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  أحد اآلباء رهبان الدير  :تصميم الغالف 

  حقوق الطبع محفوظة للدير    

  



  حضرة صاحب القداسة
  البابا شنـــــــودة الثالث

بابا اإلسكندرية وبطريرك 
 الكرازة املرقسية



  

  حضرة صاحب النيافة
  انبا إيسيذوروس

 أسقف ورئيس دير الربموس 
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  سبعة أهداف
   )٣١ : ٨أم ( لذاتي مع بني آدم  

  ... هل تسمح يل أن أصحبك يف رحلة عرب الزمان   
أُربط األحزمة من فضلك ، فالرحلة طويلة ومركبة الزمان جاهزة لإلقالع ، من أين سنبدأ ؟ من   
  ...البدء 
يا اإلنسان مِلكاً  ، ولكن ملاذا ؟ لكي حي )١ : ١تك ( “ يف البدء خلق اهللا السموات واألرض ”   

 قتل قايني هابيل على اخلليقة كُلها ، هذا هو هدف اهللا ولكن الشيطان تدخل وكان السقوط ، وعندما
أخيه كان البد أن تكون هناك بداية جديدة مع شيث بن آدم ، ولكن طغى الشر وغطَّى العامل كله ، 

، ان مث بداية جديدة أخرى مع نوح كان الطوف يتبقى أمام اهللا ؟ هل يترك الشر ليسيطر على البشر ،ماذا
ولكن الرب أراد أن يتبىن لنفسه شعباً من وسط شعوب األرض فاختار إبراهيم وعزلُه عن أرضه 
وعشريته وبيت أبيه مث إسحق ويعقوب وأخرياً يوسف وقصة اخلالص من ااعة ومات يوسف وانتهى 

، فهل يترك اهللا شعبه ؟ فاخلالص هو بالدم لذلك  مصربذلك سفر التكوين ، لكي تبدأ قصة العبودية يف
 يسكن اهللا وسط شعبه لذلك أعطاهم كان خروف الفصح وعبور البحر األمحر وهناك يف الربية يريد أن

مل خيمة اإلجتماع وهنا ينتهي سفر اخلروج بسكىن اهللا وسط شعبه وهذا هو أحد الشريعة وأمرهم بع
   :األهداف الرئيسية هللا 

  .لق اإلنسان مِلكاً على اخلليقة أن خي .١
 .أن يبدأ دائماً بداية جديدة مع اإلنسان  .٢

  .أن يسكن اهللا يف وسط شعبه  .٣

 ٧
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 ٨

ولكن اهللا يريد أن يقدس هذا الشعب ، لذلك أعطاه سلسلة من الذبائح والتقدمات يف سفر   
ن والذبيح ، الالويني واختار منهم كهنة ولكن كل هذه التفاصيل هي صورة للمسيح اآليت الكاه

  ، والكهنة متوت ولكن اآليت هو الكاهن إىل األبد الذي قدم نفسه مرة واحدة فوجدفالذبائح تتكرر
   ) .٩راجع عب ( فداًء أبدياً 

مث يبدأ سفر العدد حيث نرى إخفاق الشعب أن يدخل أرض املوعد بعد قصة اجلواسيس ألم   
 ) ٣راجع عب ( ذلك مل يسر م اهللا بل طُِرحوا يف القفر خافوا سكان األرض ومل يثقوا يف قوة الرب ل

وهنا يظهر اهلدف الرابع هللا ، أن يدخل الشعب إىل امللكوت احلقيقي أورشليم السمائية بل إنَّ هذه هي 
   )٣٢ : ١٢لو ( “ ال ختف أيها القطيع الصغري ألنَّ أباكم قد ُسرَّ أن ُيعطيكم امللكوت ” مسرة اآلب 

 ا حييا وهكذا كان سفر أن يدخل الشعب البد أن يتذكر الشريعة والوصايا اليتولكن قبل   
كنعان شعب كمرحلة إعداد قبل الدخول إىل موسى يعيد الوصايا واألحكام على مسامع الالتثنية،

   .األرضية 
ومات موسى وجاء يشوع لينقل الشعب إىل الرجولة الروحية واجلهاد الروحي ، فعرب بالشعب إىل   

أرض املوعد وانتصر يف احلرب ألن الرب كان معه وقسم هلم األرض حسب أسباِطِهم وهنا يظهر 
اهلدف اخلامس هللا أنَّ اجلهاد الروحي دائماً مرتبط بالنعمة اإلهلية ، ولكن األهواء تسيطر على اإلنسان 

ص ن اهللا دائماً يرسل مخلِّعندما حييا يف الرخاء والسعة فكانت اهلزمية والعبودية يف سفر القُضاة ولك
  .صرة مرات ومرات يتكرر األمر  الشعب يعود إىل خطاياه بعد النلشعبه ولكن

ويأيت صموئيل معلناً بداية جديدة يف العالقة مع اهللا ولكن الشعب يرفض أن ميلُك عليهم الرب بل   
 ، فيملُك شاول بن يريدون ملكاً مثل باقي الشعوب ، وتضيع صيحات صموئيل وسط هياج الشعب

بنياميين من أصغر أسباط إسرائيل وعشرييت أصغر كل عشائر ” قيس ، الذي ينسى أصله الوضيع 
ليس مثله ”  ، ولكنه تصرف حبماقة أمام الرب وتكبر قلبه ألنه  )٢١ : ٩صم ١( “ أسباط بنيامني 
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 حسب قلب اهللا يصنع  ، وهكذا اختار الرب داود ، رجالً )٢٤ : ١٠صم ١ ( “يف مجيع الشعب 
، وهنا يبدو لنا اهلدف السادس أنَّ اهللا يريد القلب أوالً وهكذا  ) ٢٢ : ١٣راجع أع ( كل مشيئته 

  .تكون لنا شركة حية معه من خالل املذبح والذبيحة ، التوبة واإلعتراف ، الصالة والتسبيح 
ناحية مث أدونيا ، ولكن اهللا اختار وقبل أن ميوت داود تصارع األبناء على اململكة ، أبشالوم من   

سليمان لكي حيل السالم يف اململكة وتستقر وتزدهر إىل أقصى درجة وهذا هو اهلدف السابع عندما 
  . ميلُك الرب على القلب حنيا معه يف سالم داخلي رغم كل املتاعب اخلارجية

  :وهنا نتوقف أمام األهداف السبعة اليت نراها يف هذا اجلزء   
   .) آدم ( خلقين لكي أكون مِلكاً على اخلليقة اهللا .١
  .) شيث ، نوح ، إبراهيم (اهللا يريد أن يبدأ معي بداية جديدة كل يوم كابن له  .٢

  .) االجتماعخيمة و الشريعة(يا به اهللا يريد أن يسكن يف قليب لكي أح .٣

  .) موسى (    مسرة اهللا أن يخلِّصين من العبودية لكي يدخلين إىل ملكوته           .٤

  .) يشوع  (اهللا يريدين أن أجاهد روحياً وهو سيسندين بنعمته .٥

اهللا يريد قليب أوالً لكي أحيا معه من خالل الكنيسة وأسرارها من خالل التوبة  .٦
  .) داود (واإلعتراف ، املذبح والذبيحة ، الصالة والتسبيح 

   .) سليمان (عندئٍذ سيعطيين سالمه الذي يفوق كل عقل  .٧
 ، لقد أراد اهللا أن ) روحياً (ل ملا حيدث يل كل يوم هو مثا) جسدياً (ما حدث لبين إسرائيل   

يشرح يل كل شئ يف الطريق الروحي فأعطاين هذه األسفار اليت حتوي قصة بين إسرائيل ، فهي ليست 
أشتهي شروراً مثلهم أو وأهوائي ، لكي ال  تارخياً ميتاً بل قصة حياة ، ورحلة عرب الزمان أرى فيها ذايت

 ٩
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                 ب املسيح كما فعلوا ، أنا الذي انتهت إيلَّ أواخر الدهور جرِّأو أُأتذمر كما تذمروا 
، بل أنَّ بأغلبهم مل يسر اهللا وطُِرحوا يف القفر مل يدخلوا راحته ومل  ) ١٤ – ١ : ١٠كو ١راجع ( 

م سأسقُط يف نفس  تلك الراحة إىل ملكوته أهل يل أن أدخليكن هلم نصيب يف أرض املوعد ، وأنا 
   ) .٤راجع عب ( أخطائهم

أبي أنا شاب ُمتعلم ، جامعي لي ثقافة عالمية ُمرتفعة ولآني   

 أتساءل لماذا خلقني اهللا ؟ لماذا يترآني وحدي وسط العالم ؟ لماذا
 لماذا ؟ك ُمهمل؟ لماذا أشعر أني متروأتألم ؟ لماذا ال أراه في حياتي

   ...أسئلة آثيرة ال أجد لها جوابًا ، إنقذني من حيرتي !! الحياة إذن ؟

  @kîÜ—Ûa@óÜÇ@oŽßë@p‡¤@‡ÔÛ@L@ð‡äÇ@a‡u@µ@Ùãg@L@ÙîäîÇ@óàÇcë@æbİî“Ûa@ÙÇ‡‚@‡ÔÛ

@æc@‡iü@åØÛë@L@ïic@pìØÜß@À@bãbØß@ÙÛ@p†‡Çc@L@ïÛ@æìØm@æc@Ú‡íŠc@L@ïÈß@ÙàîÓþ@oàÓ@L@ÙÜuþ

ýîÜÓ@‡çbvŽm@Àa‡çcë@ïša‹Ëc@áèÐmë@îÜig@âëbÔŽm@æc@‡iü@L@àÈäi@Ú‡čädë@bÈÛa@a‰ç@Áë@À@

@lìnmë@oİÔ@åíc@åß@‹×‰m@æc@‡iü@L@ñbî¨a@ÝîÜ×g@ÙîİÇc@ïØÛ@pì¾a@¶g@bäîßc@æìØm@æc@‡iü@L@ÙÛ

ÛbàÇcë@æbİî“Ûa@ŠbØÏc@Ï‹m@æc@‡iü@L@ñbî¨a@ñ‹v’@åß@Ý×dm@ïØÛ@¶ëþa@ÞbàÇþa@ÝàÈmë@ÅÐ¥ë@é

æc@ ‡iü@ L@ |jŽ—Ûa@ k×ì×@ÙîİÇc@ ïØÛ@ òíbèäÛa@¶g@ ïÛbàÇc@lŽŠbvnÛa@ Šbäi@ óÐ—Žß@ bjçˆ@ß@ ð“m@

@bàöa†@ÙÈß@ïma‰Û@Şæc@bàöa†@óäm@üë@L@ï’‹Ç@À@ïÈß@Ü¤@ïØÛ@Ìnm@ïØÛ@âüŁaëN@ @

@ @

أنت هو خالصي أنت هو قُويت ، أنت هو معونيت يف وقت الضيق ، خلقتين 
إبدأ معي بداية جديدة ، كل يوم   وأنا املُحتاج دائماً لربوبيتك ،كمحب البشر

أبدأ بدءاً حسناً ، تعال لكي تسكن يف قليب بروحك القدوس واسلُك حسب 
وصاياك لكي أجاهد يف حيايت وتسندين بنعِمتك وتعطيين سالمك وسط عامل 
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 وإهلنا مضطرب وتدخلين ملكوتك األبدي الذي ال يتزعزع بابنك الوحيد ربنا
  .ومخلصنا يسوع املسيح املُساوي لك مع الروح القدس إىل األبد 

    
هنا تبدأ قصتنا مات سليمان وترك مملكة غنية مزدهرة ، ترك مرياث حيلم بِه أي إنسان ولكن ماذا بعد ؟ 
كيف يتصرف البشر ، كيف أتصرف أنا لو كنت ابناً لسليمان ؟ يف أي طريق سأسري ؟ هل ستتملكين 

  ) . قصة مملكتني ( ؟ هنا بداِية القصةألهواء أم سأطيع اهللا حىت لو أطعت اهللا وحديا
   

     على اهلامش
  داخل أسفار العهد القدمي  : الرحلــة
  ماذا يريد مين اهللا ؟  : الســؤال
  سبعة أهداف  : اإلجابــة
  )٣١ : ٨أم ( “ لذايت مع بين آدم ”   : اآليـــة

  

  

  

 ١١



MN<IN)מ( 

 ١٢

  اللقاء األول
   )٢ – ١٢( وة النب

بل باحلري عرفتم من اهللا  .. 
ُ

   )٩ : ٤غل ( 
البد قبل  ولكن  الذي مل يصدق يهوه إنه الرجليربعام بن نباط الرئيسيةهنا سنتقابل مع شخصيتنا   

 ، وهو فعالً قد إدعى أنه يعمل )مدعي الشعب (1رجل أن نتعرف أوالً عن معىن امسهأن نتقابل مع هذا ال
     .عب واملُدافع عنهم ولكنه طرح م بعيداً عن اهللا ملصلحة الش

صردة يف وادي فهو أفراميي من  ) ٤٠ – ٢٦ : ١١مل ١( اللقاء األول لنا مع هذا الرجل   
، أُمه أرملة ، ويبدو أنه من أُسرة متواضعة لكنه كان رجالً جبار بأس ، وقد الحظ سليمان أنه اُألردن

ة أقامه على كل أعمال بيت يوسف ، وكان هذا يعين أنه أقامه ليس فقط عامل شغالً وذو شخصية قوي
  ، ٦ : ٦ ،٦ : ٥عا ( على سبط أفرامي ومنسى بل كانت تطلق هذه الكلمة أحياناً على العشرة أسباط 

   ) .١٨ : ١عو 
لعة وسد يبدو أن يربعام الحظ أم مكلفني بكل األعمال اإلنشائية الثقيلة حيث سليمان بىن الق  

شقوق مدينة أورشليم ، باملقارنة بسبط يهوذا املُتنعم وخباصة اُألسرة املَلَِكية ، وهذا واضح من مطلب 
خفِّف اآلن من عبودية أبيك القاسية ومن نريِه الثقيل الذي جعلُه ” األسباط لرحبعام بن سليمان 

   . )٤ : ١٢مل ١( “ علينا 
 أي أنه أدار ظهره ألورشليم متجهاً حنو “ربعام من أورشليم  ملا خرج ي”الحظ معي هذا التعبري   

 ، هنا يتضح التصميم على “ رفع يده على امللك ”الشمال معلناً مترده أو حسب ما قال الكتاب 
  .اخلطيئة 

                                                 
 .شعب ) = عام ( ناقش ، زعم ، إدعى ، ) = روب ( ِمن الِفعل ) يرب (  1
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آثيرًا ما أدرت ظهري للآنيسة ، آثيرًا ما رفضت آلمة الرب ،   
ا وقفت أمام الآنيسة آثيرًا ما استهزأت بآهنته وخدامه ، آثيرًا م

ألهداف ُأخرى وأدرت ظهري لها ، ُمصممًا أالَّ أدُخلها ، آثيرًا ما 
صممت على الخطيئة رغم تحذيرات الرب لي ولآني أغلقت ُأُذنيَّ 

  .عن السماع وغلَّظت قلبي عن الطاعة 

  @†‹m@ë@bè‚a‹Ï@Éà¤@òubu†@Ýrß@îÜ–@ïybäu@o¥@îä×@¶g@ÙÈ»c@æc@p†Šc@ñ‹ß@á×@L

àŽßë@ïãaq@L@p†‡Çc@‡Ó@ï‹ŽÇ@L@ÚìÇ‡í@åß@ÙÛ@oÜŠc@ñ‹ß@á×@ø’@Ý×@L@ÙÛ@ bèŽn¢ˆ@‡Ó@ïmbä

‡ÈŽß@ü@‘‹ŽÈÛa@¶g@ÞbÈm@L@pa‹ßë@ñ‹ß@ÙÛ@ÝčŠd@L@ô‹‚c@æì÷’@¶g@oî›ßë@oãëbèm@ÙäØÛë@ŞïÛg@ÞbÈm@L

@Ç@Ú‹èÃ@Šč‡mN@ @

@ @

آيت إليك لتحملين  متجهاً إىل العامل ولكين س كثرياً ، أدرت ظهريكإهلي قد تركت
 وحتفظين مثل درمهك املفقود وتعفو عين مثل خروفك الضال على منكبيك فرحاً

  .مثل ابنك الضال ، لقد أخطأت يف السماء وقدامك 
نعود إىل يربعام هل سيتركه الرب هكذا ؟ يدير ظهره ألورشليم مصمماً على الثورة ؟ ها هو   

 ولكنه حتطم بيد ) ٣ : ١صم ١ ( كان مكان العبادة القدميث شيلوهيرسل إليِه أخيا الشيلوين ، حي
 ) ٦٧ ، ٦٠ : ٧٨راجع مز ( ، وقد كان يتبع سبط أفرامي جغرافياً  ) ١١ : ٢٢صم ١( الفلسطينيني 

   ) .٦٨ : ٧٨مز ( بعكس هيكل سليمان الذي بِني يف أورشليم حيث سبط يهوذا وجبل صهيون 
لرب أن يوصلها إىل يربعام ؟ ولكي تكون مقبولة لديِه أرسلها على ولكن ما هي الرسالة اليت أراد ا  

  .يد أخيا الذي ينتمي مثله إىل أسباط الشمال 

 ١٣



MN<IN)מ( 

 ١٤

                                                

  :تبدأ الرسالة مبوقف تصويري عملي   
قبض أخيا على الرداء اجلديد الذي عليِه ومزَّقُه اثنيت عشرة قطعةً وقال لريبعام ُخذ لنفسك عشر ” 

   .) ٣١ – ٣٠ : ١١مل ١ ( “قطع 
   :“ألنه هكذا قال الرب إله إسرائيل ” مث تبدأ بنود الرسالة   

  .هأنذا أُمزق اململكة من يد سليمان  .١
 . أسباط ٢أُعطيك عشر  .٢

  . يكون له سبط واحد من أجل عبدي داود ومن أجل أورشليم  .٣
ه  الصيدونيني ولكموش إله املوآبيني ومللكوم إلآهلة ألم تركوين وسجدوا لعشتروث ← السبب

   .يين وفرائضي وأحكامي كداود أبيِه ليعملوا املُستقيم يف عطُرقيبين عمون ومل يسلُكوا يف 
 الذي  وال آخذ كل اململكة من يدِه بل أُصيِّره رئيساً كل أيام حياته ألجل داود عبدي← الزمان  

  .اخترته الذي حفظ وصاياي وفرائضي 
 إياها أي العشرة أسباط، أُعطي ابنه سبطاً واحداً  آخذ اململكة من يد ابنه وأُعطيك← احلدث  

  .ليكون سراج لداود عبدي كل األيام أمامي يف أورشليم 
  .آخذك فتملُك حسب كل ما تشتهي نفسك وتكون مِلكاً على إسرائيل . ٤  
 إذا مسعت لكل ما أُوصيك بِه وسلكت يف طُرقي وفعلت ما هو مستقيم يف ← الشرط الوحيد  

فظت فرائضي ووصاياي كما فعل داود عبدي ، أكون معك وأبين لك بيتاً آمناً كما بنيت عيين وح

 
 . أسباط ١٠ = ٢ – ١٢ سبطاً ، أخذ يربعام حسب النبوة ١٢بنو إسرائيل  2



END< <

   ) .٣٩ – ٣٠ : ١١مل ١(  ولكن ال كل األيام نسل داود من أجل هذاوأِذل لداود وأُعطيك إسرائيل 
  :هل تالحظ معي هذه الرسالة   

ه حمبة خاصة يف قلب  مرات يف خالل عشر آيات ، واضح أنَّ داود لِستذُِكر اسم داود  .١
 الحظ دائماً جهاد اإلنسان يف ( داود حفَظْ وصاياه وفرائضه اهللا ، ألنه اختاره وأيضاً ألنَّ

   .)ِحفْظ الوصايا وعمل النعمة من ناحية اهللا 
اململكة غري مشروطة ، أُعطيك عشرة أسباط ، متلُك حسب كل ما يشتهي قلبك ،  .٢

ن متلُك ؟ إن سلكت يف وصاياي سأبين لك بيتاً ولكن الشرط الوحيد ماذا ستفعل بعد أ
 .مثل داود 

لن يقدر أن ُينكر ” بىن داود ولكن اهللا ظل أميناً من رغم عدم أمانة أغلب ملوك يهوذا  .٣
 لنسل داود من أجل داود ومن أجل ني ، لذلك إحتفظ بسبط )١٣ : ٢يت ٢( “ نفسُه 

  .أورشليم مدينة إهلنا مدينة امللك العظيم 
ف آيف أبدأ قصتي ، لقد أعطاني الرب آل شئ ،  شباب ، ال أعر  

صحة ، مال ، آل شئ ولآن ماذا فعلت أنا ؟ جريت وراء الُمخدرات 
والجنس ، صرت عبدًا لشهوات قلبي بعد أن ُآنت ُحرًا ، تحولت من 
صورة أمير إلى صورة حقير ال يعرف سوى الخرنوب ، أرسل لي 

نت عينيَّ مطموسة وُأُذنيَّ ثقيلة الرب الآثيرين ولآني لم أستمع ، آا
وقلبي غليظ حتى آانت حادثة السيارة ، لم يفلح معي النداء الرقيق 

  .من الرب فأرسل لي صوته قويًا مثل الرعد 

  

 ١٥



MN<IN)מ( 

 ١٦

                                                

  Û@lbj“Ûaë@òz—Ûa@ÙnîİÇc@L@ø’@Ý×@ÙnîİÇc@‡ÔÛbÈÛa@À@‡çbvŽm@L@bàèi@ÝàÈm@ïØ@Ýà¥@L

’@ýi@ÝibÔŽß@ýi@ÙnîİÇc@L@ÝØÛa@âbßc@ïa@|i‹m@æc@Ú‡íŠc@L@pbãŒìÛbi@‹ubnm@æc@Ú‡íŠc@åØÛë@Âë‹

@—m@ïØÛ@L@éÜrß@bäße@bnîi@ÙÛ@ic@ïØÛ@†ëa†@Ýrß@ðbíb–ë@ÅÐ¥@æc@L@ïÛ@‹àrŽm@æc@Ú‡íŠc@L@ïib¨

@Šþa@ÝØÛ@bzÜčß@—m@ïØÛ@L@áÜÄ¾a@bÈÜÛ@aŠìãN@ @

@ @

ورشليم وأرفع يدي إهلي كثرياً ما أحيا يف عدم األمانة ، كثرياً ما أُعطي ظهري أل
ضدك ، كثرياً ما أكسر عصا الطاعة وأحبث عن آهلة أُخرى ، كثرياً ما أحيا بعيداً 
عنك رغم كل ما أعطيتين من وزنات ، ولكنك دائماً تبحث عين وترسل يل 
رسالة حب ألنين مازلت ابنك ، أعطين يارب آذاناً تسمع وتطيع لكي أحيا 

يد يسوع املسيح الذي له اد معك ومع الروح ممجداً امسك القدوس بابنك الوح
  .القدس املُساوي اآلن وكل أوان 

ترى ما هو موقف يربعام عندما مسع الرسالة ، مل يذكُر الكتاب املقدس رد فعل يربعام ولكن   
مة  ألنه كان شاباً ذو طبع ساخن وطَموح للعظ( ذَكَر أنَّ يربعام ارتفع قلبه ٣يوسيفوس املؤرخ اليهودي 
 ، وحاول أن يكون حاكماً ومتسلطاً ، رغم أنَّ الرب قد حدد له امليعاد ، )مل يستطع أن يبقَى ساكناً 

وبالطبع كان  “فرفع يده على امللك  ”أنه سيأخذ اململكة من يد ابن سليمان ، ولكنه التسرع البشري 
، وهناك تقابل مع شيشق  ) ٤٠ : ١١مل ١ ( “فطلب ُسليمان قتله فهرب إىل مصر ” نصيبه الفشل

وهو من أصل لييب من ) م. ق ٩٢٩ – ٩٥٠  شيشنق األول(ملك مصر ، وهو املعروف يف التاريخ 
 ، ) فرعون مصر ( وليس“ ملك مصر ” ، وهذا واضح عندما قال عنه الكتاب املقدس ) ٢٢ (اُألسرة 

                 يف التاريخ سا آمون ويعين هذا أنه خيتلف متاماً عن فرعون مصر محى سليمان وهو املعروف 
 

3 Ant. , VIII , vii , 8   



END< <

   .) ٢١ (وهو من اُألسرة ) م .  ق ٩٨٤ – ١٠٠٠( 
 ِلما عِرف عن سليمان من ِغنى وجمد وبالتايل قد وكان لشيشق ملك مصر أطماع يف أورشليم  

 سليمان انتهز فرصة وصول يربعام إىل مصر فاستقبله وأحسن استضافته وبالطبع عرف منه أسرار مملكة
  .ومأل قلب يربعام باألفكار ضد امللك وضد الرب إله إسرائيل كما سيظهر فيما بعد 

مل يذكُر الكتاب املقدس إن كان قد تزوج بأمرية مصرية أم ال ، ولكن من خالل تصرفاته نستطيع   
هلا تأثري كبري على أن حنكم إما أنه تأثَّر بالعادات املصرية بدرجة كبرية أو أنه تزوج بأمرية مصرية وكان 

  .آرائه وتصرفاته 
لقد عشت آما يحلو ألهل العالم ، أدرت ظهري لآنيستك ، عشت   

َحَمل ُيريد أن يصير ذئبًا ، وسط ذئاب العالم ، أردت أن أآون مثلهم ، 
تعلمت طريقة آالمهم ، طريقة حياتهم ، حاولت أن أصير مثلهم ، 

 هذه هي الرجولة ، ولآني تغيَّرت آرائي وتصرفاتي ، آنت أتخيل أنَّ

اآتشفت أنهم ُيريدونني أن أآون الشبآة التي يصطادون بها آخرين 
  .خريات وُآ

  @éÛ@bÈÛa@_@áèi@éj“nmë@áèi@Õ—nÜm@aˆb¾@_@bÈÛa@Ýçc@Ýrß@ÙÜm@aˆb¾@_@Ç@a‡îÈi@l‹èm@aˆb¾

@l‹“nÛ@ŞïÛg@ÞbÈm@L@pì¾a@ bènjÓbÇ@Õí‹ @éÛ@bÈÛa@L@éša‹Ëc@éÛë@éÇbà c@L@ bîznÏ@ñbî¨a@õbß@åß

ŞÀ@oŽjrmë@ñbî¨a@j‚@åß@Ý×dnÏ@ŞïÛg@ÞbÈmÇ@a‡îÈi@l‹èm@ü@L@ÙîÏ@bãcë@@ia@Ùãþ@Ú‹Änãc@bãdÏ@L

@Àë@òí†ìàÈ¾a@êbîß@À@ÙnČč‡Ó@L@ÙmìÇ†@L@Ùm‚g@L@åİjÛa@À@ÙmŠŞì–@bàÜjÓ@ÙnÏ‹Ç@L@ïÛ@oãc@L

@ïÛ@oãc@L@òîäØÛa@å›yN@ @

@ @

 ١٧



MN<IN)מ( 

 ١٨

أحتالف مع العامل ضدك ، لن أهرب من وجهك إهلي مهما كانت الظروف لن 
ولن أرفع يدي ضدك فأنت هو مِلكي احلقيقي ، أنت عرفتين وقدستين ، أنت هو 
سالمي الذي ال يعرفه العامل وال يستطيع العامل أن يعطيين إياه ، أُريد أن أحيا يف 

يدك أن كنيستك هنا على األرض ، وهناك يف ملكوتك ، فمعك ال أُريد شيئاً ، أُر
  .حتيا يفَّ بروحك القدوس املُساوي لك مع أبيك الصاحل إىل األبد 

  

     على اهلامش
   أسباط لريبعام بن نباط١٠ = ٢ – ١٢ : النبـــوة
   وزنات أعطاين إياها الرب١٠ : املضمـون
  ماذا فعلت م ؟ : الســؤال
   )٩ : ٤غل ( “ بل باحلري عرفتم من اهللا ”  : اآليـــة

  
  
  
  
  
  



END< <

  اللقاء الثاني
  املواجهة

تعلموا مني ألني وديع ومتواضع القلب  
َّ

   )٢٩ : ١١مت ( 
ًجيال زائغا وماردا ً    )٨ : ٧٨مز   ( ً

بعد أن مات سليمان كان اللقاء الثاين لنا مع يربعام ولكن أين كان هذا اللقاء ؟ كان هذا اللقاء   
 وهذا يعطينا تصور عن )ِكتف ( الكلمة  معىن ، هل مسعت عن هذا املوضع من قبل ؟) شكيم (يف 

شكل املنطقة ، ألا تقع بني جبلني عيبال وجرزمي مشاالً وجنوباً ، على الطريق بني شرق اُألردن والبحر 
يش (وبالتايل فهي تقع من نصيب أسباط الشمال ، لقد صارت مقراً الجتماع اجلماعة كلها أيام يشوع 

، ولكنه عاد بعد ذلك أيضاً  ) ٢٦ : ٢٤يش ( هلة الغريبة ع اآل، حيث وضع حجر الشهادة ونز) ٢٤
  .، فهناك كان بيت بعل بريث  ) ٤٦ ، ٤ : ٩قض ( مقر للعبادة الكنعانية 

فهو مكان ارتبط بكل شئ ، إرتبط بالشعور اإلنفصايل ألسباط الشمال عن اجلنوب ، إرتبط   
إرتبط أيضاً بعبادة الرب مرة باألوثان  ، بالناحية العرقية حيث يشوع بن نون كان من سبط أفرامي

   .واآلهلة الغريبة مرات كثرية 
، أصبح مآان التقاء لشهوات إنَّ قلبي أصبح جبليًا آالصخر   

، إرتبط بالرب فترة ثم ارتبطت بشهواته مرات آثيرة ، آلما عديدة
نزعت منه أوثان وأعددتُه للرب ، عاد وتحوَّل إلى النجاسة مرة 

رنت بالآنيسة مرة ثم ُعدت وانفصلت عنها مرات ، صار ُأخرى ، إقت

قلبي مثل شآيم ، أبيت أن ُأصغي وأعطيت ِآْتفًا ُمعاندة وثُقَلت ُأُذنيَّ 
     . ) ١١: راجع زك ( عن السمع بسبب آبرياء قلبي 

 ١٩



MN<IN)מ( 

 ٢٠

  @À@ïÈß@åØnÛ@ÞbÈm@L@ïi@ÁjmÛ@ÞbÈm@_@æaì—Ûa@Ýrß@ÙjÜÓ@Šb–@aˆb¾@_@áîØ’@À@åØm@aˆb¾

Šëc@oŽjqc@ïØÛ@ÞbÈm@L@ïß†ë@ð‡u@åß@Ý×dmë@ï¨a@ïöbß@l‹“m@L@îä×@À@bî¥@L@äí‡ß@áîÜ’

@ŞÀ@oãc@oŽjrmë@ÙîÏN@ @

@ @

إهلي سأرحل من شكيم وسأدخل معك إىل أورشليم ، ولكن أنت تنقي قليب من 
احلجر الصوان ، سأمسع صوت أب اعترايف ، وسأطيع صوتك من خالله ، أُريدك 

 ، أُريدك أن ترفع عين نري ِثقَلي وعصا كتفي وقضيب  مسخري أن حتيا أنت يفَّ
  .كما يف يوم صليبك 

يف شكيم كان اللقاء الثاين ، لقد ذهب رحبعام بن سليمان إىل األسباط الشمالية لكي يملِّكوه   
  .وبالطبع جاء يربعام من مصر سريعاً بعد أن مسع األخبار اليت تتناقلها الريح بسرعة الربق 

 يكن هذا اللقاء لقاء ثورة أو مترد ولكن كان لقاء شكوى من عبودية قاسية مطلب عادل مل  
ولكن رعونة رحبعام كانت السبب يف انقسام اململكة ، .لتخفيف النري واستعداد خلدمة امللك اجلديد 

الشعب جواباً ردَّ ”  مث لقد أراد أن يثقِّل النري أكثر فأكثر ، فانتهز يربعام الفرصة وتشاور مع الشعب
على امللك قائلني أي قسٍم لنا يف داود وال نصيب لنا يف ابن يسى ، إىل خياِمك يا إسرائيل ، اآلن 

   .  )١٦ : ١٢مل ١( “ انظر إىل بيتك يا   داود 
فرمجُه ” وهو مسئول التسخري ) أدونريام ( حاول رحبعام إصالح ما فسد بالقوة ، فأرسل أدورام   

فصعد إىل املركبة ليهرب إىل ” ف رحبعام أنه ال يستطيع مواجهة الشعب الغاضب  فعر“مجيع إسرائيل 
 ، وملَك يربعام على إسرائيل متاماً كما قال الرب على لسان أخيا ) ١٨ : ١٢مل ١( “ أورشليم 

 ألفاً ليحاربوا مائة ومثانون الشيلوين ، حاول رحبعام مرة أخرى أن جيمع كل بيت يهوذا وسبط بنيامني
ارجعوا كل واحٍد إىل ”  خوم بيت إسرائيل ولكن مشعيا رجل اهللا أعلن رسالة واضحة من عند الربإ



END< <

 ، وهكذا استقرت األمور لريبعام وبالكاد أمكن  )٢٤ : ١٢مل ١( “بيتِه ألنَّ من عندي هذا األمر 
خرج من إيقاف احلرب األهلية ، ألن هنا يف شكيم تصادمت املطامع وتقاطعت ألن خوف اهللا قد 

  .القلوب فتدخل الشيطان سريعاً بكربيائِه وعجرفته 
فعندما يتهاوى اإلحساس باملسئولية وتتملك شهوة السلطة والكربياء البد أن نصل إىل نقطة اخلطر   

  .وهنا كانت بداية املأساة لثالثة قرون من الزمان .وحيدث عندها اإلنفجار 
) مطحونة ( ت زوجتي بيننا شرارة صغيرة ، آانلقد آانت البداية  

بين عملها صباحًا والبيت مساءًا ، بين طلبات األوالد ومسئوليتهم 
 وبين احتياجات البيت الآثيرة ، طلبت مني أن أساعدها قليًال ولآني

آنت غبيًا ، لم أآن أفهم أنَّ الحياة الزوجية هي ُمشارآة بين    اثنين ، 

أن أحيا بدون تحمُّل أي المسئولية تقع على عاتق االثنين ، آنت ُأريد 
 أنا عد أن أخذت األوالد وهامسئولية ، إنفجرت فيَّ وترآت البيت ب

وحدي أحاول إقناعها بالعودة ، لقد تعلمت الدرس ولآن بعد فوات 

   .األوان 

  

  @µç@ ðã@ Şæc@Ñ¦@ü@åØÛë@ø’@Ý×@ Ýàn¥@æc@ ‡iü@ L@ÙjîÜ–@Ýà¥@æc@ ‡iü@Èjnm@ ïØÛ

ß@Ý¼c@ïãþ@ÑîÐ‚@ïÜ¼ë@Éšaìnßë@ bÈí†ë@æìØm@æc@ß@áÜÈm@ L@Ú‡yë@Ù×‹mc@åÛë@ø’@Ý×@ÙÈ

@ÙÛìy@åß@Ý×@Éß@òyaŠ@‡¤ë@ÜÓ@À@òyaŠ@‡¤@ïØÛ@kÜÔÛa.  
  
  

 ٢١



MN<IN)מ( 

 ٢٢

إهلي أعطين اتضاع القلب ، أعطين وداعة ، أعطين احتمال وحمبة لكي أخدم الكل 
 ألجل امسك لكي أسري ورائك يف وسط هذا العامل ، أمحل امسك ، أمحل صليبك ،

أمحل قيامتك يف قليب ، أكون صورة لك بروحك القدوس د أبيك الصاحل اآلن 
  .وكل أوان 

  

     على اهلامش
  شكيم : املكــان
  إنفصال اململكتني : احلــدث
  كربياء القلب : السـبـب
       )٢٩ : ١١مت ( “تعلَّموا مين ألين وديع ومتواضع القلب ”  : اآليـــة

  
  
  
  
  
  



END< <

  اللقاء الثالث
  السقوط

   )٧ : ١٨مت ( ويل لذلك اإلنسان الذي به تأتي العثرة  
يبني بيته كالعث 

ُ ُ
   )١٨ : ٢٧أي ) ( كالعنكبوت ( 

ها قد أمتَّ اهللا وعده على لسان أخيا ، ها قد ملَك يربعام كما يريد على مملكة الشمال ، هو قد   
  م ، ولكن ماذا فعل ؟.  ق ٩١٠ – ٩٣١ سنة من ٢٢، لقد ملَك صار أعظم من رحبعام بن سليمان 

 إذا رجع الشعب لعبادة الرب يرجعون بالتايل إىل سيدهم ”: هنا يظهر التأثري املصري عليه   
 ، ملاذا ال يكون لنا آهلة ؟ ملاذا ال يكون لنا أعياد ؟ فاستشار امللك وعمل عجلي ذهب ، “رحبعام 

متتد بطول تاريخ احلضارة املصرية بل أطول منها ، لقد عِبد ) أبيس ( للعجل وهي عبادة مصرية قدمية 
ومحله بني قرنيِه ، وهذه هي املرة الثانية اليت يظهر ) رع (  مث استعار قرص الشمس من اإللهيف منف أوالً

مباشرةً ولكن فيها العجل أبيس يف التاريخ العرباين ، بالطبع املرة اُألوىل كانت يف سيناء بعد اخلروج 
 ، ٤) أقصى الشمال ( ويف دان ) على احلدود بني اململكتني (  مركزين للعبادة يف بيت إيليربعام جعل

  :وابتدأ يأخذ خطوات إجيابية هلذه العبادة الوثنية 
  .كثرياً عليكم أن تصعدوا إىل أورشليم : حتذير لكل الشعب  .١
 . من أرض مصر ا آهلتك يا إسرائيل الذين أصعدوكهوذ: دعاية لآلهلة اجلديدة  .٢

 .بىن بيت للمرتفعات : بناء هيكل لألوثان منافساً هليكل الرب  .٣

طرد كل الكهنة والالويني الذين يف إسرائيل مما اضطرهم إىل ترك أمالكهم وبيوم  .٤
                                                 

 .متاماً مثلما نقول يف مصر أحدمها يف اإلسكندرية واآلخر يف أسوان  4
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 ٢٤

  ) .١٤ : ١١أخ ٢( وانطلقوا إىل أورشليم 

 .ا من بين الوي أقام كهنة من أطراف الشعب ومل يكونو .٥

 .عمل عيداً مماثالً لعيد املظال يف الشهر الثامن يف اليوم اخلامس عشر من الشهر  .٦

بدأ هو ذه العبادة كرئيس لكهنة األوثان فصعد على املذبح ليوقد ، ها هو هوشع  .٧
   . )١١ : ٧هو ( “ صار أفرامي كحمامٍة رعناء بال قلٍب ” يصرخ 

اه اململكة ليعبد عجلي الذهب على طريقة مصر وهكذا يقول لقد ترك الرب إهله الذي أعط  
   “اماً ال ُيفكرون إالَّ يف الذهبلقد هجروا بيت الرب مت” يروم چالقديس 

 : ٢٨تك ( “ بيت اهللا وباب السماء” مل يفكر يف أي شئ سوى يف ذاته ، لقد حول بيت إيل   
ئكة تصعد وترتل والرب يتكلم مع يعقوب ، لقد السماء ، املال  ، حيثُ ِحلم يعقوب حيثُ سلَّم )١٧

  .  حول كل هذا إىل بيت لألوثان ، لقد أدار الشعب كله بعيداً عن الرب الذي أعطاه كل شئ
إننا هنا بالسالم مع ... َبئَْس الشعب الذي يتحول عن اهللا ” وهنا يصرخ القديس أُغسطينوس   

  .“ان اهللا باإلميان ونتمتع به أبدياً معُه بالعي
فنوئيل وفحصن شكيم كمدينة قوية يف غرب اُألردن لقد أراد أن يصري ملكاً قوياً باآلهلة الوثنية ، 

( دينة اجلميلة وهي امل) ١٧ : ١٤مل (  عاد فسكن يف ترصة كقاعدة حربية يف شرق اُألردن ولكنه
 : ١٢مل ١( تدخل النبوي  ال، ورغم يربعام إنغمس يف ملذاته وشهواتهمما يؤكد أنَّ، )٤ : ٦راجع نش 

    ) .١٥ : ١٢أخ ٢( ملنع احلرب األهلية إالَّ أنه كانت حروب متقطعة على احلدود كل األيام  ) ٢٢
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 ٢٦

لشلة آبيرة ) الزعيم ( ، لقد آنتلقد ابتعدت عن الرب ولآني لم أآن وحدي 
الخطيئة ، آنت أنا الُمدبر لآل  آنت أنا الُمحرِّض لهم على من الشباب ،

النجاسات ، حتى شقتنا الصغيرة إستغللتها أسوأ استغالل ، فوالديَّ ُمسافران 
جرة جدي إلى دولة عربية ، والمال متوفر والعربية تحت أمري ، حتى ح

 الصالة فيها ، حوَّلتها إلى ماخور للجنس ، سقطت في الُمتنيح الذي آان دائم

  .اإلدمان وسقط معي الآثيرين 
  ß@åß@Ý×ë@oãc@Ú‹ÄnãdÛ@áîÇ×@Ú‡íŠc@L@ÙÈåírØÛa@Ùjji@˜Ü²ë@oãc@˜Üƒn@Ú‡íŠc@L

@‹vy@bãc@ïãþ@ïÛ@bnîi@jm@æc@Ú‡íŠc@L@ïib¨@ÝØÛa@‹àrnm@æc@‡íŠcë@ø’@Ý×@ÙnîİÇc@L@ïÛ@Ùãþ

ß@Éj“m@åÛ@L@îi@À@òîy@ñŠbvy@òÜ“Ûa@Ý×ë@oãcë@òíëaÛaÙjÜÓ@pbb−@åß@ðìm‹m@åÛë@paìè’@å@L@

j©a@åß@Éj“Ûa@Şð‡Û@åÛ@L@pìjØäÈÜÛ@bnîi@æŁa@åß@jm@åÛ@L@ï¨a@õb¾a@åß@õaìmŠ⁄a@Şð‡Û@L@ï¨a@

@Šìç‡Ûa@‹ƒ–@bãc@ŞïÜÇ@bnîi@Ýi@L@Ýß‹Ûa@óÜÇ@bnîi@æŁa@åß@jmN  
  

إهلي لقد عثرت وأعثرت الكثريين ، كنت السبب يف هالك نفوس كثرية فهل 
أعطين نعمة ! قبلين ؟تقبلين،  كنت قدوة سيئة ، كنت سبب هلالك أوالدك فهل ت

خاصة لكي آيت إليك أنا وكل الشلة جنلس يف كنيستك لنغتسل بالتوبة واإلعتراف 
ونثبت فيك بالتناول من أسرارك ، ألنك أنت إهلي ولك كل جمد مع أبيك الصاحل 

  .والروح القدس اآلن وكل أوان 
  
  



END< <

     على اهلامش
  بيت إيل  : املكــان
  ب الذهعبادة عجلي  : احلــدث

  أخطأ يربعام وجعل إسرائيل يخطئ  : نتيجـةال
  العثرات  : املضمون

“                             ويل لذلك اإلنسان الذي بِه تأيت العثرة ”   : اآليـــة
   )٧ : ١٨مت ( 
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  اللقاء الرابع
  اإلنذار

   )١ : ٥٣مز ( قال اجلاهل يف قلبه ليس إله  
   )٣ : ١٣لو ( م كذلك تهلكون  إن مل تتوبوا فجميعك

 ١٠ (يف اللقاء األول تقابلنا مع يربعام بن نباط وكيف تنبأ أخيا الشيلوين أنه سيملُك على   
، وعرفنا أنَّ اهللا أعطاين أيضاً عشرة وزنات ، ويف اللقاء الثاين كانت املواجهة بني  ) ٢ – ١٢ ( )أسباط

اء سبباً يف انفصال اململكتني وسبباً أيضاً يف مشكالت يربعام ورحبعام بن سليمان وكيف كان الكربي
 ، يف اللقاء الثالث كان السقوط لكل اململكة الشمالية بسبب يربعام الذي كثرية تواجهين حىت اآلن

أخطأ وجعل إسرائيل يخطئ وهنا تظهر مشكلة العثرات ونتائجها املُدمرة ، ولكن هل يترك اهللا شعبه ؟ 
اهللا من السماء أشرف على ” فوس للهالك ؟ لقد تصرف يربعام برعونة ولكن هل يترك كل هذه الن

بين البشر لينظر هل ِمْن فاهم طالب اهللا ، كلهم قد ارتدوا معاً فسدوا ليس من يعمل صالحاً ليس 
  .  ، ولكن اهللا البد أن يعلن صوته بقوة )٣ – ٢ : ٥٣مز ( “ وال واحد 

ام نيب من نفس منطقته من الشمال لكي يخربه بأمر اململكة أما يف اللقاء األول أرسل الرب لريبع  
وإذا برجل اهللا قد أتى من يهوذا بكالم الرب ” هنا فقد أرسل إليِه رجالً يف اجلنوب حامالً إنذاراً إهلياً 

 ، لقد صير نفسه رئيساً لكهنة  )١ : ١٣مل ١( “ ربعام واقف لدى املذبح لكي ُيوقدإىل بيت إيل وي
  .ثان وحوله مجيع الشعب األو

،  فكان اللقاء علناً وسط كل الشعبيف اللقاء األول كان أخيا الشيلوين وحده مع يربعام ، أما هنا  
لقد أراد اهللا أن يعلن إرادته للجميع وأن يعطي إنذار للكل ، كان اللقاء األول ودياً حيمل بشرى 

، رته الكاملة على كل ما يدعى إله أعلن الرب فيه سيطللمملكة أما هذا اللقاء فكان لقاءاً ساخناً عاصفاً



END< <

... ولكن إذا مسعت .. ستملُك .. سيكون لك .. سأعطيك : اللقاء األول كان دعوة للتعارف العملي 
:           أما هذا اللقاء فكان إنذاراً رهيباً بالدينونة . أُعطيك .. أبين لك ... أكون معك ... وحفظت 

بح هكذا قال الرب هوذا سُيولد لبيت داود ابن امسه يوشيا ويذبح عليك كهنة يا مذبح يا مذ” 
 ، وكان البد من  )٢ : ١٣مل ١( “ املرتفعات الذين ُيوقدون عليَك وُتحرق عليك عظام الناس 

كانت  .“هوذا املذبح ينشق وُيذرى الرماد الذي عليِه ”  عالمة ملموسة على صدق هذه النبوة
 ، “فمد يده عن املذبح قائالً أمسكوه ” وأراد يربعام أن ينقذ كربياءه أمام الشعب املواجهة عاصفة ، 

إليِه ه ومل يستطع أن يردها فيبست يده اليت مدها حنو” ، !! ولكن هل ترتفع يد أحد فوق يد الرب ؟
اليت حسب العالمة ”  أمام كل الشعب “انشق املذبح وذُِرَي الرماد من على املذبح ”  ، وبالفعل “

   . )٥ – ١ : ١٣مل ١( “  بكالم الرب أعطاها رجل اهللا
 ١راجع لو (  عن الكراسي ويرفع املُتضعني هنا انكسر كربياء يربعام أمام الرب الذي يرتل األعزاء  

 ، هنا “تضرع إىل وجه الرب إهلك وصلي من أجلي فترجع يدي إيلَّ ” :، فقال لرجل اهللا  ) ٥٢: 
فتضرع رجل اهللا إىل وجه الرب فرجعت يد امللك إليِه وكانت كما يف ” ة تظهر حمبة اهللا للخطا

ولكن هل رجع يربعام عن طريقه ؟ لقد سار يف طريق املوت حىت النهاية ،   )٦ : ١٣مل ١( “ األول 
  .لقد اختار أن يسري مع شهواته إىل أقصى مدى 

 ما تصوره وصنع ما تراءى له وهكذا  بل أكمل“بعد هذا األمر مل يرجع يربعام عن طريقِه الردية ”  
 “وكان من هذا األمر خطية لبيت يربعام وكان إلبادتِه وخرابِه عن وجه األرض ” حِكم عليِه ، 

 ، لقد انتظر الرب طويالً توبة يربعام والشعب حىت أنَّ امللك يوشيا الذي  )٣٤ – ٣٣ : ١٣مل ١(
  .لك يربعام ، يا لطول أناتك يارب اجلنود  سنة من مثالثُمائةحطم هذه العبادة وِلد بعد 

 ٢٩
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END< <

ي عدد المرات التي أرسل لي اهللا فيها إنذارات ُمتآررة ال أستطيع أن أحص
لآي أعود إليِه ، لآي أبتعد عن خطاياي ، لآي أستفيق من فخ إبليس مرات 

ومرات ، إستهزأت بخدام الآنيسة ، هربت من مقابلة أبونا ، أغلقت باب 
ه عندما علمت أنَّ الواقف أمامه هو أبي الآاهن ، لذلك آان البد شقتي ولم أفتح

عمارة أن تحدث آارثة ألعرف مدى ضعفي ، ببساطة لقد سقطت على ُسلم ال

  . ال أستطيع الحراك وها أنا ُملقى في المستشفى
    

n×@L@pbÄÇ@L@Áöa‹’@L@âa‡Ž‚@L@åírØÛa@ÙÛ@oÜŠc@L@ÙäÇ@s¢c@oä×@L@Ç@a‡îÈi@oä×@bß‡äÇ@L@k

@‡ÔÛ@L@‹‚e@Ýy@ïßbßc@åØí@áÜÏ@L@bãìic@òÜibÔß@o›ÏŠë@áèi@pcèna@ÙäØÛë@åçbØÛa@bãìic@ÙÛ@oÜŠc

@Éu‹m@áq@ÙÐã@¶g@Éu‹m@ïØÛ@óÐ“n¾a@À@Ú†ìuìi@oz@‡ÔÛ@L@áÜÛa@óÜÇ@Ù ìÔi@oz

@ŞïÛgN  
@ @

يا لطول أناتك ياريب ، تنتظر توبيت سنني كثرية بقلب محب ، بقلب األب ، 
يهدأ حىت أعود إليك فتفرح يب وتفرح السماء كلها أيضاً معك ألين بقلب ال 

د ا أحيا فيك ، مد يدك وانتشلين ، مابنك الضال،  كنت ميتاً يف خطاياي وها أن
د يدك وامحلين كما على أجنحة النسور لكي آيت إليك وأحيا يدك وارفعين ، م

د يسوع املسيح الذي له معك ، لكي ما أسري ورائك من جمد إىل جمد بابنك الوحي
  .اد مع الروح القدس املُحيي إىل األبد وإىل أبد األبد 
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     على اهلامش
  بيت إيل  : املكــان
  إنذار رهيب ويد يابسة  : الـرسالة
  العودة إىل اهللا  : اهلـدف

“                            إن مل تتوبوا فجميعكم كذلك لكون ”   : اآليـــة
   )٣ : ١٣لو ( 
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  اللقاء األخري
  الدينونة

بار أنت يارب وأحكامك مستقيمة  
ُ

   )١٣٧ : ١١٩مز ( 
لقد حاول الرب كثرياً مع يربعام أعطاه كل ما يتمناه ، املُلك ،  الِغنى ، اجلاه ، السلطان ، أعطاه   

حذره بشدة على لسان ، أرسل إليه ي الرب ، أخطأ وجعل إسرائيل يخطئعشرة أسباط ولكنه ابتعد عن
”  أمام أبيا بن رحبعام ورغم قلة عددهم ورغم خربة يربعام يف احلرب ٥رجل اهللا فلم يرجع ، إزم 

مل يقَو ”  ، بل أنَّ سفر األخبار يقول أنه  )١٨ : ١٣أخ ٢( “ذلك الوقت فذلَّ بنو إسرائيل يف 
 الرسالة األخرية ، رسالة احلكم األخري عليه هكذا أراد الرب أن يرسل إليه . “يربعام بعد يف أيام أبيا 

( وعلى إسرائيل ، رسالة دينونة وكانت رسالة قاسية ، كان الرب يعرف مدى حمبة يربعام البنه أبيا 
ئيل، لذلك مسح مبرض شديد للولد ، هنا فقط تذكر يربعام الرب إله إسرا) يبدو أنه الوريث للعرش 

 منذ عشرون عاماً ، تذكر النبوة اليت قاهلا الرب ، فأرسل امرأته بعد م معهتذكر أخيا الشيلوين الذي تكل
أن أوصاها أن تغيِّر شكلها فال يعرفها أحد أا امرأة يربعام وأرسلها إىل أخيا يف شيلوه وأرسل معها 

  !! ، فهل يقبل اهللا اهلدية ؟“عشرة أرغفة وكعكاً وجرة عسل ” هدية من 
هوذا امرأة يربعام آتية لتسأل منك شيئاً من جهة ابنها ” قاً وقال ألخيا لقد أعد اهللا رسالته مسب  

 لقد كان أخيا ال يقدر ، ) ٥ : ١٤مل ١(“ كذا فإا عند دخوهلا تتنكر ألنه مريض ، فقُل هلا كذا و
  وهي داخلةِرجلَيها، وعندما مسع حس  بسبب الشيخوخة ولكن قلبه مازال ملتهباً مبحبة إهله أن يبصر

وهكذا بدأ  ، “ م ملاذا تتنكرين وأنا ُمرسل إليِك بقوٍل قاٍسقال ادخلي يا امرأة يربعا” من الباب 
  .“ قويل لريبعام هكذا قال الرب إله إسرائيل ” الرب يف املُحاكمة 

                                                 
 .ركة عند احلديث عن أبيا بن رحبعام سنتحدث عن هذه املع 5
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 ٣٤

                                                

. ٣.جعلتك رئيساً على شعيب إسرائيل .٢.رفعتك من وسط الشعب .١ :ما فعله الرب لريبعام   
  .بيت داود وأعطيتك إياها شققت اململكة من 

  ماذا فعلت أنت يا يربعام ؟  
  .مل تكن كعبدي داود الذي حفظ وصاياي  .١
 .عملت لنفسك آهلة أُخرى لتغيظين .. قد ساء عملك  .٢

  .قد طرحتين وراء ظهرك  .٣
  :هذا هو احلكم على بيت يربعام   

حراً ، صغرياً أو عبداً أو ( حمجوزاً ومطلقاُ ، ) كل ذكر ( أقطع لريبعام كل بائل حبائط  .١
   .٦) كبرياً ، متزوجاً أو أعزباً 

 .حىت يفىن) الروث ( أنزع آخر بيت يربعام كما يرتع البعر  .٢

  .من مات لريبعام يف املدينة تأكله الكالب ، ومن مات يف احلقل تأكله طيور السماء  .٣
  :أما إسرائيل فها هو احلكم عليهم   

  .ملاء يضرب الرب إسرائيل كاهتزاز القصب يف ا .١
 .ويبددهم إىل عرب النهر  يستأصل إسرائيل عن هذه األرض الصاحلة .٢

  . إسرائيل من أجل خطايا يربعام الذي أخطأ وجعل إسرائيل يخطئ تدفع .٣
، يا له من )  سنة مائيتبعد (  وهذه هي أول إشارة لسيب إسرائيل على يد آشور بسبب خطاياهم  

 
  ) .٨ : ٩مل ٢- ٢٢ : ٢١مل ١( قد تكررت هذه اللعنة آلخاب  6



END< <

خيا سيأيت له بأخبار سارة مثلما تنبأ له باملُلك ، ولكن أخيا حكم قاسي وصعب ، لقد ظن يربعام أن أ
  .ال ينطق إالَّ بكلمة الرب 

 ) ٢٥ : ١٨تك (“ يان كل األرض ال يصنُع عدالً أد” فهل سيهلك اهللا البار مع األثيم ؟ حاشا   
 : ١٤مل ١ ( “إسرائيل يف بيت يربعام ِجَد فيه أمر صاحل حنو الرب إله هذا ُو” ، يبقى االبن املريض 

، لذلك ألجل اسم الرب الذي دعي عليِه بقى مثل مشعة ) ربأيب هو ال( ، حيث أنَّ امسه أبيا  ) ١٣
ويندبُه مجيع إسرائيل ” موقدة يف وسط ظالم اململكة لذلك ميوت الولد عند دخول اُألم املدينة 

  . ) ١٣ : ١٤مل ١( “  يربعام يدخل القرب )بيت ( ويدفنونُه ألن هذا وحدُه من 
وهكذا صار فقامت امرأة يربعام وجاءت إىل ترصة وملا وصلت إىل عتبة الباب مات الغالم ،   

فدفنه وندبه مجيع إسرائيل حسب كالم الرب الذي تكلم به عن يد عبدِه أخيا النيب ، وبعده بقليل 
 أنَّ الرب عندما الً يف إسرائيل حىتثَ، وصار لعنة وم ) ٢٠ : ١٣أخ ٢( ضرب الرب يربعام فمات 

 : ٢١مل ١( “ أجعل بيتك كبيت يربعام بن نباط وكبيت بعشا بن أخيا ” حكم على أخاب قال له 
٢٢ ( .  

كم مرة أراد الرب أن يبين لريبعام بيتاً مثل داود ولكن يربعام أصر أن يبين لنفسه بيتاً كالعنكبوت   
بعام أصر على موقفِه ؟ كان يهتم فقط مبظهره ؟ كم مرة أراد الرب أن ينبه يربعام ألخطائه ولكن ير

أُسلُك يف وصاياي واحفظ : أمام الشعب ومل يهتم أبداً حبياته أمام اهللا ، مل يصدق اهللا عندما قال له 
الشهوة واملال (  الذهب فرائضي ولكنه أطاع مشورة شهوات قلبه وعبد عجلي. (  

الدتي منذ عدة أنا فتاة صغيرة في العاشرة من ُعمري توفيت و  

سنوات ولم يآن لها أوالد أو بنات سواي وتزوج والدي من شابة 
تصُغره بسنين آثيرة ، وها هي تعرف شاب من سنَّها أما أبي فآل 

  !!اهتمامه جمع المال ، وأنا حائرة ال أعرف ماذا أفعل ؟

 ٣٥



MN<IN)מ( 

 ٣٦

  ±@åß@L@jÜİí@åß@L@ïã‹Änäí@åß@‡uc@Ýç@_@Šþa@óÜÇ@æbº⁄a@‡uc@Ýç@o÷u@aˆg_@ïÛ@bî@A@âc

Éîà§a@ ‡udČïÜvÇ@ Þb¾aë@ä§a@ L@ ‰Ðã@ ‡Ó@ oíÛaë@ bßbîã@@æërØÛaë@ L@ µàöbÓ@ üaŒ@ bß@ kç‰Ûa@

@òÈj@ïÐäÛ@oîÔic@‡ÔÏ@Ì—Ûa@ïÈîİÓ@bí@Ñ¦@ü@åØÛë@ bàèãë‡jÈí@æërØÛa@ L@ bàèöaŠë@æëí

×ŽŠ@aìä±@@ÝuŠ@Òüe@òîÓbi@òîÔi@ïÛ@flÞaŒbß@L@ñìè“Û@ëc@ÝžvčÈÛ@ëc@ÝÈjÛ@òjbß@LoÛŒÚbäç@@ò÷î›Žß@òÈ@

@bÈÛa@a‰ç@òàÜÃ@ÁëN@ @

@ @

حاربين إهلي كيف أجنو من هذه احلرب ؟ كيف أهرب من عجليالذهب ؟ الشهوة ت 
واملال خينقين ، إهلي أرِسل يل كلمتك على لسان رجل اهللا لكي أستفيق من غفويت قبل أن 

كم أنت علي بعدلك ، أسقط حتت الدينونة ، لكي أرجع عن طريقي الرديئة قبل أن حت
فبار أنت يارب وأحكامك مستقيمة ، إرحم ضعفي ، إمسك يدي وقُدين إليك بروحك 

  .القدوس املُساوي لك مع ابنك يسوع املسيح لك كل جمد وإكرام إىل األبد 
  

     على اهلامش
  شيلوه  : املكــان
  احلكم النهائي بالدينونة  : الـرسالة
  )اجلنس واملال  ( عبادة عجول الذهب  : السبـب
  )١٣٧ : ١١٩مز ( “بار أنت يارب وأحكامك مستقيمة ”   : اآليـــة

  



END< <

  كلمة أخرية
  األسد واحلمار

   )٩ : ١٠٤مز ( ً ختما ال تتعداه  )للمياه ( وضعت 
لقد حاول يربعام ،  ) ١٣مل ١(  اإلنذار لريبعام يتبقى لنا كلمة أخرية عن رجل اهللا الذي أعلن  

 ولكن رجل اهللا كان صارماً بعد استعادة يده اليابسة أن يعطي أُجرة لرجل اهللا أو حىت يأكل طعاماً
ع ( “ لو أعطيتين نصف بيتك ال أدخل معك وال آكُل خبزاً وال أشرب ماء يف هذا املوضع ” ، جداً
ل خبزاً وال تشرب ماء وال ترجع يف ال تأك” ألن أي شركة للنور مع الظلمة إلنَّ الرب أوصاه ،  ) ٨

  .، وكان هو مطيعاً للوصية  ) ٩ع ( “ الطريق الذي ذهبت فيه 
ولكن عدو اخلري يتدخل ، كان نبياً شيخاً ساكناً يف بيت إيل ، ال نعلم ملاذا بقى هذا النيب يف بيت   

ولكنه ترك أبناءه ليشتركوا فيها إيل رغم أنَّ يربعام طرد أنبياء الرب ، فهو مل يشترك يف العبادة الوثنية 
  .موقف غريب !! 

 من التعب ، وطلب منه ٧ولكنه عندما مسع خرب رجل اهللا ذهب ورائه فوجده جالساً حتت البلوطة   
العودة معه لكي يأكل فرفض رجل اهللا وكرر كالمه أنَّ هذه هي وصية الرب ، وهنا كذب النيب الشيخ 

قد كلمين مالك بكالم الرب قائالً ارجع به معك إىل بيتك فيأكل خبزاً أنا أيضاً نيب مثلك و” قائالً 
  . ) ١٨ع ( “ ويشرب ماء ، كَذَب عليه ، فرجع معُه وأكل خبزاً يف بيتِه وشرب ماء 

فرجع رجل اهللا معه وأكل وشرب ، هنا حاول النيب الكذاب أن ينهي املُقاطعة بني رجل اهللا وبيت   
الشرب يف مكان هو إعالن عملي أنَّ هذا املكان جنس ومكروه أمام الرب ، إيل ، ألن عدم األكل أو 

                                                 
 رفقة ، حيث أا معروفة للجميع وحتتها دِفنت دبورة مرضعة) ال ( هذه البلوطة دائماً تأيت معرفة بـ  7

  ) .٨ : ٣٥تك ) ( ألُّون باآوت أي بلوطة الُبكاء ( لذلك ُسميت 

 ٣٧



MN<IN)מ( 

 ٣٨

من أجل أنك خالفت قول الرب ومل حتفظ الوصية اليت أوصاك ” لذلك أعلن الرب قضاءه بوضوح 
هبا الرب إهلك ، فرجعت وأكلت خبزاً وشربت ماء يف املوضع الذي قال لك ال تأكل فيه ُخبزاً وال 

، لك أن تتخيل مقدار هذه العقوبة عندما  ) ٢٢ – ٢١ع ( “  ُجثتك قرب آبائك تشرب ماء ال تدخل
، ومقدار اهتمام  ) ٣٠ : ٤٧تك ( تعرف مقدار اهتمام يعقوب وهو يف أرض مصر أن يدفن مع أبائِه 

  . )٢٥ : ٥٠تك (تحمل مع العائدين إىل أرض كنعانيوسف بأن تظل عظامه يف تابوت بغري دفن لكي 
 ، ولكن  )٢٤ع ( “ فصادفُه أسد يف الطريق وقتلُه ” ج رجل اهللا عائداً إىل بيتِه وهكذا خر  

ع ( “ جبانب اجلُثة ُجثتُه كانت مطروحة يف الطريق واحلمار واقف جبانبها واألسد واقف” الغريب أنَّ 
   . )٢٨ع ( “ مل يأكل األسد اجلثة وال افترس احلمار ” ،  ) ٢٥

هل !! ملاذا مل يأكل األسد اجلُثة ؟ ملاذا مل يفترس احلمار ؟!!  ملاذا ؟ ...ؤلاهذا املوقف يدفعنا للتس  
؟ موقف محري يبدو أنَّ األسد واقفاً كمن تل رجل اهللاتتغري طبيعة األسد ؟ إن كان ليس جائعاً فلماذا ق

  !!!حيرس اجلثة واحلمار 
وى الشر فال تؤذي إالَّ حكم يف قُإا يد اهللا اليت تسمح بالعقاب حلدود معينة ، فهو يستطيع أن يت  

ججك وهنا ُتتخم كربياء لُإىل هنا تأيت وال تتعدى ” يف حدود معينة بسماح منه ، فهو القائل إىل البحر 
 ، لقد مسح اهللا لألسد أن يقتل رجل اهللا فقط وال يتعدى ذلك ، هلذا توقف األسد  )١١ : ٣٨أي ( “

  ) .ولكين أنا الذي دائماً أتعدى وصاياك (  ى كلمة الرب ومل يتعد الوصيةبناء عل
لقد آنت معهم في رحلة ، ميآروباص صغير وآنت في الخلف   

نائمًا وآان الظالم شديدًا واألمطار غزيرة ، لم أعرف ماذا حدث ؟ 
  ولآني استيقظت في المستشفى



END< <

 ٣٩



MN<IN)מ( 

 ٤٠

 ُمصاب ألعرف أنَّ حادثًا أليمًا قد أودى بحياة خمس ُرآاب والسائق ، أما أنا فإني
 فلماذا لم أُمت معهم ؟ هل ألني غير ُمستعد للحياة األبدية ؟ هل هي بآسور عديدة ،

فرصة ُأخرى لي للتوبة ؟ هل هو إنذار لآي أترك حياتي القديمة ؟ هل هي دعوة 
  !!لإلستعداد ألنَّ الموت أقرب مما أتخيل ؟

  ×@À@éÜ×@Áîa@É›m@æc@‡í‹m@Ýç@_@ïßbØyc@Ý×@Ò‹Èm@æc@‡í‹m@Ýç@æc@‡í‹m@Ýç@_@Ì–@lì

@bß‡äÇ@áÜØní@ë@éàÏ@óÜÇ@ê‡í@Éšë@éäØÛë@ÝjÓ@åß@ÙÛˆ@lìíc@Þëby@‡ÔÛ@ _@àØy@Ý×@kÇìnm

@bÈß@ÝàÈm@õbî’þa@Ý×@ÝÈuc@ïãg@éÏ‹Èm@æc@‡íŠc@bß@Ý×@L@‹ßc@ŞïÜÇ@‹ŽÈí@üë@ø’@Ý×@Éîİnc@ïãg@Ò‹Ç

ƒÜÛÙÜuþ@L@ćÝ×c@Ý×Ła@åß@x‹‚c@æc@Éîİnc@ýy@Àb§a@åßë@@ð‡í@À@bèÜ×@Šìßþa@Ê†@ÕÜÔm@ü@L@ñë

@ÝØÛa@Áibš@bãc@ïãþN@  
  

إهلي أضع حيايت كلها يف يدك ، أضع كل شئ حتت تصرفك وأقبل كل شئ من 
يدك ألنك تحوِّل يل العقوبة خالصاً ، تحوِّل يل اجلايف إىل حالوة ، جتعل كل 

 ( حىت إن أرسلت يل األشياء تعمل معاً للخري ألين أُحبك يا إهلي ، إشعل نورك يفَّ
 بثمر أكثر ، لن  فأِتاً هلذا التأديب لكي تنقيينلتأدييب ، أنت تقيم حدود) أسداً 

ألين أعرف أنه لن يفترسين بل إنه واقف بأمرك ) األسد ( أشكو من قسوة 
حلراسيت لكي ال أُخطئ مرة أُخرى ، إهلي أعطين فهماً لكي أفهم مقاصدك ، 

شكر مرامحك ألنَّ لك كل جمد وكرامة مع ابنك يسوع أعطين لسان تسبيح لكي أ
  .املسيح وروحك القدوس ألنك إله مبارك من اآلن وإىل األبد 

  



END< <

  األسد حيرس اجلُثة واحلمار  : املشهـد
  اهللا يسمح بالتأديب حلدود معينة  : املضمون

  )١١ : ٣٨أي ( “ إىل هنا تأيت وال تتعدى ”   : اآليـــة

  
  :نا سنلتقي هنا سنتوقف ولكن

   .وفهمت معىن الوزنات ) ٢ – ١٢( كانت النبوة : يف اللقاء األول 
  . وعرفت خطورة الكربياء كانت املواجهة: يف اللقاء الثاين 

  .كان السقوط ورأيت كيف تأيت العثرات : يف اللقاء الثالث 
  .كان اإلنذار وشاهدت غالظة القلب : يف اللقاء الرابع 

  .فكان الدينونة حيث النتيجة الطبيعية لعدم اإلستجابة  :أما اللقاء األخري 
  .مث الكلمة األخرية حيث األسد واحلمار ، فدائماً اهللا يؤدب أبناءه ولكن حلدود معينة ولغرض واضح 

  ماذا عن الشخصية اُألخرى ،مث ماذا ؟ كان هذا هو يربعام بن نباط وتقابلنا معه يف مخس لقاءات  
 الذي كانت له اململكة وله املواعيد وعنده اهليكل والتابوت ، الذي حتت يده الكهنة رحبعام بن سليمان

شرة احللوة مع الرب إهله طريق أبيه داود ؟ هل كانت له الِعوالالويني يف أي طريق سار ؟ هل سار يف 
ضوع أم احنرفت به األيام وضل الطريق مثل كثريين ؟ وماذا عن ابنه أبيا بن رحبعام ؟ هذا هو مو

   .)...  املُتكربو (الكُتيب القادم 
وما زالت الرحلة طويلة وها حنن سنلتقي مع أمساء وشخصيات ، مع ملوك وأنبياء ، فعجلة الزمن   

 ٤١



MN<IN)מ( 

 ٤٢

  .تدور ، واأليام تتواىل والسنني جتري مسرعة ولكن اإلنسان هو اإلنسان يف كل زمان ومكان 
 باألمس ، لنتعرف ل ما سجن اليوم من خاللهرحلتنا من خالل الكتاب املقدس لنتعرف على إنسا  

ألنُه كُِتْب إلنذارنا حنن الذين انتهت إلينا ”   باألمسعلى حروب ومطامع اليوم من خالل ما كُِتب
  . ) ١١ : ١٠كو ١( “ الدهور أواخر 

ÉuaŠ@Êìšì¾a@a‰ç@åÇ@‡íàÜÛ@Z@lìÔÈí@‘Š†bmI˜àÔÛa@H@Þëþa@ÚìÜ¾a@‹Ð@Ðm–@wämŠìja@RPPP  
  
  
  
  

  
  
  
  

  حمبة رجاء 
ال حتتفظ بهذا الكتيب
ْ ُ
ِ  

 إذا كان قد أعجبك ، قُم 
 بإهدائِه إىل أحد أصدقائك

  
  
  
  



END< <

  
  الفهرس

   الصفحة                                         املوضوع                                             
  ٧  .............................  سبعة أهداف  يف البدء

  ١٢  .............................  ٢- ١٢النبوة   ـاء األولاللق
  ١٩  .............................  املواجهة  اللقـاء الثاين

  ٢٣  .............................  السقوط  للقـاء الثالثا
  ٢٨  .............................  اإلنذار  اللقـاء الرابع
  ٣٣  .............................  الدينونة  اللقاء األخري
 ٣٧  .............................  األسد واحلمار  كلمة أخرية

  

    )قصة مملكتني(  :صدر من هذه اجملموعة
   الناري واألفعى-٥  …املتكرب و-٣   ما هو امسك؟-١
 ة املركبة الناري-٦   النكسة-٤  ٢-١٢ -٢

  

 ٤٣
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