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مة في fمقد

سفريs ملوك الول والثاني

 الكتاب المقدOس ليس سجلz تاريخيzsا يعرض أحداثzا خاصة بأمOة معيOنة أو بأشخاص معيOنين، إنOما هو حديث يمس ملكوت ا وسط شعبه، وملكوته
ه وإن استعرض تاريخ إسرائيل قبل النقسام وبعده، إنOما يستعرض معاملت ا معنا، ويكشف لنا عن حقيقة تمس zً Oة. لهذا فإنOداخل كل نفس بشري 

ا على قلوبنا، يدير كل حياتنا حتى نبلغ شركة أمجاده. zصنا ملكfأعماقنا، وهي أن نقبل ا مخل

ا مملكة ا فتبقى إلى البد، إذ31: 36لقد أوضح لنا في سفر التكوين ) Oوجود ملوك لدوم قبل قيام إسرائيل، لكن مجد هذا العالم يزول كالعشب، أم ) 
ا يتمتOعون بشركة مجده. zا ويقيم من مؤمنيه ملوكzsد المسيح ابن داود يملك أبديfجاء السي

مة لسفري الملوك، حيث يرويا أصل الحكومة الملكيOة في شاول وأصل العائلة الملكيOة في داود. وقد اهتم fسفرا صموئيل الول والثاني أشبه بمقد 
ا. zد fالسفران "ملوك الول والثاني" على وجه الخصوص ببيت داود الذي منه يأتي كلمة ا متجس

موضوع السفرين :
ا zق الوعد اللهي لداود بقيام سليمان ابنه ملكOة. لقد تحقOة أسرة داود الملوكي Oسفرا ملوك الول والثاني اللذان في الصل هما سفر واحد يرويان قص 

وبنائه لهيكل الرب. لكن عدم أمانة سليمان وغباوة ابنه رحبعام قادا المملكة إلى النقسام.

ا، من عام 455يعالج هذان السفران فترة تبلغ حوالي  z[.1 ق.م، أي من اعتلء سليمان الحكم حتى ملك أويل مردوخ البابلي]560 إلى 1015 عام 
ويمكن تقسيم هذه الفترة إلى ثلث مراحل: 

  ق.م(: وهي فترة حكم سليمان، حيث المملكة غير المنقسمة التي تضم الثنى عشر سبطzا لسرائيل، تحوي هذه975 - 1015المرحلة الولى )
(:11-1 مل 1المرحلة وصفzا لحكم سليمان )

(. 2-1أ. بداية الحكم، أي توليه العرش وسلطانه )

ته ومجده ) O28(، واهتمامه بالسطول التجاري والبحري )9: 9، 15: 5(، وبناء الهيكل وحبه للتعمير وتدشين الهيكل )14: 5، 1: 3ب. تزايد قو: 
(. 10( وانتشار شهرة حكمته على مستوى عالمي فائق وتزايد ثروته )ص 9-10

د عشرة أسباط11ج. بداية انحداره بسبب تع̈دد الزوجات والعبادة الوثنيOة )ص  zsات أدى إلى تمرOد سليمان على ا بسبب زواجه من الوثني Oفتمر ،) 
ضد بيت داود.

  ق.م(: تبدأ بانقسام المملكة إلى مملكتين، يعيشان جنبzا إلى جنب تارة في خصومة وصراع بينهما وأخرى في تحالف.722 – 975المرحلة الثانية )
انتهت هذه الفترة بتحطيم مملكة إسرائيل، العشرة أسباط، على أيدي الشوريfين.

تبدأ هذه المرحلة بتم̈رد العشرة أسباط على أسرة داود الملكيOة وإقامة مملكة مستقلة، وقد مرت المملكتان )إسرائيل ويهوذا( في ثلثة أدوار: 

(. 16: 28، 1:12أ. عداوة بين المملكتين من أيOام يربعام إلى عمري ملك إسرائيل )

 :16ب. تكوين صداقة والتزاوج بين السرتين الملكيتين في أيOام آخاب وأولده حتى هلك يورام ملك إسرائيل وأخزيا ملك يهوذا بواسطة ياهو )
(. 10 مل 2، 29

 ج. تجديد العداوة بين المملكتين منذ تولي ياهو الملك على إسرائيل وعثليا ملكة يهوذا حتى تدمير مملكة إسرائيل في السنة السادسة من حزقيا ملك
(. 17- ص 11يهوذا )ص 



ا على أيدي البابليfين الذين حملوا الشعب إلى بابل،560 – 722المرحلة الثالثة ) zق.م(: وهي تحتضن فترة استمرار مملكة يهوذا حتى تدمرت تمام  
(. 25- ص 18 من سجن يهوياكين في السبيs )ص 37أرض السبي. وتستمر حتى السنة الـ 

أحداث تاريخيOة هامة :
الربعة قرون التي غطsاها سفرا ملوك الول والثاني كانت فترة تغيير مستمر وقلقل في العالم القديم، وتحول في القوى العالميOة.

 كان التهديد الشوري غاية في العنف خلل الخمسين السنة الخيرة من مملكة إسرائيل )الشماليOة(. قامت الدولة الشوريOة في عهد تغلث فلسر
رة ضد إسرائيل أعوام Pileser Tiglathالثالث  fالشوري734، 733، 732  بثلث هجمات مدم sا تحت السبي zق.م. سقطت مملكة إسرائيل تمام  

 ق.م في أيOام سرجون الثاني.722 سنوات عام 10بعد 

ر هو بابل. لقد أسرها في ثلث مراحل للسبي fدانها من وقت إلى آخر، لكن العدو العنيف والمدم fأما بالنسبة ليهوذا فمع أن سوريا وأشور كانا يهد 
ا عام 588، 597، 605أعوام  zر الهيكل وا�قتيد اللوف من يهوذا إلى587 ق.م، دام الحصار الخير عامين حيث سقطت أورشليم تمام sق.م، ودم  

السبيs البابلي.

سفرا الملوك :
. يبدأ سفر الملوك الول بداود الملك، وينتهي سفر الملوك الثاني بإقامة ملك بابل. 1

. يفتتح ملوك الول بإنشاء هيكل الرب، وينتهي ملوك الثاني بحرقه. 2

. يفتتح السفر بأول خلف لداود الملك، سليمان، وينتهي بآخر خلف، يهوياكين، الذي سقط تحت السبيs البابلي. 3

العمل النبوي في عصر الملوك :
 سفرا ملوك الول والثاني هما في الواقع عرض لمعاملت ا مع الشعب على مستوى القيادات كما على المستوى الشعبي. يرى البعض أن سفري

ة والتعليم خلل Oأن غايتهما هو تقديم النبو Oين، إلOان. فإن كانا هما سفرين تاريخيOان تعليميOالملوك الول والثاني في أعماقهما هما سفران نبوي 
 التاريخ. هما الخميرة الروحيOة التي قدfمت في عصر الملوك منذ بدايته حتى النهاية. فمع أن هذه الفترة هي "فترة المملكة" سواء المتOحدة أو

ها فترة حكم ا نفسه خلل الملوك؛ هي فترة الحكم اللهي. zً Oحون أن fالمنقسمة، لكن النبياء يوض

نظام ملكي ثيوقراطي :
ه صموئيل النبي ليمسح شاول أول ملك على Oع بالعهد وكان يجب أن يلتزم به. ا هو الذي وجOا هو الملك الحقيقي غير المنظور لشعب تمت 

م له الوعد اللهي باستمرار عرشه ) f13: 7 صم 2إسرائيل، ويمسح داود الملك الذي قلبه حسب قلب ا. كما بعث ا ناثان النبي لداود الملك ليقد.) 
ا ) zر Oته وتوبته أعلن غفرانها وتقديم بركات24، 11 صم 2وعندما أخطأ داود مؤخOده بالعقوبة من قبل ا. وعند اعترافه بخطي fجاء إليه ناثان يهد ) 

يfن سليمان خلفzا لداود أبيه على العرش )19-11: 24، 15-1: 12 صم 2إلهيOة )  (، وكان له دوره في مقاومة25: 12 صم 2(. خلل ناثان النبي ع�
(.1 مل 1أدونيOا الذي حاول اغتصاب الملك )

(.16: 10"الرب ملك إلى الدهر والبد، بادت المم من أرضه" )مز 

(.28: 22"لن للرب الم�لك وهو المتسلfط على المم" )مز 

 "ارفعن أيOتها الرتاج رؤوسكن وارتفعن أيOتها البواب الدهريOات فيدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ الرب القدير الجبار، الرب الجبار في
(.10-7: 24القتال، من هو هذا ملك المجد؟ رب الجنود هو ملك المجد. سله" )مز 

ا إلى البد" )مز  z10: 29"يجلس الرب ملك.)

(.4: 44"أنت هو ملكي يا ا فأمر بخلص يعقوب" )مز 

(.2: 47"لن الرب عل�ي² مخوف، ملك كبير على كل الرض" )مز 

(.8: 47"ملك ا على المم، ا جلس على كرسيs قدسه" )مز 

ه ا أنظارنا نحو مملكته التي في داخلنا، فنرى كل الجناس تتعبOد له. fهكذا يوج

vطOر، وهو يتسلfط على المم". المملكة هي للرب ل للنسان المتكبfل�ك، وهو المتسل     ستتعبOد له كل أجناس المسكونة داخل قلوبهم، "لن للرب الم�
على المم. 

يس أغسطينوس fالقد



 تزايد دور النبياء :
ة، معلنين لهم Oقام النبياء بدور حيوي ورئيسي في حياة الملوك الصالحين والشرار. فكانوا يسندون الصالحين، ويقاومون الشرار بكل جسارة وقو 

كما للشعب إرادة ا، لذا قيل عن إيليا وإليشع "مركبة إسرائيل وفرسانها":

(.12: 2 مل 2"وكان إليشع يرى وهو يصرخ يا أبي يا أبي مركبة إسرائيل وفرسانها ولم يره بعد" )

 :13 مل 2"ومرض إليشع مرضه الذي مات به، فنزل إليه يوآش ملك إسرائيل وبكى على وجهه، وقال يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها" )
14 .)

ا للرب، ظهر ا نفسه له في حلم بجبعون بعد تولfيه العرش مباشرة، كما ظهر له مرة أخرى بعد تدشين الهيكل zسOعندما كان سليمان الملك مقد 
  الخ(. وإذ انحرف سليمان1: 9 الخ، 5: 3 مل 1ووعده بالستجابة لصلواته واستمرار مجد مملكته أبديzا بشرط الخلص في حفظ وصاياه اللهيOة )

ده بل أرسل له نبيzا ) f11: 11 مل 1لم يظهر له الرب ليهد( ا الذي وعد يربعام باستلمه الحكم على عشرة أسباطOما أخيOرب ،)الخ(. بعد29: 11 الخ  
ة في مقاومة الرتداد والتنب¨ؤ عن الخراب الذي يحل بالمملكتين.  Oانقسام المملكة ظهر عمل النبياء بقو

قOد كلمه كالمشعل" )ابن سيراخ  س آخاب بن عمري1: 48ظهر إيليا النبي كالنار، كلماته تحرق كالمشعل. "وقام إيليا النبي كالنار وتو� Oعندما كر ،) 
 وزوجته إيزابل ابنة ملك صيدون طاقاتهما لتحطيم عبادة ا ونشر عبادة البعل الفينيقيOة. حقzا لقد انحرف يهوذا بمزج العبادة اللهيOة بالعبادة الوثنيOة،

ا إلى أنبياء ناريfين يحذfرون القادة والشعب، ويحاربون الوثنيOة منذ نشأة المملكة حتى يوم دمارها! zلكن مملكة إسرائيل كانت أكثر احتياج

مون الوعود اللهيOة �ً fالعهد مع ا. لذا جاء النبياء يقد sها تقوم على مدى الخلص أو كسرOدور النبي الرئيسي هو تأكيد أن حياة المملكة كل 
دين أن مستقبل المملكة كلOها يتوقOف على اتOجاهات الملك ورجاله وشعبه وتص̈رفاتهم.  fوالتحذيرات والتهديدات، مؤك

ل تاريخ شعبه. fة ا في تحقيق كلمته التي يعلنها خلل أنبيائه لتشك Oد السفران أن كلمة ا لن تعود فارغة. تظهر قو fيؤك

 :Davidic Covenantالميثاق الداودي 
 يكشف الكتاب المقدOس عن شوق ا إلى إقامة ميثاق مع كل نفسµ بشريOة كما مع الجماعة المقدOسة ككل. منذ سقوط آدم نرى ا في كل جيلµ ي�قيم

ا مع أحبOائه، حتى أعلن "قد أكمل" على الصليب. خلل هذين السفرين يمكننا اكتشاف بعض أبعاد الميثاق مع ا.  zعهد

ا1 zة، بكون المؤمن عضوOة الجماعيOص في حياته وا، والعلقة الكنسيfة بين المؤمن المخلOيحمل هذا الميثاق جانبين متكاملين، هما العلقة الشخصي . 
في بيت ا الواحد، الكنيسة الجامعة المقدOسة.

ا مع داود، كعلقة خاصة بينهما كما جاء في )2 zذلك لن داود هو "عبد الرب"، رجل7 صم 2. ليس عند ا محاباة، فإن كان ا قد أقام عهد ،) 
م كل ليلة سريره بدموعه، ويضع خطيOته أمامه في كل fه يعرف كيف يتوب بروح التواضع، ويعوOقلبه مثل قلب الرب". يحمل داود ضعفات، لكن" 

حين، طالبzا من ا أن يرد له بهجة خلصه. لقد صار داود مثلz حيzsا لمن يسلك في طريق الرب.

ا في3 zا له حتى بعد موت المؤمن كما يظهر من حديثه مع سليمان ابنه وبعض ملوك يهوذا. كان داود مخلصzا بهذا الميثاق، ويبقى أمين sيعتز . 
علقته بال، فردs له الرب هذا الخلص في حياته وحياة أحفاده من بعده.

 . مع إخلص ا لداود حتى في معاملته مع أحفاده، يلتزم المؤمنون بالرغبة الجادة أن يحفظوا العهد ما استطاعوا. ويلحظ في هذين السفرين4
ير في�قال عنه fا الملك الشر Oه "مثل داود أبيه" في طاعته للوصايا وأمانته مع الرب. أم zً Oا ي�قال عنه إن zثا عن أحد ملوك يهوذا ويكون صالح Oعندما يتحد 

ه لم يسلك كداود. كان ا يطيل أناته على سليمان بن داود، وعلى الملوك أحفاد داود ليس محاباة لداود ونسله، وإنOما ليهبهم فرصة التوبة zً Oإن 
ا عودة الساقطين. zل التأديب منتظر fوالقتداء بالعظيم في حياته مع الرب "داود". كان يؤج

ا كما حدث مع أول ملك على إسرائيل، شاول بن قيس. لقد حقOق ا5 zة عبر الجيال ولم ت�بتر تمامOت أسرة داود الملكيOحسب وعد ا لداود امتد . 
 وعده لداود. وقد أبرز السفرين ثمار الخلص أو كسر العهد مع ا. فإخلص سليمان قاده إلى الحكمة السماويOة وكسره للعهد أدى إلى انقسام

د اهتمام ا بتحقيق ما fا يؤك zا واضحzهما يحملن خط zً Oأن Oم السفران صورة مؤلمة للغاية لبعض ملوك يهوذا، إل fالمملكة في عهد ابنه رحبعام. يقد 
 (. لقد أدOب نسل سليمان بسبب شرورهم لكنOه أبقى نصيبzا من السباط )من يهوذا16-12: 7 صم 2سبق فوعد به داود الملك بواسطة ناثان الملك )

جد أبناء لداود من جيل إلى جيل حتى تم السبيs البابلي بسبب فساد أبنائه.  وبنيامين( تحت حكم أسرة داود، مع بقاء مدينة أورشليم المختارة. وو�
ا لم ي�حرم نسل داود من التمت¨ع باستمراريOة السرة الملكيOة، إذ جاء ابن داود، يسوع المسيح، يملك على القلوب ويحمل شعبه إلى حضن الب، zأخير 
ا إن سار بأمانة في طرق الرب ) zا دائمzا لقد وعد ا يربعام أن يقيم له بيتzا إلى البد. حق z1بكونه ملك الملوك الذي يقيم خيمة داود الساقطة ويبقى ملك 

م أي ملك من بعده هذا الشرط. ومع هذا فقد أطال ا أناته على ملوك إسرائيل والسباط38-37: 11مل  fق هذا الشرط، ولم يتمfلكن يربعام لم يحق ،) 
م لهم امتيازات من حين إلى آخر من أجل عهده مع Oاهم بأنبيائه بالتأديبات التي تحل على الملوك والشعب، كما كان يقدOا إي zد fا ومهد zر fة محذOالمنشق 

(.23: 13 مل 2إبراهيم )

 



الناموس :
ا للحداث والتاريخ خلل طاعة الملك وشعبه أو عدم الطاعة للشريعة اللهيOة. قبول الوصيOة والطاعة لها أو رفضها zمان مقياس fجاء السفران يقد 

وعصيانها هو ما يقيم حياة المملكة.

المشاكل الرئيسيOة :
واجه شعب إسرائيل في أرض الموعد مشاكل كثيرة، أهمها التي:

 . الخلط بين عبادة ا )يهوه( وآلهة الكنعانيfين: لقد اختبر الشعب اليهودي يد ا القويOة في خروجهم من مصر، والهتمام بهم وسط البريOة،1
 ونصرتهم على الشعوب القاطنة في أرض الموعد. لكن إذ امتلك الشعب الرض التي تفيض لبنzا وعسلz، وهي ل تعتمد على مياه نهر عظيم كنهر

ا من المحاصيل؟ لقد عبد الكنعاني¨ون آلهة المطار zالنيل بل على المطار، لهذا كان تساؤلهم: هل يقدر يهوه أن يهب خصوبة للمزروعات وفيض 
والخصوبة. لهذا أراد السرائيلي¨ون أن يخلطوا بين عبادة يهوه وعبادة اللهة الوثنيOة لينتفعوا من الكل!

ج بهن رجال إسرائيلي¨ون بدورµ خطيرµ. فقد دفعن رجالهن للرتباط باللهة واللهات2 Oات التي تزوOات: قامت النساء الوثنيOات الوثنيOالزواج بالجنبي . 
الخاصة بالخصوبة، وبالتالي دفعن الشعب تدريجيzsا نحو العبادة الوثنيOة ورجاساتها.

 هاتان المشكلتان هما مشكلتا كل عصر. وراء اللحاد الفكري أو العملي أو وراء الهروب من اللتقاء مع ا أمران: الول الرتباك بالمور الماديOة
مع عدم الثقة في ا ضابط الكل وواهب الخيرات. والمر الثاني الشهوات الجسديOة التي تدفع إلى عدم تقدfيس الزواج كعطيOة إلهيOة.

النساء في سفريs الملوك :
ا مثل سليمان ورحبعام ويربعام وآخاب ومنسى zة، خاصة الملوك، سواء كانوا صالحين أو أشرارOات القياديOيركز بعض الدارسين على الشخصي 

فرين بإبراز دور الة خاصة إيليا النبي وإليشع النبي. لكن قلOة قليلة تدرك اهتمام الس� sة الفعOات الروحيOكز آخرون على الشخصي fويوشيا وآسا الخ. وير 
يرة رجلها ورجال الدولة بل والشعب نحو الوثنيOة والفساد بتكريس طاقات الدولة كلOها fفر كيف جذبت إيزابل الشر  المرأة في المجتمع. فقد أبرز الس�

ا ملكة سبأ وزوجة يربعام zا في استلم سليمان الحكم، وأيض zبع التي لعبت دور  لحساب الشر. كما أبرز السفران أهميOة دور الكثيرات مثل بث�ش�
والرملة التي بارك إليشع النبي دقيقها وزي�تها والفتاة السرائيليOة المسب�يsة التي شهدت للهها أمام سادتها وامرأة نعمان السرياني الخ.

 السفار التاريخيOة في عصر الملوك
 

السي�د المسيح في السفرموضوع السفرالسفر
 الختيار البشري صموئيل1

"شاول"
   .الممسوح نبي�ا وكاهن�ا وملك�ا وشفيع�ا

   (.32: 1 )لو ، يملك أبدي�االجالس على كرسي داود أبيه
.للميثاق المسياني للعالم كل�ه( رمز 7الميثاق مع داود )الختيار اللهي "داود" صموئيل2
سليمان وإسرائيل ملوك1

 

    1 كو 1 )ملك السلم والمجد وهو حكمة الالمسيح: 
30،)

   (. 22-20: 2 )أف باني بيت ال

   (.16: 19 )رؤ ملك الملوك
 المسيح ضابط التاريخ الذي يعلن عن خط>ته وغايته من نحوملوك إسرائيل ملوك2

شعبه.
المسيح الملك أعظم من داود.سليمان والهيكل أخبار الي+ام1
المهتم بتطهير هيكله، وإصلح وشفاء كل ضعف.الملوك والهيكل أخبار الي+ام2

  
إسرائيل والنظام الملكي

القلب ل النظام :
يسين بل الشركة مع ا: fليس المكان ول النظام يخلق قد

جدت قيادات روحيOة حكيمة تقيOة، مثل موسى النبي ويشوع بن نون  أ. في ظل النظام الثيؤقراطي، حيث يملك ا على شعبه خلل رجال الدين، و�
(.25: 21والقضاة التقياء خاصة صموئيل النبي. ووجدت فترات حالكة الظلمة، فكان كل إنسانµ يفعل ما يحسن في عينيه )قض 



 ب. في ظل النظام الملكي، سبق فتنبOأ موسى النبي ما سيشتاق إليه الشعب في أرض الموعد، وهو التشب¨ه بالمم المحيطة بهم، وأن يكون لهم ملك
 (. طلب ا من نبيfه صموئيل أن يسمع6: 8 صم 1(. وقد تمO ذلك، فأص̈روا على إقامة ملك، المر الذي أحزن قلب صموئيل النبي )14: 17)تث 

ا ) z7: 8 صم 1لهم وي�قيم لهم ملك.)

جد ملوك باتfجاهات مختلفة: في ظل هذا النظام و�

. شاول: أ�قيم حسب الهوى البشري، بسببه هلك الكثيرون.1

 . داود: جاء ثمرة صلوات صموئيل النبي، أقيم حسب إرادة ا. بالرغم من ضعفاته اتOسم بالقلب النقي، فجاء من نسله "ملك الملوك" كلمة ا2
ا. zد fمتجس

ج3 Oه إذ تهاون وتزوOا وغنى، ولم يعوزه شيء. بنى هيكل الرب في أورشليم. لكن zسليمان: طلب من ا الحكمة لقيادة شعبه، فوهبه ا معها مجد . 
بوثنيOات انحرف إلى العبادة الوثنيOة.

. رحبعام: هو ابن سليمان الحكيم، لكن في جهالة لم يقبل مشورة الشيوخ الحكماء، فانقسمت المملكة في عهده إلى مملكتين:4

يا. دامت المملكة19مملكة يهوذا، تضم سبطي يهوذا وبنيامين، عاصمتها أورشليم حيث هيكل الرب، ملوكها الـ  �ً   من عائلة داود ماعدا الملكة عثل�
 سنة.135

ا ومساحة أرض، تضم العشرة أسباط الخرى. zه أكبر السباط عدد zً Oا أفرايم من أجل أنzى أحيانOمملكة إسرائيل، ت�سم

ا بعض الملوك الصالحين، مثل يوشيا وحزقيا. zجد إيليا النبي وإليشع وغيرهما من النبياء، وأيض ج. في ظل انقسام المملكة و�

بابل اللذان قادا العائدين إلى أورشليم. : ظهر أنبياء عظماء مثل حزقيال ودانيال، وقادة عظماء مثل نحميا وزر� sد. في أرض السبي

وض ا، بينما كان بعض ملوك يهوذا صالحين، لهذا سمح بتأديب إسرائيل فسباه أشور. ع� zسب�يان في عصر الملوك: كان أغلب ملوك إسرائيل أشرار 
ا أبشع، فسقطت تحت السبيs البابلي على ثلث مراحل. هناك في السبيs التقى الشعبان zا من أختها إسرائيل صنعت شرور zأن تأخذ مملكة يهوذا درس 

ا: يهوذا وإسرائيل كشعبµ واحدµ تحت التأديب. zمع

: في أيOام كورش الفارسي عاد اليهود إلى إسرائيل، لكنOهم لم يعرفوا الستقلل بل خضعوا للستعمار الفارسي ثم اليوناني sهـ. العودة من السبي 
ا الروماني. كانوا يتوقOعون مجيء المسيOا الملك لكي يقيم خيمة داود الساقطة، ويسيطرون على العالم، وإذ جاء ابن داود ليقيم مملكته الروحيOة zوأخير 

. sر جد المكابي¨ون شهود حقيقي¨ون وسط الضطهاد الم� رفضوه وصلبوه. في ظل الستعمار و�

ده السفار التاريخيOة بوجه عام، والسفار الخاصة بحقبة النظام الملكي بوجه خاص، هو أن التاريخ في يد ا. هو العامل لتحقيق fأهم ما تؤك Oولعل 
وعوده للبشر بالرغم من عدم أمانة النسان.

ملوك إسرائيل 

ق. م

 شاول1050

 داود1010

 سليمان970

 يهوذا )مملكة الجنوب(                        إسرائيل )الشمال(

910-931                       يربعام الول 915-931 رحبعام 931

912-915 أبيام 915

871-912 آسا 912

909-910                                            ناداب 910



886-909                                            بعشا 909

885 -886                                            ايلة 886

881-886                                            تبني وعمري 885

874-881                                            عمري 881

850-875 يهوشافاط 875

852-874                                            آخاب 874

850-852                                           اخزيا 852

842-850                        يهورام 843-850 يهورام 850

842-843 أخزيا 843

814-842                          ياهو836-842 عث�ل�يأ.842

797-836 يهوآش )يوآش( 836

800-816                                            يهوآحاز 816

785-800                                            يهوآش 800

صيا 799 771-799 أم�

745-785                يربعام الثاني 834-785 عزريا )عزيsا( 785

736-751 يوثام 751

 744-745                                            زكريOا 745

744                                            شلوم 744

735-744                                            منحيم 744

721-736 آحاز 736

 734 - 735                                            فقحيا 735

 ستOة مع آخرين16                                            فقح 734

 سنوات4                                                وبفرده 

734 - 730

722 - 730                                            هوشع 730

 )إشعياء(693 -721 حزقيا 721

                                            سقوط السامرة722

 639-693 من�سOى 693



638-639 آمون 639

 صفنيا608-638 يوشيا 638

 إرميا608 يهوآحاز )شلوم( 639

 597-608 يهوياقيم )الياقيم( 608

 حزقيال 597 يهوياكين )يكنيا( 597

587-597 صدقيا )متنيا( 597

 سقوط أورشليم. 587

فران مقدOمان لك!   س�
فرين هو العرض التاريخي لمملكة قديمة ولملوك عبروا، وإنOما هو حديث شخصي موجه لكل إنسان ليحيا باليمان، في طاعة  ليست غاية هذين الس�

لوصيOة ل وفي إخلص للعهد الذي قدOمه ربنا يسوع المسيح بدمه على الصليب.

م لنا السفران عينات من ملوك صالحين وأشرار فنتعلم من اليجابيOات كما من السلبيOات: fيقد

ير، وأخزيا المدنfس fن، ويهورام الشرfداود الملك التقي، وسليمان الحكيم، ورحبعام الغبي، وأبيام الشجاع، وآسا المستقيم، ويهوشافاط المتدي 
ر، وعزريا غير الكامل في نقاوة قلبه، ويوثام المحب للسلم، وآحاز عابد الوثان، وحزقيا المصلح، fوأمصيا المتهو sسات، ويهوآش المرتدOللمقد 
ا دفعوا مملكة يهوذا إلى السبي zى التائب، وآمون الغامض، ويوشيا اللطيف، ويهوآحاز ويهوياقيم ويهوياكين وصدقيا جميعهم كانوا أشرارOومن�س 

هم. fالبابلي بشر

 
مقد�مة في سفر ملوك الول

ا، انقسم إلى سفرين عند ترجمته إلى اليونانيOة )الترجمة السبعينيOة(، لن الترجمة zا واحد zكان سفرا الملوك الول والثاني في الصل العبري سفر 
ا وعلى المملكة الشماليOة zة عشرين ملكOا لسفري صموئيل الول والثاني. قام على المملكة الجنوبي zا امتداد zا أكبر بالثلث. ويعتبر السفران مع zتشمل حيز 

ا، وقد أظهر كيف ي�حطfم الرتداد شعب ا، ويفقده وحدته وسلمه. يبقى ا أمينzا فهو يؤدfب لكي ي�خلsص. 19 zملك 

غاية السفر :
ا تحت الشمس. "ما كان فهو ما يكون والذي صنع فهو الذي يصنع فليس تحت الشمس جديد" )جا1 zه ليس شيء جديد zً Oة إنOد السفار التاريخي fتؤك . 
ا لها يسحبها الروح القدس من تحت الشمس إلى التجديد المستمر في الفكر الداخلي، فل9: 1 zعريس sد المسيح شمس البرfالنفس التي ترتبط بالسي .) 

م.  تشعر بملل أو ضجر، بل تحيا متهلfلة بالروح كما في السماء، ل تمسOها الشيخوخة ول يصيبها ق�د�

vودخل بكل ما هو جديد إلى الكمال؛ هذا هو المر الجديد الوحيد تحت الشمس، خلله أعلن غنى قدرة ا ،zا كاملzصار إنسان zبكون ا كامل    
[2الفائقة!]

الب يوحنا الدمشقي 
 . التاريخ في قبضة ا، وأن كل الحداث، خاصة التي تمس شعب ا ت�فسOر لهوتيzا. متى حفظ الشعب العهد مع ا تمتOع بالمان مع الخير، وإن2

 (، يهبها رحمة وعونzا13: 4كسر العهد وانحرف عن اليمان يدخل تحت ضغوط شديدة. تكون المملكة قويOة متى ثبتت في الملك الحقيقي )مي 
ا إذا انحرفت عنه تنهار وتسقط تحت التأديب. وراء النقسام خطيOة رابضة في القلب. الخط الرئيسي في سفريs ملوك الول والثاني هو Oا، أم zومجد 

تأكيد حقيقة أن سلم إسرائيل ويهوذا وازدهارهما يقومان على أمانة الشعب والملك وإخلصهم في تحقيق العهد مع ا.

يس متى البشير. 3 fا النسب الوارد في النجيل بحسب القد zد fد المسيح الحقيقي مؤكfيحفظ لنا نسب السي .

. سليماننا )السيfد المسيح( يقود كل مؤمن إلى التمت¨ع بكمال البركات السماويOة مادام له القلب الكامل مع ا غير المنقسم. 4

 . حقق سليمان ما عجز داود عن أن يفعله، أي بناء الهيكل، ذلك لن يد داود قد امتدOت إلى الحروب، ولم يكن لديه إمكانيOة تكريس وقته للبناء. لكن5
( انقسمت المملكة في أيOام ابنه رحبعام.38، 33، 6، 4: 11إذ لم يكن قلب سليمان كاملz كقلب أبيه )

. نرى في مملكة سليمان، في مجدها وفي ا�نهيارها، ظلz لقامة مملكة المسيح أو تدميرها في داخلنا.6



ر11: 15؛ 3: 15؛ 8: 14؛ 38، 33، 4: 11؛ 4: 9. صار تقييم الملوك مرتبطzا بشخصيOتين: داود الملك الصالح )7 Oير. تكر fويربعام الملك الشر ،) 
 مرات.8تعبير "خطايا يربعام" أو "طريق يربعام" 

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

ه كعضو في شعب ا يلزم9 zً Oة بينه وبين ا، فإنOا عن اليمان الجماعي، فمع التزام المؤمن بالعلقة الشخصي zا خطير zم لنا سفرا الملوك درس fيقد . 
ا، كما أن الخطيOة ت�حطfم zته ويبارك الشعب ويهبه نصرة ونجاحOس النسان بكليfاللهي يسند النفس ويقد sأن يعمل مع اخوته لحساب مملكة ا. فالبر 

الشعوب.

الكاتب :
 (؛ وسفر أخبار اليOام41: 11ربOما عزرا الكاتب، وبحسب التقليد اليهودي إرميا النبي. وهو تجميع من مصادر تاريخيOة مثل سفر أمور سليمان )

جدت45: 22؛ 23، 7: 15؛ 29: 14(، وسفر أخبار اليOام لملوك يهوذا )39: 22؛ 14، 5: 16؛ 19: 14لملوك إسرائيل ) ه و� zً Oواضح أن .) 
[.3سجلOت تاريخيOة وفيرة استخدمها الكاتب واسترشد بها تحت قيادة الروح القدس]

تاريخ ومكان الكتابة :
ا. ك�تب في إحدى بلد فلسطين، ربOما في أورشليم.  zك�تب سفر الملوك الول والثاني وكان لزال الهيكل الول قائم

مفتاح السفر :
ا مفتاح السفر فهو القول اللهي: "وأنت إن12ي�عتبر الصحاح  Oهو نقطة التح̈ول في السفر، حيث انقسمت المملكة بعد موت سليمان إلى مملكتين. أم  

 سلكت أمامي كما سلك داود أبوك بسلمة قلبµ واستقامة، وعملت حسب كل ما أوصيتك، وحفظت فرائضي وأحكامي، فإنfي أقيم كرسي ملكك على
(.5-4: 9إلى البد كما كلOمت داود أباك قائل: ل ي�عدم لك رجل عن كرسي إسرائيل" )

ق المملكة عنك تمزيقzا وأعطيها لعبدك، إلO إنfي ل أفعل ذلك في fي أفرfمن أجل أن ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائضي التي أوصيتك بها، فإن" 
(.12-11: 11أيOامك من أجل داود أبيك، بل من يد ابنك أمزقها" )

المسيح في سفر الملوك الول :
v .د المسيح كملك الملوك ورب الربابfي�رى السي   

v( د المسيح فهو حكمة ا )لو 28-16: 3   سليمان الرجل الحكيمfا السي Oيقول30: 1 كو 1؛ 31: 11(، واضع أمثال وكاتب تسابيح وأشعار. أم .) 
ا أنتم فحاضر بينكم "الحكمة" Oها طلبت بشغف أن تسمع سليمان... أمOها من المتبربرين لكن zً Oيس كيرلس الكبير: ]هذه المرأة )ملكة التيمن( مع إن fالقد 

ا ما يقوله بالعمال والعجائب، وإذ بكم تتركون الكلمة وتجتازون بغير zد fة غير المنظورة، مؤكOثكم عن المور السماوي fذاته الذي جاء إليكم لي�حد 
[[. 4مبالة طبيعة تعاليمه العجيبة]

v 3 كو 1(، وللكنيسة جسد المسيح وهيكله )22-19: 2   بنى سليمان الهيكل مسكن ا عوض خيمة الجتماع، وذلك كرمز لجسد المسيح )يو: 
(. 20-19: 6؛ 16-17

v:تمتع سليمان بغاية في المجد   

ا.240م بـ 1980من جهة بناء الهيكل بأثاثاته يقدر البعض تكلفته سنة  zبلي¨ون دولر 

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

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

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

 (. مع أن سليمان كملك6: 29مع كل هذا المجد يقول السيfد المسيح وقد أمسك بزنبقة حقل: "ول سليمان في كل مجده يلبس كواحدةµ منها" )مت 
م لنا السيfد المسيح fا في قصره، لكن كل مجده ل ي�قارن بالمجد الذي يهبه ا لزنبقة حقل. هكذا ي�قد zا جدzة وبيضاء، وكان بهيOا أرجوانيzيلبس ثياب µد Oممج 

ه "ل يفتخر كل ذي جسد أمامه" ) zً O29: 1 كو 1هنا الحقيقة لندرك إن.)

مملكة سليمان ومملكة المسيح :
v( 91، 9: 71( ؛ مع )مز 21-20: 4   مملكة متسعة وممتدة .)

v( 7: 72(، مع )مز 4: 5، 25-24: 4   مملكة سلم .)

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



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

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

الكنيسة في سفر ملوك الول :
 أعدO داود الملك كل المواد لبناء الهيكل وقام ابنه سليمان بالبناء. هكذا أعدO الب كل شيء للخلص وقام البن الوحيد بالعمل الخلصي، فبنى كنيسة

(.22-20: 2؛ أف 18: 16؛ مت 44، 37: 6ا، هيكله المقدOس، أقامها على نفسه الصخرة والساس، فجاءت بناءz روحيzا حيzا )يو 

[. 6[، تعيش إلى حين جنبzا إلى جنبµ مع الدولة المدنيOة]5العلمة أوريجينوس هو أول من أعلن عن الكنيسة كمدينة ا هنا على الرض]

vةOا، فهذا حتى تعرفوا كيفي zفإن كنت أمك�ث فيها كثير :zم بولس الرسول قائلfوكبيت ا. ويعل ، µروحي µمن الواضح أن المسيح يصف الكنيسة كبيت    
ا للبن، فالكنيسة بالتالي zالسلوك في بيت الرب، الذي هو كنيسته، عمود الحق وأساسه. فإذا كانت الكنيسة هي بيت ا، ولن كل ما للب هو أيض 

[.7هي بيت ابن ا]

العلمة أوريجينوس

يس بولس الكنيسة كبناء المسيح، الذي ينمو ليصبح "هيكلz مقدOسا للرب" )أف  fم21: 2في رسالته إلى أهل أفسس، يصور القدOالخ.(، ويتكل  
أوريجينوس عن الكنيسة كهيكل ا الروحي، فيقول: 

vم ا في fيسكن روح المسيح في من يحملون شبهه، أقول، من جهة الشكل والسمات، حتى أن كلمة ا، تود توضيح هذا المر لنا بجلء، فيقد    
 :8، زك 38: 32، 33: 3، إر 12: 26، ل 16: 6 كو 2وعوده للبرار: "إنfي سأسكن فيهم، وأسير بينهم، وأكون لهم إلهzا، وهم يكونون ليs شعبzا" )

(...23: 14(. ويقول المخلfص: "إن أحبOني أحد يحفظ كلمي، ويحب¨ه أبي، وإليه نأتي، وعنده نصنع منزلz" )يو 8

 وفي أجزاء أخرى من الكتاب المقدOس يتحدOث عن سرs القيامة، للذين قد ف�تحت آذانهم إلهيzا، ويقول إن الهيكل الذي تمs تدميره ي�عاد بنائه من جديد من
ا ثمينzا في هيكل ا العظيم الواحد.  zا في طريق التقوى، يكون حجر zة وثمينة. هذا يجعلنا نفهم أن كل من تقودهم كلمة ا إلى الكفاح معOأحجار حي

ا مبنيfين كحجارةµ حيOة، بيتzا روحيzا، كهنوتzا مقدOسا، لتقديم ذبائح روحيOة مقبولة عند ا، بيسوع المسيح" zلذلك يقول بطرس الرسول: "كونوا أنتم أيض 
ا بولس الرسول: "مبنيfين على أساس الرسل والنبياء ويسوع المسيح نفسه، حجر الزاوية" )أف 5: 2 بط 1) zكما يوجد ما يشبه20(. ويقول أيض .) 

ف�ك ، وأجعل ش�ر� ، وبالياقوت الزرق أؤسfسك�  ذلك بتلميحµ خفي في تلك الفقرة من إشعياء التي ي�خاطب فيها أورشليم: "هأنذا أبني بالثمد حجارتك�
ا" )إش  zة، وكل تخومك حجارة كريمة، وكل بنيك تلميذ الرب، وسلم بنيك� كثيرOا، وأبوابك� حجارة بهرمانيz14-11: 54ياقوت .)

[... 8إذن يوجد بين البرار من هم أثمد، ومن هم ياقوت أزرق، وآخرون بهرمان، أو حجارة كريمة، أي فيهم كل النواع للختيار]

العلمة أوريجينوس

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

vه كان رجل حروب، وسمح لبنه سليمان أن يقيمهOنع من إقامة بيت الرب لن     مع كل ما امتاز به داود الملك من إخلص في علقته بالرب، م�
مة لرجل الحكمة سليمان. fة مقدOة إلهيOة وعطيOكهبة سماوي

v.ص الصحاح الثامن لتدشينهOا خص zص سفر الملوك الول ثلثة أصحاحات لوصف إنشاء الهيكل وأخيرOخص   

v.ه بنى هيكلين في بيت إيل ودان ليمنع الشعب من الصعود إلى بيت الرب في أورشليم للعبادة zً Oة يربعام الكبرى إنOكانت خطي   

v،هم كانوا يعبدون الرب في هيكله، ويحملون إليه تقدمات، ويهت̈مون بإصلحاته zً Oالرب أن sمن أهم سمات ملوك يهوذا الصالحين في عيني    
وينزعون كل عبادة وثنيOة عنه أدخلها ملوك أشرار سلفاء لهم.

vا إذ أراد أن يكشف عن مدى غضبه zسه. وأخير fعندما كان الرب يعلن تأديباته لشعبه يسمح لمم غريبة أن تدخل بيته وتنهب آنيته وكنوزه وت�نج    
لشعبه سمح بدمار الهيكل بواسطة بابل.

الموضوعات الرئيسيOة :
ته في حفظه للعهد اللهي. لديه الكلمة اللهيOة، والكاهن، والنبي، والمشيرون. Oالملك: قو

الهيكل: قدسيOته تكمن في سكنى ا في القلب.



المشورة: ل يوجد إنسان ل يحتاج إلى مشورة الحكماء.

آلهة أخرى: تشكل العابدين على صورتها.

رسالة النبي: يعبfر عن صوت ا الذي ل يجامل. 

الشخاص الرئيسي¨ون :
. داود: اهتمامه بالوصيOة اللهيOة.1

. سليمان: حكيم وعالم، لكنOه انحرف.2

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

. يربعام: يسيء استخدام الحق.4

ا له أمناء.5 zإيليا: ي�قيم ا شهود .

. آخاب: ملك تسيطر عليه زوجته.6

7. sس طاقاتها للشر fإيزابل: تكر .

المدن الرئيسيOة :
ا، وصارت عاصمة إسرائيل.19: 12، 26: 11. شكيم: اجتمع فيها السباط العشرة )1 zجوا رحبعام ملك Oتو ،)

 (، أحدهما في الشمال والثاني في29-28: 11. دان: أحد مركزين للعبادة حيث و�ضع عجل في كل منهما، ليكون المركزان بديلz لورشليم )2
الجنوب. 

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

ا على إسرائيل بعد أن اغتال ناداب، ونقل العاصمة من شكيم إلى ترصة )4 z22: 16، 27: 15. ترصة: أصبح بعشا ملك .)

ا اشترى تلz بنى عليه عاصمة جديدة. وكان ابنه آخاب أشر ملوك إسرائيل. وكانت زوجته إيزابل تعبد البعل )5 zالسامرة: عندما أصبح عمري ملك .
16 :23-34.)

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

عه. وفي أثناء7 Oيزرعيل: بعد قتل أنبياء البعل رجع إيليا النبي إلى يزرعيل، فأقسمت إيزابل أن تقتله، فهرب لحياته. لكن ا اعتنى به وشج . 
(.21-1: 19رحلته مسح الملكين القادمين لرام )سوريا( ولسرائيل، كما مسح إليشع نبيzا ليخلفه )

 . راموت جلعاد: أعلن ملك آرام )سوريا( الحرب على المملكة الشماليOة، لكنOه ه�زم في موقعتين. احتل الرامي¨ون راموت جلعاد، فاتOحد آخاب8
(.53: 22، 1: 20ويهوشافاط لستعادة المدينة. غير أن آخاب ق�تل في المعركة، ثم مات يهوشافاط  )

أقسام السفر :
لك سليمان، بناء الهيكل، سمو بلط سليمان الملكي، العصر الذهبي في التاريخ العبري، انقسام المملكة وانحطاطها، ارتداد  يتحدOث هذا السفر عن: م�

مملكة الشمال، ظهور إيليا النبي. 

[.11- ص 1القسم الول : المملكة المتOحدة ]ص 
 أولz: سليمان في مجده:

ا واستقراره              ]1 z2-1. إقامة سليمان ملك.]

[.3. سليمان يطلب الحكمة                       ]2

[.4. سليمان كمدبر للمملكة                      ]3



[.8-5. بناء الهيكل وتدشينه                        ]4

ثانيzا: انحدار سليمان: 

[.11-9: 8. عصيانه للعهد                              ]1

[.40-9:11. تأديب سليمان                              ]2

[.43-41:11. موت سليمان                                ]3

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

[.12رحبعام ويربعام                       ]

ثانيzا: انهيار المملكة:

[.14-13. يربعام                             ]1

[.24-1: 15. ملكان في يهوذا                  ]2

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

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

[.50-41: 22. يهوشافاط في يهوذا               ]5

[.53-51: 22. آحاز في إسرائيل                 ]6

سليمان العظيم
 سليمان في ضعفه

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

(.46: 1. كرسيه أعظم من كرسي أبيه   )2

(.1: 2. تمتOع ببركة أبيه قبل موته      )3

(.3. طلب الحكمة السماويOة    )4

ا60000. اتOسعت تخوم مملكته 5 zعOمرب zميل 

( ]عشر أضعاف مملكة أبيه[.21: 4)

(.6. بنى هيكل الرب  )6

(.5: 10. ب�هرت ملكة سبأ بشخصه وبخدامه، وبإلهه، فلم يبقz فيها روح  )7

. قدOم أعذب أنشودة حب ل )سفر النشيد(.8

[ وختمها بالتوبة.3. بدأ حياته الملوكيOة بالصلة ]9
(.24: 2. على خلف والده قتل أخاه )1 

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

(.11. أغوته نساؤه نحو الوثنيOة )3



. فقد سلمه مع ا إلى حين )سفر الجامعة(.4
  

ملحق خاص عن انقسام المملكة

المملكة المتOحدة  :
ا )ص  zاستلم سليمان الحكم،1عند قرب نياحة داود الملك حاول أدونيا أن يستولى على الحكم، لكن ناثان النبي أخبر الملك وقام بتتويج سليمان ملك .) 

 وسار في خوف ا وتمت¨ع بالحكمة السماويOة. اتOسعت في أيOامه رقعة إسرائيل وبلغت أوج عظمتها، وكادت أن تكون أعظم إمبراطوريOة في ذلك
 الحين. وتحقOق الوعد اللهي حيث امتدOت من حدود مصر حتى حدود بابلونيا، وساد المملكة السلم مع الغنى والمجد. لقد كانت موضع احترام
سب أحد عجائب الدنيا.  وتقدير الدول المحيطة بها، وجاءت ملكة سبأ لتسمع حكمة سليمان. من الجانب الديني قام سليمان ببناء الهيكل الذي ح�
ووضع تابوت العهد فيه، وامتل الهيكل بمجد ا، وقدOم سليمان صلة تدشين رائعة. لكن زواجه بالوثنيOات الجنبيOات دفعه نحو العبادة الوثنيOة.

المملكة المنقسمة :
 بموت سليمان اختار ابنه رحبعام المشورة الغبيOة حيث نادى بزيادة الضرائب بطريقة مملوءة عنفzا وكبرياء، فقاد يربعام حركة تم̈رد وانشق عن

ا. انقسمت المملكة. كان هذا بداية فترة من الفوضى والصراع بين مملكتين ومجموعتين من الملوك. zرحبعام عشرة أسباط، وأقاموا منه ملك

سرs النقسام :
جد في إسرائيل فريقان:  يرى بعض الدارسين أن هذا النقسام ليس وليد يومه، بل تمتدs جذوره إلى أجيال قديمة. و�

ة ومتOسعة بعد أن كانت أمOة صغيرة في أرض العبوديOة وخرجت إلى Oة مستقر Oلم µوطبيعي µضروري µالفريق الول يطلب النظام الملكي كتط̈ور 
البريOة في رحيل مستمر، أشبه بحياة البدو وليس حياة الحضر. 

ا Oدة بغير ملك قد فتح الباب لدخول بعض الدول الخرى في وسطهم والسيطرة عليهم. فواضح مم fه رأت بعض القيادات أن وجود أسباط متعدOلعل 
 (، فقد سيطر الفلسطيني¨ون علي السباط التي في الوسط،5: 10جاء في صموئيل الول: "بعد ذلك تأتي إلى جبعة ا حيث أنصاب الفلسطينيfين" )

ا منع الفلسطيني¨ون جميع إسرائيل من ممارسة مهنة الحدادة "لن الفلسطينيfين قالوا لئلO يعمل العبراني¨ون سيفzا أو zوأقاموا ولة كما في جبعة. وأيض 
ا" ) z19: 13 صم 1رمح.)

جدت إسرائيل وهي مجموعة من السباط أشبه بقبائل ريفيOة في حاجة إلي الدخول في نظام ملكي مستقر له نظامه وقوانينه وجيشه الواحد   لقد و�
 المنظOم، ي�حسب جيش الملك، وليس كما في فترة القضاة يظهر من وقت إلى آخر قائد حربي مخلfص لمجموعات من السباط، حياتهم أشبه بحياة
نت ممالك مثل العمونيfين والموآبيfين والراميfين. لذا Oرت حياة بعض البلد المحيطة بهم وتكو Oا تطو zالبدو وليس حياة الحضر. في ذلك الوقت أيض 

هم، فيتبع التط̈ور العادي. fطى أبناء عم رأى إسرائيل أن يسير على خ�

هذا وأن ضعف الممالك الكبرى مثل مصر لم يقف عائقzا عن تحقيق هذا التط̈ور. 

ا، إذ قالوا له: "تسلOط علينا أنت وابنك وابن zام القضاة قبل صموئيل النبي. فقد أراد السرائيلي¨ون أن يقيموا جدعون ملكOة في أيOلقد أ�ثير موضوع الملكي 
ا )قض 22: 8ابنك لنOك خلصتنا من يد مديان" ) قض  zه رفض. وقد حاول أبيمالك أن يقيم نفسه ملكOا )قض 1: 9( لكن z6: 9(، فأقامه بنو شكيم ملك،) 

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

 فريق آخر يرى في النظام الملكي خطورة على المزارعين الذي غالبzا ما يحتكرهم الملك وماشيتهم ويسيء استغلل إمكانيOات الشعب. هؤلء
يتهم وتصطدم مصالحهم مع "حق الملك" في استغللهم ) fما يمتد إلى17-11: 8 صم 1يغارون على حقوقهم وحرOل يقف المر عند الملك، وإن .) 

 حاشيته. لقد أدرك البعض أن الملك غالبzا ما ينحاز لسبطه، وهذا ما حدث مع شاول إذ نرى حاشية للملك منها هيئة أركان مؤلفة من يوناثان ابنه،
 وأبنير ابن عمه وقائد الجيش. نراه يريد أن يربح ولء قواد الجيش عبيده فوزع عليهم الحقول والكروم ويقول لهم: "اسمعوا يا بنياميني¨ون، هل

ا رؤساء ألوف ورؤساء مئات؟!" ) zا، وهل يجعلكم جميع zوكروم zس على حساب7: 22 صم 1يعطيكم جميعكم ابن يس� حقولOلم يذكر الكتاب المقد .) 
من تم هذا السخاء الملكي. 

يته الواردة في قضاة ) fا المنازعات بين السباط، ففي قصة اللوي وسر zمن أسباب المعارضة للنظام الملكي أيض Oنرى كيف كان كل21-19لعل ) 
ا، zعظيم zالسباط ضد بنيامين حتى كاد أن ي�فقد السبط كل¨ه، إذ "جاء الشعب إلى بيت إيل وأقاموا هناك إلى المساء أمام ا ورفعوا صوتهم وبكوا بكاء 

 (. هذا السبط الذي جاء منه شاول أول3-2: 21وقالوا: لماذا يا رب إله إسرائيل حدثت هذه في إسرائيل حتى يفقد اليوم من إسرائيل سبط؟!" ) قض 
ملك على إسرائيل في أيOام صموئيل النبي.

ة سبع سنوات ورفضته أسباط الشمال، حتى شعر ابنير رئيس جيش شاول Oلمد zا، فقد ملك على يهوذا  أول zظهر هذا النشقاق حتى بعد مسح داود ملك 
 سنة على كل السباط.33بضرورة ضم السباط تحت لواء داود الملك، وقد نال داود نعمة في أعين كل السباط حيث ملك 

ه فرض ضرائب عالية على السباط ماعدا يهوذا لبناء الهيكل وقصره والمنشآت الضخمة في أرض يهوذا، zً Oظهر نوع من التحيز لسليمان فيبدو إن 
ا أحدث ثورة نفسيOة داخليOة في السباط الخرى، لم يستطيعوا أن يعبروا عنها بأي نوع من التمرد. ولعلO ما تنبأ به أخيا النبي ليربعام عن Oمم 

 استلمه عشرة أسباط ليملك عليها يكشف عن شعور عام من السخط بسبب ما تتحمله السباط من التزامات ماديOة وسخرة لحساب الملك وسبطه.



 هذه الخلفيOة هيأت العشرة أسباط للثورة ووجدت في يربعام الفرصة للتمرد على السبط الملكي )يهوذا( ولم ينضم إلى السبط الملكي سوى سبط
بنيامين المجاور له. 

ه حتى قبل قيام النظام الملكي وجد انشقاق بين السباط، أسباط تميل بالكثر إلى التقليد الدوناى حيث يتطلعون إلى ا القدير الذي zً Oيظن البعض إن 
 يخلص بقدرته )منه تكونت مملكة الشمال(. والفريق الخر يميل بالكثر إلى التقليد اليهويوي يتطلعون إلى ا "يهوه" الكائن وسط شعبه يحميهم
ه وإن مال أحد إلى تقليد ل يتجاهل التقليد الخر. تميل مملكة الشمال بالكثر نحو zً Oبسكناه وسطهم وحنوه. ل يوجد خط فاصل بين التقليدين، فإن 

التقليد الدوناى بينما تميل مملكة الجنوب بالكثر نحو التقليد اليهويوي. 

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

الشوري:

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

v[ ا من عندياته يقابل ما يحدث في يهوذا z12   أقام عيد.]

v[ مون وقائدO12   استخدم كهنة المرتفعات يقد.]

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

v[ لك من يربعام [.14   أخبر أخيا النبي امرأة يربعام بموت ابنها، ونزع الم�

v.ا zا، من بينهم آخاب الذي تزوج إيزابل ابنة كاهن البعل، فكرست طاقاتها لنشر عبادة البعل بصورة واسعة جد zجاء خلفاؤه أشرار   

vب ليخلص. ولتأكيد أن الرتداد عن اليمان دودة قاتلة ت�حطم الشجرةfانتهت المملكة بالسبي إلى أشور لتأكيد أن التاريخ كله في يد ا الذي يؤد    
ا. بدون الشمس ل توجد حياة على الرض، وبدون ا تتحطم البشريOة. zتمام

v.ة، وجلب النقسام خطاياOا أهليzا وحروب zة انقسامOجلبت الخطي   

v .ا في يهوذا فوجد ملوك أشرار، ووجد ملوك أتقياء ومصلحون Oا، أم zا في إسرائيل صالح zا واحد zل نجد ملك   

إقامة مملكة الشمال :
 كانت مملكة الشمال أوسع من مملكة الجنوب وأكثر غنى وسكانzا من مملكة الجنوب. واعتبرت نفسها الوارثة الكاملة للتقاليد الوطنيOة والدينيOة. ولهذا

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

من يكون الحاكم؟
ا عاش في المنفى، اسمه يربعام. كان قد حاول القيام بانقلب ضد سليمان، ولما فشل لجأ إلى مصر ) zا مشهور zا له قائد zمل1اتخذ إسرائيل ملك  

 ( مع وضع شرط يلتزم به هو ونسله. في الواقع خلفه ابنه، لكن مؤامرة38: 11 مل 1(. وعده النبي أخيا بسللة ثابتة مثل سللة داود )26:11-40
  ق.م تسلsمت أسرتان747، 886 سنة من الستقرار السياسي: بين 140أطاحت به بعد سنة من الحكم فخلل مائتيs سنة تقريبzا عرفت مملكة الشمال 

  ق.م.747 ق.م وأربعة بعد سنة 886الحكم: أسرة عمري وأسرة ياهو. وفصل السللتين انقلب دموي مخيف. ولكن حدث ثلثة انقلبات قبل سنة 
ا لملوك الشمال الطابع القدسي الذي كان لملوك الجنوب المنحدرين من داود وحاملي الهالة المرتبطة بوعد ناثان zومهما يكن من أمر، لم يكن يوم 

لداود.

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

 حافظت الملكيOة الجديدة بشكل إجمالي على البنية السياسيOة والداريOة التي وضعها سليمان. ولكنOها احتاجت إلى عاصمة. فبعد بديلت عديدة، اشترى
ا zاها السامرة. وقعت في قلب المملكة على ملتقى الطرق، فأشرفت على ما يحيط بها. ونمت نمو Oنة وسم Oعمري هضبة وبنى عليها مدينة محص 

ا بعد زوال مملكة إسرائيل سنة  zا هام zت مركزOا، فظل zق.م.721سريع 

البنية الدينيOة :
 تستند البنية السياسيOة إلى البنية الدينيOة. كانت المملكتان تعبدان ذات الله الواحد، ديانة واحدة، لكن مملكة الشمال شعرت بالحاجة إلى عاصمة وإلى

 هيكل عام ومذبح عام للشعب. أراد يربعام الول أن يزاحم هيكل أورشليم الذي بناه سليمان، فاختار معبدين مشهورين: دان في الشمال وبيت إيل
 (. لقد صنعوا العجلين الذهبيfين، ولكن للتعبير عن عبادة ا الخفي. وأقاما مذبحين،33-26: 12 مل 1في الجنوب، وجعل فيهما "عجلين ذهبيfين" )

ا قد يدفع إلى ثورة الشعب ضد ملوك إسرائيل Oواحد في دان والخر في بيت إيل، حتى ل يحن الشعب إلى هيكل سليمان والذهاب إلى أورشليم مم 
رونه sا للله الخفي الذي يتصوzنان موطئ sة والخصب، يكو Oوالرغبة في الخضوع لملوك يهوذا. يرى البعض أن هذين التمثالين اللذين يرمزان إلى القو 

جدت حيوانات مشابهة في هيكل الكنعانيfين الكثيرة في مملكة الشمال. وكانت الديانات الوثنيOة تجتذب السكان الذين  واقفzا على حيوان. ولكن و�



ة والخصب للقطعان. هؤلء اللهة يقدfمون Oمون وفرة المحصولت والصحfهم يحتاجون إلى هؤلء اللهة: فآلهة الطبيعة والزراعة يقد zً Oاعتبروا إن 
المان في الحياة اليوميOة للناس.

 لقد خاطر يربعام حين أدخل الصور الكنعانيOة إلى شعائر عبادة الرب، فخلط الناس بين الرب واللهة، وجعلوا إله إسرائيل على مستوى اللهة
عت ديانة البعل الشبيهة Oج الملك آخاب إيزابيل، ابنة ملك صور الوثني، فشج Oر الوضع بصورة أخطر حين تزو Oة. بعد خمسين سنة تطوOالوثني 

بالديانات الكنعانيOة.

 كانت خطيOة إسرائيل تميل بالكثر إلى العبادة الوثنيOة، أي الزنا الروحي، بينما كانت خطيOة يهوذا هي بالكثر العصيان للوصيOة وتجاهل كلمة الرب.
 صارت عبادة العجل علمة استقلل مملكة الشمال عن يهوذا وأسرة داود، وقد وضع يربعام الجذور بطريقة بها لم تنزع هذه العبادة حتى سقطت

المملكة بالسبي الشوري.

  للشمال عبدوا العجل، بعضهم19دخلت عبادة البعل بواسطة إيزابل زوجة آخاب الملك واستطاع إيليا وإليشع وياهو أن يقتلعوها. كل الملوك الـ 
عبد البعل لكن لم يحاول أحد أن يرد الشعب إلى عبادة ا.

جد بينهم مصلحون يرة لكن بعضهم خدم ا وو� fبالرغم من أن أغلب ملوك الجنوب كانوا يعبدون الوثان وسلكوا في طرق ملوك إسرائيل الشر 
ا والمرض عديم zة حتى صار الجرح خطيرOا نحو ممارسة عبادة البعل المرعبة وبعض الديانات الكنعانيzا فشيئzعظماء. انحرفت مملكة يهوذا شيئ 

الشفاء. 

الوضع القتصادي والجتماعي :
ا من الضيق العظيم ) zمل1لم تكن هذه الحقبة أفضل ما يكون بالنسبة إلى صغار القوم في المملكة. فعدم الستقرار السياسي والجفاف خلق وضع  

 (. ولكن حتى القرن التاسع لم تظهر الفوارق الجتماعيOة إلO قليلz. فآخاب يبدو كملك مزارع ل يستطيع إلO بصعوبة أن29-25: 6 مل 2، 12: 17
 ( رغم ما تقدfمه27: 6 مل 2(. وخلل حصار السامرة لم يكن الملك يورام أيسر من سائر الناس )21 مل 1يضع يده على كرم نابوت جاره )

التجارة غير المشروعة من طعام للطبقات الميسورة.

ا. فكانت أيOام يربعام الثاني حقبة من الزدهار والتوسع. لكن لم يستفد من هذه الحالة إلO فئة قليلة بفضل zا سريع zر الوضع تطور sفي القرن الثامن تطو 
ا الخرون فاقترضوا من الغنياء، ولما Oيشكك الناس. أم µة عاشت في ترفOلدت طبقة غني  التجارة الدوليOة التي كانت في يد الملك وحاشيته. وهكذا و�
ا. وأما القضاة الذين أقيموا لينصفوا المساكين فباعوا نفوسهم إلى الغنياء الذين استمروا يستغل¨ون zلم يستطيعوا أن ير̈دوا المال باعوا نفوسهم عبيد 

الناس بكل طمأنينة.

السياسة الخارجيOة :
دة بين مصر Oا. فلم نعد أمام دولة موحzا فشيئzفت سياسة التو̈سع والمتداد التي قام بها داود. واستعادت الشعوب استقللها شيئOبعد موت سليمان، توق  
ا آخر. فآرامي¨و دمشق تحالفوا بعض الوقت مع إسرائيل ضد يهوذا zا وتتحارب يوم zحد يومOوبلد الرافدين، بل سلسلة من "الدول" الصغيرة التي تت 

تين )7)إش  Oا: حاصروا السامرة مر zهم خاصموهم مرارO35-34: 22 مل 1(، وق�تل آخاب وهو يحاربهم )24: 6 مل 2 ؛ 1: 20 مل 1(. ولكن.) 
(.7: 13 مل 2وخسر يوآحاز كل جيشه بعد أن أباده ملك آرام )

ا، سياستها القمع والقتل. zقوي جد µحربي µة عظيمة ذات تنظيمOالجميع أن الخطر الكبر يأتي من بلد الرافدين حيث صارت أشور إمبراطوري sأحس 
لت الشعوب أن تخضع لها وتدفع جزية كبيرة لتنجو من الكارثة. Oففض

ا ونجا بنفسه10000 مركبة و2000حاول إسرائيل في البداية أن يقاوم. فأرسل آخاب  zجندي إلى الحرب، وتحالف مع ملوك آخرين. فق�هروا جميع  
  ق.م(. كيف نعرف هذه الخبار؟ من الوثائق737 ق.م( ومنحايم )سنة 803 ق.م( ويوآش )سنة 841حين دفع الجزية كما فعل بعده ياهو )سنة 

الشوريfين.

جدت أوقات راحة خفOف فيها الشوري¨ون من قبضتهم، فاستفاد يربعام الثاني من الوضع ليستعيد دمشق. ولكن الخطر الشوري بدأ من جديد في  و�
 ق.م تغلOب على حلف آرامي إسرائيلي وضمO مملكة دمشق وثلث مقاطعات إسرائيليOة.732(، ففي سنة 727-747الفق مع تغل̈ت فلسر الثالث )

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

 سنة التالية ازدهار تحت بيت عمري. 40الـ 

 سنة التالية انحدرت تحت يهو ويهوآحاز. 40الـ 

 سنة التالية بلغت أقصى اتfساعها بواسطة يربعام الثاني. 50الـ 

 سنة الخيرة صارت في عارµ وس�بيت. 30الـ 



 ق. م :606-933مملكة الجنوب 
ة. 80الـ  Oالسنة الولى ازدهار ونمو في القو 

 السنة التالية كارثة دخول عبادة البعل. 70الـ 

يا. 50الـ  fساعها تحت عزfالسنة التالية بلغت أقصى ات 

 السنة التالية خضعت للجزية لشور في عهد آحاز. 15الـ 

 السنة التالية استعادت استقللها في عهد حزقيا. 30الـ 

ة تابعة لشور. 100الـ  Oالسنة الخيرة أغلب المد 

العلقة بين المملكتين :
ة. 80الـ  Oسنة الولى في حروب مستمر 

 سنة التالية في سلم. 80الـ 

 سنة حرب متقطfعة. 50الـ 
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نشأة مملكة سليمان:

تقوم مملكة ا فينا على أساسين: 

(.9: 22 أي 1؛ 15: 2. كتحقيق لوعد ا لبائنا. نال سليمان ما وعد ا به داود )1

(3. طلب الحكمة السماويOة )2

عظمة مملكة سليمان:
يكمن سرs عظمة مملكة ا فينا في ثلثة أمور:

(.4. الثقة في ا واهب الغنى والسلم والمجد )1

(.9-5. إقامة هيكل ا الداخلي، سكنى ا فينا )2
 . انقسمت المملكة بسبب فساد سليمان بزواجه من الوثنيOات، وبسبب تص̈لف ابنه رحبعام الذي سمع لمشورة الشبان العنيفة ورفض حكمة الشيوخ1 
(12.)

. انقسمت المملكة إلى:2

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

ب. مملكة إسرائيل، ملكها يربعام.

. اتOسم ملوك المملكتين بالفساد، عدا قلOة من ملوك يهوذا.3

ير ملك إسرائيل وزوجته إيزابل.4 fلم يترك ا نفسه بل شاهد، فأرسل إيليا النبي الناري يقف أمام آخاب الشر .

(.17إيليا الغيور يوقف المطر )
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(.10. اللتصاق بحكمة ا. اشتهت ملكة سبأ أن تسمع سليمان )3

انهيار سليمان:
ا إلى النحدار ) zات( يؤدي حتمOالزوجات الوثني( sحاد بالشرf11الت.)

(.18 إيليا الشجاع والنار التي التهمت الذبيحة )

(.19إيليا والشعور بالعزلة )

. نصرة الشرs إلى حين.5

يرة ) fوقتل نابوت اليزرعيلي ليرث حقله فانهار الملك وزوجته الشر sه تمادى في الشرOا كثيرة ليرجع إلى نفسه، لكن z22-20أعطى ا لخاب فرص.)
 

من وحي سفر الملوك الول 

ا وتقيzsا zا حكيم zأقمني ملك

يا ملك الملوك

v.أنت هو ملك الملوك، يا ابن داود   

ا وتقيzا. zا حكيم zي ملكfتشتهي أن ت�قيم من

تقيم خيمة داود الساقطة في داخلي.  

v.سليمان طلب منك الحكمة، فوهبت له كل شيء    

لقتنيكن فأنت هو الحكمة اللهي.

. Oا�قتنيك فل يكون للجهالة ول الفقر والعار موضع في

لتOحد بحكمتك وحدها كعريس نفسي،

 فل اتOحد مع وثنيOات أجنبيOات كسليمان.

v.ساOا مقدzمع سليمان أن أقيم لك بيت sهب لي    

نه. fروحك الق̈دوس هو الذي ي�دش

يسكنه الب السماوي، وحوله السمائي¨ون. 

v، µا في كل عمل zمع سليمان نجاح sهب لي    

فأنت سرs حياتي ونجاحي وغناي وفرحي.

v.يربعام sلتطرد من داخلي غباوة رحبعام وشر    

فل يحل في داخلي انقسام.

ول أقيم في داخلي عبادة العجلين.



v .يرة fحد مع آخاب بإيزابل الشرOأن ات sل تسمح لي    

 . Oل عبادة البعل والعشتاروت إليOفتتسل

v،قلب إيليا الناري sهب لي   

، Oد احتل مذبحك فيfيذبح كل سي

يبعث في أعماقي شوقzا للتوبة.

أتمتع بك وبنار روحك الق̈دوس.

ا، موضع سرورك، يا ملك الملوك. zفأصير بالحق ملك

الباب الول 

المملكة المتOحدة
[11- ص 1]ص 

v[      2-1    استقرار مملكة سليمان.]

v[         4-3    حكمة سليمان وغناه.]

v[      9-5    أعمال سليمان ونشاطه.]

v[        10    عصر سليمان الذهبي.]

v[       11    انحدار سليمان وموته.]

2-1الصحاحان 
استقرار مملكة سليمان

جها، ولم يكن البكر الذي له أن يخلف أباه على Oبع التي لم يكن يحق لداود أن يتزو  في هذين الصحاحين نرى سليمان بن داود المولود من بث�ش�
 العرش، ا�ختير للم�لك بواسطة أبيه، بناء على دعوة إلهيOة. إذ قيل له: "هوذا يولد لك ابن يكون صاحب راحة، وأ�ريحه من جميع أعدائه حواليه، لن

ا وسكينة في إسرائيل في أيOامه، هو يبني بيتzا لسمي، وهو يكون لي ابنzا وأنا له أبzا، وأ�ثبfت كرسي ملكه على zاسمه يكون سليمان، فأجعل سلم 
(. 9: 22 أي 1إسرائيل إلى البد" )

ه كان من المتوقOع أن يتسلOم العرش أدونيOا، البن الرابع لداود، ) zً O2(، إذ مات البناء الثلثة السابقون: آمون وإبشالوم )22، 15: 2 مل  1يبدو إن 
( وكيلب. 5-2: 3صم 

ا في معاملته مع أخيه. لكن zم سليمان المملكة، وكان سليمان كريمOة، وتسلOا لستلم الملك، لكن ناثان النبي أطاح بالخطOط أدونيOا خط zإذ شاخ داود جد 
م أدونيOا على استلم المملكة قتله سليمان. Oإذ صم

الصحاح الول 

ا zإقامة سليمان ملك
جد نظام ثابت. كان النظام الملكي حديثzا بالنسبة  اختيار خليفة لداود الملك كان بالمر الذي يحتاج إلى تد̈خل إلهي، إذ لم يكن في ذلك الوقت قد و�

 لسرائيل، لم يمارسه سوى ملكان هما شاول من سبط بنيامين، وداود من سبط يهوذا. لم يخلف شاول أحد أبنائه، ول أحد أفراد أسرته أو عشيرته
 أو سبطه، بل ورثه داود كرجل ا المعيOن منه مباشرة. وقد سبق هذا نظام القضاة لفترة تبلغ حوالي ثلثة قرون، لم يعتمد هذا النظام على الخلفة،

ث. لقد وعد داود الملك sة ل تورOة شخصيOع كل منهم بالقيادة متى د�عي من ا ونال بركة منه )مع استثناء أحدهم(، هذه الدعوة هي عطيOبل يتمت 
لك.  بع أن ابنهما سليمان يرثه الملك، لكن أدونيOا ابن حجيت خطOط لستلم الم� زوجته بث�ش�

[. 4-1. شيخوخة داود                    ]1

[.10-5. أدونيOا يخطfط لستلم الحكم       ]2

بع               ]3 [.14-11. ناثان النبي وبث�ش�



بع تدخل إلى داود             ]4 [.21-15. بث�ش�

[.31-22. دخول ناثان إلى داود             ]5

ا                ]6 z48-32. إقامة سليمان ملك .]

[. 53-49. أدونيOا يسجد أمام سليمان         ]7

. شيخوخة داود :1
ا داود الملك البار فقد شاخ وفقد طاقاته الجسديOة، لكنOه Oة. أمOوانتهت أسرته الملوكي ،µوعار µمات شاول أول ملك على إسرائيل في معركة في خزي 

ل ما لم يستطع هو أن يفعله. fا ليكم zل النفس، بعد أن استراح قلبه بإقامة ابنه سليمان ملكfمات متهل

"وشاخ الملك داود.

تقدOم في اليOام، وكانوا يدثfرونه بالثياب فلم يدفأ.

فقال له عبيده: 

ليفتfشوا لسيfدنا الملك على فتاة عذراء، فلتقف أمام الملك،

ولتكن له حاضنة ولتضطجع في حضنك، 

فيدفأ سيfدنا الملك.

ففتOشوا على فتاة جميلة في جميع تخوم إسرائيل،

فوجدوا أبيشج الشونميOة فجاءوا بها إلى الملك.

ا فكانت حاضنة الملك، zوكانت الفتاة جميلة جد

[.4-1وكانت تخدمه ولكن الملك لم يعرفها" ]

 شاخ داود الملك ولم تكن ثياب نومه قادرة أن تهبه دفئzا، فتشاور عبيده فيما بينهم للعمل لجل راحته. يتساءل البعض: لماذا يروي الكتاب المقدOس
ة التي تبدو تافهة؟ Oهذه القص

ا بسبب شيخوخته، غير قادرµ على تدبير أمور مملكته، فكان لبد من مسح خليفته ليمارس العمل الرعوي1 zا جدzلت�ظهر أن داود الملك صار ضعيف . 
الملكي في حياة داود. 

. لكي يروى فيما بعد خطOة أدونيOا لستلم الحكم بطريقة غير مباشرة برغبته في الزواج بأبيشج حاضنة الملك داود. 2

ين من الملك شاول الذي كرOس طاقاته وطاقات رجاله3 fر رة. فقد عانى الم� fالحياة الشاقة التي لحقت بداود النبي والمتاعب جعلته في شيخوخة مبك . 
 للتخل̈ص من داود. هذا وقد واجه صعوبات ل حصر لها بعد تولsيه العرش، خاصة مشاكل أسرته، مثل اعتداء ابنه أمنون على أخته ثامار، وتم̈رد

 (. فإن الوصف المذكور هنا ل يناسب إنسان في السبعين من عمره، بل أكثر بكثير. مع هذا فإن ا لم يسمح لهذا19-15: 10 صم 2ابنه إبشالوم )
ح قلبه حتى اللحظات الخيرة من عمره. Oة داود النبي، بل فرOم نفسيfالضعف الشديد غير الطبيعي أن يحط

ه متى4 zً Oي. فإنfث بع واغتيال زوجها أوريOا الح� رة هو تأديب إلهي من أجل اغتصابه بث�ش� fبداود من شيخوخة مبك sيرى بعض الدارسين أن ما حل . 
م النسان نفسه من دفء البرs اللهي ل تستطيع ثياب العالم، حتى وإن كانت ملكيOة أن تدفئ قلبه. في حديث أليهو مع أيوب قال له: "أتدرك... Oحر 

ن ثيابك؟" )أي  fحج 17: 37كيف تسخ( "تكتسون ول تدفأون" :zخ الرب شعبه المنشغل بمصالحه الخاصة ل ببيت الرب قائلfويوب .)6: 1.)

ته، إذ نراه في5 Oف عن العمل اليجابي لحساب مملكة ا منذ صبوOم لنا صورة داود صاحب القلب الناري، والذي لم يتوق fا أراد أن يقد Oلعل . 
رة لكنOها سعيدة. فنحن ل ندري ما يحلs بنا في الغد، لذا يليق بنا أن نهتم برصيد حياتنا وشركتنا مع ا قبل أن تحلs بنا الشيخوخة أو fشيخوخة مبك 

ت�طلب نفوسنا.

ح لماذا3 Oما ليوضOها ليست من سراريه، وإن zً Oح إن Oة، أو لكي يوضOذ�كر أن "داود لم يعرفها"، ل ليعلن عن عجزه عن ممارسة العلقة الزوجي . 
(. 17: 2طلبها أدونيOا زوجة له بعد وفاة داود أبيه )



ا في حبرون ) z7(؛ وملك 4: 5 صم 2كان داود في الثلثين من عمره عندما أقيم ملك( ة أشهر هناكOوملك 4: 3 أي 1، 11 صم 2 سنوات وست ،)33 
ة طويلة،5: 5 صم 2سنة في أورشليم ) Oتسعة وستين سنة. لم يعش اليهود في ذلك الوقت لمد ) µقبل نياحته بعام( ه كان عمره في ذلك الحينOوكأن ،) 

ا سوى سليمان ومنسOى. zين عامfا بعد داود عاش أكثر من ست zفل نجد ملك

[ هنا بالمعنى العام، وقد وردت في سفريs الملوك الول والثاني لتعني إحدى أربع فئات:2جاءت كلمة "عبيده" ]

v العبيد   slaves.

v.ام في بيته Oا كهبة مقابل خدمتهم للشخص كخد zالذين ينالون أرض   

v.العاملون في القصر الملكي   

v( ه عبد للملك zً Oونبوزرادان رئيس12: 22( وعسايا )6: 5 مل 2   المشيرون الخصوصي¨ون. فقد قيل عن نعمان السرياني رئيس الجيش إن ،) 
(.8: 25 مل 2الشرط الذي حطOم أورشليم )

[.1[ فيقصد بالعبيد الفئة الثالثة، أيs الذين يعملون في القصر الملكي ويهت̈مون بمخدع الملك]2أما العبارة التي بين أيدينا ]

ا كعلج2أما عن تفكيرهم في اختيار فتاة عذراء تقف أمام الملك وتكون حاضنة له، فيقول يوسيفوس المؤرخ اليهودي] zبأن هذا المر كان مستخدم ] 
ح به بواسطة جالين  Oا كدواء يوناني مصرzضة دون الرتباط به كزوجة، وأن هذا كان معروف fي للشيوخ، وهو أن تنام بجوار الشيخ ممرfطبGalen.

فتfشوا عن فتاة عذراء فوجدوا أبيشج الشونميOة.

 ، وتعني "يخطئ" أو "يضل"، لذا يظن البعض أن والدتها قد دعتها هكذا لنšãgãأبيشج: اسم عبري معناه "أبي تائه". كلمة "أبيشج" مشتقOة من 
ل كان يتعبOد له أهل شونيم، ل نعرفه حتى الن] fي متجوfه اسم إله محل zً O3أباها كان قد هجر البيت وضل. ويرى آخرون إن.]

 (، سفر العرس بين سليمان وبينها، وهو اسم رمزي للكنيسة ملكة السلم كعريسها، لن13: 6لقد وردت كلمة "شونميث" في سفر نشيد الناشيد )
ا هنا فيرى] Oة. أمOث كلمة "سليمان" في العبريO4السم هو مؤن ]H.H. Rowley ى "سولمOة تسمOها قرية عربيOبأن Sulemجنوب غربي جبل " 

  الخ(، كموطن المرأة التي أقام إليشع النبي ابنها. تبعد حوالي ثلثة21: 4 مل 2الدحى، تبعد حوالي سبعة أميال جنوب شرقي الناصرة، وردت في )
  ميلz من جبل الكرمل. وهذه القرية محاطة ببساتين وحقول16أميال ونصف شمال يزرعيل، وخمسة أميال شمالي غرب جبل جلبوع، وعلى بعد 

ها تمثfل النسان الذي يعمل لخدمة الغير.sãkanوبها عين ماء. يرى البعض أن الكلمة مشتقة من  zً Oوتعني "في الخدمة"، فإن 

ة أبيشج الشونميOةHeliodorus عند خاله السقف Altinum كاهن NepotianقدOم لنا القدfيس جيروم في رسالته إلى نيبوتيان  Oا لقصzا رمزي zتفسير  
اقتطف منها بعض العبارات:

vة الزوجاتOا أبيجايل، وبقي zة، وأيضOبع ل تزال حي     إذ يشعر الشيخ بالبرد يلتحف بالبطاطين، لكنOه يجد دفئه فقط في احتضان فتاة له! كانت بث�ش�
فضت هؤلء جميعهن بكونهم باردات، لم يجد الشيخ دفئه إلO في حضن فتاة  والسراري اللواتي أشار الكتاب المقدOس إلى أسمائهن. ومع ذلك ر�

صغيرة.

ا ولم يطلب120إبراهيم شاخ وكان أكبر سنzsا من داود، ومع هذا لم يشعر قط بالبرد مع رفقة مع كونها مسنOة... وموسى قائد السرائيليfين عاش  zعام  
تغيير صف̈ورة.

 من إذن هذه الشونميOة، الزوجة والحاضنة، التي تشع بالحرارة وتعطي دفئzا لمن هو بارد، وهي مقدOسة ول تثير الشهوة فيمن تدفئه؟ لندع سليمان،
 أحكم الرجال يخبرنا عن أبيه المحبوب. لندع رجل السلم يخبرنا عن أحضان رجل الحرب )داود(. لقد كتب: "اقتن� الحكمة. اقتن� الفهم. ل تنس� ول
دك إذا fيك. تمجfتعرض عن كلمات فمي. ل تتركها فتحفظك، أحببها فتصونك. الحكمة هي الرأس. فاقتن الحكمة وبكل مقتناك اقتن� الفهم. ارفعها فت�عل 

(.9-5: 4اعتنقتها. ت�غطfي رأسك إكليل نعمة، تاج جمالµ تمنحك" )أم 

ا الرقاد على الرض zر مع الزمن وتفسد، كالصوم والسهر والعطاء، إذ تصير ممارستها صعبة. أيضOا كل الفضائل التي يمارسها الجسد تتغيzغالب 
ك من موضع إلى آخر، واستضافة المسافرين والمثابرة على الصلة، وافتقاد المرضى، والعمل اليدوي لجلب مال للعطاء. باختصار كل Oوالتحر 

العمال التي يمارسها الجسد تنحل... بينما الحكمة وحدها تزداد )مع الزمن(.

 اسم "أبيشج" نفسه له معنى رمزي ي�شير إلى الحكمة العظيمة التي الشيوخ. فإن معناه هو: "أبي فوق وأعلى" أو "زئير أبي". تعبير "فوق وأعلى"
غامض، لكنOه يشير في هذه العبارة إلى السمو، ويعني أن الشيخ له رصيد ضخم من الحكمة يفيض بسبب كثرته...

ا"، تستخدم عن الصوت غير الواضح الذي تحدثه المواج والضجيج الصادر عن البحر. من هنا يتOضح zعلوة على هذا فإن "أبيشج" تعني "زئير 
أن الرعد الذي للصوت اللهي يسكن في أذني الشيخ.



. فإن كان اللون )الرجواني( قد ي�شير zا وتشع بهاءzة الحكمة تهب دافئOة" في لغتنا معناها "أرجوان"، توحي بأن محبOة أخرى فإن كلمة "الشونمي Oمر 
ا بهيzsا للحكمة] zه يصدر إشعاع zً Oدم المسيح، فإن s5إلى سر.]

القدfيس جيروم

 بمعنى آخر فإن كل مؤمن يحتاج أن تحتضنه الحكمة العلويOة النازلة من السماء، تنزع عنه كل برودµ روحي، وتهبه قلبzا ملتهبzا بنار الحب اللهي،
يتمتOع بها خلل دم المسيح!

جاء في سفر الحكمة:

ة، والحكيم أفضل من الجبار" )حك  O1: 6"الحكمة خير من القو.)

رة للذين يحب¨ونها، ووجدانها سهل على الذين يلتمسونها" )حك  f13: 6"فإن الحكمة ذات بهاء ونضرة ل تذبل، ومشاهدتها متيس.)

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

(.4: 9"هب ليs الحكمة الجالسة إلى عرشك ول ترذلني من بين بنيك" )حك 

ا أن هذه الحكمة العلويOة تهب دفئzا عوض البرودة، وهو دفء النار التي جاء السيfد المسيح ليلقيها )لو  zح fيس جيروم حديثه موضf40: 12يكمل القد.) 
ح لنا الكتب؟!" )لو  fمنا في الطريق ويوض �ً sً sا فينا إذ كان يكلz24ألقاها في تلميذيه اللذين كانا في الطريق إلى عمواس فقال: "ألم يكن قلبنا ملتهب: 

(. هذا الدفء تمتOع به القيني¨ون الخارجون من دفء بيت أب ركاب.32

هكذا من يلتصق بالحكمة يحول الروح القدس الناري واهب الحكمة حياته إلى دفءµ روحيµ ل يقدر العالم أن ينتزعه من أعماقه.

. أدونيOا يخطfط لستلم الحكم :2
 ( لكن بعد موت إبشالوم وأمنون وكيلب صار أدونيOا هو أكبر أبناء داود الحياء في ذلك2: 3 أي 1؛ 4: 3 صم 2كان أدونيOا البن الرابع لداود )

 (، وقد أراد أن يطمئن لذلك قبل موت والده. لكن ا، الملك غير المنظور، احتفظ بحقfه في اختيار15: 2الحين، فحسب نفسه الوارث للعرش )
( الذي يمثfله في إسرائيل. 15: 17الملك الرضي )تث 

ا إلهيzا zق ذلك، ول حسب ذلك سماحfلم يشته� داود النبي الم�لك قط، ولم يجر� وراء العرش. وحين اختاره الرب ومسحه صموئيل النبي لم يسع� ليحق 
ة لم يمسه بأذى. Oا طاقته لهذا العمل، وحين سقط شاول بين يديه أكثر من مر zس fمركزه. على العكس كان شاول يطلب نفسه، مكر sليقاتل شاول ويحتل 
 وحين ق�تل شاول بكاه داود ورثاه بحب قلبي صادق. لكن جاء بعض أولده يتكالبون على العرش، كما فعل قبلz إبشالوم الذي لم يطلب العرش وحده

 بل وطلب رقبة أبيه. وها هو أدونيOا الن يندفع ليغتصب العرش. لقد أعد المركبات والخيول، ل ليحارب عن بلده، وإنOما لكي يغتصب المركز
ا في تربيته. zبالمظهر. ويلقي الكتاب باللوم على والده الذي لم يكن حازم

 في كبرياء قلبه لم يشته الم�لك لكي يخدم الخرين، ويعمل لصالح شعبه، ولمجد ا، وإنOما لكي يحقfق النا، في تشامخ وأنانيOة وحب السلطة
والسيطرة.

"ثم أن أدونيOا ابن حجيث ترفOع قائل z: أنا أملك،

[.5وعدO لنفسه عجلت وفرسانzا وخمسين رجلz يجرون أمامه" ]

v!الكبرياء Oل شيء يجعل الر�جل تزل إل   

ا الكبرياء فتدفع الر�جل إلى السقوط] Oك الر�جل للسير والتق̈دم والصعود، أم Oة تحرO6المحب.]

يس أغسطينوس fالقد

ه الوارث الشرعي لكرسي أبيه، تسانده العناصر المحافظة مثل يوآب zً Oا على يهوذا. حسب في نفسه إن zا في حبرون حين كان داود ملكOلد أدوني  و�
 (، وأبياثار الكاهن الذي نجا من المذبحة التي ارتكبها شاول الملك لكهنة نوب، وكان مرافقzا16: 2 أي 1رئيس جيش إسرائيل وأحد أقرباء الملك )

(. كما سانده "رجال يهوذا" الذين كانوا في أورشليم.20: 22 صم 1لداود حين كان هاربzا من وجه شاول في بريOة يهوذا )

ة العسكريOة )يوآب( ورجال Oا كانت تسنده القوOة مثل أخيه إبشالوم، وفشل الثنان في تحقيق شهوة قلبيهما، مع أن أدونيOة الشعبي Oا على القوOاعتمد أدوني 
الدين )أبياثار الكاهن(.



ع� سليمان لك لم يد� بع بأن ابنها سليمان يكون وارثzا له على كرسيه، لهذا عندما خطOط للم�  بل شك كان أدونيOا يعلم بالقسم الذي نطق به والده أمام بث�ش�
ا.  zول ناثان النبي وبناياهو والجبابرة الذين سمعوا بالقسم وكانوا متحالفين مع داود على إقامة سليمان ملك

لك. اتOكل على المركبات والخيل: "وعدO لنفسه عجلت وفرسانzا ك لستلم الم� Oط وتحرOة. لقد خطOا استخدم وسائل بشري zا نفسه ملكOلكي يقيم أدوني 
تي ونشيدي، وقد صار5وخمسين رجلz يجرون أمامه" ] Oلم يتجاوب مع تسبحة موسى النبي القائل: "الفرس وراكبه طرحهما في البحر. الرب قو .] 

ا" )تك  z2-1: 15لي خلص.)

"ولم يغضبه أبوه قط قائلz: لماذا فعلت هكذا.

ا، وقد ولدته أ̈مه بعد إبشالوم" ] zا جميل الصورة جد z6وهو أيض.]

بهم على fمن الخطاء الخطيرة التي سقط فيها داود العظيم في النبياء تهاونه في تربية أولده؛ وتغاضيه عن أخطائهم، فلم يكن ينتهرهم ويؤد Oولعل 
به أولده". حقzا كان داود النبي رقيقzا حتى مع شاول مضطهده، fب أولده يؤدfق في داود الملك العظيم القول: "من ل يؤدOأخطائهم الجسيمة. لقد تحق 

ا في تربية أولده. zه كان يليق به أن يكون حازمOلكن

ا )6"ولم يغضبه أبوه قط قائلz لماذا فعلت هكذا؟" ] zا في21: 3 صم 2[. فابنه أمنون اغتصب أخته ثامار. لقد اغتاظ داود جد zه لم يكن حازمOلكن ) 
د عليه ) Oخه15 صم 2معاقبته. وإبشالوم ابنه تمرOف على ابنه فوبOد تأس fولم يكتف� باغتصاب كرسيه بل طلب رأسه، وحين ق�تل إبشالوم المتمر ،) 

(.8-5: 19 صم 2يوآب )

لوهم حسب أهوائهم، ول للسيطرة fمهم الباء هم وديعة ثمينة، أثمن من العالم كل¨ه، يعهد بهم ا إليهم ل لكي يمتلكوهم أو يشكOالطفال الذين يتسل 
 عليهم أو للفتخار بهم، إنOما أولz وقبل كل شيء كأشخاص مات المسيح لجلهم، لكي ينشأوا أعضاء حيOة في جسد المسيح، هياكل مقدOسة للروح

ده. fالقدس، أبناء ا، ورثة ا ووارثون مع المسيح، صورة ا التي تمج

 بمعنى آخر يتطلOع الوالدان إلى طفلهما ل كقنية ثمينة، وإنOما ككائن حي له ذات قيمتهما لدى ا، يشاركهما ذات النصيب. يقول القدfيس يوحنا الذهبي
الفم:

 ]إن كان البعض من أجل صنعهم التماثيل وطلء صور الملوك ينالون كرامة عظيمة، فكم بالكثر نتقبOل نحن الذين نزيfن صورة ملك الملوك، إذ
ب أولدنا أن يكونوا صالحين fا؟            لن المثال الحقيقي هو في فضيلة الروح، عندما ندرzحقيقي zالنسان صورة ا، ربوات البركات، إذ نقيم مثال 

[[.7وودعاء ومسامحين ومحسنين ورفقاء، وعندما نربfيهم أن ينظروا إلى العالم الحاضر كل شيء]

مانه حاملz مثال الرب في شركة سماته للسيfد المسيح، fة له في ابنهما، يقدOل بل صورة حي zمان تمثال fيس ذهبي الفم أن الوالدين ل يقد fهكذا يرى القد 
 وأيقونة للسماء باستخفافه بارتباكات العالم واغراءاته. وكأن الوالدين اللذين يحملن صورة ا ويتمتOعان بشركة الطبيعة اللهيOة، ويتهلOلن بالحياة

ل عمله! fما يكمOا في الرب، ل يقل في الشهادة للرب عن الجيل السابق له، إن zسOمقد zمان جيل fما يقدOة في أعماقهما وفى بيتهما، إنOالسماوي

ا كجسد zل نحن مسيرة الجيال السابقة، لتلتحم الجيال مع fة، يقومون بتكملة مسيرتنا كما نكمOل يقف المر عند استلمنا أطفالنا من يد ا كوديعة حي 
ل عمل السيfد المسيح رأس الكل، وإنOما يلزمنا أن ندرك إنOنا مطالبون بتقديمهم للرب تقدمة حب، بأن نبعث فيهم روح الجهاد كجنود fواحد يكم 

صالحين روحيfين يحملون الصليب معنا بفرح.

ا" ] zا جميل الصورة جد zا على المظهر الخارجي: "وهو أيضOكل أدونيOما في إساءة استخدام6اتOكان كأخيه إبشالوم ليس فقط في جمال صورته، وإن .] 
د حتى على الوالدين. Oهذا الجمال، حيث ربط جمال الجسد بق�بح النفس التي تتمر

و�يOة ومع أبياثار الكاهن، فأعانا أدونيOا" ] [.7"وكان كلمه مع يوآب ابن صر�

ا عسكريzا ودينيzsا، متجاهلz الرادة اللهيOة zكل على ذراع بشري وتخطيط بشري، إذ جذب إليه رئيس الجيش يوآب والكاهن أبياثار، ليكونا له سندOات 
ا لدونيOا لم يكن ذلك إيمانzا منهم بأنOه صاحب الحق في استلم العرش كابن بكر، zا مساندzا يجدر ملحظته أن الذين أخذوا موقف Oوالعون السماوي. مم 

ا عن مبدأ في حياتهم وإنOما لمصالح شخصيOة ومنافع.  zول دفاع

ا في بيت لحم. وكرئيس جيش داود أثبت بجدارة قدرته zه كان مقيم zً Oة أخت داود الملك، وأخ أبيشاي وعسائيل. يبدو إنOيوآب بكر أولد صروي 
تين، فقد سفك دم أبنير ) Oة وشجاعته في المعارك، وإن كان قد سقط في الغدر والعنف مرOبل10: 20 صم 2( وعماسا )27: 3 صم 2العسكري ) 

ه بمساندته لدونيOا في تم̈رده يضمن بقاءه كرئيس للجيش لديه. zً Oسبب. ظن يوآب إن

 (. وإذ التجأ إلى23-20: 22 صم 1أبياثار الكاهن: كان هو الكاهن الوحيد الذي نجا من وحشيfة شاول في قتله للكهنة في نوب لمساندتهم لداود )
د والمغتصب fا المتمرOة حتى انضم إلى أدونيOا لداود بصفة شخصي zداود صار المشير الروحي والصديق الحميم لذلك المحارب الطريد. كان مخلص 

ير وسلOمهما لنفسهما، fا في هذا العمل الشر zإرادة ا ووعده لداود بأن يخلفه سليمان على العرش. لقد تركه ا يعمل هو ويوآب مع zللعرش، متجاهل 
ال في حياة الملك الجديد. وربOما أخذ Oا على ما فعله قبل. أراد أبياثار الكاهن أن يطمئن أن يكون له دوره الفعzحتى يمتلئ كأس كل منهما فينال تأديب 



 هذا الموقف بسبب غيرته من صادوق، كما خشي أن يتجاهله سليمان إن استلم الحكم أكثر من والده. فمع أن صادوق كان رئيس كهنة في خيمة
ه كان هو القائد كما يظهر ذلك من الشارة إليه قبل أبياثار ) zً Oالخ(. 24: 15؛ 25: 20؛ 24: 15 صم 2الجتماع بجبعون لكن يبدو إن 

هما أعاناه مرتعبين منه. zً Oه يعني هنا إنOا معنى "ارتعبا أمامه"، ولعل zة المقابلة لـ "أعانا" تحمل أيضOيرى البعض أن الكلمة العبري

ا صادوق الكاهن وبناياهو بن يهوياداع وناثان النبي وشمعي وريعي والجبابرة الذين لداود فلم يكونوا مع أدونيOا" ] O8"وأم.]

ا على جمال مظهره وقدرته وفرسانه وقدرته على التخطيط البشري واجتذاب رئيس الجيش zك من واقع كبرياء قلبه، معتمد Oا يتحرOبينما كان أدوني 
ا كما سبق فوعد داود بذلك. كان صادوق الكاهن وبناياهو وناثان النبي وشمعي وريعي zه، كان ا يعمل لي�قيم سليمان ملكfوأحد الكهنة إلى صف 

وجبابرة داود في الجانب الخر، إذ لم يستريحوا لتص̈رفات أدونيOا.

ه من سبط لوي. رافق داود39: 16 أي 1صادوق الكاهن: غالبzا ما ي�ذكر مرتبطzا بخيمة الجتماع في جبعون في أيOام شاول ) zً Oا يشير إلى إن Oمم ،) 
  صم2(، كما رافقه في هروبه من أورشليم أثناء تم̈رد إبشالوم وعمل كجاسوس للملك )28: 12 أي 1الملك في حبرون بعد موت شاول مباشرة )

 (. هذا ربOما أثار شيئzا35: 29؛ 24: 15؛ 17: 8 صم 2(. بعد استلم داود الملك صار مع أبياثار يمارسان رئاسة الكهنوت )15: 17؛ 24-29: 15
ا للخر. zا مضادzجاهOمن الغيرة بينهما، فكان كل منهما يأخذ ات

 من الصعب أن نفهم وجود رئيسين كهنة في وقت واحد، وندرك علقتهما ببعضهما البعض. ربOما كان أبياثار هو رئيس الكهنة الحقيقي وكان
ا صادوق فكان يمارس أعمال رئيس الكهنة في خيمة الشهادة في جبعون ) Oس الذي فيه تابوت العهد في صهيون، أمO16 أي 1المسئول عن المقد: 

39.)

ا للجلOدين والسعاة ) zرfا مدب zا جديد zا له.20: 23 صم 1( ع�رف بشجاعته )18: 8 صم 2بناياهو: أقامه داود الملك قائد zوكان يعتبره يوآب منافس ،)

 (. ربOما كان عمله هو الكشف عن الرادة اللهيOة للملك، لكي ل يعمل حسب فكره البشري بل حسب2: 7 صم 2ناثان النبي: كان مرافقzا للملك )
ه ليس إلO وكيلz للملك الحقيقي، ا نفسه. حينما أخطأ داود مع بث�ش�بع قام ناثان بتبكيته، وإذ أعلن الملك توبته zً Oإرادة ا، فيرى الملك في نفسه إن 

 :12 صم 2(. كان له تقديره الخاص لدى داود الملك، وله علقة حميمة بالعائلة المالكة )12 صم 2سمع من النبي: "الرب نقل عنك خطيOتك" )
25.)

(.18: 14شمعي: هو صديق الملك الذي أدرجه سليمان بين عظماء رجاله )

(.26: 20 صم 2ريعي: اسم عبري معناه "ودود". ربOما هو نفسه عيرا اليائيري المذكور في )

د جبابرة في القامة، وإنOما الذين لهم كيان قوي، لذا فهنا تعني أصحاب السلطين العاملين تحت قيادة داود الملك، Oة ل تعني مجرOالجبابرة: في العبري 
 (، والذين صاروا النواة2: 27؛ 13: 25 صم 1أي رجال الدولة العظماء. ربOما كانوا الستمائة رجل الذين رافقوا داود الملك في تح̈ركاته الولى )

لجيشه.

ا ومعلوفات عند حجر الزاحفة الذي بجانب عين روجل، zا وبقر zا غنمOفذبح أدوني"

[.9ودعا جميع اخوته بني الملك، وجميع رجال يهوذا عبيد الملك" ]

ا ي�مارس7: 15 صم 2بدأ أدونيOا اغتصابه للعرش بتقديم ذبيحة كما فعل إبشالوم من قبله ) zكان ذبح حيوانات واشتراك الجماعة في الكل مع .) 
ا بأنOه قد استلم zة، متظاهرOة خاصة. أراد أن يمسح عمله بصبغة دينيOا بروح الخلص كما في قدسي zا من العهد الجماعي للعمل مع zل نوعfيمث µكطقس 

ا العبادة لحساب مصالحه zه تحت اسم "ا"، مستخدم Oه يمارس شرOم ذبائح ل. وكأن fالسلطة من ا نفسه، وأن رئيس الكهنة يشهد بذلك ويقد 
جل ] [.9الشخصيOة. أقام مؤامراته خارج أورشليم عند حجر الزاحفة الذي بجانب عين رو�

 حجر الزاحفة: أي حجر إحدى الزواحف أو "حجر الحيOة" )الزاحفة( أو "حجر الدودة" الزاحفة، وتعرف باسم وادي الرباب. وهو اسم حجر قري
 عين روجل جنوب غربي أورشليم. ولعلOه حجر قدسه الكنعاني¨ون لوجوده قرب عين ماء. إذ كانوا يرون في عي¨ون الماء مصادر الحياة، قدسوها كأن

إلهzا حالz فيها.

 " أو "عين الجاسوس"، أو "عين جدول المياه". وهي على حدود تخوم بنيامينFullerعين روجل: وتعني "عين القصار" أو "ينبوع الكمال 
 [. كان ي�ظن أن موقعها هو بير أي¨وب، جنوب8(]13: 2(. غالبzا ما تعني "عين التنfين" التي وردت في سفر نحميا )16: 18؛ 7: 5ويهوذا )يش 

القدس في وادي قدرون. يرى البعض أن عين روجل الن احتلتها صخرة نتيجة أحد الزلزل.

ا ناثان النبي وبناياهو والجبابرة وسليمان أخوه فلم يدعهم" ] O10"وأم.]



 دعوة أدونيOا لكل اخوته ورجال يهوذا فيما عدا أخوه سليمان وناثان النبي وصادوق الكاهن وباناياهو تكشف عن معرفة أدونيOا باختيار ا لسليمان
ده عدم تشاوره مع والده في استلم الحكم. فلو أن أدونيOا يعرف بأنOه fة. هذا ما يؤكOق الرادة اللهيfا، وإدراكه موقف ناثان الداخلي كرجل ا يحق zملك 

ه يمارس عملz ضد إرادة والده. zً Oه كان يدرك إن zً Oالوارث الحقيقي للعرش لطلب من والده أن يسنده في قيامه بهذا العمل. تجاهله لوالده فيه تأكيد إن

 شتOان ما بين داود الملك وابنه أدونيOا، فإن البن لم يرث روح أبيه الوديع الخادم للكثيرين، الذي يطلب مجد ا وبنيان الشعب ل مجد نفسه، والذي لم
يركب قط المركبات والخيل بل جاء إلى جليات يهاجمه باسم رب الجنود، ول خطOط بطرق بشريOة لستلم الحكم، بل طلب تحقيق الرادة اللهيOة.

ا للسلم، بل كان يتهيOأ zه لم يكن مستعد zً Oا يشير إلى إنOأه أدونيOعدم دعوة ناثان النبي وبناياهو والعاملين معه وسليمان للشتراك في الطعام الذي هي 
ا zلن خطرfد، بل عن وجود فريقين متعارضين في أورشليم يمث fد تجاهل متعم Oللدخول في صراع عنيف معهم. لم يحدث هذا عن ب�خل ول عن مجر 

لوجود انقسام!

امه العاملين لحسابه، سواء كانوا الوالدين أو الكهنة أو المرشدين. لم يبال Oا صورة مؤلمة للنفس التي تستخف بال الملك الحقيقي وخدOم لنا أدوني fيقد 
ا، ولم يسأل والده إذ في نظره هو شيخ عاجز عن تدبير المور، كما حسب أخاه سليمان صبيzsا zا بالمر اللهي الخاص بإقامة سليمان ملكOأدوني 

ه وحده القادر أن يحكم ويدبfر حسب حكمته البشريOة وقدراته وإمكانيOاته البشريOة. هكذا إذ تتسلOل الخطيOة zً Oا ل يصلح كملك. يرى في نفسه إن zصغير 
ه ملك قادر أن يدبfر ويحكم وينقذ، zً Oة، ول يطلب مشورة حكيمة بناءة! في عجرفة يظن إنOإلى القلب تعميه عن رؤية الحق، فل يقبل الرادة اللهي 

يتOكل على حكمته الذاتيOة وخبراته وإمكانيOاته.

بع :3 . ناثان النبي وبث�ش�
 كان ناثان النبي الرجل المتحدfث باسم ا لدى داود الملك، خاصة في المور التي تخص خلص نفسه وخلص شعبه، مثل الوعد اللهي لداود

بع )7 صم 2بدوام أسرته الملوكيOة ) ا. مع كون داود نبيzsا12 صم 2(، وحثfه على التوبة عندما أخطأ مع بث�ش� zل في إقامة سليمان ملك Oوهنا يتدخ ،) 
ه كان بروح التواضع يتقبOل كلمات الرب على لسان ناثان النبي بجديOة. zً Oإن Oا وله خبراته المباشرة مع ا، إل zوملك

م الذي ا، فأراد مساعدة داود على تحقيق القس� zل ناثان في المر من واقع شعوره باللتزام بتحقيق إرادة ا. لقد سبق فأعلن عن أقامه سليمان ملك Oتدخ 
ا لنقاذ zبع التي و�ضعت في موقف مؤلم بعد اغتصابها وقتل أوريا الحثي زوجها، فكان لبد من تعويضها، وأيض بع. وتعاطف مع بث�ش�  حلف به لبث�ش�

(. 2: 4حياتها وحياة سليمان ابنها من يد أدونيOا الذي ما كان يمكنه أن يبقيهما حيfين حتى يضمن بقاءه على العرش )

 :zبع أم سليمان قائل "فكلOم ناثان بث�ش�

[.11أما سمعت� أن أدونيOا ابن حجيث قد ملك، وسيfدنا داود ل يعلم" ]

بع وقتله زوجها أوريا ) ا في تبكيت داود النبي على ما ارتكبه مع بث�ش� zا خطير zع من ناثان النبي الذي لعب دورOا نتوقOأن يأخذ7-1: 11 صم 2كن ) 
صف جماعة المحافظين، فما الذي دفعه إلى ذلك؟

ا على كرسيه. zه سيقيم سليمان ملك zً Oأ. كرجل ا يعرف إرادة ا، فقد وعد ا داود النبي إن

بع على ما فعله معها داود بتكريم ابنها. ه يجب تعويض بث�ش� zً Oما رأى إنOب. رب

ا للصبي سليمان ) zه كان معلمOا أو غيره من اخوته الكبر منه.25: 12 صم 2ج. لنOه يصلح للمملكة أكثر من أدونيOشعر بأن )

بع: ابنة اليعام ) ا عميئيل )3: 1 صم 2بث�ش� zا لداود النبي )5: 3 أي 1( ويدعى أيض zبين جد Oما حفيده أخيتوفل أحد المشيرين المقرO23 صم 2(، رب: 
جها داود الملك وانجب11 صم 2(. شغف بها داود الملك وأخطأ معها واحتال على زوجها فق�تل )3: 11 صم 2(؛ وزوجة أوريا الحثfي )34 Oتزو .) 

منها شمعي وشوباب وناثان وسليمان.

"فالن تعالي أشير عليك مشورة، 

ي نفسك ونفس ابنك سليمان" ] f12فتنج.]

لك لسليمان، وأنه قد وضع في قلبه أن يقتل بع والدة سليمان أن أدونيOا كان يعلم بأن أباه يودs أن ي�سلم الم� ا من كلمات ناثان النبي مع بث�ش� zواضح أيض 
[.12سليمان وأ̈مه بعد استيلئه على العرش ]

ها ميناء أمان للسطول البحري الفينيقي في البحر الكبير، وي�فضل أنmalletiالفعل " zً Oهنا يعني "فيه أمان"، وقد دعيت "مالطة" لتعني إن " 
م النبي مشورة آمنة لسليمان ووالدته حتى ل يقتلهما أدونيOا.9ترسو فيه السفن في آمان] Oهكذا يقد .]

"اذهبي وادخلي إلى الملك داود وقولي له:

ت�ك قائلz أن سليمان ابنك يملك بعدي وهو يجلس على كرسيي، أما حلفت أنت يا سيfدي الملك ل�م�



فلماذا ملك أدونيOا؟".

[.14-13"وفيما أنت متكلfمة هناك مع الملك أدخل أنا وراءك وأ�كمل كلمك" ]

ا حسب وعد ا. zبع، فهو يعلم أن ابنها سيصير ملك يتحدOث ناثان النبي بأدب شديد مع بث�ش�

بع تدخل إلى داود :             4 . بث�ش�
بع إلى الملك إلى المخدع، "فدخلت بث�ش�

ا، zوكان الملك قد شاخ جد

[.15وكانت أبيشج الشونميOة تخدم الملك" ]

بع مكانة خاصة لدى الملك داود، لعلOه كان يشعر ا على الخروج بسبب شيخوخته وضعفه. كان لبث�ش� zبع إلى داود في حجرته إذ لم يكن قادر  ذهبت بث�ش�
ا تعويضها. هذا وللسم ذاته معنى رمزي هام، إذ يعني "بيت السبت"، وكأنOها تمثfل البيت الذي فيه يجد ا والنسان راحتهما، zبالذنب ويريد دوم 

لن "السبت" تعني الراحة ل والنسان، يستريح ا في قلب المؤمن المين، ويستريح النسان بالتصاقه وتكريس قلبه ل.

ت بث�ش�بع وسجدت للملك، Oفخر"

فقال الملك: ما لك.

ت�ك قائلz إن سليمان ابنك يملك بعدي وهو يجلس على كرسيي. فقالت له: أنت يا سيfدي حلفت� بالرب إلهك لم�

والن هوذا أدونيOا قد ملك،

والن أنت يا سيfدي الملك ل تعلم ذلك،

ا بكثرة، zا ومعلوفات وغنمzوقد ذبح ثيران

ودعا جميع بني الملك وأبياثار الكاهن ويوآب رئيس الجيش، ولم يدع� سليمان عبدك.

وأنت يا سيfدي الملك أعي�ن جميع إسرائيل نحوك، لكي تخبرهم من يجلس على كرسي سيfدي الملك بعده.

[. 21-16فيكون إذا اضطجع سيfدي الملك مع آبائه إنfي أنا وابني سليمان ن�حسب مذنبين" ]

يين16: 20[ تعني "خاطئين"، أو "الذين تع̈دوا الحدود" )قض hattâim ]21كلمة  fبع وابنها سليمان كمتعد م بث�ش� fا العرش يقدO؛ فباعتلء أدوني) 
ا. zحدودهما فيحاكمهما ويحكم عليهما ظلم

. دخول ناثان إلى داود :5
"وبينما هي متكلOمة مع الملك إذا ناثان النبي داخل.

فاخبروا الملك قائلين:

هوذا ناثان النبي.

فدخل إلى أمام الملك، وسجد للملك على وجهه إلى الرض.

. Oا يملك بعدي، وهو يجلس على كرسيOدي الملك أنت قلت أن أدونيfوقال ناثان: يا سي

ا بكثرة، zا ومعلوفات وغنمzه نزل اليوم وذبح ثيرانOلن

ودعا جميع بني الملك ورؤساء الجيش وأبياثار الكاهن،

[.25-22وها هم يأكلون ويشربون أمامه، ويقولون ليحي الملك أدونيOا" ]



 [ لم يكن يقصد بها طول العمر، أو تمت¨ع النسان بالحياة الزمنيOة، لكنOه كان ينظر إلى الملك كوكيل ا واهب الحيويOة الفائقة،25"ليحيا الملك" ]
[.10وكأنOها تقول له "ليت الحيويOة اللهيOة تكون على وجه الخصوص في الملك، وبالتالي في نسلك إلى البد"]

ا أنا عبدك وصادوق الكاهن وبناياهو بن يهوياداع وسليمان عبدك فلم يدعنا. Oوأم"

هل من قبل سيfدي الملك كان هذا المر ولم ت�عل�م عبدك من يجلس على كرسي سيfدي الملك بعده؟

فأجاب الملك داود وقال:

بع. ادع لي بث�ش�

[.28-26فدخلت إلى أمام الملك ووقفت بين يديs الملك" ]

بع ا إلO بأذن من الملك، لهذا لم يكن ممكنzا لبث�ش� zأن يكون حاضر µه إذا التقى بزوجته أو بأحد مشيريه ل يسمح لثالث zً Oكانت العادة لدى الملوك أن 
بع.  بع أولz ثم أخبر الملك بوجود ناثان فاستدعاه الملك فتركته بث�ش� ا ويكونا في حضرة الملك. دخلت بث�ش� zوناثان أن يدخل مع

"فحلف الملك وقال: حي² هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيقة.

ا عنfي كذلك افعل هذا اليوم. zعوض Oإن سليمان ابنك يملك بعدي وهو يجلس على كرسي zأنه كما حلفت� لك� بالرب إله إسرائيل قائل

ت بث�ش�بع على وجهها إلى الرض وسجدت للملك وقالت: Oفخر

[.31-29ليحي سيfدي الملك داود إلى البد" ]

ا :        6 zإقامة سليمان ملك .
"وقال الملك داود:

ادع لي صادوق الكاهن وناثان النبي وبناياهو بن يهوياداع.

فدخلوا إلى أمام الملك.

فقال الملك لهم: 

خذوا معكم عبيد سيfدكم واركبوا سليمان ابني على البغلة التي لي، 

[.33-32وانزلوا به إلى جيحون" ]

( عند دخوله أورشليم كملك.5: 21، مت 9: 9 أن في هذا إشارة إلى ركوب المسيا على أتان كما جاء في )زك Mowinckelيرى 

 تم ذلك في جيحون، وهو اسم عبري معناه "نبع متدفfق". حاليzا عين أم الدرج في الجزء العلوي من وادي قدرون تحت الجانب الشمالي من المنطقة
نة بأورشليم التي كان يشغلها داود في جنوب شرقي التل. هذه العين ت�شير إلى القناة التي تحمل مياها إلى حوائط بركة سلوام. غالبzا قام Oالمحص 

ه� حزقيا وجرO مياهه بأقنية تحت الرض إلى أورشليم خوفzا من العداء لئلO يجدوا مياهzا غزيرة )2000اليبوسي¨ون بحفر هذا الينبوع عام   ق.م.، طم�
(.30، 4، 3: 32 أي 2

ا على إسرائيل، zوليمسحه هناك صادوق الكاهن وناثان النبي ملك"

واضربوا بالبوق وقولوا:

[.34ليحيا الملك سليمان" ]

ها zً Oس كل حياته ل بخدمته لشعبه. هذه المسحة تبدو إن sه قد كر zً Oس ي�حفظ في الهيكل، بهذا العمل يشعر الملك أنOكان الملوك ي�مسحون بزيت مقد 
ا بالزيت لتدشين الموضع في بيت إيل zقديمة، يرجع أصلها إلى تقليد قديم أخذت عنه الشعوب بطرق مختلفة. نحن نعرف أن يعقوب مسح حجر 

ا للملوك الغزاة في سوريا في القرن الخامس عشر zم لمندوبيه خلل المسحة، وأيض fللرب. عرفت مصر المسحة، فكان سلطان فرعون يقد µكبيت 
ا أن الممسوح ينال إمكانيOة خاصة بالمسحة. zق.م، وكان ذلك يحمل رمز



  فيMariكانت المسحة تستخدم في الخطبة والزواج عند المصريfين وبني حثfي، وفي القرن الثامن عشر استخدمها الموري¨ون في ماري 
المعاملت التجاريOة، ونقل الملكيOات.

  فيMariكانت المسحة تستخدم في الخطبة والزواج عند المصريfين وبني حثfي، وفي القرن الثامن عشر استخدمها الموري¨ون في ماري 
المعاملت التجاريOة، ونقل الملكيOات.

وكانت تستخدم في طقس تحرير العبيد.

غ لخدمة ا. وصارت المسحة تعادل "التقديس" )خر  Oا في مسح الكاهن الذي يترك كل شيء ويتفر z13: 40؛ 30: 30؛ 41: 28استخدمت أيض،) 
أي نقل النسان أو الشيء من العمل العالمي إلى العمل اللهي الخاص بال الق̈دوس.

هكذا مسح الملك معناه تركه كل ما هو عالمي ليعمل لحساب ا وسط شعبه. يصير معيOنzا من قبل ا للخدمة.

"وتصعدون وراءه،

، Oفيأتي ويجلس على كرسي

ا عنfي، zوهو يملك عوض

ا على إسرائيل ويهوذا. zاه قد أوصيت أن يكون رئيسsوإي

فأجاب بناياهو بن يهوياداع الملك وقال:

آمين. هكذا يقول الرب إله سيfدي الملك.

كما كان الرب مع سيfدي الملك كذلك ليكن مع سليمان.

ويجعل كرسيه أعظم من كرسي سيfدي الملك داود.

فنزل صادوق الكاهن وناثان النبي وبناياهو بن يهوياداع والجلOدون والسعاة.

واركبوا سليمان على بغلة الملك داود، وذهبوا به إلى جيحون.

فأخذ صادوق الكاهن قرن الدهن من الخيمة ومسح سليمان،

وضربوا بالبوق،

[.39-35وقال جميع الشعب: ليحيي الملك سليمان" ]

 (. كان صادوق معيOنzا17: 6 صم 2الخيمة هنا ليست خيمة الجتماع في جبعون، وإنOما الخيمة التي أقامها داود لتابوت العهد على جبل صهي¨ون )
 رئيس كهنة على خيمة الجتماع في جبعون بينما أبياثار على تابوت العهد، ولم تكن هناك عداوة بين رئيسي الكهنة لذا استطاع صادوق أن يأخذ

المسحة من تابوت العهد في غياب أبياثار. 

"وصعد جميع الشعب وراءه.

ا حتى انشقOت الرض من أصواتهم" ] zا عظيم z40وكان الشعب يضربون بالناي، ويفرحون فرح.]

رون بالمزمار. فل يعني fة بمعنى "يضربون بالمزمار"، وهو تعبير يكشف عن الفرح وليس بالضرورة أن يزمOجاء تعبير "يرقصون" في العبري 
رون، إنOما كان الكل فرحين متهلfلين. وذلك كما حدث عندما دخل داود fهذا أن كل الشعب يجيدون الضرب على المزمار، ول أن جميعهم كان يزم 

(.14: 6 صم 2بتابوت العهد إلى أورشليم )

 إلى يومنا هذا نجد في قرى مصر يعبfرون عن فرحهم باستخدام المزمار أو التصفيق، وكأنOهم يرقصون وهم يفعلون ذلك، لكنOه ليس بالضرورة
يمارسون الرقص كما نفهمه سواء في الشرق أو الغرب.

ين الذين عنده بعدما انتهوا من الكل. fا وجميع المدعوOفسمع أدوني"



وسمع يوآب صوت البوق فقال:

[41لماذا صوت القرية مضطرب؟" ]

كانت أ�ذنا يوآب مرهفتين لسماع البوق فهو قائد حرب.

الكلمة العبريOة هنا ربOما ل تعني قرية أو مدينة بل حصنzا أو قلعة.

"وفيما هو يتكلOم إذا بيوناثان بن أبياثار الكاهن قد جاء.

ر بالخير" ] fك ذو بأس وتبشOا: تعال لنO42فقال أدوني.]

د إبشالوم ) Oك بسرعة عند تمر Oوالذي أشار إليه دون شك أدوناوي17-15 صم 2لقد برهن يوناثان بن أبياثار عن إخلصه لداود النبي حينما تحر ،) 
بدعوته حامل الخبار الطيfبة.

ه "رجل موثوق فيه"، بسبب مركزه الجتماعي لدى الملك، كما كان له استقلله الفكري. zً Oسب يوناثان إن ح�

"فأجاب يوناثان وقال لدونيOا: بل سيfدنا الملك داود قد ملك سليمان.

وأرسل الملك معه صادوق الكاهن وناثان النبي وبناياهو بن يهوياداع والجلOدين والسعاة وقد اركبوه على بغلة الملك.

ا في جيحون. zومسحه صادوق الكاهن وناثان النبي ملك

وصعدوا من هناك فرحين حتى اضطربت القرية.

[.45-43هذا هو الصوت الذي سمعتموه" ]

ا بعد محاولة أدونيOا اغتصاب العرش، حتى ل يرتبك أحد ويتشكOك.  zا لزم zا وتجليسه في حياة أبيه داود كان أمر zمسح سليمان ملك

ها في صخب ي�شير إلى صوت شعب معبOأ بالمشاعر المثيرة، أو حشد مندفع كالنحل. zً Oوصفه المدينة أو القرية إن

ا قد جلس سليمان على كرسي المملكة. zوأيض"

ا جاء عبيد الملك ليباركوا سيfدنا الملك داود قائلين: zوأيض

يجعل إلهك اسم سليمان أحسن من اسمك. 

وكرسيه أعظم من كرسيك.

[. 47-46فسجد الملك على سريره" ]

هم يطلبون بركة ا المعلنة في داود أن تحل على ابنه سليمان. zً Oئونه أو يباركون له، وهنا تعني العبارة إنfجاءوا يهن

ا هكذا قال الملك: zوأيض"

، وعيناي تبصران" ] O48مبارك الرب إله إسرائيل الذي أعطاني اليوم من يجلس على كرسيي.]

 مع شيخوخة داود وشعوره بأن أيOامه قد اقتربت، ومع ترك الكرسي لبنه سليمان ما كان يشغل ذهنه هو تسبيح ا وتقديم الشكر له، هذا الذي يحقfق
ا ) z3: 55 الخ، إش 11: 123 الخ؛ 3: 89، مز 5: 23 صم 2وعده اللهي له بأن يقيم من نسله ملك.)

ل رحلتك!"، "لتغنf وتسير"، "لتغنf وجاهد كجندي!" fوكم fيس أغسطينوس "لت�غن fر القد fا ما يكر zكثير

v.ح الن يا اخوتي ل لكي نفرح بالراحة بل بتعبناfلنسب   

وذلك كالمسافرين الذين يغن¨ون ويسبfحون وهم سائرون في رحلتهم...



ا، فأنت تسير إلى المام، ليكن لك تق̈دم في الصلح، تق̈دم في اليمان الحق، تق̈دم في الحياة المستقيمة... غنf وأكمل رحلتك.  zق تق̈دمfإن كنت تحق

يس أغسطينوس fالقد
. أدونيOا يسجد أمام سليمان :7

ي أدونيOا، وذهبوا كل واحد في طريقه. fفارتعد وقام جميع مدعو"

وخاف أدونيOا من ق�بل سليمان،

[.50-49وقام وانطلق وتمسOك بقرون المذبح" ]

ا في إسرائيل فبحسب الشريعة يحمي الذين سبOبوا قتلz عن غير عمدµ )خر Oين الموت، أمfكان المذبح عند كل المم موضع لحماية للمجرمين المستحق 
 (. ل يعرف على وجه التحديد هل التجأ أدونيOا إلى المذبح الذي في تابوت العهد في صهيون،35(، وقد حملت مدن الملجأ نفس الفكرة )عد 14: 21

ه هرب25-18: 24 صم Araunah  )2أم في الخيمة في جبعون، أم المذبح الذي بناه داود بأرونة أو أرونان  zً Oه لم ي�ذكر أنOا الول، لنzغالب .) 
ا إلى جبعون كما أن المذبح الثالث بل قرون. zبعيد

 كان ي�نظر إلى موضع العبادة كموضع لتحقيق العدالة. لهذا إذ يمسك أحد بقرون المذبح ل يعني هذا عدم محاكمته، وإنOما عدم قتله حتى تتم محاكمة
 عادلة، يستطيع خللها أن يدافع النسان عن نفسه ليكشف عن تبرئته من الجريمة. لنفس الغرض أقام ا مدن الملجأ في الضفOتين الشرقيOة والغربيOة

د للقتل� )عد  f35حتى يهرب إليها كل قاتل غير متعم.)

 ما فعله أدونيOا يكشف عما في قلبه، خوفه الشديد من سليمان. وتم̈سكه بقرون المذبح إنOما هو ردs فعل لما في أعماقه، وما كان يود أن يفعله بسليمان
وأمه لو أن خطOته قد نجحت واستلم العرش.

فأ�خبر سليمان وقيل له:

هوذا أدونيOا خائف من الملك سليمان.

ه ل يقتل عبده بالسيف. zً Oليحلف لي اليوم الملك سليمان إن zك بقرون المذبح قائلOوهوذا قد تمس

فقال سليمان: 

إن كان ذا فضيلة ل يسقط من شعره إلى الرض.

ه يموت" ] zً Oفإن sجد به شر [.52-51ولكن إن و�

ا مشروطzا. zلم ير�د سليمان أن يبدأ حكمه بفرض عقوبة قتل لذلك وهب الغادر عفو

"فأرسل الملك سليمان فأنزلوه عن المذبح.

فأتى وسجد للملك سليمان،

[.53فقال له سليمان: اذهب إلى بيتك" ]

1 ملوك 1 من وحي 

لرث أبي داود مع سليمان،

ولتبطل خطة أدونيOا المغتصب!

v.مالي أرى داود الشيخ في حضن أبيشج الجميلة   

هب لي الحكمة تحتضنfي فتهبني دفئzا روحيzا.

تبقى يا رب حكمتك كفتاة ل تشيخ ترافقني حتى شيخوختي.

v .ه صاحب حق ليملك zً Oا يظن أنOهوذا أدوني   



ته العسكريOة، وصداقاته. Oة، وقوOيقاومني بحكمته البشري

يخدع الكثيرين ليغتصب منfي حقfي أن ارث داود أبي.

يحرمني من العرش، ويخطfط لقتلي. 

v .أنت تعمل في قلوب رجالك كما عملت في قلب ناثان   

د خطOة المقاومين لي. fأنت تعطيني نعمة، فتبد

تحطfم المغتصب، وتحقfق وعدك لي.

فأرث مع سليمان عرش أبي داود!

ا يا ملك الملوك.  zبك أصير ملك

بك أتمتOع بالعرش، عرش الحب والبذل والخدمة!

v ،ليفرح قلب داود في الفردوس   

د ما قاله حين جلس سليمان على عرشه: fوليرد

مبارك الرب إله إسرائيل، 

الذي أعطاني اليوم من يجلس على كرسيO وعيناي تبصران. 

لك المجد يا من أقمتني من المزبلة،

لجلس مع أشراف أشراف شعبك.

 الصحاح الثاني

وصيOة داود الملك لبنه
ا في تحقيق zا، وأيض zم مشيئة الرب من جهة إقامة سليمان ملك fه كان يهتم أن يتم zً Oا يحمله في قلبه. فإن Oكشفت اللحظات الخيرة من حياة داود عم 

العدالة اللهيOة سواء بالنسبة لمن أساءوا إلى الناموس أو الذين قدOموا عمل محبOة.

مونها مع البركة، خاصة للبن البكر. والسيfد المسيح نفسه fة حينما يشعرون بقرب رحيلهم من العالم، يقدOموا النصائح الوداعي fمن عادة الباء أن يقد 
م لنا حديثه الوداعي الرائع، كما قدOم صلة وداعيOة. Oقبيل صلبه قد

(، تتلخOص في التي: 29-28 أي 1جاءت تدابير داود لبنه لتولfى العرش في )

ف رجال القصر بابنه كملكµ خل�ف�ه على العرش، مختار من قبل ا. 1 Oعر .

. أوصاهم بالطاعة للوصايا اللهيOة. 2

ا للمبنى مع المواد التي جمعها لتحقيق هذا الهدف. 3 zا له نموذج zم fسليمان والشعب على بناء الهيكل مقد Oحث .

. حث العظماء على المساهمة في هذا العمل.4

ا ل، كما أقام احتفالz دينيzا. 5 zا وشكر zم تسبيح Oقد .

ة الثانية، كما حدث مع شاول )22: 29 أي 1. مسحه في حضرة الرب أمام الشعب )6 Oغايتها هو3: 5، 4: 2 صم 2(، وداود )11 صم 1( للمر ،) 
الطمئنان ألO يحدث تم̈رد على سليمان بعد موته. 

 تكشف وصيOته الوداعيOة عن شوق داود النبي أن يلتزم خلفاؤه أن يخافوا الرب ويكونوا مخلصين للعهد حتى يتحقOق الوعد اللهي بأن تستمر عائلة
داود الملوكيOة على العرش. هذا هو الضمان الوحيد لنجاحهم في كل عملµ تمتدs إليه أيديهم.



[.4-1. وصايا روحيOة                     ]1

[.6-5. وصيOة خاصة بيوآب               ]2

[.7. وصيOة تخص بني برزلي         ]3

[.9-8. وصيOة تخص شمعي               ]4

لك سليمان                ]5 [.12-10. ثبوت م�

[.25-13. أدونيOا يحطfم نفسه                 ]6

[.27-26. استبعاد أبياثار                    ]7

[.35-28. قتل يوآب                         ]8

[.46-36. معاقبة شمعي                     ]9

. وصايا روحيOة :1
ا حيzsا لما يليق بالباء أن zة نموذجOة داود الوداعيOته لبنه سليمان. وقد جاءت وصيOم داود الملك وهو على فراش الموت وصي Oة قدOدي  في وقارµ شديد وج�

يقدfموه لبنائهم:

أ. نظرته نحو الموت كانطلق للنفس في موكب جماعي وخروجها مع نفوس آبائه إلى مسكنها الخير:

:zام وفاة داود أوصى سليمان ابنه قائلOولما قربت أي"

أنا ذاهب في طريق الرض كلها،

[ "zد وكن رجلO2-1فتشد.]

 إنه لم يخش� أن يسمع عن الموت أو يتحدOث عنه، بل عبOر عنه بأسلوب رائع. حسبه طريق الرض كلها. البشريOة التي خرجت من الرض تلتزم
 (، كما في موكب يضم الجميع حتى النبياء العظماء والمؤمنين البرار، والملوك،4: 23بالعودة إليها. الموت هو انطلق من وادي الدموع )مز 

لكن بروح الرجاء حيث يعبرون إلى ما وراء الزمن.

vنخاف هذا الموت، بل نخاف هلك النفس Oا بالنسبة للب�لهاء الذين ل يفهمونه فهو موت. يجب علينا أل Oالموت بالنسبة للذين يفهمونه خلود، أم    
الذي هو عدم معرفة ا. هذا هو ما يرعب النفس بحق!

v.ة وسيلةOيستحيل علينا أن نهرب من الموت بأي   

 إذ يعرف العقلء هذا بحق يمارسون الفضائل ويفكfرون في حب ا، ويواجهون الموت بل تنه¨دات أو خوف أو دموع، مفكfرين في أن الموت أمر
رنا من المراض التي نخضع لها في هذه الحياة. fه يحر zً Oمحتم من جهة، ومن جهة أخرى إن

يس أنطونيوس الكبير fالقد
ة واللتزام والشعور بالمسئوليOة: Oالجيل الجديد على العمل بروح القو sب. حث

[ "zد وكن رجلO2"تشد.]

، إذ يود ا أن يرى في كل أولده قادة واثقين من الحضرة اللهيOة µبل ولكل مؤمن ، µة لكل قائدOة اللهيOا للوصي zة انعكاسOة البويOتحمل هذه الوصي 
ة. Oنا أطفال، لكن بالرب نصير ناضجين، نحمل روح القوOة. فمهما بلغ عمرنا نشعر أنOة السماوي Oة وبالقوOوالتمت¨ع بالوعود اللهي

عوا، ل تخافوا ول ترهبوا وجوههم، لن الرب إلهك سائر معك، ل يهملك ول يتركك" )تث  Oدوا وتشجO6: 31"تشد.)

ع، لنOك أنت تقسم لهذا الشعب الرض التي حلفت لبائهم أن أعطيهم" )يش  Oد وتشجO6: 1"تشد.)



ا لكي تتحفOظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي، ل تمل عنها يمينzا ول شمالz لكي تفلح حيثما zع جد Oدا وتشج fما كن متشدOإن" 
(.7: 1تذهب" )يش 

ع؟! ل ترهب ول ترتعب، لن الرب إلهك معك حيثما تذهب" )يش  Oد وتشجO9: 1"أما أمرتك تشد.)

ع قلبك وانتظر الرب" )مز  Oد وليتشجO14: 27"انتظر الرب ليتشد.)

ع قلوبكم يا جميع المنتظرين الرب" )مز  Oد ولتتشجO24: 31لتتشد.)

(.13: 16 كو 1"اسهروا اثبتوا في اليمان، كونوا رجالz تقووا" )

vا مادمت zر قلبك. ل تظن أن ما لم تنله بعد ل تحصل عليه. ول تخور يائسfر شهواتك، وفي شجاعة تلك التي ت�طهfل برجولة النيران التي ت�طهOتحم    
تتأمOل الكلمات: "انتظر الرب".

يس أغسطينوس fالقد

ج. اللتزام بالخلص للعهد اللهي والطاعة لوصاياه.

"احفظ شعائر الرب إلهك،

إذ تسير في طرقه وتحفظ فرائضه وصاياه وأحكامه وشهاداته كما هو مكتوب في شريعة موسى،

هت. Oلكي تفلح في كل ما تفعل وحيثما توج

:zي قائلfم به عنOلكي يقيم الرب كلمه الذي تكل

إذا حفظ بنوك طريقهم وسلكوا أمامي بالمانة من كل قلوبهم وكل أنفسهم

[.4-3قال ل يعدم لك رجل عن كرسي إسرائيل" ]

وض السير حسب الفكر البشري والتfكاء  ما هو السير في طريق الرب إلO التمت̈ع بالحضرة اللهيOة والتfكاء على الذراع اللهي وحفظ الوصيOة ع�
ة العسكريOة والذهب والفضة والمظاهر الخارجيOة. Oعلى القو

ات الظلمة يلتزم أن يحفظ Oا، صاحب سلطان على أفكاره ومشاعره وكلماته وتص̈رفاته، قادر أن يطأ كل قوzا حقيقي zإن أراد المؤمن أن يكون ملك 
ة والفرح. Oه إذ يحفظها تحفظه هي، وتهبه من سماتها القداسة والحكمة مع القو zً Oفرائض الرب ووصاياه وأحكامه وشهاداته. فإن

في تفسيرنا لسفر المزامير سبق أن عرضنا التمييز بين الفرائض والوصايا والحكام والشهادات.

م ا لنا الفرائض المقدOسة يودs منOا أن نسلك بروح التدبير والنظام لنحمل حياته المقدOسة فينا، فل يكون للتشويش موضع فينا. وبوصاياه يشتهي fإذ يقد 
ته الحكيمة الحانية وقبولنا لرادته اللهيOة Oأن نحمل روح الطاعة، فنشارك مسيحنا المطيع للب سماته الفائقة. وبحفظنا لحكامه ن�علن ثقتنا في أبو 

ة. وبتم̈سكنا بشهاداته نشهد أمام أنفسنا كما أمام اخوتنا يقيننا بالحق اللهي، وترق¨بنا لما وعدنا به في الحياة العتيدة. Oر حتى في لحظات تأديبنا الم�

هكذا يدعو داود النبي ابنه سليمان أن يلتزم كملكµ بالتي:

 إن كان كملكµ يطلب خضوع الكل للنظام الذي يضعه من أجل سلم البلد، يلتزم هو بالخضوع للتدبير اللهي فل يسلك حسب هواه الشخصي. فإن
في داخله مملكة ا التي تشغل السماء كلOها! 

يلتزم الملك بالطاعة ل ولوصيOته، فيطيعه شعبه ويقبل قوانينه.

يقبل أحكام ا العادلة، فيحمل روح العدالة في أحكامه الخاصة بالدولة.

يشهد ل المين في مواعيده، فيصير هو نفسه موضع ثقة شعبه.

ا حيzsا عمليzsا للنجاح، وهو أن ما نمارسه في علقتنا بال أبينا يرتدs علينا حتى في علقات اخوتنا بنا. وكما قيل: "كما zم لنا داود النبي مفهوم fهكذا يقد 
جدوا.15فعلت ي�فعل بك؛ عملك يرتدs على رأسك" )عو  (. إن صرنا موضع سرور ا، ننال نعمة حتى أمام أعدائنا إن و�



 (، وثبOته لبنه سليمان بعد ذلك16-11: 7 صم 2أما بخصوص الوعد اللهي لداود أن ل ي�عدم له رجل على كرسي إسرائيل، فقد قدOمه له الرب في )
ا5: 9 مل 1) Oالشوري ثم البابلي. أم sا خلل السبيzsا، وللسف لم يوف� أبناء داود بالشروط، فن�زعت المملكة منهم تدريجيzوكان هذا الوعد مشروط .) 

ل بمفهوم روحي جديد تحدOث Oت الوعد الوOا وقد جاء ربنا يسوع المسيح ابن داود. بمجيئه تثبzا من نسله فلم يكن مشروطsالوعد اللهي بمجيء المسي 
ا روحيfين، نجلس على كرسي بيت18-14: 33عنه إرميا النبي ) zا أمام الب، وصرنا ملوك zsنا"، ووهبنا ذاته بر fا "الرب برsفقد جاء المسي .) 

إسرائيل، ن�حسب أبناء لداود الملك، أو بالحرى لبن داود ملك الملوك.

 لعلOه يشير هنا إلى الشرائع الخاصة بالملك كما قدOمها موسى النبي: "ل يكثر له الخيل ول يرد الشعب إلى مصر لكي يكثر الخيل والرب قال لكم ل
ا. وعندما يجلس على كرسي مملكته يكتب zا ل يكثر له كثيرzة وذهب Oيزيغ قلبه، وفض Oا، ول يكثر له نساء لئل zتعودوا ترجعون في هذه الطريق أيض 
 لنفسه نسخة من هذه الشريعة في كتاب من عند الكهنة اللويfين. فتكون معه ويقرأ فيها كل أيOام حياته، لكي يتعلOم أن يتOقي الرب إلهه ويحفظ جميع

 كلمات هذه الشريعة وهذه الفرائض ليعمل بها، لئلO يرتفع قلبه على اخوته ولئلO يحيد عن الوصيOة يمينzا أو شمالz، لكي يطيل اليOام على مملكته هو
(.20-16: 17وبنوه في وسط إسرائيل" )تث 

نع من المبالغة في  لم ي�منع الملك من أن يركب خيلz، وإن كان ملك الملوك في تواضعه دخل أورشليم راكبzا على أتان وجحش ابن أتان. لقد م�
ا غير مستحقfين للكرامة أن يستغل̈وا موقعهم في القصر الملكي. قيل: "قد zه مع كثرة الخيل يعطي أناسOمن المجد الباطل، أو لن µاستخدام الخيول كنوع 

ا على الخيل، ورؤساء ماشين على الرض كالعبيد" )جا  z10: 7رأيت عبيد.)

 يري العلمة أوريجينوس أن الخيل ت�شير إلي الشيOاطين التي سقطت من السماء بسبب كبريائها، هؤلء الذين تبعوا القائل:" أصعد فوق مرتفعات
(.14: 14الرب وأصير مثل العلي" )إش 

v مز( "س: "الفرس والمركبة17: 33   ك�تب في سفر المزامير: "باطل هو الفرس لجل الخلصO؛ وجاء في موضع آخر في الكتاب المقد) 
(...16: 17(. كانت الوصيOة الصادرة لملك إسرائيل ألO يمتطي خيلz )تث 1: 15طرحهما في البحر" )خر 

ل إلي م�ضطهد هو فرس، والشيطان هو قائده الذي Oاطين التي تمتطي الشرار... الذي تحوOأظن أن الخيول هي البشر الخطاة، وراكبيها هم الشي 
[.1يرشقنا برمح. الخيل يجري والشيطان يرشق بالرماح. الخيل مس�وق في حالة هياج بمن يثيره ويهيfجه بجنون بغير إرادته]

القدfيس جيروم
vما ارتفعتم يزدادOكم كلOكل عليها في كبرياء، حاسبين خطأ أنOة ممتلكات في هذا العالم، أو لي نوع من الكرامة نتOا لي zيمكننا أن نأخذ الفرس رمز    

ه ل يتحقOق zً Oق المان؟ فإنOما ارتفعتم إلي أعلى يكون سقوطكم بأكثر ثقل... فكيف إذن يتحقOسوف تلقون؟! كل µأماتكم وعلوكم. أل تدركون بأي عنف 
ة ول بالسلطة ول بالكرامة ول بالمجد ول بالفرس] O2بالقو.]

يس أغسطينوس fالقد

. وصيOة خاصة بيوآب :2
ا تعلم ما فعل بي يوآب ابن صرويOة. zوأنت أيض"

ما فعل لرئيسي جيوش إسرائيل إبن�ي�ر بن نير وعماسا بن يثر،

إذ قتلهما وسفك دم الحرب في الصلح،

وجعل دم الحرب في منطقته التي على حقويه وفي نعليه اللتين برجليه.

[.6-5فافعل حسب حكمتك، ول تدع شيبته تنحدر بسلم إلى الهاوية" ]

السلوك بروح العدالة
تين بقتله القائدين العظيمين إبني�ر ) Oهذا المر لم يحزن داود10: 20 صم 2( وعماسا )27: 3 صم 2استحق يوآب الموت مر .µوخداع µا، بغدر zحسد ) 

ا في وقت السلم، المر الذي ما كان يجب أن37، 28: 3 صم 2فحسب، وإنOما تشكOك البعض ظانfين أن داود هو الذي قتل إبنير ) zلقد سفك دم .) 
ين له يحاربانه.  fهما لم يكونا عدو zً Oيحدث، فإن

 بقوله "جعل دم الحرب في منطقته التي على حقويه وفي نعليه اللتين برجليه" يكشف عن روح الغدر والخداع. ففي المعارك يتقابل المحاربون من
ا يوآب فقد تظاهر باحتضان أبنير وعماسا، وإذ هما في حضنه قتلهما، فسال الدم على Oعلى جسده وثيابه، أم µأجل سلمة دولتهم، فيسيل دم كل قتيل 

منطقته ونزل إلى نعليه. وكأن هذا الدم البريء قد التصق به.

 لقد حسب داود قتل القائدين العظيمين خسارة كبيرة لحقت به هو شخصيzsا، وكأن ما فعله يوآب بهما إنOما فعله بداود نفسه. فما يلحق بمحبوبيه كأنOه
ة دخلت في عهد مع ا ل يليق به أن يترك جريمتين Oه كملك ومسئول عن أم zً Oما أصابه هو . إنOيلحق به، وما أصاب شعبه بفقدانه القائدين كإن 

ل العقاب إلى الوقت المناسب، بعد النتهاء من الحروب في أيOامه لتتحقOق العدالة في أيOام ابنه سليمان. معاقبة قائد sكهاتين دون معاقبة المجرم. لقد أج 
حرب مثل يوآب تطلOبت الحكمة واختيار الوقت المناسب، حتى ل يحدث تذ̈مر في الجيش الذي كان البعض، دون شك، معجبين بالقائد.



. وصيOة تخص بني برزلي :3
"وافعل معروفzا لبني برزلي الجلعادي،

فيكونوا بين الكلين على مائدتك،

[.7لنOهم هكذا تقدOموا إليO عند هربي من وجه إبشالوم أخيك" ]

ا. وإذ كان قد بلغ27: 17 صم 2في ) zم له طعامOا لداود عندما هرب من وجه ابنه إبشالوم وقدzذ�كر برزلي الجلعادي وحده، هذا الذي أظهر لطف ) 
 الثمانين من عمره، فبلشك قام أولده بمساعدته في تحقيق ذلك. غالبzا ما كان برزلي قد مات، لذا لم ي�شر داود الملك إليه بل إلى أبنائه. بنفس

ا كثيرة أراحني ولم يخجل بسلسلتي..." ) zه مرارOعط الرب رحمة لبيت أنسيفورس، لنÏ1 تي 1الروح صلى الرسول بولس إلى بيت أنسيفورس: "لي: 
16-18.)

. وصيOة تخص شمعي :4
"وهوذا معك شمعي بن جيرا البنياميني من بحوريم،

وهو لعنني لعنة شديدة يوم انطلقت إلى محنايم،

وقد نزل للقائي إلى الردن،

ي ل أميتك بالسيف. �ً sً fإن :zفحلفت له بالرب قائل

ره، لنOك أنت رجل حكيم، fوالن فل تبر

[.9-8فاعلم ما تفعل به، وأحدر شيبته بالدم إلى الهاوية" ]

ا من الكراهيOة لداود ) zة. وعندما عاد داود إلى أورشليم سقط شمعي عند قدميه ووعده8-5: 16 صم 2أظهر شمعي البنياميني نوع Oإذ لعنه لعنة مر ،) 
 (. لقد غفر له فيما يخ̈صه شخصيzsا24-19: 19 صم 2الملك بأنOه لن يقتله، إذ لم يرد أن يمزج فرح الشعب بعودته إلى عرشه بممارسة أيOة عقوبة )

ا كونه قد أخطأ في حق مسيح الرب والملك ممثfل ا، فليس من حق داود التهاون في هذا الحق. لقد جاءت وصيOة داود الملك لبنه: "ل Oكداود، أم 
د داود اتfساع قلبه بالحب Oر المذنب. لقد أك fل يبر µعادل µما تحكم عليه كقاضOة في النتقام لي ولك، وإنOتعاقبه عن رغبة شخصي Oره"، بمعنى أل fتبر 

ا خطورة التسي¨ب في معاقبة المجرمين لذا طلب من ابنه ممارسة الحق اللهي. zد أيض Oام حياته، وأكOلمقاوميه، فلم يمس شمعي بأذى كل أي

ا تصرOف معه لنOه يمثfل خطورة على المملكة، فهو رجل zي ل أقتله بالسيف، بكونك حكيمfي حلفت له إنfا لن zره" يعني ل تحسبه بار fبقوله "ل تبر 
ه قد يستغل حداثة سنOك فيخطfط ضدOك. zً Oا. إنzمخادع وليس بريئ

لك سليمان :5 . ثبوت م�
[.10"واضطجع داود مع آبائه، ود�فن في مدينة داود" ]

 لم يكن ي�سمح بإقامة مقابر داخل المدن؛ كانت أورشليم مستثناة من أجل العائلة الملكيOة. د�فن داود في مدينة داود، أي على جبل صهيون، وكان قبره
ا حتى أيOام السيfد المسيح )أع  z29: 2هناك ول يزال قائم.)

ا كثيرة مع جثمان أبيه في القبر، وقد بقيت محفوظة  zخ بأن سليمان أودع كنوز fا حتى فتح رئيس الكهنة هيراقانوس13يقول يوسيفوس المؤرzقرن  
Hyracanus ه فيما بعد اعتدى هيرودس الكبير3000 المقبرة وأخرج zً Oمها لنطيخوس لكي يرفع الحصار عن أورشليم. كما يقول إنOوزنة قد  

على المقبرة واستولى على كنوزµ كثيرة.

تحدOث القدfيس جيروم عن مقبرة داود بكونها كانت ل تزال قائمة في أيOامه.

"وكان الزمان الذي ملك فيه داود على إسرائيل أربعين سنة في حبرون،

ملك سبع سنين، وفي أورشليم ملك ثلثzا وثلثين سنة".

ا" ] zت ملكه جدO12-11"وجلس سليمان على كرسي داود أبيه، وتثب.]

ا من الحكم، فقد جاهد لتثبيت المملكة، ل لمجد ذاتي، وإنOما لجل ا. zكانت حياة داود النبي سلسلة ل تنقطع من اللم، خاصة أثناء الربعين عام 
ها ثمرة تعب والده، zً Oإن . µكبير µة إلى حد Oم ابنه سليمان الحكم، فيجد مملكة مستقرOوقد امتزجت آلمه بروح البهجة والتسبيح غير المنقطع. الن يتسل 

فما انتهى إليه والده من جهاد حسن تسلOمه البن الصغير ليتحقOق الستقرار في فترة وجيزة.



. أدونيOا ي�حطfم نفسه :6
بع أم سليمان فقالت: "ثم جاء أدونيOا بن حجيث إلى بث�ش�

[.13أللسلم جئت؟ فقال: للسلم" ]

ه جاء إليها بنيOة شريرة. zً Oا إن كان قد جاء للسلم يكشف عن توق¨عها إنOبع لدوني سؤال بث�ش�

"ثم قال: لي معك كلمة.

فقالت: تكلOم.

لك كان لي، فقال: أنت تعلمين أن الم�

وقد جعل جميع إسرائيل وجوههم نحوي لملك،

فدار الم�لك وصار لخي، لنOه من قبل الرب صار له".

لك بكونه أكبر أبناء داود الحياء، وأن كل الشعب كان مترقfبzا تحقيق ذلك، ورئيس الكهنة ه من حقfه أن يستلم الم� zً Oبع كشف إن  في حديث أدونيOا لبث�ش�
ا كان يتOجه إلى ذلك، لكن بقي الرب وحده الذي من حقfه أن ي�قيم من يشاء فاختار سليمان ] z15أيض.]

علنzا حق̈ه في استلم المملكة. ربOما لم يكن ي�شير إليهم بأن ا لما كان يبث¨ه في وسط القصر وبين العظماء، م� zامتداد µما نطق به مع أم الملك كان بل شك 
الرب اختار أخاه سليمان. 

يني فيه. fا، فل ترد zواحد zوالن أسألك سؤال"

فقالت له: تكلOم.

فقال: قولي لسليمان الملك لنOه ل ير̈دك أن يعطيني أبيشج الشونميOة امرأة.

بع: حسنzا أنا اتكلOم عنك إلى الملك. فقالت بث�ش�

بع إلى الملك سليمان لتكلfمه عن أدونيOا، فدخلت بث�ش�

فقام الملك للقائها، وسجد لها، وجلس على كرسيه،

[.19-14ووضع كرسيzا لم الملك، فجلست عن يمينه" ]

 اتOسم سليمان بروح التواضع، فعند دخول والدته قام من على كرسيه وذهب إليها ولم ينتظر حتى تصل إليه، وانحنى أمامها، وسألها أن تجلس عن
 [3(، وكما كانت العادة لدى ملوك العرب]1: 110يمينه، علمة تكريمه لها. الجلوس عن يمين الملك كان علمة التكريم كما جاء في المزمور )

[.4واليونان والرومان]

م الوصيOة الخامسة التي تسلOمها موسى النبي، والخاصة بإكرام الوالدين. وإذ كان والده قد توفOى لذا كانت الوالدة تجلس عن يمين ابنها Oبعمله هذا تم 
ا من أخيه ومعاونيه الذين كانوا ل يزالون يخطfطون لستيلء zا حازمzا. مع تكريمه العظيم لها أخذ موقف zل الوالدين معfا لها كأم له، وكمن تمث zتكريم 

أدونيOا الحكم.

ا، ل تر̈دني. zا صغير zواحد zما أسألك سؤالOوقالت إن"

فقال لها الملك: اسألي يا أمي لنfي ل أر̈دك.

فقالت: لتعط� أبيشج الشونميOة لدونيOا أخيك امرأة".

ضة لكنOها في نظر الشعب كانت كإحدى السراري. وكان لدى السرائيليfين كما لدى الفارسيfين] fأن من يقتني نساء الملك5مع أن أبيشج كانت ممر ] 
(.8-7: 3؛ 8: 12 صم 2الميfت يكون كمن تولOى عرشه )



بع ذلك ليس جهلz منها أنO من يقتني نساء الملك ي�حسب مستحقzا لنوال العرش، وإنOما ربOما لن أدونيOا استطاع بكلماته المعسولة أن يقنعها  طلبت بث�ش�
ا قلبه فكان يستعد Oا أنعم من الد�هن، أمOضة وليست واحدة من السراري. كانت شفتا أدوني fد ممر Oها حسبت أبيشج مجرOما لنOه ل يعني هذا، أو رب zً Oإن 

ة. ولعلOها حسبت أن استجابة هذه الطلبة لدونيOا تهدfئ من نفسه نحو أخيه الصغر الذي استلم الحكم، فيخضع له. حسبت ذلك Oر  لحرب داخليOة م�
ا له حتى ل يمارس العنف. zترويض

ه: fفأجاب الملك سليمان وقال لم"

ولماذا أنت تسألين أبيشج الشونميOة لدونيOا،

لك، لنOه أخي الكبر منfي، فاسألي له الم�

له ولبياثار الكاهن وليوآب ابن صرويOة.

:zوحلف سليمان الملك بالرب قائل

ه قد تكلOم أدونيOا بهذا الكلم ضدs نفسه. zً Oهكذا يفعل لي ا وهكذا يزيد إن

ه اليوم ي�قتل أدونيOا. zً Oم، إنOا كما تكلzتني، وأجلسني على كرسي داود أبي، والذي صنع لي بيتOوالن حي² هو الرب الذي ثب

[.25-13فأرسل الملك سليمان بيد بناياهو بن يهوياداع فبطش به فمات" ]

ضين له لستلم العرش لكي يحكما من خلله. fهما كانا المحرOا لنOأشار سليمان إلى أبياثار الكاهن ويوآب مع أدوني

ه يهبها طلبتها. فاهتمام سليمان بسلم المملكة والحفاظ عليها أهم من إيفاء الوعد zً Oه إن fمه لمOا للوعد الذي قد zلست أظن أن سليمان ي�حسب كاسر 
ا للعهد. فإن التراجع مع zسب كاسر م رأسه لهيروديsا لما ح� fيس يوحنا المعمدان ليقدfه. يرى البعض لو أن هيرودس لم يقتل القد fمه لمOالخاطئ الذي قد 

الحق أفضل من تحقيق وعد فيه دمار له أو لغيره.

. استبعاد أبياثار :7
 يبدو أن سليمان قد ع�رف بأن أبياثار الكاهن ويوآب وراء طلب أبيشج زوجة لدونيOا، وأنOهما ل يزالن يخطfطان لحركة تم̈رد جديدة يقوم بها أدونيOا

هما يمارسان خيانة خطيرة متخفfية!22] zً Oلن نموذجين للقادة كما للشعب. إنfهذا العمل فيه تم̈رد، خاصة وأن الثنين في مركزين خطيرين ويمث .]

"وقال الملك لبياثار الكاهن: اذهب إلى عناثوث إلى حقولك،

لنOك مستوجب الموت ولست أقتلك في هذا اليوم،

لنOك حملت تابوت سيfدي الرب أمام داود أبي،

ولنOك تذلOلت بكل ما تذلOل به أبي.

د سليمان أبياثار عن أن يكون كاهنzا للرب، وطر�

[.27-26لتمام كلم الرب الذي تكلOم به على بيت عالي في شيلوه" ]

 موقف سليمان الحكيم من أبياثار يكشف عن تح̈رره من كل رغبة للنتقام الشخصي ومن استخدام العنف. اشتراكه في مؤامرة أدونيOا لغتصاب
 العرش يستوجب الموت. لكنOه اكتفى باستبعاده إلى عناثوث، حيث توجد حقوله. هكذا أعاده في خزي إلى قريته. لم يحكم عليه بالموت من أجل

 (، وثورة8: 23؛ 20: 22 صم 1كرامته كرئيس كهنة، ولنOه حمل تابوت العهد، واشترك مع والده في آلمه أثناء اضطهاد شاول لداود أبيه )
 الخ(.24: 15 صم 2إبشالوم )

 (. بهذا انتقلت رئاسة الكهنوت من بيت عالي إلى صادوق. كان صادوق33-30: 2 صم 1ما فعله كان تحقيقzا لقول الرب عن بيت عالي الكاهن )
من عائلة اليعازار، بهذا التغيير عاد الكهنوت إلى قناته الولى.

. قتل يوآب :8
"فأتى الخبر إلى يوآب، لن يوآب مال وراء أدونيOا ولم يمل وراء إبشالوم،

فهرب يوآب إلى خيمة الرب، وتمسOك بقرون المذبح.



فأ�خبر الملك سليمان بأن يوآب قد هرب إلى خيمة الرب،

وها هو بجانب المذبح.

فأرسل سليمان بناياهو بن يهوياداع قائلz: اذهب ابطش به.

فدخل بناياهو إلى خيمة الرب، وقال له:

هكذا يقول الملك: ا�خرج.

فقال: كل، ولكنOني هنا أموت.

فردs بناياهو الجواب على الملك قائلz: هكذا تكلOم يوآب وهكذا جاوبني.

فقال له الملك: افعل كما تكلOم وابطش به وادفنه،

وأزل عنfي وعن بيت أبي الدم الذكي الذي سفكه يوآب.

فيردs الرب دمه على رأسه،

لنOه بطش برجلين بريئين وخير منه وقتلهما بالسيف،

وأبي داود ل يعلم.

وهما أبنير بن نير رئيس جيش إسرائيل، وعماسا بن يثر رئيس جيش يهوذا.

فيرتد دمهما على رأس يوآب، ورأس نسله إلى البد،

ويكون لداود ونسله وبيته وكرسيه سلم إلى البد من عند الرب.

فصعد بناياهو بن يهويادع وبطش به وقتله، فد�فن في بيته في البريOة.

وجعل الملك بناياهو بن يهوياداع مكانه على الجيش،

[.35-28وجعل الملك صادوق الكاهن مكان أبياثار" ]

هرب يوآب إلى خيمة الرب ل إلى خيمة الشهادة، إنOما الخيمة المقدOسة في صهي¨ون لكي يحتمي بالمذبح. لماذا هرب إلى المذبح؟

v.اOه هو وأبياثار وراء فكرة طلب أبيشج زوجة لدوني zً Oه قد علم بأن سليمان قد عرف إنOما لنOرب   

v.ة داود الملك لبنه سليمان، فأدرك أن الوقت قد حان لكي يصدر الحكمOه سمع من رجال الدولة المحيطين بالملك بوصيOلعل   

v.ا وطرد أبياثار الكاهن إلى قريتهOأدرك خطورة الموقف بعد قتل أدوني   

v.س الهيكل بالدمOه قد دن zً Oعلى قتله يحسبه البعض إن sه إذ يصر zً Oما أراد أن يضع سليمان في موقف حرج، فإنOرب   

v.ا لكي يجد رحمة sه يستحق القتل، فلجأ إلى المذبح لكي يموت في بيت الرب، كمن يستظل تحت جناحي zً Oه شعر بالذنب وأدرك أنOلعل   

لم يذكر الكتاب أن يوآب أشار على أدونيOا أن يأخذ أبيشج زوجة، لكن سليمان أصدر حكمه من أجل جريمتي الغدر والقتل للقائدين أبنير وعماسا.

ه يدافع zً Oا أنzا أبيشج زوجة له، لذلك التجأ إلى المذبح، واثقOيوآب أن جريمتيه قد ن�سيتا مع الزمن وأن ثورة سليمان ض̈ده هي من أجل طلب أدوني Oظن 
ا وبغدرµ.14-13: 21عن نفسه بأنOه لم ي�حرfض أدونيOا على ذلك. حسب ما ورد في )خر  zد fمتعم zل يحمي المذبح قاتل )



 لقد نزع سليمان عن أبيه وبيته سفك الدم البريء، حتى ينزع عن الرض الدنس كما قيل: "ل تدنfسوا الرض التي أنتم فيها، لن الدم ي�دنfس
فك فيها إلO بدم سافكه" )عد   (، "وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدرµ فمن عند مذبحي33: 35الرض؛ وعن الرض ل ي�كفfر لجل الدم الذي س�

(.14: 21تأخذه للموت" )خر 

 لم يرد بناياهو أن يتحمOل مسئوليOة قتل إنسان في موضع مقدOس، فلجأ إلى الملك الذي أشار بتطبيق الشريعة: "ل تشفق عينك عليه، فتنزع دم البريء
(. ما كان يمكن لبيت داود أن يثبت ما لم يمارس نسله البرs والعدل كأمر الرب.13: 19من إثمه فيكون لك خير" )تث 

، لنOه حارب مع والده. د�فن يوآب في بيته شرق بيت لحم في بريOة اليهوديOة. كان µوخزي µلقد أمر سليمان بقتل يوآب ودفنه، فل يترك جثمانه في عار 
ا من التكريم كما حدث مع صموئيل النبي ) zوغيره. 1: 25 صم 1دفن النسان في أرضه أو بيته يحمل نوع )

ير من قدام الملك فيثبت كرسيه بالعدل" )أم  fق بذلك القول: "أزل الشرOة ولبيه. وتحقO5: 25هكذا لم ينتقم سليمان لنفسه بل أمر بالقتل طاعة للوصي.)

. معاقبة شمعي :9
"ثم أرسل الملك ودعا شمعي،

وقال له: ابن� لنفسك بيتzا في أورشليم، 

وأقم هناك، ول تخرج من هناك إلى هنا أو هنالك.

فيوم تخرج وتعبر وادي قدرون أعلمن بأنOك موتzا تموت،

ويكون دمك على رأسك.

فقال شمعي للملك: حسن المر كما تكلOم سيfدي الملك،

[.38-36كذلك يصنع عبدك فأقام شمعي في أورشليم أيOاما كثيرة" ]

 ( وأ�مر أن يبني لنفسه بيتzا في أورشليم يسكن فيه، ول ي�فارق المدينة5: 16 صم 2 حيث كان منزله )Bahurimاستدعى شمعي ربOما من بحوريم 
ه يطيع. عندما استدعى الملك سليمان شمعي من مدينته وقد عرف ما حلs بأدونيOا ويوآب zً Oض للموت، وأقسم بالرب أنOتعر Oتحت أي ظرف وإل 

ه قد د�عي لكي ي�قتل، خاصة إن كان قد سمع ما أوصى به داود ابنه سليمان. لكن سليمان عرف كيف يميfز بين الجرائم، فما zً Oأن Oما ظنOوأبياثار رب 
حكم به على يوآب القاتل غير ما حكم به على شمعي.

 استدعاه وحكم عليه بتحديد إقامته ل في منزل بل في المدينة كلOها، ليست أيOة مدينة، بل أورشليم التي امتازت بجمال موقعها، مصدر فرح العالم كل¨ه
 في ذلك الحين، المدينة الملوكيOة، المدينة المقدOسة. كأنOه قد سمح له بتحديد إقامته في فردوس أرضي! لقد أراد أن يستبعده عن سبطه حتى ل يخطfط

ا لمدى طاعة zيحمل اختبار zة مع وضعه تحت عينيه، إذ يعلم مدى خطورته. لقد كان الحكم عادلOا من الحريzا لقد أعطاه شيئzلك. حق  شيئzا ضدs الم�
شمعي له وأمانته في وعوده. 

، sوفي نهاية ثلث سنين هرب عبدان لشمعي إلى أخيش بن معكة ملك جت"

. sفأخبروا شمعي قائلين: هوذا عبداك في جت

فقام شمعي وشدs على حماره، وذهب إلى جتs إلى أخيش،

ليفتfش على عبديه، 

. sفانطلق شمعي وأتى بعبديه من جت

فأ�خبر سليمان بأن شمعي قد انطلق من أورشليم إلى جتs ورجع.

فأرسل الملك ودعا شمعي وقال له:

ت عليك قائلz أنOك يوم تخرج وتذهب إلى هنا وهنالك ا�علمن بأنOك موتzا تموت؟ ا استحل�فتك بالرب وأشهد� أم�

فقلت لي حسن المر قد سمعت.

فلماذا لم تحفظ يمين الرب والوصيOة التي أوصيتك بها؟



ك على رأسك. Oالذي عمله قلبك الذي فعلته لداود أبي فليرد الرب شر sثم قال الملك لشمعي: أنت عرفت كل الشر

والملك سليمان يبارك وكرسي داود يكون ثابتzا أمام الرب إلى البد.

وأمر الملك بناياهو بن يهوياداع،

[.46-36فخرج وبطش به، فمات وتثبOت الملك بيد سليمان" ]

ا للقسم بالرب، وأصدر سليمان حكمه بموته. zسب شمعي كاسر عندما غادر المدينة لي�حضر عبديه الهاربين إلى جتs ح�

ه ما zً Oأن Oعبديه، إل sه وإن كان من ح̈قه أن يسترد zً Oا. لكن البعض يرى أن شمعي قد أخطأ، فإنzانتقد بعض الدارسين موقف سليمان، وحسبوه عنيف 
ا قرار الملك، وليس من حقfه كسر القسم بالرب مهما zالعبدين إليه منتظر sغ الملك بهروب عبدي�ه ويطلب ردfدام أقسم بالرب أن ي�طيع كان يجب أن ي�بل 

تكن الظروف.

[.39تحقOق استقرار مملكة سليمان بالكامل بعد ثلث سنوات ]

ا حتى من أهل بيته، إذ لم ي�عد أحد عبيده الحمار. غالبzا ما خرج ليلz وسط40بقوله "شدO على حماره" ] zدون أن يخبر أحد zه خرج ليل zً Oيكشف إن ] 
الظلم حتى ل يكتشف أحد أمره.

 فتsش شمعي عن عبدي�ه وردOهما إلى بيته، لكنOه فقد حياته وكل ما يملك، لنOه خان العهد. هذا ما يفعله الكثيرون حين يكسرون الوصيOة اللهيOة من
أجل خيرات زمنيOة هي عبيد لخدمتنا، فنفقد حياتنا البديOة وتهلك نفوسنا!

 كانت حيثيOات الحكم الذي نطق به الملك سليمان هي أن شمعي يعرف الشرs الكامن في قلبه منذ أيOام والده داود حين سبs مسيح الرب وقذفه
ا داود ونسله فينالون البركة، ويثبت كرسي داود أمام الرب ل الناس. Oت اللعنة عليه، أمOبالحجارة. هو لعن مسيح الرب، فارتد

 
2 ملوك 1من وحي 

لتثبت مملكتك في أعماقي!

v.ة لبنه سليمانOته الوداعيOم وصي Oداود قد   

وها أنت يا ابن داود تهبني وصيOتك الوداعيOة،

يتي، بل لتثبت مملكتك في أعماقي، fل لتحبس حر

ا اتOحد بك يا ملك الملوك! zي ملكfوتقيم من

v،هاOا في طريق الرض كل zإذ كان داود سالك   

!zد وكن رجلOتشد :zسند ابنه قائل

ا في طريق فريد، zأراك يا ابن داود سالك

من أجلي تجتاز المعصرة وحدك،

تصرخ: تشدOد وكن لي ابنzا ورفيقzا!

ة والنضوج إلO روحك الق̈دوس؟! Oمن يهبني القو

هب لي روحك الذي ي�قيم من الموت،

ة والنصرة والحياة! Oروح القو sيبعث في

v.تكOد واحفظ وصيOبك أتشد   



! sم كل قوى الشرOبك تتحط

: sة أبي داود في أذنيOليدوي صوت وصي

 .zد وكن رجلOتشد

احفظ شعائر الرب لكي تفلح في كل ما تفعل.

v،ةOروحك يقودني في طريق الوصي   

فأحفظ فرائضك لكي أحيا بطقس السماء.

وأنحني أمام أحكامك فأ�درك أسرار خطsتك.

ا بعملك الفائق معي. zوأفرح بشهاداتك، شاهد

vلي�قتل يوآب سافك الدماء؛   

فل يحل الدنس بأرض قلبي.

لت�قتل كل عنفµ قائمµ في أعماقي.

فل أحمل سمات إبليس الغادر،

بل سماتك يا أي¨ها الحب الحقيقي!

، كما قتل سليمان يوآب. sليقتل كل فكر غدر في

فإنOه قائد غادر سافك دماء بريئة.

ا في أعماقي،  zليته ل يجد الغدر له موضع

ول يحتل عجلة قيادة إرادتي!

v.لبني برزلي معروفهم معي sلرد   

فل أكون مدينzا لحد بشيء،

إلO بالحب واللطف المستمر!

علsمني ألO استغل محبOة اخوتي،

ول أطلب خدماتهم في أنانيOة.

بل اشتهي العطاء أكثر من الخذ.

v.ن مسيح الرب    لتهلك شمعي لع�

فل أجري معه وراء العبيد فأفقد عهدي معك.

ل أجري وراء العالم الذي خلقته لخدمتي، 

وأخسر نفسي التي خلقتها ت�شارك مجدك أبديzsا!

د السلم. fبروحك تحجم طاقات شمعي مثير الفتنة ومهد



من يقدر أن يحبس طاقات الفساد ويهلكها سواك؟ 

v،لي�طرد أبياثار الكاهن الشكلي في عبادته   

ولي�ق�م صادوق الكاهن الروحي!

لت�نزع عنfي كل شكليOة فأحيا بالروح!

ا. zسOلطرد كل فكر غريب، حتى إن بدا مقد

لطرده مع أبياثار الكاهن من أورشليم إلى عناثوت. 

فل يحتل الفكر مكانzا في مذبحك داخلي.

v!ك ليغتصب مملكتي Oا يتحرOهوذا أدوني   

يطلب أبيشج زوجة ليسحب منfي عرشي!

ا لي! zهب لي بروح الحكمة أن احتفظ بالحكمة عروس

هب لي بروح الحزم أن أ�حطfم إبليس المخادع!

! Oم إبليس وليقم عرشك فيOليتحط

v.ا مغتصب الحكمOأنخدع بحيل أدوني Oهب لي أل   

فإن عدوs الخير ينطق بكلمات معسولة، لكنOها قاتلة.

هب لي حكمة فل يسحب العدوs عرشك من قلبي. 

ل يحرمني من مملكتي، ويهلك نفسي!

v.د ول أخفOبروحك يا رب أتشد   

هو حافظي من أدونيOا وأبياثار ويوآب وشمعي. 

حافظي من الفكار التي تودs أن تخدعني بصورتها المعسولة. 

!µي كل خداع ومكرfلتنزع عن

. sم كل قوى الشرfأنت محط

أنت واهب السلم لمملكتك في داخلي.

"وعبدك في وسط شعبك الذي اخترته شعب كثير ل ي�حصى ول ي�عد من الكثرة.

ا لحكم على شعبك، zا فهيمzفأعط� عبدك قلب

، sز بين الخير والشرfوأ�مي

لنOه من يقدر أن يحكم على شعبك العظيم هذا؟" 

(9-8: 3 ملوك 1)

 
 



حكمة سليمان وغناه
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الصحاح الثالث

اختيار سليمان للحكمة

 حدOثنا الصحاح السابق عن استقرار الحكم بين يديs سليمان. والن يبدأ تاريخه كملك بزواجه من أميرة مصريOة، مع تقديم ملحظة عن حال
 [. ظهر4[. يلي هذا تقديم ذبائح ممتزجة بالصلة في جبعون كنوعµ من تقديس الحكم، وطلب عون الرب وبركته ]3-1المملكة في بداية حكمه ]

ا يطلبه ] Oا أو غنى ]8-5الرب له وسأله عم zم15-11[. أعطاه ا ما سأله وما لم يسأله ]10-9[، فاختار سليمان الحكمة ولم يسأل مجد fولكي يقد .] 
ا عادلz أمام كل الشعب ] zا على روح الحكمة أصدر حكمzعملي z28-16دليل.]

 (، وهي تبعد حوالي عشرة أميال شمال غرب أورشليم، ومع29: 21 أي 1في جبعون حيث كانت خيمة العهد والمذبح النحاسي في ذلك الحين )
[، اختار سليمان الحكمة لكي يحكم شعب. �سر ا بذلك وكافأه بسخاء.15كون التابوت في أورشليم ]

[.3-1. زواجه من أميرة مصريOة         ]1

[.7-4. ظهور الرب لسليمان              ]2

[.15-8. اختيار سليمان للحكمة            ]3

[.28-16. حكمة سليمان                     ]4

. زواجه من أميرة مصريOة :1
ة عسكريOة في ذلك الحين، لكنOه استطاع أن يحقfق ذلك بزواجه Oع سليمان وقته في إقامة تحالف مع مصر، أخطر قوfالحكم في يديه لم يضي Oإذ استقر 

بت مصر بذلك، حيث شعرت بتزايد قوى إسرائيل، فكان من الجانب السياسي هذا Oها قبلت عبادة ا الحي. وقد رح zً Oبابنة فرعون التي يبدو أن 
ا للمملكتين. zالزواج يعطي استقرار

، ويجعلن بنيك Oه لم يسمع للوصايا التالية: "احترز من أن تأخذ من بناتهم لبنيك، فتزني بناتهم وراء آلهتهنOيرى البعض أن سليمان قد أخطأ، وأن 
تك ل ت�عط� لبنه، وبنته ل تأخذ لبنك، لنOه يرد ابنك من ورائي، فيعبد آلهة أخرى،16: 34يزنون وراء آلهتهن" )خر  �ً  (. "ول تصاهرهم. بن�

ا" )تث  zات4-3: 7فيحمى غضب الرب عليكم ويهلككم سريعOات والعمونيOجين بالشدودي fوعندما قام نحميا بإصلح الشعب خاصم المتزو .) 
 (: هؤلء الذين بسببهن فقدوا قدرتهم حتى على التكل¨م باللغة اليهوديOة كما يجب. وقال لهم: "أليس من أجل هؤلء أخطأ23: 13والموآبيOات )نح 

لته النساء الجنبيOات ا جع� zا على كل إسرائيل؟ هو أيض zا إلى إلهه، فجعله ا ملكzسليمان ملك إسرائيل، ولم يكن في أمم كثيرة ملك مثله، وكان محبوب 
(.27-26: 13يخطئ، فهل نسكت لكم أن تعملوا كل هذا الشرs العظيم بالخيانة ضدs إلهنا بمساكنة نساء أجنبيOات؟" )نح 

ا ي�خالف الشريعة التي تمنع الزواج من الكنعانيOات )خر  zة أمرOه لم يكن الزواج بمصري zً Oبينما يسمح بزواج السيرة في3: 7؛ تث 16: 34غير أن ،) 
  الخ(. لكن لكي يتحقOق الزواج بروح الشريعة تلتزم العروس بجحد الوثان والدخول في اليمان بيهوه. واضح أن ابنة فرعون10: 21الحرب )تث 

 فعلت هكذا، إذ نجد سليمان في السنوات الولى من حكمه يجحد الوثان، كما لم نسمع عن دخول أيOة عبادة مصريOة وثنيOة في أيOام سليمان. وقد
يsزت هذه الزوجة عن بقيOة الزوجات الجنبيOات اللواتي جذبن سليمان إلى آلهتهن ) (.1: 11م�

غ لبناء هيكل الرب وقصره وأسوار أورشليم وكل منشآته. Oم زواجه السياسي ليتفرOلقد تم

"وصاهر سليمان فرعون ملك مصر،

 وأخذ بنت فرعون،

[.1وأتى بها إلى مدينة داود إلى أن أكمل بناء بيته وبيت الرب وسور أورشليم حواليها" ]

خ يوسيفوس اليهودي حيث كتب بأن ملك مصر هذا هو آخر ملك حمل لقب "فرعون"] f1أخطأ المؤر.]

لكه )  (. مدينة38-37، 1: 6 مل 1جاءت ابنة فرعون إلى مدينة داود، أورشليم، قبل النتهاء من بناء الهيكل الذي كان في السنة الحادية عشرة من م�
ا بنت فرعون فأصعدها سليمان Oا، إذ قيل: "وأمzة حيث أ�قيم الهيكل عليه فيما بعد. وقد أقام لها بيتOداود قائمة على الجبل الشرقي أو صهي¨ون الحقيقي 
 من مدينة داود إلى البيت الذي بناه لها، لنOه قال ل تسكن امرأة لي في بيت داود ملك إسرائيل، لن الماكن التي دخل إليها تابوت الرب إنOما هي

(.11: 8 أي 2مقدOسة" )



"إلO أن الشعب كانوا يذبحون في المرتفعات،

[.2لنOه لم ي�بنz بيت لسم الرب إلى تلك اليOام" ]

بون جميع الماكن حيث عبدت المم fمها الرب بواسطة موسى النبي قبل دخولهم أرض الموعد هي: "ت�خرOة التي قدOة اللهيOالمرتفعات: كانت الوصي 
 التي ترثونها آلهتها على الجبال الشامخة وعلى التلل وتحت كل شجرة خضراء... ل تفعلوا هكذا للرب إلهكم. بل المكان الذي يختاره الرب إلهكم

مون إلى هناك محرقاتكم وذبائحكم وعشوركم ورفائع أيديكم ونذوركم fمن جميع أسباطكم ليضع اسمه فيه سكناه تطلبون، وإلى هناك تأتون، وتقد 
موا ذبائح إلO عند باب الخيمة )ل 7-2: 12ونوافلكم وأبكار بقركم وغنمكم" )تث  fيقد Oد أل fة تؤكOة على5-3: 17(. جاءت الوصيOفهل كان ذلك خطي .) 

ه ذبح في المرتفعات؟ zً Oالشعب أن

ا لهم لكي يمارسوا العبادة المركOزة في مكان معيOن )هيكل سليمان( بعد بنائه، وأنOه ل تحسب خطيOة ممارسة zيرى البعض أن هذه الوصايا كانت إعداد 
 1؛ 16: 13؛ 25: 6العبادة الجماعيOة وتقديم الذبائح في أي موضع قبل بناء الهيكل. الدليل على هذا عبادة يهوه في المرتفعات بعد أيOام القضاة )قض 

م الذبائح.26: 21 أي 1؛ 5: 16؛ 35: 14؛ 9: 13؛ 10: 7صم  Oة خطأ من جانب من قدOدون الشعور بأي )

·      لقد قدOم الباء البطاركة والنبياء والقضاة والملوك ذبائح على المرتفعات إلى أيOام سليمان إذ لم يكن بعد قد ب�ني� الهيكل.

.zأو سهل zم فيه الذبائح سواء كان جبل Oب به كل موضع ت�قدOما ي�لقOا، وإنzعالي zsأو تل zيرى البعض أن تعبير "المرتفعات" ل يعني جبل      ·

 [، وقد ظهر له الرب يسأله أن يطلب شيئzا دون أن ي�علن غضبه على هذا4·      ذبح سليمان ألف محرقة على المذبح في المرتفعة العظمى ]
التص̈رف.

(.2: 22؛ 8: 12·      أنشأ إبراهيم أب الباء مذابح على الجبال )تك 

 ·      ما كان يشغل ذهن داود الملك هو ممارسة العبادة أمام تابوت العهد الذي لم يكن بعد قد استقرO في موضع معيOن، دون الرتباط بجبل أو مكان
مرتفع.

ا في فرائض داود أبيه، zسليمان الرب سائر Oوأحب"

[.3إلO أنOه كان يذبح ويوقد في المرتفعات" ]

ا لديه. وقد24: 12 صم 2د�عي سليمان "يديديا" ) zه محبوب الرب فالرب محبوب جد zً Oأي محبوب الرب، الن نراه يرد الحب بالحب. كما أن ،) 
(.10-9: 28 أي 1؛ 3-2: 2 مل 1ترجم هذا الحب بسي�ره في فرائض الرب كما سلك أبوه فيها وأوصاه بحفظها )

نعت الشريعة ذلك )ل  مع محبOة سليمان الملك ل لكنOه أخطأ بتقديمه ذبائح وإيقاد بخور في المرتفعات. لقد ارتبطت العبادة الوثنيOة بالمرتفعات لذلك م�
(.8: 10؛ هو 4-3: 6؛ حز 31: 7؛ إر 14-13: 12؛ تث 3-4: 17

ا وحكمة ليقود شعب ا، معترفzا بأنOه شاب قليل الخبرة بينما كانت مسئوليOات الحكم عظيمة وخطيرة، لكي zا مطيعzطلب سليمان من الرب أن يهبه قلب 
ير. fز بين ما هو صالح وما هو شرfيقدر أن ي�مي

v[ لبوا كسائر البشر، فإن سقوطهم يعني تحذيرنا، وتوبتهم تقودنا إلى الخلص، فمن في3   إن كان داود صديق ا، وسليمان الذي أحب ا  [ قد غ�
د عدم سقوطه؟!] f2هذه الحياة المخادعة يقدر أن يؤك]

القدfيس جيروم
. ظهور الرب لسليمان :2

"وذهب الملك إلى جبعون ليذبح هناك،

لنOها هي المرتفعة العظمى،

[.4وأصعد سليمان ألف محرقة على ذلك المذبح" ]

إذ قدOم ا الكثير لسليمان ردO له من الكثير القليل، وهو ألف محرقة.

ربOما يتساءل: أليس في هذا تبديد للموارد الحيوانيOة؟

ا كان يمكن تقديم هذه الذبائح للفقراء؟ أم�



هم ل يدركون قيمة الحب المشترك المتبادل zً Oا للموارد. إن zا للوقت، وفي العبادة تبديد zهذا هو المنطق البشري المادي، الذي يرى في الصلة ضياع 
بين ا والنسان. هذا الحب ل يمكن تقديره بثمنµ ما!

تقديم ألف محرقة على مذبح واحدµ في يومµ واحدµ يحمل معانµ كثيرة:

 ي�شير إلى الروحيOات والسماويOات، فاللف محرقة ت�شير إلى تقديم ذبيحة القلب الروحاني السالك في السماويOات.1000·      رقم 

ه يحل علينا كمذبحµ خاصµ به ليلتهم بناره تقدمات الحب المرضيOة zً Oي�شير إلى عمل ا النار الكلة. إن µواحد µحرق كل هذا العدد في يوم      · 
والمقبولة لديه.

ة. Oتنا المستمرOة، فإن كثرة هذه الذبائح ي�شير إلى عطش ا إلى محبOإن كانت ذبيحة المحرقة ت�شير إلى ا�لتهاب القلب كل̈ه بنار المحب      ·

(.5: 8 مل 1قدOم سليمان الحيوانات، وقام الكهنة بذبحها وتقديمها على المذبح )

ة أيOام. قدOم Oب عدOوهو مذبح موسى النبي، وكان لبد من ترك الذبيحة ت�حرق بالكامل، هذا يتطل µواحد µيرى البعض أن تقديم ألف محرقة على مذبح 
ا وليل. zة نهار Oالذبح أكثر من يوم والنار حسب الشريعة ل تنطفئ قط، بل تبقى مستمر Oالملك الحيوانات واستمر

جبعون
 :16 أي 1مدينة قائمة على تل، نالت شهرتها من إقامة خيمة الجتماع القديمة ووضع المذبح النحاسي الذي صنعه موسى النبي في البريOة فيها )

ة مصفاة النبي6-3: 1 أي 2؛ 29: 21؛ 39 Oحيث ن�قل من نوب ووضع في المرتفعات، هناك دعيت "نوب"، وأ�قيم على المرتفعات المدعو ،) 
ا، وهو أعلى نقطة في المنطقة المحيطة به، يبعد حوالي ميل واحد من جبعون.600 إلى 500صموئيل. يبلغ ارتفاع هذا التل حوالي  zقدم 

.zفي جبعون تراءى الرب لسليمان في حلم ليل"

[.5وقال ا: اسأل ماذا أعطيك" ]

 كنا نتوقOع من استلم شاب صغير كسليمان للمملكة أن يجمع بعض رجال الدولة المحيطين به ويبدأ بالعمل التنظيمي لتدبير كل المور. لكن سليمان
م ذبائح ويسأله بكل fد ل ويقدOر في شئون دولته ويمد يده للعمل. انطلق إلى حيث مذبح الرب ليقضي نهاره وليله هناك، يتعب fقبل أن يفك zجعل ا  أول 

غيرة وحماس الحكمة اللهيOة، لهذا تأهOل سليمان لرؤية الرب في حلم.

 (. هناك حيث قدOم سليمان محرقات كثيرة، ظهر له3: 1 أي 2في جبعون حيث المرتفع العالي، وحيث توجد خيمة الجتماع والمذبح النحاسي )
 الرب. يشتاق ا أن يتراءى لكل شخصµ، فمن جانبه هو مستعد لعلن حضرته لمؤمنيه. بقي علينا من جانبنا أن ن�عطي ل الولويOة في حياتنا، فل

 نرتبك بشئوننا اليوميOة، إنOما نصعد أولz كما إلى جبعون لنقضي نهارنا وليلنا معه! نجده نازلz إلينا ليتجلOى في قلوبنا، ويتحدOث معنا، معلنzا سخاءه
العجيب وشوقه أن يهبنا ذاته.

 لنصعد بروح ا الق̈دوس إلى جبعون الروحيOة، فترتفع قلوبنا إلى السماء، ول يستطيع وحل هذا العالم أن يطمس عيوننا فل تعاين ذاك الذي يتنازل
ليتجلOى أمامها.

م مسيحنا ذبيحة حب من أجلنا ليصالحنا مع أبيه السماوي، ننعم بكرامة Oا. فكما قد sم محرقات ثمينة في عيني fفي جبعون حيث المرتفعات العالية نقد 
 (. نشتهي أن يلتهب كياننا كل¨ه بالنار اللهيOة كما على مذبح سماوي، فنصير محرقة حب مفرحة1: 12تقديم حياتنا ذبيحة عقليOة مرضيOة أمامه )رو 

للسماويfين!

ا في جبعون يتراءى ا لنا ليلz. في وسط هدوء الليل وسكونه يتطلOع ا zإذ ننشغل طول النهار بحب ا الفائق، أينما وجدنا، حيث يكون قلبنا مرتفع 
تني. ل تجد في ص� Oمح ،zدته ليلOبت قلبي، تعه Oه اللهي. فيقول المؤمن مع داود النبي: "عيناك تنظران المستقيمات. جر fسه ببر fإلى القلب المؤمن ويقد 

ا. ل يتعدOى فمي" )مز  z3-2: 17ذموم.)

م لنا مار اسحق خبرته الحيOة فيقول: ]سكfت لسانك فيتكلOم قلبك، fث معه. يقدOفي هدوء الليل تصمت حواس النسان وتهدأ ليتراءى ا للعقل ويتحد  
وسكfت قلبك فيتكلOم ا[.

 ظهر الرب لسليمان في حلم... وكما يقول القدfيس غريغوريوس أسقف نيصص عن أنواع الحلم المختلفة: ]إن أعضاءنا والمخ أشبه بآلة موسيقيOة
م لنا سيمفونيOة متناسقة رائعة. وإذ ننام ل تعود هذه اللة قادرة على إصدار صوتµ ما، fة. أثناء ساعات النهار يلعب العقل على هذه الوتار فتقدOي  وت�ر�

ا. وذلك كما تصدر الوتار أصواتzا هادئة بعد أن تتوقOف يد الموسيقار zمت ذاتها للعقل ونحن نيام، فتخرج حلمOإذا عادت ذكريات اليوم وقد Oاللهم إل 
[[.3عن لمس الوتار مباشرة]

 [. إن كان سليمان قد انشغل طوال يومه بالصلة مع تقديم الذبائح، وكان يطلب من ا الحكمة، فلماذا يسأله ا:5"قال ا: اسأل ماذا أ�عطيك" ]
د له fم أوانيه الفارغة لكي يملها ا من زيت السماء، وها هو يسأله قبل العطاء مباشرة ليؤك fاسأل، ماذا أ�عطيك؟" كان سليمان طوال يومه يقد" 



ا من ق�بل الرب. لهذا يقول السيfد المسيح: "إلى الن لم تطلبوا شيئzا باسمي، اطلبوا تأخذوا، ليكون zة إرادته، ينعم بما يطلبه قلبه، وليس قهرOحري 
(.14: 5 يو 1(. ويقول يوحنا الرسول: "وهذه هي الثقة التي لنا عنده إن طلبنا شيئzا حسب مشيئته يسمع لنا" )24: 16فرحكم كامل" )يو 

 ليس من موضوع يشغل ذهن أولد ا الذين التهبت قلوبهم بالحب اللهي مثل التمت¨ع برؤية ا. فقد بدأ موسى في العهد القديم خدمته برؤية ا
ا، كما كان يرى ا عمليzا خلل معاملته معه كل يوم في حياته الشخصيOة وفي خدمته وسط الشعب. تمتOع بالمجد اللهي zيقة الملتهبة نارfخلل العل 

ا على وجهه حين يتحدOث معهم، وينزعه حين يدخل zا ولم يحتمل الشعب أن ينظر إليه، فطلب منه أن يضع برقعzالذي أشرق على وجهه فصار مضيئ 
 الخيمة ويلتقي مع ا. تمتOع موسى باللقاء مع ا على جبل سيناء، ومع هذا كانت طلبته الخيرة: "أرني وجهك". هذه الطلبة التي تحقOقت له بصورة

ا حين ظهر إيليا مع موسى لي�عاينا السيfد المسيح المتجلfي على جبل تابور ويتحدOثان معه. zرائعة بعد حوالي ألفين عام

ا وعند تدشين الهيكل.  zتين: بعد تجليسه ملك Oا سليمان الحكيم برؤية ا مر zع أيضOتمت

 هكذا لن ييوقOف عطش المؤمن الحقيقي عن رؤية ا بكل وسيلة ليتمتOع باللقاء مع محبوبه السماوي وجهzا لوجه. هذه الرؤية وهذا اللقاء لن يحدث في
الحياة العتيدة فحسب، بل هي امتداد لحياة م�عاشة يختبرها المؤمن كل يوم.

يميfز القدfيس إيريناؤس بين ثلثة أنواع من الرؤى، وإن كانت كل منها مشتملة في الخريOتين.

 . الرؤية النبويOة خلل الروح القدس. كالرؤية التي تقبOلها موسى النبي على الصخرة إشارة إلى رؤيته خلل التج̈سد )صخرة مجيئه البشري(.1
 وهي رؤيا رمزيOة، ل يرى وجه ا الحقيقي بل يظهر لهم بطريقة سرائريOة حيث يبدأ النسان يرى ا. لقد طلب موسى النبي رؤية أوضح، تحقOقت

[. التي تحقOق كمال الرؤية التي على جبل سيناء على جبل تابور.4له حين ظهر مع إيليا على جبل تابور]

د.2 fي خلل البن المتجسfرؤية التبن .

. رؤية الب في ملكوت السموات، في الحياة الخرى، أو الرؤية السخاتولوجيOة.3

"فقال سليمان: أنك قد فعلت مع عبدك داود أبي رحمة عظيمة،

حسبما سار أمامك بأمانة وبرs واستقامة قلب معك،

فحفظت له هذه الرحمة العظيمة،

[.6وأعطيته ابنzا يجلس على كرسيه كهذا اليوم" ]

 إذ طلب منه الرب أن يسأل فيعطيه بدأ بتقديم الشكر ل على عطاياه لبيه، حاسبzا ما قدOمه ا لسليمان إنOما هو عطيOة إلهيOة مقدOمة لداود أبيه صاحب
 القلب المستقيم. لقد ورث سليمان عن أبيه الفم المبارك ل على عطاياه. فنسمع داود النبي يقول: "مبارك الرب إله إسرائيل الذي أعطاني اليوم من

 (. صارت تجري في عروقه مباركة الرب على عطاياه. فيباركه ليس فقط في ساعات النهار،48: 1 مل 1يجلس على كرسي، وعيناي تبصران" )
ا بالليل تنذرني كليتاي" )مز  zما ينبض قلبه بالبركة وهو في أحلمه ليل. يقول مع أبيه داود: "أبارك الرب الذي نصحني، وأيضO7: 16وإن.)

ا على أخطائه مثل سيfده، قائلz: "سار أمامك بأمانةµ وبرµ واستقامة قلبµ معك". وتحدOث بقلب zث سليمان مع ا عن أبيه، ساترOتحد µشديد µفي وقار 
هاتنا وكل الجيال Oحه من أجل معاملته مع آبائنا وأمfا ل الذي أظهر رحمته العظيمة مع عبده داود. هكذا يليق بنا أن نشكره ونسب zا وحمد zيفيض شكر 

السابقة.

"والن أي¨ها الرب الهي، أنت ملكت عبدك مكان داود أبي،

[.7وأنا فتى صغير ل أعلم الخروج والدخول" ]

ه كمن zً Oل يقدر أن يخرج أو يدخل دون معونة. إن µصغير µه كطفل zً Oأعلن أن µشديد µا في تواضع zبعد أن بارك ا على عطاياه لبيه بأن أقام ابنه ملك 
ا ) zهذا الذي دعاه والده حكيم µول خبرة µبل فهم zتمسك بيده وتقوده. حسب نفسه طفل µب على المشي يحتاج إلى يد O9: 2 مل 1يتدر.)

. اختيار سليمان للحكمة :3
"وعبدك في وسط شعبك الذي اخترته،

شعب كثير ل ي�حصى ول يOعد من الكثرة.

ا لحكم على شعبك، zا فهيمzفأعط� عبدك قلب

، sز بين الخير والشرfوأ�مي



[.9-8لنOه من يقدر أن يحكم على شعبك العظيم هذا؟" ]

ه سفير لملك الملوك يعمل وسط شعب ا، ل شعبه هو. إن كان zً Oل له. إنfما ممثOلم يقل سليمان "شعبي" بل "شعبك"، فهو ليس بالملك الحقيقي، وإن 
ه عبد الرب المحتاج zً Oهذا الشعب قد اختاره الرب، والملك اختاره الرب، إذن فالعامل هو الرب نفسه المهتم بشعبه كما بعبده الذي أقامه لخدمتهم. إن 

 (. وكما يقول الرسول: "إن كان أحدكم6: 2إلى فهم وحكمة لخدمة شعب سيfده. لقد أدرك أن "الرب ي�عطي حكمة، من فمه المعرفة والفهم" )أم 
(.5: 1ت�عوزه حكمة فليطلب من ا الذي ي�عطي الجميع بسخاء ول ي�عيsر فسي�عطى له" )يع 

يس يوحنا fا هو ينبوع كل حكمة ومعرفة وفهم. والحكماء والفهماء الحقيقي¨ون هم قنوات يفيض خللها ا بالحكمة على كثيرين كما يقول القد 
ين لهم لنوال النصرة. فإنOنا إذ نتمسOك بالحكمة ونحفظها، تتمسOك5الذهبي الفم]  [: ]الحكمة اللهيOة هي مجن ل�ناس ا الذين يسلكون باستقامة، أو مع�

عين لهم] رون بالفلسفة، تقودهم المعرفة إلى التقوى كم� Oيس إكليمنضس السكندري: ]بالنسبة للذين يتبر f6هي بنا وتحفظنا[. ويقول القد.]]

 لم يطلب الحكمة بوجه عام لكي يفتخر بها أو يفوق الخرين، وإنOما لخدمة شعب سيfده بروح التقوى، ويقضي بينهم بروح العدالة. كان الملك في
القديم قاضيzا للشعب، خاصة في المور الكبيرة.

vس: "من وجهه المعرفة والفهم"، وفي سفر آخرOمن النعمتين هي من ا. يقول الكتاب المقد zاليمان الحقيقي والتعليم الصادق ي�علنان أن كل    
[.7(]7: 4 يو 1يقول: "المحبOة هي من ا" )

v جت( بالتقوى]6: 3   "الرب ي�عطي حكمة، من فمه المعرفة والفهم" )أم O8(. منه ينالون الرغبة ذاتها نحو المعرفة، إذا ما تلحمت )تزو.]

يس أغسطينوس fالقد

"فحس�ن الكلم في عينيs الرب،

[.10لن سليمان سأل هذا المر" ]

ا في أعماق قلبه من روح الشكر ل، والوقار لوالده، والتواضع، وشهوة خدمة شعب ا بأمانة Oجاءت طلبة سليمان من ا في حلم، كشفت عم 
ته في قلب سليمان وفكره وإرادته. س�رs بتقدماته الصادرة عن نقاوة قلبه، Oسة. وجد ا مسرOا به، وبما يحمله من إرادة مقد sوحكمة. لهذا س�ر 

ا، وطلباته ليلz حتى في أحلمه. zوصلواته نهار

نال سليمان عطيOة القلب الحكيم، وتجلOت حكمته في التي:

v( 9: 3   سأل ا ليعطيه فهم قلب يحكم به الشعب .)

v( ة بروح التمييزO28-16: 3   حمل بصيرة داخلي .)

v( 31-29: 4   فاق غيره من الحكماء .)

v كم، وضع ا )1005(، و32: 4 مثلz )3000   نطق بأمثال وح� zجاء إليه البعض من أنحاء العالم127، 72( من بينها المزموران )32: 4 نشيد .) 
(. كثير من المثال القديمة في إسرائيل وإثيوبيا والعربيOة يرجع أصلها إلى سليمان الحكيم.9-1: 10ليسمعوا حكمته، من بينهم ملكة سبأ )

v( 6-5   بحكمة وقف أمام الهيكل .)

v( م صلة التدشينO53-22: 8   بحكمة قد.)

v.وضع بإعلن الروح القدس أسفار المثال والجامعة ونشيد الناشيد   

v( ة كثيرة، مثل علم النباتات والحيوان والسماكOه صاحب معرفة في أمور علمي zً Oح أن s6-4: 2؛ جا 31-24: 30؛ أم 33: 4   أوض.)

v( ما µهما والدتان لطفل zً Oدتين اللتين ادعتا أنfة السيO28-16: 3   في القضاء حكم في قضي.)

لكن ما أفسد حكمته هو:

(. 21: 10؛ 32، 22: 4. الحياة المدلOلة المبالغ فيها )1

(. 26-23: 13؛ نح 2-1: 11. تز̈وجه الوثنيOات )2



(. 3: 11. حساسيOته المبالغ فيها )3

(. 10-4: 11. انحرافه إلى الوثنيOة )4

(. 33: 11. كان يصنع ما يحسن في عينه )5

(. 4: 12. ظلمه للشعب )6

"فقال له ا:

من أجل أنOك قد سألت هذا المر ولم تسأل لنفسك أيOاما كثيرة،

نى، ول سألت لنفسك غ�

ول سألت أنفس أعدائك،

ا لتفهم الحكم. zبل سألت لنفسك تمييز 

هوذا قد فعلت حسب كلمك،

ه لم يكن مثلك قبلك، zً Oا حتى أن zزfا وممي zا حكيمzهوذا أعطيتك قلب

[.12-11ول يقوم بعدك نظيرك ]

 سأل سليمان لنفسه الحكمة أو التمييز ليفهم الحكم، أي طلب الحكمة العمليOة التي خللها يمارس الحياة اللئقة بالمؤمن. وهبه ا الحكمة العقليOة
(.31: 11؛ لو 42: 12والعمليOة، حتى لم يكن من هو مثل سليمان، ول من يأتي بعده مثله، حتى يأتي من هو أعظم من سليمان )مت 

vسة، ونال سلطانه ل بالقرعة ولOم في الكتب المقدOالن إذ كان البن الحكيم لب حكيم، لهذا أضيف اسم داود الذي ولد منه سليمان وهو طفل تعل    
ة بل بحكم الروح وقانون ا.  Oبالقو

ا الدب. ويتعلOم بها أسرار الكلمة. ومن يعرفون الحكمة السماويOة الحقOة بسهولة2: 1لمعرفة حكمة وأدب )أم  zل منه أيضOمن يعرف حكمة ا يتقب ) 
 (. فإن المور التي ينطق بها بلغة غريبة بالروح القدس تصير مدركة2: 1يفهمون كلمات هذه السرار. لذلك يقول: "لدراك صعوبة الكلمات" )أم 

[.9للذين لهم قلوب مستقيمة بالرب]

يس هيبوليتس  fالقد
نى وكرامة، ا ما لم تسأله غ� zوقد أعطيتك أيض"

ه ل يكون رجل مثلك في الملوك كل أيOامك" ] zً O13 حتى أن.]

ه ي�زاد عليها كل البركات الزمنيOة من أمور ماديOة وكرامة حقيقيOة )مت  sإذ نطلب من ا نعمته الفائقة يهبنا مع33: 6إذ نطلب ملكوت ا وبر .) 
ا بدون النعمة فإن هذه الخيرات تستعبد Oة لخيرنا، أمOة تصير كل الخيرات الرضيOنا إذ ننعم بالنعمة اللهيOة. فإنOة احتياجاتنا الزمنيOالنعمة السماوي 

نفوسنا.

"فإن سلكت في طريقي وحفظت فرائضي ووصاياي كما سلك داود أبوك،

[.14فإنfي أطيل أيOامك" ]

 وعده ا بإطالة أيOامه بشرط السلوك في طريقه وحفظ فرائضه ووصاياه كما فعل أبوه داود. لم يحقfق سليمان الشرط، فمات قرابة التسعة وخمسين
ا أو بالكثر في الستين من عمره. zعام

v[ي: أن يطلب بغيرة، ويسأل ما يجب طلبهf10   إذ طلب سليمان ما يجب طلبه أنظر كيف نال بسرعة. أمران يجب أن يكونا في من يصل .]

يس يوحنا الذهبي الفم fالقد
"فاستيقظ سليمان



 وإذا هو حلم.

وجاء إلى أورشليم،

ب ذبائح سلمة، Oووقف أمام تابوت عهد الرب، وأصعد محرقات وقر

[.15وعمل وليمة لكل عبيده" ]

 إذ أتم سليمان الخدمة الروحيOة في جبعون حيث توجد خيمة الجتماع انطلق إلى المركز الثاني للعبادة، أورشليم، حيث تابوت العهد في جبل
مت الذبائح لتستهلك كل̈ها بالنار13: 6 صم 2صهي¨ون ) fمت في جبعون قد fلقد أقام وليمة عظيمة مع تقديم ذبائح سلمة. مع المحرقات التي قد .) 

 (. علمة الرتباط بالحياة29: 14علمة تكريس القلب كل¨ه ل. وفي ذبائح السلمة ي�عطي نصيب من اللحم للويfين والغرباء واليتام والرامل )تث 
الكنسيOة العمليOة والعطاء والهتمام بالمحتاجين.

. قام سليمان من نومه متهلfلz بالروح فقد رأى µإلهي من ق�بل ا، أو بظهور إلهي في حلم µع بإعلنOا من ق�بل ا، تمت zاستيقظ سليمان وقد رأى حلم 
 الرب، وتلمس مع محبOته وحنانه. اشتهى سليمان أن يتمتOع كل الشعب بهذا الفرح الداخلي، فأقام لهم وليمة روحيOة عظيمة. القائد الحيs هو الذي

يتمتOع بالفرح بالرب ويبث روح الفرح في اخوته.

بدأ سليمان يمارس القضاء بالقلب الحكيم الذي وهبه ا، فنال مخافة لدى الشعب، هي انعكاس للمجد الذي وعده ا به.

. حكمة سليمان :4
"حينئذ أتت امرأتان زانيتان إلى الملك ووقفتا بين يديه.

فقالت المرأة الواحدة:

، µواحد µي أنا وهذه المرأة ساكنتان في بيتfدي، إنfاستمع يا سي

وقد ولدت� معها في البيت.

ا، zوفي اليوم الثالث بعد ولدتي ولدت هذه المرأة أيض

ا ولم يكن معنا غريب في البيت غيرنا نحن كلتينا في البيت" ] zا معO18-16وكن.]

  وروفينوس السرياني( بعث القدfيس جيروم إليه رسالة يشرح فيAquileiaبناء على طلب روفينوس الكاهن الروماني )بخلف روفينوس أسقف 
ة بمفهومها الرمزي بكونها أشبه بمثل يميfز بين المجمع اليهودي والكنيسة] O11شيء من الطالة هذه القص.]

"فمات ابن هذه في الليل لنOها اضطجعت عليه.

فقامت في وسط الليل، وأخذت ابني من جانبي وأمتك نائمة،

وأضجعته في حضنها وأضجعت ابنها الميfت في حضني.

ا لرضع ابني إذا هو ميfت، zفلما قمت صباح

لت� فيه في الصباح إذا هو ليس ابني الذي ولدته. Oا تأم Oولم

وكانت المرأة الخرى تقول: كلO بل ابني الحيs وابنك الميfت.

، sت وابني الحيfوهذه تقول: ل بل ابنك المي

وتكلOمتا أمام الملك.

فقال الملك" هذه تقول هذا ابني الحيs وابنك الميfت،

[ " sت وابني الحيf23-19وتلك تقول ل بل ابنك المي.]

ه ي�لقي قرعة ليعرف من هي الم الحقيقيOة. zً Oعوا إنOما توقOع إلى سليمان لترى كيف يحكم، ربOكانت كل النظار تتطل



"فقال الملك آتوني بسيف، 

[.24فأتوا بسيف بين يديs الملك" ]

ه من حق السيfد12يرى القدfيس أمبروسيوس أن سليمان الحقيقي هو السيfد المسيح الذي بسيف كلمته يقسم، يعزل الشرs عن الخير] zً Oيرى أن .] 
م أرض الموعد على السباط، وأنOه وحده، سليمان الحقيقي، أن يفصل الكلمة بسيف الروح ويقسمها، فيقول: fالمسيح وحده، يشوع الحقيقي، أن يقس 

[[.13]كان حق التقسيم خاص بالرب وحده، وي�عبfر عن هذا بعبارات الكلمة، أي بالسيف الروحي الذي لسليمان الحقيقي]

"فقال الملك: اشطروا الولد الحيs اثنين، 

وأعطوا نصفzا للواحدة ونصفzا للخرى.

فتكلOمت المرأة التي ابنها الحيs إلى الملك،

لن أحشاءها اضطرمت على ابنها،

وقالت: استمع يا سيfدي أعطوها الولد الحيs ول تميتوه.

، اشطروه". ا تلك فقالت: ل يكون لي ول لك� Oوأم

ها أ̈مه" ] zً Oول تميتوه فإن s27-25"فأجاب الملك وقال: أعطوها الولد الحي.]

 حينما أمر الملك بشطر الطفل غالبzا ما اضطرب كثيرون في داخلهم وحسبوا قراره غريبzا وغير حكيم، يحمل وحشيOة، إذ ي�قتل طفل ل ذنب له.
 وربOما تساءلوا في أعماقهم: هل هذه هي حكمة الملك الجديد المختار من ا؟ هل هذا ما تسلOمه من ا عندما ظهر له في حلم؟ لقد جاء في الشريعة:

ا يقتسمانه" )خر  zت أيضfويقتسمان ثمنه، والمي sإن كان هذا بالنسبة للثور35: 21"إذا نطح ثور إنسان ثور صاحبه فمات يبيعان الثور الحي .) 
 النطsاح، فكيف يأمر الملك ببتر الطفل الحيs فيموت ول تناله هذه ول تلك؟ لكنOه إذ أصدر الحكم بعد أن أعلن عن الم الحقيقيOة أدرك الكل حكمته،

(.3: 25وأن "قلوب الملوك ل ت�فحص" )أم 

 لقد التهب قلب الم الحقيقيOة على ابنها وطلبت تسليم ابنها للسيfدة الخرى المقاومة لها ول تراه مقتولz، كأنOها تقول له: "أود أن أراه ابنها عن أن ل
(.17: 31أراه. وكأنOه كان لديها رجاء أن تتمتOع به. وكما قيل: "يوجد رجاء لخرتك يقول الرب، فيرجع البناء إلى تخمهم" )إر 

يسة14يرى القدfيس أمبروسيوس أن سليمان الحقيقي اختار الكنيسة التي حمل لها حبzا حقيقيzا بروح التمييز] fدة التي لها البن هي القدfوأن هذه السي .] 
[.15مريم التي اجتاز في نفسها سيف ا]

"ولما سمع جميع إسرائيل بالحكم الذي حكم به الملك خافوا الملك،

[.28لنOهم رأوا حكمة ا فيه لجراء الحكم" ]

:zة سليمان الحكيم والزانيتين، قائل Oا لقصzا آبائي zينقل لنا الب قيصريوس أسقف آرل تفسير

يسون في هذا الشأن. fتكم ما أوضحه الباء القدOي أود أن أشير إلى آذان محبfالن إن أردتم أن تنصتوا باختياركم فإن[

ه يجب أن يقOسم zً Oيرة التي صرخت إن fة الشرOة )الجامعة(، والمرأة الخرى القاسيOل الكنيسة الكاثوليكيfا تمثOالمرأة التي صرخت بأن يبقى الطفل حي 
الطفل ت�شير إلى البدعة الريوسيOة.

ا تقيOة للغاية تصرخ أمام كل الهراطقة: zsة تشبه أ�مOالكنيسة الكاثوليكي

ل تجعلوا المسيح أقل من الب، ل تقسموا وحدته، ل تقسموا ا الواحد إلى درجات مختلفة وأشكال متفاوتة...

احتفظوا به معكم بالكامل.

ا، فل تقسموا وحدته. zإن أردتم سلم

إن كان لكم الكل يبقى كل شيء لكم.



عظيمة هي كليOة قدرته، إذ الجميع يملكونه بالكامل، وكل واحدµ يملكه.

يرة القاسيOة تصرخ: "ل، اشطروه" ] fللب؟ إن نزع26على أي الحوال فإن الهرطقة الشر µأن البن غير مساو Oماذا يعنى هذا: "اشطروه"، إل ] 
أحد مساواة البن ينكر أن الب صالح وكلfي القدرة.

ه ليس أحد من zً Oدوا يا اخوة أنOوإن أراد ولم يستطع فهو غير قدير. تأك ،µإن كان ا الب قادر أن يلد البن مثله ولم يرد فهو ليس بصالح 
 الريوسيfين يقدر أن يجيب على هذه العبارة، لكن عندما يحصرون بالمنطق الحقيقي يلجأون كحيOة مراوغة إلى نوع من التساؤلت البارعة

[.16والملتويOة]

يرة... fة العنيفة والشرOتها البدعة الريوسيOلتخجلي في عار أي[

ا.  zكم لستم أمOكم أشرار لنOإن

إنOكم تشطرون المولود وتجمعون ما لم تجلبوه.

[...[.17صار قلبكم قاسيzا]

 3 ملوك 1من وحي 

هبني ذاتك يا حكمة ا!
v .في جبعون ذبح لك سليمان ألف محرقة    

م لك كل حياتي محرقة حب ل تنقطع. fهب لي أن أقد

لتظهر لي كما ترأيت لسليمان. 

ه فتى صغير، zً Oضاع شعر أنfفي ات

محتاج إلى حكمتك السماويOة ليدبfر أمور شعبك.

ماذا اطلب منك إلO أن أقتنيك يا حكمة ا؟

v.بك اعرف كيف أحكم على الشعب في قلبي    

بك أعرف كيف أخدم كل إنسان. 

. sز بين الخير والشرfبك أمي

ليس لي بعد أن أطلب شيئzا سواك؟

م في كل شيء. Oأنت هو الحكمة اللهي، بك أحيا وأتقد

v.م الرضيع لمه fبحكمتك عرف سليمان كيف يقد    

ميOز بين الم الحقيقيOة والمخادعة.

هب لي روح التمييز فأعرف الكنيسة الم الصادقة.

ا لها روح الخداع! Oز من لها روح الحق ممfأمي

 الصحاح الرابع

سلطان سليمان وغناه وحكمته
له قبل أن يبدأ العمل، fه بالوكيل الذي يلجأ إلى موكOا على شعبه. وكأن zى سليمان العرش بدأ عمله باللتقاء مع ا ملك الملوك، الذي اختاره ملكOإذ تول 
م إرادته. قدOم سليمان محرقات وذبائح سلمة لي�علن عن حب¨ه لمن أقامه ويشكره، كما قدOم صلوات طوال النهار يسأله فيها أن يهبه الحكمة fحتى يتم 

السماويOة، وإذ ترآى له الرب لم يطلب شيئzا سوى الحكمة.



مة للباء fة المقدOقت الوعود اللهيOسعت مملكة سليمان، وتحقOيشبه مجلس الوزراء لكي يعمل من خللهم. فقد ات µالن يبدأ عمله بإقامة مجلس 
 البطاركة، خاصة إبراهيم. وأعطاه ا نعمة في أعين الملوك المحيطين به. اتOسم عهده بالسلم والخير الوفير. ودخل في مشروعات ضخمة،

 ( كما وضع33: 4 أغنية، وأعمالz علميOة عن النباتات والحيوانات )1005 مثلz، 3000وصارت له شهرة بسبب حكمته وإنتاجه الدبي، فقد كتب 
ا الهيكل. zسة بإعلن الروح القدس، وبنى أيضOبعض السفار المقد

[.20-1. مجلس وزراء سليمان            ]1

[.28-21. التدبير المادي للدولة             ]2

[.34-29. شهرة سليمان الفائقة             ]3

. مجلس وزراء سليمان :1
ن7أقام سليمان الحكيم أشبه بمجلس وزراء، إن صحO التعبير، يدير شئون الدولة تحت رعايته، ومعهم اثنا عشر وكيلz على جميع إسرائيل ] Oتكو .] 

مجلس وزراء سليمان من التي:

v.عزرياهو بن صادوق الكاهن رئيس لمجلس الوزراء   

v.ا سكرتيريان لشئون الدولةsاليحورف وأخي   

v.ةOيهوشافاط المسئول عن سجلت التاريخ الخاصة بالحداث الملكي   

v.بناياهو رئيس للجيش المسئول عن الدفاع عن الدولة   

v.ة وحفظ الشريعةOصادوق وأبياثار كاهنان يشرفان على المور الديني   

v.اzأو محافظ zعزرياهو الرئيس العام على الثنى عشر وكيل   

v.الملك، ومشيره في أموره الخاصة sزابود أمين سر   

v.أخيشار مدير القصر الملكي، يهتم باحتياجات الجناح الملكي   

v.أدونيرام مدير القوى العاملة   

ه لم ي�عط� الولويOة للعمل العسكري كما في أيOام أبيه zً Oلتدبير أمور المملكة في كل جوانبها. ويلحظ إن µدقيق µظهرت حكمة سليمان في وضع نظام 
داود.

ا على جميع إسرائيل" ] z1"وكان الملك سليمان ملك.]

ا على يهوذا وحدها لمدOة سبع سنوات ونصف. zلم يكن مثل والده داود النبي الذي صار ملك

[.2"وهؤلء هم الرؤساء الذين له: عزرياهو بن صادوق الكاهن" ]

ا لصادوق رئيس الكهنة zه ل يمكن أن يكون حفيد zً Oعزريا أو عزرياهو، اسم عبري معناه "من أعانه يهوه". وهو أخو أخيمعص. يرى البعض إن 
د سليمان، وإنOما صادوق هنا آخر غير رئيس الكهنة. sمعض

ا تعادل كلمة "أمير"، وجاءت ترجمتها في النسخة الكلدانيOة hakoheenكلمة "الكاهن  zا، وأيضzهنا تعني كاهن "Chaldee version."أمير" 

جد كهنة في مجلس الوزراء يمارسون عملهم الكهنوتي، وفي نفس الوقت يمارسون دورهم كأصدقاء ومشيرين للملك، كما كان ه و� zً Oواضح إن 
يحدث مع بعض النبياء والكهنة في العصور المتأخرة.

ا للكهنة ) zا لمجلس الوزراء، كما كان رئيس zوأن كلمة "الكاهن" في10: 6 أي 1يرى البعض أن وضعه في رأس القائمة ي�شير إلى اختياره رئيس ،) 
النص ت�شير إلى عزريا ل صادوق.

"واليحورف وأخيsا ابنا شيشا كاتبان،



[.3ويهوشافاط بن أخيلود المسجل" ]

أليحورف اسم عبري ربOما يعني "ا ي�عطي الخريف المثمر".

أخيsا اسم عبري معناه "أخ أو صديق يهوه".

ا شوشا ) zما معناه "الشمس"، يدعى أيضO16: 18 أي 1شيشا اسم أرامي رب( ما هو نفسه شيشاOورب ،)17: 8 صم 2(، وسراريا )3: 4 مل 1،) 
(.25: 20 صم 2وشيوا )

 (، يعتبران من10: 12 مل 1أقيما كاتبين، أشبه بالسكرتيرين لشئون الدولة. ينشران قوانين الملك، ويكتبان رسائله، وربOما يدبران شئونه الماليOة )
ا وقد اتOسعت شئون المملكة فصارت الحاجة إلى عدد أكبر لقامة قسم خاص Oام داود الملك كان كاتب واحد. أمOأهم مشيريه، أصحاب نفوذ. في أي 

بالسكرتاريOة العامة لشئون الدولة.

د داود ) sت24: 20؛ 16: 8 صم 2يهوشافاط اسم عبري معناه "يهوه يقضي". يهوشافاط بن أخيلود المسجل، الذي عضOعن سجل zكان مسئول .) 
ل داود وسليمان ) fة. خدم يهوشافاط المسجOكر الملك بالحداث السابقة، ويحتفظ18-16: 8 صم 2التاريخ الخاصة بالحداث الملكي fعمله أن يذ .) 

 بقرارات الملك والحداث السابقة والحداث المعاصرة كسجل للتاريخ تنتفع بها الجيال المقبلة. وهو في هذا يشبه السكرتير العمومي في مجالس
الحكومة والقضاة، والمؤرخ الرسمي.

"وبناياهو بن يهوياداع على الجيش،

[.4وصادوق وأبياثار كاهنان" ]

ا كثيرة )8: 1 مل 1بناياهو اسم عبري معناه "من بناء يهوه". سند بناياهو بن يهوياداع سليمان في اعتلء العرش ) zاشتهر بشجاعته وإقدامه مرار .)
ا للجيش، احتلO مركز يوآب. وهو مسئول عن الدفاع عن الدولة. يهتم بالعدة الحربيOة من مركبات وخيول، وتنظيم23-20: 23 صم 2 zصار رئيس .) 

الجيش وتح̈ركاته، كما هو مسئول عن حماية القصر الملكي وملحقاته.

 صادوق وأبياثار كاهنان، يشرفان على المور الدينيOة وحفظ الشريعة. صادوق اسم عبري معناه "صادق" أو "عادل" أو "بار". وهو ابن أخيطوب
لوا مملكة شاول3: 24 أي 1من نسل اليعازر ابن هرون ) fعلى الرجح هو الغلم الذي جاء إلى داود في حبرون مع رؤساء بني إسرائيل ليحو .) 

 (. كان مع أبياثار بن أخيمالك، هربا مع داود من أورشليم وهما يحملن تابوت العهد، لكن الملك رغب أن يعودا28-27: 12 أي 1إلى داود )
 (. وبعد موت إبشالوم أرسل داود إليهما طالبzا منهما أن يقنعا شيوخ يهوذا29-24: 15 صم 2بالتابوت إلى العاصمة ويقيما فيها حتى ينتهي النزاع )

(.11: 19 صم 2بإرجاعه إلى الحكم )

 (؟ تفسير ذلك أن سليمان منعه27: 2 مل 1كيف يرد اسم أبياثار كرئيس كهنة مع صادوق وقد استبعده سليمان إلى قرية عناثوث ليبقى في حقوله )
 من ممارسة العمل الكهنوتي لكنOه لم يحرمه من كرامة الكهنوت ولقبه. يرى كثير من الدارسين أن سليمان ترك لبياثار اللقب دون العمل. ويرى

ا للكهنة وأبياثار نائبzا عنه، كما كان حنانيا مع قيافا في أيOام السيfد المسيح. الرأي الساند هو أن شاول أقام صادوق zبعض اليهود أن صادوق كان رئيس 
ا. zه من الجانب السياسي استحسن وجود الثنين معOرئيس كهنة وأبياثار أقامه داود، وأن

 أبياثار اسم عبري معناه "أبو الفضل" أو "أبو التفوق" أو "الب الفاضل". أشار إليه السيfد المسيح بقوله: "كيف دخل )داود( بيت ا في أيOام أبياثار
ا؟" )مر  zللكهنة وأعطى الذين كانوا معه أيض Oا لداود أثناء عصيان ابنه26: 2رئيس الكهنة وأكل خبز التقدمة الذي ل يحل أكله إلzبقي أمين .) 

إبشالوم عليه، لكنOه اشترك مع يوآب وشمعي في تم̈رد أدونيOا ومحاولته الستيلء على الحكم.

"وعزرياهو بن ناثان على الوكلء،

[.5وزابود بن ناثان كاهن وصاحب الملك" ]

ا على الثنى عشر وكيلz أو محافظzا ] zا عام zا ورئيس zعام zوهو ابن ناثان، ولم يعرف على وجه التحديد هل هو ناثان7أقام سليمان عزرياهو وكيل .] 
دي سليمان، أم هو ابن داود. غير أن كلمة الوكيل الرئيسي هنا  fالنبي أحد معضcohen أو kohen( ا18: 8 صم 2 كان يحملها أبناء داود Oمم ،) 

ه ابن لبن داود ) zً Oح أن Oا لناثان النبي.14: 5 صم 2يرجzأكثر من أن يكون ابن .)

زابود بن ناثان، زابود اسم عبري معناه "موهوب". أمين سرs الملك، مشير للملك في أموره الخاصة. 

"وأخيشار على البيت،

[.6وأدونيرام بن عبدا على التسخير" ]



ا للقصر الملكي، يرعى شئون القصر ويهتم باحتياجات الجناح zم". كان مديرfأخيشار اسم عبري معناه "أخو الرجل المستقيم"، أو "أخو المرن 
ا ورد في ) Oة هذا المركز ممOا إلى أورشليم ود�عي الملك، فخرج إليهم ألياقيم18: 18 مل 2الملكي. تظهر أهمي zا عظيم zعندما أرسل ملك أشور جيش ،) 

ل، وكأن الملك اعتبره مندوبه الول الرسمي للحوار في المور الخطيرة التي تمس كيان fالذي على البيت، وقد ورد اسمه قبل الكاتب والمسج 
ا ورد في إشعياء ) Oا مم z25-15: 22الدولة. وأيض .)

ا. مدير القوى العاملة، يدير شئون المشاريع18: 10 أي 2( أو هدورام )18: 12 مل 1، 24: 20صم 2أدونيرام أو أدورام ) zوهو ابن عبد .) 
دوا عليه، فرجموه بالحجارة ومات ) Oة. بقي في مركزه إلى عصر رحبعام. أرسله رحبعام إلى العصاة الذين تمرO10 أي 2، 18: 12 مل 1الملكي: 

18.)

"وكان لسليمان اثنا عشر وكيلz على جميع إسرائيل، 

يمتارون للملك وبيته،

ا في السنة" ] z7كان على الواحد أن يمتار شهر.]

م إسرائيل إلى اثنتي عشر محافظة، وأقام محافظzا أو وكيلz على كل قسم. عمل المحافظ sا أشبه بنظام المحافظات. فقس zاستخدم سليمان الحكيم نظام 
 [، وللنفاق على الجيش23-22[، وأن يجمع الضرائب من أجل مشروعات سليمان ]27الرئيسي هو أن يمد القصر الملكي بالمواد الغذائية ]

[ وبناء الهيكل، وإن كان داود أبوه قد أعدO له الكثير من مواد البناء والمكانيOات للتنفيذ.28، 26الضخم ]

ه لم ي�قم محافظzا على نصيب يهوذا، ربOما كنوعµ من المتياز للسبط الملكي. zً Oكانت كل محافظة ت�عرف بالمدينة الكبرى )العاصمة(. وي�لحظ إن

ا تحت سلطان الملك " zام Oحك zلم يكن الثنا عشر مسئولchamberlainsهم كانوا قادة لجمع الضرائب، هذهOرين لشئون المملكة، لكنfول كانوا مدب ،" 
ا من المال. كانت أبنية سليمان ونفقات قصره مع كثرة زائريه وسخائه العظيم وفخامة ملبسه zمن المحاصيل وليست مبلغ zالضريبة كانت جزء 

ا zر منه صموئيل النبي الشعب عندما طلبوا ملكsا من التذ̈مر. المر الذي حذ zبت كثرة الضرائب نوعOوملبس رجال القصر على نفقة الشعب، وقد سب 
( تحقOق الن بواسطة سليمان نفسه.17، 15، 12: 8 صم 1كسائر المم )

هم بحكم عملهم هذا كان لهم نوع من السلطة. zً Oخ يوسيفوس إن fيقول المؤر

[.8"وهذه أسماؤهم ابن حور في جبل أفرايم" ]

ه اتOسم بروح التواضع. نلحظ أن نسبة عالية من رجال دولته zً Oيليق بنا هنا أن نسجل لسليمان الملك مع حكمته وقدرته على النظام والتدبير إن 
ة Oه لم يحمل روح العجرفة أو التشامخ فيتجاهل حكمة والده ومعرفته بالمور. كثير من البناء يظنون أن قو zً Oالمختارين سبق فعينهم داود أبوه. إن 

 شخصيOتهم تتجلOى في التغيير الشامل لما ورثوه عن والديهم أو ما تسلOموه من رؤساء أو قادة سابقين له. فالقائد الناجح هو الذي يمزج حكمته
بالتواضع، فل يحتقر عمل السابقين.

 هذا وقد عيsن مجموعة ليست بقليلة من أبناء الكهنة والنبياء. فقد ورث عن والده النبي والكاهن ثقته في رجال ا، وإيمانه ببركة الرب في تدبير
كل المور.

 "ابن حور" لزال في بعض البلد الصعيد وفي سوريا يشيرون إلى الشخص ل باسمه بل بأنOه ابن )فلن(. يرى البعض أن هؤلء الوكلء كانوا
ا لبائهم.  zمن الشباب، نالوا هذه المراكز إكرام

يت السامرة في fة من أورشليم شمال� إلى يزرعيل، وهي أرض مخصبة، سم Oكانت مقاطعة ابن حور هي في جبل أفرايم، أي في بلد أفرايم الممتد 
العهد الجديد.

[.9"ابن دقر في ماقص وشعلبيم وبيت شمس وأيلون بيت حانان" ]

دقر اسم عبري معناه "طرف".

 :9 صم 1شعليم اسم عبري معناه ربOما "ثعالب". ي�طلق على مقاطعة في إفرايم، اجتازها شاول الملك بعد أن ترك شليشة بحثzا عن الحمير التائهة )
4.)

ها كانت في دان. zً Oح أن Oإيلون بيت حانان يرج

[.10"ابن حسد في أربوت كانت له سوكوه وكل أرض حافر" ]

حسد اسم عبري معناه "رحمة، نعمة".



أربوت كلمة عبريOة معناها "طاقات". يظن أن موضعها الن "عرابة" بالقرب من دوثان وبلدة جنين الردنيOة.

 سوكوه أو سوكو كلمة عبريOة معناها "أشواق". يدعى هذا المكان اليوم خربة الشويكة حيث ينحني وادي الشور إلى الغرب ويصير اسمه وادي
السنط، على بعد تسعة أميال من بيت جبرين.

ها تل بيشار17: 12حافر: اسم عبري معناه "حفرة" أو "بئر". وهي مدينة غرب الردن )يش  zً Oوالسم لمقاطعة بجوار سوكوة. يرى البعض إن ،) 
ها المشهد الحاليOة في يهوذا. zً Oعلى وادي الحوارث في سهل شارون، وآخرون إن

[11"ابن أبيناداب في كل مرتفعات دور، كانت طافة بنت سليمان له امرأة" ]

 أبيناداب: اسم عبري معناه "الب كريم أو منتدب". من عادة بعض الحكام الشرقيfين أن يقيموا علقات أسريOة قويOة مع من ينالون مراكز رئيسيOة في
ج أبيناداب طافة بنت سليمان، وهو غالبzا ابن عم الملك. ربOما كان من سياسة Oة زوجات لهم. هكذا تزوOالدولة، بتقديم بعض الفتيات من السرة الملكي 

ا في العشرين من عمره. zحيث أقيم ملك ، µا بزمان zة مع وزرائه. وكان ذلك بعد جلوسه ملكOالملك تكوين علقات أسري

 (، في نصيب أشير، ولكنOها أ�عطيت23، 1: 12دور: اسم كنعاني معناه "مسكن". تبعد حوالي ثمانية أميال شمالي قيصريOة، هزم يشوع ملكها )يش 
(. توجد بقايا دور في البرج شمال بلدة الطنطور بقليل.11: 17لمنسOى )يش 

طافة: اسم عبري معناه "قطرة".

"بعنا بن أخيلود في تعنك ومجدو،

وكل بيت شان التي بجانب صرتان تحت يزرعيل،

[.12من بيت شان إلى آبل محولة إلى معبر يقمعام" ]

ا ليهوشافاط12بعنا ] zما كان أخOة في سهل يزرعيل من مجدو إلى الردن، ربOفي المقاطعة الجنوبي zاسم عبري معناه "ابن الضيق"، كان وكيل :] 
ل. fالمسج

اكر، لكنOها أ�عطيت لمنسOى )يش  Oة". تقع في حدود يسOيش 29: 7 أي 1، 11: 17تعنك: اسم كنعاني معناه "أرض رملي( ينfثم للوي )وإذ15: 21 .) 
 (. وتل تعنك هو موضع المدينة القديمة، يقع70: 6 أي 1(. ربOما هي عانير )27: 1لم يستطع منسOى طرد الكنعانيfين فرض عليهم ضريبة )قض 

بين التلل المنخفضة على الطرف الجنوبي من سهل يزرعيل خمسة أميال جنوب شرقيs مجدو القديمة.

يت هرمجدون )رؤ  fى ضمن تخوم يساكر. س�مOم، يبعد حوالي16: 16مجدو أو مجدون: مدينة لمنسfأي تل مجدون. مكانها الن هو تل المتسل ) 
 عشرين ميلz جنوب شرقيs حيفا في الطرف الجنوبي من سلسلة الجبال التي تنتهي بجبل الكرمل في الشمال. اكت�شفت نقوش تكشف عن ثقافة

ا يظهر مهارتهم الهندسيOة. كما اكتشفت إسطبلت بها Oين ومدينتهم. كما كشف التنقيب عن سرداب شق في الطرف يصل إلى نبع ماء ممfالكنعاني 
لفzا ترجع إلى عصر سليمان أو آخاب. ع� أربعمائة وخمسون م�

 بيت شان: اسم عبري معناه "بيت السكون". مدينة تبعد حوالي خمسة أميال غرب نهر الردن. بعد السبيs صارت رئيسة المدن العشر، ود�عيت
 سكيثوبولس. مكانها حاليzا تل الحصن بالقرب من بيسان. بقايا آثارها تدل على عظمتها الصليOة. كبقايا هياكل وأروقة ومسارح وميادين لسباق

الخيل. كما اكتشف فيها بعض آثار قدماء المصريfين مثل نصب سيتي الول ونصب رعمسيس الثاني.

 ( في أرض منسOى. في أرض الخزف في غور الردن بين سكوت. دعيت16: 3صرتان: قرية شرقي يزرعيل بين مدينتي بيت شان وادام )يش 
ا صردة )قض  zة.17: 1 أي 2؛ 22: 7أيضOيرى البعض أن موقعها الن قرن صرطبة، وآخرون تل سليخات، وفريق ثالث بأن مكانها تل السعيدي .)

ه كان يقع في وادي الردن. هناك أقام إليشع النبي ) zً Oيس جيروم16: 19 مل 1آبل محولة: اسم عبري معناه "مرج الرقص"، يبدو أنfيرى القد .) 
ه على بعد عشرة أميال رومانيOة جنوب بيسان. غالبzا ما كان يقع بالقرب من تل أبي سفري عند التقاء وادي المالح بوادي الحلوة. zً Oأن

يقمعام: اسم عبري معناه "ليقم الشعب". وهو معبر للردن قرب بيت شان.

"ابن جابر في راموت جلعاد له حووت يائير،

ابن منسOى التي في جلعاد وله كورة أرجوب التي في باشان،

[.13ست̈ون مدينة عظيمة بأسوار وعوارض من نحاس" ]



جاب�ر: معناه "رجل" أو "بطل".

 ؛43: 4راموت جلعاد: اسم عبري معناه "مرتفعات جلعاد". من أشهر مدن الجاديfين، تقع شرقي الردن. أ�عطيت للويfين وعينت مدينة للملجأ )تث 
ا الرامة )8: 20يش  zة.6: 22 أي 2(. وتدعى أيضOها تل راميت الحالي zً Oح أن Oي�رج .)

 حووت يائير: اسم عبري معناه "قرى أو مخيOمات أو معسكرات يائير". وهي مدن بدون أسوار، شمال غرب باشان، في منطقة الرجوب. استولى
 عليها يائير من سبط منسOى. ت�ذكر أحيانzا لتمثfل البلد الشرقيOة للمسافر في وادي الردن أو في كنعان غرب النهر. وأحيانzا تستخدم بتو̈سع للرض

عة للرض ) fة دللت متنو Oا ما يكون للسم عد z13: 4 مل 1؛ 41-40: 32؛ عد 23-21: 1 أي 1المرتفعة كل¨ها شرق النهر. كثير.)

 أرجوب: اسم عبري معناه "كتلة من الطين". تقع على حدود جشور ومعكة. كانت ضمن ممتلكات عوج أثناء دخول إسرائيل كنعان. هذا القليم
(.30: 13، يش 14-13، 4: 3 مدينة حصينة في ذلك الحين. استولى عليه يائير الذي من سبط منسOى، لذا د�عي حؤوت يائير )تث 60يضم 

 (. تشمل حوران والجولن واللجاء، كل¨ها33: 21باشان: اسم عبري معناه "أرض ممهOدة"، تقع شرقي الردن ما بين جبليs حرمون وجلعاد )عد 
 مؤلOفة من صخور وأتربة بركانيOة. تربتها خصبة للغاية، وماؤها غزير. يخترق جانبها الشرقي جبل الدروز، وهو جبل باشان القديم. ذكرت حوالي

 مرة في الكتاب المقدOس.60

[.14"أخيناداب بن عدو في محنايم" ]

أخيناداب: اسم عبري معناه "أخي نبيل أو كريم". 

 (. ربOما كانت30: 13(. ولنصف سبط منسOى )يش 30: 13محنايم: اسم عبري معناه "محلOتان". وهي مدينة شرق الردن أعطيت لجاد )يش 
 (. كانت شمال يبوق.80: 6 أي 1؛ 38: 21منقسمة إلى حيfين، أحدهما لجاد والخر لمنسOى. قسم جاد أ�عطي لبني مراري فصار مدينة ملجأ )يش 

 ؛24: 17 صم 2(، ولجأ إليها داود عند هروبه من إبشالوم )12، 8: 2 صم 2كان لها شهرتها في أيOام الملوك حيث سكن فيها أيشبوشث بن شاول )
(، عندما ذكر "صفين" أي محنايم. حاليzا غالبzا هي خربة محنة شمال عجلون.13: 6(. ربOما ي�شار إليها في نشيد الناشيد )8: 2 أي 1

"أخيمعص في نفتالي،

ا أخذ باسمة بنت سليمان امرأة" ] z15وهو أيض.]

ه هو نفسه أخيمعص ابن صادوق رئيس الكهنة. وقد بقي مع أبياثار في zً Oأخيمعص: اسم عبري معناه "أخو المتعاض أو الغضب". يظن البعض أن 
(.30-19: 18 صم 2(. وهو أول من أخبر داود بهزيمة إبشالوم )21-15: 17؛ 27: 15 صم 2أورشليم أثناء عصيان إبشالوم )

باسمه أو "بسمة": اسم عبري معناه "رائحة ذكيOة".

[.16"بعنا بن حوشاي في أشير وبعلوت" ]

 الخ(.5: 17؛ 32: 15 صم 2[ : بن حوشاي، ربOما كان هوشاي الصديق المخلص والمشير الحكيم لداود )16بعنا ]

أشير: اسم عبري معناه "سعيد" أو "مغبوط".

بعلوت: جمع بعلة، وتعني "سيfدة". وهي موضع من نصيب أشير.

[.17"ويهوشافاط بن فاروح في يساكر" ]

يهوشفاط ابن فاروح: اسم عبري معناه "يهوه يقضي".

[.18"شمعي بن أيل في بنيامين" ]

شمعي ابن أيل: اسم عبري معناه "يهوه يسمع". وهو بنياميني، كان من أبطال داود.

"جابر بن أوري في أرض جلعاد أرض سيحون ملك الموريfين،

وعوج ملك باشان،

[.19ووكيل واحد الذي في الرض" ]



 جلعاد: اسم عبري معناه "صلب" أو "خشن". وهو قطر جبلي شرق الردن، يمتد إلى بلد العرب، يشمل البلقاء الحديثة. أرضه صخريOة وعرة
 :46، 22: 8(. كان يخرج في جلعاد نوع من الشجر يخرج مادة حمضيOة ت�دعى بلسان جلعاد، ذات خواص طبيOة )إر 9: 2 صم 2؛ 1: 34)تث 

د بسرعة، وكان يستخدم لعلج اللتهابات. في أيOام السكندر الكبر كانت قيمته تعادل ضعفيs وزنه11 Oعصير البلسان يشبه الحليب اللزج يتجم .) 
ة.  Oفض

[.13جاب�ر بن أوري: ربOما هو نفسه جابر� الوارد في ]

"وكان يهوذا وإسرائيل كثيرين كالرمل الذي على البحر في الكثرة،

[.20يأكلون ويشربون ويفرحون" ]

. التدبير المادي للدولة :2
"وكان سليمان متسلOطzا على جميع الممالك من النهر إلى أرض فلسطين وإلى تخوم مصر،

مون الهدايا، fكانوا يقد

[.21ويخدمون سليمان كل أيOام حياته" ]

مون هدايا fن من جماعات من الممالك الصغيرة يحكمها ملوكهم، ويقد Oام فارس، تتكوOات آسيا في أيOة سليمان كسائر إمبراطوريOكانت إمبراطوري 
سنويOة.

 من النهر: أي من نهر الفرات امتدOت المملكة حيث تحقOق الوعد اللهي لبراهيم وموسى النبي ويشوع ابن نون. كانت أهم الممالك هي سوريا
وموآب وعمون هذه التي ما بين نهر الفرات وساحل البحر البيض المتوسfط، شمال حدود مصر.

 الخ(.8: 2 صم 2كان تقديم الهدايا ي�عادل تقديم جزية كما جاء في )

لم، فلم يدخلوا في عداوة ار كانوا يميلون إلى الس� Oة، ملصقة للبحر، على حدود إسرائيل. يبدو أن سكانها كتجOكانت صور مدينة لها شهرتها التجاري 
ه قد تأثOر به فعبد ا الحي zً Oا له على الدوام. يرى البعض أنzة داود النبي والملك، وكان محبOا بشخصيzا ملكها حيرام فكان معجب Oمع إسرائيل. أم 

 ورذل الوثان. إذ مات داود بعث بإرساليOة من المراء وكبار رجال الدولة لتعزية سليمان، وتهنئته على تولsيه العرش، وتجديد العهد معه. لقد أراد
لم وحب مع ملك إسرائيل. أن يعيش في س�

[.22"وكان طعام سليمان لليوم الواحد ثلثين كرs سميذ وستfين كرs دقيق" ]

ه يعادل  zً Oهو معيار مثل الحومر، يرى يوسيفوس إن : sه يعادل 86الكر zً Oا حاخامات اليهود فيرون إن Oا، وأمzا إنجليزيzبعض الدارسين يروا44 جالون . 
ه يعادل  zً Oا.67إنzجالون 

ا تعادل حوالي  z33الثلثون كر sمن السميذ، والست¨ون كر zة من الدقيق تحسب مؤونة حوالي 66 جوالOمن الدقيق، هذه الكمي zا10 جوال zآلف شخص  
اسه وزائريه الخ. sة، للملك وأهل بيته ورجاله العاملين معه وحرOفي البيوت الملكي

ا من المراعي ومائة خروف، zنة وعشرين ثور Oوعشرة ثيران مسم"

ما عدا اليائل والظباء واليحامير والوز المسمOن".

"لنOه كان متسلOطا على كل ما عبر النهر من تفسح إلى غزة،

على كل ملوك عبر النهر،

[.24-23وكان له صلح من جميع جوانبه حواليه" ]

 تفسح أو تفساح: اسم عبري معناه "مخاضة" أو "قمر". وهي مدينة كانت آخر حدود أملك سليمان في اتجاه الفرات. هي ثبتكس الواقعة على
الضفة الغربيOة للفرات فوق مصب بليخ. وهي من أهم الممرات في المجرى الوسط للفرات. تسمOى الن دبسة. 

"وسكن يهوذا وإسرائيل آمنين، كل واحد تحت كرمته وتحت تينته،

[.25من دان إلى بئر سبع كل أيOام سليمان" ]



 لم يكونوا ملتزمين أن يسكنوا في مدن حصينة خشية هجوم العداء، بل انتشروا في كل موضع، يأكلون ثمر تعبهم دون أن يغتصبه عدو منهم.
 لزالت هذه العادة قائمة في كثير من قرى الشرق الوسط حيث يجلس الشخص أو يستلقي تحت كرمة أو تينة ينعم بالظل مع الهواء النقي. هذا

 (، ولهذا يستخدمه النبياء كرمز ي�شير إلى سعادة العصر المسياني31: 18 مل 2التعبير يشير إلى عدم الرتباك أثناء التمت¨ع بإنتاج الرض الغزير )
(.10: 3؛ زك  4: 4)مي 

[.26"وكان لسليمان أربعون ألف مذود لخيل مركباته، واثنا عشر ألف فارس" ]

(.16: 17عادة كل ثلثة خيول )أو كل إثنين( يأكلون من مذود واحد. كان الملوك اليهود ممنوعين من استخدام كثرة من الخيول )تث 

ا.4000 حمل خطأ في النسخ وأن الرقم هو 40000يرى البعض أن رقم  zمذود 

"وهؤلء الوكلء كانوا يمتارون للملك سليمان.

ولكل من تقدOم إلى مائدة الملك سليمان،

كل واحد في شهره لم يكونوا يحتاجون إلى شيء".

[.28-27"وكانوا يأتون بشعير وتبن للخيل والجياد إلى الموضع الذي يكون فيه كل واحد حسب قضائه" ]

لزال الشعير المخلوط بالتبن يعتبر الغذاء الرئيسي للخيول في منطقة الشرق الوسط.

. شهرة سليمان الفائقة :3
ا ورحبة قلب كالرمل الذي على شاطئ البحر" ] zا جد zا كثير z29"وأعطى ا سليمان حكمة وفهم.]

 سرs مجد سليمان هو في الحكمة التي تقب¨لها عطيOة من ا، أكثر من الغنى. اختبرها سليمان كعطيOة إلهيOة إذ يقول: "لن الرب ي�عطي حكمة؛ من فمه
(.36: 38(. وجاء في سفر أيوب: "من وضع في الطخاءµ حكمة أو من أظهر في الش�هب فطنة؟ " (أي 6: 2المعرفة والفهم" )أم 

 يرى البعض أن رحبة القلب هنا ت�شير إلى اتfساع معرفته وعلومه، كما ت�شير إلى اتfساع قلبه وكأنOه ل يحمل ضيقzا، بل في كل شيء يسلك بشجاعة
رأة دون تخ̈وف أو قلق. ولعلO رحبة القلب ت�شير إلى اتfساعه ليقبل من يديs ا كل شيء بفرحµ وسرورµ، فل يضيق قلبه أمام أي حدث أو من جهة  وج�

(.32: 119أي إنسان. يقول المرتfل: "في طريق وصاياك أجري، لنOك ت�رحب قلبي" )مز 

ا فائقzا من المعرفة والحكمة.  zسعOا للغاية، هكذا يضم ذهن سليمان مت zسعOا مت zيشبه رحبة قلبه برمل شاطئ البحر. فإن الرمل حجمه يضم بحر

v[ا حكمة ا ساعدت في هذا البناء z1   نعم ليس فقط كمال الفن بل وأيض.]

يس يوحنا الذهبي الفم  fالقد

[.30"وفاقت حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرق وكل حكمة مصر" ]

 (،15: 11؛ إش 3: 1؛ أي 10: 8؛ 12: 7؛ 3: 6يقصد بأبناء الشرق القبائل العربيOة القاطنة في شرق كنعان المنتشرة حتى نهر الفرات )قض 
ا الكلداني¨ون الذين كانوا يعت̈زون بمعرفتهم للفلك والتنجيم. كانت حكمة المصريfين مضرب المثال] z(. فقد22: 7؛ أع 2: 31؛ 11: 19[ )إش 2وأيض 

نبغوا في فروع كثيرة للمعرفة مثل العمارة والفلك والتنجيم والتحنيط والنحت بجانب شهرتهم بالدوية النباتيOة.

"وكان أحكم من جميع الناس،

من إيثان الزراحي وهيمان وكلكول ودردع بني ماحول،

[.31وكان صيته في جميع المم حواليه" ]

 ربOما كان هؤلء الشخاص معاصرين للملك سليمان، وقد اشتهروا بالحكمة. ربOما كان الربعة موسيقيfين وواضعي أناشيد، وقد فاقهم سليمان في
هذا المجال.

ه كاتب هذا المزمور.89(. يظهر من عنوان مزمور 44: 6 أي 1إيثان الرزاحي: إيثان اسم عبري معناه "ثابت" ) zً Oأن 

.88(. وهو ناظم المزمور 19-17: 15 أي 1هيمان: اسم عبري معناه "أمين" )



كلكول: اسم عبري معناه "قصير وسريع".

دردع أو دارع: اسم عبري ربOما كان معناه "شوك".

ماحول: اسم عبري معناه "رقص"، وهو والد هؤلء الثلثة حكماء، من عشيرة زارح من سبط يهوذا.

ا" ] zا وخمسz32"وتكلم بثلثة آلف مثل وكانت نشائده ألف.]

(.127، 72من بين المثال لدينا ما ورد في سفر المثال، ومن بين الناشيد لدينا مع سفر نشيد الناشيد المزموران )

يس هيبوليتس الروماني أن سفر نشيد الناشيد ليس أحد الكتب بين الخمسة آلف أنشودة التي وضعها سليمان، بل هو أنشودة الناشيد. لقد fيرى القد 
 كتب سليمان في أمثاله وأناشيده عن النباتات والحيوانات والهواء والبحر وشفاء المراض. لكن الكنيسة بإعلن الروح القدس قبلت ما هو لشفاء

[. 3النفس، ولم تضم ما يخص شفاء الجسد لئلO ينشغل الشعب بشفاء أجسادهم ويهملون البحث عن شفائهم روحيzا من الرب]

"وتكلOم عن الشجار من الرز الذي في لبنان إلى الزوفا النابت في الحائط،

[.33وتكلOم عن البهائم وعن الطير وعن الدبيب وعن السمك" ]

ا يهت̈مون بالنباتات لمعرفة zا يتسلق على الجدران. كان الحكماء قديم zث عن كل النباتات من أرز لبنان المتشامخ إلى الزوفا وهو نبات ضعيف جدOتحد 
فوائدها الطبfيOة.

م اليهود مملكة الحيوانات إلى أربعة أصناف: الحيوانات، الطيور، الزواحف، والسماك. جاء في كثير من الروايات أن سليمان كان يتحدOث مع fيقس 
الحيوانات بلغتها. 

ها خسارة عظيمة . هكذا كان zً Oات في العالم. لقد ضاعت أعماله الخاصة. أنOخ طبيعي أو عالم في الطبيعي fي�عتبر البعض سليمان الحكيم أول مؤر 
ا في الطبيعيOات، وكاتبzا. zا، وعالمzا، وفيلسوف zا، وموسيقار zا، شاعر zوحكيم ،zا عادلzا، وقاضي zسليمان ملك

[.34"وكانوا يأتون من جميع الشعوب ليسمعوا حكمة سليمان من جميع ملوك الرض الذين سمعوا بحكمته" ]

 اتOسم سليمان بالحكمة والفهم الموهوبين له من ق�بل ا، ونجح في عمله السياسي حيث استقرت إمبراطوريOته واتOسم عصره بالسلم مع الدول
ا، فكتب أمثالz ووضع أناشيد قام بعزفها، فنال شهرة عالميOة فائقة. zا وموسيقارzا موهوبzالمجاورة له. كما كان أديب

كانت مملكة سليمان كما استعرضها هذا الصحاح ت�شير إلى مملكة السيfد المسيح:

v مز( ساعها، من النهر إلى البحرfا له11-8: 72   من جهة اتzت�شير إلى مملكة المسيح من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها، حيث قبل المم ميراث ،) 
(.12: 53، 7-6: 49ويسجد له الملوك )إش 

v.سمت المملكة بالخير الكثير مع السلم والمانOات   

v[ مملكة مفرحة، ت�شبع نفوس المؤمنين.20   من يلتصق بالملك يشبع ويرتوي ويمرح .]

v.بها كل من حولها sمملكة مجيدة، يطو   

v.ينبوع كل حكمة ومصدر كمالها   

vنا نعجب أن عظماء وعامة من كل الممOما أعظم القادمين. إنOجاء في الصحاح العاشر أن ملكة سبأ إحدى القادمات للستماع لسليمان ورب    
جد فليس بهذه مة وبين الشخاص المتعلfمين، وإن و� fسم بالحكمة ليسمعوا له، المر الذي ل نجده حتى في الدول المتقدOمون إلى شخص ات fالمحيطة يقد 

بzا في الستطلع بل رغبة في التمت¨ع بحكمته لبنيانهم. الصورة العجيبة. واضح أن القادمين إليه جاءوا ل ح�

vد المسيح الذي تختفي فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة، تختفي فيه لبنياننا، إذ يقول الرسول بولس: "صار لناfللسي µيظهر سليمان هنا كرمز    
حكمة".

 



 
4 ملوك 1من وحي 

هب لي روح التدبير والفهم!

v.ا zلقتنيك يا حكمة ا فأصير بك حكيم    

هب لي مع سليمان روح التدبير،

فأسلك بروحك، روح النظام ل التشويش. 

v ،داخلي µع بانسجامOبروحك أتمت    

انسجام بين النفس وكل طاقاتها وقدراتها.

انسجام بين الفكر والعاطفة والحساس.

يقيم روحك لي قيادات داخليOة مدبfرة حسنzا.

v .ا وموهبة الشعرzا حسن zوهبت سليمان حكمة وتدبير    

لتفتح فمي فأنطق بأمثال سماويOة.

وليضرب روحك الق̈دوس على أوتار قلبي.

ا من الناشيد.  zا وخمسzفينشد مع سليمان ألف

ينسجم سلوكي العملي مع كلماتي المقدOسة فيك.

وتنسجم كلماتي مع تهليل قلبي بك.

أنت واهب الحكمة، أنت معطي التسبيح والفرح!

أعمال سليمان ونشاطه

[9- ص 5]ص 

 
الصحاح الخامس

العداد لبناء الهيكل
مه ابنه fا أن يتمzا إلهي zة وهو بناء هيكل الرب. المر الذي اشتهاه والده ولم ي�سمح له به، بل نال وعدOكان أمام سليمان الحكيم عمل غاية في الهمي 

ة كما هيأ المناخ السياسي للقيام بهذه Oأ للعمل. وكان والده قد أعد له الكثير من الذهب والفضOسم سليمان بالحكمة مع الغنى فتهيOالخارج من صلبه. ات 
ة. بقي أن ي�حضر سليمان الخشب والحجارة واليدي الفنيOة العاملة، المر الذي استلزم أن يدخل في معاهدة مع حيرام ملك صور لتحقيقه. Oالمهم

ا للسيfد المسيح الذي قيل عنه: "هوذا الرجل الغصن اسمه، ومن مكانه ينبت، ويبني هيكل الرب، فهو يبني هيكل الرب، وهو يحمل zكان سليمان رمز 
(.13-12: 6الجلل ويجلس ويتسلOط على كرسيه، ويكون كاهنzا على كرسيه" )زك 

[.1. تهنئة من ملك صور     ]1

[.6-2. حوار مع حيرام         ]2

[.9-7. معاهدة مع حيرام       ]3

[.18-10. سير العمل               ]4



. تهنئة من ملك صور :1
"وأرسل حيرام ملك صور عبيده إلى سليمان،

ا مكان أبيه، zهم مسحوه ملكOه سمع أنOلن

[.1 لن حيرام كان محبzا لداود كل اليام" ]

خ يوسيفوس أن الرسائل المتبادلة بين حيرام وسليمان كانت محفوظة في أرشيف بمدينة صور حتى أيامه. �ً Oيخبرنا المؤر

ار كانوا يميلون إلى السلم، فلم يدخلوا في عداوة Oانها كتج Oة، ملصقة للبحر، على حدود إسرائيل. يبدو أن سكOكانت صور مدينة لها شهرتها التجاري 
ا ملكها حيرام فكان معجبzا بشخصيOة داود النبي الملك، وكان محبzا له على الدوام. يرى البعض أنOه قد تأثOر به فعبد ا الحيs ورذل Oمع إسرائيل. أم 

الوثان.

 إذ مات داود بعث بإرساليOة من المراء وكبار رجال الدولة لتعزية سليمان، وتهنئته على تولfيه العرش، وتجديد العهد معه. لقد أراد أن يعيش في
سلم وحب مع ملك إسرائيل.

ارين وبنOائين وبنى له11: 5 صم 2يرى البعض أن حيرام المذكور هنا هو ابن حيرام صديق داود النبي ) Oوالذي أرسل إليه خشب الرز ونج ،) 
لك داود. بيتzا، غالبzا في بداية م�

م لنا سليمان العظيم في مملكته كيف يتعامل بكل حب وتقدير وحكمة مع من هو أقل منه. فلم يستغل مركزه في حواره مع ملك صور، ول fيقد 
، وبروح التواضع طلب مساندته كمن هو محتاج إليه وإلى خبرة شعبه. Õلن�د Õاستخف به، بل حاوره بكل وقار كن�د

. حوار مع حيرام :2
"فأرسل سليمان إلى حيرام يقول:

أنت تعلم داود أبي أنOه لم يستطع أن يبني بيتzا لسم الرب إلهه

بسبب الحروب التي أحاطت به،

[.3-2حتى جعلهم الرب تحت بطن قدميه" ]

ا مع حيرام. هذا zمOبهذا المر لفترة طويلة، وأنه ناقش المر مقد zه يعلم بأن والده داود لم يقدر أن يبني الهيكل واضح أن داود كان مشغولOبقوله أن 
(.4: 12 أي 1يتOفق مع ما ورد في )

ا لداود الذي لم يخف� عنه أنOه كان يشتهي أن يبني بيتzا للرب إلهه. وأن داود قد أخبره بأن ا لم يسمح له بذلك، zا حميمzواضح أن حيرام كان صديق 
 لنOه كان رجل حرب. مع أنOه كان يحارب بسماحµ من الرب ولحساب شعبه، لكنOه لم يكن يصلح لبناء بيت الرب. فإن مثل هذا العمل يحتاج إلى تف̈رغ

، فلم يكن لدى داود الوقت ول تركيز الفكر للبناء، بينما لم تكن دولته قد استقرت بعد. µكامل

[.4"والن فقد أراحني الرب إلهي من كل الجهات فل يوجد خصم ول حادثة شر" ]

ا الداخلي حتى يتفرغ للبناء.saataanالكلمة العبريOة المترجمة "خصم" هي  zأي "شيطان". وكأن ا قد أراحه من العدو الخارجي وأيض "

ا ل نكف عن أن نصلي بل انقطاع لكي يهبنا ا zا جاء سليمان، رجل السلم، يتفرغ بوقته وإمكانياته وقدراته وحكمته لهذا العمل. ونحن أيضzحق 
السلم كفرصة لتكريس طاقاتنا لبناء بيت الرب في كل قلب. إن الصراع خاصة داخل الكنيسة يحرمنا من التفرغ للبناء اليجابي.

"وهانذا قائل على بناء بيت لسم الرب إلهي،

:zكما كلم الرب داود أبي قائل
[.5إن ابنك الذي أجعله مكانك على كرسيك هو يبني البيت لسمي" ]

 يرى العلمة أوريجينوس أن سليمان الذي معناه "سلم" رمز للسيfد المسيح. فقد بنى الهيكل بعد أن انتهت الحروب وحلت فترة سلم. تحققت النبوة
 (. يقيم هيكله بالحجارة الحيOة التي تقام عليه بكونه7 :120عن إنشاء الهيكل بالمسيح الذي يقول: "مع مبغضي السلم كنت صاحب سلم" ) مز 

[.1أساس الهيكل. لكل أحد منا له موضعه في الهيكل كبناء حي]



v[ ؛ والحجارة المنحوتة المربعة الكبيرة لتأسيس البيت، نحتها بناءو سليمان6   استخدم أثمن مواد البناء، استورد أغلبها، مثل الرز من لبنان] 
(.47-13: 7(، والنحاس )22: 6(، وذهب خالص )34: 6(، وخشب السرو )22-20: 6(، وخشب الزيتون )18-15وبناءو حيرام والجبليون )

v( للعمل zوقدم له سليمان 11: 9؛ 16: 5   أرسل له حيرام ملك صور مواد للبناء ورجال ،)(.11: 9 مدينة )20

v 30000   كان العاملون في البناء ،zا للعمال.3300 عاملين في الحجارة، 150000 عامل zرئيس 

v( 22: 6   غشى البيت كله بالذهب.)

v( كروبيم ونخيل وبراعم زهور من داخل ومن خارج µا بنقر z29: 6   جميع حيطان البيت رسمها نقش.)

v( "ا؛ لم يتحقق وزن النحاس zا جد zها كثيرة جدOة لنOة "ترك سليمان وزن جميع النيOة النحاسيO47: 7   بالنسبة للني.)

v( 38-37: 6   استمر العمل في البناء مدة سبع سنوات بغير توقف.)

د له أن ما يشغله هو بناء الهيكل الداخلي في النفس، بالطاعة للوصيOة Oم أثمن ما لديه، وأجمل فن لمجد ا. غير أن ا أك fأراد سليمان بل شك أن يقد 
مونه له )11-12: 6) fأن يسكن في البشر أنفسهم فيقبل ما يقد zه يريد ل أن يسكن في بيوت من صنع البشر بل أولO20-19: 6 كو 1؛ 27: 8(. إن.)

ا من لبنان، zوالن فأمر أن يقطعوا لي أرز"

ويكون عبيدي مع عبيدك،

وأجرة عبيدك أعطيك إياها حسب كل ما تقول،

[.6لنك تعلم أنOه ليس بيننا أحد يعرف قطع الخشب مثل الصيدونيين" ]

كان لشجر الرز أهميOة خاصة لجمال خشبه ومرارته الشديدة التي تمنع الحشرات والديدان من أن تفسده بسرعة.

الكلمة العبريOة التي تترجم هنا "أرز" يبدو أنOها تستخدم ليس فقط عن أشجار الرز، بل وعن كل الشجار التي ي�ستخدم خشبها للبناء مثل العرعر.

( لستخدامه في بناء هيكله. 16: 109يتحدث الكتاب المقدOس عن أرز لبنان بصفة خاصة بكونه زرع الرب )مز 

ا، فهم كأصحاب أسطول بحري تمتعوا بهذه الخبرة. zلقد طلب سليمان من حيرام النتفاع بمهارة شعبه وخبرتهم في قطع أشجار الرز ونقلها بحر

ا الصيدونيون فأصحاب خبرة في الخشب والنقل البحري. لم يتجاهل Oسة في الرب، أمOكان لشعب إسرائيل خبرته فيما يخص العبادة والحياة المقد 
 سليمان هذه الخبرة، بل بحكمة عرف كيف يوجهها لتعمل في تناسق مع خبرة شعبه الروحيOة. فإن القائد الناجح يعرف كيف يوجه كل الطاقات

ا في تناسق ولحساب ملكوت ا. zة، ليعمل الكل معOة بل والمور الزمنيOوالمواهب، ليس فقط الروحي

 "وأجرة عبيدك أعطيك إياها حسب ما تقول"، فإنOه ل ي�بني هيكل الرب بروح الظلم. ل يقبل أن ي�بني ما هو للرب بغير فكر الرب المهتم بالجراء
المحتاجين. كم يتعثsر كثيرون حينما يستغل بعض قادة الكنيسة الخرين، حتى وإن كان للعمل لحساب الكنيسة.

يحل اسم الرب على الهيكل ويسكن فيه، وكأن "اسم" الرب هنا يعني "العلن عن طبيعته بطريقة منظورة تعبر عن حضرته اللهيOة".

 "الصيدونيون" يعني بهم الفينيقيين بوجه عام، حيث أن صيدا كانت أقوى من صور، والمنطقة التي بها أرز في لبنان كانت تابعة لصيدا. كان سكOان
صيدا مهرة في البناء والفنون.

يبدو أنOه كان للصيدونيين ملكهم، تحت رئاسة صور. 

ا لقيام قادة كنسيين من المميين لبناء بيت الرب الروحي zلعل استخدام الصيدونيين، أبناء الغرباء، في تهيئة الخشب والحجارة لبناء الهيكل كان رمز 
البدي. 

خ �ً Oون وحدهم، لذلك كانت هناك حاجة إلى تقسيم العمل بين الفينيقيين والسرائيليين. يقول المؤرsكان العمل أكبر من أن يقوم به العمال الفينيقي 
 [[. قطع الشجار وتهيئة الخشاب لستخدامها2يوسيفوس اليهودي: ]أنتم تعرفون أنOه ل يوجد بيننا من له مهارة في قطع الخشب مثل الصيدونيين]

في البناء يحتاج إلى خبرات خاصة لم يكن السرائيليون قد عرفوها أو تدربوا عليها. من هذه الخبرات:



vة من الرطوبة كما في الربيعOاختيار الوقت المناسب للقطع، حيث كان ي�فضل القطع في الخريف أو الشتاء، حيث ل يكون الساق به نسبة عالي    
والصيف.

v.حتى تجف، بعد ذلك تقطع بالكامل zل ت�قطع الشجار دفعة واحدة، بل يقطع حول الساق وتترك قليل   

vة العملOون الخشب لبناء هيكل الرب، مع أهميsتترك ثلثة سنوات قبل استخدامها في الرضيات والبواب والنوافذ. هكذا كان يليق بهم وهم يعد    
العظيم، إىO يتسرعوا، فإنOه غالبzا إذ نمارسه بعجلة ل ينفع شيئzا.

خون القدامى عن مهارة الصيدونيين. يقول هوميروس: ]بإن الكؤوس الكبيرة التي كان اليونانيين يشربون بها الخمر هي من صناعة �ً Oيشهد المؤر 
 صيدا. كما يقول بأن نساء صيدا كن يصنعن الثياب المطرزة الجميلة التي كانت السيfدات اليونانيات يفتخرن بها[. وقال هيرودوت: ]إن أهل صور

وصيدا كانوا الولين في علم سير السفن[. ويقول سترابو: ]إن الصيدونيين امتازوا بالرياضيات والفلك والفلسفة والصنائع[.

. معاهدة مع حيرام :3
ا وقال: zفلما سمع حيرام كلم سليمان فرح جد"

ا على هذا الشعب الكثير" ] zا حكيمz7مبارك اليوم الرب الذي أعطي داود ابن]

 فرح حيرام كرجل متدين باقتراح سليمان أنOه يساهم في هذا العمل بطريق أو آخر. فرح أن يرى لصديقه الحميم داود مثل هذا البن الصالح الحكيم
(، فبالحب لم يدخل الحسد أو الغيرة إلى قلبه، وإنما على العكس فرح بنجاح أخيه.15: 2)مل 

ا. zكان من صالح حيرام وجود علقات طيبة مع إسرائيل لجل السلم ومن أجل التجارة، إذ كان الفينيقيون تجار

 واضح من سلوك حيرام أنOه يتعبد ل الحقيقي. يرى البعض أن تمجيد حيرام ل إله إسرائيل ل يعني عدم عبادته للوثان، وإنما هو اعتراف بأنه إله
 ( اعترف حيرام بأن يهوه هو خالق السماء والرض، لكن هذا ل يعني دخوله في علقات شخصيOة معه.11: 2 أي 2حقيقي مثل سائر آلهته. في )

فقد كان من عادة الوثنيين أنOهم يؤمنون بأن لكل بلدµ إلهه، وأنه يليق أن يحترم كل شخص إله البلد الخرى. 

:zوأرسل حيرام إلى سليمان قائل"

. sقد سمعت ما أرسلت به إلي

[.8أنا أفعل كل مسرتك في خشب الرز وخشب السرو" ]

 غابات لبنان بالقرب من البحر كانت في أيام سليمان تبع الفينيقيين، غير أن البعض يرون بأن أشجار الرز المذكورة هنا كانت في أرض إسرائيل،
وكان سليمان في حاجة إلى اليدي العاملة ذات الخبرة.

"عبيدي ينزلون ذلك من لبنان إلى البحر،

وأنا أجعله أرماثا في البحر إلى الموضع الذي تعرفني عنه،

وانفضه هناك،

وأنت تحمله،

ا لبيتي" ] z9وأنت تعمل مرضاتي بإعطائك طعام.]

  مقابل أورشليم على بعدJoppaل يقوم رجال حيرام فقط بقطع الشجار بطريقة فنيOة، وإنما بخبرتهم يلقون به على المياه ويبعثون به إلى يافا 
 ميلz.25حوالي 

. سير العمل :4
"فكان حيرام يعطي سليمان خشب أرز وخشب سرو حسب كل مسرته.

ا لبيته وعشرين كر زيت رض، zوأعطي سليمان حيرام عشرين ألف كر حنطة طعام

[.11-10هكذا كان سليمان يعطي حيرام سنة فسنة" ]



 (. ل3: 2 أي 2، 17: 27كان السرائيليون محتاجين إلى مهارة الصيدونيين، وكان الصيدونيون محتاجين إلى غلل السرائيليين وزيتهم )حز 
يوجد إنسان مكتفµ بذاته، إذ كل شخص محتاج إلى أخيه. وكل دولة في حاجة إلى الدول الخرى.

ا من الشوائب ل كالزيت الذي ي�ستخرج بالطحن، لن ذلك ل يخلو من الدران. zا خالصzsزيت الرض ي�ستخرج من الزيتون بالرض ليكون نقي

هنا نجد تنفيذ التفاقيOة المبرمة بين الملكين سليمان وحيرام، كل منهما قام بدوره على خير وجه.

vة العاملة كانت أكثر تكلفة من ثمنOا ما كانت الشجار ملك سليمان، لكن مرتبات اليدي الفنيzسلم حيرام الملك سليمان الخشب مقايضة. غالب    
الشجار. 

v[ ا إلى حيرام حسب وعده لهzا وزيت zا العمال فكانوا يأكلون في مواقع العمل.11   بعث سليمان قمح Oلبيت الملك، أم ]

"والرب أعطي سليمان حكمة كما كلمه،

ا" ] z12وكان صلح بين حيرام وسليمان وقطعا كلهما عهد.]

 أعطى الرب سليمان حكمة ونعمة لي�قيم صداقة مع حيرام، فأحب حيرام سليمان، فتشجع الثنان على حفظ علقات الود المتبادلة ألO يفسدها شيء.
ا خلل التصرفات العادلة وعدم الستغلل مع إبراز جوانب الصداقة والحب خلل تدخل ا الذي وهب سليمان الحكمة. zهكذا ارتبط الثنان مع

جدت في أرشيف كل من إسرائيل وصور. لم يذكر شيء عما إذا كان هذا التفاق قد خ إن التفاقيOة بين سليمان وحيرام و� �ً Oيقول يوسيفوس المؤر 
ا سكOان قرطاجنة كانوا يجيدون اللسان العبراني أو على القل لغة مشتقة من العبريOة. zت�رجم. فإن الرأي السائد أن الكنعانيين والصوريين وأيض

أظهر سليمان حكمته ليس فقط في معاملته مع الخارج بل وفي استخدام طاقات شعبه للعمل.

"وسخر الملك سليمان من جميع إسرائيل، وكانت السخرة ثلثين ألف رجل.

فأرسلهم إلى لبنان عشرة آلف في الشهر بالنوبة،

ا في لبنان وشهرين في بيوتهم، zيكونون شهر

[.14-13وكان أدونيرام على التسخير" ]

  أشهر فقط4( وبين التزام العمال السرائيليين بالعمل، فإن السرائيليين يعملون 20: 9؛ 15: 5يميز بين الجزية التي يلتزم بها الكنعانيون كعبيد )
ا ويعودون إلى منازلهم لمدة شهرين. zفي السنة. يعملون شهر

 مع أن قلب سليمان كان ملتهبzا بالغيرة لسرعة بناء الهيكل، لكنOه حرص في البداية أل يثقل على العمال حتى ل يفقدوا سلمهم الداخلي وراحتهم
ا على وحدة السرة والحفاظ على سلمتها، لهذا لم يكن يسمح للعامل أن يغيب عن أسرته أكثر من zة. يرى البعض أن سليمان كان حريصOالجسدي 

شهرين. بعد الشهر يلتزم العامل بالعودة إلى بيته ليعيش لمدة شهرين مع أسرته، فل تشعر الزوجة والولد بالفراغ.

ا، ول عبوديOة. zا من السرائيليين، بحيث يعمل كل شخص منهم لمدة شهر يليها شهران في راحة. لم ي�حسب هذا تسخيرzقام سليمان بتشغيل ثلثين ألف 
فقد كان ما يشغل قلب سليمان هو أن يعيش شعبه بروح الحريOة فخرج منهم رجال قتال وأمراء، وقادة مدنيون وعسكريون.

ا، بل قام بالبناء أسرى zا واحدzعندما عاد سيزوستريس ملك مصر من حروبه بنى معابد كثيرة في كل مدن مصر، لم يستخدم في بنائها مصري 
ا مشابهzا على منشآته. zالحرب. وقد نقش على كل هيكل: "لم يعمل أحد من المواطنين في هذه المباني". يبدو أن سليمان وضع نقش

( بقيام سليمان ببناء الهيكل.13: 7 صم 2تحققت نبوة ناثان النبي )

بدأ البناء بالتعاون بين المملكتين: إسرائيل وفينيقيOة، وقد حافظت المملكتان على العهد أو التفاقيOة التي أ�بر�مت بينهما.

 يرى بعض الدارسين أن الرهاق الشديد في النشاءات التي حققها سليمان من الجانب المادي والقوة الع�ماليOة )استخدام السخرة( أدى إلى وجود
اتجاه مضاد لدى بعض السباط ضد سبط يهوذا وربOما ضد الهيكل نفسه، مما شجع يربعام فيما بعد على إقامة معبدين في بيت إيل ودان.

ا مسيحنا فيدعو العبيد للتمتع بالحريOة ليقيم منهم هيكله السماوي. يقول العلمة Oاضطر سليمان إلى استخدام نظام السخرة لبناء الهيكل، أم 
أوريجينوس:



vة. في حين إن كنت خارجها، لن يجرؤOا وجه الب في كمال الحريzا للكنيسة ل يشغلني مدى صغر شأني، فملكي يتطلع معاينzإن كنت منتمي    
[.3على ذلك]

v ا، هي حرة" )غل zا الرسول فيقول عن أورشليم السماوية "هي أمنا جميع Oلذلك أبوك هو ا الذي أنجب روحك، والذي يقول: "ربيت26: 4   أم .) 
أتهم" )إش  Oا لبي الرواح فنحيا؟! )عب 2: 1بنين ونش zا: "أفل نخضع بالولي جد zا بولس فيقول أيض O[.4(]9: 12(. أم

العلمة أوريجينوس

[.15"وكان لسليمان سبعون ألفا يحملون أحمالz وثمانون ألفzا يقطعون في الجبل" ]

ا حمل الحمال وقطع الحجارة في الجبل فترك Oخصص سليمان لرجاله العمل السهل كقطع الخشاب وذلك بمعاونة الفنيين من صور وصيدا. أم 
 . لم نسمع أن هؤلء �سمح لهم153600(. يقدر عدد أسرى الحرب في أيام داود بـ 9-7: 8 أي 2، 20: 9 مل 1ذلك للسرى من المم الخرى )

ا. zبالراحة شهرين بعد العمل لمدة شهر كالسرائيليين، لن هؤلء كانوا عبيد

يرى بعض الباء مثل القدfيس جيروم في العاملين في بناء الهيكل صورة رمزية للعمل في كنيسة ا الحيOة.

v   70000 سموا بالفكر السماوي. رقمOيشير إلى الكمال10 يشير للزمن )أسبوع(، 7 يحملون الحجارة، يشيرون إلى كل رجال العهد القديم وقد ات  
 للفكر الروحي أو السماوي.1000الزمني، 

v   80000 سموا بالفكر السماوي. رقمOيشير إلى ما وراء الزمن )ما بعد8 يقطعون في الجبل، يشيرون إلى كل رجال العهد الجديد وقد ات  
 للفكر الروحي أو السماوي.1000 يشير إلى الكمال الزمني، 10السبوع(، 

v   3000( 3 الوكلء على العمل، يشيرون إلى كل المؤمنين بعمل الثالوث القدوس في حياتهم ، )للفكر الروحي أو السماوي.1000 

فهيكل الرب الحقيقي يمتد في العهدين كثمرة عمل الثالوث القدوس في حياة المؤمنين. 

v في7   البناءون الذين كانوا يقطعون الحجارة ويعدون أساسات البناء، الذين يحملون الحجارة من الرض لبناء هيكل الرب يحصون برقم  
 النبياء والباء )البطاركة( فإنOهم إذ يبدون أنOهم يسحبون الجنس البشرى من الرض كانوا يعدون هيكل الرب. الخرون الثمانيOة آلف يرمزون

، لكن استمع إلى sة والناجيل، هؤلء الذين مع الرب المخلص وسليمان نفسه يحملون حمل المم الثقيل. هذا بالتأكيد هو علو السرOللكرازة الرسولي 
[. 5أسرار أعمق. فإن النظار على العمل والهيكل كانوا ثلثة آلف. فإنOهم ل يستطيع النظار المسئولون على العمل ما لم يعلنوا التثليث]

القدfيس جيروم

"ما عدا رؤساء الوكلء لسليمان الذين على العمل ثلثة آلف وثلث مائة المتسلOطين على الشعب العاملين العمل.

وأمر الملك أن يقلعوا حجارة كبيرة، 

[.17حجارة كريمة، لتأسيس البيت حجارة مربعة" ]

الحجارة الكبيرة: من حيث أبعادها، فهي ضخمة الحجم.

الحجارة الثمينة: من حيث تكلفتها من جهة العمل والوقت الطويل اللزم لقطعها من الصخور.

ا في تهيئة الحجارة. zالحجارة المنحوتة: وهي حجارة مربعة قاموا بتهيئتها لتكون ناعمة. كان السرائيليون مع الصوريين يعملون مع

"فنحتها بناؤو سليمان وبناؤو حيرام والجبليون،

[.18وهيأوا الخشاب والحجارة لبناء البيت" ]

( أن الجبليين كانوا ذوي خبرة في بناء السفن، وبالتالي كانت لهم خبرة في البناء بوجه عام.9: 27جاء في حزقيال )

(.9: 27؛ حز 5: 13 ميلz من بيروت على طريق طرابلس )يش 25الجبليون هم أهل جبيل، وهي على شط البحر على بعد نحو 

 حين كان داود وسليمان يسلكان بروح التقوى كانت معاشرتهما لهل صور نافعة للغاية، لكن إذ انحرف سليمان عن التقوى تحولت هذه المعاشرة
(. 31: 16للضرر، وقد بلغت القمة في أيام أخآب الذي اتخذ إيزابل بنت أثبعل ملك صور زوجة )



 

5 ملوك 1من وحي 

لسخر كل الطاقات لبناء بيتك!
v .ا مع سليمان الحكيمzضع في قلبي أن ابني لك بيت    

نجح سليمان في تشغيل عمال حيرام ملك صور لحساب بيتك.

هل لي أن أكرس طاقاتي وطاقات كل من ألتقي بهم،

فيعمل العالم كله لبناء هيكلك الحق!

فرح قلب كل إنسان ببنيان ملكوتك، 

كما فرح قلب حيرام بمشاركته سليمان في بناء هيكلك. 

v،ا من إسرائيل للعملzسخر سليمان ثلثين ألف    

ا مع المسبيين.  zعمل السرائيليون مع بني صور وأيض

كل منهم كان له دوره في بناء هيكلك.

ا لحساب ملكوتك؟ zمتى أرى العالم كله خادم 

متى تتكرس كل الطاقات بروحك القدوس؟

 
الصحاح السادس

بناء الهيكل
يحدثنا هذا الصحاح عن بناء هيكل سليمان أو بيت الرب الجديد. في بنائه نرى التي:

vمسيحنا يتحدث عن هيكل جسده واهب القيامة. "أجاب يسوع وقال لهم: انقضوا هذا الهيكل وفي ثلثة أيام أقيمه، فقال اليهود في ست وأربعين    
ا"21-19: 2سنة ب�ني هذا الهيكل أفأنت في ثلثة أيام تقيمه؟ وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده" )يو  zلقد أعد الب له جسده "هيأت لي جسد .) 

(.5: 10)عب 

vا معاzة، الذي فيه كل البناء مركبOسا له. "مبنيين على أساس الرسل والنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاويOمقد zد المسيح كنيسته هيكلfأقام السي    
ا مسكنzا ل في الروح" )أف  zا مبنيون مع zسا في الرب، الذي فيه انتم أيضOمقد z22-20: 2ينمو هيكل.)

v( "كم هيكل ا وروح ا يسكن فيكم؟Oيسكنه روح ا. "أما تعلمون إن zيرى المؤمن في جسده المتحد16: 3 كو 1   جعل من كل مؤمن هيكل .) 
 :6 كو 1مع نفسه بروح ا هيكلz مقدOسا. "أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من ا وأنكم لستم لنفسكم؟" )

 (. يقوم على حجر الزاويOة، رب المجد يسوع، ويتم بنيانه وكمال جماله في يوم الرب العظيم. وكما زيsن سليمان الهيكل بالذهب والحجارة19
الكريمة هكذا ل يكف روح الرب عن أن يزينsا بعطاياه الفائقة ونعمته الغنيOة، فنحمل بهاء مجد الرب فينا ونتأهل لشركة المجد البدي. 

vة يسبحونهOا وسكنانا مع إلهنا إلى البد يدعى "الهيكل السماوي". هناك نرى ا في مجده الفائق، حوله الطغمات السماوي zة أيضOحياتنا السماوي    
بل انقطاع. هذا الهيكل غير مصنوع بأيدµ بشريOة، ول يسمع فيه صوت أداة حديديOة، بل صوت تهليلت ل تتوقOف.

 بنى سليمان هيكل الرب الذي يصعب تقدير تكلفته، خاصة كميات الذهب التي ل ت�قدر لصنع بعض أدوات الهيكل، وطبقات الذهب التي غطsت
 المبنى كله من الداخل، حتى الرضيOة. لم يكن هذا لجل مجد سليمان، وإنما لمجد ا على خلف بعض الفراعنة الذين بنوا الهرامات. فكان بناء

ا، لجل تخليد اسم الملك.360أحدهم يستلزم تشغيل على القل  zألف نسمة لمدة ل تقل عن عشرين عام 

ا لقيام هيكل ا الذي فيه السيfد المسيح هو حجر الزاويOة، والمؤمنون من رجال العهد القديم1يرى العلمة أوريحينوس] zأن بناء الهيكل يحمل رمز ] 
والجديد هم الحجارة الحيOة المقامة على شخصه. وفيما يلي نظرة سريعة لما رآه العلمة أوريجينوس في بناء الهيكل: 

v.ا في بناء الرب أل يحمل في داخله صوت اضطرابzا حي zل ي�سمع فيه صوت نحت، إذ يليق بالمؤمن لكي يكون حجر   



v.استخدام الذهب في الهيكل إشارة إلى ذهن المؤمن الهادئ والكامل الذي يدرك المور بدقة وحكمة   

v.ة الكهنة واللويينOوجود الحجاب حيث ل ت�علن الشياء التي في أعماق الهيكل )قدس القداس( لغالبي   

vة حيرام من صور ابن الرملة، من سبط نفتالي، بينما والده من صور عامل فيOبنى سليمان بن داود الهيكل كما صنع كل الشياء النحاسي    
ا. الول يشير إلى عمل المسيح بكر كل الخليقة، والثاني إلى صاحب الحكمة والفن. فالهيكل هو ثمر عمل ا فينا zالنحاس كان مملوء حكمة وفهم 

ومعنا.

ا في تاريخ شعب بني إسرائيل، ربOما ل يقل zا هامzsا تاريخيzبناء الهيكل في أرض الموعد حيث يجتمع حوله كل الشعب في العياد الكبرى ي�عتبر حدث 
 أهميOة عن حدث الخروج على يديs موسى النبي. فإن كان الخروج هو تحرر الشعب من عبوديOة فرعون كرمز للتحرر من عبوديOة إبليس والتمتع

 بالميراث البدي، فإن إنشاء الهيكل اللهي وسط الشعب يشير إلى سكنى ا وحلوله في وسطهم، أو نزول ا إليهم بالحب ليحتضنهم. وكأن
الميراث الذي نالوه "أرض الموعد"، إنOما هو في جوهره التقاء وس�كنى مع القدوس.

اتOسم المبنى بالتي:

v.ة تمس حياة المؤمن وشركته مع اOا روحي zأبعاد المبنى وشكله تحمل رموز   

v.اختيار أخشاب معينة ثمينة   

v.ة Oاستخدام وفرة من الذهب الخالص والفض   

v.ا بالزينةzsجاء الهيكل، خاصة قدس القداس، غني   
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[.22-19. المحراب                          ]5
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[.35-31. البواب                           ]7
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. بدء البناء :1
 "وكان في سنة الربعمائة والثمانين لخروج بني إسرائيل من أرض مصر، في السنة الرابعة لملك سليمان على إسرائيل في شهر زيو، وهو الشهر

[.1الثاني، إنه بني البيت للرب" ]

  سنة أثناء القضاة،299 سنة مع يشوع، 17 سنة في البريOة مع موسى، 40 من خروج الشعب من مصر، وهي تضم 480حدد بداية البناء بالسنة 
ا.480 سنوات الولى من حكم سليمان. الجمالي هو 4 سنة أيام داود، 40 سنة أيام صموئيل )الملك شاول(، 40 سنة أيام عالي الكاهن، 40 zعام 



 حدد التاريخ بخروج الشعب من مصر، لن غاية الخروج هو النطلق من أرض العبوديOة إلى أرض الموعد. المر الذي يتحقOق بسكنى ا وسط
شعبه، وقيادته لهم بنفسه. الن ببناء البيت يعلن إمكانيOة التمتع بالحريOة الحقيقيOة، بسكنى واهب الحريOة في وسطهم.

ا من خروجهم من أرض العبوديOة للتمتع بالحياة المقدOسة، ظل السماء. وبعد أقل من 480بني الهيكل بعد  zا أ�حرق الهيكل بواسطة430 عام zعام  
ر حينما عاد الشعب إلى العبوديOة بالسبي البابلي. وكأن وجود البيت كان علمة على شوق ا نحو تحرير شعبه ومؤمنيه. Oنبوخذنص

ا،2بدأ بناء الهيكل في الشهر الثاني، وكأنه يبدأ بروح الحب الكامل كأساس روحي للبيت. فإن رقم  zيشير إلى كمال الحب حيث يصير الثنان واحد  
 :12(. وقدمت الرملة حبها الكامل مع الفلسين )مر 31-30: 12وقد جاءت الوصيOة عن الحب في وصيتين متكاملتين: حب ا وحب القريب )مر 

ا له بكونه العهدين القديم والجديد.35: 10(. وقدم السامري الصالح حبه الكامل مع الدينارين )لو 42 zس الحب جوهرOوي�علن الكتاب المقد ،)

ا Oعلى الرض. أم zه في هذا الشهر الذي يقابل شهر مايو تظهر الزهور الجميلة فتسكب بهاءOما لنOة الشهر "زيو" فيعني البهاء أو السمو، ربOأما تسمي 
 . شهر زيو يقابل جزءz من شهر إبريل وآخر من شهر مايو. وكان الشهر الثاني من السنة الدينيOة لليهود، والشهرJyarبعد السبي فصار اسمه آيار 

الثامن من السنة المدنيOة. قبل عصر سليمان يبدو أن اليهود لم يكونوا يشيرون إلى شهورهم بالسماء بل بالشهر الول أو الثاني أو الثالث الخ.

 ق.م.999، أو عام 3001 من الخليقة ود�شfن عام 3000 ق.م، وانتهى العمل عام 1008 من الخليقة أو 2992وضعت أساسات الهيكل عام 

ا للرب ) zدت35-28: 24 صم 2ارتفع بناء الهيكل فوق جبل الموريا في القدس، عند بيدر أرونة اليبوسي حيث بنى داود النبي مذبحfه  (، بعد أن م�
الرض وس�دOت الثغرات التي فيها.

 (. ومن جانب آخر فإن المبنى مخصص12-11: 28 أي 1د�عي "بيت الرب"، لن ا نفسه هو الذي اختاره وحدد القائم ببنائه، ووضع خطته )
للعبادة ل. ول يمكن استخدامه أو استخدام أدواته في عملµ آخر.

يسيه. كانت9: 9د�عي "بيت الرب" لنOه كان ظلz للمور العتيدة )عب  fسا بكونه موضع لقاء القدوس مع قدOما كان يشغل ا هو أن يكون بيته مقد .) 
ا الهيكل فمع كل فخامته وعظمته20: 12 صم 2خيمة داود ت�دعى مع بساطتها "بيت الرب" ) Oوذلك من أجل تكريسها للرب وقداسة قلب داود. أم ،) 

(.18: 10فارقه مجد الرب حينما أصر الشعب مع الكهنة على الفساد )حز 

 بدأ سليمان البناء في الشهر الثاني من السنة الرابعة من حكمه. فقد قضى ثلث سنوات يعمل على استقرار المملكة حتى متى بدأ البناء ل ينشغل
بشيء آخر. هذه السنوات الثلث تضاف إلى السنوات التي قضاها داود أبوه في التهيئة للبدء في البناء.

. أبعاده وملمحه :2
 * أبعاده:         

ا" ] zا وسمكه ثلثون ذراع zا وعرضه عشرون ذراع z2"والبيت الذي بناه الملك سليمان للرب طوله ستون ذراع.]

 يرى البعض أن البعاد هنا حوالي ضعف أبعاد خيمة الجتماع، إذ كان عدد الشعب يتزايد، لذا صارت هناك حاجة إلى توسيع مكان العبادة.
(.2: 54"أوسعي مكان خيمتك ولتبسط شقق مساكنك. ل ت�مسكي. أطيلي أطنابك وشددي أوتارك" )إش 

ا. يرى البعض أنOه أقل من القديم، ما بين  zف حجم هيكل سليمان على إدراكنا للذراع القديم، وهو أمر غير مستقر تمامOبوصة. يدعى20، 19يتوق  
(، وهو بطول ذراع بشر، أطول من الذراع المتعارف عليه حاليzا.13: 43؛ 5: 40بالذراع المقدOس )حز 

* الرواق:

ا حسب عرض البيت وعرضه عشر أذرع قدام البيت" ] z3"والرواق قدام هيكل البيت طوله عشرون ذراع.]

ليOة للمبنى الضخم. المنظر من أعلى القاعة غاية في  الرواق أو القاعة الممتدة أمام مبنى الهيكل يبلغ ارتفاعه أربعة أضعاف الهيكل، وهو يمثfل ح�
الروعة. قيل أنOه يمكن للنسان أن يرى البحر البيض المتوسط من جانب والبحر الميت من الجانب الخر، عبر نهر الردن وما وراء العربيOة.

كان بجانب مدخله رواق )بهو( وأعمدة، ثم اتسع الرواق في عهد خلفاء سليمان حتى شمل جميع الجهات.

* النوافذ          :

[.4"وعمل للبيت كوى مسقوفة مشبكة" ]

 كانت النوافذ متسعة من الداخل وضيقة من الخارج مثل المباني المصريOة الفرعونيOة والديرة القديمة حيث كانت الحوائط ضخمة، وهي تناسب
ا دخان البخور. zا خروج الدخان من المبنى، أي الدخان الصاعد من السرج التي توقد بالزيت، وأيض zدخول الهواء والنور وأيض



 تشير هذه النوافذ إلى البصيرة، فيليق بنا أن تكون لنا البصيرة الداخليOة المتسعة أكثر من النظرة الخارجية. فنهتم بإدراك أعماقنا الداخليOة أكثر من
وض انتقادنا للخرين. انشغالنا بالغير. ندين أنفسنا وننتقدها ع�

ا الذين في الخارج فل يرون ما بالداخل. جاء في الترجوم أن النوافذ كانت ت�فتح في الداخل Oا، أمzخلل هذه النوافذ يستطيع من بالداخل أن يرى حسن 
وتغلق في الخارج.

* الغرف:

"وبنى مع حائط البيت طباقا حواليه مع حيطان البيت حول الهيكل والمحراب،

[.5وعمل غرفات في مستديرها" ]

 إقامة الغرف حول حوائط البيت ي�شير إلى الهتمام بالملحقات العمليOة حيث توضع الدوات الخاصة بالهيكل بطريقة لئقة. وفيها يرتدي الكهنة
ملبسهم الكهنوتية ويخلعونها، ويحفظون ثيابهم فيها. فمع جمال المبنى يلزم الهتمام بمراعاة إمكانيOة الستفادة منه عمليzا، حتى يحقق المبنى هدفه.

تsاب اليهود أن هذا الرقم6: 41لم يذكر هنا عدد الحجرات، وقد جاء عن الهيكل الوارد في رؤيا حزقيال أن عدد الحجرات ثلثون )حز   (، ويقول الك�
هو ذات رقم حجرات هيكل سليمان.

كانت الحجرات من الجوانب الثلثة للهيكل.

"فالطبقة السفلى عرضها خمس أذرع،

والوسطى عرضها ست أذرع،

والثالثة عرضها سبع أذرع،

ا لئل تتمكن الجوائز في حيطان البيت. zه جعل للبيت حواليه من خارج أخصامOلن

والبيت في بنائه ب�ني بحجارة صحيحة مقتلعة،

[.7-6 ول معول )فأس( ول أداة من حديد" ]hammerولم يسمع في البيت عند بنائه منحت 

يfدت الحيطان من حجارة ن�قلت من المحاجر المعروفة إلى اليوم بمقالع سليمان، قرب باب العمود. ش�

ا قبل البدء في البناء، لكن ما أن بدأ البناء لم تستخدم أية آلة حديديOة لتهيئة zة هنا تعني أن الحجارة قد تم تهيئتها تمامOيرى البعض أن الكلمة العبري 
 الحجارة. عدم استخدام أداة من حديد مثل الفؤوس ي�شير إلى اللتزام بتهيئة كل شيء قبل البدء في البناء. يكون كل شيء خاصة الحجارة والنحت

ا للتركيب. zعلى الخشب معد

هذا وبناء بيت الرب يتحقOق في جو من الهدوء والسكون. فالضجيج يحرم النسان من اللقاء مع ا، والتمتع بسكنى ا في داخله.

رة بين المؤمنين، المر الذي يحطم بنيان الكنيسة بيت ا. استخدام الفؤوس يشير إلى خبطات الصراعات الم�

ة للبناء السماوي. فهناك ل نسمع صوت sة معدOأ هنا بالكامل لنوجد حجارة حيOبيت الرب أو الهيكل يرمز لملكوت ا أو السماء عينها. يليق بنا أن نتهي 
أداة حديديOة، حيث ل توبة ول صرخات ول تجارب، بل الكل في فرحµ شديدµ وتهليل قلب.

vها الشيطان. بهذه المطرقة التي في يد الرب، أي التي في قوته تضرب اللوان أو النفوسOهذه المطرقة التي للرض كلها يريد ا أن ت�فهم أن    
المقدOسة لكي تعطى صدى لمدائح ا.

 ي�ضرب كل من النسان البار والخاطئ بهذه المطرقة. الول كتجربة والثاني كعقاب، أو على القل لكي يزداد البار في الفضائل ويصلح الخاطي
من رذائله.

 ي�ضرب بهذه المطرقة التي في يد الرب ليس فقط المتواضعين، بل والمتكبرون؛ لكن المتواضعين ي�ضربون كالذهب والمتكبرون ينكسرون
، وتحول الشرير إلى قشµ، فيتحقOق فيهم المكتوب: "كالقش الذي تزريه الريح" )مز  µ[.2(]4: 1كالزجاج. ذات الضربة تجعل الصالح في مجد

الب قيصريوس أسقف آرل



 
vا Oة لذلك، أمOيفتح الباب إن وجد المكاني µوبعنف µه بسرعةOحتى ل يستطيع العدو أن يدخل. أن ، µشديد µليكن باب فمك وباب قلبك مغلقين بحرص    

 (. يقرع المسيح بيده لكي13: 147( ول يحطم الباب، فإنOه "قد يشدد عوارض أبوابك يا أورشليم" )مز 36: 12، لو 3: 5المسيح فيقرع )نش 
ا العدو فيكسر الباب بالفؤوس، لذلك ك�تب ل تدخل مطرقة ول فأس إلى بيت الرب ) Oليكن الكبرياء والخداع خارج7: 6 مل 1تفتحوا له، أم .) 

ا في الداخل فيوجد السلم الذي يفوق كل فهم )في 5: 7 كو 2البواب ل داخلها. ليكن الصراع في الخارج ) Oليته ل ت�قطع نفوسكم7: 4(، أم .) 
 (. لئل ينهدم الجزء المتحكم )في نفسك( الذي هو خيمة الكلمة،18: 105بحديد، لئل تكون كنفس يوسف تعبر بالحديد )في الحديد دخلت نفسه مز 

[.3في بداية اليمان نفسه وفي مدخل التعلم الروحي]

يس أمبروسيوس fالقد

م ذبيحته للب. أنOه مبني من حجارة fفي العظة التاسعة على سفر يشوع، يتحدث أوريجينوس عن هيكل ا، الذي فيه يستطيع يسوع المسيح أن يقد 
" )راجع تث  zا من5: 27سليمة، غير مكسورة. "لم ي�رفع عليها حديد zواحد zيسون، الذين يؤلفون هيكل fة، الرسل القدOة النقيOتلك هي الحجار الحي .) 

 (، كما كان لهم الذهن الواحد. فالوحدة الحقيقيOة،14: 1( وأنفسهم. كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلة )أع 24: 1خلل وحدة قلوبهم )أع 
بمعنى آخر، مؤسسة على الحياة المقدOسة، والمحبة )وحدة القلوب(، والعبادة المشتركة )صوت واحد(، واليمان الواحد )ذهن واحد(. 

يس كل عضوµ هو الساس في وحدة الكنيسة، إذ أن ما يقترفه العضو يؤثر على الخرين. فيقول: "خاطئ واحد يلوث fيعتبر أوريجينوس تقد 
[.5[. و"أن من يقترف الزنا أو أية جريمة أخرى يلوث الشعب بأكمله"]4الشعب"]

"وكان باب الغرفة الوسطى في جانب البيت اليمن،

[.8وكانوا يصعدون بدرج معطف إلى الوسطى ومن الوسطى إلى الثالثة" ]

كان يوجد مدخل رئيسي واحد للحجرات الجانبيOة التي للكهنة.

[.9"فبنى البيت وأكمله وسقف البيت بألواح وجوائز من الرز" ]

  وأما في الشرق فالسقف من الخشب. غير أن المباني الوربيOةplasterيختلف النظام الشرقي للمباني عن الغربي. ففي الغرب السقف من الفخار أو 
. Westminster Hallالقديمة اتبعت نفس النظام الشرقي، هذا ما تؤكده قاعة وستمنستر 

[.10"وبنى الغرفات على البيت كله سمكها خمس أذرع وتمكنت في البيت بخشب أرز" ]

. الوعد اللهي :3
د له أنOه سيسكن في وسط شعبه ول يتركهم، بشرط أن fا بكل قلبه وطاقاته لبناء هيكل الرب تكلم الرب معه لي�شجعه. يؤك zبينما كان سليمان منهمك 

يكونوا أمناء في وصيته لهم.

 ل نستطيع أن نقدم صورة كاملة لما كان يجري حول الملك سليمان وما في داخله. ما ندركه أنOه كان متهللz بالروح، وأن كثيرين كانوا يشاركونه
. لهذا جاءت كلمة الرب تسنده µشديد µتهليل روحه. لكن بل شك أن العمل احتاج إلى وقت طويل يبذله سليمان ورجاله، ونفقات ليست بقليلة، وتعب 

وسط أتعاب شعبه.

ومن جانب آخر أراد ا تأكيد بناء هيكل الرب الداخلي بالطاعة لوصيته بكونه أهم من المباني الحجريOة.

ا أثناء العمل، وبعد انتهائه. يريد ا أن يبدأ معنا، ويسير معنا في طريقه، ويبلغ بنا zجاءت كلمة الرب إلى سليمان قبل البدء في العمل لتشجعه، وأيض 
إلى نهاية الطريق. يشتهي أن يرافقنا من البداية حتى النهاية، فهو الول والخر، البداية والنهاية.

:zوكان كلم الرب إلى سليمان قائل"

هذا البيت الذي أنت بانيه أن سلكت في فرائضي،

وعملت أحكامي وحفظت كل وصاياي للسلوك بها،

[.12-11فإني أقيم معك كلمي الذي تكلمت به إلى داود أبيك" ]

 ل تستطيع شركة مقاولت أن تبدأ في بناء ناطحة سحاب ما لم تتسلم الخرائط الخاصة بالنشاء من المهندس مصمم المبنى. ا هو المهندس الذي
م لنا هنا الخرائط للتنفيذ، وهي السلوك في فرائضه والعمل بأحكامه وحفظ وصاياه بالطاعة العمليOة له، بهذا يقوم fيصمم بناء هيكله في النفس يقد 

البناء فينا خلل عمل روحه القدوس.



ن المجوهرات وجهOز الدوات Oمن خيمة الشهادة المتنقلة. جمع الموال وخز zداود النبي والملك هو صاحب فكرة بناء هيكل ثابت للرب بدل 
ات ) Oا للموال والمجوهرات التي أرصدها29-11: 28؛ 22 أي 1؛ 17: 8؛ 5-3: 5 مل 1، 7 صم 2والمعدzدقيق zس إحصاءOم لنا الكتاب المقد fويقد .) 

ا من خزائنه أو من أعماله وحلفائه. Oس، أمOداود الملك لهذا العمل المقد

[.13"وأسكن في وسط بني إسرائيل ول اترك شعبي إسرائيل" ]

تحقOق هذا بصورة أقوى وأعظم بمجيء كلمة ا نفسه في العالم وإقامة هيكله في القلوب، وسكناه في وسط الكنيسة، وفي أعماق المؤمنين.

 (. إقامة الهيكل هو عربون للحضرة اللهيOة وسط الشعب، وتأكيد لما وعد به ا12: 12 صم 2ما وعد به ا هنا هو تأكيد لما سبق الوعد به في )
(.11: 26الملك داود، وما ورد في لويين )

[.14"فبنى سليمان البيت وأكمله" ]

. الحوائط والرضيOة :4
"وبنى حيطان البيت من داخل بأضلع أرز من أرض البيت إلى حيطان السقف،

[.15وغشاه من داخل بخشب وفرش أرض البيت بأخشاب سرو" ]

 المعنى هنا "غطي حيطان البيت..."، فل يرى في داخل البيت أثر لحجارة الحوائط بل كل البيت مغلف في الداخل بالخشب، والخشب مغلف بطبقة
من الذهب الخالص. حتى الرضيOة كانت مغلفة بالذهب، فيسير النسان على الذهب.

  ت�فتح وت�غلق بسلسل ذهبيOة. القسم الداخلي وهو قدس القداسdoors  foldingكان الداخل منقسم إلى قسمين بواسطة حجاب يحوي أبواب تطبsق
ا )حوالي 20في شكل مكعب أضلعه  zا(. والقسم المامي ي�دعى القدس طوله 30 ذراع zا بنقوش جميلة40 قدم zا. كان خشب الرض منقوش zذراع  

 تمثfل القثاء والزهور والكاروبيم والنخيل. كان الداخل كله م�غطsى بطبقة من الذهب فل يرى حجر أو خشب قط. ل تنظر العين سوى الذهب سواء
الصفائح الذهبيOة أو تغطي النقوش.

ا من مؤخر البيت بأضلع أرز من الرض إلى الحيطان، zوبنى عشرين ذراع"

[.16وبنى داخله لجل المحراب أي قدس القداس" ]

يتحدث هنا عن القسم الخلفي من الهيكل أو الداخلي، أي قدس القداس.

ا كانت البيت أي الهيكل الذي أمامه. zوأربعون ذراع"

ا على شكل قثاء وبراعم زهور. zوأرز البيت من داخل كان منقور

[.18-17الجميع أرز لم يكن يرى حجر" ]

. المحراب )قدس القداس( :5
"وهيأ محرابzا في وسط البيت من داخل،

[.19ليضع هناك تابوت عهد الرب" ]

 المحراب أو قدس القداس أو "موضع الكلم" )كما تعني الكلمة العبريOة(. تدعى هكذا لن ا كان يتكلم مع موسى خلل كرسي العرش فوق
التابوت، أو لن ا يتحدث هناك مع رئيس الكهنة حينما يرتدي الصدريOة ويستشيره.

 لقد جدد سليمان كل شيء ما عدا تابوت العهد بالكاروبين وكرسي العرش لنOه يمثfل الحضرة اللهيOة. هذه الحضرة لن تتغير مع الزمن، بل تتحقOق
بذاتها مع شعبه سواء خلل خيمة الجتماع أو هيكل سليمان.

ا في وسط هذه zا جد zا إن قورن بذاك الذي في خيمة الجتماع. كان يبدو تابوت العهد صغير zا جد zكان قدس القداس أو المحراب في الهيكل ضخم 
ا. zالمساحة، لهذا أ�قيم الكاروبان الضخمان من الحائط إلى الحائط، ووضعت زينات كثيرة فل يظهر قدس القداس فارغ

ا، zا سمك zا وعشرون ذراع zا عرض zوعشرون ذراع zا طول zولجل المحراب عشرون ذراع"

وغشاه بذهب خالص وغشى المذبح بأرز.



وغشى سليمان البيت من داخل بذهب خالص.

[.21-20وسد بسلسل ذهب قدام المحراب وغشاه بذهب" ]

يصعب تقدير قيمة الذهب الذي يغلف المبنى كله من الداخل بجانب المنارة الذهبيOة ومذبح البخور الذهبي الخ.

"وجميع البيت غشاه بذهب إلى تمام كل البيت،

[.22وكل المذبح الذي للمحراب غشاه بذهب" ]

. الكاروبان :6
"وعمل في المحراب كروبين من خشب الزيتون علو الواحد عشر أذرع.

 وخمس أذرع جناح الكروب الواحد وخمس أذرع جناح الكروب الخر.

عشر أذرع من طرف جناحه إلى طرف جناحه.

وعشر أذرع الكروب الخر قياس واحد وشكل واحد للكروبين.

علو الكروب الواحد عشر أذرع وكذا الكروب الخر.

وجعل الكروبين في وسط البيت الداخلي.

 وبسطوا أجنحة الكروبين.

فمس جناح الواحد الحائط وجناح الكروب الخر مس الحائط الخر،

وكانت أجنحتهما في وسط البيت يمس أحدهما الخر.

[.28-23وغشى الكروبين بذهب" ]

 كما يحمل غطاء التابوت كاروبين هكذا يوجد كاروبان يملن قدس القداس، طرف جناح كل منهما يلمس من جانب الحائط ومن الجانب الخر
ا أنظارهما فل تتجه نحو بعضهما البعض بل نحو التابوت، وفي ) Oل شركة السمائيين. أمf2يلمس جناح الخر، إشارة إلى أن الموضع سماوي، يمث 

( متجهة نحو البيت. فمع وجود الشركة بين السمائيين إىO أن فكرهما ل ينشغل ببعضهما البعض بل بال الساكن في هيكله المقدOس.13: 3أي 

v،يسين، الذين سبقوا فرحلوا fة إلى جماعات المؤمنين، إلى حيث تحل قوة ربنا ومخلصنا نفسه. وحيث تجتمع أرواح القدOتنضم القوات الملئكي    
[. 6ومن هم مازالوا بين الحياء. ولو أن شرح ذلك ليس بالمر السهل]

العلمة أوريجينوس
الكاروبيم )الشاروبيم(:

 "الكاروب" هم أحد الرموز الهامة في العبادة الموسويOة، فيظهر في خيمة الجتماع، وفيما بعد على حوائط هيكل سليمان، وفي رؤيا حزقيال
 الخاصة بالهيكل الجديد. ارتبط الشاروبيم بخيمة ا، مسكن ا وسط شعبه. يظهر كاروبان تمثالن من الذهب على كرسي الرحمة القائم على

(. 5: 9(، يشيران إلى المجد اللهي، وكما يقول الرسول: "فوقه كروبا المجد مظللين الغطاء" )عب 22-17: 25تابوت العهد القديم )خر 

 متى أشير إلى الكاروبيم ل يدعوا "ملئكة"، لنOهم ل يقوموا بالعمل كمرسلين من ا إلى البشر لتقديم رسالة معينة، إنOما يظهروا للبشر في رؤى
 لعلن مجد ا وسلطانه وقداسته. بظهورهم ي�علن مسكن ا وعرشه السماوي، أي يمثfلون الحضرة اللهيOة. ي�شار إلى ا كجالس على الكاروبيم:

ا على الكاروبيم أشرق" )مز  z1: 99(. "الرب قد ملك، ترتعد الشعوب، هو جالس على الكاروبيم، تتزلزل الرض" )مز 1: 80"يا جالس.)

ا من المعرفة أو تدفقzا من الحكمة. لذا فهم يشيرون إلى قوة المعرفة وإلى رؤية ا. يتأملون في جمال اللهوت في أول zاسم "الشاروبيم" يعني فيض 
إعلناته، شركاء في الحكمة اللهيOة. يفيضون بينبوع حكمتهم على من هم أقل منهم بسخاء.

ا يحرس طريق الفردوس حتى ل zا نارzا ملتهبzا سيف zس ممسكOا، ظهر في أول أسفار الكتاب المقدzا وثيقzوالعجيب أن الكاروب ارتبط بخلصنا ارتباط 
 (. إذ ل تقدر طبيعة النسان الساقطة أن تقترب من سر الحياة. كما ظهروا في آخر أسفار الكتاب24: 3يدخل النسان إلى شجرة الحياة )تك 

ا السمائيين يشتركون في تسبحة الحمل التي هي تسبحة خلصنا )رؤ  zس مع الربعة وعشرين قسيسOإذ صار للنسان حق الدخول إلى9: 5المقد ،) 
ا كاروبان على تابوت العهد في خيمة zا بين بدء الكتاب ونهايته فيظهر أيض Oالسماء عينها وقد تمجدت طبيعته في المسيح يسوع الحمل الحقيقي. أم 
ا وجود كاروبين فوق تابوت العهد حيث يمثfل عرش ا، Oة، وكان ا يتحدث مع موسى من خللهما. أمOالجتماع والهيكل علمة الحضرة اللهي 



ا وجود اثنين يشير إلى دور السمائيين من نحونا: الصلة zفيشير إلى أن ا الساكن وسط شعبه يتحدث معهم ويعاملهم خلل الرحمة والحب. أيض 
 ( يقترب من شكل25-27(. ورسم شكل الكاروب على ستائر الخيمة والحجاب )خر 14: 1لجلنا والعمل كخدام للعتيدين أن يرثوا الخلص )عب 

ا ليعلن عن اقتراب الطبيعة البشريOة إلى الحضرة اللهيOة. zالنسان مجنح

 لقد عرف النسان الكاروب، فصار ليس غريبzا عن البشريOة، لهذا عرفته المم ولسيما الكلدانيون، وإن كانوا قد أضفوا عليه أشكالz من عندياتهم
كما فعل سائر المم في كل الحقائق اليمانيOة التي تسلموها شفاهzا بالتقليد وصبغوها بفكرهم المنحرف.

إذن حين نرى الكاروب إنOما نتذكر طبيعتنا البشريOة التي تمتعت بالخلص من خلل اتحادها مع ا في المسيح يسوع ربنا بواسطة روحه القدوس. 

 تبع القدfيس إكليمنضس السكندري فيلون اليهودي قائلz: ]إن كلمة "كاروب" تعني "معرفة"[، وكأنه من خلل المعرفة الروحيOة تصير حياتنا مركبة
ا لمخزن المعرفة التي تعمل في طبيعتنا لترفعها وتنطلق بها بين zيس جيروم الذي رأى في الكاروب رمز fا القد zتحمل ا داخلها. هذا ما قبله أيض 
 القوات السماويOة. تعمل في طبيعتنا المتسلOطة على الشهوات كأسد، وتحلق في المور العلويOة كنسر وتعمل مجاهدة كالثور وبتعقل كإنسان. هذه

 المعرفة نغترفها من الناجيل الربعة، إذ يقول نفس القدfيس: "متى ومرقس ولوقا ويوحنا هم فريق الرب الرباعي، الكاروبيم الحقيقيون، أو مخزن
 المعرفة؛ فإن جسدهم مملوء عيونzا ومتللئ كالبرق... أقدامهم مستقيمة ومرتفعة، ظهرهم مجنح، مستعدون للطيران في كل التجاهات، كل واحد

[.7منهم يمسك بالخر يتشابك الواحد مع غيره، كالبكرات وسط البكرات يتدحرجن على طول الخط، يتحركن حسب نسمات الروح القدس"]

ا بنقر كروبيم ونخيل وبراعم زهور من داخل ومن خارج" ] z29"وجميع حيطان البيت في مستديرها رسمها نقش.]

 وجود الكاروبين في قدس القداس ونقش الكاروبين في جميع حوائط البيت ليس لعبادة الطغمات السمائية، وإنما لتأكيد شركة السمائيين مع
الرضيين في عبادة ا الحي.

"وغشى أرض البيت بذهبµ من داخل ومن خارج.

[.31-30وعمل لباب المحراب مصراعين من خشب الزيتون الساكف والقائمتان مخمسة" ]

. البواب :7
"والمصراعان من خشب الزيتون،

ورسم عليهما نقش كروبيم ونخيل وبراعم زهور،

ع الكروبيم والنخيل بذهب. sوغشاهما بذهب ورص

وكذلك عمل لمدخل الهيكل قوائم من خشب الزيتون مربعة.

ومصراعين من خشب السرو.

المصراع الواحد دفتان تنطويان، والمصراع الخر دفتان تنطويان.

[.35-32ونحت كروبيم ونخيلz وبراعم زهور وغشاها بذهب مطرق على المنقوش" ]

يعتبر العلمة أوريجينوس أن الكنيسة هي باب البر، من خلله يدخل يسوع المسيح البار. وتقع أبواب الكنيسة في التجاه المضاد لبواب الموت.

vا باب صهيون فهو ضبط النفس. وهذا ما Oالن يمكن فهم أبواب صهيون بصفتها مضادة لبواب الموت. يوجد إذن باب واحد للموت والثم، أم    
(. 21: 118يقصده النبي القائل: "هذا باب الرب والصديقون يدخلون فيه" )مز 

كما يوجد الجبن، وهو باب للموت؛ في حين أن الشجاعة هي باب صهيون.

نقص التعقل هو باب الموت، وعلى العكس التعقل هو باب صهيون.

( يوجد باب واحد يجابهها، هو باب المعرفة المنزهة عن الكذب. 20: 6 تي 1وفي مقابل جميع أبواب "العلم الكاذب السم" )

" )أف  µولحم µمن12: 6ولكن إذا وضعنا في العتبار أن "مصارعتنا ليست مع دم µيمكن القول أن كل قوة ورئيس عالم هذه الظلمة، وكل واحد ) 
[.8(، هو باب للجحيم والموت]12: 6"أجناد الشر الروحيOة في السماويOات" )أف 

العلمة أوريجينوس



ا في الهيكل فالخشب منحوت بأشكال الشاروبيم والنخيل وأزهار Oكانت حوائط خيمة الجتماع من أقمشة ملونة ثمينة مرسوم عليها الكاروبيم فقط. أم 
 متفتحة. اختيار النخيل إشارة إلى الستقامة ودوام الخضرار، وقد عرفت فلسطين بنخيلها، هذا وسعف النخيل يشير إلى السلم مع النصرة، وكأن

البيت هو قصر الملك واهب السلم والنصرة، أو هو ملك السلم.

 جاء الهيكل أشبه بقصر ملكي لي�علن أن ا هو الملك الخفي الذي يحكم ويدبر شيءون شعبه. كقصور الملوك، مزود بقاعة، ومن الجوانب مبان
ا من الوقار. الداخل مغلف بأخشاب ثمينة منحوتة مغشاة بالذهب الخالص لنOه مسكن الملك السماوي. zثلثة أدوار منفصلة عنه تعطيه نوع

v[زينة بيسوع الذي هو نور العالم [.9   زينة العالم هي الكنيسة الم�

ا بين كاروبين. فإن18: 41بمقارنة النص بما ورد في حزقيال ) zيظهر أن شجر النخيل يوضع مع الكاروبيم بالتبادل، فتظهر شجرة النخيل دائم ) 
 كان المؤمن الحقيقي كالنخلة يزهو، فإنOه م�حاط بالسمائيين من كل جانب. وكأن الهيكل الحقيقي هو مصالحة السمائيين مع الرضيين، وتمتع

البشريOة بالشركة مع السمائيين خلل نعمة ا المجانيOة.

. الدار الداخليOة :8
[.36"وبنى الدار الداخليOة ثلثة صفوف منحوتة وصفzا من جوائز الرز" ]

 ( وت�دعى "الدار العظيمة". الدار9: 4 أي 2(، هذا يفترض وجود دار خارجية أ�شير إليها في )9: 4 أي 2الدار الداخليOة هنا تطابق "دار الكهنة" )
ليا" في )إر  ( حيث أنOها في مستوى أعلى من الدار الخارجية.10: 36الداخليOة تدعى "الدار الع�

. مدة البناء :9
"في السنة الرابعة أسس بيت الرب في شهر زيو.

وفي السنة الحاديOة عشرة في شهر بول،

وهو الشهر الثامن أكمل البيت في جميع أموره وأحكامه،

[.37فبناه في سبع سنين" ]

 استغرق بناء الهيكل سبع سنوات أو سبع سنوات ونصف، وهو الوقت الذي فيه تم بناء بيت الهيكل ودار الكهنة مع التهيئة للدار الخارجية. لكن هذه
ا لبناء هيكل ضخم كهذا. غير إنOنا نلحظ أن هذه الفترة ل تشمل العمال السابقة الضروريOة للبدء في العمل كتهيئة الرض؛ zالفترة تعتبر قصيرة جد 
ا مثل فترة قطع الخشاب وقطع الحجارة ونحتها. مع ضخامة المبنى وجماله وتكلفته الفائقة إىO أن مساحته كانت نسبيzsا صغيرة. هذا وأن عدد zوأيض 

العاملين لتهيئته ولبنائه ضخم للغاية.

 ( الخ. أنOه مسكن ليهوه، وموضع كرسيه، ا الذي ل تسعه سماء السموات قب�ل أن يكون2: 6 أي 2؛ 3: 9؛ 27، 13: 8أهميOة بناء الهيكل ورد في )
(.13: 7 صم 2؛ 5: 6 أي 2 الخ؛  26: 8(، يسكن فيه اسمه )27: 8له بيت وسط شعبه )

الراحة في مقدOس المعرفة المقدOسة
v،حتى دخلت� مقادس ا ، fمن ثم، فلنني اعتقدت أنني اعتنق المعتقد الصحيح، وأدركت معرفة تلك المور قلت لنفسي: "إذا هو تعب في عيني    

-17: 25( وهذا يعني: التعب الوحيد الباقي لي هو أنOه ينبغي أن أذهب إلى مقدOس ا حيث الشاروبيم )خر 17-16: 73وانتبهت� إلى آخرتهم" )مز 
مل في الطريق" )سيراخ 22 (.16: 21(، أي إلى عمق المعرفة، وأل انشغل بالراء الخاملة غير الكيدة، لن "حديث الحمق مثل ح�

ا عن فكر zة(. ول يكون لنا عمل آخر سواه، لن الحكمة تجذبنا بعيدOجال الحق )محراب المعرفة الداخلي  فلندخل إذن إلى مقدOس المعرفة المقدOسة، وح�
 (، حيث سبب المشقة جهل. لن من ل يعرف أن الجعالة قد أ�عدت للبرار فوق ل ينتعش ول يبتهج20: 27المشقة. فإن يعقوب لم يكدf حقzا )تك 

ه، بل بالحرى ينحني وينكسر بالعمل الذي ينشأ عن افتقاره للمعرفة. لهذا فلندخل إلى مقدOس ا، حيث الشاروبيم، الذين فيهم تذكر المعرفة  بكد�
[.10المقدOسة، والنور البدي والحقيقي]

يس أمبروسيوس fالقد

نختم حديثنا عن بناء هيكل الرب بكلمات العلمة أوريجينوس:
v .ا للمشاركة في بناء بيتكzيا ربي يسوع المسيح، اجعلني مستحق   

تعالوا نبني خيمة إله يعقوب، يسوع ربنا، ونزينها... 

 ( إلى تنفيذ1: 26موضع سكني ا هو القداسة المطلوب منا تحقيقها... وبالتالي يمكن لكلµ منا أن يهيئ خيمة ل في قلبه. تشير شققها العشرة )خر 
الوصايا العشرة. 



.µفحص خيمة الجتماع عن قرب

فيرمز الرجوان والسمانجوني والبوص المبروم أي الكتان الخ. إلى العمال الصالحة، 

(؛ 18: 3ويرمز الذهب إلى اليمان )رؤ 

ة إلى الكرازة )مز  O؛ 6: 12والفض)

والنحاس إلى الصبر؛ 

والخشب الذي ل يسوس إلى المعرفة التي يقتنيها المؤمن في البريOة الموحشة، وإلى الطهارة الدائمة. 

والكتان إلى البتوليOة؛ 

والرجوان إلى الستشهاد. 

والقرمز إلى بهاء المحبة. 

والسمانجوني إلى الرجاء في ملكوت السموات. 

ومن كل هذه المواد ت�بنى خيمة الجتماع. 

م عليه ذبائح الصلة ومحرقات الرحمة. ت�ذبح ثيران الكبرياء بسكين الوداعة، كما ت�قتل كباش الغضب zً Oولبد للنفس من مذبح في وسط القلب، تقد 
ونعاج الترف والشهوة. 

[. 11لتعرف النفس كيف تقيم منارة دائمة النارة، وذلك عن يمين القدس الذي لقلبها]

العلمة أوريجينوس
  

6 ملوك 1من وحي 
بيتك م�عد في وسط قلبي

لتسكن فيه أبديzا!

v!بنى سليمان البيت وكل زينته    

بناه بحجارة صحيحة،

ولم يسمع في البيت صوت منحت أو معول.

بنيت كل ملحقاته ولم يعد ينقصه شيء.

وعدته أن حفظ وصاياك تقيم معه كلمك الذي تكلمت به مع داود أبيه. 

تسكن في وسط شعبك، ول تتركه.

v.هوذا بيتك م�عد في داخلي    

 تجد فيه القدس وقدس القداس.

يفرح الكاروبيم وكل الطغمات السمائية بحلولك فيه. 

. zبدخولك تصير أرضي سماء

بسكناك يتهلل الكل بك.



لتسكن على الدوام ول تفارق قلبي.

الصحاح السابع

أعمال سليمان النشائيOة
  سنة. على أي الحوال كانت أبعاد الهيكل13بعد أن ختم الحديث عن بناء الهيكل مسكن ا في سبع سنوات، تحدOث عن بناء مسكنه الخاص في 

ا، بينما أبعاد القصر 25×20×60 zا، وأجنحة منفصلة لمسكنه30×50×100 ذراع zا من مسكن الرب. هذا وقد بنى سليمان عرش zساعfفهو أكثر ات ، 
ا لقصره مشابهzا لما هو الهيكل. zsا ممر zا بهو zولبنة فرعون. أقام أيض

[.12-1. إنشاءات لستخدامه العائلي                ]1

[.2أ. بيت وعر لبنان                      ]

[.6ب. رواق )بهو( العمدة              ]

[.7ج. رواق الكرسي أو العرش للقضاء  ]

[.8د. بيت الملكة ابنة فرعون            ]

. أثاثات الهيكل2

[.22-13أ. العمودان                            ]

[.26-23ب. البحر المسبوك                     ]

[.37-27ج. القواعد العشر                     ]

[.39-38د. المراحض العشر                             ]

[.50-40ه. المراحض والرفوش والمناضح    ]

[.51و. تقديم عطايا أبيه                    ]

. إنشاءات لستخدامه العائلي :1
ا بيته فبناه سليمان في ثلث عشرة سنة وأكمل كل بيته" ] O1"وأم.]

ة. هذا ل يعني أن سليمان اهتم13(، والن يقضي 38: 6قضى سليمان سبع سنوات في بناء بيت الرب ) Oسنة في بناء بيته، أي حوالي ضعف المد  
ة الطويلة يرجع إلى أسباب كثيرة منها: Oانقضاء هذه المد Oولعل zبالمنشاءات الخاصة به أكثر من اهتمامه ببيت الرب، فقد بدأ بالهيكل أول

 أ. أن داود الملك كان قد هيOأ الكثير لبناء الهيكل، المر الذي لم يحدث بالنسبة للمنشاءات الخرى، كما قضى سليمان الثلثة سنوات الولى من
حكمه يستعد لبناء الهيكل.

 ب. أن العاملين في الهيكل قد أ�رهقوا بعد عملµ دام سبع سنوات، فبلشك أن عددهم بدأ يقل، وقدرتهم للعمل صارت أقل. خاصة وأن شهوة قلب
سليمان لبناء الهيكل كانت ل ت�قارن أمام رغبته في بناء المنشاءات الخاصة به.

ج. مساحة المسكن الخاص كانت أكبر من مساحة الهيكل.

و. احتاج سليمان إلى إنشاء مباني كثيرة، وهي: 

[.2أ. بيت وعر لبنان ]

[.6ب. رواق )بهو( العمدة ]

[.7ج. رواق الكرسي أو العرش للقضاء ]

[.8د. بيت الملكة ابنة فرعون ]



 هكذا كان القصر الملكي أشبه بمجموعة من المباني متOصلة بعضها ببعض. أنOها أشبه بأقسام للقصر الملكي الواحد. وقد جاء الحديث عن هذه القسام
ا، حتى يصعب تقديم صورة كاملة عن ملمح هذه البنية. موقع هذه البنية بالقرب من الهيكل وإلى جهة الجنوب منه على الكمة zا جد zمختصر 

اة صهيون أو الموريOا. Oة المسمOالشرقي

 لقد قضى سليمان أكثر من ثلث سنوات في العداد للهيكل وسبع سنوات في بناء الهيكل وثلث عشرة سنة في بناء القصر الملكي وملحقاته ولم
ا حطOم كل ما Oة التي شغلته عن الهتمام بتربية ابنه رحبعام، ممOباللتزامات المادي zيبق� له سوى أقل من سبع عشرة سنة يقضيها في قصره مشغول 

فعله من أعمالµ عظيمة. لو أن ما بذله من جهدµ قدOمه لتربية ابنه ما كانت قد انشقOت المملكة، وما كان الشعب يصرخ: "قسOى نيرنا".

أ. بيت وعر لبنان:
ا. zا وسمكه ثلثون ذراع zوبنى بيت وعر لبنان طوله مائة ذراع وعرضه خمسون ذراع"

على أربعة صفوف من أعمدة أرز،

[.2وجوائز أرز على العمدة" ]

ا أدOى إلى زيادة الضرائب على الشعب. منذ حوالي  Oا كانت لبنان تضم مساحات3000أراد الملك أن يصنع أفضل شيء مهما كانت التكلفة، مم zعام  
 شاسعة كغابات لشجر الرز، فأرسل سليمان ألوف من العمال لقطع الرز وإرساله إلى أورشليم، استخدمه في الهيكل وبناء بيته بكل ملحقاته،

ر بإساءة استخدام هذه Oا قام نبوخذنص zوالمشاريع الخرى. كما كان أرز لبنان مع السرو وغيره ي�صدر إلى سوريا ومصر وبلد ما بين النهرين. أيض 
ة لذلك.17: 2الغابات )حب  Oوهكذا مع الجيال زالت هذه الغابات وأصبح من الستحالة استعادتها رغم المحاولت المستمر )

ا السلحة ) zفظت فيه أيض  :10 مل 1لم يكن بيت وعر لبنان مسكنzا لسليمان، إنOما هو دار للعمل السياسي، أشبه بالمقرs الملكي للدارة السياسيOة، ح�
 (. د�عي بيت وعر لبنان مع أنOه لم ي�قم في لبنان، وإنOما لن أغلب مواده، خاصة الخشاب، من غابات لبنان. وربOما بسبب جمال موقعه وسط17

(.10: 9 مل 1الشجار التي تحوط به دعي بيت الملك )

يظن البعض أن سليمان بنى هذا القصر خارج أورشليم ليعيش في جو هادئ، خاصة وأنOه كان يميل إلى استخدام الخيول والمركبات. وأن عرشه ]
اة صهيون أو7 Oة المسمOة البنية كان بأورشليم جنوب الهيكل مباشرة، على الكمة الشرقيOه مع بقيOا بهذا القصر. ويرى آخرون أنzلم يكن ملحق ] 

الموريOا.

 يرى البعض أنOه أشبه ببهو ضخم كما في القصور الشوريOة، تحيط به مجموعة من الحجرات على ثلثة طوابق. كان له أربعة صفوف من أعمدة
 أرز، ولكنOنا ل نعرف عدد أعمدة كل صف. وكانت غرف مبنيOة على ثلث جهات كغرف الهيكل، غير أن غرف الهيكل كانت خارجة عن حيطانه

ا غرف بيت وعر لبنان فكانت داخلz مرتكزة على العمدة.  Oلصقة بها، وأم

"وسقف بارز من فوق على الغرفات الخمس والربعين التي على العمدة كل صف خمس عشرة.

ات" ] Oة ثلث مر O4-3والسقوف ثلث طباق وكوة مقابل كو.]

جدت ثلثة طوابق من    حجرة. ست غرف على كلµ من الجانبين الطويلين، وثلث غرف15 حجرة على جانب البهو الضخم، يحوي كل طابقµ 45و�
على الجانب الثالث.

 وكانت النوافذ في الطبقة الوسطى فوق النوافذ التي في الطبقة السفلى، والنوافذ في الطبقة العليا فوق النوافذ التي في الطبقة الوسطى. وكانت النوافذ
مشرفة على الدار الداخليOة.

ات" ] Oة ثلث مر Oعة مسقوفة، ووجه كوة مقابل كوO5"وجميع البواب والقوائم مرب.]

كانت السقف على البواب مستوية مسطOحة وكل ما فوقها على هيئة سقف وليس على هيئة قنطرة.

ب. رواق )بهو( العمدة:
ا. zا وعرضه ثلثون ذراع zوعمل رواق العمدة طوله خمسون ذراع"

[.6ورواقzا آخر قدOامها وأعمدة وأسكفة قدOامها" ]

 أنشأ قاعة مملوءة أعمدة أمام بيت وعر لبنان يستقبل القادمين للملك في الشئون العامة أو الخاصة بالجمهور. تحدOث في سفر المثال عن الحكمة
ا على العمدة بل حوائط.1: 9التي بنت بيتها على أعمدتها السبعة )أم  zا، وكان السقف مرتكزzكان الرواق مسقوف .)



ا أعمدة، والسكفة هي خشبة الباب التي ي�وطأ عليها. يبدو أنOه كان درج ي�صعد به إلى رواق له أعمدة، ومنه zام العمدة له هو أيض Oالرواق الخر قد 
ا، ومنه إلى رواق ثالث ي�دخل منه إلى كرسي القضاء. zآخر له أعمدة أيض µإلى رواق

كرها بعد إنشاء بيت وعر لبنان وقبل بهو العرش ي�شير إلى أن هذا البهو كان بين المبنبfين. يرى البعض أن ذ�

ج. رواق الكرسي أو العرش للقضاء: 
"وعمل رواق الكرسي حيث يقضي أي رواق القضاء

[ " µي بأرز من أرض إلى سقفO7وغش.]

-18: 10 مل 1رواق الكرسي أو بهو العرش، هو قاعة للقضاء أو دار للقضاء أو قاعة استماع يوجد فيها العرش الملكي الذي جاء وصفه في )
(. وهي ليست قاعة مملوءة أعمدة مفتوحة، إنOما هي مفتوحة من جانب واحد، ومغلقة بحوائط ضخمة من الجوانب الثلثة الخرى.20

كان الملك يجلس على كرسي القضاء كما كان الملوك القدماء يجلسون ويقضون عند باب المدينة.

د. بيت الملكة ابنة فرعون:
"وبيته الذي كان يسكنه في دار أخرى داخل الرواق، 

كان كهذا العمل،

[.8وعمل بيتzا لبنة فرعون التي أخذها سليمان كهذا الرواق" ]

ا. الول قصر سليمان، والثاني المحاكمات أو دار القضاء، والثالث هو "بيت الحريم". zه بيت ثالث، والثلثة مباني في موقع واحد مرتبطة معOيبدو أن 
كان مسكن الملك ونسائه في القصر الذي ب�ني للملكة بنت فرعون. 

ا دار أخرى فيها بيت الملك وبجانب بيت zدرج وأروقة الول والثاني والثالث، ومنها إلى الشمال أيض zإلى جهة الشمال من بيت وعر لبنان كان أول 
الملك بيت النساء، وإلى الشمال من بيت الملك الهيكل.

كانت توجد ثلث دور:

v( وكان حائط مثله للدار العظيمة إلى36: 6   الدار العظيمة التي تحيط بكل البنية. لها إلى جهة بيت الرب التي كانت أعلى من الدار العظيمة .) 
[.11جهة الخارج ]

v.الدار الوسطى التي كان بيت الملك فيها   

v.ةOدار بيت الرب أو الدار الداخلي   

 كان مدخل السكن في اتfجاه غير مدخل المباني الملكيOة الخرى كنوعµ من الحفاظ على خصوصيOته. كان يدعى "بيت الحريم"، إذ كانت له حرمته،
وهو عبارة عن أجنحة خاصة بالنساء.

ا الملك فله مبنى خاص به. Oيرى البعض أن أجنحة نساء الملك، حسب النظام الشرقي القديم، كانت في القسم الداخلي للقصر، أم

 "كل هذه من حجارة كريمة كقياس الحجارة المنحوتة منشورة بمنشار من داخل ومن خارج من الساس إلى الفريز ومن خارج إلى الدار الكبيرة"
[9.]

ة الجنوبيOة الشرقيOة لمنطقة الهيكل15: 9؛ 12-9: 7نقرأ عن الحجارة الكريمة الكبيرة المستخدمة في مباني سليمان وحوائط أورشليم ) Oفي القم .) 
ا. في عام 77يرتفع الحائط  zاكتشف 1852 قدم Barkelyالمحجر الذي أ�خذت منه حجارة أورشليم العظيمة. الن هي كهف هائل يمتد تحت باب  

[. 1دمشق. يوجد بعض الحجارة هناك]

ا على حجارة كريمة، حجارة عظيمة، zسOوكان مؤس"

حجارة عشر أذرع وحجارة ثمان أذرع.

ومن فوق حجارة كريمة كقياس المنحوتة وأرز.

وللدار الكبيرة في مستديرها ثلثة صفوف منحوتة وصف من جوائز الرز،



[.12-10كذلك دار بيت الرب الداخليOة ورواق البيت" ]

غشOى بالرز. كانت حتى حجارة الساس وهي تحت الرض من حجارة عظيمة قيfمة. zكان العمل على أكمل وجه من الخارج والداخل. الداخل م

. أثاثات الهيكل :2
"وأرسل الملك سليمان وأخذ حيرام من صور،

وهو ابن امرأة أرملة من سبط نفتالي، وأبوه رجل صوري نحاس،

ا ومعرفة لعمل كل عمل في النحاس، zا حكمة وفهمzوكان ممتلئ

[.14-13فأتى إلى الملك سليمان وعمل كل عمله" ]

ا خليطzا من اليهود والمم، والدته من سبط نفتالي ووالده من صور. وكأن ا يود أن ي�بنى بيته من zة، وهو يحمل دمOقام حيرام بصنع الدوات النحاسي 
 كل البشر، من اليهود كما من المم. وكما ب�نيت خيمة الجتماع من كنوز مصر، هكذا ب�ني الهيكل بأيدµ أمميOة مع اليدي اليهوديOة. ا محب كل

البشريOة، يود أن يضم العالم ليتمتOع الكل بغنى نعمته الفائقة.

 ( بأن الم من سبط دان. يفترض البعض وجود اثنين يدعيان حيرام صانعي نحاس. لكن يرجح أن أحد النصين يشير إلى14: 2 أي 2جاء في )
لدت هناك، ومن سبط نفتالي إذ هي من والدين من هذا السبط. كما يرى بعض  موضع ميلدها والخر إلى موضع إقامتها، فهي من بنات دان إذ و�

ة أخرى من رجل Oجت مر Oلت تزو Oتها لزوجها من سبط نفتالي، وإذ ترمOجت من سبط نفتالي فصارت بتبعي Oها من سبط دان بالميلد، وتزوOالدارسين أن 
صوري، أنجبت منه حيرام.

م لنا صورة عن الدوات النحاسيOة التي استخدمت في الهيكل. لم يذكر أداة من الحديد، وإن كنOا نجد في ) fا2: 29 أي 1يقد zداود الملك قد أخذ حديد ) 
لستخدامه في بعض أدوات الهيكل التي ل نعرف ما هي.

أ. العمودان:
"وصور العمودين من نحاس،

ا يحيط بالعمود الخر" ] zا وخيط اثنتا عشرة ذراع z15طول العمود الواحد ثمانية عشر ذراع.]

ا لكي نشارك السيfد المسيح صبره zة تبقى في الداخل، لكن نجد النحاس خارجOا خارج القدس وقدس القداس، فإن المجاد السماوي zل نجد للذهب أثر 
يتان في أتون" )رؤ  Oهما محمOد المسيح يكون لنا15: 1وآلمه ومثابرته إذ يظهر في سفر الرؤيا هكذا: "ر�جله شبه النحاس النقي كأنfفإذ نلبس السي .) 

النحاس الذي به ندك كل التعاب والضيقات ونسير نحو السماء بمثابرة بدون تراخ.

 [ إن كان في الهواء الطلق أم تحت السقف. كانا بين الهيكل ودار الكهنة، وهما لم21يصعب تحديد وضع العمودين النحاسيfين في بهو الهيكل ]
ا zرمزي. يظهر ذلك من أن العمودين أقصر من أن يبلغا سقف الرواق. وأيض µما للزينة ولعملOيوضعا لتثبيت باب بينهما، أو لقامة مبنى عليهما، وإن 
ا العمودان فمن النحاس. لو كان العمودان لهما عمل أساسي في المبنى لما ذكر هنا مع Oمن جهة المواد فإن الهيكل كان من الحجارة والخشاب، وأم 

أدوات الهيكل، بل كان قد ذكرا قبلz مع تفاصيل المبنى ذاته.

هكذا كانت الهياكل الفينيقيOة، في�نصب العمود أو العمدة بل سقف عليها كما يظهر من النقود والرسوم القديمة.

(.21: 52كان العمودان أجوفين سمكهما أربعة أصابع )إر 

ا، وفي ) zما لن الكاتب أضاف إليه التاج الذي كان يحوي15: 3 أي 2كان طول العمود الواحد ثمانية عشر ذراعOا، رب zخمس وثلثون ذراع ) 
 [. كما أضاف إليه قاعدة19[، وصيغة السوسن وهو القسم العلى وطوله أربع أذرع ]16قسمين: الشبOاك وهو القسم السفلي وطوله خمس أذرع ]

ا )35العمود وعلوها ثماني أذرع، فيكون المجموع  zا.12(. وكان المحيط 8+4+5+18 ذراع zذراع 

"وعمل تاجين ليضعهما على رأسي العمودين من نحاس مسبوك،

[.16طول التاج الواحد خمس أذرع، وطول التاج الخر خمس أذرع" ]

ا على المذبح، فقال: اضرب تاج العمود حتى ترجف العتاب، وكسfرها على zد قائمfث عاموس النبي عن تأديب الرب بقوله: "رأيت السيOيتحد 
هم فل يقوم العمودان1: 9رؤوس جميعهم" )عا  fا، حيث يهب غضب الرب على بيته بسبب شرzsا بل رمزيzsهنا يشير إلى هذين العمودين ليس حرفي .) 

وض كونهما ته لشعبه. يسقط العمودان وترتجف أعتاب البيت ويصير التاجان ع� Oلن "فرح الملك"، وتأسيس الرب لمملكته بتقديم قوfاللذان يمث 
ة، أداة لتكسير رؤوسهم. Oعلمة الكرامة والقو



ا وضفائر كعمل السلسل للتاجين اللذين على رأسي العمودين، zمشبك zا عمل zاكOب "وش�

ا للتاج الخر" ] zا للتاج الواحد، وسبع z17سبع.]

 كانت هذه الشباك بعوارض على نوع شعريOة، وكانت من نحاس، غطOت القسم السفلي من التاجين. وعلى الشباك كانت السبع ضفائر أو السلسل
من النحاس.

"وعمل للعمودين صفfين من الرمان في مستديرهما على الشبكة الواحدة،

لتغطية التاج الذي على رأس العمود، 

[.18وهكذا عمل للتاج الخر" ]

ربOما كان الترتيب كالتي:

v.القاعدة zأول   

v.فوقها العمود   

v.انة Oان فيه مائة رم Oفي رأس العمود صف من الرم   

v.ان الشباك والضفائر Oفوق صف الرم   

v.انة أخرى Oان فيه مائة رم Oفوقها الصف الثاني من الرم   

v.فوق هذا الصف الثاني صيغة السوسن   

[.19"والتاجان اللذان على رأسي العمودين من صيغة السوسن كما في الرواق هما أربع أذرع" ]

لم ي�ذكر أن في رواق الهيكل صيغة السوسن.

ا، zوكذلك التاجان اللذان على العمودين من عند البطن الذي من جهة الشبكة صاعد"

انات مائتان على صفوف مستديرة على التاج الثاني" ] O20والرم.]

[ وتحت النتوء الصف من الرمان السابق ذكره، وفوقه الصف الثاني من الرمان.41" من عند البطن" كان القسم السفلي من التاجين ناتئzا ]

وأوقف العمودين في رواق الهيكل،

فأوقف العمود اليمن ودعا اسمه ياكين،

[.21ثم أوقف العمود اليسر ودعا اسمه بوعز" ]

ة".  Oياكين" معناها "سيقيم" أو "يؤسس"؛ و"بوعز" معناها "فيه قو"

 يرى البعض أن العمودين يشيران إلى قيادة ا لشعبه في البريOة، عمود سحاب في النهار، وبالليل عمود من نور. فال يهب شعبه ظلz من متاعب
ا وسط ظلمة العالم. ويرى آخرون أن العمودين عند باب بيت الرب إنOما يشير أحدهما إلى الكهنة والخر إلى الشعب، فال يهب zالتجارب، ونور 

عابديه كهنة أو شعبzا أن يصيروا أعمدة حيOة في هيكل قدسه.

يود أن يكون كل مؤمن كياكين، أي يؤسfسه الرب نفسه ويقيمه، غير متOكلµ على ذراع بشري. 

تنا )بوعز(.           Oسنا )ياكين( وهو قو fات الظلمة أن تزعزعه. فال هو مؤس Oة ل تقدر كل قوOة سماوي Oبال يكون كبوعز، أي يحمل قو

ة وجمالz، فيلتهب قلبنا بروح الرب ويحل الرجاء فينا. Oهكذا إذ ننطلق في صلواتنا كما إلى هيكل الرب السماوي نرى العمودين المملوءين قو



ة وثباتzا".  Oا إلى البد"، و"بوعز" يشتهي سليمان أن يهب ا الهيكل قوzيرى البعض أن "ياكين" تعني "ليبق الهيكل ثابت

ا هما اختصار للكلمات: "سيفرح الملك باسم يهوه". zيرى آخرون أن السمين مع

[.22"وعلى رأس العمودين صيغة السوسن فكمل عمل العمودين" ]

ب. البحر المسبوك:
ا عشر أذرع من شفOته إلى شفOته، zوعمل البحر مسبوك"

ا يحيط به بدائرة" ] zا، ارتفاعه خمس أذرع وخيط ثلثون ذراع zا مستدير zر O23وكان مدو.]

ا لكبرها. فإن مراحم ا كالبحر متOسعة للغاية، قادرة على غسل نفوسنا zيت بحر fكان الكهنة يغتسلون في المرحضة قبل دخولهم إلى الهيكل، س�م 
وتطهيرها.

v[ةOي f2   عندما يسمع أحد عن المرحضة فليفهم هذه التي نغتسل خللها من الخطايا المشينة بالمياه السر.]

القدfيس غريغوريوس أسقف نيصص 

كة بعجلت. كان البحر لستخدام الكهنة. fيبدو أن البحر النحاسي وأحواضه متحر

ا تحيط به، عشر للذراع محيطة بالبحر بمستديره صفfين. zته قثاء مستديرOوتحت شف"

القثاء قد س�بكت بسبكه.

ا، zا على اثني عشر ثور zوكان قائم

هة إلى الشرق، fهة إلى الجنوب، وثلثة متوج fهة إلى الغرب، وثلثة متوج fهة إلى الشمال، وثلثة متوج fثلثة متوج

[.25-24والبحر عليها من فوق وجميع إعجازها إلى داخل" ]

ا من نحاس يشيرون إلى أسباط إسرائيل الثني عشر. فإن تطهير هذا الشعب ل يقوم على الغسل بالماء فحسب، وإنOما خلل الذبيحة. zالثنا عشر ثور 
فالسباط جميعها تمثfل أمOة كهنوتيOة تغتسل بالدم المبذول لتقديس المؤمنين.

[.26"وغلظه شبر وشفOته كعمل شفOة كأس بزهر سوسن، يسع ألفيs بث" ]

شفOة البحر على مثال زهر السوسن، يشبه شفOة كأس لجل الشرب.

 أقOة.   45000" ألفيs بث" يعادل 

ج. القواعد العشر:
"وعمل القواعد العشر من نحاس، 

طول القاعدة الواحدة أربع أذرع 

وعرضها أربع أذرع 

[.27وارتفاعها ثلث أذرع" ]

  جالونzا من الماء، حوالي طن، وهي مربOعة طولها كعرضها. يقول الكتsاب اليهود300أ�قيمت الحواض العشر على عشر قواعد، كل حوض جمع 
ا نقيOة تستخدم هذه الحواض لغسل لحوم الذبائح بينما يغتسل الكهنة في البحر. zبأن الحواض العشر كانت ت�مل كل يوم بمياه جديدة لتبقى دوم

[.28"وهذا عمل القواعد لها أتراس، والتراس بين الحواجب" ]

 التراس كاللواح المستعملة في المدارس لجل الكتابة التي لها لوح من الحجر وحواليه حواجب من الخشب. وعلى التراس واللواح نقش أسود
وثيران وكروبيم وكلOها من النحاس.



"وعلى التراس التي بين الحواجب أسود وثيران وكروبيم،

وكذلك على الحواجب من فوق ومن تحت السود والثيران قلئد زهور عمل مدلى.

ولكل قاعدة أربع بكر من نحاس، وقطاب من نحاس،

ولقوائمها الربع أكتاف،

[.30-29والكتاف مسبوكة تحت المرحضة بجانب كل قلدة" ]

 بالبكر تنتقل القواعد من مكان إلى آخر في الدار. كانت البكر تحت القاعدة وليست بجانبها، فلزم لها أكتاف ليركب بها قطاب البكر. والكتاف
بة من القوائم الربع، وبجانب كل قلدة من قلئد الزهور عمل مدلOى وكلOها نحاس مسبوك. Oمرك

ر كعمل قاعدة ذراع ونصف ذراع. Oوفمها داخل الكليل ومن فوق ذراع وفمها مدو"

رة" ] Oعة ل مدوOا على فمها نقش وأتراسها مرب z31وأيض.]

 كان سطح القاعدة مثقوبzا من فوق، وعلى هذا الثقب أو الفم إكليل أو اسطوانة من النحاس، غالب� ما تنزل من الثقب، قطرها من الخارج ذراع
فة غلظها نصف ذراع. وكانت السطوانة قاعدة للمرحضة من فوق، وكانت ترتكز على Oها اسطوانة مجوOونصف ومن الداخل ذراع. بمعنى أن 

القاعدة الكبيرة المربOعة من تحت.  

"والبكر الربع تحت التراس وخطاطيف البكر في القاعدة وارتفاع البكرة الواحدة ذراع ونصف ذراع.

[.33-32وعمل البكر كعمل بكرة مركبة خطاطيفها وأطرها وأصابعها وقبوبها كلOها مسبوكة" ]

 هذا الرتفاع قليل بالنسبة إلى عجلت العربات المستخدمة اليوم. لكن يظهر في الرسومات الشوريOة أن البكرات التي كانت مستخدمة ارتفاعها
قليل. 

"وأربع أكتاف على أربع زوايا القاعدة الواحدة وأكتاف القاعدة منها.

وأعلى القاعدة مقبOب مستدير على ارتفاع نصف ذراع من أعلى القاعدة أياديها وأتراسها منها.

ا ونخيلz كسعة كل واحدة وقلئد زهور مستديرة. zونقش على ألواح أياديها وعلى أتراسها كروبيم وأسود

[.37-34هكذا عمل القواعد العشر لجميعها سبك واحد، وقياس واحد، وشكل واحد" ]

ا خاصة متى كانت zب، والسطوانة مرتكزة على المرحضة وهي ثقيلة جدOة، لن السطوانة مرتكزة على المقب Oب أعلى القاعدة لجل زيادة القوOالمقب 
ا.  zً zها مسبوكة سبكOما أيديها هي لسناد المرحضة، وكلOمملوءة ماء. ورب

د. العشر مراحض:
"وعمل عشر مراحض من نحاس،

تسع كل مرحضة أربعين بثzا،

المرحضة الواحدة أربع أذرع،

[.38مرحضة واحدة على القاعدة الواحدة للعشر القواعد" ]

 الرجح أن علو المرحضة هو أربع أذرع وليس قطرها. كان علو المرحضة مع قاعدتها تسع أذرع. و�ضعت المراحض العشر على القواعد لكي
ا البحر النحاسي فيستخدمون ماءه في6: 4 أي 2ت�مل بالماء الذي يستخدمه الكهنة في عملهم المقدOس خاصة غسل الذبائح مثل المحرقات ) Oأم .) 

الغتسال. على أي الحوال كانت كل أدوات الهيكل غاية في البداع الفنfي مع تكلفتها الضخمة من جهة مادتها واليدي العاملة لتنفيذها.

ا على جانب البيت اليمن، zوجعل القواعد خمس"

ا على جانب البيت اليسر، zوخمس



[.39وجعل البحر على جانب البيت اليمن إلى الشرق من جهة الجنوب" ]

 و�ضع خمس قواعد على الجانب اليمن من البيت، أي نحو الجنوب، وخمس على الجانب اليسر، أي في الشمال. وو�ضع البحر النحاسي على
ا البحر Oالجانب اليمن نحو الشرق مقابل الجنوب. لم توضع القواعد على يمين وشمال مذبح المحرقة، بل على جانبي البيت أو بهو الهيكل، أم 

 النحاسي فبين البهو والمذبح، مع اتfجاهه نحو الجنوب أكثر، أي جنوب شرقي البهو، وجنوب غربي مذبح المحرقة. ت�حمل القواعد على عجلت
لكي يسهل تح̈ركها نحو الكهنة لحتياجهم إلى الماء عندما ينشغلون بالذبائح. ويسهل تسريب الماء المتOسخ في صدر القاعدة ثم تصريفه بعد ذلك.

م أكثر من ذبيحة في وقت واحد على المذبح. Oه كان يقدOكانت الحاجة ماسة إلى هذه المراحض العشرة، لن

لية في داخل الهيكل  ت�حمل القواعد ذات الزينة التي صنعت داخل الهيكل لتأكيد أن هذا العمل الذبيحي هو امتداد للعمل داخل الهيكل. الفارق أن الح�
ا الخارج فهو تهيئة للعبور. Oلية من نحاس. لن الداخل يشير إلى العبور إلى السماء، أم ا هنا فالح� Oاة بطبقة من الذهب، أم Oمغش

"وعمل حيرام المراحض والرفوش والمناضح،

[40وانتهى حيرام من جميع العمل الذي عمله للملك سليمان لبيت الرب" ]

 أشار كثير من الكتOاب القدامى إلى العمال المهرة من الصوربfين في صنع الدوات المعدنيOة. لهذا ل نعجب إن استخدم سليمان حيرام الصوري ومعه
طاقم كبير من العمال المهرة لصنع أدوات الهيكل وأدوات قصوره الذهبيOة والنحاسيOة في وقت قصير نسبيzsا.

"العمودين وكرتيs التاجين اللذين على رأسي العمودين والشبكتين لتغطية كرتيs التاجين اللذين على رأسيs العمودين.

ان للشبكة الواحدة لجل تغطية كرتيs التاجين اللذين على العمودين. Oا رمsانة التي للشبكتين صف Oوأربع مائة الرم

والقواعد العشر والمراحض العشر على القواعد.

ا تحت البحر. zوالبحر الواحد والثنى عشر ثور

[.45-41والقدور والرفوش والمناضح وجميع هذه النية التي عملها حيرام للملك سليمان لبيت الرب هي من نحاس مصقول" ]

م أفضل ما لديه لي�علن تجاوبه مع محبOة ا fالنحاس المستخدم في أدوات الهيكل من أفضل النواع في ذلك الحين، فإن ا يطلب من النسان أن يقد 
الكاملة، ورغبته في تقديم أعظم الهبات للنسان.

"في غور الردن سبكها الملك في أرض الخزف، 

[.46بين سكوت وصرتان" ]

في نهر الردن س�بك النحاس، حتى ل يتلوث جو أورشليم بالدخان، إذ يود أن تبقى مدينة ا وموقع الهيكل نقيzsا من كل جانب.

 يرى البعض أنOه من الصعب تحديد عبارة "غور الردن" إن كانت تشير إلى الضفOة الشرقيOة منه أو الغربيOة. آخرون يرون أنOها سهل الردن في
تان 16: 3 )يش Zarthan or ZaretanالضفOة الشرقيOة بالقرب من فم نهر يبوق، عند صرتان  sر ة12: 4 مل Zaratanah )1(، أو ص� و� ر�  (، أو ص�

Zeredatha )2 17: 4 أي.)

 كانت سكوت شرقي الردن، وربOما هي تل درال الحاليOة على بعد ميل جنوبي نهر الزرقاء. وكانت صرتان غربي النهر، وي�ظن أنOها تل حارم
 أميال جنوبي بيسان.3الحاليOة على ب�عد 

[. ل يزال إلى يومنا هذا يستخدم الرمل في سبك النحاس. كميOات ضخمة من الدوات احتاجت إلى أفرانµ كثيرةµ دون شك.46إنها أرض الخزف ]

ا لم يتحقOق وزن النحاس" ] zا جد zها كثيرة جدO47"وترك سليمان وزن جميع النية لن.]

لم يكن ممكنzا حصر عدد النية ووزنها بسبب كثرتها، هذا وقد اتOسم العاملون في بيت الرب ولحسابه بالمانة والخلص.

"وعمل سليمان جميع آنية بيت الرب: 

المذبح من ذهب،

والمائدة التي عليها خبز الوجوه من ذهب.



ا عن اليسار أمام المحراب من ذهب خالص، zا عن اليمين وخمس zوالمنائر خمس

[.49-48والزهار والسرج والملقط من ذهب" ]

 نستنتج من عدم ذكر حيرام أنOه لم يعمل آنية بيت الرب التي كانت من الذهب، بل كان عمله في النحاس فقط، وهو لم يستخدم في النية داخل بيت
الرب.

يسين بكونهم سماء fات، كما يشير إلى القدOلذا يشير الذهب إلى السموي ، zيرى العلمة أوريجينوس أن الذهب هو اليمان الذي يجعل من القلب سماء 
م للرب شيئzا من مشاعرك ومن كلماتك] fا!... تستطيع أن تقدzم قلبك وعقلك ذهب f[.3يسكن ا في قلوبهم. يقول: ]إن آمنت ت�قد]

، ولم يعد من حق كائن ما أن يستخدمها سوى zة التي صارت باليمان سماءOسة للرب حياته الداخليOة المقدOهكذا يرى المؤمن في الواني الذهبي 
الق̈دوس السماوي نفسه.

ا للبتوليOة، إذ يقول: ]لقد أمر )أن ت�صنع الدوات داخل قدس القداس( من الذهب لسببين: أولz أنOه ل يصدأ، zويرى الب ميثؤديوس في الذهب رمز 
ا بنور الكلمة. خللها zما تشع دائمOا، إنzا أو غضن zا دنسzة التي ل تحمل شيئOا أن لونه يقترب إلى حد ما من لون الشمس. بهذا فهو يناسب البتوليzوثاني 

 نقف قريبين من ا، داخل قدس القداس، وأمام الحجاب بأيدµ غير دنسة كالبخور نقدم الصلوات للرب رائحة ذكيOة مقبولة، في مجامر الربعة
يسين] fة( التي هي صلوات القدOا )الذهبي z4وعشرين قسيس.]]

(.22، 20: 6كان مذبح البخور من الحجر، والحجر م�غشOى بأرز، والرز م�غشOى بالذهب )

v!ا لzا كيف يمكن أن يبني في داخله مسكنOليبحث كل من   

ا للبخور حتى تستطيع أن تقول: نحن رائحة المسيح الذكيOة" ) z15: 2 كو 2ليكن للنفس في أعماق القلب مذبح...)

ا للرب إله يعقوب )مز  zا حتى تجد موضع zالنفس التي ل تعطي لعينها نوم :zث عن مذبح البخور الداخلي، قائلOا في4: 81لنتحدzا ثابت zتقتني لها مذبح ) 
[.5وسط قلبها حتى تقدر أن تقترب من ا]

العلمة أوريجينوس

 
 وجدت مائدة واحدة لخبز الوجوه في خيمة الجتماع وعشرة موائد خبز وجوه في الهيكل، لكن يبدو أنOه لم يكن يستخدم إلO مائدة واحدة في وقت

واحد.

جدت منارة واحدة في خيمة الجتماع )خر   :4 أي 2(. وعشرة منائر ذهبيOة في الهيكل ول ت�ستخدم إىO منارة واحدة في وقت واحد )30: 25كما و�
(.11: 3؛ 19، 8

هـ. المراحض والرفوش والمناضح:
"والطسوس والمقاص والمناضح والصحون والمجامر من ذهب خالص والوصل لمصاريع البيت الداخلي

[.50 أي لقدس القداس ولبواب البيت أي الهيكل من ذهب" ]

̈شوا بهما. وكانت المنافض  كانت الطسوس للزيت، والمقاص والملقط الذهبيOة ت�ستخدم في إصلح فتائل السرج، والمناضح للماء أو الدم اللذين ر�
توضع فيها الشرطة المحترقة.

ا التابوت من الخشب المصفح بالذهب الخ. لجل إعلن بهاء مجد ا. zة ومذبح البخور وأيضOة كالمنارة الذهبيOل البعض أن جميع الثاثات الذهبيfيعل 
ول توضع في الخارج حتى يحفظ الشعب من العبادة الوثنيOة.

و. تقديم عطايا أبيه:
"وأكمل جميع العمل الذي عمله الملك سليمان لبيت الرب،

ة والذهب والنية  Oوادخل سليمان أقداس داود أبيه الفض

[.51وجعلها في خزائن بيت الرب" ]



ة إلى خزائن بيت الرب ولم يطمع فيها ليستخدمها في قصوره، بل قدOمها مع ما قدOمه هو للرب. Oه أبوه داود من ذهب وفض Oحمل سليمان كل ما أعد 
ا بنا. zا خاصzم ما وهبه والدينا للرب ول نحسبه ميراث fهكذا يليق بنا أن نقد

 كان القدfيس يوحنا ذهبي الفم يحثs شعبه أن يحسبوا السيfد المسيح كواحدµ من أبنائهم له حق الميراث فيما يتركوه لهم. وقد اتOسم القباط في العصور
ا لخدمة الفقراء أو الحتياجات الرعويOة. وكان الذين لهم أبناء يرثونهم يضعون وصيOة بتقديم كل ميراثهم Oعلى الكنيسة أم µالسابقة بتقديم الكثير كوقف 

للرب.

7 ملوك 1من وحي 
قدfس كل الثاثات الذهبيOة!

v.أنت الول في كل شيء   

 لي�بن� هيكلك أولz وعندئذ قصري.

 ليكن ملكوتك هو بهجة قلبي. 

أطلبه وكل شيء يزداد لي.

v.هب لي أن أقيم مع سليمان عمودين من نحاس    

ادعوهما ياكين وبوعز.

، sك أنت هو العمود الحيOا أن zمدرك

ي. fتي وفخري وعز Oأنت قو

v،ا zا مسبوك zلضع بحر    

ا بمياه المعموديOة.  zفاغتسل دوم

ة لك، Oع بالبنوOأتمت

وأخدمك بالطهارة والنقاوة. 

v.ةOلتقبل كل الثاثات الذهبي    

بيتك في الداخل كل̈ه مغشOى بالذهب.

لن ي�رى فيه سوى المجد والبهاء.

من يقدر أن يخدم فيه إلO من يصير ذهبzا نقيzا؟

من يلتقي بك إلO من يحمل بهاءك فيه؟

 اقبلني إناءz ذهبيzا نقيzا،

له موضعه في مسكن قدسك.

   الصحاح الثامن

تدشين الهيكل
ته في سكناه وسط شعبه. يميل بأذنيه ليسمع Oيكشف هذا الصحاح عن شوق ا نحو النسان. هذا الذي ل تسعه السموات والرض يجد مسر 

ل حياتهم إلى عيدµ دائم. fطلباتهم، ويباركهم، ويحو

 كان قلب سليمان الملك ملتهبzا بالفرح بتلك اللحظات التي طالما كان يترقOبها، بل وكان والده داود النبي يشتهيها. لم يفرح وحده، بل أشرك معه
ا الكهنة واللويfين وكل الشعب. إنOه عمل يمس حياة كل مؤمن، أيsا كان دوره! zالشيوخ ورؤساء السباط وأيض
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. دعوة القيادات والشعب :1
 "حينئذ جمع سليمان شيوخ إسرائيل وكل رؤوس السباط رؤساء الباء من بني إسرائيل إلى الملك سليمان في أورشليم لصعاد تابوت عهد الرب

[.1من مدينة داود هي صهيون" ]

ل تدشين الهيكل حوالي سنة بعد النتهاء من المباني. لن هذه السنة كانت اليوبيل التاسع، وكانت بدءUsherيرى رئيس الساقفة  sبأن سليمان أج  
ا للنسان3001اليوبيل اللفي الرابع للخليقة أي في عام  zا لتدشين الهيكل. إن كان ا قد خلق العالم كل¨ه ليكون قصرzللخليقة، فكان التوقيت مناسب  

م النسان هذا المبنى كعملµ رمزي لشوق المؤمنين أن يسكن ملك الملوك في fه في بدء اليوبيل الرابع للخليقة يقدOصاحب سلطان، فإن µيعيش كملك 
ا ونحن zا ملوكOه مكان! يود أن يقيم من fلذاك الذي ل يحد µا وهبنا كقصر Oا مم zم القليل جد fا لنا، ونحن في ضعفنا نقد zم ا العالم كل̈ه قصرOقصره ويحكم! قد 

كنا بروحه الملوكي. fنصر أن يبقى ملك الملوك الذي يحر

[.2"فاجتمع إلى الملك سليمان جميع رجال إسرائيل في العيد في شهر إيثانيم، هو الشهر السابع" ]

 كما رأس داود النبي الحتفال بإحضار تابوت العهد إلى أورشليم هكذا رأس ابنه سليمان تدشين بيت الرب. هذا الحتفال ما كان يمكن أن يتحقOق
 بافتتاحه بمفرده أو مع رجال دولته، إنOما كان لبد من مشاركة كل القيادات الدينيOة والمدنيOة، وحضور الكهنة وكل الشعب. فهو احتفال بإعلن س�كنى

ا وسط الشعب كله!

(.11: 12( وسيfد الجماعات )جا 9: 12؛ 1: 1ارتباط سليمان بالشعب حقيقة مفرحة يعتز بها، فدعا نفسه "الجامعة" )جا 

شهر إيثانيم هو شهر تشري، يقابل جزء من شهر أكتوبر وآخر من نوفمبر.

، أو كمنارة دون سراجµ. كل ما بذله داود الملك µبل ساكن µبل روح، أو كمسكن µه بدون تابوت العهد يكون كجسدOسم به الهيكل من جمال، فإنOمع ما ات 
وابنه سليمان في العداد وتنفيذ بناء الهيكل يفقد قيمته إن لم يسكن الرب فيه وي�علن مجده في داخله.

. دور الكهنة :2
"وجاء جميع شيوخ إسرائيل وحمل الكهنة التابوت.

واصعدوا تابوت الرب وخيمة الجتماع مع جميع آنية القدس التي في الخيمة،

[.4-3فأصعدها الكهنة واللوي¨ون" ]



 احضروا مع تابوت العهد خيمة الجتماع هذه التي يحتمل أن تكون بعينها التي أقامها موسى النبي في صهيون مؤقOتzا إلى حين بناء الهيكل. فالهيكل
 بما يحمله من قدسيOة هو امتداد للخيمة بكل قدسيOتها. ا الذي مل الخيمة بمجده هو أمس واليوم وإلى البد، يمل كنيسته في كل العصور بمجده

اللهي.

"والملك سليمان وكل جماعة إسرائيل المجتمعين إليه معه أمام التابوت

[.5كانوا يذبحون من الغنم والبقر ما ل ي�حصى ول ي�عد من الكثرة" ]

 كان تقديم الذبائح عملz له جانبان، جانب المصالحة مع ا بالدم مع تقديم التوبة، وجانب الشكر مع الفرح بعمل ا الخلصي. هكذا تقديم الملك وكل
الشعب ذبائح هو إعلن عن شوق حقيقي للمصالحة مع فرح صادق وتهليل بالشركة مع ا.

"وأدخل الكهنة تابوت عهد الرب إلى مكانه في محراب البيت في قدس القداس،

 إلى تحت جناحيs الكروبين.

لن الكروبين بسطا أجنحتهما على موضع التابوت،

وظلOل الكروبان التابوت وغطيه من فوق.

ا، وهي هناك إلى هذا اليوم" ] z8-6وجذبوا العصي فتراءت رؤوس العصي من القدس أمام المحراب، ولم ت�ر� خارج.]

ة لنOه مدO يده إلى تابوت ا وأمسكه ) Oز ة حيث حمي� غضب الرب على ع� Oر  (. لقد تعلOم ألO يحمل6: 6 صم 2لم ينس� سليمان خبرة أبيه الولى الم�
التابوت أحد غير الكهنة.

[.9"لم يكن في التابوت إلO لوحا الحجر اللذان وضعهما موسى هناك في حوريب حين عاهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من أرض مصر" ]

ن� وعصا هرون فكانا بجوار التابوت. أراد ا أن يربط بين حضرته اللهيOة وكلمته. فمن ا إناء الم� Oلم يوجد داخل التابوت سوى لوحا الشريعة، أم 
يلتقي بال إنOما يتمتOع بكلمته التي فيه، ول تنفصل عنه، بل هو واحد معه.

v اة بالذهب من الداخل والخارج )خر Oيليق بها أن تكون حارسة لشريعة الرب.11: 25   يليق بعروس المسيح أن تكون مثل تابوت العهد مغش .) 
 كما أن التابوت ل يحوي شيئا سوى لوحي العهد هكذا يليق بك ألO يوجد فيك أي تفكير لشيء في الخارج. فإن الرب يسر أن يجلس في ذهنك، كما

[. 1(]22: 25جلس مرة على عرش الرحمة وعلى الشاروبيم )خر 

القدfيس جيروم 
. مجد الرب في بيته :3

[.10"وكان لما خرج الكهنة من القدس أن السحاب مل بيت الرب" ]

فر ك�تب قبل الخراب الول للهيكل. تكشف هذه العبارة أن الس�

ا. هذا ما كان يحدث في أيOام موسى النبي )خر  z40؛ 10: 16ظهور السحاب يمل الهيكل كان علمة على رضا ا على ما فعله الملك والشعب مع: 
 الخ(.18: 9؛ عد 38

لماذا يستخدم ا ظهور السحاب علمة على رضائه؟

يسيه الذين fسة التي تصير خفيفة كالسحاب مرتفعة كما إلى السماء. ظهور السحاب تأكيد أن مجد ا م�علن في قدOيشير السحاب إلى النفوس المقد 
يرتفعون بقلوبهم إلى السماء فيصيرون كسحابة حاملة له.

"ولم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب

[.11 لن مجد الرب مل بيت الرب" ]

ا ورائعة، لكن سرs مجد الهيكل هو س�كنى ا فيه. ا نفسه هو الذي zبلشك كان مبنى الهيكل غاية في الفخامة والجمال، وكانت أثاثاته ثمينة جد 
ة بل في س�كنى الرب نفسه. Oيعطي كنيسته بهاءها ومجدها الداخلي. لم يكن مجد هيكل سليمان في الحجارة الضخمة ول الذهب والفض

وضع الكهنة تابوت العهد في قدس القداس، ثم خرجوا قبل بدء الخدمة، إذ لم يكن ي�سمح لحدµ أن يدخل قدس القداس إلO رئيس الكهنة.



بيت الرب واليقونة السماويOة:
v ة )مزOرنا20: 73   ل توجد صورة مثل النسان الذي يفني طالما ل توجد صورته في مدينة الرب، أي في أورشليم العلوي Oلن الرب صو .) 

 (، فإن سلكنا حسنzا، تستمر تلك اليقونة السماويOة فينا،16: 49بحسب صورته ومثاله، كما يعلfمنا قائل: "هأنذا يا أورشليم قد نقشت� أسوارك" )إش 
ه(. أي أيقونة ذاك الذي انحدر من السماء، وتبقى في هذا النسان صورة النسان Oا، تفني تلك الصورة فيه )أو تتشوzي Oا رد zوإن سلك أحد سلوك 

ا صورة الخر السماوي" ) zا: "وكما لبسنا صورة الترابي، فلنلبس أيض z(. لهذا49: 15 كو 1الرضي )فقط(. علي هذا الساس يقول الرسول أيض 
 تستمر صور الصالحين تشرق في مدينة ا. لكن إن انحرف أحد إلى الخطايا المميتة ولم يت�ب، تحطOمت أيقونته فيه أو بالحرى انطرح، كما

م، يدخل مدينة ا )رؤ 24-21: 3انطرح آدم وط�رد من الفردوس )تك  Oس مكرOمقد µة12: 3(. لكن من يسلك بأسلوبOويأتي بصورته الشخصي .) 
 (. لن الذين كسوا أنفسهم بأعمال الظلمة، لLXX 20: 73فيشرق في مدينة ا هذه. "في مدينتك يا رب تفني صورهم إلى ل شيء!" )مز 

[. 2يمكنهم أن يشرقوا في النور]

يس أمبروسيوس fالقد
. تدشين الهيكل :4

أ. تذ̈كر وعود ا:

 أعلن الرب عن س�كناه في بيته وحلول مجده فيه عند بدء طقس التدشين ليكشف عن حبه الفائق. أنOه ي�بادر بالحب، ويشتاق أن يسكب مجده على
ا المؤمنون فيلزمهم أن يتجاوبوا مع حب¨ه بالحب، وذلك بتذ̈كرهم لوعوده اللهيOة، ودخولهم في حوار حب معه، واتfساع قلبهم لخوتهم، Oمؤمنيه. أم 

 وثقتهم في التمت¨ع بروح النصرة والغلبة، وحفظهم للوصيOة اللهيOة بفرح، وتقديم ذبائح الحب المقبولة لديه مع ممارستهم للحياة المفرحة كظل للحياة
 السماويOة. هذا باختصار ما ندعوه بتدشين بيت الرب. أنOه مزيج بين الحب المتبادل مع ا والناس، مع صلوات وتسابيح، وطاعة وعطاء، وفرح ل

ينقطع!   

ا بالتدشين، فإن تدشين الكنيسة بالصلوات والتسابيح هو نقطة بداية ل نهاية. يبقى الكهنة مع الشعب يمارسون zا خاص zإن كانت الكنيسة تمارس طقس 
الحب مع الصلة والفرح بروح الطاعة، فيختبروا التدشين كعمل الروح القدس الدائم في حياة كنيسته.

ا لممارسة العبادة بل هو لقاء حيs مع ا محب البشر، فيه يتمتOع المؤمنون بالحب المتبادل مع ا ومع بعضهم البعض، zد Oا مجرzبيت الرب ليس مكان 
ويشاركون السمائيfين وفرحهم المستمر.

ر المر عند تدشين الهيكل.35-34: 40عند تدشين خيمة الجتماع مل مجد الرب القدس، ولم يستطع موسى أن يدخل )خر  Oتكر ،)

 حاول البعض أن يخلط بين سحابة المجد اللهي في الهيكل وسحابة الدخان الصاعدة من مذبح المحرقة حيث ق�دمت ذبائح كثيرة. لكن النص واضح
أن السحابة هنا داخل البيت ليست سحابة دخان بل سحابة مجد إلهي.

 ( فل يقدر أحد أن يقف ي�علن عن ذاته هنا بسحابة مجيدة لم تغطf قدس القداس وحده، بل3: 9؛ تث 17: 24مجد الرب الذي يظهر كنارµ آكلة )خر 
ة ا بحلوله في وسطهم، وقبوله الس�كنى في البيت الذي أ�قيم له. Oع كل الشعب بهذا المجد، ويدرك الكل مسرOكل الهيكل، والدار حتى يتمت

"حينئذ تكلOم سليمان

[.12قال الرب أنOه يسكن في الضباب" ]

م34: 9عندما دخل التلميذ السحابة النيfرة خافوا )لو  fعهم، يقد fهكذا خاف الكهنة عندما مل مجد الرب البيت بالسحاب. لذلك وقف سليمان يشج ،) 
لكل الشعب عظة هي في جوهرها تسبحة شكر ل الذي وهبه ما اشتهاه أبوه داود. كأنOه بهذه التسبحة يفي دينzا كان على أبيه داود.

 كانت السحابة أشبه بصوت إلهي خلله يقول الرب: "بالحقيقة أنا قادم لسكن في بيتي، وأحل في وسطكم". وجاءت تسبحة سليمان أشبه باستجابة
 لهذا الصوت اللهي، وكأنOه يقول: ]نعم تعال أيها الرب، فإنك سبق فوعدتنا بذلك؛ تعال، فإن البيت هو بيتك، وهو من فضل خيراتك ونعمك علينا.

بنيناه لك، لك وحدك. لن يستخدمه آخر غيرك[.

"أنfي قد بنيت لك بيت سكنى مكانzا لسكناك إلى البد.

[.14-13وحول الملك وجهه وبارك كل جمهور إسرائيل وكل جمهور إسرائيل واقف" ]

لم يذكر الكتاب المقدOس البركة التي بارك بها الملك الشعب، ربOما كانت مشابهة لتلك التي يبارك بها رئيس الكهنة الشعب.

 "وكلم الرب موسى قائلz: كلfم هرون وبنيه قائلz: هكذا تباركون بني إسرائيل قائلين لهم: يباركك الرب ويحرسك. يضيء الرب بوجهه عليك
ا، فيجعلون اسمي على بني إسرائيل، وأنا أباركهم" )عد  z27-22: 6ويرحمك. يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلم.)



 يبدو أن سليمان هنا يقوم كما بدور رئيس الكهنة )فيما عدا تقديم الذبائح(، أو بدور موسى النبي في قيادته للشعب ليعبدوا الرب، كما باركهم )خر
 (. فعل كأبيه إذ قيل عنه عند اصعاده وجميع بيت إسرائيل تابوت الرب مدينة داود: "ولما انتهى داود من اصعاد المحرقات وذبائح السلمة43: 39

(.18: 6 صم 2بارك الشعب باسم رب الجنود" )

"إنOه يسكن في الضباب"، ماذا يعني الضباب هنا إلO عجز الخليقة عن رؤية ا كما هو. كلÏ يراه قدر ما تستطيع عيناه أن تنظرا.

:zم بفمه إلى داود أبي وأكمل بيده قائلOوقال مبارك الرب إله إسرائيل الذي تكل"

منذ يوم أخرجت شعبي إسرائيل من مصر لم اختر مدينة من جميع أسباط إسرائيل لبناء بيت ليكون اسمي هناك.

بل إنOما اخترت داود ليكون على شعبي إسرائيل.

وكان في قلب داود أبي أن يبني بيتzا لسم الرب إله إسرائيل.

فقال الرب لداود أبي من أجل أنOه كان في قلبك أن تبني بيتzا لسمي قد أحسنت بكونه في قلبك.

إل أنOك أنت ل تبني البيت بل ابنك الخارج من صلبك هو يبني البيت لسمي.

وأقام الرب كلمه الذي تكلOم به، 

وقد قمت أنا مكان داود أبي، 

وجلست على كرسي إسرائيل كما تكلOم الرب.

وبنيت البيت لسم الرب إله إسرائيل.

[.21-15وجعلت هناك مكانzا للتابوت الذي فيه عهد الرب الذي قطعه مع آبائنا عند إخراجه إيOاهم من أرض مصر" ]

ة البيت وقدسيOته ومجده. المر الول هو الوعد Oقو sه أشار إلى أمرين هما سرOلم يشر سليمان إلى عظمة البيت وفخامة مبناه، وكنوزه الثمينة، لكن 
 اللهي لداود، والمر الثاني هو وجود مكان خاص بتابوت العهد الذي ينظر إليه كمركز وكوكب البيت كله، بكونه يمثfل العرش اللهي. وكأن سر

ة هو الوعد اللهي والحضرة اللهيOة. Oالقو

ا العهد الذي به نلنا المصالحة مع الب وتمت̈عنا بالخلص لننعم بشركة المجد السماوي. zة أو الوعد اللهي، وأيضOة اللهيOة الكنيسة الوصي Oقو sهكذا سر

ب. التسبيح ل:

"ووقف سليمان أمام مذبح الرب تجاه كل جماعة إسرائيل،

[.22وبسط يديه إلى السماء" ]

 كان وجه سليمان نحو قدس القداس عندما أحضر الكهنة تابوت العهد، وعندما خرجوا ومل السحاب البيت. وبدأ حديثه وهو متOجه نحو قدس
ل وجهه نحوهم ] Oه ل يبارك أحد آخر وهو يعطيه القفا، بل يعطيه الوجه. اعتادت الكنيسة في كل14القداس. الن إذ بدأ يبارك الشعب حوOفإن ،] 

ا أو الشعب أن يعطيه أو يعطيهم وجهه، حتى إن كان واقفzا أمام الهيكل. zمرة يبارك الكاهن شخص

حمل تدشين الهيكل مفاهيم حيOة لبيت الرب:

ف القدfيس أغناطيوس النوراني الكنيسة بأنOها Oه بدون سفك دم لن تحصل مغفرة. لقد عرOبيت الذبيحة: قدم سليمان والشعب ذبائح كثيرة لن      · 
[. ففي الكنيسة نلتقي بالسيfد المسيح الذبيحة الحقيقيOة، ونتOحد به فتصير حياتنا ذبيحة حب فائقة.3"موضع الذبيحة"]

·      بيت الصلة: قدم سليمان صلته للتدشين.

ا للجميع. والكنيسة هي حياة في الرب واهب الفرح الدائم. zا مفرح zبيت الفرح: كان التدشين عيد      ·

 ·      بيت التسبيح: حيث بارك سليمان الرب وسبحه. يقول القدfيس أغناطيوس النوراني: ]اهت̈موا في أن تجتمعوا بكثافة أكثر لتقديم الشكر والمجد
ته أمام إيمانكم وتآلفه] Oا في الجتماع الفخارستي تضمحل قوى الشيطان وتنحل قو zا مع z4ل، فعندما تجتمعون مرار.]]



ا. zبيت الحب: بالحب طلب سليمان ل من أجل الشعب فحسب، بل ومن أجل الجنبي أيض      ·

ي�قصد بمذبح الرب هنا مذبح المحرقة ل مذبح البخور، حيث قدم سليمان صلته أمام كل جمهور الشعب.

"وقال أيها الرب إله إسرائيل ليس إله مثلك في السماء من فوق ول على الرض من اسفل،

[.23حافظ العهد والرحمة لعبيدك السائرين أمامك بكل قلوبهم" ]

 2"حافظ العهد والرحمة". تعلOم سليمان ذلك من أبيه الذي يعلن في تسبحته ل: "برج خلص لملكه والصانع رحمة لمسيحه لداود ونسله إلى البد" )
 (. لقد أدرك داود أن ا صانع رحمة بتحقيقه للوعود اللهيOة التي قدOمها له ولحساب نسله إلى البد. لقد تمتOع داود بنفس الفكر الذي51: 22صم 

 :7عاشه موسى النبي القائل: "فاعلم أن الرب إلهك هو ا الله المين الحافظ العهد والحسان للذين يحب¨ونه ويحفظون وصاياه إلى ألف جيل" )تث 
 (. ا أمين في وعوده، لذا يليق بخاصته أن تكون أمينة له، ل بوضع أشعارµ مملوءة بلغة كاذبة، بل بحفظ وصاياه بأمانة. يمجدونه ل بكلمات بل9

"، فهو ينبوع الحب المين عبر الجيال. µبأعمال منيرة. أمين في تحقيق عهده "إلى ألف جيل

"الذي قد حفظت لعبدك داود أبي ما كلfمته به،

[.24فتكلOمت بفمك وأكملت بيدك كهذا اليوم" ]

بعد تقديم الشكر ل الحافظ عهد والذي حقOق وعوده اللهيOة، سأله سليمان التي:

v[  25    ديمومة كرسي إسرائيل بحفظهم وصاياه.]

v[     ة وسط شعبهO29    استمرار الحضرة اللهي.]

v[                32-31    إدانة الشرار وتبرير البار.]

v[      33    الخلص من العداء بغفران الخطايا.]

v[                     40-35    الخلص من الكوارث.]

v[                     43-41    مساندة الجنبي التقي.]

v[              45-44    النصرة في المعارك القادمة.]

v[      بالغفران الجماعي s50-46    تحرير من السبي.]

v[   53-51    استمرار إقامة العهد اللهي مع الشعب.]

:zمته به قائلOوالن أيها الرب إله إسرائيل احفظ لعبدك داود أبي ما كل"

ل يعدم لك أمامي رجل يجلس على كرسي إسرائيل.

إن كان بنوك إنOما يحفظون طرقهم حتى يسيروا أمامي كما سرت� أنت أمامي.

والن يا إله إسرائيل فليتحقOق كلمك الذي كلOمت به عبدك داود أبي.

لنOه هل يسكن ا حقzا على الرض؟ 

هوذا السماوات وسماء السماوات ل تسعك،

[.27-25فكم بالقل هذا البيت الذي بنيت؟" ]

 قدOم سليمان صلة طويلة، وربOما ما ورد هنا مختصر أو مقتطفات من صلته. فإنOه إذ ينفتح القلب على ا ل يجد الفم صعوبة في الحديث مع ا
محبوبه.



v.ا zجديد zر بالرتباط والنسجام اللذين يحدثا بين البرار، واللذين يبنيا ويقيما هيكلOا بالجسد، ومسكنه مع البشر يتأثzه يسكن على الرض، ملتحفOإن    
ا مبنيfين كحجارة حيOة، بيتzا zد الطوباوي بطرس في القول: "كونوا أنتم أيض Oا تقارن بعظمة الرب. لهذا لم يترد zفالمؤمنون هم الرض، والرض أيض 

ا، لتقديم ذبائح روحيOة مقبولة عند ا بيسوع المسيح" ) zسOا مقدzا، كهنوتz5: 2 بط 1روحي .)

سه كموضع مقدOس لنفسه على الرض. لقد قال: "انقضوا هذا الهيكل وفي ثلثة أيOام أقيمه. فقال اليهود: في fه يقدOوبالنسبة للجسد الذي يختتن، فإن 
ا هو فكان يقول عن هيكل جسده" ) يو  Oام تقيمه؟ وأمO[.5(]21-19: 2ست وأربعين سنة ب�نى هذا الهيكل، أفأنت في ثلثة أي

يس إكليمنضس السكندري fالقد

ج. الصلة والطلبة:        

"فالتفت إلى صلة عبدك والى تضرعه أيها الرب إلهي،

[.28واسمع الصراخ والصلة التي يصلfيها عبدك أمامك اليوم"  ]

 إنOه الحب هو الذي يجعل ا يتنازل ليقبل الس�كنى في بيت كهذا. مهما قدOم سليمان وشعبه ل فإنOه ل يوجد ما يليق تقديمه لذاك الخالق القدير غير
مها هبة كأنOها منOا. fالمحدود. من أجل حب¨ه يقبل عطايانا التي ننالها من يديه لنقد

ا، zونهار zلتكون عيناك مفتوحتين على هذا البيت ليل"

على الموضع الذي قلت إن اسمي يكون فيه.

[.29لتسمع الصلة التي يصليها عبدك في هذا الموضع" ]

ا داخليzا لنفوسهم، ينير أعينهم فيدركوا zة لهم، مجده مجد Oته قو Oم لهم قو fبقوله "إن اسمي يكون فيه" يعني حضرة الرب في بيته وسط شعبه، حيث يقد 
ا لكل كيانهم الروحي والجسدي والعقلي والعاطفي، zا لخطاياهم، وتقديسzا وغفران zا مستمر zته من نحوهم. يهبهم نموOموا خطOة ويتفهOأسراره اللهي 

ا. هذا هو س�كنى اسم الرب في بيته! zا مفرح zوخلص

"واسمع تض̈رع عبدك وشعبك إسرائيل الذين يصل¨ون في هذا الموضع،

واسمع أنت في موضع س�كناك في السماء، 

[.30وإذا سمعت فاغفر" ]

إنOها صلة عبد محتاج إلى خالقه وسيfده، لكنOها تمثfل صرخة قلب داخليOة، ملتهبة باليمان والحب.

ا، خلله نصلfي، فهو الوسيط الذي به نلتقي مع الب. zسOمقد zد، فصار جسده هيكلOها رموز لكلمة ا الذي تجسOالهيكل وتابوت العهد وما يحويانهما كل 
رنا بقيامته. fيحملنا رب المجد يسوع إلى حضن أبيه حيث نسمعه يغفر لنا بدم المخلص، ويبر

"إذا أخطأ أحد إلى صاحبه ووضع عليه حلفzا ليحلفه وجاء الحلف أمام مذبحك في هذا البيت،

فاسمع أنت في السماء، واعمل واقض� بين عبيدك.

إذ تحكم على المذنب، فتجعل طريقه على رأسه،

ه" ] sر البار، إذ تعطيه حسب بر f32-31وتبر.]

 يبدأ بالشخص الم�صاب بضررµ، وقد راوده الشك في شخصµ ما أنOه هو المتسبfب في أذيOته. يأتي به إلى بيت الرب ويحلف المشكوك في أمره، فإن
ره الرب. fا يبرzا يدينه الرب، وإن كان صدقzحلف كذب

"إذا انكسر شعبك إسرائيل أمام العدو،

لنOهم أخطأوا إليك، ثم رجعوا إليك واعترفوا باسمك،

عوا إليك نحو هذا البيت. Oوصل̈وا وتضر



فاسمع أنت من السماء، واغفر خطيOة شعبك إسرائيل،

[.34-33وأرجعهم إلى الرض التي أعطيتها لبائهم" ]

ا للسيfد المسيح، الذي يبسط zم طلبة عامة من أجل الكل. كان الهيكل رمز fجهين نحو هيكله يقدOنات السابقة من الصارخين إلى الرب، متfبعد تقديم العي 
يديه ليحتضن الكل، يشتاق أن ي�عطي بسخاء كل سائليه.

ا إيOاهم أنOه يسمح لهم بالهزيمة وبالسبيs إن أص̈روا على شرورهم. "وأجعل وجهي ضدOكم فتنهزمون أمام أعدائكم، zرهم منذرOلقد سبق الرب فحذ 
ا أمام أعدائك، في طريق واحدة تخرج عليهم، وفي18: 26ويتسلOط عليكم مبغضوكم، وتهربون وليس من يطردكم" )ل  z؛ "يجعلك الرب منهزم) 

ا لجميع طيور السماء ووحوش الرض، وليس من يزعجها" zتك طعامOا في جميع ممالك الرض، وتكون جثzسبع طرق تهرب أمامهم، وتكون قلق 
(.26-25: 28)تث 

د لهم أنOهم إن خالفوا وصيOته يفقدون نصرتهم وكرامتهم وتصير جثثهم Oقبل دخولهم أرض الموعد وتمت¨عهم بالنصرة على المم القاطنة في كنعان أك 
 مأكلz لطيور السماء ووحوش البريOة، سواء على مستوى الشعب ككل أو على مستوى الفرد. وكما قال أخيsا النبي لمرأة يربعام: "من مات ليربعام

 (. وجاء في المزمور: "اللهم إن المم قد دخلوا11: 14 مل 1في المدينة تأكله الكلب، ومن مات في الحقل تأكله طيور السماء، لن الرب تكلOم" )
ا لطيور السماء، لحم أتقيائك لوحوش الرض" )مز  zا، ودفعوا جثث عبيدك طعام zسوا هيكل قدسك، جعلوا أورشليم أكوام Oويقول2: 79ميراثك، نج .) 

 :7الرب على لسان إرميا النبي: "لذلك ها أيOام تأتي يقول الرب... تصير جثث هذا الشعب أكلz لطيور السماء ولوحوش الرض ول مزعج" )إر 
كها جميع ممالك الرض من هنا وهناك، إلى أعلى وإلى أسفل"، أي32-33 fا في جميع ممالك الرض" هي "تحرzة لعبارة "قلقOالترجمة الحرفي .) 

 (، "وأسلمهم للقلق والشرs في جميع4: 15تصير أشبه بكره تلعب بها كل ممالك الرض. وكما قيل: "وأدفعهم للقلق في كل ممالك الرض" )إر 
ا ومثلz وهزأة ولعنة في جميع المواضع التي أطردهم إليها" )إر  z18: 29؛ راجع إر 9: 24ممالك الرض عار.)

رs لكي يطلبوا تح̈ررهم من سبيs إبليس والستعباد  يسمح ا بالهزيمة أمام المم لكي يدركوا هزيمتهم الداخليOة أمام الخطيOة، ويسمح بالسبيs الم�
للشهوات والخطايا.

"إذا أغلقت السماء ولم يكن مطر لنOهم أخطأوا إليك،

ثم صلوا في هذا الموضع،

واعترفوا باسمك،

ورجعوا عن خطيOتهم لنOك ضايقتهم.

فاسمع أنت من السماء، واغفر خطيOة عبيدك وشعبك إسرائيل.

فتعلfمهم الطريق الصالح الذي يسلكون فيه.

ا على أرضك التي أعطيتها لشعبك ميراثzا. zوأعط مطر

إذا صار في الرض جوع، إذا صار وب�أ إذا صار لفح أو يرقان أو جراد جردم،

[.37-35أو إذا حاصره عدوه في أرض مدنه في كل ضربة وكل مرض" ]

يورد هنا مجموعة من الكوارث تحل بالشعب كثمرة لعصيانهم للرب.

الجوع: نقص شديد في الغلل، خاصة القمح، بسبب الجفاف.

الوبأ: انتشار أمراض خطيرة معدية.

وض البذور أو الغلل. سقوط الزهور أو البراعم  لفح: إصابة المزروعات لسبب أو آخر، فل تنضج السنابل قط بل تحمل أشبه بتراب أسود ع�
الصغيرة من الغصان.

 جراد: أحد الضربات التي تصيب أحيانzا مساحات شاسعة من الراضي حيث تهجم موجات ضخمة من الجراد تأكل كل ما هو أخضر، فل تترك
أوراق الشجر أو العشب على الرض.

ا الجردم فيظهر من نفس البلد. Oا الحقول من بلد بعيدة، أم zجردم: الجراد في مراحل نموه الولى. الجراد يأتي مهاجم



عدو يهاجم المدن الحصينة والحصون.

كل ضربةµ تحل بالنسان أو الحيوان أو النباتات كالبرص.

كل مرضµ ي�فقد النسان قدرته وطاقته للعمل والحياة.

"فكل صلة وكل تض̈رع تكون من أي إنسان كان من كل شعبك إسرائيل،

الذين يعرفون كل واحدµ ضربة قلبه،

[.38فيبسط يديه نحو هذا البيت" ]

 إذ يتحدOث عن الصلة وقت الضيق، حيث يتOجه النسان بوجه نحو الهيكل كما نحو ا نفسه، أو نحو الحضرة اللهيOة، ل يلم الظروف أو الشخاص
 [، ملقيzا اللوم على نفسه. إن الضيق الحقيقي ليس في الظروف المحيطة بنا، بل هو ضيق القلب المضروب بجفاف38بل ينظر إلى "ضربة قلبه" ]

الحب أو عدم اتfساعه بالمحبOة للغير. هذه هي الضربة الحقيقيOة التي من أجلها نصرخ إلى ا.

"فاسمع أنت من السماء مكان سكناك،

واغفر واعمل وأعط كل إنسان حسب كل طرقه،

كما تعرف قلبه،

[.39 لنOك أنت وحدك قد عرفت قلوب كل بني البشر" ]

ا روحيzا صادقzا لنظرتنا إلى بيت الرب. فهو ليس بالموضع الذي فيه نطلب احتياجاتنا zم سليمان الحكيم مفهوم fبقوله: "اغفر واعمل وأعط" يقد 
 الزمنيOة فحسب، وإنOما هو بيت الغفران، وبيت العمل اللهي، وبيت العطاء السماوي. نلتقي مع ا في بيته لنطلب أولz المصالحة معه، وندخل معه

 في علقة اتfحاد وحب، عندئذ نتمتOع بعمله اللهي في حياتنا الداخليOة، وننعم بعطاياه التي تشبع كل احتياجاتنا الروحيOة والنفسيOة والجتماعيOة
 والماديOة. بالغفران نتمتOع بمواهب العطايا، وبالعمل اللهي نتقبOل فينا إمكانيOاته، وبالعطاء ننال خيراته. وكأن الملك يطلب هنا أن يتمتOع المؤمنون بال

ذاته وقدراته وعطاياه!

[.40"لكي يخافوك كل اليOام التي يحيون فيها على وجه الرض التي أعطيت لبائنا" ]

د. العلن عن الحب لكل بشر:

"وكذلك الجنبي الذي ليس من شعبك إسرائيل هو وجاء من أرض بعيدة من أجل اسمك.

لنOهم يسمعون باسمك العظيم وبيدك القويOة وذراعك الممدودة،

[.42فمتى جاء وصلOى في هذا البيت" ]

اليد القويOة والذراع الممدودة يشيران إلى رعاية ا الفائقة لشعبه. 

(.22لقد سمع عن أعمال ا العجيبة مع شعبه بلعام الذي في أرض موآب )عد 

"فاسمع أنت من السماء مكان س�كناك،

وافعل حسب كل ما يدعو به إليك الجنبي،

لكي يعلم كل شعوب الرض اسمك،

فيخافوك كشعبك إسرائيل،

[.43ولكي يعلموا أنOه قد دعي اسمك على هذا البيت الذي بنيت" ]

 في صلة التدشين يتطلOع سليمان الحكيم إلى ا بكونه ليس إله إسرائيل وحده، بل إله كل الشعوب. يسأل ا أن يستجيب لصلة الكل، حتى تعرف
كل شعوب الرض اسمه وتخشاه.



 "وكذلك الجنبي الذي ليس هو من شعبك إسرائيل وقد جاء من أرض بعيدة من أجل اسمك العظيم ويدك القويOة وذراعك الممدودة، فمتى جاءوا
 وصل̈وا في هذا البيت، فاسمع أنت من السماء مكان سكناك وافعل حسب كل ما يدعوك به الجنبي لكي يعلم كل شعوب الرض اسمك، فيخافونك

(.33-32: 6 أي 2كشعبك إسرائيل، ولكي يعلموا أن اسمك قد د�عي على هذا البيت الذي بنيت" )

موا ذبائح في الهيكل )عد  fين أن يقدfالخ(. وقيل أن اسم الرب العظيم وذراعه قد سمع14: 15لقد سمح موسى للغرباء الذين يعيشون بين السرائيلي  
(.1: 5؛ يش 1: 18؛ 14: 15عنهما في المم المحيطة )خر 

يتحدOث هنا عن وثنيfين جاءوا إلى بيت الرب ليصيروا دخلء في اليمان الحقيقي.

هـ. طلب النصرة:

"إذا خر ج شعبك لمحاربة عد̈وه في الطريق الذي ترسلهم فيه،

وصل̈وا إلى الرب نحو المدينة التي اخترتها والبيت الذي بنيته لسمك.

فاسمع من السماء صلتهم وتض̈رعهم واقضي قضائهم.

إذا أخطأوا إليك، لنOه ليس إنسان ل يخطئ. 

وغضبت عليهم،

[.46-44ودفعتهم أمام العدو وسباهم سابوهم إلى أرض العدو بعيدة أو قريبة" ]

 ل ي�فهم من قوله "ليس إنسان ل يخطئ" أنOه تبرير لنا، لكنOه يستعرض الضعف البشري ليستدر مراحم ا. وفي نفس الوقت يفتح باب الرجاء أمام
الخطاة، إن الجميع دون استثناء في حاجة إلى عمل المخلfص.

v،ا تغفر بحق للذين يفشلون في تحقيق واجبهم zتستخدم الحكمة بالكثر في الطريق لتعين أفضل من صحبة أقوى الرجال في مدينة، وهي أيض    
[. 6لنOه ل يوجد إنسان واحد بل عثرة]

القدfيس غريغوريوس العجائبي 

v ا في العصيان لكي يرحم الجميع" )رو zوفي موضع آخر:" إذ الجميع أخطأوا32: 11   ماذا يقول الناء المختار؟ "لن ا أغلق على الجميع مع ) 
( 21: 3وأعوزهم مجد ا" )رو 

ا ول يخطئ" ) جا zه ل إنسان صديق في الرض يعمل صلحOة ويقول: "لنOث باسم الحكمة اللهيfر الذي هو المتحد fا المبش zيعترض بصراحة أيض 
7 :20.)

(. 46: 8 مل 1و"إذا أخطأ شعبك إليك، لنOه ليس إنسان ل يخطئ" )

م9: 20و"من يقول أنfي زكOيت قلبي تطهOرت من خطيOتي؟!" )أم  fة ولو كانت حياته على الرض يوما واحدا". يصمOا من خطي zو"ليس أحد طاهر .) 
" )مز 5: 51داود على نفس المر: "بالثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمfي" )مز  sامك حيOر قد O143(. وفي مزمور آخر يقول: "في عينيك ل يتبر: 

يسين بالمرة. "لن النسان ينظر2 fهم في عيني ا في كمال معرفته ليسوا قدOيسين للبشر، فإن fإذ يقال "في عينيك" يعنى أولئك الذين يبدون قد ،...) 
ا الرب فإنOه ينظر إلى القلب" ) O[. 7(]7: 16 صم 1إلى العينين وأم

القدfيس جيروم 
"فإذا ر̈دوا إلى قلوبهم في الرض التي يسبون إليها،

عوا إليك في أرض سبيهم قائلين: Oورجعوا وتضر

جنا وأذنبنا. Oقد أخطأنا وعو

ورجعوا إليك من كل قلوبهم ومن كل أنفسهم في أرض أعدائهم الذين سبوهم،

[.48-47وصل̈وا إليك نحو أرضهم التي أ�عطيت لبائهم نحو المدينة التي اخترت والبيت الذي بنيت لسمك" ]



ر عام  Oالبابلي على يد نبوخذنص sة، فيرى ما سيحل بشعبه وبهيكل الرب خلل السبي Oي سليمان الحكيم هنا بروح النبوfق.م. يقول:5/586يصل  
ا الهتمام بالصلة والتوبة من القلب. zد fورجعوا إليك من كل قلوبهم" مؤك"

v[8   ا ل يطلب الكلمات بل قلوبكم.]

v[نا بالقلب نسأل، وبالقلب نطلب، ولصوت القلب ينفتح البابO9   إن.]

vا قلوبهم Oا بشفاههم، أم zمون ضجيج fهم يصرخون بالقلب، وكثيرون يقدOل يتم الصراخ ل بصوت جسدي، بل بالقلب. كثيرون شفاهم صامتة لكن    
[.10فصارت عاجزة عن تقديم أي شيء. لذلك إن صرخت إلى ا، أصرخ إليه من الداخل حيث هناك يسمعك]

يس أغسطينوس fالقد
"فاسمع في السماء مكان س�كناك صلتهم وتض̈رعهم واقض قضاءهم.

واغفر لشعبك ما أخطأوا به إليك، وجميع ذنوبهم التي أذنبوا بها إليك،

[.50-49وأعطهم رحمة أمام الذين سبوهم، فيرحموهم" ]

بون سواء ليمارسوا عنفهم لكن في ك قلوب الذين ي�س� fك الكل لبنيان نفوسنا، هو الذي يسمح بالتأديب حتى بالسبي، وهو الذي يحر fا الذي بحب¨ه ي�حر 
 حدود يضعها، أو يمارسوا الرحمة، فيعطي شعبه نعمة في أعينهم. يترنOم المرتfل قائلz: "وذكر لهم عهده وندم حسب كثرة رحمته، وأعطاهم نعمة

ام كل الذين سبوهم" )مز  O46-45: 106قد.)

 لم ي�صلf من أجل خلصهم من السبيs بالعودة إلى أرضهم، إنOما بإعطائهم نعمة في أعين الذين سبوهم، فيتركونهم يعبدون الرب ويشهدون له وسط
السبيs كشعبµ مؤمنµ حقيقي.

"لن هم شعبك وميراثك الذين أخرجت من مصر من وسط كور الحديد.

لتكون عيناك مفتوحتين نحو تض̈رع عبدك وتض̈رع شعبك إسرائيل،

[.52-51فتصغي إليهم في كل ما يدعونك" ]

 يفترض سليمان الحكيم أنOه هو وشعبه رجال صلة، في كل أمورهم يركfزون أنظارهم على بيت الرب، ويفتحون أفواههم للحديث معه، وقلوبهم
للصراخ إليه.

م هنا حالت معينة على وجه الخصوص: fيقد

·      القضاء بين الشعب، لتبرير البار ومعاقبة المذنب، أي الستجابة لصلة الشخص العضو في الجماعة المقدOسة.

، أي في حالة كارثة جماعيOة. sعند الهزيمة أمام العدو      ·

·      إن حدث جفاف أو وبأ، أي في حالة كارثة خاصة بالطبيعة.

·      إن جاء أجنبي يطلب من ا، واثقzا فيه، ل في اللهة الوثنيOة.

م أربع عيfنات لستجابة ا لصلوات الفرد كما الجماعة، والطبيعة كما الجانب عن الشعب، وهو يفترض أن ما يحل بالفرد أو بالجماعة fه يقدOوكأن 
إنOما هو ثمرة الخطيOة. لذلك يربط الصلة بالتوبة والرجوع إلى ا عمليzا.

"لنOك أنت أفرزتهم لك ميراثzا من جميع شعوب الرض كما تكلOمت عن يد موسى عبدك،

[.53عند إخراجك آباءنا من مصر يا سيfدي الرب" ]

و. مباركة الشعب: 

ا انتهى سليمان من الصلة إلى الرب بكل هذه الصلة والتض̈رع، Oوكان لم"

أنOه نهض من أمام مذبح الرب من الجثو على ركبتيه،



[.54ويداه مبسوطتان نحو السماء" ]

م لنا سليمان صورة حيOة للصلة، فإنOه صلOى أمام مذبح الرب جاثيzا على ركبتيه في خشوع، وباسطzا يديه نحو السماء، ليحمل مع الورع صورة Oقد 
الصليب، مفتاح السماء.

ا، إذ يقول: "بسبب هذا أحني ركبتيO لدى ربنا يسوع المسيح" )أف  zي راكعf14: 3اعتاد بولس الرسول أن يصل.)

 يبسط ا يديه لي�علن احتضانه لكل البشر، ولكي يتقبOل صلواتهم، معلنzا اشتياقه أن يهب المؤمن كل احتياجاته. ويبسط المؤمن يديه في الصلة لي�علن
ا يحمل إشارة يقين المؤمن أنOه ينال من ا عطايا سماويOة يستقبلها بذراعيه zساع قلبه، وشوقه أن يصعد قلبه بالحب إلى السماء. بسط اليدين أيضfات 

ليحملها إلى قلبه.

:zووقف وبارك كل جماعة إسرائيل بصوت عال قائل"

مبارك الرب الذي أعطى راحة لشعبه إسرائيل حسب كل ما تكلOم به،

ولم تسقط كلمة واحدة من كل كلمه الصالح الذي تكلOم به عن يد موسى عبده.

ليكن الرب إلهنا معنا كما كان مع آبائنا فل يتركنا ول يرفضنا.

ليميل بقلوبنا إليه لكي نسير في جميع طرقه، 

ونحفظ وصاياه وفرائضه وأحكامه التي أوصى بها آباءنا.

ا وليلz، ليقضي قضاء عبده وقضاء شعبه إسرائيل أمر كل يوم في يومه. zا من الرب إلهنا نهارzوليكن كلمي هذا الذي تضرعت به أمام الرب قريب

[. 60-55ليعلم كل شعوب الرض أن الرب هو ا وليس آخر" ]

ا لها:  zخصfم للشعب مل fا لها، هكذا يختم صلته هنا ليقدzا مقتضب zخصfم مل fكما ختم سليمان عظته في سفر الجامعة ليقد

ا ل من أجل أعماله مع شعبه ] z56·      يعطي مجد.]

[.56·      يشير إلى وعود ا الصادقة لموسى النبي وداود الملك، وكيف تحقOقت كل كلماته ]

[.57·      يفتح باب الرجاء أمام الشعب، فكما كان الرب مع آبائنا يكون معنا وهو ل يرفضنا ]

د حاجتنا إلى ا نفسه ليميل قلوبنا إليه، فنحفظ وصيOته ] f58·      يؤك.]

[.59·      ا يسمع الصلوات ]

د ا في شعبه وسط كل الشعوب ] O60·      يتمج.]

ة نعمته، وقبول ا للصلة، وتمجيد ا وسط الشعوب. Oة، والتمت¨ع بقوOا الحاجة إلى الحضرة اللهي zد fر سليمان مؤك fا ما يكر zكثير

ز. دعوة لطاعة الوصيOة:

"فليكن قلبكم كاملz لدى الرب إلهنا،

[.61 إذ تسيرون في فرائضه وتحفظون وصاياه كهذا اليوم" ]

 zة المترجمة هنا "كاملOجاءت الكلمة العبريshaaleemاzس للرب، أي يكون صادقOته مكرOا، ليس فيه انقسام، بل بكلي zا أو سالم zتعني صحيح " 
ا في حب¨ه للرب. zومخلص

ح. تقديم ذبائح حب:

[.62"ثم أن الملك وجميع إسرائيل معه ذبحوا ذبائح أمام الرب" ]



ا كان له أثره على حالة الشعب القتصاديOة. اتOسم عصره بالخير والغنى، لهذا كان Oسمت فترة حكم سليمان بالسلم وعدم الدخول في معارك ممOات 
ا وهبه ا من غنى وأغنام كذبائح. Oم مع ذبيحة التسبيح والفرح مم fلبد للشعب أن يقد

"وذبح سليمان ذبائح السلمة التي ذبحها للرب من البقر اثنين وعشرين ألفzا،

ومن الغنم مائة ألف وعشرين ألفzا.

[.63فدشOن الملك وجميع بني إسرائيل بيت الرب" ]

 ألفzا من البقر ومائة ألفzا وعشرين ألفzا من الغنم كذبائح، للسباب التالية:22يخطئ البعض حين يظن̈ون استحالة تقديم 

 ·      بقوله "ذبح سليمان" ل يعني أنOه ذبح هذه اللف بنفسه، وإنOما قدOم هذه العداد لكي ت�ذبح. هذا ويمكن القول بأن الشعب اشترك في تقديم هذه
الذبائح للكهنة واللويfين وحسبها الرب عطيOة من يد سليمان كممثfل لكل الشعب.

·      يرى البعض أنOه كان يمكن للشعب أن يقوم بالذبح لكن عمل الكاهن هو رشs الدم ووضع الحمل على المذبح لي�حرق.

 250000 من الكهنة أن يحصوا عدد الحملن التي قدfمت للفصح فوجدوا أنOها Cestius[ أنOه في عهد بيرون طلب 11·      وردO في يوسيفوس]
حملz في ثلثة ساعات بعد الظهر، وأن ي�رشs دماؤها على المذبح.

 38000·      ويرى آخرون أن عدد الكهنة واللويfين كانوا كافيzا لتقديم الذبائح. ففي أيOام داود النبي كان عدد اللويfين من سن الثلثين ما فوق 
ا، وربOما كان عدد الكهنة ألفين أو ثلثة آلف. zشخص

، بل خلل فترة العيدين )السبوعين(، عيد تدشين الهيكل وعيد المظال. µواحد µم هذه الذبائح في يوم zً Oلم تقد      ·

"في ذلك اليوم قدس الملك وسط الدار التي أمام بيت الرب،

لنOه قرب هناك المحرقات والتقدمات وشحم ذبائح السلم،

ا عن أن يسع المحرقات والتقدمات وشحم ذبائح السلمة" ] z63لن مذبح النحاس الذي أمام الرب كان صغير.]

ط. عيد وفرح:
 "وعيد سليمان العيد في ذلك الوقت وجميع إسرائيل معه جمهور كبير من مدخل حماة إلى وادي مصر أمام الرب إلهنا سبعة أيOام وسبعة أيOام أربعة

ا. zعشر يوم

وفي اليوم الثامن صرف الشعب.

فباركوا الملك، وذهبوا إلى خيامهم فرحين وطيfبي القلوب،

[.66-65لجل كل الخير الذي عمل الرب لداود عبده ولسرائيل شعبه" ]

من حماة شمالz غالبzا إنطاكيOة سوريا إلى وادي مصر جنوبzا؛ أي من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.

ة سبعة أيOام، تلها سبعة أيOام أخرى حيث احتفلوا بعيد المظال، وفي اليوم الثامن Oمارس سليمان وكل القيادات مع الشعب الحتفال بتدشين الهيكل لمد 
بارك الشعب وصرفهم وهم متهلfلون بالفرح.

ليس فقط وجد الشعب فرحه الفائق وشعبه في بيت الرب، بل حملوا هذا الفرح معهم إلى بيوتهم ليمارسوه كل أيOام حياتهم.

 [، وباركت الجماعة سليمان، إنOه55"باركوا الملك" أي صل̈وا من أجله لكي يهبه الرب بركته ويحل بسلمه عليه. هكذا بارك سليمان كل الجماعة ]
حب متبادل بين القائد والشعب في الرب.

 

8 ملوك 1من وحي 

ن هيكلك fروحك الق̈دوس يدش



v.يوم تدشين هيكلك يوم عيد سماوي    

تفرح أنت بشعبك، وشعبك يفرح بك.

 تهلOل سليمان والشيوخ والشعب مع الكهنة.

قدOموا ذبائح بل عدد.

مل المجد بيتك، فلم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة.

v.ن هيكلك fروحك القدوس يدش   

تفرح أنت بي وتقدfسني.

س حياتي لك. fوافرح بك وأكر

تتهلOل إرادتي كملك، 

وعقلي كشيوخ الشعب،

 ، sوأحاسيسي ككهنة العلي

وكل طاقاتي كشعب الرب. 

تشترك كل طاقات نفسي وجسدي لتقديم محرقات حب.

v.مع أبيك الق̈دوس sوعدتني أن تحل في   

فل يمل السحاب نفسي،

بل يمل روحك الق̈دوس كل كياني. 

:zي مع سليمان قائلfلصل

ا. zونهار zلتكن عيناك مفتوحتين على هذا البيت ليل

 لتسمع الصلة التي يصلfيها عبدك في هذا الموضع. 

اسمع أنت في موضع س�كناك في السماء.

وإذا سمعت فاغفر.

v .لديك zا كاملzهب لي قلب   

فأسير في وصاياك واحفظها وهي تحفظني.

ليكن كل عمري عيد مضاعف لتدشين قلبي.

لذهب إلى خيمتي متهلfلz مترقfبzا يوم لقائك وجهzا لوجه.

 

 الصحاح التاسع 

سموs مملكة سليمان



 يعتبر عصر داود الملك وابنه سليمان العصر الذهبي في التاريخ العبري. كان داود محاربzا وسليمان محبzا للتعمير. أقام داود المملكة بجهاده
العسكري مع روح التقوى، وبنى سليمان الهيكل وقام بمشاريع تجاريOة وإنشاء أسطول بحري. 

اHomerفي العالم الخارجي كان ذلك الوقت هو عصر هومر  Oبدء التاريخ اليوناني؛ وكانت كل من مصر وأشور وبابل في غاية الضعف. أم  
ة مع الزدهار، وصارت أورشليم المدينة المتألfقة، تحتضن الهيكل الذي يعتبر أعظم مبنى على الرض في ذلك الحين. Oسمت بالقوOمملكة إسرائيل فات 

جاء العظماء من كل العالم يسمعون حكمة سليمان ويرون مجده. 

ا للصحاح الرابع، حيث تحدOث عن سلطان سليمان وثروته وحكمته. هنا نرى الملك سليمان يهتم بالتجارة والعمال10-9جاء الصحاحان  zامتداد  
 العامة الضخمة. دخل في معاملت مع ملك صيدا ليستخدم أسطوله التجاري في البحر المتوسfط، وصار له أسطول بحري في عصيون جابر

ا] zتها بالعمل التجاري المملوء سلمOة والهند وأفريقيا. أقام مملكته وثبO1وصار في قبضته الطريق التجاري الجنوبي خلل أدوم إلى ساحل العربي .]

[.9-1. رؤيا سليمان الثانية                        ]1

[.14-10. هبات متبادلة بين سليمان وحيرام          ]2

[. 23-15. أعماله ومنشآته                            ]3

[.24. ابنة فرعون في مدينة داود                ]4

[.25. تقديم ذبائح سنويOة                          ]5

[.28-26. أسطوله البحري                            ]6

. رؤيا سليمان الثانية :1
"وكان لما أكمل سليمان بناء بيت الرب وبيت الملك وكل مرغوب سليمان الذي سرs أن يعمل.

إن الرب تراءى لسليمان ثانية كما تراءى له في جبعون.

وقال له الرب: قد سمعت صلتك وتض̈رعك الذي تضرOعت به أمامي.

قدOست هذا البيت الذي بنيته لجل وضع اسمي فيه إلى البد.

[.3-1وتكون عيناي وقلبي هناك كل اليOام" ]

سا كل الطاقات والمواهب الممكنة سواء من إسرائيل أو من المم لبنائه، وقدم صلوات وبارك الشعب والشعب باركه، Oبنى سليمان الهيكل، مكر 
ا من يقدfس البيت فهو ا نفسه الذي بحب¨ه يتقبOل هذه العطيOة، فيتراءى له ثانية كما تراءى له Oف عمل سليمان. أمOد هو وكل الشعب. إلى هنا توقsوعي 

 عندما استلم الحكم. أعلن ا حضرته في البيت بوضع اسمه فيه. ويكشف عن حقيقة هامة وهي أن تكون عيناه وقلبه فيه. هكذا ل نستطيع بأنفسنا أن
 نتقدOس بل ا هو الذي يقدfسنا هياكل مقدOسة له، معلنzا سكناه في داخلنا، وأن عينيه وقلبه متجهة نحو أعماقنا، يسكب كل حبه فينا، ويهتم حتى بعدد

سين له! fتنا مكرOشعر رؤوسنا. نصير بكلي

يس يوحنا fة. هذا ما يعلنه القدOعون برؤية ا في الحياة البديOشهوة قلب كل مؤمن وكل لهوتي حقيقي أن يكون من بين المختارين الذين يتمت 
د الرسول بولس: "ساكنzا12: 4 يو 1(. غير أنOه في ذات الرسالة يقول: "ا لم ينظره� أحد قط" )2: 3 يو 1الرسول: "لنOنا سنراه� كما هو" ) fويؤك .) 

ه� أحد من الناس ول يقدر أن يراه" ) (.16: 6 تي 1في نورµ ل ي�دن�ى منه� الذي لم ي�ر�

د الكتاب المقدOس بعهديه عدم إمكانيOة النسان لرؤية الجوهر اللهي تمتOع إشعياء النبي بالحضرة اللهيOة )إش  fوصارع يعقوب مع9: 63بينما يؤك ،) 
 (. ويطلب المرتل من ا أن10: 34؛ تث 11: 33(، وتحدOث معه موسى وجهzا لوجه فأضاء وجهه من بهاء مجد ا )خر 30-24: 32ا )تك 

(.2-1: 3 يو 1؛ 12: 13؛ 3-8: 2 كو 1؛ 20-19: 1 الخ(، وفي العهد الجديد )رو 16: 31؛ 6: 4يشرق بنور وجهه عليه )مز 

   ثلثة كتب يدافع فيها عنAutolyctusفي المنتصف الثاني من القرن الثاني بعث الب ثاؤفيلس النطاكي إلى صديقه الوثني أوتوليكس
ثه عن العلن2المسيحيOة] Oة رؤية ا، إذ سأله صديقه: أرني ا؟ لقد حدOل لنا في الفصول السبع الولى من الكتاب الول عن إمكاني Oوقد سج ،] 

 الخروي حيث يستطيع النسان لن يرى ا الذي له وحده عدم الموت، إذ يحمل النسان عدم الفساد في جسده كما في نفسه. هذه الرؤية الخرويOة
يلزم التمهيد لها برؤية إيمانيOة ينعم بها النسان في هذه الحياة الحاضرة حين يحمل نقاوة داخليOة، خللها يرى ببصيرته الداخليOة المور التي ل ت�رى.

]إن قلت "أرني إلهك"، أجيبك "أرني أنت إنسانك، وأنا أريك إلهي".



 أعطني البرهان على أن عينيs نفسك تستطيعان أن تنظرا، وأذنيs قلبك أن يسمعا... فإن ا ينظره القادرون على رؤيته، الذين لهم عيون أنفسهم
مفتوحة...

[[.3يا إنسان، إن عينيs نفسك قد انطمستا بخطاياك وشرورك]

 ماذا يرى النسان خلل "الرؤية اليمانيOة الحاضرة"؟ أنOه ل يرى تأ̈ملت عقليOة، ول يتوقOع رؤى منظورة... لكن – في رأي الب ثاؤفيلس – يرى
ف على جوهر ا، ول ليشبع فكره Oته وعنايته وتدبيره للخليقة كلها، بل للنسان ذاته. بمعنى آخر، ل يلتقي المؤمن مع ا ليتعرOا خلل أعمال محب 

ا شخصيzا... يدخل في "خبرة شخصيOة مع الثالوث الق̈دوس"... zما يلتقي معه لقاءOة، إنOة وفلسفيOات نظريOبلهوتي

]تقول لي ل يا من ترى ا، هل تظهر لي ما هي هيئة ا؟

 اسمع يا إنسان. هيئة ا ل ي�نطق بها، ول ي�مكن شرحها، إذ ل تراها العين الجسديOة. أنOه في المجد غير م�درك، في العظمة ل، في العلو ل ي�درك،
ة ل ي�قارن، في الحكمة منقطع النظير، في الصلح ل ي�ضاهى، في الحنوs ل ينطق به. Oفي القو

عندما أقول عنه أنOه "نور"، أنعت عمله؛

إن دعوته "الكلمة"، أدعو سلطته؛

إن دعوته "عقلz"، أتحدOث عن حكمته؛

إن قلت أنOه "روح"، أتحدOث عن نسمته؛

إن دعوته "العناية"، أشير إلى صلحه؛

إن دعوته "الملكوت"، أشير إلى مجده؛

إن دعوته "الرب"، أشير إليه كديOان؛

إن دعوته "الديOان"، أشير إليه كعادل؛

إن دعوته "أب"، أتحدOث عنه كمصدر كل شيء؛

ا"، أشير إلى غضبه] z4إن دعوته "نار.]...]

"وأنت إن سلكت أمامي كما سلك داود أبوك بسلمة قلب واستقامة،

وعملت حسب كل ما أوصيتك،

وحفظت� فرائضي وأحكامي.

:zي أ�قيم كرسي ملكك عن إسرائيل إلى البد كما كلمت داود أباك قائلfفإن

ل ي�عدم لك رجل عن كرسي إسرائيل.

إن كنتم تنقلبون أنتم أو أبناؤكم من ورائي ول تحفظون وصاياي فرائضي التي جعلتها أمامكم.

بل تذهبون وتعبدون آلهة أخرى وتسجدون لها.

فإنfي اقطع إسرائيل عن وجه الرض التي أعطيتهم إيOاه،

 والبيت الذي قدOسته لسمي أنفيه من أمامي،

ويكون إسرائيل مثلz وهزأة في جميع الشعوب.

وهذا البيت يكون عبرة،



ب وي�صفfر، Oعليه يتعج sكل من يمر

[.8-4ويقولون: لماذا عمل الرب هكذا لهذه الرض ولهذا البيت؟" ]

يحذfرهم ا من الرتداد عنه بإنكار اليمان أو بعدم الطاعة لوصيOته. فإن عدم الخضوع لوصيOته هو إلحاد عملي. وجاءت العقوبة مضاعفة:

 أولz: يقطع الشعب عن وجه الرض التي وهبهم إيOاها، فإن كان ا قد وهبهم ا هذه الرض إنOما كرمزµ لكنعان السماويOة التي ل يليق أن يسكنها
 أحد نجس أو يوجد فيها شيء دنس. هكذا قطع الشعب أو طرده من أرض الموعد هو عمل طبيعي للرض المقدOسة التي ل تقبل فيها من ل يحفظ

قدسيOتها بعمل روح ا فيه.

 ربOنا بحب¨ه دعانا لكي ندخل إلى الرض المقدOسة، كنيسته التي هو جسده المقدOس. من ل يتجاوب مع عمل روحه الق̈دوس يطرد نفسه من الكنيسة،
ا قياديzا. لهذا يقول العلمة أوريجينوس: ]إنOه يوجد كثيرون داخل الكنيسة، لكنOهم هم خارجها![. zحتى وإن نال مركز

ته. وهو يقبل البيت الذي بنوه له كمقدس له. م�  ثانيzا: ينفي من أمامه بيته الذي قدOسه لسمه. فإن الق̈دوس يشتهي أن يتمتOع شعبه بالقداسة ليشاركوه س�
 فإن فقد البيت غايته أل وهو تقديس شعب ا، فإن ا ينزعه من أمامه. إن ما يشغل فكر ا هو "الشعب المقدOس" ليعيش في أرض مقدOسة،

ويمارسوا العبادة في بيت مقدOس.

ة عالية يشهد بجماله وبهائه عن حضرة ا وسط شعبه، الن إذ يرفض الشعب Oقام على قم ا في المجد، وهو م� zرائع zهذا البيت الذي ي�عتبر مثل 
 الحضرة اللهيOة يصير "مثلz وهزأة في جميع الشعوب". كان في القمOة في المجد، الن يصير في القمOة في سخريOة الشعوب به! هذا ما يسمح ا به

 :19؛ 16: 18(. كما أنذر إرميا النبي بهذا )إر 16: 6؛ مي 29 أي 2لبيته متى أصر المتعبfدون على الرجاسة. وقد تم ذلك بالفعل في أيOام حزقيا )
ا في أيOام هيرودس لم يعد إلى مجده الول.586/585(. تم خراب الهيكل عام 8 zام زربابل، وأيضOين. وعندما أ�عيد بنائه في أيfق.م على أيدي البابلي 

ا: يقول" كل ما أوصيتك". في مثابرتنا لحفظ الوصايا باستقامة قلب نقبل ناموس المسيح كله، فل نعرف أنصاف الحلول. نقبل الحياة الجديدة zرابع 
 فيه بناموسها السماوي الروحي، نتفهOم أسرار العهدين القديم والجديد وشرائعهما، ل على مستوي الحرف القاتل، وإنOما على مستوى الروح الذي

(.6: 119يبني. بهذا نقول: "حينئذ ل أخزى إذا ما تطلOعت على جميع وصاياك" )مز 

v،مادمنا نقول أن النبياء هم الطرق، فعندما نقرأ الشرائع والنواميس والنبياء نكون قد سلكنا باستقامة في الطريق بالرب، فنفهم طرقه وندركها    
ا، إذ تصير هي طرقنا فنحفظ جميع وصايا ا. zحينئذ ل نخزى أبد

العلمة أوريجينوس

vة ويترك غيرها يكون قد غدر بجميع الوصايا، إذ يهين ا الذي أوصى بها وربطها بعضها ببعض. فإن الذي قال ل تزن� قالOمن يحفظ وصي    
ا ل تسرق، فإن سرقت تصير مدينzا للشريعة كلOها، ولكن من يحرص على جميع الوصايا ل يخزى في يوم الدينونة الرهيبة. zأيض

أنثيموس أسقف أورشليم

 (، فإن طاعة10: 3إن كان العصيان للوصيOة قد دفع بأبوينا إلى الخزي، إذ يقول آدم: "سمعت صوتك في الجنOة فخشيت لنfي عريان فاختبأت" )تك 
 السيfد المسيح على الصليب قد نزعت عن المؤمنين اللعنة وأزالت الخزي وفتحت أبواب الفردوس حتى للص التائب! من يعصى الوصيOة يدخل إلى

 العار والخزي، ومن يبغي الطاعة الكاملة ل الجزئيOة للوصايا يجني ثمر المجد، ويرتدي ثوب العرس، ويترنOم بفرح قائل: "حينئذ ل أخزى إذا ما
يسيه، ويهبه مهابة وسلطانzا ليدوس fا أمام الب وملئكته وقد zومجد zة هي ارتباط بالكلمة اللهي الذي يهبه بهاءOعت على جميع وصاياك". فالوصيOتطل 

ة العدو. Oات والعقارب وكل قوOالحي

"فيقولون من أجل أنOهم تركوا الرب إلههم الذي أخرج آباءهم من أرض مصر،

وتمسOكوا بآلهة أخرى وسجدوا لها وعبدوها،

[ " s9لذلك جلب الرب عليهم كل هذا الشر.]

ا: ]حدثت هذه المور بواسطة ا بسبب صلب المسيح، إذ سبق أن zة عن خراب الهيكل. كما يقول أيض Oيرى لكتانتيوس في هذا الحديث اللهي نبو 
[[.5أعلن هذا لسليمان في الكتب المقدOسة... فأيs )دمارµ( ل يستحقOه هؤلء الذين قتلوا ربsهم الذي جاء لخلصهم؟]

. هبات متبادلة بين سليمان وحيرام :2
"وبعد نهاية عشرين سنة بعدما بني سليمان البيتين،

[.10بيت الرب وبيت الملك" ]



ه أنظار ابنه إلى Oات العظيمة التي وضعها بين يديه لتمام العمل. لذلك وجOة وقدرة على البناء مع المكانيOسم ابنه سليمان من عبقريOأدرك داود ما ات 
 (. وضع هذا1: 127أن البناء ل يتم بالعبقريOة ول بالمكانيOات الماديOة أو البشريOة، وإنOما "إن لم يبن الرب البيت فباطلz يتعب البناءون" )مز 

ة. Oا ويعمل بروح القو sه قلب ابنه إلى ا العامل في بناء بيته، فيحفظ قلبه بين يدي fالمزمور لكي يوج

ا على ذراعه اللهي، فرافقه الرب ل في بناء الهيكل فقط وإنOما حتى في بناء قصره وملحقاته. إذ بدأ بما zلقد بدأ سليمان العمل ببناء بيت الرب مستند 
هو ل، سنده ا فيما هو له.

جاء ترتيب إقامة المباني يكشف عن حكمة سليمان:

ا بكور أعماله النشائيOة لحساب ا نفسه. zم fهيكل الرب، مقد :zأول

ثانيzا: بيته أو قصره الملكي، حيث يشعر بشيء من الستقرار في العمل الملكي أو الرعوي.

ثالثzا: بيت ابنه فرعون أو جناح النساء، حيث الستقرار العائلي.

ا: مدن المخازن لحفظ المنتجات والمحاصيل، وإسطبلت للخيل الخ. zرابع

ته فيما يحتاجه للصيد والرفاهيOة. Oا بنى في لبنان لجل مسر zا: أخير zخامس

ات. Oوكأن ترتيب إقامة المباني جاء بالترتيب التالي: س�كنى ا في وسط شعبه، استقرار العمل الملكي، الستقرار السري، النفع القتصادي، المسر

ته. Oوكان حيرام ملك صور قد ساعف سليمان بخشب أرز وخشب سرو وذهب حسب كل مسر"

[.11أعطى حينئذ الملك سليمان حيرام عشرين مدينة في أرض الجليل" ]

 قرأنا في الصحاح الخامس عن التفاقيOة بين سليمان وحيرام. يكشف هذا الصحاح عن تحقيق هذه التفاقيOة في جو من الصداقة مع الحب
والصراحة والعدالة.

ته" ] Oد به من تقديم الخامات وتحقيق مطالب سليمان "حسب كل مسرOذ حيرام من جانبه ما تعهO11أ. نف.]

م سليمان لحيرام  O20ب. قد[ ا من المدن الصغيرة، في أرض الجليلzة أي سبط، جاءت حدود11 مدينة، غالبOيبدو أن هذه المدن لم تكن في تبعي .] 
انها حتى جاء سليمان فاستولى عليها وسلOمها لحيرام )27: 19أشير فوق هذه المدن، )يش  Oع إليها حيرام7: 24 صم 2(، بقيت في أيدي سكOتطل .) 

فلم ي�سر بها.

ا، وإنOما لكي يستغلها كيفما يريد حتى يتم تسديد أجرة العمال. zا له ت�ضم إلى مملكته دائم zيبدو أن سليمان قدم هذه المدن لحيرام ل لتصير ملك

[ أن هذه المدن تقع في شمال غرب أرض الجليل.6يرى يوسيفوس]

"فخرج حيرام من صور ليرى المدن التي أعطاه إيOاه سليمان،

فلم تحسن في عينيه،

فقال: ما هذه المدن التي أعطيتني يا أخي؟

[.13-12ودعاها أرض كابول إلى هذا اليوم" ]

ة". فيما بعد أخذها سليمان من حيرام مقابل عطايا معينة، Oة تعني "غير م�سرOها دعيت كابول وهي كلمة فينيقيOخ اليهودي أن fويرى يوسيفوس المور 
ربOما قدOم له محاصيل زراعيOة أكثر. أصلح سليمان هذه المدن وجعلها مسكنzا للسرائيليfين.

 يتساءل البعض: لماذا لم ي�سر حيرام بالعشرين مدينة؟ هل كانت المدن بل قيمة قدOمها سليمان لحيرام وهو يعلم أنOها غير نافعة له؟ أم كان حيرام
مستغلz يريد نوال أكبر مكسب؟

ا رجال حيرام Oة، أمOفالمنطقة دون شك لها قيمتها كأراض� زراعي .zه لم تكن هذه المدن بل قيمة، ولم يكن حيرام مستغلOيجيب بعض الدارسين بأن 
ا ل خبرة لهم بالزراعة، ول يريدون الدخول في هذا المجال. ما ي�سر حيرام وشعبه هو أن ي�فتح لهم مجال أوسع للعمل التجاري ل zار Oفكانوا تج 
 الزراعي. فالشعب الذي له أسطول بحري وعلقات تجاريOة دوليOة يتعجب كيف يمكن للنسان أن ي�سر بالعمل الزراعي، كسكOان كابول. ومن



ارة! لقد وهب Oة، حيث البحر العنيف والمشاكل التي تواجه البحOي fتهم في التجارة البحر Oالجانب الخر الذين يهت̈مون بالعمل الزراعي ل يجدون مسر 
ا لكل إنسان كما لكل شعب ما يمكن أن يبهجه وي�س̈ره.

م له الملك سليمان محاصيل أكثر، أو قام بتسديد أجرة العمال ذهبzا بعد النتهاء من العمال النشائيOة. Oما قدOها ل تناسبه ربOإذ لم ي�سر حيرام بالمدن لن

 ( أنOه وجدت منطقة في أيOام يشوع تسمى كابول، وكانت جزءz من أرض الموعد على حدود سبط أشير. لذا يترجم البعض27: 19واضح من يشوع )
.horionالكلمة بمعنى "حدود"، وقد جاءت في الترجمة السبعينيOة بهذا المعنى 

[.14"وأرسل حيرام للملك مائة وعشرين وزنة ذهب" ]

م إنشاءاته الكثيرة بجوار بناء الهيكل. لقد ترك له والده الكثير لبناء الهيكل، fا استدانه سليمان الملك من حيرام لكي يتم zيبدو أن هذا المبلغ كان قرض 
ا zا كبير zا كجزية من المم الخاضعة له، لكن إنشاءاته كانت كثيرة وباهظة التكلفة. فقد بنى قصره وملحقاته كما أقام عددzوجمع سليمان الكثير سنوي 

[.19-17من المدن ]

لقد أ�رهق الشعب ماليzا:

·      من جهة قدOموا عطايا لبناء الهيكل.

ا قدOموا من غلOتهم للملك حيرام مقابل العمال المهرة الذين بعث بهم للعمل. zوأيض      ·

·      بناء قصر الملك وملحقاته.

·      بناء مخازن الملك والمدن الجديدة.

·      تسديد القرض الذي استدانه من حيرام.

·      تسديد بقيOة أجرة العمال الفينيقيfين لحيرام، إذ لم ي�سر بالعشرين مدينة التي قدمها له سليمان، وهي على حدود فينيقيOة.

. أعماله ومنشآته :3
"وهذا هو سبب التسخير الذي جعله الملك سليمان

[.15لبناء بيت الرب وبيته، والقلعة، وسور أورشليم، وحاصور ومجدو وجازر" ]

ا عليها، لهذا التزم سليمان بتجديد مدينة داود50( قد تهالكت بعد مرور حوالي 8: 11 أي 1، 9: 5 صم 2يبدو أن أسوار داود أو حصنه ) zعام  
(.27: 11 مل 1وأسوارها )

كانت حاصور ومجدو وجازر من أهم المواقع في أرض الموعد.

  ميل18جازر: اسم عبري معناه "نصيب أو مهر العروس". وهو اسم مدينة كنعانيOة قديمة يرجع تاريخها إلى ثلثة آلف سنة تقريبzا، تبعد حوالي 
 غرب أورشليم. كانت مدينة رئيسيOة في الجنوب، كانت مركز اتfصال بمصر بسبب موقعها. تقع على الطريق نحو يافا، لها مركزها الستراتيجي

ا في الطريق نحو مارس  zالهام جدMarisالطريق الرئيسي الذي يربط بين مصر وما بين النهرين. وهي قريبة من لخيش وبيت حورون السفلي ، 
 1، وتعرف الن بأبي شوشة. لم يهزمها السرائيلي¨ون، كانت من نصيب أفرايم )Tell Jezer(. وهي بالقرب من تل جازر 3: 16؛ 33: 10)يش 

انها الصليfين حتى أيOام سليمان، ويبدو أنOهم كانوا67: 6 أي 1؛ 21-1: 21(، واختيرت مدينة للويfين )يش 28: 7أي  Oها لم تخل� قط من سكOلكن .) 
(.16: 9 مل 1يتمتOعون بشيء من الستقلل )

ا لبنة فرعون عند4: 20 أي 1؛ 25: 5 صم 2استولى عليها الفلسطيني¨ون ) zمت مهر fام سليمان الملك استولى عليها فرعون ملك مصر وق�دOفي أي .) 
ا للزوجة. وكان بعض الملوك16: 9 مل 1زواجها من سليمان ) zم والد العروس مهر fهذه العادة كانت سائدة خاصة بين الملوك، وهي أن يقد .) 

يقدfمون مراكز ملكيOة لزوج ابنته كمهرµ مقدOم للميرة.

ن. هكذا قام سليمان ل بإعادة بنائها فحسب بل وتحصينها، وجعلها Oوإذ هي في طريق عام من يافا إلى أورشليم وجبعون كانت تحتاج أن تتحص 
ا عسكريzا واقتصاديzا ) zين قووا19-15: 9مركزfة، ففي حروب المكابيOا في الحروب اليهودي zا هامzا عسكريzهدمها الشوري¨ون. كانت حصن .) 

(، وقد أخذها سمعان المكابي بعد حصار، اسمها الحالي تل الجزر.52: 9 مك 1تحصيناتها )

"صعد فرعون ملك مصر وأخذ جازر واحرقها بالنار.

وقتل الكنعانيfين الساكنين في المدينة،



ا لبنته امرأة سليمان". zوأعطاها مهر

"وبنى سليمان جازر وبيت حورون السفلي.

[.18-16وبعلة وتدمر في البريOة في الرض" ]

ا ممتاز مثل جازر وكان يلزم تحصينها.Beit. Vr. Tachtaبيت حورون: أو  zموقعها أيض ،

ر البعض ذلك بأن "تدمر" هي مشتقOة من كلمة "تمر Palmyraتدمر: تعرف بين كثير من الدارسين أنOها ذات المدينة بالميرا  fويبر .Tamar, 
Tamor ة معناها "بلح". بعد أن استولى عليها السكندر الكبر دعاها بالميراOة كما في العبريOوهي في العربي ،"Palamyra.أي مدينة النخل ، 

بقاياها مملوءة بالعمدة الكثيرة وآثار هياكل وقبور مزخرفة وهيكل الشمس العظيم.

ا. كانت من أجمل مدن العالم. تقع في جنوب اليهوديOة )حز  zمن الشمال140(، على بعد 28: 48؛ 19: 47مدينة في الصحراء، وهي قديمة جد zميل  
 ميلz غرب نهر الفرات.120الشرقي من دمشق، و

  إلى يومنا عن عظمة سليمان وسم̈وه. وهي واحة تقع في منطقة خصبة محاطةPalmyraحاليzا خربة تمتد نحو ميل ونصف. تكشف بقايا منطقة 
م لنا اكتشافات جامعة شيكاغو الخاصة بمجدو  fبصحراء قفر من كل جانب. تقدMegiddoامOة بحجارة "إسطبلت" منذ أي �ً sً sها منطقة مكتظOأن   

ا، تقدOر إمكانيOاته بأنOه كان يحتضن ما بين  zسعOا. وقد وصف 500-300سليمان. هذا السطبل كان مت zفرس Wood و Dawkes،ة بقايا المنطقةOبدق 
ا في العصور القديمة والمعاصرة، ليس فقط بمبانيها ومركزها بل zا وتشامخ zه لم ير� العالم قط مدينة أكثر مجدOجاء ختام وصفهما التفصيلي بقولهما بأن 

جوا منها مثل  Oا الشخاص الذين تخر zوأيضLonginus وزنوبيا Zenobia ام الملكة زنوبياOفي أي .Zenobiaزينب أو الزباء( جعلتها عاصمة(  
 ق.م.273مملكتها، غير أن أورليس دمOرها سنة 

 قرية تدمر الحديثة داخل أسوار هيكل الشمس العظيم، وآثارها ل يضاهيها في الرونق والتfساع في كل سوريOة إلO بعلبك. مياهها غزيرة تجري من
ا القبور فأكثرها خارج المدينة وهي غاية في التقان، Oة تحت الجبل جنوبي المدينة. أمOتحتها في أقنية قديمة، وأعظم ينابيعها تجري في قناة طبيعي 

 بعضها محفور في الصخر تحت الرض، وبعضها مبني على هيئة أبراج. وكانت المدينة ملنة بالتماثيل المنحوتة ونواديس فيها مومياء شبيهة بما
في قبور مصر.

 إذ تقع بين سوريا وما بين النهرين كان لها أهميOة تجاريOة قبل أيOام سليمان، وقد حصنها سليمان لمقاصد تجاريOة وكموقع دفاع من أي هجوم من
شمال آسيا.

ب المدينة.  sر في طريقه لمحاصرة أورشليم خر Oيقول يوحنا النطاكي بأن نبوخذنص

 (. ل يعرف موقعها الن على وجه التحديد، يظن البعض أنOها كانت في جنوب44: 19بعلة: اسم سامي معناه "سيfدة". وهي مدينة في دان )يش 
 [ أنOها لم تكن بعيدة عن7(. يرى يوسيفوس]5:1 )عا Aver, On(، تدعى أون 5: 8 أي 2 أو سهل فلسطين )Shepelahفلسطين بالقرب من شبيلة 

جازر، وبالتالي فهي ليست بعلبك.

"وجميع مدن المخازن التي كانت لسليمان ومدن المركبات ومدن الفرسان،

[.19ومرغوب سليمان الذي رغب أن يبنيه في أورشليم وفي لبنان وفي كل أرض سلطنته" ]

ا لكي تودع فيها مئونة الدولة من طعام ومواد بناء ومعدOات حربيOة. كانت هذه المدن تشير إلى مدى غنى الدولة zمدن المخازن: بنيت خصيص 
تها العسكريOة ومجدها السياسي. Oا وقوzوازدهارها اقتصادي

م نصيبzا من المئونة لورشليم أو للقصر الملكي، ل يتم هذا مباشرة، بل خلل مدن fا أو محافظة، كل قسم يقد zق�سمت إسرائيل إلى اثني عشر قسم 
المخازن قبل تسليمها.

ا كانت لمئونة رجال4: 16 أي 2( ونفتالي )4: 8 أي 2كانت هذه المدن تضم مخازن لمئونة الجيش غالبzا ما كانت في الشمال في حمة ) zوأيض .) 
 (. وبكونها على الطرق التجاريOة فإنOها كانت11: 1(، كما بنى فرعون في أرض جاسان )خر 28: 32؛ 12: 17 أي 2الدولة في وقت الضيق )

تستخدم لمساندة المسافرين وحيواناتهم.

ا يهوشافاط وحزقيا مل�كا يهوذا بن�يا مدن مخازن في أيOام11: 1بنى السرائيلي¨ون كعبيد مدن مخازن في مصر مثل فيثوم ورعمسيس )خر  zأيض .) 
(.29-27: 32؛ 12: 7 أي 2حكمهما )

 بقوله: "مرغوب سليمان الذي رغب أن يبنيه في أورشليم وفي لبنان وفي كل أرض سلطنته" يكشف أنOه من الصعب حصر النشاءات التي قام بها
الملك.



زيfين والحويfين واليبوسيfين الذين ليسوا من بني إسرائيل. fين والفرfين والحثيfجميع الشعب الباقين من الموري"

أبناؤهم الذين بقوا بعدهم في الرض الذين لم يقدر بنو إسرائيل أن يحرموهم جعل عليهم سليمان تسخير عبيد إلى هذا اليوم.

ا لنOهم رجال القتال، zا بنو إسرائيل فلم يجعل سليمان منهم عبيد Oوأم

امه وأمراؤه وثوالثه ورؤساء مركباته وفرسانه" ] O22-20وخد.]

ا، بل قام بالبناء أسرى zا واحدzعندما عاد سيزوستريس ملك مصر من حروبه بنى معابد كثيرة في كل مدن مصر ولم يستخدم في بنائها مصري 
ا مشابهzا على منشآته. zالحرب. وقد نقش على كل هيكل: "لم يعمل أحد من المواطنين في هذه )المباني(". يبدو أن سليمان وضع نقش

ا، ول عبوديOة. فقد كان ما zة شهر يليها شهران في راحة لم ي�حسب هذا تسخيرOين، بحيث يعمل كل شخص منهم لمدfا من السرائيليzتشغيل ثلثين ألف 
يOة فيخرج منهم رجال قتال وأمراء، وقادة مدني¨ون وعسكري¨ون. fيشغل قلب سليمان هو أن يعيش شعبه بروح الحر

لين على أعمال سليمان: خمس مائة وخمسون الذين كانوا يتسلOطون على الشعب العاملين العمل" ] O23"هؤلء رؤساء الموك.]

. ابنة فرعون في مدينة داود :4
"ولكن بنت فرعون صعدت من مدينة داود إلى بيتها الذي بناه لها،

[.24حينئذ بنى القلعة" ]

ا من الهيكل. فقد تطلOع إلى موقع الهيكل كموضع مقدOس zلم يسترح سليمان لقامة ابنة فرعون في قصر داود الذي على جبل صهيون، القريب جد 
.Tyropoeumبحلول تابوت الرب فيه. فكان قصره على الجانب الخر الغربي من التل. ربOما مقابل الهيكل مباشرة بينهما يجري وادي 

. تقديم ذبائح سنويOة :5
"وكان سليمان ي�صعد ثلث مرات في السنة محرقات وذبائح سلمة على المذبح الذي بناه للرب.

وكان يوقد على الذي أمام الرب،

[. 25وأكمل البيت" ]

ات سنويzا، أي في العياد الكبرى: الفصح والخمسين والمظال. هذا بجانب الذبائح التي Oم محرقات للرب وذبائح سلمة ثلث مر fكان يحرص أن يقد 
مها من حين إلى آخر. لم يكتف� ببناء الهيكل والمذبح، وإنOما كان يشعر بالحاجة إلى الذبيحة لتحقfق المصالحة مع ا. فالقائد الروحي الحي fكان يقد 

هو ذاك الذي يخدم الخرين غير متجاهلµ حاجته هو إلى الخدمة. 

م سليمان المحرقات وذبائح الشكر ثلث مرات سنويzا على المذبح الذي2: 3 مل 1بعد بناء الهيكل توقOف تقديم الذبائح على المرتفعات ) fالن يقد .) 
بناه للرب.

ة. Oما بتقديم الذبائح المستمرOة والنحاس، وإن Oوأكمل البيت": بلغ البيت كماله ل ببنائه بالحجارة والخشاب وتقديم الثاثات الثمينة من الذهب والفض" 
فإن هذا العمل لن يكمل إلO  بالحضرة اللهيOة وسط الشعب، المر الذي ل يمكن أن يتحقOق إلO خلل الذبيحة.

. أسطوله البحري :6
[.26"وعمل الملك سليمان سفنzا في عصيون جابر التي بجانب آيلة على شاطئ بحر سوف في أرض آدوم" ]

 ( للتجارة مع العربيOة والهند والساحل الشرقي لفريقيا. تقع عيصون جابر في نهاية شمال خليج العقبة بالبحر الحمر.26: 9أقام هذا السطول )
 ، بالمدارس المريكيOة للبحث الشرقي. وجد بقايا لمصاهر المعادن لسليمانNelson Glueck بواسطة الدكتور 9/1938اكتشف بقاياها عام 

ا مستودعات من النحاس والحديد، بالقرب منها كان يصنع الطباق والمسامير ورؤوس السهام وصنارات zوالفران والبواتق ومعامل تكرير وأيض 
[.8السمك، وتصدر مقابل العاج والذهب]

[.27"فأرسل حيرام في السفن عبيده النواتي العارفين بالبحر مع عبيد سليمان" ]

يOة، المر لم يكن لسرائيل في ذلك الحين أيOة خبرة. ففي عصيون fأرسل حيرام في سفنه عبيده الذين لهم خبرة في صنع السفن وفي التجارة البحر 
 جابر قام الصوري¨ون بصنع السفن. خاصة وأن عصيون جابر لم يكن بها من الشجار سوى النخيل، التي ل تصلح أخشابها لبناء السفن، وإنOما في

أسقف المنازل الداخليOة فحسب.



ا ترجع إلى ما قبل عصر سليمان أقامها السبائي¨ون. ولكن العلقات التجاريOة بين zة والهند قديمة جدOة بين الساحل الجنوبي من العربيOالعلقات التجاري 
 العربيOة والساحل المقابل من أثيوبيا، خللها كانت المنتجات الفريقيOة تصل إلى العربيOة فهي دون أدنى شك أقدم بكثير من العلقة بين العربيOة

والهند.

"فأتوا إلى أوفير، وأخذوا من هناك ذهبzا أربع مائة وزنة وعشرين وزنة،

[.28وأتوا بها إلى الملك سليمان" ]

الترجمة الحرفيOة هي "سفينة"، لذا يرى بعض الدارسين أن سليمان صنع سفينة تجاريOة واحدة.

ر سليمان أن يشترك في هذه التجارة كان Oين. فعندما قرfين أو في أيدي المصريfة من قبل سواء في أيدي الفينيقي Oما كانت التجارة مع أوفير مستقرOرب 
لمصر أسطولها في الذراع الثاني من البحر الحمر يمتد إلى المناطق الجنوبيOة منذ زمن بعيد.

يت باسم ابن يقطان هذا الذي استقرs في جنوب بلد العرب أو اليمن في الوقت الحاضر. وقد ورد اسمه مع اسم شبا وحويلة fأوفير: اسم أرض سم 
(.12: 13؛ إش 9: 45؛ مز 16: 28؛ 24: 22؛ أي 4: 29 أي 1(. اشتهر هذا الموضع بالذهب )23: 1 أي 1؛ 29: 10)تك 

-26: 9 مل 1أرسل سليمان وحيرام أسطولz تجاريzا من عصيون جابر على خليج العقبة إلى أوفير، فاحضر ذهبzا وخشب صندل وحجارة كريمة )
(.11: 10؛ 28

 ، لكن الرجح هي في بلد اليمن بجوار بلدGangesيرى البعض أن أوفير تقع على شاطئ أفريقيا الشرقي أو أنOها في بلد الهند خلف نهر 
 السبائيfين. ويرى آخرون أن كلمة "أوفير" اسم عام كان يطلق على المناطق الجنوبيOة على بحار أفريقيا والعربيOة والهنديOة. والبعض يرى أنOها

. Ceylonخاصة بسيلن 

 وزنة من الذهب بحوالي مليونين وستمائة ألفzا جنيهzا إسترلينيzا، تمOت ربOما في صفقة واحدة أو على صفقات متتاليOة.420ي�قدر البعض 

9 ملوك 1من وحي 
هب لي يا رب أن أراك!

v:تين Oع سليمان برؤياك مرOتمت   

ا.  zفي جبعون حين صار ملك

وبعد بناء الهيكل.

ا، zهب لي أن أراك فأنت أقمتني ملك 

وروحك الق̈دوس يقدfس أعماقي بيتzا لك.

لتكن عيناك وقلبك في أعماقي كل أيOام غربتي. 

ي وقداستي. fأنت هي بهجتي وبر

v.مني الصداقة مع اخوتيfيك لي يعلfتجل   

 أتعامل بالحب مع الصراحة مع اخوتي. 

كما كان سليمان مع حيرام.

v .تترأى لي، فكل الطاقات تبني بيتك في داخلي   

رهم سليمان للعمل. Oكل المم المحيطين سخ

ليعمل الكل في خضوع للبنيان.

v.ا في أسطوله التجاري zظهورك له وهبه نجاح   



ا. zكل ما تمتد إليه يديه يكون ناجح

أنت هو سرs نجاحي. 

 
عصر سليمان الذهبي

[10]ص 

 
الصحاح العاشر

ملكة سبأ
ت�عجب بحكمة سليمان

 أبرزت الصحاحات السابقة استقرار مملكة سليمان، واهتمامه بالعمل النشائي. بدأ ببيت الرب وملحقاته، ثم قصره الخاص وملحقاته، فجناح ابنة
ته. لكنOنا لم نسمع عن اهتمامه بإقامة منشآت خيريOة كالمستشفيات أو ملجئ للفقراء، ول أقام Oا منشآت لجل مسر zفرعون، ثم مدن المخازن، وأخير 

مدارس ومنشآت علميOة ودراسيOة.  كما لم نسمع عن اهتمامه بتربيOة ابنه رحبعام وليs العهد.

ا سمعته عنه. Oلقد أوضح هذا الصحاح عظمة حكمة سليمان، إذ اعترفت ملكة سبأ بأن ما رأته أعظم مم

.µم له ملوك الدول المحيطة بفيضOمت له ملكة سبأ الكثير من الذهب والطياب والحجارة الكريمة، كما قدOعظمة غناه: قد      ·

ا الكثير. zم أيض fعظمة سخائه، كان يأتيه الكثير، ويقد      ·

·      عظمة مظهره: أتراس من ذهب، كؤوس من ذهب، عرش فريد في العظمة.

ته: مركبات وخيل بكثرة ] O26·      عظمة قو.]

[.29-28·      قدرته التجاريOة: تبادل تجاري مع مصر ]

[.27·      غنى شعبه: ]

ا يمكن القول بأن سليمان قد فاق كل ملوك الرض في الغنى والحكمة، لكنOه كان ظلz للمسيح الذي قال عن نفسه: "هوذا zإذا وضعت كل المور مع 
(.31: 11؛ لو 42: 12أعظم من سليمان ههنا" )مت 

[.13-1. زيارة ملكة سبأ         ]1

[.29-14. غنى سليمان            ]2

. زيارة ملكة سبأ :1
 جاءت ملكة سبأ تزوره لترى وتلمس ما قد سمعته عنه. قدOمت له هدايا ثمينة بوفرة، كما اختبرته بأسئلة قدم لها إجابات وافيOة، كشفت عن إعجابها

بحكمته ومنشآته، وسبOحت ا الذي أقام مثل هذا الملك على شعبه.

"وسمعت ملكة سبأ بخبر سليمان لمجد الرب،

[.1فأتت لتمتحنه بمسائل" ]

 يتساءل البعض إن كانت ملكة سبأ أثيوبيOة أم عربيOة أم هنديOة. فلدى كلµ من أثيوبيا واليمن تقليد به يربطون ملكة سبأ بتاريخهم، خاصة وأن وجود
ا في المنطقتين. zملكة تحكم البلد كان عام

 دعاها السيfد المسيح ملكة الجنوب، لن سبأ في جنوب كنعان. الرأي السائد أن سبأ في أفريقيا، يعتبر الثيوبي¨ون إلى يومنا هذا أن ملكة سبأ جاءت
( هي خليفتها.27: 8من بلدهم، وأن كنداكة )أع 

ح البعض أنOها من اليمن للسباب التالية: fيرج

ة والحجارة الكريمة. Oة بمناجم الذهب والفضOة منطقة مشهورة بالطياب في العالم القديم، وكانت غنيOكانت سبأ العربي      ·



د مدينة. Oة كانت مجرOة كانت مملكة هامة، بينما سبأ الثيوبيOسبأ العربي      ·

 ·      إن كانت أوفير في العربيOة، فيكون ذلك سببzا إضافيzا لعتبار سبأ في نفس المنطقة. لن تجارة سليمان مع أوفير نشرت أخباره ووصلت
شهرته منها إلى ملكة سبأ.

يرى البعض الدارسين أن سبأ كانت مملكة مستقلOة، شعب مميOز من الثيوبيfين والعرب.

 [: مع ما اتOسم به سليمان من مواهب كثيرة مثل النطق بأمثال وأناشيد والحنكة العسكريOة والسياسيOة والذوق الفنfي في البناء، إلO  أن1"لمجد الرب" ]
شهرته كانت "لمجد الرب"، بمعنى آخر ما انتشر عنه أنOه رجل ا التقي.

م له أسئلة صعبة لتعرف ماذا يعني1000ما هو الدافع لملكة سبأ أن تأتي بقافلة مسافة أكثر من  fميل؟ لقد ارتبط اسم سليمان باسم ا، فجاءت تقد  
ف على ا وتسأله في بيته ) Oد له بالنسبة لها. لقد استجاب ا لطلبة سليمان أن تأتي الشعوب وتتعرf43-41: 8 مل 1هذا الله المتعب.)

 كان من عادة بعض الملوك أن يمارسون رياضة ملوكيOة بأن يقوموا بزيارة الملوك المعاصرين ويختبرون إمكانيOاتهم وقدراتهم في التدبير. فقد
 سمعت ملكة سبأ الكثير عن سليمان فظنOت أنOها من وحيs الخيال. جاءت بنفسها إلى أورشليم والتقت بسليمان وقدمت له أسئلة، وإذ أجابها على

ا ] zsا ووهبه حكمة وبر zت ا الذي أقام سليمان ملكO9أسئلتها أدركت حكمته الفائقة ومجد.]

ت ملكة سبأ في إيمانها بال؟ كل ما نعرفه أن السيfد المسيح تحدOث عنها مع أهل نينوى كمثلين حيfين لقبول المم ل الحي في العهد القديم Oهل استمر 
(.32-29: 11والتجاوب معه )لو 

ا، zفأتت إلى أورشليم بموكب عظيم جد"

ا وحجارة كريمة، zا جد zا كثيرzا وذهبzمال حاملة أطياب بج�

[.2وأتت إلى سليمان، وكلمته بكل ما كان بقلبها" ]

د أن سبأ ليست في الهند كما ظن البعض، إذ ل يمكن لمثل هذه القافلة أن تأتي من المحيط الهندي، لكنOها كانت fمجيئها بقافلة ضخمة من الجمال يؤك 
وسيلة النتقال في العربيOة.

ا وحجارة كريمة وأطيابzا لكي تستمتع بالحكمة من فم zا كثيرzة سليمان، بل ذهبت بنفسها. لقد حملت ذهبOليكتشف شخصي zلم ترسل ملكة سبأ رسول 
ا ما نهرب منه. لقد جاء إلى zا لنحمله فينا. ذاك الذي هو أعظم من سليمان، ومع هذا كثيرzسليمان. وها هو حكمة ا نفسه يود أن يهبنا ذاته مجان 

خاصته وخاصته لم تقبله.

ب بها، وأعطاها الفرصة لكي تتكلOم بكل ما sل مشاق هذه الرحلة الطويلة، بل رحOخها على تركها شئون مملكتها لتتحمfه لم يوبOمن جانب سليمان فإن 
في قلبها. أجابها على أسئلتها سواء الطبيعيOة أو السلوكيOة أو السياسيOة أو الدينيOة.

"فأخبرها سليمان بكل كلمها،

[.3لم يكن أمر مخفيzا عن الملك لم يخبرها به" ]

خ] fر fة وألغاز صعبة، فقد1يرى يوسيفوس المؤOمت ما جمعته من أحجيOما قدOة، ول دخلت معه في حوار ديني أو أخلقي، إنOم أسئلة فلسفي fها لم تقدOأن ] 
(. ول يزال يشتهر الشرق بهذا حتى يومنا هذا.14-12: 14ع�رف الشرقي¨ون قبل أيOام سليمان بالتلعب في اللفاظ، كما حدث مع شمشون )قض 

ا بطريقة أو أخرى في منطقة فارس وبلد العرب بين zة التي دارت بين ملكة سبأ وسليمان، وانتشرت أيضOقدم لنا التلمود كثير من القصص والحجي 
ملوكهم.

نعت بإتقان ا قدOمت باقة ورود جميلة ص� zة صعبة كان سليمان بفكره الثاقب وسرعة بديهته يجيب عليها. أخيرOمت أحجيOها كلما قدOجاء عن ملكة سبأ أن 
ا على النسان أن يميfزها من الورود الطبيعيOة. نسOقت الباقة بطريقة مبدعة ومدهشة ثم قدOمتها للملك. وقدOمت معها باقة أخرى zشديد حتى يصعب تمام 

ا. zة تشبهها تمامOمن الورود الطبيعي

 ارتبك كل الحاضرين إذ يصعب على العين أن تميfز بين الباقة الطبيعيOة والباقة الصناعيOة. في البداية لحظ الحاضرون أن الملك – لول مرة –
ا خشية أن ي�خذل ملكهم. لكن الملك بسرعة شديدة جاء بعدد من النحل الذي يحوم حول الورود وأطلقه، zا. صمت الجميع وارتبكوا جد zيقف مرتبك 

 فاتOجه نحو الورد الطبيعي. فأمسك الملك بالباقة الطبيعيOة وترك الورد الصناعي، عندئذ صفOق جميع الحاضرين ود�هشت الملكة لحكمة سليمان واتfقاد
ذهنه.

[.4"فلما رأت ملكة سبأ كل حكمة سليمان والبيت الذي بناه" ]



  سليمان، دائرة متOسعة من المواهب الفكريOة والقدرات العقليOة والعمليOة، فالحكمة هنا ليست معرفة نظريOةchaakmatيرى اليهود في تعبير "حكمة 
 بل عمليOة تجلOت في قدرته على تنظيم شئون مملكته، وتدبير قصره الملكي، وتمت¨عه بأنهار من الغنى تفيض على مملكته بالتجارة الدوليOة، وحكمته

في بناء الهيكل وتنظيم الخدمة فيه، ومهارته الفنيOة والدبيOة، وتقواه، واهتمامه بالعبادة الجماعيOة، وتقديم المحرقات باسم الشعب كله.

امه وملبسهم وس�قاته ومحرقاته التي كان يصعدها في بيت الرب، Oوطعام مائدته ومجلس عبيده وموقف خد"

لم يبق� فيها روح بعد.

ا كان الخبر الذي سمعته في أرضي عن أمورك وعن حكمتك. zفقالت للملك: صحيح

ولم أصدfق الخبار حتى جئت وأبصرت عيناي،

فهوذا النصف لم أ�خبر به،

ا على الخبر الذي سمعته" ] z7-5زدت حكمة وصلح.]

 لحظت دقOة نظام تدبير الكل اليومي على مائدته التي ضمOت اللوف يوميzا، وتدبير جلوس عبيده كلµ حسب رتبته. والهتمام حتى بمظهر عبيده
وملبسهم البهيOة.

ا يعبره الملك من قصره إلى التل الغربي عبر وادµ صغير منحدر ثم يصعد على zا خاصzه كان يسلك طريقOما يعني بالصعود هنا أنOكان يصعدها"، رب" 
التل الشرقي حيث الجانب الغربي من منطقة الهيكل.

"لم يبق� فيها روح"، إذ كادت أن ي�غمى عليها من شدOة الدهشة التي لحقت بها.

 اعترفت الملكة بأن ما قد بلغها كانت تظن أنOه مبالغ فيه. الن أدركت أن هذا التقرير قدOم نصف الحقيقة. فإن ما شدs اهتمامها ليس ما سمعته من
 شفتيs الملك، بل وما رأته بعينيها. أ�عجبت بكلماته كما بأعماله. امتدحته من أجل ما ناله من موهبة الحكمة، وما تمتOعت به حياته العمليOة من صلح

وتقوى. فقد امتزجت معرفته بسلوكه العملي، وت�رجمت مفاهيمه خلل حياته.

تOاب اليهود أنOها دخلت دت ملكة سبأ إله إسرائيل، ل بمعنى أنOها تركت آلهتها لتعبد إله إسرائيل، بل آمنت به كأحد اللهة الخرى. يرى بعض الك� Oمج 
ا لتقديم عطايا للهيكل من جانبها. ما قدOمته من هبات كان للملك zغير أن البعض يستبعد ذلك، إذ ل نجد أثر ، sاليمان بتأثير سليمان وعبدت ا الحي 

شخصيzا.

ما قدOمته من هبات ليس جزية التزمت بها، وإنOما علمة صداقة ل على المستوى الشخصي فحسب بل على مستوى صداقة البلدين.

ة بطريقة مبالغ فيها في أثاثاتهم وعلى الحوائط والبواب وأسقف بيوتهم.Straboيقول  Oا، استخدموا الذهب والفض zين كانوا أغنياء جدfأن السبائي 

"طوبى لرجالك،

ا، السامعين حكمتك" ] z8وطوبى لعبيدك هؤلء الواقفين أمامك دائم.]

بة أو السعيدة. هكذا من يسكن مع sهم بالتقائهم به وبخدمتهم له يشاركونه الحياة المطوOبت الملكة رجاله الواقفين أمامه وعبيده الذين يخدمونه، فإن sطو 
بzا، أي يشاركه حياته السماويOة. Oرب سليمان في بيته، ويخدم ملكوته ينعم بشركة الحياة معه، فيعيش مطو

ا الرب إلهك الذي سرs بك، وجعلك على كرسي إسرائيل، zليكن مبارك"

لن الرب أحبs إسرائيل إلى البد.

ا" ] zا وبر zا لتجري حكم z9جعلك ملك.]

ا سمعته عن حكمة سليمان فتنتفع به. كان ملوك السب�ائيfين كهنة )مز  Oد ممOها جاءت تتأكOة، لكنOة أو سياسيO72لم تأت ملكة سبأ لت�قيم علقات تجاري: 
بت سليمان، ورجاله الواقفين أمامه وعبيده الذين يخدمونه، باركت10 Oما كانت كاهنة تشهد ل الحقيقي. بعد أن طوOرجعت هذه الملكة التي رب .) 

الرب الذي وهبه المملكة والحكمة والغنى والمجد الخ.

ا وحجارة كريمة zا كثيرة جدzوأعطت الملك مائة وعشرين وزنة ذهب وأطياب"



[.10لم يأت بعد مثل ذلك الطيب في الكثرة الذي أعطته ملكة سبأ للملك سليمان"    ]

 (. هذه الهدايا من ذهب وأطياب وحجارة كريمة كان ظلz لعطايا المجوس لمولود بيت لحم15: 72سبق فتنبOأ داود أن سليمان سينال ذهب سبأ )مز 
(. قدOمت الهدايا ثمنzا للحكمة التي نالتها، ولم تكن تعلم أن ما فعلته هو ظلs لما يحدث فيما بعد عند ميلد ابن داود الحقيقي.11: 2)مت 

ملكة سبأ رمز لكنيسة العهد الجديد:
ا اليمان بالخبر والخبر بكلمة ا )رو 1 z13: 18(. آمنت واعترفت )لو 17: 10. سمعت فآمنت: إذ.)

لت اللقاء كما فعل فيلكس )أع5: 22، مت 7-6: 10 مل 1. سمعت فسعت لتلتقي بسليمان رمز المسيح. لم ترفض الدعوة إلى العرس   )2 Oول أج ،) 
24 :25 .)

[. 3-2. دخلت معه في لقاء وحوار لذا لم يخف� عنها الملك شيئzا ]3

[. 5-4. التقت به بروح التواضع ]4

فت عليه فأ�عجبت به، كما أ�عجبت الكنيسة بالسيfد المسيح فترنOمت: "أنت أبرع جمالz من بني البشر" )مز 5 Oيس2: 45. تعر fوكما يقول القد .) 
أغسطينوس:

]إنه جميل في السموات بكونه الكلمة مع ا.

جميل على الرض وهو متسربل بالطبيعة البشريOة،

جميل في الرحم، وجميل بين ذراعيs والديه،

جميل في المعجزات، وجميل في جل�ده بالسياط،

جميل في منحه الحياة، وجميل في عدم رفضه الموت،

جميل في بذله ذاته: وجميل في أخذها ثانية،

جميل على الصليب، وجميل في القبر، وجميل في عودته إلى السماء[.

ته على ملمحه الجسديOة، فسبى كل الذين كان لهم غبطة Oيس جيروم: ]اختفى لهوته ببهائه وعظمته تحت حجاب الجسد، وبعث بأشع fيقول القد 
[[.2التطل¨ع إليه]

(. 23: 6؛ رو 37: 6؛ يو 13: 10 مل 1. حقOق لها سليمان رغبة قلبها )6

(. 2: 107؛ مز 9-8: 10 مل 1. ا�متحنت وم�دحت )7

(. 2-1: 2؛ رو 10: 10 مل 1. قدOمت للملك ذهبzا )8

(.42: 12. شهد لها السيfد المسيح ومدحها )مت 9

"وكذا سفن حيرام التي حملت ذهبzا من أوفير،

ا وبحجارة كريمة" ] zا جد z11أتت من أوفير بخشب الصندل كثير.]

–cedrus الذي يمتاز برائحته العطرة، وآخرون يرون أنOه )sandal wood، يرى البعض أنOه خشب الصندلAlmug treesخشب الصندل 
desdara( Deodar.سة والهامةOيستخدم في العمال المقد 

فه اليهود والفينيقي¨ون إلى Sankrit في اللغة السنكرتيOة valgukaهذا الخشب ثقيل للغاية وصلد، لونه أحمر جميل، يسمOى  Oحر ،almug.

"فعمل سليمان خشب الصندل درابزينzا لبيت الرب وبيت الملك،

ا وربابzا للمغنين، zوأعواد



[.12لم يأت ولم ير مثل خشب الصندل ذلك إلى هذا اليوم" ]

 الشوريOة القديمة.harp شكله مثلOث وله عشرة أوتار، وهو يقابل القيثارة kinnowrالعود اليهودي 

  كتلك التي على العملة العبريOة تشبه الجيتار،lyre وهي آلة وت�ريOة، يلعب عليها الموسيقار بأصابعه، ربOما هي القيثارة nebelالرباب: أو المزمار 
لها جسم مجوOف بشكل إبريق في النهاية السفليOة لها.

"وأعطى الملك سليمان لملكة سبأ كل مشتهاها الذي طلبت،

عدا ما أعطاها إيOاه حسب كرم الملك سليمان.

[.13فانصرفت وذهبت إلى أرضها هي وعبيدها" ]

يبدو أنOه لم يعد سليمان ينقصه شيء ما: حكمته من السماء، سلم في أرضه، غنى وفير، شهرة عالميOة.

 كل ما سألته قدOمه لها عطيOة مجانيOة علمة الصداقة الحميمة بين البلدين. يظن البعض أن ما اشتهته هو أن يكون لها ابن منه، وأنOها بالفعل انجبت
 تربOى في القصر السرائيلي، وخلف والدته على مملكة سبأ، وأنOه جذب رجاله إلى الديانة اليهوديOة. Menilekمنه ابنzا دعي 

"وكان وزن الذهب الذي أتى سليمان في سنة واحدة ست مائة وستا وستين وزنة ذهب.

ار وجميع ملوك العرب وولة الرض" ] Oار، وتجارة التج O15-14ما عدا الذي من عند التج.]

بجانب هذه الكميOة الضخمة من الذهب كانت له مصادر أخرى: 

ل سليمان السنوي والهدايا الذهبيOة بل حصر )  ( كانت له دروع ذهبيOة، تروس من الذهب، كل أواني قصره من الذهب، وعرشه22-10: 10دخ�
(. 11-2: 12؛ 9 أي 2؛ 26-25: 14العاجي مغطOى من الذهب. بعد موت سليمان بخمس سنوات استولى شيشق ملك مصر على كل هذا الذهب  )

 ، ربOما يكون من ذات الذهب الذي استولى عليه بعد موتsarcophagusم وجدت مومياء شيشق في تانيس بمصر بغطاء ذهبي 1939في عام 
[. 3سليمان]

مونها إليه، وهي أشبه بجزية يلتزمون بها. fار البلد التي أخضعها داود يقد Oالهدايا الضخمة التي كان تج      ·

·      حصيلة شركته مع حيرام في التجارة.

مون له الهدايا مقابل fة الخ، فكانوا يقدOة والقتصاديOكان الملوك والعظماء يلتجئون إليه من أجل حكمته، يستشيرونه في أمورهم السياسي      · 
إرشاداته.

مون له كل شيء fين يقدfزواجه بابنة فرعون واهتمامه بشراء مركبات وخيول من مصر أوجد تجارة متبادلة بين البلدين، وجعل المصري      · 
بأثمان زهيدة من أجل ابنة فرعون.

ا من اليهود والعرب، يقطنون على حدود24: 25"ملوك العرب وولة الرض" أو "الشعب المختلط" )إر  zها كانت قبائل تحمل مزيجOيبدو أن ،) 
الصحراء الغربيOة.

"وعمل الملك سليمان مائتيs ترس من ذهب مطرق،

[.16خصO الترس الواحد ست مائة شاقل من الذهب" ]

ا المجن فت�ستخدم لحماية الجسم كل¨ه. Oا سليمان فصنعه من الذهب. أم Oى بالجلد، يستخدم لحماية صدر النسان، أمOكان الترس يصنع من الخشب وي�غط

( وروما وأثينا ومناطق أخرى.11-10: 27كانت عادة تعليق الدروع على الحوائط الخارجيOة للزينة قائمة في صور )حز 

"وثلث مائة مجن من ذهب مطرق،

خص المجن ثلثة أمناء من الذهب،

وجعلها سليمان في بيت وعر لبنان.



ا من عاج وغشاه بذهب إبريز" ] zا عظيمzs18-17وعمل الملك كرسي.]

ا من الخشب ومغطOى بطبقة من العاج، وربOما صنعت اليدان والجزء الخلفي من العاج. هذا ما نجده في معابد المصريfين zما كان الكرسي مصنوعOرب 
والشوريfين.

"وللكرسي ست درجات،

وللكرسي رأس مستدير من ورائه، ويدان من هنا ومن هناك على مكان الجلوس،

[.19وأسدان واقفان بجانب اليدين" ]

ته في تحقيق العدالة بين شعبه. Oا لكل مظلوم، يدافع عنه كما بترس ومجن، هكذا اهتم بكرسي الولية والقضاء. يجد لذzكما أقام من نفسه حصن

ا ما هو لدوات الحرب ولستعماله الشخصي zما استخدم منه ما هو لبيت الرب، وأيضOغشاه بذهب إبريز" لم يجمع سليمان الذهب لتخزينه، وإن" 
 (. يرى البعض أنOه من أجل كثرة الذهب بفيض صار يغشOى العاج بطبقة من الذهب. وإن كان البعض يرى أنOه لم يغطO كل العاج بالذهب19: 5)جا 

بل زيOنه بنقوش وورود من الذهب.

ا و200صنع من الذهب  zمهم في المواكب من يحملون العصي300 ترسOا. لقد اعتاد أباطرة الرومان أن يتقد zا ورماحzه صنع سيوفOا؛ ولم يذكر أنzمجن  
ا سليمان فاهتم بالترس والمجن، كأدوات دفاعيOة ل Oلون دور الرعب للفاسدين. أمfهم يعاقبون الشرار. فكانوا يمثOوالفؤوس ليشيروا إلى سلطانهم أن 

ته في كونه حصنzا للبرار. Oا دوره كمدافع عن كل مظلوم تقي، يجد مسرzة، معلنOهجومي

ا واقفة هناك على الدرجات الست من هنا ومن هناك، zواثنا عشر أسد"

[.20لم يعمل مثله في جميع الممالك" ]

ة وشجاعة في الحق، فيمثfلون Oالسود الثنا عشر الواقفة على درجات السلم تشير إلى التزام كل أسباط شعبه الثنى عشر أن يكونوا مملوءين قو 
ا، ول يخافون وجه إنسان. zا من السود، ل يداهنون أحدzموكب

يترجم البعض الكلمة العبريOة بـ "العجول" ل "السود"، فإن كانت هذه الترجمة سليمة يكون في هذا العرش ظل للعبادة الوثنيOة.

غالبzا ما كانت تزيOن كراسي الملوك الشوريfين ببعض الحيوانات، وأحيانzا الملوك المصريfين.

ا zا ليهوذا والثور أو العجل رمز zجه نحو كتفه. فكان السد رمزOه كان به ثور أو عجل ذهبي رأسه متOفي وصف كرسي سليمان يقول يوسيفوس بأن 
 الخ(.18: 31؛ إر 11: 19؛ 16: 4لفرايم )هو 

"وجميع آنية شرب الملك سليمان من ذهب،

ة، هي لم تحسب شيئzا في أيOام سليمان" ] O21وجميع آنية بيت وعر لبنان من ذهب خالص، ل فض.]

ة. هكذا يهب المسيح غناه لشعبه فيتمتOعوا بالشراب السماوي )الذهب(. Oكان وكل رجاله في القصر يشربون في كؤوس من ذهب وليست من فض

"لنOه كان للملك في البحر سفن ترشيش مع سفن حيرام،

فكانت سفن ترشيش تأتي مرة في كل ثلث سنوات،

ا وطواويس" ] zا وقرود zة وعاج Oا وفضz22أتت سفن ترشيش حاملة ذهب.]

v لد إنسان قد خلص في العالم )يو  (. سفن ترشيش، أي السفن الروحيOة التي تحمل21: 16   ل تعود تذكر النفس المرارة لسبب الفرح، لنOه قد و�
ا في إناءµ خزفيµ كقول الرسول ) zته، هي أجسادنا التي تحمل كنز O[.4( ]7: 4 كو 2ذهب سليمان وفض

يس أمبروسيوس fالقد
"فتعاظم الملك سليمان على كل ملوك الرض في الغنى والحكمة.

[.24-23وكانت كل الرض ملتمسة وجه سليمان لتسمع حكمته التي جعلها ا في قلبه" ]



 ترجم سليمان الحكمة التي نالها كهبة إلهيOة إلى عمل، ظهرت في قدرته العجيبة في تدبير شئون الدولة سياسيzا، ووضع نظام محلfي لتدبير الشئون
ا، وقدرته العسكريOة، والنشاءات الهندسيOة الفائقة. zساع المملكة جدfة مع اتOالداخلي

ة وآنية ذهب وسلح وأطياب وخيل وبغال سنة فسنة" ] Oته بآنية فضOبهدي µ25"وكانوا يأتون كل واحد.]

مون من منتجات بلدهم fة تصوير لحاملي الجزية قادمين إلى الملوك في خضوع يقدOة والشوريOة هنا "جزية". جاء في الثار المصريOيقصد بالهدي 
الثمينة ممثfلين عن دولهم.

عادة تقديم الهدايا حتى بالنسبة للزيارات العاديOة بين الفراد أو العائلت لزالت أساسيOة في حياة بعض الشرقيfين.

"وجمع سليمان مراكب وفرسانzا،

فكان له ألف وأربع مائة مركبة واثنا عشر ألف فارس،

[.26فأقامهم في مدن المراكب ومع الملك في أورشليم" ]

(. كشف المعهد الشرقي19، 15: 9( مجدوا إحدى المدن التي كان يحفظ فيها الخيل )28، 26: 10[ )5يتحدOث الكاتب عن إسطبلت خيل سليمان]
Courtesy Oriental Institute التابع لـ ،University of Chicago .عن مدينة مجدو وخرائب السطبلت 

ا أبوه داود في الرتباط بأكثر من زوجة، فقد قيل عن zة. أخطأ سليمان وأيضOأمران تجاهل فيهما سليمان الحكيم ناموس الرب وكسر بهما الوصي 
ة والذهب، وقد قيل "ولكن ل يكثر له الخيل..." )تث17:17الملك: "ول يكثر له نساء لئلO يزيغ قلبه" )تث  Oا سليمان من الخيل والفض zوأكثر أيض .) 

17 :16.)

v مز( "س: "الفرس وراكبه طرحها في17: 33   مكتوب في المزامير: "باطل هو الفرس لجل الخلصO؛ وفي موضع آخر في الكتاب المقد ) 
 (. علوة على هذا فإن سليمان الذي جلب مركبات من مصر16: 17(. كانت الوصيOة لملك إسرائيل ألO  يمتطى خيلz )تث 1: 15البحر" )خر 

د على امرأة صاحبه" )إر  µة للشر... يقول إرميا: "صهلوا كل واحOمز 8: 5صار ضحي( د أن ا ل يس�ر بخيل كهذهOتأك .)[.6(]10: 147

القدfيس جيروم
ة في أورشليم مثل الحجارة، Oوجعل الملك الفض"

يز الذي في السهل في الكثرة" ] f27وجعل الرز مثل الجم.]

يز الضخمة في شوارع مدن الصعيد بمصر وفي القرى بل حصر، ويستطيع أي إنسان أن يتسلOقها ويأكل منها، إذ fإلى وقت قريب كانت أشجار الجم 
يز بل ثمن. fكان الجم

ار الملك أخذوا جليبة بثمن" ] O28"وكان مخرج الخيل التي لسليمان من مصر وجماعة تج.]

 يقال أن المصريfين هم أول شعب استخدموا الخيول في الحروب. وكانت الشعوب التي تعرف استخدام الخيول في الحروب أقوى من تلك التي ليس
لها هذه الخبرة.

ة عن رحلة ملكة سبأ إلى أورشليم، كان في صحبتها ابنة حيرام ملك صور، وأن45يعتقد الثيوبي¨ون – اليهود والمسيحي¨ون – أن المزمور  Oهو نبو  
ا على المم. عاش معها البن عدة سنوات ثم أرسلته إلى zالجزء الخير من المزمور ي�علن عن البن الذي حملت به ملكة سبأ من سليمان ليكون ملك 

ا على أثيوبيا في هيكل أورشليم، ودعاه على اسم ج̈ده داود. عاد إلى سبأ  zسليمان أبيه لتربيته. فاهتم به أبوه، ومسحه وسامه ملكSabaأو عزب  
Azabصين في شريعة موسى، واحد عن كل سبط وأقامهم قضاة في مملكته. وكان أعظمهم ثلثة في حضرة fمين اليهود المتخصfجماعة من المعل  

الملك على الدوام.

ا من الحكم وذلك في عام 40ماتت الملكة بعد  zق.م، واستولى 986 عام Menilekعلى الحكم. وقد شهد كثيرون عن هذه القصة سواء حلفاء أثيوبيا  
أو أعداؤها، وإن اختلفوا في اسم الملكة.

ة، Oوكانت المركبة تصعد وتخرج من مصر بست مائة شاقل من الفض"

والفرس بمائة وخمسين،

[.29وهكذا لجميع ملوك الحثfيfين وملوك آرام كانوا يخرجون عن يدهم" ]

 



10 ملوك 1من وحي 
للتقي بك مع ملكة سبأ!

v .سارت ملكة سبأ بموكب عظيم إلى أورشليم   

ا، وحجارة كريمة.  zا جد zا كثيرzا فائقة، وذهبzمالها تحمل أطياب ج�

لتقدOم معها إليك. 

اعبر بموكب الحب متOجها نحو أورشليم العليا.

ا.  zا فريدzم لك مع المريمات طيب fأقد

واحمل إليك ذهبي وحجارتي الثمينة.

م لك يا واهب كل العطايا. fمما لك أقد

v،ب�هرت ملكة سبأ بشخص سليمان   

بيت بحكمته وكل ما هو حوله.  وس�

وأنت أعظم من سليمان. 

م كل ما لدى واسمع صوتك. fأقد

أترك كل عرشµ أرضيµ واجلس عند قدميك.

اطلب التfحاد بك والشركة معك. 

v،ا لك بغير حساب Oأعطيك مم   

وأنت تعطيني مشتهي قلبي، 

تهبني ذاتك، فإن كل شيء لي.

 انحدار سليمان وموته
11الصحاح 

صها أنOه قد ارتدO عن العبادة الحقOة النقيOة بسبب إغواء نسائه، Oة سليمان، ملخOة انحدار شخصي Oة مؤلمة للغاية، وهي قص Oس قصOم لنا الكتاب المقد fيقد 
له إلى النساء الغريبات. سليمان الذي بدأ26: 13المر الذي أشار إليه الكتاب المقدOس بعد عدة قرون )نح  sة ا، حوOس قلبه لمحب sسليمان الذي كر .) 

برعاية شعبه بالحب انشغل بقصره الخاص والمنشآت الضخمة، فأرهق شعبه بالضرائب وأعمال السخرة.

س طاقات شعبه لحساب مملكة ا، وينال شهرة عالميOة في الحكمة والتقوى، إلى fف من ملك يكر fشعر بعض الدارسين وجود تح̈ول خطير ومتطر 
 ملك يغرق في شهوات جسديOة شبابيOة، ويتعبOد للوثان! فظن البعض أن هناك مبالغة في الحديث عنه في الجانبين التقوي والشهواني! ادOعى البعض

أنOه يستحيل أن ينقلب سليمان إلى هذه الصورة البشعة بعدما تمتOع ببهاء عجيب!

 إنOه درس عملي بشع يبرز عمليzا إمكانيOة النحراف والفساد، في أيs سن، وتحت أي ظروف. ليس للمؤمن أن يتOكل على خبراته الماضية وأعماله
وقدراته وحكمته!

ا في استلم سليمان الحكم وإحباط مؤامرة أخيه أدونيا. وقدOمت لبنها وصايا تسنده في الحكم، وقد حذOرته من الزواج zا وهام zا حكيم zبع دور  لعبت بث�ش�
(، لكنOه لم يسمع لصوتها.3: 31بوثنيOات )أم 

لقد لمس بنفسه ما حلs بأبيه داود وبكل أسرته بسبب سقوطه في الشهوة، ولم ينتفع سليمان من هذا الدرس الخطير.



ة.16: 17في الصحاح السابق ذكر مخالفة سليمان الوصيOة اللهيOة الخاصة بالملوك ألO  يبالغوا في اقتناء الخيل )تث  Oيكثروا الذهب والفض Oوأل ،) 
جوا نساء غريبات وثنيOات. Oيتزو Oة الخاصة بألOة اللهيOالن يكشف هذا الصحاح عن تجاهله الوصي

م لنا الكتاب المقدOس شخصيOة سليمان كمثالµ خطيرµ للسقوط بعد التمت¨ع بحكمةµ سماويOة ومجدµ وعظمةµ! وقد لمس سليمان بنفسه خطورة Oهكذا قد 
ل لنا في سفر المثال أن محبOة النساء طرحت كثيرين جرحى )أم  Oات، فسجO26: 7الرتباط بالوثني.)

 
النساء الوثنيOات :

ا الصحاحات  zص fن كالزيت، مخصfة، خاصة من صوتها الليOرنا الملك سليمان من حبائل المرأة الوثني fة يحذOمن سفر المثال7-5خلل الخبرة العملي  
لهذا التحذير.

 كل إنسان يميل بأذنيه الداخليتين إلى صوت المرأة الزانية المخادعة بالعذوبة الظاهرة ل يستطيع أن يميلهما إلى صوت الحكمة. يروي لنا سفر
ة لسليمان نفسه وقد مال بأذنيه للجنبيOات ففقد ملكوت ا الذي في أعماقه. "وأحبO الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع sر ة الم� Oالملوك الول القص 

 بنت فرعون... فأمالت نساؤه قلبه. وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كاملz مع الرب إلهه كقلب
ا كداود أبيه"   ] zالرب ولم يتبع الرب تمام sفي عيني s6-1داود أبيه... وعمل سليمان الشر.]

د الميل إليها بالفكر. فإن أفكار الشهوة قاتلة لكل بذور الفضيلة، والذين Oة الزنا، أو مجرOب كل ما يمكن أن ينحرف بنا إلى خطيOيطالبنا الحكيم أن نتجن 
 يسقطون في حبائلها يصيرون على مقربة من أبواب الهاويOة. إن كانت شفتا المؤمن المنصت لصوت الحكمة تحفظان معرفة، فإن شفتي� المرأة

ة كالفسنتين، Oر  المنحلOة تنساب منهما كلمات معسولة ليfنة كالزيت. "لن شفتيs المرأة الجنبيOة تقطران عسلz، وحنكها أل�ين من الزيت. لكن عاقبتها م�
ين" )أم  fذي حد µنة كالزيت ومن الداخل4-3: 5حادة كسيفfة للغاية كالفسنتين؛ من الخارج لي Oر  (. كلماتها من الخارج حلوة كالعسل، وفي الداخل م�

ين. غالبzا ما ي�قصد بالشفتين والفم هنا القبلت المثيرة للشرs مع الكلمات العاطفيOة الغاشة. fذي حد µقاتل µكسيف

ين. كل شفاه أشبه بحد سيف، أينما fا بسيف ذي حد zيقف ممسك µخطير µيرة بفمها ذي الشفتين الناعمتين كعدو fع النسان الحكيم إلى المرأة الشرOيتطل 
يرة. fر... هكذا فم الشر fه السيف يقطع ويدم Oتوج

vاzنfالذي إلى حين يبدو لي ،zة، ول تلتقي بامرأة ت�دمن الزنا. إذ تقطر شفتا الزانية عسلOم أحدهم هذه النصيحة: "ل ت�لحظ جمال المرأة الجنبي fيقد    
ين. فالمرأة الزانية ل تعرف كيف ت�حب بل تصطاد؛ قبلتها fذي حد µة من سيف Oه بعد ذلك تجده أكثر مرارة من الفسنتين، وأكثر حدOلحنجرتك، لكن 

ا، وفمها مخدfر ضار. إن كان هذا ل يظهر في الحال، فبالكثر يجب تجنبها، لنOها تحجب هذا التدمير وتختم على هذا الموت ول تسمح zsم  مملوءة س�
[.1له بالظهور في البداية]

v أم( "zة تقطران عسلOلهذا السبب احمل كل هذا التعب3: 5   تبدو ملمح الزانية مقبولة. أنا أعلم ذلك، إذ يقول الكتاب: "شفتا المرأة الجنبي .) 
ا الكتاب المقدOس: "هذا الذي إلى حين ليsن لحنجرتك، لكنOه بعد zل إلى إفسنتين. هكذا يقول أيض Oه في الحال يتحوOحتى ل تكون لك خبرة هذا العسل، فإن 

ين" )أم  fذي حد µة من سيف sد [.LXX( ]2 4-3: 5ذلك تجده أكثر مرارة من الفسنتين، وأشد ح�

يس يوحنا الذهبي الفم fالقد

 
الصحاح الحادي عشر

نساء سليمان وارتداده

ا أو غنى، وبني هيكل الرب الذي اشتهى والده أن يقيمه، واتOسعت zيبدو أن سليمان قد فاق والده داود النبي، فقد طلب من ا الحكمة ولم يطلب مجد 
ا. zا عظيم zا، ونال غنى ومجدzعت بنظام حكم منظم حسنOق الوعد اللهي لبيه إبراهيم، وساد المملكة السلم، وتمتOمملكته، فتحق

 خيOم على مملكة سليمان الفائق خطأ خطير وهو زواجه نساء وثنيOات، أغلبهنO بنات أمراء وثنيOات. لقد ارتكب جريمة في حق ا وحق شعبه كما في
م الملك الضعيف للملك القوى إحدى بناته أو8-1حق نفسه، إذ سقط في الزواج السياسي وانحرف قلبه عن ا ] fكانت العادة بين المم أن يقد .] 

ا من القربى، والشعور بالطمأنينة أن القوي ل يفكر في الهجوم على الملك الضعيف واستعباده. هذه zنسائه الجميلت زوجة له. بهذا يكون نوع 
التقدمة تسمOى "تقدمة السلم". 

 سقط سليمان في هذه العادة م�رضيzا الناس على حساب علقته بال، فقد قبل نساء وثنيOات سراري له من المم المحيطة ليرضي غير المؤمنين على
ا على مستوى العالم كل¨ه في ذلك الحين صارت له  zة. ولما كان سليمان مشهورOمن300 زوجة وأميرة و700حساب إيمانه وحياته الروحي  

 السراري. كان هذا هو الطابع الشرقي القديم خاصة في قصور الملوك أن تقدOر عظمة الملك حسب عدد الزوجات والسراري اللواتي في جناح
 "الحريم". لهذا يرى البعض أنOه لم تكن خطيOة سليمان الكبرى هي شهوته الجسديOة، وإنOما سقوطه في الرغبة في العظمة، وإن كان هذا قد سحبه بعد

ذلك إلى الشهوات الجسديOة والسقوط في العبادة الوثنيOة.



 هذا الذي بنى الهيكل العظيم امتدOت يده لتبني مذابح وثنيOة. الوثنيOة التي بذل داود الملك كل جهده لقتلعها، أعادها ابنه سليمان حتى في قصره
الملوكي. وكأن اليد التي استخدمها ا لقامة عصرµ ذهبيÕ هي بعينها أساءت التص̈رف فامتدOت لتحطيم هذا المجد.
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. التصاقه بالوثنيOات :1
"وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون

[.1موآبيOات وعمونيOات وآدوميOات وصيدونيOات وحثيOات" ]

 تمت¨ع سليمان بعطيOة الحكمة السماويOة الفائقة لم ي�لزمه بالحياة التقويOة، فبإرادته انحرف في أخطاء خطيرة وخطايا مفسدة حتى لليمان. ينطبق عليه
د�كيfين: "لنOك تقول إنOك غنيs وقد استغنيت ول حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنOك أنت الشقي والبائس وفقير  القول اللهي لملك كنيسة اللو�

لون الن بالجسد؟" )غل 17: 3وأعمى وعريان" )رؤ  f7: 3(. وقول بولس الرسول: "أهكذا أنتم أغبياء؟! أبعد ما ابتدأتم بالروح تكم.)

ج ابنة حيرام ملك صور وهي من الصيدونيOات. Oورد في تقليد بأن سليمان تزو

بع بتدريبه روحيzا ا. انحرف ذاك الذي اهتمت والدته بث�ش� zا، ويقيمه ملكzه يبني للرب بيتOة بأنOلقد فارقته نعمة ا ذاك الذي نال أبوه التقي مواعيد إلهي 
(. سقط ذلك الذي تتلمذ على يديs ناثان النبي.3-1: 31وهو طفل )أم 

ا بنفسه على zمت سفينته وسط محيط هذا العالم. لم يعد قادرOها الصخرة التي حطOة النساء قلب الملك الحكيم والتقي والجبار سليمان. أنOأمالت محب 
ه قلبه نحو الحب الحقيقي. fا إلى نعمة ا. كان يليق به أن يعرف كيف يوج zالخلص من هذه الكارثة، بل صار محتاج

v.ا zا، وبائسzا، مكروهzتfد الحس، ميfك إن لم تحب تكون متبلOا"؟ حاشا! فإنzهل نقول لك: "ل تحب شيئ   

[ s؛ لكن اهتم أن تعرف ماذا تحب s3حب.]

يس أغسطينوس fالقد
 يرى العلمة أوريجينوس أن التfحاد بزوجة يشير إلى اتfحاد النفس بالحكمة والفضيلة. فزواج سليمان بزوجات يشير إلى تمت¨عه بفضائل وبروح

ا اتfحاده بالجنبيOات والسراري فيشير إلى التصاق النفس بالفلسفات الزمنيOة] Oيس أغسطينوس أن الزواج بالسراري يشير4الحكمة؛ أم fويرى القد .] 
[.5إلى تغ̈رب النفس عن المواطنة مع شعب ا، ويمثfل كل فكرµ غريبµ عن اليمان]

"من المم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل ل تدخلون إليهم وهم ل يدخلون إليكم،

لنOهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم،

[.2فالتصق سليمان بهؤلء بالمحبOة" ]

لوة، هكذا ظنO أن سعادته تكمن في هؤلء النساء الممنوعات عنه، فوجد في ميوعت�هنO وعذوبة  وكما يقول سليمان نفسه أن المياه المسروقة ح�
، Oا بهن zة، إذ صار مغرمOبالمحب Oات. التصق بهنOة، أو في النساء اليهوديOة لم يجدها في ابنة فرعون، الزوجة الشرعي Oأحاديثهن وخلعة الملبس مسر 

يقضي أوقاتzا طويلة معهنO ويعجب بكلمهن.



 في القديم كان الشرقي¨ون يبرزون عظمتهم، ل بكثرة ممتلكاتهم وذهبهم وخيولهم، بل وبكثرة نسائهم. وكان يبدو أن النساء يمثfلن الجانب الضعيف
 والقل من الرجل. لكنOه كان الجانب الذي له فاعليOته على الرجل وكل السرة. وها هو سليمان مثل حيs لذلك. فقد سحبته نساؤه إلى آلهتهن. لهذا

(.23: 13؛ نح 3: 10؛ 2-1: 9، عز 3-1: 7؛ تث 16-15: 34حذOر الكتاب المقدOس من الزوجات الوثنيOات )خر 

"وكانت له سبع مائة من النساء السيfدات وثلث مائة من السراري،

[.3فأمالت نساؤه قلبه" ]

م فيها توبته وندامته أنOه لم يجد بينهن واحدة صالحة.300 زوجة و 700التصق بألف سيfدة  Oمن السراري، وكما شهد في عظته التي قد 

أخطأ داود الملك بزواجه بأكثر من فتاة، ولم يدر� أنOه قد فتح الباب لبنه ليلتصق بألف سيfدة، ظانzا أنOه من حقfه هذا كملك.

 يصعب على المؤمن الذي فيه مخافة الرب أن يقبل زوجة ثانية، حتى بعد وفاة الزوجة الولى، فكيف كان يمكن لسليمان أن يحتفظ بمخافة الرب فيه
يOة؟! كان يليق بذاك الذي نال الحكمة السماويOة أن يلتزم بما تنادي به، وهو اللتصاق بزوجة واحدة. لكنOه إذ سمح fوقد أحاطت به ألف زوجة وسر 
 لنفسه بأخرى لم تعد الثانية تكفيه. ولعلOه ظن أن يتمثfل بأبيه ول تزيد عدد زوجاته عن نساء أبيه، لكنOه إذ فتح الباب انحدر ولم يستطع أن يقف عند

حدµ معين. هكذا ل تعرف الشهوة لها ضابط، متى فتح لها النسان الباب يصعب أن يتوقOف ما لم تعمل نعمة ا فيه.

. انحراف قلبه وراءهن :2
"وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى،

[.4ولم يكن قلبه كاملz مع الرب إلهه كقلب داود أبيه" ]

  مات سليمان وهو بالكثر في الستfين من عمره، لهذا يرى بعض الدارسين أنOه يعني بقوله هنا "في زمان شيخوخة سليمان" أنOه كان في الخمسين أو
الخمسة والخمسين من عمره. 

 ظن أنOه قادر أن يحتفظ بعبادته ل الحيs جنبzا إلى جنب مع عبادته للهة نسائه، ولم يدرك أن قلبه لم يعد كاملz مع الرب إلهه، ول صار يسلك وراءه
. sه فتر في العبادة وانشغل القلب عن ا الحيOلكن ، sه ترك عبادة ا الحيOبالكامل. ل يمكننا القول بأن

ا يشبه الفكار zه بدأ يحمل فكرOه إذ فتر سحبته النساء الغريبات إلى آلهتهن. لعلOة، لكنOا في الروح جذب ابنة فرعون للعبادة الحي zحين كان سليمان حار 
الحديثة: أليست كل العبادات صالحة وتهدف إلى سلوكيOات حسنة؟ ما هو الضرر في ذلك؟ 

v( سليمان الذي وهبه الرب كل نعمة11 صم 2( ارتكب بعد ذلك القتل والزنا )13: 14 صم 1   داود الرجل الصالح الذي قلبه مثل قلب ا .) 
فظ لبن ا وحده أن يبقى بل خطيOة حتى النهاية )عب  [.6( ]4:  15وحكمة قادته النساء إلى الوثنيOة. فإنOه قد ح�

 العلمة ترتليان

v[7   لن ابن داود هذا، سليمان بالسم، سقط في ذات الفخ مثل أبوه، وبسبب شهوة النساء انحرف عن إله آبائه.]

يس يوحنا الذهبي الفم fالقد

v( ...اهاOا إي zي لها مادحfسليمان( ليغن( ه ل أمان33: 4 مل 1   استخدمت الحكمةOا للنساء. ولكي تدركين أنzه كان محبOعن ا لن Oومع ذلك فقد ارتد ،) 
[. 8(]13 صم 2حتى في القرابات فإن أمون التهب بالشهوة غير الشرعيOة نحو أخته ثامار )

القدfيس جيروم 

. انحرافه نحو الوثنيOة :3
[.5"فذهب سليمان وراء عشتروث آلهة الصيدونيfين، وملكوم رجس العمونيfين" ]

  في بابل وأشور،Ishtar، إلهة كنعانيOة ترتبط بالخصوبة. يرتبط السم بعشتار Venus وهي فينوس Ashtarothالتصق سليمان باللهة عشتروت 
 إلهة الحب الجنسي والمومة والخصوبة. كانت اللهة المؤنOثة الرئيسيOة في كل القبائل الكنعانيOة. انتقلت عبادتها من صور إلى قرطاجنة حيث

ا. وهي إلهة القمر التي كان اليوناني¨ون والرومان يعبدونها أحيانzا تحت اسم أفروديت  zازدهرت هناك جدAphroditeا أخرى تحت اسمzوأحيان  
Uraniaو Coelestisو Juno.وغيرها من السماء 

 لها أساطير وتقاليد خاصة بها. وكانت كاهناتها يمارسن الدعارة رسميzا. كانت عبادتها ترتبط مع عبادة إله ذكر يدعى "البعل". رمزت هي والبعل
إلى القمر والشمس.



ا ) zا قاطع zرمت عبادتها في إسرائيل تحريم (.13: 23 مل 2في عهد يوشيا ح�

م لنا  fيقدMillon:ة عن سقوط سليمان في إقامة مذبح لللهة عشتروت، فيقولOقطعة أدبي 

"عشتروت التي يدعوها الصيدوني¨ون عشتار، 

ملكة السموات لها قرنا هلل، 

هذه التي تشرق ببهاء صورتها في الليل بالقمر؛

عذارى صيدون يقدfمن لها نذورهن وأغانيهن.

لن يتوقOفن عن الغناء في صهيون حيث يقفن صفوفzا طويلة.

أقيم هيكلها على جبل المعصية،

ا لهن، zبواسطة الملك المغرم بنسائه وخاضع

ا، لكنOه انحرف نحو الصنام الدنسة بالوثنيOات الجميلت. zسعOقلبه وإن كان مت

لقد فقد الفردوس!"

 يرى البعض أن سليمان قد مال وراء نسائه وبنى مذابح للهة غريبة حيث قدOمت الذبائح ورفع البخور، لكن لم يذكر الكتاب المقدOس أنOه اشترك في
ا. zم بنفسه ذبائح أو بخور Oهذه العبادة أو قد

 (. كان العموني¨ون يذبحون له43: 7(، ويسمOى مولوك )أع 21: 18 رجس العمونيfين: اسم كنعاني معناه "ملك" )ل Moleck  أو Milcomملكوم 
فين. كانوا يشعلون النار في التجويف، Oة. يقول الربي¨ون أن صنمه كان من نحاس، له رأس عجل عليه إكليل، وكان الصنم والعرش مجوOذبائح بشري 

ان، ويلقي الكاهن بالطفل على الذراعين فيحترق بسرعة ول يسمع أحد صراخ الطفل وسط صوت الطبول. Oحتى تبلغ الحرارة إلى اليدين فيحمر

د بها النبياء بكل شدOة على ممر الجيال، لكن اليهود تشبOثوا بها، فحلs غضب الرب عليهم بسببها. يبدو أن مولك Oسقط اليهود في هذه العبادة التي ند 
كان ملك جهنOم حسب رأي الكنعانيfين الوثنيfين.

 ( نسبة إلى إلههم.46: 48( وشعب كموش )إر 29: 21 رجس الموآبيfين. د�عي الموآبي¨ون أمOة كموش )عد Chemoshيرتبط ملكوم بالله كموش 
ا وعلى zا أو درع zا أو رمحzسيف zالله كموش هو إله الشمس، كان يعبد كملك على شعبه وإله الحرب، وضعت صورته على بعض العملت حامل 

(.29: 21جانبيه يوجد مشعلن )عد 

 ( انتصاراته إلى الله كموش. كانت علقة قرابة بينه وبين ملكوم إله العمونيfين4: 3 مل 2في النقش الذي على الحجر الموآبي ينسب الملك ميشع )
(.27: 3 مل 2(، وتشترك عبادة الثنين في تقديم الطفال ذبائح لهما )5: 11 مل 1؛ 24: 11)قض 

"وعمل سليمان الشرs في عيني الرب،

ا كداود أبيه. zولم يتبع الرب تمام

حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكموش رجس الموآبيfين على الجبل الذي تجاه أورشليم،

[.7-6ولمولك رجس بني عمون" ]

للسف بعد بنائه الهيكل الذي ي�نظر إليه كأقدس موضع في العالم في ذلك الحين أقام مرتفعات، مثل مرتفع توفه. 

.Isis أو اللهة Ammonاختلفت ابنة فرعون عن بقيOة النساء، فلم نسمع عنها أنOها أقامت هيكلz للله آمون 

 " بسببMount of Offence(. ي�دعى في العصور الحديثة "جبل المعصية 4: 14واضح أن الجبل الذي تجاه أورشليم هو جبل الزيتون )زك 
 العبادة الوثنيOة التي بدأت عليه في أيOام سليمان. وقد جاءت هذه الهياكل في واجهة هيكل يهوه. وقد جاءت بركة سلوام مقابل جبل المعصية وعلى بعد

ة ياردات منه: فكان الكهنة العاملون في الهيكلين )هيكل الرب وهيكل الوثن( يسحبون المياه اللزمة لهم من ذات المصدر. Oعد

ا بمولوك.  zامهم كان الحي الشمالي هو موقع مرتفع كموش، والحي الجنوبي خاصOه في أيOرون أن fالة الشرقي¨ون المبك Oيقول الرح



ته )24: 12 صم 2كنOا قبلz نسمع عن سليمان المحبوب من الرب ) Oه9: 10 مل 1(، والذي يجد فيه مسرOالن نسمع أن ا قد غضب عليه لن ،) 
انحرف إلى الخطيOة.

 لقد سبق أن تراءى له مرة قبل بناء الهيكل، ومرة أخرى أثناء تدشين الهيكل، فصارت هاتان الرؤيتان اللهيOتان دينونة لسليمان الذي لم يثبت في
التصاقه بالرب بأمانة كاملة.

 بالرغم من إصلحات آسا ويهوشافاط ويوآش وحزقيا بقيت مواضع الذبيحة هذه حتى أيOام يوشيا. ولعلOها ت�ركت كمواضع عبادة للغرباء القادمين إلى
أورشليم أو القاطنين بجوار أورشليم للتجارة.

[.8"وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كن يوقدن ويذبحن للهتهن" ]

 . ولعلO تقديم البخور أولz قبل الذبائح كان عادةHither Asiaكان الوثني¨ون عادة يقدfمون البخور أولz وبعد ذلك الذبائح الحيوانيOة، خاصة في عبادة 
ا للصلة والتض̈رع ل ثم إعلن الحاجة إلى المصالحة خلل الدم. zمتها الجيال بعد السقوط مباشرة، بكونها رمزOتسل

ا شعبي Oة آلهة وهي ليست آلهة؟! أم Oلت أمOهل بد" :zقائل ، sخ الشعب المرتدfع إلى سليمان الساقط حين سمع صوت الرب يوبOإرميا النبي كان يتطل Oلعل 
ين: تركوني أنا ينبوع المياه الحيOة fا يقول الرب، لن شعبي عمل شر zري جدOي وتحي fل مجده بما ل ينفع. ا�به�تي أيتها السموات من هذا واقشعرsفقد بد 

ا ل تضبط ماء" )إر  z12-11: 2لينقروا لنفسهم آبار.)

ب كيف صار ذاك الذي طلب الحكمة السماويOة ليسلك كسماوي ترابzا، والذي صار Oم مرثاة على سليمان، إذ نقف في حيرة نتعج fا يليق بنا أن نقدzحق 
 الذهب حوله بل حصر قد صار هو نفسه زغل! الحكيم الذي جاء إليه ملوك الرض يستشيرونه صار غبيzا بغباوة هؤلء الوثنيOات. الشيخ صار

س بدء حياته الملكيOة وطاقات شعبه وطاقات المم لبناء الهيكل يبني مذابح وثنيOة! sة. الذي كرOا لشهوات شبابي zعبد

. إنذار الرب له :4
تين" ] O9"فغضب الرب على سليمان، لن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مر.]

تين لكنOه إذ أخطأ وتمادى في الخطيOة غضب الرب Oا كان مرتكبها. لقد كان سليمان موضع سرور ا، ظهر له مرOة خاطئة، لن يطيقها ا، أيOالخطي 
عليه.

ا فليحذر لئلO يسقط. لنصرخ مع المرتfل: "خطيOتي أمامي في كل حين"، ل لليأس وإنOما للرتماء zا لكل مؤمن. من كان قائم zتبقى سيرة سليمان درس 
في حضن ا واللتصاق بالنعمة اللهيOة.

ب fيصو sي في قلبه. فإن العدوfتنحرف عيناه عن رؤية ا المتجل Oتين، ومع هذا انحرف لكي يحذ�ر كل مؤمن وكل قائد لئل Oلقد تراءى ا لسليمان مر 
سهامه بالكثر نحو الراعي والقائد لكي يشتfت الرعيOة ويحطfم النفوس الضعيفة.

"وأوصاه في هذا المر أن ل يتبع آلهة أخرى،

[.10فلم يحفظ ما أوصى به الرب" ]

سليمان الذي طلب من شعبه أن يحفظوا وصاياه، وأن يخضعوا له بالطاعة، لم يحفظ هو وصايا الرب ول التزم بالطاعة له.

vعلى امرأة µا معلوفة سائبة صهلوا كل واحدzة الشهوات... يقول إرميا: "صاروا حصنOسليمان الذي أحضر مركبات من مصر صار ضحي    
[.9(. بالتأكيد ل يOسر ا بخيلµ من هذا النوع]8: 5صاحبه" )إر 

القدfيس جيروم
"فقال الرب لسليمان:

من أجل أن ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائضي التي أوصيتك بها،

ق المملكة عنك تمزيقzا، fي أمزfفإن

[.11وأعطيها لعبدك" ]

 جاءته الرسالة اللهيOة، أن يشرب من ذات الكأس التي أعدOها. كما أنOه ثار على الرب إلهه ولم يخضع له، هكذا تثور مملكته عليه ويفقد عشرة أسباط
ر العصيان المملكة، وينزع عن العاصي سلطانه ومجده وغناه. fمها عبده يربعام. هكذا يدمOليتسل



"إلO إنfي ل أفعل ذلك في أيOامك من أجل داود أبيك،

قها، fبل من يد ابنك أمز

ق منك المملكة كلOها، fي ل أمزfعلى أن

ا لبنك لجل داود عبدي ولجل أورشليم التي اخترتها"   ] zا واحدz13-12بل أعطي سبط.]

ا الطويل الناة هدOد سليمان بالتأديب، لكنOه سمح بتأجيل التأديب إلى أيOام ابنه رحبعام الذي يتولOى العرش من بعده. وقد جاء التأديب هكذا:

 . تمO تأجيل التأديب من أجل داود أبيه. بهذا يعطي الرب لسليمان الفرصة لكي يتوب وي�صلح ما قد أفسده. فإن كان من أجل داود البار لم يسمح1
م بركة لنسله. fة ليقدOام ابنه سليمان، كان يليق بسليمان أن يرجع إلى الحياة التقويOبانشقاق المملكة في أي

 (. وغالبzا كان لها دور هام31: 14 مل 1. يتم النشقاق في أيOام رحبعام، وهو ابن لسليمان من إحدى النساء الغريبات الجنس، إذ كانت عمونيOة )2
في بعث الوثنيOة في إسرائيل.

ا، لي�عطي رجاء لملوك يهوذا أن يرجعوا إلى الرب بكامل قلوبهم، فيرد ا لهم السباط كاملة.3 zا واحدzلم يسحب المملكة بكاملها بل ترك لبنه سبط . 
 بمعنى آخر كما أن سليمان ارتدO عن أمانته للرب تدريجيzا وليس بالكامل، هكذا جاء التأديب تدريجي وليس بنزع المملكة بكاملها. ترك سبط بنيامين

 لنسل سليمان من أجل داود أبيه ومن أجل أورشليم المدينة التي د�عي اسمه عليها. ولم يقل "من أجل الهيكل". بسقوط سليمان في العبادة الوثنيOة
ا، ربOما قصد به سبط يهوذا، zا واحدzا له أو لنسله. أعطى ا لبن سليمان سبط zته وتكلفته، شفيعOوعدم طاعته ل لم يعد ما سبق أن فعله، مهما كانت ني 

ا وكثير العدد، حتى أن سبط بنيامين ذاب فيه. ترك له سبط يهوذا لكي يحقfق ا وعده لداود، بأن من نسله يأتي المسيOا الملك zا عظيمzه كان سبطOلن 
ا للكنيسة. zا من أجل أورشليم التي بكونها رمز zة إلى يوم مجيء الرب الملك. وأيضOم سبط يهوذا، ولم ينزع عنه السمة الملوكيfالحقيقي. لذا لم يحط 

وكأن ا لم ينتزع الملوكيOة من نسل سليمان حتى يأتي الملك ابن داود وعروسه الكنيسة المقدOسة، أورشليم الحقيقيOة.

ج أؤدبه4 Oق فيه قول الرب لداود أبيه: "إن تعوOا. تحق zما يفتح باب الرجاء للتوبة، لذا لم يرفضه تمامOه ل ينتقم لنفسه، إنOد ا بتأديبه لسليمان أن fيؤك . 
(.15-14: 7 صم 2بقضيب الناس وبضربات بني آدم، ولكن رحمتي ل ت�نزع منه" )

م توبة في سفر الجامعة حيث ي�علن عن حزنه الشديد على غباوته وجنونه، وطلب fته في حياة سليمان، إذ نراه يقدOواضح أن هذا النذار كان له فاعلي 
، ويخافوا الرب ويحفظوا وصاياه. sمن المؤمنين أن يحذروا الشر

:zث عن الصالحين قائلOح إلى ذلك عندما تحدOس قد لمOامه أم ل. يرى البعض أن الكتاب المقدOيتساءل البعض إن كان سليمان قد تاب في أواخر أي 
ر القارئين من17: 11 أي 2"لنOهم ساروا في طريق داود وسليمان" ) fس لم يشر إلى ذلك صراحة حتى يحذOويرى البعض أن الكتاب المقد .) 

الخطيOة، لئلO يتمادوا في الشرs قائلين إنOنا في النهاية نتوب مثل سليمان.

ا: zا يقيم لسليمان خصوم
ا صنعه داود بشعبه، حيث قتل رئيس Oا هو هدد الدومي، مع أن سليمان لم يلتق� به ول أساء إليه، لكن هدد أراد أن ينتقم مم zأقام الرب لسليمان خصم 

جيشه يوآب كل ذكر في آدوم.

ا"؛ ما دمنا في هذا العالم نحتاج مع كثرة عطايا ا أن يوجد نوع من الضيق يكون أشبه بكلب الحراسة، يحفظ zه يقول "أقام الرب خصمOالعجيب أن 
 النسان من التشامخ والعتداد بذاته بسبب نجاحه أو غناه أو كرامته. ا يسمح بوجود خصم للمؤمن، حتى وإن لم يسيء المؤمن إليه في شيء. أنOه

في حاجة أن يسلك الطريق الضيfق محمولz على الذرع اللهيOة.

في أواخر حكم سليمان تزايد عدد المقاومين لسليمان:

هدOد الدومي في الجنوب الشرقي من مملكته،

وريزون السرياني في الشمال الشرقي،

وعبده يربعام في شمال إسرائيل،

د. fملك مصر جعل مصر ملجأ ليربعام المتمر

ا على عشرة أسباط بعد موت سليمان. ويرى البعض أن جزءz من سبط بنيامين كان مع يهوذا وليس كل السبط ) zه يصير ملكOا النبي ليربعام أنOتنبأ أخي
ا بالنسبة لشمعون.21: 12 مل 1 z؛ وأيض)

. الرب يثير أعداء لتأديبه :5



ا لسليمان هدد الدومي، كان من نسل الملك في آدوم" ] z14"وأقام الرب خصم.]

 (، وإن السلم والمان4: 5 مل saatan" )1حين أرسل سليمان إلى حيرام ليساعده في بناء هيكل الرب كان يمكنه القول بأنOه لم يكن له خصم "
م له عدOة خصوم مرة25: 4 مل 1يسودان مملكته، وكل رجل يسكن تحت كرمه وشجرته ) fة فقد سمح ا أن يقدOا الن وقد أقام هياكل وثني Oأم .) 

واحدة خاصة هدد ورزون ويربعام.

ل ا التأديب إلى عصر ابنه رحبعام، لكنOه سمح بقيام الخصوم الثلثة حتى يتأكOد سليمان من خطورة الموقف، فل يستسلم للخطيOة ظانzا أنOه sلقد أج 
ونسله في أمان وسلم.

ا له. وكما يقول zم� سليمان من ا نفسه عدوµويكونوا له أعداء أشداء لو لم ي�ق µما كان يمكن لهدد الدومي ورزون ويربعام أن يصيبوا سليمان بضرر 
يس يوحنا ذهبي الفم أنOه ل يقدر أحد أن يؤذي إنسانzا ما لم يؤذ� النسان نفسه. fالقد

يها في والدتها باول  fيس جيروم التي بعث بها إلى أوستوخيوم يعز fفي رسالة القدPaula :أشار إلى مضايقيها 

v الحسد يقتفي أثر الفضيلة، وكما يقول هوراس   Horaceي أعلن هذا عن رجال ونساء، إن كان حسدfة الجبل بالبرق. ل تعجب أن Oضرب قمzت  
يسيfين قد نجح في صلب ربfنا نفسه.  fالفر

. وحتى الفردوس لم يتخلOص من الحيOة التي بحسدها جاء الموت إلى العالم )حك  sيسين من يطلب لهم الشر fهكذا أثار الرب هدد24: 2لكل القد .) 
 (، فل تتعظOم بفضائلها ول تتباهى بمقارنتها بالنساء7: 12 كو 1  حتى ل تنتفخ، وحذرها دائما بشوكة في جسدها )Paulaالدومي ضد باول 

ة الكمال. فمن جانبي اعتدت القول أنOه من الفضل أن أكون مكروها فأنسحب من أمام الهواء] O10الخريات، فنالت قم .]

القدfيس جيروم

.Idumaea"هدد" اسم شائع بين الدوميfين، وهو لقب ملوكي ربOما من أصل سرياني يعني "الشمس" في سوريا وأدوم 

ا من بيت ملكي هرب إلى مصر من مذبحة يوآب، وهو غلم ومعه بعض عبيد أبيه. وجد نعمة في عينيs فرعون فأزوجه أخت zكان هدد أمير 
امرأته. في الوقت المعيOن سمح ا لهدد أن يحث¨ه قلبه بالرجوع لكي يصير شوكة في جنب سليمان.

[.15"وحدث لما كان داود في أدوم عند صعود يوآب رئيس الجيش لدفن القتلى وضرب كل ذكر في أدوم" ]

ا، مع التشديد في المر بقتل كل13-7: 118؛ 68؛ 12-6: 60بدأ داود بالمعركة وانتصر )مز  zثم صعد يوآب ليكمل خضوع أدوم وتحطيمه تمام ،) 
 ذكر. يرى البعض أن يوآب صعد ليدفن القتلى السرائيليfين في المعركة في وادي الملح شمال العربة، ويرى آخرون أنOه قام بدفن القتلى من بني

أدوم حيث قتل كل ذكر من أدوم.

"لن يوآب وكل إسرائيل أقاموا هناك ستOة أشهر حتى أفنوا كل ذكر في أدوم.

إن هدد هرب هو ورجال آدومي¨ون من عبيد أبيه معه ليأتوا مصر،

ا" ] z17-16وكان هدد غلما صغير.]

ين خطيرين في أيOام سليمان لجل تأديبه. وكأن لكل أمر وقت عند الرب fترجع عداوة هدد ورزون إلى عصر داود، لكن ا سمح بظهورهما كعدو 
يحقfق به غاية معيOنة.

"وقاموا من مديان وأتوا إلى فاران

وأخذوا معهم رجالz من فاران

وأتوا إلى مصر إلى فرعون ملك مصر،

ا وأعطاه أرضا" ] zن له طعامOا وعيz18فأعطاه بيت.]

 . مديانArnon(، عاصمتها مديان، تقع على نهر أرنون 31-15: 25؛ 7، 4: 22 في شرق أدوم )عد nomadicمديان: كان يسكنها بعض قبائل 
في جنوب يهوذا.

ا لجنوب يهوذا. zفاران: وهي الصحراء التي تدعى "التيه" ملصقة تمام



 . كان من عادة الفراعنة الهتمام بالتحالف مع الدول المجاورة وتكوين صداقاتPausennes 1فرعون: ملك السرة الحادية والعشرين ربOما يكون 
مع ملوكهم.

جه أخت امرأته أخت تحفنيس الملكة" ] Oا وزو zفرعون جد s19"فوجد هدد نعمة في عيني.]

  أيs السيfدة بين زوجات الملك، بكونها المدبfرة الرئيسيOة. هذا اللقب كانhagbiyreahتحفينس: هو اسم إلهة بمصر، كانت زوجة فرعون تدعى 
 يستخدم بالنسبة للملكة الم بالنسبة لملوك يهوذا بكونها رئيسة كل النساء في "بيت الحريم" أو جناح النساء بالقصر الملكي. بعد موتها تحتل الملكة

زوجة الملك هذا المركز.

"فولدت له أخت تحفنيس جنوبث ابنه، 

وفطمته تحفنيس في وسط بيت فرعون،

وكان جنوبث في بيت فرعون بين بني فرعون.

فسمع هدد في مصر بأن داود قد اضطجع مع آبائه وبأن يوآب رئيس الجيش قد مات.

فقال هدد لفرعون: أطلقني إلى أرضي.

فقال له فرعون:

ماذا أعوزك عندي حتى أنOك تطلب الذهاب إلى أرضك؟

[.22-20فقال: ل شيء، وإنOما أطلقني" ]

ج أخت زوجته، ولم ينقصه شيء، إذ يقول له الملك: "ماذا أعوزك عندي حتى أنOك Oفرعون ملك مصر، وتزو sوجد هدد الدومي نعمة في عيني 
 تطلب الذهاب إلى أرضك؟!" حقzا لم ينقصه شيء، لكنOه لن يجد سعادته الحقOة إلO في بلده. هكذا يترنOم المؤمن قائلz: بأنOه وإن لم ينقصه شيء في

 العالم؛ مهما ابتسمت لنا الحياة الزمنيOة، وقدOمت لنا من غنى ومجدµ وكرامة، تبقى سعادتنا الحقOة في العودة إلى بيتنا الحقيقي: حضن الب، السماء
المفتوحة لنا!

 مع ما تمتOع به هدد من عطايا ومسرات ومجد في مصر واهتمام من قصر فرعون لكن ما كان يشغل قلبه هو استرداد كرامة بلده "أدوم"، لهذا كان
ينتظر موت يوآب وداود.

ا من zكبير zجزء Oه استردOه عاد بالفعل إذ صار مع رزون خصمين لسليمان، يرى البعض أنOا عليها؟ واضح أن zهل عاد هدد إلى أدوم؟ وهل صار ملك 
  في أيدي السرائيليfين. غير أن البعض يستند علىEzion – geberأدوم، ربOما جبل أدوم، بينما بقيت المناطق في السهل مثل عصيون جابر 

  حتى أيOام يورام ملك إسرائيل ويهوشافاط ملك يهوذا "عصى أدوم من يدvicegerent( بل وكيل 47: 22 مل 1عبارة "لم يكن في أدوم ملك" )
ا" ) zه لم يملك هدد على أدوم. يقول 20: 8 مل 2يهوذا وملكوا على أنفسهم ملكOبأن )Thenius( ه ما ورد فيOام48-47: 22 مل 1 بأنOه في أيOأن ) 

ل يهوشافاط في الصراعات الداخليOة Oن الملك الجديد، فتدخOحتى يتعي zأن يقيم لهم وكيل zيهوشافاط ماتت أسرة هدد وحسب يهوشافاط نفسه مسئول 
لدوم. 

ا لسرائيل كل أيOام سليمان مع شرs هدد" ] zه لم25هناك رأي آخر يعتمد على العبارة: "وكان )رزون( خصمOوهو أن هدد انطلق من مصر لكن ،] 
ا له في مقاومة سليمان. وهناك رأى ثالث بأن هدد ورزون هما شخص واحد. zما جاء إلى رزون الرامي وصار سندOيملك على أدوم، إن

الخصم الثاني: رزون بن أليداع

ا آخر رزون بن اليداع الذي هرب من عند سيfده هدد عزر ملك صوبة" ] z23"وأقام ا له خصم.]

لك من أيدي أسرة هدد وقد استعادت الكرسي18: 15 مل 1رزون: ربOما هو بنفسه حزيون الوارد في )  (، وربOما يكون أحد الشخاص الذي أخذ الم�
بعد موته. بذلك يكون ملوك آرام أو دمشق هكذا.

vا zا لسليمان. كان رزون أحد قادة هدد، الذي هزمه داود. في ذلك الوقت هرب رزون مع رجاله وعاشوا مع zرزون مغتصب العرش، كان معاصر    
 يعتمدون على السلب والنهب ثم استولى على دمشق وملك إلى حين استيلء داود عليها وإخضاعه سوريا )آرام(، عندئذ طرد رزون. لكن بعد

انحراف سليمان شعر رزون أن ا فارق إسرائيل فاستعاد دمشق وجاء إليه هدد وصار الثنان مقاومين لسليمان.

v.ا لرحبعام zحزيون )هدد الثاني( كان معاصر   



v تبريمون   Tavrimom.ا لبيام zهدد الثالث( كان معاصر( 

v.ا لسا zبنهدد )هدد الرابع( كان معاصر   

"فجمع إليه رجالz فصار رئيس غزاة عند قتل داود إيOاهم،

فانطلقوا إلى دمشق،

وأقاموا بها وملكوا في دمشق.

ا لسرائيل كل أيOام سليمان مع شرs هدد، فكره إسرائيل وملك على آرام. zوكان خصم

ويربعام بن نباط افرايمي من صردة عبد لسليمان،

واسم أمه صروعة،

وهي امرأة أرملة،

[.26-24رفع يده على الملك" ]

لد يربعام في صردة في د عليه. و� Oا يربعام الذي من سبط إفرايم، فقد رفع يده على الملك، أي تمر Oين خصمين لسليمان، أمfأقام ا هدد ورزون الممي 
ا للعاملين من سبطي إفرايم ومنسOى )بيت يوسف(. عندما كان يرمم أورشليم والسور zسم بالذكاء والفطنة، فعينه الملك سليمان ناظرOوادي الردن. ات 

م عندما أخذ داود المدينة من اليبوسيfين. لعلOه شعر بأنOه قد وضعت العمال الثقيلة على سبطيs إفرايم ومنسOى فأثار سبطه ضد سبط Oع وتهدOالذي تصد 
م، خاصة السرة الملكيOة. fيهوذا المتنع

ا العمال الصعبة على أسرى الحرب، لكن إذ كثرت zيثقل على الشعب، تارك Oا أل zفي بداية العمل، خاصة في بناء الهيكل، كان سليمان مهتم 
النشاءات اضطر إلى تغيير سياسته، فشعرت السباط بالضغط من جهة التسخير مع دفع ضرائب باهظة.

"وهذا هو سبب رفعه يده على الملك،

أن سليمان بنى القلعة وسدO شقوق مدينة داود أبيه.

وكان الرجل يربعام جبار بأس،

فلما رأى سليمان الغلم أنOه عامل شغلz أقامه على كل أعمال بيت يوسف.

ا zجديد zه لقاه أخيا الشيلوني النبي في الطريق وهو لبس رداءOوكان في ذلك الزمان لما خرج يربعام من أورشليم أن

[.29-27وهما وحدهما في الحقل" ]

(. 3: 4 صم 1؛ 31: 18؛ قض 10: 18الشيلوني أي أحد سكOان شيلوه في جبل إفرايم، وهو أول موضع مقدOس للشعب في أرض الموعد )يش 

. أخيsا النبي وانقسام المملكة :6
قه اثنتي عشرة قطعة" ] Oا على الرداء الجديد الذي عليه ومزO30"فقبض أخي]

 الجديد كان يرتديه النبي وليس يربعام كما ظن البعض. وهو عبارة عن "شملة" يلقيها النسان على جسمه، لها أربع زوايا.salmaahالثوب 

ا لنOه يقيم مملكة حديثة، هي مملكة إسرائيل المنشقOة. zكان الثوب جديد

"وقال ليربعام خذ لنفسك عشر قطع،

لنOه هكذا قال الرب إله إسرائيل:

ق المملكة من يد سليمان، وأعطيك عشرة أسباط" ] f31هأنذا أمز.]



 يرى الشهيد كبريانوس الثوب في الكتاب المقدOس يشير إلى الكنيسة أو المملكة، لهذا عند صلب السيfد المسيح لم ي�شق ثوبه، بل ألقيت قرعة بين
ا من أعلى. ]يحمل24-23: 19الجنود من يناله )يو  zا بل كان منسوجzطOد أن تفقد الكنيسة، ثوب المسيح، وحدتها. لم يكن ثوبه مخيfه لم يرد السيOفإن .) 

ق بواسطة من يستلمه ويمتلكه، وإنOما بغير انقسام نحصل على Oتمز Oمن السماء من الب، التي يجب أل sهذا الثوب وحدة نازلة من فوق إلى أسفل، أي 
مها] fئ كنيسة المسيح ويقس fبكيانه كامل. ل يقدر أن يقتني ثوب المسيح من يجز µ11الثوب ككل.]]

[.32"ويكون له سبط واحد من أجل عبدي داود ومن أجل أورشليم المدينة التي اخترتها من كل أسباط إسرائيل" ]

 (. أنOه يؤدب بيت داود بسبب انحرافه27: 21بالرغم من عدم أمانة النسان يبقى ا أمينzا، فقد وعد بحفظ نسل داود حتى يأتي المسيOا ابن داود )حز 
لكنOه ل يحطfمه. لقد برهن سليمان أنOه إنسان خاطئ، ومع ذلك فمن نسل داود يأتي المسيح مخلfص الخطاة.

ا بذلك إلى السيfد المسيح الذي هو نور العالم، أضاء ل لبني إسرائيل وحدهم بل وللمم zا، مشير zا بأن ي�قيم من نسله سراج zيبقى وعده اللهي قائم 
ا.  zأيض

"لنOهم تركوني وسجدوا لعشتروث إلهة الصيدونيfين ولكموش إله الموابيfين ولملكوم إله بني عمون،

ولم يسلكوا في طرقي ليعملوا المستقيم في عينيO وفرائضي وأحكامي كداود أبيه.

ول آخذ كل المملكة من يده،

ا كل أيOام حياته، zره رئيسfبل أصي

[.34-33لجل داود عبدي الذي اخترته الذي حفظ وصاياي وفرائضي" ]

vم إرادة ا، الذي لجله وهبت المغفرة عن أولده عندما أخطأوا، وحفظت حقوقهم fمن سار في قداسة القلب والعدالة مثله )داود( حتى يتم    
[12لورثتهم؟]

يس أمبروسيوس  fالقد

"وآخذ المملكة من يد ابنه وأعطيك إيOاها، أي السباط العشرة.

ا ليكون سراج لداود عبدي كل اليOام أمامي في أورشليم المدينة التي اخترتها لنفسي لضع اسمي فيها. zا واحدzوأعطى ابنه سبط

وآخذك فتملك حسب كل ما تشتهي نفسك،

ا على إسرائيل. zوتكون ملك

فإذا سمعت لكل ما أوصيك به،

وسلكت في طرقي،

وفعلت ما هو مستقيم في عيني،

وحفظت فرائضي ووصاياي كما فعل داود عبدي،

أكون معك وابني لك بيتzا آمنzا،

[.38-35كما بنيت لداود وأعطيك إسرائيل" ]

 (، أل وهو المانة في حفظ الوصيOة4: 9؛ 12: 6؛ 14: 3 مل 1جاء الشرط الخاص بمملكة يربعام هو بعينه الخاص بسليمان لكي تستمر مملكته )
اللهيOة.

ا إلهيzا باستمرار مملكته كما نال داود الملك، لن انشقاق المملكة لم يكن ممكنzا أن يدوم. على أي الحوال لم يتمم يربعام الشرط zلم ينل يربعام وعد 
 الخ(.28: 15 مل 1لهذا بموت ابنه فقدت أسرته الحكم )

[.39"وأذلO نسل داود من أجل هذا ولكن ل كل اليOام" ]



"ولكن ل كل اليOام": يشير هنا إلى السبيs البابلي حيث يفقد بيت داود العرش حتى يأتي ابن داود، رب المجد يسوع، ويملك أبديzا.

. سليمان يطلب قتل يربعام :7
"وطلب سليمان قتل يربعام،

فقام يربعام وهرب إلى مصر إلى شيشق ملك مصر،

[.40وكان في مصر إلى وفاة سليمان" ]

ة. بدأ يخطfط ويدبfر المور، وغالبzا ما بدأ ينشر Oق النبوOا، لكن يبدو أن يربعام لم ينتظر حتى تتحقzي fا ويربعام كان سرsمع أن الحديث بين النبي أخي 
لك. الخبر، فسمع سليمان وأدرك أن يربعام يخطfط لغتصاب الم�

 أراد سليمان أن يمنع تنفيذ التأديب اللهي وذلك بالتخ̈لص من يربعام. عرف سليمان من هو الرجل الذي يقيمه الرب لتأديبه، فيشق المملكة ويسيطر
وض ذلك طلب أن  على عشرة أسباط منها. وكان يليق بسليمان أن يعالج المشكلة من جذورها، فيحطfم المذابح الوثنيOة ويمنع العبادة الغريبة. لكنOه ع�

ك التاريخ بنفسه متجاهلz دور ا نفسه ضابط التاريخ. fه قادر أن يحرOيقتل يربعام. كان يظن أن

.Sesostrisيرى البعض أن شيشق هو الملك سيزوستريس 

. موت سليمان :8
ا هي مكتوبة في سفر أمور سليمان. Oة أمور سليمان وكل ما صنع وحكمته أمOوبقي"

وكانت اليOام التي ملك فيها سليمان في أورشليم على كل إسرائيل أربعين سنة.

ثم اضطجع سليمان مع آبائه ودفن في مدينة داود أبيه،

ا عنه" ] z43-41وملك رحبعام ابنه عوض.]

ا رديئة إلى أبعد الحدود. zبة فائقة وأثارfا طي zمات سليمان وهو صغير السن، وقد ترك أثار

·      تمتOع بالحكمة منذ شبابه، وأحبOها فوق كل أمجاد العالم، وبدأ حياته بالتقوى.

تان.  Oبنى الهيكل الفريد، وظهر له الرب مر      ·

·      كتب السفار المقدOسة: المثال والجامعة ونشيد الناشيد. 

·      أقام مملكة مجيدة نالت شهرة في العالم كل¨ه في ذلك الحين.

·      بنى أسطولz بحريzا، واهتم بالتجارة الخارجيOة.

·      أقام علقات طيfبة مع المم المجاورة.

·      اهتم بالنشاءات مع ذوق رفيع في الفن المعماري.

·      كانت له دراية في التنظيم والدارة.

·      كان صاحب معرفة في كثير من العلوم الطبيعيOة. 

ا من فلسفة الشرق اقتبسوا منه. وأن أمثال سليمان وأشعاره محفوظة في كتابات zا. وبسبب شهرته يعتقد البعض أن كثير zا وشاعرzكان أديب      · 
ا هو منسوب إليه باطل. توجد كتب كثيرة منسوبة إليه. Oالشرق القديمة، وإن كان يصعب فرز ما هو أصيل مم

·      يذكر يوسيفوس بأن سليمان كتب الكثير من التعاويذ لشفاء المراض وإخراج الشيOاطين.

·      يعتقد البعض بأنOه كان لسليمان خاتم سحري يمارس به السحر ويشفي المرضى الخ.

ا لمكانيOة سقوط العظماء الجبابرة. zمؤلم zم مثل fهكذا نال سليمان شهرة فائقة في العصور السابقة. وفي نفس الوقت يقد      ·



·      بدء بالطاعة للوصيOة اللهيOة ثم سقط في العصيان.

·      التصاقه بزوجات وسراري كثيرات حطOمن نقاوة قلبه نحو ا، وأدخلن العبادة الوثنيOة وسط شعبه.

·      المبالغة في النشاءات أرهق الشعب من جهة اللتزام بالعمل والنفقات.

·      وضع بذور تقسيم المملكة وانشقاقها.

 

 
11 ملوك 1من وحي 

لت�كمل معي الطريق،

فأنت هو البداية والنهاية!

v،أدرك سليمان أن الرب هو البداية   

.zمه قلبه كاملOمع بداية حياته سل

لكن في الطريق سحب قلبه ليعطيه لنساء غريبات وثنيOات.

 القلب الذي تمتOع بال بدء الطريق،

لم يكمل معه حتى النهاية.

القلب الذي تكرOس مع بناء الهيكل، مال وراء آلهة الوثنيOات.

اليد التي امتدOت لبناء هيكل الرب،

امتدOت لتبني مرتفعة لكموش ومولك الرجسين.

v.لتكن أنت يا رب بدء طريقي ونهايته   

لترافقني كل الطريق، فيبقى قلبي بكماله لك.

ق بين النور والظلمة. Oليت قلبي ل يتمز

ق مملكة المسيح التي في أعماقي. Oفل تتمز

v .ا لرد نفسه إليك zك أقمت لسليمان خصومOبحب   

هدد الدومي الهارب في أيOام داود إلى مصر. 

ترك كل خيرات فرعون ليعود إلى أرضه، 

ويكون شوكة في ظهر سليمان.

اتOحد معه رزون الرامي ضد سليمان.

تنبOأ أخيا ليربعام أنOه سيتمتOع بالملك على عشرة أسباط.

v.لترسل مقاومين، فالضيق هو لبنيان نفسي   



لتقد بنفسك حياتي كل الطريق،

فأسلfمك قلبي بالكامل بين يديك.

 
الباب الثاني

 
المملكة المنقسمة

[22- ص 12]ص 

الصحاح الثاني عشر

تمزيق المملكة

هة من ا مباشرة إلى سليمان ) Oر ا من انقسام المملكة بسبب عدم المانة، المرة الولى كانت موجOة حينما عرف13-11: 11 مل 1حذOوالثاني ،) 
ة شمعيا لرحبعام بن سليمان ]32-29: 11 مل 1سليمان أن النبي أخيا تنبOأ ليربعام عن إقامة مملكة منشقOة ) Oمع كل24-23(، والمرة الثالثة نبو .] 

ك قلب رحبعام للتوبة والرجوع إلى ا. Oهذه التحذيرات لم يتحر

ة سليمان وابنه رحبعام مثلz عبر التاريخ عن خطورة فساد القائد. فالفساد الذي دبs في حياة سليمان أثمر في حياة ابنه رحبعام، Oهكذا تبقى قص 
رنا الكتاب المقدOس: "يقول رب الجنود اضرب الراعي فتتشتOت الغنم" )زك fم المملكة. شرب كثيرون من الكأس التي ملها سليمان. وهكذا يحذOوحط 

7 :13.)

رنا الدسقوليOة fا. تحذzا أو أسقفzا أو كاهن zاس Oما رأيناه في سليمان الملك وابنه رحبعام يدفعنا إلى الهتمام الشديد والحذر في اختيار القائد سواء كان شم 
ه وإهماله fه خلل شرOنا إذ نلحظ شخص الحاكم، فإنOته... فإنOد كنيسة ا التي في إيبارشي Oمن اختيار أسقف غير لئق: ]مثل هذا يفسد كرامته، وتتبد 

 ( والذين12 مل 1للعدالة ينمو الشعب في الشك ويعانون من نفس مرضه، ويلتزمون بالهلك معه، كما حدث مع الشعب الذي ارتبط بيربعام )
ا مع قورح )عد  z[.1(]16دبروا سر]

يس يوحنا الذهبي الفم: ]يثور الشيطان بعنف شديد ضد المعلfمين لنOه بهلكهم يتشتOت القطيع. بذبح الغنم يقل القطيع، لكن بإصابة الراعي fيقول القد 
[[.2يهلك القطيع كل¨ه... بنفس واحدة يهلك الكل]

ا               ]1 z1. تجليس رحبعام ملك.]

[.2. عودة يربعام                      ]2

[.15-3. رفض مشورة الحكماء           ]3

[.20-16. ثورة عشرة أسباط                ]4

[.24-21. محاولة رحبعام إخضاعهم        ]5

[.33-25. يربعام يحمل شكل التدين          ]6

ا :1 zتجليس رحبعام ملك .
"وذهب رحبعام إلى شكيم

[.1لنOه جاء إلى شكيم جميع إسرائيل ليملكوه" ]

ا للشعب. zساعOساع الشعب" غير أن تص̈رفاته كانت عكس اسمه. لم يكن في قلبه رحابة واتOرحبعام:  معناه "ات

جهنO سليمان ] Oة( اللواتي تزوOات )عمونيOه ابن أحكم إنسان على وجه الخليقة، ورث عن أبيه21هو ابن إحدى النساء الغريبات الجنس الوثنيOأن .] 
عرشه لكنOه لم يرث عنه الحكمة، ولم تجر� نعمة ا في عروقه.

ا ابنه فكان قد بلغ إحدى وأربعين من عمره، ولم تكن Oة. أمOا حتى في طلبه الحكمة السماوي zه كان حكيمOا، لكن zى سليمان الحكم وهو صغير جدOتول 
 للحكمة موضع في أعماقه. ليست السنوات ول المعرفة النظريOة ول العلم يهب النسان الحكمة، لكن تواضع القلب أمام ا واشتياقه نحو الحكمة

يفتح الباب لها لكي تدخل وتملك في العماق، وتدير فكر النسان وكلماته وتص̈رفاته.



 ربOما كان رحبعام البن الوحيد أو البن البكر لسليمان الذي أنجبه بالرغم من تز̈وجه بحوالي ألفzا ما بين زوجات وسراري، فإنOنا لم نسمع أن سليمان
بارك أولده.

م وصيOة وداعيOة لوليs عهده. لم يوصه بحفظ العهد اللهي والتم̈سك بالوصيOة fة أولده، ولم نسمعه يقدOس إلى اهتمام سليمان بتربيOلم يشر الكتاب المقد 
اللهيOة والهتمام بمصلحة الشعب.

ا؟ zلماذا اختار شكيم لتجليسه ملك"
ج على السباط الشماليOة. كانت شكيم تبعد حوالي  Oثم ذهب إلى شكيم )نابلس( ليتو zا في أورشليم أول zج ملك fما ت�وOشمال أورشليم. في شكيم30رب zميل  

ا )قض  zا ما كان رحبعام يشعر بما يدب في أفكار1: 24(، وقد كانت شكيم مشهورة بإقامة مؤتمر عام لكل السباط )يش 9أ�قيم أبيمالك ملكzغالب ،) 
ة Oة مستعدOالسباط العشرة من تذ̈مر على أبيه، فاختار شكيم مراضاة لهذه السباط دون التفكير الجاد في معالجة المشاكل. كانت السباط الشمالي 

مة هذا الكتاب. الن بعد بناء الهيكل والقصر الملكي وملحقاته في أورشليم، fة لسباب كثيرة، كما رأينا في مقدOللنفصال عن السباط الجنوبي 
ا للرئاسة الدينيOة والسياسيOة ازدادت غيرة السباط الشماليOة. zفصارت مركز

 العجيب أن شكيم التي اجتمع فيها كل إسرائيل لتمليك رحبعام هي بعينها التي بناها يربعام لي�قيم منها عاصمة للمملكة المقاومة لرحبعام. هكذا
الموضع الذي فيه نال رحبعام الكرامة والمجد صار مركز مقاومة له ولمملكته.

، وعرف الكل عن Oا، إذ كان نظام ال�ملك قد استقر zلون عن كل السباط. لم يأتوا لكي يختاروه ملكfجميع إسرائيل"، ل يقصد كل الشعب بل جاء ممث" 
دوا العهد المتبادل بين الملك وشعبه، كل من الطرفين عليه التزامات. fما جاءوا لكي يجدOا. إن zاختيار ا لداود ونسله من بعده ملوك

ا، وفي نفس الوقت أرسل الغالبيOة العظمى )عشرة أسباط( إلى يربعام لكي يأتي من zذهب كل الشعب إلى شكيم لتجليس رحبعام بن سليمان ملك 
ر من ثقل النير الذي وضعه سليمان على أعناقهم. Oمصر، لكي يسندهم في التحر

ا، وأنOه ل يوجد عدوs يقدر أن يحطfم مملكته أو يهز شخصيOته. انخدع بالمظهر zل بتجليسه ملكfت لحظات ظن فيها رحبعام أن كل الشعب متهل Oمر 
يzا في تثبيت مملكته بالعدل والتقوى. fر جد fالخارجي، ولم يفك

. عودة يربعام :2
"ولما سمع يربعام بن نباط وهو بعد في مصر،

لنOه هرب من وجه سليمان الملك وأقام يربعام في مصر،

[.2وأرسلوا فدعوه" ]

 إذ طلب سليمان قتله هرب يربعام إلى مصر لكي يرسله الرب في الوقت المحدOد. ظنO سليمان أنOه قد خل�ص منه، ولم يدرك أنOه سيقيم المملكة المنشقOة
 قي أيOام ابنه. لقد ظنO سليمان أنOه كسب مصر بزواجه ابنة فرعون، ولم يدرك أن فرعون يحتضن من يحطfم ابن سليمان. هذه ثمار من يلجأ لحل

مشاكله بطريق آخر غير الصلة والتوبة.

. رفض مشورة الحكماء :3
" أتى يربعام وكل جماعة إسرائيل وكلOموا رحبعام قائلين:

إن أباك قسOى نيرنا،

ا أنت فخفfف الن من عبوديOة أبيك القاسية، Oوأم

[.4-3ومن نيره الثقيل الذي جعله علينا فنخدمك" ]

 لم يشتك� الشعب لن أباه سليمان أعطى ظهره ل وتجاهل الوصيOة اللهيOة وأقام مذابح وثنيOة، إنOما ما كان يشغلهم أنOه فرض عليهم السخرة في العمل
مع ضرائب باهظة. إنOهم يطلبون الحياة السهلة دون مبالة إن كانوا يعبدون ا أو عشتروت أو ملوك.

 كانت الشكوى تحمل جانبzا من الحقيقة لكنOها تجاهلت الجوانب الخرى اليجابيOة. فإن كان بالفعل قد فرض ضرائب باهظة على شعبه، لكنOنا ل
ة من الكثرة كالحجارة. كذلك اتOسم عهده بالسلم Oة لحساب مملكته من الدول المجاورة حتى صارت الفض Oا وفضzه بحكمة فائقة كسب ذهبOنتجاهل أن 

لت طاقات الشعب إلى الحروب. لهذا السلم أثره على رفاهيOة الشعب. Oة الدولة إلى الجيش، ول تحوOل ميزاني Oالخارجي والداخلي، فلم تتحو

 من جانب آخر فإن الشعب لم يقم بالثورة على رحبعام؛ بل أعلنوا رغبتهم في خدمته إن شاركهم مشاعرهم وخفOف عنهم عبء الضرائب. لم يطلبوا
ا لهم، ويتبارون في الخدمة له zا وملكzا، فيقبلوه أب zام Oا بل يكونوا هم خد zالعفاء الكامل من الضريبة بل التخفيف منها. لم يطلبوا منه أن يكون لهم عبد 



ا القائد الطاغية المعتزs بذاته Oبكل قلوبهم. إذ يرى الشعب قائدهم يعيش من أجلهم ل من أجل ذاته، يحب¨ونه ويسمعون له ويخدمونه ويدافعون عنه. أم 
د عليه. Oا فيه، يود أن يتمر zك fا متشكzفيخلق شعب

ا وقته لبنيانهم، فيخضعون له كأبناء، zس fة لحسابهم، مكرOل الناس أثقاله، بل يحمل في قلبه أثقالهم، وينشغل فكره بالمسئولي fيحم Oيليق بالقائد أل 
وأعضاء في جسده بكونه الرأس. سعيد هو الشعب له قائد كهذا، وفي آمان القائد الذي له شعب كهذا.

، �ً Oا ثم ارجعوا إلي zام أيضOفقال لهم اذهبوا إلى ثلثة أي"

[.5فذهب الشعب" ]

ا على سؤالهم. هذا التص̈رف حسن، إذ أعطى لنفسه مهلة للتفكير، لكنOه تجاهل الدور اللهي. كان يليق به أن zام ليعطيهم ردOطلب منهم مهلة ثلثة أي 
ا على كرسي أبيه وج̈ده. zيطلب مشورة ا بكونه الملك الحقيقي لشعبه، والذي أقامه ملك

:zفاستشار الملك رحبعام الشيوخ الذين كانوا يقفون أمام سليمان أبيه وهو حي قائل"

كيف تشيرون أن أرد جوابzا إلى هذا الشعب.

فكلOموه قائلين:

ا كل اليOام" ] zا يكونون لك عبيدzا حسن zمتهم كلمOا لهذا الشعب وخدمتهم وأحببتهم وكل z7-6إن صرت اليوم عبد.]

ا له كل اليOام. لقد zا وخضوعzا صادقzا للملك، وهو أن يحمل روح الرعاية والحب والكلمة العذبة والخدمة، فيحصد حبzا صادق zم الشيوخ مفهومOقد 
ا. وأن zدا فليكن خادمfب يصرف الغضب. لم يدرك رحبعام أن من أراد أن يكون سيfق ما نادى به والده، وهو أن الكلم الطيfأرادوا من رحبعام أن يحق 

الملك الحكيم يرى أنOه خادم لشعب ا، غايته سعادتهم.

فترك مشورة الشيوخ التي أشاروا بها عليه،

واستشار الحداث الذين نشأوا معه ووقفوا أمامه.

وقال لهم: بماذا تشيرون أنتم، فنرد جوابzا على هذا الشعب الذين كلOموني قائلين:

خفfف من النير الذي جعله علينا أبوك.

فكلOمه الحداث الذين نشأوا معه قائلين:

ا أنت فخفfف من نيرنا. Oل نيرنا وأمOموك قائلين إن أباك ثقOهكذا تقول لهذا الشعب الذين كل

[.10-8هكذا تقول لهم إن خنصري أغلظ من متنيs أبي" ]

ا يحمل معنى أنOه أقوى من أبيه وأكثر سلطانzا، فإن أصغر إصبع في يده أغلظ من فخذ أبيه.  zكان هذا المثل شائع

ا ثقيلz، وأنا أزيد على نيركم، zلكم نير sوالن أبي حم

أبي أدOبكم بالسياط،

[.11وأنا أؤدبكم بالعقارب" ]

ا مختلفzا عن الملك، وهو السلطة والسيطرة والعنف في التعامل مع zموا له مفهومOم له الشباب أصدقاؤه الذين نشأ وسطهم مشورة خطيرة. قدOقد 
الخاضعين له. بث̈وا فيه روح الكبرياء واحتقار الخرين.

لوا عليه ليست فقط روح التشامخ ا هؤلء المشيرون فأم� Oا يكسبهم به دون أن يمل¨وا عليه بما يقوله. أمzا حسن zم لشعبه كلم fلقد طلب منه الشيوخ أن يقد 
ا ثقيلz، ل لكي يرفع zلهم نير Oا طلبوا من رحبعام أن يعترف بأن والده حم zوالسيطرة بل حتى الكلمات التي ينطق بها مع الشعب. في تشامخهم أيض 

عنهم ما وضعه والده بل يزيده ثقل.

لم يقف المر على زيادة الضرائب أكثر فأكثر، بل هدOدهم بإصدار قوانين عنيفة مثل العقارب.



 ل نلم المشيرين وحدهم بل نلوم رحبعام الذي في إعطائه ظهره ل تركه ا لغباوته، وسلOمه في أيدي مشيريه العنفاء، حتى تنشق المملكة ويفقد
رحبعام عشرة أسباط.

  عن  التزام الحديثين في الرهبنة ألO يعتمدوا علي تمييزهم10 و9تحدOث القدfيس يوحنا كاسيان في الكتاب الرابع من "المؤسOسات" في الفصلين 
ر الشخص الحديث اللهمO إلO إذ أغواه fدهم. بهذا ل يقدر الشيطان أن يدمOا من أفكارهم عن الشيخ المختبر الذي يتعهzالشخصي، ول يخفون شيئ 

ا من السماء. zد كما لو كان المر صادرOبالكبرياء بإخفاء أفكاره. يطيعون بثقة ويقين وبل ترد

vمن النشغال في zبما يراه في الباء، بدل zل بإخلص بما يراه، سواء خلل التعليم أو اقتداءfمن كان له الفكر الصالح وفي تواضع مع شوق يتمث    
نا )الشيطان( fا الذين ابتدءوا تعل̈مهم بالجدال، فلن يدخلوا إلى غاية الحق... لذلك فإن عدو Oعملي. أم µفيه معرفة كل شيء باختبار sالجدال، بهذا تستقر 

ة. بهذا يلعب العدوs الماكر بفطنة، Oة، بل ومضرOها غير ضروريOا عن معرفة الباء، حتى لتبدو لهم المور المفيدة والنافعة كأن zيدفعهم بسهولة بعيد 
[.3جاعلz إيOاهم يتمسOكون برأيهم الخاص في عناد، مقتنعين بأن ما يمل عقولهم النجسة من أخطاء هو صلح وحق ومقدOس]

الب بيامون

v.ر Oد أمرت بالطاعة، أنا فعلت ما أ�مرت به"، فتجاوبه هكذا وتتبرfالطاعة احتجاج أمام ا. فان س�ئلت منه: لماذا فعلت هذا؟ تجيبه "أنت يا سي   

ا ول يلتزم بتدبيرها، لن مدبfرها حاضر. zإن السفر بهذه السفينة فيه أمان من الغرق. فيسافر النسان وهو نائم، كما يسافر النسان في السفينة نائم 
 هكذا حال النسان السائر تحت الطاعة، يسافر نحو السماء والكمال وهو نائم من غير تعبµ ول تفكير فيما ينبغي أن يفعل. لن الرؤساء هم مدبfرو

هذه السفينة والساهرون من أجله.

ا. فالنسان يجتاز بحر هذا العالم وهو على ساعد غيره وذراعه!!  zن بل هو عظيم جدfه ليس بالمر الهيOلعمري أن

هذه هي النعمة الكبرى التي يفعلها ا مع السالك تحت الطاعة.

القدfيس يوحنا الدرجي

vانOم تدبيره بيد غيره. فالول يشبه ربOا، فهو مخدوع، وخطر خداعه أخطر من خطر المبتدئ الذي سل zيس fمن يعتمد على رأيه الذاتي، ولو كان قد    
 سفينة ألقى بنفسه في مركبµ بل شراع ول مجدافµ في وسط البحر، متOكلz على حذاقته وفن تدبيره. والثاني أي المبتدئ يشبه من ل خبرة له في سفر

البحر، فيطلب من نوتيµ ماهرµ أن يركبه في سفينته العامرة بكل لوازمها واحتياجاتها.

ا أن يتمسOك برأيه في المور الروحيOة مثل الصوم والصلة وغير ذلك من علمات اليمان zن، عازمfفل ينخدع أحدكم ويهرب من نير الطاعة اللي 
والنسك، ظانzا أنOه بذلك يخلص!

v،الطاعة... هي جحود النفس، موت المشيئة، قبر الهوى، قيامة التواضع   

ا الكامل فل يشعر بألم إلO إذا فعل شيئzا Oط تارة بألم وأخرى بل ألم، وأمfالطاعة موت أعضاء الجسد وهوى النفس، وذلك يكون للمبتدئ بألم، وللمتوس 
بحسب هوى نفسه...

لون أحمالهم على رقاب غيرهم )آبائهم أو مرشديهم الروحيfين(، سبيلهم أن يرفضوا fفالذين يريدون أن يحملوا نير المسيح على رقابهم، وي�حم 
أهواءهم الذاتيOة ويفعلون ما يرون أنOه موافق لرادة ا. 

v.صنا من أعدائناOه بتواضعنا ذكرنا الرب وخلOر ل تكون السلمة. فمن الطاعة التواضع، ومن التواضع الشفاء من اللم. فقد ك�تب أنfبل مدب   

يوحنا الذهبي الفم

قد حديديOة ي�ضرب بها العبيد، ي�لقى العبد على بطنه وهو عاري الظهر وت�شدs أطرافه )اليدان  العقارب: هنا هي أنواع من السياط في أطرافها ع�
ك الطراف الحديديOة في جسمه وتهرأه. والرجلن( ثم ي�ضرب بهذه السياط فتمس�

ا من اللت العسكريOة تسمOى "العقارب" خللها يطلقون السهام السامة فتكون كلدغات العقارب القاتلة. zا نوع zعرف الرومان أيض

"فجاء يربعام وجميع الشعب إلى رحبعام في اليوم الثالث.

كما تكلOم الملك قائلz: ارجعوا إليs في اليوم الثالث.

فأجاب الملك الشعب بقساوة، وترك مشورة الشيوخ التي أشاروا بها عليه.



:zمهم حسب مشورة الحداث قائلOوكل

أبي ثقOل نيركم، وأنا أزيد على نيركم،

بكم بالعقارب. fبكم بالسياط، وأنا أؤدOأبي أد

ولم يسمع الملك للشعب،

[.15-12لن السبب كان من قبل الرب لي�قيم كلمه الذي تكلOم به الرب عن يد أخيا الشيلوني إلى يربعام بن نباط" ]

v!الكبرياء Oإل sل شيء يجعل الر�جل� تزل   

ا الكبرياء فتدفع الر�جل� إلى السقوط] Oك الر�جل� للسير والتق̈دم والصعود، أم fة تحرO4المحب.]

يس أغسطينوس fالقد

. ثورة العشرة أسباط :4
"فلما رأى كل إسرائيل أن الملك لم يسمع لهم ردO الشعب جوابzا على الملك قائلين:

أي قسم لنا في داود ول نصيب لنا في ابن يسOى؟!

إلى خيامك يا إسرائيل.

الن انظر إلى بيتك يا داود.

وذهب إسرائيل إلى خيامهم.

ا بنو إسرائيل الساكنون في مدن يهوذا فملك عليهم رحبعام" ] O17-16وأم.]

ا صارتا مملكتين متحاربتين. وقد zة صارت مملكتين ضعيفتين أمام المم المجاورة، وأيضOوض المملكة الواحدة القوي  انتهى المر بانقسام المملكة، فع�
ت علقتهما ببعضهما البعض بثلث مراحل: sمر

ا عدائيzا تجاه بعضهما البعض. حتى16-12 مل 1أ. من يربعام إلى عمري ملك إسرائيل ومن رحبعام إلى آسا في يهوذا ) zكانا يحملن روح .) 
ة معارك Oإسرائيل ودخل مع يهوذا في عد sانهزمت إسرائيل في معركة كبرى مع يهوذا. وعند تجديد الهجمات التجأ آسا إلى أرام لمعاونته ضد 

ة. Oمستمر

 ب. في فترة آخاب بن عمري وابنيه أخزيا ويرام في إسرائيل، ويهوشافاط يورام وأخزيا في يهوذا، ارتبطت العائلتان الملكيOتان بعلقات أسريOة
ا من التحالف بينهما ضد العدوs الجنبي، وذلك حتى قتل ملكا إسرائيل ويهوذا يورام وأخزيا بواسطة يهو ) zق نوعOمل1خلل الزواج المتبادل، فتحق  

(.27: 10 مل 17-2

ج. اتOسمت المرحلة الثالثة بالصراع بين المملكتين إلى سبي إسرائيل بواسطة الشوريfين.

"ثم أرسل الملك رحبعام ادورام الذي على التسخير.

فرجمه جميع إسرائيل بالحجارة فمات.

[.18فبادر الملك رحبعام وصعد إلى المركبة ليهرب إلى أورشليم" ]

بقي رحبعام في شكيم، وكان يظن في نفسه أنOه قادر أن يسيطر بالعنف.

 لم يكن من الحكمة أن يرسل رحبعام أدورام المسئول عن التسخير ليجمع الضرائب في وقت ثورة الشعب وتخلfيه عن الملك. تص̈رفه هذا يكشف
ا. zا عن أن يكون قائد zه غريب تمامOعن غباوته وعجزه عن التدبير والقيادة. كشف عن أن

ا من الطمئنان. zه يجد نوعOأن يهرب من شكيم إلى أورشليم لعل Oجم أدورام المسئول عن التسخير شعر أن حياته في خطر، فاضطر إذ ر�

[.19"فعصى إسرائيل على بيت داود إلى هذا اليوم" ]



انقسمت المملكة في عهد رحبعام بن سليمان للسباب التالية:

 (. الحياة اليمانيOة الحقOة تهب روح الوحدة،15: 12؛ 39-29؛ 13-9: 11أ. السبب الرئيسي انحراف سليمان ومعه الشعب إلى العبادة الوثنيOة )
ر ويحطfم. fا النحراف عن ا فيدم Oع المؤمن كما الجماعة بنعمة ا التي تسند وتعين. أمOفيتمت

 ب. عدم مشاركة الغير مشاعرهم، والتجاوب مع احتياجاتهم. ربOما كان لسليمان شيء من العذر في جمع ضرائب باهظة لبناء الهيكل وبيته الخاص
ا وقد تم بناء هذه جميعها فكان يليق برحبعام أن Oا وتستقر دون حروب. أم zسع جدOبكل ملحقاته ومشاريعه الضخمة، وذلك لن الدولة قد بدأت تت 

 يتجاوب مع الشعب المرهق من الضرائب. لكن تجاهله لهم أفقده الكثير من المال والكرامة، وحطOم وحدة الشعب. يدعونا السيfد المسيح أن نعطي ما
م ل ما ل )مت  fم المؤمنون الضرائب )رو 21-7: 22لقيصر لقيصر ونقد fفإن هذا من حق الدولة لجل7-6: 14(، ويسألنا الرسول بولس أن يقد ،) 

ا عدم إرهاق الشعب بل يجب مراعاة العدالة مع الرحمة. zالنفع العام، ومن واجب رجال الدولة أيض

[، فضاعف الضرائب.8-6ج. لم يسمع رحبعام لمشيري والده الشيوخ الحكماء، متجاهلz حكمتهم وخبرتهم الطويلة ]

"ولما سمع جميع إسرائيل بأن يربعام قد رجع،

أرسلوا فدعوه إلى الجماعة وملsكوه على جميع إسرائيل،

[.20لم يتبع بيت داود إلO سبط يهوذا وحده" ]

ا وإقامة بديل له، حيث أن الثائرين هم عشرة أسباط من اثني zيطلبوا طرد رحبعام من العرش تمام Oوضع ا في قلب يربعام والسباط العشرة أل 
ا على العرش حتى يأتي ابن داود نفسه ويملك. zا. بهذا يبقى الدم الملوكي من سللة داود قائمzعشر سبط

. محاولة رحبعام إخضاعهم :5
"ولما جاء رحبعام إلى أورشليم جمع كل بيت يهوذا وسبط بنيامين،

مائة وثمانين ألف مختار محارب،

[.21ليحاربوا بيت إسرائيل وير̈دوا المملكة لرحبعام بن سليمان" ]

إذ شعر رحبعام بالمان في أورشليم ظنO أنOه قادر أن يواجه تم̈رد السباط العشرة، لكن شمعيا النبي أخبره بأن المر صدر من قبل الرب.

:zوكان كلم ا إلى شمعيا رجل ا قائل"

:zة الشعب قائلOم رحبعام بن سليمان ملك يهوذا وكل بيت يهوذا وبنيامين وبقيOكل

هكذا قال الرب: ل تصعدوا ول تحاربوا اخوتكم بني إسرائيل،

ارجعوا كل واحد إلى بيته،

لن من عندي هذا المر.

[.24-22فسمعوا لكلم الرب، ورجعوا لينطلقوا حسب قول الرب" ]

 لم يكن ممكنzا لرحبعام أن يدفع الشعب لمحاربة السباط العشرة بعد أن أعلن شمعيا رجل ا أن ما حدث هو من عند الرب. كان لبد لرحبعام أن
يخضع ويرجع حتى ل يفقد القليل الذي تبقOى له.

. يربعام يحمل شكل التدي¨ن :6
 جيfد أن يهتم رجل الدولة بحياته الروحيOة وحياة الشعب، وحسن لرجل الدين أن يطلب من أجل سلم بلده ورجال دولته. لكن يليق ألO ي�سيء رجال

الدولة استخدام الدين، ول أن يضع رجال الدين أنوفهم فيما هو ليس من عملهم.

 (. لكن إذ نال يربعام السلطة لم يثق في وعد ا وخشي أن يرجع38: 11 لقد وعد ا يربعام أنOه يقيم له بيتzا آمنzا إن سلك في طريقه وحفظ وصاياه )
 (، فارتكب ثلثة29: 11(. تجاهل يربعام أن ما ناله كان بسماح إلهي سبق أن تنبOأ عنه أخيا الشيلوني النبي )27-26: 12الشعب إلى بيت داود )

أخطاء:

أولz: أقام مركزين للوثان، مركز في جنوب مملكته في "بيت إيل"، والخر في شمالها في "دان".



(.10: 3ثانيzا: أقام كهنة من كل سبط وليس فقط من سبط لوي، مرتكبzا خطيOة كبرى ضد الناموس )عد 

ا ليست للرب بل من عنديOاته، ل لمجد ا بل لتحقيق أهدافه الشخصيOة بتخطيط بشري ) zا: أوجد أعيادz33-32: 1ثالث.)

(.7: 16 صم 1يستغل كثير من رجال السياسة في العالم الدين لكي ينالوا شعبيOة، لكن ا يطلب القلب ل المظهر الخارجي )

v هو( "ه يقول: "صار أفرايم كحمامة رعناء بل قلبOإن .)ةOته ضد أفرايم )مملكة إسرائيل المنشق O11: 7   لتدرس النبي هوشع فتكتشف أن كل نبو.) 
ا في مساكن الحمام. أفرايم، حمامتي بالحق، قد zة؛ لقد ترك الهيكل وذهب ليسكن في الغابات. يعيش الحمام دائمOه يقارن أفرايم بحمامة غبيOلحظ أن 

هجر الهيكل، ترك البيت ويعيش في الغابات، أنOه يعيش في البريOة...

ا ليتأكOدوا أنOهم وإن كانوا zة. يدعون حمامOيمكننا القول بأن أبناء أفرايم جميعهم هراطقة... لقد هجروا داود ومملكة داود وصاروا يسكنون في البري 
يقرءون الكتب المقدOسة لكن قراءتهم غبيOة...

ا ل يفكfرون إلO في الذهب] zين في بيت إيل )وفي دان(، صاروا عبدة أوثان... لقد هجروا بيت الرب تمامf5لقد صنعوا عجلين ذهبي.]

القدfيس جيروم

"وبنى يربعام شكيم في جبل إفرايم وسكن بها،

[.25ثم خرج من هناك وبنى فنوئيل" ]

إقامة ملك جديد تتطلOب قيام عاصمة جديدة، فهيكل جديد، ثم تغيير في نظام الكهنوت والعياد الخ.

، فإن µنfمتدي µة من نهر الردن. وذلك لكي يظهر للشعب كقائدOة الشرقيOا له في شكيم في إفرايم، والثاني في فنوئيل في جاد على الضف zبنى يربعام قصر 
ا )تك  zوفيه اجتمع الشعب20-18: 33كل الموقعين له رمزه الديني وتقديره لدى الشعب. شكيم هي الموقع الذي فيه أقام يعقوب أب الباء مذبح .) 

تيهما )يش  Oعيبال وجرزيم، حيث تقع شكيم بين قم sمملوء هيبة وخشية وذلك على جبلي µ24؛ 35-30: 8في مناسبتين لتجديد العهد مع ا في طقس: 
ا فنوئيل فإنOها نالت كرامة الصراع بين يعقوب وملك الرب )تك 1-15 O32-22: 32(. أم.)

 إنشاء عاصمتين له في شكيم وفنوئيل ل يمثfل مشكلة، لكن ما جاء وراء ذلك من إقامة هيكلين للعبادة خارج أورشليم، وتغيير نظام الكهنوت
(.38: 11 مل 1والعبادة، هذا له خطورته، إذ دفع بالشعب إلى العبادة الوثنيOة. لقد كسر الشرط الذي وضعه له الرب لكي يقيم بيته ملوكيzا )

"وقال يربعام في قلبه:

[.26الن ترجع المملكة إلى بيت داود" ]

 الذي لم يخش� من بطش رحبعام خشي لئلO يرجع رحبعام عن عنفه ويستميل الشعب بلطف في فترات العياد، فيشتاقون إلى العودة تحت ظلs بيت
داود.

بوا ذبائح في بيت الرب في أورشليم، fإن صعد هذا الشعب ليقر"

يرجع قلب هذا الشعب إلى سيfدهم،

 إلى رحبعام ملك يهوذا،

ويقتلوني ويرجعوا إلى رحبعام ملك يهوذا.

فاستشار الملك وعمل عجليs ذهب،

وقال لهم: كثير عليكم أن تصعدوا إلى أورشليم، 

[.28-27هوذا آلهتك يا إسرائيل الذين أصعدوك من أرض مصر" ]

 لقد تنبOأ أخيا عن استلم يربعام للمملكة قبل استلم رحبعام الحكم. فكان يليق به أن يعتمد على ا الذي أقامه على الكرسي، ل أن يخشى استلم بيت
 داود للحكم فيخطfط بطرق بشريOة، بروح العصيان على ا. رفعه ا إلى العرش، فإذا به يسحب قلوب الشعب من هيكل ا، ويحطfم وصايا ا



 وشرائعه. هكذا عاد يربعام بالشعب إلى الوراء قرونzا هذه مقدارها، فصنع لهم العجل المصري ليعبدوا ا تحت هذا الرمز كما كان المصريون
يفعلون بعبادتهم للعجل أبيس.

م عجلين ذهبيfين. fما كل ما في استطاعته هو أن يقدOف بالذهب، إنOكهيكل سليمان كل ما بداخله مغل zته أن يقيم هيكلOلم يكن في إمكاني

ا الباب لدخول تع̈دد اللهة الذي للوثنيOة وكما جاء في )هو  zة اللهوت، فاتحOم فكرة وحدانيfأن إفرايم صنع مذابح كثيرة11: 8وضع العجلين ليحط ) 
 للخطيOة. اختار دان في أقصى الشمال، وبيت إيل في أقصى الجنوب لمملكته. كما لو أن هذين العجلين هما الحارسان والحاميان للمملكته. اختار بيت

إيل بالقرب من حدود مملكة يهوذا لغراء البعض من سبطي يهوذا وبنيامين للشتراك في هذه العبادة.

يس غريغوريوس صانع العجائب كتب أوريجينوس] fين6في رسالته إلى القدfعن هروب يربعام من وجه سليمان إلى مصر حيث أكل خبز المصري ] 
 وعاد ليشق المملكة ويقسمها، ويقيم عجلين من الذهب ليعبدهما الشعب )في المملكة الشماليOة( قائلz: "هوذا آلهتك يا إسرائيل الذين أصعدوك من

 [. حينما كان ملتصقzا بسليمان أي بالحكمة اللهيOة لم ينحرف إلى العبادة الوثنيOة، لكنOه إذ نزل إلى مصر كما إلى الفلسفات الزمنيOة28أرض مصر ]
 والفكار الغريبة عاد ليشق الكنيسة بالهرطقات وينزع عنها وحدتها ويحث الكثيرين على النحراف عن عبادة ا الحي. إنOنا ل ننكر أن البعض

انتفع بالفلسفات واستخدمها لخدمة ا، لكن كثيرين تعثOروا بها واعثروا اخوتهم وحرموهم من الحياة الكنسيOة الروحيOة. 

ة تحقOقت بإقامة4: 46يعلfق العلمة أوريجينوس على حديث ا ليعقوب عند نزوله إلى مصر: ويضع يوسف يده على عينيك" )تك  Oها نبوOبأن :zقائل ) 
 إسرائيل العجلين الذهبيfين. فقد تحقOق ذلك خلل سبط يوسف فوضع يديه على إسرائيل وأعماه عن معرفة الحق، وخدعه. وكما قيل في ميخا: "كل

 (. هكذا وضع يوسف يديه على عيني5: 1هذا من أجل إثم يعقوب، ومن أجل خطيOة بيت إسرائيل، ما هو ذنب يعقوب؟ أليس هو السامرة؟ )مي 
[[.7يعقوب فلم يعد ينظر إثمه ليعترف به]

حاول يربعام أن يصنع العجلين على شكل الشاروبيم لكي يخدع الشعب.

v[ا معه بالعيانzع به أبديOا السلم الخاص بنا فننعم به الن مع ا باليمان، ونتمت Oل عن ا... أم O8   بئس الشعب الذي يتحو.]

يس أغسطينوس fالقد

ا في بيت إيل وجعل الخر في دان. zووضع واحد"

وكان هذا المر خطيOة،

وكان الشعب يذهبون إلى أمام أحدهما حتى إلى دان.

وبنى بيت المرتفعات،

[.31-29وصيOر كهنة من أطراف الشعب، لم يكونوا من بني لوي" ]

 عيsن كهنة من كل أطراف الشعب، أي من كل الطبقات لكي يكسب الكل، خاصة وأن بعض اللويfين رفضوا الخضوع له، وممارسة العمل
الكهنوتي في المذابح التي بناها.

ا في الشهر الثامن في اليوم الخامس عشر من الشهر، zوعمل يربعام عيد"

كالعيد الذي في يهوذا،

وأصعد على المذبح.

هكذا فعل في بيت إيل بذبحه للعجلين اللذين عملهما،

وأوقف في بيت إيل كهنة المرتفعات التي عملها.

وأصعد على المذبح الذي عمل في بيت إيل في اليوم الخامس عشر من الشهر الثامن في الشهر الذي ابتدعه من قلبه،

ا لبني إسرائيل، zفعمل عيد

[.33-32وصعد على المذبح ليوقد" ]



وض الثامن عشر من الشهر السابع. السبب الظاهري لهذا أن الحصاد في منطقة  استبدل تاريخ عيد الخيام بالخامس عشر من الشهر الثامن ع�
ا السبب الحقيقي فهو محاولة عدم الرتباط بالشرائع التي تمارس في مملكة الجنوب. Oالشمال يأتي في وقت متأخر. أم

 أقام نفسه رئيس كهنته، خاصة في أيOام العياد، فكان يمارس العمل الكهنوتي، ويقيم كهنة حسبما أراد. بهذا أراد أن يحمل مع السلطة المدنيOة السلطة
الدينيOة.

لم يدرك يربعام أن جوهر العبادة هو اللتقاء مع ا واقتنائه، إنOما ظنOها ممارسات ترضي الناس وا.

vة. ولكن لماذا يلزمنا أن نذهب إلىOت�طلب الحياة السعيدة من الرب إلهنا. كثيرون يعطون إجابات مختلفة عندما يناقشون أين تستقر السعادة الحقيقي    
 معلfمين كثيرين أو نهتم بإجابات كثيرة بخصوص هذا السؤال؟ قد جاءت الجابة مختصرة وحقOة في الكتاب المقدOس "طوبى للشعب الذي إلههم هو

[.9الرب"]

يس أغسطينوس fالقد
v .خلقتنا من أجلك   

 ويبقى قلبنا غير مستريح حتى يستريح فيك.

من يهبني راحة البال فيك؟

[10إلى من أتOجه لنال عطيOة حلولك في قلبي، فأنسى كل ما ارتكبته من خطأ، واحتضنك أنت وحدك أنت صلحي وحده؟]

يس أغسطينوس fالقد
 
 

12 ملوك 1من وحي 
أعطني يا رب روح التمييز،

فل تتصلOف نفسي مع رحبعام!

v ،سليمان الحكيم انجب رحبعام الغبي   

في غباوة لم يسمع لمشورة الحكماء،

بل سار وراء تصل̈ف بعض الشبان.

ظنO السلطة عنفzا، والحكم أوامر ونواه.

عوض خدمة شعبه تصلOف عليهم.

وعوض الكلمة الرقيقة قدOم عنفzا.

 فقد عشرة أسباط، وشقO المملكة إلى قسمين.

v.يا رب روح التواضع Oهب في   

أنصت للمشورة الحكيمة البناءة.

اشتهي خدمة الغير ل السيطرة. 

بالكلمة اللطيفة أطفئ نيران الغضب.

v.يربعام الثائر نال عشرة أسباط ليملك    

 عوض تقديم ذبيحة شكر ل الذي اختاره،



صبO عجلين من ذهب.

 استعاض مدينة ا، أورشليم، بدان وبيت إيل.

ا في العبادة. zأفسد الكهنوت وصنع تشويش

vلك� عطاياك بالجحود؟ sإلى متى يا رب أرد   

إلى متى استعيض حكمتك بالحكمة البشريOة؟ 

إلى متى انشغل عن المقادس اللهيOة بعبادات بشريOة؟

v،هب لي يا رب روح التمييز    

فل تتصلOف نفسي كرحبعام بن سليمان،

ا وخيانة كيربعام. zول تحمل جحود

[ 10 ]Robert Llewelyn, The Joy of the Saints, Spiritual Readings throughout the Year, Springfield, Illinois, 
1989, p. 1.

الصحاح الثالث عشر

إصابة يد يربعام بالفالج

 يكشف لنا هذا الصحاح عن طول أناة ا وعن عدم محاباته. فمن جهة أرسل رجل ا إلى يربعام الذي أدخل العبادة الوثنيOة في المملكة الجديدة
به. اليد التي امتدOت fا من يهوذا ينذره بسبب ارتداده عن الرب، ويؤدzا ل أرسل إليه نبيzه إذ لم يكن أمينOة. لقد اختاره الرب لتأديب رحبعام، لكنOالمنشق 

لتحطيم العبادة ل يبست.

فيت يده اليابسة. والعجيب في طول أناة ا أنOه إذ ندم الملك نال غفرانzا وش�

 ط�لب من رجل ا الذي أ�رسل للملك لتحذيره ألO يأكل ول يشرب في ذلك الموضع. إذ أطاع صنع ا به معجزات، وإذ لم يطع بغواية آخر افترسه
ا أو نبيzا. zب من أخطأ، سواء كان ملكfأسد. ليس عند ا محاباة، فهو يؤد

[.5-1. إصابة يد يربعام بالفالج           ]1

[.6. ندم يربعام                        ]2

[.9-7. امتناع رجل ا عن الكل        ]3

[.24-10. افتراس رجل ا                  ]4

[.32-25. دفن رجل ا                     ]5

6[         s34-33. إصرار يربعام على الشر.]

. إصابة يد يربعام بالفالج :1
"وإذا برجل ا قد أتى من يهوذا بكلم الرب إلى بيت إيل،

[.1ويربعام واقف لدى المذبح لكي يوقد" ]

ا أن ما فعله فيه مقاومة للحق اللهي، ومعصية للوصيOة، مع هذا فقد بدأ عمله كرئيس كهنة يوقد، إذ أقام نفسه بنفسه. أرسل إليه zكان يربعام يعلم تمام 
ره بعلمة ظاهرة حتى ل يكون ليربعام عذر. fا يحذzالرب من يهوذا نبي

"فنادى نحو المذبح بكلم الرب وقال: 



يا مذبح يا مذبح هكذا قال الرب،

هوذا سيولد لبيت داود ابن اسمه يوشيا. 

ويذبح عليك كهنة المرتفعات الذين يوقدون عليك، 

[.2وتحرق عليك عظام الناس" ]

، فإنOه لم يخش� الملك، ول خجل من رسالة ا له. لم µعال µه بكل شجاعة "نادى" بصوتOلم يهمس رجل ا بما قاله الرب له بخصوص الملك لكن 
يخش� رجل ا بطش الملك، فإن من يخاف ا ل يخاف وجه إنسان مهما كان سلطانه أو مركزه.

v.خوف ا هو الحارس لممارسة الوصايا، وهو ثمرة اليمان السليم   

الب أوغريس
v.النفس على حفظ الوصايا، وعن طريق حفظ الوصايا ي�شيد منزل النفس sخوف ا يحث   

ا ليتنا نخاف ا ون�شيد منازل لنفسنا، حتى نجد مأوى في الشتاء حيث المطر والرعد، لن من ل منزل له يعاني من مخاطر عظيمة في وقت zإذ 
الشتاء.

vكيف نقتنى مخافة ا؟   

قال الباء إن النسان ينال مخافة ا وذلك:

أ. إن تذكOر الموت والعذابات،

ب. وسأل نفسه كل مساء كيف قضى يومه، وكل صباح كيف قضى الليل.

ا(. zا )مهزار zج. ول يكون وقح

ا: ماذا أصنع أي¨ها الب لكي أخاف ا؟ فأجابه الناسك: zه ي�روى عن أخ سأل ناسكOا إن بقى في علقة )صداقة( مع إنسان يخاف ا. فإن zد. وأخير 
"اذهب واسكن مع إنسان يخاف ا، فبسلوكه كخائف ل تتعلOم مخافة ا".

 ونحن نطرد خوف ا عن أنفسنا بصنعنا ما هو نقيض للمور السابقة. فل نذكر الموت ول العذابات، ول ندقfق مع أنفسنا ونحاسبها كيف نقضي
ا ليس فيهم خوف ا، كذلك نسلك بوقاحة. zزماننا بل نعيش مستهترين، ونصادق أناس

رنا إلى التمام. فليس شيء ينزع خوف ا عن النفس أكثر من الوقاحة. fالكل، إذ تدم sوهذه الخيرة "الوقاحة" )أو الهزل السخيف( هي أشر

الب دوروثيؤس
مها للملك كما لكل الحاضرين الذين كانوا من عظماء المملكة ومن الشعب، إذ كانت مناسبة لها أهميOتها العظمى لدى الملك fبكل غيرة أراد أن يقد 

ورجال الدولة.

ا: "يا مذبح يا مذبح". فقد صارت قلوب الكل بل إحساس نحو zه حديثه للملك ول لرجاله ول للكهنة أو الشعب بل إلى الحجارة، صارخ fلم يوج 
ا في قلوب الناس. لقد أغلقت البشريOة آذانها عن أن تسمع الرسالة اللهيOة، لذا صرخ إلى Oة، فالمل في الحجارة أن تسمع أكثر ممOالرسالة اللهي 

الحجارة لعلsها تنصت وتستجيب. 

د أن الشرs لن يدوم، Oا فل يعود الشعب إلى ملوك يهوذا. لكن رجل ا أكzا وأمان zا، تعطيه هو وبنيه من بعده استقرار zته تنجح حتمOيربعام أن خط Oظن 
ا. لهذا فقد تنبOأ رجل ا عن يوشيا قبل ميلده بثلثة قرون ونصف، الذي يقوم ويهدم المذابح الوثنيOة ويحرق عظام الذين zق حتمOة ا تتحقOوخط 

يوقدون عليها. 

ا كلمة Oا ستنتهي، أم zة حتمOم الباطل. العبادة الوثنيfد الظلمة، والحق يحط fه إلى حين. فالنور يبدOد أن fأقوى وأبقى، لكن ا يؤك sا ما نظن أن الشر zكثير 
الرب فباقية إلى البد.

:zوأعطى في ذلك اليوم علمة قائل"

هذه هي العلمة التي تكلOم بها الرب،



ى الرماد الذي عليه" ] O3هوذا المذبح ينشق ويذر.]

د أن المتحدfث معهم هو رجل ا حقيقة، وأن fى الرماد الذي عليه. بهذه العلمة يؤك Oد ا رسالته بعلمة، وهي أن يهتز كيان المذبح وينشق ويذر fيؤك 
رت كالمذبح الوثني، فإن كلمة Oه إن كانت قلوبهم قد تحجOس الذبيحة. ومن جانب آخر فإنfرجس، عاجز عن أن يقد µم على مذبح Oبذبائح تقد sا لن ي�سر 

ي ما لصق بها من رماد الرجاسة. fة وت�ذرOا وحدها قادرة أن تهز هذه القلوب الحجري

"فلما سمع الملك كلم رجل ا الذي نادى نحو المذبح في بيت إيل

مدO يربعام يده عن المذبح قائلz: امسكوه.

[.4فيبست يده التي مدOها نحوه، ولم يستطع أن يردOها إليه" ]

 اهتم ا بيربعام فأرسل إليه رجل ا لكي ينذره. بسط ا يده بالحب لعلO يربعام يتوب ويرجع إليه. ردs يربعام الحب بالعجرفة، فمدs يده ل ليضعها
م يربعام توبة ازداد حماقة، وظن أنOه قادر أن يمسك رجل ا ويقتله. لم يسمح ا بأن ت�صاب يد الملك fوض أن يقد ة إليه بل لي�قاوم. ع� Oفي يد ا الممتد 
ا للوثان، لكنOه سمح بذلك حين امتدOت لت�مسك رجل ا. فإن كل مقاومة لرجاله ت�حسب مقاومة له، وهو ل يسمح أن zم بخورOت لتقدOبالفالج حينما امتد 

(.15: 105؛ مز 22: 16 أي 1(. لقد حذOر "ل تم̈سوا مسحائي" )3: 125تستقرs عصا الشرار على نصيب البرار )مز 

v[م ذبيحة، وإذ ندم نال الغفران fظهرت مراحم ا وغضبه. وذلك عندما فقد يمينه فجأة وهو يقد µواحد µ1   يوجد مثال كامل، ففي شخص.]

يس أمبروسيوس fالقد

v[ة هي جموح حقيقي وإفساد في النسان، هي انحراف بعيد عن الخالق السمى وتو̈جه نحو الخليقة القلO2   الخطي.]

يس أغسطينوس fالقد
ي� الرماد من على المذبح fوانشق المذبح وذر"

[.5حسب العلمة التي أعطاها رجل ا بكلم الرب" ]

ا zلت كل المور لهلكه. كما أن كل المور تعمل مع Oا على الفساد، فتحو zsه كان مصرOه، لكن fه يرجع عن شرOلقد أعطى ا ليربعام أكثر من فرصة لعل 
ه. لقد أعطاه ا عشرة أسباط، وأرسل له نبيzا من يهوذا28: 8للخير للذين يحب¨ون ا )رو  fعلى شر sير الم�صر fهكذا كل المور تؤول لهلك الشر ،) 

 ينذره، وسمح بانشقاق المذبح وتذر�ية الرماد من عليه، وشفى يده اليابسة عندما تاب، لكن كل هذه المور صارت شهادة ضدOه لدينونته. لم ينتفع
بطول أناة ا بل أساء استخدامها.

. ندم يربعام :2
"فأجاب الملك وقال لرجل ا:

ع إلى وجه الرب إلهك وصلf من أجلي، Oتضر

. Oإلي Oفترجع يدي

ع رجل ا إلى وجه الرب، Oفتضر 

[.6فرجعت يد الملك إليه، وكانت كما في الول" ]

 ا الذي يجرح هو وحده قادر أن يشفي الجراحات. لم يحمل النبي روح النتقام ول التشفfي، بل في محبOة ردs شرs الملك بالخير، وفتح له طريق
الرجاء في الرب الطبيب الحقيقي للنفس والجسد.

 :10تمتOع الملك بالشفاء بالرجوع إلى ا وطلب شفاعات النبي عنه، فإن ا يسمع لطلبات أولده. استجاب لطلبات موسى النبي عن فرعون )خر 
ا لرجل ا هنا عن يربعام الذي عرف كيف يصلfي من أجل مقاومه ]17 z6(، وطلبات أي¨وب عن أصدقائه المقاومين له، وأيض.]

م له أجرة، لكن رجل ا رفض أن يأكل أو يشرب في بيته، حتى وإن قدOم له نصف ممتلكاته. أنOه قرار fسأل الملك رجل ا أن يأكل في بيته فيقد 
له النبي من مشاق وغالبzا ما كان في حاجة إلى طعام وشراب، وربOما لم Oمه من الرب نفسه، خاص بعدم الشركة مع الشرار. مع ما تحمOحازم تسل 

 يكن معه من المال لشراء طعام رفض استضافة الملك له وقبول أيOة هديOة منه. بحسب الفكر البشري كان يمكنه قبول الدعوة لكي تتوفOر فرصة
م توبة صادقة، لكنOه لم يفعل ذلك طاعة للرب الذي هو أحكم من الجميع. كرسول أطاع مرسله. fه يرجع ويقدOأطول للحديث مع الملك لعل



فر له وش�في يده اليابسة. م توبة غ� Oم ذبائح للوثان، عندما قد fا في طول أناته يريد خلص الخطاة ل موتهم. فمع سابق معرفته أن يربعام يعود فيقد 
إنOه لم يسمح بموته في الحال لعلOه يرجع ويتوب فيحيا. هكذا يشتهي الرب خلص الكل.

. امتناع رجل ا عن الكل :3
"ثم قال الملك لرجل ا:

ت فأعطيك أجرة" ] O7ادخل معي إلى البيت وتقو.]

م له أجرة مجزية ومغرية. ربOما كانت الدعوة هي مكافأة fا لديه، فيقدzيرى البعض أن هذه الدعوة هي عرض من الملك للنبي لكي يقبل أن يكون كاهن 
مها الملك للنبي مقابل شفاء يده. fأراد أن يقد

ف عليه Oكاختبار عملي لطاعته ل. ومن جانب آخر لكي ل يعطي فرصة أن يتعر zيرجع من نفس الطريق الذي جاء منه، أول Oجاء المر اللهي أل 
أحد ويسيء معاملته بعدما وبOخ الملك ورفض قبول الدعوة للدخول إلى بيته والجلوس على مائدته الملوكيOة.

"فقال رجل ا للملك:

لو أعطيتني نصف بيتك ل ادخل معك،

ا ول أشرب ماء في هذا الموضع. zول أكل خبز

:zي هكذا أوصيت بكلم الرب قائلfلن

ا ول تشرب ماء ول ترجع في الطريق الذي ذهبت فيه" ] z9-8ل تأكل خبز.]

 تنفيذ الوصيOة أو الطاعة ل في عيني ا أفضل من اقتناء نصف مملكة يربعام. هكذا يرى المؤمن في الوصيOة اللهيOة ليس مجالz للحوار والنقاش،
ة في Oة تفوق كل لذOما يرى فيها لذOنة، إنOا لمشاعر معيzنة، أو كبتOة معيOا من لذzها فرصة لقاء حب مع ا يشبع كل كيانه. ل يرى في تنفيذها حرمانOلكن 

 العالم كل¨ه. يرى فيها اقتناء لمواهب كل الخيرات، وتمت¨ع بخالق السماء والرض. الوصيOة مشبعة لعماقه ومفرحة للغاية، فهي كنزه الذي يحرص
ة في أعماقه الداخليOة. Oعليه فيحوط به بكل قلبه لتبقى مستقر

 (. لكلمة ا عذوبة خاصة، أحلى من كل فلسفات103: 119يقول المرتfل:"إن كلماتك حلوة في حلقي، أفضل من العسل والشهد في فمي"  )مز 
ا، أشهى zا وحلو zا مشبع zة جافة، وبين من يأكلها ليغتذي بها، فيجدها طعامOة بشريOان بين من يدرس كلمة ا بطريقة عقلنيOالعالم ومعرفته وحكمته. شت 
ل المؤمن fق! كأن كلمة ا في عذوبتها تحوfسع والمترفOل جفاف قلبنا القاسي إلى عذوبة الحب المت fها تعطي عذوبة للنفس، فتحوOمن العسل والشهد. إن 

إلى الحياة العذبة، فيستعذب الخرون الشركة معه. 

vا إذا ما اقتات إنسان على دنس zة فل يقوى على أكل الخبز، هكذا أيضOست أسنانه وصارت تعاني من فرط الحساسي Oا تضر zإذا أكل إنسان حصرم    
 هذا العالم بإفراط وانغمس في أحاديث النميمة الباطلة فإنOه يحتقر ويرفض الدرس اللهي الحلو حتى إذا ما قرأه هذا النسان ل يستطيع أن يقول مع

[. 3النبي: "ما أحلي قولك يا رب"]

v[قfمتدف µكامل µا بحب z4   تبقى حلوة كلمة ا دائمة فينا شريطة أن نرغب في غرسها في الخرين بتكرارها وترديدها دوم .µ]

الب قيصريوس أسقف آرل 
v ة عذوبة متزايدة في الفم )مزOا يكون لعبارات كتابيzات دون أن يشبع منها103: 119   أحيان Oة مر Oر المرء عبارة بسيطة في الصلة عد fكما يكر ) 

[. 5وينتقل منها إلى عبارة أخرى]

 مار اسحق أسقف نينوى
vم كمن يمضغه، فيكونfعل     الن تعليم الحكمة الم�علن يشبه العسل، وكالشهد الذي ي�ضغط عليه من السرار الغامضة كما ي�فعل بخليا الشمع بفم الم�

ا في فم القلب ل الفم الجسدي. zحلو

يس أغسطينوس fالقد
v."ها أحلى من العسل في فميOا ذلك عند قوله: "كم هي حلوة كلماتك لحلقي، إن zد fل مؤكfر عنه المرتOه سحر الحق الذي عبOإن   

يس باسيليوس fالقد
v[6   صارت كلمات ا حلوة لي مثل عسل الشهد، وصرخت من أجل المعرفة، ورفعت صوتي لجل الحكمة.]

يس غريغوريوس النزينزي fالقد



vل كيف تنتقل بين كل أنواع الزهور المختلفة لتجمع لك عسلها. هكذا لتنتقل أنت بينOم منها مقدار نشاطها". تأمOا "اذهب إلى النحلة وتعل zأيض    
ا في حلقي، أحلى من العسل والشهد في فمي"] zك بخلص نفسك، وإذ تشبع منها تقول: "وجدت كلمك حلوOسة وتتمسO7الكتب المقد.]

يس كيرلس الورشليمي fالقد
 يرى القدfيس يوحنا الذهبي الفم أنOه ليس كل نفسµ تجد عذوبة في كلمة ا، بل النفس السويOة غير المريضة، فإن المريض ل يشعر بطعم الطعام

[.8وعذوبته]

v[اOيصدر عن µنافع µا، ليس من أمر zقوني ليس شيء سليم fا. لهذا السبب صدzسة ل نهائيOه توجد كتب مقدO9   مع هذا... ل يعرف البعض حتى أن.]

يس يوحنا الذهبي الفم fالقد

 
 تحدOث عن دب¨ورة بكونها النحلة التي تجمع من زهور الكتاب المقدOس عسل النحل.Furiaإذ يكتب القدfيس جيروم عن الرملة 

ا في وحدة مع الشفاه النبوي zة، وتجمع معOى على زهور الكتاب، وكانت ت�حاط برائحة الروح القدس الذكيOها تتغذOا د�عيت نحلة )دب¨ورة(، لنzحسن[ 
[[.10عصير النكتارين الحلو]

. افتراس رجل ا :4
"فذهب في طريق آخر ولم يرجع في الطريق الذي جاء فيه إلى بيت إيل.

وكان نبي شيخ ساكنzا في بيت إيل،

فأتى بنوه وق̈صوا عليه كل العمل الذي عمله رجل ا ذلك اليوم في بيت إيل،

وق̈صوا على أبيهم الكلم الذي تكلOم به إلى الملك.

فقال لهم أبوهم: من أي طريق ذهب؟

[.12-8وكان بنوه قد رأوا الطريق الذي سار فيه رجل ا الذي جاء من يهوذا" ]

 ما أكثر حيل إبليس وخداعاته. استطاع النبي أن يقف أمام الملك، وبكل جرأة رفض الدخول إلى بيته والجلوس على مائدته. وفي طاعة ل عاد في
م وصيOة ا له. fع بما ناله من بركات الطاعة. أرسل إليه من يخدعه حتى ل يتمOالخير يتمت sطريق آخر غير الذي جاء منه. ومع هذا لم يتركه عدو 

أرسل إليه نبي شيخ مخادع وكاذب، قدOم مشورة لرجل ا، ناسبzا إيOاها لعلن سماوي.

ه، لنOه يليق بأنبياء ا fة بسبب شر Oسها صموئيل النبي، لكن العالم أغواه، ففارقه روح النبوOما نشأ هذا النبي الكاذب في مدرسة النبياء التي أسOرب 
يسين ) fين أن يكونوا قدfا لرجل ا الجائع والمرهق.21: 1 بط 2الحقيقي zم طعام fة فقد أراد أن يقدOيرى البعض أن ما فعله هذا المخادع كان بحسن ني .) 

لكن الرأي الغالب أنOه نبي كذاب، وكان من طبيعة هؤلء النبياء أن ي�س̈روا بسقوط النبياء الحقيقيfين.

 حقzا إنOه لم يذهب ليشترك مع الملك في تقديم العبادة، إنOما ذهب أولده وعادوا يحكون له ما قد حدث. ربOما ذهبوا من أجل حب الستطلع وليس
 للشتراك في العبادة الوثنيOة. على أي الحوال لم يقف هذا النبي ضد العبادة الوثنيOة، ولم يقف ضد الملك في هذا الشأن. كان غير مخلصµ للرب،

سكن في مدينة وثنيOة، ولم يشهد للله الحق.

ا هو باطل، فل يقدر النبي الكاذب أن يخدعه. Oكان يليق برجل ا أن يكون له روح التمييز، فيفرز ما هو حق مم

v.اzا حسن zتمييز sزوا بين الخير والشرfصلوا لكي يهبكم ا نعمة الدراك السليم في كل المور، فتقدروا أن تمي   

ا الطعام القوى فللبالغين" )عب  Oب حواسهم وميولهم14: 5لقد كتب الرسول بولس: "وأم Oهؤلء الذين بواسطة العمل المتواصل والجهاد" ت�در .) 
، وقد أ�حصوا كأبناء الملكوت وصاروا من عداد أبناء ا، هؤلء يعطيهم ا الحكمة والتمييز الحسن في كل أعمالهم، sعلى التمييز بين الخير والشر 

فل يقدر إنسان أو شيطان أن يخدعهم.

 فالعدوs يحارب المؤمنين تحت صورة الخير، وينجح في خداع كثيرين، هؤلء الذين ليس لهم حكمة ول تمييز حسن. لهذا علOم الرسول بولس عن
 غنى الفهم الذي ل حد لعظمته، المخصOص للمؤمنين، إذ كتب إلى أهل أفسس يقول: "كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة

يسين" )أف  fا هذا بدافع18-17: 1والعلن في معرفته مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته، وما هو غنى مجد ميراثه مع القدzكاتب ،) 
ا zيهم فرح الرب نهار fهم إن اقتنوا الفهم ل يعود يكون بالنسبة لهم شيء فيه صعوبة، ول يم̈سهم خوف، بل يعزOحب¨ه العظيم المتزايد نحوهم، ولعلمه أن 

وليلz، وتصير العمال بالنسبة لهم عذبة في كل حين.



ا أنتم فإن أردتم أن تحصلوا عليه بهذا المقدار الذي فيه كمال، Oا إن كثيرين من الرهبان والعذارى في المجمع لم يقتنوا الفهم بهذه الدرجة، وأمzحق 
 فاهربوا من أولئك الذين يحملون اسم "رهبان وبتولي¨ون" دون أن يكون لهم الدراك الحقيقي والتمييز الحسن. لنOكم إن اختلطتم بهم، لن يدعكم

ثوا معكم في أمور أرضيOة Oما يطفئون حرارة غيرتكم، إذ ل حرارة لهم بل  برودة وهم يسيرون وراء أهوائهم. فإن أتوا إليكم وتحدOمون بل وربOتتقد 
ات" ) Oه ل شيء20: 5 تس 1حسب أهوائهم الخاصة، ل تستكينوا لهذا؟، إذ كتب الرسول بولس: "ل تطفئوا الروح، ل تحتقروا النبوOعالمين أن ،) 

[.11يطفئ الروح أكثر من الكلم الباطل]

يس أنبا أنطونيوس fالقد

 
̈دوا لي على الحمار. "فقال لبنيه: ش�

̈دوا له على الحمار، فركب عليه. فش�

وسار وراء رجل ا،

ا تحت البل¨وطة. zفوجده جالس

فقال له: أأنت رجل ا الذي جاء من يهوذا؟ فقال أنا هو.

ا" ] z15-13فقال له: سر معي إلى البيت وكل خبز.]

 لم يكن رفضه مثل هذه الدعوة مقبولz في الشرق، إذ تحمل معنى الستهانة بالمضيف. كانت العادة عندما يصل إنسان إلى مدينة يستضيفه أحد
ا ويعطيه مأوى يحميه من الجو كما من اللصوص أو العداء، ويشارك الضيف المضيف العبادة أو يتمتOع بآلهة العائلة. كان zم له طعام fانها، فيقد Oسك 

[. 12ينظر إلى الضيف أنOه قد صار أحد أفراد السرة يشاركها كل شيء، وأنOه "ضيف ا"]

"فقال: ل أقدر أن أرجع معك، ول أدخل معك،

ا ول أشرب معك ماء في هذا الموضع. zول أكل خبز

لنOه قيل لي بكلم الرب:

ا ول تشرب هناك ماء، zل تأكل خبز

ا في الطريق الذي ذهبت فيه. zول ترجع سائر

ا نبي مثلك،  zفقال له: أنا أيض

:zمني ملك بكلم الرب قائلOوقد كل

ا ويشرب ماء. zارجع به معك إلى بيتك فيأكل خبز

[.18-16 كذب عليه" ]

ا تحدOث معه بكلمة الرب ] zه إذ قال بأن ملكOا، لكنzاب Oه من المستحيل أن يكون هذا النبي كذOفإن كلمة "ملك" معناها "رسول".18يرى البعض أن ،] 
ما إليه من عند الملك وأخبراه بكل ما حدث مع رجل ا، وأنOهما اشتهيا أن يستضيفاه. لهذا فما قاله النبي إنOما هو  فهو يقصد بالملك ابنيه اللذين قد�
 تورية عن ابنيه اللذين أرسلهما له الرب لكي يحثOاه على استضافته، خاصة وأنOه إذ شاهد رجل ا تحت الشجرة في تعب شديد، شعر بأنOه محتاج
ى جسده. لهذا فإن النبي الشيخ هو نفسه قد خدعه عدوs الخير، لكن بدافع الشفقة أغوى رجل ا ليخالف وصيOة الرب له. Oإلى طعام وشراب ليتقو 

(. إنOه يخدع الخرين، ويحث̈هم على خداع الغير تحت ثوب الفضيلة.11: 14 كو 2"ول عجب لن الشيطان نفسه يغيfر شكله إلى شبه ملك نور )

 على أي الحوال كان يمكن لرجل ا أن يكتشف كذب هذا النبي، أولz لن الوصيOة اللهيOة التي بلغته جاءت مباشرة من ا، فلماذا يطالب ا بما
ه الملك؟ لماذا لم يرجع Oة في يوم الحتفال العظيم الذي أعدOا لماذا لم يشهد ضد العبادة الوثنيzيخالفها عن طريق شخص آخر؟ لو أن هذا النبي أمين 

رجل ا إلى ا يسأله قبل أن يعصي الوصيOة ويأكل؟

 كان كلهما في حاجة إلى روح التمييز، فإن كان النبي الم�سنs قد انخدع تحت الرغبة في استضافة رجل ا المرهق، فهو بل عذر. كان رجل ا -
ته، وعلى يديه أ�صيبت يد الملك بالفالج وش�فيت – في حاجة إلى روح التمييز ليفرز Oقت نبوOأ للملك وتحقOة مباشرة وتنبOالذي جاء من يهوذا بدعوة إلهي 

الحق من الباطل.



روح التمييز والفراز هو الطريق المن، هو عطيOة الروح القدس الذي يقودنا في طريقه الملوكي حتى يعبر بنا إلى حضن الب.

ا في بيته وشرب ماء. zفرجع معه وأكل خبز"

[.20-19وبينما هما جالسان على المائدة كان كلم الرب إلى النبي الذي أرجعه" ]

ا ذاك الذي رجع أي رجل ا أو ذاك الذي جاء به أي النبي الشيخ، ويرى يوسيفوس Oلمن جاءت كلمة الرب؟ جاء النص العبري يحمل المعنيين، أم 
المؤرخ أن الكلمة الربانيOة قد جاءت للنبي الصلي الحقيقي.

:zفصاح إلى رجل ا الذي جاء من يهوذا قائل"

هكذا قال الرب من أجل أنOك خالفت قول الرب،

[.21ولم تحفظ الوصيOة التي أوصاك بها الرب إلهك" ]

ة والنصرة فل يرهب الملك ول كل حاشيته. الن وقد خالف الوصيOة جاءته Oا جاءته كلمة الرب ليحمل روح القوzالذي صرخ هو "كلمة الرب"؛ سابق 
م تأديبzا إلهيzا. fة لكي تسند، وتقد Oين، تحمل روح القو fها السيف ذو الحدOالكلمة ترعبه وتذيب قلبه. إن

ا ول تشرب ماء zا وشربت ماء في الموضع الذي قال لك ل تأكل فيه خبز zفرجعت وأكلت خبز"

ل تدخل جثOتك قبر آبائك.

ا وبعد أن شرب، zثم بعدما أكل خبز

شدO له على الحمار أي للنبي الذي أرجعه.

وانطلق فصادفه أسد في الطريق وقتله،

وكانت جثOته مطروحة في الطريق،

[.24-22والحمار واقف بجانبها والسد واقف بجانب الجثOة" ]

جاء افتراس السد للنبي شهادة حيOة لعدم محاباة ا لحد، فإذ أخطأ رجل ا وعصا سقط تحت التأديب.

 ما قد حدث كان بأمر إلهي وليس مصادفة، فالسد قتل رجل ا لكنOه لم يأكله، ولم يقترب السد نحو الحمار. والعجيب أن وقف بجوار الجثOة كمن
يحرسها مع الحمار. إن يدs ا واضحة!

ا zد النسان روح Oا عدم التهام الجسد فكشف عن شوق ا أن يتمج Oم الكل أن المعصية تدفع إلى موت النفس وهلكها. أمOيسمح ا بقتل الجسد لكي يتعل 
ا، فل يحطfمه الفساد إلى البد. zوجسد

vا صنع عجائب، لكن ما zه لمر عجيب أن السد الذي ترك الحمار في أمان وسلم لم يترك النبي يقوم من طعامه! ذاك الذي حين كان صائمOإن    
ا، نادوا بوقت شفاء" )يوئيل  zسوا صومfقد" : µعال µا يصرخ بصوت zة. يوئيل أيض Oلكي يظهر أن15: 2، 14: 1أن أكل حتى دفع العقوبة عن اللذ ،) 

[.13الصوم يتقدOس بأعمال أخرى، وأن الصوم المقدOس يجلب شفاء من الخطيOة]

القدfيس جيروم

. دفن رجل ا :5
"وإذا بقوم يعبرون فرأوا الجثOة مطروحة في الطريق،

والسد واقف بجانب الجثOة،

فأتوا واخبروا في المدينة التي كان النبي الشيخ ساكنzا بها.

ولما سمع النبي الذي أرجعه عن الطريق قال:



هو رجل ا الذي خالف قول الرب،

فدفعه الرب للسد، فافترسه وقتله حسب كلم الرب الذي كلOمه به.

وكلOم بنيه قائلz: ش̈دوا لي على الحمار، فش̈دوا.

فذهب ووجد جثOته مطروحة في الطريق والحمار والسد واقفين بجانب الجثOة،

[.28-25ولم يأكل السد الجثOة ول افترس الحمار" ]

ا بدفنهم مع آبائهم )تك  zالخ(.37: 19 صم 2؛ 29: 49؛ 30: 47كان العبراني¨ون يهت̈مون جد 

"فرفع النبي جثOة رجل ا ووضعها على الحمار،

ورجع بها،

ودخل النبي الشيخ المدينة ليندبه ويدفنه.

فوضع جثOته في قبره وناحوا عليه قائلين: آه يا أخي.

:zم بنيه قائلOاه كلOوبعد دفنه إي

[.31-29عند وفاتي ادفنوني في القبر الذي د�فن فيه رجل ا، بجانب عظامه ضعوا عظامي" ]

ا أصاب رجل ا. Oته عمOه أراد عند موته أن يدفن مع النبي فيكون موته موت نبي حقيقي. شعر النبي بخطئه وأدرك مسئوليOا لكنzا كاذبzمع كونه نبي 
ا معه. zاشتهى أن ي�دفن معه لكي يقوم أيض

ا سيتم الكلم الذي نادى به بكلم الرب نحو المذبح الذي في بيت إيل ونحو جميع بيوت المرتفعات التي في مدن السامرة" ] zه تمامO32"لن.]

ة كما أشار رجل ا إلى يوشيا باسمه قبل ميلده بثلثة قرون24: 16 مل 1لم تكن السامرة بعد قد بناها عمري ) Oفقد أشار إليها النبي بروح النبو ،) 
ونصف.

6: sإصرار يربعام على الشر .
"بعد هذا المر لم يرجع يربعام عن طريقه الرديOة،

بل عاد فعمل من أطراف الشعب كهنة مرتفعات،

من شاء مل يده فصار من كهنة المرتفعات.

وكان من هذا المر خطيOة لبيت يربعام،

[.34-33وكان لبادته وخرابه عن وجه الرض" ]

ه لم ينتفع من هذا كل¨ه.  �ً sً Oالذي يمارسه، لكن sه يرجع عن الشرOم ا ليربعام كل وسيلة لعلOقد

v.ةOوض تقديم ذبيحة شكر ل الذي وهبه العشرة أسباط انحرف بالشعب نحو العبادة الوثني    ع�

v.لم يسمع لصوت النبي القادم من يهوذا بل أراد أن يقتله   

v.ا قلبه فلم يهتز أمام كلمة ا Oي� الرماد الذي عليه، أم fالمذبح وذر Oة وانشق Oقت النبوOتحق   

v.ع بشفاء يده اليابسة ولم ي�شف� قلبه من فالجه الروحيOتمت   

v.ه fعظ يربعام ول رجع عن طريق شرOة، ومع هذا لم يتOة تبدو غير أساسيOسمع عن افتراس رجل ا بسبب عصيانه في وصي   
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من يشفي يدي اليابسة؟

من يخلfصني من قسوة قلبي؟

v .كOا، فجحد الغبي حب zأقمت يربعام ملك   

عوض ذبيحة الشكر أقام عجلين ذهبيfين خلفا للوصيOة.

بمحبOتك أرسلت إليه نبيzا من يهوذا يهز المذبح.

وبغباوة مدO يربعام يده على نبيOك فيبست.

صلOى إليك النبي فشفيتها.

أما هو فأصرO إن يبقى بقلبه الحجري. 

في طاعة رفض النبي أن يأكل لدى الملك ول يقبل هديOته. 

خدعه نبي كاذب فعصى الوصيOة. 

افترسه أسد في الطريق لعدم طاعته.

v.ا zانزع جحود قلبي فأشكرك يا من أقمتني ملك   

لن يدخل قلبي عجل ذهبي،

بل تقطن أنت في أعماقي.

v،ا ل يرفض تحذيراتكzا رقيقzهب لي قلب   

، فتفقد حيويOتها. sيدي بالشر sفل تمتد

، sلرفض مع هذا النبي طعام الشر

ول اشتهي كل غنى العالم.

 لتبق� وصيOتك محفورة في قلبي،

. sمرسومة أمام عيني

وصيOتك تحملني إلى الطريق الملوكي.

وصيOتك تحفظني من إبليس، السد المفترس.

د قلبي. fتك تشفي جراحاتي وتجدOوصي

 
الصحاح الرابع عشر

موت أبيOا بن يربعام
م لنا سفرا الملوك صورة حيOة عن الفساد الذي حلs بهما، وإن كان قد قام بعض ملوك مصلحين fيهوذا وإسرائيل يقد sإذ انقسمت المملكة إلى مملكتي 

في مملكة يهوذا.



ثنا عن إحدى ثمار الفساد الذي دبO في إسرائيل، ونهب خزينة الهيكل في يهوذا. fفي هذا الصحاح يحد

[.6-1. مرض أبيOا بن يربعام              ]1

ة أخيOا عن دمار بيت يربعام   ]2 O16-7. نبو.]

[.18-17. موت أبيsا                          ]3

[.20-19. موت يربعام                       ]4

[.24-21. شرs رحبعام ويهوذا               ]5

[.31-25. السطو على بنك يهوذا            ]6

. مرض أبيOا بن يربعام :1
 لم يتعلOم يربعام من الدرس الذي قدOمه له الرب على يد رجل ا القادم من يهوذا. لقد تنبOأ عن ارتجاف المذبح وتذريته، كما يبست يدs الملك التي

فيت. الن يسمح ا له بتأديب أقسى وهو مرض ابنه، وإذ لم ي�ظهر توبة سمح ا لبنه بموته  امتدOت لتؤذي رجل ا. وإذ ندم صلOى له رجل ا فش�
ا إلهيzsا مشروطzا ليربعام، الن هو نفسه يسحب هذا الوعد لعدم تح̈قق الشرط، أي zم وعد Oلك عن بيت يربعام. النبي الذي قد  وتنبOأ أخيOا النبي عن نزع الم�

عدم أمانة بربعام.

"في ذلك الزمان مرض أبيOا بن يربعام.

فقال يربعام لمرأته:

 قومي غيfري شكلك، حتى ل يعلموا أنOك امرأة يربعام،

واذهبي إلى شيلوه.

هوذا هناك أخيOا النبي الذي قال عنfي إنfي أملك على هذا الشعب.

ة عسل، Oا وجر zوخذي بيدك عشرة أرغفة وكعك

[.3-1وسيري إليه، وهو يخبرك ماذا يكون للغلم" ]

ا zا بال إلهه، لكن رغبته في تثبيت مملكته بعيدzه كان يود أن يبقى مرتبطOا" ومعناه "يهوه هو أبي" أو "يهوه هو شهوتي". وكأنsدعا يربعام ابنه "أبي 
عن أورشليم والهيكل هناك دفعته للنحراف وعدم المانة ل.

طلب يربعام الملك من زوجته أن تذهب إلى شيلوه لتلتقي بأخيOا النبي بشأن مرض ابنه ويلحظ في حديثه معها التي:

 أولz: اعترف بأن هذا النبي هو الذي سبق فأخبره بأنOه سيملك على الشعب، لكنOه لم يعترف أنOه أخطأ في حق ا الذي اختاره ليملك. كان يليق به
ا بروح التوبة والطاعة. zم الشكر له ممتزج fة ا له أن يقدOوهو يذكر عطي

 ثانيzا: طلب منها أن ت�غيfر شكلها، وكان يليق بهما أن ي�غيfرا قلبيهما وأفكارهما وتص̈رفاتهما، ل أن تغيfر هي شكلها. ففي تغيير الشكل ربOما أراد أل
 يعرف أحد أنOه يلجأ إلى النبي، فيترك الشعب عبادة الوثان ويلجأون مثله إلى رجل ا الذي يحث̈هم على الرجوع إلى ا. ربOما ظنO يربعام أن أخيOا

ا أنOه متألfم على ارتداده عن ا. طلب الملك من زوجته أن تتخفOى، يكشف عن إدراكه لمدى ما ارتكبه من عصيان zه يعلم تمامOيرفض مقابلتها لن 
للرب وانحراف عن عبادته، لكنOه لم يفكfر في العلج العملي السليم، يا للغباوة! 

لقد آمن يربعام بأن ا قادر أن يكشف للنبي عن مستقبل ابنه ومصيره، وعاجز عن أن يكشف عن هذا التخفfي الواهن.

ا مفرحة، ولم ي�درك أنOه إنOما ينطق بما يعلنه ا، zم أخبار fه على الدوام يقدOأن Oا سارة، ظن zما له أخبار fه سيملك، مقدOا ليربعام أنOأ أخيOا: إذ سبق فتنبzثالث 
سواء كانت الخبار مفرحة أو محزنة.

ا. لقد خشي أن يرسل أحد zنا ل نعجب إن الملك لم يجد من يثق فيه من مشيريه، فأرسل زوجته التي وحدها قادرة أن تهتم بابنها المريض جدOهذا وإن 
مشيريه فل يرد له الجابة صادقة بل يخدعه. هكذا عندما ينحرف النسان عن طريق الحق يتشكOك فيمن هم حوله لنOهم مخادعون مثله.



ا وقد أرادت الملكة أن تتخفOى أخذت هدايا بسيطة لعلOها تخدع Oموا له هدايا لئقة يستخدمها للخدمة، أم fكان من عادة الملوك أن يكرموا النبي ويقد 
 (، إذ13 مل 2النبي بأنOها سيfدة ريفيOة من وسط الشعب وليست الملكة. لقد رفض أخيOا قبول هدايا يربعام، كما رفض إليشع النبي هدايا حزائيل )

ر الدسقوليOة السقف من قبول هدايا وتقدمات الشرار كما fحسبوا هذه الهديا أشبه بثمن كلب أو أجرة زانية لن تدخل بيت الرب كشريعة ا. لهذا تحذ 
يس بطرس مال سيمون الساحر )أع  f[.1(]8رفض القد

"ففعلت امرأة يربعام هكذا، وقامت وذهبت إلى شيلوه،

ودخلت بيت أخيOا،

وكان أخيOا ل يقدر أن يبصر، لنOه قد قامت عيناه بسبب شيخوخته. 

وقال الرب لخيOا:

هوذا امرأة يربعام آتية لتسأل منك شيئzا من جهة ابنها لنOه مريض،

فقل لها كذا وكذا فإنOها عند دخولها تتنكOر.

فلما سمع أخيOا حس رجليها وهي داخلة في الباب قال:

ل إليك بقولµ قاسµ؟" ] [.6-4ادخلي يا امرأة يربعام، لماذا تتنكOرين وأنا مرس�

رة. fة امرأة يربعام المتنكOة، فعرف شخصيOع ببصيرة داخليOه كان يتمتOا قدرته على البصر، لكنOبسبب الشيخوخة فقد أخي

 أرادت أن تتنكOر من النبي نفسه فتسأله عن مصير ابنها دون أن تخبره عن شخصيOتها حتى ل يتحدOث في موضوع انحراف زوجها، لكنOها سمعت
ا من الرب نفسه، المر الذي كانت تخشاه دون الرغبة في علجه. zا صادرzا قاسي zكلم

ة حين ي�نزع عن الشرار ثوب الرياء الحامل صورة القداسة دون Oر ة حين أدركت أن خداعها قد ا�نكشف. هكذا ستكون لحظات م� Oر  كانت لحظات م�
تها، وتزول عنهم اللوان الخادعة، فتنكشف أعماقهم الفاسدة أمام الديOان وجميع السمائيfين وكل المؤمنين! فإن ا سيديننا حسب ما عليه قلوبنا ل Oقو 

حسبما نبدو من الظاهر.

بتا على سماع صوت ا شعرتا بصوت رجليs الملكة وأدركتا شخصيOتها، وذلك بكشف Oا عن أن تفرز الملكة، لكن أذنيه اللتين تدرOعجزت عينا أخي 
إلهي.

ب عينيه على رؤية ا وأذنيه على الستماع إلى صوته اللهي لن يقدر أحد ما أن يخدعه، إذ يكشف له الرب الخفيOات، ليست مطلقzا، وإنOما fمن يدر 
ما فيه بنيان نفسه ونفوس الخرين. 

 لقد سمح ا بالتأديب يحل على البن الذي كان الملك يرجو أن يرثه على عرش المملكة. يمكننا القول بأن مرض أبيOا كان آخر عطيOة قدOمها الرب
م توبة فينال رحمة من قبل الرب. fمن لديه، ابنه، يرجع إلى نفسه ويقد sه خلل هذا التأديب الحال بأعزOبرحمته للملك لعل

ة أخيOا عن دمار بيت يربعام :2 Oنبو .
"اذهبي قولي ليربعام:

هكذا قال الرب إله إسرائيل من أجل إنfي قد رفعتك من وسط الشعب،

ا على شعبي إسرائيل" ] z7وجعلتك رئيس.]

 [، فإن كان يربعام قد أعطى ظهره ل، فلم يعد ا إلهه، لكنOه ل يزال يطلب ا شعبه، وينسب نفسه إليهم7يدعو ا نفسه "الرب إله إسرائيل" ]
لعلOهم يرجعون عن الوثنيOة. إذ لم يكن بعد قد كتب لهم صك الطلق بسبب زناهم.

"وشققت المملكة من بيت داود وأعطيتك إيOاها،

ولم تكن كعبدي داود الذي حفظ وصاياي،

. Oوالذي سار ورائي بكل قلبه ليفعل ما هو مستقيم فقط في عيني

وقد ساء عملك أكثر من جميع الذين كانوا قبلك،



فسرت وعملت لنفسك آلهة أخرى ومسبوكات لتغيظني،

[.9-8وقد طرحتني وراء ظهرك" ]

ا، وكان يمكن له أن يحفظ بيته آمنzا بأمانته للعهد مع zة، التي قابلها بالجحود والرتداد عنه. أقام ا يربعام ملكOة السخيOر ا يربعام بعطاياه اللهي fيذك 
ا أعظم من الكل. zا أكثر من كل سابقيه. لقد أخطأ شاول الملك وداود وسليمان، لكن يربعام ارتكب شرور zه صنع شرورOا، لكن

ة، لكنOه عرف طريق التوبة، ورجع إلى ا بكل قلبه. Oر لم يقتد� يربعام بداود الملك الذي وإن كان قد ارتكب خطايا م�

ا باستلم العرش، لكن شتOان ما بين الرجلين: zخ يربعام وزوجته لن يربعام لم يقتد� بداود الملك. كلهما نال وعدfجاء الصوت اللهي يوب

v ا: "أبارك الرب في كل وقت، وفي كل حين تسبحته في فمي" )مز zمfا حتى وسط الضيق، مترن zيس1: 34   كان قلب داود شاكرfيقول القد .) 
ا، يصرخ: "أبارك الرب"... يلزمكم أن تباركوه حين يمنحكم عطايا، zا لهذه الغاية: أن يصير المسيحي ملكzأغسطينوس: ]لقد صار المسيح إنسان 
 وتباركوه حين يأخذها منكم، فإنOه هو الذي يعطي وهو الذي يأخذ، لكنOه لن يأخذ "ذاته" ممOن يباركونه. ل يبارك الرب كل حين إلO الودعاء؛ هذه

 الوداعة التي علOمنا إيOاها ربنا في جسده ودمه، فإنOه حينما بذل جسده ودمه لجلنا وضع أمامنا وداعته مثال[. ويقول البابا أثناسيوس الرسولي: ]كما
 سبOح داود الوديع في زمن الضيق: قائلz: "أبارك الرب في كل وقت"، لم يكف الطوباوي بولس عن شكر ا في كل رسائله. ففي وقت الفرج لم

ا، وفي الصبر تزكية، وفي التزكية رجاء، والرجاء ل ي�خزي )رو zا أن الضيق ينشئ صبر zد ا، عالم fة كان يمج Oف عن التسبيح، وفي وقت الشدOيتوق 
يس غريغوريوس النزينزي: ]شكرنا ل أهم من3:  5 fيسين ل نكف عن الشكر في كل وقت[. ويقول القد fا تابعي هؤلء القد zليتنا نحن أيض .) 

ا... )أما الشكر ففي كل وقت([. zم سليمان، وكما أعتقد أنا أيضfتنف̈سنا... لكل شيء وقت كما ي�عل

v.ة حتى فكر سليمان في قتله، فهرب إلى مصرOا يربعام فسعى بطرق بشري Oع� داود لستلم العرش، بل كان يشتهي خدمة شعب ا، أم    لم يس�

v.ةOت كرسيه ل بالتقوى بل بإقامة مركزين للعبادة حتى وأن كان في هذا مخالفة للوصيfأراد يربعام أن يثب   

ا على بيت يربعام، zلذلك هانذا جالب شر"

ا ومطلقzا في إسرائيل، zمحجوز µبحائط µواقطع ليربعام كل بائل

[.10وانزع آخر بيت يربعام كما ينزع البعر حتى يفنى" ]

م لها ولزوجها رسالة إلهيOة خطيرة. fف عليها، بل وما في قلبها ليقدOه ليس فقط وجهها ليتعرfأخفت الملكة وجهها ببرقع، فكشف ا لنبي

ا للقلب الجاحد، يراه القدfيس ايريناؤس مثلz لمن يشق الكنيسة ويهدم وحدتها. zخطير zصار يربعام مثل

v[ت بيربعامOقونها سينالون من ا ذات العقوبة التي حل f2   الذين ينزعون وحدة الكنيسة ويمز.]

يس ايرنياؤس fالقد

"من مات ليربعام في المدينة تأكله الكلب،

ومن مات في الحقل تأكله طيور السماء،

[.11لن الرب تكلOم" ]

إذ أهان يربعام ا، ارتدO العار عليه وعلى بيته، فصارت جثOتهم مأكلz للكلب والطيور الجارحة.

 كانت الكلب أكثر الحيوانات التي تعيش على الجثث الرميمة في القرى بالشرق الوسط، والنسور هي أكثر الطيور الجارحة المنتشرة في فلسطين،
 تعيش على الجثث. إلى وقت قريب كنOا نجد في بعض قرى الشرق الوسط الكلب الضالة التي ليس لها مالك، تتOسم بالضراوة، تجول لتأكل حتى

الجثث الميfتة.

ا بالنسبة للشرار فمخيف. لذا قيل: "لتمت نفسي موت البرار، ولتكن آخرتي كآخرتهم" )عدد  Oة، أمOة إلهيO3: 13الموت بالنسبة للبرار عطي.) 
ا، لنOك أنت معي" )مز  zا إذا سرت في وادي ظل الموت ل أخاف شر z(. "طوبى لمن اخترته وقبلته ليسكن في ديارك إلى البد" )مز4: 23"أيض 

65 :4.)



v مز( "نا نستلقي عادة ونستريح. لكن الخطاة الذين4: 73   "ليس في موتهم راحةOإليه، فإن zبه وميل zما، وننحني انشغال µنا حين نكد في عملOلن ...) 
ا" )مز  zا شنعاء، خاصة الشرار منهم، ل يمكن أن يستلقوا ويستريحوا. إذ قيل عنهم: "ا�حن� ظهورهم دائم zلن الذين ل24: 69اقترفوا آثام .) 

ير للغاية" fا، كما هو مكتوب "موت الشرار شر zير جد fات، من ثم ل يرتفع معه الذين موتهم شرOيلتصقون بالمسيح، ل يرتفعون بأنفسهم إلى السماوي 
ا" )رو 21: 34)مز  zوعن هذا النسان قيل بحق4: 6(، "لكن النسان الذي يموت مع المسيح، وي�دفن مع المسيح، ل يجد راحة فقط بل قيامة أيض .) 

ا، تنكشف ضعفاته باللم وموته بالقيامة]3: 41"شفيت كل ضعفاته في مرضه" )مز  z3(. خاصة إذا كان شهيد.]

يس أمبروسيوس fالقد
"وأنت� فقومي وانطلقي إلى بيتك،

وعند دخول رجليك المدينة يموت الولد.

ويندبه جميع إسرائيل ويدفنونه،

لن هذا وحده من يربعام يدخل القبر، 

[.13-12لنOه وجد فيه أمر صالح نحو الرب إله إسرائيل في بيت يربعام" ]

م توبة ورجع إلى ا. وأخطأ سليمان Oه قدOه لم يعبد الوثان، ول دفع شعبه إلى ذلك. وأخطأ داود الملك، لكنOلقد أخطأ شاول أول ملك لسرائيل لكن 
ا يربعام فصنع العجلين الذهبيfين وعاد بقلوب الشعب إلى أرض العبوديOة حيث عجل إبيس، Oه لم يدفع الشعب إلى ذلك. أمOوبنى المرتفعات لنسائه، لكن 

وبذل كل جهده لكي ل يعبدوا الرب في الهيكل بأورشليم.

جد في أبيOا شيء صالح، لكن لم يكن قلبه كاملz مع ا، لهذا رحمه ا بموته لكي ي�دفن في كرامة وليس في عارµ وخزي كأبيه وبقيOة عائلته.  لقد و�
. sيق من الشر fوجه الصد sة من ا حيث ي�ضمOيحسب عطي sفالموت في أزمنة الشر

ا والده في إقامة العجلين الذهبيfين، وكان يساعد الراغبين في الذهاب إلى zه وقف معارضOا لنOاب اليهود أن شعب إسرائيل حزن على أبيOت  يرى الك�
أورشليم للعبادة في الهيكل على تحقيق ذلك.

ا على إسرائيل، zويقيم الرب لنفسه ملك"

يقرض بيت يربعام هذا اليوم،

ا. zوماذا الن أيض

ويضرب الرب إسرائيل كاهتزاز القصب في الماء،

ويستأصل إسرائيل عن هذه الرض الصالحة التي أعطاها لبائهم،

دهم إلى عبر النهر، fويبد

[.15-14لنOهم عملوا سواريهم، وأغاظوا الرب" ]

ل عمله السياسي بفكر بشري عن Oة. لقد فضOيfة ول بالمخافة الربOة اللهيOة، ولم يبال� بالوصيOطرح يربعام ا وراء ظهره، فتجاهل الحضرة اللهي 
مملكة ا. 

ر نفس التهديد. إن كان ا قد27: 29سبق فحذOر موسى النبي الشعب بأن ا سيقتلعهم من أرض الموعد إن عصوه )تث  Oهنا لول مرة يتكر .) 
  مل2سلOمهم الرض بيدµ قويOة وذراعµ رفيعة ليحتل¨وا المم المقيمة هناك. الن تصيfرهم الخطيOة كالقصب ويسحبونهم إلى أرض السبي في أشور )

(.11: 18؛ 23: 17؛ 29: 15

"ويدفع إسرائيل من أجل خطايا يربعام الذي أخطأ،

[.16وجعل إسرائيل يخطئ" ]

. موت أبيsا :3
"فقامت امرأة يربعام وذهبت وجاءت إلى ترصة،

ولما وصلت إلى عتبة الباب مات الغلم.



[.18-17فدفنه وندبه جميع إسرائيل حسب كلم الرب الذي تكلOم به عن يد عبده أخيOا النبي" ]

 قدOم لها علمة ملموسة لكي تتأكOد هي وزوجها من صدق ما تنبOأ به، وهي إنOها لن تعود ترى ابنها حيzsا، فإنOه عندما تلمس قدماها أرض المدينة يموت
ا Oها ترجع هي وزوجها عمOة، لعل Oد من صدق النبوOا حتى تتأك zسريع zم لها عملOر بيت يربعام، وقد Oثها عن أمور خاصة بالمستقبل حيث يتدمOابنها. حد 

فعله.

 (. تشتهر هذه المدينة بالمسحة الجماليOة. وهي24: 12كان يربعام في ذلك قد نقل العاصمة من شكيم إلى ترصة، إحدى المدن الكنعانيOة القديمة )يش 
ي، أكثر منها عاصمة للدولة. وقد بقيت9وسط الجبال، تبعد حوالي  fما كانت مركز إقامة الملك للستجمام الصحOأميال من شكيم )نابلس(. رب  

 (. قبل السبيs ظهرت هذه المدينة مرة أخرى بكونها مدينة منحيم الذي اغتال شالوم واحتل24-23: 16 مل 1عاصمة حتى بنى عمري السامرة )
(. 14: 15 مل 2مركزه )

 (. لكن موت ابنها يحرمها من التمت¨ع بجمال الموضع ومباهجه. ترصة غالبzا هي تالوزه4: 16عادت الملكة إلى ترصة التي امتازت بجمالها )نش 
Talluza شمال شكيم Shachem (.24: 12 )يش

يسة مريم إلى مدينة يهوذا )لو  fان ما بين دخول امرأة يربعام المدينة ودخول القدOم39: 1شتsإذ لمست ر�جل امرأة يربعام المدينة مات ابنها، وخي .) 
يسة مريم بيت زكريا تهلOل الجنين في بطن اليصابات، وامتلت من الروح القدس، fالحزن على القصر الملكي وكل إسرائيل. وإذ لمست ر�جل القد 

واشترك لسانها مع قلبها في التسبيح ل.

ا سارة للعالم كل¨ه! zة وتأديبات قاسية وجاءت مريم تحمل أخبار Oر ا م� zجاءت امرأة يربعام تحمل أخبار

مون السيfد المسيح مصدر الفرح، ويبعثون روح التسبيح والتهليل، ويفتحون fا أبناء النور فيقد Oة، أمOأبناء الظلمة يبعثون روح المرارة في وسط البشري 
باب الرجاء أمام الجميع.

وض أن  ليتنا في زياراتنا للخرين نحمل إليهم مسيحنا الق̈دوس الذي ي�بهج أحشاءهم الداخليOة، وي�لهب روحه الق̈دوس فيهم، فتتهلOل نفوسهم به. ع�
يرة وكلمات إدانة، فنملهم بروح الظلمة ون�طفئ الروح في داخلهم. fا شر zنحمل معنا أفكار

. موت يربعام :4
ا بقيOة أمور يربعام كيف حارب وكيف ملك، Oوأم"

فإنOها مكتوبة في سفر أخبار اليOام لملوك إسرائيل.

والزمان الذي ملك فيه يربعام هو اثنتان وعشرون سنة،

ا عنه" ] z20-19ثم اضطجع مع آبائه وملك ناداب ابنه عوض.]

ة قصيرة ) Oا حيث ملك 20: 13 أي 2مات يربعام بعده بمد zم22( بعد أن ضربه الرب بمرض خطير. مات بائسOا وفقد ابنه الذي كان يود أن يتسل zعام  
منه العرش والتاج الملكي.

. شر رحبعام ويهوذا :5
ا رحبعام بن سليمان فملك في يهوذا، Oوأم"

وكان رحبعام ابن إحدى وأربعين سنة حين ملك

وملك سبع عشرة سنة في أورشليم المدينة التي اختارها الرب لوضع اسمه فيها من جميع أسباط إسرائيل،

واسم أ̈مه نعمة العمونيOة.

وعمل يهوذا الشرs في عيني الرب،

[.22-21وأغاروه أكثر من جميع ما عمل آباؤهم بخطاياهم التي أخطأوا به" ]

ا أعظم وأخطر. كان يليق به zه صنع شرورOسمح ا بتمزيق المملكة من بيت داود بسبب غباوة رحبعام وعنفه، والن يسمح بتمزيق بيت يربعام لن 
أن يقتدي بداود الملك الذي أخطأ، لكنOه تمتOع بالوعود اللهيOة والعطايا الفائقة خلل التوبة الصادقة.

ا لنفسهم مرتفعات وأنصابzا وسواري على كل تل مرتفعµ وتحت كل شجرة خضراء" ] z23"وبنوا هم أيض.]



ته للعبادة الوثنيOة. وإن تسلOلت العبادة Oلقد أخطأ كثير من قادة الشعب سواء من القضاة أو الملوك، لكن لم يوجد من بينهم من دفع الشعب بكل قو 
ا )أعمدة zا بنوا مرتفعات وأيض zما يهوذا أيضOة للشعب. ليس فقط إسرائيل وإنOة، والعبادة الرسميOا لم يقم منها القضاة أو الملوك العبادة الحقzة أحيانOالوثني 
 مقدOسة( وسواري وهي تماثيل خشبيOة. أقيمت على كل تالµ مرتفع وتحت كل شجرة خضراء. كانوا يمارسون العبادة الوثنيOة جنبzا إلى جنب مع عبادة
 ا في الهيكل. اختاروا قمم التلل العاليOة لكي تجتذب أنظار الماكن المحيطة بها. وكانوا يقيمونها تحت كل شجرة خضراء في الطريق، حتى متى

جلس المسافرون للراحة يجدون العبادة الوثنيOة بين أيديهم.

ا مأبونون في الرض فعلوا حسب كل أرجاس المم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل" ] z24"وكان أيض.]

(.29-28: 15 مل 1تحقOق ذلك حيث قتل بعشا كل ذكور بيت يربعام )

. السطو على بنك إسرائيل :6
[.25"وفي السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشق ملك مصر إلى أورشليم" ]

  ق.م( هوSheshonk )945-924. جاء في المستندات المصريOة أن Aesonchosis ودعاه يوسابيوس Sousakimتدعوه الترجمة السبعينيOة 
 مؤسfس السرة الثانية والعشرين. كان أخطر عدوs خارجي غزا أرض إسرائيل منذ أيOام شاول الملك. جاء في معبد الكرنك صور عن نصرة مصر

هت ضدSishakعلى يهوذا. كان شيشق  fج   يفتخر بأنOه سبب متاعب لملك يهوذا. بفحص النقوش الخاصة بشيشق في الكرنك أكOدت أن الرحلة و�
لكه )15فلسطين، وقد أوضحت العلقة بين المملكتين في ذلك الحين. من بين  نهم رحبعام في بدء م� Oثلث مدن12-5: 11 أي 2 مدينة التي حص ) 

اAijalon وأيلون Adoraim وأدورايم Shocoفتحها شيشق وهي سوكو  zكذلك فتح مدينتين أخريتين من يهوذا أو بنيامين. بعد ذلك افتتح عدد . 
ا من المدن كانت تحت سيادة يربعام سواء كانت كنعانيOة أو من مدن اللويfين. ففي السنوات الربع بعد حدوث النشقاق كان لرحبعام سطوة zكبير 

 كبرى ضدs منافسة يربعام. قامت بعض المدن الكنعانيOة ومدن اللويfين بالثورة ضد يربعام، فلجأ الخير إلى شيشق لمساندته في إخضاع هذه المدن
ا. zحتى أخضعها تمام

ا تغطيهم الدروع منقادين ومربوطين بواسطة الله آمون 130جاء نقش في أول قصر بالكرنك، حيث أكثر من  zشخص Ammon والله Muth 
عين المقيOدين كأسرى نقش Oنة التي فتحها الملك. أحد هؤلء المدر Oوأياديهم مربوطة وراء ظهورهم. هؤلء الشخاص يرمزون إلى المدن المحص 

، يرى البعض إنOها ل تعني ملك يهوذا بل هي اسم مدينة فلسطين غير معروفة لدينا.Yudeh-Malekتحته "ملك يهوذا". 

"وأخذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك،

[.26وأخذ كل شيء، وأخذ جميع أتراس الذهب التي عملها سليمان" ]

ا بإخفائها تحت الرض، أو بإيداعها في الهيكل كأمانة. فكان الهيكل أشبه بخزنة بنك Oكان الشعب عادة يحتفظ بالمجوهرات وكل الشياء الثمينة إم 
عام لسرائيل يحتفظ بكثير من الشياء الثمينة. لقد سطا شيشق على خزائن البنك وسلبها.

ا عنها أتراس نحاس، zفعمل الملك رحبعام عوض"

وسلOمها ليد رؤساء السعاة الحافظين باب بيت الملك.

[.28-27وكان إذا دخل الملك بيت الرب يحملها السعاة ثم يرجعونها إلى غرفة السعاة" ]

 على حسب عدد التراس.300ربOما كان عدد السعاة 

ا هي فمكتوبة في سفر أخبار اليOام لملوك يهوذا. Oة أمور رحبعام وكل ما فعل أمOوبقي"

[.30-29وكانت حرب بين رحبعام ويربعام كل اليOام" ]

 ق.م على يد البابليfين.5/586 ق.م على يد الشوريfين؛ وسقطت أورشليم عام 722تحقOق ذلك حين سقطت السامرة عام 

"ثم اضطجع رحبعام مع آبائه ودفن مع آبائه في مدينة داود،

واسم أ̈مه نعمة العمونيOة،

ا عنه" ] z31ومل�ك أبيام ابنه عوض.]

 ذكر اسم الم هنا "نعمة" وهي ع̈مونيOة، ليشير إلى تأثيرها الشخصي على ابنها الملك وعلى حكومته. للمرة الثانية يشير لسم الملكة الم وذلك
(.20-1: 11 مل 2؛ 13: 15 مل 1لهميOة دورها. وقد ظهرت ملكتان في يهوذا لهما دورهما الخطير )



 

 
14 ملوك 1من وحي 

د بيت يربعام، ويفقد رحبعام نفوذه! Oليتبد

v،ا النبيOها قادرة أن تتخفي أمام أخيOت امرأة يربعام أنOظن   

هذا الذي ل يختفي المستقبل أمامه،

ا. zأ لزوجها أن يكون ملكOبل تنب

جاءت تسأل عن أبيOا ابنها المريض،

ولم تبال� بالشعب الذي أصابه المرض بسبب زوجها.

. sطرح زوجها الرب وراءه، ودفع الشعب للشر

هوذا يموت ابنها عند دخولها المدينة،

. µوخزي µويقرض الرب بيت يربعام في عار

v .ةOسلك رحبعام بن سليمان طريق أ̈مه العموني   

هوذا شيشق ملك مصر يسلب خزائن أورشليم. 

ة، Oيربعام ورحبعام في حرب مستمر

. sا الشرOكلهما أبغضا الرب وأحب

v.ني قادر على التن̈كر أمام رجال اOلماذا أظن إن   

لرجع إلى الرب بكل قلبي، فيشفي نفسي المريضة.

.µسة، ول أكون بعد في عارOيدخل بي إلى مدينتي المقد

لعطي للرب الوجه ل القفا،

فأحيا وتحيا كل عائلتي.

أتمتOع مع أحبOائي بالرب سرs حياتي. 

v.سةOلن يقدر غريب أن يدخل إلى أورشليمي المقد   

لن يمس العدوs خزائن نفسي.

إنOها في يد مخلfصي، حافظي وت�رسي. 

يحتل السلم أعماقي، وتتهلOل نفسي بفرح السماء.

 



الصحاح الخامس عشر

إصلحات آسا
يكشف لنا هذا الصحاح عن سلوك ملوك يهوذا، إذ لم يكونوا في البداية قد بلغوا شر ملوك إسرائيل.

تين من ملوك �ً Oم لنا شخصي fام ملكه صالحة وطويلة. كما يقدOام ملكه قصيرة، وآسا أيOير، وكانت أي fتين من ملوك يهوذا هما أبيام الشرOم لنا شخصي fيقد 
يرين. fد بيت يربعام، وكلهما كانا شر fإسرائيل ناداب بن يربعام وبعشا مبد

ير                    ]1 f8-1. أبيام بن رحبعام الشر.]

[.15-9. آسا بن يربعام الم�صلح                     ]2

[.22-16. تحالف آسا مع بنهدد ضد إسرائيل         ]3

[.24-23. مرض آسا وموته                          ]4

ير                    ]5 f28-25. ناداب بن يربعام الشر.]

[.34-29. بعشا يبيد بيت يربعام                       ]6

ير :1 fأبيام بن رحبعام الشر .
جد فيه بصيص من النور. من أجل ج̈ده ا لفترة حكم الملك أبيام بن رحبعام القصيرة. هذا الذي سار في خطايا أبيه، لكنOه و� zا موجز zخصfم لنا مل fيقد 

ا، بدأ بالصلحات لكنOه سقط في بعض ضعفات خطيرة. zصالح zا في أورشليم أن يملك ابنه آسا. وكان رجل zداود أعطاه الرب سراج

 ( نصرة الملك أبيام بن رحبعام الفائقة على يربعام وذلك بمعونة ا. حين تحدOث عن التصاقه بال في أخبار13 أي 2ذكر سفر أخبار اليOام الثاني )
ا هنا فإنOه إذ يتحدOث عن خطاياه يدعوه أبيام. يرى البعض أن السم في الصل أبيام ثم استبدله اليهود بأبيsا Oا حيث يرتبط اسمه بيهوه، أمOام دعاه أبيOالي 
ه دعاه اليهود "أبيام" حتى fا التي تعني "يهوه هو أبي أو رغبتي" لكن بسبب شرOلكي ينسبوا صاحب السم ليهوه. ويرى آخرون أن اسمه الحقيقي أبي 

ا يهوآحاز15: 4 مل 1ل ي�نسب ليهوه، وهي تعني "أب البحر". وهذا ما حدث عندما استبدلوا اسم مدينة "بيت إيل" ببيت أون في هوشع ) zوأيض ،) 
(.38: 15 مل 2إلى آحاز )

ة خاصة على الحدود اضطرت أبيام أن يدافع عن مملكته، فالتجأ24: 12 مل 1لقد منع ا الحرب بين المملكتين ) Oلكن صراعات يربعام المستمر ،) 
(.20: 13 أي 2إلى ا لكي يسنده. وإذ غ�لب يربعام اضطرO أن ينسحب، ويهدأ بقيOة أيOام ملكه )

"وفي السنة الثامنة عشر للملك يربعام بن نباط ملك أبيام على يهوذا.

ملك ثلث سنين في أورشليم،

ه معكة ابنة أبشالوم. fواسم أم

وسار في جميع خطايا أبيه التي عملها قبله،

[.3-1ولم يكن قلبه كاملz مع الرب إلهه كقلب داود أبيه" ]

 (، ولم يكن أبيام البكر بل الكبر من أبناء معكة التي أحبOها أكثر من جميع نسائه. ملك أبيام في السنة الثامنة21: 11 أي 2 ابنzا )28كان لرحبعام 
ة  Oا( لمدs17عشر من م�لك يربعام إذ ملك رحبعام )والد أبي( ا بن يربعام21: 14 مل 1 سنةOا أو أبيام. وقد مات أبيOوقد كان لكل منهما ابن يدعى أبي .) 

ا أبيOا بن رحبعام فعاش بعد والده وملك ليصير رعبzا ليربعام. Oكما رأينا في الصحاح السابق، أم

ا كاملz. مات zا الجزء من اليوم يوم zملك أبيام في الواقع أقل من ثلث سنوات لكن كانت عادة اليهود أن يحسبوا الجزء من السنة سنة كاملة، وأيض 
في السنة العشرين من الملك يربعام وملك ابنه آسا.

ا ميخايا بنت أوريئيل من جبعة ) zه معكة، وهو اسم سامي معناه "ظلم". هي حفيدة أو بنت ابنة أبشالوم، وثالثة نساء رحبعام. ت�سمى أيض fأي2اسم أم  
ا أوريل فكان زوج ثامار ابنة أبشالوم )2: 13 O27: 14 صم 2(. أم.)

ا في أورشليم، zولكن لجل داود أعطاه الرب إلهه سراج"

[.4 إذ أقام ابنه بعده وثبOت أورشليم" ]



سند ا أبيOا فغلب يربعام، لكنOه إذ غلب سقط في الكبرياء، إذ لم يكن قلبه كاملz، لهذا قطعه الرب من ملكه ليتسلOم ابنه آسا العرش.

م البيت. لذلك كان بقاء Oإذا مات صاحبه أو تهد Oيترك البيت في ظلم قط إل Oا في أورشليم": كانت العادة في الشرق أل zأعطاه الرب إلهه سراج" 
 :18السراج مضيئzا يعني دوام حياة النسان. "نعم! نور الشرار ينطفئ ول ي�ضيء لهيب ناره، النور ي�ظلم في خيمته وسراجه فوقه ينطفئ" )أي 

يقين يف�رح، وسراج الشرار ينطفئ" )أم 5 f9: 13( "نور الصد.)

ا حتى يأتي zا في أورشليم، وهو الوعد الذي أ�عطي� لداود أن يكون بيته منير zخطايا الملك أبيام أظلمت المملكة، لكن من أجل داود أعطى ا سراج  
[.1يسوع المسيح، ابنه حسب الجسد، الذي يضيء العالم كل¨ه]

ا جوهريzا في حياة هذا zة طقسها الخاص، من جهة س�رجها السبعة ونوع الزيت والفتائل، وكان ديمومة إنارتها أمرOفي العهد القديم كان للمنارة الذهبي 
ا إلى حاجة الطبيعة البشريOة إلى الستنارة اللهيOة حتى ت�نزع عنها طبيعة الظلمة، وتحمل الشركة مع المسيح النور zالشعب. فقد كان ذلك رمز 

الحقيقي الذي ينير العالم.

ا النور الذي يكشف لنا هذا السبيل الملوكي فل ننحرف zه هو أيضOد المسيح هو "الطريق" الذي يقود إنساننا الداخلي إلى حضن الب، فإنfإن كان السي 
عنه.

vهاOم ظل Oفع البرقع وأعلنت في الحال وبالحق البركات التي قد     كان النور بالحق مخفيzا ومحتجبzا في ناموس موسى، لكن لما جاء يسوع، أشرق إذ ر�
[2في الحرف]

العلمة أوريجينوس
v.ا أن تشرق مادامت نوافذ النفس مفتوحة خلل اليمان البسيطzة سرمديOأشعة الكلمة مستعد   

القدfيس هيلري أسقف بواتييه
v[ةO3   من يرفض قبول نور كلمة ا ينبغي أن يخشى عقاب الظلمة البدي .]

الب قيصريوس أسقف آرل 
v ا )أف zا ظلمzا أحيانOا نحن أبناء الليل، كنOوها هي8: 5؛ 3: 2   تر̈جوا واحتملوا حتى يعبر غضب ا على الليل الذى هو أب الشرار. لقد كن ،) 

[.4(]17: 2( حتى يميل النهار وتهرب الظلل )نش 10: 8تظهر أثاره في جسدنا إذ نحن أموات بالخطايا )رو 

يس أغسطينوس fالقد

 
vلكل المم، لكي تكون أنت خلصي إلى µا للمم كما يقول إشعياء النبي: "أعطيتك كنور zه أ�عطي� نورOا عن المسيح، فقد قيل أن zقيل هذا أيض    

[.5أقاصي الرض". لهذا يقول داود: "مصباح لرجلي كلمتك، ونور لسبيلي"]

الب أفراهات
v.ة فهم، تنير بذاتها، بل تستنير بالشركة مع الحق البدي Oليست خليقة، سواء كانت عاقلة أو لها قو   

يس أغسطينوس fالقد
"لن داود عمل ما هو مستقيم في عينيs الرب،

ا أوصاه به كل أيOام حياته إلO في قضيOة أوريOا الحثfي" ] O5ولم يحد عن شيء مم.]

، وإنOما من أجل داود أبيهما، فقد بقيت أمانته sا، ليس من أجل أبيام ول من أجل أبيه رحبعام إذ صنعا الشر zلقد سمح ا أن يبقى سراج بيت داود منير 
للرب واستقامة قلبه وحب¨ه الصادق بركة لحفاد أحفاده.

ا لجفاني إلى أن zول نوم sا لعينيzا: "ل أدخل بيتي، ول أصعد على سرير فراشي، ول أعطي وسن zمfا مجد ا، مترنzإذ انسحق داود في داخله طالب 
ا للرب ومسكنzا لله يعقوب" )مز  zا لمسيحي" )مز 5-3: 132أجد موضع zبت سراجOا لداود، رتzع بالوعد اللهي: "هناك أنبت قرنO17: 132(. تمت.) 

ات الظلمة أن ت�طفئه؛ أل وهو يسوع المسيح ابن داود، نور العالم. إذ تمسOك داود بالوصيOة اللهيOة كسراج تضيء Oهذا هو السراج الذي ل تقدر كل قو 
ا ل ينطفئ.105: 119له الطريق )مز  zأقام ا في بيته سراج ،)

 تمتدح كلمة ا داود من أجل استقامة قلبه، وي�حسب أنOه لم يحد عن وصايا الرب. لقد أخطأ داود لكن لم ي�ذكر شيء من خطاياه، إنOما فقط ذكرت
د خطورتها حتى ل يسقط فيها أحد. حقzا بتوبته لم يفقد عهده fما أراد ا أن يؤكOها لم ت�غفر، إنOي". هذا ل يعني إنfا الحثOة أوريOته بخصوص "قضيOخطي 

مع الرب ول خسر المواعيد اللهيOة له ولنسله من بعده.



كر هذه الخطيOة يحث̈نا على الحذر الشديد منها لنOها تبقى ملتصقة بنا ل من جهة خلصنا ومجدنا البدي وإنOما لكي يعتبر الخرون فل يسقطون.  ذ�
كرها يفتح باب د مراحم ا الذي يتطلOع إلى قلب داود أنOه مستقيم وبل لوم بالرغم من سقوطه في هذه الخطيOة البشعة. ذ� fومن جانب آخر ذكرها يؤك 

الرجاء أمام كل خاطئ.

[.6"وكانت حرب بين رحبعام ويربعام كل أيOام حياته" ]

 ( كيف قام أبيOا على جبل صمارايم الذي في جبل أفرايم وطالب يربعام وكل إسرائيل بالعودة إلى الرتباط13يروي لنا سفر أخبار اليOام الثاني )ص 
وض مقاومة الرب ومحاربة إله آبائهم. هكذا كان يبدو في حديثه أنOه إنسان غيور على شعبه  بالهيكل والكهنوت الذي لبني هرون واللويfين، ع�
ا في حديثه إنOما استخدم ذلك لثارة إسرائيل ضدs يربعام ولتثبيت ملكه. وكما يذكر zه لم يكن مخلصOوعلى مجد الرب، لكن كما يظن الكثيرون أن 

[.3الكاتب هنا: "لم يكن قلبه كاملz مع الرب إلهه كقلب داود أبيه" ]

 يرى البعض في القول "لم يكن قلبه كاملz مع الرب" إشارة إلى أنOه كان يعبد الوثان جنبzا إلى جنب مع عبادته ل. وإن كان قد أعدO أوان� ثمينة قدOمها
وض الواني التي حملها شيشق ملك مصر، كما بدا كخادمµ غيورµ على مجد الرب في حربه ضد يربعام )15للهيكل ] (.13-12: 10 أي 2[، ربOما ع�

 [. وكما يقول إشعياء النبي: "ي�رحم المنافق ول يتعلOم العدل. في3لقد وهبه الرب النصرة على يربعام، لكنOه للسف سار في جميع خطايا أبيه ]
ا ول يرى جلل الرب" )إش  z10: 26أرض الستقامة يصنع شر.)

ا هي مكتوبة في سفر أخبار اليOام لملوك يهوذا، Oة أمور أبيام وكل ما عمل أمOوبقي"

[.7وكانت حرب بين أبيام ويربعام" ]

ا في أيOام أبيOا بن رحبعام حيث حدثت معركة صريحة وعلنيOة وخطيرة ) zام يربعام ورحبعام، وأيضOة بين المملكتين في أي Oة مستمرOأي1بقيت الكراهي  
13.)

"ثم اضطجع أبيام مع آبائه فدفنوه في مدينة داود،

[.8وملك آسا ابنه عوضا عنه" ]

. آسا بن يربعام الم�صلح :2
"وفي السنة العشرين ليربعام ملك إسرائيل ملك آسا على يهوذا.

ملك إحدى وأربعين سنة في أورشليم،

ه معكة ابنة أبشالوم" ] f10-9واسم أم.]

 يقصد هنا الجدOة، ربOما ذ�كرت دون ذكر والدة آسا لنOها كانت امرأة قويOة متسلfطة على رجلها رحبعام وابنها أبيام، لسيما في العبادة الوثنيOة. خلعها
ة إيمان أسا وغيرته للرب. كان اسمها في الصل ميخايا، وصار "معكة". حين صارت ملكة؛ إذ كانت العادة13من أن تكون ملكة ] Oدليل على قو ،] 

أن ي�غيfر النسان اسمه أحيانzا عندما تتغيOر ظروفه.

[.11"وعمل آسا ما هو مستقيم في عينيs الرب كداود أبيه" ]

ة في الحروب لكنOه اقتاد به في عمل المستقيم في عينيs الرب اقتدى به في أمانته Oولم تكن له النصرات المستمر ،zلfا كداود أبيه ول مرتzلم يكن آسا نبي 
 للرب وإخلصه واهتمامه بمجد الرب. بدأ إصلحاته باليجابيOة: "ما هو مستقيم في عينيs الرب"، دون تجاهل الجانب السلبي وهو تحطيم الشر

وإزالة كل أثرµ له.

"وأزال المأبونين من الرض، 

[.12ونزع جميع الصنام التي عملها آباؤه" ]

ة عن والده أبيOا Oر ا ورجاسات م� zة إلى الشعب، وورث شرورOا. لقد ورث عن سليمان الهيكل، كما ورث عنه تسل̈ل الوثنيzا وسياسيzا روحيzبدأ آسا قوي 
 وجده رحبعام. نزع بيوت الفساد، حيث كانت الممارسات الجسديOة الشاذة )المأبونون( منتشرة كجزء من العبادة. انجذبوا إلى الرجاسات الوثنيOة

ا للفساد. كان بعض الكهنة الوثنيfين يحث¨ون الشعب، خاصة zام Oفمزجوا العبادة بالزنا والشذوذ الجنسي سواء بين الذكور أو الناث. حسبوا أنفسهم خد 
 من الوساط الدنيئة لممارسة الشرs لحساب المعابد. يقصد بالمأبونين ممارسة الدعارة بين الذكور، حيث كان بعض الرجال والكهنة وخدام الهيكل

ا لنOه بقي منهم إلى أيOام ابنه يهوشفاط ) zا كالنساء لممارسة الفساد. لم يزل المأبونين تمامz46: 22في معبد عشتروت يرتدون ثياب.)



 تلي ذلك تحطيم الوثان حتى التي صنعها والده، حتى يزيل كل لعنة عن المملكة. النحراف نحو العبادة الوثنيOة يدفع إلى نزع المملكة من نسل
 (، ودفعها إلى عائلة أخرى. لم يحدث هذا مع19: 16 مل 1( وزمري )4-2: 16 مل 1(، بعشا )14-10: 14 مل 1الشخص كما حدث مع يربعام )

 أبيOا ول مع كل ملوك يهوذا، ذلك بسبب أمانة داود الفريدة. ففي الفترة ما بين انقسام المملكة إلى السبي لم تتغيOر السرة المالكة في يهوذا، بينما
ات في إسرائيل في قرنين ونصف. Oرت تسع مرOتغي

"حتى أن معكة أ̈مه خلعها من أن تكون ملكة،

لنOها عملت تمثالz لسارية،

[.13وقطع آسا تمثالها وأحرقه في وادي قدرون" ]

 إخلصه للرب حقيقي وعميق، لم يجامل والده الميfت بل حطOم التماثيل التي أقامها. تسلOم مع المملكة الم الملكة معكة والدته الوثنيOة، وكان للملكة
ا لم يقف أمامه أي عائق. خلع أ̈مه الملكة لنOها عملت تمثالz لساريOة. طردها من القصر zالم دورها الخطير في ذلك الحين. وإذ كان قلبه مستقيم 

 (9: 33المكي لتعيش في مسكن خاص، فل يكون لها أثرها على زوجته، ول على العاملين في القصر ورجال الدولة. فعل كما يفعل اللوي¨ون )تث 
 ( لينزع كل أثرµ للعبادة20: 32الذين يضعون خدمة ا فوق كل اعتبار أ�سري. قطع تمثال أ̈مه وأحرقه في وادي قدرون متمثfلz بموسى النبي )خر 

 الوثنيOة. وكما فعل منسOى حيث نزع العشتاروت من بيت الرب وجاء به إلى نهر قدرون وحرقه هناك. وغاية ذلك ربOما لمنع تدنيس المدينة المقدOسة
بالدخان أو الرماد الدنس للتمثال. 

  وساريته التي قدOستها الملكة له. وجاءPriapusجاء في الفولجاتا أن آسا خلع أ̈مه من قيامها بالدور كرئيسة في الطقوس المقدOسة المقدOمة لبريابس 
 في الترجمة السبعينيOة أنOه خلعها من مركزها كحاكمة حيث أقامت لها جماعة في ساريتها. وفي الترجمة السريانيOة أنOه خلعها من عظمتها حيث كانت

تحتفل بالعبادة الوثنيOة في مهابة. وفي الكلدانيOة خلعها من مملكتها.

ا وم�خيف مثل الله zقبيح الصورة جد µا". وهي تنطبق على تمثالzا" أو "خوفzة التي تعني "رعبOة من الكلمة العبريOالكلمة المترجمة هنا "تمثال" مشتق 
فتاح للمصريfين.

ا المرتفعات فلم تنزع، إلO أن قلب آسا كان كاملz مع الرب كل أيOامه" ] O14"وأم.]

. sقامة على قمم التلل لتقديم الذبائح ل الحي  أزال الوثان وحطOمها حتى التي كان البعض يتعبOد ل خللها. لكنOه لم ينزع المرتفعات، أي المذابح الم�
 (. ربOما شعر آسا بأن11: 12وقد استخدمها اليهود قبل بناء الهيكل، وجاءت الوصيOة صريحة بأن تقدم الذبائح في موضع واحد وهو الهيكل )تث 

، ولم ي�درك إنOها شبكة تصطاد الكثيرين للعبادة الوثنيOة. فل ي�فهم من المرتفعات هنا مذابح وثنيOة بل sل خطورة على العبادة ل الحيfوجودها ل يمث 
، وهي عبادة ممنوعة ولكنOها ليست كالعبادة الوثنيOة. sمون عليها ذبائح ل الحي fمذابح يقد

ا في عبادته وخدمته للرب ومشتاقzا أن يحيا كما يليق. كان هذا الملك الشاب zه كان مخلصOه لم ي�خطئ، لكنOمع الرب ل يعني أن zبقوله أن قلبه كان كامل 
ا أن يصنع ما هو صالح في عينيs الرب، متمثfلz بأبيه داود. zر fمه عن والده وحده، مقرOالذي تسل sم الشرOد، حط fصاحب قلب ملتهب ومتجد

ا عن م�لك آسا، جاء تاريخه بتو̈سع في ) zا مختصرz16، 15، 14 أي 2نجد هنا حديث.)

مع كل الصلحات التي عملها والنصرة التي نالها باسم الرب سقط في الضعف:

[. لم يعد يتOكل على الرب الذي أعطاه مهابة ونصرة.19-18أولz: اتOكل على بنهدد ملك آرام لكي ينقذه من بعشا ملك إسرائيل ]

(.10-7: 16 أي 2ثانيzا: إذ وبOخه حناني الرائي على ذلك، لم يسمع له بل غضب عليه وسجنه )

(. 12: 16 أي 2ثالثzا: سمح ا له بمرض في رجليه ليتوب، لكنOه في مرضه لم يطلب الرب بل الطبOاء )

ة والذهب والنيOة" ] O15"وادخل أقداس أبيه وأقداسه إلى بيت الرب من الفض.]

 (. آسا11: 8 صم 2( وقدOسها للرب كما فعل داود )17-16: 13أي 2القداس هي الغنيمة التي كان أبيام أخذها في حروبه ومنها حربه مع يربعام )
ا قدس للرب غنيمة أعدائه في المعركة مع زارح الثيوبي ) z15-9: 14 أي 2أيض( ة عشر من ملكهOت في السنة الحاديOالتي تم )10: 15 أي 2، 

ر )عز 18 Oمون من غنيمة حروبهم للهتهم كنبوخذنص fض ما كان شيشق قد أخذه في زمان7: 1(. وكان الملوك الوثني¨ون يقد fحاول آسا أن يعو .) 
ملك رحبعام.

ا، لكن من عناية ا بشعبه نلحظ غالبzا ما يسمح للملوك zا النصف ملوك صالحين والنصف الخر أشرارzعنا إلى ملوك يهوذا نجد تقريبOإن تطل 
ا الشرار فلفترة قصيرة. جاءت الوصيOة اللهيOة أن من ي�كرم أباه وأ̈مه تطول أيOام حياته على الرض، فكم من Oة طويلة، أمOالصالحين أن يملكوا مد 
ا عند الرب كألف سنة. zسة. هذا ل يعني أن الشرار يموتون صغار السن والصالحين كبار السن، فإن يومOيكرم أباه السماوي وأ̈مه كنيسة ا المقد 

كثيرون شيوخ تحسب حياتهم كدقائق عبرت بل ثمر، وآخرون مع كل نسمة ي�عتبرون قد قدOموا عملz ل تفنيه الزمنة.



. تحالف آسا مع بنهدد ضد إسرائيل :3
 كان هناك تحالف بين أبيام والد آسا وطبرعون ملك آرام والد بنهدد. مما ساعد أبيام على التمت¨ع بنصرة عظيمة على يربعام ونواله نصرات متوالية

 (. انتهى هذا التحالف عندما نجح بعشا في إقامة تحالف مع بنهدد بن طبريمون. هذا ما دفع آسا أن ي�حطfم هذا التحالف بدفع20-17: 13 أي 2)
ا فالتجأ يربعام إلى التحالف مع شيشق ملك مصر لمساندته ضد يهوذا. zرشوة ثمينة لبنهدد. سبق أيض

 كان بعشا ملك إسرائيل رجل حرب ل يعرف السلم، دخل في حروب مع آسا. صنع تحالفzا مع بنهدد ضدs يهوذا، واضطر آسا أن يدفع الكثير
د إمكانيOاتهما البشريOة والماديOة؛ واستغلO الملوك المجاورين هذا لحسابهم. Oر المملكتين وبدOلينقض بنهدد التحالف. على أي الحوال انقسام المملكة دم

ة العسكريOة لسا وأ�نهكت بعد حربه مع الكوشيfين ) Oما ضعفت القوO(، فلجأ إلى التحالف مع بنهدد ملك دمشق )آرام( ضد ملك9: 14 أي 2رب 
ا عن اتfكاله على الرب، فسجنه ) zوض ر تصرفه وقد وبOخه حنانيا الرائي على اتfكاله على آرام )سوريا( ع� f7: 16 أي 2إسرائيل. هذا المر لن يبر-

10.)

 يرى البعض أنOه لم يكن يوجد خطر حقيقي من جهة إسرائيل للستيلء على يهوذا، لكن آسا أراد تحطيم إسرائيل، ولو كان الثمن هو سلب بيت
ة والذهب لكي ينقض عهده مع إسرائيل. لم يعتمد أسا على الرب إلهه الذي صنع Oالرب آنيته. أخطأ آسا إذ أغرى بنهدد ملك آرام )سوريا( بالفض 
ة والذهب الباقية في Oصه من المأزق دون العتماد على ذراع بشري. أساء التص̈رف إذ أخذ جميع الفضfمعه ومع آبائه الكثير، وهو قادر أن يخل 

خزائن بيت الرب وبيت الملك ودفعها لملك آرام.

هكذا دفع انقسام المملكة إلى الصراع بين المملكتين في كسب الدول المجاورة خاصة آرام ومصر للتحالف معها الواحد ضدs الخر.

[.16"وكانت حرب بين آسا وبعشا ملك إسرائيل كل أيOامهما" ]

 ( أن الرض استراحت عشر سنين في أول ملك آسا، فنستنتج أنOه كان في الول اختلف ومخاصمة بين آسا وبعشا، ولكن لم تكن1: 14 أي 2في )
 2(. لقد غلب زارح الثوبي، حيث اعتمد آسا على اسم الرب إلهه )7-6: 14 أي 2حرب عظيمة حتى الحرب المذكورة هنا. تقوى أسوار المدن )

(. 15-9: 14أي 

"وصعد بعشا ملك إسرائيل على يهوذا،

[.17وبنى الرامة لكي ل يدع أحد يخرج أو يدخل إلى آسا ملك يهوذا" ]

ة بين الملكين، لكن لم تحدث حربzا علنيOة تستحق التسجيل إلO عندما بدأ بعشا ملك إسرائيل يبني قرية الرامة على Oكانت هناك عداوة قائمة ومستمر 
  أميال شمال أورشليم على طريق بيت إيل.6(. وهي تبعد حوالي 18: 2؛ مت 19: 1 صم 1؛ 15: 18هضبة عالية في نصيب سبط بنيامين )يش 

موضعها اليوم "الرام".

ا ليهوذا )إش  zل تهديدf29: 10حلول بعشا فيها يمث.)

ى عن أولدها لنOهم Oراحيل تبكي على أولدها وتأبى أن تتعز ، sر  يتنبOأ إرميا عن قتل أطفال بيت لحم بقوله: "صوت س�مع في الرامة، نوح وبكاء م�
(.15: 31ليسوا بموجودين" )إر 

بنى هذه القرية للغراض التالية:

أ. لكي يقطع العلقات التجاريOة بين يهوذا ومملكة الشمال.

(، ويمنع شعبه من العبور إلى أورشليم ليعبدوا الرب في الهيكل.9: 15 أي 2ب. لكي يمنع هجرة الراغبين في النضمام إلى يهوذا )

ج. كانت خطوة أولى للهجوم على مملكة الجنوب، أو على أورشليم.

ة والذهب الباقية في خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك، Oوأخذ آسا جميع الفض"

ودفعها ليد عبيده،

:zوأرسلهم الملك آسا إلى بنهدد بن طبريمون بن حزيون ملك أرام الساكن في دمشق قائل

ا. zإن بيني وبينك، وبين أبي وأبيك عهد

ة وذهب، فتعال انقض عهدك مع بعشا ملك إسرائيل فيصعد عني" ] Oة من فضO19-18هوذا قد أرسلت لك هدي.]



( جاء حناني الرائي إلى آسا ووبOخه لنOه استند على ملك آرام ولم يتOكل على الرب، وتنبOأ عن حروب ستأتي عليه.          10-7: 16 أي 2في )

د أو ابن الله الشمس. يرى البعض الدارسين أنOه يوجد ثلثة ملوك لدمشق حملوا هذا السم. الرجح أن حزبون هو رزون الذي Oبنهدد تعني ابن هد 
ا لسليمان ) zوبنهدد الثالث هو الذي ضايق إسرائيل في ملك36-1: 22(؛ وبنهدد الثاني هو الذي حارب آخاب )23: 11أقامه الرب خصم ،) 

ا ألزم13-3: 13 مل 2يهوآحاز ) Oة من إسرائيل واستولى على بعض المدن في الجليل على حدود سوريا ممOا في المناطق الشمالي zأرسل بنهدد جيش .) 
بعشا أن ينسحب من الرامة.

ة والذهب التي في القصر وفي الهيكل تحسب كنفاية بعدما استولى شيشق ملك مصر على كل الخزائن في أيOام أبيه رحبعام Oات الفضOمهما بلغت كمي 
  أي2[، وكان آسا قد أخذ غنائم كثيرة من زارح الكوشي )15(. لقد أدخل أبيام وآسا أقداسهما إلى بيت الرب، أي غنائم أعدائهما ]26: 14 مل 1)

14 :13.)

"فسمع بنهدد للملك آسا،

 وأرسل رؤساء الجيوش التي له على مدن إسرائيل، 

[.20وضرب عيون ودان وابل بيت معكة وكل كنروت مع كل أرض نفتالي" ]

قب�ل ملك آرام الهديOة الثمينة ورأى أنOه بدخوله في عهد مع يهوذا يستطيع أن يستولى على بعض مدن إسرائيل القريبة منه.

  تفصلها التلل عن التيم. وهي سهلMej Ayun وهي من أفضل المناطق في ميرج عيون Teim – Wady et: غرب وادي التيم Ijonعيون 
خصب جميل يروي بالبار، تحيطه التلل بعضها مرتفع لكن أغلبها أرض منزرعة.

[.Abellare]6(، ويدعوها يوسيفوس 4: 16 أي 2آبل بيت معكة: تدعى آبل مايم )

رة باسم fة، عرفت في عصور متأخOصل بالبحيرة. وهي شمال طبريOما أخذت اسمها من امتدادها المتOة من فلسطين ربOكل ك�نروت: منطقة شمالي 
"سهل جنيسارت"، إذ كما يدعوها يوسيفوس "بلدة جنfيسارت".

[.21"ولما سمع بعشا كف عن بناء الرامة وأقام في ترصة" ]

ين في وقت واحد. إذ سمع بعشا بذلك ذهب إلى عاصمته ترصة أو إلى قصره وأغلق على fا أن يحارب عدوzه لم يكن ممكنOف عن بناء الرامة لنOتوق 
نفسه، وهي قريبة من شكيم، أي نابلس.

"فاستدعى الملك آسا كل يهوذا لم يكن بريء،

فحملوا كل حجارة الرامة وأخشابها التي بناها بعشا، 

[.22وبنى بها الملك آسا جبع بنيامين والمصفاة" ]

أخذ آسا المواد التي جمعها بعشا لتحصين الرامة وبنى بها جبع والمصفاة.

  الحاليOة التي تبعد حوالي ميل في شمالJeba التي لبنيامين أو شاول. فالمذكور هنا هي Gibeah بنيامين هنا بجبع Gebaيليق بنا ألO نخلط جبع 
ة كذلك من جهة وادي سونيت 24: 18شرق الرامة )يش  Oوهي قم .)Wady Suweinit )1 ا. رأى800( عمقه يبلغ نحو 5: 14؛ 3: 13 صم zقدم  

ا من الشمال أكثر من الرامة. zآسا أن تحصين جبع يعطيه دفاع

 (. وهي أعلى قمOة بقرب أورشليم. وهي المدينة التي اجتمع26: 18المصفاة: هي حاليzا "بيت صموئيل" حوالي ميل من جنوب غربي الرامة )يش 
(.9-5: 41(، وصنع آسا فيها جبzsا )إر 27-17: 10 صم 1فيها بنو إسرائيل لنتخاب ملكهم الول )

. مرض آسا وموته :4
ا هي مكتوبة في سفر أخبار اليOام لملوك يهوذا Oة كل أمور آسا وكل جبروته وكل ما فعل والمدن التي بناها أمOوبقي"

[.23غير أنOه في زمان شيخوخته مرض في رجليه" ]

 ( ورد عنه أنOه بنى مدنzا حصينة، وكان عدد جيشه ثلثمائة ألف من يهوذا ومائتين وثمانين ألفzا من بنيامين. وانتصر على زارح16-14 أي 2في )
عه لينزع الرجاسات من كل أرض يهوذا وبنيامين. Oالكوشي الذي كان في جيشه ألف ألف. وكلمه ا بفم عزريا بن عوديد وشج



حين مرض في شيخوخته وهو ابن خمسين سنة لم يطلب ا الذي أدبه بالمرض، لكنOه التجأ إلى الطباء، الذين غالبzا ما كانوا من السحرة.

"ثم اضطجع آسا مع آبائه ودفن مع آبائه في مدينة داود أبيه،

ا عنه" ] z24وملك يهوشافاط ابنه عوض.]

ا عنه يهوشافاط. مات الملك الصالح ليرثه ابن تقي ) zوض ( اشترك معه في الحكم لمدOة ثلث سنوات.848-873رقد آسا مع آبائه، وملك ع�

ير :5 fناداب بن يربعام الشر .
[.25"وملك ناداب بن يربعام على إسرائيل في السنة الثانية لسا ملك يهوذا فملك على إسرائيل سنتين" ]

ملك سنتين غير كاملتين، لنOه ملك في السنة الثانية لسا وخلفه بعشا في السنة الثالثة.

"وعمل الشرs في عينيs الرب،

[.26وسار في طريق أبيه وفي خطيOته التي جعل بها إسرائيل يخطئ" ]

ا على عبادة العجلين الذهبيOين ومنع الشعب من الذهاب إلى أورشليم، والعبادة في هيكل الرب. كان zم fإذ أراد تثبيت مملكته سار في طريق أبيه، مصم 
ا بواسطة بعشا، في السنة الثانية من zهم يسجدون للرب بواسطة العجلين. لذلك سمح ا باغتياله سريعOالملكان ورجالهما يخدعون أنفسهم بزعمهم أن 

ا جبثون، المدينة التي استولى عليها الفلسطيني¨ون، وكان يحاول استردادها. وبينما هو وسط جيشه تآمر عليه بعشا ومن معه zحكمه. كان محاصر 
وقتلوه. لم يقف الجيش ضد القاتل بل أقامه خلفzا لناداب.

"وفتن عليه بعشا بن أخيsا من بيت يساكر،

وضربه بعشا في جبثون التي للفلسطينيfين،

[.27وكان ناداب وكل إسرائيل محاصرين جبثون" ]

نلحظ كثرة الفتن في تاريخ إسرائيل بخلف تاريخ يهوذا.

اكر إلO القاضي تولع )قض  sا من سبط يسzا أو قاضي zأ عنه يعقوب2-1: 10لم ي�قم غيره ملكOاكر في مرج ابن عامر، وكان كما تنب sسكن سبط يس .) 
ا" )تك  zها نزهة، فأحنى كتفه للحمل، وصار للجزية عبدOه حسن والرض إنOا بين الحظائر، فرأى المحل أن zا رابض zا جسيم zوأثار15-14: 49حمار .) 

لك كما دعى يربعام.1: 16الرب إلى أصله الدنيء بقوله لبعشا: "رفعتك من التراب" ) Oي�ستنتج من هذا القول أن الرب دعاه للم .)

 (.23: 21؛ 44: 19جبثون: اسم عبري معناه "جبل" أو "ارتفاع"، في أرض دان على حدود أرض الفلسطينيfينن أ�عطيت لبني قهات اللويfين )يش 
ة نحو  Oا )26وكان الفلسطيني¨ون قد أخذوها وحاول ناداب أن يسترجعها ولم يزالوا يحاربون في زمان عمري، أي بعد مد zما هي25: 16 عامOرب .) 

المعروفة اليوم بتل الميلط، على بعد خمسة أثمان الميل جنوب نمنه وشرق عقرون مباشرة.

ا عنه" ] z28"وأماته بعشا في السنة الثالثة لسا ملك يهوذا وملك عوض.]

. بعشا يبيد بيت يربعام :6
"ولما ملك ضرب كل بيت يربعام،

[.29لم يبق� نسمة ليربعام حتى أفناهم حسب كلم الرب الذي تكلOم به عن يد عبده أخيsا الشيلوني" ]

 أول عمل قام به الملك الجديد هو أنOه أباد بيت يربعام. كان ذلك العمل وحشيzsا، سمح به الرب كدرسµ للشعب حتى يدركوا ثمرة النحراف عن ا
ة أخيsا النبي، ولم تسقط كلمة الرب. لكن للسف هذا الذي استخدمه الرب عصا تأديب لبيت يربعام سلك في نفس Oقت نبوOمصدر الحياة. لقد تحق 

طريقه ولم يتOعظ منه.

"لجل خطايا يربعام التي أخطأها،

والتي جعل بها إسرائيل يخطئ الشعب،
بإغاظته التي أغاظ بها الرب إله إسرائيل.

ا هي مكتوبة في سفر أخبار اليOام لملوك إسرائيل. Oة أمور ناداب وكل ما عمل أمOوبقي



وكانت حرب بين آسا وبعشا ملك إسرائيل كل أيOامهما.

ا وعشرين سنة. zا على جميع إسرائيل في ترصة أربعsفي السنة الثالثة لسا ملك يهوذا ملك بعشا بن أخي

وعمل الشرs في عينيs الرب وسار في طريق يربعام

[.34-30وفي خطيOته التي جعل بها إسرائيل يخطئ" ]

15 ملوك 1من وحي 

ي! أنت صلحي! fأنت بر

لن ألهو متOكلz على برs آبائي!

v.كل كياني sهوذا تاريخ مملكة يهوذا يهز   

ا، وأشرار انجبوا صالحين!   zكم من ملوك صالحين انجبوا أشرار

كل ملك مسئول أمامك عن نفسه.

أبيام بن رحبعام سلك في عدم الكمال.

ه داود. fوآسا بن أبيام عمل المستقيم في عينيك كجد

خلع أ̈مه معكة من المملكة، وأزال ساريتها. 

ا للخزينة.  zم كنوزOدخل بأقداسه إلى  بيت الرب، وقد

لم يكن قلبه كاملz كقلب ج̈ده.

أخطأ إذ اتOكل على بنهدد الرامي ليقاتل أخاه ملك إسرائيل.

وفي شيخوخته لم يطلب الرب ليشفيه.

هب لي يا رب قلبzا كاملz كداود أبي.

هب لي يا رب ألO ألهو متOكلz على برs آبائي. 

ي! أنت هو صلحي! fأنت بر

v.سا لكOا مقد zا واحد zلم تنجب مملكة إسرائيل ملك   

ير أنجب ناداب فأكمل طريق أبيه.  fيربعام الشر

ه. fبعشا اغتاله وسلك في طريق شر

من ي�صلح طريقي سواك؟

ا )إرادة( مقدOسة غيرك؟  zملك Oمن ي�قيم في

 
الصحاح السادس عشر

ثورات في مملكة إسرائيل
يرة مكان fة شرOأسرة ملكي sة قصيرة. فكانت الغتيالت ت�رتكب لتحتلOة في مملكة إسرائيل في فترة زمني Oيروي لنا هذا الصحاح عن الثورات المستمر 

مري. مري بيت بعشا. وحاول ع�مري اغتيال ز� ا بالشر. فبعد أن أباد بعشا بيت يربعام، أباد ز� zسم أيضOغيرها تت



ة ياهو ضدs بيت بعشا ]1 O8-1. نبو.]

مري ليلة                ]2 [.14-9. اغتيال ز�

مري يملك لمدOة أسبوع         ]3 [.15. ز�

مري ينتحر في قصره حرقzا      ]4 [.20-16. ز�

[.27-21. ع�مري يبني السامرة              ]5

[.34-28. آخاب عابد البعل                  ]6

ة ياهو ضدs بيت بعشا :1 Oنبو .
ه. حذOره الرب بواسطة ياهو بن fد بيته بشر Oه كان عابد وثن فبدOا، لكنzا في السياسة وجريئ zكOمحن zا، رجلzة، فقد كان نشيطOأقام بعشا من بيته أسرة ملكي 

ه فيحيا، وقد سبق فأرسل ا حناني إلى آسا ملك يهوذا. fه يرجع عن شرOحناني لعل

:zوكان كلم الرب إلى ياهو بن حناني على بعشا قائل"

ا على شعبي إسرائيل، zي قد رفعتك من التراب وجعلتك رئيسfمن أجل إن

فسرت� في طريق يربعام،

وجعلت� شعبي إسرائيل يخطئون ويغيظونني بخطاياهم.

هانذا أنزع نسل بعشا ونسل بيته

وأجعل بيتك كبيت يربعام بن نباط.

فمن مات لبعشا في المدينة تأكله الكلب،

[.4-1ومن مات له في الحقل تأكله طيور السماء" ]

م له رسالة7: 16 أي 2وبOخ حناني آسا الملك لنOه استند على أرام في حربه مع يربعام ) fوجاء ابنه ياهو الشاب يبعثه ا إلى بعشا الملك ليقد ،) 
ا إلى يهوشافاط ليوبfخه لنOه اتOحد مع آخاب ) z2جريئة وخطيرة، يعلن فيها عن دمار بيت بعشا بصورة مخزية للغاية. وبعد أربعين سنة أرسله أيض 

(. يبدو أنOه كان ساكنzا في أورشليم. 3-2: 19أي 

(.11: 14جاءت رسالة ياهو لبعشا مطابقة لرسالة أخيsا النبي للملك يربعام التي بعثها إليه بواسطة زوجته عندما مرض ابنهما أبيOا )

ره كيف أقامه من التراب إلى العرش. بعد ذلك يكشف له مدى الجرم fير يكشف عن عمله اللهي وإحساناته عليه، يذك fقبلما يعلن ا عن تأديبه للشر 
الذي سقط فيه، وكأنOه يقابل إحسانات ا بالشرs العظيم.

ير فرصة لمراجعة نفسه والعودة إلى fما لكي يعطي للشرOا، وإنzر تأديبه الذي يبدو قاسي fمها ا ل ليبر fير، التي يقد fات الحكم بتأديب الشرOهذه هي حيثي 
ا بالتوبة.

رs لحسانات ا الفائقة، ليس فقط بارتكابه الشرs وإنOما بدفعه شعب ا أن يخطئ ندرك سر  يبدو التأديب قاسيzا، لكن إذ نرجع إلى جحود بعشا الم�
. sه يقود اخوته معه إلى الشرOوأقسى، لن sا أمرzة القائد أو الراعي تستوجب تأديبOا إن خطيzتأديبه. حق

ا. zبه هو أيض fعظ، فبعث إليه الرب بمن يؤدOه سلك في نفس طريق بعشا ولم يتOير، لكن fكان بعشا هو أداة تأديب لبيت يربعام الشر

 سمح ا بتأجيل تأديب بعشا إلى ما بعد موته بان ي�نزع نسله من العرش الملكي، وسمح بتأديب نسله بعد موتهم بأن تأكل الكلب والطيور الجارحة
ر الشرار ل فيما يحلs بهم من تأديب وهم على قيد الحياة بل في العقوبة البديOة التي تحلs بهم بعد موتهم، فيخافون ذاك الذي fجثثهم، لماذا؟ لكي يفك 

بعدما يقتل الجسد له سلطان أن يلقي في نار جهنOم.



ا أن يرى أن ما يفعله من شرور تسبfب مرارة لبنائه وأحفاده. zه من الصعب جدOا، لكنzبه شخصي sة تأديبات تحلOى القلب، فل يبالي بأيOا ما يتقسzغالب 
ة التي يجتنيها أولدهم. هذا ل يعني أن البناء والحفاد يعاقبون على خطايا لم يرتكبوها هم، إنOما تحل Oر د ا الشرار بالثمار الم� fا ما يهد zلهذا كثير 

ير. fالتأديبات بالنسل الذي يكمل كأس الباء الشر

"وبقيOة أمور بعشا وما عمل وجبروته 

ا هي مكتوبة في سفر أخبار اليOام لملوك إسرائيل. Oأم

واضطجع بعشا مع آبائه ودفن في ترصة،

ا عنه. zوملك إيلة ابنه عوض

ا عن يد ياهو بن حناني النبي، zوأيض

كان كلم الرب على بعشا وعلى بيته،

وعلى كل الشرs الذي عمله في عينيs الرب،

[.7-5بإغاظته إيOاه بعمل يديه وكونه كبيت يربعام ولجل قتله إيOاه" ]

 ل نعرف الكثير عن ياهو النبي سوى أن ظهر فجأة لي�علن تأديب الرب لبعشا، وبعد أربعين سنه ذهب ليهوشافاط ويسجل لنا حياة يهوشافاط. ل
نعرف شيئzا عن عمله النبوي وحياته طوال عمره. له موقفان استغرقا ربOما دقائق بسيطة لكنOهما دقائق تقدOر بكل سنوات عمره.

سحة خاصة تقدر بسنوات ل ت�حصى. وكأنO عمر النسان ل يقدOر بالسنوات  من يمارس العمل اللهي، ويعلن الرادة اللهيOة يصبغ على عمره م�
التي يعيشها على الرض، بل بالعمل الذي يقوم به بروح الرب.

 وكما يقول العلمة أوريجينوس: ]إنOنا سنفاجأ في يوم الرب العظيم أن كثير من الطفال يظهرون كشيوخµ، بينما كثير من الشيوخ يظهرون كأطفال
ا الشهور القليلة التي خدمها لي�هيfئ الطريق zر بسنوات كثيرة، وأيضOه اليصابات في دقائق تقد fصغار. ما قام به الجنين يوحنا المعمدان في بطن أم 

رها. بينما في أيOامه قضى كثير من قادة اليهود عشرات السنوات يدرسون الكتاب المقدOس ويعلfمون ويقودون الشعب في fللرب ل يمكن لنسان أن يقد 
سبت هذه السنوات كل شيء[. العبادة، وح�

[.8"وفي السنة السادسة والعشرين لسا ملك يهوذا مل�ك� إيلة بن بعشا على إسرائيل في ترصة سنتين" ]

مري ليلة :2 . اغتيال ز�
مري رئيس نصف المركبات، "ففتن عليه عبده ز�

[.9وهو في ترصة يشرب ويسكر في بيت أرصا الذي على البيت في ترصة" ]

تعبير "رئيس نصف المركبات" يعني أنOه أحد قادة الجيش كرئيس مشارك للمركبات العسكريOة.

ا إيله فكان رجل27: 15 مل 1ا�غتيل ناداب وهو في حقل العمل، حيث كان هو وجيشه يحاصرون جبثون ) Oا. أم zم Oفكان حتى في اغتياله مكر ،) 
الملذOات ا�غتيل في قصره وهو يشرب ويسكر!

مه ال�س�كر للنسان المحبs لذاته. ففي سكره أ�غتيل إيله، وا�غتال أبشالوم أخاه آمنون fس أمثلة كثيرة ليكشف عن الهلك الذي يقدOم لنا الكتاب المقد fيقد 
ر )دا 38-30: 19(، وسقط لوط في الخطيOة المشينة مع ابنتيه )تك 28: 13 صم 2في سكره ) Oة بسكر بيلشاصOة البابليO5(، وسقطت المبراطوري.)

ا من Oا به إلى الحياة الجديدة، أم zة مفرحة، وعبورOا في عمله وحياته مع الرب يكون الموت هبة وعطي zا ومخلص zا ساهرzحينما يباغت الموت إنسان 
(.34: 21يباغته الموت وهو في سكر وملذOات، في لحظات الخطيOة فيكون الموت كلصµ يسلبه الحياة البديOة )لو 

م هذا المنصب للمراء.stewardقيل عن أرصا "الذي على البيت" أي الوكيل  fة. فكان سليمان يقدOوهو تعبير يكشف عن منصب غاية في الهمي ، 
وفي فارس كان الوكيل على القصر يقوم بالحكم في حالة غياب الملك، أيs أشبه بنائب للملك.

ا عنه. zمري وضربه فقتله في السنة السابعة والعشرين لسا ملك يهوذا وملك عوض "فدخل ز�

وعند تمل̈كه وجلوسه على كرسيه ضرب كل بيت بعشا،



[.11-10لم يبق� له بائلz بحائط مع أوليائه وأصحابه" ]

 أرسل ا ياهو الرائي إلى بعشا، لكن بعشا لم يبال� بكلمات الرب على فمه. مسكين هو النسان الذي ل يتجاوب مع كلمة الرب المرسلة إليه بطريق
 أو آخر. فلكل إنسان على الرض يبعث ا إليه ياهو الداخلي، أي ناموس الطبيعة، أو ياهو الخارجي خلل الحداث والخرين لعلOه يتمتOع بالشركة

وض النحراف عنه والهرب منه. مع ا والتجاوب مع إرادته ع�

 [، كل أقربائه وأصدقائه، وقد جاء التعبير "أولياء" يعني كل من له الحق أن ينتقم لموته. لقد ظن11"لم يبق� له بائلz بحائط مع أوليائه وأصحابه" ]
مري أنOه لم يعد يوجد من ينتقم لدم سيfده إيله. إذ لم يترك له قريب ينتقم لدمه ول صديق. لكن العدالة اللهيOة لحقت به، فنسمع ياهو بعد زمنµ طويل  ز�

مري قاتل سيfده؟" ) ا: "أسلم لز� zصار دارج zد مثل fمري أن يمسح كل ذكرى لبيت بعشا فقتل حتى أصدقاءهم. جاء المثل31: 9 مل 2يرد  (. أراد ز�
اليهودي في هذا الشأن أنOه يقتل حتى خامس جار حتى ت�زال كل ذكرى للشخص من على وجه الرض.

 كثيرون يتجاهلون العدالة اللهيOة، فيظن¨ون إنOهم بسلطانهم أو أموالهم أو مراكزهم يفعلون ما يريدون وليس من رقيبµ. لكن يبقى الصوت اللهي:
(.15"كما فعلت ي�فعل بك" )عو 

ا يشرب النسان من الكأس التي ملها لخوته، مادام لم يتب عما فعله. zه حتمOلكن ، sي على الخطأ أو الشرfالبعض أن الزمن كفيل أن يغط sيظن

 في كل يوم نتلمOس يد ا العجيبة، فقد يلقي النسان خبزه على وجه المياه ويظن أنOه قد ف�قد، لكنOه في الوقت المناسب يرجع إليه كقول سليمان الحكيم:
(.11: 1"ارم خبزك على وجه المياه فإنOك تجده بعد أيOام كثيرة" )جا 

مري كل بيت بعشا حسب كلم الرب الذي تكلOم به على بعشا عن يد ياهو النبي" ] [.12"فأفنى ز�

 لقد تنبOأ أخيsا عن إبادة بيت يربعام، وسمح ا لبعشا أن يكون عصا التأديب له، ومع هذا فإنOه إذ فعل ذلك بروح الوحشيOة صار مسئولz عن تص̈رفاته
ا بإبادة بيت يربعام، ول قام يربعام بذلك بدافع إصلحي، لكن بروح الجريمة، لهذا صار ذلك خطيOة ي�عاقب عليها. zالبشعة. لم يصدر له الرب أمر

"لجل كل خطايا بعشا وخطايا إيلة ابنه التي أخطأ بها،

وجعل إسرائيل يخطئ لغاظة الرب إله إسرائيل بأباطيلهم.

ا هي مكتوبة في سفر أخبار اليOام لملوك إسرائيل" ] Oة أمور إيلة وكل ما فعل أمO14-13وبقي.]

مري يملك لمدOة أسبوع :3 . ز�
مري سبعة أيOام في ترصة، "في السنة السابعة والعشرين لسا ملك يهوذا ملك ز�

[.15وكان الشعب نازلz على جبثون التي للفلسطينيfين" ]

باغتيال إيلة ظهرت السرة الملكيOة الثالثة لسرائيل التي لم تستمر أكثر من أسبوع لتحتل السرة الرابعة العرش.

ته واقتداره يحكم ويملك دون أن يتOعظ من Oه بقوOأن sيظن . sه يرتفع ولن يصيبه شرOا لشرار، كل منهم يظن أن zا خطير zصار عرش إسرائيل مسرح 
لوا sهم حو fهم بشرOم ا لهم العرش كهبة من قبله، لكنOر هو وأهل بيته. قد Oالملوك الشرار السابقين له، وفيما هو يرتفع إذا به ي�طرح أرضا فيتدم 

العطيOة اللهيOة إلى علOة تدمير لهم.

ا وتتحطOم zهم كالظل سرعان ما يختفون. يعبر الزمن سريعOيس أمبروسيوس: ]إن fهم كما يقول القدOا، لكن zالكثيرون أن الشرار أقوياء وأكثر دوام sيظن 
ا للشرار. zهم كحلم يستيقظ المؤمنون فل يرون وجودOقوى الشرار ويزال سلطانهم[. أو كما يقول داود النبي إن

vةOا، بقدر ما هو مصيبة، حينما ل يثبتون في التمت¨ع بالهبة لمدzا من هذا القبيل ي�طرحون وهم يرتفعون. فما ينالونه ليس إحسان zمن ثم، فإن أناس    
 طويلة المد، ي�زال العذر الناجم عن الفشل. لنOه أيOة شكوى تحمل ثقلz أعظم من تلك الشكوى اللهيOة، التي تجدونها في سفر النبي ميخا "يا شعبي

 (.LXX 4-3: 6ماذا صنعت� بك، أو هل أحزنتك أو هل أضجرتك؟ أجبني. ألم أ�صعدك من أرض مصر وخلOصتك من بيت العبوديOة؟" )مي 
 انظروا كيف ينطرح الشرار وهم يرتفعون، وكيف تكف شكواهم ويتراكم عقابهم! وإذ تفيض عليهم النعامات السماويOة، كان ينبغي عليهم أل
ير دائم التم̈سك fا انتقامه صارم. لن الشر zيهجروا معطي الرجاء وطمأنينة الحياة بل بالحرى يطيعونه. ولكن كما أن عدل ا عظيم، هكذا أيض 
ير عاتيzا عاليzا فوق أرز لبنان، وعبرت ونظرت، فإذا هو ليس بموجود، fا: "قد رأيت الشر zه، وبخصوصه تجدون مكتوب في نص أخر أيض fبشر 

(.36-35: 37والتمسته فلم يوجد" )مز 

يرا قويzا في هذه الحياة، وإذ تعبر به سرعان ما يختفي عن الوجود. كم يظهر الظلs كأنOه دائم علي الرض fفجأة ترى شر ! sإن سرعة فنائه تفوق الظن 
طاكم وسرعان ما يزول الظل، وإن كان ثمOة اضطراب هنا، ارفعوا خطى أرواحكم إلى الشياء العتيدة،  مع أنOه يستمر لبرهةz محدودة! انقلوا خ�

ير الذي اعتقدتم أنOه هنا لن يكون هناك، لن من هو "ل شيء" غير موجود. حقzا و"الرب يعرف خاصته" ) f2 تي 2وسوف تكتشفون أن الشر: 
[.1(]14: 3(، لكنOه ل يتعرOف علي الذين هم غير موجودين؛ لنOهم لم يعرفوا ذاك الذي هو كائن )خر 19



v ظ" )مزOا: "كفوا عن الوجود وفنوا بإثمهم، كحلم من يتيق zف الشرار عن20-19: 73   لهذا، فبالنسبة للخير يقول داود أيضOوهذا يعني: توق .) 
د استيقاظ النسان من النوم، لنOهم في ظلمةz، وفي الظلمة يمشون"  )مز  Oى أثر من عملهم5: 82الوجود، واختفوا كحلم يضمحل بمجرOول يتبق .) 

ا. والمرء حينما يحلم في الليل، والليل في الظلم، وبنو الظلمة محرومون من شمس البر )مل  z2: 4، 20: 3الصالح، بل يشبهون من يري حلم،) 
ا ول يسهرون. وقيل عنهم حقzا "ناموا سنتهم )نومهم( ولم يجدوا شيئzا" )مز  zهم ينامون دائمOا حينما تنفصل5: 76ومن سماء الفضيلة، لنzهم حقOلن ،) 

رون حقzا من نوم الجسد، ل يجدون شيئzا، ول يملكون  شيئzا. إنOهم يفقدون ما ظن¨وا إنOهم يملكونه. لنOه حتى إن اكتظ Oنفوسهم عن أجسادهم، ويتحر 
[.2(]17: 49الحمق الغبي بالثروات، فإنOه يتركها لغرباء، ول يهبط مجد بيته معه إلى الهاويOة! )مز 

يس أمبروسيوس fالقد
مري ينتحر في قصره حرقzا :4 . ز�

"فسمع الشعب النازلون من يقول:

ا الملك. zمري وقتل أيض قد فتن ز�

فملOك كل إسرائيل ع�مري رئيس الجيش على إسرائيل في ذلك اليوم في المحلة.

وصعد ع�مري وكل إسرائيل معه من جبثون وحاصروا ترصة.

مري أن المدينة قد أ�خذت، ولما رأى ز�

دخل إلى قصر بيت الملك،

[.18-16وأحرق على نفسه بيت الملك بالنار فمات" ]

مري إيلة أراد رجال الجيش، ربOما بتحريض من ع�مري رئيس الجيش، أن ينتقموا منه، لذلك صعدوا بعد محاصرتهم لجبثون،  إذ اغتال ز�
مري حرقzا بالنار. ولعلOه استطاع بعض الفلسطينيfين أن يحث̈وا الجيش السرائيلي على ذلك حتى يحدث انشقاقzا في  وحاصروا العاصمة، فانتحر ز�

إسرائيل.

ا له zما كانت مدينة جميلة ي�قام فيها القصر الملكي. لم يكن أمام الملك مفر، فالجيش الذي كان يرجو أن يكون حارسOنة، إن Oلم تكن ترصة مدينة محص 
ا له. وقد قام بحرق القصر وهو في داخله. حرق القصر لكي ل يستخدمه من يغتاله، ومن جهة أخرى خشي أن zsمن العداء صار هو نفسه ضد 

ل أن يحترق جثمانه مع القصر عن أن ي�شهOر بالجثمان في عارµ وخزي. sا، لذلك فضzتfا أو ميsر به مغتاله إن أ�مسك به حيfي�شه

لم يحرق كل القصور بل "بيت الملك" حيث العرش والمباني الخاصة بالعمل الملكي وليس "بيت الحريم".

ل الطاقات التي لخدمتنا إلى عدوs يحطfم أعماقنا. نفقد حياتنا الداخليOة، Oة، تتحوOة حين نسكن وسط اللهو، ول نهتم بالحصانة اللهيOهكذا تفعل بنا الخطي 
وتصير الحياة أشبه بلهيب نارµ قاتل.

ر الجيش ول الشعب في النتقام من بعشة حين اغتال كل بيت يربعام وقتل ناداب الملك، ربOما لنOه كان الشعب مع الجيش في حالة ضجر من fلم يفك 
يربعام وبيته بسبب عنف السرة المالكة واستقللهم لمراكزهم، فكانوا يميلون إلى الخلص منهم.

مري في2: 28يقول سليمان الحكيم: "لمعصية أرض تكثر رؤساءها" )أم  مري وع�مري وتبني من أجل نوال العرش، فانتحر ز�  (. لقد صارع ز�
ير. fا في طريق يربعام الشر zقصره إذ أشعل في نفسه النار، ومات تبني بطريقة غامضة، واستلم ع�مري العرش سالك

مري على العرش سوى سبعة أيOام واضطر أن يحرق نفسه وقصره، وكان ذلك ثمرة لصراره أن يسلك في ذات طريق يربعام وحثه في  لم يبق� ز�
، فجاءت الثمرة للشرs سريعة للغاية. فمع طول أناة ا العجيبة حتى على الشرار يسمح أحيانzا أن يشرب sة قصيرة الشعب على السلوك في الشرOمد 

ا ليكونوا عبرة لغيرهم، فل يسيء أحد استغلل طول أناة ا. وكما يقول بولس الرسول: "أم تستهين بغنى zالبعض من الكأس التي ملئوها سريع 
 لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالمµ أن لطف ا إنOما يقتادك إلى التوبة، ولكنOك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبzا في يوم

(.5-4: 2الغضب واستعلن دينونة ا العادلة" )رو 

"من أجل خطاياه التي أخطأ بها بعمله الشرs في عينيs الرب،

وسيره في طريق يربعام،

ومن أجل خطيOته التي عمل بجعله إسرائيل يخطئ.

ا هي مكتوبة في سفر أخبار اليOام لملوك إسرائيل. Oمري وفتنته التي فتنها أم وبقيOة أمور ز�



حينئذ انقسم شعب إسرائيل نصفين،

فنصف الشعب كان وراء تبني بن جينة لتمليكه،

[.21-19ونصفه وراء ع�مري" ]

مري، وفي مري، والثاني يناصر تبني غالبzا ما كان هذا الفريق هو الذي يناصر ز�  انقسم الشعب إلى فريقين، واحد يناصر ع�مري الذي ثار ضدs ز�
ا لدماء كثيرة من الجانبين. zه سبب سفكOما إلى أربع سنوات، ولعلOمري. استمر هذا النقسام رب  ثورة داخليOة ضدs تح̈رك ع�مري وإثارته للجيش ضدs ز�

ا له. يرى يوسيفوس] zة أو اغتاله ع�مري أو أحد من أتباعه ليفسح الطريق تمامOأن خصمه هو الذي قتله.3مات في معركة أهلي ]

ة والنقسامات لماذا لم يفكfر إسرائيل في العودة إلى بيت داود، والتfحاد مع Oما يتساءل البعض: وسط هذه الصورة البشعة من الغتيالت المستمرOرب 
يهوذا؟

zًمين رحبعام مثل fطون ويملكون بروح الغطرسة، مقدfكان الملوك والقادة يثيرون في الجيال الجديدة روح النقسام بدعوى أن ملوك يهوذا متسل 
ا أن zلت وهربت إلى يهوذا. فلم يكن لدى الشعب استعدادOة كانت قليلة وقد تسلOة لعبادة ا من المملكة الشماليOة الم�حبOنات التقيfا لذلك. هذا وإن العيzعملي 

ة وانقسامات حتى بين الجيش والشعب. Oا للمملكة وسفك دماء مستمر zة، حتى إن كان ثمرة هذا دمارOيترك اللهو والزنا والرجاسات الوثني

. ع�مري يبني السامرة :5
"وقوي� الشعب الذي وراء ع�مري على الشعب الذي وراء تبني بن جينة،

فمات تبني وملك ع�مري.

في السنة الواحدة والثلثين لسا ملك يهوذا ملك ع�مري على إسرائيل اثنتي عشرة سنة،

ملك في ترصة ستs سنين.

ة، Oواشترى جبل السامرة من شامر بوزنتين من الفض

وبنى على الجبل،

[.24-22ودعا اسم المدينة التي بناها باسم شامر صاحب جبل السامرة" ]

يرى البعض أن الجيش كان وراء قائده ع�مري، بينما كان الشعب ملتصقzا بتبني، غير أن النصرة تحقOقت للجيش.

مري نفسه مع القصر الملكي واشترى جبل السامرة ليقيمها عاصمة لسرائيل. اشتراها بثمن بخس من رق ز�  نقل ع�مري العاصمة التي فيها ح�
  )بالعبريOة( وهي من شامر. وإن كان البعض يرون أن وزنتينShemerenشامر، وذلك ربOما لن الملك وعده بأن يدعو المدينة باسمه شاميرين 

ة قيمتهما حوالي  Oكهذا.700من الفض µا بالنسبة لشراء جبل zا كبير zا ي�حسب مبلغzجنيها إسترليني 

ا مملكة Oام يربعام هي شكيم ثم ترصة، فالسامرة، أمOة والتي أعطت ظهرها ل أن تستقر. كانت العاصمة في أيOا لمملكة إسرائيل المنشقzلم يكن ممكن 
ا التي ترتبط فيه فتجد راحتها في أورشليم العليا، Oيهوذا فعاصمتها هي مدينة ا "أورشليم". هكذا النفس التي تعطي ظهرها ل لن تستقر قط، أم 

المدينة التي صانعها هو الرب.

ه ترك ميراثzا من الشرور لنسله ليحطfم كل بيته fه بشرOنال ع�مري شهرة ببنائه السامرة وشجاعته ونصراته ومات على سريره لي�دفن مع آبائه، لكن 
ونسله. أنOه مثل يربعام وبعشا هكذا ع�مري. الكل أشرار ماتوا ودفنوا، لكن بيوتهم لم تبق� بل دمOرها الشرs الذي ارتكبوه وتلقفته أيادي نسلهم.

[.Beth-Khumri]4وجد على لوح أثري في خرائب نينوى نقش عن مدينة السامرة تدعى فيها "بيت ع�مري 

.Sebaste، ثم دعيت فيما بعد Sebustiyeh، وعند إعادة بنائها دعاها هيرودس سبسطيOة Sammirimفي أيOام تغلث فلسر د�عيت 

نة. ومن الجانب Oما أفضل من ترصة. ومن الجانب العسكري فهي محصOأفضل من شكيم، ورب µمن الجانب السياسي تعتبر السامرة في مركز 
القتصادي فالمدينة يحوط بها ينابيع مياه كثيرة، على خلف شكيم وترصة حيث كانتا جافتين ومهجورتين.

"وعمل ع�مري الشرs في عينيs الرب،

[.25وأساء أكثر من جميع الذين قبله" ]



رنا بما كان يحدث فيما بعد في الدولة الرومانيOة حينما كان الجيش يسمع بأن الملك قد ا�غتيل في الحال يقوم الجيش بتقديم الثوب الرجواني fهذا يذك 
للقائد العام للجيش.

لك بعد صراع طويل مع تبني، لكنOه إذ استقر في العاصمة الجديدة التي من عمله قاوم الحق وصنع الشرs أكثر من سابقيه. صار هو  استلم ع�مري الم�
ير: "وتحفظ فرائض ع�مري وجميع أعمال بيت آخاب، وتسلكون بمشوراتهم لكي أسلك fوابنه آخاب مثلين خطيرين للشر. جاء صوت الرب للشر 

انها للصفير، فتحملون عار شعبي" )مي  O16: 6للخراب وسك.)

ا إيOاهم عليها. zا ع�مري فاستخدم العنف ملزم Oين؛ أمfة وأغراهم بإقامة مركزين للعبادة والعجلين الذهبيOيربعام الشعب على الوثني sحث

"وسار في جميع طريق يربعام بن نباط،

وفي خطيOته التي جعل بها إسرائيل يخطئ،

[.26لغاظة الرب إله إسرائيل بأباطيلهم" ]

ا". من يلتصق بهم يصير باطلz معهم، كما من يلتصق بال الحق يصير حقzا. zا" أو "عدم zيدعو العبراني¨ون الوثان "أباطيل" أو "فراغ

ا في الطبيعة اللهيOة ) zحاده معه.4-3: 1 بط 2فمن يعبد الرب بالحق يصير شريكfحاده معه. ومن يعبد الباطل ي�شارك الباطل طبيعته الباطلة باتfبات ) 
ا معه، يشاركه طبيعته وأمجاده أو عاره zحاد النسان بكل كيانه مع المعبود ليصير واحدfا ي�مارسه الجسد، بل هي بالحق اتzفالعبادة ليست روتين 

)للوثان(، أبديته أو دماره البدي )كعبادة الشيطان(.

 ل نعجب إن رأينا في العصر الحديث وقد انتشرت عبادة الشيطان علنيOة في الغرب وتسلOلت إلى الشرق أن المتعبfدين له صاروا يحملون الكثير من
 سماته، خاصة التجديف على ا ومقاومة الكلمة اللهيOة، واستخدام العنف، وكل شذوذ، وكسر حتى للناموس الطبيعي. يمكننا بحق القول بأنOهم

صاروا سفراء إبليس الحاملين سماته، ليحقfقوا غايته من نشر الكذب الباطل والفساد وبعث روح الضلل وسفك الدماء.

"وبقيOة أمور ع�مري التي عمل وجبروته الذي أبدى

ا هي مكتوبة في سفر أخبار اليOام لملوك إسرائيل" ] [.27أم�

. آخاب عابد البعل :6
"واضطجع ع�مري مع آبائه ودفن في السامرة،

ا عنه" ] z28وملك آخاب ابنه عوض.]

ا بعد موت تبني. قضى الربعة أعوام الولى12ملك ع�مري لمدOة حوالي  zا، أربعة أعوام في صراع مع تبني وحوالي ثمانية أعوام أو أقل منفرد zعام  
في ترصة ثم عامين بعد موت تبني حتى بنى العاصمة الجديدة )السامرة( وانتقل إليها، حيث قضى حوالي ستs سنوات فيها.

ا.27في السنة  zمن ملك آسا أقامه الجيش ملك 

 سنوات( انفرد بالحكم بعد موت تبني.4 من ملك آسا )بعد 31في السنة 

 من ملك آسا صارت السامرة عاصمته )بعد سنتين من الحكم(.32/33في السنة 

 من ملك آسا مات واحتل ابنه آخاب العرش.28في السنة 

"وآخاب بن ع�مري ملك على إسرائيل في السنة الثامنة والثلثين لسا ملك يهوذا.

وملك آخاب بن ع�مري على إسرائيل في السامرة اثنتين وعشرين سنة.

[.30-29وعمل آخاب بن ع�مري الشرs في عينيs الرب أكثر من جميع الذين قبله"   ]

ا ي�لزم الشعب أن يعبدوا الوثان، المر الذي لم يسبق له مثيل، حيث zوأساء أكثر من جميع الذين قبله حيث أصدر منشور sكان والده قد صنع الشر 
، إذ لم يقف المر عند إلزامه الشعب sا آخاب فبزواجه إيزابل فاق والده في الشر Oكان الملوك ي�غرون الشعب بكل وسيلة دون إصدار قوانين ملزمة. أم 

 (. لم تعد عبادة العجلين عبادة4: 18 مل 1للعبادة الوثنيOة، وإنOما قتل النبياء وهدم مذابح الرب، وصارت الحرب علنيOة ضدs كل ما يمس الرب )
هة للوثان علنيOة. Oبل صارت عبادة موج ، sة ل الحيOرمزي



ا سلوكه في خطايا يربعام بن نباط، zا زهيد zه كان أمرOوكأن"

حتى اتOخذ إيزابل ابنة إثبعل ملك الصيدونيfين امرأة،

[.31وسار وعبد البعل وسجد له" ]

ا. كلمة50 الذي ملك في صور، وربOما على كل فينيقيOة بعد موت حيرام بحوالي Ithobalus of Menandrt، ترتبط بالـ Eth-baalإثبعل  zعام  
 Philetes أو Pheles"إثبعل" تعني "معه البعل"، وكان كاهنzا على معبد عشتارت العظيم في صور. عندما بلغ السادسة والثلثين اغتال فيليس 

ة  Oا لمد zة دامت على القل 32ملك صور، واغتصب عرشه. بقي ملكOا وأسس أسرة ملكي zا.62 عام zعام 

ا لكل فساد )رؤ  zحتى صار اسمها رمز ، sست ابنته إيزابل كل طاقاتها لنشر عبادة البعل في إسرائيل وإزالة كل أثر لعبادة ا الحي O24: 22كر.)

ج آخاب ابنة ملك صور كنوعµ من معاهدة السلم بين إسرائيل وصيدون، كما سبق ففعل سليمان Oة. فتزوOبلشك كان هذا الزواج يحمل مسحة سياسي 
م خدمة بنشر عبادة البعل بكل سلطان، وأن fها تقدOت إيزابل كابنة كاهن البعل أنOمع الدول المجاورة. ظن sج كثيرات لقامة علقات ود Oمن قبل وتزو 
ره بأن يطلق العنان لزوجته تفعل ما تشاء في حياة الشعب، وأن يبني هيكلz للبعل ويثبfت fم المذابح، لكن لم يكن لخاب ما يبرOتقتل أنبياء ا وتحط 

عبادة العشتاروت، فينوس الصيدونيOة.

ا للبعل في بيت البعل الذي بناه في السامرة" ] z32"وأقام مذبح.]

ا للبعل في العاصمة، حتى صارت العاصمة أحد مراكز عبادة البعل الرئيسيOة، فكان الشعب يعبد البعل وزوجته عشتاروت. كانت الذبائح zبنى مذبح 
ة والنيران لم ت�طفأ قط، يعمل الكهنة وهم حفاة، يرقصون وي�قبfلون الصنم ) Oكجزء رئيسي من العبادة.18: 19 مل 1مستمر )

"وعمل آخاب سواري،

وزاد آخاب في العمل لغاظة الرب إله إسرائيل أكثر من جميع ملوك إسرائيل الذين كانوا قبله.

في أيOامه بنى حيئيل البيتئيلي أريحا بأبيرام ب�كر�ه وضع أساسها،

وبسجوب صغيره نصب أبوابها.

[.34-33"حسب كلم الرب الذي تكلOم به عن يد يشوع بن نون" ]

ة كانت منذ حوالي خمسة قرون قبل حدوثها.26: 6لعن يشوع بن نون من يقوم ببناء أريحا )يش  Oهذه النبو .)

ماذا يعني أنOه بناها: بب�كر�ه وضع أساسها، وبصغيره نصب أبوابها؟
 الرأي الول: أن بحكم إلهي إذ حلsت اللعنة على السرة مات البن البكر       – رجاء السرة – عند بدء وضع الساسات، ومات اخوته الواحد تلو

الخر حتى مات أصغرهم عند نصب أبواب المدينة.

ا. فقد بدأ وضع الساسات عند ميلد البن البكر واستمر البناء حتى zجد zا طويلzالرأي الثاني: أن هذا النص ي�شير إلى أن بناء المدينة استغرق وقت 
م على البناء Oه صمOبه اللعنة. لكن sلت كثيرة حتى يكف حيئيل عن البناء فل تحلfنصبت البواب عند ميلد أصغر طفل. بمعنى آخر سمح ا بمعط 

بالرغم من العقبات، فاستغرق البناء كل هذا الوقت.

س أساسها بتقديم ب�كر�ه ذبيحة لكي تساعده اللهة الوثنيOة على هذا العمل. وذبح أصغر ابن له عند نصب Oالرأي الثالث: أن حيئيل عند بنائه للمدينة كر 
البواب كذبيحة شكر لللهة التي ساعدته على البناء. هذا الرأي الخير أخذ به الكلداني¨ون.

ا بها حوالي  zت اللعنة على أريحا إلى يومنا هذا، فلم ت�مح من الوجود، بل بقيت قرية صغيرة جدOا، لم يوجد أي آثار ثمينة في30لقد حل zا صغيرzبيت  
موقعها تكشف عن مجدها السابق.

د� هذا المر كعيfنة من الشرs الذي ساد الشعب، ورغبة الكل في العصيان وعدم المبالة حتى باللعنة التي أعلنها يشوع بن نون. ور�

16 مل 1 من وحي 

من ينزع فسادي عنfي غيرك؟

v. sتبقى ثورات مملكة إسرائيل أمام عيني   



انقسموا، وتركوا أورشليم مدينتك المقدOسة.

تركوا هيكلك، وأقاموا لهم عجلين ذهبيfين.

سوا حياتهم بالوثنيOة. Oنج

ياهو يغتال بيت بعشا،

مري يغتال أيلة. وز�

مري ينتحر في قصره فيملك ع�مري. وز�

م ابنه أشرs ملوك إسرائيل. fوع�مري يقد

v.اجتذبني إليك، فل أسلك بروح النقسام   

احفظني في مدينتك المقدOسة، كنيسة المسيح التي بل لوم.

قدfس عبادتي، فاحفظ شرائعك بالروح والحق.

احفظ وصيOتك بأمانة فتحفظني فيها.

v،انحرف مع إسرائيل Oهب لي أل   

!zأصير باطل Oفأعبد الباطل لئل

لعبدك أيها الحق الخالد،

ا في الطبيعة اللهيOة، zحد بك، فأكون شريكOأت

ا لك في المجد البدي. zوشريك

vمن ينزع فسادي سواك؟    

من يقدfسني غير روحك الق̈دوس؟

من يحفظني غير حضن أبيك؟ 

 
16 ملوك 1ملحق 

أهم عواصم العالم القديم

في الكتاب المقدOس

 اختار ا "أورشليم" التي تعني "نور السلم" أو "رؤية السلم"، حيث تمثfل اللقاء بين ا وشعبه، وسكناه في وسطهم، ليهبهم من سلمه السماوي.
ا مملكة الشمال المنشقOة فلم تستطع أن تستقر على عاصمة واحدة، فقد Oدعيت مدينة الملك العظيم، وصارت عاصمة مملكة إسرائيل قبل النقسام. أم 

ا السامرة. zاختار أول ملك لها يربعام مدينة شكيم ثم صارت ترصة العاصمة، وأخير

فيما يلي أهم عواصم العالم القديم :

جدت1  . أور الكلدانيfين: عاصمة صومر القديمة على نهر الفرات. احتلO هذه المدينة السومري¨ون والعيلمي¨ون والبابليون والكلداني¨ون على التوالي. و�
 (.7: 9؛ نح 7: 15؛ 28: 11قبل عصر إبراهيم أب الباء ما يقرب من ألف عام، وهي مسقط رأسه قبل دعوته للذهاب إلى حاران ثم كنعان )تك 

كان شعب أور يعبدون إله القمر. مكانها اليوم خرائب المغيOر في منتصف المسافة ما بين بغداد والخليج الفارسي.



 . شوشن أو سوسا: عاصمة عيلم القديمة، شرق أرض ما بين النهرين. كانت أقوى من بابل، خضعت فيما بعد لفارس وصارت عاصمة2
(.5-2: 1المبراطوريOة الفارسيOة. فيها تمOت الحداث الواردة في سفر إستير )إس 

 (، وكانوا2: 10(، صارت المقرs الصيفي لملوك فارس. المادي¨ون هم نسل مادي بن يافث )تك 2: 6. اكبتانة: عاصمة إمبراطوريOة مادي )عز 3
يت مادي وفارس )دا 588يتOصلون بالفرس في الجنسيOة واللغة والثقافة والتاريخ. اتOحدت مملكتا مادي وفارس في أيOام كورش سنة  f5 ق.م، وسم: 

(.19: 1(؛ وفارس ومادي )إس 15، 12، 8: 6؛ 28

نة، كرز فيها يونان النبي وتاب شعبها )سفر يونان(.4 Oة؛ وهي مدينة قديمة محصOة الشوريOنينوى: عاصة المبراطوري .

(. س�بي� إليها شعب يهوذا على ثلث دفعات.5: 41. بابل: عاصمة المبراطوريOة البابليOة في أرض الكلدانيfين )إر 5

ليا السماويOة )رؤ 7-6: 5 صم 2. أورشليم: عاصمة إسرائيل في عهد داود النبي )6 ا لورشليم الع� z21(، فيها أقام سليمان هيكل الرب، تحمل رمز.)

ة لسرائيل حتى تمO السبيs الشوري880. السامرة: بناها ع�مري الملك السادس لمملكة الشمال وذلك في عام 7 Oق.م وجعلها العاصمة المستقر  
لسرائيل.

(.15: 14. دمشق: عاصمة سوريا )أرام(، وهي مركز تجاري هام، من أقدم المدن التي عرفها العالم )تك 8

 (. وهي موضع استقرار إبراهيم بعد عودته من4-1: 2 صم 2. حبرون: غربي أورشليم، كانت عاصمة مملكة داود الملك عندما ملك على يهوذا )9
(.18: 13مصر )تك 

ا للعبادة الوثنيOة في وادي مصر.10 zا بطيبة، وهي في صعيد مصر. كانت عاصمة مصر ومركز zنو: كانت ت�عرف أيض .

. شكيم: أول عاصمة لمملكة الشمال المنشقOة، وذلك في أيOام يربعام، سبق الحديث عنها.11

ا )50. ترصة: صارت عاصمة لمملكة الشمال لمدOة حوالي 12 zحتى بني ع�مري السامرة. وهي مدينة جميلة6: 16؛ 21: 15؛ 17: 14 مل 1 عام ) 
(.4: 6للغاية )نش 

 الصحاح السابع عشر

إعالة إيليOا التشبfي
 بدأت مملكة إسرائيل المنشقOة على يدي يربعام الذي أقام مركزين للعبادة في دان وبيت إيل، وصنع عجلين من ذهب ليعبد الشعب ا خللها. بذل

 كل الجهد لمنع شعبه من الذهاب إلى أورشليم والعبادة في الهيكل. وجاءت سلسلة الملوك الشرار متوالية، ولم يوجد قط بينهم ملك صالح. وقد بلغت
، وإقامة عبادة البعل sيرة ابنة ملك صور كاهن البعل. وضعت في قلبها إزالة كل أثر لعبادة ا الحي fج إيزابل الشر Oة عندما ملك آخاب وتزو Oالقم 

ة الجبريOة. Oبالقو

 في وسط هذا الجو الحالك الظلمة بعث ا بنبي عجيب ليشهد له ويعمل لخلص اخوته وهو إيليOا التشبfي. بينما أعد عدوs الخير آخاب وإيزابل لبث
 روح الفساد، أعدO ا إيليOا النبي ليشهد له ويعمل لحساب ملكوته. لم يكن أحد جريئzا بين ملوك إسرائيل في ارتكاب الخطيOة مثل آخاب، ولم يوجد نبي

ة. وهو الوحيد من Oا من ا بعجائب فائقة. جاءت سيرته مشرقة بروح البهاء والقو zدOا. لقد بدأت سيرته في هذا الصحاح مؤيOجريء وناري مثل إيلي 
بين النبياء نال كرامة الشتراك مع أخنوخ بانتقاله حيzsا من العالم، كما نال مع موسى النبي كرامة اللقاء مع السيfد المسيح في تجلfيه على جبل تابور.

ا إيليOا فتنبOأ ولم يكتب بل عمل، وبقيت أعماله شهادة حيOة للحق اللهي. Oاتهم بالكتابة، أم Oلوا نبو Oأ النبياء وسجOتنب

ته عن الجفاف                 ]1 O1. نبو.]

[.7-2. إعالة الغربان له                 ]2

ف�ة صي�دا له      ]3 [.16-8. إعالة أرملة صر�

[.24-17. إقامة ابن الرملة                 ]4

ته عن الجفاف:1 Oنبو .
ته عن الجفاف والقحط الذي يحلs لسرائيل؟ Oا النبي عمله النبوي بنبوOلماذا بدأ إيلي

ة عن القحط وتحقيقها غايتها Oيهز وجودهم وحياتهم. فالنبو µإذ انحدر الملك وشعبه في الفساد إلى المنتهى احتاجوا ل إلى تحذير شفوي بل عمل 
ا إعالة إيليOا النبي بالغربان ففيه تأكيد لتسخير ا Oة. أمOبهم، بحرمانهم من مياه النعمة اللهي sمراجعتهم لنفسهم لي�دركوا القحط الداخلي الذي حل 



ا إعالته Oة في وقت القحط، تخدم وتعول النبي. أم Oللطبيعة للعمل لحساب مؤمنيه، حتى وإن كان فيه كسر لنواميسها. فالغربان التي تخطف، خاص 
ا بإقامة ابن الرملة يفتح أبواب الرجاء zف�ة صي�دا ففيه كشف عن اهتمام ا بمؤمنيه العملي حتى وإن كانوا من جنس آخر. وأخير  بواسطة أرملة صر�

أمامهم فلن ييأسوا بسبب الموت الذي لحق نفوسهم بالخطيOة والفساد. ا مشتاق أن يقيم كل نفس لتتمتOع بالحياة.

 على خلف كثير من النبياء لم يذكر هنا اسم والد النبي أو والدته أو عشيرته أو السبط الذي ينتمي إليه. كأن الكتاب المقدOس يريد تأكيد أن إيليOا النبي
ا نازلz من zه بعض اليهود ملكOنسب بشري. لقد ظن sة من قبل الرب غير معتمد على أيOة سماوي Oمة لشعبه لجل توبتهم، يحمل قوOة ا المقدOكان عطي 

د يعقوب الرسول أنOه إنسان حتى اللم مثلنا )يع  f17: 5السماء، لهذا يؤك.)

v[لصدقائه Oه يمنح الذين يصنعون إرادته ما ل يمكن أن يوهب إلO1   إن .]

القديس إكليمنضس الروماني

"وقال إيليOا التشبfي من مستوطني جلعاد لخاب:

حي² هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه،

[.1أنه ل يكون طلs ول مطر في هذه السنين إلO عند قولي" ]

"إيليOا" كلمة عبريOة معناها "إلهي هو يهوه". كأنOه يشهد باسمه أنOه لن يعبد آخر سوى ا إلهه الذي أرسله ليرد النفوس إليه، ويعمل به.

بين المقيمين في جلعاد". ظنO البعض أن "تشبfي" هي نفتالي، fي من مستوطني جلعاد" معناها "من المتغرfي" معناه "الغريب"، فبالقول "التشبfالتشب" 
وقد رفض كثير من الدارسين ذلك. ربOما هي في جلعاد، وأن إيليOا كان غريبzا استوطن هناك.

.Thesbon[ أن إيليOا كان مواطنzا من 2يرى يوسيفوس] sا سكن في جلعاد ليشهد ل الحيzه كان أمميOوهي منطقة في جلعاد. بالغ� البعض فنادوا بأن 

د عبر الجيال ألO نبحث عن أسرة النسان وأسلفه، بل عن شخصه وحياته وأفكاره وتص̈رفاته. fا النبي تؤكOتبقى سيرة إيلي

 أ. لم يتحدOث إيليOا إلى الملك في الذن بل علنيOة لن الشرs قد بلغ إلى كل الشعب، وصارت الحاجة إلى صرخة قويOة لكي يرجع الكل إلى إلهه. لذا
يقول: "حي² هو الرب إله إسرائيل" الذي يقاومه الملك ورجاله، ونسيه الشعب وتجاهله.

ب. إنOه ليس جماد بل حياة كالبعل والعشتاروت بل "حي² هو الرب".

ا أمامه لكي يخدمه. zيقف دائم sه خادم ل الحيOج. إن

 د. إن كان الملك يظنs أن ما يتمتOع به من خيرات وبركات هي عطايا من البعل وعشتروت إلهيs الخصوبة، فإنOه يليق به أن يدرك عجز الوثان عن
(.22: 14تقديم المطر )إر 

د إيليOا النبي هنا إمكانيOة الصلة، فإنOه يغلق أبواب السماء ثلثة سنين ونصف، ولن تستطيع اللهة الوثنيOة أن تفتحها، بل يسمح ا بذلك: fهـ. يؤك 
"عند قولي".

د ا بالجفاف كتأديب لمن يتجاهل الرب ويحيد عنه ويعصى وصيOته )تث  Oجاء في كثير من19: 26؛ ل 23: 28؛ 17: 11و. لقد سبق فهد .) 
 الكتابات اليهوديOة القديمة كالتلمود أنOه حدث حوار وتحدfي بين الملك وإيليOا. تحدOى الملك إيليOا بأن اللعنة التي أعلنها موسى عن الجفاف لن تتحقOق،

د إيليOا إمكانيOة تحقيقها. Oا على آلهته. لذلك أك zمعتمد

. إعالة الغربان له:2
:zوكان كلم الرب له قائل"

انطلق من هنا واتOجه نحو المشرق

[.3-2واختبئ عند نهر كريث الذي هو مقابل الردن" ]

 ، يقوم عند انحدار الجبال نحو وادي الردن فوق مدينةFasael أو Phasaelisيوجد تقليد قديم بأن كريت على جانب نهر الردن هو نبع 
Phasaelis ه هو واديOفي الردن ولعل sيصب ،Wady Keltه علىOعن وادي فاسيليس من جهة الجنوب. بينما يرى يوسيفوس أن zيبعد قليل  

.Wady Alias. والبعض يرى أنOه وادي الياس Ajlun أو Wady Rajib أنOه وادي رجب Theniusالجانب الخر من النهر. ويرى 



 بأمر إلهي كان لبد ليليOا النبي أن يختفي حتى تنتهي فترة التأديب. لم يكن ذلك حماية ليليOا من آخاب وإيزابل فإن ا قادر أن يحفظه منهما، لكنOه
يOة. اختفى حتى ل يضغط الشعب عليه، بل يطلبوا رحمة الرب. fروا في التوبة بكل جدfبالكثر لكي يعطي فرصة لهما ولكل الشعب أن يفك

 اتOجه من السامرة حيث هناك تحدOث إيليOا النبي مع الملك وذهب نحو الشرق، نحو الردن ليختبئ عند نهر كريت الذي هو مقابل الردن. لم ي�عرف
بعد إن كان هذا المجرى عن الجانب الشرقي أم الغربي للردن.

 طلب الرب منه أن ينسحب من السامرة ومن وسط الشعب ليختفي ثلث سنوات ونصف، حيث أمره بالظهور واللتقاء مع الملك. لم تكن هذه
ة متزايدة تسنده في رسالته المقبلة. Oها كانت فترة مع ا صلة وتأ̈مل، تهبانه قوOالسنوات فترة خمول للنبي ليحيا بل عمل، لكن

ا بواسطة الغربان الخاطفة. إنOه لن ينسى كنيسته، ول zم له ا ماء من نبع أو مجرى كريث، وأرسل له طعامOة القاحلة قدOفي وسط الجفاف، في البري 
ا. ففي الرؤيا ) zا جائعzا واحدة14، 6: 12يتجاهل إنسان zأن يصرف نفس sه ل يودOة. إنO( نرى الرب نفسه يعول الكنيسة )المرأة( التي تهرب إلى البري 

جائعة.

تين كل يوم. كان أنبياء البعل والسواري يأكلون على مائدة إيزابل ) Oا مر zا ولحم zا طازج zفجاعوا بسبب الجفاف،19: 18 مل 1كان يعوله ليأكل خبز ) 
ا Oا النبي يقلق على الغد. أمOس كل شيء لشباع مؤمنيه. كان ا يعوله في الصباح كما في المساء، ولم يكن إيلي fليكر sا فكان يعوله ا الحيOا إيلي Oأم 

ان، فإنOنا نجيب مع يعقوب: "إن الرب إلهك قد يسOر لي" )تك  Oد (.20: 27كيف كان الخبز واللحم ي�ع�

لماذا اختار ا الغربان لتعوله؟

رها غربان الوادي" )أم  fها تقوOا من يكرم ا أباه ويطيع الكنيسة أ̈مه فتعوله17: 20أ. قيل: "العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة إطاعة أم Oأم .) 
لz ومن الجافي حلوة )قض  (.14:14الغربان بطعام يومي طازج. في حب¨ه ي�خرج من الكل أ�ك�

ا مقدOم منها. لكن إيليOا يتعدOى الحرف ليأكل منها بكونه15-13: 11ب. كانت هذه الطيور نجسة )ل  zوفي نظر اليهود ل يمكن أن يأكلوا طعام ،) 
قدOما من ا الحيs نفسه. ا م� zطعام

ا هم فيعيشون على Oمون كلمة ا، الخبز السماوي، أم fنين الذين يقدfل كثير من المتديfها تمثOا تعيش على الحشرات. إنOا ليلي zمت خبزOج. الغربان التي قد 
الحشرات.

ا ا على هذه العطيOة. zا شاكرOا من الخبز واللحم. وكان إيلي zد. ل تقدر الغربان أن تحمل الكثير بل القليل جد

ا طالبوا الرب فل يعوزهم شيء Oها ل تقدر أن تنسى رجل ا. "فإن الشبال وصغار الغربان جاعت، وأمOا صغارها، لكنzهـ. تتجاهل الغربان أحيان 
(.10: 34من الخير" )مز 

 (، وها هي العناية ذاتها تستخدمها لتعول النبي. تبقى هذه الغربان شاهدة لمن يتجاهل9: 47؛ مز 14: 38و. تأكل الغربان خلل العناية اللهيOة )أي 
ا روحيzا وسط البريOة. zم لهم طعام fمها لخوته، فنقد fع بالنعمة يليق به أن يقدOاخوته، فمن تمت

 ز. بأمر إلهي اعتزل إيليOا عن شعب ا المنحرف لكي يتعامل مع الغربان التي تخدمه. هكذا بالخطيOة يفقد النسان علقته بال ورجاله، بينما
د ا وتخدم أولده. fالحيوانات والطيور غير العاقلة تمج

 ؛ عا10: 2؛ يون 12: 14؛ إش 23: 78؛ مز 13: 7 أي 2ح. ا خالق الطبيعة يستخدم حتى الحيOات والجراد والسماك وس�حب السماء لخدمته )
9 :3.)

ا ومساءz وبطريقة منتظمة؟ كيف غلبت الغربان zط. تقديم الطعام بواسطة الغربان يحمل ثلث معجزات: من أين جاءت الغربان بالطعام صباح 
م الطعام لنسان ولم تخف� منه؟ fا كيف كانت تتجاسر وتقد zا لغيرها؟ وأخيرzا شهي zم طعام fوض أن تخطف صارت تقد طبيعتها وع�

ل ينتسبون إلى قوافل قادمة منOrbo تشير إلى العرب الساكنين في عربة Orebimيرى البعض أن الكلمة المترجمة غربان  Oح ار ر� Oوهم تج  
 العربيOة. لكن يرفض كثير من الدارسين ذلك، لنOه لم يكن هذا الموقع طريقzا لهذه القوافل. ومن جانب آخر طلب منه الرب أن يختفي فل يلتقي بأحد

ار. Oس لتعني التجOا فإن هذه الكلمة لم تستخدم قط في الكتاب المقد zحتى ل يعرف الملك مكانه. أخير

د طبيعتهم fل دنسهم إلى طهارة. نعمة ا تجد fة تحوOهم بأنفسهم خطاة ودنسين، لكن نعمة ا الغنيOتشير هذه الغربان إلى المؤمنين الذين يدركون أن  
ة للغير، ليست من صنع أيديهم، ول بإمكانيOاتهم البشريOة، Oة مستمرOموا مائدة روحي fة وحب الذات يشتهون العطاء للغير. يعرفون أن يقدOوض الناني  فع�

ا ل يخافوا ول يخشوا تقديم كلمة ا الحيOة كطعامµ شهيµ طازجµ للنفوس. zة لهم. أخيرOة إلهيOما هي عطيOإن

[ أن كلمة "كريث" معناها "فهم"، و"حوريب" معناها "قلب" أو "كقلب".3يرى القدfيس أمبروسيوس]

ت� الغربان أن تعولك هناك" ] [.4"فتشرب من النهر وقد أمر�



v( "هناك" Oا إلOف�ة صي�دا، حيث أمره ا أن يذهب لتعوله...4: 17 مل 1   ل يوجد موضع يقتات فيه إيلي ( في صر�

(. 1: 35 بالنسبة ليعقوب أمره ا أن يذهب هناك )بيت ايل( )تك 

ة من العالي لينالوا موعد من الب )لو  Oد المسيح سأل تلميذه أن يرجعوا إلى أورشليم ويقيموا هناك حتى يلبسوا قوf4: 1؛ عب 49: 24والسي، 
(. 4: 2؛ 12

ين إلى "هناك" حيث نسكن أو نثبت في المسيح وهو فينا )يو  f3: 1؛ أف 7-4: 15نحن مدعو ...)

 (، التي تعني3: 17 مل 1في وقت الجفاف حيث يمكن للباطل الجسداني أن يجف فيه، يدخل إلى معرفة ا بالكثر. لقد ذهب إلى نهر كريث )
"معرفة"، حيث يقدر أن يشرب من فيض معرفة ا.

 (، مع أن طعامه غالبzا لم يكن من6: 17 مل 1لقد هرب من العالم بطريقة بها لم يطلب حتى الطعام لهذا الجسد، إلO ما تقدfمه له الطيور الخادمة )
ة الطعام الذي تقبله )7-5: 17 مل 1الرض ) Oا في قو z5: 17 مل 1(. بالحقيقة سار أربعين يوم.)

 للتأكيد لم يهرب مثل هذا النبي العظيم من امرأة، بل من هذا العالم. ولم يخف الموت، بل تقدOم لمن يطلب نفسه وقال للرب: "خذ نفسي". لقد عانى
ير] fيرة التي للجيل الخاطئ الشر fه هرب من إغراءات العالم، من عدوى السلوك الدنس والعمال الشرO4من متاعب هذه الحياة، لكن.]

يس أمبروسيوس fالقد

"فانطلق وعمل حسب كلم الرب،

وذهب فأقام عند نهر كريث الذي هو مقابل الردن.

ا، zولحم صباح µوكانت الغربان تأتي إليه بخبز

[.6-5وبخبز ولحم مساء وكان يشرب من النهر" ]

vا بال. من الفضل أن يكونzه لم يفشل إذ لم يبحث عن الخبز... لقد ط�وب بالكثر إذ كان غنيOا رجل ا خبز للطعام... لكن يبدو أنOلم يكن لدى إيلي    
النسان غنيzا للخرين عنه لنفسه...

بة، هذه الحقيقة يظهرها الرب بوضوح في النجيل قائلz: "طوباكم أيها المساكين لن لكم ملكوت ا. Oنى الحياة لكي تكون مطو ا ل ي�عين الغ� zإذ 
ر بوضوح قدر المكان أن الفقر21-20: 6طوباكم أيها الجياع الن لنOكم تشبعون. طوباكم أيها الباكون الن لنOكم ستضحكون" )لو  fهكذا يقر .) 

بة بل ت�عين بالفعل على نوالها] Oها ليس فقط ل تعوق عن بلوغ الحياة المطوOإن ،µ5والجوع واللم التي تعتبر كشرور .]

يس أمبروسيوس  fالقد
"وكان بعد مدOة من الزمان أن النهر يبس،

[.7لنOه لم يكن مطر في الرض" ]

ا من يرتفع قلبه Oا إذ لم يكن مطر إلى زمان، أمOنهر إيلي Oاتها حدود تقف عندها. لقد جفOيأتي زمان تجف فيه أنهار هذا العالم، فللطبيعة مع كل إمكاني 
ح مدينة ا لن يجف قط )مز 15: 6إلى السماء، مدينة ا فل يجد مجاري مياه تجف في الصيف )أي  fا يفر zة4: 46(، بل يجد نهرOوينبوع مياه حي ،) 

لن يتوقOف قط!

م له حلz عندما يجف النهر. وكما يقول المرتfل: "أدم رحمتك للذين يعرفونك" )مز  fا أن ينطلق إلى نهر كريث يقدOأنهار10: 36ا الذي أمر إيلي .) 
ا مراحم ا فلن تتوقOف قط، ول تفشل في أن تروي النفوس وتشبعها. Oالعالم قد تجف أم

ف�ة صي�دا له:3 . إعالة أرملة صر�
:zوكان له كلم الرب قائل"

قم اذهب إلى صرفة التي لصيدون،

وأقم هناك،

[.9-8هوذا قد أمرت هناك امرأة أرملة أن تعولك" ]



 أ�رسل إيليOا النبي إلى هذه الرملة المميOة ليس فقط علمة اهتمام ا بنبيه، وإنOما اهتمامه بالمميOة أن تستقبل إيليOا في بيتها ويبارك فيما لديها. يقول
ة ثلث سنين وستOة أشهر لما كان جوع عظيم Oا حين أ�غلقت السماء مدOام إيليOد المسيح "وبالحق أقول لكم إن أرامل كثيرة كن في إسرائيل في أيfالسي 

ف�ة صي�دا" )لو   (. كان إيليOا أول نبي ي�رسل لخدمة المم.26-25: 4في الرض كلها، ولم ي�رسل إيليOا إلى واحدة منها، إلO إلى امرأة أرملة في صر�
 (. لقد حمل بذلك شهادة عن السيfد المسيح الذي جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله.6: 18أبغضه شعبه فالتجأ إلى المم، كما شهد بذلك الرسل )أع 

جاء إلى خراف إسرائيل الضالة وإذ رفضته فتح الباب للمم كي تقبل عمله الخلصي ومحبOته الفائقة.

صرفة: قرية صغيرة تقع على شاطئ البحر البيض بين صور وصي�دا.

v[ "9   "قد أمرت هناك امرأة أرملة أن تعولك .]

د أحد بذاته بل في الرب. ألم Oا، ولهذا ل يتمج zصالح zم عمل fث ا في كل إنسان يتمOبإعلن ما هو صالح بنعمته في النفس؟ هكذا يتحد Oكيف أمر ا إل 
ا للطوباوي إيليOا، فأ�رسل إلى أرملة أمميOة تعوله؟ ترمز تلك الرملة التي أ�رسل إليها النبي إلى zم طعام fة واحدة تستحق أن تقدOتوجد أرملة يهودي 

[.6الكنيسة، وذلك كما ترمز الغربان التي خدمت إيليOا إلى المم. هكذا جاء إيليOا إلى الرملة لن المسيح يأتي إلى الكنيسة]

يس أغسطينوس fالقد

لماذا اختار صي�دا؟

جد فيه أرملة ج منه الفساد و� Oا نحو عبادة البعل. الموضع الذي تخر zجت منها إيزابل ابنة ملك صي�دا، والتي دفعت بالشعب قهر Oلجأ إلى البلد التي تخر 
ست إيزابل أرض إسرائيل بعبادة البعل ورجاساته، بينما تمتOعت أرض صي�دا بأرملة تنال ما لم تتمتOع به أرامل Oع ببركة ا الحي. لقد نجOمؤمنة لتتمت 

ا لكنيسة العهد الجديد القادمة من المم. ول نعجب إن كان السيfد المسيح قد خدم في ساحل صي�دا )مت  z15: 21إسرائيل، صارت رمز.)

ار صي�دا الغنياء أو أحد عظمائها ول إلى ملكها لكي يعوله، بل إلى أرملة فقيرة، يأكل من يديها ويجد له مسكنzا Oا النبي إلى أحد تجOلم يرسل ا إيلي 
 يقيم فيه. إنOها رمز لكنيسة العهد الجديد التي تفتح قلبها للسيfد المسيح، رب النبياء، اختارها أرملة مات رجلها الول "عبادة الوثان". كانت جاهلة

 وفقيرة وبل كرامة لكي يسكب عليها حكمته وغناه ومجده. وكما يقول الرسول بولس في رسالته الولي إلى أهل كورنثوس: "اختار ا جهOال العالم
(.27: 1 كو 1ليخزي الحكماء، واختار ا ضعفاء العالم ليخزي القوياء" )

"فقام وذهب إلى صرفة وجاء إلى باب المدينة،

وإذا بامرأة أرملة هناك تقش عيدانzا فناداها وقال:

[.10هاتي لي قليل ماء في إناء فأشرب" ]

ا لها ولبنها، هكذا يلتقي الرب بالنفوس الجادة الجائعة إلى الحق، تودs أن تأكل وتشبع، zطعام sا النبي إلى الرملة وهى تجمع العيدان لتعدOم إيلي Oتقد 
ا أبديzا.  zد المسيح نفسه طعامfئ لها السيfفيهي

"وفيما هي ذاهبة لتأتي به ناداها وقال:

هاتي لي كسرة خبز في يدك.

فقالت: حي² هو الرب إلهك أنOه ليست عندي كعكة،

ولكن ملء كف من الدقيق في الكوار وقليل من الزيت في الكوز،

[.12-11وهانذا أق�شs عودين لتي واعمله لي ولبني لنأكله ثم نموت" ]

 واضح أن المجاعة لم تشمل أرض إسرائيل وحدها بل امتدOت لتلحق بأرض صور وصي�دا. الفساد الذي حل بإسرائيل امتدO أثره على الدول
 (، وعندما هرب يونان من وجه الرب15المجاورة. هكذا عندما دخل إبراهيم في عهد مع ا جعله الرب "بركة"، به وبنسله تتبارك كل المم )خر 

ير يسحب كثيرين معه نحو الفساد.  fا على من حوله، والشر zفرح sارة ممتلكاتهم، إذ القوها في البحر. النسان الروحي يشع Oفقد كثير من البح

؟! sكة في البعل والعشتاروت وتؤمن بال الحي fفهل كانت هذه الرملة متشك . sا الحيOلم تقل الرملة "ليحيا إلهي" بل "إلهك" هذه لمسة إيمان بإله إيلي

vنا نعلم أن كليهما مفرح وضروري للكنيسة، إذ �كتب: "كالشجرةOل ماذا يعني الماء والخشب؛ فإنOخشب. لنتأم sوتجمع قش µلقد خرجت لتأتي بماء    
 (. يظهر في الخشبة سرs الصليب وفي الماء سرs المعموديOة. لذلك خرجت لتجمع عوديs خشب وقد أجابت3: 1المغروسة على مجاري المياه" )مز 



 إيليOا الطوباوي عندما سألها عن طعام، قائلة: "حي² هو الرب، ليس عندي إلO ملء كف من الدقيق وقليل من الزيت في كوز، هأنذا أق�شs عودين
ا لي ولبني لنأكله ثم نموت". zلصنع طعام

ترمز هذه الرملة إلى الكنيسة كما قلت قبلz، ويشير ابن الرملة إلى الخوة. 

ا، بل أرادت أن تجمع عودين. كانت تجمع عودين لنOها استقبلت المسيح في رمزه إيليOا، zا واحد zها لم تقل ثلثة عيدان أو أربعة، كما لم تقل عودOإن 
 أرادت أن تجمع قطعتيs خشب لنOها أرادت أن تعرف سرs الصليب. حقzا إن صليب ربنا ومخلfصنا قد أ�عدO بقطعتيs خشب. هكذا كانت الرملة تجمع
ا لي ولبني لنأكله ثم نموت". أنOه حق zعودين لصنع طعام sالخشب. لقد قالت: "هأنذا أق�ش sق على عوديOعودين، لن الكنيسة تؤمن به، ذاك المعل 

[.7أي¨ها الخوة المحبوبون، ل يستحق أحد أن يؤمن بالمسيح مصلوبzا ما لم يمت عن الماضي ويحيا للمستقبل]

يس أغسطينوس fالقد

"فقال لها إيليOا: ل تخافي، ادخلي واعملي كقولك،

،zولكن اعملي لي منها كعكة صغيرة أول

ا. zثم اعملي لك� ولبنك أخير ، Oواخرجي بها إلي 

لنOه هكذا قال الرب إله إسرائيل:

إن كوار الدقيق ل يفرغ،

ا على وجه الرض. zوكوز الزيت ل ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطر

فذهبت وفعلت حسب قول إيليOا،

ا" ] zامO15-13وأكلت هي وهو وبيتها أي.]

[. لم تشتك� الرملة من قسوة الحياة، وما حلO بالبلد من مجاعات، فقد سلOمت حياتها بروح الرضا بين يديs ا. 10استجابت دون حوار معه ]

ا بالكرم وحب العطاء، فقد أدركت من ثياب إيليOا أنOه نبي إسرائيلي، وليس من عبدة البعل. كان غريب الجنس بالنسبة لها، ومع هذا لم zسمت أيضOات 
تتردOد في أن تذهب لت�حضر له ماء ليشرب. 

"كوار الدقيق لم يفرغ،

وكوز الزيت لم ينقص

[.16حسب قول الرب الذي تكلOم به عن يد إيليOا" ]

v ...جعل الجفاف براميل الغنياء تفرغ، بينما صار كوز زيت المرأة الصغير يفيض بوفرة   

[.8لنOه لم يوجد أحد أعطى أكثر منها، هذه التي أطعمت النبي بقوت أولدها. وإذ لم يعط� أحد أكثر لم يوجد من هو أعظم منها استحقاقا]

يس أمبروسيوس fالقد
vمت بسرعةOا في جوعها وفقرها. نعم لقد فعلت ما هو في نظر ا موضع سروره فقدOلت الم أبناءها على إيلي Oد في الطاعة، ول فض Oلم تترد    

ا لديها أو ما يفيض منها، بل كل القليل الذي عندها فيأكل الغير أمام أولدها الجائعين. Oة وارتياح ما س�ئل منها. لم يطلب منها نصيب ممOي fوحر

v .مته بلطف وتقوىOا، بل بالحرى وهبت أولدها ما قدOمته ليلي Oلم تنزع الم من أولدها ما قد   

vم الطعام والشراب من أجل دمه. من هذا يظهر كم يخطئ في fلم تكن بعد قد عرفت المسيح، ول سمعت وصاياه، ول خل�صت بصليبه وآلمه لتقد    
م بسخاء للمحتاجين؟!] fل نفسه وأولده عن المسيح، ويحفظ ثروته ول يقد f9الكنيسة من يفض]

الشهيد كبريانوس
vا، عادت تطعم النبي. الذي جاء لكي يأكل عاد ليقوتها )وأولدها( بطريقة zع موت أولدها في نفس الليلة جوعOأرملة صرفة التي كانت تتوق    

[. 10معجزيOة، إذ مل الواني الفارغة]



vا في zها هي وابنها يموتان حتمOها اعتقدت بأنOا عن أن تحفظ حياتها وحياة ابنها. مع أنOر أرملة صرفة التي اهتمت بالكثر أن ت�شبع جوع إيليOلنتذك    
ي بحياتها عن أن تتجاهل واجب العطاء.  fلت أن تضح Oمت أن يعيش ضيفها. لقد فضOا. صم zنفس الليلة ما لم يجدا طعام

مه لها الرب. لقد بذرت طعامها وماذا؟ لقد نالت كوز زيت صدر منها.  fيقد zوجدت في الطعام الذي في ملئ يدها بذرة منها تحصد محصول

[µة ففاض الزيت في مجارOا في بيت الرملة الوثني Oة )القمح( نادرة لن حبوب القمح ماتت هناك. وأمO11في أرض يهوذا كانت حب.]

القدfيس جيروم
vا للحب! إن أردت أن تحب المسيح فابسط يدك بالحب على كل العالم، لن أعضاء المسيح منتشرة في zيوجد البعض يريدوا أن يضعوا حدود    

[. 12العالم كل¨ه]

يس أغسطينوس fالقد

sً المسيح والكنيسة.  sا، هو سر zsها تحمل سرOة فيقول، بأن Oا لهذه القصzا رمزي zيس أمبروسيوس تفسيرfم لنا القد fيقد

vلت واحدة من بين أرامل كثيرات. فمن هي مثل هذه أ�رسل إليها نبي عظيم، هكذا صعد إلى السماء لكي يقودها، خاصة في fليس بدون هدف ف�ض    
الفترة التي فيها أ�غلقت السماء لمدOة ثلث سنوات وستOة أشهر، حيث كانت مجاعة عظيمة في كل البلد؟ 

ا على شجرة التين؟ لهذا كتب: "هوذا ثلث سنين zما هي تلك التي جاء فيها الرب إلى الرض ولم يجد ثمرOما هي هذه السنوات الثلث؟ أليست رب 
ا في هذه التينة ولم أجد" )لو  z7: 13آتي أطلب ثمر .)

 إنOها بالتأكيد الرملة التي قيل عنها: "ترنOمي أي¨تها العاقر التي لم تلد، أشيدي بالترن¨م أيOتها التي لم تتمخOض، لن بني المستوحشة أكثر من بني ذات
 (. إنOها الرملة التي قيل عنها حسنzا: "لنOك ل تستحين، فإنOك تنسين عارك، وتر̈ملك ل تذكرينه بعد، لنfي أنا هو الرب صانعك"1: 54البعل" )إش 

 (. ربOما هي أرملة فقدت رجلها حقzا في آلم جسده )صلبه(، لكن في يوم الدينونة تقبله من جديد، ابن النسان الذي بدا كأنOه قد ف�قد، يقول4: 54)إش 
ا بحفظها إيمانها]7: 54"لحيظة تركتك" )إش  z13(، لكي إذ صارت متروكة تصير أكثر مجد...]

يس أمبروسيوس fالقد

v...ها الرملة التي لجلها حين صارت مجاعة للكلمة اللهي على الرض أقيم النبياء لحفظها في ذلك الوقتOإن   

ة غير بشريOة Oل الرض الجافة بندى السماء، وفتح السموات المغلقة بقوOة، هذا الذي بكلمته بلOا( يبدو لنا ليس بقليل الهميOلذلك فإن شخص )إيلي 
م طعام يومي من الخطاة يتزايد لجل الكنيسة؟ فإنOه ليس في قدرة إنسان أن يقول: fالمسيح، الذي لجله يقد Oبالتأكيد. فمن هو القادر أن يفتح السماء إل 

ا على وجه الرض". فإنOه وإن كان النبياء قد اعتادوا أن zإن كوار الدقيق ل يفرغ وكوز الزيت ل ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطر" 
ة، Oة مستمرOا سماوي zه الرب هو الذي يهب أسرارOه هكذا قال الرب". إنOلن" :zينطقوا هكذا، لكن الصوت بالحق هو صوت الرب. لهذا يقول النبي أول 

ا لليمان، وعطايا الفضائل.  zويعد بنعمة الفرح الروحي التي ل تنقطع، لكي يهب حماية للحياة وختم

ا "ينزل مثل المطر على الجزاز ومثل النقاط على zه هو أيضOأن Oا على وجه الرض"؟ إل zلكن ماذا يعنى "إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطر 
 (. في هذه العبارة يكشف سرs التاريخ القديم حيث تقبOل جدعون المحارب في المعركة السريOة متقبfلz عربون نصرته المقبلة،6: 72الرض" )مز 

ة عندما كانت الرض كلOها تعاني من الجفاف Oعلى الجز zالروحي في رؤيا ذهنه. وهو أن المطر هو ندى الكلمة اللهي الذي نزل أول sا السر zومدرك 
ة )قض  Oل كل سطح الرض بالمطر بينما كان جفاف على الجزOه حيث ت�بلOا بعلمة ثانية حق zالخ(. 37: 6الدائم. وأيض 

ا رطوبة، بينما كانت كل الرض بل ندى اليمان. ولكن عندما رفض قطيع يوسف مجد zم fة مقدOفي اليهودي zفإن ندى المنطوق اللهي قد ظهر أول 
 ا... انسكب المطر السماوي على كل الرض. صار اليهود في جفاف يحترقون بعدم إيمانهم. عندما أمطرت السحب بمياه الرسل الصحيOة

 اجتمعت الكنيسة المقدOسة من كل أنحاء العالم. هذا هو المطر الذي سال من الرض الرطبة، الن ينزل من الجبل لينتشر في العالم كل̈ه كمياهµ مفيدة
من الكتب المقدOسة السماويOة. 

يس أمبروسيوس fالقد

ا إلهيzا في ظروف غاية في القسوة صدقت كلمات الرب على فمه.  zا وعدOم لها إيليOا بالثقة في مواعيد ا والطاعة له، فعندما قد zسمت أيضOات

ر قط في نفسه كيف يعيش. آمن بال القادر أن يعوله وسط fد الملك بالجفاف لم يفك Oا في كل شيء. عندما هدzب أن يكون مكتفي Oا فقد تدرOأما من جهة إيلي 
ا فقط دون لحم أو خضراوات. هكذا من يلتقي بال ويمارس الحياة اليمانيOة ل zتين كل يوم، والن صار أكله كعك Oا مر zا ولحم zالقحط. بشكر نال خبز 

بت أن أكون مكتفيzا في كل شيء". Oد مع الرسول: "تدر fيشعر بالعوز إلى شيء، بل يرد

. إقامة ابن الرملة:4
"وبعد هذه المور مرض ابن المرأة صاحبة البيت،



ا حتى لم تبق� فيه نسمة" ] zمرضه جد O17واشتد.]

ف�ة صي�دا تمثfل كنيسة العهد الجديد القادمة من المم، فإن ابنها الذي مات يمثfل كل نفس بشريOة في العالم، عملها هو تقديم هذه  إذ كانت أرملة صر�
النفوس الميfتة للسيfد المسيح واهب القيامة. لقد اختبرت الحياة الجديدة المقامة، فل تطيق أن ترى إنسانzا ميfتzا، ل نفس فيه.

 "لم تبق� فيه نسمة"، أي توقOف عن التنفس ومات. علمت الرملة أن السماء قد أغلقت عن الرض التي تدنOست بالخطيOة، لذلك نسبت ما حلO بابنها
إلى خطيOتها.

ي، خلل البركة التي حلOت fه كان ابنها الوحيد، موضوع تعزيتها كأرملة، ل رجاء لها في إنجاب ابن آخر. لقد أكل هذا البن من الطعام السرOيبدو أن 
ا للموت. إنOه في حاجة إلى التمتع بالطعام البدي. وكما يقول السيfد المسيح: zعلى كوز الزيت وك�وار الدقيق، لكن هذا لم يمنع تعرضه للمرض وأيض 

 "آباؤكم أكلوا المنs في البريOة وماتوا، هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه النسان ول يموت. أنا هو الخبز الحيs الذي نزل من السماء.
(.51–49: 6إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى البد " )يو 

لماذا سمح ا لها بموت ابنها؟

ا بأن تعول العظيم في النبياء إيليOا، المر zعت أيضOتمت .µس عن مباركة الطعام بفيضOعت هذه الرملة بأول معجزة وردت في الكتاب المقدOلقد تمت 
ا zالمسيح. عالت هذا النبي، وعالها النبي أيض sب كل الكنيسة مجيئه ليسندها في حربها مع ضدOالذي يشتهيه المؤمنون حتى هذه اللحظة. بل وتترق 

ة في الجسد تنزع عنها حرب الكبرياء. كانت في حاجة Oر  دون مقابل. تجد طعامها هي وابنها على الدوام مجانzا. لهذا سمح ا لها بالتجربة كشوكة م�
إلى ضيقة تثبfت حياتها في الرب فل تتزعزع.

"فقالت ليليOا: ما لي ولك يا رجل ا؟

[18هل جئت� إليO لتذكير إثمي وإماتة ابني؟" ]

لfيOة بل تحدOثت معه بعد أن مات ابنها في حضنها. يبدو أنOه مات فجأة، حتى إنOها لم تستطع أن تبلغ إيليOا عن مرضه وهو في الع�

 إذ تعلOمت أن السماء تغل�ق بالنسبة للرض المخطئة، خشيت أن تكون قد أخطأت في حق ا وفي حق نبيfه. خافت لئلO يكون هلك ابنها بسبب خطيOة
ارتكبتها.

لد أعمى؟" وجاءت الجابة: "لكي تظهر أعمال  بنفس الروح سأل التلميذ السيfد المسيح عن المولود أعمى: "يا معلfم من أخطأ هذا أم أبواه حتى و�
م نفس الجابة لهذه الرملة المميOة التقيOة، فت�درك ما قاله فيما بعد الرسول بولس: "أم ا لليهود فقط، أليس للمم3: 9ا فيه" )يو  fا نقد zهنا أيض .) 

ا" )رو  zا؟ بل للمم أيض z29: 3أيض.)

ا تستحق عليه التأديب. zا النبي إلى بيتها وسكناه قد جذب أنظار ا إليها، فوجد فيها إثمOت في مجيء إيليOها ظنOيبدو إن

vيسين يسوع المسيح الذي هو حياة المؤمنين وقيامة fيسون له، بل ومات رب القد fنا ندرك أن الموت ليس ثمرة عقوبة، فقد خضع حتى القدOلكن    
[.14الموات]

الدسقوليOة 

في وسط مرارتها تدعو هذه المميOة إيليOا "رجل ا".

"قال لها: أعطيني ابنك،

وأخذه من حضنها،

ا بها، zة التي كان مقيمOيfوصعد به إلى العل

[.19واضطجعه على سريره" ]

ا واضطجعه على سريره. zة حيث كان مقيمOيfأخذ البن من حضنها وصعد به إلى العل sفي حنو

"وصرخ إلى الرب وقال:

ا إلى الرملة التي أنا نازل عندها قد أسأت بإماتتك ابنها" ] z20أي¨ها الرب إلهي أيض.]



بكلمات العتاب التي تحدOث بها إيليOا النبي مع ا قصد التي: 

أ. تأكيد أن الحياة والموت هما بسماح من ا.

ة الحانية نحو الولد الميfت. Oا من البو zه يحمل نوعOب. أن

ج. أن ما حدث لم يكن ثمرة خطيOة ارتكبتها الم الرملة أو ابنها.

"فتمدOد على الولد ثلث مرات،

وصرخ إلى الرب وقال:

[.21يا رب إلهي، لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه" ]

لماذا تمدOد على الولد؟

 لن نتمتOع بالحياة الجديدة المقامة ما لم نتلمس مع القائم من الموات. لبد من تلمس روحي عملي. لهذا حتى في شفاء المرضى كان السيfد المسيح
(.7: 14؛ لو 25: 9يمدs يديه ويلمسهم فيبرأون )مت 

ة حوالي سنتين. ومن جانب آخر آمن بال القادر أن يقيم Oما لمدOم أول معجزة لمباركة الطعام يكفي ربOا بين النبياء، فمن جهة قد zا النبي فريدOكان إيلي 
ا إيليOا النبي فهو أول نبي طلب بجرأة ودالة لدى ا أن ترجع Oبع، أم  من الموات. لم يجسر داود النبي أن يطلب من الرب أن يقيم ابنه الذي من بث�ش�

نفس الولد إلى جسده.

ا معه. فاستخدم ا عصا موسى النبي في zة هامة، وهى تقديسه كل ما في النسان وما لديه مادام سالكOهذا ومن جانب آخر أراد ا تأكيد حقيقة إيماني 
د بجسمه عليه Oا النبي. يتمدOبطرس الرسول، ومناديل الرسول بولس، وهنا يستخدم جسم إيلي sل  صنع المعجزات، وعظام إليشع في إقامة ميfت، وظ�

ويطلب من ا فيرد الميfت إلى الحياة.

v .مات ابن الرملة، لن ابن الكنيسة، أي المم، قد ماتوا بسبب خطاياهم ومعاصيهم الكثيرة   

بصلوات إيليOا استردO ابن الرملة الحياة؛ وبمجيء المسيح ابن الكنيسة، أي الشعب المسيحي، خرجوا من سجن الموت. 

انحنى إيليOا في الصلة، واستردO ابن الرملة الحياة. هكذا غطس المسيح في آلمه، واسترد الشعب المسيحي الحياة.

لماذا انحنى إيليOا ثلث مرات ليقيم الغلم؟

اعتقد قد أدركتم ذلك بفهم محبOتكم قبلما انطق به. 

ا سرs الثالوث. الثالوث كل¨ه ردO لبن الرملة أو للمم الحياة. علوة على هذا، فإن هذا يتحقOق في سرs العماد، حيث zبالحقيقة انحنى ثلث مرات مظهر 
[.15يغطس النسان القديم في الماء ثلث مرات لكي يتأهOل النسان الجديد للقيام]

يس أغسطينوس fالقد

"فسمع الرب لصوت إيليOا،

فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش.

لfيOة إلى البيت، فأخذ إيليOا الولد ونزل به من الع�

[ " sا: انظري ابنك حيOه وقال إيلي f23-22ودفعه لم.]

." sا النبي: "انظري، ابنك )وليس ابن آخر( حيOق عينيها، لهذا يقول لها إيلي fق أن ابنها الذي مات قام، لم تصدfيبدو أن الرملة لم تكن قادرة أن تصد

"فقالت المرأة ليليOا:

هذا الوقت علمت أنOك رجل ا،



[.24وأن كلم الرب في فمك حق" ]

كشف هذا الصحاح عن شخصيOة إيليOا النبي كسابق للسيfد المسيح "القيامة"، واهب الحياة الجديدة المقامة.

 تعاملت الرملة مع إيليOا كرجل ا منذ اللحظات الولى لملقاته بها، وقدOمته عن ابنها وعن نفسها فوهبها الرب بركة س�كنى النبي في علfيتها،
وبارك لها في دقيقها وزيتها. الن إذ أقام ابنها تأكOدت أنOه رجل ا، وأن ما ينطق به من كلمات الرب هو حق. لقد أعلنت إيمانها بالحق اللهي.

تمتOعت الرملة خلل هذه التجربة ببركات كثيرة:

v.فحصت قلبها وأعماقها وامتحنت طريقها   

v.ة ا واهب القيامة Oاكتشفت قو   

v.ه الحقOشهدت ل أن   

17 ملوك 1من وحي 

من ي�نقذ نفسي من المجاعة؟

من ي�شبع أعماقي سواك؟

v.وثق آخاب في البعل إله الخيرات والخصوبة   

م نفسه منك� يا خالق السماء والرض. Oوحر

إليك اصرخ: حلOت المجاعة بأعماقي،

وساد القحط قلبي. 

توقOف مطر الروح عن ارتواء نفسي.

v.ا النبي إلى كريثOلترسلني مع إيلي   

تبعث إليs بالغربان. 

لتحسبني من القلOة القليلة.

لتعولني أنت يا مشبع النفوس.

v.ا الناريOالملوك الشرار أرسلت إيلي sفي جو   

أقمته ليعمل من أجل القلOة المقدOسة لحسابك.

يرة إيزابل أقل من رأسه. fلم تقبل الملكة الشر

أما أنت فأشبعت نفسه.

حتى جسده كنت� تهتم بإطعامه.

ا. zا وخبز zت له لحمOالغربان الخاطفة أعد

الملك يبحث عنه فل يجده، 

. zا ومساء zم إليه بالطعام صباح Oوالغربان تتقد



v.ف�ة صي�دا    جاع الكل، فأشبعت أرملة صر�

شب�عت هي وابنها، لنOها قدOمت لنبيOك أولz ما لديها.

نالت بركة لم تنلها أرامل إسرائيل الكثيرات.

أقمت� ابنها من الموت لكي تفرح بعمل يديك.

v.أنت هو خبز الحياة   

ا أنت فتهتم بكل كياني.  Oالعالم ينساني، وأم

نفسي وعقلي وجسدي وكل طاقاتي بين يديك.

أنت هو م�شبع كل حياتي.

  
إيليOا النبي

  "إيليOا" تعني "يهوه إلهي"، يناسب السم رسالته، فقد اتOسم بالشجاعة مع الغيرة من أجل ا إلهه. عاش في إسرائيل )المملكة الشماليOة( في النصف
يOة، ل نعرف شيئzا عن أسرته. د�عي بالتشبfي ربOما لنOه ولد في تشبه في حدود نفتالي )طو  fأو22: 1الول من القرن التاسع ق.م. ظهر بطريقة سر ) 

(.1: 17 مل 1في منطقة الجليل، أو من أسرة تحمل هذا السم، لكنOه نشأ في جلعاد )

يمكن تقسيم حياة إيليOا إلى خمس مراحل: 

ف�ة صي�دا - على ساحل البحر البيض المتوسfط - قتل أنبياء البعل )1 ر�  1. ظهوره أمام آخاب المرتدs وتأديبه له بسنوات الجفاف. لقاؤه مع أرملة ص�
(.18-17مل 

 . اضطراره إلى الهروب إلى جبل حوريب من وجه إيزابل. ظهور ا له    - في نفس المغارة التي فيها رأى موسى مجد ا - اختيار إليشع2
ا له ) z19 مل 1تلميذ.)

(.21 مل 1. تنب¨ؤه عن خراب بيت آخاب بسبب قتل نابوت )3

(.1 مل 2. انتهاره أخزيا بن آخاب. احتراق قائديs الخمسين بنارµ من السماء )4

(.2 مل 2. صعود إيليOا إلى السماء )5

ظروفه:
ج إيزابل الكنعانيOة ابنة30: 16 مل 1ظهر إيليOا في أيOام آخاب ملك إسرائيل الذي عملz الشر في عينيs الرب أكثر من جميع الذين قبله ) Oوالذي تزو ،) 

 إثبعل ملك الصيدونيfين وكاهن البعل. كان آخاب ضعيف الشخصيOة، جرى وراء امرأته التي اضطهدت الكهنة وأنبياء ا، فقتلت منهم وهرب
ها، يعاونها كهنة البعل، أن تجتذب الشعب إلى عبادة البعل بكل رجاساتها. هذا وقد اتOسمت بالعنف؛ حين Oالبعض إلى الكهوف. استطاعت الملكة بشر 

اشتهى رجلها كرم نابوت اليزرعيلي خطOطت لقتل نابوت وورثته!

نظرة الكتاب المقدOس إليه:
 ( أن يوحنا17: 1( وعد الرب أن يرسل إيليOا النبي قبل يوم الرب العظيم. وقد تحقOق ذلك عند مجيئه الول، إذ ورد في )لو 6-5: 4في )مل 

ته. في هذا المعنى قال السيfد المسيح إن إيليOا جاء في شخص يوحنا )مت  Oا وقوOوقد12: 9؛ مر 12-10: 17؛ 14: 11المعمدان جاء بروح إيلي .) 
ئل يوحنا المعمدان إن كان هو إيليOا )يو   :9؛ لو 28: 8؛ 15: 6؛ مر 14: 16(. ظنs بعض اليهود خطأ أن يسوع نفسه هو إيليOا )مت 25، 21: 1س�

8 ،19.)

سيأتي إيليOا النبي مع أخنوخ في أيOام ضد المسيح ويسندا الكنيسة ويستشهدا.

نظرة اليهود إليه
[ أن إيليOا لم يمت، وإنOما ل يزال يجول في الرض، وإنه سيظهر ليقدم المسيا، ويساعد في الخلص النهائي للبشريOة.16جاء في التقليد اليهودي]

 (، على رجاء أنOه يحمي1: 13في ختان الطفل اليهودي ي�وضع كرسي يسمOى "كرسي إيليOا" يخصOص له بكونه "ملك العهد" كما جاء في )مل 
الطفل، وهو كرسي غني في النحت والزينة بالتطريز. وفي أثناء تقديم تحيOة للطفل المختتن ت�قرأ دعوة ليليOا للحضور.



يرة منعت ختان الطفال في المملكة الشماليOة أو أفسدت طقسه، وإذ كان إيليOا fا أثناء ختان الطفل إلى أن إيزابل الشرOل البعض وجود كرسي إيليfيعل 
 (، واشتكى إليه أن إسرائيل نسيs عهد الرب، فأمر ا ألO يتم ختان طفلµ إلO في حضرة10: 19 مل 1مملوء غيرة التجأ إلى كهف وصلOى إلى ا )

: "هذا هو كرسي إيليOا". وقبل الطقس يوضع الطفل على الكرسي، كمن يبقى في µعال µا أثناء طقسه وي�قال بصوتOا. لهذا صار يوضع كرسي إيليOإيلي 
حضن النبي وتحت حمايته. يبقى الكرسي ثلثة أيOام في موضعه، لحفظ المختتن في هذه اليOام التي يتعرOض فيها للخطر.

ا لعلOه zا. وأثناء الطقس ي�ترك الباب مفتوحOا إلى المائدة ليلي zا فارغzا، وبعض العائلت تسحب كرسيOوفي وليمة الفصح ي�سكب كأس خمر إضافي ليلي 
يدخل.

جاء في إحدى تسابيح عشيOة الفصح:

"إيليOا النبي،

إيليOا التشبfيثي،

إيليOا الجلعادي.

ا، zليأت� إلينا سريع

ومعه المسيا".

يس أبيفانيوس أسقف18[، وقد أخذ بهذا كثير من آباء الكنيسة مثل القدfيس أفراهات]17  أن إيليOا كان كاهنzا]Haggadahوجاء في الحجادة fوالقد ] 
[.20[ والعلمة أوريجينوس]19سيراميس]

[zلذا ليس له والدان ول أنجب نسل ، µبشري µا في شكل zا كان ملكOرين اليهود أن إيلي f21رأى بعض المفس.]

ا. فقد zا، هذا الذي لم يحتفظ به كثير zا النبي كخادم لرجل تقي فقير جدOة التالية: ظهر إيلي Oفي الطقس اللماني البولندي لليهود ت�قدم تسبحة فحواها القص 
ا من المال، وقام إيليOا ببناء قصر الملك فجأة ثم اختفى] zا كبير zا للعمل ونال الفقير مبلغOم إيلي Oا، فتقد zماهر zاءO22طلب الملك بن.]

[:23 إيليOا كسابق لمجيء الرب يصنع سبع معجزات أمام الشعب، منها]

يOة.1 fم لهم موسى والجيل الذي عبر البر fيقد .

. يسبfب قيام قورح وجماعته من الرض. 2

، إناء الزيت المقدOس.3 sسة المفقودة: تابوت العهد، قسط المنOي�ظهر لهم أدوات المذبح المقد .

. ي�ظهر القضيب الذي تسلOمه من ا.4

5. sم الجبال كالقشfيحط .

شخصيOته:
 ي�شبOه إيليOا ببريق نور يضيء فجأة على تاريخ مظلم لي�علن الحق اللهي. إنOه شاهد حق وسط الباطل! أشبه بشرارة نارµ متOقدة ألقاها ا فجأة لت�لهب

ير، وامرأته إيزابل المتعجرفة، والشعب المندفع نحو الوثنيOة. fالنفوس الباردة، وتقف أمام آخاب الشر

ا يظهر فجأة في شكل بشري ثم يختفي، ود�عي zا كان ملكOأن إيلي sمي اليهود إلى الظنfا دفع بعض معل Oا ما تحمل عنصر المفاجأة ممzأحداث حياته غالب 
[.25[، فهو كالطائر يطير في العالم لتحقيق رسائل سماويOة]24  "طائر السماء"]Haggadahفي الحجادة 

v.ظهر في التاريخ فجأة، ول نعرف أسرته   

v.ة فجأةOصعد في المركبة الناري   

v.يهfد المسيح فجأة في تجلfوظهر مع السي   

v:كانت تح̈ركاته جميعها تحمل ذات العنصر، مثل   



(.1: 18؛ 1: 17 مل 1 سنة )3 2/1·      لقاؤه مع آخاب الملك ليقاف المطر بعد 

ف�ة صي�دا ) ر� (.10: 17 مل 1·      لقاؤه مع أرملة ص�

(.5: 19 مل 1·      لقاؤه مع ملك ي�طعمه )

(.12: 19 مل 1·      لقاؤه مع ا خلل الصوت المنخفض الخفيف )

ا له ) z19: 19 مل 1·      لقاؤه مع إليشع، واختياره تلميذ.)

(.39: 20 مل 1·      لقاؤه مع آخاب بعد أن أبقى حياة بنهدد )

(.18: 21 مل 1·      لقاؤه مع آخاب بعد قتله نابوت اليزرعيلي )

سل أخزيا بن آخاب الذين كانوا ذاهبين إلى بعل زبوب إله عقرون يسألون إن كان يبرأ ملكهم من المرض. وكان قول الرب على  ·      لقاؤه مع ر�
(.4: 1 مل 2لسان إيليOا: "السرير الذي صع�دت عليه ل تنزل عنه بل موتzا تموت" )

ف عليه البرار، وتشعر به حتى الحيوانات العجموات، Oا النبي للناس عن طريق الحلم وفي اليقظة، يتعرOا ما يترآى إيلي zه كثيرOيعتقد بعض اليهود أن 
[.26وتعبfر الكلب عن فرحها به بنباح مفرح]

ا يعلfم )علsم لعازر zا وأيض zا كملك حارس يسند التقياء بكل وسيلة وينقذهم من المصاعب، يصنع سلمOة كثيرة يظهر منها إيليOجدت قصص يهودي  و�
ة  O[.27 سنة(]13بن سيمون لمد

ا في فعلها.17: 5كان إيليOا رجل صلة. كان إنسانOا مثلنا )يع  zصلته ت�قتدر كثير µه كبارOلكن ،)

ف�ة صي�دا )لو  ر� ب به أرملة في ص� fا رجل ا المرفوض من وطنه، ترحO25: 4كان إيلي.)

رسالته:
. مقاومة الرتداد ورفض العبادة الوثنيOة.1 

·      إلهه صاحب سلطان على السماء )المطر - إرسال نار(.

ا بل تعول النبي(. zعلى الطيور )الغربان ل تخطف طعام

على الحياة )إعلن سفك دم إيزابل، وموت أخزيا(.

على الخليقة الجامدة )مباركة كوز الزيت وكيل الدقيق(.

·      فشل اللهة الوثنيOة، آلهة الخصوبة في العمل:

لم تمنع الجفاف الذي حلO بكلمة إيليOا.

لم تحم� كهنة البعل.

ا لتلتهم الذبيحة. zلم تستطع أن ت�رسل نار

. مقاومة الظلم والعنف )معاقبة إيزابل التي قتلت وورثت(. 2

[:28سماته]
ة النصرة على جبل الكرمل، حيث شهدت السماء للحق، وق�تل كهنة البعل. وبلغ قمة اليأس في بئر سبع، حيث اشتهى الموت.1 Oبلغ قم .

. أ�عطى سلطانzا على السماء:2

v.يغلقها فل تمطر ثلث سنوات ونصف   

v( خمسين وجنودهما sا من السماء لتلتهم قائدي z1 مل 2   وأن تنزل نار.)



v.ا من السماء تلتهم الذبيحة أمام أنبياء البعل zوأن تنزل نار   

v( الردن بردائه Oا على المياه، حيث شقz8: 2 مل 2   أعطى سلطان.)

v( ف�ة صي�دا ر� (.17 مل 1   وأن يقيم ابن أرملة ص�

ير وشعبµ وثني. نبي الدينونة )يرمز للعهد القديم(، بينما كان تلميذه إليشع نبي3 fشر µامه، يقف أمام ملكOه كان نبي الرعد في أيOيرى البعض أن . 
النعمة والحب والحنو. وكأنOه بالرعد هيOأ إيليOا الطريق للنعمة.

. يعرف كيف يلتقي مع ا وخليقته:4

v( لقاء الحب الهادئ.19 مل 1   يلتقي مع ا خلل الصوت المنخفض الخفيف ...)

v.اzا وشراب zم له طعام fيلتقي مع ملك سماوي يسنده إذ يقد   

v.ا zا وخبز zم له لحم Oا، وتقدzيلتقي مع الغربان يومي   

v! µير ليشهد للحق بل خوف fيلتقي مع الملك الشر   

v!      يلتقي مع أرملة تعوله وتأ�ويه      

 . إيمانه بال ل يعرف الحدود، يسأل من القدير في يقين مع إدراك عجيب لسلطان ا العامل خلل رجاله. ل تستطيع المخاطر ول الحداث أو5
الشخاص أن تهزs إيمانه وثقته بال.

ر: "غرت� غيرة رب6 fغيرته من جهة ا والعبادة والقداسة هي الدافع الحقيقي وراء كل تص̈رفاته، وهى عصب حياته كلها. بحق كان يكر . 
الجنود".

ير بكل إمكانيOاته.7 fشجاعته فريدة لن تخور ليقف وحده وهو أعزل أمام الملك الشر .

م الوصيOة والرادة اللهيOة دون تساؤلت، يتعامل معه كطفلµ مع أبيه.8 fطاعته بسيطة يتم .

ا يتعاطف مع الرملة التي فقدت وحيدها ويئنs مع أنات شعبه. 9 zا في مشاعره، مملوء حنو zرقيق جد .

. مقدOس للرب، يكره الخطيOة ويقاومها، مهما كلOفه المر.10

بطبيعته يسند الخرين وينقذهم، يظهر فجأة ليعمل ويصنع معجزات ثم يختفي. رجل عمل لحساب الرب وشعبه!  

يOة fا رجل البرOإيلي
ا( ومنطقة من جلد ) zا من الشعر )مسوحzا في ملبسه كما في طعامه، كان لباسه ثوب zة، ناسكOا في البريOا8: 1 مل 2عاش إيلي zل يجد العالم له موضع .) 

ا في المعركة اللهيOة ضدs الوثنيOة والظلم. وتعلOم فيها حياة الصوم )صام أربعين zا صالحzج فيها جندي Oة، فتخرOة الحرب الروحيOي fم في البرOفي قلبه! تعل 
ا وأربعين ليلة( حيث سافر إلى جبل حوريب )جبل سيناء(. zيوم

vا كان كعكة من الشعير وكوز zه إذ جلس تحت الشوك وأحضر له الملك طعامOا للزهد. فإن zرائع zإذ نجد فيه مثل ، µي كمثالfا التشبOأنظر إلى إيلي    
ا ول أحذية" )لو  zا ول كيس z4ماء. هكذا أرسل ا ما هو أفضل له. لهذا يليق بنا في رحلتنا إلى الحق أن نكون خفيفين. يقول الرب: "ل تحملوا مزود: 

ن في مزود. ل تملوا مخازنكم كما في كيسµ، بل التقوا بالمحتاجين. ل تربكوا أنفسكم بالخيل والخدم الذين يسبfبون10 Oبمعنى ل تمتلكوا غنى ي�خز ،) 
ثقلz عندما يسافر الغنياء، هؤلء الذين بطريقة رمزيOة يدعوهم أحذية. 

 يليق بنا أن نزيل كثرة الواني والكؤوس الفضيOة والذهبيOة وجمهرة الخدم، متقبfلين من المعلfم العتماد على النفس والبساطة، كمساعدين لنا عادلين
ين. لنسر إلى الكلمة كما يليق] f29وجاد ...]

يس اكليمنضس السكندري fالقد

vرين لهم، فل يتجاسرون أن يرفعوا أعينهم وينطقوا fمين والمسخfا للثروة، فإن هؤلء هم تحت ربوات المعل zليس هكذا نفوس الذين صاروا عبيد    
 بجسارة لحساب الفضيلة. لن حب الغنى والمجد وغير ذلك يرعبهم ويجعلهم مداهنين في مذلOة. ليس شيء ينزع الحريOة مثل الرتباك بالمور

[. 30العالميOة والقلق... فمثل هذا ليس له سيfد واحد ول اثنان أو ثلثة بل ربوات السادة]



يس يوحنا الذهبي الفم  fالقد

عاش بتولz، كرOس كل طاقاته للشهادة ل. 

vاOه حيث جاء يوحنا المعمدان بروح إيليOجين، هذا واضح دون أن أنطق بكلمة من عندي. فإن fا وإليشع إلى قائمة المتزوOة غباوة أن نضم إيليOأي    
ا بعفOته الجسديOة] zا بل وأيضOه جاء ليس فقط بروح إيليOواضح أن ، zً zً zً zً zته، وكان يوحنا بتول O31وقو.]

القدfيس جيروم

إيليOا رمز للسيfد المسيح
v.ا الحقيقي الذي دانه اليهود واحتقروهOنا، إيليOا بواسطة اليهود هكذا ربOصنا. كما ا�ضطهد إيليfنا ومخلOا الطوباوي إلى ربOيرمز إيلي   

ترك إيليOا شعبه، وهجر المسيح المجمع. 

رحل إيليOا إلى البريOة، وجاء المسيح إلى العالم. 

أ�طعم إيليOا في الصحراء بواسطة الغربان، بينما انتعش المسيح في صحراء هذا العالم بإيمان المم.

ا للمم. لهذا قيل عن كنيسة المم: "أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم" )نش  zا كأمر الرب رمزOت تلك الغربان بالطوباوي إيليOا اهتمzلماذا4: 1حق .) 
فاك7: 50الكنيسة سوداء وجميلة؟ لماذا سوداء؟ بالطبيعة: "بالثام حبل بي وفي الخطيOة ولدتني أمfي" )مز   (. لماذا جميلة؟ بالنعمة. "ا�غسلني بزو�

ا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسجنني في ناموس9: 50فأطه�ر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج" )مز  zيقول الرسول: "أرى ناموس .) 
 (. حقzا إن كنيسة24: 25(. لماذا جميلة؟! من ينقذني من جسد هذا الموت؟ نعمة ا بيسوع المسيح ربOنا" )راجع رو 23: 7الخطيOة" )راجع رو 

[.32المم تشبه غرابzا حين احتقرت الرب الحيs وقبلما تتسلOم النعمة خدمت الوثان كأجساد ميfتة]

vة بعد معجزات كثيرةOا إلى السماء في مركبة ناريOة عظيمة واحتمل آلمه، هكذا أ�خذ إيلي Oنا وصعد إلى السموات بعد ممارسته قوOكما قام رب    
[.33صنعها ا خلله]

vا غلمه: "ا�ذهب وا�نظر سبعOة على قلوب البشر. عندما أمر إيليOالنعمة اللهي sى المسيح أن تحلOى أن يسقط مطر على الرض، وصلOا صلOإيلي    
ات" )راجع  Oة التي أعطيت للكنيسة.43: 22 مل 1مرOعنى نعمة الروح القدس السباعي )

لد في بحر هذا العالم. لئلO يشك أحد قال إن السحابة  عندما أعلن أنOه رأى سحابة صغيرة صاعدة من البحر، كان ذلك إشارة إلى جسد المسيح الذي و�
م إنسان، بالتأكيد ذاك النسان القائل: "من يقول الناس إنfي أنا ابن النسان؟!" )مت  (.13: 16لها قد�

ى مطر كلمة ا كل العالم خلل الثلث و�  بعد ثلث سنوات وستOة أشهر نزل المطر من السماء عند صلة إيليOا، وذلك لن مجيء ربOنا ومخلfصنا أ�ر�
يfنت لكرازته. كما أنOه عند مجيء إيليOا �قتل كل كهنة الوثان وهلكوا، هكذا عند مجيء إيليOا الحقيقي، ربOنا يسوع المسيح،  سنوات وستOة أشهر التي ع�

يرة للوثنيfين] f34هلكت كل الممارسات الشر.]

يس أغسطينوس fالقد 

موسى وإيليOا:
ا، خاصة بظهورهما دون سواهما من رجال العهد القديم عند تجلfي السيfد المسيح، وتمت¨عهما دون سواهما zا معOتا موسى وإيليOا ما ترتبط شخصي zكثير 

ا.  zة أربعين يوم Oمن النبياء بالصوم لمد
 موسى النبي إيلي�ا
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 الصحاح الثامن عشر

نار من السماء!

لfيOة ولم يسمع أحد عن ف�ة صي�دا عاش في الع� ر�  في الصحاح السابق التزم إيليOا بالهروب والعمل الخفي. عند نهر كريث عالته الغربان، وعند ص�
 وجوده ول عن بركة الزيت والدقيق ول عن إقامة ابن الرملة. الن حلO الموعد ليشهد ل بنارµ سماويOة علنيOة، فصدر له المر اللهي أن يتراءى

لخاب الملك.

[.2-1. دعوة إلهيOة للظهور أمام آخاب   ]1

[.16-3. لقاء إيليOا مع عوبديا             ] 2

[.18-17. لقاء إيليOا مع آخاب               ]3

[.24-19. لقاء إيليOا مع الشعب             ]4

[.26-25. لقاء إيليOا مع كهنة البعل                   ]5

[.39-30. لقاء مع ا الناري               ]6

[.40. قتل كهنة البعل                   ]7

ة بالمطر        ]8 Oا الخاصO46-41. طلبة إيلي.]

. دعوة إلهيOة للظهور أمام آخاب :1
ة ثلث سنوات ونصف، ومع هذا لم يرجع إلى نفسه ول فكOر في التوبة، بل ازداد عنفzا واتOهم Oأعطى ا آخاب فرصة للرجوع بحلول الجفاف لمد 

ر إسرائيل. لم يكن أمام هذا القلب الحجري المتصلfف إلO المواجهة بحكمµ إلهيµ صارم،µ حيث يعلن ا حضرته أمام كل الشعب بنارµ تلتهم fه م�كدOا أنOإيلي 
ة عن اليمان والمتصلfفة. لهذا أمر الرب إيليOا Oبالنفوس المرتد sللهلك البدي الذي يحل sالذبيحة، فيرجع الشعب إلى ا، وي�قتل كهنة البعل، كظل 

النبي أن يتراءى أمام آخاب.

:zا في السنة الثالثة قائلOام كثيرة كان كلم الرب إلى إيليOوبعد أي"

اذهب وتراء� لخاب،



ا على وجه الرض" ] z1فأعطي مطر.]

ف�ة صي�دا. وقد جاء في )لو  ر�  ( أن المطر قد انقطع17: 5، يع 25: 4"في السنة الثالثة": ل تعني منذ بدء انقطاع المطر، وإنOما منذ لقائه مع أرملة ص�
 في أيOام إيليOا لمدOة ثلث سنوات ونصف. هذا معناه أن قضى سنتين في بيت الرملة، وتراءى لخاب في بدء السنة الثالثة. قضى إيليOا النبي سنة عند

ف�ة صي�دا. ر� نهر كريث وسنتين ونصف في ص�

، بهياج الشعب ضدs عبادة البعل وقتل sر م ا لخاب فرصة أخرى للتوبة ليس خلل الكلمات بل خلل التأديب الم� fجاءت الدعوى بالظهور لكي يقد 
ا على وجه الرض. zة حيث يعطي الرب مطرOكهنة البعل، مع تقديم لمسة رجاء قوي

"فذهب إيليOا ليتراءى لخاب،

ا في السامرة" ] z2وكان الجوع شديد.]

 إذ صدر ليليOا النبي المر ترك الموقع في الحال وذهب ليلتقي بآخاب، دون أن يناقش ا ليطمئن على سلمته من هذا الملك المرتدs وزوجته سافكة
 دماء النبياء. ذهب فشاهد النبي بعينيه مدى المجاعة التي حلOت بإسرائيل، حيث لم ينزل مطر طوال الثلث سنوات ونصف التي غاب فيها عن

الشعب.

. لقاء إيليOا مع عوبديا :2
"فدعا آخاب عوبديا الذي على البيت، 

ا" ] z3وكان عوبديا يخشى الرب جد.]

 [ وهي تكشف عن مجاعة أخطر لحقت بقلوبهم ونفوسهم حيث تركوا عبادة ا وعبدوا2لحظ إيليOا ما حلs بالشعب من مجاعة ماديOة بسبب الجفاف ]
ا خلل إغراء الخطيOة والرجاسات أو بخداعهم بأنOه إله المطر والخصوبة، أو خشية قتلهم مع أنبياء ا. Oالبعل، أم

، غالبzا ما استورد الملك الغلل من مصر له وللقصر الملكي، فصار ما يشغله ل حياة شعبه بل حياة حيواناته من µشديد µبينما كان الشعب في جوع 
 خيلµ وبغال. طلب من المسئول عنها عوبديا أن يشترك معه في البحث عن ماء في عيون الماء أو الوديOة. كانت حيواناته في عينيه أهم من شعبه،

اته ل ما لخوته المسئول عنهم. Oيطلب ما لذ

ا الملكة فكان كل ما يشغلها حتى في فترة المجاعة أن تبيد أنبياء الرب ] O13هذا عن موقف الملك، أم.]

 ( إلى يهوذا ليخدموا الهيكل هناك. وربOما انحرف البعض فأغوتهم إيزابل أن يخدموا البعل وينالوا14-13: 11 أي 2أما الكهنة واللوي¨ون فهربوا )
أجرة عظيمة. 

 أما أنبياء الرب فغالبzا ما كانوا يشهدون للحق على المستوى الفردي أو بين العائلت، يطلبون الرجوع إلى ا. لم يكن يوجد لهم موضع لجتماعات
[.13عامة ول لتقديم ذبائح، وإنOما كانوا يكتفون بالعمل الخفي. شعرت بهم الملكة فسلOطت سيفها عليهم لتقتلهم ]

، وكهنة ولوي¨ون هاربون، وأنبياء sيرة عابدة أوثان وسافكة دماء النبياء، وشعب مرتد fوسط هذا الجو الكئيب: طبيعة غاضبة، ملك أناني، ملكة شر  
جد عوبديا الذي اخفي مائة نبي للرب ا حتى في القصر الملكي أمينة للرب. من بين هذه القلOة و� zة قليلة جدOجدت قل ة للعمل العلني، و� Oل حول لهم ول قو 

[ يخاف الرب. 3[. كان عوبديا وكيلz للملك على بيته ]13وكان يعولهم بخبز وماء ]

ير هذا التقي وكيلz له، يثق فيه ويأتمنه على قصره ومملكته. ففي كل جيل يوجد أناس أمناء خائفو الرب يستخدمهم fل نعجب من أن يقيم آخاب الشر 
 ا حتى في وسط الجو الحالك الظلمة. لم يجد بعض ملوك بابل من يقيمونه وكيلz على كل المبراطوريOة مثل دانيال المسبي، ول وجد فرعون من

يأتمنه على قصره مثل يوسف، ول آخاب وجد من هو مثل عوبديا.

ر كل يوم وهو يرى ما تفعله إيزابل بأنبياء الرب، وما تخطfطه لجذب كل الشعب نحو العبادة الوثنيOة. لم ينسحب Oبل شك كانت نفس عوبديا تتمر  
عوبديا من القصر، ول هرب من مركزه كوكيل على القصر الملكي، لكنOه بقي فيه مؤمنzا بأن له رسالة إلهيOة يلتزم بها.

ير. ففي صلته الوداعيOة يتحدOث السيfد المسيح مع أبيه قائلz: "لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن fا أن ننسحب من العالم الشرOلم يطلب الرب من 
ير" )يو  f17: 15تحفظهم من الشر.)

vي أناfهم ليسوا من العالم، كما إنOلن" :zر العبارة قائل fه يكرOل تزال توجد ضرورة أن يكونوا في العالم وإن كانوا لم  يعودوا بعد منتمين إليه. فإن    
[.1(]14: 17لست من العالم" )يو 



يس أغسطينوس fالقد
. لم يغيfر قلب الملك ول فكOر الملكة، لكنOه قام sث معهم بأمانته وسلوكه الروحي الحيOه تحدOث عوبديا مع الملك والملكة عن مخافة الرب، لكنOلم يتحد 

برسالة هامة بحفظه وإعالته مائة نبي للرب، وأن يكون وسيطzا للقاء إيليOا مع الملك.

 اسم "عوبديا" معناه "عبد يهوه" أو "عبد الرب" وبالعربيOة "عبد ا". لم يغيfر الملك اسمه لكي ينسبه للبعل عوض انتسابه ليهوه، كما غيOر ملك بابل
 أسماء دانيال وزملئه الثلثة فتية. يبدو أن آخاب وهو خاضع لمشورة زوجته ويسلك في طريقها كان يشعر في داخله بالخطأ، فلم يلزم وكيله أن
ً� الملك شعر بحاجته إلى مشيرµ أمينµ يسنده، إذ لم Oض وكيله للقتل. ولعلfث مع إيزابل في هذا المر حتى ل يعرOيشاركه في عبادة البعل، ولم يتحد 

ا لتص̈رفات زوجته المتسلfطة عليه وعلى المملكة.  zا تمام zيكن مستريح

"وكان حينما قطعت إيزابل أنبياء الرب أن عوبديا أخذ مائة نبي،

[.4وخبOأهم خمسين رجلz في مغارة، وعالهم بخبز وماء" ]

لماذا قطعت إيزابل أنبياء الرب وقتلتهم؟

أولz: لنOها أرادت أن تسدs كل فم ينطق بالحق اللهي. 

 ثانيzا: شعرت بعجز آلهتها عن إرسال مطر للرض، بينما حمل إيليOا نبيs الرب سلطانzا على المطر، فأرادت أن تغطfي هذا الضعف بالسلطان
والعنف، تقتل النبياء كصاحبة سلطان. 

ثالثzا: أرادت التشهير بهم بأنOهم هم سبب الجفاف، فيلزم قتلهم حتى ترضي اللهة على الرض وتنزل المطر.

ا فلت إيليOا من يدها فانتقمت منه في هؤلء النبياء. zوأخير

فنوا أحياء في مغارتين، ل يستطيعون الحديث مع أحد عن ا، فاستبقاهم الرب  غالبzا ما كان هؤلء النبياء يتتلمذون في مدرسة النبياء، هؤلء د�
ا يأكلونه وماءz يشربونه بسبب المجاعة، لكن ا عال خائفيه هؤلء خلل وكيل zما لم يجد كثير من الشعب خبزOفي المغارتين يصل¨ون عن الشعب. رب 

رته لخائفيك وفعلته للمتOكلين عليك تجاه بني البشر" )مز  Oل: "ما أعظم جودك الذي ذخf؛ "هوذا عين19: 31الملك نفسه عوبديا. وكما يقول المرت) 
ا يذكر إلى البد عهده )مز 18: 33الرب على خائفيه الراجين رحمته" )مز  z5: 111(؛ "أعطى خائفيه طعام.)

v ا ل يفسد "الخبز النازل من السماء" )يو zا"؟ يعطيهم طعام zأن الرب الحنون والرحيم يعطي "خائفيه طعام O27: 6   بماذا ينتفع الخائفون؟ إل، 
ار )رو 51 sان والرحوم]6: 5(، الذي أعطاه ليس من أجل استحقاقنا. فإن المسيح مات لجل الف�جOالرب الحن Oا كهذا إل zه ل يعطي أحد طعامO2(. أن.]

يس أغسطينوس  fالقد

"وقال آخاب لعوبديا:

اذهب في الرض، إلى جميع عيون الماء والى جميع الودية،

لعلOنا نجد عشبzا،

فنحيي الخيل والبغال، ول نعدم البهائم كلOها.

فقسOما بينهما الرض ليعبرا بها،

فذهب آخاب في طريق واحد وحده،

وذهب عوبديا في طريق آخر وحده.

وفيما كان عوبديا في الطريق إذا بإيليOا قد لقيه فعرفه وخرO على وجهه،

 وقال: أأنت هو سيfدي إيليOا؟.

[.8-5فقال له: أنا هو. اذهب وقل لسيfدك هوذا إيليOا" ]

. ا الذي أمر إيليOا أن يذهب ويتراءى لخاب، هو الذي بعث بعوبديا إلى إيليOا ليتلقي معه. وقد كشف عن µإلهي µلم يحدث هذه اللقاء مصادفة بل بتدبير 
عينيه فعرفه وخرO على وجهه أمامه.



ة الخاضعة يخرs في تواضع أمام أبيه الروحي إيليOا النبي. Oبهم، الن بروح البنو Oة حانية لنبياء الرب واهتم Oعوبديا الذي أظهر أبو

 [. وكأنOه يقول له: "لست اشتهي كرامة العالم فأ�حسب8دعاه عوبديا "سيfدي إيليOا" لكن إيليOا ل يطلب ألقابzا وكرامة. قال له: "قل لسيfدك هوذا إيليOا" ]
ا، لكن يوجد من يطلب هذه الكرامة "سيfدك الملك". zدfسي

[9"فقال: ما هي خطيOتي حتى أنOك تدفع عبدك ليد آخاب ليميتني؟" ]

ة، فإنOها تكلfفه حياته كلOها ] Oا لينقله من موضع إلى آخر. كان12أراد عوبديا إعفاءه من هذه المهمOه يعلم بأن روح الرب كان يخطف إيليOخاصة وأن ،] 
، لهذا حسب أنOه غير أهلµ للقاء مع إيليOا النبي، وأن روح الرب يحمل الخير sه غير مستعد للعودة ل الحيOر وأنOعوبديا يدرك أن قلب الملك لم يتغي 

ير، فينقله إلى دولة أخرى بعيدة.  fلكي ل يلتقي مع هذا الملك الشر

 ظنs عوبديا أن الملك سيقتله لنOه لم يلق� القبض على إيليOا ويحضره إليه، خاصة وأنOه يعلم مدى الجهود التي بذلها حتى مع الملوك المجاورين ليلتقي
به.

"حي² هو الرب إلهك،

ة ول مملكة لم يرسل سيfدي إليها ليفتfش عليك، Oه ل توجد أمOإن

وكانوا يقولون أنOه ل يوجد،

[.10وكان يستحلف المملكة والمة أنOهم لم يجدوك" ]

ا في البحث عن إيليOا النبي ليس فقط داخل المملكة بل وفي الممالك المجاورة. كان يسأل الملوك ويستحلفهم أنOهم لم يجدوه. كان كمن zكان آخاب جاد 
م توبة ويرجع إلى الرب، وإنOما ليضغط عليه حتى يسأل عن المطر فينزل وينتهي الجفاف. fله سلطان على المم المجاورة. كان يطلبه ل ليقد

"والن أنت تقول اذهب قل لسيfدك هوذا إيليOا.

ويكون إذا انطلقت من عندك أن روح الرب يحملك إلى حيث ل اعلم،

فإذا أتيت وأخبرت آخاب ولم يجدك فإنOه يقتلني،

وأنا عبدك أخشى الرب منذ صباي.

ألم يخبر سيfدي بما فعلت حين قتلت إيزابل أنبياء الرب،

إذ خبOأت من أنبياء الرب مائة رجل خمسين خمسين رجلz في مغارة،

وعلتهم بخبز وماء؟.

وأنت الن تقول اذهب قل لسيfدك هوذا إيليOا، فيقتلني.

فقال إيليOا: حي² هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه إنfي اليوم أتراءى له.

فذهب عوبديا للقاء آخاب وأخبره،

[.16-11فسار آخاب للقاء إيليOا" ]

أرسل آخاب عوبديا ليبحث له عن ماء، والن قد عاد إليه ليخبره بأنOه قد وجد إيليOا، الذي بصلته يحمل مفاتيح السماء فيحجب المطر أو ينزله.

ا ليجد إيليOا، والن دون أن يطلبه وجده فذهب إليه وهو في حاجة شديدة إليه. zجاهد آخاب كثير

. لقاء إيليOا مع آخاب  :3

"ولما رأى آخاب إيليOا قال له آخاب:



ر إسرائيل؟. fأأنت هو مكد

ر إسرائيل بل أنت� وبيت� أبيك، fفقال: لم أكد

[.18-17بترككم وصايا الرب، وبسيرك وراء البعليم" ]

ة وشجاعة Oر إسرائيل. وبقو fه مكدOهمه بأنOيده على النبي فيبست. ات Oيحدث له ما حدث مع يربعام عندما مد Oما خشي لئلOلم يمد آخاب يده على النبي رب 
ه إليه إلى الملك وبيت أبيه ] Oهام الموجfا النبي التOإيلي Oر إسرائيل )يش 18رد fه ليس كعاخان مكدOبل آخاب وبيت أبيه هم عاخان الجديد. 24: 7[. أن ،)

ر إسرائيل "رجمه جميع إسرائيل بالحجارة واحرقوهم بالنار ورموهم بالحجارة" )يش  fه مكدOكان آخاب25: 7حينما أعلن يشوع عن عاخان أن .) 
يودs أن يعلن ذلك لكي يكون مصيره من الشعب كمصير عاخان.

v أم( ا الصديق جرئ كالسدzإذ وقف أمام الملك كما يقف السد أمام كلب دنس يدمي. مع أن الواحد كان يرتدي الرجوان، كان1: 28   حق ،) 
تقzا من هذه الكارثة. ا الثوب الجلدي فوهب ع� Oالثوبين كان أكثر كرامة؟ فقد جلب الرجوان مجاعة خطيرة، أم sا من جلد الغنم، أيzالخر يرتدي ثوب 

أنOه شق الردن! جعل لليشع روحين من إيليOا. 

مة من كل الخليقة.  Oا مكر zيسين! ليس فقط كلماتهم، بل وثيابهم تبدو دائم fيا لعظم فضائل القد

الثوب الجلدي لهذا الرجل شقO الردن! 

أحذية الثلثة فتية وطأت على النار! 

كلمة إليشع غيOرت المياه، فجعلتها تحمل الحديد على سطحها! 

ا من الصخرة.  zت البحر الحمر، وأخرجت نبعOعصا موسى شق

ثياب بولس أبرأت المراض! 

لs بطرس طرد الموت!  وظ�

د الشيOاطين. لذلك يمارسون كل شيء بسلطان كما فعل إيليOا. إذ لم ينظر التاج ول إلى أبOهة الملك الخارجيOة، بل نظر يسين تطر� fرفات الشهداء القد 
ا في مسرحيOة zه رأى ملكOا لها، فاحتقر سلطانه. يبدو أن zا لشهواته وعبد zالنفس تلتحف بخرق دنسة وقذرة في حالة أبأس من مرتكب الجريمة. رآه أسير 

ا؟ وماذا يمكن للفقر الخارجي أن يضرs إن كان كنز الغنى في الداخل؟ zنى الخارجي حين يكون الفقر الداخلي عظيم ا حقيقيzا. وما نفع الغ� zوليس ملك 
ت الساسات] Oا حين دخل السجن، وإذ رفع صوته اهتز z3كان الطوباوي بولس أسد .]

يس يوحنا الذهبي الفم  fالقد
. لقاء إيليOا مع الشعب :4

"فالن أرسل واجمع إليO كل إسرائيل إلى جبل الكرمل وأنبياء البعل أربع المائة والخمسين،

[.19وأنبياء السواري أربع المائة الذين يأكلون على مائدة إيزابل" ]

ا عن سطح البحر. يمتدs إلى 1800الكرمل: هو سلسلة من القمم المسطOحة على جبل، بعضها يبلغ ارتفاعها  zوينتهي غربه بالبحر13 قدم zميل  
، بجوار حيفا  µشديد µط في انحدارfالبيض المتوسHaifa[ م fما يرجع إلى عصر البطاركة. في أقصى30. وكان بالجبل مذبح للرب قديم ومتهدOرب ،] 

شمال غرب الجبل يوجد دير للكرمليت باسم إيليOا النبي.

 اختار إيليOا النبي هذا الموضع لن الكنعانيfين كانوا يعتقدون بأن جبل الكرمل هو مسكن اللهة. كأنOه أراد أن يقيم المعركة بين ا واللهة الوثنيOة في
معقل دارهم. من جانب آخر يمكن للملكة المتعجرفة أن تشاهد المعركة وهي في قصرها في يزرعيل.

 من على جبل الكرمل يمكن لمن ل يقدر على الصعود إليه أن يرى النار النازلة من السماء من بعيد، ويرى الكل السحابة القادمة من البحر، فل
يمكن لحد أن يضلfل الشعب بإخفائه حقيقة المعركة. 

ا عن سطح البحر وبه توجد1635يوجد على أعلى قممه خرائب "المحرقة" في الجنوب الشرقي من الكرمل وهو موضع حجري يبلغ ارتفاعه  zقدم  
أشجار، ومسطOحه متOسع ل نجد أفضل منه ليجمع اللف من الشعب لرؤية ما حدث ومتابعته.



 كان الملك يعبد البعل )الله الذكر( ويخدم معه أربعمائة وخمسون نبي، وكانت الملكة تعبد العشتاروت وتقيم لها سواري ويخدم معهما أربعمائة
نبي. كان الربعمائة وخمسون هم النبياء والكهنة الملزمون للقصر الملكي وليس كل أنبياء البعل في إسرائيل.

دعي كهنة البعل أنبياء، لهم كانوا يدعون القدرة على التنب¨وء ومعرفة المستقبل.

[.20"فأرسل آخاب إلى جميع بني إسرائيل وجمع النبياء إلى جبل الكرمل" ]

يقصد بكل إسرائيل رؤساء السباط والعشائر وقادة الشعب.

لماذا وافق الملك على طلب إيليOا بدون تر̈دد؟

ة، حيث بلغت المجاعة أشدOها. ومن جانب آخر لم يتوقOع الملك ما قد حدث، إنOما ظنs أنOه سيقوم إيليOا بمباركة الرض Oكانت الضرورة ملح :zأول 
ة والسلطان. Oوالصلة مع إصدار المر بنزول المطر أمام الشعب وكهنة البعل كنوع من إظهار القو

م إيليOا إلى جميع الشعب وقال: Oفتقد"

جون بين الفرقتين؟ fحتى متى تعر

إن كان الرب هو ا فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه.

[.21فلم يجبه الشعب بكلمة" ]

ته وحب¨ه وسمعوا ما صنعه مع آبائهم، ووجدوا في البعل ملذOات Oا: ا والبعل. فقد تلمسوا مع ا في قو zكان الشعب يريد أن يعبد الثنين مع 
ورجاسات. ظن¨وا أنOهم قادرون أن يمزجوا بين العبادتين، وأن يقسfموا القلب بين اللهين. 

كان الشعب يعتقد بان للبعل سلطان على المطار والنار، لذا أراد إيليOا النبي تقديم علقة ملموسة عن الحق خلل النار والماء. 

 جاءت الترجمة الحرفيOة: "إلى متى تثبون بين غصنين؟ وهو مثل رمزي حيث يشبهون الطائر الذي يثب من فرع شجرة إلى آخر، ول يعرف أين
يستقر.

ب أنصابهم" )هو  fم مذابحهم، يخرfموا قلوبهم، الن يعاقبون. هو يحطOأن يستلم القلب كل¨ه: "قد قس Oلذا يقول يشوع بن نون:20: 10ل يقبل ا إل ،) 
 "فاختاروا لنفسكم اليوم من تعبدون، إن كان اللهة الذين عبدهم آباؤكم الذين في عبر النهر وإن كان آلهة الموريfين الذين أنتم ساكنون في أرضهم.

ا أنا وبيتي فنعبد الرب" )يش  O15: 24وأم.)

 إن كان ا ل يقبل أقل من القلب كل¨ه، فمن جانبه يشتهي ا أن يعطينا ذاته، فنتمتOع بواهب العطايا نفسه، الذي فيه تتحقOق كفايتنا، وبدونه لن تشبع
أعماقنا.

v[مه لك أفضل من ذاته، لكن إن كنت تجد ما هو أفضل منه أطلبه بكل وسيلة fا يقدz4   ل تجد شيئ .]

v[ة ذاتهOعطي O5   هل ل يوجد لدى ا مكافأة؟ ل توجد إل !]

v[6   اجعلنا سعداء يا إلهي في انشغالنا بك، فل نفقدك.]

يس أغسطينوس fالقد

 Pelagianus ofاستخدم مجمع قرطاجنة السابع تحت رئاسة الشهيد كبريانوس هذه العبارة عند معالجته موضوع معموديOة الهراطقة. قال 
Lupercianaا الكنيسة هي الكنيسة أو الهرطقة هي Oا أم zة المعروضة الن أيضOا الرب هو ا أو البعل هو ا". هكذا في القضي Oمكتوب: "إم : 

الكنيسة. ومن جانب آخر، إن كانت الهرطقة ليست هي الكنيسة، كيف تكون معموديOة الكنيسة بين الهراطقة.

"ثم قال إيليOا للشعب:

.zا للرب وحدي وأنبياء البعل أربع مائة وخمسون رجلzأنا بقيت نبي 

فليعطونا ثورين،

ا ويقطعوه ويضعوه على الحطب. zا واحد zفيختاروا لنفسهم ثور



ا. zولكن ل يضعوا نار

وأنا اقرب الثور الخر، واجعله على الحطب،

ا" ] z23-22ولكن ل أضع نار.]

(.1جاء العداد الذي طلبه إيليOا النبي لتقديم الذبيحة مطابقzا لما ورد في الشريعة الموسويOة )ل 

ا للمذبح. zيضعوا نار Oا النبي خداع إبليس واتباعه، حرص ألOإذ يعلم إيلي

"ثم تدعون باسم آلهتكم، وأنا أدعو باسم الرب،

والله الذي يجيب بنارµ فهو ا.

[.24فأجاب جميع الشعب وقالوا: الكلم حسن" ]

ا يعتقد به عبدة البعل، Oم الدليل مم fا يقدOالله الذي يجيب بنار فهو ا": كان البعل هو أبوللو إله الشمس، صاحب السلطان على النار. لذا كان إيلي" 
د قبوله للذبيحة بإرسال نار من fفيقيم الدليل من أفواههم. كان عبدة البعل ينسبون الرعد والبرق والمطر إلى إلههم. ومن جانب آخر فإن ا كان يؤك 

(. 21: 6؛ قض 24: 9السماء تلتهمها )ل 

 ( وكانت إجابة والده: "ا يرى له الخروف للمحرقة يا22: 7في القديم تسائل اسحق: "هوذا النار والحطب ولكن أين الخروف للمحرقة؟" )تك 
ا للمحرقة! zابني". الن يوجد المذبح والخشب والمحرقة، ولكن أين النار؟ ا يرسل نار

ته في داخلنا. Oس مذبح قلوبنا ويقبل كل تقدمة، ويعلن مسرfيليق بنا أن نطلب من ا فيرسل روحه الق̈دوس الناري، هو يقد

. لقاء إيليOا مع كهنة البعل :5

"فقال إيليOا لنبياء البعل:

،zبوا أول fا وقر zا واحد zاختاروا لنفسكم ثور

ا" ] zكم أنتم الكثر، وادعوا باسم آلهتكم، ولكن ل تضعوا نارO25لن.]

طلب منهم أن يبدءوا هم بتقديم الذبيحة من أجل كثرة عددهم.

بوه، Oفأخذوا الثور الذي أ�عطي لهم وقر"

ودعوا باسم البعل من الصباح إلى الظهر قائلين:

يا بعل أجبنا.

فلم يكن صوت ول مجيب.

[.26وكانوا يرقصون حول المذبح الذي ع�مل" ]

ك، تارة كانوا ينادونه باسمه وأخرى يصرخون، وثالثة كانوا يرقصون لعلOهم يس̈رونه، ورابعة كمن Oإلههم يتحر Oاستخدم أنبياء البعل كل وسيلة لعل 
أصابهم الجنون يقطعون أجسامهم بالسيوف والرماح.

 
. لقاء مع ا الناري  :6

"وعند الظهر سخر بهم إيليOا وقال: ادعوا بصوت عال،

[.27لنOه إله لعلOه مستغرق أو في خلوة أو في سفر أو لعلOه نائم فيتنبOه" ]



 كاهنzا للبعل يسندهم الملك والملكة ويجري وراءهم الشعب.850لو لم يشعر إيليOا النبي بأنOه محفوظ بالعناية اللهيOة لما سخر وهو وحده بـ 

، µعال µفصرخوا بصوت"

[.28وتقطOعوا حسب عادتهم بالسيوف والرماح حتى سال منهم الدم" ]

 (. جاء عن عبادة1: 14ل تزال بعض العبادات الوثنيOة بين القبائل تستخدم الرقص العنيف وتجريح الجساد. وقد منعت الشريعة تقطيع الجسم )تث 
  ألفzا من الشعب. وفي لحظات يقف إنسان في وسطهم12 آلف إلى 10 أنOه كان يجتمع حوالي Hindu goddess Mathaاللهة الهندوسيOة ماثا 

 ويتظاهر بأن اللهة دخلت فيه، فينزع عنه عمامته وينسدل شعره الطويل على وجه، ثم يبدأ يثب ويهتز وينطق بصرخات عنيفة كمن يعوي. وإذ
 تزداد الثارة يضرب نفسه بسلسلة ثم يحرك السيف بفمه فيجرح نفسه، ثم يأخذ من دمه ويلطخ به جباه المشاهدين. يتزايد الحماس وينتشر بين

المشاهدين فيحسب البعض أن اللهة قد حلOت فيه فيقضون الليل كل¨ه يثبون ويتمايلون. 

"ولما جاز الظهر وتنبOأوا إلى حين إصعاد التقدمة ولم يكن صوت ول مجيب ول مصغ.

قال إيليOا لجميع الشعب:

، sموا إليOتقد

 فتقدOم جميع الشعب إليه،

م مذبح الرب المنهدم" ] O30-29فرم.]

. sم هذا المذبح بأمر آخاب أو إيزابل لمنع عبادة ا الحي Oما تهدOرب

ا بعدد أسباط بني يعقوب الذي كان كلم الرب إليه قائلz إسرائيل يكون اسمك" ] zا اثني عشر حجرO31"ثم أخذ إيلي.]

م ذبيحة Oته أن ت�قد Oا أن ا هو إله كل السباط، وأن مسر zد fا بعدد السباط ليعلن رفضه التام لنقسام المملكة، مؤك zا المذبح باثني عشر حجرOم إيلي Oرم 
واحدة عن الجميع.

ا لم يكن بل معنى، فإن رقم 12اختيار  zيس أغسطينوس: ]يشير إلى ملكوت ا على الرض، حيث يملك الثالوث )12 حجر fفي كل3 كما يقول القد ) 
لة 4جهات المسكونة، أي في المشارق والمغارب والشمال والجنوب ) fرقم 12 هي 4 × 3(، فمحص Oة من12[. وكأن Oيشير إلى كنيسة ا الممتد  
أقاصي المسكونة إلى أقاصيها. فيما يلي أمثلة لستخدام هذا الرقم: 

v شعب ا القديم Oتك 12   ضم( سةOا، بكونه الكنيسة المقدz22: 35 سبط.)

v ت في ثوبه 12   يحمل رئيس الكهنة على صدرتهfا، إذ يشفع المؤمن الحقيقي في كل المؤمنين. ويثب zا كريم zا إشارة إلى التزامه12 حجر zجرس  
(.28بالشهادة الحيOة أينما وجد )خر 

v ا عند سفح الجبل )خر 12   وضع موسى z3:  4(، ويشوع في الردن )يش 4: 24 حجر .)

v د المسيحfا.12   اختار السي zتلميذ 

v رؤ 12   مدينة أورشليم العليا لها( ا، ثلثة أبواب من كل جانبz21 باب.)

ا باسم الرب، zوبنى الحجارة مذبح"

[.32وعمل قناة حول المذبح تسع كيلتين من البزر" ]

تحوي الكيلة حوالي ثلثة جالونات.

"ثم رتOب الحطب وقطع الثور، ووضعه على الحطب، وقال:

ات ماء، وصب¨وا على المحرقة وعلى الحطب" ] O33املوا أربع جر.]

إلهنا إله نظام وليس إله تشويش، يودs من أولده أن يتبعوا النظام. رتOب إيليOا الحطب ولم يضعه بل ترتيب.



يس يوحنا الذهبي الفم جاء فيه أنOه رأى تحت مذابح الوثنيfين فتحات في الرض بها مداخن تخرج منهاCalmentاقتبس   fا لكاتب قديم نسبه للقد zنص  
 متOصلة بفتحات في أعلى المذبح، يخفي كهنة الوثنيfين النار في الفتحات التي تحت الرض، وإذ تشعل النار الحطب الذي في المذبح يظنs البسطاء
 أن نار عجيبة خرجت والتهمت الذبيحة. هذا ما دفع إيليOا النبي أن يسكب مياه كثيرة تمل القنوات حول المذبح حتى ل يعطي فرصة لدنى شك في

أن النار هي من قبل الرب. 

"ثم قال: ثن¨وا فثن¨وا.

وقال: ثلfثوا فثلOثوا.

[ " zا ماء z35-34فجرى الماء حول المذبح، وامتلت القناة أيض.]

ة ماء على المحرقة والحطب حتى جرى الماء حول المذبح وامتلت القنوات المحيطة به.12أمر بإلقاء  Oجر 

ا.  zا جد zا منه، حيث كان الماء العذب شحيحzجاءوا بالماء من البحر الذي كان قريب

"وكان عند إصعاد التقدمة أن إيليOا النبي تقدOم وقال:

أي¨ها الرب إله إبراهيم واسحق وإسرائيل

ليعلم اليوم أنOك أنت ا في إسرائيل.

[.36وأنfي أنا عبدك وبأمرك قد فعلت كل هذه المور" ]

د بكونه إله إبراهيم واسحق وإسرائيل لم يطلب إيليOا النبي مجده الذاتي بل مجد الرب.  Oا من ا أن يتمجOطلب إيلي

"استجبني يا رب استجبني.

 ليعلم هذا الشعب أنOك أنت الرب الله.

ا. zلت قلوبهم رجوع Oك أنت حوOوأن

فسقطت نار الرب وأكلت المحرقة والحطب والحجارة والتراب،

[.38-37ولحست المياه التي في القناة" ]

 استجاب ا بنارµ أكلت المحرقة والحطب والحجارة والتراب ولحست المياه التي في القناة، المر الذي ل يمكن أن يحدث طبيعيzا. لم تصدر النار من
 أسفل المذبح كما كان الوثني¨ون يخدعون الشعب بالنار المخفيOة تحت المذبح. سقطت من أعلى وبدأت بالمحرقة. ثم الحطب الذي أسفلها فالحجارة

ا zها نار نازلة من أعلى، وليست صادرة من أسفل. سلكت النار على خلف الطبيعة، فالنار تبدأ دومOا لحست المياه التي في القناة. أن zوالتراب وأخير 
ا هنا فبدأت من فوق وامتد اللهيب إلى أسفل بالتدريج. Oمن أسفل ويرتفع اللهيب، أم

التهمت النار الذبيحة قبل أن يلتهب الحطب بالنار، لكي يدرك الكل أنOها نار عجيبة نازلة من فوق، وأن المحرقة لم تتحقOق بالتهاب الحطب بالنار. 

احتراق المحرقة علمة قبول ا للذبيحة، وسروره بالتقدمة الصادرة عن قلب نقي. 

ا، zا قشzا عشبzة حجارة كريمة خشب Oا فضzيبقي فينا عمل يحترق بالنار. "إن كان أحد يبني على هذا الساس ذهب Oاحتراق الحطب يشير إلى رغبة ا أل 
ن النار عمل كل واحد ما هو" ) ا لن اليوم سيبنيه، لنOه بنارµ ي�ستعلن وست�متح� z13-12: 3 كو 1فعمل كل واحد سيصير ظاهر.)

م نفسه ذبيحة حب لفدائهم.12احتراق الحجارة: فإنOه يودs أن يكون شعبه كل¨ه ) fا( ذبيحة حب له، كما يقد zحجر 

ا عنه سمواته. zا ترابنا ليقيم عوضOه يريد أن ينتزع عنOاحتراق التراب: فإن

لحس المياه التي في القناة: فهو يطلب قلوبzا ل تغطfيها مياه العالم بل ملتهبة بنار الروح.



vا من الماء. وإذ سكبه ثلث zد الصلة فقط لتنزل على الخشب الجاف، بل أمر الحاضرين أن يحضروا فيض Oلم يجلب النار من السماء بمجر    
ة ا بفيض فائق للطبيعة. هنا بالذبيحة Oات على الخشب أشعل بصلته النار من الماء، أي بما يخالف طبيعة العناصر، ليظهر قو Oات من الجر Oمر 

[.7العجيبة يعلن لنا إيليOا بوضوح عن الطقس السرائري للعماد الذي سيتأسOس بعد ذلك]

القدfيس غريغوريوس أسقف نيصص

vا على الرض )لو zه جاء ليرسل نارOالرب يسوع هو مثل نار ألهبت قلوب الذين سمعوه، وكينبوع ماء أعطاهم برودة، إذ قال بنفسه في إنجيله أن    
(. 38-37: 7( ويهب ماءz حيzا للعطشى )يو 40: 12

ات على ذبيحته Oثلث مر zوعندما لم يقدروا أن يفعلوا هذا سكب ماء .µين لينير المذبح بدون نارfى أنبياء الوثنيOا نار عندما تحد zا نزلت أيضOام إيليOفي أي 
ا من الرب من السماء والتهمت المحرقة] z8حتى جرت المياه حول المذبح، ثم صرخ فنزلت نار .]

يس أمبروسيوس fالقد

. قتل كهنة البعل :7

"فلما رأى جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقالوا:

الرب هو ا، الرب هو ا.

فقال لهم إيليOا:

امسكوا أنبياء البعل، ول يفلت منهم رجل.

[.40-39فامسكوهم، فنزل بهم إيليOا إلى نهر قيشون وذبحهم هناك" ]

 ،3-2، 11-1: 13إذ اعترف الشعب بأن الرب هو ا، طلب منهم أن يرفضوا عبادة البعل بتنفيذ الشريعة: قتل عبدة الوثان والمثيرين لها )تث 
(. طلب قتل كهنة البعل حتى ل يعودوا فيخدعون البسطاء.3: 13

 نهر قيشون ينبع على جبل تابور ويصبs في البحر البيض المتوسfط. ربOما تمO قتل أنبياء البعل هناك حتى متى حلO المطر الغزير يفيض النهر
ويسحب جثثهم ويلقي بها في البحر.

ة بالمطر :8 Oا الخاصOطلبة إيلي .

[.41"وقال إيليOا لخاب: اصعد كل واشرب، لنOه حسs دوي مطر" ]

ة الرب تحلs بالرض بعدما شهد الشعب ل إلهه وذبح Oا إلى قصره ليأكل ويشرب فإن مسرOا طوال اليوم، لذا أرسله إيلي zيبدو أن آخاب كان صائم 
كهنة البعل. واضح من حديث إيليOا النبي رضا الملك على تص̈رف الشعب وقتلهم كهنة البعل.

ل، أو لنOه كان Oه كان يطلب من ا أن يتدخOما لنOا، رب zلقد قضى الملك اليوم كل̈ه يراقب ما يحدث، لم يأكل ولم يشرب، وقد حضر منذ الصباح صائم 
ا غير قادر على الكل حتى يرى ماذا يحدث. zا جد zمرتبك

ة قال: "لنOه حس دوي مطر" ] Oه بروح النبوOة علمة عن سقوط المطر، لكنOا أيOلقد مضى وقت الجفاف!40لم ير� إيلي .]

"فصعد آخاب ليأكل ويشرب.

ا إيليOا فصعد إلى رأس الكرمل Oوأم

[.42وخرs إلى الرض وجعل وجهه بين ركبتيه" ]

ا. في هذا الموضع يمكن للنسان أن يختفي. وكما جاء في عاموس: "وإن اختبأوا في zجد µعال µخاص µة الكرمل في مكانOا النبي إلى قمOانسحب إيلي 
 (. هناك ذهب وحده ومعه غلمه، فإنOه كان يليق به بعد أن اجتمع بالشعب كلOه والملك والقيادات3: 9رأس الكرمل فمن هناك أفتش وآخذهم" )عا 

 أن يختفي إلى حين ليلتقي في هدوء مع إلهه، فيقول مع حبقوق النبي: "على مرصدي أقف وعلى الحصن انتصب وأراقب لرى ماذا يقول لي"
(.1: 2)حب 

ا. zق ا وعده ويهب الرض مطرfي كي يحقfما انطلق ليصلOده ويهبه نصرة إن fا النبي بما حدث كأمر يمجOلم ينشغل إيلي



بينما طلب النبي من الملك أن يسرع ليأكل ويشرب، انطلق هو للصلة. فإن رجال ا يطلبون الراحة للخرين ويمارسون هم الجهاد.

سجد النبي إلى الرض وجعل وجهه بين ركبتيه علمة انسحاق نفسه، ربOما انحنى حتى بلغت رأسه إلى ركبتيه.

"وقال لغلمه: اصعد تطلOع نحو البحر.

فصعد وتطلOع وقال: ليس شيء.

ات" ] O43فقال: ارجع سبع مر.]

من قمOة جبل الكرمل يرى البحر على بعد النظر.

ة السابعة قال:  Oوفي المر"

هوذا غيمة صغيرة قدر كفs إنسان صاعدة من البحر.

[.44فقال: اصعد قل لخاب اشدد وانزل لئلO يمنعك المطر" ]

ليتنا ل نحتقر العطايا اللهيOة التي تبدو صغيرة كغيمة قدر كف إنسان، فإن من يشكر على القليل يتمتOع بالكثير.

 الغيمة الصغيرة التي رآها إيليOا قادمة من البحر ت�شير إلى تج̈سد ا الكلمة الذي صار كغيمة صغيرة تخفي مجد لهوته، قادمة إلى عالمنا لتفيض
ل قفر قلبنا إلى فردوس مثمر! fه يحوOعلينا بمياه الروح القدس. أن

"وكان من هنا إلى هنا أن السماء اسودOت من الغيم والريح وكان مطر عظيم.

فركب آخاب ومضى إلى يزرعيل.

وكانت يد الرب على إيليOا،

[.46-45فشدO حقويه وركض أمام آخاب حتى تجيء إلى يزرعيل" ]

 طلب إيليOا النبي من غلمه أن يخبر الملك بأن يتشدOد ويسرع بالنزول لئلO يمنعه المطر. انطلق الملك بمركبته، بينما شد النبي حقويه وركض فالتقى
 بالملك قبل بلوغه قصره. لقد بارى الخيل والمركبات وغلب. أنOه لم ينطبق عليه الحديث عن الخاملين: "إن جريت مع المشاة فأتعبوك فكيف تباري

(.5: 12الخيل؟!" )إر 

ا. zير fا شرzا وثنيOت ضعفه فجعلت منه إنسانOيه في مواجهته لزوجته إيزابل التي استغل fما لكي يسنده ويقوOخه أو يجرحه بكلمة، وإنfلم ينطلق إليه لكي يوب 
ا له بصفة شخصيOة، ول يحمل بغضة من جهته، بل يشتاق أن يسنده في خدمة الرب. أنOه أمين له ما دام في الرب. zه ليس مقاومOد له أن fلقد أراد أن يؤك 

ا استعداده المستمرs للخدمة. 16لقد جرى قرابة  zليبلغ مدخل يزرعيل مظهر zميل 

ا في يزرعيل )37، 10: 22 مل  1يزرعيل تقع عند جبل جلبوع، لم ينقل آخاب العاصمة من السامرة ) zه بنى له قصرOويبدو1: 22 مل 1( لكن ،) 
جد حديثzا نقش آشوري تحدOث عن آخاب بأنOه "آخاب اليزرعيلى". أنOه كان يقيم هناك مع الملكة إيزابل كمسكنµ شتوي لهما. و�

18 مل 1من وحي 
إلهي أنت يا رب،

وليس إله آخر غيرك!      
v: Oفي آذني sا يرنOك إيليOصوت نبي   

إن كان الرب هو ا فاعبدوه،
وإن كان البعل فاعبدوه،

جون بين الفريقين؟ fإلى متى تعر
vإلى متى أقيم في داخلي العجل والعشتاروت؟   

إلى متى أرفض مملكتك لقيم سادة عنفاء يحطfمون أعماقي؟
v،ا للبعل zفي غباوتي أقمت في داخلي مذبح    

مون له حياتي ذبيحة. fوصار لي كهنة وكاهنات يقد 



لوا حياتي إلى العبوديOة. Oحو
ا للمال والكرامة والشهوات الزمنيOة. zصرت� عبد

رني من هذا الذل؟ fمن يحر
v.ليمل روحك الناري السماوي كياني   

ل أعماقي إلى لهيب نار سماوي. fليحو
ا للتراب، zلن يترك في قلبي أثر

ل أرضي إلى سماء. fبل يحو

ا للحجارة، عوض الحجارة يقيم أبناء لبراهيم. zل يترك أثر 

لن يكون قلبي حجريzا بعد، بل رقيقzا كابنµ لبراهيم. 

يلحس كل ماء في قنوات قلبي. 

فل يكون للبرود الروحي موضع.

v.ا النبي، كما وهبت إليشع تلميذهOهب لي روحين من إيلي   

فيصير لي القلب الناري. 

ليقتل في داخلي كل كاهنµ لبعل أو عشتاروت.

ويصير قلبي جلجثة حقOة تحمل ذبيحة الصليب الحق.

نعم لتملك بنار روحك الق̈دوس في أعماقي. 

الصحاح التاسع عشر

ظهور ا ليليOا
 كان ا يسمح ليليOا النبي أحيانzا بالضيق من أجل بنيان نفسه، حتى ل يدفع به نجاحه المستمر ونصرته إلى الكبرياء. ففي الصحاح السابق وهبه ا

 نصرة على كهنة البعل، وشهد الشعب للهه ورفضوا البعل. يبدو أنOه حتى الملك نفسه كان راضيzا بقتل كهنة البعل. الن في هذا الصحاح تضيق
نفس إيليOا بسبب مقاومة الملكة إيزابل له. لكن ا يسنده، فيرسل له ملكه ويترآى له، ويفرح قلبه باختيار نبي يتتلمذ على يديه ويكمل رسالته.

[.3-1. هروب إيليOا إلى بئر سبع          ]1

[.8-4. مساندة الملك له                 ]2

[.14-9. ظهور الرب له                    ]3

[.18-15. مسح حزائيل وياهو ملكين        ]4

[.21-19. تلمذة إليشع له                             ]5

. هروب إيليOا إلى بئر سبع:1
رت قتله. اضطر أن يهرب إيليOا إلى بيت سبع التي ليهوذا، حيث Oا وقر zا، وكيف قتل كهنة البعل، فثارت جدOاخبر آخاب زوجته إيزابل بما فعله إيلي 

عاله ملك هناك. 

"وأخبر آخاب إيزابل بكل ما عمل إيليOا، 

[.1وكيف أنOه قتل جميع النبياء بالسيف" ]

ا. لم يجرؤ آخاب zا جد zا كهنة البعل، صار موقفها حرجOا وقد ثار الشعب كل¨ه وذبح إيلي Oا لكهنة البعل. أمzكانت إيزابل ككاهنة للبعل تعتبر نفسها حصن 
 أن يشير إلى اسم ا في حديثه مع زوجته إيزابل، فإنOه لم يخبرها بما عمله ا بل "بكل ما عمل إيليOا". هل أراد الملك أن يهدfئ من إيزابل بسرده ما

 حدث ليكشف لها عن ما فعله إيليOا النبي بإنزاله نارµ من السماء وهبوط المطار، أم أنOه شعر بعجزه عن مواجهة إيليOا والشعب وترك لمرأته
ا في هذا المر.  zا قاطعzف؟ ل يستطيع أحد أن يعطي جواب Oيرة أن تتصر fالشر



"فأرسلت إيزابل رسولz إلى إيليOا تقول:

ا" ] zمنهم في نحو هذا الوقت غد µ2هكذا تفعل اللهة وهكذا تزيد إن لم اجعل نفسك كنفس واحد.]

د له موعد قتله، أنOه في اليوم التالي تفعل به ما فعله بكهنتها. لعلOها شعرت بعجزها عن قتله بعد أن تعبOأ الشعور العام كل¨ه fا تحدOبعثت برسول إلى إيلي 
ده لكي يهرب فتتخلOص منه.  fا مع النبي، فأرسلت إليه تهدzرت، فصار متعاطفOا قد تغي zما شعرت أن لهجة زوجها أيضOضد البعل، ورب

ع لهم، وذلك بعد أن رأوا النار النازلة من السماء fا أن يكون القائد الروحي لمملكة، وأن يكون المشرOما خشت الملكة من ثورة الشعب فيطلبون إيليOرب 
والمطر الذي سقط بكلمته.

"فلما رأى ذلك،

قام ومضى لجل نفسه،

[.3وأتى إلى بئر سبع التي ليهوذا، وترك غلمه هناك" ]

يOة )إر  fإيزابل، ومن بعده اشتاق إرميا أن يهرب من شعبه إن وجد ملجأ له في البر sا من شرO2: 9هرب إيلي.)

يOة مسيرة يوم واشتهى fه سار في البرOما لجل نفسه، أو لجل حياته مع الرب، فإنOها، وإن Oا من إيزابل وشرzا النبي لم يهرب خوفOيرى البعض أن إيلي 
الموت، فقد شعر بالحاجة إلى عون إلهي، لن مقاومة عبادة ا كانت عنيفة للغاية.

يOة وحده ليختلي مع الرب، ويتمتOع بالتأمل فيه واللقاء معه والحوار معه. وقد أعطاه الرب سؤل fفي بئر سبع ترك غلمه إذ أراد أن يدخل في البر 
م الذبيحة. وعندما دخل السيfد المسيح مع fقلبه. ترك غلمه كما ترك إبراهيم غلمه مع الحمار وانطلق مع ابنه اسحق إلى الجبل ليعبد الرب ويقد 

تلميذه جثسيماني تركهم وبقى وحده يتحدOث مع الب، ليشرب الكأس نيابة عن كل البشريOة.

 هرب إيليOا من مملكة الشمال إلى مملكة الجنوب حيث الملك يهوشافاط الصالح، وانطلق إلى أقصى الجنوب عند بئر سبع. أنOه موقف عجيب، فإن
ا كل الشعب، واثقzا في عناية ا به، الن يخشى ثورة سيfدة متعجرفة. أنOها850إيليOا الذي لم يخف من مواجهة  zا للبعل ومعهم الملك وأيضzكاهن  

لحظات ضعف يعيشها النبي الناري الجريء.

[. 8[، هرب إلى جبل حوريب ]1[، التي تعني "فيض من الباطل"]2هرب إيليOا من المرأة إيزابل ]

. مساندة الملك له:2

"ثم سار في البريOة مسيرة يوم حتى أتى وجلس تحت رتمة،

وطلب الموت لنفسه،

وقال: قد كفى الن يا رب،

ا من آبائي" ] zني لست خيرO4خذ نفسي، لن.]

ت عليه فترة من المرارة، لن المور تسير على خلف ما يشتهي. Oم كل ما لديه. مرOا بعد لشعبه، فقد قد zا صالحzم شيئ fه ل يعود يقدر أن يقدOشعر أن 
 كان يودs عودة الملك وشعبه ل. وإذ شعر بعجزه في تحقيق ذلك حسب أنOه ل قيمة لوجوده بعد، فإنOه ليس أفضل من آبائه الذين فشلوا أحيانzا في جذب

الشعب إلى ا. 

 كان يتوقOع بعد نزول النار من السماء علنيOة وشهادة الشعب لليمان الحق أن المور تسير إلى الفضل، لكنOه وجد الملك خضع للملكة، وبالتالي
سيعود الشعب إلى عبادة البعل تحت الغراء والضغط الملكي.

  ميلz من95سار في البريOة غالبzا تجاه حوريب. سلك مسيرة يوم كاملµ في البريOة في نجب جنوب يهوذا. ذهب إلى بئر سبع التي تبعد حوالي 
 يزرعيل على حافة صحراء التيه. لم يكن ممكنzا ليليOا أن يصل إليها إلO في نهاية اليوم التالي حيث كان يسير الليل والنهار ولم يسترح في الطريق.

( وكان جزء من سبط شمعون قد انضم إلى يهوذا.2: 19وهي مدينة تابعة لسبط شمعون )يش 

يرة التي تطلب نفسه. كان يشتهى يموت بيد الرب ل بيد هذه السيfدة، fه هرب إلى بئر سبع من وجه إيزابل الشرOا النبي أن يموت، مع أنOاشتهى إيلي 
ير. fا الرحيم أفضل من الوقوع في يد النسان الشر sفإن الوقوع في يدي



اشتهى أن يموت في البريOة في أرض مقدOسة ول يموت في أرض تدنOست بعبادة البعل. 

جلس تحت شجرة يدعوها العرب رتمة، وهي شجرة ضخمة تحمي المسافرين من حرارة الشمس ومن العواصف.

عندما يشعر حتى النبياء بنوعµ من الفشل كانوا يشتهون الموت، المر الذي سقط فيه كثيرون مثل موسى النبي وي¨ونان النبي. 

vك لن تفشل في أن تهبني ماOك وإن كنت كمن يتركني لكنOد تمتحني، فإن Oك مجرOا أن zني أعرف تمامOبالحق أجاهد هنا كما لو كنت قد نسيتني، مع إن    
[2وعدت به. ومع هذا ل احتمل فأقول: "لماذا نسيتني؟"]

يس أغسطينوس  fالقد
vه حتى الشياء التي نشتهيها تسبب لنا متاعب، وما نشتاق أن نناله ل نعود نشتهيه عندما نناله. لهذا ليس بدونOنا ل نقتنع بما نحن عليه الن. فإنOإن    

يسون طول بقائهم هنا. داود انتحب )مز  fا ما بكى القدzا بكاها. 18: 1(، وإرميا رثاها )إر 5: 120سبب غالبOوإيلي ،)

[. 3إن كنOا نصدfق الحكماء، والذين سكنهم الروح اللهي، فإنOهم كانوا يسرعون نحو الفضل )النطلق نحو الحياة البديOة والقيامة(]

يس أمبروسيوس  fالقد
ا. zة التي نهرب إليها هي التوبة أو نعمة ا حيث يجد الشريد فيها ملجأ وخلصOيس أمبروسيوس أن البريfيرى القد

vالتوبة هي هروب صالح؛   

نعمة ا هي هروب صالح، فيها يجد الشريد خلصه.

(.2: 13، لو 1: 3( وإليشع ويوحنا المعمدان )مت 4: 19 مل 1البريOة هي هروب صالح، هرب إليها إيليOا )

 ( التي تعني جفافzا، حيث يجف تدف¨ق مياه8: 19 مل 1هرب إيليOا من المرأة إيزابل التي تعني "فيض من الباطل"، هرب إلى جبل حوريب. )
 الجسديOات الباطلة، حينئذ يأتي إلى معرفة ا بأكثر كمال، لنOه كان بجانب نهر كريث الذي يعني "المعرفة" هناك استطاع أن يشرب من فيض

ا يحتاج إليه جسده غير ما قدOمته له تلك الطيور الخادمة )5: 17 مل 1معرفة ا المتدفfق ) zه لم يطلب طعامOا من العالم حتى أنO17 مل 1(. هرب إيلي: 
ة التي صارت له بالوجبة التي نالها )7-5: 19 مل 1(، مع أن طعامه غالبzا ما كان ليس من هذا العالم )6 Oا بالقو zا لقد صار أربعين يومzمل1(. حق  

19 :8.)

م بنفسه لذاك الذي كان يطلب نفسه وقال للرب: "خذ نفسي" ) Oه تقدOد امرأة بل من هذا العالم. لم يخف الموت، لن Oمل1بالتأكيد لم يهرب من مجر  
19 :4.)

ير والتص̈رفات الدنيئة للجيل الخاطي غير fه كان يهرب من إغراءات العالم وسموم السلوك الشرOاها، لكنOا إيzاحتمل أتعاب هذه الحياة ليس مشتهي 
[. 4المقدOس]

يس أمبروسيوس fالقد

"واضطجع ونام تحت الرتمة،

وإذا بملك قد مسOه وقال:

[ " [.5قم� وكل�

ا إلى عونµ إلهيµ يسند zا فنام. كان محتاج zة تجاه حوريب تعب جدOا في البري zمع سيره المستمر بل توق̈ف من جبل الكرمل إلى بئر سبع ثم سار يوم 
م له الضروريOات. fا يقد zنفسه المتعبة بسبب شعوره بالفشل ويسند جسده المرهق والجائع. أرسل إليه ا ملك

 كان إيليOا يشتهى أن ينام ول يقوم، فقد حطOمت إيزابل إشتياقاته. قام من نومه بناء على لمسة من الملك، ليدرك أنOه موضع رعاية الرب إله الملئكة
ا في اهتمام ا حتى بطعامه، فحين كان في ظروف عاديOة أو شبه عاديOة في المدن أو القرى تركه يعد zا النبي فريدOوعنايته، فل يضطرب. كان إيلي 

ا في zا يع̈دون له الطعام. حين كان منفرد zا وأخرى أرملة وثالثة ملكzلنفسه الطعام كسائر اخوته، لكن تحت ظروف خاصة أرسل إليه تارة غراب 
ا يعوله.  zف�ة صي�دا، والن إذ ل توجد غربان ول إنسان أرسل إليه ملك ر� كريث عالته الغربان، وإذ كان في صيدا عالته أرملة ص�

فµ وكوز ماء عند رأسه، فأكل وشرب،ثم رجع فاضطجع" ] [.6"فتطلع وإذا كعكة رض�

ا بالنار والكعكة عليه، وهى من zا متقد zا أو فحمzما وجد خشبOفي متناول يده. وجد كعكة مخبوزة على الفحم، رب sوجد الطعام والماء عند رأسه، أي 
الطعام المحبوب لدى العرب في هذه المنطقة.



ا أن يعد لنفسه الطعام. وعندما التزم بالهروب والختفاء عند نهر zيقضي الكثير من وقته في البراري يأكل بتق̈شف، وكان ملتزم µا كناسكOكان إيلي 
 كريث مقابل الردن حيث طلب ألO يكون مطر إلO عند قوله أرسل ا إليه غرابzا يأتيه كل صباح ومساء بخبزµ ولحم. وإذ جفO نهر الردن ويبس

ا إذ بعث به إلى جبل حوريب ليتحدOث معه وجهzا لوجه ) zفة صي�دون لكي تعوله بالخبز فقط. وأخير ر� م له19 مل 1أرسله الرب إلى أرملة ص� Oقد ) 
ا وأربعين ليلة بطريقة تفوق الطبيعة.  zملك كعكة واحدة وكوز زيت ليأكل ويشرب ثم يصوم أربعين نهار

vا. هذا يعني أن من zة وطعام Oل قوOتحت رتمة وهناك سمع له وتقب zا الهارب من وجه المرأة إيزابيل، وقد جلس أولOس عن إيليOيروي الكتاب المقد    
ة، يجد ملجأ وظلz في شجرة العفOة، حيث يتمتOع بمجيء المسيح ورئيس البتوليfين Oمن اللذ sيرة(، أي fيهرب من إغراءات الشهوة، ومن امرأة )شر 

[. 5البشر]

الب ميثوديوس 

vاzة؟ عندما دعي إليشع أبناء النبياء ليأكلوا قدم لهم أعشابOا مطهي zة ولحومOا ممتازة وأطباق شهي zه خمورfا كان يمكنه أن يرسل لنبي Oلو أراد ا أم    
 ( لم يثر رجل ا على الطبخ بل أحضر الطعام وألقى فيه ما جعل40: 4 مل 2فقط ليأكلوا، وعندما صرخ الكل بصوت واحد: "في القدر موت" )

ة عذبة.  Oة، وذلك كما فعل موسى الذي جعل مياه مارOة روحي Oمرارة الطعام تصير عذبة بقو

 مرة أخرى عندما أرسل رجالz للقبض على النبي و�ضربوا بعمى جسماني وعقلي، كي يحضرهم إلى السامرة وهم ل يدرون لحظ الطعام الذي أمر
ا وماء أمامهم فيأكلوا ويشربوا ثم ينطلقوا إلى سيfدهم" ) zم لهم لكي ينعشهم "صنع خبز fودانيال الذي كان يمكنه أن يأكل22: 6 مل 2إليشع أن يقد .) 

ل القطاني] Oا من مائدة الملك فض zا فاخر z6طعام.]

القدfيس جيروم

v ة هذا الطعام Oبه على كمال الفضيلة وجد عند رأسه كعكة وكوز ماء، عندئذ صام بقو fا الذي كان الرب يدرOا وأربعين ليلة. عندما عبر40   إيلي zيوم  
ا )دا 6: 17آباؤنا البحر بأقدامهم )خر  zا خاص zا. دانيال والفتيان العبراني¨ون كانوا يأكلون طعام zل خمر zالول غلب8: 1( شربوا ماء ، zويشربون ماء ) 

(. 27: 3( والخرون رأوا في النار المحرقة ملعبzا دون أن تصاب أطرافهم بأدنى أذيOة )دا 22: 6ثورة السود )دا 

 ولماذا أتحدOث عن الرجال، فإن يهوديت لم تشته� مائدة هولوفرنيس الشهيOة فنالت بعفOتها وحدها نصرة. المر الذي فشل فيه الرجال وخلصت مدينتها
كت الملك المتكبfر )إس 16: 8من الحصار وقتلت القائد بيديها )يهوديت  Oة 16: 4(... إستير بصومها حرOة التي خدمت ا في تر̈ملها لمدO84(. وحن 

ا وليلz في الهيكل عرفت المسيح )لو  z37: 2سنة بأصوام وصلوات نهار[يسير على الرض µد النسك ظهر كملكfا سيO7(. ويوحن .]

يس أمبروسيوس fالقد
vا وأربعين ليلة zة أربعين نهار Oا النبي( من تهديدات إيزابل، بعد وجبة طعام واحدة وشراب وجدهما عندما أيقظه الملك بقى لمدOإذ هرب )إيلي    

 ببطنµ فارغة، وصار فمه جافzا، بلغ إلى جبل حوريب حيث سكن في مغارة كما في فندق. أي لقاء شهير تمO بينه وبين ا! ما هو حالك يا إيليOا هنا؟
ة الطعام بحدودµ )الصوم( تجعل ا في9: 3هل كنت في صداقة مع هذا الصوت )اللهي( أكثر من القول: "آدم أين أنت؟" )تك  O؟ لن هذه هي قو) 

 (. إنOها صداقة حقOة! فإن كان ا البدي لن4: 17صداقة مع النسان تحت مظلOة )إذ تمتOع إيليOا بصحبة المسيح تحت السحابة التي ظلOلتهم )مت 
[.8( فسيأتي وقت فيه يصير النسان متشبfها بال عندما يحيا بل طعام]28: 40يجوع كما شهد في إشعياء )مز 

العلمة ترتليان
يسة مريم بأنOه إذ كان حزينzا لنOه لم يكن له نسل،Protoevangelium of Jamesجاء في النجيل البدائي المنسوب ليعقوب  fعن يواقيم والد القد  

، وستكون الصلة هي طعامي sع الرب إلهي إليOفي نفسه: "لن آكل ول أشرب حتى يتطل zا وأربعين ليلة قائل zذهب إلى الجبل وصام أربعين يوم 
وشرابي". 

[.7"ثم عاد ملك الرب ثانية فمسOه وقال: قم وكل، لن المسافة كثيرة عليك" ]

  ميلz. لم يخبره الملك150إذ نام ثانية عاد الملك ولمسه وطلب منه أن يأكل لن المسافة طويلة عليه. تبلغ المسافة بين بئر سبع وحوريب حوالي 
ا. zما اكتفى بإعلن أن المسافة طويلة جدOإلى أين هو ذاهب، إن

ا وأربعين ليلة،  إلى جبل ا حوريب" ] zة تلك الكلة أربعين نهار O8"فقام وأكل وشرب، وسار بقو.]

 قاده الروح للذهاب إلى جبل حوريب، الجبل الذي عليه تسلOم موسى الشريعة. كانت خطOة ا عجيبة بالنسبة ليليOا النبي، فقد أمر الغربان أن تطعمه
مه الملك كعكة ويشرب ماء fا بالخبز واللحم، ثم بارك في زيت الرملة ودقيقها ليعيش أكثر من عامين دون أن يذوق اللحم، والن إذ يقدzتين يومي Oمر 

ا مثل موسى النبي. zا وأربعين ليلة ل يأكل قط ول يشرب. صام أربعين يوم zيقضي أربعين نهار
v س المبدأ: "ليس بالخبز وحده يحيا النسان بل8: 24   صام موسى )خرOه منذ الق�دم قد تقدOا وعاشوا على ا وحده. فإن zة أربعين يوم Oا لمدOوإيلي ) 

تنا في المستقبل )في السماء(]4: 4؛ مت 3: 8بكل ما يخرج من فمs الرب يحيا النسان" )تث  O9(. هنا نرى بصورة باهتة لقو.]
 العلمة ترتليان



 [ عن الصوم الربعيني لموسى وإيليOا النبيfين استعرض خطورة النهم وعدم ضبط البطن فأشار إلى القول: "جلس10إذ تحدOث العلمة ترتليان]
ا. فرفض الله6: 32 ؛ خر 7: 10 كو 1الشعب للكل والشرب ثم قاموا للعب" ) zا "فسمن يشرون ورفس. سمنت وغلظت واكتسبت شحم zأيض .) 

 (. "لئلO إذا أكلت وشبعت وبنيت بيوتzا جديدة وسكنت... يرتفع قلبك وتنسى الرب إلهك" )تث15: 32الذي عمله وغنى عن صخرة خلصه" )تث 
8 :12-14.)

ا أربعين سنة مع موسى zا وأربعين ليلة، كما جال الشعب قديم zا أن يقضي أربعين يومOكانت المسافة تحتاج إلى حوالي أسبوع، لكن ا سمح ليلي 
النبي في البريOة.

 الجبل الذي التقى فيه ا مع موسى دعاه: "جبل ا"، والبيت الذي يلتقي فيه مع شعبه يدعوه: "بيت ا" والمدينة التي تقام فيها هيكله تسمOى:
"مدينة ا".

(.22: 33دخل إيليOا المغارة، غالبzا التي دخل فيها موسى النبي حين اشتهى أن يرى مجد ا، وقد عبر به ليرى مجده من خلف )خر 

 اشتهى إيليOا أن يهرب بل ويموت بسبب ما ضمرته إيزابل من تحطيم لليمان، لكن الرب وهب إيليOا ما لم يخطر على قلبه. أتى به إلى جبله المقدOس،
(.11: 6وادخله إلى المغارة ليتحدOث معه في حوارµ مفتوح. جاء به الرب إلى هذا الموضع لكي يقول مع نحميا: "أرجل مثلي يهرب؟! " )نح 

"مالك ههنا يا إيليOا؟" إنOه ليس وقت خلوة بل وقت عمل، فلماذا أنت ههنا؟ الشعب ينتظرك، وأنت مسئول عن الخدمة، فل تهرب!

. ظهور الرب له:3

"ودخل هناك المغارة وبات فيها،

[.9وكان كلم الرب إليه يقول: ما لك ههنا يا إيليOا" ]

vا من zا؟" هنا القول متقارب جدOا الرب على جبل حوريب. وسمع منه الكلمات: "مالك ههنا يا إيليOا من الصوم رأى إيلي zبعد العداد بأربعين يوم    
ه إلى عبدµ صائمµ بحنو وحب] Oوالقول الول موج ، [. 11القول: "آدم، أين أنت؟" في سفر التكوين. هدف الخير هو إثارة مخاوف من أكل� وفقد�

القدfيس جيروم 
رت غيرة للرب إله الجنود، "فقال: قد غ�

لن بني إسرائيل قد تركوا عهدك، 

ونقضوا مذابحك،

وقتلوا أنبياءك بالسيف،

فبقيت� أنا وحدي،

[.10وهم يطلبون نفسي ليأخذوها" ]

ا يعبد الرب بإخلص غيره. كل هذه zمه اليأس، إذ لم يعد بعد يرى أحدOه مملوء غيرة على مجد الرب، لكن قد حطOأجاب على سؤال الرب بأن 
السنوات من خدمته حسبها كل شيء، إذ لم تثمر بتوبة شخصµ واحد. لم يشتك� الملك والملكة وحدهما، بل اشتكى بنى إسرائيل، واتOهمهم بالتي:

v .هم مارسوا العلمة الظاهرة للعهد، وهى الختانOتركوا عهد الرب مع أن   

v.تركوا عبادة الرب وخدمته   

v.اضطهدوا خدامه وأنبياءه   

vلم يهجروا مذابح الرب فحسب بل هدموها ونقضوها. هذه المذابح أقامها أناس صالحون غير قادرين على الذهاب إلى أورشليم ويرفضون    
 التعب¨د للعجلين أو للبعل. مع أن هذه المذابح تحطfم وحدة الجماعة المقدOسة، لكن التزم بها أناس صالحون حتى ل ي�حرموا من تقديم الذبائح. بنوها

وهم مخلصون في محبOتهم ل ورغبتهم في إعلن مجده.

أجاب على سؤال الرب لماذا جاء إلى البريOة وقطن في المغارة، معلfلz ذلك بالسباب التالية:



vا على الظهور لتحقيق أي هدف. فمع صراخ كل الشعب "ا هو الرب" لم يقف أحد منهم معه، ول دافع أحد zبقيت أنا وحدي": لم يعد قادر"    
عنه. نسى إيليOا أنOه ليس وحده، لن ا معه، حتى وإن وقف العالم كل¨ه ض̈ده. 

v."ا على الظهور من أجل سلمه، إذ صارت حياته في خطر "وهم يطلبون نفسي ليأخذوها zلم يعد قادر   

vنا ل نزال لسناOنا في رحلة نحو ا. مهما كانت المور حسنة فإنOه مادمنا في الجسد فإنOه ليس له متاعب، لماذا؟ لنOل يقدر مسيحي أن يقول بأن    
 في بيتنا. ل يقدر النسان أن يحب الرحلة ومدينته في نفس الوقت. فإن من أحب وطنه تبدو رحلته شاقة ومملوءة متاعب. هنا نتعب ونحزن، هناك

[.12نجد راحة بل نهاية وحب بل قلق]

يس أغسطينوس fالقد
"فقال: اخرج وقف على الجبل أمام الرب.

وإذا بالرب عابر وريح عظيمة وشديدة قد شقOت الجبال وكسرت الصخور أمام الرب،

ولم يكن الرب في الريح.

وبعد الريح زلزلة،

[.11ولم يكن الرب في الزلزلة" ]

 الن يتعامل ا مع إيليOا تقريبzا بذات الطريقة التي تعامل بها موسى النبي، فقد وقف إيليOا في نفس الموضع الذي وقف فيه موسى عندما أعلن ا ذاته
 (.9-6: 19له عند تسليمه الشريعة )خر 

 إذ عبر به الرب كان أشبه بريحµ عظيمةµ وشديدةµ شقOت الجبال وكسرت الصخور أمام الرب. أعدO ا الطريق بالريح العظيمة والزلزال والنار، لكن
 ا لم يعلن عن ذاته وسط كل هذه الظواهر. لقد هيOأت ليليOا النبي الطريق ليسمع الرب في وسط الهدوء. هذه الظواهر بعينها حدثت في أيOام موسى

أثناء لقائه مع ا.

يريد ا أن يلتقي مع مؤمنيه خلل الجو الهادئ ل العلمات العنيفة للطبيعة.

قون الجبال ويكسرون الصخور أمام الرب. لم يكن fا النبي يسبقه موكب من الملئكة كانوا كالريح العاصف يمزOيرى الكلداني¨ون أن ا تراءى ليلي 
 الرب في وسط هذا الموكب الملئكي المخيف. تبعه طغمة من الملئكة في صخبµ ولم تكن عظمة ا وسط هذه الطغمة. بعد هذه الطغمة ظهرت

 ملئكة من نار ولم تكن عظمة الرب في هذه الطغمة الناريOة. بعد هذه الطغمة الناريOة سمع صوت ترن¨م خفيف في سكون، ولم يوجد صوت آخر
م صورة توضيحيOة رمزيOة عن دور عناية ا ونعمته.  fهذا كل̈ه يقد Oيمتزج بهذا الصوت. لعل

 الريح العاصف والزلزل والنيران كلOها تحدث بمسرة ا لكنOها ليست طبيعته. فإن ا روح يريد أن يتجلOى بالكثر خلل السكون الهدوء. فإن كان
، أو كنارµ آكلةµ يريد أن يحرق كل رجاسة وفساد، فإن ا يدعوه الن أن يعمل به sم الشرfيريد أن يحط µأو كزلزال µعاصف µا في غيرته صار كريحOإيلي 
 خلل السكون الهدوء. غيرة إيليOا مقدOسة، ونار قلبه نحو مجد ا مباركة، لكن قد حان الوقت ليرى خلل هدوء نفسه عمل ا الخفي في الركب التي

ل للخر في fه يقوم ليمسح ثلثة أشخاص للعمل، ملك آرام وملك إسرائيل وتلميذه إليشع النبي، فيكون لكل منهم دوره المكمOلم تنحن� لبعل بعد. وأن 
تأديب إسرائيل وخاصة بيت آخاب. 

 حسنة هي الغيرة المقدOسة المتOقدة في داخلنا، لكن يلزمنا ألO نسقط في اليأس حين نرى كأن العالم كل¨ه قد رفض اليمان. يلزمنا أن نلتقي مع الرب في
 سكون وصمت ونسمع صوته فيرينا أعماله الفائقة الخفيOة في النفوس، ويدعونا للعمل اليجابي الخفي ليشترك الخرون معنا في خدمة الملكوت

السماوي، سواء بالعمل اليجابي أو السلبي. في هذا اللقاء الممتع بين ا وإيليOا نتلمس مع لقاء الكنيسة عبر الجيال مع إلهها. 

  كان اللقاء في العهد القديم خلل الريح العاصف والزلزل والنيران، خلل أعمال ملموسة في الطبيعة العاديOة. فالنسان في طفولته الروحيOة يحتاج
ا في العهد الجديد الذي Oم ا شريعته للشعب خلل موسى النبي على جبل سيناء. أمOة. هذا ما حدث عندما قدOإلى عمل مادي فائق ليهز أعماقه الداخلي 

، ل يصيح ول يسمع أحد في الشوارع صوته )مت  sم لنا روحه19: 12هو امتداد للعهد القديم وتكميل له فقد ظهر الرب نفسه، كلمة ا الحي Oقد .) 
 في العنصرة خلل الريح العاصف والزلزلة واللسنة الناريOة لتأكيد إنOنا ننال ما كان يشتهيه رجال العهد القديم، هذا الروح هو روح الرب الذي

يدخل بنا إلى الحضرة اللهيOة، فيرفعنا في هدوء وسكون إلى السماء.

"وبعد الزلزلة نار،

ولم يكن الرب في النار.

[.12وبعد النار صوت منخفض خفيف" ]



[ أن أفلطون يعتقد بأن ا موجود في النار، وأنOه اقتبس هذا بطريقة خاطئة من هاتين العبارتين.13يرى القدfيس يوستين]

يس إيريناؤس هاتين العبارتين لتأكيد أن ا غير المنظور لنا وجهzا لوجه، إنOما نراه خلل أعماله معنا. ]لم ير� النبياء بالفعل وجه ا fيستخدم القد 
ا وقف في حضرة الرب وا�نظر] zا النبي: "ا�خرج غدOهم رأوه خلل تدابيره وأسراره التي من خللها يرى النسان ا. كما قيل ليليOة، لنOعلني

14.]...]

يس أغسطينوس إنOنا نرى ا خلل اخوتنا. فيقول: ]ل تقدر أن ترى ا، لكن من حقOك أن تراه بحبOك لقريبك. وبتطل¨عك إلى مصدر ذاك fويرى القد 
[[.15الحب ترى ا قدر ما تستطيع]

رؤية ا:
ثنا العلمة أوريجينوس عن إمكانيOة رؤية ا وكيف نتمتOع بها. fيحد

vة الرؤية، بل ا قدم نفسهOة. لم تكن عينا إبراهيم هما وحدهما علOيسين آخرين، وذلك خلل النعمة اللهي fن�ظر ا بواسطة إبراهيم أو بواسطة قد    
لكي ي�رى بواسطة النسان البار، الذي تأهOل لرؤيته.

ربOما يوجد ملك بجوارنا الن ونحن نتكلOم، لكننا ل نقدر أن نراه بسبب عدم استحقاقنا.

ربOما تسعى العين )الجسديOة( أو الداخليOة لتنال هذه الرؤيا، لكن إن لم يعلن الملك نفسه لنا نحن الذين لنا هذه الرغبة لن نقدر أن نراه.

 هذه الحقيقة ل تخص رؤية ا في هذا العصر الحاضر فحسب بل وعندما نرحل من هذا العالم. لن ا وملئكته لن يظهروا لكل البشر بعد رحيلهم
مباشرة... بل توه�ب هذه الرؤيا للقلب الطاهر الذي تأهOل لرؤية ا.

ل قلبه بالخطيOة ليس في نفس الموضع مع ذاك الذي قلبه طاهر، فالخر يرى ا بينما الول ل يراه. �ً sً Oالنسان الذي تثق

 أظنs أن هذا حدث عندما كان المسيح هنا في الجسد على الرض. فإنOه ليس كل من نظره نظر ا. بيلطس وهيرودس الوالي تطلOعا إليه وفى نفس
الوقت لم ينظراه )كإله(.

ا أن يتقبOل عظمة1: 19لذلك فإن ثلثة رجال جاءوا إلى إبراهيم في منتصف النهار بينما جاء اثنان إلى لوط في المساء )تك  zإذ لم يكن لوط قادر ،) 
ا على قبول كمال بهاء النور] zا إبراهيم فكان قادر O16نور الظهيرة أم.]

v."البن" و لم يقل "يرى Oص بحرص الكلمة اللئقة وقال: "ل يعرف أحد الب إلfة... ولهذا استخدم المخلOة وليست جسديOة وروحيOرؤية ا عقلي    
[.17(]2: 11مرة أخرى يقوم للذين يهبهم رؤية ا "روح المعرفة" و"روح الحكمة"، حتى أنOهم خلل الروح نفسه يرون ا )إش 

v[ل فضيلة معرفته بعناية اO18   العضو الذي به نعرف ا ليس عين الجسد بل عين العقل، إذ يرى بما هو على صورة الخالق، ويتقب.]

v[نا ل نراه كما هو بل كما يصير بالنسبة لنا حيث يجلب عنايته فتحملناOلين لرؤية ا بعقلنا وقلبنا، فإنO19   الن وإن كنا نبدو متأه.]

العلمة أوريجينوس
بالحب يمكننا أن نتعرOف على ا:

vه لOه كما أنOه هو نفسه "الحب". فإنOيليق بنا أن ندرك كم من أمور يجب أن تقال عن )هذا( الحب، وكم من أمور يجب أن تقال عن ا، حيث أن    
 يقدر أحد أن يعرف الب إلO البن ومن يسر البن أن يعلن له... بنفس الطريقة لنOه يدعى "الحب"، فإن الروح القدس المنبثق من الب، الذي وحده

 (15: 26(، هنا فإن الباراقليط روح الحق المنبثق من الب )يو 11: 2 كو 1يعرف ما هو في ا، كما أن روح النسان يعرف ما هو في البن )
ل ويبحث عن النفوس المتأهfلة والقادرة على قبول عظمة حب¨ه، أي عظمة ا، إذ يشتهي أن يعلن ذلك لهم] O20هو يتجو.]

العلمة أوريجينوس
ا سمع إيليOا لف� وجهه بردائه،  Oفلم"

وخرج ووقف في باب المغارة،

وإذا بصوت إليه يقول: 

[.13ما لك ههنا يا إيليOا" ]

 لفO إيليOا وجهه بردائه كمن هو خائف أن يتطلOع على مجد ا، إذ ل تحتمل عيناه رؤية بهائه. فإن السمائيfين يغ̈طون وجوههم أمام ا من أجل بهاء
(. ولعلO إيليOا شعر بالخجل أن يتطلOع إلى ا لنOه لمس قدرته وأعماله الفائقة ومع هذا خشي من فشله في الخدمة.2: 6مجده )إش 



 لم يغطf إيليOا وجهه عندما هبs ريح عاصف شديد، ول عندما حدثت زلزلة إذ ظهرت نار، لكن وسط الهدوء الشديد إذ سمع صوت منخفض خفيف لم
يحتمل رقOة ا وحب¨ه وحنانه، إذ خجل من معاملته معه. 

ا أخفي وجهه ولم يجسر أن يتطلOع نحو ا )خر  z6: 3موسى النبي أيض.)

ا لمن يلتقي به. zعته عن رأسه احترامOي قبfة الوجه علمة الوقار والحترام، كما يرفع الوربfكان تغطي

م إيليOا ذات الجابة، مشتكيzا إسرائيل لرتداده عن ا وتحطيمه لليمان. كان ردs الفعل اللهي هو العمل! Oا؟" وقدOر الرب السؤال: مالك ههنا يا إيلي Oكر 
ا عنه. وكأن ا يقول له: لماذا حلO بك zا عوضzا على إسرائيل، وإليشع نبي zا على آرام، وياهو ملك zدعاه أن يرجع ويعمل، حيث يمسح حزائيل ملك 

اليأس؟ هل لني لم أعاقب الشرار؟

ت غيرة للرب إله الجنود، ر� "فقال: غ�

لن بني إسرائيل قد تركوا عهدك، 

ونقضوا مذابحك،

وقتلوا أنبياءك بالسيف،

[.14فبقي�ت� أنا وحدي، وهم يطلبون نفسي ليأخذوها" ]

v،ا من الهواءzا من الجسد، هاربzيعرف الخادم كلمة ا فقط عندما يعرف أولئك الذين تعمل كلمة ا فيهم. فيكون في منفى من العالم، هارب    
ا نفسه من كل بشرµ ليبقى وحده. وكما يقول إيليOا النبي: "بقي�ت� أنا وحدي". لكنOه لم يكن وحده، لن المسيح كان معه. بل المسيح نفسه بقي� وحده zحارم 

[.21(]22: 16إذ يقول: "وأنا لست وحدي، لن الب معي" )يو 

يس أمبروسيوس  fالقد

رت نفسه بسبب الشرs الذي لصق بإسرائيل فإن ا م�رسل من يؤدfب إسرائيل من الخارج )سوريا( ومن الداخل )ياهو(، ومن Oا قد تمرOإن كان إيلي 
ل رسالة النبي )إليشع النبي(. fيكم

 
. مسح حزائيل وياهو ملكين:4

ا في طريقك إلى بريOة دمشق. zفقال له الرب: اذهب راجع"

ا على آرام" ] z15وادخل وامسح حزائيل ملك.]

طلب منه أن يذهب إلى بريOة دمشق، فل يأخذ طريقzا يسير فيه الكثير من الناس حتى ل يلتقي بإيزابل أو أحد أعوانها المقاومين له.

ا باسم  zما شمال مدينة النبي، بين باشان ودمشق، ع�رفت قديمOة دمشق: ربOي fبرIturea أو  Gaulanitius.

ا على آرام: كأنOه يقول له: إن كان الشعب لم يتعلOم من التأديب بالمجاعة والقحط خلل الثلث سنوات ونصف، فإنfي أمسح حزائيل zمسح حزائيل ملك 
( لعلOهم يتركون عبادة الوثان.18، 12: 8 مل 2على سوريا ليؤدfب بسفك الدماء )

ا على إسرائيل. zوامسح ياهو بن نمشي ملك"

[.16وامسح إليشع بن شافاط من آبل محولة نبيzا عوض عنك" ]

يرة حيث أكلت الكلب جثOتها. 9 مل 2مسح ياهو ملكا على إسرائيل ) fهذا الذي قتل يورام عند كرم نابوت اليزرعيلي، وإيزابل الملكة الشر )

 (. بل شك استراح قلب إيليOا حين15: 105 بمزمور 22: 16 أي 1مسح إليشع نبيzا يكمل رسالة أبيه إيليOا. لم نسمع قبل ذلك عن مسح النبي )قارن 
ا عنه. فالخادم الحيs يفرح ويسرs بامتداد الخدمة بعد خروجه من العالم. zا عوضzدعاه الرب ليمسح إليشع نبي

 (، ربOما لن والده مات وهو صغير،7: 22 أي 2، 20: 9 مل 2إليشع بن شافاط في الواقع هو حفيد شافاط، لكنOه يبدو أنOه كان معروفzا بابن شافاط )
وقام ج̈ده بتربيته.



آبل محولة معناه "مرج الرقص"، وهي في الجزء الشمالي من وادي الردن.

م ذلك في الوقت المناسب. Oد ا له موعد مسح الشخاص الثلثة، بل تركه يتم fلم يحد

"فالذي ينجو من سيف حزائيل يقتله ياهو،

[.17والذي ينجو من سيف ياهو يقتله إليشع" ]

(.7: 18؛ 10: 1"الذي ينجو من سيف ياهو يقتله إليشع" وذلك بسيف كلمة الرب الذي هو أحد� من سيف ذي حدين )إر 

ين، فإنOه في الوقت المناسب وبأشخاص مناسبين يقتل fل الثمر، ول يطلب سرعة معاقبة المرتد Oيتعج Oا النبي صاحب القلب الناري ألOكان يليق بإيلي 
(.5: 6؛ هو 8: 2 تس 2؛ 4: 11الرب بنسمة فمه الشرار )إش 

ث� للبعل، "وقد أبقيت في إسرائيل سبعة آلف كل الركب التي لم تج�

[.18وكل فم لم يقبله" ]

ا، مع مسح الثلثة أشخاص السابق ذكرهم كشف له الرب عن نجاح إيليOا غير المنظور، إذ أعلن له عن وجود سبعة آلف ركبة zة أيضOالجابة العملي 
لم تجث� للبعل، ولم يقبلوا بالفم. 

قات 2: 13؛ هو 27: 31كان تقبيل الوثان بالفم عادة منتشرة )أي  fيس إكليمنضس السكندري في كتابه السابع من المتفر fذكر القد .)Stromata 
لz عن الطرق التي كانت تمارس بها الق�بلة للوثان. Oا مطوzوصف

يس يوستين مع اليهودي تريفو يستخدم هذه العبارة قائلz: ]كما إن ا لم ينفث غضبه من أجل هؤلء السبعة آلف رجل، هكذا ل fفي حوار القد 
ا ول يحقfقه، إذ يعلم أنOه في كل يوم يصير البعض )منكم( تلميذ لسم المسيح، تاركين طريق الخطأ، متقبfلين المواهب كلÏ حسب zيصدر حكم 

ة، وآخر Oة، وآخر روح الشفاء، وآخر روح النبو Oل واحد روح الفهم، وآخر روح المشورة، وآخر روح القوOاستحقاقه، مستنيرين باسم المسيح. يتقب 
[[.22روح التعليم، وآخر مخافة الرب]

 (. في كل جيل4: 11استخدم الرسول بولس هذه العبارة لتأكيد وجود بقيOة مقدOسة للرب وسط اليهود حين رفض اليهود السيfد المسيح وإنجيله )رو 
توجد بقيOة باقية مقدOسة للرب مثل هؤلء السبعة آلف الذين لم يحنوا ركبة لبعل ول قبOلوه بفمهم:

س كل حياتها وطاقاتها لحساب ملكوته. fسة مختارة، تكرOة مقدOة هي من عمل يدي ا الذي يبقي لنفسه قلOفهذه البقي ،" أ. يقول "أبقيت�

ا وألوف ألوف من الشعب سقطوا في عبادة الوثان، لكن ا يعرفهم بأسمائهم ويعتز بهم، ويختمهم7000ب. ليس هناك وجه مقارنة بين  zشخص  
(.7: 4بختمه المقدOس )رؤ 

رن يرى الناس الت�بن بينما تختفي الحنطة بين التبن،3: 83ج. هذه البقيOة المؤمنة والمينة مخفيOة ل يعرفها سوى ا )مز   (. الكنيسة المنظورة كالج�
وسيأتي اليوم الذي فيه ي�ظه�ر ا مؤمنيه. ليس في قدرتنا أن نميfز الن بين الحياء من هم بالحق مقدOسون للرب من بين المؤمنين.

v ا منهما7000   عندما كان zا وحده من بينهم وتلميذه إليشع كان يصنعان عجائب. لكن أحدOإيلي ، µا فقط في إسرائيل لم يحنوا ركبة لبعل zسOا مقدOإنسان  
[.23لم يحتقر عوبديا الذي كان يخاف ا لنOه لم يصنع آية واحدة]

الدسقوليOة 

. تلمذة إليشع له:5

"فذهب من هناك،

ووجد إليشع بن شافاط يحرث واثنا عشر فدOان بقر قدOامه وهو مع الثاني عشر،

[.19فمرO إيليOا به وطرح رداءه عليه" ]

ا بعدد المحاريث التي تستخدم لحرثها. كان إليشع غنيzا لنOه كان يملك اثني عشر محراث، وكان هو يحرث zكانت الرض الزراعية تقاس قديم 
 بالمحراث الثاني عشر في أرضه. الحرث بزوج من البقر لكل محراث عادة كانت قائمة في مصر وأشور وفلسطين، ول تزال تستخدم إلى وقت

قريب في قرى مصر، وفي غرب آسيا. فبقبوله الفوري للعمل النبوي يعلن إليشع تركه لغناه وممتلكاته.



 فمرO إيليOا به، تعني أنOه عبر نهر الردن وجاء إليه. لم يشعر إيليOا بالغيرة من إليشع أنOه يحتل مركزه، بل بفرحµ ذهب ليمسحه. ربOما كانت له معرفة
سابقة به، ويعلم أين يجده، لذلك ذهب للحال لكي يلتقي به.

د أن إليشع مختار من ا دعاه للخدمة الفوريOة. Oه إذ أعطاه ا سؤل قلبه وتأكOة للخدمة، لكنOم له برنامج أو خط Oلم يدخل معه في حوار، ول قد

ا معه كجسدµ واحدµ يرتدي ذات الرداء. كما أن إلقاء الرداء على الخر يحمل مفهوم zة، فقد حسبه واحدOطرح� الرداء عليه يحمل معنى الصداقة القوي 
ته20: 27التكريم له كما فعل موسى النبي مع يشوع بن نون )عد  Oة، إذ صار له ثوب النبي، وقو Oإلقاء رداء النبي عليه يشير إلى استلم روح النبو .) 

وسلطانه. 

ا تقديم الروح البوي له، فالب يقوم عادة بمساعدة أطفاله في ارتداء ملبسهم، وكأن إيليOا النبي يعلن أبوته الحانيOة لبنه zطرح� الرداء عليه يعني أيض 
إليشع. 

ا أو كاهنzا في ارتداء ملبسه الكهنوتية بعد سيامته مباشرة، ليحمل ذلك zإلى يومنا هذا يقوم السقف القبطي والكهنة القدامى بمساعدة المسام شماس 
ة السقف للكاهن أو الشماس. Oمعنى قبول الحياة الكهنوتية وأبو

د حديثzا الميلد الجديد والكهنوت Oته له، وعن قبول الم�عم Oيمارس بعض الكهنة القباط ذات العمل بعد عماد الطفل ومسحه بالميرون ليعلن عن أبو 
لة الملوكيOة.  العام والح�

"فترك البقر وركض وراء إيليOا وقال:

دعني أ�قبfل أبي وأمfي وأسير وراءك.

ا، لنfي ماذا فعلت لك" ] z20فقال له: اذهب راجع.]

انسحب إليشع من عمله اليومي )البقر( كما انسحب حتى من تقبيل والديه ليسير وراء النبي.

ا، ماذا فعلت لك؟" كأنOه يقول له: zا هذا التأجيل إذ قال له: "اذهب راجعOا وأسابيع. لهذا لم يرد إيلي zامOا أيzكان توديع الوالدين في الشرق يستغرق أحيان 
ل البدء في العمل؟ لترجع إن أردت ل لتودع والديك فحسب بل وتبقى مع أصدقائك fلم أدعك للعمل النبوي، بل ا هو الذي دعاك فلماذا تؤج[ 

أرضك[.

يOة إرادته الطريق الذي يبتغيه. fا على خدمته. ليرجع ويختار بكامل حر zة، فال ل ي�كر�ه أحدOد أن الدعوة ليست إلزامي fه قال هذا لكي يؤكOولعل

تركه إيليOا في الحال لكي يختار إليشع طريقه دون أن يعطfل عمل أبيه، فإنOه ليس هناك وقت للحوار. 

v،ك فيهم الرغبة نحو هذه الحياة الصالحة. ولكن ما المنفعة إن كنتم وأنتم هنا فقط تكون لكم هذه النار Oما يشعر البعض بالدفء الن وتتحرOرب    
 ولكن إذ تتركون الموضع تنطفئ النار وتخمد هذه الرغبة. فكيف ل يحدث هذا؟ إذ تلتهب فيكم هذه الرغبة انطلقوا في طريقكم إلى الملئكة يلهبونها
مه لكم ليس كافيzا ليلهب النار فيكم مثلما ترون بأنفسكم المور. ل تقل سأتحدOث مع زوجتي وأدبfر أموري أولz. فإن هذا التأخير fبالكثر. فإن ما نقد 

ع بيته فلم يسمح له النبي. ولماذا أقول "يودfع"؟ لقد طلب التلميذ أن يدفن أباه )مت  f22-21: 6هو بداية التهاون. اسمع كيف ا�شتهي شخص أن يود) 
 ولم يسمح له المسيح حتى بهذا. أي شيء يبدو لك أكثر أهميOة من دفن الب؟ ولكنOه لم يسمح حتى بهذا. لماذا يحدث هذا؟ لن الشيطان يقترب بعنف
ل من fإهمال عظيم. لهذا ينصحنا أحدهم: "ل تؤج sه يستخدمه لبثOا. وإن كان هذا المر هو عائق بسيط للتأجيل فإنzي fسر zا أن يجد مدخلzمشتاق ، µشديد 

(. 7: 5يوم إلى يوم" )ابن سيراخ 

v[ة Oل لحظة من الزمن، حتى وإن بدا المر غاية في الضرورة يضغط علينا بكل قو fنؤج Oا الطاعة للمسيح، ألOب منO24   هكذا تتطل.]

يس يوحنا ذهبي الفم  fالقد

"فرجع من ورائه وأخذ فدOان بقر وذبحهما وسلق اللحم بأدوات البقر،

وأعطى الشعب فأكلوا،

[.21ثم قام ومضى وراء إيليOا، وكان يخدمه" ]

ر في قبول الدعوة أو رفضها ول في اختيار الوقت للبدء في العمل، بل للحال ذبح كل الثيران التي للمحاريث الخشبية fرجع إليشع ورائه ل ليفك 
ا للشعب. zم طعامOا وقدzواستخدم المحاريث حطب



 لنقف هنا عند والدي إليشع الغنيfين، فإنOهما لم يقفا عائقzا أمام ابنهما في ترك كل ما لديه ليخدم الرب. لقد ذبح أفضل الثيران وحرق المحاريث، وقدOم
ا للشعب، ولم يحسبا ذلك خسارة. zطعام

vما لم يكن أمرنا كإليشع الذي ذبح ثوره وأطعم الشعب بما لديه، حتى zقليل zمها قليلfا أن نترك كل مصالحنا دفعة واحدة بل نسلOل يريد الرب من    
س نفسه للتعليم النبوي] fا لديه، بل يترك كل شيء ويكر Oمم µ25ل يعود ينشغل بشيء .]

يس أمبروسيوس  fالقد

ل للخر.  �ً Oيس أمبروسيوس عن العمل المشترك بين الخدام الشيوخ والشبان، لكل منهم دوره المكم fث القدOيتحد

vا وإليشع؟ مع أن الكتابOا... ماذا عن إيلي zما أجمل الوحدة بين الشيخ والشاب. واحد يشهد والخر يعطي راحة، واحد يقود والخر يعطي سرور    
ا عن إليشع أنOه كان شابzا، أل يمكن أن نفهم منه أنOه كان الصغر. في أعمال الرسل أخذ برنابا مرقس معه، وبولس سيل )أع  zم كثيرO39: 15لم يتكل-

(. 5: 1( وتيطس )تى 3: 16( وتيموثاوس )أع 40

. غالبzا كلهم متشابهون في الفضيلة، ولكنOهم µة عملOان يظهرون حيويOمين المشورة، والشبOا تقسيم الواجبات بينهم... فالشيوخ يقودون مقد zنرى أيض 
 ليسوا في السنوات. يبتهجون في وحدتهم، كما كان بطرس ويوحنا. نقرأ في النجيل أن يوحنا كان شابzا، بشهادة كلماته نفسها، ومع هذا لم ينقص

[. 26عن الشيوخ في الستحقاقات والحكمة. يحمل سمات ناضجة وقورة وتعق¨لz في ذهنه]

يس أمبروسيوس  fالقد
تمOت هنا ثلثة لقاءات ليليOا مع السمائيfين.

اللقاء الول مع ملك مسOه وطلب منه أن يقوم ويأكل.

ا وأربعين ليلة، حتى يبلغ جبل سيناء )حوريب( ويدخل zة هذه الكلة أربعين نهار Oه وطلب منه أن يقوم ويأكل ليسير بقوOاللقاء الثاني عاد الملك فمس 
المغارة، ربOما التي دخل فيها موسى النبي.

 اللقاء الثالث مع إله الملئكة نفسه حيث تمO الحوار بينهما في وسط صوت خفيف هادئ. يرى العلمة ترتليان أنOه في هذا اللقاء رأى إيليOا أن ا هو
ا على العرش. يقول: ]لن طول الناة يجلس على عرش الروح الهادئ اللطيف هذا الذي لم ي�وجد في وسط أصوات الريح zطول الناة، جالس 

 العاصف، ول في ألوان السحاب الغامقة، وإنOما في الهدوء الشديد الواضح والبسيط، هذا الذي رآه إيليOا في اللقاء الثالث... عندما ينزل روح ا
[[.27يصاحبه الصبر )طول الناة( بطريقة غير منظورة]

19 ملوك 1من وحي 
لراك على جبل حوريب!

v،عند سفح الجبل عسكر الشعب   
ان يمل السماء. Oفرأوا الجبل يحترق والدخ

الصخور تزلزلت، والريح العاصف مملوء رهبة ورعبzا.
أما موسى فكان على الجبل يتسلOم من يديك شريعتك.

ا، zمضطربة جد sكانت قلوب الشعب تهتز

وكان قلب موسى يهتزs طربzا، إذ التقى بخالقه المحبوب.

v.ا النبيOعلى ذات الجبل التقى بك إيلي   

حدث ريح عاصف وزلزلة ونار،
لكن وسط الصوت الهادئ الخفيف تمتOع بالحوار معك.

نسى إيليOا مقاومة إيزابل له،
زال اليأس من قلبه، وأدرك القلOة القليلة المقدOسة لك. 

. zلقاؤه معك مل قلبه رجاء
فتح أبواب السماء أمام عينيه.

v.نزلت� يا إلهي إلى أرضي   
لدت في مزود حتى أتمتOع برؤياك. و�
ل أعود اسمع صوت ريح عاصف. 

ا، zول ارتبك من زلزلة، ول أخشى نار
فإن إله الطبيعة جاء إليO ل يصيح ول يسمع أحد صوته.لراك في داخلي وأتمتOع برؤياك.

أدخل معك في حوار حبµ ل ينقطع.أنسى وادي الدموع، ول أخشى الحداث.
أتمتOع بك يا شهوة قلبي.



الصحاح العشرون
نصرة آخاب على بنهدد

رت نفسه بسبب ارتداد إسرائيل عن ا واضطهادهم لنبيائه. كان قلبه ملتهبzا بالغيرة على مجد الرب. Oا النبي وقد تمرOفي الصحاح السابق رأينا إيلي 
ا أخرى لخاب zبيت آخاب. لكن ا في طول أناته أعطى فرص sته للتأديب، خاصة ضدOسة وسط الشعب وعن خطOة المقدOة الخفيOكشف له ا عن البقي 

لعلOه يرجع إليه. 

ته وذهبه ونساءه وبنيه الحسان فوافق. عاد فطلب أن يبعث إليه إرساليOة تستولي على كل ما Oسمح ا لبنهدد ملك سوريا أن يطلب من آخاب فض  
د له أنOه يهبه نصرة على بنهدد. وبالفعل انتصر fا يؤكzآخاب، فالتجأ الملك إلى شيوخ الرض الذين رفضوا ذلك. بعث إليه الرب نبي sيحسن في عيني 

ا، فصدر المر بأن تطلب نفس آخاب عوضا عن نفس بنهدد، zة الرب بل أقام معه عهدOعليه في موقعتين، وإذ سقط بنهدد بين يديه لم يطع وصي 
ا عن آرام. zوشعب إسرائيل عوض

[.5-1. بنهدد يطلب ما لخاب             ]1
[.6. بنهدد يستغلs آخاب                ]2

[.12-7. بنهدد يستعدs للمعركة             ]3

[.21-13. نصرته في الموقعة الولى        ]4

[.27-22. كشف خطOة بنهدد                  ]5

[.33-28. نصرته في الموقعة الثانية        ]6

[.34. معاهدة مع بنهدد                 ]7

[.34-35. نبي يعلن عن قصاصه            ]8

. بنهدد يطلب ما لخاب :1
ا معه وخيلz ومركبات، zوجمع بنهدد ملك آرام كل جيشه واثنين وثلثين ملك"

صعد وحاصر السامرة وحاربها.

وأرسل رسلz إلى آخاب ملك إسرائيل إلى المدينة.

وقال له: هكذا يقول بنهدد.

تك وذهبك، ولي نساؤك وبنوك الحسان. Oلي فض

فأجاب ملك إسرائيل وقال:

[.4-1حسب قولك يا سيfدي الملك أنا وجميع ما لي لك" ]

ا، ليس بمعنى ملوك لدول مجاورة32(. حاصر السامرة ومعه 18: 15 مل 1بنهدد هنا ربOما هو ابن أو حفيد بنهدد الذي ساعد آسا ضدs بعشا ) zملك  
ا لقطاعيOات تابعة لمملكة آرام ] zا كانوا حكامzما غالبOة24تحالفت معه. وإنOت مملكة آرام من الفرات إلى الحدود الشماليOأو رؤساء قبائل. فقد امتد ] 

ا. zا من الممالك الصغيرة جد zا ضخم zة أن هذه الدولة تحوي عددOلسرائيل. جاء في النقوش الشوري

ا فقط في العمل العسكري للهيمنة zين يملك كل منهم على مدينة واحدة، له استقلله الكامل، يشترك الكل معfين والسوريfكان بعض الملوك الفينيقي 
 والسيطرة أو للدفاع. وكان ملك المدينة العظمى كدمشق هو الحاكم العام الذي يجمع كل هؤلء الملوك لجل سلمة الدولة أو لتحقيق مكاسب

عسكريOة. 

 أراد محاصرة مدينة السامرة، ول يعرف سبب هذا الحصار، إن كان لجل مطامع ماديOة أم تخفي وراءها أسباب سياسيOة. أخضع داود الملك
-18: 15 مل 1الراميfين والزمهم بالجزية، لكن ارتداد إسرائيل عن ا جعل من أرام رعبzا لها. طلب آسا ملك يهوذا من أرام أن تغزو إسرائيل )

(. الن تحاول أرام غزو إسرائيل من ذاتها.20



د بالحصار ما لم يخضع له آخاب، ل بدفع الجزية فحسب بل وتقديم Oنت كما ينبغي. أرسل بنهدد يهد fا ولم تكن بعد قد حصzة حديثOكانت السامرة مبني 
ا لرام لتصير تحت إدارتها. فإن الستيلء على zة وذهب ونساء وأبناء حسان، أي يصير له كل شيء، وتخضع إسرائيل تمام Oكل ما لديه من فض 

نساء الملك إنOما كان يعني أنOه يصير هو ملك البلد.

ا أن يسلfم Oم كنوزه لينقذ حياته، أمfه يمكن للملك أن يسلOا. فإن zع رفض آخاب هذا الطلب، فيحاصر المدينة، ويستولي عليها تمامOيبدو أن بنهدد كان يتوق 
كل أسرته من زوجات وأبناء فهذا مستحيل.

 قبل آخاب الشروط قائلz له أنOه هو وكل ماله فهو له، لعلOه ظنs أنOه بهذه الجابة يستطيع أن يهدfئ من غضب بنهدد ليدخل معه في حوارµ نافع. لقد
ته Oة من ا مصدر قوOم ممتلكات الدولة وزوجاته وأبناءه للعدو. حرمته الخطيfة ففقد كل احترام لنفسه وثقة، فقبل في خنوع أن يسلOته الخطيOأذل 

ا حتى لخيه الوثني. zأن يحكم على كل حياته وممتلكاته. بتم̈رده على ا صار عبد sوحمايته. إذ رفض أن يحكم ا في قلبه استطاع العدو

ة للبعل )هو  Oآخاب الذهب والفض Oلحسابه. 8: 2لقد أعد sفصادرها العدو ،)

 عرف آخاب بالخبرة عجز البعل وبطلنه لكن من أجل إرضاء زوجته، وربOما لجل شهواته عبد البعل ودفع الشعب لذلك، فحرم نفسه من ا القادر
ة والنصرة والكرامة. Oأن يسنده ويهبه روح القو

"فرجع الرسل وقالوا:

:zم بنهدد قائلOهكذا تكل

:zي قد أرسلت إليك قائلfإن

تك وذهبك ونساءك وبنيك تعطيني إيOاهم" ] O5إن فض.]

عه هذا أن يتصلOف بالكثر في Oق به بل شجOبنهدد، لكن بنهدد لم يترف sة والنسحاق، فوضع نفسه تحت قدميOإذ بلغ آخاب إلى أقصى حدود المذل 
غطرسة.

ا فحسب بل وكان متعجرفzا، فلم يشبعه أن ينال كل ما لدى آخاب حتى أسرته، بل طلب أن يبعث إليه بإرساليOة تأخذ كل ما يشتهيه zاع Oلم يكن بنهدد طم 
آخاب.

ا في الثانية فربOما عنى أنOه يبعث بنهدد عبيده ليفتfشوا عن كل ما Oة الولى طلب كنوز الملك وأسرته، أمOتين؟ في الرساليOما هو الفرق بين الرسالي 
 يشتهيه آخاب، ل ما يشتهي بنهدد وعبيده ليأخذوه. بمعنى آخر ل يريد أن يأخذ فقط وإنOما أن يهين الملك، فيغيظه بسلب ما يشتهيه حتى وإن كان
 بنهدد أو عبيده ل يستخدمونه. يرى البعض أنOه يعني سلب آلهته وأدوات العبادة. ويرى البعض أنOه كان يعني نهب الشعب كل ما لديهم من أمور

تستحق السلب.

. بنهدد يستغل آخاب :2
ا أ�رسل عبيدي إليك، zي في نحو هذا الوقت غدfفإن"

[.6فيفتfشون بيتك وبيوت عبيدك وكل ما هو شهي في عينيك يضعونه في أيديهم ويأخذونه" ]

. بنهدد يستعد للمعركة :3
"فدعا ملك إسرائيل جميع شيوخ الرض،

، sوقال: اعلموا وانظروا إن هذا يطلب الشر

تي وذهبي ولم امنعها عنه" ] Oوفض Oيطلب نسائي وبني Oه أرسل إليO7لن.]

 استدعى آخاب شيوخ الرض ليخبرهم بما حدث، فساء المر في أعينهم. لم يطلب مشورتهم في المرة الولى إذ كان يشعر أنOها مسئوليOته الشخصيOة
ا وقد جاء الطلب الثاني ليدخل عبيد بنهدد ويسلبوا الشعب فكان يلزم المر استشارة الشيوخ. اعتبر Oأن يأخذ القرار في كنوز القصر ونسائه، أم 

الشيوخ أن هذا الطلب إهانة ل ت�حتمل. وطلبوا من الملك رفض الطلب نهائيzsا.

"فقال له كل الشيوخ وكل الشعب: ل تسمع له ول تقبل.

فقال لرسل بنهدد:

قولوا لسيfدي الملك: إن كل ما أرسلت فيه إلى عبدك أولz أفعله،



ا هذا المر فل أستطيع أن أفعله، Oوأم

[.9فرجع الرسل ور̈دوا عليه الجواب" ]

ع آخاب بقرار الشيوخ وأجاب على بنهدد بأنOه ملتزم بما قبله في الرساليOة الولى لكنOه لن يقبل ما بعث به الملك في الرساليOة الثانية.  Oتشج

"فأرسل إليه بنهدد وقال:

[.10هكذا تفعل بي اللهة وهكذا تزيدني إن كان تراب السامرة يكفي قبضات لكل الشعب الذي يتبعني" ]

م السامرة لن يجد كل جندي ملء كفfه ترابzا من تراب المدينة. هنا يشير إلى كثرة عدد الجنود الذين Oه بجيشه إذ تتهدOفيه يعلن أن ، µد بنهدد آخاب بمثل Oهد 
  بأن سهام الفرسThermoplae في Trachinianيحاربون وقدرتهم العسكريOة، وفيه مع التهديد عجرفة وتشامخ. جاء هذا القول مشابهzا لما قاله 

ا.  zتجعل نور الشمس ظلم

"فأجاب ملك إسرائيل وقال:

[.11قولوا: ل يفتخرن من يشد كمن يحل" ]

ا في الشرق يحمل مغزى يرسله الملوك لعدائهم، وهو أنOه ل يليق بمن يرتدي السلحة أن يفتخر كمن ذهب المعركة zكان شائع µأجاب آخاب بمثل 
م له هذا fه ل يعلم ماذا يقدOا بما سيحدث، لن zم Oيفتخر النسان مقد Oق النصرة وعندئذ يفتخر بنصرته. يليق ألfا. يلزمه أن ينتصر ويحق zوعاد منتصر 

(. لينتظر حتى تتم المعركة.1: 27اليوم )أم 

"فلما سمع هذا الكلم وهو يشرب مع الملوك في الخيام قال لعبيده: اصطف¨وا.

[.12فاصطف̈وا على المدينة" ]

كان بنهدد والملوك الثنان والثلثون يسكرون في خيمة وسط المعسكر، فطلب من الجند أن يستع̈دوا للمعركة بالهجوم على السامرة. 

ر لهزيمته بالرغم من إمكانيOاته الجبارة وثقته في نفسه وفي جيشه التي لم fة وشفتاه تشربان الم�سكر، وكان سكره مؤشOأصدر الملك أوامره العسكري 
ر الذي فقد المبراطوريOة كلOها هو يسكر )دا  Oه مثل بيلشاصO5يكن يشوبها أدنى شك. أن .)

 (؛ "محب الفرح إنسان معوز محب الخمر والدهن1: 20يقول سليمان الحكيم: "الخمر مستهزئة، المسكر عجاج ومن يترنOح بهما فليس بحكيم" )أم 
 (. "ل تنظر إلى الخمر إذا احمرت حين تظهر حبابها في20: 23(. "ل تكن بين شريبي الخمر بين المتلفين أجسادهم" )أم 17: 21ل يستغني" )أم 

ا ول للعظماء المسكر" )أم 31: 23الكأس وساغت مرقرقة" )أم  z4: 31(. كما قيل: "ليس للملوك يا لموئيل ليس للملوك أن يشربوا خمر.)

يس جيروم عن خطورة الس�كر معلOقzا على ما ورد بخصوص نوح الذي فقد سترته وتعرى حتى أمام بنيه: ]ل يجوز لحد أن يقول بأن fيقول القد 
رنا من أن نظنs فيه أنOه سكير ومدمن للخمر] fه سكر مرة، ولكن ا يحذOة نقرأ عن نوح أنO[. كما يقول: ]ساعة واحدة سكر فيها1الس�كر ليس بخطي] 

ا طوال ستمائة عام بالوقار] zمستتر Oا( الذي ظل zت )نوح sي في النهاية إلي السقوط في2عرfى جسده، فإن تدليل النفس يؤد O[. ويقول: ]بعد سكره تعر] 
 [[. ويقول القدfيس أمبروسيوس: ]يا لسلطان الخمر، فقد جعلت ذاك الذي لم تغلبه مياه الطوفان3الشهوة، فالبطن تتOخم أولz وعندئذ تثور العضاء]

[[.4أن يصير عاريzا]

ا.  zم الجيش السامرة ويدكها تمامOه في ساعات يتسلOا أنzك عن موضع الس�كر، ظان Oا هو فلم يتحر Oأصدر أوامره بالتح̈رك العسكري، أم

. نصرته في الموقعة الولى :4
"وإذا بنبي تقدم إلى آخاب ملك إسرائيل وقال:

هكذا قال الرب: هل رأيت كل هذا الجمهور العظيم؟

[.13هأنذا أدفعه ليدك اليوم، فتعلم إنfي أنا الرب" ]

ير، وذلك للسباب التالية: fا يحمل رسالة رقيقة إلى هذا الملك الشرzأرسل ا نبي

م لهم ا الفرصة للتوبة وتجديد العهد معه.  fفيقد ، sمن أجل الشعب المسكين الذي انحدر في الشر      ·

·      لكي يتوب الملك أو بعصيانه يكمل كأس ش̈ره.



·      ليحطfم كبرياء بنهدد وعجرفته.

د ا لنا أنOه هو الذي يبحث عنOا ويرسل لنا أنبياءه ورسله، وأخيرا جاء بنفسه إلينا. إذ لم يطلب الملك من ا عونzا، ول صلOى إليه، ولم fليؤك      · 
يبحث عن نبي لكي يسنده. بادره ا بالحب والهتمام!

د له النصرة من قبل الرب ويرشده عن fا النبي فجاء دون دعوى منه ل ليسنده بل ليؤك Oالتجأ آخاب إلى شيوخ إسرائيل الذين وعد̈وه بالوقوف معه، أم 
كل تح̈رك وتص̈رف.

 (. ل نسمع عن8: 22 مل 1ل نعرف اسم النبي الذي تقدOم ليتحدOث مع آخاب الملك. يرى الحاخامات المفسfرون أن هذا النبي هو ميخا الوارد في )
 إيليOا النبي ول عن إليشع تلميذه ربOما كان إيليOا في مملكة يهوذا ي�عد إليشع للعمل النبوي. ولعلOه بخروجه من إسرائيل هدأت إيزابل وخفOفت الضيق

على المؤمنين، فوجد المائة نبي الذين كان يعولهم عوبديا الفرصة للخروج من المغارتين ويمارسا عملهما على مستوى فردي أو عائلي. 

 لم ي�رسل إيليOا النبي لخاب بل أ�رسل نبي آخر لحكمة إلهيOة فائقة. لعلOه أراد ا أن يعطي آخاب وإيزابل فرصة للتعامل مع نبي آخر يبدأ معهما بما
فيه نصرة آخاب بعد انسحاقه الشديد أمام بنهدد.

ا له أن ا يهبه نصرة عليه لكي يعرف آخاب أن ا130نبOه النبي الملك آخاب إلى كثرة عدد جيش بنهدد، حيث يقدرها البعض بحوالي  zا، مؤكدzألف  
هو الرب. وبالفعل تحقOق قول النبي ومع هذا لم نسمع عن آخاب أو الشعب قدOموا ذبيحة شكر أو تسبيح ل واهب النصرة. 

"فقال آخاب: بمن؟ 

فقال هكذا قال الرب: بغلمان رؤساء المقاطعات.

فقال: من يبتدئ بالحرب؟

[.14فقال: أنت" ]

 سأل آخاب النبي بمن يحارب، وجاءت الجابة برؤساء المقاطعات، فقد هرب كثيرون منهم إلى العاصمة بعد أن تغلغل جيش العدوs في الجليل وفي
شمال السامرة. يحارب الشباب منهم، وربOما ليس لهم خبرة عسكريOة. سأل من الذي يبدأ إسرائيل أم أرام، فجاءت الجابة أن يبدأ إسرائيل. 

"فعدO غلمان رؤساء المقاطعات فبلغوا مائتين واثنين وثلثين،

[.15وعدO بعدهم كل الشعب كل بني إسرائيل سبعة آلف" ]

مة، غالبzا ما كان هؤلء الحرس العسكري الخاص بحراسة القصر الملكي،230كان قوام الجيش السرائيلي المحارب هو  fا في المقد zشخص  
 ألفzا.130 نسمة من الشعب. هذا الرقم ل يقارن بجيش أرام البالغ 7000يخرجون وراء الملك. ومن ورائهم 

رين اليهود أن السبعة آلف هؤلء هم الذين لم يحنوا ركبة لبعل ول قبلوه بأفواههم. هم حصن الشعب، يعمل ا بهم ويهب بهم fيرى بعض المفس 
النصرة.

"وخرجوا عند الظهر وبنهدد يشرب ويسكر في الخيام

هو والملوك الثنان والثلثون الذين ساعدوه.

،zفخرج غلمان رؤساء المقاطعات أول

أرسل بنهدد فاخبروه قائلين: قد خرج رجال من السامرة.

فقال: إن كانوا قد خرجوا للسلم فأمسكوهم أحياء،

[.18-16وإن كانوا قد خرجوا للقتال فامسكوهم أحياء" ]

ا مستهينين بأي تح̈رك من جهة إسرائيل. أرسل بنهدد مجموعة من الحرس zبدأت المعركة في الظهيرة بينما كان بنهدد والملوك يسكرون مع 
ا. فبيقين سألهم أن يمسكوهم أحياء، سواء232ليخبروه بما يحدث، فقالوا له بأن رجالz قادمون من السامرة، وهم الدفعة الولى البالغ عددها  zشخص  

كانوا قادمين من أجل السلم أو من أجل الحرب. كان بنهدد واثقzا من نصرته، فطلب القبض على القادمين وأسرهم أيOا كان هدفهم من الحضور.



"فخرج غلمان رؤساء المقاطعات هؤلء من المدينة هم والجيش الذي وراءهم.

وضرب كل رجل رجله،

فهرب الراميون وطاردهم إسرائيل،

ونجا بنهدد ملك أرام على فرس مع الفرسان.

وخرج ملك إسرائيل فضرب الخيل والمركبات،

[.21-19وضرب أرام ضربةz عظيمة" ]

دم الملك وكل الجيش حين قتل الرجال السرائيلي¨ون كل من يلتقوا به. لم يكن لدى الملك في سكره أن يفكر في مواجهة القادمين للمعركة ضدOه،  ص�
ا. zا أربك جيشه جد Oبل هرب ليخلص حياته من الموت، مم

. كشف خطOة بنهدد :5
"فتقدOم النبي إلى ملك إسرائيل وقال له:

اذهب تشدOد واعلم وانظر ما تفعل،

[.22لنOه عند تمام السنة يصعد عليك ملك أرام" ]

م شكرا ل. وإنOما للمرة الثانية بادر ا الملك بالحب فبعث إليه النبي ليكشف له عن خطOة بنهدد الخفيOة، وهي أنOه بعد عام fلم يستدع� الملك النبي ليقد 
سيحاربه بنهدد من جهة السهول. طلب منه أن يستعد للمعركة طوال العام.

ا وقد بقي عام فإنOه ي�طالب الملك أن Oة ول وقت للستعداد للمعركة، والرب غلب بالقليل الذي معه. أمOفي المعركة الولى لم يكن لدى الملك إمكاني 
ا بالكثير. zيستعد ليعمل ا أيض

ين للجهاد ضدs العدو. إن كان fا مستعد zط لمعركة أخرى. ويليق بأولد ا أن يكونوا دومOأوضح النبي أن العدو لن يستسلم بسهولة. إن فقد معركة يخط 
ة بعمل النعمة Oنا نجد فيها نصرتنا المستمرOدائمة، لكن µنا في حربOلنا إلي أبناء له. إن fة له، هكذا يبذل إبليس كل جهده وبل انقطاع ليحو Oا يدعونا للبنو 

اللهيOة:

vل يجسر µه حامل قوسOم من نهجه، أنOلتتعل .zا ثقيل zا أنا فجندي أحمل سلح Oي، لكن أنا معي سيف. هو معه قوس، أمfا ضد zب الشيطان سهام fيصو    
[.5أن يقترب إذ يلقى بسهامه من بعيد]

vته لم يفشل فيOا. لكن ا في محب zما يحاول أن يسحبنا إلى جرف صخري أكثر اندفاعOط إبليس ل أن يسحبنا من البركات التي لدينا، إنOخط    
الهتمام بالبشريOة.

 لقد أظهر لبليس كيف أنOه غبي في محاولته. لقد أظهر للنسان عظم العناية التي يظهرها ا له، فإنOه بالموت وهب النسان الحياة البديOة. لقد
[.6سحب إبليس النسان من الفردوس، وقاده ا إلى السماء. فإن النفع أكثر بكثير من الخسارة]

vالجنس sط ضدOه حتى إن سبك عشرات اللوف من الخطOا أن zه يلدغ إبليس، مظهرOد حن̈وه، وأن fلقد فقدتم الفردوس، لكن ا وهبكم السماء، حتى يؤك    
ا إلى كرامة أعظم. zها لن تفيده حيث يقودنا ا دائمOالبشري، فإن

أنتم فقدتم الفردوس، وا فتح السماء لكم.

متم بالحياة أبديzا. fلقد سقطتم تحت الدينونة بالتعب إلى حين، وقد ك�ر

ا. أل ترون أن الربح أعظم من الخسارة؟] zا تربة الروح فتنبت لكم ثمر Oا، أم zا وحسك z7يأمر ا الرض أن تنبت شوك.]

vا السلح نفسه الذي استخدمه. هكذا عندما يجد zر أيض fما يدمOه ليس فقط يعاقب المجرم، وإنOالنسان الذي قتل ابنه، فإن sعندما يرى أب محب    
ر السلح نفسه] fما يدمOه ليس فقط يعاقب الشيطان، وإنOا فإنOبح إنسان [.8المسيح أن الشيطان قد ذ�

يس يوحنا الذهبي الفم fالقد
ا عبيد ملك آرام فقالوا له: Oوأم"



إن آلهتهم آلهة جبال لذلك قووا علينا،

ولكن إذا حاربناهم في السهل فإنOنا نقوى عليهم.

وافعل هذا المر:

ا مكانهم" ] zمن مكانه، وضع قواد µ24-23اعزل الملوك، كل واحد.]

ك لهذا قال مشيرو بنهدد للملك بأن Oا خارجها فل يستطيع أن يتحر Oته، أم Oين اعتقاد بأن لكل إله منطقة يبسط فيها نفوذه ويعلن فيها قوfكان لدى الوثني 
ة في السنة التالية، وأن تكون أرض Oة له. أشاروا عليه أن يعيد الكر Oا في المناطق السهلة فل قو Oإله إسرائيل هو إله الجبال، يسند شعبه هناك، أم 

ك بسهولة" ) Oدوا له الموعد بالربيع بعد انقطاع المطر حتى يمكن للجيش أن يتحرOوليس جبل. حد zا أو سهلz1: 11 صم 1المعركة وادي .)

ربOما أشار مشيرو بنهدد بذلك للسباب التالية:

م اليهود ذبائحهم على قمم الجبال والماكن المرتفعة، لذا فإلههم هو إله الجبال. fيقد :zأول

ا في السهل تكون الرؤية للعداد الضخمة من الجيش مرعبة ومخيفة للسرائيليfين. Oا: وسط الجبال ل يظهر بوضوح ضخامة جيش بنهدد، أمzثاني 
وقد اختار بنهدد منطقة أفيق في وادي يزرعيل.

 (. "أساساته1: 121ثالثzا: لعلOهم كانوا يدركون بعض المزامير التي كان يسبح بها داود الملك: "رفعت عينيs إلى الجبال من حيث يأتي عوني" )مز 
( عن الجبل المقدOس.3: 24؛ 1: 15(. وما ورد في )مز 54: 78؛ 1: 78في الجبال المقدOسة" )مز 

ا أن يغيfر القادة، فل يستخدم قادة ورثوا القيادة بالميلد، بل قادة حرب مقتدرين ومتأهfلين للمعارك. هؤلء ل يعيشون في رفاهيOة zطلبوا منه أيض 
ورغد كملوكµ بل هم مغامرون ومصارعون.

ا كالجيش الذي سقط منك، zوأحص� لنفسك جيش"

ا بفرس، ومركبة بمركبة، zفرس

فنحاربهم في السهل ونقوى عليهم،

فسمع لقولهم وفعل كذلك.

وعند تمام السنة عدO بنهدد الراميfين
[.26-25وصعد إلى أفيق ليحارب إسرائيل" ]

م بنهدد بجيشه إلى قرب أفيق، ليست أفيق المدينة التي في أرض أشير )يش  Oول تلك التي على جبال4: 13، 20: 19في ربيع السنة الجديدة تقد ،) 
 (. غالبzا هي "فيق" وهي قرية ضخمة تقع على الطريق الحالي من دمشق1: 29 صم 1(. إنOما هي مدينة في سهل يزرعيل )53: 15يهوذا )يش  

إلى نابلس وأورشليم. تعبيره صعد إلى "أفيق" مناسب، لن فيق مستواها أعلى قليلz من دمشق. 

دوا وساروا للقائهم، Oوأحصي بنو إسرائيل، وتزو"

فنزل بنو إسرائيل مقابلهم نظير قطيعين صغيرين من المعزي،

ا الراميون فملوا الرض" ] O27وأم.]

 اجتمع السرائيليون على منحدرات الجبال التي بالقرب من سهل يزرعيل، فكانوا أشبه بقطيعين بائسين من الماعز متى قورنوا بالعداد الرهيبة
التي للراميfين حيث ملوا الرض.

ا، وكأن التشبfيه يكشف عن قلOة عدد جيش إسرائيل بالنسبة لضخامة العدو. zه ل توجد قطعان ماعز كبيرة تجتمع معOلم يقل "قطيعا غنم"، لن

. نصرته في الموقعة الثانية :6
"فتقدOم رجل ا وكلOم ملك إسرائيل وقال:

هكذا قال الرب:
من أجل أن الراميfين قالوا إن الرب إنOما هو إله جبال وليس هو إله أودية،

[.28ادفع كل هذا الجمهور العظيم ليدك، فتعلمون إنfي أنا الرب" ]



 أرسل ا نبيzا غالبzا غير النبي الذي ظهر منذ عام، يعلن عن نصرة هذا الجيش الصغير نسبيzا. لقد جدOف الرامي¨ون على ا ظانين أنOه يحدs بمكان
ته أنOه حال في كل موضع.  Oما، فأراد ا أن يظهر لهم قو

"فنزل هؤلء مقابل أولئك سبعة أيOام،

وفي اليوم السابع اشتبكت الحرب،

. µواحد µفي يوم µين مائة ألف رجلfفضرب بنو إسرائيل من الرامي

وهرب الباقون إلى أفيق إلى المدينة،

وسقط السور على السبعة والعشرين ألف رجل الباقين،

[ "µإلى مخدع µ30-29وهرب بنهدد ودخل المدينة من مخدع.]

بقي الجيشان سبعة أيOام دون اشتباك ربOما لكي يدبfر كل جيش خطOته على الطبيعة، أو ليرسل كل منهما جواسيس لكتشاف إمكانيOات الجيش الخر. 

نة، لكن زلزالz ربOما حدث فسقطت Oمن الجند، وهرب الباقي إلى مدينة أفيق المحص µبدأت المعركة وكانت المفاجأة أن قتل السرائيلي¨ون مائة ألف 
 ألفzا. وصارت أفيق مدينة بل حصون. 27أسوار المدينة ومات 

انطلق بنهدد إلى المدينة يهرب من حجرة إلى حجرة.

 سقطت أفيق في يد السرائيليfين، ولم يكن لبنهدد أي مجال للهروب. أشار عليه عبيده أن يلبس معهم المسوح. ويضعوا حبالz حول أعناقهم كمن
يسلfمونها لخاب إن أراد فليشنقهم بها. أو يقودهم بها مربوطين كأسرى حرب. خضوع كامل للملك، مع إظهار توبة عما سبق.

"فقال له عبيده:

أنOنا قد سمعنا أن ملوك بيت إسرائيل هم ملوك حليمون،

ا على أحقائنا وحبالz على رؤوسنا،  zفلنضع مسوح

ونخرج إلى ملك إسرائيل، لعلOه يحيي نفسك.

ا على أحقائهم، وحبالz على رؤوسهم، zفش̈دوا مسوح

وأتوا إلى ملك إسرائيل وقالوا:

يقول عبدك بنهدد لتحيي نفسي.

[.32-31فقال: أهو حيs بعد؟ هو أخي" ]

 كل ما اشتهاه بنهدد أن يعيش تحت أيOة شروط. يبدو أنOه كان يشتهي أن يعيش ولو كعبدµ أسيرµ خارج بلده كل أيOام حياته. في تجديفه على ا كان
ا في مذلOة zة وذهب الدولة ونساء الملك وبنيه. الن يشتهي أن يحيا ولو فقير Oا يذل الملك ورجاله وشعبه، ولم يكتف� بأن يستولي على فض zمتشامخ 

د عندما يتطلOع إلى13-40: 11وعار. بعد أن كان يقسم ويهدOد، الن ينسحق ويتوسOل راجيzا أن يبقيه عد̈وه حيzا. وكما جاء في أيوب ) Oأن ا يتمج ) 
ا في التراب. zالمتشامخين وينزلهم ويدفنهم مع

ا. zف متشامخ وعنيد ومملوء طمعfا، فهو مجدzيبقى بنهدد حي Oهها إليه رجل ا وهي أل Oة التي وجOة اللهيOعصى الوصي zا، أولzجاء موقف آخاب عجيب 
 فهل انخدع آخاب بما فعله بنهدد وعبيده الذين تقدOموا إليه في مذلOة؟ أم أنOه أراد أن يكسب ودs الملك لكي يسنده ضدs أشور الذي بدأ نجمها يلمع في
ا من الشهامة والكرم؟ على كل zة الشديدة والخوف صار المر بين يديه فيظهر نوعOه بعد المذلOآخاب وجد ما يشبع نفسه أن Oميدان السياسة؟ أو لعل 

د.  Oمة إليه من قبل ا ليسلك بفكره البشري المجرOة المقدOالحوال تجاهل آخاب الوصي

ما هو موقف آخاب؟
 لم يعاقبه بكلمة واحدة على تجديفه على ا، ولم يشر إليه بأن النصرة التي نالها هي لمجد الرب، والدمار الذي لحق ببنهدد كان بسبب تجديفه على

الرب، إذ لم يشغله الرب في أمرµ ما، ولم يشر إليه قط.



( مخالفzا قول الرب له. 9: 15 صم 1كان يليق بآخاب أن يتOعظ بمثلµ سابق أمامه وهو شاول الملك الذي ترك أجاج حيzا )

د له أنOها من قبل ا. يسأله فيما يفعله، ويطلب مشورة ا.  Oوكان يلزمه أن يلتقي برجل ا الذي أنبأه بالنصرة وأك

ا عن zبل عن تعويض لضعفه وفي غباوة وعدم معرفة. لم يطلب آخاب تعويض ،µوشهامة µا مع ا. أقامه ليس عن كرم zا مع بنهدد ولم يقم عهد zأقام عهد 
د ويحاصر السامرة ويحارب، لكن بنهدد أغراه بأنOه سيسلfمه المدن التي استولى والده عليها من عمري والد Oالخسائر التي لحقت به منذ بدأ بنهدد يهد 

آخاب، وأن يسمح لليهود بإقامة حيs خاص بهم في دمشق يعيشون فيه ويمارسون تجارتهم وعبادتهم وقضاءهم. 

ا براقzا من العفو واللطف والرحمة والسخاء، لكن ا يجازي ل بالمظهر بل بالقلب والنيOة الداخليOة والنقاوة الصادقة.  zلقد حمل آخاب مظهر

وا هل هو منه، sفتفاءل الرجال وأسرعوا ولج"

وقالوا أخوك بنهدد.

[.33فقال: ادخلوا خذوه، فخرج إليه بنهدد، فأصعده إلى المركبة" ]

. معاهدة مع بنهدد :7
"وقال له: إنfي أرد المدن التي أخذها أبي من أبيك،

وتجعل لنفسك أسواقzا في دمشق كما جعل أبي في السامرة.

ا وأطلقه" ] z34فقال: وأنا أطلقك بهذا العهد فقطع له عهد.]

انشغل آخاب بالمكاسب المعنويOة والماديOة، ولم ينشغل بأن يقتني ا نفسه، سرs النصرة والغنى.

v.ا آخر، بل ليكن هو نفسه رجاءكzليكن الرب إلهك هو رجاءك. ل تطلب منه شيئ   

ا غير ا نفسه.  zتة. في اختصار يتر̈جون أن ينالوا من ا أمورOيوجد أناس يتر̈جون في ا غنى أو كرامات زائلة ومؤق

 اطلبه وحده، واحتقر كل ما سواه، وليكن طريقك نحوه. لتنسى المور الخرى وتذكره، اترك المور الخرى إلى الوراء واقترب إليه. ليكن هو
[.9رجاءك، هذا الذي يقودك إلى مصيرك]

vمن الكل. ذاك الذي خلق كل الشياء أفضل من الكل، سيكون بالنسبة لك كل ما zاترك كل رغباتك. ذاك الذي صنع السماء والرض أكثر جمال    
[.10تحب¨ه. تعلOم أن تحب الخالق في خليقته، في العمل الذي صنعه هو. ل تسمح لما فعله أن يمسك بك فتفقد ذاك الذي هو نفسه قد خلقك]

يس أغسطينوس  fالقد
. نبي يعلن عن قصاصه :8

"وإن رجلz من بني النبياء قال لصاحبه عن أمر الرب: اضربني.

[.35فأبى الرجل أن يضربه" ]

ا وبدأ النبياء يظهرون. وكان التدريب الرئيسي في مدرسة النبياء الطاعة الكاملة. طلب zا هدأت إيزابل جدOه بعد قتل أنبياء البعل وهروب إيليOيبدو أن 
ا يقابله ويفترسه. فإنOه كأحد أبناء zأ له بأن أسدOنبي من صاحبه أن يضربه كأمر الرب فأبى، وبسبب عصيانه لكلمة ا حتى وإن لم يفهم ما وراءها تنب 

 ( كان لبد لصديقه أن يدرك أن ما يأمر به الرب في فترة8: 20 مل 1النبياء كان يلزمه الطاعة الكاملة. يرى البعض أن هذا النبي هو ميخا )
ة من تص̈رفات تحمل معنى رمزيzا، لذا يلزم طاعتها حتى يدرك فيما بعد ما وراء هذا التص̈رف من معنى. كان المعنى وراء هذا المر اللهي Oالنبو 

كمه، فإنOه أمين في  هو أن الملك آخاب يستحق أن ي�ضرب. كان لبد أن ي�جرح النبي لكي يبدو كأنOه جندي جريح في المعركة يلجأ إلى الملك يطلب ح�
رح من أجل الملك والشعب لحماية بلده لكنOه أخطأ إذ لم يحفظ إنسانOا س�لم بين يديه بل فقده. عمله وج�

ا عن zا عن نفس بنهدد، وشعبه عوض zحكم الملك بالعدل ولم يدرك أن مرتكب هذا الخطأ هو الملك نفسه. من فمه صدر الحكم أن نفسه ت�طلب عوض 
شعب آرام. 

"فقال له: من أجل أنك لم تسمع لقول الرب،

فحينما تذهب من عندي يقتلك أسد.



ولما ذهب من عنده لقيه أسد وقتله.

ثم صادف رجلz آخر فقال: اضربني.

فضربه الرجل ضربةz فجرحه.

فذهب النبي وانتظر الملك على الطريق، وتنكOر بعصابةµ على عينيه.

ولما عبر الملك نادى الملك، وقال:

خرج عبدك إلى وسط القتال، وإذا برجل مال وأتى إلى برجلµ وقال:

ة. Oاحفظ هذا الرجل وإن فقد تكون نفسك بدل نفسه، أو تدفع وزنة من الفض

وفيما عبدك مشتغل هنا وهناك إذا هو مفقود.

فقال له ملك إسرائيل: هكذا حكمك أنت قضيت.

فبادر ورفع العصابة عن عينيه، فعرفه ملك إسرائيل أنOه من النبياء.

فقال له هكذا قال الرب:

لنOك أفلتO من يدك رجلz قد حرمته، تكون نفسك بدل نفسه، وشعبك بدل شعبه.

ا، وجاء إلى السامرة" ] zا مغمومz43-36فمضى ملك إسرائيل إلى بيته مكتئب.]

 ربOما يتساءل البعض: هل يطلب ا منOا قتل أسرى الحرب؟ مستحيل! كان بنهدد هنا، في العهد القديم، يمثfل عدوs الخير المضلfل والمجدfف. عندما
 ت�قدOم لنا الفرصة لنزع كل أثر له في حياتنا أو في حياة أولدنا ل نفتح له الباب من جديد. قتل بنهدد يشير إلى ضرورة التخ̈لص من التص̈رفات

يرة. fالشر

ا دون أن يفكر في التوبة. لم يسمع لصوت داود الملك: zا وجاء إلى السامرة. عاد بعد النصرة مغموم zا مغمومzمضى ملك إسرائيل إلى بيته مكتئب 
(.11-10: 2"فالن أيها الملوك تعقOلوا، اعبدوا الرب بخوفµ واهتفوا برعدةµ" )مز 

vل بعد مصادر النعمةOها لم تتقبOلن النفس التي تجدها محزنة تفهم أن Oس على حقيقة أن وصايا ا محزنة إلOم الكتاب المقد fليس لسبب آخر يصم    
[.11التي تجعل وصايا الرب كما أمرنا بأنOها لطيفة ومبهجة، فتصلfي بشوقµ عميقµ بإخلصµ من أجل عطيOة سرعة الستجابة في حفظها]

يس أغسطينوس fالقد

 
ليس عند ا محاباة:

v ص جميع البشر،1: 73   "إنما صالح ا لسرائيل لنقياء القلب" )مزfه مخلOا هو صالح للكل، لنzا للجميع إذن؟ حق zفهل ا ليس صالح ...) 
 (، وليشفي جراحتنا، لكن ل يرغب29: 1(. جاء حقzا ليحمل خطيOة العالم )يو 10: 19خاصة المؤمنين. لهذا أتى الرب يسوع ليخلfص ما قد هلك )لو 

 الجميع في العلج، وكثيرون يتجنOبونه! لئلO ي�حقن القرح بالعقاقير، ويفقد سطوته. لهذا السبب ي�شفي الذين يريدون الشفاء ول يرفضونه. من يرغبون
ته، Oهم ل يختبرونه! ومن نال الشفاء يستعيد صحOعون بصلحه، لنOا الذين يقاومون الطبيب، ول يطلبونه فل يتمت Oتهم، أم Oفي العلج يستعيدون صح 

 لهذا فالطبيب صالح بالنسبة للذين أعاد إليهم عافيتهم. من ثم، ا صالح لولئك الذين غفر خطاياهم، لكن إن كان لنسان خطيOة ل علج لها في
 :2 تي 1روحه، فكيف يقول إن الطبيب صالح، بينما يتحاشاه؟ ولهذا كما قلت قبلz، شرح الرسول بحق أن ا "الذي يريد أن الجميع يخل�صون" )

ا نعمة صلح ا الخاصة فهي مكفولة بالكثر لجميع المؤمنين الذين ينالون عونzا من إرادته الصالحة ونعمته. لكن4 Oهو صالح لكل الناس. أم ،) 
ا: "إنOما صالح ا لسرائيل، لنقياء القلب" فإنOه ينقل مشاعر الذين ل يعرفون كيف يتمتOعون بما يخص ا، عدا إنOه صالح zم أيضfحين يقول المرن 

[.12نحو كل شيء وهو في الكل]
يس أمبروسيوس fالقد

 
20 مل 1من وحي 

هب لي نصرة على ذاتي،
مع نصرتي على بنهدد!

v.ف على اسمكfير على بنهدد المجد fانتصر آخاب الشر   



لكنOه حطOم نفسه إذ لم ينتصر على ذاته.
v.ةOة آخاب ناشر الوثنيOت الخطيOأذل   

فقد كرامته وإمكانيOاته. 
حطOمه تهديد بنهدد ملك آرام،

م له كنوزه ونساءه وأولده. fا أن يقد zوكان مستعد
تك. Oا جديدة ليختبر قو zمت له فرصOتك قدOفي محب

وهبته نصرةz على بنهدد في معركة على الجبال.
عدت فقدOمت له نصرة جديدة في السهول.

صار المتعجرف ذليلz لك.
الذي أراد أن يغتصب مالك وأسرتك بين يديك.

ماذا قدOمت للله واهبك النصرة؟

v.تهOعوض الشكر له كسرت وصي   
ا مع الملك الوثني. zعوض تجديد العهد معه أقمت عهد

وهبك نصرة على أقسى عدو لك،
لكنOك بإرادتك لم تطلب النصرة على أعماقك.

v .هب لي يا رب نصرة على ذاتي   
ة ما أن تؤذيني. Oه لن يستطيع أحد ما ول قوOفإن

يOتي أحطfم نفسي. fأنا بكامل حر
الصحاح الحادي والعشرون

قتل وورث!

 جاء هذا الصحاح في الترجمة السبعينيOة قبل الصحاح السابق وكأن ما حدث بخصوص الستيلء على كرم نابوت اليزرعيلي سبق الحرب التي
خ نفس الترتيب الوارد في الترجمة السبعينيOة. fقامت بين آخاب وبنهدد واتبع يوسيفوس المؤر

ا أن يدفع الثمن zبقصوره وحدائقه، فاشتهى أن يقتني كرم نابوت اليزرعيلي الملصق لقصره الشتوي في يزرعيل. كان مستعد zكان آخاب مشغول 
ا عنه.  zا آخر عوض zم له كرم fلنابوت أو يقد

يرة لقتله. اتهمته كاهنة البعل بأنOه مجدfف على اسم ا وعلى الملك، كأن قاتلة النبياء fطت إيزابل الشرOرفض نابوت أن يبيع ميراث آبائه، فخط 
ا ويصوم ويسير في توا�ضع. ا في رحمته الفائقة يقول zخ آخاب نراه لول مرة يلبس مسوحfا النبي يوبOة باسم ا. قتلت وورثت، وإذ جاء إيلي Oمهتم 

[.28ليليOا النبي: "هل رأيت كيف اتOضع آخاب أمامي؟! فمن أجل أنOه اتOضع أمامي ل أجلب الشرs على بيته" ]

[.4-1. آخاب يطلب كرم نابوت            ]1

[.16-5. إيزابل تقتل نابوت                 ]2

[.26-17. إيليOا يلتقي بآخاب                 ]3

[.29-27. اتضاع آخاب                      ]4

. آخاب يطلب كرم نابوت :1
م حياته كلOها من أجل هذه الجيرة. كانت نصيحة كثير من آباء fه يقدOما كان نابوت يفتخر بأن كرمه ملصق للقصر الملكي الشتوي، ولم يدرك أنOرب 

الكنيسة: اهرب من الرؤساء فتخلص.

 أما عن آخاب فالن يكسر الوصيOة العاشرة ويشتهي ما لخيه. كان يمكنه أن يستأجر الكرم مدى حياته، وكان يمكنه أن ينسfق الكرم وينزل فيه كما
يشاء، لكنOه لم يكن يطلب إلO أن يمتلكه، وإذ ضاق به المر مرض!

 كان نابوت إسرائيليzا يخاف ا، يعتز بميراث آبائه، حتى بالكرم الذي ورثه. لم يكن في قلب نابوت أن يهين الملك أو يخالف أوامره، لكنOه كان يشعر
 باللتزام بتنفيذ الشريعة اللهيOة التي تمنع بيع الشخص ميراثه لخر نهائيzا، خاصة إن كان من سبط آخر. وإن باعه لسبب أو آخر يسترد الرض في

 (. رفضه للبيع لم ينبع عن تعل¨قه بالكرم، ول عن عنادµ مع الملك، وإنOما قائم على طاعته7: 36، عد 28-23: 25السنة السابعة أو في اليوبيل )ل 
للوصيOة اللهيOة.

 "وحدث بعد هذه المور أنOه كان لنابوت اليزرعيلي كرم في يزرعيل بجانب قصر آخاب ملك السامرة. فكلOم آخاب نابوت قائلz:اعطني كرمك
ة. فقال نابوت لخاب: Oا أحسن من، أو إذا حسن في عينيك أعطيتك ثمنه فض zه قريب بجانب بيتي،فأعطيك عوضه كرمOفيكون لي بستان بقول،لن 

[.3-1حاشا لي من قبل الرب أن أعطيك ميراث آبائي" ]



ا ما يشغل قلب نابوت فهو Oا للشريعة. أمzق كل شيء حتى وإن كان مخالفfه بسلطانه أو ماله يحقOا أنzته، حاسب Oما كان يشغل قلب آخاب الملك هو مسر 
الوصيOة اللهيOة. لم يجد مجالz للتفكير ما دام المر فيه كسر للوصيOة. 

 بل شك كان نابوت أحد السبعة آلف الذين لم يحنوا ركبة لبعل ول قبلوه بشفاههم. أطاع ا أكثر من الناس. كان يرى في التنازل عن نصيبه في
أرض الموعد من أجل الملك فيه إشارة إلى تهاونه في الميراث البدي لجل أرضاء إنسان، مهما بلغ مركز هذا النسان.

يس أمبروسيوس] fك بميراث آبائه.1يقول القدOه تمسOأفضل، لكن µضه بكرم fه كان يعلم أن الملك سيعوOأن نابوت لم يمت من أجل تم̈سكه بكرمه، فإن ]

vم أنا ميراثfم ميراث آبائه فهل أسلfم نحن كنيسة المسيح؟ إن كان نابوت لم يسلfم كرمه هل نسلfدافع نابوت عن كرومه بدمه، فإن كان لم يسل    
[ 2المسيح؟... كأسقف يلزمني أن أجيب: ليعمل المبراطور كإمبراطور. ليأخذ حياتي ول يفقدني إيماني!]

يس أمبروسيوس fالقد
 : sيرة، وقد جاء التفاق في الشر fاتفق آخاب مع زوجته الشر

v[ا zفقون معOه حتى اللصوص يتOا في كل الحوال، فإن z3   في حالة آخاب كان التفاق أكثر خطورة من أي حرب. التفاق ليس صالح .]
يس يوحنا الذهبي الفم  fالقد

:zمه به نابوت اليزرعيلي قائلOا من أجل الكلم الذي كل zا مغمومzفدخل آخاب بيته مكتئب"
ا" ] zل وجهه ولم يأكل خبز O4ل أعطيك ميراث آبائي. واضطجع على سريره، وحو.]

ا دفع بجسده إلى المرض، فألقى به على السرير، Oا. عوض التفكير الجاد في الموقف أصيب بحالة من الكتئاب والغم، ممzكان تص̈رف الملك طفولي 
ا جسده بالمراض.  zات أن ت�صاب نفسه كما أيضOة. دفعه كبرياؤه وطمعه وشهوته للملذOة وأمراض جسديOيعاني من آلم نفسي

ا وكئيبzا لن نابوت يريد أن يطيع zا، إذ كشف له النبي عن خطئه. والن نراه مغمومzا وكئيب zفي الصحاح السابق رأينا آخاب يعود إلى قصره مغموم 
ا أكثر منه.

 كان آخاب في قصره الملكي، بين يديه مباهج أرض كنعان، وفي بيته خزائن مملوءة بكل ما هو ثمين، وفي يده سلطان، ويجلس على العرش في
ر ذلك بأن نابوت رفض أن يعطيه كرمه! fا. إن سأله أحد يبر zكرامة، ومع هذا فكانت روحه مريضة ونفسه تئن من التذ̈مر والضيق وجسده مريض 

 المشكلة الحقيقيOة هي في أعماق قلب آخاب، ل في قرار نابوت. الكآبة هي ثمرة إعطاء الظهر ل ينبوع الفرح. عوض أن يشعر النسان بالشبع
 والكفاية فيشكر متهلfلz، يظنs أنOه في مأزق يعجز عن الخروج منه، فيعاقب نفسه بنفسه بالكآبة والغم. فالرسول بولس كان في سجن داخلي مقيOد

ا، ل تقدر الكآبة zحfومسب zلfل رسالته بين الشعب، ومع هذا كان متهل fة لكي يكمOا من الحري zا، كان محروم zاليدين والرجلين بمقطرة، وجسمه ينزف دم 
ا فيه. zأن تبتلعه، ول الغم أن يجد له موضع

 ألقى بجسمه على السرير، وأعطى وجهه للحائط ربOما لنOه ل يريد أن يرى أحد وجهه كئيبzا، أو لكي ل يعطي فرصة لحد أن يسأل عن سبب كآبته
ومرضه. وامتنع عن الكل.

لقد أحب الملك الكرم، وتجاهل خالق الكرم.

v.ا zته ل قليلة جدOأحب العالم ما دام ا هو الذي خلقه؟ أي¨ها الخوة، النسان الذي يحب أي شيء ليس من أجل ا فإن محب Oتسأل: لماذا يلزمني أل   

[.4إنOه ليس يجب ألO تحب المور المخلوقة، وإنOما أن تحبOها لجل ذاتها فهذا طمع وليس حبzا]

v[ها وتبقى مع ا إلى البدOة وتعبر معها، أو ل تحبOا أن تحب المور الزمني O5   لك الخيار: أم.]

vا، لكي يزرع نفسه بجوار نهرOنا يسوع المسيح. لقد صار إنسانOنهر الزمن يجرف، لكن يوجد ما يشبه شجرة مزروعة على المياه، هي رب    
الزمن.

 إن شعرت� في نفسك أنOك تنجرف إلى أسفل نحو التيار، أمسك الشجرة. إن أمسك بك حب العالم أمسك بالمسيح. فإنOه من أجلك دخل في الزمن لكن
[.6لم يكف عن أن يبقى أبديzا]

يس أغسطينوس fالقد

. إيزابل تقتل نابوت:2
ا؟. zفدخلت إليه إيزابل امرأته وقالت له:لماذا روحك مكتئبة ول تأكل خبز"

ا عوضه، zة وإذا شئت أعطيتك كرم Oمت نابوت اليزرعيلي،وقلت له أعطيني كرمك بفضfي كلfفقال لها: لن
ا وليطب قلبك،  zفقال: ل أعطيك كرمي. فقالت له إيزابل: أنت الن تحكم على إسرائيل،قم كل خبز

[.7-5أنا أعطيك كرم نابوت اليزرعيلي" ]



 سألت إيزابل زوجها عن سبب كآبته وامتناعه عن الطعام. فأخبرها بما حدث بينه وبين نابوت اليزرعيلي، دون أن يشير إلى سبب رفضه البيع،
وهو "الوصيOة اللهيOة"، ربOما لنOه كان يخشى أن يشير إلى ا في حديثه معها. 

 تحت مظهر تقديم تعزية وراحة لزوجها الحزين غذOت كبرياءه وألهبت الجمر المتOقد في داخله. لقد حسبت في تص̈رفه هذا وفي كآبته وامتناعه عن
 الطعام إهانة لمركزه كملك صاحب سلطان، يأمر وينهي، فإن المر أصغر بكثير من أن يفكر فيه الملك. الدخول في حوار مع أحد العامة مثل

ا في zما يأمر فيطاع. هكذا أعطت للملك درسOه ل يليق به أن يحاور ويبيع ويشتري، إنOنابوت، في نظرها، فيه مهانة له ولعرشه وتاجه الملوكي، أن 
م له الكرم بل تعب وبل مقابل.  fها وهي الملكة ستقدOالتشامخ والعجرفة واستغلل السلطة. أخبرته أن

 كأنOها تقول له: من هو الملك أنت أم نابوت؟ إن كان نابوت يرفض طلبك، إذن فهو الملك الذي له سلطان أن يرفض وأنت لست بملكµ إذ تخضع
لرفضه. 

"ثم كتبت رسائل باسم آخاب وختمتها بخاتمه،

وأرسلت الرسائل إلى الشيوخ والشراف الذين في مدينته الساكنين مع نابوت.

وكتبت في الرسائل تقول:

نادوا بصوم، وأجلسوا نابوت في رأس الشعب.

وأجلسوا رجلين من بني بليعال تجاهه ليشهدا قائلين: قد جدفت على ا وعلى الملك،

[.10-8ثم أخرجوه وارجموه، فيموت" ]

ا لنابوت عن مفهوم الخضوع والطاعة للملك حتى وإن كان على حساب zا للملك عن مفهوم الملك والسلطة، أرادت أن تقدم درس zبعد أن قدمت درس 
الوصيOة اللهيOة. فإنOها لن تقبل أقل من سفك دمه ثمنzا لتكريمه الوصيOة اللهيOة أكثر من المر الملكي.

ا باسم الملك آخاب. ختم الرسالة يشير إلى أن ما ورد بها ملكي، وأمر خطير للغاية يمس كيان zبعثت الملكة برسائل إلى الشيوخ والرؤساء مختوم 
  ق.م. وتوجد أختام لسنحاريب والملك سيرجون. وذكرت الختوم في أيOام استير2000الدولة وأمنها. عرف الفراعنة الختم على الرسائل منذ حوالي 

(. 41: 38(. كان اليهود يضعون عجينة من الفخار على الرسالة ويختمونها )أي 12: 3الملكة )إس 

  أميال. وكان هؤلء أدوات7[ أن الرسالة كتبت من القصر الذي في السامرة إلى الشيوخ الذين في يزرعيل على بعد حوالي 8يظهر من عدد ]
كها الملكة كيفما شاءت. fتحر

 يبدو أنOه لم تكن هذه هي المرة الولى التي فيها استعارت إيزابل ختم الملك لتكتب حسبما تشاء. لعلOها استخدمته حين كتبت رسائل تأمر فيها بقتل
 النبياء. كتبت رسالتها إليهم تطلب فيها الشهادة الزور ضد نابوت والحكم عليه بالموت، دون أن تقدم السبب لفعل هذا. لم ترسل شهود زور من

 قبلها، بل طلبت من القضاة أن يبحثوا هم عن شهود زور، من أبناء بليعال، ثم يصدروا الحكم وهو عارفون أنOه يقوم على شهادة كاذبة. هذا ما كان
 يمكن أن يتم لول معرفتها التامة أنOهم أناس فاقدي الضمير، بل أمانة ول كرامة. كتبت بأسلوب يفهم منه تأ̈كدها التام من طاعتهم لها على حساب

الحق. وكأنOها بالحيOة إلى تبث السموم خللهم. 

 غطت الخطOة بثوب ديني، فالتهام الول هو تجديفه على ا ثم على الملك. اتfهمته بما ترتكبه هي في صورة بشعة، أي التجديف على ا ومقاومته
وقتل أنبيائه. وطلبت أن تتم المحاكمة بتدبير محكم كمن يلتزم بالعدالة. 

 (. وبعد الرجم كانت العادة أن يقام عمود من الحجارة على القبر كشهادة عن طريقة33: 10؛ يو 16: 24كان جزاء التجديف على ا هو الرجم )ل 
ل عليه الجريمة التي ارتكبها.  fموته ويسج

 التجديف على الملك ليس جريمة ثانية يحاكم عليها نابوت، وإنOما هو امتداد للجريمة الولى. فإن تجديفه هنا ليس على شخص الملك بل عليه كوكيل
ل. 

ا وتذل¨لz أمام ا. لم يكن هذا الصوم من قبل ا للتوبة zب تض̈رعOكأن المر خطير للغاية ويتطل ، µيرة أن ينادي القضاة بصوم fطلبت إيزابل الشر 
يرة لكي تغلف ش̈رها بغلف روحي مخادع. fما من قبل كاهنة وثن شرOوالندامة والرجوع إليه، وإن

ا خوفzا من إيزابل، أو لنوال مكاسب ماديOة منها أو لبغضهم تقوى نابوت. قتل نابوت علنzا، وقتل معه Oة شديدة ما ورد في الرسالة، أمOق الشيوخ بدقOحق 
لون العقوبة مع آبائهم )يش  Oا. كان البناء يتحم zلهم، ول يدافعوا عن والدهم الذي رجم ظلم µمل2؛ 25-24: 7أولده، حتى ل يطالبوا بالكرم كميراث  

(.26: 9 مل 2( وكما قال ياهو عند قتله يهورام: "ألم أر� دم نابوت ودماء بنيه يقول الرب؟" )6: 14



 :17 طلبت تنفيذ الشريعة في شكليOاتها بكل دقOة، فطلبت استئجار رجلين شاهدين، لنOه ل يجوز الحكم بالموت على النسان على فم شاهد واحد )تث 
دان أن يكذبا ويقسما باطلz.60: 26؛ مت 30: 35؛ عد 5: 19؛ 6 Oيختاروا رجلين من أبناء بليعال ل يترد .)

ا، كما حدث بالنسبة للشيخين zة. فقد يحدث أن شاهدين أو أكثر يشهدون زورOة الشاهد في المحاكمات الكنسيOة بالهتمام بشخصيOتطالب الدسقولي 
 (، وجموع اليهود الذين شهدوا ضد21 مل 1(، أبناء المعصية الذين شهدوا ضدs نابوت في السامرة )28الشاهدين ضدs سوسنة في بابل )سوسنة 

،7: 6( وضدs أول شهيد له اسطفانوس )أع 26ربOنا في أورشليم )مت  sرين من الشر fة: ]ليكن الشهود ودعاء، بل غضب، متحرOجاء في الدسقولي .) 
[[.7أمناء، متديfنين، فإن شهادة مثل هؤلء الشخاص حازمة بسبب شخصيOاتهم، وصادقة بسبب طريقة حياتهم]

م بتهمة fه يقدOا كرامة العرش والتاج. يرى البعض أن zف وثائر، يهاجم ا بكلمات التجديف، ويهاجم وكيله على الرض، محتقرfه مجدOهام هو أنfالت 
(. وكأنOها نسبت ما تفعله هي لنابوت. غير أن كثير من الدارسين رفضوا التفسير الخير.7-2: 17؛ 6: 12عبادة الوثان وعقوبتها الرجم )تث 

  تعني المعنيfين "بارك"، و"لعن"، تفسOر حسب النص الواردة فيه. ولعلO وراء هذا أن البعض ل يريد أن ينطقboarkكثيرون يظن¨ون أن كلمة 
 ،5: 1بكلمة "لعن". هذا ما نلحظه في سفر أي¨وب حيث قالت امرأته له "بارك الرب ومت"، ولم تترجم كلماتها حرفيzsا "العن الرب ومت" )أي 

ا عندما يرحل عنه، لذا تحمل معنى البركة5: 2؛ 11 zيرى البعض أن كلمة "بارك" تستخدم عندما يلتقي شخص بآخر فيحييه بالبركة، وأيض .) 
د" أو "تطرد" أو "تلعن". وكأن من يجدف أو يلعن ا إنOما كمن يطرده ويطلب أن fبالمفهوم الحسن كما تعني مفهوم "لتأمر بالنصراف" أو "لتمج 

ينصرف عنه.

"ففعل رجال مدينته الشيوخ والشراف الساكنون في مدينته كما أرسلت إليهم إيزابل،

[.11كما هو مكتوب في الرسائل التي أرسلتها إليهم" ]

ا أناس يبيعون ضمائرهم من أجل أرضاء الرؤساء والعظماء حتى ينالوا مكافأة. zيوجد دائم

"فنادوا بصوم وأجلسوا نابوت في رأس الشعب.

وأتى رجلن من بني بليعال وجلسا تجاهه،

وشهد رجل بليعال على نابوت أمام الشعب قائلين:

قد جدOف نابوت على ا وعلى الملك.

[.13-12فأخرجوه خارج المدينة ورجموه بحجارة فمات" ]

 تمOت خطOة إيزابل بدقOة وهي في قصرها لم تر� شيئا، بينما ا ضابط الكل والمحامي عن المظلومين كان يراقب كل الحداث. أنOه يسمح أحيانzا ولكن
 إلى حين أن يكون لبليس سلطانzا فيبث ش̈ره ظانzا أنOه قادر أن يسيطر. يدهش سليمان لما يحدث فيقول: "يوجد باطل يجرى على الرض أن يوجد

ا باطل" )جا  z14:  8صديقون يصيبهم مثل عمل الشرار، ويوجد أشرار يصيبهم مثل عمل الصديقين، فقلت أن هذا أيض .)

 كمؤمنين نشعر أن دموعنا تمتزج بدموع المظلومين وتنه¨دات قلوبنا مع تنه¨دات قلوبهم، قائلين مع الحكيم: "ثم رجعت ورأيت كل المظالم التي
ا فهم فل معزµ لهم" )جا  Oلهم، ومن يد ظالمهم قهر، أم µ1: 4تجرى تحت الشمس، فهوذا دموع المظلومين ول معز.)

ا إلO في يوم الرب العظيم حيث ل يترك الحكم في zً zق تمامOة، وقام المنافقون بتنفيذها في هذا العالم. فالعدالة لن تتحقOطت إيزابل وأحكمت الخطOخط 
أيدµ بشريOة، بل هو ديان الرض كلOها، فاحص القلوب والكلي، صانع العدل والرحمة.

"وأرسلوا إلى إيزابل يقولون: 

جم نابوت ومات" ] [.14قد ر�

 أرسل الشيوخ يبشfرون إيزابل بأن خطOتها قد تمOت بكل دقOة، فقد مات نابوت وأولده. أرسلوها من يزرعيل إلى السامرة. فيما بعد جاءت رسالة من
 ياهو إلى رؤساء يزرعيل الشيوخ يقول لهم فيها: "إن كنتم لي وسمعتم لقولي، فخذوا رؤوس الرجال بني سيfدكم )آخاب( وتعالوا إليs في نحو هذا

 (. هكذا قتل الشيوخ أولد آخاب السبعين ووضعوا رؤوسهم في سلل وأرسلوها إلى يزرعيل. بالكيل الذي6: 10 مل 2الوقت غدا إلى يزرعيل" )
كالت بهم إيزابل كيل لها به، ومن ذات الكأس التي ملتها شربت.

جم ومات قالت إيزابل لخاب: "ولما سمعت إيزابل أن نابوت قد ر�

ة، Oاه بفضOقم رث كرم نابوت اليزرعيلي الذي أبى أن يعطيك إي



[.15لن نابوت ليس حيzا بل هو ميت" ]

 في شيء من المرح انطلقت إيزابل تخبر آخاب بأن نابوت ليس بموجود بعد، بل هو ميfت، وتسأله أن يقوم ويملك الكرم. لم يكن من حق الملك أن
(.4: 16 صم 2يرث كرم نابوت. لكن هذا كان حسب التقليد كانت ممتلكات الخائنين للملك متى قتلوا يرثها الملك )راجع 

[.16"ولما سمع آخاب أن نابوت قد مات قام آخاب لينزل إلى كرم نابوت اليزرعيلي ليرثه" ]

كان من المتوقfع أن يرسل الملك أحد رجاله ليستلم الكرم، لكن إذ كان متهلfلz بما حدث نزل بنفسه إلى الكرم لكي يرثه. 

. إيليOا يلتقي بآخاب:3
:zي قائلfا التشبOفكان كلم الرب إلى إيلي"

قم انزل للقاء آخاب ملك إسرائيل الذي في السامرة،

[.18-17هوذا هو في كرم نابوت الذي نزل إليه ليرثه" ]

 بموت نابوت وأولده ظنs آخاب وإيزابل بأن هذه المسرحيOة قد انتهت وتحقOق حلم آخاب بأبسط الطرق. استراح قلب آخاب وتهلOل بما ملك، ولكن
، ول تستطيع النظر إلى الجور، فلم تنظر إلى الناهبين sعان إلى المظلومين. يقول حبقوق النبي: "عيناك أطهر من أن تنظرا الشرOالرب تتطل sعيني 

ير من هو أبرs منه، وتجعل الناس كسمك البحر، كدبابات ل سلطان لها" )حب  f14-13: 1وتصمت حين يبلع الشر.)

 (، فلم يتمتOع بالكرم أكثر من26: 9 مل 2إله الحق أرسل إيليOا النبي إلى المشترك في جريمة القتل لكي يرث. حدث هذا في اليوم التالي للجريمة )
ه.  Oته لتجميل الكرم كان القضاء اللهي قدر صدر ضدOساعات قليلة، قبل أن يضع خط

ا الن فإذ احتاج المر إلى موقف فيه Oم للملك رسالة للتشجيع بالنصرة على بنهدد أرسل إليه واحدا من النبياء في كل مرة. أم fعندما أراد ا أن يقد 
ه كقاتل Oم له الحكم اللهي الصادر ضد fا، يقدOة للحديث بصراحة عما سيحل بالملك وأسرته فالمر محتاج إلى إرسال أب النبياء، إيلي Oجرأة وقو 

وظالم. 

"وكلمه قائلz: هكذا قال الرب:

ا؟ zهل قتلت وورثت أيض

ا" ] zهكذا قال الرب في المكان الذي لحست فيه الكلب دم نابوت تلحس الكلب دمك أنت أيض :z19ثم كلمه قائل.]

(.12: 2لقد ورث الكرم بسفك دماء بريئة ولم يدرك أنOه "ويل للباني مدينة بالدماء، وللمؤسس قرية بالثم" )حب 

 هل لحست الكلب دم آخاب في نفس الموضع الذي فيه لحست دماء نابوت اليزرعيلي؟ تحقOق هذا مع إيزابل، أولz لنOه كما سلم آخاب المر بين
 يديها وأعطاها خاتمه لتحقfق خطOتها، فصار سفك دمها في هذا الموقع إنOما هو سفك دم آخاب، وما فعلته الكلب بجثمانها كأنOما تم مع آخاب نفسه.

ا قاتلz في رامة جلعاد، ويرى البعض أنOه في هذا zولحست الكلب دم آخاب عند بركة السامرة حيث غسلت مركبته وسلحه هناك بعد أن نال جرح 
ا ابنه يورام فقد ق�تل بالسهم في حقل نابوت اليزرعيلي، وحتما لحست الكلب دمه، وربOما نهشت جثمانه )38: 22 مل 2الموقع رجم نابوت ) O2(. أم 

(. كما لحست الكلب دم إيزابل ونهشت جثمانها في ذات الحقل.26-25: 9مل 

"فقال آخاب ليليOا: هل وجدتني يا عدوي؟

[.20فقال: قد وجدتك، لنOك قد بعت نفسك لعمل الشرs في عينيs الرب" ]

ة. لهذا حسبه عدوه: "هل وجدتني يا عدوي؟" Oر م رسالة م� fه في حالة غضب وثورة، وأدرك أن ا بعثه ليقدOا أنOلحظ آخاب على علمات وجه إيلي 
ير fالرب. فالنسان الشر sفي عيني sنفسه، إذ باعها للشر sه هو عدوOا النبي أوضح له أنOة بينه وبين النبي، لكن إيليOه توجد عداوة شخصيOالملك أن sلقد ظن 

ا أنا فجسدي مبيع تحت الخطيOة" )رو  Oة وكما يقول الرسول: "وأمOا للخطي zنفسه، يبيعها فيصير عبد sخذة فرصة14: 7عدوOة وهي متOلن الخطي ،) 
(.11: 7بالوصيOة خدعتني بها وقتلتني" )رو 

ا عن أن يواجه النبي بثورة ويتOهمه بالعداوة. مع أنOه في آخر لقاء معه بعد قتل كهنة البعل كانا صديقين ) zضع عوضO1كان يليق به أن يدرك خطأه ويت 
ا له، وبالتالي يكون نبيfه. 46: 18مل  zة التي ارتكبها أثارت فيه الشعور بأن ا نفسه صار عدوOلكن الخطي .)

ا لكم لني أصدق لكم؟!" )غل  zيس بولس إلى أهل غلطية: "أفقد صرت إذا عدوfا له. وكما كتب القد z4اعتبر الملك أن من ينطق بالحق يصير عدو: 
16.)



ي؟" كانت رؤيته ليليOا كرؤية fقال له: "هل وجدتني يا عدو µا، كمن يهرب من مواجهة الحق، لذا في رعبzا جبانOة من الملك إنسانOجعلت الخطي 
ر لليد الخفيOة التي كتبت أمامه على الحائط، تعلن الحكم اللهي الصادر ض̈ده، فاضطرب واصطكOت ركبتاه وهما ترتعشان رعبzا. Oبيلشاص

أجابه: "قد وجدتك"، فإنOك لن تقدر أن تهرب من عينيs ا ول من يده. لقد أرسلني إليك. 

ا، zهانذا أجلب عليك شر"

وأبيد نسلك،

وأقطع لخاب كل بائلµ بحائطµ ومحجوزµ ومطلقµ في إسرائيل.

واجعل بيتك كبيت يربعام بن نباط وكبيت بعشا بن أخيsا،

[.22-21لجل الغاظة التي أغظتني ولجعلك إسرائيل يخطئ" ]

(.4-3: 16؛ 11-10: 14 مل 1اللعنة التي سقط تحتها آخاب تشبه تلك التي سقط تحتها يربعام وبعشا )

:zا قائل zم الرب عن إيزابل أيضOوتكل"

[.23إن الكلب تأكل إيزابل عند مترسة يزرعيل" ]

 في المدن القديمة كان يخصfص موضع خارج السور ت�لقى فيه البواقي وجثث الحيوانات والطيور الميfتة. في هذا الموضع تحوم الطيور الجارحة
شة حيث تجد طعامها.  fوتعيش الكلب المتوح

"من مات لخاب في المدينة تأكله الكلب،

ومن مات في الحقل تأكله طيور السماء.

ولم يكن كآخاب الذي باع نفسه لعمل الشرs في عينيs الرب،

[.25-24الذي أغوته إيزابل امرأته" ]

ا حياته في يد زوجته الوثنيOة التي لم يتسلOمها من الرب بل من zمfالرب، مسل sفي عيني sا لمن يبيع نفسه لعمل الشر zا وفريدzرديئ zصار آخاب مثل 
يرة السيطرة على رجلها كما على المملكة.  fالشيطان. لقد أحكمت هذه الشر

 يرى القدfيس أمبروسيوس أن من نظر إلى امرأة ليشتهيها يرتكب ما فعله آخاب وإيزابل اللذين قتلz وورثا ما ليس من حقfهما. ]إنOك تتطلOع إلى
[[.8ممتلكات اليتام وتسحبهم من أرض آبائهم]

v مز( sطعامنا. ولكن عندما يشتهي أحدنا زوجة الغير تصير الشهوة طعام3: 83   عندما تتوق نفوسنا إلى ا الحي )سةO( تكون الشهوة )المقد 
[.9وحوش مفترسة، وذلك كشهوة آخاب مثلz، وكتصرف إيزابل بخصوص كرم نابوت اليزرعيلي]

 العلمة أوريجينوس

ا بذهابه وراء الصنام، zورجس جد"

[.26حسب كل ما فعل الموري¨ون الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل" ]

. اتfضاع آخاب:4
"ولما سمع آخاب هذا الكلم شقO ثيابه،

ا على جسده، zوجعل مسح

[.27وصام واضطجع بالمسح ومشى بسكوت" ]

ق ثيابه، ولبس المسوح وصام، وكان يسير حافي القدمين في صمت. ارتدى ثوب الصوم Oم توبة؛ مز Oا النبي قدOإذ سمع بالحكم اللهي على فم إيلي 
المقدOس.



v ا، وإن أراد أحد أن يكسونا به، يجب أن نخلعه، وإل6: 73   "لذلك سيطر عليهم كبرياؤهم، تغ̈طوا بإثمهم وش̈رهم" )مزzا ردي zر غطاءfفالثم يوف .) 
 أتى معنا إلى القضاء. وإن حاول أحد أن يخلع عنOا رداءنا الروحي الذي تسلOمناه، اخلعوا أنتم ثوب الثم والبسوا غطاء اليمان والصبر الذي بهما

ته الزانية الشهوانيOة )تك  Oس يوسف لعرOالصوم المقد fا ما لم يغطzيفقد ثوب الفضيلة. والصوم نفسه غطاء، فحق Oى داود نفسه في الصوم، لئلO39غط: 
يzا12 fرم السماوي، ومتعد ا الح� zمعاند ، sق من شجرة معرفة الخير والشر Oه تذوOي! لكن لن Oي نفسه بذلك الصوم ما تعرfلو كان آدم قد اختار أن يغط .) 

يOة"، فقد عرف أنOه عريان! )تك  fا "النصياع للشهوة الحس zلو صام لحفظ ثوب اليمان وما رأى11-6: 3للصوم الذي فرض عليه بتناوله طعام .) 
 (. فقد كسى آدم نفسه بكساء18: 109نفسه عاريzا. فلننأى نحن عن تغطية ذواتنا بالثم والسكر، لئلO ي�قال عن أحدنا "لبس اللعنة كثوب!" )مز 

[.10رديء، وراح يتلمOس أغطية من أوراق الشجر، لهذا نال حكم لعنة]

يس أمبروسيوس fالقد
:zي قائلfا التشبOفكان كلم الرب إلى إيلي"

هل رأيت كيف اتOضع آخاب أمامي؟

فمن أجل أنOه قد اتOضع أمامي ل أجلب الشرs في أيOامه، 

[.29-28بل في أيOام ابنه أجلب الشرs على بيته" ]

ا توبة كل إنسان لكي يفيض عليه من خيراته. zب دائمOه يشتهي خلص الكل. يترقOعجيبة هي مراحم ا الفائقة، وصلحه، فإن

vالرب"؟... يا للندامة sفي عيني sمن آخاب، إذ يقول عنه الكتاب: "ولم يكن كآخاب الذي باع نفسه لعمل الشر sهل قرأنا عن أحد بين الملوك أشر    
[11السعيدة التي تجتذب إليها عينيs الرب، والتي باعترافها بالخطأ غيOرت الحكم الصادر عن غضب ا!]

v( sوا وبهذا غلبوا العدو Oا فتقو zة سنحاريب7: 7 صم 1   عندما اجتمع الشعب في المصفاة أعلن صموئيل صوم Oة، وقو Oم بقوOين تحطfهجوم الشوري .) 
ا مدينة نينوى أثارت بالصوم حنوs الرب ونزعت تهديدات غضبه... آخاب أكثر zضاعه بالصوم. وأيضfمت بدموع الملك حزقيا ومسوحه واتOتهش 

ا بالصوم وارتداء المسوح نجح في الهروب من حكم ا أجل دمار بيته إلى أجيال لحقة] zs12الملوك شر .]

vها لقت Oت على شر Oا إيزابيل فإذ أصر Oعلى أولده )الشرار(، أم sلت عقوبته لكي تحل Oة ايزابيل واحدة، لكن إذ تاب آخاب تأجOة آخاب وخطيOخطي    
[. 13مصيرها )المؤلم( هنا وهناك]

vا ليخبرك عن اللم والموت. ليتكOات وبذرة للشهوات. يرسل لك ا إيلي Oلته حديقة للملذ Oا منك، إذ حو zب انتقامOكرم يزرعيل "زرع ا" يتطل    
ا إلى حين لعلs ا يقول لك ما قاله لخاب: "هل رأيت كيف اتOضع آخاب أمامي؟! فمن أجل أنOه قد اتOضع أمامي ل أجلب zتحني نفسك وترتدى مسوح 

[. 14الشرs في أيOامه"]

v[ !ا؟ zا النبي إليه يقول: "هل قتلت وورثت أيضOمه بأن ي�سفك دمه. أ�رسل إيلي ر�  [. للحال19   فحص الرب آخاب عندما قتل نابوت وأخذ كرمه، وج�
ير الملتحف بالرجوان. يقول الكتاب المقدOس بعد ذلك أنOه fبه، فأحنى رأسه وسار وعيناه مسبولتان إلى أسفل. هذا هو الملك الشر Oضربه ضميره وعذ 

ة المسوح29ذهب مرتديzا المسوح تحت ثوبه الملوكي، وإذ رآه ا هكذا قال: "من أجل أنOه قد اتOضع لجلي، ل أجلب الشرs في أيOامه" ] Oق قوOتتحق .] 
[.15والصوم وكيف تغسل دموع التواضع الدم! هذا هو الطريق اللئق لترتدي المسوح، والطريق المناسب للصوم، المر قد ل يلحظه أحد]

القدfيس جيروم
v[16   إن أردت أن تطير صلواتك مرتفعة إلى ا، هب لها جناحين: الصوم والصدقة.]

يس أغسطينوس  fالقد
 21 مل 1 من وحي 

قتل وورث!
v.ير fضاق القصر بآخاب الشر   

كره حياته فارتمى على سريره ينام.
 اتOجه نحو الحائط هاربzا من الحديث مع أي إنسان.

 تثقOلت نفسه بالمرارة وجسده بالمرض.
مسكين آخاب، فإنOه لم يقدر أن يقتني كرم نابوت. 

v:بت قائلة Oيرة فتعج fعت إليه إيزابل الشرOتطل   
ترى هل زوجي ملك أم طفل عاجز؟

لماذا أنت كئيب؟
هب لي خاتمك، وأنا أهبك سؤل قلبك.

في أيOام قليلة، صرخت:
خذ خاتمك، نابوت وأولده قتلى. 

قم ر�ث� الكرم مجانzا، لماذا أنت خائر؟ 



v.سحبت إيزابل قلب آخاب كأسير ذليل   
فتتبنى تدمير كل ما للرب، وإقامة عبادة الوثان.

ا للمذابح، وقاتلz للنبياء. zجعلت منه هادم
جعلته قاتلz لمواطن بسيط أمين لكي يرث كرمه.

لقد قتل وورث! 

v .ا يحمل ملكوتك السماوي zا بديع zوهبتني قلبي قصر   
ذلن يتسلOل إليه قلق يحطfم أعماقي. 

ا لخر. zلن تشتهي نفسي كرم
ل أعماقي إلى جنOتك العجيبة. Oبالحق تحو

تدعو ملئكتك إليها فيصير في داخلي عرس ل ينقطع.
لماذا أقتل لرث ما ليس لي؟ 
مسيحي بحبfه سلOم نفسه للقتل.

مسيحي ق�تل لكي أرث،
حملني بصليبه إلى شركة مجده.

v.ير قتل وورث fآخاب الشر   
ا أنا فأشتهي أن أ�صلب مع مخلfصي، Oأم

فأرث معه في مجد.
الصحاح الثاني والعشرون
قتل آخاب في راموت جلعاد

ير بوعد إلهي بعدم جلب الشرs في أيOامه لنOه اتOضع أمام الرب. لكنOه لم يبق� طويلz. ففي هذا الصحاح fع آخاب الشرOفي نهاية الصحاح السابق تمت 
ا سوي ملك إسرائيل. zيقتل أحد Oم ملك آرام ألOة، وقد صمOآرامي µالتقى ملكا إسرائيل ويهوذا ليحاربا ملك آرام. انتهت حياة آخاب بضربة قاتلة بيد

[.3-1. آخاب يودs استراد راموت جلعاد            ]1

[.4. تحالفه مع يهوشافاط لمحاربة آرام         ]2

[.6-5. تضليل النبياء الكذبة                       ]3

[.17-7. ميخا النبي ينبئ بالهزيمة                   ]4

[.23-18. روح الكذب يضلfل آخاب                    ]5

[.28-24. ضرب ميخا النبي وسجنه                   ]6

[.30-29. الشتباك العسكري                         ]7

[.40-31. مقتل آخاب                                 ]8

[.50-41. شخصيOة يهوشافاط                         ]9

[.53-51. أخزيا يخلف والده آخاب                  ]10

. آخاب يودs استرداد راموت جلعاد:1
ا من العداوة أو الشعور بمعاداة أنبياء zمن الهدوء قرابة ثلثة سنوات من أجل توا�ضعه أمام الرب، لكن في أعماقه كان يحمل نوع µع آخاب بجوOتمت 

 الرب له. وإذ حلO موعد قتله بيد آراميOة وضع آخاب في قلبه أن يسترد راموت جلعاد. طلب من يهوشافاط ملك يهوذا الذي جاء لزيارته أن يحارب
معه.

ا ومحالفة، لكنOه في الداخل يودs تأديبه؛ هذا التقليد ليس له أساس يعتمد عليه. zلدى اليهود تقليد بأن ا بعث يهوشافاط إلى آخاب ليقيم في الظاهر عهد  

"وأقاموا ثلثة سنين بدون حرب بين آرام وإسرائيل وفي السنة الثالثة نزل يهوشافاط ملك يهوذا إلى ملك إسرائيل.
[3-1فقال ملك إسرائيل لعبيده: أتعلمون أن راموت جلعاد لنا ونحن ساكتون عن أخذها من يد ملك آرام؟" ]



 لسباب سياسيOة تجاهل يهوشافاط الخلفات الدينيOة التي تفصل المملكتين وأراد إقامة تحالف مع آخاب بن عمري ملك إسرائيل. سبق فطلب
(.18: 8 مل 2، 1: 18 أي 2يهوشافاط عثليا ابنة آخاب زوجة لبنه يهورام )

ير، فنال خسائر بسبب هذا التحالف. لقد أساء آخاب fا بإقامة تحالف مع آخاب الشرzجاء تعبير "نزل" يكشف عن نزول يهوشافاط الصالح روحي 
استغلل هذه الصداقة. 

 ( أن يرد بنهدد راموت جلعاد لسرائيل. لكن آخاب تراخى في البداية في34: 30 مل 1غالبzا ما كان من بين شروط المعاهدة بين آخاب وبنهدد )
 المطالبة بها ولم ينفfذ بنهدد هذا الشرط. ولعلO هذا التأجيل تمO بسبب حملة أشور العظمى على المنطقة شغلت ملك إسرائيل عن المطالبة بحقوقه.

ثs وغيرهم. اشتركوا في ات مشتركة من بنهدد وآخاب وملوك بني ح� Oه في حملته الولى على جنوب سوريا واجهته قوOر الثاني أن Oيروي لنا شلمناص 
المعركة ووجد صعوبة وإن كان قد لحقهم شيء من الخسائر والهزيمة. 

. تحالفه مع يهوشافاط لمحاربة آرام:2
"وقال ليهوشافاط: أتذهب معي للحرب إلى راموت جلعاد؟

[.4فقال يهوشافاط لملك إسرائيل: مثلي مثلك، شعبي كشعبك، وخيلي كخيلك" ]

 وحدة المملكتين أمر مفرح، لكن كان يلزم أن تكون على أساس وحدة اليمان والحياة المقدOسة. فقد أخطأ يهوشافاط حين قال: "مثلي مثلك، شعبي
 كشعبك، وخيلي كخيلك". كان يليق به أولz أن يطلب قدسيOة حياة الملك وشعبه قبل التfحاد معه في الحروب. لقد دفع يهوشافاط الكثير بسبب هذه

الصداقة القائمة بل أساس. 

ا في هذا التص̈رف. zه لم يكن حكيمOعون إلهي، لهذا طلب عون يهوشافاط النسان التقي، لكن sع أيOة، ولم يكن يتوقOكان آخاب يدرك قوى آرام العسكري

vا يرفضه المسيح، كما يقول هو نفسه "سلمي zا سلم zا في النجيل أيضzكم تجدون حقOا. فإن zل تضطربوا لحقيقة أن )داود النبي( حسب السلم شر    
ا27: 14أترك لكم، سلمي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا" )يو  zا يضع!... لهذا أيض zه يوجد سلم ل يضع حجر عثرة، وسلمOلن .) 

 (. فلنهرب إذن من سلم الشرار، لنOهم يتآمرون ضدs البريء ويجتمعون على مضايقة البار10: 13يقول النبي "سلم سلم، وليس سلم" )حز 
[1(، ويقهرون الرملة ويسحقون تواضعها!]12: 2)حك 

يس أمبروسيوس fالقد
. تضليل النبياء الكذبة:3

[.5"ثم قال يهوشافاط لملك إسرائيل:اسأل اليوم عن كلم الرب" ]

 يهوشافاط كرجل تقي لم يهتم بالمكانيOات العسكريOة لحليفه بل طلب أولz بركة الرب وسؤاله عن طريق أنبيائه. لم يخجل من أن يطلب أن يسمع
كلمة الرب قبل التح̈رك العسكري.

[.6"فجمع ملك إسرائيل النبياء نحو أربع مائة رجل، وقال لهم:أذهب إلى راموت جلعاد للقتال أم امتنع؟ فقالوا اصعد، فيدفعها السيfد ليد الملك" ]

  نبيzا، غالبzا ما كانوا من أنبياء العشتاروت الذين تسندهم الملكة إيزابل. هذا واضح من عدم راحة400جمع آخاب النبياء الذين كانوا حوالي 
يهوشافاط لهم، والتناقض بين ما تحدOثوا به وما تنبOأ به ميخا النبي الحقيقي ل. 

 يرى البعض أنOهم لم يكونوا أنبياء للبعل ول للعشتاروت ول هم أنبياء صادقون للرب، إذ شعر يهوشافاط بعدم راحة لهم، مع أنOهم تحدOثوا كما من فم
ا ما يتحدOث النبياء الكذبة كمن يحملون كلمة الرب )إر  zما مراضاة ليهوشافاط. فكثيرOد الرب ربfولكي يرضوا30: 23واحد. ذكروا اسم السي .) 

آخاب الملك ادعوا أنOه سينال نصرة على ملك آرام. لعلOهم كانوا أنبياء العجل الذهبي الذي أقامه يربعام.

ا علمة التقوى، فقد تحدOث الربعمائة نبي كاذب كما بفمµ واحد، لهم قلب واحد، وفكر واحد لكن لم يكن لهم روح التقوى. zالوحدة ليست دائم

. ميخا النبي ينبئ بالهزيمة:4
ا يوجد هنا بعد نبي للرب فنسأل منه؟" ] [7"فقال يهوشافاط: أم�

أدرك يهوشافاط أن نبي واحد من قبل الرب أفضل من مشورة أربعمائة نبي كاذب.

"فقال ملك إسرائيل ليهوشافاط:
إنOه يوجد بعد رجل واحد لسؤال الرب به،

ا، zا بل شر zخير Oأ عليOه ل يتنبOي أبغضه لنfولكن
وهو ميخا بن يملة.

[.8فقال يهوشافاط: ل يقل الملك هكذا" ]
ح بهذا ليهوشافاط. لم يلق fه كان يبغضه ول يريد أن يلتقي معه أو يستشيره. لم يخجل آخاب من أن يصرOكان لدى آخاب نبي واحد صادق، ولكن 
ح من أخطائه، ويرجع عن ش̈ره، fا بالشر. كان يليق به أن ينتفع بصراحته ويصح zأ عليه بخير بل دائمOه ل يتنبOباللوم على نفسه، بل على النبي لن 

فيتنبOأ له بالخير ل بالشر.



صيzا وقال: "فدعا ملك إسرائيل خ�
[.9أسرع إليs بميخا بن يملة" ]

صيان دخلوا لول مرة في إسرائيل بواسطة داود النبي )أي  ي" يبدو أن الخ� ص� صي غريب الجنس، إذ لم تسمح1: 28"خ�  (. غالبzا ما كان الخ�
صيzا. الشريعة للسرائيلي أن ينحط فيصير خ�

 من أجل الصداقة استدعى آخاب ميخا النبي غالبzا ما كان قد سجنه، وكما يقول يوسيفوس المؤرخ لنOه وبخه على دخوله في معاهدة مع بنهدد، أي
ة.  Oا لكن لم يفارقه روح النبوzقضى حوالي ثلثة سنوات مسجون

يOتهم وسجن رجل ا الوحيد. لقد أحبO النفاق فلم ينقصه وجود عدد كبير من المنافقين حوله،400ترك آخاب قرابة  fا منافقين في كمال حرzنبي  
دونهم بكلمات معسولة ويشبعوا كبرياءهم، ولكن fمن المنافقين حولهم يمج Ïا أن يجد القادة كم zته. فمن السهل جد Oأون له بما يشتهيه هو لجل مسرOيتنب 

جدوا ي�ضطهدون. ما أقل المناء، فغالبzا ما ل يجدوا مكانzا وسط القيادات، وإن و�

ل سفر ميخا والذي جاء بعده بحوالي قرنzا من الزمان. Oميخا النبي هنا هو ابن يمله وهو بخلف ميخا النبي الذي سج

"وكان ملك إسرائيل ويهوشافاط ملك يهوذا جالسين كل واحد على كرسيه،لبسين ثيابهما في ساحة،عند مدخل باب السامرة،
[.10وجميع النبياء يتنبOأون أمامهما" ]

  نبيzا ولعدد كبير من400كان للملوك عروش متنقfلة، تحمل إلى حيث يجلسون. فوضع العرشان في الساحة التي كانت ضخمة تتOسع لحضور 
(.8: 23 مل 2الجمهور، وأن ي�قام فيها سوق )

[.11"وعمل صدقيا بن كنعنة لنفسه قرنيs حديد وقال: هكذا قال الرب بهذه تنطح الراميfين حتى يفنوا" ]

 قبل حضور ميخا النبي ظهر أحد الشخصيOات القياديOة بين النبياء الكذبة، وقلOد ما يفعله النبياء الحقيقي¨ون، يدOعي صدقيا بن كنعنة. صنع لنفسه
قرنين من حديد ونسب إلى الرب قول: "بهذا تنطح الراميfين حتى يفنوا". يشير بهذين القرنين الحديديfين عجز آرام عن مقاومة الملكين بجيوشهما.

ة ل يمكن مقاومتها. تشير القرون إلى Oا السرائيلي¨ون في الجيش، علمة تمت¨عهم بقوzة يستخدمها الرامي¨ون وأحيانOكانت هذه القرون زينة عسكري 
(.4: 8، ودا 5: 44؛ مز 17: 33البدء بالهجوم وتأكيد النصرة على العدو )تث 

م رسالة من الرب )يهوه(. fه يقدOعي أنOا صدقيا فيد Oد )أودناي(، أمfهم نالوا رسالة من السيOعى النبياء الربعمائة بأنOا�د

"وتنبOأ جميع النبياء هكذا قائلين:

أصعد إلى راموت جلعاد، وافلح، فيدفعها الرب ليد الملك.

:zمه قائلOا الرسول الذي ذهب ليدعو ميخا فكل Oوأم

هوذا كلم جميع النبياء بفمµ واحدµ خير للملك،

[.13-12فليكن كلمك مثل كلم واحد منهم وتكلOم بخير" ]

لماذا قدOم الرسول هذه المشورة لميخا النبي؟

v.ق الملك ما ينطقون بهfدة فيصد Oا لكي تكون الجابة موح zفقون معOه كسائر النبياء الكذبة يتOأن sه ظنOما لنOرب   

v.ه أراد أن يتظاهر بالحب له، فيخبره بما حدث، فيجد الفرصة لرضاء الملك، وي�عتق من السجنOولعل   

v م ما يريده النبي )عد fم به الله، بل هو شخص له سلطان على ا ليتمO30، إش 10: 24   كان هناك اعتقاد سائد أن النبي ليس فقط ينطق بما يتكل: 
10 .)

[.14"فقال ميخا: حيÏ هو الرب أن ما يقوله لي الرب به أتكلOم" ]
رفض ميخا النبي هذه المشورة مهما كلOفه ذلك من ثمن. فإنOه يبقى أمينzا لرسالته كنبي ينطق بما يعلنه له الرب. 

[.15"ولما أتى إلى الملك قال له الملك:يا ميخا أصعد إلى راموت جلعاد للقتال أم نمتنع؟فقال له: اصعد وافلح، فيدفعها الرب ليد الملك" ]



 واضح أنOه قدم الجابة بأسلوب فيه سخريOة، كأنOه يقول اصعد وانجح مادمت تظنs هذا، وتطلب مني أن أقول هذا. نطق بما قاله النبياء الكذبة في
 تهكم. لم يقل: "هكذا قال الرب"، بل "اصعد وافلح، فيدفعها الرب ليد الملك )كما تتخيOل(". هكذا فهم الملك أنOه يسخر حتى استحلفه أن يقول له الحق

 ، وكأنOه يقول له أن الوقت مقصر والظروف حرجة للغاية. ل16باسم الرب. يبدو أن ميخا استخدم هذه الوسيلة أكثر من مرة كما يظهر من الية 
يوجد وقت للسخريOة، بل لتنطق بالحق. 

"فقال له الملك: 

كم مرة استحلفتك أن ل تقول لي إلO الحق باسم الرب؟.

فقال: رأيت كل إسرائيل مشتOتين على الجبال كخرافµ ل راعي لها،

د إلى بيته بسلم" ] µ17-16فقال الرب: ليس لهؤلء أصحاب، فليرجعوا كل واح.]

 ، زك5: 34أول صورة صادقة قدمها له هي رؤيته للشعب السرائيلي كخراف على التلل مبعثرة بل راعµ. هوذا الملك يقتل فتOتشتت الرعية )خر 
ا بين السرائيليfين كما في صلة موسى7: 13 zة كان مشهورOه ل مجال للحرب مع أرام! تشبيه الملك والشعب بالراعي والرعيOالمعنى واضح، أن .) 

(.17: 27النبي )عد 

[.31لم ير� الشعب يقتل ويذبح، وإنOما رأى الملك قد مات والشعب مشتOت، وهذا ما قد حدث، فإن كل طلبة ملك آرام هي قتل آخاب وحده ]

. روح الكذب يضلfل آخاب:5
"فقال ملك إسرائيل ليهوشافاط:

ا" ] zا بل شر zأ علي خيرOه ل يتنبOا قلت لك أن [.18أم�

ا عليه. حاول أن يقنع يهوشافاط بأن ما تنبOأ به الربعمائة نبي zآخاب أن ما نطق به ميخا النبي ليس من قبل الرب، بل من قبل قلبه المملوء حقد sظن 
ا، يرى حتى في قلوب zوصدقيا بن كنعنة هو حق. وأن ما نطق به ميخا نابع عن عداء شخصي بينه وبين الملك. من يحمل في قلبه بغضة وحقد 

ا، يعكسون ما في داخلهم على الخرين. zالنبياء بغضة وحقد

ا كلم الرب، zوقال: فاسمع إذ"

ا على كرسيه، zقد رأيت الرب جالس

وكل جند السماء وقوف لديه عن يمينه وعن يساره.

فقال الرب: من يغوي آخاب، فيصعد ويسقط في راموت جلعاد؟

فقال هذا هكذا وقال ذاك هكذا.

ثم خرج الروح ووقف أمام الرب وقال: أنا أغويه.

وقال له الرب: بماذا؟

فقال: أخرج وأكون روح كذب في أفواه جميع أنبيائه.

فقال: أنOك تغويه وتقتدر، فأخرج وأفعل هكذا.

والن هوذا قد جعل الرب روح كذب في أفواه جميع أنبيائك هؤلء،

[ " Õم عليك بشرO23-19والرب تكل.]

د ميخا النبي أنOه وإن كان واقفzا أمام ملكين يحوط بهما  fع بالوقوف أمام الرب نفسه،400في هذه الرؤيا يؤكOه يتمتOا وجمهور من الشعب، فإنzا كذابzنبي  
 ملك الملوك، الجالس على عرشه السماوي، يحيط به جند السماء عن يمينه ويساره. صاحب سلطان على ملوك الرض. أنOه يسمح بروح العداء

أن يضلfل الملك بسبب ش̈ره. 

·      ل يخاف من ملوك أرضيfين لنOه في حضرة ملك الملوك السماوي.



 ·      يرى الجند السمائيfين عن اليمين يرسلهم الرب للرحمة، وجنود عن اليسار يرسلهم للتأديب. كأنOه يقول لهم لقد انتهى دور الرحمة أمام
، وجاء وقت التأديب.  sإصرارك على الشر

ا لروح التضليل أن يعمل في أبناء المعصية.  zل سلطان أن يقيم ممالك ويزيلها. يهب روح الحق والحكمة ويسمح أيض      ·

·      لدى ا طرق كثيرة لتحقيق إرادته المقدOسة، والسماح للشرs أن يغوي الشرار.

·      أن الذين حوله من أنبياء إنOما يحملون روح الغواية والتضليل.

لz. لم ينشغل ميخا بالدفاع عن نفسه، وتأكيد أنOه ل يحمل كراهيOة لشخصيOة للملك. إنOما Oا ومفص zا، واضح zا خطير zم ميخا النبي لخاب تحذير Oهكذا قد 
ة عن منظر سماوي، وهو أن الرب قد سمح بإغواء آخاب خلل روح الكذب، لنOه ترك الحق وطلب الكذب، فيشرب من الكأس Oكشف بروح النبو 

التي ملها. 

ا يسمح لعدوs الخير أن zا كثيرة للتع̈رف على الحق، وأخير zا الذين يص̈رون على المقاومة فيعطيهم فرص Oم روح الحق لطالبيه، أم fا في حب¨ه يقد 
يغويهم ماداموا قد سلOموا حياتهم وقلوبهم بين يديه.

. ضرب ميخا النبي وسجنه:6
"فتقدOم صدقيا بن كنعنة، وضرب ميخا على الفك وقال:

[24من أين عبر روح الرب منfي ليكلfمك؟" ]

 لم يجسر آخاب الملك أن يضرب ميخا النبي، لكن صدقيا كرئيس للنبياء الكذبة فعل هكذا كصاحب سلطان. اقترب صدقيا من ميخا بغيظ وضربه
ا يهوشافاط فلم يتكلOم حاسبzا هذا ليس Oآخاب بذلك، أم sما بكف يده أو بحذائه. فعل هذا في حضرة الملكين دون استئذان منهما. وقد سرOعلى وجهه رب 

ا ميخا فلم ينتقم لنفسه، وإنOما أعلن له بأن الزمن سيكشف ما يفعله ويفضحه. لم يحتمل صدقيا كلمة الحق، فلطم ميخا على Oه ضيف. أمOفي سلطانه، لن 
ا ميخا فما كان يشغله هو إعلن كلمة ا والشهادة لها. Oه، أم fخد

"من أين عبر روح الرب منfي ليكلfمك؟" يعني بهذا من أين لك أن تدOعي بأن روح الرب قد عبر إليك؟ هل تركني وعبر إليك؟

[.25"فقال ميخا: إنOك سترى في ذلك اليوم الذي تدخل فيه من مخدعµ إلى مخدعµ لتختبئ" ]

 تنبOأ له ميخا بأنOه سينطلق من حجرة إلى حجرة ليختبئ من وجه إيزابل الملكة وأخزيا ابن الملك والشيوخ ورجال الدولة حينما يسقط آخاب في
الحرب، ويكتشف الكل كذب صدقيا ورجاله، فيندم الكل أنOهم لم يسمعوا لصوت الرب.

"فقال ملك إسرائيل:

خذ ميخا ور̈ده إلى آمون رئيس المدينة، وإلى يواش ابن الملك.

وقل هكذا قال الملك:

[.27-26ضعوا هذا في السجن، وأطعموه خبز الضيق وماء الضيق، حتى أتي بسلم" ]

ا. حسب آخاب أن نصرته أكيدة zلم يأمر آخاب بإعادته إلى السجن فحسب، بل وأن يطعموه خبز الضيق وماء الضيق حتى يرجع من الحرب منتصر 
(.11: 20 مل 1ل جدال فيها. لقد نسي ما قاله لبنهدد حين افتخر عليه حاسبzا أن النصرة بين يديه: "ل يفتخرن من يشد كمن يحل" )

"فقال ميخا: إن رجعت بسلم فلم يتكلOم الرب بي.

[.28وقال: اسمعوا أيها الشعب أجمعون" ]

. الشتباك العسكري:7
[.29"فصعد ملك إسرائيل ويهوشافاط ملك يهوذا إلى راموت جلعاد" ]

 من العجيب أن يهوشافاط التقي يصعد إلى راموت جلعاد مع آخاب ليحارب بعد سماعه تحذيرات ميخا النبي. يعلل البعض ذلك بأنOه من أثر
ير. ويرى آخرون أن يهوشافاط أدرك من كلمات ميخا أن آخاب وحده fالنسان أن يسير في الموكب الشر sيرة والضغوط يضطر fالصداقات الشر 

ا. لذلك عندما مال الرامي¨ون لقتله صرخ zا هو فيعود سالم Oدونه ودون الشعب هو المستهدف، فذهب إلى المعركة وهو مطمئن بأن آخاب سي�قتل، أم 
بأنOه ليس آخاب، فرجعوا عنه. 



"فقال ملك إسرائيل ليهوشافاط:

إنfي أتنكOر وادخل الحرب،

ا أنت فألبس ثيابك. Oوأم

[.30فتنكOر ملك إسرائيل ودخل الحرب" ]

. مقتل آخاب:8
"وأمر ملك آرام رؤساء المركبات التي له الثنين والثلثين وقال:

ا إلO ملك إسرائيل وحده. zا ول كبير zل تحاربوا صغير

فلما رأى رؤساء المركبات يهوشافاط قالوا:

إنOه ملك إسرائيل.

[.32-31فمالوا عليه ليقاتلوه، فصرخ يهوشافاط" ]

ا لتهاونه واشتراكه مع آخاب فيما حذOره منه ميخا النبي. عند عودته إلى أورشليم أنصت إلى توبيخµ قاسµ من zمر zهرب يهوشافاط بعد أن نال جزاء 
(.2: 19 أي 2ياهو النبي )

"فلما رأى رؤساء المركبات أنOه ليس ملك إسرائيل رجعوا عنه.

د، fنزع في قوسه غير متعم zوأن رجل

وضرب ملك إسرائيل بين أوصال الدرع.

[.34-33فقال لمدير مركبته: ردs يدك وأخرجني من الجيش، لنfي قد جرحت" ]

 تخفOى آخاب وسط الجيش ليحارب، لكنOه ل يقدر أن يختفي عن ا. ضربه جندي بقوسه عن غير عمد، فأصابه جرح قاتل أدى بحياته. لقد �ضرب
ة إيليOا النبي له وفي Oق نبوfما بسماح إلهي عجيب. ضرب الرجل المطلوب وبطريقة ت�حقOي ليس بمهارة ملك آرام ول بقدرات جيشه، وإنfالملك المتخف 

ا حتى يتحقOق بنفسه في اللحظات الخيرة أن ما تنبOأ به ميخا هو حق.  zيموت فور Oالموضع المناسب. لقد سمح ا لخاب أل

ا في إسرائيل. فيما بعد صارت من المعدن )رؤ  zان، وأيضOها "بين الرئتين9: 9كانت أوصال الدرع في مصر تصنع من الكتOجاء في الفولجاثا أن .) 
والمعدة"، أي في القلب.

"واشتد القتال في ذلك اليوم،

وأوقف الملك في مركبته مقابل آرام، ومات عند المساء،

وجرى دم الجرح إلى حضن المركبة.

:zة في الجند عند غروب الشمس قائلOوعبرت الرن

[.36-35كل رجل إلى مدينته، وكل رجل إلى أرضه" ]

 عند الغروب إذ مات آخاب لم يعد يطمع الشعب في استرداد راموت جلعاد، فصار نداء أن يرجع السرائيلي¨ون كل إلى بيته، وعاد الرامي¨ون إلى
منازلهم، ولم تستمر المعركة أكثر من نهارµ واحد. 

"فمات الملك وأ�دخل السامرة، 

فدفنوا الملك في السامرة.

وغسلت المركبة في بركة السامرة،



فلحست الكلب دمه،

[.38-37وغسلوا سلحه حسب كلم الرب الذي تكلOم به" ]

ب الدم إليها. يرى البعض أنOه من علمات Oة أن الخنازير والكلب لحست دمه والداعرات استحممن في البركة التي تسرOجاء في الترجمة السبعيني 
 الخزي والستهانة أنOهم إذ غسلوا المركبة والسلح من الدم فلحسته الكلب، وتسلOل بعض الدم إلى البركة بينما كنت النساء الداعرات يستحممن في

خ أن بركة السامرة كانت موضع استحمام السامريOات العاهرات. fل يبالين بالحدث. يقول يوسفوس المؤر µفي لهو Oكن Oالبركة كمن هن

"وبقيOة أمور آخاب وكل ما فعل

وبيت العاج الذي بناه 

وكل المدن التي بناها،

[.39أما هي مكتوبة في سفر أخبار اليOام لملوك إسرائيل" ]

اه بالعاج. وقد تحدOث عاموس النبي ضد هذا الترف الزائد ) Oكان العاج ي�ستخدم15: 3 مل 1بيت العاج: قصر ملكي بناه آخاب في السامرة، غش .) 
بكثرة في العهد القديم في الثاثات كما في الشبابيك والبواب الخشبيOة.

"فاضطجع آخاب مع آبائه،

ا عنه" ] z40وملك اخزيا ابنه عوض.]

. شخصيOة يهوشافاط:9
"وملك يهوشافاط بن آسا على يهوذا في السنة الرابعة لخاب ملك إسرائيل.

وكان يهوشافاط ابن خمس وثلثين سنة حين ملك،

ا وعشرين سنة في أورشليم، zوملك خمس

واسم أمه عزوبة بنت شلحي.

وسار في طريق آسا أبيه لم يحد عنها،

إذ عمل المستقيم في عينيs الرب،

[.43-41 إلO أن المرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب ل يزال يذبح ويوقد على المرتفعات" ]

ب قلبه عن ا في أيOامه الخيرة. كان يهوشافاط من أفضل ملوك يهوذا في التقوى كما في Oسار في طريق أبيه آسا الصالح، وإن كان آسا قد تغر 
 [، حفظ وصايا الرب وسلك في طريق أبيه الصالح دون انحراف. اشترك في الحكم مع أبيه، مع هذا فمن43الغنى. عمل المستقيم في عينيs الرب ]

 أخطائه أنOه ترك المرتفعات. هدم تلك المرتفعات التي كانت تستخدم للوثان، وترك تلك التي كانت تستخدم قبل بناء الهيكل، وكان يلزم إزالتها لنOه
لم يعد يجوز تقديم ذبائح عليها، خاصة وأن أورشليم قريبة.

[.44"وصالح يهوشافاط ملك إسرائيل" ]

ج ابنه يهورام بابنة آخاب وإيزابل، أي بعثليا ) Oا مع إسرائيل حيث تزو zص الخطاة جاء من1: 18 أي 2أقام صلحfد المسيح مخلfوالعجيب أن السي .) 
( حفيد ابنتها عثل�يا.9-8: 1نسلها، إذ جاء في سلسلة أنسابه يورام )مت 

"وبقيOة أمور يهوشافاط وجبروته الذي أظهره وكيف حارب،

ا هي مكتوبة في سفر أخبار اليOام لملوك يهوذا" ] [.45أم�

ا في الحروب. zكان قدير

[.46"وبقيOة المأبونين الذين بقوا في أيOام آسا أبيه أبادهم من الرض" ]



نزع الفساد الخلقي، فمنع الشذوذ الجنسي بين الرجال )المأبونين( الذي كان أحد ملمح عبادة البعل. 

"ولم يكن في أدوم مل�ك مل�ك وكيل.

وعمل يهوشافاط سفن ترشيش لكي تذهب إلى أوفير لجل الذهب فلم تذهب،

لن السفن تكسOرت في عصيون جابر.

حينئذ قال أخزيا بن آخاب ليهوشافاط:

ليذهب عبيدي مع عبيدك في السفن.

[.49-47فلم يشأ يهوشافاط" ]

ا على إعادة التجارة مع أوفير. تحالف مع أحزيا ملك إسرائيل لعادة السطول البحري التجاري، وإذ zهذه العبارة لتوضيح أن يهوشافاط كان قادر 
انكسرت السفن في ميناء عصيون جابر لم يقبل يهوشافاط أن يكمل العمل في إصلح السفن مرة أخرى. 

"واضطجع يهوشافاط مع آبائه، 

ودفن مع آبائه في مدينة داود أبيه،

ا عنه" ] z50فملك يهورام ابنه عوض.]

. أخزيا يخل�ف والده آخاب:10
"أخزيا بن آخاب ملك على إسرائيل في السامرة في السنة السابعة عشرة ليهوشافاط ملك يهوذا،

[.51ملك على إسرائيل سنتين" ]

. لم يحتفظ فقط بالوثنيOة التي ادخلها يربعام، وإنOما بعبادة البعل التي أدخلتها إيزابل. لقد سمع sها كانت غاية في الشرOأن Oة حكم أخزيا إل Oمع ق�صر مد 
ره النبياء الكذبة ومع ذلك لم يتOعظ. Oعن الخراب الذي حل ببيت يربعام ورأى والده قد دم

"وعمل الشرs في عينيs الرب،

وسار في طريق أبيه وطريق أمه، 

وطريق يربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ.

وعبد البعل وسجد له،

[.53وأغاظ الرب إله إسرائيل حسب كل ما فعل أبوه" ]
22 مل 1من وحي 

لهرب من صداقة آخاب

v.أعطى يهوشافاط الصالح ابنه لبنة آخاب   
ير. fا مع الملك الشرzانحدر ليقيم تحالف

يا له من إنسان غير حكيم!
هل من شركة للنور مع الظلمة؟

v،ا لم ينخدع البار بالنبياء الكذبةzيا له من ملك مسكين!  حق   
بل طلب مشورة النبي الحقيقي. 

يرة انحنى لمشورة الكذبة.  fلكن خلل الصداقة الشر
ك.  Oرأى بعينيه رجل ا ي�هان ولم يتحر

دخل إلى الحرب وكاد أن ي�قتل.
يرة. fهذا هو ثمر الصداقة الشر

هب لي يا رب أن أهرب من مجلس الشرار؟



v.فق النبياء الكذبة الربعمائةOات   
تكلOموا كما بفم بروح الوحدة.

لكنOها وحدة في الشرs ل في الحق.
تكلOم ميخا النبي مخالفzا الكل، لكن ثابت في الحق.

كان يكفيه أن يكون الرب في صفه.
ليضرب وليسجن، لكنOه متهلfل بالرب العامل فيه.
د ا في ميخا النبي.  Oير ويتمج fيموت آخاب الشر
هب لي يا رب أن اهتم بالوحدة مع اخوتي فيك.

 لرتبط بك حتى إن فارقني الكل.

v ير؟ fة بآخاب الشرOماذا فعلت الخطي   
استطاع أن يكسب يهوشافاط البار في صفه. 

 لكنOه لم يستطع أن يجذب ميخا لحسابه. 
جمع حوله أربعمائة نبي،

لكن روح الغواية سيطر عليهم وعليه.

v.ا عنه zل حين ضرب صدقيا الكاذب ميخا النبي دفاعOتهل   
لكن لم يستطع أحد أن يحميه من سهم العدو؟
ه. Oه السهام ضد Oى في المعركة كي ل توجOتخف 

رب بسهمµ لم يقصده ضاربه.  لكنOه ض�
من يقدر أن يفلت من يد العدالة اللهيOة؟

v.ار قتل نابوت وورثOالملك الجب   
الكلب التي لحست دم نابوت انتظرت لتلحس دم صدقيا.
في مياه البركة التي تستحم فيها الزانيOات تسلOل دم الملك.
الذي فتح بيوت الزواني والمأبونين لحساب عبادة البعل،
صارت الزانيOات يهزأن به، حين تسلOل دمه إلى البركة.

ب إلى البركة. fكن تستأنفن من دمه المتسر
ك قلوبهن نحوه. Oيسخرن به ول تتحر

الجبار سافك دماء النبياء صار سخريOة الزانيOات.
يا له من عار وإهانة! 

v.يرة fهب لي يا رب أن أهرب من كل صداقة شر   
هب لي أن أهرب من الخطيOة،

. sفل يقدر روح الغواية أن يقترب إلي
هب لي روح الحق، فأتمتOع بالراحة الحقOة.

انزع عنfي كل عنف ونجاسة.
.µفل تهلك نفسي ول أصير في عار
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