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ِاحلية بنت األفعى
َّ

  
ِعثليا بنت إيزابل (  ِ(  

  يف البدء
في بداِية األلفية األولى قبل الميالد أسس داود مملكة قوية             

وصارت في أقصى اتساِعها في عهد سليمان ابنه           ) م ١٠١٠( 
مما الذي سقط في عباِدة األوثان بسبب زوجاته األجنبيات ) م ٩٧٠( 

)  أسباط ١٠مملِكة إسرائيل ( جعل المملكة تنقِسم بعده إلى شمالية 
، وبدأت ) م ٩٣١) ( مملِكة يهوذا سبطين عاِصمتها أورشليم ( وجنوبية 

مرحِلة الحرب بين المملكتين وكان من أشهر ملوك الجنوب رحبعام 
حلة وأبيا وآسا ، ومن ملوك إسرائيل يربعام وبعشا ، واستمرت هذه المر

  .أكثر من نصف قرن 
وكانت نقطة فاِصلة مِلكاً على إسرائيل ) م ٨٨١( ثم جاء عمرى   

في تاريخ المملكتين ألنه بدأ مرحِلة التحالُف بينهما بزواج عثليا ِبنت 
، وكان ) مِلك يهوذا ( من يهورام ابن يهوشافاط ) مِلك إسرائيل ( أخآب 

ى بالط المملكة الجنوبية ، فقد دخول األميرة الشمالية كاِرثة كُبرى عل
تحالف حميها يهوشافاط مع أبيها أخآب في الحرب ضد راموت جلعاد 
وكاد يهوشافاط أن يموت في هذه الحرب ولكن الرب إله آباِئِه قد أنقذه ، 
وكانت كاِرثة أيضاً في وقت حكم زوجها يهورام وابنها أخزيا بل إنها 

  !!!له كادت أن تقضي على النسل الملَِكي ك
فهل يمكن أن تنجح هذه الحية ِبنت األفعى التي تعبد البعل مثل   
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 ٨ 

والديها أن تقضي على نسل داود وبذلك تبطُل نُبوة الرب أن المسيا هو 
المسيح سيأتي من !!! هل يمكن أن تسقُط كلمة الرب ؟!!! ابن داود ؟

ضي على كل ذُِرِية نسل داود فهل تنجح هذه الحية أن تُوِقف النُّبوات وتق
  .الملك داود ؟ هذا هو موضوع هذا الكُتَِيب 
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  اللقاء األول
بن  )يهورام  يهوشافاط ( ِالقاتل 

 طوبى للرجل الذي مل يسلك يف مشورة األشرار ”
ُ ُ

“               
   )١ : ١مز ( 

 وِنظاماً لقد كان يهوشافاط مِلكاً تقياً مثل داود أبيه أسس ِنظاماً دينياً  
          قضاِئياً وِنظاماً عسكرياً ، استطاع أن يعيد للمملكة الجنوبية هيبتها 
وِثقَِلها ، استعد قلبياً بعباِدة إله آباِئِه ، واستعد داخلياً بإقاِمة نظاماً قضاِئياً 
عاِدالً ، واستعد خاِرجياً بسياسة عسكرية قوية ، أعطاه الرب نُصرة 

  .نيمة عظيمة على أعداِئِه وغ
ولكنه أخطأ عندما صاهر المملكة الشمالية وزوج ابنه يهورام بابنة   

أخآب وإيزاِبل ، وكانت األميرة الشمالية كاِرثة بكل معنى الكلمة عندما 
الحية ِبنت ( دخلت إلى البالط الملَِكي للمملكة الجنوبية ، صارت عثليا 

  .                اً ألخزيا بن يهورام زوجة ليهورام بن يهوشافاط وُأم) األفعى 
كانت كاِرثة على حميها الطَّيِّب يهوشافاط وها هو المِلك قبل موته   

عطايا كثيرة من فضٍة وذهٍب وتُحٍف مع مدٍن ” قد أعطى أوالده 
           “وأما المملكة فأعطاها ليهورام ألنه الِبكر ..... حصينٍة 

 حياته أنه قد أشرك يهورام معه في الحكم أثناء، بل  ) ٣ : ٢١أخ ٢( 
          “ واضطجع يهوشافاط مع آباِئِه فدِفَن مع آباِئِه في مدينة داود ” 
   ) .١ : ٢١أخ ٢( 

فقام ” وملَك يهورام ابنه وهنا استمع إلى مشورة الحية زوجته   
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بالسيف وأيضاً يهورام على مملِكة أبيِه وتشدد وقَتََل جميع إخوِتِه 
   . )٤ : ٢١أخ ٢ ( “بعضاً من رؤساء إسرائيل 

واِضح أن كل هؤالء لم يكونوا موافقين لرأي زوجته عثليا بل إنهم   
  .كانوا من أنصار االصالحات الدينية التي ألبيِهم يهوشافاط 

سنة وملَك ثماِن سنين في  » ٣٢« لقد ملَك يهورام وهو ابن   
سنة ، ولكنه لم يِسر في طريق  » ٤٠«  في حدود أورشليم أي أنه تنيح

َساَر في طريق ملوك إسرائيل كما ” يهوشافاط أبيه أو في طريق الرب 
 كانت له امرأةً وَعِمَل الشَّر في )عثليا  ( فََعَل بيت أخآب ألن ِبنت أخآب

   ) .٦ع (  “عيني الرب 
 يخِطئ ، إسرائيلهل يتركه يخِطئ ويجعل ! فماذا يفعل الرب ؟  

  !كما فعل ملوك إسرائيل ؟
نذاراته القوية لكي ينتِبه اإلنسان ، لكي يلتِفت الرب داِئماً يرِسل إ  

 ولكن هل يسمع اإلنسان لصوت الرب من ،إلى أخطاِئِه لكي يرجع إليه 
  !!خالل األحداث ؟

عمل مرتفعاٍت في جبال يهوذا وجعل سكَّان ُأورشليم يزنُون  ” لقد  
   ) .١١ع  (  “)بعيداً عن الرب ( هوذا وطوح ي

ها هي مشورة الحية تُؤِتي ِثمارها المرة ، ها هو يهورام الذي من   
المِلك التقي يسير في طريق نسل داود المِلك ، يهورام بن يهوشافاط 

  .ملوك إسرائيل 
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 ١١ 

لم يشإ الرب أن يبيد بيت داود ألجل ” ولكن الرب في طول أناِته   
           قطعه مع داود وألنه قال إنه يعطيه وبنيِه ِسراجاً كل العهد الذي

في أياِمِه ” ، ولكن الرب أرسل إليه اإلنذار األول  ) ٧ع  ( “األيام 
   ) .٨ع  ( “عصى أدوم من تحت يد يهوذا وَملَّكوا على أنفُِسِهم َمِلكاً 

قيم ، وكان ي ) ١٤ : ٨صم ٢( أدوم خاِضعاً لداود شعب لقد كان   
في أدوم كلها ، بل إن مِلك أدوم كان يخرج للحرب مع قادة لهم 

، ولكن ها هم يعصون ابنه يهورام ويقيمون  ) ٩ : ٣مل ٢( يهوشافاط 
       ألنفُِسِهم مِلكاً لذلك خرج يهورام إليهم مع رؤساِئِه وجميع المركبات 

 وسبب معه ، ولكن أدوم قد حاصروه ولكنه حارب وخرج من الحصار
فعصى أدوم ”  السيطرة عليهم لهم خسارة كبيرة ولكنه فشل في استعاِدة

 ، وقد شجع ذلك ِلبنَة  )١٠ع  ( “من تحت يِد يهوذا إلى هذا اليوم 
لكي تتمرد من تحت يِدِه ، ) هي في الجنوب الغربي ليهوذا ( أيضاً 
 مشوِرة الحية ، ومال إلى ) ١٠ع  ( “ألنه ترَك الرب إله آباِئِه ” وذلك 

  .امرأته عثليا 
وذلك ألن لقد كنا حنيا يف سعادة رغم أن دخلِنا املادِّي قليل     
 كا�ت إ�سا�ة تقية ، بعد وفاهتا تزوج والدي بأُخرى كا�ت أُمِّي

هي سبب كل مشاكِلنا احلالية ، إهنا إ�سا�ة متكبِرة أ�ا�ية ال 
لَ أبي إىل كلِماهتا تعرِف سوى الكراهية يل وإلخوتي وما

وحتطمت حياتنا بسببها ، لقد كا�ت كل مشوراهتا مثل مشورِة 
  .احلية
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إهلي ضاِبط الكل أنت تبدِّد مشوِرة الشِّرِّير ، أنت تِعيد     

احلُب لقليب لكي أسلُك كابن لك كل حني ، أنت تعطيين 
الصك االحتمال لكي أحيا وسط الِضيق فَِرحاً بك ، فَِرحاً خب

، فَِرحاً بكِلمتك ومعونتك ، امأل قليب سالماً لكي أُِعيد 
بابنك الوحيد يسوع املسيح بإرشاد إليك إخويت األصاِغر 
  .روحك القدوس 
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  اللقاء الثاني
إنذارات متتالية

ُ
  

 هلم أعين وال يبصرون ”
ُ ُ ُ
هلم آذان وال يسمع. ِ

ُ
                “ون 

   )٢١ : ٥إر ( 
رسل إلى لم يكتِف الرب باإلنذار األول وهو ِعصيان أدوم بل أ  

هكذا قال . ِكتابة من إيليا تقول ” يهورام اإلنذار الثاني فقد أتت إليه 
  :أخطاءه ، ثم ابتدأ يعدِّد له  ) ١٢ : ٢١أخ ٢ ( “الرب إله داود أبيك 

من أجل أنَّك لم تسلُك في طُرق يهوشافاط أبيك وطُرق آسا  .١
  .مِلك يهوذا 

 .بل سلكت في طُرق ملُوك إسرائيل  .٢
عباِدة  ( يهوذا وسكان أورشليم يزنون كِزنا بيت أخآبجعلت  .٣

 ) .األوثان 
٤.  قتلت أيضاً إخوتك من بيت أبيك الذين هم أفضل ِمنك          

   ) .١٣ – ١٢ع ( 
  :لذلك يأتي عليك الحكم 

هوذا يضرب الرب شعبك وبنيك وِنساءك وكل ما لَك ضربةً  .١
  .عظيمةً 

  بداء أمعاِئك حتى تخرج أمعاُؤك بسببوإياك بأمراٍض كثيرٍة  .٢
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   ) .١٥ – ١٤ع (  فيوماً المرض يوماً     
  ،رسالة شديدة اللهجة ولكن لم يكن ليهورام ُأذُناً تسمع صوت الرب  

كانت ُأذُنه ال تعِرف سوى صوت الحية امرأته عثليا ، لقد أراد الرب أن 
  .ه سد ُأذُنيِه ولم يسمع ينِذره إنذاراً واِضحاً ولكن

من الغرب ( لذلك أهاج الرب عليه روح الفلسطينيين والعرب   
فصعدوا إلى يهوذا وافتتحوها وَسَبوا كل األموال ” ) والجنوب الغربي 

الموجودة في بيت الملك مع بنيه ونساِئِه أيضاً ولم يبقَ له ابن إالَّ 
   . )١٧ع  ( “يهوآحاز أصغر بنيه 

رب ونهب واستيالء وإبادة ، خسر فيها يهورام أمالكه لقد كانت ح  
  الملكي ، لقدكانت هذه هي الضربة الثانية للنسلوأمواله وبنيه ونساءه و

قتل هو كل إخوته ثم جاء الفلسطينيين وقتلوا كل أبناءه ولم يتبقَ من 
بعد هذا كله ضربه الرب في ” وأخيراً .  ابنه أخزياالنسل الملكي سوى 

وكان من يوٍم إلى يوٍم وحسب ذهاب . اِئِه بمرٍض ليس له ِشفاء أمع
المدة عند نهاِية سنتين أن أمعاءه خرجت بسبب مرِضِه فماتَ بأمراٍض 

   ) .١٩ – ١٨ع  (  “َرِديٍة ولم يعمل له شعبه َحِريقةً كحريقة آباِئِه
، لقد أعطاه الرب سنتين في األلم والمرض لعله يتوب فيشفيه   

أعطاه فرصة أخيرة للرجوع عن طُرِقِه الرديئة ولكنه لم ينتِبه وأصر 
على ِعناِده ومات بعد أن خرجت أحشاءه ولم يصنع له شعبه حريقة 

            ،١٤ : ١٦أخ ٢راِجع ( عطور ذكية مثلما فعلوا لملُوك يهوذا 
دينة ذهب غير مأسوٍف عليه ودفنوه في م”  إنه ، بل ) ٥ : ٣٤إر 
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، في إشارة واضحة أنه  ) ٢٠ع  ( “داود ولكن ليس في قبور الملُوك 
   .ال يستِحق أن يدخُل في مقبِرة الملُوك لغضب الرب عليه 

 لقد مرض أبي مرضاً مزمِناً وهو ال يكُف عن التذمر ، ال    
يكُف عن إها�ِة كل من يلتصِق بالكنيسة ، دائِماً يلوم الرب على 

تى كان يوم شعر فيه بغيبوبة و�ظر �فسه واقِفاً أمام تعبه ومرضه ح
لقد ” الرب الديان العادِل فلم جيد يف فمه كلمة ينطِق هبا سوى 

 ، واستيقظ بعدها ليبكي بدموع عن “أخطأت أمامك كثرياً 
  .خطايا عمره ، اعرتف وتناول وتغير كثرياً قبل وفاته بأسبوع 

  óÚeï ú© +Úe ôAÜCg p Úe fèg§ˆ ô≥Ú ¬f≥)eï ¬f´–Úe ôAÜCg P sÓ
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أعِطين أُذُناً تسمع صوتك وتتوب ، أعِطين عينان تراك إهلي     

عن مييين يف كل حني ، أعِطين قلباً يفرح ويتهلَّل ويسري ورائك ، 
أعِطين أرجل تسري يف طريق الصِّدِّيقني ، أعِطين أيدي ختِدم 
إخوتك األصاِغر ، أعِطين صالة ترتِفع أمامك من أجل العامل كله 

.  
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  ِاللقاء الثالث                            
األلعوبة 

ُ ُ
زيا  )أخ بن يهورام ( 

 من يخطئ عني يض”
ُ ِّ ُ ُ

ر  نفسه ِ
ُ ُّ

كل مبغضي. 
َّ ُ

ِ                    
يحبون 
َ ُّ ُ

   )٣٦ : ٨أم (  “ املوتِ
لقد أرسل الرب إنذارات عديدة ليهورام لكي يرجع عن طريق   

ملُوك إسرائيل ولكنه لم يستِمع إلى أٍي منها وأعطاه فرصة مرض 
لَك طويلة استمرت سنتين ولكنه لم يتُب وظلَّ على ِعناده وأخيراً مات وم

  .أخزيا ابنه ِعوضاً عنه 
           ) ٢٦ : ٨( وهنا تبرز مشكلة هامة حسب ِسفر ملوك الثاني   

 ، أما ِسفر أخبار “كان أخزيا ابن اثنتين وعشرين سنةً حين َملََك ” 
كان أخزيا ابن اثنتين وأربعين سنةً حين ”  ) ٢ : ٢٢( األيام الثاني 

وأي الرقمين نُصدِّق ؟ وهل أخطأ الِكتاب  ، فأي الرقمين أدق ؟ “َملََك 
  المقدس ؟ 

          قبل أن نبحث عن عمر االبن فلنسأل عن عمر األب فيهورام   
           “كان ابن اثنتين وثالثين سنةً حين َملََك وَملََك ثماني سنين ” 
          ي ، إذن مات األب وعمره حوال ) ٢٠ : ٢١أخ ٢ ، ١٧ : ٨مل ٢( 
سنة حين ملَك  " ٢٢) " أخزيا ( سنة وبالتالي يكون عمر االبن  " ٤٠" 

 هو األقرب إلى التصديق ، فماذا إذن عن سفر أخبار األيام الذي ذَكَر أن
  !!سنة ؟؟ " ٤٢" عمره 
البد أن نعِرف أن الكتاب المقدس عندما يتحدث عن ملُوك يهوذا   

حذر شديد وبأدب رفيع ألنهم نسل داود ومنهم يأتي يتحدث عنهم ب
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سنة ولكنه ِسن  " ٤٢" المسيح ، ببساطة ال يمكن أن يكون ِسن أخزيا 
ُأمه عثليا التي كانت هي بالِفعل المِلكة الحاِكمة وكان أخزيا ُألعوبة في 

 من زوِجها يِدها ، بل إننا ببساطة نستطيع أن نعِرف أنها كانت أكبر ِسناً
ورام وبالتالي كانت صاِحبة رأي ومشورة عليه حتى أنها قادته إلى يه

 ) ١٣ : ٢١أخ ٢( مقتل كل إخوته الذين هم حسب رأي إيليا أفضل منه 
  . لكنه كان ال يزال هو المِلك المسيِطر

سنة وكانت هي المسيِطرة  " ٢٢" ولكن أخزيا كان صغير الِسن   
          سنة  " ٤٢" ا ِسفر األخبار أن عمره الِفعلية على المملكة لذلك ذَكَر لن

واسم ُأمِِّه عثليا ِبنت  ” ، ثم بعدها مباشرةً ) وهو رقم مستحيل ( 
وهو أيضاً َسلََك في طُرق بيت أخآب ألن ُأمه كانت تُشير . عمِري 

فعِمَل الشَّر في عيني الرب مثل بيت أخآب ألنهم . عليه بِفعل الشَّرِّ 
           “فَسلََك بمشورِتِهم . كانوا له مشيرين بعد وفاة أبيه إلبادتِه 

   ) .٥ – ٢ : ٢٢أخ ٢( 
م من خالله واِضح أنه كان بال شخصية أمام ُأمه التي كانت تحك  

، ولكن هل يترك الرب الشر يملُك فوق كُرسي وتُسيِطر على المملكة 
   .إلى حينن قد يسمح اهللا بذلك ولك! داود ؟
كانت بداِية مشورة عثليا أنها أرسلت أخزيا ابنها لكي يحاِرب مع   

، يهورام أخيها ملك إسرائيل ضد حزائيل ملك أرام في راموت جلعاد 
وهو نفس المكان الذي حارب فيه يهوشافاط ِجده ملك يهوذا مع أخآب 

أنقذه أبيها ومات أخآب في الحرب وكاد يهوشافاط أن يموت ولكن الرب 
    ) .٣١ : ١٨أخ ٢( 

ضرب األراميون ”  وكانت هذه المعركة سبب لسقوط االثنين  
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، وذهب لزيارِتِه   “ فرجع ليبرأ في يزرعيل)مِلك إسرائيل ( يورام 
فمن ِقَبل اهللا كان هالك أخزيا بمِجيِئِه إلى ”  ،) مِلك يهوذا ( أخزيا 
إلى ياهو بن نمشي  فإنه حين جاء خرج مع يهورام )يهورام (  يورام

   ) .٧ : ٢٢أخ ٢(   “الذي مسحه الرب لقطع بيت أخآب
          ليقطع كل بيت أخآب ) المندِفع ( لقد مسح اهللا ياهو بن نمشي   

، وها هو يجد يهورام مِلك إسرائيل مع أخزيا  ) ١٠ – ١ : ٩مل ٢( 
  .مِلك يهوذا وِكالهما من نسل أخآب 

ي على بيت أخآب وجد رؤساء يهوذا وبني وإذ كان ياهو يقض”   
،  ) ٨ : ٢٢أخ ٢ ( “إخوة أخزيا الذيَن كانوا يخدمون أخزيا فقتلهم 

  .وكانت هذه هي المرحلة الثاِلثة للقضاء على نسل داود 
فالمرحلة األولى كانت على يد يهورام الملك الذي قتل كل إخوته   

، والثانية كانت  ) ٤ : ٢١ أخ٢( بناء على مشوِرة الحية عثليا زوجته 
على يد الفلسطينيين والعرب الذين قتلوا كل بني يهورام ما عدا أخزيا 

،  ، وها هو ياهو يقتُل كل بني إخوة أخزيا  ) ١٧ : ٢١أخ ٢( الصغير 
وطلب أخزيا فأمسكوه وهو مختِبئ في السامرة وعندما وصل إلى 

          ه ياهو يزرعيل حاول الهرب في طريق بيت البستان فطارد
  .، فضربوه فهرب إلى مجدو ومات هناك  ) ٢٧ : ٩مل ٢( 

وبذلك مات أخزيا وكل بني إخوته ولم يكن له أوالد في ِسن كبيرة   
وهنا كانت فرصة عثليا . بل أطفال ِصغار ال يقوى أحدهم على المملكة 

دت أن تملُك على ِبنت إيزاِبل بعد أن ضاعت مملِكة أبيها في الشمال أرا
          أورشليم ، فهل يسمح اهللا أن تصير هذه الحية مِلكة على مدينته 

هل ينتهي نسل داود المِلك وتسقُط النُّبوات الخاصة بالمسيا ! المقدسة ؟
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  !!بن داود ؟
          مازالت األحداث تتوالى والشخصيات تتبدل ولكن كلمة الرب   

  .د ال تسقُط إلى األب
    لقد تزوجت من فتاة ال تعرِف التَّدين أو طريق الكنيسة ، كا�ت دائماً 
تبحث عن ملذاهتا يف وسط العامل وبالتايل كا�ت حتتاج دائِماً إىل أموال 
كثرية دون االهتمام من أي مصدر مما جعلين أسلُك سلوكاً غري أميناً ، 

فاة ابنيت الصغرية قَبلت الرشاوي وبِعت ضمريي حتى كا�ت حادِثة و
مبرض السرطان عندئذٍ أفَقْت ألجِد أُسرتي يف ضياع كامِل ، هل يل من 

  !!رجاء ؟
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إهلي ال تتركين وحدي يف ظُلِمة هذا العامل ، ال تتركين     
ين لكي أحيا وحيداً ملشوِرة احلية املُؤِدية إىل املوت ، ال تترك

عنك ، تعال لتغِفر خطاياي ، تعال لتعطيين ِبداية بعيداً 
 بِفعل روحك جديدة أحيا وأمتتع بالشِركَة مع أبيك الصاِلح

  .القدوس 
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ِاللقاء الرابع
َّ

  
  ابن داود

ً أنا أكون له أبا ” ُ ُ
ًوهو يكون يل ابنا ُ

               ) ١٤ : ٧صم ٢(  “
عثليا ِبنت ( قبل أن نستكِمل األحداث مع الحية ِبنت األفعى   

  ) .ابن داود ( البد أن نتوقف عند نُبوة ) إيزاِبل 
  الرب من لقد أراد داود أن يبني بيتاً للرب وذلك بعد أن أراحه 

كل الِجهات فكيف يسكُن هو في بيت من خشب األرز واهللا ساِكن 
  ٠:، ولكن الرب كان له رأي آخر  ) ٢ : ٧صم ٢! ( داِخل خيمة ؟

هو لم يسكُن في بيت منذ يوم أصعد بني إسرائيل من  .١
  .مصر 

 .هو لم يأمر أي من قُضاة إسرائيل أن يبنُوا له بيتاً  .٢
 .هو أخذ داود من وراء الغنم ليكون رئيساً لشعبه إسرائيل  .٣
 .هو عمل لداود اسماً كاسم العظماء الذين في األرض  .٤
  .هو عين مكاناً لشعبه إسرائيل وغرسه فيه  .٥

  :واآلن الرب يصنع لداود بيتاً 
  .يقيم من بعد داود نسله الذي يخرج من أحشاِئِه  .١
  .إلى األبدي مملكته هو يبني بيتاً للرب ويثبِّت كرس .٢
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  .“أنا أكون له أباً وهو يكون لي ابناً ”  .٣
  .إن تعوج الرب يؤِدبه ولكنه رحِمته ال تُنزع منه  .٤
           إلى األبدكُرسي داود يكون ثاِبتاً  .٥

   ) .١٧ – ٥ : ٧صم ٢راِجع ( 
 سليمان الذي بنى الهيكل وتتعداه إلى واِضح أن النُّبوة تتنبأ عن  

ِملء الزمان حيث المسيا ناِقض الهيكل وبانيه في ثالثة أيام حيث 
  .حيث الِفداء والخالص بدمه اإللهي ، الصليب والقيامة 

يتحدث عن  " ٧٢" واستمرت النُّبوات تتوالى فها هو المزمور   
لُك من البحر إلى الذي تجثو أمامه كل الشعوب ، يم) ابن المِلك ( 

البحر ومن النهر إلى أقاصي األرض ويكون اسمه إلى الدهر ، قُدام 
  .الشمس يمتد اسمه 

ها أيام تأتي يقول الرب وُأقيم لداود ” ثم يأتي إرميا النبي   
           “غُصن ِبرٍّ فيملك ملك وينجح ويجري حقاً وعدالً في األرض 

   ) .٥ : ٢٣إر ( 
في ذلك اليوم ُأقيم مظلَّة ” ح عاموس الصورة قاِئالً ويوِض  

“ داود الساِقطة وُأحصِّن شُقُوقََها وُأقيم ردَمَها وأبنيها كأيام الدهِر 
   ) .١٦ : ١٥أع  ، ١١ : ٩ عا (

          وهكذا استمر الرجاء حتى جاء المالك ِليبشِّر العذراء قاِئالً   
   ) .٣٢ : ١لو  ( “رسي داود أبِيِه يعطيِه الربُّ اإلله كُ” 
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 ءللذلك عندما جاء المسيح وبدأ في كرازته ومعجزاته تسا  
، بل أن كل  ) ٢٣ : ١٢مت  ( “ألعلَّ هذا هو ابن داود ” الجميع 

الشعب المؤِمن به بدأ ينادي الرب بهذا اللقب ، فالمرأة الِكنعانية 
،  ) ٢٢ : ١٥مت  ( “ارحمني يا سيِّد يا ابن داود ” قالت 

           “ارحمنا يا سيِّد يا ابن داود ” واألعميان في أريحا صرخا 
 ، والجموع التي استقبلته في أورشليم يوم أحد  )٣٠ : ٢٠مت ( 

   ) .١٥ ، ٩ : ٢١مت (   “ُأوصنَّا البن داود” الشَّعانين صرخوا 
ط بسبب هذه الحية ؟ هنا نتساءل هل يترك اهللا كل النُّبوات تسقُ  

هل يمكن أن ينتهي نسل داود وينطِفئ ِسراج الرب ؟ إن الرب 
   ) .١٢ : ١راِجع إر ( ساِهر على كِلمته ليجريها 

لقد تحدد رجاء إسرائيل أنه من نسل داود سيكون المسيا   
المخلِّص ، وبالِفعل قد جاء المسيح من نسل داود ومن مدينة داود 

حسب ( وذُِرية داود ) حسب الهوته (  أصل داود بيت لحم فهو
                             ) .ناسوته 

إهلي ومخلِّصي لقد ِصرت ابن اإلنسان لكي أصري أنا ابناً     
لقد ِجئت ابناً لداود ألصري أنا ابناً حملبتك ، لقد جتسدت  ، هللا

ت من لقد صلَّي. لكي تأخذ ما هو يل وتعطيين ما هو لك 
أجل آثامي لكي تربِّرين بقيامتك ، أنت هو إهلي تنري حيايت 
وتسري معي لكي ما أمتتع بالشِركَة مع أبيك الصاِلح بروحك 

  .القدوس الساِكن يفَّ 
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  ِاللقاء اخلامس
لى كرسي داود احلية 

ُ َّ
ع  

ً إن كنا غري أمناء فهو يبقى أمينا ” ُ َّ ُ
  

لن يقدر أن ينكر نفسه
ُ ُ

ِ    )١٣ : ٢تي ٢(  “ِ
ها هي الحية عثليا تِجد نفسها أمام خيبة أمل كُبرى ، لقد مات   

أبوها أخآب وأخويها أخزيا ويهورام وأكلت الِكالب ُأمها إيزاِبل في 
حقل يزرعيل ، واستأصل ياهو بن نمشي كل بيت أخآب ، وانتقم 
لدم عبيد الرب األنبياء وِدماء جميع عبيد الرب من يد إيزاِبل 

  .نتهت بذلك ُأسِرة عمري من المملكة الشمالية وا
أما المملكة الجنوبية فقد مات زوجها يهورام وابنها أخزيا ولم   

ولما رأت ُأم أخزيا أن ابنها قد ” يبقَ ِسواها من كل بيت أخآب 
           “ماتَ قامت وأبادت جميع النسل الملكي من بيت يهوذا 

   ) .١٠ : ٢٢أخ ٢( 
لقد كانت هناك ِعدِّة محاوالت إلنهاء النسل الملكي إلباِدة نسل   
  :داود 
كل ) الحية ( لقد قتل يهورام بن يهوشافاط زوج عثليا  .١

  .الذين هم أفضل منه  ) ٤ : ٢١أخ ٢( إخوته 
أثناء غزو الفلسطينيين والعرب لمملِكة يهوذا قتلوا كل بني  .٢

          زيا الصغير يهورام المِلك ولم يبقَ إالَّ أخ
  ) .١٧ : ٢١أخ ٢( 
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قضى ياهو بن نمشي على بيت أخآب في المملكة الشمالية  .٣
          وقتل أيضاً أخزيا المِلك وكل بني إخوته 

   ) .٢٧ : ٩مل ٢( 
وبالتالي لم يبقَ من نسل داود ِسوى أوالد أخزيا المِلك وهم   

زالوا في ِسن الطُفولة أو الرِّضاعة ألن أخزيا مات وهو بالتالي ما 
سنة ، وهم الذين قامت عثليا بقتِلِهم لكي تتربع الحية  " ٢٣" ابن 

  !!! على كُرسي داود 
فهل تبطُل النُّبوات ؟ هل ينتهي نسل داود ؟ هل ينطِفئ ِسراج   

 هذه الرب من مدينته المقدسة أورشليم ؟ هل يسمح الرب أن تجِلس
  !الحية لتحكُم مدينة المِلك العظيم ؟

 فهو يظَل أميناً إلى المنتهى لن – مهما كانت عدم أمانتنا –اهللا   
ِبنت ) الرب يقِسم ( يستطيع أن ينِكر نفسه ، لقد جاءت يهوشبعة 

          الرب ( وزوجة يهوياداع ) ُأخت الملك أخزيا ( المِلك يهورام 
ابن أخزيا ) عِطية الرب = يهوآش ( ذت يوآش الكاِهن وأخ) عرف 

  .وسرقته من وسط بني المِلك الذين قُِتلُوا 
          ما تُريده عثليا وتذكَّر القَسم ) يهوياداع ( هنا الرب عرف   

الذي حلَفَه لداود فأعد الخالص ليوآش ليصير عِطية ) يهوشبعة ( 
 وحياة زوِجها وأخذت يوآش هوشبعة بحياتهالقد خاطرت ي. الرب 

ومرِضعته وخبأته في مخدع السرير ثم أخذته إلى الهيكل وخبأته 
          ِست سنين في حجرات بيت اهللا المخصصة فقط للكهنة 

   ) .١٠ – ٥ : ٦مل ١راِجع ( 
المجازفة كانت شديدة ولكن الرب أنجح مسعاها وأبقى لداود   
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اجاً يقدسة ويجِلس على كُرسي داود ِسرنير المدينة الم.  
    مل أكُن أميناً للرب يف يومِاً ما ، عِشت حياتي كلها بعيداً 
لشهواتي وملذاتي حتى عندما تزوجت أخذت امرأة حسب 
مقاييس العامل لذلك جاء أوالدي كلهم بعيدين عن الكنيسة ، 
 حتى مرضت زوجيت ووجدت �فسي أحبث عن ا ووجدته

  .جيتذِبين إليه أ�ا وكل أُسرتي فهو أميناً إىل األبد 
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  ِسادسلاللقاء ا
على كرسي داود

ُ
  

 هوذا ابن امللك ميلك كما تكلم الرب عن بني داود ”
َّ ُ ُ

ِ ِ           “
   )٣ : ٢٣أخ ٢( 

عندما قامت عثليا بقتل كل النسل الملكي جلست هي على   
كُرسي داود ِست سنين ، لم يذكُر لنا الِكتاب ما فعلته في هذه السنين 

  ٠: أن نلمح ِعدة أمور الِستَّة ولكن نستطيع
  .توقُّف الِعبادة في الهيكل فال ذباِئح وال تسبيح  .١
 .دخول النجاسات إلى بيت الرب  .٢
 ) .مثل إيزاِبل ُأمها ( اضطهاد كل كهِنة الرب والالويين  .٣
 .هنه متَّان االهتمام بعباِدة البعل وكا .٤
  .وأخيراً عدم احترام شريعة الرب  .٥
رات من الظَّالم الشديد وذلك ألن ولكن إن كان الرب يسمح بفت  

الفجر سيشِرق بنوره على يد ِرجال أوفياء مثل يهوياداع رئيس 
الكهنة ، لقد خاطر بحياته عندما أنقذ يوآش ابن المِلك ِست سنين في 

رمز ( وعندما جاءت السنة السابعة . الهيكل دون أن يخِبر أحد 
  ٠:دِّة محاِور بدأ يهوياداع في التحرك على ِع) الكمال 
          كان مع قاِدة الشعب رؤساء الِمئات  : المحور األول  



)١٠( 

 ٢٩ 

  :  )١ : ٢٣أخ ٢( 
  ) .يظِهر رحمة ( بن يروحام ) اهللا يعين ( عزريا  )١(
 ) .اهللا يرحم ( بن يهوحانان ) اهللا يسمع ( إسمعيل  )٢(
 ) .خاِدم ( بن عوبيد ) اهللا يعين ( عزريا  )٣(
 ) .اهللا يزيِّن ( بن عدايا )  عمل اهللا( معسيا  )٤(
  ) .يتذكَّر ( بن ِزكري ) إلهي يدين ( أليشافاط  )٥(

واِضح من أسماِئِهم أن الرب سمع أنينهم وتذكَّر عهده مع داود   
  .وأظهر لهم رحِمته ومعونته لكي يدين عثليا وكل من معها 

يين  انطلق الرجال إلى كل يهوذا ليجمعوا الالو:المحور الثاني   
الذين تفرقوا في يهوذا وأيضاً رؤساء آباء الشعب واجتمع الكل في 

   ) .٢ع ( هيكل الرب 
 قطعوا عهداً لتمليك يؤآش بن أخزيا ومقاومة :المحور الثَّاِلث   

ولكن يهوياداع لم يكُن معه  ) ٣ع ( عثليا التي اختلست العرش 
س المِلكة ؟ ِسوى الالويين وهم غير مسلحين فكيف يقاِومون حر

وأين ستكون مراِسم الملك ؟ بالطبع ال يمكن أن تكون في القصر ، 
  .البد أن تكون في الهيكل عند مذبح المحِرقة أمام كل الشعب 

 تنفيذ حفِلة الملك ، في يوم السبت كان يوم :المحور الراِبع   
وبالتالي ) كل مجموعة تخِدم أسبوع وتذهب للراحة ( تغيير الالويين 

المجموعة الجديدة الداخلة يوم . تقابل المجموعتان يوم السبت ت
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،  ) ٤ع ( السبت من الكهنة والالويين يكونوا لحراِسة األبواب 
، وأيضاً الباب ) بيت المِلك ( وبخاصة المكان حيث يعيش المِلك 

، أما  ) ٥ع ( الذي يفِصل بين الهيكل وقصر المِلك حيث عثليا 
خاِرجة يوم السبت فهي تُحيط بالمِلك وكل واحد المجموعة القديمة ال

ِسالحه بيده وكانت األواِمر واضحة من يدخل حيث المِلك بدون إذن 
وأعطى يهوياداع الكاِهن رؤساء الِمئات الِحراب ”  ،  )٧ع ( يقتل 

،  ) ٩ع  ( “والمجان واألتراس التي للمِلك داود التي في بيت اهللا 
،  ) ١١ – ٧ : ٨صم ٢( بيد هدد عزر وهي التي أخذها داود من ع

وأوقف جميع الشعب وكل واحٍد سالحه بيِدِه من جاِنب البيت ” 
 )مذبح المحِرقة (  األيمن إلى جاِنب البيت األيسر حول المذبح

   ) .١٠ع (   “والبيت حول المِلك مستديرين
ثم أخرجوا ابن المِلك ووضعوا ”  :المحور األخير التتويج   

اج وأعطوه الشهادة وملَّكوه ومسحه يهوياداع وبنوه عليِه الت
   ) .١١ع  ( “وقالوا ليحَي المِلك 

  :وبذلك قطع يهوياداع عهداً ثُالثياً   
  .بين اهللا والشعب لكي يعبد الشعب اهللا داِئماً  .١
 .بين المِلك والشعب لكي يخِدم المِلك شعبه  .٢
  .بين الشعب والمِلك لكي يطيع الشعب المِلك  .٣

ان يهوياداع وسيطاً بين الرب من ناحية والمِلك والشعب لقد ك  
فقطع يهوياداع عهداً بينه وبين كل الشعب وبين ” من ناحية أخرى 



)١٠( 

 ٣١ 

  . ) ١٦ع (   “لمِلك أن يكونوا شعباً للربا
ولما سمعت صوت الشعب يركُضون ” ثم جاءت عثليا   

،  ) ١٢ع  ( “ويمدحون المِلك دخلت إلى الشعب في بيت الرب 
وجدت المِلك متوجاً والشعب من حوله يهِتفون ويفرحون باألبواق ف

،  ) ١٣ع  ( “فشقَّت ثيابها وقالت خيانة خيانة ” . وآالت الِغناء 
كانت تظن أن الحرس الملكي سينِقذها من يد الشعب ولكن الكل كان 
ِضدها فأخرجوها إلى خاِرج الصفوف وقتلوها خاِرج الهيكل حسب 

   ) .١٤ع  ( “ال تقتُلُوها في بيت الرب ” اداع ما قال يهوي
دخل جميع الشعب إلى بيت البعل وهدموه وكسروا ” عندئٍذ   

،  )١٧ع  ( “مذاِبحه وتماثيله وقتلُوا متَّان كاِهن البعل أمام المذبح 
  ٠:وبدأ يهوياداع في تنظيم عباِدة الرب 

          محِرقات نظَّم الكهنة والالويين لتقديم الذباِئح واصعاد ال .١
   ) .١٨ع ( 

 .نظَّم خدِمة التسبيح والِغناء حسب أمر داود المِلك  .٢
          أوقف البوابين على أبواب بيت الرب لئالَّ يدخُل نجس  .٣

     ) .١٩ع ( 
رؤساء الِمئات والعظماء ” ثم أخيراً أخذ يهوياداع   

األرض وأنزل المِلك من بيت والمتسلطين على الشعب وكل شعب 
الرب ودخلوا من وسط الباب األعلى إلى بيت المِلك وأجلسوا المِلك 

   ) .٢٠ع  ( “على كُرسي المملكة 
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وعاد ابن داود ليجِلس على عرش داود أبيه ، عاد الحق إلى   
صاِحِبِه وهكذا استطاع يهوياداع أن يعيد المملكة إلى المِلك ويعيد 

  .إلى الرب إلههم الشعب والمِلك 
حتى إن عمت الظُّلمة األرض وانتشر الفساد فالرب يقيم ُأناس   

ُأمناء يعيدون الحق ألصحاِبِه لتُشِرق الشمس حاِملة في أجِنحتها 
  .نهاراً جديداً ويوماً مشِرقاً 

    كنت موظفاً يف إحدى الشركات وظُلِمت بسبب سرِقات 
 فخ مل أستطِع اخلروج منه ، ليس يل ذ�ب فيها ولكن أوقعو�ي يف

حتى احملامي يأس من برائيت ، ولكن الرب تدخل واختلف 
املُختلِسون فيما بينهم وظهرت احلقيقة بعد أن مكثت يف ظُلمِة 

  .السجن أسابيع طويلة 
  BÛè2 ÛéÜ ô´f}g fèg P ÛÚfåÜg ∑‰fÜ fèg P œ®e óë fèg à∏ £

£ P úåäºÑäÚ Û,5 qg £ P "me,g ôèk -m ã∑ì:ëeóÏg ƒ ú ñ Ï Û,5 qg
-, Ã9:§n5ñ /ÙÚe ‰óéÚe óë fèg P Ãf<ò“Úe §ñ ê´ ózéq ô≥Ú ÛéÜ »+Úe

z+Úf, ØÔñ ôèfòqfÏ t hq fåì´ P fÈÚe tfåäCŒR
إهلي تعال لتبدد ظُلمة العامل من حويل ، تعال امأل حيايت    

 أن أنتظرك  من نورك ، تعال لتمِسك يدي وتخرجين ، أعطين
بفرح ، ابِعد عين روح التذمر واليأس فأنت هو أمس واليوم 
وإىل األبد ، ترِسل يل من ينقذين ، تدافع عين حىت لو صمت 

  .العامل فَلَك اد مع أبيك الصاِلح وروحك القدوس 



)١٠( 

 ٣٣ 
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   :هنا سنتوقف ولكننا سنلتقي

في هذا الكُتَِيب رأينا ثالث شخصيات هامة ، يهورام بن   
يهوشافاط المِلك الذي لم يتعلَّم من والده كيف يحيا بتقوى ، كيف 

ِبنت ) الحية ( يحكُم بالعدل ، ولكنه استمع لمشوِرة زوجته عثليا 
وقتل كل إخوته وابتعد عن عباِدة الرب وابتعد ) األفعى ( إيزاِبل 

  .يهوذا بعيداً عن الرب 
ولكن الرب في محبته أرسل إليه إنذارات متتالية ولكنه رفض   

االستماع إلى صوته حتى مرض وطال مرضه ومات بعد أن 
  .جت أمعاؤه خر

ثم تتبعنا ابنه أخزيا الذي كان ُألعوبة في يد ُأمه عثليا ولكن   
  .ياهو بن نمشي قتله وهو يبيد بيت أخآب 

هنا أظهرت الحية عثليا نواياها وأرادت اإلستيالء على المملكة   
فقتلت كل النسل الملكي ، ولكن هل تسقُط النُّبوات ؟ هل ينطِفئ 

ِلس الحية على كُرسي مملِكة يهوذا ؟ هل تملُك ِسراج داود ؟ هل تج
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  على مدينة المِلك العظيم أورشليم ؟
الرب داِئماً يقيم ُأناساً يبِذلون حياتهم من أجل الحق ، لقد قامت   

يهوشبعة ِبنت المِلك يهورام واختطفت يوآش الصغير بن أخزيا 
ِهن ِست  زوِجها يهوياداع الكاالمِلك وخبأته في بيت الرب عند

سنوات ، وفي السنة الساِبعة قام يهوياداع بانقالب ديني ومسح يوآش 
مِلكاً على عرش داود أبيه وقتل عثليا الحية خاِرج الهيكل بالسيف 
وقطع عهداً بين الشعب والرب وبين المِلك وشعبه وبين الشعب 

  .ومِلكهم 
مملكة إلى لقد كان يهوياداع رجل الحق الذي استطاع أن يعيد ال  

  .ابن داود لينير ِسراج المدينة أورشليم 
ولكن ماذا فعل يوآش المِلك الصغير ، هل سار حسب مشوِرة   

يهوياداع ؟ هل أطاع الرب حقاً من قلبه ؟ هل رد الخير الذي صنعه 
  يهوياداع معه ؟                           

نه ترك عباِدة  حتى أ“ناِكر الجميل ” لألسف صار يوآش الملك   
وهذا هو موضوع الكُتَِيب !!! الرب بل وقتل زكريا بن يهوياداع 

  .القِادم 
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  :تم إعداد هذا الكُتَِيب باإلستعانة بهذه المراِجع 
ِمن تفسير اآلباء ) القُمص ( تادرس يعقوب ملطي  .١

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

  .طية ، نُسخة رقمية القب
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
      الموضوع                                          الصفحة

ــدء ــي البـ  فـ
  

 اللقــــاء األول
  

ــاني ــاء الث  اللق
  

ــث ــاء الثال  اللق
  

ــاء الر ــاللق  عاِب
  

 اللقاء الخـامس  
  

 اللقاء الـسادس  
  

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

 القاِتــــــــــل
  

ــة ــذارات متتاليـ  إنـ
  

ــة  اُأللعوبـــــــ
  

ــن داود  ابـــــــ
  

الحية على كُرسي داود    
  

 علـــى كُرســـي داود
  

......  
  

...... 
  

...... 
  

......  
  

...... 
  

......  
  

......  

٧  
  
٩  
  
١٣  
  
١٧  
  
٢١  
  
٢٥  
  
٢٨  
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  :للمؤِلف 

 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
    المركبة النَّارية. ٦
    الطَّيب. ٧
    األفعىابنا . 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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