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  اللقاء األول
  نار حتت الرماد

   )١٣ : ٢إر (  تركوني أنا ينبوع املياه احلية  
وهنا ) يربعام بن نباط ( يف الكُتيب السابق تعرفنا على الشخصية األساسية يف انقسام اململكة   

  ) .رحبعام بن سليمان (  احملورية الثانيةسنتعرف على الشخصية
، فهل حقاً اتسع الشعب يف عهده أم تقلص نتيجة كربيائِه ) اتسع الشعب (  يعين ١االسم رحبعام   

  !!ورعونته وعدم حكمته ؟
 سنة ، أي أنه عاش فترة شبابه كلها يف حياة أبيه ٤١أنه ملَك وكان ابن  ) ١٣ : ١٢أخ ٢( واضح من 

عمل ” ولكنه مل يتعلم منه احلكمة ، بل مل يكن له نصيب يف احلياة مع الرب لذلك قال عنه الكتاب 
 ، ولكنه عاش شبابه حتت تأثري أُمه نعمة  )١٤ : ١٢أخ ٢( “ الشر ألنه مل يهيئ قلبه لطلب الرب 

، وهنا كانت  )٨:  ١٠أخ ٢( العمونية وأيضاً حتت تأثري األحداث الذين نشأوا معه ووقفوا أمامه 
  .بداِية السقوط

ململكة ؟ بالطبع ال ، كانت هناك ا ولكن هل كانت رعونة رحبعام هي السبب الوحيد يف انقسام   
  :أسباب أُخرى فرعية ساعدت على اإلنقسام 

وجود سلسلة من املدن حتت سلطان الكنعانيني تصنع حزاماً من الشرق إىل الغرب وتفصل بذلك . ١
( اون الشعب مع سكان هذه البالدأسباط الشمال عن أسباط اجلنوب ، وهذا بالطبع نتيجة 

  ) . ٣ – ١ : ٢راجع قض 
وبية منطقة   فمنطقة يهوذا اجلن،ة األماكن ينشأ عنها اختالف طبيعة احلياة يف البالدِيإختالف جغراِف. ٢

 
 .فتعين شعب ) عم ( يف العربية يقابله أيضاً رحب أو اتسع يف العربية ، أما ) رحب ( الِفعل  1
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ليس فيه َعَوز لشيٍء .... واسعة الطرفني ”  يف منطقة جبلية وعرة يف حني أغلب أسباط الشمال
   .  )١٠ : ١٨قض ( “ مما يف األرض 

  :ر التنافُس القدمي ولكن حدثت ثورتان حاول داود أن يوحد اململكة ويكس  . ٣
يه املُلك ، فقد ملَك على يهوذا أوالً ، أما باقي األسباط الشمالية فقد ملَك عليهم عند تولِّ : األوىل  

، واستمرت حروب طويلة بينهما حىت مات أبنري بن نري وجاء  )١٠ : ٢صم ٢( إيشبوشث بن شاول 
   ) .٥صم  ٢( سننيشيوخ إسرائيل وملَّكوا داود بعد سبع

فأجاب رجال إسرائيل رجال يهوذا وقالوا يل عشرة ” حدثت بسبب أبشالوم بن داود  : الثانية  
أسهم يف امللك وأنا أحق منك بداود ، فلماذا استخففت يب ومل يكن كالمي أوالً يف إرجاع ملكي ، 

ا أدى إىل انقسام  مم )٤٣ : ١٩صم ٢( “ وكان كالم رجال يهوذا أقسى من كالم رجال إسرائيل 
   ) .٢٠صم ٢راجع ( على يد شبع بن بكري ، ولكن يوآب قائد اجليش أى هذه الثورة يف مهِدها 

حاول سليمان توحيد اململكة من خالل العبادة املركزية يف أورشليم ولكنه سقط يف التمييز بني . ٤
  .األسباط من خالل الضرائب العالية والتسخري

فكان ” ململكة متحدة دائماً ما نقرأ عن انفصال تعداد يهوذا عن تعداد إسرائيل حىت عندما كانت ا. ٥
  ،  )٩ : ٢٤صم ٢( “ ورجال يهوذا مخس مئة ألف رجٍل ..... إسرائيل مثان مئة ألف رجٍل 

إذاً على أي : هنا لغة احلديث تظهر انفصال غري ظاهر بني يهوذا وإسرائيل ، وهنا يربز سؤال هام 
عظمتها واتساعها يف أيام وكيف وصلت إىل قمة !! ت اململكة املتحدة أيام داود ؟أساس قام
اإلجابة واضحة كانت تعتمد أساساً على عبادة الرب إله إسرائيل الذي أصعد شعبه  !!؟سليمان

من أرض مصر ، كانت أورشليم هي مدينة امللك العظيم ، هي حمط أنظار كل األسباط ، كان 
  . الشمال مع اجلنوب من خالل الذبيحة الواحدة واهليكل الواحد الرب هو الذي يوحد

أملَن قلبه وراء آهلة أُخرى ومل يكن قلبه كامالً مع ” لكن سليمان إرتد عن الرب إهله ، ونساؤه   
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الرب إهلِه كقلب داود أبيه ، فذهب سليمان وراء عشتورث إالهة الصيدونيني وملكوم رجس 
 لقد ترك الرب إهله الذي يوحد اململكة، ترك ينبوع املياه احلية ، )٥ – ٤  :١١مل ١( “ العمونيني 

إين ”  لذلك كانت النتيجة الطبيعية هي انقسام اململكة وحبث عن اآلبار املشققة اليت ال تضبط ماء،
ولكن حباً يف داود قام الرب بتأجيل تنفيذ احلكم  ، “ أُمزق اململكة عنك متزيقاً وأُعطيها لعبدك

إالَّ إين ال أفعل ذلك يف أيامك من أجل داود أبيك بل من يد ابنك أُمزقها ” إلبقاء على سبط واحد وا
، على أين ال أُمزق منك اململكة كلها بل أُعطي سبطاً واحداً البنك ألجل داود عبدي وألجل 

   )١٣ – ١٢ : ١١مل ١( “ أورشليم اليت اخترهتا 
   

اد ، وكانت األمور من سيئ ألسوأ ، كان اإلنقسام يسري يف هكذا كانت النار مشتعلة حتت الرم  
أوصال اململكة حىت جاءت حلظة املواجهة بني حكمة الشيوخ ورعونة الشباب ، وهذا هو موضوع 

  .لقائنا الثاين مع رحبعام 
  

تزوجت منه ولم يآن بيننا شيئًا ُمشترآًا ، آان هناك اختالف في   
، حتى في ُأسلوب المعيشة ، لم يآن الِسن ، في البيئة ، في الثقافة 

هناك سوى محبة الرب يسوع التي جمعت بيننا ، ثم جاء طفلنا 
الوحيد ليربط بيننا ولآن عدو الخير دائمًا يتدخل فتباعد هو عن 
الآنيسة نتيجة محبته للمال وأخيرًا انفصل عني والتصق بامرأة 

 الآنيسة ُأخرى ، وها أنا وحدي أرعى ابني وليس لي ُمعين إالَّ
  .والمذبح والرب يسوع الذي ُذبح ألجلنا
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@ @

يك أبكل فيك لكي توحدنا وتأيت بنا إىل إهلي ومخلصي يسوع أنت جتمع ال
الصاحل ، العبد واحلر ، اليهودي واُألممي ، املُتعلم واجلاهل ، الكبري والصغري ، 

 ، الكل له نصيب يف ذبيحتك ، يف كنيستك ، الرجل واملرأة ، الكل فيك واحد
يف جسدك ودمك لنصري واحداً كما أنك واحد يف اآلب الذي له اد مع الروح 

  .القدس املُساوي 
    

     على اهلامش
  األسباب غري املنظورة  : ــدثاحل

  الرب يوحد الكل فيه  : املضمـون
  )٥٢ : ١١يو ( “  واحٍد ليجمع أبناء اهللا املُتفرقني إىل”   : اآليـــة
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  اللقاء الثاني
  كربياء القلب 

   )٢ : ١٠مز ( يف كربياء الشرير حيرتق املسكني  
ًأما املستمع يل فيسكن آمنا   ُ

   )٣٣ : ١أم ( 
، حكمة ) يربعام (مع روح التمرد ) رحبعام ( ياء م تقاطعت عدة خيوط ، روح الكربيف شكي  

الشيوخ وور الشباب ، قسوة العبودية وحمبة السلطة ، الكل تركوا الرب الذي يوحدهم فيه وصاروا 
 سنة ١٧م ملدة .  ق ٩١٣ – ٩٣١ سنة من٤١لك رحبعام وهو ابن م. وراء شهوام ، فكانت الكارثة

يكن شاباً مراهقاً ولكن كان رجالً حيمل يف صدره قلباً متكرباً وال يسمع إالَّ صوت شهوات هذا ، مل 
القلب ، لقد ذهب إىل شكيم ، كما إىل عرس ، ذهب مثل الطاووس املُختال ، شتان بني هذا املنظر 

ن فعالً من ، لقد كا) ٣ – ١ : ٥صم ٢( ب ليملِّكوه يف حربون ومنظر داود جده عندما جاء الشع
نسل داود ولكنه مل حيمل روح داود ، مل حيمل صفات داود بل كان حيمل روح تسلط وكربياء ورثها 

  .عن أُمه العمونية 
يف البداية مل يكن لدى الشعب روح مترد ولكن كانت هناك شكوى عادلة وتظلُّم واضح من   

لذين عليهم السخرة واألعمال الشاقة وبني سبط العبودية والنري والتفرقة يف املُعاملة بني أسباط إسرائيل ا
فخفف اآلن من عبودية ” يهوذا الذي ينعم خبريات اململكة ، لقد كان الشعب مستعداً خلدمة امللك 

، وكانوا على حق  ) ٤ : ١٢مل ١( “ أبيك القاسية ومن نريه الثقيل الذي جعله علينا فنخدمك 
، لقد فهم الشيوخ كيف “ ون أمام سليمان أبيه وهو حي الذين كانوا يقف” بشهادة شيوخ يهوذا 

إن صرت اليوم ” جيب أن يكون امللك ، كيف يسلُك يف احلُكم وأرادوا نقل هذه اخلربة إىل رحبعام، 
، فعظمة امللك أن يكون عبداً للشعب وخادماً للجميع هكذا  ) ٧ع ( “ عبداً هلذا الشعب وخدمتهم 
 يف بداِية ملكه وهذه هي الطريقة اليت رمسها لنا الرب يسوع بعد ذلك كان داود وهكذا كان سليمان
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  .بألف سنة 
من أراَد أن يكون فيكم عظيماً فليكن لكم خادماً ، ومن أراَد أن يكون فيكم أوالً فليكن ”   

، وأراد أن يعطينا مثالً حياً بذاته  ) ٤٤ – ٤٣ : ١٠مر  ،٢٧ – ٢٦ : ٢٠مت (  “ لكم عبداً
 : ٢٠مت ( “ سه فديةً عن كثريين كما أنَّ ابن اإلنسان مل يأِت ليخدم بل ليخدم وليبذُل نف” قائالً 
، أال ترى معي كيف أنَّ يسوع املسيح قد جاء إلينا بروح داود يف أمور كثرية  ) ٤٥ : ١٠ ، مر ٢٨
  “ آكلوهاتالتواضع هو شجرة احلياة اليت ال ميو”:  وهذا ما نطق به مار اسحق !!؟

قد أراد الشيوخ أن ينقلوا إىل رحبعام روح اخلدمة وروح البذل ولكن هيهات هلذا القلب القاسي ل  
”  ، أنت تريد املُلك والسلطان فاعلم أنك إذا أن يستسلم ، لقد حاولوا أيضاً أن يقدموا له إغراءاً قوياً

أال ترى معي أنَّ هذه .  )٧ع ( “ أحببتهم وكلَّمتهم كالماً حسناً يكونون لك عبيداً كل األيام 
العبارة حتمل يف طياا حتذيراً خفياً ، إذا صرت عبداً للشعب صاروا لك عبيداً ، وإذا تسلطت عليهم 

....  
أم ( “ يف مصوٍغ من فضة تفاح من ذهٍب ” لقد كانت هذه الكلمات كما قال سليمان أبيه   
سد كربياء القلب كل إمكانية للسمع فلم ، ولكن مل تكن لرحبعام أُذُناً للسمع ، لقد  ) ١١ : ٢٥

  .يتبقى سوى مشورة األحداث 
أيب أدَّبكم  ثقيالً وأنا أزيد على نريكم ، خنصري أغلظ من متين أيب ، واآلن أيب محَّلكم نرياً”   

  .     )١١ – ١٠ : ١٢مل ١( “بكم بالعقارب بالسياط وأنا أُؤد
توقعه الشيوخ ثار الشعب وانتهز يربعام الفرصة  وحدث ما ) بقساوة (وبالفعل تكلم رحبعام   

  .وأعلن التمرد على بيت داود 
 ، وأيضاً القديس “ل إالَّ الكربياء ال شئ جيعل الِرْجل تز” أُغسطينوس هكذا يصرخ القديس   

فمن الطاعة التواضع ومن التواضع الشفاء من اآلالم فقد كُِتْب أنه بتواضعنا ” يوحنا ذهيب الفم 



 )מ(.....א

 ١٤

مل “ الفم املتواضع ينطق باحلق ”أما القديس مرقس الناسك فيقول“ رنا الرب وخلَّصنا من أعدائنا ذك
فاحملبة ”بيه، مل تكن له روح احملبة أو اخلدمة يفهم رحبعام معىن املُلك احلقيقي ، مل تكن له روح داود أ

القديس  “ دون سقوطأبدا يرفع واآلخر حيفظ الذين ارتفعوا أحدمهاوالتواضع رفيقان متالزمان 
  . مرقس الناسك

أرسل ”  جديداً،  حاول إصالح أخطاؤه خبطأوأخرياً ، إىل مشورة الشيوخ رحبعام مل يستمعلألسف
ضاع الشعب ولكن الشعب بقوة عسكرية إلخ  )١٨ع ( “ امللك رحبعام أدورام الذي على التسخري 

حبعام الذي فهم أنَّ حياته يف خطر فصعد ِجم أدورام وكان ذلك إنذاراً شديد اللهجة ضد ريف ثورته ر
فهل ميكن إصالح األخطاء خبطأ جديداً ؟ هل ميكن أن  ) .١٨ع ( إىل املركبة ليهرب إىل أورشليم 

” لقد أصر رحبعام على مسلكه ورجع إىل أورشليم !! تطفئ القسوة النريان املُشتعلة أم تزيدها اشتعاالً ؟
ع ( “ ئة ومثانني ألف مختار محارب ليحاربوا بيت إسرائيل مجع كل بيت يهوذا وسبط بنيامني م

 ، مل يكن يريد من هذه احلرب سوى اململكة ، هي حرب أهلية ال منتصر فيها بل الكل خاسر  )٢١
 ، “ال تصعدوا وال تحاربوا إخوتكم بين إسرائيل ”  لسان مشعيا رجل اهللا وهكذا أعلن الرب على

( “فسمعوا لكالم الرب  بيتِه ألنَّ من عندي هذا األمر،عوا كل واحٍد إىلارج” العالج ليس باحلرب 
   . )٢٤ع 

لي ُمشآلة صعبة ال أجد لها حًال ، ابني الوحيد لم يُعد طفًال ، إنُه   
 سنة ولآنه ال يستمع لي أبدًا ، دائمًا يستمع إلى أصدقائِه ، ٢٤شاب 

آيفما ُيريد ، إني إلى زمالئِه حتى من غير المؤمنين بالمسيح ، يسير 
أبحث عنه عندما يغيب باأليام ، أعمل آل جهدي لآي ال ينُقصه شيئًا 
عن ُزمالئِه ، أنا أرملة ال أمُلك في هذه الحياة سوى ابني الذي يوَشك 

   .أن يضيع من يديَّ
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إهلي أعطين قلباً متضعاً ، أعطين فكراً متضعاً ، أعطين أن أطيع مشورة  الشيوخ ، 
أعطين أن أسلُك بوداعة حىت إن أخطأت ، أعطين أن أعترف خبطأي مثل داود ، 
أعطين أن أتعلَّم الوداعة واتضاع القلب منك لكي أجد راحة لنفسي كل حني 

د معك ومع أبيك الصاحل إىل األبد بروحك القدوس الذي له ا.  
  

  شكيم  : املــكان
  اإلنقسام واخلراب  : الـرسالـة
  كربياء القلب وحمبة الذات  : السبــب
  )٣٣ : ١أم ( “ أما املُستمع يل فيسكن آمناً ”   : اآليـــة
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  اللقاء الثالث
قوية  ...بداية  ولكن 

 فسمن يشورون ور
َ َ َ

فِ
َ

س
َ
   )١٥ : ٣٢تث  (  

  !بدأ رحبعام حكمه بداية قوية ولكن هل تستمر ؟  
كان له فكر استراتيجي حريب لذلك أراد أن حيصن نفسه مبدن قوية حول أورشليم فبدأ بتحصني   

 بيت حلم وعيطام وتقوع وبيت صور وسوكو وعدالم وجت ومريشة وزيف فبىن”  جمموعة من املُدن
 ١١أخ ٢ ( “اليت يف يهوذا وبنيامني مدناً حصينة وأدورامي وخليش وعزيقة وصرعة وأيلون وحربون 

، واضح من هذه املُدن أا على جمموعتني اموعة اُألوىل طريق مصر اليت يتوقع الغزو من  )١٠ – ٥: 
شدد احلصون وجعل فيها ” ناحيتها واموعة الثانية هي على اجلانب الغريب من مرتفعات يهوذا ، لقد 

 : ١١أخ ٢( “  وزيٍت ومخٍر وأتراساً يف كل مدينٍة ورماحاً وشددها كثرياً جداًقُواداً وخزائن مأكٍل
١٢ – ١١( .    

الكهنة ” ع للخطر وإحساس باملسئولية ، ولقد جاء إليِه أيضاً واضح أنَّ له نظرة حربية وتوقُّ  
ذا تركوا مسارحهم وأمالكهم وانطلقوا إىل يهو”  ، ألم“والالويون الذين يف كل إسرائيل 

من مجيع أسباط ”  ، ألنَّ يربعام طردهم من مملكته ، مث جاء إليِه أيضاً    )١٤ – ١٣ع ( “وأورشليم 
 ،  )١٦ع ( “ إسرائيل الذين وجَّهوا قُلوهبم إىل طلب الرب إله إسرائيل ليذحبوا للرب إله آبائهم 

( “                ليمان شددوا مملكة يهوذا وقوَّوا رحبعام بن س” فصاروا سبب قوة وشدة لرحبعام 
ها هو الرب قد شدد رحبعام من الناحيتني املعمارية والعددية ، مل يبقى إالَّ أن حييا رحبعام  . )١٧ع 

”  نشيده الثاين حتت ظل الرب الذي حفظ له اململكة من أجل داود جده ولكن هكذا تكلم موسى يف
 وغيب عن  ، فرفض اإلله الذي عملهفََسِمَن يشورون ورفس ، مسنت وغلُظت واكتسبت شحماً

فهل يستحق اهللا منا كل هذا الرفض ؟ هل ألنَّ اهللا صاحل  ،  )١٥ : ٣٢تث  ( “صخرة خالصه 
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عنه ؟ متاماً مثل ثور أكل ومسن مث رفَس ، هكذا فَعلْ نتغاىب ويعطي الكل عندما منلُك كل ما نريد 
  !!!رحبعام وهكذا نفعل كل يوم 

  
، مث بعد  )١٧ : ١١أخ ٢( “هنم ساروا يف طريق داود وسليمان ثالث سنني أل” إقرأ معي   

” ، وهل هذا فقط ؟ ال لقد )٢١ع ( “اين عشرة امرأةً وستني سريةً اختذ مث” ذلك بدأ السقوط سريعاً
وعمل ” وأضاف إىل شهوة النساء أيضاً عمل الشر وكل يهوذا معه ،  . )٢٣ع  ( “طلب نساء كثريةً 

( “ لشر يف عيين الرب وأغاروه أكثر من مجيع ما عمل آباؤهم خبطاياهم اليت أخطأوا هبا يهوذا ا
”  ، فلم يكتفي بعبادة األوثان مثل سليمان بل مضى إىل أبعد من ذلك كثرياً ،  )٢٢ : ١٤مل ١

 “وبنوا هم أيضاً ألنفسهم مرتفعات وأنصاباً وسواري على كل تٍل مرتفٍع وحتت كل شجرٍة خضراء 
   ، البد هنا أن يكون لنا وقفة قصرية مع هذه املُفردات  )٢٣ع ( 
  

(  كل اُألمم قدمياً كانت ختتار املُرتفعات لتقدمي الذبائح وذلك لقُرا من السماء ← املُرتفعات  
ال   ناموس موسى، ولكن حسب ) ٩ ، ٢ : ٢٢ ؛ ٨ ، ٧ : ١٢ تك حىت إبراهيم فَعلْ ذلك راجع

 (  )٢٩ : ٢٢يش ( “ ا الذي هو قُدَّام مسكنِه نعدا مذبح الرب إهل” ان يكون مذبح يف أي مك
 لذلك كانت وصية ، ) ٢٧ ، ٢٦ ، ١١ ، ٥ : ١٢ ؛                           تث ٩ : ١٧راجع ال 

تخربون مجيع األماكن حيث عبدت األمم اليت ترثوهنا آهلتها على ” الرب واضحة دم كل املُرتفعات 
 ، وها هو رحبعام يعود  )٢ : ١٢تث ( “ اخمة وعلى التالل وحتت كل شجرٍة خضراء اجلبال الش

  !!!ويبين هذه املُرتفعات 
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إله الطبيعة ) اإلله الذكر (نعانيني سكان األرض لإلله بعل  هي متاثيل حجرية يقيمها الك← األنصاب
راجع ( ط هذه األنصاب بالسواري، ودائماً ما ترتب ) ٢٧ ، ٢٦ : ١٠ ؛ ٢ : ٣مل ٢راجع ( واخلصب 

اآلهلة ( ، وهي قوائم خشبية لآلهلة عشتورث  ) ٢١ : ١٦ ، ٣ : ١٢ ، ٥ : ٧ ، تث ١٣ : ٣٤خر 
إىل ، وواضح هنا أنَّ رحبعام سبق يربعام يف إدخال عبادة البعل وعشتورث ، آهلة كنعان ) اُألنثى 
    .يهوذا
هناك إشارة ىت أدخل هذه العبادة إىل يهوذا ؟ صاحب التأثري القوي على رحبعام حولكن من هو   

 : ١١أخ ٢( “ أكثر من مجيع نسائِه وسراريه ” هامة جداً إىل معكة بنت أبشالوم اليت أحبها رحبعام 
بعد موت رحبعام صارت  ،  )٢٢ع ( “ رأساً وقائداً بني إخوتِه لكي يملِّكه ” ، وأقام أبيا ابنها  )٢١

عمل ما هو صاحل ” ا ، ولكن آسا  موت أبيا صارت أيضاً أُماً للملك آسهي أُماً للملك أبيا وبعد
 ستقيم يف عيين الرب إهلهحىت إنَّ معكة أُم آسا امللك خلعها من أن ”  ،  )٢ : ١٤أخ ٢( “ وم

 ١٥أخ ٢( “ تكون ملكة ألهنا عملت لساريٍة متثاالً وقطع آسا متثاهلا ودقَّه وأحرقه يف وادي قدرون 
ها تنبه خلطرها حفيدلقد ظلت هذه املرأة سبباً لسقوط زوجها رحبعام وابنها أبيا ولكن آسا . )١٦: 

لقد سقط رحبعام يف نفس خطيئة أبيه وكانت امرأته سبب سقوطه ، بل إنَّ .الداهم على اململكة 
 يف األرض فعلوا حسب كل )سدوميون ( وكان أيضاً مأبونون ” الشعب كله سقط يف خطايا كثرية 

، وهكذا بعد أن ابتدأ   )٢٤ : ١٤مل ١( “ جاس اُألمم الذين طردهم الرب من أمام بين إسرائيل أر
بالروح ملدة ثالث سنني أكمل باجلسد ، بعد أن شدده الرب من كل ناحية مل يستمر على شريعته بل 

ا كله ؟ هذا ىل مىت حيتمل اهللا هذ إرفض وصاياه ، فهل يترك اهللا شعبه ؟ هل يرفض اهللا مقتناه ؟
   .موضوع اللقاء الرابع 

لقد آانت بدايتي ُمتواضعة ، تزوجت وسآنت في شقة صغيرة وزوجتي   
آانت بنت للآنيسة بالفعل إحتملت معي آل سنين الشقاء بدون تذُمر ، آانت 
ُمدبرة للبيت راعية لألوالد ، وعندما بارك الرب في حياتنا وانفتحت أمامنا 

طان حياتي عن طريق المرأة اُألخرى التي أبواب الرزق ، دخل الشي



 )מ(.....א

 ٢٠

تسللت لُتسيطر على آل شئ ، هجرت بيتي والتصقت بها وعاشت زوجتي 
وأوالدي على الُفتات الذي آنت أترآه لهم أول آل شهر ، لقد أنعم عليَّ 

 اآلن وحيدًا ُمحطمًا فهل لي الرب بالآثير ولآني بدَّدت آل شئ وها أنا أقف
  !! ؟توبة

  c@‡ÔÛÙnîİÇÚ†üëcë@ÙnuëŒ@Ýuþ@rØÛa@Ýuþ@Lpÿnßa@oãc@åØÛë@ñÌ—Ûa@Ùnîä×@@ožäflàfl@L
c@ æaìîy@ ÝrßÙjÜÓ@ paìè’@ õaŠë@ p‹čë@ oÏŠë@ áØidÏ@ ŞïÛg@ ÉuŠg@ L@Úaì’c@ Ý×@ Áë@ÙäÇ@ s¢c@ bã

bÈÛaØÛ@ŞïÛg@ÞbÈm@Ú‹Änãc@ÙäÇ@s¢c@L‹ÐÛa@ñbîy@c‡jã@ïŒ@Şæþ@ÞbÈm@L@Ú†üëc@Ú‹Änäm@Ùnuë
ÙîÛg@æìubn±@L@ÙibîË@À@áçbÇŠc@ÙäÇ@ü‡i@oä×@bãdÏ@ÞbÈmN@ @

@ @

ريب وإهلي أعطين حياة توبة لكي أستفيق من فخ إبليس ، لقد ابتلعين بشهوته فتركتك 
وذهبت وراء املرأة األجنبية ، مل أُجمد امسك عندما أعطيتين الكثري بل جمدت آهلة النجاسة 

 كلها متاماً مثل داود أيب ، شددين  حيايتوالزنا ، أُريد أن أُجمد امسك بتوبيت ، أُجمد امسك يف
  .فيك لكي ال أُخطئ إليك ، إجعلين مثمراً بروحك القدوس ألبيك الصاحل إىل األبد 

  
  

  السقوط يف عبادة اآلهلة اُألخرى  : احلــدث
  السقوط نتيجة الشبع من اخلريات األرضية  : املضمـون
  )١٥ : ٣٢تث ( “ فَسِمن يشورون ورفَس ”   : اآليـــة
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  اللقاء الرابع
 

تأديبا أدبني الرب وإىل املوت مل يسلمني  
ُ    )١٨ : ١١٨مز ( ً
  التأديب

   )١ : ١٢٧مز ( ًإن مل حيفظ الرب املدينة فباطال يسهر احلارس  
مل تكن أورشليم حىت ذلك الوقت واقعة حتت األطماع الدولية ، حىت مصر عندما بدأت تنظر إىل   

رياا من ناحية الشرق مل تكن أورشليم أحد أهدافها فهي مدينة مل يكن هلا يف أول قارة أسيا وتنتبه جل
األمر شأن خاص وكانت محصنة على جبال مرتفعة ، لقد بدأت مصر يف غزو أسيا بعد خروج 

الذي وصل إىل مشال فلسطني وفينيقيا ، وقد  ) ١٨اُألسرة ( م .  ق ١٥٥٠اهلكسوس على يد أمحس 
م الذي متيز .  ق ١٤٥٠اطورية املصرية إىل أقصى اتساعها على يد حتومتس الثالث وصلت اإلمرب

 مع أمري بالذكاء والتكتيك احلريب مما جعله أعظم رجال احلرب يف عصره ، وكانت له معركة شهرية
قادش عند بقعة جمدو يف مشال فلسطني أسفل جبل الكرمل يف سهل يزرعيل ، مث قام بعدها خبمسة عشر 

ولكن هذه اإلمرباطورية تآكلت على يد .لة على أسيا وصلت فيها حدود مصر إىل ر الفرات مشاالً مح
م ومل تظهر مصر كدولة عظمى مرة أخرى إالَّ على يد .  ق ١٣٥٠) أخناتون ( حتب الرابع نأم

 جاءالذي هزم احليثيني يف موقعة قادش بسوريا ، مث  ) ١٩اُألسرة ( م .  ق ١٢٥٠رمسيس الثاين 
  .الذي يعد أخر امللوك األقوياء م .  ق ١٢٢٠مرنبتاح 

لقدمي الذي ميكن أن يف كل هذه احلمالت كان اجليش املصري يتخذ ما يسمى بالطريق الدويل ا  
ىل الساحل الشمايل لسيناء حيث يتفرع إىل مناجم النحاس والفريوز يف شبه جزيرة إ النيل نتبعه من دلتا

 الساحل الفلسطيين حىت جبل الكرمل وهنا يتفرع إىل موازيا الطريق مشاالً سيناء ومن سيناء يتجه 
 وسائر بالد فينيقيا واآلخر يتجه إىل الداخل جبيلطريقني الواحد يتجه مشاالً إىل ساحل صور وصيدا و

  .الشمايل مث يتجه رأساً إىل دمشق  واديه فيجتاز سهل جمدو ويعبر األردن يف
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 وارحتل بنو إسرائيل يف الربية مث دخلوا كنعان على يد ٢ حدث اخلروج يف هذه الفترة الزمنية  
يشوع ، وجاء عصر القُضاة مث شاول امللك ، عندما بدأت مصر تنكمش كقوة دولية عظمى ظهر داود 

صم ٢( وقائد حريب استطاع أن ميتد مبملكته مشاالً إىل ر الفرات ) م .  ق ١٠١٠( كملك إلسرائيل 
 بن جوب ملك صوبة وأرام دمشق ، أما توعي ملك حماة فقد نتصر على هدد عزرحيث ا ) ١ : ٨

أما يف الغرب فانتصر على  .“ليسأل عن سالمتِه ويباركه ” حتالف مع داود مرسالً إليِه هدية بيد ابنِه 
، وجاء بعده  ) ٨: صم ٢راجع (ى آدوم وغرباً على الفلسطينيني موآب وبين عمون وجنوباً سيطر عل

جعل الفضة يف أورشليم مثل احلجارة ” سليمان فصارت اململكة يف أعظم صورة هلا وأغناها حىت أنه 
، وكانت له جتارة  ) ٢٧ : ١٠مل ١( “ وجعل األرز مثل اجلُميز الذي يف السهل يف الكثرة 

وك احلثيني ية واألحصنة مث يبيعها مللترانزيت قوية جداً مع مصر من ناحية حيث يستورد املركبات احلرب
   ) .٢٩ : ١٠مل ١ (  من الناحية اآلخرىراموأ

 ( وهنا بدأت أورشليم يف التعاظُم حىت أنَّ سليمان استطاع أن يصاهر فرعون مصر سا آمون  
وهي تعترب سابقة يف  ) ١ : ٣مل ١(ويأخذ ابنته إىل أورشليم ) ٢١ اُألسرة) ( م .  ق ٩٨٤ – ١٠٠٠

.  ق ١٤٨٠قد حاول قبل ذلك ملك بابل أن يتزوج ابنة أمنحتب الثالث التاريخ املصري القدمي كله ، ف
فاعتذر أمنحتب حبجة أنه مل يسبق أن أرسلت أمرية مصرية إىل أي إنسان فعاد امللك  ) ١٨اُألسرة ( م 

  .البابلي وأحلَّ عليه بأن خيتار له فتاة من قصره 
 – ٩٥٠ ( ٢٢شيشق ، اُألسرة  ىل وعندما هرب يربعام بن نباط إىل مصر من وجه سليمان إ  
كانت أطماع شيشق قد بدأت حول أورشليم ولكنه كان ينتظر اللحظة املُناسبة للهجوم ) م .  ق ٩٢٩

ة ، وبوفاة سليمان وانقسام اململكة وتولِّي يربعام صديقه اجلزء الشمايل أصبحت كل الفرص مواتي
 خافياً على رحبعام ابن سليمان فلقد أعد العدة ، ومل يكن هذا األمرلإلستيالء على كل كنوز أورشليم

 
 .من الصعب جداً حتديد من هو فرعون موسى  2
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الغزو ، كما ذكرنا أنه حصن أورشليم واملُدن حوهلا لتكون حائط مانع بني مصر وبينه ، ملواجهة هذا 
لقد اهتم باحلصون واملباين واألسوار ، إهتم بتخزين املأكل والزيت واخلمر ، وضع األتراس والِرماح ، 

ترك  ” لقد  ، )١٥ : ٣٢تث (  “غَِبَي عن صخرة خالصِه ” ،  أكِّفاء ولكنه نسى الرب إهلهعين قواداً
 صعد شيشق ملك مصر على ”  ، لذلك  )١ : ١٢أخ ٢(  “شريعة الرب هو وكل إسرائيل معه

 ، الرب هنا يستخدم األطماع الدولية لتأديب شعبه ،  )٢ : ١٢أخ ٢( “ أورشليم ألهنم خانوا الرب 
يستخدم مصر كعصا تأديب لرحبعام ، يستخدم ملوك وجيوش وحروب ، يستخدم الكل ألجل توبة 

  . شعبه 
، ولقد عرفنا  ) ٢ : ١٢أخ ٢( “ يف السنة اخلامسة للملك رحبعام ” ولكن مىت حدث ذلك   

 ، أي أنَّ اهللا قد انتظر  )١٩ : ١١أخ ٢(  “ ثالث سنني ”من قبل أنه سار يف طريق داود وسليمان 
” سنتني لكي تكون هناك فرصة للتوبة ومل يستجب رحبعام فكانت احلرب،  صعد شيشق جبيش قوي 

ألٍف ومئيت مركبٍة وستني ألف فارٍس ومل يكن عدد للشعب الذين جاءوا معه من مصر لوبيني 
أخ ٢(  “فارٍس  اثنا عشر ألف” ليمان يف كل جمده كان لديِه للمقارنة فقط س  . “وسكِّيني وكُوشيني

وكان هدفه ويضيف يوسيفوس املؤرخ أنَّ املُشاة كانوا ربعمائة ألف  ، كان جيشاً جباراً  )٢٥ : ٩
سكان (  والسكِّيني) كما ذكرنا هذا امللك كان من أصل لييب ( أورشليم بالتحديد ومعه أيضاً لوبيني 

من بالد النوبة السفلى هم الذين أمدوا (  والكوشيني) لظن هم من بدو الصحراء الشرقية اخليام أغلب ا
أخذ املُدن ” وتقدم شيشق ذا اجليش اجلرار ) .اجليش املصري يف تلك األوقات بأفضل وأقوى عناصره 

مي وأيلون  ، لقد استوىل شيشق على سوكو وأدورا )٤ع (  “احلصينة اليت ليهوذا وأتى إىل أورشليم 
من املتوقع أنَّ جيش ذا احلجم سيقضي على لقد كان ،  يف نقوش معبد الكرنكحسب ما جاء

إىل رحبعام ) اهللا يسمع  ( “مشعيا النيب ” أرسل  أورشليم متاماً ، ولكن اهللا أعطاهم الفرصة األخرية
ضاً تركتكم ليد أنتم تركتموين وأنا أي” وكل رؤساء يهوذا وقادة جيشه برسالة واضحة وقصرية 

هنا تذلل كربياء رحبعام  )٦ع ( “ بار هو الرب ” وهنا كانت استجابة سريعة ورائعة .)٥ع (“شيشق
قد تذللوا فال أُهلكهم بل أُعطيهم قليالً من النجاة وال ” وكل رؤساءه لذلك أعلن الرب حكمه فوراً 
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لمون خدميت وخدمة ممالك ضيب على أورشليم بيد شيشق لكنهم يكونون له عبيداً ويعينصبُّ غ
  . ) ٨ – ٧ع ( “ األراضي 

  :هنا يتضح لنا عدة نقاط   
  .أنَّ احلكم األول على أورشليم كان باهلالك التام . ١
  .بالتوبة والتذلل صار احلكم مخففاً فال هالك تام ولن ينصب غضب اهللا عليهم . ٢
  .يكون ألورشليم قليل من النجاة ألجل التوبة . ٣
  .يكونون حتت العبودية لكي يدفعوا اجلزية لكنهم س. ٤

وملا تذلل ارتدَّ عنه غضب الرب فلم يهلكه متاماً ” وتوبته إتضاعه لقد كانت هذه النجاة بسبب   
خزائن ”  ، ولكن كان الثمن باهظاً لقد أخذ شيشق  )١٢ع (  “وكذلك كان يف يهوذا أمور حسنة 

 ) ٩ع ( “ خذ أتراس الذهب اليت عملها سليمان بيت الرب وخزائن بيت امللك أخذ اجلميع وأ
عمل امللك سليمان مئيت ترٍس من ”  )١٥ : ٩أخ ٢( لكي نعرف مدى فداحة الثمن ، لقد ذكر لنا .

، أي أنَّ شيشق قد استوىل “ ذهٍب مطرٍق ، خصَّ الترس الواحد ست مئة شاقٍل من الذهب املُطرق 
ثالث ” فكان بِه ) بيت امللك ( ب ، أما بيت وعر لُبنان  شاقل ذه١٢٠,٠٠٠من األتراس فقط على 

،  ) ١٦ : ٩أخ ٢( “ مئة جمٍن من ذهٍب مطرٍق ، خصَّ اجملن الواحد ثالث مئة شاقل من الذهب 
ومجيع آنية بيت وعر ... آنية شرب امللك ”  شاقل ذهب ، هذا خبالف ٩٠,٠٠٠وهو ما يساوي 

لقد كانت خسارة فادحة ولكن شيشق مل يدمر أورشليم ولكنه  ،  )٢٠ع (  “لُبنان من ذهٍب خالٍص 
اكتفى بالغنيمة ، وهكذا الرب دائماً يحدد إىل أي مدى ستكون اخلُسارة وإىل أي حد يكون التأديب 

إثنيت  ، منها سبعة عشرة سنةولقد استعادت أورشليم قوِّا يف خالل حكم رحبعام الذي امتد إىل  .
 : ١٢أخ ٢( “نه مل يهيئ قلبه لطلب الرب عمل الشر أل” يشق امللك ولكنه بعد غزوة شعشرة سنة

١٤(    
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وسلَّمها إىل ” ل األتراس املفقودة دكان يهتم فقط باملظهر اخلارجي لذلك عمل أتراس نحاس ب  
وكان إذا دخل امللك ” ، ) احلرس اخلاص بامللك  ( “أيدي رؤساء السعاة احلافظني باب بيت امللك 

 ، كان  )١١ – ١٠ : ١٢أخ ٢( “ لرب يأيت السعاة وحيملوهنا مث يرجعوهنا إىل غُرفة السعاة بيت ا
عنه سلبياً مثل أغلب امللوك ان التقرير هذا هو كل اهتمامه املظهر والشكل دونَ احلياة الداخلية لذلك ك

  .يف يهوذا وإسرائيل 
  

ير ، آنت أحيا في طريق الشر ، رغم أنَّ الرب قد أعطاني الآث  
مشيت وراء شهوات قلبي وآلما شربت من هذا الماء أعطش أيضًا 

ب الضريبي ، لم حتى آانت المشآلة الُآبرى ، إُتِهمت بالتزوير والتهرُّ
يآن لي ذنب في هذا ولآني أحسست أنَّ يد الرب ُتعاقبني على سوء 

تأديبي ، أحسست أنَّ عصا أفعالي ، أحسست أنَّ هناك من ُيريد 
 تأخذ أشآاًال آثيرة ، ولآني فهمت القصد منها وها أنا التأديب قد

  .أعني وانقذني : أصُرخ إلى الرب 
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 العامل ، ضد كل إهلي احلبيب أنت هو ترس خالصي ضد كل جيوش
ويت تستر علي وقت الضيق ، تحارب عين ، شهواته وحروبه ، أنت هو قُ

تنصرين ، تؤدبين وتقبلين إليك لكي أسري يف موكب نصرة ابنك يسوع 
  .املسيح كل حني الذي له اد مع الروح القدس املُساوي اآلن وكل أوان 

  

  التأديب بيد شيشق امللك  : احلــدث
  خطاياي هي سبب التأديب  : مـوناملض

  )١٨ : ١١٨مز ( “ين الرب وإىل املوت مل يسلِّمينتأديباً أدب”   : اآليـــة
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  ملاذا مل يستمر ؟
  أبيا بن رحبعام 

أبعد ما ابتدأمت بالروح تكملون اآلن باجلسد  
ِّ ُ

   )٣ : ٣غل ( 
 ٩١١ – ٩١٣(                           بعد موت رحبعام توىل املُلك ابنه أبيا ملدة ثالث سنوات  

وأقام رحبعام ” أنَّ أبيا يف بداِية حكم أبيه كان شاباً يافعاً  ) ٢٢ : ١١أخ ٢( ، واضح من ) م . ق 
 ملِّكهليمان جده “ أبيا ابن معكة رأساً وقائداً بني إخوتِه لكي يقضى فترة طفولته يف عهد س أي أنه ،

ام أبوه فأي تأثري وقع على هذا الشاب ؟ أي فكر قد حتكَّم يف حياته ؟ وفترة شبابه يف عهد رحبع
  .سنحاول أن نرصد تصرفاته وأقواله ونتتبع حياته 

  اللقاء األول
من هو أبوه ومن هي أمه
ُّ ُ  
   )١٦ : ٦٣إش (   ِأنت يارب أبونا ولينا منذ األبد امسك

  :يف اللقاء األول مع أبيا تواجهنا مشكلتان   
، أما يف سفر امللوك  ) ١ : ١٣أخ ٢(  )أبيا (  لقد جاء امسه يف سفر أخبار األيام ←و أبوه من ه. ١

حرف زائد أم أنه سهو ) امليم ( ، فما معىن هذه اإلضافة ؟ هل هذه  ) ٣١ : ١٤مل ١(  )أبيام (
من ) أبيا  ( السموخطأ ؟ كما ذكرنا من قبل االسم له مدلول عميق يف الكتاب املقدس ، فا

، وهو اسم ) إله البحر ) ( أيب هو مي ( فتعين ) أبيام ( ، أما ) يهوه الرب -أيب هو يا ( مقطعني 
  .وثين وشتان بني االمسني 

 تقريراً ملخصاً جداً عن حياة هذا امللك فأضاف حرف امليم لقد أراد سفر امللوك أن يعطينا    
يكون الرب أبوه ، أو يكون ابناً ليهوه ، هذا امللك ال يستحق أن : إىل االسم ، كأنه يقول لنا 
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هذا امللك قد مال بقلبه إىل األوثان رغم نشأته يف بيت سليمان ، هذا امللك أثبت رغم ِصغر مدة 
  .نه مل يعرف الرب سوى معرفة ظاهرية فقط حكمه أ

ملُشكلة كل هذا التقرير السليب نستطيع أن نلمحه من خالل إضافة حرف امليم ، وما يؤكد ذلك ا  
  .الثانية 

، أما يف  ) ٢ : ١٣أخ ٢(  يذكُر سفر أخبار األيام ميخايا بنت أُوريئيل من جبعة ←من هي أُمه . ٢
 : ٧صم ٢(   منهما أُمه ؟ إذا رجعنا إىل، فأي ) ٢ : ١٥مل ١(  سفر امللوك معكة بنت أبشالوم

 تكون هي زوجة رحبعام ألنَّ املسافة ، وال ميكن أن أبشالوم له ابنة واحدة هي ثامارجند أنَّ ) ٧
ولكن نستطيع أن نقول أنَّ ثامار تزوجت أُوريئيل  سنة ، ٥٠الزمنية بني أبشالوم ورحبعام حوايل 

( ومعكة  ) ٣ : ٣صم ٢( الذي من جبعة ومسيا ابنتهما معكة على اسم جدا معكة أُم أبشالوم 
ة آسا ، وكما ذكرنا من قبل كانت شخصيتها تزوجها رحبعام وصارت أُم أبيا وجد) احلفيدة 

( قوية للغاية حىت أا أقنعت رحبعام أن يملِّك أبيا رغم أنه ليس ابنه البكر ولكنه ابن معكة البكر 
اليت أدخلت عبادة البعل وعشتاروث ، األنصاب ، وأيضاً هي  ) ٢٣ – ١٨ : ١١أخ ٢

   ) .٢٤ – ٢٣ : ١٤مل ١( والسواري إىل يهوذا 
تأثريها الرهيب على أبشالوم  ) ٣ : ٣صم ٢بنت تلماي ملك جشور ( كان ملعكة اجلدة لقد   

، وها هي معكة احلفيدة  ) ١٩ – ١٥صم ٢راجع ( ابنها حىت أنه ثار ضد داود أبيه ليملُك بدالً منه 
ها عن صاحبة التأثري القوي على رحبعام زوجها وأبيا ابنها وحاولت التأثري على آسا حفيدها ولكنه خلع

  .أن تكون ملكة 
ومل يطرد بنو إسرائيل ” وكل هذا نتيجة أنَّ بنو إسرائيل اونوا يف تنفيذ وصية الرب أيام يشوع   

 : ١٣يش ( “  واملعكي يف وسط إسرائيل إىل هذا اليوم اجلشوريني واملعكيني فسكن اجلشوري
١٣(.  
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 معكة (تبقى لنا العالقة بني االمسني وهكذا يتضح أنَّ معكة هي بنت أُوريئيل بنت أبشالوم ولكن ي  
   ؟)وميخايا 

وهو اسم يهودي إستخدمه سفر أخبار األيام ، أما )  من ِمثْل الرب = ميخايا (واضح أنَّ االسم   
سفر امللوك فقد أراد اإلشارة إىل أصل هذه املرأة الوثين والتذكري جبدا وما فعلت فاستخدم االسم 

لضغط الرهيب الذي مارسته هذه املرأة على رحبعام زوجها وأبيا ابنها ،  موضحاً ا٣) معكة (اآلخر 
كما سنبني يف ( عندما نربط هاتني املُشكلتني معاً يظهر لنا أنَّ أبيا امللك مل يكن اهللا أبوه إالَّ ظاهرياً 

خطايا أبيه اليت  كبرياً حىت أنه سار ورائها وسار يف مجيع عليه) معكة ( ، كان ضغط أُمه )الثاين اللقاء 
   ) .٣ : ١٥مل ١( عملها قبله 

هنا تكررت األخطاء وسار االبن يف طريق أبيه والتصق باألوثان مثل عائلة أُمه ولكن الرب يظل   
  .أميناً لداود حبيبه وألورشليم مدينته 

تحت ضغط العالم ، تحت ضغط الغالء ، تحت ضغط اإلحتياج   
 أوراق القضايا التي  وسرَّبتِبْعت نفسي للشيطان وقبلت الرشاوي

بحوزتي ، أنا موظف أرشيف بسيط آيف أعول بيتي ، أنت تعرف 
ُمرتبي ، فجأة أصبحت أمُلك سيارة وحساب في البنك ، بسببي خرج 
الُمذنب بريئًا وبسببي أيضًا صار البرئ ُمذنبًا ، المهم إني عرفت 

ع ال ، لقد طريق المال ُلغة العصر ، ولآن هل هذه آل القصة ؟ بالطب
مات ابني بعد أن سرق سيارتي وسقط في النيل ، ابنتي تزوجت 
ُعرفيًا بشاب ليس مننا ، زوجتي ُأصيبت بمرض السرطان ، ها قد 

  .خسرت آل شئ 

 
  .أي يضغط) معك ( ِمن الِفعل  3
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إهلي كثرياً ما أاون مع شهوايت ، كثرياً ما أبتعد عنك ، أُعطيك القفا ال الوجه ، 
عداً عنك ولكن أنت تظل أميناً ، أنت أيب ، أنت ويلَّ أسري مع تيار حبر العامل مبت

  .إىل األبد 
  

     على اهلامش
  الضغوط العاملية تسبب احنرافاً  : احلــدث
  الرب هو امللجأ األمني  : املضمـون
  )١٦ : ٦٣إش ( “  أنت يارب أبونا وِلينا منذ األبد امسك ”  : اآليـــة
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  اللقاء الثاني
  صورة التقوى 

مبارك صخرتي ومرتفع إله خالصي  
ُ ُ

   )٤٦ : ١٨مز ( 
 صورة احلرب بني أبيا ويربعام ، واضح أنَّ أبيا كان ١١ لنا سفر أخبار األيام الثاين صهنا يضيف  

 – ١ : ١١أخ ٢( مخالفاً لرأي أبيه عندما أوقف احلرب مع يربعام بناء على نصيحة مشعيا رجل اهللا 
٤(.  

 ألف أربعمائةلك ابتدأ باحلرب ضد يربعام ، لقد مجع جيشاً من جبابرة القتال لذلك عندما توىل املُ  
وهو رقم ضخم بالنسبة لتعداد )  مختار ١٨٠,٠٠٠يف حني أنَّ أبيه مل يستِطع مجع أكثر من ( رجل 

يهوذا ، وبالطبع كان يربعام األقوى حيث أنه ميلُك على عشرة أسباط إستطاع بسهولة أن جيمع مثامنائة 
  .لف رجل مختار جبابرة بأس أ

 ٤ صماراميلقد اقتحم أبيا احلدود الفاصلة بني اململكتني ووصل إىل مكان مقفر ووقف على جبل   
امسعوين يا يربعام وكل ”  :الذي يف جبل أفرامي بالقرب من بيت إيل وابتدأ يخاطب كل إسرائيل 

ى املُلك على إسرائيل لداود إىل األبد ولبنيه إسرائيل ، أما لكم أن تعرفوا أنَّ الرب إله إسرائيل أعط
، فقام يربعام بن نباط  ) ٣٣ – ٣٢ : ١ ، لو ١٤ – ١٣ : ١٧أخ ١عهد أبدي راجع ( بعهد ملٍح 

، فاجتمع إليِه رجال ) كم واضح على أصل يربعام ومكانته  ( عبد سليمان بن داود وعصى سيده
 رقيق القلب فلم يثبت  سليمان وكان رحبعام فًىتبطَّالون بنو بليعال وتشددوا على رحبعام بن

نكم تثبتون أمام مملكة الرب قولون إ، واآلن أنتم ت) هنا يظهر مدى اخلالف بني أبيا وأبيه  ( أمامهم
هنا توضيح أنَّ قوة  (  قد عملها يربعام لكم آهلةً وأنتم مجهور كثري ومعكم عجول ذهٍببيد بين داود

، أما طردمت كهنة الرب بين  )ي أحد دية واآلهلة الوثنية اليت ال تنجِّثرة العدمملكة الشمال هي يف الك
 

 .صمارامي مثىن من كلمة صمر أي قفر  4



 )מ(.....א

 ٣٢

هرون والالويني وعملتم ألنفسكم كهنة كشعوب األراضي كل من أتى ليمأل يده بثوٍر ابن بقٍر 
واضح أنه كان شاهد عيان ملا حدث يف اململكة الشمالية  ( وسبعة كباٍش صار كاهناً للذين ليسوا آهلةً

، وأما حنن فالرب هو إهلنا ومل نتركه والكهنة اخلادمون الرب هم بنو هرون والالويون يف العمل  )
ويوقدون للرب محرقاٍت كل صباٍح ومساٍء وبخور أطياٍب وخبز الوجوه على املائدة الطاهرة 

ة الطقسية العباد (ومنارة الذهب وسرجها لإليقاد كل مساٍء ألننا حنن حارسون حراسة الرب إهلنا
مستمرة بقوة ونشاط واضح يف أورشليم ولكن هل هناك عمق يف العبادة ؟ هل هناك قلب مستعد للرب 

وأما أنتم فقد تركتموه ، وهوذا معنا اهللا رئيساً وكهنته وأبواق اهلُتاف للهتاف عليكم ، فيا بين ) ؟ 
  . ) ١٢ – ٤ : ١٣خ أ٢( “  إسرائيل ال تحاربوا الرب إله آبائكم ألنكم ال تفلحون

   :لنا بعض مالحظات على هذه العظة   
  .كان أبيا متشدداً جداً بالرب إهله وبالعبادة الطقسية يف أورشليم . ١
  . يربعام والذين معه كان قاسياً يف وصف. ٢
  .بعام مما يؤكد أنه كان ثائراً كالربكان رحكان قاسياً حىت يف وصف أبيه . ٣
  .ه له صورة التقوى ولكن أثبتت األيام أنه ينكر قُوِّا واضح من كلماته أن. ٤
لم يكن !! لقد آان ُملتصقًا بالرب إله داود أبيه لكي ُيعطيه الُنصرة ولكن ماذا بعد ؟. ٥

فجعل ” ، بأس منذ صباه وصاحب فكر حربي قوييربعام ليستسلم بسهولة فهو رجل 
، فماذا )١٣ع ( “ الكمين خلفهمفكانوا أمام يهوذا والكمين يدور ليأتي من خلفهم 

، لم يكن لهم قوة بسبب “الحرب عليهم من ُقدام ومن خلف ” يصنع أبيا لقد وجد 
ي طريق للنجاة لم يتبقى لهم أوالكمين ُيحيط بهم،) الي الِضْعف حو( الزيادة العددية 

“ فصرخوا إلى الرب وبوَّق الكهنة باألبواق وهتف رجال يهوذا ” .سوى طريقًا واحدًا
ضرب . ١:“ يهوذا  ولما هتف رجال” الرب هو ملجأ أمين ، الُمنقذ في يوم الضيق 
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دفعهم اهللا ليدهم وضربهم أبيا .٢) .١٦ع ( إسرائيل أمام أبيا ويهوذا اهللا يربعام وآل 
فذلَّ بنو . ٣.وقومُه ضربًة عظيمًة فسقط قتلى من إسرائيل خمس مئة ألف رجٍل ُمختاٍر 

وطارد . ٤. وتشجَّع بنو يهوذا ألنهم اتكلوا على الرب إله آبائهم إسرائيل في ذلك الوقت
لم يقَو . ٥. منه ُمدنًا بيت إيل وُقراها ويشانة وُقراها وعقرون وُقراها أبيا يربعام وأخذ

  .يربعام بعد في أيام أبيا فضربُه الرب ومات 
ئيل كان أكثر من عدد جيش لقد كان هو السبب الوحيد لنصرة أبيا ، بل أنَّ عدد القتلى يف إسرا 

  .يهوذا ، كان انتصاراً ساحقاً أخذ على أثره مدناً وغنائم وكانت هذه النصرة سبب موت يربعام 
ولكن كيف سارت األمور ؟ هل عاش أبيا مثل داود أبيه أم مثل رحبعام ؟ هل سار يف شريعة الرب 

سار يف ”بيه ؟ إقرأ معي سفر امللوك الذي أعلن قُوته من خالل احلرب أم سلك يف شريعة أوثان أ
: ١٤مل ١( “مجيع خطايا أبيه اليت عملها قبله ومل يكن قلبه كامالً مع الرب إهله كقلب داود أبيه

 : ١٣أخ ٢( “لقد إختذ لنفسه أربع عشرة امرأة َوَولَد إثنني وعشرين ابناً وِست عشرة بنتاً”، )٣
٢١ (  

 بالرب حىت انتصر مث تشدد وابتعد عن شريعته ، كانت له لقد ابتدأ بالروح وأكمل باجلسد ، التصق
صورة التقوى أمام العدو يف احلرب ولكنه أنكر قُوا بعد أن انتصر ، عاش للرب حينما كان حتت 
ضغط احلرب ولكنه عاش لشهواته عندما رجع إىل مدينتِه منتصراً ، ولكن الرب يظل أميناً لداود 

  .مِلكُه وُألورشليم مدينتِه
 

أنا خادم في مدارس األحد ولآني أحيا بوجهين ، أتآلم آثيرًا عن 
الطهارة وأنا أحيا في نجاسة ، أتآلم عن اإلتضاع وأنا أحيا في آبرياء 

وِّتها ، ُأريد أن أحيا القلب ، أبي أنا لي صورة التقوى ولآني ُأنآر ُق
  .خارج بصورة مسيحية حقيقية من داخل ومن 
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  lìÜÔÛa@˜ybÏ@ìç@bãc@oãb×@æg@óny@L@ÙjÜÓ@bíbj‚@b›íc@ÒŠbÇë@ÙÛbàÇc@ÒŠbÈÛa@ìç@bãc@L@óÜØÛaë@
@Ýrß@†‡vnîÏ@ïß†@À@‘ìàÌ¾a@îiþa@lìrÛa@ÙîİÇc@L@wÜrÛa@Ýrß@bè›Şîic@ bãc@ß‹ÔÛa@Ýrß@Úbíbİ‚
@òîy@Ùnß‡‚@æìØn@L@bÈÛa@ÝØÛ@ñìÔi@ïa@Ýàzn@b›îic@Ý‚a‡Ûa@—í@bß‡äÇ@L@Ùibj’@‹äÛa

‘ë‡ÔÛa@ïyë‹i@ @

@  
إهلي أظل أميناً لك طاملا أحتاجك ، أبتعد عنك عندما أشعر باإلكتفاء ، هكذا 
طول حيايت أصرخ إليك عند ضيقي وأنساك عند راحيت ، أُريد أن أحيا لك 
داخالً  مع خارجاً ، أُريدك أن تكون يل كل األوقات يف احلرب والسالم ، يف 

 هللا أبيك ذبيحة حية مقبولة الضيق والراحة ، تباركين بروحك القدوس ، تقدمين
  .حة مبلح الصليب ومشتعلة بنار حمبتك مملَّ

  
  

  أبيا ينتصر على يربعام بقوة الرب  : احلــدث
  الرب نصريت رغم خطاياي الداخلية  : املضمـون
  )٤٦ : ١٨مز ( “  مبارك صخريت ومرتفع إله خالصي ”  : اآليـــة
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  كلمة أخرية
 البخار يضمحل 

ُ
  

نه ما هي حياتكم  أل
ُ

   )١٤ : ٤يع ( 
 سنة ، لذلك إذا ٢٠ – ١٧نستطيع أن نتخيل أنَّ الفارق يف العمر بني األب وابنه البكر حوايل   

ألنه مل يكن (  سنة يكون أبيا وقتها حوايل العشرين من عمره ٤١كان رحبعام قد توىل اململكة يف سن 
، ولذلك فهو كان حاضراً لقاء شكيم ) وبة معكة بنت أبشالوم االبن البكر ولكنه أكرب أبناء الزوجة احملب

 جيش  نتخيله أكرب املُحرضني على إعدادوكان موافقاً ملشورة األحداث وعندما وقع اإلنقسام يمكننا أن
  . ومهامجة يربعام ولكن أبوه مال إىل مشورة مشعيا رجل اهللا وهذا ما كان يرفضه أبيا االنتقام
أبيه يفكر يف اإلنتصار على يربعام ويبدو أنه كان صاحب فكرة املُناوشات وظلَّ طوال حكم   

، لذلك عندما توىل اململكة كان عمره يقارب  ) ١٥ : ١٢أخ ٢(  احلدودية املُستمرة بني اململكتني
  .املُتحدة  األربعني سنة إالَّ قليالً كانت أول ما فكَّر فيه هو استعادة اململكة 

 يبدو أنه قد ورث شيئاً من حكمة سليمان جده ، كان يعرف الكثري حكيما اًلقد كان له لسان  
عن الرب إله إسرائيل والعبادة وطقوسها رغم ابتعاد أبيه إىل عبادة األنصاب والسواري ، وكان الرب 

  .معه وأنقذه من يدي اجلبار يربعام صاحب اخلربة احلربية الكبرية ألن احلرب للرب 
دت اململكة ارتد مثل أبيه وارمتى يف أحضان شهواته ولكن اهللا مل يمهله كثرياً وعندما انتصر وتشد  

لقد حكم ثالث سنوات فقط ، كانت حياته مثل بخار ظهر قليالً مث اضمحل ، لقد كان مثل فوران 
  .ماء يغلي ولكنه انسكب سريعاً على األرض 

لسقوط النهائي وعبادة األوثان ، لقد إبتدأ بالروح ولكنه أكمل باجلسد فكانت النتيجة احلتمية ا  
كان رجالً متحمساً متهوراً أراد حتقيق كل شئ معاً ، عبادة الرب وعبادة األوثان ، شهوة املُلك وشهوة 
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اجلسد ، حمبة الذات وحمبة العامل ، أراد أن جيمع كل شئ يف يده فخسر كل شئ ألنه تناسى أنَّ الرب 
  .اء ، له اد إىل األبد أمني منه الكل وبِه الكل وله كل األشي

  
  :هنا سنتوقف ولكننا سنتالقى   
  :تقابلنا مع رحبعام بن سليمان   

  . رأينا النار مشتعلة حتت الرماد وكيف أنَّ الرب كان يوحِّد اململكة د امسه ←يف اللقاء األول 
  .خلراب  عرفنا أنَّ كربياء قلب رحبعام كان سبب اإلنقسام وا←يف اللقاء الثاين 

  .واجته إىل عبادة األوثان ) ورفَس (  شبع رحبعام من اخلريات األرضية ←يف اللقاء الثالث 
  .لذلك كان التأديب يف اللقاء الرابع على يد مصر ولكن الرب رمحه ألجل توبته ولكنه عاد إىل شهواته 

  :وها هو أبيا بن رحبعام يكرر أخطاء أبيه   
  .تسلم لضغوط أُمه وترك عبادة داود أبيه وسار يف طريق األوثان  إس←ففي اللقاء األول 
 كان له صورة التقوى وأعطاه الرب النصرة على يربعام ولكنه عاد إىل خطاياه ، ←ويف اللقاء الثاين 

  .بدأ بالروح ولكنه أكمل باجلسد 
كاً حييا يف خمافة ماذا بعد ؟ هل سيأيت من حيمل روح داود وجيلس على كُرسيه ؟ هل سيأيت مِل  

  الرب إله إبراهيم ، إله إسحق ، إله يعقوب ؟
ستطاع أن يبدأ بداية رائعة ولكن بل مع آسا بن أبيا ، شخصية قوية إيف الكُتيب القادم سنتقا  

   !!!النكسةكانت 
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هذا هو موضوع الكُتيب القادم ، اإلنسان هو اإلنسان ، يتصارع الكل امللوك واألنبياء ، عجلة   
لون أحياناً ويتصارعون دائماً ومازلنا يف البشر يتقابلون ، خيتلفون ، يتقاتمن تدور لنرى من خالهلا الز

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

@ @

  

  رجاء حمبة 
ال حتتفظ بهذا الكتيب
ْ ُ
ِ  

 إذا كان قد أعجبك ، قُم 
 بإهدائِه إىل أحد أصدقائك
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