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 :كاتيه   : أوال
ألنــه عاصــر نهايــة مملكــة يهــوذا والســبى  –كمــا جــاء فــى التلمــود اليهــودى  –أرميــا النبــى 

البـابلى ولــم يــذكر اســمه فـى نهايــة الســفر، رغــم دوره األساسـى مــع ملــوك يهــوذا األخيــرين، 
، ٣٩أرميـــــا ص(، )٢٥مـــــل٢(التشـــــابه بـــــين ويؤكـــــد ذلـــــك . كنــــــوع مـــــن االتضــــــاع والخفـــــاء

 ).٥٢ص

 
 :تسميته   : ثانًيا 

كــان هــذا الســفر فــى األصــل العبــرى ســفًرا واحــًدا مــع ســفر الملــوك األول، ثــم فــى الترجمــة 
السبعينية، التى تمت قبل الميالد بقليل، تم تقسيم سفر صموئيل إلى سفرين وسفر الملوك 

وفـى القـرن الرابـع عشـر فـى . انى والثالث والرابعإلى سفرين وأطلق عليهم ملوك األول والث
الترجمــة العبريــة ُدعــى الســفران األوالن بصــموئيل األول والثــانى والســفران التاليــان بملــوك 

 .األول والثانى، كما فى النسخة التى بين أيدينا
ويســـمى هـــذا الســــفر بســـفر الملــــوك األول؛ ألنـــه يتحـــدث عــــن أخبـــار ملــــوك يهـــوذا وبنــــى 

 .إسرائيل

 
 :زمن كتابته  : الًثا ث

م، بعــد تملــك أويــل مــرودخ ملــك بابــل .ق ٥٦٠ُكتــب الســفر علــى مراحــل وتــم حــوالى عــام 

وقـد كـان ) ٣٠-٢٧: ٢٥مـل٢(م .ق ٥٦١المذكور فى نهاية السفر، والذى بدأ ملكه عـام 

. ، إذ تـم حرقـه فـى أواخـر كتابـة هـذا السـفر)٨: ٨مـل١(الهيكل ال يزال قائًمـا فـى أورشـليم 

ويحــوى . ألنبيــاء فــى هــذا الســفر إيليــا وأليشــع وأهــم الملــوك الصــالحين حزقيــا ويوشــياوأهــم ا

 .هذا السفر فترة حوالى ثالث مائة عاًما



γ٣٠٨γ 

 :مكان كتابته   : رابًعا 
كتــب معظمــه فــى أورشــليم واليهوديــة وقــد يكــون كتــب جــزًء صــغيًرا فــى نهايتــه فــى مصــر، 

 .حيث مات أرميا
 

  :أغراضه  : خامًسا 
 : لألبرار بركة اهللا )١(

يشهد اهللا للملوك الصالحين، الذين أرضـوه وحفظـوا كالمـه ورفضـوا عبـادة األوثـان مثـل 

 .حزقيا ويوشيا

 :غضب اهللا على األشرار  )٢(

أى الملوك الذين عبدوا األوثـان ورفضـوا وصـايا اهللا وسـاروا فـى شـهواتهم الشـريرة، مثـل 

 .أخاب الملك

 :المسئولية الشخصية  )٣(

ناءهم كانوا أشراًرا، مثل حزقيا الملك الصالح وابنه منسى المشهور فيوجد ملوك أبرار أب

أى أن . وفى نفـس الوقـت كـان آمـون الملـك شـريًرا، أمـا ابنـه يوشـيا فكـان صـالًحا. بشره

كــل إنســان مســئول عــن ســلوكه أمــام اهللا وال يــرتبط االبــن ببــر، أو شــر أبيــه بــل يحاســبه 

 .اهللا على أعماله

 :عقاب األشرار  )٤(

فـــى الشـــر بعـــد طـــول أنـــاة اهللا الكثيـــرة البـــد أن يعـــرض اإلنســـان لغضــــب اهللا التمـــادى 

وتأديبه، وهذا ما حدث فـى السـبى األشـورى لمملكـة إسـرائيل، ثـم السـبى البـابلى لمملكـة 

وٕان كـان اهللا قـد أطـال أناتـه علـى مملكـة يهـوذا أكثـر مـن مملكـة إسـرائيل، فـذلك . يهوذا

خطأ وابتعد عنه الملوك اآلخرين لهذه المملكة لوجود ملوك صالحين فيها ولكن عندما أ

 .سمح اهللا بسبيها

 .يؤكد وجود حياة أخرى بعد هذه الحياة: ارتفاع إيليا إلى السماء  )٥(



γ٣٠٩γ 

  :رموزه  : سادًسا
 :احتوى السفر على رموز كثيرة من أهمها 

نقى إبراء اليشع لمياه أريحا، بإلقاء ملح فيها يرمز للمؤمن، الذى هو ملح األرض الذى ي -١

 ).٢١: ٢مل٢(العالم من الشر بسلوكه وكالمه 

فيض المياه على يد اليشع عندما كـان جنـوده شـعب اهللا فـى عطـش شـديد، عنـد محاربـة  -٢

) ٧-٢: ٤مـل٢(وكـذلك فـيض الزيـت فـى بيـت األرملـة أيـام اليشـع ) ١٧: ٣مـل٢(موآب 

 .المؤمنين بهيرمـزان إلى فيـض الروح القدس ونعمته وٕاشباعه ألوالده المحتاجين إليه و 

إبــراء اليشــع لنعمــان الســريانى باغتســاله فــى ميــاه األردن، يرمــز للمعموديــة، ألنــه أعلــن  -٣

 .إيمانه ووعده أن يحيا هللا طوال حياته

 .إقامة ابن األرملة الشونمية يرمز إلى قيامة المسيح -٤

حـول  إبراء القثاء المسموم بيد اليشع، عند إلقائه الـدقيق فيـه، يرمـز لتجسـد المسـيح الـذى -٥

الموت إلى حياة ويرمـز أيًضـا للتنـاول مـن جسـد الـرب، الـذى يعطينـا حيـاة، بعـد أن كـان 

 .محكوًما علينا بالموت

تسـليم يوشــيا الشـريعة لالويــين وٕارسـالهم لتعلــيم الشــعب، يرمـز للمســيح الـذى علــم تالميــذه  -٦

 .ورسله وأرسلهم للتبشير

 
  :أقسامه  : سابًعا 

 ).٨-١ص(حياة اليشع  -١

 ).١٧-٩ص(ى سبى السامرة الملوك حت -٢

 ).٢٥-١٨ص(الملوك حتى سبى أورشليم  -٣
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 التجاء أخزيا لألوثان وموته
Rη Ε η 
 

 ) :۸-۱ع(أخزيا يلتجئ لبعل زبوب ليشفيه )  ۱(

و سقط اخزيا من الكوة التي في عليته  -٢. و عصى مواب على اسرائيل بعد وفاة اخاب -١
قال لهم اذهبوا اسالوا بعل زبوب اله عقرون ان كنت ابرا من التي في السامرة فمرض و ارسل رسال و 

فقال مالك الرب اليليا التشبي قم اصعد للقاء رسل ملك السامرة و قل لهم اليس  -٣. هذا المرض
فلذلك هكذا قال الرب ان  -٤. النه ال يوجد في اسرائيل اله تذهبون لتسالوا بعل زبوب اله عقرون

و رجع الرسل اليه فقال لهم  -٥. تنزل عنه بل موتا تموت فانطلق ايليا السرير الذي صعدت عليه ال
فقالوا له صعد رجل للقائنا و قال لنا اذهبوا راجعين الى الملك الذي ارسلكم و  -٦. لماذا رجعتم

قولوا له هكذا قال الرب اليس النه ال يوجد في اسرائيل اله ارسلت لتسال بعل زبوب اله عقرون لذلك 
فقال لهم ما هي هيئة الرجل الذي صعد  -٧. لذي صعدت عليه ال تنزل عنه بل موتا تموتالسرير ا

فقالوا له انه رجل اشعر متنطق بمنطقة من جلد على حقويه فقال  -٨. للقائكم و كلمكم بهذا الكالم
 .هو ايليا التشبي

 
منـذ أن كانت هناك عداوة قديمة بين بنى إسرائيل وشـعب مـوآب، الـذى يسـكن بجـواره  :۱ع

، كمــا )٢: ١٨أى١، ١٢، ٢: ٨صــم٢(، ثــم صــاروا عبيــًدا لــداود )٤٧: ١٤صــم١(ضــربهم شــاول 
ـــى إســـرائيل  ـــة لبن ـــؤدون الجزي خضعــــوا لســــليمان وخضـــعوا أيًضـــا إلســـرائيل بعـــد االنقســـام وكـــانوا ي
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، فلما مات آخاب ملك إسـرائيل انتهـز مـوآب الفرصـة وتمـرد علـى إسـرائيل، ليـتخلص )٤: ٣مل٢(
 .من الجزية

 
 .نافذة: كوة  :۲ع

 .حجرة علوية فى قصره: علية 

حالًيـا هـى . إحدى كبرى مدن الفلسـطينيين الخمـس، وهـى اقصـاهم باتجـاه الشـمال: عقرون 

 .قرية جنوب يافا بحوالى عشرين كم" عاقر"

معنـــاه إلـــه الـــذباب وكـــان اإللـــه المعبـــود فـــى مدينـــة عقـــرون وقـــد دعـــاه اليهـــود : بعـــل زبـــوب 

وكــان بعــل زبــوب أهــم اآللهــة الفلســطينية؛ لــذلك . تحقيــًرا لشــأنه) الزبالــة(األقــذار  بعلزبــول، أى إلــه

 ).٢٤: ١٢مت(دعاه اليهود رئيس الشياطين عندما تحدثوا مع المسيح 

سقط أخزيـا الملـك مـن نافـذة فـى حجـرة علويـة بقصـره، فأصـيب بإصـابات شـديدة، وبـدًال مـن 

وثنيـــة، فأرســـل رســـًال إلـــى كهنـــة اإللـــه بعلزبـــول إلـــه أن يطلـــب الشـــفاء مـــن اهللا التجـــأ إلـــى اآللهـــة ال

 عقرون، يسألهم عن طريق إلههم هل سيشفى أم ال ؟

أصابت أخزيا مشكلتين كبيرتين هما عصـيان مـوآب عليـه وسـقوطه مـن الكـوة ولـم يجذبـه هـذا   ?

إلى مراجعة نفسه والتوبة والصـالة، فهـل تفحـص نفسـك إذا أصـابتك تجـارب وتكشـف خطايـاك 

أنظـر فرصـة . ، ليسامحك وتغير حياتك، فتنال مراحمه، أم تستهين وتتمادى فـى شـركأمام اهللا

هـــذا العمـــر قـــد أعطاهـــا لنـــا اهللا لنتـــوب فيهـــا فـــال تضـــيعها واســـتجب لنداءاتـــه لـــك عـــن طريـــق 

 .األحداث التى تمر بك

 

أى من بلدة تشبة وهـى تقـع فـى سـبط نفتـالى فـى شـمال بـالد اليهـود وهنـاك : التشبى  :۳ع

 .أنها بلدة فى جلعاد، التى تقع شرق األردنرأى 
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غضب اهللا من تصـرف أخزيـا وارسـل مالكـه إليليـا النبـى؛ ليقابـل رسـل أخزيـا، الـذاهبين إلـى 

عقـــرون، ووبخهـــم بكـــالم اهللا مســـتنكًرا كيـــف يـــذهبون إلـــى إلـــه وثنـــى، كأنـــه ال يوجـــد إلـــه بـــين بنـــى 

ليا عرف ما حدث من المالك وهذا ليظهر ونالحظ أن إي. إسرائيل، مع أنهم يعرفون اإلله الحقيقى

وقــد . لرسـل الملــك أن كـالم إيليــا هـو مــن اهللا؛ ألنــه ال أحـد يعــرف هـذه اإلرســالية إال الملـك ورســله

طلــب المــالك مــن إيليــا أن يصــعد؛ ألن مدينــة الســامرة كانــت مبنيــة علــى تــل، فقابــل الرســل فــور 

 .لملك سريًعانزولهم من المدينة، فأخبرهم بحكم اهللا فعادوا إلى ا

 

وقبــل أن يتــركهم إيليــا قــال لهــم حكــم اهللا، ليبلغــوه للملــك، وهــو أنــه لــن يقــوم مــن علــى  :٤ع

 .سريره، بل سيموت

 

لم يكمل رسل الملك طريقهم إلـى كهنـة بعـل زبـوب، بـل عـادوا مـن فـورهم إلـى الملـك،  :٥ع

 .هم قد عادوا سريًعاالذى بادرهم بالسؤال، لماذا لم يكملوا المشوار الذى كلفهم به ؟ إذ أن

 

أجابه رسله أنه قد القاهم فى الطريق رجل ال يعرفونه، أمـرهم أن يرجعـوا إلـى الملـك،  :٦ع

 .الذى بعث بهم ليبلغوه حكم اهللا على الملك، بأنه لن يشفى وسيموت

 

 .طلب منهم الملك أن يصفوا له شكل الرجل الذى قابلهم وقال لهم هذا الكالم :۷ع

 

فعرفـه الملـك . بأنه رجل كثيف الشعر يضع حزاًما من الجلـد علـى وسـطهأخبره رسله  :۸ع

وبـالطبع كـان أخزيـا يعـرف إيليـا؛ ألنـه شـاهده، عنـدما كـان أخزيـا فتـى . فى الحال أنه ايليا التشـبى

مع والده الملك آخـاب، وقـد سـمع الكثيـر عـن قـوة اهللا التـى معـه، باإلضـافة إلـى ضـيق أمـه إيزابـل 

 .ن أخزيا كان شريًرا بعيًدا عن اهللامنه، فكان يكرهه؛ أل
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 ):۱٦-۹ع(محاولة القبض على إيليا )  ۲(

فارسل اليه رئيس خمسين مع الخمسين الذين له فصعد اليه و اذا هو جالس على راس  -٩
فاجاب ايليا و قال لرئيس الخمسين ان كنت انا  -١٠. الجبل فقال له يا رجل اهللا الملك يقول انزل

ار من السماء و تاكلك انت و الخمسين الذين لك فنزلت نار من السماء و اكلته رجل اهللا فلتنزل ن
ثم عاد و ارسل اليه رئيس خمسين اخر و الخمسين الذين له فاجاب  -١١. هو والخمسين الذين له

فاجاب ايليا و قال له ان كنت انا رجل  -١٢. و قال له يا رجل اهللا هكذا يقول الملك اسرع و انزل
زل نار من السماء و تاكلك انت و الخمسين الذين لك فنزلت نار اهللا من السماء و اكلته هو اهللا فلتن

ثم عاد فارسل رئيس خمسين ثالثا و الخمسين الذين له فصعد رئيس  -١٣. والخمسين الذين له
سي الخمسين الثالث و جاء و جثا على ركبتيه امام ايليا و تضرع اليه و قال له يا رجل اهللا لتكرم نف

هوذا قد نزلت نار من السماء و اكلت رئيسي  -١٤. وانفس عبيدك هؤالء الخمسين في عينيك
فقال مالك الرب اليليا انزل  -١٥. الخمسينين االولين و خمسينيهما و االن فلتكرم نفسي في عينيك

ت و قال له هكذا قال الرب من اجل انك ارسل -١٦. معه ال تخف منه فقام و نزل معه الى الملك
رسال لتسال بعل زبوب اله عقرون اليس النه ال يوجد في اسرائيل اله لتسال عن كالمه لذلك السرير 

 .الذي صعدت عليه ال تنزل عنه بل موتا تموت

 

كلـف الملـك قائــد فرقـة مــن خمسـين جنــدًيا للقـبض علـى إيليــا، وكـان إيليــا جالًسـا علــى  :۹ع
، مبلًغا "رجل اهللا"ة التى اعتادوا مخاطبته بها وهى قمة جبل، فناداه القائد من أسفل الجبل، بالصف

إياه بأمر الملك بضرورة النزول؛ لمقابلـة الملـك ولـم يقصـد الملـك اسـتدعاء إيليـا، لنـوال بركتـه، بـل 
وقـد أرسـل . أرسل خمسين جندًيا بقائدهم، للقبض عليه، لغضبه من الكالم الذى قاله بأنه سيموت

اهللا التـى فــى إيليـا ولكنـه لـم يــدرك أن قـوة اهللا ال يقـف أمامهــا أى  أخزيـا خمسـين رجـًال، لعلمــه بقـوة
 .عدد من البشر

وقد ناداه القائد برجل اهللا، لـيس إيماًنـا بهـذا اللقـب، أو بـاالحترام الكـافى، لكـن القائـد ظـن أن 
له سلطان من الملك للقبض على إيليا وأنه فى حمى اآللهة الوثنية، التى يعبدها مثل الملك وهـى 



انِياْلُملُوِك ِسفُْر   الثَّ

γ٣١٤γ 

والغريب أن أخزيا الملك رفض حكـم اهللا بموتـه ولـم يحـاول التوبـة مـع . ى نظره أقوى من إله إيلياف
أنــه كــان مســتعًدا لقبــول حكــم المــوت بســلطان مــن بعــل زبــوب؛ ألنــه أرســل يســأله هــل سيشــفى أم 

 .يموت
ال تلتجـئ إلــى الســحرة والشــياطين لتعــرف مســتقبلك، أو حـل مشــاكلك، لــئال تقــع تحــت غضــب   ?

إن كنـت محتاًجـا، أو سـاقًطا فـى أيـة تجربـة، فاطلـب اهللا .  وتستحق الموت والعذاب األبـدىاهللا
 .وألح عليه وال تلتجئ لغيره، فينقذك من كل متاعبك بأبوته وحنانه

 
أن كنت أنا حًقا رجل اهللا، فلتنزل نار مـن السـماء : أجاب إيليا قائد الخمسين قائًال  :۱۰ع

 .بالفعل نزلت نار من السماء قضت على الفرقة كلها. ين معكتقضى عليك أنت والخمسين الذ
أن المــالك أخبــره بــالنزول للملــك، ) ١٥ع(وقــد قــال إيليــا هــذا بــإعالن مــن اهللا، إذ نــرى فــى 

فإيليا ال ينتقم لنفسه، لمحاولـة القـبض عليـه، بـل اهللا هـو الـذى أراد إظهـار ضـعف اآللهـة الوثنيـة، 
ا وعامـل الملـك والشـعب بالطريقـة التـى يفهمونهـا، أى بالشـدة، مثل بعل زبوب التى يعتمـدون عليهـ

لعلهم يؤمنون به ويتوبون وهذا بالطبع غيـر طلـب التالميـذ مـن المسـيح أن يرسـل نـاًرا مـن السـماء 
 ).٥٦-٥١: ٩لو(وهذا فيه انتقام وغيظ، لذا رفض المسيح طلبهم 

 
نفســه ويطلــب اهللا، بــل عنــدما علــم أخزيــا بمــوت الخمســين وقائــدهم لــم يراجــع  :۱۲، ۱۱ع

فــى قســاوة قلــب، أرســل خمســين آخــرين وقائــدهم بــأوامر مشــددة للقــبض علــى إيليــا، فقــال لــه القائــد 
ـــأمر إيليـــا  أن تنـــزل نـــار مـــن الســـماء  -كمـــا فـــى المـــرة الســـابقة  -أســـرع وأنـــزل لمالقـــاة الملـــك، ف

ترموا رجله إيليـا وكـالم وتأكلهم، ليعرف الملك وكل الشعب أن اهللا أقوى من كل اآللهة الوثنية ويح
 .اهللا الذى على فمه

 .وهنا تظهر طول أناة اهللا على أخزيا وقساوة قلب أخزيا فى نفس الوقت ورفضه للتوبة
ــًدا لصــوت اهللا وارجــع إليــه بالتوبــة، فيرحمــك ويغفــر خطايــاك  ? فمــن أنــت يــا مــن . ال تكــن معان

دة من األحداث المحيطـة وتعـاليم تتحدى اهللا وتغيظه بإصرارك على فعل الخطية وعدم االستفا
 .الكنيسة، التى تناديك لتتوب



لُ  احُ حَ صْ األَ   األَوَّ

γ٣١٥γ 

فــى قســاوة قلــب رفــض أخزيــا اإليمــان بقــوة اهللا ولــم يشــفق علــى جنــوده، فعــاد  :۱٤، ۱۳ع
ولكـن كـان هـذا القائـد مختلفًـا عـن زميليـه السـابقين، فقـد . وأرسل خمسين ثالثة وعلى رأسهم قائدهم

فلـم ينـادى علـى ايليـا، كمـا فعـل سـابقيه، بـل صـعد بنفسـه إلـى  كان رجًال تقًيـا، يخشـى اهللا ويعبـده،
وسجد أمامه وتضرع إليه أن يحافظ على حياته هو والخمسون  -حيث ايليا جالًسا  -رأس الجبل 

 .الذين معه، طالًبا منه أال يعاقبهم بنار تنزل من السماء، كما حدث مع اإلرساليتين السابقتين
 
بإرشـاد مـن الـرب، فطمأنـه مـالك الـرب ودعـاه أن يسـتجيب  كان ايليـا ال يتحـرك إال :۱٥ع

 .لطلب قائد الخمسين وينزل معه من على الجبل، ففعل هكذا وتوجه برفقة القائد إلى الملك
 
ردد إيليــا أمــام الملــك نفــس الرســالة الســابقة، التــى كــان قــد بعــث بهــا إليــه، بواســطة  :۱٦ع

شــجاعة إيليــا وطاعتــه هللا فقــد كــان مســتعًدا  وهنــا تظهــر. رســله، حــين لجــأ الملــك إلــى بعــل زبــوب
الحتمال أى أتعاب، حتى الموت، فأعلن كالم اهللا بقوة، لعل الملك يتوب فى أخـر لحظـات حياتـه 

 .ولكنه لألسف لم يتب
 
 ):۱۸، ۱۷ع(موت أخزيا وتملك يهورام )  ۳(

ة الثانية فمات حسب كالم الرب الذي تكلم به ايليا و ملك يهورام عوضا عنه في السن -١٧
و بقية امور اخزيا التي عمل اما هي  -١٨. ليهورام بن يهوشافاط ملك يهوذا النه لم يكن له ابن

 مكتوبة في سفر اخبار االيام لملوك اسرائيل
 
إعتلــى . وقــد تحقــق قــول الــرب، الــذى تكلــم بــه علــى فــم ايليــا، إذ مــات الملــك أخزيــا :۱۷ع

بـن الثـانى آلخـاب وٕايزابـل وذلـك؛ ألن أخزيـا لـم ينجـب عرش إسرائيل من بعده يهورام أخوه وهو اال
ويالحظ أن يهورام . أبناء، كان ذلك فى السنة الثانية لملك يهورام بن يهوشافاط على مملكة يهوذا

بن يهوشافاط ملك مع أبيه فى السنة السابعة عشر لملك أبيه على يهوذا، وبعد حوالى سنتين من 
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لــك يــورام ابــن آخــاب علــى إســرائيل بــدًال مــن أخزيــا أخيــه الــذى ُملــك يهــورام مــع أبيــه يهوشــافاط، مَ 
 .مات

 
توجد تدوينات تاريخية لكل أعمال أخزيا وما قام به أثناء توليه المملكة، مدونـة فـى  :۱۸ع

وهو كتاب كان موجـوًدا أيـام هـؤالء الملـوك ولـيس ضـمن أسـفار . سفر أخبار األيام لملوك إسرائيل
 .ر األيام األولى والثانيةالكتاب المقدس وهو غير أخبا

إن النتيجة الحتمية لإلصرار علـى الشـر هـو الهـالك، هـذا مـا حـدث مـع أخزيـا، بعـد اسـتهانته   ?
تذكر الدينونة فـى نهايـة . فتذكر الدينونة؛ لتنتبه من خطاياك وتسرع إلى التوبة. بطول أناة اهللا

ًدا، تـذكر قيامـة المسـيح؛ لتقـوم كل يوم مـع صـالة النـوم وعنـدما تسـتيقظ ويعطيـك اهللا يوًمـا جديـ
معه وتصلى صالة باكر من األجبية، فهذه الصـلوات تسـاعدك علـى التوبـة فـى نهايـة كـل يـوم 

 .والبدء برجاء مع بداية كل يوم
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انِى احُ حَ صْ األَ   الثَّ
 صعود إيليا واليشع يخلفه فى النبوة

Rη Ε η 
 

إن كان األصحاح السابق يحدثنا عن نهاية ملك شرير هو أخزيا بمرضه وموته، إذ حل 
غضب اهللا عليه، ففى هذا األصحاح نجد نهاية نبى عظيم، هو إيليا، الذى يرتفع إلى السماء 

 .عند اهللا بجسده، ليحيا فى مكانة وعظمة كبيرة
  
 ):۱۱-۱ع(إصعاد إيليا فى العاصفة إلى السماء )  ۱(

 . و كان عند اصعاد الرب ايليا في العاصفة الى السماء ان ايليا و اليشع ذهبا من الجلجال -١
فقال ايليا الليشع امكث هنا الن الرب قد ارسلني الى بيت ايل فقال اليشع حي هو الرب و حية  -٢

فخرج بنو االنبياء الذين في بيت ايل الى اليشع  -٣. ك و نزال الى بيت ايلهي نفسك اني ال اترك
ثم  -٤. وقالوا له هل اتعلم انه اليوم ياخذ الرب سيدك من على راسك فقال نعم اني اعلم فاصمتوا

قال له ايليا يا اليشع امكث هنا الن الرب قد ارسلني الى اريحا فقال حي هو الرب و حية هي نفسك 
فتقدم بنو االنبياء الذين في اريحا الى اليشع و قالوا له اتعلم انه  -٥. اتركك و اتيا الى اريحااني ال 

ثم قال له ايليا امكث هنا  -٦. اليوم ياخذ الرب سيدك من على راسك فقال نعم اني اعلم فاصمتوا
 . نطلقا كالهماالن الرب قد ارسلني الى االردن فقال حي هو الرب و حية هي نفسك اني ال اتركك و ا

 . فذهب خمسون رجال من بني االنبياء و وقفوا قبالتهما من بعيد و وقف كالهما بجانب االردن -٧
و لما  -٩.و اخذ ايليا رداءه و لفه و ضرب الماء فانفلق الى هنا و هناك فعبرا كالهما في اليبس -٨

اليشع ليكن نصيب اثنين من عبرا قال ايليا الليشع اطلب ماذا افعل لك قبل ان اوخذ منك فقال 
 .فقال صعبت السؤال فان رايتني اوخذ منك يكون لك كذلك و اال فال يكون -١٠.روحك علي

وفيما هما يسيران و يتكلمان اذا مركبة من نار و خيل من نار ففصلت بينهما فصعد ايليا في  -١١
 .العاصفة الى السماء
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ربعة أميال وشمال بيت إيل، على بعد مدينة تقع شرق أريحا، على بعد أ: الجلجال : ۱ع
 .كم وتقع فى نصيب أفرايم وهى غير الجلجال التى حل فيها يشوع، عند دخوله أرض كنعان ١٣

عندما قرر الرب أن ينقل إيليا فى العاصفة إلى السماء كان إيليا وأليشع تلميذه فى 
 .الجلجال وعلى وشك الخروج منها

 
 .عشر ميًال من أورشليمتقع على بعد إثنا : بيت إيل  :۲ع

أراد إيليــا أن يكــون بمفــرده فــى هــذه الرحلــة، فــأفهم أليشــع أنــه موفــد مــن قبــل الــرب إلــى بيــت 
وهــذا يبــين مــدى . إيــل، فطلــب منــه أن يظــل فــى الجلجــال، فــرفض أليشــع وأقســم أال يتــرك معلمــه

د أعلمـه بقـرب نهايـة تمسك أليشع بالتلمذة بين يدى إيليا لينال بركته ويـتعلم منـه، خاصـة أن اهللا قـ
 .حياة إيليا، كما سنفهم من اآليات التالية

ونالحظ أن إيليا تنقل بين البالد، ليتفقد بنو األنبياء الـذين فيهـا؛ ليبـاركهم ويـودعهم، إذ كـان 
يعلم قرب انتقاله من هذا العالم وقد قال ألليشع أن يظل فـى الجلجـال، لعلـه كـان يريـد الوحـدة مـع 

تـــه، أو ليمـــتحن مـــدى تمســـك أليشـــع بالتلمـــذة علـــى يديـــه وقـــد يكـــون الســـبب هـــو اهللا فـــى نهايـــة حيا
 .محاولة إيليا إخفاء صعوده إلى السماء كنوع من االتضاع

 
هـم الطلبـة فـى مدرسـة األنبيـاء، التـى يشـرف عليهـا إيليـا ويعلمهـم فيهـا : بنو األنبياء  :۳ع

 .الحياة الروحية
اء المقيمـون هنـاك؛ للقـاء أليشـع وسـألوه إن كـان عند وصولهما إلـى بيـت إيـل جـاء بنـو األنبيـ

أجــــابهم بأنــــه يعلــــم ذلــــك؛ فليلزمــــوا الصــــمت؛ ألن . يعلــــم أن الــــرب ســــيأخذ منــــه اليــــوم ســــيده إيليــــا
 .الموضوع محزن له

 
أريحــا مدينــة تقــع علــى بعــد ثمانيــة كيلــو متــًرا غربــى نهــر األردن وعلــى بعــد : أريحــا  :٤ع

 .أورشليم، وحوالى إثنتى كيلو متًرا من بيت إيلسبعة وعشرين كيلو متًرا شمال شرق 
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. مرة أخرى طلب إيليا من أليشع البقـاء فـى بيـت إيـل؛ ألن الـرب أوفـده فـى مهمـة إلـى أريحـا
وهنــا يواصــل إيليــا تفقــده . رفــض أليشــع، كمــا فعــل فــى المــرة الســابقة وصــاحب معلمــه إلــى أريحــا

ـــودعهم ويشـــجعهم ـــيهم وي ـــاء؛ ليطمـــئن عل يواصـــل أيضـــًا أليشـــع تمســـكه بمعلمـــه، و . لمـــدارس األنبي
ليتتلمذ عليه، حتى آخر لحظة فـى حياتـه وهـو بهـذا يفـوق تالميـذ المسـيح، الـذين نـاموا فـى بسـتان 

 .جثيمانى، مع أن المسيح أعلمهم بقرب انتقاله من هذا العالم
ن كـل يالحظ أيًضا مدى اهتمام إيليا بافتقاد ورعاية أوالده األنبياء، فسـار مسـافات طويلـة بـي

بلــدة واألخــرى وكانــت مســافة تقــدر بعــدة أميــال وكــذلك جهــاد أليشــع فــى االلتصــاق بمعلمــه، فســار 
معه هذه المسافات الطويلة وهـى ثالثـة عشـر كيلـو متـًرا مـن الجلجـال إلـى بيـت إيـل، ثـم اثنـا كيلـو 

ى مسـافات متًرا كم من بيت إيل إلى أريحا، ثم ثمانية كيلو متًرا كم مـن أريحـا إلـى نهـر األردن وهـ
استغرقت ساعات طويلة، تساوى حوالى تسع ساعات، أو أكثـر وهـذا يبـين مـدى الجديـة واالهتمـام 

 .عند هذان النبيان العظيمان
ال تكن متكاسًال فى صلواتك ومطانياتك فجهادك غالى جًدا عند اهللا، تجاوب مع محبته، فقد  ?

أوالده والبحث عن كل إنسان بعيد،  استهان باآلالم ألجلك على الصليب، ال تتكاسل فى افتقاد
 .إنه ينتظر محبتك فال تتباطأ. كما سار المسيح الساعات الطويلة؛ ألجل السامرية

 
وتكرر نفس رد أليشـع ) ٣ع(فى أريحا تكرر أيًضا نفس ما حدث من أنبياء بيت إيل  :٥ع

 .عليهم
 
وفـــى هـــذه المـــرة أيًضـــا  للمـــرة الثالثـــة، أخبـــر إيليـــا تلميـــذه، أن الـــرب أوفـــده إلـــى األردن :٦ع

 .رفض أليشع البقاء وانطلق مع سيده نحو األردن
 
علـم بنــو األنبيــاء بقــدوم إيليــا وأليشــع، فحضـروا إليهمــا، حيــث كانــا يقفــان علــى شــاطئ  :۷ع

النهــر، ووقفــوا قبالتهمــا، أى علــى بعــد منهمــا، علــى نفــس الجانــب مــن النهــر، أى الضــفة الغربيــة 
بًيــا كـانوا مــن مدرســة األنبيــاء بأريحــا وهـذا يبــين كثــرة عــدد األنبيــاء؛ ويالحــظ أن الخمســين ن. للنهـر



انِياْلُملُوِك ِسفُْر   الثَّ

γ٣٢٠γ 

ألنـه إن كـان هـذا العـدد هـو بعــض األنبيـاء مـن هـذه المدرسـة، فكــم يكـون عـدد األنبيـاء فـى جميــع 
وهـذا يظهــر مـدى اهتمــام إيليـا بتلمـذة جيــل بعـده مــن األنبيـاء وأيًضـا مــدى بركـة اهللا فــى . المـدارس

بير واهتمامهم بالتلمذة على يد إيليا، كل هذا وسـط جيـل شـرير، يعبـد األوثـان إعطاء النبوة لعدد ك
 .ويقودهم الملوك األشرار، مثل آخاب

 
أخذ إيليا رداءه ولفه وضرب به الماء، فانشق إلى نصفين، مما مكن إيليا وأليشع من  :۸ع

نعمـة اهللا التـى جففـت وهنـا تظهـر . أن يعبرا على قاع النهر، الـذى كـان جافًـا إلـى الضـفة المقابلـة
 .قاع النهر؛ ليعبرا عليه بسهولة

وتظهر هنا معجزة عظيمة تتكرر للمرة الثالثة، بعد شق البحر األحمر على يد موسى وشق 
 :نهر األردن على يد يشوع وقد تم هذا لما يلى 

ليــتم صــعود إيليــا فــى هــدوء إلــى الســماء وال يــراه إال أليشــع تلميــذه، ذو المســتوى الروحــى  -١
 .عالى، فهذه المناظر اإللهية ال يحتملها إال الروحانيينال

شق النهر يعلـن أمـام األنبيـاء وكـل الشـعب قـوة إيليـا؛ ليتمسـكوا بتعاليمـه ويرفضـوا عبـادة  -٢
 .األوثان

مـرور أليشـع مـع إيليـا يعلـن مـدى مكانتــه أمـام األنبيـاء والتـى سـتزداد ثباتًـا، كمـا ســيظهر  -٣
 .قائد لهم بعد إيليافى اآليات التالية؛ فيخضعوا له ك

عبور إيليا نهر األردن وسط المياه الواقفة على الجانبين يرمز إلى أن الموت ما هو إال  -٤
انتقال، كما نذكر فى أوشية الراقدين؛ ألن إيليا بعد ذلك ارتفع إلى السماء، وذلك إعالًنا 

 .أنه ال يكون موت للمؤمنين باهللا

األنبيـاء والشـعب بعبـور البحـر األحمـر واألردن عبور إيليا وأليشع فى نهر األردن يـذكر  -٥
قبًال وكل هذا يرمز لسـر المعموديـة، التـى تعبـر بنـا مـن العبوديـة وعبـادة األوثـان والشـر 

 .إلى الحياة الجديدة مع اهللا

 



انِى احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٣٢١γ 

فطلب أليشع أن يحل عليه . أطلب ما تريد قبل أن أتركك: لما عبرا قال إيليا ألليشع  :۹ع
وميـراث الضـعف هـو نصـيب البكـر عنـد توزيـع الميـراث، فقـد . وة روحيةضعف ما لدى إيليا من ق

ــا مــن بعــده  طلــب إليشــع إذن أن يحســب كــاإلبن البكــر إليليــا؛ ألن إيليــا كــان قــد أختــاره ليكــون نبًي
، فشعر أليشع باحتياجه الشديد وطلب قوة تسانده فى عمله النبوى العظيم وقيادته )١٩: ١٩مل١(

 .لشعب اهللا
ا أن أليشع يصير فى عظمة روحية أكثر من إيليا ولكـن ينـال قـوة مضـاعفة وليس معنى هذ

 .فى عمل المعجزات وقد حدث هذا فعًال كما سنرى فى األصحاحات التالية
ورغــم أن إيليــا كــان متجــرًدا فقيــًرا، لكنــه كــان يملــك كــل شــئ مــن خــالل عالقتــه بــاهللا، فقــال 

 .ية عطية يعطيها إنسان غنى لآلخرينلتلميذه ماذا أهب لك بصالتى ؟ فأعطاه أكبر من أ
إنك تملك أكبر قوة فى العالم وهو الصالة، لتشبع نفسك وتمأل احتياجات من حولك، فثق فى  ?

قوة اهللا التى فيك وارفع قلبك بالصالة وال تنظر إلى ضعفك، أو فقرك، أو كثرة خطاياك، 
 .د، فيستجاب لكفالتوبة تعيد لك بنوتك هللا وتطلب من أبيك السماوى كل ما تري

 
أوضح إيليا ألليشـع أن مطلبـه كبيـًرا وصـعًبا ولكـن اهللا القـادر علـى كـل شـئ سـيهبه  :۱۰ع

ــم يطلــب مجــد، أو غنــى، بــل قــوة اهللا، التــى تســاعده علــى خدمتــه ووعــده بإتمــام هــذا  هــذا، ألنــه ل
هـذه قـوة مرتبطـة الطلب فور رؤيته النتقال إيليا من العالم، أما قبل رؤيتـه لـذلك، فلـن ينـال شـيًئا، ف

وقوله إن رأيتنى تعنى أن المناظر الروحيـة ال يراهـا إال مـن يهـبهم اهللا هـذا، . بتسلمه قيادة الخدمة
فجيحــزى تلميــذ أليشــع لــم يــر القــوات الســمائية، التــى تســاند معلمــه أليشــع، إال بعــدما صــلى إليشــع 

هــو صــاعد، فهــذا معنــاه ، فــإن رأى أليشــع منظــر إيليــا و )١٧: ٦ص(ألجلــه، فانفتحــت عينــاه ورأى 
ــا للشــعب وســمح لــه أن يــرى هــذا المنظــر  خــتم اهللا بــأن أليشــع قــد ثبــت اختيــاره ليكــون قائــًدا روحًي

 .الروحانى وهو صعود إيليا وبالتالى ينال فى نفس الوقت القوة لمباشرة خدمته
طلبها بإلحاح النعم اإللهية وافرة والرب مستعد لمنحها لمن يطلبها من أوالده، ولكن علينا أن ن ?

" أطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم: "بالصالة المستمرة، مرتكزين على وعد السيد المسيح القائل 
 .خاصة وٕان كنت تشعر بكبر المسئولية التى تواجهك وحاجتك إلى مساندة اهللا) ٧: ٧مت(



انِياْلُملُوِك ِسفُْر   الثَّ

γ٣٢٢γ 

 
هـذا بعد عبور أليشـع مـع معلمـه إيليـا نهـر األردن، سـارا مًعـا علـى الضـفة الشـرقية ل :۱۱ع

النهــر وأليشــع يحــاول أن يســأل معلمــه ويســتفيد منــه فــى آخــر لحظــات حياتــه وفيمــا همــا يســيران، 
أقبلت عليهما من السماء مركبة من النار، يجرها خيول نارية وهذه المركبـة وخيولهـا هـى مالئكـة، 

، فخاف أليشع وتباعـد )١٧: ٦مل٢(ظهرت بهذا الشكل النارى، كما تكرر ظهورها مع أليشع فى 
جانًبا، ففصلت هذه المركبة بينه وبين معلمه إيليا؛ لتعلن أن إيليا ذا مكانة روحية عالية وسينضـم 

وحينئــذ رأى أليشــع عاصــفة تحمــل هــذه . إلــى الســمائيين، ثــم ركــب إيليــا فــى هــذه المركبــة الناريــة
المركبــة وترتفــع بهــا إلـــى الســماء، فــى منظـــر عظــيم ومهــوب وظلــت عينـــى أليشــع معلقــة بمعلمـــه 

 .مركبته النارية حتى اختفى عن األنظارو 
إن صعود إيليا إلى السماء يؤكد أن اعالن الحق فضيلة عظيمة، تفرح بها السماء؛ لـذا فقـد 
ارتفع إيليا بسبب هذه الفضيلة؛ ليكون مع السمائيين وليشجع كـل إنسـان علـى إعـالن الحـق مهمـا 

 .كلفه من ثمن عظيم، حتى لو كانت حياته
فى مركبة نارية يتفق مع حياته النارية فى احساسه بوجود اهللا معـه وقوتـه  ولعل صعود إيليا

 .فى إعالن الحق
إن صعود إيليا إلى السماء يرمز إلى قيامـة المسـيح وصـعوده إلـى السـموات؛ ليعـد لنـا مكاًنـا 

 .ويصعدنا إلى الملكوت، بعد انتهاء حياتنا على األرض
 

 ):۱۸-۱۲ع(بداية خدمة أليشع ) ۲(

ان اليشع يرى و هو يصرخ يا ابي يا ابي مركبة اسرائيل و فرسانها و لم يره بعد و ك -١٢
و رفع رداء ايليا الذي سقط عنه و رجع و وقف على شاطئ  -١٣. فامسك ثيابه و مزقها قطعتين

فاخذ رداء ايليا الذي سقط عنه و ضرب الماء و قال اين هو الرب اله ايليا ثم ضرب  -١٤. االردن
و لما راه بنو االنبياء الذين في اريحا قبالته قالوا  -١٥. فانفلق الى هنا و هناك فعبر اليشعالماء ايضا 

و قالوا له هوذا مع  -١٦. قد استقرت روح ايليا على اليشع فجاءوا للقائه و سجدوا له الى االرض



انِى احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٣٢٣γ 

الرب عبيدك خمسون رجال ذوو باس فدعهم يذهبون و يفتشون على سيدك لئال يكون قد حمله روح 
فالحوا عليه حتى خجل و قال  -١٧. و طرحه على احد الجبال او في احد االودية فقال ال ترسلوا

و لما رجعوا اليه و هو ماكث في  -١٨. ارسلوا فارسلوا خمسين رجال ففتشوا ثالثة ايام و لم يجدوه
 .اريحا قال لهم اما قلت لكم ال تذهبوا

 
بمعلمـــه إيليـــا إلـــى الســـماء وتكـــاد تختفـــى عـــن  فيمــا كـــان أليشـــع يـــرى المركبـــة ترتفـــع :۱۲ع

، فقـد ارتـبط بـه كـأب وتتلمـذ علـى يديـه "يـا أبـى"نظره، كان ينادى معلمه بصـوت عظـيم ويقـول لـه 
ســنوات طويلــة، قاربــت الســتة عشــر عاًمــا، رأى فيهــا معلمــه قائــًدا روحًيــا قوًيــا، يقــود بنــى إســرائيل 

ة إسـرائيل وفرسـانها، فهـذه المركبـة التـى أعلنـت نهايـة ويدعوهم للحياة مع اهللا، لـذا نـاداه بأنـه مركبـ
حياة إيليا على األرض هـى إعـالن عـن خدمتـه، التـى كـان يقـود فيهـا الشـعب، كمـن يركـب مركبـة 

 .وتتبعه جموع الشعب فى طريق اهللا
وكـان أليشـع متألًمـا جـًدا مـن فـراق معلمـه لـه وعبـر عـن حزنـه الشـديد بشـق ثيابـه وهـى عــادة 

 .تعملها شعوب كثيرة ومازالت حتى اآلن فى صعيد مصرشرقية قديمة، 
وشق الثيـاب معنـاه أيًضـا إحساسـه بعظـم المسـئولية، التـى صـارت لـه فـى قيـادة هـذا الشـعب 

 .العظيم، الذى غرق معظمه فى عبادة األوثان
لتكن عيناك متعلقتان بالسماء وبالقديسين آبائك الذين يشفعون فيك، فتتلمذ على سيرهم  ?

 .بصداقتهم، فترتفع حياتك نحو السماء وتستعد للملكوتوتتمتع 
 
ـــه علـــى األرض وكـــان هـــذا  :۱۳ع ـــة ســـقط رداءه عن عنـــد صـــعود إيليـــا فـــى المركبـــة الناري

بالطبع بتدبير اهللا ليأخـذه أليشـع، لـيس فقـط كبركـة مـن معلمـه ولكـن ألن هـذا الـرداء لـه ذكـرى فـى 
ًما طرحه إيليـا عليـه، عنـدما كـان يحـرث فـى قلب أليشع ال يمكن أن ينساها، إذ منذ ستة عشر عا

واآلن يبــدأ ممارســـة . حقــول أبيــه ودعـــاه للخدمــة، وظـــل يتتلمــذ مالصـــًقا لمعلمــه طـــوال هــذه المـــدة
وبقــوة اهللا يســتطيع أن يبــدأ ولــيس . خدمتــه التــى دعــاه اهللا إليهــا، لــذا أمســك بــالرداء، أى بــدعوة اهللا

شـق نهـر األردن، فعبـر هـو وٕايليـا علـى أرض النهـر بنفسه وهـذا الـرداء أيًضـا، منـذ سـاعات قريبـة 
 .الجافة، فهذا الرداء يمثل قوة اهللا المساندة له مثل عصا موسى التى يصنع بها المعجزات



انِياْلُملُوِك ِسفُْر   الثَّ

γ٣٢٤γ 

 .وعندما أمسك أليشع برداء إيليا وقف أمام نهر األردن؛ ليصنع أول معجزاته
 
قفين على الشـاطئ اآلخـر، أراد أليشع أن يعبر نهر األردن؛ ليصل إلى األنبياء الوا :۱٤ع

أى الغربــى لنهــر األردن وٕاذ كــان ممســًكا بــرداء إيليــا آمــن بقــوة هــذا الــرداء، فضــرب بــه مــاء النهــر 
لينفلق ويعبر، كما أتى قبًال مع إيليـا ولكـن لـم يحـدث شـيًئا، فشـعر أن القـوة ليسـت فـى الـرداء، بـل 

مــع إيليــا هــو محتــاج أن يعمــل معــه  فــى اهللا العامــل بــه، فصــرخ إلــى اهللا طالًبــا معونتــه وكمــا عمــل
ــا أقــوى ولــم يتشــكك، بــل رفــع الــرداء  اآلن؛ لــذا قــال أيــن الــرب إلــه إيليــا ؟ وحينئــذ امــتأل قلبــه إيماًن

وهكذا ظهر أمام األنبياء وبالتـالى كـل . وضرب به النهر، فانفلق إلى نصفين؛ ليعبر أليشع بينهما
شقه، أى أن قوة اهللا التى كانت عاملـة فـى إيليـا  الشعب أنه كما شق إيليا النهر هكذا أيًضا أليشع

 .هى نفسها تعمل فى أليشع
كن ثابًتا فى إيمانك حتى لو لم يستجب لك اهللا سريًعا، فقد يتأخر اهللا ليعلمك أموًرا كثيرة،  ?

مثلما علم أليشع أن القوة منه وليست فى الماديات فى حد ذاتها وٕان لم تفهم سريًعا قصد اهللا، 
 .ن واصلت الصالة ويستريح قلبكفستفهم إ

 
عنـــدما رآه بنـــو األنبيـــاء الســـاكنين فـــى أريحـــا قادًمـــا نحـــوهم تيقنـــوا أن روح إيليـــا قـــد  :۱٥ع

سـجود االحتـرام والتبجيـل، معتـرفين ومـوقنين  –استقرت على أليشع، فجـاءوا للقائـه وسـجدوا أمامـه 
 .أنه أخذ مكان إيليا

 
ألنـــه صـــنع معجـــزة شـــق النهـــر ورأوه وحـــده دون بعـــدما ســـجد بنـــو األنبيـــاء ألليشـــع؛  :۱٦ع

إيليا، كانت عيونهم تتساءل عن إيليا، فأخبرهم أليشع بما رآه وكيف صعد إيليا فى المركبة النارية 
والعاصــفة إلـــى الســماء حتـــى اختفــى عـــن نظــره، فلتعلـــق هــؤالء األنبيـــاء بإيليــا العظـــيم، ولضـــعفهم 

تقـل إلــى الســماء ولـن يــروه مــرة أخـرى، فتخيلــوا أن هــذه الروحـى لــم يقــدروا أن يفهمـوا أن إيليــا قــد ان
المركبـة الناريــة يمكـن أن تنقلــه مـن مكــان إلـى آخــر، فهـى مجــرد إعـالن لعظمــة نبـيهم إيليــا، الــذى 
تــأتى مركبــة مــن الســماء لتنقلــه إلــى مكــان آخــر، وقــد فهمــوا أن هــذه المركبــة وخيولهــا عبــارة عــن 



انِى احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٣٢٥γ 

به إلـى السـماء وظنـوا أن المركبـة نقلتـه إلـى أحـد الجبـال، مالئكة، أى أن روح اهللا هو الذى ارتفع 
أو األودية، فطلبوا من اليشـع الـذى خضـعوا لـه كقائـد جديـد لهـم أن يسـمح لهـم بالبحـث عـن إيليـا، 
خاصــة وأن عــددهم كــان كبيــًرا، أى خمســين رجــًال، فــرفض أليشــع لثقتــه أن معلمــه قــد ارتفــع إلــى 

انتقل إلى مكان آخر؛ ألنهـم تعـودوا أن يختفـى عـنهم فتـرات؛  وقد ظن األنبياء أن إيليا قد. السماء
 .لمحبته للوحدة والصالة طوال حياته ولم يفهموا أن هذه هى النهاية

 
رغم نهى أليشع لألنبياء حتـى ال يبحثـوا عـن إيليـا لكـنهم كـرروا طلـبهم مـرات كثيـرة،  :۱۷ع

وة اهللا المســـاندة لـــه، لكـــن حتـــى خجـــل إليشـــع مـــنهم وهـــذا يبـــين مـــدى رقـــة مشـــاعره، فهـــو جبـــار بقـــ
مشــاعره رقيقــة ويخجــل كإنســان مــن إلحــاح النــاس عليــه، فوافــق أن يــذهب للبحــث عــن إيليــا، رغــم 

 .عدم اقتناعه بما يعملوه وثقته أن إيليا قد صعد إلى السموات
سبب آخر لموافقته، حتى ال يظنوا أنه محب للرئاسـة ومتعجـل لقيـادة الشـعب وال يريـد رجـوع 

 .ن هو القائدإيليا، ليكو 
ظلوا يبحثون عن إيليا ثالثة أيام ولم يجدوه وكان هذا إعالًنا مؤكًدا أنـه صـعد إلـى السـموات 

 .ولم يذهب لمكان آخر على األرض
 
مكث أليشع فى أريحا ثالثة أيام، حتى رجع بنو األنبياء إليه وأعلموه أنهم لم يجـدوا  :۱۸ع

أى لمـاذا شـككتم فيمـا قلتـه لكـم ؟ وكـان هـذا إعالًنـا ! إيليا، فقـال لهـم أمـا قلـت لكـم ال تبحثـوا عنـه 
. أنهــم ينبغـــى أن يطيعــوا أليشـــع فــى كـــل شــئ، ألن روح اهللا فيـــه -بعـــد شــقه النهـــر  -إلهًيــا ثانًيــا 

وأليشــع هنــا يرمــز للمســيح، الــذى يطيــل أناتــه علــى المتشــككين وكــل مــن ال يطيعــوه، مثلمــا احتمــل 
 .شك توما
 

 
 

 



انِياْلُملُوِك ِسفُْر   الثَّ
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 ):۲۲-۱۹ع(إبراء المياه )  ۳(

و قال رجال المدينة الليشع هوذا موقع المدينة حسن كما يرى سيدي و اما المياه فردية  -١٩
فخرج الى نبع  -٢١. فقال ائتوني بصحن جديد و ضعوا فيه ملحا فاتوه به -٢٠. و االرض مجدبة

ت و ال الماء و طرح فيه الملح و قال هكذا قال الرب قد ابرات هذه المياه ال يكون فيها ايضا مو 
 .فبرئت المياه الى هذا اليوم حسب قول اليشع الذي نطق به -٢٢. جدب

 

 .غير صالحة للشرب ومؤذية للصحة وقد تكون سامة: ردية  :۱۹ع
 .غير مثمرة: مجدبة 

سمع المسئولون عن مدينة أريحا من بنى األنبياء عما صنعه أليشع، بشق نهر األردن وأنـه 
هزوا فرصة وجوده فى مـدينتهم؛ ليحـل لهـم مشـكلة أساسـية يعـانون أصبح النبى القائد للشعب، فانت

منهــا وهــى أنــه رغــم أن موقــع مــدينتهم الحســن عنــد ســفح الجبــل وأمامهــا وادى نهــر األردن، لكــن 
النبــع الرئيســى الــذى يــروى المدينــة كانــت مياهــه غيــر صــالحة للشــرب، أو الزراعــة ولعلهــم كــانوا 

و خــارج المدينــة، أمــا الزراعــة فكانــت شــبه منعدمــة؛ لعــدم يشــربون مــن أبــار ميــاه صــغيرة داخــل، أ
 .وجود ماء كافى للزراعة

 
إهــتم أليشــع بمشــكلتهم وتقــدم ليحلهــا لهــم حتــى إذا رأوا المعجــزة يؤمنــوا بــاهللا ويبتعــدوا  :۲۰ع

فطلب صحًنا جديـًدا وهـذا يرمـز لتجديـد السـلوك والحيـاة مـع اهللا، حتـى يباركنـا . عن عبادة األوثان
والملـح لـيس مـادة إلصـالح المـاء، بـل . ثم طلب أيًضا ملًحا يوضـع فـى الصـحن. ينا بقوةويعمل ف

إلفســاده، فــال يصــير المــاء المــالح صــالًحا للشــرب أو الزراعــة ولكــن ليبــين أن القــوة مــن اهللا ولــيس 
من المادة؛ وقد اسـتخدم المـادة لتكـون مرئيـة لعيـون النـاس وملموسـة؛ ليتحققـوا مـن إتمـام المعجـزة، 

والملـــح يرمــز للمــؤمنين الــذين يصـــلحون . ا تســتخدم الكنيســة المــواد فـــى إتمــام أســرارها الســبعةكمــ
األرض بسلوكهم النقى، كما يصلح الملح الطعـام، فيكـون مذاقـه حسـًنا؛ لـذا قـال المسـيح أنـتم ملـح 

 ).١٣: ٥مت(األرض 



انِى احُ حَ صْ األَ   الثَّ
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ة اهللا، التـى وبالطبع قليل من الملح ال يمكن أن يصلح نبع ماء كامل ولكن المقصود هـو قـو 
 .تعمل وتستخدم مادة؛ لتطمئن قلوب الناس

 
أخذ أليشع الطبق والملح وخرج إلى نبع الماء وطرح الملح فيه وأعلن بإيمان  :۲۲، ۲۱ع

أن المـاء قـد بـرئ ولــم يعـد فيـه أيــة مـواد غريبـة تسـبب مــوت اإلنسـان، أو الحيـوان، أو النبــات، أى 
ا الماء عذًبا، حتى أيام أرميا حينمـا ُكتـب هـذا السـفر صار عذًبا صالًحا للشرب والزراعة وظل هذ

 ".نبع السلطان"وُيظن أن هذا النبع مازال موجوًدا حتى اآلن ويسمى 
ال تنزعج من أية مشكلة تمر بك، بل التجئ هللا وتشفع بالقديسين واطلب إرشاد اآلباء  ?

 .شئالروحيين، واثًقا أن اهللا لن يتركك ويحل مشاكلك وهو قادر على كل 
 
 ):۲٥-۲۳ع(سخرية األطفال من أليشع )  ٤(

ثم صعد من هناك الى بيت ايل و فيما هو صاعد في الطريق اذا بصبيان صغار خرجوا من  -٢٣
فالتفت الى ورائه و نظر اليهم و  -٢٤. المدينة و سخروا منه و قالوا له اصعد يا اقرع اصعد يا اقرع

و ذهب من  -٢٥. افترستا منهم اثنين و اربعين ولدالعنهم باسم الرب فخرجت دبتان من الوعر و 
 .هناك الى جبل الكرمل و من هناك رجع الى السامرة

 
بعد أن صنع أليشع معجزته العظيمة فى أريحا، ذهب إلى بيت إيل، ليفتقـد مدرسـة  :۲۳ع

مقـــًرا لعبـــادة العجـــل الـــذى صـــنعه يربعـــام أول مـــن شـــق " بيـــت إيـــل"األنبيـــاء ويهـــتم بشـــعبها،وكانت 
وهــى " بيــت اهللا"معناهــا " بيــت إيــل"اليهــود لمملكتــين، وجعــل شــعبه يعبــد األوثــان؛ ولعلنــا نــذكر أن 

المدينة والمكان الذى خصصه يعقوب إلسم اهللا بعد أن رآه فى حلمه هناك؛ وبالطبع كان سـكانها 
ان بيـت يرفضون سماع كالم األنبياء؛ لعدم إيمانهم باهللا، بل كانوا يسخرون منهم، فعندما رأى سك

إيــل أليشــع مقــبًال مــن بعيــد هيجــوا فتيــانهم، فخرجــوا مــن المدينــة بأعــداد كبيــرة قــد تكــون مئتــين، أو 
 .ثلثمائة واستقبلوا أليشع بسخرية شديدة، فعيروه بأنه أقرع وكرروا ذلك أكثر من مرة استهزاًء به
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تخيــل أنــه ولعلهــم كــانوا يقصــدون بإصــعد، أى إصــعد إلــى الســماء مثــل معلمــك إيليــا، الــذى ت
صــعد إلــى الســماء، أى يســخرون منــه؛ ألنهــم ال يؤمنــون بــأن إيليــا صــعد إلــى الســماء، وال بكرامــة 
أليشع كنبى وهذا فى غاية الغرابة؛ ألنهم قطًعا سمعوا بمعجزته فى إبراء الماء فى أريحا وفرح كل 

 .شعبها بهذا
 
 .األماكن المقفرة الغير مأهولة بالسكان: الوعر  :۲٤ع

ع إلــى جمــاهير الفتيــان التــى تســخر منــه ولــم يتضــايق ألجــل نفســه، لكــن تضــايق نظــر أليشــ
ألجل إصرار المدينة على رفـض اهللا، مظهـرين ذلـك فـى االسـتهزاء بنبيـه وأعلـن غضـب اهللا علـى 
المدينــة، بــأن لعــن هــؤالء الفتيــان، فخرجــت دبتــان مــن البريــة وهجمــت علــى الصــبيان فقتلــت مــنهم 

ن أليشع ال يقصد غيظ شخصـى ولكـن مجـد اهللا، فقـد اسـتجاب اهللا للعنتـه وأل. اثنين وأربعين صبًيا
لألطفال، فخرجت الدبتان وقتلت عدًدا منهم، لعل أهل المدينة يخافون اهللا ويتركون عبادة األوثان 

 .ويرجعوا بالتوبة
إن اهللا يستخدم الحنان والحب أحياًنا، ليجتذب أوالده إليه، أو الغضب فى ضيقات شديدة؛  ?

فليتك تنتبه . يجذبهم ايًضا إليه، فهو يريد خالص الكل ويستخدم طرًقا متنوعة لتوبة أوالدهل
 .إلى رسائل اهللا سواء حنانه، أو غضبه، فتعود إليه بتوبة وتجد خالص نفسك

 
سلســلة جبــال تكســوها الغابــات المثمــرة وهــى قريبــة مــن يافــا، التــى علــى : الكرمــل  :۲٥ع

 .والكرمل يشرف على سهل يزرعيل ساحل البحر األبيض المتوسط
عاصمة المملكة الشمالية، التى تضـم العشـرة أسـباط وهـى فـى مكـان متوسـط بـين : السامرة 

 .الجليل فى الشمال واليهودية فى الجنوب
تحرك اليشع إلى الكرمل، حيـث قتـل إيليـا أنبيـاء البعـل، ثـم منهـا اتجـه إلـى السـامرة عاصـمة 

 ).٣٢: ٦، ص٩، ٣: ٥ص(له بيًتا المملكة الشمالية وهناك أقام 
 



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٣٢٩γ 

 

الِثُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ
 يهورام الملك ومحاربة موآب

Rη Ε η 
 

 ):۳-۱ع(يملك على إسرائيل ) يهورام(يورام )  ۱(

و ملك يهورام بن اخاب على اسرائيل في السامرة في السنة الثامنة عشرة ليهوشافاط ملك  -١
امه فانه ازال تمثال و عمل الشر في عيني الرب و لكن ليس كابيه و  -٢. يهوذا ملك اثنتي عشر سنة

اال انه لصق بخطايا يربعام بن نباط الذي جعل اسرائيل يخطئ لم يحد  -٣. البعل الذي عمله ابوه
 .عنها

 
اسم يورام ويهورام هما اسًما واحًدا فى اللغة العبرية ولكن حتى ال يحدث التباس : ملحوظة 

بن آخاب ملك إسرائيل؛ ال" يورام"فى الشخصيات أخذت بعض ترجمات الكتاب المقدس اسم 
وأطلقت اسم يهورام على ابن يهوشافاط ملك يهوذا، واستخدمت الترجمات هذا التمييز ألن 

 .كالهما عاصر اآلخر، فال يحدث تداخل عند القارئ
 
علمنا أن أخزيا بن أخاب لم ينجب ولًدا؛ ) ١٧: ١ص(فى نهاية األصحاح األول : ۱ع

ه يهورام بن أخاب، وكانت بداية ملكه على إسرائيل فى لذلك انتقل الملك بعد وفاته إلى أخي
العاصمة السامرة، وكان ذلك فى السنة الثامنة عشر ليهوشافاط ملك يهوذا واستمر حكمه إثنى 

وفى وقت تملك يهورام بن أخاب على إسرائيل كانت السنة الثانية الشتراك يهورام . عشر عاًما
ويهورام بن أخاب أزال تمثال البعل ولكنه لم يقتل أنبياء . فى الملك على يهوذا مع يهوشافاط أبيه

ومن ناحية أخرى تزوج يهورام بن . ، فظل الميل لعبادة األوثان قائًما فى السامرة)١٣ع(البعل 
يهوشافاط ملك يهوذا بعثليا ابنة أخاب وبهذا دخلت عبادة األوثان إلى مملكة يهوذا وهذا يظهر 



انِياْلُملُوِك ِسفُْر   الثَّ

γ٣٣٠γ 

مملكتى اليهود الشمالية والجنوبية أيام أليشع النبى، مما جعل مدى انتشار عبادة األوثان فى 
 .مهمته صعبة فى إعالن الحق وٕارجاع الناس لعبادة اهللا

فـى عـدم تدينـه، إذ أنـه أزال تمثـال ) ايزابـل(كان يهورام أقل مـن أبيـه أخـاب وأمـه  :۳، ۲ع
: مـن رد أليشـع عليـه قـائًال البعل الذى أقامه أبوه، إال أنه لم يقض على أنبياء البعل، كما يتضـح 

لقد تخلى خارجًيا عن المظاهر المادية للعبادة ). ١٣عدد(اذهب إلى أنبياء أبيك وٕالى أنبياء أمك "
الوثنيــة ولكــن ظلــت روحهــا ســائدة ولــم يتخلــى يهــورام عــن الديانــة القوميــة التــى أسســها يربعــام بــن 

 ).٢٩: ١٢مل ١(ودان ناباط، الذى أقام تماثيل لألوثان فى مملكته فى بيت إيل 
فـال . يهورام أزال تمثال البعل ولكنه لم يقتل أنبياؤه وال أزال تماثيل العجول فى بيـت إيـل ودان  ?

قـدم توبـة كاملـة واثقًـا مـن قـوة . تترك خطية وتستبقى بـاقى الخطايـا ألنهـا سـتجرك إلـى كـل شـر
ــا المتســلطة عليــك مهمــا ســقطت فقــم و . اهللا التــى ستســند ضــعفك وتحــررك مــن ســلطان الخطاي

 .مصًرا على الحياة الجديدة واهللا يقدر تعبك وسيمنحك مكاًنا فى ملكوته
 

 ):۱۰-٤ع(تحالف يهورام لمحاربة موآب ) ۲(

و كان ميشع ملك مواب صاحب مواش فادى لملك اسرائيل مئة الف خروف و مئة الف   -٤
و خرج الملك  -٦. و عند موت اخاب عصى ملك مواب على ملك اسرائيل -٥. كبش بصوفها

و ذهب و ارسل الى يوشافاط ملك يهوذا  -٧.يهورام في ذلك اليوم من السامرة و عد كل اسرائيل
يقول قد عصى علي ملك مواب فهل تذهب معي الى مواب للحرب فقال اصعد مثلي مثلك شعبي  

 فذهب ملك -٩. فقال من اي طريق نصعد فقال من طريق برية ادوم -٨. كشعبك و خيلي كخيلك
اسرائيل و ملك يهوذا و ملك ادوم و داروا مسيرة سبعة ايام و لم يكن ماء للجيش و البهائم التي 

 .فقال ملك اسرائيل اه على ان الرب قد دعا هؤالء الثالثة الملوك ليدفعهم الى يد مواب -١٠.تبعتهم

 



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ
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 كان ميشع ملك موآب يدفع جزية ألخاب من ثروته الضخمة فى المواشى، فكان: ٥، ٤ع
وقد بدأ دفع هذه الجزية من . يؤدى إليه سنوًيا مائة ألف خروف ومائة ألف كبش حى بصوفها

 .أيام عمرى ملك إسرائيل ولكن عندما مات أخاب تمرد موآب ولم يعد يدفع الجزية
 
من عصيان موآب وعدم دفعهم الجزية  -عندما ملك بعد أخزيا  -تضايق يهورام : ٦ع

له ليدفعوا الجزية وبدأ يستعد للحرب، فأمر بعد جنوده؛ ليعرف ألخيه أخزيا، فقرر إخضاعهم 
مدى القوة المحاربة التى يملكها، فوجدها قليلة عن محاربة موآب؛ لذا فكر فى التحالف مع ملوك 

 .آخرين؛ ليساعدوه فى هذه الحرب
 
أرسل يهورام ملك إسرائيل إلى يهوشافاط ملك يهوذا يسأله التحالف معه؛ ليحارب : ۷ع

ك موآب، خاصة لوجود قرابة بينهما، إذ أن يهورام بن يهوشافاط كان قد تزوج بعثليا أخت مل
يهورام ملك إسرائيل، فأعلن يهوشافاط على الفور موافقته واستعداده للمحاربة جنًبا إلى جنب مع 

ورغم أن يهوشافاط كان ملًكا صالًحا، . جيوش إسرائيل والتعرض لنفس المخاطر للجنود والخيل
نه أخطأ بتزويج ابنه لبنت أخاب ملك إسرائيل الشرير، ثم بموافقته على المحاربة مع يهورام لك

وكان قد وافق قبًال على المحاربة مع أخاب أبيه فى . ملك إسرائيل الرتباطه بعبادة األوثان
 ).٤: ٢٢مل١(راموت جلعاد 

 
التحالف معه  الذى وافق على -سأل يهورام ملك إسرائيل يهوشافاط ملك يهوذا : ۸ع

وقال له أى طريق يفضل أن يسلكا فيه لمحاربة موآب ؟ وكان يوجد  -لمحاربة ملك موآب 
طريقان، الطريق السهل وهو أن يتجه شرًقا إلى نهر األردن ويعبره، ثم ينحدرا جنوًبا فيجدا 

ليحاربا  موآب، أو أن يتجها جنوًبا ويمرا بأدوم ويدورا من الغرب إلى الشرق جنوب البحر الميت؛
موآب من جنوبه وهذا هو الطريق الصعب وقد فضل يهوشافاط أن يسلكا الطريق الصعب لما 

 :يلى 
ألن موآب ال يتوقع أن يأتيا من هذا الطريق، فتكون مهاجمتهما لموآب مفاجئة، فيتغلبا  -١

 .عليه



انِياْلُملُوِك ِسفُْر   الثَّ

γ٣٣٢γ 

ألنهما فى الطريق سيمرا بأدوم، الخاضع لملك يهوذا، فيضمانه معهما بجيوشه،  -٢
 .التحالف ثالثى وأقوىفيصبح 

 
توجه ملك إسرائيل إلى هناك برفقة حليفيه ملك يهوذا وملك أدوم، وجابوا الصحراء : ۹ع

الواسعة، لمدة سبعة أيام، دون أن يجدوا مصدًرا للمياه، ونفذ الماء من الجيش، إذ لم يبق منه 
 .شيًئا للجنود وال للبهائم المصاحبة للجيش

ذ لم يصلوا قبل الخروج للحرب وبالتالى، لم يأخذوا معونة اهللا ويالحظ أن الملوك أخطأوا، إ
وٕارشاده، فنسوا أن يحملوا معهم مياه كثيرة تكفى لرحلتهم الطويلة، أو لم يدققوا فى حساب 

 .احتياجهم المائى
ال تنشغل بالمشكلة التى تواجهها وبتدابيرك لحلها، فتنسى أن تصلى؛ ألن إرشاد اهللا ومعونتـه   ?

نجــاح وهــو يحفــظ مــن مخــاطر كثيــرة ال تتوقعهــا، إنــه يحبــك فلمــاذا تهملــه؟ وســيعطيك أســاس ال
 .ولن يأخذ منك شيًئا، فادخله فى حياتك وفى كل احتياجاتك

 
بسبب ابتعاد يهورام ملك إسرائيل عن اهللا وارتباطه بعبادة األوثان، عندما تعرض : ۱۰ع

هللا ولشعوره بكثرة خطاياه توقع أن يكون هو والجيوش المحالفة له للعطش والموت خاف جًدا من ا
هذا الموت عطًشا بتدبير من اهللا؛ لتسقط جيوش المتحالفين أمام موآب، إذ سيخور الجنود من 
العطش ويسقطوا فى الحرب، فاإلنسان البعيد عن اهللا ييأس بسرعة، أما الذى يؤمن باهللا فيلتجئ 

 .إليه ويطلب معونته
 
 ):۱۹-۱۱ع(التجاء الملوك ألليشع ) ۳(

فقال يهوشافاط اليس هنا نبي للرب فنسال الرب به فاجاب واحد من عبيد ملك اسرائيل  -١١
فقال يهوشافاط عنده كالم  -١٢. و قال هنا اليشع بن شافاط الذي كان يصب ماء على يدي ايليا

ي و فقال اليشع لملك اسرائيل ما ل -١٣. الرب فنزل اليه ملك اسرائيل و يهوشافاط و ملك ادوم
لك اذهب الى انبياء ابيك و الى انبياء امك فقال له ملك اسرائيل كال الن الرب قد دعا هؤالء الثالثة 



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ

γ٣٣٣γ 

فقال اليشع حي هو رب الجنود الذي انا واقف امامه انه لوال  -١٤. الملوك ليدفعهم الى يد مواب
ن فاتوني بعواد و لما و اال -١٥. اني رافع وجه يهوشافاط ملك يهوذا لما كنت انظر اليك و ال اراك

. فقال هكذا قال الرب اجعلوا هذا الوادي جبابا جبابا -١٦. ضرب العواد بالعود كانت عليه يد الرب
النه هكذا قال الرب ال ترون ريحا و ال ترون مطرا و هذا الوادي يمتلئ ماء فتشربون انتم و  -١٧

 . واب الى ايديكمو ذلك يسير في عيني الرب فيدفع م -١٨. ماشيتكم و بهائمكم
فتضربون كل مدينة محصنة و كل مدينة مختارة و تقطعون كل شجرة طيبة و تطمون جميع عيون  -١٩

 .الماء و تفسدون كل حقلة جيدة بالحجارة

 

إن كان ملك إسرائيل سقط فى اليأس والتذمر، لكن يهوشافاط ملك يهوذا، الذى : ۱۱ع
بسبب عدم طلبهم هللا قبل الخروج إلى الحرب، فسأل  يعرف اهللا، انتبه إلى أن هذه المشكلة حدثت

المحيطين به، هل يوجد نبى هللا لنسأله هنا ؟ تقدم أحد عبيد يورام ملك إسرائيل وقال إن أليشع 
والغريب أن يوجد أليشع فى هذا . النبى، الذى كان تلميًذا وخادًما إليليا، موجود فى مكان قريب

حر الميت بعيًدا عن المملكة الشمالية إسرائيل وجنوب أيًضا المكان؛ ألنهم فى البرية جنوب الب
المملكة الجنوبية مملكة يهوذا وغالًبا حرك روح اهللا أليشع؛ ليرافق هؤالء الجنود وكان قريًبا من 

 .مكان وجودهم فى البرية، عندما تعرضوا للعطش، حتى عندما يطلبه يهوشافاط يجده
ه سؤال نبى اهللا، أما يورام ملك إسرائيل فكان غير وبالطبع كان ملك أدوم الوثنى ال يهم

محب لرؤية أليشع؛ ألن معلمه إيليا هو الذى تنبأ عن موت أخيه أخزيا الملك السابق له وأبيه 
وأمه أخاب وايزابل، باإلضافة إلى أنه منشغل بعبادة األوثان وال يهمه سماع صوت اهللا على 

 .لسان أنبيائه
 
وجود أليشع، فقال على الفور، عنده كالم الرب، أى وجد فرح يهوشافاط بخبر : ۱۲ع

الوسيلة التى يسمع بها صوت اهللا وهذا يبين تقواه ومحبته هللا وقام ليذهب إليه باتضاع؛ ألنه هو 
 .المحتاج هللا ولنبيه وقام معه الملكان اآلخران يهورام ملك إسرائيل وملك أدوم

 



انِياْلُملُوِك ِسفُْر   الثَّ
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، الذى كان فى إيليا بقوة مضاعفة، فوبخ تكلم أليشع؛ بشجاعة ألن فيه روح اهللا: ۱۳ع
يهورام ملك إسرائيل، معلًنا رفضه التعاون معه؛ ألنه يعتمد على أنبياء البعل، الذين رعاهم واهتم 

ورغم أن يورام يهودى ولكنه ارتبط بعبادة األوثان وٕان كان قد أزال . بهم والديه أخاب وٕايزابل
البعل، كمشيرين له؛ فإن كان متشكًكا فى عبادة البعل، تمثال البعل ولكنه مازال يحتفظ بأنبياء 

وكالم أليشع يبين أن اهللا يرفض من يخلط بين عبادته . لكنه مازال مصًرا على هذه العبادة
وعبادة األوثان، وهناك احتمال أن يكون قد اصطحب مع جيشه بعض أنبياء البعل وتماثيله 

ذا رفض أن يستشيرهم ثانية، عندما طلب منه وسألهم النجدة من الموت عطًشا ولم ينجدوه؛ ل
 .أليشع أن يرجع إليهم

ويالحظ أن أليشع لم يكلم ملك أدوم؛ ألنه وثنى وبالتالى يرفض عبادة اهللا، فلماذا أتى مع 
أما يورام ملك إسرائيل . اإلثنين ليطلبوا مشورة اهللا ؟ وهو بالطبع ال يؤمن باهللا وال بسماع صوته

ن يذهب إلى أنبياء البعل وأنه يشعر باليأس؛ ألنه يعانى هو وكل جنوده من فأجاب أليشع، بأنه ل
العطش ومعرضون للهالك بيد ملك موآب وهذه اإلجابة تبين عدم ثقة يهورام فى األوثان التى 
يعبدها وٕاال لكان التجأ إليها، وفى نفس الوقت يشعر أنه بعبادة األوثان يغضب اهللا، فسيطر عليه 

 .اليأس
علــى اهللا فقــط وال تنــزعج مهمــا كانــت المشــاكل التــى تواجهــك وٕان اســتخدمت أى وســائل  اتكــل  ?

لحــل المشــكلة، فهــى مجــرد واجبــك، الــذى ينبغــى أن تؤديــه، أمــا الحــل فثــق أنــه ســيأتى مــن اهللا 
 .ولكن أية وسيلة بال قيمة، ما دمت ال تثق فى قوة اهللا التى معك

 
هو اإلله الوحيد وأن اآللهة الوثنية ليست آلهة  أقسم أليشع باهللا، معلًنا بهذا أنه: ۱٤ع

وفى القسم يظهر أليشع أنه يشعر بحضرة اهللا وبالتالى مخافته، فال يخاف من الناس، حتى لو 
كانوا ملوًكا؛ ألن اهللا هو رب الجنود، أى فيه كمال القوة، فال يخشى من يقف أمام اهللا من قوة 

 .معلمه إيليا النبى دائًما، فقد تتلمذ على يديه جيًدا وهذا القسم هو الذى كان يستخدمه. البشر
أعلن أليشع أنه من أجل إكرام يهوشافاط سيبلغ الملوك صوت اهللا، فمن أجل وجود 

ولكن من ناحية أخرى، فرغم تقوى يهوشافاط، فإن . يهوشافاط البار، سينال يورام وملك أدوم بركة
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م، أو أبوه أخاب، أتى عليه بمتاعب وعاتبه اهللا تهاونه بمخالطة ملوك إسرائيل، سواء كان يورا
 .عليها
ابحث عن أصدقائك واخترهم بتدقيق، حتى يرفعوك ويسندوك فى طريق الملكـوت واحـذر مـن   ?

الخلطة الشريرة، فإنها حتًما تـؤثر عليـك ولـو جزئًيـا، وٕان ارتبطـت بهـم بالعمـل، أو الجيـرة لـيكن 
 .حتى ال تدنسه أفكارهم الردية ذلك فى أضيق الحدود وال تفتح قلبك لهم،

 
طلب أليشع شخًصا يضرب الموسيقى على العود، حتى تصاحب تسابيحه : ۱٥ع

فالصلوات . المرفوعة أمام اهللا وبعد هذه الصلوات والتسابيح، حل عليه روح اهللا وأرشده بكالم اهللا
نسان واهللا، فيها والتسابيح هى التى تؤهل القلب لسماع صوت اهللا، بل الصالة هى حوار بين اإل

 .يرفع اإلنسان قلبه ويمجد اهللا، فيرشده اهللا إلى الحق والسلوك الحسن
وهذه التسابيح من ناحية أخرى تطرد الشياطين، فإن كان هناك من يعبدون األوثان، مثل 
ملك أدوم وملك إسرائيل ومن يتبعهم من أنبياء البعل، تبطل قوتهم وتهرب شياطينهم، فيتنقى 

وقد تكرر هذا، عندما كان داود النبى يضرب على العود، فتهرب . ر كالم اهللالجو ويظه
وقد تعود األنبياء فى مدرسة األنبياء، ) ٢٣: ١٦صم١(الشياطين التى كانت فى شاول الملك 

؛ )٥: ١٠صم١(منذ أيام صموئيل أن يستخدموا اآلالت الموسيقية، مثل العود، عند تسبيحهم هللا 
 .د، ليرفع تسابيحه هللالذا طلب أليشع العوا

 
 .جمع جب وهو بئر، أو حفرة لحفظ الماء: جباًبا : ۱٦ع

كان أمر اهللا على فم أليشع النبى للملوك ومن معهم أن يحفروا، فى الوادى الذى يقفون 

وكان هذا أمًرا غريًبا، ال يقبله العقل البشرى، إذ ليس هناك . فيه، حفًرا عميقة؛ الستقبال الماء

ولكن هذا دليل اإليمان والخضوع هللا واهللا يشترط هذا . اه، أو توقًعا لنزول المطرمصدًرا للمي

الخضوع؛ ليصنع معجزاته ويفيض بخيراته على اإلنسان، فالجهاد اإلنسانى شرط ضرورى لنوال 

نعمة اهللا، كما طلب المسيح أن يرفعوا الحجر عن باب القبر، فحينئذ يصنع المعجزة ويقيم 

 .لعازر
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كد اهللا أهمية اإليمان، الذى يطلبه فى أوالده، فيعدهم بالماء الكثير، الذى يمأل يؤ : ۱۷ع

الوادى، رغم أنهم لن يروا مصدًرا طبيعًيا للماء، فالمتوقع أن يكون هو المطر من السماء وما 

يصاحب نزول المطر، أى الرياح، فكان المطلوب منهم اإليمان وتنفيذ أمر اهللا، بحفر الجباب، 

 .نعمون بالرى والشبع من الماء هم وبهائمهمحينئذ ي

 

وٕاذ يرون هذه . أعلن لهم اهللا أنهم إن آمنوا فسيروا الوادى ممتلًئا ماًء ويشربوا: ۱۸ع

المعجزة، يتأكدون أنه من السهل جًدا على اهللا أن ينصرهم على موآب، إذ ينمو إيمانهم، فال 

 .يخافوا من األعداء

اتــه التــى يهبهــا لــك وتتأمــل عنايتــه وتشــكره دائًمــا فيثبــت إيمانــك وال ليتــك تفهــم أعمــال اهللا وخير   ?
 .تتزعزع أمام أية تجارب، أو مشاكل، يمكن أن تمر بك

 

 .تردمون، أى تمألونها بالتراب والحجارة: تطمون : ۱۹ع

نتيجة كثرة شرور الموآبين وانغماسهم فى عبادة اإلله الوثنى كموش، قرر اهللا إبادتهم 

أن  -على فم أليشع -يؤمنوا بقوته ويتركوا عبادة األوثان، فطلب من الملوك الثالثة  بقسوة؛ لعلهم

كما يدمروا كل عيون . يدمروا كل مدن الموآبيين المحصنة و الرئيسية ويقطعوا كل شجرة مثمرة

 .الماء ويفسدوا خصوبة أرض الحقول، بإلقاء الحجارة فيها
 

 ):۲۷-۲۰ع(هزيمة موآب ) ٤(

 .اح عند اصعاد التقدمة اذا مياه اتية عن طريق ادوم فامتالت االرض ماءو في الصب -٢٠
و لما سمع كل الموابيين ان الملوك قد صعدوا لمحاربتهم جمعوا كل متقلدي السالح فما فوق  -٢١

و بكروا صباحا و الشمس اشرقت على المياه و راى الموابيون مقابلهم  -٢٢. و وقفوا على التخم
فقالوا هذا دم قد تحارب الملوك و ضرب بعضهم بعضا و االن فالى  -٢٣. دمالمياه حمراء كال
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و اتوا الى محلة اسرائيل فقام اسرائيل و ضربوا الموابيين فهربوا من امامهم  -٢٤. النهب يا مواب
و هدموا المدن و كان كل واحد يلقي حجره في كل حقلة  -٢٥. فدخلوها وهم يضربون الموابيين

و طموا جميع عيون الماء و قطعوا كل شجرة طيبة و لكنهم ابقوا في قير حارسة  جيدة حتى مالوها
فلما راى ملك مواب ان الحرب قد اشتدت  -٢٦. حجارتها و استدار اصحاب المقاليع و ضربوها

فاخذ ابنه  -٢٧. عليه اخذ معه سبع مئة رجل مستلي السيوف لكي يشقوا الى ملك ادوم فلم يقدروا
ملك عوضا عنه و اصعده محرقة على السور فكان غيظ عظيم على اسرائيل فانصرفوا البكر الذي كان 

 .عنه و رجعوا الى ارضهم

 

فى الصباح، فى الوقت المقدس، الذى ترفع فيه ذبيحة المحرقة على مذبح اهللا فى : ۲۰ع
فى  أورشليم والتى ترمز للمسيح الفادى المصلوب، الذى بفدائه تفيض كل الخيرات على البشرية،

هذا الوقت رأى الملوك ومن معهم مياًها غزيرة، تأتى من ناحية جبال أدوم، التى سقطت عليها 
األمطار ولم يرها الملوك ولكنها كانت غزيرة ووصلت إليهم فى الصباح، فمألت الجباب، التى 

ن اهللا حفروها فى الوادى وحينئذ شربوا كلهم وفرحوا وشكروا اهللا، إذ آمنوا، بسبب هذه المعجزة أ
ومفهوم بالطبع أن . هو وحده اإلله الحقيقى صانع المعجزات وصغرت فى أعينهم اآللهة الوثنية

الملوك لم يقدموا ذبيحة ولكنه فى وقت تقديم الذبيحة، فى أورشليم، حدث جريان الماء نحو 
 .الوادى، فاهللا يريد أن يربطهم بأورشليم وهيكله المقدس، الذى هو مصدر كل البركات

 
 .الحدود: التخم : ۲۱ع

عندما شعر المؤابيون بتحركات جيوش الملوك الثالثة متجهة نحوهم، تأهبوا لمالقاتهم، 
حاشدين على الحدود كل قادر على حمل السالح سواء المجندين، أو من هم أكبر منهم وقادرين 

 .يهمعلى حمل السالح أى جمعوا أكبر عدد من رجالهم لشعورهم بخطورة الجيوش المقبلة عل
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فى الوقت الذى أقبلت المياه من أدوم ومألت الوادى، رأى الموآبيون المياه : ۲۳، ۲۲ع
حمراء كالدم؛ ألن رمال أدوم حمراء، فالماء اآلتى من هناك يحمل هذه الرمال، فيظهر لونه 

 .أحمًرا، باإلضافة إلى انعكاس أشعة الشمس على هذه المياه، فظهر الماء كأنه دم
ن يتمنون االنتصار على تحالف الجيوش المقبلة عليهم، فبكبريائهم تخيلوا أن وكان الموآبيو 

فاإلنسان . الملوك قد انقسموا بعضهم على بعض وتحاربوا، فسالت دماء جنودهم ومألت الوادى
لذا إذ رأى الموآبيون منظر الدم الذى . المتكبر يسقط بسهولة فيما يتخيله مهما بعد عن الواقع

بكبرياء؛ ليستولوا على غنائم الجيوش المتحالفة، التى اعتقدوا أنها هربت بعد  تخيلوه اندفعوا
 .انقسامهم وقتلهم بعضهم البعض

فى أدوم؛ ليسهل ) ١٦ع(وهكذا نرى تدبير اهللا العجيب، الذى قاد الجيوش إلى هذا الوادى 
ومواشيه  حفر الجباب به وتسيل مياه األمطار نحوه آتية من على جبال أدوم، فيشرب الجيش

وفى نفس الوقت يمتحن اهللا إيمان الجيش فى حفر الجباب، قبل إتيان المياه، ثم يحول منظر 
المياه أمام عيون األعداء إلى دم، فيتخيلوا أن الملوك قد تحاربوا، فيهجموا ليأخذوا غنائمهم، فاهللا 

 .يستهزئ باألعداء المقبلين على أوالده ويسقطهم فى شرورهم
لى اإلتضاع وحفر الجباب لحفظ الماء يرمز لالهتمام بعطايا اهللا واالحتفاظ والوادى يرمز إ

وٕاتيان المياه بغزارة يرمز ). ٢٠: ١٤مت(بها، كما جمع التالميذ الكسر عند إشباع الجموع 
 .لسخاء اهللا فى عطاياه ألوالده، فتكفيهم وتفيض عنهم

 
نهب ال للمحاربة، ففوجئوا انطلق الموآبيون فعًال إلى معسكر إسرائيل وذلك لل: ۲٤ع

بهجوم الجيوش المتحالفة عليهم، إزاء هذه الهجمة غير المتوقعة لم يستطع الموآبيون أن 
يتماسكوا، ففروا هاربين إلى بالدهم فى خوف وذعر، فتعقبهم اإلسرائيليون يقتلون كل من يقع 

 .تحت أيديهم
 
 .جمع مقالع وهى آلة لرمى الحجارة: مقاليع : ۲٥ع
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فى األردن، تبعد حوالى " كرك"مكانها اليوم مدينة . عاصمة موآب القديمة: رسه قير حا
 .ثمانية عشر كيلو متًرا شرق الجزء الجنوبى من البحر الميت

كان جيش الملوك فى تقدمهم يهدمون المدن، وكان كل جندى يلقى حجارة فى األراضى 
الماء وقطعوا كل شجرة مثمرة، ولم كما ردموا كل عيون . الزراعية والحقول المثمرة حتى فسدت

يبقى إال عاصمة الموآبيين التى تدعى قير حارسه وهذه كانت مدينة محصنة بأسوار مبنية من 
الحجارة فلم يكن من السهل هدمها ولكن تقدم الجنود الذين يستخدمون المقاليع، فألقوا عليها 

 .حجارة كثيرة إلفسادها
 
 .ستخدام السيوفمدربين على ا: مستلى السيوف : ۲٦ع

عندما وجد موآب انتصار الجيوش المتحالفة عليه، حاول إنقاذ الموقف بالتحالف مع ملك 
، فأخذ ملك موآب سبعمائة محارب )٢٣، ٢٢: ٢٠أى٢(أدوم، الذى كانت له عالقات به قبًال 

من جنوده المدربين وحاول أن يشق طريًقا له بين الجيوش المتحالفة، خاصة جيوش يهوذا 
رائيل؛ حتى يصل إلى ملك أدوم ويتحالف معه، فيستطيع بهذا التحالف الوقوف أمام يهوذا وٕاس

 .وٕاسرائيل المتحالفين ولكنه فشل فى اختراق صفوف أعدائه
فكـن واثقًـا أنـه مـا دام اهللا معـك فـال . كـان اهللا مـع جيـوش التحـالف، ففشـلت محـاوالت األعـداء  ?

 .تؤثر فيك تهديدات، أو إساءات اآلخرين
 
عندئذ قدم ملك موآب ابنه البكر محرقة على سور المدينة للصنم كموش إله : ۲۷ع

الموآبيين، فاقشعر شعب بنى إسرائيل من هذا المنظر الفظيع ورفعوا الحصار وانسحبوا عائدين 
ربما اعتقد ملك موآب أن انسحاب الملوك يعنى انتصاًرا . إلى بيوتهم، دون أى احتفال بالنصر

بسبب الذبيحة البشرية التى قدمها آللهته ولكن واقع األمر يقول أنه بقى مهزوًما له وكان ذلك 
 .وسط الخراب والدمار الذى لحق بمدنه

ولعل الجيوش المتحالفة شعرت أنه يكفيهم هذا االنتصار، أى تقديم ولى عهد األعداء 
 .والذى كان يملك مع أبيه وعوًضا عنه ذبيحة، فانصرفوا
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سرائيل، أى اغتاظ أدوم ويهوذا من إسرائيل الذى جعل ولى العهد وقد حدث غيظ على إ
 .يقدم ذبيحة واستياءهم هذا جعلهم ينصرفون عن ملك إسرائيل، الذى جرهم إلى هذه الحرب

وعلى العموم انتهت الحرب ولكن موآب كانت قد خربت، كتأديب إلهى، فى نفس الوقت 
 .وجود يهوشافاط المؤمن معهمظهرت قوة اهللا التى سندت الجيوش المتحالفة؛ ل

وانصراف أدوم ويهوذا عن إسرائيل يرمز إلى أن العبادة المظهرية، التى يقدمها إسرائيل 
ولكنه يخلط فيها عبادته باهللا مع األوثان، تجعل فى النهاية الوثنيين ينصرفون عنه والذين 

 .يعبدون اهللا ينصرفون عنه أيًضا
ن هللا وأســـاليب العـــالم الشـــريرة، فالعـــالم لـــن يرضـــى عليـــك ال تحـــاول الخلـــط بـــين أســـلوبك كـــإب  ?

ــــال قــــوة اهللا وبركتــــه وتجــــد . وبــــالطبع اهللا سيغضــــب عليــــك ال تكــــن فــــاتًرا، بــــل حــــاًرا؛ حتــــى تن
 .خالصك
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ابِعُ  احُ حَ صْ األَ   الرَّ
 معجزات أليشع

Rη Ε η 
 

 ):۷-۱ع(األرملة ومباركة الزيت )  ۱(

و صرخت الى اليشع امراة من نساء بني االنبياء قائلة ان عبدك زوجي قد مات و انت تعلم  -١
فقال لها اليشع ماذا اصنع لك  -٢. ان عبدك كان يخاف الرب فاتى المرابي لياخذ ولدي له عبدين

فقال اذهبي  -٣. يني ماذا لك في البيت فقالت ليس لجاريتك شيء في البيت اال دهنة زيتاخبر 
ثم ادخلي واغلقي  -٤. استعيري لنفسك اوعية من خارج من عند جميع جيرانك اوعية فارغة ال تقللي

فذهبت من  -٥. الباب على نفسك و على بنيك و صبي في جميع هذه االوعية و ما امتال انقليه
و لما  -٦. و اغلقت الباب على نفسها و على بنيها فكانوا هم يقدمون لها االوعية و هي تصبعنده 

فاتت  -٧. امتالت االوعية قالت البنها قدم لي ايضا وعاء فقال لها ال يوجد بعد وعاء فوقف الزيت
 .واخبرت رجل اهللا فقال اذهبي بيعي الزيت و اوفي دينك و عيشي انت و بنوك بما بقي

 
 .يقدم سلفيات للمحتاجين ويتقاضى فوائد عليها: المرابى  :۱ع

إن كان إيليا قد ركز عمله على الملك الشرير أخاب وعلى اعالن الحق لعبادة اهللا، بدًال 
من البعل أمام الشعب، فإن أليشع لم يهتم بالملك يورام ورفض التعامل معه ولم يساعده، إال من 

على المؤمنين باهللا وبنى األنبياء؛ ليحل مشاكلهم وخاصة  أجل يهوشافاط ملك يهوذا وركز خدمته
 .الفقر الذى كانوا يعانون منه

ومات نبى من بنى األنبياء وكان يتقى اهللا، وهو من مدرسة األنبياء، الذين كان يقودهم 
أليشع من بعد إيليا وهو من المعروفين ألليشع؛ ألنه قائدهم وكان غالًبا صغير السن وترك أرملة 

دين وتعرضت أسرته للفقر الشديد، فبدأت األرملة تأخذ بعض العطايا ولكنها لم تكفيها وول
واضطرت للتنازل عن الكثير من ممتلكاتها، حتى الضرورية، ثم التجأت لالقتراض من المرابى 
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وتزايدت الديون وفوائدها ولم تجد وسيلة لرد ما عليها وهنا هددها المرابى بأخذ ولديها عبيًدا 
أو بيعهم وهذا تسمح به الشريعة، فالتجأت األرملة إلى أليشع، باعتباره قائد األنبياء ورجل  عنده،

وٕان كان أليشع بتوًال، لكنه حمل أبوة لكل شعبه وخاصة األنبياء، . اهللا واألب الذى يشعر بأوالده
 .ئيسىالذين يخدمون اهللا وأسرهم وباألكثر لهذه األسرة وأمثالها، الذين فقدوا عائلهم الر 

 
إهتم أليشع بهذه األرملة ولم يحاول التفاهم مع المرابى؛ ألنه قد يكون طماًعا وقاسى  :۲ع

القلب؛ فاهتم بفحص ممتلكات األرملة واكتشف فقرها الشديد، لدرجة أنها ال تملك أى شئ من 
 .األثاث، أو الطعام، إال دهنة زيت فى أحد األوعية ال تكفى إال لدهن قطعة من الخبز

 
آمن أليشع بقوة اهللا القادر على كل شئ، فلم ينزعج من الفقر الشديد الذى تعانى  :۳ع

منه هذه األرملة، بل فى ثقة طلب منها أن تستعير أوانى فارغة من جيرانها وتكثر االستعارة قدر 
 :ما تستطيع وهذه االستعارة تظهر ما يلى 

 .اهللا يهتم بجهاد اإلنسان واستعداده لتقبل نعمة اهللا -١
 .على قدر إيمان األرملة ستجمع أوانى كثيرة؛ لتمتلئ كلها ببركة اهللا -٢

 .تعاون جيرانها يساعد فى صنع المعجزة -٣

 .نعمة اهللا تعطى بسخاء يفوق العقل -٤

لم يهتم أليشع أن يؤجل مطالبة المرابى، أو يعطيه جزًء من المال ولكنه أراد أن يغنى  -٥
يا مكرمة محبة من اهللا وسًدا الحتياجاتها األرملة فتوفى ما عليها ويكون لها فائض؛ لتح

 .وتكريًما لزوجها الذى يخاف اهللا

 
أمر أليشع األرملة بعد جمع األوعية الكثيرة أن تغلق عليها باب بيتها، فتكون هى  :٤ع

 :وولديها فقط لما يلى 
لم يذهب أليشع معها لتثق أن المعجزة من يد اهللا وليست قوة أليشع الشخصية، فهذا  -١

 .اتضاع أليشع وتمجيده هللايظهر 
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المعجزة سيتمتع برؤيتها المؤمنون بها فقط، أى األرملة وولديها وهم على مستوى  -٢
إيمانى عالى واحتياجهم جعلهم يتشبثون باهللا، إذ أنهم غالًبا تعلموا مخافة اهللا من عائل 

 .األسرة الذى انتقل

تمم اهللا المعجزة، فهو يظهر إيمان أليشع الذى أمرها بصب الزيت، ثم رفع صالة؛ لي -٣
 .واثق من أبوة اهللا ومحبته وقدرته

أمر أليشع بصب الزيت يظهر إيمان األرملة فى طاعة أمره، فتنال بركة المعجزة؛ ألنه  -٤
ال يوجد عندها إال دهنة زيت وقد آمنت أن األوعية ستمتلئ وتنقل األوعية تلو األخرى 

 .بعد أن تمتلئ

معوا فى هذا الزيت ويأخذوا منها، معتمدين على أن لعل الجيران إن رأوا المعجزة يط -٥
األوعية أوعيتهم ولهم بعض الحق فى هذا الزيت ولكن المعجزة تعتمد على إيمان 

 .األرملة

يرمز غلق الباب إلى أهمية الحياة الداخلية لإلنسان مثل الصالة، الصوم وقراءة الكتاب  -٦
 .وكل الجهادات الخاصة... المقدس 

 
جمعت أكبر قدر ممكن من األوعية . أة كل ما أوصاها به أليشعأطاعت المر  :٥ع

ودخلت إلى بيتها وأغلقت الباب عل نفسها هى وابنيها ولعلها وقفت تصلى مع ولديها، فكانوا 
 .يقدمون لها وعاء بعد اآلخر تصب فيه زيًتا

، ورأت بعينيها المعجزة العجيبة، كيف تتحول دهنة الزيت إلى ينبوع مستمر من الزيت
 .يتدفق؛ ليمأل إناء تلو اآلخر وبالطبع ارتفع قلبها هى وأوالدها بالتسبيح والشكر هللا

 
. امتألت جميع األوعية وسألت بنيها أن كان ما يزال يوجد إناء فارغ فليقدمونه لها :٦ع

 .عندئذ توقف تدفق الزيت. أجابوا أن كل األوعية امتألت ولم يعد بعد إناًء واحًدا فارًغا
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مة اهللا سخية جًدا مستعدة أن تعطيك كل ما تحتاج، على قدر اهتمامك أن تقبل إلى إن نع ?
اهللا، فيمألك من نعمته وعلى قدر استعدادك للعطاء يعطيك اهللا اتساع قلب وقوة، فتعطى 

 .بسخاء وتفرح وتفّرح كل من حولك
 
ذى تجمع عادت األرملة لتخبر أليشع بما حدث، فقال لها أن تذهب وتبيع الزيت ال :۷ع

ونالحظ أن . فى األوانى لديها وتوفى الدين بثمن ما تبيعه منه وما تبقى تعيش به هى وابنيها
 :المرأة اهتمت لترجع إلى أليشع وتسأله ماذا تعمل بعد أن حدثت المعجزة وهذا يعنى أمرين 

 .ينبغى أن نرجع بالشكر هللا بعد كل نعمة يهبها لنا -١
فبالطبع فقد أصبح . حتى لو كانت أموًرا واضحة ينبغى أن نسأله فى أمور حياتنا، -٢

. لديها زيت تبيعه وتوفى ديونها ولكن خضوعها هللا جعلها ترجع وتسأل رجل اهللا
فسؤالك ألب اعترافك ومرشدك الروحى هو رجوع هللا؛ لسماع صوته، ليس لتشكك فيما 

 .توقعهيعمل ولكن استعداًدا لسماع دائم لصوت اهللا، حتى لو أمرك بعكس ما كنت ت
إنك مديون هللا وألوالده بكل حياتك؛ ألن المسيح اشتراك ودفع ثمنك بعد أن كان محكوًما  ?

عليك بالموت، فاهتم أن توفى ديونك بتقديم حب لكل أحد وقدم محبة لآلخرين، قبل أن تهتم 
فالمرأة أوفت ديونها قبل أن تصرف على معيشتها وثق أن خيرات اهللا . باحتياجاتك الشخصية

يرة وستكفل لك كل احتياجاتك، حتى لو تأزمت األمور ووصلت إلى ضيق، أو فقر شديد، كث
 .فاهللا مستعد أن يصنع المعجزات فى كل جيل

 
 ):۱۰-۸ع(إكرام الشونمية ألليشع )  ۲(

و في ذات يوم عبر اليشع الى شونم و كانت هناك امراة عظيمة فامسكته لياكل خبزا و كان   -٨
فقالت لرجلها قد علمت انه رجل اهللا مقدس الذي يمر  -٩. ناك لياكل خبزاكلما عبر يميل الى ه

فلنعمل علية على الحائط صغيرة و نضع له هناك سريرا و خوانا و كرسيا و منارة  -١٠. علينا دائما
 .حتى اذا جاء الينا يميل اليها
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والى من أرض سبط يساكر ح" سولم"مدينة مقابل جبل جلبوع تسمى اليوم : شونم : ۸ع
ستة كيلو مترات شرق يزرعيل وخمسة وعشرين كيلو متًرا من جبل الكرمل حيث ذهبت 

 .الشونمية؛ لتبحث عن أليشع
كان أليشع كثير األسفار؛ ليفتقد شعبه ومدارس األنبياء وكانت شونم فى مكان متوسط بين 

ًرا وكان فى هذه بالد كثيرة، مثل الكرمل وسهل يزرعيل والناصرة والجليل؛ فكان مروره بها كثي
المدينة امرأة غنية وذات مركز معروف فى المدينة، فاستضافته عندها ليأكل طعاًما وتكررت هذه 

 :الضيافة كلما مر أليشع بشونم وهذا يبين 
 .فضيلة الكرم وضيافة الغرباء التى تتميز بها هذه المرأة -١
م يشغالها عن نوال بركة اهتمام هذه المرأة وٕايمانها ببركة رجل اهللا، فعظمتها وغناهم ل -٢

اهللا ولم يكن هذا نوًعا من الكبرياء أو التظاهر، بل اآليات المقبلة تبين اتضاعها 
 .وهدوءها

إن تقديمك المحبة لكل محتاج، أو من يمر بظروف خاصة يفتح لك أبواًبا كثيرة لنوال بركة  ?
مديوًنا ألحد، فإن قدمت  اهللا فى حياتك، بل يهبك أموًرا لم تطلبها، فاهللا ال يمكن أن يكون

 .شيًئا ألوالده يعطيك أضعافه
 
 .مائدة للطعام: خوان : ۱۰، ۹ع

 .مصباح: منارة 
شعرت المرأة بقداسة وبر رجل اهللا من خالل زياراته القصيرة لبيتها، فاشتاقت أن تنال بركة 

له حجرة صغيرة  أكبر منه، لذا قالت لزوجها أن أليشع يمر عليهم كثيًرا، واقترحت عليه أن يعدوا
على سطح المنزل ويضعوا فيها سريًرا ومائدة طعام وكرسيا ومصباًحا، حتى إذا زارهم فى إحدى 

 .جوالته يستريح وينام فى الحجرة
ويظهر من هذا أن المرأة رأت فى تصرفات أليشع سلوًكا روحًيا وليس فقط أنه نبى، فأرادت 

ت أن تعد له احتياجاته الضرورية؛ ليستريح أن تتعلم وتتلمذ على يديه وفى نفس الوقت اهتم
وسط أتعاب السفر، بإعداد مكان توفر فيه احتياجات الراحة وهى سرير ومائدة ليأكل، أو يقرأ 



انِياْلُملُوِك ِسفُْر   الثَّ

γ٣٤٦γ 

عليها ومصباح ليساعده على القراءة، فهى لم تهتم أن تظهر غناها، كمظاهر عظمة أمام الناس 
 .ولكن أن تدبر احتياجات هذا الخادم العظيم

أن يكون أليشع قد وجد راحته فى هذا البيت؛ لذا كرر المرور عليه، كما اعتاد والبد 
المسيح أن يمر على بيت لعازر فى بيت عنيا وهذا معناه أن هذه المرأة وبيتها كانوا يتميزون 

نرى هنا اهتمام اهللا بتدبير احتياجات خدامه وراحتهم، فإن . بصفات روحية استراح لها رجل اهللا
 .يهتم بافتقاد شعبه، فاهللا يدبر كل ما يريحه مادًيا وليس فقط روحًياكان أليشع 

 
 ):۱۷-۱۱ع(وعد الشونمية بإبن )  ۳(

فقال لجيحزي  -١٢. و في ذات يوم جاء الى هناك و مال الى العلية و اضطجع فيها -١١
ببنا كل فقال له قل لها هوذا قد انزعجت بس -١٣. غالمه ادع هذه الشونمية فدعاها فوقفت امامه

هذا االنزعاج فماذا يصنع لك هل لك ما يتكلم به الى الملك او الى رئيس الجيش فقالت انما انا 
 . ثم قال فماذا يصنع لها فقال جيحزي انه ليس لها ابن و رجلها قد شاخ -١٤.ساكنة في وسط شعبي

لحياة تحتضنين فقال في هذا الميعاد نحو زمان ا -١٦. فقال ادعها فدعاها فوقفت في الباب -١٥
فحبلت المراة و ولدت ابنا في ذلك  -١٧. ابنا فقالت ال يا سيدي رجل اهللا ال تكذب على جاريتك

 .الميعاد نحو زمان الحياة كما قال لها اليشع

 
فى أحد أسفار أليشع مر بمدينة شونم، فدخل إلى بيت المرأة العظيمة؛ : ۱۳-۱۱ع

ة ببيتها، طلب من جيحزى تلميذه أن يستدعى المرأة ليستريح هناك وبعدما نام فى حجرته العلوي
ويبلغها تقديره الشديد، من أجل أتعابها له هو وتلميذه، فى استضافتهما واهتمامها ببناء العلية 
وتأثيثها وكل ما يتعلق بضيافتهما ويوضح لها استعداد أليشع؛ لرد جميلها؛ لحل أية مشكلة 

مع أن أليشع كان متباعًدا عن يهورام . أو رئيس الجيشتقابلها وتحتاج إلى وساطة عند الملك، 
ملك إسرائيل؛ ألجل شروره وعبادة األوثان، لكن بمحبة كان مستعًدا أن يذهب إلى الملك ويحدثه 
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فى طلبات هذه المرأة والملك كان يعتبر ويخاف من أليشع، لصلته باهللا وهذا يبين تقدير أليشع 
 .ادلها المحبة؛ ليخدمها فى أى احتياج تحتاج إليهلما يقدم له من خدمات ويريد أن يب

ورغم أن هذه المرأة عظيمة وذات ممتلكات وبالطبع لها بعض المشاكل، مثلما يقابل معظم 
األغنياء ولكنها لم تطلب شيًئا من أليشع وقالت أنها تعيش مطمئنة بين شعبها، مع أن شعبها 

هم عبادة األوثان، أما هى فقد ركزت على أنهم وهو مملكة إسرائيل كانوا يهوًدا ولكن دخلت عند
وهذا يبين مدى إيمانها واتكالها على اهللا، . شعب اهللا المؤمن به؛ لذا عاشت مطمئنة بهذا اإليمان

فالغنى يدفع الكثيرين لمحبة المال والطمع، أما هذه فقد ثبتت فى إيمانها وشكرها هللا، فكانت بذلك 
ضافة إلى أنها كإنسان البد أن يكون لها احتياجات، كما سيظهر فى مثاًال لألغنياء األتقياء، باإل

اآليات التالية، فقد حرمت من األبناء ولكن عظم اتكالها جعلها ال تطلب حتى هذا الطلب 
 .الضرورى

ويظهر مدى تدقيق أليشع إذ لم تدخل إليه المرأة فى حجرته الخاصة، بل تلميذه جيحزى 
ويظهر أيًضا مدى تأدب المرأة رغم عظمتها واحترامها لرجل اهللا، . فقط؛ ألنها مثل قالية الراهب
 .مع أن حجرته جزء من بيتها

ما أجمل أن تكون مكتفًيا بنعمة اهللا التى معك وتشكره على كل شئ وتتمتع برعايته وغناه  ?
 .فيعطيك ما تحتاجه دون أن تطلب وتلمس يد اهللا وأبوته وحنانه

 
قلب أليشع مشغوًال برد الجميل لها، فأخذ يبحث مع  بعد انصراف المرأة ظل: ۱٤ع

وبدالة قال . وهذا يبين اتضاع أليشع فى أخذه لمشورة تلميذه. جيحزى تلميذه، ماذا يعمل لها
جيحزى، أنه الحظ عدم وجود أبناء لها ولم تكن المرأة صغيرة فى السن، باإلضافة إلى أن 

 .أليشع تنبيه تلميذه له إلى هذا االحتياج زوجها كان يكبر عنها بكثير وصار شيًخا، فقبل
 
 .مدة الحمل، أى تسعة شهور: زمان الحياة : ۱٦، ۱٥ع

إستجاب على الفور أليشع لتنبيه تلميذه، فقد وجد الطريقة التى يكرم بها المرأة، فاستدعاها 
 .ووقفت بخشوع عند باب حجرته ولم تدخل، فبشرها أنه بعد تسعة شهور سيرزقها اهللا بابن
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لماذا : وكانت هذه البشرى مفاجأة تفوق عقل المرأة، فلم تصدق، حتى أنها قالت ألليشع 
تكذب علىَّ ؟ ولم تكن تقصد اتهام رجل اهللا بالكذب ولكنها كانت تعبر عن صعوبة تصديقها 

 .لهذه البشرى المفرحة؛ ألن المنطق البشرى يجعل هذا األمر شبه مستحيل
الشديد، إذ قالت له يا سيدى ووصفت نفسها بأنها جاريته،  ويظهر من كالم المرأة اتضاعها

فهى لم تتكبر بعقلها فى عدم تصديق الخبر؛ ألنها متضعة جًدا ولكن األمر فعًال يفوق العقل 
 .البشرى

ليتك تثق فى محبة اهللا الذى يريد أن يهبك بركات كثيرة تفوق العقل، فكثرة خطاياك ال تعطل  ?
 .ى طريق التوبة، بل تتعاظم نعمة اهللا مع الضعفاءعمل اهللا ما دمت تسعى ف

 
بدأت شكوك المرأة تتباعد وتستوعب البشرى المعجزية المفرحة، ثم تأكد الخبر : ۱۷ع

 .بحبلها، فصارت فى فرح عظيم ال يعبر عنه وكمل الفرح بوالدتها ابًنا
 

 ):۳۷-۱۸ع(إقامة ابن الشونمية )  ٤(

و قال البيه راسي راسي  -١٩. الى ابيه الى الحصادين و كبر الولد و في ذات يوم خرج -١٨
 . فحمله و اتى به الى امه فجلس على ركبتيها الى الظهر و مات -٢٠. فقال للغالم احمله الى امه

و نادت رجلها  -٢٢. فصعدت و اضجعته على سرير رجل اهللا و اغلقت عليه و خرجت -٢١
فقال لماذا  -٢٣. ن فاجري الى رجل اهللا و ارجعوقالت ارسل لي واحدا من الغلمان و احدى االت

و شدت على االتان و قالت لغالمها  -٢٤. تذهبين اليه اليوم ال راس شهر و ال سبت فقالت سالم
و انطلقت حتى جاءت الى رجل اهللا  -٢٥. سق و سر و ال تتعوق الجلي في الركوب ان لم اقل لك

اركض  -٢٦. قال لجيحزي غالمه هوذا تلك الشونميةالى جبل الكرمل فلما راها رجل اهللا من بعيد 
فلما جاءت الى رجل  -٢٧. االن للقائها و قل لها اسالم لك اسالم لزوجك اسالم للولد فقالت سالم

اهللا الى الجبل امسكت رجليه فتقدم جيحزي ليدفعها فقال رجل اهللا دعها الن نفسها مرة فيها و الرب  
 -٢٩. فقالت هل طلبت ابنا من سيدي الم اقل ال تخدعني -٢٨. كتم االمر عني و لم يخبرني

فقال لجيحزي اشدد حقويك و خذ عكازي بيدك و انطلق و اذا صادفت احد فال تباركه و ان باركك 
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فقالت ام الصبي حي هو الرب و حية هي  -٣٠. احد فال تجبه و ضع عكازي على وجه الصبي
جيحزي قدامهما و وضع العكاز على وجه الصبي  و جاز -٣١. نفسك انني ال اتركك فقام و تبعها

و دخل اليشع البيت و  -٣٢. فلم يكن صوت و ال مصغ فرجع للقائه و اخبره قائال لم ينتبه الصبي
فدخل و اغلق الباب على نفسيهما كليهما و صلى  -٣٣. اذا بالصبي ميت و مضطجع على سريره

مه على فمه و عينيه على عينيه و يديه ثم صعد و اضطجع فوق الصبي و وضع ف -٣٤. الى الرب
ثم عاد و تمشى في البيت تارة الى هنا و تارة الى  -٣٥. على يديه وتمدد عليه فسخن جسد الولد

فدعا جيحزي و قال  -٣٦. هناك و صعد وتمدد عليه فعطس الصبي سبع مرات ثم فتح الصبي عينيه
فاتت و سقطت على رجليه و  -٣٧. ابنكادع هذه الشونمية فدعاها و لما دخلت اليه قال احملي 

 .سجدت الى االرض ثم حملت ابنها و خرجت
 
وفى أحد األيام ذهب مع أبيه إلى الحقول التى . مرت السنون وكبر الطفل: ۱۸ع

وكانت مدينة شونم ذات أراٍض . يملكونها؛ لإلشراف على الحصادين وهم يجمعون المحصول
ا ويملك حقوًال كثيرة وخرج ليشرف بنفسه على عملية وكان زوج المرأة الشونمية  غنيً . خصبة

فجمع المحصول هو أهم مرحلة فى الزراعة؛ ألنه يحصل منها على تعب السنة كله، . الحصاد
 .فيبيعه

 
كلف أبوه ". رأسى... رأسى "فجأة أحس الغالم بألم شديد فى رأسه جعله يصرخ : ۱۹ع

وكانت هذه ضربة شمس شديدة، لم يحتملها . أمهأحد العاملين عنده أن يذهب به إلى بيته، إلى 
الفتى الصغير وشعر أبوه بخطورة الموقف، فلم ينتظر إلى نهاية اليوم فنقله سريًعا إلى بيته 

ويبدو أنه النشغال الجميع بالحصاد لم يهتموا أن يبعدوا الفتى عن أشعة الشمس التى . ليستريح
 .لم يحتمل حرارتها

أتى به الخادم إلى أمه، فحملته على ركبتيها طوال الصباح، حتى جاء الظهر : ۲۰ع
بينما كان ! وكانت األم بحنانها تحاول تهدئة الطفل وهى ال تعرف ماذا تفعل له . ومات الصبى

 .الجفاف يزداد داخله، حتى فقد وعيه ثم فارق الحياة
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حملت ابنها الميت وصعدت به رغم هول الحدث المفاجئ، لم يهتز إيمان المرأة، ف: ۲۱ع

ولعلها تذكرت إقامة إيليا النبى . إلى العلية التى أعدتها ألليشع ووضعته على سرير رجل اهللا
، فآمنت أن أليشع الذى وهبها من اهللا )٢١-١٧: ١٧مل١(البن أرملة صرفة صيدا من الموت 

قر العاجزة عن االنجاب، أى هذا االبن، قادر أيًضا أن يقيمه من األموات، فكما أن أحشاءها العا
الميتة عن الحبل والوالدة، أخرج منها اهللا هذه الحياة، فهو قادر أيًضا أن يخرج من الموت حياة 
جديدة البنها، ولعلها تذكرت أمها سارة زوجة أبينا إبراهيم وكيف أخرج اهللا من مماتية مستودعها 

حياة من الموت ولعلها تشبه أبينا حياة جديدة، أى اسحق، فاهللا قادر فى كل حين أن يعطى 
 .إبراهيم الذى آمن عندما تقدم ليذبح اسحق أن اهللا قادر أن يقيمه من الموت

ولعل إيمانها بأن اهللا قادر أن يقيم ابنها جعلها تتماسك وال تبكى، فارتفعت فوق مشاعر 
 .األمومة التى يمكن أن تمزق قلبها، فاطمأنت ووثقت باهللا الذى لن يتركها

 
 .أنثى الحمار: أتن : ۲۳، ۲۲ع

. بإيمان أرسلت المرأة إلى زوجها، تعلمه بأنها ستذهب إلى رجل اهللا فى الكرمل حيث يقيم
وطلبت من زوجها رجًال من العاملين عنده وحماًرا، ليوصلها فتعجب زوجها، وسألها لماذا هى 

. وم السبت أو رأس الشهرذاهبة ؟ مع أنه ليس اليوم ميعاد احتفال دينى وهو ما كان يعمل فى ي
: ١٨مل١(ويبدو أن الكرمل الذى صنع فيه إيليا مذبًحا وأكلت النار ذبيحته وقتل أنبياء البعل 

 .صار مكاًنا مقدًسا يقيم فيه أليشع احتفاالت دينية وذبائح) ٣٠
والعجيب أنه فى إيمان كامل أجابت المرأة زوجها وطمأنته أن كل شئ بخير وسالم وأنها 

تتبارك من رجل اهللا وهذا يبين مدى إيمان وسالم المرأة الذى يفوق العقل وهو نعمة إلهية، زيارة ل
 .وهبها اهللا إياها من أجل إيمانها

إن تذكرت اهللا الذى معك وقوته التى تسندك، فلن تنـزعج مـن أيـة مشـكلة أو ضـيقة، واثقًـا أن   ?
 .طيع أن تطمئن من حولكاهللا بصلواتك سيتدخل وينقذك منها، بل من ثبات سالمك تست
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ركبت المرأة على الحمار وأمرت الخادم أن يقود الحمار بسرعة، دون أن يخشى : ۲٤ع
وهذا يبين مشاعر األمومة التى كانت . أن يسبب لها تعًبا، إال إذا طلبت هى منه أن يبطئ

 .تحركها شوًقا إلقامة ابنها، لتفرح به
 
. ع، الذى كان وقتها فى جبل الكرملانطلقت فى سفرها حتى وصلت إلى أليش: ۲٥ع

أبصرها أليشع قادمة وهى مازالت على مسافة بعيدة منه، فعرفها واعلم خادمه أنها المرأة 
 .الشونمية هى القادمة نحوهما

 
طلب من خادمه أن يجرى نحوها للقائها، وأن يستفسر منها عن سالمتها هى : ۲٦ع

لب أليشع الممتلئ حًبا وكيف شعر باحتياج المرأة، ويظهر هنا ق. وزوجها وابنها، فقالت له سالم
. من إسراعها نحوه، فأرسل إليها سريًعا تلميذه جيحزى؛ ليسألها عن سالمتها هى ومن معها

 .والعجيب أنها فى إيمان قوى قالت سالم، إذ كانت واثقة أن أليشع سيقيم ابنها
 
مل، فنزلت عن الحمار وصلت المرأة الشونمية إلى أليشع، المقيم بجبل الكر : ۲۷ع

وأسرعت نحوه وسجدت وأمسكت برجليه، فى تشبث يعلن مدى احتياجها إلى النبى، فشعر أليشع 
أما تلميذه جيحزى، فشعر أن اإلمساك برجلّى أليشع فيه . بمدى مرارة قلبها وآالمها وأشفق عليها

 -أن جيحزى . تعابهانقص احترام له وحاول إبعادها عن أليشع ولكن رجل اهللا منعه بإحساسه بأ
لم يشعر بأوجاع المرأة وأدانها؛ ألنها لم تحترم رجل اهللا، أما أليشع المصلى،  -لقساوة قلبه 

 .فشعر بها وتحنن عليها
وقد أخفى اهللا عن أليشع مرض الولد، حتى ال يذهب إليه ويشفيه وتصير معجزة شفاء 

ى إقامته، فيتمجد اهللا وفى نفس ف -على يد أليشع  -عادية وسمح أن يموت وتظهر قوة اهللا 
الوقت هو إظهار لمدى إيمان هذه المرأة، فاستحقت هذه المعجزة العظيمة، التى ستظهر بعد 

 .آيات
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من هذا يظهر أن كشف الغيب لألنبياء ورجال اهللا الموهوبين، يكون بالمقدار الذى يسمح 
دهم على الخدمة ولتمجيد اسمه به اهللا وليس فى كل األشياء، فاهللا يعرفهم بعض األمور؛ لتساع

 .القدوس
 
بمرارة قلب قالت المرأة ألليشع أنها لم تطلب ابًنا وعندما بشرها بإنجاب ابن، قالت : ۲۸ع

إذ رأت نفسها غير مستحقة لهذا االبن، ففهم أليشع أن ابنها " له لماذا تكذب علىَّ وتخدعنى؟: "
. تنجب ابًنا وتتعلق عاطفًيا به، ثم يموت قد مات وأنها كانت تفضل أال يكون لها ابن، عن أن

وقولها ألم أقل ال تخدعنى، ال تعنى أن أليشع خدعها ولكن تعنى ثقتها أن أليشع لم يخدعها 
وبالتالى سيقيم ابنها؛ ألن اهللا المتكلم على فم أليشع ال يمكن أن يكذب فهى وٕان كانت ال تفضل 

 .ثق أن اهللا قادر أن يقيمهأن يكون لها ابن ويموت ولكنها فى نفس الوقت ت
 
 .القسم بحياة اهللا وأليشع: حى هو الرب وحية هى نفسك : ۳۰، ۲۹ع

أى لبس المالبس التى تلبس على الوسط حتى الفخذين والمقصود : أشدد حقويك 
 .االستعداد للسفر

أمر أليشع تلميذه جيحزى أن يستعد للسفر؛ ليذهب إلى شونم إلى بيت المرأة وال ينشغل فى 
لطريق بمباركة أحد محتاج للبركة، أو تقبل كلمات طيبة وبركة من اآلخرين، أى عدم االنشغال ا

وطلب منه أن . بأى شئ فى الطريق، حتى الخدمات األخرى؛ لإلسراع للوصول إلى الولد الميت
ونسى أليشع أن القوة ليست فى . يحمل عصا أليشع؛ ليضعها على رأس الميت؛ حتى يقوم

الصالة التى يرفعها، كما ظن قديًما عندما أمسك برداء إيليا وحاول شق نهر العصا، بل فى 
 .األردن، فلم ينشق، إلى أن صلى وطلب قوة اهللا التى كانت مع إيليا، فشق النهر

فالمرأة . ولم تقبل المرأة إرسال جيحزى، بل تشبثت بأليشع وأعلنت بقسم، أنها لن تتركه
له، بتمسكها به، فقام معها؛ ليذهب إلى بيتها، فإذ وثقت أن فهمت التصرف السليم ونبهت أليشع 

 .أليشع هو مصدر البركة، أصرت أن يأتى معها
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هو نفس القسم الذى  -الذى هو حى هو الرب وحية هى نفسك  -ونالحظ أن قسم المرأة 
وة اهللا قاله أليشع إليليا، عندما حاول أن يفارقه، قبل صعود إيليا، فاهللا يذكره بإيمان إيليا وق

 .العاملة فيه ليقوم مع المرأة ويصلى من أجل الولد الميت
 
نفذ جيحزى كالم معلمه أليشع وأسرع قبله إلى بيت المرأة؛ لوضع عصا أليشع : ۳۱ع

وهذا تأكيد . على وجه الصبى، فلم ينتبه وظل ميًتا، فعاد وأخبر أليشع بعدم فائدة ما عمله
وطاعة جيحزى مباركة؛ ألنها أكدت . أجل الولد لضرورة مجئ أليشع رجل اهللا؛ ليصلى من

 .ألليشع ضرورة الصالة وأن يخدم بنفسه ويهتم بهذا الولد
 
وصل أليشع إلى بيت المرأة وصعد إلى عليته ووجد الصبى راقًدا على : ۳۳، ۳۲ع

وٕاغالق . سريره، فأغلق باب العلية على نفسه، مع الصبى الميت، حتى يصلى إلى اهللا فى هدوء
ب فى الصالة، يعنى طرح أفكار العالم وانشغاالته والتركيز على الكالم مع اهللا، مصدر القوة البا

 .الوحيد لحياتنا
إن اهللا يفرح بصالتك، خاصة وٕان كنت متفرًغا له، رافًضـا كـل انشـغاالت العـالم وكـل اعتمـاد   ?

إغلـق أيًضـا بـاب  وعنـدما تغلـق بـاب مخـدعك. على القوة البشرية، فتختبـر قـوة اهللا وعنايتـه بـك
 .حواسك وأفكارك؛ لتكون كلك مع اهللا

 
لم يكتِف أليشع بالصالة بجوار سرير الولد الميت ولكنه رقد فوق الصبى وتمدد : ۳٤ع

عليه ووضع فمه على فمه وعينيه على عينيه ويديه على يديه وواصل صلواته، أى أكمل أليشع 
لت حرارتها من جسد أليشع إلى جسد الصبى جهاده، طالًبا قوة اهللا، فعملت قوة الصالة وانتق

 .الميت، فسرت فيه سخونة، أى بدأت الحياة تدب فيه ولكنه ظل فى غيبوبة وال يتحرك
ونالحظ أن اهللا لم يصنع المعجزة بسرعة؛ ليقدم أليشع جهاًدا متواصًال فى الصالة بإيمان 

 .احلثابت، فيقو إيمانه ويرى بعينيه عظمة المعجزة عندما تتم على مر 
واهللا سمح أن يستخدم أليشع أدوات مادية وهى رقاده فوق الصبى، كما استخدم فى معجزاته 

وكما تستخدم الكنيسة اآلن المواد فى أهم أعمالها وهى األسرار ... السابقة الملح والدقيق 
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المقدسة وذلك حتى يقدم اإلنسان ما عنده ويلمس بيديه الجزء المادى من المعجزة، فال يتشكك 
ولكن بإيمانه يدرك قوة اهللا التى تصنع المعجزة، فالجهاد ضرورى لنوال النعمة، التى تعمل كل 

 .شئ وتصنع المعجزات
ولعل رقاد أليشع فوق الصبى ووضع فمه على فمه كان يريد به أن ينقل الحياة منه إلى 

اته وأقامنا فيه؛ الجسد الميت، كما اتحد المسيح بنا فى تجسده وٕاذ أخذ جسدنا المائت أعطانا حي
، أى "هو أخذ الذى لنا وأعطانا الذى له"لنحيا إلى األبد معه، كما نقول فى تسبحة يوم الجمعة 

 .حمل موتنا عنا وأعطانا حياته
 
بعد صلوات أليشع وتمدده فوق الصبى الميت حتى سخن جسده، قام ليواصل : ۳٥ع

شى فى البيت؛ ليقف فى أكثر من الصالة وقد تشجع وتثبت إيمانه عندما سخن جسد الصبى وتم
وبعد أن شعر بسالم فى قلبه، تمدد . مكان داخل البيت، مواصًال الصالة بإلحاح؛ ليتدخل اهللا

على الصبى مرة أخرى، فتمت المعجزة، بأن عطس الصبى سبع مرات، ثم فتح عينيه، معلًنا أنه 
 .عاد إلى الحياة

 :وقد تمت المعجزة لما يلى 
 .، الذى ظهر فى صلواته الكثيرةإيمان أليشع النبى -١
 .محبة أليشع ألوالده وشعبه، أى هذه المرأة واصطحابها إلى بيتها، ليصلى على الميت -٢

 .جهاد أليشع ومثابرته ورقاده مرتين على الولد -٣

 .إيمان المرأة وتشبثها بأليشع، ليأتى ويصلى للولد -٤

 
الموقف وأمره أن يستدعى فتح أليشع باب الحجرة، حيث كان جيحزى واقًفا، يتابع : ۳٦ع

 .أم الصبى، التى جاءت مسرعة، فدعاها للدخول ولما دخلت قال لها خذى ابنك
فى المرة ) ٣٦، ١٥، ١٢ع(نرى فى هذه اآلية، أن أليشع دعا المرأة ثالث مرات فى 

األولى ظهر اتكالها على اهللا وفى المرة الثانية نالت البشرى المفرحة بميالد الطفل وفى المرة 
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لثالثة نالت قيامة ابنها الوحيد، فهى ترمز للنفس المؤمنة باهللا والمطيعة لدعوته، فإذا اتكلت عليه ا
 .تنال الفرح فى حياتها واختبار القيامة مع المسيح فى كل سلوكها

 
عندما علمت المرأة من جيحزى بقيامة ابنها، أسرعت إلى أليشع؛ لتسجد أمامه، : ۳۷ع

ها هللا فى شخص أليشع واستعدادها للتمسك بوصايا اهللا وتعاليمه، مقدمة شكرها العميق وخضوع
 .وبعد هذا ذهبت إلى ابنها، الراقد على السرير؛ لتحتضنه وتفرح به. التى يعلنها رجل اهللا

إحرص أن تقـدم الشـكر هللا، قبـل أن تنشـغل بعطايـاه؛ ألن اهللا هـو واهـب هـذه العطايـا، فكيـف   ?
 .القديسين الذين ساعدوك وكل إنسان قدم لك خدمةواشكر أيًضا ! تنشغل بها عنه 

 
 ):٤۱-۳۸ع(إبراء الطعام السام  )  ٥(

و رجع اليشع الى الجلجال و كان جوع في االرض و كان بنو االنبياء جلوسا امامه فقال  -٣٨
و خرج واحد الى الحقل ليلتقط بقوال  -٣٩. لغالمه ضع القدر الكبيرة و اسلق سليقة لبني االنبياء

 .جد يقطينا بريا فالتقط منه قثاء بريا ملء ثوبه و اتى و قطعه في قدر السليقة النهم لم يعرفوافو 
وصبوا للقوم لياكلوا و فيما هم ياكلون من السليقة صرخوا و قالوا في القدر موت يا رجل اهللا و  -٤٠

م فياكلوا فكانه لم فقال هاتوا دقيقا فالقاه في القدر و قال صب للقو  -٤١. لم يستطيعوا ان ياكلوا
 .يكن شيء رديء في القدر

 
بعد إقامة ابن الشونمية، ترك أليشع شونم ولم يعد إلى الكرمل، بل ذهب شرًقا إلى : ۳۸ع

الجلجال، بجوار نهر األردن؛ ليفتقد بنى األنبياء، فواضح من حياة أليشع اهتمامه بافتقاد أوالده 
واجتمع ببنى األنبياء وجلسوا أمامه، يعلمهم تعاليمه . وتثبيت إيمانهم ورعايتهم وتدبير احتياجاتهم

وبعد هذا كان البد أن يهتم بطعامهم المادى، كما علم المسيح الجموع واهتم أيًضا . المحيية
ولكن كان هناك جوع فى األرض منذ مدة، أى لم يكن . بإشباعهم بالسمكتين والخمس خبزات

مان، بل طلب من تلميذه جيحزى أن يحضر القدر هناك طعام عندهم ولم ينزعج أليشع رجل اإلي
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وطلب . الكبير، الذى يعدون فيه الطعام، مع أنه ال يوجد طعام ولكنه يثق أن اهللا سيشبع أوالده
 .من جيحزى أن يحضر أى نوع من النباتات ويسلقه إلطعام الرجال

 
ب إسهاًال عنيًفا هو القثاء البرى ويرجح أنه الحنظل وطعمه مر ويسب: يقطيًنا برًيا : ۳۹ع

 .ومغًصا وقيًئا
وكلف أحد بنى األنبياء؛ . يبدو أن جيحزى لم يسرع إلحضار شئ يسلق، كما أمره أليشع

ولكن يبدو أنه لم يجد؛ بسبب الجوع، لكنه وجد يقطيًنا برًيا، فظنه صالًحا . ليجمع بقوًال من الحقل
 .ووضعها فى القدرلألكل، فجمع منه كمية فى ثوبه وأحضرها إلى البيت وقطعها 

يظهر هنا عدم التدقيق وخطورة اإلهمال، الذى سقط فيه جيحزى وكذلك أحد األنبياء إذ جمع   ?
فكــن مــدقًقا فــى كالمــك وتصــرفاتك، لــئال تضــر مــن حولــك وتســئ إلــيهم دون أن . طعاًمــا ضــاًرا

فيســندك كــن مطيًعــا آلبائــك الــروحيين، ســريًعا فــى تنفيــذ كالمهــم؛ . تقصــد، فتــزعجهم وتضــايقهم
 .اهللا ويرشدك ويحميك من متاعب كثيرة

 
بعد سلق القثاء، بدأ الرجال يأكلون، فشعروا بمرارة الطعام وتوقعوا الموت بسبب : ٤۰ع

 .هذا الطعام السام، فاستغاثوا بأليشع قائدهم؛ لينجيهم
لذى لعل اهللا سمح بالجوع، ثم سمح أيًضا بوجود هذه النباتات السامة؛ لينبه شعبه إسرائيل ا

. خلط عبادته مع عبادة األوثان، حتى ينتبهوا بسبب هذه الضيقات وينزعوا شرورهم؛ ليحيوا معه
فالخطية تسبب الموت وتمنع البركات وعلى العكس، عندما يوجد أوالد اهللا، تنتشر البركات 

 .وينقذوا اآلخرين من الهالك، كما سيحدث على يد أليشع
 
ووضعه ثانية فى القدر، ثم أمر أن يحضروا قليًال  أمر أليشع بجمع الطعام السام: ٤۱ع

من الدقيق وباركه، ثم ألقاه فى القدر وبإيمان فى محبة اهللا وعنايته طلب أن يصبوا للرجال فى 
وتقدم الرجال بإيمان أيًضا ليأكلوا، واثقين من . أطباقهم واثًقا من أن اهللا قد أزال سمية هذا الطعام

 .طعاًما شهًيا جيًدا ووجدوه مختلًفا تماًما عن الطعام األولأمر أليشع، فأكلوا ووجدوه 
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وأيًضا . الدقيق يرمز إلى جسد المسيح، كما كان تقدمة القربان قديًما أيام موسى ترمز لذلك
الخبز الذى يحول إلى جسد المسيح فى القداس اإللهى، فالمسيح قادر أن ينجينا من الموت 

 .ويبعد عنا كل شرور إبليس
عندما تدخل فى حياتنا اليومية تصبح موًتا لنا، كما تدخل فى التدخين والخمر  والخطية

والمخدرات وفى الغش أثناء المعامالت بين الناس وفى كل فكر ردئ يصاحب أعمالنا وكالمنا، 
وٕاذ نرجع إلى اهللا ينقذنا من أفعالنا . فيسرى الموت داخلنا وال سبيل للنجاة منه إال بالصالة والتوبة

 .يرةالشر 
آمــن بــاهللا فــى كــل ظروفــك مهمــا بــدت صــعبة، فيحــول الشــر إلــى خيــر، فيبعــد عنــك كــل شــئ   ?

 .ضار، فتحيا مطمئًنا
 
 ):٤٤-٤۲ع(مباركة العشرون رغيًفا )  ٦(

و جاء رجل من بعل شليشة و احضر لرجل اهللا خبز باكورة عشرين رغيفا من شعير وسويقا  -٤٢
فقال خادمه ماذا هل اجعل هذا امام مئة رجل فقال اعط  -٤٣. في جرابه فقال اعط الشعب لياكلوا

فجعل امامهم فاكلوا وفضل عنهم  -٤٤. الشعب فياكلوا النه هكذا قال الرب ياكلون و يفضل عنهم
 .حسب قول الرب

 
 .مدينة ربما تكون قريبة من الجلجال: بعل شليشه : ٤۲ع

 ).١٤: ٢٣ال(له أمر اهللا بتقديم بكور النباتات المزروعة : خبز باكورة 
 .فريكا وهو القمح الذى لم يكمل نضجه: سويقا 
 .كيس من القماش يحمل الرجل فيه متاعه: جرابه 

جاء إلى أليشع رجًال مهتًما بتنفيذ . مازالت المجاعة تعم البالد ولكن اهللا ال ينسى أوالده
الفريك لطعامه  الشريعة؛ ليقدم باكورات زراعته، فأعطى رجل اهللا عشرين رغيًفا وبعًضا من

ولكن أليشع ال يهتم بنفسه، بل بأوالده، فأعطى هذه العطية ألوالده المجتمعين حوله، . الخاص
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وكما بارك المسيح السمكتين والخمس خبزات، هكذا . رغم عددهم الكبير ولكنه يؤمن ببركة اهللا
 .بارك العشرين رغيًفا، فأشبعوا كل الجمع -الذى يرمز للمسيح  -أيًضا أليشع 

 
تعجب جيحزى من كالم معلمه، إذ رأى أن العشرين رغيًفا ال تكفى بالطبع : ٤٤-٤۲ع

لمئة رجل، كما تعجب التالميذ عندما لم يجدوا إال سمكتين وخمس خبزات وقالوا ما هذا لكل 
لكن الجميل أن جيحزى أطاع . ، إنه الضعف البشرى، إذ لم يلتفتوا لقوة اهللا)٩: ٦يو(هؤالء 

دم اقتناعه وعندما وزع الطعام تحقق كالم أليشع، إذ أشبعت األرغفة الكل وفضل معلمه، رغم ع
ونالحظ حنان اهللا، إذ صنع المعجزة، . عنهم، كما فضل من الطعام عندما أشبع المسيح الجموع

رغم ضعف إيمان جيحزى، فاهللا يطيل أناته وال يمنع بركاته، حتى يكمل إيماننا ما دمنا مطيعين 
 .ألوامره
ـــا أن اهللا لـــن يتركـــك وســـيدبر كـــل احتياجاتـــك   ? ـــو فاقـــت فهمـــك، واثًق أطـــع وصـــايا اهللا، حتـــى ل

 .ويحميك، بل ويمجدك وسط أصعب الظروف؛ ألنه أبوك ويحبك
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 الَخاِمسُ  احُ حَ صْ األَ 
 شفـاء برص نعمان

Rη Ε η 
 

 ):۷-۱ع(إرسال نعمان إلى ملك إسرائيل ليشفيه )  ۱(

و كان نعمان رئيس جيش ملك ارام رجال عظيما عند سيده مرفوع الوجه النه عن يده اعطى  -١
وا من و كان االراميون قد خرجوا غزاة فسب -٢. الرب خالصا الرام و كان الرجل جبار باس ابرص

فقالت لموالتها يا ليت سيدي امام النبي  -٣. ارض اسرائيل فتاة صغيرة فكانت بين يدي امراة نعمان
فدخل و اخبر سيده قائال كذا و كذا قالت الجارية  -٤. الذي في السامرة فانه كان يشفيه من برصه

اسرائيل فذهب و اخذ فقال ملك ارام انطلق ذاهبا فارسل كتابا الى ملك  -٥. التي من ارض اسرائيل
 . بيده عشر وزنات من الفضة و ستة االف شاقل من الذهب و عشر حلل من الثياب

و اتى بالكتاب الى ملك اسرائيل يقول فيه فاالن عند وصول هذا الكتاب اليك هوذا قد ارسلت  -٦
ل انا اهللا فلما قرا ملك اسرائيل الكتاب مزق ثيابه و قال ه -٧. اليك نعمان عبدي فاشفه من برصه

لكي اميت و احيي حتى ان هذا يرسل الي ان اشفي رجال من برصه فاعلموا و انظروا انه انما يتعرض 
 .لي

 
 .التى هى سوريا كان يسمى بنهدد: ملك أرام : ۱ع

 .له مكانة كبيرة عند الملك: مرفوع الوجه 
جلد مصاب بمرض البرص وهو مرض جلدى يظهر بشكل بقع مختلفة عن لون ال: أبرص 

 . وهو أقرب ما يكون لمرض الجذام ولكنه كان موجوًدا فى العهد القديم فقط وكان نتيجة الخطية
كان رجًال محبوًبا من الكل ذو مكانة رفيعة وتقدير بالغ . كان لجيش آرام قائًدا هو نعمان

ا، إال وسط شعبه؛ ألنه كان بطًال، إذ حرر شعب آرام من الغزاة، فقد كان محارًبا قوًيا وشجاعً 
فكانت إصابته بمرض البرص دليل على خطيته، فهو يمثل األمم الساقطة فى . أنه كان أبرًصا
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الخطية، لكنها ستؤمن بالمسيح، كما آمن نعمان السريانى بعد شفائه على يد أليشع، فتخلص من 
 .خطاياها
 
فتاة فى إحدى الغزوات التى سبق أن قام بها اآلراميون ضد شعب إسرائيل، أسروا : ۲ع

 .إسرائيلية صغيرة، أعطيت المرأة نعمان لتخدمها

 

أخبرت الفتاة سيدتها بأن فى السامرة نبًيا يقدر على إبراء المرض، اسمه اليشع : ۳ع

تعلمت  –رغم صغر سنها  -فهذه الفتاة . وتمنت أن سيدها نعمان يقابل أليشع ليبرأ من مرضه

وة اهللا فى نبيه أليشع وبشرت سيدتها وزوجها؛ وشهدت بق. اإليمان على يد والديها منذ طفولتها

ليؤمنوا باهللا بطريقة مقنعة، إذ ستحل لهم مشكلتهم وهى مرض البرص، فهى قوية بإيمانها، رغم 

أنها أسيرة، على عكس نعمان القوى فى المركز ولكنه ضعيف؛ بسبب خطاياه التى سببت له هذا 

انها قوًيا، فهى متأكدة من شفاء نعمان؛ وكان إيم. المرض؛ ألن مرض البرص مرتبط بالخطية

 .إن قابل أليشع؛ ألنها عرفت معجزات أليشع وقوة اهللا التى فيه

وٕاذا قارنا إيمان هذه الفتاة نجده عظيًما جًدا بالقياس بيورام ملك إسرائيل، الذى لم يؤمن بقوة 

 ).٧ع(رى فى اهللا التى معه فى أليشع النبى وخاف جًدا، عندما أتى إليه نعمان، كما سن

نفهم من هذه اآلية أن اليشع كان له منزًال فى السامرة يقيم فيه وينتقل؛ ليفتقد شعبه، ثم 

يعود إليه وذلك على عكس إيليا معلمه، الذى كان يعيش فى البرارى ويظهر أحياًنا؛ ليعلن 

وسط الناس، أو صوت اهللا، ثم يعود للبرية، فاهللا له طرقه الكثيرة، يعمل فى أوالده الذين يعيشون 

 .الذين يعيشون حياة الوحدة فى البرية

كن شجاًعا، مثل هذه الفتاة الصغيرة وال يستهن أحد بحداثتك، أو ضعفك، بل إعلن الحق  ?

 .وسط الناس وتمسك بوصايا اهللا، فيرى الكل المسيح الساكن فيك

 .كجم فضة ٤٠-١٧تتراوح الوزنة ما بين : وزنة فضة : ٥، ٤ع
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 .جرام ذهب ١١,٥ – ١١,٣راوح ما بين يت: شاقل ذهب 

 .غالًبا ثياب مزركشة ثمينة وهى التى يلبسها الملوك واألغنياء: حلل ثياب 

فأعطاه الملك كتاب توصية . قص نعمان على ملك آرام ما قالته الجارية اليهودية لسيدتها

آالف شاقل إلى ملك يهورام ملك بنى إسرائيل، فذهب نعمان وأخذ معه عشر وزنات فضة وستة 

 .ذهب وعشر حلل من الثياب، كل ذلك كهدايا

أرسل ملك أرام التوصية إلى ملك إسرائيل، فالملك ال يخاطب إال الملك الذى مثله، كنوع 

من الكرامة والكبرياء ومن ناحية أخرى، ألنه ال يعرف إله إسرائيل وال نبيه أليشع، ففى نظره 

ؤمنة، التى تعمل عند نعمان، كان أليشع هو أعظم أعظم شخصية هو الملك، لكن عند الفتاة الم

 .شخصية فى نظرها

 

وصل نعمان إلى السامرة وقابل ملك إسرائيل وأعطاه الرسالة، التى خاطبه فيها ملك : ٦ع

عند استالمك خطابى هذا من يد نعمان، أحد رجالى المخلصين، أرجو أن تشفيه من : آرام قائًال 

 .مرضه

 

لسريانى إلى يورام ملك إسرائيل وأعطاه الرسالة وقرأها، إنزعج عندما وصل نعمان ا: ۷ع

جًدا وخاف؛ ألنه عاجز عن شفاء هذا المرض الصعب ولم يلتفت إلى قوة اهللا التى عنده، فى 

أليشع النبى، فعدم إيمانه جعله يخاف ويرتعب وييأس، لدرجة أنه مزق ثيابه عالمة اليأس 

 .إليه، هو وسيلة الصطياد سبًبا لمهاجمة إسرائيلبل إنه شعر أن إرسال نعمان . الكامل

كان أليشع بجوار يورام فى السامرة ولم يؤمن يورام بقوة اهللا التى فى أليشع وفى نفس الوقت 

آمنت الفتاة الصغيرة التى تعيش بعيًدا فى أرام وأشفقت على سيدها وحركته باإليمان؛ ليذهب 

 .ويشفى من رجل اهللا أليشع
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 ):۱۹-۸ع(فى نعمان أليشع يش)  ۲(

و لما سمع اليشع رجل اهللا ان ملك اسرائيل قد مزق ثيابه ارسل الى الملك يقول لماذا  -٨
فجاء نعمان بخيله و مركباته و وقف عند  -٩. مزقت ثيابك ليات الي فيعلم انه يوجد نبي في اسرائيل

رات في االردن فيرجع فارسل اليه اليشع رسوال يقول اذهب و اغتسل سبع م -١٠. باب بيت اليشع
فغضب نعمان و مضى و قال هوذا قلت انه يخرج الي و يقف و يدعو  -١١. لحمك اليك و تطهر

اليس ابانة و فرفر نهرا دمشق  -١٢. باسم الرب الهه و يردد يده فوق الموضع فيشفي االبرص
فتقدم عبيده  -١٣. احسن من جميع مياه اسرائيل اما كنت اغتسل بهما فاطهر و رجع و مضى بغيظ

وكلموه و قالوا يا ابانا لو قال لك النبي امرا عظيما اما كنت تعمله فكم بالحري اذا قال لك اغتسل و 
فنزل و غطس في االردن سبع مرات حسب قول رجل اهللا فرجع لحمه كلحم صبي صغير  -١٤.اطهر
قد عرفت انه  فرجع الى رجل اهللا هو و كل جيشه و دخل و وقف امامه و قال هوذا -١٥. وطهر

فقال حي هو الرب الذي  -١٦. ليس اله في كل االرض اال في اسرائيل و االن فخذ بركة من عبدك
فقال نعمان اما يعطى لعبدك حمل بغلين  -١٧. انا واقف امامه اني ال اخذ و الح عليه ان ياخذ فابى

عن هذا االمر  -١٨. من التراب النه ال يقرب بعد عبدك محرقة و ال ذبيحة اللهة اخرى بل للرب
يصفح الرب لعبدك عند دخول سيدي الى بيت رمون ليسجد هناك و يستند على يدي فاسجد في 

فقال له امض  -١٩. بيت رمون فعند سجودي في بيت رمون يصفح الرب لعبدك عن هذا االمر
 .بسالم و لما مضى من عنده مسافة من االرض

 
ص ملك إسرائيل، الذى مزق ثيابه، عندما ظهر عجز اإلنسان الكامل، فى شخ: ۸ع

إذ عندما سمع أليشع بيأس الملك، أرسل إليه، ليوبخه على عدم إيمانه بقوة اهللا التى . تدخل اهللا
وطلب منه أن يرسل إليه نعمان، فينال الشفاء ويعلم ويتأكد من قوة . معه، فى شخص نبى اهللا

 .أيًضا اهللا التى فى إسرائيل وليت ملك إسرائيل حينئذ يؤمن هو
هنا يظهر أليشع كقائد روحى يحل المشاكل، عندما يعجز القائد المدنى، أى أن اهللا هو 

 .قائد المملكة وليس الملك
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ليت اهللا يكون قائد حياتك، فترجع إليه فى كل شئ وتطيع تعاليم الكنيسة، فال تتعرض  ?

 .لالضطرابات التى يعانيها العالم، بل تحيا فى سالم دائم
 
لك إسرائيل فى رسول أليشع حًال لمشكلته، فأخبر نعمان بأن أليشع النبى قادر وجد م: ۹ع

على شفائه وليته يذهب إليه ليشفيه، فذهب نعمان بعظمته ومركباته وخيله إلى بيت أليشع 
 :وهذا يظهر أمرين . البسيط
 .إتضاع نعمان، فلم يطلب أن يأتى أليشع إليه -١
وة اهللا، فرغم قوة نعمان لكنه محتاج للشفاء على يظهر أن العظمة المادية ال شئ أمام ق -٢

 .يد نبى اهللا أليشع الرجل البسيط

 
لم يخرج أليشع للقاء نعمان، بل أرسل له رسوًال يخبره بأمر أليشع له، أن يذهب : ۱۰ع

 .إلى نهر األردن، فيغتسل سبع مرات، فينال الشفاء ويطهر من البرص، الذى يمثل النجاسة
طلًبا يتنافى مع العقل ويعلو عليه وهو االغتسال فى نهر األردن؛ ألن  وقد طلب منه أليشع

الكثيرين يغتسلون فيه، فليس معروًفا عن نهر األردن أنه يشفى البرص، خاصة وأن أليشع أمره 
أن يغتسل سبع مرات، تأكيًدا ألهمية الطاعة لكالم اهللا، فال يغتسل مرة واحدة، بل سبع مرات؛ 

 .ال عطايا اهللاألن الطاعة أساس نو 

إن كنت تريد حل مشاكلك والخروج من ضيقاتك؛ فال تكتِف بطلب اهللا لينقذك منها، بل أطع  ?

أوًال وصاياه، مهما بدت غريبة فى عينيك؛ أو كنت تشعر بعدم أهميتها، فهى أساس خالصك 

 .من كل أتعابك
 
 .يحرك يديه فوق مواضع البرص: يردد : ۱۱ع

ع إليه وشعر أنه استهان به، عندما أرسل إليه رسوًال ومن غضب نعمان لعدم خروج أليش
شدة غضبه مضى راجًعا إلى بالده، إذ لم يؤمن بكالم أليشع، أى االغتسال فى األردن، لنوال 

 .الشفاء
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وما حدث مع نعمان كان مخالًفا لكل توقعاته، فقد ظن أن أليشع سيأتى إليه عند الملك 
ويصلى، فينال الشفاء؛ ألن هذا هو ما يحدث فى الطقوس وأنه سيضع يديه على أماكن البرص 

 .الوثنية فى المعابد الموجودة فى بالده؛ لذا غضب ومضى
 
نهران يمران بمدينة دمشق ويجعال األراضى المحيطة خصبة، بل : أبانة وفرفر : ۱۲ع

 .من أفخر أراضى العالم ويطلق على هذان النهران حالًيا البردى واألعوج
ن حديثه متعجًبا غاضًبا من كالم أليشع، الذى أمره باالغتسال فى األردن، إستكمل نعما

فقال إن مياه نهًرا أبانة وفرفر غزيرة وقوية، فإن كان االغتسال من مياه النهر يشفى، فكان 
ومضى عائًدا إلى بالده بغضب وغيظ؛ ألنه لم . األجدر به أن يغتسل فى نهر أبانة وفرفر

 .ع لهيصدق ويفهم أوامر أليش
 
تدخل اهللا هنا عن طريق عبيده المحبين له ولهم دالة عنده، إذ نادوه، يا أبانا وقالوا : ۱۳ع

له، إنه قد تعب فى السفر هذه المسافة الطويلة وكان مستعًدا أن يعمل أى شئ يطلبه أليشع؛ 
طاع كالمه؟ لينال الشفاء، فلماذا يغضب، مع أن النبى لم يطلب إال شيًئا سهًال فماذا يضيره إن أ

ويظهر اتضاع نعمان فى استماعه لكالمهم رغم غضبه، بل طاعته لهم، كما سيظهر فى العدد 
وهكذا يؤكد اهللا أن المهم هو طاعته وليس عظمة األعمال التى نعملها، فطاعة وصيته، . التالى

 .مهما بدت بسيطة تعطينا الخالص الكامل
 
ع عبيده، ونزل باتضاع إلى مياه األردن أطاع نعمان أوامر أليشع أخيًرا، بتشجي: ۱٤ع

وغطس فيها سبع مرات، فذهب عنه برصه وعاد جلده صحيًحا، مثل جلد طفل، ليس فيه أى 
عيب، فنعمة اهللا تفوق طلب اإلنسان؛ ألن نعمان كان أقصى ما يطلب هو أن يصير جلده مثل 

ونعومة لم يتوقعها، كما باقى الرجال ولكنه نال ما هو أعظم، أى جلد الطفل الغض وفى نضارة 
 ). ٢٠: ٣أف(يعدنا اهللا أن ننال أكثر مما نطلب، أو نفتكر بحسب القوة التى تعمل فينا 
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وتظهر هنا طاعة نعمان فى غطسه سبع مرات، فحتى المرة السادسة لم ينل الشفاء ولكن 
 .فى المرة السابعة نال شفاًء كامًال، فالبد أن يطيع اإلنسان أوامر اهللا بالكامل

والغطس فى نهر األردن يرمز للمعمودية، التى يغطس فيها اإلنسان، فينال الشفاء من 
 .خطاياه
 
يلة جديدة فى نعمان وهى فضيلة الشكر؛ إذ بعدما شفى عاد إلى تظهر هنا فض: ۱٥ع

. السامرة؛ ليشكر رجل اهللا، مع أن الطريق إال بالده أسهل وأسرع، لو أنطلق من األردن إلى أرام
وهذا يذكرنا بعودة األبرص؛ ليشكر المسيح دون التسعة اآلخرين وهذا الشكر يفرح قلب اهللا جًدا 

 ).١٩-١٢: ١٧لو(
اتضاع نعمان فى عودته ليشكر أليشع، رغم أنه يعرف أنه سيرسل إليه رسوًال كما ونالحظ 

ولكن إذ آمن نعمان وطهر من نجاسته، أصبح مستعًدا لنوال بركة أليشع فسمح له ) ١٠، ٨ع(
 .أليشع بالدخول إليه

لهة أعلن نعمان أمام أليشع إيمانه بإله إسرائيل، أنه اإلله الوحيد، الذى هو أقوى من كل اآل
 .الوثنية، التى لم تستطع أن تشفيه فى بالده

وٕان كان نعمان حامًال هدايا عند مجيئه من بالده، ثمًنا للشفاء ولكن اآلن يريد أن يقدمها 
 .تعبيًرا عن شكره، باتضاع وٕايمان باهللا

 
 –ولكن نعمان حاول . أقسم أليشع باهللا، أنه لن يأخذ شيًئا من هدايا نعمان: ۱٦ع
يقدم شيًئا من الهدايا ألليشع وألح كثيًرا ولكن النبى أصر على عدم أخذ شئ، حتى أن  -بمحبة

يؤكد لنعمان قوة اهللا، التى ال تحتاج لمادياته وهداياه، فزاد هذا إيمان نعمان واتضاعه أمام رجل 
 .اهللا المتعفف عن كل غنى العالم ومراكزه

 
وحده طوال حياته وال يعبد أية إلهة  يؤكد نعمان إيمانه باهللا، الذى يريد أن يعبده: ۱۷ع

وٕاذ شعر ببركة رجل اهللا، الذى بارك نهر األردن وكل أرض إسرائيل، إستأذن منه . وثنية أخرى
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أن يأخذ حمل بغلين من تراب أرض إسرائيل، أى ما يستطيع البغلين حمله من التراب، فقد شعر 
ه على أية أحجار، أو تراب فى أن األرض كلها مقدسة وأراد أن يأخذ من هذا التراب ليضع

 :واستئذان نعمان ألخذ التراب يعلن . بالده، ليقدم عليها ذبائح إلله إسرائيل
 .إيمانه القوى باهللا، الذى يسكن وسط شعبه ويبارك حتى تراب األرض -١
 .تأدبه واتضاعه فى االستئذان ألخذ التراب، الذى يمأل كل أرض إسرائيل -٢
بركة تراب األرض المقدسـة، فبـاألحرى ينبغـى أن نهـتم نحـن ال أن وكما اهتم نعمان أن يأخذ   ?

ننــال بركــة فقــط، بــل أن نتنــاول مــن جســد الــرب ودمــه، فنتحــد بــه، وهــذا يعلــق قلوبنــا بملكــوت 
 .السموات، حيث نرى المسيح وجًها لوجه ونتمتع بعشرته إلى األبد

 
ار والزوابع والبرق إله وثنى عبده األراميون ويسمونه إله األمط: رمون : ۱۹، ۱۸ع

 .والرعد وكان لهذا اإلله هيكل فى دمشق
فكر نعمان فى الموقف الذى سيقابله حتًما وهو دخوله إلى معبد رمون اإلله الوثنى مع 

فاستأذن . الملك واضطراره للسجود مع الملك أمام هذا اإلله وهذا يتنافى مع رغبة وٕايمان نعمان
فهو ال يقصد بهذا السجود عبادة األوثان؛ ألنه يعبد اهللا  أليشع، أن يطلب عنه، ليسامحه اهللا،

فأجاب أليشع نعمان أن يمضى بسالم أى مسموح له أن يأخذ من تراب األرض ولم . فقط
يعترض على سجوده أمام اإلله رمون ولكنه فى نفس الوقت لم يوافق، إذ ترك نعمان ليثبت فى 

 .سجود لرمونإيمانه باهللا وحينئذ سيساعده اهللا على عدم ال
وهكذا نرى أن الشفاء والخالص يمكن أن يناله اإلنسان بطاعة وصايا اهللا، حتى لو 

وأن هذا الخالص . ارتفعت عن عقل اإلنسان وأمانته وتدقيقه فى الطاعة، أى الغطس سبع مرات
مجانى من اهللا وليس مقابل أية هدايا ولكن اهللا ينتظر ممن ينال هذا الخالص فى الكنيسة أن 

 .ستمر فى عبادة اهللا وال يعبد غيره من آلهة العالم مثل المال والمركزي
 :ونرى أيًضا كيف ترك نعمان وثنيته وآمن باهللا فى 

 .طاعته ألوامر أليشع بالغطس سبع مرات فى األردن، فشفى -١
 .عودته ليشكر أليشع -٢
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 .إعالنه أن اهللا هو اإلله الوحيد -٣

 .؛ ليقدم عليه ذبائح وحدهاستئذانه أن يأخذ من تراب األرض المقدسة -٤

طلبه غفران خطية سجوده أمام رمون، فهو سجود ظاهرى وليس من قلبه؛ ألنه سيعبد  -٥
 .اهللا وحده

 
 ):۲۷-۲۰ع(خيانة جيحزى ومعاقبته )  ۳(

قال جيحزي غالم اليشع رجل اهللا هوذا سيدي قد امتنع عن ان ياخذ من يد نعمان  -٢٠
فسار جيحزي وراء  -٢١. ي اجري وراءه و اخذ منه شيئااالرامي هذا ما احضره حي هو الرب ان

فقال سالم ان سيدي  -٢٢. نعمان و لما راه نعمان راكضا وراءه نزل عن المركبة للقائه و قال اسالم
قد ارسلني قائال هوذا في هذا الوقت قد جاء الي غالمان من جبل افرايم من بني االنبياء فاعطهما وزنة 

فقال نعمان اقبل و خذ وزنتين و الح عليه و صر وزنتي فضة في كيسين  -٢٣. فضة و حلتي ثياب
و لما وصل الى االكمة اخذها من ايديهما  -٢٤. وحلتي الثياب و دفعها لغالميه فحمالها قدامه

و اما هو فدخل و وقف امام سيده فقال له اليشع  -٢٥. واودعها في البيت و اطلق الرجلين فانطلقا
فقال له الم يذهب قلبي حين رجع  -٢٦. ال لم يذهب عبدك الى هنا او هناكمن اين يا جيحزي فق

الرجل من مركبته للقائك اهو وقت الخذ الفضة و الخذ ثياب و زيتون و كروم و غنم و بقر و عبيد و 
 .فبرص نعمان يلصق بك و بنسلك الى االبد و خرج من امامه ابرص كالثلج -٢٧. جوار

 
ن عند أليشع وسيره مسافة فى طريق عودته إلى بالده، فكر بعد انصراف نعمان م: ۲۰ع

جيحزى تلميذ أليشع فى غنى نعمان وهداياه، التى لم يأخذ منها سيده أليشع شيًئا وامتأل قلبه 
 .بشهوة التملك والطمع، فقرر أن ينفذ مؤامرة؛ ليأخذ شيًئا من هذه الهدايا

ا أمام عينيه من أليشع معلمه ولم يتعلم والغريب أن جيحزى لم يتعلم من المعجزات التى رآه
إن أليشع . من تعفف معلمه وفكر فى الماديات وترك عنه الغنى الروحى اآلتى من نعمة اهللا

 .تتلمذ بالحق على يد إيليا، أما جيحزى فظل الشر فى قلبه، رغم مصاحبته الدائمة ألليشع
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ا أليشع وهى القسم باهللا، ومن العجب أن يستخدم جيحزى الكلمات الروحية التى استخدمه
إذ قال حى هو الرب ولكن لألسف استخدمها لتأكيد تمسكه بالشهوات المادية، فجيحزى يمثل 

 .السطحية والرياء
إنه يذكرنا بيهوذا االسخريوطى، الذى تتلمذ على يد المسيح ولم يستفد شيًئا؛ ألن قلبه 

 .انشغل بالماديات، حتى أن باع سيده فى النهاية
هر خطية الطمع فى جيحزى، التى جعلته يستهين بهذا اإليمان الجديد فى قلب بهذا تظ

نعمان، فشوه صورة اهللا بطلبه الماديات وشوه صورة معلمه المتعفف فالخطية تخرب فى كل 
 .اتجاه
. إن كنت قد ذقت نعمـة اهللا وتمتعـت بعشـرته، فلمـاذا تعـود تسـقط فـى الشـهوة وتتـرك عنـك اهللا  ?

ائلة وهى ال شئ أمام نعمة اهللا، لذا اهتم بالتعفف، عندما تمارس حياتك مـع إن كل الشهوات ز 
 .اهللا، فالصالة والتعفف ال يفترقان؛ لتنال الخالص

 
. تنفيًذا لخطة جيحزى الشريرة أسرع وهو يجرى وراء نعمان؛ ليطلب منه الماديات: ۲۱ع

تلميذ أليشع ويسأله؛ ليطمئن  ولما الحظ نعمان هذا، أوقف مركبته ونزل باتضاع ومحبة؛ ليستقبل
 .على سالمة أليشع وهذا يؤكد اتضاعه ومحبة نعمان

 
طمأن جيحزى نعمان على سالمة أليشع، ثم بخداع ألف قصة وهمية، قالها : ۲۲ع

لنعمان، وهى وصول إثنان من بنى األنبياء إلى أليشع، بعد انصراف نعمان ويبدو أن شهرة 
بنى األنبياء قد وصلت إلى نعمان، فاستمع باهتمام إلى كالم أليشع وأبوته واهتمامه باستضافة 

جيحزى، الذى ادعى أن معلمه أليشع يطلب من نعمان وزنة فضة وحلتى ثياب لبنى األنبياء 
 .الذين استضافهما

وهكذا نرى أن خطية الطمع تجر وراءها خطايا أخرى، مثل الكذب، أما المتعفف فيحمى 
 .نفسه من كل شئ
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وتكـــذب لتنـــال رغباتـــك العالميـــة، فـــال تغضـــب اهللا بســـبب أمـــور زائلـــة، بـــل إنـــك إن ال تســـتهن   ?
 .شبعت باهللا، سيسهل عليك أن تتعفف عن كل شئ

 
 .وضع وزنتين الفضة فى صرتين، أى كيسين: صرَّ : ۲۳ع

رحب نعمان بطلب أليشع وصدق كالم جيحزى وكان هذا بنعمة اهللا، حتى ال يعثر نعمان، 
ثم ظهرت فضيلة جديدة فى نعمان وهى . جيحزى، التلميذ المخادع الكذابالمؤمن الجديد من 

ومن محبته أرسل . الكرم، إذ لم يعطه كطلبه وزنة فضة، بل وزنتين باإلضافة إلى حلتى الثياب
 .إثنين من عبيده؛ ليحمال الفضة والحلل أمام جيحزى إلى بيت أليشع

 
 .تل: األكمة : ۲٤ع

إلى األكمة القريبة من بيت أليشع، شكر جيحزى الغالمين عندما وصل جيحزى والغالمين 
وأعادهما إلى سيدهما نعمان وأخذ منهما الفضة والحلل ليخفيها؛ حتى ال يراه أليشع، فجيحزى 

 .يعرف أن ما يفعله خطية ولكن لألسف أصر عليه
إلــى اهللا إن نبهــك اهللا إلــى أن كالمــك، أو تصــرفاتك خاطئــة، فــال تتمــادى، بــل إرجــع بالتوبــة   ?

 .واعترف بخطاياك، فيصفح عنك
 
بما فعله جيحزى، فحاول مساعدته على التوبة  -بروح اهللا الذى فيه  -علم أليشع : ۲٥ع

" أين أنت"فسأله من أين أتيت ليعترف بخطاياه، كما سأل اهللا آدم فى الجنة بعدما سقط وقال له 
لى أى مكان، أى أنه أصر على ولكن لألسف كذب جيحزى وقال ألليشع، لم أذهب إ) ٩: ٣تك(

 .خطاياه ولم يتب
 
إضطر أخيرًا أليشع أن يكشف لجيحزى خطيته، فأعلن له، أنه كان مهتًما بنعمان : ۲٦ع

المؤمن الجديد وصلى حتى ال يعثر من خطية جيحزى، ألنه عرف بروح اهللا طمعه فى 
شترى بالفضة زيتون وكروم الماديات، لذا وبخه على تعلقه بشهوة الفضة والثياب واهتمامه أن ي
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اكتشف أفكار جيحزى الشريرة ووبخه بأن  -بروح اهللا  -أى أن أليشع . وغنم وبقر وعبيد وجوارى
هذا الوقت، أى العمر الذى نحياه على األرض، مخصص للحياة مع اهللا وخدمة النفوس، لجذبها 

ا ضد كل ما تعلمه من فكيف يترك جيحزى أهداًفا روحية وينشغل بالماديات ؟ إن هذ. لإليمان
 .أليشع، فكان ينبغى أن يهتم بإيمان نعمان وليس بأخذ هداياه

 
فى النهاية أعلن أليشع لجيحزى عقاًبا على خطاياه وهو أن يصاب هو ونسله : ۲۷ع

وهكذا باإليمان يخلص . بالبرص؛ ألنه أحب الخطية، فجاءت عليه نجاستها، أى مرض البرص
تائجها وٕان لم يحفظ إيمانه مثل جيحزى، يسقط فى الخطية وتأتى اإلنسان ويطهر من خطاياه ون

وقد جاء البرص على نسل جيحزى، لعل هذا يدفع جيحزى إلى التوبة . عليه نتائجها وهو البرص
ويجعل نسله يبتعدون عن الخطية، التى سببت هذا البرص، فاألبرص يخلص، إن تاب عن 

 .مواتخطاياه وال يعطله البرص عن دخول ملكوت الس
إن نعمان السريانى وٕايمانه وطهارته من البرص إعالن أمام اليهود عن قبول األمم، الذى 

 .أتمه المسيح فى ملء الزمان على الصليب وبّشر به رسله األطهار
 :وظهرت فى جيحزى مجموعة من الخطايا التى سببت هذا العقاب 

 .تفكيره فى شهوة الماديات والطمع -١
 .ى معلمه أليشعكذبه على نعمان، ثم عل -٢

 .بتصرفه هذا كاد يعثر نعمان، لوال صالة أليشع -٣

 .عدم اهتمامه بتثبيت إيمان نعمان -٤

 .إصراره على الخطية، بإخفائه المسروقات؛ ألنه أخذ هدايا بدون وجه حق -٥

 .نسيانه قوة اهللا فى سيده أليشع وهى القادرة على كشف خفايا قلب جيحزى -٦
لــو كنــت خادًمــا، أو مكرًســا، لــئال تســقط فــى الخطيــة وتبــرر  كــن مــدقًقا فــى حيــاة التوبــة، حتــى  ?

 .نفسك، فيأتى عليك عقابها
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اِدسُ  احُ حَ صْ األَ   السَّ
 محاربة اآلراميين للسامرة

Rη Ε η 
 

 ):۷-۱ع(طفو الحديد )  ۱(

 . و قال بنو االنبياء الليشع هوذا الموضع الذي نحن مقيمون فيه امامك ضيق علينا -١
فلنذهب الى االردن و ناخذ من هناك كل واحد خشبة و نعمل النفسنا هناك موضعا لنقيم فيه  -٢

فانطلق معهم و لما  -٤.فقال واحد اقبل و اذهب مع عبيدك فقال اني اذهب -٣.فقال اذهبوا
و اذ كان واحد يقطع خشبة وقع الحديد في الماء فصرخ و قال  -٥.وصلوا الى االردن قطعوا خشبا

فقال رجل اهللا اين سقط فاراه الموضع فقطع عودا و القاه هناك فطفا  -٦.اه يا سيدي النه عارية
 . الحديد

 .فقال ارفعه لنفسك فمد يده و اخذه -٧
 

برعاية وافتقاد أليشع لبنى األنبياء زاد عددهم ولم يعد المكان الذى يقيمون فيه  :۳-۱ع
يسعهم، ففكروا فى اإلقامة بجوار نهر األردن، حيث يوجد مكان متسع، فيقيمون لهم بيوًتا هناك 

وألنهم فقراء، . ا أليشع فى هذا فوافقواستأذنو . ويصبح من السهل على أليشع أن يفتقدهم ويعلمهم
ولكن أهم شئ طلبوا من أليشع . كانوا يبنون البيوت بأنفسهم ويعملون بيوًتا بسيطة من األخشاب

أن يأتى معهم، فأهم شئ أن يحتفظوا بأبوته ورعايته وبركته وتعاليمه المحيية وهذا يؤكد 
 .اهتمامهم بالتلمذة الروحية، كما يؤكد أبوة أليشع لهم

اهــتم أن تــتعلم مــن أبــوك الروحــى وتنــال بركتــه وتنفــذ إرشــاداته، فيفــرح اهللا بطاعتــك ويباركــك   ?
 .وتنمو فى هدوء وقوة
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. ذهب معهم أليشع وبمجرد وصولهم إلى األردن أخذوا يقطعون األخشاب ويجمعونهـا :٤ع
تـه ومحبتـه فـى ولعله كان يشاركهم العمل، أو على األقل يدير ويشرف علـى العمـل وهـذا يبـين أبو 

 .مشاركة أوالده أعمالهم
 .مستعارة: عارية  :٥ع

بينمــا كــان أحــدهم يقطــع األخشــاب، وقــع منــه الفــأس الحديــدى فــى المــاء، فصــرخ مــن فــوره، 
مســتغيثًا بأليشــع، قــائًال أن الفــأس التــى وقعـــت كــان قــد اســتعارها، فهــو ال يملكهــا وال يســـتطيع رد 

انوا فقــراء وكــان الحديــد مــن المعــادن الغاليــة وقتــذاك ولكــن ثمنهــا لصــاحبها، إذ أن بنــو األنبيــاء كــ
محبــة مــن هــذا الرجــل فــى العمــل ومشــاركة إخوتــه، إســتعار هــذه الفــأس مــن صــديق لــه، فأصــبح 
وضـعه محرًجــا، بعــد أن ســقطت فــى قــاع النهــر ويصـعب جــًدا الحصــول عليهــا ولكــن شــعوره بــأبوة 

 .أليشع جعله يستغيث به، واثًقا أنه لن يتركه
 
ســأله أليشــع عــن مكــان ســقوط الفــأس، فــأراه الرجــل الموضــع، فقطــع أليشــع عــوًدا  :۷، ٦ع

عندئـذ قـال لـه أليشـع أن يأخـذه فمـد . خشبًيا وألقاه فى نفس المكان، فطفا الحديد على سطح الماء
 .يده وأخذه

العــود الخشــبى هــو رمــز لصــليب المســيح الــذى أعــاد لإلنســان الطبيعــة النقيــة، التــى كــان قــد 
ونالحظ هنا أن أليشع يستخدم مادة عند إجراء المعجـزة وهـو العـود الخشـبى، كمـا . بالخطية فقدها

اسـتخدم قـبًال الـدقيق والملــح، فهـو يسـتخدم مــواد ملموسـة ومرئيـة لتناســب حـواس اإلنسـان الجســدية 
وتؤكد له إتمام المعجزة وٕان كانت المعجزة تبدو صغيرة، إذ يمكن االستغناء عن هذه الفأس ولكـن 

 :إهتم أليشع بصنع المعجزة لما يلى 
لتظهر أبوته وعنايته بأوالده، فهو يشعر بمشاعرهم وكيف كان هذا الرجل فـى حـرج مـن  -١

 .صديقه، الذى استعار منه الفأس
ليعلن لبنـى األنبيـاء عجـزهم البشـرى ويشـعروا بقـوة اهللا المسـاندة لهـم، لـيس فقـط فـى بنـاء  -٢

 .ليهبيوت لهم، بل فى كل حياتهم فيتكلوا ع
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ولـم يرفـع أليشــع الحديـد بيــده، بـل جعــل الرجـل يمــد يـده ويأخــذ قطعـة الحديــد الطافيـة؛ ليثبــت 
إيمانه بإتمام المعجزة ومن ناحية أخرى يشترك فيها، فينبغى على اإلنسـان أن يعمـل واجبـه، حتـى 

 .لو كان صغيًرا، أما الشئ الصعب، فسيعمله له اهللا
 
 
 ):۲۳-۸ع(محاولة القبض على أليشع )  ۲(

و اما ملك ارام فكان يحارب اسرائيل و تامر مع عبيده قائال في المكان الفالني تكون  -٨
فارسل رجل اهللا الى ملك اسرائيل يقول احذر من ان تعبر بهذا الموضع الن االراميين  -٩. محلتي

تحفظ  فارسل ملك اسرائيل الى الموضع الذي قال له عنه رجل اهللا و حذره منه و -١٠.حالون هناك
فاضطرب قلب ملك ارام من هذا االمر و دعا عبيده و قال لهم اما  -١١.هناك ال مرة و ال مرتين

فقال واحد من عبيده ليس هكذا يا سيدي الملك و لكن  -١٢. تخبرونني من منا هو لملك اسرائيل
 -١٣.عكاليشع النبي الذي في اسرائيل يخبر ملك اسرائيل باالمور التي تتكلم بها في مخدع مضج

فارسل الى هناك  -١٤.فقال اذهبوا وانظروا اين هو فارسل و اخذه فاخبر و قيل له هوذا في دوثان
فبكر خادم رجل اهللا و قام و  -١٥. خيال ومركبات و جيشا ثقيال و جاءوا ليال و احاطوا بالمدينة

 -١٦. نعملخرج و اذا جيش محيط بالمدينة و خيل و مركبات فقال غالمه له اه يا سيدي كيف 
و صلى اليشع و قال يا رب افتح عينيه  -١٧. فقال ال تخف الن الذين معنا اكثر من الذين معهم

و  -١٨. فيبصر ففتح الرب عيني الغالم فابصر و اذا الجبل مملوء خيال و مركبات نار حول اليشع
لعمى كقول لما نزلوا اليه صلى اليشع الى الرب و قال اضرب هؤالء االمم بالعمى فضربهم با

فقال لهم اليشع ليست هذه هي الطريق و ال هذه هي المدينة اتبعوني فاسير بكم الى  -١٩.اليشع
فلما دخلوا السامرة قال اليشع يا رب افتح  -٢٠. الرجل الذي تفتشون عليه فسار بهم الى السامرة

فقال ملك  -٢١. اعين هؤالء فيبصروا ففتح الرب اعينهم فابصروا و اذا هم في وسط السامرة
فقال ال تضرب تضرب الذين سبيتهم  -٢٢. اسرائيل الليشع لما راهم هل اضرب هل اضرب يا ابي

فاولم لهم  -٢٣. بسيفك و بقوسك ضع خبزا و ماء امامهم فياكلوا و يشربوا ثم ينطلقوا الى سيدهم



انِياْلُملُوِك ِسفُْر    الثَّ

γ٣٧٤γ 

ارام تدخل ارض  وليمة عظيمة فاكلوا و شربوا ثم اطلقهم فانطلقوا الى سيدهم و لم تعد ايضا جيوش
 .اسرائيل
كانــت دولــة أرام دولــة قويــة وهــى ســوريا الحاليــة ولكــن داود النبــى أخضــعها إلســرائيل  :۸ع

ولكــــن بعــــد ذلــــك بــــدأت تتمــــرد وتحــــارب مملكــــة ). ٢٩: ١٠مــــل١(وظلــــت خاضــــعة أيــــام ســــليمان 

رام مـع وخطـط ملـك أ. وكان ملك آرام وقتذاك يسمى بنهدد، أما ملك إسـرائيل، فهـو يـورام. إسرائيل

فكـان يعمـل كميًنـا ويحـدد مكاًنـا ليعسـكر فيـه، . عبيده خطًطا سرية، للهجوم المفاجئ على إسرائيل

 .ال يعلمه أحد إال عبيده الخصوصيين

كــان أليشــع يبلــغ ملــك إســرائيل بالمكــان الــذى يحــل فيــه ملــك آرام مــع جيشـــه،  :۱۰، ۹ع

يواجــه جـيش اآلراميـين المعســكرين ويحـذره مـن االقتـراب مــن هـذا الموضـع، ألنــه سـيكون عليـه أن 

 .هناك

كان ملك إسرائيل يرسل مراقبين إلى المكان الـذى يخبـره عنـه أليشـع؛ ليتحقـق مـن صـحة مـا 

ــأه بــه  تكــررت تحــذيرات أليشــع للملــك مــرات عديــدة، فكــان .. يخبــره بــه، فيتأكــد مــن صــحة مــا أنب

 .يهورام الملك يأخذ دائًما حذره

 :طط ملك آرام حقق أمرين وبإرشاد اهللا ألليشع وكشفه لخ

إثبــات لملــك إســرائيل أن اهللا موجــود معــه، علــى لســان نبيــه أليشــع؛ حتــى يــؤمن ويخضــع  -١

ولكـــن لألســـف رغــم تحقـــق ملــك إســـرائيل مـــن . ويتــوب عـــن خطايــاه، أى عبـــادة األوثــان

صـــحة كـــالم أليشـــع، الـــذى يحميـــه مـــن كـــل كمـــين يعملـــه ملـــك آرام، لكنـــه لـــم يتـــب عـــن 

 .ومن المؤكد أن أليشع قد حذره كثيًرا ليترك االصنام. مخطاياه ويترك األصنا

أعلن بهـذا لملـك أرام قـوة اهللا فـى شـعبه إسـرائيل، لعلـه يـؤمن بـاهللا ويتـرك أوثانـه، خاصـة  -٢

 ).٥ص(بعد حادثة شفاء قائد جيشه من البرص 

 

 .من هو جاسوس لملك إسرائيل: من منا هو لملك إسرائيل  :۱۱ع
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مــر، فجمــع قــواده وطلــب مــنهم الكشــف عــن الشــخص الــذى فــى إنــزعج ملــك آرام مــن هــذا األ

 .وسطهم والذى يتآمر ضده لصالح ملك إسرائيل

. شــك ملــك آرام فــى وجــود خيانــة بــين صــفوفه، أمــا فكــرة تــدخل اهللا، فهــى دائًمــا خــارج تفكيــره

ـــد اهللا فـــى  ـــرون ي ـــر ممـــا ي ـــاة؛ ألســـباب شـــتى، أكث هكـــذا يفكـــر العـــالم أيًضـــا، فينســـب أحـــداث الحي

 .اجميعه

أجابه أحد قـواده، أن األمـر لـيس هكـذا، فـال يوجـد خـائن يتـآمر علـى الملـك لصـالح  :۱۲ع

ملــك آرام ولكــن النبــى أليشــع، الــذى فــى إســرائيل، يكشــف لــه اهللا كــل األســرار ويبلــغ ملــك إســرائيل 

 .بأدق التفاصيل للخطط التى يضعها ملك آرام، فى سرية بالغة، حتى فى حجرة نومه

ــم يفهــم مــن نفســه قــوة اهللا التــى فــى أليشــع، رغــم شــفاء قائــد جيشــه، والغريــب أن ملــك آ رام ل

نعمـان مــن البــرص، علـى يــد أليشــع ولكـن فهــم هــذه الحقيقـة أحــد عبيــد ملـك آرام ونبــه الملــك لــذلك 

ولعــل هــذا العبــد الخصوصــى المقــرب للملــك هــو قائــد جيشــه نعمــان، الــذى حــدثت معــه المعجــزة، 

 .الذى آمن باهللا وبنبيه أليشع
 

" تـل دوثـان"مكانهـا اليـوم تـل مهجـور يـدعى ). نابلس(بلدة قريبة من شكيم : دوثان  :۱۳ع

 .يبعد حوالى ثمانية عشر كيلو متًرا إلى الشرق من السامرة

إن قبض عليه وأخذه إلى  -لعدم إيمان ملك آرام باهللا، ظن أن أليشع كأحد السحرة، فيمكنه 

ته، بـــل ويســـتخدمه ملـــك آرام، فيرشـــده فـــى خططـــه أن يحـــرم ملـــك إســـرائيل مـــن إرشـــادا –مملكتـــه 

ولم يفهم أن أليشع هو صوت هللا، الذى يعرف كـل شـئ وال يسـاند إال المـؤمنين بـه ويكـره . الحربية

الشــر وعبــادة األوثــان، بــل لــم يفهــم أن قوتــه ال شــئ أمــام قــوة اهللا التــى فــى أليشــع، فظــن أنــه مــن 

سـيعلم، كمـا سـيظهر فـى اآليـات التاليـة، قـوة اهللا ولكنه . السهل أن يقبض عليه، فهو مجرد إنسان

 .التى ال تقاوم
 

 .أى كبيًرا ومسلًحا ومدرًبا على القتال: ثقيًال  :۱٤ع
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أرسـل ملـك آرام فرقـة عسـكرية ضـخمة وصــلت إلـى دوثـان لـيًال وحاصـرت المدينـة، إذ شــعر 

وهـو هنـا يـذكرنا . هأن أليشع ساحر عظيم يحتاج إلى قوة كبيرة؛ حتى ال يفلـت مـنهم بدهائـه وسـحر 

بإرسال قوات وجنود كثيرين؛ للقبض على المسيح فى بستان جثيمانى، مع أنه شخص واحد غيـر 

 .مسلح

 

فــى بــاكر اليــوم التــالى، حــين اســتيقظ غــالم أليشــع وخــرج ينظــر حولــه، فــإذا بجــيش  :۱٥ع

الجــيش  انــزعج الغــالم وجــرى إلــى ســيده؛ ليعلمــه كيــف يتصــرفان فــى مواجهــة هــذا. يحــيط بالمدينــة

وهــذا يظهــر مـدى ضــعف إيمــان الغــالم، الـذى يختلــف تماًمــا عـن إيمــان معلمــه أليشــع، إذ . الكبيـر

 .انزعج عندما سمع صوت الخيول والمركبات وقام باكًرا ليشاهدها، فزاد خوفه ويأسه

 

ال تخــف فــإن مــن معنــا أكثــر بكثيــر مــن هــذا الجــيش : "طمــأن أليشــع تلميــذه قــائًال  :۱٦ع

ألن إيمـــان أليشـــع الجبـــار جعلـــه يثـــق فـــى قـــوة اهللا المســـاندة لـــه، ثـــم رأى الســـموات ، "الـــذى يخيفـــك

 .مملوءة بأجناد المالئكة، فثبت إيمانه وطمأن تلميذه

إنهـا تتكـرر باسـتمرار؛ . تـرددت هـذه الكلمـة كثيـًرا فـى أسـفار العهـدين القـديم والجديـد. ال تخـف  ?
 .ين من تدخل الرب بعمل نعمتهليكون المؤمن المحاصر بالمصاعب واألحزان على يق

 
فـــتح الـــرب عينـــى . صــلى أليشـــع وطلـــب مـــن الـــرب أن يفـــتح عينــى غالمـــه ليبصـــر :۱۷ع

الغالم وٕاذ الجبل كله من حولهما مملوء خيًال ومركبات ناريـة، فنـرى هنـا أن شـفاعة أليشـع لتلميـذه 

المحــيط بالمدينــة ونالحــظ أنهـا مــن نفــس نــوع الجـيش األرامــى . قـد أعطتــه نعمــة، ليـرى هــذه الرؤيــا

، أى مركبـــات وخيـــل ولكنهـــا مـــن نـــار، أى أنهـــا ســـماوية وأقـــوى بمـــا ال يقـــاس مـــن الجنـــود )١٤ع(

البشرية والمركبات األرضية وذلـك حتـى يطمـئن الغـالم تماًمـا، أمـا أليشـع فكـان مطمئًنـا حتـى دون 

 .أن يرى هذه الرؤيا؛ ألجل إيمانه القوى
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، صــلى إلــى الــرب، طالًبــا أن يصــيب أفــراد هــذا عنــدما تقــدم جــيش آرام نحــو أليشــع :۱۸ع

إستجاب الرب لدعاء أليشع وضربهم بالعمى، وهكذا نـرى شـجاعة أليشـع . الجيش جميعهم بالعمى

وٕايمانـــه العظـــيم، الـــذى جعلـــه ينـــزل بنفســـه فـــى طمأنينـــة ألن اهللا معـــه؛ حتـــى يقابـــل هـــذه الجيـــوش 

انوا يقفون علـى مكـان مرتفـع، نزلـوا إليـه وعندما رأت الجيوش شخًصا يتقدم نحوهم، إذ ك. العظيمة

وفى هذه األثناء صلى أليشع ليضربهم اهللا بالعمى، ليس ألنه خائف منهم، بل ليعرفـوا أن قـوة اهللا 

تفوق كل قوة بشرية ولعلهم يفهمون أن حياتهم الوثنية البعيـدة عـن اهللا هـى ضـالل وعمـى ويـدركوا 

 .ها وهى قوة اهللا اإلله الوحيد فوق جميع اآللهةأن هناك قوة فى شعب اهللا ينبغى أن يخضعوا ل

 

والعمـى هنـا لـم يكـن كـامًال، بحسـب تفسـير أصـل . تقدم أليشع نحو الجيش األعمـى :۱۹ع

تمييــــز  –الكلمــــة اليونــــانى، فهــــى ال تعنــــى فقــــد البصــــر تماًمــــا ولكــــن فقــــدان القــــدرة علــــى التمييــــز 

ع جعــــل كــــل رجــــال الحــــرب أى ضــــعف نظــــر بشــــكل كبيــــر وهــــذا بــــالطب –األشــــخاص واألشــــياء 

اآلراميون يشعرون بضعفهم، فانقـادوا بسـهولة لكـالم الرجـل الـذى يكلمهـم، الـذى هـو أليشـع وهـم ال 

فقال لهم أن هذه ليست الطريق وال المدينـة ويقصـد أنهـا ليسـت الطريـق التـى اختارهـا اهللا . يعرفون

م إلــى أليشــع، فاطمــأنوا، وألجــل ووعــدهم أنــه سيوصــله. وال المدينــة التــى يريــد اهللا أن يصــلوا إليهــا

ضعفهم خضعوا، فاقتادهم فى الطريق إلـى السـامرة وهـى تبعـد حـوالى ثمانيـة عشـر كيلـو متـًرا عـن 

 .دوثان، أى ساروا بضعة ساعات، حتى وصلوا مع أليشع إلى السامرة

ن ولم يرد أليشع أن يبيدهم بقوة اهللا، أو يعيدهم إلى بالدهم وهم فى هـذا الضـعف، بـل أراد أ

. يعلــن لهــم قــوة اهللا التــى ال يعرفونهــا، فســار بهــم إلــى عاصــمة مملكــة إســرائيل، التــى هــى الســامرة

وهناك إذ يجدوا أنفسهم محاصـرين بجنـود بنـى إسـرائيل يسـامحهم ويطعمهـم، فيشـعروا بقـوة اهللا فـى 

 .أليشع، القادر على إبادتهم لكنه يسامحهم، لعلهم يؤمنون بإلهه القوى الرحيم

 

ل أليشــع بجــيش اآلراميــين إلــى الســامرة وأدخلهــم إلــى الســاحة الكبيــرة التــى فــى وصــ :۲۰ع

المدينــة وتجمعــت جيــوش بنــى إســرائيل، لتحــيط بهــذا الجــيش الغريــب األعمــى، ثــم صــلى أليشــع، 
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فانفتحــت أعــين جــيش اآلراميــين، ففوجئــوا أنهــم فــى وســط الســامرة، محــاطين بجيــوش بنــى إســرائيل 

هــو الــذى قــادهم طــوال هــذا الطريــق مــن دوثــان إلــى الســامرة، فخــافوا  وأن أليشــع يقــف أمــامهم وأنــه

جـــًدا وارتعـــدوا ســـواء مـــن قـــوة رجـــل اهللا الـــذى قـــادهم فـــى الطريـــق ويقـــف أمـــامهم اآلن، أو مـــن قـــوة 

الجيوش المحيطة بهم، فلم يهددهم أليشع ولكن قوة اهللا التى فيه أزعجتهم، وهو يرمـز هنـا للمسـيح 

منه الجنود، عندما قال لهم أنه المسيح، فسقطوا على وجوههم مـن  عند القبض عليه، كيف خاف

 ....وكانوا ال يدرون ماذا سيفعل بهم أليشع، هل سيعذبهم، أم يقتلهم أو ) ٦: ١٨يو(الخوف 

 

عنــدما رأى يــورام ملــك إســرائيل كــل مــا حــدث فــى وســط الســامرة، آمــن بقــوة اهللا فــى  :۲۱ع

ولم يدِر ماذا يفعل ؟ فسأل أليشع، ماذا أفعل يا أبى هـل أليشع وشعر كأنه طفل صغير أمام أبيه 

 .أضرب هؤالء األعداء ؟ أى يأمر جيوشه بإبادتهم

 

وقـال لـه إنـك لـم تحـارب وتأسـر . منع أليشع يورام من أن يؤذى أحـًدا مـن األراميـين :۲۲ع

غى علينـا من األعداء حتى تقتلهم، لكن هذا الجيش قد وصل بسالم إلى مدينتنا، فهم ضيوفنا وينب

إكرامهم، فقدم لهم وليمة ليأكلوا ويشربوا، فقد تعبوا مـن السـفر مشـًيا مـن دوثـان حتـى السـامرة وهـذا 

 : الكالم له آثار كثيرة هى 

يظهــر محبــة أليشــع ألعدائــه، فهــم حــاولوا القــبض عليــه وهــو يكــرمهم ويضــيفهم، فقــد نفــذ  -١

 )٤٤: ٥مت(بمئات السنين التى قالها المسيح قبل أن يقولها " أحبوا أعدائكم"وصية 

 .إنه درس لملك إسرائيل وكل شعب اهللا فى محبة األعداء والصفح والغفران -٢

 .قدم درًسا فى إضافة الغرباء، حتى لو كانوا أعداءً  -٣

درس لــن ينســاه األراميــون فــى معرفــة قــوة إلــه إســرائيل، القــادر علــى إبــادتهم، إذ ضــربهم  -٤

م، فيشــعروا بضــعف آلهــتهم، التــى لــم بــالعمى وفــى نفــس الوقــت يســامحهم، بــل ويضــيفه

ــه الــرحيم، الــذى . تحمهــم مــن هــذا اإللــه العظــيم وفــى نفــس الوقــت يقبلــون إلــى هــذا اإلل

 .أضافهم وأطعمهم، لعلهم يؤمنون أخيًرا باهللا
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يشعروا بعدم فائدة الخطط البشرية وذكاء ملكهم، فـى محاولـة القـبض علـى أليشـع، فهـذا  -٥

 .كله ال شئ أمام قوة اهللا

 
نفــذ ملــك إســرائيل أمــر أليشــع، فأقــام لهــم وليمــة، فــأكلوا وشــربوا، ثــم أطلقهــم أحــراًرا،  :۲۳ع

 .بذلك امتنعت جيوش آرام عن غزو إسرائيل فترة من الزمن. فرجعوا لملكهم
 
 ):۳۳-۲٤ع(محاصرة اآلراميين للسامرة )  ۳(

 .و كان بعد ذلك ان بنهدد ملك ارام جمع كل جيشه و صعد فحاصر السامرة -٢٤
وكان جوع شديد في السامرة و هم حاصروها حتى صار راس الحمار بثمانين من الفضة و ربع  -٢٥

و بينما كان ملك اسرائيل جائزا على السور صرخت  -٢٦. القاب من زبل الحمام بخمس من الفضة
فقال ال يخلصك الرب من اين اخلصك امن البيدر او  -٢٧. امراة اليه تقول خلص يا سيدي الملك

ثم قال لها الملك ما لك فقالت ان هذه المراة قد قالت لي هاتي ابنك فناكله  -٢٨. المعصرة من
فسلقنا ابني و اكلناه ثم قلت لها في اليوم االخر هاتي ابنك فناكله  -٢٩. اليوم ثم ناكل ابني غدا

الشعب و  فلما سمع الملك كالم المراة مزق ثيابه و هو مجتاز على السور فنظر -٣٠. فخبات ابنها
فقال هكذا يصنع لي اهللا و هكذا يزيد ان قام راس اليشع بن  -٣١. اذا مسح من داخل على جسده

و كان اليشع جالسا في بيته و الشيوخ جلوسا عنده فارسل رجل من امامه و  -٣٢. شافاط عليه اليوم
قطع راسي انظروا اذا قبلما اتى الرسول اليه قال للشيوخ هل رايتم ان ابن القاتل هذا قد ارسل لكي ي

و بينما هو  -٣٣.جاء الرسول فاغلقوا الباب و احصروه عند الباب اليس صوت قدمي سيده وراءه
 يكلمهم اذا بالرسول نازل اليه فقال هوذا هذا الشر هو من قبل الرب ماذا انتظر من الرب بعد

 
س الوقـت تعبـد كانت عاصمة مملكة إسرائيل التـى تعبـد اهللا ولكـن فـى نفـ: السامرة  :۲٤ع

 .إذ كان اهللا غاضًبا عليها، فسمح اهللا لها بالحصار والجوع. األوثان
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فنســى ملــك آرام معــروف إســرائيل مــع جيشــه، . لــم يســتمر الســالم مــع ملــك آرام زمًنــا طــويالً 

. عندما سامحهم أليشع وأطعمهم، فقام بنهدد ملك آرام بجمـع جيشـه وتقـدم نحـو السـامرة وحاصـرها

والغريــب أن أليشــع يطعــم اآلراميــين، أمــا ملــك آرام، فيحاصــر . ب جوًعــا شــديًداوهــذا الحصــار ســب

 !لماذا ننسى معروف اآلخرين المقدم لنا ؟. السامرة ليدخلها فى جوع شديد
كان من طول وقسوة الحصار أن صارت مجاعة فى المدينة وارتفعت األسعار : ۲٥ع

ونصف لتر ) أربع مائة وستين جراًما(صار رأس الحمار بثمانين من فضة . إلى حدود ال تطاق
من هذا نفهم أنه إن كان الحمار الذى ال ) ثالثون جراًما(من زبل الحمام بخمس من الفضة 

وقد كان الجوع أمًرا أعلنه اهللا مسبًقا . يؤكل بهذا الثمن، فتكون الحيوانات التى تؤكل أغلى بكثير
سيتعرضون للمجاعات  -ادتهم لألوثان بعب -لشعبه فى شريعة موسى، أنه عند ابتعادهم عنه 

 ).٥٧، ٥٦: ٢٨تث(كتأديب لهم 
 
كان عريًضا يمشى عليه عدد من الرجال ومبنى عليه حائط يحمى من : السور : ۲٦ع

 .يمر عليه من سهام العدو
بينما كان ملك إسرائيل يتفقد قواته، ماًرا فوق سور المدينة، صرخت امرأة مستغيثة بالملك 

 ".ا سيدى الملكأغثنى ي"قائلة 
 
 .المكان الذى تجمع فيه الحبوب بعد حصادها ويسمى الجرن: البيدر : ۲۷ع

حيث يعصر العنب ويتحول العصير إلى خمر، أو يعصر الزيتون؛ ليعطى : المعصرة 
 .زيًتا

أجاب الملك هذه المرأة التى تصرخ إليه، بأنه إن كان اهللا ال يخلصها برفع الحصار وٕازالة 
ف يستطيع هو أن يخلصها، أو من أين يأتى لها بطعام ؟ هل من البيدر الفارغ المجاعة، فكي

 من أى حبوب، أو من المعصرة التى ليس بها عصير عنب ؟
لقد قالت امرأة هاتى ابنك، فنأكله اليوم، على : ثم سألها الملك عما بها، فأجابت : ۲۸ع

تى وصل إليها الشعب، نتيجة عبادتهم وهذا يبين مدى الوحشية ال. أن نأكل ابنى فى اليوم التالى
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لألوثان، فعند الجوع، فقدوا مشاعر األمومة وهى غريزة طبيعية وامتدت أيديهم لتأكل أطفالهم، 
 .أن يقدموا أطفالهم ذبائح لألوثان –إرضاء لآللهة  -فى قسوة ال يعبر عنها؛ ألنهم قد اعتادوا 

 
ما، فسلقتا طفل المرأة األولى وقصت على الملك كيف اتفقتا على أكل أطفاله: ۲۹ع

وطلبت المرأة األولى من الملك أن ينصفها . وأكلتاه، ثم عندما جاء دور األم الثانية، خبأت طفلها
إنها قصة مزعجة، تظهر مدى عنف . ويأمر المرأة الثانية أن تعطيها طفلها؛ ليأكاله كما أتفقا

 .المجاعة، مما يزعج الملك، أو أى إنسان يسمعها
 
لما سمع الملك حديث المرأة مزق ثيابه وهو يتفقد السور، فرأى رجاله الذين حوله،  :۳۰ع

أنه كان يرتدى مسًحا فوق جسده، إذ لم يحتمل الملك ما وصل إليه شعبه من وحشية نتيجة 
وتمزيق الثياب كان عادة شرقية معروفة ومازالت موجودة فى بعض البالد مثل صعيد . المجاعة

للمسوح يبين مدى حزنه وتضرعه إلى اهللا ولكنه لألسف لم ُيزل األصنام، ولبس الملك . مصر
ولعل لبس الملك المسوح من . فقلبه مازال غير مستقيم أمام اهللا وٕان كان حزيًنا ألجل المجاعة

 .الداخل، قصد به إخفاء ألحزانه حتى ال ُيحزن شعبه
 
أن ينفذ ما يقول وٕاال يصيبه  قسم معناه أنه البد: هكذا يصنع لى اهللا وهكذا يزيد : ۳۱ع

 .اهللا بضيقات كثيرة
 .أى أنه سيقطع رأسه: قام رأس أليشع 

يبدو أن أليشع كان قد وبخ يهورام ملك إسرائيل على عبادته لألوثان وهدده، بأنه إن لم 
ولعل ملك إسرائيل ). ٥٧، ٥٦: ٢٨تث(يتب عن ذلك، تتعرض بالده للمجاعة، كما أمر اهللا فى 

من أليشع أن يفك الحصار ويرفع المجاعة وأليشع لم ُيصِل لترفع حتى يتم تأديب كان قد طلب 
وقد يكون الملك متهًما ألليشع بعدم رفع المجاعة، باعتباره قادًرا . اهللا ويتوبوا عن عبادة األوثان

 .على ذلك، مع أن الملك لم يطلب منه لكنه يرى المجاعة ويصمت وال يعمل شيًئا
دما شعر ملك إسرائيل بقسوة المجاعة؛ لدرجة أن تأكل األمهات من أجل كل هذا، عن

أطفالها غضب جًدا وبدًال من أن يرجع بالتوبة إلى اهللا؛ ليرفع عنه الضيقة، قرر أن سبب 
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وهذا معناه انغماس يهورام فى الشر واإلدانة، . المجاعة هو أليشع وأعلن أنه سيقتله فى هذا اليوم
 . ه وٕاصراره على عبادة األوثان وبالتالى استحقاقه لهذا التأديبفقد أظهرت المجاعة قسوة قلب

عنـــدما تقابلـــك الضـــيقات فـــاعلم أنهـــا بســـماح مـــن اهللا وافحـــص نفســـك، لعـــل هنـــاك خطيـــة فـــى   ?
الداخل هى السبب فى هـذه الضـيقة؛ لتتـوب عنهـا وال ُتلـِق بـاللوم علـى اآلخـرين، أو الظـروف، 

 .نال مراحم اهللافحينئذ تربح نفسك وتخلص من كل شر وت
 
إمنعوه من الدخول، بغلق الباب فى وجهه، فيضطر أن : إحصروه عند الباب : ۳۲ع

 .يقف أمام الباب
أنه سيقتل اليوم أليشع، كان أليشع جالًسا فى بيته وحوله ) يورام(عندما أعلن يهورام 

الجالسين حوله،  مجموعة من شيوخ إسرائيل وأعلمه اهللا بما ينويه الملك، أى قتله، فقال للشيوخ
إن الملك يهورام قد أرسل رسوًال ليقتلنى اآلن وسيلحق الملك بهذا الرسول لذا طلب أليشع من أحد 

ولقب الملك يهورام بابن القاتل؛ . رجاله أن يغلق باب البيت، حتى ال يدخل رسول الملك ويقتله
الملك اآلتى لقتله ولكنه ولم يخف أليشع من رسول . ألن أبوه آخاب الملك قتل نابوت اليزرعيلى

انتظر وصول الملك؛ ألن يهورام بعدما أمر بقتل أليشع، عاد فندم ولحق برسوله؛ ليمنعه من قتل 
 .أليشع وانتظر أيًضا أليشع وصول الملك؛ حتى يعلن أمام الملك كالم اهللا

 
قبل بينما كان أليشع يكلم الشيوخ ويخبرهم بنية الملك أن يقتله، عن طريق رسول م: ۳۳ع

إلى البيت وقال لهم إغلقوا الباب، وصل الرسول فعًال إلى الباب ووجده مغلًقا وظل واقًفا، حتى 
وهنا أمر أليشع بفتح الباب وخرج؛ . لحق به الملك ومنع الملك رسوله من محاولة قتل أليشع

أيدى ليلتقى بالملك يهورام ورسوله وحينئذ أعلن الملك تمرده على اهللا ويأسه من النجاة من 
اآلراميين، بل لعله كان قد قرر أن يسلم المدينة لآلراميين؛ لذا قال الملك إن هذا الشر، أى 

وهكذا . المجاعة هى من اهللا وال ينتظر نجاة من اهللا؛ ألن أليشع نبيه ال يتحرك إلنقاذ الموقف
ز اإلنسان وهنا ستتدخل نعمة اهللا لتعلن الحل والنجاة، بعد عج. وصل الملك إلى اليأس الكامل

الكامل ويطيل اهللا أناته على هذا الملك الشرير وشعبه الذى مازال يعبد األصنام، فينقذهم من 
وٕان . الموت؛ لعلهم يؤمنون ويتوبون، هذا ما سنراه فى بداية اإلصحاح التالى فى العددين األولين

تجربة، فاهللا يحتمله يلقى باللوم على اهللا، عندما تأتيه  -) يورام(مثل يهورام  -كان اإلنسان 
 .وينقذه من التجربة، لعله ينتبه إلى سبب التجربة ويعلم أنها تأديب من اهللا؛ ليتوب عن خطاياه
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ابِعُ  احُ حَ صْ األَ   السَّ
 فك الحصار وانتهاء المجاعة

Rη Ε η 
 

 ):۲-۱ع(نبوة أليشع عن انتهاء المجاعة )  ۱(

و قال اليشع اسمعوا كالم الرب هكذا قال الرب في مثل هذا الوقت غدا تكون كيلة  -١
على يده  و ان جنديا للملك كان يستند -٢. الدقيق بشاقل و كيلتا الشعير بشاقل في باب السامرة

اجاب رجل اهللا و قال هوذا الرب يصنع كوى في السماء هل يكون هذا االمر فقال انك ترى بعينيك 
 .و لكن ال تاكل منه

 
 .جرام ١١,٦-١١,٣هو شاقل ذهب ويساوى حوالى : الشاقل  :۱ع

بعـــدما أعلـــن الملـــك عجـــزه وتوقعـــه للشـــر، أى تســـليم المدينـــة وتعرضـــه هـــو ورجالـــه للمـــوت، 
 -أمــام الملــك ورســوله  -علــى فــم نبيــه أليشــع؛ لــيعلن حــًال لــم يتوقعــه أحــد، فأنبــأ أليشــع تــدخل اهللا 

وأمــام الشــيوخ المجتمعــين عنــده وكــل بنــى األنبيــاء العــاملين معــه بكــالم الــرب، أنــه فــى مثــل هــذا 
الوقــت غــًدا، ســيتوفر الــدقيق والشــعير بكثــرة، بحيــث تــنخفض أســعاره انخفاًضــا هــائًال، فتكــون كيلــة 

 .ق بشاقل وكذا كيلتا الشعير بشاقل فقط فى سوق السامرةالدقي
 
 .جمع كوة ومعناها نافذة: كوى  :۲ع

ســمع الملــك وكـــل الحاضــرين كــالم أليشـــع وتعجبــوا، بعضــهم صـــدق وبعضــهم كــان يداخلـــه 
بعـض الشــك، أمــا الجنــدى الخــاص، الــذى كــان حارًســا للملــك ومشــيًرا لــه وكــان الملــك يســتند عليــه 

ســماعه نبــوة أليشــع بخصــوص انتهــاء المجاعــة، إســتهزأ بكــالم النبــى وقــال فــى  أثنــاء مشــيه، فعنــد
أجابــه أليشــع بأنــه " حتــى أن فــتح الــرب نوافــذ الســماء، فهــل يمكــن أن يحــدث هــذا األمــر؟"ســخرية 

لن يأكل منه، أى مـن الـدقيق والشـعير، الـذى  –عقاًبا له على سخريته  –سيرى هذا يحدث ولكن 



انِياْلُملُوِك ِسفُْر    الثَّ

γ٣٨٤γ 

ولكنــه صــمت، أمــا هــذا ) ١٢ع(لــم يصــدق نبــوة أليشــع، كمــا يظهــر مــن إن الملــك . ســيوجد بكثــرة
 .الجندى فاستهزأ بكالم اهللا؛ لذا استحق العقاب اإللهى، أى الموت

وكان كالم أليشع غير منطقى؛ ألنه إن جاء الخير على المدينة كلها، فأول من سيأخذ منه 
حكـــام اهللا تفـــوق كـــل عقـــل، هـــو الملـــك، ثـــم مســـاعده وحارســـه الخـــاص، الـــذى يســـتند عليـــه ولكـــن أ

 .فيعاقب المستهزئين ويبارك أوالده المتضعين
هم موجودون . يطيل الرب أناته كثيًرا على الخطاة ولكن المستهزئون بكلمته ال خالص لهم ?

اليوم كما كانوا فى كل زمان، يظهرون عدم اإليمان ويجادلون وكلمة اهللا بالنسبة لهم باطلة، 
ك ترفض أفكار الشك التى يلقيها الشيطان فى ذهنك ضد وعود اهللا، ليت. هؤالء هالكهم محقق

أو أسرار الكنيسة، أو أية بركات روحية يمكن أن تنالها من أوالد اهللا القديسين، فال تخسر 
 .نعم كثيرة يريد اهللا أن يهبها لك

 
 ):۱٦-۳ع(رفع الحصار وهرب اآلراميين ) ۲(

فقال احدهم لصاحبه لماذا نحن جالسون هنا  و كان اربعة رجال برص عند مدخل الباب -٣
اذا قلنا ندخل المدينة فالجوع في المدينة فنموت فيها و اذا جلسنا هنا نموت  -٤. حتى نموت

فقاموا في العشاء  -٥. فاالن هلم نسقط الى محلة االراميين فان استحيونا حيينا و ان قتلونا متنا
فان الرب اسمع  -٦. ر محلة االراميين فلم يكن هناك احدليذهبوا الى محلة االراميين فجاءوا الى اخ

جيش االراميين صوت مركبات و صوت خيل صوت جيش عظيم فقالوا الواحد الخيه هوذا ملك 
فقاموا و هربوا في العشاء  -٧. اسرائيل قد استاجر ضدنا ملوك الحثيين و ملوك المصريين لياتوا علينا

و جاء هؤالء  -٨. محلة كما هي و هربوا الجل نجاة انفسهمو تركوا خيامهم وخيلهم و حميرهم ال
البرص الى اخر المحلة ودخلوا خيمة واحدة فاكلوا و شربوا و حملوا منها فضة و ذهبا و ثيابا و مضوا 

ثم قال بعضهم لبعض  -٩. و طمروها ثم رجعوا ودخلوا خيمة اخرى و حملوا منها و مضوا و طمروا
م هو يوم بشارة و نحن ساكتون فان انتظرنا الى ضوء الصباح يصادفنا شر لسنا عاملين حسنا هذا اليو 

فجاءوا و دعوا بواب المدينة و اخبروه قائلين اننا دخلنا  -١٠. فهلم االن ندخل و نخبر بيت الملك
محلة االراميين فلم يكن هناك احد و ال صوت انسان و لكن خيل مربوطة و حمير مربوطة و خيام كما 
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فقام الملك ليال و قال لعبيده الخبرنكم  -١٢. عا البوابين فاخبروا بيت الملك داخالفد -١١. هي
ما فعل لنا االراميون علموا اننا جياع فخرجوا من المحلة ليختبئوا في حقل قائلين اذا خرجوا من 

فاجاب واحد من عبيده و قال فلياخذوا خمسة  -١٣. المدينة قبضنا عليهم احياء و دخلنا المدينة
من الخيل الباقية التي بقيت فيها هي نظير كل جمهور اسرائيل الذين بقوا بها او هي نظير كل جمهور 

فاخذوا مركبتي خيل و ارسل الملك وراء جيش االراميين  -١٤. اسرائيل الذين فنوا فنرسل و نرى
با و انية قد طرحها فانطلقوا وراءهم الى االردن و اذا كل الطريق مالن ثيا -١٥. قائال اذهبوا و انظروا

فخرج الشعب و نهبوا محلة االراميين  -١٦. االراميون من عجلتهم فرجع الرسل و اخبروا الملك
 .فكانت كيلة الدقيق بشاقل و كيلتا الشعير بشاقل حسب كالم الرب

 
يتحادثون، فحثهم أحدهم  -عند مدخل بوابة المدينة  -كان هناك أربعة رجال برص : ۳ع

 .إيجابية تحسم األمر، بدًال من استسالمهم للموت جوًعا على اتخاذ خطوة

وهؤالء البرص المنبوذين؛ ألجل نجاستهم كانوا يقيمون خارج المحلة، أى خارج المدينة، 

وعندما اشتدت . وكان سكان المدينة يلقون لهم بعض الطعام. لئال يتنجس أحد إن لمسهم

وبدأوا بالتفكير اإليجابى لحل . وا يموتون جوًعاالمجاعة، لم يعد أحد يلقى إليهم بأى طعام، فكاد

المشكلة ألنفسهم، ثم بعد هذا لباقى المدينة كما سنرى فى اآليات التالية، فاهللا يستخدم هؤالء 

 .البرص لحل مشكلة المدينة كما سنرى
ادر ال تحتقر أى إنسان مهما بدا وضيًعا، أو ضعيًفا ومنبوًذا من الناس، فهو صورة اهللا واهللا ق ?

 .أن يعمل به وفيه، فيعطيك خيًرا عن طريقه وتتعلم منه أموًرا كثيرة
إن الضــــيفة الشــــديدة التــــى يعانيهــــا هــــؤالء األربعــــة البــــرص وهــــى إبعــــادهم عــــن بــــاقى النــــاس 
وتعرضــهم للمــوت جوًعــا جعلهــم يبحثــون عــن حــل، فاألزمــة الشــديدة التــى تقــرب باإلنســان إلــى 

لــذا ال تنــزعج إن زادت الضـــيقة وكانــت ال ُتحتمــل فقـــد . االمــوت تجعلــه يفكـــر فــى حــًال إيجابًيـــ
 .يكون هذا هو بداية حل المشكلة
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أخذ األربعة برص يتحدثون مًعا، فقالوا إن حاولنا دخول مدينة السامرة وكسر : ٤ع

الشريعة، التى تنص على ابتعادنا عن المدن؛ ألجل برصنا، فإننا لن نجد طعاًما وسنموت 

وقدم أحدهم اقتراًحا، أن يلتجئوا . كاننا خارج المدينة، فسنموت أيًضا جوًعاوٕان بقينا م. بالجوع

إلى اآلراميين ويسلموا أنفسهم لهم، فإن قبلوهم يكسبون حياتهم ويعيشون ويجدون طعاًما وٕان 

قتلوهم، كأعداء فليكن؛ ألن الموت سيلحق بهم بأية وسيلة وهكذا وضع اهللا فيهم هذه الشجاعة؛ 

 .م وكذلك مدينتهم، فلم يستسلموا للموت وييأسوا، بل تحركوا لعلهم يجدون حياةلينقذوا أنفسه

ويقول التقليد اليهودى أن األربعة برص هم جيحزى وأوالده وألن جيحزى يعرف اهللا، فلعله 

 .صلى وأرشده اهللا إلى هذه الفكرة؛ لينقذ نفسه ومدينته

 

 .مباشرة أى العشية وهو وقت الغروب قبل الظالم: العشاء : ٥ع

 .آخر معسكر األراميين التى ناحية مدينة السامرة: آخر محلة اآلراميين 

عند حلول المساء . إستحسن بقية الرجال البرص اقتراح زميلهم، فوافقوا عليه وقرروا تنفيذه

قاموا وتوجهوا إلى معسكر اآلراميين، فلم يجدوا هناك جندًيا واحًدا، فقد كان المعسكر خالًيا تماًما 

 .ن اآلراميينم

 

يفسر الكتاب المقدس سبب خلو معسكر اآلراميين من جميع الجنود وهو أنهم سمعوا : ٦ع

صوت مركبات حربية وخيول، أى صوت جيش عظيم مقبل عليهم وكان الصوت قوًيا، ألنه من 

اهللا، فظنوا أن ملك إسرائيل قد استأجر عليهم وتحالف مع ملوك الحثيين، الذين كانوا يسكنون 

ال الشام، أى سوريا الحالية، وملوك المصريين؛ ألن مصر كانت مقسمة وقتذاك ألكثر من شم

وما ظنه اآلراميون غير منطقى؛ ألنه كيف يستأجر ملك إسرائيل عليهم . قسم وكل قسم له ملك

ولكن اهللا كما أغلق أعينهم بالعمى أمام . جيوش قوية مثل هذه وهو محاصر داخل مدينته

ق أذهانهم، فيظنوا ظنوًنا غريبة مخيفة، فيهربوا سريًعا، تاركين وراءهم كل أليشع، اآلن يغل

 .ممتلكاتهم
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أفزع هذا االستنتاج جنود جيش اآلراميين، إذ توهموا أنهم مهزومون ال محالة، فتركوا : ۷ع

 .معسكرهم وخيلهم وحميرهم على حالها وهربوا؛ لينجوا بأنفسهم

هادًئا وليس فيه إنسان تشجعوا ودخلوا أحد  عندما وجد األربعة برص المعسكر: ۸ع

الخيام، التى فى طرف المعسكر، فوجدوا فيها طعاًما كثيًرا، فأكلوا وشربوا، ثم أخذوا ما فيها من 

وعادوا إلى محلة . فضة وثياب وكل أمر ذو قيمة وخرجوا، ثم حفروا حفرة وأخفوا فيها الغنائم

وٕاذ . يها ومضوا وحفروا فى األرض وأخفوا ما أخذوهاآلراميين ودخلوا خيمة ثانية وأخذوا ما ف

 .شعروا أنهم أمام كنز عظيم، فأخذوا منه قدر ما استطاعوا أن يحملوا

 

بعد أخذ غنائم من الخيمتين شعرا األربعة برص أن أمامهم معسكر مآلن بالخيام، : ۹ع

أن نؤجل تبشير اخوتنا فى  داخلها وحولها غنائم كثيرة، فانتبهوا إلى أنفسهم وقالوا أنه ليس حسًنا

وقرروا اإلسراع بإخبار الملك أثناء . السامرة؛ حتى يأتوا وياكلوا ويأخذوا هم أيًضا غنائم كثيرة

. الليل، حتى ال يصيبهم ضرر، إن أتى الصباح، فقد يغضب عليهم الملك؛ لتأخرهم فى إخباره

ى األنانية، فلم يشعروا بجوع وباألكثر يغضب اهللا عليهم إلهمالهم تبشير اخوتهم وانغماسهم ف

ومن األمور الجميلة أنهم أسرعوا ليخبروا الحراس الواقفين أمام بيت الملك، فتأجيل . اخوتهم

 .تبشير اآلخرين وٕاسعادهم أمر خطير يغضب منه اهللا

وٕان كان هؤالء البرص هم جيحزى وأوالده فقد انتقل جيحزى من الطمع واألنانية التى 

مان ليأخذ هدايا، إلى اإلحساس باآلخرين والشعور باحتياجاتهم واالهتمام اتصف بها فى قصة نع

 .بإشتراكهم فى نعمة اهللا وبركاته ليخرجوا من الجوع ويشبعوا بل يتمتعوا بالرخاء
إهتم أن تعتنى بمن حولك روحًيا وتشجعهم على االرتباط بالكنيسة، ليذوقوا حالوة عشرة اهللا  ?

تذوق أنت أوًال عشرة اهللا فى الكنيسة، من خالل األسرار واحرص أن . وتكسبهم للمسيح
ووسائط النعمة، لكيما إذا اختبرت قوة اهللا فيك، تتحرك بحماس، لتدعو اآلخرين، ليرتبطوا باهللا 
كما أكل البرص وشبعوا، فتحرك قلبهم محبة نحو اخوتهم وأسرعوا يبشرونهم؛ ليخرجوا هم 

 .أيضًا ويأكلوا ويأخذوا غنائم
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وصل األربعة برص إلى باب مدينة السامرة ولم يدخلوا، ألنه ممنوع عليهم : ۱۰ع

. الدخول؛ ألجل برصهم، فنادوا على بواب المدينة، الذى إذ سمع صياحهم فتح الباب وخرج إليهم

فأخبروه بأنهم دخلوا معسكر اآلراميين فلم يجدوا هناك أحًدا، وال جندًيا واحًدا، ولكن وجدوا خيًال 

 .ربوطة وخياًما ال تزال قائمة بكل محتوياتهاوحميًرا م

 

أخبر بواب المدينة زمالءه البوابين عند باب المدينة وأرسل فأخبر بوابو بيت الملك : ۱۱ع

 .ليًال وأوصاهم أن يخبروا الملك فكلموا المسئولين داخل البيت وأعلموا الملك بما حدث

 
ت اآلراميين، فتركوا ممتلكاتهم عندما سمع الملك لم يصدق أن قوة اهللا قد طرد: ۱۲ع

ولكنه بعقله تشكك فيما حدث وظن أنه خدعة من . وهربوا، وبهذا تتحقق نبوة أليشع النبى

اآلراميين، الذين تركوا خيامهم واختبأوا فى أحد الحقول؛ ليكونوا كميًنا لسكان السامرة، الذين إذا 

 .ويقتحموا المدينة ويحتلونها خرجوا ليأخذوا الغنائم ينقض عليهم اآلراميون ويقتلونهم

وهذا الكالم المتشكك، إن دققنا فيه، فهو ليس منطقًيا؛ ألنه وٕان كان الكمين فى الحرب 

 :منتشًرا فى هذه األوقات ومعروًفا ولكن هناك أموًرا تمنع هذا الظن وهى 

سكان السامرة فى خوف شديد، فكيف يتجاسرون ويرسلون جواسيس إلى محلة  -١

 .بالطبع لن يخرجوا لئال يموتوااآلراميين ؟ و 

 ،)٣٣، ٢٥ص(سكان السامرة كانوا فى جوع شديد وكادوا يستسلمون، كما أظهر الملك فى -٢

 .فاآلراميون ليسوا محتاجين لعمل خطط جديدة لإليقاع بالمدينة
إن إعمال عقلك أكثر مما ينبغى يسقطك فى شدة، فترفض اإليمان بوعود اهللا، ألن وعوده  ?

 .فأطع وصايا اهللا، واثًقا من قوته التى تساندك؛ لتتمتع ببركات ال يعبر عنها تفوق العقل،
إذ رأى أحد عبيد الملك ومشيريه تشكك الملك، قدم اقتراًحا للتأكد من وجود كمين، : ۱۳ع

أو عدمه، فقال، فلنبحث عن خمسة خيول تكون قد بقيت فى المدينة، إذ قد ماتت باقى الخيول 



ابِعُ  احُ حَ صْ األَ  سَّ  ال
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ضعيفة غير قادرة على المشى، أو أكلها سكان المدينة؛ فنرسلها مع  من الجوع، أو أصبحت

مركباتها وجنودها إلى محلة اآلراميين؛ ليتأكدوا من عدم وجود أحد بالمعسكر وعدم وجود كمين، 

فإن عاشوا ورجعوا إلينا، فهم نظير ومقابل البشر األحياء فى المدينة، فيعطون خبًرا مفرًحا 

وٕان قام عليهم اآلراميون وقتلوهم، سيكونون مثل . الغنائم، التى سيأخذونهاويعيش هؤالء األحياء ب

ونظير البشر والخيول التى ماتت، أى أن اقتراحه كان إرسال جواسيس، أو مندوبين؛ للتأكد من 

 .عدم وجود كمين

 

 .إسراعهم:  عجلتهم: ۱٥، ۱٤ع

ى وصلتا معسكر بالفعل تم اعداد مركبتى خيل، انطلقتا بمن فيهم من الجنود، حت

اآلراميين، الذى كان خالًيا من الجنود، ثم استمروا فى السير، باحثين عن اآلراميين، حتى وصلوا 

وقد الحظوا أن الطريق ملئ بالثياب واآلنية، التى ألقى بها اآلراميون أثناء . إلى نهر األردن

. جعين إلى بالدهمهروبهم؛ لخوفهم وفزعهم، إذ كان غرضهم عبور نهر األردن؛ لينطلقوا را

والمسافة بين السامرة ونهر األردن كبيرة وهذا يدل على مدى رعب اآلراميين، الذى استمر مدة 

وغالًبا كان اهللا يسمعهم صوت الجيوش المطاردة لهم، حتى فروا . طويلة، حتى عادوا إلى بالدهم

 .ورجعوا إلى بالدهم وقد أخبر الرسل الملك بكل ما رأوه

 

ب الجائع وسطوا على محتويات معسكر اآلراميين، فأكلوا وشبعوا خرج الشع: ۱٦ع

وامتلكوا غنائم كثيرة وبهذا تحققت نبوة أليشع، إذ أصبحت كيلة الدقيق بشاقل وكيلتا الشعير 

 .بشاقل، تماًما كما تكلم الرب على فم نبيه
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 ):۲۰-۱۷ع(موت الجندى المستهزئ ) ۳(

لذي كان يستند على يده فداسه الشعب في الباب و اقام الملك على الباب الجندي ا -١٧
فانه لما تكلم رجل اهللا الى الملك  -١٨. فمات كما قال رجل اهللا الذي تكلم عند نزول الملك اليه

و  -١٩. قائال كيلتا شعير بشاقل و كيلة دقيق بشاقل تكون في مثل هذا الوقت غدا في باب السامرة
رب يصنع كوى في السماء هل يكون مثل هذا االمر قال انك اجاب الجندي رجل اهللا و قال هوذا ال

 فكان له كذلك داسه الشعب في الباب فمات -٢٠.ترى بعينيك و لكنك ال تاكل منه

 
تأكد الملك من خلو معسكر اآلراميين من الجنود ووجود غنائم وطعام كثير وانتشـر : ۲۰-۱۷ع

ين كادوا يموتون جوًعـا، فتشـددوا وأسـرعوا الخبر فى المدينة، فكان فرح عظيم بين كل الشعب، الذ

وأســـرع الملـــك ليـــنظم حركـــة الخـــروج مـــن المدينـــة، لـــئال يـــدوس . لينهبـــوا طعاًمـــا، فيـــأكلوا، ليعيشـــوا

وأرســل حارســه الخــاص، أى الجنــدى . الشــعب بعضــهم بعــض، مــن لهفــتهم علــى الطعــام؛ ليحيــوا

. الجنــود؛ لتنظــيم خــروج النــاسالــذى كــان يســتند عليــه عنــد مشــيه وغالًبــا كــان معــه مجموعــة مــن 

وفــرح هــذا الحــارس وفــى نفــس الوقــت خــزى مــن أجــل اســتهزائه بكــالم اهللا، علــى فــم نبيــه أليشــع، 

وحاول الحارس تنظيم الخروج قدر مـا اسـتطاع ولكـن . عندما كان واقًفا مع الملك على باب النبى

لحــارس علــى األرض انــدفاع الشــعب الجــائع كــان أكبــر مــن أى تخيــل، حتــى أنهــم أســقطوا هــذا ا

وهكـــذا تحقـــق كـــالم . وداســوه بأقـــدامهم، فمـــات ولعـــل آخـــرين مـــن الشـــعب قـــد ســـقطوا ومـــاتوا أيًضـــا

أليشع، أن هذا الجندى سيرى تحقيق كالم اهللا، بوفرة الطعام، لكنه لن يأكـل منـه؛ ألنـه سـيكون قـد 

 .مات
ه من أنت حتى تتمرد ال تتحدى اهللا وترفض كالمه؛ ألنه حتى لو حاربتك شكوك فقاومها؛ ألن ?

إن رحمة اهللا تأتى على الضعفاء ولكنها ترفض المستهزئين والمتمردين، فال ينالوا . على اهللا
 .إال الغضب اإللهى
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اِمنُ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ
 عودة الشونمية وتملك حزائيل ويهورام وأخزيا

Rη Ε η 
 

 ) :٦-۱ع(استرجاع الشونمية ألرضها ) ۱(

و كلم اليشع المراة التي احيا ابنها قائال قومي و انطلقي انت و بيتك و تغربي حيثما تتغربي  -١
فقامت المراة و فعلت حسب كالم  -٢. الن الرب قد دعا بجوع فياتي ايضا على االرض سبع سنين

و في نهاية السنين  -٣. رجل اهللا و انطلقت هي و بيتها و تغربت في ارض الفلسطينيين سبع سنين
 -٤.السبع رجعت المراة من ارض الفلسطينيين و خرجت لتصرخ الى الملك الجل بيتها و حقلها

و فيما هو  -٥. لتي فعلها اليشعوكلم الملك جيحزي غالم رجل اهللا قائال قص علي جميع العظائم ا
يقص على الملك كيف انه احيا الميت اذا بالمراة التي احيا ابنها تصرخ الى الملك الجل بيتها و 

 -٦. الجل حقلها فقال جيحزي يا سيدي الملك هذه هي المراة و هذا هو ابنها الذي احياه اليشع
قائال ارجع كل ما لها و جميع غالت فسال الملك المراة فقصت عليه ذلك فاعطاها الملك خصيا 

 .الحقل من حين تركت االرض الى االن
 

مازال أليشع يقدر معروف المرأة الشونمية التى استضافته فى بيتها، فبعد أن أعطاها : ۱ع
ابًنا، ثم أقامه من األموات، اآلن يخصها بنعمة، إذ يخبرها بجوع سيأتى على أرض كنعان لمدة 

ن تتغرب فى أحد البالد، غالًبا كان زوجها قد مات، فكان عليها أن تقود وأرشدها أ. سبع سنوات
 .بيتها، أى ابنها وعبيدها وتذهب إلى أى مكان ال يكون فيه مجاعة

يالحظ أن هذا الجوع كان جوًعا سائًدا على أرض كنعان وهو غير الجوع المحدود الذى 
بر وستطول لمدة سبع سنوات، لذا حدث فى السامرة، عندما حاصرها اآلراميون، فالمشكلة أك

ولعل هذا كان تأديًبا من اهللا؛ ليتوب شعبه ويرجع عن عبادة . اهتم اهللا بإعالة أوالده أثناءها
 . األوثان



انِياْلُملُوِك ِسفُْر    الثَّ

γ٣٩٢γ 

واهتمام أليشع أن يرشد الشونمية لتتغرب كان ضرورًيا؛ ألن الشونمية كانت غالًبا أرملة 
بسبب  -قتل، فكانت الشونمية معرضة وغنية وفى المجاعات تحدث فوضى ونهب للممتلكات و 

 .أن تقتل وتنهب ممتلكاتها -غناها 
إن عطايـــا اهللا كثيـــرة ألوالده الخصوصـــيين، فيهـــتم بهـــم أكثـــر مـــن بـــاقى النـــاس؛ ليتكلـــوا عليـــه   ?

فـــال تهـــتم بالغـــد وثـــق أن اهللا ســـيدبره لـــك وعـــش اليـــوم مـــع اهللا فـــى صـــلوات . ويتفرغـــوا لمحبتـــه
 .يحبك وتأمالت، فتتمتع به؛ ألنه

 
أطاعت الشونمية أمر أليشع؛ ألنها تؤمن بكالم اهللا علـى فـم نبيـه، فـذهبت إلـى أرض  :۲ع

 .فلسطين، والتى تقع جنوب بالد اليهود ولم تتعرض للمجاعة، لذا وافق أليشع أن تتغرب هناك
 
بعــد انتهــاء الســنوات الســبع، عــادت المــرأة إلــى وطنهــا مــن أرض الفلســطينيين، التــى  :۳ع

البيــت : لجــأت إليهــا خــالل المجاعــة، ولكنهــا فوجئــت باســتيالء آخــرين علــى ممتلكاتهــا  كانــت قــد
 .فلجأت شاكية إلى الملك. والحقل
 
فى ذلك الوقت كان الملك قد استدعى جيحزى خـادم أليشـع وطلـب منـه أن يحكـى لـه  :٤ع

 :ويفهم من هذا أمران . عن جميع المعجزات، التى تمت على يد أليشع
يعلم أن قوة اهللا فى أليشع، فأظهر اهتمامـه بسـماع قصـص معجزاتـه وٕان  أن الملك كان -١

كان ال ينفذ تعاليم اليشـع ومـازال يعبـد األوثـان وال يطيـع وصـايا اهللا، فهـو يمثـل اإلنسـان 
 .الذى يرغب أن يعرف معلومات عن اهللا ولكن ال يخضع لها

تدعاه قبل أن يأتى عليه أن جيحزى كان قريًبا من الملك، فهو إما أن يكون الملك قد اس -٢
بــرص نعمــان، أى أن يصــاب البــرص، أو يكــون قــد حــاول إكرامــه بعــد تبشــيره بمعســكر 

ويظهر من قصص جيحزى أنه استفاد من تلمذتـه ألليشـع، فهـو يعلّـم . اآلراميين والغنائم
 .اآلن ويبشر بكالم اهللا

 



اِمنُ ا احُ حَ صْ األَ   لثَّ

γ٣٩٣γ 

ع منـه معجــزات يظهـر تـدبير اهللا العجيـب، الـذى جعـل الملــك يسـتدعى جيحـزى، ليسـم :٥ع

أليشــع، ثــم يحكــى جيحــزى بعــض المعجــزات، فينجــذب قلــب الملــك إلــى محبــة أليشــع وأعمالــه، ثــم 

يقــص قصــة الشــونمية وٕاقامــة ابنهــا، ثــم يســمح اهللا أن تــأتى الشــونمية إلــى الملــك فــى هــذا الوقــت؛ 

فــى فتــرة  لتســتنجد بــه لينقــذها ويعيــد لهــا أرضــها وممتلكاتهــا المغتصــبة، التــى اســتولى عليهــا النــاس

فكــان الملــك مشــتاًقا ومتعلقًــا بالقصــة وزاد تعلقــه بــأن جيحــزى . ابتعادهــا عنهــا، مــدة ســبع ســنوات

عندما دخلت المرأة الشونمية؛ لتصرخ إلى الملك، حتى ينقذها قال للملك إن هـذه هـى المـرأة التـى 

ا لمعرفـــة أحكـــى لـــك عنهـــا وهـــذا هـــو ابنهـــا الـــذى مـــات وأقامـــه أليشـــع، ففـــرح الملـــك وأصـــبح مشـــتاقً 

تفاصيل أكثر من صاحبة القصة ومستعًدا لالستجابة ألى طلب تطلبه، من أجل إعجابه بإيمانهـا 

 .ومحبتها وكرمها

 

ــه تفاصــيل أكبــر  :٦ع طلــب الملــك مــن المــرأة أن تحكــى لــه قصــتها مــع أليشــع، فســردت ل

تها واغتصـاب زادت إعجابه بها وبأليشع وأصبح مستعًدا لتحقيق كل طلباتها، عندما استمع لمشكل

أرضها، فأسرع ليعيد إليها حقوقها وأعطاها أحـد عبيـده، وهـو مـن الخصـيان العـاملين عنـده، ليعيـد 

أرضها وكل ممتلكاتهـا، بـل وأيًضـا جميـع المحاصـيل التـى أعطتهـا األرض  -بأمر الملك  -إليها 

 :طوال السبع سنوات، أو ما يقابلها من الفضة والذهب ومن هذا نرى بضعة أمور 

هللا أعطــى المــرأة أكثــر ممــا طلبــت، فقــد طلبــت األرض واهللا يعطيهــا المحاصــيل أيًضــا ا -١

 .طوال السبع سنوات

 ).١: ٢١أم(الملك أداة فى يد اهللا يعمل بها ما يريد لصالح أوالده  -٢

ومعنــى . األرض كانــت تنــتج أثنــاء المجاعــة ولكــن إنتاًجــا ضــعيًفا ال يكفــى لقــوت النــاس -٣

ة لهجوم الناس عليها؛ ألخـذ إنتـاج أرضـها واإلسـاءة إليهـا هذا أن الشونمية كانت معرض

 .واهللا أنقذها بتغربها فى فلسطين

 



انِياْلُملُوِك ِسفُْر    الثَّ

γ٣٩٤γ 

 ) :۱٥-۷ع(حزائيل يستولى على عرش آرام ) ۲(

و جاء اليشع الى دمشق و كان بنهدد ملك ارام مريضا فاخبر و قيل له قد جاء رجل اهللا  -٧
ذهب الستقبال رجل اهللا و اسال الرب به قائال فقال الملك لحزائيل خذ بيدك هدية و ا -٨. الى هنا

فذهب حزائيل الستقباله و اخذ هدية بيده من كل خيرات دمشق حمل  -٩. هل اشفى من مرضي هذا
اربعين جمال و جاء و وقف امامه و قال ان ابنك بنهدد ملك ارام قد ارسلني اليك قائال هل اشفى من 

 . ه شفاء تشفى و قد اراني الرب انه يموت موتافقال له اليشع اذهب و قل ل -١٠. مرضي هذا
فقال حزائيل لماذا يبكي سيدي  -١٢. فجعل نظره عليه و ثبته حتى خجل فبكى رجل اهللا -١١

فقال الني علمت ما ستفعله ببني اسرائيل من الشر فانك تطلق النار في حصونهم و تقتل شبانهم 
حزائيل و من هو عبدك الكلب حتى يفعل  فقال -١٣. بالسيف و تحطم اطفالهم و تشق حواملهم

فانطلق من عند اليشع و  -١٤. هذا االمر العظيم فقال اليشع قد اراني الرب اياك ملكا على ارام
و في الغد اخذ اللبدة و  -١٥. دخل الى سيده فقال له ماذا قال لك اليشع فقال لي انك تحيا

 .عوضا عنه غمسها بالماء و نشرها على وجهه و مات و ملك حزائيل
 
وهــو مســح ) ١٥: ١٩مــل١(ذهــب أليشــع إلــى دمشــق؛ ليــتمم مــا أمــر اهللا بــه إيليــا فــى  :۷ع

وٕان كان لم يمسحه ولكن أعلن له أنه سـيكون ملًكـا؛ ألن حزائيـل سيصـير . حزائيل ملًكا على آرام
 فــاهللا. ملًكــا أممًيــا ويضــطهد شــعب اهللا، فكــان حضــور أليشــع؛ ليقابــل حزائيــل ويحــذره ممــا ســيفعله

يحــذر جميــع البشــر األبــرار واألشــرار، حتــى يكــون الكــل بــال عــذر أمامــه إن فعلــوا الشــر وليعطــى 
 .الكل فرصة للتوبة

ـــم الملـــك بنهـــدد  ـــا، فعنـــدما وصـــل إلـــى دمشـــق عل كـــان أليشـــع رجـــل اهللا ظـــاهًرا ولـــيس مختفًي
ان هــو ولكــن بنهــدد هــذا كــ. وكــان بنهــدد هــو اســم عــام لملــوك آرام ومعنــاه عابــد الشــمس. بوصــوله

الذى أرسل نعمان إلى أليشع؛ ليشفيه وهو أيًضا الذى حاصر السامرة فكان شريًرا ولكنه يعلم بقوة 
ــأ لــه  أليشــع وألنــه كــان مريًضــا فــى ضــعف، كــان مشــتاًقا أن يشــفيه رجــل اهللا، أو علــى األقــل يتنب

 .بالشفاء



اِمنُ ا احُ حَ صْ األَ   لثَّ

γ٣٩٥γ 

رحيـب بأليشـع أن يأخـذ هديـة ويـذهب للت -وهو حزائيـل  -أمر الملك بنهدد أحد قواده  :۸ع
 .سيشفى من مرضه ويستعيد صحته –أى بنهدد  –ويطلب منه أن يسأل الرب إن كان هو 

ولعل بنهدد أراد بهـذه الهديـة إكـرام أليشـع ليتنبـأ بشـفائه ونسـى أن هـذا هـو رجـل اهللا الـذى ال 
 .يتكلم إال بكالم اهللا وال يتأثر بهدايا، إذ لم يقبل هدايا نعمان الذى شفاه

ن بنهـــدد الملـــك الـــوثنى يســـأل اهللا عـــن طريـــق أليشـــع نبيـــه، بينمـــا أخزيـــا ملـــك مـــن العجيـــب أ
إسرائيل يسأل بعل زبوب؛ ليتنبأ له بالشفاء؛ ولذا جاء عليـه القضـاء اإللهـى بـالموت، فمـات أخزيـا 

 ).٢: ١مل٢(أيام أيليا 
 
نفذ حزائيل أمر الملك بنهدد وجمع من كل الخيرات التى تشتهر بهـا دمشـق ووضـعها  :۹ع

 –على أربعين جمًال وجاء إلى أليشع، موصًال له رسالة الملك وطالًبا منه أن يخبره، إن كان هو 
 .سيشفى من مرضه أم ال -أى بنهدد 

 :وٕارسال هذه الهدية الكبيرة المحمولة على أربعين جمًال تعنى اآلتى 
 .غنى الملك بنهدد وقوته -١
إذ قــال ابنــك بنهــدد، كمــا يناديــه ملــوك  تقــديره ألليشــع، خاصــة وأنــه نــاداه واعتبــره أًبــا لــه، -٢

وهذا إكرام عظيم لنبى اهللا ولكن لألسف لم يكن مصحوًبا باإليمان باهللا وتغيير . إسرائيل
ـــد جيشـــه أن يشـــاركه هـــذه  ـــل ويضـــطر نعمـــان قائ ـــان، ب ـــد األوث ـــه مـــازال يعب ســـلوكه؛ ألن

 .العبادة

 
شـفائه، بـأن اهللا يخبـره أنـه  أخبر أليشع حزائيل بإجابة اهللا على سؤال بنهدد فى أمر :۱۰ع

سيشفى ولكن أليشع أكمل كالمه بأن بنهدد سيموت، ليس من المرض ولكن بسبب آخر، سنعلمه 
 ).١٥ع(من اآليات التالية، إذ سيقتله حزائيل 

 
بعد أن أخبر أليشع حزائيل بإجابة اهللا، نظر أليشع إلى حزائيل نظرة قوية وفاحصة  :۱۱ع

ر أثناءهـا حزائيـل بقـوة رجـل اهللا وأنـه عـالم خفايـا القلـوب بقـوة اهللا، أى واستمر مدة ينظر إليـه، شـع



انِياْلُملُوِك ِسفُْر    الثَّ

γ٣٩٦γ 

علم قسوة قلبه ونيته أن يقتل الملك بنهدد ليملك مكانه، حتى أن حزائيل خجل؛ ألن نواياه الشـريرة 
 .قد انفضحت أمام أليشع

 ى؟وبعد هذا بكى أليشع، فتعجب جًدا حزائيل وخاف وتساءل، لماذا يبكى رجل اهللا القو 
 
سأله حزائيل عن سبب بكائه، فأخبره بالسبب، وهو أنه بروح النبوة علم ما سيحدث  :۱۲ع

فى مستقبل األيـام، وعـن الشـر الـذى سـيلحق بإسـرائيل، علـى يـدى حزائيـل، حـين يحـرق حصـونهم 
 .بالنار ويقتل جنودهم بالسيف ويقضى على أطفالهم ويشق بطون حواملهم

ألليشع ونفى عن نفسه أن يسئ فى يـوم مـن األيـام إلـى  تظاهر حزائيل باالتضاع والخضوع
بنـــى إســـرائيل، بـــل وصـــف نفســـه بأنـــه حقيـــر، مثـــل الكلـــب وأنـــه أقـــل مـــن أن يفعـــل هـــذه الشـــرور 

ولكن قلبه كـان فـى الحقيقـة قاسـًيا أنانًيـا يحـب نفسـه ويكـره شـعب اهللا ولكنـه يخـاف رجـل . العظيمة
 .اهللا أليشع

يـل، بـأن قـال لـه نبـوة أنـه سيصـير ملًكـا علـى آرام ويسـتخدم أما أليشع فاسـتكمل تحـذيره لحزائ
 .سلطانه وجيشه لعمل هذه الفظائع

إن إنــذارات اهللا متواليــة ومســتمرة لتحــذرك مــن الشــر، فــال تســتهن بهــا وتــرفض كــالم اهللا، بــل   ?
 .ارجع إليه بالتوبة فتربح نفسك

 
دره علـى الفـور بالسـؤال رجع حزائيل من عند أليشع إلى قصر سيده بنهدد، الذى بـا :۱٤ع

فأجابه إجابة مـوجزة قـائًال، إنـه سيشـفى مـن مرضـه ولـم يخبـره ببـاقى النبـوة، . عما أعلمه به أليشع
 .فكان حزائيل كاذًبا؛ ألن نصف الحقيقة لم يكن هو الحقيقة. أنه سيموت بعد شفائه

 
 .قطعة من الصوف تستخدم، إما كلحاف، أو سجادة: لبدة  :۱٥ع

بــدأ فــى اليــوم التــالى يتعــافى ويشــفى مــن مرضــه، كمــا تنبــأ لــه أليشــع، فشــعر  يبــدو أن بنهــدد
حزائيـل أن بنهـدد لـن يمـوت؛ فتقــدم بوحشـية وخيانـة وأخـذ اللبـدة وغمســها فـى المـاء ووضـعها علــى 
وجه بنهدد الضعيف الجسد، بسبب المرض، وكتم أنفاسه، فاللبدة المبتلـة تسـاعد علـى عـدم وجـود 
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دد، ثم أعلن حزائيل أن الملك قد مات، كأنه مات من مرضه ونصب نفسه الهواء، فمات فعًال بنه
ملًكا على أرام، إذ كان قائًدا حربًيا له سلطانه، فاستطاع بواسطة الجنود التـابعين لـه إعـالن نفسـه 

 .ملًكا
 

 ) :۲٤-۱٦ع(تملك يهورام على يهوذا ) ۳(

شافاط ملك يهوذا ملك يهورام و في السنة الخامسة ليورام بن اخاب ملك اسرائيل و يهو  -١٦
كان ابن اثنتين و ثالثين سنة حين ملك و ملك ثماني سنين في   -١٧. بن يهوشافاط ملك يهوذا

و سار في طريق ملوك اسرائيل كما فعل بيت اخاب الن بنت اخاب كانت له امراة و  -١٨. اورشليم
ل داود عبده كما قال انه يعطيه و لم يشا الرب ان يبيد يهوذا من اج -١٩. عمل الشر في عيني الرب
و في ايامه عصى ادوم من تحت يد يهوذا و ملكوا على انفسهم  -٢٠. سراجا و لبنيه كل االيام

و عبر يورام الى صعير و جميع المركبات معه و قام ليال و ضرب ادوم المحيط به و  -٢١. ملكا
تحت يد يهوذا الى هذا اليوم و عصى ادوم من  -٢٢. رؤساء المركبات و هرب الشعب الى خيامهم

و بقية امور يورام و كل ما صنع اما هي مكتوبة في سفر  -٢٣. حينئذ عصت لبنة في ذلك الوقت
و اضطجع يورام مع ابائه و دفن مع ابائه في مدينة داود و ملك  -٢٤. اخبار االيام لملوك يهوذا

 .اخزيا ابنه عوضا عنه
 

وصــف مختصــر لفتــرة حكــم يهــورام ملــك  ٢٤-١٦فــى هــذه األعــداد التســع مــن : ملحوظــة 
 ٢١ويوجـــد تفصـــيل أكثـــر لفتـــرة حكـــم هـــذا الملـــك فـــى ســـفر أخبـــار األيـــام الثـــانى أصـــحاح . يهـــوذا

 .٢٠حتى  ١بأكمله، أى من األعداد 
 
ملــك ) يهــورام(ويالحــظ أن يهــورام ملــك يهــوذا ملــك فــى الســنة الخامســة للملــك يــورام  :۱٦ع
يخبرنـا أن يـورام ملـك إسـرائيل ملـك فـى السـنة الثانيـة ) ١٧: ١ص(ولكن فـى هـذا السـفر . إسرائيل

ليهــورام ملــك يهــوذا وهــذا التنــاقض الظــاهرى تفســيره، أن الملــك يهوشــافاط والــد يهــورام ملــك يهــوذا، 
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عنـــدما خـــرج للحـــرب مـــع آخـــاب؛ الســـترداد رامـــوت جلعـــاد مـــن األراميـــين، أعطـــى الوصـــاية إلبنـــه 
ن كــان ســيرجع حًيــا أم ال، وعنــدما عــاد حًيــا ملــك مــع ابنــه يهــورام علــى المملكــة؛ ألنــه ال يعــرف إ

وبعـد ســنتين مـن إقامـة يهــورام ملًكـا علــى يهـوذا مـع أبيــه، ملـك يـورام علــى مملكـة إســرائيل . يهـورام
وبعد خمـس سـنوات مـن ملكـه، أعطـى يهوشـافاط الُملـك كلـه، أى الوصـاية الكاملـة، البنـه يهـورام، 

ذا معناه أنه ملـك بالكامـل بعـد خمـس سـنوات مـن ملـك يـورام أى صار ملًكا وحده على المملكة وه
 .ملك إسرائيل

هــذا معنـــاه أن يهـــورام ملــك يهـــوذا ملـــك ســـبع ســنوات مـــع أبيـــه، ثـــم نــال الملـــك بمفـــرده علـــى 
 . المملكة وكان وقتذاك يهوشافاط مازال حًيا

هناك عالقة وكانت . تشابه األسماء بين الملوك سببه أن يهورام ملك يهوذا تزوج ابنة أخاب
وأيًضـا يهـورام ملـك يهـوذا . بين يهوشـافاط وأخـاب وكمجاملـة سياسـية دعـوا أبنـاءهم بـنفس األسـماء

 .دعى ابنه أخزيا وهو االبن الثانى الذى ملك قبل يهورام ملك إسرائيل وهو خال أخزيا ملك يهوذا
 .سلسلة أنساب ملوك يهوذا وٕاسرائيل فى هذه الفترة

 يهوشافاط
 

 آخاب

 )زوج عثليا(رام يهو 
 

 أخزيا

 أخزيا        يهورام     عثليا وتنسب إلى
 )٢٦ع(ُعمرى جدها                         

 
كان سن يهورام ملك يهوذا اثنين وثالثين سـنة، حـين ملـك بمفـرده ودام ملكـه ثمـانى  :۱۷ع
 .وكانت عاصمة ملكه هى أورشليم. سنوات
 
عبـــادة األوثـــان والشـــهوات الشـــريرة، مثـــل ملـــوك  ســـار الملـــك يهـــورام فـــى الشـــر، أى :۱۸ع

إسرائيل، الذين كان أكثرهم شًرا آخاب الملك وزوجته الشريرة إيزابل؛ ألن زوجة يهـورام ملـك يهـوذا 
 .كانت عثليا ابنة آخاب، فأثرت عليه وجعلته يسلك فى الشر
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ضـعف؛ لقلـة إن يهوشافاط ظن أنه باتحاده مع آخاب ملك إسرائيل يزداد قوة ولكنـه لألسـف 
فـالقوة فــى العالقـة مــع اهللا ولـيس مــع . بركـة اهللا معـه وفســاد نسـله، بســبب مصـاهرتهم لبيــت آخـاب

 .األشرار

دقـق فـى عالقاتــك الخاصـة وأهمهــا الـزواج ويليهــا األصـدقاء، فهــى تـؤثر عليــك قطًعـا، فينبغــى   ?
ٕاال فــــإن أن يكــــون هــــؤالء األشــــخاص لهــــم عالقــــة مــــع اهللا؛ ليســــاعدوك فــــى حياتــــك الروحيــــة و 

 .معاشراتهم هى معاشرة ردية، تفسد حياتك وتبعدك عن اهللا
 
رغــم شــر يهــورام ملــك يهــوذا الكثيــر جــًدا، لــم يفــِن اهللا مملكــة يهــوذا الــذين أغضــبوه،  :۲۰ع

من أجل داود العظيم؛ ألنه وعده أن يحفظ نسله ملوًكا على المملكة إلى األبد، فأطال أناتـه علـى 
 .ا، حتى أتى منهم المسيح، الذى يملك إلى األبديهورام وعلى كل ملوك يهوذ

إبقاء اهللا سـراج فـى مملكـة يهـوذا، يعنـى اسـتمرار الملـك لنسـل داود؛ ألن وجـود سـراج للبيـت 
 .معناه، أن فيه سكان وٕاطفاء السراج معناه،  عدم وجود سكان، أى أن البيت مهجور

برك؛ ألن شـرورك تغيظـه ولكنـه مـن إن اهللا يطيل أناته عليك فى أوقات كثيرة، ليس من أجل   ?
أجل صلوات كثيرة ُترفع عنك ومـن أجـل أبـرار تنتسـب إلـيهم، فهـو بهـذا يعطيـك فرصـة للتوبـة، 

 .فال تتهاون وتضيع الفرصة
 
 .هى سعير وهى سلسلة الجبال التى يسكنها األدوميون: صعير  :۲۱ع

ملــك يهــوذا بجنـــود حــدث تمــرد مــن األدوميــين علـــى الســاكنين جنــوب يهــوذا، فخـــرج يهــورام 
ولكن بعد ذلك أحاطت به فرقة من جنود . ومركبات حربية إلخضاعهم واستطاع االنتصار عليهم

األدوميــين إلهالكــه ولكنــه اســتطاع اختراقهــا والرجــوع إلــى أورشــليم وهــرب جنــود مملكــة يهــوذا كــل 
ورام قـد انتصـر واحد إلى خيامه، عندما وجدوا ملكهم قد حاصرته هـذه الفرقـة األدوميـة، أى أن يهـ

 .أوًال على آدوم ولكنه كاد يهلك عندما حاصروه واستطاع الهرب وهرب أيًضا جنود يهوذا

 .يالحظ أن نص هذه اآلية مختصر جًدا، لذا قدمنا هذا الشرح التفصيلى
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 .مدينة فى يهوذا تقع جنوب غرب أورشليم: لبنة  :۲۲ع

ا لهــم ملًكــا وظلـوا فــى هــذا العصــيان ومنـذ أيــام يهــورام عصـى آدوم علــى مملكــة يهــوذا وأقـامو 

 .حتى قرب القرن األول قبل الميالد، حين أخضعهم المكابيين

وتمــرد أدوم هــو إتمــام لنبــوة اســحق البنــه عيســو حــين قــال لــه أنــه سيخضــع لنســل يعقــوب، 

 .ولكن سيأتى وقت؛ ليكسر نير يعقوب ويعصى عليه

هـــى مدينـــة فـــى يهـــوذا، يســـكنها وبســـبب شـــر يهـــورام ملـــك يهـــوذا تمـــردت عليـــه مدينـــة لبنـــة و 

الكهنــة، لــم يســتطيعوا احتمــال شــروره، فتمــردوا عليــه، فــى نفــس وقــت عصــيان أدوم وربمــا تمــردت 

واهللا سـمح بهــذه التمـردات؛ لعلـه ينتبـه ويرجــع عـن شـره ولكنــه . مـدن أخـرى مـن يهــوذا علـى يهـورام

 .لألسف استمر فيه

 .هذا السفر وكلمة إلى هذا اليوم المقصود بها، إلى يوم كتابة

 

" سـفر أخبـار األيـام لملـوك يهـوذا"بقية األعمال التى قـام بهـا يهـورام هـى مدونـة فـى  :۲۳ع

وهــو كتــاب كــان عنــد اليهــود؛ لتســجيل حــوادث ملــوك يهــوذا وهــو غيــر أخبــار األيــام المــدون فــى 

 .الكتاب المقدس

 

وألجــل شــر  .مــات يهــورام ودفــن مــع آبائــه فــى مدينــة داود وورث العــرش ابنــه أخزيــا :۲٤ع

 .يهورام لم يدفن فى قبور الملوك، بل فى مدينة داود فقط
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 ) :۲۹-۲٥ع(تملك أخزيا على يهوذا ) ٤(

. في السنة الثانية عشرة ليورام بن اخاب ملك اسرائيل ملك اخزيا بن يهورام ملك يهوذا -٢٥
و اسم امه عثليا  كان اخزيا ابن اثنتين و عشرين سنة حين ملك و ملك سنة واحدة في اورشليم  -٢٦

و سار في طريق بيت اخاب و عمل الشر في عيني الرب كبيت  -٢٧. بنت عمري ملك اسرائيل
و انطلق مع يورام بن اخاب لمقاتلة حزائيل ملك ارام في  -٢٨. اخاب النه كان صهر بيت اخاب

روح التي فرجع يورام الملك ليبرا في يزرعيل من الج -٢٩. راموت جلعاد فضرب االراميون يورام
جرحه بها االراميون في راموت عند مقاتلته حزائيل ملك ارام و نزل اخزيا بن يهورام ملك يهوذا ليرى 

 .يورام بن اخاب في يزرعيل النه كان مريضا
 

وتطابقـــت  ٩-١مـــن عـــدد  ٢٢أعيـــدت ســـيرة أخزيـــا فـــى ســـفر أخبـــار األيـــام الثـــانى فـــى ص
نى وأضاف سـفر أخبـار األيـام فـى األعـداد مـن مع ما جاء فى سفر الملوك الثا ٦-١األعداد مع 

 .بعض أحداث نهاية حياة أخزيا التى لم يذكرها سفر الملوك الثانى ٩-٧
 
: ٢٢أى٢(ويـــدعى أيًضـــا عزريـــا فـــى ) ١٧: ٢١أى٢(يـــدعى يهـــو أحـــاز فـــى : أخزيـــا :۲٥ع

٦.( 
نيــة بعــد مــوت يهــورام ملــك يهــوذا، ملــك ابنــه أخزيــا علــى يهــوذا وكــان وقتــذاك فــى الســنة الثا

يــذكر أن أخزيــا ملــك يهــوذا ملــك فــى الســنة ) ٢٩: ٩ص(وٕان كــان . عشــر ليهــورام ملــك إســرائيل
الحاديـــة عشـــر ليهـــورام ملـــك إســـرائيل، فـــذلك؛ ألن أجـــزاء الســـنة تحســـب ســـنة، فحســـبت فـــى هـــذا 

 .فلم تحسب) ٩ص(األصحاح، فصارت إثنى عشر سنة، أما فى 
 
رين ســنة وكانــت مــدة حكمــة قصــيرة كــان ســن أخزيــا حــين تــولى الملــك اثنتــين وعشــ :۲٦ع

 .أمه هى عثليا بنت آخاب ابن عمرى ملك إسرائيل. جًدا، فقد ملك فى أورشليم سنة واحدة
، واألم عثليـا )٥: ١تـى٢(هنا وقفة للمقارنة بين األم والجـدة سـر البركـة فـى حيـاة تيموثـاوس 

 .والجدة ايزابل سر الشقاء والفساد فى حياة أخزيا
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وذلــك ألن . الملــك فــى الشــر، أى عبــد األوثــان وشــجع شــعبه علــى هــذاســار أخزيــا  :۲۷ع
أمــه عثليــا هــى بنــت آخــاب أشــر ملــوك إســرائيل، الــذى قــادهم فــى عبــادة األوثــان، فآخزيــا الحفيــد 

 .استمر فى طريق جده آخاب، أى فى طريق الشر
و يعضــده مـن يعليـه، أ: مـن ُيبليـه يهـوه ومعنــى كلمـة يـورام أخـو عثليـا : ومعنـى كلمـة عثليـا 

يهــوه، فــنالحظ مــن هــذا أن أخــاب الشــرير كــان يســتخدم اســم يهــوه فــى تســمية أبنــاءه ولكــن أحياًنــا 
بــالخير، أو بالشــر، فأخــاب كــان يعــرج بــين الفــرقتين، أحياًنــا يكــون مــع اهللا وأحياًنــا ضــده، فآخــاب 

اهللا، ثـم يبتعـدون وهكذا صار أوالده وأحفاده مثله فى الشر فيقتربـون أحياًنـا مـن . كان يعبد األوثان
 .وهذا بالطبع يغيظ اهللا جًدا ويجلب غضبه عليهم. عنه
إن سلكوا فى الشـر، فـال تسـر وراءهـم؛ ألنـه ينبغـى . كن مطيًعا لوالديك ولكن فيما يتفق مع اهللا ?

أن يطــاع اهللا أكثــر مــن النــاس، بــل إنــك بتمســكك بــاهللا قــد تســتطيع أن تجــذبهم إليــه، علــى قــدر 
 .اتضاعك وصلواتك

 
. ساعد أخزيا ملك يهـوذا يـورام ملـك إسـرائيل وخـرج معـه؛ لمحاربـة حزائيـل ملـك أرام :۲۸ع

واإلثنــان يســيران فــى الشــر مثــل . وذلــك ألن يــورام ملــك إســرائيل، هــو خــال أخزيــا أخــو عثليــا أمــه
واسـتطاع أن يسـتعيدها . وكان سبب الحرب هو محاولة يورام استعادة مدينة راموت جلعـاد. آخاب

وهـو الملـك التـالى ليـورام ) ١٥-١:  ٩ص(بدليل مسح ياهو ملًكـا، أثنـاء وجـوده فيهـا  من حزائيل،
 .ملك إسرائيل ولكن يورام ُضرب وجرح فى الحرب

 
بعــد انتهــاء الحــرب مــع حزائيــل، ذهــب يــورام ملــك إســرائيل إلــى يزرعيــل وهــى مكــان  :۲۹ع

رة؛ ليشـفى مـن جراحاتـه، يقضى فيه الملوك فترة الصيف، أى أنه مكان جميـل قضـى فيـه يـورام فتـ
 -وعاد أخزيا بجيشه إلى أورشليم، ثم نزل من أورشليم . التى أصيب بها فى الحرب مع األراميين

 .إلى يزرعيل التى فى الوادى؛ ليسأل ويهتم بأحوال خاله يورام ملك إسرائيل -التى على الجبال 
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اِسعُ  احُ حَ صْ األَ   التَّ
 تملك ياهو وقتل بيت آخاب

Rη Ε η 

 ):۱۰-۱ع(مسح ياهو ملًكا )  ۱(

و دعا اليشع النبي واحدا من بني االنبياء و قال له شد حقويك و خذ قنينة الدهن هذه  -١
و اذا وصلت الى هناك فانظر هناك ياهو بن يهوشافاط بن  -٢. بيدك و اذهب الى راموت جلعاد

ثم خذ قنينة الدهن  -٣. ادخل و اقمه من وسط اخوته و ادخل به الى مخدع داخل مخدعنمشي و 
و صب على راسه و قل هكذا قال الرب قد مسحتك ملكا على اسرائيل ثم افتح الباب و اهرب و ال 

و دخل و اذا قواد الجيش جلوس  -٥. فانطلق الغالم اي الغالم النبي الى راموت جلعاد -٤.تنتظر
فقام و دخل البيت  -٦. كالم معك يا قائد فقال ياهو مع من منا كلنا فقال معك ايها القائدفقال لي  

فصب الدهن على راسه و قال له هكذا قال الرب اله اسرائيل قد مسحتك ملكا على شعب الرب 
فتضرب بيت اخاب سيدك و انتقم لدماء عبيدي االنبياء و دماء جميع عبيد الرب من  -٧. اسرائيل

فيبيد كل بيت اخاب و استاصل الخاب كل بائل بحائط و محجوز و مطلق في  -٨. زابليد اي
 . اسرائيل

و تاكل الكالب ايزابل  -١٠. و اجعل بيت اخاب كبيت يربعام بن نباط و كبيت بعشا بن اخيا -٩
 .في حقل يزرعيل و ليس من يدفنها ثم فتح الباب و هرب

 
بـــس علـــى الوســـط ومـــا أســـفله، أى لـــبس شـــد الحقـــوين، هـــو لـــبس مال: شـــد حقويـــك  :۱ع

 .اإلنسان مالبسه استعداًدا للسفر

وعــاء صــغير يحفــظ فيــه دهــن أو زيــت المســحة وقــد يوضــع الــدهن أيًضــا فــى قــرن : قنينــة 

 .الحيوان
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مدينــة تقــع شــرق نهــر األردن بــالقرب مــن نهــر يبــوق فــى نصــيب ســبط جــاد : رامــوت جلعــاد 

جــأ وكانــت هنــاك حــروب كثيــرة لالســتيالء عليهــا بــين وهــى إحــدى مــدن المل. وقــد أعطيــت لالويــين

 .األراميين وبنى إسرائيل

وهــذا تــم علــى يــد ) ١٧-١٥: ١٩مــل١(كــان اهللا قــد أمــر إيليــا بمســح حزائيــل ملًكــا علــى أرام 

ــم يمســحه بالــدهن؛ ألنــه أممــى، ال يفهــم معنــى المســح قــام أليشــع ولكــن بإعالمــه بــذلك  أليشــع، ول

أيًضــا بمســح يــاهو ملًكــا علــى إســرائيل وهــذا يــتم اآلن، عــن طريــق  وأمــر اهللا إيليــا). ١٣: ٨ص(

أليشع، الـذى يرسـل أحـد بنـى األنبيـاء ومعـه قنينـة الزيـت علـى يـاهو، الـذى كـان مقيًمـا فـى رامـوت 

وكــذلك أمــر اهللا إيليــا بمســح أليشــع نبًيــا خلًفــا لــه وهــذا تــم عنــد صــالة إيليــا وحلــول روح اهللا . جلعــاد

 ).١١-٩: ٢ص(ل صعود إيليا مباشرة إلى السماء بضعفين على أليشع، قب

. ويالحظ أن إيليا لم ينفذ كالم اهللا فى وقته؛ ألنه لم يحن بعد الوقت المناسب فى تـدبير اهللا

ـــق أوالده  ـــل يمكـــن أن يكـــون عـــن طري ـــيس فقـــط بإيليـــا نفســـه، ب وألن تنفيـــذ األمـــر اإللهـــى يـــأتى، ل

آخـاب نـدم عنـدما وبخـه إيليـا، فأجـل اهللا عقابـه لـه؛ الروحيين، مثل أليشع، أو أحد تالميذ أليشـع، ف

ومن هـذا . ليكون فى أيام نسله وذلك عن طريق حزائيل وياهو، اللذان سيمسحان بعد صعود إيليا

يفهم أن إيليا وأليشـع وأبنـاءهم مـن بنـى األنبيـاء، هـم شـئ واحـد فـى نظـر اهللا؛ ألن روح اهللا الواحـد 

 .هو العامل فيهم

 

أن يبحــث عــن  -الــذى أرســله إلــى رامــوت جلعــاد  -حــد بنــى األنبيــاء أوصــى أليشــع أ :۲ع

يــاهو بــن يهوشــافاط بــن نمشــى وســيجده مجتمًعــا بــين اخوتــه قــادة الجــيش، فيــدخل بــه إلــى حجــرة 

ويهوشـافاط أبـو يـاهو بـالطبع . داخلية فى البيـت حتـى ال يـراه أحـد وال يسـمعه ويمسـحه هنـاك ملًكـا

ألنــه ســيبيد ويقتــل  –كمــا ســنعلم  –مســح يــاهو أمــًرا خطيــًرا  وألن. هــو غيــر يهوشــافاط ملــك يهــوذا

. اآلخرين، فطلب أليشع من هذا النبى أن يفعل هذا فى سرية كاملة، فيـدخل مـن غرفـة إلـى غرفـة

ولـــم يـــذهب إليشـــع بنفســـه؛ ألن أليشـــع شخصـــية معروفـــة، فذهابـــه ســـيثير تســـاؤل المدينـــة كلهـــا وال 

أليشـع لهـذا النبـى مـاذا يقـول ليـاهو واكتفـى فقـط بـأمره  ولـم يقـل. يستطيع أن يمسح ياهو فـى سـرية
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أن يمســـحه؛ ألن اهللا لـــم يـــأمره إال بهـــذا واهللا ســـيعطى الكـــالم لهـــذا النبـــى، فيخبـــر يـــاهو بمـــا هـــو 

وهنا تظهر طاعة النبى أليشع هللا، فال يتدخل فى تدابيره، أو تقسيمه للعمـل، أى أن . مطلوب منه

ويقـول . ولـم يـأمر أليشـع أن يقـول شـيًئا لهـذا النبـى. مـا يقولـه ليـاهواهللا يريـد أن يخبر النبى بنفسه 

بهــذا ُيــتم أليشــع أمــر اهللا إليليــا بمســح يــاهو ملًكــا . التقليـــد اليهـــودى أن هــذا النبــى هــو يونــان النبــى

 ).١٧-١٥: ١٩مل١(

 

بصـــب الـــدهن علـــى رأســـه  –عنـــدما يختلـــى بيـــاهو  –وأمـــر أليشـــع أحـــد بنـــى األنبيـــاء  :۳ع

بأنه قد صار ملًكا علـى إسـرائيل، ثـم يهـرب فـى الحـال وذلـك خوفًـا علـى حياتـه؛ ألنـه إن وٕاعالمه 

وجــد بــين قــادة الجــيش مــن هــو مــوالى للملــك يهــورام فبــالطبع ســيقتل النبــى، أو أن يــاهو نفســه، إن 

يندفع ويقتل هذا النبى، أى ال يعطى فرصـة  -باعتباره أحد قادة جيشه فقط  -كان موالًيا ليهورام 

ومع أن اهللا قادر على حماية أوالده، لكن يطلـب مـنهم أن . هو حتى يفكر ويتكلم مع أحد القادةليا

 .يفعلوا مافى وسعهم، ثم يتكلوا عليه وهو لن يتركهم

كن مطيًعا ألوامر اهللا وتمم مسئولياتك وخدمتك مهما بدت صعبة، واثًقا من حماية اهللا لك،  ?

 .ربفهو المسئول عنك والعامل بك، فال تضط
 

مضـــى النبـــى الشـــاب إلـــى رامـــوت جلعــــاد ودخـــل إلـــى حيـــث كـــان قـــواد الجــــيش  :٥، ٤ع

سـأله يـاهو مـن يقصـد بكالمـه، ". لدى ما أقوله لـك يـا قائـد"وّجه الكالم إلى ياهو قائًال . مجتمعون

ولعــل يــاهو ســأل النبــى هــل يريــد أن يــتكلم مــع كــل . هــو المقصــود –أى يــاهو  –فــأخبره أنــه هــو 

ه فقـط ؟ ألنـه شـعر أن األنبيـاء يـأتون بأنبـاء البشـرى، حتـى ال يكـون فـى نظـر القـادة القادة، أم معـ

 .مستحوًذا على البشارة، فلما أكد له النبى أنه يريده هو أطاع

 

قام ياهو ودخل إلى حيث ينفرد بالنبى، أما هذا فصب بسرعة الزيت على رأس يـاهو  :٦ع

وقـد قـال اهللا ليـاهو أنـه يقيمـه علـى شـعبه، ". سـرائيلقـد اخترتـك ملًكـا علـى إ"قائًال هكـذا قـال الـرب 
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فــاهللا مــازال يشــعر أن إســرائيل شــعبه، رغــم أنهــم يخلطــون عبادتــه مــع عبــادة األوثــان، لكــن بأبوتــه 

 .يرسل لهم أنبياء ويمسح لهم ملًكا؛ ليبيد المؤيدين لعبادة األوثان، أى آخاب ونسله

 

. لــذى عليــه أن يتممــه علــى بيــت آخـــابيعلــن النبــى الشــاب ليــاهو القضــاء القاســـى ا :۷ع

. ثــم نســله مــن بعــد، أخزيــا ويهــورام) ٢٥ع(ويــدعو آخــاب ســيده؛ ألن يــاهو كــان فــى خدمــة آخــاب 

والسبب لهذا القضاء هو الطريقة التى كان يتعامل بهـا الملـك بمشـورة مـن زوجتـه إيزابـل مـع عبيـد 

اء وكــان فــى نفــس الوقــت يشــجع الــرب وأنبيائــه، إذ كــان يضــطهد نبــى اهللا أليشــع وكــل بنــى األنبيــ

 .عبادة األوثان وأنبياء البعل

وٕان كان هذا النبى الذى مسح ياهو هو يونان، فيكون قد سمع إيليا عندما أعلن آلخـاب أن 

اهللا ســيبيد نســله ألجــل شــره وشــرورهم فهــو يعلــن اآلن أمــر اهللا ليــاهو، الــذى ســبق فســمعه علــى فــم 

 ).٢٢، ٢١: ٢١مل١(إيليا معلمه 

ونفهــم غضــب اهللا علــى يــاهو، إلبادتــه نســل ) ٤: ١هــو(ب أننــا نقــرأ فــى ســفر هوشــع والغريــ

فـاهللا . أخاب وذلك ألنه أبادهم بوحشية وألجل نفسه، أى ليثبت ملكه وليس مجرد تنفيـذ ألوامـر اهللا

 .يريدنا أن نطيع وصاياه وال نضيف عليها شيًئا من أفكارنا وشرورنا

 

دون أن ) كل بائل بحـائط(نى كل ذكر فى بيت أخاب أبلغه النبى أن عليه أن يف :۹، ۸ع

، أى الصغار الذين فـى البيـوت، أو الكبـار المنطلقـين فـى كـل )كل محجوز ومطلق(يستثنى أحًدا 

ـــن نابـــاط . مكـــان ) ١٠: ١٤مـــل١(وعليـــه أن يجعـــل مصـــير بيـــت آخـــاب كمصـــير بيـــت يربعـــام ب

؛ ألن هؤالء الثالثـة كـانوا أشـراًرا ، أى يبيدهم تماًما)٤، ٣: ١٦مل١(وكمصير بيت بعشا بن أخيا 

 .جًدا هم ونسلهم، فأبادهم اهللا

 

. كــذلك كــان الحكــم أن تلــتهم الكــالب إيزابــل فــى حقــل يزرعيــل ولــن تجــد مــن يــدفنها :۱۰ع

وعقـاب اهللا إليزابـل المتكبـرة الشـريرة . وبمجرد أن انتهى النبى من كالمـه، فـتح البـاب وأسـرع هارًبـا



ِسعُ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ٤٠٧γ 

ولكن تلقى جثتها لتلحس الكـالب دمهـا؛ ليكـون ذلـك . كرام فى قبر خاصأال تدفن مثل الملكات بإ

 .عبرة لألشرار؛ حتى ال يتمادوا فى شرهم ويتوبوا

 
 ):۱٤-۱۱ع(اعالن ملك ياهو ) ۲(

و اما ياهو فخرج الى عبيد سيده فقيل له اسالم لماذا جاء هذا المجنون اليك فقال لهم  -١١
لوا كذب فاخبرنا فقال بكذا و كذا كلمني قائال هكذا قال الرب فقا -١٢. انتم تعرفون الرجل و كالمه

فبادر كل واحد و اخذ ثوبه و وضعه تحته على الدرج نفسه  -١٣. قد مسحتك ملكا على اسرائيل
و عصى ياهو بن يهوشافاط بن نمشي على يورام و كان  -١٤. وضربوا بالبوق و قالوا قد ملك ياهو

 .و و كل اسرائيل من حزائيل ملك اراميورام يحافظ على راموت جلعاد ه
 

بعد أن هـرب النبـى خـرج يـاهو مـن الغرفـة الداخليـة وجلـس بـين قـادة الجـيش عبيـد   :۱۱ع

ألجـــل شـــرورهم  -الملـــك، فســـألوه عمـــا يريـــده هـــذا النبـــى ودعـــوه بـــالمجنون؛ ألن الملـــك وحاشـــيته 

ولعــل النبــى أيًضــا عنــد دخولــه . كــانوا يحتقــرون األنبيــاء ويعتبــرونهم مجــانين -وابتعــادهم عــن اهللا 

 .كان مضطرًبا إلى حد ما بسبب صعوبة المهمة، فوصفوه بالجنون

وقالوا له هل جاء للسالم ؟ أما ياهو فحـاول التهـرب مـن اإلجابـة وٕاخفـاء األمـر، لعلـه خـاف 

 .فى البداية من إعالن نفسه ملًكا؛ لئال يقاومه قادة الجيش؛ لمواالتهم للملك يهورام

سبب زيارة هذا النبى وقولهم هـل جـاء للسـالم أم ال ؟ ورغـم احتقـارهم لـه ولكـن  وسؤالهم عن

فى داخلهم يشعرون بقوة اهللا فى أنبيائه، فكان داخلهم مع حب االستطالع تخوف مما يحمله هـذا 

 .النبى من أخبار

ان فأثبت أنت فى كالم اهللا بإيم. قد يظهر كالم اهللا فى نظر العالم كأنه جنون ويحتقرونه ?

حقيقى وال تتشكك من أجل مقاومتهم لك، فهم مضطربون فى داخلهم وٕان رأوا ثباتك 

 .يتراجعون، بل ويؤمنون أيًضا
 



انِياْلُملُوِك ِسفُْر    الثَّ

γ٤٠٨γ 

إذ رأى قادة الجيش الدهن يسيل على رأس ياهو، تأكدوا من أن ياهو يخفى عـنهم   :۱۲ع

ال يصـب إال علـى  وألنهـم يعرفـون أن الـدهن. الحقيقة، فقالوا لـه إنـك تكـذب علينـا، ُقـل لنـا الحقيقـة

أمـام هـذه المواجهـة . رؤوس الملوك واألنبيـاء والكهنـة وبالتـالى شـكوا أن يكـون يـاهو قـد ُمسـح ملًكـا

الصريحة لم يستطع يـاهو أن يخفـى مـا حـدث وأعلمهـم أن النبـى قـد مسـحه ملًكـا وأخبـرهم بكـل مـا 

 .قاله النبى له

 

 .أسرع: بادر   :۱۳ع

درجات السـلم فـى المكـان الـذى كـان يقـف فيـه، ونفخـوا بادر كل واحد منهم بفرش ثوبه فوق 

وهكــذا جعــل اهللا فــى قلـــوب هــؤالء القــادة خوفًــا مــن يـــاهو ". قــد ملـــك يــاهو: "فــى األبــواق معلنــين 

ولعلهم كانوا متضايقين من آخاب ونسله وشـرورهم، فـأعلنوا خضـوعهم بالطريقـة المعروفـة وقتـذاك 

يخضـع لـه، كمـا فعـل التالميـذ والتـابعين للمسـيح  وهى خلع اإلنسان ثوبـه ووضـعه تحـت أقـدام مـن

والضرب بالبوق معروف عند اليهود، عند إعالن تملك الملك ). ٨:  ٢١مت(عند دخوله أورشليم 

 ).٣٤: ١مل١(الجديد 

وبهـــذا نـــرى أن اهللا يحـــول كـــل شـــئ إلتمـــام مقاصـــده، فالقـــادة الـــذين يمكـــن أن يقـــاوموا يـــاهو 

إلى أن الملك يهورام ملك إسرائيل كان يستشفى فى يزرعيل  يخضعون له بهذه السرعة، باإلضافة

 .وحده دون جنوده، أما الجنود فكانوا فى راموت جلعاد، مما سهل إعالن ياهو ملًكا وسط الجيش

 

بهذا صار ياهو ملًكا على إسرائيل وأعلـن عصـيانه علـى يـورام، خاصـة وأن يـورام   :۱٤ع

ت جلعاد للمحافظة عليها، حتـى ال يهاجمهـا حزائيـل كان قد وضع فرقة كبيرة من الجيش فى رامو 

ملــك أرام، ممــا ســاعد يــاهو علــى إعــالن ملكــه وخضــوع الجــيش لــه، فاســتطاع بســهولة أن يســيطر 

 .على المملكة بقوة الجيش

 

 



ِسعُ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ٤٠٩γ 

 ):۲٦-۱٥ع(ياهو يقتل يهورام ) ۳(

ن حين قاتل و رجع يهورام الملك لكي يبرا في يزرعيل من الجروح التي ضربه بها االراميو  -١٥
حزائيل ملك ارام فقال ياهو ان كان في انفسكم ال يخرج منهزم من المدينة لكي ينطلق فيخبر في 

و ركب ياهو و ذهب الى يزرعيل الن يورام كان مضطجعا هناك و نزل اخزيا ملك يهوذا  -١٦. يزرعيل
عند اقباله فقال اني  و كان الرقيب واقفا على البرج في يزرعيل فراى جماعة ياهو -١٧. ليرى يورام

فذهب راكب الفرس للقائه و  -١٨. ارى جماعة فقال يهورام خذ فارسا و ارسله للقائهم فيقول اسالم
قال هكذا يقول الملك اسالم فقال ياهو ما لك و للسالم در الى ورائي فاخبر الرقيب قائال قد وصل 

ل اليهم قال هكذا يقول الملك فارسل راكب فرس ثانيا فلما وص -١٩. الرسول اليهم و لم يرجع
فاخبر الرقيب قائال قد وصل اليهم و لم يرجع  -٢٠. اسالم فقال ياهو ما لك و للسالم در الى ورائي

فقال يهورام اشدد فشدت مركبته و خرج  -٢١. و السوق كسوق ياهو بن نمشي النه يسوق بجنون
خرجا للقاء ياهو فصادفاه عند حقلة يهورام ملك اسرائيل و اخزيا ملك يهوذا كل واحد في مركبته 

فلما راى يهورام ياهو قال اسالم يا ياهو فقال اي سالم ما دام زنى ايزابل  -٢٢. نابوت اليزرعيلي
 . فرد يهورام يديه و هرب و قال الخزيا خيانة يا اخزيا -٢٣. امك و سحرها الكثير

السهم من قلبه فسقط في  جفقبض ياهو بيده على القوس و ضرب يهورام بين ذراعيه فخر  -٢٤
و قال لبدقر ثالثه ارفعه و القه في حصة حقل نابوت اليزرعيلي و اذكر كيف اذ ركبت  -٢٥. مركبته

الم ار امسا دم نابوت و دماء بنيه  -٢٦. انا و اياك معا وراء اخاب ابيه جعل الرب عليه هذا الحمل
 .ه و القه في الحقلة حسب قول الربيقول الرب فاجازيك في هذه الحقلة يقول الرب فاالن ارفع

 

كــان يهــورام ملــك إســرائيل يقضــى فتــرة راحــة واستشــفاء فــى يزرعيــل، بعــد إصــابته   :۱٥ع

وفــى هــذه األثنــاء أعلــن يــاهو نفســه ملًكــا فــى رامــوت . بجــروح فــى معركتــه مــع حزائيــل ملــك آرام

ى رامـوت، أنـه إن كنـتم جلعاد، وبحكمة بشـرية وذكـاء قـال للضـباط والجنـود الكثيـرين الـذين معـه فـ

. موافقين على تملكى عليكم، فال تدعوا أحًدا يهـرب مـن المدينـة؛ ليخبـر يهـورام الملـك فـى يزرعيـل

وهو بهذا يشـركهم فـى المسـئولية معـه، فـإن فشـلت خطـة تملكـه، يكونـوا جميًعـا مـدانين أمـام الملـك 



انِياْلُملُوِك ِسفُْر    الثَّ

γ٤١٠γ 

ملـك يهـورام وذلـك ليسـهل عليـه وأراد أن يخيفهم أيًضا حتـى يمنعـوا أى إنسـان مـن إبـالغ ال. يهورام

ولكن هذا لألسف يظهر عدم إيمان بقوة اهللا المساندة لـه، فـاهللا . أن يقتل يهورام ملك إسرائيل فجأة

هو الذى مسحه وقادر أن يسانده ولكنه اعتمد على قوته وذكائه، فكان فى داخله خوف من فشل 

 .محاولته

 
ث كــــان يــــورام مضــــطجًعا يــــداوى ركــــب يــــاهو مركبتــــه متوجًهــــا إلــــى يزرعيــــل، حيــــ  :۱٦ع

وكــان أخزيــا ملــك يهــوذا يــزوره ليطمــئن عليــه، فحتــى آخــر وقــت كــان ملــوك يهــوذا فــى . إصــابته

شــــخص أخزيــــا مــــرتبطين بملــــوك إســــرائيل األشــــرار وهــــذا االرتبــــاط الشــــرير أصــــاب ملــــوك يهــــوذا 

ل عالقـة مـع بالخسارة؛ ألنه أبعدهم عن اهللا، فغضب علـيهم وأفـاد ملـوك إسـرائيل فـى حـروبهم، فكـ

 .األشرار تفيد األشرار فى ازدياد قوتهم المادية وتفسد األبرار، إذ تبعدهم عن اهللا نفسه

 

ـــا علـــى بـــرج عـــال؛   :۱۷ع ـــا واقًف ـــا فـــى ذلـــك الوقـــت، أن يظـــل هنـــاك مراقًب كمـــا كـــان متبًع

ليســتطلع أيــة تحركــات عســكرية، أو غيرهــا تهــدد المعســكر الــذى يحميــه، ذلــك حتــى يأخــذ الجنــود 

كــان رقيًبــا واقًفــا علــى بــرج فــى يزرعيــل، فــرأى يــاهو وجماعتــه . م، قبــل قــدوم العــدو ليفــاجئهمحــذره

قادمين، فأبلغ يهورام بما رأى، فأمر يهورام بإرسال فارس للقائهم وسؤالهم، إن كـان قـدومهم للخيـر 

 وذلــك ألن يهــورام كــان يريــد االطمئنــان علــى بقــاء رامــوت فــى أيــدى جنــوده ولــم يســتطع حزائيــل! 

 .استردادها منهم

 

إنطلـــق فـــارس مـــن عنـــد يهـــورام؛ ليعـــرف مـــن هـــم المقبلـــين ويســـألهم عـــن األخبـــار   :۱۸ع

والسالم، فعندما وصل إلـى يـاهو وسـأله، أجابـه يـاهو بعنـف وقـال لـه، لـيس لـك شـأن بالسـالم مـن 

وانضـــم . عدمـــه وأمـــره أن ينضـــم للجنـــود التـــابعين لـــه فخضـــع الفـــارس فـــى خـــوف ودار وراء يـــاهو

وبهذا منع ياهو أن تصل أى أخبار للملك يهورام؛ ليفاجئه ويقتله وقد أعلـم الرقيـب الملـك . دهلجنو 

 .يهورام، أن الرسول لم يرجع ليخبر بما رآه



ِسعُ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ٤١١γ 

إنــزعج الملــك يهــورام وأرســل ســريًعا فارًســا آخــًرا، فعنــدما وصــل إلــى يــاهو أمــره هــو   :۱۹ع

 .أيًضا أن ينضم إلى جنوده الذين خلفه

 

كــان الركــب قــد اقتــرب أكثــر . لملــك ثانيــة بعــدم رجــوع الفــارس الثــانى أيًضــاأبلــغ ا  :۲۰ع

فأكثر من معسكر يهورام، فاستطاع المراقـب أن يتبـين شخصـياتهم وتعـرف علـى يـاهو مـن طريقـة 

قيادته لمركبته؛ ألنه كان يقودها بجنـون ويبـدو أن هـذا كـان معروفًـا عـن يـاهو، أى الحـدة والعنـف 

 .وأخبر الملك والتسرع، فعرفه الرقيب

 

إزداد انزعاج يهورام على راموت جلعاد واشتاق لمعرفـة أخبارهـا، خاصـة بعـد عـدم   :۲۱ع

رجــوع الفارســين الــذين أرســلهما الســتطالع األخبــار، فخــرج بنفســه فــى مركبتــه ومجاملــة لــه خــرج 

 .أخزيا أيضًا بمركبته؛ ليشاركه االطمئنان على راموت جلعاد

اء الذى يسقط فيه اإلنسان بسبب شره، فبكبرياء ظـن أن رامـوت وهذا يبين مدى الجهل والغب

 .البد أن تبقى معه، فلم يحترس، أو يفهم الخطر المقبل عليه

على قدر اتضاعك وصلواتك يكشف لك اهللا كل شئ ويحميك من المخاطر وحيل إبليس،  ?

 .فاهتم بالصالة والتعلم ممن حولك واستشارة اآلباء، فتحتفظ باتضاعك وسالمك
 

أى خير تنتظـر مـا : بادر يهورام بسؤال ياهو إن كان للخير مجيئه ؟ أجاب ياهو   :۲۲ع

والمقصــود بزنــى إيزابــل هــو زناهــا الروحــى، أى عبادتهــا . دام فجــور أمــك إيزابــل وســحرها ســائدين

ل لألوثان وتركها عبادة اهللا، أما سحرها، فيعنى بـه العبـادات الوثنيـة التـى تقـدم لآللهـة الغريبـة، بكـ

 .ما تحمل من شعوذة وتعاويذ وعادات غريبة

 



انِياْلُملُوِك ِسفُْر    الثَّ

γ٤١٢γ 

، "خيانـة يـا أخزيـا"أدار يهورام مركبته لالتجاه اآلخـر، مزمًعـا الهـرب، قـائًال ألخزيـا   :۲۳ع

أى اتجــه يهــورام إلــى الخلــف عائــًدا إلــى يزرعيــل، ليهــرب مــن وجــه يــاهو والجــيش التــابع لــه وحــذر 

 .ش عليه بقيادة ياهوأخزيا ليهرب هو أيًضا؛ ألنه تأكد من تمرد الجي

وٕان كــان يهــورام يصــرخ قــائًال خيانــة، فهــى فــى نفــس الوقــت إتمــام لقضــاء اهللا عليــه، بســبب 

 ).١٧: ١٩مل١(شروره وٕانه وٕان نجا من يد حزائيل، يأتى عليه سيف ياهو، كما قال اهللا إليليا 

 
ظهــره لــم ُتســعف يهــورام ســرعة رد فعلــه علــى الهــرب، إذ لحقــه يــاهو بســهم اختــرق   :۲٤ع

 .ونفذ إلى قلبه، فسقط فى مركبته

 

أحــد الثالثــة حــراس المــرافقين ليــاهو، أى مــن أقــرب المقــربين، الــذين يثــق : ثالثــه   :۲٥ع

 .فيهم ياهو، يركب معهم فى مركبته

إرفعه واطرحه فـى حقـل نـابوت اليزرعيلـى، وتـذكر حـين : "أحد كبار قواده " لبدقر"قال ياهو 

 .آخاب وقد قضى الرب عليه بهذا العقاب كنت أنا وأنت مصاحبين ألبيه

وهكذا يتم قضاء اهللا وعقابه آلخاب الذى قتل نابوت اليزرعيلى، فيهلك هـو وابنـه يهـورام فـى 

 .نفس المكان الذى اغتصبه ظلًما وقتل صاحبه

إعلم أن اهللا يرى كل أعمالك فال تظلم أحًدا مهما كان لك سلطان فاهللا يدافع عن أوالده  ?

 .ل إعط كل إنسان حقه لئال ينتقم اهللا منكالضعفاء، ب

 

ـــا المعنـــى دون الـــنص، حـــين أعلـــن   :۲٦ع كـــرر يـــاهو كـــالم اهللا ولكـــن باختصـــار، معطًي

عقابه آلخاب بسبب اغتصابه لحقل نابوت وقتلـه، فـدافع اهللا عـن الضـعفاء وقـال آلخـاب أنـه يـرى 

قتلـت أبنـاء نـابوت أيًضـا؛ حتـى  ويفهم من هـذا أن إيزابـل كانـت قـد. دم نابوت المظلوم ودماء بنيه

ال ينتقموا ألبيهم وال يوجد وريـث لنـابوت وأمـر اهللا أنـه فـى نفـس المكـان يمـوت آخـاب ونسـله الـذى 



ِسعُ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ٤١٣γ 

وقولـــه حقلـــة معنـــاه تصـــغير حقـــل ويظهـــر هـــذا مـــدى ظلـــم آخـــاب، أن يقتـــل أبريـــاء؛ . هـــو يهـــورام

ـــًال صـــغيًرا ـــم أن يســـتهين اإلنســـان بنفـــوس . ليغتصـــب حق اآلخـــرين ألجـــل إشـــباع إنـــه منتهـــى الظل

 .رغباته

ونـــرى هنـــا يـــاهو يســـتتر وراء كـــالم الـــرب بتكـــرار كلمـــة أمـــر الـــرب، لكنـــه فـــى الحقيقـــة ينفـــذ 

 .أطماعه وغيظه من يهورام ورغبته فى التسلط والتملك

 
 ):۲۹-۲۷ع(ياهو يقتل أخزيا ) ٤(

قال  و لما راى ذلك اخزيا ملك يهوذا هرب في طريق بيت البستان فطارده ياهو و -٢٧
 . اضربوه فضربوه ايضا في المركبة في عقبة جور التي عند يبلعام فهرب الى مجدو و مات هناك

في السنة الحادية  -٢٩. فاركبه عبيده الى اورشليم و دفنوه في قبره مع ابائه في مدينة داود -٢٨
 .عشرة ليورام بن اخاب ملك اخزيا على يهوذا

 

ة، تبعـــد أربعـــة عشـــر كيلـــو متـــًرا جنـــوب شـــرق هـــى جنـــين الحاليـــ: بيـــت البســـتان   :۲۷ع

ويبــدو أن البســتان كــان مــن أمــالك آخــاب، الــذى . مجــدو، علــى الطــرف الجنــوبى لــوادى يزرعيــل

 .بجواره كان حقل نابوت

اسم مكان غرب نهر األردن، مكانه اليوم قرية بلعة على مسافة سبعة كيلـو متـرات : يبلعام 

 .ق السامرةجنوب جنين وعشرين كيلو متًرا شمال شر 

 .هى تل المنسلم حالًيا يقع على مسافة إثنتين وثالثين كيلو متًرا جنوب شرق حيفا: مجدو 

أما أخزيا ملك يهوذا، وقد شاهد ما حدث، هرب هو اآلخر فى طريق بيت البستان، فطارده 

. يــاهو ورجالــه وأمــرهم يــاهو بضــربه، فضــربوه وهــو فــى مركبتــه، فــى عقبــة جــور، التــى عنــد يبلعــام

 .كانت جراحه مميتة فمات فى مجدو



انِياْلُملُوِك ِسفُْر    الثَّ

γ٤١٤γ 

أن أخزيــا هــرب إلــى الســامرة، فقــبض عليــه رجــال ) ٩: ٢٢أى٢(ويخبرنــا ســفر أخبــار األيــام 

فاإلضـافة التـى يضـيفها سـفر أخبـار . ياهو هناك وأتوا به إلى مجدو، حيث يقيم ياهو وقتلوه هناك

 .برنا سفر ملوك الثانىاأليام، هو أنه هرب للسامرة أوًال، قبل أن يموت فى مجدو، كما يخ

 

بعــد قتــل أخزيــا حمــل رجالــه جثتــه وذهبــوا بــه إلــى أورشــليم ودفنــوه هنــاك فــى قبــور   :۲۸ع

وهكـذا مـات أخزيـا ألجـل اتصـاله باألشـرار، . الملوك، فى مدينة داود، فى قبر كان قد أعده لنفسه

وال تلقـــى جثتـــه أى بيـــت آخـــاب ولكنـــه كـــان أقـــل شـــًرا مـــنهم، فســـمح اهللا أن يـــدفن فـــى مدينـــة داود 

 .لوحوش األرض وطيور السماء، مثل يهورام ابن آخاب

اهللا يقدر كل عمل تعمله، سواء كان خيًرا فيجازيك عليه ببركات كثيرة، أو شًرا فيعاقبك عليه  ?

فاهتم بالتوبة؛ ألنها . ولكن إن تبت عنه واعترفت وتناولت من األسرار المقدسة، يرفعه عنك

 .ان فى السماءطريق خالصك، فيكن لك مك

 
كان أخزيا قد ملك على يهـوذا فـى السـنة الحاديـة عشـر مـن حكـم يـورام بـن آخـاب   :۲۹ع

 .على إسرائيل

فحسـبت كسـور السـنة، فقـال ) ٢٥: ٨ص(وكما ذكرنا أنـه لـم ُتحسـب كسـور السـنة، أمـا فـى 

 .فى السنة الثانية عشر ليورام

 
 ):۳۷-۳۰ع(ياهو يقتل إيزابل ) ٥(

يزرعيل و لما سمعت ايزابل كحلت باالثمد عينيها و زينت راسها و  فجاء ياهو الى -٣٠
فرفع وجهه  -٣٢. و عند دخول ياهو الباب قالت اسالم لزمري قاتل سيده -٣١. تطلعت من كوة

فقال اطرحوها  -٣٣. نحو الكوة و قال من معي من فاشرف عليه اثنان او ثالثة من الخصيان
و دخل و اكل و شرب ثم قال  -٣٤. و على الخيل فداسهافطرحوها فسال من دمها على الحائط 

و لما مضوا ليدفنوها لم يجدوا منها اال  -٣٥. افتقدوا هذه الملعونة و ادفنوها النها بنت ملك



ِسعُ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ

γ٤١٥γ 

فرجعوا و اخبروه فقال انه كالم الرب الذي تكلم به عن يد  -٣٦. الجمجمة و الرجلين و كفي اليدين
و تكون جثة ايزابل كدمنة  -٣٧. ل يزرعيل تاكل الكالب لحم ايزابلعبده ايليا التشبي قائال في حق

 .على وجه الحقل في قسم يزرعيل حتى ال يقولوا هذه ايزابل
 

دخل ياهو إلى يزرعيـل وسـمعت إيزابـل، فكحلـت عينيهـا وزينـت شـعرها وأرادت أن   :۳۰ع

وهنـا تظهـر . النافـذةتظهر لياهو أنها غير خائفة منه، فهى ال زالت صاحبة سلطان، ونظرت من 

 .قساوة قلبها وأنايتها، فلم تتأثر بموت ابنها يهورام وحفيدها أخزيا واهتمت بتزيين نفسها

 

" أســـالم لزمـــرى قاتـــل ســـيده؟"عنـــد وصـــول يـــاهو بادرتـــه بكلمـــات ســـاخرة قائلـــة لـــه   :۳۱ع

بق زمرى فى وكانت ترمى بذلك إلى تذكيره بزمرى ملك إسرائيل قاتل بعشا الملك السابق له، فلم ي

، ثـــم قتـــل هـــو اآلخـــر بمـــؤامرة، وكأنهـــا تقـــول لـــه أن )١٠، ٩: ١٦مـــل١(الحكـــم ســـوى ســـبعة أيـــام 

حملت هذه الكلمات كل االزدراء الذى تكنـه نحـوه والكبريـاء . مصيره سيكون مشابًها لمصير زمرى

 .الشديد الذى فى قلبها ولعلها أرادت أن تخيفه

 

وقصـد " مـن معـى؟"ى كانت تخاطبه منهـا وصـرخ تطلع ياهو إلى النافذة الت  :۳۳، ۳۲ع

ـــى إيزابـــل وٕاال  ـــد ويعصـــوا عل ـــاره الملـــك الجدي بهـــذا أن يجمـــع الحـــراس والخصـــيان، ليتبعـــوه، باعتب

فسيتعرضــوا للقتــل بيــده، فأطــل عليــه إثنــان، أو ثالثــة مــن الخصــيان، فــأمرهم بطرحهــا مــن النافــذة، 

وهـذا معنـاه أنهـا ارتطمـت بحـائط . بخيلـه فطرحوها، فسال دمها على الحـائط وعلـى الخيـل وداسـها

وهـذا يظهـر مـدى شراسـة ووحشـية . القصر، فسال دمها على الحائط، ثم تقدم ياهو بخيلـه وداسـها

وجرأة ياهو، فهو ليس فقط ينفذ كالم اهللا، بل يظهر مدى السخط الذى فى قلبه، الذى حملـه ضـد 

 .بيت آخاب

إلــى قصــر الملــك، حيــث كانــت تقــيم وأكــل بعــد أن داس يــاهو إيزابــل وقتلهــا، دخــل   :۳٤ع

وبعـدما . من الطعام، الذى كان معًدا لها والبنها يهورام الملك، فهـو قاسـى القلـب، شـهوانى، شـرس



انِياْلُملُوِك ِسفُْر    الثَّ

γ٤١٦γ 

وقــد وصــفها بأنهــا ملعونــة وذلــك بســبب تمســكها بعبــادة البعــل . أكــل قــال لرجالــه، خــذوا جثــة إيزابــل

ثـــان وقـــد صـــار بنيهـــا وأحفادهـــا ملوًكـــا علـــى وٕاغوائهـــا لزوجهـــا آخـــاب وبنيهـــا وأحفادهـــا لعبـــادة األو 

مملكتى إسرائيل ويهوذا، أى أنهـا أفسـدت شـعب اهللا فـى المملكتـين واضـطهدت أنبيـاء اهللا وخاصـة 

وطلب ياهو ). ٢٠: ٢رؤ(إيليا، فصارت رمًزا للشر على مدى التاريخ، كما يؤكد ذلك سفر الرؤيا 

يدونيين، أى حـاول إكرامهـا بعـدما تخلـص من رجاله دفنها فى قبر؛ ألنها بنـت ملـك هـو ملـك الصـ

وهو بهذا يظهر أنه ال ينفذ كالم اهللا، بل أغراضه الشخصية، ألن اهللا أمر على فم إيليا أن . منها

وأكـد ذلـك ثانيـة علـى فـم أحـد بنـى األنبيـاء، الـذى . إيزابل سـتلقى فـى الحقـل وتلحـس الكـالب دمهـا

 .أعلم ياهو بذلك

 

، لـم يجـدوا مـن أشـالئها سـوى الجمجمـة والـرجلين والكعبـين، عنـدما خرجـوا ليـدفنوها  :۳٥ع

 .إذ أن الكالب كانت قد أكلت لحمها

 

 .روث، أى فضالت الحيوانات: دمنة   :۳۷، ۳٦ع

هذا تحقيـق لمـا قضـى بـه : عندما رجع رجال ياهو أخبروه بما وجدوا، علق على ذلك بقوله 

تهم لحم ايزابل فى حقـل يزرعيـل وتكـون جثتهـا إن الكالب ستل"الرب على لسان إيليا التشبى قائًال 

 .كالفضالت الملقاة على حقل يزرعيل، بحيث ال يستطع أحد التعرف عليها، فيقول هذه إيزابل

إن النهاية المؤسفة إليزابل تذكرنا بالعذاب األبدى الذى هو نهاية األشرار، فعندما تتذكر  ?

ما بدت جذابة؛ ألن نهايتها هى الهالك، الدينونة كل يوم تخاف اهللا وتبتعد عن الخطية مه

 .فتنقذ نفسك وتحيا فى التوبة وتجد حياتك



ِشرُ  احُ حَ صْ األَ   الَعا

γ٤١٧γ 

 

 الَعاِشرُ  احُ حَ صْ األَ 
 ياهو يقتل أعداءه

Rη Ε η 
 ):۱۱-۱ع(قتل بيت آخاب )  ۱(

و كان الخاب سبعون ابنا في السامرة فكتب ياهو رسائل و ارسلها الى السامرة الى رؤساء  -١
فاالن عند وصول هذه الرسالة اليكم اذ عندكم بنو  -٢. يزرعيل الشيوخ و الى مربي اخاب قائال

انظروا االفضل و االصلح من بني  -٣. م مركبات و خيل و مدينة محصنة و سالحسيدكم و عندك
فخافوا جدا جدا و قالوا هوذا  -٤. سيدكم و اجعلوه على كرسي ابيه و حاربوا عن بيت سيدكم

فارسل الذي على البيت و الذي على المدينة و الشيوخ  -٥. ملكان لم يقفا امامه فكيف نقف نحن
قائلين عبيدك نحن و كل ما قلت لنا نفعله ال نملك احدا ما يحسن في عينيك  والمربون الى ياهو

فكتب اليهم رسالة ثانية قائال ان كنتم لي و سمعتم لقولي فخذوا رؤوس الرجال بني  -٦. فافعله
سيدكم وتعالوا الي في نحو هذا الوقت غدا الى يزرعيل و بنو الملك سبعون رجال كانوا مع عظماء 

فلما وصلت الرسالة اليهم اخذوا بني الملك و قتلوا سبعين رجال و وضعوا  -٧. ين ربوهمالمدينة الذ
فجاء الرسول و اخبره قائال قد اتوا برؤوس بني  -٨. رؤوسهم في سالل و ارسلوها اليه الى يزرعيل

و في الصباح خرج و وقف و قال  -٩. الملك فقال اجعلوها كومتين في مدخل الباب الى الصباح
 -١٠. ع الشعب انتم ابرياء هانذا قد عصيت على سيدي و قتلته و لكن من قتل كل هؤالءلجمي

فاعلموا االن انه ال يسقط من كالم الرب الى االرض الذي تكلم به الرب على بيت اخاب و قد فعل 
و قتل ياهو كل الذين بقوا لبيت اخاب في يزرعيل و كل  -١١. الرب ما تكلم به عن يد عبده ايليا

 .مائه و معارفه وكهنته حتى لم يبق له شارداعظ
 

كان آلخـاب سـبعون ابًنـا والمقصـود أبنـاء وأحفـاد، لعلهـم التجـأوا إلـى السـامرة، المدينـة  :۱ع
المحصنة واحتموا فيهـا مـن يـاهو ولعـل رؤسـاء إسـرائيل، هـم أيًضـا، التجـأوا إلـى السـامرة هرًبـا مـن 

فى المدينة وكذلك أراد أن يشرك مربىِّ آخـاب فـى  وجه ياهو، فأرسل إليهم ياهو؛ ألن لهم سلطان



انِياْلُملُوِك ِسفُْر    الثَّ

γ٤١٨γ 

أرســل يــاهو . المســئولية، أى المــربين الــذين اهتمــوا بأبنــاء وأحفــاد آخــاب ولهــم مكانــة كبيــرة عنــدهم
 .ليخاطبهم حتى يستطيع القضاء على أبناء آخاب

 
 أرسل ياهو إلى المسئولين فى السامرة السابق ذكرهم يستفزهم ويختبـرهم، هـل هـم :۳، ۲ع

 :خاضعين له، أم ال ؟ وقال لهم فى الرسالة أنه ما دام عندكم 
 .أبناء سيدكم آخاب الملك السابق -١
 .مركبات وخيل وهى أهم المعدات فى الحرب -٢

 .مدينتكم السامرة المحصنة بأسوار عالية وأبواق قوية -٣

 .أسلحة حربية كثيرة -٤

 .فاختاروا أفضل أبناء سيدكم وأقيموه ملًكا فى السامرة
وٕان كـانوا خاضـعين لـه . وا متمردين، لن يجيبوا على الرسالة وحينئذ يقوم بمهاجمتهمفإن كان

وخافوا منه يستطيع أن يتخلص بواسطتهم من أعدائه وهم كل نسل آخاب ومـن يتصـل بـه بقرابـة، 
 .أو أعوانه

 
خاف جًدا رؤساء يزرعيل المقيمين فى السـامرة، وكـذلك المـربين المسـئولين عـن نسـل  :٤ع

رسالة ياهو؛ ألنه قتل ملكين، هما يهورام ملك إسرائيل وأخزيا ملك يهوذا، فكيف يقفون  آخاب من
وقد تعودوا طاعة . أمامه ؟ خاصة أنهم كانوا مضطربين؛ لعدم وجود رئيس لهم، بعد موت يهورام

 .الرئيس وليس قيادة المملكة
 

والمســئول عــن  بعــد انزعــاج ورعــب رؤســاء مدينــة الســامرة وهــم المســئول عــن المدينــة :٥ع
القصــر الملكــى وكــذلك شــيوخ المدينــة ومربــى نســـل آخــاب، كتبــوا رســالة أظهــروا فيهــا خضـــوعهم 

 .الكامل لياهو وكل أوامره وأعلنوا له رفضهم إقامة ملك من نسل آخاب
 



ِشرُ  احُ حَ صْ األَ   الَعا

γ٤١٩γ 

أهـم مـدن سـهل يزرعيـل، الـذى يقـع وسـط مملكـة إسـرائيل ويمتـد مـن : مدينـة يزرعيـل  :٦ع
وهذه المدينـة تقـع جنـوب غـرب حبـرون، علـى بعـد سـتة . بيض المتوسطنهر األردن إلى البحر األ

 .أميال
بعد وصول رسالة رؤساء المدينـة إلـى يـاهو وعلمـه بخضـوعهم لـه، أرسـل إلـيهم رسـالة ثانيـة 
قــال فيهــا، إن الــدليل علــى خضــوعكم لــى، هــو أن تــأتوا إلــىَّ غــًدا بــرؤوس الســبعين رجــًال، أبنــاء 

 .، بل وهم فى خوفهم وفزعهم أمرهم بقتل أبناء سيدهمآخاب ولم يعطهم فرصة للتفكير
وبالطبع فإن قتل المربيين ألبناء آخاب يظهر شرهم وعدم والئهم لبيت آخاب واشـتراكهم فـى 

وتظهر هنا حكمة يـاهو السياسـية . هذه المذبحة البشعة، فهم شركاء ياهو فى هذه الوحشية والشر
حتـى يظهـر أمـام كـل شـعب إسـرائيل أنـه لـيس قاتـل  فى جعل رؤساء السامرة يقتلـون أبنـاء آخـاب،

 .بيت آخاب، بل رؤساء السامرة، فال يهيج الشعب عليه
 

عندما أتت الرسالة إلى شيوخ المدينة نفذوا طلب ياهو، فقتلوا سبعين رجـًال، هـم أبنـاء  :۷ع
ويالحـــظ أن شـــيوخ . آخـــاب ووضـــعوا رؤوســـهم فـــى ســـالل وأرســـلوها إليـــه فـــى يزرعيـــل، حيـــث يقـــيم

ســامرة لــم يــذهبوا بأنفســهم إلــى يــاهو، خوًفــا منــه، لكــن أطــاعوا كالمــه وقتلــوا أبنــاء آخــاب وأرســلوا ال
 .رؤوسهم إليه، كدليل واضح على قتلهم لهم وليس قتل أى أناس آخرين

 
جاء أحد خدم ياهو وأخبره بوصـول رؤوس بنـى الملـك المقطوعـة، فـأمر بوضـعها فـى  :۸ع

وقد وضعهم ياهو فى مـدخل المدينـة؛ ليـراهم كـل . ى الصباحكومتين، عند مدخل باب المدينة حت
الداخلين إلى يزرعيل، أو الخارجين منها، فيخافوا مـن يـاهو ويخضـعوا لـه، بـل وينتشـر الخبـر فـى 

 .كل إسرائيل، فيخافه كل الشعب
 
فــى الصــباح تجمهــر شــعب يزرعيــل حــول كــومتى الجمــاجم، فخــرج إلــيهم يــاهو وأعلــن  :۹ع

ولكـن بمكـر أعلـن براءتـه مـن . اع أن يعصى على سيده الملك يهورام، بل ويقتلهبكبرياء أنه استط
إنــه مــاكر . مــع أنــه هــو الــذى أمــر شــيوخ الســامرة بقــتلهم! قتــل أبنــاء آخــاب، فتســاءل مــن قــتلهم 

 .ومحنك سياسًيا والحقيقة أنه وحش وكذاب
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γ٤٢٠γ 

 
يد نسـل آخـاب؛ لكـى استتر ياهو فى وحشيته وجرائمه وراء أمر اهللا إليليا، بأنـه سـيب :۱۰ع

وحقًـا لقـد تمـم نبـوة إيليـا ولكنـه تممهـا . يبين نفسه خاضًعا هللا ومنفًذا ألوامـره، فيسـتميل الشـعب إليـه
 .بوحشية؛ ألنه شرير وشرس، فاستحق غضب اهللا، كما سنرى فى نهاية اإلصحاح

 
يـرة، لم يكتف ياهو بالقضـاء علـى أبنـاء آخـاب، بـل قتـل أيًضـا كـل أفـراد عائلتـه الكب :۱۱ع

المقيمون فى يزرعيل، كذلك كل المعاونين له فى الحكم وكل أصدقائه وكهنته، حتى لم يبق منهم 
 .أحد على قيد الحياة

إن ياهو سلك مسلك من يبرر تصـرفاته، فيلبسـها لبـاس الغيـرة للـرب ولشـريعته، بينمـا هـو فـى   ?
خــــرين وتغطــــى فــــال تخــــادع اآل. الحقيقــــة يســــعى إلرضــــاء شــــهوته للســــلطة وٕاخضــــاع اآلخــــرين

خطايــاك بآيــات وتعــاليم مــن الكنيســة؛ ألن تبريــر األخطــاء يغــيظ اهللا جــًدا ويبعــدك عــن التوبــة، 
 .فال ينتظرك إال الهالك

 
 ):۱٤-۱۲ع(قتل اخوة أخزيا  )  ۲(

صادف  -١٣. ثم قام و جاء سائرا الى السامرة و اذ كان عند بيت عقد الرعاة في الطريق -١٢
وذا فقال من انتم فقالوا نحن اخوة اخزيا و نحن نازلون لنسلم على بني ياهو اخوة اخزيا ملك يه

فقال امسكوهم احياء فامسكوهم احياء و قتلوهم عند بئر بيت عقد  -١٤. الملك و بني الملكة
 .اثنين و اربعين رجال و لم يبق منهم احدا

 
اليـة وتسـمى هـى بيـت قـاد الح. بلـدة بـين يزرعيـل والسـامرة: بيت عقد الرعاة : ۱۳، ۱۲ع

 .وهى المكان الذى يربط فيه الرعاة غنمهم حتى يجزوها" بيت عقد"أيًضا باختصار 
ألن اخـــوة آخزيـــا كـــانوا قـــد مـــاتوا ) ٨: ٢٢أى٢(المقصــــود أبنـــاء اخـــوة آخزيـــا : اخـــوة آخزيـــا 

 ).١٧: ٢١أى٢(
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، بعد أن فرغ ياهو من قتل كل من كان له صلة بآخاب فى يزرعيل، قام وتوجه إلى السامرة
، صادف مجموعة من الرجال، فسألهم عمن يكونوا فقالوا لـه "بيت عقد الرعاة"وأثناء مروره بجوار 

أنهم إخوة الملك أخزيـا، وهـم متوجهـون لزيـارة أوالد آخـاب وزوجتـه إيزابـل، إذ لـم يعلمـوا بقتـل يـاهو 
 .لكل بيت آخاب

 
عــين رجــًال وكــان ذلــك أمــر يــاهو بــالقبض علــى إخــوة أخزيــا وقــتلهم وكــانوا إثنــين وأرب :۱٤ع

 .عند بئر بيت عقد ولعله ألقى جثثهم فى هذا البئر
ال تكن عنيًفا فى معاملتك مع اآلخرين، أو تفرح أنهم يرهبوك ويخافوا منـك؛ ألنـك مسـئول أن   ?

تكـون نــوًرا للعـالم وملًحــا لــألرض ومهمـا كــان ســلطانك، كـن متضــًعا ومحًبــا لمـن حولــك وأظهــر 
 .ا فى بعض المواقف، ال تفقد لطفك مع من حولكوٕان كنت حازمً . ذلك لهم

 
 ):۱۷-۱٥ع(اإلتفاق مع يهوناداب ابن ركاب )  ۳(

ثم انطلق من هناك فصادف يهوناداب بن ركاب يالقيه فباركه و قال له هل قلبك مستقيم  -١٥
 -١٦. نظير قلبي مع قلبك فقال يهوناداب نعم و نعم هات يدك فاعطاه يده فاصعده اليه الى المركبة

و جاء الى السامرة و قتل جميع  -١٧. و قال هلم معي و انظر غيرتي للرب و اركبه معه في مركبته
 .الذين بقوا الخاب في السامرة حتى افناه حسب كالم الرب الذي كلم به ايليا

 
وقـد سـكنوا . هـو قائـد الركـابيين، الـذى هـو مـن نسـل القينيـين: يهوناداب بـن ركـاب  :۱٥ع

عنــدما دخلــوا أرض كنعــان وال يتبعــون عقيــدة اليهــود، بــل لهــم حيــاتهم الخاصــة،  مــع بنــى إســرائيل
 :التى تتميز بما يلى 

 .االمتناع عن شرب الخمر وعن زراعة الكروم، التى يمكن أن تؤدى إلى إنتاج الخمر -١
الســـكن فـــى خيـــام وعـــدم بنـــاء مبـــانى؛ لتغـــربهم عـــن العـــالم، مثـــل اآلبـــاء إبـــراهيم واســـحق  -٢

 .ويعقوب



انِياْلُملُوِك ِسفُْر    الثَّ
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ع عن الزراعة؛ حتى ال يتعلقوا بالمحاصيل التى يحصـدونها، بـل يتكلـوا علـى اهللا االمتنا -٣
 .ويعملوا بالرعى

 ).٣٥أر(وقد ذكرهم أرميا بوضوح 
خــرج يــاهو مــن يزرعيــل متجًهــا إلــى الســامرة، فوجــد فــى الطريــق يهونــاداب بــن ركــاب خارًجــا 

قيم مــن نحـوك؟ وكــان يقصــد للقائـه، فســأله يـاهو، هــل قلبــك مسـتقيم مــن نحـوى، كمــا أن قلبــى مسـت
هــل أنــت معــى ومخلــص لــى، كمــا أنــى أنــا معــك وأقبلــك؟ فأجــاب يهونــاداب مؤكــًدا موافقتــه ليــاهو، 
فيهونـــاداب يوافقـــه فـــى عبـــادة اهللا ورفـــض الشـــر، أمـــا يـــاهو، فكـــان يقصـــد إخـــالص يهونـــاداب لـــه 

اهو، فقـد تمـم شخصًيا، بغض النظر عن اهللا، فيهوناداب أحب يـاهو؛ إلزالتـه شـرور آخـاب، أمـا يـ
فيهوناداب خرج للقاء ياهو؛ ليعلن له تأييده له . إرادة اهللا ولكن بوحشية وألجل مصالحه الشخصية

 .فى إزالة الشر
حينئذ مد ياهو يده ليهوناداب وصافحه، إعالنًا التفاقهما مًعا، ثم سـاعده علـى الصـعود إلـى 

نــاداب ليــاهو، بجلوســه بجــواره فــى مركبتــه، أى لــيجلس بجــوار يــاهو ويــرى الكــل اتفــاق وتأييــد يهو 
 .المركبة

إن التزام الركابين، الذى ظل حتى زمن كتابة هذا السفر وامتد ثلثمائة سنة، حتـى أيـام أرميـا،   ?
يحمسنا لاللتزام بوصايا اهللا، مهما بدت ثقيلة وذلك لمحبتنا له؛ ألنه أحبنا أوًال وبذل حياته عنا 

وقـد . لتزم هو أيًضا بخالصـنا ومنحنـا السـالم فـى قلوبنـاوعندما نلتزم بوصاياه ي. على الصليب
ازداد التزام الركـابين بتعـاليم زعـيمهم، عنـدما رأوا الشـر قـد ازداد فـى مملكـة إسـرائيل، فبـدًال مـن 

فاثبــت فــى التمســك بوصــايا اهللا، مهمــا . أن يتكيفــوا ويتهــاونوا، تــأثًرا بمــن حــولهم، ازدادوا التزاًمــا
 .زاد الشر حولك

 
هكــذا صـحبه معـه فــى ". تعــال معـى حتـى أريــك غيرتـى للـرب"ال يـاهو ليهونـاداب قـ :۱٦ع

وكالم ياهو يبين كبرياءه وحبه للظهور فى إظهـار غيرتـه، باإلضـافة إلـى أن غيرتـه . نفس مركبته
كانت ضد بيت آخاب وعبادة البعل وليس ضد عبادة األوثان ككل، فقد استمر فى عبادة العجول 

 ).٢٩ع(التى أقامها يربعام 
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عندما وصل ياهو إلى السامرة، أهلك جميع الباقين من مؤيدى آخاب، محقًقا بذلك  :۱۷ع

 :ونالحظ أن ياهو فى إبادته للشر ظهر فيه عيبين . قضاء الرب الذى كلم به إيليا
كــان مهتًمــا أن يجمــع مؤيــدين لــه؛ إلظهــار قوتــه فــى كبريــاء ولــيس لمجــد اهللا ولــم يعتمــد  -١

 .ى القوة المادية؛ ألن إيمانه ضعيف باهللاعلى قوة اهللا، بل عل
 .لم يلتجئ إلى أليشع رجل اهللا، الذى كان موجوًدا وقتذاك؛ ألنه ال يهتم بالخضوع هللا -٢

 
 ):۳۱-۱۸ع(قتل كهنة البعل )  ٤(

ثم جمع ياهو كل الشعب و قال لهم ان اخاب قد عبد البعل قليال و اما ياهو فانه يعبده   -١٨
وا الي جميع انبياء البعل و كل عابديه و كل كهنته ال يفقد احد الن لي ذبيحة و االن فادع -١٩.كثيرا

و قال ياهو  -٢٠. عظيمة للبعل كل من فقد ال يعيش و قد فعل ياهو بمكر لكي يفني عبدة البعل
و ارسل ياهو في كل اسرائيل فاتى جميع عبدة البعل و لم يبق  -٢١. قدسوا اعتكافا للبعل فنادوا به

فقال للذي على  -٢٢. اتى و دخلوا بيت البعل فامتال بيت البعل من جانب الى جانب احد اال
و دخل ياهو و يهوناداب بن  -٢٣. المالبس اخرج مالبس لكل عبدة البعل فاخرج لهم مالبس

ركاب الى بيت البعل فقال لعبدة البعل فتشوا و انظروا لئال يكون معكم ههنا احد من عبيد الرب و 
و دخلوا ليقربوا ذبائح و محرقات و اما ياهو فاقام خارجا ثمانين  -٢٤. لبعل وحدهملكن عبدة ا

. رجال وقال الرجل الذي ينجو من الرجال الذين اتيت بهم الى ايديكم تكون انفسكم بدل نفسه
و لما انتهوا من تقريب المحرقة قال ياهو للسعاة و الثوالث ادخلوا اضربوهم ال يخرج احد  -٢٥

و اخرجوا  -٢٦. بحد السيف و طرحهم السعاة و الثوالث و ساروا الى مدينة بيت البعلفضربوهم 
و كسروا تمثال البعل و هدموا بيت البعل و جعلوه مزبلة الى هذا  -٢٧. تماثيل بيت البعل و احرقوها

 .اليوم
يل و لكن خطايا يربعام بن نباط الذي جعل اسرائ -٢٩. واستاصل ياهو البعل من اسرائيل -٢٨

و قال الرب  -٣٠. يخطئ لم يحد ياهو عنها اي عجول الذهب التي في بيت ايل و التي في دان
لياهو من اجل انك قد احسنت بعمل ما هو مستقيم في عيني و حسب كل ما بقلبي فعلت ببيت 
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و لكن ياهو لم يتحفظ للسلوك  -٣١. اخاب فابناؤك الى الجيل الرابع يجلسون على كرسي اسرائيل
 .يعة الرب اله اسرائيل من كل قلبه لم يحد عن خطايا يربعام الذي جعل اسرائيل يخطئفي شر 
 
قــام يــاهو بخدعــة، ليــتمكن مــن تجميــع كهنــة البعــل فــى مكــان واحــد؛ ليقضــى علــيهم  :۱۸ع
. فأشــــاع فــــى خطبــــة أمــــام الشــــعب، أنــــه يعبــــد البعــــل بــــإخالص أكثــــر ممــــا فعلــــه آخــــاب. بســــهولة

قليًال، أن آخاب كان يعـرج بـين الفـرقتين، فيعبـد البعـل أحياًنـا، ثـم  والمقصود بأن آخاب عبد البعل
 .يعلن أنه يعبد اهللا أحياًنا أخرى

 
 .كل من يهتم بعبادة البعل: كل عابديه  :۱۹ع

أظهـر يــاهو اهتمامـه بعبــادة البعــل، بـإعالن تقــديم ذبيحـة عظيمــة للبعــل، داعًيـا جميــع أنبيــاء 
وس تقــديم الذبيحــة، علــى أال يتغيــب أحــد عــن الحضــور البعــل وكهنتــه ومــن يعبدونــه لحضــور طقــ

كانت هذه خدعـة كبـرى مـن يـاهو؛ حتـى يقضـى علـى عبـدة البعـل، فـأراد أن . ومن سيغيب سيقتل
يجمـع كــل مؤيــدى البعـل، بتشــديده أنــه إن لـم يــأِت أحــد، سـُيقتل وذلــك ليضــمن إبـادة عبــادة البعــل؛ 

 .فى إسرائيلحتى ال يفلت أحد ويقيم عبادة للبعل فى أى مكان 
 
 ).٣٣-٢٦: ٢٣ال(يوم تفرغ للعبادة : اعتكاف  :۲۰ع

إمعاًنــا فــى خدعتــه أذاع بوجــوب االعتكــاف، تقديًســا للــنفس، قبــل حفــل الذبيحــة، فــأذيع هــذا 
 .ولم يعارض أحد من عابدى البعل؛ لخوفهم من ياهو. النداء

 
ف أحــد ودخلــوا إســتدعى يــاهو جميــع عبــدة البعــل مــن كــل أنحــاء إســرائيل، فلــم يتخلــ :۲۱ع

 .معبد البعل، فمألوا جميع أرجائه
 
أمر ياهو المشرف على المالبس، أن يـوزع علـى جميـع عبـدة البعـل مالبـس كتانيـة  :۲۲ع

للعبادة، ففعـل كـذلك، إذ كـان عبـدة البعـل يخلعـون مالبسـهم ويلبسـون مالبـس خاصـة للعبـادة وألن 
أخــرج يــاهو لهــم مالبــس العبــادة مــن  عــدد عبــدة البعــل كبيــر ولــم يحضــروا كلهــم مالبــس العبــادة،
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خزانة المعبد وقصده الظاهر هو تقديس العبادة للبعل بهذه المالبس الخاصة، أما قصده البـاطن، 
 .فكان تمييز عبدة البعل عن اآلخرين؛ ليسهل قتلهم

 
دخــل يــاهو وبصــحبته يهونـــاداب بــن ركــاب إلـــى بيــت البعــل ونـــادى علــى مــن فـــى  :۲۳ع

يتحققوا من الموجودين؛ لئال يكون بينهم مـن يعبـدون الـرب، بـل عبـدة البعـل  الداخل طلًبا منهم أن
ولـم يشــترك يهونـاداب فــى خـداع وكــذب يـاهو ولكـن ظهــر هنـا فقــط مـع يــاهو؛ ليتأكـد مــن . وحـدهم

عـــدم وجـــود أحـــد عابـــدى الـــرب؛ حتـــى ال يتعـــرض للمـــوت؛ ألن يـــاهو كـــان قـــد أخبـــر ياهونـــاداب 
 .بخطته، عندما ركب معه فى المركبة

 
كان ياهو قد .. بدأت مراسم تقديم الذبيحة، فدخل الجميع ليقربوها إلى إلههم البعل  :۲٤ع

أقام كميًنا من ثمانين رجًال حـول المعبـد، وأوصـاهم أال يفلـت مـنهم أحـد مـن عبـدة البعـل، وحـذرهم 
بــأن نفوســهم ســتكون عوًضــا عمــن يفلــت مــن أيــديهم، إذ علــيهم أن يقبضــوا ويقتلــوا أى إنســان مــن 

 .عابدى البعل يحاول الهرب
 
 .الحراس: السعاة  :۲٦، ۲٥ع

 .ذوى رتب عسكرية، أى ضباط: الثوالث 
بعــد انتهـــاء كهنـــة البعـــل مـــن تقـــديم ذبـــائحهم وتعلـــق قلـــوب كـــل العابـــدين بالبعـــل، أمـــر يـــاهو 
الحـــراس التـــابعين لـــه بمهاجمـــة المعبـــد وقتـــل كـــل مـــن فيـــه، فقتلـــوهم جميًعـــا وطرحـــوا جثـــثهم علـــى 

م مضوا إلى مدينة البعل وهى مجموعة مبانى يسكنها كهنة البعل، فأخرجوا كـل تماثيـل األرض، ث
 .بيت البعل الخشبية وأحرقوها

 
حطمــــوا تمثــــال البعــــل وهــــدموا معبــــده وحولــــوه إلــــى مزبلــــة، كعالمــــة لتدنيســــه  :۲۸، ۲۷ع

 .إسرائيلواحتقاره وبقى كذلك حتى يوم كتابة هذا السفر، بذلك قضى ياهو على عبادة البعل فى 
ليتـك تحتقــر وتـرفض كــل مــا يتصـل بالشــر وتدوسـه بقــدميك، ليتفــرغ قلبـك بعبــادة اهللا ومحبتــه؛   ?

 .ألنه ال يمكن أن يتفق اهللا مع شرور العالم
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لكن لم يتحول ياهو بالكامل عن الوثنيـة، ليخـدم اهللا وحـده، فقـد أبقـى عجلـى يربعـام  :۲۹ع

والتى كانت ديانة قومية فى إسـرائيل ) ٣٣-٢٥: ١٢مل١(الذهبيين، الذين فى بيت ايل وفى دان 
 .وأصبحت طبًقا للعرف السائد معترًفا بها

 
كافأ الرب ياهو على دوره فى تحقيق قضاء اهللا على بيت آخاب، الذى كان قضاء  :۳۰ع

عادًال على شرور آخـاب وأعمالـه السـيئة، بـأن يجلـس أبنـاء يـاهو علـى عـرش إسـرائيل إلـى الجيـل 
 .الرابع

معنى مكافأة اهللا لياهو موافقته على وحشيته، أو كبريائه ولكن يكافئـه فقـط علـى إزالـة  وليس
وهـذه المكافـأة الماديـة بجلـوس أبنائـه علـى عـرش مملكـة إسـرائيل إلـى الجيـل الرابـع ال . شر آخـاب

 .تعنى خالص نفسه، أو دخوله الملكوت ولكنه يعطيه مكافأة أرضية، مقابل عمله
 
يكـن حريًصـا علـى السـلوك فـى شـريعة الـرب مـن كـل قلبـه، إذ اسـتمر لكـن يـاهو لـم  :۳۱ع

فى ارتكاب خطايا يربعام، الذى قاد إسرائيل وراءه إلى المعصية وجعلهم يخطئون، أى أنه اسـتمر 
 .فى عبادة األوثان

 
 ):۳٦-۳۲ع(موت ياهو )  ٥(

 -٣٣. سرائيلفي تلك االيام ابتدا الرب يقص اسرائيل فضربهم حزائيل في جميع تخوم ا -٣٢
من االردن لجهة مشرق الشمس جميع ارض جلعاد و الجاديين و الراوبينيين و المنسيين من عروعير 

و بقية امور ياهو و كل ما علم و كل جبروته اما هي  -٣٤. التي على وادي ارنون و جلعاد و باشان
فدفنوه فى السامرة و و اضطجع ياهو مع ابائه  -٣٥. مكتوبة في سفر اخبار االيام لملوك اسرائيل

و كانت االيام التي ملك فيها ياهو على اسرائيل في السامرة  -٣٦. ملك يهواحاز ابنه عوضا عنه
 .ثمانيا وعشرين سنة
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 .أى فى أيام حكم ياهو: فى تلك األيام  :۳۲ع
وهــذا قصــاص . يأخــذ ويســتقطع أراضــى ومــدن مــن مملكــة إســرائيل ويعطيهــا لألمــم: يقــص 

 .سرائيلوعقاب من اهللا إل
خالل حياة ياهو، كانت الممالك المحيطة تستقطع أجزاء من مملكتـه مـن كـل جهـة، خاصـة 
فى حدود األسباط شرقى األردن وهى أراضى خصبة، إذ استخدم الرب حزائيل، كقضـيب يضـرب 

 .كان ذلك قضاء من اهللا على مسلكه. به ياهو
فتتـوب، ولـيس رفًضـا مـن اهللا لـك، إن سمح اهللا لك بتجارب، فهى عقـاب، ليـذكرك بخطايـاك،   ?

فــال تتــذمر، أو تيــأس، بــل ارجــع إلــى اهللا، ألنــه أبــوك ويحبــك، فيمســح عنــك كــل شــر، وتســتعيد 
 .بنوتك فيه

 
 .بلدة إلى الشمال من نهر أرنون: عروعير  :۳۳ع

ــدعى اليــوم : وادى أرنــون ، فــى المملكــة األردنيــة ويصــب فــى "وادى الموجــب"أرنــون نهــر ُي
 .البحر الميت
 .منطقة جبلية شرقى األردن، تشمل البلقاء الحديثة: جلعاد 
 .مقاطعة فى أرض كنعان، شرقى األردن، بين جبلى حرمون وجلعاد: باشان 

ضرب حزائيل بنى إسرائيل فى جميع تخومهم ابتداء مـن شـرقى األردن، بمـا فـى ذلـك أرض 
جــودة فــى وادى أرنــون وجلعــاد جلعــاد وأراضــى الجــاديين والــرأبينيين والمنســيين، مــن عروعيــر، المو 

 .وباشان
 
أما بقية أخبار ياهو وكل ما عمله، فقد دونت فى كتاب أخبـار ملـوك إسـرائيل وهـو  :۳٤ع

 .غير سفر أخبار األيام، الموجود فى الكتاب المقدس
 
 .مات ياهو ودفن فى السامرة وخلفه على عرش إسرائيل ابنه يهوآحاز :۳٥ع
 
 .يل فى السامرة ثمانى وعشرين سنةدام ملك ياهو على إسرائ :۳٦ع

وقـد ملك مـدة طويلـة ولم يملك أكثـر منـه إال حفيـده يربعـام الثـانى الـذى ملـك إحـدى وأربعـين 
 ).٢٣: ١٤ص(عاًما 
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 الَحاِدى َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ 
 تملك عثليا ثم يوآش على يهوذا

Rη Ε η 
 

 ):۳-۱ع(تملك عثليا على يهوذا )  ۱(

 -٢. فلما رات عثليا ام اخزيا ان ابنها قد مات قامت فابادت جميع النسل الملكي -١
لذين فاخذت يهوشبع بنت الملك يورام اخت اخزيا يواش بن اخزيا و سرقته من وسط بني الملك ا

و كان معها في بيت الرب  -٣. قتلوا هو ومرضعته من مخدع السرير و خباوه من وجه عثليا فلم يقتل
 .مختبا ست سنين و عثليا مالكة على االرض

 
 .بنت آخاب وٕايزابل، وهى المرأة الوحيدة التى جلست على عرش يهوذا: عثليا  :۱ع

دائًما على ابنها بفعل الشـر وال عجـب،  عثليا أم الملك أخزيا كانت امرأة شريرة، كانت تشير
فهــى ابنــة آخــاب وزوجتــه إيزابــل، فكانــت تتصــف بصــفات أمهــا إيزابــل الســيئة وكانــت مثلهــا تحــب 
الشر والبطش باآلخرين، فلما َقَتل ياهو ابنها الملك أخزيا، قتلت هى أحفادها أبناء أخزيا وكل من 

 .ذابقى من نسل داود وبهذا ملكت وحدها على مملكة يهو 
. نشأت عثليا فـى أسـرة فاسـدة ترعـى الشـر وتعبـد البعـل وال عجـب، فأباهـا آخـاب وأمهـا ايزابـل  ?

إنهـا لمسـئولية كبيـرة علــى . البيـت هـو المدرسـة األولـى لكــل إنسـان تتكـون فيـه ميولـه واتجاهاتــه
فليتهمـــا يتعبـــان فـــى غـــرس المبـــادئ الروحيـــة والســـلوك الســـليم قبـــل . األب واألم نحـــو أبنائهمـــا

 .اهتمامهما بنجاح أوالدهم وصحتهم وكل أمورهم المادية
 
 .هى أخت أخزيا وبنت الملك السابق يهورام وزوجة يهوياداع الكاهن: يهوشبع  :۲ع

واختطفته من وسط المجزرة التى لحقـت بإخوتـه وأخفتـه " يهوشبع"أما يوآش فقد أنقذته عمته 
ث كــان يقــيم زوجهــا، ألن يهوشــبع هــو ومرضــعته فــى المخــدع المخصــص للكهنــة فــى الهيكــل، حيــ

أخــت الملــك أخزيــا كــان لهــا حريــة التحــرك داخــل القصــر، فاســتطاعت أن تخطــف الطفــل يــوآش 



َشرَ  احُ حَ صْ األَ   الَحاِدى َع

γ٤٢٩γ 

وتخفيه دون أن يشعر أحد؛ ألنهم انشغلوا بقتل األطفال األكبر منـه، إذ كـان عمـره وقـت اختطافـه 
 .سنة واحدة

 
عثليـــا مغتصــبة لعـــرش  مكــث يــوآش مختبًئـــا فــى الهيكـــل ســت ســنوات، كانـــت خاللهــا :۳ع

 .يهوذا
ونرى هنا عناية اهللا التى تحفظ نسًال لداود، هو يوآش، كما وعد، أما مملكة إسرائيل فلم يدم 
النسـل الملكــى علـى العــرش؛ ألنهـم كــانوا أشـراًرا وحتــى لـو ملكــوا يكـون لفتــرة، أمـا نســل داود فيــدوم 

 .يحليس فقط طوال عمر مملكة يهوذا، بل إلى األبد فى شخص المس
علينــا نحــن فــى األزمنــة الحاليــة، . لقــد احتمــل يهويــادع مخــاطر كثيــرة للحفــاظ علــى ابــن داود  ?

المحفوفة بمخاطر عديدة، أن نتحمل اآلالم محافظين على التعـاليم والمبـادئ التـى أعطاهـا لنـا 
 .ابن داود، يسوع المسيح ربنا

 
 ):۱۲-٤ع(إعالن يوآش ملًكا على يهوذا )  ۲(

السابعة ارسل يهوياداع فاخذ رؤساء مئات الجالدين و السعاة و ادخلهم اليه  و في السنة -٤
و امرهم قائال  -٥. الى بيت الرب و قطع معهم عهدا و استحلفهم في بيت الرب و اراهم ابن الملك

و الثلث  -٦. هذا ما تفعلونه الثلث منكم الذين يدخلون في السبت يحرسون حراسة بيت الملك
و الفرقتان منكم  -٧. الثلث على الباب وراء السعاة فتحرسون حراسة البيت للصدعلى باب سور و 

و تحيطون بالملك حواليه   -٨. جميع الخارجين في السبت يحرسون حراسة بيت الرب حول الملك
ففعل  -٩. كل واحد سالحه بيده و من دخل الصفوف يقتل و كونوا مع الملك في خروجه و دخوله

ل ما امر به يهوياداع الكاهن و اخذوا كل واحد رجاله الداخلين في السبت مع رؤساء المئات حسب ك
فاعطى الكاهن لرؤساء المئات الحراب  -١٠. الخارجين في السبت و جاءوا الى يهوياداع الكاهن

و وقف السعاة كل واحد سالحه بيده من  -١١. واالتراس التي للملك داود التي في بيت الرب
 .الى جانب البيت االيسر حول المذبح و البيت حول الملك مستديرينجانب البيت االيمن 



انِياْلُملُوِك  ِسفْرُ    الثَّ

γ٤٣٠γ 

واخرج ابن الملك و وضع عليه التاج و اعطاه الشهادة فملكوه و مسحوه و صفقوا و قالوا  -١٢
 .ليحي الملك

 
رئيس كهنة فى أيام أخزيا وعثليا ويوآش، وزوج يهوشبع أخت أخزيا : يهوياداع : ٤ع

 .وعمة يوآش

 .تبة من الضباطر : الجالدين 

كانوا من الحرس الملكى ويقومون بتوصيل الرسائل الملكية جرًيا على األقدام، : السعاة 

 .فيتميزون بالسرعة والقوة

كان يهوياداع رئيًسا للكهنة وكان رجًال تقًيا قوى الشخصية، غير راض عن اغتصاب عثليا 

لطفل يوآش وصار له من العمر سبع للعرش وال سلوكها الشرير فى عبادة األوثان، فبعدما كبر ا

سنوات، أى بعد مرور ست سنوات له وهو مختبئ فى الهيكل عند يهوياداع، أرسـل يهويـاداع 

وبعد ). ١: ٢٣أى٢(واستدعى كبار ضباط الجيش وعددهم خمسة، كما يخبرنا سفر أخبار األيام 

ك الحقيقى ابن أخزيا مازال أن تأكد يهوياداع من رفضهم لتملك عثليا وشرورها، فأعلمهم أن المل

حًيا وأراهم الطفل يوآش، ففرحوا جًدا وقطعوا عهًدا أمام اهللا فى الهيكل مع يهوياداع إلصالح 

كل هذا تم . األوضاع فى البالد وٕارجاع الُملك لنسل داود، كما أمر الرب وخلع عثليا من الملك

الغ هذا األمر لرؤساء اآلباء فى سرية كاملة داخـل الهيكـل واتفـق معهم يهوياداع على إب

أن هؤالء ) ٣، ٢: ٢٣أى٢(والالويين فى كل مملكة يهـوذا، كما يخبرنا سفر أخبار األيام 

الرؤساء الخمسة ذهبوا إلى بالد مملكة يهوذا وجمعوا رؤساء اآلباء والالويين وأتوا بهم إلى 

بتمليك الطفل يوآش وخلع  أورشليم وقطعوا عهًدا أمام اهللا مع الملك ورئيس الكهنة يهوياداع

 .عثليا
صبر يهوياداع ست سنوات ارتفعـت فيهـا صـلواته، فأرشـده اهللا إلـى خطـة لتصـحيح األوضـاع   ?

فكـــن مثـــابًرا فـــى جهـــادك وال تتعجـــل النتـــائج والثمـــار . وٕاعــادة الملـــك لبيـــت داود؛ لتمليـــك يـــوآش
اتك وجهــادك وفــى النهايــة، الروحيــة وارفــع صــلوات كثيــرة أمــام اهللا ولكــن ثــق أن اهللا يهــتم بصــلو 

 .حتًما يكلل جهادك بالنجاح



َشرَ  احُ حَ صْ األَ   الَحاِدى َع
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. وضع يهوياداع بإرشاد اهللا خطة لتمليك يوآش تشمل تقسيم الحراس إلى ثالثة فرق: ٥ع

الفرقة األولى، أى الثلث تقوم بحراسة الملك يوآش، الموجود داخل بيت الرب ويتم تنصيب يوآش 

 :ملًكا يوم السبت وهذا العتبارات هامة هى 

 .ذا هو يوم الرب المقدس له، فمن المناسب تنصيب الملك فيهه -١

تكون هناك أعداًدا كبيرة تعبد اهللا فى هذا اليوم فى الهيكل وباقى الشعب فى بيوتهم وال  -٢

ُتعمل أعمال فى القصر الملكى، أو فى أى مكان تقديًسا ليوم الرب، أى يكون الجو 

حقيقى يوآش وال تجد فرصة لالستعانة هادًئا، فيفاجئ الملكة عثليا بتنصيب الملك ال

 .بحراسها؛ ألن الكل يقدس يوم الرب

فى يوم السبت تتغير فرق الالويين والكهنة، فيستطيع أن يستخدم الفرقتين، األولى التى  -٣

انتهت خدمتها والثانية التى ستبدأ، فيكون لديه عدد أكبر من الكهنة والالويين التابعين 

 .ويشتركوا فى تنصيبه ملًكاله، ليحرسوا الملك الجديد 

 

الثلثان الباقيان من الحراس، أحدهما يقف خارج باب سور وهو أحد أبواب الهيكل : ٦ع

. ، لصد أى هجوم، يمكن أن تحاول عثليا أن تقوم به)٥:  ٢٣أى٢(ويدعى باب األساس فى 

الخارج، عند  والثلث األخير من الحراس يقف وراء هذا الباب مختفًيا، فُينجد الحراس الذين فى

ويبدو أن الفرقة الثانية التى تقف خارج الباب كانت من السعاة، أى من الحرس . أى هجوم

المدنى وليس من الكهنة والالويين، أما الموجودون داخل بيت الرب لحراسة الملك فهم من الكهنة 

 ).٦: ٢٣أى٢(والالويين فقط، كما يؤكد ذلك سفر أخبار األيام 

 

فرقتان من الالويين فى حراسة الملك؛ ألنه كما ذكرنا أن تغيير فرق بهذا ستشترك : ۷ع

الالويين والكهنة يكون يوم السبت، وبذا يستخدم يهوياداع الفرقة التى انتهت خدمتها والفرقة التى 

 .ستبدأ خدمتها فى حراسة الملك الجديد

 



انِياْلُملُوِك  ِسفْرُ    الثَّ

γ٤٣٢γ 

وٕان حاول . كأمر يهوياداع أن يكون الحراس من الالويين مسلحين ويحيطون بالمل: ۸ع

 .أحد غيرهم أن يخترق صفوفهم يقتلونه فى الحال، أى يحرسون حراسة مشددة للملك الصغير

 

نفذ الرؤساء الخمسة كل ما أمر به يهوياداع فى خطته المحكمة واستعدوا فى تقسيم : ۹ع

 .أنفسهم فى الحراسة واستعدوا لتنصيب الملك

 

 .جمع حربة: الحراب : ۱۰ع

وهو قطعة خشبية مغطاة بالجلد ولها عروة من الخلف يدخل فيها جمع ترس : األتراس 

 .المحارب ذراعه ويتسخدم الترس فى حماية نفسه من أى سهام توجه نحوه

عضد يهوياداع الالويين باألسلحة المخزنة عنده فى بيت الرب من أيام داود، أى أصبحوا 

هنا أسلحة داود تحمى ابن داود ونرى . مسلحين تسليًحا قوًيا؛ للدفاع عن الملك ضد أى هجوم

 .ونسله، الذى هو يوآش

وأسلحة داود الموجودة فى الهيكل ترمز لألسلحة الروحية الموجودة فى الكنيسة، أى 

 .التى تحمى اإلنسان فى حروبه الروحية ضد الشيطان... الصالة واألسرار والكتاب المقدس 

 

ح النحاسى، من الجانبين األيمن أحاط الحراس بالملك يوآش وببيت الرب وبالمذب: ۱۱ع

واأليسر، أى من الجنوب والشمال بشكل مستدير ووجوههم نحو الملك الذى فى وسطهم ونحو 

 .باب الهيكل الذى فى الشرق، فى استعداد لصد أى هجوم

 

بعدما وقف الحراس كل واحد والشعب يمأل الدار الخارجية للهيكل؛ ألنه كان : ۱۲ع

ن لهم شر عثليا وعبادتها للبعل وهذا بالطبع يضايق كل الشعب سبت، وقف يهوياداع وأعل

الحاضر فى بيت الرب لعبادته للرب وأن أمر اهللا هوأن يدوم نسل داود على كرسيه وأن عناية 

اهللا حفظت ابن الملك أخزيا حًيا حتى اليوم وهو ولى العهد والملك الحقيقى وليس عثليا 
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مكانه، ثم أخرج يهوياداع لهم الطفل يوآش من مخدع  المغتصبة للملك، ففرح الشعب جًدا فى

الكهنة وأوقفه فى الوسط ووضع على رأسه تاج الملك وأعطاه فى يده نسخة من شريعة موسى، 

وصب على ) ٢٠-١٨: ١٧تث(كما أمرت الشريعة فى سفر التثنية؛ ليلتزم بها الملك فى حكمه 

واقفين وصرخوا بصوت عظيم ليحيا رأسه دهن المسحة، أى مسحه ملًكا، صفق حينئذ كل ال

 .وبهذا تم إعالن وتنصيب يوآش ملًكا على يهوذا. الملك

 
 ):۱٦-۱۳ع(قتل عثليا )  ۳(

 .و لما سمعت عثليا صوت السعاة و الشعب دخلت الى الشعب الى بيت الرب -١٣
ب ونظرت و اذا الملك واقف على المنبر حسب العادة و الرؤساء و نافخوا االبواق بجان -١٤

 . الملك وكل شعب االرض يفرحون و يضربون باالبواق فشقت عثليا ثيابها و صرخت خيانة خيانة
فامر يهوياداع الكاهن رؤساء المئات قواد الجيش و قال لهم اخرجوها الى خارج الصفوف  -١٥

 فالقوا عليها االيادي -١٦. والذي يتبعها اقتلوه بالسيف الن الكاهن قال ال تقتل في بيت الرب
 .ومضت في طريق مدخل الخيل الى بيت الملك و قتلت هناك

 
فيما كانت الملكة عثليا جالسة فى قصرها الملكى، الذى هو بجوار الهيكل سمعت : ۱۳ع

، فتعجبت جًدا وسألت من حولها من الحراس وتأكدت أن "ليحىَّ الملك"صوت الصياح القوى 

التجمع والصياح الذى فى الهيكل؛ فنزلت  الكل يسمعون صياًحا، فأسرعت بنفسها لتفهم ما هذا

بنفسها إلى الهيكل ولعل كان معها قليل من الحراس، ففوجئت بأعداد ضخمة من الالويين 

والشعب ورأت بنفسها الطفل يوآش، البًسا تاج الملك وحوله الحرس ورأت السعاة الذين خارج 

وربما كانت هذه هى أول . منها الهيكل ودخلت ورأت بنفسها أن هناك ملًكا قد تم تنصيبه بدالً 

زيارة لعثليا لهيكل بيت اهللا؛ ألنها كانت تعبد البعل وكانت فى نفس الوقت آخر زيارة لها؛ ألنها 

 .قتلت بعد ذلك
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عالمة الحزن الشديد واليأس وهى عادة شرقية قديمة ومازالت حتى : شقت ثيابها : ۱٤ع

 .اآلن

ا للتقليد المتبع عند مسح ملك جديد، يحيط به قواد هناك رأت الملك واقًفا على المنبر، طبقً 

فهمت عثليا أن هذا . الجيش وكبار الشيوخ وبجانبه نافخوا األبواق والشعب جميعه فى فرح عظيم

ونسيت عثليا أنها هى التى بدأت " خيانة... خيانة "هو انقالب للحكم، فشقت ثيابها صارخة 

لملك وما يزرعه اإلنسان إياه يحصد، فقد خانها بالخيانة، عندما قتلت أحفادها؛ لتغتصب ا

 .معاونوها وشعبها وأعادوا الوضع الصحيح بتمليك نسل داود، أى الملك يوآش

 

أمر يهوياداع الرؤساء الذين معه من قادة الجيش أن يخرجوا عثليا خارج أسوار : ۱٥ع

ب الملك الجديد وٕاذا بيت الرب؛ حتى ال تقتل فى داخله وال تزعج هذا االحتفال العظيم بتنصي

وهكذا تخرج . حاول أحد الحراس الخصوصيين حراستها، فليقتل فى الحال؛ حتى يخاف الباقين

وبهذا يملك يوآش فى سالم وال يشترك فى سفك الدم ويكمل الشعب .وحدها وتُقتل فى الخارج

 .فرحه، أما الخائنة فتقتل خارًجا

 

 .القصر الملكىأحد أبواب المدينة بجوار : باب الخيل : ۱٦ع

قبض فى الحال قادة الجيش على الملكة عثليا وأخرجوها من بين صفوف الشعب والالويين 

واتجهوا نحو أقرب باب ألورشليم من الهيكل وقصر الملك وهو باب الخيل، فقتلوها هناك أمام 

وا حياة قصرها ولم يلتفت إليها أحد؛ ألن الشعب كان يكرهها بسبب شرها، فاستراحوا منها؛ ليبدأ

 .جديدة فى سالم مع اهللا تحت حكم بيت داود
هـــذه هـــى نهايـــة األشـــرار، فليتنـــا نـــتعظ وال نتمـــادى فـــى شـــرورنا؛ ألنـــه ال ينتظرنـــا فقـــط تأديـــب   ?

فمهمـا كانــت الخطيـة مقنعـة وجذابـة، إبتعـد عنهـا مـا دامــت . أرضـى، بـل بـاألحرى هـالك أبـدى
 .ضد وصية اهللا
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 :ملك وبين خطة يهوياداع فى تنصيب الملك نجد اآلتى إذا قارنا بين ما فعله ياهو ال

تملك ياهو عن طريق إبادة الكثيرين بعنف ووحشية، أما يوآش فقد ملكه يهوياداع فى  -١

 .سالم ولم تقتل إال عثليا الملكة الشريرة

فقد  –فكما سنرى  -ياهو أزال عبادة البعل وأبقى باقى العبادات الوثنية، أما يهوياداع  -٢

 .لعبادات الوثنية مع بداية تملك الملك الجديدأزال كل ا

ياهو احتاج للخداع والكذب ليقتل أنبياء البعل؛ ألن خطته كانت بشرية، أما ياهوياداع  -٣

فقد كانت خطته فى تنصيب الملك بال كذب وأباد األوثان  –فألنه إنسان روحانى  -

هللا من الرؤساء  بكل قوة واعتمد على الشريعة، التى سلمها للملك الجديد والعهد

 .والالويين والشعب بعبادته وحده

كان كل الشعب فى خوف وانزعاج من ياهو عند تملكه، أما فى تملك يوآش فقد كان  -٤

احتفال عظيم مهيب ومفرح وكان داخل بيت الرب وساد السالم بعد ذلك بين كل 

 .الشعب

لك ينبغـى أن تمـوت الخطيـة كان البد أن تموت عثليا مع بداية تملك الملك الجديد يوآش، كـذ  ?
عندما تبدأ حياتك مع المسـيح، فكمـا يحـدث فـى سـر المعموديـة، عنـدما تمـوت الطبيعـة المائلـة 
للشــر وتبــدأ الطبيعــة المائلــة للخيــر، هكــذا فــى ســر االعتــراف يلــزم أن تقطــع الخطيــة وتمــوت 

 .عنها؛ لتبدأ حياة نقية جديدة مع المسيح
 
 ):۲۱-۱۷ع( وبين الملك والشعب يهوياداع يقطع عهًدا بين هللا)  ٤(

و قطع يهوياداع عهدا بين الرب و بين الملك و الشعب ليكونوا شعبا للرب و بين الملك  -١٧
و دخل جميع شعب االرض الى بيت البعل و هدموا مذابحه و كسروا تماثيله تماما  -١٨. و الشعب

و اخذ رؤساء  -١٩. لى بيت الربوقتلوا متان كاهن البعل امام المذابح و جعل الكاهن نظارا ع
المئات و الجالدين و السعاة و كل شعب االرض فانزلوا الملك من بيت الرب و اتوا في طريق باب 



انِياْلُملُوِك  ِسفْرُ    الثَّ
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و فرح جميع شعب االرض و استراحت  -٢٠. السعاة الى بيت الملك فجلس على كرسي الملوك
 بع سنين حين ملككان يهواش ابن س  -٢١.المدينة و قتلوا عثليا بالسيف عند بيت الملك

 
بعد تنصيب الملك الجديد يوآش والتخلص من عثليا مغتصبة العرش واستقرت : ۱۷ع

المملكة وسادها السالم، اهتم يهوياداع وهو القائد الحقيقى للمملكة والذى يدين له الملك يوآش، 

، بأن الملك الطفل، بالخضوع واإلكرام أن يقطع عهًدا بين الملك والشعب من ناحية وبين اهللا

ثم قطع عهًدا آخر بين الملك . يحفظوا وصاياه وعبادته، فينالوا كل العناية والرعاية من اهللا

. والشعب، بأن يهتم الملك برعاية شعبه وخدمته والشعب يخضع للملك ويطيعه وينبهه إن أخطأ

كة بين ونالحظ أن يهوياداع اهتم بالعالقة مع اهللا قبل كل شئ، ثم تنظيم العالقة داخل الممل

 .الملك والشعب

 

 .هو رئيس كهنة البعل: متان : ۱۸ع

تجمع أفراد الجمهور المحتشد وتوجهوا إلى معبد البعل وهدموا مذابحه وكسروا تماثيله وقتلوا 

كاهن البعل أمام المذبح وأقام يهوياداع مراقبين، يهتمون بتنظيم العبادة فى هيكل اهللا؛ " متان"

ولكن . ثليا وتفرق الالوييون فى األرض وابتعد الشعب عن العبادةألنها كانت قد أهملت أيام ع

هذا هو العمل الثانى الذى . بعد قطع العهد مع اهللا بعبادته وهدم مذابح البعل عادوا لعبادة اهللا

عمله يهوياداع، أى بعد العهد بعبادة اهللا ينبغى التخلص من عبادة األوثان أما العمل الثالث 

 .بادة فى بيت الرب، أى أقام نظاًرا على بيت الربفكان االهتمام بالع
إلــى جانــب تجديــد عالقــة ثابتــة وممارســات  -إذا كنــت تريــد أن تبــدأ مــن جديــد مــع اهللا فالبــد   ?

أن تـــتخلص مــن كـــل متعلقــات الشـــر التــى عنـــدك، أى كــل مـــا يعثــرك مـــن أصـــدقاء  -روحيــة 
 .وصور وكتب وأماكن، فتبتعد عن كل مصادر الشر

 
ب يهوياداع معه قواد الفرق وقادة الحرس وممثلى الشعب الحاضرين هناك إصطح: ۱۹ع

وأخرجوا الملك من الهيكل وساروا به فى موكب احتفالى، عبر طريق باب السعاة إلى القصر، 



َشرَ  احُ حَ صْ األَ   الَحاِدى َع
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وهذا هو العمل الرابع ليهوياداع، أى االحتفال بجلوس الملك على . حيث أجلسوه على العرش

نرى اتباع الشعب ليهوياداع واشتراكهم معه فى أعماله، أى  ومن الجميل أن. عرشه فى قصره

أعطاه اهللا نعمة فى عيونه وصار هو القائد الروحى والمدنى للمملكة، مما ساعد على رجوع 

 .الشعب هللا ورضا الرب عنهم

 

 .اختصار هذا االسم هو يوآش، فاإلسمين لشخص واحد: يهوآش : ۲۱، ۲۰ع

كان يوآش فى السابعة من . نينة المدينة بعد مقتل عثلياعم الفرح كل الشعب وسادت الطمأ

 .عمره حين اعتلى العرش
إن ظروف يوآش تبدو صعبة، عندما فقد أبوه وكل عائلته وقصره، الذى كان يمكن أن يتربى   ?

وعــاش مختبًئــا ال يتحــرك إال فــى حــدود ضــيقة فــى غرفــة . فيــه وكــان عمــره وقتــذاك ســنة واحــدة
 سمحت بهذه اآلالم؛ ليبتعد عن الشر وعبادة األوثان التى تمأل القصـر ولكن عناية اهللا. واحدة

الملكى؛ ليتربى داخل الهيكل ويحـب اهللا، فيسـتعد ألعظـم وظيفـة فـى المملكـة، أى يصـير ملًكـا 
فــال تنــزعج مـــن الظــروف الصــعبة التــى تمــر بـــك، فهــى طريقــك إلــى النجـــاح . ولكــن يعبــد اهللا

 .والملكوت
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انِى احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  الثَّ
 يوآش ملًكا على يهوذا

Rη Ε η 
 
 ):۳-۱ع(البداية الصالحة )  ۱(

في السنة السابعة لياهو ملك يهواش ملك اربعين سنة في اورشليم و اسم امه ظبية من بئر  -١
 . و عمل يهواش ما هو مستقيم في عيني الرب كل ايامه التي فيها علمه يهوياداع الكاهن -٢.سبع

 .اال ان المرتفعات لم تنتزع بل كان الشعب ال يزالون يذبحون و يوقدون على المرتفعات -٣
 

 .إمرأة من بئر سبع، زوجة أخزيا وأم يهوآش ملك يهوذا: ظبية  :۱ع
طالــت مــدة حكمــه . ملــك يهــوآش علــى يهــوذا فــى الســنة الســابعة لملــك يــاهو علــى إســرائيل

وقــد ذكــر . اســم أمــه ظبيـة وهــى مــن بئـر ســبع. ورشـليمأربعـون ســنة وكانــت عاصـمة مملكتــه هــى أ
 .اسم أمه اهتماًما واحتراًما لهذا الملك؛ ألجل بدايته الصالحة

١-  

فى كل المدة التى كان فيها يوآش تحت وصاية يهوياداع الكاهن، كـان يعمـل كـل مـا  :۲ع
 .هو صالح

نلجأ إلى مرشدينا فل. االستعانة بالمرشدين الروحيين تقود اإلنسان إلى ما يرضى الرب ?
فال نتكبر ونرفض اللجوء إليهم . الروحيين، ينيرون لنا الطريق؛ حتى نصل إلى بر األمان

 .فننحرف عن طريق اهللا
 

لكــن بقيــت مشــكلة المرتفعــات وٕان كــان الشــعب يــذبح الــذبائح ويقــدم المحرقــات، لــيس  :۳ع
 .آللهة وثنية وٕانما لإلله الحقيقى يهوه
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كمـا سـبق أن ذكرنـا، والتـى حـددت مكاًنـا واحـًدا هـو الهيكـل لتقـديم فى ذلك مخالفة للوصـية، 
 .الذبائح عنده

فتقـــديم الـــذبائح علـــى المرتفعـــات مخالفـــة طقســـية، أى تقـــديم الـــذبائح فـــى غيـــر مكانهـــا ولكـــن 
 ).٤-٢: ٣مــل١(وأول الملــوك الــذين ابتــدعوا هــذه الفكــرة هــو ســليمان . ليســت بقصــد عبــادة األوثــان

وهنـا تظهـر . بنه رحبعام فى التقـديم علـى المرتفعـات، لـيس هللا ولكـن لألوثـانأدى هذا إلى سقوط ا
ولم يستطع ملـوك يهـوذا الصـالحين، أن . أهمية طاعة الشريعة التى تحمينا من االنحراف عن اهللا
أمـــا ). ٤٤-٤٣: ٢٢مـــل١، ١٤: ١٥مـــل١(يزيلـــوا العبـــادة علـــى المرتفعـــات مثـــل آســـا ويهوشـــافاط 

حتى وصلنا إلى عهد حزقيا الملـك الصـالح، . م وأخزيا، فقد عبدوا لألوثاناألشرار مثل آبيا ويهورا
الذى استطاع أن يزيل المرتفعات ويمنع تقديم الـذبائح عليهـا هللا، أو لألوثـان ولكـن لألسـف عـادت 
ثانية فى عهد ابنه منسى، ثم آمون، ثم ظهر أعظم ملوك يهوذا الذين ساروا مثـل داود فـى عبـادة 

الملك الصالح الذى لم يزل فقط المرتفعات، بل نجسـها أيًضـا بعظـام األمـوات، فلـم اهللا وهو يوشيا 
 .يستطع َمن بعده من الملوك العبادة عليها

 
 ):۱٦-٤ع(ترميم الهيكل )  ۲(

و قال يهواش للكهنة جميع فضة االقداس التي ادخلت الى بيت الرب الفضة الرائجة فضة   -٤
لياخذها  -٥. يخطر ببال انسان ان يدخلها الى بيت الرب كل واحد حسب النفوس المقومة كل فضة

 . الكهنة النفسهم كل واحد من عند صاحبه و هم يرممون ما تهدم من البيت كل ما وجد فيه متهدما
فدعا  -٧. و في السنة الثالثة و العشرين للملك يهواش لم تكن الكهنة رمموا ما تهدم من البيت -٦

ن و الكهنة و قال لهم لماذا لم ترمموا ما تهدم من البيت فاالن ال الملك يهواش يهوياداع الكاه
فوافق الكهنة على ان ال ياخذوا  -٨. تاخذوا فضة من عند اصحابكم بل اجعلوها لما تهدم من البيت

فاخذ يهوياداع الكاهن صندوقا و ثقب ثقبا في  -٩. فضة من الشعب و ال يرمموا ما تهدم من البيت
نب المذبح عن اليمين عند دخول االنسان الى بيت الرب و الكهنة حارسو الباب غطائه و جعله بجا

و كان لما راوا الفضة قد كثرت في الصندوق انه  -١٠.جعلوا فيه كل الفضة المدخلة الى بيت الرب
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و  -١١. صعد كاتب الملك و الكاهن العظيم و صروا و حسبوا الفضة الموجودة في بيت الرب
وبة الى ايدي عاملي الشغل الموكلين على بيت الرب و انفقوها للنجارين و دفعوا الفضة المحس

و لبنائي الحيطان و نحاتي الحجارة و لشراء االخشاب و  -١٢. البنائين و العاملين في بيت الرب
اال انه لم  -١٣. الحجارة المنحوتة لترميم ما تهدم من بيت الرب و لكل ما ينفق على البيت لترميمه

ت الرب طسوس فضة و ال مقصات و ال مناضح و ال ابواق كل انية الذهب و انية الفضة من يعمل لبي
. بل كانوا يدفعونها لعاملي الشغل فكانوا يرممون بها بيت الرب -١٤. الفضة الداخلة الى بيت الرب

 و لم يحاسبوا الرجال الذين سلموهم الفضة بايديهم لكي يعطوها لعاملي الشغل النهم كانوا -١٥
 . يعملون بامانة

 .و اما فضة ذبيحة االثم و فضة ذبيحة الخطية فلم تدخل الى بيت الرب بل كانت للكهنة -١٦
 
 .المتداولة: الفضة الرائجة  :٥، ٤ع

تظهــر عظمــة يــوآش واســتقامته فــى اهتمامــه قبــل كــل شــئ بتــرميم بيــت الــرب، فــأمر الكهنــة 
 :يكل بطرق مختلفة مثل بجمع الفضة المستخدمة وقتذاك والتى تقدم إلى اله

 ).١٦-١١: ٣٠خر(ما يقدم عن نفوس الشعب وهو نصف الشاقل من الفضة  -١
 ).١٢، ١١: ٢٧ال(ما يقدم ثمًنا لبعض التقدمات، بدًال عنها  -٢

 .أية تبرعات اختيارية من الفضة -٣

وأمــر يــوآش أن تســتخدم هــذه الفضــة فــى ترميـــم بيـــت الـــرب المتهــدم، بعــد إهمالــه فــى أيـــام 
: ٢٤أى٢(ألشــرار، يهــورام وأخزيــا وعثليــا وخاصـــة عثليــا، التــى هــدمت أجــزاء مــن الهيكــل الملـوك ا

٧.( 
 
لكــن الهيكــل قــد بقــى دون تــرميم حتــى العــام الثالــث والعشــرين مــن حكــم يــوآش؛ ألن  :٦ع

الكهنــة جمعــوا الفضــة ولكــن أخــذوها ألنفســهم ولــم يرممــوا الهيكــل، فلــم يكتفــوا بســد احتياجــاتهم مــن 
ولكـنهم أخـذوا كـل الفضـة وأهملـوا تـرميم بيـت الـرب وتنفيـذ  -ا ما تسمح به الشـريعة وهذ -الفضة 

 .أوامر الملك وهذا يظهر محبتهم للمال وٕاهمالهم هللا
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إحترس من محبة المال، فهى أصل كل الشرور، تبدأ بسد احتياجاتك، ثم تنشغل بها وتهتم  ?
غل قلبك بالمال، فيقل اهتمامك بالكماليات وتصير الكماليات ضروريات دون أن تدرى وينش

تمسك بنظام روحى فى عالقتك مع اهللا، فى صالة وكتاب مقدس وعالقة . بعبادة اهللا
 .باألسرار والتوبة؛ حتى ال تبتعد عن اهللا دون أن تدرى

 
إستدعى الملك يهوآش يهوياداع رئيس الكهنة ومعه بقية الكهنة والمهم على عدم  :۸، ۷ع

وأمــرهم أال يأخــذوا شــيًئا مــن الفضــة الداخلــة إلــى بيــت الــرب وبالتــالى فهــم  .قيــامهم بتــرميم الهيكــل
 .غير مسئولين عن ترميم هيكل اهللا، فوافقوا وأطاعوه

فقــد أتقــن مــا . ونــرى هنــا يقظــة يــوآش، فــى تأنيبــه ليهويــاداع معلمــه وكــل الكهنــة التــابعين لــه
 .محبته واهتمامه ببيت الرب تعلمه من يهوياداع وتمسك به، حتى لو تهاون يهوياداع نفسه فى

ونجـــد أيًضـــا تحمـــل يـــوآش لمســـئولية تـــرميم بيـــت الـــرب، إذ ســـيجمع الفضـــة ويســـتخدمها فـــى 
 .الترميم، بعيًدا عن الكهنة

كن يقًظا وتحمل مسئولياتك، حتى لو تهاون اآلخرين المحيطين بك ولو كانوا أكبر منك؛  ?
لوقت سيساعدك، إن كنت مدقًقا فى ألنك مسئول أمام اهللا وهو الذى سيحاسبك وفى نفس ا

 .مسئولياتك أمامه
 

أحضر يهوياداع صـندوًقا، وثقـب ثقًبـا فـى غطائـه ووضـعه إلـى يمـين مـذبح المحرقـة،  :۹ع
عند مدخل الهيكل، كان الكهنة حراس المدخل يضعون فيه كل النقود التى يقدمها المتبرعـون مـن 

مهم بتنفيذ أوامر يوآش الملـك ولعـل هـذا يرجـع وهنا نرى تعاون الكهنة واهتما. الشعب لهيكل الرب
 :إلى أمرين 

تأثر الكهنة بكالم يوآش وتوبتهم؛ ألنهم اهتموا باحتياجاتهم الخاصـة أكثـر مـن اهتمـامهم  -١
 .ببيت الرب فعبروا عن توبتهم بوضع الفضة فى الصندوق

الكهنـة لعل يهوياداع تأثر وفرح فـى نفـس الوقـت بكـالم تلميـذه الملـك يـوآش، فشـدد علـى  -٢
 .وأمرهم بالتعاون فى تنفيذ أوامر الملك
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 .هو يهوياداع: الكاهن العظيم  :۱۲-۱۰ع
جمعــوا الفضــة وهــى عبــارة عــن ســبائك مــن الفضــة محــددة القيمــة، كانــت : صــروا وحســبوا 

 .معروفة وقتذاك، فحسبوا قيمتها وجعلوها كل كمية فى صرة ذات قيمة محددة
تحضـــر اللجنــة المشـــكلة مــن كاتـــب الملــك ورئـــيس  كــان كلمــا امـــتأل الصــندوق مـــن الفضــة،

الكهنـــة؛ لحصـــر مـــا بداخلـــه مـــن نقـــود؛ ليســـلموها إلـــى المـــراقبين المـــوكلين لإلشـــراف علـــى أعمـــال 
التــرميم؛ ليوفــوا بهــا مســتحقات النجــارين والبنــائين العــاملين فــى التــرميم وكــذلك النحــاتين، ولشــراء 

 .األخشاب والحجارة وكل نفقات الترميم األخرى
 :من هذا نفهم عدة أمور 

اهتمام يهوياداع وثقة الملك فيه، فهو وٕان كان قد عاتبـه، لكنـه يثـق فـى أمانتـه، فهـو إن  -١
تهاون فى التشديد على الكهنة لسد احتياجاتهم الضرورية فقط، لكنه هو نفسه كان يحيا 

 .حياته البسيطة وكان أميًنا فى حياته الشخصية
ثنـــين؛ حتـــى ال يشـــك أحـــد مـــن الشـــعب فـــى الفضـــة اهتمامـــه بوجـــود لجنـــة مكونـــة مـــن إ -٢

المقدمـــة للهيكـــل، أليـــن تـــذهب ؟ خاصـــة وأن أحـــدهما موثـــوق فيـــه تماًمـــا وهـــو يهويـــاداع 
 .رئيس الكهنة

كان الهيكل قد أصيب بتهدمات وتخريب وٕاهمال كثيـر مـن الملـوك السـابقين؛ النشـغالهم  -٣
ين فـــى نـــواحى البنـــاء بعبـــادة البعـــل، فاحتـــاج األمـــر لعـــدد كبيـــر مـــن العمـــال المتخصصـــ

 .المختلفة؛ لترميم الهيكل
 
 .أوانى متسعة يوضع فيها الماء أو دم الذبائح: طسوس  :۱٤، ۱۳ع

 .جمع مقص: مقصات 
 .أوانى صغيرة لرش الدم: مناضح 

إهتم الملك وكل الموكلين منه بترميم بيت الرب أوًال ولم ينفقوا شيًئا من الفضة فى اسـتكمال 
وهذا . لالزمة للهيكل، فهذا يمكن استكماله، بعد التأكد من سالمة وتكامل البناءاألوانى واألدوات ا

يبـــين حكمـــة الملـــك وعقلـــه المـــنظم ويبـــين أيًضـــا أن البيـــت كـــان ينقصـــه الكثيـــر مـــن األدوات؛ ألن 
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الملــــوك األشــــرار الســــابقين كــــانوا قــــد وزعــــوا أوانــــى الهيكــــل الذهبيــــة وأعطوهــــا ألعــــداء شــــعب اهللا 
وبعد أن أكمل تـرميم البيـت، اسـتكمل أيًضـا األدوات الموجـودة داخـل ). ١٨: ١٥، ٢٦: ١٤مل١(

 ).١٤: ٢٤أى٢(الهيكل، كما نفهم من سفر أخبار األيام 
 
ــا عــن هــؤالء المــراقبين المــوكلين مــن الملــك األمانــة التامــة فــى التعامــل  :۱٥ع كــان معروًف

مل فى إصالح الهيكـل، إذ كـان باألموال، فلم يطلب منهم تقديم كشف حساب عما أنفقوه على الع
العمل كبيًرا جـًدا ولـم يتسـع الوقـت لتقـديم كشـوف حسـابات بكـل التفاصـيل، فاعتمـدوا علـى أمـانتهم 

 .وهذا يبين محبة وأمانة الشعب، التى قد تفوق الكهنة أحياًنا
 
لــم يهمــل الملــك يــوآش العــادل احتياجــات الكهنــة الشخصــية، فخصــص لهــم الفضــة  :۱٦ع

 :ة الخطية وذبيحة اإلثم ونرى من هذا أمرين الخاصة بذبيح
بركــــة الــــرب الكبيــــرة، عنــــدما اهــــتم يــــوآش بتــــرميم البيــــت، فكانــــت الفضــــة كثيــــرة، تكفــــى  -١

 .احتياجات الكهنة وترميم البيت
مبالغة الكهنة قـديًما فـى احتياجـاتهم أكثـر ممـا ينبغـى، كمـا ذكرنـا سـابًقا، قبـل أن يـأمرهم  -٢

 .يوآش بترك جمع الفضة
 
 ):۲۱-۱۷ع(شوة ملك أرام ثم موت يوآش ر)  ۳(

حينئذ صعد حزائيل ملك ارام و حارب جت و اخذها ثم حول حزائيل وجهه ليصعد الى  -١٧
فاخذ يهواش ملك يهوذا جميع االقداس التي قدسها يهوشافاط و يهورام و اخزيا اباؤه  -١٨. اورشليم

رب و بيت الملك و ارسلها الى حزائيل ملوك يهوذا و اقداسه و كل الذهب الموجود في خزائن بيت ال
و بقية امور يواش و كل ما عمل اما هي مكتوبة في سفر اخبار  -١٩. ملك ارام فصعد عن اورشليم

. و قام عبيده و فتنوا فتنة و قتلوا يواش في بيت القلعة حيث ينزل الى سلى -٢٠. االيام لملوك يهوذا
ير عبديه ضرباه فمات فدفنوه مع ابائه في مدينة داود الن يوزاكار بن شمعة و يهوزاباد بن شوم -٢١

 .و ملك امصيا ابنه عوضا عنه
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أحــد مــدن الفلســطينيين الخمــس الكبــرى وتقــع جنــوب مملكــة يهــوذا وبجــوار : جــت  :۱۷ع

 .البحر األبيض وهى مدخل لمملكة يهوذا

 .سوريا الحالية: أرام 

وبعـد مـوت يهويـاداع تـأثر . يس الكهنـةعاش يوآش مستقيًما يعبد اهللا طوال حياة يهوياداع رئ

، فتـرك الـرب وعبـد )٢١-١٥: ٢٤أى٢(بكالم رؤساء يهوذا، كما يخبرنا سفر أخبار األيام الثـانى 

األوثان وعندما نبهه زكريا الكاهن ابن يهوياداع، اغتاظ منه ورجمه وصلى زكريا عند موته طالًبـا 

مـــه، فبعـــد اســـتيالئه علـــى جـــت، تقـــدم نحـــو قضـــاء اهللا، فتـــدخل اهللا وجعـــل حزائيـــل ملـــك أرام يهاج

 .أورشليم وهذا كان تأديًبا من الرب؛ ألجل شر يوآش

من هذا يظهر ضعف شخصية يـوآش، فقـد عـاش مـع اهللا بسـبب إرشـاد يهويـاداع ولكـن بعـد 

 .لعبادة األوثان -بمشورة رؤساء يهوذا  -موته، انقاد 

ال يتزعزع، حتى وٕان أبعدتك الظروف عن  كن ثابًتا فى عالقتك مع اهللا، ملتزًما بنظام روحى ?
 .أبوك، أو مرشدك الروحى، فال تهتز وثابر فى جهادك وثق فى معونة اهللا التى ستساندك

 
أراد يهوآش أن يجنب أورشليم الدمار والخراب، الذى كان على وشك أن يلحـق بهـا  :۱۸ع

ما قدمه : خدمة األقداس فأخذ كل ما خصصه آباءه ل. عند غزو حزائيل لها، فقرر رشوته بالمال

يهوشــافاط ويهــورام وأخزيــا، كــذلك كــل الــذهب المحفــوظ فــى خــزائن الهيكــل وخــزائن القصــر الملكــى 

وسلمها لحزائيل، الذى ارتضى بها ثمًنا لرجوعه عن غزو أورشليم، أى أعطاه كل الذهب والفضة 

 .الموجودة فى بيت الرب

. م يفكر أن يلتجـئ إليـه؛ لينقـذه مـن يـد حزائيـلونالحظ أن يوآش، نتيجة اهماله لعبادة اهللا، ل

واعتمد على عقلـه فـى تقـديم المـال، مـع أنـه لـيس مالـه الشخصـى، بـل مـال اهللا واهللا سـمح بتراجـع 

حزائيــل عــن أورشــليم تقــديًرا لصــالح يــوآش فــى حياتــه األولــى، أيــام يهويــاداع، أى اكتفــى بتأديــب 

وهكـذا صـار يـؤآش ضـعيًفا ال يسـتطيع ) ٢٥: ٢٤أى٢(وأدبه أيًضا بأمراض كثيرة . محدود ليوآش

 .أن يقاوم أعداءه ومصاب باألمراض؛ ألنه ابتعد عن اهللا وفقد مساندته
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ســفر أخبــار األيــام لملــوك "بقيــة أعمــال يــوآش وكــل أحــداث فتــرة ملكــه، مدونــة فــى  :۱۹ع

 .يهوذا وهو غير سفر أخبار األيام الموجود فى الكتاب المقدس

 

بيــت "آش نهايــة مأســاوية، فقــد تمــرد عليــه بعــض رجالــه وقتلــوه فــى كانــت نهايــة يــو  :۲۰ع

 .، التى بناها سليمان كان يوآش نازًال، عند الطريق المؤدى إلى مدينة سلى"القلعة

 

ابــن امــرأة عمونيــة وأحــد ) ٢٦: ٢٤أى٢(هــو نفســه زابــاد فــى : يوزاكــار بــن شــمعة  :۲۱ع

 .اإلثنين الذين اشتركا فى اغتيال يوآش

 .أحد رجال يوآش الذين قتاله: ن شومير يهوزاباد ب

اغتالــه إثنــان مــن رجالــه، همــا يوزاكــار بــن شــمعة ويهوزابــاد بــن شــومير، دفــن مــع آبائــه فــى 

 .مدينة داود وتولى العرش بعده ابنه أمصيا

ونجد هنا نهاية لمن يبدأ حسًنا، ثم ينحرف عن اهللا، فلم يقابل مشاكل فقـط، بـل خانـه عبـداه 

ــًدا عــن اهللا، يعبــد األوثــان، فكــذلك يصــبح عبيــده، مــن الســهل أن وقــتاله؛ ألنــه إن  كــان الملــك بعي

وألجــل انحرافــه عــن اهللا لــم يــدفن فــى قبــور . يكونــوا عابــدى أوثــان، لــيس لهــم مبــادئ، فيقــتال الملــك

كل هذا كـان انتقاًمـا وتأديًبـا مـن اهللا لـدم زكريـا بـن يهويـاداع . الملوك، بل دفن فقط فى مدينة داود

 .البرئ الكاهن
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الِثُ  احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  الثَّ
 تملك يهوآحاز ثم ابنه يوآش

Rη Ε η 
 

 ) :۹-۱ع(تملك يهوآحاز على إسرائيل ) ۱(

في السنة الثالثة و العشرين ليواش بن اخزيا ملك يهوذا ملك يهواحاز بن ياهو على اسرائيل  -١
يا يربعام بن نباط الذي و عمل الشر في عيني الرب و سار وراء خطا -٢. في السامرة سبع عشرة سنة

فحمي غضب الرب على اسرائيل فدفعهم ليد حزائيل ملك  -٣. جعل اسرائيل يخطئ لم يحد عنها
و تضرع يهواحاز الى وجه الرب فسمع له الرب النه راى  -٤. ارام و ليد بنهدد بن حزائيل كل االيام
فخرجوا من تحت يد  و اعطى الرب اسرائيل مخلصا -٥. ضيق اسرائيل الن ملك ارام ضايقهم

و لكنهم لم يحيدوا عن خطايا بيت  -٦. االراميين و اقام بنو اسرائيل في خيامهم كامس و ما قبله
النه لم يبق  -٧. يربعام الذي جعل اسرائيل يخطئ بل ساروا بها و وقفت السارية ايضا في السامرة

الن ملك ارام افناهم ووضعهم ليهواحاز شعبا اال خمسين فارسا و عشر مركبات و عشرة االف راجل 
و بقية امور يهواحاز و كل ما عمل و جبروته اما هي مكتوبة في سفر اخبار  -٨. كالتراب للدوس

ثم اضطجع يهواحاز مع ابائه فدفنوه في السامرة و ملك يواش ابنه عوضا  -٩. االيام لملوك اسرائيل
 .عنه

 
لثالثــة والعشــرين ليــوآش بــن أخزيــا تــولى عــرش إســرائيل يهوآحــاز بــن يــاهو فــى الســنة ا :۱ع

ــا لوعــد الــرب ليــاهو، أن أبنــاءه إلــى الجيــل الرابــع يجلســون علــى كرســى  ملــك يهــوذا، وذلــك تحقيًق

إسرائيل، وها هو الجيل األول يبدأ حكمه واسـتمر حكـم يهوآحـاز سـبع عشـر سـنة وتـاله يـوآش، ثـم 

ك نسـل يـاهو، حتـى الجيـل الرابـع وهـى وبهذا يتحقـق وعـد اهللا أن يملـ. يربعام الثانى، ثم زكريا ابنه

ولـم يـذكر يهوآحـاز فـى سـفر أخبـار األيـام . أطول فترة ملكـت فيهـا أسـرة ملكيـة فـى مملكـة إسـرائيل

 .الثانى؛ ألن هذا السفر ركز على ملوك يهوذا ولم يكن ليهوآحاز عالقة بملوك يهوذا



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  الثَّ

γ٤٤٧γ 

 .فى الملك ابنه يوآش يالحظ أنه ملك سبعة عشر سنة والثالثة سنوات األخيرة منهم شاركه

وكــان كثيــر مــن الملــوك يشــركون أبنــاءهم فــى الحكــم معهــم، تشــجيًعا لهــم وحتــى ال يغتصــب 

الملك شخص آخر؛ ألنه فى مملكة إسرائيل لم يكن هنـاك التـزام بـأن يـرث اإلبـن ملـك أبيـه وبـذلك 

 .يمكن ألى شخص أن يغتصب الملك

السـابعة ليـاهو ملـك إسـرائيل وذكـر  أن يوآش ملك يهوذا ملك فى السنة) ١: ١٢ص(ويذكر 

ــا  ، فيكــون نهايــة ملــك يــاهو وتملــك ابنــه )٣٦: ١٠ص(أيًضــا أن يــاهو ملــك ثمانيــة وعشــرين عاًم

ولكن المذكور هنا أن يهوآحاز تملك . يهوآحاز بعد واحد وعشرين سنة من تملك يوآش ملك يهوذا

ألن الجـزء مـن السـنة ُيحسـب  فى السنة الثالثة والعشرين ليـوآش ملـك يهـوذا ولـيس هنـاك تعـارض؛

سنة فهنـاك جـزء مـن السـنة قبـل السـنة الحاديـة والعشـرين وجـزء بعـد السـنة الحاديـة والعشـرين سـنة 

فيكون اإلجمالى ثالث وعشرين سنة، هـذا مـا حسـبه الكاتـب فـى هـذا اإلصـحاح، أمـا فـى األمـاكن 

 .األخرى التى ذكرناها هنا، فلم يحسب الكاتب أجزاء السنة

 

يهوآحاز فى خطايا عبادة األوثان، التى بدأها يربعام بن ناباط أول ملوك مملكة  سار :۲ع

 :إسرائيل والتى سار فيها لألسف كل ملوك إسرائيل وهذه الخطايا تتلخص فى 

 .السجود لألصنام التى عملها يربعام فى بيت إيل ودان -١

 .إقامة كهنة من غير نسل هارون؛ لتقديم العبادة لهذه األصنام -٢

 ).٣٣-٢٨: ١٢مل١(أعياد غير التى نصت عليها شريعة موسى وضع  -٣

فـى نفـس الوقـت،  -والعجيب أنه فى الوقت الذى يبدأ فيه يهوآحاز بعمل هذه الشـرور يهـتم 

 .يوآش ملك يهوذا بترميم بيت الرب –أى فى هذه السنة على الجانب اآلخر 

واعلم أن اهللا ليس فقط يفرح . ثيرونإهتم بعبادة اهللا وٕاكرامه مهما انتشر الشر حولك وتبعه الك ?
بك ويعدك بالملكوت، بل ويساعدك أيًضا ويثبتك فى الحياة الروحية، حتى لو كنت وحدك 

 .وسط الكثيرين



انِياْلُملُوِك ِسفُْر    الثَّ

γ٤٤٨γ 

إسـم متكــرر لملـوك أرام وكــان قائـًدا لجـيش أبيــه حزائيـل، ثـم ملــك بعـده وكــان : بنهـدد  :۳ع

 .ذلك بعد موت يهوآحاز ملك إسرائيل

حاز وشعب إسرائيل لعبادتهم األوثان، فسمح لحزائيل ملـك أرام وابنـه غضب الرب على يهوأ

بنهدد أن يهاجموا مملكة إسرائيل ويقتلون الكثيرون ويأخذون بعض مـدنهم ويسـبون الـبعض، حتـى 

ولــم يحــارب عــنهم اهللا؛ لعلهــم يشــعرون بالضــعف، فيتوبــون ويرجعــون إليــه . تضــايقت المملكــة جــًدا

 .دة األوثانولكن لألسف استمروا فى عبا

 

صرخ يهوآحاز إلى الرب متضرًعا، فاستجاب لتضرعه؛ ألنه رأى ما يعانيه شعبه من  :٤ع

متاعب تحت تسلط ملك آرام، لكنه لـم يخلصـهم بسـرعة؛ حتـى يرجعـوا عـن عبـادة األوثـان وتـدخل 

 ).٢٥ع(اهللا وأوقف هجوم األراميين فى أيام الملك يهوآش ابن يهوآحاز 

عن عبادة الرب إال أن الرب سمع له؛ ألنه رأى ضيق شعبه والكتاب  رغم انحراف يهوآحاز ?
اهللا يوجد . الرب يلتفت إلى أية حركة مهما كانت ضعيفة نحوه". فى ضيقهم تضايق"يقول 

 .لمن يطلبه، لعله يكمل توبته ويعبده بكل قلبه
 

أرام،  خلص اهللا شعبه بعد ملك يهوآحاز، فـى أيـام ابنـه يهـوآش، إذ قامـت أشـور علـى :٥ع

فأضعفتها وهذا ساعد يهوآش على استرداد مدن إسرائيل المغتصبة وعاد الشعب ليسكن فـى أمـان 

 .فى مساكنه، أى انتهت الحرب

 

هى خشبة طويلة تقام على المرتفعات لعبادة القمر وتقام المذابح عند هـذه : السارية  :٦ع

 .السارية

م، الـذى قـاد إسـرائيل للمعصـية، بـل رغم صنيع الرب معهم لم يرجعوا عن خطايـا بيـت يربعـا

وكــان أول مــن أقــام الســوارى فــى . اســتمروا فــى طــرقهم الرديــة وظــل صــنم عشــتاروث فــى الســامرة

ويفهم من هذه اآلية أنهم ساروا فى هـذه العبـادة، ). ٣٣، ٣٢: ١٦مل١(إسرائيل هو آخاب الملك 



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  الثَّ

γ٤٤٩γ 

رى أن طلــبهم رحمــة اهللا كــان وهكــذا نــ. أى اســتمروا فيمــا تعــودوه مــن عبــادة األوثــان إغاظــة الــرب

ليتمتعــوا بمعونتــه ولكــنهم إســتمروا أيًضــا فــى شــرورهم ورفضــوا التوبــة، مــع أن اهللا قــد خلصــهم مــن 

 .أعدائهم بهدف توبتهم وليس لصالحهم

 

لم يكن قد بقى من جيش يهوآحاز سوى خمسين فارًسا وعشـر مركبـات حربيـة وعشـرة  :۷ع

، ألن ملـك آرام قـد أفنـى جـيش يهوآحـاز )ة ألـف أيـام داودكانوا ثمـان مائـ(آالف جندى من المشاة 

 .حين تسلط عليهم من قبل، وداس عليهم، كما يداس على التراب

 

بقية ما عمله يهوآحاز وطغيانه فـى الشـر وعبـادة األوثـان مدونـة فـى سـفر أخبـار  :۹، ۸ع

مــدافن فــى  مــات يهوآحــاز ودفنــوه مــع آبائــه فــى الســامرة، حيــث خصصــت. األيــام لملــوك إســرائيل

 .السامرة لملوك إسرائيل وتولى العرش من بعده ابنه يوآش
 
 ) :۱۳-۱۰ع(تملك يهوآش على إسرائيل ) ۲(

و في السنة السابعة و الثالثين ليواش ملك يهوذا ملك يهواش بن يهواحاز على اسرائيل  -١٠
ايا يربعام بن و عمل الشر في عيني الرب و لم يحد عن جميع خط -١١. في السامرة ست عشرة سنة

و بقية امور يواش و كل ما عمل و جبروته و كيف  -١٢. نباط الذي جعل اسرائيل يخطئ بل سار بها
ثم اضطجع يواش  -١٣. حارب امصيا ملك يهوذا اما هي مكتوبة في سفر اخبار االيام لملوك اسرائيل
 .يلمع ابائه و جلس يربعام على كرسيه و دفن يواش في السامرة مع ملوك اسرائ

 
فى السـنة السـابعة والثالثـين ليـوآش ملـك يهـوذا، صـعد علـى عـرش إسـرائيل يهـوآش  :۱۰ع

ملــك فــى الســامرة ســت عشــر ســنة وملــك مــع أبيــه . بــن يهوآحــاز وهــو الجيــل الثــانى لســاللة يــاهو
 .يهوآحاز لمدة ثالثة سنوات، ثم مات أبيه

 



انِياْلُملُوِك ِسفُْر    الثَّ

γ٤٥٠γ 

 .ملوك يهوذا وإسرائيل أيام يوآش ملك يهوذا
 ملوك إسرائيل واتالسن ملوك يهوذا

   تملك يوآش ملك يهوذا

 تملك يهوآحاز ملك إسرائيل ٢٣ األمر بترميم الهيكل

 

 تملك أمصيا ملك يهوذا

٣٧ 

٤٠ 

 تملك يهوآش ملك إسرائيل مع أبيه يهوآحاز

مــــــوت يهوآحــــــاز وتملــــــك يــــــوآش وحــــــده علــــــى 

 إسرائيل

 

الطرق المنحرفة، التى سار فيها  كان يوآش هو اآلخر حاكًما شريًرا، لم يتراجع عن :۱۱ع

 .يربعام بن ناباط وقاد الشعب من خلفه فى نفس هذه الطرق

فكن مدقًقا فى قيادتك لمن . القيادة هامة جًدا وتأثيرها كبير، فالملوك األشرار أضلوا شعوبهم ?

حولك إن كنت أًبا، أو خادًما؛ لتقود الكل فى طريق اهللا وال تنسى أنك نور العالم وملح 

 .األرض

 
بقيــة أعمــال يهــوآش بــن يهوآحــاز وطغيانــه فــى الشــر وتفاصــيل حربــه ضــد أمصــيا  :۱۲ع

ولكـن كـان هنـاك شـيًئا مـن الصـالح . ملك يهوذا، هى مدونة فى سفر أخبار األيام لملوك إسرائيل

فى يوآش؛ ألنه التجأ إلى أليشع النبى، كما سيظهر من األعداد التالية، فهو يعتبر رجل اهللا وهـذا 

 .ه قيمة فى عينى اهللا ولعل هذا جعل اهللا يقدم الخالص من أرام فى أيامهل

 

مـــات يـــوآش ودفـــن مـــع آبائـــه فـــى الســـامرة مـــع ملـــوك إســـرائيل وجلـــس علـــى كرســـى  :۱۳ع

 .إسرائيل من بعده يربعام ابنه وهو الجيل الثالث من نسل ياهو

 



الِثُ  احُ حَ صْ األَ   َعشَرَ  الثَّ

γ٤٥١γ 

 ) :۱۹-۱٤ع(أليشبع يتنبأ بضرب آرام ) ۳(

الذي مات به فنزل اليه يواش ملك اسرائيل و بكى على وجهه و و مرض اليشع مرضه  -١٤
فقال له اليشع خذ قوسا و سهاما فاخذ لنفسه  -١٥. قال يا ابي يا ابي يا مركبة اسرائيل و فرسانها

ثم قال لملك اسرائيل ركب يدك على القوس فركب يده ثم وضع اليشع يده  -١٦. قوسا و سهاما
تح الكوة لجهة الشرق ففتحها فقال اليشع ارم فرمى فقال سهم و قال اف -١٧. على يدي الملك

ثم قال خذ السهام  -١٨. خالص للرب و سهم خالص من ارام فانك تضرب ارام في افيق الى الفناء
فغضب عليه  -١٩. فاخذها ثم قال لملك اسرائيل اضرب على االرض فضرب ثالث مرات و وقف

حينئذ ضربت ارام الى الفناء و اما االن فانك انما  رجل اهللا و قال لو ضربت خمس او ست مرات
 .تضرب ارام ثالث مرات

 
عنــدما علــم يــوآش ملــك إســرائيل بمــرض أليشــع وقــرب موتــه وكــان أليشــع يبلــغ مــن  :۱٤ع

العمــر وقتــذاك ثمــانين عاًمــا، أســرع إليــه يــوآش وتــأثر جــًدا بقــرب فراقــه، فأخــذ يبكــى بجــواره، حتــى 
، معلًنــا "يــا أبــى يــا أبــى"لعلــه كــان يقبلــه فــى حــزن شــديد ونــاداه ســقطت دموعــه علــى وجــه أليشــع و 

خضوعه له وأعلن له الكلمات المعروفة التى قالها أليشع إليليا وهى أنه مركبة إسرائيل وفرسانها، 
ولكـــن هـــذا التـــأثر . أى أنـــه القـــوة الحقيقيـــة الموجـــودة فـــى مملكـــة إســـرائيل؛ ألنـــه رجـــل اهللا وصـــوته

 .ق مع كل حياة يوآش؛ ألنه سار فى الشر وعبد األوثانالعاطفى الوقتى ال يتف
 
ثــم قــال لــه شــد القــوس، فشــد . قــال لــه أليشــع خــذ قوًســا وســهاًما، ففعــل كــذلك :۱٦، ۱٥ع
 .القوس

 .ووضع أليشع يده على يد الملك إشارة إلى عمل اهللا فى الحرب واالنتصار
وتظهــر . ا أمــره أليشــعوكــان بــالطبع مــع حــراس الملــك ســهام وأقــواس أخــذها مــنهم وعمــل كمــ

وطاعتــه تمثــل الجهــاد اإلنســانى، أمــا يــد أليشــع التــى علــى يــد . طاعــة الملــك، بخضــوعه ألليشــع
 .الملك، فتمثل نعمة اهللا وقوته، التى تساند المطعيين لوصايا اهللا



انِياْلُملُوِك ِسفُْر    الثَّ

γ٤٥٢γ 

ونــرى هنــا أن اهللا يســـتخدم وســائل إيضــاح فـــى توصــيل نبوتـــه للملــك علــى فـــم أليشــع وذلـــك 
كيزهـــا فــى قلـــب وٕايمــان الملـــك، كمــا اســـتخدم هــذا مـــع أنبيــاء كثيـــرين، مثــل أرميـــا لتأكيــد النبــوة وتر 

 .وحزقيال ويستخدمها معنا خالل أحداث حياتنا؛ لنعرفه ونسير معه
، بــأن مــن ينجــو مــن ســيف حزائيــل يقتلــه يــاهو ومــن )١٧: ١٩مــل١(وكـان اهللا قــد وعــد إيليــا 

أحــًدا ولكنــه يشــير فــى هــذه اآليــة إلــى  مــع أن أليشــع لــم يقتــل. ينجــو مــن ســيف يــاهو يقتلــه أليشــع
ســـيف كلمـــة اهللا فـــى يـــد أليشـــع، الـــذى كـــان يـــوبخ بـــه األشـــرار ويقـــود الكـــل للتوبـــة، ســـواء الملـــوك 
والرؤساء، أو الشـعب وكـذلك يظهـر سـيف أليشـع فـى مسـاندته الملـوك بقـوة اهللا وضـرب أعـداءهم، 

ضـرب أرام، كمـا يظهـر  فى ضرب موآب وكما سـاند يـوآش فـى) ١٨: ٣ص(كما ساند يهوشافاط 
 .فى هذه اآلية

البد أن تؤدى واجبك فى الجهاد الروحى ضد الخطية والقتناء كل فضيلة، حتى تتمتع بمعونة  ?

 .اهللا ومساندته وتحرص على حفظ وصاياه وطاعتها، فتساندك نعمته
 
 وهى. مدينة شرق األردن، هى نفسها أفيق الحديثة، التى تدعى أيًضا أفيق: أفيق  :۱۷ع

 .على بعد خمسة كيلو مترات شرق بحر الجليل
ثم قال له افتح النافذة الشـرقية، ففتحهـا ألن األراميـين؛ أعـداء إسـرائيل يقيمـون شـرقهم، فقـال 
اليشع إرم السهم فأطلق السهم، فقال أليشع هذا سهم خالص الرب، سهم انتصار على آرام، فإنك 

ن مـن المعـروف فـى الحـرب أن قائـد الجـيش وقـد كـا. ستنتصر على آرام فى أفيـق وتقضـى علـيهم
يضرب سهًما فى وسط المدينة، فيتحرك الجنود للحرب ومعنى هذا أن رمـى يـوآش للسـهم، طاعـة 

وهــذا هــو الــدرس األول الــذى علمــه أليشــع ليــوآش، أى . ألليشــع، يعنــى إعــالن الحــرب علــى آرام
 .فى العددين التاليين طاعة اهللا والثقة أن اهللا لن يتركه، أما الدرس الثانى، فيأتى

 
، "إضـــرب علـــى األرض: "ثـــم قـــال أليشـــع خـــذ الســـهام فأخـــذها، فقـــال أليشـــع للملـــك  :۱۸ع

 .فضرب على األرض ثالث مرات، ثم توقف
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ويظهــر مــن هــذا أن الملــك فهــم مــن اآليــة الســابقة، أنــه سينتصــر علــى أرام وبالتــالى ضــرب 
 :فقط وتوقف وهذا يعنى ما يلىالسهام على األرض، يعنى ضرب أرام، فضرب ثالث مرات 

إيمــان محــدود للملــك بقــوة اهللا التــى ستســانده فــى ضــرب أرام واالنتصــار عليــه؛ ألنــه لــم  -١
 .يضرب سهاًما كثيرة، بل توقف سريًعا عن الضرب

ضعف حماسه فى مقاومة األعداء حتى النهاية، أى عدم سعيه لسحقهم وٕافنـائهم، فلعـل  -٢
مـــن أشـــور أن تحاربـــه، إذ أفنـــى هـــو أرام، أى  قلبـــه كـــان فيـــه بعـــض التهـــاون، أو خـــاف

تخاف أشور من يوآش، فتحاربـه وتفنيـه، أو لعلـه أراد أن تبقـى قـوتين متعارضـتين، همـا 
. أرام وأشــور؛ ليضــمن بعــض األمــان، كانــت هــذه أفكــاًرا بشــرية وضــعف اتكــال علــى اهللا

كــل قــوة مؤمًنــا وهــذا هــو الــدرس الثــانى، الــذى أراد أليشــع أن يعلمــه للملــك وهــو الجهــاد ب
 .بنعمة اهللا المساندة؛ فينال النصرة الكاملة، فعلى قدر جهاده ينال قوة من اهللا

 
سخط أليشع على يوآش وقال، لو كنت قد ضربت خمس، أو سـت مـرات؛ لقضـيت  :۱۹ع

 .على أرام حتى فنوا تماًما، ولكن اآلن لن تواصل انتصاراتك عليهم سوى ثالث مرات
ن يخلص شعبه خالًصا كامًال ولكن يوآش لم يرد أن يعمل، حتى يحقق لقد كان اهللا يريد أ ?

أال يشبه تصرف يوآش من يكتفون بأقل القليل فى عالقتهم الروحية بالرب، متجاهلين . ذلك
 .وسائل النمو الروحى، غير مرحبين بالجهاد لالرتقاء فى سلم الفضائل

 
 ) :۲۱، ۲۰ع(عظام أليشع تحيى ميت ) ٤(

 .شع فدفنوه و كان غزاة مواب تدخل على االرض عند دخول السنةو مات الي -٢٠
وفيما كانوا يدفنون رجال اذا بهم قد راوا الغزاة فطرحوا الرجل في قبر اليشع فلما نزل الرجل و  -٢١

 .مس عظام اليشع عاش و قام على رجليه
 
لمـوآبين أى بعد مرور سنة علـى وفـاة أليشـع، أو قـد تعنـى أن ا: عند دخول السنة  :۲۰ع

 .كانوا يهاجمون مملكة إسرائيل عند بداية كل سنة
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م وتحتفـل الكنيسـة .م، أى أواخر القـرن التاسـع ق.ق ٨٣٤مات أليشع ودفن وكان ذلك عام 
بعـد مـرور عـام علـى وفـاة أليشـع  –كان أن حدث فى ذلـك الوقـت . بعيد نياحته فى عشرين بؤونة

 .أن غزا موآب أرض إسرائيل –
ملكة إسرائيل، فكانت تحاربها الشعوب المحيطة بهـا وتـدخل إلـى أعمـاق وهذا يبين ضعف م

 .بالدها
ونالحظ أن بعد موت أليشع يغزو الموآبيون إسـرائيل ويتكـرر غـزوهم، فهـذا يبـين أن قـوة اهللا 

 .التى فى أليشع قد فارقت الشعب، فتعرضوا كثيًرا لهجمات األعداء؛ ألن الحماية قد نزعت عنهم

. االنتصار على أرام، نجد أن أعـداء آخـرين، هـم المـوابيين، يهـاجمون الـبالدورغم وعد اهللا ب

ــذين يمكــن أن يحاربوننــا مــن جهــات مختلفــة  وهــذا يعنــى ضــرورة االحتــراس مــن جميــع األعــداء ال

 .وليس من عدو واحد، أو خطية واحدة

 

هـم، فطرحـوا فيما كان اليهود يحملون ميتًـا ليـدفنوه، فوجئـوا بـالموآبيين يهـاجمون بالد :۲۱ع

وكان هذا القبر، هـو قبـر أليشـع، فعنـدما لمـس جسـد الميـت . الميت فى أقرب قبر صادفهم وهربوا

ونـرى هنـا . عظام أليشع، نال قوة من اهللا، أقامته حًيا، ليعلن اهللا قوته فى قديسيه حتى بعد مـوتهم

ــا فــى حياتــه، هــو ابــن الشــونمية وبعــد موتــه فــى هــذه الحادثــة وأليشــع بهــذا يرمــز . أليشــع يقــيم ميًت

للمســيح الــذى أقــام المــوتى وهــو علــى األرض وبموتــه يخلصــنا ويقيمنــا مــن مــوت الخطيــة ويعطينــا 

 .الحياة األبدية

ـــن رجـــاء للشـــعب أن اهللا قـــادر أن  وٕاقامـــة هـــذا الميـــت بعـــد مـــوت وفـــراق أليشـــع لشـــعبه، تعل

 .يقيمهم، إن عبدوه وأطاعوا كالم أنبياءه

ه إلــى الســماء، هكــذا أيًضــا أظهــر عظمــة أليشــع، بإقامــة ميــت وكمــا أكــرم اهللا إيليــا بصــعود

 .بلمس عظامه بعد موته وهذا دليل واضح على شفاعة القديسين

وٕاقامة ميت بعظام ميت، هى الحادثة الوحيدة فى الكتاب المقدس بهذا الشكل وهى تعلن ما 

 :يلى 
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 .تذكير الشعب بكالم أليشع؛ ليطيعوه ويخضعوا هللا -١

سط شعبه، حتى بعد موت أنبيائه ومستعد أن يعمل، إن خضـع الشـعب أن اهللا موجود و  -٢

 .له

 إن أجساد القديسين بركة كبيرة، تذكرنا بحياتهم وتدفعنا لالقتداء بهم، مستندين على صلواتهم ?

 .فاهتم بمصادقة القديسين ونوال بركة أجسادهم؛ لتساعدك فى جهادك الروحى. عنا
 
 ) :۲٥-۲۲ع(حزائيل يضايق ملك إسرائيل ) ٥(

فحن الرب عليهم  -٢٣. و اما حزائيل ملك ارام فضايق اسرائيل كل ايام يهواحاز -٢٢
ورحمهم و التفت اليهم الجل عهده مع ابراهيم و اسحق و يعقوب و لم يشا ان يستاصلهم و لم 

 . ثم مات حزائيل ملك ارام و ملك بنهدد ابنه عوضا عنه -٢٤. يطرحهم عن وجهه حتى االن
يهواش بن يهواحاز و اخذ المدن من يد بنهدد بن حزائيل التي اخذها من يد يهواحاز ابيه  فعاد -٢٥

 .بالحرب ضربه يواش ثالث مرات و استرد مدن اسرائيل
 
مــن هــذا األصــحاح ومضــايقة حزائيــل لبنــى إســرائيل أيــام  ٣عــودة إلــى عــدد  :۲۳، ۲۲ع

هم مــن سـيطرة حزائيــل وكـان هــذا وفيــه أن الـرب أعطــى إسـرائيل مخلًصــا، حـرر  ٥يهوآحـاز، وعـدد 
 .المخلص هو يوآش بن يهوآحاز

 .أعيد هنا وصف الوضع الذى كان عليه بنو إسرائيل وخالص الرب لهم
وألن الــرب رحــوم وحنــان علــى . ضــايق حزائيــل ملــك آرام إســرائيل طيلــة مــدة حكــم يهوآحــاز

ر الــرب عهــده مــع تــذك". فــى كــل ضــيقهم تضـايق"شـعبه، فقــد تضــايق لضــيقهم، كمــا يقـول الكتــاب 
ولـم يـدع حزائيـل . آبائهم إبراهيم واسحق ويعقوب ولم يشأ أن يبيدهم، حتى ذلك الوقـت، أو ينبـذهم

ولكنهم عندما أصروا علـى الشـر إضـطر أن يسـمح لهـم بالسـبى علـى يـد أشـور وكـان هـذا . يفنيهم
 .بعد حوالى مائة عام

 
 .ه بنهددمات حزائيل ملك آرام وجلس على عرش آرام بعده ابن :۲٤ع
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إســتعاد يــوآش بــن يهوآحــاز المــدن اإلســرائيلية، التــى كــان قــد اســتولى عليهــا حزائيــل  :۲٥ع
قامــت ثــالث معــارك بــين يــوآش وبنهــدد، انتصــر فيهــا جميًعــا يــوآش وتمكــن مــن فــرض . بــالحرب

وبهــذا تحقــق كــالم أليشــع، عنــدما رآه قــد ضــرب ثالثــة ســهام . ســيطرته علــى تلــك المــدن مــن جديــد
 .ألرض، فقال له أنك ستضرب آرام ثالث مرات فقط وال تفنيهمفقط إلى ا

. كيف يصبح هذا الملك المنحرف عن عبادة الرب أداة لخالص شعبه ؟ هذا هو عمل النعمة ?
عندما يتضع اإلنسان أمام اهللا وتظهر منه بادرة توبة وانسحاق قلب، يبادر الرب بتقديم كل 

الخالص مقدم أيًضا ألكثر الناس تعاسة . عون؛ النتشال تلك النفس من أسر الخطيئة
وأكثرهم عدم استحقاًقا، فتشجع مهما كانت خطاياك وقدم توبة، فاهللا يحبك وسيقبلك بل ويعمل 

 .بك
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ابُِع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الرَّ
 أمصيا وعزريا ملوك يهوذا، ويوآش ويربعام ملوك إسرائيل

Rη Ε η 
 

 )۷-۱ع(أمصيا ملًكا على يهوذا ) ۱(

 . في السنة الثانية ليواش بن يواحاز ملك اسرائيل ملك امصيا بن يواش ملك يهوذا -١
سنة في اورشليم و اسم امه كان ابن خمس و عشرين سنة حين ملك و ملك تسعا و عشرين   -٢

و عمل ما هو مستقيم في عيني الرب و لكن ليس كداود ابيه عمل حسب   -٣. يهوعدان من اورشليم
اال ان المرتفعات لم تنتزع بل كان الشعب ال يزالون يذبحون ويوقدون  -٤. كل ما عمل يواش ابوه

و لكنه لم  -٦. قتلوا الملك اباهو لما تثبتت المملكة بيده قتل عبيده الذين  -٥. على المرتفعات
يقتل ابناء القاتلين حسب ما هو مكتوب في سفر شريعة موسى حيث امر الرب قائال ال يقتل االباء من 

هو قتل من ادوم في  -٧. اجل البنين و البنون ال يقتلون من اجل االباء انما كل انسان يقتل بخطيته
 .عا اسمها يقتئيل الى هذا اليوموادي الملح عشرة االف و اخذ سالع بالحرب و د

 

كان ذلك فى السنة . تلى يوآش ملك يهوذا فى الصعود إلى العرش ابنه أمصيا: ۱ع
وهى السنة الثانية لتملكه منفرًدا، ألنه اشترك فى الحكم . الثانية ليوآش بن يهوآجاز ملك إسرائيل

 .مع أبيه يهوآحاز مدة حوالى ثالث سنوات

 

العرش خمس وعشرين سنة ودام ملكه تسع وعشرين سنة،  كان سنه حين اعتلى: ۲ع
تزامن فى الخمسة عشر عاًما األولى منها، مع ُملك يوآش ملك إسرائيل، وهى بالضبط أربعة 

من " يهوعدان"اسم أمه . وكانت عاصمة ملكه هى مدينة أورشليم. عشر عاًما وبضعة شهور
 .سكان أورشليم
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فى مسلك أوالدهن، فعندما تكون األمهات من نالحظ فى تاريخ الملوك دور األمهات 
أورشليم، فنادًرا ما نرى انحراف األبناء وراء آلهة كاذبة، أما األمهات الوثنيات، فتأثيرهن الشرير 
واضح فى أبنائهن الملوك، الذين عبدوا األوثان وأضلوا شعوبهم وال يستثنى من هذا إال فى حالة 

ن انحط الشعب كله وانشغل بعبادة األوثان، حيث كانت األربعة ملوك األخيرين قبل السبى حي
 .أمهاتهن من مملكة يهوذا

اهتم فى زواجك بالزوجة التقية، التى تعرف اهللا وتحب الكنيسة، لتضمن حياة مقدسة فى ?  
 .بيتك، تنعم أنت وأوالدك بها وتنشئ جيًال صالًحا، يفرح قلب اهللا ويفرحك

 

ولكن لم يصل بره . لح قدام الرب، مثل يوآش أبيهاجتهد أمصيا فى عمل ما هو صا: ۳ع

إلى ما وصل إليه داود جده األكبر، أى اهتم بعبادة اهللا فى هيكله ولكن كان هناك بعض 

 ).٦، ٥ع(التهاون، كما سيظهر فى اآليات التالية والتزم بالشريعة، كما يظهر فى 

 

يم الذبائح والتبخير على كان مما يؤخذ عليه أنه ترك الشعب يمارس عبادته من تقد: ٤ع
المرتفعات وٕان كان لإلله الحقيقى وليس لألصنام، وهذا الخطأ سقط فيه جميع الملوك من أيام 
سليمان وكان مشجًعا لبعض الملوك أن يعبدوا األوثان على المرتفعات؛ لذا يعتبر خطأ ليس 

 .بقليل

 وسلوك أهل العالم، فيكون ال تتشبه بأهل العالم فى عاداتهم وتخلط بين سلوك أوالد اهللا?  
للشيطان جزًء من قلبك؛ ألن اهللا يريدك أن تحبه من كل قلبك وتسلك فى كل حياتك بما 

 .يرضيه، فتنال كل بركته

 

عندما استقر الحكم فى يد أمصيا، أمر بإعدام الرجال الذين قتلوا أباه، لكن اتبع : ٦، ٥ع

اآلباء عن ذنوب أبنائهم وكذلك عدم قتل  ما تأمر به الشريعة فى هذا الخصوص وهو عدم قتل

األبناء عن ذنوب فعلها آباؤهم، فكل إنسان مسئول عن خطيته التى عملها بنفسه وال يدان عن 



 َعَشرَ الرابع  احُ حَ صْ األَ 

γ٤٥٩γ 

وهذا أمر مستقيم يظهر صالح أمصيا؛ ألنه غالًبا قد ). ١٦: ٢٤تث. (أخطاء أبيه، أو ابنه

قديًما فى الشعوب الوثنية، ليضمن  عرض عليه بعض عبيده قتل األبناء أيًضا، كما كانت العادة

 .عدم تمرد أحد عليه، آخًذا بثأر أبيه، لكنه تمسك بالشريعة

 

 ).بحر الملح(جنوب البحر الميت : وادى الملح : ۷ع

اسم قلعة سالع . مدينة حصينة تقع على قمة جبل بقرب سفح جبل هور: يقتيئيل  –سالع 
 .اليوم، هو أم البيارة

أخضعهم الملك قد عصى على هورام ابن يهوشافاط، وحاربهم، كما كان األدوميين الذين 
فقاد أمصيا جيشه وتوجه نحو وادى الملح ). ١٤-٥: ٢٥أى٢(يذكر سفر أخبار األيام الثانى 

وقتل من أدوم عشرة آالف واستولى على مدينة سالع وغير اسمها إلى االسم الذى بقيت عليه 
 .حتى كتابة هذا السفر وهو يقتيئيل

 
 )۱٦-۸ع(يوآش ملك إسرائيل يهزم أمصيا، ثم يموت ) ۲(

حينئذ ارسل امصيا رسال الى يهواش بن يهواحاز بن ياهو ملك اسرائيل قائال هلم نتراء  -٨
فارسل يهواش ملك اسرائيل الى امصيا ملك يهوذا قائال العوسج الذي في لبنان ارسل  -٩. مواجهة

. بني امراة فعبر حيوان بري كان في لبنان و داس العوسجالى االرز الذي في لبنان يقول اعط ابنتك ال
انك قد ضربت ادوم فرفعك قلبك تمجد و اقم في بيتك و لماذا تهجم على الشر فتسقط انت  -١٠

فلم يسمع امصيا فصعد يهواش ملك اسرائيل و تراءيا مواجهة هو و امصيا ملك  -١١. ويهوذا معك
 . انهزم يهوذا امام اسرائيل و هربوا كل واحد الى خيمتهف -١٢. يهوذا في بيت شمس التي ليهوذا

و اما امصيا ملك يهوذا ابن يهواش بن اخزيا فامسكه يهواش ملك اسرائيل في بيت شمس وجاء  -١٣
و اخذ كل  -١٤. الى اورشليم و هدم سور اورشليم من باب افرايم الى باب الزاوية اربع مئة ذراع

لموجودة في بيت الرب و في خزائن بيت الملك و الرهناء و رجع الذهب و الفضة و جميع االنية ا
و بقية امور يهواش التي عمل و جبروته و كيف حارب امصيا ملك يهوذا اما هي  -١٥. الى السامرة
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ثم اضطجع يهواش مع ابائه و دفن في السامرة مع  -١٦. مكتوبة في سفر اخبار االيام لملوك اسرائيل
 .عام ابنه عوضا عنهملوك اسرائيل و ملك يرب

 

تكبر، ثم هاجمه بعض جنود من مملكة ) ٧ع(بعد أن انتصر أمصيا على أدوم : ۸ع
، فاغتاظ جًدا وقرر محاربة )١٦-٥: ٢٥أى٢(إسرائيل وقتلوا ونهبوا من سكان مملكة يهوذا 

 .مملكة إسرائيل، أى المملكة الشمالية، التى عاصمتها السامرة

وواضح من هذا أن أمصيا اعتمد على قوته وليس . حاربهوأرسل ليوآش ليستعد، ألنه سي
على اهللا، بل ابتعد عن اهللا؛ ألنه بعد انتصاره على أدوم لم يمجد اهللا، بل أخذ من أصنام أدوم 

 ).١٤: ٢٥أى٢(وسجد لها 

 

 .نبات شوكى قصير وضعيف ينبت فى لبنان: العوسج : ۹ع

ل من أعظم أشجار العالم وهو دائم أعظم أشجار لبنان وهو شجر قوى ومرتفع، ب: األرز 
 .الخضرة وتصنع منه السفن

تكبر، فعندما أرسل أمصيا ) ٢٥: ١٣ص(بعد انتصار يوآش ملك إسرائيل على األراميين 
ملك يهوذا ليتحداه ويحاربه، اغتاظ جًدا ورد عليه بمثل يستهزئ فيه بأمصيا، فشبه أمصيا بنبات 

رز، طالًبا زواج ابنه من ابنته، كأن اإلثنان فى العوسج الضعيف، الذى أرسل إلى شجر األ
مستوى واحد، ونسى أنه مجرد عوسج، فهو يذكر أمصيا بضعفه وحقارته، إن قورن بملك 
إسرائيل وجيشه الجبار، الذى شبهه بوحش برى قد مرَّ فداس نبات العوسج وسحقه، أى أنه يذكر 

 .الجبار أمصيا بضعفه وأنه ال يستطيع الوقوف أمام جيش إسرائيل

 

ثم قال يوآش ملك إسرائيل فى رسالته ألمصيا ملك يهوذا، إنك تكبرت بعد : ۱۰ع
انتصارك على أدوم وظننت أنك تستطيع مواجهة جيش إسرائيل ونصحه أن يحتفظ بمجده 
وعظمته بإقامته فى بيته، أى أورشليم، وحذره من أنه لو حارب جيش إسرائيل سينهزم هو وجيش 
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ك تصنع شًرا بنفسك، إذا هجمت على من هو أقوى منك، قال يوآش هذا يهوذا، وقال له إن
وحًقا كان جيش إسرائيل أقوى ولكن هو ال شئ أمام جيش مملكة أشور، أو جيش مصر . بكبرياء

وغرض الحرب . ولكن هى الكبرياء التى تنسى اإلنسان نفسه، فيندفع ليتحدى ويصطدم باآلخرين
لكان أمصيا قد هجم فجأة على إسرائيل؛ ليسترد ما نهبوه  هو الكبرياء وليس غرض آخر وٕاال،

 .منه

إتضع واحتمل . ال تندفع فى كبرياء وتتحدى اآلخرين وتقع فى فخاخ إبليس وتفقد حماية اهللا?  
 .اآلخرين، حتى المتكبرين منهم، فيسندك اهللا وتحتفظ بسالمك

 

ين ميًال غرب عند الحدود الشمالية ألرض يهوذا وتبعد عشر : بيت شمس : ۱۱ع
 .أورشليم

لم يصغ أمصيا لتلك التحذيرات، فتقابل الجيشان فى بيت شمس، إحدى مدن يهوذا 
ونالحظ أن جيش إسرائيل هو الذى أتى على الطريق الساحلى، ثم هجم على مملكة يهوذا فى 

 .مدينة بيت شمس وهى على الطريق إلى أورشليم وذلك يظهر قوة جيش إسرائيل

 

 .ذا أمام إسرائيل وفر جنود جيش يهوذا هاربين إلى بيوتهمإنهزم يهو : ۱۲ع

كان هذا عقاًبا من اهللا ألن يهوذا بعد انتصارهم على أدوم، عبدوا آلهة أدوم، كما جاء فى ?   
 .الرب معنا طالما نحن معه، فإن تركناه تركنا). ٢٠: ٢٥أى٢(

 

 .يوجدان فى الشمال الغربى لسور أورشليم: باب أفرايم وباب الزاوية : ۱۳ع

إستطاع يوآش ملك إسرائيل، بعد انتصاره على جيش يهوذا، أن يقبض على أمصيا ملك 
يهوذا فى بيت شمس، ثم أخذه معه إلى أورشليم وهدم جزًء من سور المدينة بين بابى أفرايم 

يدخل المدينة؛ ألنه هزم والزاوية وذلك حتى تصبح أورشليم بال حماية، فلم يقصد يوآش أن 
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جيشها ودخلها بسهولة وملكها مقبوض عليه تحت يده، لكنه أراد فقط إذالل أورشليم وجعلها 
 .ضعيفة بال أسوار

 

 .أى الرهائن وهم غالًبا مجموعة من عظماء يهوذا، أو من النسل الملكى: الرهناء : ۱٤ع

الرب وبيت الملك من الذهب ثم دخل يوآش إلى أورشليم وأخذ كل ما تبقى فى خزائن بيت 
والفضة؛ ألن معظمه كان قد أعطاها يوآش ملك يهوذا لحزائيل، حتى ال يحارب أورشليم 

، ثم أخذ مجموعة من عظماء يهوذا رهائن عنده وأطلق الملك أمصيا؛ ليحيا ذليًال )١٨: ١٢ص(
نده، ثم عاد فى أورشليم ألنه لو حاول التمرد على يوآش فيقتل يوآش عظماء يهوذا األسرى ع

يوآش بعد ذلك إلى السامرة ولم يحتج يوآش أن يترك بعًضا من جيشه فى أورشليم؛ ألنه كان 
 .واثًقا من ضعف أمصيا واحتاج أيًضا لجيشه فى حروبه مع اآلراميين

 

بقية ما عمله يوآش وطغيانه فى الشر وتفاصيل حربه ضد أمصيا ملك : ۱٦، ۱٥ع
األيام لملوك إسرائيل، وهو غير سفر أخبار األيام الموجود  يهوذا، توجد مدونة فى سفر أخبار

ثم مات يوآش ودفن مع آبائه فى السامرة وتولى العرش من بعده ابنه يربعام . بالكتاب المقدس
 .وهو يسمى يربعام الثانى؛ لتمييزه عن يربعام بن ناباط، أول من انشق بمملكة إسرائيل عن يهوذا

 

 )۲۲-۱۷ع(على يهوذا  موت أمصيا وتملك عزريا) ۳(

و عاش امصيا بن يواش ملك يهوذا بعد وفاة يهواش بن يهواحاز ملك اسرائيل خمس  -١٧
و فتنوا  -١٩. و بقية امور امصيا اما هي مكتوبة في سفر اخبار االيام لملوك يهوذا -١٨. عشرة سنة

و حملوه على  -٢٠. كعليه فتنة في اورشليم فهرب الى لخيش فارسلوا وراءه الى لخيش و قتلوه هنا
و اخذ كل شعب يهوذا عزريا و هو ابن ست  -٢١. الخيل فدفن في اورشليم مع ابائه في مدينة داود

هو بنى ايلة و استردها ليهوذا بعد اضطجاع الملك  -٢٢. عشرة سنة و ملكوه عوضا عن ابيه امصيا
 .مع ابائه
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هوآحاز ملك إسرائيل إمتدت حياة أمصيا خمس عشر سنة بعد موت يهوآش بن ي: ۱۷ع
وهى بالضبط أربعة عشر عاًما وبضعة شهور؛ ألن مجموع فترة ملك أمصيا كانت تسعة 
وعشرون عاًما ويذكر الكتاب المقدس أن أمصيا عاش خمس عشر سنة ولم يقل ملك؛ ألنه 
عاش ذليًال، بنفسية محطمة، بعد هزيمته على يد يوآش وأخذ رهائن قد يكونوا من نسله ومن 

يهوذا، باإلضافة إلى أخذ الذهب والفضة، فصار فقيًرا وكان ذلك بعد ابتعاده عن اهللا  عظماء
 .وسجوده آللهة أدوم، فانهزم ذليالً 

 

 ".سفر أخبار األيام لملوك يهوذا"كل ما هو متعلق بأعمال أمصيا، مسجل فى : ۱۸ع

 

 . ليممدينة محصنة تبعد حوالى خمس وثالثين ميًال جنوب غرب أورش: لخيش : ۱۹ع

وشعر الملك أمصيا بذلك، فترك أورشليم وهرب . شعر عبيد الملك بضعفه، فتآمروا لقتله
 ).٢٠: ١٢ص(إلى لخيش ولكنهم تبعوه إلى هناك وقتلوه، كما ُقتل أيًضا أبوه بمؤامرة من عبيده 

 

. حمله رجاله على ظهور الخيل إلى أورشليم، حيث دفن مع آبائه فى مدينة داود: ۲۰ع
نا المهانة واالحتقار التى عومل بها أمصيا، فلم يركبوه فى مركبة كباقى الملوك، بل ويالحظ ه

 .وضعوا جثته فقط على الخيل، ثم لم يدفن فى مقابر الملوك، بل فقط فى مدينة داود

 

وكان عمره وقتئذ ست . قام شعب يهوذا بتتويج عزريا بن أمصيا لخالفة عرش أبيه: ۲۱ع
 .عشر سنة

 

لدة على الطرف الشمالى لخليج العقبة، بالقرب من عصيون جابر، هى ب: أيلة : ۲۲ع
 .ميناء بحرى وتجارى، وهى إيالت الحديثة
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من أعماله الهامة استرداد مدينة أيلة من أدوم وقيامه بتعميرها وكان ذلك بعد موت أبيه 
 .أمصيا

تطلب، أو  أشكر اهللا على مساندته لك وكل عطاياه، فهو مستعد أن يعمل معك فوق ما?  
تفتكر ولكن إن تهاونت فى الشكر، فإن إبليس يغويك بأفكار العالم ويبعدك عن اهللا، فيقل 

 .شعورك بوجوده وتخسر معونته، ثم تعانى من أتعاب كثيرة

 

 )۲۹-۲۳ع(يربعام ملًكا على إسرائيل ) ٤(

اسرائيل  في السنة الخامسة عشرة المصيا بن يواش ملك يهوذا ملك يربعام بن يواش ملك -٢٣
و عمل الشر في عيني الرب لم يحد عن شيء من خطايا  -٢٤. في السامرة احدى و اربعين سنة

هو رد تخم اسرائيل من مدخل حماة الى بحر العربة  -٢٥. يربعام بن نباط الذي جعل اسرائيل يخطئ
 . جت حافر حسب كالم الرب اله اسرائيل الذي تكلم به عن يد عبده يونان بن امتاي النبي الذي من

. الن الرب راى ضيق اسرائيل مرا جدا النه لم يكن محجوز و ال مطلق و ليس معين السرائيل -٢٦
 . و لم يتكلم الرب بمحو اسم اسرائيل من تحت السماء فخلصهم بيد يربعام بن يواش -٢٧
شق و و بقية امور يربعام و كل ما عمل و جبروته كيف حارب و كيف استرجع الى اسرائيل دم -٢٨

ثم اضطجع يربعام مع  -٢٩. حماة التي ليهوذا اما هي مكتوبة في سفر اخبار االيام لملوك اسرائيل
 .ابائه مع ملوك اسرائيل و ملك زكريا ابنه عوضا عنه

 

فى السنة الخامسة عشر لملك أمصيا ملك يهوذا، ملك يربعام بن يوآش على : ۲۳ع
وهو الجيل الثالث . حكمه إحدى وأربعين سنةكانت عاصمة ملكه هى السامرة ودام . إسرائيل
وكان ملك يربعام قوًيا وهو أعظم ملوك إسرائيل فى النواحى المدنية، فبنى بيوت من . لياهو

ولكن صاحب عصره . حجارة منحوتة وزرع كروًما كثيرة وتحالف مع أشور وكان جيشه قوًيا
يفهم من نبوات هوشع ويوئيل انحطاط روحى، فانتشرت عبادة األوثان والزنا والسكر، كما 

 .وعاموس المعاصرين له
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كان يربعام بن يوآش ملًكا شريًرا، استباح عبادة األوثان وسادت فى أيامه الشهوات : ۲٤ع
الشريرة، مثل الزنا والسكر وظلم الفقراء، باإلضافة إلى استمراره فى عبادة األصنام، التى أقامها 

 .يربعام بن ناباط

 

 .بحر لوط :بحر العربة : ۲٥ع

 .هو النبى المذكور فى سفر يونان: يونان بن أمتاى 

تقع بالقرب من الناصرة ولعلها هى المشهد الحالية، على بعد نحو ثالثة أميال : جت حافر 
 .شمال شرق الناصرة وفيها قبر، يقال أنه قبر يونان

مملكة إستطاع هذا الملك أن يستعيد مساحة كبيرة من األراضى وضمها من جديد إلى 
إسرائيل، كانت هذه الشريحة الممتدة من األراضى تقع ما بين أسوار مدينة حماة وحتى البحر 

 .الميت

يعلمنا النص الكتابى أن يونان النبى كان قد سبق وتنبأ بهذا االنتصار، الذى تبعه 
 .االستحواذ على هذه األراضى، لكن لم تدون نبوة يونان هذه فى سفره فى الكتاب المقدس

 

 .يقصد األطفال والقاصرين: محجوز : ۲٦ع

 .الكبار الذين يتحركون بحرية ويسافرون فى كل مكان: مطلق 

تظهر رحمة اهللا على شعبه إسرائيل، رغم أنه مازالوا فى خطاياهم ولكن اهللا أشفق عليهم 
عاش بمساندة يربعام، الذى كان جباًرا، فهدأت الحروب أيامه، أى لم ُتهاجموا مملكة إسرائيل، ف

 .الشعب فى حرية وطمأنينة واهللا قصد بإشفاقه أن يدعوهم إلى التوبة

إن اهللا يحبك حتى وأنت فى خطاياك ويقدم لك بركات كثيرة؛ ليظهر لك محبته ويدعوك ?  
 .للحياة معه وترك خطاياك، التى تبعدك عنه، أى يخجلك بأبوته وحنانه

ول أناته ورحمته، فاستخدم لم يقض الرب بمحو إسرائيل وٕابادة شعبها؛ لط: ۲۷ع
لقد قرر الرب تحقيق الخالص لشعبه بيد هذا الملك، الذى جلب . لخالصهم يربعام بن يوآش
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ويظهر هنا صبر اهللا على شعبه؛ ألن كأس . الغضب على نفسه فيما بعد؛ الستمراره فى الشر
بالسبى، أى قتل  غضب اهللا لم يكتمل، فهو يعطيهم فرصة للرجوع إليه ولكن فى النهاية سيؤدبهم

 .الكثيرين واستعباد الباقين

 

 .عاصمة أرام، أى سوريا الحالية: دمشق : ۲۸ع

هى مدينة حماة التى فى مملكة إسرائيل، أى المملكة الشمالية ولكن : حماة التى ليهوذا 
ينسبها هنا إلى يهوذا؛ ألن داود أخضعها ودفعت له الجزية وداود من سبط يهوذا، فنسبت 

 .المقصود بيهوذا هنا هو مملكة إسرائيل وليس المملكة الجنوبيةليهوذا، ف

تفاصيل حرب استعادة األراضى وكل أعمال يربعام األخرى وطغيانه، هى مدونة فى سفر 
 .أخبار األيام لملوك إسرائيل

 

جلس على عرش إسرائيل من بعده ابنه . مات يربعام ودفن مع آبائه ملوك إسرائيل: ۲۹ع
 .الرابع واألخير لياهو وبهذا تحقق كالم اهللا، بتملك نسل ياهو إلى الجيل الرابع زكريا وهو الجيل
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 الَخاِمُس َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ 
 عزريا ويوثام ملوك يهوذا

 وزكريا وشلوم ومنحيم وفقحيا وفقح ملوك إسرائيل

Rη Ε η 
 

 ):۷-۱ع(عزريا ملًكا على يهوذا ) ۱(

 . في السنة السابعة و العشرين ليربعام ملك اسرائيل ملك عزريا بن امصيا ملك يهوذا -١
لك اثنتين و خمسين سنة في اورشليم و اسم امه يكليا كان ابن ست عشرة سنة حين ملك و م  -٢

و لكن  -٤. و عمل ما هو مستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل امصيا ابوه -٣. من اورشليم
و ضرب الرب  -٥. المرتفعات لم تنتزع بل كان الشعب ال يزالون يذبحون و يوقدون على المرتفعات

ي بيت المرض و كان يوثام ابن الملك على البيت يحكم الملك فكان ابرص الى يوم وفاته و اقام ف
و بقية امور عزريا و كل ما عمل اما هي مكتوبة في سفر اخبار االيام لملوك  -٦. على شعب االرض

 .ثم اضطجع عزريا مع ابائه فدفنوه مع ابائه في مدينة داود و ملك يوثام ابنه عوضا عنه -٧. يهوذا

 
 ).١ :٢٦أى٢(عزيا : عزريا : ۲، ۱ع

، )٢١ع(بموت أمصيا خلفه على العرش ابنه عزريا، كما جاء قبًال فى األصحاح السابق 
كان سن عزريا وقتئذ ست . وكان ذلك فى السنة السابعة والعشرين ليربعام الثانى ملك إسرائيل

من " يكليا"إسم أمه . عشر سنة ودام ملكه إثنين وخمسين سنة، وكانت أورشليم هى عاصمة ملكه
 .يمأورشل

) ١٧: ١٤ص(ولكن يالحظ أن أمصيا قد مات فى السنة الخامسة عشر لملك يربعام 
وبهذا تكون هناك مدة إثنى عشر سنة، بين موت أمصيا وتملك ابنه عزريا؛ ألن عزريا تملك فى 
السنة السابعة والعشرين ليربعام، هذه اإلثنى عشر سنة، كان عزيا فيها ملًكا ولكن طفًال وكان 
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وفى السنة السادسة عشر لعزريا انتهت الوصاية وحكم . ية هو الذى يدير المملكةمجلس الوصا
 .عزريا بمفرده مدة إثنين وخمسين عاًما، أى مات وعمره ثمانية وستين عاًما

 

إتبع خطوات أبوه أمصيا فى عمل ما هو صالح ولكن موضوع تقديم ذبائح هللا : ٤، ۳ع
 .قربون عليها ويبخرونعلى المرتفعات ظل كما هو واستمر الشعب ي

 :ومن الجميل أن الملك عزريا يفعل المستقيم فى عينى الرب وهذا يرجع ألمرين 

 .أمه كانت من مملكة يهوذا من أورشليم ويبدو أنها كانت متمسكة بعبادة الرب -١

غالًبا قام بدور حسن فى قيادة المملكة  -الطفل عزريا  -مجلس الوصاية على الملك  -٢
التالى أكمل الملك عندما انفرد بالملك وعمره ستة عشر سنة عبادة اهللا فى عبادة اهللا وب

 .وعمل ما هو مستقيم فى عينه

 

بعدما استطاع عزريا بناء مدن وقيادة مملكته بنجاح تكبر، حتى أنه دخل القدس، : ٥ع
وتم حجزه فى بيت ) ٢١-١٦: ٢٦أى٢(الذى ال يجوز دخوله إال للكهنة، فضربه الرب بالبرص 

وبعزل عزريا ). ٤٦: ١٣ال(ألنه ملك، بدًال من أن يقيم فى خيمة خارج أسوار المدينة خاص؛ 
فى بيت المرض أصبح العرش خالًيا، فملك يوثام ابن عزريا فى حياة أبيه، ثم امتد ملك يوثام 

: ١عا(ويذكر سفرى عاموس وزكريا حدوث زلزلة فى أيام عزريا . ست عشر سـنة أخرى منفرًدا
وغالًبا حدثت هذه الزلزلة، عندما تجاسر الملك ودخل القدس؛ ليبخر على مذبح  )٥: ١٤، زك ١

 .البخور، فضربه اهللا بالبرص

 

 ".سفر أخبار األيام لملوك يهوذا"بقية أعمال عزريا مدونة جميعها فى : ٦ع
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مات عزريا ودفن مع آبائه فى مدينة داود وتولى العرش من بعده ابنه يوثام ولم : ۷ع
دفن فى قبور الملوك ولعل ذلك بسبب مرضه بالبرص، الذى ظل مالزًما له حتى نهاية يذكر أنه 

 .حياته وهذا المرض يمثل النجاسة

إن الكبرياء تحط كرامة اإلنسان وتفقده عناية اهللا، فيصاب بمتاعب كثيرة، فلماذا يا أخى ?   
ك وتحتفظ باتضاعك تنسب المجد لنفسك عندما تحقق نجاح ؟ اشكر اهللا ومجده، فيزداد نجاح

 .وتظل فى فرح

 

 ):۱۲-۸ع(زكريا ملًكا على إسرائيل ) ۲(

في السنة الثامنة و الثالثين لعزريا ملك يهوذا ملك زكريا بن يربعام على اسرائيل في السامرة  -٨
و عمل الشر في عيني الرب كما عمل اباؤه لم يحد عن خطايا يربعام بن نباط الذي  -٩. ستة اشهر

. ففتن عليه شلوم بن يابيش و ضربه امام الشعب فقتله و ملك عوضا عنه -١٠. ل يخطئجعل اسرائي
ذلك كالم الرب الذي   -١٢. و بقية امور زكريا هي مكتوبة في سفر اخبار االيام لملوك اسرائيل -١١

 .كلم به ياهو قائال بنو الجيل الرابع يجلسون لك على كرسي اسرائيل و هكذا كان
 

سرائيل زكريا بن يربعام وهو يمثل الجيل الرابع واألخير من نسل إعتلى عرش إ: ۸ع
 ).٣٠: ١٠مل٢(ياهو، التى حكمت إسرائيل، تماًما كما قال الرب لياهو حتى الجيل الرابع 

ملك فى السامرة ولم يدم . كان اعتالؤه العرش فى السنة الثامنة والثالثين لعزريا ملك يهوذا
 .حكمه سوى ستة أشهر

وت يربعام الثانى، أن قامت صراعات أهلية عطلت جلوس زكريا على المملكة وكان بعد م
 .مدة سنوات، غالًبا إثنتى عشر عاًما، ثم ملك بعد ذلك زكريا

 



انِياْلُملُوِك ِسفُْر    الثَّ

γ٤٧٠γ 

إستمر زكريا فى شهواته الشريرة، مثل عبادة آلهة األمم المحيطة الوثنية وأعمال : ۹ع

قامها يربعام بن نباط؛ لذا سمح اهللا أن ال النجاسة المختلفة، باإلضافة إلى عبادة األصنام، التى أ

 .يملك إال ستة شهور؛ لكثرة شروره

 
 .دبر شلوم بن يابيش مؤامرة وقتل الملك زكريا، ثم ملك عوًضا عنه: ۱۰ع

تملك شلوم بمؤامرة وقتل غيره واألعمال التى تقوم على الغدر والخيانة والشر، بالطبع ?    
فال تستخدم آية وسائل خاطئة؛ لتحقيق أغراضك؛ . ثيرةتغضب اهللا وتعرض صاحبها لمتاعب ك

كن تقًيا فى أهدافك ووسائلك أيًضا واتكل على اهللا، فيعضدك فى . ألن الغاية ال تبرر الوسيلة
 .كل خطواتك

 

 .بقية أمور زكريا وأعماله مدونة فى سفر أخبار األيام لملوك إسرائيل: ۱۱ع

 

لذى سبق أن قاله لياهو مؤسس األسرة ما حدث كان تحقيًقا لكالم الرب، ا: ۱۲ع

الحاكمة، التى استمرت جالسة على عرش إسرائيل حتى الجيل الرابع، أى نسل ياهو وهم 

 .يهوآحاز، ثم يوآش وتاله يربعام الثانى وفى النهاية زكريا

 

 ):۱٦-۱۳ع(شلوم ملًكا على إسرائيل  )۳(

عزيا ملك يهوذا و ملك شهر ايام في شلوم بن يابيش ملك في السنة التاسعة و الثالثين ل -١٣
و صعد منحيم بن جادي من ترصة و جاء الى السامرة و ضرب شلوم بن يابيش في  -١٤. السامرة

و بقية امور شلوم و فتنته التي فتنها هي مكتوبة في سفر  -١٥. السامرة فقتله و ملك عوضا عنه
كل ما بها و تخومها من ترصة النهم   حينئذ ضرب منحيم تفصح و -١٦. اخبار االيام لملوك اسرائيل

 .لم يفتحوا له ضربها و شق حواملها
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 .المقصود شهر واحد، أى ثالثون يوًما: شهر آيام : ۱۳ع

. ، وقتله واغتصب عرش إسرائيل لنفسه)١٠ع(شلوم هو الذى تمرد على زكريا بن يربعام 

 .كمه سوى شهر واحدبدأ ملكه فى السنة التاسعة والثالثين لعزيا ملك يهوذا ولم يدم ح

وال تستخدم . اهللا يكره العنف وقسوة القلب، فال تسرع إليه؛ لئال يصيبك أنت أيًضا العنف?   

 .قوتك لتحقيق مصالحك ضد وصايا اهللا؛ ألن اهللا قادر ومنتقم لدماء عبيده

 

وكانت عاصمة إلسرائيل قديًما، قبل . مدينة كبيرة تقع فى شمال أفرايم: ترصة : ۱٤ع

 .مرى ملك إسرائيل، الذى أنشأ السامرةزمن ع

يبدو أنه قد تكونت أحزاب داخل مملكة إسرائيل، فى فترة خلو عرش المملكة، بعد يربعام 

الثانى، فرغم تملك زكريا، إال أن أحد األحزاب قام وقتل الملك وملك بدًال منه شالوم، ثم ثار 

 .ه وملك بدًال منه منحيمحزب آخر، كان مركزه فى ترصة وقام على الملك شالوم وقتل

 

بقية أمور شلوم وتفاصيل المؤامرة التى قادها، هى مدونة فى سفر أخبار األيام : ۱٥ع

 .لملوك إسرائيل

 

تفصح الحديثة، تقع على بعد عشرة كيلو مترات جنوب غربى نابلس : تفصح : ۱٦ع

 ).شكيم(

انها أغلقوا أبواب هاجم منحيم تفصح وضواحيها وهدم ما بها، حتى حدود ترصة؛ ألن سك

لم يكتف بهدم المدينة، بل ارتكب فظائع فى حق أهلها، . المدينة فى وجهه ولم يفتحوا بواباتها له

 .إذ شق بطون حواملها وذلك ألن مدينة تفصح كانت موالية للملك شلوم وحزبه
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 :) ۲۲-۱۷ع(منحيم ملًكا على إسرائيل  )٤(

ملك يهوذا ملك منحيم بن جادي على اسرائيل في في السنة التاسعة و الثالثين لعزريا  -١٧
و عمل الشر في عيني الرب لم يحد عن خطايا يربعام بن نباط الذي جعل  -١٨. السامرة عشر سنين

فجاء فول ملك اشور على االرض فاعطى منحيم لفول الف وزنة من  -١٩. اسرائيل يخطئ كل ايامه
و وضع منحيم الفضة على اسرائيل على جميع  -٢٠. الفضة لتكون يداه معه ليثبت المملكة في يده

جبابرة الباس ليدفع لملك اشور خمسين شاقل فضة على كل رجل فرجع ملك اشور و لم يقم هناك 
و بقية امور منحيم و كل ما عمل اما هي مكتوبة في سفر اخبار االيام لملوك  -٢١. في االرض

 .يا ابنه عوضا عنهثم اضطجع منحيم مع ابائه و ملك فقح -٢٢. اسرائيل
 

حين استولى منحيم على عرش إسرائيل بعد قتله شلوم بن يابيش، كان ذلك فى : ۱۷ع
 .وملك عشر سنوات. كانت عاصمة ملكه السامرة. السنة التاسعة والثالثين لعزريا ملك يهوذا

 

سار منحيم فى الشر وعبادة األوثان، مثل يربعام بن ناباط طوال مدة حكمه وبهذا : ۱۸ع
 .ضل شعبه وقادهم فى عبادة األوثان والشهوات النجسةأ

 

 . كان لها أوزان متعددة تتراوح من عشرين إلى أربعين كيلو جراًما: وزنة الفضة : ۱۹ع

عمل منحيم على تجنب هجومه على أرض . خالل فترة حكمه جاء فول ملك أشور غازيا
وبهذا صار منحيم عبًدا لملك  إسرائيل، بأن أعطاه ألف وزنة من الفضة؛ ليثبته على العرش

 .أشور، أى ال يستطيع أن يملك إال بحماية ملك أشور

فها هو يجلب . لم يغفل الرب عن القسوة الشديدة التى عامل بها منحيم سكان مدينة تفصح?  

اهللا ال ينعس وال ينام ويرد الشرور على . أمة من بعيد يعاقب بها منحيم على أعماله الشريرة

 .أصحابها
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 .جم ١١,٦جم وشاقل القدس  ٥,٨الشاقل العادى : شاقل الفضة : ۲۰ع

فرض مبلغ خمسين شاقًال من الفضة عن كل رجل، جمعها من األثرياء؛ ليدفعها لملك 
ولكنه عاد بعد ذلك وهاجم . فرجع ملك أشور ولم يحتل أرض إسرائيل. أشور، استرضاء له

 .ين، التى انتهت بسبى مملكة إسرائيل تماًمامملكة إسرائيل وكانت هذه هى بداية هجمات األشوري

 

-كتاب أخبار أيام ملوك إسرائيل-بقية أخبار منحيم وكل ما عمل، هى مدونة فى : ۲۱ع
. 

 

 .مات منحيم ودفن مع آبائه وخلفه ابنه فقحيا: ۲۲ع

 

 :) ۲٦-۲۳ع(فقحيا ملًكا على إسرائيل  )٥(

رائيل في السامرة بن منحيم على اس في السنة الخمسين لعزريا ملك يهوذا ملك فقحيا -٢٣
و عمل الشر في عيني الرب لم يحد عن خطايا يربعام بن نباط الذي جعل اسرائيل  -٢٤. سنتين
ففتن عليه فقح بن رمليا ثالثه و ضربه في السامرة في قصر بيت الملك مع ارجوب و  -٢٥. يخطئ

ية امور فقحيا و  و بق -٢٦. مع اريه ومعه خمسون رجال من بني الجلعاديين قتله و ملك عوضا عنه
 .كل ما عمل ها هي مكتوبة في سفر اخبار االيام لملوك اسرائيل

 

لم تكن الوراثة هى الوضع الطبيعى بالنسبة لملوك إسرائيل ولكن استمرت فترة : ۲۳ع
وهى نسل ياهو حتى زكريا، ثم عاد الملك ليصير بالعنف، أى يقتل كل واحد من سابقه، حتى 

ملك بعده ابنه فقحيا وكانت عاصمته السامرة ودام ملكه سنتين منحيم، الذى مات، فورث ال
 .وكانت بداية ملك فقحيا هى السنة الخمسين للملك عزريا ملك يهوذا
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إستمر فقحيا فى الشر مثل أبيه منحيم، أى عبادة األوثان والشهوات والظلم وداوم : ۲٤ع
 .شعبه فى عبادة األوثان وكل الشرورعلى عبادة األصنام، التى أقامها يربعام بن نباط وبهذا قاد 

إن كنت مسئوًال، أو قائًدا، فاحترس؛ ألن خطاياك تؤثر بشدة على من حولك، فيقلدونك وبهذا ?  

وخطية العثرة خطية كبيرة، يؤكد السيد المسيح أن عقابها هو الهالك، فكن . وتبعدهم عن اهللا

ا قد أعثر، فاشرح له واهتم به؛ مدقًقا فى تصرفاتك وٕان أخطأت اعتذر وأن الحظت أن شخصً 

 .حتى ال تبعده عن اهللا

 

قائد كبير وقريب جًدا من الملك وهو الثالث الذى يركب مع الملك فى : ثالثه : ۲٥ع
 .مركبته

كان فقح بن رمليا قائًدا كبيًرا قريًبا من الملك فقحيا، وكانت له قوة فى المملكة، فكان يعتبر 
الشخصية، بدليل أن ملكه دام بعد ذلك عشرون عاًما، وكان له  وكان قوى. المحرك الحقيقى لها

. رأى سياسى وهو االستقالل عن أشور؛ ألن منحيم وفقحيا ابنه خضًعا ألشور ودفًعا له الجزية
واتحد فقح مع رصين ملك أرام؛ لينفصل عن أشور وحاول ضم أحاز ملك يهوذا معه، إال أن 

ال يريد االنفصال عن أشور، قام فقح عليه وقتله وقتل وعندما وجد أن فقحيا . األخير قد رفض
وفى هذه المؤامرة كان مع فقح خمسين جندًيا من . إثنين من معاونيه، هما أرجوب وأريه

الجلعاديين وربما كان فقح من جلعاد؛ لذلك استعان بالجلعاديين وبهذا تمت المؤامرة ومات فقحيا 
 .وملك بدًال منه فقح بن رمليا

 

ة أعمال فقحيا خالل فترة حكمه، هى مدونة فى سفر أخبار األيام لملوك بقي: ۲٦ع
 .إسرائيل
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 :) ۳۱-۲۷ع(فقح ملًكا على إسرائيل  )٦(

في السنة الثانية و الخمسين لعزريا ملك يهوذا ملك فقح بن رمليا على اسرائيل في  -٢٧
يربعام بن نباط الذي و عمل الشر في عيني الرب لم يحد عن خطايا  -٢٨. السامرة عشرين سنة
في ايام فقح ملك اسرائيل جاء تغلث فالسر ملك اشور و اخذ عيون و  -٢٩.جعل اسرائيل يخطئ

. ابل بيت معكة و يانوح و قادش و حاصور و جلعاد و الجليل كل ارض نفتالي و سباهم الى اشور
ي السنة العشرين و فتن هوشع بن ايلة على فقح بن رمليا و ضربه فقتله و ملك عوضا عنه ف -٣٠

 .و بقية امور فقح و كل ما عمل هي مكتوبة في سفر اخبار االيام لملوك اسرائيل -٣١. ليوثام بن عزيا
 

كان تنصيب فقح لنفسه ملًكا على إسرائيل فى السنة الثانية والخمسين لعزريا ملك : ۲۷ع
ر ملك أشور ملك وقد ملك فى السامرة واستمر حكمه مدة عشرين سنة ولكن تغلث فالس. يهوذا

وبهذا فإن مدة العشرين . ثمانية عشر عاًما وعاصر فقحيا وفقح وبعده هوشع، ملوك إسرائيل
عاًما ليست مدة حكمه على عرش إسرائيل ولكن كانت أثناء الملوك السابقين فقحيا ومنحيم ومن 

 . قبلهم، إذ كان قائًدا فى الجيش وهو القوة الحقيقية المحركة للمملكة

 

مل كل الشرور التى سبق أن عملها آباؤه ولم يمتنع عن السير فى طرق يربعام ع: ۲۸ع
 .بن ناباط، الذى جر إسرائيل وراءه إلى الهالك الروحى واألدبى

 

هى اآلن . مدينة محصنة لبنى نفتالى فى القسم الشمالى من فلسطين: عيون : ۲۹ع
 .قرية دبين فى جنوب لبنان، قرب مرج عيون

 .وهى قرية غرب األردن" تل آبل"مكانها اليوم . مدينة محصنة فى نفتالى: آبل بيت معكة 

 .الحالية على بعد عشر كيلو مترات شرق صور" يانوح"مدينة فى نفتالى هى : ينوح 
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على بعد ستة عشر " قديس"مدينة محصنة لنفتالى فى الجليل وهى اآلن قرية : قادش 
 .كيلو متًرا شمال صفد

. كانت تقع فوق مياه ميروم. كنعانيين فى شمال فلسطينكانت عاصمة ال: حاصور 
على بعد نحو ست كيلو مترات غرب جسر بنات " تل القدح"حالًيا هى . أعطيت لسبط نفتالى

 .يعقوب

 .قطر جبلى شرقى األردن: جلعاد 

 .مقاطعة فى القطر الجبلى لنفتالى: الجليل 

من الشرق بحيرة طبريا واألردن، فى القسم الشمالى ألرض فلسطين، يحدها : أرض نفتالى 
 .ومن الغرب أرض يساكر وزبولون

أن ملوك أشور فول وتغلث فالسر هجموا ) ٢٦: ٥أى١(يخبرنا سفر أخبار األيام األول 
على أسباط بنى إسرائيل الرأوبينيين والجاديين ونصف سبط منسى واستولوا على مدنهم وأخذوهم 

ويخبرنا هنا فى هذه اآلية عن هجوم آخر . كة األشوريةسبايا ونقلوهم وفرقوهم فى أنحاء الممل
لتغلث فالسر على سبط نفتالى وأخذ منه البالد المذكورة هنا واستولى عليها وفرق سكانها فى 

 .مدن أشور، فصاروا عبيًدا مسبيين

ونفهم من هذا أن استيالء أشور على مملكة إسرائيل أتى على ثالثة مراحل، ذكرنا هنا 
ا المرحلة الثالثة فاحتلوا باقى مدن إسرائيل وانتهت المملكة الشمالية بعد الملك مرحلتين، أم

 .هوشع، التالى للملك فقح

إن الشيطان عدوك يواصل مهاجمتك حتى تسقط فى يده، فال تخضع له إن حاربك، بل ?  
فال  إلتجئ إلى اهللا بسرعة وقاومه، فيهرب منك وثق أن قوة اهللا التى معك أقوى من الشيطان،

 .تنزعج من ضعفك

 

عاد التآمر يسود من جديد، فتمرد هوشع بن آيله على فقح بن رمليا واغتاله : ۳۰ع
 .واستولى على عرش إسرائيل فى السنة العشرين ليوثام بن عزيا
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ويقصد بالسنة العشرين، أى من بداية ملك يوثام ويالحظ أن يوثام ملك ستة عشر عاًما 
 .ع سنواتفقط، أى بعد موت يوثام بأرب

 

 .بقية أعمال فقح، هى مدونة فى سفر أخبار األيام لملوك إسرائيل: ۳۱ع

 

 :) ۳۸-۳۲ع(يوثام ملًكا على يهوذا  )۷(

كان   -٣٣. في السنة الثانية لفقح بن رمليا ملك اسرائيل ملك يوثام بن عزيا ملك يهوذا -٣٢
اسم امه يروشا ابنة ابن خمس و عشرين سنة حين ملك و ملك ست عشرة سنة في اورشليم و 

اال  -٣٥. و عمل ما هو مستقيم في عيني الرب عمل حسب كل ما عمل عزيا ابوه -٣٤. صادوق
ان المرتفعات لم تنتزع بل كان الشعب ال يزالون يذبحون و يوقدون على المرتفعات هو بنى الباب 

سفر اخبار االيام لملوك و بقية امور يوثام و كل ما عمل اما هي مكتوبة في  -٣٦. االعلى لبيت الرب
 . في تلك االيام ابتدا الرب يرسل على يهوذا رصين ملك ارام و فقح بن رمليا -٣٧. يهوذا
 .واضطجع يوثام مع ابائه و دفن مع ابائه في مدينة داود ابيه و ملك احاز ابنه عوضا عنه -٣٨

 

الثانية لفقح بن كان ذلك فى السنة . صعد يوثام على عرش يهوذا خلًفا ألبيه عزيا: ۳۲ع
وفى السنة التالية، أى ) ٢٧ع(رمليا ملك إسرائيل؛ ألن فقح ملك فى السنة األخيرة لملك عزيا 

ويراعى أن هذا هو الملك المنفرد ليوثام ولكن . السنة الثانية، عندما مات عزيا، ملك يوثام ابنه
عن اإلقامة فى  كان يسبقه عدة سنوات ملك فيه مع عزيا أبيه؛ بسبب مرضه بالبرص وعزله

 .أورشليم

 

كان يوثام يبلغ من العمر خمس وعشرين سنة حين ملك ودام حكمه فى أورشليم : ۳۳ع
 .أمه هى ياروشا ابنة صادوق. ست عشر سنة
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فها هو العدد . مدى تأثير األم التقية على أبنائها -كما سبق أن ذكرنا  -نالحظ هنا 
 .ه يوثام، إذ عمل كل ما هو صالحالتالى مباشرة يخبرنا بالسلوك الذى صار علي

 

اهتم يوثام بحفظ وصايا اهللا وعبادته وسار باستقامة أمامه، كما سار أبيه عزيا : ۳٤ع
وتعلم منه أن يحيا مع اهللا ولكن احترس من أخطاء أبيه وهى الكبرياء والدخول إلى مذبح البخور 

 .فى القدس وسط الكهنة

 

فقط تمسكه بالوصايا والعبادة، بل أيًضا اهتم  من األعمال الصالحة ليوثام، ليس: ۳٥ع
بهيكل اهللا، فبنى الباب األعلى وهو غالًبا باب يتجه ناحية الشمال من الهيكل وتدخل منه 

ترك الشعب  -مثل معظم ملوك يهوذا  -ولكن من أخطاء يوثام أنه . الحيوانات، التى ستذبح هللا
 .النحاسى لهيكل اهللا يذبح على المرتفعات ولم يقصر الذبح على المذبح

 

بقية ما قام به يوثام من أعمال، هى مدونة فى سفر أخبار األيام لملوك يهوذا : ۳٦ع
ولكن يخبرنا سفر أخبار األيام الثانى . وهو غير سـفـر أخبـار األيـام الموجود بالكتاب المقدس

حصينات أورشليم، من أن يوثام اهتم بإقامة مبانى كثيرة بجوار الهيكل واهتم أيًضا بت) ٢٧أى٢(
 .أجل خطر هجوم أرام، أو أشور

إعلم أن كل عمل خير تعمله غالى جًدا عند اهللا، فكن حريًصا على صنع الخير ومساعدة ?  

 .المحتاجين واالهتمام ببيت الرب

 

فى نهاية أيام حكم يوثام، بدأ أرام يتحالف مع إسرائيل، لمحاربة مملكة يهوذا ورغم : ۳۷ع
؛ لذا أراد الرب تأديبهم )٢: ٢٧أى٢(ثام كان الشعب فاسًدا ولم يخضع للملك صالح الملك يو 

فسمح ألرام وٕاسرائيل أن يبدأ مناوشات حربية وتحركا نحو مملكة يهوذا ولكن لم تحدث حرب 
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فعلية كاملة، إال بعد موت يوثام وتملك ابنه أحاز؛ ألن اهللا من أجل صالح يوثام أجل هذه 
 .الملك الشرير آحازاالعتداءات لعصر ابنه 

 :وبهذا نالحظ صالح يوثام لألسباب التالية 

 .تقوى أمه يروشا، التى اهتمت بتربيته تربية صالحة -١

 .إهتمامه بعمل المستقيم من حفظ الوصايا والعبادات المقدسة -٢

إهتم بهيكل اهللا، فبنى الباب األعلى للهيكل وأقام مبانى كثيرة على المرتفعة بجوار  -٣
 .الهيكل

 .بتحصين أورشليم؛ لتكون مملكة يهوذا قوية أمام هجمات األعداءإهتم  -٤

 .إحترس من أخطاء أبيه، فكان متضًعا ولم يحاول كسر الناموس والدخول على القدس -٥

 :أما أخطاء يوثام فتظهر فيما يلى 

 .سماحه واستمراره فى تقديم الذبائح هللا على المرتفعات -١

آحاز ابنه شريًرا وعندما تملك ساد الشر فى  إنشغل باإلنشاءات عن تربية أبنائه، فخرج -٢
 .المملكة وربما تزوج يوثام بزوجة شريرة هى أم آحاز، فساعدت على ضالل ابنها

 

 .مات يوثام ودفن مع أبائه فى مدينة داود وملك ابنه آحاز بدًال منه: ۳۸ع
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 َعشَرَ السادس  احُ حَ صْ األَ 
 آحاز ملك يهوذا

Rη Ε η 
 
 ):٤-۱ع(تملك آحاز على يهوذا )  ۱(

كان احاز ابن   -٢. في السنة السابعة عشرة لفقح بن رمليا ملك احاز بن يوثام ملك يهوذا -١
عشرين سنة حين ملك و ملك ست عشرة سنة في اورشليم و لم يعمل المستقيم في عيني الرب الهه  

بل سار في طريق ملوك اسرائيل حتى انه عبر ابنه في النار حسب ارجاس االمم الذين  -٣. ابيه كداود
و ذبح و اوقد على المرتفعات و على التالل و تحت كل  -٤. طردهم الرب من امام بني اسرائيل

 .شجرة خضراء
 

على  فى السنة السابعة عشر لفقح بن رمليا ملك إسرائيل، تملك يهوآحاز ملًكا: ۲، ۱ع
وألجل شره حذف كاتب السفر اسم يهوه، أى اهللا من اسمه ودعاه . يهوذا، بعد موت يوثام أبيه

آحاز؛ ألنه عبد األوثان وقد ملك وعمره عشرون عاًما وملك لمدة ستة عشر عاًما ويخبرنا 
أن حزقيا ابنه ملك وعمره خمسة وعشرين عاًما، وبالطبع ال يمكن أن ينجب آحاز ) ٢: ١٨ص(

ابنه وعمره عشر سنوات؛ ألن آحاز مات وعمره ستة وثالثين عاًما، فيكون عمر آحاز  حزقيا
والحقيقة أن حزقيا ملك منفرًدا . حين ولد حزقيا إحدى عشر سنة، أى أنجبه وعمره عشر سنوات

وعمره خمسة وعشرين عاًما ولكنه ملك فترة قبلها مع أبيه وكان عمره حينئذ، عندما ملك، أقل 
رون، قد يكون عشرون عاًما، أو خمسة عشر ال نعلم بالتحديد؛ ألن الكتاب من خمسة وعش

وكانت هذه عادة عند الملوك أن يملكوا أبناءهم الصغار معهم؛ لضمان . المقدس لم يذكر هذا
ولم يعمل الصالح مثل داود الملك جده، بل سار فى الشر . الملك ولتدريبهم على إدارة المملكة

 .وعبادة األوثان
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γ٤٨١γ 

لألسف اقتدى آحاز بملوك إسرائيل، الذين عبد جميعهم األوثان ولم يقتِد بأبيه : ٤ ،۳ع
وجده الصالحين، فعبد ملوك إله بنى عمون وقدم بنيه محرقات لهم وليس مجرد ابن واحد، كما 

وعبد آلهة ) ٣: ٢٨أخ٢(هو مذكور هنا؛ ألن سفر أخبار األيام يذكر أنه قدم أكثر من ابن 
ليين، الوثنيين، الذين طردهم اهللا على يد يشوع وقدم لآللهة الوثنية ذبائح سكان األرض األص

على المرتفعات والتالل وتحت األشجار الخضراء التى خصصوها؛ لعبادة اآللهة الوثنية، أى أنه 
وذكره كل شجرة خضراء يبين مدى انتشار عبادة األوثان . تمادى فى عبادة اآللهة الكثيرة الوثنية

 .ز، فقد أضل شعبه وقادهم فى عبادة األصنامفى عصر آحا

ولعل السبب فى تمادى آحاز فى عبادة األوثان، هو خوفه من تحالف رصين ملك آرام 
اآللهة وفقح بن رمليا ملك إسرائيل واستعدادهم لمحاربته، فبدًال من أن يلتجئ إلى اهللا، التجأ إلى 

وأن  ).١٦-٤: ٧اش(آمن باهللا لن يصيبه ضرر  الوثنية بكثرة، ومع أن أشعياء النبى طمأنه، أنه إن
 .هذين الملكين سيموتا وتخلى أراضيهم ولكنه لم يؤمن وعاش فى الخوف وعبادة األوثان

؛ ألنه قدم أبناءه محرقات لإلله مولك ولكنه لم )٨-٦: ٦مى(وكذلك وبخه ميخا النبى 
 .يتب

مقدس، أو أب اعترافك وكل من ال ترفض إنذارات اهللا وتنبيهاته لك، سواء فى الكتاب ال?  
آمن بقوة اهللا التى معك، . حولك؛ لئال تتعرض للضالل والهالك وتحيا فى خوف واضطراب

 .فتحيا فى طمأنينة
 
 ):۹-٥ع(آرام وإسرائيل تهاجممان يهوذا )  ۲(

حينئذ صعد رصين ملك ارام و فقح بن رمليا ملك اسرائيل الى اورشليم للمحاربة فحاصروا  -٥
في ذلك الوقت ارجع رصين ملك ارام ايلة لالراميين وطرد اليهود  -٦. لم يقدروا ان يغلبوهاحاز و 

و ارسل احاز رسال الى تغلث  -٧.من ايلة و جاء االراميون الى ايلة و اقاموا هناك الى هذا اليوم
ل فالسر ملك اشور قائال انا عبدك و ابنك اصعد و خلصني من يد ملك ارام و من يد ملك اسرائي

فاخذ احاز الفضة و الذهب الموجودة في بيت الرب و في خزائن بيت الملك و  -٨. القائمين علي
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فسمع له ملك اشور و صعد ملك اشور الى دمشق واخذها و  -٩. ارسلها الى ملك اشور هدية
 .سباها الى قير و قتل رصين

 

ا مًعا ليكونا قوة خاف رصين ملك آرام، وفقح بن رمليا ملك إسرائيل من آشور، فاتحد: ٥ع
ال تقدر عليها آشور وحاوال االتحاد بآحاز ملك يهوذا ولكنه رفض؛ لميله االستناد على آشور، 
فقام عليه رصين وفقح، لمحاربته واستطاعا أن ينتصرا عليه جزئًيا، بقتل بعض من جنوده 

 .وحاصرا أورشليم ولكن لم يستطيعا أن يغلباه تماًما، فانسحبا) ٨-٥: ٢٨أى٢(

 

أثناء غزوات رصين ملك آرام على مملكة يهوذا، استطاع االستيالء على آيلة، وهى : ٦ع
ميناء هام على خليج العقبة من جهة الشمال وهى إيالت الحالية وطرد اليهود منها وأسكن 

 .اآلراميين فيها

 

إغتاظ آحاز وخاف من غزوات آرام وٕاسرائيل وبدًال من االتكال على اهللا، أرسل إلى : ۷ع

 .ملك آشور يستنجد به؛ ليحميه من ملكى آرام وٕاسرائيل

ووافق هذا أطماع آشور لالستيالء على كل البالد المحيطة، فشجعه طلب آحاز أن 

يستولى على مملكة إسرائيل وعلى آرام وبهذا تم سبى مملكة إسرائيل، فشرور آحاز كانت سبًبا 

ملك آشور أنا عبدك وابنك، فهو يعلن ويظهر ضعف آحاز فى قوله ل. فى سبى المملكة الشمالية

ولم يذكر التاريخ أن آحاز ضمن قائمة من دفعوا الجزية لملك أشور، وهذا . خضوعه الكامل له

 .معناه أنه كان مستعبًدا بالكامل له

 

إعالًنا من آحاز خضوعه لملك أشور، أخذ الفضة والذهب التى فى بيت الرب : ۸ع
وهذا يؤكد بوضوح اعتماد آحاز على قوى العالم . نه ويحميهوأرسلها هدية لملك أشور؛ ليرضى ع
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وعدم إيمانه باهللا، حتى أنه يسلب بيت الرب، ليرضى ملك أشور الوثنى وبهذا عطل الخدمة فى 
 .بيت الرب، فهو يشجع وينشر عبادة األوثان ويغلق بيت الرب ويوقف عبادته

 

 

 .ى لألراميينمدينة تقع بين النهرين وهى الموطن األصل: قير : ۹ع

انتهز ملك أشور الفرصة ليحقق أطماعه، فاستجاب لدعوة آحاز، ليس حًبا فيه، بل تحقيًقا 
ألغراضه باالستيالء على العالم المحيط به، فقتل رصين واستولى على دمشق عاصمة 

 .األراميين

أن إن اهللا يريد أن يسندك، فلماذا تبحث عن وسائل أخرى، فتتعرض إلضطرابات ؟ إعلم ?  
العالم يعمل لمصلحته وليس لمصلحتك وأن اهللا وحده هو الذى يحبك ويريد خالصك، فال تبتعد 

 .عنه، مهما أحاطت المخاطر بك

 
 ):۱۸-۱۰ع(آحاز ومذبحه الجديد )  ۳(

و سار الملك احاز للقاء تغلث فالسر ملك اشور الى دمشق و راى المذبح الذي في  -١٠
فبنى  -١١. يا الكاهن شبه المذبح و شكله حسب كل صناعتهدمشق و ارسل الملك احاز الى اور 

اوريا الكاهن مذبحا حسب كل ما ارسل الملك احاز من دمشق كذلك عمل اوريا الكاهن ريثما جاء 
فلما قدم الملك من دمشق راى الملك المذبح فتقدم الملك الى  -١٢. الملك احاز من دمشق

ه و سكب سكيبه و رش دم ذبيحة السالمة التي تقدمت و اوقد محرقته و -١٣. المذبح و اصعد عليه
و مذبح النحاس الذي امام الرب قدمه من امام البيت من بين المذبح و بيت  -١٤. له على المذبح

و امر الملك احاز اوريا الكاهن قائال على المذبح  -١٥. الرب و جعله على جانب المذبح الشمالي
و محرقة الملك و تقدمته مع محرقة كل شعب االرض و العظيم اوقد محرقة الصباح و تقدمة المساء 

. تقدمتهم و سكائبهم ورش عليه كل دم محرقة و كل دم ذبيحة و مذبح النحاس يكون لي للسؤال
و قطع الملك احاز اتراس القواعد  -١٧.فعمل اوريا الكاهن حسب كل ما امر به الملك احاز -١٦
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. النحاس التي تحته و جعله على رصيف من حجارةو رفع عنها المرحضة و انزل البحر عن ثيران 
و رواق السبت الذي بنوه في البيت و مدخل الملك من خارج غيره في بيت الرب من اجل  -١٨

 .ملك اشور
 

ذهب آحاز إلى دمشق؛ ليهنئ ملك أشور على انتصاراته على األراميين وليعلن : ۱۰ع
ام فيها مذبًحا عظيًما آللهة األشوريين، خضوعه له ورأى كيف سيطر ملك أشور على المدينة وأق

وألن آحاز ال يهمه عبادة . حتى يحطم كيان األراميين وقوميتهم وديانتهم، فيعبدوا آلهة األشوريين
اهللا ويعبد األوثان نافق ملك أشور، بأن أخذ شكل وأبعاد المذبح األشورى وأرسلها إلى أوريا رئيس 

بيت الرب، مع أن اهللا هو الذى حدد لداود بالكتابـة  الكهنة، ليعمل مذبًحا على مثاله داخل
) ١٩: ٢٨أى١(تفاصيل إقامة الهيكل وسلمها داود لسليمان، فنفذها بالضبط طاعة لكالم اهللا 

 .ولكن آحاز هنا يستهين باهللا وبهيكله، إرضاًء لملك أشور

 

مرسلة إليه من نفذ أوريا الكاهن كل ما طلبه آحاز وبنى مذبًحا طبًقا للتصميمات ال: ۱۱ع
وهذا يظهر ضعف رئيس الكهنة أوريا . وأتم بناءه قبل عودة الملك من دمشق. آحاز الملك

وهذا يبين أيًضا ضعف عبادة اهللا والقيادة الكهنوتية فى . وتهاونه فى حق اهللا وبيته إرضاء للملك
انى الذى أخذ ونتعجب أمام إيمان نعمان السري. أيام آحاز وضالل الشعب وراء اآللهة الغريبة

تراًبا من أرض إسرائيل؛ إلقامة مذبًحا للرب فى دمشق، أما آحاز اليهودى الغير مؤمن باهللا، 
 .فيقيم مذبًحا على مثال المذابح الوثنية فى بيت الرب

 

عندما عاد آحاز من دمشق رأى المذبح العظيم، الذى كلف أوريا الكاهن : ۱۳، ۱۲ع

ل على الكهنوت، فتقدم بنفسه؛ ليقدم ذبيحة سالمة ورش وبكبرياء تتطاو . ببنائه، فأعجب به

بنفسه دمها على هذا المذبح، بعد أن قدم تقدمته على هذا المذبح وسكب عليها سكيبه من 

 :وهو هنا قد أخطأ فى أمرين . الخمر
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 .إغتصابه الكهنوت فى تقديمه الذبيحة -١

، بل أقامه بدًال من عمل مذبح مخالف لوصايا اهللا، أقامه على مثال مذابح الوثنيين -٢

 ).١٤ع(مذبح اهللا النحاسى ورفع اآلخر ووضعه جانًبا كما سنرى فى 

 

أقام آحاز المذبح العظيم الجديد أمام بيت الرب، الذى هو من جهة الشرق وكان : ۱٤ع
أمامه المذبح النحاسى، ثم البحر الذى يغتسل فيه الكهنة، ثم القدس وقدس األقداس، فلكيما 

لجديد هو المذبح األساسى ولتقديم ذبائح بنى إسرائيل عليه، أمر آحاز برفع المذبح يكون المذبح ا
النحاسى ونقله جانًبا إلى جهة الشمال، أى على يمين الداخل إلى بيت الرب، فهو مخالفة 

 .طقسية واضحة، تعنى اهتمام آحاز بإرضاء ملك أشور، بدًال من إرضاء الرب

 

الكاهن أن يقدم محرقة الصباح والتقدمة المسائية  أمر الملك آحاز أوريا: ۱٦، ۱٥ع
والمحرقة المقدمة من الملك وتقدمته ومعها محرقة الشعب وتقدمتهم وسكائب خمرهم، على 

أما مذبح النحاس . وُخصص لرش دم كل محرقة، أو ذبيحة. المذبح، الذى أسماه بالمذبح العظيم
وهذا يعنى محاولة آحاز التخلص . ع مافيكون مخصًصا للملك، حين يريد سؤال الرب فى موضو 

من المذبح النحاسى، بأن وضعه جانًبا وقال إن أردت أن اسأل اهللا فى شئ، فسأستخدم هذا 
المذبح وهو فى الحقيقة يريد التخلص من هذا المذبح ولكن بعد حين؛ حتى ال يثير الكهنة 

 .والشعب، فنفذ أوريا الكاهن كل ما طلبه الملك آحاز

 

أن أخذ آحاز الذهب والفضة الذى فى بيت الرب وأهملت العبادة فيه واستبدل بعد : ۱۷ع
المذبح النحاسى بمذبحه العظيم، شعر بعدم أهمية البحر النحاسى، الذى يغتسل فيه الكهنة قبل 
دخولهم إلى القدس وعدم أهمية المراحض العشرة، التى أقامها سليمان، لغسل الذبائح فيها، فهو 

م بالعبادة فى بيت الرب بل يهتم بكل عبادة األوثان فى مدينة أورشليم؛ لذا أخذ عموًما غير مهت
وأخذ أيًضا . األتراس النحاسية، التى ترتكز عليها المراحض ووضع المراحض على األرض

ووضع . الثيران النحاسية اإلثنى عشر، التى يستند عليها البحر؛ لعله كان يريد استغالل نحاسها
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والخالصة هو أن آحاز احتقر بيت الرب وفكر فى مصلحته . الحجارة البحر على صف من
 .واقتناء النحاس؛ ليفيده فى تكاليف مملكته

 

كان هناك فى بيت الرب قاعة كبيرة، يجتمع فيها الشعب يوم السبت للعبادة، فإذ : ۱۸ع
وكان هناك . أهمل آحاز تقديس يوم السبت وعبادة اهللا فى هيكله، أزال هذه القاعة، أى الرواق

مدخًال خاًصا للملك من بيته إلى هيكل اهللا، فأزاله أيًضا؛ ألنه ال يريد عبادة اهللا فى هيكله كل 
هذا إرضاء لملك أشور، فيعلن بهذا آحاز له، أنه قد أهمل عبادة اهللا ويعبد آلهة األشوريين، التى 

 .أقام لها مذابًحا فى كل أنحاء أورشليم

أما . طية ينزلق إلى أعماقها، فيعمل شروًرا بال حدود، كما فعل آحازإذا استسلم اإلنسان للخ?  
وٕان سقطت، فتب سريًعا . أنت يا إنسان اهللا، فتمسك بعبادة اهللا فى كنيسته واحترس من الخطية

وأرجع إلى اهللا، فينقيك من كل شر، فهو يحب الضعفاء ويسندهم ولكن يغضب بشدة على 
 .المتمردين والمستبيحين

 
 ):۲۰، ۱۹ع(وت آحاز وتملك حزقيا م)  ٤(

ثم  -٢٠. و بقية امور احاز التي عمل اما هي مكتوبة في سفر اخبار االيام لملوك يهوذا -١٩
 .اضطجع احاز مع ابائه و دفن مع ابائه في مدينة داود و ملك حزقيا ابنه عوضا عنه

 

ى سفر بقية ما قام به آحاز من أعمال خالل فترة حكمه، هى مدونة ف: ۲۰، ۱۹ع
. مات آحاز ودفن مع آبائه فى مدينة داود وملك من بعده ابنه حزقيا. أخبار األيام لملوك يهوذا

وشرور آحاز كانت كثيرة جًدا وقد كتبت فى سفر أخبار األيام لملوك يهوذا، وهو كما ذكرنا غير 
دفن فى ونالحظ أنه من أجل كثرة شرور آحاز لم ي. سفر األخبار الموجود فى الكتاب المقدس

 ).٢٧: ٢٨أى٢(قبور ملوك يهوذا، بل دفن فى مدافن عادية فى مدينة داود 
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وقد سمح اهللا أن يموت هذا الملك صغيًرا، إذ قد مات وعمره ستة وثالثين عاًما، حتى 
 .تتخلص يهوذا من شروره الكثيرة

 ال فاطمئن أن اهللا. فى عصر آحاز الشرير عاش أشعياء النبى العظيم، ليعلن صوت اهللا?  
كن أميًنا فى طاعة . يترك نفسه بال شاهد وال تضطرب من أجل كثرة الشرور المحيطة بك

 .وصايا اهللا واعلم أن هناك كثيرون مازالوا يعبدون اهللا مثلك، فأكمل جهادك؛ لتنال الملكوت



انِياْلُملُوِك ِسفُْر    الثَّ

γ٤٨٨γ 

 

ابُِع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   السَّ
 سبى إسرائيل وخطايا شعب اهللا

Rη Ε η 
 

 ):٦-۱ع(هوشع وسبى إسرائيل ) ۱(

في السنة الثانية عشرة الحاز ملك يهوذا ملك هوشع بن ايلة في السامرة على اسرائيل تسع  -١
و صعد  -٣ .و عمل الشر في عيني الرب و لكن ليس كملوك اسرائيل الذين كانوا قبله -٢. سنين

و وجد ملك اشور في هوشع  -٤. عليه شلمناسر ملك اشور فصار له هوشع عبدا و دفع له جزية
خيانة النه ارسل رسال الى سوا ملك مصر و لم يؤد جزية الى ملك اشور حسب كل سنة فقبض عليه 

و صعد ملك اشور على كل االرض و صعد الى السامرة  -٥. ملك اشور و اوثقه في السجن
في السنة التاسعة لهوشع اخذ ملك اشور السامرة و سبى اسرائيل الى  -٦. رها ثالث سنينوحاص

 .اشور و اسكنهم في حلح و خابور نهر جوزان و في مدن مادي
 
ملك هوشع بن أيلة على إسرائيل فى السامرة، بعد أن اغتال فقح بن رمليا، ودامت  :۱ع

 .ية عشر للملك آحاز، ملك بنى يهوذافترة حكمه تسع سنوات وكان ذلك فى السنة الثان
 
 .إرتكب الشرور ولكن كان مسلكه أقل انحراًفا ممن سبقوه من ملوك إسرائيل :۲ع
 
هدده شلمناصر ملك أشور بالغزو، فخضع له هوشع وكان يدفع له جزية؛ لكى يثبته  :۳ع

الذى ملَّك وذلك ألن تغلث فالسر ملك أشور هو . على مملكة إسرائيل وأصبح بذلك تابًعا له
وقد ظل هوشع خاضًعا ألشور، حتى موت تغلث . هوشع على إسرائيل، كما يذكر تاريخ أشور

فالسر وبعد ذلك عصى على أشور، فهاجمه شلمناصر ملك أشور الجديد وأخضع هوشع له، 
 .فدفع الجزية ألشور
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 ظل هوشع بعيًدا عن اهللا واعتمد على تفكيره فى عصيانه على أشور، ثم خضوعه :٤ع
له، ففكر فى العصيان مرة أخرى على شلمناصر وعدم دفع الجزية له، منتهًزا فرصة انشغال 
شلمناصر بمحاربة فينقية، أى لبنان الحالية وأرسل ليتحالف مع ملك مصر، الذى يدعى سوا، 
فاكتشف ملك أشور هذا التحالف وخيانة هوشع؛ ألنه لم يدفع الجزية، فأرسل شلمناصر وقبض 

ضعه فى السجن، فصارت مملكة إسرائيل بال قائد، مما سهل فيما بعد، عند على هوشع وو 
 .محاصرة السامرة، أن تسقط فى يد األشوريين

، ١١: ٧هو(وكان هوشع النبى قد حذر الملك هوشع من التحالف مع سوا ملك مصر 
. ى السجنولكنه لم يطع اهللا، إذ أنه اتكل على القوة البشرية، فكانت النتيجة إذالله ف) ١: ١٢

وتحسب التسع سنوات لملكه حتى سقوط السامرة وليس حتى وضعه فى السجن، أى أن هوشع 
 .الملك وضع فى السجن فى السنة السادسة من ملكه

 
هاجم ملك أشور جميع أراضى إسرائيل وذهب إلى السامرة العاصمة وحاصرها مدة  :٥ع

جون، الذى سقطت السامرة فى ومات شلمناصر أثناء حصار السامرة وخلفه سر . ثالث سنين
 :وقد سبيت مملكة إسرائيل على ثالثة مراحل، استغرقت مدة خمسة وستين عاًما، هى. يده

 .الهجوم األول على يد تغلث فالسر، بعد سنة من نبوة أشعياء -١
 .الهجوم الثانى على يد شلمناصر، بعد عشرين سنة من نبوة أشعياء -٢
ن، بعد مدة خمسة وستين سنة من نبوة أشعياء الهجوم الثالث واألخير على يد أسرحدو  -٣

وأثناء ذلك قبض على منسى ملك يهوذا وسجنه فى . وهذا هو السبى الكامل إلسرائيل
وتذكر الكتابات األشورية، أن شلمناصر قد . بابل فترة، ثم عفا عنه وأعاده ألورشليم

 .من إسرائيل وأخذ خمسين مركبة حربية ٢٧٢٩٠سبى 
 
 .طعة فى إمبراطورية آشور، فيما بين النهرين، قرب بلدة جوزاناسم مقا: حلح  :٦ع

نهر فى بالد ما بين النهرين، هو نهر خابور، الذى يجرى جنوًبا : خابور نهر جوزان 
 .كم يلتقى بالفرع الشرقى لنهر الفرات ٣٠٠مخترًقا بالد ما بين النهرين وبعد 

 .لحاليةبالد تقع شرق آشور وهى اآلن جزء من إيران ا: مادى 
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فى السنة التاسعة لهوشع استولى ملك أشور على السامرة وأسر بنى إسرائيل وأرسلهم إلى 
حلح، وخابور نهر جوزان، وفى مدن : البالد الخاضعة لمملكة أشور وأسكنهم فى عدة مدن هى 

 .مادى
ولم يذكر الكتاب المقدس متى مات هوشع؛ ألنه ملك شرير، لم يهتم اهللا بتسجيل موته 

نه وبالطبع لم يخلفه ملك على إسرائيل، ألنها كانت قد انتهت كمملكة وأصبحت والية تابعة ودف
 .لمملكة أشور

عندما تشعر بضعفك أمام قوى العالم إلتجئ إلى اهللا وال تبحث عن حلول بشـرية، فلـن تفيـدك   ?
 .وحدها، إن لم يباركها اهللا، فهو مصدر حمايتك وقوتك وخالص نفسك

 
 ):۲۳-۷ع(إسرائيل قبل السبى  خطايا بنى) ۲(

و كان ان بني اسرائيل اخطاوا الى الرب الههم الذي اصعدهم من ارض مصر من تحت يد  -٧
و سلكوا حسب فرائض االمم الذين طردهم الرب من امام  -٨. فرعون ملك صر و اتقوا الهة اخرى

ا ضد الرب الههم امورا و عمل بنو اسرائيل سر  -٩. بني اسرائيل و ملوك اسرائيل الذين اقاموهم
 . ليست بمستقيمة و بنوا النفسهم مرتفعات في جميع مدنهم من برج النواطير الى المدينة المحصنة

 .و اقاموا النفسهم انصابا و سواري على كل تل عال و تحت كل شجرة خضراء -١٠
عملوا امورا  واوقدوا هناك على جميع المرتفعات مثل االمم الذين ساقهم الرب من امامهم و -١١

 .و عبدوا االصنام التي قال الرب لهم عنها ال تعملوا هذا االمر -١٢. قبيحة الغاظة الرب
واشهد الرب على اسرائيل و على يهوذا عن يد جميع االنبياء و كل راء قائال ارجعوا عن طرقكم  -١٣

لتي ارسلتها اليكم الردية و احفظوا وصاياي فرائضي حسب كل الشريعة التي اوصيت بها اباءكم و ا
فلم يسمعوا بل صلبوا اقفيتهم كاقفية ابائهم الذين لم يؤمنوا بالرب  -١٤. عن يد عبيدي االنبياء

و رفضوا فرائضه و عهده الذي قطعه مع ابائهم و شهاداته التي شهد بها عليهم وساروا  -١٥. الههم
و  -١٦. رهم الرب ان ال يعملوا مثلهموراء الباطل و صاروا باطال و وراء االمم الذين حولهم الذين ام

تركوا جميع وصايا الرب الههم و عملوا النفسهم مسبوكات عجلين و عملوا سواري و سجدوا لجميع 
و عبروا بنيهم و بناتهم في النار و عرفوا عرافة و تفاءلوا و باعوا  -١٧. جند السماء و عبدوا البعل
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فغضب الرب جدا على اسرائيل ونحاهم من امامه  -١٨. انفسهم لعمل الشر في عيني الرب الغاظته
و يهوذا ايضا لم يحفظوا وصايا الرب الههم بل سلكوا في  -١٩. و لم يبق اال سبط يهوذا وحده

فرذل الرب كل نسل اسرائيل و اذلهم و دفعهم ليد ناهبين حتى  -٢٠. فرائض اسرائيل التي عملوها
يت داود فملكوا يربعام بن نباط فابعد يربعام اسرائيل النه شق اسرائيل عن ب -٢١. طرحهم من امامه

و سلك بنو اسرائيل في جميع خطايا يربعام  -٢٢. من وراء الرب و جعلهم يخطئون خطية عظيمة
حتى نحى الرب اسرائيل من امامه كما تكلم عن يد جميع عبيده  -٢٣. التي عمل لم يحيدوا عنها

 .ر الى هذا اليوماالنبياء فسبي اسرائيل من ارضه الى اشو 
 
قد يبدو ألول وهلة أن سبى إسرائيل قد تم بسبب قوة أشور، التى اكتسحت العالم  :۷ع

ولكن السبب الحقيقى لسبى إسرائيل . المحيط بها واستولت على بالد كثيرة، منها مملكة إسرائيل
لتى سقطت ويذكر فى هذه اآليات قائمة بخطايا إسرائيل وأيًضا مملكة يهوذا، ا. هو خطاياها

وأول خطية يذكرها هى، أن اهللا بعدما حررهم من عبودية . بعدها بفترة من أجل خطاياها أيًضا
 .مصر وأوثانها عادوا فعبدوا اآللهة الغريبة، باإلضافة لعبادتهم اهللا

 
وٕاذ اختلط بنى إسرائيل باألمم وعبدوا آلهتهم وأخذوا أيًضا منهم عاداتهم الوثنية  :۸ع

يرة، أضافوا إلى هذه الشرور، اتباعهم وتشجيعهم لملوكهم األشرار، ابتداء من وعباداتهم الشر 

يربعام الذى انشق بمملكة إسرائيل، أى العشرة أسباط وأقام األصنام فى بيت إيل ودان، ثم تبعه 

كل ملوك إسرائيل، حتى هوشع آخر ملوكهم، إذ جميعهم عبدوا األوثان وبعضهم كان متمادًيا 

 .عبادات الوثنية، مثل آخاببشدة فى هذه ال

 

 .مزرعة صغيرة فيها برج للمراقبة: برج النواطير  :۹ع
بدأت عبادة األوثان فى بنى إسرائيل سًرا فى بيوتهم، أو فى الخفاء، ثم امتدت وتمادى بنو 

وانتشرت هذه العبادات الغريبة . إسرائيل فى شرهم، فقدموا عبادة لآللهة الغريبة على المرتفعات
 .بالد بنى إسرائيل، من القرية الصغيرة جًدا، إلى المدينة الكبيرة المحصنةفى كل 
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كــن حــذًرا مــن الخطيــة عنــدما تتســلل إليــك، فهــى تــدخل فــى فكــرك أوًال، ثــم تكــون عــن طريــق   ?
فـاطرد الخطيـة مـن . النظر، أو الفكر، فتلح عليك وتغير كالمك، ثم تنجس أعمالك وتستعبدك

 .د عن مصادر الشر، مهما كانت عزيزة فى نظركبدايتها بالتوبة واالبتعا
 
قاموا بصنع أصناًما وسوارى على التالل وتحت كل شجرة كبيرة لها ظل واسع،  :۱۰ع

 .أى استمرت العبادة الوثنية تنتشر، حتى أصبحت فى كل مكان
 
قدم شعب اهللا عبادات كاملة لألوثان بتقديم ذبائح وٕايقاد بخور، بل وعملوا  :۱۲، ۱۱ع

. األمم، الذين طردهم اهللا من أمامهم، شروًرا قبيحة، إرضاء لألوثان، مثل الزنى وكل نجاسةمثل 
وبهذا تحدوا اهللا بعصيانهم وأغاظوه؛ ألن اهللا أمرهم بوضوح فى شريعة موسى أن يبتعدوا عن 

 ).٥-١: ٢٠خر(عبادة األصنام 
 
 .للشعبمن يرى رؤى، يعلن له بها اهللا أوامره؛ ليوصلها : الرائى  :۱۳ع

أرسل الرب إلسرائيل ويهوذا العديد من األنبياء والرائين، يدعوهم إلى ترك ممارساتهم السيئة 
 .وأن يسلكوا تبًعا لوصايا الرب وفرائضه وأحكام شريعته

 
وهى مأخوذة من الحيوان، مثل .أى أعطوا اهللا ظهورهم وعاندوه: صلبوا أقفيتهم  :۱٤ع

 .طع الفارس أن يقودهالحصان، الذى يصلب رقبته، فال يست
لم يلتفتوا إلى دعوات وتحذيرات األنبياء، بل استمروا فى غيهم وتمادوا فى عنادهم، مثل 

 .آبائهم، الذين رفضوا اإليمان بالرب إلههم
 
 .عباداته: فرائضه  :۱٥ع

 .أن يكون لهم إلًها ويكونون له شعًبا: عهده 
 .وصاياه وشريعته: شهاداته 
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. خضعوا لعهدهم مع اهللا، أن يكونوا شعًبا خاًصا يعبده هو وحدهرفض بنو إسرائيل أن ي
وتبعوا األمم فى عبادة اآللهة . وتركوا عبادته ووصاياه، التى خالفوها فشهدت على انحرافهم

الغريبة الباطلة، التى ال تفيد شيًئا، فصاروا بهذا شعًبا منحرًفا، ليس له قيمة، فهو مثل باقى األمم 
وألن عبادة األوثان باطلة، فمن يعبد األوثان يصير هو أيًضا . وحمايته لهم وفقدوا بركة اهللا

 .باطًال، أى بال قيمة
 
أى الصنمين، الذين أقامهما يربعام بن نباط، فى مملكة إسرائيل، فى : العجلين  :۱٦ع

 .بيت إيل ودان
لمذابح عند جمع سارية وهى خشبة طويلة تقام على المرتفعات لعبادة القمر وتقام ا: سوارى
 .هذه السارية

 .األفالك والنجوم التى يعبدها األشوريين: جند السماء 
 .من أشهر اآللهة الوثنية فى أرض كنعان وكانت الشمس رمًزا له: البعل 

أهمل إسرائيل وصايا اهللا وعبادته، فى هيكله بأورشليم وعبدوا العجول الذهبية، فى بيت إيل 
 .أقاموا لها السوارى والمعابدودان، باإلضافة آللهة األمم، ف

 
انغمس شعب اهللا فى عبادة األوثان، فأحرقوا بنيهم فى النار إرضاء لمولك إله بنى  :۱۷ع

عمون وبحثوا عن الغيب عن طريق العرافين والسحرة، الذين يتعاملون مع الشياطين، وشعروا 
لفم، أو مرور غزال بالخير، أو الشر سيأتى عليهم من أمور غريبة، مثل سقوط اللقمة من ا

بعرض الطريق، أى تفاءلوا وتشاءموا وبهذا باعوا أنفسهم للشر، أى صاروا عبيًدا لآللهة الوثنية 
 .وأغاظوا اهللا

جميع هذه الممارسات الشيطانية مازالت تؤثر فى بعـض المجتمعـات حولنـا، فلنتجنبهـا تماًمـا،   ?
 ).١٢-١٠: ١٨تث(فالكتاب يحذرنا منها أشد التحذير 
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بسبب كل هـذه الشـرور غضـب اهللا علـى شـعبه فـى مملكـة إسـرائيل وسـمح ألشـور  : ۱۸ع

أن تسبيهم ولم يبقى إال مملكة يهوذا، ألنها مازالت تعبد اهللا فى هيكله بأورشليم وٕان كانـت تسـقط 

ولكنهـا لـم تتـب، فسـمح بسـبيها بعـد . أحياًنا فى عبادة األوثان، فأعطاها اهللا فرصة أخرى؛ لتتـوب

وكالم اهللا عن مملكة إسرائيل، أنه نحاهم من أمامه هى . مس وثالثين سنة على يد بابلمائة وخ

أصعب شئ، أى فارقتهم حماية اهللا وبركته ورفض أن يسكن بينهم، فشتتهم بين األمم؛ إلذاللهم؛ 

 .لعلهم يتوبون
 
بعد أن أعطى اهللا فرصة لمملكة يهوذا أن تتوب، لألسف عملت مثل مملكة  :۱۹ع

ل وعبدت األوثان ولم تتعلم من سبى إسرائيل ولم تخف اهللا، فكانت تعرج بين عبادة اهللا إسرائي
 .وعبادة األوثان

 
 .نبذ الرب كل بنى إسرائيل وعاقبهم، بأن أسلمهم لمن نهبوهم، وطردهم من وجهه :۲۰ع
 
إنشق يربعام بن نباط بالعشرة أسباط وأقام مملكة دعاها إسرائيل وبقيت مملكة  :۲۱ع

بانفصال مملكة إسرائيل سارت فى عبادة األوثان وبدأت تبتعد عن . ذا تحت حكم نسل داوديهو 
 .اهللا، حتى تم سبيها على أشور

 
يقصد ببنى إسرائيل شعب اهللا فى مملكة إسرائيل، الذين عبدوا العجول  :۲۳، ۲۲ع

بيهم، أى أبعد الذهب التى أقامها يربعام، أى استمر الشعب فى عبادة األوثان حتى سمح اهللا بس
. وجهه عنهم وتخلى عنهم، كما حذرهم كثيًرا على فم أنبيائه، قبل أن يتم هذا السـبى األشورى

ولكن فى النهاية من أجل إصرارهم على إغاظة اهللا، اضطر أن يتركهم للسبى والذل؛ لعلهم 
 .يتوبون
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 ):٤۱-۲٤ع(عبادة هللا واألوثان بعد السبى ) ۳(

وم من بابل و كوث و عوا و حماة و سفروايم و اسكنهم في مدن و اتى ملك اشور بق -٢٤
و كان في ابتداء سكنهم  -٢٥. السامرة عوضا عن بني اسرائيل فامتلكوا السامرة و سكنوا في مدنها

فكلموا ملك اشور  -٢٦. هناك انهم لم يتقوا الرب فارسل الرب عليهم السباع فكانت تقتل منهم
هم و اسكنتهم في مدن السامرة ال يعرفون قضاء اله االرض فارسل عليهم قائلين ان االمم الذين سبيت

فامر ملك اشور قائال ابعثوا الى هناك  -٢٧. السباع فهي تقتلهم النهم ال يعرفون قضاء اله االرض
 . واحدا من الكهنة الذين سبيتموهم من هناك فيذهب و يسكن هناك و يعلمهم قضاء اله االرض

لكهنة الذين سبوهم من السامرة و سكن في بيت ايل و علمهم كيف يتقون فاتى واحد من ا -٢٨
فكانت كل امة تعمل الهتها و وضعوها في بيوت المرتفعات التي عملها السامريون كل  -٢٩. الرب

فعمل اهل بابل سكوث بنوث و اهل كوث عملوا نرجل و اهل  -٣٠. امة في مدنها التي سكنت فيها
و العويون عملوا نبحز و ترتاق و السفروايميون كانوا يحرقون بنيهم بالنار  -٣١. حماة عملوا اشيما

فكانوا يتقون الرب و يعملون النفسهم من اطرافهم كهنة  -٣٢. الدرملك و عنملك الهي سفروايم
كانوا يتقون الرب و يعبدون الهتهم كعادة   -٣٣. مرتفعات كانوا يقربون الجلهم في بيوت المرتفعات

الى هذا اليوم يعملون كعاداتهم االول ال يتقون الرب و ال  -٣٤. سبوهم من بينهم االمم الذين
يعملون حسب فرائضهم و عوائدهم و ال حسب الشريعة و الوصية التي امر بها الرب بني يعقوب 

و قطع الرب معهم عهدا و امرهم قائال ال تتقوا الهة اخرى و ال  -٣٥. الذي جعل اسمه اسرائيل
بل انما اتقوا الرب الذي اصعدكم من ارض مصر  -٣٦. و ال تعبدوها و ال تذبحوا لهاتسجدوا لها 

احفظوا الفرائض و االحكام و الشريعة  -٣٧. بقوة عظيمة و ذراع ممدودة و له اسجدوا و له اذبحوا
ي و ال تنسوا العهد الذ -٣٨. و الوصية التي كتبها لكم لتعملوا بها كل اليام و ال تتقوا الهة اخرى

بل انما اتقوا الرب الهكم و هو ينقذكم من ايدي جميع  -٣٩. قطعته معكم و ال تتقوا الهة اخرى
فكان هؤالء االمم يتقون الرب و  -٤١. فلم يسمعوا بل عملوا حسب عادتهم االولى -٤٠. اعدائكم

 .يعبدون تماثيلهم و ايضا بنوهم و بنو بنيهم فكما عمل اباؤهم هم عاملون الى هذا اليوم
 
 .مدينة على جانبى نهر الفرات، كانت تعرف منطقتها قديًما بأرض شنعار: بابل  :۲٤ع
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 .مدينة تابعة لبابل تقع على بعد أربعة وعشرين كيلو متًرا شمال شرق بابل: كوث 
 .مدينة بابلية: عوا 

مدينة على نهر العاصى شمال حرمون، على بعد نحو مائة وتسعين كيلو متًرا كم : حماه 
 .دمشق شمال

بلدة تقع على ضفتى نهر الفرات، على بعد ستة وعشرين كيلو متًرا جنوب : سفروايم 
 .غرب بغداد

قام ملك أشور بسحب بنى إسرائيل من مدن السامرة وأسكنهم فى المدن التى كانت أشور 
 .بابل وكوث وعوا وحماه وسفروايم: تسيطر عليها، وأتى بأناس من مدن أشورية هى 

 .دن السامرة، بدًال من بنى إسرائيل فأقاموا فى مدنهاوأسكنهم فى م
وكانت تلك هى سياسة بعض اإلمبراطوريات فى أزمنة سابقة والتى ترمى إلى خلط 

 -الشعوب بعضهم ببعض؛ حتى تمحى الشعور بالقومية والتمسك باألرض، أى أن ملوك أشور 
 .أيًضا من خلفوهم من ملوك أشورفعلوا هذا األمر و  -فى غزواتهم الثالثة على مملكة إسرائيل 

 
بعد تهجير عدد كبير من اليهود إلى بالد أشور، ثم إحالل عدد من سكان بالد  :۲٥ع

أشور مكانهم، صار عدد السكان أقل واألرض واسعة عليهم، فزاد عدد السباع فى األرض وكان 

اإللهى للوثنيين، ليفهموا وكان هذا التأديب . هذا بسماح من اهللا، فافترست عدًدا منهم وخافوا جًدا

ونالحظ أنهم استطاعوا . أن لهذه األرض إله ينبغى أن يطيعوه، فهم وثنيون يؤمنون بتعدد اآللهة

ولكن على الجانب اآلخر فإن اليهود العارفين . أن يفهموا أن هناك إله قوى لهذه األرض وخافوه

دوا اآللهة الغريبة، فطردهم اهللا أن اهللا هو صاحب كل األراضى، لم يخافوه وأهملوا وصاياه وعب

 .من أرضه

ليتـــك تـــتعلم مـــن كـــل مـــن حولـــك، فقـــد تجـــد مـــن بعـــض البعيـــدين عـــن اهللا فضـــائل تحتـــاج أن   ?
وعلــــى قــــدر اتضــــاعك . أن تتقنهــــا -بقــــوة اهللا  -تتعلمهــــا، بــــل تتعمــــق فيهــــا؛ ألن لــــك فرصــــة 

 .ومحبتك للتلمذة، فسيعطيك اهللا



ابُِع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   السَّ

γ٤٩٧γ 

ن القوم الذين أتيت بهم إلى مدن السامرة إلسكانهم بعثوا إلى ملك أشور قائلين إ :۲٦ع
 .هناك يجهلون أحكام إله هذه األرض، فأطلق عليهم السباع التى افترستهم

كان هناك اعتقاد لدى الشعوب الوثنية القديمة بأن لكل أرض إلهها، الذى يجب عليها 
 .عبادته
 
ق وأسرهم من تلك أمر ملك أشور بأن يبعث إلى هناك أحد الكهنة الذين سب :۲۷ع

وهذا الكاهن . األرض؛ ليعود إلى السامرة ويقيم هناك ويعلم المستوطنين الجدد أحكام إله األرض
ليس من كهنة اهللا نسل هارون، بل من كهنة العجول التى أقامها يربعام بن نباط، فهو يهودى 

اهللا مشوشة ولكنه األصل ويعرف اهللا وأسفار موسى ولكن ليس له رتبة الكهنوت، فمعلوماته عن 
 .يعرف عن اهللا أفضل من األمم، الذين ال يعرفونه تماًما

 
جاء بالفعل واحد من الكهنة األسرى، الذين أخذوا من السامرة وعادوا إلى هناك  :۲۸ع

وبيت إيل هى التى يوجد فيها أحد . وأقام فى بيت إيل وعلمهم كيف يتقون الرب وما هى أحكامه
وقد يكون هذا الكاهن من بيت إيل، فعلمهم شريعة موسى . عام بن نباطالعجول التى اقامها يرب

 .ولكن علمهم أيًضا عبادة العجل الذهبى
 
كانت كل أمة من تلك األمم الغريبة تصنع أصنام آلهتها ويضعونها فى المعابد،  :۲۹ع

ذا عبدوا وبه. التى كان السامريون قد أنشأؤها على التالل، كل أمة فى المدن التى أسكنت فيها
اهللا وتمسكوا بشريعة موسى، ولكن فى نفس الوقت عبدوا أوثانهم، أى اعتبروا اهللا إلًها ضمن 

 .اآللهة، احترموه وخافوه واهتموا أيًضا بباقى اآللهة، التى هى شياطين
ونالحظ هنا أن هذا أول ذكر للقب السامريون، أى سكان السامرة وما حولها، وهم 

سرائيل وكان اليهود الساكنين فى أورشليم واليهودية يقاطعونهم الساكنون فى كل مملكة إ
 .ويحتقرونهم؛ ألنهم يشركون فى عبادتهم هللا باآللهة الوثنية

 :وكان السامريون ثالثة أنواع وهم 
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السامريون من أصل يهودى واكتفوا بعبادة اهللا والعجلين، الذين أقامهما يربعام بن نباط  -١
 .وهؤالء كانوا قليلى العدد

السامريون من أصل يهودى وقد عبدوا العجلين وأضافوا إليهم آلهة وثنية أخرى  -٢
 .عبدوها

السامريون من أصل أممى عبدوا آلهتهم الغريبة وأضافوا إليها عبادة اهللا، وهؤالء كانوا  -٣
 .كثيرى العدد

هى نرى أيًضا أن السكان الجدد فى مدن السامرة وجدوا بيوًتا قديمة مقامة على المرتفعات و 
التى أقامها اليهود سكان مملكة إسرائيل؛ مخالفين شريعة اهللا، فقدموا هللا على المرتفعات وأيًضا 

 .لآللهة الوثنية
 
هو إله وثنى يعنى مظال البنات، أى خيام البنات : سكوت بنوث  :۳۱، ۳۰ع

 .المكرسات للزنا فى المعابد الوثنية ويرمز له بدجاجة مع أفراخها
 .والوباء عند البابليين وتمثاله على هيئة أسد وله جناحان ووجه إنسانإله الحرب : نرجل 
 .هو إله النار: أشيما 
 .إله وثنى، تمثاله نصف كلب ونصف إنسان: نبحز 

 .إله الشمس ورمزه البغل: أدر ملك 
 .إله القمر ورمزه الحصان: عنملك 

 .وأضافوا إليها عبادة اهللا عبد السكان الجدد فى مدن السامرة آلهتهم الوثنية المذكورة هنا
 
هكذا كانوا يعبدون الرب ولكنهم فى نفس الوقت أقاموا من بينهم كهنة؛  :۳۳، ۳۲ع

فعبادتهم هللا كانت ظاهرية، خوًفا من . للخدمة فى معابد التالل وكانوا يقربون محرقاتهم فيها
ات سطحية، فهم ال السباع واختلطت بالعبادات الوثنية، فهى ليست تقوى حقيقية هللا، بل عباد

: ٤يو(وهـذا ما قالـه المسيح فى كالمه مع السامرية، أنهم يعبدون ما ال يعرفونه . يعرفـون اهللا
٢٢.( 
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إن األمم الذين أتوا إلى مدن السامرة كان ظاهرهم عبادة اهللا ولكنهم فى الحقيقة ال  :۳٤ع

تى يعملها اليهود، باإلضافة إلى يتقونه وال يتبعون الفرائض واألحكام، أى العبادات والوصايا ال
 .خلطهم عبادة اهللا السطحية بعبادة األوثان واهللا أوصى فى وصاياه بعبادته وحده

 
كان الرب قد أبرم عهًدا فى سابق األيام مع بنى إسرائيل وأمرهم أال يعبدوا  :۳٦، ۳٥ع

لرب وحده، الذى أخرجهم آلهة أخرى، ال يسجدوا لها وال يخافوها وال يقربوا لها ذبائح، بل يتقون ا
هذا ما كان . من مصر بجبروت ومقدرة عظيمة، له وحده يسجدون وله وحده يقدمون محرقاتهم

ينبغى على األمم أن يعملوه عند رغبتهم فى عبادة اهللا، أن يتهودوا ويلتزموا بكل وصاياه ولكنهم 
 .لم يفعلوا، فكانت عبادتهم عبادة سطحية

 
أن يطيعوا الفرائض واألحكام والشريعة والوصايا التى أعطاها فعلى المؤمنين باهللا  :۳۷ع

 .لهم؛ ليطبقوها كل أيام حياتهم وال يعبدوا آلهة أخرى
 
وأن يتذكروا دائًما العهد الذى قطعه معهم وال يعبدوا آلهة أخرى، بل عليهم  :۳۹، ۳۸ع

 .أن يتقوا الرب إلههم وحده وهو يخلصهم ويحميهم من جميع أعدائهم
 
لكن تلك األمم الغريبة أبوا أن يسمعوا وظلوا يمارسون طقوسهم القديمة،  :٤۱، ٤۰ع

فكانوا يعبدون الرب ظاهرًيا من ناحية ويعبدون أوثانهم من ناحية أخرى، وتبع بنوهم هذا السلوك 
 .الردئ، حتى وقت كتابة هذا السفر

اعتـه، وطاعـة الـرب ال مخافـة الـرب تعنـى ط. مخافة الرب ال يمكن أن تتحد مـع وثنيـة العـالم  ?
 .تحتمل الخلط بين الخضوع الكامل لمشيئته ومحبة العالم
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اِمُن َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ   الثَّ
 حزقيا ملًكا على يهوذا

Rη Ε η 
 

 ):۸-۱ع(تملك حزقيا وإصالحاته )  ۱(

كان   -٢. و في السنة الثالثة لهوشع بن ايلة ملك اسرائيل ملك حزقيا بن احاز ملك يهوذا -١
بنة ابن خمس و عشرين سنة حين ملك و ملك تسعا و عشرين سنة في اورشليم و اسم امه ابي ا

هو ازال المرتفعات و  -٤. و عمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل داود ابوه -٣. زكريا
كسر التماثيل و قطع السواري و سحق حية النحاس التي عملها موسى الن بني اسرائيل كانوا الى تلك 

مثله في جميع  على الرب اله اسرائيل اتكل و بعده لم يكن -٥. االيام يوقدون لها و دعوها نحشتان
و التصق بالرب و لم يحد عنه بل حفظ وصاياه التي امر  -٦. ملوك يهوذا و ال في الذين كانوا قبله

و كان الرب معه و حيثما كان يخرج كان ينجح و عصى على ملك اشور و لم  -٧. بها الرب موسى
 .المدينة المحصنةهو ضرب الفلسطينيين الى غزة و تخومها من برج النواطير الى  -٨. يتعبد له
 
ملك حزقيا على يهوذا وعمره خمس وعشرين سنة وكان ذلك فى السنة الثالثة  :۲، ۱ع

واسم أمه أبى . لهوشع بن أيلة ملك إسرائيل، وملك فى أورشليم واستمر ملكه تسع وعشرين سنة
 .وهى إبنة زكريا

ك أبيه آحاز؛ ألنه وتملـك حزقيـا فى السـنة الثالثة لهوشع، أى السنة الخامسة عشر لتمل
: ١٦ص(، مع أنه مذكور فى )١: ١٧ص(مذكور أن هوشع تملك فى السنة الثانية عشر آلحاز 

أن آحاز ملك ستة عشر عاًما وفرق السنة هذا بين خمسة عشر وستة عشر سببه أن كسور ) ٢
ولكنه السنة تحسب أحياًنا، أو ال تحسب وهذا هو وقت تملك حزقيا منفرًدا، بعد موت أبيه آحاز 

 .تملك فترة معه قبل موته، كعادة بعض الملوك فى هذا الزمن؛ إلعداد أبنائهم للملك
ومن الجميل أن حزقيا، رغم معاشرته ألبيه آحاز الشرير، لم يقتِد به فى شره ولكنه تمسك 
فى هدوء بوصايا اهللا؛ إلى أن تملك وحده وصار له السلطان، فظهر صالحه وٕاصالحاته 
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يًعا ألوامر اهللا، التى سمعها من أشعياء النبى، فى حين أن أبوه أهمل كالم الروحية وكان مط
 .أشعياء
 
ولم يذكر عن ملوك يهوذا . كانت أعماله صالحة واقتفى أثر جده األكبر داود فى بره :۳ع

، ثم حزقيا وفى )١١: ١٥مل١(أنهم صالحين وكاملين مثل داود، إال على ثالثة أولهم آسا 
ويظهر تألق هؤالء الثالثة أنهم أبرار، رغم أن آباءهم كانوا ) ٢، ١: ٢٢مل٢(النهاية يوشيا 

 .أشراًرا
ونجد أن هؤالء الثالثة ذكر عنهم، أنهم عملوا المستقيم مثل داود أبيهم، فهذه هى التوبة 
الحقيقية، أى الرجوع للوضع الصحيح بالعالقة مع اهللا، فداود يمثل العالقة النقية، التى ينبغى 

نسان أن يرجع إليها عندما يتوب، فيصير مستقيًما فى عينى الرب بالتمام، وليس مجرد على اإل
استقامة جزئية، كما ذكرنا فى بعض الملوك السابقين لحزقيا، فى سلسلة ملوك يهوذا، مثل يوثام 

 .وعزيا وأمصيا
 
 .كلمة عبرية تعنى قطعة نحاس: نحشتان  :٤ع

أن حزقيا فتح بيت الرب وبدأ بتنظيم العبادة فيه ) ٢٩أى٢(يخبرنا سفر أخبار األيام الثانى 
وقام حزقيا بإزالة أماكن العبادة الوثنية، فوق التالل وكسر . ودعا الشعب لعمل الفصح، فعادوا هللا

التماثيل وهدم السوارى وسحق الحية النحاسية، التى كان موسى قد عملها، ليكف بنو إسرائيل 
 .ا نحشتانعن التبخير لها وكانوا قد أسموه

وكان موسى قد أمره اهللا بعمل هذه الحية النحاسية؛ لينظر إليها كل من لدغته الحيات، 
لكنهم عندما انحطوا وعبدوا . واحتفظ بنو إسرائيل بها؛ ألنها ترمز للبركة) ٨: ٢١عدد(فيبرأ 

 . األوثان اعتبروا هذه الحية وثًنا وتعبدوا له
، أنه لم يخف من ثورة الشعب، الذى تعلق ويظهر من هذا شجاعة حزقيا وتمسكه باهللا

الكثير منه بعبادة األوثان أيام أبيه ولم يخف أيًضا من ملك أشور، الذى أمر بنشر عبادة أوثان 
، فلم ينتظر توبة الشعب "هو أزال"أشور فى يهوذا وكل مملكة أشور، فحزقيا يذكر عنه أنه 
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ى اهللا وتبع حزقيا، فهو مبادر وقوى فى تمسكه وتأييده له، بل أزال الشر بنفسه، فعاد الشعب إل
 . باهللا وٕازالته للشر

ونالحظ أيًضا كيف استطاع الشيطان أن يحول الحية النحاسية، التى ترمز لعمل وبركة 
اهللا، إلى صنم يعبده الشعب، عندما ابتعد عن اهللا، فالشيطان ماكر ومخادع دائًما ويستغل ابتعاد 

 .اإلنسان عن اهللا ليذله
 
إستند حزقيا على قوة اهللا، ولم يكن فى ملوك إسرائيل السابقين من يشبهه، فى اتكاله  :٥ع
 .على اهللا

إن اتكالك على اهللا يعطيك طمأنينة ويفتح لك أبواب العالقة واإلحساس باهللا وبالتالى السلوك  ?
 .البار، فتكون قدوة أيًضا لمن حولك

 
ش كما تقضى الوصايا، التى أمر بها إرتبط بالرب ولم ينحرف عن سبله، بل عا :٦ع

 .الرب موسى

أنه ذكر عن حزقيا، أنه اتكل على اهللا والتصق به وحفظ وصاياه، فمن ) ٦، ٥ع(ونالحظ فى  ?
يؤمن باهللا ويتكل عليه يحبه ويلتصق به فى صلوات وقراءات لكالمه فى الكتاب المقدس، 

ا؛ لذا آمن باهللا، فتحبه وحينئذ تحفظ فيستطيع بسهولة أن يحفظ وصاياه ويسعى لتنفيذها دائمً 
 .وصاياه

 
من أجل اتكال حزقيا على الرب وٕازالته عبادة األوثان واهتمامه بعبادة اهللا، سانده اهللا  :۷ع

ولكن لم يهاجمه . فى كل أعماله، فنجح فيها وبهذا عصى حزقيا على ملك أشور وعبادة أوثانه
 باستقامة حزقيا غير أن الشعب وافقه ولكن فرح اهللا. أشور؛ النشغاله بحروب فى بالد أخرى

الذى عاصره لم يكف عن تأنيبهم، لعلمه بشر قلوبهم، كما  -ليس من كل قلبه، بدليل أن أشعياء 
 .يظهر من كل نبوة أشعياء
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من المزرعة الصغيرة إلى المدينة الكبيرة : برج النواطير إلى المدينة المحصنة  :۸ع
 . المحصنة

ر كان قد أعطى بعض مدن يهوذا لملك غزة، فقام حزقيا بمحاربة يبدو أن ملك أشو 
وكان اهللا معه، فهزم . الفلسطينيين فى مدينتهم غزة وضربهم واستعاد المدن المغتصبة من يهوذا

 .الفلسطينيين فى مدنهم المحصنة وفى قراهم الصغيرة، الغير مسورة
ليل مساندة اهللا حزقيا ضد ونالحظ أن عصيان حزقيا على أشور لم يغضب منه اهللا، بد

ولكن اهللا غضب من . الفلسطينيين، ثم ضد أشور، عندما قتل جيوشه بواسطة الملك، كما سنرى
ألنه لم يطع أرميا النبى، الذى قال له أن يخضع لبابل؛ ألنه  -أخر ملوك يهوذا  -صدقيا 

 ).٧-٥: ٢٥ص(تأديب إلهى وأن اهللا أمر بهذا التأديب 

 
 : )۱۲-۹ع(سبى إسرائيل )  ۲(

و في السنة الرابعة للملك حزقيا و هي السنة السابعة لهوشع بن ايلة ملك اسرائيل صعد  -٩
و اخذوها في نهاية ثالث سنين ففي السنة  -١٠. شلمناسر ملك اشور على السامرة و حاصرها

ور و سبى ملك اش -١١. السادسة لحزقيا و هي السنة التاسعة لهوشع ملك اسرائيل اخذت السامرة
النهم لم يسمعوا  -١٢. اسرائيل الى اشور و وضعهم في حلح و خابور نهر جوزان و في مدن مادي

 .لصوت الرب الههم بل تجاوزوا عهده و كل ما امر به موسى عبد الرب فلم يسمعوا و لم يعملوا
 
بن فى السنة الرابعة للملك حزقيا ملك يهوذا والتى يقابلها السنة السابعة للملك هوشع  :۹ع

 .أيلة ملك إسرائيل، هدد شلمناصر ملك أشور السامرة وحاصرتها جيوشه
 
وكان ذلك . دام الحصار ثالث سنوات، استسلمت بعدها المدينة واحتلها ملك أشور :۱۰ع

 .فى السنة السادسة لحزقيا وتقابلها السنة التاسعة لهوشع
 



 انِيالثَّ اْلُملُوِك ِسفُْر  

γ٥٠٤γ 

المدن الخاضعة أسر ملك أشور بنى إسرائيل وساقهم إلى أشور وأسكنهم فى  :۱۱ع
أنظر األصحاح السابق فى (حلح وخابور نهر جوزان وكذلك فى مدن مادى : لسلطانه وهى 

 ).التعريف بتلك المدن
 
كانت هذه الضربة القاسية لشعب إسرائيل تأديًبا لهم من الرب؛ ألنهم أصموا  :۱۲ع

لم يعملوا به، بل آذانهم عن تحذيراته ونقضوا عهده وكل ما أمرهم به موسى لم يستجيبوا له و 
 .عبدوا األوثان واتبعوا شهواتهم الشريرة وأغاظوا اهللا

من الواضح أن حزقيا استفاد من سبى إسرائيل وعبوديتهم، إذ زاد فى التصاقه باهللا وٕازالته 
 .للعبادات الوثنية

تعلم من أخطاء اآلخرين لكى تحترس منها، فتبتعد عن مصادر الشر وتتقى اهللا وتعبده،  ? 
 .ا فى طمأنينة وسالم وينجحك اهللا فى أعمالكفتحي

 
 ):۱٦-۱۳ع(أشور تستولى على مدن يهوذا وتأخذ الجزية )  ۳(

و في السنة الرابعة عشرة للملك حزقيا صعد سنحاريب ملك اشور على جميع مدن يهوذا  -١٣
 و ارسل حزقيا ملك يهوذا الى ملك اشور الى لخيش يقول قد اخطات -١٤. الحصينة و اخذها

ارجع عني و مهما جلعت علي حملته فوضع ملك اشور على حزقيا ملك يهوذا ثالث مئة وزنة من 
فدفع حزقيا جميع الفضة الموجودة في بيت الرب و في  -١٥. الفضة و ثالثين وزنة من الذهب

و في ذلك الزمان قشر حزقيا الذهب عن ابواب هيكل الرب و الدعائم  -١٦. خزائن بيت الملك
 .قد غشاها حزقيا ملك يهوذا و دفعه لملك اشورالتي كان 
 

األحـداث المذكـورة بدًء من هـذه اآليـة، حتى نهاية األصحاح العشرين، مذكورة أيًضا فى 
 ).٣٩-٣٦أش(ومذكورة أيًضا فى ) ٣١-٢٩أى٢(
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بعد القضاء النهائى على إسرائيل بواسطة شلمناصر ملك أشور، هاجم خليفته  :۱۳ع
 .كان ذلك فى السنة الرابعة عشر للملك حزقيا. يهوذا الحصينة وأخذها سنحاريب جميع مدن

 
مدينة محصنة فى مملكة يهوذا، تقع غرب حبرون، على بعد خمسة : لخيش  :۱٤ع

 .عشر ميالً 
 .كجم ٤٠-٢٠لها عدة أوزان تتراوح بين : وزنة فضة 
 .كجم ١٧,٤تساوى : وزنة ذهب 

عندما وجد سنحاريب ملك أشور قد استولى على  رغم استقامة قلب حزقيا لكن اهتز إيمانه
وبالتالى لم يبق أمامه إال االستيالء على أورشليم وخاف من الهجوم . مدن يهوذا الحصينة

األشورى ولم يتكل على اهللا، فأرسل إلى سنحاريب يعتذر له عن عدم الخضوع له ويترجاه أن 
فحدد سنحاريب جزية باهظة على . ايترك مدن يهوذا، مقابل أن يدفع له الجزية التى يحدده

ولكن لألسف، خان سنحاريب العهد وهجم . حزقيا هى ثالث مائة وزنة فضة وثالثين وزنة ذهب
لكى يتعلم حزقيا أن يتكل على اهللا فقط وال . بعد ذلك على أورشليم وهذه هى صفات األشرار

 .يتعاهد مع األشرار

إبتعد عنهم وصلى . لى أساس عالقتك باألشراركن محًبا لكل الناس ولكن ال ترتب حياتك ع ? 
كن مستعًدا . من أجلهم بمحبة وعاملهم معاملة محدودة واتكل على اهللا، فيحميك منهم

 .لمساعدتهم، إن احتاجوا ولكن ال تأمن لهم وال تتكل عليهم
 
كانت الجزية كبيرة جًدا، فاضطر حزقيا أن يأخذ كل الفضة الموجودة فى خزانة  :۱٥ع
 .رببيت ال
 
لكيما يدفع حزقيا ما عليه من الذهب، لم يجد فى خزائنه، أو خزائن بيت الرب ما  :۱٦ ع

 .يكفى، فاضطر أن يقشر الذهب من على أبواب وقواعد بيت الرب وأرسلها إلى سنحاريب
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 ):۳۷-۱۷ع(تهديدات أشور لحزقيا )  ٤(

ملك حزقيا بجيش و ارسل ملك اشور ترتان و ربساريس و ربشاقى من لخيش الى ال -١٧
عظيم الى اورشليم فصعدوا و اتوا الى اورشليم و لما صعدوا جاءوا و وقفوا عند قناة البركة العليا التي 

و دعوا الملك فخرج اليهم الياقيم بن حلقيا الذي على البيت و شبنة  -١٨. في طريق حقل القصار
حزقيا هكذا يقول الملك العظيم فقال لهم ربشاقى قولوا ل -١٩. الكاتب و يواخ بن اساف المسجل
قلت انما كالم الشفتين هو مشورة و باس للحرب و االن  -٢٠. ملك اشور ما االتكال الذي اتكلت
فاالن هوذا قد اتكلت على عكاز هذه القصبة المرضوضة  -٢١. على من اتكلت حتى عصيت علي

عون ملك مصر لجميع فر على مصر التي اذا توكا احد عليها دخلت في كفه و ثقبتها هكذا هو 
و اذا قلتم لي على الرب الهنا اتكلنا افليس هو الذي ازال حزقيا مرتفعاته  -٢٢. المتكلين عليه

و االن راهن سيدي  -٢٣. ومذابحه و قال ليهوذا و الورشليم امام هذا المذبح تسجدون في اورشليم
فكيف ترد وجه وال واحد  -٢٤. ملك اشور فاعطيك الفي فرس ان كنت تقدر ان تجعل عليها راكبين

و االن هل بدون الرب  -٢٥. من عبيد سيدي الصغار و تتكل على مصر الجل مركبات و فرسان
فقال الياقيم  -٢٦. صعدت على هذا الموضع الخربه الرب قال لي اصعد على هذه االرض و اخربها

تكلمنا باليهودي في مسامع بن حلقيا و شبنة و يواخ لربشاقي كلم عبيدك باالرامي الننا نفهمه و ال 
فقال لهم ربشاقى هل الى سيدك و اليك ارسلني سيدي لكي اتكلم  -٢٧. الشعب الذين على السور

 .بهذا الكالم اليس الى الرجال الجالسين على السور لياكلوا عذرتهم و يشربوا بولهم معكم
كالم الملك العظيم   ثم وقف ربشاقى و نادى بصوت عظيم باليهودي و تكلم قائال اسمعوا -٢٨ 

و ال  -٣٠. هكذا يقول الملك ال يخدعكم حزقيا النه ال يقدر ان ينقذكم من يده -٢٩. ملك اشور
. يجعلكم حزقيا تتكلون على الرب قائال انقاذا ينقذنا الرب و ال تدفع هذه المدينة الى يد ملك اشور

حا و اخرجوا الي و كلوا كل ال تسمعوا لحزقيا النه هكذا يقول ملك اشور اعقدوا معي صل -٣١
حتى اتي و اخذكم الى ارض  -٣٢. واحد من جفنته و كل واحد من تينته و اشربوا كل واحد ماء بئره

كارضكم ارض حنطة و خمرا ارض خبز و كروم ارض زيتون و عسل و احيوا و ال تموتوا و ال تسمعوا 
. مم كل واحد ارضه من يد ملك اشورهل انقذ الهة اال -٣٣. لحزقيا النه يغركم قائال الرب ينقذنا

 . اين الهة حماة و ارفاد اين الهة سفروايم و هينع و عوا هل انقذوا السامرة من يدي -٣٤
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 . من من كل الهة االراضي انقذ ارضهم من يدي حتى ينقذ الرب اورشليم من يدي -٣٥
فجاء الياقيم  -٣٧. هفسكت الشعب و لم يجيبوه بكلمة الن امر الملك كان قائال ال تجيبو  -٣٦

بن حلقيا الذي على البيت و شبنة الكاتب و يواخ بن اساف المسجل الى حزقيا و ثيابهم ممزقة 
 .فاخبروه بكالم ربشاقى

 
قناة تقع خارج أسوار أورشليم : قناة البركة العليا التى فى طريق حقل القصار  :۱۷ع

نة؛ لتمد المدينة بالماء وهذه القناة بجوار وبجوارها وتصل إلى داخل األسوار إلى بركة داخل المدي
ويقولون أنه كان هناك تمثال لهذا القصار حتى القرن . حقل القصار وهو من يبيض األقمشة

 .السابع وهذه القناة تقع شمال مدينة أورشليم
خان سنحاريب العهد مع حزقيا، فبعد أخذه الجزية الكبيرة جًدا، هاجم أيًضا أورشليم بجيش 

رسل إثنان من قادة جيشه والثالث ساقى الملك والمتحدث باسمه؛ ألنه يجيد العبرانية إلى عظيم وأ
 .حزقيا الملك، يطالبه بتسليم المدينة وعدم االتكال على إلهه

 
 .المؤرخ: المسجل  :۱۸ع

عندما نادى رجال سنحاريب على الملك حزقيا من خارج األسوار، أخرج إليه ثالثة من 
 .له ووقفوا على السور؛ ليتفاهموا مع قادة جيش سنحاريبالقادة المعاونين 

 
أى ليس لديك من قوة سوى الكالم تدافع به عن : كالم الشفتين مشورة  :۲۰، ۱۹ع

 .نفسك فى الحرب
 .قوة تحارب بها: بأس للحرب 

تكلم ربشاقى المتكلم الرسمى باسم الملك سنحاريب، مخاطًبا رجال حزقيا، الواقفين على 
بلغوه رسالة سنحاريب، الذى وبخ حزقيا، معلًنا له ضعفه، فهو ال يملك إال مجرد السور؛ لي

 فكيف يتكل على كلمات ويعصى ملك أشور العظيم قاهر كل ممالك األرض ؟. الكالم
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إذ . ومن هذا يظهر كبرياء سنحاريب ورجاله واحتقارهم هللا وألوالده ولمدينته أورشليم
 .كالم، ال يستند على شئ؛ ألنهم ال يؤمنوا بقوة اهللايعتبرون إيمان حزقيا وشعبه مجرد 

ال تنزعج من تهديدات األشرار؛ ألنهم ال يعلمون قوة إلهك، الذى يحميك، فأنت أقوى باهللا من  ?
إثبت فى إيمانك ومبادئك، فسترى بعينيك اهتزازهم، فهم مجرد كالم بال . كل قوتهم وسلطانهم

 .ة اهللا، الذى تعتمد عليهقوة والشيطان وتابعيه ال شئ أمام قو 
 
 .عود بوص ُضرب وكاد ينكسر: قصبة مرضوضة  :۲۱ع

وبخ سنحاريب حزقيا، إذ ظن أنه اتكل على مصر ولهذا عصى على أشور، مع أن هذا لم 
 .يحدث؛ ألن حزقيا اتكل على اهللا وليس على البشر

ها أحد فهى وشبه مصر فى سخرية بأنها قصبة مرضوضة، أى ضعيفة جًدا، إذا استند علي
فهو يعنى بهذا . ال تسنده، بل ألنها ضعيفة وضربت، فستنكسر وتخترق كفه وتجرحه وتثقب يده

 .أن االتكال على مصر سيضر كل من يتكل عليها وهذا يؤكد انغماس ملك أشور فى الكبرياء
 
استمراًرا من سنحاريب فى تشكيك حزقيا فى قوته، قال له إن كنت لم تتكل على  :۲۲ع
فسنحاريب كملك . بل اتكلت على اهللا، فاعلم أن اهللا غاضب عليك؛ ألنك هدمت مذابحهمصر، 

وثنى ال يعرف الفرق بين معابد األوثان، التى أزالها حزقيا ومذبح اهللا، الذى فى هيكله، فقال 
. لحزقيا أنك أزلت مذابح اهللا وأبقيت مذبح واحد وهذا بالطبع يغضبه ولن يسندك أمامى

خداع، ألنه كوثنى يؤمن بتعدد  -فى اتكاله على اهللا  -أن ما يقوله حزقيا  فسنحاريب يشعر
اآللهة، فكيف تهدم مذابح اآللهة ويكون متكًال عليها ؟ فهو ال يؤمن باهللا الواحد، الذى يرفض 

ولكن كل كالم سنحاريب كان حرب تشكيك من الشيطان، لم يهتز أمامها حزقيا . اآللهة الغريبة
 . المؤمن باهللا

ونالحظ أن عدم أمانة اليهود، فى عباداتهم لألوثان على المرتفعات وٕاقامتهم للسوارى، هو 
 .الذى أعثر سنحاريب وجعله يجدف على اهللا
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الغريب أن سنحاريب يشكك كل هذه التشكيكات ونسى ما حدث مع سكان السامرة، التى 
ع وأوصى بإرسال كاهن من بنى استولت عليها أشور وأسكنوا فيها أمميين كثيرين، فأكلتهم السبا

إسرائيل؛ ليعلمهم كيفية إرضاء إله األرض؛ ألنه إله قوى، فإن كان قوًيا، فلماذا يشكك فيه؟ 
وهذا ما حدث فعًال مع . ولماذا ال يخضع له ؟ لكن هو كبرياء اإلنسان، الذى يقوده للهالك

 .سنحاريب وكل جيشه، كما سنرى فى باقى األحداث المقبلة
 
دم سنحاريب تشكيًكا ثالثًا لحزقيا فى قوته، فقال له إنه ليس عندك فرسان وق :۲۳ع

ليحاربوا، بل عرض عرًضا؛ ليستهزئ به وقال له سأعطيك ألفين فرًسا، إن وجدت عندك ألفين 
فارًسا يركبون عليها وبالطبع ليس عندك، فأنت ضعيف وال تستطع أن تقف أمامى، فاستسلم 

 .وسلم المدينة
 
يمكنك أن تصمد أمام قائد واحد من صغار قواد ملك أشور، معتمًدا على فكيف  :۲٤ع

 .مصر؛ إلمدادك بالمركبات الحربية والفرسان
 
ثم هل تظن أنى جئت ألهدم : تشكيًكا رابًعا يقدمه ربشاقى عن سنحاريب فيقول  :۲٥ع

فهو يكذب هذا المكان من تلقاء نفسى ؟ الرب هو الذى أرسلنى وكلفنى بتخريب هذه األراضى، 
 .ويدعى أن اهللا أرسله، مع أن الشيطان هو محركه

ال تصدق تشكيكات الشيطان التى يرسلها إليك على فم األشرار، أو بأفكار فى داخلك، فهو  ? 
ثق أن كل ما يقدمه من أدلة منطقية هى تفسير كاذب من عنده، بدليل . كذاب وأبو الكذاب

أطرد أفكاره بسرعة وأطلب اهللا وثق أنه قادر أن  .أنك تنزعج من كالمه وأفكاره كلها هدامة
 .يحميك منها، مهما كان ضعفك

 
خشى نواب حزقيا من تأثير كالم قواد ملك أشور على معنويات جنودهم فطلبوا  :۲٦ع

التحدث باآلرامية التى يفهمها نواب حزقيا الثالثة وال يتكلم بالعبرية فيسمع الجنود " ربشاقى"من 
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فاآلرامية هى اللغة التى يتكلم بها األشوريون . سور وكل الشعب فيخافونالمرابطين على ال
 .ويفهمها المتعلمون من اليهود مثل نواب حزقيا أما باقى اليهود فيعرفون العبرية فقط

 
 .فضالتهم، أى برازهم: عذرتهم  :۲۷ع

ع رفض ربشاقى طلب نواب حزقيا وأعلن حقيقة حواره هذا، فليس المقصود به التفاهم م
حزقيا، بل تشكيك جنود وشعب اهللا، حتى يسقطوا فى اليأس ويستسلموا؛ ألن األشوريين 
سيحاصرون المدينة، حتى يسقط من فيها فى الجوع والعطش الشديد ويضطروا إلى أكل 

وهكذا بدأ يتكلم بتهديدات قوية وليس مجرد تشكيكات، معلًنا أنه إن لم . فضالتهم وشرب بولهم
 .يموتون من الجوع والعطشيستسلموا، فحتما س

 
واصل ربشاقى تحديه لنواب حزقيا، فنادى بأعلى صوته باللغة العبرية، موجًها  :۲۸ع

 :كالمه إلى جنود يهوذا، داعًيا إياهم إلى اإلصغاء لرسالة أشور إليهم فقال 
 
ال تنخدعوا بما يحاول حزقيا أن يقنعكم به؛ ألنه ليس فى : هكذا يقول الملك  :۲۹ع
 .ته إنقاذكم من يد ملك أشوراستطاع
 
وال يقنعكم حزقيا أن تتكلوا على الرب وهو ينقذكم، فال تقعون فى يد ملك أشور،  :۳۰ع

 .فاهللا عاجز عن إنقاذكم وسيقتحم سنحاريب مدينتكم
 .شجرة عنب: جفنة  :۳۱ع

ها هو ملك أشور يعرض عليكم عرًضا سخًيا، بأن . ال تنصتوا إليه وال تصدقوا ما يقول
لنوا استسالمكم له، فعندئذ تتحركون بحرية وتعيشون فى سالم، فيأكل كل واحد من كرمه ومن تع

 .فبعد محاولة تشكيكهم، يقدم لهم سعادة مزيفة ووعوًدا كاذبة. تينته ويشرب من بئره
إنها نفس كلمات الشيطان التى يتكلم بها دائًما فى قلوب الناس، يعدهم بتوفير كافة سبل  ?

لويل لمن يسمع له، أليس هذا ما حدث مع أبوينا األولين ؟ وها هو سنحاريب السعادة، فا
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يطالبهم بالخروج من أورشليم، كما يطالبنا الشيطان بالخروج من الكنيسة واالنغماس فى 
 .شهوات العالم؛ لنجد السعادة، مع أنه فى الحقيقة سيستعبدنا ويذلنا

 
هم بأن ينقلهم إلى أرض خصبة؛ يواصل سنحاريب خداع سكان أورشليم، فيعد :۳۲ع

والحقيقة أنه . ليتمتعوا بحياة أفضل، بدًال من أن يموتوا، إن أطاعوا حزقيا ولم يستسلموا
مع أن من يدقق فى كالم . سيستعبدهم وينقلهم من بالدهم ويشتتهم فى أرجاء مملكته ويذلهم

، فلماذا يخسرون سنحاريب يعرف أنه مخادع، فهو يقول أنه سينقلهم إلى أرض مثل أرضهم
فالحل هو الثبات فى اإليمان باهللا، . أرضهم الخصبة ؟ فهم يعيشون فى أمان تحت رعاية إلههم

 .فيظهر بطالن كل تشكيكات ووعود سنحاريب
 
هل استطاع من قبل أى من آلهة األمم، التى غزا جيش ملك أشور أراضيها، أن  :۳۳ع

م ليست آلهة، أما اهللا فهو وحده القادر على يصد ملك أشور ؟ والرد على هذا، أن آلهة األم
 .حماية شعبه

 
 .هى بلدة عانة على نهر الفرات: هينع  :۳٤ع

، على مسافة عشرين كيلو متًرا شمال "تل أرفاد"مدينة فى آرام موضعها اليوم : أرفاد 
 .حماة

هنا  آلهة وثنية، ذكرها -عبد اليهود الذين سكنوا فى مملكة إسرائيل، أى مدن السامرة 
سنحاريب، فظن سنحاريب أن هذه اآللهة لم تستطع أن تحمى مدن السامرة، ألنه هو أقوى منها 
ونسى أن اهللا الذى تركه سكان مدن السامرة هو الذى غضب عليهم لعبادتهم اآللهة الغريبة، 

ومرة ثانية تظهر عدم أمانة شعب اهللا فى مدن السامرة، . فسمح له أن يهاجمهم ويحتل بالدهم
عبادتهم األوثان، فجعلوا سنحاريب يجدف على اهللا ويعتبره إله ضعيف، ضمن اآللهة، ال يقوى ب

 .على مقاومته
إعتبر سنحاريب اهللا مجرد إله من اآللهة، وحيث أن كل آلهة األمم لم تستطع أن  :۳٥ع

 .تحمى شعوبها، فاهللا إله إسرائيل بالتالى عاجز عن حماية أورشليم
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جنود يهوذا على ما قاله قواد ملك أشور؛ ألن الملك حزقيا كان  لم يجب أحد من :۳٦ع

قد أعطى تعليمات للجميع أن يصمتوا وال يجاوبوا ملك أشور وقواده بشئ، حتى اليزيد تأثير 
والجدل مع االشرار يسقط فى خطايا كثيرة، فأفكار الشيطان أفضل شئ . التشكيك على الشعب
ى مهابة حزقيا؛ ألنه بار ويتقى اهللا، فكان شعبه يحترمه وهذا يظهر مد. طردها وعدم مناقشتها

 .ويطيعه ويثق فى كالمه
 
عاد نواب الملك وقد مزقوا ثيابهم، حزًنا مما سمعوه وأخبروا حزقيا الملك بما قيل،  :۳۷ع

 .إذ لم يحتملوا تجديف سنحاريب الملك على اهللا وتشكيكاته للشعب
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ِسُع َعشَرَ  احُ حَ صْ األَ  ا  التَّ
 اهللا ينتصر على سنحاريب

Rη Ε η 
 

 ):۷-۱ع(حزقيا يطلب صالة أشعياء فيطمئنه )  ۱(

و ارسل  -٢. فلما سمع الملك حزقيا ذلك مزق ثيابه و تغطى بمسح و دخل بيت الرب -١
 . النبي ابن اموصالياقيم الذي على البيت و شبنة الكاتب و شيوخ الكهنة متغطين بمسح الى اشعياء 

فقالوا له هكذا يقول حزقيا هذا اليوم يوم شدة و تاديب و اهانة الن االجنة قد دنت الى المولد  -٣
لعل الرب الهك يسمع جميع كالم ربشاقى الذي ارسله ملك اشور سيده ليعير  -٤. وال قوة للوالدة

 -٥. ن اجل البقية الموجودةاالله الحي فيوبخ على الكالم الذي سمعه الرب الهك فارفع صالة م
فقال لهم اشعياء هكذا تقولون لسيدكم هكذا قال الرب ال  -٦. فجاء عبيد الملك حزقيا الى اشعياء

هانذا اجعل فيه روحا  -٧. تخف بسبب الكالم الذي سمعته الذي جدف علي به غلمان ملك اشور
 .فيسمع خبرا و يرجع الى ارضه و اسقطه بالسيف في ارضه

 
ما سمع حزقيا تجديفات سنحاريب على اهللا، حزن جًدا ومزق ثيابه، مثل نوابه عند :۱ع

ولبس حزقيا المسوح، دليًال على تذللـه . الثالث، كما تذكر اآلية األخيرة من األصحاح السابق
وحزقيا يبين كيف يتصرف . وذهب لبيت الرب؛ ليصرخ إليه، حتى ينقذه ودافع عن اسمه القدوس

يجمعون مشيريهم يقة أمام أعدائهم، فملوك العالم، عندما يهددهم أحد بالحرب، أوالد اهللا فى الض
 .وقادة جيوشهم؛ ليردوا على أعدائهم، أما حزقيا، فالتجأ إلى اهللا قبل كل شئ

 
الكاتب ومعهم كبار الكهنة، " شبنه"مدير شئون القصر و" ألياقيم"أرسل حزقيا كل من  :۲ع

فالكل فى حزن من التجديف . ى، محملين برسالة إليه من الملكمرتدين مسوًحا، إلى أشعياء النب
ونالحظ التجاء حزقيا لنبى اهللا أشعياء، فهو يذهب إلى بيت الرب وٕالى نبيه، أى . على اسم اهللا

 .أن ثقته فى اهللا كاملة واتكاله عليه
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ه، ونرى اهتمام حزقيا فى إرسال من سمعوا التجاديف األشورية وأرسل معهم أعظم مساعدي
 .ووصل مندوبى الملك إلى أشعياء وأبلغوه برسالة حزقيا. فهو يلتجئ إلى اهللا بكل قوته

عندما تواجهك مشاكًال وتهديدات صعبة، التجئ إلى اهللا أوًال ومهما كان األمر محيًرا، صلى  ?
 .واطلب إرشاد أب اعترافك، فتسمع صوت اهللا ويرشدك فى كل شئ

 
أن الضيق الذى يمرون به  –المرسلين إلى أشعياء  – أعلن حزقيا على فم مندوبيه :۳ع

شديد جًدا؛ ألن سنحاريب أقوى منهم ويهدد ويجدف على اسم اهللا وهم أضعف من سنحاريب وال 
ويشَّبه حالة الشعب . يستطيعوا الرد عليه، ولكن رجاءهم كله فى اهللا، القادر أن يرد عليه بشدة

هن قدرة عليها، فهم شعب اهللا وٕالههم قوى، قادر أن بأمهات حبلى واقترب وقت الوالدة وليس ل
 .يخرج ثمرة من البطن، أى يدافع عن شعبه، وٕان كان لم يحدث بعد، فُهم فى انتظار تدخل اهللا

 
ليت الرب إلهك يسمع ما قاله ربشاقى، المرسل من قبل سيده ملك أشور؛ ليهين  :٥، ٤ع

ر، فصلى من أجل البقية الناجية منا بعد أن اإلله الحى فيعاقبه الرب على ما نطق به من تعيي
؛ ولم يبَق لحزقيا إال مدينة أورشليم ومن فيها، فهو )١١، ١٠: ١٨ص(سبت مملكة إسرائيل 

يعلن ضعفه وتذللـه أمام اهللا؛ ليرحمه وينقذه من يد سنحاريب وبالطبع لن يترك اهللا من يلتجئ 
 .إليه بإيمان واتضاع

 
حزقيا وأعطاهم رسالة إلى ملكهم، أن ال يخاف من نواب طمأن أشعياء مندوبى  :۷، ٦ع

 .ملك أشور ويسميهم غلمان، لعل هذا تحقيًرا لهم ولقوتهم، فهى ال شئ أمام اهللا
وهذا الخبر هو تحرك . وأنبأهم بأن سنحاريب سيسمع خبًرا، يجعله يود الرجوع إلى بالده

 .اجمة أشورترهاقة ملك الحبشة واستيالءه على مصر، ثم استعداده لمه
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 ):۱۳-۸ع(استمرار ملك أشور فى تهديداته )  ۲(

و سمع  -٩. فرجع ربشاقى و وجد ملك اشور يحارب لبنة النه سمع انه ارتحل عن لخيش -٨
هكذا  -١٠. عن ترهاقة ملك كوش قوال قد خرج ليحاربك فعاد و ارسل رسال الى حزقيا قائال

الهك الذي انت متكل عليه قائال ال تدفع اورشليم الى تكلمون حزقيا ملك يهوذا قائلين ال يخدعك 
 . انك قد سمعت ما فعل ملوك اشور بجميع االراضي الهالكها و هل تنجو انت -١١. يد ملك اشور

هل انقذت الهة االمم هؤالء الذين اهلكهم ابائي جوزان و حاران و رصف و بني عدن الذين  -١٢
 .فاد و ملك مدينة سفروايم و هينع و عوااين ملك حماة و ملك ار  -١٣. في تالسار

 

 .مدينة فى جنوب يهوذا، بين مقيدة ولخيش: لبنة  :۸ع
ترك ربشاقى، المتحدث الرسمى بإسم سنحاريب، الجيش األشورى يحاصر أورشليم ورجع 
إلى ملكه فى لخيش، فوجده قد تركها وذهب لمحاربة لبنة، لعله باستيالئه على مدينة لبنة، 

 .وذا، يضعف أورشليم ويخيفهم، فتستسلم لهالتابعة ليه
 
بلغ ملك أشور أن ترهاقة ملك كوش قد أعلن عليه الحرب، فشعر بضرورة االستيالء  :۹ع

على أورشليم؛ ليقوى موقعه فى مواجهة ترهاقة ويتفرغ لمحاربته؛ فأرسل إلى حزقيا؛ ليهدده للمرة 
الفضة والذهب وأعلن خضوعه  الثانية ويخيفه، فقد ظهر ضعف حزقيا قبًال، عندما دفع

 ).١٤: ١٨ص(
 
رغم أن سنحاريب فى غاية الخوف من ترهاقه تظاهر بالقوة وأرسل يهدد حزقيا  :۱۰ع

 .ويشككه فى قوة إلهه، إذ هو عاجز عن حمايته من ملك أشور
 
 .تقع على نهر خابور شمال بابل فى المملكة األشورية: جوزان  :۱۳-۱۱ع

ر الفرات وهى على طريق تجارى وهى تقع على طريق تجارى، تقع بالقرب من نه: حاران 
 .تأتى إليها قوافل من دمشق ونينوى وكركميش
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 .هى مدينة تقع فى العراق الحالى وهى بين حماة والفرات: رصف 
كانوا يسكنون بالقرب من نهر الفرات وكانت عاصمتهم تالسار ومعناها تل : بنى عدن 

 .أشور
 ).٣٤:  ١٨، ٢٤: ١٧ص(أنظر ينع وعوا أرفاد ومدينة سفراويم وه

واصل ربشاقى تهديداته لحزقيا، فذكره بما فعله ملوك أشور مع الشعوب التى حاولت التمرد 
على أشور وكيف انتصرت عليها ولم تستطع آلهة هذه األمم أن تدافع عنهم، وبالطبع إلهك لن 

 .وريستطع أن ينجيك، فهو مثل هذه اآللهة، عاجز أمام قوة ملوك أش
أيها الحبيب أن الحرب واحدة وٕان اختلف الزمان ) ٢ :٣مز" (كثيرون قالوا ليس خالص بإلهه" ?

ال تهتم بل تشدد، وٕان ثقلت ... وهى التشكيك فى قوة اهللا ويمين قدرته لتفقد إيمانك ورجاءك 
 .هناك تجد عوناً .. عليك الحروب إهرب لصدر أب اعترافك وحضن كنيستك 

 
 ):۱۹-۱٤ع(صالة حزقيا )  ۳(

فاخذ حزقيا الرسائل من ايدي الرسل و قراها ثم صعد الى بيت الرب و نشرها حزقيا امام  -١٤
و صلى حزقيا امام الرب و قال ايها الرب اله اسرائيل الجالس فوق الكروبيم انت هو  -١٥. الرب

مع امل يا رب اذنك و اس -١٦. االله وحدك لكل ممالك االرض انت صنعت السماء و االرض
حقا يا رب  -١٧. وافتح يا رب عينيك و انظر و اسمع كالم سنحاريب الذي ارسله ليعير اهللا الحي

و دفعوا الهتهم الى النار و النهم ليسوا الهة بل  -١٨. ان ملوك اشور قد خربوا االمم و اراضيهم
فتعلم و االن ايها الرب الهنا خلصنا من يده  -١٩. صنعة ايدي الناس خشب و حجر فابادوهم

 .ممالك االرض كلها انك انت الرب االله وحدك
 
إستلم حزقيا رسائل التهديدات من أيدى رسل ملك أشور التى حملوها إليه، وبعد  :۱٤ع

 .أن قرأ محتواها دخل إلى الهيكل وبسطها أمام الرب
ونالحظ أن التهديدات األشورية فى هذه المرة كانت مكتوبة؛ إلخافة بنى إسرائيل ولكن 

يا دخل بإيمان إلى بيت الرب، مطالًبا إياه أن يدافع عن اسمه، أمام استهزاء األمم عليه، حزق
 .فكان واثًقا من قوة اهللا، التى ستعمل وتتمجد
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أيها الرب إله إسرائيل، الجالس على عرشه، الذى : صلى حزقيا أمام الرب قائًال  :۱٥ع

أنت خلقت السماء واألرض، فأعلن . ضتحمله المالئكة، أنت هو اإلله الوحيد لكل شعوب األر 

 .بذلك أن اهللا وحده هو اإلله وفوق المالئكة وخالق العالم كله

 
إصغى يا رب إلى تجديفات ملك أشور وأطلع على كالم سنحاريب، الذى بعث به  :۱٦ع

 .إلى ليهينك يا اهللا، أنت اإلله الحى وحدك

 

تخريب ألراضى وبالد تلك  أنها حقيقية يا رب ما فعله ملوك آشور، من :۱۸، ۱۷ع

الشعوب وأحرقوا آلهتهم، التى لم تقاوم؛ ألنها أصنام وآلهة كاذبة، بل هى صناعة أيدى البشر، 

 .من خشب وحجر

 

أنقذنا يا رب من يد ملك أشور، فتعرف جميع : تضرع حزقيا إلى الرب قائًال  :۱۹ع

فى اهللا، فى مطالبته أن يتدخل وتظهر ثقة حزقيا . ممالك األرض، أنك أنت اإلله الحقيقى وحدك

ومن محبة حزقيا ال . فهو يغير على اسم اهللا ويثق فى قوته. اآلن، أى بسرعة، ليتمجد إسمه

 .يطيق أن يهان اسم اهللا أمامه ويريد أن يظهر اهللا قوته؛ لعل الشعوب تؤمن وتخضع له

و يتكلمون عنه ردًيا تكلم بثقة مع اهللا فى الصالة، خاصة عندما يستهزئ البعض بقدرته، أ  ?
فهو فوق الكل وقادر على . وأطلب منه أن يعلن مجده ويسندك وينقذك من كل المحيطين بك

 .كل شئ
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 ):۳٤-۲۰ع(استجابة الرب على فم أشعياء )  ٤(

فارسل اشعياء بن اموص الى حزقيا قائال هكذا قال الرب اله اسرائيل الذي صليت اليه  -٢٠
هذا هو الكالم الذي تكلم به الرب عليه احتقرتك  -٢١. قد سمعتمن جهة سنحاريب ملك اشور 

من عيرت و جدفت و  -٢٢. واستهزات بك العذراء ابنة صهيون و نحوك انغضت ابنة اورشليم راسها
على يد رسلك عيرت  -٢٣. على من عليت صوتا و قد رفعت الى العالء عينيك على قدوس اسرائيل

عدت الى علو الجبال الى عقاب لبنان و اقطع ارزه الطويل وافضل السيد و قلت بكثرة مركباتي قد ص
انا قد حفرت و شربت مياها غريبة و انشف باسفل  -٢٤. سروه و ادخل اقصى علوه وعر كرمله

الم تسمع منذ البعيد صنعته منذ االيام القديمة صورته االن اتيت به  -٢٥. قدمي جميع خلجان مصر
فسكانها قصار االيدي قد ارتاعوا و  -٢٦. تصير روابي خربةفتكون لتخريب مدن محصنة حتى 

 . خجلوا صاروا كعشب الحقل و كالنبات االخضر كحشيش السطوح و كملفوح قبل نموه
الن هيجانك علي  -٢٨. و لكني عالم بجلوسك و خروجك و دخولك و هيجانك علي -٢٧

تيك و اردك في الطريق الذي وعجرفتك قد صعدا الى اذني اضع خزامتي في انفك و لجامي في شف
و هذه لك عالمة تاكلون هذه السنة زريعا و في السنة الثانية خلفة و اما السنة الثالثة  -٢٩. جئت فيه

و يعود الناجون من بيت يهوذا  -٣٠. ففيها تزرعون و تحصدون و تغرسون كروما و تاكلون اثمارها
النه من اورشليم تخرج البقية والناجون  -٣١. قالباقون يتاصلون الى اسفل و يصنعون ثمرا الى ما فو 

لذلك هكذا قال الرب عن ملك اشور ال يدخل  -٣٢. من جبل صهيون غيرة رب الجنود تصنع هذا
في الطريق  -٣٣. هذه المدينة و ال يرمي هناك سهما و ال يتقدم عليها بترس و ال يقيم عليها مترسة

و احامي عن هذه المدينة  -٣٤. دخل يقول الربالذي جاء فيه يرجع و الى هذه المدينة ال ي
 .الخلصها من اجل نفسي و من اجل داود عبدي

 
كانت استجابة الرب لصالة حزقيا سريعة، فقد أرسل إليه على فم أشعياء النبى  :۲۰ع

وهذا معناه اهتمام . الرب قد أصغى إلى ما اشتكيت إليه، من جهة سنحاريب ملك أشور: يقول
 .ف ويحميه ويعاقب المتطاولين عليهاهللا وأنه سيتصر 
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 .هزت رأسها سخرية بمن أمامها: أنغضت  :۲۱ع
كان رد اهللا على صالة حزقيا، قاله على فم أشعياء وهو يخاطب سنحاريب، فيقول له عن 
شعب اهللا، مشبًها إياه بعذراء وفتاة، فهى تبدو فى ضعف العذراء والفتاة ولكن قوتها جبارة فى 

ويقول هذا بصيغة . هذه العذراء استهزأت بك يا سنحاريب وسخرت منك. إلهها المساند لها
ن اهللا قد قرر االنتقام من سنحاريب وجيشه، الذى استهزأ باهللا، وما دام اهللا قد قرر، الماضى؛ أل

فما أمر به سيتم حتًما، لذلك تكلم بصيغة الماضى؛ ألن اهللا قد استخدم أشور لتأديب شعبه، 
حتى يتوبوا، لكنه يحب شعبه جًدا، فعندما صرخوا إليه باتضاع وتوبة وٕايمان، أسرع لينجدهم 

من أشور، الذى تكبر وظن أن قوته منه ولم يفهم أن هذا بسماح مؤقت من اهللا؛ لتأديب وينتقم 
 .شعب اهللا

 
يواصل اهللا توبيخه لسنحاريب، فيقول له، كيف تجاسرت واستهزأت وجدفت على  :۲۲ع

اهللا القدوس إله بنى إسرائيل ؟ وبالطبع قد وصل هذا الكالم إلى جيش األشوريين، عن طريق 
لخارجين من أورشليم، أو قد أعلنه اهللا على فم أحد رجال أورشليم من على السور بعض الناس ا

 .وسمعه جيش األشوريين
 
 .طريق أعلى المرتفعات: عقاب  :۲۳ع

 .شجر عظيم وصلب ومرتفع ودائم الخضرة، يكثر على جبال لبنان: األرز 
 .نوع من األشجار الصنوبرية مرتفع وهو مخروطى الشكل: السرو 
هو طريق غير ممهد، فيه صخور وأحجار ولكنه يقصد هنا، أنه غابات ال يمكن : وعر 

 .اقتحامها من كثافة أشجارها
 .هو سلسلة جبال مغطاة باألشجار الكثيفة فى لبنان: الكرمل 

يكمل اهللا ويكشف كبرياء قلب سنحاريب المتعالى والمتشامخ والذى تطاول على اسم اهللا 
زقيا وافتخر بأنه اقتحم كل البالد العالية والغابات الكثيفة بأشجارها ذاته وعلى رسله أى مندوبى ح

هذا الكالم . المرتفعة ولم يقف أمام مركباته رئيًسا أو طريًقا صعًبا، إذ قطع وأزاح كل العوائق
 .كتبه سنحاريب فى رسالته لحزقيا واهللا يكشفه اآلن ليبين مدى كبريائه

 
سيطرته على ملوك ورؤساء الدول فى  -رياء فى كب -بعد أن أعلن سنحاريب  :۲٤ع

ويقول بكبرياء . سلطانه على كل شعوب األرض –فى هذا العدد  –العدد الماضى، يعلن هنا 



انِياْلُملُوِك ِسفُْر    الثَّ

γ٥٢٠γ 

وشرب مياه غريبةـ يقصد به أنه قد استولى على بالد كثيرة، غريبة عنه وأخذ خيراتها ". أنا"
ومازالت دولة قوية، يعلن أنه قد وأيًضا مصر وهى اإلمبراطورية السابقة له . وشرب مياهها

دخلها بجيوشه الكبيرة جًدا، فشرب مياهها، حتى لم يعد فيها مياه وداس أنهارها بباطن أقدام 
وهذا الكالم أيًضا لم يكتبه ولم يعلنه سنحاريب، . جنوده، معلًنا سيطرته وقوته وحشوده الضخمة

 .كما ذكرنا فى العدد السابق
 
 .وهى األرض المرتفعةجمع رابية : روابى  :۲٥ع

، ألم تسمع بقوة ملوك أشور، التى حطمت )١١ع(بكبرياء قال سنحاريب قبًال لحزقيا فى 
كل الشعوب المحيطة واآلن اهللا يرد على ملوك أشور ويقول له، ألم تسمع أنت بما عملته، فمنذ 

لشعوب، فأنت البعيد، أى منذ األزل، أنا دبرت فى خطتى أن أجعلك يا سنحاريب أداة لتحطيم ا
. مجرد أداة فى يدى ولكنك تكبرت علىَّ وظننت نفسك شيًئا، عندما خضعت لك دول كثيرة

ويسأل اهللا ملك أشور، ألم تسمع بقوتى فى نبوات أنبيائى وعملى مع شعبى ؟ فكيف تجاسرت أن 
ذلك تقف أمامى وتتكبر علىَّ ؟ فأنا قد شققت البحر األحمر ونشفت األرض فعًال، أيام موسى وك

 .أيام يشوع أوقفت المياه فى نهر األردن، أما أنت فتتكلم بأوهام ولم تنشف البحر فعالً 
 
 .نباتات جفت واحترقت من الريح الساخنة التى هبت عليها: الملفوح  :۲٦ع

يصف اهللا سكان البالد التى اقتحمها ملك أشور، بأنهم ضعفاء وشبههم بأناس أيديهم 
 -ويشبههم أيًضا . ع وذلك ألنهم يعتمدون على األصنام وليس اهللاقصيرة، ال يقدروا على الدفا

بأنهم مثل الحشائش الضعيفة، التى تنمو فى الحقول  –عندما هجم عليهم أشور وخافوا وخزوا 
والنباتات الضعيفة اللينة الخضراء، فى بداية نموها، قبل أن يصير لها سيقان قوية وثمار 

حشيش ضعيف وقصير؛ ألن ليس له عمق، ثم فى النهاية وشبهها أيضًا بحشيش السطوح وهو 
 .يشبههم بنباتات صغيرة لم يكتمل نموها وهبت عليها رياح ساخنة، فجففتها وأحرقتها

 
يخاطب اهللا ملك أشور، بأنه يرى كل شئ، فيرى كل تحركاته وأعماله وكالمه  :۲۷ع

ن بالطبع سيعاقبه، ما دام مصًرا واهللا يطيل أناته؛ لعله يتوب ولك. وكبرياءه وتطاوله على اهللا
 .على هذا الكبرياء
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 .حلقة معدنية توضع فى أنف العبيد، إذالًال لهم: خزامة  :۲۸ع
 .قطعة حديدية توضع فى فم الفرس؛ لقيادته، حسبما يريد راكبه: لجام 

قال اهللا لسنحاريب، أن كبريائك وثورتك علىَّ قد سمعتهما، أنا الساكن فى األعالى، فصعد 
ا الكبرياء إلىَّ وبالطبع سأعاقبك، كما عاقبت أنت ملوًكا كثيرين، عندما قبضت عليهم هذ

وكانت هذه الفكرة قد ابتدعها ملوك األشوريين؛ إلذالل من . ووضعت خزامات فى أنوفهم
ينتصرون عليهم، فاآلن اهللا يعملها فيهم، أو يكلمهم بها، فهم يفهمونها، أى سيذل اهللا ملك أشور، 

ير، ثم يسيطر عليه، كما يسيطر الفارس على الفرس، فيعود به إلى بالده هارًبا أمام قوة كعبد حق
 .اهللا، كما سنرى فى نهاية هذا األصحاح

يعطيك فرًصا  -من طول أناته  -ال تتكبر على من حولك، فأنت تتكبر على اهللا، وٕان كان   ?
 .ارة وذلللتوبة، فال تضيعها؛ لئال يعاقبك، فتنحط إلى األرض فى حق

 
هى ثمار تجمع من نفس النبات المزروع فى األرض من العام السابق : خلفة  :۲۹ع

فبعد جمع المحصول فى العام األول، تترك سيقان النباتات فى األرض فتعطى ثمار فى العام 
 .التالى، تسمى خلفة

 .حبوب تسقط أثناء الحصاد وتعطى نباتات وثمار خلفة: زريًعا 
قيا عالمات تطمئنه، أنه معه ولن يتركه، فبعد أن يتخلص حزقيا من ثم أعطى اهللا لحز 

األشوريين بقوة اهللا، يهتم أيًضا اهللا بإطعام شعبه، فيسمح بأن تسقط البذار أثناء جمع األشوريون 
محاصيل اليهود وهذه البذار تنبت نباتاًتا وتعطى محصول يكفى كل اليهود الباقين فى مملكة 

ثم فى العام التالى يجعل نفس النباتات تعطى ثماًرا، تكفى أيًضا شعبه فى  .يهوذا فى هذا العام
العام التالى؛ ألن العام التالى كان سنة سابعة، تحرم الشريعة زراعة األرض فيها وتترك لتستريح، 

والمعروف فى الزراعة أن . فاهللا دون زراعة سيجعل نفس النباتات تعطى خلفة؛ ليأكل شعبه
ل وأضعف من السنة األولى، ولكن ببركة اهللا، يجعل المحصول كثيًرا وكافًيا الخلفة تكون أق

 -أما فى السنة الثالثة، فيبدأون بزراعة األرض؛ ألنهم سيكونون مطمئنين بحماية اهللا . لشعبه
 .وقد استعادوا تحصين مدنهم وتجديدها

فيعطيهم بدًال منه  وبهذا نرى أن اهللا يشعر بشعبه، الذى ظلمه األشوريون، فأكلوا طعامه،
 .طعاًما يكفيهم لم يزرعوه هو الزريع، ثم فى السنة الثانية الخلفة
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هذه النبوة ترمز إلى بركة اهللا فى شعبه، فرغم أن أشور قد اضطهدته وقتلت الكثيرين ولكن 
 .اهللا يبارك فى الباقين، فيكثروا ويصيروا أمة عظيمة

خرين لك، فاهللا قادر أن يعوضك كل ما خسرته ال تخشى التجارب التى تمر بك، أو ظلم اآل  ?
 .إطمئن فأنت فى حماية إلهك، القادر على كل شئ. أضعاًفا كثيرة

 
ويعد اهللا شعبه، أنه بعد هزيمة األشرار وهروبهم، يعود الشعب الناجى من  :۳۱، ۳۰ع

عون أثماًرا الهالك، وبسبب بركات إلههم، يصيرون كاألشجار القوية العالية الممتدة الجذور ويصن

ليس هذا فقط بل غيرة الرب القوى إله القوات . متنوعة فى إشارة إلى انتعاش الشعب بعد الضيقة

 .تجعله يبدد أعدائه ويسحق كل من تطاول على عروسه) عروسه(على اسمه وعلى شعبه 

كذلك يمكن القول إنها نبوة عن الكنيسة، فمهما بدت ضعيفة فى بعض الفترات، مضطهدة 

 .ا القوة، لكن عريسها السماوى سيدافع عنها وأبواب الجحيم لن تقوى عليهاوتنقصه

ال تيأس من كثرة التجارب والضعف الظاهر عليك وكثرة سقطاتك، بل وتعييرات األشرار،   ?
وسيعوضك عن كل ما . فكلها مؤقتة، ستنتهى، ما دمت قد لجأت إلى اهللا فى توبة وانسحاق

 .ى ثماًرا روحية كثيرةفاتك، فتحيا معه فى قوة وتعط
 

قطعة خشبية مغطاة بالجلد، لها عروة من الخلف يدخل فيها : ترس  :۳۳، ۳۲ع

 .الجندى يده ويحركها أمام رأسه وجسمه؛ للدفاع عن نفسه

حائط يبنيه العدو؛ ليستتر وراءه ويرمى من ورائه القذائف الحجرية، أو النارية : مترسة 

 .صرة من أن يهربواويمنع الخارجين من المدينة المحا

رغم قوة الحصار األشورى على أورشليم، يطمئن اهللا حزقيا، بأن العدو لن يستطع الدخول 

 .إلى أورشليم واستخدام أسلحته ضدها، بل سيرجع إلى بالده
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يؤكد اهللا أنه سيحمى مدينته أورشليم؛ من أجل تمجيد اسمه القدوس، الذى عيره  :۳٤ع

مايته مدينته، هو إكرامه لداود العظيم فى تقواه والذى من نسله والسبب الثانى، لح. األعداء

 .ويجلس على عرشه حزقيا الملك

 .اهللا يكرم قديسيه ويستجيب لشفاعتهم؛ لذلك نلجأ إليهم ونطلب وساطتهم  ?
 

 ):۳۷-۳٥ع(هالك سنحاريب وجيشه )  ٥(

لف و خمسة و و كان في تلك الليلة ان مالك الرب خرج و ضرب من جيش اشور مئة ا -٣٥
فانصرف سنحاريب ملك اشور و  -٣٦. ثمانين الفا و لما بكروا صباحا اذا هم جميعا جثث ميتة

و فيما هو ساجد في بيت نسروخ الهه ضربه ادرملك و شراصر  -٣٧. ذهب راجعا و اقام في نينوى
 .ابناه بالسيف و نجوا الى ارض اراراط و ملك اسرحدون ابنه عوضا عنه

 
تلك الليلة أن مالك الرب أتى إلى معسكر األشوريين وأهلك من جنودهم حدث فى  :۳٥ع

 .وما أن طلع النهار، حتى كانت جثثهم تمأل المعسكر. مائة وخمس وثمانون ألًفا
نالحظ أن عقاب اهللا كان سريًعا جًدا، فى ليلة نفس اليوم، الذى أعلن فيه اهللا عقابه، نفذ 

 .هم كان شديًداالحكم على سنحاريب وجيشه؛ ألن كبريا
 
. إستطاع سنحاريب أن يهرب مع عدد قليل من جيشه، فأسرع إلى نينوى عاصمته :۳٦ع

ولعله بهذا ظن أنه قد هرب من العقاب اإللهى ولكن كان ينتظره عقاًبا ال نتخيله، سنراه فى اآلية 
 .التالية

 
 .هضبة تقع شرق العراق الحالى وعليها استقر فلك نوح: أراراط  :۳۷ع

سنحاريب فى يأس شديد، عندما عاد إلى نينوى، فالتجأ إلى إلهه نسروخ فى معبده،  كان
وهناك نفذ اهللا حكمه، بشكل ال يتوقعه سنحاريب، إذ هجم عليه ابناه . ليسنده وسجد أمام الصنم

 .وقتاله بالسيف، ثم هربا إلى هضبة أراراط
 .فملك بعده إبن آخر له، يسمى آسر حدون

 : بثالثة مراحل فى عالقته باهللا، أمام الهجوم األشورى  نالحظ أن حزقيا مر
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اعتمد على ذاته، فخاف وبحث عن حل بشرى، فأعلن خضوعه وعبوديته لملك أشور  -١
 ).١٦-١٤: ١٨ص(وأرسل له الفضة والذهب 

عندما خدعه سنحاريب وهجم عليه واستولى على مدن يهوذا وحاصر أورشليم، لم يجد  -٢
 ).١ع(هللا؛ لينقذه  حزقيا أمامه إال االلتجاء

عندما عير سنحاريب اسم اهللا وجدف عليه، طلب حزقيا من اهللا أن يتدخل ويدافع عن  -٣
 ).١٦ع(اسمه، إذ تعلق بمحبة اهللا وغار على اسمه القدوس 

ففى البداية كان معتمًدا على ذاته وفى المرة الثانية شعر بضعفه هو وشعبه وحاجته 
ة، فتعلق قلبه باهللا وغار على اسمه القدوس، فالضيقة جعلت حزقيا الشديدة هللا، أما فى المرة الثالث

 .ينمو فى عالقته مع اهللا
إن قوة اهللا قادرة على كل شئ وتصنع فوق ما يظنه اإلنسان، لذا ال تضطرب، مهما كانت   ?

 .قوة أعدائك المسيئين إليك، فاهللا قادر أن ينجيك من أيديهم، بصورة ال تتوقعها



ْشُرونَ  احُ حَ صْ األَ   الِع

γ٥٢٥γ 

 

ْشُرونَ  احُ حَ صْ األَ   الِع
 زيادة عمر حزقيا ثم كبريائه

Rη Ε η 
 

 ):۱۱-۱ع(هللا يمد فى عمر حزقيا )  ۱(

في تلك االيام مرض حزقيا للموت فجاء اليه اشعياء بن اموص النبي و قال له هكذا قال  -١
 -٣. فوجه وجهه الى الحائط و صلى الى الرب قائال -٢. الرب اوص بيتك النك تموت و ال تعيش

اه يا رب اذكر كيف سرت امامك باالمانة و بقلب سليم و فعلت الحسن في عينيك و بكى حزقيا 
ارجع و  -٥. و لم يخرج اشعياء الى المدينة الوسطى حتى كان كالم الرب اليه قائال -٤. بكاء عظيما

هانذا قل لحزقيا رئيس شعبي هكذا قال الرب اله داود ابيك قد سمعت صالتك قد رايت دموعك 
و ازيد على ايامك خمس عشرة سنة و انقذك من  -٦. اشفيك في اليوم الثالث تصعد الى بيت الرب

 -٧. يد ملك اشور مع هذه المدينة و احامي عن هذه المدينة من اجل نفسي و من اجل داود عبدي
ما و قال حزقيا الشعياء  -٨. فقال اشعيا خذوا قرص تين فاخذوها و وضعوها على الدبل فبرئ

فقال اشعياء هذه لك عالمة من  -٩. العالمة ان الرب يشفيني فاصعد في اليوم الثالث الى بيت الرب
قبل الرب على ان الرب يفعل االمر الذي تكلم به هل يسير الظل عشر درجات او يرجع عشر 

ء فقال حزقيا انه يسير على الظل ان يمتد عشر درجات ال بل يرجع الظل الى الورا -١٠. درجات
 . عشر درجات

فدعا اشعياء النبي الرب فارجع الظل بالدرجات التي نزل بها بدرجات احاز عشر درجات الى  -١١
 .الوراء

 
تعرض حزقيا لمرض شديد، فزاره أشعياء النبى وأعلمه أنه سيموت بهذا المرض  :۱ع

 .ونصحه أن يوصى أوالده وعبيده بما يريده
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ليصلى منفرًدا ووجهه بهذا يكون متجًها نحو  أدار حزقيا وجهه نحو الحائط، :۳، ۲ع
آه يا رب أذكر كيف : الهيكل، الذى منعه المرض من الوصول إليه وتضرع إلى الرب قائًال 

وترجى من اهللا . وبكى حزقيا بكاء مًرا. سرت باستقامة وٕاخالص وفعلت ما هو صالح فى عينيك
 .مان حزقيا باهللاوهذا يبين إي. أن يرفع عنه المرض وال يسمح له بالموت

 
بعد أن أعلن أشعياء لحزقيا أن موته على األبواب، ترك القصر الملكى وسار  :٥، ٤ع

فى مدينة أورشليم وبعد دقائق وقبل أن يصل إلى منتصف المدينة، أعلن اهللا له كالًما جديًدا؛ 
، الخارجة من فاستجابة اهللا كانت سريعة جًدا، فسمع باهتمام صالة حزقيا. ليرجع ويقوله لحزقيا

أعماق قلبه وانسحاقه أمام اهللا، الذى ظهر فى دموعه، فقال ألشعياء، أنى سأشفيه من مرضه 
أن يحقق أمنيته وهى السجود  –بعد ثالثة أيام  –سريًعا، حتى أنه سيتعافى تماًما ويستطيع 

لروحية فاهللا يستجيب سريًعا للصلوات الحارة واألشواق ا. أمامى والصالة فى هيكلى المقدس
الممتزجة مع الطلبات المادية ألوالده المحبين له، فحزقيا ال يريد الشفاء فقط، بل أن يتمتع 

 .بالوجود فى هيكل اهللا والصالة أمامه هناك
ومرض الموت لحزقيا، ثم شفائه بعد ثالثة أيام، يرمز لموت المسيح وقيامته، الذى بقيامته 

ته والتناول من أسراره، ثم الدخول إلى الملكوت، كما أعطانا نعمة الدخول إلى أقداسه، أى كنيس
 .دخل حزقيا وصلى فى هيكل اهللا

وحزقيا بكى بدموع؛ ليرفع عنه اهللا الموت والمسيح قدم بصراخ شديد ودموع طلبات 
، فالمسيح يعبر عن صعوبة كأس اآلالم التى كان البد )٧: ٥عب(وتضرعات للقادر أن يخلصه 

 .ناأن يجتازها من أجل فدائ
 
كانت استجابة الرب سريعة ومحددة، فقد وعد حزقيا بزيادة عمره خمسة عشر عاًما  :٦ع

ويعده أن يخلصه من . وهذا سخاء إلهى فى العطاء، ما دام الذى يصلى هو من أوالده األتقياء
ولذا يرى الكثيرون أن هذه الحادثة وٕان كانت قد . ملك أشور ويحافظ على أورشليم عاصمة حزقيا

فى الكتاب المقدس بعد قتل سنحاريب وجيشه ولكنها قد حدثت قبل ذلك، أى قبل حصار  كتبت
وقد يكون المرض والشفاء قد تم بعد االنتصار على سنحاريب . أورشليم، أو على األقل أثناءه

 .ووعد اهللا هنا أن يحفظه هو ومدينته من أى هجوم آخر ألشور
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جل تمجيد اسم اهللا ومن أجل صلوات وبركة ويؤكد اهللا أن حفظه لحزقيا وألورشليم من أ
وأيضًا قول اهللا، أنقذك من يد ملك أشور . داود عبد اهللا التقى وهذا يؤكد عقيدة شفاعة القديسين

مع هذه المدينة، يبين أن اهللا ينقذ أورشليم من أجل تقوى حزقيا وهذا تأكيد ثانى للشفاعة وبركة 
 .القديسين

من ناحية الطبيعة  –ده، فيزيد عمرهم، فالمفروض أن حزقيا ونرى هنا كيف يبارك اهللا أوال
 .ولكن اهللا أطال أيامه، من أجل تقواه ومحبة اهللا له –البشرية يموت 

ومن ناحية أخرى، اهللا ال يبارك األشرار، فسنحاريب الظالم القاسى القلب، من أجل تجديفه 
يموت بسبب ال يمكن أن يتوقعه  على اهللا، يموت جيشه بهالك إلهى، بيد المالك، ثم سنحاريب

 .وهو قتل إبناه له وداخل معبد إلهه الوثنى، الذى اعتمد عليه، فصار سبب هالكه
وتشفع بالقديسين؛ . أطلب من اهللا بإيمان، واثًقا من محبته لك، فيعطيك بسخاء؛ ألنه يحبك  ?

 .ألن لهم مكانة كبيرة عنده ويفرح بصداقتك لهم
 
 .ُخرَّاج: دبل  :۷ع

ى أشعياء وصفة الشفاء للمحيطين بحزقيا المريض وهى أن يضعوا قرص تين على أعط
 .الخراج ليشفى؛ فوضعوه على الدبل، فبرئ حزقيا

لم يكن قرص التين هو مصدر الشفاء ولكنه وسيلة مادية ظاهرة، يمكن من خاللها 
األسرار  -جيل طبًقا لوصايا اإلن -هكذا تمارس كنيستنا . اإلحساس بالنعمة المعطاة من اهللا

. الكنسية، من خالل أمور مادية ظاهرة تختفى وراءها النعم اإللهية، التى يمنحها اهللا لمتلقى السر
ففى األسرار تستخدم مواد، مثل الماء والزيت وقديًما استخدم أليشع فى معجزاته الملح والدقيق 

تاج ألمور محسوسة؛ والمسيح نفسه استخدم الطين فى شفاء المولود أعمى؛ ألن اإلنسان يح
 .لتعضيد إيمانه

 
سأل حزقيا، إن كانت هناك عالمة يعطيها له الرب، تؤكد أنه سيشفى، فيستطيع  :۸ع

وهذا معناه أنه برئ خالل ثالثة . القيام والذهاب للصالة فى بيت الرب، األمر الذى يشتهيه قلبه
 .أيام
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ا وعد به، فأجبنى أوًال هل إليك عالمة تطمئنك أن الرب سينفذ م :أجابه أشعياء  :۹ع
 يتقدم الظل عشر درجات، أو يرتد عشر درجات ؟

قال حزقيا فى نفسه إن الظل يتقدم إلى األمام ويظهر هذا من الساعة الشمسية،  :۱۰ع
فطلب من اهللا أن تكون العالمة عكس الطبيعى وهو تراجع الظل، أى ال يسير لألمام، بل يرجع 

ات هى التى رتبها آحاز، عن طريق عمود عليه درجات وكل والدرج. إلى الخلف عشر درجات
درجة تبين قسم من الزمن، فالظل عندما يتقدم، أو يتراجع يظهر على هذا العمود وهو ما يسمى 

 ).٨: ٣٨أش(بدرجات آحاز 
 
إبتهل أشعياء إلى الرب، فأرجع الظل بالدرجات، التى كان قد تقدم بها وهى  :۱۱ع

 .درجات آحاز، عشر درجات
هذه المعجزة لها معنى عميق، فهى تعنى أن اهللا قادر على تغيير نظام الطبيعة، وهذا ما 
فعله بقيامة المخلص بعد موت الصليب، معطًيا لنا عالمة للحياة األبدية، بقيامتنا جميًعا من 

 .وتبين أيًضا أن اهللا مستعد أن يغير العالم كله من أجل أوالده الذين يحبهم. الموت
لظل يعنى تراجع عمر حزقيا إلى الشباب، فيعيش بحيوية خمسة عشر عاًما وتراجع ا

 .بنشاط وقوة
وتراجع الظل لم يكن فى أورشليم فقط، بل فى العالم كله وعندما حدث ذلك ورصده 
البابليون والمصريون انزعجوا جًدا وعلموا فيما بعد أن هذا بسبب صالة حزقيا، فتأكدوا من تقواه 

 .ومكانته عند اهللا
 
 ):۱۹-۱۲ع(افتخار حزقيا بممتلكاته )  ۲(

في ذلك الزمان ارسل برودخ بالدان بن بالدان ملك بابل رسائل و هدية الى حزقيا النه  -١٢
فسمع لهم حزقيا و اراهم كل بيت ذخائره و الفضة و الذهب و  -١٣. سمع ان حزقيا قد مرض

خزائنه لم يكن شيء لم يرهم اياه حزقيا  االطياب و الزيت الطيب و كل بيت اسلحته و كل ما وجد في
فجاء اشعياء النبي الى الملك حزقيا و قال له ماذا قال هؤالء الرجال  -١٤. في بيته و في كل سلطنته

فقال ماذا راوا في بيتك فقال  -١٥. و من اين جاءوا اليك فقال حزقيا جاءوا من ارض بعيدة من بابل



ْشُرونَ  احُ حَ صْ األَ   الِع

γ٥٢٩γ 

فقال اشعياء لحزقيا اسمع قول  -١٦. ائني شيء لم ارهم اياهحزقيا راوا كل ما في بيتي ليس في خز 
هوذا تاتي ايام يحمل فيها كل ما في بيتك و ما ذخره اباؤك الى هذا اليوم الى بابل ال  -١٧. الرب

و يؤخذ من بنيك الذين يخرجون منك الذين تلدهم فيكونون خصيانا  -١٨. يترك شيء يقول الرب
زقيا الشعياء جيد هو قول الرب الذي تكلمت به ثم قال فكيف ال فقال ح -١٩. في قصر ملك بابل

 .ان يكن سالم و امان في ايامي
 
فى هذا الوقت، أى أيام حزقيا وكان ذلك، إما قبل دفع الفضة والذهب ألشور، أو  :۱۲ع

ورغم أن خزائنه كانت فارغة ولكنها امتألت من هدايا الملوك المحيطين، تكريًما له . بعد انتصاره
بدأت مملكة بابل التابعة لإلمبراطورية األشورية ). ٢٣: ٣٢أى٢(بعد تحرك الشمس لشفائه 

تتقوى وتحاول أن تظهر نفوذها واستطاعت فى النهاية أن تتغلب على أشور وتسيطر على 
فلما . فالملك برودخ البابلى حاول إقامة عالقات مع الدول المحيطة، لتقليل سيطرة أشور. العالم

حزقيا من مرضه وصاحب ذلك تراجع الظل، أى أن الشمس التى كانوا يعبدونها  سمع بشفاء
أكرمت حزقيا وسمع أيًضا أن السماء كانت معه فى تغلبه على جيش األشوريين، فحاول التودد 

 .إليه بإرسال رسائل مدح له وٕاظهار االهتمام بصحته وملكه، بل وأرسل أيًضا هدية له
 
ل مع النواب إلى حزقيا ورأى الهدية وتعظيم ملك بابل له، عندما وصلت رسائل باب :۱۳ع

تكبر فى قلبه وبدًال من أن يمجد اهللا وينسب الفضل له، شعر بقوته وفكر فى التحالف مع بابل، 
التى تتقوى تدريجًيا وأراد أن ُيظهر غناه، فعرض ممتلكاته العظيمة على نواب بابل، سواء من 

وهذا يختلف . و القوة العسكرية وبهذا سرق مجد اهللا ونسبه لنفسهالذهب والفضة، أو الكماليات، أ
تماًما عن موقفه، عندما أتته رسائل أشور وكيف تذلل أمام اهللا باتضاع، فنصره اهللا على 

 .سنحاريب
إن زيارة نواب بابل، كانت فرصة لحزقيا؛ ليبشر باسم إلهه ويمجده أمام األمم، لعلهم 

لهم قوة اهللا التى ظهرت فى االنتصار على سنحاريب، ثم فى  يؤمنون، فكان ينبغى أن يوضح
فعندما يعتمد اإلنسان على ذاته ينسى اهللا . شفائه، بدًال من أن يتكبر، معتمًدا على غناه وقوته

 .وعندما يعتمد على اهللا ينسى ذاته
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 ولم يلتجئ إلى أشعياء النبى ليطلب مشورته، لكنه تكبر واعتمد على قوته، فأخطأ، فلو

 .كان قد سأل أشعياء، لكان منعه من هذا الخطأ وحفظه من نتائجه السيئه

إذا أنعم اهللا عليك بفضائل وبركات وشعرت بها فى حياتك، فال تتكلم كثيًرا عن ذلك ولكن   ?

وٕان كنت تريد أن تعلن فضائلك، فهل تقبل . أشكر اهللا وأخفى فضائلك، كما ُتخفى خطاياك

 !أن تعلن خطاياك أوًال ؟

 

ذهب أشعياء إلى حزقيا، لينبهه إلى خطيته، فسأله عن من زاره ومن أين، : ۱٥، ۱٤ع

وسأله أشعياء ماذا أريتهم، فأجاب حزقيا، أريتهم . فأخبره أنهم نواب بابل، أتوا من بعيد لزيارته

وهنا أشعياء يعمل مثلما عمل اهللا مع آدم، عندما ناداه . كل خزائنى وكل مجدى الذى فى بيتى

فأشعياء يحاول تنبيه حزقيا؛ ليشعر . لجنة بعد السقوط، قائًال له أين أنت، ليدعوه إلى التوبةفى ا

 .بخطيته وكبريائه ومحاولته التحالف مع بابل وليس اإلتكال على اهللا

 

إذ لم ينتبه حزقيا لخطيته، أعلن له أشعياء عقاب اهللا له، بأنه ألجل كبريائه  :۱۸-۱٦ع

نواب بابل، فسيأتى وقت يحملون كل غناه وما أدخره آباؤه الملوك وعرضه غناه ومجده أمام 

السابقين إلى بابل، بل وأكثر من هذا، لن تسلب بابل فقط غنى أورشليم، بل ستأخذ النسل 

 .الملكى، ليصيروا عبيًدا عند ملك بابل

 

واستسلم للحكم اإللهى ) ٢٦-٢٤: ٣٢أى٢(شعر حزقيا بخطيته واتضع تائًبا  :۱۹ع

وقد حدث هذا فعًال فى أيام ابنه . هللا؛ ألنه لن يحدث كل هذا التأديب فى أيامه، بل بعدهوشكر ا

 .منسى، الذى سلك بالشر

فال تحاول أن . حاول حزقيا أن يعتمد على بابل ويتحالف معها، فجاء عليه هذا الخراب  ?

يحفظك وينجيك  اتكل على اهللا فقط، فهو. تعتمد على العالم وقوته، لئال تصيبك متاعب كثيرة

 .من كل شر
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 ):۲۱، ۲۰ع(موت حزقيا )  ۳( 

و بقية امور حزقيا و كل جبروته و كيف عمل البركة و القناة و ادخل الماء الى المدينة اما  -٢٠
ثم اضطجع حزقيا مع ابائه و ملك منسى ابنه  -٢١. هي مكتوبة في سفر اخبار االيام لملوك يهوذا

 عوضا عنه
 
حزقيا وكل إنجازاته واألعمال اإلنشائية التى قام بها، مثل عمل  بقية أمور :۲۱، ۲۰ع

، هى مدونة فى سفر أخبار األيام لملوك )أورشليم(البركة والقناة، وٕادخال الماء إلى المدينة 
 .ثم مات حزقيا ودفن مع آبائه وتولى العرش من بعده ابنه منسى. يهوذا

د ألبديتك بالتوبة ومحبة اهللا وعمل الخير مع كل تذكر كل يوم أنك ستترك هذا العالم ، فاستع  ?
 .من حولك
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 حياة حزقيا ملك يهوذا
، ٣٣: ٣٢-١: ٢٩أى٢، ٢١: ٢٠-١: ١٨مل٢(ذكرت حياته بالكتاب المقدس فى 

 ).٨: ٣٩-١: ٣٦إش
 .حزقيا اسم عبرى معناه الرب قد قوى -١
 .م فى أورشليم.ق ٧٤٠ولد عام  -٢

م وكان عمر حزقيا حينذاك أربع .ق ٧٣٦م آحاز والد حزقيا تملك مع أبيه يوثام عا -٣
 .سنوات وكان آحاز شريًرا ولكن مملكته كانت قوية

م وكان حزقيا قد تملك فترة من الزمن .ق ٧١٦مات آحاز وتملك حزقيا ابنه منفرًدا عام  -٤
 .مع أبيه آحاز

م أزال حزقيا كل ما يتصل بعبادة األوثان، فدمر المذابح المبنية على المرتفعات واألصنا -٥
 ).٤: ١٨ص(وكذلك قطع السوارى وسحق الحية النحاسية 

، فبدأ العبادة بنفسه )٣: ٢٩أى٢(فتح أبواب الهيكل، الذى كان مغلًقا أيام أبيه آحاز  -٦
 ).٢٠: ٢٩أى٢(وشجع الشعب، فاقتدى به 

 ).٣: ٢٩أى٢(إهتم بترميم بيت الرب، الذى تهدم وأهمل أيام آحاز أبيه  -٧

م أن يتقدسوا لخدمة بيت الرب وكلفهم بإزالة النجاسات منه جمع الكهنة والالويين وأمره -٨
وأمرهم باالهتمام بالمواسم واألعياد حسب ) ٢: ٣١أى٢(ونظم فرقهم ) ٥: ٢٩أى٢(

 ).١٠-٣: ٣١أى٢(الشريعة 

. عمل استعدادات حربية لمواجهة جيش األشوريين، فعمل حصون وقالع حول أورشليم -٩
قناة من بركة جيحون، لتغذى المدينة وأحاطها بسور  ورتب الموارد المائية للمدينة، بحفر

وشجع شعبه أمام أشور؛ ألن اهللا معهم ) ٤، ٣: ٣٢أى٢(جديد واهتم بتسليح جنوده 
 ).٨، ٧: ٣٢أى٢(

أعطى كثيًرا من أمواله لمحرقات بيت الرب اليومية وشجع الشعب على العطاء، فأعطى  -١٠
 ).٦، ٥: ٣١، ٢٤: ٣٠أى٢(بكثرة 

ح فى مملكة يهوذا، بل ودعى الباقين من مملكة إسرائيل لمشاركتهم إهتـم بعمل الفص -١١
 ).١٥، ٢: ٣٠أى٢(
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إهتم بترديد مزامير داود عند العبادة فى بيت الرب وشجع الشعب على ذلك وكانوا  -١٢
 ).٣٠، ٢٧: ٢٩أى٢(يغنون بآالت داود الموسيقية 

وعشرين حتى اهتم بالسلوك المستقيم لشعبه، فجمع أمثال سليمان من أصحاح خمسة  -١٣
 ).٢٥أم(أصحاح تسعة وعشرين 

) ٦، ٥، ١: ٢٠ص(مرض حزقيا وصلى إلى اهللا فشفاه ومد عمره خمسة عشر عاًما  -١٤
 .م.ق ٧٠١وكان ذلك عام 

وكان ذلك ) ١٢: ٢٠ص(هنأه برودخ بن بالدان ملك بابل على شفائه وقدم هدية له  -١٥
 .م.ق ٧٠١عام 

فم أشعياء بنقل هذه الممتلكات إلى  كشف حزقيا خزائنه لنواب بابل وعاقبه اهللا على -١٦
 ).١٨، ١٧، ١٣: ٢٠ص(بابل، لتكبر حزقيا 

: ١٨ص(هجـم سـنحاريب واسـتولى على مدن يهوذا فى السنة الرابعة عشر لملك حزقيا  -١٧
١٣.( 

خاف حزقيا ودفع الذهب والفضة لسنحاريب وأعلن خضوعه له، حتى يترك أورشليم  -١٨
 ).١٤: ١٨ص(

لى حزقيا ونشر رسائل التهديد األشورية فى بيت الرب حاصر سنحاريب أورشليم، فص -١٩
 ).١٤: ١٩ص(

 ).٢٠: ١٩ص(طمأن أشعياء حزقيا أن اهللا سينجيه من أشور  -٢٠

 ٧٠١قتل مالك الرب مائة وخمسة وثمانين ألًفا من جيش األشوريين وكان ذلك عام  -٢١
 ).٣٧-٣٥: ١٩ص(م، فهرب سنحاريب وقتله ابناه فى معبد إلهه .ق

أن مد اهللا عمره خمسة عشر عاًما وبهذا يكون قد ملك تسعة وعشرين  مات حزقيا، بعد -٢٢
 ).٢١: ٢٠ص(م وخلفه ابنه منسى .ق ٦٨٦عاًما وكان ذلك عام 
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ْشُرونَ وَ الَحاِدى  احُ حَ صْ األَ   الِع
 منسى ملًكا على يهوذا وابنه آمون

Rη Ε η 
 

 : )۹-۱ع(شرور منسى )  ۱(

كان منسى ابن اثنتي عشرة سنة حين ملك و ملك خمسا و خمسين سنة في اورشليم و   -١
و عمل الشر في عيني الرب حسب رجاسات االمم الذين طردهم الرب من  -٢. اسم امه حفصيبة

و عاد فبنى المرتفعات التي ابادها حزقيا ابوه و اقام مذابح للبعل و عمل سارية   -٣. مام بني اسرائيلا
و بنى مذابح في بيت الرب  -٤. كما عمل اخاب ملك اسرائيل و سجد لكل جند السماء و عبدها

ت و بنى مذابح لكل جند السماء في داري بي -٥. الذي قال الرب عنه في اورشليم اضع اسمي
 . الرب

و عبر ابنه في النار و عاف و تفائل و استخدم جانا و توابع و اكثر عمل الشر في عيني الرب  -٦
و وضع تمثال السارية التي عمل في البيت الذي قال الرب عنه لداود و سليمان ابنه في  -٧. الغاظته

و ال اعود  -٨. االبد هذا البيت و في اورشليم التي اخترت من جميع اسباط اسرائيل اضع اسمي الى
ازحزح رجل اسرائيل من االرض التي اعطيت البائهم و ذلك اذا حفظوا و عملوا حسب كل ما 

فلم يسمعوا بل اضلهم منسى ليعملوا ما  -٩. اوصيتهم به و كل الشريعة التي امرهم بها عبدي موسى
 .هو اقبح من االمم الذين طردهم الرب من امام بني اسرائيل

 
سى أبوه حزقيا على عرش يهوذا وكان سنه حينئذ اثنى عشر سنة ودام ملكه خلف من :۱ع

وكانت هذه أطول مدة جلسها ملك على عرش إسرائيل، أو . خمس وخمسين سنة فى أورشليم

 .يهوذا، واسم أمه حفصيبه

ومعنى هذا أن حزقيا أنجب منسى بعد شفائه وٕاطالة اهللا عمره بثالث سنوات ولعله أسماه 

عر أن اهللا أنساه المرض وأعطاه حياة جديدة وصحة قوية ولكن لألسف انشغل كذلك، إذ ش
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بالعالم، فى شكل اهتمامه بالهدايا التى وردت إليه من المهنئين وتكبر وعرض مقتنياته أمام 

مندوبى بابل؛ ليتفاخر بها وأهمل تربية ابنه منسى، فسار فى الشر وأضل شعب اهللا، أكثر من 

 .وه على عرش يهوذاكل الملوك الذين سبق

 

لم يقتِد منسى بأبوه حزقيا ولعل الدافع لهذا تشجيع بعض الرؤساء والمشيرين، الذين  :۲ع

المهم أنه سار فى طريق الشر وعبادة . يحبون عبادة األوثان، أو لعل أمه كانت تميل للشر

مم ولم يتعلم األوثان وكل الشهوات التى تعملها األمم، فأضل شعب اهللا؛ ألنه خضع لعبادات األ

أنهم ُطردوا من أرض كنعان بسبب شرورهم وبالتالى يعرض نفسه هو وشعبه للضيقات والطرد 

وقد حدث هذا فعًال، إذ سبى منسى لفترة إلى بابل، ثم بعد مدة . من هذه األرض بالسلوك الشرير

 .حدث السبى البابلى للشعب

 

هى التى هدمها أبوه، فجدد هو لألسف أعاد بناء معابد األوثان على المرتفعات و  :۳ع

الشر فى كل مكان بأورشليم وما حولها ومن ضمن هذه المعابد أقام مذابح للبعل وهو إله وثنى 

واقتدى بشرور آخاب ملك إسرائيل، فعمل سارية لعبادة اآللهة الوثنية، التى اعتقدوا أنها . مشهور

 .عبادة اهللاوبهذا قدم عبادة للنجوم واألفالك وترك . تسكن فى السماء
 
وتمادًيا من منسى فى الشر، تجاسر بوقاحة وأقام مذابح لآللهة الوثنية داخل بيت  :٤ع

وكان سليمان قد بنى مذابح لألوثان فى أورشليم، أما منسى فأقامها داخل . الرب، ليتحداه ويغيظه
 .وبهذا لم يعد الهيكل مكاًنا لتقديس اسم اهللا، بل لعبادة األوثان. بيت الرب

 
فأقام مذابح لكل جند السماء ونجس بها بيت الرب، ولم يكتِف بإقامتها فى الدار  :٥ع

الخارجية للهيكل، بل أدخلها إلى داخل دار الكهنة، الذى كان من غير المسموح بدخوله إال 
 .للكهنة
 



انِياْلُملُوِك ِسفُْر    الثَّ

γ٥٣٦γ 

 .النجوم والكواكب –األجرام السماوية : جند السماء  :٦ع
 .طالع الغيب والرؤى واألحالم: عاف 
 .بأشخاص معينين، أو بأرقام، أو أيام معينة: تفاءل 
كان األقدمون يعتقدون بأنها روح تلبى دعوة صاحبها ويظنون أنها أرواح صالحة، : الجان 

 .مع أن الجان هو الشيطان
هو الجن، الذى كان ُيعتقد قديمًا لدى بعض الشعوب الشرقية، بأنه يتبع اإلنسان : التابعة 

 .حيثما ذهب
سى فى عبادة األوثان، لدرجة تقديم ابنه محرقة لإلله الوثنى مولك واستخدم تعمق من

السحر واعتقد بكل المعتقدات الوثنيـة فعـاف وتفـاءل وسار وراء الشياطين، التى تتستر وراء 
: ١٨تث(الجان والتوابع، وهكذا تمادى فى كل أنواع الشر إلغاظـة اهللا وبهذا خالف شريعة اهللا 

 ).٣١-٢٦: ١٩، ال١٤-١٠
 
عمل أيًضا منسى تمثاًال للسارية، لعله أخذه من أشور وهو عمود زينه بقرون تيوس  :۷ع

وعلى رأس العمود صورة نخلة، باإلضافة إلى شبكة معدنية، فيها صور نخل وبراعم ورمان 
وهذا يبين مدى اهتمامه . وأعضاء تناسل إلثارة الشهوات، ثم وضع هذا التمثال داخل بيت الرب

دة اآللهة الوثنية وتحديه هللا؛ ألن اهللا قال لداود وسليمان أن يقدسا هذا البيت؛ لتمجيد اسم بعبا
 .اهللا، أما منسى فقد جعل بيت الرب لتمجيد اآللهة الوثنية

 
كان الرب قد اشترط على شعبه، لكى يبقيهم إلى األبد فى األرض التى أعطاها  :۸ع

 .يعته التى أعطاهم إياها موسىآلبائهم، أن يحفظوا ويعملوا بوصاياه وشر 
 
لكنهم لم يسمعوا، إذ أغواهم منسى، فزادوا فى شرهم، حتى على سائر األمم الذين  :۹ع

أزاحهم الرب من أمام إسرائيل، ألن األمم لم تعرف اهللا فعبدت األوثان، أما شعب اهللا، فبعدما 
 .أوثان األمم المحيطة عمل اهللا معهم معجزات عظيمة وعبدوه سنيًنا كثيرة، عادوا لعبادة
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إن كنت قد تبت عن خطايا وابتعدت عنها، فال تتهاون وترجع إليها؛ ألنك بعدما تذوقت حالوة  ?
ال تحتفظ بأى شئ يعيدك إلى الشر واقطع ! الحياة مع اهللا كيف ترجع إلى الشر والنجاسة؟

 .إثبت فى حياة التوبة؛ لتتمتع باهللا. عالقتك بكل من يساعدك على هذا
 ):۱٦-۱۰ع(إنذار منسى وأورشليم )  ۲(

من اجل ان منسى ملك يهوذا قد عمل  -١١. و تكلم الرب عن يد عبيده االنبياء قائال -١٠
هذه االرجاس و اساء اكثر من جميع الذي عمله االموريون الذين قبله و جعل ايضا يهوذا يخطئ 

على اورشليم و يهوذا حتى ان كل  لذلك هكذا قال الرب اله اسرائيل هانذا جالب شرا -١٢. باصنامه
و امد على اورشليم خيط السامرة و مطمار بيت اخاب و امسح  -١٣. من يسمع به تطن اذناه

و ارفض بقية ميراثي و ادفعهم  -١٤. اورشليم كما يمسح واحد الصحن يمسحه و يقلبه على وجهه
م عملوا الشر في عيني و صارا النه -١٥. الى ايدي اعدائهم فيكونون غنيمة و نهبا لجميع اعدائهم

و سفك ايضا منسى دما بريا   -١٦. يغيظونني من اليوم الذي فيه خرج اباؤهم من مصر الى هذا اليوم
كثيرا جدا حتى مال اورشليم من الجانب الى الجانب فضال عن خطيته التي بها جعل يهوذا يخطئ 

 .بعمل الشر في عيني الرب
 
ره وعبادة األوثان، أنذره اهللا عن طريق األنبياء وقد إذ تمادى منسى فى شرو  :۱۱، ۱۰ع

دبر اهللا أن يعاصره عدد كبير من األنبياء، هم أشعياء وهوشع وحبقوق وناحوم وصفنيا، فكانوا 
. يعلمونه، فإن لم يقبل يوبخونه، ثم عندما يستمر فى الشر، يعلنون حكم اهللا عليه؛ لعله يتوب

األرض األصليين الكنعانيين، مثل قبائل األموريين وأضل  ولكنه تمادى فى الشر أكثر من سكان
شعبه، إذ قال لهم أن عبادة هذه األصنام هى عبادة ليهوه، الذى أخرجهم من أرض مصر وكان 
قاسًيا، فلم يكتِف فقط بإهمال كالم األنبياء، بل بعنف قتل أشعياء، عندما نشره بال رحمة بمنشار 

 .مع أن أشعياء ذى قرابة له؛ ألنه من النسل الملوكى خشب، كما يذكر التقليد اليهودى،
 
 .ال تحتمل أذناه وتتألم من الصوت المرتفع جًدا: تطن أذناه  :۱۲ع

لذلك أعلن الرب قضاءه بأنه سيسمح ببالء عظيم يقع على أورشليم وكل يهوذا، حتى أن 
 .كل من تصله أخبار هذا البالء ال يحتمل سماع األخبار؛ لقسوتها
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 .الخيط الذى يمده البناء على الحائط؛ ليضمن استقامته: المطمار  :۱۳ع

سأوقع على أورشليم العقاب الذى سبق ووقعته على السامرة وبآخاب : توعده الرب قائًال 
ونسله، وأزيل أورشليم من الوجود، كما يمسح الطبق من بقايا الطعام، ثم يقلب على وجهه، لكى 

ونالحظ أن الصحن لم يكسره . ر هنا للهدم طبًعا وليس للبناءومد المطما. ال يبقى فيه أى شئ
اهللا، بل أفرغ كل ما فيه، فهو يحب مدينته أورشليم وشعبه ويريد فقط تطهيرهم من الشر، لتتوب 

 .البقية وترجع إليه، فيعمر أورشليم من جديد ويرجعهم من السبى
 
ويقصد . ينهبهم أعداؤهموأرفض بقية شعبى وأسلمهم ألعدائهم، فيصبحوا أسرى و  :۱٤ع

فاهللا . ببقية شعبه سبطى يهوذا وبنيامين؛ ألنه قد سبق ورفض العشرة أسباط، عندما سباهم أشور
 .يحذر منسى وشعبه بهذه العقوبات؛ لعلهم يتوبوا، فيرجع عن عقابه، لكنهم لألسف لم يتوبوا

 
، منذ أن كان يعلن اهللا أن سبب عقابه لمملكة يهوذا هو الشرور التى عملتها :۱٥ع

شعب اهللا فى مصر حتى هذا الوقت وقد ذكرها الكتاب المقدس فى أسفار الملوك واألنبياء وهى 
: -

صنعـوا عبادات وثنية فى أورشليم، مثل السجود على سطوح البيوت آللهة السماء  -١
 ).١٣: ١٩أر(

 ).١٨: ٧ار(صنعوا كعًكا لملكة السماء  -٢
لحرق بنيهم وبناتهم إرضاًء لآللهة الوثنية بنوا مرتفعات توفة فى وادى ابن هنوم،  -٣

 ).٣١: ٧ار(
 ).٧: ٢٣ص(بنوا بيوًتا للمأبونين عند بيت الرب، أى شجعوا الشذوذ الجنسى  -٤
، أى لإلله عشتاروث آلهة الحب عند )٧: ٢٣ص(كانت النساء ينسجن بيوًتا للسارية  -٥

 .الفينيقيين
رة، مفترسة للشعب، والقضاة ذئاًبا كان قادة الشعب أشراًرا، فالرؤساء كانوا أسوًدا زائ -٦

: ٣صف(مفترسة واألنبياء متفاخرين غدارين والكهنة منجسى القدس ومخالفى الشريعة 
٤، ٣.( 

 ).٤، ٣: ١حب(كان فى المدينة إثم وجور واغتصاب وظلم وخصام  -٧



ْشُرونَ وَ الَحاِدى  احُ حَ صْ األَ   الِع
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 .والخالصة عبد شعب اهللا األوثان وانغمس فى الشهوات الشريرة
معارضى سياسته الدينية وكل من يعترض على  من شرور منسى أنه قتل كل :۱٦ع

لم تقتصر خطايا منسى . نجاسته وشروره، مثل أشعياء النبى، فمأل أورشليم من دماء األبرياء
على نفسه فقط، بل انحرف وراءه كل يهوذا وتبعوه فى أخطائه وانحرافاته، فهو المسئول عن 

 .تضليلهم
الخطية، فاحترس منها؛ ألن المتكبر ال يسمع أية الكبرياء هى التى دفعت منسى لالنهماك فى ? 

إتضع أمام اهللا واعترف بخطاياك أمام أب اعترافك واقبل اإلرشاد، فينقذك اهللا من . نصيحة
 .كل عقاب؛ ألنه يحبك

 
 ):۱۸، ۱۷ع(موت منسى )  ۳(

و بقية امور منسى و كل ما عمل و خطيته التي اخطا بها اما هي مكتوبة في سفر اخبار  -١٧
ثم اضطجع منسى مع ابائه و دفن في بستان بيته في بستان عزا و ملك  -١٨. االيام لملوك يهوذا

 .امون ابنه عوضا عنه
 
بقية ما قام به منسى من أعمال والطرق الخاطئة النجسة التى اتبعها، هى مدونة  :۱۷ع

اخر حياته، ثم وقد تاب منسى بعد سبيه إلى بابل فى أو ". سفر أخبار األيام لملوك يهوذا"فى 
 ).١٩-١١: ٣٣أى٢(عاد إلى أورشليم وعمل إصالحات دينية كثيرة مذكورة فى 

فال تنزعج من الضيقة؛ ألنها طريقك إلى . الضيقة التى مر بها منسى عند سبيه جعلته يتوب  ?
استسلم لمشيئة اهللا، فهو يدبر كل خير . االلتصاق باهللا ورجوعك عن خطاياك ونموك الروحى

 . لك
 
 .هو بستان عزريا وهو جزء من القصر الملكى: بستان عزا  :۱۸ع

 . مات منسى ودفن فى حديقة بيته فى بستان عزا وملك من بعده ابنه آمون
 :وقد ملك على مملكة يهوذا واحد وعشرين ملًكا وقد دفنوا كما يلى 

 .خمسة عشر فى مدينة داود وهى جزء من أورشليم وفيها قبور الملوك -١
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 .نسى وابنه امون فى بستان عزاإثنان، هما م -٢

 .واحد فى مصر هو آحاز -٣

 .إثنان فى بابل هما يهوياكين وصدقيا -٤

 .واحد، يهوياقيم غير معروف مكان دفنه -٥

 
 ):۲٦-۱۹ع(شرور آمون وموته )  ٤(

كان امون ابن اثنتين و عشرين سنة حين ملك و ملك سنتين في اورشليم و اسم امه   -١٩
وسلك  -٢١.و عمل الشر في عيني الرب كما عمل منسى ابوه -٢٠. مشلمة بنت حاروص من يطبة

و ترك الرب  -٢٢. في كل الطريق الذي سلك فيه ابوه و عبد االصنام التي عبدها ابوه و سجد لها
 -٢٤. و فتن عبيد امون عليه فقتلوا الملك في بيته -٢٣. اله ابائه و لم يسلك في طريق الرب
 . ن على الملك امون و ملك شعب االرض يوشيا ابنه عوضا عنهفضرب كل شعب االرض جميع الفاتني

و دفن في  -٢٦. و بقية امور امون التي عمل اما هي مكتوبة في سفر اخبار االيام لملوك يهوذا -٢٥
 .قبره في بستان عزا و ملك يوشيا ابنه عوضا عنه

 
 .حالًيا هى خربة جفات، وتقع فى الجليل: يطبة  :۱۹ع

أبيه منسى، وكان عمره حينئذ إثنين وعشرين سنة، واستمر ملكه فى  ملك آمون بعد موت
 .أورشليم سنتان واسم أمه مشلمه بنت حاروص من يطبة

 
 .ارتكب أمون نفس المعاصى والخطايا التى ارتكبها أبوه منسى، قبل أن يتوب :۲۰ع
 
ع، كما لم يتواض. سلك آمون فى طرق أبيه منسى وعبد األصنام، التى أقامها أبوه :۲۱ع

 .تواضع أبوه منسى، فى أواخر حياته، بل ازداد إثًما
إذا كان اهللا قد أبعد عنك بعض الخطايا، فال تعود تجددها وترتبط بمصادرها، فهذا يغضب   ?

 .كن حذًرا وتعلم من أخطاء اآلخرين. اهللا جًدا
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 .ياهترك آمون عبادة اإلله الحقيقى، إله آبائه ولم يتبع طرقه ولم يحفظ وصا :۲۲ع
 .تآمر عليه رجاله وتمردوا عليه وقتلوه فى بيته :۲۳ع
 
كان المتمردون يخططون لثورة، لكن الشعب أخمدها وقتل الشعب جميع المتمردين  :۲٤ع

على الملك آمون، وملكوا ابنه يوشيا عوًضا عنه، بالرغم من كونه مازال طفًال فى الثامنة، إتماًما 
ت آمنون شاًبا صغيًرا فى الرابع والعشرين من عمره ولم يدم ما. للنبوات لإلبقاء على بيت داود

 .ملكه سوى سنتين
ولعل الشعب فرح بالتخلص من آمون الشرير ولم يعطوا فرصة لتملك أحد عبيده األشرار، 

 .بل تمسكوا بكالم اهللا وملكوا يوشيا ابن آمنون عوًضا عنه
 
سفر أخبار "، هى مدونة فى بقية أمور آمون وما صنع خالل فترة حكمه القصيرة :۲٥ع

 ".األيام لملوك يهوذا
 
 .دفن فى قبره فى بستان عزا وملك ابنه يوشيا عوًضا عنه :۲٦ع
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انِى احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ  الثَّ  الِع
 يوشيا ملًكا على يهوذا

Rη Ε η 
 

 ):۷-۱ع(يوشيا يرمم الهيكل  )۱(

كان يوشيا ابن ثمان سنين حين ملك و ملك احدى و ثالثين سنة في اورشليم و اسم امه   -١
ابيه و  و عمل المستقيم في عيني الرب و سار في جميع طريق داود -٢. يديدة بنت عداية من بصقة

و في السنة الثامنة عشرة للملك يوشيا ارسل الملك شافان بن اصليا  -٣. لم يحد يمينا و ال شماال
اصعد الى حلقيا الكاهن العظيم فيحسب الفضة المدخلة  -٤. بن مشالم الكاتب الى بيت الرب قائال

شغل الموكلين ببيت فيدفعوها ليد عاملي ال -٥. الى بيت الرب التي جمعها حارسو الباب من الشعب
للنجارين و البنائين  -٦. الرب و يدفعوها الى عاملي الشغل الذي في بيت الرب لترميم ثلم البيت

اال انهم لم يحاسبوا بالفضة  -٧. والنحاتين و لشراء اخشاب و حجارة منحوتة الجل ترميم البيت
 .المدفوعة اليديهم النهم انما عملوا بامانة

 
 .نوب مملكة يهوذا، جنوب غرب أورشليم، بالقرب من لخيشتقع فى ج: بصقة  :۱ع

كان عمر يوشيا حين خلف أبوه آمنون على العرش، ثمانى سنوات، ودام ملكه إحدى 
وثالثين سنة فى العاصمة أورشليم واسم أمه يديدة بنت عداية من بصقه وهى بالتالى يهودية، 

لمقدس يذكر اسمها وبعدها مباشرة ُيظهر ليست أممية وغالًبا كانت إنسانة تقية؛ ألن الكتاب ا
 .استقامة حياة ابنها، الذى تملك وهو طفل وغالًبا هى قد اهتمت بتربيته تربية روحية

 
عمل يوشيا كل ما هو صالح وتتبع خطوات جده األكبر داود ولم ينحرف عن  :۲ع

يهوذا، إال مع حزقيا ومدح الكتاب المقدس له لم يتكرر مع ملوك . المستقيم ال يميًنا وال يساًرا
 :وغالًبا يرجع صالح يوشيا إلى ما يلى . وآسا

 .ما تعلمه من أمه التقية -١
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تاب جده منسى الملك، فى أواخر أيامه، فى حوالى الخمس سنوات األخيرة من حياته  -٢
ولعله حاول إصالح ابنه آمون، فلم يتجاوب فاهتم بحفيده يوشيا، الذى وصل عمره إلى 

 .جدهستة سنوات عند موت 
وجود مرشدون روحيون فى المملكة مع يوشيا، مثل أرميا النبى وشافان الكاتب وخلده  -٣

 .النبية
 
كان كاتًبا للملك يوشيا وكان تقًيا وأوالده أخيقام، الذى أنقذ أرميا من : شافان  :٥-۳ع
وجمريا، الذى كان من مشيرى الملك يهوياقيم وفى حجرته قرأ باروخ نبوات ) ٢٤: ٢٦آر(الجب 
وحفيد شافان هو جدليا الصالح؛ الذى حكم مملكة يهوذا بعد السبى البابلى ). ١٠: ٣٦آر(آرميا 

 .وأسر صدقيا الملك
عندما وصل سن يوشيا الملك ستة وعشرين سنة بدأ أول إصالحاته، بأن أرسل إلى الهيكل 

ء النقود، التى شافان بن أصليا بن مشالم الكاتب، طالًبا منه أن يكلف حلقيا رئيس الكهنة بإحصا
، )١٤-٤: ١٢ص(يتبرع بها أبناء الشعب ويجمعها منهم حراس األبواب، كما فعل الملك يـوآش 

لتعطى للمشرفين على أعمال تجديد الهيكل ويدفعها هؤالء إلى العمال، القائمين بترميم األجزاء 
 .المنهدمة من الهيكل

ولعلها كانت ) ٢: ١أر(ة سنوات ونالحظ أن أرميا قد بدأ نبوته قبل هذه اإلصالحات بخمس
 .مشجًعا ليوشيا على القيام بهذه اإلصالحات

وقد سقطت أشور فى السنة الثانية عشر ليوشيا، أى قبل هذه اإلصالحات بستة سنوات 
وبدأت اإلمبراطورية البابلية ولكن يوشيا لم يلتفت إلى هذه التغيرات السياسية فى العالم وركز 

 .لروحية لبالدهاهتمامه فى اإلصالحات ا
 
أمر يوشيا بدفع هذه النقود للقائمين بأعمال النجارة والبنائين والنحاتين، ولشراء  :٦ع

ومن كثرة األعمال والمواد التى . مستلزمات البناء من أخشاب وحجارة منحوتة؛ لترميم الهيكل
وبالتالى استخدمت لترميم الهيكل، نشعر بمدى التخريب الذى حدث له، أيام منسى، ثم آمون 

 .عظمة اإلصالحات والترميمات على يد يوشيا
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لم يطالب المشرفين على أعمال تجديد الهيكل بتقديم كشف حساب، عن أوجه  :۷ع
 ).١٢: ٣٤أى٢(صرف المبالغ المعطاة لهم؛ بسبب أمانتهم وقد كانوا من الالويين 

الهتمام بمبانيها، بل أيًضا ما أجمل أن نهتم بالكنيسة، بيت الرب، ليس فقط بترميم جدرانها وا ?
 .بكل خدمة تقدم فيها وبجميع النفوس؛ لتتمتع برعاية اهللا داخلها

 
 ):۱۳-۸ع(العثور على كتاب الشريعة  )۲(

فقال حلقيا الكاهن العظيم لشافان الكاتب قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب و سلم  -٨
ى الملك و رد على الملك جوابا و قال قد و جاء شافان الكاتب ال -٩. حلقيا السفر لشافان فقراه

و  -١٠.افرغ عبيدك الفضة الموجودة في البيت و دفعوها الى يد عاملي الشغل وكالء بيت الرب
 -١١. اخبر شافان الكاتب الملك قائال قد اعطاني حلقيا الكاهن سفرا و قراه شافان امام الملك

و امر الملك حلقيا الكاهن و اخيقام بن شافان  -١٢. فلما سمع الملك كالم سفر الشريعة مزق ثيابه
اذهبوا اسالوا الرب الجلي و  -١٣. و عكبور بن ميخا و شافان الكاتب و عسايا عبد الملك قائال

الجل الشعب و الجل كل يهوذا من جهة كالم هذا السفر الذي وجد النه عظيم هو غضب الرب 
الم هذا السفر ليعملوا حسب كل ما هو مكتوب الذي اشتعل علينا من اجل ان اباءنا لم يسمعوا لك

 .علينا
 

فيما كان حلقيا الكاهن مهتًما بترميم بيت الرب ويساعده فى هذا الكهنة والالويين،  :۸ع
عثر على نسخة من سفر الشريعة وهى غالًبا أسفار موسى الخمسة، أو على األقل سفر التثنية، 

وأيًضا أهمل الملوك السابقين أن يحتفظ كل واحد  .وقد ضاع وسط اإلهمال، أيام الملوك األشرار
ففرح جًدا حلقيا وسلم هذه النسخة لشافان الكاتب؛ . بنسخة من الشريعة، كما أوصى اهللا بذلك

وقد قرأها شافان بمجرد تسلمها وهذا يبين مدى . ليعطيها للملك يوشيا الصالح، المهتم بعبادة اهللا
ظهر من هذا نعمة اهللا المعطاة ألوالده، المهتمين ببيته وي. تقوى شافان واهتمامه بكلمة اهللا

وعبادته، فأعطاهم ليس فقط المساعدة فى ترميم البيت، بل كالمه المقدس أيًضا، أى سفر 
 .الشريعة، فمن يجاهد روحًيا ينال بركات كثيرة من اهللا
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عرفته ويرشده فى كل من يجاهد روحًيا ويخدم اهللا بأمانة، يكشف له اهللا أسراًرا كثيرة من م ?
فكن مجاهًدا بمثابرة، واثًقا أن اهللا يهتم بتعبك، مهما كانت سقطاتك . حياته ويشبعه بمحبته

 .وضعفك
 
عاد شافان إلى الملك؛ ليخبره بأن أوامره لترميم الهيكل تنفذ، فقد تم بالفعل إفراغ  :۹ع

وتم حصرها ) ٩: ١٢ص(الصندوق، الذى يضع فيه الشعب الداخل إلى بيت الرب الفضة 
 .ودفعها إلى الوكالء القائمين بترميم البيت؛ لصرفها للعاملين

 
أخبر أيًضا شافان الملك، بأن حلقيا رئيس الكهنة قد أعطاه كتاًبا، هو كتاب  :۱۰ع

 .الشريعة، قد وجده حلقيا أثناء ترميم الهيكل، ثم قرأه شافان أمام الملك

م يكن معروًفا عند الملك والشعب فى هذا ويذكر شافان أنه كتاًبا؛ ألن سفر الشريعة ل

الوقت؛ ألنهم نسوه؛ بسبب ابتعاد منسى وآمون عن اهللا وهى فترة تقرب من ستين عاًما، أى فترة 

 .وهذا يوضح مدى ابتعاد شعب اهللا عن كالمه المقدس.غير قصيرة، من بعد حزقيا الملك

 

ه عليه شافان، آمن بكل ما عندما سمع يوشيا الملك كالم سفر الشريعة، الذى قرأ :۱۱ع

-١٦: ٢٨تث(واكتشف خطاياه وخطايا شعبه وخاف من عقاب اهللا بسبب كثرة خطاياهم  فيه

وكان . وحزن فى توبة مقدسة، لدرجة أنه مزق ثيابه، فى ندم أمام اهللا). ٣٩-١٤: ٢٦، ال٦٨

اه لم يمزق ويالحظ أن شافان رغم تقو . تمزيق الثياب عادة شرقية معروفة تظهر الحزن الشديد

 .ثيابه عندما قرأ السفر أمام رئيس الكهنة، أو أمام الملك وهذا يبين مدى توبة يوشيا الصالح

 

لم يكتِف يوشيا بالتأثر بكالم اهللا، بل اتخذ خطوات عملية للتوبة، فجمع  :۱۳، ۱۲ع

بين إليه هما مشيريه األتقياء وهم رئيس الكهنة حلقيا وشافان الكاتب وابنه أخيقام وٕاثنان من المقر 

بكالم اهللا وتفسيره ويصلى  –وقال لهم ابحثوا لى عن نبى؛ ليعرفنا، أنا وشعبى . عكبور وعسايا



انِيِك اْلُملُوِسفُْر    الثَّ

γ٥٤٦γ 

عنا ويرشدنا، كيف نطيع كالم اهللا ؟ لنخلص من غضبه وال نسير فى طريق آبائنا، الذين أهملوا 

 .وآمونكالم اهللا وعبادته وعبدوا األوثان ويقصد هنا الفترة التى تملك فيها منسى 
 

 ):۲۰-۱٤ع(نبوة خلدة  )۳(

فذهب حلقيا الكاهن و اخيقام و عكبور و شافان و عسايا الى خلدة النبية امراة شلوم  -١٤
فقالت  -١٥. بن تقوة بن حرحس حارس الثياب و هي ساكنة في اورشليم في القسم الثاني و كلموها

هكذا قال الرب هانذا جالب  -١٦. يلهم هكذا قال الرب اله اسرائيل قولوا للرجل الذي ارسلكم ال
من اجل انهم  -١٧. شرا على هذا الموضع و على سكانه كل كالم السفر الذي قراه ملك يهوذا

تركوني و اوقدوا اللهة اخرى لكي يغيظوني بكل عمل ايديهم فيشتعل غضبي على هذا الموضع و ال 
ا تقولون له هكذا قال الرب اله و اما ملك يهوذا الذي ارسلكم لتسالوا الرب فهكذ -١٨. ينطفئ

من اجل انه قد رق قلبك و تواضعت امام الرب حين  -١٩. اسرائيل من جهة الكالم الذي سمعت
سمعت ما تكلمت به على هذا الموضع و على سكانه انهم يصيرون دهشا و لعنة و مزقت ثيابك 

ابائك فتضم الى قبرك  لذلك هانذا اضمك الى -٢٠. وبكيت امامي قد سمعت انا ايضا يقول الرب
 .بسالم و ال ترى عيناك كل الشر الذي انا جالبه على هذا الموضع فردوا على الملك جوابا

 
بحث مندوبو الملك األتقياء عن نبى هللا؛ ليخبرهم ويفهمهم كالم الشريعة، فوجدوا  :۱٤ع

وهو غير القسم خلدة النبية وهى مقيمة فى أورشليم، فى القسم الثانى منها، أى القسم الجديد 
وكانت زوجة شلوم، المسئول عن حراسة ثياب الكهنة فى . األول، القديم، الذى فيه مدينة داود

وكانت خلدة مقيمة فى بيتها، تمارس خدمتها فى . بيت الرب وأى ثياب أخرى محفوظة بالهيكل
اهللا فى هذا ومن بركات . المنطقة المحيطة بها وال تتنقل، كبعض األنبياء، مثل أليشع وأشعياء

؛ ليعلنوا صوته أيام الملوك األشرار منسى وآمون )٢: ٢٣ص(الوقت وجود أنبياء آخرين 
وهذا معناه أن اهللا يعطى . وليساندوا يوشيا الملك الصالح، من هؤالء األنبياء كانت خلدة النبية

ن مختلفة؛ النبوة للرجال والنساء وٕان كان يعطى باألكثر للرجال؛ ليتحركوا ويسافروا فى أماك
 .ليعلنوا صوته



انِى احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ  الثَّ  الِع

γ٥٤٧γ 

أعلنت خلدة النبية صوت اهللا لمندوب الملك؛ حتى يبلغوه به، وهو أن  :۱۷-۱٥ع
. العقوبات، المذكورة فى سفر الشريعة، ستأتى على هذا المكان، أى مملكة يهوذا وكل من فيها

يكون وسبب غضب اهللا وهذه العقوبات هو عبادة شعبه لألوثان وتركهم له والعقاب اإللهى س
هذا هو ما حدث فى تدمير وحرق أورشليم والسبى الذى استمر سبعون . مستمًرا لفترة طويلة

 .عاًما
 
بعد أن أعلنت خلدة النبية قضاء اهللا من جهة مملكة يهوذا، أعطت الرسالة  :۲۰-۱۸ع

وندم الثانية للملك يوشيا، الذى اهتم بسماع كالم اهللا، عندما قرأه له شافان الكاتب وتأثر جًدا 
فكان كالم اهللا إليه، أنى قد . على خطاياه هو وشعبه، عندما سمع بالعقاب اآلتى على الكل

سمعت صلواتك وبكاءك وقلبك الرقيق المتضع أمامى؛ لذلك لن يحدث هذا العقاب فى أيامك 
فعاد مندوبو الملك إليه . وتنتقل بسالم من هذا العالم وتدفن مع آبائك؛ من أجل توبتك واتضاعك

 .أخبروه بكالم اهللا، الذى أعلنته خلدة النبيةو 
وقد مات يوشيا فى مجدو، أثناء الحرب التى أدخل نفسه فيها بدون داٍع؛ ألنها كانت حرب 
بين مصر وأشور وقد دفنوه مع آبائه ملوك يهوذا فى أورشليم ولم ير عقاب أورشليم فى أيامه، 

وهكذا عاش يوشيا الصالح فى سالم . بابلىبل حدث هذا فى أيام ابنه صدقيا، حيث تم السبى ال
 .هو وبالده كل أيامه

إن توبتك تغير كل شئ وترفع عنك غضب اهللا، فيمسح خطاياك وكل عقاب ويسندك ويفرح  ?
فأسرع إلى التوبة، مهما كانت خطاياك كبيرة، أو تكررت . بك، فتحيا من جديد وتتمتع بعشرته

 .كثيًرا



انِياْلُملُوِك ِسفُْر    الثَّ

γ٥٤٨γ 

 

الُِث  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ الثَّ  الِع
 إصالحات يوشيا وتملك أوالده يهوآحاز ويهوياقيم

Rη Ε η 
 

 ):۳-۱ع(تجديد العهد مع هللا )  ۱(

و صعد الملك الى بيت الرب  -٢. و ارسل الملك فجمعوا اليه كل شيوخ يهوذا و اورشليم -١
االنبياء و كل الشعب من الصغير الى و جميع رجال يهوذا و كل سكان اورشليم معه و الكهنة و 

و وقف الملك على  -٣. الكبير و قرا في اذانهم كل كالم سفر الشريعة الذي وجد في بيت الرب
المنبر و قطع عهدا امام الرب للذهاب وراء الرب و لحفظ وصاياه و شهاداته و فرائضه بكل القلب 

 .فر و وقف جميع الشعب عند العهدوكل النفس القامة كالم هذا العهد المكتوب في هذا الس
 
تأثر جًدا يوشيا الملك الصالح بكالم شريعة اهللا وقاده هذا للتوبة وليس لليأس،  :۲، ۱ع

رغم صعوبة العقاب اإللهى، فدعى شيوخ مملكته كلهم، سواء شيوخ أورشليم، أو شيوخ مدن يهوذا 

ل يوشيا لمسئولياته، كراٍع وكذلك الكهنة واألنبياء وكل شعب أورشليم، وهذا يبين مدى تحم

للشعب، فاهتم أن يحضر الكبار والصغار والرؤساء وكل الشعب؛ ليقطعوا العهد مع اهللا، فهو 

وهناك وقف بنفسه؛ ليقرأ . وصعدوا إلى بيت الرب القائم على تالل أورشليم. مثال الخادم األمين

اهتمامه ومخافته هللا وٕاتضاعه  سفر شريعة اهللا، فهذا كرامة له أن يقرأ كالم اهللا ويبين أيًضا

ال يقصد به قراءة كل أسفار موسى الخمس، فهذا يحتاج إلى " كل سفر الشريعة"وقراءته . أمامه

ساعات طويلة ولكن يقصد الوصايا والشرائع، المطلوب تنفيذها من كل الشعب وهى جزء من 

 .سفر الخروج وسفر التثنية وهى تشمل كل واجبات الشعب نحو اهللا

 

 .وصاياه: شهاداته  :۳ع

 .عبادته بكل طقوسها: فرائضه 



الُِث  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ الثَّ  الِع

γ٥٤٩γ 

سفر الشريعة، وقف كل  -أى مكان أعلى من الشعب  -بعد أن قرأ يوشيا من على منبر 

الشعب وقطع يوشيا عهًدا عن نفسه وعن كل الشعب، بطاعة كالم اهللا والتمسك بوصاياه 

ال يعود الشعب إلى عبادة األوثان  وعبادته وقطعوا هذا العهد بكل قلوبهم واهتم الملك بذلك؛ حتى

 .وفعل الشر

قراءة يوشيا للشريعة على الشعب، هو تنفيذ لكالم اهللا، الذى أهمل زمًنا طويًال، فقد أمر اهللا 

 ).١٣-١٠: ٣١تث(أن تقرأ شريعته على شعبه كل سبع سنوات 

دك لمخافة اهللا ال تنزعج عندما تسمع، أو تقرأ كالم اهللا الشديد اللهجة، بل اجعل هذا يقو  ?
والتشدد فى الجهاد الروحى، بثقة أن اهللا يريد خالصك وسيسندك فى جهادك، مهما كان 

 .ضعفك
 

 ):۲۰-٤ع(تطهير الهيكل وأورشليم ومدن السامرة )  ۲(

و امر الملك حلقيا الكاهن العظيم و كهنة الفرقة الثانية و حراس الباب ان يخرجوا من  -٤
صنوعة للبعل و للسارية و لكل اجناد السماء و احرقها خارج اورشليم في هيكل الرب جميع االنية الم

و الشى كهنة االصنام الذين جعلهم ملوك يهوذا  -٥. حقول قدرون و حمل رمادها الى بيت ايل
ليوقدوا على المرتفعات في مدن يهوذا و ما يحيط باورشليم و الذين يوقدون للبعل للشمس و القمر 

و اخرج السارية من بيت الرب خارج اورشليم الى وادي قدرون و  -٦. اد السماءوالمنازل و لكل اجن
 . احرقها في وادي قدرون و دقها الى ان صارت غبارا و ذرى الغبار على قبور عامة الشعب

و جاء  -٨. و هدم بيوت المابونين التي عند بيت الرب حيث كانت النساء ينسجن بيوتا للسارية -٧
مدن يهوذا و نجس المرتفعات حيث كان الكهنة يوقدون من جبع الى بئر سبع و بجميع الكهنة من 

. هدم مرتفعات االبواب التي عند مدخل باب يشوع رئيس المدينة التي عن اليسار في باب المدينة
. اال ان كهنة المرتفعات لم يصعدوا الى مذبح الرب في اورشليم بل اكلوا فطيرا بين اخوتهم -٩

و  -١١. ة التي في وادي بني هنوم لكي ال يعبر احد ابنه او ابنته في النار لمولكو نجس توف -١٠
اباد الخيل التي اعطاها ملوك يهوذا للشمس عند مدخل بيت الرب عند مخدع نثنملك الخصي الذي 



انِياْلُملُوِك ِسفُْر    الثَّ

γ٥٥٠γ 

و المذابح التي على سطح علية احاز التي عملها  -١٢. في االروقة و مركبات الشمس احرقها بالنار
هوذا و المذابح التي عملها منسى في داري بيت الرب هدمها الملك و ركض من هناك و ذرى ملوك ي

و المرتفعات التي قبالة اورشليم التي عن يمين جبل الهالك التي بناها  -١٣. غبارها في وادي قدرون
ني سليمان ملك اسرائيل لعشتورث رجاسة الصيدونيين و لكموش رجاسة الموابيين و لملكوم كراهة ب

و   -١٥. و كسر التماثيل و قطع السواري و مال مكانها من عظام الناس -١٤. عمون نجسها الملك
كذلك المذبح الذي في بيت ايل في المرتفعات التي عملها يربعام بن نباط الذي جعل اسرائيل يخطئ 

 -١٦. ريةفذانك المذبح والمرتفعة هدمها و احرق المرتفعة و سحقها حتى صارت غبارا و احرق السا
و التفت يوشيا فراى القبور التي هناك في الجبل فارسل و اخذ العظام من القبور و احرقها على 

و قال ما  -١٧. المذبح و نجسه حسب كالم الرب الذي نادى به رجل اهللا الذي نادى بهذا الكالم
و نادى بهذه االمور هذه الصوة التي ارى فقال له رجال المدينة هي قبر رجل اهللا الذي جاء من يهوذا 

فقال دعوه ال يحركن احد عظامه فتركوا عظامه و عظام النبي  -١٨. التي عملت على مذبح بيت ايل
و كذا جميع بيوت المرتفعات التي في مدن السامرة التي عملها ملوك  -١٩. الذي جاء من السامرة

و  -٢٠. لها في بيت ايلاسرائيل لالغاظة ازالها يوشيا و عمل بها حسب جميع االعمال التي عم
 .ذبح جميع كهنة المرتفعات التي هناك على المذابح و احرق عظام الناس عليها ثم رجع الى اورشليم

 
كان لرئيس الكهنة مجموعة نواب، كل واحد مسئول عن مجموعة : الفرقة الثانية  :٤ع

ن بعده، فهو يمثل الفرقة من الكهنة والمقصود بالفرقة الثانية، إما هؤالء النواب، أى المسئولين م
األولى، أو المقصود فرقة من الفرق، إذ كانت الكهنة تقسم إلى مجموعة فرق واختار الفرقة 

 .الثانية؛ لعل كهنتها كانوا يتميزون بالتقوى والنشاط ورفض الشر
وهى أماكن جميلة، . حقول تقع شرق أورشليم بينها وبين جبل الزيتون: حقول قدرون 

ولكن بعد حرق يوشيا اآلنية فيها، . ا عبادة لألوثان وكذلك متنزهات للشعبكانت تقدم فيه
تحولت إلى مزبلة، يلقى فيها شعب أورشليم كل الفضالت وتحرق فيها وسميت بعد بهذا وادى 
ابن هنوم وكانت النار مشتعلة فيه دائًما، لكثرة النفايات التى فيه ومنه ُأخذت كلمة جهنم، الذى 

 ).٤١: ٢٥، ٢٢: ٥تم(ناره ال تطفأ 



الُِث  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ الثَّ  الِع

γ٥٥١γ 

بدأ يوشيا بتطهير الهيكل، فأمر رئيس الكهنة حلقيا ومعه كهنة الفرقة الثانية ويساعدهم 
حراس أبواب الهيكل، حتى يجمعوا األوانى، التى كانوا يستخدمونها لعبادة البعل، الموجودة داخل 

ة الغريبة داخل بيت هيكل اهللا؛ ألن فجور الملوك السابقين وصلت إلى أنهم كانوا يعبدون اآلله
 .الرب

وبعد أن جمعوا هذه اآلنية، أخرجوها إلى حقول قدرون، حيث كانت تقدم عبادات لألوثان 
وأحرق هذه اآلنية هناك؛ لينجس هذه األماكن، التى خصصها الشعب قديًما لألوثان وتحولت بعد 

دة األوثان، أخذ يوشيا وتأكيًدا لرفض عبا. هذا إلى مزبلة، إعالًنا لرفض الشعب كل عبادة وثنية
رماد الحريق ونقله إلى بيت إيل ونثره هناك؛ لتنجيس المكان، الذى خصصه ملوك إسرائيل 
لعبادة أحد العجول الذهبية التى عملها يربعام، فقد اهتم ليس فقط بمملكة يهوذا، بل أيًضا بمملكة 

بع لم يحرق هذه األوانى فى وبالط. إسرائيل التى سبيت ولم يعد لها ملك يهتم بعبادة اهللا فيها
 .أورشليم؛ حتى ال ينجس المدينة

وربما يكون يوشيا قد ابتدأ بتطهير الهيكل وأورشليم، ثم بعد ذلك اهتم بترميم الهيكل الذى 
ُذكر فى األصحاح الماضى وقد استغرق التطهير بالطبع عدة سنوات وبالتالى يكون يوشيا قد بدأ 

: ٢٢ص(ا؛ ألنه بدأ بترميم الهيكل وعمره ستة وعشرين عاًما التطهير وعمره حوالى عشرين عامً 
٣.( 

 
مجموعة من المنازل اعتقد الوثنيون أن اآللهة نزلت وسكنت فيها، فدعوها : المنازل  :٥ع
 .المنازل

 استمراًرا من يوشيا فى عملية التطهير، طرد كل كهنة األوثان، الذين قدموا عبادات للبعل
 .ناد السماء وبهذا أنهى الوثنية، التى انتشرت أيام منسى وآمونوالقمر والكواكب وكل أج

 
كما أخرج تمثال عشتاروت، زوجة اإلله الصنم بعل من الهيكل ومن أورشليم كلها  :٦ع

. وألقاه فى وادى قدرون، حيث أحرقه ودقه حتى صار غباًرا ونثر الغبار على قبور عامة الشعب
، )١٥: ٣٣أى٢، ٧: ٢١ص(قـد أقامه منسى الملك الشرير  والسارية، أى هذا الصنـم، الذى كـان



انِياْلُملُوِك ِسفُْر    الثَّ

γ٥٥٢γ 

قد أحرقه ودقه ونثر غباره على قبور الشعب، الذين اشتركوا فى عبادة هذا الصنم؛ ليصير هذا 
الغبار نجًسا فى نظر الشعب، ألن الميت كان نجًسا ومن لمسه يتنجس، فنثره على القبور، أى 

وهذا يبين مدى حزم يوشيا . من جديد، أو يتعبد لهنجسه وبهذا ال يستطع أحد أن يعيد عمله 
 .وٕازالته الكاملة للشر

 
أزال أيًضا يوشيا البيوت التى ُبنيت عند بيت الرب كانت مخصصة للشذوذ الجنسى،  :۷ع

وكانت النساء تنسج بيوًتا من . فقد كان يقيم فيها بعض الرجال الشواذ؛ ليأتى الرجال ويزنوا معهم
م، توضع داخلها تماثيل للسارية ويمارس فى هذه الخيام الشذوذ الجنسى القماش؛ لتقام كخيا

وهذا يبين مدى انحطاط الشعب فى عبادته لألوثان، فطهر يوشيا الهيكل وما حوله من . أيًضا
ويظهر هذا أيًضا، كيف تحول بيت الرب إلى بيت لعبادة األوثان، فى أيام . كل هذه الشرور

آلن يعيده يوشيا؛ ليكون لعبادة اهللا وحده وتمارس العبادة داخله، بكل الملوك األشرار السابقين وا
 .طهارة ونقاوة

 
 .مدينة فى بنيامين على الطرف الشمالى ليهوذا: جبع  :۸ع

 .عاصمة النقب، أقصى جنوب يهوذا: بئر سبع 
جمع يوشيا كهنة الرب من كل البالد، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب من مملكة 

تى تكون العبادة فى هيكل اهللا فقط فى أورشليم وال تقدم أية عبادة هللا على المرتفعات، يهوذا، ح
 .كما كان يسمح بذلك الملوك، ليس فقط األشرار منهم، بل كذلك الصالحين وكثير من نسله

ونجس أيًضا جميع أماكن العبادة التى أقيمت للرب، أو لألوثان، على التالل، بحرق عظام 
وشمل هذا جميع المرتفعات . وسيلة؛ حتى ال يقترب منها أحد بعد ذلك للعبادةموتى، أو أية 

كذلك كان الشعب قد تعود أن يقدموا عبادة . المنتشرة فى مملكة يهوذا، من أقصاها إلى أقصاها
عند أبواب مدينة أورشليم، حيث تبنى أبراًجا هناك، فتكون مرتفعة، فأزال كل تماثيل األوثان 

مة عند األبواب، مثل المذبح المقام عند باب أورشليم، من جهة اليسار، الذى أمام والمذابح المقا
 .قصر يشوع رئيس المدينة
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أما الكهنة، الذين استمروا فى تقديم الذبائح للرب على المرتفعات، فى أيام منسى،  :۹ع

ز الفطير فلم يسمح لهم يوشيا باستخدام مذبح الرب فى أورشليم وأن كان قد سمح لهم بأكل خب
مع بقية الكهنة إخوتهم، أى لم يستمروا فى عملهم الكهنوتى عقاًبا لهم؛ ألنهم قدموا عبادة فى 

ولكن فى نفس الوقت اهتم بطعامهم، فأكلوا مثل . مكان آخر غير بيت الرب وهذا ضد الشريعة
وا يأكلوا ، فكان)٢٣-٢١: ٢١ال(باقى اخوتهم، كما كان ُيفعل مع الكهنة الذين بهم عيوب جسدية 

من خبز التقدمات المقدمة فى بيت الرب والذى كان من حق الكهنة أن يأكلوه، الذى هو الفطير 
 ).١٨-١٦: ٦ال(
فى حزمك مع اآلخرين، إن كنت مضطًرا أن تعاقب أحًدا، لتُقم العدل والحق، فال تنسى   ?

 .كل للحياة مع اهللاحتياجات المعاقب، فهو إنسان، أى كن رحيًما أيًضا فى عقابك، لتقود ال
 

يقع جنوب شرق أورشليم، بين باب الخيل وبئر أيوب وبنى : وادى بنى هنوم  :۱۰ع
 .هنوم هو اسم قبيلة كنعانية

مكان فى وادى بنى هنوم لحرق أجساد البشر، حيث كانت تقدم ذبائح بشرية لإلله : توفة 
 .مولك

مجوًفا لرجل جالس ويداه ممدودتان  إله بنى عمون وكانوا يعملون له تمثاًال نحاسًيا: مولك 
أمامه ويشعلون النار تحته، حتى يصير النحاس أحمًرا من السخونة، ثم يعبرون األطفال بين 

وكانوا أيًضا . يديه؛ لتقديسهم وتكريسهم لهذا اإلله، فُتلسع أجسامهم من النحاس الساخن جًدا
ة الشديدة وكانوا يدقون الطبول يضعون بعض األطفال على يديه كذبيحة، فيحترقوا من الحرار 

وكلمة توفة معناها طبلة، فدعوا المكان . بشدة، حتى ال يسمعوا صراخ األطفال وهم يموتون
 .توفة

من أشهر األماكن لعبادة األوثان بجوار أورشليم، كانت منطقة توفة، التى كانت مخصصة 
تنجيس هذه المنطقة، حتى لعبادة اإلله مولك وهى فى وادى بنى هنوم، فاهتم يوشيا الملك ب

 .يوقف الفظائع التى كانت تحدث بها، بإجازة األطفال، أو تقديمهم ذبائح لهذا اإلله الوثنى
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يخصص عبدة الشمس مركبات تجرها الخيل، يخرجون بها أمام الشمس وكانت  :۱۱ع
ين وكان الملوك األشرار السابق. تمثل الشمس، التى تتحرك فى السماء -لسرعتها  -الخيل 

فأباد يوشيا الخيول التى استخدمت فى عبادة . ليوشيا يقدمون الخيل لهؤالء الذين يعبدون الشمس
وأحرق أيًضا مركبات الشمس؛ ليزيل أى أثر لعبادة . الشمس؛ حتى ال يفكر الشعب أنها مقدسة

دة وكانت هذه الخيول موجو . الشمس وبالطبع لم يعِط بعد ذلك أى خيول لهذه العبادات الوثنية
وكان نثنملك هو أحد خصيان . بجوار حجرة نثنملك، الموجودة داخل بيت الرب، فى أحد األروقة

 .الملك وربما كان هو المسئول عن هذه الخيول
 
كان آحاز قد بنى حجرة علوية فوق أحد أبنية هيكل الرب، وألنه كان شريًرا وأهمل  :۱۲ع

ولكن . الحتياجاته الخاصة، أو لعبادة األوثانالعبادة فى بيت الرب، فقد يكون أقام هذه العلية 
منسى وآمون ملوك يهوذا األشرار، بنوا المذابح لعبادة أجناد السماوات فيها، أى كانوا يعبدون 
األوثان فوق هيكل الرب وأقام أيًضا منسى الملك مذابح لألوثان فى دارى بيت الرب، أى الساحة 

ونفهم من هذا مدى انتشار عبادة . ية الخاصة بالشعبالداخلية الخاصة بالكهنة والساحة الخارج
. األوثان، ليس فقط فى أورشليم المدينة المقدسة، بل أيًضا داخل بيت الرب، أيام الملوك األشرار

كل هذا أزاله يوشيا الصالح وكسره، حتى صار غباًرا وكان يشرف على العمل بنفسه، ثم أسرع 
 .ون، الذى كانت فيه عبادة األوثان ونجسهحامًال هذا التراب ونثره فى وادى قدر 

كل هذا يبين مدى اهتمام يوشيا، إذ يقوم بالعمل بنفسه ويسرع، ليتخلص من آثار العبادة 
 .الوثنية فى الهيكل وينجس مكان عبادة األوثان فى وادى قدرون

هو الجزء الجنوبى من جبل الزيتون وجبل الزيتون يقع شرق : جبل الهالك  :۱٤، ۱۳ع
 .شليم وسمى فيما بعد بهذا االسم؛ لكثرة عبادة األوثان عليهأور 

 .سكان صيدا التى على ساحل البحر األبيض المتوسط: الصيدونيين 
 .سكنوا شرق نهر األردن والبحر الميت: الموآبيين 

 .سكنوا شرق نهر األردن: بنى عمون 
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ابح لعبادة اآللهة الوثنية كان سليمان قد أقام على التالل، التى تقع جنوب جبل الزيتون، مذ
المشهورة، مثل عشتاروث آلهة الصيدونيين النجسة وكموش إله الموآبيين الدنس ومولك إله بنى 
عمون، الذى يكره اهللا عبادته، كل هذه المذابح واألصنام التى أمامها والسوارى، أى األعمدة 

أيًضا نجس مكانها بوضع ها، بل المقامة لآللهة الوثنية، حطمها يوشيا الصالح ولم يكتِف بإزالت
وبهذا ال يستطع أحد أن  )١: ٢١ال(عظام األموات عليها وكان كل من يمس هذه العظام يتنجس 

يعبد األوثان فى هذه األماكن مرة أخرى، هكذا تحولت أماكن عبادة اآللهة الوثنية، التى ترمز 
للموت وليس للحياة ويقصد بهذا للخصوبة والحياة، إلى أماكن لعظام األموات، أى أصبحت رمًزا 

 .إزالة فكرة عبادة األوثان من أذهان الشعب؛ وحتى يكرهونها
عندما تطرد أية فكرة غريبة تنجس ذهنك، اهتم أيًضا بترديد المزامير والصلوات؛ حتى تزيل   ?

ى كل أثر للشر من فكرك وتبدله بأفكار اهللا، متذكًرا أيًضا خطورة هذه األفكار، التى تؤدى إل
 .الدينونة والهالك؛ لتسرع فى طردها

 
إلتهب قلب يوشيا بمحبة اهللا، فأراد تطهير العالم كله من عبادة األوثان، فلم يكتف  :۱٥ع

بتطهير مملكة يهوذا التى يملك عليها، بل امتد اهتمامه إلى مملكة إسرائيل، التى سقطت فى 
لى العالم كله وعلى مملكة السبى، ونتيجة ضعف اإلمبراطورية األشورية التى سيطرت ع

إسرائيل، تحرك بقوة اهللا؛ ليزيل عبادة األوثان من بيت إيل وهى التى أسسها يربعام بن ناباط، 
الذى انشق بمملكة إسرائيل، أى أراد يوشيا أن يزيل بداية وجذور عبادة األوثان من إسرائيل، 

المرتفعات التى هناك المذبح  وأزال من على –أهم أماكن عبادة األوثان  -فذهب إلى بيت إيل 
والسارية وكل المبانى التى تتعلق بعبادة األوثان حطمها وأحرق ما فيها من أخشاب وسحق 

 .الكل؛ حتى صار غباًرا وذراه، أى محى كل آثار العبادة الوثنية منها
 
فيما كان يوشيا يحطم عبادة األوثان فى بيت إيل، علم بوجود مقابر قريبة من  :۱٦ع

ن، فأرسل واستحضر عظام األموات وأحرقها على المذبح؛ لتنجيسه، حتى ال يحاول أحد المكا
وبهذا تمم كالم اهللا، الذى تنبأ به نبى ليربعام، منذ . تقديم عبادة لألوثان ثانية فى هذا المكان
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 حوالى ثالثمائة عام، بأنه سيأتى ملك اسمه يوشيا، سيزيل عبادة األوثان، التى عملها يربعام فى
 ).٢: ١٣مل١(بيت إيل 

 
حجر، أو عمود يقام إلعالن وجود قبر فى هذا المكان، وأحياًنا : صوة  :۱۸، ۱۷ع

 .تستخدم كعالمة على الطريق
ليس من مدينة السامرة، بل من إحدى مدنها، فهو من بيت إيل، التابعة : من السامرة 

 .للسامرة
جابه رجال المدينة أنه لقبر الحظ الملك وجود نصب فى المكان، فسأل لمن يكون ؟ فأ

 .رجل اهللا، الذى جاء من يهوذا وأنبأ بكل ما عملته فى بيت إيل
وأمر يوشيا بعدم تحريك عظام النبى وأيًضا عظام النبى اآلخر، الذى من إحدى مدن 

وذلك تكريًما للنبى اآلتى من يهوذا، ) ١١: ١٣مل١(السامرة، أى من بيت إيل، الذى دفن معه 
 .إزالة عبادة األوثانالذى تنبأ ب

 
لم يكتف يوشيا بإزالة عبادة األوثان من بيت إيل، بل أيًضا امتد تطهيره إلى مدن  :۱۹ع

السامرة المختلفة، فأزال من على مرتفعاتها عبادة األوثان، أى المذابح والسوارى والمبانى المقامة 
بادة ونثر رمادها، كما فعل فى لذلك وأحرق عليها عظام األموات؛ لينجسها، فال تستخدم ثانية للع

ونالحظ من هذا استمرار اهتمامه بتطهير كل مكان يمكن أن تصل إليه يده من عبادة . بيت إيل
 .طاهرة من العبادة الوثنية -التى ُسبيت  -األوثان، لتصير مملكة يهوذا وأيًضا مملكة إسرائيل 

 
مذابحها الوثنية وأحرق عظام أمر يوشيا بقتل جميع كهنة التالل فى السامرة، على  :۲۰ع

 .الموتى عليها، ثم عاد إلى أورشليم
وكان يوشيا مضطًرا إلى ذبح كهنة األوثان أثناء عملية التطهير من هذه العبادة؛ ألن اهللا 
أطال أناته عليهم، حتى أضلوا الكثيرين من الشعب البسيط، فكان لزاًما على يوشيا أن يكون 

 .ى هو هؤالء الكهنةحازًما ويوقف مصدر الشر، الذ
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ورغم أن شعب مملكة إسرائيل سار سنيًنا طويلة فى عبادة األوثان، لكنه قبل ما عمله 
، ألن الشعب )٤٠: ١٨مل١(يوشيا، كما قبل ما عمله إيليا النبى قديًما، عندما ذبح أنبياء البعل 

مرت سنوات طويلة يعرف فى أعماقه أن اهللا هو اإلله الحقيقى وحده وكل هذه العبادات مهما است
 .فهى باطلة

ال تخف أن تعلن صوت اهللا بقوة، مهما كان الشر سائًدا؛ لتوقظ ضمير البعيدين واهللا   ?
سيسندك ولكن اهتم فقط أن تصلى جيًدا قبل أن تتكلم، حتى يكون الكالم من اهللا وليس 

 .أنت مسئول أن تكلم؛ لتنقذ الضالين والبعيدين. بكبرياء، أو بدافع شخصى
 

 ):۲٤-۲۱ع(الفصح وإزالة السحر )  ۳(

و امر الملك جميع الشعب قائال اعملوا فصحا للرب الهكم كما هو مكتوب في سفر  -٢١
انه لم يعمل مثل هذا الفصح منذ ايام القضاة الذين حكموا على اسرائيل و ال في   -٢٢. العهد هذا

منة عشرة للملك يوشيا عمل هذا و لكن في السنة الثا -٢٣. كل ايام ملوك اسرائيل و ملوك يهوذا
و كذلك السحرة و العرافون و الترافيم و االصنام و جميع  -٢٤. الفصح للرب في اورشليم

الرجاسات التي رئيت في ارض يهوذا و في اورشليم ابادها يوشيا ليقيم كالم الشريعة المكتوب في 
 .السفر الذي وجده حلقيا الكاهن في بيت الرب

وشيا بتطهير أورشليم واليهودية ومدن السامرة، بدأ فى الجانب بعد اهتمام ي :۲۱ع
اإليجابى من اإلصالحات؛ بأن دعى بإقامة عيد الفصح، الذى نصت عليه الشريعة فى كتاب 

وقد دعى كل شعب أورشليم واليهودية وأيًضا شعب مملكة . العهد، الذى عثروا عليه فى الهيكل
 ).١٨: ٣٥أى٢(كل مكان  إسرائيل، فيوشيا كان كارًزا باهللا فى

 
كان االحتفال بالفصح، الذى أقامه يوشيا، احتفاًال رائًعا، لم يضاهيه فى  :۲۳، ۲۲ع

روعته أى من احتفاالت الفصح التى أقامها بنو إسرائيل، منذ أيام صموئيل، أى منذ أكثر من 
لم يعمل  خمسة قرون، أى أن فصح يوشيا فاق فى روعته الفصح الذى أقامه حزقيا وقيل أنه

وكان تفوق فصح يوشيا فى اهتمامه بتنفيذ الشريعة بكل دقة، كما أعلن . مثله من أيام سليمان
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اهللا لموسى وأيًضا قدم من ماله الخاص خراًفا كثيرة تعد باآلالف مما شجع الرؤساء على تقديم 
 ).١٩-١: ٣٥أى٢(خراف أيًضا 

ست وعشرين سنة، من هذا نفهم  حين أقيم هذا الفصح فى أورشليم كان عمر الملك يوشيا
أنه بدأ اإلصالحات اإليجابية، من ترميم الهيكل وعيد الفصح فى السنة الثامنة عشر من ملكه، 

 .أما عمليات التطهير فكانت خالل السنوات السابقة
ليتك تهتم بأن تكون عبادتك هللا بكل قلبك وتهتم أيًضا بأعياده المقدسة وبناء كنائسه،فتعطى   ?

 .فهذا يظهر محبتك له ومدى تعلقك به ويحرك مشاعرك الروحية بسخاء،
 

تماثيل صغيرة لآللهة الوثنية توضع فى البيت؛ ليتعبد لها الناس، : الترافيم  :۲٤ع
 .باإلضافة للتماثيل الكبيرة المقامة فى المعابد

واصل يوشيا مع إصالحاته اإليجابية عمليات التطهير، ليس فقط لألصنام المقامة فى 
المعابد الوثنية، بل أيًضا الترافيم الموجودة فى المنازل، فقد كان حازًما مع الشعب؛ إلخراج 

وكذلك أباد السحرة والعرافين وكل من يتعامل مع الشياطين؛ . الترافيم من بيوتهم؛ ليحطمها
كل  والخالصة أنه اهتم بتطهير أورشليم واليهودية من. لمعرفة المستقبل، أو أية أعمال شيطانية

وبهذا تمم كالم اهللا، الذى وجده فى كتاب الشريعة، الذى عثر . أسباب الشر التى تخالف الشريعة
 .عليه فى الهيكل
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 ):۳۰-۲٥ع(تفوق يوشيا الصالح ثم موته )  ٤(

و لم يكن قبله ملك مثله قد رجع الى الرب بكل قلبه و كل نفسه و كل قوته حسب كل  -٢٥
و لكن الرب لم يرجع عن حمو غضبه العظيم الن غضبه  -٢٦. م يقم مثلهشريعة موسى و بعده ل

فقال الرب اني انزع يهوذا  -٢٧. حمي على يهوذا من اجل جميع االغاظات التي اغاظه اياها منسى
ايضا من امامي كما نزعت اسرائيل و ارفض هذه المدينة التي اخترتها اورشليم و البيت الذي قلت 

و بقية امور يوشيا و كل ما عمل اما هي مكتوبة في سفر اخبار االيام لملوك  -٢٨. يكون اسمي فيه
في ايامه صعد فرعون نخو ملك مصر على ملك اشور الى نهر الفرات فصعد الملك  -٢٩. يهوذا

و اركبه عبيده ميتا من مجدو و جاءوا به الى اورشليم و  -٣٠. يوشيا للقائه فقتله في مجدو حين راه
 .ه فاخذ شعب االرض يهواحاز بن يوشيا و مسحوه و ملكوه عوضا عن ابيهدفنوه في قبر 

 
يعلن اهللا هنا بوضوح تميز يوشيا عن جميع ملوك يهوذا السابقين والالحقين وٕان  :۲٥ع

كان هناك بعض الملوك تميزوا، مثل حزقيا وآسا ولكنهم يأتوا بعده فى المرتبة؛ ألنه اهتم بكل 
كان أكثر ملك اهتم بتطهير بالده من عبادة األوثان وكل المذابح و . قلبه أن ينفذ شريعة اهللا
ورغم أنه علم بعقاب اهللا، الذى سيأتى على مملكة يهوذا، بعد انتهاء . المقامة على المرتفعات

حياته، لم يتكاسل، بل على العكس، تحرك بنشاط غير عادى؛ لتمجيد اسم اهللا فى يهوذا 
ات طويلة سابقة، فهو رمز للرجاء والصالح والمثابرة فى وٕاسرائيل، بعد أن أهين اسمه لسنو 

الجهاد الروحى، باإلضافة للحزم والقوة فى إعالن الحق، حتى يستحق أن يقال عليه أنه الثانى 
من الملوك بعد داود فى مرتبته الروحية، فقد شابه جده داود، أنه قام وسط جيل شرير بعيد عن 

 .اهللا وأعلن اسم اهللا بوضوح
 
رغم عظمة اإلصالحات التى عملها يوشيا، لم يتراجع اهللا عن قراره بعقاب مملكة  :۲٦ع

يهوذا؛ ألن الشعب الذى ضل أيام منسى وابنه آمون وتجاوب مع يوشيا، كان تجاوبه سطحًيا 
وليس من كل القلب، بدليل أن الملوك الذين أتوا بعد يوشيا وهم أبناؤه، قد ساروا فى الشر 

 :األوثان، فاستحقوا العقاب اإللهى، وهذا يبين أمرين ورجعوا إلى عبادة 



انِياْلُملُوِك ِسفُْر    الثَّ
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 .مدى انتشار الشر وتسلطه على قلوب شعب اهللا -١
 .عظمة يوشيا الذى ظهر فى جيل شرير، فالملوك الذين قبله وبعده كانوا أشراًرا -٢

 
من أجل شرور شعب اهللا، أصر اهللا على قراره بالتخلى عن مملكة يهوذا، كما  :۲۷ع

كل ذلك من . سرائيل وترك هيكله؛ ليهدم ويحرق أثناء تدمير أورشليم واليهوديةتخلى عن مملكة إ
 .أجل سطحية عبادة شعبه وتعلق قلوبهم باألوثان

احترس من العبادة السطحية، بأن تمارس كل شئ شكلًيا بدون فهم، أو إحساس وتكتفى   ?
اهللا لتتوب عن  أطلب معونة. بالمظهر دون الجوهر، فإن هذا ال يرضى اهللا، بل يغيظه

خطاياك وتحاول أن تفهم كل عبادة تقدمها له وهو سينعم عليك، ليس فقط بالغفران، بل أيًضا 
 .أن تشعر به وتتلذذ بالوجود معه

 
 ".سفر أخبار األيام لملوك يهوذا"بقية األعمال التى قام بها يوشيا، هى مدونة فى  :۲۸ع
 
، قام ملك مصر وهو فرعون نخو بهجوم فى السنة الحادية والثالثين لملك يوشيا :۲۹ع

على ملك أشور، الذى صار ضعيًفا فى هذا الوقت وانتهز فرعون هذه الفرصة؛ ليستولى على 
فشعر يوشيا بالخوف على بالده، أن يستولى عليها فرعون؛ فخرج . األمالك التابعة له فى سوريا

نه كان يود أن يحارب ملك لمحاربته ولم يستشر اهللا وحاول فرعون أن يبعده عن الحرب؛ أل
 .أشور ولكن أخطأ يوشيا وهاجم فرعون؛ فقتله فرعون عند مدينة مجدو، بأن أصابه جرح مميت

وحزقيا يرمز . ونالحظ أن سليمان يرمز للمسيح فى بناء الهيكل، كما أسس المسيح الكنيسة
الموت، لمرضه أيًضا للمسيح فى امتداد عمره خمسة عشر عاًما بعد أن كان محكوًما عليه ب

أما يوشيا فيرمز للمسيح فى موته خارج أورشليم، من . والمسيح بعد موته امتدت حياته إلى األبد
 .أعدائه، فى مجدو، كما صلب المسيح خارج أورشليم فى الجلجثة
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حمل الجنود التابعين ليوشيا ملكهم بجرحه المميت، حتى وصلوا إلى أورشليم  :۳۰ع
ألن الكلمة األصلية المترجمة . دفنوه، ثم تملك بعده ابنه يهوآحازو ) ٢٤: ٣٥أى٢(فمات هناك 

 .، تعنى فى أصلها، أنه جرح جرًحا مميًتا ولم يمت نهائًيا"فقتله"فى اآلية السابقة 
 

 ):۳٤-۳۱ع(تملك يهوآحاز على يهوذا وأسره )  ٥(

شليم واسم و كان يهواحاز ابن ثالث و عشرين سنة حين ملك و ملك ثالثة اشهر في اور  -٣١
 . فعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمله اباؤه -٣٢. امه حموطل بنت ارميا من لبنة

و اسره فرعون نخو في ربلة في ارض حماة لئال يملك في اورشليم و غرم االرض بمئة وزنة من  -٣٣
غير  و ملك فرعون نخو الياقيم بن يوشيا عوضا عن يوشيا ابيه و -٣٤. الفضة و وزنة من الذهب

 .اسمه الى يهوياقيم و اخذ يهواحاز و جاء الى مصر فمات هناك
 
تقع على بعد إثنين وثالثين كيلو متًرا وتبعد عن لخيش بثالثة عشر كيلو : لبنة  :۳۱ع

 .متًرا جهة الشمال الشرقى كم جنوب غرب أورشليم
ع وسط لم يكن آحاز البكر الذى يجب أن يملك عوًضا عن أبيه، بل كان ترتيبه الراب

البكر يوحانان، الثانى يهوياقيم، الثالث صدقيا، الرابع شلوم وهو يدعى : بنو يوشيا هم . اخوته
 .ظن الشعب أنه أفضل اخوته، فملكوه بعد أبيه يوشيا. أيًضا يهوآحاز

وكان عمر يهوآحاز حين مسحه الشعب ملًكا، ثالث وعشرين سنة، ولم يدم حكمه سوى 
موطل بنت أرميا، من بلدة لبنة وهو بالطبع ليس أرميا النبى، الذى اسم امه ح. ثالثة أشهر فقط

 .من عناثوث وليس لبنة
هذه الثالثة أشهر التى تملك فيها يهوآحاز، هى الفترة بعد موت أبيه فى الحرب، عندما 
قتله فرعون مصر، الذى يدعى نخو وذهب هذا الفرعون فى طريقه إلى كركميش، التى تقع 

جيوشه، ثم عاد تارًكا جيوشه فى كركميش وحتى يظهر سلطانه على مملكة غرب نهر الفرات ب
يهوذا، عزل يهوآحاز وأسره وأتى به إلى مصر، بعد ذلك ذهب إلى كركميش وانكسر أمام نبوخذ 

 .نصر واستولى ملك بابل على منطقة الشام حتى مصر
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كتفى كاتب سفر لم يذكر سفر الملوك وال سفر أخبار األيام شرور يهوآحاز، بل ا :۳۲ع
الملوك بذكر الخالصة وهو أنه عمل الشر فى عينى الرب، مقتفًيا فى ذلك أثر أجداده، أى 

 .منسى وآمون
، أنه أتى بأفعال شريرة )٥-١: ١٩وحز ١٧-١٠: ٢٣أر(لكننا نستطيع أن نستنتج من 

افترس لقد . أكل الناس. تعلم افتراس الفريسة"بأنه ) ٥-١: ١٩حز(يصفه حزقيال فى . كثيرة
 .شعبه، صار يعمل لحساب ذاته ال لحساب المملكة

ونتعجب كيف استطاع فى ثالثة أشهر فقط أن يظهر شره وهذا يبين أنه لم يتعلم شيًئا من 
وهذا يبين أيًضا أن اختيار الشعب له لم . أبيه الصالح وانتهز فرصة تملكه؛ ليسرع إلى الشر

ية؛ ألن الشعب لم يكن قد تاب توبة حقيقية أيام يكن على أساس الصالح والبر، بل بمقاييس بشر 
يوشيا، فيبدو أن يوشيا كان حازًما فى تطهيره للشر، لكنه لم يعط فرصة كبيرة لتعليم الشعب، 

 .فكانت توبتهم ضعيفة

ليتنا ال نحب ذواتنا، بل نتشبه براعينا وفادينا الحبيب، الذى لم يطلب ما له، بل ما لنا، الذى   ?
 .فمن وجد نفسه يضيعها ومن أضاع نفسه وجدها. ُخدم بل ألخدمقال لم آت أل

 
 .مدينة فى أرض حماة وهى فى دولة سوريا الحالية وتقع شمال بحر الجليل: ربلة  :۳۳ع

 .كجم ٤٠-٢٠لها عدة أوزان تتراوح بين : وزنة فضة 
 .كجم ١٧,٤تساوى : وزنة ذهب 

تدعى يهوآحاز وقبض عليه وأرسله عاد فرعون نخو إلى ربلة وهى شمال مملكة يهوذا واس
وقد دفع . إلى مصر أسيًرا وأمر بجزية ضخمة على يهوذا، مقدارها مائة وزنة فضة ووزنة ذهب

هذا المبلغ شعب المملكة، بينما فى أيام حزقيا، دفع الذهب والفضة من خزائن بيت الرب وبيت 
ن المبلغ الذى دفع أيـام مع أ. الملك وقشر الذهب الذى فى بيت الرب ولم يثقل على الشعب

: ١٨ص(حزقيـا كان أكثر بكثير من المطلوب أيام يهوآحاز وأخيه يهوياقيم، الذى ملك بعده 
١٦-١٤.( 
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معناه يهوه يقيم، أما ألياقيم فمعناه اهللا يقيم وقد غير فرعون اسمه كنوع : يهوياقيم  :۳٤ع
بهذا االسم وهو اسم له معنى أشار عليه رجال يهوذا  -بتدبير اهللا  -من فرض السلطة ولكن 

روحى جميل؛ ألن يهوه هو إله إسرائيل وليس أى إله، لعل هذا يفيد ملك يهوذا ولكنه لألسف لم 
 .يتعلم من اسمه الجديد وابتعد عن اهللا

 . ملك نخو ألياقيم أخى آحاز األكبر عوًضا عنه وغير اسمه من الياقيم إلى يهوياقيم
هكذا قال الرب عن : "ك، تحقيًقا لنبوة أرميا القائل عنه جاء يهوآحاز إلى مصر ومات هنا

الذى ) شلوم هو االسم األصلى ليهوآحاز، قبل تغيير اسمه عند اعتالءه العرش(شلوم بن يوشيا 
خرج من هذا الموضع فى الموضع ال يرجع إليه بعد، بل الذى سبوه إليه يموت وهذه األرض ال 

 ).١٢-١٠: ٢٢أر(يراها بعد 
وألجل شر يهوآحاز عزله وأسره . مرة يملك أخ وليس ابن على عرش مملكة يهوذاوهذه أول 

ولكن عندما آمن الشعب . فرعون مصر وفرض جزية على أرض يهوذا وملك أخيه عوًضا عنه
أيام موسى وطلبوا اهللا ضرب فرعون وشعبه وأخرجهم بذراع رفيعة، فعندما نكون مع اهللا يحمينا 

 .اطين، أما عندما نسير فى الشر، يتخلى عنا، فنذلوينصرنا على أعدائنا الشي

تمسك بوصايا اهللا وعبادته، فيحميك وينصرك فى كل حروبك مع الشياطين، فتحيا مطمئًنا   ?
 .مهما أحاطت بك المشاكل

 
 ):۳۷-۳٥ع(تملك يهوياقيم على يهوذا )  ٦(

لفضة بامر فرعون كل و دفع يهوياقيم الفضة و الذهب لفرعون اال انه قوم االرض لدفع ا -٣٥
كان يهوياقيم   -٣٦. واحد حسب تقويمه فطالب شعب االرض بالفضة و الذهب ليدفع لفرعون نخو

ابن خمس و عشرين سنة حين ملك و ملك احدى عشرة سنة في اورشليم و اسم امه زبيدة بنت فداية 
 .و عمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل اباؤه -٣٧. من رومة
 
 .قدر: قوم  :۳٥ع
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التزم يهوياقيم بدفع الجزية من فضة وذهب لفرعون، إال أنه فرض ضرائب على أهل 
 .البالد، بحسب ما يمتلكون، ليتمكن من سدادها

 
 .هى خربة رومة التى تبعد عشرة كيلو مترات شمال الناصرة: رومة  :۳٦ع

واسم  .كان عمر يهوياقيم حين ملك على يهوذا خمس وعشرين سنة فى العاصمة أورشليم
 ".رومة"أمه زبيدة بنت فداية من بلدة 

 
. لألسف سار يهوياقيم فى الشر مثل أخيه يهوآحاز ولم يتعلم شيًئا من صالح أبيه :۳۷ع

ويذكر لنا سفر أرميا النبى تفاصيل شرور هذا الملك، فقد كان أنانًيا، مغتصًبا لحقوق اآلخرين 
 ).٢٤-٢١: ٢٦أر(بعيًدا عن اهللا 

صالح وفضائل من حولك وكذلك تتعظ من شرور اآلخرين؛ ألن كل هذه  ليتك تتعلم من  ?
رسائل مرسلة إليك، فيهوياقيم لم يتعلم من صالح يوشيا وال من شرور أخيه يهوآحاز، الذى 

 .سبى إلى مصر



ابُِع  احُ حَ صْ األَ   الِعْشُرونَ وَ الرَّ

γ٥٦٥γ 

 

ابُِع  احُ حَ صْ األَ  ْشُرونَ وَ الرَّ  الِع
 يهوياقيم ويهوياكين وصدقيا آخر ملوك يهوذا

Rη Ε η 
 

 ):۷-۱ع(خضوع يهوذا لبابل )  ۱(

في ايامه صعد نبوخذناصر ملك بابل فكان له يهوياقيم عبدا ثالث سنين ثم عاد فتمرد  -١
غزاة الموابيين و غزاة بني عمون و  فارسل الرب عليه غزاة الكلدانيين و غزاة االراميين و -٢. عليه

ان ذلك كان  -٣. ارسلهم على يهوذا ليبيدها حسب كالم الرب الذي تكلم به عن يد عبيده االنبياء
و كذلك  -٤. حسب كالم الرب على يهوذا لينزعهم من امامه الجل خطايا منسى حسب كل ما عمل

و بقية امور  -٥. و لم يشا الرب ان يغفر الجل الدم البريء الذي سفكه النه مال اورشليم دما بريا
ثم اضطجع يهوياقيم  -٦. يهوياقيم و كل ما عمل اما هي مكتوبة في سفر اخبار االيام لملوك يهوذا

و لم يعد ايضا ملك مصر يخرج من ارضه الن ملك  -٧. مع ابائه و ملك يهوياكين ابنه عوضا عنه
 .ن لملك مصربابل اخذ من نهر مصر الى نهر الفرات كل ما كا

 
إنتصر نبوبالسر ملك بابل على مصر فى معركة كركميش، وأخذ كل أمالكها ومنها  :۱ع

وبهذا خضع ملك يهوذا الجديد . مملكة يهوذا وكان قائد الجيش هو نبوخذنصر، ابن نبوبالسر
واستمر يهوياقيم خاضًعا ثالث سنوات . وهو يهوياقيم لملك بابل وذلك بعد عزل أخيه يهوآحاز

 .م يعد يدفع الجزية لمصرول
بعـد ثالث سنوات من تملك يهوياقيم، مات نبوبالسر وصار نبوخذ نصر ابنه ملًكا لبابل 

وانشغل بحروب على بعض البالد المحيطة؛ إلخضاعها له، فانتهز ). ٢: ٤٦، ١: ٢٥أر(
 .يهوياقيم الفرصة وتمرد على نبوخذ نصر

 
ولم يسمع ملك يهوذا ألرميا النبى بالخضوع  كان اهللا قد أمر بتأديب يهوذا لشرورها :۲ع

لبابل، فهيج اهللا الكلدانيين وهم سكان جنوب ما بين النهرين، وكذلك جيران يهوذا وهم األراميون 



انِياْلُملُوِك ِسفُْر    الثَّ

γ٥٦٦γ 

والموآبيون وبنو عمون ولعل هذا كان بإيعاز من ملك بابل، باإلضافة لعداوتهم ليهوذا منذ زمن 

: ٥٢أر(تم سبى ثالثة آالف وثالثة وعشرين من اليهود طويل، فكان هذا تأديًبا شديًدا ليهوذا و 

 .وأرسلوهم إلى بابل) ٢٨

 

تخلى اهللا عن شعبه فى مملكة يهوذا وأمر بتشتيتهم وفقدانهم كيانهم كدولة  :٤، ۳ع

 :مستقلة وذلك لسببين 

 .شرور منسى الملك، التى ظهرت فى عبادته لآللهة الغريبة -١

 .يبةظلم الشعب بعضهم لبعض وسفك دماء غر  -٢

إن اهللا عادل فال تتمادى فى شرك، مثل منسى وتهمل كالم اهللا، فهو يطيل أناته ولكن البد  ?

ال تظلم غيرك؛ ألن صراخهم . فاخضع له وارجع إليه؛ لتتمتع بمراحمه. أن يعاقب إن لم تتب

 .كن رحيًما فتنال مراحم اهللا. يصل إلى اهللا

 

ا، كتبت فى كتاب خاص، هو تاريخ ملوك حياة يهوياقيم وكل الشرور التى تمت فيه :٥ع

 .يهوذا وهو غير سفر أخبار األيام، الموجود فى الكتاب المقدس

 

وكان ملك بابل . مات يهوياقيم ودفن مع آبائه وتولى الملك من بعده ابنه يهوياكين :٦ع

ى قد قيده بسالسل نحاس وأراد سبيه إلى بابل ولكن عدل عن رأيه وغالًبا قتله وألقى جثته ف

 .وألجل شروره لم يبِك عليه شعبه) ١٩: ٢٢أر(األرض، كما يقول أرميا كجثة حمار 

 

لم يعد ملك مصر يقوم بأية غزوات خارج أرضه؛ ألن ملك بابل استولى على كل  :۷ع

 .األراضى، الواقعة من حدود مصر إلى نهر الفرات والتى كانت مصر تحتلها من قبل
 



ابُِع  احُ حَ صْ األَ   الِعْشُرونَ وَ الرَّ

γ٥٦٧γ 

 ):۱٦-۸ع(سبى يهوياكين )  ۲(

ان يهوياكين ابن ثماني عشرة سنة حين ملك و ملك ثالثة اشهر في اورشليم و اسم امه ك  -٨
 -١٠. و عمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل ابوه -٩. نحوشتا بنت الناثان من اورشليم

 -١١. في ذلك الزمان صعد عبيد نبوخذناصر ملك بابل الى اورشليم فدخلت المدينة تحت الحصار
فخرج يهوياكين ملك  -١٢. صر ملك بابل على المدينة و كان عبيده يحاصرونهاو جاء نبوخذنا

يهوذا الى ملك بابل هو و امه و عبيده و رؤساؤه و خصيانه و اخذه ملك بابل في السنة الثامنة من 
 . ملكه
و اخرج من هناك جميع خزائن بيت الرب و خزائن بيت الملك و كسر كل انية الذهب التي  -١٣

و سبى كل اورشليم و كل  -١٤. يمان ملك اسرائيل في هيكل الرب كما تكلم الربعملها سل
الرؤساء و جميع جبابرة الباس عشرة االف مسبي و جميع الصناع و االقيان لم يبق احد اال مساكين 

و سبى يهوياكين الى بابل و ام الملك و نساء الملك و خصيانه و اقوياء االرض  -١٥. شعب االرض
و جميع اصحاب الباس سبعة االف و الصناع و االقيان الف و  -١٦. اورشليم الى بابلسباهم من 

 .جميع االبطال اهل الحرب سباهم ملك بابل الى بابل
 
 ).١٢: ٣٦أر(أحد رؤساء يهوذا : ألناثان  :۸ع

خلف يهوياكين أباه على عرش يهوذا وكان سنه وقتئذ ثمانى عشر سنة ودام حكمه ثالثة 
. عاصمة ملكه أورشليم واسم أمه نحوشتا بنت ألناثان وهى من مدينة أورشليم أشهر فقط، فى

، أن يهوياكين ملك وعمره ثمانى سنوات وليس هناك )٩: ٣٦أى٢(ويذكر سفر أخبار األيام 
اختالف بين ما ذكر فى سفر أخبار األيام؛ ألن يهوياكين ملك مع أبيه يهوياقيم لمدة عشر 

ملوك كثيرين وذلك ليضمنوا العرش ألبنائهم؛ ألن يهوياقيم ملك بعد سنوات وكان هذا متبًعا فى 
أخيه يهوآحاز وكذلك بعد يهوياكين ملك صدقيا أخو يهوياقيم، أى أن أخوة الملك كانت لهم 
أطماع فى الملك، أما فى سن ثمانى عشر سنة، فقد ملك يهوياكين بمفرده، بعد موت أبيه، 

 ).١٥ع(سنة، أنه كانت له نساء، كما يذكر فى  والذى يؤكد تملكه فى سن ثمانى عشر
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سار يهوياكين فى الشر من بداية تملكه، مع أنه تملك لمدة ثالثة أشهر فقط، لكنه  :۹ع
. تعلم الشر من أبيه يهوياقيم، الذى شاركه فى الملك لمدة عشر سنوات، أى منذ طفولة يهوياكين

 :وهذا الشر يظهر فيما يلى 
 .عبادة األوثان -١
 .ات المختلفة والظلمالشهو  -٢
 
بعد القبض على يهوياقيم وقتل ملك بابل له، أرسل نبوخذ نصر جيوشه،  :۱۰ع

فحاصرت أورشليم وهذا يبين قوة نبوخذ نصر وتسلطه على مملكة يهوذا ويبين أيًضا تخلى اهللا 
عن مملكة يهوذا؛ ألجل شرورهم، فسمح أن يقتل يهوياقيم وتحاصر المدينة، ثم يقبض على 

 .اكين بعد ثالثة أشهر فقط من تملكه، كما سيظهر فى اآليات التاليةيهوي
 
كان نبوخذ نصر يحاصر مدينة صور، ثم جاء بنفسه إلى جيوشه المحاصرة  :۱۱ع

ألورشليم وكان ذلك بعد حوالى ثالثة أشهر من تملك يهوياكين وبالتالى أصبح الموقف خطيًرا 
 .لوالمدينة على وشك السقوط والتدمير بيد باب

 
خاف يهوياكين من اقتحام بابل للمدينة وتدميرها وقتله هو ومن معه فى القصر،  :۱۲ع

ويرى البعض أنه فعل هذا؛ حتى يحفظ المدينة من الدمار، فخرج . ففضل أن يسلم نفسه؛ ليحيا
هو وأمه وعبيده ورؤساء مملكته والخصيان المسئولين فى قصره وسلم نفسه لملك بابل وكان ذلك 

 .ة الثامنة لتملك نبوخذ نصر على بابلفى السن
 
استولى ملك بابل على محتويات خزائن الهيكل وخزائن القصر الملكى وكسر كل  :۱۳ع

األوانى الذهبية، التى عملها سليمان ملك إسرائيل ووضعها فى الهيكل وكانت هى األوانى 
الصغيرة، فقد أخذها  أما األوانى. واأللواح الكبيرة، مثل مذبح البخور ومائدة خبز الوجوه

 )٢: ٥دا(وهى األوانى التى شرب فيها حفيده الملك بيلشاصر ) ٦ع(نبوخذنصر فى هجومه األول 
وبهذا تحقق كالم الرب، ). ١١-٧: ١عز(وهذه اآلنية هى التى عادت إلى أورشليم مع زربابل 



ابُِع  احُ حَ صْ األَ   الِعْشُرونَ وَ الرَّ
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رضها حزقيا ، بأخذ كل ما فى الخزائن، التى ع)١٧: ٢٠ص(الذى قاله أشعياء لحزقيا الملك 
 بكبرياء على البابليين، عند شفائه من مرضه

 
 .حدادين: أقيان  :۱٤ع

أسر ملك بابل عظماء أورشليم وعددهم عشرة آالف وهم رؤساء الشعب وقواده والصناع 
المهرة والحدادون ولم يستبقوا فى أورشليم سوى عامة الشعب البسطاء وهذا لُيضعف المدينة، فال 

إن كان . ليه، أو يحاول االستقالل وتظل محتاجة دائًما لمعونة بابليوجد فيها من يثور ع
العظماء عشرة آالف فقط، فهذا يبين أن سكان المدينة كانوا قليلين وزاد ضعفها، عندما أخذ منها 

 .األقوياء
 
وبهذا أسر ملك بابل يهوياكين ملك يهوذا وأمه ونساءه وخصيانه ورجاله  :۱٦، ۱٥ع

البالد، سبعة آالف فرًدا والصناع المهرة والحدادون ألف فرًدا وجميع  األشداء وجميع عظماء
الضباط والجنود األقوياء وهم حوالى ألفين وبهذا يكون المجموع عشرة آالف، كما ذكر فى 

، الكل أسرهم ملك بابل ورحلهم إلى بابل وبقى يهوياكين مسجوًنا فى بابل، حوالى سبعة )١٤ع(
اء، فبعد أن افتخر بهم نبوخذ نصر فى بابل، فرق بعضهم فى بالد وثالثين عاًما، أما العظم

 .مملكته
النتيجة الطبيعية للشر هى التأديب اإللهى، فليتك تتعلم من أخطائك؛ لتتوب وترجع إلى اهللا  ?

وٕان أتتك التجربة فال تتذمر، بل اقبلها من اهللا وافحص . وال تتهاون؛ حتى تحل بك المصائب
وثق أن اهللا يطلب خالصك، . سبب بخطاياك وتقصيراتك فى محبة اهللانفسك؛ لعلك تكون ال

 .من خالل التجارب وينتظر رجوعك إليه؛ ليعوضك عن كل ما فاتك
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 ):۲۰-۱۷ع(تملك صدقيا وتمرده على بابل )  ۳(

كان صدقيا ابن   -١٨.و ملك ملك بابل متنيا عمه عوضا عنه و غير اسمه الى صدقيا -١٧
حين ملك و ملك احدى عشرة سنة في اورشليم و اسم امه حميطل بنت ارميا  احدى و عشرين سنة

النه الجل غضب  -٢٠. و عمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل يهوياقيم -١٩. من لبنة
 الرب على اورشليم و على يهوذا حتى طرحهم من امام وجهه كان ان صدقيا تمرد على ملك بابل

 

ن عمره إحدى وعشرين سنة واستمر حكمه إحدى عندما ملك صدقيا كا :۱۸، ۱۷ع

وكان اسمه سابًقا متنيا . عشر سنة فى أورشليم العاصمة واسم أمه حميطل بن أرميا من بلدة لبنة

وهو عم الملك يهوياكين، الذى سبى إلى بابل وأخو يهوياقيم، الذى قتله نبوخذ نصر وبالتالى 

 .ألن والديهما هما حميطل ويوشيافهو ابن يوشيا، الملك الصالح وشقيق يهوآحاز؛ 
 
 .اتبع صدقيا خطى يهوياقيم ملك يهوذا الذى سبقه فى سلوك الشر :۱۹ع
 
لم يكتِف صدقيا بعمل الشر وتضليل شعبه ولكنه أيًضا، فى نهاية تملكه، تمرد  :۲۰ع

ه ويدمر على ملك بابل، فكان هذا دافًعا أن يهجم عليه ملك بابل ويأخذه أسيًرا ويقتل أوالده ورجال
 .أورشليم ويحرقها، كما تنبأ األنبياء، أى تحقق غضب اهللا وتأديبه لشعبه؛ ألجل شرورهم

ال تكن مراوًغا وخائًنا فى وعودك، مثل صدقيا، بل تعهد اهللا بالسير معه واطلب معونته،  ?
وٕان قصرت ارجع إليه، فهو حنون على الضعفاء ولكن يكره المستبيحين . فيساعدك

 .والمتمردين
 



ْشُرونَ وَ الَخاِمُس  احُ حَ صْ األَ   الِع

γ٥٧١γ 

 

ْشُرونَ وَ الَخاِمُس  احُ حَ صْ األَ   الِع
 سـبى يهـوذا

Rη Ε η 
 

 ):۷-۱ع(سقوط أورشليم وأسر صدقيا ) ۱(

و في السنة التاسعة لملكه في الشهر العاشر في عاشر الشهر جاء نبوخذناصر ملك بابل  -١
حت و دخلت المدينة ت -٢. هو وكل جيشه على اورشليم و نزل عليها و بنوا عليها ابراجا حولها

في تاسع الشهر اشتد الجوع في المدينة و لم  -٣. الحصار الى السنة الحادية عشرة للملك صدقيا
فثغرت المدينة و هرب جميع رجال القتال ليال من طريق الباب بين  -٤. يكن خبز لشعب االرض

. لبريةالسورين اللذين نحو جنة الملك و كان الكلدانيون حول المدينة مستديرين فذهبوا في طريق ا
فاخذوا  -٦. فتبعت جيوش الكلدانيين الملك فادركوه في برية اريحا و تفرقت جميع جيوشه عنه -٥

و قتلوا بني صدقيا امام عينيه و  -٧. الملك واصعدوه الى ملك بابل الى ربلة و كلموه بالقضاء عليه
 .قلعوا عيني صدقيا و قيدوه بسلسلتين من نحاس و جاءوا به الى بابل

 
ن صدقيا ملك يهوذا خاضًعا لبابل وزارها معلًنا والءه لنبوخذ نصر ولكنه عندما كا :۱ع

عاد إلى أورشليم وعلم أن صور قد تمردت على بابل، فكر فى التحالف مع صور وصيدا 
وموآب وبنى عمون وآدوم وهى البالد المحيطة لمملكة يهوذا، بل أيًضا التحالف مع مصر وبهذا 

لم نبوخذ نصر، أرسل جيوشه إلى أورشليم وقد كان مقيًما فى ربلة، التى يتمرد على بابل، فلما ع
 .تقع فى مكان متوسط بين صور وأورشليم؛ ليستطع منها مهاجمة االثنين

ووصلت جيوش نبوخذ نصر إلى أورشليم وحاصرتها فى اليوم العاشر من الشهر العاشر 
حول أورشليم، هى عبارة عن أكوام فى السنة التاسعة لتملك صدقيا وأقام نبوخذ نصر متاريس 

من التراب وبنى عليها أبراًجا؛ ليستطع منها إلقاء السهام والرمى بالمجانيق على المدينة، 
 .فصارت المدينة فى خطر وال يستطع أحد الخروج منها، بل بدأ ضرب المدينة

ن وكان جيش بابل قد استولى على مدن يهوذا، ما عدا لخيش وغريقة؛ ألنهما مدينتا
، باإلضافة لحصاره أورشليم، فلما وجدت مصر انقسام )٧: ٣٤أر(حصينتان بالقرب من مصر 
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جيش بابل على عدد من المدن، انتهزتها فرصة لمحاربة بابل، فخرجت بجيوشها وحينئذ 
، فخاف المصريون وانسحبوا وعادت )٥: ٣٧أر(اضطرت بابل أن تجمع جيوشها؛ لتهاجم مصر 

 .ر أورشليمبابل بكل جيوشها لتحاص
 
دام حصار بابل ألورشليم حوالى سنة ونصف وفى اليوم التاسع من الشهر  :۳، ۲ع

، إشتد الجوع فى أورشليم وكاد الناس )٦: ٥٢أر(الرابع للسنة الحادية عشر لتملك صدقيا 
يمـوتون، حتـى أن عظماءهم فتشـوا عن الطعام فى المزابل والنساء أكلت أطفالهن والتصق جلدهم 

 ).١٢: ٥حز(هم، ثم مات عدد ليس بقليل منهم وتفشى الوبأ، فقتل أيًضا الكثيرين منهم بعظام
 
 .كسر حراس الملك جزء من السور وعملوا فيه فتحة: ثغرت  :٤ع

كانت بركةسلوام فى مدينة أورشليم، فى الجنوب الشرقى منها : طريق الباب بين السورين 
وكان هناك ) ١٥: ٣نح(ينة، هو غالًبا باب العين وهى عند ملتقى سورين بينها أحد أبواب المد

طريق بجوار السور يؤدى إلى هذا الباب، ففى هذا الطريق الذى هو أمام جنة الملك، فتح 
 .الحراس فتحة فى السور

 .حديقة كبيرة خاصة بالملك: جنة الملك 
ها السهام عندما رأى صدقيا ملك يهوذا أن الكلدانيين قد بنوا أبراًجا وبدأوا يصوبون من

والمجانيق، التى يلقون منها الحجارة والكور المشتعلة على المدينة، شعر أن المدينة على وشك 
السقوط فى أيديهم، فأسرع مع رؤسائه وحاشيته؛ ليهرب ليًال من أورشليم وأمر حراسه أن يفتحوا 

الشعب، أو  فتحة فى السور، عند بركة سلوام؛ ليتسلل منها هارًبا ووجهه مغطى حتى ال يراه
الجنود البابليين وخرج من المدينة عند ملتقى وادى قدرون ووادى ابن هنوم وهرب فى طريق 

 .البرية المؤدية إلى مدينة أريحا
 
لم يعرف الكلدانيون بهروب الملك ليًال ولكن فى الصباح شاهدوا الثغرة، فعلموا  :٥ع

أريحا، فقبضوا على الملك وهرب  بهروب مجموعة من المدينة وتبعوهم، حتى أدركوهم فى برية
ولعل صدقيا كان يود أن يعبر نهر األردن من عند . رجاله وتركوه وحده بين أيدى الكلدانيين

 .أريحا ويلتجئ إلى الموآبيين ولكن قبض عليه قبل أن يحقق قصده
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إقتاد جنود نبوخذنصر الملك صدقيا إلى مدينة ربلة، حيث يقيم نبوخذ نصر؛ ليقتلوه  :٦ع
 .اك أمام ملك بابلهن

 
أمام نبوخذ نصر أذلوا صدقيا بقتل بنيه أمام عينيه وكانوا أطفاًال؛ ألن عمر صدقيا  :۷ع

كان وقتذاك إثنى وثالثين عاًما، ثم فقأوا عينيه وربطوه بسلسلتين من نحاس، واحدة ليديه والثانية 
وبهذا . ه والسيطرة الكاملة عليهلرجليه، وهذا ما يعمل للمجرمين واألشرار جًدا، أو لمن ُيراد إذالل

 ).١٣: ١٢، حز٥، ٤: ٣٢أر(تمت نبوتى أرميا وحزقيال 
فكن حذًرا من الخطية . النتيجة الطبيعية للبعد عن اهللا والسلوك فى الشر هو الذل الشديد ?

 .وتأمل نتائجها الفظيعة؛ لتبتعد عنها،فتنقذ نفسك وتحيا مطمئًنا بين يدى اهللا أبيك
 

 ):۱۷-۸ع(كل وأورشليم وسبى الشعب حرق الهي) ۲(

و في الشهر الخامس في سابع الشهر و هي السنة التاسعة عشرة للملك نبوخذناصر ملك  -٨
و احرق بيت الرب و بيت الملك  -٩. بابل جاء نبوزرادان رئيس الشرط عبد ملك بابل الى اورشليم

ميع اسوار اورشليم مستديرا هدمها و ج -١٠. و كل بيوت اورشليم و كل بيوت العظماء احرقها بالنار
و بقية الشعب الذين بقوا في المدينة والهاربون  -١١. كل جيوش الكلدانيين الذين مع رئيس الشرط

و لكن رئيس الشرط  -١٢. الذين هربوا الى ملك بابل و بقية الجمهور سباهم نبوزرادان رئيس الشرط
مدة النحاس التي في بيت الرب و القواعد و و اع -١٣. ابقى من مساكين االرض كرامين و فالحين

 . بحر النحاس الذي في بيت الرب كسرها الكلدانيون و حملوا نحاسها الى بابل
. والقدور و الرفوش و المقاص و الصحون و جميع انية النحاس التي كانوا يخدمون بها اخذوها -١٤
فضة فالفضة اخذها رئيس و المجامر و المناضح ما كان من ذهب فالذهب و ما كان من  -١٥

و العمودان و البحر الواحد و القواعد التي عملها سليمان لبيت الرب لم يكن وزن  -١٦. الشرط
ثماني عشرة ذراعا ارتفاع العمود الواحد و عليه تاج من نحاس و  -١٧. لنحاس كل هذه االدوات

رة جميعها من نحاس و كان ارتفاع التاج ثالث اذرع و الشبكة و الرمانات التي على التاج مستدي
 .للعمود الثاني مثل هذه على الشبكة
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دام حصار بابل ألورشليم مدة عام ونصف، إذ بدأ فى اليوم العاشر من الشهر  :۸ع
واستمر حتى اليوم السابع من الشهر الخامس فى ) ١ع(العاشر فى السنة التاسعة لملك صدقيا 

رت وهرب صدقيا الملك منها، ثم قبض ملك بابل السنة الحادية عشر له وكانت المدينة قد ثُغ
والسنة الحادية عشر للملك صدقيا تقابل السنة التاسعة عشر لتملك نبوخذنصر ). ٥، ٤ع(عليه 

على بابل، فى هذا الوقت سقطت أورشليم؛ وقد كان نبوزردان عبد ملك بابل، يشغل منصًبا كبيًرا 
 .قابل تقريًبا وزير الدفاعفى الدولة البابلية وهو رئاسة الشرط، أى ما ت

 
عند سقوط أورشليم فى يد نبوزردان ودخوله فيها، أحرق بيت الرب، الذى أقامه  :۹ع

سليمان منذ ثالث مائة عاًما وأحرق أيًضا قصر الملك وقصور العظماء وبيوت أورشليم عموًما 
 ).١: ٧٩، مز١٠: ٢١أر(وبهذا تمت نبوات األنبياء 

 
 .ين بهدم األسوار التى حول أورشليمقامت جيوش الكلداني :۱۰ع
 
أسر نبوزردان بقية الشعب، الذين بقوا فى المدينة والهاربين، الذين لجأوا إلى ملك  :۱۱ع

 .بابل مستسلمين، أثناء حصار أورشليم
 
 .وأبقى نبوزردان بسطاء الناس المساكين؛ ليفلحوا األرض ويزرعونها :۱۲ع

 يترك فيك إال الضعف والذل، فتمسك بوصايا اهللا وال إن الشيطان يريد أن يهدم حياتك وال  ?
تستسلم له مهما سقطت، فاهللا لن يتركك أبًدا، ما دمت متمسًكا به وبهذا يخاف منك 

ال تتهاون فى أية خطية؛ ألن عدوك . الشيطان، بل يصبح لك سلطان عليه؛ لتدوس قوته
 .شرس ولكنه يخاف جًدا من اهللا ومن كل من يتكل عليه

 
الفضة والذهب وكل  -فى هجماتهم السابقة ألورشليم  -كان الكلدانيون قد سلبوا  :۱۳ع

واآلن قبل أن يحرقوا الهيكل، حطموا العمودين النحاسيين ) ١٣: ٢٤، ص٢: ١دا(اآلنية الثمينة 
وحطموا أيًضا البحر وهو حوض نحاسى ضخم ) ١٧ع(وقد كانا فى غاية الجمال؛ كما توضح 

 .نها كلها ذات أحجام كبيرة وحملوا هذا النحاس إلى بابلأل: وقواعده نحاسية 
 
 .جمع رفش، أى جاروف: الرفوش  :۱٤ع
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 .أداة كالمقص؛ لقطع الجزء المحترق من الفتيل: المقاص 
إستولى جنود ملك بابل أيًضا على القدور والرفوش والمقاص والصحون وجميع األوانى 

 .النحاسية، التى كانت تستخدم فى الهيكل
 
 .جمع مجمرة أى شورية وهى وعاء يوضع فيه الفحم المشتعل: المجامر  :۱٥ع

 .إناء مجوف يستخدم فى الرش: المناضح 
أخذوا كذلك المجامر والمناضح، وأخذ نبوزردان كل المصنوعات الذهبية والفضية، التى 

 .بقيت بعد الهجمات البابلية السابقة على أورشليم
 
دين الجميلين فى شكلهما والبحر وقواعده وحطموها؛ أخذ الكلدانيون العمو  :۱۷، ۱٦ع

لتتحول إلى قطع نحاسية يسهل نقلها ولم يزنوها لكثرتها واكتفوا بوزن اآلنية الذهبية والفضية 
 ).٣٤-٢٤: ٨عز(

كان ارتفاع العمود الواحد حوالى تسعة أمتار وعليه تاج نحاسى، ارتفاعه متًرا ونصف 
 .ج جميعها من نحاس، ومثله العمود الثانىالمتر والرمانات التى حول التا

 
 ):۲۱-۱۸ع(قتل الكهنة والعظماء ) ۳(

و اخذ رئيس الشرط سرايا الكاهن الرئيس و صفنيا الكاهن الثاني و حارسي الباب  -١٨
و من المدينة اخذ خصيا واحدا كان وكيال على رجال الحرب و خمسة رجال من الذين  -١٩. الثالثة

لذين وجدوا في المدينة و كاتب رئيس الجند الذي كان يجمع شعب االرض ينظرون وجه الملك ا
و اخذهم نبوزرادان رئيس الشرط و سار  -٢٠. وستين رجال من شعب االرض الموجودين في المدينة

فضربهم ملك بابل و قتلهم في ربلة في ارض حماة فسبي يهوذا  -٢١. بهم الى ملك بابل الى ربلة
 .من ارضه
 
وزردان على رئيس الكهنة، الذى يدعى سرايا وعلى نائبه صفنيا الكاهن، قبض نب :۱۸ع

أما .الذى كان يحل محله، عند وجود أى موانع طقسية تمنع رئيس الكهنة من ممارسة خدمته
حراس أبواب أورشليم وعددهم أربع وعشرين وكان عليهم ستة رؤساء، قبض نبوزردان على ثالثة 

 .يكون الثالثة اآلخرين قد استطاعوا الهرب منهم، لعلهم المتقدمين، أو قد
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قبض أيًضا نبوزردان على العظماء والمسئولين فى المدينة، فباإلضافة لرؤساء  :۱۹ع
الكهنة، قبض أيًضا على خصًيا يشغل منصًبا هاًما، إذ كان مسئوًال، من قبل الملك عن رجال 

هم بالدخول والجلوس معه وهؤالء الحرب وكذلك خمسة، هم المشيرين المقربين للملك والمسموح ل
المشيرين هم الذين أشاروا على الملك بخيانة بابل والتحالف مع مصر والدول المحيطة، ولم يكن 

وقبض أيًضا على كاتب رئيس الجند، الذى كان يعد الجنود . مسموًحا للشعب أن يرى وجه الملك
من الرؤساء الذين  وكذلك قبض أيًضا على ستين. ويجمعهم للحرب من كل شعب األرض

وهكذا نجد أن من لم يخضعوا هللا ولم ينبهوا الملك لطاعة اهللا، بل شجعوه على . يقودون الشعب
نقض عهده مع بابل، اآلن يقبض عليهم ليهلكهم ملك بابل، فهذه هى النهاية الطبيعية للسلوك 

 .فى الشر
نه أيًضا عادل، ألنك بهذا تعد ال تستهن بفعل الشر وتتمادى فيه، فإن اهللا طويل األناة ولك  ?

لنفسك هالًكا شديًدا ولكن ارجع اآلن إلى اهللا، فهو بحنانه مستعد أن يسامحك عن كل ما 
 .عملت من شر

 
أخذ نبوزردان جميع عظماء أورشليم واقتادهم إلى ملك بابل، الذى كان موجوًدا فى  :۲۰ع

 .رشليم اللتان كان يحاربهماربلة فى ذلك الوقت؛ ألن ربلة فى مكان متوسط بين صور وأو 
 
أمـر نبوخـذ نصر بقتل العظماء، الذين أتى بهم نبوزردان إلى ربلة، التى فى أرض  :۲۱ع

: ٢٥أر(حماة وبهذا تم سبى مملكة يهـوذا، الذى استمر سبعون عاًما وكان ذلك تحقيًقا للنبوات 
 .وبعده عادت المملكتان كمملكة واحدة متحدة) ١٢، ١

على أربعة مراحل، باإلضافة إلى هجمات أخرى، سبى فيها بعض اليهود،  وسبى يهوذا تم
. أثناء هذه األربعة مراحل وٕان كان بعض المفسرين يختصرون هذه المراحل إلى ثالثة، أو إثنين

 :وهذه األربعة مراحل هى 
م وهى السنة األولى لتملك نبوخذ نصر ملك بابل .ق ٦٠٥كان عام : السبى األول  -١

 .وفيه سبى دانيال والثالثة فتية) ١: ٢٥أر(ابعة ليهوياقيم ملك يهوذا والسنة الر 
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م وهى نهاية فترة حكم يهوياكين، الذى ملك بعد .ق ٥٩٧وكان عام : السبى الثانى  -٢
أبيه يهوياقيم على يهوذا وسبى فيه يهوياكين نفسه مع كثيرين إلى بابل ومنهم حزقيال 

 .النبى

م، حيث قبض على صدقيا ملك يهوذا وسبى إلى .ق ٥٨٧وكان عام : السبى الثالث  -٣
 .بابل

بعد سبى صدقيا، هاجم نبوزردان رئيس الشرط لملك بابل وأحرق : السبى الرابع  -٤
 .أورشليم، بعد أن حاصرها عام ونصف

 .وتوجد فى التفاسير فروًقا فى السنين؛ ألن أجزاء السنة أحياًنا تحسب، أو ال تحسب
سبيين إلى بابل؛ ألن بعضهم مات فى الطريق إلى بابل، وتوجد اختالفات بين أعداد الم

فبعضهم حسب عدد المسبيين من أورشليم والبعض اآلخر حسب عدد المسبيين الذين وصلوا إلى 
 .بابل
إن إبليس يريد أن يستعبدك فى خطايا كثيرة، فال تسمح له، بابتعادك عن أصغر خطية وٕان   ?

 .أن يحميك من كل هجماته ويثبتك فى الحياة النقية سقطت فارجع إلى اهللا سريًعا، فهو قادر
 

 ):۲٦-۲۲ع(جدليا حاكم يهوذا واغتياله ) ٤(

و اما الشعب الذي بقي في ارض يهوذا الذين ابقاهم نبوخذناصر ملك بابل فوكل عليهم  -٢٢
و لما سمع جميع رؤساء الجيوش هم و رجالهم ان ملك بابل قد  -٢٣. جدليا بن اخيقام بن شافان

كل جدليا اتوا الى جدليا الى المصفاة و هم اسماعيل بن نثنيا و يوحنان بن قاريح و سرايا بن و 
و حلف جدليا لهم و لرجالهم و قال  -٢٤. تنحومث النطوفاتي و يازنيا ابن المعكي هم و رجالهم

و في  -٢٥. لهم ال تخافوا من عبيد الكلدانيين اسكنوا االرض و تعبدوا لملك بابل فيكون لكم خير
الشهر السابع جاء اسماعيل بن نثنيا بن اليشمع من النسل الملكي و عشرة رجال معه و ضربوا جدليا 

فقام جميع الشعب من الصغير الى  -٢٦. فمات و ايضا اليهود و الكلدانيين الذين معه في المصفاة
 .الكبير و رؤساء الجيوش و جاءوا الى مصر النهم خافوا من الكلدانيين
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ين نبوخذ ناصر ملك بابل نائًبا عنه؛ ليحكم بقية أفراد شعب يهوذا، اللذين بقوا ع :۲۲ع
 ".جدليا بن أخيقام بن شافان"كان هذا النائب هو . فى أرض يهوذا

وشافان كان رجًال صالًحا وكاتًبا للملك يوشيا الصالح وكذلك ابنه أخيقام كان رجًال تقًيا، 
وهو أيًضا الذى خلص ) ١٤، ٨: ٢٢ص(عن كالم اهللا أرسله يوشيا إلى خلدة النبية؛ ليسأل 
فجدليا كان رجًال تقًيا ومن نسل صالح، أى ). ٢٤: ٢٦أر(أرميا من الموت بيد الكهنة األشرار 

ولعل أرميا النبى هو الذى . تربى تربية روحية وكان محًبا لوطنه وشعبه وكان عادًال فى تصرفاته
ين احترموه ولعلهم سألوه عن الشخص اليهودى المناسب اقترح على البابليين جدليا كحاكم، الذ

وبالطبع لم يكن جدليا من . لقيادة الشعب وتهدئة النفوس، بعد أحداث حرق وتدمير أورشليم
 .النسل الملكى، لكنه كان رجًال تقًيا وعادل ومقرب للملوك

 
رة مدينة مدينة فى نصيب بنيامين وكان قد بناها آسا ملك يهوذا بحجا: المصفاة  :۲۳ع

 ).٢٢: ١٥مل١(الرامة، فهى مدينة قوية 
 .من مدينة نطوفة القريبة من بيت لحم: النطوفاتى 

 .من مدينة معكة الى تقع شرق نهر األردن: المعكى 
لما علم قواد فرق جيش مملكة يهوذا أن ملك بابل قد عين جدليا، جاءوا بصحبة جنودهم 

اسماعيل بن نثنيا ويوحانان بن قاريح وسرايا : م إلى جدليا، فى المصفاة، حيث كان هناك، وه
 .بن تنحومث النطوفاتى ويازنيا ابن المعكى

وبهذا أظهروا والءهم وخضوعهم لجدليا ولكن اسماعيل، الذى كان يقودهم فى مقابلة جدليا 
والذى هو من النسل الملكى، كان خبيثًا وضد بابل ويريد أن يعيد الملك لبيت داود، ليس حًبا فى 

وقد فهم هذا يوحنان، الذى كان مخلًصا لوطنه ولجدليا وأرشد جدليا؛ . داود ولكن ليملك هو
ليحترس منه ولكنه لم يصدقه، بل حاول استئذان جدليا فى قتل اسماعيل ولكن جدليا منعه 

 ).١٦-١٣: ٤٠أر(
 
ن بعد تدمير بابل ألورشليم وحرق الهيكل وكل القصور والبيوت وقتل الكثيرين، كا :۲٤ع

الشعب فى خوف شديد من بابل وقد يكون اليأس قد خيم عليهم، فانتهز جدليا فرصة اجتماع 
رؤساء الجيش والجنود التابعين لهم وطمأنهم أن بابل لن تعاود مهاجمة أورشليم ودعاهم للسكن 
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 فى أورشليم والقيام بأعمالهم الزراعية وال يخشوا الخضوع لبابل، فقد كان واثًقا أن بابل تريد
وقد قال جدليا هذا؛ ألنه كان يحب وطنه . الهدوء وسير األعمال فى أورشليم بطريقة طبيعية

ويريد إعادة الحياة ألورشليم وكل اليهودية والبالد المحيطة، خاصة وأن كالم اهللا على فم أرميا 
 .كان يؤكد هذا وأن ما حدث فى السبى كان تأديًبا للشعب؛ ليتوبوا، فيحفظهم اهللا ويرعاهم

 
بعد مضى سبع شهور على إقامة جدليا حاكًما لليهود من قبل بابل، أتى  :۲٥ع

اسماعيل، الذى كان يشتاق لعرش مملكة يهوذا، إلى المصفاة، مقر جدليا وهو مدبر مؤامرة 
هو والعشرة رجال الذين معه وبعد ذلك قاموا ) ١٠-١: ٤١أر(لقتله، فاستضافه جدليا بمحبة 

ه من اليهود وأيًضا الكلدانيين نواب بابل، الذين يقيمون فى المصفاة، ثم عليه، فقتلوه هو ومن مع
هرب إلى بعليس ملك بنى عمون والذى كانت تربطه به صداقة وتحالف؛ ألنه خاف من بابل أن 
تقتله، فعندما علم يوحانان بن قاريح بهذا وهو رئيس متقدم فى جيش بنى إسرائيل، تبع اسماعيل، 

قبل أن يصل إلى ملك بنى عمون وحاربه هو ومن معه من جنود وانتصر فأدركه عند جبعون، 
عليه واسترد السبايا، الذين أخذهم اسماعيل ولكن اسماعيل استطاع أن يهرب هو وثمانية رجال 

 ).١٥: ٤١أر(والتجأ إلى بعليس 
ما أصعب الخيانة، فقد استضاف جدليا اسماعيل، فقتله األخير، هو وكل من معه وأخذ   ?

كن صادًقا ووفًيا فى تعامالتك مع من حولك، ال تفكر فى مصلحتك فقط . ايا كثيرينسب
وتكون أنانًيا، بل قدر تعب اآلخرين وليكن عندك عرفان بالجميل، فيباركك اهللا ويحميك من 

 .مخاطر كثيرة
 

خاف جميع الشعب بمختلف أعمارهم ومكانتهم من انتقام الكلدانيين، فقرروا الهرب  :۲٦ع
صر؛ ألن الكلدانيين لن يبحثوا عن اسماعيل فقط، بل خافوا أن يقتلوا عدًدا كبيًرا منهم، إلى م

باإلضافة إلى ميلهم لإللتجاء إلى مصر منذ مدة طويلة، لعلهم يجدوا فيها الحماية من بابل، كما 
 رغم تحذيرات أرميا النبى لهم بعدم االلتجاء لمصر، لكنهم أصروا. كان يظن صدقيا ملك يهوذا

على ذلك، بل حملوا أرميا معهم بالقوة إلى مصر وهناك تمت نبوات أرميا فيهم، إذ ماتوا بالجوع 
 ).٤٢أر(والوبأ والسيف 
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 ):۳۰-۲۷ع(اإلفراج عن الملك يهوياكين ) ٥(

و في السنة السابعة و الثالثين لسبي يهوياكين ملك يهوذا في الشهر الثاني عشر في  -٢٧
هر رفع اويل مرودخ ملك بابل في سنة تملكه راس يهوياكين ملك يهوذا من السابع و العشرين من الش

و غير  -٢٩. و كلمه بخير و جعل كرسيه فوق كراسي الملوك الذين معه في بابل -٢٨. السجن
و وظيفته وظيفة دائمة تعطى له من  -٣٠. ثياب سجنه و كان ياكل دائما الخبز امامه كل ايام حياته

 م بيومه كل ايام حياتهعند الملك امر كل يو 
 

 ٥٦١بعد موت نبوخذ نصر ملك بابل، ملك بعده أويل مرودخ وكان ذلك عام :۲۷ع
م، فحاول مرودخ إظهار تسامحه وعطفه، ليكسب محبة الشعب، فأطلق سراح بعض .ق

المسجونين ومنهم يهوياكين ملك يهوذا، الذى بقى فى السجن سبعة وثالثين عاًما وكان ذلك فى 
ابع والعشرين من الشهر الثانى عشر ولعل مرودخ حاول بهذا إكرام دانيال والثالثة فتية، اليوم الس

وبالطبع كان يهوياكين ذا نفسية ضعيفة ومحطمة، . الذين كانت لهم مكانة عظيمة فى المملكة
بعد قضاء هذه الفترة الطويلة فى السجن، باإلضافة إلى ضعف أورشليم وكل بالد اليهود، فلم 

ك خطًرا من إطالق سراحه ومع هذا، فكان إكرام مرودخ له، أن يعيش بجوار قصره يكن هنا
 .ويأكل على مائدته، تكريًما له وأيًضا رقابة عليه

وقد سمح اهللا بإطالق سراح يهوياكين؛ ليعطى رجاًء لشعبه المذل تحت عبودية بابل، إذ 
 .وعدهم بالرجوع من السبى بعد سبعين عاًما

 
يهوياكين وكلمه بكالم طيب ووعده أن يكرمه، بل أعطاه مكانة فى قابل مرودخ  :۲۸ع

جلوسه على مائدته، أكثر من باقى ملوك األمم، الذين أطلق سراحهم وعاشوا معه فى بابل ولعل 
 .إكراًما لدانيال –كما قلنا  –هذا 

 
 .احتياجاته المالية من مأكل وملبس وخالفه: وظيفته  :۳۰، ۲۹ع

فترك ثياب الذل التى لبسها فى السجن ولبس مالبس تليق به كملك  بدأ إكرام يهوياكين،
وكانت تعطى . وكان يأكل مع الملوك والعظماء، على مائدة مرودخ، حتى نهاية حياة يهوياكين

 .له أيًضا كل احتياجاته، فعاش مكرًما بقية حياته
يد منها، ثم يرفعها إن صبرت على الضيقة مهما طالت، فاهللا قادر أن يحولها للخير، فتستف  ?

 .عنك وتنال بركات كثيرة؛ لتظل تشكر اهللا كل أيامك
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 حيــاة إيليــا
، أى اعتمدت حياته على قوة اهللا المساندة له "الرب قوتى"أو " الرب إلهى"معنى اسمه  -١

 .مهما أحاطت به المخاطر
لى فى وعاش حياته األو . م.ق ٩٠٥م أى حوالى سنة .ولد إيليا فى آخر القرن العاشر ق -٢

 .جبل تشبه فى منطقة جلعاد، التى تقع شرق نهر األردن

بدليل أنه (تميز مثل باقى مواطنيه فى هذه المنطقة الجبلية بقوة الجسم وطول القامة  -٣
 ).٤٦: ١٨مل١) (سبه مركبة آخاب وهو يجرى

 .غالًبا كان يرعى الغنم مثل باقى مواطنيه -٤

 .د حياة الوحدةتمتع بعالقة قوية مع اهللا فى هدوء الجبل وتعو  -٥

كانت نفسيته قوية ومحبته وغيرته هللا شديدة، مما ساعده على مواجهة المواقف الصعبة  -٦
 .مع ملوك إسرائيل بشجاعة فائقة وٕايمان ال يقهر

بعد أن زاد الشر جًدا أيام آخاب ظهر إيليا فجأة وهو شاب وواجه آخاب الشرير وشعبه  -٧
: ١٧مل١(ومنع المطر حتى يعود عند قوله التابع له فى عبادة األوثان، فأمر السماء 

، ولم )١٧: ١١تث(وذلك تطبيًقا لشريعة موسى أنه عندما يزداد الشر يقف المطر ) ١
 .يخف من الملك، أو الشعب وكان ذلك فى يزرعيل

اهتم اهللا بطعامه وشرابه فأمره أن يواصل حياة الوحدة عند نهر كريث وهناك أطعمته  -٨
وبهذا علمه اهللا الطاعة وٕاخالء ). ٦: ١٧مل١(ومساًء  الغربان بخبز ولحم صباًحا

وقد انتقل من جلعاد حيث ولد وعاش إلى مواجهة عنيفة مع الملك آخاب . المشيئة
وٕايقاف المطر فى يزرعيل، وبعد ذلك نقله اهللا إلى نهر كريث فهو يقبل كل الظروف من 

 .أجل اهللا واهللا وحده هو الذى يعوله بطرق غريبة مثل الغربان

استمر عند نهر كريث حتى جف النهر وهو ال يعلم كيف سيشرب ولكنه تعلم االتكال  -٩
 .على اهللا، فلم يتحرك إال عندما أمره الرب بذلك

بعد جفاف النهر أمره اهللا أن يذهب إلى صرفة صيدا وهناك عاله عن طريق األرملة،  -١٠
اع المطر حتى نهـايـة المجـاعـة، أى بعد مرور ثالثة سنوات ونصف على انقط

وهناك تعلم االتضاع إذ أنه مشى مسافة طويلة، حوالى مائة ميًال حتى ) ٩: ١٧مل١(
وصل إلى صرفة صيدا على ساحل البحر األبيض معرًضا نفسه للقتل بيد آخاب الذى 
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يبحث عنه، ثم عاش عند هذه األرملة الوثنية لتعوله، مع أنه نبى اهللا، فقد وصل إلى 
 .عة واتضاع واتكال على اهللا الذى يعوله بالشكل الذى يراهإخالء كامل لمشيئته وطا

حياة إيليا النقية وعبادته هللا أثرت على أرملة صرفة صيدا، خاصة بعد موت ابنها،  -١١
فتابت عن خطاياها القديمة وعاتبت إيليا، إذ شعرت أن موت ابنها تذكير بخطاياها ولم 

الطعام فى بيتها واشفق عليها وصلى  يعيرها إيليا بأنه يعولها عن طريق إلهه باستمرار
 ).٢٣: ١٧مل١(وأقام ابنها 

ظهور إيليا ومقابلته لعوبديا المسئول عن بيت آخاب وأمره كما قال له اهللا أن يخبر  -١٢
آخاب أن يأتى ليقابله وطلب عوبديا من إيليا أال يختفى فيعرض حياة عوبديا للموت 

نبى من أنبياء اهللا سًرا ويظهر هنا تميز  فطمأنه إيليا وقدر أنه مؤمن باهللا ويعول مائة
إيليا، أن إيمانه كان قوًيا وشجاًعا يواجه آخاب بأخطائه، أما عوبديا فيؤمن ولكن يخشى 

 ).٨-١: ١٨مل١(آخاب وال يوبخه على خطاياه ويعبد اهللا ويعمل الخير سًرا 

ب إلى جبل مقابلة آخاب إليليا مرة أخرى الذى أمره أن يجمع أنبياء األوثان والشع -١٣
 ).١٩: ١٨مل١(الكرمل، ثم انفرد إيليا ليصلى استعداًدا للمواجهة 

وكان . توبيخ إيليا للشعب ألنهم يعبدون اهللا والبعل وطلب منهم اختيار إله واحد؛ ليعبدوه -١٤
الملك والشعب فى ضعف وخضوع إليليا؛ ألنه متحكم فى نزول المطر وكانوا قد تعبوا 

 ).٢١: ١٨مل١(ونصف من المجاعة مدة ثالث سنوات 

طلب إيليا أن يقدم هو ثور وأنبياء البعل ثوًرا آخر ومن تنزل النار من السماء لتأكل  -١٥
ذبيحته يكون هو اهللا وفشل أنبياء البعل، أما هو فنزلت نار أكلت الذبيحة والحطب 

 ).٣٨: ١٨مل١(والحجارة والتراب ولحست الماء 

ا أن يمسكوا أنبياء البعل الربعمائة وذبحهم إعالن الشعب أن الرب هو اهللا، فأمرهم إيلي -١٦
 ).٤٠: ١٨مل١(عند نهر قيشون 

 .بشجاعة وٕايمان قوى جعل آخاب فى خوف -١٧

صلى إيليا سبع مرات وظهرت غيمة، فأمر آخاب أن يسرع إلى يزرعيل؛ لئال يمنعه  -١٨
 ).٤٦-٤٢: ١٨مل١(المطر الغزير، ولحق به إيليا جرًيا ثم نزل المطر بشدة 

إيليا أن تقتله فهرب إلى صحراء سيناء وكان هذا ضعف إيمان من إيليا، هددت إيزابل  -١٩
 ).٤-١: ١٩مل١(بل سقط أيًضا فى اليأس 
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ظهور اهللا إليليا وتوبيخه ليأسه، ثم أمره بمسح حزائيل ملًكا على أرام وياهو على إسرائيل  -٢٠
 ).١٦، ١٥: ١٩مل١(وأليشع نبًيا بدًال منه 

: ١٩مل١(بطرح رداءه عليه، فتبعه وصار تلميًذا منه  نفذ إيليا أمر الرب، فدعا أليشع -٢١
 .، أما مسح حزائيل وياهو فتم عن طريق أليشع)١٦، ١٥

بعد اختفاء إيليا فى خلوة، ظهر آلخاب بأمر الرب ووبخه على قتله نابوت اليزرعيلى  -٢٢
واغتصاب حقله وأعلن له عقاب اهللا له بقتل كل نسله، فتاب آخاب وحينئذ قال له إيليا 

وهكذا استعاد إيليا ) ٢٩-١٧: ٢١مل١(مر الرب أنه سيؤجل العقاب إلى بعد موته بأ
 .شجاعته ورضى اهللا عنه

اختفى إيليا فترة أخرى طويلة فى خلوة ومعه أليشع يتتلمذ على يديه ولعله اهتم بتنظيم  -٢٣
مدارس لألنبياء فى بالد مختلفة ليعلنوا صوت اهللا بعد تركه لألرض وتفقدها فى نهاية 

 ).٧-١: ٢مل٢(اته حي

توبيخه ألخزيا الملك ابن آخاب؛ ألنه التجأ إلى اآللهة الغريبة؛ لتشفيه وأعلن له أن اهللا  -٢٤
 ).٨-١: ١مل٢(سيميته 

محاولة أخزيا القبض على إيليا، فصلى ونزلت نار من السماء أكلت الخمسين جندًيا  -٢٥
عوبديا الذى اتضع أمام وقائدهم وتكرر هذا مرتين أما المجموعة الثالثة، فكانت بقيادة 

 ).١٦-٩: ١مل٢(إيليا، فذهب معهم ألخزيا وأكد عقاب اهللا له 

شق إيليا نهر األردن بردائه وعبر مع أليشع ثم بارك أليشع وطلب له ما يريده وهو  -٢٦
ضعفين من روح إيليا، ثم ارتفع فى مركبة نارية إلى السماء أمام أليشع وكان ذلك فى 

وبهذا مجد اهللا إيليا وكل ما نادى . م.ق ٨٤٥ى حوالى سنة م أ.منتصف القرن التاسع ق
به أى كالم اهللا وكذلك رفع أعين الشعب إلى السماء؛ ليتركوا شهواتهم الردية الزائلة 

 ).١١-٨: ٢مل٢(

ظهور إيليا فى حادثة التجلى مع المسيح وموسى إعالًنا عن أن كل نبواته وأعماله  -٢٧
 .كانت تمهيًدا لمجئ المسيح وفدائه
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 أسباب قوة إيليا
 :حياة الوحدة  -۱

عاش إيليا معظم حياته مختلًيا فى البرية وظهر فقط إلعالن صوت اهللا، ثم عاد إلى 
خلوته التى أختبر فيها الصالة والتأمل ومحبة اهللا، فهو صورة لحياة الوحدة والرهبنة فى العهد 

 .القديم
 :الصــالة  -۲

اته سبع مرات، بتذلل أمام اهللا؛ حتى نزل تعودها فى البرية وظهرت واضحة فى صلو 
 ).٤٣، ٤٢: ١٨مل١(المطر 

 :اإليمــان  -۳
، فهو يثق فى قوة اهللا التى )١: ١٧مل١(فقد أمر السماء أن ال تمطر حتى يقول لها 

ويظهر أيًضا فى تقديمه الذبيحة لتزل نار من السماء وتأكلها . تسـانده ويعلن هذا أمام الشعب
 ).٣٨: ١٨مل١(
 :الريرة ل  -٤

فقد تضايق جًدا من أجل عبادة األوثان التى نشرها آخاب وٕايزابل وانسياق الشعب 
وراءهما، فمنع المطر؛ لينتبه الكل ويتوب، ثم وبخ الشعب وقال لهم اختاروا من تعبدون اهللا أم 

 ).١٠: ١٩، ٢١: ١٨مل١(البعل 
 :حضـرة هللا  -٥

تعود هذا فى البرية؛ لذا مأله ذلك قوة، فأعلن  كان يشعر أنه يقف أمام اهللا دائًما، فقد
 ).١٥: ١٨مل١(صوت اهللا ووبخ الكل، مهما كان شرهم حتى الملك نفسه 

 :الطـاعـة  -٦
أطاع اهللا فمواجهة آخاب والشعب وٕاعالن آخاب أن اهللا سيهلكه هو ونسله وفى نفس 

 ).١٦: ١٩مل١(الوقت أطاع اهللا بمسح أليشع بدًال منه ولم يتذمر 
 :الشـجـاعة  -۷

كان آخاب وٕايزابل عنفاء ولكنه لم يخف منهما ومنع المطر وقتل أنبياء البعل ووبخ 
 .الشعب حتى أعلنوا خضوعهم هللا

 :األتضــاع  -۸
 )٣٦: ٨مل١(رغم كل ما عمله إيليا من جبروت كان متضًعا، فقال عن نفسه أنه عبد هللا 

وأطاع أمر اهللا فى مسح أليشع ثم إعطاؤه ضعفين من روحه، أى يكون أقوى من إيليا فى صنع 
 ).١٠، ٩: ٢مل٢(المعجزات المبهرة 
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 إيليا رمز للمسيح
كان إيليا شجاًعا يعلن الحق أمام الملوك مثل آخاب وأخزيا يوبخهم والمسيح كان يعلن  -١

سيين والكتبة ويوبخهم وأمام الملوك مثل الحق أمام قادة الشعب الروحيين، الكهنة والفري
 .بيالطس وهيرودس

كان إيليا يدعو الشعب للتوبة بمنع المطر والرجوع إلى اهللا باإليمان فى تقديمه الذبيحة  -٢
 .والسيد المسيح كان يدعو الشعب للتوبة القتراب ملكوت السموات واإليمان به

المسيح تسلط على الطبيعة، فأمر إيليا أمر الطبيعة، أى السماء أال تمطر، فأطاعته و  -٣
 .البحر أن يهدأ وسار على الماء وجمع السمك فى شبكة بطرس وأندراوس

إيليا هرب بأمر اهللا من آخاب، بعد أن منع المطر، فعاش عند نهر كريث وفى صرفة  -٤
والسيد المسيح هرب من هيرودس إلى . وبحث عنه آخاب، فلم يجده. صيدا عند األمم

 .رودس اإلمساك به، أو قتلهمصر ولم يستطع هي

والسيد المسيح بعد صومه . إيليا كانت تعوله الغربان من السماء وقد تكون مالئكة -٥
 .كانت تخدمه المالئكة

إيليا كان متضًعا وتعوله امرأة من صرفة صيدا والسيد المسيح كان متضًعا وتخدمه  -٦
 .نساء كثيرات من أموالهن

احتياجه فى طلب الماء منها، ثم أعلن لها حوار إيليا مع أرملة صرفة صيدا أظهر  -٧
أنها ستنال بركة ال تتوقعها وهى طعام طوال فترة المجاعة والسيد المسيح فى حواره 
مع السامرية أظهر احتياجه بطلب الماء منها، ثم وعدها بالماء الحى الذى عنده، 

 .الذى ال يعطش من يشربه

الزيت أشبعت األرملة وابنها طوال بركة اهللا على يد إيليا فى كوار الدقيق وكوز  -٨
المجاعة والسيد المسيح أشبع الجموع بالخمس خبزات والسمكتين ثم باألربعة أرغفة 

 .وقليل من صغار السمك

إيليا أقام ابن أرملة صرفة صيدا والسيد المسيح أقام ابنة يايرس وابن أرملة نايين  -٩
 .ولعازر من الموت

فى صرفة صيدا وعمل معجزات فى بيت األرملة عاش إيليا مدة من الزمن عند األمم  -١٠
 .والمسيح عاش فى الناصرة فى جليل األمم وعمل الكثير من المعجزات فى الجليل
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والكتبة والفريسيون اتهموا . األشرار فى شكل آخاب اتهموا إيليا بأنه مكدر إلسرائيل -١١
 .المسيح بأنه مجدف وفاعل شر ويعمل مع بعلزبول

البعل، ثم ذبحهم والسيد المسيح وبخ الكتبة والفريسيين وطرد الباعة استهزأ إيليا بأنبياء  -١٢
 .من الهيكل

والسيد المسيح صعد أمام . إيليا صعد إلى السماء بمركبة نارية أمام أليشع تلميذه -١٣
 .تالميذه

والسيد المسيح علق على الصليب تارًكا . إيليا صعد للسماء تارًكا رداءه لتلميذه أليشع -١٤
 .رداءه للعسكر

 .والسيد المسيح تّلمذ إثنى عشر تلميًذا وسبعين رسوالً . ّلمذ إيليا أليشعت -١٥

عاش إيليا حياة الوحدة فى البرية متجرًدا والسيد المسيح كان يختلى كثيًرا ولم يكن له  -١٦
 .أين يسند رأسه

 .صام إيليا أربعين يوًما وكذلك السيد المسيح -١٧

 .اع حتى الموت موت الصليبوالسيد المسيح أط. أطاع إيليا اهللا فى كل أوامره -١٨
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 حيــاة أليشـع 
 

معنى اسمه اهللا خالص ولعل أبواه أسمياه هكذا لعشـورهم حاجـة شـعب اهللا إلـى الخـالص  -١
 .م.ق ٩٣٠وقد ولد حوالى عام 

ــد فــى مدينــة آبــل محولــة  -٢ ومعناهــا مــرج الــرقص، إذا كانــت تقــام فيهــا ) ١٦: ١٩مــل١(ول
لنهــر األردن فــى نصــيب يســاكر جنــوب يزرعيــل  لألوثــان وهــى تقــع علــى الضــفة الغربيــة

 .على بعد عشرة أميال من بيت شان

كــان أبــوه شــافاط غنيــًا يمتلــك أراضــى واســعة للزراعــة إذ كــان يحــرث أرضــه بــإثنى عشــر  -٣
 ).١٩: ١٩مل١(محراثًا تجرها البقر 

 ).٢٠: ١٩مل١(كان وحيًدا ألبويه مشرًفا على زراعات وأمالك والده وعاش بتوًال  -٤

ـــــه مســـــحه  -٥ ـــــا ل ـــــا خلًف ـــــدى إيليـــــا ويخدمـــــه ) ١٦: ١٩مـــــل١(إيليـــــا نبًي  وظـــــل يتتلمـــــذ علـــــى ي
وقـــد . لمـــدة ســـتة عشـــر عاًمـــا ولـــم يفارقـــه حتـــى صـــعد إيليـــا إلـــى الســـماء) ٢١: ١٩مـــل١(

 .صاحب إيليا فى مقابالت مع آخاب ثم أخزيا إبنه

يمـة طلـب مـن إيليـا قـوة مضـاعفة مـن روح اهللا الـذى فيـه فصـلى ألجلـه ووهبـه اهللا قـوة عظ -٦
لصـنع المعجــزات فعمــل معجــزات أكثــر مــن إيليـا إذ عمــل إيليــا ثمــانى معجــزات أمــا أليشــع 

 .فقد عمل ستة عشر معجزة

 : معجزات إيليا  •
 .منع المطر -١
 .مباركة الدقيق والزيت فى بيت األرملة -٢

 .إقامة إبن األرملة من الموت -٣

 .قبول اهللا ذبيحته بنار من السماء -٤

 .صفإنزال المطر بعد ثالث سنين ون -٥

 .نزول نار من السماء والتهامها فرقتين من الجنود أيام أخزيا -٦

 .شق نهر األردن برداءه -٧

 .صعوده إلى السماء فى مركبة نارية -٨
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 : معجزات أليشع  •
 .شق نهر األردن برداء إيليا -١
 .إبراء الماء فى أريحا -٢

 .لعن الصبية فأكلت الدبتان اثنين وأربعين صبًيا منهم -٣

 .الموت عطًشا باندفاع الماء وملئه الوادى إنقاذ الجيوش الثالثة من -٤

 .مباركة الزيت فى بيت األرملة -٥

 .إعطاء الشونمية أبًنا -٦

 .إقامة ابن الشونمية من الموت -٧

 .إبراء الطعام السام لبنى األنبياء بوضع الدقيق فيه -٨

 .إطعام مائة من بنى األنبياء بعشرين رغيف -٩

 .إبراء نعمان السريانى من برصه -١٠

 .لى جيحزىنقل برص نعمان إ -١١

 .جعل الحديد يطفو على الماء لحل مشكلة أحد بنى األنبياء -١٢

 .كشف أليشع أسرار اآلراميين وتفادى خططهم -١٣

 .فتح عينى الغالم ليرى السماء مملوءة بالجنود السمائيين المساندين ألليشع -١٤

 .ضرب جيش اآلراميين بالعمى -١٥

 .إقامة ميت عندما لمس عظام أليشع وهو فى القبر -١٦
الشعب بعد صعد إيليا مباشرة وصنع أول معجزاته بشق نهر األردن فسـجد لـه  تسلم قيادة -٧

 .األنبياء وخضع له الشعب وكان وقتذاك قد قارب األربعين من عمره

) ١٧: ٢مـل٢(كان رقيق المشاعر فخجل عندما ألح عليـه بنـى األنبيـاء للبحـث عـن إيليـا  -٨
 ).١٣: ٤مل٢(وكما تأثر من جميل الشونمية 

 ).٢٢-١٩: ٢مل٢(ى أريحا أبرأ الماء ف -٩

 ).٢٤، ٢٣: ٢مل٢(لعن الصبية المستهزئين باهللا ونبيه ألنهم يعبدون البعل  -١٠

إنقاذه الجيوش الثالثة يهوذا وٕاسرائيل وأدوم من المـوت عطشـًا بإرسـال مـاء غلـيهم والتنبـؤ  -١١
 ).٢٠-١٣: ٣مل٢(بانتصارهم على موآب فانتصروا بطريقة معجزية 

 ).٦-١: ٤مل٢(ملة مباركة الزيت فى بيت األر  -١٢
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 ).١٦: ٤مل٢(وعد الشونمية بإنجاب إبن  -١٣

 ).٣٥-١٨: ٤مل٢(إقامة ابن الشونمية من الموت  -١٤

 ).٤١-٣٨: ٤مل٢(إبراء الطعام السام لبنى األنبياء  -١٥

 ).٤٤-٤٢: ٤مل٢(مباركة العشرين رغيًفا وٕاطعام مئة رجل  -١٦

 ).١٨-١: ٥مل٢(شفاء نعمان السريانى من البرص  -١٧

 ).٢٧-١٩: ٥مل٢(ذه الخائن بالبرص معاقبة جيحزى تلمي -١٨

 ).٧-١: ٦مل٢(جعله الحديد يطفو لحل مشكلة أحد بنى األنبياء  -١٩

 ).١٢-٨: ٦مل٢(كشف أليشع لخطط اآلراميين األعداء  -٢٠

 ضــــــــــرب جــــــــــيش اآلراميــــــــــين بــــــــــالعمى ثــــــــــم تفتــــــــــيح عيــــــــــونهم ومســــــــــامحتهم وٕاطعــــــــــامهم  -٢١
 ).٢٣-١٣: ٦مل٢(

 ).٣٣، ٣٢: ٦مل٢(كشف أليشع لمحاولة ملك إسرائيل قتله وٕابطالها  -٢٢

 ).٧مل ٢(نبوة أليشع بانتهاء المجاعة وموت الجندى المستهزئ  -٢٣

 ).١: ٨مل ٢(تنبؤ أليشع للشونمية بالجوع المقبل وأمرها بترك بالدها سبع سنين  -٢٤

 ).١٥-٧: ٨مل٢(تنبؤ أليشع بشفاء ملك آرام وبان حزائيل سيقتله ويخلفه فى الملك  -٢٥

 ).١٣-١: ٩مل٢(أمره بمسح ياهو ملًكا على إسرائيل  -٢٦

 ).١٩-١٤: ١٣مل٢(نبوة أليشع ليوآش باالنتصار على آرام  -٢٧

 ).٢١، ٢٠: ١٣مل٢(موت أليشع وٕاقامة ميت بلمسه عظام أليشع  -٢٨

 .عاًما ٩٦بؤونة عن  ٢٠م وتحتفل الكنيسة بنياحته فى يوم .ق ٨٣٤وكانت نياحته عام  -٢٩
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 أليشع يرمز للمسيح
 

 .مه مخلصأليشع معنى اسمه اهللا يخلص ويسوع معنى اس -١
والمســيح كــان يعمــل طاعــة . أليشــع كــان يعمــل فــى حقــل أبيــه وتحمــل مســئولية الحراثــة -٢

 ).٣٤: ٤يو" (طعامى أن أعمل مشيئة الذى أرسلنى وأتمم عمله"ألبيه السماوى، إذ قال 

أليشع أكمل عمل إيليا فى مهاجمـة الشـر ودعـوة النـاس لعبـادة اهللا ومسـح يـاهو وحزائيـل  -٣
مـا "وصـايا العهـد القـديم وقـال فـى عظتـه علـى الجبـل  -اياه أكمـل بوص -والسيد المسيح 

 ).١٧: ٥مت" (جئت ألنقض بل ألكمل

 .إستهزأ صبيان ببيت إيل بأليشع والسيد المسيح سخر منه الكتبة والكهنة والفريسيون -٤

إهــتم أليشــع بعمــل الرحمــة فــى إبــراء مــاء أريحــا وٕابــراء الطعــام المســموم وٕانقــاذ الجيــوش  -٥
الموت عطشًا، فكان رمًزا للمسيح، الذى يجول يصنع خيًرا وهو أقنوم الرحمة، الثالثة من 

الــذى أنقــذ تالميــذه مــن الغــرق عنــد هيــاج الريــاح وأنقــذ اللــص اليمــين مــن الهــالك األبــدى 
 .وأنقذ المؤمنين به من الموت األبدى

والســيد المســيح أعطانــا النصــرة . النصــرة علــى مــوآب، حيــث ظهــر المــاء علــى شــكل دم -٦
 .مياه المعمودية الحاملة لقوة الدمب

تقدير أليشع وعرفانـه بجميـل الشـونمية، التـى استضـافته كـان رمـًزا للمسـيح، الـذى طـوب  -٧
 .ساكبة الطيب على رأسه، بأن يذكر اسمها فى الكتاب المقدس

إقامة أليشع إلبن الشونمية، يرمز للمسيح فى إقامتـه لألمـوات، مثـل لعـازر وابنـة يـايرس  -٨
 .نايين وابن أرملة

إهتمام أليشع بالضعفاء فى طفو الحديد، مثل المسيح فى اهتمامه بالضـعفاء، فـى شـفاء  -٩
 .المرأة نازفة الدم وبارتيماوس األعمى واهتمامه باألطفال

أليشع شفى نعمان السريانى مـن برصـه والمسـيح شـفى بـرص كثيـرين ومرضـى بـأمراض  -١٠
 .مختلفة

رين رغيفًـا لبنـى األنبيـاء، كـان رمـز للمســيح مباركـة أليشـع للزيـت فـى بيـت األرملـة والعشـ -١١
الــذى بــارك الســمكتين والخمــس خبــزات والســبع أرغفــة وقليــل مــن صــغار الســمك، فأشــبع 

 .الجموع
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أليشــع تنبــأ بانتهــاء المجاعــة والخيــر والمســيح وعــد المــؤمنين بــه أن يشــبعهم مــن جســده  -١٢
 .ودمه وبالخيرات التى ال توصف فى الملكوت

اميين ومحاولة ملك إسرائيل قتله، كان رمًزا للمسيح الذى كشف كشف أليشع لخطط األر  -١٣
وكشــف أفكـــار ) ٣٩: ٧لـــو(أفكــار مــن حولـــه، مثــل أفكـــار المجتمعــين فــى بيـــت الفريســى 

 ).٤٦: ٩لو(التالميذ فى طلب الرئاسة 

 .تسامح أليشع مع اآلراميين يرمز للمسيح فى صفحه عن صالبيه -١٤

ين وكــذلك الســـيد المســيح أيًضـــا يكشــف عـــن نبــوة أليشــع لحزائيـــل أنــه سيضـــطهد المــؤمن -١٥
 .الضيقات المقبلة

تنبــؤ أليشــع للملـــك يــوأش باالنتصــار علـــى أعدائــه األراميــين، يرمـــز للمســيح الــذى وعـــد  -١٦
رأيــت الشــيطان ســاقًطا مثــل البــرق مــن "تالميــذه والمــؤمنين بــه باالنتصــار علــى الشــيطان 

 ).١٨: ١٠لو" (السماء

والمســـيح معجزاتـــه ال . زات فـــى العهـــد القـــديمأليشـــع مـــن الشخصـــيات التـــى عملـــت معجـــ -١٧
 .يمكن إحصائها

 
 
 

 



انِياْلُملُوِك ِسفُْر    الثَّ

γ٥٩٢γ 

تسلسل الملوك فى مملكة بنى إسرائيل الواحدة أوًال، ثم بعد انقسامها وكذلك األنبياء الذين 
 :تنبأوا لهم 

 :مالحظات 
كان صاحبه متميًزا فى الصالح ولم يكن مثله ال قبله وال (+) اإلسم الذى يسبقه عالمة  -١

 .قول الكتاب بعده حسب
 .يشير إلى أن صاحبه كان ملًكا مستقيًما حسب قول الكتاب(*) اإلسم الذى يسبقه عالمة  -٢
أجزاء السنة يمكن أن ُتحسب أو ال ُتحسب، لذا نجد أحياًنا فرق سنة بين مدة الحكم  -٣

 .والتواريخ المذكورة
يخ؛ ألن الملك حكم كثير من الملوك مع أبائهم، لذا نجد أن مدة الحكم تختلف عن التوار  -٤

 .حكم جزء وحده وجزًء مع أبيه
 .جميع سنوات التاريخ تقريبية -٥
الهدف الرئيسى من الجدول معرفة الملوك المعاصرين لبعضهم البعض فى مملكتى يهوذا  -٦

 .وٕاسرائيل وكذلك األنبياء الذين تنبأوا لهم
 النبى  )المملكة الواحدة(ملوك بنى إسرائيل  مدة الحكم السنة
 صموئيل النبى شاول بن قيسى سنة ٤٠ م.ق١٠٥٠
جاد  –ناثان  –صموئيل داود بن يسى(+)  سنة ٤٠ م.ق١٠١٠

 الرائى
 جاد الرائى –ناثان  سليمان بن داود(*)  سنة ٤٠ م.ق ٩٧٠

 النبى  مدة الحكم ملك إسرائيل النبى ملك يهوذا مدة الحكم السنة
يعدو  –أخيا الشيلونى  سنة ٢٢ نباطيربعام بن  شمعيا رحبعام بن سليمان سنة ١٧ م.ق ٩٣١

 الرائى
     أبيا بن رحبعام سنوات ٣ م.ق ٩١٥
عزريا بن عوبيد   آسا بن أبيا(+)  سنة ٤١ م.ق ٩١٢

 وحنانى الرائى
   

  سنة ٢ ناداب بن يربعام    م.ق ٩١١
 ياهو بن حنانى الرائى سنة ٢٤ بعشا بن أخيا    م.ق ٩١٠
  سنة ٢ آيلة بن بعشا    م.ق ٨٨٧
  سبعة أيام زمرى    م.ق ٨٨٦
  سنة ١٢ عمرى    م.ق ٨٨٦
ميخا بن  –إيليا  يهوشافاط بن آسا سنة ٢٥ م.ق ٨٧٢

ياهو بن  –يملة 
اليعزر  –حنانى 

 دوداواهو وأليشع 

   

 النبى  مدة الحكم ملك إسرائيل النبى ملك يهوذا مدة الحكم السنة
 ميخا بن يملة –إيليا  سنة ٢٢ آخاب بن ُعمرى    م.ق ٨٧٥



ْشُرونَ وَ الَخاِمُس  احُ حَ صْ األَ   الِع

γ٥٩٣γ 

 ائيلأشر ملوك إسر 
  سنة ٢ أخزيا بن آخاب    م.ق ٨٥٣
 أليشع سنة ١٢ يهورام بن آخاب    م.ق ٨٥١
بن ) يورام(يهورام  سنوات ٨ م.ق ٨٤٨

 يهوشافاط
    

    إيليا أخزيا بن يهورام سنة واحدة م.ق ٨٤١
     عثليا أم أخزيا سنوات ٦ م.ق ٨٤٠
شى ياهو بن نم    م.ق ٨٣٩

 )مسحه أليشع النبى(
 أليشع سنة ٢٨

زكريا  –أليشع  يوآش بن أخزيا(*)  سنة ٤٠ م.ق ٨٣٥
 بن يهوياداع

   

  سنة ١٧ يهوآحاز بن ياهو    م.ق ٨٢١
 أليشع  سنة ١٦ يوآش بن يهوآحاز    م.ق ٨٠٣
     آمصيا بن يوآش(*)  سنة ٢٩ م.ق ٧٩٦
يربعام الثانى بن     م.ق ٧٨٧

 يوآش
 –هوشع  –ونان ي سنة ٤١

 عاموس
) عزيا(عزريا (*)  سنة ٥٢ م.ق ٧٨١

 بن أمصيا
هوشع  –أشعياء 

 عاموس -
   

هوشع  –أشيعياء  يوثام بن عزريا(*)  سنة ١٦ م.ق ٧٥٠
 ميخا -

   

  شهور ٦ زكريا بن يربعام    م.ق ٧٤٧
  شهر واحد شلوم بن يابش    م.ق ٧٤٦
  سنوات١٠ منحيم بن جادى    م.ق ٧٤٦
  سنة ٢ فقحيا بن منحيم    م.ق ٧٣٦
ميخا  –أشعياء  آحاز بن يوثام سنة ١٦ م.ق ٧٣٥

 المورشتى 
 فقح بن رمليا

سبى شمال (
وشرق إسرائيل 

 )إلى أشور

 سنة ٢٠
أنظر (

: ١٥ص
٢٧( 

 عوديد -ميخا 

هوشع بن آيلة     م.ق ٧٣٠
حاصره (

شلمناصر ملك 
أشور ثالث 

سبى  –سنوات 
كل إسرائيل إلى 

هاء آشور وانت
 )مملكة إسرائيل

 

 ميخا  سنوات ٩

  النبى ملك يهوذا مدة الحكم السنة



انِياْلُملُوِك ِسفُْر    الثَّ

γ٥٩٤γ 

حزقيا بن آحاز (+)  سنة ٢٩ م.ق ٧١٦
فى أيامه ُسبيت (

مملكة الشمال إلى 
 )نينوى أى أشور

ميخا  –أشعياء 
 المورشتى

منسى بن حزقيا  سنة ٥٥ م.ق ٦٨٧
 )أشر ملوك يهوذا(

 أشعياء

  آمون بن منسى سنة ٢ م.ق ٦٤٠
يوشيا بن (+)  سنة ٣١ م.ق ٦٣٨

 آمون
 –خلدة النبية 

 صفنيا -أرميا 
  يوآحاز بن يوشيا شهور ٣ م.ق ٦٠٨

  ملوك يهوذا مدة الحكم السنة
ء ٦٠٨

 م.ق
يهوياقيم بن يوشيا  سنة ١١

المرحلة األولى (
من السبى إلى بابل 
أخذ فيه دانيال 

 )والثالثة فتية

باروخ  –أرميا 
 حبقوق -

يهوياكين بن  شهور ٣ م.ق ٥٩٧
المرحلة (يهوياقيم 

الثانية من السبى 
إلى بابل وفيه تم 

 سبى حزقيال

 

بن ) متنيا(صدقيا  سنوات١٠ م.ق ٥٩٧
حاصره (يوشيا 

نبوخذ نصر مدة 
سنة ونصف 
وسبى صدقيا 
ورؤساء الشعب 
لبابل وهذه هى 
المرحلة الثالثة ثم 
أتى نبوزردان 
رئيس الشرط 
لملك بابل وأحرق 
أورشليم والهيكل 
وهذه هى المرحلة 
الرابعة واألخيرة 
التى تم فيها سبى 

 .مملكة يهوذا

باروخ  –أرميا 
 حزقيال -

 



ْشُرونَ وَ الَخاِمُس  احُ حَ صْ األَ   الِع

γ٥٩٥γ 

م وانتهت بالسبى .ق ٩٣٠أهم أعمال ملوك يهوذا التى بدأت عندما انقسمت المملكة عام 

 .م.ق ٥٨٦البابلى عام 

 م
اسم الملك 

 حكمة
 أهم أعماله مدة حكمه

الملوك ذكره فى أسفار 
 وأخبار األيام

تبع اهللا مدة ثالث سنوات، ثم تبع  سنة ١٧ رحبعام  ١

األصنام وبنى مدنًا حصينة وتحسنت 

 .الحالة االقتصادية أيامه

 ٣١: ١٤-٤٣: ١١مل١
 ١٦: ١٢-٣١: ٩أخ٢

سلك فى الشر وعبادة األوثان وحارب  سنوات ٣ أبيا  ٢

المملكة الشمالية ولكنه طلب معونة اهللا 

 .الحربفى هذه 

 ٨: ١٥-٣١: ١٤مل١

 ١: ١٤-١: ١٣أخ٢

كان صالحًا وعبد اهللا ورمم مذبحه وهدم  سنة ٤١ آسا  ٣

معابد األوثان وعزل جدته الملكة 

لعبادتها األوثان وغزا البالد المحيطة 

وقاد . به، فحصل على ثروات كثيرة

 .شعبه فى عبادة اهللا وساد السالم أيامه

 ٢٤-٨: ١٥مل١

 ١٤-١١: ١٦-١: ١٤أخ٢

كان صالحًا وعبد اهللا وهدم معابد  سنة ٢٥ يهوشافاط ٤

األصنام ولكنه زوج ابنه من ابنة آخاب 

وكان له . الشرير وتحالف مع آخاب

جيشًا قويًا أخضع الفلسطينيين وأخذ 

منهم الجزية ونشر التعليم والعدل، إذ 

 .أقام محاكمًا وقضاة

 ٢٤: ١٥مل١

 ٥٠-١: ٢٢مل١

 ١: ٢١-١: ١٧أخ٢

تزوج من ابنة آخاب الشرير وسلك فى  سنوات ٨ يهورام ٥
الشر وعبادة األوثان؛ بل أجبر شعبه 

 .وقتل كل أخوته. على عبادتها

 ٢٤-١٦: ٨مل٢
 ٢٠-١: ٢١أخ٢



انِياْلُملُوِك ِسفُْر    الثَّ
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 م
اسم الملك 

 حكمة
 أهم أعماله مدة حكمه

الملوك ذكره فى أسفار 
 وأخبار األيام

سلك فى الشر وعبادة األوثان وكان  سنة واحدة أخزيا ٦
 صديقًا ليورام الشرير ملك إسرائيل

 ٢٩: ٩-٢٤: ٨مل٢
 ١٠-١: ٢٢أخ ٢

قتلت أحفادها لتملك وسلكت فى الشر  سنوات ٦ عثليا ٧
 .وعبدت البعل ونهبت هيكل اهللا

 ٢٠-٢: ١١مل٢
 ١٠: ٢٢أخ٢

حفيد عثليا ونجا من القتل بيديها، إذ  سنة ٤٠ يوآش ٨
خبأه زوج أخته يهوياداع وملكه وعمره 

هو رمم الهيكل وهدم . سبع سنوات
معابد األصنام ولكنه بعد موت يهوياداع 

كريا ابن يهوياداع عبد األصنام وقتل ز 
الكاهن الذى نصحه ليرجع إلى 

 .وساد السالم والرخاء أيامه.اهللا

 ٢٠: ١٢-٢: ١١مل٢
 ٢٥-١١: ٢٢أخ٢

كان صالحًا وعبد اهللا وقاوم عبادة  سنة ٢٩ أمصيا ٩
األصنام إلى حد ما، ونظم الجيش 

 .وأحصى الشعب

 ٢٠-١: ١٤مل ٢
 ٢٨-١: ٢٥أخ٢

عزيا  ١٠
 )عزريا(

أيلة وحصن المدن وأقام  بنى مدينة سنة ٥٢
خزانات مياه وامتلك أراض كثيرة، فكان 
غنيًا ولكنه تعدى على الكهنوت، فضربه 

 .الرب بالبرص وتم عزله عن الملك

 ٧-١: ١٥مل٢
 ٢٣-١: ٢٦أخ٢

سلك فى الشر وسمح بعبادة األوثان،  سنة ١٦ يوثام ١١
ولكنه بنى باب الهيكل ورمم المدن 

 واألسوار

 ٣٨-٣٢: ١٥مل٢
 ٩-١: ٢٧أخ٢
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 م
اسم الملك 

 حكمة
 أهم أعماله مدة حكمه

الملوك ذكره فى أسفار 
 وأخبار األيام

سلك فى الشر وعبد األوثان وقدم ابنه  سنة ١٦ آحاز ١٢

 ذبيحة لألصنام وأغلق هيكل الرب

 ٢٠-١: ١٦مل٢

 ٢٧-١: ٢٨أخ٢

كان صالحًا، فعبد اهللا وأعاد العبادة فى  سنة ٢٩ حزقيا ١٣

وعمل الفصح ونظم فرق . هيكله

المرنمين وأزال عبادة األوثان وتضرع 

سنحاريب،  إلى اهللا، فقتل المالك جيش

ومد اهللا فى عمره . الذى حاصر أورشليم

خمسة عشر عامًا ولكنه تكبر وعرض 

 .خزائنه على رسل ملك بابل

 ٢١: ٢٠-١: ١٨مل٢

 ٣٢-١: ٢٩أخ٢

سلك فى الشر وأقام واهتم بمعابد  سنة ٥٥ منسى ١٤

األصنام وقدم ابنه ذبيحة لها ووضع 

ولكنه تاب أثناء . صنمًا فى الهيكل

فأعاده اهللا إلى أورشليم  سجنه فى بابل،

 .وأزال األوثان

 ١٨-١: ٢١مل٢

 ٢٠-١: ٣٣أخ٢

 ٢٦-١٩: ٢١مل٢ سلك فى الشر وعبد األصنام سنتان آمون ١٥

 ٢٥-٢١: ٣٣أخ٢

وكان عظيمًا فى محبته هللا، فرمم الهيكل  سنة ٣١ يوشيا ١٦

واهتم بخدمة الكهنة وأطاع سفر الشريعة 

مل وأزال عبادة األوثان بكل أشكالها وع

 .فصحًا كبيرًا للرب

 ٣٠: ٢٣-١: ٢٢مل٢

 ٢٧، ٢٦: ٣٥-١: ٣٤أخ٢



انِياْلُملُوِك ِسفُْر    الثَّ
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 م
اسم الملك 

 حكمة
 أهم أعماله مدة حكمه

الملوك ذكره فى أسفار 
 وأخبار األيام

سلك فى الشر وقبض عليه ملك مصر  شهور ٣ يهوآحاز ١٧

 .وسجنه هناك حتى مات

 ٣٤-٣٠: ٢٣مل٢

 ٤-١:  ٣٦أخ٢

سلك فى الشر وشجع عبادة األصنام  سنة ١١ يهوياقيم ١٨

وأحرق نبوات أرميا وفى أيامه تم السبى 

لذى سبى فيه دانيال البابلى األول، ا

 .وأخذ ذهب الهيكل

 ٥: ٢٤-٣٤: ٢٣مل٢

 ٨-٥: ٣٦أخ٢

سلك فى الشر وسبى فى السبى البابلى  شهور ٣ يهوياكين ١٩

الثانى إلى بابل وسجن هناك وفى 

أواخر حياته أخرجه ملك بابل من 

 .السجن وأكرمه

 ١٦-٦: ٢٤مل٢

٣٠-٢٧: ٢٥ 

 ١٠-٨: ٣٦أخ٢

 ١٠ صدقيا ٢٠

 سنوات

وسجن أرميا وتم فى سلك فى الشر 

أيامه السبى البابلى الثالث وقبض عليه 

وقتلوا أوالده وفقأوا عينيه، ثم سجنوه فى 

وبعد سبيه أحرقت . بابل حتى مات

 .أورشليم والهيكل

 ٢١: ٢٥-١٧: ٢٤مل٢

 ٢١-١١: ٣٦أخ٢

 :مالحظات 
ألن عثليا ليست من نسل داود واغتصبت الملك فترة  ١٩يعتبر البعض عدد الملوك  -١

 .غيرة ثم قتلتص

 .كان بعد الملوك صالحين وعددهم ثمانية، أما الباقون فكانوا أشراراً  -٢

 .كان لألنبياء دورًا هامًا مع ملوك يهوذا وكذلك مع ملوك إسرائيل -٣



ْشُرونَ وَ الَخاِمُس  احُ حَ صْ األَ   الِع
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م وانتهت .ق ٩٣٠أهم أعمال ملوك مملكة إسرائيل التى بدأت عندما انقسمت المملكة عام 

 .م.ق ٧٢٢بالسبى األشورى عام 

 م
لملك اسم ا

 حكمة
 أهم أعماله مدة حكمه

ذكره فى أسفار الملوك 
 وأخبار األيام

يربعام بن   ١

 ناباط

عمل عجلين ذهبيين؛ فأبعد شعب  سنة ٢٢

إسرائيل عن عبادة اهللا فى أورشليم وأقام 

مذابح لها وكهنة ليسوا من نسل هارون 

وبنى شكيم عاصمة له وصار مثاًال 

للشر وتضليل الشعب؛ ألنه اضل 

  .شعبه

 ٢٠: ١٤-٢٦: ١١مل١

 ٢٠: ١٣-١٢: ١٠أخ٢

ناداب بن   ٢

 يربعام

سلك فى الشر وعبادة العجلين الذين  سنتان

 أقامهما أبيه يربعام

 ٢٨-٢٥: ١٥مل١

أباد نسل يربعام وسلك فى الشر وعبادة  سنة ٢٤ بعشا   ٣

 األوثان

 ٧: ١٦-٢٧: ١٥مل١

 ٦-١: ١٦أخ٢

آيلة بن   ٤

 بعشا

 ١٤-٦: ١٦مل١ ثان مثل أبيهسلك فى الشر وعبادة األو  سنتان

أباد نسل بعشا وسلك فى الشر وعبادة  أيام ٧ زمرى  ٥

األوثان وأحرق نفسه، فتنازع الحكم 

تبنى وعمرى حتى قوى عمرى . بعده

 .ومات تبنى، فملك عمرى وحده

 ٢٠-٩: ١٦مل١

سلك فى الشر وعبادة األوثان وبنى  سنة ١٢ عمرى  ٦

السامرة عاصمة له وكان له جيش 

 عظيم

 ٢٨-١٦: ١٦مل١
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 م
لملك اسم ا

 حكمة
 أهم أعماله مدة حكمه

ذكره فى أسفار الملوك 
 وأخبار األيام

آخاب بن   ٧

 عمرى

تزوج إيزابل الوثنية الشريرة وسلك فى  سنة ٢٢

الشر وعبادة البعل وكان أشر ملوك 

 .إسرائيل

 ٤٠: ٢٢-٢٨: ١٦مل١

 ٣٤-١: ١٨أخ٢

أخزيا بن   ٨

 آخاب

سلك فى الشر وعبادة األوثان وحاول  سنتان

التحالف التجارى مع يهوشافاط ملك 

عد أن يهوذا الذى قبل أوًال ثم رفض ب

 غرقت السفن التجارية

 ١٨: ١مل٢-٤٠: ٢٢مل١

 ٣٧-٣٥: ٢٠أخ٢

يهورام بن   ٩

 أخزيا

سلك فى الشر وعبادة األوثان وعانى  سنة ١٢

من المجاعة والحرب معظم أيامه 

 وكذلك يورام

 ٢٥: ٨-١: ٣مل٢

 ٧-٥: ٢٢أخ٢

أباد أسرة آخاب ملك يهوذا وأنبياء البعل  سنة ٢٨ ياهو  ١٠

 لينولكنه أبقى عبادة العج

 ٣٦: ١٠-٢: ٩مل٢

 ١٢-٧: ٢٢أخ٢

يهوآحاز   ١١

 بن ياهو

سلك فى الشر وعبادة عشتاروت بكل  سنة ١٧

 نجاساتها

 ٩-١: ١٣مل٢

سلك فى الشر وعبادة األوثان ولكنه  سنة ١٦ يهوآش  ١٢

 اهتم بالسؤال عن أليشع وسماع نبواته

 ١٦: ١٤-١٠: ١٣مل٢

 ٢٤-١٧: ٢٥أخ٢

يربعام   ١٣

 الثانى

عبادة األوثان ولكنه سلك فى الشر و  سنة ٤١

كان ناجحًا وسياسيًا وٕاداريًا فساد السالم 

 أيامه

 ١٦: ١٤مل٢

 ٢٩-٢٣: ١٤مل٢

 ١١: ١٥-٢٩: ١٤مل٢ شجع عبادة األوثان والشر شهور ٦ زكريا  ١٤

 ١٥-١٠: ١٥مل٢ سلك فى الشر وعبادة األوثان شهر واحد شلوم  ١٥
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 م
لملك اسم ا

 حكمة
 أهم أعماله مدة حكمه

ذكره فى أسفار الملوك 
 وأخبار األيام

سلك فى الشر وعبادة األوثان وفرض  سنوات١٠ منحيم  ١٦

 كثيرة فتضايق الشعب منهضرائب 

 ٢٢-١٤: ١٥مل٢

 ٢٦-٢٢: ١٥مل٢ استمر فى عبادة األوثان والشر سنتان فقحيا  ١٧

استمر فى الشر وعبادة األوثان وبدأ  سنوات ٨ فقح  ١٨

السبى األشورى أيامه وسبى عدد كبير 

 .من الشعب

 ٣١-٢٥: ١٥مل٢

 ٨-٥: ٢٨أخ٢

سلك فى الشر وعبادة األوثان وفرضت  سنوات ٩ هوشع  ١٩

عليه أشور جزية كبيرة ثم سبى إلى 

أشور هو وشعبه وسقطت السامرة 

وصارت مملكة إسرائيل تحت الحكم 

 األشورى

 ٦-١: ١٧، ٣٠: ١٥مل٢

 :مالحظات 
 .كان كل ملوك إسرائيل التسع عشر أشراًرا وأكثرهم شًرا هو آخاب -١

 .كان لألنبياء دوًرا هاًما فى توجيه هؤالء الملوك ليرجعوا إلى اهللا -٢



انِياْلُملُوِك ِسفُْر    الثَّ

γ٦٠٢γ 

 نبياء الذين ورد ذكرهم فى سفرى الملوك ونبواتهماأل

 نبوته وأعماله المذكورة فى سفرى الملوك اسم النبى م

الملوك 

الذين تنبأ 

 لهم

ذكره فى أسفار الملوك 
 وأخبار األيام

من مدينة شيلوه التى تقع شمال أورشليم على  - أخيا الشيلونى  ١
ع بعد عشرين ميًال والتى وضع فيها خيمة االجتما

 .من أيام يشوع حتى صموئيل
وقد ظهر أيام سليمان حيث قابل يربعام ومزق  -

أمامه الرداء إلى اثنى عشر قطعة وأعطاه منها 
عشرة موضحًا نبوته له بالتملك على عشرة 

 .أسباط
ذهبت إليه امرأة يربعام الملك عندما مرض  -

ابنها وكان شيًخا وقتذاك وفقد بصره فتنبأ بموت 
 .هللا سيمحو بيت يربعامالغالم وأن ا

 .وتذكر نبوة أخيا كمصدر لتاريخ سليمان -

 ٣٩-٢٩: ١١مل١ يربعام
 ٢٩: ٩أخ٢

النبى الذى كلم   ٢
 المذبح

ظهر عندما كان يربعام واقًفا أمام المذبح فى بيت 
إيل ونادى على المذبح بأنه سيأتى ملك صالح 
يسمى يوشيا من نسل داود ويذبح عليك الكهنة 

يحرق عظام األموات وأعطى  الوثنيين وكذا
 .عالمة حدثت فى الحال وهى انشقاق المذبح

 ٤-١: ١٣مل١ يربعام

تنبأ بهالك بعشا ملك إسرائيل وكل نسله ألجل  ياهو بن حنانى  ٣
 الشر الذى عمله

 ٧-١: ١٦مل١ بعشا

منع المطر أيام آخاب ثالث سنوات ونصف عاله  إيليا النبى  ٤
ث ثم عند أرملة اهللا فيها بالغربان عند نهر كري

صرفة صيدا الذى أقام ابنها من الموت وذبح 
أنبياء البعل بعد قبول اهللا ذبيحته بالنار من 
السماء وهرب من إيزابل فالقاه المالك وأطعمه ثم 
كلمه اهللا وعاد فمسح أليشع وتنبأ آلخاب بهالكه 
بسبب قتله نابوت اليزرعيلى وتنبأ ألخزيا بالموت 

ثم افتقد مدارس األنبياء  بسبب التجاؤه لألوثان
وصعد فى مركبة نارية إلى السماء بعد أن بارك 

آخاب 
 وأخزيا

 ٢مل٢ - ١٧مل١
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 .أليشع تلميذه
النبى الذى ُأرسل   ٥

آلخاب قبل 
 حربه مع آرام

. تنبأ آلخاب بانتصاره على بنهدد ملك آرام مرتين
االنتصار الثانى كان بعد سنة من االنتصار 

 األول

 ٢١-١٣: ٢٠مل١ آخاب

النبى الذى قابل   ٦
آخاب بعد إطالق 

 سراح ملك آرام

أعلن آلخاب أنه سيموت بسبب إطالقه سراح 
 بنهدد ملك آرام

 ٤٣-٣٥: ٢٠مل١ آخاب

تنبأ بهالك آخاب وتشتت شعب إسرائيل وسجنه  ميخا بن يملة  ٧
 آخاب ألجل تنبؤه عليه بالشر أكثر من مرة

آخاب 
 ويهوشافاط

 ٢٣-١٣: ٢٢مل١

ر األردن وصنع معجزات كثرة مثل إبراء شق نه أليشع  ٨
ماء أريحا وٕاقامة ابن الشونمية من الموت وتنبأ 
ليهوشافاط ويورام باالنتصار على موآب ومسح 
ياهو ملًكا على إسرائيل بواسطة أحد تالميذه وتنبأ 
لحزائيل بالتملك على آرام ومضايقة شعب اهللا 

 .وتنبأ ليوآش ملك إسرائيل باالنتصار على آرام

يهورام 
ويهوشافاط 

 ويوآش

 ٢١-١٩:  ١٩مل ١
 ١٩-١٤:  ١٣مل  ٢

النبى الذى   ٩
 مسح ياهو

 ٢، ١:  ٩مل ٢ ياهو أرسله أليشع فمسح ياهو ملًكا على إسرائيل

تنبأ ليربعام الثانى ملك إسرائيل برد تخوم إسرائيل  يونان بن أمتاى  ١٠
 من مدخل حماة إلى بحر العربة

 ٢٥: ١٤مل٢ يربعام الثانى

عياء بن أش  ١١
 آموص

تنبأ لحزقيا ملك يهوذا باالنتصار على ملك أشور 
ثم بمرضه ثم بعد ذلك بزيادة عمره خمسة عشر 
عاًما بعدما صلى وأيًضا تنبأ له باستيالء بابل 
على خزائن بيته وبيت الرب فى أيام نسله وكذلك 
استعباد بنيه لملك بابل وذلك بسبب عبادتهم 

حدث فى السبى  لألوثان وعملهم الشر وهذا ما
 البابلى

، ٣٤-٢٠،  ٧-٦: ١٩مل٢ حزقيا
١٩-١٤، ١١-١:  ٢٠ 

تنبأت ليوشيا الملك بأنه سيحيا فى سالم ألجل  خلدة النبية  ١٢
اتضاعه وتقواه ولكن فى أيام نسله ستخرب مملكة 
يهوذا بسبب عبادتهم لألوثان وعملهم الشر وهذا 

 ما حدث فى السبى البابلى

 ٢٠-١٤: ٢٢مل٢ يوشيا

نبياء المكتوبين فى هذا الجدول هم الذين ذكروا فقط فى سفرى الملوك ولكن هناك أنبياء األ
آخرين ظهروا فى فترة حكم الملوك كما يتضح من الخريطة الخاصة باألنبياء بحسب القرن 

 –حبقوق  –ناحوم  –ميخا المورشتى  –هوشع  –عاموس  –يؤئيل : الموجودة بآخر الكتاب وهم 
 .دانيال –حزقيال  –عوبديا  –باروخ  – آرميا –صفنيا 
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 تاريخ البشرية من آدم حتى نهاية العالم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدء الخليقة
 آدم وحواء

 تجديد الخليقة
 نوح والطوفان

 وبدء عصر البطاركة
 إبراهيم واسحق ويعقوب وأيوب

دخول بنى إسرائيل مصر على يد يوسف 
 الصديق وتغربهم فيها

لخروج من مصر على يد موسى وتسلم الوصايا ا
 والشريعة وخيمة االجتماع فى برية سيناء

 دخول أرض كنعان على يد يشوع

 عصـر القضـاة

 المملكة الواحدة أيام شاول وداود وسليمان

 انقسام المملكة أيام رحبعام
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 انقسام المملكة أيام رحبعام

مملكة يهوذا وتشمل سبطى يهوذا 
عاصمتها أورشليم وهى وبنيامين و 

 المملكة الجنوبية

مملكة إسرائيل وتشمل عشرة أسباط 
وعاصمتها السامرة وهى المملكة 

 الشمالية

 انتهاء مملكة يهوذا 
 بالسبى البابلى

 انتهاء مملكة إسرائيل 
 بالسبى األشورى

المملكتين متحدتين من السبى فى  رجوع
 بداية مملكة مادى وفارس

ثورة المكابيين أيام اإلمبراطورية اليونانية 
 وٕاعادة العبادة فى أورشليم

والدة المسيح فى أوائل اإلمبراطورية 
 الرومانية وصلبه وقيامته

انتشار الكنيسة فى عصر الرسل وخراب 
 أورشليم والهيكل

 امتداد الكنيسة عبر األجيال حتى المجئ الثانى
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 رسم يوضح أبنية سليمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كرسى القضاء
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 مسقط رأسى وقطاع جانبى لهيكل سليمان
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 قطاع جانبى لهيكل سليمان يبين اتساع الغرفات كلما ارتفعنا
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 هيكل سليمان
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 أهم المدن واألماكن التى ورد ذكرها فى سفرى الملوك األول والثانى
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 أهم الجبال والبحار واألنهار فى فلسطين أيام الملوك
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 شوريةالغزوات األ
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 اإلمبراطورية األشورية
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 اإلمبراطورية البابلية
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 األنبياء بحسب البلد التى تنبأوا لها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األنبياء بحسب زمن السبى
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 األنبياء بحسب القرن
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