاط وأخزیا. وٕاذ انكسر أسطوله في عصیون  ُیَسجِّ

جابر، أدرك یهوشافاط تحذیرات الرب له، ورفض تجدید مشروعه السابق ومغامراته مع أخزیا. 
 
 20 أي 2من وحي 

 َهْب لي روح الفرح بك وسط المعركة!

  ،تَُباِرُكك نفسي یا أیها القدوس
إذ تسمح لي أن أنطلق من معركٍة إلى معركةٍ . 

ُترافقني، فتتهلل نفسي بك على الدوام، 
قبل المعركة وأثناءها وبعد النصرة فیها. 

 كیف أخشي إبلیس وقواته مادمَت في داخلي!

  .َهْب لي روح التواضع في مواجهتي لعدو الخیر
أطلبك بكل قلبي، صائًما عن كل شيٍء، 

 ألنك أنت ُتشِبُع كل كیاني.
أؤمن بك، وأثق في وعودك اإللهیة،  

 وأنطلق إلى المعركة، مختفًیا فیك!
 أنت سرُّ فرحي وقوتي ونصرتي!

   .ل بك إلى سماء جدیدة أعماقي تتحوَّ
ُأَسبُِّحك مع إخوتي وفي رفقة السمائیین. 

أطلب مجدك، وأسألك خالص كل إخوتي. 
أنت هو قائدي وسالحي ونصرتي وٕاكلیلي. 

أیة غنائم أطلبها في كل معركة،  
 سوى أن َأَتَدرَّب مع كل معركة على االلتصاق بك؟!

وماذا ُأَقدِّم لك، سوى قلبي المتهلل بك؟! 
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 لك الحمد والشكر والتسبیح یا شهوة قلبي!
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 َاَألْصَحاُح اْلَحاِدي َواْلِعْشُرونَ 

یهورام: ذَهَب غیر مأسوٍف علیه 
، فإن كل ما ورد في هذا األصحاح عن یهورام لم ُیذَكر 10-5باستثناء ما ورد في األعداد 

 .8 مل 2في 
)، إذ سمح البنه 32: 20ُتَرى هل أخطأ یهوشافاط الذي عمل المستقیم في عینّي الرب (

یهورام أن یتزوج ابنة أخآب وٕایزابل الشریرین، أم هي خطیة االبن الذي َأَصرَّ على الزواج منها. على 
أي األحوال َتَعلَّم یهورام الشرَّ من زوجته الذي تشرَّبته من والدتها إیزابل. لقد انحرف بمملكة یهوذا 

لتسلك في طریق مملكة إسرائیل، وبلغ إلى أسوأ حال. 
]، قاد بیت داود إلى أقصى مراحل 6-1یهورام الذي تزوج ابنة أخآب الشریر وٕایزابل الشریرة [

الخطورة، لكن اهللا بقي أمیًنا في وعده مع داود ونسله. 
یرى البعض أن اهللا سمح للشعب أن ُیَملَِّك هذا الملك الشریر، كعقاٍب لهم أو لتأدیبهم، إذ لم 
ینتفعوا بحركة اإلصالح في أیام أبیه یهوشافاط الصالح. إذ قیل: "إال أن المرتفعات لم تنتزع، بل كان 

). 33: 20الشعب لم یعدُّوا بعد قلوبهم إلله آبائهم" (

 3-1    اعتالء یهورام العرش. 1
 4. تثبیت عرشه بقتل إخوته   2
 6-5. سلوكه في طریق إسرائیل   3
 11-7. غلبته على أدوم كعطیة إلهیة   4
 15-12. نبوة إیلیا ضده    5
 17-16. هزیمته أمام األمم    6
 19-18. تأدیبه بالمرض    7
 20. َذَهب غیر مأسوف علیه   8

. اعتالء یهورام العرش 1
 ،َواْضَطَجَع َیُهوَشاَفاُط َمَع آَباِئهِ 

، َفُدِفَن َمَع آَباِئِه ِفي َمِدیَنِة َداُودَ 
 ]1َوَمَلَك َیُهوَراُم اْبُنُه ِعَوًضا َعْنهُ . [

أخذ یهورام موقًفا مضاًدا تماًما لموقف أبیه یهوشافاط.  
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 َوَكاَن َلُه ِإْخَوٌة َبُنو َیُهوَشاَفاطَ : 
 َعَزْرَیا َوَیِحیِئیُل َوَزَكِریَّا َوَعَزْرَیاُهو َوِمیَخاِئیُل َوَشَفْطَیا. 

 ]2ُكلُّ َهُؤَالِء َبُنو َیُهوَشاَفاَط َمِلِك ِإْسَراِئیلَ . [
في الحقیقة أن یهوشافاط كان ملك یهوذا ولیس ملك إسرائیل، غیر أن البعض یرى أن كاتب 
سفري أخبار األیام یتطلع إلى مملكة یهوذا أنها مملكة إسرائیل األصیلة حیث یتربَّع على عرشها بیت 

 داود، أما مملكة الشمال فهي مملكة ُمْنَشقَّة وُمَتَمرِّدة، لذلك كثیًرا ما یتجاهلها.

ٍة َوَذَهٍب َوُتَحفٍ    ،َوَأْعَطاُهْم َأُبوُهْم َعَطاَیا َكِثیَرًة ِمْن ِفضَّ

 َمَع ُمُدٍن َحِصیَنٍة ِفي َیُهوَذا.
 ]3 َألنَُّه اْلِبْكرُ . [،َوَأمَّا اْلَمْمَلَكُة َفَأْعَطاَها ِلَیُهوَرامَ 

یبدو أن إخوة یهورام كانوا أكثر حكمة منه، والتصقوا بالرب ال بالعبادة الوثنیة، لكن 
یهوشافاط التزم بالُعْرِف السائد، وهو تسلیم العرش لالبن البكر. لقد َقدَّم عطایا كثیرة من فضٍة وذهٍب 

تحٍف ومدٍن حصینة حتى ال یثوروا على أخیهم. لكن هذا التصرُّف لم ُیَحقِّق ما كان في فكر 
یهوشافاط. أقامه والده شریًكا معه في المملكة لمدة حوالي ثالث سنوات قبل موته، ولذلك فقد ملك 

 .˺منفرًدا لمدة خمس سنوات

. تثبیت عرشه بقتل إخوته 2
، َفَقاَم َیُهوَراُم َعَلى َمْمَلَكِة َأِبیهِ 

 ،َوَتَشدََّد َوَقَتَل َجِمیَع ِإْخَوِتِه ِبالسَّْیفِ 

 ]4َوَأْیًضا َبْعًضا ِمْن ُرَؤَساِء ِإْسَراِئیلَ . [
ل اإلنسان إلى وحٍش كاسٍر، ُتَحطِّم فیه كل محبة وُتفِسد إنسانیته، بل ُتِقیم  محبة السلطة ُتَحوِّ

 منه شیطاًنا. فقد أراد یهورام أن یثبت مملكته بسفك دم إخوته.
إذ لم یعِط یهوشافاط المكانة األولى لمصلحة الشعب وعالقتهم باهللا وتقدیسهم، بل انحاز 

نحو ابنه الشریر في تدلیٍل، كان ثمرة ذلك أن االبن لم یحترم فكر أبیه ومحبته له وتصرفه نحوه. إنما 
في وحشیٍة قتل إخوته وبعض رؤساء إسرائیل، غالًبا ما توخَّى فیهم میلهم لعبادة اهللا الحيّ . 

لم یكن یوجد ما یدعو یهورام للتخوُّف من إخوته وهؤالء القادة، إنما غالًبا ما حمل مشاعر 
قایین الذي حسد أخاه هابیل، ألن تقواه ونقاوة قلبه وعبادته الصالحة هللا صارت شهادة ضده. غالًبا ما 

فعل هذا بتأثیر من زوجته عثلیا، فقد كان هذا تمهیًدا إلقامة عبادة البعل. هذا وقد كان قتل إخوة 

1 Adam Clarke Commentary.  
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الملك والتخلُّص من بعض الرؤساء المحبوبین من الشعب عادة منتشرة في األمم الوثنیة. هذه العادة لم 
تبطل تماًما، فإنها ال تزال توجد حتى في بعض البالد المتحضرة، وٕان كانت بطرق مخفیة. كثیًرا ما 

ل بعض قادة الكنیسة عن روح األبوة خالل ُحبِّ السلطة.  ُیَحذِّرنا آباء الكنیسة من تحوُّ
 أن ملكة النحل التي تقود الكل أًما مثالیة، أًما للجمیع، ال القدِّیس باسیلیوس الكبیریرى 

تُنتَخب من بقیة النحل الذین یختارون أسوأ شخص لینال السلطة، وال بالوراثة لكي تغتني. 

  ال تدع رتبة الكهنوت تجعلك في خیالء، بل بالحري تجعلك متواضًعا، فإن االنحالل والخزي
 ُیولدان من التشامخ. 

كلما اقتربت من الرتب العلیا للنظام الكهنوتي المقدس، یلیق بك باألكثر أن تتواضع، متذكًرا 
بخوٍف مثال أوالد هرون معرفة الحیاة المقدسة هي معرفة وداعة وتواضع.  

التواضع هو اقتداء بالمسیح. التعالي والتجاسر والوقاحة هو اقتداء بالشیطان.  
كن ُمتمثًِّال بالمسیح، ال بضد المسیح، باهللا ولیس بالمقاوم هللا، بالسید ال بالعبد الشارد، 
بالرحوم ال بالذي بال رحمة، بالُمحبِّ للبشریة ال بعدوها، بشریكك في حجال العرس ال بساكن 
الظلمة. ال تكن توَّاًقا الستغالل السلطة على الجماعة، حتى ال تضع على عنقك أثقال خطایا 

. ˺اآلخرین

 البشریة إلى عبید وسادةتي قسمت الي ه، السلطةةحبم بل ،لیست الطبیعة ˻. 

  الذین یحصلون على سلطة ألنفسهم خالل إحسان البشر، هم عبید ألولئك الذین منحوهم
. ˼اإلحسان

 اهللا هو الذي یرفع الملوك، وهو الذي ُینِزلهم عن عروشهم˽. 

  الویل لذاك الرئیس الذي یحاول استغالل السلطة واإلسراف في غیِّه وأنانیَّته، فإن القصاص ینتظره
 .˾من ِقَبل الدیَّان العادل، ویكون له بمقدار القسوة التي عامل بها قدِّیسي اهللا

 یلیق به أن وٕانَّما ضع، وا من طوباویَّة التسقطك الذي هو رئیس ال ینتفخ بسبب عمله، لئال يالیت ذ
 ضع الحقیقي كخدمة للكثیرین... لیت األعظم یكون كاألصغر.وایعرف الت

  یلیق بالذین یحتلُّون المراكز الرئیسیَّة أن یكونوا مستعدِّین أن یقدِّموا حتى الخدمة الجسدیَّة على

1 On Renunciation of the World, (Frs. Of the Church, volume 9, p. 30-31). 
2 De Oratione Dominica, 5. 
3 Letter 92:2. 
4 Hom. in Ps. 32.. 
5 Epistle 61. 
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 ".˺المتقدِّم كالخادممثال الرب الذي غسل قدمّي تالمیذه. لذا قیل "(لیكن) 

  لكي نتجنب االرتباك الناتج عن تدبیر كل إنساٍن أموره حسب هواه الشخصي، لذا یلیق بمن یوضع
في مركز المسئولیة عن الغیر والذي ُیعلن بحكم الكل عن سموه الفكري واستقراره وحزمه في 

. ˻الحیاة، أن تكون كل مقتنیاته ملًكا مشاًعا لكل الذین یتمثلون به
 القدِّیس باسیلیوس الكبیر

. سلوكه في طریق إسرائیل 3 
  ،َكاَن َیُهوَراُم اْبَن اْثَنَتْیِن َوَثَالِثیَن َسَنًة ِحیَن َمَلكَ 

 ]5َوَمَلَك َثَماِنَي ِسِنیَن ِفي ُأوُرَشِلیمَ . [

  ،َوَساَر ِفي َطِریِق ُمُلوِك ِإْسَراِئیَل َكَما َفَعَل َبْیُت أخآب

 َألنَّ ِبْنَت أخآب َكاَنْت َلُه اْمَرَأةً . 

 ]6َوَعِمَل الشَّرَّ ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ . [
كما للزواج قدسیته، فله أیًضا خطورته وفاعلیته في حیاة اإلنسان، إذ استطاعت زوجة 

یهورام الشریرة أن تجتذب زوجها الملك لیسلك في طریق أبیها وأمها على حساب المملكة كلها 
وخالص نفسه وأنفسهم. 

 مستشهًدا بأقوال الحكیم سلیمان ، عن أهمّیة اختیار الزوجة˼القّدیس إیرونیموستحدَّث 
ألنه بسبب المرأة الغبیَّة والجسورة یفتقر المرء إلى الخبز" (راجع "صاحب الخبرة بوحي اهللا، إذ یقول: 

یفتقر للخبز النازل من السماء! نه بالتأكید إ). 26: 6 أم

  الزواج عطیة روحیة، ولكن ال تكون هكذا إن تمَّت مع غیر المؤمنین. ال ُیعَطى روح اهللا لیسكن
. ˽في هؤالء الذین هم غیر مؤمنین

  الزوج والزوجة هما واحد كما أن الخمر والماء هما واحد عند امتزاجهما مًعا. كما أن الشریك غیر
المؤمن یفسد المؤمن. لهذا فإن الذي لم یتزوج بعد یلزمه بكل حرٍص، إما أنه ال یتزوج نهائًیا أو 

. ˾یتزوج في الربِّ 
العالمة أوریجینوس 

1 In Reg. Fus. Dis. Int 30، 31. 
2 An Ascetical Discourse, (Frs. Of the Church, volume 9, p. 218). 
3 Adv. Jovinianus 1:28. 
4 Commentary on 1 Cor. 3:34:42-45. 
5 Commentary on 1 Cor. 3:36:2-5. 
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. غلبته على أدوم كعطیة إلهیة 4
  ، الرَّبُّ َأْن ُیِبیَد َبْیَت َداُوَد َألْجِل اْلَعْهِد الَِّذي َقَطَعُه َمَع َداُودَ أَوَلْم َیَش 

 ]7َوَألنَُّه َقاَل ِإنَُّه ُیْعِطیِه َوَبِنیِه ِسَراًجا ُكلَّ اَألیَّامِ . [
ال نجد في ُحْكِم كل من یهورام وابنه أخزیا صورة واحدة ال تستدعي القضاء النهائي على 

فلم یشأ أن یزیل كرسي داود حتى یأتي المسیَّا ابن یهوذا. وبالرغم من ذلك یبقى الرب أمیًنا لمواعیده. 
). 37-30: 89داود الذي یملك على القلوب إلى األبد (مز 

، ِفي َأیَّاِمِه َعَصى َأُدوُم َعَلى َیُهوَذا
 ]8َوَملَُّكوا َعَلى َأْنُفِسِهْم َمِلًكا. [

أدوم الذي في جنوب شرق یهوذا خضع لیهوشافاط ، كما رأینا في األصحاح السابق، تمرَّد 
]. 10-8اآلن ونجح في تمرُّده، وصار الوضع سیًئا للغایة [

إذ عصى یهورام الرب إلهه، وتنكَّر له، عصاه أدوم، وأقام األدومیون ألنفسهم ملًكا حسب 
هواهم، كما أقام یهورام لنفسه آلهة وثنیة حسب هواه. مع هذا من أجل وعد اهللا لداود أعطى لیهورام 

فرصة لمراجعة نفسه، إذ وهبه النصرة على أدوم إلى حین. 
لم یفقد یهورام أدوم إلى ما بعد نهایة حكمه، وٕانما فقد أیًضا إحدى مدن مملكته "لبنة"، 

). 15: 12. وقد كان للبنة ملكها منذ القدیم (یش ألنه ترك الرب إله آبائه"فعصته، "
عندما یلتصق اإلنسان باهللا في محبة وٕاخالص مع مخافة وتكریم للرب، یلتصق به 

الكثیرون، ویهابه حتى الُمقاِومین له. 

 ،َوَعَبَر َیُهوَراُم َمَع ُرَؤَساِئِه َوَجِمیُع اْلَمْرَكَباِت َمَعهُ 

 ]9َوَقاَم َلْیًال َوَضَرَب َأُدوَم اْلُمِحیَط ِبِه َوُرَؤَساَء اْلَمْرَكَباِت . [

 َفَعَصى َأُدوُم َعَلى َیُهوَذا ِإَلى َهَذا اْلَیْومِ . 

، ِحیَنِئٍذ َعَصْت ِلْبَنُة ِفي َذِلَك اْلَوْقِت َعَلْیهِ 
 ]10َألنَُّه َتَرَك الرَّبَّ ِإَلَه آَباِئهِ . [

تمرَّدت ِلبنة مدینة الكهنة كاحتجاج على رجاسات الملك، وتمرَّدت أدوم على یهوذا، إذ كانت 
)، 47: 22 مل 1تحت الجزیة، ولم یكن فیها ملك بل وكیل أو حاكم (

لم ینتفع یهورام من الفرصة التي أعطاها له اهللا، إذ وهبه نصرة على أدوم، لذلك عاد أدوم 
یعصى یهورام، وانهارت یهوذا أمام أدوم! 

 ،َوُهَو َأْیًضا َعِمَل ُمْرَتَفَعاٍت ِفي ِجَباِل َیُهوَذا
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 ]11َوَجَعَل ُسكَّاَن ُأوُرَشِلیَم َیْزُنوَن َوَطوََّح َیُهوَذا. [
فشل الملوك السابقون في تدمیر المرتفعات التي في جبال یهوذا، أما یهورام فقد أقام 

مرتفعاته، األمر الذي لم یفعله أحد من ملوك یهوذا قبله. 
 ارتبطت خطیة الزنا بالعبادة الوثنیة من جانبین:

. غالًبا ما كانت عبادة األوثان مرتبطة باالنحالل األخالقي خاصة الزنا. فكان معبد 1
أفرودیت یضم حوالي ألف كاهنة، ُیَقدِّمن أجسادهن للخطیة، ُمقاِبل مبالغ مالیة، ُتستخَدم في صیانة 

 الهیكل.

. كانت عبادة اهللا الحي ُتحَسب كأنها دخول في عالقة أسریة، حیث تلتصق النفس به 2
 أین الرب قال هكذا"كعروٍس مقدسة، فاالنحراف إلى عبادة األوثان ُیحَسب ممارسة للزنا. فقد قیل: 

 بعتم قد آثامكم جلأ من هوذا إیاكم بعته الذي غرمائي من هو من أو ؟طلقتها التي أمكم طالق كتاب
  .)1: 50 شإ (أمكم" طلقت ذنوبكم جلأ ومن

 كل إلى انطلقت إسرائیل؟ العاصیة فعلت ما رأیت هل :الملك یوشیا أیام في لي الرب وقال"
  .)6: 3 رإ ("هناك وزنت خضراء شجرة كل إلىو ،عالٍ  جبلٍ 

 لم طالقها كتاب أعطیتهاو فطلقتها إسرائیل العاصیة زنت إذ األسباب، كل ألجل انه "فرأیت
 .)8: 3 ار (أیًضا" هي وزنت مضت بل أختها، یهوذا الخائنة تخف

  .)9: 3 ار ("الشجر ومع الحجر مع وزنت األرض نجست أنها زناها هوان من وكان"
) 5: 23 حز (األبطال" أشور محبیها وعشقت ،تحتي من هولةأ وزنت"
) 19: 23 حز ("مصر بأرض زنت فیها التي صباها أیام بذكرها زناها أكثرتو"

 لي ولدتاهم الذین بنیهما إجازتا أیضاو بأصنامهما، وزنتا ،دم أیدیهما وفي زنتا قد "ألنهما
)  37: 23 حز ("لها كالً أ النار

 ألن ،زنى أوالدو زنى امرأة لنفسك خذ اذهب :لهوشع الرب قال هوشع الرب كلم ما "أول
) 2: 1 هو ("الرب تاركة زنى زنت قد األرض

. نبوة إیلیا ضده 5
 َوَأَتْت ِإَلْیِه ِكَتاَبٌة ِمْن ِإیِلیَّا النَِّبيِّ َتُقولُ : 

 َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ ِإَلُه َداُوَد َأِبیكَ : 

 ]12ِمْن َأْجِل َأنََّك َلْم َتْسُلْك ِفي ُطُرِق َیُهوَشاَفاَط َأِبیَك َوُطُرِق آَسا َمِلِك َیُهوَذا [
ًال الفساد والنجاسة عن قداسة اهللا.یهورامأخذ   أرسل إلیه إیلیا  موقف التحدِّي ضد اهللا، ُمَفضِّ

النبي متنبًأ له عن نهایة یهورام الُمحِزنة. ُتعتَبر هذه الرسالة أول مثال للرسائل النبویة، قرن كامل قبل 
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كتابات عاموس وٕاشعیاء. خصَّص سفر الملوك ستة أصحاحات عن إیلیا لم ُتوَجد فیها أیة إشارة إلى 
هة لیهورام.  هذه الرسالة الُمَوجَّ

-12ال نسمع عن أنبیاء یهوذا ُیوبِّخون الملك، إنما نسمع عن كتابة من إیلیا نبي إسرائیل [
]، ُیْعِلُن فیها أنه سُیضَرب بمرٍض رديء. دانه إیلیا على ثالثة تصرفات: 15

أ. تركه الرب.  ب. نشره الفساد. 
ج. تمرُّده على اهللا. 

كیف أرسل إیلیا رسالة لیهورام خلیفة یهوشافاط، بینما یبدو أن إیلیا صعد إلى السماء قبل أن 
)؟ هل كتب إیلیا هذه الرسالة قبل ذلك بمدة ووصلت إلیه بعد موت 3-1 مل 2یملك یهوشافاط (

یهوشافاط؟ أو هل كتب إیلیا الرسالة لیهورام قبل اعتالئه العرش كنوع من النبوَّة لما سیحدث معه؟ هذا 
ما نادى به بعض الربیّین القدامى، حاسبین أن إیلیا قد ُوِهَب معرفة الكثیر من األمور الُمْقِبَلة. أو هل 

بعد صعود إیلیا في المركبة الناریة أرسله اهللا إلى األرض إلى حین لیرعى هذا األمر. 
یرى البعض أن هذه الرسالة أبلغها إیلیا النبي لتلمیذه إلیشع قبل إصعاده في المركبة الناریة. 

وغالًبا ما بعث بها إلیشع إلى یهورام الملك كي یرجع عن طریقه الشریر، ویقتدي بأبیه الصالح 
یهوشافاط وجدِّه آسا، اللذین عاشا في سالم وتقوى وماتا ُمَكرَّمین.  

على أي األحوال كثیر من تصرُّفات إیلیا حتى وهو على األرض كانت فائقة، وال یمكن 
فاته.  تصوُّر أي تحلیل ألعماله. لهذا یمكن قبول أي احتمال بالنسبة إلیلیا في تصرُّ

 ،َبْل َسَلْكَت ِفي ُطُرِق ُمُلوِك ِإْسَراِئیلَ 

 ،َوَجَعْلَت َیُهوَذا َوُسكَّاَن ُأوُرَشِلیَم َیْزُنوَن َكِزَنا َبْیِت أخآب

 ]13َوَقَتْلَت َأْیًضا ِإْخَوَتَك ِمْن َبْیِت َأِبیَك الَِّذیَن ُهْم َأْفَضُل ِمْنَك [
ه إیلیا للملك اتِّهامین خطیرین هما:  َوجَّ

أ. اقتداءه بأخآب الشریر عوض اقتدائه بأبیه وجدِّه، فانحرف إلى العبادة الوثنیة. 
 ب. وحشیته حتى مع إخوته وبعض القادة، فقتلهم بدون ذنٍب مع أنهم أفضل منه.

لهذا صدر الحكم علیه بسبب تعدِّیاته وخطیته. 

 ]14ُهَوَذا َیْضِرُب الرَّبُّ َشْعَبَك َوَبِنیَك َوِنَساَءَك َوُكلَّ َماِلَك َضْرَبًة َعِظیَمةً . [
صدر الحكم بضربٍة شدیدٍة تحلُّ بشعبه وبنیه ونسائه، إذ انحرفوا معه في العبادة الوثنیة، كما 

كانت نساؤه ِعلَّة انحرافه. 

  ،َوإِیَّاَك ِبَأْمَراٍض َكِثیَرٍة ِبَداِء َأْمَعاِئكَ 
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 ]15َحتَّى َتْخُرَج َأْمَعاُؤَك ِبَسَبِب اْلَمَرِض َیْوًما َفَیْوًما. [
لم تقف الضربة الشدیدة عند السقوط على شعبه وأسرته، وٕانما حلَّت بصحته، فُأصیب 

بأمراٍض قاسیٍة حتى خرجت أمعاؤه من بطنه. لقد أراد الرب أن یؤكد له أن ما حلَّ به وبأسرته وشعبه 
لیس مصادفة، ولكنه تأدیب من قبل الرب بسبب إصراره على خطایاه بدون توبٍة ورجوٍع إلى خالقه. 
تعلَّم یهورام الشر من أخآب وابنته، وكان یلزم أن یتعلم من أخآب التواضع حین تبلغ إلیه 

)، إذ شق ثیابه ولبس ُمسًحا وصام. لكن یهورام لم ُیبِد 57: 21 مل 1رسالة إلهیة عن طریق نبیِّه (
اهتماًما بإنذارات الرب، إنما ألقى برسالة إیلیا النبي كما في سلة المهمالت. 

هذا ولیس كل من یحلُّ به مرض، ُیحَسب هذا بسبب خطیة ارتكبها. فقد ُأصیب أیوب 
 فقروحه ولََّدت دوًدا مأل جسمه، وصار الدود بمرٍض خطیر، ال كثمرٍة لخطایاه، وٕانما ألجل تزكیته.

حول جسمه في جروحه أشبه برداء یلبسه، وال یقدر الخالص منه. وقشور القروح صارت مثل أكداس 
التراب، أما جلده فتقلَّص وتمزق. هكذا من یقدر أن یصف منظر أیوب الذي صار أشبه بكومة تراب 

مشحونة بالدود، رائحتها كریهة للغایة، دبَّ الفساد فیها، من ینظر إلیه یشمئز تماًما. 

 كانت قروح جسمه تعد له إكلیل السماء˺  .
القدیس جیروم 

 بب مرضه وقروحه وفقره وعدم وجود من یحمیه؟ ألم تكن هذه األمور سأي ضرر أصاب لعازر ب
 ˻ُتَضفِّر له إكلیًال من زهور النصرة؟!

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. هزیمته أمام األمم 6
 ،َوَأَهاَج الرَّبُّ َعَلى َیُهوَراَم ُروَح اْلِفِلْسِطیِنیِّیَن َواْلَعَربَ 

 ]16الَِّذیَن ِبَجاِنِب اْلُكوِشیِّیَن [

، َفَصِعُدوا ِإَلى َیُهوَذا َواْفَتَتُحوَها
  ،َوَسُبوا ُكلَّ اَألْمَواِل اْلَمْوُجوَدِة ِفي َبْیِت اْلَمِلكِ 

، َمَع َبِنیِه َوِنَساِئِه َأْیًضا
 ]17َوَلْم َیْبَق َلُه اْبٌن ِإالَّ َیُهوآَحاُز َأْصَغَر َبِنیهِ . [

ُیخَتم األصحاح بهیاج الفلسطینیین والعرب مع الكوشیین ضد یهورام. لقد َحلَّت أكثر 

1 Homilies on Psalms, 6. 
Ð  ،57، ص 2007المؤلف: من كتابات القدیس یوحنا الذهبي الفم. 
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الساعات ظلمة على یهوذا. إذ لم یباِل یهورام بإنذارات الرب وتأدیباته، أهاج علیه روح الفلسطینیین 
والعرب والكوشیین، وتحالف الثالثة ضده، وصعدوا إلى یهوذا، وسلبوا كل األموال التي في بیت الملك 

)، كما قتل هو إخوته، ولم ُیتَرك سوى ابن واحد. 1: 22مع بنیه ونسائه. وبعد سبیهم قتلوهم جمیًعا (
كما قتل إخوته، سمح اهللا للفلسطینیین والعرب أن یذبحوا أوالده، ولم یترك من ذریته سوى 

)، ألن الرب أراد أن یبقى سراًجا لداود 6: 22) وهو عزریا (1: 22یهوآحاز المعروف باسم أخزیا (
وبنیه. 

. تأدیبه بالمرض 7
 ]18 َضَرَبُه الرَّبُّ ِفي َأْمَعاِئِه ِبَمَرٍض َلْیَس َلُه ِشَفاءٌ . [،َوَبْعَد َهَذا ُكلِّهِ 

 ،َوَكاَن ِمْن َیْوٍم ِإَلى َیْوٍم َوَحَسَب ِذَهاِب اْلُمدَِّة ِعْنَد َنَهاَیِة َسَنَتْینِ 

  ،َأنَّ َأْمَعاَءُه َخَرَجْت ِبَسَبِب َمَرِضهِ 

، َفَماَت ِبَأْمَراٍض َرِدیَئةٍ 
 ]19َوَلْم َیْعَمْل َلُه َشْعُبُه َحِریَقًة َكَحِریَقِة آَباِئهِ . [

ون على مقاومته، أنهم یسقطون تحت  سبق فهددت الشریعة الذین ال یخافون الرب وُیصرُّ
)، هكذا كان مرض یهورام ثقیًال للغایة. استمر لمدة سنتین 59-58: 28أمراض مؤلمة ومزمنة (تث 

دون تذوُّق طعم الراحة، وهو في ریعان شبابه، لم یكن بعد قد بلغ األربعین من عمره. 
حًقا لقد سمح اهللا آلسا الملك الذي كان قلبه مستقیًما في عینّي الرب أن ُیَجرَّب بالمرض، 
لكن في قدمیه فقط. أما یهورام الذي لم یكن له أحشاء رأفة حتى تجاه إخوته، ُضِرَبت أمعاؤه حتى 

انسكبت، حتى یدرك ما حلَّ بأحشائه الروحیة، فیرجع إلى الرب. 
بوا باألمراض، إما لتزكیتهم، أو لحفظهم من  كثیر من القدیسین مثل الرسول بولس ُجرِّ

، ویجدون تعزیتهم في )38: 14 مر (فضعیف" الجسد وأما فنشیط، الروح الكبریاء. فیقولون "أما
). 20: 2إدراكهم قول الرسول: "مع المسیح ُصِلبُت، فأحیا ال أنا، بل المسیح یحیا فيَّ " (غل 

لقد َحلَّت التأدیبات بیهورام تدریجًیا لیعطیه الرب فرصة للتوبة: 
]. 12. أرسل له عن طریق إلیشع إنذاًرا مكتوًبا من إیلیا النبي [1
 ].16. سمح أن ُیَهیِّج علیه الفلسطینیین والعرب والكوشّیین ویتحالفون مًعا ضده [2

 . نهب هؤالء المتحالفون كل ما وجدوه في بیت یهورام، مع بنیه ونسائه.3

. ُأِصیب بالمرض ففقد طاقته، وتحطَّمت نفسه، ألنه لم یعد فیه قوة لیكون له رجاء في 4
 استرجاع عائلته وكنوز قصره.

. ما أضاف لهذا المرض الشدید مرارة أكثر، حرمانه من رفقة نسائه وأوالده له لمواساته، 5
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 والعنایة به وخدمته في مرضه.

لقد أراد اهللا أن یكشف عن عینیه لیلمس بنفسه ثمار الخطیة، فقد صار مریًضا وفقیًرا ووحیًدا 
 ومحروًما من رضا اهللا ونعمته، ومع هذا كله لألسف لم یرجع إلى نفسه.

 یترجمها البعض "لم یقیموا له جنازة كجنازة آبائه. :َوَلْم َیْعَمْل َلُه َشْعُبُه َحِریَقًة َكَحِریَقِة آَباِئهِ 
فقد كانت العادة أن ُتحرق أطیاب ثمینة أثناء إقامة الجنازة. 

. َذَهب غیر مأسوف علیه 8
  ،َكاَن اْبَن اْثَنَتْیِن َوَثَالِثیَن َسَنًة ِحیَن َمَلكَ 

  ،َوَمَلَك َثَماِنَي ِسِنیَن ِفي ُأوُرَشِلیمَ 

  ،َوَذَهَب َغْیَر َمْأُسوٍف َعَلْیهِ 

] 20َوَدَفُنوُه ِفي َمِدیَنِة َداُوَد َوَلِكْن َلْیَس ِفي ُقُبوِر اْلُمُلوكِ . [
َحلَّ بیهورام العار والخزي حتى في لحظات موته، بل وحتى بعد موته، إذ لم یحزنوا علیه 

لكثرة شروره. 
". لم ذهب غیر مأسوف علیه. مع أنه لم یملك سوى ثماٍن سنوات، إذ حلَّ به الموت: "1

یحزن أحد لموته، إذ شعر الكل بأنه لن تحلَّ بأورشلیم خسارة أكثر مما حلَّ بها في أیامه. 
. َعبَّر الكل قادة وشعب عن مرارة نفوسهم بسبب فساده، لذا لم یدفنوه في مقابر الملوك، إذ 2

 حسبوه لیس أهًال لذلك.

 ].19. لم یعملوا له حریقة كحریقة آبائه [3

یرى البعض أنهم لم ُیكّرموا الجثمان بدهنه بحنوٍط ثمینة أو سكب روائح علیه، مع أن 
جثمانه كان یتطلب ذلك، ألن األمراض التي حلَّت به بعثت من الجثمان رائحة ال ُتَطاق. 

العجیب أن الشعب الذي سمع لیهورام وترك عبادة اهللا، وانحرف إلى العبادة الوثنیة، ازدروا 
به من أجل شروره وفساد حیاته واستخدامه للعنف. 

 
 21 أي 2من وحي 

 َهْب لي روح الملوكیة الحقیقیة

  ،َأقمَت أبوّي آدم وحواء ملًكا وملكة
وهبتهما سلطاًنا على الحیوانات والطیور واألسماك، 

وعلى كل الخلیقة غیر العاقلة. 
لم ُتِقمهما لیتسلَّطا على بني البشر. 
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 لم تخلق إنسانًا لیكن عبًدا ألخیه.

  .َهْب لي سلطاًنا بنعمتك على أفكاري وحواسي وعواطفي
َأِقْم ملكوتك في داخلي، 

فال تتسلَّل محبة السلطة إلي أعماقي. 
حتى ال أحمل روح إبلیس الُمتسلِّط. 

 بل أسلك بروحك یا أیها العجیب في تواضعك.

  .َألتَِّحد بك، فیصیر لي الحق في االنطالق ألكون آخر الكل
أحمل ُحبَّك للبشریة، 

فأشتهي أن أغسل أقدام الجمیع. 
ُأكرِّمك في كل فقیٍر وصغیرٍ . 

لیس بین البشر من تزدري به. 
بذلَت ذاتك ألجل الجمیع، 

 فُتِقیم من البشر ملوًكا عظماء في عینیك.

  .قتل یهورام إخوته من أجل تثبیت كرسیه
لطخ یدیه بدم إخوته، 

وأفسد قلبه بمحبة السلطة. 
 َسلَّمه كبریاؤه لألعداء، فقتلوا نساءه وأبناءه. 

 ،لم یسمع لصوت إیلیا نبیك 

فلم یسمع له شعبه، وال احترموه كَمِلكٍ . 
تسلَّل المرض إلى أمعائه یوًما فیوًما. 

 فقد نساءه وأبناءه وأمواله وصحته.

  . ِّصار درًسا لكل من یحثه ُحبُّ السلطة على الشر
لم یهتم شعبه به في مرضه. 

وٕاذ مات لم ُیدَفن في مقبرة الملوك. 
 ذهب غیر مأسوف علیه!
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 َاَألْصَحاُح الثَّاِني َواْلِعْشُرونَ 

الملك أخزیا بن یهورام 
وعثلیا الملكة الُمتعطِّشة للدماء 

: 10؛ 28-27: 9؛ 29-25: 8 مل 2ورد الكثیر من تفصیالت هذا األصحاح أیًضا في 
 ورث أخزیا الشر عن أبیه یهورام، إذ لم یتَِّعْظ مما حلَّ بأبیه. تأثر أخزیا بُأمِّه .1-2: 11، 13-14

]. 2التي كانت ُتشیر علیه بفعل الشر [
لقد حلَّت أكثر ساعات الظلمة على یهوذا، كثمرة من ثمار دخول یهوشافاط في مصاهرة مع 

أخآب الشریر.  
مات یهورام وُدِفَن غیر مأسوف علیه، واستلمت زوجته عثلیا الكرسي، وهي نسخة مطابقة 

ألمها الشریرة إیزابل، لذا ال نعجب من َتَعطُّشها لسفك الدماء. 

 2-1. أخزیا ملك یهوذا   1
 4-3. أخزیا یسلك في طریق أخآب  2
 5 مع یهورام في الحرب  اشتراك أخزیا.3
 9-6    یاهو یقتل أخزیا.4
 10 اغتصاب عثلیا أم أخزیا للعرش  .5
 12-11   في الهیكل بن أخزیا. إخفاء یهواش6

. أخزیا ملك یهوذا 1
 ،َوَملََّك ُسكَّاُن ُأوُرَشِلیَم َأَخْزَیا اْبَنُه اَألْصَغَر ِعَوًضا َعْنهُ 

ِلیَن َقَتَلُهُم اْلُغَزاُة الَِّذیَن َجاُءوا َمَع اْلَعَرِب ِإَلى اْلَمَحلَّةِ .  َألنَّ َجِمیَع اَألوَّ

 ]1َفَمَلَك َأَخْزَیا ْبُن َیُهوَراَم َمِلِك َیُهوَذا. [
 نستنبط أنه غالًبا لم یكن سكان أورشلیم مستریحین  "مّلك سكان أورشلیم أخزیا..."بقوله

الستالمه العرش، ربما ألنه أصغر إخوته أو لضعف شخصیته، لكن لم یكن أمامهم بدیل، حیث قتل 
 العرب كل إخوته.

 صار ملًكا من الجانب الشكلي، إذ كانت ُأمُّه هي التي ُتَدبِّر أمور المملكة.

 ،َكاَن َأَخْزَیا اْبَن اْثَنَتْیِن َوَأْرَبِعیَن َسَنًة ِحیَن َمَلكَ 

  ،َوَمَلَك َسَنًة َواِحَدًة ِفي ُأوُرَشِلیمَ 
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 ]2َواْسُم ُأمِِّه َعَثْلَیا ِبْنُت ُعْمِري. [
جاء في الترجمة السبعینیة أن عمر أخزیا حین ملك كان عشرین عاًما. هذا مقبول مع ما 
ورد في األصحاح السابق یهورام أنه ملك وكان عمره اثنتین وثالثین سنة، وملك ثماني سنین، أي 
مات في األربعین من عمره، بهذا كان ابنه البالغ العشرین من عمره قد ُوِلَد حین كان والده عشرین 

سنة. وكان أخزیا متأثًرا بالمشیرین من مملكة الشمال (إسرائیل) أكثر من أي ملك آخر لیهوذا. 
قرأنا في األصحاح السابق عن سبي أبناء یهورام ونسائه، لكن لم یقل كل أبنائه وكل نسائه. 

لذلك ذكر في هذا األصحاح أحد أبنائه "أخزیا" وٕاحدى نسائه "عثلیا" التي یمكن القول إنها مع أمها 
إیزابل الشریرة هما مصدر خزي وكارثة سواء بالنسبة لمملكة إسرائیل أو مملكة یهوذا. 

سبق أن رأینا كیف أرادت عثلیا أن تبید كل النسل الملوكي، لكي تؤكد أنه لن یتحقق الوعد 
اإللهي الخاص باستمراریة كرسي داود. 

. أخزیا یسلك في طریق أخآب  2
  ،َوُهَو َأْیًضا َسَلَك ِفي ُطُرِق َبْیِت أخآب

 ]3َألنَّ ُأمَُّه َكاَنْت ُتِشیُر َعَلْیِه ِبِفْعِل الشَّرِّ . [
بعد دفن أبیه الشریر یهورام، ربما كان الشعب ینتظر من االبن األصغر أال یسلك كأبیه، 

غیر أن ُأمَّه وأسرته دفعوه للسلوك في نفس طریق أبیه. 
لم یكن ألخزیا مبادئ یعیش بها، إنما وثق في أمه عثلیا ابنة عمري، المرأة الشدیدة الطموح 

والعنیفة للغایة، كانت تقوده وتشیر علیه بالشر. 
أقام أخزیا تحالًفا مع یهورام بن أخآب. 

 ،َفَعِمَل الشَّرَّ ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ ِمْثَل َبْیِت أخآب

 ]4َألنَُّهْم َكاُنوا َلُه ُمِشیِریَن َبْعَد َوَفاِة َأِبیِه ِإلَباَدِتهِ . [

 مع یهورام في الحرب   اشتراك أخزیا.3
 ،َفَسَلَك ِبَمُشوَرِتِهمْ 

  ،وَراَم ْبِن أخآب َمِلِك ِإْسَراِئیَل ِلُمَحاَرَبِة َحَزاِئیَل َمِلِك َأَرامَ هَوَذَهَب َمَع ي

 ]5ِفي َراُموَت ِجْلَعادَ . َوَضَرَب اَألَراِمیُّوَن ُیوَراَم [

  یاهو یقتل أخزیا.4
َرَباِت الَِّتي َضَرُبوُه ِبَها ِفي الرَّاَمةِ   ،َفَرَجَع ِلَیْبَرَأ ِفي َیْزَرِعیَل ِبَسَبِب الضَّ

 ِعْنَد ُمَحاَرَبِتِه َحَزاِئیَل َمِلَك َأَرامَ . 
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  ،َوَنَزَل َأَخْزَیا ْبُن َیُهوَراَم َمِلُك َیُهوَذا ِلَیُزوَر ُیوَراَم ْبِن أخآب ِفي َیْزَرِعیلَ 

 ]6َألنَُّه َكاَن َمِریًضا. [

 َفِمْن ِقَبِل اهللا َكاَن َهَالُك َأَخْزَیا ِبَمِجیِئِه ِإَلى ُیوَرامَ . 

 ،َفِإنَُّه ِحیَن َجاَء َخَرَج َمَع ُیوَراَم ِإَلى َیاُهَو ْبِن ِنْمِشي

 ]7الَِّذي َمَسَحُه الرَّبُّ ِلَقْطِع َبْیِت أخآب. [
). 28-27: 9 مل 2سبق لنا الحدیث عن یاهو في تفسیرنا لسفر الملوك الثاني (

ما حدث ألخزیا هو ثمرة االلتصاق بالصداقات الشریرة ومعاشرة األشرار والتزاوج منهم، 
وأیًضا عبادته لألوثان. إن كنا ال نخاف من العدوى باالنحراف نحو الشر، فلنخف من الهالك مع 

). 4: 18األشرار. لذلك جاءت الوصیة: "اخرجوا من بابل" (رؤ 

، َوإِْذ َكاَن َیاُهو َیْقِضي َعَلى َبْیِت أخآب
 ،َوَجَد ُرَؤَساَء َیُهوَذا َوَبِني ِإْخَوِة َأَخْزَیا

 ]8 َفَقَتَلُهمْ . [،الَِّذیَن َكاُنوا َیْخُدُموَن َأَخْزَیا

  ، َفَأْمَسُكوُه َوُهَو ُمْخَتِبٌئ ِفي السَّاِمَرةِ ،َوَطَلَب َأَخْزَیا

  ،َوَأُتوا ِبِه ِإَلى َیاُهو َوَقَتُلوُه َوَدَفُنوهُ 

 َألنَُّهْم َقاُلوا ِإنَُّه اْبُن َیُهوَشاَفاَط الَِّذي َطَلَب الرَّبَّ ِبُكلِّ َقْلِبهِ . 

 ]9َفَلْم َیُكْن ِلَبْیِت َأَخْزَیا َمْن َیْقَوى َعَلى اْلَمْمَلَكةِ . [
قام یاهو بقتل أخزیا الذي اختبأ في السامرة، الذي ظن أنه یكون في أمان، وقد ترك یاهو 

 جثمان أخزیا لكي یدفنوه.

 اغتصاب عثلیا أم أخزیا للعرش .5
  ،َوَلمَّا َرَأْت َعَثْلَیا ُأمُّ َأَخْزَیا َأنَّ اْبَنَها َقْد َماتَ 

 ]10َقاَمْت َوَأَباَدْت َجِمیَع النَّْسِل اْلَمِلِكيِّ ِمْن َبْیِت َیُهوَذا. [
 الخ. أمرت عثلیا بقتل أحفادها حتى تضمن بقاءها على العرش. 1: 11 مل 2ورد ذلك في 

عثلیا امرأة شریرة تسعى لهدم بیت داود إلى األبد، لُتِقیَم على أنقاضه عرًشا لنفسها. أبادت 
جمیع النسل الملكي بوحشیٍة، وغالًبا ما كانت تود أن تنقل العرش من بیت داود إلى أقاربها من أمها. 

لم یكشف الكتاب المقدس عن دوافعها الخفّیة وِخطَِّتها، سوى ضمانها أن یبقى العرش في 
فاتها بأنها قد ورثت من والدیها یوسیفوسیدها. أول من تأمل في هذا األمر   المؤرخ، فوصف تصرُّ

الكراهیة لبیت داود. یقول عنها إنها كانت ترغب "في أال یبقى أحد من بیت داود حی�ا، بل أن تبید كل 
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". كان دافعها هو تكذیب الوعد اإللهي أن یجلس ˺األسرة، حتى ال َیَتَسلَّم ملك فیما بعد یقوم من األسرة
نسل داود على العرش، ومجيء المسّیا الُمَخلِّص من نسل داود. 

یرى البعض أن عثلیا بجانب رغبتها أال یلمس أحد إكلیلها، وال یجلس أحد من بیت داود 
على عرش یهوذا. إنها أرادت االنتقام لقتل إیزابل أمها وٕابادة أسرتها على ید یاهو. َظنَّت أنها على 
حق أن تنتقم لوالدیها ولكل أسرتها حتى من نسلها الذین هم خلیفة یهورام الذي من بیت داود. لعل 
عثلیا كانت في أعماقها كراهیة ُمرَّة لما َحلَّ بُأسرِتها؛ وكراهیتها لبیت داود دفعتها لكراهیة إله داود. 

ما فعلته عثلیا مارسه أیًضا هیرودس في مذبحة أطفال بیت لحم، لیحتفظ بكرسي العرش. 
َظنَّت عثلیا وأیًضا هیرودس أنهما صارا في أمان، ولم ُیدِركا أن اهللا ضابط الكل وراعي شعبه. 

سمح اهللا بما حدث لبیت داود لیؤكد أن رعایة اهللا وحدها هي التي أنقذت الموقف، لیبقى 
طفل صغیر لبیت داود، خالله یبقى سراج ُمِنیر للبیت، ویأتي من نسل داود المسیَّا الُمَخلِّص. باطًال 

 حاول عدو الخیر أن ُیبِطَل خطة اهللا للخالص.

  الحظت األشرار، فرأیتهم في سالٍم، أي سالم؟ سالم مؤقت، ُمتغیِّر، عابر وأرضي، ومع هذا فإني
ن كأنا أیًضا أطلب هذا من اهللا. رأیت الذین لم یخدموا اهللا ینالون ما اشتهیته أنا الذي أخدم اهللا، ل

). اآلن أدركت لماذا لهم سالم وانتعاش على األرض... 2: 73قدمّي زلتا وخطواتي زلقت (مز 
 .˻ألن عقابهم لیس مؤقًتا، بل ثابًتا إلى األبد

 القدیس أغسطینوس 

  :؟"أین خیمة مساكن األشرارُیَقال عن األشرار بعد موتهم " 

 تنكروا بأنه توجد مجازاة من ِقَبل العدل اإللهي؟ نإن أمعنا النظر في هذا، هل تقدرون أ
 األول بشهادة نفسه أنه برئ من الذنب، والثاني .األول (البار) تغمر السعادة قلبه، والثاني البؤس

مجرم. 
ن علیه. يذاك اإلنسان سعید في رحیله من العالم، والثاني حز

أین غطاء من یقدر أن ینطق بالبراءة على من هو لیس ببريء في عیني ضمیره؟ یقول: "
).  28:21" (راجع أي خیمته، تذكاره لن یوجد

ي وهم، إنهم اآلن هحیاة المجرم حلم. ال، حتى الراحة ذاتها التي لألشرار وهم یعیشون هنا 
 .˼م، إذا ینحدرون إلى جهنم وهم أحیاءحيجالفي 

1 Antiq. 9:7:1. 
2 On Ps. 73. 
3 Duties of the Clergy, 1:12:44. 
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  یجیب القدیس أیوب: ال تظنوا أنكم سعداء وأنتم منغمسون في الملذات، ألن ضربات اهللا لم تحل
 علیكم في هذه الحیاة. 

. إنه یعطي ضوًءا إلى زمٍن، لكنه ال یحمل نوًرا أبدًیا.  سراج األشرار ینطفئ""
ابي مثل هؤالء الناس، ألنهم یمارسون إرادة اهللا صاحب السلطان حوبالرغم من أن العالم ي

ل في األحداث، حیث تأتي األحزان من 30: 14على العالم (یو  )، لكن عادة ما تحل لحظة التحوُّ
. ُیَغرَبل الظالمون كالقٍش، كالتبن قدام الریح"قبل غضب السماء وسخطها، حیث ُیَغرَبل األشرار "

واألبرار كحنطةٍ . التفتوا إلى الرب القائل لبطرس: "هوذا الشیطان طلبكم لكي ُیَغْرِبَلكم كالحنطة، 
 .˺)32-31: 22ولكني طلبُت من أجلك لكي ال یفنى إیمانك" (لو 

 بروسیوس أمقدیسال

 "معروف أن كل إنساٍن ُمتَكبِّر یمارس الطغیان حسب قیاسه. وعدد سنوات ظلمه غیر أكیدة ..."
فما یمارسه شخص في دولة وذلك بُحْكِم مركزه العالي الذي یتناسب معه؛ وآخر في مقاطعة، 

 وآخر في مدینة، وآخر في أسرته، وآخر یخفي شره، فیمارسه على نفسه في فكر قلبه. 

فاهللا ال یشغله كمیة الشر التي یستطیع اإلنسان أن یمارسها، وٕانما الكمیة التي في ذهنه 
 ُیحَسب طاغیة في داخله، ویسیطر اإلثم ،لیمارسها. وعندما یكون اإلنسان بال سلطان في الخارج

علیه في داخله. فإنه وٕان كان ال یضغط على أقربائه من الخارج، إالَّ أنه في الداخل یبحث لیجد 
فرصة وسلطاًنا للضغط على الغیر. فإن اهللا یتطلَّع إلى قلوب البشر، فُیحَسب في عیني اهللا 

 ما یتخیَّله.حسب  مارس بالفعل أنهالشریر 

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

 في الهیكل  بن أخزیا. إخفاء یهواش6
 ، َفَأَخَذْت َیُهوآَش ْبَن َأَخْزَیا،َأمَّا َیُهوَشْبَعُة ِبْنُت اْلَمِلكِ 

 ،َوَسَرَقْتُه ِمْن َوَسِط َبِني اْلَمِلِك الَِّذیَن ُقِتُلوا

  ،َوَجَعَلْتُه ُهَو َوُمْرِضَعَتُه ِفي ِمْخَدِع السَِّریرِ 

 َوَخبََّأْتُه َیُهوَشْبَعُة ِبْنُت اْلَمِلِك َیُهوَراَم اْمَرَأُة َیُهوَیاَداَع اْلَكاِهنِ . 

 (َألنََّها َكاَنْت ُأْخَت َأَخْزَیا)

 ]11ِمْن َوْجِه َعَثْلَیا َفَلْم َتْقُتْلهُ . [
]. أقام 3وثق أخزیا في أمه عثلیا ابنة عمري، المرأة العنیفة للغایة، والتي تشیر علیه بالشر [

1 St. Ambrose: The Prayer of Job and David, 5: 17, 18. 
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تحالًفا مع یهورام بن أخآب. 
في وسط المذبحة التي صنعتها عثلیا إلبادة جمیع النسل الملكي لتبقى بمفردها في الحكم، 
لم ینطفئ سراج مسیح الرب؛ فقد حفظ اهللا رضیًعا ضعیًفا، وذلك رمًزا للسید المسیح الذي ُحِفَظ من 

مذبحة أطفال بیت لحم. 
في السنة السبتیة - السنة السابعة - سنة راحة األرض ظهر یوآش لیملك أمام عیون 

الجمیع، اسُتعلن أنه الملك الوحید الذي له السلطان أن یلبس التاج. 

 كما أن ما َأَعدَّه اهللا للذین یحبونه یفوق العقل، كذلك ما َأَعدَّه من عذابات لألشرار یفوق العقل˺. 
العالمة أوریجینوس 

  ُیذرى األشرار بمرارة (كزواٍن خفیفٍ )، أما األبرار فیخلصون كحنطٍة ثقیلةٍ . الحظوا ما یقوله الرب
لبطرس: "هوذا الشیطان طلبكم لكي یغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي ال یفنى 

). الذین ُیذرون مثل زواٍن یهلكون، أما الذي ال یهلك فهو مثل البذرة التي 31: 22إیمانك" (لو 
)... ُیشبَّه الشر بالعصافة التي تحترق سریًعا 8: 8تسقط وتنمو وتزید وتأتي بثمٍر كثیٍر (لو 

. ˻وتصیر تراًبا
القدیس أمبروسیوس 

  ،َوَكاَن َمَعُهْم ِفي َبْیِت اهللا ُمْخَتِبًئا ِستَّ ِسِنینٍ 

]  12َوَعَثْلَیا َماِلَكٌة َعَلى اَألْرضِ . [
ُحبُّها لسفك الدماء أفقدها شعبیتها، إن كانت قد ُوِجَدت. وتولیها العرش لیس له أي أساس 

قانوني. كل ما تتسم به هو عنفها وجبروتها، فظنَّت أنه لیس من یقدر أن یعصاها أو یقاومها. 
 جاء اختباء الطفل في بیت اهللا بحكمة إلهیة فائقة: 

. لم یكن ممكًنا إلنساٍن ما أن یخفي الطفل في بیته، لئال یتسرَّب الخبر، فتنتقم عثلیا من 1
 صاحب البیت وكل عائلته.

. بقاء طفل صغیر مع مرضعته في بیت الرب لمدة ست سنوات دون تسرُّب الخبر إلى 2
 الملكة، لم یتم باطًال، إنما بخطة إلهیة تكشف عن رعایة اهللا نفسه لألمر.

. حفظ الطفل في بیت الرب تحت رعایة رئیس الكهنة، كشف عن خطة اهللا الذي خصص 3
سبًطا معیًنا للعمل الكهنوتي، وآخر للعمل الملوكي، مع تعاون السبطین. وكأن اهللا یعلن رعایته لشعبه 

Ï15: 19، عظة جاكلین سمیر كوستى ترجمة، سـفر إرمیا على نوسي عظات للعالمة أوریج .
2 The Prayer of Job and David, 2: 5: 18. 
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 22 أي 2من وحي 
 َهْب لي روح الرعایة والقیادة

  .َهْب لي روحك یعمل فّي، یا أیها الراعي الصالح 
 بُحبِّك ترعى شعبك، وتبذل ذاتك عنهم.

 بُحبِّك ُتِقیم من كل طفٍل قائًدا محًبا!

 .َتَسلَّم أخزیا العرش، ولم یكن له مبادئ صادقة 
 كانت ُأمُّه الشریرة تقوده وتشیر علیه بشرها.
 دفعته إلى الشر، وحرمته من االلتصاق بك.
 دفعته إلى االلتصاق بیهورام عابد األصنام.
 َظنَّ في تحالفه مع یهورام أن نفسه تطمئن.

 فإذا بالموت یالحقه، والعار یلتصق به.

 .تسلَّمت عثلیا أمه عرش ابنها 
 في ُحبِّها للسلطة، قتلت كل ذكٍر من بیت داود.
 قتلت واستراحت، وظنت أنها في أماٍن واستقرارٍ .

لم یعد بعد من ینافسها على عرشها.  
 لیس من یستطیع أن یقف أمامها.

 وال یوجد في المملكة كلها من یقدر أن یعصاها.
بقیت على العرش ست سنوات،  

 وَظنَّت أنها قدیرة وحكیمة وقائدة فریدة.
لم یعد بعد أحد من بیت داود یجلس على العرش. 

 وال یمكن للنبوات عن بیت داود أن تتحقق.

  .لكنك أیها الراعي الصالح َأنقذت طفًال ابن سنة واحدة
 احتضنته في هیكلك المقدس.

حرسته بعنایتك، وهیأته لیجلس على العرش. 
 تعمل بالكثیر كما بالقلیل، وبالكبیر كما بالطفل الصغیر.

تسكب روحك على مؤمنیك، 
فیحملون روح الحب والرعایة والقیادة! 
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 َاَألْصَحاُح الثَّاِلُث َواْلِعْشُرونَ 

تجلیس یوآش بن أخزیا ملًكا 
واغتیال عثلیا 

 الخ. 4: 11 مل 2وردت هذه القصة في 
تم إصالح النظام الملكي وعودة بیت داود إلى العرش في داخل الهیكل الذي بناه سلیمان بن 

داود، حتى یتمكَّن السبط الكهنوتي أن یخدم اهللا. التاریخ الحقیقي هو في بیت العبادة. 
ارتبطت رئاسة الكهنوت الُمَمثَّلة في یهویاداع ارتباًطا وثیًقا بالمملكة. هذا االرتباط واضح 

جًدا في أخبار األیام على الرغم من أن المملكة والكهنوت ال ُیمنحان كلیهما لشخٍص واحٍد، إنما في 
شخص المسیح وحده الذي هو ملك الملوك ورئیس الكهنة السماوي. قیل عنه: "یكون كاهًنا على 

). 13: 6كرسیه" (زك 

 10-1. یهویاداع ُیِعد الشعب الستقبال یوآش  1
 11. یهویاداع ُیظهر الملك أمام الشعب  2
 15-12. قتل عثلیا مغتصبِة العرش   3
 21-16. إصالحات الملك    4

. یهویاداع ُیِعد الشعب الستقبال یوآش 1
 ،َوِفي السََّنِة السَّاِبَعِة َتَشدََّد َیُهوَیاَداعُ 

 َوَأَخَذ َمَعُه ِفي اْلَعْهِد ُرَؤَساَء اْلِمَئاِت : 
 َعَزْرَیا ْبَن َیُروَحاَم َوإِْسَماِعیَل ْبَن َیُهوَحاَناَن َوَعَزْرَیا ْبَن ُعوِبیَد 

 ]1َوَمْعِسیَّا ْبَن َعَداَیا َوَأِلیَشاَفاَط ْبَن ِزْكِري [
لم یذكر سفر الملوك أسماء هؤالء الرؤساء المئات. إنما ذكر وجود حراسات ملكیة في 

). كان رؤساء المئات الخمسة من قوة الحرس الملكي، وكانوا 8-4: 11 مل 2خمسة أقسام (
مستاءین من عثلیا واتجاهاتها العدائیة لبیت الرب ولنسل داود، وغالًبا ما كانوا في وٍد مع یهویاداع 

 الكاهن.
شخصیة الكاهن یهویاداع 

 كاهًنا مثالًیا یخدم ال لحساب نفسه أو الناس إنما لمجد اهللا؛ یلیق بنا أن یهویاداعُیعتَبر 
نقتدي به في أموٍر كثیرة. 
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، فقد حفظ األمیر الصغیر لعدة أعوام حتى وحیاة مقدسة ذا حكمة وتدبیر صالحأ. كان 
أصبح قادًرا على الظهور أمام الشعب والقادة الصالحین الذین سئموا تصرفات الملكة المغتصبة 

یٍة عجیبٍة وبسرعٍة، بال تراخٍ .  للعرش. َخطَّط یهویاداع لهذا العمل وَنفََّذه في ِسرِّ

  َقدَّم ثالث سمات للكرازة بالكلمة: غیرة متقدة مغامرة، ونفس مستعدة الحتمال أیة مخاطر ُمحَتَمل
. فإن ُحبَّه للمغامرة في كرازته، وفي حیاته التي بال لوٍم ما ومعرفة وحكمة مرتبطان مًعاحدوثها، 

لیه إذ تظهر فیه هو أوًال، أو باألحرى اسمع إ لو لم یتقبَّْل قوة الروح. تطلع ءشيكانت تنفعه في 
 . ˺"لئال ُتالم خدمتناكلماته: "

  ل یلیق بالكاهن أن یتألأل، فیضئ بسیرته الحسنة علي جمیع الناس لیقتدوا بمثاله. أما إذا تحوَّ
 ˻هذا النور إلى ظالم، فماذا یحل بالعالم؟! أما یصیر خراًبا؟

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، یشعر أن اهللا قد دعاه لهذا العمل، ویرافقه في عمله، وبدونه ال یستطیع أن إنسان اهللاب. 
یمارس عمله الكهنوتي. 

 ویقوم ویخدم اللهیب؟،من هو الطاهر وبدون زیف قدام اهللا، حتى یلبس النار  
 أي ترابي اْلَتَهَب بالهوتك حتى یقدر أن یمسك ذلك اللهیب الذي ال ُیدَرك؟

 درجة عظیمة المجد حتى یكهن؟بمن تنقَّى من قذارة العالم البغیض، وقام 
 .˼ف الرسل الكاملةا لن یقدر أن یكهن ذبائح مصًیا،لو كان أحد ساروَف نار

 القدیس مار یعقوب السروجي 

، جذَّاب، انضم إلیه القّواد، وخضع له الالویون ورؤوس آباء إسرائیل رجل ذو نفوذج. 
]. كإنساٍن حكیٍم ومحٍب وُأعطي سلطاًنا من اهللا، یسمعون له في هدوٍء 2عندما دعاهم إلى أورشلیم [

). 17: 9(جا 

  أن ُیخرجوا منه، هكذا إذ أرسلهم أوكملٍك أرسلهم حكاًما، معطًیا إیاهم سلطاًنا أن ُیلقوا في السجن 
. ˽قلَّدهم ذات السلطان

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

1 In Ephes., hom. 6. 
Ð  178الحب الرعوي، ص .
Ñ  (راجع نص بول بیجان ترجمة الدكتور بهنام سوني). على تعزیة الكهنة 70المیمر 

4 Homilies on St. John, 86:3.  
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، لم یكن الذین حوله ُیَحرِّكونه، بل تقوده كلمة اهللا، یطلب أن یعمل عظیم رجل إیماند. 
]. 3]. یعمل ال لیمَّلك ابن الملك الصغیر لمقاومة عثلیا، وٕانما "كما تكلم الرب" [3حسب إرادة اهللا [

 .هذا ما یظهره تلمیذ المسیح القائل: "ال تكونوا ُمَعلِّمین  إنها لدینونة عنیفة یسقط تحتها من ُیَعلِّمون
. فإن عطیَّة المواهب الروحیَّة وفیرة )1: 3یع (، عالمین أننا نأخذ دینونة أعظم" يكثیرین یا إخوت

 تیموثاوس: "فلُیعطك الرب فهًما يللذین هم رؤساء الشعب، إذ یكتب الحكیم بولس إلي الطوباو
: 1 تى 2ُتهِمْل أیًضا موهبة اهللا التي فیك بوضع یديّ " (راجع  ال"، )7: 2 تى 2(في كل شيء" 

 ). من هذا یظهر أن ُمَخلِّص الكل إذ یعطیهم أكثر یطالبهم أكثر. 6

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 تقدُّم حسن. 
بهذا نصیر قدوة لآلخرین في الحیاة اإلنجیلیة. فإن عشنا هكذا یمنحنا المسیح اإلكلیل، الذي به 

 .˺ومعه الُسْبح والسلطان لآلب والروح القدس إلي أبد األبد آمین
  القدِّیس كیرلس الكبیر

، ال لتنفیذ الطقوس بال فهٍم، إنما یطلب اهللا به وفیه. یجد في اهللا شبعه. رجل عبادةهـ. 

 خادم المسیح الكامل لیس له شيء بجانب المسیح˻. 

القدیس جیروم 

 وتصمیم عجیب. َعرَّض نفسه للقتل، لكنه عمل بروح القوة بغیر خوفٍ . ذو إرادة قویةو. 

 إلى حالة كمال المعرفة یكون مساوًیا اذاك الذي هذَّب رغباته ودرَّب نفسه على االحتمال، ونم 
 للمالئكة! 

لقد استنار فعًال وصار ُمِضیًئا كالشمس في ممارسة اللطف، ُمسِرًعا بمعرفة مملوءة ِبًرا إلى 
المسكن الُمقدَّس خالل ُحبِّ اهللا كما فعل الرسل. فإن هؤالء الرسل لم یصیروا رسًال الختیارهم 

 من بینهم، لكنهم كانوا قادرین أن ا إذ كان یهوذا أیًضا مختارً ،للرسولّیة بسبب امتیاز في طبیعتهم
یكونوا رسًال (أن یمارسوا الحیاة الرسولّیة المستنیرة)... فیروا أموًرا غیر محدودة. متیاس لم یكن 

 لكنه أظهر نفسه مستحًقا أن یكون رسوًال عوًضا عن یهوًذا. ،مختاًرا بینهم
اآلن أیًضا، الذي ُیَدرِّب نفسه على وصایا الرب، ویعیش بالكمال بمعرفة حسب اإلنجیل، 
یحسب في جسد الرسل المختارین. مثل هذا یكون بحق كاهًنا للكنیسة، وخادًما (شماًسا) حقیقًیا 

1 In Luc Ser 93. 
2 Letter 14: 6. 
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إلرادة اهللا، مادام یعمل وُیَعلِّم حسب الرب، ولیس ُمجرَّد أنه سیم من أناس، فهو ال ُیحسب باًرا 
لُمجرَّد كونه كاهًنا، وٕانما صار في الكهنوت ألنه بار. فإنه حتى وٕان لم ینل هنا على األرض 

 األربعة وعشرین عرًشا، یدین الناس، كما قال یوحنا (مع)كرامة الكرسي األعظم، لكنه سیجلس 
.  ˺في سفر الرؤیا

القدیس إكلیمنضس السكندري  

  ، َوَجَمُعوا الالَِّویِّیَن ِمْن َجِمیِع ُمُدِن َیُهوَذا،َوَجاُلوا ِفي َیُهوَذا

 ]2 َوَجاُءوا ِإَلى ُأوُرَشِلیمَ . [،َوُرُؤوَس آَباِء ِإْسَراِئیلَ 
حرص یهویاداع على دعوة القیادات العسكریة مع المدنیة والدینیة للقیام بالثورة ضد عثلیا، 
والمناداة بیوآش ملًكا، فقد تحرَّك رؤساء المئات وجمعوا القیادات الدینیة (الالویین) والسیاسیة (رؤوس 

 آباء إسرائیل) لیجتمع الكل مًعا في أورشلیم.
یقصد بإسرائیل هنا مملكة یهوذا التي كانت تضم یهوذا وبنیامین واألتقیاء من األسباط 

 األخرى، وقد تركوا مملكة الشمال وانضموا إلى مملكة الجنوب.
لم یستدِع یهویاداع الكاهن رؤساء األسباط الذین في مملكة الشمال، ألنهم ال ُیؤَتَمنون على 

 أمٍر كهذا، وقد تركوا الهیكل وقبول حصر الملوك في نسل داود.
یحتمل أن ما حدث كان في فترة االحتفال بأحد األعیاد الكبرى السنویة، حیث كان الیهود 

 یجتمعون في أورشلیم. بهذا لم تشعر عثلیا بوجود مؤامرة ُمَدبَّرة ضدها.

 َوَقَطَع ُكلُّ اْلَمْجَمِع َعْهًدا ِفي َبْیِت اهللا َمَع اْلَمِلكِ .
 ]3 َكَما َتَكلََّم الرَّبُّ َعْن َبِني َداُودَ . [،َوَقاَل َلُهمْ : ُهَوَذا اْبُن اْلَمِلِك َیْمِلكُ 

 قصد بكل المجمع هنا القیادات السابق ذكرها في العبارة السابقة.

 َهَذا ُهَو اَألْمُر الَِّذي َتْعَمُلوَنهُ . 
  ،الثُّْلُث ِمْنُكُم الَِّذیَن َیْدُخُلوَن ِفي السَّْبِت ِمَن اْلَكَهَنةِ 

 ]4َوالالَِّویِّیَن َیُكوُنوَن َبوَّاِبیَن ِلَألْبَواِب [
إن كان یهویاداع في حكمته ورغبته في العمل الجماعي، قد جمع القیادات العسكریة والدینیة 
والمدنیة، لیشعر الكل أن العمل خاص بالجمیع ولیس بفئٍة معینٍة، غیر أنه حرص على التفاف الكهنة 

 والالویین َحْوَل الملك، ومراعاة الشریعة بخصوص االحتفال في الهیكل.
یصف هنا التنظیم الخاص بالدفاع عن هذه الثورة ضد عثلیا "هذا هو األمر الذي تعملونه": 

1 Strom. 6:13. 
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وتنصیب یوآش ملًكا، فقد قسَّم القائمین بالحراسة إلى ثالث مجموعات: قسم لحراسة الملك أینما وجد 
 ]، وقسمان یقومان بحراسة كل األبواب ومداخل بیت الرب وبیت الملك.7[

، َوالثُّْلُث ِفي َبْیِت اْلَمِلكِ 
  ،َوالثُّْلُث ِفي َباِب اَألَساسِ 

 ]5َوَجِمیُع الشَّْعِب ِفي ِدَیاِر َبْیِت الرَّبِّ . [

  ،َوَال َیْدُخْل َبْیَت الرَّبِّ ِإالَّ اْلَكَهَنُة َوالَِّذیَن َیْخِدُموَن ِمَن الالَِّویِّینَ 

  ،َفُهْم َیْدُخُلوَن َألنَُّهْم ُمَقدَُّسونَ 

 ]6َوُكلُّ الشَّْعِب َیْحُرُسوَن ِحَراَسَة الرَّبِّ . [

 َوُیِحیُط الالَِّویُّوَن ِباْلَمِلِك ُمْسَتِدیِریَن ُكلُّ َواِحٍد ِسَالُحُه ِبَیِدهِ . 
 َوالَِّذي َیْدُخُل اْلَبْیَت ُیْقَتلُ . 

 ]7َوُكوُنوا َمَع اْلَمِلِك ِفي ُدُخوِلِه َوِفي ُخُروِجهِ . [
غالًبا ما خشي یهویاداع من هجوم كهنة البعل على الملك داخل الهیكل، لذلك حمل 

 الالویون المحیطون بالملك السالح لمنعهم من الدخول.

 َفَعِمَل الالَِّویُّوَن َوُكلُّ َیُهوَذا َحَسَب ُكلِّ َما َأَمَر ِبِه َیُهوَیاَداُع اْلَكاِهنُ . 
 ،َوَأَخُذوا ُكلُّ َواِحٍد ِرَجاَلُه الدَّاِخِلیَن ِفي السَّْبِت َمَع اْلَخاِرِجیَن ِفي السَّْبِت 

 ]8َألنَّ َیُهوَیاَداَع اْلَكاِهَن َلْم َیْصِرِف اْلِفَرقَ . [
كان الكهنة والالویون ُمقسَّمین إلى فرق، كل فرقة تقوم بنوبتها، وتنصرف لتحل فرقة أخرى 

مكانها. أما في هذا الحدث فاعتبر یهویاداع أن جمیع الفرق في حالة طوارئ، فلم یسمح لها أن 
 تنصرف حتى یتم االحتفال، ویطمئن أن الجو في المدینة كلها یسوده الهدوء والسالم.

 ،َوَأْعَطى َیُهوَیاَداُع اْلَكاِهُن ُرَؤَساَء اْلِمَئاِت اْلِحَراَب َواْلَمَجانَّ 

 ]9َواَألْتَراَس الَِّتي ِلْلَمِلِك َداُوَد الَِّتي ِفي َبْیِت اهللا. [

  ،َوَأْوَقَف َجِمیَع الشَّْعِب َوُكلُّ َواِحٍد ِسَالُحُه ِبَیِدهِ 

  ،ِمْن َجاِنِب اْلَبْیِت اَألْیَمِن ِإَلى َجاِنِب اْلَبْیِت اَألْیَسرِ 

 ]10َحْوَل اْلَمْذَبِح َواْلَبْیِت َحْوَل اْلَمِلِك ُمْسَتِدیِرینَ . [

. یهویاداع ُیظِهر الملك أمام الشعب 2
  ،ِ ثُمَّ َأْخَرُجوا اْبَن اْلَمِلك
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، َوَوَضُعوا َعَلْیِه التَّاجَ 
 َوَأْعُطوُه الشََّهاَدَة َوَملَُّكوهُ .
، َوَمَسَحُه َیُهوَیاَداُع َوَبُنوهُ 

 ]11[ َوَقاُلوا: ِلَیْحَي اْلَمِلكُ !
كم كان فرح الشعب وهو یرى الطفل الصغیر، ابن داود یقف على المنبر. لقد َتَحطَّم الیأس 

الذي َحلَّ باألكثرین، فركضوا فرحین لیروا ما لم یكن یتوقعونه. 
"وجاءوا بابن الملك، ووضعوا علیه التاج الملكي الذي أخذه داود من رأس الترجوم: جاء في 

ع بحجٍر كریم جذَّاب، وقد ُنِقَش علیه ما ُیعبِّر عن عظمة اسم "یهوه"  ملك بني عمون. وقد ُرصِّ
وكرامته، هذا الذي وضعه علیه بالروح القدس. وكان یزن وزنة ذهب. وكان ذلك شهادة لبیت داود، 
وأنه ال یقدر لملٍك لیس من بیت داود أن یحتمل وزنه. وعندما رأى الشعب أنه قد وضع على رأس 

بوه ملًكا. عندئذ مسحه یهویاداع  یوآش، وأنه احتمل هذا التاج، صدَّقوا أنه من نسل داود، وللحال نصَّ
وأبناؤه، وقالوا: "لیزدهر الملك في مملكته!" 

عندما قتل داود جلیات أخذ اإلكلیل الذي على رأسه والسوار الذي على ذراعه، وَقدَّمهما 
). أما الشهادة التي ُأعِطیت للملك، فیقال إنها درج مكتوب علیه الشریعة 10: 1 صم 2للملك شاول (

 )، یوضع في یدي الملك الذي یمسك بصولجان الُملك.18: 17(تث 
كان الملك یستلم هذا الدرج بیدیه ویضعه فوق رأسه قبل أن یقرأه، عالمة خضوعه لما في 

 الدرج وتكریمه لما ورد فیه.

. قتل عثلیا مغتصبِة العرش 3
 ،َوَلمَّا َسِمَعْت َعَثْلَیا َصْوَت الشَّْعِب َیْرُكُضوَن َوَیْمَدُحوَن اْلَمِلكَ 

 ]12َدَخَلْت ِإَلى الشَّْعِب ِفي َبْیِت الرَّبِّ . [
تجاسرت الملكة عثلیا ودخلت الهیكل، إذ ظنَّت أن نفوذها ال یصّده شيء ما. 

  ،َوَنَظَرْت َوإَِذا اْلَمِلُك َواِقٌف َعَلى ِمْنَبرِِه ِفي اْلَمْدَخلِ 

َؤَساُء َواَألْبَواُق ِعْنَد اْلَمِلكِ    ،َوالرُّ

  ،َوُكلُّ َشْعِب اَألْرِض َیْفَرُحوَن َوَیْنُفُخوَن ِباَألْبَواقِ 

 َواْلُمَغنُّوَن ِبآَالِت اْلِغَناِء َواْلُمَعلُِّموَن التَّْسِبیحَ . 
 ]13[ َفَشقَّْت َعَثْلَیا ِثَیاَبَها َوَقاَلتْ : ِخَیاَنةٌ ! ِخَیاَنةٌ !

كان الملك على منبره في دار الشعب ُمقاِبل الكهنة، فقد ُأحضر الملك الصغیر من الداخل 
إلى دار الشعب. یرى البعض أن الملك كان على المنصة النحاسیة التي لسلیمان، موضوعة بجوار 
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 المنبر (العمود).
لم تكن عثلیا تظن أن أحًدا من بیت داود قد نجا من المذبحة التي ارتكبتها. فْجأة رأت ما لم 

یكن في حسبانها، فصرخت: "خیانة! خیانة!" 
یلیق باألبرار أال یشمتوا في األشرار عند هالكهم، فإنهم یحملون إرادة أبیهم أن جمیع الناس 

)، لكنهم یفرحون بإبادة سلطان الشر والظلم حتى ال 4: 2 تي 1یخلصون وٕالى معرفة الحق ُیْقِبُلون (
ون بمجد اهللا الذي ال َیْقَبل الفساد.  یتعثَّر الضعفاء، كما ُیَسرُّ

یجد األبرار الفرصة للكشف عن بطالن الشر وضعفه وعدم دیمومته، وسخافة حكمة 
ُیَسرُّ األبرار بانهیار إبلیس ومملكته، وبدمار الخطیة ال الخاطي. فإن البار  األشرار ومكرهم وخبثهم.

ال یعرف إال الحب حتى بالنسبة للخطاة. 

 "إذ یرى األبرار األشرار 19" [یرى األبرار ذلك فیبتهجون، ویضحك األبریاء علیهم ساخرین .[
ون بخطأ أناس یهلكون أنفسهم. فإنهم إن كانوا یسرون بالخطأ ال يُ   ونحَسبیخطئون هنا، ال ُیَسرُّ

  أبراًرا... بعد

لقد فقد الفریسي برَّه ألنه ُسّر، حاسًبا نفسه أسمى من العشار، قائالً : "أشكرك إني لست مثل 
). 11: 18باقي الناس الخاطفین، الظالمین، الزناة، وال مثل هذا العشار" (لو 

مرة أخرى إن قلنا إن البار یمكن أن ینتصر بفرٍح كامل لموت األشرار، أي نوع هو هذا 
الفرح من أجل االنتقام من األشرار في هذا العالم، الذي فیه حیاة البار غیر أكیدة؟  

لُنَمیِّز بین األزمنة التي للرعب والتي للمجد. فاألبرار یرون األشرار اآلن، ویصیرون في 
هزاٍل من أجل شرورهم. وعندما یرونهم ُیضَربون، ال یثقون في حیاتهم هم أیًضا... اآلن یرى 

األبرار أبناء الهالك ویئنون، وفي الدینونة النهائیة یرونهم ویضحكون ساخرین. 
البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  َوَقاَل َلُهمْ : ،َفَأْخَرَج َیُهوَیاَداُع اْلَكاِهُن ُرَؤَساَء اْلِمَئاِت اْلُمَوكَِّلیَن َعَلى اْلَجْیشِ 

ُفوفِ   ،َأْخِرُجوَها ِإَلى َخاِرِج الصُّ

 َوالَِّذي َیتَِّبُعَها ُیْقَتُل ِبالسَّْیفِ . 

 ]14َألنَّ اْلَكاِهَن َقالَ : َال َتْقُتُلوَها ِفي َبْیِت الرَّبِّ . [
بحكمٍة أخذ یهویاداع كل حیطة أال تقتل المرأة الشریرة في بیت الرب، فالموضع ُمَقدَّس، 

ویلزم أال یلحق به عار. وفي نفس الوقت یجب أال تُتَرك الملكة الطاغیة، لئال تغتال الملك الصغیر، 
لذلك طلب قتل من یتبعها، رافضا إقامة یوآش ملًكا. 
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 َفَأْلُقوا َعَلْیَها اَألَیاِديَ . 

 ]15َوَلمَّا َأَتْت ِإَلى َمْدَخِل َباِب اْلَخْیِل ِإَلى َبْیِت اْلَمِلِك َقَتُلوَها ُهَناكَ . [

 أولئك الذین یرضون باإلثم ال یكون لهم نصیب بین الخالدین˺. 

 القدیس أنطونیوس الكبیر

  من أصولهم، م). إنك ُتَدمِّرهم تماًما، تستأصله5: 9"محوت اسمهم إلى الدهر واألبد" (مز 
باد  وفى نص آخر ").18: 18"(أي " باد ذكرهم بتحطیموتمحوهم، فتختفي ذكراهم أیًضا... "

؟ إنه یتحدث عن تدمیٍر تاٍم، أو عن بشاعة الشرور. "بتحطیم"". ماذا یعني بقوله: ذكرهم معهم
وهذه في الواقع عالمة عنایة اهللا، أنه ال ُیفعل هذا سًرا، حتى ُیصِلَح من حال الناس خالل 

 .˻مصائب اآلخرین. لذلك یشیر إلى شهوة الدمار الذي یحلُّ بهم

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 والذین هم قلیلون إن قورنوا باآلخرین، لكنهم هم جمع ،هذا التبن ال ُیهِلك من هم حنطة الرب 
عة ریاح، من أقصى السماء بعظیم. ال یهلك مختارو اهللا الذین ُیجَمعون من أقاصي العالم، من أر

َخلِّص یا رب، ألنه قد انقرض التقي، " ). یصرخ المختارون قائلین:31: 24 إلى أقصاها (مت
من یصبر إلى المنتهى " ). فیقول لهم الرب:1: 12  (مز"البشر انقطع األمناء من بنيقد ألنه 

 .˼)13: 24  (مت"(حیث ُیقید الشرّ ) فهذا َیخُلص

  د ابن اإلنسان هكذا ارتج ال7 :18ارتجَّت األرض وارتعشت" (مز طاة وارتعشوا. خ). عندما تمجَّ
رتعد. ا)، فإن رجاء المتكبرین الذین كانوا في هذه الحیاة قد 7 :18"أسس الجبال ارتعدت" (مز 

 .˽ لم یعد بعد متأسًسا في قلوب الناس،"وارتجت ألنه غضب". هذا هو الرجاء في البركات الزمنیة

 القدیس أغسطینوس

  بالنسبة لي تبدو الجبال أنها قوات الشیاطین. سواء 5 :97"ذابت الجبال مثل الشمع" (مز .(
  فهم بالتأكید الناس المتكبرون. ن،كانوا جباًال أو ال یكونو

  تهلك المتشامخین وحدهم.وٕانما ،هذه النار ال تهلك الذین في األسفل (المتواضعین)
 هم في الوادي، وٕانما لن ینجو منه أولئك ما یؤثر على الذینكحقیقة واقعة فإن البرق نادًرا 

 الذین في األعالي على الجبال.

Ï  :13، نًصا عن حیاة القداسة 170الفیلوكالیا .
2 On, Ps. 9. 
3 Ep. 93:33. 
4 On Ps. 18. 
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 القدیس جیروم
 أنها ُقِتَلْت عند باب البغال، جنوب شرقي الهیكل، بالُقْرِب من باب الخیل في یوسیفوسیرى 

 .˺وادي قدرون، كان في ذلك الوقت ُیحَسب مكاًنا دنًسا

. إصالحات الملك 4
  ،َفَقَطَع َیُهوَیاَداُع َعْهًدا َبْیَنُه َوَبْیَن ُكلِّ الشَّْعِب َوَبْیَن اْلَمِلكِ 

 ]16َأْن َیُكوُنوا َشْعًبا ِللرَّبِّ . [
حرص یهویاداع على بدء اإلصالح بتجدید العهد مع اهللا. لقد قطع عهًدا بینه كممثل هللا 

والشعب والملك بعد أن أفسدت عثلیا العبادة هللا، وبذلت كل جهدها أن تستبدل عبادة اهللا بعبادة 
 األوثان.

حرص الكاهن أن ُیَجدَِّد المیثاق بین الرب والملك، وبین اهللا والشعب، وبین عهد ثالثي: 
). أما غایة هذا التجدید للعهد، فهو الحرص أن یكون الشعب "شعب 17: 11 مل 2الملك والشعب (

الرب"، فال یطلب الملك وال الكاهن وال الشعب مجًدا ألنفسهم بل للرب. 

 ،َوَدَخَل َجِمیُع الشَّْعِب ِإَلى َبْیِت اْلَبْعِل َوَهَدُموهُ 

، َوَكسَُّروا َمَذاِبَحُه َوَتَماِثیَلهُ 
 ]17َوَقَتُلوا َمتَّاَن َكاِهَن اْلَبْعِل َأَماَم اْلَمْذَبحِ . [

أفظع ما فعلته عثلیا هو السیر في طریق أمها الشریرة إیزابل، وٕادخال عبادة البعل 
وتعضیدها.  

طالبت الشریعة بقتل كهنة األوثان، ألنهم یغوون الشعب على العبادة الوثنیة ورجاساتها (تث 
7 :5-6 .(

: غالًبا كان أول كاهن للبعل، جاء مرافقا عثلیا من السامرة، وهو الذي كان Mattanمتان 
ًبا لیربعام في نشر عبادة البعل بأورشلیم، دعاه   .˻ معثانیوسیفوسُمَقرَّ

  ،َوَجَعَل َیُهوَیاَداُع ُحرَّاًسا َعَلى َبْیِت الرَّبِّ َعْن َیِد اْلَكَهَنِة الالَِّویِّینَ 

، الَِّذیَن َقَسَمُهْم َداُوُد َعَلى َبْیِت الرَّبِّ 
 .ِإلْصَعاِد ُمْحَرَقاِت الرَّبِّ 

 ]18َكَما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي َشِریَعِة ُموَسى ِباْلَفَرِح َواْلِغَناِء َحَسَب َأْمِر َداُودَ . [

1 Jamieson , Fausset and Brown commentary. 
2 Josephus: Antiq. 9:7:3; McClintock & Strong's Cyclopedia, article Mattan. 
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ُأهِمَل الهیكل في أیام الملوك األشرار، وحدث مزٌج بین عبادة اهللا وعبادة األوثان، وفسد نظام 
الهیكل، لذلك قام یهویاداع رئیس الكهنة باآلتي: 

. عیَّن الكهنة إلصعاد المحرقات كما هو مكتوب في شریعة موسى. 1
 ).11: 5. عیَّن الُمَسبِّحین حسب ترتیب داود النبي والملك، إذ ارتبطت العبادة بالفرح (رو 2

 ]، كي ال یدخل الهیكل من كان نجًسا.19. أقام ُحرَّاس األبواب حسب ما أمر داود [3

، َوَأْوَقَف اْلَبوَّاِبیَن َعَلى َأْبَواِب َبْیِت الرَّبِّ 
 ]19ِلَئالَّ َیْدُخَل َنِجٌس ِفي َأْمٍر َما. [

، َوُكلَّ َشْعِب اَألْرضِ ،َوَأَخَذ ُرَؤَساَء اْلِمَئاِت َواْلُعَظَماَء َواْلُمَتَسلِِّطیَن َعَلى الشَّْعِب 
  ،َوَأْنَزَل اْلَمِلَك ِمْن َبْیِت الرَّبِّ 

  ،َوَدَخُلوا ِمْن َوَسِط اْلَباِب اَألْعَلى ِإَلى َبْیِت اْلَمِلكِ 

 ]20َوَأْجَلُسوا اْلَمِلَك َعَلى ُكْرِسيِّ اْلَمْمَلَكةِ . [

 ، َواْسَتَراَحِت اْلَمِدیَنةُ ،َفَفِرَح ُكلُّ َشْعِب اَألْرضِ 

]  21َوَقَتُلوا َعَثْلَیا ِبالسَّْیفِ . [
ما یالحظ في كل هذه اإلصالحات سیادة روح الفرح الحقیقي مع السالم الداخلي. هكذا 

عندما یملك ابن داود على القلب ال یفارقنا فرح الروح، وننعم بعربون السماء! 
 

 23 أي 2من وحي 
 لتمُلك في قلبي، وتقتل كل شر فیه!

  ،َظنَّت عثلیا أنها ملكت
وقتلت كل وریث للعرش. 

بطغیانها صارت ُتَحرِّك القیادات كقطع الشطرنج. 
 َظنَّت أنه ال یوجد إله تخشاه!

  ،وجدت في عبادة البعل ملذاتها
 وأقامت نفسها إلهة، ال یستطیع أن یقف أمامها أحد. 

استهانت بكل وعودك لبیت داود. 
 خططت وَظنَّت أنه یستحیل أن یكون لبیت داود موضع على العرش.

  .عنایتك عجیبة، وتدابیرك حكیمة
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 َحرَّكَت كاهنك یهویاداع وزوجته لحفظ طفٍل بدا كأنه منسي. 
 وحان الوقت لیجلس على كرسي العرش.

بفرٍح تحرَّكت القیادات العسكریة والدینیة والمدنیة. 
ُقِتَلت عثلیا عند باب البغال، 
 وُقِتَل معها كاهن البعل متان.

  ،تجسدت یا كلمة اهللا وصرَت طفًال
 َأرعبَت إبلیس وكل قواته.
تتربَّع على قلوب البشر، 

وُتِقیم ملكوتك فیهم داخلًیا. 
ل الترابیین إلى ِشْبه سمائیین.  ُتحوِّ

وتضم البشر إلى الخوُرس السماوي. 
 لك المجد یا ُمَخلِّص البشریة. 
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 َاَألْصَحاُح الرَّاِبُع َواْلِعْشُرونَ 

انحراف الملك یوآش 
یؤكد هذا األصحاح ارتباط النظام الملكي لبیت داود بالنظام الكهنوتي الالوي. 

إذ كان یوآش تحت إرشاد یهویاداع رئیس الكهنة التقي، سلك باستقامة قلٍب، واهتم بالهیكل 
والعبادة. لكن بعد موت یهویاداع، صار له مشیرون أشرار، فارتدَّ عن اإلیمان. 

  14-1. إصالح الهیكل    1
  16-15. إعادة العبادة في الهیكل  2
  19-17. ارتداد الملك وتحذیره   3
  22-20. قتل زكریا النبي   4
  24-23. غزو األرامیین له   5
  27-25. قتله ودفنه    6

. إصالح الهیكل 1
إذ لم یعد یوجد ملك على یهوذا، إنما استلمت عثلیا العرش، صار لرئیس الكهنة والكهنة دور 

رئیسي. وكان الجیش والشعب متعاطفین مع یهویاداع. 
في بدایة ُمْلِكه كان یوآش یسلك تحت إرشاد یهویاداع الكاهن التقي. لم تكن إرشاداته ُتَمثِّل 

ثقًال على نفسه، بل سكبت علیه وعلى الشعب سعادة وفرًحا. 
]. 6 والعجیب أن یوآش أظهر غیرة على إصالح الهیكل أكثر من یهویاداع نفسه [

اهتم الملك ببناء الهیكل، ولكن إلى حین، أما یهویاداع فانشغل باألكثر باإلصالح الداخلي 
حتى النفس األخیر. 

،  َیُهوآُش اْبَن َسْبِع ِسِنیَن ِحیَن َمَلكَ َكانَ 
  ،َوَمَلَك َأْرَبِعیَن َسَنًة ِفي ُأوُرَشِلیمَ 

 ]1َواْسُم ُأمِِّه َظْبَیُة ِمْن ِبْئِر َسْبعٍ . [

 ]2َوَعِمَل َیُهوآُش اْلُمْسَتِقیَم ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ ُكلَّ َأیَّاِم َیُهوَیاَداَع اْلَكاِهنِ . [

 ]3 َفَوَلَد َبِنیَن َوَبَناٍت . [،َواتََّخَذ َیُهوَیاَداُع َلُه اْمَرَأَتْینِ 
ربما نظن أن یهویاداع اهتم بقیام الملك من نسل داود كرد جمیل لما فعله داود وسلیمان في 
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بناء الهیكل، وتنظیم العبادة، وتدبیر كل ما یمسُّ العمل الكهنوتي، غیر أن العالقة كانت قویة للغایة 
ل یهویاداع في حیاة الملك الخاصة جًدا، فلم یتزوج الملك إال  حتى في األمور الشخصیة. َتَدخَّ

هذا ما سقط فیه ). 17: 17 (تث " لئالَّ یزیغ قلبه،وال یكثر له نساءقیل عن الملك: "بامرأتْین. فقد 
سلیمان الحكیم: "وأحبَّ الملك سلیمان نساء غریبة كثیرة مع بنت فرعون، موآبیات وعمونیَّات وأدومیَّات 

 فأمالت نساؤه قلبه. وكان في زمان ... فالتصق سلیمان بهؤالء بالمحبَّة...وصیدونیَّات وحثِّیَّات
شیخوخة سلیمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، ولم یكن قلبه كامًال مع الرب إلهه كقلب داود 

 ).6-1: 11مل  1أبیه" (

 ]4َوَحَدَث َبْعَد َذِلَك َأنَُّه َكاَن ِفي َقْلِب َیُهوآَش َأْن ُیَجدَِّد َبْیَت الرَّبِّ . [
وضع یوآش في قلبه أن ُیَجدَِّد بیت الرب، فقد َمرَّ على إنشائه حوالي مئة وثالثین عاًما.  
شعر یوآش أن بیت الرب هو الملجأ الذي تربَّى فیه، والحصن الذي لجأ إلیه من الموت. 

شعر بحنیٍن نحو هذا البیت، فوضع في قلبه أن ُیَجدَِّده بعد أن تجاهله الكثیر من ملوك یهوذا خاصة 
في أیام یهورام وعثلیا، فكان الهیكل في حاجة إلى ترمیٍم دقیٍق وشاملٍ . وبالفعل َتمَّت بعض الترمیمات 

. ˺واإلصالحات فیه
لقد اختبر یوآش عذوبة الُسكَنى في بیت الرب، وبركات االلتقاء مع الرب في بیته، فمن 

یصعد إلى بیت الرب باشتیاق للعشرة معه، یكون كمن یصعد إلى السماء. 

  أنتم تعرفون أیها األعزاء األحباء أن أغنیة المصاعد (إلى بیت الرب) هي أغنیة صعودنا، وأن
 .Ðهذا الصعود ال یتحقق بأقدام الجسد بل بمشاعر القلب

   .ُتَعلِّمنا المزامیر التي ُتدَعى "مزامیر المصاعد" كیف نصعد ونتقدَّم في سیرنا مع اهللا
یدعونا المرتل بالروح القدس أن نصعد بالقلب، أي أن نزداد في الرغبة المقدسة الحقیقیة، 

األمر الذي هو أعظم من البحث عن "المشاعر الروحیة". 
نبدأ باإلیمان. ونؤمن في حقیقة عالم اهللا غیر المنظور، وأسس ملكوته الثابت. هذا یلهب 

فینا رجاًء حًیا بأننا أبناء الملكوت. هذا بدوره یجعلنا نسكب ُحبَّ اهللا على الغیر. 
هذا ُیِزید رغبتنا لخبرة حضور اهللا األبدي اآلن، كما في الحیاة العتیدة، التي بال نهایة. هذا 

هو ما یعنیه أننا نصعد. 

  إننا نئن في رحلتنا، وسنفرح في المدینة. لكننا نجد لنا رفقاء في رحلتنا، هؤالء قد رأوا تلك المدینة

1 Josephus: Antiq.9:8:2. 
2 On Ps 124 (123). 
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فرحت بالقائلین لي عینها. هؤالء یحثوننا أن نجري نحوها. یفرح (المرتل) بهؤالء أیًضا، قائالً : "
 .Ï"إلى بیت الرب نذهب

  بالرغم من أنك ال تزال على الطریق، ضع نصب عینیك كما لو كنت بالفعل واقًفا، كما لو كنت
طوبى للساكنین في بالفعل فرًحا بال توقُّف مع المالئكة، كما لو أن المكتوب قد تحقق فیك: "

. Ð"بیتك، دائًما یسبحونك
 القدیس أغسطینوس

  وجودنا في الكنیسة ما هو إال استغاثة للعزة اإللهیة، وٕاظهار عبودیتنا له، وشكرنا للنعمة المجانیة
التي أسبغها علینا حال كوننا أعداء له ومضادین وغیر خاضعین لعزته، إذ أرسل ابنه الوحید من 

السماء سافًكا دمه الزكي، وباذًال جسده الكریم الطاهر فداًء عنا، ذاكرین هذه اآلالم المجیدة، 
وصانعین هذه التذكارات الجلیلة المحجوبة تحت ستار طبیعتي الخبز والخمر اللذین هما سّر 

الجسد المبذول والدم الزكي المسفوك، ومشتركین في هذه النعم الفریدة، ُمتَّحدین في هذه األمجاد 
اإللهیة.  

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 َفَجَمَع اْلَكَهَنَة َوالالَِّویِّیَن َوَقاَل َلُهمُ :
، اْخُرُجوا ِإَلى ُمُدِن َیُهوَذا

ةً   ،َواْجَمُعوا ِمْن َجِمیِع ِإْسَراِئیَل ِفضَّ

 ،َألْجِل َتْرِمیِم َبْیِت ِإَلِهُكْم ِمْن َسَنٍة ِإَلى َسَنةٍ 

 َوَباِدُروا َأْنُتْم ِإَلى َهَذا اَألْمرِ . 

 ]5َفَلْم ُیَباِدِر الالَِّویُّونَ . [
طلب الملك من الكهنة والالویین أن یخرجوا إلى كل المدن، یجمعون فضة ألجل ترمیم بیت 

 الرب.
كان بیت الرب قائًما في أورشلیم، إال إنه ُیَمثِّل الحضرة اإللهیة في المملكة كلها، بل في إن 

وسط الشعب أینما ُوِجُدوا، فهو مصدر بركة للجمیع. هذا وقد أراد الملك أن یشترك الكل في تكلفة 
الترمیم والصیانة المستمرة عبر السنوات، لیتمتعوا ببركة العطاء كذبیحة شكر ُمَقدَّمة للرب، راعي 

 الجمیع والمعتني بالكل والمهتم بخالصهم.
یظهر من أسلوب هذا الملك الشاب في حدیثه مع الالویین أن غیرته على ترمیم بیت الرب 

1 On Ps 122 (121). 
2 On Ps 122 (121). 
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"، ولم یقل: "إلهنا". مما بیت إلهكمكانت شدیدة. غیر أنه إذ یتحدث عنه اهللا یقول: "ألجل ترمیم 
یجعلنا نتصور أن غیرة الملك على بیت الرب كانت تمسُّ التجدید والمظهر، ولیس العالقة الشخصیة 

التي تلیق بالملك كما بكل القادة والشعب مع الرب. 
هذا ُیَذكِّرنا بالرؤساء والقادة حین كانوا یتحدثون مع إرمیا، قالوا له: "فتصلي ألجلنا إلى الرب 

). 3، 2: 42" (إر إلهك
إذ تهاون الكهنة والالویون في ترمیم بیت الرب، اهتم الملك نفسه بذلك. بذل كل الجهد 

ولم َیُكف عن العمل لتحقیق هذا: لترمیم بیت الرب، 
. جمع الكهنة والالویین، ودفعهم للتحرُّك في كل مدن یهوذا، لیشترك كل الشعب في 1

المساهمة في تجدید الهیكل. 
 . لم یقاِوم الالویون األمر، لكنهم تراخوا في حث الشعب على المساهمة.2

. عاتب الملك رئیس الكهنة یهویاداع على تراخي الالویین، كما َذكَّره بما فعلته عثلیا من 3
 تخریب لبیت الرب.

. لم یقف عند الحث والعتاب، إنما تحرَّك للقیام بعمٍل إیجابي بسیٍط، إذ صنع صندوًقا 4
 عند باب بیت الرب خارًجا للتبرُّعات. ففرح كل الرؤساء، وألقوا في الصندوق حتى امتأل.

. تعاون الملك مع الكهنة مًعا، فكان كاتب الملك ووكیل رئیس الكهنة ُیفرِّغان الصندوق 5
]. 11ویعیدانه من جدید یومًیا[

. كمل العمل، وبقیت فضة استخدمت في عمل آنیة ذهبیة وفضیة لبیت الرب؛ وكانت 6
]. 14ُتصَعد ُمحَرقات في بیت الرب كل أیام یهویاداع [

 َفَدَعا اْلَمِلُك َیُهوَیاَداَع الرَِّئیَس َوَسَأَلهُ : 

 ِلَماَذا َلْم َتْطُلْب ِمَن الالَِّویِّیَن َأْن َیْأُتوا ِمْن َیُهوَذا َوُأوُرَشِلیَم 

 ]6[ ِبِجْزَیِة ُموَسى َعْبِد الرَّبِّ َوَجَماَعِة ِإْسَراِئیَل ِلَخْیَمِة الشََّهاَدِة؟
ُطِلَب من كل من بلغ العشرین من عمره فما فوق أن ُیَقدَِّم نصف شاقل لبیت الرب، الغني ال 

 ).15-12: 30ُیكثر والفقیر ال یقلل، لكي یدرك أن الكل متساوون في عیني الرب (خر 

  ،َألنَّ َبِني َعَثْلَیا اْلَخِبیَثِة َقْد َهَدُموا َبْیَت اهللا

 ]7َوَصیَُّروا ُكلَّ َأْقَداِس َبْیِت الرَّبِّ ِلْلَبْعِلیمِ . [

 ]8 َوَجَعُلوُه ِفي َباِب َبْیِت الرَّبِّ َخاِرًجا [،َوَأَمَر اْلَمِلُك َفَعِمُلوا ُصْنُدوًقا

 َوَناُدوا ِفي َیُهوَذا َوُأوُرَشِلیَم ِبَأْن َیْأُتوا ِإَلى الرَّبِّ ِبِجْزَیِة ُموَسى َعْبِد الرَّبِّ 
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یَّةِ . [  ]9اْلَمْفُروَضِة َعَلى ِإْسَراِئیَل ِفي اْلَبرِّ
 عاًما 20التزم الشعب بتقدیم مساهمة حب في نفقات الخیمة (أو الهیكل) من كل الرجال، 

. ُتشیر إلى أن التقدمة وٕان كانت تحمل  الخ)12: 30خر فما فوق، دون تمییز بین غني وفقیر (
روًحا جماعیة، لكنها تحمل أیًضا عالقة شخصیة بین كل مؤمن وٕالهه. خدمة الخیمة (أو الهیكل) هي 
خدمة الجماعة كلها، دون أن تفقد المؤمن شخصیته كعضو حّي له عالقة مباشرة مع اهللا، وفي نفس 

الوقت خالل اتحاده بالجماعة. 

َؤَساِء َوُكلُّ الشَّْعِب َوَأْدَخُلوا  ،َفَفِرَح ُكلُّ الرُّ

ْنُدوِق َحتَّى اْمَتألَ . [  ]10َوَأْلُقوا ِفي الصُّ

ْنُدوِق ِإَلى َوَكاَلِة اْلَمِلِك ِبَیِد الالَِّویِّینَ    ،َوِحیَنَما َكاَن ُیْؤَتى ِبالصُّ

َة َقْد َكُثَرتْ    ،ِعْنَدَما َیُروَن َأنَّ اْلِفضَّ

ْنُدوقَ    ،َكاَن َیْأِتي َكاِتُب اْلَمِلِك َوَوِكیُل اْلَكاِهِن الرَِّئیِس َوُیْفِرَغاِن الصُّ

 ثُمَّ َیْحِمَالِنِه َوَیُردَّاِنِه ِإَلى َمَكاِنهِ . 

، َهَكَذا َكاُنوا َیْفَعُلوَن َیْوًما َفَیْوًما
ًة ِبَكْثَرةٍ . [  ]11َحتَّى َجَمُعوا ِفضَّ

  ،َوَدَفَعَها اْلَمِلُك َوَیُهوَیاَداُع ِلَعاِمِلي ُشْغِل ِخْدَمِة َبْیِت الرَّبِّ 

اِریَن ِلَتْجِدیِد َبْیِت الرَّبِّ  اِتیَن َوَنجَّ  ،َوَكاُنوا َیْسَتْأِجُروَن َنحَّ

 ]12َوِلْلَعاِمِلیَن ِفي اْلَحِدیِد َوالنَُّحاِس َأْیًضا ِلَتْرِمیِم َبْیِت الرَّبِّ . [

  ،َفَعِمَل َعاِمُلو الشُّْغِل َوَنَجَح اْلَعَمُل ِبَأْیِدیِهمْ 

 ]13َوَأَقاُموا َبْیَت اهللا َعَلى َرْسِمِه َوثَبَُّتوهُ . [

ةِ    ،َوَلمَّا َأْكَمُلوا َأُتوا ِإَلى َما َبْیَن َیَدِي اْلَمِلِك َوَیُهوَیاَداَع ِبَبِقیَِّة اْلِفضَّ

، َوَعِمُلوَها آِنَیًة ِلَبْیِت الرَّبِّ 
ةٍ .  آِنَیَة ِخْدَمٍة َوإِْصَعاٍد َوُصُحوًنا َوآِنَیَة َذَهٍب َوِفضَّ

 ]14َوَكاُنوا ُیْصِعُدوَن ُمْحَرَقاٍت ِفي َبْیِت الرَّبِّ َداِئًما ُكلَّ َأیَّاِم َیُهوَیاَداعَ . [

. إعادة العبادة في الهیكل 2
 َوَشاَخ َیُهوَیاَداُع َوَشِبَع ِمَن اَألیَّاِم َوَماتَ . 

 ]15َكاَن اْبَن ِمَئٍة َوَثَالِثیَن َسَنًة ِعْنَد َوَفاِتهِ . [
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مات یهویاداع وهو ابن مئة وثالثین سنة. یبدو أنه ُوِلَد في أیام سلیمان، وعاصر ستة 
ملوك، وتبنَّى حفظ الطفل یوآش، وتخبئته لمدة ست سنوات حتى قام بتجلیسه وهو في السابعة من 

عمره. 

  ،َفَدَفُنوُه ِفي َمِدیَنِة َداُوَد َمَع اْلُمُلوكِ 

 ]16َألنَُّه َعِمَل َخْیًرا ِفي ِإْسَراِئیَل َوَمَع اهللا َوَبْیِتهِ . [
]، فُدِفن مع 16َأْكَرمه الملك والرؤساء والشعب، إذ عمل خیًرا في إسرائیل ومع اهللا وبیته [

الملوك. 
حسبه الكل كملٍك، ألنه خالل احتضانه لیوآش الذي یبدو أنه كان ضعیف الشخصیة، كان 

 ُیَدبِّر شئون المملكة تحت اسمه.
]، ألن مملكة یهوذا صارت ُتَمثِّل إسرائیل، أما بقیة 16" [عمل خیًرا في إسرائیلقیل: "

األسباط فزاغوا عن الرب. 

. ارتداد الملك وتحذیره 3
، َوَبْعَد َمْوِت َیُهوَیاَداعَ 

 َجاَء ُرَؤَساُء َیُهوَذا َوَسَجُدوا ِلْلَمِلكِ . 

 ]17ِحیَنِئٍذ َسِمَع اْلَمِلُك َلُهمْ . [
 في فخ عبادة األصنام. هجاء رؤساء یهوذا إلى الملك بعد موت یهویاداع مباشرة لیصطادو

 "بعد موت یهویاداع، جاء عظماء یهوذا إلى الملك یوآش، وسجدوا له وأغووه، فقبل الترجوم:جاء في 
 ".˺منهم أصنامهم

لألسف بدفن یهویاداع الذي كان مشیًرا للملك، ُدِفَن كل فكٍر صالٍح في الملك، ونسي ما 
فعله معه الكاهن، وكیف حفظه في الهیكل حتى یعتلي العرش في السابعة من عمره. 

َتَصرُّف یوشیا الملك بعد موت ُمْرِشده الروحي یكشف سرَّ اهتمام الكنیسة باألب الروحي. 

 ذرفت سیًال من الدموع على حیاتي التعیسة، وصلَّیت َألِجَد ُمرِشًدا یمكنه أن یبث فيَّ مبادئ التقوى 
الحقیقیة... وأصبح جل اهتمامي أن أعمل على إصالح أخالقي بعد أن أفسدها طول اختالطي 

برفقاء الشّر، ثم قرأت اإلنجیل، ورأیت أنه ال سبیل إلى بلوغ الكمال إالَّ بأن یبیع المرء ما له 
ویعطي للفقراء نصیبهم، ویتخلَّى عن مطامع الحیاة جمیعها، حتى ال یبقى للنفس ما ُیَعكِّر صفوها 

1 Adam Clarke Commentary. 
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 .˺من كل ما في الدنیا من أشیاء

  ،یلزم أن یوجد قائد واحد ُمعیَّن، لیأمر بهذه الطریق العجیب للحیاة، ُیختار بكونه أفضل من البقیة
 خالل امتحان حیاته وشخصیته وسلوكه الصالح. 

یجب أخذ العمر في االعتبار حیث یطفي علیه نوًعا من الكرامة. فإنه إلى حد ما بحسب 
طبیعة اإلنسان أن الذي أكثر سًنا یستحق كرامة أعظم.  

تبًعا لهذا فان هذا الرأس یمارس سلطة هكذا، ویلتزم اإلخوة بالطاعة االختیاریة فقط، في 
خضوع وتواضع، لكي یمنع أي شخص في الجماعة من مقاومة إرادته عندما یصدر أمًرا ما 

. ˻یساهم في تكریم الحیاة الدینیة وكمالها

  إذ یلیق بالجماعة أن تطیع الرئیس وتخضع له بكل الطرق، لذا فإنه على جانب عظیم من األهمیة
أن الذي ُیختار كمرشٍد في هذه الحالة من الحیاة أن تصلح حیاته أن تكون نموذًجا في كل فضیلة 

لكل الذین یتطلعون إلیه. وكما یقول الرسول أن یكون "صاحًیا، عاًقًال، ذا سلوك صالح، معلًما" 
 ). 2: 3 تي 1(

یلزم االستقصاء عن طریقة حیاته، وال یقف األمر عند بلوغه عمًرا معیًنا لهذا ففي رأیي 
، فأحیاًنا توجد سمات صبیانیة مع الشیبة والتجاعید.  من جهة الزمن

فاالستفسار عنه یلزم أن یكون فوق كل شيء لمعرفة إن كانت شخصیته وأخالقیاته نمت في 
شیبة بلیاقة، حتى أن كل ما یفعله ویقوله یمكن أن یمثل قانوًنا وقاعدة ملزمة للجماعة.  

عالوة على هذا فإن الذین یقودون الحیاة الرهبانیة أن ُتؤخذ حیاتهم في االعتبار كما یصفها 
 .˼)12: 3 تس 2الرسول، حتى أن الذین یشتغلون بأیادیهم یأكلون خبزهم بكرامة (

  تضفي بعض الحیوانات على حیاتها معنى سیاسًیا معیًنا، إذا كنا نعتبر أن عمل السیاسة هو
 توجیه الطاقات الفردیَّة نحو غایة مشتركة... 

 بإن ما یالحظ في حیاة النحل هو أنه یعمل تحت أمر رئیٍس أو مندوٍب عنه. فهو ال یذه
. ˽إلى الحقول قبل أن یتولَّى الملك رأس الحملة

 القدِّیس باسیلیوس الكبیر

  ،َوَتَرُكوا َبْیَت الرَّبِّ ِإَلِه آَباِئِهمْ 

1 Letters, 223:2; Mike Aquilina: The Way of the Fathers, Indiana 2000, article 38. 
2 An Ascetical Discourse, (Frs. Of the Church, volume 9, p. 210). 
3 An Ascetical Discourse, (Frs. Of the Church, volume 9, p. 210-211). 
4 Hexamaeron 7:4. 
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  ،َوَعَبُدوا السََّواِرَي َواَألْصَنامَ 

 ]18َفَكاَن َغَضٌب َعَلى َیُهوَذا َوُأوُرَشِلیَم َألْجِل ِإْثِمِهْم َهَذا. [
قام الرؤساء بدور أصدقاء السوء؛ لعلهم صاروا َیَتَملَّقونه ویداهنونه، وُیظِهرون له كل والءٍ . 
وفي نفس الوقت هنأوه بموت الكاهن الشیخ الذي حسبوه كمن قام بعمل الِوصایة على الملك. وَحثُّوا 

ر من الكبت الذي عاشه في أیام یهویاداع، لینعم بالحیاة خالل االنغماس في الرجاسات  الملك أن یتحرَّ
الوثنیة. لم ُیدِرْك أنهم دفعوه إلى العبودیة للشهوات والفساد والحیاة الُمخِزیة. 

من المحتمل أن رؤساء یهوذا تقدَّموا بطلٍب مباشٍر أو خفٍي، ُمعِلنین فیه أنهم لم یجسروا أن 
َیَتَقدَّموا به في حیاة یهویاداع من أجل مجهوداته وشیخوخته، وهو أن یعودوا إلى نصب السواري 

واألصنام التي ُهِدَمت في بدایة حكم یوآش، وأنهم ال یریدون التقیُّد بخدمة الهیكل العتیقة والصعبة. 
لم یسمح لهم الملك بذلك فحسب، وٕانما اشترك معهم في إحیاء العبادة الوثنیة. 

  ،َوَأْرَسَل ِإَلْیِهْم َأْنِبَیاَء ِإلْرَجاِعِهْم ِإَلى الرَّبِّ 

 ]19َوَأْشَهُدوا َعَلْیِهْم َفَلْم ُیْصُغوا. [
إن كان عدو الخیر قد أثار رؤساء الیهود على العودة إلى العبادة الوثنیة، فإن الرب من 

جانبه، وٕان كان لم ُیلِزمهم بالعبادة السلیمة قسًرا، أرسل إلیهم أنبیاء ُیَوبِّخونهم على إثمهم، وُیَحذِّرونهم 
من عواقب الشر والخطیة. 

في خبٍث َتَحرَّك رؤساء یهوذا مستغلین موت یهویاداع لبعث روح الشر، لكن في كل عصٍر 
یوجد شهود هللا، یعلنون الحق اإللهي، وُیَحذِّرون األشرار من الهالك الذي ینتظرهم. 

لم یصغ رؤساء الكهنة وال الملك لرسالة الرب خالل أنبیائه. 

. قتل زكریا النبي 4
  ،َوَلِبَس ُروُح اهللا َزَكِریَّا ْبَن َیُهوَیاَداَع اْلَكاِهنَ 

 َفَوَقَف َفْوَق الشَّْعِب َوَقاَل َلُهمْ : 

 َهَكَذا َیُقوُل اهللا: ِلَماَذا َتَتَعدَّْوَن َوَصاَیا الرَّبِّ َفَال ُتْفِلُحوَن؟ 

 ]20 َقْد َتَرَكُكمْ . [،َألنَُّكْم َتَرْكُتُم الرَّبَّ 
إذ لبس روح اهللا زكریَّا بن یهویاداع الكاهن، وقف أمام الشعب الذي لم یكن بعد قد فارق 

الهیكل، بل كان یجتمع فیه، لكنهم بدأوا یعبدون األصنام. 
ربما مع عبادتهم لألصنام، كانوا یجتمعون مًعا في الهیكل في بعض المناسبات كاألعیاد. 

: "عندما رأى إثم الملك والشعب، إذ كانوا ُیَقدِّمون بخوًرا لصنم في هیكل الترجومجاء في 
الرب، في یوم الكفارة، ویمنعون كهنة الرب من تقدیم الُمحَرقات والذبائح والتقدمات الیومیة والخدمات 
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 كما ورد في شریعة موسى، وقف على الشعب وقال".

،  َوَرَجُموُه ِبِحَجاَرةٍ ،َفَفَتُنوا َعَلْیهِ 
] 21 [ِبَأْمِر اْلَمِلِك ِفي َداِر َبْیِت الرَّبِّ .

ه  نطق الكاهن بالحق اإللهي في وضوٍح كامٍل وبلغٍة غیر مثیرٍة للغضب، ودون أن ُیَوجِّ
اللوم إلى الملك أو رؤساء یهوذا، ولم ُیَهدِّدهم بالقصاص اإللهي. لقد طالبهم بااللتزام بالشریعة وحفظ 

الوصیة اإللهیة. 
أثار حدیث الكاهن الصریح ضمیر الملك ورؤساء یهوذا، فعوض الرجوع إلى اهللا، عاملوه 

بوحشیٍة، إذ رجموه بالحجارة بفتنة من هؤالء الرؤساء ومن معهم، وبأمر الملك الذي حسب في كلمات 
الكاهن تحّدًیا له شخصًیا. 

لم یذكر الكاتب أن الملك أمر بمحاكمته أو اتَّهمه بالتجدیف أو الخیانة أو أنه نبي كذَّاب، 
إنما غالًبا ما قام به أتباع الرؤساء بتهییج الشعب، فحدث شغب، لذلك أصدر الملك أمره برجمه لتهدئة 

الشعب. 
یا له من ملك بائس! ترك اهللا، فاحتل عدو الخیر قلبه، فصار عنیًفا یأمر برجم نبي اهللا 

 وكاهنه، وابن ذاك الذي له الفضل في اعتالئه كرسي الحكم!
یا للعجب! لقد ارتكب جریمة بشعة من جوانٍب كثیرٍة، منها: 

. َتمَّ رجمه وهو كاهن تقي ُمَقدَّس في بیت اهللا المقدس نفسه. یبدو أن زكریا هو المذكور 1
 .2: 8)، ربما بتأثیر إشعیاء 35: 23)، وُدِعي ابن برخیا (مت 51: 11في (لو 

. العجیب أن الملك أمر برجمه في دار بیت اهللا، مع أن والد زكریا لم یرد أن یقتل عثلیا 2
في بیت الرب، وهي ملكة شریرة ُمقاِومة هللا ومفسدة للهیكل وامتحدِّیة لبیت داود ، فطلب أن یخرجوها 

من بیت الرب لُتقَتل هناك. 
. نسي الملك أن والد هذا الكاهن یهویاداع هو الذي َعرَّض حیاته للموت ألجل حفظ 3

العرش له! بذل كل الجهد لیحافظ على بقاء العرش لبیت داود. 
. نسي الملك العهد الذي قطعه مع اهللا یوم تجلیسه. 4
. ُتظِهر بشاعة هذه الجریمة أنها ضد زكریا الذي اسُتشِهَد من أجل أمانته هللا ووطنه، وأنه 5

ابن یهویاداع الذي عمل الكثیر من اإلصالحات في یهوذا، وأنه كان أشبه بوالد للملك. 
 أن حادثة رجم الكاهن زكریا تمَّت في یوم الكفَّارة. لذلك یرى التقلید الیهودي. جاء في 6

بعض الیهود أن هذه الجریمة ُتَمثِّل سبعة تعدِّیات وهي: إنها جریمة قتل كاهن، نبي، قاضي، سفك دم 
بريء، وَدنَّست دار بیت الرب، حدثت في یوم سبت، َتمَّت في یوم الكفَّارة.  
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، َوَلْم َیْذُكْر َیُهوآُش اْلَمِلُك اْلَمْعُروَف الَِّذي َعِمَلُه َیُهوَیاَداُع َأُبوُه َمَعهُ 
 َبْل َقَتَل اْبَنهُ . 

] 22 [َوِعْنَد َمْوِتِه َقالَ : الرَّبُّ َیْنُظُر َوُیَطاِلبُ .
یوآش الذي بدأ حیاته كملٍك في غیرة ُمتَِّقدة على بیت الرب، إذا به في جحود یأمر بقتل 

]. وهي صرخة 22" [الرب یرى ویطالبزكریا بن یهویاداع داخل بیت الرب. عند قتله صرخ زكریا: "
ناموس ُینتهك. سمع اهللا لهذه الصرخة، فسمح لجیش أرام أن یأتي بشرذمة قلیلة إلى أورشلیم لكي َیذلوا 

].  24جیًشا عظیًما جًدا لیوآش [
ینظر الرب لم یطلب الكاهن االنتقام من الملك، إنما تنبأ عمَّا سیحل بالملك بقوله لراجمیه: "

]. 22" [ویطالب
)، وقامت بدوٍر هاٍم 11: 22ال ننسى أن زكریا من دم ملوكي، ألن والدته هي عّمة الملك (

مع زوجها رئیس الكهنة یهویاداع في حفظ حیاة یوآش الملك وتدبیر وتنفیذ تجلیسه ملًكا، ُمَعرِّضین 
نفسیهما لغضب عثلیا.  

. غزو األرامیین له 5
، َوِفي َمَداِر السََّنِة َصِعَد َعَلْیِه َجْیُش أرام

، َوَأُتوا ِإَلى َیُهوَذا َوُأوُرَشِلیمَ 
، َوَأْهَلُكوا ُكلَّ ُرَؤَساِء الشَّْعِب ِمَن الشَّْعِب 

] 23[َوَجِمیَع َغِنیَمِتِهْم َأْرَسُلوَها ِإَلى َمِلِك ِدَمْشقَ . 
تحققت نبوَّة الكاهن، ففي مدار السنة صعد على المدینة جیش أرام، وأهلكوا كل رؤساء 

الشعب، وأرسلوا جمیع غنیمتهم إلى دمشق. 

، َألنَّ َجْیَش أرام َجاَء ِبِشْرِذَمٍة َقِلیَلةٍ 
، َوَدَفَع الرَّبُّ ِلَیِدِهْم َجْیًشا َكِثیًرا ِجد�ا

 َألنَُّهْم َتَرُكوا الرَّبَّ ِإَلَه آَباِئِهمْ . 
] 24 [َفَأْجُروا َقَضاًء َعَلى َیُهوآَش .

. قتله ودفنه 6
، َوِعْنَد َذَهاِبِهْم َعْنُه - َألنَُّهْم َتَرُكوُه ِبَأْمَراٍض َكِثیَرٍة - َفَتَن َعَلْیِه َعِبیُدهُ 

، ِمْن َأْجِل ِدَماِء َبِني َیُهوَیاَداَع اْلَكاِهنِ 
 َوَقَتُلوُه َعَلى َسِریرِِه َفَماتَ . 
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، َفَدَفُنوُه ِفي َمِدیَنِة َداُودَ 
] 25 [َوَلْم َیْدِفُنوُه ِفي ُقُبوِر اْلُمُلوكِ .

یبدو أن یوآش َتَمرََّد على ملك أرام... شرب یوآش من كأس الشر الذي مأله. ومع هذا لم 
یستجب للتأدیبات التي حلَّت علیه بالتوبة والرجوع إلى اهللا. 

. سمح اهللا بشرذمة قلیلة من أرام أن تهزم جیشه العظیم وتقتل رؤساء الشعب.  1
]. 27. أخذ حزائیل كل األقداس وذهب الهیكل وما في خزائن بیت الملك [2
 كثیرة، ربما بسبب الضغوط الشدیدة التي وقعت بسلسلة من األمراض. ُأِصیَب یوآش 3

 قد تكون أمراض جسدیة أو عقلیة. فمع كونه في ربیع عمره، كان یتخلَّص من مرض لَیِحلَّ به علیه.
 مرض آخر.
. بینما كان یظن أنه ینجو من األمراض إذا به ُیغَتال بالسیف وهو على سریره، وذلك من 4

 ].25أجل دماء أبناء یهویاداع البریئة، إذ قتل زكریا وٕاخوته [

، ودفع الشعب إلى عبادة األصنام، ودخلوا في  تأسیس العبادة الوثنیةالملكأعاد . إذ 5
زیجات مع نساء وثنیات؛ هلك على یدي اثنین من أبناء الوثنیات. أوضح الكتاب أن اللذین فتنا علیه 

أحدهما ابن أم عمونیة، واآلخر أمه موآبیة. 
. لم ینل یوآش حتى كرامة دفنه في قبور الملوك، هذا الذي في السابعة من عمره ُتوِّج َمِلًكا 6

 لم ُیدَفن في قبور الملوك، ألنه لطَّخ اسمه وكرامته، وكما یقول في بیت الرب بمجٍد عظیٍم وفرحٍ .
). 28: 69المرتل: "لیته ال ُیكَتب مع الصّدیقین" (مز 

لم ُیدَفن یوآش الملك في قبور الملوك، بینما ُدِفَن الكاهن یهویاداع في قبور الملوك. یوضح 
 أن األخیر ُكرِّم من أجل إعادة العرش لبیت داود. ˺یوسیفوس

 اهللا هو الذي یرفع الملوك وهو الذي ُینِزلهم عن عروشهم˻. 

  الویل لذاك الرئیس الذي یحاول استغالل السلطة واإلسراف في غیِّه وأنانیَّته، فإن القصاص ینتظره
 .˼من قبل الدیَّان العادل، ویكون له بمقدار القسوة التي عامل بها قدِّیسي اهللا

 القدِّیس باسیلیوس الكبیر

 َوَهَذاِن ُهَما اْلَفاِتَناِن َعَلْیهِ : 
] 26[ َوَیُهوَزاَباُد ْبُن ِشْمِریَت اْلُموآِبیَّةِ . ،َزاَباُد ْبُن ِشْمَعَة اْلَعمُّوِنیَّةِ 

1 Josephus: Antiq.9:8:3. 
2 Hom. in Ps. 32.. 
3 Epistle 61. 
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غالًبا هذان اللذان قاما باالغتیال كانا في جناح القصر الملكي، وكانا موضع ثقة الملك 
 وحاشیته، حتى استطاعا أن یقوما بهذا االغتیال.

 من جانب آخر لم یذكر السفر أن والدیهما كانا یهودیین أم غرباء من األمم.

 َمْكُتوَبٌة ِفي ِمْدَرِس ِسْفِر اْلُمُلوكِ .فَ َوَأمَّا َبُنوُه َوَكْثَرُة َما ُحِمَل َعَلْیِه َوَمَرمَُّة َبْیِت اهللا 
] 27 [َوَمَلَك َأَمْصَیا اْبُنُه ِعَوًضا َعْنهُ .

لقد َحذَّره النبي الكاهن، وٕاذ لم یسمح له، وأمر برجمه حمل ثمار عصیانه وشّره، فإذا بها 
أحمال فوق طاقة البشر. صار یوآش عبره لمن ینحرف عن الرب، وكما قیل عن امرأة لوط: "اذكروا 

امرأة لوط..." 
 .22: 13 أي 2سبق الحدیث عن هذه الكلمة في مدرس: 

 
 24 أي 2من وحي 

 احفظني من نفسي!

  . ٍاستطاع یوآش الطفل والشاب أن یعمل بقوة
رأى في یهویاداع الكاهن أًبا ومشیًرا وسنًدا. 

ورأى في بیتك أیقونة السماء، 
 فاشتهى أن یشارك كل الشعب والقادة في ترمیم بیتك المقدس.

كان القائد الناجح السالك باستقامة في عینیك، 
بك صار مصدر فرح للشعب كما للرؤساء! 

 أكرم أباه الروحي إلى یوم وفاة أبیه!

  .بعد موت أبیه الروحي أعطى هللا القفا ال الوجه
سجد له الرؤساء والعظماء، فسجد ألصنامهم. 

عصى الرب، ولم یباِل وبالوصیة اإللهیة. 
كان عدوه الحقیقي أعماقه التي انحرفت للشر. 

تركك وأقام ذاته إلًها، یطلب الكرامة الزمنیة. 
 انفتحت أبواب قلبه على مصراعیها لقوات الظلمة. 

  .ما أصعب أن یكتشف اإلنسان خداع نفسه
یسهل علینا أن ندرك أخطاء الغیر، وُنَشهِّر بها. 
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ویصعب علینا أن ندرك حقیقة أنفسنا. 
 لیعمل روحك القدوس فینا، فنكتشف ضعفاتنا.

  !یا للمرارة والبؤس
لقد أقام من قلبه عرًشا إلبلیس. 

فقد حتى الطبیعة البشریة العامة، 
ل إلى شیطاٍن عنیفٍ .  وَتحوَّ
لم یسمع لزكریا كرجل اهللا، 

 وال كابن لیهویاداع الذي َعرَّض نفسه للموت كي ُیَجلَِّسه على العرش.
أمر برجمه بالحجارة، 

 ألن قلبه قد َتَحجَّر.

  ،سفك دًما بریًئا لرجٍل باٍر
فَأدَّبه الرب بشرذمة قلیلة من أرام. 

أهلكوا كل رؤساء شعبه الذین خدعوه. 
 استولوا على غنیمة ضخمة أرسلوها إلى ملك دمشق.

  .لم یرجع إلى الرب حتى بعد انهیاره هو وجیشه
ًبا عن الرب اإلله الحقیقي.  بقي في عناده ُمتغرِّ

فقام غریبان باغتیاله وهو على سریره في قصره. 
 استاء الكل منه، ولم یدفنوه في قبور الملوك. 

  .احفظني یا ربي من نفسي لئال تنحرف
َهْب لي أن ألتصق وال أتركك، 

فأشعر بحضورك وُحبِّك في أعماقي. 
ال تمتد یدي إلى العنف. 

وال أحمل جحوًدا لبنیك وخدامك. 
 ال تتركني، وال تتخلَّ نعمتك عني!
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 َاَألْصَحاُح اْلَخاِمُس َواْلِعْشُرونَ 

أمصیا ملك یهوذا 
، غیر أنه ضمَّ إضافات هامة.  14أغلب ما ورد هنا سبق أن ورد في ملوك 

لألسف بدأ حكمة بالعدل والحكمة ومراعاة شریعة الرب، لكن إذ انتصر على األدومیین یبدو 
أنه تشامخ واعتزَّ بقوته وقدرته، فسقط في عبادة األصنام التي كان َیَتَعبَّد لها األدومیون، فتخلَّى الرب 

عنه.  
في جهالٍة وتهوٍر طلب الدخول في معركة مع إسرائیل أخیه، فانهزم أمامه، وأكمل أیامه في 

خزي. َفَتُنوا علیه في أورشلیم واغتالوه. 

 4-1. انتقم لوالده بعدٍل 1
 10-5. طاعته للرب  2
 13-11. انتصاره على أدوم  3
 16-14. عبادته ألصنام األدومیین  4
 24-17. تحدِّیه لملك إسرائیل  5
 28-25 نهایة ُمخِزیة  6

. انتقم لوالده بعدٍل 1
  ،َمَلَك َأَمْصَیا َوُهَو اْبُن َخْمٍس َوِعْشِریَن َسَنةً 

  ،َوَمَلَك ِتْسًعا َوِعْشِریَن َسَنًة ِفي ُأوُرَشِلیمَ 
 ]1َواْسُم ُأمِِّه َیُهوَعدَّاُن ِمْن ُأوُرَشِلیمَ . [

، َوَعِمَل اْلُمْسَتِقیَم ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ 
 ]2َوَلِكْن َلْیَس ِبَقْلٍب َكاِملٍ . [

: لقد عمل المستقیم في عینّي الرب، أي عبد الرب، وأقام خدمة الهیكل، َلْیَس ِبَقْلٍب َكاِملٍ 
.  لم یفعل هذا بقلٍب كاملٍ لكنه 

ال یتجاهل الكتاب المقدس أعمال أمصیا الصالحة، غیر أن قلبه لم یكن كامًال، إذ سرعان 
ل إلى عابد للوثنٍ .   ما َتَحوَّ

استأجر من إسرائیل مئة ألف جبار بأس دون أن یستشیر الرب. 
سمع لكلمات النبي الذي وبَّخه على التجائه إلى إسرائیل، وكافأه الرب على ذلك بنصرته 
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على بني ساعیر. لكن بعد نصرته جلب أصنام بني ساعیر وسجد لها وعبدها، مع أنها لم تنقذ بني 
ساعیر من ید أمصیا نفسه. عوض أن یشكر اهللا على نصرته، وُیَحطِّم األصنام العاجزة، ترك اهللا 

 وعبد هذه األصنام.

 عندما وبَّخه النبي على عبادته لألصنام لم یرجع عن ذلك، بل َهدَّد النبي بقتله.

لم یشرح لنا الكتاب لماذا سمح اهللا للجنود اإلسرائیلیین أن یخربوا مدن یهوذا، ویقتلوا ثالثة 
آالف من بني یهوذا وینهبوا الكثیر. لعلَّه لعدم استقامة قلب أمصیا، أو مع طاعته للنبي كان في 

ًرا. ولعل هذا دفع الملك أمصیا أال یقبل النبي وال یسمع له.  أعماقه ُمتذمِّ

كثیرون من المعاِصرین ُیَقدِّمون أعماًال صالحة، ویهتمون بمساعدة اآلخرین، لكن لیس 
بقلٍب كامٍل مشتاق للحیاة السماویة الخالدة. 

 ذا تطهَّر قلب إنسان یظهر صورة الطبیعة اإللهیة في جماله.إ 
 لقدیس غریغوریوس النیسىا

 ن نفسي؟مین یهرب قلبي من قلبي؟ أین أهرب أ 
 لقدیس أغسطینوسا

 نظر إلى أبنا، فإن قلب اإلنسان هو عظیم وُمتَّسع، كما لو كان هو العالم. ولُیعّد طریق الرب في قل
عظمته ال في كّم جسداني، بل في قّوة الذهن التي تعطیه إمكانّیة أن یحتضن معرفة عظیمة جًدا 

 فیحفظ هذا ،بكم خالل حیاة الئقة وبأعمال صالحة وكاملةوإذن فلُیَعد طریق الرب في قل للحق.
 . ˺الطریق حیاتكم باستقامة، وَتدخل كلمات الرب إلیكم بال عائق

 وسالعّالمة أوریجین

، َوَلمَّا َتثَبََّتِت اْلَمْمَلَكُة َعَلْیهِ 
 ]3 َعِبیَدُه الَِّذیَن َقَتُلوا اْلَمِلَك َأَباهُ . [َقَتلَ 

إذ ثبتت مملكته، انتقم ألبیه من قاتلیه، غیر أنه التزم بالشریعة، إذ منع قتل أبنائهم. 

  ،َوَأمَّا َبُنوُهْم َفَلْم َیْقُتْلُهمْ 
  ،َبْل َكَما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي الشَِّریَعِة ِفي ِسْفِر ُموَسى

، َحْیُث َأَمَر الرَّبُّ : َال َتُموُت اآلَباُء َألْجِل اْلَبِنینَ 
  ،َوَال اْلَبُنوَن َیُموُتوَن َألْجِل اآلَباءِ 

 ]4َبْل ُكلُّ َواِحٍد َیُموُت َألْجِل َخِطیَِّتهِ . [

1 In Luc. hom 21. 
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بدأ أمصیا بن یوآش الحكم باستقامة، ولكن لیس بقلٍب كاملٍ . فإنه لم ینزع المرتفعات بالرغم 
من أنه هو نفسه لم یذبح فیها. 

) بعدم قتل أبناء قاتلي أبیه، غیر أنه لم یرتبط 16: 24حرص على تنفیذ الشریعة (تث 
باإلیمان أن اهللا قادر أن ُیَخلَِّص بالكثیر أو بالقلیل، كما خلص الملك آسا الذي قضى على ملیون 

). 9-8: 14محارب لزارح الكوشي (
قام أمصیا باستئجار مئة ألف متطّوع جبار بأس من إسرائیل دون أن یستشیر الرب. جاء 

رجل اهللا النبي یحذره مما فعل، ألن اهللا لم یكن مع إسرائیل. 

. طاعته للرب 2
، َوَجَمَع َأَمْصَیا َیُهوَذا

  ،َوَأَقاَمُهْم َحَسَب ُبُیوِت اآلَباِء ُرَؤَساَء أُُلوٍف َوُرَؤَساَء ِمَئاٍت 
  ،ِفي ُكلِّ َیُهوَذا َوِبْنَیاِمینَ 

  ،َوَأْحَصاُهْم ِمِن اْبِن ِعْشِریَن َسَنًة َفَما َفْوقُ 
 ]5َفَوَجَدُهْم َثَالَث ِمَئِة َأْلِف ُمْخَتاٍر َخاِرٍج ِلْلَحْرِب َحاِمِل ُرْمٍح َوُتْرسٍ . [

بحكمٍة أقام أمصیا قادة الجیش من رؤساء ألوف ورؤساء مئات حسب بیوت اآلباء، لكي 
یشعر كل فریٍق أن الجنود والقادة من ذات السبط، تربطهم روح األخّوة والقرابة والصداقة. 

أراد أن یهاجم األدومیین الذین َتَمرَّدوا على حكم یهوذا منذ فترة طویلة، فقام باستعداٍد كبیرٍ . 
جمع قواته الخاصة من یهوذا وبنیامین، وكان عددهم ثالثمائة ألف مختار صالحین للحرب. 

في أیام یهوشافاط، أي قبل ذلك بحوالي سّت سنوات، كان عددهم أربعة أضعاف هذا الرقم 
)، غیر أن الخطیة أضعفت الشعب والجیش، وأفسدت معنویاتهم. 19-14: 17 أي 2(

)، وأیًضا كان 34-23: 24؛ 16، 8: 21 أي 2لقد َحطَّمت الحروب الجیش إلى حد ما (
النحدار المملكة وضعفها أثره على الجیش. 

یشهد التاریخ . )34: 14 أم ("الخطیة الشعوب وعار األمة، شان یرفع البرّ یقول الحكیم: "
عبر كل العصور أن األمم، كما األفراد، یرفعها البّر، وُیَحطِّمها الشر بفساده. إن كانت األمم كثیًرا ما 

 تتشامخ بإمكانیاتها العسكریة، لكن یبقى التاریخ یشهد لقوة البرِّ وقدرته.

  ُّال یوجد مكتوًبا في حروف الناموس (أي الكتاب المقدس) ما هو البّر، ولكن القلب النقي هو بر
 اإلنسان.

 أنبا أنطونیوس الكبیرالقدیس 
الخطیة ُتَحطِّم الجیوش، وُتفِقد اإلنسان سلطانه وأبدیته، حتى وٕان كان ملًكا. 
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 ألن الدینونة عادلة وتقف كلها باستقامة. ؛الكذب والمحاباة مرفوضان هناك 
 وُتعقَّب أعمالهم وأفعالهم. ،في تلك المحكمة یدخل أیًضا الحكام

َكمین بمحكمة عادلة من قبل العدالة. ا ویدخلون لیصبحوا ُمح،نزع الدرجات عن الحكامتُ 
 ورقبتهم مكشوفة مثل الضعفاء. ، ویقفون عراة،مزق هناك حلل السالطینتُ 

لن یرى أحد هناك ملًكا له إكلیل، وال حاكًما له عرش في تلك المحكمة. 
 وال أحد یأمر، لكن واحد هو رئیس القضاة. ،یقوم هناك األسیاد مع الفقراء

كل األحكام التي ُقِضي فیها هنا زوًرا تدخل إلى المحكمة لتصدر هناك بعدلٍ . 
 ... في المحكمةها وعروشهاسقط أكالیل السالطین وتیجانت

 .˺خجٍل بسبب أعمالهمفي ما لم تكن أفعالهم مستقیمة یقفون هناك مثل مذنبین 

  أیتها النفس یا محبوبة َربِّها، َمن أضلك؟ َمن سخر منِك؟ َمن أغواِك بالشهوات؟
 الساقطة فیه؟ تهمَمن أنزلِك من الروحانیة إلى دناءة العبید وحقار

ِت بنت األحرار، أنِت بنت الملك، أنِت بنِت النور، لماذا أنِت البسة لون اللیل وأنِت أن
 Ðُمظِلمة؟

لقدیس مار یعقوب السروجي ا

  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 مشمئز، أما الُمتعقِّل فیمكنه تمییز ذلك بسهولة. هكذا بالنسبة للخطایا، فمن یعیش في وقاٍر 
ُیَمیِّز بسهولة الوحل والفساد، وأما من یعیش في الشٍر فیكون كالمخمور بالمسكر، 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 
ر. وٕاذ یعمل فیهم الدود یفتخرون كمن لدیهم حجارة كریمة. لهذا ال یریدون  لدیهم أدنى رغبة للتحرُّ

. ˼قتلها، بل أن ینعشوها ویضاعفوها حتى تعبر بهم إلى الدود الذي في الحیاة العتیدة
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

ةِ . [اوَ   ]6ْسَتْأَجَر ِمْن ِإْسَراِئیَل ِمَئَة َأْلِف َجبَّاِر َبْأٍس ِبِمَئِة َوْزَنٍة ِمَن اْلِفضَّ
استأجر أمصیا مئة ألف جبار بأس من إسرائیل مقابل دفع مئة وزنة من الفضة. أخطأ 

Ï  (راجع نص بول بیجان ترجمة الدكتور بهنام سوني).31المیمر  
Ð  (راجع نص بول بیجان ترجمة الدكتور بهنام سوني).30المیمر  

3 Homilies on Rom., 40. 
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أمصیا في هذا التصرُّف، أوًال ألنه لم یستشر الرب خالل أحد أنبیائه، وألنه لم یتَِّعْظ مما فعله إسرائیل 
بیهوذا، حیث دخلت عبادة البعل إلى یهوذا خالل التصاقه بإسرائیل. 

واضح أن الملك أمصیا َقدَّم هذه الفضة لملك إسرائیل، وأودعت الفضة في خزانة الدولة، ولم 
. ˺ُتَسلِّْم لجبابرة البأس كمنحة لهم مقابل دخولهم في حرٍب وتعرُّضهم للموت

 َوَجاَء ِإَلْیِه َرُجُل اهللا َقاِئالً : 
  ،َأیَُّها اْلَمِلُك َال َیْأِتي َمَعَك َجْیُش ِإْسَراِئیلَ 

 ]7َألنَّ الرَّبَّ َلْیَس َمَع ِإْسَراِئیَل َمَع ُكلِّ َبِني َأْفَراِیمَ . [
واضح أن أمصیا بجانب عدم استشارته الرب قبل طلب جبابرة من إسرائیل، أنه لم یكن واثًقا 

ألن في اهللا الذي یعمل بالقلیل كما بالكثیر، ولم یأخذ في اعتباره انحراف إسرائیل في عبادة الرب. "
". فأیة منفعة نتوقعها من الذین یعلن الرب بنفسه أنه لیس الرب لیس مع إسرائیل مع كل بني أفرایم

معهم؟ 
". ˻: "كلمة الرب لیست معیًنا لإلسرائیلیین، وال لمملكة سبط أفرایمالترجومجاء في 

كانت عبادة األصنام هي العبادة السائدة في إسرائیل، وأفرایم تضم مراكز القیادة لهذه 
. ˼العبادة

،  َفاْعَمْل َوَتَشدَّْد ِلْلِقَتالِ ،َوإِْن َذَهْبَت َأْنتَ 
، َألنَّ اهللا ُیْسِقُطَك َأَماَم اْلَعُدوِّ 

 ]8َألنَّ ِعْنَد اهللا ُقوًَّة ِلْلُمَساَعَدِة َوِلِإلْسَقاطِ . [
" هو نوع من التهكُّم، أي مهما عملت وتشددت، فسیسقطك اهللا، بعدم اعمل وتشددقوله هنا: "

معاونته لك. 
اعتبر الرب االلتجاء إلى إسرائیل المقاوم هللا، مقاومة مباشرة للرب نفسه. 

 َفَقاَل َأَمْصَیا ِلَرُجِل اهللا: 
 َفَماَذا ُیْعَمُل َألْجِل اْلِمَئِة اْلَوْزَنِة الَِّتي َأْعَطْیُتَها ِلُغَزاِة ِإْسَراِئیَل؟

 ]9َفَقاَل َرُجُل اهللا: ِإنَّ الرَّبَّ َقاِدٌر َأْن ُیْعِطَیَك َأْكَثَر ِمْنَها. [
َقدََّم أمصیا ُعْذًرا یمنعه من التراُجع، ألنه دفع مبلًغا عظیًما مقابل هذا العدد من جبابرة 
الناس، وٕان كانت المئة وزنة لیست مبلًغا كبیًرا بالنسبة لرجال الحرب، غیر أن الُمستأجرین كانوا 

1 Jamieson, Fausset and Brown Commentary. 
2 Adam Clarke Commemtary. 
3 Jamieson, Fausset and Brown Commentary. 
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ینتظرون نصیًبا من الغنیمة. وهي أیًضا مبلغ زهید جًدا بالنسبة هللا القادر أن یعوضه أضعاًفا بحضوره 
معهم. 

َأكَّد له الملك أن القوة أو المساعدة التي ُیَقدِّمها الرب أعظم من المال مهما كان قدره. 

، َفَأْفَرَز َأَمْصَیا اْلُغَزاَة الَِّذیَن َجاُءوا ِإَلْیِه ِمْن َأْفَراِیَم ِلَیْنَطِلُقوا ِإَلى َمَكاِنِهمْ 
  ،َفَحِمَي َغَضُبُهْم ِجد�ا َعَلى َیُهوَذا

 ]10َوَرَجُعوا ِإَلى َمَكاِنِهْم ِبُحُموِّ اْلَغَضِب . [
حسب أمصیا أیة خسارة مهما بلغت ال تعادل تعویض اهللا له بحضوره في وسط جیشه 

وشعبه! 
العجیب أن اهللا َردَّ ألمصیا ما یقابل هذه الخسارة، وهو النصرة على أدوم، كما َردَّ نفس 

). 5: 27المبلغ لحفیده یوثام (
نجح أمصیا في طاعته ألمر الرب، فصرف ُرْبَع الجیش بعد أن استعد في المیدان، ولم یباِل 

بغضب حلفائه؛ ُمقاِبل َمسرَّة اهللا به ورضاه عنه. 
". غضبوا ألنهم حسبوا هذا نبًذا وٕاهانة لهم كرجال غیر أهٍل حمَي غضبهم جًدا على یهوذا"

للخدمة العسكریة، ولعلهم كانوا یترجَّون العودة إلى بالدهم حاملین غنائم من أدوم. فَرْفضهم حسبوه 
إهانة لسمعتهم وخسارة لمكاسبهم. 

یرى البعض أن عّلة غضبهم أنهم صاروا في موقٍف حرٍج، إذ حسبوا أن مملكة یهوذا قد 
تشكَّكت في إیمانهم باهللا الحي. 

. انتصاره على أدوم 3
  ،َوَأمَّا َأَمْصَیا َفَتَشدَّدَ 

، َواْقَتاَد َشْعَبُه َوَذَهَب ِإَلى َواِدي اْلِمْلحِ 
 ]11َوَضَرَب ِمْن َبِني َساِعیَر َعَشَرَة آَالٍف [

: یقع هذا الوادي الضیق الشدید االنحدار جنوب البحر المیِّت. وادي الملح

  ،َوَعَشَرَة آَالٍف َأْحَیاَء َسَباُهْم َبُنو َیُهوَذا
، َوَأُتوا ِبِهْم ِإَلى َرْأِس َساِلعَ 
  ،َوَطَرُحوُهْم َعْن َرْأِس َساِلعَ 

 ]12َفَتَكسَُّروا َأْجَمُعونَ . [
: كانت بالُقْرِب من أرض المعركة. رأس سالع
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في وحشیة أخذ أمصیا المسبیین، وأتى بهم إلى رأس سالع، وهناك طرحهم الجیش على 
منحدرات صعبة صخریة، فسقطوا وتكسَّر العشرة آالف أجمعین. كانت هذه طبیعة الحروب بین 

اإلسرائیلیین واألدومیین. 

، َوَأمَّا اْلُغَزاُة الَِّذیَن َأْرَجَعُهْم َأَمْصَیا َعِن الذََّهاِب َمَعُه ِإَلى اْلِقَتالِ 
، َفاْقَتَحُموا ُمُدَن َیُهوَذا ِمَن السَّاِمَرِة ِإَلى َبْیِت ُحوُرونَ 

، َوَضَرُبوا ِمْنُهْم َثَالَثَة آَالفٍ 
 ]13َوَنَهُبوا َنْهًبا َكِثیًرا. [

استغلَّ هؤالء اإلسرائیلیون رجال البأس انشغال أمصیا وجیشه في الحرب مع أدوم، واقتحموا 
بعض مدن یهوذا، وضربوا ثالثة آالف، ونهبوا الكثیر، حاسبین هذا التصرُّف یرد لهم كرامتهم 

وُیَعوِّضهم عن عدم استیالئهم على غنائم من أدوم. 
 أن یقتحموا بعض نلقد أطاع أمصیا اهللا وَردَّ اإلسرائیلیین إلى بالدهم، فلماذا سمح لإلسرائیلیي

مدن یهوذا ویقتلوا ویسلبوا؟ سمح اهللا بذلك لتأدیب الساكنین في تلك المناطق القریبة من إسرائیل، ألنهم 
عبدوا األوثان بإغراء اإلسرائیلیین لهم. هكذا یفعل إبلیس، إذ یغري ویغوي بالشرور والشهوات، وفي 

نفس الوقت ُیفسد وُیهلك. 

. عبادته ألصنام األدومیین 4
]. 16-14بدا كملٍك صالٍح، لكنه عبد آلهة الشعب الذي غلبه [

، ثُمَّ َبْعَد َمِجيِء َأَمْصَیا ِمْن َضْرِب اَألُدوِمیِّیَن َأَتى ِبآِلَهِة َبِني َساِعیرَ 
، َوَأَقاَمُهْم َلُه آِلَهةً 

 ]14 َوَأْوَقَد َلُهمْ . [،َوَسَجَد َأَماَمُهمْ 
". ˺Gebal: "أصنام بني جبال الترجوم: جاء في آلهة بني ساعیر

وهب الرب النصرة ألمصیا على األدومیین، فإذا به یقتلهم بطریقة وحشیة، لكن إذ لم یكن 
]، جذبته األصنام والرجاسات، فحمل آلهة تلك المنطقة معه ال لُیَحطِّمها، بل لیسجد لها! 2قلبه كامًال [

حمله آلهتهم كان دلیًال على سقوط أدوم تماًما، فآخر شيء ُیَسلِّمونه هو آلهتهم... 
كان حمل صور اآللهة أو تماثیلها من األمة المهزومة أو المدینة عادة شائعة في الشرق. 
وأحیاًنا كان یمارسها الرومان، لیتعبَّدوا لها، خاصة إذا كانت األمة الغالبة تعرف هذه اآللهة، وتتطلَّع 

1 Adam Clarke Commentary. 
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. ˺إلیها في شيء من القدسیة
یا لغباوة اإلنسان الذي یجري وراء الشهوات! ماذا رأى أمصیا في أوثان بني ساعیر سوى 

الضعف والجمود والموت والعار. لمس بنفسه األمور التي َحلَّت على الُمتعبِّدین لها، ومع هذا من أجل 
لذَّات وقتیة باطلة َكرَّمها وسجد لها. ربما ظن أنه بالسجود لها ال تبالي هذه اآللهة بالدفاع عن 

األدومیین. 
كان یلیق به عوض أن یلقي باألسرى من رأس سالع أن یلقي بهذه األوثان فتتحطَّم. 

لیس من المنطق أن یعبد إنسان آلهة جامدة ألعداء له انتصر علیهم. لكن وحشیته في 
التعاُمل مع األسرى سلَّمته للجهالة والغباوة وعدم الحكمة. 

، َفَحِمَي َغَضُب الرَّبِّ َعَلى َأَمْصَیا
  َفَقاَل َلهُ : ،َوَأْرَسَل ِإَلْیِه َنِبی�ا

 ]15ِلَماَذا َطَلْبَت آِلَهَة الشَّْعِب الَِّذیَن َلْم ُیْنِقُذوا َشْعَبُهْم ِمْن َیِدَك؟ [
غضب اهللا لیس انتقاًما بالمفهوم البشري، بل لدعوته لشعبه بالتوبة والرجوع إلى الرب، وترك 

الشر. أرسل إلیه نبًیا لیرده إلى صوابه، فیمنع هالكه. تحدَّث معه النبي بلطفٍ . 

  َقاَل َلهُ : َهْل َجَعُلوَك ُمِشیًرا ِلْلَمِلِك؟ ،َوِفیَما ُهَو ُیَكلُِّمهُ 
 ُكفَّ ! ِلَماَذا َیْقُتُلوَنَك؟ 

  ، َوَقالَ : َقْد َعِلْمُت َأنَّ اهللا َقْد َقَضى ِبَهَالِككَ ،َفَكفَّ النَِّبيُّ 
 ]16 َوَلْم َتْسَمْع ِلَمُشوَرِتي. [،َألنََّك َعِمْلَت َهَذا

لم یحتمل الملك أن یسمع صوت النبي، فعبادته لألصنام كشفت عن قسوة قلب الملك، 
وجعلت أذنیه ال تحتمالن صوت الرب على لسان نبیِّه. 

ر به تصرُّفه الغبي، وعوض الدخول معه في حواٍر، انفعل ُمَوبًِّخا  لم یكن لدى الملك ما ُیَبرِّ
إیَّاه بسخریة، حاسًبا أن النبي بوقاحٍة ُیِقیم نفسه مشیًرا للملك، األمر الذي لم یطلبه منه أحد. قام 

).  21: 24بتهدیده بالقتل، ولعّله أراد أن ُیَذكِّره بما حدث لزكریا الكاهن من أبیه (
كأنه في سخریة یقول له: "هل جعلوك مشیًرا للملك؟ فإن كان لم ُیَعیِّنك أحد في هذا 

". ˻المنصب، فلماذا تتطوَّع بتقدیم نصیحة للملك ال حاجة به إلیها
لم یخف النبي، بل َحذَّره بأنه سالك في طریق الهالك لعصیانه للرب، وعدم قبول مشورة 

نبیِّه.  

1 Barnes' notes. 
2 Barnes' notes. 
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توقَّف النبي عن الحدیث، ألنه رأى الملك متصّلًبا برأیه، ُمستعبًدا لشهواته وعبادة األصنام. 
). 17: 4، اتركوه" (هو موثق باألصنامیقول الرب بهوشع: "أفرایم 

. تحدِّیه لملك إسرائیل 5
  ،َفاْسَتَشاَر َأَمْصَیا َمِلُك َیُهوَذا

 َوَأْرَسَل ِإَلى ُیوآَش ْبِن َیُهوآَحاَز ْبِن َیاُهو َمِلِك ِإْسَراِئیَل َقاِئالً : 
 ]17َهُلمَّ َنَتَراَء ُمواَجَهةً . [

. ونالحظ أن 20-8: 14 مل 2وردت قصة دخول أمصیا في معركة مع ملك إسرائیل في 
أمصیا لم یستشر اهللا أو أنبیاءه، بل استشار من ُهم حوله. 

لم ُیذَكر في سفر الملوك أن أمصیا استشار أحًدا قبل أن یرسل إلى ملك إسرائیل، قائالً : 
"هلم نتراًء مواجهة". لم یستشر النبي، إذ لم یكن من مشیري الملك، إنما استشار بعض رجال دولته 

الذین یداهنوه، والذین ال عالقة لهم باهللا وال بكلمته وال بأناس اهللا. َقدَّموا له مشورة ُتشِبع كبریاءه وغروره 
وتهوُّره. 

 َفَأْرَسَل ُیوآُش َمِلُك ِإْسَراِئیَل ِإَلى َأَمْصَیا َمِلِك َیُهوَذا َقاِئالً : 
  َیُقولُ : ،اْلَعْوَسُج الَِّذي ِفي ُلْبَناَن َأْرَسَل ِإَلى اَألْرِز الَِّذي ِفي ُلْبَنانَ 

 َأْعِط اْبَنَتَك ِالْبِني اْمَرَأةً . 
 ]18َفَعَبَر َحَیَواٌن َبرِّيٌّ َكاَن ِفي ُلْبَناَن َوَداَس اْلَعْوَسجَ . [

. لقد طلب "َهُلمَّ َنَتَراَء ُمواَجَهةً غالًبا ما فوجئ ملك إسرائیل بما طلبه منه أمصیا، حیث قال: "
]. ثم عاد ولم 6أمصیا عوًنا من إسرائیل، واستأجر منه مئة ألف جّبار بأس بمئة وزنة من الفضة [

یسمح لهم أن یشتركوا معه في المعركة"، بل َردَّهم في خزٍي شدیدٍ . وها هم قد انتشروا في یهوذا وقتلوا 
ثالثة آالف، وعادوا إلى إسرائیل بغنائم أكثر مما كانوا سینالونها في المعركة. فبأي وجه یطلب أمصیا 

أن یتراءى مواجهة. إنه في ضعف العوسج الذي إن سار علیه حیوان بّري یسحقه؟ كیف یطلب 
مصاهرة األرز بكل جماله وقوته؟! 

 َتُقولُ : َهَئَنَذا َقْد َضَرْبُت َأُدومَ . 
دِ ! َفاآلَن َأِقْم ِفي َبْیِتكَ .   َفَرفََّعَك َقْلُبَك ِللتََّمجُّ

 ]19 َفَتْسُقَط َأْنَت َوَیُهوَذا َمَعَك؟ [،ِلَماَذا َتْهُجُم َعَلى الشَّرِّ 

  ، َألنَُّه َكاَن ِمْن ِقَبِل اهللا َأْن ُیَسلَِّمُهمْ ،َفَلْم َیْسَمْع َأَمْصَیا
 ]20َألنَُّهْم َطَلُبوا آِلَهَة َأُدومَ . [
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، َوَصِعَد ُیوآُش َمِلُك ِإْسَراِئیلَ 
  ،َفَتَراَءَیا ُمواَجَهًة ُهَو َوَأَمْصَیا َمِلُك َیُهوَذا

 ]21ِفي َبْیِت َشْمٍس الَِّتي ِلَیُهوَذا. [

، َفاْنَهَزَم َیُهوَذا َأَماَم ِإْسَراِئیلَ 
 ]22َوَهَرُبوا ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َخْیَمِتهِ . [

  ، َفَأْمَسَكُه ُیوآُش َمِلُك ِإْسَراِئیَل ِفي َبْیِت َشْمسٍ ،َوَأمَّا َأَمْصَیا َمِلُك َیُهوَذا
  .َوَجاَء ِبِه ِإَلى ُأوُرَشِلیمَ 

 ]23َوَهَدَم ُسوَر ُأوُرَشِلیَم ِمْن َباِب َأْفَراِیَم ِإَلى َباِب الزَّاِوَیِة َأْرَبَع ِمَئِة ِذَراعٍ . [

ِة َوُكلَّ اآلِنَیِة اْلَمْوُجوَدِة ِفي َبْیِت اهللا َمَع ُعوِبیَد َأُدومَ  ، َوَأَخَذ ُكلَّ الذََّهِب َواْلِفضَّ
، َوَخَزاِئِن َبْیِت اْلَمِلِك َوالرَُّهَناءَ 

 ]24َوَرَجَع ِإَلى السَّاِمَرةِ . [
 أن عوبید أدوم ونسله كانوا یحفظون الكنوز اإللهیة. 15: 26 أي 1جاء في 

. نهایة مخزیة 6
، َوَعاَش َأَمْصَیا ْبُن َیُهوآَش َمِلُك َیُهوَذا

 ]25َبْعَد َمْوِت ُیوآَش ْبِن َیُهوآَحاَز َمِلِك ِإْسَراِئیَل َخْمَس َعَشَرَة َسَنةً . [

  ،َوَبِقیَُّة ُأُموِر َأَمْصَیا اُألوَلى َواَألِخیَرِة◌ُ 
 ]26َمْكُتوَبٌة ِفي ِسْفِر ُمُلوِك َیُهوَذا َوإِْسَراِئیلَ . [

: [(األمور) األولى عندما سار في مخافة الرب؛ واألخیرة عندما ترك الترجومجاء في 
.] ˺الطریق المستقیم الذي أمام الرب، والتي لم ُتكتب

، َوِمْن ِحیَن َحاَد َأَمْصَیا ِمْن َوَراِء الرَّبِّ 
  ،َفَتُنوا َعَلْیِه ِفي ُأوُرَشِلیمَ 

  ،َفَهَرَب ِإَلى َلِخیَش 
 ]27[ َفَأْرَسُلوا َوَراَءُه ِإَلى َلِخیَش َوَقَتُلوُه ُهَناكَ 

یقصد الكاتب أن اغتیال أمصیا جاء تابًعا الرتداده عن اإلیمان، لیس بعد االرتداد فوًرا من 
). فقد أطال الرب 25:25 أي 2جهة الزمن، إنما على األقل جاء بعد خمسة عشر عاًما من ارتداده (

1 Adam Clarke Commemtary. 
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. 16: 25 أي 2أناته علیه، وٕاذ امتأل كأس شرِّه تحققت فیه النبوة الواردة في 
إذ ابتعد قلبه عن اهللا، ابتعدت قلوب شعبه عنه. لقد فتنوا علیه، أي َدبَّروا له مؤامرة قتله، 

ألنهم شعروا أنه متهوِّر. تعجَّل في عبادته آللهة أدوم، وتعجَّل في دخوله في حرب مع إسرائیل بغیر 
داعٍ . 

یبدو أن تدبیر قتله لم یكن من شخٍص أو اثنین، إنما بواسطة عدد كبیر من الشعب... 
لقد فقد شعبیته بعد أن خسر المعركة ضد اإلسرائیلیین، وفقدت أورشلیم سورها، وُسِلبت 

الكنوز الملكیة. لقد صارت أورشلیم مدینة غیر ُمَحّصنة، لذلك هرب إلى لخیش یحتمي فیها. 

، َوَحَمُلوُه َعَلى اْلَخْیلِ 
] 28َوَدَفُنوُه َمَع آَباِئِه ِفي َمِدیَنِة َیُهوَذا. [

 
 25 أي 2من وحي 

بدایة ُمفِرحة ونهایة ُمخِزیة! 

  .تبقى حیاة أمصیا ملك یهوذا مثاًال خطیًرا
بدأ حیاته باستقامة حتى في عینّي الرب. 

لكن لم یكن قلبه كامالً . 
یحرص على اللقاء مع اهللا وطاعة وصیته، 

أما أبواب قلبه فكانت مفتوحة لتتسلل الخطیة تدریجًیا إلیه. 
حین انتقم ألبیه لم یقتل أبناء مغتالیه. 

إنما التزم بالشریعة اإللهیة، ال یحمل االبن جریمة أبیه. 

  ،إذ أراد الدخول في معركة مع أدوم
اهتم أن یجمع رجال حرب مختارین من كل یهوذا وبنیامین. 

لكنه مع اهتمامه بشعبه، 
لم یسأل الرب المعونة. 

استأجر مئة ألف جبار بأس من إسرائیل الُمنحِرفة عن الحق اإللهي. 
َظنَّ أنه بفضته یستأجر جبابرة بأس. 

ولم یدرك أن النصرة في ید الرب. 
وأن المعركة لیست لیهوذا بل للرب. 
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  .أرسل له اهللا نبی�ا ُیَحذِّره، فسمع وأطاع
وهبه اهللا نصرة على بني أدوم. 

أما هو فمن جانبه تعامل مع األدومیین بوحشیة غیر الئقة. 
وفي نفس الوقت حمل أصنامهم ال لُیَحطِّمها، 

إنما لیسجد لها ویعبدها، وُیَقدِّم لها بخوًرا. 
یا لبؤسه، یكّرم األصنام التي عجزت عن إنقاذ عابدیها من یده! 

  .سمح اهللا بتأدیبه، فقام جبابرة البأس اإلسرائیلیون بغزو الكثیر من مدن یهوذا
صار كالعوسج الذي تسحقه أقدام حیوان بّري. 

وصار ملك إسرائیل كاألرز، لیس للعوسج أن یواجهه. 

  ،في مذلٍة اصطاده ملك إسرائیل
وباستخفاف َردَّه إلى أورشلیم بعد أن أفسد سورها. 

حمل ما في خزائن بیت الرب والقصر الملكي وأیًضا الرهناء! 

  .ترك الرب بإصراٍر وعناٍد، فتركه الرب
فقد عرشه والمدینة المقدسة وهیكل الرب. 

هرب إلى لخیش لیختفي فیها، 
هناك اغتیل، ففقد مملكته وحیاته وأبدیته. 

یا لها من نهایة مخزیة أمام الجمیع في هذا العالم وفي الحیاة األبدیة. 

  .احفظني یا إلهي كي ال ینحرف قلبي
بروحك القدوس هبه أن یشبع بك ویستریح فیك. 

مع كل نسمٍة من نسمات حیاتي، 
تنطلق بي نعمتك من مجٍد إلى مجٍد، ومن قوٍة إلى قوةٍ . 

تتهلل نفسي مترنمة مع إرمیا النبي: 
"مراحمك جدیدة في كل صباح، 
نصیبي هو الرب، قالت نفسي." 

  .لتكن نهایة حیاتي أكثر بهجة من بدایتها
أنت هو البدایة والنهایة. 

أنت هو الطریق، فال أنحرف عنك یمیًنا وال یساًرا! 
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 أنت فرحي وقّوتي ومجدي ونصیبي األبدي!
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 َاَألْصَحاُح السَّاِدُس َواْلِعْشُرونَ 

یا (عزریا) الملك  ُعزِّ
. 7-1: 15، 22-21: 14 مل 2وردت محتویات هذا األصحاح باختصار شدید في 

یا ُملَكه بحیاة مستقیمة في عینّي الرب مع اهتمامه باإلنشاءات ونصراته. لكن إذ  بدأ ُعزِّ
حاول اغتصاب العمل الكهنوتي، ُضِرَب بالبرص حتى یوم موته. 

یا على یهوذا لمدة   عاًما، وهي أطول مدة لَمِلك على یهوذا. في سنواته األخیرة 52ملك ُعزِّ
بسبب التزامه بالُسكَنى في بیت المرض، كان ابنه یوثام یشاركه الحكم.  

یا في الُحْكِم، وردت سیرته   7-1: 15 مل 2بالرغم من هذه المدة الطویلة التي قضاها ُعزِّ
في سبعة آیات فقط.  

: ˺َقدَّم سفر أخبار األیام الثاني تفاصیل كثیرة لم ترد في سفر الملوك. میَّزه هنا بخمسة أمور
]، كما كان یوآش تحت إرشاد أبیه الروحي 5. أشار إلى سلوكه تحت إرشاد الكاهن زكریا [1
). 2: 24یهویاداع (

]. كشفت الحفریات عن 15-11؛ 9-6. أبرز هنا اهتمامه العسكري، وأعماله الجریئة [2
 كثیر من المعسكرات الحربیة الواردة هنا.

 ].10. اتَّسم بغیرته على الَتَقدُّم في الزراعة واإلنتاج الحیواني [3

) كعقوبة لتعدِّیه بممارسة 5: 15 مل 2. أوضح السفر سبب إصابته بمرض البرص (4
 ). 14-8: 13 صم 1)، وذلك كما فعل شاول الملك (21-16عمل كهنوتي بعجرفة (

لها إشعیاء النبي [5 یا َسجَّ  ].22. أشار السفر إلى أن بقیة أعمال ُعزِّ

مع طول مدة ُمْلِكه مات، وفي السنة التي مات فیها رأى إشعیاء النبي الملك الحقیقي، ملك 
)! 1: 6الملوك، جالًسا على العرش، وأذیاله تمأل الهیكل (إش 

 5-1. سلوكه باستقامة في الرب  1
 8-6. نصرته في الحروب  2
 10- 9. إنشاءاته  3
 15-11. أعمال التنظیم  4
 18-16. تشامخه واقتحام الكهنوت  5
 20-19. إصابته بالبرص  6

1 Cf. Patrick Henry Reardon: Chronicles of History and Worship, 2 Chronicles 26. 
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 23-21. عزله وموته  7

. سلوكه باستقامة في الرب 1
یا َوُهَو اْبُن ِستَّ َعَشَرَة َسَنةً    ،َوَأَخَذ ُكلُّ َشْعِب َیُهوَذا ُعزِّ

 ]1َوَملَُّكوُه ِعَوًضا َعْن َأِبیِه َأَمْصَیا. [

 ]2ُهَو َبَنى َأْیَلَة َوَردََّها ِلَیُهوَذا َبْعَد اْضِطَجاِع اْلَمِلِك َمَع آَباِئهِ . [
یا ببناء أیلة (إیالت)، وهي مدینة تقع بالقرب من عصیون جابر على الذراع الشرقي  قام ُعزِّ

: 8) ثم استرجعها األدومیون. ارتبطت مرة بسلیمان (20: 8 صم 2للبحر األحمر. أخذها داود (
)، ثم أصبحت في أیدي أدوم. 17

یا اْبَن ِستَّ َعَشَرَة َسَنًة ِحیَن َمَلكَ    ،َكاَن ُعزِّ
 َوَمَلَك اْثَنَتْیِن َوَخْمِسیَن َسَنًة ِفي ُأوُرَشِلیمَ . 

ِه َیُكْلَیا ِمْن ُأوُرَشِلیمَ . [  ]3َواْسُم ُأمِّ

 ]4َوَعِمَل اْلُمْسَتِقیَم ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ َحَسَب ُكلِّ َما َعِمَل َأَمْصَیا َأُبوهُ . [
أقامت نعمة اهللا ملًكا جدیًدا، وَقدَّمت له الفرص لكي ینمو ینجح، لكن دون أن ُتلِزَمه بالسلوك 
باستقامة بغیر إرادته، كما سبق ففعلت مع یوآش، وأیًضا مع أمصیا. فاألول بعد موت یهویاداع سار 
وراء مشورة الرؤساء ُمِحبِّي األصنام. والثاني بعد أن وهبه اهللا النصرة على بني أدوم سجد ألصنامهم. 

یا لیبدأ باستقامة، لكنه بعد ذلك بكبریاء قلبه حاول اغتصاب العمل  وها هي النعمة تعمل في ُعزِّ
الكهنوتي بتقدیم البخور في بیت الرب. 

": یذكره هنا من أجل أعماله الصالحة، وال یذكر سقطاته.  حسب كل ما عمل أمصیا أبوه"

 َوَكاَن َیْطُلُب اهللا ِفي َأیَّاِم َزَكِریَّا اْلَفاِهِم ِبَمَناِظِر اهللا. 
 ]5 َأْنَجَحُه اهللا. [،َوِفي َأیَّاِم َطَلِبِه الرَّبَّ 

كان على عالقة طیبة مع زكریا الفاهم فیما هللا. یرى البعض أنه ابن زكریا الكاهن الذي 
ًرا في النبوة، وِرًعا یطلب السماویات. 21: 24رجمه جده یوآش ( ). یبدو أن زكریا هذا كان ُمتبحِّ

بحسب الترجمة السبعینیة كان له تأثیره علیه كُمَعلٍِّم له، ربما كان ُیَفسِّر له النبوات. 
، كما جعله فهیًما یسمع لكالم كان یطلب اهللا في أیام زكریا الفاهم بمناظر اهللا، فأنجحه اهللا

 لیس من الضروري أن یوصف جمیع األنبیاء بهذه الصفة، أي رائین. ولم یكن اهللا على لسان زكریا.
الكل قادرین على شرح مناظر اهللا، إنما هي موهبة ُتعطى لبعض رجال اهللا مثل یوسف ودانیال (دا 

یا أن یعید بناء ما َدمَّره العدو، بل سعى أن یجعله اهللا آمًنا من الهجوم. كان 7: 1 ). لم یكتِف ُعزِّ
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ُملتِزًما بحمایة القطیع من األعداء الخارجیین والذین من الداخل. 
] 5التصاقه بزكریا وطلب مشورته جعله ناجًحا، إذ قیل: "وفي أیام طلبه الرب، أنجحه اهللا" [

االلتصاق باهللا یهب المؤمن حیاة ناجحة، لیس فقط في عبادته، وٕانما في كل جوانب حیاته. 
فالنجاح عطیة من اهللا. 

. نصرته في الحروب 2
  ،َوَخَرَج َوَحاَرَب اْلِفِلْسِطیِنیِّینَ 

  ،َوَهَدَم ُسوَر َجتَّ َوُسوَر َیْبَنَة َوُسوَر َأْشُدودَ 
 ]6َوَبَنى ُمُدًنا ِفي َأْرِض َأْشُدوَد َواْلِفِلْسِطیِنیِّینَ . [

).  16: 21)، وقاموا على یهورام ابنه (11: 17كان بعضهم قد أتى بهدایا لیهوشافاط (
إذ التصق بالرب وهبه اهللا نصرة على الفلسطینیین الوثنیین، فَحطَّم حصونهم، وأقام مدًنا 

خاصة به في أراضیهم. 

، َوَساَعَدُه اهللا َعَلى اْلِفِلْسِطیِنیِّینَ 
 ]7َوَعَلى اْلَعَرِب السَّاِكِنیَن ِفي ُجوَرَبْعَل َواْلَمُعوِنیِّینَ . [

ساعده كلمة الرب ضد الفلسطینیین وضد العرب الذین عاشوا في جیرار وسهول المعون 
Meun إنه یقصد بالعرب هنا أولئك الذین كانوا ُیدعون الترجوم. جاء في Meuneons, Munites, 

Meonites˺ .

یا َهَداَیا ، َوَأْعَطى اْلَعمُّوِنیُّوَن ُعزِّ
 ]8 َألنَُّه َتَشدََّد ِجد�ا. [،َواْمَتدَّ اْسُمُه ِإَلى َمْدَخِل ِمْصرَ 

. إنشاءاته 3
یا َأْبَراًجا ِفي ُأوُرَشِلیَم ِعْنَد َباِب الزَّاِوَیةِ    ،َوَبَنى ُعزِّ

َنَها. [  ]9َوِعْنَد َباِب اْلَواِدي َوِعْنَد الزَّاِوَیِة َوَحصَّ
یا من الذین یبذلون طاقاتهم في الحروب مع األمم على حساب بنیان بلده وشعبه.  لم یكن ُعزِّ

یَّةِ  ، َوَبَنى َأْبَراًجا ِفي اْلَبرِّ
  ،َوَحَفَر آَباًرا َكِثیَرةً 

، َألنَُّه َكاَن َلُه َماِشَیٌة َكِثیَرٌة ِفي السَّاِحِل َوالسَّْهلِ 

1 Adam Clarke Commentary. 
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، َوَفالَُّحوَن َوَكرَّاُموَن ِفي اْلِجَبالِ 
 ]10 َألنَُّه َكاَن ُیِحبُّ اْلِفَالَحةَ . [،َوِفي اْلَكْرَملِ 

بنى أبراًجا لحمایة المواشي من هجوم األعداء، وهي للمراقبة والدفاع من الغزاة. 
.  والرعاة والمزارعینكان محًبا للفالحة بجانب اهتمامه بالقطیع والمراعي

وكان محًبا للتعمیر أیًضا كما للفالحة. كان فخر للمزارعین أن یهتم أحد عظماء ملوك بیت 
داود بالفالحة المنتجة، ولعل اهتمامه بالفالحة أعطى لنفسه سالًحا وسط المعارك والحروب، كما 
جعلته ال یمارس حیاة الترف واللهو، كما یفعل كثیر من الذین ُعرفوا باالنتصارات في المعارك. 

 ˺ماذا یقصد بالبریة والساحل والسهل؟
 المنطقة المرتفعة في الجنوب والجنوب الشرقي الممتدة من الشاطئ الغربي بالبریة. یقصد 1

للبحر المّیت حتى قرب بئر سبع.  
: السهل المجاور للبحر في الغرب بین تالل الیهودیة والبحر.  الساحل.2
 : األرض الخصبة جًدا التي وراء األردن في سهول جلعاد.السهل. 3

 أنه یوجد كرمل في سبط یهوذا حیث عاش نابال، وكرمل Calmet: یرى كالمیت الكرمل
Carmel أخرى على شاطئ البحر األبیض المتوسط بجوار Kishon وكالهما یمتازان بأراضیهما ،

الخصبة لزراعة الكروم. 

 مثل اآلباء البطاركة، وهي تشیر إلى االهتمام بعمل الروح القدس، آبار كثیرةاهتم بحفر 
الماء الحيّ . 

 عن اآلبار التي حفرها إبراهیم وطّمها الفلسطینیون ومألوها تراًبا العالمة أوریجینوسُیَعلِّق 
)، قائالً : بأن ما فعله 18: 26). بعد موته عاد إسحق ونبشها، وأزال عنها التراب (تك 15: 26(تك 

الفلسطینیون الوثنیون یشیر إلى عمل الشیاطین في النفس البشریة حیث یفسدون فیها صورة اهللا. وما 
فعله إسحق كان رمًزا لعمل المسیح الذي ُیِعید لنا الصورة اإللهیة بعمل روحه القدوس. 

 التي یردمها عدو الخیر بالقاذورات، فیتحقق بدراسة الكتاب المقدس نبش اآلبارأما عن 
یوصینا بالصالة. ففي كثیر من األحیان، نكون بجانب آبار الماء الجاري- باجتهاد مع الصالة. لذلك 

الكتاب اإللهي- ولكننا نعجز عن الَتَعرُّف علیه بمفردنا. 

  الذيإسحق، هو (ورمزه) ن المسیح فقط، إ، فأبیه حفرها التي اآلبار نبش ليآتى إسحق أنكما 
 تطفو أن الحیة خطایانا، حتى یمكن للمیاه مألتها التي القاذورات أنفسنا آبار ِزیَل من يُ أنیمكن 

1 Barnes Notes. 
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، من خالل نعمة المسیح، أخطائه، بالرغم من اإلنسان" في الصورة بقاء. ویؤكد دوام "أخرىمرة 
ل من حاحیث   الروح. سكنى  لدوامبالنسبة الشيء: ونفس أخرى إلى لةیمكن التحوُّ

  لذلك، فإن اآلبار التي حفرها إبراهیم، التي هي أسفار العهد القدیم، قد امتألت بالتراب بواسطة
الفلسطینیین، أو بالُمَعلِّمین األشرار، الكتبة والفریسیین، أو حتى القوى المعادیة... حتى ال یعطوا 

مشروًبا للذین هم إلبراهیم. فهؤالء الناس لم یشربوا من األسفار المقدسة، بل عانوا "من عطش 
 كلمة الرب"، حتى یأتي إسحق، ویفتح لهم الخدام كي یشربوا. 

وٕاننا ُنَقدِّم الشكر للمسیح، ابن إبراهیم حیث ُكِتبَ :" كتاب أجیال یسوع المسیح، ابن داود بن 
) الذي أتى وفتح اآلبار لنا. فقد فتحها للذین قالوا: "ألم یكن قلبنا ملتهًبا فینا، إذ 1:1إبراهیم (مت 

 ). لقد فتح هذه اآلبار!24:32كان ُیَكلِّمنا في الطریق ویوضح لنا الكتب؟" (لو 

  فلَنْعَلم أننا أحیاًنا نكون ُمسَتْلقین بجانب بئر "المیاه الحیة"، التي هي حول الكتب اإللهیة، ونخطئ
 فیها. نأخذ الكتب ونقرأها، ولكننا ال نقترب من المعنى الروحي. 

إذن، هناك ضرورة للبكاء والصالة المستمرة التي بها یفتح الرب أعیننا، ألنه حتى أعین 
). 20:30العمیان الموجودین في أریحا، لم یكن ممكًنا إن ُتفَتح إال عندما یطلبون من الرب (مت 

وماذا أقول؟ إن أعیننا  ُتفتح، ألن المسیح أتى لیفتح أعین الذین ال ُیبِصرون. 
إذن، أعیننا انفتحت، وُنِزَع حرف الناموس. ولكن أخشى أننا نغلقها مرة أخرى في سباٍت 

عمیٍق، فال نرى المعنى الروحي. 

  ...كن مجتهًدا في قراءة الكتاب المقدس. نعم، كن مجتهًدا
اقرع. فسَیفتح لك حارس الباب...  

ال تكتفي بأن تقرع وتستقصي. فالصالة هي أهم شيء لبلوغ الحقیقة الروحیة. 
لذلك، لم یقتصر ُمَخلِّصنا على القول: "اقرعوا ُیفَتح لكم" و"اطلبوا تجدوا"، بل قال أیًضا 

"اسألوا تعطوا". 
فكل منا، الذي یخدم كلمة اهللا، یحفر آباًرا، ویطلب الماء الحي الذي بواسطته ُیَجدِّد سامعیه. 

  مازال الیهود عند ماّرة، مقیمین عند المیاه الُمرَّة، ألن اهللا لم ُیرهم بعد الشجرة التي یصیر بها
.  ˺الماء عذًبا

  ألقى الرب بشجرة في المیاه، فصارت عذبة. أما عندما تأتي شجرة (صلیب) یسوع، ویسكن في
داخلي تعلیم ُمخلِّصي، حینئذ یصیر ناموس موسى "عذًبا"، ویصیر مذاقه، لمن یقرأه ویفهمه، 

1 In Exodus hom. 7:3. 
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 . ˺بالحقیقة حلًوا"

العالمة أوریجینوس 

. أعمال التنظیم 4
یا َجْیٌش ِمَن اْلُمَقاِتِلینَ  ، َوَكاَن ِلُعزِّ

  ،َیْخُرُجوَن ِلْلَحْرِب َأْحَزاًبا َحَسَب َعَدِد ِإْحَصاِئِهمْ 
  ،َعْن َیِد َیِعیِئیَل اْلَكاِتِب َوَمْعِسیَّا اْلَعِریفِ 

 ]11َتْحَت َیِد َحَنْنَیا َواِحٍد ِمْن ُرَؤَساِء اْلَمِلكِ . [
اهتم أیًضا بجیشه، الستكمال أسلحته الدفاعیة. 

یا في أیام سلوكه باستقامة في عینّي الرب اتَّسم بالتدبیر الصالح والنظام، فأنشأ  یبدو أن ُعزِّ
 یخرجون للحرب أحزاًبا، یستردون ما سبق أن فقدته المملكة. جیش المقاتلینللجیش مؤسستین: 

]. 13-12 والبالد، كانوا مستعدین للدفاع ضد أي هجوم من الخارج [وجیش لحمایة الحصون
یبدو أن نظامه كان أفضل ممن سبقوه، لذلك أشار إلیه یعیئیل الكاتب، الذي كان عمله أن 

َل أسماء الجنود أفراًدا حسب فرقهم (أحزابهم).  ُیَسجِّ

 ]12ُكلُّ َعَدِد ُرُؤوِس اآلَباِء ِمْن َجَباِبَرِة اْلَبْأِس َأْلَفاِن َوِستُّ ِمَئةٍ . [
یقصد برؤوس اآلباء القادة في الجیش. 

، َوَتْحَت َیِدِهْم َجْیُش ُجُنودٍ 
  ،َثَالُث ِمَئِة َأْلٍف َوَسْبَعُة آَالٍف َوَخْمُس ِمَئٍة ِمَن اْلُمَقاِتِلینَ 

 ]13ِبُقوٍَّة َشِدیَدٍة ِلُمَساَعَدِة اْلَمِلِك َعَلى اْلَعُدوِّ . [

یا ِلُكلِّ اْلَجْیشِ    ،َوَهیََّأ َلُهْم ُعزِّ
 ]14َأْتَراًسا َوِرَماًحا َوُخَوًذا َوُدُروًعا َوِقِسی�ا َوِحَجاَرَة َمَقاِلیعَ . [

: َأعدَّها لكي إذا ما حدث قتال یجدونها جاهزة. حجارة مقالیع

  ،َوَعِمَل ِفي ُأوُرَشِلیَم َمْنَجِنیَقاٍت اْخِتَراَع ُمْخَتِرِعیَن ِلَتُكوَن َعَلى اَألْبَراجِ 
َواَیا ِلُتْرَمى ِبَها السَِّهاُم َواْلِحَجاَرُة اْلَعِظیَمةُ .   َوَعَلى الزَّ

  ،َواْمَتدَّ اْسُمُه ِإَلى َبِعیدٍ 
 ]15ِإْذ َعِجَبْت ُمَساَعَدُتُه َحتَّى َتَشدَّدَ . [

1 In Jer. hom. 10:2. 
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: هي آالت لرمي الحجارة، بلغة العصر مدافع تقذف حجارة ولیس قذائف. كان المنجنیقات
یا، لكنها تطورت، لتحمل كمیات أكبر من الحجارة، أو تقذف على مدى  هذا السالح موجوًدا قبل ُعزِّ

مسافات أكبر. 
یا مهتًما بالجانب العسكري، جاء في  : [صنع في أورشلیم آالت رائعة: الترجومكان ُعزِّ

منجنیقات، وأبراًجا مجّوفة ثَبَّتها على األبراج وعلى البستین (أجزاء ناتئة من الحصن) لكي ُتصوَّب 
.] ˺منها السهام والحجارة الضخمة

یرى البعض أن هذه المنجنیقات كانت متقدمة بالنسبة لعصرها، وأن مملكة یهوذا سبقت 
یا أعطاه شهرة عالمیة، وكان  الیونانیین والرومان في استخدامها. ال نعجب إن كان ما قام به ُعزِّ

. ˻مصدر رعب ألعدائه

. تشامخه واقتحام الكهنوت 5
  ،َوَلمَّا َتَشدََّد اْرَتَفَع َقْلُبُه ِإَلى اْلَهَالكِ 

، َوَخاَن الرَّبَّ ِإَلَههُ 
 ]16َوَدَخَل َهْیَكَل الرَّبِّ ِلُیوِقَد َعَلى َمْذَبِح اْلَبُخورِ . [

.] ˼: [لقد أخطأ ضد كلمة اهللا إلههالترجومجاء في 
لعل نجاحه وشهرته على مستوى عالمي، وُرْعب األعداء منه، دفعه إلى الكبریاء، فتسلل في 

قلبه وفكره العصیان على الشریعة اإللهیة. 
]. تعالى، وحاول اغتصاب الحق، 16لألسف رغم كل هذا النجاح ارتفع قلبه إلى الهالك [

). ُضِرَب الملك بالبرص 40: 16إلیقاد البخور على المذبح الذهبي الخاص بالكهنة وحدهم (عد 
الحتقاره قداسة اهللا، فبادر بالخروج من حضرة الرب. 

سقط بعض الملوك الذین من نسل داود في الزنا أو عبادة األوثان أو الزواج من وثنیات أو 
یا لم ُیتَّهم بأیة خطیة من هذا النوع، إنما خان الرب إلهه بتعدِّیه على وظیفة  القتل، غیر أن ُعزِّ

الكهنوت. وهو في هذا لم یتَِّعظ بما سبق أن فعله شاول البنیامیني أول ملك إلسرائیل. 
یا الملك، لم نسمع أن أحًدا من الملوك الصالحین أو األشرار فعل هذا،  فلماذا تجاسر ُعزِّ

 بالرغم من معرفته أن الناموس یمنعه من ذلك، وقد دخل ودخل الهیكل لیوقد بخوًرا على المذبح،
وراءه رئیس الكهنة ومعه ثمانون كاهًنا یقاومونه، أما هو فغضب جًدا وحنق علیهم؟ 

. ربما َظنَّ أنه أكثر غیرة وحًبا للعبادة من الكهنة ومن الملوك السابقین، فتعدَّى حدوده، 1

1 Adam Clarke Commentary. 
2 Adam Clarke Commentary. 
3 Adam Clarke Commentary. 
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ومارس ما ال یجوز له فعله. 
. ربما توَّهم أن الكهنة لم یقوموا بوظیفتهم بورٍع وتقوى كما یجب، وأنه بإمكانه أن یعمل ما 2

 هو أفضل منهم.

. ربما كان ذلك في یوم عیٍد مقدٍس، أو مناسبة خاصة به أو بأسرته، فدخل ُیَقدِّم بخور 3
 شكر هللا أو یطلب مراحمه، لكن لألسف بروح التشامخ والتحدِّي للوصیة اإللهیة.

. ربما الحظ أن الملوك الذین انحرفوا في عبادة األوثان أوقدوا بخوًرا بأنفسهم لألصنام، 4
). فأراد أن یؤكد أنه ملتصق 1: 13 مل 1 وأیًضا یربعام ().14: 25أوقد بخوًرا آللهة أدوم (فأبوه 

بمذبح الرب ال مذابح األوثان. 
. إذ تعرَّف على الكثیر من األسرار اإللهیة وشرح النبوات بتلمذته لزكریا الفاهم بمناظر 5

، إنما َظنَّ أنه صاحب معرفة أكثر من غیره، فسقط في الغرور لم یسلك بما یلیق بهذه المعرفةاهللا، 
والكبریاء. 

ر ما فعله، إذ لم یكن قانًعا بالكرامات والعطایا والنصرات التي وهبه اهللا إیَّاها،  هذا كله ال ُیَبرِّ
فأراد اغتصاب الممنوعات كما فعل أبوانا األوالن. 

  :توجد أربع عالمات بها ُیعَرف كل نوٍع من كبریاء المتعجرفین 

  . سمة صالحة من ذواتهمأیةعندما یظنون أنهم یقتنون 
.  ولكن من أجل استحقاقاتهم الذاتیة، أنها ُوِهَبت لهم من فوقاعتقدوا وٕاذا

 ن لدیهم شيء وهو لیس لدیهم، أ أو دون تردد عندما یفتخرون ب
 ما لهم.الذین لدیهم ن و الوحیدهمنأن یظهروا أ ن ویرغبو،أو عندما یستخفون باآلخرین

ل له الرسول: "أي شيء وهذا یقمثل  اقتنى سماته الصالحة من ذاته، بأنهیفتخر الشخص 
 ) 7 :4 كو 1 لم تأخذ؟" (كأنك وٕان كنت فد أخذت، فلماذا تفتخر ؟لك لم تأخذه

 ُیَحذِّرنا ذات الرسول أال نظن أن أیة عطیة من النعمة ُتوَهب لنا عن ،َمرَّة أخرى
 هو عطیة اهللا. لیس ، وذلك لیس منكم، بالنعمة ُمَخلَّصون باإلیمانكماستحقاقات سابقة، بقوله: "ألن

). ویقول عن نفسه: "أنا الذي كنُت قبًال ُمَجدًِّفا 9-8 :2من أعماٍل كیال یفتخر أحد" (أف 
). في هذه الكلمات یعلن بوضوٍح أن النعمة ال 13 :1 تي 1ومضطهًدا ومفترًیا، ولكنني ُرحمت" (

  هوما نالهأن  استحقاق له عن أفعاله الشریرة، وأي، األمرین لمستحقین، حین ُیَعلِّمنا ىُتعطَ 
 بواسطة حنو اهللا.

 یتكلم الصوت اإللهي  كما، وذلكملكن یفتخر البعض أن لدیهم أموًرا بالحقیقة لیست لدیه
ته)" (راجع إر استحقاقا (حسبن فضیلته لیست أعن موآب بالنبي: "أنا عرفت كبریاءه وعجرفته، و
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 وال حاجة لي ، وقد استغنیت،). وقیل لمالك كنیسة الودكیة: "ألنك تقول إني أنا غني30 :48
 ).17 :3ت الشقي والبائس وفقیر وأعمى وعریان" (رؤ نإلى شيء، ولسَت َتْعَلم أنك أ

سمات صالحة أصحاب  یرغبون في الظهور أنهم الوحیدون ،والبعض في استخفافهم بالغیر
َر، ألنه وصف نفسه كما لو كان في أیتَّسمون بها. هكذا نزل الفریسي من الهیكل دون  ن یتبرَّ

  لألعمال الصالحة، وَمیَّز نفسه عن العشار المتوسل. اموقٍف فریٍد، مستحقً 
 وقالوا في ،ن خطیة الكبریاء هذه. فإنهم إذ رجعوا من كرازتهممُیَحذِّرنا الرسل القدیسون 

)، فلكي یحفظهم من الفرح بهذه 17 :10 كبریاء: "یا رب حتى الشیاطین تخضع لنا باسمك" (لو
العطیة الفریدة لعمل المعجزات... أجابهم الرب للحال، قائالً : "رأیت الشیطان ساقًطا مثل البرق من 

 ).18 :10السماء" (لو 
 البابا غریغوریوس (الكبیر)

  ُالسیطرة! یا لشهوة المجد الباطل، كیف ُتسِقط وُتهِلك كل شيء، تجعل البشر یقفون ضد بیا لح 
خالصهم وخالص اآلخرین. تجعلهم بالحق عمیان، وفي ظلمة، ویحتاجون إلى من یقودهم 

 .˺بیدیه

 أمواًال اكیف یمكننا أن نتخلَّص من المجد الباطل؟ َفكِّروا في أولئك الذین من أجل المجد أنفقو 
 كثیرة، ولم ینالوا شیًئا منه. 

صار أنه بدو ي بل ،ن هذا المجد ال وجود له أَفكِّروا في األموات، أي مجد قد نالوه، وكیف
 فیه شیًئا حقیقًیا...  ي" وال یحوالمجدنه یحمل ُمَجرَّد االسم "أكال شيء. لتفكروا 

 المجد الذي من اهللا، وأن نكون مقبولین لدیه، :، ولنطلب أمًرا واحًداةلنهرب من هذه الهو
وممدوحین من سیدنا جمیًعا. فإذ نعبر حیاتنا الحاضرة في الفضیلة، ننال البركات الموعود بها مع 

أولئك الذین یحبونه بنعمة ورحمة ربنا یسوع المسیح الذي له المجد والقدرة والكرامة مع اآلب 
 .˻بد األبد وٕالى انقضاء العالمأوالروح القدس إلى 

  لنهرب من الكبریاء، ألنه أكثر األوجاع خداًعا للنفس. فمنه تنبع الشهوة الردیئة ومحبة المال
والكراهیة والحروب والصراعات. ألن الذین یطمعون في نوال أكثر مما لدیهم لن یستطیعوا أن 

یتوقَّفوا. شهوتهم ال تنبع إالَّ من خالل ُحبِّهم للمجد الباطل... إذا ما استطعنا أن نقطع الكبریاء، 
، وال یوجد شيء یمنعنا عن رأس كل شٍر، یصاحب ذلك إمكانیة إماتة كل أعضاء الشر األخرى

...  أن نعیش على األرض وكأنها سماء!

1 Hom. on Acts, hom. 28. 
2 Hom. on Acts, hom. 28. 
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إذا ما أردنا أن نقتني مجًدا، یلزمنا أن نهرب من مجد العالم، ونشتهي مجًدا من اهللا وحده. 
حینئذ نحقق االثنین مًعا (المجد في العالم ومن اهللا)، ونتمتَّع بهما بنعمة ربنا یسوع المسیح 

. ˺ومحبته الحانیة

 واضح أن الفخر الُمبالغ فیه كان من سمات الرسل الكذبة˻ .

 هكذا التواضع هو أساس كل ضبط للنفس،كما أن الكبریاء هو ینبوع كل الشرور ˼  .
 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

  ،َوَدَخَل َوَراَءُه َعَزْرَیا اْلَكاِهنُ 
 ]17َوَمَعُه َثَماُنوَن ِمْن َكَهَنِة الرَّبِّ َبِني اْلَبْأسِ . [

دخل الكهنة لكي یطلبوا منه الخروج من الهیكل، وكانوا ُیَعلِّمون أن هذا ُیَكلِّفهم حیاتهم 
نفسها. 

یا اْلَمِلكَ    َوَقاُلوا َلهُ :،َوَقاَوُموا ُعزِّ
یا َأْن ُتوِقَد ِللرَّبِّ    ،َلْیَس َلَك َیا ُعزِّ

 َبْل ِلْلَكَهَنِة َبِني َهاُروَن اْلُمَقدَِّسیَن ِلِإلیَقادِ .
، اْخُرْج ِمَن اْلَمْقِدِس َألنََّك ُخْنتَ 

 ]18َوَلْیَس َلَك ِمْن َكَراَمٍة ِمْن ِعْنِد الرَّبِّ اِإلَلهِ . [
إذ حاول إیقاد البخور بنفسه في بیت الرب على مذبح البخور الذهبي، عارضه رئیس الكهنة 

والكهنة الُمراِفقون له، إذ كانوا مستعدین إلیقاد البخور لحسابه حسب قانون وظیفتهم. شرحوا له 
بوضوح أن ما یفعله، یكسر الناموس، وُیَعرِّضه للخطر. أوضحوا له اآلتي: 

یا. "1 ": إذ ال یجوز حسب الشریعة ألحد سوى الكهنة من بني هرون أن لیس لك یا ُعزِّ
). فداود وسلیمان ویهوشافاط َصلُّوا مع الكهنة، 13: 23 أي 1: 10: 33؛ تث 7: 30یفعل هذا (خر 

وباركوا الشعب ووعظوهم، لكنهم لم ُیوِقدوا بخوًرا. للملك دوره وللكاهن دوره. وال یجوز إلنساٍن ما أن 
یمارس العملین: الملوكي والكهنوتي. فالملوك من سبط یهوذا، والكهنة من سبط الوي. المسیَّا 

الُمَخلِّص هو وحده رئیس الكهنة السماوي، وفي نفس الوقت ملك الملوك. 
طلبوا منه أن یكرم الرب ال بممارسة ما ال یجوز عمله، إنما بالتزامه بروح اإلخالص 

1 On John, homily 28. 
2 In 2 Cor. hom 22:2. 
3 In Matt. hom 15:3. 
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واألمانة مع الُحبِّ والتواضع بما وهبه اهللا. 

". َقدَّموا له تحذیًرا بأسلوب هادئ ودیع، ألن ما لیس لك من كرامة من عند الرب اإلله. "2
یعنونه هو: "ستحلُّ بك فضیحة أمام الشعب مع هالك لنفسك، فتفقد حتى كرامتك كملكٍ ". 

). فقد سبق 6: 28؛ 10: 3َحذَّروه مما یحلُّ بالغرباء الذین یقتحمون العمل الكهنوتي (عد 
قورح وجماعته وهم من بین الوي ولیسوا كهنة من بین هرون أن تمرَّدوا بتقدیمهم بخوًرا هللا فهلكوا (عد 

16 :35 .(
یلیق بنا كمؤمنین في شركة مع السید المسیح، كهنة وشعًبا، أن نتطلَّع إلى رئیس الكهنة 

السماوي، القادر وحده أن یحملنا إلى حضن أبیه. 

. إصابته بالبرص 6
یا.   َفَحِنَق ُعزِّ

 َوَكاَن ِفي َیِدِه ِمْجَمَرٌة ِلِإلیَقادِ . 
، َوِعْنَد َحَنِقِه َعَلى اْلَكَهَنةِ 

  ،َخَرَج َبَرٌص ِفي َجْبَهِتِه َأَماَم اْلَكَهَنةِ 
 ]19ِفي َبْیِت الرَّبِّ ِبَجاِنِب َمْذَبِح اْلَبُخورِ . [

یا إلى نصیحة  یا على الكهنة الذین َوبَّخوه، وَأصرَّ على تنفیذ ما في فكره. تطلَّع ُعزِّ حنق ُعزِّ
ٍل في شئونه الخاصة، وٕاهداٍر لكرامته، ودخولهم في عداوة معه. مع هذا یرى البعض أنه  الكهنة كتدخُّ
كان أفضل من أبیه، إذ لم یسقط في عبادة األوثان حتى عند سقوطه في الكبریاء واقتحامه الكهنوت. 

" في الطب الحدیث هو مرض جلدي خطیر یصل في بعض مراحله الخطیرة إلى ˺البرص"
 بجانب خطورته في انتقال العدوى سریًعا. ولعل ما ،تآكل بعض أطراف الجسم وتشویه شكل اإلنسان

 "البرص" ال یعني مرًضا معیًنا، إنما كل ما یمكن أن ُیَسبِّب عدوى ال أسمورد في العهد القدیم تحت 
 إنما حتى بین األثاثات كانتقال العث من ثوب إلى ثوب، والسوس من خشب إلى ،بین الناس فحسب

. الخخشب 
قد یرى اإلنسان في الُحْكِم على األبرص في ظل الشریعة الموسویة نوًعا من القسوة، مثل 

 وحسبانه نجًسا حتى یبرأ. لكننا نجد حتى في المجتمعات الحدیثة بالرغم مما ،عزله بعیًدا عن الجماعة
وصل إلیه الطب من َتَقدٍُّم فائٍق في هذا القرن أن أصحاب األمراض الجلدیة ُیعَزلون في مستشفیات أو 

مصحات بعیدة عن السكن، ویخشى حتى األطباء على أنفسهم من انتقال العدوى إلیهم. 

Ï  13راجع تفسیر الویین .
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 ، وتشویه جسم اإلنسان، لخطورة المرض صحًیا، البرص في ذهن الیهود بالخطیةارتبط
 كما فعل مع مریم أخت موسى بسبب كالمها ، الرب أحیاًنا للتأدیباستخدمه لهذا .وسرعة نقل العدوى

 حین مال قلبه وراء نعمان السریاني یطلب الفضة ،زيحيج)، وما حدث مع 10 :12 ضد أخیها (عد
یا الملك العتدائه على وظیفة 27 :5 مل 2والذهب ویكذب على ألیشع النبي ( )، وما أصاب ُعزِّ

). 21-16 :26 أي 2الكهنوت (

  ،َفاْلَتَفَت َنْحَوُه َعَزْرَیاُهو اْلَكاِهُن الرَّْأُس َوُكلُّ اْلَكَهَنةِ 
  ،َوإَِذا ُهَو َأْبَرُص ِفي َجْبَهِتهِ 

  ،َفَطَرُدوُه ِمْن ُهَناَك َحتَّى ِإنَُّه ُهَو َنْفُسُه َباَدَر ِإَلى اْلُخُروجِ 
 ]20َألنَّ الرَّبَّ َضَرَبهُ . [

إذ واجه الكهنة بعنٍف وتحدٍّ للوصیة اإللهیة، ظهر البرص على جبهته، لیكشف المرض 
على ثمر العصیان للوصیة، وأنه یلتزم بالخروج فوًرا، لئال ُیَصاب بعقوبٍة أقسى. 

یا هدَّد الكهنة بالقتل إن عارضوه، فتزلزلت األرض،  یخبرنا المؤرخ الیهودي یوسیفوس أن ُعزِّ
وانشق سقف الهیكل وسقطت أشعة الشمس على وجه الملك لتكشف عن حلول البرص على جبهته. 

. 5: 14؛ زك 1:1ویرى البعض أن هذه الزلزلة هي التي وردت في عا 
هذه الضربة العلنیة والتي شهدت لها الشمس، وعبَّرت األرض عن غضبها، أنهت الشجار 

عوا على طرده من الهیكل. بل بادر بنفسه بالخروج، من أجل ما  الذي حدث بین الملك والكهنة، فتشجَّ
حلَّ به من فضیحة.  

لقد أدرك أن ما حلَّ به ال یمنعه فقط من تقدیم البخور على المذبح، وٕانما حتى من التعامل 
مع الناس، واالقتراب من مذبح اهللا. 

لم یقتنع الملك بكلمات الكهنة، فَأقنعه اهللا بلغة المرض الذي ُیفِقده كرامته وقدرته على 
االقتراب حتى من الُمقرَّبین له. أراد اغتصاب كرامة الكهنوت بجانب كرامة الملوكیة، فتجرَّد من كل 

كرامة، حتى كرامة العامة من الشعب. 
لقد أعطى اهللا مثاًال لما یحل بالمتكّبر، وكشف عن غیرته على نقاوة بیته، وطلب أن یعرف 

كل إنساٍن مهما كان صالًحا وعظیًما أن یلتزم بالوصیة اإللهیة. 
یرى البعض أن الملك كان فاقًدا مخافة الرب، لذلك سمح اهللا له بالمرض، كي یعتزل 

المجتمع، ویتوقَّف عن األعمال الملوكیة لُیَفكِّر في عالقته باهللا.  
یرون أنه مع كونه ملًكا فاضًال إال إنه أخطأ بمحاولته اقتحام وظیفة الكهنوت، وهذه نقطة 
سوداء في حیاته، وقد سمح اهللا بتأدیبه. لقد ظن أنه یقترب من اهللا باألكثر خالل تقدیم البخور على 
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مذبح البخور الذي ال ُیقرِّبه سوى الكهنة. ولعله في فترة اعتزاله هذه رجع إلى نفسه، وأدرك خطأه 
وندم! 

". ˺: "ألن كلمة الرب جلب علیه الوباءالترجوم". جاء في ألن الرب ضربه"

 یا  یسقط،بهذه الوظیفة ویمارسها بذاته الشخص الذي ال ُیعَهد إلیه  .˻تحت نفس عقوبة ُعزِّ
 الدسقولیة

. عزله وموته 7
یا اْلَمِلُك َأْبَرَص ِإَلى َیْوِم َوَفاِتهِ    ،َوَكاَن ُعزِّ

  ،َوَأَقاَم ِفي َبْیِت اْلَمَرِض َأْبَرَص 
  ،َألنَُّه ُقِطَع ِمْن َبْیِت الرَّبِّ 

 ]21َوَكاَن ُیوثَاُم اْبُنُه َعَلى َبْیِت اْلَمِلِك َیْحُكُم َعَلى َشْعِب اَألْرضِ . [
بابتالئه بالبرص اضطر أن یعتزل المجتمع كله، حتى من أسرته والقادة العسكریین والمدنیین 
ومن رجال الدین، لقد فقد إمكانیة القیام بالعمل الملكي، واضطر أن یترك ابنه یوثام "على بیت الملك 

]. 21یحكم على شعب األرض" [
كان یظن الملك أنه فوق كل قانوٍن وكل سلطاٍن، فإذ صار أبرص خضع للفحص والُحْكِم 

). 8: 24علیه من الكهنة (تث 
أقحم نفسه بالدخول إلى القدس، حیث ال یجوز ألحٍد الدخول فیه سوى الالویین، اآلن 

ببرصه ال یجوز له الدخول حتى في الدار الخارجیة. 
). 14: 7صار حال الملك مثل مریم أخت موسى وهرون التي أصیبت بالبرص (عد 

یا اُألوَلى َواَألِخیَرُة َكَتَبَها ِإَشْعَیاُء ْبُن آُموَص النَِّبيُّ . [  ]22َوَبِقیَُّة ُأُموِر ُعزِّ
). 1: 6؛ 1:1لقد فقد هذا العمل تماًما، إذ لم یصلنا من إشعیاء عنه سوى ما ورد في (إش 

یا رأى إشعیاء رؤیاه (إش  )، لُیعِلَن أن الملك الحقیقي هو رب الجنود، وأن 6في سنة وفاة ُعزِّ
). 7: 6نعمة اهللا تقوم على الذبیحة (إش 

یا َمَع آَباِئهِ  ، ثُمَّ اْضَطَجَع ُعزِّ
، َوَدَفُنوُه َمَع آَباِئِه ِفي َحْقِل اْلَمْقَبَرِة الَِّتي ِلْلُمُلوكِ 

 َألنَُّهْم َقاُلوا ِإنَُّه َأْبَرُص . 

1 Adam Clarke Commentary. 
2 Constitutions of the Holy Apostles, Book 3: 1: 10. 
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 ]23َوَمَلَك ُیوثَاُم اْبُنُه ِعَوًضا َعْنهُ . [
 لم ُیدَفن في مقبرة الملوك، ألن جثمانه یحمل آثار البرص، وُیحَسب ذلك نجاسة.
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 26ملحق أخبار األیام الثاني 

یا الملك و   النبيإشعیاءُعزِّ
للقدیس مار یعقوب السروجي 

یا في أیام النبوي النبي بعمله إشعیاء قام إذ )، 1:1ش إحاز وحزقیا ملوك یهوذا (وآ ویوثام ُعزِّ
یا بین 163یربط القدیس مار یعقوب السروجي في میمره   النبي. إشعیاء الملك ورسالة تصرُّفات ُعزِّ

یا رأى السید إشعیاء بمقدمة طویلة عن الثالوث القدوس، ألن هجاء میمر  في رؤیاه في سنة وفاة ُعزِّ
 وشاهد السیرافیم كل واحٍد ینادى اآلخر ُمَسبًِّحا الثالوث ، تمأل الهیكلوأذیالهجالًسا على كرسي عاٍل 

 عن السید المسیح إشعیاءَركَّز على نبوات كما ). 3:6ش إ بقوله: قدوس، قدوس، قدوس... (،القدوس
  لألصنام.هاسرِّ الثالوث القدوس وَتَعبُّدل (الیهود) إبراهیم مریم، ثم تحدَّث عن رفض ابنة والقدیسة

یا للعمل الكهنوتي.   بعد هذا تحدث عن اقتحام الملك ُعزِّ
جاء مار یعقوب فریًدا في تفسیره في قصائده عن نصوص الكتاب المقدس وأحداثه، كعادته 

یا الكاهن.   لما حدث مع ُعزِّ

ابنة إبراهیم أفسدت ملوكها 
یا الذي بدأ ملكه بدایة حسنة،  إذ یرى القدیس مار یعقوب السروجي أن تصرُّف الملك ُعزِّ

 لم ینحرف إلى اقتحام ،)4:26 أي 2"عمل المستقیم في عیني الرب حسب كل ما عمل أمصیا أبوه" (
 هو ثمرة تجاوبه مع الشعب الذي حتى في طاعته إنماالعمل الكهنوتي في كبریاٍء وتشامٍخ وتحٍد فجأة، 

 لك باآلتي:ذسات. لقد َعلََّل اأحیاًنا للملوك الُمصِلحین كانت قلوبهم ملتهبة بالعبادة الوثنیة والرج
 وا ألزموتأخر، من مصر، حین صعد موسى على جبل حوریب  الشعب. في بدء انطالق1

 هبًیا یتعبَّدون له ویرقصون حوله.ذرون أن یصنع لهم عجًال اه
 باألمم في ممارستهم لالحتفاالت والمواسم بطریقة فاسدة ي. كثیرا ما كان الشعب یقتد2
 ورجاسات.

 العادات الوثنیة عالنیة.بممارسة . كان الشعب یضغط على الملوك 3
زواجه نساء كثیرات واالرتباط ب القدیس مار یعقوب رأى في انحراف سلیمان أن. یبدو 4

لشعب المنحرف في هذا العمل بصورة أو با أو امتثاًال ،بالسراري كان بوازع من القادة الذین حوله
. هكذا كان الملوك یتأثرون بالقادة الذین حولهم وبالشعب. أخرى

 الوثنیة من الملوك الذین انحرفوا ولو إلى زماٍن ُمَعیَّن نحو العبادة أمثلة مار یعقوب ذكر. 5
، وأخآب الذي أسباط انشقَّ عن بیت داود وجمع حوله عشرة ذيمثل رحبعام بن سلیمان ویربعام ال
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  في هذا االنحراف. ه كان للشعب دور، الشریرة وغیرهمإیزابلتزوج 
 الشعب كان ُمَعلًِّما أن یرى القدیس مار یعقوب مع مسئولیة الملوك عن انحرافهم، غیر هكذا

كانوا في انحرافهم إذ لهم للفساد بطریقة أو أخرى. هذا ال یعفي الملوك من مسئولیتهم عن شرِّهم، 
 القائد والشعب أیًضا، حین یدفع كل منهما خطورة نحو الوثنیة. هنا یظهر باألكثریدفعون الشعب 

 . أو التقوىاآلخر نحو الفساد

 وَعلَّمت ملوكها أیًضا أن ُیِحبُّوا األصنام)، 4: 32(خر  إبراهیم العجل ةبن اَأَحبَّت. 

 ... وصنعت مواسم لألباطیل،َأَحبَّت جماعة الشعب العجل منذ طفولتها، وصاغت أصناًما

 .القضاة اهللا ِبَسْیِرهم  وأبغضوا الرب كما أبغضته، واحتقر،صار لها الملوك

 . ومنها َتَعلَّم الملوك اإلثم، وأسكرتهم علًنا بالوثنیة،صارت ُمَعلِّمة

 .عرف الملوك بأنها تحب األباطیل، وكل واحٍد منهم كثَّر صنًما لُیحِسَن لدیها

 .اتیررش وقام سلیمان الشاب الذي تربَّى مع ال،رقد داود الملك العادل واإللهي

 مل 1ة (نصبت الجماعة له فخاًخا بفضل نساء كثیرات، وَعلَّمته أن ُیصِعَد الذبائح لآلله
11 :4.( 

 ألنها كانت تتوق أن ُتكِثَر األصنام )،23: 14 مل 1 ( لیصیر وثنًیاه وربَّت،أخذت رحبعام
 .بكل الفرص

 وأراح نفسها أخآب وایزابل )،29-28: 12 مل 1 (كمل یربعام شهوتها الذي صاغ العجول
 ).31: 16 مل 1ا (بأصنامهم

 ، إذ أجاز ابنه في النار، ألنه صنع صنًما رباعي الوجوه، واآلخر عزَّاها،الواحد أراحها
. ˺)7-6: 33 أي 2 (وصار وثنًیا

 القدیس مار یعقوب السروجي

یا یخطف دور الكهنوت (  )26أي  2الملك ُعزِّ
یا الذي بدأ باالستقامةع القدیس مار یعقوب بعد أن تحدث انحرف نحو الوثنیة و ،ن ُعزِّ

 رأى ملوك األمم المحیطة ُیحَسبون رؤساء كهنة  وقد ساهم المحیطون به في ذلك،وعاداتها في قلبه،
لألوثان، َیتمتَّعون بالسلطان الملوكي كما الكهنوتي. لهذا حسب نفسه في وضع ُمِهین بین ملوك 

 األرض.

Ï (راجع نص الراهب بول بیجان )7-1: 15 مل 2؛ 23-1: 26أي  2؛ 1: 6ش إ النبي (ءشعیاإعلى ُعزیا الملك و 163 المیمر 
 ترجمة الدكتور األب بهنام سوني).
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لك، بل أهانه كمن ذتجاسر لیمارس العمل الكهنوتي، وحین نصحه كاهن بخطئه، لم یباِل ب
 قد وطأه تحت قدمیه. 

 البخور مذبح في وقاحٍة خطف المجمرة من ید الكاهن قسًرا، ودخل إلى بأنهصوَّره القدیس 
 لُیَقدَِّم بخوًرا أمام اهللا.

  یا الذي حفظ نفسه من الوثنیة جعلته  یخطف مكان الكاهن بجسارة.(ابنة إبراهیم) ُعزِّ

یا.إ ف، ال یِمل السامع من التعلیمإن كان  ن المیمر قد َتَحرَّك لیظهر خبر ُعزِّ

 خبر ذلك الوحي الذي (صار) عند إشعیاء سببه موجود هنا لمن یسمع بتمییزٍ .

یا جسارة قلب ملوك األرض وكبریاء   لكي یضع البخور أمام اهللا.هم،لبس ُعزِّ

  وعظمت نفسه في المملكة، وَتَكبَّر لیضع البخور في مكان الكاهن.،ظفر في الحرب

  بل تجاسر وخطف الكهنوت بإثم.،ولم یكِفِه أنه لم یحسب حساًبا للكاهن الذي وطئه

 عینیه، فدخل لیخطف المجمرة باإلكراه من الالوي.في التاج الذي ناله من اهللا وجده صغیًرا 

 لم یكِفِه أنه قام في والیة ملوك الشعب، فحسن لدیه أن یخطف بجسارة درجة الكهنة.

  خطف بإثم مجمرة الكاهن من یدیه.،وبكبریاٍء ُمِهیٍن لالهوت

  وسقط عن أداء الواجب.،دخل بعنف الرئاسة إلى هیكل الرب، وَضلَّ بالسلطة

 .˺ له وضع البخور أمام اهللازوج ولم یفهم بأنه ال ي،نفخه كبریاء الرئاسة

 القدیس مار یعقوب السروجي

  األجسادتأمر: الكهنوت یأمر األرواح والملوكیة متكاملتانسلطتان 
صورة حیَّة للعالقة بین السلطان الزمني للدولة ورجالها  مار یعقوب السروجيُیَقدِّم لنا القدیس 

بنیان فیها والدور الفعَّال للكنیسة وقادتها. لیس من تنازع بین الدولة والكنیسة. فسالمة الواحدة 
 . معَطى لرئیس الدولة كرامته وُیعتَرف بسلطانه، وُیكَرم قادة الكنیسة فیما یخص دورهتُ ین. تلالثن

 ودورها الروحي الفعَّال، وال إیمانها تلزم الكنیسة بما یتعارض مع أنلیس من حق الدولة 
ل في السیاسة.دمن حق رجل ال  ین التدخُّ

 واألخرى معها للكهنوت.،أعطى اهللا للبشر سلطتین، الواحدة للمملكة  

 على النفوس انسلطصاحب  على األراضي وعلى الوالیات، والكاهن انسلطصاحب الملك 
 وعلى الضمائر.

  وتسمع صوت أمره، ویأمر الكاهن األرواح وتسمعه.،یأمر الملك األجسام

Ï (راجع نص الراهب بول بیجان ترجمة الدكتور األب بهنام سوني). النبي ءشعیاإعلى ُعزیا الملك و 163 المیمر 
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  الذي یقدر أن یقطع النفس.انالحرمحق للملك سیف یقتل الجسد فقط، وللكاهن 

 على األرواح انسلطصاحب ني، والكاهن ابم على المقتنیات وعلى الانسلطصاحب الملك 
 ها.نتهرلي

 یقدر الملك أن یعطي الذهب لمن یحبه، ویقدر الكاهن أن یغفر للشعب الذي یطلب منه.

 للملك تاج علني ورئاسة، وللكاهن كلمة خفیة تحل العقد.

 لیقوم كل واحٍد منهما بما یخصه حسب ، والمجمرة للكاهن،أعطى الناموس القوس للملك
 سلطته.

  استله، وال الملك أن یحمل المجمرة إذا اشتاق إلیها.إنال یلیق السیف بالكاهن 

 األمور الروحیة هي للكاهن من قبل اهللا، وللملك أن ُیَدبَِّر األمور الجسدیة.

  لیأمر األمور العلنیة، وال ذاك یقدر أن ُیَدبَِّر األمور الخفیة.انسلطصاحب ال ذاك 

 .˺نهما سلطتان لینتظم العالم بالكهنوت وبالمملكةإالكاهن كاهن والملك ملك: 

 القدیس مار یعقوب السروجي

یا على فعله  الكاهن َعَزْرّیا یؤنب الملك ُعزِّ
یا حدوده، فأراد أن ُیَقدَِّم بخوًرا في هیكل الرب، فوبَّخه عزریا الكاهن، طالًبا زتجاو  الملك ُعزِّ

  ویمارس عمًال لیس من اختصاصه.،منه أال یقتحم هیكل الرب

  یا الملك   وبجسارته أخذ مكانه.،، وأسقط الكاهنَ حدودهتجاوز ُعزِّ

 . له المملكة والكهنوت أیًضاصارتله القوس وله المجمرة، وكما ظن 

 وَفتَّش عما هو للكهنة، ولو أمكن لخطف الرمح الخارجي والعطر ،أخذ ما هو للملوك
 الداخلي.

  وأخذ المجمرة بإثمٍ .،دخل إلى الهیكلو ،بكبریاٍء تجاوز الواجب كل یومٍ 

 ٍء نوًرا.ولموألقى البخور لیدخل ویعطر أمام العظمة، فتحرَّك الكاهن بتوبیٍخ م

 بدأ ابن الالویین یتكلم بدون خوٍف ضد الملك بصوٍت عاٍل وهو یقرعه.

 سلطة الكاهن، والكاهن لم یكن یخاف من توبیخه.في الهیكل المقدس هو بیت 

 ن هذه الدرجة لیست درجتك.أشرع الكاهن یقول للملك وهو یوبخه: اعلم أیها الملك ب

 ك.ة بلیست خاصف ،الرئاسة في بیت الغفرانأما  في الخارج لتدبیر الوالیات، انسلطلك 

 ك من ِقَبل اهللا.ة بالمجمرة لیست خاصف ! ال تضل،أنت ملك فقط ال كاهن

Ï (راجع نص الراهب بول بیجان ترجمة الدكتور األب بهنام سوني). النبي ءشعیاإعلى ُعزیا الملك و 163 المیمر 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 26 أي 2
 

  

 الحروب الخارجیة، أما الذبائح الداخلیة فعليَّ أنا أن ُأصِعَدها.ب تأمرعلیك أن 

  وال تتصرَّف بما ال یخصك.،خصكما يلیس لي قوس، ولیس لك عطر من قبل اهللا، خذ 

 . ورئاسة كل الشعب، فال تخطف درجة أخرى لیست خاصة بككیكفیك تاج

  وال تشتِه ما ال یخصك.،یهفمكْث فیما أنت ا على الكهنوت، فن لك سلطاال ،نك ملكإ

 وكن قوًیا على األراضي، وأعطني المجمرة ألضع البخور في بیت ،خذ السیف واخرج
 الغفران.

 ماذا تتوخى من درجة ، یا ملك الشعب! وأعطاني الكهنوت،أعطاك العلي المملكة
 ˺الكهنوت؟

 القدیس مار یعقوب السروجي

یا من َعَزْرّیا الكاهن  غضب ُعزِّ
 أقحم نفسه في عمٍل وٕانمانه، اما كان یشغل قلب عزریا الكاهن لیس أن الملك َسَلَبه سلط

 خاٍص بسبط الالویین، كاسًرا الشریعة.
 أسرعا ذ ُمتشبِّها بملوك األمم الوثنیة. ل، الملك المجمرة، ودخل لُیَقدَِّم بخوًراذفي جسارٍة أخ

 واستخفَّ به أمام ،ره حتى ال ُیِدینه اهللا على تهاونه مع الملك. شعر الملك أن الكاهن أهانهذِّ الكاهن ُیحَ 
  الكهنة، فحقد علیه، وَفكَّر كیف ینتقم منه.أمامحاشیته الملكیة و

 القلب ضد الملك لئال یسكت ویصیر ُمالًما من ِقَبل اهللا.ةٍ راتكلم الكاهن بطه  

  لكنه تذمَّر بسبب عنف جسارته.،لم یتذمَّر ألن الملك خطف درجته

یا.، ألن النظام اضطرب هناك،كان الكاهن متضایًقا   فاغتاظ الوي وأبناؤه األحبار من ُعزِّ

  وُأبطل ناموس بیت اهللا.ئأخذ الرجل المجمرة لیدخل (ویعطر) ولم یكن الوًیا، وقد ُوط

  واحتقر الملَك بسبب اإلثم الذي ارتكبه.لتصرُّف، ااَتَسلَّح الكاهن البهي بالتوبیخ ضد هذ

یا   صار ُمحتَقًرا وُمهَمًال أمام جنوده.،وٕاذ صدر التوبیخ على ُعزِّ

  وتصاعد غضبه كالدخان.، وُطِعَن الملك، كما لو كان بسهامٍ ،رماه الكاهن بكلمات الحق

  ُمَفكًِّرا بما یصنعه به.، ُیَهدِّد الكاهنصاره، وحاشیت وصار أضحوكة أمام ،تضایق وغضب

  َأْذَنبَ .قد مثل صبي ُمالم  الملك یقرع،وقف الكاهن وفمه مملوء توبیًخا

 .˻الضربة التي یضرب بها الكاهنفي  حقًدا وغضًبا وقسوة قلب، وفكر االملك مملوءً كان 

Ï (راجع نص الراهب بول بیجان ترجمة الدكتور األب بهنام سوني). النبيءشعیاإعلى ُعزیا الملك و 163 المیمر  
Ð النبيءشعیاإعلى ُعزیا الملك و 163 المیمر . 
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 القدیس مار یعقوب السروجي

یا یلبس قمیص البرص  ُعزِّ
 حلَّ بجبهته البرص كلباٍس ارتداه ال اإللهیة،ارتدى الملك الجسارة على المقدسات إذ 

 رائحة صدر عن المجمرة التي في ید الملك ،یستطیع الخالص منه. عوض البخور برائحته الطیبة
 الكبریاء والعجرفة والتشامخ، رائحة ال یطیقها رب السماء!

صار الملك كمن دخل ولیمة السماء بثیاٍب دنسٍة، فاستحق الطرد. َحلَّ به البرص عالمة 
رأى فالتزامه بمفارقة الهیكل فوًرا. صار الملك العنیف في خزٍي وعاٍر، أما الكاهن الُمفتَرى علیه 

- ي یعقوب السروج مارالسماء تتحرَّك لتدافع عن قدسیة الهیكل. یبدو أن الملك – في نظر القدیس
 أراد أن یغتصب لباس المجد الكهنوتي، فارتدى البرص البغیض.

 وجعله ُمَدنًَّسا.، وقبض على الملك، فصدر البرص،أظهر الرب ما یخصه في بیت الغفران  

یا قمیًصا من مائدة الالهوت   ألنه كان قد لبس الجسارة.،لبس ُعزِّ

  ورأت بأنه وضع بخوًرا بكبریاء ال بعدلٍ .، وتطلعت إلى مجمرته،فحصت العین الخفیة

  ولم یسمح له بوضع البخور هللا.،رأت أنه احتقر الكاهن القائم في بیت الغفران

 وأراد أن یدوس ذلك الكاهن الفقیر والبهي، فأخذ مجمرته لُیدِخَلها هو أمام اهللا.

عودة الرئاسة في الهیكل المقدس إلى أیًضا ، ولهحسب الملك وقوَفه وراء الكاهن إهانة 
 الكهنة.

 بكبریائه لم یتنازل حتى ُیغفر له بالبخور الذي ُیدِخله ابن الالویین ألجل الكثیرین.

  وتصاعد غضبها.،ولهذا صعد من مجمرته عطر نتن، وفاحت رائحة كریهة إلى العدالة

  ألبسته ثوًبا مدنًسا على أعضائه.،ه وبالعطر الذي َقرَّبهانوعندما َتَدنَّس بحرم

 الوجه أمام بهجةه، ولبس الكاهن ة ب ألنه اشتهى سلطًة لیست خاص،برصبالالملك ُأصیب 
 الكثیرین.

یاالبرص من البیت المقدس خرج    ویعطر البخور.، لئال یخطف لباس الكاه،لُعزِّ

  ألنه كان یسيء التصرُّف.، لهفي خزيٍ  وصار ، ووبَّخ الملك،صار البرص شاهًدا للكاهن

 .˺أراد أن یتجاوز على األفود لباس الكهنة، فلبس بدل األفود البرص البغیض

 القدیس مار یعقوب السروجي

  أمام اهللابخوٍر ُمَقدَّس یتصاعدالقلب النقي واألفكار الطاهرة هي 

Ï یا الملك و 163 المیمر  ترجمة الدكتور األب بهنام سوني). النبي (ءشعیاإعلى ُعزِّ
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 َیْشَتمُّ اهللا القدوس قداسة القلب والفكر وأعماق النفس رائحة بخور طیبة.
 أن دنس القلب یسكب دنًسا حتى إالجسده نظیف، أن  طاهر الجسد، أي اإلنسانقد یكون 

ا، فیهبنا زكيً محبتنا لهه عطًرا اشتیاقنا للخالص و ُنَقدَِّم لكي الُحرَّة، اإلرادةعلى أعضاء الجسم. وهبنا اهللا 
 المغفرة. 

 یحمل كبریاء قلبه، فعوض تقدیم بخور عطر، َقدَّم ، الُحرَّةبإرادتهالهیكل الملك   عزیادخل
 رائحة دنسة، لهذا خرج مرتدًیا البرص على جبهته عالمة غضب الرب علیه.

 یحب األفكار الطاهرة كالعطور.الذي ،القلب النقي هو ُمحَرقة أمام اهللا  

صعد أمام يالنفس هي مجمرة مملوءة حیاة، ومحبة الرب هي سكیب (خالص) َمَحبَّة 
 العظمة.

 طلب الرب من أبناء الوي أن ُیدِخُلوا أمامه أفكارهم مع مباخرهم.

  لتكون رائحتها طیبة كالعطور.،بحجة المجمرة َنقَّى النفس التي تحملها

 نار المجمرة ُمَشبَّهة كلها بمحبة الرب، والعقاقیر بالحركات الصادرة من الفكر.

 ُحرَّة، تقبلها محبة الرب بحرارةٍ .اإلرادة الوعندما تصدر األفكار الصالحة من 

  الرائحة إلى اهللا، ویصدر غفران من العظمة للمقرب.زكيّ یتصاعد عطر 

یا عطر النفس،   ل ُخِطَف بإثم مجمرة الكاهن.بلم ُیَقرِّب ُعزِّ

  للمجمرة الُمَقرَّبة ببغضٍ .ة بغیضةجرأوبعدٍل صدر علیه البرص من البیت المقدس: 

 كان قلبه دنًسا وجسده طاهًرا، ولهذا بسط دنَس نفسه على أعضائه.

یا إلى الهیكل المقدس   كان متكبًرا بالمملكة والعجرفة والسلطة.،عندما دخل ُعزِّ

  سخریة للبلدان.صار وقد ، والبًسا البرص، وروحه هابطة،وعندما خرج كان تاجه مطأطأ

  وتجاسر لیدخل ویعطر البخور أمام العظمة.،جرى كل هذا ألنه تكبَّر

  وُأهین أمام المشاهدین.البرص،وٕاذ أخذ المجمرة من الكاهن ابن الالویین، لبس 

یا   .˺ ألنه أخذ المجمرة، فصار غریًبا عن المملكة،ثم بخالف نظامهأوحدوده، تجاوز ُعزِّ
 القدیس مار یعقوب السروجي

یا الملك (إشعیاءجاءت رؤیا  )، وجاء قول الرب لهوشع في أیام 1:6 شإ في سنة وفاة ُعزِّ
یا ویوثام  عاصر حادثة إشعیاءاستنتج القدیس مار یعقوب من هذین النصین أن ). 1: 1 (هو ُعزِّ

یا العمل  نجس إنسان والتزم الصمت، ربما ألنه كما قال في رؤیاه: "ویل لي، ألني  الكهنوتياقتحام ُعزِّ
 صمت ولم ُیَوبخ الملك على ما فعله، إذ). 5:6 شإالشفتین، وأنا ساكن بین شعب نجس الشفتین" (

Ï یا الملك و 163 المیمر  (راجع نص الراهب بول بیجان ترجمة الدكتور األب بهنام سوني). النبي ءشعیاإعلى ُعزِّ
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 وَحلَّ على هوشع لُیَوبَِّخ الملك. یرى القدیس یعقوب أنه كان یلیق ، روح النبوة إلى حینإشعیاءفقد 
شعیاء أن ُیَوبَِّخ الملك كما فعل عزریا الكاهن. سمح اهللا إلشعیاء بالصمت كتأدیب له فترة برص إب

یا حتى یوم موته. وعندئذ   فكان ُمّر النفس على ما َحلَّ بالشعب، ، توبة صادقةإشعیاء َقدَّم إذُعزِّ
 النبي بهذه الرؤیا السماویة، إشعیاء تمتَّع إذ .ن الشعب نجس الشفتینأ و،نه نجس الشفتینأاعترف 

یا الملك على حماقته وعجرفته  أدرك سرَّ االبن الوحید. ارتعب قدام القدوس، وتذكَّر أنه لم ُیَوبِّخ ُعزِّ
 النبي بخطئه، حاسًبا نفسه أنه َنِجُس إشعیاءغتصاب السلطان الكهنوتي بالعنف. اعترف اومحاولته 

 الشفتین، وساكن بین شعب نجس الشفتین.
 هذا رأي شخصي لم یرد في كتابات اآلباء على ما أظن، لذلك لم أقتبس كلماته في هذا 

الشأن في تفسیرنا هذا األصحاح، إنما أكتفي بما تمتع به إشعیاء عند رؤیته للشاروبیم وسماعه 
تسبحتهم هللا. 

 السیرافیم یؤمنون بسرِّ الثالوث الذي َعلَّموه إلشعیاء
. هذه ُمَثلَّث األقانیمله واحد إتعرَّف على سّر الثالوث القدوس،  نهأ النبي إشعیاءأروع ما ناله 
  الفرید في التهلیل والتسبیح كما بنغمات ناریة جمیلة!السماويالمعرفة ترتبط بالجو 

 .رونه أمام إشعیاء لیتعلََّم أیًضا  سیرافیم النار صنعوا میمر اإلیمان، وكانوا ُیَكرِّ

  بكنارة مؤهلة وُمصاغة من اللهیب.هوب خبر اإلیمان المَسبِّحون بالمزماركانوا يُ 

  االبن مع أبیه بنغمات اللهیب الجمیلة.ونوكان العلویین یشكر

 .ُنِطقَ س واحًدا ال ثالثة كما يقدت واحًدا فقط لكان الالالهوت أقنوًمالو كان 

 هللا ثالثة أقانیم.ان أومادام للسیرافیم ثالثة تقدیسات، فقد تعلَّم العالم ب

  كما یشهد المیمر المؤلَّف من ِقَبل السماویین.،هأبي الكامل معروف ومساِو مع بناال

 ... قدوس الرب: تقدیسات ثالث، قدوس،ل: قدوسيق

 .˺هة ب ألن الرب واحد والتقدیسات الثالثة خاص،ال ُیَقال أرباب في الالهوت

 القدیس مار یعقوب السروجي

  تعني مساواة األقانیم في الثالوثالثالثة تقدیسات
.  تكشف عن سرِّ الثالوث القدوس)6 في سفر إشعیاء (أصحاح جاءت تسبحة السیرافیم

 كأنهم ، والثالثة للروح القدسلالبن ُیَقال قدوس األولى لآلب والثانیة أن ُیمِكن ال. 1
 منفصلون ومنعزلون عن بعضهم البعض.

Ï یا الملك و 163 المیمر   (راجع نص الراهب بول بیجان ترجمة الدكتور األب بهنام سوني). النبيءشعیاإعلى ُعزِّ
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  أو أقل.أكبر األقانیم ألن لیس في ،. لیست "قدوس" منهم تختلف عن االثنین اآلخرین2
أقانیم قانیم، لكن التسبحة ككٍل موجهة للثالثة أ تقدیسات عن وجود ثالثة ة. تكشف الثالث3

 قنوم.أكما لكل 
 له واحد.إ واحد،  رب. لم یقل قدوس، قدوس، قدوس أرباب، بل "رب"، ألنه4
 .اإلنسان ةخلققبل . هذه التسبحة ُیَسبِّحها السیرافیم من َقْبل أن توجد المسكونة و5

 ) س) االبن.يقدت وأي هو (،س) هو اآلبيقدتالتقدیسات التي ُنِطَقت ال ُتَقسِّم األقانیم لُیخصص أي 

 الصوت األول لیس (صوت) اآلب، والثاني (صوت) االبن، والثالث (صوت) الروح فقط.

 ، لكن (توجد) ثالثة (تقدیسات) غیر مجزأة لثالثتهم.ُمَعیِّنس يقدتال یوجد لكل واحٍد منهم 

  لیصیر عمٌق في الالهوت.،ال توجد درجة واحدة عالیة وواحدة وسطى وواحدة سفلى

 وسط هو لالبن.ذي في الال یقبل اآلب صوًتا واحًدا هو الصوت األول، والصوت اآلخر ال

 في فمنا األصوات مصفوفة الواحد بعد اآلخر، في الالهوت ال توجد صفوف وأجزاء.

 مة بالقداسة.ا لثالثتهم، ألن كل األصوات هي عاتسيقدتثالثة أصوات 

  ألن الالهوت ال ینقسم.،ثالثة أصوات لیتضح الثالوث: الرب واحد

  من قبل المالئكة.اتسيقدتُترَسل إلیه سرًیا ثالثة (أقانیم)  وألنه ثالثة ،واحد هو القدوس

 َجْمُع النار َتحرَّك لیقول أمام إشعیاء: قدوس الرب، ولیس قدوس األرباب.

  ألن اهللا ال یتجزأ.، ألن األقانیم هم ثالثة، أما الرب فهو واحد،ثالثة تقدیسات

 عندما ُیَقدَّس ثالثًیا ُینطق واحد، وعندما ُیعتَرف به إلًها واحًدا فهو ثالوث.

  األصوات لتصبح أجزاء: (جزء) الروح (وجزء) االبن (وجزء) اآلب.نقسمال ت

كلها هي (أصوات) اآلب، وكلها هي (أصوات) االبن بدون انقسام، وكلها هي (أصوات) 
  ألن الالهوت واحد.،الروح القدس

 في النبوة وفي تسبیح السماویین الواحد هو ثالثة والثالثة هم واحد بوضوح.

 .˺ كان الثالوث ُیَقدَّس بحركة أبناء النور الناریة الحیةبدایةومنذ ال

 القدیس مار یعقوب السروجي

 ن لآلب ابًنا كشفه لبني سّرهأال یؤمن الیهود ب
 أعطیت لهم فرص كثیرة للتعرُّف أن یؤمنوا بالثالوث القدوس، إذ الیهوديكان یلیق بالشعب 

  بین أیدیهم.التي، خاصة خالل النبوات هعلى سرِّ 

Ï یا الملك و 163 المیمر  (راجع نص الراهب بول بیجان ترجمة الدكتور األب بهنام سوني). النبي ءشعیاإعلى ُعزِّ
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 كان السیرافیم كطغمٍة سماویٍة عظیمٍة تعرَّفوا على السرِّ بالطبیعة بكونهم في السماء، إن
  بدورهم صاروا ُمَعلِّمین للیهود عنه.فإنهم

  ا، وكان یكشف لبني سرِّه عن وحیده.ابنً ن له أأظهر اآلب في كل مناسبٍة 

 ه.أبيال ُیفَضح أمام الیهود، ویلومونه ویفصلونه عن أوكان ینتظر ب

  وكانوا یتحرَّكون إلهًیا لتسبیحه.،كان سیرافیم النار یعرفون السرَّ الخفي

 كانوا یتحرَّكون باالبن ذاته على الكالم، ألنهم به یوجدون وُیؤَمرون على خدمته.

  ثالثًیا لالهوت.َسبِّحوا بالمزمارسبقوا وتعلموا باإلحساس الذي أعطاه لطبیعتهم أن يُ 

  وكان ُیترَجم بفمهم مع الروح القدس.،ألنهم رأوا االبن حاّال في حضن أبیه

  قدوس الرب.، قدوس،: قدوس بالمزمارالعلویونَسبَّح ن الرب هو واحد، وقد أعرفوا ثالثًیا ب

  ألنه أراد أن یثقل أذنیه.،لم یسمع الیهودي السّر العظیم كما ُنِطقَ 

  ألنه أراد أن یصیر أعمى.،وال یرى صورة االبن المصورة في الكتب كالنّیر

 ن الثالوث موجود؟أ إال لیتعلم العالم بت،سايقدت ةلماذا استعمل السیرافیم ثالث

 .˺ى صورة االبن في القراءاتأ لر،ولو نظر الشعب الذي شاء أن یصیر أعمى

 القدیس مار یعقوب السروجي

 )7-6: 6 جمرة إشعیاء ترمز إلى سرِّ جسد ابن اهللا (إش
نه خالل إ، فاهللا الواحد ُمَثلَّث األقانیم النبي على سرِّ إشعیاء كان بتسبیح السیرافیم َتَعرَّف إن

 لمست شفتیه أدرك سرَّ جسد الرب واهب المغفرة. یا لعظمة جسد الرب الُمَقدَّم للخطاة التيالجمرة 
 ألجل تطهیرهم! 

 جسد المسیح، بل استخدم التي ترمز إلىلم یكن ممكًنا للساروف أن یمسك بیده الجمرة 
 ملقًطا حتى ال یحترق! 

 جسد الخطاة السالكین في طریق التوبة أن یناول اإلفخارستیاعطي للكاهن في سرِّ أُ اآلن 
 الرب ودمه لینالوا مغفرة الخطایا، ویتمتَّعوا بالحیاة األبدیة.

 .حاًال َقرَّب الساروف له جمرة في ملقٍط وهي سرُّ جسد ابن اهللا 

 ة.اظهر له النمط الُمزمع أن یصیر على األرض: كیف تشرق المراحم لتغفر لجمیع الخط

  وُتغَفر لك خطایاك.، هذه فمك لیزول إثمكمسَّتل له: ها قد اق

 صوَّر الجمرة التي أعطاها الساروف إلشعیاء.تباللؤلؤة الموضوعة هنا على المائدة 

Ï یا الملك و 163 المیمر  (راجع نص الراهب بول بیجان ترجمة الدكتور األب بهنام سوني). النبي ءشعیاإعلى ُعزِّ
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 مسك ملقط اللهیب بید ناریة، وبها أخذ جمرة السّر من المائدة.أ

 ورأى النبي صورة كل أمور المستقبل: كیف وبماذا ُیغَفر للعالم إثمه؟

 ...لم یمسكها الساروف بیده لئال یحترق، ولم یأخذها النبي بفمه لئال یضمحل

  النبوة هذه، ُتخَدم هنا كل یوٍم في بیت الغفران.یةأسرار رؤ

 .اإللهیةمائدة ال تؤكل من هيت جسدًیا، فها ظهروبما أن الجمرة 

بها إلى الخاطي لي،هوذا الكاهن یمسكها بأصابعه  .یتطهَّركل منها وبها أ وُیَقرِّ

 .أیادیهمنها تؤكل وُتشَرب بالخبز والخمر، وهوذا جمیع الخطاة یوزعونها بإها 

 ُسِرَد سّر النار الغافرة بحركة الجناح وببهاء السماویین.

 .˺وَتَعلَّم النبي منذ ذلك الحین سّر الكنیسة، وفي نبوته جلب إلى العالم صورة الجمال

 القدیس مار یعقوب السروجي

 برهنان على االبن وعلى الثالوثيالطبیعة والكتاب 
. أیدیهم بین التي الیهود للنبوات إنصاتیقف القدیس مار یعقوب السروجي في دهشة لعدم 

 اآللهة واإلالهات الباطلة، بینما یرفضون ألصنام السجود ، أيوا عبر العصور العبادة الوثنیةللقد قب
 .أنبیاؤهمابن اهللا الذي شهد له 

 وال رؤى الحقائق ُتقِنع الیهودي.،ال األنبیاء بإیحاءاتهم  

 بجنونه یعرف أن یفتري فقط، وینقض ویرذل كل أسرار الوحید.

  النبوة.ئن هللا ابًنا في الخفاء، وألنه صار وثنًیا احتقر ووطأظهر له ب

  وال یرید أبًدا أن یرى وال أن یسمع.، وأثقل أذنیه،أغمض عینیه بإرادته

 .˻ن هللا ابًناإلهات، وال یتنازل لیقول آیسهل علیه أن یقول: یوجد آلهة و

 القدیس مار یعقوب السروجي

 ها والشجرة وثمرتها والنفس وكلمتهاء: الشمس وضوبنبراهین لال
كانت ُتحَسب شمًسا.  تشهد الطبیعة نفسها البن اهللا، فالشمس یتولَّد منها الضوء، وبدونه ما

  تتولد منها ثمار نتمتع بها، فلماذا یرفضون والدة كلمة اهللا من اآلب؟!واألشجار

  ن للشمس ضوًءا، وال للهیب حرارة.أال یعترف إًذا 

 وال للشجرة ثمرة وهي منها، وال للنفس كلمة وهي مستترة فیها.

Ï (راجع نص الراهب بول بیجان ترجمة الدكتور األب بهنام سوني). النبي ءشعیاإعلى ُعزیا الملك و 163 المیمر 
Ð (راجع نص الراهب بول بیجان ترجمة الدكتور األب بهنام سوني). النبي ءشعیاإعلى ُعزیا الملك و 163 المیمر 
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 وال یرید أن یصدق الطبیعة التي یراها وال یشاء أن یسمع الكتاب وهو یقرأ فیه.

 .˺وال إشعیاء الذي رأى مجد الوحید وتكلم عنه، ولم یعِط أذنه لسماع الحق

 القدیس مار یعقوب السروجي

 الثالوثبإشعیاء یكرز 
، واالبن  عنهس: فاآلب ُأعِلنَ و یرسله، كرز بالثالوث القدأن تجاوب مع سؤال اهللا طالًبا إذ

  أرسله.الذي، والروح القدس هو ُكِرَز به

 ا.يً وعد النبي فخرج لُیَبشِّر، وشرع ُیظِهر للعالم السرَّ الذي كان مخف 

 مجده في جمع السماویین العظیم.بورفع صوته لُیظِهَر االبن لألرضیین، ویكرز 

 هو أیًضا.(لیسبِّح) سمع ترتیل السیرافیم المملوء عجًبا، وبوحیه خلط صوته لیزمر 

 فهم بأنهم َرتَّلوا الخبر ثالثًیا، ومن كلمتهم َتعرَّف على كل الثالوث.

  لألرض األسرار التي كانت مستترة.أظهرن لالهوت أقانیم، فأوتأكد 

 االبَن، وقال: ُأعِطي لنا "ابن".بوصف اآلَب وسماه في نبوته: "ُأظِهرَ "، وكرز 

 ل: الرب "وروحه" أرسلني، وكشف كل السرِّ .اوعندما أراد أن ُیظِهَر أقنوم الروح ق

 .˻اآلب واالبن والروح بأقانیمهم مزركش وجلي في النبوة بدون نقاشاسم 

 القدیس مار یعقوب السروجي

 طوبى للكنیسة التي تؤمن بالثالوث
 ف الرسل.الِك الطوبى أیتها الكنیسة رفیقة أسرار النبوة، فجمالِك انتصر بكل كنوز مص 

 هوذا الكنوز وكل األشیاء الجدیدة والعتیقة مخزونة في خزینتِك، لیغتني العالم من خیراتكِ .

 وا إلشعیاء.أظهرهوذا الثالوث ُیكَرز بفم أبنائك، كما سبق السیرافیم و

 ه.أبياعترفِت باآلب ولم تبدلیه باألباطیل، وآمنِت باالبن ولم تفصلیه عن 

 ..وصدَّقِت بالروح ولم تجعلیه غریًبا عن الجوهر، وٕایمانِك عاٍل ونقٍي بكل األصوات.

هوذا األصوات تختلط فیِك باألصوات بقداسة، لیكثر التسبیح من قبل العلویین ومن قبل 
 السفلیین.

 هوذا إشعیاء یفرح بك بنبوته، ألنك عرفِت إیحاءاته كما ُنِطَقت.
رجاؤِك في اآلب، وحقیقتِك في االبن، وافتخارِك في الروح ، مبارك َمْن بمحبته أعطاِك 

Ï یا الملك و 163 المیمر  (راجع نص الراهب بول بیجان ترجمة الدكتور األب بهنام سوني). النبي ءشعیاإعلى ُعزِّ
Ð یا الملك و 163 المیمر   (راجع نص الراهب بول بیجان ترجمة الدكتور األب بهنام سوني). النبي (ءشعیاإعلى ُعزِّ
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 .˺جسَده لُتَخلَّصي به

 القدیس مار یعقوب السروجي

 
 26 أي 2من وحي 

َهْب لي روح التواضع، فأتشبَّه بك یا ملك الملوك! 

  ،بروح التواضع، خضع یوآش الملك لیهویاداع
فعاش في استقامة قلب، یعمل لمجد اسمك القدوس. 

یا یتتلمذ علي یدّي زكریا الكاهن والنبي،   وها هو حفیده ُعزِّ
فكان یطلبك، وكنت أنت سرُّ نجاحه. 

  .وهبه اهللا النصرة على الفلسطینیین الوثنیین
هدم أسوار بعض مدنهم، وبني لنفسه مدًنا في أرضهم. 

ذاع صیته في بالد كثیرة، فتشدَّد جًدا. 
اهتم باألعمال العسكریة، واستخدم آالت حدیثة. 

صار موضع ُرْعِب األعداء. 
ًما.  إذ خاف الرب، وهبه أن یكون مخوًفا وُمكرَّ

قام بتنظیم جیشه وتقویته. 

  .انحدر هذا الجبار الناجح في هوة الكبریاء
ظن أنه أعظم من الجمیع، فإذا به یصیر أسیر الذات. 

التحف بثوب إبلیس، وفي خیالء اقتحم ما لیس في سلطانه. 
تطلَّع إلى الملوك حوله وهم یمارسون العمل الكهنوتي في عبادة األصنام. 

في كبریاء أراد أن ُیَقدِّم بخوًرا في الهیكل غیر مباٍل بالشریعة. 
حین حذَّره رئیس الكهنة ضاقت نفسه فیه. 

وحسب تحذیرهم إهانة له. 
اقتحم الهیكل، وأمسك بالمجمرة ُیَقدِّم بخوًرا. 

صعد من المجمرة رائحة عصیانه وكبریائه وفساد قلبه. 
عوض تقدیم بخور لنوال مراحم اهللا، 

Ï (راجع نص الراهب بول بیجان ترجمة الدكتور األب بهنام سوني). النبي ءشعیاإعلى ُعزیا الملك و 163 المیمر 
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حلَّ علیه التأدیب من قبل الساكن في السماوات. 
أصابه وباء البرص على جبهته، حتى ال یقدر أن یخفیه. 

خشي الكل أن یلمسوه لئال یتنجَّسوا. 
فاضطر أن یسرع بالخروج بسبب الفضیحة العلنیة. 

فقد ِشْرَكته مع أسرته، واللقاء مع الجماعة، والحدیث مع القادة المدنیین والعسكریین. 
انقطع حواره مع الكهنة، وأغلق على نفسه في بیت المرض. 

عوض نوال سلطان الكهنوت بجانب سلطانه الملكي، 
فقد ما كان لدیه ولم ینل شیًئا. 

لیس من طریق نقتني به البركات مثل الحب والتواضع. 
لیس من طریق للنجاح والكرامة سوى الطاعة هللا. 

أقحم نفسه أن یدخل إلى القدس، 
فَطَرد نفسه بنفسه من قصره الملكي، 

حتى في موته لم ُیدَفن في مقبرة الملوك، إنما في حقلها! 

  .َهْب لي یا رب أن ألتصق بك، وَأتمثَّل بوداعتك
َهْب لي أن أصیر بروحك القدوس شریًكا لك في التواضع. 
وأنت خالق السماء واألرض، ُدِفْنَت في مقبرٍة بین األموات. 

لكي َأتمتَّع بقوة قیامتك، 
أقوم معك وَأتمتَّع بعربون سماواتك! 
بالكبریاء یفقد اإلنسان صورتك فیه! 

وبنعمتك تهبني التواضع، فتتجلَّى صورتك فيَّ یوًما فیوًما. 
إني َأترقَّب یوم مجیئك على السحاب مع مالئكتك. 

نعمتك ُتقیمني وترفعني إلیك، وأختبئ في أحضانك! 
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 َاَألْصَحاُح السَّاِبُع َواْلِعْشُرونَ 

یوثام الملك 
ُیعتَبر هذا األصحاح أصغر األصحاحات الواردة في سفرّي أخبار الیوم. مع مدحه لشخصیة 

یوثام التقي، غیر أن الشعب كانوا ُیفِسدون في بیت الرب، ولم ُیَقدِّم لنا الكتاب تعلیًال لعدم قدرة یوثام 
على قیادة الشعب في طریق التقوى.  

. 32: 15 مل 2ال یوجد الكثیر في حیاة هذا الملك، فقد اكتفى السفر بما ورد عنه في 
إذ أفسد الشعب نفسه في أیام یوثام، وسقطوا تحت التأدیب بالرغم من تقوى الملك، صارت 

ة إلعادة تأسیس العبادة في یهوذا بعد أن تركوها.  الحاجة ُمِلحَّ

 2-1. عمل المستقیم في عینّي الرب  1
 4-3. إنشاءاته    2
 5. نصرته على بني عمون   3
 6. سّر قوته ونجاحه   4
 9-7. ُمدَّة حكمه وموته   5

. عمل المستقیم في عینّي الرب 1
  ،َكاَن ُیوثَاُم اْبَن َخْمٍس َوِعْشِریَن َسَنًة ِحیَن َمَلكَ 

، َوَمَلَك ِستَّ َعَشَرَة َسَنًة ِفي ُأوُرَشِلیمَ 
 ]1َواْسُم ُأمِِّه َیُروَشُة ِبْنُت َصاُدوقَ . [

 نجد حدیثًا مختصًرا عن ُمْلِك یوثام. نحن نعلم أنه شارك والده في 38-32: 15 مل 2في 
 ق.م، فالست 735 حتى 742 ق.م)، وملك منفرًدا من 742-750الُحْكِم لمدة حوالي تسع سنوات (
عشرة سنة تضم الُمدَّتین مًعا. 

یَّا َأُبوهُ    ،َوَعِمَل اْلُمْسَتِقیَم ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ َحَسَب ُكلِّ َما َعِمَل ُعزِّ
 (ِإالَّ َأنَُّه َلْم َیْدُخْل َهْیَكَل الرَّبِّ ).
 ]2َوَكاَن الشَّْعُب ُیْفِسُدوَن َبْعدُ . [

یشهد الكتاب المقدس عن یوثام أنه َتَمثَّل بأبیه في كل عمٍل صالٍح قام به، وفي نفس الوقت 
بحكمٍة وتدبیٍر حسٍن، فلم یسقط فیما سقط فیه أبوه، إذ لم یقتحم القدس، وال اغتصب لنفسه ما هو 

 كان حذًرا جًدا من السقوط مثل أبیه.  خاص بالكهنة.
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لعل سنده في ذلك ما َقدَّمه زكریا من معرفة ألبیه، كما انتفع من میخا النبي الذي بدأ نبّوته 
ل ).7: 2أثناء حكمه (مي   بال شك كانت معرفته لألسرار اإللهیة أقل مما كان ألبیه، غیر أنه َحوَّ

المعرفة إلى عمل بالنعمة اإللهیة. 
فالمعرفة ضروریة للغایة، لكنها ال تقف عند العقل وحده. فمع كونها عطیة اهللا العظیمة، 

فیدرك وصایا اهللا ویمارسها، بال فصل بین العقل لكن بدون اهللا باطلة، وبنعمة اهللا یتقدس العقل، 
، إذ كلها متداخلة مترابطة ببعضها. فالمعرفة الحقیقیة لیست نظریة بحتة، بل راسخة والقلب والحیاة

. ˺في القلب، ومتجسدة في الحیاة
غیر أن نقطة الضعف في حیاة یوثام الملك هي عدم َتَمتُِّعه بالروح القیادیة الرعویة الالئقة 

به كملٍك تقٍي، بل وكمؤمنٍ . فإن من یلتصق باهللا ُمِحب البشریة یشتهي خالص الكل، ویطلب من 
أجل مجد الكل. 

  بسط یدك بالحب على ا ف،بعض أن یضعوا حدوًدا للحب بأفریقیا! إن َأردَت أن ُتِحبَّ المسیحالیرید
.  ˻ المسیح منتشرة في العالم كلهأعضاءكل العالم، ألن 

القدیس أغسطینوس 

  حیث أن الُحبَّ الحقیقي هو أن نحب الكل، فإن عرف أحد أنه یبغض ولو شخًصا واحًدا یلزمه
. ˼أن یسرع ویتقیأ هذه اللقمة الُمرَّة، حتى یتهیأ لقبول عذوبة الحب نفسه

األب قیصریوس أسقف آرل 

  انظر، فإنه ُیَقال إننا نحب بعضنا بعًضا. ولكن إن كان أحد له صدیقان وآخر له ثالثة، فإن هذا
 لیس حًبا من أجل اإلله، بل من أجل المحبوبین.

الُحبُّ الذي من أجل اإلله ال یحمل هذا كأساٍس للحب، بل كإنساٍن یمیل نحو كل البشریة، 
، بكونهم إخوة ˽یحب من لهم إیمانه بكونهم إخوة حقیقیین، ویحب الهراطقة والوثنیین والیهود

بالطبیعة متأسًفا علیهم عامًال بتعٍب وباكًیا من أجلهم. 
بهذا نكون على مثال اهللا ال بصنع أعمال عجیبة، بل إن أحببنا كل البشر حتى أعداءنا. 

إننا ندهش من اهللا إذ یظهر عجائب، وباألكثر جًدا عندما ُیظِهر حًبا لإلنسان، عندما یظهر 
 طول أناته علینا.

Ï  ،بالقاهرةاآلبائیةللدراسات األرثوذكسي المركز د. جورج عوض إبراهیم: القدیس باسیلیوس الكبیر  .
2 Tr., on 1 John 10:8. 
3 Sermons 23:4. 

Ò ُتَمیِّز الكنیسة بین محبة اإلنسان لعدوه الشخصي وبین أمانته لوطنه .
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إن كان هذا یستحق اإلعجاب في اهللا، فكم باألولى یستحق البشر اإلعجاب (بحبهم 
. ˺للجمیع)

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
مع سلوك الملك فیما هو مستقیم في عینّي الرب، وتحاشیه ما سقط فیه والده، كان ملوًما، إذ 

". لقد َقدَّم تعالیم صالحة، بالقدوة وكان الشعب یفسدون بعد، إذ قیل: "لم یهتم بإصالح أخطاء الشعب
لهم، لكنه لم یتحرَّك بقوة إلصالح أخطائهم. ولعله كان عاجًزا عن العمل في أمٍة كانت غیر أمینة؛ 

هذا ما نلمسه من سفرّي إشعیاء ومیخا. 
 "أنا الذي جاء جبرائیل الواقف أمام :عندما ُسِئل یوحنا المعمدان: "من أنت؟" كنا نظنه یقول

عرش اهللا مبشًرا أبي بمولدي"، أو "أنا هو المالك الذي ُیهیِّئ الطریق قدَّام المسیَّا المنتظر". لكنَّه ما 
 في البریة، َأعدُّوا طریق الرب..." هذه هي رسالة القائد أن صوت صارخقال هذا وال ذاك، بل قال: "أنا 

یكون قادًرا على التعلیم، ُیعِلن صوت الرب عالًیا، ویكشف شریعة الرب ألوالده أو لشعب اهللا، وأن ُیعلِّم 
إخوته كیف یحیُّون! 

فاهللا الحكمة ذاته وُمعلِّم المسكونة، یرید من القادة أن یتعلَّموا وُیَعلِّموا حتى ال یهلكوا، وال 
ُیهِلكوا اآلخرین. 

هذا هو الممیز بین الراعي والرعیَّة، أن الراعي قادر أن ُیَعلَِّم اآلخرین طریق الرب. 
لم تكن له شركة مع المرتفعات، غیر أنه لم ینزعها. كان الشعب یفسدون، لذلك كان میخا 

یتحدَّث عن القضاء بخصوص الشعب وقادته دون ذكر للملك الذي لم یشترك معهم في شرورهم. 
فیما یلي صورة ألحادیث میخا النبي عن القضاء بخصوص خطایا یهوذا، تكشف عن فساد 

 صنعأ ،وعریاًنا حافًیا مشيأ أولول،و  واألنبیاء الكذبة دون ذكر الملك: "أنوحالشعب والرؤساء والقضاة
 وصلت ،یهوذا إلى أتت قد ألنها ،الشفاء عدیمة جراحاتها ألن .النعام كرعال ونوًحا آوى كبنات نحیًبا
. )9-8: 1أورشلیم" (مي  إلى شعبي باب إلى

 واإلنسان ،وبیته الرجل ویظلمون ویأخذونها، والبیوت ،ویغتصبونها الحقول یشتهون "فإنهم
 ومن بالطمأنینة، المجتازین من الثوب عن الرداء تنزعون كعدوٍ  شعبي قام باألمس ولكن... ومیراثه

األبد.  إلى زینتي أطفالهن عن تأخذون ،تنعمهن بیت من شعبي نساء تطردون .القتال من الراجعین
. )10-8، 2: 2" (مي شدید والهالك تهلك نجاسة جلأ من .الراحة هي هذه لیست ألنه ،واذهبوا قوموا

 المبغضین؟ الحق تعرفوا أن لكم ألیس إسرائیل، بیت وقضاة یعقوب رؤساء یا اسمعوا وقلت"
 شعبي لحم یأكلون والذین. عظامهم عن ولحمهم ،عنه جلودهم النازعین ،الشر والمحبین ،الخیر

1 In Hebr. 3: 11. 
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  هكذا...المقلى وسط في وكاللحم القدر في كما ویشققون ،عظامهم ویهشمون ،عنهم جلدهم ویكشطون
 یجعل ال والذي ،سالم وینادون بأسنانهم ینهشون الذین ،شعبي یضلون الذین األنبیاء على الرب قال
 وتغیب ،عرافة بدون لكم ظالم .رؤیا بال لیلة لكم تكون  لذلك.حرًبا لیهنع یفتحون شیًئا أفواههم في

 .)6-5، 3-1: 3 (مي النهار علیهم ویظلم ،األنبیاء عن الشمس
 مع خصومة للرب فان ،الدائمة األرض أسس ویا الجبال أیتها الرب خصومة اسمعي"

 .)2: 6إسرائیل (مي  یحاكم وهو ،شعبه
 یصطادون ،للدماء یكمنون جمیعهم ،الناس بین مستقیم ولیس األرض من التقي باد قد

 متكلم والكبیر ،بالهدیة والقاضي ،طالب الرئیس ،مجتهدتان الشر إلى الیدان .بشبكة بعضا بعضهم
. )3-2: 7 (مي فیعكشونها نفسه بهوى

. إنشاءاته 2
  ،ُهَو َبَنى اْلَباَب اَألْعَلى ِلَبْیِت الرَّبِّ 
 ]3َوَبَنى َكِثیًرا َعَلى ُسوِر اَألَكَمةِ . [

یا قد بني أبراًجا لحمایة المدینة ( )، فإن یوثام ابنه أكمل 9: 26 أي 2إن كان أبوه ُعزِّ
التحصینات التي أهملها أبوه، فقام بتحصین بیت الرب. 

 ملوك إلى بنائه الباب األعلى لبیت الرب، وقام بتزیینه، وهنا َقدَّم شیًئا من 2أشار في 
التفصیل عن مشروعاته في البناء، وبنى الكثیر على سور األكمة.  

، َوَبَنى ُمُدًنا ِفي َجَبِل َیُهوَذا
 ]4َوَبَنى ِفي اْلَغاَباِت ِقَلًعا َوَأْبَراًجا. [

اهتم باإلنشاءات، فبنى مدًنا على جبل یهوذا. اهتم بتحصین بالده وتجدیدها. 
]، لذلك كان 2لم تكن له شركة مع المرتفعات، غیر أنه لم ینزعها. كان الشعب یفسدون [

میخا یتحدَّث عن القضاء بخصوص الشعب وقادته، دون ذكر للملك الذي لم یشترك معهم في 
شرورهم. 

. نصرته على بني عمون 3
  ،َوُهَو َحاَرَب َمِلَك َبِني َعمُّوَن َوَقِوَي َعَلْیِهمْ 

  ،َفَأْعَطاُه َبُنو َعمُّوَن ِفي ِتْلَك السََّنةِ 
ِة َوَعَشَرَة آَالِف ُكرِّ َقْمٍح َوَعَشَرَة آَالٍف ِمَن الشَِّعیرِ .  ِمَئَة َوْزَنٍة ِمَن اْلِفضَّ

 ]5 َوَكَذِلَك ِفي السََّنِة الثَّاِنَیِة َوالثَّاِلَثةِ . [،َهَذا َما َأدَّاُه َلُه َبُنو َعمُّونَ 
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. سرُّ قوته ونجاحه 4
  ،َوَتَشدََّد ُیوثَامُ 

 ]6َألنَُّه َهیََّأ ُطُرَقُه َأَماَم الرَّبِّ ِإَلِههِ . [
ُیمتَدح یوثام على األقل من أجل عدم اقتدائه بأبیه الذي اغتصب حقوق خاصة بالهیكل 

]، األمر الذي یندر أن ُیَقال عن 6]. كما قیل عنه إنه تشدَّد، ألنه هیَّأ طرقه أمام الرب إلهه [2[
الملوك المذكورین في الكتاب المقدس. 

یا فد َبَنى أبراًجا لحمایة المدینة ( : 26برزت تقوى یوثام في حمایته لبیت الرب، فإن كان ُعزِّ
)، فإن یوثام بنى أبراًجا لحمایة الهیكل. 9

]. وكانت تقواه هي مصدر قوته. 4أكمل یوثام أعمال التحصینات التي أهملها أبوه [
، عن إرسال اهللا رصین ملك أرام وفقح بن 26: 15 مل 2لم یذكر أخبار األیام ما ورد في 

رملیا على یهوذا، ألن إرسال هؤالء األعداء لیس من أجل الملك التقي، بل من أجل الشعب. 

. مدة حكمه وموته 5
  ،َوَبِقیَُّة ُأُموِر ُیوثَاَم َوُكلُّ ُحُروِبِه َوُطُرِقهِ 

 ]7َمْكُتوَبٌة ِفي ِسْفِر ُمُلوِك ِإْسَراِئیَل َوَیُهوَذا. [

  ،َكاَن اْبَن َخْمٍس َوِعْشِریَن َسَنًة ِحیَن َمَلكَ 
 ]8َوَمَلَك ِستَّ َعَشَرَة َسَنًة ِفي ُأوُرَشِلیمَ . [

  ،ثُمَّ اْضَطَجَع ُیوثَاُم َمَع آَباِئهِ 
  ،َفَدَفُنوُه ِفي َمِدیَنِة َداُودَ 

] 9َوَمَلَك آَحاُز اْبُنُه ِعَوًضا َعْنهُ . [
ه في وقٍت قصیٍر، لكنه أنهاه بكرامةٍ . مع أنه مات في منتصف عمره، حسب انتهى ُحْكمَ 

ًما.  تعبیر العامة، غیر أنه عاش سعیًدا ومات ُمَكرَّ
 
 27 أي 2من وحي 

لتحمل الكل على ذراعیك یا ُمَخلِّص العالم! 

  .یا لك المجد یا من أنقذت یوثام من خطأ أبیه ُعزِّ
وهبَته نعمتك، من أجل التصاقه بك، 

فسلك بروح االستقامة أمام عینیك. 
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لم ینحرف كأبیه لیغتصب كرامة لیست له! 

  !َهْب لي روح االستقامة، فإني ضعیف وعاجز
َوسِّْع تخوم قلبي، فأشتهي خالص العالم كله! 

من یقدر أن یحمل البشریة، ویصعد بها سواك؟! 
في ضعفي أصرخ إلیك، ألن نفسي ُمرَّة من أجل التائهین عن الطریق. 

اقبل كل صالٍة وصوٍم وسجوٍد أمامك من أجل إخوتي. 

  .إني آخر الكل، وأضعف الجمیع
لكن نفسي تئن من أجل إخوتي في البشریة. 
أنت وحدك تعمل بروحك القدوس فیهم وفيَّ . 

إني محتاج إلى خالصك ونعمتك. 
َهْب إلخوتي كما لضعفي النصرة بك، فأتهلل بأكالیلهم! 

  ،ألبسط یدي معك على الصلیب
فأحتضن كل نفٍس ساقطة وُأَقدِّمها إلیك! 

مع كل نفس تقوم بنعمتك، تقوم أیًضا نفسي معها. 
اجذبني وراءك فنجري كلنا إلیك. 

كم تشتهي نفسي أال یهلك أحد من البشر؟! 

  ،متى تأتي یا مخلصي على السحاب
وتنضم كنیستك التي من آدم إلى آخر الدهور؟ 

یفرح بها ُخدَّامك السمائیون، 
ویشترك األرضیون معهم في التسبیح لك. 
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 َاَألْصَحاُح الثَّاِمُن َواْلِعْشُرونَ 

الملك آحاز الشریر 
لم یصنع شیًئا صالًحا! 

بعد الفترة القصیرة التي عاشها الملك التقي یوثام، ملك آحاز الذي ُیَقدِّمه لنا الكتاب المقدس 
كَعیِّنة ردیئة للغایة في ارتداده عن اإلیمان. تولَّى آحاز الُمْلك بعد موت أبیه، لكنه لم یسلك باستقامة 

قلب مثل أبیه، بل سار في طریق ملوك إسرائیل الذین لم یوجد بینهم ملك واحد صالح. 
أغلق آحاز بیت الرب، وأجاز بنیه في النار، فدفعه الرب لید أرام وأیًضا لید ملك إسرائیل 

حیث ُسِبَي عدٌد كبیٌر من شعبه.  

 4-1. شرُّ آحاز العظیم   1
 5. انهیاره أمام ملك أرام   2
 8-6. انهیاره أمام ملك إسرائیل  3
 15-9. عوبید یوّبخ جیش إسرائیل  4
 21-16. التجاؤه إلى أشور باطًال   5
 23-22. التجاؤه إلى آلهة دمشق   6
 25-23. التجاؤه إلى آلهة أخرى   7
 27-26. موت ُمخزي    8

. شرُّ آحاز العظیم 1
  ،َكاَن آَحاُز اْبَن ِعْشِریَن َسَنًة ِحیَن َمَلكَ 

، َوَمَلَك ِستَّ َعَشَرَة َسَنًة ِفي ُأوُرَشِلیمَ 
 ]1َوَلْم َیْفَعِل اْلُمْسَتِقیَم ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ َكَداُوَد َأِبیِه [

استلم آحاز كرسي یهوذا، وكانت المملكة غنیة وقویة والعبادة ُمستِقرة بفضل استقامة حیاة 
أبیه، بینما كانت مملكة إسرائیل في حالة انهیار ودمار، وصارت على وشك السقوط تحت السبي 

األشوري.  
في غباوة اقتدى بإسرائیل المنهار في مقاومته للرب، ورفض أن ُیَكمَِّل مسیرة أبیه المقدسة، 

فانحدرت في أیامه یهوذا. وَفقَد آحاز الكثیر، إذ عاش في سلسلة من المتاعب مع الهزیمة والعار. 
ومع هذا كلما فشل ازداد في الشر، حاسًبا في الوثنیة نصرة وخالًصا.  
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بموت أبیه واستالمه للمملكة، َظنَّ في طریق الفساد نوًعا من الحریة واللَّذة. 
قاوم آحاز عبادة اهللا الحّي، فأخطأ في حق اهللا، كما أخطأ في حق نفسه، وأساء إلى شعبه. 

اقتدى بإسرائیل الُمتمرِّد، وَظنَّ في التحالف مع أشور، واالحتماء تحت جناحیه أماًنا وسالًما، لكن 
أشور أهانه ولم یسنده.  

لجأ إلى آلهة دمشق (أرام)، حاسًبا أنها تقدر أن ُتَخلَِّصه فانهار. لجأ إلى اآللهة األخرى 
وصنع شروًرا ورجاسات وأحرق بنیه بالنار لألصنام! 

في دراستنا لألصحاح السابق الحظنا أن یوثام الملك، وٕان كان قد سلك باستقامة قلٍب كل 
أیام مملكته، غیر أنه كانت تنقصه موهبة كسب النفوس هللا. لم نسمع عنه أنه َوبَّخ القادة والشعب 
على فسادهم الرهیب الذي كشفه میخا النبي بمرارة نفسه، وال رفع صلوات عنهم، إنما مع أعماله 
الصالحة وٕایمانه أهمل في حق الشعب إذ لم یحثهم على الرجوع إلى اهللا، واالمتناع عن العبادات 

الوثنیة ورجاساتها. 
لعل هذا الموقف انعكس على حیاة ابنه آحاز الذي انغمس في الشر بصورٍة رهیبٍة، فإذ لم 
یهتم بالشعب لم یعمل اهللا في قلب أوالده. یصعب علینا أن نتجاهل مسئولیة یوثام نحو تربیته البنه 

آحاز. 
 عن مسئولیة الوالدین في تربیة القدیس یوحنا الذهبي الفمیلیق بنا أن نقف قلیًال عند نظرة 

، حتى ندرك جمیعنا مسئولیتنا على مساعدة األجیال القادمة للتمتُّع بالخالص. ˺أبنائهم

  ،َبْل َساَر ِفي ُطُرِق ُمُلوِك ِإْسَراِئیلَ 
 ]2َوَعِمَل َأْیًضا َتَماِثیَل َمْسُبوَكًة ِلْلَبْعِلیمِ . [

  ، َوَأْحَرَق َبِنیِه ِبالنَّارِ ،َوُهَو َأْوَقَد ِفي َواِدي اْبِن ِهنُّومَ 
 ]3َحَسَب َرَجاَساِت اُألَمِم الَِّذیَن َطَرَدُهُم الرَّبُّ ِمْن َأَماِم َبِني ِإْسَراِئیلَ . [

 ورد عنه أنه َقدَّم ابنه ُمحَرقة في وادي ابن ˻المؤرخیوسیفوس ) وفي 3: 16 مل 2في (
]. 3هّنوم، وهنا یذكر تقدیمه أبنائه بالجمع [

 ]4َوَذَبَح َوَأْوَقَد َعَلى اْلُمْرَتَفَعاِت َوَعَلى التَِّالِل َوَتْحَت ُكلِّ َشَجَرٍة َخْضَراءَ . [

. انهیاره أمام ملك أرام 2
  ،َفَدَفَعُه الرَّبُّ ِإَلُهُه ِلَیِد َمِلِك أرام

. 364، ص 28انظر ملحق األصحاح  ˺
2 Josephus: Antiq.9:8:3. 
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  ، َوَسُبوا ِمْنُه َسْبًیا َعِظیًما،َفَضَرُبوهُ 
 َوَأُتوا ِبِهْم ِإَلى ِدَمْشقَ . 

  ،َوُدِفَع َأْیًضا ِلَیِد َمِلِك ِإْسَراِئیلَ 
 ]5َفَضَرَبُه َضْرَبًة َعِظیَمةً . [

إذ أعطى القفا هللا الحّي، ولجأ إلى اآللهة الُمَزیَّفة لتحمیه، سقط تحت أیدي أعدائه. َأدَّبه اهللا 
تارة بواسطة ملك أرام الذي أهانه وقهره وضربه في ساحة الحرب، وسبى الكثیرین من بني یهوذا، وأتى 

بالملك إلى دمشق، وتارة على ید ملك إسرائیل الذي ضربه ضربة عظیمة. 
ما حدث مع آحاز وقادته وشعبه، إنما هو قصة متكررة منذ سقوط أبوینا األولین إلى یومنا 

هذا، وتبقى إلى نهایة الدهور. فإن الشرَّ مع ما یحمله من لذَّة، یشبه العسل المملوء سًما، یدفع 
اإلنسان كما األمة أو الدولة إلى الدمار. یحمل الشر الفشل والَمَذلَّة والدمار والفساد في داخله. ولیس 

من طریق للبرِّ والنجاح والنصرة بدون نعمة اهللا التي ُتِقیمنا كما من الموت. 
ُیَقدِّم لنا كثیر من اآلباء أمثلة عملیة عبر التاریخ عن خطورة الشر وترك الرب، نذكر هنا ما 

 كمثال یلزمنا أن نحذر منه. ففي تعلیقه على اآلیة "وعمل بنو إسرائیل الشر العالمة أوریجینوسكتبه 
 ) قال:1: 6في عیني الرب، فدفعهم الرب لید مدیان" (قض 

  لكن مكتوب أن 31: 5طالما كانت الخطیة في سكوٍن، تكون األرض في سالم (قارن قض .(
األرض نهضت، أي نهض سكانها عندما بدأت الخطیة تقوم، وتعكرت بعمق نفوس البشر. من 

 ).31: 5أجل هذا ُكِتبَ : "واستراحت األرض أربعین سنة" (قض 

"وعمل بنو إسرائیل الشر في عیني الرب، فدفعهم الرب لید مدیان سبع سنین. فاعتزَّْت 
).  2-1: 6ید مدیان على إسرائیل" (قض 

طالما ُوِجَد البرُّ في األرض، أي في الساكنین على األرض، ُیقال: ""كانت األرض في 
). لكن عندما یزداد الظلم، و"یعملون الشر في عیني الرب"، ُیَقال: 3-1: 4سالم" (قارن حز 

 "فدفعهم الرب لید مدیان سبع سنین".
لم ُیذَكر أن أیدي المدیانیین اعتزَّت على شعب الرب عندما كان الشعب یحفظ وصایا 
الرب. لكن عندما بدأوا في إهمال الوصایا اإللهیة، قویت أیدي األعداء، وصارت أكثر فاعلیة 

ضدهم.  
حًقا، تشتد قوة األعداء الجسدیین ضد الشعب عند ارتكاب الشعب الخطیة. كذلك ضدنا 
نحن أیًضا المدعوین إسرائیل بالمعنى الروحي، فبدون شك یقوى األعداء الروحیین، عندما نهمل 

وصایا اهللا. عندما نقاوم وصایا المسیح، تقوى أیدي الشیاطین ضدنا، وُندَفع لید أعدائنا عندما 
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. ˺نفصل أنفسنا عن النعمة

  لكن دعونا نرى ما حدث لهؤالء الذین ُدِفعوا بسبب خطایاهم. مكتوب: "بسبب المدیانیین عمل بنو
إسرائیل ألنفسهم الكهوف التي في الجبال والمغایر والحصون. وٕاذا زرع إسرائیل، كان یصعد 

المدیانیون والعمالقة وبنو المشرق علیهم، وینزلون علیهم وُیتِلفون غلة األرض إلى مجیئك إلى غزة" 
) بمثل هذه 18: 10 كو 2). في الحقیقة تألم "إسرائیل حسب الجسد" (راجع 4-2: 6(قض 

األمور. لقد زرع األرض، وبسبب خطایاه ُسلِّم ألیدي األعداء الذین كانوا ینمون في القوة. ومن 
 ). 8: 6ثمار األرض، "حصد فساًدا" (غل 

أما بالنسبة لنا نحن الذین ُدعینا إسرائیل حسب الروح، دعونا نتأمل فیما یمكن أن یحدث. قد 
نزرع، وال یمكن لألعداء تدمیر البذور التي نغرسها، أو تدبیر المكیدة لغرس األرض وفي ظرف 

 آخر قد ُیَدمَّر ما نزرعه.

ُیَعلِّمنا بولس الرسول عن هذا االختالف في الزرع. اسمعوا ما یقوله: "من یزرع لجسده فمن 
). لهذا فالذین 8: 6الجسد یحصد فساًدا. ومن یزرع للروح فمن الروح یحصد حیاة أبدیة" (غل 

یزرعون للجسد یأتي المدیانیون وُیَدمِّرون ما یزرعون، هؤالء الذین ُتدمَّر ثمارهم وتبید. أما البذور 
التي ُتزَرع  للروح، فال یستطیع المدیانیون تدمیرها. ألن قوات العدو ال تقدر أن تقوم على الحقول 
الروحیة، وال أن تنتهك قدسیة حقول الروح الُمفلِّحة التي لهؤالء الذین ال یزرعون على األشواك، بل 

. ˻)22: 13؛ مت 12: 10؛ هو 3: 4یحرثون ألنفسهم حرثًا" (راجع إر 
العالمة أوریجینوس 

. انهیاره أمام ملك إسرائیل 3

 َوَقَتَل َفْقُح ْبُن َرَمْلَیا ِفي َیُهوَذا ِمَئًة َوِعْشِریَن َأْلًفا ِفي َیْوٍم َواِحٍد 
 - اْلَجِمیُع َبُنو َبْأٍس - 

 ]6َألنَُّهْم َتَرُكوا الرَّبَّ ِإَلَه آَباِئِهمْ . [
اقتدى آحاز بإسرائیل الُمتمرِّد، فسمح له الرب أن ُیَسلَّم لملك إسرائیل الُمتعبِّد لألوثان، فضربه 

ضربة عظیمة، وعانى شعبه الكثیر من هذا التأدیب. سالت دماء مئة وعشرین ألًفا في یوٍم واحٍد، 
وُنِهَبت بالد یهوذا، وتشتت الشعب. 

هذا الشعب الذي لم یتجاوب بقلبه وسلوكه مع الملك الصالح یوثام، انهار في أیام آحاز بن 

Ï  ،ترجمة الشماس بیشوي بشرى فایز. 1عظات العالمة أوریجینوس على سفر القضاة: العظة السابعة .
Ð  ،ترجمة الشماس بیشوي بشرى فایز. 2عظات العالمة أوریجینوس على سفر القضاة: العظة السابعة .
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یوثام. 
 من رجال یهوذا، رجال ذوي بأس، لیس لعدم أمانة الملك 120000في یوٍم واحٍد قتل فقح 

 شخص، ونهبوا غنائم 200000فحسب، وٕانما ألنهم تركوا الرب إله آبائهم. كما قام إسرائیل بسبي 
كثیرة. بدأ انهیار مملكة یهوذا تماًما، وبالرغم من ذلك فإن اهللا لم یسمح البن طبیئیل أن َیِحلَّ محل 

ذریة داود الحقیقیة، إنما أراد أن یحقق وعده لداود. 

  ، َوَعْزِریَقاَم َرِئیَس اْلَبْیِت ،َوَقَتَل ِزْكِري َجبَّاُر َأْفَراِیَم َمْعِسیَّا اْبَن اْلَمِلكِ 
 ]7َوَأْلَقاَنَة ثَاِنَي اْلَمِلكِ . [

: غالًبا ُیقَصد بالملك هنا یوثام. معسیا ابن الملك

  ،َوَسَبى َبُنو ِإْسَراِئیَل ِمْن ِإْخَوِتِهْم ِمَئَتْي َأْلٍف ِمَن النَِّساِء َواْلَبِنیَن َواْلَبَناِت 
  ،َوَنَهُبوا َأْیًضا ِمْنُهْم َغِنیَمًة َواِفَرةً 
 ]8َوَأُتوا ِباْلَغِنیَمِة ِإَلى السَّاِمَرةِ . [

سلك آحاز في طریق إسرائیل، فإذا بإسرائیل یقتل من یهوذا مئة وعشرین ألًفا من رجال 
البأس في یوٍم واحٍد، األمر الذي لم یحدث مثله في كل تاریخ یهوذا، وكان من بینهم قادة وابن الملك، 

وقام إسرائیل بسبي مائتّي ألف من النساء والبنین والبنات، مع أن مملكة إسرائیل في ذلك الوقت لم 
]. 6تكن قویة. هذا كله ألنهم "تركوا الرب إله آبائهم" [

. عودید ُیَوبِّخ جیش إسرائیل  4
  ،َوَكاَن ُهَناَك َنِبيٌّ ِللرَّبِّ اْسُمُه ُعوِدیدُ 

 َفَخَرَج ِلِلَقاِء اْلَجْیِش اآلِتي ِإَلى السَّاِمَرِة َوَقاَل َلُهمْ : 
  ،ُهَوَذا ِمْن َأْجِل َغَضِب الرَّبِّ ِإَلِه آَباِئُكْم َعَلى َیُهوَذا َقْد َدَفَعُهْم ِلَیِدُكمْ 

 ]9َوَقْد َقَتْلُتُموُهْم ِبَغَضٍب َبَلَغ السََّماءَ . [
: إشارة إلى عظمة الغضب وعظمة خطیتهم، فاهللا ال یطیق سفك بغضٍب بلغ إلى السماء

الدم وسبي النساء واألوالد والبنات. 
مع ما في تقدیم أبنائه ذبائح من قسوة ودنس وُبغَضة هللا الحّي الذي یمنع الذبائح البشریة، 
َعرَّض تسلسل ملوك یهوذا من بیت داود للخطر. وفي هذه المناسبة ذهب إلیه إشعیاء النبي لمقابلته 
وتأكید سقوط أرام وأفرایم، وبعدها َقدَّم له السید الرب أن یعطیه عالمة خاصة بمیالد الُمَخلِّص اإلله 

). 17-10: 7المتجسد من العذراء، وُیدَعى اسمه عمانوئیل (إش 
والحدث الثاني هو المعاملة الطیبة لألسرى من یهوذا بواسطة مملكة الشمال حیث ظهر 
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على المسرح النبي عودید فجأة الستقبال جیش إسرائیل المنتصر والقادم یسوق یهوذا في مذلة للسبي، 
ویحمل الغنائم بعد سفك دماء هذا قدرها. 

استقبل الجیش ال لُیَهنِّئه على نصرته، بل لیكشف خطأهم، وُیَحذِّرهم من العقوبة التي ستحل 
بهم. فإن كان اهللا قد غضب على یهوذا بسبب تركهم له، إنما اقتدوا بإسرائیل الشریر. سألهم أال 

ینشغلوا بالنصرة، بل یتطلَّعوا إلى شرِّهم: "أما عندكم أنتم آثام للرب إلهكم... ألن حمو غضب الرب 
]. 11-10علیكم" [

ما حدث لیس ألجل برِّ إسرائیل وعدالة قلبه، وٕانما ألجل إثم یهوذا، كما سبق فقال الرب 
). لهذا ُیَحذِّرنا 5-1: 9على لسان موسى النبي وهم في الطریق للعبور لُیَملِّكوا شعوًبا أكبر (تث 

). 21-20: 11الرسول بولس، قائالً : "ال تستكبر، بل خف، لعل اهللا ال یشفق علیك أیًضا" (رو 
وبَّخ عودید النبي من َظنُّوا أنهم منتصرون على اآلتي:  

. وحشیة قتل إخوتهم في ساحة الحرب، من منطلق الكراهیة إلخوتهم، وبطریقة بربریة. 1
). 20: 1"غضب اإلنسان ال یصنع بّر اهللا" (یع 

]، "أنتم عازمون على إخضاع بني یهوذا وأورشلیم عبیًدا 10. معاملتهم للمسبیین بعجرفة [2
 وٕاماء لكم". ربما كان في نّیتهم أن یقوموا ببیعهم عبیًدا لألمم األخرى.

. َذكَّرهم بخطایاهم التي جلبت غضب الرب علیهم. "أما عندكم أنتم آثام للرب إلهكم؟" 3
]. َحثَّهم على التوبة على خطایاهم، عوض الشماتة في إخوتهم والكراهیة. حذَّرهم، ألن ما َحلَّ 10[

 بیهوذا لسبب خطایاهم سَیحل بهم هم أیًضا یوًما ما.

 َواآلَن َأْنُتْم َعاِزُموَن َعَلى ِإْخَضاِع َبِني َیُهوَذا َوُأوُرَشِلیَم َعِبیًدا َوإَِماًء َلُكمْ .
 ]10َأَما ِعْنَدُكْم َأْنُتْم آثَاٌم ِللرَّبِّ ِإَلِهُكْم؟ [

َأكَّد عودید النبي لشعبه أن انتصارهم على یهوذا، إنما لتأدیب یهوذا، وأن مركز الُحْكِم 
]، وأن 10اإللهي في یهوذا بكونه السبط المختار من الرب. وطالبهم أن ینظروا هم إلى آثامهم للرب [

ه إلیهم هم أیًضا.  یرجعوا إلیه. فالسیف الذي وجهه الرب ضد یهوذا ُیَوجِّ

،  َوُردُّوا السَّْبَي الَِّذي َسَبْیُتُموُه ِمْن ِإْخَوِتُكمْ ،َواآلَن اْسَمُعوا ِلي
 ]11َألنَّ ُحُموَّ َغَضِب الرَّبِّ َعَلْیُكمْ . [

 ثُمَّ َقاَم ِرَجاٌل ِمْن ُرُؤوِس َبِني َأْفَراِیمَ : 
، َعَزْرَیا ْبُن َیُهوَحاَناَن َوَبَرْخَیا ْبُن َمُشلِّیُموَت َوَیَحْزِقَیا ْبُن َشلُّومَ 

 ]12َوَعَماَسا ْبُن ِحْدَالَي َعَلى اْلُمْقِبِلیَن ِمَن اْلَجْیِش [
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كلمات النبي عودید بإیماٍن،  أفرایم أربعة من رؤوسجاء تحذیر النبي بثمٍر صالٍح، فقد قبل 
ووضعوا على عاتقهم أال یزید إسرائیل آثامه بسبیهم إخوتهم، وأثمر إیمانهم بالتوبة في قلوب الكثیرین، 

وأثمرت التوبة حب�ا عملًیا لإلخوة المسبیین. بإیمان هؤالء األربعة أنقذوا مملكة إسرائیل من الدمار 
قاموا باستقبال الجیش، ال لیكافئوهم على نصرتهم، إنما لیمنعوهم الكامل بسبب غضب الرب علیهم. 

من الدخول بالمسبیین إلى السامرة، حتى ال یضیفوا إلى إسرائیل خطایا فوق خطایاهم. 
لقد نظر اهللا إلى مذلة الشعب المسكین، وسمع صراخهم، وأعطاهم نعمة ُقدَّام الذین سبوهم 

). 46، 44: 106(مز 

، َوَقاُلوا َلُهمْ : َال َتْدُخُلوَن ِبالسَّْبِي ِإَلى ُهَنا
  ،َألنَّ َعَلْیَنا ِإْثًما ِللرَّبِّ 

،  َوَعَلى ِإْثِمَنا،َوَأْنُتْم َعاِزُموَن َأْن َتِزیُدوا َعَلى َخَطاَیاَنا
 ]13 َوَعَلى ِإْسَراِئیَل ُحُموُّ َغَضٍب . [،َألنَّ َلَنا ِإْثًما َكِثیًرا

إذ تكلم الرؤوس سمعوا لهم، وكان رد السبي بهذا األسلوب من قبل اهللا. 

َؤَساِء َوُكلِّ اْلَجَماَعةِ . [  ]14َفَتَرَك اْلُمَتَجرُِّدوَن السَّْبَي َوالنَّْهَب َأَماَم الرُّ
في طاعة للرؤساء قام رجال الجیش بترك المسبیین والغنائم التي جاءوا بها، بهذا أظهر 

رجال الجیش بطولة حقیقیة بطاعتهم للسلطة، وتراجعهم َعمَّا كان في قلوبهم رغم ما یبدو من خسائر 
شخصیة لكل واحٍد منهم. 

  ،َوَقاَم الرَِّجاُل اْلُمَعیََّنُة َأْسَماُؤُهْم َوَأَخُذوا اْلَمْسِبیِّینَ 
  ،َوَأْلَبُسوا ُكلَّ ُعَراِتِهْم ِمَن اْلَغِنیَمِة َوَكُسوُهْم َوَحُذوُهمْ 

، َوَأْطَعُموُهْم َوَأْسُقوُهْم َوَدهَُّنوُهمْ 
، َوَحَمُلوا َعَلى َحِمیٍر َجِمیَع اْلُمْعِییَن ِمْنُهمْ 

 َوَأُتوا ِبِهْم ِإَلى َأِریَحا َمِدیَنِة النَّْخِل ِإَلى ِإْخَوِتِهمْ .
 ]15ثُمَّ َرَجُعوا ِإَلى السَّاِمَرةِ . [

نظر اهللا إلى مذلة المسبیین وصرخات قلوبهم، فَأعطاهم نعمة لیتكلم عودید النبي، كمن 
بسلطانٍ . ُعِرَفت مملكة إسرائیل في ذلك الوقت بمقاومتها هللا نفسه وألنبیائه، وكثیًرا ما اضطهدوا 

األنبیاء وقتلوهم. لكن هنا أطاع الرؤساء عودید النبي، وسمع الجیش كله للرؤساء. ما قاموا به من 
).  10اعتناء بالجرحى والمسبییین ُیماِثل ما قاله السید المسیح في مثل السامري الصالح (لو 

. التجاؤه إلى أشور باطًال 5
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 ]16ِفي َذِلَك اْلَوْقِت َأْرَسَل اْلَمِلُك آَحاُز ِإَلى ُمُلوِك َأشُّوَر ِلُیَساِعُدوهُ . [
في ذلك الوقت تقریًبا، قبل غزو رصین وفقح لیهوذا، طلب آحاز معونة أشور، ولم یسأل من 

). وثق في البشر، ولم یثق في اهللا. َقدَّم ألشور كل كنوز الملك ورجاله 12-10: 7الرب آیة (إش 
ومن بیت الرب أیًضا؛ افتقر لیكسب حمایة تلغث فالسر، لكن جاء األشوري وضایقه ولم ُیَشدِّده، ولم 

]. 21-20یساعده [
]. ترك مذبح اهللا البسیط 23اتِّكاله على ذراع بشر دفعه إلى االتِّكال على اآللهة الكاذبة [

الكفَّاري، ولجأ إلى مذبح آلهة دمشق المزخرف. لقد ترك اإلله الحّي وارتدَّ عنه. 
ما یدعو للعجب أن بعض رؤساء إسرائیل سمعوا لصوت اهللا خالل نبیِّه عودید، والجیش 

سمع لصوت الرؤساء، أما آحاز الشریر فلم َیتَِّعْظ مما حلَّ علیه وعلى جیشه وشعبه من تأدیب. 
عوض الرجوع إلى اهللا، التجأ إلى ملوك أشور لمساعدته. 

لقد اقتدى آحاز بالكلدانیین الذین التجأوا إلى بناء مدینة لتخلید اسمهم، وبناء برج یصعدون 
فیه متى حلَّ طوفان مرة أخرى لتأدیبهم. 

 ]17 َوَضَرُبوا َیُهوَذا َوَسُبوا َسْبًیا. [،َفِإنَّ اَألُدوِمیِّیَن َأُتوا َأْیًضا

  ،َواْقَتَحَم اْلِفِلْسِطیِنیُّوَن ُمُدَن السََّواِحِل َوَجُنوِبيَّ َیُهوَذا
  ،َوَأَخُذوا َبْیَت َشْمٍس َوَأیَُّلوَن َوَجِدیُروَت َوُسوُكو َوُقَراَها َوِتْمَنةَ 

 ]18َوُقَراَها َوِحْمُزو َوُقَراَها َوَسَكُنوا ُهَناكَ . [

 َألنَّ الرَّبَّ َذلََّل َیُهوَذا ِبَسَبِب آَحاَز َمِلِك ِإْسَراِئیَل 
 ]19 َوَخاَن الرَّبَّ ِخَیاَنةً . [،َألنَُّه َأْجَمَح َیُهوَذا

 المعاملة الردیئة التي َقدَّمها الفلسطینیون والفینیقیون الذین كانوا یبیعون 9، 6: 1ورد في عا 
الیهود المسبّیون (من مملكة الشمال) عبیًدا لبني أدوم. 

 ]20َفَجاَء َعَلْیِه َتْغَلَث َفَالَسُر َمِلُك َأشُّوَر َوَضاَیَقُه َوَلْم ُیَشدِّْدهُ . [
جاء في السجالت األشوریة خضوع آحاز كملٍك هزمه تغلث فالسر. 

َؤَساءِ    ،َألنَّ آَحاَز َأَخَذ ِقْسًما ِمْن َبْیِت الرَّبِّ َوِمْن َبْیِت اْلَمِلِك َوِمَن الرُّ
 ]21 َوَلِكنَُّه َلْم ُیَساِعْدهُ . [،َوَأْعَطاُه ِلَمِلِك َأشُّورَ 

وضع آحاز ثقته في أشور ال في اهللا، وأرسل هدیة عظیمة من ذخائر بیت الرب وبیت 
 قال الملك ومن الرؤساء إلى ملك أشور، فقبلها أشور، ولم ُیَقدِّم له أیة مساعدة. لذلك قیل: "هكذا

: 17 إر (قلبه" یحید الرب وعن ذراعه، البشر ویجعل اإلنسان، على یتَِّكلُ  الذي الرجل ملعون الرب:
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5(. 

 ولیس على أحٍد غیره، حتى إن قیل إنه جاء من فردوس اهللا، ،یلیق بنا أن نعتمد على اهللا وحده 
: 1  فلیكن أناثیما" (غل،كما یقول بولس: "إن بشرناكم نحن أو مالك من السماء بغیر ما بشرناكم

8(Ï .
العالمة أوریجینوس 

. التجاؤه إلى آلهة دمشق 6
 ]22َوِفي ِضیِقِه َزاَد ِخَیاَنًة ِللرَّبِّ (اْلَمِلُك آَحاُز َهَذا) [

غایة الضیقة التوبة والرجوع إلى اهللا، لكن آحاز في قسوة قلبه ازداد في خیانته هللا، فقد فعل 
مثل أمصیا الذي سجد آللهة األمة المهزومة. 

. التجاؤه إلى آلهة أخرى 7
 َوَذَبَح آلِلَهِة ِدَمْشَق الَِّذیَن َضاَرُبوُه َوَقالَ : 

 َألنَّ آِلَهَة ُمُلوِك أرام ُتَساِعُدُهْم َأَنا َأْذَبُح َلُهْم َفُیَساِعُدوَنِني. 
 ]23َوَأمَّا ُهْم َفَكاُنوا َسَبَب ُسُقوٍط َلُه َوِلُكلِّ ِإْسَراِئیلَ . [

]، فأراد أن ینال 23-22عبد آحاز آلهة دمشق (أرام)، ألنهم وهبوا األرامیین النصرة علیه [
هو أیًضا النصرة بواسطتهم، ونسي أن هذه اآللهة عاجزة عن إنقاذ أرام من ید األشوریین. (راجع إش 

7 :13 .(

، َوَجَمَع آَحاُز آِنَیَة َبْیِت اهللا َوَقطََّعَها
، َوَأْغَلَق َأْبَواَب َبْیِت الرَّبِّ 

 ]24َوَعِمَل ِلَنْفِسِه َمَذاِبَح ِفي ُكلِّ َزاِوَیٍة ِفي ُأوُرَشِلیمَ . [
أبواب  في جنون آحاز بالعبادة الوثنیة، قطع آنیة بیت اهللا، وأغلق أبواب بیت الرب، أي

 وقدس األقداس، فتوقََّفت الخدمة تماًما. وعمل لنفسه مذابح في كل زاویة في أورشلیم. لقد منع القدس
الشعب من دخول بیت الرب، ودفعهم للعبادة الوثنیة. 

  ،َوِفي ُكلِّ َمِدیَنٍة َفَمِدیَنٍة ِمْن َیُهوَذا
  ،َعِمَل ُمْرَتَفَعاٍت ِلِإلیَقاِد آلِلَهٍة ُأْخَرى

 ]25َوَأْسَخَط الرَّبَّ ِإَلَه آَباِئهِ . [

1 In Gen. hom.  2:3. 
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ما فعله كان عن عمٍد كمن یتحدَّى الرب نفسه على مستوى كل المدن، وأغضب الرب إله 
آبائه. 

. موت ُمخزي 8
، َوَبِقیَُّة ُأُمورِِه َوُكلُّ ُطُرِقِه اُألوَلى َواَألِخیَرةُ 

 ]26َمْكُتوَبٌة ِفي ِسْفِر ُمُلوِك َیُهوَذا َوإِْسَراِئیلَ . [

، ثُمَّ اْضَطَجَع آَحاُز َمَع آَباِئهِ 
  ،َفَدَفُنوُه ِفي اْلَمِدیَنِة ِفي ُأوُرَشِلیمَ 

 َألنَُّهْم َلْم َیْأُتوا ِبِه ِإَلى ُقُبوِر ُمُلوِك ِإْسَراِئیلَ . 
] 27َوَمَلَك َحَزِقیَّا اْبُنُه ِعَوًضا َعْنهُ . [

 
 28 أي 2من وحي 

لتطرد كل خطیة من قلبي، فأستریح بك! 

   ،جلس آحاز على العرش
وجاءت القیادات تخضع له. 

حسب أنه لیس ألحٍد حتى اهللا أن یحرمه من الملذَّات. 
أعطى ظهره لعبادة اهللا،  

وحسب الوصیة اإللهیة قیًدا ال ُیحتَمل. 
ظن في ملوك إسرائیل والملوك الوثنیین أنهم سعداء. 

فتح قلبه للخطیة، كي تنشأ وتترعرع فیه. 
جذبت علیه فشًال وخسائر ومرارة. 
عوض الرجوع إلى مصدر الفرح، 

َأصرَّ أن یندفع باألكثر من خطیٍة إلى خطیةٍ . 
وانطلق من عبادة صنٍم إلى صنٍم آخر. 

  .دفع الخطیة أن تتربَّع على عرش قلبه
ففقد القلب سالمه الداخلي، 
وانهار أمام أرام وٕاسرائیل. 

عوض الرجوع إلى اهللا لینقذه، 
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ذبح آللهة دمشق كي تسنده. 
وظن أن ملك أشور قادر أن ُیَخلَِّصه، 

فسلب خزائن بیت الرب وبیت الملك وبیوت الرؤساء، 
 وأعطاها له. 

فقد كل شيٍء في حیاته، فصار بائًسا. 
وفي موته لم ُیدَفن في قبور الملوك! 

  ،انزْع عنِّي كل خطیٍة وعصیاٍن
فیستریح قلبي بك وفیك. 

تتربَّع یا أیها القدوس على عرشك في قلبي،  
وُتِقیم ملكوتك في داخلي. 
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اإلصالح في عصر حزقیا الملك 
 32-29األصحاحات 

ما فعله آحاز من إبطال عبادة اهللا، وٕاغالق أبواب الهیكل، وااللتجاء إلى األصنام، وتسلیم 
ذخائر بیت الرب والقصر الملكي وبیوت الرؤساء لملك أشور، وتمادیه المستمر في الشر، كان كافًیا 
الستبعاد مملكة یهوذا كشعب هللا. لكن أمانة اهللا وُحبَّه للبشریة كلها ورغبته في تحقیق وعوده اإللهیة 

لیجلس ابن داود ملًكا بالصلیب، جعله ُیِقیم حزقیا على یهوذا. لقد تغیَّر كل شيٍء، فقد أشرق نور 
النعمة اإللهیة في هیكل الرب عوض الظلمة التي سادت في أیام آحاز. 

أفرد سفر أخبار األیام الثاني أربعة أصحاحات للحدیث عن إصالحات حزقیا الملك 
ل لنا سفر الملوك الثاني إصالحاته ولخَّصها في  ، 7-4: 18 مل 2وممارسته للفصح، هذا وقد َسجَّ

وحدثنا إشعیاء النبي عن هذا الملك في عدة أصحاحات تاریخیة. 
كشفت هذه األسفار الثالثة التي أبرزت عمل اهللا في حیاة هذا الملك الصالح عن اآلتي: 

. الشرط الوحید الذي یلزم لقیام وبقاء مملكة ابن داود ویهوذا نفسه كشعب اهللا هو إعادة 1
تأسیس العبادة وتطهیر الهیكل أو إعادة تنظیم الكهنوت الالوي. خیر بدایة لنا هي تطهیر هیكل الرب 

الداخلي من كل خطیٍة وتهاوٍن وتراخٍ . 

. تولَّى حزقیا الملك العرش في فترة یبدو كأنَّ الشعب قد فقد كل رجاٍء في اإلصالح. فقد 2
فقدت مدن یهوذا كل مواردها الرئیسیة، وَحلَّ بالجیش سلسلة ُمرَّة من الهزائم، وخانتها أشور بعد أن 

لت ساحة الحرب إلى بركة دماء  استلمت الكثیر من ذخائر بیت الرب والقصر الملكي والرؤساء، وتحوَّ
في یوٍم واحٍد على یدّي إسرائیل. 

في وسط هذه الصورة القاتمة للغایة، أرسل اهللا إنساًنا باًرا لُیعِلَن أنه ال یرید هالك شعبه بل 
خالصهم، وأنه في كل جیٍل یوجد أناس أمناء وُمْخِلصون للحق اإللهي. 

. حًقا ُوِجَدت فترات إصالح أخرى عظیمة في مملكة یهوذا، لكن ال نجد أعظم من حزقیا 3
في فترات بلغ الشر فیها إلى القمة. إنه یرسل اإلنسان المناسب في الوقت المناسب. 

. ُیَقدِّم لنا سفر ملوك الثاني اإلصالحات السلبیة التي قام بها حزقیا الملك. فقد أزال 4
المرتفعات وكسر التماثیل وسحق الحیَّة النحاسیة التي أقامها موسى وأساء الشعب بعد ذلك 

استخدامها. فِعَوض التطلُّع إلیها باإلیمان كرمٍز لصلیب المسّیا الُمَخلِّص، صارت موضع عبادة حرفیة 
قاتلة. دعاها حزقیا نحشتان بتهكُّمٍ . 
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لم یرد هنا شيء عن هجوم أشور وعن حصار شلمناصر للسامرة، إنما اهتم بإبراز رفض 
األسباط العشرة العبادة هللا واستبدالها بالعبادة الوثنیة. 

في سفر أخبار األیام الثاني نرى األعمال اإلیجابیة. 

إصالحات حزقیا 
اهللا في أمانته لتحقیق وعده لداود سمح بقیام ملٍك صالٍح بعد أن كاد أخآب أن ُیَدمَِّر مملكة 

یهوذا. 
ُیعتَبر عصر حزقیا الملك مرحلة جدیدة أو بدایة جدیدة، ال لمملكة یهوذا فقط، وٕانما لكل 

شعب اهللا، إذ كان قلب حزقیا ملتهًبا بالحب نحو خالص كل الشعب. فقد أقام ال تحالًفا عسكرًیا أو 
، تقوم على تجدید العهد مع اهللا وااللتصاق ِوحَدة في الربتبادل عالقات تجاریة بین المملكتین، بل 

بالهیكل، لیتمتع الكل بقوة إلهیة، ویختبروا فرح الروح الحقیقي. 
 الذي دنَّسه آحاز أبوه. تطهیر الهیكلأول خطوة قام بها الملك خالل الكهنة والالویین هي 

تمَّ تطهیر الهیكل في وقت قیاسي. فعادت التسابیح بالمزامیر والفرح بالشركة مع اهللا. 
، العید االحتفال بعید الفصحالخطوة الثانیة لتحقیق الوحدة على أساس روحي سلیم، هي 

ر من عبودیة فرعون واالنطالق إلى البریة للعبور إلى  الذي ُیحتَفل به تذكاًرا لَتَمتُِّع الشعب بالتحرُّ
أرض الموعد. یرى بعض الدارسین أن حزقیا ُیعتَبر سلیمان آخر، حیث ما كان یشغله هو ضم شمل 
كل األسباط بفكٍر روحٍي سلیٍم، ودعوتهم للحضور إلى أورشلیم لالحتفال بالفصح. ُیعتَبر حزقیا خلیفة 

 . ˺سلیمان الرائع

 

1 Celine Mangan, p. 130. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 29 أي 2
 

  

 َاَألْصَحاُح التَّاِسُع َواْلِعْشُرونَ 

حزقیا الملك وتقدیس بیت الرب 
یتطلَّع السفر إلى حزقیا الملك كأحد عظماء ملوك یهوذا.  

تُبِرز حیاة حزقیا الملك دور األنبیاء في القرن الثامن ق.م، خاصة إشعیاء ومیخا، بینما جاء 
دور إرمیا النبي في فترة یوشیا. 

. لقد هیَّأ حزقیا ˺یرى البعض أن حزقیا الملك ُیحَسب حلقة الوصل بین فترتي النبوات الكتابیة
الجو لیوشیا لإلصالح بحفظ شریعة الرب. 

منذ تولَّى الملك الصالح حزقیا، من السنة األولى لُحْكِمه، انشغل بالعبادة المقدسة هللا القدوس 
أكثر من غیره من الملوك الصالحین. كان قلبه ملتهًبا بالُحبِّ اإللهي والغیرة على قدسیة بیت الرب. 

ففي السنة األولى قام باآلتي: 

 11-1. أعاد الكهنة والالویین إلى بیت الرب  1
 19-12. حّث الالویین على تطهیر الهیكل   2
 24-20. التكفیر عن خطایا الحكم السابق   3
  36-25. االهتمام بذبائح التسبیح والُمحَرقات  4

. أعاد الكهنة والالویین إلى بیت الرب 1
، َمَلَك َحَزِقیَّا َوُهَو اْبُن َخْمٍس َوِعْشِریَن َسَنةً 

ِه َأِبیَُّة ِبْنُت َزَكِریَّا. [  ]1َوَمَلَك ِتْسًعا َوِعْشِریَن َسَنًة ِفي ُأوُرَشِلیَم َواْسُم ُأمِّ
یرى البعض أن حزقیا تولَّى العرش في حدود الخامسة والعشرین من عمره، ولُصْغِر سنه 

وقلة خبرته، كان یعتمد على مشورة الكهنة والالویین األكبر منه سًنا، األمر الذي یحسبه سفر أخبار 
األیام مدیًحا له. ولعله كان تحت إرشاد إشعیاء النبي. 

أشار الكاتب إلى اسم أمه وجّده، ربما ألنهما كانا باّرین، وتأثر بهما في شبابه. 

، َوَعِمَل اْلُمْسَتِقیَم ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ 
 ]2َحَسَب ُكلِّ َما َعِمَل َداُوُد َأُبوهُ . [

قیل عن بعض الملوك الذین أتوا قبله إنهم عملوا المستقیم في عینّي الرب، لكن نادًرا ما 
"، أي حسب غیرة داود وأمانته. حسب كل ما عمل داود أبوهُیقال: "

1 Josephus: Antiq.9:8:3. 
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لِ    ،ُهَو ِفي السََّنِة اُألوَلى ِمْن ُمْلِكِه ِفي الشَّْهِر اَألوَّ
 ]3َفَتَح َأْبَواَب َبْیِت الرَّبِّ َوَرمََّمَها. [

اعتلى یوآش العرش بعد ملكین فاسدین وكان سنُّه سبع سنوات، مما تسبَّب في تأخیر البدء 
ر نفس األمر عندما تولَّى یوشیا العرش بعد ملكین فاسدین، وكان في  العملي في اإلصالح. َتَكرَّ

الثامنة من عمره. أما بالنسبة لحزقیا فتولَّى العرش وهو ابن خمس وعشرین سنة، لذلك بدأ في 
اإلصالح في السنة األولى من تولِّیه العرش. 

یصعب علینا أن ُنَصوِّر مدى ُحْزِن حزقیا، إذ عبد أبوه األوثان، وأغلق أبواب الهیكل، ولم 
یكن ممكًنا لحزقیا أن یفتح أبوابه أثناء حیاة أبیه. حتًما كانت نفسه في غایة المرارة. 

یرى البعض أن أباه أغلق أبواب الهیكل في وجه الشعب، لكن كان بعض الالویین یدخلون 
فأبقوا على استمرار اشتعال النار المقدسة، حتى جاء حزقیا، ففتح أبواب الهیكل حیث وجدوا النار 

مشتعلة، وال تحتاج إلى إعادة اشتعالها. 

 ]4َوَأْدَخَل اْلَكَهَنَة َوالالَِّویِّیَن َوَجَمَعُهْم ِإَلى السَّاَحِة الشَّْرِقیَِّة [
. ˺: ُیقَصد بها مكان فسیح أمام الباب الشرقي لدار الهیكل الخارجیةالساحة الشرقیة

جمع حزقیا الكهنة والالویین، لكي ینزعوا الرجاسات التي صنعها أبوه، وكأنه قد اعترف 
عملی�ا بخطأ أبیه، ُمعِلًنا رغبته الجادة في تصلیح ما أفسده والده. لقد اعترف أن آباءه خانوا الرب، 

]، ال لَنْقدهم، إنما لكي ینطلق مع القادة والشعب إلى إصالح الفساد. 6وعملوا الشر في عینیه وتركوه [
هكذا یلیق بالمؤمن ال أن َیستسِلَم للحزن على الماضي، بل أن یعالج الفساد الذي حلَّ به 

وبإخوته في إیجابیة عملیة مثل حزقیا. حسن أن نبكي على أخطائنا، لكن ال نقف في یأٍس، بل 
بالنعمة اإللهیة ننطلق للعمل بروح الرجاء والقوة. 

، َوَقاَل َلُهمُ : اْسَمُعوا ِلي َأیَُّها الالَِّویُّونَ 
  ،َتَقدَُّسوا اآلنَ 

  ،َوَقدُِّسوا َبْیَت الرَّبِّ ِإَلِه آَباِئُكمْ 
 ]5َوَأْخِرُجوا النََّجاَسَة ِمَن اْلُقْدِس [

لقد جمع الملك الكهنة والالویین، وأدخلهم إلى الساحة الشرقیة، وطالبهم بالتقدیس، بإزالة كل 
مظاهر العبادة الوثنیة والمذبح األشوري، وٕازالة الرجاسات التي كانت مرتبطة بالعبادة الوثنیة. وأیًضا 

إزالة األوساخ بسبب وقف الخدمة في أیام آحاز. 

1 Barnes' Notes. 
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هذا التصرُّف یكشف عن فتورهم متى قورن بغیرته. 

 فإنه ، مدینة) واتفق أنه نزل بیًتا فیه نجاسة مافي العالم الظاهر إذا ذهب ملك لُیِقیم زماًنا (في 
 الرب ي یأتالذي یحتاج بیت النفس يُینظم وُیزین بزینات متنوعة وُیبخر بروائح عطرة، فكم بالحر

 . من كل دنٍس وعیٍب ي هو نفسه نقالذي یدخله وُیِقیم فیه، ذاك لكيلیستریح فیه إلى زینات كثیرة 
 .˺ إذ فیه یحل اهللا وكل الكنیسة السماویة، القلبنویكهكذا 

  الفضیلة، وأن یؤمن ویطلبها من الرب في، وال یقصر بإخالصإًذا یجب على كل منا أن یجتهد 
تكون للنفس شركة و ، هذه الحیاة الحاضرةفي المجد في یصیر اإلنسان الباطن منه شریًكا لكي
 القیامة ما نستر في یكون لنا ،) حتى إذا تطهرنا من دنس الخطیة3:1یو  1 ( قداسة الروحفي

 .˻األبد إلى تالسماوا ملكوت فيویحیینا ویریحنا عیوبنا  به ي ونغط، أجسادنا عند قیامهايبه عر
 لقدیس مقاریوس الكبیرا

  ،َألنَّ آَباَءَنا َخاُنوا َوَعِمُلوا الشَّرَّ ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ ِإَلِهَنا َوَتَرُكوهُ 
ُلوا ُوُجوَهُهْم َعْن َمْسَكِن الرَّبِّ   ]6 َوَأْعُطوا َقًفا [،َوَحوَّ

لم یتَِّهم حزقیا أباه وحده بما بلغ إلیه الحال من فساد، إنما ساهم كثیرون فیه سواء من ملوك 
أو كهنة أو الویین أو حتى الشعب، لذلك قال: "ألن آباءنا خانوا وعملوا الشر في عینّي الرب إلهنا 

وتركوه". 
حسن لنا أن نذكر أمانة وٕاخالص الكثیر من آبائنا عبر األجیال، لكن ال ننسى أیًضا رخاوة 

البعض وٕاهمالهم، بل وخیانة البعض وجحدهم لإلیمان. 

َواقِ    ،َوَأْغَلُقوا َأْیًضا َأْبَواَب الرِّ
  ،َوَأْطَفُأوا السُُّرجَ 

، َوَلْم ُیوِقُدوا َبُخوًرا
 ]7َوَلْم ُیْصِعُدوا ُمْحَرَقًة ِفي اْلُقْدِس ِإلَلِه ِإْسَراِئیلَ . [

اعترف حزقیا الملك عن الشرور التي ارتكبها آباؤه، وكأنه قد ارتكبها هو، ویرید التوبة عنها. 

إعطاء القفا ال ]. أخطر خطیة، إن صحَّ التعبیر، هي 6 [. حّولوا وجوههم عن بیت الرب1
، أي انحراف القلب وتركه للرب. األمر الذي كثیًرا ما عاتب الرب شعبه علیه. على لسان الوجه للرب

 وفي ،الوجه ال القفا نحوي حولوا ألنهم ،ولدتني أنت وللحجر أبي، أنت للعود قائلینإرمیا النبي: "

. 1016 الحب اإللهي ص 1
. 1019 الحب اإللهي ص 2
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 .)27: 2 رإ ("وخلصنا قم یقولون بلیتهم وقت
 ال القفا وأعطوا ،الشریر قلبهم وعناد مشورات في ساروا بل أذنهم، یمیلوا ولم یسمعوا فلم"

 .)24: 7 رإ ("الوجه
لوا وقد"  رإ (أدًبا" لیقبلوا یسمعوا لم ولكنهم ،وُمَعلًِّما ُمَبكًِّرا َعلَّمتهم وقد ،الوجه ال القفا لي حوَّ

32 :33(  
 مشققة آباًرا آباًرا، ألنفسهم لینقروا ،الحیة المیاه ینبوع أنا تركوني :شرِّْین عمل شعبي ألن"

 .)13: 2 رإ ("ماء تضبط ال

] حتى ال یدخل أحد إلى بیت الرب، ویتمتَّع بالشركة معه. فإنهم 7 [أغلقوا باب الرواق. 2
لم یدخلوا ولم یدعوا الداخلین أن یدخلوا. هذا هو عمل عدو الخیر، أن یستخدم كل وسیلة لَیْحِرَم البشر 

من الدخول إلى بیت اهللا، ألنه أیقونة السماء. 
) 134 مز –120اهتم سفر المزامیر أن ُیَقدَِّم للمؤمنین مزامیر المصاعد أو الدرجات (مز 

لیدركوا أنهم صاعدون إلى بیت الرب الذي هو أیقونة السماء. یبدو أنها كانت ُكَتیًِّبا صغیًرا، یستخدمه 
الصاعدون إلى بیت الرب في أورشلیم. 

  لماذا إذن الذین یسكنون في أورشلیم ال یتزعزعون إلى األبد، إال ألنه توجد أورشلیم أخرى تشتاقون
أن تسمعوا عنها؟ إنها ُأمنا التي نئن ألجلها ونتنهَّد في رحلتنا هذه، لكي ما نرجع إلیها... أورشلیم 

. Ïاألبدیة، أمنا جمیًعا التي في السماء
القدیس أغسطینوس 

: تشیر السرج إلى النور اإللهي، فقد أشرق السید المسیح نور العالم على أطفأوا السرج. 3
الجالسین في الظلمة لكي یصیروا بروحه القدوس نوًرا للعالم. 

لما كان عدو الخیر هو رئیس مملكة الظلمة، فإنه ال یحتمل النور اإللهي، لذا یحث الملوك 
األشرار على إطفاء الُسرج. 

 :8 "أنا هو نور العالم" (یو عظیمة هي محبَّة المسیح الذي أعطى كل ألقابه لتالمیذه، فیقول :
 "أنا هو :). یقول14: 5  قائالً : "أنتم نور العالم" (مت،) ومع ذلك یعطي من طبعه لتالمیذه12

"أنا هو الكرمة  ). یقول:17: 10 كو 1)، ونحن جمیًعا خبز واحد (31: 6 الخبز الحيّ " (یو
 .˻)21: 2 "غرسُتك كرمة سوَرق زرع حق كلها" (إر )، ویقول لك:1: 15 (یو الحقیقّیة"

1 On Ps 125 (124). 
Ð(ترجمة مدام عایدة حنا بسطا).  26-19: 9  تفسیر لو 
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  إن أردتم أن تجدوه، فالشمس قد أشرقت اآلن، تعالوا مثل هؤالء النسوة، بمعنى لیته ال یكون في
شر، ألن شهوات الجسد واألعمال الشریرة هي ظالم. من كان في قلبه ظالم من القلوبكم ظالم 

 أي ، الظالم منكم یا إخوةانزعوا نور.  هوهذا النوع ال یعاین النور وال یدرك المسیح، ألن المسیح
 ولیكن لكم الطیب الحلو، أي الصالة بغیرة، ، عنكم كل الشهوات الخاطئة واألعمال الشریرةانزعوا

... إن أردتم أن تعاینوا الرب )2: 141 مز(" لتستقم صالتي كالبخور قدامك"قائلین مع المرتل: 
.  ˺أتم إیاهد مثابرین على الثبات في الصالح الذي ب، یلزمكم ترك الشر،وتأتوا إلى بیتكم السماوي

 أمبروسیوسالقّدیس 

  إن كان هو النور الحقیقي الذي ینیر كل إنساٍن، فهو إذن قد أنار یوحنا أیًضا الذي أقر واعترف
. ˻)16: 1" (یو  ملئه أخذنابحق "من

القدیس أغسطینوس 

: یشیر تقدیم البخور إلى الصالة، وكما جاء في سفر الرؤیا عن لم یوقدوا بخوًرا. 4
المخلوقات الحّیة األربعة واألربعة وعشرین قّسیًسا أنهم كانوا ُیَقدِّمون بخوًرا "هي صالة القدیسین" (رؤ 

5 :8 .(

  تهب المزامیر النفس الطمأنینة، وتعطیها السالم، وَتهدئ فیها بلبلة األفكار وتراكم الشهوات. هذا
الكتاب هو كتاب المحبَّة... هو سالح ضد الشیطان... هو سبب راحة بعد تعب النهار... هو 

بخور تعزیة الشیوخ، هو باعث أفراحنا وأحزاننا المقدَّسة... هو نشید رائع، هو صوت الكنیسة، هو 
 .˼زكي الرائحة

 القدِّیس باسیلیوس الكبیر

كانت الذبائح بكل أنواعها ُتشیر إلى جوانب ُمتعدِّدة لصلیب السید ولم یصعدوا ُمحَرقة: . 5
المسیح. تشیر الُمحَرقة إلى ذبیحة المسیح الذي بُحبِّه للبشریة ارتفع على الصلیب فداًء للمؤمنین. 

شركتنا مع المسیح المصلوب تجعلنا أشبه بُمحَرقة أو ذبیحة حب هللا. 

  ما هي الُمحَرقات؟ احتراق الذبیحة بالنار بكاملها؛ عندما ُیوَضع الحیوان على المذبح ویحترق
بالنار، فُیدَعى ُمحَرقة. 

لیت النیران اإللهیة ترفعنا بكلیتنا إلى فوق، ونلتهب بالكامل... 

1 PL 17: 671 Ser 34. 
2 Sermon on N.T. Lessons, 17:9. 

Ñ  ،عظة على .292، ص 1989راجع األب الیاس كویتر المخلصي: القدیس باسیلیوس الكبیر، منشورات المكتبة البولسیة، بیروت 
المزامیر. 
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لیس فقط نفوسنا ترتفع بنار الحكمة هذه، بل وجسدنا أیًضا، إذ ینال الخلود. لُیقدَّم إًذا كُمحَرقة 
فُیبتلع الموت! 

 القدیس أغسطینوس

  یرید كّل من الجسد والنفس، أي اإلنسان بكلیته، أن یصیر ذبیحة مقدسة هللا. ُیعِلُن المرتل أن
. ˺"ذبیحة هللا الروح المنسحقالنفس هي ذبیحة ُمقدمة هللا بقوله: "

  لُنَقدِّم نفوسنا ذبیحة بالصوم. فإننا ال نستطیع أن ُنَقدَِّم هللا ما هو أفضل من هذا. یؤكد النبي ذلك
". َقدِّْم یا إنسان نفسك هللا. َقدِّْم ال یرذله اهللا الروح المنسحق ذبیحة هللا، والقلب المتواضعبقوله: "

تقدمة الصوم. افعْل هذا لتجعل نفسك ذبیحة طاهرة، ذبیحة مقدسة، ذبیحة حیة تبقى لك وأنت 
. ˻ُتَقدِّمها هللا

 األب بطرس خریستولوجوس

ما كان یشغل قلب حزقیا الملك قیام ملكوت اهللا، لیس فقط في یهوذا بل في كل إسرائیل. 

  ،َفَكاَن َغَضُب الرَّبِّ َعَلى َیُهوَذا َوُأوُرَشِلیمَ 
ِفیرِ  ، َوَأْسَلَمُهْم ِلْلَقَلِق َوالدَّْهِش َوالصَّ

 ]8َكَما َأْنُتْم َراُؤوَن ِبَأْعُیِنُكمْ . [
ربما یشیر هنا إلى الهزیمة الخطیرة والخسائر الفادحة بواسطة اإلسرائیلیین، حیث ُقِتَل مائة 

). 8، 6: 28 أي 2وعشرون ألًفا، وُأسر مائتا ألف (
كان حزقیا ُمقتِنًعا أن ما حلَّ على یهوذا من ضیقات ِعلَّته انحراف الملك والقادة والشعب عن 

طریق االستقامة في عینّي الرب. 
لقد أخطأ آحاز عندما حاول عالج المتاعب بطریقة بشریة ُمَجرَّدة، فانحاز إلى أشور 

لمساعدته ضد األعداء المحیطین به، أما حزقیا فوضع في قلبه أن ال خالص من الشر والمتاعب إال 
بالرجوع إلى اهللا والثقة فیه. یرى ملكوت اهللا منطلق كل تصرُّف، له األولویة في كل شيءٍ . 

من الغباوة والجهل أن نحاول بناء البیت أوًال وبعد ذلك نضع األساسات. هكذا ال یمكن أن 
نتحرَّك بقوتنا وٕامكانیاتنا وأفكارنا وخبراتنا البشریة أوًال، إنما لیكن اهللا هو القائد واألول، ُیَقدِّس كل 

تحرُّكاتنا وأفكارنا وٕامكانیاتنا! ملكوت اهللا هو األساس الداخلي في القلب یقوم علیه كل فكٍر وكلمٍة 
وعملٍ ! 

1 Fr. Peter Chrystologus, Selected Sermons, 1093 
2 Selected Sermons. 
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، وذلك عندما َیِحلُّ الخراب 16: 6 هنا ما ورد في میخا بالصفیرلعل حزقیا الملك یقصد 
ببلٍد معیٍن أو شعٍب معیٍن، یستهزئ بهم األعداء، فیصفرون في سخریة. كان یلیق بشعب اهللا أن 

یكونوا موضع إعجاب السمائیین ودهشتهم، لكن بتركهم الرب یصیرون موضع سخریة غیر المؤمنین. 

، َوُهَوَذا َقْد َسَقَط آَباُؤَنا ِبالسَّْیفِ 
 ]9َوَبُنوَنا َوَبَناتَُنا َوِنَساُؤَنا ِفي السَّْبِي َألْجِل َهَذا. [

 اعترف حزقیا الملك بأن الضیقات التي حلَّت بهم، یستحقونها لخیانتهم، وأوضح لهم عواقب 
ترك الرب واإلهمال في االلتصاق به والعبادة له، لیكون ذلك دافًعا لتجدید العهد مع اهللا والشركة معه. 

  ،َفاآلَن ِفي َقْلِبي َأْن َأْقَطَع َعْهًدا َمَع الرَّبِّ ِإَلِه ِإْسَراِئیلَ 
 ]10َفَیُردُّ َعنَّا ُحُموَّ َغَضِبهِ . [

ما یشغل قلب حزقیا في كل اإلصالحات هو قطع عهٍد مع الرب اإلله، فتتم مصالحة مع 
" یكشف عن تصمیمه على ذلك من كل قلبه. فمع رغبته في عهٍد شخصي بینه في قلبياهللا. بقوله "

" حمّو غضبه، أي عن عّناوبین الرب، یطلب شركة الكل معه. فالعهد هو مع إله إسرائیل، لیرد "
الملك وكل القیادات مع الشعب. 

، َیا َبِنيَّ َال َتِضلُّوا اآلنَ 
  ،َألنَّ الرَّبَّ اْخَتاَرُكْم ِلَتِقُفوا َأَماَمُه َوَتْخِدُموهُ 

 ]11َوَتُكوُنوا َخاِدِمیَن َوُموِقِدیَن َلهُ . [
"، ربما ألنه شعر كملٍك ملتزم أن یهتم بكل القادة یا بنيّ مع صغر سنه كان یدعوهم "

والشعب كأبناء محبوبین لدیه، ُیسأل عنهم أمام الرب. 
كان یلیق بالكهنة والالویین أن ُیَذكِّروا الملك بعالقته بالرب، لكننا نرى هنا الملك هو الذي 
یدعوهم أن َیَتَذكَّروا اختیار الرب لهم لخدمته واإلیقاد له. یحّثهم على مراجعة أنفسهم، متحدِّثًا معهم 

]. ما أروع أن یحمل صاحب السلطان روح األبوة الحانیة 11" [یا َبٍنيَّ ال تضلواكأٍب مع أبنائه: "
والجادة في نفس الوقت. 

. حّث الالویین على تطهیر الهیكل 2
  ،َفَقاَم الالَِّویُّوَن َمَحُث ْبُن َعَماَساَي َوُیوِئیُل ْبُن َعَزْرَیا ِمْن َبِني اْلَقَهاِتیِّینَ 

  ،َوِمْن َبِني َمَراِري َقْیُس ْبُن َعْبِدي َوَعَزْرَیا ْبُن َیْهَلْلِئیلَ 
 ]12َوِمَن اْلَجْرُشوِنیِّیَن ُیوآُخ ْبُن ِزمََّة َوِعیَدُن ْبُن ُیوآَخ [

. تطهیر بیت الربهنا نرى عمًال جاًدا، عمًال حسًنا، وعمًال له احتیاج، أال وهو 
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األشخاص الذین ُاستخدموا لهذا العمل كانوا الویین وكهنة، وكان من الواجب علیهم أن 
یحتفظوا ببیت الرب طاهًرا، وٕاذ أهملوا في هذا، طالبهم الملك أن یكون ذلك اهتمامهم األول. ذكر 

]. 12عدید من أسماء الالویین، اثنین من كل من العشائر الثالث الرئیسیة: قهات وجرشون ومراري [
]. َذَكرهم ربما 14-13وذكر اثنین من كل من العائالت الثالث الُمَغنِّین: آساف وهیمان ویدوثون [

ألنهم كانوا أكثر غیرة ونشاًطا عن البقیة. 

 ]13َوِمْن َبِني َأِلیَصاَفاَن ِشْمِري َوَیِعیِئیُل َوِمْن َبِني آَساَف َزَكِریَّا َوَمتَّْنَیا [

یِئیلُ . [  ]14َوِمْن َبِني َهْیَماَن َیِحیِئیُل َوَشْمِعي َوِمْن َبِني َیُدوُثوَن َشَمْعَیا َوُعزِّ

  ،َوَجَمُعوا ِإْخَوَتُهْم َوَتَقدَُّسوا
 ]15َوَأُتوا َحَسَب َأْمِر اْلَمِلِك ِبَكَالِم الرَّبِّ ِلُیَطهُِّروا َبْیَت الرَّبِّ . [

كان لغیرة الملك فاعلیة في حیاة هؤالء المذكورین للعمل لتطهیر بیت الرب، بل جمعوا 
". وكأنَّ كالم الرب عمل في قلب الملك، فدفع حسب أمر الملك بكالم الربإخوتهم لیعمل الكل "

الالویین والكهنة، وهؤالء دفع بعضهم البعض لیعمل الكل في تطهیر بیت الرب. 
ماذا یعني بتطهیر بیت الرب؟ 

. لقد تراكمت األتربة العامة أثناء إهماله وغلقه. 1
. تطهیره من األصنام ومذابح األوثان التي أقیمت فیه، وُتحَسب قذارة ُتلوِّث هیكل الرب 2

 أكثر من التراب والعنكبوت.

  ،َوَدَخَل اْلَكَهَنُة ِإَلى َداِخِل َبْیِت الرَّبِّ ِلُیَطهُِّروهُ 
  ،َوَأْخَرُجوا ُكلَّ النََّجاَسِة الَِّتي َوَجُدوَها ِفي َهْیَكِل الرَّبِّ ِإَلى َداِر َبْیِت الرَّبِّ 

 ]16َوَتَناَوَلَها الالَِّویُّوَن ِلُیْخِرُجوَها ِإَلى اْلَخاِرِج ِإَلى َواِدي َقْدُرونَ . [
لم یكن ُیسَمح لالویین أن یدخلوا القدس، فدخل الكهنة ونظفوا وكانوا یحملون األتربة إلى 

خارج القدس، ویحملها الالویون لیلقوها بعیًدا. 

لِ .  ِل الشَّْهِر اَألوَّ  َوَشَرُعوا ِفي التَّْقِدیِس ِفي َأوَّ
  ،َوِفي اْلَیْوِم الثَّاِمِن ِمَن الشَّْهِر اْنَتُهوا ِإَلى ِرَواِق الرَّبِّ 

  ،َوَقدَُّسوا َبْیَت الرَّبِّ ِفي َثَماِنَیِة َأیَّامٍ 
ِل اْنَتُهوا. [  ]17َوِفي اْلَیْوِم السَّاِدَس َعَشَر ِمَن الشَّْهِر اَألوَّ

.] ˺: [بدأوا في الیوم األول من الشهر األول، أي نیسانالترجومجاء في 

1 Adam Clarke Commentary. 
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تواضعه مع محبته وغیرته... هذا كله دفع الالویین بكل همة، فقاموا بتطهیر الهیكل من 
]. 17الرجاسات في مدة أسبوعین [

بسرعة فائقة وِهمَّة وِجدیة بدأوا في بدایة الشهر األول، وكأن ذلك العمل ُیَبشِّر بعام جدیٍد 
مبارك. َطهَّروا الهیكل في ثمانیة أیام، وَقدَّسوا بیت الرب في ثمانیة أیام أخرى. 

 َوَدَخُلوا ِإَلى َداِخٍل ِإَلى َحَزِقیَّا اْلَمِلِك َوَقاُلوا: 
  ،َقْد َطهَّْرَنا ُكلَّ َبْیِت الرَّبِّ َوَمْذَبَح اْلُمْحَرَقِة َوُكلَّ آِنَیِتهِ 

 ]18َوَماِئَدَة ُخْبِز اْلُوُجوِه َوُكلَّ آِنَیِتَها. [

، َوَجِمیُع اآلِنَیِة الَِّتي َطَرَحَها اْلَمِلُك آَحاُز ِفي ُمْلِكِه ِبِخَیاَنِتِه َقْد َهیَّْأَناَها َوَقدَّْسَناَها
 ]19َوَها ِهَي َأَماَم َمْذَبِح الرَّبِّ . [

طرح آحاز آنیة بیت الرب، أي نبذها ولم یستعملها، بل استعمل أشیاء تتفق مع العبادة 
الوثنیة، هذا بجانب ما قام بتكسیره مثل ثیران النحاس. 

َقدَّموا تقریًرا لحزقیا الملك عمَّا فعلوه في سّتة عشر یوًما، ال لینالوا مكافأة مادیة، إنما لیخبروه 
بأن كل ما كان نجًسا قد َتطهَّر حسب الشریعة، وصار ُمَهیَّأ لالستخدام. 

أبرز السفر أن الظلمة الحالكة التي َسبَّبها آحاز بدأت تنقشع بالنور الذي أشرق في المقادس 
 [جمیع اآلنیة التي َدنَّسها آحاز باألصنام الغریبة، وصارت بغیضة الترجوم:جاء في في أیام حزقیا. 

عندما تسلط (آحاز) في عصیان ضد كلمة الرب، قد جمعناها وأخفیناها، واستبدلناها بآنیة أخرى 
.] ˺وضعناها اآلن أمام الرب

نجح عدو الخیر في إبعاد الشعب عن اهللا في أیام آحاز، وجاء حزقیا رمًزا للمسیح الذي 
ُیَجدِّد القلوب لمجده اإللهي. 

. التكفیر عن خطایا الحكم السابق 3
، َوَبكََّر َحَزِقیَّا اْلَمِلُك َوَجَمَع ُرَؤَساَء اْلَمِدیَنةِ 

 ]20َوَصِعَد ِإَلى َبْیِت الرَّبِّ . [
صعد الملك وجمیع رؤساء المدینة إلى بیت الرب في الیوم التالي من تقدیم التقریر له. لم 

یرد أن یضیع وقًتا. 

  ،َفَأُتوا ِبَسْبَعِة ِثیَراٍن َوَسْبَعِة ِكَباٍش َوَسْبَعِة ِخْرَفاٍن َوَسْبَعِة تُُیوِس ِمْعًزى
 َذِبیَحَة َخِطیٍَّة َعِن اْلَمْمَلَكِة َوَعِن اْلَمْقِدِس َوَعْن َیُهوَذا. 

1 Adam Clarke Commentary. 
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 ]21َوَقاَل ِلَبِني َهاُروَن اْلَكَهَنِة َأْن ُیْصِعُدوَها َعَلى َمْذَبِح الرَّبِّ . [
). فقد طلبت ثوًرا واحًدا أو عجًال عن 13: 4هذه الذبائح أكثر مما طلبتها الشریعة (ال 

خطایا الشعب، وكبًشا واحًدا عن خطایا الملك (الرئیس). ما ورد في سفر الالویین یقصد الخطایا التي 
عن جهٍل، أما حزقیا فأراد أن ُیَقدِّم ذبائح عن كل الخطایا مثل عبادة األوثان، واالرتداد عن اإلیمان، 

وتدنیس الهیكل. هذا بجانب ذبائح لتقدیس الهیكل والكهنة ویهوذا. لذلك َقدَّم أكثر مما طلبته الشریعة. 
]. 24]، تكفیًرا عن جمیع إسرائیل [21َقدَّم الكهنة بنو هرون ذبائح خطیة عن المملكة [

فالتطهیر لن یتحقَّق بدون دم الذبیحة، أي ال ننعم بالمغفرة إال بالمسیح الذي صار ذبیحة خطیة. 
: 15؛ عد 14-13: 4ُقدَِّمت الذبائح عن الملك والرؤساء، عن الكهنة وكل الشعب (ال 

24-25 .(

  ، َوَرشُّوُه َعَلى اْلَمْذَبحِ ،َفَذَبُحوا الثِّیَراَن َوَتَناَوَل اْلَكَهَنُة الدَّمَ 
  ،ثُمَّ َذَبُحوا اْلِكَباَش َوَرشُّوا الدََّم َعَلى اْلَمْذَبحِ 

 ]22ثُمَّ َذَبُحوا اْلِخْرَفاَن َوَرشُّوا الدََّم َعَلى اْلَمْذَبحِ . [

، ثُمَّ َتَقدَُّموا ِبتُُیوِس َذِبیَحِة اْلَخِطیَِّة َأَماَم اْلَمِلِك َواْلَجَماَعةِ 
 ]23[ َوَوَضُعوا َأْیِدَیُهْم َعَلْیَها

ُقدَِّمت ذبیحة الخطیة أمام الملك والجماعة، ووضعوا أیادیهم علیها، معترفین بأنهم محتاجون 
إلى من یحمل عنهم خطایاهم. وضع األیدي على الذبیحة اعتراف علني أنهم مخطئون ومستحقون 

الموت، وٕاذ یلقون بالخطیة على رأس الذبیحة، فتموت الذبیحة عنهم. 

، َوَذَبَحَها اْلَكَهَنةُ 
  ،َوَكفَُّروا ِبَدِمَها َعَلى اْلَمْذَبِح َتْكِفیًرا َعْن َجِمیِع ِإْسَراِئیلَ 

 ]24َألنَّ اْلَمِلَك َقاَل ِإنَّ اْلُمْحَرَقَة َوَذِبیَحَة اْلَخِطیَِّة ُهَما َعْن ُكلِّ ِإْسَراِئیلَ . [
] عن 30-20كان یلزم الكهنة والالویین أن یتطهروا، وبعد التطهیر ُتَقدَّم ذبیحة الخطیة [

المملكة والمقدس ویهوذا. 
حزقیا هو أول ملك لیهوذا رغب في تطهیر كل إسرائیل، وأن یصعدوا إلى أورشلیم لُیعیِّدوا 

هناك. 
 ق.م، قبل اعتالء حزقیا العرش بست سنوات. 722لقد َحطَّمت أشور مملكة إسرائیل سنة 

قام األشوریون تحت حكم اإلمبراطور سرجیون الثاني بترحیل أعداد كبیرة من شعب إسرائیل إلى 
مناطق بعیدة في الهالل الخطیب. وقد َتَبقَّى عدد قلیل منهم في إسرائیل. شعر حزقیا الملك بمسئولیته 
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عن هذا الشعب الُمتبقِّي، وأن یعمل على وحدة إسرائیل أو المملكتین ما استطاع. هذه النّیة تظهر 
]، 24باألكثر في األصحاحات التالیة. في هذا األصحاح َقدَّم الكهنة الذبائح تكفیًرا عن كل إسرائیل [

]. 27وُأصِعَدت الُمحَرقة مع التسابیح باسم كل إسرائیل [

  كانت هذه الذبائح رموًزا، تنبأت عن الذبیحة الواحدة الُمَخلِّصة. فإننا لم ُنتَرك نحن بدون ذبیحة
(المسیح المصلوب) ُنَقدِّمها هللا... 

َقدِّْم بالتأكید في نفسك ما ترید أن ُتَقدَِّمه... 
ال تطلب أن تذبح قطیًعا من الخارج، إنما یوجد داخلك ما تذبحه! 

 القدیس أغسطینوس

. االهتمام بذبائح التسبیح والمحرقات 4
  ،َوَأْوَقَف الالَِّویِّیَن ِفي َبْیِت الرَّبِّ ِبُصُنوٍج َوَرَباٍب َوِعیَدانٍ 

  ،َحَسَب َأْمِر َداُوَد َوَجاَد َراِئي اْلَمِلِك َوَناثَاَن النَِّبيِّ 
 ]25َألنَّ ِمْن ِقَبِل الرَّبِّ اْلَوِصیََّة َعْن َیِد َأْنِبَیاِئهِ . [

: أي بحسب النظام الذي وضعه داود وجاد وناثان، ونالحظ أن الفرح حسب أمر داود
والتسبیح تحققا بعد الَتَمتُّع بمغفرة الخطایا. 

  اآلن إذ نجتمع مع بعضنا البعض في الكنیسة ُنَسبِّح اهللا، ولكن عندما یذهب كل واحٍد إلى عمله
ال یتوقَّف أحد عن الحیاة المستقیمة، فیكون ُمَسبًِّحا ه یت ل،یبدو كمن توقَّف عن تسبیح اهللا. لكن

نك تتوقَّف عن التسبیح هللا عندما تنحرف عن العدل وعن كل ما یسرُّ اهللا. ولكن إ. هللا على الدوام
.  ˺إن كنت ال توقف عن الحیاة المستقیمة فإن حیاتك بلیغة، وتنفتح ُأُذن اهللا لقلبك

 كل ما تفعله، افعله حسًنا، بهذا ُتَسبِّح اهللا˻  .

 هناك نستریح، وهناك نرى. سنرى ونحب، سنحب وُنَسبِّح!˼  

  إن كان حتى المالئكة الذین طبیعتهم بسیطة وروحیة ُیَقال إن لهم ألسنة بها ُیَرنِّمون التسابیح
إللههم وخالقهم، وُیَقدِّمون له تشكرات بغیر انقطاع، كم باألكثر األجساد الروحیة التي للبشر 
یفعلون هذا بعد القیامة، فإن كل أعضاء الجسد الممجد یكون لها ألسنة في أفواههم، تعطي 

صوًتا أللسنتهم المتحدثة، وهكذا ینطقون بتسابیح إلهیة تفیض بكلمات حبهم وأفراحهم التي تمأل 

1 On Ps 148:2. 
2 Letter 130:19. 
3 City of God 22:30. 
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. ˺أحاسیسهم
 القدیس أغسطینوس 

  التسبیح في ذاته صالح، والمزمور ُیَقدِّم خیرات كثیرة: إنه یعزل العقل عن األرض، ویعطي النفس
أجنحة، ویجعل (األجنحة) خفیفة قادرة على الطیران في الجو. لهذا یقول بولس: "مترنمین ومرتلین 

. ˻)... توجد حاجة للتسبیح من أجل حیاة المرتل وصالته والتوفیق19: 5في قلوبكم للرب" (أف 

  لتشكر اهللا ولُتَسبِّْح ذاك الذي یختبرك في األتون. لتنطق بالتسبیح عوض التجدیف، هذا هو
.  ˼الطریق الذي به عبَّر ذاك الطوباوي عن نفسه

  هذا هو الطریق الذي به َقدَّم أیوب ذبیحة (تسبیح) بالرغم من األحزان الُمرِعبة التي فوق الطاقة
.  ˽البشریة قد حلت به

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ]26َفَوَقَف الالَِّویُّوَن ِبآَالِت َداُوَد َواْلَكَهَنُة ِباَألْبَواقِ . [
بعد أن ُقدَِّمت ذبیحة الخطیة ُقدَِّمت ذبائح بعد إتمام الكفَّارة، صار ُممكًنا تقدیم التسبیح للرب. 

الُمحَرقة مع الضرب باألبواق والغّناء بنشید الرب. فمع اعترافنا بخطایانا، ُنَقدِّم ذبائح الحمد والتسبیح 
والشكر كُمحَرقة حب هللا. نحن في حاجة ال إلى غفران خطایانا فحسب، وٕانما یرافقها تهلیلنا بحب اهللا 

ورحمته! 
 یقوم به الكهنة، ألنها تشیر إلى كلمة اهللا أو الوصیة اإللهیة، إذ یلتزم الضرب باألبواق

الكهنة أن یحثوا الكل على الطاعة للوصیة. 

 َوَأَمَر َحَزِقیَّا ِبِإْصَعاِد اْلُمْحَرَقِة َعَلى اْلَمْذَبحِ . 
  ،َوِعْنَد اْبِتَداِء اْلُمْحَرَقةِ 

 ]27اْبَتَدَأ َنِشیُد الرَّبِّ َواَألْبَواُق ِبَواِسَطِة آَالِت َداُوَد َمِلِك ِإْسَراِئیلَ . [
في أیام آحاز توقفت خدمة اهللا الیومیة، ففقد الشعب تمتُّعه بتقدیم ذبائح الحمد والشكر 

والتسبیح، كما فقدوا الفرح الداخلي. 

  تخرج هذه الذبیحة من كل القلب، وتتغذَّى على اإلیمان، وتراعي الحق. تدخل في براءة ونقاوة، في
عفة، تتزین بالحب. ویلزمنا أن نحرسها بعظمة األعمال الصالحة، ُمَقدِّمین مزامیر وتسابیح على 

1 Letter, 94. 
2 On Ps. 147. 
3 On Ps 128. 
4 On Ps. 50. 
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 .˺مذبح اهللا لننال كل األشیاء منه
 العالمة ترتلیان

ُقونَ  ُقوَن ُیَبوِّ   ،َوَكاَن ُكلُّ اْلَجَماَعِة َیْسُجُدوَن َواْلُمَغنُّوَن ُیَغنُّوَن َواْلُمَبوِّ
 ]28 ِإَلى َأِن اْنَتَهِت اْلُمْحَرَقةُ . [،اْلَجِمیعُ 

 ]29 َخرَّ اْلَمِلُك َوُكلُّ اْلَمْوُجوِدیَن َمَعُه َوَسَجُدوا. [،َوِعْنَد اْنِتَهاِء اْلُمْحَرَقةِ 

َؤَساُء ِلالَِّویِّینَ    ،َوَقاَل َحَزِقیَّا اْلَمِلُك َوالرُّ
  ،َأْن ُیَسبُِّحوا الرَّبَّ ِبَكَالِم َداُوَد َوآَساَف الرَّاِئي

وا َوَسَجُدوا. [  ]30َفَسبَُّحوا ِباْبِتَهاٍج َوَخرُّ
]، ویقصد بكالم 30 بكونه ملك إسرائیل قبل االنقسام [بكالم داودقیل إنهم ُیَسبِّحون الرب 

داود التسبیح بالمزامیر. إن كانت الخطیة قد جلبت جو�ا من الحزن والكآبة، فإن التمتُّع بالمغفرة 
ل حیاتنا إلى محفٍل مفرٍح ومتهللٍ .   والشركة مع اهللا، خاصة في بیته، خالل ذبیحة المسیح، ُتحوَّ

سجود الملك وكل الموجودین مًعا أمام اهللا، ُیعِلن أنهم قد صاروا في شركة مع السمائیین 
]. 30الذین ُیَسبِّحون له، ویسجدون "فسبَّحوا بابتهاج وخّروا وسجدوا" [

 ثُمَّ َقاَل َحَزِقیَّا: اآلَن َمْألُتْم َأْیِدَیُكْم ِللرَّبِّ . 
 َتَقدَُّموا َوْأُتوا ِبَذَباِئَح َوَقَراِبیِن ُشْكٍر ِلَبْیِت الرَّبِّ . 

 ]31َفَأَتِت اْلَجَماَعُة ِبَذَباِئح َوَقَراِبیِن ُشْكٍر َوُكلُّ َسُموِح اْلَقْلِب َأَتى ِبُمْحَرَقاٍت . [
  الخ]،31مأل الشعب أیادیهم، أي َقدَّموا ذبائح وقرابین شكر لبیت الرب قدر المستطاع [

 بتكریس العبادة هللا وحده وعدم الشركة في العبادة الوثنیة. وقاموا
سموح القلب، أي بقلٍب حر متهلل، ال یسقط تحت مرارة اإلحباط، یعطي بسخاءٍ . 

، َوَكاَن َعَدُد اْلُمْحَرَقاِت الَِّتي َأَتى ِبَها اْلَجَماَعةُ 
  َوِمَئَتْي َخُروفٍ . ، َوِمَئَة َكْبشٍ ،َسْبِعیَن َثْوًرا

 ]32ُكلُّ َهِذِه ُمْحَرَقٌة ِللرَّبِّ . [
َقدَّم الشعب عطایاهم بسخاٍء، لكنها لم تكن بوفرٍة كما في أیام سلیمان، أوًال ألن كل األسباط 

كانوا یمثلون مملكة واحدة، أما حزقیا فكان ملًكا على مملكة یهوذا التي انشق عنها العشرة أسباط 
(مملكة إسرائیل). ومن جانٍب آخر كان الشعب في فقٍر، وال ننسى أن سلسلة الملوك األشرار أضعفت 

حالة التقوى. 

1 Tert. On Prayer 28. 
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ْأنِ . [،َواَألْقَداُس ِستُّ ِمَئٍة ِمَن اْلَبَقرِ   ]33 َوَثَالَثُة آَالٍف ِمَن الضَّ

  ،ِإالَّ ِإنَّ اْلَكَهَنَة َكاُنوا َقِلیِلینَ 
  ،َفَلْم َیْقِدُروا َأْن َیْسُلُخوا ُكلَّ اْلُمْحَرَقاِت 

، َفَساَعَدُهْم ِإْخَوُتُهُم الالَِّویُّوَن َحتَّى َكِمَل اْلَعَملُ 
 َوَحتَّى َتَقدََّس اْلَكَهَنةُ . 

 ]34َألنَّ الالَِّویِّیَن َكاُنوا َأْكَثَر اْسِتَقاَمَة َقْلٍب ِمَن اْلَكَهَنِة ِفي التََّقدُّسِ . [
بالنسبة لذبائح السالمة وغیرها، كان الالویون یقومون بذبحها وسلخها. أما الُمحَرقات التي 

ُتحَرق بكاملها على المذبح، فال یلمسها إال الكهنة، ماعدا في الظروف االستثنائیة كما في هذه الحالة. 
]، على عكس ما 34كان عدد الالویین أكثر من الكهنة، وأكثر استقامة قلب في التقدیس [

حدث بعد العودة من السبي كما یظهر في عزرا ونحمیا. 
ال ننسى أن بعض الكهنة ُحِرموا من العمل في بیت الرب، ألنهم خدموا في المرتفعات. 

 َوَأْیًضا َكاَنِت اْلُمْحَرَقاُت َكِثیَرًة ِبَشْحِم َذَباِئِح السََّالَمِة َوَسَكاِئِب اْلُمْحَرَقاِت .
 ]35َفاْسَتَقاَمْت ِخْدَمُة َبْیِت الرَّبِّ . [

َقدَّم البعض ذبائح سالمة التي ُأحرق دهنها على المذبح، وُقسِّم اللحم بین الكهنة ومقدمیها. 

  ،َوَفِرَح َحَزِقیَّا َوُكلُّ الشَّْعِب ِمْن َأْجِل َأنَّ اهللا َأَعدَّ الشَّْعبَ 
 ] 36َألنَّ اَألْمَر َكاَن َبْغَتةً . [

إذ كان الملك یتحرَّك بسرعة بقلبه الناري، واشتیاقه لفتح هیكل الرب، وٕاعادة العبادة فیه، فرح 
الملك، وكان األمر بالنسبة للشعب قد تحقق فجأة (بغتة). 

]. هكذا تحقق 36-25سرُّ النجاح هو عمل الرب نفسه بقوة وبغتة، إذ َأعّد الشعب لذلك [
رجوع الملك والقادة والشعب خالل عمل نعمة اهللا. 

 
 29 أي 2من وحي 

الطهارة والنجاح 

  .استلم حزقیا العرش، وهو شاب في الخامسة والعشرین
ورث دولة ُمَثقَّلة بالفساد والخراب. 

نشأ وَتربَّى لدى أب یتحدَّى اهللا وأنبیاءه. 
أما حزقیا فأمال أذنیه هللا وألنبیائه. 
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أدرك منذ صباه أن الطهارة وراء النجاح. 
ومن أین َیَتَمتَّع القادة والشعب بالطهارة وأبواب بیت اهللا مغلقة؟ 

كیف ینجحون، وهم ال یتمتعون بفرح الروح؟ 
لقد وضع الملك أساس برنامجه: العبادة المقدسة الطاهرة! 

  .في السنة األولى فتح بیت الرب
اجتمع بالكهنة والالویین لُیلِهَب قلوبهم بُحبِّ القداسة. 

طلب أن یبدأ كل منهم بنفسه. 
فإن لم تتطهر نفسه من الرجاسات، كیف یهتم بقدسیة بیت اهللا؟ 

وٕان لم یهتم بقدسیة بیت الرب، كیف یتقدَّس الشعب؟ 
ألهب حزقیا قلوبهم بالغیرة على تقدیس حیاتهم. 

َتَقدَّس الكل، فصاروا جماعة مقدسة. 

  .انطلقت الجماعة المقدسة لتطهیر بیت الرب
أخرجوا النجاسة من المقدس، 

أزالوا األوثان، وكل أثارها، من بیت الرب. 
كانت دموع قلبه، تنسكب أمام عرش اهللا. 

  ،كانت دموع فرح 

ألن اهللا وهبه أن ُیِزیَل النجاسة  
من قلوب الكهنة والالویین، وأیًضا من بیت الرب. 

كانت دموع حزن على آبائه، 
وا على غلق بیت الرب،   الذین َأصرُّ

إذ لم یطیقوا الشركة مع السماوي. 

  .كسروا الوعد القائم بین اهللا وشعبه
أطفأوا السرج، إذ َأحبُّوا الظلمة ال النور. 

صاروا عبیًدا إلبلیس رئیس مملكة الظلمة. 
ورفضوا البنوة هللا واهب النور، 

الُمشِرق على الجالسین في الظلمة، 
تسللت الدموع، وقد حان الوقت إلیقاد البخور. 
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تأمل السماء وهي تتهلل ببخور الصلوات. 
عوض رائحة العناد والنجاسة والفساد. 

   ،كیف كانت مشاعر الملك وقد َقدَّم الكهنة الذبائح
عن الكهنة والالویین والرؤساء مع الشعب. 

رأى ذبیحتك على الصلیب خالل الذبائح الحیوانیة، 
فتهللت نفسه، ورقص قلبه كما مع السمائیین. 

  ،اآلن وقد َتَقدَّس بیت الرب القدوس
فماذا جال في فكر حزقیا الملك؟ 

عاد فكره إلى أجیال سابقة لیرى ماذا فعل آباؤه؟ 
رآهم في قلٍق واضطراٍب ومرارٍة داخلیة. 
رأى األمم الشامتة تصّفر وتسخر بهم. 

وها هو الشعب الیوم في فرٍح وتهلیٍل ونصرةٍ . 
رأى في آبائه مئات األلوف من القادة والجنود والشعب سقطوا بسیف األعداء. 

رآهم وقد َقیَّدهم إبلیس بسالسل الخطیة. 
وسحبهم في مذّلٍة وعاٍر وخزٍي إلى الجحیم. 

  . ٍلت أورشلیم إلى حفٍل بهیج اآلن تحوَّ
ُقدَِّمت ذبائح كثیرة عن خطایا الكل. 

هوذا الالویون یعزفون وُیَسبِّحون. 
قد صاروا أشبه بأعضاء في خوُرس السماء. 

وهوذا الكهنة یضربون باألبواق الفّضیة. 
إنهم یدعون الجمیع لالستماع لصوت الرب. 

ویقبلون وصایاه كحلّي یزّینهم، 
ویسكب على نفوسهم جماًال فائًقا. 

  .َهْب لي یا رب مع حزقیا أن َأتقدَّس بروحك القدوس
وتتقدَّس حواسي وعواطفي وكل طاقاتي.  

ل أعماقي إلى بیٍت مقدٍس لك.  فتتحوَّ
ُتِقیم ملكوتك في داخلي، 
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یصعد منه بخور عطر، یحمل رائحتك المقدسة. 
وتغرس فیه صلیبك الذي ُیَحطِّم ُقَوى إبلیس. 

ل إنساني الداخلي إلى خوُرس ال یكف عن التسبیح لك.  وُیَحوِّ
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 َاَألْصَحاُح الثََّالُثونَ 

حزقیا یدعو المملكتین لعیدي الفصح والفطیر 
لم یختبر الشعب الفرح الحقیقي والمحافل المقدسة منذ أیام سلیمان بن داود 

]. بالرغم من الظروف التي تبدو صعبة للغایة وطول مدة الحرمان من المحافل 26[
المقدسة وانقسام الشعب إلى مملكتین، آمن حزقیا بأن إله المستحیالت ال یصعب علیه 

شيء. ُاحتفل بالفصح بصورة ال مثیل لها. 
حًقا لم یكن لدى الكثیرین خبرة هذا العید المجید غیر أن اهللا أعلن نعمته 

یظهر حنو اهللا وطول أناته وشوقه لخالص الجمیع إن أمكن، وذلك بعدم  ].9-6ورحمته [
االلتزام بالحرف بالنسبة للكهنة الذین لم یتطهروا عن جهٍل وعدم خبرة، ولیس عن استهتاٍر 

]. 26وتهاونٍ . هذا بجانب السماح بامتداد فترة الفرح [
في هذا األصحاح نرى حزقیا ملك یهوذا یدعو المملكتین للمجيء إلى بیت الرب 

في أورشلیم لالحتفال بعید الفصح. 

  1. دعوة المملكتین لالحتفال بالعید  1
  5-2. تأجیل االحتفال للشهر الثاني  2
  12-6. الحّث على االحتفال   3
  27-13. إقامة االحتفال بالعید   4

. دعوة المملكتین لالحتفال بالعید 1
، َوَأْرَسَل َحَزِقیَّا ِإَلى َجِمیِع ِإْسَراِئیَل َوَیُهوَذا

  ،َوَكَتَب َأْیًضا َرَساِئَل ِإَلى َأْفَراِیَم َوَمَنسَّى
، َأْن َیْأُتوا ِإَلى َبْیِت الرَّبِّ ِفي ُأوُرَشِلیمَ 
 ]1ِلَیْعَمُلوا ِفْصًحا ِللرَّبِّ ِإَلِه ِإْسَراِئیلَ . [

سبق أن َشنَّ أبوه حرًبا على المملكة الشمالیة، وسقط كثیر من یهوذا أسرى، 
وكان الكل یتوقَّع أن حزقیا سینتقم من إسرائیل. لكن قلب حزقیا الُملتِهب بالحب هللا، 

والرغبة في إعادة فتح أبواب الهیكل بأورشلیم، وٕازالة العبادة الوثنیة دفعه بعد تطهیر بیت 
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الرب أن یدعو أبناء المملكة الشمالیة لیأتوا ویعبدوا اهللا. إنها روح عظیمة ُمتَِّسعة بالحب 
هللا ولإلخوة! بعث برسائل إلى أفرایم ومنسى ألنهما أقرب أسباط مملكة الشمال إلى یهوذا. 

یبدو أن ملك إسرائیل في ذلك الوقت هو هوشع بن إیلة، وهو من أحسن 
ملوكها، تسامح مع دعوة حزقیا عكس الملوك السابقین الذین كانوا یمنعون الشعب من 

الصعود إلى أورشلیم. 

. تأجیل االحتفال للشهر الثاني 2
  ،َفَتَشاَوَر اْلَمِلُك َوُرَؤَساُؤُه َوُكلُّ اْلَجَماَعِة ِفي ُأوُرَشِلیمَ 

 ]2َأْن َیْعَمُلوا اْلِفْصَح ِفي الشَّْهِر الثَّاِني [
َتَسلَّم حزقیا العرش، وكان بیت الرب به دنس العبادة الوثنیة، لم یتسرَّع باالحتفال 

بعید الفصح في موعده "الشهر األول"، بل قام بالتشاور مع الرؤساء وكل الجماعة في 
أورشلیم أن یعملوا الفصح في الشهر الثاني بعد تطهیر بیت الرب وتقدیس الكهنة. لم 
ینتظر لُیِقیَم االحتفال في الشهر األول للسنة الثانیة من َتَولِّیه العرش لالحتفال به في 

موعده لئال یتسلَّل الفتور إلى قلوب الشعب. اعتمد على نص في الناموس یسمح لغیر 
). 13-1: 9الطاهر في الشهر األول أن ُیِقیَم الفصح في الشهر الثاني (عد 

سبق حزقیا الملك زمانه، إن صح التعبیر، فمع حرصه الشدید على تنفیذ 
الوصیة اإللهیة والطاعة لقوانین الشریعة، لم یكن حرفی�ا في التنفیذ. ففي موضوع اختیار 

میعاد االحتفال بعید الفصح، كان أمامه ثالثة بدائل، یلزمه اختیار أحدها، وهي: 
َم الشریعة حرفی�ا، وهذا یتطلب أمرین، وهما تقدیس الكهنة والالویین 1 . أن ُیَتمِّ

والهیكل من كل آثار للوثنیة ورجساتها التي تسلَّلت إلیهم في السنوات الطویلة المظلمة، 
في الشهر األول من واالحتفال في الشهر األول من السنة. هذا یتحقق بأن ُیِقیم االحتفال 

. لكن هذا االنتظار لمدة سنة قد یطفئ غیرة البعض لذلك لم َیْقَبله الملك. السنة الثانیة

، بهذا یتم بدون تقدیس في الشهر األول من السنة األولى. ُیِقیَم االحتفال 2
الالویین والكهنة والهیكل، وهذا فیه كسر لوصیة جوهریة، وهي االلتزام بالقداسة والطهارة. 

هذا الرأي ال یلیق قبوله، ألن القدوس ال ُیَسرُّ بتجاهل القداسة والطهارة. 
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. البدیل الثالث والذي یتطلب قلًبا سالًكا بالروح، وهو تأجیل االحتفال للشهر 3
الثاني من السنة األولى. االنتظار للشهر الثاني وٕان كان مخالًفا لحرفیة الشریعة ولیس 

لروح الشریعة، مادام التأخیر لیس بسبب إهماٍل أو تراًخ، إنما لكي مع الغیرة یوجد 
التقدیس. هذا هو االختیار الذي أخذ به الملك. بجانب أن االنتظار لمدة شهر تقریًبا 

ُیعِطي فرصة لدعوة الذین في مملكة الشمال لالشتراك في االحتفال. 

  ،الیهود هم مثل أوالد تحت إشراف ُمَعلِّم. الناموس هو ُمَعلِّمنا، ُیحِضرنا إلى السید
والمسیح هو سیدنا... الُمَعلِّم نخافه، والسید یشیر إلى طریق الخالص. الخوف 

یحضرنا إلى الحریة، والحریة إلى اإلیمان، واإلیمان إلى الحب، والحب یجلب بنوة، 
والبنوة تجلب میراثًا. لذلك حیث یوجد اإلیمان ُتوَجد حریة، ألن العبد یعمل في 

. األول في األول تحت الحرف، والثاني تحت النعمةخوٍف، والحر یعمل باإلیمان. 
. ˺"وحیث روح الرب فهناك حریةعبودیة، واآلخر في الروح. "

  جاء الرب یسوع، وأحضر العهد الجدید، وما صنعه (قبالً ) صار قدیًما. َتَجدَّد
تزحزحت الجبال المسیحي وشاخ الیهودي؛ النعمة تجددت، والحرف شاخ. لقد 

. نعم لقد زحزح المفهوم الذي بحسب الحرف، وهدمه، وأقام اإلدراك الذي وانتقلت
بحسب الروح. لهذا فإن فهم الناموس حسب الجسد قد عبر وصار الناموس روحًیا. 

). 14: 7لهذا یقول الرسول: "فإننا نعلم أن الناموس روحي، وأما أنا فجسدي" (رو 
یؤكد الرسول، قائالً : "أظن إني أنا  ولكن هو نفسه الذي كان جسدًیا صار روحًیا، كما

). هكذا جعل یسوع هذه الجبال تشیخ، ولم یعلم 40: 7 كو 1أیًضا عندي روح اهللا" (
. ˻الیهود ذلك. حًقا لو عرفوا ذلك لما صلبوا رب المجد، ولما اتَّبعوا الخرافات الیهودیة

القدیس أمبروسیوس  
) بقوله: 15:1 على الكلمات: "عیناك حمامتان" (نش أوریجینوسالعالمة ُیَعلِّق 

  من المؤكد أن مقارنة عینیها بالحمام، عائد إلى أنها اآلن تفهم المكتوب اإللهي، لیس
فالحمامة رمز للروح بحسب الحرف بل وفًقا للروح. وتدرك فیه أسراًرا روحانیة. 

1 Letters to Laymen, 69. 
2 The Prayer of Job and David, Book 1, 5:12. 
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). یتحقق فهم الناموس واألنبیاء بالمعنى الروحي بأن یكون لنا 16:3 (مت القدس
عینا الحمام... النفس التي مثل هذه، تصبو في المزمور ألن ُیعَطى لها جناحا حمامة 

. حتى تصیر لها القدرة أن تطیر عالًیا في فهمها لألسرار الروحیة) ، 14:68(مز 
وأن تربض في أروقة الحكمة. 

  وذلك من أجل التوبة عن الحرف إلى ٢١:١٧"ملكوت اهللا في داخلكم" (لو ... (
 .˺الروح المحیي؛ "إذ یرجع أحد إلى الرب ُیرفع البرقع"

  من ُیَفسِّر الناموس حسب الجسد، أي حسب الحرف، ال یأتي إلى المسیح الذي هو
 .˻الحیاة

العالمة أوریجینوس 

  ...لقد تسلمتم الناموس، وأنتم تریدون أن تحفظوه، لكنكم عاجزون عن ذلك
 فتخلصون. أضیف الروح إلى الحرفاشتاقوا إلى المسیح. اعترفوا له، آمنوا به. لقد 

فإنك إن نزعت الروح عن الحرف "الحرف یقتل". وٕان قتل، فأین الرجاء؟ "أما الروح 
.  ˼)٦: ٣ كو ٢فیحیي" (

 القدیس أغسطینوس

  ،َألنَُّهْم َلْم َیْقِدُروا َأْن َیْعَمُلوُه ِفي َذِلَك اْلَوْقِت 
، َألنَّ اْلَكَهَنَة َلْم َیَتَقدَُّسوا ِباْلِكَفاَیةِ 

 ]3َوالشَّْعَب َلْم َیْجَتِمُعوا ِإَلى ُأوُرَشِلیمَ . [
تأخیر الفصح شهًرا أعطى لحزقیا فرصة لدعوة كل إسرائیل بما فیهم البقیة التي 

تبقَّت في مملكة الشمال بعد الدمار الذي فعله األشوریون في المملكة منذ ست أو سبع 
هت لمملكة الشمال، قوبلت بالرفض من األسباط الكبرى،  سنوات. هذه الدعوة التي ُوجِّ

اًجا یأتون من الجبل  لكنها وجدت قبوًال من كثیرین كأفراد. بعد قرنین من الزمان نرى ُحجَّ
إلى أورشلیم. 

1 Commentary on Matthew, 10:14 
2 Commentary on Romans (8: 6). 
3 Sermon on N.T. Lessons, 86:5. 
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تحققت الوحدة بین الجلیل ویهوذا بفضل مجهودات حزقیا الملك. فقد جاء 
الجلیلیون إلى أورشلیم لالحتفال بعید الفصح، وقد ذاقوا مرارة االنقسام الذي دام في ذلك 
الوقت قرنین من الزمان. لقد وجدوا ترحیًبا من رجال یهوذا، بهذا تأهَّل حزقیا أن یحمل 

: 23 مل 2سمة داود واسمه. كانت إحدى نساء حزقیا من الجلیل، وأیًضا زوجة ابنه (
).  19: 21؛ 36

اعتاد بعضهم على الذهاب إلى أورشلیم لالحتفال بالعید، حتى أیام السید 
). وكان من السهل التعرُّف على الجلیلیین من 10-9: 7؛ یو 42-41: 2المسیح (لو 

). 7: 2)، وأیًضا بعض التالمیذ (أع 70: 14لهجتهم فقد ُعِرَف بطرس أنه جلیلي (مر 

 ]4َفَحُسَن اَألْمُر ِفي َعْیَنِي اْلَمِلِك َوُعُیوِن ُكلِّ اْلَجَماَعةِ . [

  ،َفاْعَتَمُدوا َعَلى ِإْطَالِق النَِّداِء ِفي َجِمیِع ِإْسَراِئیَل ِمْن ِبْئِر َسْبٍع ِإَلى َدانَ 
  ،َأْن َیْأُتوا ِلَعَمِل اْلِفْصِح ِللرَّبِّ ِإَلِه ِإْسَراِئیَل ِفي ُأوُرَشِلیمَ 
 ]5َألنَُّهْم َلْم َیْعَمُلوُه َكَما ُهَو َمْكُتوٌب ُمْنُذ َزَماٍن َكِثیرٍ . [

": یرى البعض أن هذه العبارة تعني أنهم لم یحفظوه "لم یعملوه كما هو مكتوب
في كمال عدده كما هو مكتوب. بمعنى أن الیهود في مملكة الشمال لم یحفظوا هذا 

، ألن ملوكهم لم یسمحوا لهم بالذهاب إلى الهیكل في العید. ˺الفصح كما تتطلب الشریعة

. الحّث على االحتفال 3
، َفَذَهَب السَُّعاُة ِبالرََّساِئِل ِمْن َیِد اْلَمِلِك َوُرَؤَساِئِه ِفي َجِمیِع ِإْسَراِئیَل َوَیُهوَذا

 َوَحَسَب َوِصیَِّة اْلَمِلِك َكاُنوا َیُقوُلونَ : 
  ، اْرِجُعوا ِإَلى الرَّبِّ ِإَلِه ِإْبَراِهیَم َوإِْسَحاَق َوإِْسَراِئیلَ ،َیا َبِني ِإْسَراِئیلَ 

 ]6َفَیْرِجَع ِإَلى النَّاِجیَن اْلَباِقیَن َلُكْم ِمْن َیِد ُمُلوِك َأشُّورَ . [
: هم رسل حاملون رسائل یتَّسمون بسرعة الحركة ویلزم أن یكونوا موضع السعاة

. ˻ثقة الراسل إیَّاهم. كان هؤالء السعاة ُیَمثِّلون فریًقا من ُحرَّاس الملك
واضح من هذه العبارة أن هذه الرسالة ُبِعَث بها بعد السبي األشوري إلسرائیل. 

1 Barnes' Notes.  
2 Barnes' Notes.  
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  ،َوَال َتُكوُنوا َكآَباِئُكْم َوَكِإْخَوِتُكُم الَِّذیَن َخاُنوا الرَّبَّ ِإَلَه آَباِئِهمْ 
 ]7َفَجَعَلُهْم َدْهَشًة َكَما َأْنُتْم َتُرونَ . [

، اآلَن َال ُتَصلُِّبوا ِرَقاَبُكْم َكآَباِئُكمْ 
  ، الَِّذي َقدََّسُه ِإَلى اَألَبدِ ،َبِل اْخَضُعوا ِللرَّبِّ َواْدُخُلوا َمْقِدَسهُ 

 ]8 َفَیْرَتدَّ َعْنُكْم ُحُموُّ َغَضِبهِ . [،َواْعُبُدوا الرَّبَّ ِإَلَهُكمْ 

ْ، َألنَُّه ِبُرُجوِعُكْم ِإَلى الرَّبِّ َیِجُد ِإْخَوُتُكْم َوَبُنوُكْم َرْحَمًة َأَماَم الَِّذیَن َیْسُبوَنُهم
، َفَیْرِجُعوَن ِإَلى َهِذِه اَألْرضِ 

ُل َوْجَهُه َعْنُكْم ِإَذا َرَجْعُتْم ِإَلْیهِ . [  ]9َألنَّ الرَّبَّ ِإَلَهُكْم َحنَّاٌن َوَرِحیٌم َوَال ُیَحوِّ
صورة رائعة عن ارتباط التوبة بمحبة اإلخوة، فإنه إذ یرجع اإلنسان إلى اهللا ال 
یتمتع وحده برحمة اهللا وحنانه وتطلُّع وجه اهللا إلیه، إنما یتمتع معه إخوته وبنوه. فعندما 

رفع نحمیا قلبه هللا طالًبا مراحم اهللا وُمعتِرًفا باسمه وباسم بیت آبائه بخطایاهم تمتع الشعب 
بالرحمة اإللهیة. فال نعجب إن رفع المؤمن قلبه طالًبا أن یهبه اهللا التوبة، قائالً : "اجذبني 

). فبصیغة المفرد یقول اجذبني، وبصیغة 4: 1 بك" (نش نبتهج ونفرح... فنجريوراءك 
الجمع یقول "فنجري، نبتهج ونفرح بك". حین یرتفع قلب المؤمن إلى اهللا، یجذب معه 

قلوب الكثیرین للتمتع بالشركة مع اهللا. 
هذا هو سرُّ الصلیب وفاعلیته، إنه یحمل قوة الشهادة والجاذبیة، وسرُّ البهجة 

والفرح! إذ تتمتع نفسي بك، وتكون أنت في داخلي، وأصیر أنا فیك، یتعرَّف الناس علیك 
متلئ قلوبنا بهجة وفرًحا حتى السمائیین یفرحون أیًضا معنا! تخاللي ویطلبونك، حینئذ 

انجذب زكا العشار وراء السید المسیح، فجمع الخطاة والعشارین لیلتقوا به 
ویفرحون، وٕاذ جلست السامریة معه، نادت أهل المدینة لیجالسوه وینعموا بحدیثه الفعال. 

هذا هو سّر الكنیسة... قوة الصلیب الجذَّابة، أما إن نسیت الكنیسة هذا 
الصلیب، واهتمت بطرق العالم، ال تقدر أن تسابق العالم فیما یخصه، إنما تغلبه بالحب 
العامل في حیاة أوالدها. بالصلیب وحده تنجذب النفوس إلى الكنیسة خالل التوبة، أما 
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. ˺وسائل العالم الُمغِریة، فُتَحطِّم صورة الكنیسة حتى في عیني العالم نفسه

": كثیًرا ما یكشف الكتاب المقدس بعهدیه عن شوق اهللا ال یحول وجهه عنكم"
للحضور فینا وفي وسطنا، ورغبته في تطلُّعه إلینا لنكتشف في عینیه حبه وحنانه ورحمته 

ورعایته.  
ر الرب قوله: "أنا معكم". "ألني  "یده من وأنقذكم ُألَخلِّصكم معكم أنا كثیًرا ما ُیَكرِّ

 انقضاء إلى األیام كل معكم أنا ها. ")13: 1 حج ("الرب یقول معكم أنا. ")11: 42 رإ(
 .)20: 28 مت (آمین" .الدهر

 .ها أنا معكم كل األیام إلى انقضاء . قال .إذ وضع على عاتقهم عمًال عظیًما هكذا"
ن العمل الُملَقى علیكم صعب، فإّنني أنا الذي أستطیع إ، وكأنه یقول: ال تقولوا الدهر"

 بل ومع المؤمنین ،نه یَود أن یكون معهم وحدهمإكل شيء بسهولة معكم. لم یقل 
الذین یأتون بعدهم، ألن الرسل ال یعیشون حتى انقضاء الدهر، لكّنه یكلِّم كل الذین 

سیؤمنون به كمن هم جسد واحد.  
 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

  ُحِمَل جسده إلى السماء، لكّنه ال یسحب عظمته عن العالم. ال یستطیع مالك وال
 "أنا : الرب نفسه هو وحده القادر أن یقولرئیس مالئكة أن یغفر الخطّیة، إّنما

 . ˻إن أخطأ أحد ال یغفر له إال إذا تابمعكم"، 
 القّدیس أمبروسیوس

  ،َفَكاَن السَُّعاُة َیْعُبُروَن ِمْن َمِدیَنٍة ِإَلى َمِدیَنةٍ 

  ،ِفي َأْرِض َأْفَراِیَم َوَمَنسَّى َحتَّى َزُبوُلونَ 
 ]10 َوَیْهَزُأوَن ِبِهمْ . [،َفَكاُنوا َیْضَحُكوَن َعَلْیِهمْ 

لم َیِصلوا إلى دان ونفتالي، ألنهما كانتا ساقطتین في ید أشور. 
: ألنهم لم ُیَصدِّقوا أن اهللا قادر أن ُیَخلَِّصهم، فقد دخلوا تحت فكانوا یضحكون

Ï  1:4راجع تفسیر نش .
2 Ep. 57:11. 
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حصار أشور، وبعد سنتین أو ثالث سنوات َتمَّ السبي. 

، ِإالَّ ِإنَّ َقْوًما ِمْن َأِشیَر َوَمَنسَّى َوَزُبوُلوَن َتَواَضُعوا
 ]11َوَأُتوا ِإَلى ُأوُرَشِلیمَ . [

 خمسة أسباط في كل جیٍل وفي كل موضع نجد قلة مستعدة للرجوع إلى اهللا.
] وهم أشیر وأفرایم ومنسى ویساكر وزوبولون. 18، 11من العشرة أرسلوا ممثلین لهم [

سبطان وهما رأوبین وجاد كانا في السبي، سبط واحد وهو دان انضم إلى یهوذا. 
. ˺سبطان وهما شمعون ونفتالي الباقیان، وكانا أكثر من عابدي أوثان عادیین

 َوَكاَنْت َیُد اهللا ِفي َیُهوَذا َأْیًضا َفَأْعَطاُهْم َقْلًبا َواِحًدا 
َؤَساِء َحَسَب َقْوِل الرَّبِّ . [  ]12ِلَیْعَمُلوا ِبَأْمِر اْلَمِلِك َوالرُّ

كان سعاة الملك یعبرون من مدینة إلى مدینة في المملكة الشمالیة. قوبلت 
الدعوة من البعض بالرفض والسخریة، ومن اآلخرین بالقبول بروح التواضع، وجاءوا إلى 

أورشلیم لالشتراك في العید مع إخوتهم. 

. إقامة االحتفال بالعید 4
، َفاْجَتَمَع ِإَلى ُأوُرَشِلیَم َشْعٌب َكِثیٌر ِلَعَمِل ِعیِد اْلَفِطیِر ِفي الشَّْهِر الثَّاِني

 ]13َجَماَعٌة َكِثیَرٌة ِجد�ا. [

، َوَقاُموا َوَأَزاُلوا اْلَمَذاِبَح الَِّتي ِفي ُأوُرَشِلیمَ 
 ]14 َوَطَرُحوَها ِإَلى َواِدي َقْدُرونَ . [،ِ َوَأَزاُلوا ُكلَّ َمَذاِبِح التَّْبِخیر

واضح أن وجود مذابح وثنیة في أورشلیم حتى ذلك الوقت یكشف على أن الملك 
حزقیا بدأ أوًال بالجانب اإلیجابي الخاص بإعادة العبادة هللا الحّي في هیكل الرب. وترك 

إزالة هذه المذابح وكل ملحقاتها الخاصة باالرتداد عن الرب كخطوة ثانیة. 

 َوَذَبُحوا اْلِفْصَح ِفي الرَّاِبِع َعَشَر ِمَن الشَّْهِر الثَّاِني. 
، َواْلَكَهَنُة َوالالَِّویُّوَن َخِجُلوا َوَتَقدَُّسوا
 ]15َوَأْدَخُلوا اْلُمْحَرَقاِت ِإَلى َبْیِت الرَّبِّ [

1 Barnes' Notes.  
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یتحدث هنا عن الكهنة والالویین الذین تقاعسوا عن التطهیر والتخلُّص من 
العبادة الوثنیة، بسبب عدم غیرتهم على عودة العبادة هللا الحيّ . هؤالء إذ رأوا غیرة الشعب 

وجدیتهم، التهبت قلوبهم هم أیًضا وخجلوا وَتقدَّسوا وَقدَّموا الُمحَرقات للربِّ . حّقا إن دور 
الكهنة والالویین هو قیادة الشعب وتعلیمهم ومساندتهم في التمتُّع بالخالص، غیر أن 

األتقیاء من الشعب بغیرتهم المقدسة یلهبون قلوب الكهنة والالویین بالغیرة. 
هذا ویلیق بالكاهن كما بكل مؤمٍن أال یكف عن الشوق إلى التعلُّم المستمر.  

كهنة أو اهللا وحده ُمْطَلق الكمال، ُیَعلِّم المسكونة وال یحتاج إلى التعلُّم. أمَّا نحن ك
وتفوح باألكثر   إذ نخدم باهللا الساكن فینا، یلزمنا أن یتَّسع القلب دائًما لیأخذ من اهللا،خدام،

ة محبَّة اهللا.  رائحة المسیح فینا، ألنَّه مهما عظم اتِّساع قلبنا فهو نقطة صغیرة بالنسبة ِلُلجَّ
 إن لم یكن دائم التعلُّم یقف نموه ویظهر جموده، – ولو كان بطریرًكا –فالراعي 

ویمنع شعبه عن النمو الروحي. وبقدر ما یخشع عند أقدام الرب، ویفتح قلبه له في 
الصالة والدراسة في الكتاب المقدَّس، وبقدر ما یصغي دائًما لیتعلَّم أحكام اهللا، ینمو في 

شركته وتنمو معه رعیَّته أیًضا. لهذا یوصي بولس الرسول تلمیذه األسقف تیموثاوس 
بضرورة القراءة باستمرار. وُیوصى األسقف الكاهن عند سیامته، "واستضيء بالمطالعة، 

. ˺مواظًبا على القراءة والتعالیم بمعاني كتب البیعة"

  إنَّني ال أقدر على الهروب من عمل التعلیم مادام الكهنوت قد ألقي على عاتقي، رغم
وٕانَّني أرغب في الجهاد في التعلُّم، حتى أكون قادًرا على  محاولتي الهروب منه.

التعلیم. ألنَّه یوجد سیِّد واحد (اهللا) الذي وحده ال یتعلَّم ما یعلِّمه للجمیع. أمَّا البشر 
فعلیهم أن یتعلَّموا قبل أن ُیَعلِّموا، ویتقبَّلوا من اهللا ُمَعلِّمهم ما ُیَعلِّمون به اآلخرین. 

  .(الَتَعلُّم) لماذا ال تقضي وقتك بعد انتهاء عملك في الكنیسة في القراءة 
لماذا ال تعود ثانیة لترى المسیح؟ لماذا ال تخاطبه وتنصت إلى صوته؟ فنحن 

إن وظیفة خدمة مذبح  نخاطبه بالصالة، ونسمع صوته عندما نقرأ وحي اهللا المقدَّس.
 ..المسیح هي أن نأخذ.

Ï  ،الخ. 183 ، ص 2006الحب الرعوي  
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القدِّیس أمبروسیوس 

 َوَأَقاُموا َعَلى َمَقاِمِهْم َحَسَب ُحْكِمِهْم َكَناُموِس ُموَسى َرُجِل اهللا. 
 ]16َكاَن اْلَكَهَنُة َیُرشُّوَن الدََّم ِمْن َیِد الالَِّویِّینَ . [

 أن العادة الُمتَّبعة للكهنة أن یقفوا في صفِّْین یبدأن Mishnaجاء في المشناه 
من المذبح إلى الدار الخارجیة حیث یجتمع الشعب. فیقوم الذي ُیَقدِّم الَحَمل بذبحه ووضع 

دمه في طست، وُیسلم الطست إلى أقرب كاهن، فُیسلمه الكاهن إلى آخر بجواره ثم 
الكاهن التالي له وهكذا، واألخیر ینقله إلى المذبح. بینما تعبر الطسوت صاعدة من كاهن 
إلى كاهن، إذا بالطسوت الفارغة تنتقل بواسطة الصف الثاني لتنزل من عند المذبح بدون 

. ˺تأخیر

: لما كان كثیر من الذین ُیَقدِّمون الذبائح غیر مستعدین (غیر من ید الالویین
. ˻طاهرین)، لذا یقوم الالویون بذبح الحیوانات الُمَقدَّمة وُیَسلِّمونها للكهنة

  ،َألنَُّه َكاَن َكِثیُروَن ِفي اْلَجَماَعِة َلْم َیَتَقدَُّسوا
  ،َفَكاَن الالَِّویُّوَن َعَلى َذْبِح اْلِفْصِح َعْن ُكلِّ َمْن َلْیَس ِبَطاِهرٍ 

 ]17ِلَتْقِدیِسِهْم ِللرَّبِّ . [
ال ندهش إن كان كثیرون جاءوا لالحتفال دون أن َیَتَقدَّسوا. فقد عاش هؤالء في 

مملكة الشمال، وَتَسلَّموا عن آبائهم وأجدادهم العبادة الوثنیة، وال یعرفون شیًئا عن 
الشریعة. ومع هذا فكان لدیهم اشتیاق أن یرجعوا إلى الرب. لهذا قام الالویون بذبح 

الفصح. في جهالة أكلوا الفصح دون أن َیَتَقدَّسوا، وٕاذ سمع الملك "صلى عنهم، قائالً : 
-18الرب الصالح ُیَكفِّر عن كل من هیَّأ قلبه لطلب الرب إله آبائه ولیس كطهارة الرب" [

]، وقبل الرب صالته عنهم. 19

، َألنَّ َكِثیِریَن ِمَن الشَّْعِب َكِثیِریَن ِمْن َأْفَراِیَم َوَمَنسَّى َوَیسَّاَكَر َوَزُبوُلونَ 
  َبْل َأَكُلوا اْلِفْصَح َلْیَس َكَما ُهَو َمْكُتوبٌ . ،َلْم َیَتَطهَُّروا

اِلُح ُیَكفُِّر َعْن [،ِإالَّ ِإنَّ َحَزِقیَّا َصلَّى َعْنُهمْ   ]18 َقاِئالً : الرَّبُّ الصَّ

1 Barnes' Notes.  
2 Barnes' Notes.  
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حزقیا الملك باتِّساع قلبه وعدم االستعباد للحرف، سمح للقادمین من أفرایم 
ومنّسى ویّساكر وزبولون أن یشتركوا في االحتفال بالعید، بالرغم من أنهم لم یتطهَّروا، 

ألنه كان ُیشِفق علیهم، إذ جاءوا من مجتمعات خضعت تماًما للعبادة الوثنیة. ففي 
رفضهم قد یرجعون إلى بالدهم منكسري القلوب، وفي یأٍس یرجعون إلى العبادة الوثنیة. 
إن حزقیا وهو في ظل الناموس كان أكثر حًبا وروحانیة واتِّساع قلب ونضوًجا 

من بعض الحرفیین في العهد الجدید بغیر فهٍم وال حٍب . 
في حزٍم لم یسمح للكهنة والالویین أن یبدأوا بتقدیس بیت الرب إال بعد أن 

یتقدَّسوا، وال سمح للشعب أن یحتفلوا بالعید ما لم یتطهَّروا، أما بالنسبة للقادمین من بالد 
 الرب الصالح یكّفر عن (كل أحدٍ ).سادتها الوثنیة، ففتح أمامهم باب الرجاء. إنه یؤكد: 

هها إلى التوبةن عن يْ  رسالتالقدیس أمبروسیوسبهذه الروح كتب  ، األولي َوجَّ
تباع نوفاتیوس الذین رفضوا قبول توبة الذین أنكروا اإلیمان نتیجة الخوف من العذابات أ

 خطایا ال تقبل التوبة عنها في نظرهم، وهي رسالة تكشف لنا ارتكبواأو غیرهم ممن 
 وفتحه أبواب الرجاء بال حدود، وسهولة طریق التوبة ،مقدار حب اهللا للخطاةعن جمیًعا 

ل الرجاء  والرجوع إلى اهللا. هها إلینا نحن الخطاة لئال نستهین بمراحم اهللا، وُنَحوِّ والثانیة َوجَّ
 :˺ جاء في رسالتیهفي التوبة إلى فرصة للتراخي والتأجیل.

  نَّسوا المقدسات، دنه یجب أالَّ َنْقَبل ُمنِكري اإلیمان في الجماعة مرة أخري، إذ إیقولون
األمر الذي یستثنیهم من نوال الغفران. وبالتالي یجب أن نقسو علیهم. 

إنهم بهذا الزعم ینقضون الوحي اإللهي، ُمتمسكین بتعالیم خاصة، ألن الرب إذ 
 منها شیًئا. یستثنِ  لم ،غفر الخطایا

لقد حسبوا بعلمهم هذا أنهم یعطون الرب مهابة عظیمة... لكن الحقیقة أنه لن 
 بوظیفتهم (ككهنة هللا). وازدروا إلى اهللا مثلهم، إذ أساءوا إلى وصایاه، يءیوجد من ُیس

 الروح القدس. من غفرتم خطایاه اقبلوا ":ألنه إذ قال الرب یسوع نفسه في اإلنجیل
 لذلك فمن یكرم الرب ،)23 ،22: 20لو (ُتغَفر له. ومن أمسكتم خطایاه ُأمسِكتْ " 

 ..ع هذه الوصیة وال یعصاها.طيي

Ï  :2005، الكتاب األول للقدیس أمبروسیوس !بالخطاةترفقوا المؤلف .
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ماذا أقول أیًضا عن عجرفتهم المتزایدة؟! فإن إرادتهم تناقض روح الرب الذي 
یمیل إلى الرحمة ال إلى القسوة... إنهم یفعلون ما ال یریده. ألنه وهو الدیان ومن حقه 

 أن یعاقب، نجده برحمته یعفو...!
اهللا لم  نه باستثناء الخطایا الكبیرة، تعطي ِحًال عن الخطایا الصغیرة...إیقولون 

 جمیع ا للجمیع، واهًبا كهنته سلطاًنا أن یحلوهیز، بل وعد بمراحميیصنع مثل هذا التم
الخطایا بال استثناء... فأي ضالل هذا، أن تدعوا ألنفسكم ما یمكن أن َتِحلَّوه من 

التي ال ُتَحل. بهذا تنسبون ألنفسكم الرحمة وللرب  إلى الرب الخطایا الخطایا، ناسبین
 القسوة...!

 :لذلك قیلالقسوة. یجب أن نعرف أن اهللا إله رحمة، یمیل إلى العفو ال إلى 
، فكیف َیْقَبل اهللا تقدماتكم یا من تنكرون الرحمة، )6 :6 هو("أرید رحمة ال ذبیحة" 

وتفسیًرا  )؟!32: 18نه ال یشاء موت الخاطئ مثل أن یرجع (حز إوقد قیل عن اهللا 
 "فاهللا إذ أرسل ابنه في ِشْبه جسد الخطیة وألجل الخطیة :لهذه الحقیقة یقول الرسول

.. ).4 ،3: 8رو ( لكي یتم ُحْكم الناموس فینا" ،دان الخطیة في الجسد
 إلى األبد انتهت هل ... "هل إلى الدهور یرفض الرب؟!:یقول داود النبي

 هذا هو ما ).9-7: 77مز ( " برجزه مراحمه؟!نزع أو ته. هل نسى اهللا رأف.رحمته؟!.
 مراحم اهللا! إنكار بینما یصر أولئك عن ،یعلنه لنا النبي

 القّدیس أمبروسیوس

 ]19ُكلِّ َمْن َهیََّأ َقْلَبُه ِلَطَلِب اهللا الرَّبِّ ِإَلِه آَباِئِه َوَلْیَس َكَطَهاَرِة اْلُقْدسِ . [

 ]20َفَسِمَع الرَّبُّ ِلَحَزِقیَّا َوَشَفى الشَّْعبَ . [
لم ینتقد أحد حزقیا، ألنه جاء بأناس لم یحتفلوا من قبل بالعید، ولیس لهم معرفة 

بطقوسه. أكلوا الفصح وهم غیر طاهرین، ألن هذا الشعب لم یدخل أورشلیم، وال مارس 
األعیاد منذ قرنین. على العكس عندما صلَّى الملك من أجلهم قبل الرب صالته عنهم. 

، َوَعِمَل َبُنو ِإْسَراِئیَل اْلَمْوُجوُدوَن ِفي ُأوُرَشِلیَم ِعیَد اْلَفِطیرِ 
  ،َسْبَعَة َأیَّاٍم ِبَفَرٍح َعِظیمٍ 

 ]21َوَكاَن الالَِّویُّوَن َواْلَكَهَنُة ُیَسبُِّحوَن الرَّبَّ َیْوًما َفَیْوًما ِبآَالِت َحْمٍد ِللرَّبِّ . [
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  ،َوَطیََّب َحَزِقیَّا ُقُلوَب َجِمیِع الالَِّویِّیَن اْلَفِطِنیَن ِفْطَنًة َصاِلَحًة ِللرَّبِّ 
  ،َوَأَكُلوا اْلَمْوِسَم َسْبَعَة َأیَّاٍم َیْذَبُحوَن َذَباِئَح َسَالَمةٍ 

 ]22َوَیْحَمُدوَن الرَّبَّ ِإَلَه آَباِئِهمْ . [
وَطیَّب حزقیا قلب تحمل شخصیة حزقیا سمات القائد الروحي المحب، إذ قیل: "

". ففي هذه الظروف َتَطلَّع حزقیا كقائٍد روحي جمیع الالویین الفطنین فطنة صالحة للرب
ال بعیني النقد وٕاصدار األوامر، إنما شعر بتعب الكهنة والالویین الذین ینحتون كما في 

الصخر، بسبب ما حلَّ بالهیكل والشعب عبر عصور الملوك األشرار. إنه استخدم أسلوب 
التشجیع، ُمتطلًِّعا إلیهم أنهم فطنون، ُیَقدِّمون معرفة اهللا للشعب بحكمةٍ . 

َع ویسند. یقول الرسول  یلیق بالمسیحي أینما ُوِجَد، وفي أي وضع أن ُیَشجِّ
عوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأّنوا على الجمیع" ( ). 14: 5 تس 1بولس: "َشجِّ

من األمور الرئیسیة في حفظ العید هو أكل الخبز غیر الُمختِمر. كما كان 
الالویون یحفظونه بتقدیم التسابیح الیومیة مع تقدیم ذبائح السالمة. 

  ،َوَتَشاَوَر ُكلُّ اْلَجَماَعِة َأْن َیْعَمُلوا َسْبَعَة َأیَّاٍم ُأْخَرى
 ]23َفَعِمُلوا َسْبَعَة َأیَّاٍم ِبَفَرحٍ . [

فرح القادمون بخبرة جدیدة للعید لم یعرفوها وال عاشوها قبًال، لذلك امتدت فترة 
االحتفال أسبوًعا آخر، ربما بعد تشاور الملك مع الرؤساء، إذ الحظوا فرح الشعب 

العجیب بالعید. تشاور الشعب الذي ُحِرَم من االحتفال بعید الفصح كل هذه األجیال، 
سواء القادمین من مملكة الشمال أو من یهوذا أن یعملوا سبعة أیام أخرى، فعملوا ذلك 

بفرح. وفرح الجمیع، الكهنة والشعب، باهللا. 

ْأنِ  ، َألنَّ َحَزِقیَّا َمِلَك َیُهوَذا َقدََّم ِلْلَجَماَعِة َأْلَف َثْوٍر َوَسْبَعَة آَالٍف ِمَن الضَّ
ْأنِ  َؤَساُء َقدَُّموا ِلْلَجَماَعِة َأْلَف َثْوٍر َوَعَشَرَة آَالٍف ِمَن الضَّ   ،َوالرُّ

 ]24َوَتَقدََّس َكِثیُروَن ِمَن اْلَكَهَنةِ . [

  ،َوَفِرَح ُكلُّ َجَماَعِة َیُهوَذا َواْلَكَهَنُة َوالالَِّویُّونَ 
  ،َوُكلُّ اْلَجَماَعِة اآلِتیَن ِمْن ِإْسَراِئیلَ 

 ]25 َوالسَّاِكُنوَن ِفي َیُهوَذا. [،َواْلُغَرَباُء اآلُتوَن ِمْن َأْرِض ِإْسَراِئیلَ 
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دوا وعاشوا وسط الشعب واختتنوا، ألنه لم یكن  الغرباء هم الوثنیون الذین تهوَّ
ُیسَمح لغرباء لم ُیخَتنوا من أن یأكلوا من الفصح. 

االحتفال بالفصح الرمزي في العهد القدیم مأل الجمیع فرًحا. تهلل الملك 
والرؤساء والكهنة والالویون وشعب یهوذا والقادمون من بین أسباط الشمال حتى الغرباء 
الذین قبلوا اإلیمان، حتى امتدَّ العید أسبوًعا ثانًیا. لو سألنا الُمشتِركین في االحتفال عن 

مشاعرهم ألجابوا: إننا نشتهي أن یمتدَّ العید كل أیام حیاتنا. ماذا نقول عن االحتفال 
بالفصح الحقیقي، حیث َأَحبَّنا ربنا یسوع وَسلَّم نفسه للصلب والموت عنَّا، بكونه حمل اهللا 

حامل خطیة العالم، وقام لُیِقیَمنا معه. 
ل حیاة المؤمنین به إلى عیٍد ال ینقطع.  حًقا إن فصح الحمل الحقیقي ُیَحوِّ
لها لنا  فیما یلي لقطات سریعة عن فصح المسیح الُمفرِّح القلوب، كما َسجَّ

.  القدیس مار یعقوب السروجي

  وافرحي ،اجدً  وهتف زكریا: ابتهجي ؛لبسي قوةا، واستیقظي استیقظي،: ءشعیاإصرخ 
 ).9: 9 زك ؛9: 51ش  اآلتي (إملكالب

  التسبیح الكثیر في طریق الملكوأرعد: مبارك اآلتي باسم الرب، طفال األرخص
 ).9: 21مت (

 ألطفال.لزكریا، وال ل، وال ءشعیاإلالعبرانیة أن تسمع اُألمة  اءلم تشلكن 
 هم.ناشید من أت وغضبحزنت إلى األنبیاء، وال إلى األطفال، وتصنلم ت
  لتسكتهم.ذرائع لهات عن بحثصمتوا، وأن يها اهتمت كثیًرا بعناد
.. .˺ ألن الحق الظاهر حرَّكهم على التسبیح، الُمَسبِّحون من التسبیحسكتلم ي

 .حيتسبالالحجارة توفیه  ، علیها ذلكحان وقت أداء التسبیح لالبن، ولو أنكرو
بالعود الذي  الصماء رةاجَسبِّحه الحتُ ، زیتون األطفال بأغصان اله لم ُیَسبِّحإن

Ï  بالتصحیح 45المیمر  (راجع نص بول بیجان ترجمة الدكتور بهنام سوني)، على أحد الشعانین 18المیمر راجع) 
 دیر القدیس "ألجل ركوب ربنا الجحشمیمر  (القبطي)، "، على أحد الشعانین)46الوارد في نهایة الكتاب المیمر 

+، 521مقاریوس بوادي النطرون، نسخ الراهب مینا المقاري، مختارات من قصائد مار یعقوب أسقف سروج الملفان 
ترجمها من السریانیة إلى العربیة مار مالطیوس برنابا، متروبولیت حمص وحماة وتوابعها للسریان األرثوذكس، دار 

 .Thomas Kollamparampil؛ 1993الرها 
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). 40: 19 لو ؛13: 12یو  (هال
  لتواضعه.ه، وتحرَّكِت الطبیعة لُتَسبِّحأتانركب رب الملوك جحًشا ابن 

 الكهنة والكتبة ورؤساء الشعب أن ینطقوا بذلك التسبیح الالزم.ب یقليوكان 
 وٕاذ أنكر الشیوخ التسبیح الذي حان وقته، ارتج األطفال لُیَسبِّحوا بشعانینهم.

 . برعدةٍ الحجارة ُتَرتِّل ذلك التسبیحف التسبیح هناك، یتوقف ال  هؤالء،ولو سكت
 تكلم الخرس.ي ، لم یتكلم الناطقونإن و؛ ربهاَسبِّحتُ أن الطبیعة  تجتهد

 أیًضا الستعدَّت الحجارة  هؤالء سكتإن تكلم البسطاء، والُمَعلِّمون سكت إذ
 للتسبیح.

و أ الناس بهإما ینطق ف التسبیح، توقَّفلم یكن ممكًنا في ذلك الوقت أن ي
 الحجارة.

  بصوٍت عالٍ .هُتَسبِّحأن  تهتما من تواضع ابن اهللا، ولخلیقةِت اُدِهَش 
 توقَّف ألنه لم یكن حینئذ ممكًنا أن ي،، لنطقت الحجارة بفرحٍ لو لم ُیَرتِّْل األطفال

 .˺التسبیح

 أتكلم بإسهاب عن أن ي مح لسا ة،قيفي یومك العظیم الذي فیه تبتهج كل الخل
 .قیامتك

 َسبِّحَ المالئكة والتالمیذ، أبهجني أنا أیًضا بموهبتك ألُ كل من في العید الذي أبهج 
 لك.

 ، بك أتكلم عن غلبتك المملوءة عجًبا.بهًیاأیها الجبار الذي صعد من القبر 
 سماء التصالحت ففیه ،ةتهلل السماء مبتهجة، واألرض م،في عیدك الكبیر

 .˻لتان كانتا في عداوةٍ  الرضواأل
القدیس مار یعقوب السروجي  

Ï .المرجع السابق 
Ð  (راجع نص بول بیجان والدكتور بهنام سوني)؛ قصائد القدیس مار یعقوب السروجي، ألحد القیامة الكبیر 54المیمر 

  بالتصحیح)، على قیامة ربنا، یقرأ باكر األحد العظیم، قبطي.54 (53المیمر 
Thomas Kollamparampil: Jacb of Sarug's Homilies on the Resurrection, Gorgias Press, 
2008. 
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  ،َوَكاَن َفَرٌح َعِظیٌم ِفي ُأوُرَشِلیمَ 
 ]26 َلْم َیُكْن َكَهَذا ِفي ُأوُرَشِلیمَ . [،َألنَُّه ِمْن َأیَّاِم ُسَلْیَماَن ْبِن َداُوَد َمِلِك ِإْسَراِئیلَ 

أي من أیام تدشین الهیكل بفرٍح في عصر سلیمان، فكان العید في أیام حزقیا 
كعید سلیمان في طول مدة العید وكثرة المشتركین فیه. 

منذ حدث انقسام المملكة، وانشقَّت عشرة أسباط تحت قیادة یربعام، لم ُیماِرس 
الغالبیة العظمى من هذه األسباط العبادة في هیكل سلیمان، وال اشتركوا في األعیاد. 

  ،َوَقاَم اْلَكَهَنُة الالَِّویُّوَن َوَباَرُكوا الشَّْعبَ 
  ،َفُسِمَع َصْوُتُهمْ 

] 27َوَدَخَلْت َصَالُتُهْم ِإَلى َمْسَكِن ُقْدِسِه ِإَلى السََّماءِ . [
ما أحلى أن یجتمع اإلخوة مًعا في الرب، فقد انفتحت أبواب السماء، لتتهلل بهذا 

الشعب المجتمع مًعا، وسمعت لمباركة الكهنة الشعب. 
انعكست نقاوة قلب الملك على الكهنة الالویین وعلى جموع المشتركین، وَقِبَل 
الرب اإلله عبادتهم، وسكب روح الفرح والتهلیل في قلوبهم. مع دخان ذبائحهم، صعدت 

صلواتهم وطلباتهم وشكرهم وتسابیحهم إلى السماء، مع مباركة الكهنة بكل قلبهم للعشب. 
". ˺: "صعدت صلواتهم إلى مسكن الشكینة المقدسة التي في السماءالترجومجاء في 

لقد برز في هذا االحتفال لیس فقط حب اهللا مع الناس، بل وحب اإلخوة مًعا في 
الرب. یقول المرتل: في المزمور قبل األخیر من مزامیر المصاعد: "هوذا ما أحسن وما 

). 1: 133أجمل أن یسكن اإلخوة مًعا" (مز 

 یسكن البشر بفكٍر واحٍد، یستمرون في انسجام ،في بیت اهللا، كنیسة المسیح 
. ˻وبساطة

القدیس كبریانوس 

 الحب هو الباب الذي یدخل بنا إلى السماء عینهاÑ  .

1 Adam Clarke Commentary. 
2 Treat. 1: 8. 
3 On Ps. 133.  
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  توجد أمور كثیرة حسنة (صالحة)، لكن تنقصها البهجة (الجمال). من جهة أخرى
توجد أمور تهب شبًعا، لكن ینقصها الصالح. إنه لیس باألمر السهل أن یجتمع 

االثنان مًعا... الحظوا أنه لم یشر إلى مجرد الُسكَنى، وال المأوى في موضع واحٍد، 
.  Ïإنما السكنى في وحدٍة، أي في تناغم وحٍب، هذا یجعل الشعب بروٍح واحدةٍ 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 "!هذه إذن هي المخازن التي فیها تكتنز الحنطة "ما أحلى مساكنك یا رب الجنود 
الروحیة. "اصنعوا لكم أصدقاء من مال الظلم، حتى یقبلوكم في المساكن األبدیة" 

ل اإلنسان 9: 16(راجع لو  ). "ما أحلى مساكنك یا رب الجنود!"... خاللها ُیَحوِّ
 ˻إقامته من األرض إلى السماء!

القدیس جیروم 
 30 أي 2من وحي 

 فرِّح قلوب شعبك بك!

  .لك المجد یا اهللا ُمفرِّح قلوب المؤمنین بك
َهْب لي ما وهبته لحزقیا الملك. 

أن ینشغل قلبي بقداسة شعبك وكنیستك. 
وتتهلل نفسي برضاك علینا، كهنًة وشعًبا! 

  .كانت مسرَّة حزقیا هي أن ُیسر كل المؤمنین
أن َیَتَقدَّسوا بك، وتسكن بینهم، وتحملهم إلیك. 

انفتح قلبه على األسباط قدر المستطاع. 
سأل الجمیع أن یشتركوا مًعا في العبادة، 

وأن یتهللوا باهللا الساكن وسط النفوس المِحبَّة. 

  !َهْب لي یا رب القلب الُمتَِّسع للجمیع
والفكر الروحي الذي ال ُیستعَبد للحرف القاتل! 

1 On Ps. 133.  
2 On Psalms, homily 63. 
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َهْب لي أن ُأسر بخالص البشریة كلها! 
ل كل البشر إلى مالئكة؟!  متى یتحوَّ

ل األرض كلها إلى أیقونة للسماء؟!  متى تتحوَّ

  .ل قلبي إلى عیٍد دائم بقوة صلیبك لیتحوَّ
َقدَّمَت ذاتك فصًحا، عن البشریة كلها. 

لُتعِلَن حبك لكل العالم، ولُتفرِّح قلوب كل البشر. 
أنت هو عیدنا وفرحنا وتهلیلنا الُمَقدَّس. 

  .َر بصلیبك العالم كله من عبودیة الخطیة لُتَحرِّ
ولتسكب برَّك على كل مؤمنٍ . 

ولتحمل كل مؤمٍن كما إلى سماواتك، 
فیختبر الحیاة السماویة المتهللة. 

ولینضم إلى خوُرس الطغمات العلویة. 

  ،في محبة الملك حزقیا لشعبه
تشاور مع الرؤساء لیمد العید أسبوًعا آخر. 

ونحن نسألك خالل صلیبك وقیامتك، 
أن یمتد عید القیامة المجید طول رحلة حیاتنا. 

لیتمتع العالم كله ببهجة فصحك المجید، 
ولیقل الكل مع الرسول بولس: 

 أقامنا معه، وأجلسنا معه في السماویات.
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 َاَألْصَحاُح اْلَحاِدي َوالثََّالُثونَ 

االهتمام ببیت الرب 
ق الكل، الملك ورؤساء الشعب والكهنة والالویون والشعب، هذا االحتفال الذي  بعد أن تذوَّ

ُسرَّت به السماء في مسكن قدس اهللا، انطلق الكل إلى مدن یهوذا. وضعوا في قلوبهم أال یعودوا إلى 
العبادة الوثنیة. فتح أبواب بیت الرب وتطهیر الهیكل واالحتفال بالفصح مع شركة كثیرین من المملكة 

الشمالیة في االحتفال دفع إلى رغبة في مزید من االلتصاق باهللا. 
ُتعتَبر حیاة حزقیا الملك التقي صورة حیَّة ومنهًجا عملًیا لحیاة الخادم من جوانب كثیرة. لم 

یكن هذا التقي یحتمل ما فعله والده الذي أفسد البلد والقصر الملكي وهیكل الرب. وفي نفس الوقت لم 
یبدأ بالسلبیات وهدم األصنام وكل متعلقاتها، بل أسِرَع بتقدیس الهیكل والبدء في عبادة اهللا الحّي، 
فالتهب قلب الشعب بتحطیم األصنام. إنه لم یتهاون مع العبادة الوثنیة، لكنه آمن أن من یختبر 

عذوبة العبادة الحقیقیة ال یعود یطیق الرجاسات. بهذا صار الكل مًعا، خاصة الشعب، بكامل حریة 
إرادته ینتزع الشرور. هكذا یلیق بنا أن نصنع الخیر ونقتلع الشر خالل نعمة اهللا الفائقة. 

 1. هدم بقایا الوثنیة في المملكتین   1
 2. االهتمام بتنظیم فرق الكهنة   2
 21-3. االهتمام بإعالة الكهنة وعائالتهم  3

 3أ. تقدیم هبة من الملك لدعم الخدمة 
 4ب. حّث الشعب على زیادة حصة الكهنة 

 10-5ج. سخاء الشعب    
ضین لتوزیع ما ُیجَمع    19-11د. تعیین ُمَفوَّ

 21-20هـ. التهاب قلب الملك للعمل   

. هدم بقایا الوثنیة في المملكتین 1
لم یكن ممكًنا تحطیم العبادة الوثنیة قبل أن ُیفَتح الهیكل وَیَتَطهَّر وُیَعاد تأسیس العبادة 

]. ال نستطیع إبادة الشر، ما لم نبدأ بالتمسُّك العملي بالحق اإلنجیلي.  4-1الحقیقیة [
هذا وال ننسى أن الشعب "قاموا، وأزالوا المذابح التي في أورشلیم، وأزالوا كل مذابح التبخیر 

) قبل االحتفال بالفصح، فلیس من شركة بین الحق والباطل، 14: 30وطرحوها إلى وادي قدرون" (
واالحتفال بالفصح حیث سكن اهللا في الجماعة مع بقاء عناصر غریبة عن اهللا. 
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  ،َوَلمَّا َكِمَل َهَذا َخَرَج ُكلُّ ِإْسَراِئیَل اْلَحاِضِریَن ِإَلى ُمُدِن َیُهوَذا
  ، َوَهَدُموا اْلُمْرَتَفَعاِت َواْلَمَذاِبحَ ، َوَقَطُعوا السََّواِريَ ،َوَكسَُّروا اَألْنَصابَ 

، ِمْن ُكلِّ َیُهوَذا َوِبْنَیاِمیَن َوِمْن َأْفَراِیَم َوَمَنسَّى َحتَّى َأْفُنوَها
 ]1ثُمَّ َرَجَع ُكلُّ ِإْسَراِئیَل ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى ُمْلِكِه ِإَلى ُمُدِنِهمْ . [

)، واآلن لزم تطهیر األرض. أصدر حزقیا 14: 30 أي 2سبق أن ُطهَِّرت مدینة أورشلیم (
مرسوًما لقیام حركة شعبیة جماعیة، تتجه نحو المرتفعات، حیث ُیَقام علیها الكثیر من المذابح الوثنیة، 

خاصة عبادة البعل، لتطهیرها. قام الشعب في یهوذا وبنیامین في الجنوب بهذه الحركة، كما تمَّ 
تطهیر أفرایم ومنسَّى، یساعدهم في ذلك ضعف مملكة الشمال. 

جاء تحطیم الوثنیة لیس فقط بأمر حزقیا، بل تجاوب الشعب مع أمانة حزقیا الملك. 
صورة ُمبِهجة أن یجتمع بعض الباقین في مملكة إسرائیل التي َدمَّرها األشوریون مع یهوذا. 
َیلَتفُّون حول الهیكل، وَیَتَعبَّدون مًعا، ُمشتهین العودة إلى الحیاة الُمَقدَّسة التي كانت لكل إسرائیل قبل 

االنقسام، في أیام داود النبي وسلیمان الحكیم. 
واضح أنه من ثمرة هذا التصرُّف الحكیم التقوي للملك حزقیا أن الراجعین إلى مدنهم في 

یهوذا قاموا بنزع كل ما َیَتَعلَّق بالعبادة الوثنیة. 
بانتهاء االحتفال، لم یشعر الُمشتِركون فیه بأنهم قد انتهوا من واجٍب كانوا ملتزمین به، بل 

التهبت قلوبهم باألكثر للحیاة مع اهللا. هذا ومن جانب آخر، یرى البعض أن القادمین من المملكة 
الشمالیة وٕان كانت قد فقدت استقاللها وخضعت لإلمبراطوریة األشوریة، غیر أنها منطقة خصبة 

للغایة وغنیة. هؤالء جاءوا إلى أورشلیم ُیَقدِّمون هدایا للهیكل، وینفقون أثناء إقامتهم، مما أدى إلى نوع 
من الرواج في أورشلیم ومدن یهوذا. بجانب بركة الرب للجمیع الجتماعهم مًعا بروح الحب والوحدة. 
یرى علماء اآلثار أن هذا الَتَقدُّم أدى إلى امتداد مدینة أورشلیم إلى الضعف، وربما ثالثة 

. لقد صارت أورشلیم ملجأ لكثیر من الالجئین من الشمال. ˺أضعاف، فضمت تًال آخر
هذا االزدهار ساعد حزقیا على تحصین بعض المدن وتقویة الجیش. 

)، لكن الشعب في 4: 18 مل 2حًقا لقد فعل الملك كل ما في إمكانه في هذا المضمار (
إمكانه اكتشاف األماكن التي بها ما یخص األوثان وغابت عن أعین جنود الملك. لذلك خرجوا بعد 
لوا یوًما واحًدا. هكذا یلیق بالمؤمن إذ یختبر عذوبة الشركة مع اهللا،  االحتفال فوًرا لیهدموها، لم ُیؤجِّ

وتتهلل أعماقه به، وأن یقطع كل ارتباط بالخطیة في الحال، ویتخلَّى عن كل ما ُیغِضب اهللا. 
لم یفعلوا هذا في مدن یهوذا وبنیامین فقط، بل وفي أفرایم ومنسَّى. یظن البعض أنه یقصد 

1 Cf. Patrick Henry Reardon: Chronicles of History and Worship, 2 Chronicles 31. 
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المدن التي كانت تحت والیة حزقیا ملك یهوذا، لكن آخرین یرون أن ملك إسرائیل لم یمنعهم من ذلك، 
فترك الذین ذهبوا إلى أورشلیم واشتركوا في االحتفال بالفصح أن یفعلوا ذلك في ممتلكاتهم. قام كل من 

ساهم في االحتفال بكسر كل ما لدیه من أصنام، ولم یترك شیًئا ما من آثار األوثان. 
هكذا َتَمتَّع اإلنسان بعذوبة الشركة مع اهللا تمتد إلى حیاة اآلخرین، لیس قسًرا، وٕانما خالل 

الحب األخوي الصادق. 
لم یعودوا إلى منازلهم قبل أن ُیَتمِّموا هذا العمل، بالرغم من غیابهم الطویل. لقد حدث هذا 

). یلیق بنا أن نقتدي بحزقیا الملك، فال نترك أیة آثار 7-6: 31؛ 20: 2التغییر فجأًة وبقوٍة (إش 
 في عظاته العالمة أوریجینوسلآللهة الغریبة في قلوبنا. فما ُكِتَب عن األوثان َیِمسُّ حیاتنا كقول 

على سفر القضاة: 

 حًقا فعل الشعب في القدیم ). 12-11: 2" (قض بائهمآله إ البعلیم وتركوا الرب  (هذا الجیل)عبد
هذه األشیاء، ولكن لم ُتكَتب هذه األشیاء لهم، إنما: "ُكِتَبْت إلنذارنا نحن الذین انتهت إلینا أواخر 

). لیتنا نرى ما إذا قیلت هذه األشیاء عنا أم بالحري عنهم. 11: 10 كو 1الدهور" (
 هل تریدون رؤیة هذه األمور ُمَفسرَّة علینا - لیس بواسطتي - ولكن بواسطة الرسول؟ 

یا : سرائیل قائالً إلى اهللا ضد إیلیا كیف یتوسل إماذا یقول الكتاب في " اسمعوا ما یقوله هو نفسه:
 ماذافي الحقیقة بلكن ". هم یطلبون نفسيو ،نا وحديأ وبقیُت ، وهدموا مذابحك،نبیاءكأرب قتلوا 

: 11؛ رو 19 مل 1( "الف َرُجٍل لم یحنوا ركبة لبعلآبقیت لنفسي سبعة "أ  اإللهي؟ الوحيأجابه
یًضا قد حصلت بقیة حسب أفكذلك في الزمان الحاضر ). وبهذه الطریقة أضاف الرسول: "2-4

 ). 5: 11" (رو اختیار النعمة
انظروا إذن كیف أنه ُحِسَب الذین عبدوا البعلیم من بین جمع غیر المؤمنین والذین لم 

یسجدوا من بین البقیة المؤِمنة. ُیظهر ذلك أن غیر المؤمنین وغیر األتقیاء الذین عاشوا في عصر 
الُمخلِّص "عبدوا البعلیم" واألصنام، أما المؤمنون ومنفذو أعمال اإلیمان "لم یعبدوا البعل". ألنه لم 

ُیذَكر في أي موضٍع في التاریخ أو اإلنجیل أو أي من األسفار المقدسة أن إنساًنا في زمن 
الُمَخلِّص سجد لألصنام، ولكن ُذِكَر هذا خصیًصا عن الذین كانوا ُمَكبَّلین وُمقیَّدین بخطایاهم 

 )، فإننا نعبد23: 7" (رو لى ناموس الخطیةإ ُنسبىوالخاصة. من المؤكد إننا عندما نخطئ "
ین لذلك، ولم نؤمن لكي نكون في وفاٍق مع هذه األمور حتى نخدم  البعل. لكننا نحن غیر مدعوِّ
الخطیة ثانیًة، ونسجد للشیطان، بل باألحرى نجثو باسم یسوع ألنه: "تجثو باسم یسوع كل ُرْكبٍة 

لدى ). وهكذا نحني ركبتْینا 10: 2ممن في السماء ومن على األرض ومن تحت األرض" (في 
-14: 3(أف  الذي منه ُتَسمَّى كل عشیرة في السماوات وعلى األرض ، ربنا یسوع المسیحأبي
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15.( 
ولكن ماذا أستفید عندما أحني ركبتي جسدي في الصالة هللا، بینما أحني ُركَبَتي قلبي 

للشیطان؟  
).  11: 6فإني إن لم أقف صامًدا أمام مكاید الشیطان، أحني ركبتي للشیطان (أف 

إذا لم أقف صامًدا أمام الغضب، أحني ركبتي للغضب أیًضا.  
وهكذا بالمثل، إن لم أقف صامًدا ُألقاِوم الشهوة، أحني ركبتي قلبي لها. 

في كل هذه الحاالت التي تضاد اهللا، أبدو كأولئك "الذین عبدوا البعلیم، وتركوا الرب إله 
)، ما لم أقف بثباٍت 42: 12؛ خر12-11: 2آبائهم الذي قادهم خارج أرض مصر" (قض 

وشجاعةٍ . 
لیتنا إذن ال نفكر أننا إذ ال نعبد األصنام ال تتعلَّق هذه األشیاء بأي أحد منا. ما یعبده 

اإلنسان وُیِحبُّه وُیعَجب به أكثر من سائر األشیاء هو إلهه. 
باختصار هذا ما یطلبه اهللا من اإلنسان قبل كل األشیاء وفوق كل األشیاء في وصیته: 

)، رغبة منه أن یملك 5: 6" (تث  ومن كل قوتك، ومن كل نفسك،لهك من كل قلبكإتحب الرب "
على كل عواطف القلب البشریة ُمَقدًَّما، وأن یعرف أن ما یحبه اإلنسان من كل قلبه ومن كل نفسه 

. ˺ومن كل قدرته هو إلهه
العالمة أوریجینوس 

. االهتمام بتنظیم فرق الكهنة 2
 َوَأَقاَم َحَزِقیَّا ِفَرَق اْلَكَهَنِة َوالالَِّویِّیَن َحَسَب َأْقَساِمِهْم ُكلُّ َواِحٍد َحَسَب ِخْدَمِتهِ :

،  َوَذَباِئِح السََّالَمِة ِلْلِخْدَمِة َواْلَحْمِد َوالتَّْسِبیحِ ،اْلَكَهَنَة َوالالَِّویِّیَن ِلْلُمْحَرَقاِت 
 ]2ِفي َأْبَواِب َمَحالَِّت الرَّبِّ . [

أقام حزقیا الملك ِفَرق الكهنة والالویین حسب ترتیب داود الملك، هذه التي كانت قد أوقفت 
لفترة طویلة. لم یضع حزقیا نظاًما جدیًدا من فكره الخاص، بل التزم بالترتیبات التي وضعها داود 

بوحي من روح اهللا القدوس. 
اهتم آباء الكنیسة األولى أن یضعوا النظام الكهنوتي للقیام بالعبادة والرعایة والكرازة حسب ما 

ورد في الكتاب المقدس ومارسه الرسل. َقدََّم لنا القدیس بولس صورة روحیة عن الترتیبات الكنسیة 
بخصوص الكهنة والشروط الالزمة بالنسبة لهم، ومسئولیاتهم خاصة الروحیة وعالقتهم ببعضهم 

Ï  :ترجمة الشماس بیشوي بشرى فایز. 3الثانیة، العظة عظات العالمة أوریجینوس على سفر القضاة .
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. ˺البعض، وعالقتهم بالشعب وأیًضا حقوقهم
" بخیام. ُیقَصد بالَمحلَّة الموضع الذي محالت": یترجم البعض كلمة "أبواب محالت الرب"

یجتمع فیه اهللا مع شعبه، ففي البریة كانت الَمَحلَّة ُیقَصد بها التفاف األسباط حول خیمة االجتماع، 
. ˻وبعد بناء الهیكل، فصارت تعني الهیكل ویضم الدار الخارجیة واجتماع الشعب مًعا حول الهیكل

ما قام به حزقیا الملك بخصوص ترتیب بیت الرب یكشف لنا عن ما یلزمنا القیام به في 
: 3 كو 1هیكل الرب الذي تحدث عنه الرسول: "أما تعلمون أنكم هیكل اهللا، وروح اهللا یسكن فیكم؟!" (

17 .(
. نزع اآللهة الغریبة من القلب، وذلك بعمل الروح القدس. 1
. العمل بترتیٍب ونظاٍم، وكما أقام حزقیا الكهنة والالویین حسب أقسامهم، ولكل واحٍد له 2

دوره، هكذا یلیق بالمؤمن بروح القیادة المقدسة المتواضعة أن یستخدم كل المواهب واألحاسیس 
 والطاقات التي فیه لحساب مجد اهللا.

 . تقدیم ُمحَرقات الحب على المذبح الُمَقام داخل النفس.3

 . تقدیم ذبائح السالمة والشكر هللا على عطایاه.4

 . ممارسة التسبیح والتمتُّع بخبرة الفرح السماوي.5

ل اإلنسان الداخلي إلى مسكن للرب، له أبواب 6 . االعتزاز بالحضرة اإللهیة، حیث یتحوَّ
 ُمَقدَّسة.

. االهتمام بإعالة الكهنة وعائالتهم  3
أ. تقدیم هبة من الملك لدعم الخدمة 

َباِح َواْلَمَساءِ  ًة ِمْن َماِلِه ِلْلُمْحَرَقاِت ُمْحَرَقاِت الصَّ ، َوَأْعَطى اْلَمِلُك ِحصَّ
  ،َواْلُمْحَرَقاِت ِللسُُّبوِت َواَألْشُهِر َواْلَمَواِسمِ 

 ]3َكَما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي َشِریَعِة الرَّبِّ . [
َخصَّص الملك نصیًبا من دخل مملكته لإلنفاق على خدمة الهیكل والعبادة، حتى ال ُیَثقَّل 

على الشعب، قدمه الملك بسرورٍ . 
یمكن القول بأن داود هو الذي وضع عملی�ا التزام الملك باإلنفاق من حسابه الخاص على 

الُمحَرقات الصباحیة والمسائیة وبعض الذبائح األخرى. 
كانت هناك تقدمات بسیطة یقدمها األغنیاء والفقراء بالتساوي، حتى ال یظن أحد أنه أفضل 

Ï  ،2006راجع الحب الرعوي  .
2 Barnes' Notes. 
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من غیره أو أقل من غیره، فُیَصاب بالكبریاء أو بحالة إحباط. بهذا یدرك الجمیع أنه لیس عند اهللا 
محاباة، إنما یتساوى كل البشر في عینیه. 

وتوجد تقدمات أخرى ُیَقدِّمها المؤمنون حسب إمكانیاتهم، لیدركوا أن ما لدیهم إنما هو عطیة 
من اهللا؛ فُیَقدِّم الغني الكثیر لإلنفاق على خدام الهیكل ولمساندة الفقراء والمحتاجین. 

 ما یشغل قلب حزقیا هو الوصیة اإللهیة والشریعة، فكان ":َكَما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي َشِریَعِة الرَّبِّ "
في حیاته العملیة مطیًعا هللا، وهذا هو سرُّ نجاحه. 

ب. حّث الشعب على زیادة حصة الكهنة 
َة اْلَكَهَنِة َوالالَِّویِّینَ  ، َوَقاَل ِللشَّْعِب ُسكَّاِن ُأوُرَشِلیَم َأْن ُیْعُطوا ِحصَّ

 ]4ِلَیَتَمسَُّكوا ِبَشِریَعِة الرَّبِّ . [
أصدر الملك أمًرا لسكان أورشلیم أوًال بالعطاء، لیكونوا مثاًال لآلخرین. ثم امتدَّ األمر بعد 

ذلك إلى مدن یهوذا، لكي یعطوا حصة للكهنة والالویین حسب ما ورد في الناموس. فقد ُأهملت هذه 
الوصیة مما أدى إلى إهمال الخدمة. باختصار بّث سخاء الملك هذا الروح في الشعب. هذا وعذوبة 

االحتفال بالفصح جعلتهم أسخیاء لتعضید خدمة الهیكل. 
ما یشغل قلب حزقیا لیس هو التنظیم في ذاته، وال تقدیم حصة للكهنة حتى یتفرَّغوا للعمل 

". أدرك الملك أن التمسُّك بكلمة "لیتمّسكوا بشریعة الربالروحي وال یرتبكوا بااللتزامات المادیة، وٕانما 
اهللا ووصایاه وشریعته هو الموضوع الرئیسي في حیاة المؤمنین، حتى یتمتعوا بالشركة معه. 

 أن وصایا اهللا هي الحلّي التي َتَتَزیَّن بها الكنیسة القدیس مار یعقوب السروجيیرى 
العروس، فتحمل بروح اهللا القدوس أیقونة عریسها السماوي. 

  .سرُّك اإللهي كنز مختبئ بین السطور، فهبني یا ابن اهللا العقل الراجح الستخراجه
، فاجعلني أهًال أن أجمعها. جواهر نفیسةما حوته األسفار المقدسة من َوْحیك 

كلمة الحیاة جوهرة لمن ُأَحبِّها، هلم أیها السامع وَعلِّقها في أذنك، وتجمَّل بها. 
إنها أثمن من الیاقوت والذهب. 

. زینة للنفس الخالدةفالحلّي الزمنیة زائلة وتافهة، أما كلمة الحیاة، فهي 
الحلیة ُتزیِّن إنساًنا واحًدا، أما الكلمات المقدسة فُتزیِّن ربوات من المستمعین البشر. 

إنها تهب النور للنفوس المظلمة... 
. ˺بها یصبح الفقیر أغنى من الملوك، مثل نهاٍر مشمسٍ 

Ï قصیدة "أنت حبر إلى األبد على مثال ملكي یعقوب سروج الملفان،   مار مالطیوس برنابا: مختارات من قصائد مارترجمة
. صادق"
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 فلیقرأ وینتفع كل من یرید أن یربح نفسه، بالكنوز المطمورة ألجله في القراءات˺. 

  تجد فیه الُدرَّة الخفیة. ، محیط(الكتاب المقدس)أسفار  
 فعلى الُمَفسِّر أن یغطس في الماء لیستخرجها. 

 یغطس العقل في األسفار، ویستخرج الُدرَّة، وُیریها للتجار. 
 ویغطس الذهن في التوراة، فیمسك الُدرَّة اإللهیة. 

 وُیَقدِّمها اللسان للسامعین، فیقول: َعلِّقوا بأذهانكم ابنة النور كزینة لكم.

 . كل الكلمات الموجودة في الكتب مملوءة نوًرا، َربِّي بها أستنیر ًألصف خبرك بعجٍب 
  یا ابن اهللا ساعد العقل حتى یصعدها.،األسرار مطمورة في القراءات كالكنوز

  َأهِّلني ألغرف وآخذ من كنوزها.، العظیم الموجود في كتب الالهوت، ربنايأیها الغن
  وتزیَّن بها.، وعلِّقها في أذنك، أیها السامعاقتربكلمة الحیاة هي لؤلؤة لمن ُیِحبُّها، 

 نها تزین أذًنا واحدة فقط لو ُعلَِّقت فیها.إ ف،لو ُتشترى اللؤلؤة بوزنة ذهب
  ألنها تكفي لتتزیَّن بها ربوات اآلذان.، من اللؤلؤةفضلكلمة الحیاة هي أ

 الكلمة تزین بجمالها السامي والطبیعي آذان كل جمِع بني البشر.
  أن كلمة الحیاة عظیمة لمن یقتنیها.یف أن اللؤلؤة ناقصة، وكیفنظْر اآلن: كا

  استنارت بها كالنهار.، ولو أشرقْت في نفوس ُمظِلمة،الكلمة نور
 نه.ا تجعله ملًكا یبدأ یصرف على أقر، ولو حلَّْت عند الفقیر،الكلمة غنى

 .خالق الاقتنىبالكلمة فقط اإلنسان أعظم من الحیوانات، وبها اغتنى آدم و
 .˻السماء واألرض توجدان منذ البدایة بالكلمة، واهللا بكلمته أقام كل االتقانات

 القدِّیس مار یعقوب السروجي

ج. سخاء الشعب 
ْیِت   َوَلمَّا َشاَع اَألْمُر َكثََّر َبُنو ِإْسَراِئیَل ِمْن َأَواِئِل اْلِحْنَطِة َواْلِمْسَطاِر َوالزَّ

  ،َواْلَعَسِل َوِمْن ُكلِّ َغلَِّة اْلَحْقلِ 
 ]5َوَأُتوا ِبُعْشِر اْلَجِمیِع ِبَكْثَرةٍ . [

Ï (راجع نص دكتور سوني)على شمشون 160 المیمر . 
A Homily on Samson by Mar Jacob, Bishop of Serugh, Translated from Syriac by the Holy 
Transfiguration Monastery.  

Ð  (راجع نص بول بیجان والدكتور )4: 110صاداق (مز   إلى األبد بشبه ملكي (كاهن)على قول داود عن ربنا: أنت حبر 41المیمر 
 األب بهنام سوني).
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تحققت وحدة الشعب في هذا العید األساسي للفصح، والذي ُأجریت ممارساته بعمٍل مشترٍك 
ضد كل ما یهین الرب. 

قام الشعب بتقدیم بكور منتجات الحقول والعشور بسخاء لیس لسد أعواز الخدام والكهنة، 
وٕانما باألكثر لتقدیم ذبائح حب هللا نفسه. 

)، لكن 11: 3فالشریعة لم تطلب تقدیم العسل للرب (ال لقد َقدَّموا أكثر مما یتطلبه الناموس. 
شعر الشعب أنه یمكن تقدیم البكور أو العشور من حصیلته للكهنة. 

 أن العسل ال ُیقَصد به عسل النحل الذي لم یكن یخضع لتقدیم العشور منه، یوسیفوسیرى 
. ˺إنما هو من نتاج البلح

 ن ویحث ا األكفهت ُیِعد لمو إنسان من الموت لیت صدیق ذلك الشخص الذي يتربق يندماع
 .˻ر، تارًكا المسیح وارثًا له القبك شیًئا للمحتاجین. لیرسله بهذه الثیاب إلى یترالراحل أن

  ،من یعطي قلیًال من القلیل الذي لدیه أفضل ِممَّن یعطي الكثیر من الكثیر، إذ یكون كاألرملة
ألن اهللا یلتفت للقصد وعلیه یجزل .  وقّوتهيطاء، بل بإرادة المعطعفالصدقة ال ُتَقدَّر بمال ال

العطاء... 
 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

. 14-10: 13هذا وأن اإلهمال في العطاء یصیب الخدمة والعبادة كما یظهر في نح 

  ،َوَبُنو ِإْسَراِئیَل َوَیُهوَذا السَّاِكُنوَن ِفي ُمُدِن َیُهوَذا
ْأِن َوُعْشِر اَألْقَداِس اْلُمَقدََّسِة ِللرَّبِّ ِإَلِهِهمْ  ، َأُتوا ُهْم َأْیًضا ِبُعْشِر اْلَبَقِر َوالضَّ

 ]6. [ (ُصبًرا ُصبًرا)َوَجَعُلوَها َكْوَمًة َكْوَمةً 

 ]7 َوِفي الشَّْهِر السَّاِبِع َأْكَمُلوا. [(الُصبرً )ِفي الشَّْهِر الثَّاِلِث اْبَتَدُأوا ِبَتْأِسیِس اْلُكَوِم 
 ُتَقدَّم الشهر السابع ُتَقدَّم البكور، إذ تكون المحاصیل بدأ جمعها، وفي في الشهر الثالث

عشور المحاصیل التي ُجمعت بالكامل. 

َؤَساُء َوَرُأوا اْلُكَومَ   (الُصبرً )، َوَجاَء َحَزِقیَّا َوالرُّ
 ]8َفَباَرُكوا الرَّبَّ َوَشْعَبُه ِإْسَراِئیلَ . [

: هذا وما َحلَّ بمملكة الشمال من أشور سبَّب نوًعا من االرتباك، ولم یعد َشْعَبُه ِإْسَراِئیلَ 
یمكن فصل األسباط عن بعضها البعض. ولهذا ما كان یشغل قلب حزقیا هو ضم الكل تحت اسم 

1 Barnes' Notes. 
2 Homilies on Hebrews, hom. 27:9. 
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إسرائیل، ألن هویة األسباط والتنافس بینهم كادت أن تنتهي. ومع هذا حرص حزقیا على وجود ُمَمثِّلین 
لكل األسباط، واحد عن كل سبط مع التأكید على الوحدة مًعا. 

اختار السید المسیح اثنى عشر تلمیًذا، لیؤكد أن العهد الجدید امتداد للعهد القدیم، بل 
). 14: 21أورشلیم العلیا نفسها أساساتها اثنا عشر حجًرا كریًما (رؤ 

 ]9 [ (الُصبرً )َوَسَأَل َحَزِقیَّا اْلَكَهَنَة َوالالَِّویِّیَن َعِن اْلُكَوم
سأل الملك حزقیا عن كوم الغالل والمحاصیل التي ُجِمَعت في بیت الرب في أكوام، وغایة 

السؤال اآلتي: 
. التأكد من أن الكهنة والالویین الذین یخدمون نالوا نصیبهم. 1
. التأكد من أن ما تكدس في أكوام ُیَمثِّل الفائض حقیقة، وقد نال كل من الكهنة والالویین 2

 ما یشبع احتیاجاته، ولم ُیظَلم أحد.

 َفَأَجاَب َعَزْرَیا اْلَكاِهُن الرَّْأُس ِلَبْیِت َصاُدوقَ : 
  ،ُمْنُذ اْبَتَدَأ ِبَجْلِب التَّْقِدَمِة ِإَلى َبْیِت الرَّبِّ َأَكْلَنا َوَشِبْعَنا َوَفَضَل َعنَّا ِبَكْثَرةٍ 

 ]10َألنَّ الرَّبَّ َباَرَك َشْعَبُه َوالَِّذي َفَضَل ُهَو َهِذِه اْلَكْثَرةُ . [
یا ( )، فیكون قد مارس 20-17: 26 أي 2إن كان عزریا هنا هو الكاهن الذي قاوم ُعزِّ

 سنة. 33وظیفته على األقل لمدة 
": یبدو أن الملك قد دهش من فیض المحصوالت التي ُجِمَعت في أكوام "الرب بارك شعبه

من البكور والعشور بصورة فائقة، لذا طمأنه عزریا الكاهن أن هذه األكوام التي ُجِمَعت لیست عن 
طریق غبن (تجاهل حقوق) الكهنة والالویین للشعب، إنما هو ثمرة بركة الرب التي َحلَّت على الشعب 

بسبب رجوعهم إلیه. 
لم ینسب الكاهن كثرة حصیلة الهیكل لتعب الكهنة ومجهوداتهم مع الشعب وحسن 

لبركة الرب الذي بارك معامالتهم، وال نسب ذلك لغیرة الملك أنه دفع الشعب للعطاء، إنما بحق نسبه 
، خاصة حین ساد الحب بین الكهنة وأیًضا بین الشعب وبین كل الفئات، وٕاخالص الجمیع من الشعب

كل القلب. 
لیتنا نطلب على الدوام َمَسرَّة اهللا ورضاه وبركته أن تحلَّ على كل الكنیسة. لقد بارك الرب 

)، ویبارك كل من له نصیب في 3: 2)، وبارك الیوم السابع (تك 28: 1أول أسرة في البشریة (تك 
القیامة األولى، أي یتمتع بقیامة المسیح في حیاته الیومیة وهو بعد على األرض، مشتاًقا إلى القیامة 
العامة. هذه البركة اإللهیة هي التي تعمل في حیاة المؤمن الشخصیة واألسریة واالجتماعیة الخ. في 

هذا الدهر، مع التمتُّع باألمجاد األبدیة في الدهر اآلتي. 
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  فقد كنتم غرباء عن بعضكم البعض، ولكن ُجِمعتم 25: 5أیها الرجال، َأحبُّوا نساءكم (أف .(
، البركة الزوجیَّةبشركة الزواج. لتكن هذه الرابطة الطبیعیَّة، هذا النیر الذي وضع علیكم بفعل 

 .˺صلة وصل تجمع فیما بینكم رغم المسافات

  ،بالروح القدس استعادة سكنانا في الفردوس
،  تالسماواصعودنا إلى ملكوت و
عودتنا إلى البنوَّة اإللهیَّة، و
دالتنا لتسمیة اهللا "أبانا"، و
كنا في نعمة المسیح، ااشترو
 حقِّنا في المجد األبدي،وتسمیتنا أبناء النور، و

 .˻وبكلمة واحدة حصولنا على ملء البركة في هذا الدهر وفي الدهر اآلتي
القدیس باسیلیوس الكبیر  

  .لیت نفوسنا تبارك الرب، ولیباركنا الرب
 وفى كلیهما نستفید ،فعندما یباركنا الرب ننمو نحن، وعندما نبارك الرب ننمو نحن أیًضا

نحن (ال اهللا). 
 ذاتها ي بركته لنا) وهيأوًال لتكن فینا بركة الرب، وعندئذ نباركه نحن، فهذا هو المطر (أ

 أمطر ي باركنا بها). إن المطر یرتد كثمٍر هللا صاحب األرض الذي نباركه بالبركة التيالثمرة (أ
علینا وأفلحنا. 

. فإنه من يٍ  بهذه الكلمات، بعبادة ُمثِمَرة، وكلمات غیر جوفاء، وبقلٍب حقیقىَنَتَغنَّ یتنا ل
 1( بناء اهللا" ، والرسول یقول: "أنتم فالحة اهللا،)1:15  كراًما (یويالواضح أن اهللا اآلب قد ُدعِ 

 م بفالحة حقله. فاهللا اآلب َكرَّام له حقل، یقوم بفالحته وینتظر منه ثمًرا. كان یقو.)9:3 كو

، هؤالء ُملَزمون بتقدیم الثمار "وَسلَّمه إلى كرامین نه "غرس كرًما...إویقول الرب یسوع نفسه 
 أوانها. في

القدیس أغسطینوس 

ضین لتوزیع ما ُیجَمع  د. تعیین ُمفوَّ
 ]11َوَأَمَر َحَزِقیَّا ِبِإْعَداِد َمَخاِدَع ِفي َبْیِت الرَّبِّ َفَأَعدُّوا. [

1 Hexaemeron 7:5. 
2 De Spir, Sanc. 15:35. 
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ُیقَصد بالمخادع هنا مخازن یودع فیها ما یفیض من الغالت وغیرها، مما ُقدَِّم للهیكل كبكوٍر 
وعشورٍ .  

 َوَأُتوا ِبالتَّْقِدَمِة َواْلُعْشِر َواَألْقَداِس ِبَأَماَنةٍ . 
 ]12[ َوَكاَن َرِئیًسا َعَلْیِهْم ُكوَنْنَیا الالَِّويُّ َوَشْمِعي َأُخوُه الثَّاِني

كان شمعي مساعًدا ألخیه كوننیا. 

، َوَیِحیِئیُل َوَعَزْزَیا َوَنَحُث َوَعَساِئیُل َوَیِریُموُث َوُیوَزاَباُد َوإِیِلیِئیُل َوَیْسَمْخَیا
  ،َوَمَحُث َوَبَناَیا ُوَكَالَء َتْحَت َیِد ُكوَنْنَیا َوَشْمِعي َأِخیهِ 

 ]13َحَسَب َتْعِییِن َحَزِقیَّا اْلَمِلِك َوَعَزْرَیا َرِئیِس َبْیِت اهللا. [
اهتم الملك بإعداد مخادع في بعض ساحات الهیكل لتخزین التقدمات بطریقة ُمْحَكمة، كما 

ع الشعب  َعیَّن أمناء صندوق أو أمناء خزینة لكي یمنعوا السرقات ویزیلوا أي فساد أو تبدید، وهذا ُیَشجِّ
على العطاء بسخاٍء وباستمرارٍ . 

 َوُقوِري ْبُن َیْمَنَة الالَِّويُّ اْلَبوَّاُب َنْحَو الشَّْرِق 
 ]14َكاَن َعَلى اْلُمَتَبرَِّع ِبِه هللا ِإلْعَطاِء َتْقِدَمِة الرَّبِّ َوَأْقَداِس اَألْقَداسِ . [

تم تعیین موظفین من أناس أمناء وحكماء لتوزیع تقدمة الرب واألقداس بین الكهنة، والتأكد 
من سدِّ احتیاجات الكهنة وعائالتهم. 

أقام حزقیا قوري بن یمنه ومعه ستة أشخاص لالهتمام باألمور المادیة للهیكل، أي سبعة 
أشخاص یعملون مًعا في خدمة التدبیر المالي. وأیًضا بعد حلول الروح القدس في الُعلّیة، اختار 

التالمیذ سبعة شمامسة للعمل االجتماعي، وتدبیر أمور المحتاجین، حتى یتفرَّغ التالمیذ لخدمة الكرازة 
). 5-1: 6والكلمة (أع 

: ˺الرقمان لهما مدلوالت روحیة
 یشیر إلى اإلنسان المخلوق من 4 یشیر إلى ملكوت اهللا على األرض. رقم 12الرقم األول 

 یشیر 12 یشیر إلى الثالوث القدوس، فرقم 3األرض (أركان األرض األربع أو الجهات األربع)، ورقم 
). 4×3إلى اتحاد اإلنسان مع اهللا (

 یشیر إلى الكمال، حیث أن اإلنسان أعظم الكائنات 4 و3 فهو محصلة جمع 7أما رقم 
). 3)، والنفس صورة اهللا الثالوث القدوس (4األرضیة، وهو مخلوق من التراب (

). 7 شهر)، ومن األسابیع (12هذا والزمن یتكون من الشهور (

1 Cf. Patrick Henry Reardon: Chronicles of History and Worship, 2 Chronicles 31. 
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 حیث أساسات أورشلیم العلیا تتكون من الجانب الالهوتي یشیر إلى 12یرى البعض أن رقم 
 (أیام األسبوع). وكأنه یلیق في العبادة أن الجانب العملي یشیر إلى 7اثني عشر حجًرا كریًما. ورقم 

یكون لنا الفكر الروحي السماوي السلیم، والسلوك الروحي العملي في المسیح یسوع. 

 َوَتْحَت َیِدهِ : 
  ،َعْدُن َوِبْنَیاِمیُن َوَیُشوُع َوَشَمْعَیا َوَأَمْرَیا َوَشَكْنَیا ِفي ُمُدِن اْلَكَهَنِة ِبَأَماَنةٍ 

ِغیر  ]15[ ِلُیْعُطوا ِإلْخَوِتِهْم َحَسَب اْلِفَرِق اْلَكِبیِر َكالصَّ
. Miniaminجاءت كلمة بنیامین في ترجمة الفولجاتا والسریانیة والسبعینیة مینیامین 

  ،َفْضًال َعِن اْنِتَساِب ُذُكورِِهْم ِمِن اْبِن َثَالِث ِسِنیَن َفَما َفْوقُ 
  ،ِمْن ُكلِّ َداِخٍل َبْیَت الرَّبِّ َأْمَر ُكلِّ َیْوٍم ِبَیْوِمهِ 

 ]16َحَسَب ِخْدَمِتِهْم ِفي ِحَراَساِتِهْم َحَسَب َأْقَساِمِهْم [

، َواْنِتَساِب اْلَكَهَنِة َحَسَب ُبُیوِت آَباِئِهْم َوالالَِّویِّیَن ِمِن اْبِن ِعْشِریَن َسَنًة َفَما َفْوقُ 
 ]17َحَسَب َحَراَساِتِهْم َوَأْقَساِمِهْم [

  ،َواْنِتَساِب َجِمیِع َأْطَفاِلِهْم َوِنَساِئِهْم َوَبِنیِهْم َوَبَناِتِهْم ِفي ُكلِّ اْلَجَماَعةِ 
 ]18َألنَُّهْم ِبَأَماَنِتِهْم َتَقدَُّسوا َتَقدًُّسا. [

، َوِمْن َبِني َهاُروَن اْلَكَهَنِة ِفي ُحُقوِل َمَراِعي ُمُدِنِهْم ِفي ُكلِّ َمِدیَنٍة َفَمِدیَنةٍ 
  ،الرَِّجاُل اْلُمَعیََّنُة َأْسَماُؤُهْم ِإلْعَطاِء ِحَصٍص ِلُكلِّ َذَكٍر ِمَن اْلَكَهَنةِ 

 ]19َوِلُكلِّ َمِن اْنَتَسَب ِمَن الالَِّویِّینَ . [

هـ. التهاب قلب الملك للعمل 
  ،َهَكَذا َعِمَل َحَزِقیَّا ِفي ُكلِّ َیُهوَذا

 ]20َوَعِمَل َما ُهَو َصاِلٌح َوُمْسَتِقیٌم َوَحقٌّ َأَماَم الرَّبِّ ِإَلِههِ . [
كشف سلوك حزقیا عن حقیقة شخصیته، فهو صالح یمارس الصالح؛ ومستقیم یسلك 

باستقامة، وعادل یسلك حسب الحق الذي ُأعِلَن له. 

، َوُكلُّ َعَمٍل اْبَتَدَأ ِبِه ِفي ِخْدَمِة َبْیِت اهللا َوِفي الشَِّریَعِة َواْلَوِصیَِّة ِلَیْطُلَب ِإَلَههُ 
 ]21ِإنََّما َعِمَلُه ِبُكلِّ َقْلِبِه َوَأْفَلحَ . [

هذا األمر ال یخص مدینة ُمَعیَّنة أو مجموعة مدن، إنما عمل حزقیا هذا في كل یهوذا، ال 
فاته أن یعمل ما هو صالح أمام الرب إلهه. یعمل بكل  إلرضاء الكهنة، وٕانما ما یشغله في كل تصرُّ
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نشاٍط من كل قلبه وِبنیٍَّة صادقٍة لخدمة بیت الرب لمجد اهللا. لهذا نجح في أعماله، واستراح الكل 
فاته.  لتصرُّ
 
 31 أي 2من وحي 

ألسكن في بیتك، وَأَتَزیَّن بوصایاك! 

  ُتَرى، هل كان یشغل قلب حزقیا وفكره شيء غیر بیتك؟
َكرَّس طاقاته مع طاقات الكهنة والالویین لتطهیره من األوثان. 

ألهب قلوب رؤساء إسرائیل والشعب بالغیرة على بیتك. 
قام بتنظیم العبادة والعاملین في بیتك بكل دقةٍ . 

اهتم بتدبیر احتیاجات العاملین فیه. 
َقدَّم الكثیر من حّصته لإلنفاق على البیت. 

  .َهْب لي مع حزقیا أن أهتم ببیتك القائم في قلبي
لتسكن في داخلي وتقدسه، 

وأسكن أنا في أحضانك وأتقدس بك! 
لتكن أنت اإلله الوحید الذي یحتل القلب كله! 

لن أسمح إلله آخر یتسلل إلى قلبي. 
لن أعشق المال، وال أتلذذ بالشهوات، وال أطلب كرامة زمنیة. 

لُتَحطِّم كل وثٍن َتَربَّع في قلبي. 
لیتك تتجلَّى في داخلي، فتعكس بهاءك عليَّ !  

  ، تشرق یا شمس البرِّ فيَّ
فال تجد الخطیة لها مكاًنا فيَّ ! 

  .یا رئیس الكهنة السماوي ، لُتْعِلن عن حضورك فيَّ
یعمل عقلي مع قلبي وعواطفي تحت قیادتك. 

ُتصَلب معك، فُتَقدِّم ُمحَرقات حب على الدوام. 
وُتَقدِّم ذبائح السالمة والشكر والتسبیح لك! 

نعمتك العجیبة تمارس حراسة دائمة على مسكنك فيَّ ! 

  ؟ بماذا أساهم لبناء هیكلك فيَّ
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إنه عمل روحك القدوس الناري! 
ُأَقدِّم مع األرملة فلسي الحب األفضل من كنوز العالم! 

ُأَقدِّم عمري كله وطاقاتي لخدمتك! 
أتمسك بشریعتك المقدسة ووصایاك. 

تتزیَّن نفسي بوصایاك،  
فتصیر نفسي عروًسا لك! 

  .من یبني في داخلي مخازن أحتفظ فیها بكنوز بیتك
في الخفاء أدخل إلى أعماقي، 

وأغتصب كنوز أسرارك اإللهیة. 
عطایاك لي تهبني ِغَنى وشبًعا وفرًحا دائًما. 

  .سكناك یبارك كل ما في داخلي
تمتلئ نفسي بالبركات والصالحات، 

بل بنعمتك تجعلني بركة! 
كلما التقیت بأحٍد، أشتهي خالصه ومجده فیك. 

  . ٍبسكناك ینفتح قلبي لكل بشر
یمتد ُحبِّي، فیرجع حتى إلى أیام آدم وحواء، 

ویمتد إلى قدام، لُیِحب األجیال القادمة. 
أشتهي أن یتزیَّن كل بني البشر بحلّي الروح القدس. 

ویعتز الكل بوصایاك ككنوز ال ُتَقدَّر بثمنٍ . 
ویشتهي السمائیون رؤیتهم، ألنهم أیقونة لك. 

ویترقَّب الكل یوم مجیئك، 
لیلتقوا معك على السحاب، 

وینضمُّوا إلى خوُرس السمائیین. 

  ، لك المجد یا من تطلب أن تسكن فيَّ
وتفتح أحضانك، ألسكن مع إخوتي فیها! 
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 َاَألْصَحاُح الثَّاِني َوالثََّالُثونَ 

باإلیمان حزقیا الملك یتحدَّى أشور والمرض 
 روح القوة ال روح الفشل!

تكشف لنا الفترة األخیرة من حیاة حزقیا الملك أنه مهما نلنا من روح القوة، یلزمنا أن نحذر 
لئال یتسرَّب روح الضعف والفشل إلینا. اختبر حزقیا روح القوة حین واجه أكبر قوة في ذلك الحین، 

أشور، التي استولت وَسَبت الكثیر من األمم والشعوب. كما تحدَّى حزقیا ما حلَّ به من مرض خطیر 
ُمستعصى. لكنه إذ تهاون وارتفع قلبه بسبب نصرته وشفائه، وبسبب شهرته حیث صار موضع دهشة 

عنا الرسول بولس وأیًضا  الملوك والعظماء، سقط وعرِّض مملكة یهوذا للمرارة في أیام أحفاده. ُیَشجِّ
)؛ "من یظن 7: 1 تي 2یحذرنا بقوله: "ألن اهللا لم یعطنا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح" (

). خلقنا اهللا على صورته، وعندما أفسدناها بالعصیان 12: 10 كو 1أنه قائم ، فلینظر أن ال یسقط" (
 ردَّها لنا بصلبه وقیامته لكي نحیا بروح النصرة والغلبة على الموت وعلى إبلیس.

 من یسقط من النعمة التي هي ملء المسیح، یسقط فارًغا أمام أعدائه˺. 

  .تأمل ملی�ا كیف ُجِبْلتَ . َفكِّْر في المعمل الذي َخَرَجْت منه طبیعتك. إنها ید اهللا التي تسلمتك
ثا بالشر، ال یكون فاسًدا بالخطیة، وال یسقط من ید اهللا.   فالذي ُجِبَل بواسطة الرب ال یكون ملوَّ

ْد خالقك.  لم ُتْخَلْق ألجل شيء أنت إناء ُشكِّْلَت بطریقة إلهیة وُخِلْقَت بیدي اهللا، لذلك َمجِّ
، وهذا الكون بأكمله بمثابة كتاب یذیع مجد اهللا، ُمعِلًنا لك ـ یا آخر غیر أن تكون أداة لتمجید اهللا

 .˻َمْن لك عقل ُتدِرك به الحقیقة:ـ عظمة اهللا الخفیة والظاهرة. لهذا السبب، تذكَّر بعنایة ما قد قِیل

 یقوم، ال تیأس من الخالص، ُمسترِجًعا إلى ذاكرتك ما ورد في الكتاب المقدَّس أن الذي یسقط 
) والمجروح ُیشَفي، والفریسة تهرب (من الوحش)، ومن یعترف بخطیَّته ال 4: 8والضال یعود (إر 

، ر). ال تستهت32: 18ُیحتَقر. ال یشاء الرب موت الخاطي، بل بالحري أن یعود ویحیا (حز 
 (علیك) والشفاء  األناة). إنه اآلن وقت الحتمالك وطول3: 18فتكون كالشرِّیر في هوة الشر (أم 

: 1واإلصالح. هل عثرت؟ ُقمْ . هل أخطأت؟ ُكّف عن الخطیَّة. وال تقف في طریق الخطاة (مز 
ة، ومن العرق خالص1 . ˼)، بل اهرب. عندما تندم وتتأوَّه تخلص، إذ یخرج من العمل صحَّ

1 Homily 11:3 on Psalm 7. 
2 The Origin of Man, homily 2:4. ترجمة: ریمون یوسف 

Ñ  إلى راهٍب ساقط. 44رسالة 
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القدیس باسیلیوس الكبیر 

تجارب حزقیا الملك الثالث 
أیوب الثالث، وهي: ِثل تجارب امتُ تجارب حزقیا 

 لم یهتم سفر األخبار بانجازات حزقیا العسكریة .)21-13:1  (أي لههئأعدامقاومة . 1
والسیاسیة، إنما أبرز أن خالصه من جیش أشور تحت قیادة سنحاریب تحقق خالل الصالة الطاهرة 

القادرة أن ُتَغیَِّر كل شيٍء، ألن اهللا یقف مع صاحب القلب الُمْخِلص. 
). 20: 32اشترك إشعیاء مع حزقیا في الصالة من أجل الخالص من جیش سنحاریب (

 ).10-7:2  (أيمرضمعاناته من ال. 2

 ).13-11:2 (أي معاناته من أصدقائه. 3

الظروف التي عاش فیها حزقیا الملك  
عاش حزقیا الملك في فترة عصیبة حیث امتدت إمبراطوریة أشور وَتَوسَّعت جًدا، وصارت 

موضع ُرْعب لألمم المحیطة بیهوذا. استسلمت األمم لسلطان أشور، وأظهرت كل ترحیٍب لجیشه، 
حتى یتجنَّبوا شره، ومع هذا لم َتْسَلْم ُأمة ما من عنف أشور وشراسته. 

لقد غزا شلمناصر ملك أشور مملكة إسرائیل، وأخضعها له. وها هو سنحاریب ملك أشور 
یود أن یغزو مملكة یهوذا ویخضعها لنفسه. 

بعد أن قام حزقیا باإلصالحات الخاصة بالهیكل وعبادة اهللا الحّي أثار عدو الخیر سنحاریب 
لیفسد كل ما قام به حزقیا. هذا وقد بدأت بعض األمم الخاضعة ألشور بالتمرُّد، فقد نجح الفلسطینیون 

في التخلُّص من سیطرة أشور علیهم. وكان كل من أدوم ویهوذا یود أن یكون لهم استقاللهم مثل 
الفلسطینیین، خاصة وأن فرعون مصر كان یحثهم على ذلك. 

عارض إشعیاء بقوة هذا التمرُّد على أشور، لیس فقط لعدم ثقته في مصر التي كانت تثیر 
األمم على هذا التمرُّد، وٕانما إلدراكه أن سیاسة مصر وفلسطین لم تكن حسب مشیئة اهللا. لقد حثَّ 

). 19-18النبي الملك حزقیا أال یشترك في التمرُّد الذي كانت تحركه كوش ومصر (إش 
 ق.م أن حزقیا قام بهدم المذابح األشوریة التي كانت في 712في نظر األشوریین في عام 

أرض الموعد، لكنه على األقل لم یشترك في التمرُّد العلني الذي قام به الفلسطینیون. 
 أثناء غزو Cimmerians ق.م عندما ُقِتَل سرجون الثاني في معركة مع 705في سنة 

آسیا الصغرى، َتَعرَّضت اإلمبراطوریة األشوریة مرة أخرى لمتاعب كثیرة بسبب العصیان. واجه 
 ق.م) متاعب من كل جانٍب . منها أن البابلیین ثاروا على 681-704اإلمبراطور الجدید سنحاریب (
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أشور، وكانوا یزدادون قوة حتى غلبوا أشور في القرن التالي. 
شعر حزقیا أن الوقت قد حان الستقالل یهوذا، فكان یضغط على بعض الفلسطینیین 

)، كما قام بتقویة حصون أورشلیم، وحفر قناة تحت األرض. كما أرسل 8: 18 مل 2للتحالف (
)، لكن 7-1: 30مندوبین إلى مصر یطلب عوًنا في تمرده. هاجم إشعیاء النبي هذا األسلوب (إش 

الملك لم ُیعِط اهتماًما لنصائح النبي. 
 ق.م صار مستعًدا 701احتاج سنحاریب إلى ثالث سنوات تقریًبا لیحارب بابل، وفي عام 

للتحرُّك ضد حركات التمرُّد في الغرب. فقام بتغییر ملك صور الذي التجأ إلى قبرص، وتحطیمه لثورة 
 ق.م أدى إلى زوال أعظم أسطول بحري في البحر األبیض المتوسط. بعد سقوط 701الفینیقیین سنة 

الفینیقیین، تحقق حزقیا أن سنحاریب سینطلق نحو یهوذا. وبالفعل قام سنحاریب بتدمیر ست وأربعین 
نة في یهوذا، وقام بترحیل سكانها.   مدینة ُمَحصَّ

هذه هي الظروف التي دارت فیها األحداث الواردة في هذا األصحاح. بحسب ما ورد في 
یوسیفوس لم یكتِف سنحاریب بما َقدَّمه حزقیا له، فوضع في قلبه ُمحاَصرة المدینة تحت أي ظرف. 

إذ اقترب سنحاریب من أورشلیم حسب حزقیا أن الموت حلَّ به، فإنه لم یعد یوجد أي مجال 
للحوار. ألن الدخول في حوار مع سنحاریب معناه التدمیر الكامل للمدینة، فهو ال َیْقَبُل أقل من هذا. 

 ق.م في مملكة الشمال، فالمتوقَّع أنه سیسبي شعب یهوذا كما قام بسبي 722هذا ما حدث سنة 
السامرة. بهذا لم یكن أمام حزقیا سوى الجهاد حتى الموت. 

 1. نزول سنحاریب على مدن یهوذا   1

ه لمحاربة أورشلیم  2  8-2. سنحاریب یتوجَّ

 19-9. بعث رسالة من سنحاریب   3

 20. حزقیا وٕاشعیاء یصلیان    4

 22 – 21. إرسال مالك ینقذ حزقیا    5

 24-23. مرض حزقیا وشفاؤه    6

 31-25. ارتفاع قلب حزقیا    7

 33-32. موت حزقیا ودفنه    8

 . نزول سنحاریب على مدن یهوذا1
  ،َوَبْعَد َهِذِه اُألُموِر َوَهِذِه اَألَماَنِة َأَتى َسْنَحاِریُب َمِلُك َأشُّورَ 

ِ،  َوَنَزَل َعَلى اْلُمُدِن اْلَحِصیَنة،َوَدَخَل َیُهوَذا
 ]1 َوَطِمَع ِبِإْخَضاِعَها ِلَنْفِسهِ . [
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-36 إشعیاءجاءت الروایة الخاصة بهجوم سنحاریب ملك أشور تكاد تطابق ما ورد في 
، كلمة بكلمة. 39

بتدبیر إلهي لم تحدث هذه المحنة قبل إتمام اإلصالح، وٕاال لتوقَّف العمل تماًما. 
لعل سنحاریب سمع عن كل ما فعله حزقیا وأمانته هللا، وكیف ألهب قلوب شعبه بإبادة كل 

أثٍر للعبادة الوثنیة. شعر سنحاریب أن هذه اآللهة الوثنیة لن تعضد حزقیا ولن تحمیه. 
إن كان عدو الخیر قد َهیََّج سنحاریب لُیَحطَِّم حزقیا، ویثیر شعبه علیه، ظن أن اهللا ال 
ینقذهم من یدیه، لكن وقد ترك الرب من جانبه سنحاریب ُیَجدِّف علیه إلى حین، ویتهوَّر جًدا في 

تجدیفه وتحدِّیه لحزقیا وهللا نفسه، حتى یكشف للشعب قوته وحمایته لهم في أقوى صورة! 

 . سنحاریب یتوجه لمحاربة أورشلیم2
، َوَلمَّا َرَأى َحَزِقیَّا َأنَّ َسْنَحاِریَب َقْد َأَتى

 ]2[ َوَوْجُهُه َعَلى ُمَحاَرَبِة ُأوُرَشِلیمَ 
 یرسل من هم تحت الذي الشیطان إلى سنحاریب یرمز أن القدیس كیرلس الكبیریرى 

، اإلیمان أبطال وُیَحقِّقوا هدفه الخبیث، حین یثیرون المعركة ضد ،سلطانه لُیَحطِّموا كنیسة المسیح
 الكفایة لخالص الذین یسلكون في لدیهاقوتها ب اإللهیةالید [ : یقوللكنه كما اإللهي.ویسخرون بالمجد 

ر المدینة المقدسة إنهام العدو. بالحقیقة يصالح، وتحطال  تطردهم باتخاذ قراٍر فعاٍل بقوة ال ُتقَهر، وُتَحرِّ
 ].˺)18: 16ن أبواب الجحیم لن تقوى علیها (مت إ، فالكنیسة أيالتي بال لوم، 

  ،َتَشاَوَر ُهَو َوُرَؤَساُؤُه َوَجَباِبَرُتُه َعَلى َطمِّ ِمَیاِه اْلُعُیونِ 
 ]3 َفَساَعُدوهُ . [،الَِّتي ِهَي َخاِرَج اْلَمِدیَنةِ 

بحكمٍة واجه حزقیا الملك الخطر الذي ُیَهدِّده من جهة أشور. "تشاور هو ورؤساؤه وجبابرته"، 
وأخذ بنصیحتهم وقام باإلجراءات الواقیة. خالل اإلعداد للحصار، قام حزقیا ورجاله ببذل كل الجهد 
لتجرید المنطقة من الماء خارج أورشلیم. لقد انتفع سكان أورشلیم الُمحاصرین بالماء الذي في القناة 

التي تحت األرض. هذه القناة ارتفاعها ستة أقدام، منحوتة في حجارة قویة من ینبوع جیحون إلى بركة 
]. 30سلوام [

اهتم حزقیا بتقویة أسوار أورشلیم. بعد ذلك حث الشعب على اإلیمان بخالص الرب. ما ورد 
] لم یرد في الملوك الثاني وال في كتابات یوسیفوس. 8-2هنا بالتفصیل [

ما یلیق بنا مالحظته أن حزقیا فعل كل ما في استطاعته بجانب ثقته في معونة اهللا. إنه لم 

1 Commentary on Isaiah, chapter 37. 
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ینكر ضرورة كل جهٍد بشرٍي للدفاع عن المدینة. ثقته في الرب لم تحمل أیة غباوة، بل سندته ثقته في 
الرب لیبذل كل جهد بحكمٍة مع الرجوع إلى الخبرة. 

لم یهتم كاتب السفر أن یذكر تاریخ العدو، وال أسماء مندوبي سنحاریب كما فعل ملوك 
]. 21الثاني. وال ذكر العدد الضخم من األشوریین الذین هلكوا [

  ، َوَطمُّوا َجِمیَع اْلَیَناِبیعِ ،َفَتَجمََّع َشْعٌب َكِثیرٌ 
  َقاِئِلینَ : ،َوالنَّْهَر اْلَجاِرَي ِفي َوَسِط اَألْرضِ 

 ]4 َوَیِجُدوَن ِمَیاًها َغِزیَرًة؟ [،ِلَماَذا َیْأِتي ُمُلوُك َأشُّورَ 
كان هذا النهر موجوًدا في القدیم واندثر مع األیام. 

أي جیش مهما بلغت إمكانیاته إن ُحِرَم من الماء لبضعة أیام هلك. لذلك أسرع لطّم میاه 
العیون التي هي خارج المدینة. قام بتحویل المیاه إلى داخل المدینة عن طریق أنابیب تحت األرض. 

  ، َوَأْعَالُه ِإَلى اَألْبَراجِ ،َوَتَشدََّد َوَبَنى ُكلَّ السُّوِر اْلُمْنَهِدمِ 
َن اْلَقْلَعَة َمِدیَنَة َداُودَ ، َوُسوًرا آَخَر َخاِرًجا   ،َوَحصَّ

 ]5َوَعِمَل ِسَالًحا ِبَكْثَرٍة َوَأْتَراًسا. [
 في أیام أبیه آحاز لقلة االعتناء نهِدممُ  باألسوار، وَتَشدَّد، وبنى كل السور الأیًضااهتم حزقیا 

قام أیًضا بتحصین المدینة، إذ بنى السور الُمنهِدم، ،  .سوًرا آخر خارًجابنى . ووأقام أبراًجا علیه به،
كما عیَّن رؤساء قتال. األمانة في خدمة الرب ال تعني التواكل أو التراخي في األعمال األخرى. اهللا 

ن، ویهب النصرة للمتوكِّلین علیه، العاملین بحكمة، ولیس للمتراخین الُمهِملین.  هو الذي ُیَحصِّ

  ،َوَجَعَل ُرَؤَساَء ِقَتاٍل َعَلى الشَّْعِب 
  ،َوَجَمَعُهْم ِإَلْیِه ِإَلى َساَحِة َباِب اْلَمِدیَنةِ 

 ]6 َقاِئالً : [،َوَطیََّب ُقُلوَبُهمْ 
في اجتماع الملك بالقادة خاطبهم بروح الثقة والیقین في عمل اهللا، أن هذا الغزو سینتهي 

بالخیر لشعب اهللا. لم یكن مثل أبیه الذي لم یكن له اإلیمان لیقویه في وسط الضیق، فقد كانت 
خطایاه هي مصدر ُرْعبه. 

ُعوا. ، َال َتَخاُفوا َوَال َتْرَتاُعوا ِمْن َمِلِك َأشُّورَ  َتَشدَُّدوا َوَتَشجَّ
  ،َوِمْن ُكلِّ اْلُجْمُهوِر الَِّذي َمَعهُ 

 ]7َألنَّ َمَعَنا َأْكَثَر ِممَّا َمَعهُ . [
جاءت كلمات الملك تعكس خبرة شعب اهللا والمؤمنین عبر األجیال، فقد اختبر موسى في 
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)، واختبره ألیشع 16: 6 مل 2حربه مع عمالیق، كیف غلبهم، فقد بسط یدیه على شكل صلیب (
). 16 :6 مل 2النبي القائل لتلمیذه جیحزى: "ال تخف، ألن الذین معنا أكثر من الذین معهم" (

  واالندحار.ة النصریهب وهو ، كل الحربانريموسى تدیدا كانت  
 نصر ودَحَر من أراد.ف ،سقوطالقیام والنه مثل الحاكم وفي كفِّ یدیه كان موضوًعا إ

 .قّوادهممسك البهي رسَن الصفوف وفأ ،ببسط یدیه صار مثل الحوذّي للمعركة
  إسرائیل الشعوب.هزمت كان یرفعها حین، و ینهزم كان موسى یحني یَده كان الشعبحین
؛  من موسىف ةالنصرأمَّا بین الجیوش، و  الحربجرت
 .ثقیل اللسانِبَیدِّ ف فعالیاتها أمَّا المعارك في الجبهات وكانت

 .. الودعاء بعنایتهم. غلببقوتهم، وال لم ینُج المحاربون
.  هربوا لم یتمردواالذین أهملوا لم یخسروا، والذینوا لم ینتصروا، وألق الذین
 ن سكتوا لم یموتوا.الذين خسروا لم یبطلوا، والذي حاربوا لم یغلبوا، والذین
  بقوتهم لم ینتصروا، لو لم یرفع موسى یده ویقویهم.قاتلوا حین
  صفوفهم.ىقوت األكمة ظهرت قوة من فإذاا، عونً ا بسعیهم على الغلبة جدولم ي

 اشتدت المعركة.ف ، ِظل من الجبلمال بل،  التي في أیدیهمةصقوللم ینتصروا بالسیوف الم
 على قدَمیه كثر  (موسى) الصفوف برماح وسهام تروسهم، وكلما قام ابن عمرامشقوالم ي

 القتلى.
 .لق (الكتائب)ايركعت الفلوا، لكن لو أهمل موسى قلیًال سكت األعداء حتى لو هملم یدحر

 .األكمة ألن القوة التي ُتسِقط وُتِقیم كانت (تصدر) من قمة ،كانت قوة الفریقین عبثًا
  موسى.یدا هاري ألن حرب الصفوف كانت تد،ُقِهَرت الشجاعة في المعركة

 .ه ألنه لم یقاوم الظَل ویغلب،صار السالح المصاغ سخریة مع حاملیه
  من السالح.ا لم تقَو على دحر واحد ُمَجرَّدً ،، وسهام طائرة، وأوتار مطنطنةستلَّةسیوف مُ 

 مصلوٍب على الجبل یحتقرهم.وصفوف مجتمعة ُتَهدِّد وترمي وتصرخ وتسخر، وَرجل عاٍر 
 على نسلطاله ، وسالح ُیضَرب، ومصلوب ساكٌت ُجِعَل في ُرْعٍب ناس أخیول مطرودة، و

 .نصرةال
 .علیهما الحرب انسلطسار یدیه، وبظله ب تَعلَّقتَ  معركة الفریقین وتبطترا

 .˺ بالعصا التي معه، والى أیة جهة أمالت نفَسها انتصر الجیشأسیرٌ خصام جیشین 

Ï  167-165الخوري بولس الفغالي، ص الدكتور بھنام سوني؛  158المیمر راجع .
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  تسیر معه القوات. یمضي المالئكة، وحیثما هحرستكان ألیشع 
یهم من األضرا،ُیِحیط جیش خدام اهللا بخائفیه . )7: 34ر (مز  وُیَنجِّ

. التهدید ال ورطخال یقترب منه الف نب،و النار به من كل جاساهریحیط 
 األفواج القویة. وارتعب من ،خاف مثل صبيف ة،مي العظاتتلمیذه الذي رأى الخیول والقوأما 

: 6 مل 2 ( كیف نعبر من الفرسان؟، وقال: آه یا سیديوهو یرتعب،خاف وعاد إلى ألیشع 
15 (

بأس الملوك. حساًبا لَیَخْف من األفواج، ولم یحسب فلم  ألیشع امأ
 التي كانت أكثر من الجموع الُمِحیطة به. ، به قوات بیت اهللاتطاحأ

 الذین كانوا أكثر من أن ُیحصوا. ،كان یوجد معه ساهرو النار وخدام اللهیب
.  هذا لیصیروا سوًرا لمختار بیت اهللا، ضد األرامیین(الخیل)ركب أبناء اللهیب 

هم. قبالت وتطلَّعوا ، أمر اهللا الخدام،حالما أمر الملك لیأتوا إلى ألیشع
طرد الُمفِسدین عن ألیشع. ت لت وامتط، اللهیبة ربُّ الكل إلى جوقأشار

 لیقلقوا هؤالء الذین أتوا إلى الجمیل. ،ركبوا وخرجوا من معسكر السماوّیین
فرسان النار وخیول النار والقوات ضد قوة المحاربین. بامتأل الجبل 

 اقتربوا منه. إن ، وینقذوه من أیدي األرامیین، به حتى ینثروا الجمراتاطواحأ
 عبید الرب على الجبل لینقذوه. نزلأحاط عبید الملك بالقریة لیصطادوه، و

 ُطلب منها. إن بأسها ظهر وحاضرة لت، وصامتة،نار الخدام مخفیة في أشخاصهم
. ˺ حدث شيء ما أللیشعإن لتحرق وقفت و، النار خیول اللهیب المخیفةتمتطا

 یعقوب السروجيمار القدیس 

، َمَعُه ِذَراُع َبَشرٍ 
 َوَمَعَنا الرَّبُّ ِإَلُهَنا ِلُیَساِعَدَنا َوُیَحاِرَب ُحُروَبَنا. 
 ]8َفاْسَتَنَد الشَّْعُب َعَلى َكَالِم َحَزِقیَّا َمِلِك َیُهوَذا. [

سعى الملك إلى تهدئة مخاوفهم، إذ َطیَّب قلوبهم، قائالً : "تشددوا وتشجعوا. ال تخافوا وال 
ترتاعوا من ملك أشور، ومن كل الجمهور الذي معه، ألن معنا أكثر مما معه. معه ذراع بشر ومعنا 

ویحارب الرب إلهنا، لیساعدنا ویحارب حروبنا". لم یقل "لیساعدنا فنحاربهم، إنما قال: لیساعدنا 
عهم إشعیاء النبي بقوله: "ولكن هكذا یقول السید رب الجنود: ال تخف من أشور یا حروبنا "! لقد َشجَّ

 (راجع نص األب بولس بیجان والدكتور بهنام سوني؛  وعلى رؤیا القدیسین القادرة أن ترى الخفایاألیشعالخامس على  120المیمر  ˺
 ).130-128، ص 2003وترجمة الخوري بولس الفغالي: عظات حول ألیشع النبي، 
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شعبي الساكن في صهیون. یضربك بالقضیب، ویرفع عصاه علیك على أسلوب مصر. ألنه بعد قلیل 
جًدا یتم السخط وغضبي في إبادتهم، ویقیم علیه رب الجنود سوًطا كضربة مدیان عند صخرة ُغراب، 

). 26-24: 10وعصاه على البحر، ویرفعها على أسلوب مصر" (إش 
یصف إشعیاء النبي موقف حزقیا النبي، قائالً : "الملك ببهائه تنظر عیناك... انظر صهیون 
مدینة أعیادنا. عیناك تریان أورشلیم مسكًنا مطمئًنا، خیمة ال تنتقل، ال ُتقلع أوتادها إلى األبد، وشيء 

).  21-17: 33من أطنابها ال ینقطع، بل هناك الرب العزیز..." (إش 

 . بعث رسالة من سنحاریب3
 َبْعَد َهَذا َأْرَسَل َسْنَحاِریُب َمِلُك َأشُّوَر َعِبیَدُه ِإَلى ُأوُرَشِلیمَ . 

 (َوُهَو َعَلى َلِخیَش َوُكلُّ َسْلَطَنِتِه َمَعهُ )
 ]9 َیُقوُلونَ : [،ِإَلى َحَزِقیَّا َمِلِك َیُهوَذا َوإَِلى ُكلِّ َیُهوَذا الَِّذیَن ِفي ُأوُرَشِلیمَ 

) قصة تجدیف سنحاریب على اهللا، وصالة 19-18 مل 2یروي سفر الملوك الثاني (
حزقیا، وخالص أورشلیم من دمار جیش أشور بأكثر تفصیل، وجاءت هنا باختصار.  

: كان سنحاریب مشغوًال بمحاصرة لخیش، لكنه إذ سمع خبث عدّو الخیریظهر في القصة 
أن حزقیا یقوم بتحصین أورشلیم، وُیَشدِّد شعبه بروح اإلیمان، بعث برسٍل یلقون الرعب في قلب حزقیا 

ه الحدیث إلى الشعب، لكي  وشعبه، لكي ُیَسلِّموا المدینة قبل أن یأتي بنفسه قائًدا جیشه. بخبٍث َوجَّ
یزعزع ثقتهم ووالءهم لحزقیا. استعرض خالل رسله نصراته على شعوب كثیرة، التي لم تستطع آلهتهم 

أن تحمیهم، فلماذا یخدعهم حزقیا بأن إلههم ینقذهم من یدیه؟ 

 َهَكَذا َیُقوُل َسْنَحاِریُب َمِلُك َأشُّورَ : 
 ]10[ َعَلى َماَذا َتتَِّكُلوَن َوُتِقیُموَن ِفي اْلِحَصاِر ِفي ُأوُرَشِلیَم؟

نه هو وجیشه سیصیرون أحسبهم سنحاریب محاصرین قبل أن یتم الحصار، ولم یدرك 
 ُمحاَصرین من اهللا.

  َقاِئالً : ، ِلَیْدَفَعُكْم ِلْلَمْوِت ِباْلُجوِع َواْلَعَطشِ ،َأَلْیَس َحَزِقیَّا ُیْغِویُكمْ 
 ]11الرَّبُّ ِإَلُهَنا ُیْنِقُذَنا ِمْن َیِد َمِلِك َأشُّورَ . [

. ورشلیم تمتلك لنفسها ینابیع المیاه الخفیةأ  أنلم یدرك سنحاریب

،  َوَمَذاِبَحهُ ،َأَلْیَس َحَزِقیَّا ُهَو الَِّذي َأَزاَل ُمْرَتَفَعاِتهِ 
 َوَقاَل ِلَیُهوَذا َوُأوُرَشِلیمَ : 

 ]12 َوَعَلْیِه ُتوِقُدوَن؟ [،َأَماَم َمْذَبٍح َواِحٍد َتْسُجُدونَ 
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 َأَما َتْعَلُموَن َما َفَعْلُتُه َأَنا َوآَباِئي ِبَجِمیِع ُشُعوِب اَألَراِضي؟
 ]13 [؟َفَهْل َقِدَرْت آِلَهُة ُأَمِم اَألَراِضي َأْن تُْنِقَذ َأْرَضَها ِمْن َیِدي

  كشف ربشاقي عن حقده الهمجي، ونطق بكلمات وقحة ضد اهللا، مفتخًرا بصوٍت عاٍل على كل
المدن التي لألمم والتي أسرها األشوري، فإنه لیست مدینة منها خلصت بواسطة آلهتها الباطلة. 
لم یكن (ربشاقي) ُمدِرًكا أنها أخشاب وحجارة، من صنع أیاٍد بشریٍة لیس إال. أما إله یهوذا 

فعلى عكس هذا، بل بالحري إله كل المسكونة، هو اهللا الحقیقي، لیس بالُمبتَدع حدیثًا، بل هو 
خالق كل األجیال، صانع كل األشیاء، رب القوات. ظن ربشاقي أنه یوجد دلیل واضح أنهم جمیًعا 

سوف یصیرون أسرى، حتى وٕان جاء اهللا في عظمته لُیِعیَنهم، فإنه بالحقیقة لیس من بین آلهة 
الیونانیین من نجح في إنقاذ مدنه أو أرضه التي ُكرِّم فیها... 

وكما قلت سابًقا، إن كان لم ینقذ أحد آلهة األمم شعبه، فإن هذا لیس حقیقي بالنسبة لمن هو 
اهللا الحقیقي بالطبیعة، فهو اهللا في عظمته، أما اآللهة األخرى، فهي من اختراٍع بشري ال تساوي 

. ˺شیًئا، بینما األخیر هو ضابط كل األشیاء، َیَتَمتَّع بسلطاٍن ال ُیقَهر، وهو رب القوات
القدیس كیرلس الكبیر 

  ،َمْن ِمن َجِمیِع آِلَهِة َهُؤَالِء اُألَمِم الَِّذیَن َحرََّمُهْم آَباِئي
، اْسَتَطاَع َأْن ُیْنِقَذ َشْعَبُه ِمْن َیِدي

 ]14َحتَّى َیْسَتِطیَع ِإَلُهُكْم َأْن ُیْنِقَذُكْم ِمْن َیِدي؟ [

،  َوَال ُتَصدُِّقوهُ ، َوَال ُیْغِوَینَُّكْم َهَكَذا،َواآلَن َال َیْخَدَعنَُّكْم َحَزِقیَّا
 َألنَُّه َلْم َیْقِدْر ِإَلُه ُأمٍَّة َأْو َمْمَلَكٍة َأْن ُیْنِقَذ َشْعَبُه ِمْن َیِدي َوَیِد آَباِئي. 

 ]15َفَكْم ِباْلَحِريِّ ِإَلُهُكْم َال ُیْنِقُذُكْم ِمْن َیِدي! [

 ]16َوَتَكلََّم َعِبیُدُه َأْكَثَر ِضدَّ الرَّبِّ اِإلَلِه َوِضدَّ َحَزِقیَّا َعْبِدهِ . [

  َقاِئالً : ، َوِللتََّكلُِّم ِضدَّهُ ،َوَكَتَب َرَساِئَل ِلَتْعِییِر الرَّبِّ ِإَلِه ِإْسَراِئیلَ 
  ،َكَما َأنَّ آِلَهَة ُأَمِم اَألَراِضي َلْم تُْنِقْذ ُشُعوَبَها ِمْن َیِدي

 ]17َكَذِلَك َال ُیْنِقُذ ِإَلُه َحَزِقیَّا َشْعَبُه ِمْن َیِدي. [

  ،َوَصَرُخوا ِبَصْوٍت َعِظیٍم ِباْلَیُهوِديِّ ِإَلى َشْعِب ُأوُرَشِلیمَ 
 ]18الَِّذیَن َعَلى السُّوِر ِلَتْخِویِفِهْم َوَتْرِویِعِهْم ِلَیْأُخُذوا اْلَمِدیَنةَ . [

1 Commentary on Isaiah, chapter 36. 
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، َوَتَكلَُّموا َعَلى ِإَلِه ُأوُرَشِلیَم َكَما َعَلى آِلَهِة ُشُعوِب اَألْرضِ 
 ]19َصْنَعِة َأْیِدي النَّاسِ . [

كان سنحاریب یأمل أن یغزو المدینة ویسبي الشعب دون حاجة إلى الدخول في معركٍة 
معهم. فكثیر من األمم َسلَّمت نفسها له، بل واستقبلت جیشه بالرقص والغناء، ومع هذا لم یحسن 

). 11: 71؛ 2: 3معاملتهم. ما قاله سنحاریب سبق أن قاله أعداء داود: "لیس له خالص بإلهه" (مز 
]، حاسًبا إّیاه إلًها لمدینة واحدة كسائر آلهة األمم، ولیس خالق 19" [إله أورشلیملقد دعا اهللا الحّي "
السماء واألرض. 

 . حزقیا وٕاشعیاء یصلیان4
  ،َفَصلَّى َحَزِقیَّا اْلَمِلُك َوإَِشْعَیاُء ْبُن آُموَص النَِّبيُّ ِلَذِلكَ 

 ]20َوَصَرَخا ِإَلى السََّماِء [
كانت الضیقة فرصة للصالة والصراخ إلى اهللا الساكن في السماوات، مسكن عرشه. 

إذ سمع حزقیا الملك من ألیاقیم وشبنة كلمات سنحاریب ملك أشور على لسان مندوبه 
)، بعثهما إلى إشعیاء النبي، ُیَعبِّران بمالمحهما ومشاعرهما عما قاله ربشاقي. 1: 19 مل 2ربشاقي (

هكذا یقول حزقّیا: هذا الیوم یوم شدٍة وتأدیٍب وٕاهانٍة، ألن األجنَّة قد "لقد ارتدیا المسوح، وقاال إلشعیاء: 
 في وقٍت ،ال قوةب یهوذا  مملكةاعترف حزقیا بأن). 3: 19 مل 2" ( وال قوة للوالدة!،َدَنْت إلى الَموِلد

 ما كان یشغل قلب حزقیا لیس  لتواجه القوة العظمى في العالم، أي أشور.،غایةللتحتاج أن تكون قویة 
فقط جسارة ربشاقي لُیَعیِّر اهللا الحي، وٕانما أنه 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. 
صرخ كل من حزقیا الملك وٕاشعیاء النبي إلى السماء، ولم یكن الساكن في السماء بعیًدا 

عنهما. بالصالة إلیه كان قریًبا جًدا إلیهما.  

  ذاك الذي ُیَخلِّص لیس على مسافة بل قریب، وجاءت محصلة الطلبات (بسرعة)، بعد الصالة
مباشرةً ... غیرة القدیسین جدیرة باإلطراء جًدا، وعندما ُیَساء إلى مجد اهللا، یهب فرًحا لهم عندما 

. ˺یحزنون
القدیس كیرلس الكبیر 
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  ٍرسم تشبیًها بامرأة تعاني من آالم الوالدة، فقد جاء وقت هذا الیوم یوم شدٍة وتأدیٍب وٕاهانة "...
أننا نحبل بالخوف منك، ونحن نعاني، ونلد بروح الطلق، وهي عاجزة عن الوالدة، بمعنى 

 .˺الخالص

 القدیس جیروم 

 . إرسال مالك ینقذ حزقیا5
، َفَأْرَسَل الرَّبُّ َمَالًكا

 َفَأَباَد ُكلَّ َجبَّاِر َبْأٍس َوَرِئیٍس َوَقاِئٍد ِفي َمَحلَِّة َمِلِك َأشُّورَ . 
 َفَرَجَع ِبِخْزِي اْلَوْجِه ِإَلى َأْرِضهِ . 

،  َقَتَلُه ُهَناَك ِبالسَّْیفِ ،َوَلمَّا َدَخَل َبْیَت ِإَلِههِ 
 ]21الَِّذیَن َخَرُجوا ِمْن َأْحَشاِئهِ . [

تجدیف األعداء األشرار ُیلِفت نظر اهللا، إن صحَّ التعبیر، وصراخ شعبه المتألم أیًضا یلفت 
نظره إلیهم.  

 ألًفا من جیشه 185إذ استخف سنحاریب بإله القوات، لمس بیدیه كیف في لیلة واحدة مات 
بدون سالح بشري. وٕاذ عاد إلى معبد إلهه نسروخ یحمل مشاعر الغیظ والضیق، إذا به ُیقَتل بأیدي 

 ابنیه.

  إنه یفضح تجاوزات عجرفة الفارسي (األشورى) وأفكاره الغبیة، وبشاعة افتخاره، فإن الفارسیین
  .˻واألشوریین ینسبون لسلطانهم كل منجزاتهم: غزوهم للبالد، وعبورهم األنهار

القدیس كیرلس الكبیر 

، َوَخلََّص الرَّبُّ َحَزِقیَّا َوُسكَّاَن ُأوُرَشِلیَم ِمْن َسْنَحاِریَب َمِلِك َأشُّورَ 
 ]22 َوَحَماُهْم ِمْن ُكلِّ َناِحَیةٍ . [،َوِمْن َیِد اْلَجِمیعِ 

في وسط الضیق یمیل الرب أذنه لَیسمعنا، وُیعِطینا أكثر مما نسأل، وفوق ما نطلب. كل ما 
اشتهاه الملك والشعب هو أن ینقذهم من ید سنحاریب وجیشه، لكن الرب َخلَّصهم أیًضا "من یدِّ 

الجمیع، وحماهم من كل ناحیة". وأعطاهم كرامة في أعین جمیع األمم. 

  لیس بقدرة یهودیة، ولیس بَسْحِب أحد القوس علیهم، ولیس األشوریینمات العدد الضخم من 
 . بمبادرة مالكوٕانما أو بقوة الخیل، ،ستل أحد سیًفااببراعة الضرب برمح في معركة، وال بأن 

1 Commentary on Isaiah, 11:37:1-7. 
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  بال عددٍ . میتة في المعركة حطَّمهم بقدرة ال ُیَعبَّر عنها، فجلب جثثًا 

 وقد ، بیتهإلى ورجع ة،َما حدث بطریقة معجزيلِ  ارتعب ،ن سنحاریب مع كونه قائًداإانظروا ف
 .˺ بؤسٍ في نینوى إلى عاد .ُسِلَب منه جیشه تماًما

القدیس كیرلس الكبیر 

 . مرض حزقیا وشفاؤه6
، َوَكاَن َكِثیُروَن َیْأُتوَن ِبَتْقِدَماِت الرَّبِّ ِإَلى ُأوُرَشِلیمَ 

، َوُتَحٍف ِلَحَزِقیَّا َمِلِك َیُهوَذا
 ]23َوُاْعتُِبَر ِفي َأْعُیِن َجِمیِع اُألَمِم َبْعَد َذِلكَ . [

رأى الشعب بنفسه ید اهللا القویة التي تحمي من یلجأ إلیه، فجاءوا بتقدمات للرب، وهدایا 
 للملك، إذ حسبوه صدیًقا للرب.

  ،ِفي ِتْلَك اَألیَّاِم َمِرَض َحَزِقیَّا ِإَلى َحدِّ اْلَمْوِت 
 ]24 َوَأْعَطاُه َعَالَمةً . [، َفَكلََّمهُ ،َوَصلَّى ِإَلى الرَّبِّ 

 مل 2]، فقد سبق وورد ذلك بالتفصیل في 24لم ُیذَكْر مرض حزقیا سوى في آیة واحدة [
. ˻، ویوسیفوس22-21، 8-1: 38؛ إش 1-11: 20

  نه أنه یموت وأن ُیَدبَِّر بیته. اآلن قیل هذا لیس عن جهٍل إمرض حزقیا للموت، فقال له النبي
لمراحم (اهللا)، بل بالحري یدعوه ویحثه أن   الرهیبة للمرض كثمرٍ النتیجة وسیهرب من ،سیعیش

 على الذین ُیِحبُّونه، ویهب رءوف ءٍ ن (اهللا) فوق كل شيإُیَصلِّي، لكي بطلبته ینعم بالرحمة. ف
 هذه الحالة... فيالُمْخِلصین طلباتهم، وَیْقَبل صلواتهم التي ُیَقدِّمونها كما حدث 

له الكل بحیاتهم التقویة، ویقبل رغبات الذین یمارسون الحیاة المستقیمة عندما یراهم إیفرح 
. ˼ وترتبط صلواتهم بالتعب،في دموعٍ 

القدیس كیرلس الكبیر 
 "هأنذا أرجع ظل الدرجات الذي نزل في درجات 8: 38 إش، وردت في  الرب عالمةأعطاه

 الوراء. فرجعت الشمس عشر درجات في الدرجات التي نزلتها". وكما إلىحاز بالشمس عشر درجات آ
 ما وعده به یتحقق، بعالمٍة خاصة بالشمس برجوع أن إیمانهلقد ثبَّت [: القدیس كیرلس الكبیریقول 

 مثل ،از صنع بمهارٍة وحذٍق عشر درجات في بیتهح والد حزقیا آإنالظل عشر درجات. اآلن قیل 

1 Commentary on Isaiah, chapter 37. 
2 Antiq. 10:2:1.  
3 Commentary on Isaiah, chapter 38. 
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 الحیاة إلىأولئك الذین یصنعون ساعات لقیاس تحرُّكات الشمس. هكذا أوضح اهللا أن حزقیا سیعود 
له الكل، فما إ في سلطان  ما لیس وامتداد النهار بطریقة فریدة. لیس شيء،كانسحاب ظل الشمس

 ].˺یختاره یتحقق ببساطة بُمَجرَّد أنه یریده

 . ارتفاع قلب حزقیا7
  ،َوَلِكْن َلْم َیُردَّ َحَزِقیَّا َحْسَبَما أُْنِعَم َعَلْیهِ 

  ،َألنَّ َقْلَبُه اْرَتَفعَ 
 ]25َفَكاَن َغَضٌب َعَلْیِه َوَعَلى َیُهوَذا َوُأوُرَشِلیمَ . [

لم ُیدِرك أحد ممن هم حوله بما سقط فیه حزقیا، إذ بدا كإنساٍن مؤمٍن بريٍء، غیر أن اهللا 
غضب علیه من أجل كبریاء قلبه وتشامخه الخفي. 

مع كل ما لحزقیا من حكمٍة واستقامٍة، غیر أنه لم یحتمل الكرامة التي ُقدَِّمت له، خاصة 
بسبب نصرته على أشور وشفائه من مرٍض ُمستعصى. لم یكن له فضل في شيٍء، غیر أن قلبه 

ارتفع بسبب الكرامة. لقد َقدَّمت له األمم المجاورة هدایا، وأرسل ملك بابل سفراء لمالطفته والتودُّد إلیه. 
لقد غلب حزقیا عبادة األوثان بینما سقط في تألیه نفسه. كان یلیق به عوض الكبریاء أن ُیَردِّدَ : "ماذا 

). 12: 116َأُرد للرب من أجل كثرة إحساناته لي؟" (مز 
ما حدث لحزقیا یدعونا إلى اآلتي: 

. أن نطلب من روح اهللا القدوس أن یعمل فینا، حتى ال تنحرف قلوبنا عن طریق 1
االستقامة. 
 . أن ُنَقدَِّم الشكر هللا على أعماله معنا.2

. أن نصلي من أجل القیادات، حتى ال تسقط فیما سقط فیه داود حین أحصى الشعب، 3
 وال فیما سقط فیه حزقیا الذي ارتفع قلبه.

ش إ حزقیا (إلى ملك بابل رسائل وهدیة أرسل إذنه إ النبي ما حدث، فإشعیاءیوضح لنا 
 وكل بیت ذخائره،زقیا، وأراهم بیت ح)، عوض الحدیث مع الرسل عن عمل اهللا معه، فرح بهم 1: 39

: 39ش إ حزقیا في بیته وفي كل ملكه" (إیاه لم یرهم ءزائنه. لم یكن شيخأسلحته، وكل ما ُوِجَد في 
2-3(. 

 ملك بابل الرسل والهدایا لُیَهنَِّئ حزقیا على أرسل أنه من الظاهر القدیس كیرلس الكبیریرى 
 فدهشوا عندما ، البابلیین والكلدانیین كانوا بارعین في الفلك وحركات الكواكبأن لكن الحقیقة ،شفائه

ن هذا تم كتحقیق لوعد اهللا أ لم یستطیعوا تبریرها في دراستهم، وفریدة الیوم قد طال بطریقة أنالحظوا 
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 من حصار ربشاقي (قائد جیش أورشلیم إلنقاذلحزقیا. كما دهش مردوخ ملك بابل لما فعله اهللا 
-36: 37 شإ (میتة فصاروا جثثًا ألًفا، 185دة ح في لیلة وا الرب وكیف ضرب مالك،سنحاریب)

ْد اهللا  ).37  بل سقط في الكبریاء. ،هماممألكن حزقیا لم ُیَمجِّ

  من اإلیمان، یسألون اإللهیة مردوخ لبرِّ حزقیا كثمرة لهذه العالمات إعجابوصل الرسل یحملون .
 من بابل عن عون اهللا إلیه حساًبا متوهًجا للذین وصلوا مَ الجانب اآلخر، كان یلیق لحزقیا أن ُیَقدِّ 

 ، المجیدة غیر العادیة، من سمو عمل اهللا الفائقاألعمالالقدیر في الوقت المناسب، وعن عظمة 
 بمعرفة اهللا خالل تعلیم المعلمین أغنیاء بلدهم إلى ُیغَلْب، فیعودون الوسلطان رب الجمیع الذي 

 عوض أن یحدث هذا،  الذین عیَّنهم (حزقیا)، وبهذا یصیرون سبب نفع لآلخرین بنقل ما َتَعلَّموه.
. ˺ لِغَنى مملكتهوٕانما ، للكرامات التي َقدَّمها له اهللاال ونسب شهرته ،حمل البطالن البشري

القدیس كیرلس الكبیر 

  ،ثُمَّ َتَواَضَع َحَزِقیَّا ِبَسَبِب اْرِتَفاِع َقْلِبهِ 
، ُهَو َوُسكَّاُن ُأوُرَشِلیمَ 

 ]26َفَلْم َیْأِت َعَلْیِهْم َغَضُب الرَّبِّ ِفي َأیَّاِم َحَزِقیَّا. [
التواضع أمام الرب هو الطریق العملي للتمتُّع بمراحمه وحنوه، بینما بسبب الكبریاء ُیؤدِّبنا 

 بتسلیمنا في ید األعداء.

 " :ارتداده عن اإلنسان،ول كبریاء أرذیلة الكبریاء مكروهة في عین اهللا، كما یقول الكتاب المقدس 
ما أ و،اهللا المستكبرین یقاوم). وفي موضع آخر یقول الكتاب: "12: 10" (سیراخ الرب

لذلك إذا احتقر أحدهم تواضع المسیح من أجلنا ). 5: 5 بط 1" ( فیعطیهم نعمة،المتواضعون
: 2" (في طاع حتى الموتأ و، وضع نفسه،نسانٍ إ ُوِجَد في الهیئة ك... كان في صورة اهللاإذالذي "
یًضا إذا ارتفع واندفع نحو السلطة والمراتب العالیة والسعي وراء المهارات التي تساعده ). أ6-8

على الحصول على كل ذلك حتى ولو تعارض مع إیمانه ودیانته ال یتفادى وال یرتجف طالما 
: 3" (قض فعمل الشر في عیني الربیحصل على شهواته، بعد ذلك یحدث كما هو مكتوب: "

). فبعد أن یحصل على أعلى درجات القوة (عالمًیا)، ویصعد إلى أعلى مراتب العظمة، حینئذ 7
) تماًما 2: 2أف " (رئیس سلطان الهواء"، إلى واحٍد من (أتباع) "كوشان رشعتایمیسقط وُیَسلَّم إلى"

). فإن اهللا 11: 9مل 1)، وفي وقت حیرام ملك صور (11: 1مثلما حدث في أیام فرعون (خر 
إنه یذل الشخص الذي یتعالى بشدة، ویضعفه ویتآكل إلى أن یرجع إلى رشده، ویبحث عن اهللا. 
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. ˺عندما یستمر في زهوه وتمجیده لذاته، ال یعرف اهللا
العالمة أوریجینوس 

 ؟ما هي قوة التوبة أترید أن تعرف  
 أترید أن تعلم سالح الخالص القوي وتدرك قوة االعتراف؟

من  . یا له)25: 19 مل 2 (من أعدائه  باالعتراف ضرب خمسة وثمانین ألًفا ومائةحزقیا
ستطاع الملك أن یحصل على اأمر عظیم، لكنه ُیحَسب قلیًال بالنسبة لما أذكره لك. إذ بالتوبة 

، ألنك أوِص بیتك" : قال له إشعیاء،مرض إذ لما تغییر في القول اإللهي الذي نطق به فعالً .
 هل یمكن أن یقوم استثناء بعد، أو یوجد رجاء شفاء بعدما قال ).1: 20 مل 2" (تموت وال تعیش

 ؟! "ألنك تموت" :له النبي
راجع ( "متي رجعت وبكیت تخلص: "مكتوب ما هو وبَتَذكُِّره لكن حزقیا لم یكف عن التوبة.

حیث ال تعوق  (اتََّجه بوجهه إلى الحائط وهو على سریره، رافًعا ذهنه إلى السماء)، 15 :30ش إ
" (راجع !ى. یكفي أن تذكرني فأشفبذكرني یا ر "ا وقال:)الحائط بلوغ الصلوات بورٍع إلى السماء

). 38إش 
واهب قانون الحیاة وتدبیرها حسب  أنت ال تخضع للزمان، بل أنت خالق القانون.إنك 

في برٍج واحد كما یظن  مًعا  وال على اقتران النجوم،میالدنا رادتك، إذ ال تعتمد حیاتنا على یومإ
 البعض في غباوة. 

 الحیاة بسبب العبارة النبویة، صار له خمسة عشر عاًما ّال یرجوأذاك الذي كان یمكنه 
 . )11: 20 مل 2 (ُمضاَفة إلى حیاته، وكانت العالمة أن الشمس رجعت إلى خلف عشر درجات

 نكسفتا لم ترجع درجات بل .نكسفتامن أجل حزقیا رجعت، وأّما من أجل المسیح  حسًنا!
  ...ُمعِلنة بذلك الفارق بین حزقیا ویسوع!

 أبوابكم وَصلُّوا لكي یغفر لكم!   أغلقواأرجعوا ونوحوا على أنفسكم!
َصلُّوا لكي ینزع عنكم النار الُمحِرقة، ألن له السلطان أن یطفئ حتى النار، وله قوة أن یبكم 

 ˻حتى األسود!
القدیس كیرلس األورشلیمي 

  .َوَكاَن ِلَحَزِقیَّا ِغًنى َوَكَراَمٌة َكِثیَرٌة ِجد�ا

Ï  ،ترجمة الشماس بیشوي بشرى فایز. 1عظات العالمة أوریجینوس على سفر القضاة: العظة الثالثة .
Ð  ،16: 2مقاالته لطالبي العماد. 
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ِة َوالذََّهِب َواْلِحَجاَرِة اْلَكِریَمِة َواَألْطَیاِب َواَألْتَراسِ  ، َوَعِمَل ِلَنْفِسِه َخَزاِئَن ِلْلِفضَّ
 ]27َوُكلِّ آِنَیٍة َثِمیَنٍة [

أغدق اهللا على حزقیا بعطایا كثیرة وِغَنى وكرامة، فبنى لنفسه خزائن للفضة والذهب والحجارة 
الكریمة واألطیاب واألتراس وكل آنیة ثمینة. 

ْیِت    ،َوَمَخاِزَن ِلَغلَِّة اْلِحْنَطِة َواْلِمْسَطاِر َوالزَّ
 ]28َوإِْسَطْبَالٍت ِلُكلِّ َأْنَواِع اْلَبَهاِئِم َوِلْلُقْطَعانِ . [

، َوَعِمَل ِلَنْفِسِه َأْبَراًجا
  ،َوَمَواِشَي َغَنٍم َوَبَقٍر ِبَكْثَرةٍ 

 ]29َألنَّ اهللا َأْعَطاُه َأْمَواًال َكِثیَرًة ِجد�ا. [
أعطاه اهللا فوق ما كان حزقیا یظن: "أعطاه أمواًال كثیرة جًدا". 

  ،َوَحَزِقیَّا َهَذا َسدَّ َمْخَرَج ِمَیاِه َجْیُحوَن اَألْعَلى
 َوَأْجَراَها َتْحَت اَألْرِض ِإَلى اْلِجَهِة اْلَغْرِبیَِّة ِمْن َمِدیَنِة َداُودَ . 

 ]30َوَأْفَلَح َحَزِقیَّا ِفي ُكلِّ َعَمِلهِ . [
لت الضیقة أیًضا للخیر، فمن أجل توقُّع هجوم أشور علیه، قام بتحویل میاه جیحون،  َتَحوَّ

)، وفي مكان 3: 7)، والبركة العلیا (إش 11: 22فجاءت إلى داخل المدینة في البركة العتیقة (إش 
). 9: 22جدید ُیدَعى "البركة السفلى" (إش 

 جعل حزقیا ینابیع جیحون وینابیع البحر الجاري یمتدان داخل أسوار أورشلیم. یقول المرتل:
 أم ("بئرك من جاریة ومیاها ،جبك من میاها اشرب، ویقول الحكیم: ")7 :87 یكِ " (مزف"كل ینابیعي 

  فینا.اإللهيساكن فینا، یفیض بالحب الالثالوث هي . كل ینابیعنا ")15: 5

  توجد آبار عندما توجد میاه خفیة جاریة وقویة في الكلمة والتعالیم، عندما ُتزال عنها األمور الدنیئة
التي تغطیها. لذلك من الضروري لكل أحد أن ُیعدَّ بئًرا لنفسه، لكي ما یحرس األمر السابق ذكره، 

). بهذا ُندَعى أبناء 15: 5، ومیاًها جاریة من بئرك" (أم  cisternالقائل: "اشرب میاًها من جبك
الذین حفروا اآلبار، إبراهیم وٕاسحق ویعقوب. لكننا ال نحفر هوة (حفرة) لئال نسقط فیها، كما قیل 

هنا في هذا الموضع. وبهذا نفشل في سماع الكلمات الواردة في إرمیا لتوبیخ الخطاة، إذ یقول 
عنهم اهللا ما سبق أن أشرنا إلیه: "تركوني أنا ینبوع المیاه الحیَّة، وحفروا ألنفسهم أحواض أرضیة 

lakkous 13: 2، أحواض أرضیة مكسورة، ال تضبط ماءً " (إر(˺ .

1 Homily 11:8 on Psalm 7. 
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القدیس باسیلیوس الكبیر 

  ،َوَهَكَذا ِفي َأْمِر ُسَفَراِء ُرَؤَساِء َباِبَل الَِّذیَن َأْرَسُلوا ِإَلْیهِ 
  ،ِلَیْسَأُلوا َعِن اُألْعُجوَبِة الَِّتي َكاَنْت ِفي اَألْرضِ 

َبُه ِلَیْعَلَم ُكلَّ َما ِفي َقْلِبهِ . [  ]31َتَرَكُه اهللا ِلُیَجرِّ
جاء سفراء رؤساء بابل، ال لیحاربوا، إنما لیبتهجوا، ویسألونه عن أمرین: 

. كیفیة نواله نصرة أكیدة وهالك األشوریین أعداء بابل األقویاء. 1
. إذ كانت الشمس هي إلههم لم تخدمهم، بل خدمت الذي یعبد اهللا الحي، فكرَّمته برجوعها 2

عشرة درجات. اعتبروا حزقیا شخًصا عجیًبا ینحني له إلههم (الشمس) احتراًما. لكن لألسف افتخر 
حزقیا بغناه، وفرح بتكریم هذه البعثة له، كما جاء في سفر الملوك. 

 . موت حزقیا ودفنه8
، َوَبِقیَُّة ُأُموِر َحَزِقیَّا َوَمَراِحُمهُ 

، َمْكُتوَبٌة ِفي ُرْؤَیا ِإَشْعَیاَء ْبِن آُموَص النَِّبيِّ 
 ]32ِفي ِسْفِر ُمُلوِك َیُهوَذا َوإِْسَراِئیلَ . [

في هذا األصحاح ما شغل الكاتب حالة حزقیا الروحیة، ال إنجازاته السیاسیة والعسكریة. 

، ثُمَّ اْضَطَجَع َحَزِقیَّا َمَع آَباِئهِ 
  ،َفَدَفُنوُه ِفي َعَقَبِة ُقُبوِر َبِني َداُودَ 

 َوَعِمَل َلُه ِإْكَراًما ِعْنَد َمْوِتِه ُكلُّ َیُهوَذا َوُسكَّاِن ُأوُرَشِلیمَ .
]  33َوَمَلَك َمَنسَّى اْبُنُه ِعَوًضا َعْنهُ . [

أكرمه الشعب عند موته: 
. كتب إشعیاء النبي قصة حیاته وأعماله في الرب.  1
 . دفنه الشعب في عقبة قبور بني داود.2

. غالًبا عملوا له حریقة كبیرة، فقد كانت العادة أن ُتحرق أطیاب ثمینة أثناء إقامة جنازة 3
 الملوك، وأیًضا مناحة عظیمة كتلك التي لیوشیا.

 
 32 أي 2من وحي 

 لتكن معي، ولتحارب حروبي!

 !إلهي، كم أنت عجیب في ُحبِّك لي  

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 32 أي 2
 

 خلقتني ألحیا على األرض، كما في فردوٍس مبهجٍ !

بعصیاني أعطیتك القفا ال الوجه، 
عزلُت نفسي عنك یا مصدر سعادتي! 

 تحولت األرض إلى أرض معركة مع إبلیس وقوات الظلمة.

  :ألسمع صوتك على لسان حزقیا التقي 
ال تخافوا وال ترتاعوا من ملك أشور، 

 ومن كل الجمهور الذي معه.
 ألن معنا أكثر مما معه!

 أنت معنا، تساعدنا وتحارب حروبنا!
أختفي فیك یا رب القوات، 

فال یقترب مني إبلیس وكل قواته. 
 أنت ترسي وحصني وخالصي!

  ،لن ألجأ إلى ذراٍع بشرٍي، ولن تسبیني حكمة بشریة 
فإنك ُتَحرِّك القوات المالئكیة لتنقذني. 

 لقد أتیَت بنفسك، وستأتي لَتْعُبَر بي إلى األبدیة.

  .احتاج حزقیا الملك إلى إشعیاء لیصلي معه وألجله 
ها أنا اطلب من كل آبائي وٕاخوتي الذین في الفردوس. 

یسندونني بصلواتهم أمام عرش النعمة. 
قلوبهم ُملتِهبة بالشوق نحو خالص كل بشرٍ ! 

 تسابیحهم لك ممزوجة بالحب إلخوتهم المجاهدین.

  ،إذ أنقذت حزقیا من جیش أشور 
 كما من المرض المستعصي، 

سقط في الكبریاء، وافتخر بغناه أمام الغرباء. 
غلب األعداء الذین هم في الخارج، 

لكنه انحدر بسبب الكبریاء الذي استعبده. 
 بالتواضع اقتني رحمتك! 

 َهْب لي روح التواضع، فأقترب إلیك.
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 ألتصق بك كل أیام غربتي.
احفظني إلى النفس األخیر!  
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 َاَألْصَحاُح الثَّاِلُث َوالثََّالُثونَ 

الملك َمَنسَّى وابنه آمون 
 ق.م، كان شریًكا 642-687یسرد هذا األصحاح الشر العظیم الذي ارتكبه الملك َمَنسَّى (

). 9-1: 21 مل 2 ق.م)، وقد جاء الحدیث ُمطاِبًقا كلمة بكلمة بما ورد في (697في العرش منذ 
 لكن لم تتسبب ،)29-27:32ي  أ2تمتع حزقیا بعدة إمكانیات من القوة والسلطة والِغَنى (

على عكس ذلك نجد َمَنسَّى ابنه الذي تولَّى الحكم وتلك األمور في ُبْعِده عن طریق اهللا ووصایاه. 
 أو المیراث. فالِغَنى المفاجئ لشخص ما عن طریق  الداخلیةهالمال والسلطة عن خفایا قلب كشف

 ، وُیتاجر ویربحإخوتهأي عمل یكشف عن األغراض واألهداف الدفینة في القلب. هل هو یخدم اهللا و
 أم یخدم نفسه وأنانیته؟

ط ق سالتية الكبریاء ي لخطكنتیجةبابل إلى  اهللا یخبره بسبي یهوذا أنفي تاریخ حزقیا رأینا 
ل تنفیذ القضاء أمامفیها. تواضع حزقیا وشعبه  وقٍت الحٍق بعد إلى  هذا الحكم مما جعل اهللا یؤجِّ

 ت حیث كان،بابلإلى  عالقته باهللا، واقتید َمَنسَّى ُمقیًَّدا بالسالسل في ساء موقف یهوذا .موت حزقیا
سلطان أشور. في ذلك الوقت تحت 

: ثالث مراحلإلى  سنة 55 الذي استمر  َمَنسَّىینقسم حكم
فترة العبادة الوثنیة. . 1
 .ي السبفيسقوطه . 2

ه، ئله آباإ وتذلل أمام ، صرخ َمَنسَّى كما من أعماق الهاویة، حیثرجوعه من السبي. 3
.  جدیًداإنساًنا فصار ،واعترف بخطئه

، ربما ألن كثرة شروره  بخطئههفااعترال توبته و وي السبفيسقوطه لم یذكر سفر الملوك 
 تجاهل سفر وبشاعتها واستمراره في ارتكابه لها مدة طویلة َأثََّرت على الشعب حتى بعد توبته.

الملوك قصة توبة َمَنسَّى؛ لكنه لم ینكرها، إنما كان هدف الكاتب إظهار شر األمة الذي أدى إلى 
هالكهم. أما هنا فُذِكَرت توبته في شيٍء من التفصیل مع تأكید ِغَنى مراحم اهللا وطول أناته وقوة 

نعمته واهبة التجدید. یرى البعض أن سفر الملوك یهتم بالحدیث عما یمسُّ الشعب، أما أخبار األیام 
فما یشغله الحالة الشخصیة للملك، لذلك لم یذكر سفر الملوك توبة َمَنسَّى. 

 10-1. شروره وارتداده عن اهللا   1
 17-11. توبته ونجاحه    2
 20-18. ختام ُمْلِكه    3
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 25-21. الملك آمون وشروره   4
* صالة َمَنسَّى 

. شروره وارتداده عن اهللا 1
، َكاَن َمَنسَّى اْبَن اْثَنَتْي َعْشَرَة َسَنًة ِحیَن َمَلكَ 
 ]1َوَمَلَك َخْمًسا َوَخْمِسیَن َسَنًة ِفي ُأوُرَشِلیمَ . [

ل: هل كان اءهذا یجعل البعض یتسُوِلَد بعد ثالث سنوات من امتداد ُعْمر أبیه حزقیا. 
 مل ٢بن یرثه (ا یخبره بأنه سیموت، أنه لم یكن لدیه إشعیاء جاءهحزن حزقیا على موته حین سبب 
 كیف قال له ،ل البعض: إن كان حزقیا لم یكن قد أنجب ابًنا یرثهاءوفي نفس الوقت یتس )؟١:٢٠
ویؤخذ من بنیك الذین یخرجون منك الذین   النبي: "هوذا أیام یحمل فیها كل ما في بیتك...إشعیاء

)؟ ١٨-١7: ٢٠مل ٢تلدهم، فیكونون خصیانا في قصر ملك بابل" (
 یخبره أنه ال یعیش لم یكن قد إلیه إشعیاءیمكن القول بأنه إلي یوم مرضه الشدید ومجيء 

أنجب ابًنا، وكان النبي یتحدَّث عما سیحدث ألبنائه أنهم یكونون خصیاًنا في قصر ملك بابل بروح 
، أنه إذ یوهب خمسه عشر عاًما ینجب أبناء، وغالًبا ما كان َمَنسَّى هو االبن األكبر.  النبوة

 ابنه، فصار االبن مدلًال، ال یلتزم في طفولته وصباه ةُتَرى هل أهمل حزقیا التقي في تربي
 موت حزقیا انحرف الصبي َمَنسَّى وراء الشهوات د ولكن بع،بحیاة روحیة الئقة؟ أم أنه اهتم به

وأعطى أذنه لمشیرین أشرار؟ 

  ،َوَعِمَل الشَّرَّ ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ َحَسَب َرَجاَساِت اُألَممِ 
 ]2الَِّذیَن َطَرَدُهُم الرَّبُّ ِمْن َأَماِم َبِني ِإْسَراِئیلَ . [

: حسب رجاسات األممسلك َمَنسَّى 
 قام ببناء أو سمح  بإعادة بناء المعابد الوثنیة في البالد، ُمَحطًِّما ما فعله حزقیا أبوه. أوالً :
]. 5-4: قام بتدنیس هیكل الرب نفسه، بإقامة مذابح وثنیة في داخله [ثانًیا
: أعاد تقدیم الذبائح البشریة، ُمَقدًِّما أبناءه ذبائح. ثالثًا
]. 6: انشغل بالسحر والخزعبالت [رابًعا

َلت خطایا َمَنسَّى في  ، جاء فیها: "وبنوا مرتفعات توفة 31: 7؛ إر 6-3: 21 مل 2ُسجِّ
التي في مادي ابن هنوم، لیحرقوا بنیهم وبناتهم بالنار الذي لم آمر به وال صعد على قلبي". 

ل السریع في جیٍل واحٍد، من ملك ُیَكرِّس طاقاته للعمل لحساب  یقف القارئ في ذهول للتحوُّ
ملكوت اهللا إلى ابنه الذي یهدم كل ما فعله والده، ویبذل كل طاقاته للعمل لحساب العبادة الوثنیة. 
یرى البعض أن خالص أورشلیم في أیام حزقیا بطریقة مفاجئة دون الدخول في معركة 
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جعل البعض یحسبون أن أورشلیم لم ولن تسقط یوًما ما مهما كان شر القائد والشعب. على هذا 
). 4: 7أعطى َمَنسَّى العنان لنفسه للملذات الشهوانیة. هذا ما حذَّر منه إرمیا النبي (إر 

 یوسیفوس. كتب 11-3: 21 مل 2هذا وكان َمَنسَّى قاتًال وعنیًفا حتى َقدََّم أبناءه ذبائح 
المؤرخ الیهودي عنه: [ذبح بطریقة بربریة كل األتقیاء بین الیهود، ولم یعِف األنبیاء من ذلك، فكان 

.] ˺في كل یوٍم یقتل بعًضا منهم، حتى صارت أورشلیم تفیض بالدم
أحد األنبیاء المرموقین الذین قتلهم َمَنسَّى هو العظیم إشعیاء. جاء في قصة عن استشهاده 

. ˻أن الملك أمر بنشره، وقطع جسمه إلى قطعتین

  ،َوَعاَد َفَبَنى اْلُمْرَتَفَعاِت الَِّتي َهَدَمَها َحَزِقیَّا َأُبوهُ 
،  َوَعِمَل َسَواِريَ ،َوَأَقاَم َمَذاِبَح ِلْلَبْعِلیمِ 

 ]3َوَسَجَد ِلُكلِّ ُجْنِد السََّماِء َوَعَبَدَها. [
 العبادة إلعادةفإن كان حزقیا قد َكرََّس حیاته َحطَّم كل اإلصالح الذي قام به حزقیا أبوه، 

هللا الحي، جاء ابنه ُیَكرِّس حیاته لتحطیم عبادة اهللا ونشر العبادة الوثنیة. 

، َوَبَنى َمَذاِبَح ِفي َبْیِت الرَّبِّ 
 ]4الَِّذي َقاَل َعْنُه الرَّبُّ ِفي ُأوُرَشِلیَم َیُكوُن اْسِمي ِإَلى اَألَبدِ . [

 ]5َوَبَنى َمَذاِبَح ِلُكلِّ ُجْنِد السََّماِء ِفي َداَرْي َبْیِت الرَّبِّ . [

، َوَعبََّر َبِنیِه ِفي النَّاِر ِفي َواِدي اْبِن ِهنُّومَ 
  . َوَعاَف َوَتَفاَءَل َوَسَحرَ 
، َواْسَتْخَدَم َجان�ا َوَتاِبَعةً 

 ]6َوَأْكَثَر َعَمَل الشَّرِّ ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ ِإلَغاَظِتهِ . [
نجَّس بیت الرب بعبادة األوثان، وعبَّر بنیه في النار لإلله ملوك. جعل وسائط الشیطان 

الشریرة مصادر إرشاده واستشاراته. كان أشبه بالذین یعبدون الشیطان في العصر الحدیث. 

  ،َوَوَضَع ِتْمثَاَل الشَّْكِل الَِّذي َعِمَلُه ِفي َبْیِت اهللا
  ،الَِّذي َقاَل اهللا َعْنُه ِلَداُوَد َوِلُسَلْیَماَن اْبِنِه ِفي َهَذا اْلَبْیِت َوِفي ُأوُرَشِلیمَ 

 ]7الَِّتي اْخَتْرُت ِمْن َجِمیِع َأْسَباِط ِإْسَراِئیَل َأَضُع اْسِمي ِإَلى اَألَبدِ . [
تمثال الشكل هو تمثال للملك لیعبدوه كإله. 

1 Antiq. 10:3:1. 
2 The Martyrdom of Isaiah.  
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  ،َوَال َأُعوُد ُأَزْحِزُح ِرْجَل ِإْسَراِئیَل َعِن اَألْرِض الَِّتي َعیَّْنُت آلَباِئِهمْ 
  ،َوَذِلَك ِإَذا َحِفُظوا َوَعِمُلوا ُكلَّ َما َأْوَصْیُتُهْم ِبهِ 

 ]8ُكلَّ الشَِّریَعِة َواْلَفَراِئِض َواَألْحَكاِم َعْن َیِد ُموَسى. [
استخف باختیار الرب صهیون مكان راحته إلى األبد، وٕاسرائیل شعبه الذي أقام معهم 

میثاًقا. 

 َوَلِكْن َمَنسَّى َأَضلَّ َیُهوَذا َوُسكَّاَن ُأوُرَشِلیَم ِلَیْعَمُلوا 
 ]9َأَشرَّ ِمَن اُألَمِم الَِّذیَن َطَرَدُهُم الرَّبُّ ِمْن َأَماِم َبِني ِإْسَراِئیلَ . [

 حتى صارت أبیه،الهاویة للتباین بین حكمه وُحْكِم إلى انحراف َمَنسَّى دفع بالمملكة سریًعا 
. یهوذا َأشّر من األمم

 ]10 َفَلْم ُیْصُغوا. [، َوَشْعَبهُ َمَنسَّىَوَكلََّم الرَّبُّ 
لم یصِغ َمَنسَّى وشعبه لصوت الرب. یالحظ في هذا كله اآلتي: 

. أنه لیس باألمر الغریب ولكنه ُمحِزٌن للغایة أن بعض األبناء الذین َتَربُّوا في بیوت 1
ُمَقدَّسة وصالحة، ُیقاِومون اهللا، ویحرمون أنفسهم من نعمته. لذا یلیق بالوالدین أن یطلبوا باستمرار أن 

تعمل نعمة اهللا في أبنائهم وأحفادهم. إنهم یستطیعون أن ُیَقدِّموا ألبنائهم ِغَنى وكرامة زمنیة، أما 
التقوى، فتحتاج إلى نعمة اهللا أن تعمل فیهم. 

. یلیق بالكنیسة التي تسلك بالروح أن تطلب بإلحاح من اهللا أال تنحرف األجیال القادمة، 2
بل أن تنمو في الروح، وتكون أكثر روحانیة مما هي علیه. 

. توبته ونجاحه 2
  ،َفَجَلَب الرَّبُّ َعَلْیِهْم ُرَؤَساَءْ ُجْنِد َمِلِك َأشُّورَ 

، َفَأَخُذوا َمَنسَّى ِبِخَزاَمٍة َوَقیَُّدوُه ِبَسَالِسِل ُنَحاسٍ 
 ]11َوَذَهُبوا ِبِه ِإَلى َباِبلَ . [

 في Babloniaكلمة "بابل" هنا ال تعني مدینة بابل، وٕانما منطقة بابلون، أو بابلونیا 
اإلمبراطوریة األشوریة، كانت نینوى في منطقة بابیلون، وهي حالًیا في العراق. 

إذ قاوم َمَنسَّى اهللا نفسه وعبد األوثان، َأَذلَّه رئیس جیش أشور الوثني. هكذا إن كان عدو 
، فإنه إذ یسقط المؤمن في الشر، یذله الشر نفسه.   الخیر یبذل كل الجهد لیغري المؤمنین على الشرِّ

قیل إن لسبي َمَنسَّى قصة، فقد كان ملك أشور غالًبا أشور بانیبال، وكان أخوه یحكم في 
 648بابل كنائٍب عنه. یبدو أن أخاه قام بحركة تمرُّد ضد أشور بانیبال، وكان ذلك غالًبا في عام 
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ق.م. قام أشور بانیبال بإخماد الحركة واشتبه أن َمَنسَّى من بین المشتبه فیهم أن لهم دوًرا في حركة 
التمرُّد، فأراد أن یذلَّه. 

لم یأخذ َمَنسَّى في محنته موقف العناد كما فعل آحاز، الذي ضاعف تعدِّیه. 

غضب اهللا حب وحنو! 
ُدِهْشُت لعمل اهللا العجیب؛ فبینما كانت كلمات الفقرات التالیة أمامي ألكتب تعلیًقا علیها، 
إذا بأحد األحباء یتصل بي لیعاتبني ألنني وسط أحادیثي عن تعزیات رب المجد یسوع للكثیرین في 

م) أمام كنیسة القدیسْین مار مرقس والبابا 2011أحداث انفجار السیارة الُمَفخَّخة لیلة رأس السنة (
بطرس باإلسكندریة والبركات العجیبة التي قدَّمها اهللا للكنیسة، یلزمنا أن نذكر بأن هذه التجربة دعوة 

 لكل مؤمٍن لیمارس بحق التوبة، ألن اهللا یغضب علینا كأوالد هللا نتهاون أحیاًنا مع الخطیة.
غضب اهللا خاصة نحو كنیسته أو أوالده لیس انتقاًما كانتقام البشر، وال یصدر عن بغضه، 

 فإن اهللا كلي الحب لكل البشریة، خاصة للملتصقین به.
تكشف كلمات القدیس مار یعقوب السروجي التالیة عن سمو غضب اهللا وعذوبته. فاهللا 

یدعونا أن نحمل صورته، ویدعونا أن نسعى بال توقٍُّف كل حیاتنا "إلى أن ننتهي جمیعنا إلى 
 ).13: 4وحدانیة اإلیمان ومعرفة ابن اهللا إلى إنسان كامل إلى قیاس قامة ملء المسیح" (أف 

یسمح اهللا بالضیقات ألنها تسندنا بنعمته أن ننضم إلى فئة شبه السمائیین، إن صحَّ لنا 
 القول.

  .( ٍوتعقل) المجد لك، یا ربي، إذ بكل الوسائل والطرق ُتِرید أن تربح كل من یسمع بتمییٍز
بالبرِّ والنعمة، َتَتَقدَّم كطبیٍب لكل محتاج إلى الصحة. 

من هنا یهتم محیي الكل أن یشفي، ألنه قادر أن یحیي كل البشر. 
معه الغضب وأیًضا له الغفران؛ الغیرة والحنق؛ موجود فیه السالم والحب. 

في جانٍب واحٍد یفیض بالعطاء العظیم لسائلیه، وفي الجانب اآلخر یمنع قطرة (ماء) عن 
طالبیه. 

رحمته تمتزج بالخوف، وأیًضا انتقامه بالحنو العظیم. 
ُیَهدِّد وُیفَّرح؛ مملوء رحمة وكثیر االنتقام. 

)، وفي الجانب اآلخر طرد من 43: 23في جانٍب واحٍد دعا اللص لیدخل الفردوس (لو 
). 22: 7عنده صانعي القوات (مت 

)؛ وفي وقت آخر منع بنات أورشلیم أن یبكین 44: 7في وقٍت َتَقبَّل من زانیة دموعها (لو 
). 28: 23(لو 
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)؛ وفي موضع آخر أخرج الكهنة من 9: 20في موضٍع أعطى دیناًرا للفعلة اآلخرین (مت 
). 12: 8ملكوته (مت 

)؛ وللٍص قال: الیوم تكون معي 22: 7لم یعرف هؤالء الذین أخرجوا الشیاطین باسمه (مت 
). 43: 23في الفردوس (لو 

)؛ وآخر زاحم أن یأتي خلفه، ولم یعطه ذلك 9: 9دعا واحًدا من العشارین أن یتبعه (مت 
). 20-19: 8(مت 

 هذا جمیعه ألجل حیاة البشر؛ بكل وسیلة ال یسمح أن یهلك وال واحد من بیت اآلب.

َع األشرار لئال یسقطوا في قطع الرجاء.  خوَّف الصالحین لئال یستندوا على االفتخار؛ وَشجَّ
بحكمته َوبَّخ أولئك من الكبریاء؛ وبنعمته دعا هؤالء للتوبة. 

قال: إن كنت تصنع قوات وتفتخر لست تعرفني؛ ومن كان عشاًرا وفیه حب، فلیأِت إليَّ . 
من یخرج الشیاطین وینتفخ هو فاعل إثم؛ وٕان كانت زانیة تبكي فهي خیر منه بكثیرٍ . 

وضع للمتجاسرین أساس الجحیم؛ وحثَّ المتكاسلین بالفعلة اآلخرین. 
فهم حین قال: هوذا األولون یصیرون آخرین،  بساعٍة واحدٍة شوَّق هؤالء للتوبة، وأولئك خوَّ

). 16: 20ویكونون في ملكوت السماوات (مت 
أیها الخاطي، لك رجاء عظیم إن كنَت تتوب؛ وخوَّف البار وأرعبه لئال یتراخى. 

یبدو قاسًیا على الصالحین؛ ویوقظ الغضب على األبرار. 
إنه بسیط مع األشرار، ومملوء تحنًُّنا على الخطاة... 

هذا الطبیب مملوء حكمة، ومع الكل یصیر كالكل، وبمهارٍة یعطي العوَن لكل أحدٍ . 
. ˺من كان صحیًحا یعطیه طعاًما قوًیا، وُیَقدِّم للمرضى كل واحٍد ما یناسبه

القدیس مار یعقوب السروجي 

  ،َوَلمَّا َتَضاَیَق َطَلَب َوْجَه الرَّبِّ ِإَلِههِ 
 ]12[ َوَتَواَضَع ِجد�ا َأَماَم ِإَلِه آَباِئهِ 

 ا: [إذ صنع الكلدانیون بغًال نحاسًیا، وكان مملوءً التالیة اإلضافة ة الكلدانيالنسخة في جاء
 التي األصنام وٕاذ كان في هذا البؤس، طلب عوًنا من ، ناًرا حولهأشعلواثقوًبا، ووضعوه في داخله، 

صنعها، لم ینل شیًئا، إذ ال تنفع في شيءٍ . لذلك تاب، وَصلَّي أمام الرب إلهه، وتواضع جًدا في 
 .]˻آبائهعیني الرب إله 

Ï راجع میمر بدیر القدیس مقاریوس على التوبة .
2 Adam Clarke Commentary. 
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قدم َمَنسَّى توبة، وأصلح من طرقه، لكن بقیت آثار الشرور التي مارسها لمدة طویلة وسط 
الرؤساء والشعب، حتى عندما قام یوشیا الملك بإصالحاته فیما بعد لم یستطع أن ُیَغیَِّر مصیر 

 مل 2أورشلیم وسقوطها أمام البابلیین. وُحِسَب هذا االنهیار أو السبي البابلي بسبب خطایا َمَنسَّى (
24 :3 .(

 على الرؤساء والشعب، ذلك آثارهااستجاب اهللا لتوبة َمَنسَّى بالرغم من كثرة شروره، ومرارة 
ه جاءت حسب َمَسرَّة اهللا، إذ قیل هنا:  توبتألن

 مثل یهوذا بعدما خان السید المسیح، لكنه ه بشرِّ اإلنسان]: قد یعترف ١٢ [طلب الرب. ١
 یلزم وٕانمالم یطلب الرب. فالعنصر الرئیسي في التوبة لیس معرفة خطایانا واعترافنا بها فحسب، 

تقدیم الجانب اإلیجابي وهو الشوق نحو الرجوع إلي الرب وااللتصاق به وخدمته. هذا ما نلمسه في 
جحده للرب. وها نحن نلمسه هنا مع َمَنسَّى.  توبة بطرس الرسول بعد

ن الرب قریب من المتواضعین. إ] ف١٢[التواضع أمام الرب . ٢
 بالصالة أمام اهللا ه]، فطلب الرب من كل القلب والتواضع أمامه زكیا١٣ [الصالة هللا. ٣

 إلیه.

 لیس هناك من یحزننا مثل ذلك الساقط في الخطیة، الذي یتذكَّر خطایاه لیتلذذ باألمور الجسدیة 
األرضیة، بدًال من أن ینشغل ذهنه بسبل معرفة اهللا الجمیلة! 

 اهللا بذلك األمر دعاه عندما االختباء نفسه عندما عرف بحضور اهللا. راغًبا في ىفآدم أخف
. بمعنى "أین تخفي )9: 3تك (الذي جرح به نفسه (عدم مالقاة الرب)، قائالً : "آدم أین أنت؟" 

  لماذا تهرب من اهللا الذي كنت تتوق إلى رؤیته؟!نفسك؟ لماذا تختبئ؟ 
 القدِّیس أمبروسیوس

  كما أن األرض ال تعطي ثمارا بغیر بذار... هكذا اإلنسان ال یستطیع أن یصنع توبة بغیر
التواضع وتعب الجسد. 

القدیس إشعیاء اإلسقیطي 

 للرحمة. هللالصالة الممتدَّة والدموع الغزیرة تجتذبان ا 
 وریجینوسألعالمة ا

 َدنا من اإلنسان العتیق ویلبسنا المسیح السماوي... ناسبیل  نحن أیًضا أن نتوسل إلى اهللا، لكي ُیَجرِّ
: 15 ألن الرب عندما شاء أن یشبعنا بذوق ملكوته قال: بدوني ال تقدرون أن تعملوا شیًئا (یو

5.( 
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یجب على كل واحٍد منا أن یغصب نفسه على التوسل إلى اهللا، لكي ُیحَسب أهًال لنوال 
كنز الروح السماوي، لكي یقدر بال تعٍب وصعوبة أن ُیَتمَِّم وصایا الرب كلها بطهارة وبدون 

.  ˺عیب
 القدِّیس مقاریوس الكبیر

  ، َفاْسَتَجاَب َلُه َوَسِمَع َتَضرَُّعهُ ،َوَصلَّى ِإَلْیهِ 
  ِإَلى َمْمَلَكِتهِ . ،َوَردَُّه ِإَلى ُأوُرَشِلیمَ 

 ]13َفَعِلَم َمَنسَّى َأنَّ الرَّبَّ ُهَو اهللا. [
  التي قضاها في السبي، وال كیف عاد من السبي. المدةال نعلم 

 لإلضافة ة حیث واضح أنها تكملة الكلدانيالنسخة غالًبا من إضافةاقتبس آدم كالرك 
 الرؤساء إلي المالئكة. [إذ كان یصلي هكذا (وهو في البغل النحاسي) خرج كل )12 (ع في السابقة
 وكل النوافذ والمنافذ التي للسماء، لئال أبواب الصالة كل وأغلقوا التي في السماء، الصالةأبواب 

لون الخطاة مراحم خالق العالم، الذي یبسط یمینه الستقبال تُتسَمع صالته. للحال تحرَّك  الذین یتحوَّ
. عندئذ صنع نافذة في السماء تحت عرش مجده بالتوبةإلي مخافته، والذین تنسحق رغبات قلوبهم 

فجر البغل وهرب (الملك). ان الرب األرض، ةوسمع صالته، وقبل طلبته بحنوٍ . وعندما َهزَّت كلم
 الرب، عاد إلي ة لهم خالل مرسوم كلمأوحي الكاروبیم الذین أجنحةعندئذ خرج الروح من بین 

، وعاد واآلیات هو الذي صنع هذه العجائب اإللهمملكته في أورشلیم. عندئذ عرف َمَنسَّى أن الرب 
.]  ˻ترك َمَنسَّى كل أصنامه، ولم یعد یعبدها بعد إلي الرب بكل قلبه.

  نحو القوات المقدسلكتابا ةال تتفق مع نظراهللا غیر أنها   حنوأبرزتن إ واإلضافةهذه 
 ، وُتَسبِّح الرب الُمَخلِّص من أجل محبته للبشر.البشریة التي تشتهي خالص السماویة

سمح اهللا بمذلة َمَنسَّى في صورة ُمرَّة، لئال یذهب إلى بابل بدون َمَذلَّة، فیعبد آلهة البابلیین. 
راجع َمَنسَّى نفسه، وأدرك أن اآللهة التي تعبَّد لها عاجزة عن مساعدته، وأنه ال طریق للخالص إال 

بالرجوع إلى اهللا الحّي بالتوبة والتواضع. 
أما ثمار توبته فهي: 

]. ما لم یستطع أن َیَتَعلََّمه من والده التقي وهو في 13 [َعِلَم َمَنسَّى أن الرب هو اهللا. 1
القصر الملكي ُمَدلًَّال، أدركه وهو ُمَقیَّد بسالسل من نحاس وممسوك بخزامة، یعیش في بابل في 

َمَذلَّة.  

Ï :82 ، ص1974تلمذتي ألب اعترافي،  للمؤلف. 
2 Adam Clarke Commentary. 
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]، كما بنى أسوار عالیة ألعماقه لحفظها من العدو غیر 14 [اهتم ببناء أسوار لمدینته. 2
 المنظور.

 ).22: 33]، وقال لها: "اخرجي" (إش 15 وطرحها خارج المدینة [أزال اآللهة الغریبة. 3

]، الذي ُأهِمَل لمدة طویلة أو قام كهنة 16 "وَرمَّم مذبح الرب" [عاد إلى عبادة اهللا الحيّ . 4
 األوثان بتكسیره. وذبح علیه ذبائح سالمة وشكر. صار یشكر اهللا على خالصه.

أمر یهوذا أن یعبدوا الرب إله كما سبق أن َأَضلَّ شعبه، ودفعهم لعبادة األوثان، بعد توبته "
وا یعبدون الرب على المرتفعات 16" [إسرائیل ]. استطاع أن ُیْبِعَدهم عن اآللهة الكاذبة، لكنهم استمرُّ

]17.[ 

أنه في كل بقیة حیاته تغیَّر إلى األفضل، وُنِظَر إلیه كرجٍل مبارك. یوسیفوس یقول عنه 

  أبناؤنا األحباء، لقد سمعنا كیف عاقبه الرب اإلله إلى حین ذاك الذي أدمن الوثنیة، وذبح
أشخاًصا أبریاء كثیرین، ومع هذا قبله عندما تاب، وغفر له معاصیه، وَردَّه إلى مملكته. فإنه 

 .˺لیس فقط یغفر للتائبین، بل ویرّدهم إلى كرامتهم السابقة
الدسقولیة 

 لقد نشر إشعیاء وَمزَّقه، وَتَدنَّس بكل )7-2: 21 مل 2 (بعد حدأَمَنسَّى شریًرا إلى  كان .
مستعیًنا  محنته ستخدم خبرته فيا ،ِسرَ أُ  لكنه عندما .ورشلیم بدم األبریاءأالعبادات الوثنیة، ولطخ 

 وَردَّه ، فاستجاب له، وَصلَّى إلیه،نه تواضع جًدا أمام الربإبالتوبة كعالج، إذ یقول الكتاب عنه 
َخلِّصك تُ َمْن َنَشَر النبي وَمزَّقه، أفما   فإن كانت التوبة قد أنقذت.)12 :33 أي 2 (مملكته إلي

 ˻مثل هذا الشر العظیم؟! من لم ترتكب أنت یا
 كیرلس األورشلیميالقدیس 

  ینصت اآلب إلیك وأنت تتكلم في داخل نفسك، ویسرع لمقابلتك. عندما تكون ال تزال بعیًدا یراك
 ویركض. 

 إنه ینظر ما في داخل قلبك، وُیسِرع حتى ال یؤخرك أحد، بل ویحتضنك.  
"مقابلته لك" هي سبق معرفته، و"احتضانه لك" هو إعالن رحمته، وتعبیر عن ُحبِّه األبوي.  

 یقع على عنقك لكي ُیِقیَمك أنت الساقط تحت ثقل الخطایا، ولكي ُیرجعك إلى السماء إذ 
 اتجهت إلى األرض، فتطلب خالقك. 

1 Constitutions of the Holy Apostles, Book 2: 3: 22. 
Ð  ،14: 2مقاالته لطالبي العماد .
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  یقع المسیح على عنقك، لكي ُیَخلَِّص عنقك من نیر العبودیَّة، فیحملك نیره الَهیِّن (مت
11 :30  ...(

 احملوا یقع على عنقك بقوله: "تعالوا إليَّ یا جمیع المتعبین والثقیلي األحمال وأنا أریحكم، 
 . ˺). هكذا یحتضنك الرب عندما تتوب28: 11 نیري علیكم" (مت

 القدِّیس أمبروسیوس
 كیف ُأَغنِّي لك! سة،الحق الكلي القد اهاأي 

 ت هذا الیوم أن یكون عیًدا لك.رذن دقل
 .تم قبل أن َیِحلَّ اللیلعم اأن لكنني

شعاع لا اذه حسب أنني قادر على حفظ شعاع مصباحك فيأ يننكلد ُأَقدِّم صالتي، يكأتلاب
 الخالي من العیوب، والبهي. 

 !جاء عدوي الُمْظِلم، وسلبني لهیب السماءا رًض  أي قد زلَّت، وٕاذ سقطتُ مدق نكل
 تي، حتى أصیر یا رب نوًرا!ملظ نْ عِ أَ 

غریغوریوس النزینزي  سيدقلا

  أنت هو الباب وطریق الحیاة للسائرین فیكیا ابن اهللا افتح لي بُحبِّك الباب العظیم؛ .
أیها الصاحب (الصدیق) الصالح، معك أسیر إلى الذي أرسلك؛ ألن الشریر بالتصاقه 

بالعالم صحبه كثیرون. 
. ˻بك َأَتَقدَّم للحدیث معك، یا ُمَعلِّم الحیاة، ألن بدونك ال یستطیع إنسان أن ینظر أبیك

القدیس مار یعقوب السروجي  

  ،َوَبْعَد َذِلَك َبَنى ُسوًرا َخاِرَج َمِدیَنِة َداُوَد َغْرًبا ِإَلى ِجیُحوَن ِفي اْلَواِدي
، َوإَِلى َمْدَخِل َباِب السََّمكِ 

َط اَألَكَمَة ِبُسوٍر َوَعالَُّه ِجد�ا.  َوَحوَّ
 ]14َوَوَضَع ُرَؤَساَء ُجُیوٍش ِفي َجِمیِع اْلُمُدِن اْلَحِصیَنِة ِفي َیُهوَذا. [

 ن بهدمها.یو قام األشور قدضعف في السور وَقوَّاها، وكانالربما أعاد بناء نقط 

َنَم ِمْن َبْیِت الرَّبِّ    ،َوَأَزاَل اآلِلَهَة اْلَغِریَبَة َوالصَّ
  ،َوَجِمیَع اْلَمَذاِبِح الَِّتي َبَناَها ِفي َجَبِل َبْیِت الرَّبِّ َوِفي ُأوُرَشِلیمَ 

1 In Luc 15: 11-32. 
Ð راجع میمر بدیر القدیس مقاریوس على التوبة .
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 ]15َوَطَرَحَها َخاِرَج اْلَمِدیَنةِ . [
، وتطهیر العبادة هللا أقامها والده األصنام التي ةزالإقام بكل ما في استطاعته أن یفعله من 

 أعادها لألسفیرها. لكن م، وكان یلزمه تد المدینة خارجالوثنیةالحقیقي. لقد طرح ما یمت للعبادة 
ابنه فیما بعد. 

، َوَرمََّم َمْذَبَح الرَّبِّ َوَذَبَح َعَلْیِه َذَباِئَح َسَالَمٍة َوُشْكرٍ 
 ]16َوَأَمَر َیُهوَذا َأْن َیْعُبُدوا الرَّبَّ ِإَلَه ِإْسَراِئیلَ . [

، ِإالَّ َأنَّ الشَّْعَب َكاُنوا َبْعُد َیْذَبُحوَن َعَلى اْلُمْرَتَفَعاِت 
 ]17ِإنََّما ِللرَّبِّ ِإَلِهِهمْ . [

: [مع ذلك ذبح الشعب على المرتفعات، ولكن فقط السم كلمة الرب الترجومجاء في 
 .] ˺إلههم

. ختام ُمْلِكه 3
  ،َوَبِقیَُّة ُأُموِر َمَنسَّى َوَصَالُتُه ِإَلى ِإَلِههِ 

  ،َوَكَالُم الرَّاِئیَن الَِّذیَن َكلَُّموُه ِباْسِم الرَّبِّ ِإَلِه ِإْسَراِئیلَ 
 ]18ِهَي ِفي َأْخَباِر ُمُلوِك ِإْسَراِئیلَ . [

: [التي قیلت له باسم الترجوم: جاء في كالم الرائیین الذین َكلَّموه باسم الرب إله إسرائیل
 .]˻ الرب إله إسرائیلةكلم

یبدو أن بعد توبته أراد أن یشهد هللا عن طول أناته ورحمته، فأرسل اعترافه إلى الرائیین 
(األنبیاء) الذین "َكلَّموه باسم الرب". أراد أن ُیَفرِّح قلوب األنبیاء الذین سبقوا وَوبَّخوه على ما كان 

یفعله ولم یسمع لهم زماًنا طویالً . 

  ،َوَصَالُتُه َواِالْسِتَجاَبُة َلُه َوُكلُّ َخَطاَیاُه َوِخَیاَنُتهُ 
  ، َوَأَقاَم َسَواِرَي َوَتَماِثیَل َقْبَل َتَواُضِعهِ ،َواَألَماِكُن الَِّتي َبَنى ِفیَها ُمْرَتَفَعاٍت 

 ]19َمْكُتوَبٌة ِفي َأْخَباِر الرَّاِئینَ . [
 كل، ومأل هيكب َمَنسَّى رجاسات بال عدد، وَمدَّ یده ضد القدیسین، وأدخل الرجاسات إلى الترا

المدینة بالقتلى، وصنع أموًرا أخرى َتَعدَّت كل حدود، ومع هذا بعد كل هذا الشر العظیم 
 ˼والمستمر، غسل نفسه من كل هذه األشیاء. كیف؟ وبأیة طریقة ؟ بالتوبة!

1 Adam Clarke Commentary. 
2 Adam Clarke Commentary. 
3 St. John Chrysostom: Homilies on St. Matthew, hom 22:6.   
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 لفم  اذهبيالقدیس یوحنا ال

 ثُمَّ اْضَطَجَع َمَنسَّى َمَع آَباِئِه 
 ]20َفَدَفُنوُه ِفي َبْیِتِه َوَمَلَك آُموُن اْبُنُه ِعَوًضا َعْنهُ . [

 عدم رضاه عنه خالل دفنه: أوكثیًرا ما ُیظِهر اهللا مصادقته للملك 
 من األفضلمن ملوك یهوذا في مدینة داود في مقابر الملوك، ولیسوا دائًما  ُدِفَن كثیر. 1

. غیرهم
 : قیل عن یوآش الذي َقَتَل الكاهن زكریا بن یهویاداعإذُحِرَم البعض من هذا المدفن، . 2
 .)25: 24 ( قبور الملوك" مدینة داود، ولم یدفنوه في"فدفنوه في

یا أو عزریا في حقل المقبرة . 3 نه أبرص، ألنه حاول إ للملوك، ألنهم قالوا التيُدفن ُعزِّ
 .)23 :26اقتحام العمل الكهنوتي الذي ال یحق له (

قبور إلى ورشلیم، ألنهم لم یأتوا به أ "دفنوه في المدینة في اإلیمانآحاز المرتد عن . 4
 ).27 :28 ("إسرائیلملوك 

). 18 :21 مل 2(  أو في بستان بیته كما جاء في الملوك]20[َمَنسَّى ُدِفَن في بیته . 5
 في أعماقه أنه غیر مستحق أن ُیدَفَن في المقابر الملكیة.  شعرإذیبدو انه اختار هذا بنفسه، 

. األربعة ملوك الذین في نهایة ملوك یهوذا ثالثة منهم (یهوآحاز ویهویاكین وصدقیا) 6
ماتوا في مصر أو في بابل. ویهویاكین تحقق فیه القضاء الُمعَلن في إرمیا: "وتكون جثته مطروحة 

). 30:36للحر نهاًرا، وللبرد لیالً " (إر 

. الملك آمون وشروره 4
، َكاَن آُموُن اْبَن اْثَنَتْیِن َوِعْشِریَن َسَنًة ِحیَن َمَلكَ 

 ]21َوَمَلَك َسَنَتْیِن ِفي ُأوُرَشِلیمَ . [

، َوَعِمَل الشَّرَّ ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ َكَما َعِمَل َمَنسَّى َأُبوهُ 
 ]22َوَذَبَح آُموُن ِلَجِمیِع التََّماِثیِل الَِّتي َعِمَل َمَنسَّى َأُبوُه َوَعَبَدَها. [

أخطأ َمَنسَّى الملك، ألنه عندما تاب نزع األوثان وألقاها خارج المدینة، ولم یقم بحرقها أو 
). لذلك لما ملك آمون عرف أن یجدها، وقام حاًال بنصبها 5: 7سحقها كما طلبت الشریعة (تث 

وتقدیم ذبائح لها.  

، َوَلْم َیَتَواَضْع َأَماَم الرَّبِّ َكَما َتَواَضَع َمَنسَّى َأُبوهُ 
 ]23َبِل اْزَداَد آُموُن ِإْثًما. [
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أسیس العبادة الوثنیة، ولم یتواضع مثل أبیه، بل ت ما فعله أبوه قبل توبته، فأعاد إلىعاد 
. ]33 [ثًماإازداد 

 أبیه أنه ُدِفَن مثل 26 :21 مل 2 ُدِفنَ . جاء في أین األیامُقِتَل في بیته ولم یذكر أخبار 
یا.  في بستان ُعزِّ

ازداد آمون كان الشر متغلغًال في قلب آمون حتى بعد توبة أبیه، لهذا ففي فترة سنتین "
" عمَّا فعله أبوه. إثًما

]. ربما وضع آمون في قلبه أن یتوب في 23لم ُیَقدِّم آمون توبة في تواضٍع كما فعل أبوه [
أواخر أیامه مثل أبیه، فإن أباه حكم خمسة وخمسین عاًما، بینما ُقِتَل آمون بعد سنتین من استالمه 

الحكم. 

 ]24َوَفَتَن َعَلْیِه َعِبیُدُه َوَقَتُلوُه ِفي َبْیِتهِ . [

  ،َوَقَتَل َشْعُب اَألْرِض َجِمیَع اْلَفاِتِنیَن َعَلى اْلَمِلِك آُمونَ 
 ] 25َوَملََّك َشْعُب اَألْرِض ُیوِشیَّا اْبَنُه ِعَوًضا َعْنهُ . [

صالة َمَنسَّى  
صالة َمَنسَّى ملك یهوذا أثناء وردت صالة َمَنسَّى في الترجمة السبعینیة تحت عنوان "

"، وهي ُتقَرأ أو ُیَسبَّح بها في لیلة أبوغالمسیس، جاء فیها: سبیه في بابل
"أنت یا رب لم تجعل التوبة للصدیقین إبراهیم وٕاسحق ویعقوب، هؤالء الذین لم یخطئوا 

إلیك. بل جعلت التوبة لمثلي أنا الخاطي. 
ألنني أخطأت أكثر من عدد رمل البحر". 

اعترف بخطیته وبشاعتها، وَصلَّى: 
"أطلب إلیك یا رب اغفر لي، وال تهلكني بآثامي". 

"، ویختم صالته: "فُأَسبِّحك كل أیام حیاتي". أنت إله التائبینیدعو اهللا: "
لقد َأدَّت الضیقة غرضها، فقدم َمَنسَّى التوبة بأمانة، لذلك: "استجاب له، وسمع تضرعه، 

). 18: 1؛ إش 16: 1 تي 1وَردَّه إلى أورشلیم إلى مملكته". ففیه "أظهر اهللا كل أناة" (
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 ٣٣ أي ٢ من وحي

 خاطيأبواب ُحبِّك مفتوحة لكل 

  !لك المجد یا ُمَخلِّصي الصالح
 تركت َمَنسَّى الشریر یحكم خمسة وخمسین عاًما.

  أناتك علیه، حتى یرجع إلیك.َأطلتَ 
 َكرَّس كل طاقاته لنشر عبادة األصنام.
 َنجَّس بیتك المقدس ومذبحك الطاهر.

 أقام لنفسه تمثاًال في بیتك،
 وكأنه یود أن یجلس علي عرشك اإللهي.

  ذبائح للشیاطین. أبنائهَقدَّم من 
  للحرق، حاسًبا هذا عبادة!أبنائهَسلَّم من 

 الحیوانات المفترسة. تفعلهمارس بوحشیة ما ال 

  ال ُتحَتَمل.مرارةً جلب علیه شره  
 سیق كحیواٍن إلي أرض السبي.

 وعاش في ذٍل وعارٍ .
، سمحت له بالتأدیب لیس انتقاًما لما فعله

  كمشرط في ید طبیٍب .إنما
ه وخالصه ومجده األبدي! ءتطلب شفا

 ،حین تحرََّك قلبه بالتوبة، تحرَّكت السماء متهللة 
 لم تحتمل تنهُّدات قلبه ودموعه.

 غفرت له كل ما فعله.
  في أورشلیم.ه إلي مملكتَأَعدته

 فتحَت یا ُمَخلِّصي باب الرجاء لكل الخطاة.
 لیتطهر بدمك الثمین؟ ، من ال یرجع إلیك یا غافر الخطیة

 من ال ُیَسبِّحك یا من تعدُّ لنا األمجاد؟! 
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إصالحات یوشیا الملك 
 35-34 أخبار األیام 2

 یمكن أن یقال إنه یوجد فقط ،وعثلیا الملكة  ملًكاتسعة عشرمن بین العشرین ملًكا لیهوذا 
 سا،آثمانیة ملوك ُیدَعون صالحین، وٕان كان بعضهم صارت لهم أخطاء جسیمة. هؤالء الثمانیة هم 

یوشیا. وحزقیا، ویوثام، وعزیا (عزریا)، ومصیا، وأش، آیوویهوشافاط، و
رمیا مثًال كان یلیق إ، َقدَّمه وآخرهمأما یوشیا فُیعتَبر أحد عظماء ملوك یهوذا الُمصِلحین 

 ىحینئذ كان له خیر. قض ،أما أكل أبوك وشرب وأجري حًقا وعدالً "بخلفائه أن یقتدوا به، قائًال عنه: 
 .˺)١٦-١٥: ٢٢ كان خیر. ألیس ذلك معرفتي، یقول الرب؟" (إر حینئذقضاء الفقیر والمسكین، 

من العجیب أن اهللا یسمح بحركة إصالح قبل السبي بفترة قصیرة، بعد حكمي َمَنسَّى وآمون، 
اللذْین أغرقا یهوذا في الوثنیة والخطیة. أراد أن ُیعِطي رجاًء، أنه في كل العصور یوجد خالص لكل 

من یطلب أن یرجع إلیه. 
جاء عصر یوشیا الذي ُیعتَبر آِخر ضوء تبعثه الشمعة األخیرة التي كادت أن تنطفئ، 

  ُیشِرق بنور برِّه على الجالسین في الظلمة.الحقیقي، حتى یأتي الملك ،یتبعها لیل طویل حالك السواد
تبقى حیاة الملك یوشیا صورة مبهجة تمأل النفس رجاًء، فقد ُوِلَد من أٍب شریٍر وعن جٍد 

شریٍر، وفى جو دیني فاسد، وفي قصر ملوكي ُمْنَحل بالفساد، وتسلَّم كرسي العرش في الثامنة من 
عمره تحت وصایة أناٍس ال یبالون بما هو هللا. ومع هذا فقد التصق بالرب، وبدأ حركة اإلصالح على 

مستوى الهیكل وكل یهوذا وحتى إسرائیل قدر استطاعته. 
 لیختبر الشعب والقادة لقد سمح اهللا بظهور هذه الشخصیة قبل دمار یهوذا وٕاسرائیل تماًما

سنوات مجیدة تكون شاهدة علیهم بأنهم كانوا قادرین على اختیار طریق الرب. 
 اتَّسم عصره باألمور الهامة التالیة:

. انهیار أشور تدریجًیا أعطى فرصة لیوشیا أن یبدأ باالستقالل والتحریر من أشور. 1
 من ةفي السنة الثامنة عشر ى اكتشاف سفر الشریعةإل به َأدَّىاهتمامه بترمیم الهیكل . 2

إلى تجدید العهد بین الملك وكل الشعب مع اهللا.  قاد  السفرة وقراء.)3 :22 مل 2ُحْكِمه (
 . االحتفال بعید الفصح.3

1 The Wiersbe Bible Commentary, p. 724.  
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 َاَألْصَحاُح الرَّاِبُع َوالثََّالُثونَ 

الملك یوشیا 
 ق.م (حتًما كان تحت الوصایة)، وصار أًبا 640 ق.م، وَتَولَّى العرش سنة 648ُولد عام 

 ق.م صارت المملكة بین یدیه، وقام 628). في عام 2: 36في السادسة عشرة من عمره (
: Ï]. ویالحظ في إصالحاته اآلتي7-3باإلصالحات الدینیة [

). 15: 33. نزع اآللهة الكنعانیة، وكانت قد نزعت اآللهة األشوریة بواسطة الملك منّسى (1
. امتدَّ إصالحه إلى أسباط َمَنسَّى وٕافرایم وشمعون، فطهَّر أراضیها من األوثان. استطاع 2

أن یفعل هذا، ألن أشور بدأت تضعف عسكرًیا، ولم تعد تستطیع أن تقترب من أورشلیم. فقد مات 
 ق.م) ولم یعد أحد من خلفائه Assurbanipal) 668-633آخر إمبراطور أشوري قوي آشوربانیبال 

قادًرا على تهدید الجانب الغربي من الهالل الخصیب. اقترب وقت ثورة نبوخذنصر البابلي على أشور 
 ق.م، وحاران في 612 ق.م، ونینوى في عام 614 ق.م). سقطت أشور أمام بابل في 626-605(

  ق.م، ولم یعد ألشور الُمرِعبة كیان بعد.610عام 

 ق.م نفس السنة التي استلم فیها 640كان إرمیا النبي وراء إصالحات یوشیا، فقد ُوِلَد عام 
 سنة عند اكتشاف السفر، 18یوشیا العرش، وَتسلَّم النبوة بعد اكتشاف سفر الشریعة وكان ُعْمُر إرمیا 

 ).6: 1ولذلك اشتكى إرمیا بأنه َوَلٌد عاجز عن القیام بالعمل النبوي (إر 

ارتبطت إصالحات الهیكل باكتشاف سفر الشریعة. یقول الدارسون منذ العصور اآلبائیة إنه 
 سفر التثنیة أو جزء ُمَعیَّن منه.

 2 – ١. شخصیة یوشیا الملك  1
 7 –3. غیرته إلبادة األوثان  2

 13 – 8  . اهتمامه بإصالح الهیكل3
 28 – 14. العثور على سفر الشریعة 4

 33 – 29. قراءة الشریعة في محفٍل عام 5

) الكثیر من هذه األمور. 22 مل 2سبق أن عرض سفر الملوك الثاني (

. شخصیة یوشیا الملك 1
  ،َكاَن ُیوِشیَّا اْبَن َثَماِنَي ِسِنیَن ِحیَن َمَلكَ 

1 Cf. Patrick Henry Reardon: Chronicles of History and Worship, 2 Chronicles 34. 
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] 1[َوَمَلَك ِإْحَدى َوَثَالِثیَن َسَنًة ِفي ُأوُرَشِلیمَ . 

  ، َوَعِمَل اْلُمْسَتِقیَم ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ 
] 2 [ َوَلْم َیِحْد َیِمیًنا َوَال ِشَماالً .،َوَساَر ِفي ُطُرِق َداُوَد َأِبیهِ 

 العظام وهما یهوشافاط أجداده"، قیل هذا عن اثنین من أبیهطرق داود یا في "ش یوارس
. یعني هذا التعبیر أن هؤالء الملوك كانوا یضعون أمام أعینهم أبیهم داود نموذًجا لهم في زقیاحو

محبته المخلصة للرب ولشعبه، وفي عبادته المتهللة بالروح. 
عن  رمیاإن الشعب لم یكن قلبه مستقیًما. ففي عصره قال أمع استقامة قلب الملك، غیر 

 ).10 :3 رإبالكذب یقول الرب" (  یهوذا بكل قلبها، بلأختها الخائنة يَّ لإمملكة یهوذا: "لم ترجع 
لم یكن غیر مباٍل بالحیاة المقدسة، وفي غیرته لم یتعدَّى حدوده، بهذا لم ینحرف یمیًنا في 

بٍر ذاتي واعتداد بذراعه البشري، وال شماًال بتهاونه وتراخیه مع الشر. سار في الطریق الملوكي 
 عمل المستقیم في عینّي الرب، لكنه كطفٍل صغیٍر ترك تدبیر األمور في أیدي آخرین. الذهبي.

 ى تتطلعا من حوله یمیًنا أو یساًرا وال خلفه، ینسم"، ألن عیني قلبه للم یحد یمیًنا وال یساًرا"
 یطلب السماوي. وكما یقول الرسول: ،تطلع إلي فوقي ناك)، 13 :٣ما هو وراء، ویمتد إلي قدام (في 

. )1 :3كو ("إن كنتم قد قمتم مع المسیح، فاطلبوا ما فوق حیث المسیح جالس عن یمین اهللا " 

  من أجلنا، ونسي ما هو وراء، واضًعا هدفه قدامه، طالًبا امتد إلى قدامرقص بولس روحًیا عندما 
. ˺نوال مكافأة المسیح... هذا الرقص یصحبه اإلیمان، وترافقه النعمة

القدیس أمبروسیوس  

  ،بالروح وصعدكان یركض على األرض، والمكافأة متدلّیة من السماء. إذن ركض على األرض .
. ˻انظروا فإنه یبسط نفسه إلى خارج، انظروا إنه ُمتعلِّق بالمكافأة

  إن كنت مكتفًیا، فأنت مفقود. تقدَّم، احتفظ بالتقدُّم. ال تقف في ذات الموضع، وال ترجع إلى
الوراء، وال تخرج من الطریق. 

القدیس أغسطینوس  

  بغیرٍة عظیمٍة وحٍب، عالمین أن ما ُیصَنع ان أوكل إلینا أقل األعمال أن نمارسهإیلیق بنا حتى 
. ˼تالسماوا بل یقابله ملكوت ،باهللا لیس تافًها

 لقدِّیس باسیلیوس الكبیرا

1 Concerning Repentance, 2:43. 
2 Sermons on N.T. Lessons, 41 :6. 
3 Catena Aurea. 
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 . غیرته إلبادة األوثان 2
  ، ِإْذ َكاَن َبْعُد َفتىً ،َوِفي السََّنِة الثَّاِمَنِة ِمْن ُمْلِكهِ 

 اْبَتَدَأ َیْطُلُب ِإَلَه َداُوَد َأِبیهِ .
  ،َوِفي السََّنِة الثَّاِنَیِة َعَشَرَة اْبَتَدَأ ُیَطهُِّر َیُهوَذا َوُأوُرَشِلیمَ 

] 3 [ِمَن اْلُمْرَتَفَعاِت َوالسََّواِري َوالتََّماِثیِل َواْلَمْسُبوَكاِت .
 األولي في یوشیا مع مجهودات متزامنة) كانت ٣-٢ر إواضح أن نبوات إرمیا المبكرة (

 . ˺، وقد جاءت هذه النبوات تسنده في عمله هذاللوثنیة وٕابادتهاقتالعه 

هها الرب لشعبه بكونه ُیَمثِّل  نه ال أمخطوبة له، والعروس البدأت النبوات بكلمات تشجیع ُیوجِّ
ن اهللا یتطلع إلي إسرائیل أ). و٢-٢:١ (إر البریة صباها ومحبتها له وذهابها ورائه في ة غیرىینس

ح اآلتي: ،). وأما في عتابه٣:٢بكونه قدًسا للرب (إر    فیوضِّ

لُمِحب والعامل ا فسرعان ما یستبدل إلهه الحقیقي إسرائیل أما آلهتها، ما ةٌ . لم تستبدل ُأم1
). ١١:٢ (إر میتةلحساب شعبه بأصنام 

. ارتكب شعبه شرِّْین: األول إنه ترك إلهه الینبوع الحي، والثاني نقر لنفسه آباًرا ال تضبط 2
). ١٣:٢ماًء (إر 

 الفساد الذي تعیش فیه یهوذا على مستوى القصر الملكي ورجال الدولة والقادة یوشیاأدرك 
: 8الدینیین، فابتدأ یطلب إله داود أبیه. طلبه في سنه الُمَبكِّر، ألن من یبكر إلى الرب یجده (أم 

17 .(
لم یستطع یوشیا أن یبدأ اإلصالح إال في الثانیة عشرة من استالمه العرش، وهو بعد فتى 

، وأمسك بزمام الُحْكم كله في یدیه. هكذا یلیق حیث ُرِفَعت عنه الوصایةحیث بلغ العشرین من عمر، 
بالشباب أن یطلب الرب في سٍن مبكر ما استطاعوا. 

إن كان الملك منسى قد أزال األصنام، فإن یوشیا لم یقف عند إزالتها، بل قام بتكسیرها 
وسحقها ورشها على قبور الذین ذبحوا لها، حتى ال یبقى لها أیة أثار، ولكي یدرك الكل أن الذین 

ذبحوا لألوثان لم ینالوا سوى التراب الدنس الذي من سحق التماثیل. 

  ،َوَهَدُموا َأَماَمُه َمَذاِبَح اْلَبْعِلیِم َوَتَماِثیَل الشَّْمِس الَِّتي َعَلْیَها ِمْن َفْوقُ 
، َقَطَعَها َوَكسََّر السََّواِرَي َوالتََّماِثیَل َواْلَمْسُبوَكاِت 

] 4 [َوَدقََّها َوَرشََّها َعَلى ُقُبوِر الَِّذیَن َذَبُحوا َلَها.
كم من المرات ُهِدَمت مذابح البعلیم، لكن لألسف كلما ارتدَّ ملك إلى الوثنیة وجد في القادة 

1 Barnes’ Notes. 
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الدینیین والسیاسیین، وفى الشعب رغبة حارة وقویة إلقامة مذابح وثنیة وتماثیل وسواري. 
لم یطرح التماثیل خارج المدینة كما سبق ففعل جده َمَنسَّى عند توبته، وٕانما قام بتكسیرها 

وسحقها كالتراب. بغیرته كان له تأثیر ال في یهوذا وأورشلیم فقط، وٕانما حتى في بعض مدن إسرائیل. 

، َوَأْحَرَق ِعَظاَم اْلَكَهَنِة َعَلى َمَذاِبِحِهمْ 
] 5 [َوَطهََّر َیُهوَذا َوُأوُرَشِلیمَ .

). 5: 23 مل 2أمر بحرق عظام كهنة األوثان (

] 6 [َوِفي ُمُدِن َمَنسَّى َوَأْفَراِیَم َوَشْمُعوَن إلى َنْفَتاِلي َمَع َخَراِئِبَها َحْوَلَها
 موأفراي ى حتى في ُمُدِن َمَنسَّ وٕانما ، لیس فقط في یهوذا،كان إلصالحات یوشیا صداها

كة إسرائیل.  ل هذه التي كانت تابعه لمم،وشمعون إلي نفتالي
ونقاوة قلب، یعمل روح اهللا لیجتذب حتى الذین لیس له  بإخالصعندما یخدم المؤمن إلهه 

 له جاذبیته في حیاة السالكین بالروح، لیعمل من اإللهي لیرجعوا إلي الرب. حًقا إن الحق ،عالقة بهم
. هذا یدفعنا للدخول إلي العمق في عالقتنا مع اهللا، والصالة من أجل اآلخرینخاللهم في حیاة 

 مقاومي الحق االنجیلي والكنیسة.بالنسبة لخالص العالم حتى 

، َهَدَم اْلَمَذاِبَح َوالسََّواِرَي َوَدقَّ التََّماِثیَل َناِعًما
  ،َوَقَطَع َجِمیَع َتَماِثیِل الشَّْمِس ِفي ُكلِّ َأْرِض ِإْسَراِئیلَ 

] 7 [ثُمَّ َرَجَع إلى ُأوُرَشِلیمَ .

. اهتمامه بإصالح الهیكل 3
  ،َوِفي السََّنِة الثَّاِمَنَة َعَشَرَة ِمْن ُمْلِكهِ 

  ،َبْعَد َأْن َطهََّر اَألْرَض َواْلَبْیتَ 
لَ  ، َأْرَسَل َشاَفاَن ْبَن َأَصْلَیا َوَمْعِسیَّا َرِئیَس اْلَمِدیَنِة َوُیوآَخ ْبَن ُیوآَحاَز اْلُمَسجِّ

] 8[َألْجِل َتْرِمیِم َبْیِت الرَّبِّ ِإَلِههِ . 
لم بعد أن طهر بیت الرب من الرجاسات التي كانت فیه، ابتدأ في إعداده لممارسة العبادة. 
یقف اإلصالح عند الجانب السلبي من إزالة الشر وسحقه، وٕانما قام بالعمل اإلیجابي من إصالح 

]، اآلن قد أزال كل 3الهیكل وممارسة العبادة الحقیقیة. في بدایة اإلصالح بدأ یطلب إله داود أبیه [
]. 8 ["الرب إلهه"أثر للوثنیة، وبدأ اإلصالح اإلیجابي، شعر بالعالقة الشخصیة مع اهللا فُدعي اهللا 

ل officer ضابط الُمَسجِّل:  ذو مكانة عالیة في السلطة الیهودیة، فهو لیس مجرد ُمسجِّ
 ربما یشیر لقبه إلى وظیفته ،لألحداث فحسب، إنما مسؤول رفیع المكانة أو رئیس لمجلس الملك
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ل وسط رئیس الجیش (  أي 1؛ 24: 20؛ 16: 8 صم 2كُمشیر للَمِلك. في أیام داود ظهر الُمسجِّ
ل باالشتراك مع القائم البیت والكاتب ُیَمثِّلون الَمِلك (15: 18 : 18 مل 2). في ُحْكِم حزقیا كان الُمسجِّ
. ˺). وهنا نراه ُمَكلًَّفا مع رئیس المدینة بترمیم بیت الرب، مما یشیر إلى سمو عمله37، 18

  ،ِ َفَجاُءوا إلى ِحْلِقیَّا اْلَكاِهِن اْلَعِظیم
َة اْلُمْدَخَلَة إلى َبْیِت اهللا الَِّتي َجَمَعَها الالَِّویُّوَن َحاِرُسو اْلَباِب    ،َوَأْعُطوُه اْلِفضَّ

  ،ِمْن َمَنسَّى َوَأْفَراِیَم َوِمْن ُكلِّ َبِقیَِّة ِإْسَراِئیلَ 
  ،َوِمْن ُكلِّ َیُهوَذا َوِبْنَیاِمینَ 
] 9 [ثُمَّ َرَجُعوا إلى ُأوُرَشِلیمَ .

اشترك الكل في عمل اإلصالح، فقد بدأ الملك بالعمل، وقام الالویون بجمع فضة من 
الشعب للخدمة، وَسلَّم الالویون الفضة لرئیس الكهنة حلقیا، الذي صار ینفق على حركة اإلصالح 

]. فالقائد الناجح هو الذي ُیشِرك الكثیرین معه، وال یمركز العمل في شخصه وحده. 10-11[
نزح البعض من َمَنسَّى وأفرایم وبقیة األسباط التي في الشمال، وعاشوا في یهوذا. 

  ،َوَدَفُعوَها َألْیِدي َعاِمِلي الشُّْغِل اْلُمَوكَِّلیَن ِفي َبْیِت الرَّبِّ 
  ،َفَدَفُعوَها ِلَعاِمِلي الشُّْغِل الَِّذیَن َكاُنوا َیْعَمُلوَن ِفي َبْیِت الرَّبِّ 

] 10[َألْجِل ِإْصَالِح اْلَبْیِت َوَتْرِمیِمهِ . 
استطاع رجٌل واحٌد ُمْخِلٌص، الملك یوشیا، أن ُیعِطي الفرصة ألعداد كبیرة للكشف عما في 

قلوبهم من روح األمانة والرغبة الحارة في العمل لحساب الرب. 
لم یعمل الملك وحده، إنما أرسل الالویین لیشترك كل الشعب في المساهمة في إصالح 

]، وهؤالء بدورهم َقدَّموه إلى رئیس الكهنة 8البیت. َقدَّم الالویون ما كانوا یجمعونه إلى ثالثة أمناء [
]. 12]. ُدِفَعت األموال المجموعة إلى الوكالء والعاملین، وهؤالء كانوا أمناء مجتهدین [9[

اِریَن َواْلَبنَّاِئینَ   ِلْلُوَصلِ   ِلَیْشَتُروا ِحَجاَرًة َمْنُحوَتًة َوَأْخَشاًبا،َوَأْعُطوَها ِللنَّجَّ
] 11[َوَألْجِل َتْسِقیِف اْلُبُیوِت الَِّتي َأْخَرَبَها ُمُلوُك َیُهوَذا. 

)، 5 :6 مل ١ جوانب منه (ثالثةُیقَصد بالبیوت هنا الغرف التي كانت ُتِحیط بالهیكل من 
 الُمْلَحَقة بالساحات.  الخارجیةأو المباني 

.  ˻مونآُیقَصد بملوك یهوذا منسي و

1 Cyclopedia of Biblical, Theological and Ecclesiastical Literature, Q - Red Heifer, by James Strong & 
John McClintock. 
2 Barnes’ Notes. 
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 یوشیا كنموذج عملي للقائد الناجح:  ة شخصيإلىیمكننا أن نتطلع 
العرش في الملك ، فقد تسلَّم عمره على ه. ال یعتمد نجاح القائد الصالح الحي وال سلطان١

)، وبال 3 :34وهو في العشرین من عمره (  وقام بتطهیر أورشلیم ویهوذا،)1 :34الثامنة من عمره (
 من الجماهیر التي كانت تعبد األصنام في المرتفعات، وترتبط بالسواري ةشك وجد مقاوم

هذه من ن وعائالتهم ومن المنتفعین ي الوثنيالكهنة الغفیرة من األعدادوالمسبوكات. هذا مع مقاومة 
، وأیًضا من الذین كانوا ُمعَجبین ببعض التماثیل والمسبوكات.  العبادة

 الذي وٕان كان قد ى) وِجدُّه َمَنسَّ آمون. ُوِلَد هذا الطفل الذي صار ملًكا من أٍب شریٍر (٢
ها كل أرض یهوذا. وكان جو خالل أفسد ، خمسة وخمسین سنةة غیر أنه ملك لمد،خر حیاتهآتاب في 

 علیه. جلس أثرها بالرجاسات، غیر أنه بال شك كان لوالدته االقصر الملكي في عهد جدِّه وأبیه مملوءً 
 به.  أحاطت الظروف التي ى هذهعلى العرش وسط رجال الدولة والقصر الفاسدین، ومع هذا تحدَّ 

 في یده وحده، بل نجح في خلق قیادات جادة اإلصالحمركز ي. سرُّ نجاح یوشیا أنه لم ٣
 والالویین والرؤساء والشعب، حتى بین العمال البنائین والنجارین. نجاح القائد الكهنة بین اإلصالحفي 

).  ١٣-٨: ٣٤ (ةفي تشغیل الطاقات مع توجیهها في غیر دكتاتوري
 إقامة ومساندة الكل أن یقتدي به في ،، والتزامه بهااإللهیة. ارتباطه بالشریعة أو الوصیة ٤

  .)٢١-١٤: ٣٤( عهٍد مع الرب
). ٢٢: ٣٤(ة  النبيةیستشیر أناس اهللا، مثل خلدكان  ي. في تواضع حقیق٥
في إسرائیل من أیام مثله  "لم ُیعَمل فصح ،. بث روح الفرح الروحي، إذ احتفل بعید الفصح6

). هذا بث في القادة روح الرجاء! 18: 35صموئیل النبي" (

  ،ٍ َوَكاَن الرَِّجاُل َیْعَمُلوَن اْلَعَمَل ِبَأَماَنة
  ،َوَعَلْیِهْم ُوَكَالُء َیَحُث َوُعوَبْدَیا الالَِّویَّاِن ِمْن َبِني َمَراِري

  ،َوَزَكِریَّا َوَمُشالَُّم ِمْن َبِني اْلَقَهاِتیِّیَن َألْجِل اْلُمَناَظَرةِ 
] 12 [َوِمَن الالَِّویِّیَن ُكلُّ َماِهٍر ِبآَالِت اْلِغَناءِ .

انفرد سفر أخبار األیام بالحدیث عن الالویین من حیث تعهدهم باإلشراف المالي على ترمیم 
]، هذا َأدَّى إلى اكتشاف سفر شریعة الرب. هذا ما یكشف عن اهتمام الالویین 13-11الهیكل [

 والكهنة بإصالحات یوشیا.

"ومن الالویین ال نتعجَّب من ربط الكاتب بین أمانة عمال البناء والنجارین وغیرهم بالقول 
، ولعل هؤالء الرجال ساهموا في العمل بالترنُّم بالمزامیر والتسابیح الُمفِرحة، كل ماهٍر بآالت الغناء"

فخلقت جًوا من الفرح والبهجة، مما سند الكل في عمله. فالفرح هو سمة صحیحة للمجتمع الروحي، 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 34 أخبار األیام الثاني 2
 

  

وكما أن الفرح في الرب قادر أن یسند كل یٍد للعمل الجاد بروحانیة وأمانة لحساب الملك السماوي. 
، كما ُیفِسد العقل.  اإلحباطُیَحطِّم النفس ویبعث حالة من  یسند النفس في جهادها، فإن الحزن الُمفِرط

 " ٍكانوا مثل جنوٍد ُملتِزمین انتصروا على 1: 33" (مز أحسنوا العزف لمجده بالرباب بهتاف .(
 أعدائهم، فرفعوا أصواتهم بهتافات النصر. 

)، فمن هو اإلنسان الذي یستطیع أن 33: 16لقد قال: "ثقوا أنا قد غلبت العالم" (یو 
یحارب الشریر دون أن یختبئ في ظل قدرة قائده؟ ونحن في ملء الرجاء فیه، نطرح عدونا 

ونصیبه بالسهام... 
الهتاف صرخة غیر منطوقة بكلمات، یتَّفق علیها جمیع المحاربین، ویطلقونها بنفس واحدة، 

. ˺وقد ارتبطوا جمیًعا برباط المحبة

  .ُیَسبِّب یفیض الحزن على العقل (فیفسده)ال ُتحَبْط، فإن الحزن الزائد یصیر مصدًرا للخطیة ،
.  ˻العجز ارتباًكا، وُیَولِّد االضطراب أفكار جحودٍ 

 القدیس باسیلیوس الكبیر

 "فإن هذا لیس ،"حسب العالم"، ولیس "في الرب" یقول بحق "أخیًرا یا إخوتي افرحوا في الرب 
. ˼بفرحٍ . یقول إن هذه المتاعب التي بحسب المسیح تجلب فرًحا

 ت سيل ةن أن تحوط نفسك بطاغیة الحزن. یمكنك أن تسیطر على نفسك، فإن العاصف مفظتح
  مهارتك.نمم عظأ

 :لد موًتا. لذلك یقول بولس  "لئال ُیبتَلع مثل هذا من الحزن الُمفِرط" الحزن الُمفِرط أمر مرعب یوَّ
. ˽)7: 2 كو 2(

  یمكن للشیطان أن ُیَحطَِّم حتى تحت مظهر التقوى. فإنه یقدر أن ُیَحطَِّم لیس فقط بأن یقود
 یقاتلنا الشخص إلى الزنا بل وأحیاًنا بالعكس بالحزن الُمفِرط الذي یجعل الیأس یتبع التوبة... أنه

 .˾بسالحنا ال بسالحه

یوحنا الذهبي الفم  القدیس 

 َوَكاُنوا َعَلى اْلُحمَّاِل َوُوَكَالَء َعَلى ُكلِّ َعاِمِل ُشْغٍل ِفي ِخْدَمٍة َفِخْدَمةٍ . 

Ï  32 (33تفسیر المزمور( .
2 In the Time of Famine and Drought, 5.  
3 Homilies on Philippians, homily 10. 
4 Homilies on St. John, 78:1. 
5 In 2 Cor. Hom. 4:5. 
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] 13 [َوَكاَن ِمَن الالَِّویِّیَن ُكتَّاٌب َوُعَرَفاُء َوَبوَّاُبونَ .
صورة رائعة للعمل الجماعي الذي دستوره الحب واالحترام المتبادل، فالكل یعمل حسب 

، لبنیان كنیسة اهللا، ومجد اسمه القدوس.  موهبته، یعتز كل واحٍد بدوره، ویخدم اآلخرین بالُحبِّ
. الالویون یجمعون الفضة لحساب الهیكل. 2. الملك یقود حركة اإلصالح. 1
. رئیس الكهنة یتقبَّل العطایا لإلنفاق. 4. الشعب یدفع بسخاء.  3
. النجارون والبناؤون والُحمَّال یعملون بأمانة.  5
. الوكالء بروح الحب ُیَدبِّرون األعمال. 6
. ِفَرُق التسبیح من الالویین یخلقون جًوا من الفرح الروحي. 7

 هم مجموعة من الالویین تأسست لحفظ إنما ة،هنا ال لتعني طبقة معین جاءت كلمة "ُكتَّاب"
خاصة بالشریعة والنبوات، غالًبا ما قام حزقیا الملك بتخصیص بعض الالویین لحفظ الكتابات ال

  ˺على وجه الخصوص النبوات

 . العثور على سفر الشریعة4
َة اْلُمْدَخَلَة إلى َبْیِت الرَّبِّ  ، َوِعْنَد ِإْخَراِجِهِم اْلِفضَّ

] 14 [َوَجَد ِحْلقََّیا اْلَكاِهُن ِسْفَر َشِریَعِة الرَّبِّ ِبَیِد ُموَسى.
إذ بدأوا في العمل وجد رئیس الكهنة حلقیا سفر شریعة الرب في بیت الرب. وجد الینبوع 

ُوِجَد سفر الشریعة الذي كان مفقوًدا بسبب تراخي الملوك وعدم الذي یفیض بمیاه الراحة السماویة. 
مباالتهم بالشركة مع اهللا، وكان العثور على هذه النسخة له فاعلیته على الملك ورجال المملكة والقادة 

والشعب، وساد جو الفرح والتهلیل في المملكة كلها. 
أال یلیق بنا أن نشكر اهللا وُنَسبِّحه، ألن الكتاب المقدس صار في متناول ید الجمیع، ولم یعد 

اإلنجیل مصدر الفرح نادًرا. لم تعد كلمة الرب عزیزة. أي ُعْذٍر ُنَقدِّمه إن أهملنا التمتُّع بكلمة الرب؟! 

 َفَقاَل ِحْلِقیَّا ِلَشاَفاَن اْلَكاِتِب : 
 َقْد َوَجْدُت ِسْفَر الشَِّریَعِة ِفي َبْیِت الرَّبِّ . 

] 15 [َوَسلََّم ِحْلِقیَّا السِّْفَر إلى َشاَفانَ .

 َفَجاَء َشاَفاُن ِبالسِّْفِر إلى اْلَمِلِك َوَقالَ : 
] 16[ُكلُّ َما ُأْسِلَم ِلَیِد َعِبیِدَك ُهْم َیْفَعُلوَنهُ . 

َة اْلَمْوُجوَدَة ِفي َبْیِت الرَّبِّ    ،َوَقْد َأْفَرُغوا اْلِفضَّ

1 Barnes’ Notes. 
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] 17[ َوَیِد َعاِمِلي الشُّْغلِ . ،َوَدَفُعوَها ِلَیِد اْلُوَكَالءِ 

 َوَأْخَبَر َشاَفاُن اْلَكاِتُب اْلَمِلكَ : 
 َقْد َأْعَطاِني ِحْلِقیَّا اْلَكاِهُن ِسْفًرا. 

] 18[َوَقَرَأ ِفیِه َشاَفاُن َأَماَم اْلَمِلكِ . 

َق ِثَیاَبهُ  ] 19 [َفَلمَّا َسِمَع اْلَمِلُك َكَالَم الشَِّریَعِة َمزَّ
ارتعب الملك والشعب بعد اكتشاف سفر الشریعة، وٕادراك كسرهم لبعض الشرائع، فقد شعر 
بأن إصالحاته هذه ال تعفیه من كسره للشرائع. ربما ألول َمرَّة یسمع یوشیا كلمة الرب، فمزَّق ثیابه 

]. حًقا یلیق بنا أن ُنَمزَِّق قلوبنا ال ثیابنا. 27]، وتهلل بالرب إلهه [19[
في تواضع وانسحاق َمزَّق الملك ثیابه الملوكیة، وأرسل لیسألوا الرب عما یفعله، حتى یرفع 
غضبه، ال عن أسرته وال عن دولته فحسب، بل وحتى عن إسرائیل التي كانت ُمْنَشقَّة عن المملكة. 

 َوَأَمَر اْلَمِلُك ِحْلِقَیا َوَأِخیَقاَم ْبَن َشاَفاَن َوَعْبُدوَن ْبَن ِمیَخا 
] 20 [َوَشاَفاَن اْلَكاِتَب َوَعَساَیا َعْبَد اْلَمِلكِ :

،  اْسَأُلوا الرَّبَّ ِمْن َأْجِلي،اْذَهُبوا
  ،َوِمْن َأْجِل َمْن َبِقَي ِمْن ِإْسَراِئیَل َوَیُهوَذا

  ،َعْن َكَالِم السِّْفِر الَِّذي ُوِجدَ 
  ،َألنَُّه َعِظیٌم َغَضُب الرَّبِّ الَِّذي اْنَسَكَب َعَلْیَنا

  ،ِمْن َأْجِل َأنَّ آَباَءَنا َلْم َیْحَفُظوا َكَالَم الرَّبِّ 
] 21[ِلَیْعَمُلوا َحَسَب ُكلِّ َما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي َهَذا السِّْفرِ . 

لم یخجل الملك من أن یطلب من الكاهن والكاتب وغیرهما أن یسألوا الرب من أجل ما یلزم 
: 2أن یفعله. في سفر األعمال سأل الُمستِمعون لكلمة الرب: "ماذا نصنع أیها الرجال اإلخوة؟" (أع 

ان: "یا سیدي ماذا ینبغي أن أفعل لكي أخلص؟" (أع 37 ). وقیل 3: 16). وبنفس الروح قال السجَّ
). 12: 21في إشعیاء: "إن كنتم تطلبون، فاطلبوا" (إش 

 برعایة األسباط العشرة كما بسبطي یهوذا وبنیامین. ضمت خدمته بالتزامهكان یوشیا یشعر 
 للمسیحي فیلیق به بالنسبةأما   إلي اهللا.همورجوع كل، الكل األسباط، ألن ما كان یشغله هو خالص

وقد التصق بالُمَخلِّص محب البشر، أن یتَِّسَع قلبه بالُحبِّ لكل البشریة، مشتهًیا خالص الكل.  

  التقرُّب بنفٍس واحدٍة إلى اهللا بالتوبة أفضل عند اهللا من جمیع القرابین؛ إذ لیس في العالم عند اهللا
 أفضل من النفس اإلنسانیة. ألن كل ما في العالم یزول إالَّ النفس فإنها ال تزول.
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 القدیس یوحنا الدرجي

  إن رأیَت حماًرا ساقًطا، فإنك ُتِقیمه دون أن تسأل عن صاحبه، ألیس باألكثر جًدا بالنسبة لإلنسان
الساقط، أالَّ تسأل لمن هذا؟ إنه ملك هللا، حتى وٕان كان وثنًیا... حتى وٕان كان غیر مؤمٍن، فإنه 

 ˺یحتاج إلى عونٍ !

  لنولول علیهم أشد من ولولة النساء النادبات، ألنهم یجهلون خالصهم، ألن المرأة ال تحب الرجل
 هكذا كما نحب نحن كافة الناس لنجذبهم إلى الخالص.

  إن كان یونانًیا (أممًیا) أو أیا من كان فلننح علیه، ألن ذكر الصلیب عنده جهالة، مع أنه حكمة
اإلله وقوته! 

  إن رأیَت أعمى سیسقط في هوة، أما تمدُّ یدك إلیه وتسنده حاًال، فكیف إذن یسوغ لنا أن نرى
إخوتنا ساقطین في مثل هذه المخاطر وال نمد إلیهم ید اإلعانة وهم ُمشِرفون على السقوط في 

 الحفرة الجهنمیة الخالدة؟

  یجب علینا أن ُنظِهَر الحب األخوي والتدبیر الالئق نحو بني طبیعتنا، وَنَتَحمَّلها بالمحبة التي هي
رأس الفضائل، التي بدونها ال یستطیع أحد أن ینجو. لهذا ال تفتر أیها الحبیب أبًدا، بل كن 

ناصًحا ألخیك، ولو قذفك وأرهبك بالضرر والخسارة. فَأظِهر له جناح الحنو وَأِطل أناتك علیه، 
حتى تربح نفسه، ولو بالغ في عدائه لك. فعلیك أن تفرح، إذ یكون اإلله نفسه محًبا وصدیًقا، ألن 
النفس ثمینة جًدا وال ُیواِزیها العالم بأسره. ورجوع نفٍس واحدة إلى طریق الحق والصواب أفضل من 

 ربوات األموال التي ُتَقدِّمها رحمة...
ومتى رأیت إنساًنا محتاًجا إلى شفاء روحي أو جسدي، ال تقل في نفسك إن هذا من عمل 

فالن أن ینقذه من شره ویشفیه، فإنني من الشعب لي زوجة وأوالد، وهذا من عمل الكهنة 
والرهبان. 

أجبني یا هذا: هل لو وجدَت وعاًء مملوًء ذهًبا تقول في نفسك لم ال یأخذ هذا الوعاء فالن 
لیكن لك هذا االشتیاق نحو  أو فالن؟... بل تبادر كالذئب الخاطف وتأخذه قبل أي إنسان!

إخوتك الساقطین، واضًعا في نفسك أنك وجدت كنًزا ثمیًنا جًدا، هو اعتناؤك بخالص أخیك. 
). ٢٠: ٥ یو ١هوذا اهللا یقول على فم رسوله إن أنقذت إنساًنا ضاًال تخلص نفًسا من الموت (

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

1 In Hebr. hom 10: 8. 
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َفَذَهَب ِحْلِقیَّا َوالَِّذیَن َأَمَرُهُم اْلَمِلُك إلى َخْلَدَة النَِّبیَِّة اْمَرَأِة َشلُّوَم ْبِن ُتوَقَهَة ْبِن َحْسَرَة َحاِرِس 
، الثَِّیاِب 

] 22[َوِهَي َساِكَنٌة ِفي ُأوُرَشِلیَم ِفي اْلِقْسِم الثَّاِني َوَكلَُّموَها َهَكَذا. 
 فصیوشیا ( ذي كان أحد الُمَقرَّبین من الملكلقیا إرمیا النبي وال صفنیا النبي اللم یستشیر ح

ریة عائلته (عناثوث)، وصفنیا كان خارج ق بل كان في أورشلیم). ربما ألن إرمیا لم یكن في 1: 1
ن زوجها یعمل في اي كت األرملة والةالمدینة. لذلك التجأت اللجنة التي َعیَّنها الملك إلى خلدة النبي

لدة من بین نبیات أخریات، خذكر الكتاب المقدس  .˺البالط الملكي في حفظ المالبس والحلي الملكیة
)، 14: 6)، ونعودیة (نح 4: 4ودبورة القاضیة والنبیة (قض )، 20: 15مثل مریم أخت هارون (خر 

). 9-8: 21ربعة بنات فیلبس ( أع أ)، 36: 2)؛ حنة (لو 3: 8وزوجة إشعیاء النبي (إش 

 َفَقاَلْت َلُهمْ : َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ ِإَلُه ِإْسَراِئیلَ : 
] 23[ُقوُلوا ِللرَُّجِل الَِّذي َأْرَسَلُكْم ِإَليَّ . 

 مع مندوبي الملك ینقسم إلى قسمین: ةجاء حدیث خلد
ه إلى یوشیا كإنسان من بین كل رجال   شریعة اهللا، فانه إذ أمام إسرائیلالقسم األول: ُمَوجَّ

تواضع أمام الرب یضمه من وجه الشرِّ القادم. 
ه   ة مأل شر األمه إذ یوشیا كملك یهوذا مسئول عن كل األمة، فإنإلىالقسم الثاني: ُمَوجَّ

 فإن تأدیًبا ُمر�ا سیحلُّ بها بعد موت یوشیا الصالح. ،الكأس

، َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ : َهَئَنَذا َجاِلٌب َشر�ا َعَلى َهَذا اْلَمْوِضِع َوَعَلى ُسكَّاِنهِ 
] 24[َجِمیَع اللََّعَناِت اْلَمْكُتوَبِة ِفي السِّْفِر الَِّذي َقَرُأوُه َأَماَم َمِلِك َیُهوَذا. 

 َوَأْوَقُدوا آلِلَهٍة ُأْخَرى ِلَیِغیُظوِني ِبُكلِّ َأْعَماِل َأْیِدیِهمْ . ، ِمْن َأْجِل َأنَُّهْم َتَرُكوِني
] 25[َوَیْنَسِكُب َغَضِبي َعَلى َهَذا اْلَمْوِضِع َوَال َیْنَطِفئُ . 

َأكََّدْت لهم النبّیة ِخْلدة بأن شرور یهوذا قد طفح كیلها، وأن التأدیب سیحلُّ بها كما بإسرائیل. 
غیر أن التأدیب ال یحلُّ علیهم في أیام یوشیا. وٕاذ كان یوشیا شاًبا ظنَّ الشعب أن التأدیب لن یلحق 

بهم، ولم ُیدِركوا أن یوشیا یموت صغیر السن، في الثالثین من عمره.  
استمر الملك في تواضعه، وقرأ السفر في حضور القادة. ومن أمكنهم الحضور، ولم ُیخِف 

عنهم خطورة الموقف، حتى ال یتراخوا ویهملوا في التوبة. 

  َفَهَكَذا َتُقوُلوَن َلهُ : ،َوَأمَّا َمِلُك َیُهوَذا الَِّذي َأْرَسَلُكْم ِلَتْسَأُلوا ِمَن الرَّبِّ 

1 The Wiersbe Bible Commentary OT , 725 
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] 26[َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ ِإَلُه ِإْسَراِئیَل ِمْن ِجَهِة اْلَكَالِم الَِّذي َسِمْعتَ : 

، َوَتَواَضْعَت َأَماَم اهللا، ِمْن َأْجِل َأنَُّه َقْد َرقَّ َقْلُبكَ 
، ِحیَن َسِمْعَت َكَالَمُه َعَلى َهَذا اْلَمْوِضِع َوَعَلى ُسكَّاِنهِ 

،  َوَبَكْیَت َأَماِمي، َوَمزَّْقَت ِثَیاَبكَ ،َوَتَواَضْعَت َأَماِمي
] 27 [َیُقوُل الرَّبُّ َقْد َسِمْعُت َأَنا َأْیًضا.

،  َفُتَضمُّ إلى َقْبِرَك ِبَسَالمٍ ،َهَئَنَذا َأُضمَُّك إلى آَباِئكَ 
 َوُكلَّ الشَّرِّ الَِّذي َأْجِلُبُه َعَلى َهَذا اْلَمْوِضِع َوَعَلى ُسكَّاِنِه َال َتَرى َعْیَناكَ . 

] 28[َفَردُّوا َعَلى اْلَمِلِك اْلَجَوابَ . 
لقد طلب یوشیا أن یرفع اهللا غضبه عن الشعب كله، لكن إذ كانت الخطیة متأصلة في 

الشعب، ویحملون في داخلهم عناًدا خفًیا، وهب اهللا یوشیا بركة خاصة، إذ یقول: "هأنذا أضمك إلى 
]. 28آبائك، فُتضم إلى قبرك بسالم..." [

أراد الرب أن یضمه إلى آبائه وٕالى قبره بسالم من وجه الشر القادم، بسبب إصرار القادة 
والشعب على الرجوع إلى الشر والفساد بعد موته. 

 . قراءة الشریعة في محفٍل عامٍ 5
] 29 [َوَأْرَسَل اْلَمِلُك َوَجَمَع ُكلَّ ُشُیوِخ َیُهوَذا َوُأوُرَشِلیمَ 

بعد سماع الناموس ورسالة اهللا من النبیة خلدة، لم ییأس وال تراَخ، بل دعا كل القادة 
والشعب، الكبار والصغار، الشیوخ والشبان، األغنیاء والفقراء، ووقف الملك لیقرأ الناموس بنفسه، وكان 

متأثًرا جًدا، فحرَّك مشاعر السامعین. 

، َوَصِعَد اْلَمِلُك إلى َبْیِت الرَّبِّ 
، َمَع ُكلِّ ِرَجاِل َیُهوَذا َوُسكَّاِن ُأوُرَشِلیَم َواْلَكَهَنِة َوالالَِّویِّیَن َوُكلِّ الشَّْعِب 

ِغیرِ  . ِمَن اْلَكِبیِر إلى الصَّ
] 30[َوَقَرَأ ِفي آَذاِنِهْم ُكلَّ َكَالِم ِسْفِر اْلَعْهِد الَِّذي ُوِجَد ِفي َبْیِت الرَّبِّ . 

أدرك الملك أن بیت الرب مفتوح للجمیع، وأن الدخول  ":كل الشعب، من الكبیر إلي الصغیر"
في عهٍد مع الرب یلتزم به الكبیر كما الصغیر. 

 بل للطفل كما الشیخ والرجل كما ،م ال لسٍن معینٍ دَّ  في حیاة الجمیع، ُتقَ ةكلمة اهللا فعَّال
 النفس ى الرب، بكونها هي ِغنَ بشریعةلقد أراد الملك أن یتمتَّع الشعب كله  ، للفتیان كما للشباب.المرأة

وسندها في تغرُّبها في هذا العالم، تمألها بالرجاء والفرح الحقیقي، مع السالم الداخلي. 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 34 أخبار األیام الثاني 2
 

  الشعب الذي كان منتسًبا لألمم في حداثته، وهو الذي كان یسیر في طرٍق معوجٍة قبل قبوله
م طریقه إال بحفظه أقوالك، أي كلمات الرب؟!  اإلیمان. كیف یمكن لهذا الشعب أن ُیَقوِّ

 سجینوالعالمة أوري

  الشیطانیة، وحیث إنني كرست لك یا إلهي كل عقلي الشباك یجعلنا نهرب من اهللابما أن ذكر 
وكل إدراكي، لذا فأنا ال أستحق أن أمكث خارج وصایاك.  

البابا أثناسیوس الرسولي 

، َوَوَقَف اْلَمِلُك َعَلى ِمْنَبرِهِ 
، َوَقَطَع َعْهًدا َأَماَم الرَّبِّ ِللذََّهاِب َوَراَء الرَّبِّ 

، َوِلِحْفِظ َوَصاَیاُه َوَشَهاَداِتِه َوَفَراِئِضِه ِبُكلِّ َقْلِبِه َوُكلِّ َنْفِسهِ 
] 31[ِلَیْعَمَل َكَالَم اْلَعْهِد اْلَمْكُتوِب ِفي َهَذا السِّْفرِ . 

قبل أن یطلب الملك من الشعب أن یقطعوا عهًدا مع اهللا، قطع هو عهًدا وهو على المنبر، 
وتعهَّد بحفظ وصایا الرب بكل قلبه وكل نفسه حسب ما هو مكتوب في السفر، مهما القى من 

متاعٍب . 

 إال الذین حادوا عن شهادات اهللا، ولم یحتملوا متاعب ،الء الذین ال یحفظون عهدكؤمن هم ه 
مضطهدیهم الكثیرین؟ اآلن هذا هو العهد أن من یغلب ُیَكلَّل. فالذین ال یحتملون االضطهاد إذ 
ینحرفون عن شهادات اهللا ال یحفظون العهد. هؤالء رآهم المرتل وذاب أسى ألنه أحبهم. فالغیرة 

"ألنهم حسنة، هذه النابعة عن الحب ال الحسد. أضاف بخصوص الذین فشلوا في حفظ الناموس: 
"، ألنهم صاروا جاحدین في ضیقاتهم. ألقوالك لم یحفظوا

القدیس أغسطینوس 

، َوَأْوَقَف ُكلَّ اْلَمْوُجوِدیَن ِفي ُأوُرَشِلیَم َوِبْنَیاِمینَ 
] 32 [َفَعِمَل ُسكَّاُن ُأوُرَشِلیَم َحَسَب َعْهِد اهللا ِإَلِه آَباِئِهمْ .

إذ قطع الملك عهًدا مع اهللا، طلب من كل الموجودین أن یقفوا في خوف اهللا عندما قرأ بنود 
 وأمانة. إخالص وحفظه بكل ،العهد لیشهدوا بالتصدیق علي العهد

 واألنبیاء جمع الكهنة ،مام ما سمعه الملك من مندوبیه عن رسالة اهللا بخصوص األمةأ
 وسألهم أن ُیِقیموا عهًدا مع اهللا. هذا األمر كان یرافق الرجوع إلى اهللا. فعندما كان الجیل ،والشعب

 كما جاء في سفر ، َجدََّد موسى العهد قبل انتقاله،ت قیادة یشوعحرض الموعد تأالجدید یستعد لدخول 
). وهكذا فعل 24 الخ؛ یش 34: 8التثنیة. وفي مناسبتین قام یشوع بتجدید العهد مع اهللا (یش 
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 َصلَّى عزرا أورشلیم أعاد نحمیا بناء سور أن بعد وأیًضا)، 12صم  1 الخ؛ 2: 7 صم 1صموئیل (
 جماعة كثیرة جًدا من إسرائیل من إلیه واجتمع ، أمام بیت الرباساقطً كان  ويبكيواعترف وهو 

. ˺)1: 10الرجال النساء واألوالد، ألن الشعب بكى بكاء عظیًما (عز 
 ة تجتمع دوًما لُتَجدَِّد عهدها مع ُمَخلِِّصها بقیادأنهكذا یلیق بكنیسة المسیح في كل بلد 

 سكن فینا في سري المعمودیة والمیرون، لنحیا الذي وهبه لها في یوم الخمسین، الذيروحه القدوس 
بالحق كجسد المسیح السالك بالروح.  

، َوَأَزاَل ُیوِشیَّا َجِمیَع الرََّجاَساِت ِمْن ُكلِّ اَألَراِضي الَِّتي ِلَبِني ِإْسَراِئیلَ 
 َوَجَعَل َجِمیَع اْلَمْوُجوِدیَن ِفي ُأوُرَشِلیَم َیْعُبُدوَن الرَّبَّ ِإَلَهُهمْ . 

] 33[ُكلَّ َأیَّاِمِه َلْم َیِحیُدوا ِمْن َوَراِء الرَّبِّ ِإَلِه آَباِئِهمْ . 
كان للملك أثره على الشعب، فلم یحیدوا من وراء الرب إله آبائهم كل أیام حیاته، لكن قلوبهم 

كانت منجذبة لألصنام ورجاسات الوثنیة. كان قدوة ومثاًال، عرف أن یكسبهم للرب، ال باألوامر 
المشددة، بل بالُحبِّ . 

). قیل عن یهوذا في أیامه 10-6حًقا ُوِجَد كثیرون لم یرجعوا بكل قلوبهم، بل بالكذب (إر 
). 8: 3إنها مضت وزنت (إر 

ففي العام الثالث والعشرین لهذا الحكم، أي بعد أربعة أو خمسة أعوام "أغاظوا اهللا بأعمال 
). 7-3: 25أیادیهم" (إر 

كان یوشیا مخلًصا في عالقته مع اهللا، لكن عامة الشعب مع تجاوبهم مع إصالحاته، لم 
تماًما. كل إصالٍح یحتاج إلى روح اهللا ُیَحرِّك القلب، ویرفعه كما إلى السماء، لیجد  تكن قلوبهم نقیة

عذوبًة صادقًة في الشركة مع اهللا. 
 ُیَقدَِّم توبة وتجدیًدا للعهد مع أن ةالكنیسما فعله یوشیا الملك العظیم هو نموذج لكل قائد في 

 أوكاهًنا أو شماًسا   أوأسقًفاَحْوَله للتوبة الصادقة، سواء كان هذا القائد هم ربنا یسوع، ویحث من 
أ د كما ببأنفسنا لنبدأ . أو والدةةخادًما أو خادمة في التربیة الكنسیة واجتماعات الشباب أو أب أسر

 والرجوع عن كل الرجاسات التي سقطوا فیها. التوبة إلىالملك التقى یوشیا بنفسه حین دعا شعبه 

1 The Wiersbe Bible Commentary OT, 726. 
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 ٣٤أي  2من وحي 
َأْرِسْل أیها القدوس رعاة حسب قلبك! 

 یا أیها الراعي الصالح.،نفسي تتهلل بعملك العجیب  
  من عمره.الثامنة یوشیا لیملك وهو في َأرسلتَ 

  وهو طفل صغیر؟باستقامة شعبك ىكیف رع
 ؟ىمون الشریر وحفید َمَنسَّ آبن انه أمن ُیَصدِّق 

  من الذي حرَّك قلبه نحو االستقامة منذ طفولته؟ىُترَ 
!  مالمستقي هذا الملك أرسال وُحبك لشعبك ،نعمتك العجیبة

  َ؟  باستقامةأیامه كیف عاش هذا الملك الراعي كل ىُتر
رمیا توجعه. إكانت جدران قلب  رمیا ال یكف عن البكاء،إفي أیامه كان 

  ،كان الفساد قد بلغ حتى إلي هیكلك المقدس
 في شبابه المبكر َطهَّر الملك یهوذا وأورشلیم.

  والتماثیل والمسبوكات.ي المرتفعات والسرارأزال
قام بترمیم بیتك لكي ُیِعیَد العبادة لك.  

 لیحمل سراجك المنیر.، في وسط الظلمةأرسلَته  
 .إحباطٍ  في رجاٍء ُمفِرح دون ةتحرَّك بقو
  بنفسه واستمر بال یأس.اإلصالحقاد حركة 

 غیرته وحكمته وتقواه والتصاقه بك دفع الكثیرین للعمل معه. 

 نعمتك جذبت الكثیرین حوله لیعملوا معه.
 َقدَّم الشعب عطایا للهیكل بسخاء.

  مقدسة جمع الالویون الفضة لحساب الهیكل.ةوبغیر
اإلصالح.  على لإلنفاقوَتَقبَّل رئیس الكهنة العطایا 

 .وٕاخالصٍ  ةٍ والتهبت قلوب النجارین والبنائین والُحمَّال للعمل بأمان
 ووقف خوُرس الالویین ُیَسبِّحونك كمن هم في السماء.

 لم یكن أحد محتاًجا إلي من یدفعه للعمل.
نعمتك العجیبة العاملة في یوشیا، عملت في الجمیع. 

  المملكة،إدارةلم ینهمك في الذي یوشیا مثل َأْرِسْل لنا رعاة  
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  الهیكل على حساب شریعتك المقدسة!إصالحوال في 
  الملك رأسه بمخافة لیسمع الشریعة.ىَأحنَ 

  قلبه وَمزَّق ثیابه.قانسحفي تواضٍع 
ن ُیَصلُّوا عنه.  أطلب من كل من هم حوله 

 یا لقلب هذا الملك العجیب!  

 یطلب الصالة عنه كخاطي،
  عن كل األسباط.الصالةویطلب 

 یطلب خالص حتى األسباط التي سبق أن انشقت!  ،َقْلُبه ُمتَِّسع

 یسألها.ة النبيةفي تواضٍع أرسل إلي خلد  
  والالویین والشعب.والكهنةصعد إلي بیت الرب مع كل رجال یهوذا 
 وقف على المنبر یقطع عهًدا مع الرب.

ن یقفوا في مخافة الرب.  أوسأل الموجودین 

 .هوذا الحصاد كثیر، والفعلة قلیلون 
  یسلكون طریقك بال انحرافٍ .ةلُترِسْل فعل

 نت فاحص القلوب، وواهب الحب بنعمتك.أ
  تعمل خالل من ُتْرِسلهم!،نت هو الراعي الصالحأ

  رعاة حسب قلبك. في كل األجیالَأْرِسْل أیها القدوس
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 َاَألْصَحاُح اْلَخاِمُس َوالثََّالُثونَ 

 یوشیا واالحتفال بالفصح
بدایة حسنة ونهایة ُمحِزنة 

ُیَقدِّم لنا الكتاب المقدس تحذیًرا لئال نبدأ حسًنا وال نكمل، إذ نسحب أیدینا من ید الرب، 
ونعطیه القفا ال الوجه، فنسقط في الشر أو العناد مع الرب ولو إلى حین. وفیما یلي بعض ملوك 

یهوذا (مملكة الجنوب) ابتدأوا ولم ُیَكمِّلوا: 
: 14 أي 2؛ 11: 15 مل 1: عمل ما هو صالح ومستقیم في عیني الرب (. الملك آسا1

)، ولم یطلب مشورة 4: 16 أي 2). في آخر أیامه اعتمد على ملك أرام طالًبا معونته ضد إسرائیل (2
اهللا.  

) أخطأ، إذ صاهر الملك أخآب الشریر، وخرج مع أخآب 43: 22 مل 1. یهوشافاط (2
 ).3-2: 19 أي 2للحرب (

) عمل المستقیم في أیام یهویاداع الكاهن التقي. وٕاذ 2: 24 أي 2. یوآش أو یهوآش (3
مات الكاهن سلك حسب مشورة رؤساء یهوذا الذین خدعوه، فترك عبادة الرب، وعندما وبَّخه زكرّیا بن 

 ).26: 24 أي 2یهوداع أمر برجمه. وقام اثنان غالًبا یعیشان في قصره باغتیاله (

)، أطاع الرب، لكنه فیما بعد عبد أصنام األدومیین، كما َتَحدَّى 1: 25 أي 2(. أمصیا 4
 ).27: 25 أي 2ملك إسرائیل في تشامخ، ُاغتیل في لخیش (

یا: 5 بدأ بحیاة مستقیمة، وانتهت بتشامخه واغتصابه العمل الكهنوتي، فُأِصیب . ُعزِّ
 ).26 أي 2بالبرص، وأكمل حیاته في بیت المرض، وَتَسلََّم ابنه العرش (

 رجل اإلصالح العجیب، لكن في أواخر حیاته استعرض غناه أمام مندوبي . حزقیا الملك:6
). 32-29 أي 2ملك بابل عوض تمجید الرب، فأرسل إلیه الرب إشعیاء النبي ُیَوبِّخه (

 رجل اإلصالح الغیور، لألسف َتَدخَّل في معركة ضد نخو ملك مصر الذي یوشیا الملك. 7
ل فیما ال یعنیه، وكان نتیجة ذلك أنه ُجِرَح في  َتَحرَّك عندما سمع عن هزیمة أشور أمام البابلیین. َتَدخَّ

). 23: 35 أي 2معركة كركمیش ومات (

االحتفال بالفصح 
 قام ُیَقدِّم لنا هذا األصحاح صفحة جدیدة إلصالحات یوشیا الملك وهي حفظ فصح الرب.

 صموئیل أیام حتى قیل إنه لم ُیحتفل بمثله منذ ، بعید الفصح بطریقٍة رائعةٍ باالحتفالالملك یوشیا 
 یثیر فینا تساؤالت كثیرة مها اآلتي: . هذا االحتفالالنبي
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تدي بجدِّه ق حث الملك على هذا العمل الُمفِرح؟ هل َقدََّمْت له والدته هذا الفكر ليالذيمن . 1
 األوثان العجیب؟ فقد سلك على منواله من جهة تطهیر األرض من اإلصالححزقیا الملك رجل 

 أهمیة وأدرك الشریعة أم قام هو بدراسة ،ورجاساتها واالهتمام بعبادة اهللا الحي واالحتفال بعید الفصح
 لالحتفال بالعید؟ هل أراد أن یسلك حسب  الجهدین بذل كل هذاحما هي دوافعه  هذا االحتفال؟
  لها وااللتصاق بالرب؟الطاعة ووجد سعادته في ، بكل قلبهَأَحبَّهاالشریعة التي 

 ساد الدولة بسبب انحرافها عن اهللا الذيُتَرى هل كانت نفسه ُمرَّة من جهة روح البؤس . 2
 مصدر السعادة، في عصري جدِّه َمَنسَّى ووالده آمون، فاشتهى أن یرد الكل إلى اهللا َمْصَدر الفرح ؟

  كلها بروح الحب والوحدة والرجوع إلى اهللا؟األسباط ذبیحة الفصح ستجمع أنهل أدرك 

 اقتدى بحزقیا الملك، ،برز شخصیته كقائد حيّ أعلى أي األحوال، احتفاله بعید الفصح 
 ئد الصالح.قاوكالهما سلكا في طریق أبیهما داود كنموذج لل

: 23 مل 2سبق أن ورد الحدیث عن حفظ الفصح افي سفر الملوك الثاني ولكن بإیجاز (
)، َتمَّ ذلك في أورشلیم في نفس العام الذي ُاكتشف فیه سفر الشریعة. ورد هنا بأكثر تفصیل. 21-23

قام الملكان الُمصِلحان حزقیا ویوشیا باالحتفال بعید الفصح، وذلك كجزٍء حیوٍي في إحیاء 
العبادة، إذ كان الفصح ُیحَسب أعظم األعیاد الیهودیة. قیل في سفر الملوك الثاني "إنه لم یعمل مثل 

). 22: 23 مل 2هذا الفصح منذ أیام القضاة" (

 19-1. االهتمام باالحتفال بالفصح  1
 23-20. دخوله في معركة مع فرعون  2
 27-24. موته وحزن الشعب الشدید علیه  3

. االهتمام باالحتفال بالفصح 1
، َوَعِمَل ُیوِشیَّا ِفي ُأوُرَشِلیَم ِفْصًحا ِللرَّبِّ 

لِ . [  ]1َوَذَبُحوا اْلِفْصَح ِفي الرَّاِبَع َعَشَر ِمَن الشَّْهِر اَألوَّ
 (السبت) أو الشهریة أو السنویة (ال األسبوعیة سواء ، التي وردت في العهد القدیماألعیادكل 

رمز لعمل السید المسیح الخالصي خالل صلبه وقیامته وصعوده حیث ت لها رسالتها الروحیة ،)23
 من عبودیة فرعون (رمز أطلقهم السماء. أما عید الفصح فله تقدیره الخاص، إذ َیْذُكُر الیهود كیف إلى

 كنعان إلى قلالنطال خیمة االجتماع (كرمٍز وٕاقامة) إلى جبل سیناء الستالم الشریعة إبلیس
 عهٍد معه، ویشیر إلى بإقامةالسماویة). في هذا العید َیَتَذكَّر الشعب أنه شعب مختار من الٍه لیتمتع 

. األبدیة باألمجادتمتعنا 
 عید الفصح المسیحي هو عید یومي في حیاة المؤمن أن القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
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. السماویة إلى عربون الحیاة  الُمستِمرالُملتِهب بالروح، هو عید االنطالق
، ولیس  حسب الشریعة تماًماَتمَّ االحتفال بعید الفصح في الیوم الرابع عشر من الشهر األول

في االحتفال الذي قام للربِّ . وتقدَّسوا من الشهر الثاني مثل فصح حزقیا، ألن الكهنة والالویین تهیأوا 
به حزقیا، نالحظ الغیرة الشدیدة للشعب مع شيٍء من التقوى، األمر المفقود هنا. إذ كان الشعب یحتفل 

). 5: 3 تي 2]. حمل هنا الشعب صورة التقوى وهم ینكرون قوتها (18-17به مجاراًة للملك [
یمكننا القول إن الرؤساء والخدام أعطوا من جانبهم نوًعا من العنایة لتتمَّ الخدمة بالوقار 

الالزم، مما ُیَعوِّض النقص في روح الشعب. 

  فمع قوله "لنحفظ العید" لم یقل هذا بخصوص حلول الفصح أو عید كل أیام حیاتناإنه .
، وذلك بسبب سمو الخیرات التي یشیر إلى كل الزمن كعید للمسیحیینالبنطقستي، وٕانما 

َنَتَقبَّلها... إنه عید یمتدُّ كل زماننا. لذلك یقول بولس: "افرحوا في الرب كل حین، وأقول أیًضا 
). في أیام العید ال یرتدي أحد ثیاًبا قذرة. هكذا لیتنا نحن أیًضا ال نفعل ذلك. فقد 4:4افرحوا" (في 

تحقق الزواج، الزواج الروحي، ألنه یقول: "ُیْشِبه ملكوت السماوات إنسانا ملًكا صنع ُعْرًسا البنه" 
 . ˺)2:22(مت 

  معنى هذه األمور وٕاحسانه، لیس فقط اهللاكان الیهود دائًما ینسون إحسان اهللا لهم. لهذا ربط 
بزمٍن معیٍن بل وبعاداتهم مثل األكل. لهذا كانوا یأكلونه (الفصح) متمنطقین وأحذیتهم في أرجلهم 

). فإن ُسئلوا عن السبب یقولون: كنا مستعدِّین للرحلة، كنا على وشك الخروج من 11:15(خر 
مصر إلى أرض الموعد، كنا مستعدِّین لخروجنا. هذا إذن هو الرمز التاریخي. لكن الحقیقة هي 

، ألنه قد ُذِبَح ألجلنا. ماذا إذن؟ یلزمنا أن نأكله متمنطقین نأكل فصحنا المسیحأننا نحن أیًضا 
.  ˻لنكون نحن أیًضا مستعّدین لخروجنا، لرحیلنا من هناوأحذیتنا في أرجلنا. لماذا؟ 

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

 ]2َوَأَقاَم اْلَكَهَنَة َعَلى ِحَراَساِتِهْم َوَشدََّدُهْم ِلِخْدَمِة َبْیِت الرَّبِّ . [
عهم للقیام بواجبهم. وذلك كما فعل الرسول بولس،  ههم وَشجَّ حثَّ الملك الكهنة والالویین ووجَّ

). 17: 4إذ كتب: "قولوا ألرخبس انظر إلى الخدمة التي قبلتها في الرب لكي تَُتمَِّمها" (كو 
لم یغتصب الملك عمل رئیس الكهنة أو الكهنة كما فعل شاول الملك حین َقدَّم ذبیحة عندما 

ههم حسب ما ورد في الشریعة [ ]. 6تأخر صموئیل النبي، لكنه حث الجمیع على العمل وَوجَّ

1 In 1 Corinth., hom. 15:6. 
2 In Ephes., hom. 23. 
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 َوَقاَل ِلالَِّویِّیَن الَِّذیَن َكاُنوا ُیَعلُِّموَن ُكلَّ ِإْسَراِئیَل الَِّذیَن َكاُنوا ُمَقدَِّسیَن ِللرَّبِّ : 
 اْجَعُلوا َتاُبوَت اْلُقْدِس ِفي اْلَبْیِت الَِّذي َبَناُه ُسَلْیَماُن ْبُن َداُوَد َمِلُك ِإْسَراِئیلَ .

 َلْیَس َلُكْم َأْن َتْحِمُلوا َعَلى اَألْكَتافِ . 
 ]3اآلَن اْخِدُموا الرَّبَّ ِإَلَهُكْم َوَشْعَبُه ِإْسَراِئیلَ . [

فقد طلب الملك من الالویین أن ، األقداس الالویون تابوت العهد في قدس ضع يأخرىمرة 
 أو أخفاه بعض الكهنة خشیة كان آمون قد استبعده من مكانهیردوا تابوت العهد إلى بیت الرب. ربما 

أن یدركه الملك آمون، وربما أخرجوه أثناء اإلصالح والبناء في أیام الملك یوشیا.  
، یطلب استقرار التابوت كُمَمثِّل للحضرة اإللهیة "لیس لكم أن تحملوا على األكتاف"بقوله 

، األقداسبعد استقرار تابوت العهد قدس في بیت الرب بعد إزالة كل األصنام والرجاسات الوثنیة... 
ح الخ) وتعلیم الشعب. ئقدیم الذباتیتفرَّغون لخدمة اهللا (

 یؤكد دورهم كقادة أن ُیدِركوا مركزهم كخدٍم "اخدموا الرب إلهكم وشعبه"بقوله لالویین: 
). كما 5: 4 كو 2یتهللون بخدمة اهللا وشعبه، ولیس بطلب السلطة علیهم وٕاصدار األوامر والنواهي (

  ، إذ قاموا باآلتي:خدمة الالویینتحمل العبارة نوًعا من التعدیل في 
 ذبحوا الفصح وَأَعدُّوه إلخوتهم.  ،عندما اتخذوا مكانهم في القدس. أ

 ب. كانوا في خدمة الكهنة.
 الفصح بالنار، وطبخوا ذبائح السالمة للشعب. ويشقاموا ب و،ج. خصصوا الُمحَرقات

 بني هرون.  وأنصبة أنصبتهمعدوا أ. د
، خاصة التسبیح بواسطة ِفَرق الُمغنِّین، يات الوحبات. اهتموا بتنفیذ ما ُوِجَد في كل كهـ

بیت الرب. وترتیب العبادة في 

  ،َوَأِعدُّوا ُبُیوَت آَباِئُكْم َحَسَب ِفَرِقُكمْ 
  ،َحَسَب ِكَتاَبِة َداُوَد َمِلِك ِإْسَراِئیلَ 
 ]4َوَحَسَب ِكَتاَبِة ُسَلْیَماَن اْبِنهِ . [

، أي طلب أن یكون االحتفال بتدبیٍر ونظاٍم، كل حسب موهبته، وحسبما ورد "حسب ِفَرقكم"
]. لم یضع نظاًما جدیًدا، وال َغیَّر في الطقس. 4في الشریعة الموسویة، وكما سلك داود وسلیمان [

  ،َوِقُفوا ِفي اْلُقْدِس َحَسَب َأْقَساِم ُبُیوِت آَباِء ِإْخَوِتُكْم َبِني الشَّْعِب 
] 5. [َوِفَرِق ُبُیوِت آَباِء الالَِّویِّین

 فتوجد مجموعة لخدمة القادمین من كل ،طلب أن تكون خدمة الكهنة والالویین بنظاٍم وتدبیرٍ 
 أنها موضع اهتمام الالویین. األسباطسبط لالحتفال بالعید، فَتَشعَّر جمیع 
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  ،َواْذَبُحوا اْلِفْصَح َوَتَقدَُّسوا
  ]6 [َوَأِعدُّوا ِإْخَوَتُكْم ِلَیْعَمُلوا َحَسَب َكَالِم الرَّبِّ َعْن َیِد ُموَسى.

أدرك الملك أن الالویین ال یقدرون على خدمة شعب اهللا ما لم ُیَقدِّموا الفصح، أي خالل 
]. 6الصلیب واهب العبور من العبودیة إلى مجد حریة أوالد اهللا، وأن یتقدسوا [

 الشریعة بخصوص االحتفال بعید الفصح، ودور هبال شك أن كثیرین كانوا یجهلون ما تتطلب
ا الشعب للتصرُّف بحكمٍة وتدبیر ودُّ عِ الشعب في تقدیم خروف الفصح، لذا وجب على الالویین أن يُ 

حسٍن حسب ما ورد في الشریعة. 

  ،َوَأْعَطى ُیوِشیَّا ِلَبِني الشَّْعِب َغَنًما ُحْمَالًنا َوِجَداءً 
 َجِمیَع َذِلَك ِلْلِفْصِح ِلُكلِّ اْلَمْوُجوِدیَن ِإَلى َعَدِد َثَالِثیَن َأْلًفا َوَثَالَثِة آَالٍف ِمَن اْلَبَقرِ . 

 ]7َهِذِه ِمْن َماِل اْلَمِلكِ . [
بدأ الملك بالعطاء من ماله بفیٍض لشعب اهللا، حتى یشاركوه احتفاله بالعید المقدس. 

َتَحمََّل الملك والرؤساء الذین اقتدوا به الكثیر من تكلفة االحتفال، إذ لم یكن الشعب قادًرا 
على اإلنفاق علیه، ألنه لم تكن لدى الشعب الغیرة الكافیة للقیام باالحتفال. لذلك:  

]. 7 من البقر، من ماله الخاص [3000 من الغنم والحمالن، 30000َقدَّم الملك 
 ].8 من البقر [300 من الحمالن، 2600َقدَّم الرؤساء 

]. 9 من البقر [500 من الحمالن، 5000َقدَّم رؤساء الالویین 

  ،َوُرَؤَساُؤُه َقدَُّموا َتَبرًُّعا ِللشَّْعِب 
 َواْلَكَهَنِة َوالالَِّویِّیَن ِحْلِقَیا َوَزَكِریَّا َوَیْحِیِئیَل ُرَؤَساِء َبْیِت اهللا.

 ]8َأْعُطوا اْلَكَهَنَة ِلْلِفْصِح َأْلَفْیِن َوِستَّ ِمَئٍة ِمَن اْلَغَنِم َوِمَن اْلَبَقِر َثَالَث ِمَئةٍ . [
كما َقدَّم الملك من ماله هكذا اقتدى به الرؤساء، وَقدَّموا الكثیر للشعب والكهنة والالویین. 
انشغال الملك بممارسة االحتفال بعید الفصح في صورة مثالیة فریدة، كشف عما في قلبه 
من جهة الفقراء. فَقدَّم من جانبه الكثیر للشعب بسخاٍء وفرحٍ . وطلب من الرؤساء أن یشاركوه بركة 

 للشعب. كما طلب من الكهنة والالویین الُمقتِدرین أن ُیَقدِّموا بسخاء ت ُیَقدِّموا تبرعاأن فسألهمالعطاء، 
 الملك بركة العطاء! اختبرللكهنة المحتاجین. لقد 

 إن أخذ كل واحٍد فقط ما یحتاج إلیه، وأعطي البقیَّة للمحتاجین، لما ُوِجَد بعد َغِني أو فقیر˺. 

  !الذین ُیِحبُّون قریبهم مثل أنفسهم، ال یقتنون شیًئا أكثر منه، ومع هذا تشعر أنك تملك الكثیر 

1 Mike Aquilina: The Way of the Fathers, Indiana 2000, article 771.  
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ل التمتُّع بتعزیات الكثیرین؟  كیف یتحقق هذا إال بكونك ُتَفضِّ

بقدر ما تقتني ثروة أكثر، یزداد عجزك في الحب. 
إن كنَت بالحق ُتِحبُّ قریبك، كان یلیق بك أن تتجرَّد منذ وقت طویل من هذه الثروة. لكن 

اآلن مقتنیاتك صارت جزًءا منك أكثر من أعضاء جسمك نفسه، وصار الحرمان منها أكثر مرارة 
من بتر عضو من أطرافك. 

هل أعطیت ثیاًبا للعرایا؟ هل تعطي خبزك للجیاع؟ هل فتحت بابك لكل غریب؟ هل صرت 
أًبا (أو أًما) لألیتام؟ هل حسبت آالم العاجزین آالمك؟ أّیة أموال ستتركها هذه التي تحزن علیها 
بفقدانك لها؟ هل صممت منذ زمن طویل أن ُتعِطي المحتاجین، فكیف ال تحتمل اآلن توزیع ما 

تبقَّى معك؟ 
في المواسم ال یتأسَّف الناس على إنفاق ما بأیدیهم لكي یقتنوا ما هو الزم للعید. بالحري إنه 

األرخص أن یقتنوا سلًعا ثمینة، فیسرون باألكثر بمثل هذه الصفقة. لكنك تحزن عندما تترك 
بة . ˺الذهب والفضة والممتلكات، أي الحجارة والتراب، لكي تقتني الحیاة الُمطوَّ

  عندما ُتوزَّع الثروة بالطریقة التي یوجهنا إلیها ربنا بالطبیعة ترجع إلیك، وعندما ُتجَمع (في
 ، فرَّقالمخزن) تتبدَّد طبیعًیا. إن حاولت االحتفاظ بها لن تنالها، وٕان ُقْمَت بتوزیعها ال تفقدها. "

 .˻)9: 112 إلى األبد" (مز قائم بّره ،المساكین أعطى

  بقدر ما تكون باألكثر ُمِحًبا للِغَنى، فلتحرص أال تترك شیًئا من ممتلكاتك ُیفَقد. لتجعل كل شيء
ل كل شيء إلى العالم األبدي. ال تترك شیًئا من ثروتك للغرباء...  بالحق هو لك، حوِّ

َأِعّد نفسك ُمَقدًَّما لدفنك. أعمال التقوى هي أفضل كفنٍ . لتجعل رحیلك مرتدًیا ثیاًبا فخمة 
ل ثروتك إلى زینة حًقا ال تنفصل عنك. احتفظ بكل شيٍء معك عندما  بأعمالك الصالحة؛ حوِّ

ترحل. اقتِد في هذا بالمسیح الُمِشیر الصالح الذي ُیِحبُّك. صار فقیًرا من أجلنا لیجعلنا أغنیاء بفقره 
). لنقتدي به، فإنه حكیم، وعارف بكل 6: 2 تي 1)، وَقدَّم نفسه فدیة عن الكل (9: 8 كو 2(

شيٍء، وننتظره، إذ هو ُیِحبُّنا، أو لنعطه مقابل عطائه، ألنه هو الُمنِعم علینا. 
على أي األحوال لنمارس ما أمرنا به، لنصیر ورثة الحیاة األبدیة في المسیح نفسه الذي 

. ˼یلیق به المجد والسلطان إلى أبد األبد، آمین
القدیس باسیلیوس الكبیر 

1 To the Rich, 1. 
2 To the Rich, 2. 
3 To the Rich, 9. 
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  ،َوُكوَنْنَیا َوَشَمْعَیا َوِنْثِنِئیُل َأَخَواُه َوَحَشْبَیا َوَیِعیِئیُل َوُیوَزاَباُد ُرَؤَساُء الالَِّویِّینَ 
 ]9َقدَُّموا ِلالَِّویِّیَن ِلْلِفْصِح َخْمَسَة آَالٍف ِمَن اْلَغَنِم َوِمَن اْلَبَقِر َخْمَس ِمَئةٍ . [

،  َوَقاَم اْلَكَهَنُة ِفي َمَقاِمِهمْ ،َفَتَهیََّأِت اْلِخْدَمةُ 
] 10. [َوالالَِّویُّوَن ِفي ِفَرِقِهْم َحَسَب َأْمِر اْلَمِلكِ 

َعهَد الملك اإلعداد لهذا االحتفال إلى الالویین الموثوق فیهم والذین یقومون بذبح حمالن 
]. قام الكهنة 15-10]. كان الالویون یقومون كُمساِعدین للكهنة وكُمَسبِّحین وَبوَّابین [5-3الفصح [

والالویون بمراسیم عید الفصح حسب أمر الملك، وحسب ما یتطلبه الناموس. 
صورة رائعة للعمل الجماعي بروح الُحبِّ والفرح والتهلیل. مارس الكهنة والالویون أعمالهم، 

فذبحوا حمالن الفصح في دار الهیكل، وقام الكهنة برش الدم على المذبح. وقام الالویون بسلخ الجلد، 
وأخذوا أجزاء ُمَعیَّنة وقاموا بشیها، وَقدَّموا اللحم للشعب حسب عشائرهم. أما الذبائح األخرى التي 

 ].13للشكر، فقاموا بطبخها في القدور والمراجل [

 َوَذَبُحوا اْلِفْصحَ . َوَرشَّ اْلَكَهَنُة ِمْن َأْیِدیِهمْ . 
 ]11َوَأمَّا الالَِّویُّوَن َفَكاُنوا َیْسُلُخونَ . [

كان الشعب نفسه یقوم بذبح الخروف (الفصح)، وُیَقدِّمون الدم للكهنة لرشِّه أمام المذبح، 
 .˺ویقوم الالویون بسلخه، ویعدون لتملیحه

كان الالویون ُیِعدُّون الطعام للكهنة، ألن الكهنة كانوا مشغولین بالمذبح طول الیوم. 

، َوَرَفُعوا اْلُمْحَرَقَة ِلُیْعُطوا َحَسَب َأْقَساِم ُبُیوِت اآلَباِء ِلَبِني الشَّْعِب 
ُبوا ِللرَّبِّ َكَما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي ِسْفِر ُموَسى. َوَهَكَذا ِباْلَبَقرِ . [  ]12ِلُیَقرِّ

لقد دعا البقیة الباقیة في مملكة إسرائیل لالشتراك في االحتفال كما سبق ففعل حزقیا الملك. 
لم یكن االحتفال مثل أّي عیٍد عادي، إنما جاء فریًدا، فجمع شمل إسرائیل في وحدٍة وحٍب . 

 ُمَقدِّمي إلى األجزاء هذه وأعطوا ُتحَرق على المذبح. التيعزلوا من خرفان الحمل األجزاء 
 .˻ المذبح وُیَسلِّموها للكهنة الذین ُیَقدِّسونهاعلىالذبائح لیرفعوها 

 َوَشُووا اْلِفْصَح ِبالنَّاِر َكاْلَمْرُسومِ .
َحافِ  ، َوَأمَّا اَألْقَداُس َفَطَبُخوَها ِفي اْلُقُدوِر َواْلَمَراِجِل َوالصِّ

 ]13َوَباَدُروا ِبَها ِإَلى َجِمیِع َبِني الشَّْعِب . [

1 Adam Clarke Commentary. 
2 Barnes' Notes. 
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كان لحم الفصح ُیشَوى بالنار، ولحم ذبائح الخطیة ُیطَبخ. 

، َوَبْعُد َأَعدُّوا َألْنُفِسِهْم َوِلْلَكَهَنةِ 
 َألنَّ اْلَكَهَنَة َبِني َهاُروَن َكاُنوا َعَلى ِإْصَعاِد اْلُمْحَرَقِة َوالشَّْحِم ِإَلى اللَّْیلِ . 

 ]14َفَأَعدَّ الالَِّویُّوَن َألْنُفِسِهْم َوِلْلَكَهَنِة َبِني َهاُرونَ . [

  ،َ َواْلُمَغنُّوَن َبُنو آَساَف َكاُنوا ِفي َمَقاِمِهْم َحَسَب َأْمِر َداُود
 َوآَساَف َوَهْیَماَن َوَیُدوُثوَن َراِئي اْلَمِلكِ . 

  ،َواْلَبوَّاُبوَن َعَلى َباٍب َفَباٍب َلْم َیُكْن َلُهْم َأْن َیِحیُدوا َعْن ِخْدَمِتِهمْ 
 ]15َألنَّ ِإْخَوَتُهُم الالَِّویِّیَن َأَعدُّوا َلُهمْ . [

لما كان التسبیح جزًءا حی�ا في العبادة، خاصة في االحتفال بالعید، قام الُمَغنُّون بنو آساف 
بالتسبیح، واشترك فیه أساف وهیمان ویدوثون الرائي، فصار جو االحتفال تسوده البهجة والفرح. 

 بینما یقوم الالویون ،یبقون في مواقعهموالتزم البوَّابون بعملهم وخدمتهم مثل بقیة الالویین... 
 ومارس الُمَغنُّون عملهم، وأیًضا الَبوَّابون. اهتم الُمَغنُّون .˺ ویحضرون لهم نصیبهم من الحمالن،بالذبح

بعزف التسابیح الُمفِرحة، واهتم الَبوَّابون بحراسة األبواب لكي ال یدخل شيٍء دنس أو نجس إلى 
الهیكل. هكذا یمتزج الفرح الروحي بالحیاة المقدسة. 

، َفَتَهیََّأ ُكلُّ َخَدَمِة الرَّبِّ ِفي َذِلَك اْلَیْوِم ِلَعَمِل اْلِفْصحِ 
 ]16َوإِْصَعاِد اْلُمْحَرَقاِت َعَلى َمْذَبِح الرَّبِّ َحَسَب َأْمِر اْلَمِلِك ُیوِشیَّا. [

ُیقَصد بالقول في ذلك الیوم لیس فقط یوم الفصح، بل السبعة أیام التالیة. 

 ]17َوَعِمَل َبُنو ِإْسَراِئیَل اْلَمْوُجوُدوَن اْلِفْصَح ِفي َذِلَك اْلَوْقِت َوِعیَد اْلَفِطیِر َسْبَعَة َأیَّامٍ . [

 َوَلْم ُیْعَمْل ِفْصٌح ِمْثُلُه ِفي ِإْسَراِئیَل ِمْن َأیَّاِم َصُموِئیَل النَِّبيِّ . 
  ،َوُكلُّ ُمُلوِك ِإْسَراِئیَل َلْم َیْعَمُلوا َكاْلِفْصِح الَِّذي َعِمَلُه ُیوِشیَّا

 ]18َواْلَكَهَنُة َوالالَِّویُّوَن َوُكلُّ َیُهوَذا َوإِْسَراِئیَل اْلَمْوُجوِدیَن َوُسكَّاِن ُأوُرَشِلیمَ . [
كان االحتفال عظیًما، ُحسب معادًال لما حدث في أیام صموئیل، كما ُیعتَبر عمًال لیتورجًیا.  

بسبب قلب یوشیا الناري، بالرغم مما كان فیه الشعب من فتوٍر، فقد اشترك كل خادٍم بدوره 
في العمل بكل قوٍة وِهمٍَّة نشاٍط وبروح الفرح. لم یكن یوشیا في ِغَنى داود وسلیمان ویهوشافاط وحزقیا، 
لكن جو االحتفال الُمفِرح لم یكن مثله منذ أیام صموئیل النبي. لقد ساهم الملك بروحه وغیرته، وأیًضا 

 من ماله الخاص. 

1 Barnes' Notes. 
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 ]19ِفي السََّنِة الثَّاِمَنَة َعَشَرَة ِلُمْلِك ُیوِشیَّا ُعِمَل َهَذا اْلِفْصحُ . [
شعر المحتفلون بالعید أنهم ال یمارسون عمًال یذكرون به ما حدث في الماضي، إنما 

یتمتعون باهللا الُمَخلِّص للشعب في أرض مصر وُمَخلِّصهم على الدوام في كل مكاٍن وفي كل زمانٍ . 
هذا كان رمًزا لما فعله السید المسیح وورثته الكنیسة لتحیا به. وكما یقول الرسول بولس: "ألن فصحنا 

أیًضا المسیح قد ُذِبَح ألجلنا، إًذا لُنَعیِّد ال بخمیرة عتیقة، وال بخمیرة الشر والخبث، بل بفطیر 
). 8-7: 5 كو 2اإلخالص والحق" (

. دخوله في معركة مع فرعون 2
لقد سقطت نینوى، عاصمة أشور. ولم تكن هزیمة أشور أمام البابلیین ُتَمثِّل أخباًرا سارة 

 ق.م) ملك مصر الجدید، فقد أدرك أنه بعد أن یقضي البابلیون على أشور 594-610بالنسبة لنخو (
سیتَِّجهون نحو مصر لمقاومتها. لذلك اتَّجه نخو بجیشه نحو الفرات بقصد صد تحرُّكات البابلیین 

وجیش مادي نحوه. كان البد أن َیْعُبَر على یهوذا، ولم یكن في قلب نخو أیة عداوة من جهة یهوذا. 
لكن یوشیا أخطأ إذ دخل في معركة مع نخو، كان في ِغَنى عنها. ربما قام یوشیا بذلك من أجل 

)، وأن كل األرض المقدسة (إسرائیل ویهوذا) 31: 32الصداقة التي كانت بین جدِّه حزقیا مع بابل (
قد عانت الكثیر من األشوریین. إذ التقى الجیشان في سهل أرمجدون، عند تل مجدو ُأِصیب یوشیا 

بجراحات خطیرة، ُنِقَل إلى أورشلیم ومات هناك. 

، َبْعَد ُكلِّ َهَذا ِحیَن َهیََّأ ُیوِشیَّا اْلَبْیتَ 
  َصِعَد َنُخو َمِلُك ِمْصَر ِإَلى َكْرَكِمیَش ِلُیَحاِرَب ِعْنَد اْلُفَراِت . 

 ]20َفَخَرَج ُیوِشیَّا ِلِلَقاِئهِ . [
َمرَّ ثالثة عشر عاًما من االحتفال بعید الفصح إلى یوم موته، لم نسمع شیًئا عن هذه الفترة. 

یرى البعض أن الشعب في هذه الفترة لم یتخّل عن خطایاه. 

 َفَأْرَسَل ِإَلْیِه ُرُسًال َیُقولُ : 
، َما ِلي َوَلَك َیا َمِلَك َیُهوَذا! َلْسُت َعَلْیَك َأْنَت اْلَیْومَ 

  َواهللا َأَمَر ِبِإْسَراِعي.ي،َ◌َلِكْن َعَلى َبْیٍت َحِرب
 ]21َفُكفَّ َعِن اهللا الَِّذي َمِعي َفَال ُیْهِلَككَ . [

لقد أخطأ یوشیا بسبب تسرُّعه في الدخول في معركة مع نخو ملك مصر دون سبب. 
لم یستشر یوشیا الرب قبل دخوله في المعركة. أرسل إلیه ملك مصر سفراءه لُیحذِّره من 

ولي وال دالدخول في المعركة. فمع كونه رجًال باًرا وتقًیا، لكن كان یلیق به أن یحترم شریعة التعاون ال
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 " فرعون الكسیح". :ه الترجومو یدعیبدأ بالدخول في معركة ال لزوم لها.
 دخل في ،على فم نخو  لم یسمع لكالم اهللاإذخطأ یوشیا أ ، المجیدةاألعمالمع كل هذه 

 والمشاركة في سیاستهم ،معركة بین األمم لم تكن تخص شعب اهللا. الدخول في معارك الناس
 الید العلیا في ، نرجع إلى اهللا ضابط التاریخأن الفشل التام. یلیق بنا إلى یدفع ، في خططهمنشغالواال

 كل ما یجري في العالم.
 ضد بابل، ألنه أشورن نخو في انطالقه نحو أشور لم یكن هدفه مساعدة أیرى البعض 

 المعركة بین بابل وأشور فرصة لمقاومة بابل التي إلىُوِجَدت عداوة بین مصر وأشور. إنما تطلع نخو 
 یقاوم أن وتبقى في عداوة ضد مصر. فأراد ، ستخلف أشورأنها، إذ كان یتطلع إلى بابل أشورتهاجم 

 دفاًعا عن مصر التي ستحاربها بابل بعد نصرتها على أشور. وأن ما وٕانما ال دفاًعا عن أشور، ،بابل
 یمسُّ مصر، ال عالقة له بیهوذا، ألن جیوش مصر وأشور كانت تعبر من يخصشیفعله نخو أمر 

. ˺ عبورها الطریق الساحليأثناء تمسَّ أرض أورشلیم أنوٕالى سوریا دون 
": كان فرعون وثنًیا، لكن كثیر من النقوش القدیمة تظهر أن ملوك مصر بإسراعياهللا أمر "

. ˻اإلله من هذا بوحي إنما فرید. وأن ما ینطق به هنا أسمىون بطریقة ما وجود إله فیعر

ْل ُیوِشیَّا َوْجَهُه َعْنه ، َوَلْم ُیَحوِّ
، َبْل َتَنكََّر ِلُمَقاَتَلِتِه َوَلْم َیْسَمْع ِلَكَالِم َنُخو ِمْن َفِم اهللا

 ]22َبْل َجاَء ِلُیَحاِرَب ِفي ُبْقَعِة َمِجدُّو. [
إذ أخطأ یوشیا في إثارة الحرب بال سبٍب تحدث اهللا معه، ال خالل فم نبي أو كاهن، وال 

. "ولم یسمع لكالم نخو من فم اهللا"برؤیا أو حلم، بل على لسان الملك الوثني نخو، 
لم یسلك الملك یوشیا على مثال أبیه، إذ لم یسأل اهللا: "هل َأصعد؟ هل ُتَسلِّمهم في 

ثني هو وربما لهذا السبب تحدَّث اهللا معه خالل الملك الوثني. وكأن ما نطق به الملك الیدي؟"... 
نبوة؛ وبالفعل تحققت.  

  ،َوَأَصاَب الرَُّماُة اْلَمِلَك ُیوِشیَّا
 ]23 َألنِّي ُجِرْحُت ِجد�ا. [،َفَقاَل اْلَمِلُك ِلَعِبیِدهِ : اْنُقُلوِني

أخطأ یوشیا فنال تأدیًبا، إذ ُقتل وهو في سن شبابه، لكن اهللا لم ینَس عمله الصالح واستقامة 
قلبه. ال نعجب من بكاء إرمیا ورثائه یوشیا، فقد رأى بروح النبوة ما سیحلُّ بالشعب بعد موته. 

1 Barnes' Notes. 
2 Barnes' Notes. 
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. موته وحزن الشعب الشدید علیه 3
، َفَنَقَلُه َعِبیُدُه ِمَن اْلَمْرَكَبةِ 

،  َوَساُروا ِبِه ِإَلى ُأوُرَشِلیمَ ،َوَأْرَكُبوُه َعَلى اْلَمْرَكَبِة الثَّاِنَیِة الَِّتي َلهُ 
 َفَماَت َوُدِفَن ِفي ُقُبوِر آَباِئهِ . 

 ]24َوَكاَن ُكلُّ َیُهوَذا َوُأوُرَشِلیَم َیُنوُحوَن َعَلى ُیوِشیَّا. [
نت هذه المركبة مرافقة لمركبة الملك، وهي ال تحمل أیة عالمات ملوكیة، ُنِقَل إلیها ا كربما

ه إلیه ضربات من العدو. وربما قد تعطلت مركبة الملك  . وُأصیبتفي سریٍة، حتى ال ُتوجَّ

 َوَرَثى إرمیا ُیوِشیَّا. 
  ،َوَكاَن َجِمیُع اْلُمَغنِّیَن َواْلُمَغنَِّیاِت َیْنُدُبوَن ُیوِشیَّا ِفي َمَراِثیِهْم ِإَلى اْلَیْومِ 

 ]25َوَجَعُلوَها َفِریَضًة َعَلى ِإْسَراِئیلَ . َوَها ِهَي َمْكُتوَبٌة ِفي اْلَمَراِثي. [
 اهللا قد  فكر الرجاء األخیر للُحْكِم بحسبأن أدرك إذ مراثیه في موت یوشیا، إرمیاكتب 

 رجع كثیر من القادة والشعب إلى الشر، ومع هذا لم یستطع الكل أن یكف انتهى بهذا الملك التقي.
فالحیاة الُمقدَّسة تحمل في داخلها قوة وشهادة ال یقدر الشر عن رثاء هذا الملك الصالح عبر األجیال، 

ال نعجب إن كان إرمیا النبي رثاه، فقد أدرك أن بموته انتهى آخر أن ینكرها أو یتجاهلها أو یقاومها. 
فصل من اإلصالحات في یهوذا، وقد رأى ما سیحلُّ بیهوذا من فساٍد بعد موت هذا الملك الصالح، 

 فقد توقَّع النبي الشر القادم على یهوذا.
  ).19 :5 ؛22 :4كانت عینا إرمیا تتجه نحو المسیا (مرا 

ما نعجب له هو رثاء الشعب بهذه الصورة، لكن ربما خالل إعالنات إرمیا النبي أدركوا أن 
بموت هذا الملك اقترب جًدا یوم التأدیب المّر، فكانوا یبكون حالهم. 

 سقط أحدهم في أن أسباب هذا الحزن غیر الطبیعي أنه لم یسبق قط بین ملوك یهوذا حدأ
معركة ذهب إلیها هكذا بغیر حكمةٍ . 

 ما یشیر إلیه هنا هو إنیرى البعض ). 25: 35لم ُیعَثر بعد على رثاء إرمیا الملك یوشیا (
 أنبع وحده من السفر، لكن غالبیة الدارسین یرون ا الراألصحاح هسفر المراثي كله، والبعض یرى أن

ا هنا مفقودة. هالمراثي التي یتحدث عن
سات ینشدون ي: [ناح إرمیا على یوشیا بمراٍث عظیمٍة، وكل الرؤساء والرئالترجومجاء في 

 ینوحوا كل سنة على یوشیا. أنلمراثي الخاصة بیوشیا إلى یومنا هذا، ویوجد قانون في إسرائیل اهذه 
لها باروخ من فم إرمیا ] .˺هوذا هذه ُكِتَبت في كتاب المراثي التي سجَّ

1 Adam Clarke Commentary. 
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 ]26َوَبِقیَُّة ُأُموِر ُیوِشیَّا َوَمَراِحُمُه َحْسَبَما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي َناُموِس الرَّبِّ . [

 ]27َوُأُموُرُه اُألوَلى َواَألِخیَرُة َمْكُتوَبٌة ِفي ِسْفِر ُمُلوِك ِإْسَراِئیَل َوَیُهوَذا. [
 التي صنعها في شبابه، واألخیرةجاء في الترجوم: [األمور األولى التي فعلها في طفولته، 

 أ السنة الثامنة عشرة عندما نما وبدإلىوكل األحكام التي نطق بها منذ السنة الثامنة من تولِّیه المملكة 
سرائیل إ ید القضاء لتطهیر كل من بیت إلىحضره مما لدیه أفي إصالح َمْقِدس الرب، وكل ما 

] .˺ وبیت یهوذاإسرائیلا هي مكتوبة في سفر ملوك بیت هویهوذا من كل دنٍس، ف

 
 35 أي 2من وحي 

ألحتفل بالفصح المسیحي، وَأتزیَّن بالُحبِّ الحقیقي! 

 .في طاعة للشریعة احتفل یوشیا بالفصح 
 َقدَّم لَك طاعة وُحب�ا وعطاءً .

ح على القیادات والشعب.  رسكب روح الف
  یا أیها الفصح الحقیقي!،حتفل بك كل یومٍ أَهْب لي أن 

 أنت هو فصُحنا،
 ال لنتذكر تحرًرا من عبودیة فرعون،

 تهبنا بصلیبك أن ُنَحطَِّم إبلیس عدو البشریة.  وٕانما
 بك ننطلق من األرض كما إلى السماء عینها.

 .لالحتفال إسرائیلبك ال أدعو كل أسباط 
إنما أشتهي أن تنعم البشریة كلها بخالصك!  

 .لتحسب كل أیامي عیًدا ال ینقطع 
 تتهلل نفسي بخالصك،

 ُحبِّك وحنوك ورعایتك. أعمالوتحمدك على 
  حمًال للذبح،ُأَقدِّملسُت 

  تتهلل نفسي مع الرسول بولس القائل:إنما
 مع المسیح صلبُت، 

  بل یحیا المسیح فيَّ .،فأحیا ال أنا

1 Adam Clarke Commentary. 
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 لك المجد یا فصحنا المبذول ألجلنا،
 السماویة. األمجادواهب القیامة والحیاة األبدیة و

 یوشیا ُحبَّه بتقدیم الكثیر،أعلن  
 بركة العطاء.ب یتمتعوا معه أن األغنیاءبل وطلب من 

 اق عذوبة الحب، ذ
 ُیشاِرَكه الكل خبرته. أنفاشتهي 

  ٍاستمع الكل لخوُرس الالویین.إبداع وفي ،بترتیٍب ونظام  
  كمن هم في السماء.أنفسهمحسب الكل 

 وَقبلَت مع ذبائحهم ذبائح التسبیح والحمد.
  تشترك البشریة مع السمائیین،أن ،هذه هي مسّرتك

یتَّسم بالفرح والحب! تسبیٍح، ویصیر الكل خوُرس 

 في التسبیح لك!، وقلبي مع فكري،َهْب لي أن یتناغم جسدي مع نفسي  
 ولیعزف روحك القدوس على أوتار قلبي.
 ولیتناغم كل ما في داخلي كقیثارٍة فریدةٍ !

  بروح الُحبِّ .يفكارألتدعو حواسي وعواطفي تعمل مع 
  یا فصحنا العجیب.،عم لیحتفل العالم كله بكن

شریة! ب یا ُمَخلِّص ال،ولتتهلل السماء بك
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 َاَألْصَحاُح السَّاِدُس َوالثََّالُثونَ 

إلى السبي والعودة منه 
آخر ملوك یهوذا 

 ، من نشر العبادة الوثنیة ورجاستها على ید أبیه آحاز یهوذاقام حزقیا الملك بتطهیر أرض
 من ُحْكِمه في الفساد، طویلة حیاته بعد قضاء مدة أیام أواخروَمَنسَّى قام بتطهیرها عند توبته في 

آِخر ملك صالح، وفي خالل شیا وي بعد أماشیا قام بذات العمل لتطهیرها مما فعله والده آمون، ووي
ل ُحْكَمهم الفاسد بحلول  اثنین وعشرین عاًما كان األربعة ملوك الذین جاءوا بعده أشراًرا. وقد َعجَّ
التأدیب القاسي. بدأ الشعور بُقْرِب زوال استقالل یهوذا یسیطر على الكثیرین. كان النهیار أشور 
وزوال إمبراطوریتها أثارها على المنطقة الغربیة من الهالل الخصیب. لقد حلَّ الخراب على یهوذا 

وأورشلیم تدریجًیا، لكي ُیعِطي فرصة للتوبة، ألن اهللا ال یشاء موت الخطاة مثل أن یرجعوا إلیه فیحیوا.  
َل أغلب تاریخ هؤالء الملوك في سفر ملوك الثاني. اختصر الكاتب هنا الحدیث عن هذه  ُسجِّ

الفترة الُمرَّة التي عاشت فیها مملكة یهوذا. 
 البابلیة، إنما بسبب فساد یهوذا، اإلمبراطوریةفي الحقیقة دمار یهوذا لم یأِت بسبب قوة 

ّل بها أشبه ح مصدر حیاتها دفعها إلى الدمار الكامل. ما ي الحقیقاإلله على انعزالها عن فبإصرارها
بارتكاب جریمة انتحار، قام بها هؤالء الملوك األربعة ومعهم القیادات المدنیة والدینیة والشعب أیًضا، 

).  23: 6 الخطیة هي موت (رو ُأجَرةإن ف
 أن الخطیة تحمل فسادها فیها، القدیس مقاریوس الكبیرة مثل سیؤكد كثیر من آباء الكني

 یردعه  منیحتاج الشریر إلىال فالشریر الُمَصمِّم على شرِّه، یهلك كثمرة طبیعیة للشر ُمَحقِّق الفساد. 
تي مألها لنفسه، اللهم إال إذا الاقبه، إنما ما یفعله ُیَقدِّم له المرارة والموت! یشرب من ذات الكأس عيو

وَتَمتُّعه بالشركة مع ُمَخلِّصه، وجهاده الجاد خالل اإلرادة المقدسة في الرب.  ألقى بالكأس خالل التوبة

  كل شخصٍ : یهودي أو یوناني، غني أو فقیر، صاحب سلطة أو في مركز عام، اإلمبراطور أو
]. إن عرف الناس عبودیتهم یرون كیف ٣٤" [كل من یعمل الخطیة هو عبد للخطیةالشحاذ، "

یقتنون الحریة.  
ل من ُحٍر إلى عبٍد، وٕاذ یسمع عنه شخص آخر یتحنَّن  المولود ُحًرا ویسبیه البرابرة یتحوَّ

علیه، ویتطلع أن لدیه ماًال فیفدیه، یذهب إلى البرابرة، ویعطیهم ماًال ویفدي الرجل. إنه بالحق یرد 
له الحریة، إذ ینزع الظلم... إني أسأل الذي ُافتدى: هل أخطأَت؟ یجیب "أخطأتُ ". إذن ال تفتخر 
بنفسك أنك قد ُافتدیت، وال تفتخر یا من افتدیته، بل لیهرب كالكما إلى الفادي الحقیقي. إنه جزئًیا 
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ُیدَعى الذین تحت الخطیة عبیًدا، إنهم یدعون أمواًتا. 
. لماذا؟ هل ألنهم یبدون ما یخشاه اإلنسان حلول السبي علیه الذي جلبه اإلثم علیه فعالً 

)؟ إذن فكل الذین تحت ٢٢: ٨أنهم أحیاء؟ هل أخطأ القائل: "َدْع الموتى یدفنون موتاهم" (مت 
.  ˺الخطیة هم أموات، عبید أموات، أموات في خدمتهم، وخدام (عبید) في موتهم

  فإنه بالحقیقة تبلغ النفس إلى هذه 39: 11اآلن قیل: "لقد أنتن (لعازر) ألن له أربعة أیام" (یو .(
العادة التي أتحدث عنها بنوع من التقدُّم أربع مرات. 

المرحلة األولى: هي كما لو كانت إثارة اللذة التي في القلب. والثانیة: هي قبولها. والثالثة: 
لها إلى عادة.  لها إلى عمل. والرابعة: تحوُّ هي تحوُّ

یوجد من یلقون عنهم األمور الشریرة عن أفكارهم، كأنهم ال یجدون فیها لذة. ویوجد من 
یجدون فیها لذة، ولكنهم ال یوافقونها. هنا ال یكمل الموت، لكن یحمل بدایة معینة، فقد أضیف إلى 

الشعور باللذة موافقة. في الحال تحدث إدانة للشخص.  
ل إلى عمٍل ظاهرٍ .  بعد الموافقة یحدث تقدُّم للموافقة، إذ تتحوَّ
ل إلى عادة. فیحدث نوع من الیأس، حتى ُیَقال: " ". یامأربعة أقد أنتن ألن له والعمل یتحوَّ

لذلك جاء الرب هذا الذي كل األمور بالنسبة له سهلة. ومع هذا فوجد في هذه الحالة كما لو كانت 
هناك صعوبة. لقد اضطرب بالروح، وأظهر الحاجة إلى احتجاٍج كثیٍر وعوٍن، لیقیم الذین تقَّسوا 

بالعادة. ولكن عند صرخة الرب تفجَّرت أربطة الضرورة. ارتعبت قوات الجحیم، وعاد لعازر حًیا. 
فإن الرب ینقذ حتى من العادات الشریرة. هذا الذي له أربعة أیام میًتا، بالنسبة للرب وحده ُیحَسب 

.  ˻راقًدا هذا الذي یرید الرب أن یقیمه
 القدیس أغسطینوس

 ل، یجب ،إن بقیت فیما یخص التراب ل إلیه في النهایة. یلیق بك أن تتغیَّر، یجب أن تتحوَّ  فستتحوَّ
 .˼ تصیر سماوًیاأن

 العالمة أوریجینوس 

  تتقاذف األمواج العاتیة من هم لیسوا مع یسوع، وقد انفصلوا عنه أو بدوا غائبین عنه، بانصرافهم
عن شرائعه المقدسة. فانفصلوا بسبب الخطیة عن ذاك القادر أن ُیَخلَِّص . فإن كان األمر ثقیًال 

علینا أن نكون في ظلمة روحیة، فإن كنا ُمَثقَّلین بسبب ابتالع بحر الملذات المریرة، فلَنْقَبل یسوع، 

1 Sermon on N.T. Lessons, 84:3. 
2 Sermon on N.T. Lessons, 48:6. 
3 Homilies on Genesis, 9. 
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ألنه هو ُیَخلِّصنا من المخاطر ومن الموت في الخطیة.  
القدیس كیرلس الكبیر 

 14-1 شهور، َعَزَلته مصر)    3. یهوآحاز (1
 8-5 سنة، َأَسَره ملك بابل)   11. یهویاقیم (2
 10-9 أیام، َأَسَره ملك بابل) 10 أشهر و3. یهویاكین (3
 16-11 سنة، تمرَّد على بابل)   11. صدقیا (4
 17. مذبحة الجماهیر     5
 19-18. دمار المدینة والهیكل     6
 21-20. سبي الشعب      7
 23-22. العودة من السبي     8

 شهور، عزلته مصر) 3. یهوآحاز (1
  ،َوَأَخَذ َشْعُب اَألْرِض َیُهوآَحاَز ْبَن ُیوِشیَّا

 ]1َعْن َأِبیِه ِفي ُأوُرَشِلیمَ . [ َوَملَُّكوُه ِعَوًضا
لألسف ارتكب یوشیا الملك التقي خطأ فاحًشا بانطالقه للدخول في معركة ضد نخو، دون 

كَّر یوشیا في نَ  بابل هي العدو األخطر على یهوذا من أشور. تَ أن ُیدِرَك أنأن یسأل الرب، ودون 
 وصارت خاضعة ،بموت یوشیا فقدت یهوذا استقاللها و إلى وفاته.َأدَّى بجرح خطیر وُأِصیب ،المعركة

). انسحبت مصر، لتسیطر بابل على یهوذا. .م ق606-609لمصر لمدة ثالث أو أربع سنوات (
، كان لیوشیا أربعة أبناء: )16-15: 3 أي 1(حسب ما ورد في 

 نه مات في طفولته.أ، وُیَظن ء: وهو البكر، ال َنْعَلم عنه شي Johananیوحانان . 1

 صدقیا.. Eliakim. 3الیاقیم . 2

: أقام الشعب هذا االبن األصغر لیجلس على Jehoahazشلوم، وُعِرَف باسم یهوآحاز . 4
 ) إلى یهوآحاز عند تجلیسه.11: 22 (إر Shallumالعرش عوض والده. تغیَّر اسمه من شلوم 

  ،َكاَن َیُهوآَحاُز اْبَن َثَالٍث َوِعْشِریَن َسَنًة ِحیَن َمَلكَ 
 ]2َوَمَلَك َثَالَثَة َأْشُهٍر ِفي ُأوُرَشِلیَم [

ل لى كان ُیَفضِّل مصر عألیاقیمیبدو أن   بابل من الجانب السیاسي، أما یهوآحاز فكان ُیَفضِّ
- المقر  التقى نخو مع یهوآحاز في ربلة لذلك عندما  یوشیا.أبیهالتحالف مع بابل ضد مصر مثل 

. وقد تنبأ عن ذلك إرمیا  وأخذه سجیًنا في مصر حیث مات هناك- َقیَّده بسالسل العسكري المصري

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 36 أخبار األیام الثاني 2
 

  

على موت یوشیا، بل یحزن على ابنه الذي یخلفه شلوم (یهوآحاز) الذي  عندما طالب الشعب أال یبكي
 الشریر، الذي لم َیُدم ُمْلكه سوى ثالثة خلع یهوآحازهكذا ). 12-10: 22ال یعود یرى یهوذا بعد (إر 

  یهویاقیم.إلىوغیَّر اسمه أشهر. ، وفرض غرامة كبیرة على یهوذا. وأقام أخاه ألیاقیم بدًال منه، 

  ،َوَعَزَلُه َمِلُك ِمْصَر ِفي ُأوُرَشِلیمَ 
ِة َوِبَوْزَنٍة ِمَن الذََّهِب . [  ]3َوَغرََّم اَألْرَض ِبِمَئِة َوْزَنٍة ِمَن اْلِفضَّ

 الشعب یهوآحاز ملًكا أقاماعتبر نخو أنه هزم یهوذا، وصارت تحت والیته خاضعة له، وٕاذ 
 سلطانه على یهوذا. إعالن عوًضا عنه، ال لسبب سوى أخاهدون العودة إلیه، عزله وأقام 

  ،َوَملََّك َمِلُك ِمْصَر َأِلَیاِقیَم َأَخاُه َعَلى َیُهوَذا َوُأوُرَشِلیمَ 
  ،َوَغیََّر اْسَمُه ِإَلى َیُهوَیاِقیمَ . َوَأمَّا َیُهوآَحاُز َأُخوُه َفَأَخَذُه َنُخو

 ]4َوَأَتى ِبِه ِإَلى ِمْصرَ . [
 به أ ما تنبتحقَّقوآحاز سیعود من مصر ویجلس على العرش، لكن هكان الشعب یظن أن ي

 العلیا، بل یعیش كما في أورشلیمِین ا یفقد اإلنسان روح الملوكیة وال ُیعَ ؛ ثمرة الخطیةهيهذه إرمیا. 
حاز في مصر في مرارٍة وحزٍن حتى مات. آرض العبودیة في َمَذلَّة كما عاش یهوأ

رض أتدخل بنا إلى و تأسرنا ،صیر كملٍك مستبدٍ فت ،یشیر نخو إلى الخطیة التي نرتكبها
العبودیة. 

  فإنه لیس للقوات الُمعاِدیة مأرب آخر غیر هالكنا. حین َتَرقَّبوني اهللالهالك هو الُبْعد عن ،
. ˺بتعد عنهاأ ولم ، فهمت شهاداتك،إلهالكي

س جینوالعالمة أوري

  أمور النعمة یصحبها فرح وسالم ومحبة وحق... أما أشكال الخطیة فیصحبها اضطراب ولیس
. ˻محبة وال فرح نحو اهللا

القدیس مقاریوس الكبیر 
  إذ أنا ملوم بكل غضن خطایاي، أقضي أیامي ولیالي في ُرْعٍب، لكنني إذ أنظر اهللا یحلُّ القیود

 .˼ویسند النفس المتواضعة الُمرتِعبة، یقول لي وأنا منبطح في قبر َشرِّي: "چیروم هلم خارًجا"

 القدیس چیروم

Ï 1996) غنى كلمة اللَّه ولذتها، 118: المزمور المئة والتاسع عشر (المؤلف. 
Ð 3:7 عظة. 

3 Fifth Letter to Florentium. PL 22:336 (in mizne the fourth letter) 
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 قطع رغباتها. ا أي ...مادمَت تحمل جسًدا قابًال للموت تحاربك الخطّیة؛ لكن لیتك ال تجعلها تملك
. ˺ك كآالت إثم للخطیةؤماذا یعني "تطیع"؟ تخضع أعضا فإن بدأَت ُتِطیعها تملك علیك.

 طردها ا وٕانما على األقل ، علیك لتملكادامت الخطّیة موجودة في أعضائك فال تجعل لها سلطانً ما
هل یثور فیك الغضب؟ ال ُتخِضع له لسانك بالنطق بكلمة شریرة، وال ُتخِضع  وال تطع متطلباتها.

له یدك أو َقَدمك كأن تضرب بهما. ما كان یمكن للغضب غیر المتعقل أن یثور فیك لو لم توجد 
طرد قّوتها الحاكمة، فال یكون لها أسلحة لمحاربتك، عندئذ تتعلَّم هي  اُ الخطّیة في أعضائك، ولكن

هكذا یلیق بكل أحد أن یجاهد إذ یبغي الكمال، حتى إذ ة... أال تثور فیك إذ تجد نفسها بال أسلح
. ˻تجد الشهوة نفسها بال استجابة من األعضاء تقل یوًما فیوًما خالل رحلتها

 القّدیس أغسطینوس

 سنة، َأَسَره ملك بابل) 11. یهویاقیم (2
  ،َكاَن َیُهوَیاِقیُم اْبَن َخْمٍس َوِعْشِریَن َسَنًة ِحیَن َمَلكَ 

  ،َوَمَلَك ِإْحَدى َعَشَرَة َسَنًة ِفي ُأوُرَشِلیمَ 
 ]5َوَعِمَل الشَّرَّ ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ ِإَلِههِ . [

ُر َمِلُك َباِبلَ    ،َعَلْیِه َصِعَد َنُبوَخْذَنصَّ
 ]6[ َوَقیََّدُه ِبَسَالِسِل ُنَحاٍس ِلَیْذَهَب ِبِه ِإَلى َباِبلَ 

صعد نبوخذنصر ملك بابل علیه، وَقیَّده بسالسل نحاس، وذهب به إلى بابل، كما سلب آنیة 
 ). 30:36 رإمات میتة فاعل شر (]. 7الهیكل [

یهوآحاز ُیَمثِّل اإلنسان الُمَصمِّم على شرِّه، یفقد ملوكیته ووطنه السماوي، لتملك الخطیة 
 ملك بابل (رمز الشیطان) وُیَقیِّده بسالسل یه فیشیر إلى الشریر الذي یصعد إل،علیه! أما یهویاقیم

ویذهب به إلى بابل (البلبلة). وكأن ثمار الخطیة هي: 
 (لو  لإلنسان أن یدوس على الحیات والعقارب وكل قوة العدوىعوض السلطان الُمعطَ . 1

 له.ذ، یرتفع علیه العدو، لیطأ علیه وي)19: 10

 یحرمه من الحریة وُیَقیِّده بسالسل ُمرَّة. . 2

  إذ یدخل به إلى بابل. ،یحرمه من المعرفة والحكمة والتعقُّل. 3

وعلى العكس بالتوبة یتمتَّع المؤمن باآلتي: 

1 Serm on N.T. 78: 8, 12. 
2 On Continence 8; In Ioan. tr 41: 12. 
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 ینعم بالسلطان لیطأ قوات الظلمة.. 1

 یتمتع بحریة مجد أوالد اهللا.. 2

 ینعم بمعرفة ُمَتَجدِّدة وحكمة نامیة وتعقًُّال في كل شيء.. 3

 تنبأ عنها إرمیا بدأت منذ ُقِبَض على التي مدة السبعین عاًما للسبي أنیعتبر البعض 
  .˺یهویاقیم وُقیِّد بالسالسل وُأرِسَل إلى بابل

  كما أن الطبیب یكره مرض المریض ویعمل بمقاییس الشفاء لینزع المرض ویشفي العلیل، هكذا اهللا
ر اإلنسان  .˻یعمل بنعمته فینا، لُیَبدَِّد الخطیة ویتحرَّ

  ٧من َثمَّ یقول الرسول ما نبدأ نحن نقوله: "فإني ُأَسر بناموس اهللا بحسب اإلنسان الباطن" (رو :
، ألن الحریة لها الفرح. فإنك مادمت تفعل نصیر أحراًرا عندما ُنَسر بناموس اهللا). هنا إذن ٢٢

. ال تخف لتجد مسرَّتك فیه فتكون حًراالصالح عن خوٍف، فإن اهللا ال یكون موضع مسرَّتك. 
؟ خْف من العقوبة حتى تنال محبة البرِّ   . ˼العقوبة بل َأِحّب البرَّ . هل الزلت ال تحب البرَّ

 أفعل ما یحلو لي، لیس ألحد أن یكبح إرادتي مادُمت ُحًرا. إ المسیحي یقل ال ، ن كنَت إنني ُحرٌّ
 إنما الستخدامها في ،بهذه الحریة ترتكب خطّیة فأنت عبٌد للخطیة.ال ُتفِسْد حریتك بالتحّرر للخطیة

ُدعیتم للحریة أیها اإلخوة، غیر أنه ال ُتَصیِّروا الحریة فرصة  فإنكم إنما"عدم ارتكاب الخطّیة. 
. ˽)12: 5 غل(" للجسد بل بالمحّبة اخدموا بعضكم بعًضا

 القّدیس أغسطینوس

  ال نعتبر األحرار هم أولئك األحرار بحسب مركزهم، بل الذین هم بحق أحرار في حیاتهم
 .˾وطبعهم... حریة النفس وطوباویتها هما نتیجة النقاء الحقیقي واالزدراء بالزمنیات

  اإلنسان الُحّر هو ذاك الذي ال تستعبده الملذات، بل یتحكَّم في الجسد بتمییز صالح وعفة، قانًعا
 .˿بما یعطیه اهللا، مهما كان قلیًال، شاكًرا إیاه من كل قلبه

 القدیس أنبا أنطونیوس

ُر ِبَبْعِض آِنَیِة َبْیِت الرَّبِّ ِإَلى َباِبلَ    ،َوَأَتى َنُبوَخْذَنصَّ

1 Adam Clarke Commentary. 
2 St. Augustine: On the Gospel of St. John, tractate 41: 9. 
3 St. Augustine: On the Gospel of St. John, tractate 41: 10. 
4 In Ioan tr 41: 8. 

Ó  ،٣٤، ص 1993الفیلوكالیا .
Ô  ،٤٣، ص 1993الفیلوكالیا .
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 ]7َوَجَعَلَها ِفي َهْیَكِلِه ِفي َباِبلَ . [
، وعبدوا األوثان، ُسِحَبْت أواني الهیكل التي كانت  إذ سلك الملك والقادة والشعب في الشرِّ
ُتحَسب أفضل األواني في المعابد في العالم، وصارت لخدمة آلهة األمم تأدیًبا لیهوذا. كان األنبیاء 

). غیر أن إرمیا النبي تنبأ أن بقیة 16: 27الكذبة یتكلَّمون بالناعمات، قائلین بأنها سترجع سریًعا (إر 
)، وقد تمَّ ذلك. 22-21: 27األواني سُتحَمل إلى بابل بعد سبیهم (إر 

، َوَبِقیَُّة ُأُموِر َیُهوَیاِقیَم َوَرَجاَساُتُه الَِّتي َعِمَل َوَما ُوِجَد ِفیهِ 
 َمْكُتوَبٌة ِفي ِسْفِر ُمُلوِك ِإْسَراِئیَل َوَیُهوَذا. 

 ]8َوَمَلَك َیُهوَیاِكیُن اْبُنُه ِعَوًضا َعْنهُ . [
یمسُّ العبادة الوثنیة   كل ماأعادسات التي مارسها یهویاقیم، یبدو أنه ابخصوص الرج

. ˺)1: 25؛ 13-3: 19؛ 31-30، 9: 7 والده یوشیا (راجع إر أزالهاورجاساتها التي 
]: یرى البعض أنه یقصد ما ُوِجَد فیه من خیانة لملك بابل، غیر أن بعض 8" [وما ُوِجَد فیه"

الُمَفسِّرین الیهود یرون أنها كانت عالمات خاصة أو أختام ُوِجَدت في جثمانه، كانت ُتصَنع تكریًما 
). 28: 19لألوثان؛ وكانت كتابة الوشم على الجسم ُمَحرَّمة (ال 

 أیام، َأَسَره ملك بابل) 10 أشهر و3. یهویاكین (3
  ،َكاَن َیُهوَیاِكیُن اْبَن َثَماِني ِسِنیَن ِحیَن َمَلكَ 

 َوَمَلَك َثَالَثَة َأْشُهٍر َوَعَشَرَة َأیَّاٍم ِفي ُأوُرَشِلیمَ .
 ]9َوَعِمَل الشَّرَّ ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ . [

جاء في المخطوطات الیونانیة "ثمانیة عشر عاًما"، عوض ثمانیة أعوام. 
ورد هنا أن یهویاكین أو یكونیا بن یهویاقیم كان ابن ثماني سنین حین ملك، وجاء في سفر 

الملوك أنه كان ابن ثمانیة عشر سنة، یبدو أنه كان شریًكا في الُحْكِم مع أبیه وهو في الثامنة من 
عمره، وتسلَّم العرش بمفرده في الثمانیة عشر. 

)، وهي 30-27 :25 مل 2 من سبیه (ة سن37عندما ملك أویل مردوخ على بابل َردَّه بعد 
 غیر مذكورة هنا.

رُ ،َوِعْنَد ُرُجوِع السََّنةِ  ،  َأْرَسَل اْلَمِلُك َنُبوَخْذَنصَّ
  ،َفَأَتى ِبِه ِإَلى َباِبَل َمَع آِنَیِة َبْیِت الرَّبِّ الثَِّمیَنةِ 
 ]10َوَملََّك ِصْدِقیَّا َأَخاُه َعَلى َیُهوَذا َوُأوُرَشِلیمَ . [

1 Barnes' Notes. 
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لقد اختار الملوك الفاسدون بإرادتهم عبادة األوثان، لذلك سمح اهللا أن تذهب آنیة بیت الرب 
إلى هیاكل األوثان ببابل. هكذا عندما یختار اإلنسان طریق الخطیة بإرادته من أجل الملذات 

الجسدیة، یتركه اهللا فیستعبده إبلیس الشریر. 
ُدِعي صدقیا أًخا لیهویاكین مع أنه عمه، وهو تعبیر ُیستخَدم عن القرابة، كما قال إبراهیم 

البن أخیه لوط إنهما أخوان. 

 سنة، تمرَّد على بابل) 11. صدقیا (4
، َكاَن ِصْدِقیَّا اْبَن ِإْحَدى َوِعْشِریَن َسَنًة ِحیَن َمَلكَ 

 ]11َوَمَلَك ِإْحَدى َعَشَرَة َسَنًة ِفي ُأوُرَشِلیمَ . [
). 17: 24 مل 2كان اسم صدقیا متانیا، وقد غیَّر ملك بابل اسمه إلى صدقیا (

، َوَعِمَل الشَّرَّ ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ ِإَلِههِ 
 ]12َوَلْم َیَتَواَضْع َأَماَم ِإْرِمَیا النَِّبيِّ ِمْن َفِم الرَّبِّ . [

ون تاریخ مملكتهم، ویدركون أنهم شعب اهللا، وُیَقدِّم لهم تاریخهم شهادة مملوك َیْعلَ الكان 
بتوا على العرش بكونهم من بیت داود التقي، ثيف ،لم یلتصقوا باإلله الحي نه ال خالص لهم ماأعملیة 

دة اله  الحي. لم یرتدعوا اومع هذا كانوا یسعون بكل طاقتهم لنشر العبادات الوثنیة ومقاومة عب
بالتأدیبات اإللهیة بالرغم مما عانوا منه في مذلة! 

َر الَِّذي َحلََّفُه ِباهللا ، َوَتَمرََّد َأْیًضا َعَلى اْلَمِلِك َنُبوَخْذَنصَّ
 ]13َوَقوَّى َقْلَبُه َعِن الرُُّجوِع ِإَلى الرَّبِّ ِإَلِه ِإْسَراِئیَل [، َوَصلََّب ُعُنَقهُ 

 :21، 20-18: 17 أقسم به (حز الذي كسر الحلف أنهمن الخطایا التي ارتكبها صدقیا 
25 .(

تمَّ الخراب في صورة بشعة بسبب حماقة صدقیا الذي تمرَّد على ملك بابل. یلوم الكتاب 
 الذي ملك بابلنبوخذنصر صدقیا لعدم سماعه مشورة إرمیا آخر أنبیاء ما قبل السبّي، وتمرده على 

 القسم الذي باسم الرب.ب حنث، واإللهيوضعه تحت التأدیب 
كان لدى صدقیا فرصة للتوبة، هو ورجال قصره، وذلك خالل كرازة إرمیا النبي وأنبیاء 

)، لكنهم رفضوا بعناٍد، مما َأدَّى إلى دمار المملكة تماًما.  2: 37آخرین (إر 

، َحتَّى َأنَّ َجِمیَع ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َوالشَّْعِب َأْكَثُروا اْلِخَیاَنةَ 
، َحَسَب ُكلِّ َرَجاَساِت اُألَممِ 

ُسوا َبْیَت الرَّبِّ الَِّذي َقدََّسُه ِفي ُأوُرَشِلیمَ . [  ]14َوَنجَّ
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لألسف الذي قام بتدنیس الهیكل وعبادته كل من شعب اهللا وأعدائهم في مقاومتهم لهویة 
إسرائیل. سلَّمهم الرب للهوان، ألنهم سلَّموا قلوبهم للفساد ونجَّسوا بیت الرب. 

، َفَأْرَسَل الرَّبُّ ِإَلُه آَباِئِهْم ِإَلْیِهْم َعْن َیِد ُرُسِلِه ُمَبكًِّرا َوُمْرِسالً 
 ]15َألنَُّه َشِفَق َعَلى َشْعِبِه َوَعَلى َمْسَكِنِه [

،  َوَتَهاَوُنوا ِبَأْنِبَیاِئهِ ،َفَكاُنوا َیْهَزُأوَن ِبُرُسِل اهللا َوَرَذُلوا َكَالَمهُ 
 ]16َحتَّى َلْم َیُكْن ِشَفاءٌ . [، َحتَّى ثَاَر َغَضُب الرَّبِّ َعَلى َشْعِبهِ 

]، 15أشار السفر إلى تصلُّف القادة وعدم أخذهم تحذیرات رجال اهللا لهم بشيٍء من الجّدیة [
؛ راجع 4: 44؛ 35:15؛ 10: 29؛ 5: 26؛ 4-3: 25؛ 25، 13: 7مثل ما ورد في إرمیا النبي (

). في جهالة لم یسمعوا لتحذیرات اهللا بواسطة أنبیائه، وٕانما تعاملوا معهم بهزٍء 33: 32؛ 7: 11
وُسخریة واستخفاف، بهذا لم یعد یوجد عالج سوى التأدیب القاسي خالل السبي البابلي. تفاقم األمر 
وامتألت الكأس بشرورهم بسبب سوء معاملتهم لألنبیاء الذین أرسلهم الرب لُیَحذِّروهم من شرورهم. 

. مذبحة الجماهیر 5
، َفَأْصَعَد َعَلْیِهْم َمِلَك اْلِكْلَداِنیِّینَ 

 َفَقَتَل ُمْخَتاِریِهْم ِبالسَّْیِف ِفي َبْیِت َمْقِدِسِهمْ . 
  ،َوَلْم ُیْشِفْق َعَلى َفًتى َأْو َعْذَراَء َوَال َعَلى َشْیٍخ َأْو َأْشَیبَ 

 ]17َبْل َدَفَع اْلَجِمیَع ِلَیِدهِ . [
 كاآلتي:  الخراب الذي لحق بیهوذاُیصوَّر لنا 

، فقد لجأوا إلى )20، 7: 2؛ مرا 7-6: 9(حز . َقْتُل الجماهیر بالسیف في بیت مقدسهم 1
].  14بیت الرب لَیحِمیهم من البابلیین، بینما قاموا هم أنفسهم بتنجیسه بأوثان األمم [

. َسْلُب كل ما كان قد تبقَّى من آنیة في الهیكل، وما في خزائن بیت الرب وبیوت الملك 2
 ].18ورؤساء یهوذا [

 ]، وما لم یحملوه من آنیة أهلكوها.19. َحْرُق الهیكل، وَهْدُم أسوار أورشلیم وقصورها [3

 ].20. َسْبي من تبقَّى من القتل إلى بابل [4

. دمار المدینة والهیكل 6
ِغیَرةِ  ، َوَخَزاِئِن َبْیِت الرَّبِّ ، َوَجِمیُع آِنَیِة َبْیِت اهللا اْلَكِبیَرِة َوالصَّ

، َوَخَزاِئِن اْلَمِلِك َوُرَؤَساِئهِ 
 ]18َأَتى ِبَها َجِمیًعا ِإَلى َباِبلَ . [
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  ،َوَهَدُموا ُسوَر ُأوُرَشِلیمَ ، َوَأْحَرُقوا َبْیَت اهللا
  ،َوَأْحَرُقوا َجِمیَع ُقُصورَِها ِبالنَّارِ 

 ]19َوَأْهَلُكوا َجِمیَع آِنَیِتَها الثَِّمیَنةِ . [
َتمَّ الدمار الكامل للهیكل وخراب مدینة أورشلیم: 

 وٕارسالها ،اغتصاب كل اآلنیة التي للهیكل وفي خزانة القصر الملكي وقصور الرؤساء. 1
 ]18إلى بابل [

 َحْرُق الهیكل، بیت اهللا، وتدمیره تماًما، ال وجود له.. 2

 . ففقدت حصانتها،َهْدُم سور أورشلیم. 3

 حرق القصور الخاصة بالملك والرؤساء وكل القادة.. 4

 ةقلة قلیلإال  وتحویلها إلى سبائك ذهبیة وفضیة، ولم ُیتَرك ، الثمینةاألوانيم كل يتحط. 5
 ُنِقَلت كما هي إلى بابل.

  لسُت أنكر أن أورشلیم األولى قد ُخرَِّبت بسبب شرِّ سكانها، لكنني أتساءل: أال یلیق بك البكاء
على أورشلیمك الروحیة؟!  

.. . علیه، ألنه كان من أورشلیم ولم یعد بعدى أحد بعد قبوله أسرار الحق، فإنه ُیبكَ أن أخطإ
لُیْبك على أورشلیمنا، ألنه بسبب الخطیة یحیط بها األعداء (األرواح الشریرة) بمترسة 

 كان قد سبق فمارس اإلنسانحجٍر، خاصة لو أن هذا   وال یتركون فیها حجًرا على،ویحاصرونها
 ،العفة زماًنا والطهارة سنوات طویلة، فتثور فیه شهوات الجسد ویفقد نقاوته وعفته لیسقط في الزنا

 .)24: 18 حز ( كقول حزقیال: "كل برِّه الذي عمله ال ُیذَكر"، حجريوال ُیتَرك فیه حجر عل
نوس يالعالمة أوریج

. سبي الشعب 7
  ،َوَسَبى الَِّذیَن َبُقوا ِمَن السَّْیِف ِإَلى َباِبلَ 

 ]20َفَكاُنوا َلُه َوِلَبِنیِه َعِبیًدا ِإَلى َأْن َمَلَكْت َمْمَلَكُة َفاِرَس [
إذ   التي قاموا بها.إنشاءاتهمرة في خ السأعمالاستخدمهم نبوخذنصر وخلفاؤه كعبید في 

رفض الملوك والقادة والشعب االلتصاق باهللا الذي وهبهم الكثیر من البركات وجاء بهم إلى أرض 
الموعد، سمح لهم بالذهاب إلى بابل حیث ُدِعي أبوهم إبراهیم رجل اإلیمان بالخروج منها، فینال نسله 

الكثیر من البركات في أرض الموعد. وكأنه یدعوهم أن یقتدوا بأبیهم إبراهیم فینالوا ما فقدوه بسبب 
رفضهم لإلیمان. لیس من وسیلة للرجوع إلى أورشلیم سوى اإلیمان والتوبة الصادقة. 
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  من األفضل للقارئ أن یتأمل في نفسه، في طریقة حیاته، وفي ندرة السمو الحقیقي. تذكر أنه
عندما اُقتید كل یهوذا إلى السبي عند مجيء نبوخذنصر وُأرسل اآلالف إلى بابل كأسري، بقي 

) مع هذا فإن 6: 38إرمیا وحده ُیَسبِّح اهللا. لقد ألقوه (رجال ملك یهوذا) في جٍب به َوْحل (إر 
.  Ïنفس هذا الرجل كانت أكثر حسًما في تقریر مصیر إسرائیل

 لقدیس جیروما

، ِإلْكَماِل َكَالِم الرَّبِّ ِبَفِم ِإْرِمَیا
، َحتَّى اْسَتْوَفِت اَألْرُض ُسُبوَتَها

 ]21َألنََّها َسَبَتْت ِفي ُكلِّ َأیَّاِم َخَراِبَها ِإلْكَماِل َسْبِعیَن َسَنةً . [
 517 ق.م حیث سقطت أورشلیم إلى سنة 587امتدَّ سبي یهوذا إلى سبعین عاًما من سنة 

: 25]. لم تتحقَّق العودة من السبي مصادفًة أو جزاًفا، فقد بشَّر بها النبي الباكي إرمیا (إر 20ق.م [
10-12 .(

": لم تكن كلمة "العقاب" أو "التأدیب" هي آخر المطاف في حتى استوفت األرض سبوتها"
الِسْفِر، إنما التمتُّع براحة السبت هي النهایة، فقد عادوا من السبي في السنة السبعین من السبي، أي 

). فالسبي هو فترة تطهیر للشعب، وال بد للسبي أو التأدیب من نهایة. 35-26:24السنة السبتیة (ال 
هذه السبعون سنة ُتعاِدل السبوت التي كسرها الیهود، وعوض االحتفال والعبادة هللا، انشغلوا 
باألعمال الزمنیة لمكاسٍب أرضیةٍ . من أجل الطمع لم یحفظوا السبت والسنة السبتیة، فكانوا یعملون 
في األرض في أیام السبوت، كما في السنة السابعة كسبٍت للرب، لذلك صارت األرض خربة دون 

 تستوفي زراعة، ُمجَبرین حتى ُتستوَفى السبوت التي لم یحفظها الشعب عبر األجیال. قیل: "حینئذ
 ال (سبوتها" وتستوفي األرض، تسبِّت حینئذ أعدائكم، أرض في وأنتم وحشتها أیام كل سبوتها األرض

26 :34( .

. العودة من السبي 8
  ،َوِفي السََّنِة اُألوَلى ِلُكوَرَش َمِلِك َفاِرَس 

  ،َألْجِل َتْكِمیِل َكَالِم الرَّبِّ ِبَفِم ِإْرِمَیا َنبََّه الرَّبُّ ُروَح ُكوَرَش َمِلِك َفاِرَس 
 ]22[  َقاِئالً :،َفَأْطَلَق ِنَداًء ِفي ُكلِّ َمْمَلَكِتِه َوَكَذا ِباْلِكَتاَبةِ 

ختم سفر أخبار األیام الثاني بتحقیق نبوة إرمیا النبي بالوعد من السبي في نهایة السبعین 
عاًما. هكذا مع ما كشفه السفر عن فساد غالبیة الملوك مع القادة والشعب، یبقى اهللا أمیًنا وُیعِلن 

1 Homily 54 (Fathers of the Church , v. 48 p. 390). 
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مراحمه وتحقیق وعوده اإللهیة.  
لقد تحقَّق الوعد اإللهي الذي نطق به بفم إرمیا النبي عن العودة من السبي بعد سبعین 

ر من سبي إبلیس والخطیة بعمل السید المسیح الخالصي.  عاًما، وكان رمًزا لتمتُّعنا بالتحرُّ

  ،َهَكَذا َقاَل ُكوَرُش َمِلُك َفاِرَس 
  ،ِإنَّ الرَّبَّ ِإَلَه السََّماِء َقْد َأْعَطاِني َجِمیَع َمَماِلِك اَألْرضِ 

 َوُهَو َأْوَصاِني َأْن َأْبِنَي َلُه َبْیًتا ِفي ُأوُرَشِلیَم الَِّتي ِفي َیُهوَذا. 
 ]23َمْن ِمْنُكْم ِمْن َجِمیِع َشْعِبِه الرَّبُّ ِإَلُهُه َمَعُه َوْلَیْصَعدْ . [

هكذا بهذه الخاتمة یكشف الكاتب عن غایة السفر وهو أن اهللا ضابط التاریخ یطلب عودتنا 
إلى الحیاة الفردوسیة، وأن ُیِقیَم ملكوته في أورشلیم الداخلیة، أي في قلوبنا. 

  حتى بالنسبة للحریة في هذه الحیاة، أین هو الحق عندما تقولون: "لم ُنستعَبد ألحٍد قط"؟ ألم ُیَبع
 مرة )؟١: ١؛ خر ٢٤ مل ٢ألم یذهب األنبیاء القدیسون إلى السبي ()؟ ٢٨: ٣٧یوسف (تك 

أخرى ألیست هذه األمة عندما كانت تصنع اللبن في مصر خدمت حكاًما عنفاء لیس في ذهب 
)؟ إن كنتم لم ُتستعَبدوا قط ألحد یا أیها الشعب الجاحد، ١٤: ١وفضة بل في صنع الطوب (خر 

)؟... كیف ٦: ٥؛ تث ٣: ١٣فلماذا ُیَذكِّركم اهللا باستمرار أنه َخلَّصكم من بیت العبودیة (خر 
تدفعون الجزیة للرومان، والتي من خاللها أقمتم فًخا لتصطادوا الحق فیه عندما قلتم: "هل یجوز 

أن نعطي الجزیة لقیصر؟" وذلك حتى إن قال یجوز ذلك تتهمونه بسرعة أنه یسئ إلى حریة نسل 
P16Fإبراهیم، وٕان قال ال یجوز تشتكونه أمام ملوك األرض بكونه یمنع الجزیة لمثل هؤالء؟

˺ 

 القدیس أغسطینوس
 "ارتفع على الصلیب الُمَقدَّس َسمَّر الخطیة  عندما).8: 4" (أف َسَبى َسْبًیا َوَأْعَطى النَّاَس َعَطاَیا 

 التي انتزعتنا من الفردوس على الصلیب، وسبى سبًیا كما هو مكتوب...
. عندئذ صارت نفوس نتیجة سقوط آدم سبانا عدونا، وأمسك بنا، وجعلنا تحت سلطانه

البشر بعد تركها الجسد تذهب إلى الجحیم، إذ ُأغِلَق الفردوس أمامها. لذلك إذ ارتفع المسیح على 
 الذي ُاستعبدنا فیه خالل سقوطنا. بمعنى اختطفنا بدمه من السبيالصلیب المقدس واهب الحیاة 

آخر َأمَسك بنا من ید العدو، وجعلنا مسبیین له بغلبته وطرده ذاك الذي سبق فسبانا. هذا هو 
. ˻السبب الذي ألجله ُیقال: "سبى سبًیا"

 األب دوروثیؤس من غزة

1 St. Augustine: On the Gospel of St. John, tractate 41: 2. 
2 Comm..on Easter Hymn. 
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 به إبلیس، لما انتصر یسع رج وع ممتلًئا من الروح القدس إلى البریة یتحدَّى إبلیس، فلو لم یُجرِّ
ریةالرب ألجلي بطریقة ِسر   من السبي.م آدا، ُمَحرِّ

 قدِّیس أمبروسیوسال
 
 36 أي 2من وحي 

َأْطِلقني من هذا السبي! 

   .دفع الملوك األشرار بیهوذا إلى السبي البابلي
َسَبْت یهوذا نفسها بنفسها في عبودیة األوثان. 

فَأعطیَتها سؤل قلبها، حیث سباها ملك بابل الوثني. 
شربت من الكأس الُمرِّ الذي مألته لنفسها. 

یتها وسالمها وفرحها مع كل خیراتها. ل استقالتْ َفَقدَ  ها وُحرِّ
رتهاوأنت یا كلي الصالح،  ،  من السبيَحرَّ

 بل تفدي العالم كله. ،لتترقَّب مجیئك ال لتفدیها وحدها
ر البشریة من ،جئَت إلى أرضنا ! إبلیسْسِر الخطیة وعبودیة أَ  ُتَحرِّ

  ضعفاتيكتشف أمع كل ملٍك شریٍر لیهوذا، 
فأصرخ إلیك طالًبا عمل نعمتك في حیاتي!  

 یهوآحاز الشریر عزله ملك مصر.
، في مصر  وَأخَذه سجیًنا،َقیَّده بسالسل

وفرض جزیة ثقیلة على یهوذا. 
  قلبي.إلى تسلَّل رئیس هذا العالم خطایايخالل 

 ملكوتك، ألنه لیس من شركة بینك وبینه! ينزع عن
  من الفكر السماوي.ي بسالسل الملذات وسحبنيَقیََّدن

 الثقیل، ِعَوض نیر وصایاك الحلو! ه إلى الهاویة، وحملُت نیريَأحَدَرن

 وَغیَّر اسمه إلى یهویاقیم. ،أقام ملك مصر الیاقیم ملًكا 
 صعد ملك بابل إلیه، وَقیَّده بسالسل نحاس،

 سلب أواني الهیكل المقدس،و في مذلة وعار هقادَ 
جاسات.  ر في بابل وسط الاألوثان هیكل إلىوحملها 
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  وعواطفي،أفكاريسَمح له بالدخول إلى أَ یا لُعْنِف عدو الخیر، إذ 
 ،اسميستبدل العدو ا هویتي كمؤمٍن ونيَأفَقدَ 

 َكْوني ابًنا هللا، صرُت عبًدا إلبلیس. ِعَوض
یسلب كل طاقاتي ومواهبي وقدراتي. 

 عوض استخدامها لحساب ملكوت اهللا،
صارت آالت إثم لحساب مملكة إبلیس!  

 مع نفسي وكل كیاني. يْفَسد جسدأَ 
  یسكنه روحك القدوس، ،ِعَوض َكْوني هیكًال لك

یلة! ذصرُت إناًء فاسًدا للهوان والر
یها القدوس القدیر! أَقدِّسني یا  ارحمني یا إله المستحیالت!

  الفاسدین،األشرارسلك یهویاكین في ذات موكب  
تى به مع بقیة آنیة بیت الرب الثمینة. أفَأَسَره ملك بابل و

 نزْع عنى فسادي.ا یا حكمة اهللا، وارحمني
 مدینة بابل حیث بلبلة األفكار وفسادها! من فأتحرر
 العدو مني! هسلب عوض ما عطایاك الثمینة،ب أتمتع

 سلك طریق صدقیا المتمرِّد.أ لئال ارحمني 
أنبیائك، ألسمع لصوتك خالل 

 َقدَّسته بدمك الثمین. الذي جسدي، أي بیتك، ُأَنجِّسحتى ال  
  وهیكلك.أورشلیم دمَّر مدینة  الذي ملك بابلبك أتحرر من

 شَفى،أُ توب، ِاشفني فأ فتوبني
 َتَقدَّس.أَ أتطهَّر، َقدِّسني ففَطهِّرني 

  اإللهیة.أحضانكاشتهیُت العودة إلى 
 سماواتك. إلى قلبيفْع راِ 

لك المجد یا من تقیم من األرض سماًء، ومن البشر مالئكة! 
 ها أنا أراك تشتهي أن تحمل البشریة، وتدخل بها إلى سماواتك!
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