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ع ُِّزيـ َّــــــــــا
د ق عزت شاكر

مــن هـو عزيا؟
عزيا هو الملك العاشر على مملكة
يهوذا ،وقد ملك من ( 740 - 792ق م)
تقريباً .ومعنى اسمه " الرب عزى أو
الرب قوتى " وله اسم آخر هو عزريا،
والذى يعنى " الرب عونى "  .وقد تولى
عزيا ال ُملك ،وكانت المملكة فى ذلك
الوقت مهلهلة وممزقة ،وتعيش فى فترة
من اليأس واإلحباط ،بسبب الفترة
الطويلة التى َملَك فيها أبوه الملك “
أمصيا “ فلقد ملك تسعة وعشرين عاماً،
وكان ملكا ً ضعيفا ً ومتهوراً .نجح فى
بداية ُملكه بسبب استقامة قلبه وطاعته
لكالم الرب على فم أنبيائه ،وحقق عدة
انتصارات ثم فشل بسبب ابتعاده عن الرب .وترك وراءه مملكة محطمة ومهلهلة.
تولى عزيا ال ُملك وهو ابن ست عشرة سنة ،وملك اثنتين وخمسين سنة ،واسم أمه
" يكليا " وتقول بعض التقاليد القديمة إنها كانت سيدة تقية مؤمنة علمت ابنها
طاعة هللا ومخافته.
وكان عزيا قائدا ً فذاً ،نجح فى رفع يهوذا وإصعادها من حال العبودية إلى قوة
قومية مرموقة األمر الذى جعله أعظم حاكم حكم على المملكة الجنوبية منذ عهد
سليمان .ولعل السؤال الذى يواجهنا اآلن هو  :ما هو سر نجاحه؟
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عزيا وسر نجاحه:
لقد كان الجو المحيط بعزيا يشجع على معرفة الرب ،فلقد نشأ بين أحضان أم
تخاف هللا ،واألم والشك هى المدرسة األولى التى يستطيع كل إنسان أن يتعلم
منها .لقد استطاعت أم موسى أن ترضع ابنها مع اللبن ،محبة هللا ،ومحبة شعبه،
ولذلك عندما كبر موسى أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون وفضّل أن يُذَّل مع شعب
هللا على أن يكون له تمتع وقتى بالخطية  .وكانت صلوات مونيكا الحارة إلى هللا
هى السبب األول فى اهتداء أغسطينوس.
وكان السبب الثانى هو وجود زكريــــا الفاهم بمناظر هللا بالقــرب منه (  2أخ
 .) 5 : 26وهنا رسالة لكل خادم للكلمة ،إذ عليه مسئولية االقتراب من كل قائد
ورئيس وملك ،ال ترهب إنسان ،فكل إنسان فى احتياج إلى كلمة هللا أيّا ً من كان
هذا اإلنسان ،إلى جانب أن رسالتك ربما تكون سبب بركة لبالد وشعوب وممالك.
ى لنا "وفى أيام طلبة الرب
أما السبب الثالث فهو أنه طلب الرب  ،ويسطر الوح ّ
أنجحه هللا" (  2أخ .) 5 : 26
وطلب الرب يعنى التوبة الصادقة،
والتذلل أمامه ،وتحقيق مشيئته ،قال
إشعياء "أطلبوا الرب مادام يوجد،
ادعوه وهو قريب .ليترك الشرير
طريقه ورجل اإلثم أفكاره وليتب إلى
الرب فيرحمه وإلى إلهنا ألنه يكثر
الغفران" ( إش  6 : 55و  ) 7وهنا
يجب أن ندرك أن النجاح الحقيقى مع
هللا وبه ،وبعيداً عنه ال نحصد إال
الخراب والفشل وخيبة األمل ،ألن
الخطية تُفسد ذهن اإلنسان وتشتت
أفكاره ،وتصيبه بعقدة الشعور بالذنب
والقلق الدائم فال ينجز وال يحقق شيئاً.

عزيا وإصالحاته:
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ى إسرائيل نتيجة
كانت مملكة يهوذا قبل عزيا فريسة للغزو واالستعباد على يد ّ
للسياسة الفاشلة للمــلك أمصيــا ،باإلضـافــة إلــى العــار الــذى لحــق بالــملك
أمصيــا مــن جــراء سجنـــه الذى أدى إلــى ظهــور عــزيــا كقــائــم علــى
الحـكـم (  792ق م ) ،ويبــدو أنــه أُعيــــد إلــى الحكم عام (  782ق م ) بعدما
أفــرجــت عنــه إسـرائيــل كنـــوع مـــن سيــاســة حســن الـجوار بينهمــا،
ولكــن شعب يهوذا فتنــوا عليــه فهرب إلى لخيش وقتلوه هناك ،إال أنهم جميعا ً
أخذوا عزيا وملكوه عــوضــا ً عن أبيه (  2مل .) 21 - 19 : 14
لـقـد كـان مـلـك إسـرائيـل فى تلك
الفـتـرة هـو يـربـعـام بن يـوآش ،أو
كما يلـقـبـونـه يـربـعـام الثانى ( 793
  ) 753وقد بلغت المملكتان أوجقوتهما وازدهارهما ،ما لم تبلغاه منذ
أيام سليمان ،وقد أثبتت اإلكتشافات
األثرية فى السامرة وغيرها من
المواقع صدق الصورة المرسومة فى
الكتاب المقدس لما بلغته الدولتان من
القوة والرخاء فى هذه الفترة،
وساعدهما على ذلك الوضع السياسى
العالمى ،إذ كان هدد نيرارى الثالث
ملك أشور (  ) 783 - 811قد قضى
على قوة مملكة آرام "سوريا اآلن"
ووضع ملكها بنهدد الثالث تحت
الجزية وهكذا خال الجو من آرام كقوة مناهضة إلسرائيل ويهوذا ،كما أن أشور
نفسها لم تعد عدوا ً خطيرا ً ألن خلفاء هدد نيرارى الثالثة حتى عام ( - ) 745قبيل
وفاة عزيا -لم يكونوا من القوة بدرجة تمكنهم من إحكام قبضتهم على البالد
الواقعة غرب الفرات .هذا إلى جانب أن المملكتين كانتا تعيشان فى سالم.
لقـد بدأ عزيا بترميم دفاعات أورشليم ،وأعاد تنظيم الجيش وتسليحه ،وعمـل فـى
أورشليــم "منجنيقات" -وهــى آالت حربيــة قـويــة تــوضع على األبراج لترمى
السهام والحجارة الكبيرة (  2أخ  ) 15 : 26وساعده الجيش فى تحقيق كل
طموحاته التوسعية ،فسيطر على أدوم  ،وتحكم فى طرق التجارة الرئيسية،
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وحارب الفلسطينيين وانتصر وهدم أسوار جت ويبنة وأشدود ،وبنى مدنا ً
حصينة ،كما حارب القبائل فى الشمال الغربى فى شبه الجزيرة العربية ،وانتصر
على العمونيين وأخضعهم لنفسه وكانوا يدفعون له الجزية ،وامتد اسمه إلى مدخل
مصر ،وبنى أبراجا ً فى أورشليم ،وحفر آبارا ً كثيرة ،وكانت له ماشية كثيرة فى
السهل وفى الساحل ،واهتم عزيا بصناعة السالح من تروس ورماح وقسى وخوذ
وحجارة مقاليع.
لقد أحدث عزيا نهضة شاملة سياسية ،واقتصادية ،وعسكرية ،واجتماعية .لقد
أعاد مجد المملكة المفقود ،وصار عزيا أقوى ملوك غرب آسيا ،ومصدر خطورة
وو ِجد اسمه فى سجالت أشور كشخصية خطيرة يُع َمل لها ألف
على أشور نفسهاُ ،
حساب .لقد عاشت البالد فى رخاء لم تعرفه منذ أيام سليمان الملك.

عزيا وخطيته:
يسجل لنا الوحى عن عزيا "ولما
تشدد ارتفع قلبه إلى الهالك
وخان الرب إلهه ودخل هيكل
الرب ليوقد على مذبح البخور"
( 2أخ . )16 : 26
وهنا لألسف نرى أكثر من
خطية ،لعل أخطرها هى
"الكبرياء" إذ لما وصل إلى هذه
الدرجة من القوة والعظمة والنجاح دخلته الكبرياء والتعالى .إن كان هناك
العشرات أسقطهم الفشل فهناك اآلالف أسقطهم النجاح .لما تشدد ارتفع قلبه .وماذا
تفعل الكبرياء فى اإلنسان؟
أليست الكبرياء هى التى أسقطت أبوينا األولين! لقد قالت لهما الحية "لن تموتا ...
بل يوم تأكالن منه تنفتح أعينكما وتكونان كاهلل  ( "...تك  4 : 3و  .) 5الكبرياء
هى التى أسقطت المالئكة .الكبرياء والتعالى هى التى جعلت نبوخذ نصر يُطردَ
من بين الناس ويسكن مع حيوان البر ،ويأكل العشب كالثيران سبعة أزمنة ،إلى
أن علم أن العلى متسلط فى مملكة الناس وهو يعطيها لمن يشاء "دا  ."4الكبرياء
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هى التى جعلت هيرودس يضربه مالك الرب ويأكله الدود وهو البس الحلة
الملوكية وجالس على كرسى العرش.
والمشكلة الثانية أنه
"خان الرب" وهل
يستطيع اإلنسان أن
يخون الرب؟ وما
معنى خان الرب؟ وما
هى نتيجة خيانة
الرب؟
قد يستطيع اإلنسان أن
يخدع أو يخون أخاه
اإلنسان ،لكنه ال يستطيع أن يخون الرب ،وإن خان فإنه بذلك يدمر نفسه دون أن
يدرى ،ينسج كفنه بيديه .وهذا ما حدث مع عزيا.
والمشكلة الثالثة هى أن كبريائه قادته ألن يدخل هيكل الرب ليوقد على مذبح
البخور .بعد االنتصارات العظيمة التى
حققها عزيا وجد أن دوره كملك صغير
عليه لذلك أراد أن يكون رئيس كهنة أيضاً،
لقد أراد أن يكون رئيس دين ورئيس دولة.
وهنــا دخــل وراءه عــزريــا الكـاهــن
ومعــه ثمـانــون مـن الكهنـة وقـاومــوه
بشــده وقالــوا لــه "ليس لك يا عـزيا أن
تـوقــد للرب بل للكهنـة بنى هرون
المقدسين لإليقاداخرج من المقدس ألنك
خنت  2 ( "...أخ  17 : 26و .) 18
وهنا نرى دور رجل هللا الشجاع الذى
اليهاب الملك ،وال يخاف على حياته أو مستقبله أو مستقبل أوالده ،ويقف بشجاعة
ويقول للملك "اخرج من المقدس ألنك خنت" .إنه يذكرنا بالنبى إيليا الشجاع الذى
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وقف أمام أخآب الملك وقال له" :لم أكدر إسرائيل بل أنت وبيت أبيك بترككم
وصايا الرب وبسيرك وراء البعليم" (  1مل  .) 18 : 18ويذكرنا بالمعمدان
الشجاع الذى وقف أمام هيرودس الطاغية وقال له" :ال يحل لك" .إنها مسئولية
على عاتق رجل هللا أن ال يجامل على حساب الحق ،بل ليعلن الحق بكل شجاعة.
ولكن هذا ال يحدث إال إذ كان رجل هللا يمارس حضور هللا باستمرار حتى ال
يهاب إنساناً.
لقد نسى عزيا أن هذا الدور هو دور الكهنة فقط بنى الوى "خر  ، 7 : 30عد
 ." 7 - 1 : 18لقد نسى شريعة الرب! نسى ما حدث لقورح وداثان وأبيرام الذين
أرادوا اقتحام الكهنوت ففتحت األرض فاها وابتلعتهم دون شفقة أو رحمة  .يقول
القس إلياس مقار فى كتابه "شخصيات الكتاب المقدس" "لو لم يقف الكهنة
وقاوموه لما أُصيب عزيا وحده بالبرص ولكن كان قد أُصيب به كل األمة أيضا ً".

نتيجة الخطية:
 -1فقد صحته:
عندما تحدى عزيا رجل هللا ضربه الرب بالبرص فى جبهته  .وأى مرض ألعن
من مرض البرص .لقد ظل عزيا أبرص إلى يوم وفاته .إن الخطية تفقدنا صحتنا.
ى
ماذا حدث لجيحزى الطماع الذى جرى وراء نعمان وكذب عليه وأخذ منه وزنت ّ
ى ثياب؟
فضة وحلت ّ
ماذا حدث لمريم أخت موسى عندما تكلمت على أخيها موسى؟؟ لقد قال يسوع
للمفلوج بعد أن شفاه" :ها أنت قد برئت .فال تخطىء أيضا ً لئال يكون لك أشر"
(يو  .) 14 : 5وكانت أول عبارة يقولها للمفلوج الذى أنزلوه له من السقف
ى مغفورة لك خطاياك" ثم قال له" :قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك" (
"يابن ّ
مر  .) 11 : 2وفى كلتا الحالتين نرى االرتباط القوى بين الخطية والمرض وكأن
الخطية تشل اإلنسان ،نعم هى تشله ،تشل تفكيره ،إن عقدة الشعور بالذنب عندما
تطارد اإلنسان تحرمه من هناء الحياة وراحة البال .أليست المخدرات ،والشذوذ
الجنسى ،وغيرهما تسبب لإلنسان الكثير من األمراض والمآسى.

 -2فقد كرامته:
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لقد قال عزريا الكاهن له "اخرج من المقدس ألنك خنت وليس لك من كرامة من
عند الرب اإلله" (  2أخ  ) 18 : 26وتأتى فى كتاب الحياة "ولن يكرمك الرب
اإلله" .فهو الذى يعطى الكرامة ،وهو الذى يزيلها .لقد كان عزيا أحد رموز
الدولة ،بل هو فى الكرسى األول فى كل المنطقة ،ولكنه خان ،وما هى نتيجة
الخيانة؟
المكرم من كل
لقد ع ُِزل من ال ُملك وأقام فى بيت المرض إلى يوم وفاته .عزيا
ّ
الشعب ،والشيوخ ،والقادة ،والملوك ،أصبح بال قيمة ،بال كرامة .الذى كان
يقضى بين الشعب ،ويفصل فى القضايا الهامة وينحنى الجميع أمامه ،أصبح بال
كرامة.

 -3فقد أحبائه:
كان للناموس موقف واضح من
البرص ،إذ بعد التأكد من وجود ضربة
البرص كان يُعلن عن نجاسة األبرص،
ويتم حرق ثيابه ،ويُعزل خارج المدينة.
وقد عُزل عزيا بعد أن ضربه الرب
بالبرص ،ويذكر الوحى عنه "وأقام فى بيت المرض أبرص" ( 2أخ .)21 : 26
أى عقاب أصعب من عزل اإلنسان بعيداً عن
أهله وأصدقائه وأحبائه .إن واحدة من أقصى
العقوبات التى توقع على أى مجرم هى الحبس
االنفرادى .إن الخطية تبعد الناس عنك ،ألن
الخطية فى جوهرها هى األنانية ،ومن يقترب
من األنانى؟ أو الكذاب؟ أو المنافق؟ أو
المخادع؟.
لقد ظل عزيا إلى يوم وفاته فى بيت المرض
خارج أورشليــــم ،ولما مات دفنوه فى مدينة
داود .وقد اُكتُشِف قبر منقوش عليه
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باآلراميــــة يرجع إلى القــــرن األول قبل الميالد يؤكد أن عزيا لم يدفن مع
الملوك بل فى قبر منفــــرد .ويذكر الوحى عنه "ودفنوه مع أبائه فى حقل المقبرة
التى للملوك ألنهم قالوا إنه أبرص" ( 2أخ .)23 : 26
يقول األب متى المسكين فى كتابه تاريخ إسرائيل "لقد ُو ِجد اسم عزيا فى سجالت
أشور كشخصية خطيرة يُع َمل لها ألف حساب وذلك بين سنة ( 742 - 744ق م)
ثم سقط بعدها اسمه من كل السجالت واآلثار مرة واحدة وإلى األبد ويرجع هذا
إلى إصابته بالبرص".

 -4فقد إنجازات السنين:

إن السؤال الذى راودنى بعد دراسة شخصية عزيا هو :تُرى ما هى الصورة التى
كانت ستكون عليها المملكة لو ظل عزيا أمينا ً مع الرب؟ ما هى اإلنجازات
األخرى التى كان سيحققها؟ يمكن لنا أن نتخيل كثيراً ،ولكن الحقيقة هى أنه كان
سيضيف إلى إنجازاته وانتصاراته إنجازات وإنتصارات أخرى .وفقد كل هذه
بسبب خطاياه .بل وترك المملكة مهددة ،ومعرضة للضياع والخراب.
يذكر صموئيل شولتز إن عزيا أُصيب بالبرص عام  750ق م تقريباً ،وبذلك
يكون قد عاش عشر سنين مريض ،ومعزول عن المجتمع .وفى هذه السنة تعين
ابنه يوثام مساعدا ً للملك  ،ليقوم بكل المهام
الملكية ،ولكنه كان شابا ً صغيرا ً (  25عاما ً )
وضعيفاً .وفى هذه العشرة أعوام األخيرة من
حياة عزيا ،منذ عـــام  750ق م ،إلى موته
عام  740ظهر خطران كبيران يهددان
المملكة وهما:
أ -فى عام  745ق م تولى تغلث فالسر
الثالث ال ُملك على أشور ،وبدأ بالجهد
المتواصل يصوغ مملكته ويحدد تخومها،
ويعتبر هو المؤسس الحقيقى لالمبراطورية
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األشورية الذى أخضع بالدا ً كثيرة لمملكته ،ففى عام  743ق م قام تغلث فالسر
ُخضع واليات سورية ،وشمال فلسطين بما فى ذلك
بعدة غزوات ،واستطاع أن ي ِ
حماة وصور وبيبلوس ودمشق.
ويذكر الكتاب المقدس عنه قائ ً
ال" :فى أيام فقح ملك إسرائيل جاء تغلث فالسر
ملك أشور وأخذ عيون وآبل بيت معكة ويانوح وقادس وحاصور وجلعاد والجليل
وكل أرض نفتالى وسباهم إلى أشور" (  2مل .) 29 : 15
لقد كانت أشور قبل خطية عزيا وعزله ترتعب من مملكة يهوذا ولكن ها هى
أصبحت مصدر تهديد لها.
ب -واألمر الثانى هو تولى فقح بن رمليا ال ُملك على مملكة إسرائيل عام ( 742
ق م ) وقد كان هذا ملكا ً شريراً نجساً ،تحالف مع رصين ملك آرام وأراد عزل
يوثام بن عزيا من ال ُملك واإلتيان بدالً منه بواحد ليس من بيت داود ،وكان هذا
القصد هو قصد شيطانى إلبادة الساللة الملكية راجع (  2مل  32 : 15و .) 37
تُرى لو ظل عزيا أمينا ً مع الرب هل كان سيحدث كل هذا؟ هل كان سيترك من
خلفه مملكة مهددة؟ هل كان سيكتفى باإلنجازات السابقة؟

عـــزيــــا وإشـعـيـاء:
فى عام  740ق م ،سنة وفاة عزيا الملك ،رأى إشعياء هذه الرؤيا" :فى سنة وفاة
عزيا الملك رأيت السيد جالسا ً على كرسى عال ومرتفع وأذياله تمأل الهيكل.
السرافيم واقفون فوقه لكل واحدستة أجنحة .باثنين يغطى وجهه وباثنين يغطى
رجليه وباثنين يطير .وهذا نادى ذاك وقال قدوس قدوق قدوس رب الجنود مجده
ملء كل األرض .فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتأل البيت دخانا ً
( إش .) 4 - 1 : 6
عندما مات عزيا رجل اإلنجازات الكبيرة ،والنجاحات المتقدمة ،أُصيب إشعياء
بص دمة كبيرة ،وخيم الظالم على حياته وعقله ولم يجد أمامه سوى الدخول إلى
محضر هللا وهناك رأى هذه الرؤيا المجيدة المشجعة ،وأنت وأنا عندما تحيط بنا
الهموم ال يمكن أن نجد السند والتشجيع إال فى محضر هللا.
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لقد رأى السيد "أدوناى" وهو لقب الرب ،وقد ورد فى العهد القديم حوالى 300
مرة بصيغة الجمع .وهو يعنى المتسلط على كل شئ ،مالك كل شئ ،القادر على
كل شئ .فلقد مــات عـزيــا الــذى كان إشعياء قد عقد عليه كل األمانى واألحالم،
ولكنه أدرك أن هناك السيد "أدوناى" الذى يستطيع أن يحقق كل األحالم .لقد
أدرك أن كل البشر
زائلون ،بمختلف فئاتهم
ولكن هللا وحده هو الباقى
الدائم الذى يجب أن نضع
كل طموحاتنا لديه.
عندما خال الكرسى الذى
كان يجلس عليه عزيا،
ودخل إشعياء إلى محضر
هللا وجد كرسى أكبر من
كرسى عزيا ،وعرش أعظم من عرش عزيا ،إنه عرش الملك العظيم  ،الذى
قلوب الملوك بين يديه كجداول المياه حيثما شاء يميلها.
عندما خال الكرسى الذى كان يجلس عليه عزيا ،رأى إشعياء السيد "أدوناى"
الذى يجلس على كرسى أكبر ،فالعرش لم يخ ُل .لقد كانت أذياله تمأل الهيكل .لقد
سمع صوت السرافيم "مجده ملء كل األرض" فال يمكن للكرسى أن يُترك
صب ملوك ويعزل ملوك.
فارغا ً ،هو الذى ين ّ
عندما مات عزيا صاحب اإلنجازات الشك فى أن إشعياء وعدد كبير معه تساءل
لماذا؟ ونحن كثيرا ً ما نتساءل لماذا يارب تسمح بموت فالن؟ لماذا تسمح يارب
بهذا المرض؟ لماذا تسمح يارب بهذه التجربة؟  ....الخ.
وهنا رأى إشعياء السيد وهو يجلس على كرسى عال ومرتفع ،وكانه يريد أن
يقول له" :كما علت السماء عن األرض علت طرقى عن طرقكم وأفكارى عن
أفكاركم".
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هللا ال يُسأل ،علينا أن نخضع له ،ونقبل مشيئته ،مات يوشيا صاحب أكبر ثورة
إصالح وتصحيح فى تاريخ شعب هللا القديم وكان عمره  39عاماً .مات
استفانوس رجما ً وقد كان أحد قادة الكنيسة األولى ،وكانت الكنيسة فى أشد
االحتياج إليه ،وال يجب أن نسأل لماذا؟ ما علينا إال أن نخضع ونقول مع الرسول
بولس " :يالعمق غنى هللا وحكمته وعلمه .ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن
االستقصاء ألن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا ً .أو من سبق فأعطاه
فيكافأ .ألنه منه وبه وله كل األشياء .له المجد إلى األبد" ( رو .) 36 - 33 : 11
لقد سمع إشعياء صوت السرافيم يهتفون:
"قدوس قدوس قدوس رب الجنود مجده
ملء كل األرض" .فهو مصدر القداسة .ال
يطيق الشر ،إلى مالئكته ينسب حماقة.
فأدرك إشعياء أن ما يصيب األمة من
كوارث هو نتيجة للشر .لقد أخطأ عزيا،
وهذا هو حصاد الشر والفساد ،نعم البر
يرفع شأن األمة وعار الشعوب الخطية.
إن الفرد أو األمة إذا أراد نجاحا ً فى حياته
عليه أوالً بطريق االستقامة واألمانة مع
هللا ،والقداسة الشخصية.
لقد سمع صوت السرافيم يهتفون" :رب
الجنود مجده ملء كل األرض" وتتكرر عبارة "رب الجنود" فى عدد  5أيضاً .و
"رب الجنود" هو لقب هللا فى معركته ضد الشر والظلمة .إنها تشير إلى القوى
التى يستخدمها هللا لتحقيق أغراضه .وهنا أدرك إشعياء أن عزيا مات ولكن الرب
سيحقق مقاصده وأغراضه فى المملكة وفى العالم ألنه سيد التاريخ ،وصانع
األحداث الذى يقود العالم بأكمله إلى قصده النهائى والذى يحدده له منذ األزل.

