
  

  

  

  

  

  سفر الملوك األول

 ملك ابنه سليمان وأعماله العظيمـة أحداث بشيخوخة داود ثم يبدأ هذا السفر 

يسجل انقسام المملكة من بعده فى عهد ابنه رحبعام وتوالى ملـوك   ولكن من بعدها 

ا ذهى أحداث السفر فى عهد يهورام ابن يهوشافاط ملـك يهـو  ينتاسرائيل ويهوذا و

الملوك األول والثانى  ىومن المحقق أيضاً أن سفر 0يلوأخزيا ابن اخاب ملك اسرائ

صموئيل إلى سفرين دعيا كانا سفرا واحدا ولكن الترجمة السبعينية التى قسمت سفر 

الثانى قسمت أيضاً سفر الملوك  )صموئيل(األول وسفر ملوك ) صموئيل(سفر ملوك 

  0إلى قسمين دعيا سفر الملوك الثالث وسفر الملوك الرابع

  :لسفرآاتب ا
ال نعلم بالتحقيق كاتب السفر ولكن التلمود يذكر أنه ارميا النبى، ولكن البعض 

بينما يرى البعض أن أكثر من نبـي    يرى أن الكاتب هو عزرا النبى أو باروخ الكاتب

، وعموماً يمكن القـول  حيث كانت تلك الفترة ممتلئة باألنبياء فى كتابة السفر اشترك

ل السبى، بينما كتب سفرا األخبار بعد السبى حيث تشـتمل  الملوك كتبا قب ىأن سفر

، وأنه اذا كان ال يوجد ما يؤكد )15: 6أخ 1(        على بعض أخبار ما بعد السبى

أن أرميا هو الكاتب اال أنه ال يوجد أيضاً ما ينفى، غير أن هناك تشابهاً بين اسلوب 

بى الباكى هو أنسب مـن يـدون   أرميا واسلوب كتابة سفرا الملوك، كما أن أرميا الن

  0المجاورة األممأحداث انحدار سليمان وانقسام المملكة وتأديبات الرب 

  :السفر تشملها أحداث ىالمدة الت
سنة تبدأ بنهاية أيام داود، وتنتهـى   126تشمل أحداث السفر مدة ال تقل عن 

يل، يمكـن  بالمملكة المنقسمة وموت كل من يهوشافاط ملك يهوذا وأخزيا ملك اسرائ

  :حساب المدة كاألتى

  شيخوخة داود               مدة غير معروفة       

  )4: 11(ملك سليمان           سنة 40          

  

  مملكة اسرائيل                      مملكة يهوذا       

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

وأن كانت نفس الفترة يغطيها سفرا أخبار األيام األول والثانى ولكن دون 

مما يؤكد مصدر الوحى الواحد اال أن الفرق الرئيسى بين أسفار الملوك وأسفار تكرار 

أن أسفار الملوك تركز على تاريخ ملوك  –عالوة على اختالف زمن الكتابة  –األخبار 

اسرائيل بدرجة أكبر، بينما يكاد يختفى ملوك اسرائيل من أسفار األخبار تماماً 

  0والتركيز كله على ملوك يهوذا

  
  
  
  

  )21: 14(سنة  17بعام     رح

  )2: 15(سنين  3أبيا         

  )9: 15(سنة  41آسا        

  )42: 22(سنة  25يهوشافاط  

  سنة 86            

  )2: 14(سنة  22                         يريعام 

  ) 25: 15(سنة  2                          ناداب 

  انية السافى السنة الث

  )33: 15(سنة  24                           عشاب

  )18: 16(سنة  2                             أيله

  )15: 16(أيام  7                         زمرى 

  سنين 3    صراع بين عمرى وتبنى دام

  )23: 16(سنوات  9                          عمرى

  )29: 16(سنة  22                          اخاب 

  )54: 22(سنة  2                          أخزيا 

  سنة  86                                
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  :السفر أقسام
  :يمكن تقسيم السفر إلى أربعة أقسام

  0)2 -1(  تتويج سليمان )1(

 0)11 -3(ملك سليمان  )2(

 0)16 -12(انقسام المملكة  )3(

 0)22 -17(آخاب وايليا  )4(

  )2، 1(تتويج سليمان : راسة مختصرة فى القسم األولد
بينما كان عمره يدور حول السبعين  داوديبدأ سفر الملوك األول بشيخوخة 

" وال ذهبت عنه نضارته لم تكل عيناه"سنة ومع ذلك  120ى ، فلم يبلغ كموسسنة

سنة كانت له قوة للحرب وللخروج  85أو حتى كالب الذى فى سن ) 7: 34تث (

أو غيرهما، والشك أن وراء هذه الشيخوخة المبكرة أسباب ) 11: 14يش (والدخول 

  :كثيرة منها

اول له وحياة البرية والجبال ما تعرض له فى أيام شبابه من مطاردة ش -1

  0والكهنوت

 0الحروب الكثيرة التى خاضها ضد األعداء من ناحية، والحرب مع ابنه ابشالوم -2

 0االهتمام بالمملكة وشئونها واالنشغال بتثبيتها -3

 –خطيته التى أخطأها وما ترتب عنها من نتائج وخيمة وسط بيته وبين أوالده  -4

  0وما نتج عن ذلك أحزان مرة –ود الكثيرات وقد كانوا كثيرين نتيجة زوجات دا

  

  ماذا نرى فى ترفع أدونيا لكى يملك فى شيخوخة داود؟ :س

رمزاً ) 12: 7صم 2(من الرائع أن نرى أن سليمان المعين من اهللا ملكاً  :ج

"         أما أنا فقد مسحت ملكى على صهيون جبل قدسى"االب  للمسيح يقول عنه

فهم ) 7: 1(يوآب ابن صرويه وأبياثار الكاهن  استقطبأما أدونيا  0)6: 2مز (

فيكون أدونيا مستخدماً يوآب وأبياثار لمقاومة ملك سليمان رمزاً للثالوث الشيطانى، 

  0الشيطان مستخدماً الوحش والنبى الكذاب لمقاومة ملك المسيح

  ما معنى تمسك أدونيا بقرون المذبح؟ :س

بالمذبح لالحتماء به، ولكن ليس كل من  كان االلتجاء إلى الخيمة والتمسك :ج

اذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله "يحتمى بالمذبح ينجو لذلك نجد الوصية الصريحة 

، فهناك من يتمسكون ال ألنهم )14: 21خر" (بغدر فمن عند مذبحى تأخذه للموت

نئذ فحي 00أليس باسمك"أبرياء بل طمعاً فى النجاة فقط، كاولئك الذين سيقولون للرب 

  0أصرح لهم أنى لم أعرفكم قط

ماذا تعنى وصية داود البنه سليمان قبل موته عن شمعى ابن جيرا الذى  :س

  ؟)9، 2:8(لف له أن ال يميته ولكنه يطلب منسليمان أن يحدر شيبته بالدم للهاوية ح

نجد أن داود أوصى سليمان وصايا علنية أمام ) 29، 28أخ 1(بمراجعة  :ج

من جهة ثالثة  –يبدو سراً  –واألبطال، ولكنه أوصى سليمان  مجمع ضم الرؤساء

ى الجلعادى ألنه صنع من رؤساء جيوش اسرائيل بغدر وبرزال اثنينيوآب ألنه قتل 

معه معروفاً وهو هارب من وجه أبشالوم وشمعى ابن جيرا ألنه لعنه لعنة شديدة 

ن يقتله عندما أ عرض ابيشاىأثناء مطاردة شاول له، ومن جهة شمعى هذا رفض 

كان يسبه وربما كان ذلك ألنه يذكر خطيته التى كانت أمام عينيه، وأيضاً كان اتضاعاً 

وعندما اعترف ) 12: 16صم 2" (لعل الرب ينظر إلى مذلتى"أمام الرب بحسب قوله 

  لقد كان شمعى يستحق ) 23: 19صم 2(شمعى بخطأه هذا حلف له داود أن ال يموت 
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الرب ولكن داود لم يكن فى الحالة الروحية التى تسمح له الموت ألنه سب مسيح 

بتنفيذ العقوبة فسامحه، ولكنه عاد يوصى ابنه سليمان عنه لكى يقتله فهذا هو صفح 

البحر جميع  وتطرح فى أعماق"صفح الرب الكامل  اإلنسان الغير كامل بالمقارنة مع

وأن كان ) 25: 43أش"     (00وخطاياك ال أذكرها 00) "19: 7ميخا " (خطاياهم

البعض يرى أن شمعى كانت له من الخطايا األخرى ما يستحق الموت وقد مات 

بسببها مثل كسر وصية سليمان والخروج من أورشليم التى حدد سليمان اقامته 

  0بداخلها

لماذا غضب سليمان من طلب أدونيا أن يتزوج من أبيشج الشونمية التى  :س

  كانت حاضنة لداود الملك؟

رأى سليمان فى طلب أدونيا محاولة دنيئة أخرى للوصول للملك، وقد  لقد :ج

كان الزواج من سرارى الملوك الراحلين أو زوجاتهم أعظم من العرش، الم يغضب 

ر أخيتوفل على أبشالوم دخل إلى سرية أبيه شاول، والم يشأيشبوشث من أبنير ألنه 

وهكذا ) 21: 16، 3: 2صم 2(أن يدخل إلى سرارى داود أبيه فيتشدد الذين معه 

بذلك ثالث أبناء داود لذى  نه األكبر منه، فيكووجد سليمان ذريعة لقتل أدونيا أخا

  0يموت بالسيف عقاباً على خطية داود

وبعد ذلك لما رأى يوآب أن أدونيا قُتل خاف وتمسك بقرون المذبح فأرسل 

د أبيه، ثم طرد أبياثار سليمان وقتل يوآب عند المذبح منفذاً وصية اهللا ووصية داو

ولم يقتله مع أنه تضامن مع أدنيا ألنه حمل تابوت الرب وكذلك عاش مذلة داود 

وبعد ذلك قتل سليمان ) 35 -31: 2صم 1(وكان طرده اتماماً لقول الرب العالى 

  0)66: 2" (وتثبت الملك بيد سليمان"شمعى وبعد ذلك مباشرة يأتى القول 

  

  

  )11 -3(ملك سليمان : الثانىدراسة مختصرة فى القسم 
  0)24: 12صم 2(ولكن الرب كان أحبه أوالً ) 3: 3(لقد أحب سليمان الرب 

  ؟"اسأل ماذا أعطيك"كيف ظهر الرب لسليمان وقال له  :س

  0)15، 5: 2(لقد كان حديث الرب مع سلمان فى حلم  :ج

  كيف طلب سليمان هذه الطلبة وهو فى حلم؟ :س

سنة، ولقد كان احساسه بصغره  15 -12اً بحق بين لقد كان سليمان صغير :ج

وحاجته إلى الحكمة والبد أنه كان مشغوالً بهذا األمر، مما جعله نائم وقلبه مستيقظ، 

ولقد سر الرب بطلبة سليمان فأعطاه قلباً حكيماً وأعطاه ما لم يسأله أيضاً من غنى 

تين مما جعل الشعب وكرامة، ولقد ظهرت حكمة سليمان فى قضية المرأتين الزاني

  0يخاف سليمان

وكان لسليمان اثنا عشر وكيالً على جميع اسرائيل "ما معنى القول  :س

  ؟)7: 4" (يمتارون للملك وبيته

لقد بدأ سليمان فى تنظيم المملكة من الداخل على نظام داود أبيه، أما  :ج

دون يم  Provided Victualsوظيفة هؤالء الوكالء يمتارون وفى االنجليزية

حيث كان للملك حاشية كبيرة ويتضح ذلك من كمية الطعام  0بالمأكوالت الملك وبيته

  0)23، 22: 4(اليومى 

  كم كانت أمثال ونشائد سليمان؟ :س

يقول الكتاب تكلم بثالثة االف مثل وكانت نشائده ألفاً وخمسا ولكن أعظم  :ج

وأصغر النباتات ) رزاأل(نشائده هو نشيد األنشاد، ولقد تكلم عن أكبر األشجار 

  0كما تكلم عن الطيور والحيوانات واألسماك) الزوفا النابت فى الحائط(
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ويقول التقليد اليهودى أن سليمان كانت له القدرة على التحدث مع الوحوش، 

 0لم يذكر فى الكتاب أنه كان يخاطب الطيور أو الحيوانات

  متى ابتدأ سليمان فى بناء الهيكل؟ ومتى انتهى؟ :س

الكتاب أنه فى السنة الرابعة لملكه فى الشهر الثانى وكان ذلك يوافق  يحدد :ج

م من خروج بنى اسرائيل من أرض مصر، وأن كان من المؤكد أن 0ق480السنة 

م يعنى أن خروج الشعب من مصر كان عام 0ق967الهيكل بدأ العمل فيه سنة 

قد انتهى العمل فى وقد استمر العمل فيه لمدة سبعة سنوات ونصف ف 0م0ق1447

السنة الحادية عشر من ملك سلمان فى الشهر الثامن، وكان داود قد هيأ كل ما يلزم 

  0)9 -2: 29أخ 1(لبناء الهيكل البنه سليمان 

والبيت فى بنائه بنى بحجارة صحيحة مقتلعة ولم يسمع "ما معنى القول  :س

  ؟)7: 6" (فى البيت عند بناؤه منحت وال معول وال أداة من حديد

فى الجبل األحجار ويقومون بتسوية يقطعون  80000كان لسليمان  لقد :ج

يحملون هذه األحجار جاهزة إلى موقع البناء  70000اك ـأسطح األحجار وكان هن

فلم يكن هناك أى طرق أو ضوضاء فى عملية البناء، وقد كان ذلك صورة للحجارة 

التى يجب أن تمهد وتعد وتتهيأ  )5: 2بط 1(الحية التى يتكون منها البيت الروحى 

فى البرية يمكن أن يتهيأوا كموسى وايليا والمعمدان أو  فالمؤمنونبعيد وفى الخفاء، 

للدخول فى البناء الروحى، وهكذا يرتفع بناء اهللا بكل بولس حتى يكونوا مستعدين 

  00قوة وأيضاً بكل هدوء فال تشويش فى الكنيسة وال تشهير بضعفات

  دشين الهيكل؟متى تم ت :س

لقد تم االنتهاء من البناء كما سبق فى الشهر الثامن من السنة الحادية  :ج

عشر بينما نجد أن اصعاد التابوت وتدشين الهيكل كان فى الشهر السابع فى العيد 

  لذلك يعتقد أنه تم التدشين فى العام التالى وكان ذلك فى اليوم الخامس عشر ) 2: 8(

وأضاف ) 33: 23ال (يد المظال وكان العيد سبعة أيام من الشهر السابع فى ع

سبعة أيام وسبعة أيام أربعة عشر  00وعيد سليمان العيد"سليمان سبعة أيام أخرى 

  0)65: 8" (يوماً

بينما ) 9: 8" (00لم يكن فى التابوت إال لوحا الحجر"كيف يقول الكتاب  :س

من ذهب فيه المن وعصا  الذى فيه قسط 00"يقول رسول العبرانيين عن التابوت 

  ؟)4: 9عب " (هرون التى أفرخت ولوحا العهد

الذى يدقق فى أقوال الكتاب ال يجد أى تناقض، فرسول العبرانيين يتكلم  :ج

ألنه نصب المسكن األول ووراء الحجاب الثانى المسكن "عن الخيمة عند نصبها 

بعد هذا القول بأكثر من بينما الوارد فى ملوك األول " 00الذى يقال له قدس األقداس

ال سنة خاللها من التابوت بظروف مختلفة وانتقل فى أماكن كثيرة والبد أن  480

  0يبق إال لوحا الحجر

من يصلى فى هذا الهيكل  لكلويصلى سليمان صالة طويلة للرب حتى يصغى 

هناك كل  انتكون فاستجاب له الرب وقدس البيت ووعده أن عينيه) 8مل 1(

كن الرب وضع الشرط الوحيد أن يحفظ سليمان ونسله وكل الشعب ام ولــاألي

  0)9 -1: 9مل 1(وصايا الرب، وعدم الذهاب وراء الهة أخرى 

، ولم تكن إال واحدة من الذين أتوا من جميع )سبأ(وجاءت ملكة التيمن 

، وسبأ كان تقع فى )34: 4(يع ملوك األرض ليسمعوا حكمة سليمان الشعوب وجم

كيلو متر لترى  2000ة العربية اليمن حالياً، وقد قطعت الملكة قرابة جنوب الجزير

وتسمع حكمة سليمان، فلما رأته طوبت حتى عبيده والسامعين كالمه على حكمته 

حكمة من اهللا وبراً وقداسة "وبره، ولم يكن سليمان إال رمزاً لذلك الذى صار لنا 

ون شاهدة ضد الجيل كان فيه وقد قال المسيح عنها أن ستك) 30: 1كو 1" (وفداء

  0)42: 12مت (النهم لم يؤمنوا بمن هو أعظم من سليمان ) تدينه(المسيح 
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أن ) سليمان(وكان فى زمان شيخوخة "ال نتقدم كثيراً حتى نقرأ القول  :س

  فكيف حدث هذا؟ 0)4: 11" (نساءه أملن قلبه وراء الهة أخرى

  :عن الملك كاآلتىالحقيقة أن سليمان لم يحترس لوصايا الرب  :ج

  ما عمله سليمان  )16: 17تث (الوصية 

ال يكثر له الخيل، وال يرد الشعب  -

 0إلى مصر لكى يكثر الخيل

 0وال يكثر له النساء لئال يزيغ قلبه -

  

وكان مخرج الخيل التى لسليمان من  -

  0)28: 10(مصر 

وكانت له سبع مئة من النساء  -

 *السيدات وثالثة مئة من السرارى

هذه النساء غريبات من وكان من 

أمر الرب الشعب أن ال  الذين مماأل

  0)3 -11:1(يتزوجوا منهم

  0وفضة وذهب ال يكثر له كثيراً -

  

عمل سليمان سفن تأتى بذهب من  -

، وأتى لسليمان فى )28: 9(أوفير 

وزنة من ذهب عن  666سنة واحدة 

حتى ) 15، 14: 10(طريق التجارة 

 0صنع منها أتراس من ذهب

سفن تذهب إلى ترشيش لتحضر عمل 

 الذهب والفضة

فى درجة  كنزوجات شرعيات كانوا غالباً من الجوارى واالماء ولذلك  :السرارى* 

  0أقل من الزوجات األصليات

  

  ما هى صورة ميل قلب سليمان وراء الهة أخرى؟ :س

قد " أن نساءه أملن قلبه وراء الهة أخرى 000"يرى البعض أن القول  :ج

على اقامة مرتفعات ومذابح لاللهة الغريبة التى كانت لزوجاته الموآبيات اقتصر 

كتاب يكفى أقوال ال ارضاء لهن وتركهن لحريتهن ولكن 00والعمونيات واالدوميات

ولم يكن قلبه كامالً مع "دليالً على ميل قلبه بعيداً عن الرب وعبادة االلهة الغريبة 

وعمل سليمان الشر فى عينى  00و 00فذهب سليمان وراء عشتورت 00الرب

، ولكن حتى مجرد بناء المرتفعات )9 -4: 11" (ألن قلبه مال عن الرب 00الرب

ال يكن لك الهة "والمذابح لاللهة الغريبة يتناقض مع أول وصية من الوصايا العشرة 

، ومهما كان السبب وراء هذه الزيجات االلف سواء )3: 20خر " (أخرى أمامى

، أو محاولة ايجاد السالم )11: 2بط 1(جسدية فهى تحارب النفس كانت الشهوة ال

  0مع كل األمم المجاورة فهى خطية أيضاً ألنه سالم مزيف ألنه على حساب الرب

  كيف يحدث ذلك مع من ظهر له الرب؟ :س

ع أن الرب ظهر لسليمان مرتين لكن ، وم)9: 17أر (انه القلب الخادع  :ج

س فيها وحدها الضمان للمستقبل ما لم يعش اإلنسان لنحترس فاختبارات الماضى لي

الحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك "فى وصايا الرب يقول بولس البنه تيموثاوس 

، لقد دخلت إليه )6: 4اتميو " (النك اذا فعلت هذا تخلص والذين يسمعونك أيضاً

فالنساء  الخطية تدريجياً كعادتها وألنه كان مشغوالً بتجاربه لم يحترس لها،

مجرد محبة بريئة، لكنها خطية وكسر ) 2: 11(الغريبات التصق بهن بالمحبة 

  !وصية وال يمكن أن تكون بريئة

عقاب الرب لسلمان هو تمزيق المملكة واعطاءها لعبده       لقد كان :س

هو يبنى بيتاً  00"أليس هذا يتناقض مع وعد الرب لداود عن سليمان ) 31: 11(

  ؟)13: 7صم 2" (بت كرسى مملكته إلى األبدالسمى وأنا أث
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أعظم، فأن كان سليمان قد فشل، لكن الوعد  يتضح اآلن أن هذا له بعد :ج

فهو الذى  0000)8: 2تيمو 2" (ابن داود بحسب الجسد"كان عن يسوع المسيح 

يعطيه الرب االله كرسى داود أبيه يملك "وهو الذى ) 6: 3عب " (كابن على بيته"

  0)33، 23: 1لو " (قوب إلى األبد وال يكون لملكه نهايةعلى بيت يع

، )11عب (ما هو مصير سليمان إذاً؟ انه لم يذكر مع أبطال االيمان فى  :س

  وأيضاً لم نقرأ عن توبته؟

أن كنا ال نقرأ خبراً تاريخياً عن توبته، لكن مما الشك فيه أنه لم يمت فى  :ج

  :وهذه هى األدلة 0بعده عن الرب

مان كتب سفر الجامعة وهو فى قمة االختبار الروحى بعد رجوعه لرب، أن سلي  -1

وفى هذا السفر يعلن سليمان بطالن متعة " الواعظ"حتى أن كلمة الجامعة معناها 

" ومهما اشتهته عيناى لم أمسكه عنهما" العالم، لقد أعلن أنه امتحن قلبه لكل شئ

ابعة من اختباره بقوله ولكنه يختم السفر بخالصة مباركة ن) 11 -1: 2جا (

 0اتق اهللا واحفظ وصاياه ألن هذا هو اإلنسـان كله 0فلنسمع ختام األمـر كله"

"   ألن اهللا يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفى أن كان خيراً أو شراً

 0)14، 13: 12جا(

أن تعوج أؤدبه بقضيب الناس  000"لقد كان وعد الرب لداود عن سليمان   -2

ولكن رحمتى ال تنزع منه كما نزعتها من شاول الذى أزلته  0آدموبضربات بنى 

وقد تمم الرب وعده هذا بأن أقام لسليمان ) 15، 14: 7صم 2" (من أمامك

فى آخر أيامه وهم هدد االدومى، ورزون بن اليدع، ويربعام ابن ناباط  اًخصوم

 0وبالشك لم ينزع اهللا رحمته عنه) 26، 13، 14: 11(

"           هوذا أعظم من سليمان ههنا"يمان يسوع نفسه بسل لقد قارن الرب  -3

 0وال يمكن أن يقارن الرب نفسه بشخص مات هالكاً) 42: 12مت (

  
 

  )16 -12(المملكة انقسام : دراسة مختصرة فى القسم الثالث
  من هو يربعام ابن ناباط؟ :س

عمال بيت جبار بأس، من سبط افرايم، ٌأقامه سليمان على كل أ كان رجالً :ج

 يوسف، وكان عند بعد سليمان عن الرب، أن الرب أرسل النبى أخيا الشيلونى

ليربعام ووعده بأن يمزق المملكة ويعطيه عشرة أسباط ويبقى لبيت داود سبطاً 

 -26: 11مل 1(واحداً، ووعده الرب بأن يكون معه ويبنى له بيتاً اذا حفظ وصاياه 

ان، أو االحتمال الثانى أن يربعام تعجل تحقيق ، ويبدو أن هذا الكالم بلغ سليم)39

وهذا يعنى أنه قاوم ) 26: 11(وعد الرب بطريقته فرفع يده على الملك سليمان 

وأرسل الشعب إليه ودعاه  0)40: 11(الملك، فطلب الملك قتله فهرب إلى مصر 

عندما ملك رحبعام ابن سليمان، فجاء ودخل هو والشعب لرحبعام طالبين منه أن 

فأمهلهم ثالثة أيام ليرد ) 4 -1: 12(خفف عنهم من عبودية سليمان القاسية ي

  0جواباً عليهم

  ماذا كان جواب رحبعام على يربعام والشعب؟ :س

استشار رحبعام الشيوخ فأشاروا عليه بأنه يمكن أن يأسر قلوب الشعب  :ج

الحكيمة، ثم بأن يكون لهم عبداً وأن يخدمهم وأن يحبهم، ولكنه ترك هذه المشورة 

أن يجيبهم بعنف بأن اصبعه األحداث الذين نشأوا معه فأشاروا عليه باستشار 

مان أدبهم بالسيط، أما هو فسيؤدبهم يوأن سل سليمان، ظهرأغلط من  الخنصر

وبالطبع تبدو هنا أهمية ) السياط التى تنتهى بقطع من المعدن أو العظام(بالعقارب 

يام، وصقلتهم التجارب، ولكنه ترك تلك المشورة حنكتهم األ الذينمشورة الشيوخ 

وعمل بمشورة األحداث، عندئذ حدث ما لم يكن يتوقعه اذ انشقت المملكة واستقل 

 وبقايا) ومعظم أجزاء(يربعام بالعشرة أسباط ولم يبق لبيت داود إال سبط يهوذا 

ن، بل كان لم يكن رحبعام حكيماً مع أنه ابن الحكيم سليما 0)23، 20: 12(بنيامين 

  ، )7: 13أخ 2" (كان فتى رقيق القلب"وصفه أبنه أبيا  ضعيف الشخصية، وكما
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وعندما أراد أن يسترد بالحرب المملكة المنشقة من يربعام تكلم الرب على فم شمعيا 

ومن هنا انقسمت  0رجل اهللا بأن ال يحاربوا اخوتهم فسمعوا للرب ولم يحاربوا

الشمالية والمملكة الجنوبية، وكثيراً  ةملكميهوذا أو الالمملكة إلى مملكتين اسرائيل و

كما فى سفر هوشع مثالً وذلك ألن سبط افرايم ) افرايم(ما تسمى مملكة اسرائيل بـ 

وقد حدث  0كان قائد حركة االنفصال ومنه أيضاً يربعام أول ملك للمملكة الشمالية

م 0ق 967سنة (م 0ق 931ام وذلك فى عام ـام فى بداية ملك رحبعـهذا االنقس

 40اء الهيكل فى السنة الرابعة لملك سليمان، وكانت مدة ملك سليمان كلها ـبداية بن

  0)سنة

  هل سار يربعام بحسب وصايا الرب؟ :س

بل بمجرد أن انشقت المملكة، بنى يربعام مدينة شكيم فى جبل  00كال :ج 

ها عاصمة لمملكته، وجعل) ميل 12شكيم تبعد عن أورشليم بحوالى(افرايم وسكن بها 

الشعب  ولكن لعدم ايمانه بوعد الرب له على فم النبى أخيا خاف من أن يصعد

الورشليم فى األعياد ويرجعوا بقلوبهم للملك رحبعام، فسقط فى نفس خطا رحبعام 

) وهو بذلك يقلد هرون(ل عجلين من ذهب ـفعم) 28: 12(بطلب المشورة الشريرة 

يل على الحدود الجنوبية للمملكة واآلخر فى واحد فى بيت ا اووضع الواحد منهم

الحدود الشمالية، وقال للشعب أن ال يتعبوا ويصعدوا الورشليم وقال عن  على

هوذا الهتك يا اسرائيل الذين أصعدوك من "العجول ما قاله الشعب عن عجل هرون 

  0)28: 12مل 1، 4: 32خر " (أرض مصر

ثم أقام من اطراف الشعب كهنة، وأطراف الشعب أى من الذين ليسوا الويين، 

عمل ) الخامس عشر من الشهر السابع(وكما دشن سليمان الهيكل فى عيد المظال 

  0)33: 12(هو عيداً اخترعه من قلبه فى الخامس عشر من الشهر الثامن  

  

  

  للملك يربعام؟ رجل اهللاماذا كانت رسالة  :س

رسالته ليربعام عن ابن سيولد لبيت داود اسمه يوشيا ويحرق كانت  :ج 
ويوشيا  0كهنة المرتفعات على ذلك المذبح الذى عمله يربعام، وكان يربعام واقفاً

  0سنة من هذه النبوة 300ا ولد بعد قرابه ذالملك ه

لقد أدى النبى الذى من يهوذا رسالته كاملة ورجع بعد أن رفض أن يأكل  :س

ولكن النبى الشيخ الذى  0يأخذ أجره من الملك يربعام كأمر الرب لهأو يشرب أو 
أنا أيضاً "كان فى بيت خدعه بأن يرجع معه يأكل وأوهمه أن ذلك عن أمر اهللا قائالً 

ولكن الرب " كذب عليه 000نبى مثلك وقد كلمنى مالك بكالم الرب قائالً ارجع به
  ألم يخدعه ذلك النبى الشيخ؟ ذلك؟ فلماذا 0عاقبه بأنه قتله أسد بسبب رجوعه

  :ولكنه وقع فى خطأ أو أكثر 0خُدع نبى يهوذاالشك أن  :ج 

وما كان النبى الشيخ ليدركه ) 14: 13(بعد اتمام رسالته جلس تحت البلوطه  -1
يسرع من هذا المكان الشرير، وال ندرى  أن لوال جلوسه، وكان أحرى به

ه اليوم، أو متردداً أمام كالم اهللا لمـاذا جلس، هل ليفكر فيما استخدمه اهللا في

فى هذا المكان، أليس من حقه أن يأكل ويشرب كسائر  00أن ال يأكل أو يشرب
 الناس؟

أما السبب األعظم فهو أنه صدق كالم النبى الشيخ الكاذب، وكان األولى به أن  -2

لذا قال ) 34: 89مز " (ال أغير ما خرج من شفتى"يعرف أن اهللا هو القائل 
ولكن أن بشرناكم نحن أو مالك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن "بولس 
 0)8: 1غل " (أناثيما

فهى ليست  )24: 13" (صادفه أسد فى الطريق وقتله"أما عقابه بأن 
، )6: 3عا(مصادفة بل أمراً إلهياً، فهل تحدث بلية فى أى مكان والرب لم يصنعها 

ى أنه بعد قتله وقف بجانب جثة النبى والعجيب ليس فى األسد الذى قتل النبى بل ف

الحمار واقف ولم يفترس أيهما فحتى الغريزة الطائشة فهى فى يد اهللا، أن اهللا و

يعدو الرائى على "ويرى البعض أن ذلك النبى الشاب هو نفسه  0تهمه الطاعة جداً
  0)29: 9أخ 2" (يربعام ابن ناباط
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  ما هو رد فعل رسالة النبى الشاب؟ :س

بعد هذا االمر لم يرجع يربعام عن طريقه "فعل واضح فى قول الكتاب رد ال :ج

ملوك اسرائيل، لذلك أرسل  إويعتبر يربعام وأخاب من أسو) 33: 13" (00الردية

وأن يموت كل بيته فى الحقل وفى المدينة  0الرب له بأنه سيجلب الشر على بيته

فهو ) 13 -10: 14(الرب  من نحو اًصالح اًولكن ابنه أبيا فقد وجد فيه الرب أمر

  0وحده الذى سيموت ويدفن

ما معنى االتراس النحاسية التى عملها رحبعام عندما أخذ شيشق ملك  :س

  ه؟يمان أبومصر أتراس الذهب التى عملها سل

انها تعنى أن رحبعام كان يهمه المظهر فقط، كان يهمه أن يصطف حاملوا  :ج

، كما كانوا يفعلون مع سليمان أبيه، )11: 12أخ 2(االتراس عند دخوله وخروجه 

ولم يكن يهمه أهى من ذهب أم من نحاس، وكم يشبه ذلك الحياة الشكلية لكثير من 

خربة وفى باطنها مزيفة، أنها الحياة التى تشبه النحاس  جوهرهاالمؤمنين التى فى 

   ، وقد تكون الحياة)1: 13كو 1(ة ـالذى يطن أو الصنح الذى يرن خالية من المحب

رارة الروح ولكن تحتفظ من الروحانية بالشكل فقط حخالية من االيمان أو من 

  0)5: 3تيمو 2" (لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها"

أننا نجد عبارة تتكرر عند وصف الوحى ألى ملك من ملوك  ومن الجميل

د لم يكن قلبه كامالً مع الرب الهه كقلب داو"يهوذا، فأنه يقارنه بداود مثل 

وعند وصف أى ملك من ملوك اسرائيل فأنه يقارن بيربعام  0)3: 15" (00أبيه

" 00سار فى طريق أبيه 00"كمثال للشر والوثنية كالقول عن ناداب ابن يربعام 

  0)34، 26: 15" (00سار فى طريق يربعام"وعن بعشا 

  

  

  ؟)11: 16، 10: 14(التى تتكرر " بائل بحائط"ماذا تعنى كلمة  :س

صد بذلك كل ذكر فهو الذى يمكنه أن يتبول على الحائط، وهذا كناية يق :ج  

عن أن الرب يبيد كل قوة سواء بالحرب أو بالموت، عندما يتوعد بأن يقطع كل بائل 

 0"الكلب"بحائط ويرى البعض أنه يقصد به 

وكأنه كان أمراً زهيداً سلوكه فى خطايا "ما معنى المكتوب عن آخاب  :س

ط حتى اتخذ ايزابل ابنه أثبعل ملك صيدون امرأة وسار وعبد البعل يربعام ابن نابا

  ؟)31: 16" (وسجد له

واضح من العبارة أن زواج آخاب بامرأة غير مؤمنة، بل وثنية كانت  :ج  

خطية جديدة فوق سلوكه فى خطايا عبادة األوثان التى أدخلها يربعام، والعبارة بها 

ال تكونوا تحت نير مع غير "عكس ألنه مكتوب تحذير لزواج مؤمن بغير مؤمنة أو ال

        " 00المؤمنين، ألنه أية خلطة للبر واألثم وأية شركة للنور مع الظلمة

 450فقد أقام مذبحاً للبعل الذى كانت تعبده زوجته وأقامت له  0)16 -14: 6كو 2(

  0)19: 18(بنى للسوارى  400نبياً وعمل سوارى وكان هناك 

  :رىالبعل والسوا
دراستها فى دراسة سفر  وهى نفسها العشتاروث التى سبقت :ىارالسو

صموئيل األول وهى آلهة األمومة والخصوبة والتى عبادنها كانت تمارس بالدعارة 

  :من كاهنات رسميات مع اله ذكر دائماً هو

وجمع الكلمة " رب أو سيد أو ملك أو زوج"كلمة بعل اسم سامى معناه  :البعل

ثم استخدمت الكلمة لتدل  0اله بابل) مردوخ0لق هذا االسم أصالً على بعليم، وأط

االلهة عند الفينيقيين  عصر آخاب اقتصر اسم البعل على أبىعلى أى اله، وفى 

  0زوجة اخاب إيزابلوالذى أدخلت عبادته 

           15                                                                                   16   



  

  

  

  

  

ويبنى " حيئيل البيتئيلى"عجب أن كانت الحالة هكذا أن يتجاسر رجل اسمه  وال

أسوارها وأحرقها الشعب بقيادة يشوع، ولعن يشوع لتى أسقط الرب مدينة أريحا ا

"    ببكره يؤسسها وبصفيره تنصب أبوابها"من يقوم ويبنى هذه المدينة وقال 

سنة من هذا الوعد ظانا أن اهللا نسى وعده  500هذا بعد  ، قام حيئيل)26: 6يش(

ابنه البكر وعند االنتهاء ولكنه حصد جزاء عدم ايمانه، فعند بداية بناء المدينة مات 

  )34: 16(منها ونصب أبوابها مات األصغر ويعتقد أن بقية أوالده ماتوا خالل العمل 

فى أيام عمرى الملك أو أخاب اشترى جبل السامرة وبنى عليه مدينة السامرة 

  0التاريخ وصارت السامرة عاصمة السرائيل من ذلك) 24: 16(

  ):22 -17(خاب وإيليا أ: دراسة مختصرة فى القسم الرابع

يظهر فجأة على مسرح التاريخ فيقول الكتاب ال نعرف الكثير عنه حيث  :إيليا

وإيليا اسم عبرى معناه  0)1: 17" (00وقال ايليا التشبى من مستوطنى جلعاد ألخاب"

وال يعرف موقعها بالتحديد " تشبه"، أما كلمة التشبى فتعنى أنه من بلدة "الهى يهوة"

يقول أنها بلدة فى الجليل فى أرض سبط نفتالى، أما القول من مستوطنى لكن البعض 

0فمعناه أنه كان يعيش فى جلعاد فى نصيب منسى شرق األردنجلعاد  

) 8: 1مل 2(كان ثوباً من شعر ومنطقة من جلد على حقوية  :لباسه

أنه  ويقول التقليد) 4: 3مت(يوحنا المعمدان  هوالعهد الجديد فى ه بإيليا والشبيه

0كان قصير القامة نذيراً شعره أسود يتدلى على كتفه فى شبه عرف األسد 
يوحنا المعمدان فى البرية  عاش صدر حياته لكن ربما كان كخلفهال نعرف كيف 

0التى طبعت عليه الخشونة المصحوبة بإعالن الحق بال خوف 
  

  

  ماذا كان أول عمل إليليا؟ :س

سماء فلم تمطر ثالث سنين وستة أشهر كان أول عمل هو أنه أغلق ال :ج  

وكان هذا األسلوب ليعرف الجميع من هو االله الحقيقى، فأين ) 17: 5يع (

أثناءها أمره الرب أن يقيم  0عشتاروت آلهة الخصوبة لتأتى بالماء أن استطاعت

عند نهر كريث يشرب من ماء النهر وتأتى له الغربان بلحم وخبز صباحاً ومساءاً 

ليا قاسياً فى هذه الطلبة بل كانت تتفق مع إرادة اهللا تماماً الذى قال ولم يكن إي

فاحترزوا من أن تنغوى قلوبكم فتزيغوا وتعبدوا آلهة أخرى وتسجدوا لها فيحمى "

تث (  "000غضب الرب عليكم ويغلق السماء فال يكون مطر وال تعطى األرض غلتها

ون سماؤك التى فوق رأسك وأيضاً إذا لم تسمع لصوت الرب الهك تك) 16: 11

 0)23، 15: 28تث " (000نحاساً

  ما هى الغربان؟ :س

ادعى منكروا المعجزات أن الكلمة المترجمة الغربان هى نفسها المترجمة  :ج  

، ولذلك فالذين عالوا إيليا هم العرب سكان هذه الجهة، وربما )16: 21أخ 2(العرب 

: 27حز (يث أن الكلمة ترجمت فى       كان التجار الذين يمرون فى قوافل بإيليا ح

، ولكن لو كانوا العرب هم الذين عالوا إيليا لعرف أخاب مكانه عندما "تجار) "27

ولو كانوا التجار كيف أحضروا الطعام ) 10: 18(أرسل ليبحث عنه فى كل مكان 

البشر  صباحاً ومساءاً وهم يمـرون فى قوافل على فترات متباعدة؟ وكيف يقدم له

هو الذى اماً واحداً طوال الفترة؟ ولكن الذى عاله هو الرب بواسطة الغربان فطع

ها ولقد سبق أن رأينا األسد المفترس يقف يستطيع أن يجعل األشياء ضد طباع

  0بجوار جثة النبى وبحوار الحمار دون أن يفترسهما
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  صرفة صيداء التى أرسلها إليها إيليا؟  من هى أرملة :س

أرسل إليها إيليا بعدما جف ) فينيقية(ممية من صرفة صيداء هى امرأة أ :ج

النهر لتعوله، ولكنه هو الذى عالها، ظهر ايمانها كاالمرأة التى كأنها بنتها مجنونة 

عندما رضيت أن تضع إليليا كعكة صغيرة أوالً مع أنه لم يكن لديها إال ) 25: 7مر (

لتعمل لها والبنها أكال  الكوز ملء كف من الدقيق فى الكوار وقليل من الزيت فى

 ، وقد أشار المسيح إلى ايمانها واختيار الرب لها وهى من األمم نيأكلونه ثم يموتا

 0مما أثار غضب اليهود عليه )26، 25: 4لو (

  :الرجوع إلى اهللا
لم أكدر اسرائيل بل أنت "مواجهة شجاعة قال فيها ايليا الخاب الملك  كانت

وكان المعمدان ) "18: 18" (ا الرب وبسيرك وراء البعليموبيت أبيك بترككم وصاي

  0)19: 3لو " (نظيره عندما وبخ هيرودس الملك

  ؟"حتى متى تعرجون بين الفرقتين"ماذا يعنى القول  :س

وهي  0الكلمة فى أصلها تعرجون تطلق على قفز الطائر بين األغصان :ج

  بالطبع المقصود هنا عدم االستقرار في عبادة واحدة 

  كيف نزلت النار من السماء؟ :س

نبى للبعل والسوارى فى جانب وكان إيليـا فـى جانـب     850بعد أن وقف  :ج

وحده ولتالحظ أنه ليست األغلبية دائماً على حق، فالذين هم من اهللا هم األغلبية ولو 

كانوا األقل عدداً ، لقد أنقسم الجواسيس أيام موسى الى فريقين عشرة فـى جانـب   

ثنان فقط فى جانب اهللا ، لقد قدم أنبياء البعل ذبيحتهم اللههـم الن التحـدى   الباطل وا

كان أن االله الذى يأتى بنار من السماء يكون هو االله الحقيقى، وبينما كانت السماء 

لقد قدم  .مغلقة والناس فى حاجة الى الماء لكن الحاجة الى الذبيحة لكى يأتى األفتقاد 

خذوا يطلبون النار ولكن ال مصغى وال مجيب ،سخر منهم إيليـا  أنبياء البعل ذبيحتهم وأ

  :باألتى

  .)24: 20خر(ك المذبح كان من تراب رمم إيليا مذبح اهللا المنهدم ويبدو أن ذل .1

... ليـه إبعدد أسباط بنى يعقوب الذى كان كالم الـرب  "حجر  12من  اًبنى مذبح .2

د الشعب يسميهم باالسـم  وتالحظ فى أرتدا) 31: 18" (إسرائل يكون أسمك: قائالً

 ".بنى يعقوب"القديم 

 .عمل قناة حول المذبح ورتب الحطب ووضع الذبيحة عليه .3

بت للشـعب أنـه ال   ثء فوق الذبيحة وأن كان يقصد أن يجرة ما 12أمر فصبوا  .4

توجد نار قد أخفاها أسفل المذبح ولكنها من الناحية الرمزية تشير الى المعطالت 

 .ن الماء تعطل النارالتى وضعت أمام اهللا أل

أن يعلم هذا الشعب أنك أنت الرب االله "صلى إيليا صالة قصيرة كان غرضه منها  .5

 ).37: 18" (وأنك أنت حولت قلوبهم رجوعاً

 لماذا هرب إيليا؟ :س

هرب إيليا ألن إيزابل عندما علمت أن إيليا قتل أنبيـاء البعـل، أقسـمت     :ج

فلما رأى ذلك قام ومضى "احد منهم، ويحدد الكتاب بااللهه أنه غداً تكون نفس إيليا كو

، ومن جبل الكرمل ذهب الى بئر سبع ومنها سار فى البرية لمدة يوم، ثم " ألجل نفسه

نام تحت الرتمه، والرتمه نوع من أشجار الشيح التى تنموا فى البرية، وكان فى حاله 

مصنوعة علـى  (رضف  ليقيم له كعكة اًال تحتمل، والرب الذى يعرف ذلك أرسل مالك

يوم وأربعين ليلـة الـى جبـل     40وماء ليشرب، ويسير إيليا بقوة تلك األكلة ) النار

ض خفيف يتناسب مع حالتـه،  حوريب وفى جبل حوريب يأتى له اهللا فى صوت منخف

بل فى الصوت الخفيف، لقد  فى النارالرب فى الريح الشديدة وال الزلزلة وال  فلم يأت

ألجل نفسه ويعتقد انه فى المواجهة مع أخاب وأنبيـاء البعـل وقتـل     اًكان إيليا هارب
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األنبياء لم ينتبه الى الشركة القوية مع اهللا بل الى الخدمة، األمـر الـذى عـرض    

أختباره لألهتزاز، فحتى خدمة الرب ال يجب أن يشغلنا عن شخص الـرب نفسـه،   

  وهناك يقول 

: 18(فى مغارتين  نبى 100من أنه عال رغم ما قاله له عوبديا "بقيت أنا وحدى"للرب 

  .غيره فى مواجهة الشر اًأحد لكنه لم ير) 13

  الى ماذا تشير إيزابل؟  :س

     تتسـرب الـى الكنيسـة     أن مكـن تشير إيزابل الى التعاليم المضللة التى ي :ج

  .)20: 2رؤ(

  ماذا كانت نتيجة هروب إيليا؟ :س

  .نبياً عوضاً عنه كانت النتيجة أن الرب كلفه بمسح أليشع :ج

  وت اليزرعيلى أن يبيع كرمه للملك أخاب؟لماذا رفض ناب :س

  :وت أن يبيع كرمه ألنبرفض نا :ج

ـ     .1        رب والشـعب غربـاء عنـده    الرب أمـر أن األرض ال تبـاع ألنهـا أرض ال

  .)23: 25ال(

ال تنقـل  "من األباء وتورث لألبناء، وكانت وصية سـليمان   اًكانت األرض ميراث .2

دبـرت   وكانت نتيجة الـرفض أن ) . 28: 22أم(خم القديم الذى وضعه أبؤك الت

بنـى بليعـال ليشـهدا     وت بأن أحضرت اثنين منبإيزابل الشريرة خطة لموت نا

وت بأنه جدف على اهللا وعلى الملـك وكانـت خطيـة التجـديف     ببالزور على نا

دعـت  ولكى تعطى لألمـر الشـكل القـانونى    ) 16 -10: 24ال(عقوبتها الموت 

 الشيوخ واألشراف وكتبت رسائل تنادى فيها بصوم، ورجم نبايوت ظلماً وصعد 

لمكان الـذى لحسـت فيـه    فى ا"دمه صارخاً للرب، وكانت النتيجة قول الرب ألخاب 

 ) .19: 21" (وت تلحس الكالب دمكبالكالب دم نا

أنـا  "... رير للـرب عـن أخـاب    يختم السفر بحادثة يقول فيها روح ش :س

 اًفهل يستخدم اهللا أرواح) 22، 20: 22" (فأخرج وأفعل هكذا -الرب -فقال.. .أغويه

  شريرة؟

  :يمكن األجابة على هذا السؤال بإيجاز :ج

لقد وصل أخاب فى شره الى النهاية واكتمل مكياله وجاء وقت العقاب، ولما سأل  .1

ـ  " قال الروح الشرير أنا أغويه"الرب من يغوى أخاب  م وال شـك أن األرواح بحك

  .مركزها يسمح لها الرب بأن تدخل الى حضرته

فقـد  ) أرادة اهللا دون مسـرة (هناك الكثير من أعمال اهللا تكون بموجب سـماحه   .2

 .سمح الرب للشيطان أن يغوى أخاب، بعد أن رفض الرجوع الى اهللا

أن الروح الشرير هو الكذاب ومتى عمل ذلك فأنه من صميم طبيعته ومن جوهر  .3

 .)44: 8يو(قتال للناس من البدء العمله وهو أيضاً 

وينتهى السفر بملك أخزيا ابن أخاب عوضاً عنه ملكا إلسرائيل وبملك يهورام 

  .أبن يهوشافاط ملكاً على يهوذا

عندما طلب الرب من إيليا أن يمسح حزائيل ملكاً على أرام وياهو ملكـاً   :س

جو من سـيف حزائيـل   فالذى ين"على إسرائيل وأليشع نبياً عوضاً عنه قال له الرب 

أن يقتل حزائيل او ياهو بالسيف . يقتله ياهو والذى ينجو من سيف ياهو يقتله أليشع

  كملوك فهذا معقول ولكن كيف يقتل أليشع وهو نبى الرب؟

هـو  لقد كان أليشع  يملك سيفاً أعظم من سيف الملوك ال سيفاً حرفياً بل  :ج

ب حية وفعاله وأمضى من كل سـيف  ألن كلمة الر"الرب المكتوب عنها  كلمةسيف 

" وح الذى هو كلمة اهللاوسيف الر"ويقول عنها بولس ) . 12: 4عب..." (ذى حدين 
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حدين يخرج مـن   اذ اًماضى اًوسيف"، ولقد رأى يوحنا الرائى المسيح )17: 6أف(

وقد قال الرب لمالك كنيسة برغامس عـن القـوم المتمسـكين    ) 16: 1رؤ" (فمه

  بتعليم 

" فتب واال فأنى آتيك سريعاً وأحاربهم بسـيف فمـى  "ن التى يبغضها الرب النقوالويي

ان المسـتهزئين  وهكذا كانت كلمة اهللا فى فم أليشع سيف، قتل به الصبي). 16: 2رو(

وأمـات بـه   ) 27: 5مل2(، وضرب به جيحزى غالمه بالبرص )24، 23: 2مل2(به 

بنفس سيف الكلمة أقام أبن ، ولكن ) 17، 2: 7مل2(الجندى غير المؤمن بكالم الرب 

مات زوجهـا، وشـفى نعمـان     المرأة الشونمية من الموت، وسدد ديون المرأة التى

لهؤالء رائحـة  "وقد قال بولس عن كلمة اهللا التى نكرز بها ). 5، 4مل2... (السريانى

..." ألننا لسنا كالكثيرين غاشين كلمة اهللا ... موت لموت والؤلئك رائحة حياة لحياة 

فالكلمة التى تحيى من يسمعون لها هـى نفسـها تميـت مـن ال     ) 17، 16: 2كو2(

أن شئتم وسمعتم تأكلون خير األرض، وأن أبيتم وتمـردتم  "يؤمنون بها، يقول الرب 

  .)20، 19: 1أش" (الن فم الرب تكلمتؤكلون بالسيف 

عندما أرسل ملك أرام تهديدات الى أخاب ملك إسرائيل ردعليـه أخـاب    :س

  ، فما معنى هذا القول؟)11: 20" (ال يفتخرن من يشد كمن يحل"بالقول 

من يشد تعنى من يشد جيشه ومركباته للحرب، وهى عبارة تشير الى حالـة   :ج

االستعداد لدخول المعركة، فيبتدئ الجنود يشدون مالبسـهم العسـكرية وأسـلحتهم    

فقد قصد بهـا  ) يحل( ويشدون الخيل الى المركبات الحربية وهكذا، أما كلمة) الشدة(

العكس، أى من يحل الخيل من المركبات ويحل الجنود مالبسهم بعـد العـودة مـن    

المعركة منتصرين، وكأن أخاب أراد أن يقول لملك آرام أنك تفتخر كأنك عـدت مـن   

المعركة مننتصراً وتحل جنودك ومركباتك بينما أنت مازلت تشد ولم تدخل المعركـة  

عركة، وهى نوع من الحرب النفسـية بـالكالم والتـى    بعد، وال تدرى نتيجة هذة الم

  .تسبق المعارك

  

  

ه يصعد بعد، ويحسن بنا أن نـورد هـذ   وينتهى السفر وإيليا النبى موجود لم

  :المقارنة بين إيليا ويوحنا المعمدان كما أوردها ماير

ـ  .1 ة الحقيقيـة  خدم كل منهما فى زمان أنصرف فيه إسرائيل عن عبادة اهللا الروحي

  .)17: 1، لو21: 18مل1(

 .)4: 3، مت8: 1مل2(نظرهما متشابه كان م .2

 .)2: 3، مت21: 18مل1(لتوبة للشعب كرز كل منهما با .3

 .)8: 14، مت18: 18مل1( اًوكاً أشراروبخ كل منهما مل .4

 .)8: 14، مت1: 19مل1(ريرات أضطهد كل منهما بواسطة ملكات ش .5

أما فى أيام المعمـدان فكانـت   عالمة التوبة أيام إيليا هى النار على جبل الكرمل  .6

 .)6، 5: 3، مت38: 18مل1(ية الماء معمود

نال أليشع الذى خلف إيليا قوته للخدمة عند األردن، ويسوع الـذى جـاء بعـد     .7

 .)17 -13: 3مت ،18-1: 1مل2(المعمدان نال المسحة عند نفس النهر 

 

  

  

 
  


