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طيبال
ِّ َّ

  
  )يهوشافاط بن آسا ( 

  يف البدء
 إنها هل تتوقف عجِلة التاريخ ؟ ولكن إلى أين تسير ؟  

تتحرك سريعاً وتضع خطوطاً واضحة لكن من يراها ، ولكن هل 
فها هي !! نتعلَّم نحن ؟ لألسف التاريخ علَّمنا أن ال نتعلَّم منه 

فأمراض ذات األخطاء تتكرر وها هي ذات المشاكل نقع فيها ، 
البشرية هي ذاتها منذ بدء التاريخ ، الكبرياء واألنانية ، 
اإلستهتار والتراخي ، الِحقد والكراهية ، الشهوة والنجاسة ، 

  .الطمع وتعظُّم المعيشة ، النهم ومحبة الذات 
مازالت البشرية تِئن ِمن أمراضها ومازال التاريخ يحاول   

ذهب كلماته إلى فراغ بال أن يشير إلى عالجها ولكن دائماً ما ت
  .آذان تسمعها 

لقد بدأت المملكة عظيمة وقوية على يد داود في األلفية   
ثم وصلت إلى  ∗) م .  ق ١٠١٠حوالي ( األخيرة قبل الميالد 

ولكن زيغانُه ) م .  ق ٩٧٠( أقصى عظَمتْها في عهد سليمان 
لى يد عن عباِدة الرب ثم كبرياء القلب أدى إلى انقسامها ع

 ، فكانت مملكة يهوذا في الجنوب) م .  ق ٩٣١( رحبعام ابنه 
                                                 

 .كل هذه التواريخ تقريبية  ∗
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 ٨ 

ثم ابنه ) م .  ق ٩١٥( ثم جاء آبيا الذي كانت له صورة التقوى 
الذي بدأ ِبداية قوية ولكنه لم يستمر وحدثت ) م .  ق ٩١٢( آسا 

  .النكسة 
وماذا عن المملكة األخرى مملكة إسرائيل في الشمال حيث   

سيئة على يد يربعام بن نباط الذي احتفظ بعشرة بدأت بداية 
         أسباط محِققاً النبوة اإللهية على يد أخيا الشيلوني 

فصنع ِعجِلين ذهب ورسم لنفسه أعياداً  ) ٢٩ : ١١مل ١( 
وصار هو رئيس كهنة لألصنام وأخطأ وجعل إسرائيل يخِطئ 

الذي ملَك سنتين )  م . ق ٩١٠( وجاء بعده ناداب ابنه الضعيف 
الذي كان شريراً ) م .  ق ٩٠٩( حتى انقلب عليه بعشا بن أخيا 

المستهِتر ، ثم جاءت الحرب األهلية ) م .  ق ٨٨٦( أيلة ثم ابنه 
) م .  ق ٨٨١(  عدة سنوات حتى ملَك عمري بين ِتبني وعمري

         صاحب الفكر اإلستراتيچي الذي أسس عاصمة جديدة 
سرة حاكمة جديدة وأنهى عصر العداء بين وأُُ) السامرة ( 

إسرائيل ويهوذا لكي يبدأ عصر ، المملكتين الشمالية والجنوبية 
   ) .م .  ق ٨٧٤(  ابنه أخآبالتحالُف بينهما في عهد 

 كان قصبة تُحرِّكها الريح ِاستسِلم لزوجته أخآبولكن   
ياء الرب وأدخلت عبادة البعل األفعى إيزابل التي قتلت كل أنب

ِمما دفع إيليا النَّاري لمواجهة الملك والمملكة علناً على جبل 
الكرمل ونزلت ناراً من السماء لتلتِهم الذبيحة ويعِرف الشعب كله 

 وعادت األمطار  )٣٩ : ١٨مل ١(  “الرب هو اهللا ” أن ، 
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ليا لتسقط على إسرائيل بعد توقف ثالث سنين ونصف بأمر إي
الذي ذبح كل أنبياء البعل ، فكان شوكة في ظهر إيزابل وزوجها 

  . حتى صعد في المركبة النَّارية أخآب
  ،حاول أن نتعلَّم منههكذا التاريخ يسير ونحن نتتبع آثاره ، نُ  

فهذه األمور جميعها ” حاول أن نرى أنفسنا ِمن خالله ، نُ
ين انتهت إلينا أواخر أصابتهم ِمثاالً وكُِتَبت إلنذارنا نحن الذ

   ) . ١١ : ١٠كو ١( “ الدهور 
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  اللقاء األول
رج
ُ

  ل التقوى
ٍ ولكن التقوى نافعة لكل شيء ”

َّ
   )٨ : ٤تي ١ ( “

ابنه قد ) الرب يحكم ( عندما مات آسا كان يهوشافاط   
أمضى فترة في الحكم باإلشتراك مع أبيه وواضح أنه لم يكن 

ندما تغيرت تصرفاته واستند على ملك آرام موافقاً لرأي أبيه ع
، وفي غضبه على  ) ٧ : ١٦أخ ٢( ولم يستِند على الرب إلهه 

وفي طَلَبه  ) ١٠ع (  حتى أنه وضعه في السجن حناني الرائي
   ) .١٢ع ( عندما مرض ) السحرة ( األطباء 

ام ِنظام ديني قلذلك عندما بدأ يهوشافاط حكمه المنفِرد أ  
ِوي وِنظام قضائي عاِدل وِنظام عسكري صاِرم وأخيراً تحالُف تَقَ

 عهده وفي عهد ابنه أثناءخارجي كان بمثاِبة الكارثة الثُّالثية 
  .يهورام وفي عهد حفيده أخزيا 

  :سنبدأ في هذا اللقاء بِنظَامه الديني التَّقِوي 

         “ ابن خمٍس وثالثين سنةً ” لقد جلس للملك   
، رجالً ممتلئ طموحاً ونشاطاً ، رجالً  ) ٤٢ : ٢٢مل ١( 

سار في طُُرق داود أبيه األولى ولم ” يسكن الرب في قلبه لذلك 
         “ يطلب البعليم ولكنه طلب إله أبيه وسار في وصاياه 

وسار في كل طريق آسا أبيه لم ” ،  ) ٤ – ٣ : ١٧أخ ٢( 
           “ستقيم في عيني الربيِحد عنها إذ عمل الُم
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         ِابدأ ( ، هكذا كانت الِبداية الصحيحة  ) ٤٣ : ٢٢مل ١( 
صالة وِطلبة ثم سلوك في اإليجابيات وأيضاً بعد عن ) بنفسك 

         لم يسلُك حسب أعمال .... لم يطلب البعليم ” السلبيات 
ا كان رد الِفعل هل يتركه الرب ؟ ، فماذ ) ٤ع  (   “إسرائيل

   ) .٥ع  ( “لقد شدَّد الرب المملكة في يده ” .. بالطبع ال 
ثم كانت الخطوة الثانية هي اإلهتمام الديني للدولة كلها فأباد   

ِمن األرض الذين بقوا ِمن أيام آسا أبيه ) السادوميين ( المأبونين 
          ونزع المرتفعات والسواري ) ٤٦ : ٢٢مل ١( 
لذلك خضع له كل  ) . ٦ : ١٧أخ ٢( ِمن يهوذا ) األصنام ( 

           “وكان له ِغنَى وكرامةً بكثرٍة” يهوذا مقدمين له هدايا 
د ، لقد  ، ولم يكتِف بهذا بل إنه أقام نظام تعليمي جدي )٥ع ( 

ابن (  بنحاِئل :أرسل مجموعة مكونة ِمن خمسة ِمن رؤسائِه 
         ، نثنئيل ) اهللا يذكُر ( ، زكريا ) عبد الرب ( ، عوبديا ) القوة 

  ) .من ِمثْل اهللا ( ، ميخايا ) عطية اهللا ( 
   ، نثنيا ) اهللا يسمع ( شمعيا : ومعهم ثمانية ِمن الالويين   

         عمل ( ، عسائيل ) الموهوب ِمن اهللا ( ، زبديا ) عطية اهللا ( 
 ،)اهللا يعطي ( ، يهوناثان ) االسم العالي ( شميراموث ، ) اهللا 

         ، طوب أدونيا ) اهللا صاِلح ( ، طوبيا ) الرب هو اهللا ( أدونيا 
) اهللا يسمع (  أليشمع ، ومعهم اثنين ِمن الكهنة) ربِّي صالح ( 

  ) .اهللا يتعظَّم ( ويهورام 
  ٠:نها واضح ِمن هذه اإلرسالية أ  
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         ، ودينية ) الرؤساء ( تضم ِفئات مختلفة مدِنية  .١
  ) .الالويين والكهنة ( 

    حسب الترتيب فإن الرئاسة لهذه المجموعة هي  .٢
 .للكهنة 

ِمن األسماء ومعانيها نستطيع أن نتخيل حياة هؤالء  .٣
 .وارتباطهم بالرب 

لشعب وحسن يحسب ليهوشافاط اهتمامه بالتعليم الديني ل .٤
    .اختياره لألشخاص المكلفين بهذه المهمة 

بدأت هذه المجموعة بالعمل في يهوذا حيث جالوا في كل   
  .مدنها حاملين معهم ِسفر شريعة الرب حتى يعلِّموا الجميع 

حاولت كثرياً أن أجعل ابين يذهب إىل الكنيسة فكل يوم     
عن حياته الروحية ، ال أراه يهتم بنا جداً ولكنه دائماً مشغول 

اعرتاف ، ال تناول ، مل أراه يصلي حتى لو يف األعياد ، ال 
عندما كان يدخل الكنيسة إالَّ جماملة يف فرح أو جِناز ، 

صغرياً اهتممت بتعليمه وإعداد كل اإلمكا�يات له ولكين مل 
أهتم بروحياته ، مل أهتم با�تظامه يف الكنيسة أو ارتباطه هبا ، 

  !!ستطيع أن يكون اإل�سان بعيداً هكذا عن ا ؟هل ي
  Û +ém g§mk±£ïg¬g §m£ P ú©f∞e úò}ï Úe Ûqfò≈ g§mk P
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íé≥Úï-, Ã9:§n5ñÚe úåäCŒoÚfA5q ¬g -nÓ P 9:nÚe óë fèg P fÈ
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أعطين أن أبدأ بنفسي يا إهلي ، إشِعل مصباح حبك يف     
 النور ويرى كل من حويل نورك يفقليب لكي أسري يف 

داخلي ، إشِعل حيايت حببك لكي ينتقل احلب إىل الكثريين 
  .والروح القدس ِمن حويل د أبيك الصاحل 
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  اللقاء الثاني
  رجل الدولة

ًلكي يهيئ للرب شعبا مستعدا ”
ِ

ُ ِّ    )١٧ : ١لو  ( “ ًُ
 تقياً فحسب بل أيضاً كان رجل دولة لم يكن يهوشافاط إنساناً  

بكل ما تحِمله الكلمة ِمن معنى ، لقد شعر بمسئوليته الجسيمة 
” تجاه شعبه ، فلقد بدأ ملكه بالتشدد تجاه إسرائيل في الشمال 

وجعل جيشاً في جميع ُمدن يهوذا الحصينة وجعل ُوكالء في 
          “ أرض يهوذا وفي ُمدن أفراِيم التي أخذها آسا أبوه

 “حصوناً وُمدن مخاِزن ” ، ثم بنى في يهوذا  ) ٢ : ١٧أخ ٢( 
رجال حرب جباِبرة بأٍس في ” ، وكان له جيشاً كبيراً  ) ١٢ع ( 

  ٠:، وهذا عددهم في يهوذا   )١٣ع (   “أورشليم

  .ومعه ثالث مئة ألٍف ) سرور ( عدنة  .١
 .مانون ألفاً ومعه مئتان وث) اهللا يعطي ( يهوناثان  .٢
المتطِوع ) اهللا يذكُر ( ، بن زكري  )اهللا قوة ( عمسيا  .٣

   .للرب ومعه ِمئتا ألف 
  :ِمن بنيامين 

  .ومعه مئتا ألٍف ) اهللا يعِرف ( ألياداع  .١
         ومعه مئة وثمانون ألفاً ) اهللا يمنح ( يهوزاباد  .٢

   ) .١٨ – ١٤ع ( 



 א

 ١٦ 

ليون ما عدا من هم في هذا يجعل جيش يهوشافاط يفوق الم  
المدن الحصينة في كل يهوذا وبالطبع كان هناك فُرسان وخيول 

يضاً يهوشافاط في  وهكذا نجح أ ) .٤ : ٢٢مل ١( كثيرة 
اختيار مساعديه الحربيين الذين يتكلون على ذراع الرب وليس 

  .على ذراع بشٍر 
داد كانت حياة يهوشافاط تحمل معنى اإلستعداد الدائم ، إستع  

القلب الداخلي في الحياة مع الرب واستعداد في الحياة العامة 
لمواجهة أي اعتداء خارجي ، وِمن أسماء المساعدين ليهوشافاط 
سواء في المجال الروحي أو المجال الحربي نجد الرب واضحاً 
فهو الذي يسمع ويعمل ويعطي ألنه صالح في المجال الروحي 

         ي القوة والسرور في الحرب ، وهو أيضاً الذي يعِرف ويعط
للرب حرب مع ” ، و ) ٤٧ : ١٧صم ١ ( “فالحرب للرب ” 

   ) .١٦ : ١٧خر  ( “عماليق ِمْن دوٍر إلى دوٍر 
فالسياسة المتوازنة ليهوشافاط أدت إلى عبادة الرب واألمانة   

وكانت هيبة الرب  ”في الداخل واإلحترام والسالم في الخارج 
ى جميع مماِلك األراضي التي حول يهوذا فلم ُيحاربوا عل

يهوشافاط بهدايا وحمل يهوشافاط وبعض الفلسطينيين أتوا 
فضٍة والُعربان أيضاً أتوه بغنٍم ِمْن الِكباش سبعة آالٍف وسبع 

          “ مئٍة وِمَن التيوس سبعة آالٍف وسبع مئٍة
         كان يهوشافاط يتعظم  ”لك ، لذ ) ١١ – ١٠ : ١٧أخ ٢( 
، حتى أدوم في الغرب لم يكن فيها ملك بل  ) ١٢ع  ( “ جداً
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مما  ) ٤٧ : ٢٢مل ١( وكيل ربما يكون تحت سلطان يهوشافاط 
  .يؤِكد سيادته على الجنوب والغرب 

مل تكن أُمي تعرِف اإلستعداد يف أي شئ ، كا�ت     
أحيا اليوم بأي صورة دون كيف مسرِفة جداً ، علَّمتين 

التفكري يف الغد ، على املستوى الروحي واجلسدي مل أتعلَّم 
منها سِوى اإلستهتار دون حساب النفقة وها أ�ا أجين اآلن 

  .مثرِة استهتاري 
  e±frñ‹ á ñ 6êfĺ P ôqó≥ä´ πk ôÈ´ íä: ÃCg ôûfÔäÚ §:Èr ñ 6êfĺ ôÚ :sèg !ém
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ري حيايت ، تعال لكي متأل مصباحي إهلي تعال لكي تن    
قاءك ، تعال لكي أكون مع زيتاً ، تعال لكي أستِعد لل

حل ، احلكيمات ، تعال لكي أفرح بأبيك الصا العذارى
تعال لكي تشِعل روحك القدوس ، آمني تعال أيها الرب 

  .يسوع 
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لث ا  اللقاء الث
ِالكارثة الثالثية ِ

ُّ
  

 أي”
َّ

ٍة شركة للنور مع الظلمة  ِ
َ

   )١٤ : ٦كو ٢ ( “
كان يهوشافاط إنساناً طيِّباً ، تقياً وكان يتصرف كرجل دولة   

مسئول ولكنه أخطأ عندما فكَّر مثل ملوك األرض ، فكَّر في 
التصالُح بين المماِلك ، فكَّر ِفكراً اقتصادياً للرخاء والرفاهية 

  ) . ٤٤ : ٢٢مل ١( فصالح ملك إسرائيل 
واضح في بداِية حكمه أنه كان متشدداً تجاه مملكة إسرائيل   

في الشمال فماذا حدث حتى تغير رأيه فجأة وتصالح معهم ؟ هل 
 هي نظرة اقتصادية بحتة ؟ هل هي دعوة لإلسترخاء العسكري

 الذي أراد أن أخآبالحروب ؟ هل هو دهاء وخُبث ِمن واستبعاد 
   التحالُف بين المماِلك ؟يكرر ِفكْر أبيه عمري في

وِمن حقنا أيضاً أن نتسائل هل استشار يهوشافاط الرب في   
هذه الخطوة ؟ وهو الذي يستشير الرب في كل معاركه رغم 

          ؛ ٦ : ١٨أخ ٢راجع ( معارضة الكثيرين 
، هل فَعْل هذا نتيجة ِطيبة قلبه أم نتيجة طمع  ) ٣ : ٢٠أخ ٢

ي ؟ ال نستطيع اإلجابة بوضوح ، ولكننا نستطيع أن نُحدد اقتصاد
  .أبعاد المشكلة 

          أخآبأنه لم يتصالح فقط مع ملك إسرائيل بل أنه صاهر   
الحية بنت ( ، لقد أخذ عثليا بنت إيزابل  ) ١ : ١٨أخ ٢( 
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لكي تكون زوجة ليهورام ابنه وكانت هذه اإلمرأة ) األفعى 
على مملكة يهوذا ، ِمن ناحية كادت تُوِدي بحياة كارثة ثُالثية 

حِميها يهوشافاط في الحرب وِمن ناحية أخرى أدت إلى قتل 
زوِجها يهورام وابنها أخزيا ، وِمن ناحية ثالثة أدخلت عبادة 
البعل إلى مملكة يهوذا وكادت تقضي على النسل الملَكي ، كادت 

يدي البشرية تعبث بالنبوات ؟ تُبيد نسل داود ؟ فهل سيترك اهللا األ
هل يسمح اهللا بهذه الحية لكي تُميت ابن داود ؟ لقد سمح لها اهللا 

أن تسحق عقبه ولكنه سيسحق رأِسها          قديماً 
   ) .١٥ : ٤راجع تك ( 

يبدو أنه خطًأ بسيطاً ، لقد صاهر يهوشافاط ملك إسرائيل   
ع الظلمة ، لقد دخلت الظلمة مملكة يهوذا ولكن أي شَِركة للنور م

لتُدِمر وتحكم وتُِميت ولكن اهللا يستطيع أن يخِرج ِمن الجافي 
   .حالوة 
لقد بدأت أول الثمار المرة لهذه الزيجة في الحرب بين   
 وِصهره يهوشافاط ِمن ناحية وبين أرام في راموت جلعاد أخآب

 أخآبكيف دخل ) ب السابق الكُتِي( ِمن ناحية أخرى ورأينا في 
          متنِكراً وسط الحرب وترك يهوشافاط معرضاً للقتل ،

فحاوطوه للقتال فصرخ يهوشافاط وساعدُه الرب وحوَّلهم اهللا ” 
عنه فلما رأى رؤساء المركبات أنه ليس ملك إسرائيل رجعوا 

   ) .٣٢ – ٣١ : ١٨أخ ٢ ( “عنه 
ملك يهوذا إلى بيتِه بسالم إلى وهكذا رجع يهوشافاط   



 א

 ٢٠ 

وخرج للقائِه ياهو بن ” أورشليم ولكن الرب أراد أن يلقنه درساً 
حناني الرَّائي وقال للملك يهوشافاط أتُساعد الشرير وتُحب 

غير أنه ُوِجَد . ُمبغضي الرب فلذلك الغضب عليك ِمْن ِقَبل الرب 
يَّأت قلبك فيك أمور صالحة ألنك نزعت السواري ِمَن األرض وه

   ) .٣ – ٢ : ١٩أخ ٢ ( “لطلب اهللا 
فالرب المتحنن ال يترك أوالده بدون توضيح وتوبيخ بل أنه   

    .يقسو أحياناً عليهم لكي يسيروا في طريق األدب والحكمة 
لقد أخطأ أبي عندما تزوج بعد موت والدتي ، كا�ت     

خرابه ،  بيتنا وتتشتُّزوجة أبي هي الكارِثة اليت أدت إىل 
 عين أ�ا وإخوتي ، فرقت بيننا كا�ت إمرأة متسلطة أبعدت أبي

لكي تستوىل على أموال أبي وحدها ، دمرت حياتنا الواحد 
بعد اآلخر حتى أخيت الصغرية اليت تولت تربيتها بالكامل 

  .صارت مِثْلها تعشق املال وتفرح باخلراب 
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إهلي أسري ورائك لكي تنِقذين ِمن ظُلمة العامل لكي     
 أسقط وإن وضع العدو الِفخاخ يل يف أسري يف نورك فال

كل مكان أنت تنجِّي حيايت اليت هي لك د أبيك الصاحل 
  .بِفعل روحك القدوس 
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  اللقاء الرابع
  ِالعادل

 ألن الرب عادل ويحب العدل ”
ُ َّ

   )٧ : ١١مز  ( “ِ
لقد بدأ يهوشافاط حكمه بنشاط ديني قوي حيث سار في   

طُرق داود أبيه وطلب إله أبيه ورفَض البعل وأعمال مملكة 
         ة وأسس جيشاً قوياً للدفاع عن المملك)  اللقاء األول (إسرائيل 

 أخآبولكنه ارتبط بمملكة إسرائيل بمصاهرة ) اللقاء الثاني ( 
اللقاء ( مما أدى إلى كارثة الحرب التي كادت أن تُوِدي بحياته 

وها هو يعود ساِلماً إلى أورشليم لكي يبدأ نشاطه ) الثالث 
   .الداخلي مرة أخرى

بئر ( نوب بدأ في عمل رحلة افتقادية لكل مملكته ِمن الج  
إلى الحدود التي تفِصل بينه وبين مملكة إسرائيل في ) سبع 

         ، هدف الرحلة هو أن يرد الكل لعبادة ) جبل أفراِيم ( الشمال 
   ) .٤ : ١٩أخ ٢ ( “الرب إله آباِئِهم ” 

وعندما تفابل مع الشعب مباشرةً شعر بمشاكلهم لذلك أسِّس   
َم قُضاةً في األرض في كل مدن أقا” أول نظام قضائي منتِظم 

، وهكذا كان  ) ٥ع  ( “يهوذا الُمحصَّنة في كل مدينٍة فمدينٍة 
   .النظام القضائي منتِشراً في كل أنحاء المملكة 

ولم يكتِف بهذا بل أقام ساحتين للقضاء الديني والمدني في   
على القضاء ) الرب يقول ( أورشليم وأقام رئيس الكهنة أمريا 
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         بن يشمعئيل ) ِهبة الرب ( الديني ورئيس بيت الملك زبديا 
، وكما تعودنا ِمن يهوشافاط في للقضاء المدني  )اهللا يسمع ( 

ر معاونيه حسب نعمة الرب الذي يسمع ويقول ويحكم حسن اختيا
  .شعبه  بين 
لم نقرأ عن نظام قضائي مماِثل في الكتاب المقدس منذ   

، فقد كان القضاء  ) ١٨خر ( موسى ومشورة يثرون حميه 
مركزياً في عهد داود وسليمان وكل من وقع عليه ظُلم أو لديِه 

، وقد  ) ٢ : ١٥صم ٢( شكوى كان البد أن يصعد إلى أورشليم 
ة وصايا أوصى يهوشافاط القُضاة بعد         

  ٠ ) :١٠ – ٥ : ١٩أخ ٢( 
  .أنكم ال تقضون إلنسان بل للرب  .١
 .الرب معكم في أمر القضاء ولتكن هيبته عليكم  .٢
 .ليس عند الرب إلهنا ظُلم وال محاباة وال ارتشاء  .٣
 .بأمانة وقلب كامل هكذا تفعلون بتقوى الرب  .٤
  . كل إنسان حتى ال يأثموا إلى الرب انِذروا .٥
تشدَّدوا وافعلوا وليكن الرب ” ثم نصحهم نصيحة أخرى   

، واضح ِمن هذه الوصايا والنصاِئح أن  ) ١١ع  ( “مع الصالح 
يهوشافاط كان يشعر بمظالم ومتاعب الشعب لذلك وضع أساس 

رب هي األساس حيث ال لنظام قضائي عادل ، تكون مخافة ال
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ظُلم وال محاباة وال رشوة ، وال يكتفي عمل القاضي بحل 
المنازعات بين الناس فقط بل يجب أن يحذِّر الشعب ِمن ِعصيان 

  .وصايا الرب والسلوك بحسب أوامره 
ال أعرِف كيف أصِف لك تعامل أبي معي ، لقد كان دائماً     

و علي أل�ي بنت رغم إ�ي أكرب يحب أخي أل�ه ولد ويدلِّله ويقس
 ، مل يقتصِر ذلك علي فقط بل أيضاً أخيت الصغرية ، لقد إخوتي

زرع الفُرقة بيننا ، مل أستطِع �سيان هذا األمر بل إ�ي أحيا�اً أشعر 
  .بكراهية ألخي وأمتنى له الشر 
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إهلي يسوع أُِحبك ، ِافتح قليب ليمتلئ باحملبة ، ِافتح     

كل من قسى علي ، ِافتح قليب ُألِحب من قليب ألغِفر ل
أبغضين ، ِافتح قليب لتسكن أنت فيه بروحك القدوس 

  .املُمجد مع اآلب السماوي 

<p‚{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{£]<
áçÛ–{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{¹]<
í{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{èû]<

< <

V<
V<
V<

êñ^–Î<Ý^¿ŽÞ<ÜéÏŁè<½^Ê^çãè< <
Ù‚ÃÖ]<Œ^‰_<êâ<h†Ö]<íÊ^§< <

< Z< Ù‚ÃÖ]< gŽvŁèæ< Ù^Â< h†Ö]< Ćáù<X
<EˆÚ<MM<V<SD<< <



)٧( 

       ٢٥ 

  للقاء اخلامسا
  وادي بركة

 بركة الرب عليكم ”
َ َ

                       “باركناكم باسم الرب . 
   )٨ : ١٢٩مز ( 

كانت هيبة الرب على جميع ” عندما بدأ يهوشافاط حكمه   
          “مماِلك األراضي التي حول يهوذا فلم ُيحاربوا يهوشافاط 

 وانقاد إلى مطاِمعه أخآب، ولكنه صاهر  ) ١٠ : ١٧أخ ٢( 
ِمثلي ِمثلك وشعبي كشعبك ومعك ” ودخل معه الحرب ضد أرام 

، ورغم تحذير الرب لهما حسب  ) ٣ : ١٨أخ ٢ ( “في القتال 
 ٢٢ع (    “ الرب تكلم عليك بشٍر ” كالم ميخا بن يملة أن (  ،
بُأعجوبة  في الحرب ونجا يهوشافاط أخآبوتمت النبوة ومات 

ألن الرب ساعده وأنقذه وحولهم عنه ، وعندما عاد إلى أورشليم 
  .وبخه ياهو بن حناني الرائي 

ولكن اإلنسان هو اإلنسان ال يتعلم ِمن أخطاؤه ، فاإلنسان   
يكرر نفس األخطاء واألبناء يكررون أخطاء آباِئِهم ، وهكذا 

  .التاريخ علَّمنا أن ال نتعلَّم منه 
قد ” إلى يهوشافاط قائالً  ) أخآببن ( قد أرسل يهورام ل  

. عصى عليَّ ملك موآب فهل تذهب معي إلى موآب للحرب 
          “شعبي كشعبك وخيلي كخيلك . فقال أصعد ِمثلي مثلك 

 ، نفس الكلمات ونفس النتيجة ، تورط في حرب  )٧ : ٣مل ٢( 
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ل اهللا الذي أنقذهم ِمن موت أخرى لم ينِقذه منها سوى أليشع رج
          “الرب يدفع موآب إلى أيديكم ” محقق وأعطاهم نصراً سهالً 

   ) .١٨ : ٣مل ٢( 
أخآب سنتحدث عن هذه المعركة عندما نروي قصة (   

، ولكن هذه المعركة أثارت )  األفعى ا ابن– أخآبويهورام ابن 
 عمون موآب ضد يهوشافاط مما جعلهم يتحالفون مع بني

جيرانهم ويأتون عليه بجمهور كثير وقد وصلوا إلى أشجار 
التي عند عين جدي على الساحل ) حصون ثامار ( النخيل 

 ، ) كم ِمن أورشليم ٦٠على بعد أقل ِمن ( الغربي للبحر الميت 
فماذا يفعل يهوشافاط ؟ لقد شَعر بالخوف شَعر أنه تورط في 

فجعل وجهه ”  جأ سوى الربحروب ليست له ، فلم يجد مل
،  ) ٣ : ٢٠أخ ٢(  “ليطلب الرب ونادى بصوٍم في كل يهوذا 

هنا تظهر قوة الصوم والصالة ، لقد وقف يهوشافاط وكل شعب 
   : يهوذا في بيت الرب وصلى صالة قوية

 أنت هو إله آبائنا إله السماء المتسِلط على جميع مماِلك .١
          “ يقف معك بيدك قوة وجبروت وليس َمْن” األمم 

   ) .٦ع ( 
أنت طردت سكان هذه األرض وأعطيتها لنسل إبراهيم  .٢

  ) .٧ع ( إلى األبد 
  ) .٨ع ( سكنوا فيها وبنوا لك فيها مقِدساً السمك  .٣
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إذا وقفنا أمام هذا البيت وأمامك ألن اسمك في هذا  .٤
   البيت وصرخنا إليك ِمن ضيقنا فإنك تسمع وتُخلِّص 

  . ، ثم بدأ بعد ذلك يِصف المشكلة في صالته)  ٩ع ( 
بني عمون وموآب وجبل ساعير الذين لم تدع إسرائيل  .٥

         يحاربوهم أو يهلكوهم حين جاءوا ِمن أرض مصر 
  ) .١٠ع ( 

     جاءوا هم ليحاربونا لطرِدنا ِمن ملكك الذي ملَّكتنا إياه  .٦
  ) .١١ع ( 

 ليس فينا قوة أمام هذا عليهم ألنه يا إلهنا أما تقضي .٧
ونحن ال نعلم ماذا نعمل الجمهور الكثير اآلتي علينا 

   .ولكن نحوك أعيننا
ِمن أروع األحداث في تاريخ مملكة يهوذا أن نرى مملكة   

 كل يهوذا واقفين أمام الرب مع أطفاِلِهم وِنساِئِهم ”بكاملها 
أمامهم في صوم ، وها هو الملك واِقف  ) ١٣ع  ( “وبنيهم 

فهل يتأخر الرب ؟ . وصالة ، تذلُّل وتضرع للرب لكي يخلِّصهم 
         هل يترك شعبه ؟ هل ال يكِرم هذا الملك الطِّيب 

          “ألنه بعد قليٍل جداً سيأتي اآلتي وال ُيبِطئ ” التقي ؟ 
   ) .٣٧ : ١٠عب ( 

ل بن زكريا بن هنا يظهر صوت الرب على لسان يحزئي  
  متَِّنيا الالوي ِمن بني آساف ، ِمن الملِفتبنايا بن يعيئيل بن 
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 للنظر أن الكتاب يذكُر لنا نَسب هذا الرجل بالكامل ولكن إن 
 قوية ، نظرنا إلى معاني هذه األسماء سنجد رساِلة تعزية

الرب (  ، بنايا  )الرب يذكُر( ، زكريا ) رائي الرب ( فيحزئيل 
          –الرب يعطي ( ، متَِّنيا ) الرب يسحق ( ، يعيئيل ) يبني 
، ِمن االسم ) الذي يجمع ( ، آساف ) يقتِرن ( ، الوي ) يِهب 

 واقترنَّا أمامه اجتمعنانستطيع أن نرى رسالة تعزية فالرب الذي 
 حياتنا ويبنينا  أعدائويسحق ضعِفنا ويذكُر يرىبه الذي هو 

هذه هي الرسالة ِمن خالل االسم ولكن هل  النُّصرة ، ويِهبنا
اكتفى الرب بهذه الرسالة الضمنية ؟ إنه أرسل روحه إلى 

  ٠:يحزئيل قائالً 
ِاصغوا يا جميع يهوذا وسكان أورشليم وعلى رأسهم  .١

  . الملك يهوشافاط 
 .ال تخافوا وال ترتاعوا بسبب هذا الجمهور الكثير  .٢
 .ن الحرب ليست لكم بل هللا أل .٣
 .غداً انزلوا عليهم ، غداً اُخرجوا للقاِئِهم  .٤
         قفوا واثبتوا وانظروا خالص الرب معكم  .٥

   ) .١٧ – ١٥ع ( 
 مرتين ، وجملة “ال تخافوا وال ترتاعوا ” ولقد كرر جملة   

  يص مرتين ، ولقد حدد مكان الحرب عقبة ص “الرب معكم ” 
، )  يقِذف –الرب يرمي ( أمام برية يروئيل ) منحِدر الزهور ( 
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واضح ِمن المعنى أن الرب هو الذي سيحاربهم ويرميهم وهم 
سينظرون خالصه ، وهنا سجد يهوشافاط وكل يهوذا وسكان 

، فقام  ) ١٨ع  ( “سجدوا أمام الرب سجوداً للرب ” أورشليم 
وفي .  إسرائيل بصوت عظيم جداً الالويين ليسبِّحوا الرب إله

         الصباح خرجوا إلى برية تقوع وهنا أعلن يهوشافاط للكل 
، ثم أقام مغنيين للرب  ) ٢٠ع (  “آمنوا بالرب إلهكم فتأمنوا ” 

احمدوا الرب ألنَّ إلى األبد ” ومسبحين في زينة مقدسة قائلين 
   ) .٢٢ع  ( ∗ “رحمتُه 

 في الحرب عندما بدأوا هم في التسبيح ، لقد وهنا الرب بدأ  
اختلفوا فيما بينهم فقام بني عمون وموآب على سكان جبل 
ساعير ليهلكوهم ثم انقلبوا يتقاتلون فيما بينهم حتى صاروا جثث 
ساقطة على األرض ، هذا هو الرب الذي يحاِرب عنا ونحن 

أمتعتهم ثم جاء يهوشافاط وشعبه لنهب أموالهم و. صاِمتون 
          “وكانوا ثالثة أيام ينهبون الغنيمة ألنها كانت كثيرةً ” الثمينة 

    ) .٢٥ع ( 
    “ألنهم هناك باركوا الرب ” ثم اجتمعوا في وادي بركة   

ألنَّ الرب فرَّحهم ” ، ثم رجعوا إلى أورشليم بفرٍح  ) ٢٦ع ( 
رَّباب ودخلوا أورشليم بال” ،  ) ٢٧ع  ( “على أعداِئِهم 

                                                 
           د هذا المزمور في التسبحة ومازالت كنيستنا تُردِّ ) ١٣٥ ( ١٣٦ز م ∗
 ) .الهوس الثاني ( 
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 وعندما سمعت  ) .٢٨ع  ( “والعيدان واألبواق إلى بيت الرب 
كل المماِلك أن الرب حارب أعداء إسرائيل كانت هيبة الرب 

وأراحُه إلهه ِمْن ” مرة أخرى على يهوشافاط واستراحت مملكته 
    ) .٣٠ع  ( “كل جهٍة 

طاحنة ، أبي ليس لنا أعداء ولكن املشكلة اإلقتصادية     
ل أُمي ال يكفي أُسرتنا الصغرية ، وقفنا خف عن العمل ودتوق

ماذا �عمل ولكن ” أمام أيقو�ة الرب وأُمه العذراء أمس وبكينا 
  .“ حنوك أعيننا 

  £ P fìòìé5ñ 6êfĺ ï p ®e g§nñ 6êfĺ fèg P 3eï .ï2e óë fèg
òAÜCh P ô©1 eï Ñèeï eórnue eó+:Ó ã≥È´ fèg eóÜfq q £ eóÏf∏ã≥

ôm eóé´i ê≥Úï §} 1m te ã≥òAÜCh P ú, m /Ãeï ƒ tf, m
fÈÚe pï } -, 6ê:́ eóé´hqR

إهلي ليس لنا ِسواك يف حروب روحية ضد خطايا     
  يف حروب شك ضد اإلميان ، يف ظروف صعبة ، قليب

اقتصادية ومادية ، ليس لنا ِسواك نصرخ إليك ، ِمد يدك 
  .صاحل وروحك املُعزِّي وباركين باسم أبيك ال
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  اللقاء السادس
  إنذار وحتذير

 ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سالمك ”
ُ

ٍ“                     
   )١٨ : ٤٨إش ( 

لقد كان الرخاء اإلقتصادي ِحلْم أراد يهوشافاط تحقيقه فاتحد   
في عمل ُسفٍُن تسير إلى ” مع أخزيا بن آخاب ملك إسرائيل 

          “ترشيش فعمال السفن في عصيون جابر 
         “ لكي تذهب إلى ُأوفير ألجل الذهب ”،  ) ٣٦ : ٢٠أخ ٢( 
   ) .٤٨ : ٢٢مل ١( 

المحبوب ِمن ( بن دوداواهو ) اهللا يساِعد ( لذلك تنبأ أليعزر   
         “ ألنَك اتحدت مع أخزيا قد اقتحم الرب أعمالك ” : قائالً ) اهللا 
، فتكسرت السفن في مكانها ، هنا أخطأ  ) ٣٧ : ٢٠أخ ٢( 

  ٠:يهوشافاط خطئين 
  .الطمع اإلقتصادي  .١
رة أخرى لذلك وبخه الرب اإلتحاد مع مملكة إسرائيل م .٢

  . ولكن بمحبة ألنه محبوب واهللا يريد أن يساعده
لذلك فَهم يهوشافاط الدرس سريعاً وحاول أخزيا أن يكرر   

 ، ولكن “ليذهب عبيدي مع عبيدك في السفن ” المحاولة قائالً 
  .يهوشافاط رفض بعد أن استوعب اإلنذار 
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لكن ال أحد بال خطيئة ولكن ولقد كان إنساناً طيِّباً تقياً   
رائيل مما كان له عواِقب خطيئته كانت في اإلتحاد مع مملكة إس

، ) اهللا يساعد ( قبل نياحته أعطى كل أبناءه عزريا شديدة، ف
اهللا ( ، عزرياهو ) اهللا يذكُر ( ، زكريا ) اهللا حي ( يحيئيل 
، ) يحكم هللا ا( ، شفطيا ) من مثل اهللا ( ميخائيل ، ) يساعد 
عطايا كثيرة ِمْن فضةًٍ وذهٍب وتُحٍف مع مدٍن حصينٍة ”  أعطاهم

         “ وأمَّا المملكة فأعطاها ليهورام ألنه الِبكْر . في يهوذا 
  . ، وكان قد أشركه معه في الملك أثناء حياته  )٣ : ٢١أخ ٢( 

عونة واضح ِمن أسماء األبناء أن يهوشافاط يتذكر جيداً م  
         اهللا له في أكثر ِمن موقف حتى أنه سمى اثنين ِمن أبناءه باسم 

، عزريا وعزرياهو ، على األغلب أن األول قد “ اهللا يساعد ” 
 والثاني قد وِلد أخآبوِلد بعد نجاته ِمن معركة راموت جلعاد مع 
عن ستون عام تنيح . بعد نجاته ِمن معركة الموآبيين والعمونيين 

  .ودِفن بجنازة عظيمة مثل داود 
ملاذا مل يستمع أبي لصوت الرب ؟ لقد دخل يف شركة مع     

تعامالت مادية مريبة ، وراهِن مبمتلكاته ، كان حيلم بثراء 
سريع ، كان حيلم بثروة تأتي عليه يف أقرب فرصة ولكن الركود 

  !!؟اإلقتصادي أضاع كل شئ ، ماذا �فعل حنن أوالده 
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أيها اآلب السماوي أنت أرسلت ابنك يسوع     

 فهو الراعي الصاحل املسيح لريعاين يف املراِع اخلضراء
ها الذي يقوتين ويعولين ويهتم يب ألنَّ هذه هي حمبتك أي

لي وتعطيين روحك اآلب الصاحل أن تبِذل ابنك ألج
  .القدوس ليسكن يفَّ 
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  :هنا سنتوقف لكننا سنلتقي 
منذ زمن داود لم نرى مِلكاً تقياً طيِّباً مثل يهوشافاط ،   

ذا ِمن عبادة  يبدأ بنفسه ثم يطهِّر يهواللقاء األولرأيناه في 
 يِعد اللقاء الثانياألصنام وينِشئ نظام للتعليم الديني ، وفي 

 عندما صاهر اللقاء الثالثجيشاً قوياً للحرب ولكنه أخطأ في 
 ملك إسرائيل وتورط في حرب كادت تُوِدي بحياته ، ثم أخآب

 كرجل دولة قدير يضع ِنظاماً قضائياً اللقاء الرَّاِبعظهر في 
 في حرب أخآبثم يتكرر الخطأ ويتحد مع يهورام بن عاِدالً 
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أخرى لكن الرب ينجِّيه وينصره على أعدائِه ويعطيه خيرات 
وبركات كثيرة ألنه تضرع أمام الرب واتضع هو وكل يهوذا 

ولكنه  بحثاً عن الذهب أخآبمعه وأخيراً نراه يتبع أخزيا بن 
رجل محبوب يستفيق سريعاً عندما يرِسل له الرب اإلنذار ك

      .لدى اهللا 
هذا عن مملكة يهوذا ماذا عن مملكة إسرائيل بعد موت   
 اابن(  في الحرب ؟ لقد تولى ابنيِه أخزيا ويهورام الملك أخآب

ِمن إيزاِبل ُأمهما ؟ أم ِمن إيليا ! فَِممن تعلَّما الدرس ؟) األفعى 
أكلت الذي منع عن المملكة المطر ثم أنزل نار ِمن السماء 
  الذبيحة ؟ هل سارا في طريق الرب أم في طريق البعل ؟ 

 ؟ كيف كانت أخآبقصة المواجهة بين إيليا وأخزيا بن   
األمور بينهما ، لقد طلب أخزيا معونة بعل زبوب إله عقرون 

     !فماذا كان موقف إيليا النَّاري ؟
القصة طويلة وعجِلة التاريخ تسير لنتقابل مع ِقمم وأيضاً   
 منخفضات ، نتعامل مع رجال اهللا ورجال الناس ، نتعرف مع

  .على كلمات النور وسط ظُلُمات هذا العالم 
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  :تم إعداد هذا الكُتَِيب باإلستعانة بهذه المراِجع 
ِمن تفسير اآلباء ) القُمص ( تادرس يعقوب ملطي  .١

  .األولين، نُسخة رقمية 
كنيسة القطمارس لل) القُمص ( أغناطيوس أنبا بيشوي  .٢

  .القبطية ، نُسخة رقمية 
3. Master Christian Library, v. 8.1, Age Soft 

Ware Inc., Digital Copy, 2003. 
4. The Pulpit Commentary, Age Soft Ware 

Inc., Digital Copy, 2001.  
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  الفهِرس

  الصفحة                                الموضوع              
ــي ــدءفـ   البـ

  
 للقــــاء األولا
  

ــاني ــاء الث  اللق
  

ــث ــاء الثال  اللق
  

ــاء ا ــعاللق  لرَّاِب
  

 اللقاء الخـامس  
  

 اللقاء الـسادس  
  

 الطيِّـــــــب
  

ــوى ــل التق  رج
  

ــة  ــل الدول  رج
  

 الكارثة الثُّالثيـة  
  

 العـــــــادل
  

ــة  وادي بركــ
  

ــذير ــذار وتح  إن
  

.............  
  

.............  
  

.............  
  

.............  
  

.............  
  

.............  
  

.............  

٧  
  
١٠  
  
١٥  
  
١٨  
  
٢٢  
  
٢٥  
  
٣٢  
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  :للُمؤِلف 

 خالصاً ُمقدساً  قصة مملكتين

  هلُم خاِرجاً. ١  ما اسمك ؟. ١
  ...الصليب هو . ٢  ٢ – ١٢. ٢
  ُأوصنَّا. ٣  .....المتكِبر و. ٣
  لك القُوة. ٤  النَّكسة. ٤
    النَّاري واألفعى. ٥
    ريةالمركبة النَّا. ٦
    الطَّيب. ٧
    ابنا األفعى. ٨
    رجل اهللا. ٩
    الحية ِبنْت األفعى. ١٠
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  :إذا أردت الحصول على نُسخة رقمية 
frantoniosfahmy.com 
athanasiusdeacons.com 

  :ألي تعليقات أو إضافات أو ُمالحظات 
baramosym@gmail.com 
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