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األول
الفَص ُل َّ
ال ُملُوكُ واألَن ِبياء
فري ال ُملوك
ُ
األول والثَّاني ،لن ِ
َص َل إلى درا َ
صموئيل َّ
س ِة ِس َ
فري َ
نتركُ ورا َءنا اآلن ِس َ
ضو َعين:
س
فرين ،أر ُجو أن ت ُ َر ِ ّك ُزوا إن ِتبا َه ُكم على َمو ُ
هذين ال ِ ّ
األول والثَّانِي .بينَما ُ
ندر ُ
َّ
س َ
ِ
ب إسرائيل وس َ
صبر الله في
ط اإلرتِدا ِد َّ
( -)1كيفيَّة تعا ُم ِل الل ِه م َع شَع ِ
الرهيب ،و (َ -)2
الن َم َح َّ
طا ٍ
ت
وعان
ض
ب إسرائيل األشرار.
سوف يُ َ
هذان ال َمو ُ
عض ُم ِ
لوك شع ِ
تعا ُم ِل ِه م َع َب ِ
َ
ش ِ ّك ِ
ِ
ِ
ت
ت و ُمنخَفضا ِ
ُوطنا في ُمرتَفعا ِ
سلُّ ِقنا و ُهب ِ
أسفار أد ِ
وت ُ ُخوما ً تُسا ِعدُنا في ت َ َ
ِ
ب المملكة للتَّاريخِ
ي.
ال ِعبر ّ
لوك وال َم َما ِلك
عن ال ُم ِ
لَم َحةٌ ِ
َّ
رفض
سفري ملوك األول والثاني يُخ ِبرا ِننَا عن ملكوت اإلنسان الذي نت َ َج عن
ِ
إن َ
سفر الملوك األول نسم ُع عن إنقسام المملكة
بني إسرائيل أن يكونَ اللهُ م ِلكا ً عليهم .في ِ
حزن ِلهاتين المملكتين ال ُمنق ِس َمتين.
سفر ال ُملوك الثاني نقرأ ُ عن السبي ال ُم ِ
البشرية .وفي ِ
سفري ال ُملوك هذين مملوءان بالتحذيراتَّ ،
سوف ن َِج ُد َّ
معظم ال ُملوك في ِهما
ألن
أن َ
َ
َ
شر ال ُملوك َو ِخي َمةً على الشعب .وبينما نقرأ ُ عن العواقِب
كانوا أشراراً ،وكانت إنعكاساتُ ِ ّ
غير مسؤو ٍل عن هذه العواقِب.
الوخيمة الناتجة عن ِ ّ
شر هؤالء الملوكِ ،لنت َذ َّك ْر أن اللهَ ُ
الشعب أرا َد هؤالء ال ُملوك .فال ُملوك كانوا مسؤولين عن ُ
رورهم
الشعب هو المسؤول ألن
ف
ُ
َ
ش ِ
الخاصة بهم.
الن إنقسام وإنحطاط وسبي
إن أهميَّةَ سفري ال ُملوك هذين تك ُم ُن في كو ِنهما يُس ِ ّج ِ
سقوط األ ُ َّمة
َم ْملَ َكتَي إسرائيل و َي ُه َّوذا .فباإلمكان تسمية سفري الملوك األول والثاني "قيام و ُ
ال ِعبريَّة ".ففي اإلصحاح  ،22 :11نج ُد وصفا ً للسبي األشوري لمملك ِة إسرائيل ال َّ
شما ِليَّة،
مركزها شمالي إسرائيل .فسارت هذه األسبا ُ
ُ
ط العشرة بالقيود
أي األسباط العشر التي كان
خبر عن هذه األسباط التي ش َّكلت قديما ً المملكة الشمالية،
ي ٍ
إلى أشور .ولن نعو َد نسمع أ َّ
على صفحات الكتاب المقدس .فأصب َحت تُس َّمى غا ِلبا ً "أسباط إسرائيل الضائعة".
صر
في ملوك الثاني اإلصحاح  22نقرأ ُ عن السبي ال ُمريع للملكة الجنوبية على يد نبوخذن َّ
والبابليين .فاألسرى الذين لم يُقتَلوا ،أ ُ ِخذوا إلى بابل عندما سقطت أورشليم .وبع َد سبعين
قلب قُوروش العظيم ،أمبراطور فارس ،لكي
سنةً ،إحتلَّت
فارس باب َل .ولقد َّ
ُ
حر َك اللهُ القدير َ
يُصد َِر قرارا ً يسم ُح لك ِّل األسرى العبرانيين الذين يعيشون في بال ِد فارس بالرجوع إلى
ناء هي َك ِلهم ،ومدينتهم وبالدِهم وحياتَ ُهم ال ُم َح َّ
ط َمة.
إسرائيل ليُ ِعيدوا بِ ِ
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فار التاريخيةُ لمرحل ِة ما بعد السبي ".عزرا،
ي "األس ُ
بع َد هذا تأتي في التَّرتي ِ
ب التَّاريخ ّ
وسفر
سوف يخ ِبرونَنا عن عودة بعض بني إسرائيل من السبي البابلي.
نحميا ،وأستير
ُ
َ
بعض األُمور التي كانت تحد ُ
ُث في بال ِد مادي وفارس لبني إسرائيل
يصف
أستير سوف
ُ
َ
ُ
نكون قد
سوف
يرجعوا إلى إسرائيل .وعندما سننتَهي من إستطالع سفر أستير،
الذين لم ِ
َ
أسفار العه ِد القديم التاريخية.
إنت َهينا من دراس ِة
ِ
ق باألَنبِياء
إلت َ ِ
سوف يجدون مكانَهم في
سائر األنبياء الذين َكتَبُوا األسفار النبويَّة في العه ِد القديم
إن
َ
َ
وسوف نلتقي بهؤالء األنبياء بعد أن ننتهي
الخلفية التاريخية ألسفار العهد القديم التاريخية.
َ
أسفار العهد القديم الشعرية.
من ِد َراس ِة
ِ
فَ َما ُه َو النَّبِي؟
فلنُف ِ ّك ْر للحظة في من هو النبي .فكلمة "نبي" تعني حرفيَّاً" ،التكلُّم إلى الله ".فالكلمةُ
"الوقوف لإلنارة ".بمعنى ما  ،هذا ما فع َلهُ األنبياء .فلقد كرزَ األن ِبيا ُء
ُمر َّك َبة وتعني بجزئيها ُ
صلُوا أيضا ً على إعالنا ٍ
ت َجدي َدةٍ منَ الله .لقد تكلَّ َم
بِ َك ِل َم ِة الل ِه ال ُم َد َّونَة (أسفار ُموسى) .ولقد َح َ
ي وكأنَّهُ ال ُمنبِئ
األنبيا ُء بكلم ِة الل ِه ُمسبَقاً ،أي أنَّ ُهم كانوا كارزين .فأحيانا ً أصب َح النب ُّ
َّ
بال ُمستق َبل .إن هذه الناحية من خدم ِة األنبياء تُد ِه ُ
ولكن ُمه َّمةَ النبي األساسيَّة كانت
شنا.
أمام كلم ِة الله وأن يجعلوها ت ُ
ب
ورها على شع ِ
ش ُّع بِنُ ِ
الوعظ بكلم ِة الله .كانَ عليهم أن يقفوا َ
ألن ال َّ
ياء غا ِلبا ً ِخد َمةَ ُموا َج َهةَّ ،
الربّ ِ بإستمرار،
عب كانَ
الله .فكانت ِخد َمةُ األنبِ ِ
يشر ُد عن َّ
ُ
ش َ
وأرا َد اللهُ أن يُو ِبّ َخ ُهم من خال ِل أن ِبيائِ ِه األ ُ َمنَاء.
في ُملوك األول ،النموذ ُج األساسي هو النبي إيليا .أ َّما في ملوك الثاني ،فأليشَع ،خليفَةُ إيليَّا،
سفري
غم أننا
هو النموذ ُج األساسيُ .
سوف نُش ِ ّد ُد على هذين النبيَّين الكبيرين إذ نستط ِل ُع َ
َ
ور َ
الصغار غير المشهورين .في
ي ٍ من األنبياء ِ
ال ُملُوك ،أو ُّد التأ ُّك َد من كو ِن ُكم ال تُغ ِفلُونَ عن أ ّ
ضلِينَ عندِي ،وإس ُمهُ ميخا.
1ملوك22
ياء ال ُمفَ َّ
سوف نلتقي بواح ٍد من األن ِب ِ
َ
بعضهم،
عندما كانت المملكة ُمنق ِسمة ،إلتقى أحيانا ً ُملوكُ المملكتين ال ُمنق ِسمتين مع ِ
ظ ِم األحيان .وتقريبا ً ُك ُّل ُملوك المملكة الشمالية كانوا أشرارا ً
غم أنهم كانوا أعدا ًء في ُمع َ
ُر َ
َّ
ولكن مملكة يهوذا الجنوبية تمتَّعت بملوكٍ صالحين من وق ٍ
ت آلخر .لم ي ُك ْن هؤالء
و ُمرت ّدِين.
البعض منهم كانوا ِفعالً أتقياء ،أمثال حزقيَّا ،ويهوشافاط،
ال ُملوك على ُمستوى داود ،ولكن
َ
ويوشيَّا ،الذين كانوا ُملوكا ً صالحين.
في اإلصحاح الثاني والعشرين من ُملوك األول ،عق َد ُك ٌّل من َم ِلك مملكة إسرائيل
ع ِق َّمة .وكانَ
عقَ َدا إجتما َ
الشماليَّة ،أي آخاب ،و َم ِلك مملكة يهوذا الجنوبية ،أي َي ُهوشَافاطَ ،
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ملكُ المملكة الشمالية آخاب شريرا ً جداً .أ َّما يهوشافاط ملك مملكة الجنوب ،فكان َم ِزيجا ً من
الخير ومن الشر .قد تتساء ُل ُمتع ِ ّجبا ً عما كان هذان الم ِلكان يفعال ِنه معا ً .لقد كانَ لدي ِهما
ِ
الرئيس ل َكو ِن ِهما معا ً كانَ َّ
َّ
أن
ب ال ُمصاه ََرة بينَ أبنائِهما.
ولكن ال َّ
ب َّ
سبَ ِ
سبَ َ
أحفا ٌد ُمشت َ َر ُكون ،بِ َ
ض َّد آرام.
آخاب أرا َد أن يُسا ِع َدهُ يَ ُهوشافاط في َحر ِب ِه ِ
َ
ب اآلراميين معاً "،قا َل
عندما قد ََّم
ُ
حار َ
آخاب تح ِ ّد َيهُ ليهوشافاط بالقَول" ،دعنا نذهب لنُ ِ
تلك الحقبَة من التاريخ ،كانت العادة ُ أن يسألوا األنبياء
يهوشافاط" ،هل
سألت األنبياء؟" في َ
َ
عن ُك ِّل ُخطوةٍ هامة كانوا بصد ِد إ ِت ّخاذِها .فقا َل آخاب" ،أتُري ُد أنبياء؟ يا ر ُجل ،سأ ُ
عطيك
َ
ياء
ياء ال َبع ِل واآل ِل َه ِة األُخرى
المعروفة ".جمي ُع هؤُالء األن ِب ِ
ي أر َبعمائِة من أن ِب ِ
ُ
أنبياء .فلد َّ
َّ
ووعدُوهُ باإلنتِصار.
ش َّجعُوا
َ
آخاب على ال َحر ِ
َ
يٍ
ولكن َي ُهوشافاط أرا َد أن يس َم َع َك ِل َمةً من َنبِ ّ
ب َ
أنبياء الله ال َح ّق.
ق من
ِ
صا ِد ٍ
واحدٌِ ،ميخا ُ
بن يَملَة ،الذي يُم ِكنُنا أن نس َم َع
فقا َل
ي ِ
ُ
ض ٍ
علَى َم َ
آخاب َ
ض" ،ال يزا ُل يُو َج ُد نَ ِب ٌّ
الربّ ؛ ولكنني أكر ُههُ ألنَّهُ ال يتنبَّأ ُ لي
بالخير أبداً .بل دائما ً يتنبَّأ ُ بشيءٍ
منهُ َك ِل َمةً منَ َّ
ِ
ت بميخا.
ض رسوالً ليأ ِ
ض ٍ
رديء ".فقا َل يهوشافاط" ،إجل ْبهُ ".فأرس َل آخاب على م َ
برفق ِة ميخا إلى
قصر آخاب ،قا َل للنبي ميخا أن ي ُكونَ
وعن َدما كان رسو ُل ال َم ِلك ِ
ِ
راجعا ً ِ
َب ُ
"سأنط ُق بما
فأجاب ميخا،
ف نُب َُّوتَهُ ويج َع َلها م َع ما قالَهُ األن ِبيا ُء اآلخرون.
ِ
َ
شوشا ً وأن يُ َك ِيّ َ
يقولُهُ لي الله)11( ".
قصر آخاب ،ب ُك ِّل أُبَّ َه ِتهما وجال ِلهما ،قا َل الملك
وقف ميخا أمام الم ِل َكين في
عندما
ِ
َ
فأجاب ميخا" ،بالتأكيد!
نخر ُج ل ُمحارب ِة اآلراميين؟"
آخاب" ،حسناً ،ما رأي َُك يا ميخا؟ هل ُ
َ
صد َِم آخاب وسأ َل" ،هل تقو ُل فعالً كلمةَ الرب يا
إذهب.
عظيما ً ".ف ُ
وسوف ت ُ َح ِقّ ُق إن ِتصارا ً َ
َ
تعرف ما هي كلمةُ الرب ،فلقد رأيتُ إسرائيل
نت ُمهت َّما ً فعالً أن
ميخا؟"
فأجاب ميخا" ،إن ُك َ
َ
َ
لك؟ إنهُ
كخرافٍ ال راعي لها ".فقا َل آخاب ليهوشافاط،
"أرأيت ،ألم أقُل َ
َ
الجبا ِل ِ
ُمشتَّتين على ِ
ال يتنبَّأ ُ أبدا ً بالخير ،بل دائما ً بالشر)11 -12( ".
َّ
ولكن ِميخا قا َل
قر َر آخاب ويهوشافاط أن يخوضا معركةً على اآلراميين.
غم َ
ذلكَّ ،
ُر َ
عان أكاذِيب .ثم ألقى ميخا عظةً عظيمة قائالً" ،قد رأيتُ الربَّ جالسا ً على
لَ ُهما أنَّ ُهما كانا يت َب ِ
اره .فقا َل الربُّ من يُغوي آخاب
ُكرس ِيّ ِه و ُك ُّل ُجن ِد
ِ
السماء ُوقُ ٌ
وف لدي ِه عن َي ِمينِ ِه وعن َي َ
س ِ
فيصع َد ويسقُ َ
ووقف
ذاك هكذا .ثم خر َج الرو ُح
ط في راموت ِجلعاد .فقا َل هذا هكذا وقا َل َ
َ
ُ
ب في أفوا ِه
خر ُج و
أكون رو َح ك ِذ ٍ
أمام الرب وقال أنا أُغويه .وقا َل له الربُّ بماذا .فقا َل أ َ ُ
فاخرجْ واف َع ْل هكذاُ 1 ".ملوك )22 -11 :22
جميعِ أنبيائِه .فقا َل إنَّ َك تُغوي ِه وتقتَدِر.
ُ
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حارب اآلراميين .واحجزوا ميخا في السجن وأط ِعموهُ ُخبزا ً
فأص َد َر
ُ
أمرهُ "فلن ُ
آخاب َ
َخرج ونُ ِ
رجعت سالما ً من المعركة،
ترجع .وإن
َ
أرجع ".فصر َخ ميخا" ،يا صديق ،لن ِ
وما ًء إلى أن ِ
ُ
آخاب ويهوشافاط جيشيهما في معرك ٍة ض َّد
ي )21( ".فقا َد
فال
ُ
يكون اللهُ قد تكلَّ َم ف َّ
مات وهو يأ ُك ُل ال ُخبزَ
ويشرب الماء في زنزانةٍ،
نفترض أن ميخا َ
ُ
اآلراميين .ويُم ِكنُنا أن ِ
آخ ُر ما نس َمعُهُ عنه.
ألن هذا هو ِ
َّ
جيش آخاب
بوة ميخا تحقَّقت َحرفِيَّا ً في ِخض ِ ّم المعركة مع اآلراميين .فتشتَّت
ُ
ولكن نُ َّ
ي آرامي سهما ً خطأً،
الجبا ِل ِ
ويهوشافاط على ِ
كخرافٍ مذبوح ٍة ال راعي لها .ولقد أطلَقَ ُجند ٌّ
أصاب م ِل َك إسرائيل بعُمق .فقا َل آخاب
فإخت َ َرقَ المنف َذ الوحيد الذي كان في دِرعِ آخاب ،و
َ
بوةِ ميخا.
الحه،
لحام ِل ِس ِ
"أخرجني من المعركة .ف ُجرحي ُمميت ".وهذا أيضا ً كان تحقيقا ً لنُ َّ
ِ
ت جي ُ
شهُ وعا َد َي ُج ُّر أذيا َل ال َهزيمة.
فقُتِ َل الملكُ آخاب ،وتشت َّ َ
ناك
هناك
سفري ال ُملوك .فمثالً ،في 1ملوك ُ ،11ه َ
َ
ُ
الكثير من األنبياء المجهولين في َ
يربعام بإص َب ِع ِه إلى هذا النبي قائالً ل ُجنو ِدهِ،
يربعام.
فأشار ُ
ي مجهو ٌل واجهَ الملك الشرير ُ
َ
نب ٌّ
ست ي ُد الملك الشرير في وض ِعها ،ألن هذا
يربعام ي ُ
"أوقِفوهُ!" وإذ كان ُ
ُشير بي ِد ِه إلى النبي ،ي ِب َ
صلّي لل ِه من
قوة ُ الله .فإلت َ َمس الملكُ عندها من النبي قائالً،
َ
"أرجوك أن ت ُ ِ
النبي كانت معهُ َّ
يربعام .لقد إستخ َد َم اللهُ هذا النبي
أج ِل يدي ".فلم يعُد بوس ِع ِه أن ي ِ ّ
ي ي َد ُ
ُحر َك ي َده .فشفَى النب ُّ
من ِخال ِل ِخدم ِة ال ِ ّ
طلب الملكُ من النبي أن يُزي َل عنهُ دينونة الله.
فاء لهذا ال َم ِلك عندما
ش ِ
َ
بقوةِ الل ِه الخارقة
عندما تقرأ ُ عن هؤالء األنبياء األتقياء ،الحظ أن ُهم جيمعا ً تمتَّعوا َّ
الخارقة َّ
ع هؤالء
ت الل ِه
للطبيعة التي كانت تع َم ُل في ِهم .فبدون ُمعجزا ِ
للطبيعة ،لما إستطا َ
ِ
ولئك ال ُملوك األشرار.
ُواج ُهوا أ ُ َ
األنبياء أن ي ِ
سفر ُملوك األول .ففي ُ 1ملوك  ،11نج ُد إيليَّا في
كما أَشَرتُ سابِقاً ،يُعتَبَ ُر إيليَّا
ي ٍ في ِ
أعظم نب ّ
َ
عن الله ليَعبُدُوا األوثان .وكانَ يُو َج ُد
أ َوجِ ال ِقمة .كانَ
ُ
شعب الل ِه في ال َمملَ َكتَين قد إبتَ َعدُوا ُك ِلّيَّا ً ِ
ياء ال َك َذ َبة الذين كانُوا يُ َم ِث ّلُونَ آل َهتَ ُهم ال ُمزَ يَّفَة .ولقد تحدَّى إيليا أنبيا َء ال َبعل
الكثير منَ األن ِب ِ
ُ
بارزة قائالً،
األربَعمائة والخَمسين ،الذي كانُوا يَ ُخ ُّ
صونَ إيزا ِبل إمرأَة آخاب ،ودعا ُهم لل ُم َ
نار على ذبيحتِ ُكم .وأنا
"أُري ُد ُكم أن تبنوا مذ َبحا ً وأن تضعوا عليه ذبيحة .ولكن ال تضعوا أيةَ ٍ
سأبني مذ َبحا ً
ب من إل ِهنا أن
ُصلّي ُك ٌّل منا إللَ ِهه ،ونطلُ ُ
وسوف أض ُع علي ِه ذبيحة .ومن ث َّم ي ِ
َ
سنعرف إلهُ من منَّا
يُر ِس َل نارا ً من السماء لتأ ُك َل الذبيحة ِمن على المذبح الذي َب َنينَاهُ .عندها
ُ
هو اإللهُ الحقيقي".
رمل ،بدأ َ أنبيا ُء البعل األشرار التا ِبعين
جتمعا ً على جب ِل ال َك ِ
ب ُم ِ
وبينما كان ُك ُّل الشع ِ
ضعوا علي ِه ذبيحت َ ُهم .ث َّم ش ََرعوا بالصالة
آلخاب ،بدأوا عملَ ُهم منذُ الصباح .فبنوا مذ َب َح ُهم وو َ
تذاب إنتِبا ِه
حرارة.
َّ
س ُهم وفعلوا أُمورا ً ُمماثِلةُ ،محا ِولِينَ ِ
إج َ
س ُهم ،و َجلَدوا أنفُ َ
وجرحوا أنفُ َ
بِ َ
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إلَ ِههم بعل .وعند ال ُ
ت عا ٍل ألنهُ
أنبياء آخاب وقال" ،إ َّدعوا بصو ٍ
ظهر ،بدأ َ إيليَّا َيس َخ ُر من
ِ
صلُّوا
ستغر ٌق أو في خَلو ٍة أو في ٍ
سفر أو لعلَّهُ نائ ٌم فيتنبَّه!" ُ 1ملوك  .21 :11فَ َ
إلهٌ .لعلَّهُ ُم ِ
بصو ٍ
وتضرعوا حتى المساء .وفي النهاية إستسلموا.
ت عا ٍل
َّ
وسكب الكثير من الماء على ذبيحتِه حتى
وحفر قناة ً حو َل مذبَحِ الربّ ِ.
قام إيليَّا
َ
َ
عن َدها َ
إمتألت القناة ُ بالماء .ث َّم صلى صالة ً رائعة ،وقال" ،أيها الربُّ إلهُ إبراهيم وإسحق وإسرائيل
وبأمر َك قد فعلتُ ُك َّل هذه األُمور.
أنت اللهُ في إسرائيل وأني أنا عبد َُك
أنك َ
ليُعلَم اليوم َ
ِ
أنت الربُّ اإللهُ
لت قُلوبَ ُهم
ليعلم هذا
إستجبني
إستجبني يا ربُّ
حو َ
وانك َ
َ
أنك َ
الشعب َ
ُ
ِ
أنت َّ
َ
ُر ُجوعاًُ 1( ".ملُوك )11 -13 :11
حرقَة وال َح َ
ت المياه التي
س ِ
طب ِ
"فسقطت ُ
والحجارة والتُّراب ولَ َح َ
نار الربّ ِ وأكلت ال ُم َ
ذلك سقطوا على ُو ُجو ِههم وقالوا الربُّ هو اللهُ الربُّ هو
ب َ
في القَناة .فلما رأى جمي ُع الشع ِ
شعب الل ِه وذبَحوا أولئك األنبياء ال َك َذبَة
وقام
الله )11( ".وهكذا حدثت نهضةٌ عظيمةٌ.
ُ
َ
رمل.
األربعمائة والخَمسين .وهكذا
ص َو ِر ِه على جب ِل ال َك ِ
ظهر إيليَّا في أب َهى ُ
َ
رمل في 1ملوك ،11
ناك
ُه َ
واضح بين إيليَّا كما نلتقي معهُ على جب ِل ال َك ِ
ٌ
تناقض ِ
وبين إيليا كما نراهُ في 1ملوك  .11فإيزا ِبل ،زو َجةُ آخاب ،التي كانت قد أد َخلَت ِعبا َدة َ
سلَت إيزا ِبل
ال َبع ِل إلى إسرائيل ،كانت
س ِ
ِ
ب ما فعلَهُ بأن ِبيائِها .فأر َ
غاض َبةً ِبشدَّة من إيليَّا ِب َ
ي الذي نَ ُ
ظ ُّن
رسالةً إلى إيليَّا تتَه َّد ُد وتَتَو َّ
ع ُد فيها بِقت ِل ِهُ 1( .ملوك  )2 :11وإذا بِنا ن َِج ُد هذا النَّب َّ
س ُمنَ َهكا ً
عر .وصلَّى أن
ف الخَوف ،وقد
َ
عر ُ
تحت شجرةِ َعر َ
َ
أنَّهُ ال َي ِ
هرب إلى البريَّة وج َل َ
يموت .لقد أصب َح إيليَّا ر ُجالً ُمرت ِعدا ً ومهزوما ً ُك ِلّيَّاً.
أح ُد ال َمشا ِكل األُخرى التي عانى منها إيليا بحسب ُ 1ملوك  ،11هو أنَّهُ كان ُمن َه َكا ً
يف تُصبِ ُح ُمن َهكا ً
س ِديَّاً .فإذا أردنا أن نض َع ُ
َج َ
عنوانا ً لملوك األول اإلصحاح  ،11فهو " َك َ
لطيفَةً
س ِديَّاً،
ع َدة َ العمليَّة بطري َق ٍة ِ
ِ
عاطفيَّاًُ ,
وروحيَّا ً ".ولقد وفَّ َر اللهُ ِلنَبِ ِيّ ِه إيليَّا ال ُمسا َ
َج َ
س َل مال َكهُ ليُو ِفّ َر لهُ ال ِغذاء .ث ُ َّم جا َءهُ اللهُ وطر َح
ي للنَّوم ،وأر َ
صب َ
و َ
ُورة .فقا َل لهُ أن يستَل ِق َ
سؤا َل ال َجميل" :ما لَ َك َه ُهنا يا إيليَّا؟" (.)11 ،1
ذلك ال ُّ
علي ِه َ
أنت روحيَّاً .فلربَّما يُري ُد اللهُ أن
هل سبقَ
وسألك اللهُ هذا السؤال؟" فأنا ال أعل ُم أين َ
َ
ُ
حيث ينبغي أن تكون؟"
أنت موجو ٌد
يسألك من خال ِل قص ِة إيليا" ،ماذا تفع ُل هنا؟ وهل َ
َ
َ
دعني أذ ِ ّك ُر َك أنهُ
تبحث عن أم ِثلة أو نماذِج وتحذيرات في سفري ال ُملوك.
عليك أن
َ
سوف تج ُد تحذيرا ٍ
سفري
في هذين السفرين،
ت رهيبة خاصةً في حياةِ ال ُم ِ
لوك األشرار .في َ
َ
سوف تج ُد أمثِلةً رائعةً في حياةِ األنبياء األتقياء ،خاصةً أمثا َل إيليا وأليشَع،
الملوك هذين،
َ
وميخا.
ِ
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الفَص ُل الثَّانِي
قيا ُم وسقوط المملكة
وسقوط المملكة التي أرا َدها بنو
َبينَما نَقرا ُ ملوك األول والثاني ،نَتَ َعلَّ ُم عن ِق َي ِام
ِ
كم
صلَت هذه المملكةُ ال ِعبريةُ إلى ق َّم ِة قُ َّوتِها من ناحية األُبَّهة والمجد،
َ
تحت ُح ِ
إسرائيل .لقد َو َ
َّ
ولكن هذه المملكة لم تُع ِ ّمر طويالً ،ألنها لم تَقُ ْم بإرادةِ الله اآلمرة ،بَل بإرا َدةِ الل ِه
سليمان.
ُ
صفَا ً عن إنقسام المملكة .في ُملوك الثاني ،نرى
ام َحة.
ال َّ
س ِ
نقرأ ُ في ملوك األول َو ْ
القسمين الشمالي والجنوبي من المملكة يسقُطان .سقَ َ
طت َمملَ َكةُ إسرائيل ال َّ
شما ِليَّة على يَ ِد
ور ِيّين؛ وسق َ
األ ُ
س ِبيَت إلى بابِل.
طت م َمل َكةُ َي ُه َّوذا ال َجنُوبِيَّة على َي ِد البابِل ِيّين ،و ُ
ش ِ
وسبي هذه
سوف ترى أن إحتال َل
س سقوط المملكة الجنوبية بتمعُّن،
عندما ُ
تدر ُ
َ
َ
المملكة الجنوبية لم ي ُكن بالبساطة التي يظنُّها البعض .بل نقرأ ُ أن أورشليم سق َ
َ
ثالث
طت
مرات في مرحل ِة عشرين سنةً .فلقد سق َ
طت أورشليم للمرةِ األولى عندما كان يهوياقيم م ِلكاً.
َّ
ت اإلحتالل
سلَّ َم يهوياقيم المملكة
تمر َد يهوياقيم على قوا ِ
وخدم َ
ملك بابل لثالث سنين .ثم َّ
َ
البابليَّة .فكان على البابليين أن يحتلوا المدينة ثانيةً .وفي هذه المرة الثانية ،كان يهوياكين
إبن يهوياقيم هو الذي سلَّ َم المدينة .في هذه المرة الثانية التي سق َ
طت فيها أورشليم ،قُتِ َل
أولئك الذين لم يُذبَحوا ،أ ُ ِخذوا أسرى بالسالس ِل
الكثير من بني إسرائيل فيها .وكثيرون من
َ
ُ
حكم أورشليم
إلى بابل .وبع َد َ
ذلك ،عيَّنَ البابليون م ِلكا ً أُلعُوبةً في أيدي ِهم هو صدقيَّا ،الذي َ
تمر َد ،وهكذا سق َ
لعشر سنوا ٍ
طت
سلطة البابليين .ولكن صدقيا
ت
كملِكٍ دُمية
َ
تحت ُ
بدور ِه َّ
ِ
ِ
حرقَت تماماً.
المدينةُ للمرةِ الثالثة .ولكن في هذه المرة الثالثةُ ،د ِ ّم َرت مدينةُ أُورشَليم وأ ُ ِ
َرج ُع إلى أي َِّام المج ِد
نتحر َك إلى
ولكن بد َل أن
ع ٍة أكثَر منَ
الالزمَ ،د ُ
األمام ب ُ
َّ
عونا ن ِ
سر َ
ِ
ِ
الرائعِ والث َّ ِري
ين
َ
تحت ال َم ِ
لك َّ
تان ُمت َّ ِح َدتَ ِ
الخَوا ِلي ،أي إلى األي َِّام التي كانت فيها الممل َك ِ
وبتحذير يُتفا َدى على َح ٍ ّد سواء.
سليمان .و ُه َو سيُزَ ّ ِودُنا بمثا ٍل يُحتَذى
ُ
ٍ
تُ ُ
سليمان ال ُمزدَوج
راث ُ
س ُ
كون
ليمان شاول .ولكنهُ يُش ِبهُ شاول أيضا ً في
من ناحية بدايتِ ِه الصالحة يُش ِبهُ ُ
ِ
ملك الثالث في
سليمان بمسؤولية أن يكونَ ال َ
ف داود ُ
نهايتِ ِه رديئة .في البِدايَة ،عندما كلَّ َ
ضع ٍ َ
َّ
س ُ
إسرائيل ،بدا
طا ِلبا ً منَ
سليمان كان سيقتفي خطوا ِ
ليمان بِتوا ُ
ت وا ِلدِه .فصلَّى ُ
وكأن ُ
سليمان،
قلب الله،
فاستجاب اللهُ لصلوا ِ
الربّ ِ ِ
ت ُ
الحك َمةَ ليَقُو َد شَعبَهُُ 1( .ملوك  )1ف َّ
َّ
َ
حر َك َ
َى وكرا َمةً ال َمثي َل لها سا ِبقاً.
وأعطاهُ حك َمةً و ِغن ً
س ُ
وعاش على األرض .و ُه َو يُش ِ ّك ُل بهذا
ليمان أغنى وأح َك َم َر ُج ٍل سبقَ
وهكذا أصب َح ُ
َ
واضعا ً هذا َّ
الطلَب قب َل ال ِغنَى والمكا ِسب
ب منَ الل ِه الحك َمةَ منَ الل ِهِ ،
ِمثاالً عظيماً ،عندما طلَ َ
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ال َّ
س ُ
عاش على األرض .وتذ َّك ْر
أكثر ر ُج ٍل فا ِش ٍل
شخصيَّة .ولكن ،فوقَ ُك ِّل هذا ،أصب َح ُ
ليمان َ
َ
قوط وسبي المملكة،
أنني سبقَ وقلتُ أن ما نقرأ ُ عنهُ في ُملوك األول والثاني من
س ِ
إنقسام و ُ
ِ
وتاب عنها،
إعترف بخطيَّتِ ِه
وك ُّل الشرور التي أصابتها لم ت ُكن نتيجةً لخطي ِة داود .فداود
َ
َ
وغفرها لهُ الله .فإذاًُ ،ك ُّل الشر الذي ح َّل بالمملكة ،الذي تقرأ ُ عنهُ في سفري ال ُملوك ،كان
َ
قوطه.
س ِ
سليمان و ُ
بسبب خطيَّ ِة ُ
س ُ
صلَ ْ
ليمان عن الله .وبالتحديد
وج مجدِها ،إبتع َد ُ
فعندما َو َ
ت مملكةُ إسرائيل إلى أ َ ِ
س ِ ّريَّة .فَ َعبَ َدت
كانت نسا ُؤهُ هي التي أبعدتهُ عن الله ،وكان عن َدهُ سبعمائة إمرأة وثالثمائة ُ
بهن وعب َد آل َه ِت َّ
ليمان َّ
س ُ
هن.
الكثير من نِسائِ ِه آلهةً غريبةً وتأث َّ َر ُ
ُ
الربّ  .المزمور  121كان المزمور الوحيد الذي
أعتق ُد أن ُ
سليمان رج َع روحيا ً إلى َّ
ُ
ب
س
باطالً يتعَ ُ
الربُّ البَيت ،فَ ِ
سليمان .يقو ُل ُ
كتبَهُ ُ
بن َّ
ليمان في هذا المزمور":إن لم يَ ِ
س ُ
يبن الهيك َل فقط ،بل بنى
البَنَّاؤُونَ ( ".مز ُمور  )1 :121لقد كان ُ
ليمان بنَّا ًء عظيماً .فهو لم ِ
س ُ
ليمان هذا المزمور الصغير ،أعتَ ِق ُد أنَّهُ أرا َد أن
كتب ُ
أيضا ً ُمدُنا ً وحدائقَ و ُ
سفُنا ً .وعندما َ
بدون
نبني
دوى ،وأن
ي ِ
ِ
ُعط َينا َدرسا ً في األولويَّاتِ ،فقال" ،من ال ُمم ِكن أن نُ َر ِ ّكزَ بِد ِ
ُون َج َ
َ
بدون جدوى ألننا نهت ُّم
بدون جدوى؛ من ال ُمم ِكن أن نهتم
جدوى؛ من الممكن أن نتعب
ِ
ِ
ست ال ُم َع ِلّ َم
باألمور الخطأ،
ُ
برة ُ لي َ
مور الخطأ ،ونبني األمور الخطأ .فال ُخ َ
ونتعب ما أج ِل األ ُ ِ
برتِي .إن أه َّم ما تبنيه في َحيا ِت َك ،هو حياة ُ
الوحيد ،ولكنَّها ُمعَ ِلّ ٌم ُمق ِن ٌع ج َّداً .إست َ ِفيدُوا من ُخ َ
َ
طف ِل َك".
سليمان ٌ
سليمان
إبن كان مجنوناً .فأعتق ُد أن ُ
سليمان لم ينشأوا بطريق ٍة سليمة .لقد كان ل ُ
أبنا ُء ُ
تحت الشمس إال تن ِشئة أوال ِد ِه .يُرينا المزمور
ند َِم على الوقت الذي صرفَهُ على ُك ِّل شيءٍ
َ
سليمان كانت ُمختَلَّةً
وغير ُم َر َّكزَ ةٍ بتاتا ً خال َل حياتِ ِه النَّا ِش َ
َّ 121
طة.
أن أولويَّا ِ
ت ُ
َ
س ُ
ور
سفر
ِ
الجامعة ،يُق ِ ّد ُم ُ
ليمان ِبطريقَ ٍة أُخرى ِ ّ
الرسالَةَ ذاتَها التي أظ َه َرها لنا في ال َمز ُم ِ
في ِ
ليمان على ال ُّ
س ُ
َّان الذين كانُوا من َرعاياهُ،
ور أعاله.
فسفر الجامعة كانَ عظةً ألقاها ُ
ُ
ال َمذ ُك ِ
شب ِ
سبَ َبين
لك ال ِعظة
في الممل َك ِة التي
َ
عر ِشها َك َم ِلك .فتِ َ
وذلك ال َمز ُمور ي ِ
جلس على َ
ُعطيا ِننا َ
َ
َّام ِه على األرض.
آخ ِر أي ِ
ص ّدِقَ أنَّهُ إختَبَ َر َعو َدة ً روحيَّةً في ِ
لنُ َ
ُ
الثالث الذي من أج ِلهُ ُّ
ي إلى الله ،هو
سليمان
السبب
ُ
أظن أن ُ
الر ُجو َ
إختبر ُّ
َ
ع الروح َّ
سوف يت ُّم
أخبار األيَّام الثَّا ِني،
تكرار ذكر هذه المرحلة التاريخية في سفر
أنهُ عندما سيت ُّم
ُ
ِ
َ
سليمان .بالنسب ِة لي ،هذا يعني أن
ليس فقط عن خطيَّ ِة داود ،بل أيضا ً عن خطيَّ ِة ُ
اإلغفا ُل َ
خطيَّتِه.
سليمان
داود عن ِ
ُ
اب عنها ،تماما ً كما َ
إعترف بخطيَّتِه وت َ
تاب أبُوهُ ُ
َ
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ب المقدس علينا تجنُّ َبه .فعندما تقرأ ُ سفر ملوك
ولكن ُ
سليمان يبقى تحذيرا ً خطيرا ً لنا في الكتا ِ
سليمان هو الملك األهم الذي ينبغي التركيز عليهَّ ،أوالً َك ِمثا ٍل يُحت َ َذى ،ومن
األول ،تجد أن ُ
ِير يُتَفَا َدى.
ث َ َّم كتَحذ ٍ
صا ِلح حزقِيَّا
ال َم ِلك ال َّ
وك َي ُه َّوذا ال ُمتأ ِ ّخرين (أُن ُ
كان حزقيَّا أ َح َد أع َ
ظ ْر ُ 2ملوك  .)22 -11فَ ُه َو الذي
ظم ُملُ ِ
أنقَ َذ و َ
بالربّ ِ وإت َّ َك َل علي ِه.
وو ِثقَ َّ
طنَهُ من عبا َدةِ األوثان التي كانت قد تأ َّ
صلَت بينَ شع ِ
ب اللهَ ،
الملك حزقِيَّا إلى الله.
ب من
ِ
أقر ُ
بالحقيقة ،لم يَ ُك ْن يُو َج ُد بينَ ال ُم ِ
لوك ال قَبلَهُ وال بع َدهُ من ُه َو َ
من ُهنا يُق ِ ّد ُم لنا حزَ قِيَّا ِمثاالً صا ِلحا ً يُحتَذى ،ولكنَّهُ يُو ِفّ ُر لنا أيضا ً تَحذِيرا ً يُتفا َدى.
ض حزقيا ،تكلَّ َم اللهُ إلي ِه من ِخال ِل النبي إشعياء وقا َل لهُ" ،أُكتُبْ وصيَّت َ َك ورتِّبْ
مر َ
فعندما ِ
فأدار حزقيا وج َههُ نحو
أمور َك ألن كلمةَ الرب هي أنَّ َك ستموتُ 2( ".ملوك )11 -1 :22
َ
َ
سلَها اللهُ
الحائط وب َكى ،وصلَّى لل ِه ليُن ِق َذ حياتَهُ .ومن ث َّم نسمع َ
تلك الرسالة الجميلة التي أر َ
عك )2( ".اللهُ يرى
إلى حزقيَّا من ِخال ِل ِإشعياء النبي" ،لقد ِ
سمعتُ صالت َ َك ورأيتُ دُمو َ
خمس
مر َك
أضاف اللهُ بقو ِله،
الدُّموع .وهذا لهُ أهميَّتُهُ و َمغزاهُ .ث َّم
"وسوف أزي ُد على ُ
ع ِ
َ
َ
َ
غم أنَّهُ قِي َل لهُ أنهُ
عشرة َ سنةً ".وهذا نموذ ٌج رائ ٌع لنا .فلقد صلَّى هذا الر ُجل إلى اللهُ ،ر َ
عن الله.
ِ
َ
العظيم إشعياء ،الذي جا َء وكلَّ َمهُ بال ِنّيا َب ِة ِ
سوف يموت ،من قِ َب ِل النَّب ّ
يِ
على أيَّ ِة حال ،وفي حا ِدثَ ٍة ُمرتَبِ َ
عجزَ ة ،أصب َح حزقيَّا تحذيرا ً لنا ،ينبغي أن
ط ٍة بهذه ال ُم ِ
زار البابِليُّون حزقيا .فأرا ُهم ب ِكبرياء ُك َّل ما في خزائنِه ،األسلحة
نتَفاداه.
َ
فذات يومَ ،
صر َك يا
والذخائر وال ُكنوز .فقا َل النبي إشعياء لحزقيا" ،ماذا أ َ َر َ
يت هؤالء الرجال في قَ ِ
ع َّما أرا ُهم إيَّاه ،فقا َل لهُ إشعياء إن هذه غلطةٌ فادِحة.
حزقيَّا؟" ( )12فأخ َب َر حزقيا إشعياء َ
ُك إلى هذا اليوم إلى بابِل.
وقا َل لهُ " ُه َّوذا تأتي أيَّا ٌم يُح َم ُل فيها ُك ُّل ما في بَي ِت َك وما ذخ ََرهُ آباؤ َ
ُتركُ شَي ٌء يَقُو ُل َّ
ال ي َ
الربُّ ُ 2( ".ملوك  )11 :22لقد كانَ إشعيا ُء يتنبَّأ ُ عن اإلحتِال ِل البابِل ّ
يِ
ب نُب َُّو ِة إشعياء ،كانَ َبنُو حزَ قِيَّا "سيُص ِبحون ِخصيانا ً ويُؤخَذون أسرى إلى
س ِ
ألُورشَليم .ف ِب َح َ
بابل)11( ".
أن نُب َُّوة َ إشعياء كانت تعني َّ
س َّر بأن يعلَ َم َّ
ور
وماذا كانت َر َّدة ُ فع ِل الم ِلك؟ لَقَد ُ
أن ُك َّل هذه األ ُ ُم ِ
الرهي َبة ما كانت ستحد ُ
مت ب ِه.
الربّ ِ الذي ت َكلَّ َ
ُث في عهدِه" .فقَا َل حزَ قِيَّا ِإلشَعيا َج ِيّ ٌد ُه َو قَو ُل َّ
َّ
يف ال إن َي ُك ْن سال ٌم وأ َ ٌ
الربّ ِ ،ألنَّهُ
مان في أي ِ
َّامي )11( ".وهكذا قَ ِب َل حزقيَّا ك ِل َمةَ َّ
ث ُ َّم قا َل ف َك َ
آمنَ َّ
مر ِه كانت ست َ ُك ُ
ون أيَّاما ً صا ِل َحةً.
سنوا ِ
أن ال َّ
ت الخمسة عشر التي أضافها اللهُ إلى ُ
ع ِ
أن أنانِيَّةَ
ويبدُو أنَّهُ لم يهت َ َّم كثيرا ً لما كانَ سيحد ُ
الواضحِ َّ
ُث ألبنائِ ِه وأحفا ِد ِه من بَع ِدهِ .ومنَ
ِ
ب ،أو عن شَخصيَّ ٍة ِكتا ِبيَّ ٍة يُم ِك ُن تقدي ُمها
عن األ ِ
حزقيَّا لم تج َع ْل منهُ ن ُموذجا ً أو مثاالً صا ِلحا ً ِ
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كيف ي ُك ُ
ب هذا ال َموقِف ،أص َب َحت
ون
َك ِمثا ٍل يُقتَدى في عظ ٍة كتا ِبيَّة ،عن
ُ
األب ال َّ
سب ِ
صالحِ .ب َ
َ
حياة ُ حز ِقيَّا تحذِيرا ً لنا ُ
نحن اآلباء.
الرا ِئع
ِمثا ُل أ َ ِليشَع َّ
جيش آرام
ي .ففي  2ملوك  ،2أتى قائ ُد ِ
ن َِج ُد ِمثاالً آخر يُقت َ َدى في حياةِ أليشَع النَّ ِب ّ
ي إلى أليشَع ،طالبا ً ال ِ ّ
ذلك الوقت ،كانت آرا ُم ت َستَ ِع ُّد إلحتال ِل مملكة إسرائيل
شفاء .في َ
ال ُّ
س ِ
ور ّ
جيش ُمقتَدِر ،ولكن قائد هذا
ناك إشتِباكاتٌ صغيرة ٌ تحدُث .وكان آلرام
الشمالية .وكانت ُه َ
ٌ
الجيش ،نُعمان ،كان ُمصابا ً بالبرص .وإذا بفتاةٍ عبراني ٍة صغيرةٍ كانت أسيرة ً في آرام،
ي في إسرائيل الذي عن َدهُ قوة ٌ
وكانت خا ِد َمةَ زَ و َج ِة نُعمان ،إذا بها تقو ُل لنُعمان أنَّهُ يوج ُد نب ٌّ
بعض ُجنو ِد ِه إلى كوخِ أليشَع.
فذهب نُعمان األبرص في عربتِ ِه مع
برصه.
ليشفي ِه من
ِ
َ
ِ
َّ
وظن نُ ُ
عمان أن
أفكار ُمس َبقة يتوقَّ ُع فيها أن يشفيَ ِه أليشَع بطريق ٍة دراماتيكيَّة.
وكانت لنُعمان
ٌ
جيش أشور .أما أليشَع فلم
ُعاملُهُ بالكثير من
أليشَع
سوف ي ِ
اإلحترام واإلجالل ألنَّهُ كان قائ َد ِ
ِ
َ
وخه ليُح ِيّي نعمان ،بل أرس َل أليشع خاد َمهُ إلى
يخرج حتَّى من ُك ِ
يعمل ما توقَّ َعهُ نُعمان ،ولم ُ
نُعمان .فقا َل خا ِد ُم أليشَع لنُعمان" ،يقو ُل أليشَع إذهبْ واغت ِس ْل في ميا ِه األ ُ ّ
مرات.
ردن سب َع َّ
برصكَّ )12( ".
فجن ُج ُ
خلّفا ً ورا َء
نون نُعمان.
برأ ُ من
َ
ب ُم ِ
فترك كو َخ أليشع بغض ٍ
ِ
وعندها ت ُ َ
الح ِه وقائالً له" ،ظننتُ أن أليشَع
سخطٍ على حامل ِس ِ
س َحا َبةً من الغُبار ،صارخا ً ِب ُ
مركبتِ ِه َ
أنهار جميلةٌ في بِال ِد
البرص فيبرأ )12( ".كانت تُو َج ُد
سيخر ُج خارجا ً ويُر ّدِد ي َدهُ على
ٌ
ُ
ِ
صغير.
نهر األُردن ال َّ
آرام .لهذا كانَ موقِ ُ
ف نُعمان أنَّهُ لن يذه َ
َب ليغت ِس َل في أوحا ِل ِ
وبينما كانوا يسوقون العربةَ ُر ُجوعاًَ ،
سرعانَ
ش َّج َعهُ ُخدَّا ُمهُ أن يُ َن ِفّ َذ تعليما ِ
ت أ ِليشَع .وهكذا ُ
َب وغ َ
ما َ
مراتٍ .وعندما خر َج نُعمان من ميا ِه
س في مياه األُرد ُّن سب َع َّ
غي ََّر رأ َيهُ ،وذه َ
ط َ
األ ُ ّ
ب توقُّعاتِ ِه ،ولكنَّهُ
ردن ال ُم ِ
صهُ .لم تَح ُ
وحلة بع َد المرةِ السابعة ،ط ُه َر بر ُ
س ِ
ص ْل األ ُ ُمور ِب َح َ
حص َل على نتائجِ فاقَت توقُّعاتِ ِه وآما ِل ِه بأضعاف.
ٌ
ُ
يكون لدى الناس جو ٌ
ع
رمز جمي ٌل للخالص .عندما
فاء نُعمان هي
صةَ ِش ِ
تطبيقيَّاً ،إن ق َّ
روحي ويأتون إلى المسيح َ
ُ
كيف يتوقَّعون أن
تكون لديهم أفكارا ً ُمسبقة عن
طلَبا ً للخالص،
َ
شامالً .آخرون عقالنيُّون
ض ُهم يتوقَّ ُع أن يكونَ
ص ُهم .بع ُ
الخالص ِعالجا ً الهوتيَّا ً ِ
ُ
يتحقَّقَ خال ُ
ليس ذو قيمة .هكذا يظ ُّن األشخاص األكاديميُّون.
يظنُّونَ أنهُ إن لم ي ُك ِن
ُ
الخالص ُمعقَّداً ،فهو َ
يجدون أنهُ
فعندما َيسمعون بساطةَ اإلنجيل ،التي يُس ِ ّميها الرسول بولسَ " ،ج َهالة ال ِكرازةِ "،
ولكن اإلنجي َل هو بسي ٌ
ط ِببَسا َ
َّ
ُ
نهر األُرد ُِّن
اإليمان ب ِه.
ال يُم ِكنُهُ تَصدِيقُهُ أ ِو
ط ِة الغ ِ
َطس في ِ
صة ليق َب َل هذا اإلنجيلُ .هنا ن َِج ُد َّ
ُ
اإلنسان إلى ُم َؤ ِ ّهال ٍ
أن
مراتٍ ،وال يحتا ُج
ت فكريَّ ٍة خا َّ
سب َع َّ
َ
ت نُعمانُ ،رغ َّم َّ
أن ُمسا َيرتَهُ لنُعمان كانت ستَن َفعُهُ
أليشَع ُه َو ِمثا ٌل لنا في َكو ِن ِه لم يُسا ِير توقُّعا ِ
ي.
عمان ال ِ ّ
َكثيراً .هذه هي التَّطبيقاتُ األ َ َّو ِليَّةُ ل ِق َّ
سرياني ا َ
ص ِة نُ ِ
ألبرص وأليشَع النَّبِ ّ
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ننظر إلى هؤالء
عونا
نتر َك هذه
األسفار التَّاريخيَّة التي ت ُ َر ِ ّك ُز على َملَ ُكو ِ
ت اللهَ ،د ُ
ُ
قَب َل أن ُ
ِ
بإسم
األنبياء ثانيةً ونُق ِ ّد ُم ُمالحظةً أُخرى عنهم .فهؤالء األنبياء لم يكونوا فقط رجاالً تكلَّموا ِ
أمام كلم ِة الله وجعلوها تش ُّع
الله ،وتكلَّ َم اللهُ من ِخال ِلهم ،ولم يكونوا فقط رجاالً وقفوا َ
ِبالنور ،بل أيضا ً كانوا رجاالً َ
وسط المشا ِكل .فبطريق ٍة أُخرى يم ِكنُ َك القول" ،إن
ظ َهروا في
ِ
تظهر المشاكل ،ف ِت ّش عن
سرعان ما
ناك ُمش ِكلة ،فلن يكونَ ُه َ
لم ت ُكن ُه َ
ناك نبي ".ولكن ُ
ُ
سرعانَ ما سيظ َهر.
النبي الذي ُ
حاج ٍز ما ،وفي مث ِل هذه األوقات ،يُقي ُم
أمام ِ
َ
سوف ترى هذا عندما تقرأ ُ أن عمل الله تعرقَ َل َ
اللهُ نبيَّاً .أح ُد أدوار نبي الله هو أن يُر ِ ّكزَ وع َ
تلك ال ُمش ِكلة التي عرقَلت عم َل الله
ظهُ على َ
ي لهؤالء األنبياء هو إزالة
حتَّى تزول ،ويُتاب ُع عم ُل الله تق ُّد َمه .وهكذا فإن الدور الرئيس ّ
تعترض سبي َل عم ِل الله.
العقبات التي
ُ
الح ْ
سقُو َ
س
األول والثَّانِيِ ،لنُ ِ
قيام و ُ
ط ال َمملَ َكة .وبينما ُ
ندر ُ
نقرأ ُ في ُملوك َّ
باإلختِصار ،كما َ
ظ َ
تمييز ما يُري ُد أن يع َملَهُ اللهُ
اليوم في كنيس ِت ِه .ث ُ َّم لنَ ْنتَ ِب ْه إلى
عن هذه المملكة ،سنتم َّك ُن ِمن
ِ
َ
لوك أنفُ ِسهم .ف ُمع َ
ظ ُم ِسيَ ِر َحيا ِتهم كانت تحذيرا ٍ
ت لنَتفا َداها؛ قَلي ٌل منها كانت نماذ َج يُقت َدى
ال ُم ِ
ألن ُمع َ
ياء عن َكثَبَّ ،
ظ َم ُهم يُق ِ ّد ُمونَ لنا نما ِذ َج صا ِل َحةً يُقت َ َدى بها.
أثر األن ِب ِ
بِها .ث ُ َّم لنَتَتَب َّْع َ
َّ
س ٍة من هذا
أدب سفري الملوك األول والثاني يتطلَّ ُ
إن َ
ب الكثير من القراءة؛ وفي درا َ
إطارها
النَّوع ،يُم ِكنُنا فقط أن نبقى في العُموميَّاتُ ،محا ِولِينَ أن نض َع هذه األسفار في
ِ
عن
صحيح ،حتَّى عن َدما نَقرأ ُها ،نأ ُخ َذ منها الكثير .فها ُكم
بعض ال ُمالحظا ِ
ال َّ
َ
ت اإلضافِيَّة ِ
ال ُملوك.
ُمال َح َ
األول والثَّا ِني
ظاتٌ ِختاميَّة حو َل ُملُوك َّ
الح ُ
ظوا َّأوالً
ب إسرائيل
در َج ٍة ما ال ُملُ َ
ِ
وك الذينَ لم ي ُِرد أصالً ِلشع ِ
كيف تح َّم َل اللهُ إلى َ
َ
بر الل ِه َّ
والح ُ
أن يح ُ
الطويل مع ال ُملوك األشرار ،خاصةً في المملكة
ظوا بهم.
ِ
ص َ
ظوا َ
بصبر قب َل أن تأتي ويالتُ السبي
كيف أن اللهَ أَن َذ َر هؤالء الملوك
الشماليَّة .والحظوا
ٍ
َ
إستجاب حتى لصلوات ال ُملوك األشرار ،مما يُح ِيّ ُرنا
عليهم.
ِ
كيف أن اللهَ
َ
والحظوا أيضا ً َ
ُثير تساؤُ ال ٍ
ت ال ُهوتيَّةً حو َل ال َمو ُ
ضوعُ 2( .ملوك  )2 -1 :11يعتق ُد الكثيرون أن اللهَ
وي ُ
ُ
يكون المؤمنون في شرك ٍة مع الله .ولكنَّني ال
المؤمنين ،وفقط عندما
يستجيب فقط لصلوات
ِ
ُ
جاب صالة َ الع َّ
شار،
أرى هذه الحقيقة في الكتاب المقدس .بل نرى في كلم ِة الله أن الله إست َ َ
صليب (لُوقا  ،)11 ،12 :21ولقد
س ِم َع اللهُ صالة َ ِ
اللّ ِ ّ
ص على ال َّ
(لُوقا  ،)11 -12 :11ولقد َ
جاب اللهُ أيضا ً صالة َ الملوك األشرار .إذا ُج ِر َح ُ
إبن أحدهم اليوم في حاد ٍ
ث ما ،وكان
إست َ َ
سهُ وصلَّى ُمطالبا ً الله أن يحف َ
ظ حياة َ إبنه ،فهل
الوال ُد شريراً ،فإن أحنى هذا الوال ُد الشرير رأ َ
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ي ٍ كان في أي وقت .وهذا ما نراهُ في
يسم ُع اللهُ هكذا صالة؟ نعم ،إن اللهَ يسم ُع صالة َ أ ّ
أسفار الملوك.
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الفَص ُل الثَّا ِلث
سيَّة"
أخبار األيَّام " -أ ُ ُمو ٌر َمن ِ
ُ
األول والثَّانِي
لَم َحةٌ على
أخبار األيَّ ِام َّ
ِ
ي ِّ
األول والثَّا ِني الحقبةَ التارخيَّةَ
األول والثَّا ِني وسفرا الملوك َّ
ُغطي سفرا صموئيل َّ
سها التي يُغ ِ ّ
األول والثَّا ِني ،والتي تمت ُّد من  1222ق.م .إلى 222
َطيها ِسفرا
أخبار األي َِّام َّ
نف َ
ِ
ق.م .التقسيم السابق للعه ِد القديم وض َع سفري أخبار األيام مع عزرا ونحميا؛ فاللغةُ العبرية
أخبار األيام ُمتشابهةٌ لدرج ٍة كبيرة مع لُغة عزرا ونحميا ،لدرج ٍة جعلت
ال ُمستخدمة في
ِ
فر الذي
أسفار
سرين يقولون بكون عزرا هو كاتب
ب ال ِ ّ
ال ُمف ِ ّ
أخبار األي َِّام ونحميا ،إلى جانِ ِ
س ِ
ِ
ِ
أخبار األيام مع صموئيل وملوك،
تصنيف
يحم ُل إس َمهُ .وفي مرحل ٍة ُمتق ّدِمة من التاريخ ت َّم
ِ
ُ
ِ
ت الحقبة.
كونها تتعامل مع ذا ِ
أسباب التَّكرار
ُ
ناك بضعةُ أجوبة على هذا السؤال.
لماذا يُعي ُد اللهُ سر َد هذه الحقبة التاريخيَّة ثانيةً؟ ُه َ
ُ
علّما ً ،كما يَقُو ُل
كرر ،ال
الجواب األو ُل هو أن
تكون ُم ِ
ُ
التكرار هو جوهر التعليم .فإن لم ت ُ ِ ّ
َ
المقاصدَ ،بل أيضا ً
ليم
صاصيُّو التَّعليم .وثا ِنياً ،في كلم ِة الله،
إختِ
ُ
ِ
ِ
ليس ف َقط لتع ِ
التكرار هو َ
يتكر ُر
ث الخلق
للت َّشديد .فهل سبقَ
ُكر ُرها الكتاب المقدس؟ فسر ُد َح َد ِ
َ
َّ
والحظت األُمور التي ي ِ ّ
يتكر ُر في سفر التثنية .وسيرة ُ حياة يسوع المسيح
وناموس موسى
سفر التكوين.
َّ
َّ
ُ
مرتين في ِ
مرا ٍ
ب المملكة
ت في العه ِد الجديد ،وهذه الحقبةُ من التاريخ ال ِعبري في
تتكر ُر أرب َع َّ
َّ
أسفار أد ِ
ِ
األول والثَّا ِني.
فري
التاريخية
َّ
أخبار األيَّام َّ
تتكر ُر ثانيةً في ِس َ
ِ
أسفار
كر ُر
يهدف للتشديد في كلم ِة الله،
التكرار
فإن كان
فعالم يت ُّم التشدي ُد عندما ت ُ ِ ّ
ُ
ُ
ُ
َ
سؤال ُه َو :ملكوت
الجواب
أخبار األيام سر َد هذه الحقبة التاريخية ذاتها؟
الواض ُح على هذا ال ُّ
ُ
ِ
ِ
ض ُّرعاتِنا.
الله .قا َل يسوعُ أن هذا الملكوت ينبغي أن َي ُكونَ األولويةَ في حياتِنا ،وغا َيةَ ت َ
ب تعليم
فملكوت الله هو القَص ُد منَ الوالدة الجديدة ،والوال َدة ُ ال َجدي َدة ُ هي وسيلتُه ،بحس ِ
ثمار ملكوت الله هي القضية التي على
يسوع( .متَّى 11 :3؛ يُو َحنَّا  )2 ،1 :1وبما أن َ
وم َكونِه
ِ
الم َحك ،فهذا يجع ُل من ملكوت الله في غاي ِة األهمية .فاللهُ يُريدُنا أن نستَو ِع َ
ب مف ُه َ
ِكر هذا الحق َبة
ُه َو ال َم ِلك ،وكونَهُ يُريدُنا أن ن ُكونَ رعايا في م َل ُكو ِت ِه .لهذا يُ َك ِ ّر ُر اللهُ َم َّرتَين ذ َ
منَ التَّاريخ.
السبب الثالث الذي من أج ِل ِه سم َح اللهُ بتكرار سرد تاريخ هذه الحقبة ،هو أهمية
ُ
العواقب
نعيش
اليوم
رفض الشعب أن يكون اللهُ ملكا ً عليهم .من المهم أن نفهم أننا ال نزا ُل
ُ
َ
َ
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صعبة التي
ص ّ ِو ُر الحقيقةَ ال َّ
نفهم هذا َّ
الر َ
فض ،ألنَّهُ يُ َ
الوخيمة لهذا الرفض .ويُريدُنا اللهُ أن َ
تَقُو ُل أنَّهُ بإمكا ِننا ُ
علَينا.
ض اللهَ َك َملِكٍ َ
نحن أيضا ً اليوم أن نرفُ َ
سم
األزمنَة وال َموا ِ
ِ
شعب المملك ِة الجنوبيَّة إلى السبي ،بدأَ
"أزمنةُ األ ُ َمم".
عصر جديد يُس َّمى،
عندما أ ُ ِخ َذ
ِ
ُ
ٌ
ُ
ُ
ملك الشعب ويكونون هم رعاياه.
حيث
هناك ثيوقراطيَّة
لقد أراد اللهُ أن يكونَ
يكون هو َ
َ
شتَّتُونَ بينَ األ ُ َمم"،
رفض بنو إسرائيل هذا الترتيب ،قا َل الله" ،حسناً،
ولكن عندما
سوف تت َ
َ
َ
"وسوف تُح َكمون من قِبَ ِل األُمم ".وإذ نبدأ ُ الحديث
ؤمنين،
أي بين غير اليهود ،وغير ال ُم ِ
َ
عن السبي البابلي ،نج ُد أن اللهَ لم ي ُكن يعمل من خال ِل ملوكٍ مثل داود ،الذين كانُوا يعملون
صر وكوروش الكبير .إن
إرادتَه من ُك ِّل قلبِهم ،بل من ِخال ِل ملوكٍ وثنيين مثل نبوخذن َّ
أسفار أدب المملكة التاريخية هذه تُخبِ ُرنا أن عم َل الل ِه ال ينتهي عندما يح ُك ُم الوثنيُّون شعبَه.
ط َ
أن ُخ َ
أسفار أدب المملكة تُخ ِب ُرنا َّ
ون شَع ِب ِه أصب َح
إن
َ
ط الل ِه ال َيستَحي ُل تطبيقُها ِل ُم َج َّر ِد َك ِ
مح ُكوما ً من ِق َب ِل ُملُوكٍ َوث َ ِن ِيّين .فلقد تا َب َع اللهُ ع َملَهُ وتنفي َذ ُمخ َّ
َططا ِت ِه من خالل ُح َّك ٍام وثنيين.
ط ُ
ف ُخ َ
ط الل ِه ال يستَحي ُل تطبيقُها ل ُم َج َّر ِد َكونِنا ُ
علَينا.
نحن ال ُمؤمنين قد َرفَضناهُ َك َملِكٍ َ
أزمنَ ِة األ ُ َممَ ،ي ُك ُ
داخ َل ال ُمؤمنين الذين يج َعلُونَ اللهَ َم ِل َك ُهم .فرعايا ملكوتُ
ون َملَ ُكوتُ الل ِه ِ
ففي ِ
غير ال ُمؤمنين،
الله يعيشون بين غير المؤمنين
كمهم .ويُص ِب ُحونَ ُم َ
َ
شتَّتِينَ ِ
وتحت ُح ِ
كملحٍ بينَ ِ
سيعيش فيها
األرض .هذا ال يعني أن األ ُ َّمة التي
لكي يُ َم ِلّ ُحوا
شعب الملكوت ينبغي أن تكونَ
ُ
ُ
َ
يوقراطيَّا ً .ومنذُ
ِ
ضها بنو إسرائيل .لقد أرا َد اللهُ ملكوتا ً ثِ
أ ُ َّمةً مسيحيَّة تقيَّة .فهذه الخطة رف َ
ناك أيَّة أ ُ َّمة على األرض يح ُك ُمها اللهُ .فال يُوجد
تلك المرحلة من التاريخ ال ِعبري ،لم يعُ ْد ُه َ
َ
ملكوت الله يُختَ َب ُر فرديَّا ً في القُلوب( .لُوقا )12 ،1 :11
ما يُس َّمى أ ُ َّمة مسيحيَّة .ألن
َ
السبب الرابع لتكرار السرد التاريخي للمرحلة نفسها في أخبار األيام هو أن عزرا
ُ
كاتب صموئيل
آمنَ على ما يبدو أنهُ لم يت َّم إخبار ُك ّل القصة سابِقاً .لقد آمنَ عزرا أن
َ
ي لعزرا أن يس ِ ّج َل
و ُملوك أعطانا تاريخ َ
نظر اإلنسان ،ولقد أ ُ ِ
تلك المرحلة من ُوجه ِة ِ
وح َ
األول
تاري َخ َ
تلك الحقبة التاريخية من وجهة نظر الله .لهذا َ
فري األخبار َّ
كتب عزرا ِس َ
والثَّانِي.
سيَّة
ور َمن ِ
أ ُ ُم ٌ
بعضها بشك ٍل َكبير .وبإمكا ِننا أن
ف
ُ
سر ُدهُ ،تخت َ ِل ُ
األسفار عن ِ
غم التَّاريخِ ال ُم َك َّرر َ
ُر َ
إسم
لماء الترجمة السبعينيَّة قد أطلقُوا على
ع ِ
ون ُ
ِ
ِ
نج َد ِمفتاحا ً لإلختِالفاتِ ،في َك ِ
أخبار األيَّام َ
تلك الحقبة
"أُمور َمنسيَّة ".وهذا العنوان يعني أن
هناك أمورا ً منسيَّة عندما ت َّم سر ُد تاريخ َ
َ
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التاريخية في صموئيل وملوكَّ ،
ص َفحا ٍ
ص ُموئيل
وأن ُه َ
ت في َ
ناك أ ُ ُمورا ً أُخرى مألَت ع َّدة َ َ
أخبار األيَّام.
سفري
داود و ُ
و ُملُوك ،مثل خطايا ُ
سلَيمان ،ت َّم إغفالُها و ِنسيانُها في َ
ِ
ُ
يُعتَبَ ُر نِ ُ
قف
ساراً .ويعني هذا
سيان خطي ِة داود خبرا ً َّ
النسيان أن خطايانا لن تُذ َكر عندما ن ُ
سليمان أيضا ً
أمام الله ألنَّنا آمنَّا بيسوع المسيح
وبخالصه .ولهذا ال َّ
سبَب ذاتِ ِه ،نج ُد أن خطيَّةَ ُ
ِ
َ
ُ
أخبار األي َِّام.
فري
ور التي تناساها عزرا في ِس َ
ِ
هي من أج َم ِل األ ُم ِ
اليوم ت َ
صوير ح َد ٍ
ت التَّلفزيون ،تُستَخ َد ُم ع َّدة ُ كاميرات تصوير
عن َدما َيتِ ُّم
بكاميرا ِ
ث ِ
ُ
َ
تن َ
َى ماَّ ،
وسفري ال ُملوك
ص ُموئيل
لتُو ِفّ َر ُوجها ِ
َ
فري َ
إن ِس َ
ظ ٍر ُمت َ َع ِ ّد َدة لهذا الح َدث .بم َعن ً
أخبار
الكاميرا اإلنسا ِنيَّة ،أ َّما ِسفرا
ي ،من خال ِل
ي
ِ
ِ
ُشيران إلى هذ ِه ال َحقَ َبة منَ التَّاريخِ ال ِع ِ
بر ّ
ِ
يران إلى هذه الحقبة من ُوج َه ِة نَ َ
بعض
ناك
كاميرا الله .وكما نتوقَّ ُع ،كانت ُه َ
ظ ِر ِ
ُ
األيَّام ،فيُ ِش ِ
أخبار األيَّام .فمثالً ،مملكة إسرائيل الشماليَّة التي كانت
فري
ور ال َمنسيَّة َّ
الرهيبة في ِس َ
ِ
األ ُ ُم ِ
سام المملَ َكة .ولكن لماذا؟ َّ
أخبار األيَّام
ألن
شريرة جدا ً ،لم يُ َ
ِّ
ذكرها بتاتا ً بع َد إن ِق ِ
َ
ؤت على ِ
أخبار األيَّام
ضوعُ التَّركيز في
ي َُر ِ ّك ُز على نس ِل َبي ِ
داود هو َمو ُ
س ُ
داود وسبط َي ُه َّوذا .ونَ َ
ب ُ
ت ُ
ِ
َّ
سوف يأتِي من نس ِل ِه.
ألن ال َم ِسيَّا
َ
أخبار األيام ،ال ُملوك الذين ت َّم تسلي ُ
أولئك ال ُملوك الذين
الضوء عليهم هم
ط
في
َ
ِ
ِ
بعض الملوك في المملكة
ث نهض ٍة أو رجوعٍ للرب أو إصالح .كان
إستخ َد َم ُه ُم اللهُ في ِإحدا ِ
ُ
أمور صالحة.
الجنوبية مثل آساف ،يهوشافاط ،يوآش ،حزقيا ،ويوشيَّا ،إستخدمهم اللهُ في
ٍ
وك ممل َكة إسرائيل ال َّ
شما ِليَّة ُهم من هذا
غير ال ُمبَالين (و ُك ُّل ُملُ ِ
أ َّما ال ُملوكُ األشرار أو ُ
أخبار األيام.
ذكرهم في
صنف) فلم ي َ
ال ِ ّ
ِ
ُؤت حتَّى على ِ
ترميم ال َهي َكلِ .خال َل هذه العمليَّة ،وج َد حلقيَّا الكا ِهن بعض
ع ِم َل على
يُو ِشيَّا َمثَالً َ
ِ
سوا أنهُ
األسفار ال ُمقدَّسة .وكان
المخطوطات منَ
ُ
الشعب في مرحلة إنحطاطٍ وإرتداد ،فن ُ
ِ
يوج ُد شي ٌء يُس َّمى كلمة الله أو األسفار المقدسة .فقُ ِرئت هذه األسفار المقدسة على يوشيَّا
سم َع وصايا الله والح َ
بكام ِلها إلى كلم ِة
ظ أنها لم ت ُكن تُطاع ،أرج َع األ ُ َّمةَ ِ
الملك ،الذي عندما ِ
الله( .أُن ُ
ظ ْر  2أخبار األيَّام .)11
ٌ
تعليق على سفري الملوك .لهذا تج ُد أنهُ في
تفسير أو
عنى ما
ٌ
إن أخبار األيام هي بِ َم ً
ف سفري الملوك ،أي الروح
سفري الملوك يتر َّد ُد القو ُل بالرجوع إلى
أخبار األيام ،ألن ِ
ِ
مؤلّ َ
ذلك الملك أو الحدث ال ُمعيَّن.
القدُس ،يُريد َُك أن تأخ َذ وجهة النظر اإللهية عن َ
داود .فالتفسي ُر الذي يُعطي ِه ِسفرا األخبار ِلنجاح داود السياسيُ ،ه َو
تأ َّملُوا في حياةِ ُ
َّ
ب الله .يُرينا ِسفرا أخبار األيَّام ال ُمساهمة
ُعطي فرحا ً لشع ِ
أن داود َ
تبار َك في ُمل ِك ِه لكي ي َ
أخبار األيام  12و ،21نج ُد
الكبيرة التي قدَّمها داود للعبادة بإدخا ِل ِه الموسيقى للعبادة .في ِ 1
14
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كيف َّ
نظ َم داود الجوقات الموسيقيَّة .وكان لداود فرقةً موسيقيَّة ضخمة،
مقاط َع جميلة تُخ ِب ُرنا
ِ
َ
أخبار
وفرقة الويين ،وبالتَّحديد أر َب َعة آالف منهم .ف ُمساهمةَ داود في العبادة ُمش َّد ٌد عليها في
ِ
األيَّام ،حتَّى ولو ت َّم إغفالُها أو نسيانُها في سفري صموئيلَّ ،
ألن اللهَ يُخبِ ُرنا ماذا تعني
عبا َدتُنا من ُوج َه ِة ن َ
ظ ِرهِ.
أخبار األيام نج ُد السبب الذي من أج ِل ِه لم يُس َم ْح لداود ببناء بي ٍ
ت لله .نرى أنهُ لم
في
ِ
ت لله ألنَّهُ كان ُمحاربا ً
ببناء بي ٍ
وسفك الكثير من الدماء 2( .أخبار )1 -1 :22
يُس َم ْح لداود
َ
ِ
ير مثل آخاب.
نكتشف لماذا
أخبار األيام
في
تحالف ملكٌ صال ٌح مثل يهوشافاط مع ملكٍ ِ ّ
ُ
شر ٍ
ِ
َ
بعضهم 2( .أخبار األيَّام )1 :11
تزوجوا من ِ
فلقد كانوا أجدادا ً لنفس األحفاد ،ألن أوالدهما َّ
صالةٌ ألج ِل نَه َ
ضة
َ
أخبار األيام هو أخبار األيام الثاني ،11 :1
أح ُد أه ِ ّم األعداد في
ِ
ي اسمي عليهم وصلُّوا وطلبوا وجهي َو َر َجعُوا عن ُ
ط ُر ِق ِهم
"فإذا توا َ
ض َع شعبي الذين ُد ِع َ
الرديَّة فإنَّني أسم ُع من السماء وأغ ِف ُر خطيَّت َ ُهم وأُبر ُ
ض ُهم".
ئ أر َ
في هذا العدد ،نسم ُع كلمةً من ال َهي َك ِل إلى القصر ،من الحياة الدينية إلى الحياة السياسية
حاضر
حاضر ألغ ِفر ،أنا
لألُمة ،نج ُد عهدا ً يُق ِ ّد ُمهُ اللهُ لشعبِه .فما يقولُه اللهُ هنا هو" ،أنا
ٌ
ٌ
البر التي أُري ُد أن يسلُ َك شعبي فيها".
ناك
ألشفي .ولكن قب َل أن أغ ِف َر وأشفيُ ،ه َ
بعض ُ
سبُ ِل ّ
ُ
ظ هذا العدد من  2أخبار األيَّام  11 :1عن َ
واح ٍد منَّا ين َبغي أن يح َف َ
لهذا ،أعت َ ِق ُد َّ
هر
أن ُك َّل ِ
ظ ِ
الو َ
قَلبَّ ،أوالً على الصعي ِد ال َّ
ي.
شخصي ،ومن ث َ َّم يُم ِك ُن تطبيقُهُ على ال َّ
ط ِن ّ
صعي ِد َ
فهم و َح ِّل ال ُمفارقات والتَّكرار في هذه الحقبة من التاريخ العبري كما جا َء في
ومفتا ُح ِ
ط ُرقَ الل ِه ليست ُ
أخبار األيَّام ،هو :أن ُ
ُ
فالفرق بين طريقة
ارهُ أفكارنا.
فري
ط ُرقَنا ،وال أفك ُ
ِس َ
ِ
تفكير الله وطريقة عمله ،وبين طريقة تفكيرنا ُ
نحن البشر وطريقة عم ِلنا ،هو مث ُل إرتفاعِ
أردت أن تحص َل على وجهة النظر
ت عن األرض( .إشعياء  .)1 -1 :22فإن
السماوا ِ
َ
أردت أن تجع َل طريقةَ تفكيرك وعم ِل َك تنسج ُم مع طريقة تفكير الله وعمله،
اإللهية ،وإن
َ
ت النظر.
سوف
أخبار األيام .عندها
تكتشف درسا ً عظيما ً في ال ِقيَم وفي ُو ُجها ِ
َ
عليك بقراءةِ
ُ
ِ
َ
ع ٌ
نكتشف أن
سارة ٌ عندما
أخبار األيام .إنها
نوان ج ِيّ ٌد لسفري
"أمور منسيَّة" هو ُ
أخبار َّ
ٌ
ٌ
ُ
ِ
وكذلك نج ُد
أخبار األيَّام.
سليمان وداود في
َ
ي خطايا ُ
ِ
خطايانا ُمم ِكن أن ينساها الله ،كما ن ِس َ
الح ُ
تلك المملكة
ظ أن اللهَ لم يأ ِ
ذكر المملكة الشمالية ألن أه َل َ
تح ّدِيا ً رهيبا ً عندما نُ ِ
ت على ِ
نتصو َر َّ
أن ُو ُجو َدنا بأَك َم ِل ِه
كرة ٌ ُم ِهيبَة أن
الشمالية لم يكونوا
َّ
مدعوين بحسب قص ِد الله .إنَّها لَ ِف َ
ِّ
أفكارنا و ُ
ْ
ط ُرقَنا وحياتَنا
نجعل
وسوف يتجا َهلُهُ في األبديَّة ،ل َكونِنا لم
يتجا َهلُهُ اللهُ اليوم،
َ
َ
س ِج ُم م َع إرا َد ِة الل ِه و ُ
ط ُر ِق ِه.
تن َ
15
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لك
صلّي أن تُؤ ّدِي ُمقارنت ُ َك بين سفري
أخبار األيام وبين أسفار صموئيل وملوك إلى تح ٍ ّد َ
أُ ِ
ِ
ليس فقط خال َل هذه الحقبة
لكي تُقارنَ بين وجهة نظر الله وبين وجهة نظر اإلنسانَ ،
ي
نعيش فيها اليوم ،وفي
التاريخية ،بل في الحقب ِة التَّاريخيَّة التي
ِ
ُ
تاريخنا اإلج ِتما ِع ّ
ال َّ
ي.
شخص ّ
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الرابِع
الفَصل َّ
ظرة
أناجيل العَهد القَديم ال ُمتَشا ِب َهة النَّ َ
الن
في هذا الفَصل،
ين يُ َ
سفري َ
سوف نبدأ ُ بإس ِتطالعٍ َ
سريع ِل َ
َ
ش ِ ّك ِ
عزرا ونحميا ،الل َذ ِ
طة ً
ي نُق َ
سبِي .فلقد كان
سفر أستير،
األسفار التَّاريخيَّة لمر َحلَة ما بعد ال َّ
َ
م َع ِ
السبي البابل ُّ
ُ
ص ِليَّةً حا ِسمة في التاريخ ال ِعبري .وبالواقِع ،عندما سنن ُ
سوف نج ُد
الحقا ً،
ظ ُر إلى األنبياء ِ
ِمف َ
َ
إطار ثالث مراحل :أنبياء ما قبل السبي ،أنبيا ُء السبي ،وأنبيا ُء ما بعد
أنهُ يُم ِك ُن تصنيفُهم في
ِ
دارت أحداثُها بع َد
السبي .تتكلَّ ُم
أسفار عزرا ،نحميا وأستِير عن تِ َ
ُ
لك الحقبة منَ التَّاريخ التي َ
كتب ووع َ
ي.
وعاش
ظ
ومات أنبيا ُء ما بعد ال َّ
َ
هاء ال َّ
إنتِ ِ
سبِي ،والتي خاللَها َ
َ
س ِب ّ
س ِبي البَا ِب ِلي
العَو َدةُ ِم َن ال َّ
تفهم َّ
َ
حدث
ع من السبي البابلي
عندما تبدأ ُ بقرا َء ِة عزرا ونحميا وأستير،
َ
أن الرجو َ
عليك أن َ
َ
س َم َح قوروش بالعودة َ.
على األقل على ثالث ِة مراحل.
حدث رجوعٌ من السبي البابلي بعد أن َ
ورئيس كهن ٍة إس ُمهُ يهوشع عام  211ق.م .ولقد
زربَّابل،
قا َد هذه العودة األولى واليا ً إس ُمهُ ُ
ُ
سرعانَ ما بدأت عمليةُ
كان الهدف
الواضح من هذه العودة األولى هو إعادة ِبناء الهيكل .و ُ
ِ
ت ال ُمقاومةُ واإلضطهاد تُز ِع ُج العائدين .فتوقَّفوا عن البِناء إلى
إعادة بِناء الهيكل ،حتى بدأ ِ
ظهر النبيَّين ح ِ ّجي وزكريَّا على الساحة .وبفض ِل خدم ِة هذين النبيَّين ،بدأ َ العم ُل ُمجدَّدا ً
أن
َ
البدء بإعادةِ ِبنائه.
إتمام ِه عام  213ق.م ،.أي بعد  21عاما ً من
في إعادةِ ِبناء الهيكل حتّى
ِ
ِ
قام عزرا بقياد ِة الحملة الثانية للرجوعِ من السبي .كانَ عزرا
وفي عام  121ق.مَ .
علّما ً عظيما ً لكلم ِة الله .ولقد أنجزَ خد َمةً حيويَّةً في ال َهي َك ِل الذي سبقَ وت َّم
يُ ،م ِ
الكا ِهن الت َّ ِق ّ
ترمي ُمهُ .حدثت هذه الحملةُ الثانيةُ للرجوع بعد  11سنةً من الحمل ِة األ ُولى .وكانت الحملة
الثانية للرجوع تلي اإلنتها َء من إعادة ِبناء الهيكل ب  21سنةً.
هدف
وقا َم نحميا بقيادةِ الحملة الثالثة للرجوع بعد الحملة الثانية بثالثة عشر عاماً .وكان
ُ
حمل ِة نحميا إعادة بِناء السور حول مدين ِة أورشليم .إنخر َ
ي مالخي في قضيَّ ِة إعادةِ
ط النَّبِ ُّ
بناء السور حو َل أورشليم.
ِ
ال ُمحتَوى ال ُمتشابِه َ
فري عزرا ونَ َحميا
بين ِ
س َ
ظرة ،بسبب كثرة
إن سفري عزرا ونحميا ُ
س ِ ّميا بأناجيل العهد القَديم ال ُمتشابِ َه ِة النَّ َ
التشابُه بينهما .فلنُالحظ البَعض من هذه التشابُهات:
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َّ
سهُ ،أي عزرا ،بسبب التشابُه الكبير في
وكأن هذين السفرين لديهما
 يبدوُ
الكاتب نف ُ
اللغة العبرية ال ُمستخدمة فيهما.
نفس الحدث من
 ويتشابَهُ سفرا عزرا ونحميا أيضا ً في كو ِنهما كالهمايتعامالن مع ِ
ِ
هان أيضا ً
لكون
ِ
التاريخ العبري ،الذي هو ا لرجوع من السبي البابلي .وهما ُمتشا ِب ِ
هذين
مان ُك ٍّل من
ِ
الموضوع األساسي في ُك ٍّل من هذين السفرين هو عمل الله ،في زَ ِ
بناء هي َك ِل أُورشَليم.
الر ُجلَين :أال و ُه َو عم ُل ِ
َّ
 ونج ُد في سفري عزرا ونحميا ،أن التشديد هو على المبادئ والنماذج التي ينبغياإلنسان عم َل الله.
عها لكي يُص ِب َح عم ُل
إ ِت ّبا ُ
ِ
ِمان لنا نماذ َج
َ
هناك تشابهٌ آخر بين َ
سفري عزرا ونحميا ،هو أن ِكلَي السفرين يُق ّد ِ
ب
ون هذان القائدان ،عزرا ونحمياُ ،مختلفين جدا ً في أُسلو ِ
غم َك ِ
عظيمةً عن القيادةُ .ر َ
قيادتهما وفي أنواعِ مواهبهما ،ولكن كانَ ُك ٌّل من ُهما قائِدا ً عظيما ً .فعزرا كان كا ِهنا ً
ع ِويَّا ً بالدرج ِة األُولى .أما
وكاتباً ،أي أنهُ كان ُم ِ
علّما ً لكلم ِة الله .وكان عم ُل عزرا َر َ
نحميا فكان براغما ِتيَّاً ،وكان بنَّا ًء عمليَّاً.
 ولقد قا َد ُك ٌّل من ُهما نهضا ٍبالروح ،وكانت هذه النَّهضاتُ من عم ِل الله.
ت مم ُ
سو َحةً ُّ
طوطهما العريضة أو هيكليَّتِهما :ففي اإلصحاح األول
 وكذلك يتشابهُ ال ِ ّسفران في ُخ ِ
َ
حيث تج ُد عمل الله الذي كان ينبغي أن
جسم السفر األساسي
من ُك ٍّل منهما تج ُد
َ
نفس المكان من كلي السفرين ،بعد أن تك َّم َل عم ُل الله ،سق َ
ط
يُع َمل ،تج ُدهُ يُت َّمم .وفي ِ
شعب الل ِه بعيداً .في اإلصحاح التاسع من عزرا ومن نحميا ،نج ُد هذين القائدين
ُ
ب الله .فصلواتُ إعترافِهما ،وند ُمهما وتوبت ُ ُهما كانت
ينوحان على
تصر ِ
ُّ
ف شع ِ
ِ
ب الله.
حركة لحدو ِ
األسباب ال ُم ِ ّ
ث نهض ٍة في شع ِ
أمبراطور وثني يمن ُح إذنا ً بالرجوع ،ويُظ ِه ُر عطفاً،
َّثان عن
ٍ
 وكال السفران يتحد ِب الله.
ويُق ِ ّد ُم ُمساعدة ً لكي يُك َم َل عم ُل الله من ِخال ِل شع ِ
ب الله.
ي ِ ال ُم َ
الر ِ
مان ِكال ُهما بالتفاؤل ُّ
ش ِ ّجع لشع ِ
 إن عزرا ونحميا يُختَ ِوح ّ
فر عَزرا
وس فَري َدةٌ من ِ
د ُُر ٌ
س ِ
صه ُ
فري عزرا ونحميا ُمتشابهان جداً ،ولكن تبقى ل ُك ِّل واح ٍد منهما خصائ َ
رغم أن ِس َ
َ
عزرا.
ال ُم َم ِيّزة .لهذا أو ُّد أن ُ
فر َ
س ُك َّل ٍ
سفر على ِح َدةُ ،مبتَدِئا ً م َع ِس ِ
أدر َ
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ننظر إلى سفر عزرا ،أو ُّد أن أُر ِ ّكزَ على الر ُجل عزرا .وينبغي تصنيف عزرا
إذ
ُ
كواح ٍد من القادة العُ َ
ُ
إحداث
ظماء أمثال موسى ،صموئيل ،وداود .لقد كانت خدمةُ عزرا
وإهتمام بكلم ِة الله.
نهض ٍة
ٍ
ُعلّ َم إسرائيل
ب شريع ِة الربّ ِ وال َع َم ِل بها و ِلي ِ
نقرأ ُ في عزرا " 12 :1ألن عزرا هيَّأ َ قَلبَهُ لطل ِ
مراحل.
ص حياة َ عزرا ،وكأنَّها مقسومةٌ إلى ثالث ِة
ِ
فريضةً وقَضا ًء ".إن هذا العدد يُل ِ ّخ ُ
فالث ُ ُ
طلب عزرا معرفةَ كلم ِة
ين الباقِيَين .لقد
َ
لث األول من حياةِ عزرا هو مرحلة اإلعداد للثُّلث َ ِ
ُ
سهُ لكي يحيا ويعيش
سها بإجتهاد.
الثلث الثاني من حياةِ عزرا َّ
كر َ
الله من ُك ِّل قلبه ،ودر َ
س هذا الث ُّ َ
لث األخير من حياتِ ِه لتعليم
كلمةَ الله .أما في الثُلث األخير من حياةِ عزرا ،فلقد َّ
كر َ
وك في ُ
الربّ .
كلمة الله ،وإلرشا ِد اآلخرينَ لل ُّ
سل ُ ِ
ق َّ
ط ُر ِ
إن هذه طريقةٌ جميلةٌ
لتقسيم حياتِنا .وأنا أعتق ُد أن أح َد مشا ِكلنا مع التعليم اليوم هو أن
ِ
ُعلّمون نظريات فقط ،وال يسعُ ُهم أن ين َهلوا من
علّمين يُح ِ ّ
ُعلّمون ج ِيّداً ،ولكنهم ي ِ
ضرونَ وي ِ
ال ُم ِ
َّ
ضى الث ُ َ
لث الثاني من حيا ِته
ان
علّ َم األفضل هو َ
إختبارهم الشخصي .إن ال ُم ِ
ذاك الذي ق َ
ِ
خز ِ
ث األول من حياتِه .وبعد ال ُخبرة ،يُم ِكن أن يُش ِ ّك َل الث ُ ُ
األخير من
لث
س ما تعلَّ َمهُ في الثُل ِ
ُ
ُمار ُ
ي ِ
حياتِه َمرحلةً نافعةً للتعليم.
تنظر إلى ُمساهمة عزرا في عمل الله ،يُم ِكنُ َك أن ترى لماذا صنَّفنا عزرا على
عندما
ُ
مصاف داود ،وصموئيل ،وموسى .فكما سبقَ وذكرتُ في حلقتِنا السابقة ،يُعتَبَ ُر عزرا كاتب
ِ
أسفار أخبار األيام وعزرا ونحميا .وعزرا هو أيضا ً
كاتب أطول إصحاحٍ في الكتاب
ُ
المقدَّس ،المزمور  ،111الذي يحتوي على  113عدداً .وهذا اإلصحا ُح هو أطو ُل من
باستثناء
الكثير من األسفار القصيرة في الكتاب المقدس .و ُك ُّل عدد من أعداده ال،113
ِ
عددين ،يتكلمون عن كلم ِة الله .وهذا يُرينا كم كان عزرا ُمنش ِغالً في كلم ِة الله.
قادر على أن يُت ِ ّم َم ِخد َمتَهُ
يعتق ُد الكثيرون بحس ِ
غير ٍ
ب التقليد أنهُ بينما كان عزرا في السبي َ
ش ِ ّك ُل ُمرادِفا ً قديما ً لما نُس ِ ّمي ِه في لُغ ِتنا الكنسيَّة
قام بتأسيس المجمع اليهودي ،الذي يُ َ
َك َكا ِه ٍنَ ،
تنظيم
لعب دورا ً ِرياديا ً في
س ِة األحد .ويعتق ُد
ِ
الباحثون ال ِكتابيون أن عزرا َ
ِ
در َ
الحديثَة ب َم َ
العهد القديم ليص ِل للشك ِل الذي هو علي ِه اليوم .وباإلضاف ِة إلى هذه ال ُمساهمات ،قا َد عزرا
الحملةَ الثانية للرجوعِ من السبي البابلي .وعزرا هو الذي أحيا خدمة التعليم في الهيكل،
الذي أُعي َد بنا ُؤهُ قُبي َل ُرجوعِ عزرا .ولقد أحضر عزرا َم َعهُ فريقَ عم ٍل من الكهنة والكتبة
الذين ساعدوا عزرا في تعليم كلم ِة الله بعد الرجوع.
َمبَادِئ ونماذِج ل َع َم ِل الله
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ش ِ ّك ُل أيضا ً نما ِذ َج ِل َع َم ِل
سفر عزرا
سوف يُعطينا رسالةً لها عالقةٌ بعم ِل الله – مبادِئ ت ُ َ
إن َ
َ
ُ
ُ
يكون
فسوف
هناك عم ٌل يُع َم ُل لله،
يكون
الله .وأو ُل مبدأ نموذجي عن عمل الله هو :عندما
َ
َ
مصدر ُك ّل شيء،
(قارن هذا مع ُرومية  )13 :11فاللهُ هو
اللهُ ال ُم ِ ّ
ُ
حر َك َّ
األول لهذا العملِ .
الكامنة ورا َء ُك ِّل شيء ،ومج ُد الله هو القص ُد من ُكل شيءُّ .
أظن أن عزرا وض َع
وهو القوة
ِ
فر ِه.
أولويات حيا ِت ِه بهذ ِه الطريقةِ ،بنا ًء على األعدا ِد األُولى من ِس ِ
ُ
يكون اللهُ هو
سفر عزرا هو :عندما
المبدأ ُ النموذجي الثاني لعم ِل الله الذي نتعلَّ ُمهُ من ِ
واضحا ً
حرك لعم ٍل ما يُري ُدهُ أن يتحقَّقَ من ِخال ِل الناس،
سوف يُ ِ
ال ُم ِ ّ
عطي اللهُ قِيادة ً وإرشادا ً ِ
َ
ت البشريَّة التي ستُت َ ِ ّم ُم عملَه.
لألدوا ِ
حرك وال ُمرشد
ي ثالث ي ِ
ُعلّ ُمنا إيّاهُ عزرا عن عم ِل الله هو التالي :إن اللهَ ال ُم ِ ّ
مبدأ ٌ نموذج ٌّ
إلتمام عم ِل ِه هذا .إن هذا مبدأ ٌ ُمه ٌّم جدا ً فيما يتعلَّ ُق بعم ِل
سوف يُو ِفّ ُر ُك َّل ما يلزم
ِحيا َل عم ِله،
ِ
َ
يتكر ُر على صفحات الكتاب المقدَّس .ففي متى  11 :3قا َل يسوعُ لتالمي ِذهِ،
الله ،ونج ُدهُ َّ
"لكن أُطلُبوا أوالً
نعرف ما يُريدُنا اللهُ أن
ملكوت الل ِه و ِب َّرهُ ،وهذ ِه ُكلُّها تُزا ُد ل ُكم ".فعندما
َ
ُ
إلتمام هذا العمل.
سوف يُو ِفّ ُر اللهُ ُك َّل ما يلزَ م
ستقيم في عينيه،
نفعل ،وعندما نعم ُل ال ُم
ِ
َ
َ
ليس فقط يُو ِفّ ُر ما يلزَ ُم،
مبدأ ٌ رابِع عن عم ِل الله هو :عندما يُري ُد اللهُ أن يُت ِ ّم َم عمالً ما ،فهو َ
يفيض بتوفير أكثر مما نفت ِكر( .أُن ُ
سس  )22 :1نرى هذه الحقيقة تتجلَّى في
وسوف
بل
ظ ْر أَفَ ُ
ُ
َ
فأولئك الذين رجعوا لم ي ُكن لديهم فقط ما يحتاجونهُ
إلتمام ع َم ِلهم ،بل أيضا ً ما
سفر عزرا.
َ
ِ
ِ
بناء الهيكل.
يفيض ويزيد إلعا َدةِ ِ
ُ
سفر عزرا :عندما تعم ُل عم َل الله ،توقَّ ْع
وهناك مبدأ ٌ نموذجي
َ
ٌ
خامس عن عمل الله نراهُ في ِ
سن .ف َعد ُُّونا
سن الذي يُري ُدهُ َ
لك الله ،وإس ِتبدا ِل ِه بما يُظ ِه ُرهُ أنَّهُ َح َ
من الشيطان أن يُقا ِو َم األح َ
س في آذانِنا
مامنا عن أن نعم َل أحسنَ ما ل َدينا لله،
َ
سوف يُحا ِو ُل تَش ِت َ
وذلك عن َدما ِ
يت إه ِت ِ
يهم ُ
َ
سناً ،ولكن ال تُحا ِولُوا أن ت ُ َح ِقّقُوا ُخ َّ
طةَ الل ِه التي تُري ُد
قائِالً" ،إكتَفُوا بأن تع َملُوا شَيئا ً َح َ
ضل ِل َحياتِ ُكم".
سنَ واألف َ
األح َ
سوف نتأ َّم ُل بهذا المبدأِ
س
الخامس بأكث َ ِر تفصي ٍل ،باإلضافَ ِة إلى مبا ِد َ
ِ
ئ أُخرى ،بينما ُ
ندر ُ
َ
الفَص َل التَّا ِلي.
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الخامس
الفَص ُل
ِ
قُ َّواتٌ تُقا ِو ُم ع َم َل الله
ص ِ ّم ُم أن نع َم َل عم َل
المب َدأ ُ الخ ِ
َام ُ
فر َ
عزرا كانَ التَّالي :عندما نُ َ
س الذي تأ َّملنا ب ِه في ِس ِ
سل َ
طةُ ال َّ
س ستراتيجيَّات إبليس بأكث َ ِر
الل ِه،
سوف تُقا ِو ُمنا ُ
ش ِ ّر في هذا العالم .نحتا ُج أن ُ
ندر َ
َ
ُواج ُهوهُ بع َد عو َد ِت ِهم.
ُ
قِ ،ل َكي نف َه َم ماذا كانَ على عزرا وبَاقي اليَ ُهود أن ي ِ
عم ٍ
فهم مكائ ِد الشيطان( .أ ُن ُ
ظ ْر ُ 2كورنثُوس 11 :2؛ :12
يح ُّ
ضنا الرسول بولس على ِ
2 -1؛  )12 -11 :11فال َّ
ف َّ
ش ُ
أن
عر ُ
يطان ُمخا ِدعٌ ،وهو يُحبُّ أن ي ُِقلّ َد وأن يغش .و ُه َو يَ ِ
سوف تختبر أحسن ما عند
أعظم عدو لألحسن هو الحسن .عندما يعم ُل اللهُ من ِخال ِل َك،
َ
َ
ُ
خارق الذكاء،
الله .أما الشيطان فال يُريد َُك أن
تختبر أحسن ما عند الله .بما أن الشيطانَ
َ
يعرف أنهُ لن ينج َح في إلها ِئ َك عن عم ِل الله بأن يجعلَ َك تسرق المصارف .ولكن ما
فهو
ُ
ُ
يكون أيضا ً حسناً .فإذا
ُجربَ َك أن تعم َل شيئا ً آخر غير عمل الله ،والذي
سيفعلُهُ هو أن ي ِ ّ
ُجرب َُك
سالً ،وإذا كانت هذه خطة الله األحسن لحيا ِتك،
سوف ي ِ ّ
أرا َد َك اللهُ أن تكونَ طبيبا ً ُمر َ
َ
ُ
الشيطان من ِخال ِل أفض ِل
وسوف يُ َك ِلّ ُم َك
ِك.
الشيطان بأن تكونَ طبيبا ً حسنا ً في بالد َ
َ
قير
أصدقائك عندما يقولون" ،نحتا ُج إلى أطبَّا َء ج ِيّدين ُهنا .فلماذا تُري ُد أن
َ
َ
تذهب إلى بَلَ ٍد فَ ٍ
ِج َّدا ً لت ُ
وسوف ي ُك ُ
سنا ً في حياتِ َك ،ولكنَّهُ لن ي ُكونَ األحسن الذي
مارس الطب؟"
ون هذا هدفا ً َح َ
َ
َ
سالً َ
ب في ِه الخد َمة ُاإلرساليَّة.
يُري ُدهُ َ
فقير تصعُ ُ
لك اللهُ ،أال و ُه َو أن ت َ ُكونَ ُمر َ
طبيبا ً في َبل ٍد ٍ
ُبر ُزهُ لنا عزرا ُمرت ِب ٌ
ط بشك ٍل وثيق بالمبدأ الخامس
المبدأ ُ النموذجي
ُ
السادس الذي ي ِ
الذي سبقَ ودرسناه :دائما ً توقَّع ُمقاومة عندما تُحاول أن تعم َل عم َل الله .أحيانا ً عندما
سرعان ما يُواجهون المقاومة ،حتى يتساءلون،
يُص ِ ّم ُم
الناس على أن يعملوا عم َل الله ،ف ُ
ُ
الوجهةَ الصحيحة؟ ما الخطأ ُ في عملي؟" هذه
فهم إرشا ِد الله؟ هل أخذتُ منهُ ُ
"هل أسأتُ َ
غير
شير وكأننا ال ينبغي أن نواجهَ أيَّةَ ُمقاومة عندما نعم ُل عم َل الله .وهذا ُ
األسئلة ت ُ ُ
ُ
ناس آخرين .وبما أن
ناس،
والشيطان يعم ُل من ِخال ِل أ ُ ٍ
صحيح .فاللهُ يعم ُل من خال ِل أ ُ ٍ
الشيطان يُقاو ُم ُك َّل ما يعملُهُ وما يُري ُد أن يعملَهُ يسوع المسيح ،ينبغي أن نتوقَّ َع ُمقاومةً عندما
إياك
يعم ُل المسي ُح من ِخال ِلنا .أحيانا ً عندما يُقا ِو ُم َك
الناس ،ال ينتبِهون أنهم ب ُمقاومتهم َ
ُ
سفراء الشيطانَ (.مرقُس )11 -21 :1
يكونون ُ
سوف تأتي من إ ِت ّجاهين .أوالً ،وكما تتوقَّع،
سفر عزرا أن هذه ال ُمقاومة
يُخ ِب ُرنا ُ
َ
سوف ي ُك ُ
اس على األرض،
ستج ُد ال ُمقاومةَ الواضحة من الخارج.
ون ُه َ
ناك ال َك ُ
ثير منَ النَّ ِ
َ
ص ِ ّم ُم أن نع َم َل عم َل الله .مثالً ،عندما عا َد أه ُل السبي إلى
الذين لن يُريدُوا لنا الخَير عن َدما نُ َ
س َّك ُ
بإحباط عزيمتِهم وبتروي ِع ِهم .وأرسلوا
المحلّيون
ان
ِ
ِ
قام ال ُ
أورشليم ليُعيدوا بِنا َء الهيكلَ ،
ُّ
إيقاف عمليَّ ِة إعا َد ِة
َعب الل ِه على
ش ْشتا مملوءة ً باألكاذيب.
رسائ َل إلى الملك أرت َ ْح َ
ِ
فأضط َّر ش ُ
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سفر نحميا أنهم عندما كانوا يبنون السور ،كانوا
بناء ال َهي َكل(.عزرا )1
َ
ِ
وكذلك َيقُو ُل ُ
خرى سيوفاً( .نحميا  )11 :1فبطريق ٍة ما ،من األسهل
ِ
يحملونَ ع َّدة َ البناء بيدٍ ،وبال َي ِد األ ُ َ
تطوير إستراتيجيَّة
التعامل مع المقاومة من الخارج ألنها واضحةٌ و ُمتوقَّعة .وبالتالي يُم ِك ُن
ُ
ل ُمكافَح ِتها.
أما النوعُ الثاني من المقاومة فيأتي من الداخل .عندما رج َع ال َمسبيون إلعاد ِة ِبناء
إقترب الوثنيون الذي كانوا يعيشون في أورشليم واليهوديَّة ،إقتربوا من زَ ُربَّا ِبل
الهيكل،
َ
الوالي ومن يهوشع الكاهن ،اللذين قادا الحملة األولى للعودة .وقا َل هؤالء الوثنيون" ،دعونَا
نعم ُل مع ُكم ،ألننا ُمهت ُّمون بعم ِل الله مثل ُكم تماماً .ولقد قدَّمنا ذبائ َح لل ِه ُمنذُ أن أتى ِبنا
ليس
أسر َحدُّون ملكُ أشور إلى ُهنا( ".عزرا )2 :1
َ
فأجاب زربَّا ِبل ويهوشع قائلَين" ،كالَ ،
أمر الملك كوروش".
نصيب في هذا العمل .فهيك ُل الله يبني ِه
ل ُكم
ٌ
ُ
شعب الله ،تماما ً كما َ
شعب الله هو الذي ينبغي أن
رسم زربَّا ِبل مبدأ ً نموذجيَّا ً لعم ِل الله.
(عزرا  )1 :1وبهذا
ُ
َ
بإمكا ِننا أن نُ َع ِبّ َر عن هذا المبدأ كالتَّالي:
يعم َل عم َل الله.
إنَّها خطةُ الله،
أن يستخ ِد َم قوةَ الله،
ب الله،
في شع ِ
مقاص ِد الله،
إلتمام
ِ
ِ
ب خط ِة الله.
بحس ِ
وليس
ؤمنون حقيقيون يتبعون يسوع المسيح.
فعم ُل الله الحقيقي ينبغي أن
يقوم ب ِه ُم ِ
َ
َ
ي َدخ ٍل في عمل الله الحقيقي .هذا أح ُد أسباب ضعف الكنيسة اليوم ،أنها
ِ
لغير المؤمنين أ ُّ
علّ ُم
وغير ال ُمؤمنين.
تحتوي على خليطٍ من الجمهور منَ ال ُمؤمنينَ
وكثير من الكنائس ال ت ُ ِ
ٌ
ِ
الكنائس إلى ال ُمجتمع ،تُحاو ُل
خر ُج
بوضوح أن ُ
عضويَّةَ الكنيسة هي لل ُمؤمنين فقط .فعندما ت َ ُ
ُ
أن تص َل إلى قادتِ ِه ،وإلى األشخاص ال َمنظورين فيه ،واألثرياء ،وذوي ال ُّ
شهرة .وتُحاو ُل
فوتُ
بعض الكنائس أن تجع َل من هؤالء قادة ً فيها ،سوا ٌء أكانوا ُم ِ
ُ
ؤمنين أم ال .إن الكنيسةَ ت ُ ّ ِ
ألشخاص ينض ُّمون إليها ،دون أن تسألَ ُهم،
فُرصةً كبيرة ً عندما تمن ُح صفةَ اإليمان بالمسيح
ٍ
خلّص وكربّ ٍ على حياتِ ُكم؟"
ؤمنون حقا ً بيسوع المسيح؟ هل آمنتُم بيسوع المسيح ك ُم ِ
"هل ت ُ ِ
ُقو ُم األسنان
ب
تصور إنسانا ً يعم ُل في مهن ٍة تتطلَّ ُ
ُّ
َّ
التعر َ
ف على الكثير من الناس ،كطبيب ي ّ ِ
ُؤم ُن بالمسيح ،ولكنَّهُ يُري ُد أن يلتقي مع عائال ٍ
يرغب هكذا
ت فيها أوالد .فقد
ُ
مثالً ،ولكنَّهُ ال ي ِ
مركز عم ِل ِه ،لكي يتسنَّى
ب
ٌ
شخص في أن يُص ِب َح ُمديرا ً لمدرس ِة األحد في كنيس ٍة كبيرةٍ بقُر ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
يكون
سوف
عظم الكنائس
يكون من أسه ِل ما
سوف
لهُ اإللتقاء بالعائالت .وهذا
َ
َ
يكون ألن ُم َ
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َّ
ُ
سيكون انتهاكا ً ألح ِد
ولكن هذا
قوم األسنان.
رورها أن ت ُ
من دواعي ُ
س ِ
ض َّم شخصا ً مث َل ُم ّ ِ
المبادئ النموذجيَّة التي شاركها معنا عزرا.
األول ،والذي يمن ُح اإلرشاد،
ي السابع هو :إن اللهَ الذي هو ال ُم ِ ّ
حرك َّ
المبدأ ُ النموذج ُّ
ينتصر على ُك ِّل ُمقاوم ٍة ض َّد عم ِله .إن هذا المبدأ
سوف
ويو ِفّ ُر ُكل ما يلزم إلتمام عمله،
ُ
َ
دام الربّ ِ حو َل العالم الذين
النموذجي الجميل ينبغي أن يُش ِ ّج َع ويزر َ
ع الرجاء في ُخ ِ
ُصارعون بأمان ٍة ضد المقاومة لعم ِل الله الذي يقومون به.
ي ِ
ب على ُمقاوم ِة عم ِل ِه ،تماما ً كما كان
قادر اليوم أن
فَإلهُ عزرا ونحميا هو نَف ُ
سه ُ ٌ
ينتصر ويتغلَّ َ
َ
نظر عزرا  )1 -3 :3فلقد ت َّم إرسا ُل رسال ٍة إلى األمبراطور
يام عزرا ونحميا( .أ ُ ْ
في أ ِ
التمرد ،ونصحت الرسالة
تمرداً ،ولديهم تاري ٌخ في
أرتَح َ
ُّ
ش ْشتا ،تقو ُل أن اليهو َد كانوا شعبا ً ُم ِ ّ
ش
كوروش بأن ال يسم َح لليهود بإعادةِ بِ ِ
ناء هيك ِلهم( .عزرا  )13 -11 :1ولكن عندما فت َّ َ
أصدر قرارا ً
تاريخهم ،وجدوا أن كوروش
ت
الحق ،و ُه َو داريُوس ،في سجال ِ
ِ
ي ِ
َ
َم ِلكٌ با ِبل ٌّ
الجواب على الرسالة كالتالي" ،ال تُز ِعجوا
ناء الهيكل .فكانَ
ُ
بتوفير المؤونة الالزمة إلعاد ِة ِب ِ
ِ
ناء الهيكل ،بل دعوهُ يُت َّمم .ال تُز ِعجوا هذا الشعب".
إعادة َ بِ ِ
"قررتُ أن تدفعوا ِ
كام َل ِكلفة إعادةِ
وعالوة ً على ذلك ،قا َل األمبراطور للشعوب ال ُمقا ِومةَّ ،
ق الضرائب الذي تجمعونَهُ في منطق ِت ُكم( ".عزرا )1 -1 :3
ِب ِ
ناء الهيكل من صندو ِ
كم َل ع َملُهُ.
ب اللهُ على تِ َ
ع ِملَت إرا َدتُهُ وأ ُ ِ
لك ال ُمقاومة .وهكذا ُ
لقد تغلَّ َ
سفر عزرا هو التالي :بينما يقو ُم اللهُ بعم ِل ِه من ِخال ِل شعبِه،
مبدأ ٌ نموذجي ِ
ثامن في ِ
الناس اللهَ يعم ُل
أولئك الوثنيُّون الذين يُراقِبون كيفيَّةَ عم ِل الله .عندما يرى
ص
َ
سوف يخلُ ُ
ُ
َ
من ِخال ِلنا ،ويع َلمونَ أنَّنا لسنا سوى آنية خزفيَّة ،وأن هذا العمل الذي يُع َمل لم ي ُكن ممكنا لنا
والفهم لما
ُالحظونَ أن هذا هو عم ُل الله .ويبدأون بالتفكير
أن نعملَهُ لوحدِنا ،عندها يبدأونَ ي ِ
ِ
الكامنة وراء
حرك األول ومصدر ُكل شيء والقوة
ِ
قص َدهُ بولس عندما قا َل أن اللهَ هو ال ُم ِ ّ
ُكل شيء يقو ُم ب ِه شعبُه.
ص الذين ين ُ
ظرون إلى الله يعمل .في عزرا  22-21 :3نقرأ ُ أن البعض
بهذ ِه الطريقة يخلُ ُ
من الشعوب الوثنية الذين نُ ِقلوا إلى يهوذا ،رجعوا عن ُ
ط ُر ِقهم الرديَّة وإنض ُّموا لبني
غير
إسرائيل في عبادةِ الربّ ِ اإلله ،عندما تناو َل اليهو ُد مائدة َ الفصح .وهذا
ُ
يختلف عن َ
نخر ُ
ُون أن يختَ ِبروا
ُم ِ
ؤمنين يأتونَ ويُ َع ِبّ ُرونَ عن َرغ َب ِت ِهم بأن ي ِ
طوا في عم ِل الله ،ولكن ِبد ِ
ص الوثنيون ،وعندما يختبِرون ما يُس ِ ّمي ِه العه ُد الجدي ُد "الوالدة
الوال َدة َ الثَّانِيَة .فعندما يخلُ ُ
ذلك الشعب الذي من ِخال ِل ِه يُري ُد اللهُ
ب الله .ويُص ِبحون َ
الجديدة "،يُص ِبحون ينتمون إلى شع ِ
أن يعم َل عملَهُ في العالم.
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سوف
ينخرطون في عمل الله ال ِقيادي،
نص ُل اآلن إلى المبدأ التاسع :إن جمي َع الذين
ِ
َ
ض ٌح في كلم ِة اللهُ .هنا يُص ِب ُح عزرا لنا ِمثاالً .فلقد وض َع عزرا في
يجدون أن عم َل الله ُمو َّ
عرف عزرا
ُعلّ َم أحكا َمها لبني إسرائيل .ولقد
س كلمةَ الله وأن يُطيعَها وأن ي ِ
قلبِ ِه أن ُ
َ
يدر َ
ق ،النَّهُ
ق .وكانَ عم ُل الل ِه الذي أع َّدهُ ليع َملَهُ عزرا هو أن
عرف َك ِل َمةَ الل ِه ِب َح ّ ٍ
عم َل الل ِه ِب َح ّ ٍ
َ
س ِخد َمةَ
ي ٍ في ال َهي َك ِل ال ُم َر َّمم.
ي َُؤ ِ ّ
ٍ
س َ
تعليم ديناميك ّ
سفر عزرا فيما يتعلَّ ُق بكلم ِة الله هو مبدأ ٌ واقعي ج َّداً:
المبدأ ُ النموذجي العا ِشر من ِ
َّامه من البَشَر ،لكي يكونَ واضحا ً للجميع أن
فعندما يُك َم ُل عم ُل الله ،يسم ُح اللهُ بفش ِل ُخد ِ
سفري عزرا
عظمةَ العمل وروعتَهُ لم ت ُكن بقوةِ الناس بل بقو ِة الله.
سوف ت ُ ِ
الحظون في َ
َ
الشعب سيسقُ ُ
تمام عم ِل الله .سق َ
ط
ونحميا أن
ُ
َ
ط ُمجدَّداً ،حتى بع َد إ ِ
شعب الله في ف ّخِ
وكأن هذه الظا ِهرة هي مبدأ ٌ
َّ
اإلنجراف ورا َء العادات الوثنية للشعوب ال ُمجاورة .يبدو
ي آخر نج ُدهُ ي ُ
ت الله الذين أنجزوا أعماالً عظيمةً لله.
حدث مع الكثيرين من رجاال ِ
نموذج ٌّ
وليس هذه اآلنية الخزفيَّة.
در القو ِة لهذا العمل،
لربَّما يُري ُد اللهُ أن يُر َينا أنهُ هو كان مص ُ
َ
ث هذا األمر ،وهو الشيطان .فالمبدأ ُ الحادِي عشر عن
ناك
سبب آخر لحدو ِ
ٌ
ولكن ُه َ
ُ
يكون اللهُ قد حقَّقَ عمالً عظيما ً على األرض من
سفر عزرا هو التالي :عندما
عم ِل الله في ِ
الشيطان أن ي ِ ّ
ُ
ُحط َم أداة َ هذا العمل.
خال ِل إنسان ،يُحبُّ
سفر عزرا.
هذه
ُ
بعض المبادئ النموذجيَّة عن عم ِل الله ،التي نتعلَّ ُمها من ِ
وباإلختصار ،ما كان عزرا يقولُهُ لنا هو التالي :إنَّها خطةُ الله أن يستخ ِد َم قوةَ الله ،من
إلتمام قص َد الله ،بحسب خط ِة الله.
ب الله،
ِ
ِخال ِل شع ِ
فيك
أنك أداة ٌ لقوة الله؟ وهل تعل ُم أن قصد قو ِة الل ِه َ
ب الله؟ وهل تعل ُم َ
فهل َ
أنت واح ٌد من شع ِ
ب خطته؟
هو أن يتحقَّقَ عم ُل الل ِه من خال ِل َك بحس ِ
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سادِس
الفَص ُل ال َّ
ِصفاتُ القائد
ئ التي تُسا ِعدُنا على التَّأ ُّك ِد ع َّما إذا كانَ الع َم ُل الذي
عزرا المبا ِد َ
بينما يُرينا ِس ُ
فر َ
سفر نحميا يُر ِ ّك ُز على نوعِ القائد البشري الذي ينبغي أن يج َدهُ اللهُ
نع َملُهُ ُه َو ع َم ُل الل ِه ،فإن َ
ي.
إذا أرا َد أن يُح ِقّقَ عملَهُ من ِخال ِل الناس .ولقد كانَ نَ َحميا بِنَف ِس ِه ِمثاالً لهذا القائ ِد البَش َِر ّ
تزوجوا من
عندما كانَ نحميا والياً ،إحتا َج
ُ
الشعب إلى نهضة .ولقد كان اليهو ُد قد َّ
زَ وجا ٍ
ش َّك َل
ت وأزواجٍ وثنيين عندما كانوا في بابل وبع َد ر ُجو ِعهم من بابل،
األمر الذي َ
ُ
إنتِهاكا ً
وس الله .أ َصغِ إلى توبيخِ نحميا لهؤُ الء" :وعندما الحظتُ أن بعضا ً من
صارخا ً لنا ُم ِ
ِ
تزوجوا بنساءٍ من أشدود ،عمون ،وموآب ،وأن الكثير من أوالدِهم تكلَّموا بلُغ ِة
اليهود قد َّ
أشدود ولم يُم ِكنُهم أن يتكلَّموا بلُغ ِة يهوذا ،تحاججتُ مع والديهم ولعنتُهم ولكمت ُ ُهم وضربت ُ ُهم
وشددتُ
يتزوجون مع الوثنيين من اآلن
أمام الله أنهم لن يدعوا أبنا َءهم
َّ
َ
شعر ُهم .فتع َّهدوا َ
فصاعداً( ".نحميا )22 -21 :11
يُم ِكنُ َك أن ترى أن نحميا كان لدي ِه أ ُ
سلوب آخر في ال ِقيادة .أنا ال
سو ٍس يقودونَ
ٌ
أعرف عن قُ ُ
ُ
س ُهم بهذه الطريقة ،ولكن هذا كان أُسلوب نحميا الذي إحتا َجهُ ال َّ
عب آنذاك.
ش ُ
َكنائِ َ
ِس عم ِل الله الذي إستخر َج الخارطة من كلم ِة الله ،أما
بإمكا ِننا القَول أن عزرا كان ُمهند َ
نجزا ً روحياً .لقد
نحميا فكانَ البنَّاء .لقد كان نحميا ر ُجل الله البراغماتي .وكانَ ُم ِ ّ
حركا ً و ُم ِ
يخر َج خارجا ً ويجعل عم َل الل ِه يُع َمل .إن هذين الر ُجلين ِكال ُهما نماذج
آمنَ أنهُ علي ِه أن ُ
ف أُسلوبُ ُهما.
رائعة عن ال ِقيادة ،حتى ولو إختلَ َ
َ
صفات التي ينبغي
سفر نحميا ،علينا أن
تر ُ
نبحث عن مبادئ ال ِقيادة أو ال ِ ّ
ب من ِ
إذ نق ِ
س َيست َخ ِد ُمهُ ،إذا كانَ اللهُ سيعم ُل عمالً عظيماً .لقد أسميتُ
سفر
أن يج َدها اللهُ في
ٍ
شخص َ
َ
"صفاتُ القائ ِد لعم ِل الله".
نحميا ِ
شخص يُريدُه اللهُ أن يقو َد عمالً
وإلي ُكم الصفةَ األولى التي ينبغي أن يج َدها اللهُ في
ٍ
ُ
كالذي أنجزَ هُ في أي َِّام نحميا .اللهُ
شخص ُمثقَّ ٍل بعم ِل الله الذي سيعملُهُ .أح ُد أول
يبحث عن
ٍ
كبير لهذا
كون الله
العَالمات عن
سوف يعم ُل عمالً ما من ِخال ِلك هو عندما تشعُ ُر بثق ٍل ٍ
َ
ِ
العمل .فإذا كان اللهُ قد
أعطاك ثقالً عظيما ً لعم ٍل ما يحتا ُج أن يُع َمل ،وإن ُك َ
َ
نت ت ُ ِ
صلّي تجاهَ
هذا العمل ،فاللهُ لربَّما يُريد َُك أن تكونَ جزءا ً من إستجابتِ ِه لصال ِتك.
شخص عندما يحتا ُج إلي ِه ليقو َد
وها ُكم الصفةَ الثانية التي ينبغي أن يج َدها اللهُ في
ٍ
عملَه .فعندما يُري ُد اللهُ من
شخص ما أن يقو َد عملَه ،ينبغي أن يكونَ هذا الشخص قد سبقَ
ٍ
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بخصوص العمل الذي يُري ُدهُ اللهُ أن يعملَهُ .في نحميا  ،1 :1ت َ َذ َّك َر
وأخ َذ كلمةً من الل ِه
ِ
صاياي و َع ِملت ُ ُموها ،إن كانَ ال َمن ِفيُّونَ
ي و َح ِفظتُم َو َ
نحميا َك ِلمةَ الل ِه ل ُموسى" :وإن َر َج ْعتُم ِإل َّ
ناك أج َمعُ ُهم وآتي بهم إلى المكان ِالذي إخت َ ْرتُ
إلسكان
ِمن ُكم في
سماواتِ ،فَ ِمن ُه َ
أقصاء ال َّ
ِ
ِ
ُ
ُ
ور حو َل
إسمي في ِه ".هذا
ي ال ُّ
ِ
س َ
المكان كانَ أورشَليم .ولقد أرا َد اللهُ من نحميا أن يب ِن َ
أُورشَليم.
ننظر إلى الصفة الثالثة للشخص الذي ينبغي أن يج َدهُ اللهُ ليقو َد عملَه .فينبغي
واآلن
ُ
أن يج َد اللهُ شخصا ً
ِ
صاحب إلتزام تجا َه الع َمل الذي يُريد اللهُ إتما َمه .فالر ُجل الذي يج ُدهُ
ليس فقط ثق ٌل لعم ِل الله ،وأن يكونَ لدي ِه كلمةٌ من الله
اللهُ ليقو َد عملَهُ ،ينبغي أن يكونَ لدي ِه َ
أو رؤيا تِجاهَ عم ِل الله هذا ،بل وأن يكونَ لدي ِه إلتزا ٌم لعم ِل الله عندما يُري ِه إيَّاهُ الله .يُظ ِه ُر
نحميا إلتزا َمهُ لعم ِل الله عندما كان ال يزا ُل ساقِيا ً لألمبراطور .وكانَت شريعةُ مادي وفارس
ُ
ُصار
تقو ُل أنهُ ال
يجوز ألح ٍد أن يكونَ حزينا ً أو سلبيَّا ً في حضرةِ األمبراطور ،وإال لربَّما ي ُ
نظر األمبراطور إلى
إلى
سفر نحميا نقرأ ُ أنهُ َ
ِ
ذات ٍ
يوم َ
إعدام ِه .في اإلصحاح الثاني من ِ
صمتٍ" و ُهنا نج ُد نحميا يُظ ِه ُر
صلَّيتُ بِ َ
نحميا وسألَهُ" ،ما بالُ َك كئيباً؟" قا َل نحميا" ،فَ ِخ ْفتُ َو َ
كيف ال َيك َم ُّد وجهي والمدينةُ بيتُ مقابِ ِر
حي ال َم ِلكُ إلى األبد.
َ
إلتزا َمهُ" ،ولك ِنّي أجبتُ ِ " ،ليَ َ
خراب وأبوابُها قد أكلتها النار )1( ".لقد كانَ الربُّ مع نحميا َّ
ألن األمبراطور قال،
آبائي
ٌ
س َّر
أنت
ٌ
"ماذا َ
طالب؟" ( )1و ُهنا يقو ُل نحميا" ،فصلَّيتُ إلى إل ِه السماء .وقُلتُ للملك إذا ُ
بور آبائي ألبن َيها)2( ".
الم ِلكُ وإذا أحسنَ عبد َُك
َ
أمامك تُر ِسلُني إلى يهوذا إلى مدين ِة قُ ِ
َ
زو َدهُ بالمواد
ليس فقط أن األمبراطور وافقَ على السماحِ لنحميا بالذهاب ،بل َّ
وحدث أنهُ َ
إلتزام ِه بعم ِل الله.
بارك اللهُ نحميا بسبب
الالزمة للعمل .لقد
َ
ِ
الصفة الرابعة التي ينبغي أن يج َدها اللهُ في الشخص الذي سيعم ُل عملَه ،هي أن تكونَ
"فبدون ُرؤيا يجم ُح الشعب( ".أمثال  .)11 :21إن قائ َد عم ِل الله
عن َدهُ ُرؤيا لعم ِل الله.
ِ
ص
ُشار َك هذه الرؤيا .فعندما رج َع نحميا إلى أورشليم ،تف َّح َ
يجب أن تكون عن َدهُ رؤيا ،وأن ي ِ
ت التي كانَ يحتا ُجها .ث ُ َّم إلتَقَى م َع ال َك َهنَة،
حالَةَ ال َمدينَ ِة ِس َّراً ،إلى أن حص َل على ال َمعلُوما ِ
عرف بالتَّحديد
ور أُورشَليم )11( ".وعندما
والر ِ
سم ِيّين ،قا ِئالً ل ُهم" ،هَلُّ ُموا نَب ِني ُ
النُّبالءَّ ،
س َ
َ
ما أرا َد أن يع َملَهُ ،أخ َب َر اآلخرين.
نخر َ
شارك هذا
طون معهُ في عم ِل الله .فعندما
َ
الصفةُ الخامسة للقائد هي جع َل اآلخرين ي ِ
ب الله ،تَبِعَهُ
عض القادة الروحيُّون وقتَهم في
ُ
الشعب .أحيانا ً يقضي بَ ُ
القائ ُد ُرؤياهُ مع شع ِ
أولئك الذين هم مدعوون ليكونوا قادة ً أو ُرعاة ً
شعب الله لن يت َب َع ُهم.
اليأس والنوح ألن
َ
ِ
َ
سلبيَّا ً عن ِقيا َد ِتناَّ .
ألن
ُعطي ِ
ُدركوا أن النقص في األتباع ي ِ
لشع ِ
إنطباعا ً َ
ب الله ،عليهم أن ي ِ
يام بعم ِل
يختارهُ الله هو القُدرة على
أحد صفات القائد الذي
ِ
ُ
تحريك شع ِ
ب الله إل ِت ّبا ِعه في ال ِق ِ
الله.
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سوح ،هو أنهُ
ض لإلنتقاد عندما يقو ُد عمل
شخص
ٌ
يتعر ُ
ي ال َمم ُ
َّ
صفةٌ سادسة عن القائد الحقيق ّ
سرعانَ ما يبدأ ُ القائ ُد يعم ُل شيئاً ،خاصة في عم ِل الله ،حتَّى تبدأ ال ُمقاومةُ واإلنتقاد،
الله .ف ُ
تظهر هذه الصفة مع نحميا لكثرةِ ُمنت ِقديه)1 -1 :1( .
حتى من المؤمنين األتقياء أحياناً.
ُ
سفر
الصفةُ السابعة التي يتَّس ُم بها القائ ُد هي حياة الصالة التي
ُ
تتمحور حول عم ِل الله .ففي ِ
الناس
مرة يقو ُل فيها نحميا أنهُ صلَّى .لقد صلَّى نحميا عفويَّا ً عندما كان
نحميا ،الحظ كم َّ
ُ
صلَّى قب َل أن يُ َك ِلّ َم ال َم ِلك ( .)1 :2و ُه َو يُرينا ماذا يعني أن
يهزأون به ( .)2 -1 :1ولقد َ
نُ َ
وصيَةَ بُولُس الرسول الذي يَقُولُ" ،صلُّوا بِال إنقطاع 1( ".تسالُونيكي )11 :2
ط ِبّقَ ت َ ِ
َ
الصفةُ الثامنة للقائد ،هي أنهُ
يقومون بعم ِل الله .هذا ما
ب عندما
ٌ
شخص يكونُ مع الشع ِ
نراهُ في نحميا الذي نج ُدهُ يعم ُل على السور مع الشعب الذين حضَّهم ليعملوا عم َل الله.
صفةٌ تا ِسعَةٌ للقائد هو أنهُ
عائق ض َّد عم ِل الله .ما هو
ببر ُك َّل ُمقاوم ٍة أو
ٌ
شخص يستن ِك ُر ٍ
ٍ
بت بسبب إعتراض شيء أو أحد ما
غض َ
الفرق بين اإلستنكار ال ُمقدَّس وبين الغضب؟ فإذا ِ
نت تعم ُل
نت ُمص ِ ّمما ً أن تُتا ِب َع طريقك ،فهذا الغضب هو خطيَّة .ولكن ،إذا ُك َ
طريقَك ،وإذا ُك َ
إستنكار
تعترض سبيلك ،فغضب َُك هذا هو
ت الجحيم التي
نت
قوا ِ
عم َل الله ،و ُك َ
ُ
ٌ
ِ
غاضبا ً على َّ
ُمقدَّس .فعندما رأى يسوعُ َّ
ق ِتجارةٍ وإلى مغارة
حولوا َ
أن رجا َل الدين َّ
بيت الله إلى سو ِ
لُصوص ،عب ََّر يسوعُ عن غض ِب ِه المقدَّس( .أُن ُ
ظ ْر يُو َحنَّا  .)13 -12 :2فقائ ُد عم ِل الله قد
ض عم ُل الل ِه لل ُمقاومة .بهذه الطريقة
يغضب بش َّدةٍ بمعنى اإلستنكار ال ُمقدَّس ،عندما
ُ
يتعر ُ
َّ
عن القائِد الذي ل َدي ِه اإلستنكار ال ُمقدَّس.
يُق ِ ّد ُم نحميا لنا ِمثاالً ِ
الصفةُ العا ِش َرة ُ التي ينبغي أن يتحلَّى بها الشخص الذي سيقو ُد عم َل الله هي أن
تكريس ك ُِلي ٍ لعم ِل الله .أصغوا إلى هذه األعداد من نحميا اإلصحاح الرابع:
يكونَ ذا
ٍ
جر إلى ُ
الرماح من ُ
"ف ُكنَّا ُ
هور النجوم.
نحن نعم ُل العمل وكانَ نِصفُ ُهم يُم ِس ُكونَ ِ ّ
ظ ِ
طلُوعِ الفَ ِ
ت ُك ُّل واح ٍد مع ُ
ب ِليَبِ ْ
وسط أورشليم ليكونوا لنا
الم ِه في
ذلك الوق ِ
وقُلتُ في َ
ِ
غ ِ
ت أيضا ً للشع ِ
ُح َّراسا ً في الليل وللعمل في النَّهار .ولم أ ُك ْن أنا وال إخوتي وال ِغلماني وال ال ُح َّراس الذين
سالح ِه إلى الماء ".نحميا  )21 -21 :1إن هذا هو
ورائي نخل ُع ثِيابَنا .كانَ ُك ُّل واح ٍد
يذهب بِ ِ
ُ
أفض ُل إيضاحٍ ع َّما يعني ِه التكريس ِلعَ َم ِل الله.
الصفة الحادية عشر لقائ ِد عم ِل الله هي أنهُ
شخص يتمت َّ ُع برؤية من ِخال ِل نفَق.
ٌ
سل ِبيَّةً عندما
يُمكن للرؤية من ِخال ِل نفَق أن تكونَ صفةً سلبيَّةً أو إيجابيَّة .تُص ِب ُح هذه ال ِ ّ
صفَةُ َ
ُ
تكون إيجابيَّة عندما ال تَس َم ُح
سبَبها اإلصغا َء إلى أيَّ ِة نصي َحة .ولكن هذه الصفة قد
نرفُ ُ
ض بِ َ
بناء السور.
ُوقف نحميا عن
يام ِب َع َم ِل الله .لم
إتمام ِ
ِ
ِ
لنا بان نلتَهي عن ال ِق ِ
يستط ْع أح ٌد أن ي َ
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يستط ْع أح ٌد
ناء السور ،ولم
ِ
ُبطلوا نحميا عن عم ِل ِه في ِب ِ
كثيرونَ حاولوا بشتَّى الوسائل أن ي ِ
من هؤالء أن ينه َيه عن عم ِله ،ألنَّهُ رأى ه َدفَهُ من ِخال ِل نفق.
يختارهُ الله هي أنَّهُ
ت قويَّة .في
الصفة الثانية عشر للقائد الذي
شخص ذو قَناعا ٍ
ٌ
ُ
اإلصحاح الخامس ،عندما الح َ
البعض
تسير على ما يُرام ،وأن
مور ال
ظ نحميا أن
ُ
َ
َ
بعض األ ُ ِ
من الشعب يسلُبون إخوتَهم بأخذِهم فائدة ً ُمرت َ ِف َعةً على دُيو ِنهم ،ألزَ َم ُهم نحميا بأن يتع َّهدوا أن
ال يسلبوا إخوت َ ُهم اليهود ُمجدَّداً )11 -1( .لقد كانَ نحميا ر ُج َل قناعا ٍ
ت قوية.
ذلك الشخص
صاحب الثقة العظيمة .فنحميا كانَ
الصفة الثالثة عشر للقائد هي أنهُ َ
ُ
للقيام بهذا العمل .هذا أعطى نحميا ثِقَةً ال
ُمتي ِقّنا ً أنهُ يعم ُل عمالً عظيما ً للرب ،وأن اللهَ دعاهُ
ِ
تَت َزعزَ ع بينما كانَ يَقُو ُم بالعَ َم ِل الذي إئت َ َمنَهُ علي ِه الله.
تعرف الخوف .إن الشجاعةَ
َخص ذو شجاع ٍة ال
الصفةُ الرابعةُ عشر للقائد هي أنهُ ش ٌ
ُ
ت القائد الذي يستخ ِد ُمهُ الله.
صفا ِ
هي صفةٌ ها َّمةٌ من ِ
الصفةُ الخامسةُ عشر للقائد الذي يستخ ِد ُمهُ الله هي أنهُ
شخص ُمثا ِبر .في اإلصحاح
ٌ
يصف بولس العمليَّةَ التي يستخ ِد ُم اللهُ فيها األلم إلعدا ِد قائ ٍد
الخامس من رسالة رومية،
ُ
لع َم ِله" .عالِمينَ َّ
بر تَز ِكيَةً ،والتَّز ِكيَةُ َرجا ًء .والرجا ُء ال
أن ال ِ ّ
ضيقَ يُن ِش ُ
صبراً ،وال َّ
ص ُ
ئ َ
يُخزي ،ألن محبَّة الله ق ِد انس َك َبت في قُلُو ِبنا بالروحِ القُدُس ال ُمع َ
طى لنا .)2 -1( ".إن معنى
هذا العدد في اللغ ِة األصليَّة هو" ،لن يهربوا ،بل سيُثابِرون على عم ِل ِهم ُمتَ َح ِ ّملِينَ الضَّغط".
يختارهُ الله لهُ مواهب تنظيميَّة .نج ُد في
الصفة السادسة عشر هي أن القائد الذي
ُ
تكامالً لعم ِل الل ِه في الكنيسة( .أُن ُ
صةً َمو ِهبَة
كلم ِة الله نِظاما ً ُم ِ
ظ ْر ُ 1كورنثُوس  ،21 :12خا َّ
عيَّنَ نحميا الويين وقا َدة ً و ُح َّراساً.
التَّدبير
سفر نحمياَ ،
َ
واإلدارة) .وفي اإلصحاح السابع من ِ
ولقد َّ
سماء ال َّ
ب العائِالت .هذا ما ُه َو التَّنظيم.
نظ َم ِس ِجالً بِأ َ ِ
س ِ
شع ِ
ب ِب َح َ
شخص لهُ
الصفةُ السابعةُ عشر للقائد الذي يستخ ِد ُمهُ اللهُ هي أنهُ
هدف أ َ َّو َل ِوي .في
ٌ
ٌ
سفر نحميا ،واألعداد  ،11-12نُالح ُ
ظ أولويَّات نحميا .فلقد دعا نحميا
اإلصحاح العاشر من ِ
ُزوجوا أوالد ِهم ألوالد
الشعب لإلجتماع بِ ِ
َ
صفَتِ ِه قائدا ً لهم ،وجعلَ ُهم يتع َّهدون بأن ال ي ّ ِ
سوف
يوم السبت ،وأنهم لن يع َملوا في ُك ِّل سن ٍة سابعة ،وأنهم
َ
الوثنيين ،وبأنَّ ُهم لن يعملوا َ
سوف يُع ُ
وكذلك
ت غلَّتِ ِهم لله،
يفرضونَ على أنفُ ِس ِهم ضريبةَ الهيكل ،وأن ُهم
طون باكورا ِ
َ
َ
شعب الله نحميا بأن يُع ُ
عشرا ً من
كر من ماش َي ِتهم .ولقد وع َد
طوا اللهَ ُ
ُ
البكر من أبنائهم وال ِب ُ
ُ
ت الله
يعرف ما هي أولويَّاتُه ،ويقو ُد
ُك ِّل شيء .فنحميا
شعب الل ِه لل ُموافق ِة معهُ على أولويَّا ِ
ُ
َ
هذه.
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الصفة الثامنة عشر للقائد الذي
ُ
يختارهُ اللهُ ليقو َد عملَهُ ،هي أنَّهُ يحم ُل عصا الراعي .وكراعٍ
ِب
شعب الله .و َك َوا ِل ٍد صا ِلح ،ين َبغي أن ي ُِحبَّ
َ
صالح ،يستخ ِد ُم القائ ُد عصا الراعي ليقو َد وليُؤ ّد َ
القائِ ُد شعبَهُ كفايَةً لكي يستَطي َع تأدي َب ُهم.
ي
الصفةُ التاسعةُ عشر ِللقائِد هي أنَّهُ واعٍ لَطبي َعتِ ِه البَشَريَّة الضَّعيفَة .فالقائِ ُد ُه َو بَش َِر ٌّ
ليس فقط واعٍ لطبيعت ِه ال َبشَريَّة ال َّ
يعي كونَهُ
اس الذي
َ
خصيَّةَ ،بل وأيضا ً للنَّ ِ
ش ِ
كذلك .و ُه َو َ
يَقُودُهم.
يختارهُ الله ،والتي هي إتمام
أخيراً ،يُق ِ ّد ُم لنا نحميا الصفةَ العشرين للشخص الذي
ُ
الع َمل الذي أعطاهُ إيَّاهُ اللهُ لتمجي ِد ِه .ولقد أت َّم نحميا ِبناء السور ِل َمج ِد الله .ينبغي أن ال
يغيب ُّ
ناظ َرينا أبداً ،عندما نقو ُم بالعمل الذي يُريدُنا اللهُ أن نعملَه .فقائ ُد عم ِل
خط النهاي ِة عن ِ
َ
شخص يستطي ُع القول مع يسوع" ،أنا م َّجدت ُ َك على األرض .العَ َمل الذي أَع َ
طيتَني
الله هو
ٌ
كمل( ".يوحنا 1 :11؛ .)12 :11
ألَع َم َل قد أَك َملتُهُ .قد أ ُ ِ
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سابِع
الفَص ُل ال َّ
َ
إحز ْر من سيأتي إلى الغداء؟
األو ُل تح َّققَ من
ُهناك أرب ُع عمليَّات إنقاذ لشع ِ
ب الل ِه العبراني في العه ِد القديم .اإلنقاذُ َّ
صالً في
الشعب العبراني من
ِخال ِل يوسف الذي أنق َذ
اإلنقراض جوعاً .اإلنقاذُ الثاني نج ُدهُ ُمف َّ
ِ
َ
الشعب من عبوديَّ ِة مصر .اإلنقاذُ الثالث كان العودة من
سفر الخروج عندما أنق َذ موسى
َ
ِ
سفر
السبي البابلي بقياد ِة رجا ٍل مثل عزرا ونحميا .أما اإلنقاذُ الرابع لشع ِ
ب اللهِ ،
فنج ُدهُ في ِ
أستير.
َّ
ت شخصيَّتين
تان عن إمرأتين ذا ِ
إن ُكالً من سفري راعوث وأستير هما ق َّ
ص ِ
تزوجت
رائعتين ،بسبب ُمساهمتِهما في عم ِل الله.
ُ
فسفر راعوث يُخ ِبرنا عن امرأةٍ أ ُ َم ِميَّة َّ
سفر أستير فيُخ ِب ُرنا عن قص ِة
ب ال َم ِسيَّا .أما ُ
س ِ
ي ٍ ،وأص َب َحت ُجزءا ً من ِسل ِسلَ ِة ن َ
من يهود ّ
الشعب اليهودي من اإلبا َدة .وبهذا،
أستير
تزوجت من ر ُج ٍل أ ُ َممي ،وخلَّصت
ُ
َ
امرأةٍ يهوديَّ ٍة َّ
ب المسياوي .بما َّ
شوقة ،لهذا أو ُّد أن أُق ّد َِم
حافظت
ُ
أستير على النس ِ
أن َ
سفر أستير هو دراما ُم ّ ِ
ي.
دراستي
ِ
لسفر أستير وكأنَّهُ عم ٌل مسرح ّ
ال َمق َ
األول
ط ُع َّ
ُخ َّ
طةُ النَّاس
فارسيَّة
ال َمش َه ُد األ َ َّول :حف َلةٌ ِ
ث هذا عام  112قبل الميالد ،والخلفيَّة المسرحيَّة لهذا الفصل ُمرتَ ِب َ
ح َد َ
ت
طةٌ بإمارا ِ
مادي وفارس المائة والسبعة وال ِعشرين ،التي تُش ِ ّك ُل األمبراطوريَّة الفارسيَّة .والشخصيَّةُ
س ُر مر َكزَ ها ،إس ُمها َوشتِي ،وزو ُجها هو الملك
الرئيسيَّة في هذا الفصل هي ملكةٌ تخ َ
ي مفتُو ٌح للجميع،
شر ٌ
دام هذا اإلحتفا ُل ستَّةَ أش ُه ٍر وأُسبوع ،ولقد قُ ّد َِم َم ُ
ُ
وب م َّجا ِن ٌّ
أحشويرشَ .
إرغام أ َح ٍد على ال ُّ
ب أكثَر م َّما يُريدُ( .أستير )1 :1
ُون
شر ِ
ِ
ولكن بِد ِ
زوجها األمبراطور
صةً لل ِنّساء .و ُد ِعيَت َوشتِي من قِ َب ِل
ولقد أقامت ال َم ِل َكة َوشتِي حفلةً خا َّ
ِ
َمر لست ِة أش ُه ٍر .فرفضت َوشتي
أمام الرجال الذين كانوا يشربون الخ َ
لتأتي وتُظ ِه َر َج َمالَها َ
َّ
َّ
ضها بتاتاً.
رفضها.
سبب
وبالطبعِ نتف َّه ُم
المجيء،
ولكن الملك أحش ُ
َويرش لم يتف َّه َم َرف َ
ِ
َ
عن العَرش
ال َمش َه ُد الثَّانِيَ :خ ْلع الملكَة ِوشتِي ِ
"ليس إلى الملك وح َدهُ أذنَبَت َوشتي ال َم ِل َكة بل
َويرش بأنَّهُ:
لقد نص َح
األشراف ال َم ِل َك أحش ُ
ُ
َ
ُلدان الم ِلك أحشويروش .ألنَّهُ
سوف يبلُ ُغ
إلى
الر َؤ ِ
جميع ُّ
َ
ساء وجميعِ الشعوب الذين في ُك ِّل ب ِ
ِ
30

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

َخ َب ُر ال َم ِل َكة إلى جميعِ ال ِنّساء حتَّى يُحتَقَ َر أزوا ُج ُه َّن في أَعيُ ِن ِه َّن عندما يُقا ُل إن ال َملك
سنَ عن َد الملك
فليخرجْ
أمر أن يُؤتَى ِب َوشتي ال َم ِلكة إلى ِ
أمام ِه فلم تأتِ ...فإذا َح ُ
ُ
أحشويروش َ
أمام
فارس ومادي فال يتغيَّر ،أن ال تأ ِ
ي من ِعن ِد ِه وليُكتَب في ُ
ٌ
ت َوشتي إلى ِ
سن َِن ِ
أمر َملك ٌّ
ُ
ُخر ُجهُ
ُعط الملكُ ُمل َكها لمن هي
الملك
أحشويروش ،و ِلي ِ
أحسن منها .فيُس َم ُع ُ
ُ
أمر الملك الذي ي ِ
َّ
الكبير إلى الصغير".
ألزواجهن من
الوقار
النساء
عطي جمي ُع
ِ
في ُك ِّل مملك ِت ِه ألنَّها عظيمةٌ فت ُ ِ
َ
ِ
(أستير )22 -13 :1
الملك أحشويروش و ُمسا ِعدي ِه ،ف َع ِم َل بِنَصي َح ِت ِهم وأرس َل رسائ َل
أعجب هذا الكال ُم
َ
َ
متسلّطا ً في
ت ال ُمت َعارفة ،ليكونَ ُك ُّل ر ُج ٍل
إلى إماراتِ ِه المائة والسبعة والعشرين ،بك ِّل اللُّغا ِ
ِ
بيتِه( .أستير )22 -21 :1
ٌ
سي
ال َمش َه ُد الثَّا ِلث:
فار ِ
مهرجان ِ
ح َ
ُ
عبر الواليات المائة والسبعة
دث
مهرجان إنتخاب ملكات َجمال مادي وفارس َ
َّ
ي ،فكانَ ين َبغي أن
العشرين.
ولكن هذا المهرجان لم َي ُك ْن ُم َج َّر َد ُمبارا ِة ملكا ِ
ت جما ٍل عا ِد ّ
ريم الملك .وكانَ يُعا ِش ُر
ت ال َجميال ِ
يُؤتَى بِ ُك ِّل الفَتَيا ِ
ت في ُك ِّل األرض ،و َ
ض ِ ّم ِه َّن إلى َح ِ
واح َدةٍ من ُه َّن إع َج َبتْهُ ِلتَ ُكونَ الملكة( .أستير :2
الواح َدة َ من ُه َّن بع َد األُخرى ،إلى أن يُقَ ِ ّر َر أيَّةَ ِ
ِ
ب
ص ُّرفٍ عن َر َّدةِ فِع ِل ال َم ِلك على هذا اإلق ِتراح" ،لقد أع َج َ
1 -2أ) .وإس َم ُحوا لي أن أ ُ َ
ع ِبّ َر ِبت َ َ
ض َع ال ُخ َّ
وض َع التَّنفيذ ُمباش ََرةً( ".أستير :2
هذا اإلقتِرا ُح
الملك أح َ
َ
ش ِو ُ
يرش َكثيراًَ ،ف َو َ
طةَ َم ِ
1ب)
ت ِبعُنفٍ على أن
ت ال َجميال ِ
رغام ال َفت َيَا ِ
لقد كانت ُمباراة ُ َم ِلكا ِ
ت ال َج َمال ِب َمثابَ ِة ِإ ِ
حريم ِه ،لم تَ ُك ْن
بين
ساء ال ُمتَع ّدِدا ِ
ِ
ديم م َع ال ِنّ ِ
ريم الملك .العالقَةُ بينَ َملِكٍ قَ ٍ
يُص ِبحنَ من َح ِ
ت من ِ
ب وال من بعيد العالقَةَ َّ
للملوك قديما ً،
الزوجيَّةَ َبينَ َر ُج ٍل وإمرأتِ ِه .لقد كان
ِ
تُشبِهُ ال من قَري ٍ
َويرش ،نوعان من الحريم ،ما نُس ِ ّمي ِه حريم (أ) وحريم (ب) .فعندما كانت الفتياتُ
أمثال أحش ُ
وتكون الليلةُ
ُ
حيث تت ُّم ال ِعنايةُ بجما ِل َّ
ُ
هن ألش ُه ٍر طويلة.
ضعنَ في الحريم (أ)
تُ ُ
ختارُ ،ك َّن يُو َ
لقضاء ليل ٍة مع الملك ،وهكذا تقضي ُك ُّل امرأةٍ ليلةً واحدة ً فقط مع
األهم عندما تُدعى الفتاة
ِ
الملك .وعندما تأتي ليلتُها ،كانت تُع َ
ب وال َجوا ِهر والعُطور .وفي
طى ما تطلبُهُ من الثيا ِ
المساء كانت تُؤ َخذُ من الحريم (أ) إلى َجناحِ الملك ،وفي الصباحِ التالي كانت تُن َق ُل إلى
ِ
ُ
س َّر بها وطل َبها
حيث تقضي بقيَّةَ حيا ِتها دونَ أن ترى
الحريم (ب)،
َ
الملك ثانية ،إال إذا ُ
ُ
نظر
بإسمها .وغالبا ً ما
غارقا ً في ال ُّ
ِ
كر وال يعرف من كانت معهُ .فمن ُوجه ِة ِ
س ِ
يكون ال َم ِلكُ ِ
تلك الليلة التي قضتها معهُ ،والتي ال يت َذ َّك ُرها.
الملك ،إن هدف حياة هذه المرأة هو َ
َخص كان يُد َعى ُمردخاي،
منَ الشخصيَّا ِ
ت األ ُخرى التي نَلتَقيها في مسرحيَّ ِتنا ،ش ٌ
و ُه َو منَ ال َمس ِب ِيّينَ ال َي ُهود ،وقَري َبتُهُ ال َّ
س ِه َر على
شابَّة ال َّ
يرة أستير ،التي كانَ قد َربَّاها و َ
ص ِغ َ
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ُّ
بارا ِة
أستير باهرة َ الجمالِ ،م َّما
ت وا ِل َديها .وكانت
تن ِشئَ ِتها منذُ َمو ِ
ُ
إضط َّرها أن تد ُخ َل في ُم َ
ت ال َج َمال التي أقا َمها ال َم ِلك .ولقد قا َل ُمر َدخَاي ألستير أن ال تُخ ِب َر أحدا ً بأنَّها يهوديَّة،
َم ِلكا ِ
فأطاعتهُ
سوف يُظ ِه ُر
وسوف ن ََرى أن هذا اإلخفاء الذي إعتمدتهُ أستير
أستير في ذلك.
ُ
َ
َ
العناية اإللهيَّة بحياةِ أستير.
ب أقوى
أستير
ث َّم جا َء الوقتُ عندما ُد ِع َيت
ِ
ُ
لقضاء ليل ٍة مع أحشويروش .ولقد أ ُ ِ
عج َ
أكثر من ُك ِّل ُمنافِسيها في ُمباراةِ ال َجمال .ووض َع أحشويروش
ملكٍ في العالم آنذاك بأستير َ
رأس أستير ،وهي يهوديَّة .وهكذا أوص َل اللهُ امرأة ً يهوديَّةً شابَّةً
وفارس على ِ
تا َج مادي ِ
عرش أمبراطوريَّ ِة مادي وفارس العالمية .وبع َد سنوات ،سيقو ُم أرتَحششتا ،إبن زوج
إلى
ِ
السور حو َل المدينة.
ناء
أستير،
بإعطاء نحميا إذنا ً بالعودةِ إلى أورشليم وبإعادةِ بِ ِ
ِ
ِ
سم َع ر ُج َلين ي ِ ّ
طان
َ
صر ال َم ِلكِ ،
وذات َي ٍ
وم ،عندما كانَ ُمر َدخَاي جا ِلسا َ ِعن َد با ِ
ب َق ِ
ُخط ِ
ورها الملك
إلغتيا ِل الملك.
َ
فأخبر ُمر َدخَاي ال َم ِل َكة أستِير عن هذه ال ُمؤا َمرة ،التي أخبَ َرت ِب َد ِ
تآمران .ود ّ ُِونَ عم ُل ُمر َدخَاي الصالح
ب ال ُم ِ
َويرش .وهكذا نُ ِ ّج َيت حياة ُ األمبراطور و ُ
أحش ُ
ص ِل َ
َّ
أخبار الملك.
في سج ِّل
ولكن الملك أحشويروش لم يُخبَر بما ِ
عملَهُ ُمر َدخاي ،فلم يُ ِع ْرهُ
ِ
سوف يُظ ِه ُر أهميَّةَ ال ِعناي ِة اإللهيَّ ِة في هذه
إهتِماما ً ولم يمن َْحهُ ُمكافأة ً .وسنرى أن هذا اإلخفاء
َ
صة ال ُمد ِهشَة.
ال ِق َّ
فارسي
الرابِع:
ٌ
ال َمش َهد َّ
تطهير ِ
وفارس
ُهنا نلتقي مع الشخصيَّة الرديئة في مسرحيَّ ِتنا ،الذي هو
رئيس ُوزَ َر ِ
ُ
اء مادي ِ
ق ُك َّل يوم ،كان الجمي ُع يس ُجدُونَ
الشرير ،وإس ُمهُ هامان .فبينما كان هامان يمشي على الطري ِ
علّ ُمهُ
له ُ
أسفار
باستثناء َر ُج ٍل واح ٍد هو ُمر َدخَاي ،ألنَّهُ كانَ يهوديَّا ً أميناً ،الذي كانت ت ُ ِ
ِ
ُ
إلهك تس ُجد وإيَّاهُ وح َدهُ تعبُدُ ( ".خروج )1 -1 :22
َ
النَّا ُموس المقدَّسة قائلةً" ،للربّ ِ
ُ
ليس على ُمر َدخاي
هامان هذا
لقد إمتأل
ِ
بالغيظ ل َع َد ِم ُ
سجو ِد ُمر َدخَاي لهُ ،وتع َّه َد بأن يَ ِ
ي َ
قض َ
ي( .أستير  )3 -2 :1فأقنَ َع ها َم ُ
ان ال َم ِل َك
ف َحسب ،بل وأيضا ً على ُك ِّل شَع ِ
ب ُمر َدخاي ال َي ُهو ِد ّ
أن يُصد َِر قرارا ً يقو ُل أنهُ في  21شباط من العام القادِم،
سوف ي ُ
يٍ
ُصار إلى قت ِل ُك ِّل يهود ّ
َ
ُ
ت
على وج ِه األرض )11 -1( .فألقى
يوم إبادةِ اليهودَ ،ف َوقَعَ ِ
هامان والم ِلك قُرعةً لتحدي ِد ِ
عةُ على  21شباط .وتعني كلمة قُرعة أو رمي َّ
أقام اليهو ُد
القُر َ
الزهر بالفارسية "فُور" .لهذا َ
بالقضاء على هامان الذي أرا َد إبادت َ ُهم.
عي َد "الفوريم" ليحت ِفلوا
ِ
قرار الملكَّ ،
مزقَ ثِيابَهُ ووض َع ِمسحا ً بِ َرما ٍد
عرف ُمر َدخاي عن
نقرأ ُ أنهُ عندما
ِ
َ
وسط المدينة وصر َخ صرخةً عظيمةً ُم َّرةً )1 :1( .فَنا َح اليهو ُد وصاموا
وخر َج إلى
ِ
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عبر الواليات المائة والسبعة والعشرين في مادي وفارس ،أي العالم
بال ُمسوحِ والرماد َ
المعروف آنذاك.
أستير َّ
والرماد،
س ِمعَت
ض َّرعُ إلى الله بال ُم ُ
سوحِ َّ
ُ
أن ُمر َدخَاي كانَ ينُو ُح ويتَ َ
عندما َ
سوالً يسأَلهُ ع َّما كانت ال ُمش ِكلَة .فأرس َل لها رسالةً يُخ ِب ُرها فيها عن
سلَت لهُ َر ُ
قرار إبادةِ
أر َ
ِ
أرجاء األمبرا ُ
طوريَّ ِة
ع إلى الملك ألج ِل شع ِبها ال ُمنت َ ِشر في
وطلب منها أن
اليهود،
ِ
تتضر َ
َّ
َ
أستير جوابا ً ل ُمردخاي تقو ُل فيه" ،إن ُك َّل عبي ِد الملك و ُ
ب بال ِد الملك
الفارسيَّة .فأرسلت
ُ
شعو ِ
ِ
ع فشريعتُهُ واحدة ٌ أن
يعلمونَ أن ك َّل ر ُج ٍل دخ َل أو امرأةٍ إلى الملك إلى
الدار الداخليَّة ولم يُد َ
ِ
يُقت َل إال الذي يم ُّد لهُ الملكُ
ع ألَد ُخ َل إلى الملك هذه
قضيب الذهب فإنَّهُ يحيا .وأنا لم أُد َ
َ
الثالثين يوماً )11 :1( ".فأرس َل ُمر َدخاي جوابا ً إلى الملكة أستير يقو ُل فيه" ،ال تفت ِكري في
س ُكوتا ً في هذا الوقت
ت الملك دونَ جميعِ اليهود .ألنَّ ِك إن
ِّ
نجينَ في بي ِ
نف ِس ِك ِ
سكت ُ
أنك تَ ِ
ُ
ت وبيتُ
ت
يكون الفَ َر ُج والنجاة ُ لليهو ِد من
أبيك فتَ ِبيدُون .ومن يَعلَم إن ُكن ِ
مكان آخر وأما أن ِ
ِ
ٍ
لوق ٍ
ت إلى ال ُملك)11 -12( ".
ت مثل هذا وصل ِ
أستير ُمر َدخاي قري َبها برسال ٍة تقو ُل فيها" ،إذهبْ إجمع جمي َع اليهود الموجودين في
فأجابت
ُ
شوشَن وصوموا من ِج َهتي وال تأكلوا وال تشربوا ثالثةَ أي ٍَّام ليالً ونهاراً .وأنا أيضا ً
ُ
سنَّة .فإذا هلكتُ هلكت)13( ".
كذلك وهكذا أد ُخ ُل إلى الملك
ي نصو ُم
خالف ال ُّ
َ
َ
وجوار َّ
بصولجان
أحشويروش،لم يُ ِش ْر فقط نحوها
أستير إلى حضرةِ الملك
وعندما دخلَت
ُ
ُ
ِ
سؤلَها حتَّى ولو َ
نصف
طلَبَت
الذهب ،بل أعطاها إيَّاهُ .وقط َع لها وعدا ً بأنَّهُ سي ِ
ُعطيها ُ
َ
ير ال َم ِل َك وهامان إلى َولي َمةٍ .و ُهناك سألَها ال َم ِلكُ ثانِيَةً ع َّما
عت أستِ ُ
المملكة )1 -1 :2( .ف َد َ
اليوم
سؤا ِل ِه ،د َعتْهُ ُه َو وهامان إلى َولي َم ٍة ثا ِن َية في
جيب على ُ
هي ِطل َبتُها ،ولكنَّها بد َل أن ت ُ َ
ِ
التَّا ِليَ ،ح ُ
َويرش بما هي ِطلبَتُها)1 -3( .
ع َدت بأن تُخبِ َر أحش ُ
يث َو َ
ُشار َك بهذه الوالئِم المنفَ ِر َدة م َع الملك والملكة.
غير ِه لي ِ
ي دُونَ ِ
فابته َج هامان بِ َكونِ ِه قَد ُد ِع َ
َّ
الولي َم ِة
ولكن تَ َح ّدِي ُمر َدخاي لهُ كانَ ي ُ
ُثير غ َ
ض َبهُ بإس ِتمرار .وعندما رج َع إلى ِ
منز ِل ِه بع َد َ
األُولى ،عب ََّر عن يأ ِس ِه و َ
ئ
ضبِ ِه من ُمر َدخاي .فقا َل واح ٌد من عائل ِة هامان لكي يُه ِ ّد َ
غ َ
غي َ
ظه" ،لماذا ال تعمل خشبةً كبيرة ً إرتفعا ُهها خمسون ذِراعا ً وفي الصباحِ قُ ْل للملك أن
يص ِلبوا ُمردخاي عليها )11( ".فهدأ َ غي ُ
ش َبة.
ظ هامان،
وعم َل ال َخ َ
ِ
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ال َمق َ
ط ُع الثَّانِي
ال ِعنا َيةُ اإللَ ِهيَّة
األول :ليلَةٌ ِبال َنوم
ال َمش َه ُد َّ
تلك الليلة
سفر أستير .ففي َ
في اإلصحاحِ ال َّ
سادِس ،أصبحت العناية اإللهية موضو َ
ع ِ
َّام ِه
يستطع الملكُ أن ينام،
نَف ِسها بع َد الَولي َم ِة األُولى م َع أس ِتير وهامان ،لم
فطلب من أح ِد ُخد ِ
ِ
َ
َ
إنذار ُمر َدخاي
وحدث أنهم قرأوا عن قص ِة
أن يقرأ َ لهُ سفر تذكار أخبار األيام ،ليجعلَهُ ينام.
ِ
ئ وقال" ،ماذا
للقصر بالمؤامرة إلغتيا ِل الملك ،األمر الذي ن َّجى الملك.
فأوقف الملكُ القار َ
َ
الجواب "ال شئ ".فقا َل أحشويروش،
عملنا ل ُمر َدخَاي ُمقا ِبل ِخدمتِ ِه العظيمة لنا؟" فكان
ُ
ِ
"حسناً ،أنا سأفع ُل شيئا ً ل ُمر َدخَاي ".وعندما َ
طلَ َع الصبا ُح ،سأ َل الملك" ،هل جا َء أح ُد
ال ُم َّ
ب ُمر َدخَاي.
صل ِ
ليس بعد؟" وكان هامان قد جا َء با ِكرا ً ليطلُ َ
ب إذنا ً ِب َ
وظفين إلى العم ِل أم َ
الب ال َّ
طا ِولَة
ال َمش َه ُد الثَّانِي :إن ِق ُ
ُكر َم ُمر َدخاي ،دعا هامان (الذي كانَ قد
زم على أن ي ِ
وإذ كانَ الم ِلكُ قد عق َد ال َع َ
أنت
ض َر إلى
نت َ
ب ُمر َدخاي) ،وسأ َل ال َم ِلكُ ها َمانَ قائِالً" :لو ُك َ
صل ِ
َح َ
القصر ليَطلُ َ
ب إذنا ً بِ َ
ِ
ُ
هامان في
كر َمهُ ،فماذا تفع ُل له؟" فتساء َل
األمبراطور وكان في مملكتِ َك ر ُج ٌل تُري ُد أن ت ُ ِ
ُ
ُسر الملكُ
هامان
فأجاب
ُكر َمه؟
َ
الملك" ،إن الر ُجل الذي ي ُّ
َ
نف ِس ِه" ،من غيري يُري ُد الملكُ أن ي ِ
ُكر َمهُ .يأتونَ
باللباس ال ُّ
ِ
سلطاني الذي يلبَ َ
أن ي ِ
سهُ الملك وبالفَ َرس الذي ير َكبُهُ الملك وبِتاجِ
ساء الملك األشراف
ض ُع على رأ ِسه .ويُدفَ ُع
س لر ُج ٍل من ُر َؤ ِ
اللباس والفَ َر ُ
ُ
الملك الذي يُو َ
ُكر َمهُ ويُر ِ ّكبونَهُ على الفرس في ساح ِة المدينة
الر ُجل الذي ُ
ويُل ِبسونَ َّ
س َّر الملكُ بأن ي ِ
ُكر َمه" )1 -3( ".فقا َل الملك لهامان
ويُنادون قدَّا َمهُ هكذا يُص َن ُع للر ُجل الذي ي ُّ
ُسر الملكُ بأن ي ِ
ْ
ب
مت
سرع و ُخ ِذ
اللباس والفَ َرس كما تكلَّ َ
وافعل هكذا ل ُمر َدخَاي اليهودي الجالس في با ِ
أَ ِ
َ
ُ
وألبس
اللّباس والفرس
الملك )12( .فأخ َذ
هامان ،الذي أصبَ َح َمصدُوما ً و ُمرت َعبا ً آنذاكِ ،
َ
س ُّر الملكُ بأن
ُمر َدخاي وأر َك َبهُ في ساح ِة المدينة ونا َدى قُدَّا َمهُ هكذا يُصنَ ُع للر ُجل الذي ي َ
ُكر َمه ،وإنت َ َ
عى إلى َولي َم ِة أستير الثَّانِيَة.
ظ َر أن يُد َ
ي ِ
ي ِطل َبتُها .فقالت أستير" ،فلتُع َ
ط لي
وفي هذه الوليمة الثَّا ِنيَة ،سأ َل الملكُ أستير َ
ع َّما ِه َ
سؤلي وشعبي ِب ِطل َبتي .ألننا قد ِبعنا أنا وشعبي للهالك والقت ِل واإلبا َدة ولو ِبعنا عبيدا ً
نفسي ِب ُ
ُّ
ض عن ِخسار ِة الملك" )1 -1 :1( ".فتكلَّ َم الملكُ
وإما ًء ل ُكنتُ
سكت مع أن
ُعو ُ
َّ
العدو ال ي ّ ِ
سر بقلبِ ِه على أن يعم َل
أحشويروش وقا َل ألستير الملكة من هو وأينَ هو هذا الذي يتجا َ
هكذا .فقالت أستير هو رج ٌل خص ٌم
ع َك لتُصد َِر قرارا ً بإبادةِ
وعدو هذا هامان الردئ .فلقد خ َد َ
ٌّ
ُك ِّل شعبي في الثامن وال ِعشرين من شباط".
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وقف أحشويروش
ي عليه .وفي غض ِب ِه،
في هذا الوقت
عرف هامان أنهُ قد قُ ِ
َ
َ
ض َ
ُ
تضرعا ً لحيا ِته .فعندما رج َع الملك،
وخر َج من الوليمة .فتواق َع
هامان على أريك ِة أستير ُم ِ ّ
ب الملكة أيضاً؟"
رأى هامان ُمتواقِعا ً على أريك ِة أستير ،فقا َل الملك" ،أسيقو ُم هامان بإغتصا ِ
عم َل هامان خشبةً
ثم قال،
َّامه" ،لقد ِ
"كيف أستطي ُع ُمعاقَبَةَ هذا الر ُجل؟" ( )1فقا َل أح ُد خد ِ
َ
تلك الخشبة)12 -1( ".
ليصلب عليها ُمر َدخاي ".فقا َل الملك" ،أُصلُبوا هامان على َ
قرار اإلنقاذ
ال َمش َه ُد الثَّا ِلث:
ُ
قرار من
كان اليهو ُد الذين يعيشون في فارس ال يزالون في ورطة .فلقد ص َد َر
ٌ
شريع ِة مادي وفارس ِبقت ِل ُك ِّل اليهود في االمبراطوريَّة الفارسية في الثامن والعشرين من
َ
شباط .وشريعةُ مادي وفارس ال تتغيَّر .فماذا سيفع ُل اليهود؟ أعطى الملكُ
ميراث هامان
ووظي َفتَهُ كرئيس ُوزَ راء ل ُمر َدخاي .ولكن لكي ي ُحال ُمش ِكلَةَ
إقترب من
قرار إبادةِ اليهود،
َ
ِ
الحكمة.
الوزَ راء ،والملكة أستير ،وعرضا ال ُمشكلة وطلبا ِ
الملك ُك ٌّل من ُمر َدخَاي كرئيس ُ
اإلعالن عن إباد ِة ُك ِّل اليهود في مادي وفارس
األول .فبد َل
فأصدروا قرارا ً يع ِكس القرار َّ
ِ
أعداء اليهود.
يوم لقت ِل ُك ِّل
ِ
حو َل  21شباط إلى ٍ
في  21شباط ،أصدروا قرارا ً ُمعا ِكسا ً َّ
(أستير  )1ح َد َ
َهر تَ ُّموز ،وفي ِخال ِل ِست َّ ِة أَش ُه ٍر ،وص َل بَري ُد ال َم ِل َك إلى العالم
ث َ
ذلك في ش ِ
قرار
قرار حياةٍ ل ُك ِّل اليهود الذين كانوا محكوما ً علي ِهم بالموت .إن
أجمع بال َخ َبر السار:
ُ
َ
أنحاء العالم المعروف آنذاك.
الحياةِ هذا أنق َذ حياة َ ُك ِّل اليهود في ُك ِّل
ِ
َّخصيَّة
التَّطبيقاتُ الش ِ
لسفر أستير الجميل هذا؟ َّأوالً ،نحتا ُج أن نن ُ
أخبار قرار
ش َر
ما هو التطبيق التعبُّدي
َ
ِ
كم ال َموت.
سوع
اس الذين يرزَ ُحونَ
َ
ِ
ي ُ
بإعطاء الحيا ِة ِلعالَ ٍم َي ِع ُّج بالنَّ ِ
تحت ُح ِ
إتمام عه ِد الل ِه م َع
ير ت ُ َم ِث ّ ُل
ثانِياً ،بإمكانِنا أن نستَري َح على
إتمام َمواعي ِد الله .فأستِ ُ
ِ
َ
بار ُكوهُ ،و ِليَل َعنَ الذي لَ َعنُوهُ( .تَكوين )1 :12
ُبار َك أ ُ َ
ولئك الذين َ
إبراهيم ،لي ِ
عن
ثا ِلثاً ،القا ِع َدة الذَّ َه ِبيَّة يُم ِك ُن تطبيقُها ِبشَكل َمع ُكوس .ف َموتُ هامان هو إيضا ٌح َ
ي ِ
سل ِب ٌّ
ي شَيءٍ
القا ِع َدة الذَّ َهبِيَّة( :إفعَلُوا باآلخرينَ كما تُريدُونَ ُهم أن يفعَلُوا بِ ُكم" :).إيَّا ُكم أن تفعَلُوا أ َّ
األمر بِ ُكم".
لم ت َ ُكونُوا تُريدُونَ أن يُف َع َل هذا
ُ
أل ّ
ي ٍ كان ،إن َ
إن ال ِنّع َمةَ اإللهيَّة تُغ ِ ّ
را ِب َعاًَّ :
سول عن
َطي أ ُ َ
الر ُ
ولئك الذين ي ُِحبُّونَ اللهَ ويُطيعُونَهُ .عب ََّر بُولُس َّ
ونحن نعلَ ُم َّ
ُ
أن ُك َّل األشياء تعمل معا ً للخير للَّذين يُحبُّون الله الذين ُهم
هذه الحقيقة كالتَّا ِلي" :
َّ
الفظة
أستير إلى ال ُمباراة الجمالية
(رومية  )21 :1فعندما أ ُ ِخ َذت
عوونَ
ُ
حسب قصدِهُ ".
َ
مد ُّ
تلك ،كان اللهُ
َّت
ق
صا ِل َحة ،التي أد َ
ِ
مقاص ِد ِه ال َّ
ِ
مسيطرا ً على حياةِ أستير ،وكانَ يع َم ُل لتحقي ِ
الرا ِب َعة إلنقاذ ال َي ُهود منَ اإلبا َدة.
إلى َكو ِنها العمليَّة األساسيَّة َّ
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إن العناية اإللهية كما تتجلَّى في ُ
سفر
ظ
ِ
روف حياتنا ،هي واحدة ٌ من أه ِ ّم رسائل ِ
وف حيا ِتك؟ يُوج ُد شَر ٌ
ؤم ُن أن اللهَ يسو ُد على ُ
الوعد  -فإذا
ظ ُر ِ
أستير .فهل ت ُ ِ
ط لنَوا ِل هذا َ
ي شئ من مقاص ِد ِه أو ُخ َ
طتِه ،فاللهُ لن يج َع َل ُك َّل األشياء تعم ُل
َ
كنت ال تُحبُّ اللهَ وال تُري ُد أ َّ
نت ب ُك ِّل كيا ِن َك
بت اللهَ من ُك ِّل قل ِب َك
وفكر َك ونف ِس َك وقُدرتِك ،وإن ُك َ
معا ً للخَير .ولكن إن أحبَ َ
ِ
ب ُ
أن اللهَ س َيج َع ُل ُك َّل ما َيحد ُ
ؤمنَ َّ
ُث
ط ُر ِق ِه ،فبإمكا ِن َك عندها أن ت ُ ِ
س ِ
مدعوا ً بحس ِ
ب قصدِه و ِب َح َ
س ِج ُم م َع ُخ َّ
كذلك.
أنت
خير الل ِه األَسمى،
َ
وخير َك َ
َ
ُ
طتِ ِه ل ِلخَير – ُ
لك ين َ

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل هي هيئة إرسالية شغفها نشر كلمة الله في العالم العربي
عبر اإلنترنت وعبر وسائل إلكترونية أخرى .وتقوم بتوزيع الكتاب المقدس مجانا ً للجالية
العربية في أميركا الشمالية والقطر العربي وبلدان العالم .باإلضافة إلى مجموعة من
األقراص المضغوطة التي تحتوي على كتب روحية ،عظات ،تراتيل والكتاب المقدس.
لمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بنا.
يحفظكم الله ويمأل حياتكم بالصحة والسعادة والسالم.
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