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  إيزابـُل من أضاعتْ مملكةإيزابـُل من أضاعتْ مملكة
 

(Arabic – Jezebel who destroyed a kingdom) 
 

 إيزابـُل من أضاعتْ مملكةإيزابـُل من أضاعتْ مملكة: موضوع حديثنَا اليوم عن.. أحباِئى
 

ابعالس ددأ العنقر اِدى والِعشْريناح الححل األصلوِك األوسفرالم وِمن : 
  

أنَا أنَا . . قم كْل خُبزاً وليِطب قلبكقم كْل خُبزاً وليِطب قلبك!. !. أأنْتَ اآلن تحكم على إسرائيَل؟أأنْتَ اآلن تحكم على إسرائيَل؟: : فقالتْ إيزابـُل لزوجها الملِك أخْآبفقالتْ إيزابـُل لزوجها الملِك أخْآب"" 
عيِلىرزوتَ الينَاب مكَر طيكأععيِلىرزوتَ الينَاب مكَر طيك١.""!!أع 

 

 سقدالم َل الكتابجس اٍءلقداٍل وِنسرج نصاً عِقص .ة وِمنْهثُل الطيبالم مِمنْه الم يئةمثُل الس. نوأ موأس 
 إذ أنّهَا بغيها وفساِدها دمرتْ أسرتها وكانَتْ سبب خَراب .ل زوجة أخْآب ملك إسرائيلنا عنْهم الكتاب إيزابحدث

 ِمن تفجر نور كان ِمن أسطع األنوار الِتى  ولكن لم يمنََع ذلك. اتسم عهدها بظلمٍة حاِلكٍة.مملكِة إسرائيَل بأسرها
 فكلما حاوَل .ِد القديم وهو إيليا النَبى متمثالً فى واِحٍد ِمن أبرز أنْبياِء العه. على مسرح التاريخ البشَرىظهرتْ

ألشْرار على  حتى ال ينتِصر الشّر وا.اٍء باِهر أشْرقَ اُهللا على الكون بضي.وضع البشَر فى ظالم داِمسعدو الخَير 
واألب البرارر .هقهروي الظالم ددبلي طعسي للنور أن دال ب النور ولكن ة أكثر ِمنالظلم النّاس بأح ٢.وإن  

 

ير اِهللا مادى فى غيِه وِعنَاِدِه راِفضاً تدب لذا كان اإلنْسان بال عذر إن ت. ال يترك نفسه بال شَاِهٍدإن اَهللا 
 بْل .أته دون إرشَاٍد وِهدايٍةَل إمرأخْآب ملك إسرائيَل وإيزاب وما استثنى اُهللا المِحب ِمن رحمِتِه .إلنقاِذِه وخَالصِِِه

ا مإيلي هاُهللا نبي مااستخْدعا ارتدذراً فمحمأل .نذراً و وفتحابائيَل وإيزرإس ملك مخْآبنع باب رأتها َل إممِتِه فمحِتِه ور
 مرتْ حياتهما بأربع مراِحَل نسردها !.لرحب المؤدى إلى الهالِك دخَال ِمن الباِب الواسع واختارا الطريقَ ا.استجابا

انته الذين نتنَا نَحاز لفائدوربإيجهالد اخُرنَا أو٣.تْ إلي 
 

كان أخْآب ملك  ....َل ابنَة ملِك الِصيدونيين زوجة لهَل ابنَة ملِك الِصيدونيين زوجة لهأخْآب ملك إسرائيَل إليزابأخْآب ملك إسرائيَل إليزاباختيار اختيار : : المرحلة األولىالمرحلة األولى 
لم يستِمر أخْآب .. نَامِدين لألصُل زوجته ابنَة ملِك الِصيدونيين المتعبالمتعبِد ِهللا وكانتْ إيزابإسرائيَل ِمن شَعِب اِهللا 

 آلهٍة غَريبٍة أدخلها إلى مملكِتِه وأغْوى بها دِة البعل والسجوِد لتماثيلفى عباملك إسرائيَل فى عبادِة اِهللا بْل انزلقَ 
هميع .شَعبج ِمن أكثر بالر نىيفى ع ِمَل الشّرع أنّه نْهع مكتوب كانوا قبله ائيَل الذينرلوِك إسم. أخْآب اراختي إن 

جونَام زِة لألصدبتعَل المابائيَل إليزرإس اِد قلبِهملكدليالً على فس ِة إلى .ة لهالِتِه الثانيول فى رسسالر ولسب كتَب 
وأية شَركٍة للنّور مع وأية شَركٍة للنّور مع . . ألنّه أية ِخلطٍة للبر واإلثمألنّه أية ِخلطٍة للبر واإلثم  ..حتَ نير مع غير المؤِمنينحتَ نير مع غير المؤِمنينال تكونوا تال تكونوا ت": مؤمِنى كورنثوس

 ٤."وأى نصيٍب للمؤمن مع غَير المؤِمن وأية موافقٍة لهيكِل اِهللا مع األوثانوأى نصيٍب للمؤمن مع غَير المؤِمن وأية موافقٍة لهيكِل اِهللا مع األوثان. . وأى اتفاق للمسيح مع بليعالوأى اتفاق للمسيح مع بليعال. . الظلمِةالظلمِة
 

 قاَل إيليا النَبى .... ويحذر أخْآب ملك إسرائيَل ويحذر أخْآب ملك إسرائيَلإرساُل إيليا النَبى برسالٍة ِمن اهللا لينِذرإرساُل إيليا النَبى برسالٍة ِمن اهللا لينِذر: : المرحلة الثانيةالمرحلة الثانية 
ال ال حى هو الرب إله إسرائيَل الِذى وقفتُ أمامه إنّه ال يكون طٌل وال مطر فى ِهِذِه السنين إحى هو الرب إله إسرائيَل الِذى وقفتُ أمامه إنّه ال يكون طٌل وال مطر فى ِهِذِه السنين إ": ألخْآب ملِك إسرائيَل

ام الرب يعرفُ  أمالنَبى كإيليا إن المؤِمن الِذى يتواجد. ِهِسر الرب ِلخَاِئِفي:  داود النَبى فى مزمورِهقَال. "ِعنْد قوِلىِعنْد قوِلى
بالر فكركانوا م الخُطاِة حتى لو حذروي ينِذر اِهللا أن قاِدراً بسلطان ِمن يكون نفوٍذ وسلطان لذلك ابحلوكاً أو أص. 

ة وسلطاناً إلهياً يفوقُ إمكانياتنَا البشَريِة ويفوقُ إمكانياِت أعداِء الرب مهما تظاهروا  قوة علويالمؤِمن ناُليبهذا ف
  ٥!.لقد انقطع المطر عن األرض ثالثَ ِسنين وِستة أشْهر.. أمامنَا عمالقة

                                                
 إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع     ،                                      ٧: ٢١ سفرالملوك األول ١
  ١٩: ٣ إنجيل يوحنا ٢
  ١٣: ٧ إنجيل متى ٣
  ١٨ – ١٤: ٦   ،             رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس             ٣٤ – ٢٩: ١٦ سفرالملوك األول ٤
  ١٨ – ١٧: ٥      ،             رسالة يعقوب                    ١٤: ٢٥فر المزامير  س٥
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ولقد أمر . األردن فيشْرب ِمن النّهرابُل وكان كالم الرب إليليا أن يختبَئ ِعنْد نَهر كريثَ الِذى هو مق 
نَاكه ولهتع أن انالِغرب بالراءساحاً ومبم صز ولحبخب  . أن بالر هرفأم طرم يكن لم ألنه يبس النهر ثَ أنحد ثم

إلى ِصرفة وقاَل له بذهملة": يأة أرامر نَاكتُ هرأم ملةهوذا قدأة أرامر نَاكتُ هرأم هوذا قدولكتع أن ولكتع أن " . كوار ة حتى أنجزعى اُهللا مروأج
وِفى رسالِة .  أعطى الرب مطراً على األرضالدقيق فى بيتها لم يفرغْ وكوز الزيِت لم ينقص إلى اليوم الِذى فيِه

هذا النص ىحَل الوجس عقوبطراً" :يم اءمطتْ السا أيضاً فأعصلى إيلي طراًثمم اءمطتْ السا أيضاً فأعصلى إيلي اثمهرثم ضتْ األرجا وأخْرهرثم ضتْ األرجوأخْر "".. 
ل مكتوبلوِك األووبسفرالم :" أن له علنوي ويقابَل أخْآب بذهي أن ا النَبىإليلي بالر كالم نِة الثالثِة كانوفى الس أن له علنوي ويقابَل أخْآب بذهي أن ا النَبىإليلي بالر كالم نِة الثالثِة كانوفى الس

ي أن زِمعم بالري أن زِمعم بضالرِه األرجطراً على وِطى مضعِه األرجطراً على وِطى ماإل..ع اُهللا وأنّه هو بالر علم أخْآب أناإل لي اُهللا وأنّه هو بالر علم أخْآب أنلي القِدير الحى لهالقِدير الحى له..   ثم ا ثمسَل إيليا أرسَل إيليأر
ألخْآب ليقوَل له هغُالم النَبىألخْآب ليقوَل له هغُالم النَبى : :"" طرالم كمنَعوانزْل لئال ي داشْد طرالم كمنَعوانزْل لئال ي دوواشْدظيمع طرنَزَل م وم ثمبالغي اءمتْ السدواسظيمع طرنَزَل م وم ثمبالغي اءمتْ السدو١."اس 

 

 طلب إيليا النبى ِمن أخْآب أن يجمع ....إعالن اِهللا لذاِتِه واعترافُ الشّعِب أن الرب هو اُهللاإعالن اِهللا لذاِتِه واعترافُ الشّعِب أن الرب هو اُهللا: : المرحلة الثالثةالمرحلة الثالثة 
ُل ببذخ ولما اجتمعوا طلب إيليا النَبى ِمن أنبياِء نتْ تنفقُ على معيشتهم إيزابكّل الشّعِب وكّل أنبياِء البعِل الذين كا

 عِل تقديمةالبم آلهته.ذبيحباس ونعدي أيضاً. ثم ميقدس ا النَبىوإيلي بم الرو باسعدية وذبيح  .فاإلله بنَار جيبالِذى ي 
جزتْ  قدم أنبياء البعل ذبيحتهم ودعوا باسم آلهتهم عسى أن تنزَل نار لتأكَل ذبيحتهم لكنّهم عجزوا وع.هو اُهللا
مقائال.آلهته ة وصلىالذبيح ا النَبىإيلي ما قدأنْتَ اُهللا :  ولم أنّك موالي لمعائيَل ليرحقَ وإسوإس اهيمإبر إله با الرهأي

م هذا الشّعب أنّك أنْتَ ليعل. استجبِنى يا رب استجبِنى. وروأنّى أنَا عبدك وبأمرك فعلتُ كّل هِذِه األم.. فى إسرائيَل
 اإلله بوعاًالرجر مهلتَ قلوبوح قة وأنّكرحوأكلتْ الم بالر قطتْ نارسقطوا على فس ِب ذلكالشّع ميعأى جا رفلم 

  ٢.موهم إليليا النبى فأنَهى عليهموأمسك الشّعب جميع أنبياِء البعِل وقد. الرب هو اُهللا الرب هو اُهللا: وجوِههم وقالوا
 

 را أخبلمابائيَل إيزرإس ملك ا أخْآببكّل م تهجاغتاظتَْل زو ا النَبىِمَل إيليوالً إلى إي. عسسلتْ را  وأرلي
 وذهب إلى البريِة وجلس تحتَ رتمٍة يطلب .هَل واكتأبتْ نفسيا النَبى ِمن تهديِد إيزاب ضاقَ إيل.النَبى تهدده بالقتِل

بتَ لنفِسِه قائالً للروالم :ِدى وحيِف فبقيتُ أنَا وبالس اءكاقتلوا أنبيأخذوهنفِسى لي ونيطلب مؤيداً .هم بالر هكلم 
وقد أبقيتُ فى إسرائيَل سبعة آالٍف كّل :  مشَجعاً له بقوِلِه.نْهوليمسح أليشَع نبياً ِعوضاّ ع. إياه بقوٍة ليمسح ملوكاً

الرب قاِدر أن يشَجعنَا ويقوينَا ويمأل قلوبنَا  ن إ. يعلم الرب ضعفنَا البشَرى وحاجتنَا إليِه.الركَِب الِتى لم تجثُ لبعٍل
 ٣. ملِك الملوِك ورب األرباِب وإعالء اسمنتهىة من أحبنا إلى المِخدمل مستخِْدماً إيانَا .بالسالم الِذى يفوقُ كّل عقٍل

 

 زين ....!!طمع أخْآب ملك إسرائيَل ومكيدة إيزابَل زوجِتِه أضاعتْ مملكة إسرائيَلطمع أخْآب ملك إسرائيَل ومكيدة إيزابَل زوجِتِه أضاعتْ مملكة إسرائيَل: : المرحلة الرابعةالمرحلة الرابعة 
ستوِلى على كري ائيَل أنرإس ملك ألخْآب طانجٌلالشّير متلكهاور لقِصرِه يجم معيلىرزوت اليى نَابعدي . ِمنْه هطلب 

:  فلما رأتْ إيزابُل زوجها حزيناً باِئساً منطوياً على نفِسِه ألن نَابوتَ لم يحققْ له أطماعه قالتْ له.فرفض نَابوتُ
رتْ مكيدة ثم دب. "!! أنَا أعطيك كَرم نَابوتَ اليزرعيِلى أنَا أعطيك كَرم نَابوتَ اليزرعيِلى..قم كْل خُبزاً وليِطب قلبكقم كْل خُبزاً وليِطب قلبك  !.!. اآلن تحكم على إسرائيَل؟ اآلن تحكم على إسرائيَل؟أأنْتَأأنْتَ"

قم انزْل قم انزْل ":  فلقد كلم الرب إيليا النَبى قائالً. كان قتُل نَابوتَ فوزاً ظاِهرياً ولكنّه كان دماراً حقيقياً.بها قتلتْ نَابوتَ
 للقاِء أخْآب ملِكملِكللقاِء أخْآبهوكلم رثهِه ليَل إليم نابوِت الِذى نَزفى كر وذا هائيَل هورإس هوكلم رثهِه ليَل إليم نابوِت الِذى نَزفى كر وذا هائيَل هورقائال قائال إس  : :بهكذا قاَل الربهْل قتلتَ هْل قتلتَ : : هكذا قاَل الر

 فى  فى  ألنك بعتَ نفسك لعمِل الشّر ألنك بعتَ نفسك لعمِل الشّرفى المكان الِذى لحست فيِه الكالب دم نَابوتَ تلحس الكالب دمكفى المكان الِذى لحست فيِه الكالب دم نَابوتَ تلحس الكالب دمك! ! وورثتَ أيضاً؟وورثتَ أيضاً؟
بنَى الريعبنَى الريإي. "ع نوعابضاً قائالًزأي بالر تكلم جتهوعيَل": َل زرزِة يسِمتر َل ِعنْدابتأكُل إيز الكالب عيَلإنرزِة يسِمتر َل ِعنْدابتأكُل إيز الكالب وقاَل . "إن

.. "ولم يكن كأخْآب الِذى باع نفسه لعمِل الشّر فى عينَى الرب الِذى أغوته إيزابُل امرأتهولم يكن كأخْآب الِذى باع نفسه لعمِل الشّر فى عينَى الرب الِذى أغوته إيزابُل امرأته": الوحى عن أخْآب
 ٤.لبيِتهما وِلمملكِة إسرائيَل بأسرهاال إيزابُل امرأته واستهانَا بكالم الرب فجلبا الدمار لألسِف لم يتحذر أخْآب و

  

هبِنى . ب مشيئِتك الصالحِة فقوِنىشَوقُ قلبى أن أحيا حس.. أبانَا السماوى: أدعوك أِخى كى تصلى مِعى 
ساِمحِنى واصفح عن إثِمى طهرِنى وقدس .  شَاِكراً مكتفياً بما ِعنِْدى.ير طاِمع فيما هو ليس ِلىأن أكون قاِنعاً غَ

اِتى لكيح ..وعسى يم ربالِتى إلِهى فى اسص ا  أرفعي تُ بقوِلكدعو نخَارجاً: م هال أخْرج قبْل إلىي نم. 
 

 :إن أردتَ سماع تلك الرسالِة أو غيرها ستجد ذِلك ِفى.. يزأِخى القارئ العز
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  ١٨: ٥      ،    رسالِة يعقوب ٤٦ – ٤١: ١٨  &  ١٦ – ١: ١٧ سفرالملوك األول ١
  ٤٠ – ١٧: ١٨ سفرالملوك األول ٢
  ٢١ – ١: ١٩ سفرالملوك األول ٣
 ٢٩ – ١: ٢١ سفرالملوك األول ٤
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