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  دءــــــــــيف الب
لقد استطاع داود أن يوحد األسباط كقوة إقليمية مث ينطلق يف التوسع حىت وصلت اململكة إىل   

أقصى اتساعها يف عهد ابنه سليمان ولكن جاء رحبعام بن سليمان بتكرب قلبه تسبب يف انقسام اململكة 
ملكتني وصارتا مطمعاً للقوى اإلقليمية مثل ، وبدأ العداء بني امل)يهوذا(وجنوبية) إسرائيل ( إىل مشالية 
يسري يف طريق هو ابنه أبيا بن رحبعام  األخالقي وعبادة األوثان تتفشى فيهما، مث هااالحندارمصر وبدأ 

أبيه ورغم أنَّ الرب أعطاه النصرة يف احلرب لكنه ارتد مثل أبيه وسار وراء شهواته مث ملَك ابنه آسا 
رسي أبيه كان يف بداية العشرينات من عمره ، شاباً مملوءاً طموحاً وآماالً على ك عندما جلسالذي 

فما .. ، يف كل شخصية يف احلياة نتقابل معها أو نتعامل معها ) ولكن ( هناك دائماً ... قوية ولكن 
  هي مشكلة آسا ؟

م ، أي أنه .  ق ٨٧٠– ٩١١، حكم يف الفترة بني )آسايا يعين الرب يشفي (آسا بامسه أوالنبدا ل  
  .ب ميأل قلبه لذلك بدأ بداية قوية سنة ، لقد كان الر٤١استمر ملكاً 

السالم والبناءاللقاء األول
ُ

   
الرب يعطي عزا لشعبه ، الرب يبارك شعبه بالسالم  

ُ    )١١ : ٢٩مز ( ًُ
 ، هكذا عندما رأى الرب استعداد  )١ : ١٤أخ ٢( “ يف أيامِه استراحت األرض عشر سنني ”   

لبه أعطاه عشر سنني سالم من داخل ومن خارج ، فماذا فَعل آسا ؟ لقد استغل هذه الفترة أحسن ق
ع ( “ وعمل آسا ما هو صاحل وُمستقيم يف عيين الرب إهله ” استغالل ، لقد أعطى قلبه أوالً للرب ، 

ع ( ثيل وقطَّع السواري ، بدأ بتحطيم كل السلبيات ، نزع املذابح الغريبة واملُرتفعات وكسر التما ) ٢
قال ليهوذا أن يطلبوا إله آبائهم وأن يعملوا ” اليت صنعها رحبعام جده ، مث اجته إىل اإلجيابيات  ) ٣

”  بذلك  داود جده األكرب بل إنه مل يكتِف، لقد سار يف طريق ) ٤ع ( “ حسب الشريعة والوصية 
، لقد قدم توبة عملية وسلك يف طريق  ) ٥ ع( “  مدن يهوذا املُرتفعات ومتاثيل الشمس نزع من كل



 א

 ٨

   ) .٦ ، ٥ع ( “ ألنَّ الرب أراحُه ” الرب لذلك كافئه الرب ، فاستراحت اململكة أمامه 
البداية كانت اإلبتعاد عن اآلهلة الغريبة واإلرتباط بالرب إله آبائنا ، مث جاءت اخلطوة الثانية مرحلة   
لنِنب هذه املُدن وُنحوِّطها بأسواٍر وأبراٍج وأبواٍب ” ، وقال “ ذا بىن ُمدناً حصينة يف يهو” البناء 

، لقد تعلَّم هذه اخلطوة من جده رحبعام الذي اهتم بالبناء خوفاً “ ما دامت األرض أمامنا  وعوارض 
ألننا قد طلبنا الرب إهلنا ، طلبناه فأراحنا من كل جهٍة ” من األعداء املُحيطني وكان الرب معه ، 

، ومل يكن البناء فقط هو هدف آسا ولكن كان هناك خطوة ثالثة هامة جداً  ) ٧ع ( “وا وجنحوا فبن
كان آلسا جيش حيملون أتراساً وِرماحاً من يهوذا ثالث مئة ألٍف ومن ” وهي إعداد اجليش وجتهيزه 

“ بابرة بأٍس بنيامني من الذين حيملون األتراس ويشدُّون القسي مئتان ومثانون ألفاً ، كل هؤالء ج
 : ١٣أخ ٢راجع  ( عندما حارب يربعام )  ألف ٤٠٠( ، وهو جيش يفوق ما مجعه أبوه أبيا ) ٨ع(
٣. (   

لقد استغل آسا فترة السالم يف البناء الداخلي ، إستغلها استغالالً إجيابياً ، مل يترك األيام رب منه   
 الشدة ، مل يكن يفكر إالَّ يف عبادة الرب يف ملذات أو شهوات بل يف عمل دؤوب ، يف استعداد لوقت

، لقد كان قوي العزمية يف العمل شديد التمسك بالرب إله ة واململكة واجليش من ناحية أخرىمن ناحي
  .أبائه لذلك سانده الرب عندما هبت عليِه رياح احلرب 

مشآلتي الآسل والملل ال أتغلب عليهما أبدًا وبالتالي لسُت حارًا   
آرتي ، لسُت جادًا في خدمتي ، لسُت جادًا في حياتي الروحية في مذا

، أبدأ قليًال ثم ُأصاب بأحدهما وال أستمر ، ليس لي ُعمق روحي ، 
ليس لي سلوك جاد في حياتي ، أحيا بال ثمر وبالتالي أسقط في أي 

  .شهوة تعُبر أمامي 
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طيين إياها لكي أبين حيايت وأنا أُمهل كل شئ وأترك األيام إهلي كم من أوقات تع
 سالم ولكين ال أستغلها رب مين يف شهوات وأهواء ، كم من أوقات أحياها يف

  .إالَّ يف ملذات أرضية وشرور هذا العامل 
لذلك تأيت أوقات احلرب فأسقط صيداً سهالً يف يد الشيطان ألين مل أستعد ، 

قت للحرب ، أستعد بأسلحة روحية ، أستعد ببناء  داخلي أعطين أن أستعد كل و
، بأسوار من نار ، أستعد مبعونة روحك القدوس الذي هو واحد معك ومع أبيك 

  .الصاحل إىل األبد 
  

  عشر سنني سالم  : احلــدث
   بالرب مث البناء الداخلي واالرتباطاإلستعداد باإلبتعاد عن السلبيات  : املضمـون
   )١١ : ٢٩مز ( “ الرب يبارك شعبه بالسالم ”   : اآليـــة
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  اللقاء الثاني
احلرب والنصرة

ُّ
  

ً شكرا هللا ُ
ِ الذي يقودنا يف موكب نصرته 

ُ
   )١٤ : ٢كو ٢ ( 

بعد عشر سنوات من البناء الداخلي واإلستعداد احلريب جاءت احلرب ولكنها حرب مدمرة ،   
  ثالث مئة مركبة ، ولكن من هو زارح الكوشي هذا ؟زارح الكوشي يأيت بألف ألف من الرجال و

أخ ٢) ( كوشيون ولُوبيون (  تعداده وجنسياته ) ٩ : ١٤أخ ٢( واضح من مواصفات اجليش   
، ) وليبيا النوبة والسودان وأثيوبيا (رتزقة من كوش  يغلب عليه املُأننا أمام جيش مصري ) ٨ : ١٦

  مصر ؟ولكن هل كان زارح الكوشي هو أحد فراعنة 
لذلك يبدو أنَّ  ) ٢٣اُألسرة (  يف هذا الوقت كما ذكرنا كانت تسيطر على مصر اُألسرة الليبية  

ابن شيشق امللك الذي هاجم ) م .  ق ٨٩٣ – ٩٢٩( األول  أوسركون زارح هذا كان قائد جيوش
  .رحبعام جد آسا 

يكون أوسركون م .  ق ٩٠٠وإذا كانت املعركة بعد عشر سنوات من حكم آسا أي حوايل  
وقتها قد تعدى الثمانني من عمره مما يرجح عدم قُدرته على قيادة اجليش بنفسه مما جعله يرسل زارح 

  .الكوشي 
كان حيلم بغنيمة كبرية مثل ما فاز ا شيشق امللك لذلك أعد ) معىن امسه الثائر ، الطالع ( زارح   

  ) . ألف ٥٨٠( طيع أن جيمع سوى نصف هذا العدد بينما آسا مل يست) ألف ألف ( العدة جبيش قوي 
    رحبعام وهي إحدى املُدن اليت حصنها) عرف الديك ، قمة التل ( لقد جاء زارح إىل مريشة   

يف غرب يهوذا ، لقد كان املنظر رهيباً ، ) برج احلراسة (  ووقف يف وادي صفاته ) ٨ : ١١أخ ٢(
ية ، هل تستطيع مملكة صغرية مثل يهوذا تعاين من انقسامات للحسابات العسكراهلزمية مؤكدة طبقاً 
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داخلية وحرب أهلية بينها وبني أُختها مملكة إسرائيل يف الشمال أن تصمد أمام قوة حربية مثل مصر اليت 
قوة إقليمية عظمى يف ذلك الوقت ؟ وما هو سند القوة هلذه اململكة الصغرية ؟ هل املُدن  كانت مبثابة

ثرية تدور يف ذهن آسا ، واإلجابة بالطبع ليست يف أسئلة ك... ربة رجال احلرب ؟ هل ؟ هل خاحلصينة 
 : ١٥خر (  “ ونشيدي الرب قويت”  صاحله لذلك اختذ اخلطوة األساسية اليت قلبت موازين احلرب

٢(.   
ليس ودعا آسا الرب إهله وقال أيها الرب ” لقد صلى صالة قصرية ولكن من قلب يصرخ باألمل   

 ، فساعدنا أيها )هنا يعترف بضعفه البشري ( فرقاً عندك أن ُتساعد الكثريين ومن ليس هلم قوة 
إعتماد كامل على (  ألننا عليك اتكلنا وبامسك قُدمنا على هذا اجليش )صراخ وِطلبة ( الرب إهلنا 

 : ١٤أخ ٢(  “ )فية للحرب قوة اهللا كا(  ، أيها الرب أنت إهلنا ال يقَو عليك إنسان )املعونة اإلهلية 
١١ (   

فماذا فعل الرب ؟ هل تأخر عن اإلستجابة ؟ هل تباطئ يف الرد ؟ عندما يكون اإلنسان يف شدة   
 “فضرب الرب الكوشيني أمام آسا وأمام يهوذا فهرب الكوشيون” ال ميكن أن يتخلى اهللا عن أوالده 

ب ، هو يحارب وحنن نصمت ، هو  ، الرب هو الذي يضرب األعداء ألن احلرب للر )١٢ع ( 
  .كب نصرتِهيقودنا دائماً يف مو

عيِّر ، هل اكتفى الرب بالنعطي بسخاء وال يعطي أكثر مما نطلب ، فهو يصرة فقط ؟ إنه دائماً ي ”
، وجرار تمثِّل أخر حدود مصر مع مملكة  ) ١٣ع ( “وطردهم آسا والشعب الذي معُه إىل جرار 

  ، يبدو أا كانت ) سم مستودع معىن اال( يهوذا 



 א

 ١٢
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غنيمة كثرية جداً وضربوا مجيع ” مستودع مصري على احلدود الشرقية لتجهيز اجليوش ألم غنموا 
املُدن اليت حول جرار ألن ُرعب الرب كان عليهم وهنبوا كل املُدن ألنه كان فيها هنب كثري ، 

  . ) ١٥ – ١٣ع ( “  وِجماالً مث رجعوا إىل أورشليم وضربوا أيضاً خيام املاشية وساقوا غنماً كثرياً
  :أي إم   
   . )١٣ع (  “حىت مل يكن هلم حي ” قتلوا كثري من اجليش . ١
  .محلوا غنيمة حربية من اجليش . ٢
  .بوا جرار واملُدن اليت حوهلا . ٣
  .ساقوا ماشية وغنماً وِجماالً . ٤

 أو حدود ، ينصرهم ، يعطيهم غنائم بال حصرأوالده هنا يظهر الرب كجبار بأس يف احلرب يعني   
  .لكل من يتكل عليه ويطلب قُوته 

حرب الشهوة شديدة وال قوة لي لمواجهتها ، أصبح القتال عليَّ   
في آل مآان وفي أي وقت ، من داخل أفآار ، ومن خارج صور 
ومناظر ، إذا جلست مع أصدقائي فهم ال يتحدثون إالَّ عن الشهوة ، 
وإذا هربت منهم صرُت طفًال في نظرهم ، هل الرجولة تعني 

  النجاسة ؟

  @o¥@åØnÛ@ÞbÈm@L@îÜ–@o¥@ïànya@ÞbÈm@L@ÙmŞìÓ@bãc@L@Ú‹–bã@bãc@L@ÙäîÈŽß@bãc@Ñ¦@ü
@jÛg@ L@ bèi@ bîznÛ@àÜ×@ ÙîİÇd@ L@ ïß†ë@ ð‡u@ÙîİÇd@ L@ ñ‹—şäÜÛ@ ñìÓ@ ÙîİÇd@ L@ Şïybäu

ý@jÛg@ L@òîyë‹Ûa@ÙnzÜc@bãdÏ@lbjÛa@ïÛ@|nÏg@ L@ë‡ÈÛa@ñìÓ@Ý×@âèm@æc@Š‡Ôm@ïØÛ@ÝßbØÛa@ïy
@ÙîÏ@bîyc@bãc@Ýi@oãc@ü@bîznÏ@ÙÛ@bãc@L@ÙÈß@ó“Èmc@æc@‡íŠc@ïãhÏ@ïmì–@Ég@L@ÚìÇ†cN@ @
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ريب وإهلي مخلِّصي من كل ضيق وشدة،  ِمد يدك واعطين القوة للحرب ، جنين 
 لكي أمتتع خبالصك وأسري يف من ضعفي ، جنين لكي أحيا طاهراً لك ، جنين

موكب نصرتك كل حني بروحك القدوس املُساوي لك وألبيك الصاحل إىل األبد 
.  

  
  

     على اهلامش
  معركة مريشة وغنيمة جرار : احلــدث
  اهللا هو قُويت يف احلرب : املضمـون
 : ٢كو ٢   ( “                 شكراً هللا الذي يقودنا يف موكب نصرتِه ”  : اآليـــة

١٤(   
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  اللقاء الثالث
  رسالة املعونة

   )٢ : ١٢١مز  (  معونتي من عند الرب 
  يف اللقاء األول رأينا آسا يستغل فترة السالم إستغالالً إجيابياً يف البناء الداخلي   
 بعد ، ولكن دائماًيف أعطاه الرب النصرة والغنيمةويف اللقاء الثاين رأينا كيف عاش احلرب وك  

النصرة يرتفع قلب اإلنسان ، يشعر أنه قد صنع كل هذا بقُّوته ، يبدأ الشيطان ليحقق ما يريده ، ما مل 
يصنعه يف احلرب يريد أن يحققه بالكربياء ، دائماً حياول العدو أن خيتلس جمد الرب ويسرق كل موهبة 

اإلعجاب ( لمت داخلين الُعجب إن تك” يقول  ) ٢٢مقالة (  وفضيلة ، والقديس يوحنا الدرجي
 انتصبتاملُثلثة الشُّعب   احلسكة، وإن سكت إنقهرت له أيضاً ، فكيفما طرحت هذه) بالذات 

  “ شوكتها قائمةً 
بن ) اهللا يعني = إختصار عزرياهو ( ولكن اهللا املُتحنن ال يترك أوالده ، لقد أرسل له عزريا   

قلب قد أصاب آسا فقد أرسل إليِه اهللا رسالة ليعينه ويشفيه ، ، فإن كان كربياء ال) الشايف ( = عوديد 
ع يهوذا امسعوا يل يا آسا ومجي”وملن يوجهها ؟ إنَّ الرسالة موجهة إىل! ولكن ما هو مضمون الرسالة ؟

   :)٢ : ١٥أخ ٢( “وبنيامني 
 “كتموه يتُرككم الرب معكم ما كنتم معُه وإن طلبتموه ُيوجد لكم وإن تر” : املضمون الرئيسي . ١

اقتربوا ”   الكتاب املقدس بعهديِه ألننا جند صداها يف رسالة يعقوب، وهذه الرسالة تتكرر يف كل
    )٨ : ٤يع ( “ إىل اهللا فيقترب إليكم 

 ،  )٣ع ( “ وإلسرائيل أيام كثرية بال إله حٍق وبال كاهٍن ُمعلٍِّم وبال شريعٍة ” : املرض املُنتشر . ٢
  شعب إهله وينسى التعليم والشريعة تكون عندما ينسى ال
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١٦  
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 ، بالطبع منذ أواخر  )٦ : ٤هو ( “ قد هلك شعيب من عدم  املعرفة ” النتيجة هالك النفوس 
عهد سليمان مث رحبعام وأبيا وأخرياً آسا مل يهتم الشعب بالشريعة ومل يهتم الكهنة بالتعليم 

  . سوى الضيق واألمل لكي يعيدهم إليِه وبالتايل هلكت نفوس كثرية ، ومل يكن أمام اهللا
( “ ولكن ملا رجعوا عندما تضايقوا إىل الرب إله إسرائيل وطلبوه ُوِجَد هلم ” : األمل طريق العودة . ٣

 ، هكذا  )١٥ : ٥٠مز ( “ ادُعين يف يوم الضيق أُنِقذك فُتمجدين ”  ، هكذا دائماً الرب )٤ع 
   . الرب لكي يعيدين إليِه األمل دائماً هو وسيلة سريعة يف يد

ويف تلك األزمان مل يكن أمان للخارج وال للداخل ألنَّ اضطراباٍت كثريةً ” : األحداث اخلارجية . ٤
 “كانت على كل ُسكان األراضي ، فأُفنيت أُمَّة بأُمٍَّة ومدينة مبدينٍة ألنَّ اهللا أزعجهم بكل ضيٍق 

جية ملصلحة شعبه ، فتحدث األزمات العاملية  ، اهللا يحرِّك األحداث اخلار )٦ – ٥ع ( 
واإلضطرابات الدولية واحلروب بني اُألمم واملدائن والشعوب ألنَّ هذه هي إرادة اهللا أن يحرِّك 

حبروٍب وأخبار حروٍب اُنظروا ال سوف تسمعون ” العامل كله ولكن حنن يف يد اهللا األمينة 
   . )٦ : ٢٤مت ( “ ترتاعوا 

   .            )٧ع ( “ فتشددوا أنتم وال ترتِخ أيديكم ألنَّ لعملكم أجراً ” : ماذا نفعل ؟ . ٥
 يف العهد  نفس الرسالة مرة أخرىوتكررتهكذا تنتهي رسالة عزريا بن عوديد بالعمل اإلجيايب ،   
 : ١٥كو ١( “ ُمكثرين يف عمل الرب كل حٍني عاملني أنَّ تعبكم ليس باطالً يف الرب ”  اجلديد
٥٨(.    

 عزريا بن عوديد واضحة لكل من يرتفع قلبه ، رسالة معونة وشفاء لكل من له أُذنان رسالة  
  :للسمع 

  .إذا أردت معونة الرب اقترب منه . ١
  ) .الكتاب املقدس ( والشريعة ) األسرار ( إلتصق باهللا عن طريق الكاهن . ٢
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  .األمل يرسله لك الرب لكي تنتبه وتقترب منه لينقذك . ٣
  .ال تقلق من األخبار العاملية وال ترتاع من املشاكل الدولية أنت يف يد إهلك . ٤
  .العمل اإلجيايب هو الطريق احلقيقي . ٥
  

دخلت في مواجهة مع ذاتي منذ متى ذهبت إلى الآنيسة ؟ منذ متى   
اعترفت ، تناولت ؟ منذ متى قرأت إنجيلي أو صليت في أجبيتي ؟ 

 ما سبب هذه األسئلة ؟ لقد ُأصبت من زمن طويل ولآن هل تعرف
 إصابة عادية وتم تجبيس رجلي وسأجلس على )ماتش آرة(في 

آرسي لمدة ثالثة أسابيع ، ألول مرة أنتبه إلى حياتي ، لم تآن هذه 
  .إصابة بالُمصادفة ولآن الرب أراد أن ُينبهني فانتبهت 

  âìí@Ý×@ïãa‹m@æc@Ú‡íŠc@L@ta‡yþa@õaŠë@ð‡í@ô‹m@æc@Ú‡íŠc@bãdÏ@òîßìîÛa@Ùqa‡yc@Þý‚@åß@
àÇ@À@ÙÈß@ bãc@ L@ ïi@ ‹È“m@ ü@ÙäØÛë@ L@ÙmýŽßbÈm@ÙÛ@ km‹Ží@ L@ÙmaõbÔÛ@ÙÛ@ km‹Ží@ åß@À@ L@ÙÜ

ÙnÈßbu@À@L@ÙnŠ‡ßL@À@óny@Iñ‹ØÛa@pb“nßH@ìÓc@bãbîyc@ÙÛ‰Û@L@ÙÛ‰i@¥@ü@ÙäØÛë@ÙÈß@bãc@
@L@ŞïÛg@Éu‹m@ïØÛ@ÙîÜÇ@ìÓc@bãbîyc@LŞïÛg@…Ž‹—m@ïØÛ@ÙîÜÇ@›y@À@bàöa†@Ú‡íŠcN@ @

@ @

مخلِّصي وحبييب إمسك يدي لكي أسري معك يف كل حيايت ، إمسك يدي 
، تشفيين من حمبة الذات وتشفيين من تيه العامل وكربياءِه وارسل يل رسالة تعينين 

 مع أبيك الصاحل والروح وإشفاقي عليها لكي يتمجد امسك القدوس كل حني
  . القدس
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     على اهلامش
  رسالة عزريا بن عوديد   : ــدثاحل

الرب معكم ما كنتم معه وإن طلبتموه يوجد لكم  : املضمـون
   )٢ : ١٢١مز ( “ معونيت من عند الرب ”   : اآليـــة
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  اللقاء الرابع
  إستجابة عملية

الذي يمنطقن
ُ

ًي بالقوة ويصير طريقي كامال  ِّ ُ
   )٣٢ : ١٨مز  ( 

ل قلب آسا ألنه عندما مسع الرسالة اإلهلية بصوت عزريا بن عوديد تشدد هنا يتضح لنا ما بداخ  
  :قلبه وبدأ يف اإلستجابة العملية خبطوات واضحة 

 : ١٥أخ ٢( يرتع الرجاسات من كل أرض يهوذا وبنيامني ومن املُدن اليت أخذها من جبل أفرامي . ١
 .لب الداخلي لكي نبدأ حياة روحية مع اهللا، هنا بداِية التوبة نزع اخلطايا القدمية وتطهري الق) ٨

يدعو كل من يتبع املسيح أن يطرح عنه كل ارتباط  ) ٢مقالة ( فالقديس يوحنا الدرجي 
  .وميضي بال هم ُمتطلعاً دوماً إىل السماء ُمتوقعاً املعونة من هناك 

املذبح واهليكل  ، هنا اخلطوة الثانية  )٨ع ( “ جدَّد مذبح الرب الذي أمام رواق الرب ” . ٢
والذبيحة ، حىت إن كانت عالقيت بالكنيسة قد انقطعت لفترة طويلة أستطيع يف كل يوم أن أرجع 
إىل الداخل فأجد أيب السمائي ينتظرين فاحتاً أحضانه ذاحباً ِعجلُه املُسمن واضعاً خامته يف إصبعي 

  . مقيماً إياي من املوت إىل احلياة ، من الظُلمة إىل النور 
 وكل من جاء “مجع كل يهوذا وبنيامني ” ولكن آسا مل يكتِف بذلك بل أنه أراد حياة توبة مجاعية . ٣

 الشهر الثالث يف السنة اخلامسة عشرة إليِه من أفرامي ومنسى ومشعون واجتمعوا يف أورشليم يف
يف عهد أن  مث دخلوا “سبع مئٍة من البقر وسبعة آالٍف من الضأن ”ملُلكِه وذحبوا ذبيحة للرب 

” يطلبوا الرب إله آبائهم بكل قلوم وكل أنفسهم ، وكان هذا العهد بقَسم وهتاف وفَرح ، 
   . )١٥ – ٩ع ( “ حلفوا بكل قلوهبم وطلبوه بكل رضاهم 

  .)١٥ع (“ فُوِجَد هلم وأراحهم الرب من كل جهٍة ” وكان الرب بالطبع أقرب إليهم من أنفسهم . ٤
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  :لنا خطوات عملية واضحة هنا نرى آسا يقدم   
  ) .الرجاسات ( نزع اخلطايا القدمية . ١
  ) .املذبح والذبيحة ( جتديد العهد مع اهللا باإلعتراف والتناول . ٢
  ) .أراحهم من كل جهة ( إستجابة اهللا الفورية . ٣

ثنا عنها  األمر على هذا بل واجهته عقبات شديدة أوهلا معكة أُم آسا امللك وهي اليت حتدمل يقتصر  
طويالً ، فهي اليت أدخلت عبادة البعل والعشتاروث يف عهد زوجها رحبعام ، وهي اليت أمالت قلب 
ابنها أبيا عن عبادة الرب اإلله ، وها هي اآلن حتاول التأثري على حفيدها آسا ، ولكن هل سيكون 

  لعالقة الدم تأثري أقوى من عبادة الرب ؟
ألهنا ” ه أكثر من أبيه وجده لذلك خلع معكة من أن تكون ملكة لقد كان آسا متشدداً بالرب إهل  

فعندما نبدأ  . )١٦ع ( “ عملت لساريٍة متثاالً وقطع آسا متثاهلا هلا ودقَُّه وأحرقُه يف وادي قدرون 
 : ١٠مت ( “ أعداء اإلنسان أهل بيتِه ” الطريق الروحي البد أن تواجهنا عقبات من هذا النوع

إن كانت يدك الُيمىن ُتعثرك فاقطعها وألِقها ”  هذا العمل هو ما قصده املسيح بقوله ، بل أنَّ)٣٦
لقد قطع آسا أُمه عن املُلك ألا حاولت أن تبعده عن طريق الرب ولكنه  .  )٣٠ : ٥مت (  “عنك 

سُه إىل بيت اهللا وأدخل أقداس أبيِه وأقدا” فشل يف نزع املُرتفعات إالَّ أنَّ قلبه كان كامالً كل أيامِه 
   .، لذلك أعطاه الرب سنني راحة بدون حرب ) ١٨ع ( “ من الفضة والذهب واآلنية 

حاولت التوبة آثيرًا ولآني فشلت ألنَّ هناك عالقة ُمعينة ال ُأريد   
أن أتخلص منها ، هناك خطيئة محبوبة تربطني بسالسل من حديد ال 

آل شئ ما عدا هذه أستطيع الفآاك ، ذهبت إلى الآنيسة اعترفت ب
  ....، ال أستطيع أستطيع أن أبتعد عن هذه الفتاةالخطيئة ال 
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  @ òía‡i@ bÈß@ c‡jäÛ@ ÞbÈm@ L@ Şð‡Û@ ÊbİnŽß@‹“jÛa@ ‡äÇ@ Êbİn¾a@Ë@@Ý×@ÙäÇ@ÉİÓg@ L@ ñ‡í‡u
í‹Žy@À@ bîzn@ïÈß@ L@ ñŞ‹Žß@ òí†ìjÇ@ Ý×@ÙäÇ@ ÉİÓg@ L@ ò−@òÓýÇ@Ý×@ L@ òº‡Ó@ ò÷îİ‚@‡ª@ ò

ð†üëcîzn@ïÈß@LìäÛa@À@b@L@ÙîÏ@bîyd@bãc@Ýi@L@oãcë@bãc@bÈß@bîzä@ïÈß@L@âýÄÛa@Žé×Š‡Ží@ü@ð‰Ûa@Š
@âbíþa@Þì @Ú‡ädë@ÙíìÓdN@ @

@ @

إهلي سآيت إليك ألنك دائماً تفتح أحضانك على الصليب لتقبلين وتحررين من 
قيود ، من سالسل ، من كل عبودية ، لكي أنطلق إليك لكي حتملين على أجنحة 

 إهلي تسحق  لتأيت يب إىل أبيك الصاحل ، سأستجيب لك سريعاً ألنك أنتالنسور
كل أعدائي حتت قدمي.  

   

  اإلستجابة العملية آلسا  : احلــدث
  خطوات على طريق التوبة : املضمـون
 : ١٨مز ( “                 الذي يمنطقين بالقوة ويصيِّر طريقي كامالً ”  : اآليـــة

٣٢(   
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  قاء اخلامسالل
  النكسة

الرب خري من التوكل على إنسان  االحتماء ب
ُّ

   )٨ : ١١٨مز  ( 
يف اللقاء األول تعرفنا على آسا امللك الذي استغل فترة السالم يف البناء الداخلي ، ويف اللقاء الثاين   

اء الثالث أرسل رأينا كيف واجه آسا احلرب وانتصر باملعونة اإلهلية وحصل على غنائم كثرية ، ويف اللق
له الرب رسالة معونة وشفاء لكي ال يرتفع قلبه بل يسري يف طريق داود أبيه ، يف اللقاء الرابع رأينا كيف 

 معكة حىت أنه خلعها  على أقوى العقبات وهي أُم امللككانت اإلستجابة عملية وفورية وكيف تغلَّب
  .من أن تكون ملكة 

نكسة ، لقد كانت هناك مناوشات مستمرة بني آسا وبعشا ولكن هذا اجلبار آسا سقط وكانت ال  
، لقد ) يف اجلنوب ( ولكن بعشا فكَّر يف خطة رائعة ليخنق مملكة يهوذا ) يف الشمال ( ملك إسرائيل 

 كم من أورشليم لكي مينع أي معامالت تجارية عن ٨وهي تبعد ) املُرتفعة ( = قرر بناء مدينة الرامة 
، وبالتايل خينق  ) ١ : ١٦أخ ٢( “ يدع أحداً خيرج أو يدخل إىل آسا ملك يهوذا لكيال ” يهوذا 

 ، وهنا بدأ سقوط آسا مل يفكِّر “احلصار اإلقتصادي ” مدينة أورشليم إقتصادياً وهو ما يسمى حالياً 
الفضة والذهب يف الرب إهله الذي أنقذه من قبل بل فكَّر يف التحالُفات الدولية ، أخرج كمية كبرية من 

،  ) ٢ع (  “من خزائن بيت الرب وبيت امللك وأرسل إىل بنهدد ملك أرام الساكن يف دمشق ” 
إنَّ بيين وبينك وبني أيب وأبيك ” وأرسل إليِه أيضاً رسالة كلها من األدب الدبلوماسي لذلك العهد 

“ إسرائيل فيصعد عين عهداً ، هوذا قد أرسلُت لك فضةً وذهباً فتعال انقُض عهدك مع بعشا ملك 
  . ) ٣ع ( 

هنا .لقد أراد آسا أن يدفع بنهدد للحرب مع بعشا فيضطر بعشا إىل اإلنسحاب بعيداً عن آسا   
أخرج آسا قوة اهللا من املُعادلة ودخل يف حتالُفات دولية وهذا كان له آثار قريبة واضحة ولكن أيضاً 
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  .كان له آثار بعيدة مدمرة 
حداث ، لقد كانت كمية الذهب والفضة كبرية بدرجة كافية إلقناع ولنرجع مرة أخرى لأل  

 فضربوا )يف الشمال ( فأرسل رؤساء اجليوش اليت له على ُمدن إسرائيل ” بنهدد بوجهة نظر آسا 
 لقد جاء ! ؟بعشا ، فيا ترى ماذا يفعل  ) ٤ع ( “ ُعيون ودان وآبل املياه ومجيع خمازن ُمدن نفتايل 

  ) .ملك أرام دمشق ( اجلنوب ففوجئ باحلرب تقوم عليه يف الشمال من بنهدد ليهاجم آسا يف 
، مل يكن بعشا )٥ع (“ن بناء الرامة وترك عمله كفَّ ع” مل يكن أمامه سوى اختياراً واحداً   

يستطيع أن يواجه حربني يف وقٍت واحد ، آسا يف اجلنوب وبنهدد يف الشمال ، وهذا ما توقعه آسا 
  ) ملك أرام دمشق( حتالُف مع بنهدد يطلب عندما أرسل 

بل أنَّ آسا استفاد من املواد اليت أعدها بعشا ، لقد جاء آسا ومعه كل يهوذا إىل الرامة ومحلوا   
أخشاا وكل املواد اليت أعدها بعشا وبىن ا هو جبع واملصفاة ومها أيضاً من املُدن احلدودية حجارا و

  .بني يهوذا وإسرائيل وذلك لكي يؤمِّن آسا نفسه من أي حرب تأيت عليه من الشمال 
وهنا نرى آسا كمفكر استراتيجي يبحث عن حلول أرضية ملشاكله السياسية ، ولكن أين اهللا   
  ؟ة لشعب ضعيف يف مواجهة جيوش قويةنقذه من زارح الكوشي ؟ أين معونته اليت أعطت النصرالذي أ
لكي ) اهللا رحوم ، كرمي ( = اين  ، لقد أرسل له حنمل يترك اهللا هذه الفرصة دون حتذير قوي  

   :يوخبه ولكنه توبيخ التأديب والرمحة 
لك قد جنا جيش ملك الرب إهلك لذمن أجل أنك استندت على ملك أرام ومل تستند على ” . ١

 ، أي إذا كان آسا طلب الرب مثلما فعل أيام زارح الكوشي كان  )٧ع ( “أرام من يدك 
  ) ملك أرام (وعلى بنهدد ) ملك إسرائيل( سينتصر على بعشا

أمل يكن الكوشيون واللوبيون جيشاً كثرياً مبركباٍت وفُرساٍن كثريٍة جداً ، فمن أجل أنك ” . ٢ 
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 ، هنا التوبيخ يعتمد على ما فعله الرب سابقاً فاهللا  )٨ع (  “دت على الرب دفعهم ليدك استن
  .  الذي أنقذك من احلرب مع الكوشيون كان يستطيع أن ينِقذك من بعشا ملك إسرائيل ،ال يتغري

 هذا ألنَّ عيين الرب جتوالن يف كل األرض ليتشدد مع الذين قلوهبم كاملة حنوُه فقد محقت يف” . ٣
   . )٩ع ( “ حىت إنه من اآلن تكون عليك حروب 

هنا تظهر سياسة اهللا يف التعامل مع البشر فهو يبحث يف كل األرض عمن قلبه ممتلئ باحلب   
واإلميان ليشدِّده ، أما من يرى أنه بعيداً يهيِّج احلروب عليه لكي يرجع عن طريقه الرديئة ، فاحلروب 

البعيدين إىل حضِنه هي إحدى الوسائل اليت ي ا اهللا أبناءه عيد.  
فغضب آسا على الرائي ووضعُه يف السجن ألنه اغتاظ منه ” وهنا أيضاً سقط آسا للمرة الثانية   

 ، بدالً من أن يفهم الرسالة ويعود إىل حالتِه اُألوىل ويطلب الرب بقلب  )١٠ع ( “ من أجل هذا 
  )والكلمة تعين أيضاً التعذيب اجلسدي(عه يف السجن كامل ، صب كل غضبه على حنان الرائي ووض

ضايق آسا بعضاً من الشعب يف ذلك ”  مث توالت األخطاء ، لقد أسكت أي صوت للمعارضة ضده 
  .والكلمة هنا أيضاً تعين سحق وقهر كل من عارض هذه القرارات الغاضبة  “الوقت 
بل ازداد يف  مل يفهم هذه الرسالة الثانية ،مث أخرياً ضربه الرب باملرض يف رجليه واشتد مرضه و  

   ) .١٢ع ( ومل يطلب الرب ) السحرة ( عناده وطلب األطباء 
من الواضح أنَّ الرب أرسل له رسالة حتذير أوىل على يد حنان الرائي لكي يرجع عن طريقه   

 كل من وقف ويطلب الرب ، وكانت رسالة شفوية قابلها بالغضب وقام بسجن الرائي وتعذيبه وقمع
 ة أرسل له مرضاً شديداً يف رجليِههذه املر، إىل جانبِه، فأرسل له الرب رسالة ثانية ولكنها رسالة عملية 

  .واشتد عليه املرض جداً ولكنه استمر يف عناده ومل يطلب الرب إله آبائه بل السحرة 
ه السالم الداخلي  النكسة بوضوح فهل آسا الذي بدأ حياته مع الرب وأعطاحوهنا تظهر مالم  

هل آسا الذي ! واخلارجي مث أعطاه النصرة والغنائم ، هو نفسه آسا الذي رفض أن يطلب الرب ؟
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استمع إىل رسالة عزريا بن عوديد واستجاب هلا استجابة عملية سريعة وخلع أُم امللك بسبب خطيئتها 
به وسحق كل من وقف إىل هو نفسه آسا الذي رفض أن يسمع رسالة حناين الرائي بل وسجنه وعذَّ

 هل آسا الذي طلب معونة الرب وأعانه الرب بالفعل هو نفسه الذي رفض أن يطلب الرب !جانبِه ؟
  !يف مرضه ؟

حنن هنا أمام حالة إنسان بدأ بالروح ولكنه أكمل باجلسد ، بدأ حياته مبعونة ومساندة من اهللا ألنَّ   
 رفض معونة الرب وحتالف دولياً مع أيامِه األخرية إىل طاغيةقلبه كان كامالً مع الرب ولكنه انقلب يف 

بنهدد لكي ينقذه ، سجن الرائي الذي حذَّره بل وعذَّبه يف السجن ، قَمع كل معارضة وكل صوت 
  .ارتفع ضده ، رفض أن يطلب الرب يف مرضه وفضل أن يلجأ إىل األطباء السحرة 

، لذلك ) اعنة مصر على مثال مقابر فر( قربة من عدة حجرات بل أنه حىت يف موته أعد لنفسه م  
 يف مدينة فدفنوه يف قبوره اليت حفرها لنفسه”استخدم الكتاب املقدس صيغة اجلمع لوصف هذه املقربة 

وهنا وقد تكون املرة الوحيدة اليت يذكر فيها من ميوت راقداً على سرير وليس  ،  )١٤ع ( “ داود
  . أنه ختلى عن كل تقاليد آباِءه حىت يف وفاته ، وأحرقوا له أطياباً وعطوراً بكثرة على األرض مما يعين

وهو قد كانت له ِعشرة وحياة رائعة مع اهللا لسنني ) اهللا يشفي ( الغريب أنَّ آسا كما قلنا تعين   
به طويلة ولكنه سقط يف النهاية وابتعد عن الرب ، حاول الرب حتذيره ولكنه رفض التحذير ، أصا

باملرض ليتذكر أنَّ الرب هو الشايف لكنه رفض يف عناد أن يطلب الرب وفضل السحرة ، حىت يف وفاته 
  .ختلى عن تقاليد آباِءه ، لقد كان منتصراً بالرب ولكنها النكسة 

  
لقد آنت أسير في طريق الرب ، لي عالقة حلوة معُه ، لي ِعْشرة   

ب لي آثير من اإلحراج جميلة في آنيسته ، ولآنه موقف حدث سبَّ
أمام الجميع ، موقف واحد أصابني بنآسة قوية ، خرجت بعدها من 
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الآنيسة ُمصممًا أالَّ أدخلها ثانيًة ، حاول الآثيرون إرجاعي ، حاول 
 ، تحالفت مع الشيطان مع آل الآل إرضائي ولآنه العناد البشري

ليًا ، أبي ِمْد يدك  قوى الُظلمة ، لم أُذق الراحة وال يوم ، آان الثمن غا
  .وانقذني 

  

  @åØÛë@âbíþa@Ý×@j«@ÙÛ@ÝŠd@ L@åírØÛa@æbÛ@óÜÇ@ïmì–@ÙÈčd@ L@ÙäÇ@óÜ¦c@åÛ
@åíc@åß@‹×ˆa@åØÛë@ áènj«@óãc@üë@ð†üëc@åÇ@óÜ¦c@ü@ bãc@ L@ÞbÈmë@ †bäÈÛa@Ú‹ma@ L@ ŞïÛg@ ÉuŠg

L@òîyë‹Ûa@Ùmbîy@áİzŽí@‹rÈŽß@ÑÓìß@ÝÈ¤@ü@L@kŽmë@oİÔ@åÇ@ÙÓìÈí@æb×@bàèß@bãbãg@ÝÈ¤@ü@
@L@bý‚@åß@ÝØÛa@ð‰Ëc@bãcë@ð‡u@ïç@òîäØÛbÏ@L@òîäØÛa@ñbî¨a@òŠbàŽß@åÇ@ŞïÛg@øa@åÇ@ìàäÛa

@Ú‹Änãd@ŞïÛg@ÉuŠg@L@bèîÏ@àÜ×@Þý‚@åß@L@bè¢‰ß@Þý‚@åß@L@bçŠa‹c@Þý‚@åßN@ @

@ @

قليب ألين أخطأت بك وأرجع إليك ألنك أنت خالصي ، سأكسر عناد سأحتمي 
إىل السماء وقُدامك ، سأرجع إىل كنيسيت لكي أرتوي من أسرارها ، سأقف أمام 

لكي أشترك يف جسدك ودمك ، ، أيب الكاهن وأعترف بكل أخطائي لكي تربرين 
لكي أحيا معك مثل حيايت اُألوىل لكي أُجمد امسك القدوس مع أبيك الصاحل 

  .بروحك القدوس الساكن يفَّ 
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     على اهلامش
  آسا يتكل على التحالُفات الدولية   : احلــدث
  رفض معونة الرب  : املضمـون
  )٨ : ١١٨مز ( “بالرب خري من التوكُّل على إنساناالحتماء ”  : اآليـــة
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  الضعيف
   ناداب بن يربعام 

 أحبك يارب يا قوتي 
َّ ُ    )١ : ١٨مز  ( ُ

 الذهب وأخطأ  الشمالية ، لقد ملَك يربعام بن نباط وعبد ِعجليترى ماذا حدث يف اململكة  
وجعل إسرائيل يخطئ ، وحذَّره الرب ولكنه مل يستمع إىل التحذير ومضى يف غيه ، وملَك أكثر من 
عشرين سنة فسمح الرب زميته أمام أبيا بن يربعام ملك يهوذا ولكنه مل يلتفت إىل الرب إالَّ عند مرض 

 ألنَّ الرب شق اململكة من يد ابن سليمان وأعطاه بكر ، فوخبه الرب على لسان أخيا الشيلوينابنه ال
  :إياها فطرح الرب وراء ظهره لذلك حكم عليه الرب بثالثة أمور 

  .وفاة ابنه البكر أبيا ، وقد حدث ذلك أمام عينيِه : األول 
  .ل بيت يربعام افهو استأص: أما الثاين 
يب شعب إسرائيل بالكامل إذا استمروا يف طريق يربعام الذي أخطأ وجعل إسرائيل هو س: والثالث 
  .يخطئ 

  !!فماذا حدث ؟
 ،  )٢٥ : ١٥مل ١( “ة الثانية ملُلك آسا ملك يهوذا وَملَك ناداب ابنه يف السن” مات يربعام   

 طريق أبيه عمل الشر يف عيين الرب وسار يف” وكان شخصية ضعيفة مل يستفد من أخطاء أبيه بل 
   . )٢٦ع (“إسرائيل ُيخطئويف خطيته اليت جعل هبا 

ويبدو أنه كان غري كُفء لقيادة اجليش يف احلرب ضد الفلسطينيني يف جبثون ) كرمي ( معىن امسه   
  .بن أخيا من بيت يساكر ) شرير ( = لذلك فَتن عليِه بعشا 
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 املُلك ، فناداب بن يربعام من سبط أفرامي هنا نستطيع أن نلمح التطاحن بني األسباط العشرة على  
أما بعشا فكان من سبط يساكر ، وألنَّ بعشا كان قوياً وشريراً استطاع بسهولة أن يكسب والء اجليش 

  له ويقود انقالباً عسكرياً على ناداب الضعيف 
اً عنُه ، وملا أماتُه بعشا يف السنة الثالثة آلسا ملك يهوذا وَملََك عوض” وهكذا متم الرب نبوته   

 مل ُيبِق نسمةً لريبعام حىت أفناهم حسب كالم الرب الذي تكلم به ،َملََك ضرب كل بيت يربعام 
 ُيخطئ بإغاظتِه عن يد عبدِه أخيا الشيلوين ألجل خطايا يربعام اليت أخطأها واليت جعل هبا إسرائيل

   . )٣٢ – ٢٨ع ( “ اليت أغاظ هبا الرب إله إسرائيل 
، فاهللا يستخدم يت يربعام بالكامل حسب كالم الربى هذا امللك سريعاً وبِه انتهى بوهكذا انته  

  .فيا لعمق غناه وحكمته وِعلمه ، اآلخرين لتأديبنا وتنفيذ مشيئته ، اهللا يستخدم الكل 
  

لم أتعلم من أخطاء والديَّ بل سرت في طريقهما ، رأيت آيف   
ت الخمر هي سبب عاشا وآيف ابتعدا عنك وسرت ورائهما ، آان

خراب البيت ولآني لم ألتفت وسرت في نفس الطريق آأني مسلوب 
  .اإلرادة وها هو الخراب ُيحيط ببيتي وأوالدي لوال زوجتي الوفية 

  

  @òîÏë@òuëŒ@ÙÛ@oÜŠc@‡ÔÛ@_@a‡îÈi@oÏ‹®a@aˆb¾@_@‹ßþa@ÚŠa‡nm@@aˆb¾@_@dİ©a@ÚŠ‡Žm@@aˆb¾
Úàš@ÅčÓìŽm@ïØÛc@ïà¥@ïØÛ@L@@õbjÌi@p‹@ÙäØÛë@L@Ùya‹u@‡à›Žm@ïØÛ@L@—¾a@Ðã@åß@Ú†üë

@L@ ÙäîÇcë@ Ù—ČčÜ‚cë@ ÙÈc@ ïãþ@ ™ý‚@ âìí@ âìîÛaë@ ÞìjÔß@ oÓìÛa@ L@ éînÛaë@ Êbî›Ûa@ Õí‹ @ À
@ÙÛ@øšdÏ@áöbäÛa@bèíc@ÅÔîngN@ @
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إهلي أنت هو قُويت لذلك أُحبك ألنك تقيمين من الضعف ، تستر علي وتنجيين 

 لكي أُسبِّحك وأُباركك ، تغفر ذنويب وتلبسين ثياباً بيضاً ، تستر من فم األسد
 د أبيك الصاحل بروحك عريي وتنري عيين فأراك عن مييين تقودين إىل مرتفعايت

  .القدوس احمليي املساوي لك اآلن وكل أوان
  

     على اهلامش
  ناداب امللك الضعيف   : احلــدث
  الذي يعني ضعفيقُويت باهللا   : املضمـون
  )١ : ١٨مز (  “ أُحبك يارب يا قُويت”   : اآليـــة
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  الشرير
   بعشا بن أخيا 

وحتفظني من الشر حىت ال يتعبني  تكون يدك معي 
ُ

   )١٠ : ٤أخ ١ ( 
ضرب كل ”  وكان أول أعماله أنه بعد ناداب الضعيف جاء بعشا الشرير ليملُك على إسرائيل  

 مل ُيبِق نسمة لريبعام حىت أفناهم حسب كالم الرب الذي تكلم به عن يد عبدِه أخيا بيت يربعام ،
      . )٢٩ : ١٥مل ١( “ الشيلوين 

وهكذا تتم كلمة الرب حىت بيد غري املؤمنني ألنه بدالً من أن يعيد األمور إىل جمراها الطبيعي   
 طريق يربعام ويف خطيتِه اليت جعل هبا عمل الشر يف عيين الرب وسار يف” ويعبد الرب إله إسرائيل 

ع  ( “ إسرائيل يف ترصة أربعاً وعشرين سنةً َملََك على مجيع” ، بل إنه  )٣٤ع ( “ إسرائيل ُيخطئ 
   . )٣٢ ، ع ١٦ع ( “ وكانت حرب بني آسا وبعشا ملك إسرائيل كل أيامهما ”  ،  )٣٣

ن له ذاته ؟ اهللا دائماً يتعامل مع كل البشر فكيف تعامل اهللا معه ؟ هل يتركه خلطاياه ؟ أم يعل  
  .ويعلن ذاته بوضوح ولكننا حنن الذين نرفض يد الرب املمدودة 

لقد كان قائداً حربياً ذكياً ، أراد حتطيم مملكة يهوذا ببطء وبدون خسائر تذكر ، فأمر بتحصني   
ية مع مملكة يهوذا ، أي أنه حاول العالقات التجارالرامة وهي اليت تقع بني حدود اململكتني لكي مينع 

  .حصارها اقتصادياً حىت املوت 
وهنا أخطأ آسا ملك يهوذا عندما حتالف مع بنهدد ملك أرام دمشق ، فجاء بنهدد وحارب بعشا   

  يف الشمال مما جعله يكُف عن بناء الرامة ويعود إىل عاصمته ترصة 
بن حناين ، وقد تقابلنا مع حناين األب من قبل ولكن اهللا أراد أن يوبخ بعشا فأرسل إليِه ياهو   

عندما وبخ آسا ملك يهوذا وكان نصيبه السجن والتعذيب ، وها هو ياهو ابنه خيرج لتوبيخ بعشا ملك 
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  :إسرائيل 
اهللا ،)٢: ١٦مل ١(“ رائيلمن أجل أين قد رفعُتك من التراب وجعلُتك رئيساً على شعيب إس” . ١

  . التراب عادةً ما ينسى أنه ترابفع املسكني من التراب ولكنيشرح له ما قام به فالرب ير
  )  فصال تيها وعربدا    نسى الطني يوما أنه طني(

 ، كنت أتوقع “ خبطاياهم فسرت يف طريق يربعام وجعلت شعيب إسرائيل ُيخطئون وُيغيظونين” . ٢
  . شهواتك منك أن تسري يف طريق داود امللك تعبدين وحتفظ وصاياي ولكنك سرت وراء

هأنذا أنزع نسل بعشا ونسل بيتِه وأجعل بيتك كبيت يربعام بن نباط ، فمن مات ” : احلُكم . ٣
   .  )٤ – ٣ع ( “ لبعشا يف املدينة تأكلُه الكالب ومن مات له يف احلقل تأكلُه طيور السماء 

 – ٩٠٩( سنة  ٢٤وهكذا جاء احلكم واضحاً ولكن الرب أعطاه فرصة طويلة للتوبة ، لقد ملَك   
، فالرب يهتم بتوبة الكل وال ينسى أنه كان األداة يف تنفيذ احلكم ضد بيت يربعام ) م .  ق ٨٨٦

  .لذلك أمهله فترة كافية للتوبة ولكنه مل يتب 
الشر أصبح حياتي ال ُأبالي بتوبيخ أو تحذير ، الرب أرسل لي   

لآن الشر الآثيرين لآي ُيحذرونني لآي أرجع عن ُطُرقي الرديئة و
آان ُمسيطرًا ، أردت أن أحيا ُحريتي بعيدًا عن اهللا فاآتشفت أني 
عبد لخطيئتي ، وها أنا وراء القضبان أبآي ما فات وأبحث عن توبة 

  .في أزمنة صعبة 

  @L@kŽnm@ïØÛ@Èjnm@æc@ìuŠcë@ÙäÇ@s¢c@oÛŒbß@æbj›Ó@õaŠë@ëc@bÈÛa@Áë@À@L@Úbäç@ëc@bäç
c@L@ïãb›yc@¶g@Éu‹m@ïØÛ@åír×@‘bãc@òäÛdi@ñr×@ÝöbŠ@ÙîÛg@ÝčŠ@ @



 א

 ٣٤
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@ÙČčjyc@bãcë@ïÛ@oãc@L@Ú‹Änãc@bãcë@ïÛ@oãc@L@Ú‡š@áØ¨a@ŠŽ‡—í@æc@ÝjÓ@éjnäm@ïØÛ@ón’@Ö‹İiN@ @

 إبعد عين الشر ، إبعد عين شهوة القلب ، إبعد عين  ليتك تباركين،إهلي ومخلصي
  أن أفرح بك وألل ،عناد الرأي،  إبعد عين كل شر لكي ال يتعبين ، أعطين

، تسمع صوتك وتطيع د أبيك الصاحل أعطين أُذناً تسمع صوتك وتستجيب
  .والروح القدس 

  

     على اهلامش
  بعشا امللك الشرير   : احلــدث
  اهللا يبيد الشرير بعد إمهاله  : املضمـون
ن الشر حىت ال ليتك تباركين وتوسِّع تخومي وتكون يدك معي وحتفظين م”   : اآليـــة

  ) ١٠ : ٤أخ ١( “ يتعبين 
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املستهرت
ُ

  
  يلة بن بعشا  أ

ِ طريق اجلاهل مستقيم يف عينيه 
ُ

   )١٥ : ١٢أم  ( 
كان بعشا شريراً ولكنه كان قوياً ، كان معادياً للرب ولكنه كان ذو ذكاء حريب وفكر   

له قوة البلوط وثباته ؟ هل كان له ، هل كان ) بلوط ( = يلة أاستراتيجي قوي ولكن ماذا عن ابنه 
  !!!مقدرة أبيه احلربية ؟ لألسف مل يكن له أي شئ من هذا 

“ يف ترصة سنتني ...... لََك يف السنة السادسة والعشرين آلسا ملك يهوذا َم” يلة لقد ملَك أ  
 شهراً ٢٤م ، وواضح أنَّ مدة ملكه مل تصل إىل .  ق ٨٨٥ – ٨٨٦ ، يف املدة بني  )٨ : ١٦مل ١(

مل يذكُر لنا الكتاب عن حياته سوى أنه  ) .١٠ : ١٦مل ١( آلسا السابعة والعشرونألنه قُِتل يف السنة 
فقام عليِه ) وران اكبري الي( الذي على البيت ) معىن امسه األرضي  (أرصاكان يشرب ويسكر يف بيت 
  .وضربه وقتله ) أحد قادة اجليش ( زمري رئيس نصف املركبات 

متورطاً يف هذا وران كان اح أننا أمام انقالب عسكري قام بِه زمري ويبدو أنَّ أرصا كبري اليواض  
وبالطبع ملَك .يلة نتيجة استهتاره وميله إىل الشهوات األرضية من شرب وسكْر اإلنقالب ، فمات أ

ت بعشا فأفىن زمري كل بي..... وعند متلُّكِه وجلوسِه على كرسيه ضرب كل بيت بعشا ” زمري 
 ، وهكذا يتمم  )١٢ – ١١ع  (  “ عن يد ياهو النيبحسب كالم الرب الذي تكلم به على بعشا

 هبا وجعال إسرائيل ُيخطئ إلغاظة أاألجل كل خطايا بعشا وخطايا أيلة ابنه اليت أخط”اهللا نبؤاته 
   . )١٣ع ( “ الرب إله إسرائيل بأباطيلهم 

فشل يف حتطيم مملكة يهوذا .٢. يعيد إسرائيل لعبادة الربشل أنف.١:لقد فشل بعشا يف عدة أمور   
وفشل أيضاً يف تربية ابنه لكي يصري ملكاً قادراً على قيادة الدولة سياسياً وقيادة .٣.باحلصار اإلقتصادي 

  .اجليش عسكرياً فصار إنساناً مستهتراً جيري وراء شهوات قلبه ، فسقط بعد أقل من سنتني 
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 أقصر مدة يف املُلك ، لقد ملَك أُسبوعاً يف ترصة إستطاع فيه أن يستأصل أما زمري فهو صاحب  
، لقد كان اجليش يف جبثون اليت للفلسطينيني  ) ١١ : ١٦مل ١( كل بيت بعشا حسب نبوة ياهو 

 ترصة أثناء غياب وامللك يشرب ويسكر يف بيت أرصا فقتله زمري الذي كان مسئوالً عن محاية
فصعد ُعمري وكل إسرائيل معُه ”  رفض زمري وملَك عمري رئيس اجليش ، اجليش، ولكن الشعب

من جبثون وحاصروا ترصة ، وملا رأى زمري أنَّ املدينة قد أُخذت دخل إىل قصر بيت امللك وأحرق 
    . )١٨ – ١٧ع ( “ على نفسِه بيت امللك بالنار فمات 

دفاعاً عن نفسه بل إنه يجيد فن مل يكن زمري بالرجل الشجاع الذي يحارب مثل األبطال   
عمري قائد اجليش مل يستطع أن يتصرف كملك  واجهه  على موت أيلة وعندماتآمرالدسائس لذلك 

 االنقالباتسلسلة من  هنا نرى.  فيهفأراد أن ميوت يف قصر امللك فأشعل النار يف القصر ومات
 يتقاتلون من أجل السلطة ، هناك من العسكرية والقالقل ، سلسلة من اإلضرابات والصراعات ، رجال

اعة وهناك من حيرق نفسه من ميوت يف احلرب وهناك من ميوت يف استهتاره ، هناك من يحارب بشج
كل هؤالء أخرجوا الرب من فكرهم ، حاولوا أن يبنوا ألنفسهم ممالك ، حاولوا أن يبنوا .اليأس

أن يقاوم إرادة اهللا ؟ هل يستطيع أحد أن  يستطيع أحد لألنفسهم امساً وسط عظماء األرض ولكن ه
  .يبين لنفسه برجاً ليقاوم اهللا ؟ إنَّ جتربة برج بابل مازالت يف األذهان وها هو التاريخ يعيد نفسه 

  
حاولت أن أحيا بعيدًا عن اهللا ، حاولت أن أتناسى حتى وجوده ، في   

وتي ، بذاتي تخيلي أنه لم يصنع لي شيئًا ولآني صنعت آل شئ بنفسي ، بقُّ
، أصبح لي آل شئ ولآني لم أتمتع بشئ ، أصبح معي المال ولآني فقدت 

، فقدت عائلتي وها لحصول عليه ، فقدت زوجتي وأوالديالآل من أجل ا
  أنا وحيدًا أبحث عنه مرة ُأخرى ، أبحث عن اهللا وأبحث أيضًا عن ذاتي 
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  n@L@bi‹İ›Žß@ÙÛìy@åß@bÈÛa@‡vn@ÙäÇ@‡Ènic@ bß‡äÇ@|í‹Ûa@‡vn@L@òÈÐm‹Žß@xaìßþa@‡v
@ñŠìİ©a@‡í‡’@éîÏ@Šb¢⁄aë@j×@‹¢@Ýrß@ñbî¨a@L@Ö‹ÌÛbi@†‡èŽß@Ùmbîy@lŠbÓ@æìØî@L@ñ‡í‡’

c@æc@Éîİnc@L@ð‡yë@bãdÏ@ÞbÈm@L@ÄÓìŽnÛ@ÞbÈm@L@bàöbã@òäîÐÛa@À@oÛŒbß@ØÛë@bãc@L@|í‹Ûa@åČčØ
j«@õbäîß@¶g@Ùmbîy@òÏ†@†ìÓc@æc@Éîİnc@ð‡yë@óÜÇ@ïÈß@ñbî¨a@¶g@L@îä×@õë‡ç@¶g@L@

@âaë‡ÛaN@ @

@ @

إهلي إمسك بيدي اليمني ، إهلي كن دائماً معي ، إهلي برأيك اهدين وبعد إىل جمد 
تأخذين ، ليس يل سواك ، أعين وسط هيجان حبر العامل ، وسط اضطراب 
احلروب والسياسات ، وسط كل  الضيقات ، ليس يل سواك ومعك على األرض 

 شيئاً ، أُريد أن أقترب إليك ألنك أنت ملجأي ، أنت حيايت إىل األبد أُريدال 
  .بنعمة أبيك الصاحل وِفعل روحك القدوس 

  

  أيلة بن بعشا امللك املُستهتر مث اإلنقالبات العسكرية   : احلــدث
  بعيداً عن اهللا يهيج البحر وتنعدم الرؤية وتنكسر الدفة  : املضمـون
أمسكت بيدي اليمىن ” )١٥ : ١٢أم ( “ ريق اجلاهل مستقيم يف عينيِه ط”   : اآليـــة

   )  ٢٤ –٢٣ : ٧٣مز ( “جمٍد تأخذينبرأيك ديين وبعد إىل 
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  :هنا سنتوقف ولكننا سنلتقى 
لقد بدأت اململكة بداود صاحب القلب النقي مث سليمان صاحب احلكمة اإلهلية مث رحبعام الذي   

انقسام اململكة ، مث جاء ابنه أبيا الذي مل يتعلَّم من أخطاء أبيه ، مث آسا الذي بدأ بكربياءِه تسبب يف 
بداية قوية وأعطاه اهللا نصرة وغنائم كثرية وهو أيضاً استجاب للتوجيهات اإلهلية حىت أنه خلع أُم امللك 

  .عن املُلك ولكن كانت النكسة وسقط ذلك اجلبار 
ر ؟ كيف عاش ؟ كيف صار ملكاً؟ وأيضاً اململكة الشمالية فماذا عن ابنه يهوشافاط كيف سا  

بدأت بريبعام بن نباط الشخصية القوية املُسيطرة الذي استطاع أن جيمع عشرة أسباط من حوله ليؤسس 
 الرب إله إسرائيل فحكم عليه الرب بالفناء هو وكل نسله فكان  عنمملكة قوية ولكنه أبعد الشعب
ضعيف الذي كان هدفاً سهالً أمام بعشا بن أخيا امللك الشرير الذي أفىن ذلك يف عهد ابنه ناداب ال

بيت يربعام ولكنه سار يف نفس طريقه بعيداً عن الرب فحكم عليه بنفس احلكم وكان ذلك يف عهد 
ابنه أيلة املُستهتر الذي ترك اجليش يف احلرب وانغمس يف شهواته من شرب وسكْر فقتله زمري الذي مل 

لقد واجه عمري مقاومة من . عمري ولكن امللك مل يستقر بعد مِلكاً أكثر من أُسبوع وفنت عليهيستمر 
 ، اإلنقالبات العسكرية مث احلرب وهكذا دخلت اململكة الشمالية يف سلسلة طويلة من الصراعاتتبين 

  األهلية ، إىل من سيستقر األمر ؟ من سيصل إىل كُرسي املُلك ؟ 
  “اري واألفعى النَّ” يب القادم إنه موضوع الكُت

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