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  دءـــــــــيف الب
كيف تسري األمور ؟ هل التاريخ يتحرك مبفرده ؟ هل األحداث وامللوك تسري كما تشاء ؟ أم أنَّ   

دول نراها قوية مث تنهار ، ممالك بدأت صغرية مث ! هناك من حيكم التاريخ لكي يسري يف اجتاه محدد ؟
ن يطأ غريه بأقدامه ؟ أين اهللا يف صارت إمرباطوريات ، هناك من يتوسع على حساب الغري ؟ هناك م

  كل هذا ؟ أين يده القوية ؟ أين ذراعه القدوسة ؟
حنن ال نقرأ التاريخ وفقط ولكن حنن نبحث عن يد الرب من خالل التاريخ ، من خالل األنبياء   

وامللوك ، من خالل األحداث واألماكن ، من خالل احلروب واملُصادمات وأيضاً من خالل السالم 
،  يتعامل مع امللوك الذين يرفضونهوء ، نبحث عن اهللا من خالل امللوك الذين يطيعونه وأيضاً كيفواهلد

  .حنن نبحث عن اهللا من خالل كلمته ، من خالل الكتاب املقدس كله 
لقد أعلن يربعام بن نباط إنقسام اململكة وأعطاه الرب عشرة أسباط فماذا فعل ؟ رفض الرب   

د عجليخطئ ، وجاء ابنه ناداب الضعيف الذي سقط واختار أن يعبالذهب ، أخطأ وجعل إسرائيل ي 
سريعاً أمام بعشا الشرير الذي مل يتعلَّم من أخطاء يربعام بل سار هو أيضاً يف كل أخطاءِه ، وجاء بعده 
أيلة املُستهتر الذي قام عليِه زمري املسئول عن حراسة ترصة العاصمة ولكن اجليش الذي كان يف 

ثون ِملْك عمري ، وهكذا مل يستمر زمري يف املُلك سوى أُسبوعاً إنتهى بأن أحرق نفسه يف قصر جب
 امللك ، ولكن األمور مل تستقر ألنَّ بعد اإلنقالبات العسكرية دائماً تأيت احلروب اإلهلية قبل أن تستتب

  األمور لألقوى ، فمن هو األقوى ؟ ومن هو امللك القادم ؟
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  اللقاء األول
عمري ( إلسرتاتيجي ا

ُ

                                                

(  
ب البيت فباطال يتعب البناؤون  إن مل يبني الر

ُ    )١ : ١٢٧مز  ( ً
 القادة وأحد أقوى أصحاب الفكر فأجيب أن نتعرف جيداً على هذا امللك ألنه يعترب من أك  

  . يف تاريخ الكتاب املُقدس ١اإلستراتيجي 
انقالب زمري عندما مسعوا بجداً جلنوده ألم لقد بدأ حياته قائداً للجيش وواضح أنه كان حمبوباً   
وساروا ورائه إىل ترصة وأحاطوا بالعاصمة مث أخذوا  ) ١٦ : ١٦مل ١(  وا عمري على الفور، ملَّك

املدينة وحاصروا القصر حىت اضطر زمري أن يشعل النار يف بيت امللك وميوت محترقاً بسبب خطاياه 
            ) .١٩ – ١٧ع (  بعمله الشر يف عيين الرب

 املسافة الزمنية بينهما أُسبوعاً وبالتايل ال ميكن أن تستقر هنا حنن أمام انقالبني عسكريني متتاليني  
حينئٍذ انقسم شعب إسرائيل نصفني فنصف الشعب كان وراء تبين بن جينة ” األمور هكذا ، 

 أربعلية اليت استمرت حوايل  ، هنا بدأت احلرب األه )٢١ع ( “ لتمليكِه ونصفه وراء عمري 
وقَِوَي الشعب الذي وراء عمري على الشعب الذي وراء تبين بن جينة فمات تبين ” سنوات ، 

   .“وَملََك عمري 
، أربع سنوات يف احلرب مع تبين ، ست ) م .  ق ٨٧٤ – ٨٨٥(  سنة ١٢لقد ملَك عمري   

 
 : ٥ ، ١ : ٤أع ( فكر قيادي ، وقد وِردت يف = إستراتيجوس كلمة يونانية معناها قائد ، فكر استراتيجي  1

٢٦ : ٥ ، ٢٤. (  
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ر براعة عسكرية يف مواجهة الفلسطينيني يف لقد أظه.سنوات يف ترصة العاصمة وسنتني يف السامرة 
 ضد تبين بن ألهليةجبثون ، وأظهر مقدرته يف اإلنقالب العسكري ضد زمري وأظهر حنكته يف احلرب ا

  جينة ، ولكن ما هو موقفه السياسي بعد أن استتب له األمر ؟
 فكَّر عينيِه لذلكعندما بدأ ملكه يف ترصة كان مكان احلريق الذي مات فيه زمري واضحاً أمام   

اشترى جبل السامرة من شامر بوزنتني من الفضة وبىن على اجلبل ” لك ، يف بناء عاصمة جديدة للم
   . )٢٤ع ( “ ودعا اسم املدينة اليت بناها باسم شامر صاحب اجلبل السامرة 

ل وكانت من ، لقد كانت املدينة يف موقع استراتيجي رائع على جبل منعز) احملفوظة ( = السامرة   
،  ) ٥ : ١٧مل ٢( إحتاجت إىل حصار ثالث سنوات لإلستيالء عليها  القوة لدرجة أنَّ مملكة أشور

وزنتني من ( لقد كانت له نظرة صائبة يف اختيار املوقع ورغم ذلك اشترى اجلبل كله مببلغ زهيد 
مل ٢( اهلدية بعد شفائِه بيل جيحزي وزنتني من الفضة على س، حىت أنَّ نعمان السرياين أعطى) الفضة
٢٣ : ٥( .  

  مشاال،ورغم براعتِه العسكرية مل يكن موفقاً أمام ملك أرام، لقد استطاع أن ينتصر على موآب شرقاً 
هم ويفتح هلم أسواقاً حيث أخذ بنهدد ملك أرام دمشق بعض من مدن الشمال واضطر أن يتحالف مع

أيام امللك أشور ناصر بال مما دفعه إىل التحالُف  2لكة أشورواضطر أيضاً إىل دفع اجلزية ملميف السامرة،
مع الفينيقيني بزواج ابنه اخاب بإيزابل ابنة أثبعل ملك صيدا اليت كانت مبثابة احلية اليت دخلت إىل أرض 

  .إسرائيل 

 
   .٨ – ٤ السطر Moabite stone سجل هذا اإلنتصار على حجر موآب وقد 2
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لقد أوقف العمليات العسكرية على احلدود مع يهوذا جنوباً وبذلك أوقف مرحلة العداء بني   
ليبدأ مرحلة جديدة يقودها ) م .  ق ٨٧٥ – ٩٣١( تني اليت استمرت أكثر من نصف قرن اململك

   .أخاب بن عمري وهي مرحلة التحالُف بني اململكتني 
برغم براعته العسكرية ... لقد كان عمري هو نقطة فاصلة يف تاريخ اململكة الشمالية ولكن   

اإلنقالبات العسكرية ويف احلرب األهلية مث يف احلروب والسياسية وقُدرته على التعامل مع املواقف يف 
عمل الشر يف عيين الرب وأساَء أكثر من مجيع الذين قبله وسار ”اخلارجية والتحالُفات الدولية ولكنه 

يف مجيع طريق يربعام بن نباط ويف خطيتِه اليت جعل هبا إسرائيل يخطئ إلغاظة الرب إله إسرائيل 
    . )٢٦ – ٢٥ : ١٦مل ١ ( “بأباطيلهم 

لقد أسس عمري أُسرة ملَكية جديدة ، عاصمة جديدة ، فكر استراتيجي جديد ، تعامل داخلياً   
وخارجياً بأُسلوب جديد ، ترك البنه مملكة مستقرة ولكنه مل يترك له عبادة اهللا يف حياته ، مل يعلِّمه 

 وبالتايل أدخل بذرة عبادة البعل اليت أمثرت كيف خياف الرب إله إسرائيل ، بل أنه حتالف مع الفينيقيني
  . الشوك واحلسك يف اململكة الشمالية ووصلت حىت إىل اململكة اجلنوبية 

بالفعل كان قائداً كُفًء وأحد القالئل أصحاب الفكر اإلستراتيجي الالمع ومؤسس أُسرة ملَكية   
د ظن أنَّ العامل سيعطيه كل شئ ولكن من  لق؟ولكن أين الرب يف حياته وحياة ابنه ؟ أين إله إسرائيل 

  .جيري وراء العامل ال جيين سوى السراب 
لقد تعبت آثيرًا ، أسست شرآات ومصانع ، آوِّنت ثروات آثيرة   

ُأريد أن أترآها ألبنائي ولآن أين هم ؟ لقد نسيت مع مر السنين أن 
 ، آان آل ُأعلِّمهم الفضيلة والتقوى ، نسيت أن أعرَّفهم الحياة مع اهللا
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همي أن ُأآوِّن لهم ُمستقبًال مضمونًا ولآن المستقبل بيدك يا اهللا ، 
 ، نسيت الآل حتى أوالدي الذين نسيتك بالآامل ولم أتعرف عليك

  ساروا آل واحٍد في طريق ، آيف أجمعهم ؟

  @bmìØÜß@ÙÛ@úc@ bß@ïØÛ@ÞbÈm@ L@ÜÓ@À@ð‡äÇ@åØm@ïØÛ@ÞbÈm@ L@bÈÛa@ Úm@ïØÛ@ÞbÈm

@Þìy@L@ïÛìy@ bèÜ×@Ýîöa‹g@Éà¤@ïØÛ@ÞbÈm@ @ Låí‹‚Ła@òj«@À@ïÈß@Ú“m@ïØÛ@ÞbÈm@ L@ bîöb

@ÝØÛa@éÛg@bãc@ïãþ@ïÛìy@ÝØÛa@Éà¤@Ùnîi@À@òîä×@ûŽnÛ@ÞbÈm@@Lîä×@L@ï¢‰ß@L@ïÜî−gN@ @

  
يا ريب ومخلصي أنت يل رغم بعدي عنك ولكن أُريد أن أعود ، أُريد أن أرمتي 

 تعال ابن بيىت ليكون كنيسة لك،يين وتنقذ أوالدي من تيه العاملجيف حضنك لتن
 اربطين بك ، إهلي علمين أن أحيا معك ألنك أنت هو إله خالصي ، إشعل ،إهلي

   .يسوع املسيحروحك القدوس يف قليب لكي ما أُمثر البنك 
  

     على اهلامش
  عمري ملك السامرة  : احلــدث
  صمة ولكنه نسى اهللا إله إسرائيلأسس مملكة وعا  : املضمـون
   )١ : ١٢٧مز ( “ رب البيت فباطالً يتعب البناؤونإن مل يِنب ال”  : اآليـــة
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تعليق البد منه
ُ

  
  ماذا حدث ؟

لقد مر أكثر من نصف قرن على انقسام اململكة ، كان العداء شديداً بينهما ، سنتوقف هنا   
    ٠:للحظات لنلتقط أنفاسنا وننظر إىل الوراء 

كانت هذه املرحلة هي استرتاف للقوى ألنَّ العداء كان ضد إرادة اهللا  وقد أعلن الرب ذلك على . ١
ال تصعدوا وال تحاربوا إخوتكم بين إسرائيل ، ارجعوا كل واحٍد إىل ” لسان مشعيا رجل اهللا 

 ” ، ولكن احلرب كانت مستمرة يف صورة مناوشات حدودية ،  )٢٤ : ١٢مل ١( “ بيتِه 
 ، أو يف شكل مواجهة  )٣٠ : ١٤مل ١( “ وكانت حرب بني رحبعام ويربعام كل األيام 

، كانت كلها حماوالت  ) ١٣أخ ٢ –بني أبيا ويربعام (                           عسكرية 
  .إلثبات الذات أكثر من تنفيذ مشيئة اهللا 

 وبامسك ها الرب إهلنا ألننا عليك اتكلنافساعدنا أي” اإلتكال على الرب هو سر النصرة يف احلرب . ٢
  . ، وهكذا انتصر آسا على زارح الكوشي  )١١ : ١٤أخ ٢(  “قدمنا على هذا اجليش 

الرب معكم ما كنتم معه وإن طلبتموه يوجد لكم ” ، الطاعة لكلمة اهللا هي سر الرخاء يف الِسلْم . ٣
   . )٢ : ١٥أخ ٢(  “وإن تركتموه يترككم 

 اإلنسان من خري جزيل ، ل على املعونة البشرية قد يؤدي إىل نتيجة قصرية املدى ولكنه حيرماإلتكا. ٤
من أجل أنك استندت على ملك أرام ومل تستند على الرب إهلك لذلك قد جنا جيش ملك ” 

   . )٧ : ١٦أخ ٢( “ أرام من يدك 
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يوصِّل رسالة الرب مهما كانت رجل اهللا احلقيقي هو الذي يفسر األحداث طبقاً للمنطق اإلهلي و. ٥
مل ١(  مرة وصرحية وحيتمل النتائج حىت إىل السجن أو املوت ، وقد رأينا رجل اهللا يواجه يربعام

   ) .٧ : ١٦أخ ٢( وحناين الرائي يواجه آسا  ) ١٣
  جيعل إسرائيل يخطئ ورائه لذلك حكم علىامللك هو القائد والعقل املُفكر للمملكة إذا أخطأ. ٦

ما تركا عبادة الرب ) ٣ : ١٦مل ١ ، ٢٩ : ١٥مل ١(  مايربعام وبعشا باملوت وكل نسلهأل
ا عجليدبالذهب إله إسرائيل وع .  

، أميناً هليكله ع داود ، أميناً ملدينته أورشليمرغم كل خطايا نسل داود ظلَّ الرب أميناً لوعده م. ٧
   ) .٥ – ٣ : ١٥مل ١(

  
ت أميناً لن تستطيع أن تنكر نفسك ، إهلي أعطين توبة ، رغم كل خطاياي تظل أن

أعطين فرحاً ، أعطين أن أُطيع مشيئتك لكي أحيا معك وأمتتع خبالصك ، أنت هو 
   . د أبيك الصاحلإهلي تباركين بامسك القدوس كل حني بروحك
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  اللقاء الثاني
قصبة تحركها الريح 

ُ
  

ب بن عمري أخآ
ُ

  
 صورة باهتة من أبيه عمري ، مل تكن له شخصية قوية لذلك تالعبت به الرياح مل يكن آخاب إالَّ  

يف كل اجتاه ، أراد أن ميسك كل اخلطوط بيديِه ، أراد أن يعبد اهللا والبعل ، أراد أن يرضي إيليا وإيزابل 
،  ) ١٦ – ١٤ : ٦كو ٢( “أيَّة شركة للنور مع الظُلمة ، وأي اتفاق للمسيح مع بليعال ” ولكن

  .لنبدأ معاً األحداث 
 ٨٧٤وكان بالفعل مشابه ألبيه وسار على نفس شريعته ، لقد متلَّك بني ) أخ األب ( = خاب أ  

، إتبع نفس سياسة أبيه احلكيمة يف الدفاع عن اململكة ، دخل يف حتالف )  سنة ٢٢( م .  ق ٨٥٢ –
، ودخل يف حتالف أيضاً مع  ) ٣١:  ١٦مل ١( مع صيدون بزواجه من إيزابل ابنة أثبعل ملك صيدون 

، وحتالف أيضاً  ) ١٨ : ٨مل ٢( لكة يهوذا بزواج ابنته عثليا من األمري يورام ابن امللك يهوشافاط مم
   ) .٣٤ : ٢٠مل ١( مع أعدائِه اآلراميني 

 حتمل مسةلقد أراد أن تكون له كل القوة املُمكنة من خالل كل اآلهلة ، فأطلق على أوالده أمساء   
، ) يهوه قوي ( = ، عثليا ) يهوه مرتفع ( =  ، يهورام) يهوه يقتين ( = أخزيا  : الرب إله إسرائيل

” ولكنه دعا لعبادة البعل إرضاًء لزوجته إيزابل ، بل إنه سلك أيضاً يف خطايا يربعام بن نباط حىت أنه 
 لقد أدخل عبادة البعل ) ٣٠ : ١٦مل ١( “ عمل الشر يف عيين الرب أكثر من مجيع الذين قبله ، 

سار وَعَبد البعل وسجد له وأقام مذحباً للبعل يف بيت البعل الذي بناه ” كمنافس للرب إله إسرائيل 
”  ، لقد تصاعد الشر حىت إىل عنان السماء  )٣٣ – ٣١ع ( “ يف السامرة وعمل أخاب سواري 
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ع ( “  ملوك إسرائيل الذين كانوا قبله زاد أخاب يف العمل إلغاظة الرب إله إسرائيل أكثر من مجيع
 البيتلحمي عندما أراد أن يبين  ، ومل يكتِف بذلك بل إنه شجع الذبائح البشرية حىت أنَّ حيئيل )٣٣

أرحيا ذبح أبريام ِبكْره لكي يضع األساس وذبح سجوب صغرية لكي ينصب أبواا وهكذا متت نبوة 
   ) .٢٦ : ٦يش (  الرب عن أرحيا

،  ) ٤ : ١٨مل ١( كان ضعيفاً أمام زوجته إيزابل حىت أا أمرت بذبح كل أنبياء الرب لقد   
 : ١٨مل ١( بينما كان أنبياء البعل أربع مئة ومخسني وأنبياء السواري أربع مئة يتمتعون باملوائد امللكية 

١٩.(   
، ويعترب إيليا  ) ٨ : ٢٢مل ١( ورغم تعامالت اهللا مع أخاب كان يكره أنبياءِه مثل ميخا بن ميلة   

   ) .١٧ : ١٨مل ١( مكدر إسرائيل 
 ولكنه ظل على موقفه املوايل – كما سنتحدث فيما بعد –لقد أعلن اهللا ذاته ألخاب عدة مرات   
  .وأنبياءِه وبالطبع حتت تأثري إمرأته إيزابل للبعل 
امرأته إيزابل ، حاول أن لقد حاول أخاب أن يكون مثل أبيه عمري ولكنه وقع حتت تأثري األفعى   

 نيب يهوه إله إسرائيل لكي يرتل املطر وتنتهي ااعة ولكي ينتصر على بنهدد النارييستفيد من إيليا 
مل يكن كأخاب الذي باع ”  ولكنه مل حياول أن يعيد عبادة الرب إىل إسرائيل بل أنهقملك آرام دمش

   . )٢٦ – ٢٥ : ٢١مل ١( “ نفسه لعمل الشر 
هو موقف الرب ؟ من هو إيليا ؟ هل سينتصر الشر أم سيتوقف ؟ هل ستكون الغلبة إليزابل ما   

والرب؟  الظُلمة تطغى وتنتشر ولكن النور يشرق ليبددها مهما  ) الناري( والبعل أم إليليا ) األفعى (
  .طال الليل 
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  لثاللقاء الثا
الناري

َّ
   واألرملة

 الرب يميت وي
ُ ُ

حيي ، يهبط إىل اهل
ُ

اوية ويصعد 
ُ

   )٦ : ٢صم ١ ( 
حياته قبل اخلدمة ، سوى أو   نسبه أو سنه، ال نعرف شيئاً عن) اهللا هو يهوه ( = هنا يظهر إيليا   

 ؛ ١٩ ، ١٣ : ١٩مل ١( أنه من مستوطين جلعاد ، مسكنه بعيد عن العمران ، رداءه عبارة عن عباءة 
قارن مع  ) ( ٨ : ١مل ٢( له منطقة جلد على حقويِه عر و، رمبا منسوجة من الشِ ) ١٣ ، ٨ : ٢مل ٢

 تشبه املأساة ، لقد سار عمري كانت احلالة الدينية يف مملكة إسرائيل ) .٤ : ٣يوحنا املعمدان مت 
وابنه أخاب يف خطايا يربعام بن نباط بل أنَّ أخاب أدخل عبادة البعل إرضاًء لزوجته إيزابل فأسس 

، بل أنَّ إيزابل حاولت استئصال عبادة الرب وقتل كل  ) ٣٢ : ١٦مل ١(  مذبح للبعل والسارية
على مائدا  ) ٨٥٠( ، ويف نفس الوقت كانت تعول أنبياء البعل والسارية  ) ١٣ : ١٨مل ١( أنبياءِه 

أنتم تظنون أنَّ البعل هو الذي ” .، هنا جاء صوت الرب على لسان إيليا  ) ١٩ : ١٨مل ١( كل يوم 
ر ، هو الذي يتسبب يف خصوبة األرض ، هو إله الطبيعة ، أنا أقول لكم إنه إله ميت وأنَّ يرتل املط

” لقد وقف إيليا أمام أخاب علناً وأعلن كلمة الرب .“ إهلنا احلي ) يهوه ( الطبيعة كلها يف يد الرب 
الَّ عند طر يف هذه السنني إحي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه إنه ال يكون طل وال م

الشعب ،  لقد انطلق احلكم على لسان إيليا مواجهة أمام أخاب وأمام كل . )١ : ١٧مل ١( “ قويل
  .ال يعرف إالَّ كلمة احلق ،  الذي ال يعرف املُهادنة الناريإنه القلب 

ر كريث ولكن الرب هو الذي يعول الكل أمره أن يتجه حنو املشرق وخيتبئ عند   
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، هناك لن يكون مقطوعاً عن إهله بل سيجد ماء للشرب وستعوله الغربان  ) ٣ع  ) ( قطع ، فصل( = 
ولكن هل الغربان تعول أحد ؟ هل تتغري طبيعة الطائر الذي خيطف ويطري إىل طبيعة تعطي .بأمر الرب 
ساًء ، تحضر إليليا اخلبز واللحم صباحاً وم الرب الذي يعول الكل يحوِّل قلب الغربان لكي !وتعول ؟

  إا مائدة إهلية تشبع اجلسد وتشبع النفس والروح ، فمن يصنع مشيئة اهللا هل خيشى اجلوع أو العطش ؟ 
اليت ) مصفاة ( = فأمره الرب أن يذهب إىل صرفة  ) ٧ع ( مث يبس النهر ألنه مل يكن مطر   

 عقر دار البعل لكي يعلن أنَّ ، أي أنَّ إيليا خادم الرب سيذهب ليشهد للرب يف) مصيدة ( = لصيدون 
الرب يستطيع أن يعول خادمه ليس يف أرض إسرائيل فقط بل حىت يف أرض البعل وأعوانه ، فالرب ليس 

حبسب األساطري الفينيقية عندما .إله ملكان بعينه ولكنه إله األرض كلها ، إله الطبيعة ، إله الكل يف الكل 
 هو اإلله احلي الذي يقيت من يؤمن به لك يعلن إيليا أنَّ الربجتف األمطار هذا يؤكد وفاة البعل، لذ

لكن كيف سيعول الرب إيليا هل من خالل الغربان ؟ .حىت لو كان ساكناً يف بالد صيدون اليت للبعل 
 إيليا من خالل أرملة فقرية يف هذه املرة أراد الرب أن يعلن ذاته لسكان صيدون لذلك اختار أن يعول

عندما تقابل مع )  إنَّ من يثق يف الرب إله إسرائيل حييا وسط ااعة ( اته لكل سكان البلدة لكي يعلن ذ
 ، وعندما وجد منها استجابة  )١٠ : ١٧مل ١( “ قليل ماء يف إناء فأشرب ” املرأة طلب منها أوالً 

إيليا واضحاً أنه ليس  ، وبالطبع كان مظهر  )١١ع ( “ هايت يل كسرة خبٍز يف يِدك ” ب منها ثانياً طل
حي هو الرب إهلك إنه ليست عندي ” من عبِدة البعل بل من رجال يهوه إله إسرائيل ألا قالت له

كعكة ولكن ملُء كٍف من الدقيق يف الكُوار وقليل من الزيت يف الكُوز وهأنذا أقُشُّ عوديِن آليت 
نَّ هذه املرأة لديها استعداد للعطاء والبذل واضح أ . )١٢ع  ( “البين لنأكله مث منوت وأعمله يل و

واخلدمة ولكنها ال متلك ، عندما طلب منها إيليا أول مرة ماء ليشرب ذهبت بسرعة لكي تحِضر له ما 
طلب ولكن عندما طلب كسرة خبز ذكرت له احلقيقة أا المتلُك سوى القليل الذي يكفي بالكاد هلا 
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ان لديها اإلستعداد لتعطي ولكنها ال متلُك لذلك أعلن الرب أنه والبنها مث ستنتظر املوت ، لقد ك
ال ختايف ادخلي واعملي كقوِلك ولكن ” سيعطيها وسيعوهلا هي وابنها ألجل وجود إيليا معهما ، 

 ، البد  )١٣ع ( “ اعملي يل منها كعكة صغريةً أوالً واخرجي هبا إيلَّ مث اعملي لك والبنك أخرياً 
ألنه هكذا قال الرب إله إسرائيل إنَّ كوار الدقيق ” ،  كل شئ أوالً مث تأيت احتياجاتنا ثانياً أن نقدِّم هللا

 )١٤ع ( “ رب مطراً على وجه األرض ال يفرغ وكُوز الزيت ال ينقُص إىل اليوم الذي فيه يعطي ال
 ، نا يف كل األحوال، ملن يؤمن أنَّ الرب هو الذي يعول يعطي بسخاء ملن يبادر بالعطاءهكذا الرب. 

 ذاته من خالل إيليا ، ولكن هل اهللا سيكتفي أن يعلن أنه إله  هلاحىت املرأة الغريبة اجلنس اهللا يعلن
 لذلك مسح مبرض ابن ! دائماً يعلن أنه إله اآلهلة ، إله احلياة واملوت هللاالطبيعة ، إله اخلصب فقط ، 

 “هل جئت إيلَّ لتذكري إمثي وإماتة ابين ”  واشتد مرضه ومات لذلك اعترفت األرملة خبطاياها األرملة
أيها الرب إهلي أ أيضاً ”  وأضجعه على سريره وصرخ إىل اهللا  ، ولكن إيليا محله إىل العلِّية)١٨ع ( 

لد ثالث مراٍت وصرخ إىل إىل األرملة اليت أنا نازل عندها قد أسأت بإماتتك ابنها ، فتمدد على الو
هل يستجيب اهللا  . )٢١ – ٢٠ع ( “ الرب وقال يارب إهلي لترجع نفس هذا الولد إىل جوفِه 

فسمع الرب لصوت إيليا ” ، !!  فكيف ال يستجيب ؟لطلِبة إيليا ؟ لقد استجاب له يف مرات عديدة
، يعول ويشِبع ، يضرب  ، اهللا يميت ويحيي  )٢٢ع ( “ فرجعت َنفْس الولد إىل جوفِه فعاش 

هذا الوقت علمت أنك رجل اهللا ” ويشفي ، عجيب أنت يا إهلي ، لقد شهدت املرأة الغريبة اجلنس 
    )٢٤ع ( “ وأنَّ كالم الرب يف فمك حق 

أنت تعلم مدى الغالء الذي نحيا فيه ، أنت تعلم صعوبة الحياة ،   

 رد ، ضعفالمصاريف ، المعيشة ، الُخبز ، أنت تعلم قلة الموا
الرواتب ، أعمل صباحًا ومساًء ، آيف أعول أربع أوالد وزوجتي ؟ 
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  آيف أحيا في وسط هذا العالم ؟

  @óny@àÜØi@ÝØÛa@ÞìÇc@L@ŠìîİÛa@L@Šþa@•ìyë@L@æbi‹ÌÛa@ÞìÇc@L@ÝØÛa@ÞìÇc@bãc@L@Ñ¦@ü

@óÜÇ@ïà“i@Ö‹’c@L@ŞïÜÇ@ô‡Èní@åß@óny@L@ð†ìuë@‹ØäŽí@åß@óny@L@Ï‹Èí@ü@åßŠa‹’þaë@Ša‹iþaL@@

@Ñ¦@ü@ L@ ÉîàvÜÛ@©bi@ ð‡í@‡Žßc@ NNNN@Œì×ë@ ÕîÓ‡Ûa@ Šaì×@ æb×@ bàèß@ L@ÙÈß@Ú†üëcë@ÙÛìÇc@ bãc
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@@ @

مليت بصالة ولكن  الذي مينع املطر بكلمة ويحيي االناريإهلي أنا لست إيليا 
اجعلين مثل األرملة الغريبة اجلنس اليت آمنت بكلمتك فأشبعتها وأشبعت ابنها  
معها ، إشبعين من خرياتك ، إشبعين من حمبتك ، إشبعين من روحك القدوس ، 

عطي ولكن أنت تعرف احتياجايت واحتياجات الذين معي ، تعرف إين أُريد أن أُ
عين لكي أُشِبع من هم حويل بنعمتك بروحك ، أعطين لكي أُعطي ، إشبليس يل

  .القدوس ألنك مبارك معه ومع أبيك الصاحل إىل األبد 
  

  إيليا وأرملة صرفة صيدون : احلــدث
  اهللا إله اآلهلة ، إله املوت واحلياة ، إله الشبع الروحي واجلسدي : املضمـون

   )٦ : ٢صم ١(  “صِعدالرب يميت ويحيي ، يهبط إىل اهلاوية وي”  : اآليـــة
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  رابعاللقاء ال
الناري و

َّ
عبد
ْ َ

   اهللا
 يبصر الشر فيتوارى 

ُ
   )٣ : ٢٢أم  ( 

لقد انقطع املطر ثالث سنني ونصف ، فكيف صار احلال يف مملكة إسرائيل ؟ هل استطاع البعل   
رب ، فاجلوع قد صار ليا نيب الأنَّ املطر لن يكون إالَّ بأمر إيإنقاذ املوقف ؟ بالتأكيد عرف اجلميع 

  .شديداً جداً يف السامرة 
والرب مبرامحه أمر إيليا أن يذهب ليقابل أخاب ، فالرب يريد أن يمطر على األرض من أجل   

الشعب ، اهللا يريد أن يشِبع كل اجلائعني رغم عدم أمانتهم أمامه ولكن البد من اللقاء املُرتقب بني إيليا 
  .ليا من أجل املطر كما صلى أوالً من أجل أالَّ تمطر األرض وأخاب ، البد أن يصلي إي

 : ١٨مل ١( “ عوبديا الذي على البيت ” هنا تظهر شخصية جديدة على مسرح األحداث ،   
وران ، مسئول عن كل ا، هو مسئول البيت املَلَِكي ، كبري الي) عابد اهللا أو عبد اهللا = عوبديا (  ،  )٣

، ) عشتاروث ( مسئول عن إطعام جيش كبري من أنبياء البعل والسارية ما خيص أخاب وإيزابل ، 
أن حييا إنسان خياف الرب وسط هذا العصر الذي يعبد كل ولكنه كان خيشى الرب جداً ، هل ميكن 

من فيه البعل ؟ هل ميكن أن تكون هناك مشعة مضيئة وسط ظُلمات هذا العامل ؟ اهللا ال يترك نفسه بال 
  ) .األفعى ( وسط قصر إيزابل شاهد حىت يف 

لقد أمرت إيزابل بإبادة كل أنبياء الرب ، بالطبع ألا علمت أنَّ الرب هو الذي منع املطر وبالتايل   
أخذ مئة نيب وخبَّأهم مخسني رجالً يف مغارة ” فضح ضعف البعل إهلها ، فماذا فعل عوبديا ؟ لقد 
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ته للموت من أجل الرب ، مل تكن له إمكانيات إيليا يف  ، لقد وضع حيا )٤ع ( “ وعاهلم خببٍز وماٍء 
م الناري ولكنه خدم الرب بطريقة هادئة وخاطر حبياته لكي يعول أنبياءِه مواجهة الشر بطريقة التصاد

  .وعاش وسط ظُلِمة القصر منرياً ممجداً امسه القدوس 
  أخذ أخاب أحدمها وعوبديا ،اهنيكان عوبديا حمل ثقة أخاب امللك حىت أنه قسم األرض يف اجت  

 يبحثا عن ماء أو عشب لكي حتيا اخليل والبغال ، وهنا تقابل عوبديا مع إيليا ، يف اإلجتاه اآلخر لكي
   . )٧ع ( “ أنت هو سيدي إيليا خرَّ على وجهِه وقال أ” ، ن إنساناً متضعاً إىل أقصى درجةلقد كا
 ، كأنه  )٨ع ( “ ا هو ، اذهب وقُل لسيدك هوذا إيليا أن”  إيليا الناري بقسوة وهنا إجابه  

يقول له ال شأن يل بك ، لست سيداً لك ولكن سيِّدك هو أخاب ، وهنا يظهر اتضاع عوبديا فبدأ 
إذا أتيت وأخربت أخاب ومل ” يشرح إليليا خوفه من أخاب الذي حبث عن إيليا يف كل أُمة ومملكة ، 

  . ، مث شرح له كيف أنه قدم خدمة للرب عندما خبأ وأطعم أنبياءِه  )١٢ع ( “ جيدك فإنه يقتلين 
حي هو رب اجلنود الذي أنا واقف أمامه إين اليوم أتراءى له ، فذهب عوبديا ” هنا أعلن إيليا   

   .“إيليا  للقاء أخاب وأخربه فسار أخاب للقاء
 الرب وكالهما مقبول أمامه ، األول إيليا حنن هنا أمام شخصيتني مختلفتني متاماً ، كالهما خدما  

من السماء ثالث الرجل الناري الذي يستطيع أن يواجه الشر عالنيةً ، الذي يستطيع أن يوقف املطر 
 خيشى الرب ولكنه ال يستطيع أما الثاين فهوتطيع أن حييا يف الرباري واجلبال، سنني ونصف ، الذي يس

لرب ولكن بدون صدامات ، بدون مواجهات ، يستطيع أن يقامر كل ذلك ، هو يستطيع أن خيدم ا
بة اخلادمة حبياته ولكنه خيشى املوت ، هو إنساناً أميناً للرب وسط ظُلمة هذا العامل ، قلبه ممتلئ باحمل

  ) .العيال  جنب احليط علشان يربِّي(ولكنه يريد أن حييا
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 كل يوم آالف  يفصفات إيليا ولكننا نرىيف كل جيل نستطيع أن نلمح واحداً أو اثنني هلما   
   .الشخصيات مثل عوبديا وكالهما مقبول أمام الرب

  
إهلي لست مثل إيليا الناري ولكين مثل عوبديا الذي يرى الشر فيتوارى ، أُريد أن 
أخدمك ولكن أنت تعرف ضعفايت وخويف ، أنت بقُّوتك تكمِّل ضعفي فأستطيع 

 كل شئ بك أنت.  
الذي تقويين أنا هو عوبديا ، أنا هو عبدك أنا ، أنا عبدك وابن أمتك ، حتل يا إهلي 

قيود خطاياي فأتقدم إىل جسدك ودمك ، أتناول من كأس خالصك وأدعو 
بامسك يف ديار بيتك ، يف وسط كنيستك ألنك مبارك مع أبيك الصاحل وروحك 

    .القدوس 
  

  وعوبدياإيليا لقاء  : احلــدث
  يقبل الكل اخلادم الناري واخلادم املُتأنِّي اهللا : املضمـون
   )٣ : ٢٢أم ( “ يبصر الشر فيتوارى ”  : اآليـــة
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  امساللقاء اخل
  فوق جبل الكرمل

   )٣٩ : ١٨مل ١ (  الرب هو اهللا 
تقابل إيليا مع أخاب يف املرة اُألوىل لكي يعلن استياء الرب الشديد من تصرفات أخاب وعبادته   
 واستمر احلال ثالث سنني ونصف ، نشفت األار ، “ال يكون طل وال مطر ”  لذلك أعلن للبعل

عطشت اخليل والبغال ، ماتت البهائم ، فَقَد الناس رجاءهم يف اخلالص على يد البعل لذلك بحثْ 
خلصب لكل األرض أخاب عن إيليا يف كل أُمة ومملكة ألنه علَم يقيناً أنَّ الرب هو الذي يرسل املطر وا

و أنت هأ”، وها هو إيليا يتقابل ثانيةً مع أخاب ولكن هل تغير أخاب ؟ إنه مازالَ يكره إيليا قائالً له 
مل أُكدر إسرائيل بل أنت وبيت ” فرد عليه بقُّوته املعهودة ، )١٧ : ١٨مل ١( “ مكدر إسرائيل 

   )١٨ع (“يا الرب وبسريك وراء البعليمأبيك بترككم وصا
فاآلن أرسل وامجع إيلَّ كل ” مث بدأ إيليا يف إعالن التحدي العلين لقوة البعل أمام مجيع الشعب  

 ، إختار إيليا جبل الكرمل ألنّ أهل كنعان  )١٩ع ( ) احلديقة  ( = “إسرائيل إىل جبل الكرمل 
بطة من السماء ، وحىت اآلهلة ، ومنه ميكن لكل أحد أن يشاهد النار اهلا) فردوس ( يعتقدون أنه مسكن 

  .إيزابل تستطيع أن تتابع األحداث من قصرها يف يزرعيل 
أنبياء البعل أربع املئة ” لقد أراد إيليا أن تكون مواجهة فاصلة لذلك طلب أيضاً حضور  

 ، ومل يستطع  )١٩ع ( “ واخلمسني وأنبياء السواري أربع املئة الذين يأكلون على مائدة إيزابل 
  .ض هذا التحدي ألنَّ األزمة شديدة أخاب أن يرف
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حىت مىت تعرجون بني الفرقتني ، ” هنا أعلن إيليا للشعب أنَّ عليهم أن خيتاروا بني اهللا والبعل ،   
   . )٢١ع ( “ إن كان الرب هو اهللا فاتبعوه وإن كان البعل فاتبعوه ، فلم يجبه الشعب بكلمة 

أنا بقيت نبياً للرب ”ذلك أعلن إيليا اإلختبار العظيم ، مل يستطع الشعب أن خيتار أو حيدد موقفه ل  
وحدي وأنبياء البعل أربع مئٍة ومخسون رجالً ، فليعطونا ثورين فيختاروا ألنفسهم ثوراً واحداً 
ويقطِّعوه ويضعوه على احلطب ولكن ال يضعوا ناراً وأنا أُقرِّب الثور اآلخر وأجعله على احلطب 

 تدعون باسم آهلتكم وأنا أدعو باسم الرب واإلله الذي يجيب بناٍر فهو اهللا مث. ولكن ال أضع ناراً 
   . )٢٤ – ٢٢ع ( “ ، فأجاب مجيع الشعب وقالوا الكالم حسن 

فدعوا باسم البعل من ”  ،“ألنكم أنتم األكثر ” فمن يبدأ التحدي ؟ طلب إيليا أن يبدأوا هم   
وف والرماح يتقطَّعوا حسب عادم بالس رقصوا ، صرخوا و ،“الصباح إىل الظهر قائلني يا بعل أجبنا 

لعله ” سخر منهم إيليا   ، )٢٦ع ( “ مل يكن صوت وال مجيب ”  اتحىت سال منهم الدم ولكن هيه
مل يكن صوت وال مجيب ”  ، ولكن  )٢٧ع (  “مستغرق أو يف خلوٍة أو يف َسفٍَر أو لعله نائم فيتنبه

   . )٢٩ع ( “وال مصٍغ 
   فرمم مذبح الرب املُنهدم ، مث أخذ إيليا .... تقدموا إيلَّ ” هنا حترك إيليا ومجع الشعب حوله

لرب وعمل قناةً حول وبىن احلجارة مذحباً باسم ا..... اثين عشر حجراً بعدد أسباط بين يعقوب 
جالونات ٦ (  كيلتني من البزراملذبح َتَسع  (على احلطب ، مث رتب احلطب وقطَّع الثور ووضعه  “ )

    )٣٣ – ٣٠ع 
مث أراد إيليا أن يؤكد املُعجزة السمائية فسكب مياه كثرية ثالث مرات على املُحرقة وعلى احلطب   
  “ جرى املاء حول املذبح وامتألت القناة أيضاً ماًء ” حىت 
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 الذي تقدم فيه  ، أي يف نفس الوقت“عند إصعاد التقدمة ”  ، وهنا اختار التوقيت املُناسب )٣٥ع ( 
أيها الرب إله إبراهيم وإسحق وإسرائيل ” الذبيحة املسائية يف هيكل أورشليم ، وقف وصلى للرب 

استجبين . ليعلم اليوم أنك أنت اهللا يف إسرائيل وأين أنا عبدك وبأمرك قد فعلت كل هذه األمور 
ع ( “ لت قلوهبم رجوعاً يارب استجبين ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب اإلله وأنك أنت حوَّ

٣٧ – ٣٦( .   
فسقطت نار الرب ”هكذا خادم الرب ال يريد جمداً لنفسه بل جمداً هللا خالقه وإمياناً من الشعب   

   . )٣٨ع ( “ وأكلت املُحرقة واحلطب واحلجارة والتراب وحلست املياه اليت يف القناة 
فلما رأى مجيع الشعب ذلك سقطوا على  ”إستجابة علنية وضربة قاضية لكل عبِدة البعل ،   

 ، إعالن فوري ويقيين ولكن هنا تظهر غرية  )٣٩ع  ( “وجوههم وقالوا الرب هو اهللا الرب هو اهللا 
فلت منهم رجل ، فأمسكوهم فرتل هبم ”   ارية ، إيليا النفقال هلم إيليا أمسكوا أنبياء البعل وال ي

ها هو النهر صار منعطفاً بني عبادة  ،  )٤٠ع (  “وذحبهم هناك  )املُنعطف ( = إيليا إىل هنر قيشون 
البعل وعبادة الرب ، لقد كانت النصرة مزدوجة ، إميان الشعب وسقوط أنبياء البعل ، الرب يعلن ذاته 

  .إله اآلهلة يف إسرائيل ، ال يتبقى سوى املطر مرة أخرى 
وي مطٍر ، فصعد أخاب ليأكل ويشرب وقال إيليا ألخاب اصعد كُل واشرب ألنه ِحس د”   

 ،  )٤٢ – ٤١ع ( “ وأما إيليا فصعد إىل رأس الكرمل وخرَّ إىل األرض وجعل وجهه بني ركبتيِه 
 عن قدوم املطر وصعد هو هنا يظهر إميان إيليا بيقينية اإلستجابة حىت قبل أن يصلي فقد أعلن ألخاب

غيمة صغرية قدر كف إنساٍن صاعدة ” لبحر حىت رأى المة ليتطلع حنو اسبع مرات يرسل غ، ليصلي 
   . )٤٤ع ( “ من البحر 
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السماء اسودت من الغيم ”  هنا أرسل ألخاب أن يرتل من اجلبل مسرعاً لئال تعوقه األمطار ،   
 ، وسار إيليا أمام أخاب حىت جاءوا إىل يزرعيل ، هنا أعلن اهللا  )٤٥ع ( “ والريح وكان مطر عظيم 

ه ثالث مرات ، مرة عندما أوقف إيليا املطر واُألخرى عندما قبل الذبيحة بالنار والثالثة ألخاب ذات
  عندما أرسل مطراً عظيماً ، فهل آمن أخاب ؟ هل تغير سلوكه ، أم أصر على كل مواقفه السابقة ؟

أعُبد في حياتي سوى شهوات العالم ، لم أبحث عن اهللا قط لم   

 ، أرسل لي ُخدام ، أرسل لي ُآتب ، ولآن اهللا بحث عني آثيرًا
أرسل لي تحذيرات آثيرة ولآني رفضت التعاُمل معُه ، رفضت أن 
أتجه إلى اهللا ألني شعرت بقُّوتي الذاتية ، وأخيرًا آان تأديب الرب 

لي شديدًا ، تذمرت ، تجرأت عليه حتى إنني أنآرت وجوده بالآامل 
ه ، أحسست أنني أحتاج ولآني أحسست بالجفاف الشديد الذي أحيا في

  .إلى مطر نعمته فسقطت على وجهي وبآيت وصليت أمام صليبه 

  @ïØÛ@ÞbÈm@ L@ ŞïÛg@ÞbÈm@ L@ ñr×@Ö‹İi@ïmìÇ†@ÙÛ@oÜŠc@ÙÛ‰Û@ÙČčjyc@ L@ÙiČč†úc@ÙÛ‰Û@ÙČčjyc

@paìè’@åß@Éj“m@ü@ÚaŠc@L@kÜÔÛa@‹ØäŽß@ÚaŠc@@LÐäÛa@kÈnŽß@ÚaŠc@L@Þb¼þa@ÝîÔq@ÚaŠc@L@Ù±Šc

Ûa@åß@ðìm‹m@L@bmÛ@ðŠ‡–@¶g@ÙàŽšc@æc@‡íŠcë@ÙäÇ@s¢c@ÙÛ‰Û@ðìm‹m@üë@æb“İÇ@ÚaŠc@L@bÈ

@‡iþa@¶g@ÙîÏ@oŽjqþ@ïß†@åß@l‹“më@ð‡u@åß@Ý×dm@L@‘ë‡ÔÛa@ïyëŠ@õbßN@ @

@ مل أذُق حالوتك سوى اآلن ، مل أذُق حالوتك إالَّ عندما سقطت حتت @
ملذات العامل ، أنت هو اهللا ، صليبك ألبكي ، أبكي عمراً طويالً ضاع وسط 

أنت هو إهلي ، أنت هو خالصي ، تباركين بامسك القدوس ومتألين من روحك 
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  .ُألجمد أبيك الصاحل من اآلن وإىل األبد 
  

     على اهلامش
  اهللا يعلن ذاته فوق جبل الكرمل  : احلــدث
  اهللا يعلن ذاته يل من خالل التجارب   : املضمـون
  )٣٩ : ١٨مل ١( “ الرب هو اهللا ”   : اآليـــة

  :هنا سنتوقف ولكننا سنلتقي 
 على اململكة الشمالية وعبد عجلي سليمان ، جاء يربعام الذي سيطر لقد انقسمت اململكة بعد  

الذهب وأخطأ وجعل إسرائيل يخطئ ، مث جاء بعده ناداب ابنه الضعيف الذي سرعان ما اوى أمام 
 ولكنه سار يف نفس طريقه ، وبعده دخلت اململكة يف سلسلة ي أفىن بيت يربعامبعشا قائد اجليش الذ

من اإلنقالبات واإلغتياالت السياسية ، فإبنه أيلة املُستهتر ثار ضده حرسه اخلاص وملَك زمري ملدة 
، ينه وبني تبين استمرت أربع سنواتأُسبوع حىت قتله عمري قائد اجليش الذي دخل يف حرب أهلية ب

بعدها ملَك ست سنوات يف ترصة ، مث أسس عاصمة جديدة السامرة ، لقد كان قائداً استراتيجياً 
  .خطرياً 

ابنة أثبعل ملك صيدون اليت ) األفعى (  ولكن أخاب ابنه سقط سقطة خطرية حني تزوج من إيزابل 
   .أدخلت عبادة البعل إىل اململكة 
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 املطر بأمر الرب إله إسرائيل ثالث سنني ونصف وعاش الذي أوقف) الناري ( وهنا ظهر إيليا   
تعوله الغربان عند ر كريث ، مث انتقل إىل صرفة صيدون حيث عالته أرملة وثنية وأقام هلا ابنها من 

  .املوت 
وعندما حتنن اهللا على شعبه أرسل إيليا للقاء أخاب ، فتقابل مع عوبديا أوالً الذي أظهر له كيف   

قتلهم مث اشتعل اللقاء على جبل الكرمل حيث  )األفعى ( ياء خببز وماء حني طلبت إيزابل عال بين األنب
فشل أنبياء البعل يف إصعاد الذبيحة ، وجاء إيليا باسم الرب فأرسل ناراً أكلت الذبيحة واحلطب 

   .“الرب هو اهللا ” واحلجارة والتراب وحلست املياه فهتف الشعب 
  .ياء البعل والسارية عند ر قيشون وصلى وأمطرت السماء مطراً عظيماً مث قام إيليا بذبح كل أنب  
فهل ستسكت األفعى إيزابل ؟ هل ستقبل موت أنبياء البعل ببساطة ؟ هل ستواجه إيليا ؟ وما هو   

مصري إيليا أمامها ؟ وأين هو الرب الذي أرسل ناره لتحرق الذبيحة ؟ كيف سيعلن ذاته ؟ إنه موضوع 
@@.“ املركبة النَّارية ” لقادم الكُتيب ا @

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

  



א  )א(>א

 ٣٢

  الفهرس
  

            الصفحة                                      املوضوع                                       
  ٧  .............................  .............  يف البدء

  ٨  .............................  االستراتيجي  اللقــاء األول
  ١٢  .............................  دث؟ماذا ح  تعليق البد منه
  ١٤  .............................  قصبة حتركها الريح  اللقــاء الثاين
  ١٦  .............................  الناري واالرملة  اللقـاء الثالث
  ٢٢  .............................  الناري وعبد اهللا  اللقاء الرابع
 ٢٥  .............................  فوق جبل الكرمل  اللقاء اخلامس
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