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  دءـــــــــبـيف ال
التاريخ املُقدس يف العهد القدمي ليس تارخياً فقط ولكنه قصة تعامل اهللا مع البشر يف كل زمان   

ل اهللا مع إيليا الشخصية النل اهللا مع إيزابل األفعى القاتلة ، قصة ومكان ، قصة تعامارية ، وأيضاً تعام
 قائداً عظيماً مثل أبيه ولكنه سار يف خطى امرأته إيزابل ، تعامل اهللا مع أخاب امللك الذي أراد أن يكون

  .اهللا يستخدم إنساناً نقياً مثل عوبديا لكي حيفظ أنبياءِه من سيف إيزابل وحيفظ أوالده من عبادة البعل 
من وسط اإلنقالبات العسكرية واإلغتياالت السياسية يد اهللا تحرِّك األمور لكي يصل عمري إىل   

 بعده أخاب ، لقد انتهت مرحلة العداء بني اململكتني الشمالية واجلنوبية الذي بدأ برحبعام العرش ومن
   .بن سليمان ويربعام بن نباط وابتدأت مرحلة جديدة من التحالُف بني اململكتني 

 ، فهل “ال يكون طل وال مطر ” هنا يعلو صوت إيليا مندداً بعبادة البعل ومعلناً صوت الرب   
 البعل أن يمطر على األرض ؟ هل يستطيع أحد أن يتحدى الرب ؟ ثالث سنني ونصف عاش يستطيع

 صرفة صيدون لكي تعوله ويقيم يفأرملة  انتقل إىل إمرأة عند ر كريث تعوله الغربان ، مثإيليا وحيداً 
  .هلا ابنها فالرب هو إله احلياة واملوت 

رمل حيث يتواجه الرب مع البعل ، إيليا وحده أمام مث تأخذ األحداث بعداً جديداً على جبل الك  
، وهنا يعلن الرب ذاته بنار ويذبح إيليا كل أنبياء البعل عند ) مثامنائة ومخسون ( أنبياء البعل والسارية 

  .ر قيشون ، يصلي فتمطر السماء مطراً عظيماً ولكن األفعى إيزابل لن تصمت 
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  اللقاء األول
  حلظة ضعف

   )١ : ١٠مز !!  ( ًذا تقف بعيدا ، ملاذا ختتفي يف أزمنة الضيق ؟يارب ملا
مل يكن اللقاء السابق على جبل الكرمل سوى مواجهة نارية بني الرب والبعل ، بني إيليا وحده   

خادم الرب ومثامنائة ومخسون نيب من أنبياء البعل والسارية ، وانتهى اللقاء مبقتل كل أنبياء البعل فهل 
، فكيف يتعظم وقد مات أنبياءِه والشعب ) البعل يتعظم أو يتمجد ( فعى ؟ إنَّ معىن امسها تصمت األ

   .“الرب هو اهللا ” كله عرف ضعفه وأعلنوا كلهم بصوت واحد
 ١٩مل ١( “ يف أنه قتل مجيع األنبياء بالسيفأخرب أخاب إيزابل بكل ما عمل إيليا وك” لقد   

ام زوجته إيزابل ، لقد أراد أن يخلي مسئوليته أمام غضب  ، واضح جداً هنا ضعف أخاب أم )١: 
زوجته من أجل مذحبة أنبياء البعل وبالطبع لن جيد أفضل من إيليا لكي يلقي اللوم كله عليه ، فإذا أردت 

  .أن تغضب وتنتقم فها هو إيليا سبب هذه املذحبة 
 عظيماً جداً بصالة هذا راًمل يستطع أن يدافع عن عبادة الرب الذي أمطر على اململكة مط  
، مل يستطع أن يواجه امرأته برجولة ولكنه وقف أمام غضبها مثل تلميذ ضعيف وليس مثل ملك اإلنسان

  .قوي 
وهكذا ) يب  ( هكذا تفعل اآلهلة” وهكذا انصب غضب إيزابل كله على إيليا فأرسلت له قائلةً   
إن مل أجعل ”  – ) ٣١ : ٦مل ٢ ، ١٠ : ٢٠مل ١ (  وهي جملة قَسم ينطق ا امللوك كثرياً– “تزيد 

 ، وهكذا أقسمت مبوت إيليا،  )٢ : ١٩مل ١( “ احٍد منهم يف حنو هذا الوقت غداًنفسك كنفس و
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  .)٣ع (“ فلما رأى ذلك قام ومضى ألجل نفسِه وأتى إىل بئر سبٍع اليت ليهوذا وترك غُالمُه هناك ” 
كأنه أراد أن ميوت يف ) اململكة اجلنوبية (   وذهب إىل يهوذالقد ترك اململكة الشمالية بالكامل  

مث سار يف الربية مسرية يوٍم حىت أتى ” مملكة تعبد الرب بدالً من أن ميوت يف مملكة تعبد البعل ، 
وطلب ) وهي شجرة ضخمة حتمي املُسافرين من حرارة الشمس والعواصف  ( وجلس حتت رمتٍة

   .  )٤ع ( “ اآلن يارب ُخذ نفسي ألنين لسُت خرياً من آبائي املوت لنفسِه وقال قد كفى 
 خدمة نارية ، حلظة ضعف يتمىن اإلنسان فيها املوت  ضعف متر بأي إنسان حىت لو كان لهحلظة  

 ٤يون ( ولكن هل يترك اهللا خادمه ؟ كثريون من األنبياء طلبوا املوت ، يونان بعد ما كرز ملدينة نينوى 
، هل يستجيب اهللا ملثل هذه الطلبات ؟ هل  ) ١ : ١٠ ، ١١ : ٣أي (  ضيقته ، أيوب وسط ) ٣: 

  بالفعل املوت أفضل من احلياة يف وقت الضيقة ؟
عندما خيتفي الرب أثناء الضيق مير اإلنسان بظُلمة شديدة وحلظات مرة قد ال يستطيع اإلنسان   

يامة مع ابنه يسوع املسيح فيتركنا أحياناً لنذوق ولكن اهللا يريدنا أن نذوق الق! احتماهلا فيطلب املوت ؟
  .الصليب لنتجرع كأس األمل 

..... إمنا هللا انتظرت نفسي ، ِمْن ِقَبِلِه خالصي ” ما أحلى أن نرجو الرب يف مثل هذه اللحظات   
ية يارب أصعدت من اهلاو”  ،  )٥ – ١ : ٦٢مز ( “ إمنا هللا انتظري يا نفسي ألنَّ من ِقَبِلِه رجائي 

   . )٣ : ٣٠مز ( “ نفسي أحييتين من بني اهلابطني يف اجلُب 
كعكة ”  فوجد فهل يترك اهللا إيليا يف مثل هذه احلالة ؟ لقد أيقظه املالك من نومه لكي يأكل  
  )٦ع (“ عند رأسِه فأكل وشرب مث رجع فاضطجع  وكوز ماء) كعكة خمبوزة على الفحم  ( رضف

وسار بقوة تلك األكلة أربعني هناراً ” د إليِه مالك الرب لكي يأكل ثانيةً ولكنه سيسري مسافة كبرية فعا
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   . )٩ – ٨ع ( “ وأربعني ليلةً إىل جبل اهللا حوريب ودخل هناك املغارة وبات فيها 
ما لََك ههنا يا ”لقد صام إيليا وسار مسافة طويلة لكي يتقابل مع اهللا الذي يتحنن على شعبه ،   

رُت غريةً للرب إله اجلنود ألنَّ بين إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذاحبك إيليا ؟ فقال قد غ
 ، إا حلظات  )١٠ع (  “وقتلوا أنبياءك بالسيف فبقيُت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها 

ضعف أن يشعر اإلنسان أنَّ اهللا يتخلى عنه بعد أن ختلى عنه كل الشعب ، لذلك أراد الرب أن يعلن 
فقال اخرج وقف على اجلبل أمام الرب وإذا بالرب عابر وريح عظيمة وشديدة قد ”  يليا ،ذاته إل

 ، وبعد الريح زلزلة ومل يكن شقَّت اجلبال وكسَّرت الصخور أمام الرب ومل يكن الرب يف الريح
ىن أن  ، كثرياً ما نتم )١٢ – ١١ع  ( “الرب يف الزلزلة ، وبعد الزلزلة نار ومل يكن الرب يف النار 

يعمل اهللا بطريقة الريح اليت تكسر الصخور أو الزلزلة اليت تحطم الشر أو النار اليت حترق ال تبقي سوى 
  .الرماد ولكن اهللا له طُرق أفضل كثرياً 

وبعد النار صوت منخفض خفيف فلما مسع إيليا لفَّ وجهُه بردائِه وخرج ووقف يف باب ”   
 ، فكرر إيليا نفس الرد “ما لََك ههنا يا إيليا ” يسأل نفس السؤال  ، وعاد الرب  )١٣ع ( “ املغارة 

ِغرت غرية للرب إله اجلنود ألنَّ بين إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذاحبك وقتلوا أنبياءك ” 
   . )١٤ع  ( “بالسيف فبقيُت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها 

اذهب راجعاً يف طريقك ”  م من مملكة إسرائيل ،هنا حدد الرب إليليا ثالث شخصيات لإلنتقا  
   )١٥ع ( “ل وامسح حزائيل ملكاً على أرام إىل برية دمشق وادخ
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مل ٢( وهو الذي سيحطم حصون بين إسرائيل ويقتل شبام بالسيف ويحطم أطفاهلم ويشق حواملهم 
لذي سيستأصل عبادة البعل من  ، وهو ا“وامسح ياهو بن منشي ملكاً على إسرائيل ”  ، ) ١٣ : ٨

وامسح أليشع بن شافاط ” ،  ) ٣٣ : ٩مل ٢(  ، ويقتل األفعى إيزابل ) ٢٨ : ١٠مل ٢( إسرائيل 
،  ) ٩ : ٢مل ٢(  ، وهو الذي سينال نصيب اثنني من روح إيليا عليه“من آبل حمولة نبياً عوضاً عنك 

الف كل الرُّكب اليت مل جتثُ للبعل وكل فٍم مل قد أبقيُت يف إسرائيل سبعة آ” مث يطمأن الرب إيليا 
   . )١٨ع ( “ ُيقبِّلُه 
هنا اهللا يهتم بامتداد اخلدمة حبياة التلمذة فإن كان إيليا قد حان موعد رحيله فالبد من وجود   

ه بقرتان فعندما رأى إيليا أليشع وكان غنياً ميلُك اثنا عشر حمراثاً كٍل منهم جير.تلميذ حيمل النري ويتعلَّم 
 البقر وركض وراء إيليا ومل يدع وكان هو يف احملراث األخري طرح رداءه عليه ، فترك) فدان بقٍر ( 

ومضى وراء إيليا ” ق اللحم وأعطى الشعب فأكلوا قه عن اخلدمة بل ذبح بقرتان وسلَحمبته ألبويِه تعو
   .  )٢١ع ( “ وكان خيُدمُه

 وحدي وأنَّ اهللا قد ترآني ،  األفآار بأنيآثيرًا ما تتجمع حولي  

آثيرًا ما ُيحاول الشيطان ِخَداعي أنه ال أمل وال نجاة ِمْن ِقَبل الرب ، 
آثيرًا ما تتوه نظراتي وأشعر أنني ال أستطيع الحياة إن لم تآن لي 

سمة الوحش أو عدد اسمه ، آثيرًا ما أشعر باليأس واإلحباط وأطلب 
  .الموت بدًال من الحياة 

  a@ìç@bãc@åß@ü‡i@ŠìäÛa@‡vn@L@†ì⁄a@åß@ü‡i@îiþa@æìÜÛa@‡vn@ß@lÓa@ÞbÈm@L@ñbî¨

åzäm@ @ òj×ŽŠ@ Òüe@ òÈj@ ‡vn@ L@ òàÜÄÛa@ ëc@ ÝÈjÛ@éÜjÔm@Ùi@ æìİîzŽí@ åírØÛa@ ‡vn@ L@
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 ، إهلي إعلن امسكينإهلي تقف بعيدا؟ إهلي ملاذا ختتفي يف أزمنة الضيق؟ إهلي ملاذا 
يل ذاتك من خالل العمل اهلادئ ، ال أُريد ريح أو زلزلة أو نار ، أُريد عملك 
اهلادئ يف حيايت الذي ينمو داخلي فأُمثر مللكوتك السمائي ، عملك اهلادئ الذي 

ك القدوس وأُجمد أبيك يحيي نفسي فأشرب منك وأرتوي ، أشرب من روح
  .الصاحل 

  

     على اهلامش
  إيليا يطلب املوت  : احلــدث
   يأيت وال يبطئ وإتيانااهللا يعمل دوء  : املضمـون
  )١ : ١٠مز ( “!! يارب ملاذا تقف بعيداً ، ملاذا ختتفي يف أزمنة الضيق ؟”   : اآليـــة
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  اللقاء الثاني
  ب بني املطرقة والسندانآأخ

   )١ : ٥٠مز  ( ه اآلهلة الرب تكلم  إل
  :لقد أعلن الرب ذاته ألخاب أكثر من مرة   

إالَّ عند ..... ال يكون طل وال مطر ..... حي هو الرب إله إسرائيل ” عندما أعلن إيليا :  اُألوىل 
  . ، بالفعل توقف املطر ثالث سنني ونصف  )١ : ١٧مل ١( “ قويل 

فسقطت نار الرب وأكلت ”   وقَبل ذبيحة إيليا فوق حبل الكرمل عندما استجاب الرب :والثانية 
 : ١٨مل ١(  “ املُحرقة واحلطب واحلجارة والتراب وحلست املياه اليت يف القناة

٣٨( .   
   ) .٤٥ : ١٨مل ١( عندما اسودت السماء من الغيم والريح وكان مطر عظيم بصالة إيليا  : والثالثة 

ادة الرب ؟ بالعكس لقد مال إىل إيزابل األفعى اليت أعلن عبولكن هل استجاب أخاب ؟ هل   
طلبت موت إيليا ، لذلك وضعه الرب بني املطرقة والسندان ليعلن ذاته مرة أُخرى ، فالرب ليس فقط 

  .إله الطبيعة واملطر ، إله النار والسماء ولكنه إله احلرب والنصرة أيضاً 
 والفينيقيني عن طريق زواج أخاب من إيزابل عامالً قوياً ضد لقد كان التحالُف بني مملكة إسرائيل  

أرام دمشق اليت أصبح الوصول إىل البحر املتوسط أمراً صعباً بالنسبة هلم مما أهاج بنهدد ملك أرام لكي 
فجمع بكل جيشه واثنني وثالثني ملكاً معُه وخيالً ومركبات وصعد وحاصر ” يحارب السامرة ، 

 ، وكان من املُعتاد أن  ، وطلب من أخاب فضته وذهبه ونساءه وأبناءهُِ )١ : ٢٠مل ١( “ السامرة 
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يسلِّم امللك الفضة والذهب مقابل فك احلصار لكن بنهدد طلب أيضاً النساء والبنني ، ووافق أخاب 
 ،  )٤ع  ( “حسب قولك يا سيدي امللك أنا ومجيع ما يل لََك ” على هذا الشرط املُذل ورد عليه 

    .ذا يؤكد أنَّ أخاب مل يكن له قوة للرد على بنهدد وجيشه وه
 ما هو شهي لدى بيت امللك ولدى بيوت عبيده ، أي أنه ن بنهدد طلب أكثر ، طلب كللكو  

سيرسل من يفتش املدينة كلها ويستويل عليها ، هنا دعا أخاب شيوخ األرض وأعلن هلم أنه يوافق على 
 والشعب كل ِطلبات بنهدد ، وهنا رفض الشيوخ أكثر بكثريلكنه طلبأن يعطي بنهدد كل ما له و

  . إعالن احلرب وهذا يعين
هكذا تفعل يب اآلهلة وهكذا تزيدين إن كان تراب السامرة يكفي قبضاٍت ” هاج بنهدد وقال   

 ، هنا بنهدد يفتخر بتعداد اجليش أنَّ كل فرد لو أخذ قبضة  )١٠ع ( “ لكل الشعب الذي يتبعين 
  .راب من السامرة لن يكفيهم ، أي أم سيستولون على كل شئ يف املدينة ت

 ، وهو مثَلْ شائع  )١١ع (  “ال يفتخرن من يشد كمن حيل ” ولكن ملك إسرائيل أجابه وقال   
أنَّ من يريد اإلفتخار هو الذي يفتخر يف النهاية بالنصر وليس من يستعد للحرب ، املوقف صعب وال 

  .على مواجهة احلرب قدرة ألخاب 
،  اخليام واجليش يصطف حول املدينةهنا يتدخل اهللا ليعلن ذاته ، بنهدد يشرب اخلمر مع امللوك يف  

وإذا بنيب تقدم إىل أخاب ملك إسرائيل وقال ”أخاب يقف يف برج املُراقبة يراقب ، املنظر مخيف ، 
 “دفعُه ليدك اليوم فتعلُم أين أنا الرب  اجلمهور العظيم ، هأنذا أهكذا قال الرب هل رأيت كل هذا

   . )١٣ع ( 
السامرة مدينة على جبٍل عاٍل واجليش يحيط ا من كل جانب وأخاب ال قوة له على احلرب ،   
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فقال هكذا قال ” ولكن الرب هو القادر على تغيري موازين القوى ، فتعلق أخاب بالكلمة وقال مبن ؟ 
   . )١٤ع ( “  يبتدئ باحلرب فقال أنت من فقال الرب بغلمان رؤساء املُقاطعات ،

هنا الرب يعطي القوة والنصرة  مبئتني واثنني وثالثني غُالم تقل أعمارهم عن عشرون سنة   
فخرج غلمان رؤساء املُقاطعات هؤالء من املدينة هم ”  ،وورائهم سبعة آالف هم كل الشعب

 بنهدد ملك اراميون وطاردهم إسرائيل وجنواجليش الذي وراءهم وضرب كل رجٍل رجلُه فهرب األ
أرام على فرٍس مع الفُرسان ، وخرج ملك إسرائيل فضرب اخليل واملركبات وضرب أرام ضربةً 

  . ) ٢١ – ١٩ع (                         “ عظيمةً 
يف احلصار أو اهلزمية على يد بنهدد ، كان بني املطرقة   جوعاها هو أخاب كان بني املوت  
فضل ”  ، هنا يظهر أنَّ “فتعلُم أين أنا الرب ” سندان ، ولكن الرب أعلن ذاته وأعطاه النصرة جماناً وال

  . “اختار اهللا ُضعفاء العامل لُيخزي األقوياء ”  ، لقد  )٧ : ٤كو ٢( “ القوة هللا ال منا 
من الغلمان مث اهللا ال يترك شعبه وسط الضيق رغم عبادم للبعل ، أعطاهم النصرة مبجموعة   

اذهب تشدد واعلم وانظر ما تفعل ألنُه عند متام السنة يصعد عليك ملك ” أرسل يحذِّر أخاب ، 
   . )٢٢ع  ( “أرام 
رسالة واضحة ، أمامك سنة لتستعد للحرب مرة أُخرى فهل يستمر يف عبادة البعل أم يستأصلها   

  : عبادة البعل ولكن بنهدد أعد نفسه جيداً لكي يعبد الرب الذي أعطاه النصرة ؟ لألسف إستمر يف
  .إستبدل امللوك الذين معه ووضع قُواداً مكام . ١
   .“فرساً بفرٍس ومركبةً مبركبٍة ” أعد جيشاً جديداً بنفس العدد . ٢
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ولكنه ظن أنَّ الرب إله جبال وليس إله سهول لذلك قرر هو وعبيده أن يحاربوا إسرائيل يف سهل   
 ، فسار إسرائيل للقائهم ، كان املنظريف منطقة يزرعيل أسفل جبل الكرمل، وهي ) تطويق = ( أفيق 

“ نزل بنو إسرائيل ُمقابلهم نظري قطيعني صغريين من املعزي وأما األراميون فمألوا األرض ” مرعباً ، 
لدرس من العام  ، مرة أُخرى يسقط أخاب بني املطرقة والسندان فماذا يفعل ؟ مل يتعلَّم ا )٢٧ع ( 

  .املاضي ويطلب قوة الرب ، ولكن الرب ال يترك شعبه 
فتقدم رجل اهللا وكلَّم ملك إسرائيل وقال هكذا قال الرب من أجل أنَّ األراميني قالوا إنَّ ”   

الرب إمنا هو إله جباٍل وليس هو إله أوديٍة أدفع كل هذا اجلمهور العظيم ليدك فتعلمون أين أنا 
  .)  ٢٨ع  ( “الرب 
 ، األراميون خيافون قوة الرب الذي انتصر “هؤالء ُمقابل أُولئك ” ظلت احلرب متوقفة سبعة أيام   

ويف اليوم السابع ”      احلرب ،  يبدأواعليهم العام املاضي واإلسرائيليون مل يكن لديهم الثقة أن
حٍد ، وهرب الباقون إىل يني مئة ألف راجٍل يف يوٍم وااشتبكت احلرب فضرب بنو إسرائيل من األرام

 ، وهكذا هزم الرب أرام “أفيق إىل املدينة وسقط السور على السبعة والعشرين ألف رجٍل الباقني 
  .وأعطى النصرة ألخاب 

 ، وصنع “هو أخي ” ولكن أخاب مل يتعلم الدرس ، لقد أنقذ بنهدد وأصعده إىل املركبة وقال   
  :معه اتفاقية تجارية تنص على 

  .نهدد يرد ألخاب املُدن اليت أخذها أبوه من عمري أبو أخاب ب. ١
  .يفتح أخاب أسواقاً يف دمشق كما فعل أبو بنهدد يف السامرة . ٢
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  .يطلق أخاب بنهدد حياً . ٣
إنَّ رجالً من بين األنبياء ذهب إىل ملك إسرائيل مضروباً جمروحاً ولكن الرب كان له رأياً آخراً ،   

وملا عرب امللك نادى امللك وقال خرج عبدك إىل وسط القتال وإذا ” على عينيِه ومتنكراً بعصابة 
برجٍل مال وأتى إيلَّ برجٍل وقال احفظ هذا الرجل ، وإن فُِقَد تكون نفسك بدل نفسه أو تدفع 

هكذا وزنةً من الفضة ، وفيما عبدك ُمشتغل هنا وهناك إذا هو مفقود ، فقال له ملك إسرائيل 
ضيت ، فبادر ورفع العصابة عن عينيِه فعرفُه ملك إسرائيل أنُه من األنبياء ، فقال له ُحكمك أنت ق

 “هكذا قال الرب ألنك أفلتَّ من يدك رجالً قد حرَّمتُه تكون نفسك بدل نفسِه وشعُبك بدل شعبِه 
   . )٤٢ – ٣٩ع ( 

وت ، ألنه يمثِّل قوة لقد حكم أخاب على نفسِه باملوت ألنه أنقذ عدواً قد حكم الرب عليِه بامل  
  .الشيطان الذي ال معاهدة معه وال سالم بل حرب من جيٍل إىل جيل 

ث مرات مع إيليا ، إنه إله الطبيعة واملطر والنار ، الهنا أعلن الرب ذاته ألخاب مرات كثرية ، ث  
 خاب مل يفهم ومل ومرتني يف احلرب إنه إله اجلبال واألودية،  وأخرياً هو إله احلياة واملوت ، ولكن أ

  .يتعلم 
أنا أيضًا لم أفهم ولم أتعلَّم ، أنا أيضًا الرب أعلن لي ذاته آثيرًا   

ورفضتُه من خالل آباء آهنة وخدام ، من خالل مواقف آثيرة في  

حياتي ، من خالل مشاآل آثيرة أنقذني منها ، ولآني آنت ُمنقادًا 
دفتر الشيآات ، باألآثر لزوجتي التي ال تعرف سوى ُلغة المال و

آانت دائمًا تدفعني إلى اقتناء ثروة آبيرة ، تدفعني أن أدوس على آل 
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  . ال أفهم وال أتعلَّم الحصول على المال ، لقد آنت غبيًاشئ ُمقابل 

  @L@ê‡äÇ@orØßë@énîi@oÜ‚†@ð‰Ûa@b×Œ@Ýrß@ŞïÛg@ÙÇìuŠ@åß@‘díc@åÛ@L@åßÛa@Þb @bàèß@ïÛ@oãc
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ريدك أن تعلِّمين طريقاً ، أنت إله اآلهلة إهلي أُريدك أن تنشلين من عدم الفهم ، أُ

تكلم فأمسع ، إفتح ذهين لكي أفهم كيف تتعامل معي من خالل كلمتك ، من 
خالل مشاكلي ، من خالل األمل ، من خالل الضيقات ، فأنت تتعامل مع الكل 

  .بروحك القدوس ممجداً ابنك الصاحل 
  

     على اهلامش
   مرتنيأخاب ينتصر على أرام  : احلــدث
اهللا هو رب النصرة ، هو إله اجلبال والسهول ، هو إله اآلهلة  : املضمـون
   )١ : ٥٠مز ( “ إله اآلهلة الرب تكلم  ”   : اآليـــة
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  اللقاء الثالث
النور والظلمة

ُّ
  

   )١٤ : ١٧يو  (  أبغضهم ألنهم ليسوا من العامل  العامل
ب الناس الظُّلمة مع بين الظُّلمة ، ولكن دائماً حياء بنو النور هذا اللقاء هو لقاء النور والظُّلمة ، لق  

ملجأ ” أكثر من النور ، لقاء يتكرر كثرياً وختتلف تفاصيله ولكن دائماً اهللا ينري الظُّلمة ألنَّ الرب 
  . ، وما أكثر أزمنة الضيق يف هذا الزمان )٩ : ٩مز  ( “للُمنسحق  ملجأ يف أزمنة الضيق 

 يف يزرعيل حيث للملك أخاب قصراً ينتقل إليِه بني احلني واآلخر ، وجبوارِه كرم مكان اللقاء  
اليزرعيلي ، ونفهم من االسم أنه كان رجالً مثمراً للرب ) مثار ( = لرجل من عبيد الرب يدعى نابوت 

ك شهوة التملُّو استبدالِه ، إا ، وكان كرمه مثمراً بربكة الرب أيضاً مما دفع أخاب أن يطلب شراءِه أ
  .اليت ال تشبع بأي شئ سوى التراب 

حاشا يل من ِقَبل الرب أن ” ابوت كان رجالً أميناً ملرياث آباِئه فتكلم أمام امللك بقوةولكن ن  
 ، فهو مازالَ متمسكاً بشريعة الرب يف مملكة ال تعبد إالَّ  )٣ : ٢١مل ١(  “أُعطيك مرياث آبائي 

     ) .٧ : ٣٦، عد ٢٣ :٢٥ال ( البعل 
لقد أراد الرب أن يكشف لنا يف هذا األصحاح قصة رجل واحد مل ينحِن للبعل من بني السبعة   

  .آالف الذين حتدث عنهم إليليا 
، )٤ع ( “كالم الذي كلَّمُه بِه نابوت اليزرعيلي فدخل أخاب بيتُه ُمكتئباً مغموماً من أجل ال”   

  ا تدخلت األفعى إيزابل ك ، وهنتملُّلقد سيطر عليِه حب ال
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أنت اآلن حتكم على إسرائيل ، قُم كُل ُخبزاً وليطب قلُبك ، أنا أُعطيك كرم أ” متهكمة على امللك 
كتبت رسائل باسم أخاب وختمتها ”  ، وبالطبع صنعت تدبرياً شيطانياً  )٧ع (  “اليزرعيلي  نابوت

 يف مدينتِه الساكنني مع نابوت ، وكتبت يف خبامتِه وأرسلت الرسائل إىل الشيوخ واألشراف الذين
، وأجلسوا ) تنفيذ مظهري للوصية  ( نادوا بصوٍم وأجلسوا نابوت يف رأس الشعب: الرسائل تقول 

مة تستوجب املوت  ( رجلني من بين بليعال جتاهُه ليشهدا قائلني قد جدفت على اهللا وعلى امللك
   .   )١٠ – ٨ع (  “ أخرجوه وارمجوه فيموت ، مث ) ٥ : ١٧ ، ١١ : ١٣تث ( حسب الشريعة 

واضح أنَّ إيزابل كاهنة البعل على دراية كافية بشريعة الرب حىت أا وضعت هذه اخلطة للخالص   
  .من نابوت اليزرعيلي 

ويف كل زمان هناك أبناء الظُّلمة الذين يبيعون ويشترون كل شئ ، حىت ضمائر الناس ، وهكذا   
  . خارجاً وصلبوه ألجل خالص العاملرعيلي خارج املدينة صائراً مثاالً ملن أخرجوهصار مات نابوت اليز

احللوة من هذا العامل لكي تثمر هناك يف األبدية ، وبعد موت نابوت ) نابوت ( لقد قُطفت الثمار   
، وهنا فرحت األفعى مبوت البار  )١٤ع ( “ أرسلوا إىل إيزابل يقولون قد ُرِجَم نابوت ومات ” 

قُم ِرث كرم نابوت اليزرعيلي الذي أىب أن ُيعطيك إياه بفضٍة ألنَّ نابوت ” رة زوجها وذهبت مبشِّ
   . ، ونزل أخاب لكي يرث الكرم  )١٥ع ( “ ليس حياً بل هو ميت 

قُم انزل للقاء ”  لكي يبِلغ رسالته النارية مرة أُخرى يف وجه أخاب الرب مل جيد سوى إيلياهنا   
سرائيل الذي يف السامرة ، هوذا هو يف كرم نابوت الذي نزل إليِه لريثه ، وكلَّمُه قائالً أخاب ملك إ

 ، مث بدأ الرب يصب لعنته على رأس  )١٩ – ١٨ع ( “ هكذا قال الرب هل قتلت وورثت أيضاً 
         : ، لذلك “ألنك قد ِبعت نفسك لعمل الشر يف عيين   الرب ” أخاب 
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 تلحس الكالب دمك أنت أيضاً )خارج املدينة ( ست فيه الكالب دم نابوت يف املكان الذي حل. ١
   ) . ١٩ع ( 

هأنذا أجلب عليك شراً وأبيد نسلك وأقطع ألخاب كل بائل حبائط وحمجوز وُمطلق يف إسرائيل . ٢
   ) .٢١ع ( 

لك أجعل بيتك كبيت يربعام بن نباط وكبيت بعشا بن أخيا ألجل اإلغاظة اليت أغظتين وجلع. ٣
   ) .٢٢ع ( إسرائيل ُيخطئ 

   ) .٢٣ع ( الكالب تأكل إيزابل عند مترسة يزرعيل . ٤
مل يكن كأخاب الذي باع نفسه لعمل الشر يف عيين الرب ” مث يقرر الرب أخرياً من هو أخاب   

الذي أغوتُه إيزابل امرأته ، وَرِجَس جداً بذهابِه وراء األصنام حسب كل ما فعل األموريون الذين 
   .  )٢٦ – ٢٥ع ( “ ردهم الرب من أمام بين إسرائيل ط

لقد أعلن الرب نفسه ألخاب مرات عديدة ، ثالث مرات مع إيليا بإيقاف املطر وقبول الذبيحة   
بالنار مث هطول املطر ، ومرتني أثناء احلرب مع أرام ، ومرة عندما عفى عن بنهدد وجنَّاه من املوت ، 

  .ه متمسك بشريعة الرب ومرياث آبائِه ، ولكن أخاب باع نفسه للشر وأخرياً عندما أعلن نابوت أن
شقَّ ثيابُه وجعل ِمسحاً على جسدِه وصام واضطجع باِملسح ” وعندما شعر بِثقَل لعنة الرب عليه   

 ، ولكنها كانت صحوة متأخرة ولكن الرب عندما رأى اتضاع قلبه  )٢٧ع  ( “ومشى بسكوٍت 
من أجل أنُه قد اتضع أمامي ال أجلب الشر يف أيامِه بل يف أيام ابنِه أجلب الشر على ” أعلن إليليا

   . )٢٩ع ( “ بيته 
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  .قد أجل لعنة أخاب إىل أيام ابنِه ألنه اتضع أخرياً لحلنان الرب  اي  
لقد ِبْعت ضميري آثيرًا ، حاولت الوصول بأسرع طريق آان هو   

آان إنسانًا نقيًا يثق في ُقدراتي طريق الوشاية والدسائس ، رئيسي 

ولآني آنت بال ضمير ، وشيت بِه ِوشاية قذرة ، آنت أآرهه ألنه ال 
ُيشبه أهل العالم ، لم أجد فيه عيبًا من الناحية اإلدارية أو المالية ألنه 

أنه َفَعل ) سآرتيرته ( آان يخاف الرب ولآني وشيُت بِه عن طريق 

ُتصدق وآنت أمام الآل أدافع عنه معها الشر ، وآانت فضيحته ال 
ولآن أنا آنت السبب في إنهاء حياته العملية ، لقد قتلتُه معنويًا يوم أن 
خرج من الشرآة بفضيحة مثل هذه رغم أنه عمل عشرون سنة 

  .بنزاهة وإخالص

 ملاذا تفتخر بالشر أيها اجلبار ، رمحة اهللا هي كل يوٍم ، لسانك خيترع مفاسد كموسى مسنونٍة”   
، الكذب أكثر من التكلُّم بالصدق ، أحببَت كل كالٍم لغش ، أحببَت الشر أكثر من اخلرييعملُ با

مسكنك ويستأصلك من ، خيطفك ويقلعك من  اهللا إىل األبدُمهلٍك ولسان غٍش ، أيضاً يهدُمك
   )٥ – ١ : ٥٢مز( “أرض األحياء 
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@ï–ý‚@ÙíŠcë@ÙÈčj’c@âbíþa@Þì ë@Ú‡Ččªcë@Ú‰čÔãc@Õî›Ûa@ÀN@ @

  
إهلي أُريد أن آيت إليك ولكين محمل بذنوب لناس كثريين وشيت م ، أُريد أن 

 إهلي ،آيت إليك ولكن أصوات من تسببت يف أذيتهم تصرخ أمامي ليالً واراً 
س ِمسحاً أمشي بسكوت أمامك مثل أخاب لكي أُريد أن أمِسك بيدك ، ألب
  .ترمحين وتقبل حيايت معك 

  

     على اهلامش
  موت نابوت اليزرعيلي  : احلــدث
  عندما يتالقى النور والظُّلمة فالرب هو نور العامل  : املضمـون
 ١٧يو                         ( “  العامل أبغضهم ألم ليسوا من العامل  ”   : اآليـــة

 :١٤ (   
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  اللقاء الرابع
  أرام للمرة الثالثة

أما كلمة الرب فتثبت إىل األبد  
ُ

   )٢٥ : ١بط ١ ( 
لقد أنقذ الرب أخاب مرتني من يد ملك أرام ولكن ألنَّ أخاب كانت له مطامع تجارية   

      .ك حِكم على أخاب باملوت بدالً عنه واقتصادية مع أرام دمشق أبقى على حياة بنهدد امللك لذل
 ، لقد ١) امللك الطَّيب ( ولكن هذه املرة مل يكن أخاب وحده بل نزل إليِه يهوشافاط ملك يهوذا   

زوجة ليهورام ابنه ) احلية بنت األفعى ( أخطأ هذا امللك يوم أن صاهر أخاب أخذ عثليا بنت إيزابل 
ة بني اململكتني بعد أن كان العداء هو املُسيطر بينهما ، ونزل  هناك مصاحل مشتركتوبالتايل صار

  .بالتايل يهوشافاط من أورشليم مدينة الرب مدينة امللك العظيم إىل السامرة مدينة البعل 
أخ ٢(  “فذبح غنماً وبقراً بكثرة له وللشعب الذي معُه ” لقد صنع له أخاب استقبال رائع   
 يهوشافاط امللك ألنه ال يستطيع أن يعتمد على قوة الرب ألنَّ اللعنة  ، لقد أراد أن يستغل )٢ : ١٨

 يهوشافاط  يغويمازالت ترن يف أُذُنيِه وليس له قوة ملواجهة أرام وحده فلم يكن أمامه سوى أن
ا من يد ملك أرام أتعلمون أنَّ راموت جلعاد لنا وحنن ساكتون عن أخذه” ليحارب معه فقال لعبيده 

، واضح أنَّ راموت جلعاد هي مدينة حدودية بني مملكة إسرائيل ومملكة أرام ومبنية )٣ : ٢٢مل ١( “
مل ١( على مرتفعات جلعاد يف شرق اُألردن ومل يتنازل عنها ملك أرام حسب اإلتفاقية السابقة بينهما 

٣٤ : ٢٠. (   

 
 .سنتحدث عنه يف الكُتِيب القادم  1
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 ليهوشافاط ) أخاب (وقال ” لذلك أراد أخاب أن يسترجعها مبساعدة يهوشافاط امللك الطَّيب ،  
أتذهب معي للحرب إىل راموت جلعاد ، فقال يهوشافاط مللك إسرائيل مثلي مثلُك ، شعيب 

 ، هنا أخطأ يهوشافاط فكيف يكون شعب الرب مثل شعب  )٤ع ( “ كشعبك وخيلي  كخيلك 
  !كيف يشترك النور مع الظُّلمة ؟.. البعل 
اسأل اليوم عن كالم ”: ب لذلك قال مللك إسرائيل يهوشافاط ال ميكن أن يتصرف إالَّ مبشيئة الر  

جلعاد للقتال أذهب إىل راموت  حنو أربع مئة رجٍل وقال هلم ، أالرب ، فجمع ملك إسرائيل األنبياء
 ، ولكن هل يقتنع يهوشافاط بأنبياء  )٦ع  ( “أم أمتنع ، فقالوا اصعد فيدفعها السيد ليد امللك 

 ، وكان أخاب  )٧ع ( “  يوجد هنا بعد نيب للرب فنسأل منُه شافاط أمافقال يهو” الكذب ؟ ، 
إنُه يوجد بعد رجل واحد لسؤال الرب بِه ” يعرف كلمة الرب جيداً لذلك حاول أن يتهرب قائالً 
 ( بن ميلة) من ِمثْل الرب = ميخا ياهو  ( اولكنِّي أُبغضُه ألنُه ال يتنبأ عليَّ خرياً بل شراً وهو ميخ

كان أخاب يعرف أنَّ الرب قد حكم عليِه باملوت ويعرف أنه ليس  )٨ ع ( “)  الرب الذي ميأله ، 
 بالكلمة اليت ميأله ا الرب ، ولكن يهوشافاط أصر على موقفه وقال مثل الرب وأنَّ ميخا لن يتكلم إالَّ

  . ، فاضطر أخاب أن يرسل خصياً لينادي ميخا بن ميلة  )٨ع ( “ ال يقُل امللك هكذا ” 
البسني ثياهُبما يف ” هو ويهوشافاط كل واحد على كُرسيه وأعد أخاب املشهد جيداً فجلس   

   .  )١٠ع  ( “ساحٍة عند مدخل باب السامرة ومجيع األنبياء يتنبأون أمامهما 
لنفسه قرين ) تاجر( = بن كنعنة ) صديق الرب ، بار ( = ولتأكيد املشهد النبوي قام صدقيا   

كذا قال الرب هبذه تنطح األراميني حىت يفنوا ، وتنبأ مجيع األنبياء هكذا قائلني ه” حديد وقال 
 ، ولكن هل هذه هي  )١٢ – ١١ع ( “ اصعد إىل راموت جلعاد وأفلح فيدفعها الرب ليد امللك 
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كلمة الرب فعالً أم أم يتنبأون بالكذب ؟ من يستطيع متييز صوت الرب وسط هذا الضجيج من 
  .إنَّ صدقيا هذا ال ينطق بكلمة الرب الصادقة بل يتاجر يف الكذب !! ذبة ؟النبوات الكا

هوذا كالم مجيع األنبياء بفٍم واحٍد ” هنا دور ميخا بن ميلة ، لقد أرسل إليِه أخاب رسالة توصية   
فقال ميخا حي هو ”  ،  )١٣ع  ( “ فليكن كالمك مثل كالم واحٍد منهم وتكلم خبٍري خري للملك
 ، هنا يظهر ِصدق ميخا فمهما كانت األصوات  )١٤ع ( “  ما يقوله يل الرب بِه أتكلم الرب إنَّ

   .حوله لن ينطق إالَّ بكلمة الرب 
  )١٥ع (“ صعد إىل راموت جلعاد للقتال أم منتنع ىل امللك قال له امللك يا ميخا أنوملا أتى إ”   

فقال له اصعد ”  ، “نصعد أم منتنع ”  ألنه يقول واضح أنَّ اإلتفاق بني أخاب ويهوشافاط قد متَّ بالفعل
 ، واضح أنَّ ميخا كرر نفس عبارة األنبياء الكذبة ولكن بتهكم “وأفلح فيدفعها الرب ليد امللك 
فقال ال تقول يل إالَّ احلق باسم الرب ، كم مرَّة استحلفُتك أن ” شديد فلم يقتنع امللك بل قال له 

ى اجلبال كخراٍف ال راعي هلا ، فقال الرب ليس هلؤالء أصحاب إسرائيل ُمشتتني عل رأيت كل
   . )١٧ – ١٦ع (  “فلريجعوا كل واحٍد إىل بيتِه بسالٍم 

عندما طلب أخاب كلمة الرب أجاب ميخا بوضوح أنَّ الرب لن يكون معكم ، إرجعوا كل   
( “  ال يتنبأ عليَّ خرياً بل شراً أما قُلُت لك إنه” واحٍد إىل بيتِه ، هكذا انفعل أخاب قائالً ليهوشافاط 

فامسع إذاً كالم الرب ”  ، عندئٍذ حتول ميخا بن ميلة تكلم أمام اجلميع كاشفاً كذب األنبياء  )١٨ع 
قد رأيُت الرب جالساً على كُرسيه وكل ُجند السماء ُوقوف لديِه عن ميينِه وعن يساِره ، فقال 

وت جلعاد ، فقال هذا هكذا وقال ذاك هكذا ، مث الرب من ُيغوي أخاب فيصعد ويسقُط يف رام
خرج الروح ووقف أمام الرب وقال أنا أُغويه ، وقال له الرب مباذا ، فقال أخرج وأكون روح 
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كذٍب يف أفواه مجيع أنبيائِه ، فقال إنك ُتغويه وتقتدر ، فاخرج وافعل هكذا ، واآلن هوذا قد جعل 
   . )٢٣ – ١٩ع ( “ هؤالء والرب تكلم عليك بشٍريائك الرب روح كذٍب يف أفواه مجيع أنب

ها هو الرب الذي أنقذ أخاب مرتني من اهلزمية يعلن بوضوح ختليه عنه ، بل سيتمم ما قد قاله من   
  .اليوم ستتم النبؤة وميوت أخاب بدالً من بنهدد  مادية ،  منفعةقبل عندما أنقذ ملك أرام ألجل

وضرب ميخا على الفك وقال من أين ” يتاجر بكالم الرب ، لذلك ثار صدقيا بن كنعنة الذي   
عرب روح الرب منِّي لُيكلمك ، فقال ميخا إنك سترى يف ذلك اليوم الذي تدخل فيه من خمدٍع إىل 

   . )٢٥ – ٢٤ع ( “ خمدٍع لتختبئ 
لك هكذا قال امل” هنا أمر أخاب حببس ميخا على يد آمون ويوآش ابن امللك وأصدر أمره قائالً   

ضعوا هذا يف السجن وأطعموه ُخبز الضيق وماء الضيق حىت آيت بسالٍم ، فقال ميخا إن رجعت 
   . )٢٨ – ٢٧ع ( “بسالٍم فلم يتكلم الرب يب ، وقال امسعوا أيها الشعب أمجعون 

 هل يصعدان كما قررا أم يستجيبا لصوت الرب ؟ أخاب بالطبع لن ؟واآلن ماذا يفعل املِلكان  
الرب ولكن الغريب أنَّ يهوشافاط أيضاً إحناز إىل أخاب ومل يستمع لصوت الرب ، مث يستجيب لصوت 

  .كانت احلرب 
لقد كان أخاب ماكراً جداً ، تنكَّر ودخل وسط اجلنود ألنه يعرف أنَّ ملك أرام يريد قتله وترك   

أمر ملك أرام رؤساء ”  هدفاً سهالً للجنود األراميني وهذا ما حدث ، يهوشافاط البساً ثيابه امللكية
املركبات اليت له االثنني والثالثني وقال ال ُتحاربوا صغرياً وال كبرياً إالَّ ملك إسرائيل وحدُه ، فلما 
رأى رؤساء املركبات يهوشافاط قالوا إنُه ملك إسرائيل فمالوا عليِه لُيقاتلوه فصرخ يهوشافاط ، 

   . )٣٣ – ٣١ع ( “ رجعوا عنه فلما رأى رؤساء املركبات أنه ليس ملك إسرائيل 
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هنا تظهر قوة الرب اليت تميز وقُدرة الرب اليت حتمي ، فيهوشافاط هو ملك طَِيب إنقاد إىل هذه   
 ، فأرسل له أخاب ختيل أنه سيختفي يف تنكُّرِهاحلرب حبسب مكر أخاب لذلك أنقذه الرب، بل أنَّ 

 الذي ارتداه وال مركبته أو  وال درعهرِهكُّن ، ال ت قضى عليِههدرعرب سهماً غري متعمد بني أوصال ال
  !!حارسه اخلاص استطاع أن ينقذه من يد الرب ، فكيف تسقُط كلمة الرب ؟

ِقف امللك يف مركبتِه ُمقابل أرام ومات عند املساء وجرى دم واشتد القتال قي ذلك اليوم وأُ”   
اجلُند عند غروب الشمس قائالً كل رجٍل إىل يف ) اخلرب  ( اجلرح إىل حضن املركبة ، وعربت الرنة

، فمات امللك وأُدخل السامرة فدفنوا امللك ) كما قال ميخا بن ميلة  ( مدينتِه وكل رجٍل إىل أرضِه
يف السامرة وغُسلت املركبة يف بركة السامرة فلحست الكالب دمُه وغسلوا سالحُه حسب كالم 

   . )٣٨ – ٣٥ع (  “الرب الذي تكلم بِه 
 على رب ، مات الرجل الذي رفض أن يتكلمات الرجل الذي حاول أن يهرب من حكم ال  

الرب ، الذي أعلن ذاته له مرات عديدة ، مات الرجل الذي عاش حياته كلها حتت تأثري امرأته إيزابل 
  .األفعى ، عاش مثل قصبة تحركها الريح ، ومات وحلست الكالب دمه متاماً كقول  الرب 

  
تخيل أنَّ الموت ال ُيميز عند وقوع آوارث جماعية ولآني آنت أ  

عرفت الآثير ، هناك عمارات بالآامل تسُقط ولآن هناك من ينجو من 

هذه الآارثة بمعجزة ، هناك من يظل حيًا تحت األنقاض ، وهناك من 
يترك المآان قبل دماره بلحظات قليلة ، فالرب يعرف وُيميز بين 

  .أوالده وأوالد العالم 
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@ @

إهلي أنت تنجيين من وسط احلرب ، تنجيين من أتون النار وجب اُألسود فأرجع 
حياً ألين ابنك ، ألنَّ كلمتك تثبت إىل األبد ، إهلي أعطين أن أُطيع كلمتك كل 

ك يف كل حني ، أفهم إرادتك حليايت ، أنظُر مجازاتك لألشرار لكي يتمجد امس
  . بروحك القدوس الساكن فينا ،حني بابنك الوحيد يسوع املسيح

  

     على اهلامش
  راماحلرب مع أ  : احلــدث
   وأبناء العاملءهاهللا يميز بني أبنا  : املضمـون
  )٢٥ : ١بط ١( “ أما كلمة الرب فتثبت إىل األبد  ”   : اآليـــة
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  اللقاء اخلامس
املركبة النارية

َّ
  

 ألن
َّ

   )٢٩ : ١٢عب  ( آكلة  إهلنا نار 
  :تقابلنا مع إيليا الناري يف عدة لقاءات   
  .عندما وقف أمام أخاب معلناً توقُّف املطر بأمر الرب ، ورأينا أنَّ الرب هو إله الطبيعة  : األول
رملة يف عندما سكن عند ر كريث وكانت الغربان حتمل له اخلُبز واللحم ، مث سكن عند األ : الثاين

  .صرفة صيدا ، ورأينا أنَّ الرب هو إله احلياة واملوت 
ي خدم الرب سراً ، عندما حكمت إيزابل باملوت على كل أنبياء عندما تقابل مع عوبديا الذ : الثالث
  .الرب 
على جبل الكرمل عندما أعلن الرب ذاته بقبول الذبيحة بنار من السماء مث عودة املطر بصالة  : الرابع
  .ا إيلي

كان حلظة الضعف عندما هرب من وجه الشر ، من وجه األفعى إيزابل اليت طلبت قتله  : اخلامس
  . بعد بل عليِه أن يسلِّم املسئولية ألليشع بن شافاط  أخربه الرب أنَّ مهمته مل تنتِهوهناك

الذي ينتقم كان أمام أخاب مرة أُخرى لتوبيخه بسبب مقتل نابوت اليزرعيلي ، فالرب هو  : السادس
  .لدم عبيده 
  .فكان بني إيليا وأخزيا بن أخاب وسنؤجل احلديث عنه للكُتيب القادم  : السابعأما اللقاء 
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كان البد للرجل الناري أن تنتهي حياته ،“املركبة النارية ” وهنا سنتقابل مع إيليا يف اللقاء األخري   
حيث دخل الشعب يف عهد ختان مع (جللجالأخذ أليشع معه وذهب إىل اعلى مركبة نارية ولكنه 

حيث انتصر يشوع (  ، مث إىل بيت إيل ) ٥ : ٥يش ) ( الرب بيد يشوع ألول مرة يف أرض املوعد 
، )٢٠ : ٦يش ) ( دمياً أمام يشوع اليت سقطت أسوارها ق(  ، مث إىل أرحيا ) ٩ : ٨يش ) ( على عاي 

ما أدخل شعبه أرض املوعد األرضية مشتاقاً أن يدخل كأنه أراد أن حييا يف ذكريات مقدسة للرب عند
هؤالء أمجعون وهم مل ينالوا املواعيد بل من بعيٍد نظروها ” ،يةوهو نفسه إىل أرض املوعد السما

   . )١٣ : ١١عب (  “وصدَّقوها وحيَّوها وأقرُّوا بأهنم غُرباء وُنزالء على األرض 
 أليشع  الرب سيأخذ إيليا ، لذلك كان يصريشع أنَّويف كل مكان كان بنو األنبياء يخربون أل  

 ، مث شق  )٦ ، ٥ ، ٢ : ٢مل ٢( “ حي هو الرب وحية هي نفُسك إين ال أتُركك ” على مرافقته 
إيليا ر اُألردن برداءِه بعد أن لفَّه مثل عصا موسى ، فعربا كالهما يف اليابس وهنا تكلم إيليا صراحةً 

 أفعلُ لك قبل أن أُوخذ منك ، فقال أليشع ليكُن نصيب اثنني من روحك عليَّ اطلب ماذا” ألليشع 
   ) .١٧ : ٢١تث (  ، لقد طلب نصيب االبن البكر من أبيه  )٩ع ( “ 

ع ( “ صعَّبت السؤال فإن رأيتين أُوخذ منك يكون لك كذلك وإالَّ فال يكون ) إيليا  ( فقال”   
الرب ، فإذا مسح الرب أن يرى أليشع منظر املركبة وهي تأخذ إيليا هنا إيليا وضع األمر يف يد  ،  )١٠

فبالتايل قد مسح الرب أن يصري أليشع االبن البكر إليليا ، أما إذا مل يسمح الرب أن يرى أليشع هذا 
املنظر يكون الرب هو الذي منع هذه الربكة عن أليشع،  كأنَّ إيليا يقول ألليشع ما طلبته هو بيد الرب 

   .الرب هو الذي يعطي ومينع ، و
وفيما مها يسريان ويتكلمان إذا مركبة من ناٍر وخيل من ناٍر ففصلت بينهما فصعد إيليا يف ”   
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العاصفة إىل السماء ، وكان أليشع يرى وهو يصُرخ يا أيب يا أيب مركبة إسرائيل وفُرساهنا ومل يرُه 
يا الذي سقط عنُه ورجع ووقف على شاطئ بعد ، فأمسك ثيابُه ومزقها قطعتني ، ورفع رداء إيل

يا مث ضرب املاء قال أين هو الرب إله إيلاُألردن ، فأخذ رداء إيليا الذي سقط عنُه وضرب املاء و
   . )١٤ – ١١ع ( “ أيضاً فانفلق إىل هنا وهناك فعرب أليشع 

ة وأخذ رداءه الذي وهكذا رأى أليشع إيليا يصعد يف العاصفة إىل السماء بواسطة املركبة الناري  
( “ قد استقرت روح إيليا على أليشع ”شق بِه اُألردن وعرب على اليابسة ورأى بنو األنبياء ذلك وقالوا 

   . )١٥ع 
لئال يكون قد محلُه روح الرب ” حاول بنو األنبياء إرسال مخسون رجالً للبحث عن إيليا   

  )١٧ – ١٦ع  ( “ثة أياٍم ومل جيدوه تشوا ثالفف ..... وطرحُه على أحد اجلبال أو يف أحد األودية
   . )١٨ع ( “ أما قُلت لكم ال تذهبوا ” ، فقال هلم أليشع

لقد رأيتُه خادمًا ناريًا ، رأيتُه قسًا ثم ُقمصًا في أحد الآنائس القريبة   

مني ، سمعت عظات آثيرة له ولآني آنت ُمغلق اُألذنين فلم أستمع 
، رأيتُه يتألم آثيرًا ، رأيت  بشآرلصوته ، رأيتُه يحتمل المرض

صورة الرب يسوع على وجهُه وأخيرًا أراحُه الرب من آالِمه وانتقل 
دفن آانت بداية جديدة إلى الفردوس ، صورته في الآنيسة قبل أن ُي

، بحثت عن عظاِته القديمة ، بحثت عن ُآُتبه التي أهداها بالنسبة لي

عن طريقه بعد أن تنيح ،  ، عرفت المسيح لي من قبل ولم أقرأها
  . وضعت صورته في ُحجرتي لآي أتذآر حياته وخدمته النَّارية 
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@óÜÇ@áÜØmc@l‹Ûa@ bãc@L@ bãc@ðìÓ@ÞìÔí@ÑîÈ›Ûa@ÝÈuc@L@ñ‡’@µØ¾a@ïİÇc@L@ñìÓ@ïîÈ¾a@ïİÇc@ bãc

@ÜjÔm@ÝèÏ@ L@ïöbäic@áÏ@óÜÇ@ÙîÛg@ïmì–@ÝčŠc@ L@äè×@æbÛ@óÜÇ@áÜØmc@ L@ïßaŞ‡Ž‚@æbÛ@Ýç@_

@ñč†ë‹i@Ý×dîÛ@ðŠbŞäÛa@ïyëŠ@ÙîÏ@ÝčÈ’c@ïØÛ@ÙÈß@ó“Èmcë@Ý‚†c@ïØÛ@lbjÛa@|nÐm@Ýç@_@ïmì–@Éàm

@¶g@àÜ×@ Ýà±@ ð‰Ûa@ ïß†b‚@¶g@ ÙÛČìycë@ òíŠbã@ ñbîy@ bîznÏ@ Ùîãaìmë@ ÙÜ×@ áènÜîÛ@ _@ Ùmbîy

àÇc@æc@Éîİnc@L@µßþa@ïß†b‚@bí‡iìÇ@óny@ëc@‡í‡§a@bîÜíg@ÙÜÈuc@æc@Éîİnc@L@åí‹‚e@Şæþ@Ùi@Ý

@ÝŽàØm@ÑÈ›Ûa@À@ïmŞìÓN@ @

@ @

إهلي خزف أنا بني يديك ، إرسل روحك القدوس يف قليب يشعل حمبتك ، يشعل 
فرحك داخلي ، يشعل غريتك لكي أخدم امسك ، لكي أحيا ال أنا بل حتيا أنت 
يفَّ ، لكي تصري أنت يف قليب نار آكلة يتمجد أبيك الصاحل بعمل روحك القدوس 

  .يفَّ 
  

     على اهلامش
  صعود إيليا يف مركبة نارية  : احلــدث
اهللا يستطيع أن يعطي خدامه نصيب اثنني من روحه  : املضمـون
   )٢٩ : ١٢عب ( “ ألنَّ إهلنا نار آكلة  ”   : اآليـــة
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  :هنا سنتوقف لكننا سنلتقي 
اً احلرب األهلية ، عاشت ماذا حدث للبشر ؟ اإلغتياالت السياسية واإلنقالبات العسكرية مث أخري  

  .اململكة الشمالية يف حالة عدم توازن بعد أن أسسها يربعام بن نباط وملَك عليها بعشا بن أخيا 
 لتأسيس أُسرة ملَكية جديدة وعاصمة جديدة ولكنه لقد جاء أخاب الذي كان عنده فرصة ذهبية  

 : ١٨مل ١( بها يف سياسة اإلضطهاد الديين حتالف مع الشيطان ، تزوج األفعى إيزابل وهنا دخل بسب
،  ) ٣٠ : ١٦مل ١( ، بل إنه صار أسوأ من كل من سبقه  ) ٣٤ : ١٦مل ١( والذبائح البشرية  ) ٤

  ولكن الرب تقابل معه عدة مرات 
   ) .١ : ١٧مل ١( عندما أوقف إيليا املطر متحدياً البعل . ١
   ) .٣٨ : ١٨مل ١( ماء عندما قَبل ذبيحة إيليا بنار من الس. ٢
   ) .٤٥ : ١٨مل ١( عندما سقط املطر بغزارة بصالة إيليا . ٣
عندما واجه بنهدد ملك أرام يف املرة اُألوىل على اجلبال وانتصر مبجموعة من الغلمان عددها ال . ٤

   ) .٢١ : ٢٠مل ١(  يتجاوز مائتان ومخسون غُالم
ولكنه أنقذ بنهدد من املوت طمعاً  ) ٢٩ : ٢٠مل ١( عندما واجه بنهدد مرة أُخرى يف السهول . ٥

  .يف اإلتفاقية التجارية بني البلدين 
   ).١٩ : ٢١مل ١( عندما وبخه إيليا بسبب موت نابوت اليزرعيلي . ٦
   ) .٢٨ : ٢٢مل ١( عندما أعلن ميخا بن ميلة أنه سيموت يف احلرب يف راموت جلعاد . ٧
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 كثرية على هذا اإلنسان الذي مل يفهم مقاصد الرب بل كان مثل هكذا الرب يطيل أناته مرات  
فماذا بعد ؟ مات أخاب ... قصبة تحركها الريح ، ولكنه كان دائماً مييل جتاه زوجته األفعى إيزابل 

بسهم غري متعمد من جندي جمهول ولكنه كان متعمداً بيد الرب وجاء بعده إبناه أخزيا مث يهورام فهل 
  درس ؟ هل سارا يف طريق الرب أم يف طريق أُمهما األفعى إيزابل ؟تعلَّما ال
وكيف كانت ايتها ؟ وبالطبع ماذا عن ... هل استمرت تبث مسومها ... وماذا عن إيزابل ذاا   
 تلميذ إيليا كيف سار مع الرب وكيف عمل الرب بِه املُعجزات ؟ وماذا عن اململكة اجلنوبية ؟ أليشع

د آسا امللك فماذا عن يهوشافاط ابنه امللك الطَّيب الذي زوج ابنه من ابنة إيزابل ؟ لقد توقفنا عن
إىل بالط اململكة اجلنوبية وصارت كارثة ثُالثية ، كارثة بالنسبة إىل ) احلية بنت األفعى ( فدخلت عثليا 

  .لنسل داود كلهم محيها امللك يهوشافاط ، وكارثة بالنسبة لزوجها امللك يهورام ، وكارثة بالنسبة 
 الذي كان أوِّل من ) الطَّيب (كُتيبنا القادم عن اململكة اجلنوبية ، عن امللك يهوشافاط بن آسا   

؟ وكيف حول مكر أخاب يف أنقذه الربحتالف مع اململكة الشمالية ، فكيف صارت اُألمور ؟ ك
  سهماً يميته يف احلرب ؟ وكيف استأصل الرب عثليا وكل مكائدها ؟

  احلديث يطول واألحداث تتشابك والرب ميسك بكل اخليوط 
  ويخرج لنا دائماً من اجلايف حالوة

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