
  املُلوِك األولُ
  أدونيا يعلن نفسه ملكًا

1 
1دداو املَِلك اِم. وشاخيف األي مدفأْ. تقَدبالثِّياِب فلم ي هثِّروند2. وكانوا يهبيدع ِدنا املَِلِك علَى :"فقالَ لهيشوا لسفَتلي

ةً ولتحاِضن له كُناملَِلِك ولت أمام ِقفذراَء، فلتفتاٍة عنا املَِلكددفأ سيفي يف ِحضِنك ميلٍَة 3". ضطَِجعشوا علَى فتاٍة جففَت
وكانِت الفَتاةُ جميلَةً ِجدا، فكانت 4. يف مجيِع تخوِم إسرائيلَ، فوجدوا أبيشج الشونميةَ، فجاءوا ا إلَى املَِلِك

  . مل يعِرفهاوكانت ختِدمه، ولكن املَِلك. حاِضنةَ املَِلِك
ولَم 6. وعد لنفِسِه عجالٍت وفُرسانا وخمسني رجالً يجرونَ أمامه". أنا أمِلك:"ثُم إنَّ أدونيا ابن حجيثَ ترفَّع قائال5ً

وكانَ 7. ه بعد أبشالوموهو أيضا جميلُ الصورِة ِجدا، وقد ولَدته أُم". ملاذا فعلت هكذا؟:"يغِضبه أبوه قَطُّ قائالً
وأما صادوق الكاِهن وبناياهو بن يهوياداع وناثانُ 8. كالمه مع يوآب ابِن صرويةَ، ومع أبياثار الكاِهِن، فأعانا أدونيا
قَرا ومعلوفاٍت ِعند حجِر فذَبح أدونيا غَنما وب9. النيب وِشمعي وريعي واجلَباِبرةُ الذين لداود فلم يكونوا مع أدونيا

وأما ناثانُ النيب 10الزاِحفَِة الذي جباِنِب عِني روجلَ، ودعا مجيع إخوِتِه بين املَِلِك ومجيع ِرجاِل يهوذا عبيِد املَِلِك، 
مهدعفلم ي لَيمانُ أخوهةُ وسناياهو واجلَباِبر11. وبأُم عبثشناثانُ ب لَيمانَ قائالًفكلَّمس ": ا ابنأما ِمسعِت أنَّ أدوني

. فاآلنَ تعالَي أُشري علَيِك مشورةً فتنجي نفسِك ونفس ابِنِك سلَيمان12َحجيثَ قد ملك، وسيدنا داود ال يعلَم؟ 
13وقويل له دلي إلَى املَِلِك داويب وادخدي : ِاذهيا سي أنت لَفتقائالًأما ح ِتكألم املَِلك : مِلكِك يلَيمانَ ابنإنَّ س

وفيما أنِت متكلِّمةٌ هناك مع املَِلِك، أدخلُ أنا وراَءِك 14بعدي، وهو يجِلس علَى كُرسيي؟ فلماذا ملك أدونيا؟ 
ِلك قد شاخ ِجدا وكانت أبيشج الشونميةُ وكانَ املَ. فدخلَت بثشبع إلَى املَِلِك إلَى اِملخدِع15". وأُكَملُ كالمِك

املَِلك 16. ختِدمِلِك، فقالَ املَِلكللم تدوسج عبثشب تر17". ما لِك؟:"فخ له فقالَت" لَفتدي حيا سي أنت
. واآلنَ هوذا أدونيا قد ملك18. لَى كُرسييإنَّ سلَيمانَ ابنِك يمِلك بعدي وهو يجِلس ع: بالرب إلَِهك َألمِتك قائالً

ذلك ال تعلَم دي املَِلكياسي 19. واآلنَ أنت ين املَِلِك، وأبياثارب عا مجيعٍة، ودا بكَثرمعلوفاٍت وغَنا ومثريان حوقد ذَب
كبدلَيمانَ عس دعاجلَيِش، ومل ي ئيسر ويوآب 20. الكاِهنيا سي وأنت حوك لكَيمجيِع إسرائيلَ ن نأعي دي املَِلك
هعددي املَِلِك بسي علَى كُرسي جِلسي نم مهخِبري أنا وابين 21. تمع آبائِه أن دي املَِلكسي عفيكونُ إذا اضطَج

هوذا :"فأخبروا املَِلك قائلني23. نيب داِخلٌوبينما هي متكلِّمةٌ مع املَِلِك، إذا ناثانُ ال22". سلَيمانَ نحسب مذِنبِني
يبِلِك علَى وجِهِه إلَى األرِض". ناثانُ النللم دلَ إلَى أماِم املَِلِك وسجخوقالَ ناثان24ُ. فد": أأنت ،دي املَِلكيا سي

ي؟ : قُلتعلَى كُرسي جِلسعدي وهو يب مِلكا يل25َإنَّ أدونيزن هٍة، ألنا بكَثرمعلوفاٍت وغَنا ومثريان حوذَب اليوم 
. ليحي املَِلك أدونيا: ودعا مجيع بين املَِلِك ورؤساَء اجلَيِش وأبياثار الكاِهن، وها هم يأكُلونَ ويشربونَ أمامه ويقولونَ

هلْ ِمن ِقبِل سيدي املَِلِك 27. يمانُ عبدك فلم يدعناوأما أنا عبدك وصادوق الكاِهن وبناياهو بن يهوياداع وسل26َ
  ".كانَ هذا األمر، ومل تعِلم عبدك من يجِلس علَى كُرسي سيدي املَِلِك بعده؟
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فحلَف املَِلك 29. ِك ووقَفَت بني يدِي املَِلِكفدخلَت إلَى أماِم املَِل". اُدع يل بثشبع:"فأجاب املَِلك داود وقال28َ
إنَّ : إنه كما حلَفت لِك بالرب إلَِه إسرائيلَ قائال30ًحي هو الرب الذي فدى نفسي ِمن كُلِّ ضيقٍَة، : "وقالَ

 ي، كذلكنا عضي ِعوعلَى كُرسي جِلسعدي، وهو يب مِلكِك يلَيمانَ ابنسلُ هذا اليومعلَى 31". أفع عبثشب ترفخ
ِلِك وقالَتللم تدإلَى األبِد:"وجِهها إلَى األرِض وسج دداو دي املَِلكسي حيلي."  

32دداو وقالَ املَِلك":هوياداعي ناياهو بنوب يبوناثانَ الن الكاِهن يل صادوق لوا إلَى أماِم املَِل". اُدعخفقالَ 33. ِكفد
خذوا معكُم عبيد سيِدكُم، وأرِكبوا سلَيمانَ ابين علَى البغلَِة اليت يل، وانِزلوا بِه إلَى جيحونَ، " :املَِلك هلُم
. يمانُليحي املَِلك سلَ: وليمسحه هناك صادوق الكاِهن وناثانُ النيب مِلكًا علَى إسرائيلَ، واضِربوا بالبوِق وقولوا34
35دونَ وراَءهصعا علَى  ،وتئيسأنْ يكونَ ر يتقد أوص اهي، وإينا عضِعو مِلكي وهو يعلَى كُرسي جِلسفيأيت وي

كَما 37. هكذا يقولُ الرب إلَه سيدي املَِلِك. آمني:"فأجاب بناياهو بن يهوياداع املَِلك وقال36َ". إسرائيلَ ويهوذا
". ليكُن مع سلَيمانَ، ويجعلْ كُرسيه أعظَم ِمن كُرسي سيدي املَِلِك داود الرب مع سيدي املَِلِك كذلككانَ 
فنزلَ صادوق الكاِهن وناثانُ النيب وبناياهو بن يهوياداع واجلَالَّدونَ والسعاةُ، وأركَبوا سلَيمانَ علَى بغلَِة املَِلِك 38
وضربوا بالبوِق، . فأخذَ صادوق الكاِهن قَرنَ الدهِن ِمن اخلَيمِة ومسح سلَيمان39َ. ود، وذَهبوا بِه إلَى جيحونَدا

وكانَ الشعب يضِربونَ بالناِي ويفرحونَ . وصِعد مجيع الشعِب وراَءه40". ليحي املَِلك سلَيمانُ:"وقالَ مجيع الشعِب
فرأصواِتِهم ِمن قَِّت األرضى انشا حتا عظيم41. ح ا ِمنوهما انتعدب ِعنده الذين يناملَدعو ا ومجيعأدوني ِمعفس

وفيما هو يتكلَّم إذا بيوناثانَ بِن أبياثار 42". ملاذا صوت القريِة مضطَِرب؟:"وِمسع يوآب صوت البوِق فقالَ. األكِل
بلْ سيدنا املَِلك :"فأجاب يوناثانُ وقالَ ألدونيا43". تعالَ، ألنك ذو بأٍس وتبشر باخلَِري:" جاَء، فقالَ أدونياالكاِهِن قد

اةَ، وأرسلَ املَِلك معه صادوق الكاِهن وناثانَ النيب وبناياهو بن يهوياداع واجلَالَّدين والسع44. داود قد ملَّك سلَيمانَ
ومسحه صادوق الكاِهن وناثانُ النيب مِلكًا يف جيحونَ، وصِعدوا ِمن هناك فِرحني 45وقد أركَبوه علَى بغلَِة املَِلِك، 

. وأيضا قد جلَس سلَيمانُ علَى كُرسي املَملكَِة46. هذا هو الصوت الذي ِمسعتموه. حتى اضطَربِت القريةُ
يجعلُ إلَهك اسم سلَيمانَ أحسن ِمِن اِمسك، وكُرسيه : جاَء عبيد املَِلِك ليباِركوا سيدنا املَِلك داود قائلنيوأيضا 47

ككُرسي ِمن علَى سريِرِه. أعظَم املَِلك دج48. فسا هكذا قالَ املَِلكإسرائيلَ الذي أعطاينَ : وأيض إلَه الرب كبارم
. فارتعد وقام مجيع مدعوي أدونيا، وذَهبوا كُلُّ واِحٍد يف طريِقِه49". ليوم من يجِلس علَى كُرسيي وعيناي تبِصراِنا

ا هوذا أدوني:"فأُخِبر سلَيمانُ وقيلَ له51. وخاف أدونيا ِمن ِقبِل سلَيمانَ، وقام وانطَلَق ومتَسك بقُروِن املَذبِح50
ليحِلف يل اليوم املَِلك سلَيمانُ إنه ال يقتلُ عبده :خائف ِمن املَِلِك سلَيمانَ، وهوذا قد متَسك بقُروِن املَذبِح قائالً

". إنه يموتإنْ كانَ ذا فضيلٍَة ال يسقُطُ ِمن شعِرِه إلَى األرِض، ولكن إنْ وِجد بِه شر ف:"فقالَ سلَيمان52ُ". بالسيِف
  ".اذهب إلَى بيِتك: "فقالَ له سلَيمانُ. فأرسلَ املَِلك سلَيمانُ فأنزلوه عن املَذبِح، فأتى وسجد للمِلِك سلَيمان53َ
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.  األرِض كُلِّها، فتشدد وكُن رجالًأنا ذاِهب يف طريِق"2: ولَما قَربت أيام وفاِة داود أوصى سلَيمانَ ابنه قائال1ً
ِاحفَظْ شعائر الرب إلَِهك، إذ تسري يف طُرِقِه، وحتفَظُ فرائضه، وصاياه وأحكامه وشهاداِتِه، كما هو مكتوب يف 3

هتجيثُما تولُ وحيف كُلِّ ما تفع فِلحت ى، لكَيِة موسريع4. شكالم الرب قيمي قائالًلكي ينبِه ع الذي تكلَّم إذا :ه
 لٌ عن كُرسيجر لك معدقالَ ال ي ،وكُلِّ أنفُِسِهم مِكُلِّ قُلو ِة ِمنوسلكوا أمامي باألمان مطريقَه نوكِفظَ بح

ابنري بِن نري وعماسا بِن : رائيلَوأنت أيضا تعلَم ما فعلَ يب يوآب ابن صرويةَ، ما فعلَ لرئيسي جيوِش إس5. إسرائيلَ
. يثٍر، إذ قَتلهما وسفَك دم احلَرِب يف الصلِح، وجعلَ دم احلَرِب يف ِمنطَقَِتِه اليت علَى حقَويِه ويف نعلَيِه اللتِني بِرجلَيِه

وافعلْ معروفًا لبين برِزالَِّي اِجللعادي فيكونوا 7. فافعلْ حسب ِحكمِتك وال تدع شيبته تنحِدر بسالٍم إلَى اهلاويِة6
أخيك وجِه أبشالوم يب ِمنره ِعند موا إلَيهكذا تقَد مهألن ،ِتكعلَى مائد اآلِكلني ني8. ب ِشمعي بن وهوذا معك

 ةً  يومديدةً  شين  لَعننوهو لَع ،حورميب ِمن نيامييننِّ، جريا البلَ  لِلقائي  إلَى اُألردزوقد  ن  ،ناِيمحإلَى  م  انطَلَقت 
واآلنَ فال تبرره ألنك أنت رجلٌ حكيم، فاعلَم ما تفعلُ بِه وأحِدر 9. إني ال أُميتك بالسيِف: فحلَفت له بالرب قائالً
وكانَ الزمانُ الذي ملك فيِه داود 11.  داود مع آبائِه، ودِفن يف مدينِة داودواضطَجع10". شيبته بالدِم إلَى اهلاويِة

وجلَس سلَيمانُ 12. يف حربونَ ملك سبع ِسنٍني، ويف أورشليم ملك ثَالثًا وثَالثني سنةً. علَى إسرائيلَ أربعني سنةً
لكُهم تأبيِه، وتثَب دداو اعلَى كُرسيِجد .  

  ملك سليمان يثبت
يل :"ثُم قال14َ". للسالِم: "فقالَ". أِللسالِم ِجئت؟:"فقالَت. ثُم جاَء أدونيا ابن حجيثَ إلَى بثشبع أُم سلَيمان13َ

إسرائيلَ وجوههم نحوي أنِت تعلَمني أنَّ املُلك كانَ يل، وقد جعلَ مجيع :"فقال15َ". تكلَّم:"فقالَت". معِك كِلمةٌ
له صار ِل الربِقب ِمن هألخي ألن وصار املُلك فدار ،يين فيِه16. ألمِلكدا فال ترواآلنَ أسألُِك سؤاالً واِحد ." فقالَت

له":و:"فقال17َ". تكلَّمالش جين أبيشعطيِك، أنْ يدرال ي هلَيمانَ املَِلِك، ألنةَ امرأةًقويل لسمي18". ن فقالَت
عبثشا:"بنسإلَى املَِلِك. ح عنك ا19". أنا أتكلَّمعن أدوني هكلِّملَيمانَ لتإلَى املَِلِك س عبثشب لَتخفد . املَِلك فقام

إنما أسألُك سؤاالً :"وقالَت20.  يميِنِهلِلقائها وسجد هلا وجلَس علَى كُرسيِه، ووضع كُرسيا ُألم املَِلِك فجلَست عن
لتعطَ أبيشج الشونميةُ ألدونيا :"فقالَت21". اسأيل يا أُمي، ألني ال أردِك:"فقالَ هلا املَِلك". ال تردين. واِحدا صغريا
ألني أبيشج الشونميةَ ألدونيا؟ فاسأيل له املُلك وملاذا أنِت تس: "فأجاب املَِلك سلَيمانُ وقالَ ُألمِه22". أخيك امرأةً

  ".له وألبياثار الكاِهِن وليوآب ابِن صرويةَ! ألنه أخي األكبر ِمني
. ِضد نفِسِههكذا يفعلُ يلَ اُهللا وهكذا يزيد، إنه قد تكلَّم أدونيا ذا الكالِم : "وحلَف سلَيمانُ املَِلك بالرب قائال23ً
واآلنَ حي هو الرب الذي ثَبتين وأجلَسين علَى كُرسي داود أيب، والذي صنع يل بيتا كما تكلَّم، إنه اليوم يقتلُ 24
بياثار وقالَ املَِلك أل26. فأرسلَ املَِلك سلَيمانُ بيِد بناياهو بِن يهوياداع، فبطَش بِه فمات25". أدونيا
اذهب إلَى عناثوثَ إلَى حقولك، ألنك مستوِجب املوِت، ولَست أقتلُك يف هذا اليوِم، ألنك حملت تابوت :"الكاِهِن

كاِهنا وطَرد سلَيمانُ أبياثار عن أنْ يكونَ 27". سيدي الرب أمام داود أيب، وألنك تذَلَّلت بكُلِّ ما تذَلَّلَ بِه أيب
يِت عايل يف شيلوهبِه علَى ب الذي تكلَّم إلمتاِم كالِم الرب ،مالَ وراَء 28. للرب ألنَّ يوآب ،إلَى يوآب رى اخلَبفأت



مانُ بأنَّ فأُخِبر املَِلك سلَي29. أدونيا ومل يِملْ وراَء أبشالوم، فهرب يوآب إلَى خيمِة الرب ومتَسك بقُروِن املَذبِح
". اذهِب ابِطش بِه:"فأرسلَ سلَيمانُ بناياهو بن يهوياداع قائالً. يوآب قد هرب إلَى خيمِة الرب وها هو جباِنِب املَذبِح

30وقالَ له ِة الربيمناياهو إلَى خلَ بخفد":هكذا يقولُ املَِلك :جفقالَ". اخر" :ين هنا أموتكالَّ، ولكن ." دفر
افعلْ كما تكلَّم، وابِطش :"فقالَ له املَِلك31". هكذا تكلَّم يوآب، وهكذا جاوبين:"بناياهو اجلَواب علَى املَِلِك قائالً

 ،يوآب الذي سفَكَه كيالز ميِت أيب الدب ني وعنوأِزلْ ع ،علَى رأِسِه،32بِه وادِفنه همد الرب درفي طَشب هألن 
 ماسا بنيِش إسرائيلَ، وعج ئيسٍري رن بن ريما أبنوه ،علَمال ي ديِف، وأيب داوما بالسلهوقَت ٍري ِمنهريئَِني وخلَِني بجبر

اود ونسِلِه وبيِتِه وكُرسيِه فيرتد دمهما علَى رأِس يوآب ورأِس نسِلِه إلَى األبِد، ويكونُ لد33. يثٍَر رئيس جيِش يهوذا
ِعنِد الرب إلَى األبِد ِمن ِة34". سالميريِتِه يف البيف ب ِفنفد ،لهبِه وقَت طَشوب هوياداعي ناياهو بنب ِعدلَ 35. فصعوج

  .لكاِهن مكانَ أبياثاراملَِلك بناياهو بن يهوياداع مكانه علَى اجلَيِش، وجعلَ املَِلك صادوق ا
36وقالَ له عا ِشمعيود لَ املَِلكأرس إلَى هنا أو ":ثُم هناك ِمن جوال ختر هناك وأِقم ،ليمشا يف أوريتب فِسكِابِن لن

علَى رأ37. هناِلك كمويكونُ د ،ا متوتموت كبأن نقَدرونَ، اعلَم وادي روتعب جختر فيومفقالَ ِشمعي 38". ِسك
ويف 39. فأقام ِشمعي يف أورشليم أياما كثريةً". كما تكلَّم سيدي املَِلك كذلك يصنع عبدك. حسن األمر: "للمِلِك

روا ِشمعي قائلنيفأخب ،تِلِك جعكَةَ مبِن م بداِن لِشمعي إلَى أخيشع بره ِة ثَالِث ِسننييف : "ِنهاي بداكهوذا ع
تى 40". جِشمعي وأت يِه، فانطَلَقبدعلَى ع شفَتلي إلَى أخيش تإلَى ج بعلَى ِحماِرِه وذَه دِشمعي وش فقام

تج يِه ِمنبد41. بععجور تإلَى ج ليمشأور ِمن لَيمانُ بأنَّ ِشمعي قد انطَلَقس لَ املَِل42. فأُخِبرعا فأرسود ك
وقالَ له قائالً:"ِشمعي علَيك دتوأشه بالرب كحلَفتأما است : كبأن ناعلَم ،إلَى هنا وهناِلك بوتذه جختر يوم كإن

ثُم 44 ".فلماذا مل حتفَظْ يمني الرب والوصيةَ اليت أوصيتك ا؟43. قد ِمسعت. حسن األمر: موتا متوت؟ فقُلت يل
. أنت عرفت كُلَّ الشر الذي عِلمه قَلبك الذي فعلته لداود أيب، فليرد الرب شرك علَى رأِسك:"قالَ املَِلك لِشمعي

اياهو بن يهوياداع، وأمر املَِلك بن46". واملَِلك سلَيمانُ يبارك، وكُرسي داود يكونُ ثاِبتا أمام الرب إلَى األبِد45
بِه فمات طَشوب لَيمانَ. فخرجِد سبي املُلك توتثَب.  
  سليمان يطلِب احلكمة
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1 يِت الربيِتِه وبلَ بناَء بإلَى أنْ أكم دا إلَى مدينِة داو ىونَ وأتِفرع ذَ بنتوأخ ،ِمصر ِلكونَ ملَيمانُ ِفرعس روصاه

ألنه مل ينب بيت السِم الرب إلَى ِتلك  ،إال أنَّ الشعب كانوا يذبحونَ يف املُرتفَعاِت2.  أورشليم حوالَيهاوسوِر
ك وذَهب املَِل4. وأحب سلَيمانُ الرب سائرا يف فرائِض داود أبيِه، إال أنه كانَ يذبح ويوِقد يف املُرتفَعاِت3. األياِم

 يف ِجبعونَ 5. إلَى ِجبعونَ ليذبح هناك، ألنها هي املُرتفَعةُ العظمى، وأصعد سلَيمانُ ألف محرقٍَة علَى ذلك املَذبِح
داود إنك قد فعلت مع عبِدك : "فقالَ سلَيمان6ُ". اسأِل ماذا أُعطيك:"تراَءى الرب لسلَيمانَ يف حلٍم ليالً، وقالَ اُهللا

ٍة وبربأمان كأمام ما سارسبةً حةً عظيممحا أيب رابن هةَ وأعطَيتةَ العظيممحهِذِه الر له ِفظتفح ،ِة قَلٍب معكواسِتقام 



ىت صغري ال أعلَم واآلنَ أيها الرب إلَهي، أنت ملَّكت عبدك مكانَ داود أيب، وأنا ف7. يجِلس علَى كُرسيِه كهذا اليوِم
فأعِط  9. وعبدك يف وسِط شعِبك الذي اخترته، شعب كثري ال يحصى وال يعد ِمن الكَثرِة8. اخلُروج والدخولَ

". لَى شعِبك العظيِم هذا؟عبدك قَلبا فهيما ألحكُم علَى شعِبك وأُميز بني اخلَِري والشر، ألنه من يقدِر أنْ يحكُم ع
10لَيمانَ سألَ هذا األمرألنَّ س ،ِي الربينيف ع الكالم نساُهللا11. فح هذا :"فقالَ له قد سألت كأجِل أن ِمن

ك متييزا األمر، ومل تسأِل لنفِسك أياما كثريةً وال سألت لنفِسك ِغنى، وال سألت أنفُس أعدائك، بِل سألت لنفِس
 ،احلُكم مفه12لتكالِمك بسح لتهوذا قد فع . قَبلك ِمثلُك كُنمل ي هى إنا حتزيما ومكيما حقَلب كهوذا أعطَيت

كظرين كعدب قوملٌ ِمثل13. وال يجال يكونُ ر هى إنةً حتى وكرامِغن ،ا ما مل تسألهأيض كيف املُلوِك وقد أعطَيت ك
اِمك14. كُلَّ أيكامي أُطيلُ أيفإن ،أبوك دداو كما سلك ،صايايفرائضي وو ِفظتيف طَريقي وح فإنْ سلكت ."

15لملَيمانُ وإذا هو حيقَظَ سفاست . بقاٍت وقَرحرم دوأصع هِد الربتابوِت ع أمام قَفوو ليمشوجاَء إلَى أور
بيِدِهذَبائحةً لكُلِّ عِملَ وليمٍة، وعسالم .  

  حكم سديد
إني أنا وهِذِه . استِمع ياسيدي: "فقالَِت املَرأةُ الواِحدة17ُ. حينئٍذ أتِت امرأتاِن زانيتاِن إلَى املَِلِك ووقَفَتا بني يديِه16

معها يف الب يٍت واِحٍد، وقد ولَدتتاِن يف با، 18. يِتاملَرأةُ ساِكنهِذِه املَرأةُ أيض تيت ولَدِوالد عدويف اليوِم الثّاِلِث ب
فمات ابن هِذِه يف اللَّيِل، ألنها اضطَجعت 19. وكُنا معا، ومل يكُن معنا غَريب يف البيِت غَرينا نحن ِكلتينا يف البيِت

ِمن جاِنيب وأَمتك نائمةٌ، وأضجعته يف ِحضِنها، وأضجعِت ابنها املَيت فقامت يف وسِط اللَّيِل وأخذَِت ابين 20. علَيِه
ولَما تأملت فيِه يف الصباِح، إذا هو ليس ابين الذي . فلَما قُمت صباحا ُألرضع ابين، إذا هو ميت21. يف ِحضين
هى تقول22ُ". ولَدتِت املَرأةُ اُألخركالَّ، بِل : "وكانِك املَيتوابن احلَي وهِذِه تقولُ". ابين": وابين ِك املَيتال، بِل ابن
املَِلِك". احلَي تا أمام23. وتكلَّمتقولُ: هِذِه تقولُ:"فقالَ املَِلك وِتلك ،ِك املَيتوابن احلَي ِك : هذا ابينال، بِل ابن

احلَي وابين 24". املَيتيٍفايتوين:"فقالَ املَِلكِي املَِلِك".  بسدي نييٍف با بسو25. فأتفقالَ املَِلك": لَداشطُروا الو
فتكلَّمِت املَرأةُ اليت ابنها احلَي إلَى املَِلِك، ألنَّ أحشاَءها 26". احلَي اثنِني، وأعطوا ِنصفًا للواِحدِة وِنصفًا لُألخرى

ال يكونُ يل وال :"وأما ِتلك فقالَت". أعطوها الولَد احلَي والتميتوه. ع ياسيدياستِم:"اضطَرمت علَى ابِنها، وقالَِت
ولَما ِمسع مجيع إسرائيلَ 28". أعطوها الولَد احلَي وال تميتوه فإنها أُمه: "فأجاب املَِلك وقال27َ". اُشطُروه. لِك

  .املَِلك، ألنهم رأَوا ِحكمةَ اِهللا فيِه إلجراِء احلُكِمباحلُكِم الذي حكَم بِه املَِلك خافوا 
  سليمان يعني القادة والوالة
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عزرياهو بن صادوق الكاِهِن، : وهؤالِء هم الرؤساُء الذين له2. وكانَ املَِلك سلَيمانُ مِلكًا علَى مجيِع إسرائيل1َ
وبناياهو بن يهوياداع علَى اجلَيِش، 4يهوشافاطُ بن أخيلود املُسجلُ، و. وأليحورف وأخيا ابنا شيشا كاِتباِن3

وأخيشار 6. وعزرياهو بن ناثانَ علَى الوكالِء، وزابود بن ناثانَ كاِهن وصاِحب املَِلِك5. وصادوق وأبياثار كاِهناِن
لسلَيمانَ اثنا عشر وكيالً علَى مجيِع إسرائيلَ يمتارونَ للمِلِك وكانَ 7. علَى البيِت، وأدونريام بن عبدا علَى التسخِري



ابن دقَر يف ماقَص 9. ابن حور يف جبِل أفراِيم: وهِذِه أمساؤهم8. كانَ علَى الواِحِد أنْ يمتار شهرا يف السنِة. وبيِتِه
ابن 11. كانت له سوكوه وكُلُّ أرِض حافَر. ن حسد يف أربوتاب10. وشعلُبيم وبيِت شمٍس وأيلوِن بيِت حانانَ

بعنا بن أخيلود يف تعنك ومِجدو وكُلِّ بيِت 12. كانت طافَةُ بنت سلَيمانَ له امرأةً. أبيناداب يف كُلِّ مرتفَعاِت دوٍر
ابن جابر يف راموِت 13. إلَى آبلَ محولَةَ، إلَى معبِر يقمعامشاٍن اليت جباِنِب صرتانَ حتت يزرعيلَ، ِمن بيتَِ شانَ 

اليت يف باشانَ. ِجلعاد ةُ أرجوبكور وله ،ى اليت يف ِجلعادسنابِن م وثُ يائريوح ةً بأسواٍر . لهونَ مدينةً عظيمِست
أخيمعص يف نفتايل، وهو أيضا أخذَ باِسمةَ بنت 15. أخيناداب بن عدو يف محناِيم14. وعواِرض ِمن نحاٍس

ِشمعي بن أيال يف 18. يهوشافاطُ بن فاروح يف يساكَر17. بعنا بن حوشاي يف أشري وبعلوت16. سلَيمانَ امرأةً
نيامنيِلِك19. بم وعوج نيِلِك األموريأرِض سيحونَ م ،أوري يف أرِض ِجلعاد بن الذي .  باشانَجاِبر كيلٌ واِحدوو

  .يأكُلونَ ويشربونَ ويفرحونَ. وكانَ يهوذا وإسرائيلُ كثريين كالرمِل الذي علَى البحِر يف الكَثرِة20. يف األرِض
  مؤونة سليمان اليومية

21 ،هِر إلَى أرِض ِفِلسطنيالن لِّطًا علَى مجيِع املَماِلِك ِمنستلَيمانُ موكانَ سخوِم ِمصرمونَ اهلَدايا . وإلَى تقَدكانوا ي
ثَالثني كُر مسيٍذ، وِستني كُر دقيٍق، : وكانَ طَعام سلَيمانَ لليوِم الواِحِد22 .ويخِدمونَ سلَيمانَ كُلَّ أياِم حياِتِه

.  ما عدا األيائلَ والظِّباَء واليحامري واإلوز املُسمنوعشرةَ ثرياٍن مسمنٍة، وِعشرين ثَورا ِمن املَراعي، وِمئَةَ خروٍف،23
ألنه كانَ متسلِّطًا علَى كُلِّ ما عرب النهِر ِمن تفسح إلَى غَزةَ، علَى كُلِّ ملوِك عِرب النهِر، وكانَ له صلح ِمن مجيِع 24

آِمنني، كُلُّ واِحٍد حتت كرمِتِه وحتت تينِتِه، ِمن دانَ إلَى بئِر سبٍع، كُلَّ وسكَن يهوذا وإسرائيلُ 25. جواِنِبِه حوالَيِه
وهؤالِء الوكالُء 27. وكانَ لسلَيمانَ أربعونَ ألف ِمذوٍد خلَيِل مركَباِتِه، واثنا عشر ألف فاِرٍس26. أياِم سلَيمانَ

 نلَيمانَ ولكُلِّ مِلِك سمتارونَ للمهِرِهكانوا يلَيمانَ، كُلُّ واِحٍد يف شِة املَِلِك سإلَى مائد محتاجونَ . تقَدمل يكونوا ي
  . وكانوا يأتونَ بشعٍري وِتٍنب للخيِل واجلياِد إلَى املَوِضِع الذي يكونُ فيِه، كُلُّ واِحٍد حسب قَضائِه28. إلَى شيٍء

  حكمة سليمان
وفاقَت ِحكمةُ 30. هما كثريا ِجدا، ورحبةَ قَلٍب كالرمِل الذي علَى شاِطئ البحِروأعطَى اُهللا سلَيمانَ ِحكمةً وف29َ

ِة ِمصرين املَشِرِق وكُلَّ ِحكمةَ مجيِع بلَيمانَ ِحكميمانَ 31. سوه إيثانَ األزراحي مجيِع الناِس، ِمن ِمن وكانَ أحكَم
وتكلَّم بثَالثَِة آالِف مثٍَل، وكانت نشائده ألفًا 32.  يف مجيِع اُألمِم حوالَيِهوكانَ صيته. وكلكولَ ودردع بين ماحولَ

وتكلَّم عن البهائِم وعِن . وتكلَّم عن األشجاِر، ِمن األرِز الذي يف لُبنانَ إلَى الزوفا الناِبِت يف احلائِط33. وخمسا
وكانوا يأتونَ ِمن مجيِع الشعوِب ليسمعوا ِحكمةَ سلَيمانَ، ِمن مجيِع ملوِك 34. الطَِّري وعِن الدبيِب وعِن السمِك

  .األرِض الذين ِمسعوا ِحبكمِتِه
  االستعدادات لبناء اهليكل
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ِه، ألنَّ حريام كانَ مِحبا لداود وأرسلَ حريام مِلك صور عبيده إلَى سلَيمانَ، ألنه ِمسع أُم مسحوه مِلكًا مكانَ أبي1
أنت تعلَم داود أيب أنه مل يستِطع أنْ يبين بيتا السِم الرب إلَِهِه "3: فأرسلَ سلَيمانُ إلَى حريام يقول2ُ. كُلَّ األياِم

واآلنَ فقد أراحين الرب إلَهي ِمن كُلِّ 4 .بسبِب احلُروِب اليت أحاطَت بِه، حتى جعلهم الرب حتت بطِن قَدميِه
روال حاِدثَةُ ش صمخ دأيب 5. اِجلهاِت فال يوج دداو الرب إلَهي كما كلَّم يٍت السِم الربوهأنذا قائلٌ علَى بناِء ب

آلنَ فأمر أنْ يقطَعوا يل أرزا ِمن لُبنانَ، وا6. إنَّ ابنك الذي أجعلُه مكانك علَى كُرسيك هو يبين البيت المسي: قائالً
 عِرفي دنا أحينليس ب هأن تعلَم ككُلِّ ما تقولُ، ألن بساها حإي أُعطيك بيِدكةُ عوأُجر ،بيِدكبيدي مع عويكونُ ع

نييدونيِب ِمثلَ الصاخلَش قَطع."  
مبارك اليوم الرب الذي أعطَى داود ابنا حكيما علَى هذا الشعِب :"فِرح ِجدا وقالَفلَما ِمسع حريام كالم سلَيمانَ، 7

أنا أفعلُ كُلَّ مسرِتك يف خشِب األرِز . قد ِمسعت ما أرسلت بِه إلَي:"وأرسلَ حريام إلَى سلَيمانَ قائال8ً". الكَثِري
 ذلك ِمن لُبنانَ إلَى البحِر، وأنا أجعلُه أرماثًا يف البحِر إلَى املَوِضِع الذي تعرفُين عنه عبيدي يِرتلون9َ. وخشِب السرِو

فكانَ حريام يعطي سلَيمانَ خشب أرٍز 10". وأنفُضه هناك، وأنت حتِملُه، وأنت تعملُ مرضايت بإعطائك طَعاما لبييت
رسكُلِّ م بسسرٍو ح بشيِت 11. ِتِهوخز كُر يِتِه، وِعشرينا لبِحنطٍَة طَعام كُر ألف ِعشرين لَيمانُ حرياموأعطَى س

ضةً. رنةً فسسن عطي حرياملَيمانُ ي12. هكذا كانَ سهةً كما كلَّملَيمانَ ِحكمأعطَى س والرب . نيب لحوكانَ ص
  . عهداحريام وسلَيمانَ، وقَطَعا ِكالهما

فأرسلهم إلَى لُبنانَ عشرةَ آالٍف 14. وسخر املَِلك سلَيمانُ ِمن مجيِع إسرائيلَ، وكانِت السخر ثَالثني ألف رجٍل13
لسلَيمانَ وكانَ 15. وكانَ أدونريام علَى التسخِري. يكونونَ شهرا يف لُبنانَ وشهريِن يف بيوِتِهم. يف الشهِر بالنوبِة

ما عدا رؤساَء الوكالِء لسلَيمانَ الذين علَى العمِل 16سبعونَ ألفًا يحِملونَ أمحاالً، وثَمانونَ ألفًا يقطَعونَ يف اجلَبِل، 
جارةً كبريةً، ِحجارةً وأمر املَِلك أنْ يقلَعوا ِح17. ثَالثَةَ آالٍف وثَالثَ ِمئٍَة، املُتسلِّطني علَى الشعِب العاِملني العملَ

فنحتها بناؤو سلَيمانَ، وبناؤو حريام واِجلبليونَ، وهيأوا األخشاب 18. كرميةً لتأسيِس البيِت، ِحجارةً مربعةً
  .واِحلجارةَ لِبناِء البيِت
  سليمان يبين اهليكل
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1ِع ِمئٍَة والثَّماننيِة األربلَيمانَ علَى إسرائيلَوكانَ يف سنِة ملُلِك ساِبعِة الرنيف الس ،أرِض ِمصر ين إسرائيلَ ِمنخلُروِج ب ، 

للرب يتى البنب هالثّاين، أن هرهِر زيو وهو الشا، 2. يف شونَ ِذراعِست طولُه لَيمانُ للربس املَِلك ناهالذي ب يتوالب
 والرواق قُدام هيكِل البيِت طولُه ِعشرونَ ِذراعا حسب عرِض3. عا، ومسكُه ثَالثونَ ِذراعاوعرضه ِعشرونَ ِذرا

وبنى مع حائِط البيِت ِطباقًا حوالَيِه 5. وعِملَ للبيِت كوى مسقوفَةً مشبكَة4ً. البيِت، وعرضه عشر أذرٍع قُدام البيِت
يِت حديِرهامع حيطاِن البستفاٍت يف مِملَ غُرٍع، 6. ولَ اهليكِل واِملحراِب، وعأذر مسها خرضفلَى عقَةُ السفالطَّب

 كَّنا لئال تتمخاِرٍج أخصام والَيِه ِمنيِت حلَ للبعج هٍع، ألنأذر ها سبعرضٍع، والثّاِلثَةُ عأذر ها ِسترضسطَى عوالو



والبيت يف بنائِه بين ِحبجارٍة صحيحٍة مقتلَعٍة، ومل يسمع يف البيِت ِعند بنائِه ِمنحت وال 7.  البيِتاجلَوائز يف حيطاِن
وكانَ باب الغرفَِة الوسطَى يف جاِنِب البيِت األميِن، وكانوا يصعدونَ بدرٍج معطٍَّف إلَى 8. ِمعولٌ وال أداةٌ ِمن حديٍد

وبنى 10. فبنى البيت وأكمله، وسقَف البيت بألواٍح وجوائز ِمن األرِز9.  وِمن الوسطَى إلَى الثّاِلثَِةالوسطَى،
  .الغرفاِت علَى البيِت كُلِِّه مسكُها خمس أذرٍع، ومتَكَّنت يف البيِت خبشِب أرٍز

لبيت الذي أنت بانيِه، إنْ سلكت يف فرائضي وعِملت أحكامي هذا ا"12: وكانَ كالم الرب إلَى سلَيمانَ قائال11ً
 ،أبيك دبِه إلَى داو كالمي الذي تكلَّمت معك ي أُقيما، فإن لوِكللس كُلَّ وصاياي ِفظتيف وسِط 13وح وأسكُن

  ".بين إسرائيلَ، وال أترك شعيب إسرائيلَ
14لهوأكم يتلَيمانُ البى سنقِف، 15. فبيِت إلَى حيطاِن السأرِض الب داِخٍل بأضالِع أرٍز ِمن يِت ِمنى حيطانَ البنوب

وبنى ِعشرين ِذراعا ِمن مؤخِر البيِت بأضالِع أرٍز 16. وغَشاه ِمن داِخٍل خبشٍب، وفَرش أرض البيِت بأخشاِب سرٍو
وأربعونَ ِذراعا كانِت البيت، أِي 17. ه ألجِل اِملحراِب، أي قُدِس األقداِسوبنى داِخل. ِمن األرِض إلَى احليطاِن

ههوٍر18. اهليكلَ الذي أمامراِعِم زا علَى ِشكِل ِقثّاٍء وبنقورداِخٍل كانَ م يِت ِمنالب وأرز .أرز ى . اجلميعري كُنمل ي
رج19. حيِت ِمنا يف وسِط البأ ِمحرابيوههِد الربع تابوت هناك عضوألجِل اِملحراِب ِعشرونَ 20.  داِخٍل لي

وغَشى 21. وغَشاه بذَهٍب خاِلٍص، وغَشى املَذبح بأرٍز. ِذراعا طوالً وِعشرونَ ِذراعا عرضا وِعشرونَ ِذراعا مسكًا
ومجيع البيِت غَشاه 22. وغَشاه بذَهٍب. هٍب قُدام اِملحراِبوسد بسالِسِل ذَ. سلَيمانُ البيت ِمن داِخٍل بذَهٍب خاِلٍص

وعِملَ يف اِملحراِب كروبِني ِمن خشِب 23. بذَهٍب إلَى متاِم كُلِّ البيِت، وكُلُّ املَذبِح الذي للِمحراِب غَشاه بذَهٍب
. اح الكَروِب الواِحد، وخمس أذرٍع جناح الكَروِب اآلخروخمس أذرٍع جن24. الزيتوِن، علو الواِحِد عشر أذرٍع

قياس واِحد، وشكلٌ واِحد . وعشر أذرٍع الكَروب اآلخر25. عشر أذرٍع ِمن طَرِف جناِحِه إلَى طَرِف جناِحِه
وجعلَ الكَروبِني يف وسِط البيِت 27. علو الكَروِب الواِحِد عشر أذرٍع وكذا الكَروب اآلخر26. للكَروبِني

راحلائطَ اآلخ سِر مالكَروِب اآلخ ناحالواِحِد احلائطَ وج ناحج سِني فمةَ الكَروبطوا أجِنحسوب ،اِخليالد . توكان
رما اآلخهدأح سميِت يما يف وسِط البهتٍب28. أجِنحِني بذَهى الكَروبيِت يف 29. وغَشحيطاِن الب ومجيع

وغَشى أرض البيِت بذَهٍب 30. مستديِرها رسمها نقشا بنقِر كروبيم ونخيٍل وبراِعِم زهوٍر ِمن داِخٍل وِمن خاِرٍج
. تاِن مخمسةٌالساِكف والقائم. وعِملَ لباِب اِملحراِب ِمصراعِني ِمن خشِب الزيتوِن31. ِمن داِخٍل وِمن خاِرٍج

ورسم علَيِهما نقش كروبيم ونخيٍل وبراِعِم زهوٍر، وغَشاهما بذَهٍب، ورصع . واِملصراعاِن ِمن خشِب الزيتوِن32
صراعِني ِمن وِم34وكَذلك عِملَ ملَدخِل اهليكِل قَوائم ِمن خشِب الزيتوِن مربعةً، 33. الكَروبيم والنخيلَ بذَهٍب

ونحت كروبيم ونخيالً وبراِعم 35. اِملصراع الواِحد دفَّتاِن تنطَوياِن، واِملصراع اآلخر دفَّتاِن تنطَوياِن. خشِب السرِو
. ، وصفا ِمن جوائِز األرِزوبنى الدار الداِخليةَ ثَالثَةَ صفوٍف منحوتٍة36. زهوٍر، وغَشاها بذَهٍب مطَرٍق علَى املَنقوِش

ويف السنِة احلاديةَِ عشرةَ يف شهِر بولَ، وهو الشهر الثّاِمن، 38. يف السنِة الراِبعِة أُسس بيت الرب يف شهِر زيو37
  .فبناه يف سبِع ِسنٍني. أُكِملَ البيت يف مجيِع أُموِرِه وأحكاِمِه

  راسليمان يبين لنفسه قص
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وبنى بيت وعِر لُبنانَ، طولُه ِمئَةُ ِذراٍع وعرضه 2. وأما بيته فبناه سلَيمانُ يف ثَالثَ عشرةَ سنةً وأكملَ كُلَّ بيِتِه1

وسِقف بأرٍز 3 .خمسونَ ِذراعا ومسكُه ثَالثونَ ِذراعا، علَى أربعِة صفوٍف ِمن أعِمدِة أرٍز وجوائز أرٍز علَى األعِمدِة
والسقوف ثَالثُ ِطباٍق، 4.  خمس عشرةَكُلُّ صف. ِمن فوق علَى الغرفاِت اخلَمِس واألربعني اليت علَى األعِمدِة

. ٍة ثَالثَ مراٍتومجيع األبواِب والقَوائِم مربعةٌ مسقوفَةٌ، ووجه كوٍة مقابِلَ كو5. وكوةٌ مقابِلَ كوٍة ثَالثَ مراٍت
. وِرواقًا آخر قُدامها وأعِمدةً وأسكُفَّةً قُدامها. وعِملَ ِرواق األعِمدِة طولُه خمسونَ ِذراعا وعرضه ثَالثونَ ِذراعا6
ته الذي كانَ وبي8. وعِملَ ِرواق الكُرسي حيثُ يقضي، أي ِرواق القَضاِء، وغُشي بأرٍز ِمن أرٍض إلَى سقٍف7

. وعِملَ بيتا البنِة ِفرعونَ اليت أخذَها سلَيمانُ، كهذا الرواِق. يسكُنه يف داٍر أُخرى داِخلَ الرواِق، كانَ كهذا العمِل
ٍج، ِمن األساِس إلَى كُلُّ هِذِه ِمن ِحجارٍة كرميٍة كقياِس اِحلجارِة املَنحوتِة منشورٍة ِمبنشاٍر ِمن داِخٍل وِمن خاِر9

وكانَ مؤسسا علَى ِحجارٍة كرميٍة، ِحجارٍة عظيمٍة، ِحجارِة عشِر أذرٍع، 10. اإلفريِز، وِمن خاِرٍج إلَى الداِر الكَبريِة
يف مستديِرها ثَالثَةُ وللداِر الكَبريِة 12. وِمن فوٍق ِحجارةٌ كرميةٌ كقياِس املَنحوتِة، وأرز11. وِحجارِة ثَماِن أذرٍع

  .كذلك دار بيِت الرب الداِخليةُ وِرواق البيِت. صفوٍف منحوتٍة، وصف ِمن جوائِز األرِز
  أثاثات اهليكل

 (5:1-3:15أخ2)

13صور ِمن ذَ حرياملَيمانُ وأخس لَ املَِلكفتايل، وأ14. وأرسِسبِط ن لٍَة ِمنامرأٍة أرم وهو ابن لٌ صوريجر بوه
. فأتى إلَى املَِلِك سلَيمانَ وعِملَ كُلَّ عمِلِه. نحاس، وكانَ ممتِلئًا ِحكمةً وفَهما ومعِرفَةً لعمِل كُلِّ عمٍل يف النحاِس

تا عشرةَ ِذراعا يحيطُ بالعموِد وخيطٌ اثن. وصور العموديِن ِمن نحاٍس، طولُ العموِد الواِحِد ثَمانيةَ عشر ِذراعا15
طولُ التاِج الواِحِد خمس أذرٍع، وطولُ . وعِملَ تاجِني ليضعهما علَى رأسِي العموديِن ِمن نحاٍس مسبوٍك16. اآلخِر

اجِني اللذَيِن علَى رأسِي العموديِن، وشباكًا عمالً مشبكًا وضفائر كعمِل السالِسِل للت17. التاِج اآلخِر خمس أذرٍع
وعِملَ للعموديِن صفَِّني ِمن الرماِن يف مستديِرِهما علَى الشبكَِة الواِحدِة 18. سبعا للتاِج الواِحِد، وسبعا للتاِج اآلخِر

والتاجاِن اللذاِن علَى رأسِي العموديِن ِمن صيغِة 19. لتغطيِة التاِج الذي علَى رأِس العموِد، وهكذا عِملَ للتاِج اآلخِر
وكذلك التاجاِن اللذاِن علَى العموديِن ِمن ِعنِد البطِن الذي ِمن ِجهِة 20. السوسن كما يف الرواِق هما أربع أذرٍع

. وأوقَف العموديِن يف ِرواِق اهليكِل21. لتاِج الثّاينوالرمانات ِمئَتاِن علَى صفوٍف مستديرٍة علَى ا. الشبكَِة صاِعدا
 هعا امسود ناألمي مودالع فأوقَف"ياكني ." هعا امسود راأليس مودالع أوقَف ثُم"زيِن 22". بوعمودوعلَى رأِس الع

وسنةُ السيِن. صيغمودلُ العملَ عفكم.  
ارِتفاعه خمس أذرٍع، وخيطٌ .  عشر أذرٍع ِمن شفَِتِه إلَى شفَِتِه، وكانَ مدورا مستديرا.وعِملَ البحر مسبوكًا23

محيطَةٌ بالبحِر مبستديِرِه . عشر للذِّراِع. وتحت شفَِتِه ِقثّاٌء مستديرا تحيطُ بِه24. ثَالثونَ ِذراعا يحيطُ بِه بدائِرِه
ثَالثَةٌ متوجهةٌ إلَى الشماِل، وثَالثَةٌ متوجهةٌ : وكانَ قائما علَى اثني عشر ثَورا25.  قد سِبكَت بسبِكِهالِقثّاُء. صفَِّني

ِزها إلَى والبحر علَيها ِمن فوق، ومجيع أعجا. إلَى الغرِب، وثَالثَةٌ متوجهةٌ إلَى اجلَنوب، وثَالثَةٌ متوجهةٌ إلَى الشرِق



وعِملَ القَواِعد العشر ِمن 27. يسع ألفَي بثِّ. وِغلَظُه ِشرب، وشفَته كعمِل شفَِة كأٍس بزهِر سوسن26. داِخٍل
هلا : واِعِدوهذا عملُ الق28َ. نحاٍس، طولُ القاِعدِة الواِحدِة أربع أذرٍع، وعرضها أربع أذرٍع، وارِتفاعها ثَالثُ أذرٍع

وعلَى األتراِس اليت بني احلَواِجِب أُسود وثريانٌ وكروبيم، وكذلك علَى 29. أتراس، واألتراس بني احلَواِجِب
فوق ى. احلَواِجِب ِمنلدلٌ ممهوٍر عز حتِت اُألسوِد والثِّرياِن قَالئد حاٍس 30. وِمنن كٍَر ِمنب عٍة أربولكُلِّ قاِعد

وفَمها داِخلَ 31. ِقطاب ِمن نحاٍس، ولقَوائِمها األربِع أكتاف، واألكتاف مسبوكَةٌ حتت اِملرحضِة جباِنِب كُلِّ ِقالدٍةو
ِذراع فوق ِذراٍع. اإلكليِل وِمن وِنصف ٍة ِذراعِل قاِعدمكع رودها موفَم .قشا علَى فِمها نوأيض .عبرها مةٌ ال وأتراس

والبكَر األربع حتت األتراِس، وخطاطيف البكَِر يف القاِعدِة، وارِتفاع البكَرِة الواِحدِة ِذراع وِنصف 32. مدورةٌ
بع وأر34. خطاطيفُها وأُطُرها وأصاِبعها وقُبوبها كُلُّها مسبوكَةٌ. وعِملُ البكَِر كعمِل بكَرِة مركَبٍة33. ِذراٍع

وأعلَى القاِعدِة مقَبب مستدير علَى ارِتفاِع 35. أكتاٍف علَى أربِع زوايا القاِعدِة الواِحدِة، وأكتاف القاِعدِة ِمنها
ا ونقَش علَى ألواِح أياديها، وعلَى أتراِسها كروبيم وأُسود36. أياديها وأتراسها ِمنها. ِنصِف ِذراٍع ِمن أعلَى القاِعدِة

جلميِعها سبك واِحد وقياس . هكذا عِملَ القَواِعد العشر37. ونخيالً كِسعِة كُلِّ واِحدٍة، وقَالئد زهوٍر مستديرةً
كلٌ واِحدوش ا38. واِحدثب عنيٍة أربضكُلُّ ِمرح عحاٍس تسن ِمن راِحضم رِملَ عشوع . عةُ أربةُ الواِحدضاِملرح

وجعلَ القَواِعد خمسا علَى جاِنِب البيِت األميِن، 39. ِمرحضةٌ واِحدةٌ علَى القاِعدِة الواِحدِة للعشِر القَواِعِد. رٍعأذ
  .وخمسا علَى جاِنِب البيِت األيسِر، وجعلَ البحر علَى جاِنِب البيِت األميِن إلَى الشرِق ِمن ِجهِة اجلَنوِب

. وانتهى حريام ِمن مجيِع العمِل الذي عِمله للمِلِك سلَيمانَ لبيِت الرب.  حريام املَراِحض والرفوش واملَناِضحوعِمل40َ
رأسِي العموديِن وكُرتِي التاجِني اللذَيِن علَى رأسِي العموديِن، والشبكَتِني لتغطيِة كُرتِي التاجِني اللذَيِن علَى 41

وأربع ِمئَِة الرمانِة اليت للشبكَتِني، صفّا رماٍن للشبكَِة الواِحدِة ألجِل تغطيِة كُرتِي التاجِني اللذَيِن علَى 42. العموديِن
.  عشر ثَورا حتت البحِروالبحر الواِحد واِلاثني44. والقَواِعد العشر واملَراِحض العشر علَى القَواِعِد43. العموديِن
45واملَناِضح فوشوالر حاٍس . والقُدورن هي ِمن يِت الربلَيمانَ لبِلِك سللم ِملها حريامِة اليت عهِذِه اآلني ومجيع

سلَيمانُ وزنَ مجيِع وترك 47.  يف غَوِر اُألردنِّ سبكَها املَِلك، يف أرِض اخلَزِف بني سكّوت وصرتان46َ. مصقوٍل
املَذبح ِمن ذَهٍب، : وعِملَ سلَيمانُ مجيع آنيِة بيِت الرب48. مل يتحقَّق وزنُ النحاِس. اآلنيِة ألنها كثريةٌ ِجدا ِجدا

يساِر أمام اِملحراِب ِمن ذَهٍب واملَنائر خمسا عن اليمِني وخمسا عن ال49واملائدةَ اليت علَيها خبز الوجوِه ِمن ذَهٍب، 
والطُّسوس واملَقاص واملَناِضح والصحونَ واملَجاِمر ِمن ذَهٍب 50خاِلٍص، واألزهار والسرج واملَالِقطَ ِمن ذَهٍب، 

وأُكِملَ 51. ِل ِمن ذَهٍبخاِلٍص، والوصلَ ملَصاريِع البيِت الداِخلي، أي لقُدِس األقداِس، وألبواِب البيِت، أِي اهليك
يِت الربلَيمانُ لبس املَِلك ِملهِل الذي عمالع أبيِه. مجيع دداو لَيمانُ أقداسلَ سلها : وأدخعةَ، وجواآلني بةَ والذَّهالِفض

يِت الربزائِن بيف خ.  
  إحضار تابوت العهد إىل اهليكل

 (6:11-5:2أخ2)
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1س عمئٍذ جلَيمانَ يف حينين إسرائيلَ إلَى املَِلِك سب ساَء اآلباِء ِمنإسرائيلَ وكُلَّ رؤوِس األسباِط، رؤ يوخلَيمانُ ش
فاجتمع إلَى املَِلِك سلَيمانَ مجيع ِرجاِل إسرائيلَ 2. أورشليم، إلصعاِد تابوِت عهِد الرب ِمن مدينِة داود، هي ِصهيونُ

وأصعدوا 4. وجاَء مجيع شيوِخ إسرائيلَ، وحملَ الكهنةُ التابوت3. ِر أيثانيم، هو الشهر الساِبعيف العيِد يف شه
واملَِلك سلَيمانُ 5. تابوت الرب وخيمةَ اِلاجِتماِع مع مجيِع آنيِة القُدِس اليت يف اخلَيمِة، فأصعدها الكهنةُ والالويونَ

 املُجتِمعني إليِه معه أمام التابوِت، كانوا يذبحونَ ِمن الغنِم والبقَِر ما ال يحصى وال يعد ِمن وكُلُّ جماعِة إسرائيلَ
وأدخلَ الكهنةُ تابوت عهِد الرب إلَى مكاِنِه يف ِمحراِب البيِت يف قُدِس األقداِس، إلَى حتِت جناحِي 6. الكَثرِة

. روبِني بسطا أجِنحتهما علَى موِضِع التابوِت، وظَلَّلَ الكَروباِن التابوت وِعصيه ِمن فوقألنَّ الك7َالكَروبِني، 
لَم 9. وجذَبوا الِعصي فتراَءت رؤوس الِعصي ِمن القُدِس أمام اِملحراِب ومل تر خاِرجا، وهي هناك إلَى هذا اليوِم8

احلَجِر اللذاِن وضعهما موسى هناك يف حوريب حني عاهد الرب بين إسرائيلَ ِعند يكُن يف التابوِت إال لوحا 
أرِض ِمصر ِمن روِجِهم10. خ ،الرب يتأل بم حابالقُدِس أنَّ الس الكهنةُ ِمن ا خرجِطِع 11وكانَ لَمستي ولَم

  . ألنَّ مجد الرب مأل بيت الربالكهنةُ أنْ يِقفوا للِخدمِة بسبِب السحاِب،
 :حينئٍذ تكلَّم سلَيمان12ُ

"هإن قالَ الرب  

 .يسكُن يف الضباِب 

  إني قد بنيت لك بيت سكنى، 13
  ."مكانا لسكناك إلَى األبِد 

مبارك الرب إلَه :"وقال15َ.  إسرائيلَ واِقفوحولَ املَِلك وجهه وبارك كُلَّ جمهوِر إسرائيلَ، وكُلُّ جمهوِر14
يوم أخرجت شعيب إسرائيلَ ِمن ِمصر مل أختر  منذ16ُ: إسرائيلَ الذي تكلَّم بفَِمِه إلَى داود أيب وأكملَ بيِدِه قائالً

ما اختبِل إن ،يٍت ليكونَ امسي هناكمجيِع أسباِط إسرائيلَ لِبناِء ب عيب إسرائيلَمدينةً ِمنليكونَ علَى ش دداو رت .
ِمن أجِل أنه كانَ يف : فقالَ الرب لداود أيب18. وكانَ يف قَلِب داود أيب أنْ يبين بيتا السِم الرب إلَِه إسرائيل17َ

بكَوِنِه يف قَلِبك نتا المسي، قد أحسيتب أنْ تبين ال تبين19. قَلِبك أنت كإال إن لِبكص ِمن اخلاِرج كبِل ابن ،يتالب 
وأقام الرب كالمه الذي تكلَّم بِه، وقد قُمت أنا مكانَ داود أيب وجلَست علَى كُرسي 20. هو يبين البيت المسي

مكانا للتابوِت الذي فيِه عهد وجعلت هناك 21إسرائيلَ كما تكلَّم الرب، وبنيت البيت السِم الرب إلَِه إسرائيلَ، 
أرِض ِمصر ِمن ماهإخراِجِه إي مع آبائنا ِعند هالذي قَطَع الرب."  

  صالة سليمان
 (42-6:12أخ2)

 إلَه أيها الرب:"وقال23َووقَف سلَيمانُ أمام مذبِح الرب تجاه كُلِّ جماعِة إسرائيلَ، وبسطَ يديِه إلَى السماِء 22
 ائرينالس بيِدكِة لعمحهِد والرأسفَلُ، حاِفظُ الع وال علَى األرِض ِمن ،فوق يف السماِء ِمن ِمثلك إسرائيلَ، ليس إلَه

مِبكُلِّ قُلو ككهذا ا24. أمام ِدكبي لتوأكم بفَِمك بِه، فتكلَّمت هأيب ما كلَّمت دداو بِدكلع ِفظتليوِمالذي قد ح .



ال يعدم لك أمامي رجلٌ يجِلس علَى : واآلنَ أيها الرب إلَه إسرائيلَ احفَظْ لعبِدك داود أيب ما كلَّمته بِه قائال25ً
لَه واآلنَ يا إ26. كُرسي إسرائيلَ، إنْ كانَ بنوك إنماَ يحفَظونَ طُرقَهم حتى يسريوا أمامي كما ِسرت أنت أمامي

ألنه هِل يسكُن اُهللا حقا علَى األرِض؟ هوذا 27. إسرائيلَ فليتحقَّق كالمك الذي كلَّمت بِه عبدك داود أيب
فالتِفت إلَى صالِة عبِدك وإلَى 28السماوات ومساُء السماواِت ال تسعك، فكم باألقَلِّ هذا البيت الذي بنيت؟ 

ِلتكونَ عيناك مفتوحتِني علَى 29. يها الرب إلَهي، وامسِع الصراخ والصالةَ اليت يصلِّيها عبدك أمامك اليومتضرِعِه أ
ا، علَى املَوِضِع الذي قُلتاريِت ليالً ويف هذا املَ: هذا الب كبدلِّيها عصالةَ اليت يالص عسموِضِعإنَّ امسي يكونُ فيِه، لت .

وامسع تضرع عبِدك وشعِبك إسرائيلَ الذين يصلّونَ يف هذا املَوِضِع، وامسع أنت يف موِضِع سكناك يف السماِء، 30
فاغِفر يف هذا 31. وإذا ِمسعت ِحكذبم أمام وجاَء احلَلف ،لِّفَهحلفًا ليعلَيِه ح عضإلَى صاِحِبِه وو دإذا أخطأ أح

فامسع أنت يف السماِء واعملْ واقِض بني عبيِدك، إذ حتكُم علَى املُذِنِب فتجعلُ طريقَه علَى رأِسِه، وتبرر 32البيِت، 
 واعترفوا إذا انكَسر شعبك إسرائيلُ أمام العدو ألنهم أخطأوا إلَيك، ثُم رجعوا إلَيك33. البار إذ تعطيِه حسب برِه

فامسع أنت ِمن السماِء واغِفر خطيةَ شعِبك إسرائيلَ، وأرِجعهم 34باِمسك وصلَّوا وتضرعوا إلَيك نحو هذا البيِت، 
ها آلبائِهمإلَى األرِض اليت أعطَيت.  

35"ص ثُم ،أخطأوا إلَيك مهألن ،طَرم كُنعوا عن إذا أُغِلقَِت السماُء ومل يجور ،فوا باِمسكرا يف هذا املَوِضِع واعتلَّو
 ،مهقتضاي كألن ِتِهمطي36خ اِلحالص الطريق مهلِّمعإسرائيلَ، فت عِبكوش بيِدكةَ عطيخ السماِء واغِفر ِمن أنت عفامس

إذا صار يف األرِض جوع، إذا صار 37. ا لشعِبك مرياثًاالذي يسلُكونَ فيِه، وأعِط مطَرا علَى أرِضك اليت أعطَيته
فكُلُّ 38وبأٌ، إذا صار لَفح أو يرقانٌ أو جراد جردم، أو إذا حاصره عدوه يف أرِض مدِنِه، يف كُلِّ ضربٍة وكُلِّ مرٍض، 

كُلِّ ش إنساٍن كانَ ِمن أي ٍع تكونُ ِمنرالٍة وكُلُّ تضطُ صبسةَ قَلِبِه، فيربعِرفونَ كُلُّ واِحٍد ضي إسرائيلَ، الذين عِبك
فامسع أنت ِمن السماِء مكاِن سكناك واغِفر، واعملْ وأعِط كُلَّ إنساٍن حسب كُلِّ طُرِقِه 39يديِه نحو هذا البيِت، 

هقَلب كما تعِرف .قُلوب فترقد ع كوحد أنت كِر، ألنشين البونَ فيها 40 كُلِّ بحياِم اليت يكُلَّ األي خافوكلكي ي
وكَذلك األجنيب الذي ليس ِمن شعِبك إسرائيلَ هو، وجاَء ِمن أرٍض بعيدٍة 41. علَى وجِه األرِض اليت أعطَيت آلبائنا

 ،أجِل اِمسك 42ِمنِدكالعظيِم وبي عونَ باِمسكسمي مهيِت، ألنلَّى يف هذا البى جاَء وصتِة، فماملَمدود ِة وِذراِعكالقَوي 
فامسع أنت ِمن السماِء مكاِن سكناك، وافعلْ حسب كُلِّ ما يدعو بِه إلَيك األجنيب، لكَي يعلَم كُلُّ شعوِب 43

  .نه قد دعي امسك علَى هذا البيِت الذي بنيتاألرِض امسك، فيخافوك كشعِبك إسرائيلَ، ولكَي يعلَموا أ
إذا خرج شعبك ملُحاربِة عدوِه يف الطريِق الذي ترِسلُهم فيِه، وصلَّوا إلَى الرب نحو املدينِة اليت اخترتها والبيِت "44

 ،الِمسك هيتن45الذي بعروتض مهالتالسماِء ص ِمن عفامسمواقِض قَضاَءه مليس إنسانٌ 46. ه هألن ،إذا أخطأوا إلَيك
فإذا ردوا إلَى 47ال يخِطئُ، وغَِضبت علَيِهم ودفَعتهم أمام العدو وسباهم، سابوهم إلَى أرِض العدو، بعيدةً أو قريبةً، 

رعوا وتضجنَ إليها وروسبيف األرِض اليت ي مِقُلوقائلني يف أرِض سبِيِهم بنا: عوا إلَيكجنا وأذنوقد أخطأنا وع .
ورجعوا إلَيك ِمن كُلِّ قُلوِم وِمن كُلِّ أنفُِسِهم يف أرِض أعدائِهمِ الذين سبوهم، وصلَّوا إلَيك نحو أرِضِهمِ اليت 48

والب رتاملدينِة اليت اخت حون ،آلبائِهم أعطَيت ،الِمسك يتن49يِت الذي ب مهالتص كناككاِن سيف السماِء م عفامس



 ،مواقِض قَضاَءه مهعرةً 50وتضمحر وأعِطِهم ،ا إلَيك بواِم اليت أذنِذُنو ومجيع ،ما أخطأوا بِه إلَيك عِبكلش واغِفر
 ،مموهرحفي مهوسب الذين 51أمام مهوسِط كوِر احلَديِدألن ِمن ،ِمصر ِمن جتأخر الذين ومرياثُك كعبش .

52 ،كدعونيف كُلِّ ما ي إليِهم صغيإسرائيلَ، فت عِبكِع شروتض بِدكِع عرتض حوِني نتفتوحم يناككونَ عِلت
 كما تكلَّمت عن يِد موسى عبِدك ِعند إخراِجك آباَءنا ألنك أنت أفرزتهم لك مرياثًا ِمن مجيِع شعوِب األرِض،53

دي الربيياس ِمصر ِمن."  
54 ِمن ،ِح الربذبأماِم م ِمن ضهن هِع، أنرضالِة والتبكُلِّ هِذِه الص الِة إلَى الربالص لَيمانُ ِمنى سها انتوكانَ لَم

: ووقَف وبارك كُلَّ جماعِة إسرائيلَ بصوٍت عاٍل قائال55ً، ويداه مبسوطَتاِن نحو السماِء، اجلُثو علَى ركبتيِه
مبارك الرب الذي أعطَى راحةً لشعِبِه إسرائيلَ حسب كُلِّ ما تكلَّم بِه، ومل تسقُطْ كِلمةٌ واِحدةٌ ِمن كُلِّ كالِمِه "56

. ليكُِن الرب إلَهنا معنا كما كانَ مع آبائنا فال يتركَنا وال يرفُضنا57. عن يِد موسى عبِدِهالصاِلِح الذي تكلَّم بِه 
وليكُن 59. ليميلَ بقُلوبنا إليِه لكَي نسري يف مجيِع طُرِقِه ونحفَظَ وصاياه وفَرائضه وأحكامه اليت أوصى ا آباَءنا58

 أمام الرب قريبا ِمن الرب إلَِهنا ارا وليالً، ليقضي قَضاَء عبِدِه وقَضاَء شعِبِه إسرائيلَ، كالمي هذا الذي تضرعت بِه
فليكُن قَلبكُم كاِمالً لَدى 61. ليعلَم كُلُّ شعوِب األرِض أنَّ الرب هو اُهللا وليس آخر60. أمر كُلِّ يوٍم يف يوِمِه
  ". يف فرائِضِه وحتفَظونَ وصاياه كهذا اليوِمالرب إلَِهنا إذ تسريونَ

  تدشني اهليكل
 (10-7:4أخ2)

62 ،الرب أمام حوا ذَبائحذَب إسرائيلَ معه ومجيع إنَّ املَِلك 63ثُمها للربحِة اليت ذَبالمالس لَيمانُ ذَبائحس حوذَب : ِمن
 يف 64.  ِمئَةَ ألٍف وِعشرين ألفًا، فدشن املَِلك ومجيع بين إسرائيلَ بيت الربالبقَِر اثنِني وِعشرين ألفًا، وِمن الغنِم

ذلك اليوِم قَدس املَِلك وسطَ الداِر اليت أمام بيِت الرب، ألنه قَرب هناك املُحرقاِت والتقِدماِت وشحم ذَبائِح السالمِة، 
وعيد 65. الذي أمام الرب كانَ صغريا عن أنْ يسع املُحرقاِت والتقِدماِت وشحم ذَبائِح السالمِةألنَّ مذبح النحاِس 

سلَيمانُ العيد يف ذلك الوقِت ومجيع إسرائيلَ معه، جمهور كبري ِمن مدخِل حماةَ إلَى وادي ِمصر، أمام الرب إلَِهنا 
ويف اليوِم الثّاِمِن صرف الشعب، فباركوا املَِلك وذَهبوا إلَى خيِمِهم 66.  أياٍم، أربعةَ عشر يوماسبعةَ أياٍم وسبعةَ

  .فِرحني وطَييب القُلوِب، ألجِل كُلِّ اخلَِري الذي عِملَ الرب لداود عبِدِه وإلسرائيلَ شعِبِه
  الرِب يظهر لسليمان

 (22-7:11أخ2)
9 
أنَّ الرب تراَءى 2 لَما أكملَ سلَيمانُ بناَء بيِت الرب وبيِت املَِلِك وكُلَّ مرغوِب سلَيمانَ الذي سر أنْ يعملَ، وكان1َ

. قد ِمسعت صالتك وتضرعك الذي تضرعت بِه أمامي:"وقالَ له الرب3. لسلَيمانَ ثانيةً كما تراَءى له يف ِجبعونَ
ستاِمقَدكُلَّ األي وقَليب هناك ينايألجِل وضِع امسي فيِه إلَى األبِد، وتكونُ ع هيتنالذي ب يتإنْ 4.  هذا الب وأنت

سلكت أمامي كما سلك داود أبوك بسالمِة قَلٍب واسِتقامٍة، وعِملت حسب كُلِّ ما أوصيتك وحِفظت فرائضي 



ال يعدم لك رجلٌ عن : رسي ملِكك علَى إسرائيلَ إلَى األبِد كما كلَّمت داود أباك قائالًفإني أُقيم ك5ُوأحكامي، 
إنْ كنتم تنقَِلبونَ أنتم أو أبناؤكُم ِمن ورائي، وال حتفَظونَ وصاياي، فرائضي اليت جعلتها أمامكُم، 6. كُرسي إسرائيلَ

فإني أقطَع إسرائيلَ عن وجِه األرِض اليت أعطَيتهم إياها، والبيت 7 أُخرى وتسجدونَ هلا، بِل تذهبونَ وتعبدونَ آِلهةً
كُلُّ . وهذا البيت يكونُ ِعربة8ًالذي قَدسته المسي أنفيِه ِمن أمامي، ويكونُ إسرائيلُ مثَالً وهزأةً يف مجيِع الشعوِب، 

ِمن أجِل أُم : فيقولون9َملاذا عِملَ الرب هكذا هلِذِه األرِض وهلذا البيِت؟ : يصفُر، ويقولونَمن يمر علَيِه يتعجب و
 لَبج دوها، لذلكبدوا هلا وعى وسجٍة أُخركوا بآِلهومتَس ،أرِض ِمصر ِمن مآباَءه جالذي أخر مهإلَه كوا الربتر

كُلَّ هذا الش علَيِهم الربر."  
  أعماِل أخرى قام ا سليمان

 (18-8:1أخ2)

صور قد  وكانَ حريام مِلك11. وبعد ِنهايِة ِعشرين سنةً بعدما بنى سلَيمانُ البيتِني، بيت الرب وبيت املَِلِك10
ى حينئٍذ املَِلك سلَيمانُ حريام ِعشرين أعطَ. ساعف سلَيمانَ خبشِب أرٍز وخشِب سرٍو وذَهٍب، حسب كُلِّ مسرِتِه

. فخرج حريام ِمن صور ليرى املُدنَ اليت أعطاه إياها سلَيمانُ، فلم حتسن يف عينيِه12. مدينةً يف أرِض اجلليِل
وأرسلَ حريام للمِلِك ِمئَةً 14. إلَى هذا اليوِم" أرض كابولَ"ودعاها ". ما هِذِه املُدنُ اليت أعطَيتين يا أخي؟:"فقال13َ

  .وِعشرين وزنةَ ذَهٍب
وهذا هو سبب التسخِري الذي جعله املَِلك سلَيمانُ لِبناِء بيِت الرب وبيِتِه والقَلعِة وسوِر أورشليم وحاصور ومِجدو 15

رقَها بال16. وجازوأحر رذَ جازوأخ ِمصر ِلكونُ مِفرع ِعديف املدينِة، وأعطاها ص اِكننيالس نيلَ الكَنعانياِر، وقَتن
وبعلَةَ وتدمر يف البريِة يف األرِض، 18وبنى سلَيمانُ جازر وبيت حورونَ السفلَى 17. مهرا البنِتِه امرأِة سلَيمانَ

ركَباِت ومدنَ الفُرساِن، ومرغوب سلَيمانَ الذي رِغب أنْ ومجيع مدِن املَخاِزِن اليت كانت لسلَيمانَ، ومدنَ امل19َ
مجيع الشعِب الباقني ِمن األموريني واِحلثِّيني والِفِرزيني 20. يبنيه يف أورشليم ويف لُبنانَ ويف كُلِّ أرِض سلطَنِتِه

أبناؤهم الذين بقوا بعدهم يف األرِض، الذين مل يقِدر بنو 21سرائيلَ، واِحلويني واليبوسيني الذين لَيسوا ِمن بين إ
وأما بنو إسرائيلَ فلم يجعلْ سلَيمانُ 22. إسرائيلَ أنْ يحرموهم، جعلَ علَيِهم سلَيمانُ تسخري عبيٍد إلَى هذا اليوِم

هؤالِء رؤساُء املوكَّلني علَى 23. مه وأُمراؤه وثَواِلثُه ورؤساُء مركَباِتِه وفُرسانهِمنهم عبيدا ألنهم ِرجالُ الِقتاِل وخدا
  .أعماِل سلَيمانَ خمس ِمئٍَة وخمسونَ، الذين كانوا يتسلَّطونَ علَى الشعِب العاِملني العملَ

وكانَ سلَيمانُ يصِعد 25. ِتها الذي بناه هلا، حينئٍذ بنى القَلعةَولكن بنت ِفرعونَ صِعدت ِمن مدينِة داود إلَى بي24
الرب علَى الذي أمام وكانَ يوِقد ،للرب ناهِح الذي بٍة علَى املَذبسالم قاٍت وذَبائححرِة مناٍت يف السرثَالثَ م .

يتلَ البوأكم.  
فأرسلَ 27.  ِعصيونَ جابر اليت جباِنِب أيلَةَ علَى شاِطئ حبِر سوٍف يف أرِض أدوموعِملَ املَِلك سلَيمانُ سفُنا يف26

فأتوا إلَى أوفري، وأخذوا ِمن هناك ذَهبا أربع ِمئَِة 28حريام يف السفُِن عبيده النوايتَّ العاِرفني بالبحِر مع عبيِد سلَيمانَ، 
وةً، وأتوزن ٍة وِعشرينلَيمانَوزنا إلَى املَِلِك س ا.  



  ملكة سبا تأيت إىل سليمان
 (12-9:1أخ2)
10 
فأتت إلَى أورشليم مبوِكٍب عظيٍم ِجدا، ِجبماٍل 2. وِمسعت مِلكَةُ سبا خببِر سلَيمانَ ملَجِد الرب، فأتت لتمتِحنه مبسائل1َ

فأخبرها سلَيمانُ 3. وأتت إلَى سلَيمانَ وكلَّمته بكُلِّ ما كانَ بقَلِبها. جارةً كرميةًحاِملٍَة أطيابا وذَهبا كثريا ِجدا وِح
فلَما رأت مِلكَةُ سبا كُلَّ ِحكمِة سلَيمانَ، والبيت الذي 4. مل يكُن أمر مخفيا عن املَِلِك مل يخِبرها بِه. بكُلِّ كالِمها

 ،ناهِتِه،5بمائد يِت وطَعامها يف بصِعدقاِتِه اليت كانَ يحروم ،هقاتوس ،مهالِبساِمِه ومدخ وِقفبيِدِه، ومع جِلسوم 
عدب فيها روح بقمل ي ،ِلِك6. الربللم فقالَت":ِتكِحكم نوع يف أرضي عن أُموِرك هالذي ِمسعت را كانَ اخلَبحيحص .

ِزدت ِحكمةً وصالحا علَى اخلَبِر الذي . ر حتى ِجئت وأبصرت عيناي، فهوذا النصف مل أُخبر بِهولَم أُصدِق األخبا7
هتك8. ِمسعتِحكم اِمعنيا السدائم كأمام هؤالِء الواِقفني بيِدكى لعوطوب ى لِرجاِلك9. طوب كإلَه كًا الرببارم كُنلي

وج بك رإسرائيلَالذي س علَى كُرسي لكا. عا وبركمح جريِلكًا، لتم لكعإسرائيلَ إلَى األبِد ج بأح ألنَّ الرب ."
مل يأِت بعد ِمثلُ ذلك الطِّيِب يف . وأعطَِت املَِلك ِمئَةً وِعشرين وزنةَ ذَهٍب وأطيابا كثريةً ِجدا وِحجارةً كرمية10ً

وكذا سفُن حريام اليت حملَت ذَهبا ِمن أوفري، أتت ِمن أوفري 11.  أعطَته مِلكَةُ سبا للمِلِك سلَيمانَالكَثرِة، الذِي
فعِملَ سلَيمانُ خشب الصندِل درابزينا لبيِت الرب وبيِت املَِلِك، 12. خبشِب الصندِل كثريا ِجدا وِحبجارٍة كرميٍة

وأعطَى املَِلك سلَيمانُ ملَِلكَِة سبا 13. مل يأِت ومل ير ِمثلُ خشِب الصندِل ذلك إلَى هذا اليوِم. دا وربابا للمغننيوأعوا
فانصرفَت وذَهبت إلَى أرِضها هي . كُلَّ مشتهاها الذي طَلَبت، عدا ما أعطاها إياه حسب كرِم املَِلِك سلَيمانَ

  .عبيدهاو
  عظمة سليمان

 (29-9:13أخ2)

ما عدا الذي ِمن ِعنِد 15. وكانَ وزنُ الذَّهِب الذي أتى سلَيمانَ يف سنٍة واِحدٍة ِست ِمئٍَة وِستا وِستني وزنةَ ذَهٍب14
 سلَيمانُ ِمئَتي ترٍس ِمن ذَهٍب مطَرٍق، وعِملَ املَِلك16. التجاِر وِتجارِة التجاِر ومجيِع ملوِك العرِب ووالِة األرِض

خص اِملجن ثَالثَةُ أمناٍء ِمن . وثَالثَ ِمئَِة ِمجن ِمن ذَهٍب مطَرٍق17. خص الترس الواِحد ِست ِمئَِة شاِقٍل ِمن الذَّهِب
.  املَِلك كُرسيا عظيما ِمن عاٍج وغَشاه بذَهٍب إبريٍزوعِمل18َ. وجعلها سلَيمانُ يف بيِت وعِر لُبنانَ. الذَّهِب
وللكُرسي رأس مستدير ِمن ورائِه، ويداِن ِمن هنا وِمن هناك علَى مكاِن اجلُلوِس، . وللكُرسي ِست درجاٍت19

مل يعملْ . ى الدرجاِت الست ِمن هنا وِمن هناكواثنا عشر أسدا واِقفَةً هناك عل20َ. وأسداِن واِقفاِن جباِنِب اليديِن
ومجيع آنيِة شرِب املَِلِك سلَيمانَ ِمن ذَهٍب، ومجيع آنيِة بيِت وعِر لُبنانَ ِمن ذَهٍب خاِلٍص، 21. ِمثلُه يف مجيِع املَماِلِك

فكانت .  كانَ للمِلِك يف البحِر سفُن ترشيش مع سفُِن حريامألنه22. ال ِفضٍة، هي مل تحسب شيئًا يف أياِم سلَيمانَ
. أتت سفُن ترشيش حاِملَةً ذَهبا وِفضةً وعاجا وقُرودا وطَواويس. سفُن ترشيش تأيت مرةً يف كُلِّ ثَالِث سنواٍت

وكانت كُلُّ األرِض ملتِمسةً وجه سلَيمانَ 24.  واِحلكمِةفتعاظَم املَِلك سلَيمانُ علَى كُلِّ ملوِك األرِض يف الِغنى23



وكانوا يأتونَ كُلُّ واِحٍد ديِتِه، بآنيِة ِفضٍة وآنيِة ذَهٍب وحلٍَل وِسالٍح 25. لتسمع ِحكمته اليت جعلها اُهللا يف قَلِبِه
نُ مراِكب وفُرسانا، فكانَ له ألف وأربع ِمئَِة مركَبٍة، واثنا عشر وجمع سلَيما26. وأطياٍب وخيٍل وبغاٍل سنةً فسنةً

ليمشِن املَراِكِب ومع املَِلِك يف أورديف م مهفاِرٍس، فأقام ِة، 27. ألفِمثلَ اِحلجار ليمشةَ يف أورالِفض لَ املَِلكعوج
وجماعةُ تجاِر . وكانَ مخرج اخلَيِل اليت لسلَيمانَ ِمن ِمصر28. ِل يف الكَثرِةوجعلَ األرز ِمثلَ اجلُميِز الذي يف السه

وكانِت املَركَبةُ تصعد وخترج ِمن ِمصر بِست ِمئَِة شاِقٍل ِمن الِفضِة، والفَرس ِمبئٍَة 29. املَِلِك أخذوا جليبةً بثَمٍن
مسنيلوِك اِحل. وخوهكذا جلميِع مِدِهمخِرجونَ عن يكانوا ي لوِك أراموم نيثِّي.  

  زوجات سليمان
11 
موآبياٍت وعمونياٍت وأدومياٍت وصيدونياٍت وِحثِّياٍت، : وأحب املَِلك سلَيمانُ ِنساًء غَريبةً كثريةً مع بنِت ِفرعون1َ
ال تدخلونَ إليِهم وهم ال يدخلونَ إلَيكُم، ألنهم يميلونَ قُلوبكُم ":ِمن اُألمِم الذين قالَ عنهم الرب لبين إسرائيل2َ

ِتِهمِة". وراَء آِلهبؤالِء باملَح ُلَيمانس قص3. فالت ،راريالس داِت، وثَالثُ ِمئٍَة ِمنيساِء السالن ِمئٍَة ِمن سبع له توكان
هقَلب هِنساؤ كاِمالً 4. فأمالَت هقَلب كُنى، ومل يٍة أُخروراَء آِله هقَلب لنأم لَيمانَ أنَّ ِنساَءهِة سيخوخماِن شوكانَ يف ز

. فذَهب سلَيمانُ وراَء عشتورثَ إلَهِة الصيدونيني، وملكوم ِرجِس العمونيني5. مع الرب إلَِهِه كقَلِب داود أبيِه
حينئٍذ بنى سلَيمانُ مرتفَعةً لكَموش ِرجِس 7. يمانُ الشر يف عينِي الرب، ومل يتبِع الرب متاما كداود أبيِهوعِملَ سل6َ

 وهكذا فعلَ جلميِع ِنسائِه الغريباِت اللوايت كُن8. املوآبيني علَى اجلَبِل الذي تجاه أورشليم، وملولك ِرجِس بين عمونَ
ِتِهنآلِله حنذبِني، 9. يوِقدنَ ويترم إلَِه إسرائيلَ الذي تراَءى له مالَ عن الرب هلَيمانَ ألنَّ قَلبعلَى س الرب ِضبفغ

10ى بِه الربحفَظْ ما أوصى، فلم يةً أُخرآِله ِبعيف هذا األمِر أنْ ال يت لَيمان11َ. وأوصاهلس أجِل ِم:"فقالَ الرب ن
بِدكمتزيقًا وأُعطيها لع املَملكَةَ عنك قزي أُما، فإن كيتاليت أوص هدي وفَرائضيومل حتفَظْ ع ،كِعند إال 12. أنَّ ذلك

 ِمنك املَملكَةَ كُلَّها، علَى أني ال أُمزق13. إني ال أفعلُ ذلك يف أياِمك، ِمن أجِل داود أبيك، بِل ِمن يِد ابِنك أُمزقُها
  ".بِل أُعطي ِسبطًا واِحدا البِنك، ألجِل داود عبدي، وألجِل أورشليم اليت اخترتها

  خصوم سليمان
وحدثَ لَما كانَ داود يف أدوم، 15. هدد األدومي، كانَ ِمن نسِل املَِلِك يف أدوم: وأقام الرب خصما لسلَيمان14َ
ألنَّ يوآب وكُلَّ إسرائيلَ أقاموا هناك 16. ند صعوِد يوآب رئيِس اجلَيِش لدفِن القَتلَى، وضرب كُلَّ ذَكٍَر يف أدومِع

ا كُلَّ ذَكٍَر يف أدوموى أفنٍر حتةَ أشه17. ِستليأتوا ِمصر بيِد أبيِه معهع ونَ ِمنهو وِرجالٌ أدومي بره ددكانَ و. أنَّ ه
وقاموا ِمن ِمديانَ وأتوا إلَى فارانَ، وأخذوا معهم ِرجاالً ِمن فارانَ وأتوا إلَى ِمصر، إلَى 18. هدد غُالما صغريا

ا، وزوجه فوجد هدد ِنعمةً يف عيني ِفرعونَ ِجد19. ِفرعونَ مِلِك ِمصر، فأعطاه بيتا وعين له طَعاما وأعطاه أرضا
فولَدت له أُخت حتفَنيس جنوبثَ ابنه، وفَطَمته حتفَنيس يف وسِط بيِت 20. أُخت امرأِتِه، أُخت حتفَنيس املَِلكَِة

 آبائِه، فسِمع هدد يف ِمصر بأنَّ داود قد اضطَجع مع21. وكانَ جنوبثُ يف بيِت ِفرعونَ بني بين ِفرعونَ. ِفرعونَ



اجلَيِش قد مات ئيسر ونَ. وبأنَّ يوآبلِفرع ددون22ُ". أطِلقين إلَى أرضي:"فقالَ هِفرع ِعندي :"فقالَ له كزماذا أعو
  ".ال شيَء، وإنما أطِلقين:"فقالَ". حتى إنك تطلُب الذَّهاب إلَى أرِضك؟

23را آخصمخ اُهللا له وأقام : زونَ بنةَ، رِلِك صوبم رزع ددِدِه هِعنِد سي ِمن برالذي ه ،إليِه 24أليداع عمفج
شقلكوا يف ِدما وم وأقاموا شقفانطَلَقوا إلَى ِدم ،ماهإي دقَتِل داو غُزاٍة ِعند ئيسر ا 25. ِرجاالً فصارصموكانَ خ

رلَيمانَ، مع شاِم سإلسرائيلَ كُلَّ أيدده  .علَى أرام لكإسرائيلَ، وم فكِره.  
  يربعام يتمرد على سليمان

. واسم أُمِه صروعةُ، وهي امرأةٌ أرملَةٌ، رفَع يده علَى املَِلِك. ويربعام بن ناباطَ، أفراِيمي ِمن صردةَ، عبد لسلَيمان26َ
وكانَ الرجلُ 28. أنَّ سلَيمانَ بنى القَلعةَ وسد شقوق مدينِة داود أبيِه: وهذا هو سبب رفِعِه يده علَى املَِلِك27

فيِت يوسعلَى كُلِّ أعماِل ب هغالً، أقامعاِملٌ ش هأن الملَيمانُ الغا رأَى سبأٍس، فلَم اربج بعامر29. ي وكانَ يف ذلك
رشليم، أنه القاه أخيا الشيلوينُّ النيب يف الطريِق وهو الِبس ِرداًء جديدا، وهما وحدهما الزماِن لَما خرج يربعام ِمن أو

خذْ لنفِسك :"وقالَ ليربعام31فقَبض أخيا علَى الرداِء اجلديِد الذي علَيِه ومزقَه اثنتي عشرةَ ِقطعةً، 30. يف احلَقِل
ِقطٍَع، ألن رإسرائيلَعش إلَه هكذا قالَ الرب ةَ أسباٍط: هرعش لَيمانَ وأُعطيكِد سي املَملكَةَ ِمن قزهأنذا أُم .

ويكونُ له ِسبطٌ واِحد ِمن أجِل عبدي داود وِمن أجِل أورشليم املدينِة اليت اخترتها ِمن كُلِّ أسباِط إسرائيلَ، 32
33كوين وسجتر مهسلُكوا ألنونَ، ومل يمين عإلَِه ب وملَلكوم ،نيإلَِه املوآبي ولكَموش ،نييدونيِة الصثَ إلَهشتوردوا لع

وال آخذُ كُلَّ املَملكَِة ِمن يِدِه، بِل أُصيره 34. يف طُرقي ليعملوا املُستقيم يف عيني وفَرائضي وأحكامي كداود أبيِه
وآخذُ املَملكَةَ ِمن يِد ابِنِه 35. لَّ أياِم حياِتِه ألجِل داود عبدي الذي اخترته الذي حِفظَ وصاياي وفَرائضيرئيسا كُ

وأُعطي ابنه ِسبطًا واِحدا، ليكونَ ِسراج لداود عبدي كُلَّ األياِم أمامي يف 36. وأُعطيك إياها، أِي األسباطَ العشرةَ
ليمشامسي فيهاأور عفسي ألضها لنرتوتكونُ 37.  املدينِة اليت اخت ،كفسهي نكُلِّ ما تشت بسح فتمِلك ذُكوآخ

فإذا ِمسعت لكُلِّ ما أوصيك بِه، وسلكت يف طُرقي، وفَعلت ما هو مستقيم يف عيني، 38. مِلكًا علَى إسرائيلَ
كما فع صايايفرائضي وو ِفظتوح وأُعطيك ،دلداو يتنا كما با آِمنيتب وأبين لك بدي، أكونُ معكع دلَ داو

  ".وأُِذلُّ نسلَ داود ِمن أجِل هذا، ولكن ال كُلَّ األياِم39. إسرائيلَ
40ِلِك ِمصرم قإلَى شيش إلَى ِمصر بروه بعامري فقام ،بعامرلَيمانُ قَتلَ يس لَيمانَو. وطَلَبإلَى وفاِة س كانَ يف ِمصر .  

  وفاة سليمان
 (31-9:29أخ2)

وكانِت األيام اليت ملك 42وبقيةُ أُموِر سلَيمانَ وكُلُّ ما صنع وِحكمته، أما هي مكتوبةٌ يف ِسفِر أُموِر سلَيمانَ؟ 41
ثُم اضطَجع سلَيمانُ مع آبائِه ودِفن يف مدينِة داود أبيِه، 43. أورشليم علَى كُلِّ إسرائيلَ أربعني سنةً فيها سلَيمانُ يف

ا عنهضِعو هابن بعامحر لكوم. 

  إسرائيِل يتمرد على رحبعام
 (11:4-10:1أخ2)
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1لِّكوهمإسرائيلَ لي مجيع كيمجاَء إلَى ش هألن ،كيمإلَى ش بعامحر ب2. وذَهي ا ِمسعيف ولَم عدباطَ وهو بن بن بعامر

 ،يف ِمصر بعامري لَيمانَ املَِلِك، وأقاموجِه س ِمن بره هألن ،3ِمصرهوعلوا فدِة إسرائيلَ . وأرسماعوكُلُّ ج بعامرى يأت
قائلني بعامحفِِّف اآلنَ ِم"4: وكلَّموا رفخ ا أنتنا، وأمى نريقَس نِريِه الثَّقيِل إنَّ أباك ِة، وِمنالقاسي ِة أبيكبوديع ن

كخِدمعلَينا، فن لهع5". الذي جفقالَ هلُم":ارِجعوا إلَي ا ثُماٍم أيضبوا إلَى ثَالثَِة أياذه ."عبالش ب6. فذَه شارفاست
كيف تشريونَ أنْ أرد جوابا إلَى هذا :"أبيِه وهو حي، قائالًاملَِلك رحبعام الشيوخ الذين كانوا يِقفونَ أمام سلَيمانَ 

إنْ ِصرت اليوم عبدا هلذا الشعِب وخدمتهم وأجبتهم وكلَّمتهم كالما حسنا، يكونونَ :"فكلَّموه قائلني7". الشعِب؟
اليت أشاروا ا علَيِه واستشار األحداثَ الذين نشأوا معه ووقَفوا فترك مشورةَ الشيوِخ 8". لك عبيدا كُلَّ األياِم

 ،هوقالَ هلُم9أمام":كلَّموين قائلني عِب الذينا علَى هذا الشوابج درم فنشريونَ أنتمباذا ت : لهعِري الذي جالن ِمن فِّفخ
شأو10". علَينا أبوكن األحداثُ الذين هفكلَّمقائلني ا معه" :قائلني كلَّموك عِب الذينهكذا تقولُ هلذا الش : إنَّ أباك

واآلنَ أيب حملكُم نريا 11. إنَّ ِخنصري أغلَظُ ِمن متني أيب: ثَقَّلَ نرينا وأما أنت فخفِّف ِمن نِرينا، هكذا تقولُ هلُم
علَى نِريكُم كُ. ثَقيالً وأنا أزيدبقاِرِبأيب أدبالع كُمبدياِط وأنا أؤبالس م."  

". ارِجعوا إلَي يف اليوِم الثّاِلِث:"فجاَء يربعام ومجيع الشعِب إلَى رحبعام يف اليوِم الثّاِلِث كما تكلَّم املَِلك قائال12ً
وكلَّمهم حسب مشورِة 14ا ا علَيِه، فأجاب املَِلك الشعب بقَساوٍة، وترك مشورةَ الشيوِخ اليت أشارو13

ولَم يسمِع 15". أيب أدبكُم بالسياِط وأنا أؤدبكُم بالعقاِرِب. أيب ثَقَّلَ نريكُم وأنا أزيد علَى نِريكُم:"األحداِث قائالً
هكالم قيملي ِل الربِقب كانَ ِمن ببعِب، ألنَّ السللش بِن املَِلك بعامريلوينِّ إلَى يا الشِد أخيعن ي بِه الرب الذي تكلَّم 

أي ِقسٍم لنا يف داود؟ :"فلَما رأَى كُلُّ إسرائيلَ أنَّ املَِلك مل يسمع هلُم، رد الشعب جوابا علَى املَِلِك قائلني16. نباطَ
. وذَهب إسرائيلُ إلَى خياِمِهم". اآلنَ انظُر إلَى بيِتك ياداود. اإسرائيلُإلَى خياِمك ي! وال نصيب لنا يف ابِن يسى

17بعامحر علَيِهم لكهوذا فمِن يداِكنونَ يف منو إسرائيلَ السا بالذي علَى 18. وأم أدورام بعامحر لَ املَِلكأرس ثُم
إسرائيلَ باِحلجار مجيع همجسخِري فرالتِة فمات .ليمشإلَى أور بهرِة ليإلَى املَركَب ِعدوص بعامحر املَِلك رفباد .

ولَما ِمسع مجيع إسرائيلَ بأنَّ يربعام قد رجع، أرسلوا فدعوه 20. فعصى إسرائيلُ علَى بيِت داود إلَى هذا اليوِم19
  .مل يتبع بيت داود إال ِسبطُ يهوذا وحده. سرائيلَإلَى اجلَماعِة، وملَّكوه علَى مجيِع إ

ولَما جاَء رحبعام إلَى أورشليم جمع كُلَّ بيِت يهوذا وِسبطَ بنيامني، ِمئَةً وثَمانني ألف مختاٍر محاِربٍ  ، ليحاِربوا 21
كلِّم رحبعام "23: وكانَ كالم اِهللا إلَى ِشمعيا رجِل اِهللا قائال22ً .املَملكَةَ لَرحبعام بِن سلَيمانَ بيت إسرائيلَ ويردوا

ال تصعدوا وال تحاِربوا : هكذا قالَ الرب24: بن سلَيمانَ مِلِك يهوذا وكُلَّ بيِت يهوذا وبنيامني وبقيِة الشعِب قائالً
فسِمعوا لكالِم الرب، ورجعوا ". ى بيِتِه، ألنَّ ِمن ِعندي هذا األمرارِجعوا كُلُّ واِحٍد إلَ. إخوتكُم بين إسرائيلَ

قَوِل الرب بسنطَِلقوا، حلي.  
  عجوِل ذهبية يف بيت إيِل ودان



اآلنَ :"ِبِهوقالَ يربعام يف قَل26. ثُم خرج ِمن هناك وبنى فنوئيلَ. وبنى يربعام شكيم يف جبِل أفراِيم وسكَن ا25
ديِت داواملَملكَةُ إلَى ب هذا 27. ترِجع قَلب رِجعي ،ليمشيف أور يِت الربيف ب بوا ذَبائحقَرلي عبهذا الش ِعدإنْ ص

ستشار املَِلك وعِملَ فا28". الشعِب إلَى سيِدِهم، إلَى رحبعام مِلِك يهوذا ويقتلوين، ويرِجعوا إلَى رحبعام مِلِك يهوذا
هوذا آِلهتك ياإسرائيلُ الذين أصعدوك ِمن أرِض . كثري علَيكُم أنْ تصعدوا إلَى أورشليم:"ِعجلَي ذَهٍب، وقالَ هلُم

يف دان29َ". ِمصر رلَ اآلخعيِت إيلَ، وجا يف بواِحد عضة30ً. ووطيخ ع. وكانَ هذا األمربونَ وكانَ الشذهي ب
. وبنى بيت املُرتفَعاِت، وصير كهنةً ِمن أطراِف الشعِب مل يكونوا ِمن بين الوي31. إلَى أماِم أحِدِهما حتى إلَى دانَ

 وأصعد علَى وعِملَ يربعام عيدا يف الشهِر الثّاِمِن يف اليوِم اخلاِمس عشر ِمن الشهِر، كالعيِد الذي يف يهوذا،32
. وأوقَف يف بيِت إيلَ كهنةَ املُرتفَعاِت اليت عِملها. هكذا فعلَ يف بيِت إيلَ بذَِحبِه للِعجلَِني اللذَيِن عِملهما. املَذبِح
33هِر الثّاِمِن، يف الشالش ِمن رعش يِت إيلَ يف اليوِم اخلاِمسِملَ يف بِح الذي ععلَى املَذب دوأصع ِمن هعدهِر الذي ابت

ِح ليوِقدعلَى املَذب ِعدين إسرائيلَ، وصا لبِملَ عيدقَلِبِه، فع.  
  رجِل اهللا يأيت من يهوذا
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1يوِقد ِح لكَيى املَذبلَد واِقف بعامريِت إيلَ، ويإلَى ب هوذا بكالِم الربي ى ِمنِل اِهللا قد أتج2. وإذا برحوى نفناد 

هوذا سيولَد لبيِت داود ابن امسه يوشيا، ويذبح علَيك : يا مذبح، يامذبح، هكذا قالَ الرب:"املَذبِح بكالِم الرب وقالَ
ِه هي هِذ:"وأعطَى يف ذلك اليوِم عالمةً قائال3ً". كهنةَ املُرتفَعاِت الذين يوِقدونَ علَيك، وتحرق علَيك ِعظام الناِس

ا الرب ةُ اليت تكلَّمالمالذي علَيِه: الع مادى الرذروي قنشي حِل اِهللا الذي 4". هوذا املَذبجر كالم املَِلك ا ِمسعفلَم
ليت مدها نحوه ومل يستِطع أنْ فيِبست يده ا". أمِسكوه:"نادى نحو املَذبِح يف بيِت إيلَ، مد يربعام يده عن املَذبِح قائالً

. وانشق املَذبح وذُري الرماد ِمن على املَذبِح حسب العالمِة اليت أعطاها رجلُ اِهللا بكالِم الرب5. يردها إليِه
فتضرع رجلُ اِهللا ". لي فترجعِ يدي إلَيتضرع إلَى وجِه الرب إلَِهك وصلِّ ِمن أج:"فأجاب املَِلك وقالَ لرجِل اِهللا6

ادخلْ معي إلَى البيِت :"ثُم قالَ املَِلك لرجِل اِهللا7. إلَى وجِه الرب فرجعت يد املَِلِك إليِه وكانت كما يف األوِل
صف بيِتك ال أدخلُ معك وال آكُلُ خبزا وال أشرب لو أعطَيتين ِن:"فقالَ رجلُ اِهللا للمِلِك8". وتقَوت فأُعطيك أُجرةً
ال تأكُلْ خبزا وال تشرب ماًء وال ترِجع يف الطريِق : ألني هكذا أوصيت بكالِم الرب قائال9ً. ماًء يف هذا املَوِضِع
  .يِه إلَى بيِت إيلَفذَهب يف طَريٍق آخر، ومل يرِجع يف الطريِق الذي جاَء ف10". الذي ذَهبت فيِه

وكانَ نيب شيخ ساِكنا يف بيِت إيلَ، فأتى بنوه وقَصوا علَيِه كُلَّ العمِل الذي عِمله رجلُ اِهللا ذلك اليوم يف بيِت 11
وكانَ بنوه قد " ريٍق ذَهب؟ِمن أي طَ:"فقالَ هلُم أبوهم12. إيلَ، وقَصوا علَى أبيِهِم الكالم الذي تكلَّم بِه إلَى املَِلِك
فشدوا له علَى ". شدوا يل علَى اِحلماِر:"فقالَ لبنيِه13. رأَوا الطريق الذي سار فيِه رجلُ اِهللا الذَّي جاَء ِمن يهوذا

أأنت رجلُ اِهللا الذي جاَء ِمن :"وسار وراَء رجِل اِهللا، فوجده جاِلسا حتت البلّوطَِة، فقالَ له14اِحلماِر فرِكب علَيِه، 
ال أقِدر أنْ أرجعِ معك وال :"فقال16َ". ِسر معي إلَى البيِت وكُلْ خبزا:"فقالَ له15". أنا هو:"فقالَ". يهوذا؟

تأكُلْ خبزا وال ال : ألنه قيلَ يل بكالِم الرب17أدخلُ معك وال آكُلُ خبزا وال أشرب معك ماًء يف هذا املَوِضِع، 



أنا أيضا نيب ِمثلُك، وقد كلَّمين مالك :"فقالَ له18". وال ترِجع سائرا يف الطريِق الذي ذَهبت فيِه. تشرب هناك ماًء
وأكلَ خبزا يف فرجع معه 19. كذَب علَيِه". ارِجع بِه معك إلَى بيِتك فيأكُلَ خبزا ويشرب ماًء: بكالِم الرب قائالً
  .بيِتِه وشِرب ماًء

20 ،هعالذي أرج يبإلَى الن الرب ِة كانَ كالمما جاِلساِن علَى املائدما هين21وب ِل اِهللا الذي جاَء ِمنجإلَى ر فصاح
ةَ اليت أوصاك ا الرب إلَهك، الرب ومل حتفَِظ الوصي ِمن أجِل أنك خالَفت قَولَ: هكذا قالَ الرب:"يهوذا قائالً

22ماًء يف املَوِضِع الذي قالَ لك ِربتا وشبزخ وأكلت عتجفر : كثَّتلُ جماًء، ال تدخ با وال تشربزال تأكُلْ فيِه خ
آبائك 23". قَربللن علَى اِحلمارِ، أي له دش ِربأنْ ش عدا وببزما أكلَ خعدب ثُم ،هعالذي أرج 24يبوانطَلَق .

لهيف الطريِق وقَت دأس فَهجباِنِب اجلُثَِّة. فصاد واِقف دجباِنِبها واألس واِقف ةً يف الطريِق واِحلمارطروحم هثَّتج توكان .
فأتوا وأخبروا يف املدينِة اليت كانَ . ِب اجلُثَِّةوإذا بقَوٍم يعبرونَ فرأَوا اجلُثَّةَ، مطروحةً يف الطريِق واألسد واِقف جباِن25

هو رجلُ اِهللا الذي خالَف قَولَ الرب، فدفَعه :"ولَما ِمسع النيب الذي أرجعه عن الطريِق قال26َ. النيب الشيخ ساِكنا ا
. فشدوا". شدوا يل علَى اِحلماِر:"وكلَّم بنيِه قائال27ً". لَّمه بِهالرب لألسِد فافترسه وقَتله حسب كالِم الرب الذي ك

28 سراجلُثَّةَ وال افت دواِقفَِني جباِنِب اجلُثَِّة، ومل يأكُِل األس دواألس ةً يف الطريِق، واِحلمارطروحم هثَّتج دجوو بفذَه
29. اِحلمارجثَّةَ رج يبالن فَعفر هبنداملدينةَ لي يخالش يبلَ النخا، ود عجها علَى اِحلماِر ورعضِل اِهللا وو
،هدِفن30وييف قَِربِه وناحوا علَيِه قائلني هثَّتج عضياأخي:"فو نيِه قائال31ً". آهب كلَّم اهفِنِه إيد عدوفايت :"وب ِعند

ألنه متاما سيِتم الكالم الذي نادى بِه 32. جباِنِب ِعظاِمِه ضعوا ِعظامي. ن فيِه رجلُ اِهللادِفنوين يف القَِرب الذي دِف
بعد هذا األمِر مل 33". بكالِم الرب نحو املَذبِح الذي يف بيِت إيلَ، ونحو مجيِع بيوِت املُرتفَعاِت اليت يف مدِن الساِمرِة

 بعامري رِجعفَعاٍتيرتةَ منعِب كهأطراِف الش ِملَ ِمنفع ِة، بِل عادديِة . عن طريِقِه الرنكه ِمن فصار هدأل يشاَء م نم
  .وكانَ ِمن هذا األمِر خطيةٌ لبيِت يربعام، وكانَ إلبادِتِه وخراِبِه عن وجِه األرِض34. املُرتفَعاِت

  أخيا يتنبأ ضد يربعام
14 
1 بعامري ا بنأبي ِرضماِن مالز المرأِتِه2. يف ذلك بعامرفقالَ ي" : بعامرِك امرأةُ يعلَموا أنى ال يكلِك حتري شقومي غَي

يب إلَى شيلوهعِب. واذهعلَى هذا الش ي أمِلكي إننالذي قالَ ع يبا النأخي 3 .هوذا هناكرِدِك عشذي بيةَ أرِغفٍَة وخ
ففَعلَِت امرأةُ يربعام هكذا، وقامت وذَهبت إلَى 4". وكعكًا وجرةَ عسٍل، وسريي إليِه وهو يخِبرِك ماذا يكونُ للغالِم

قالَ الرب و5. وكانَ أخيا ال يقِدر أنْ يبِصر ألنه قد قامت عيناه بسبِب شيخوخِتِه. شيلوه ودخلَت بيت أخيا
كذا وكذا، فإنها ِعند دخوهلا : فقُلْ هلا. هوذا امرأةُ يربعام آتيةٌ لتسألَ ِمنك شيئًا ِمن ِجهِة ابِنها ألنه مريض:"ألخيا
كَّرِرجلَيها وهي داِخلَةٌ يف الباِب قال6َ". تتن ا ِحسأخي ا ِمسعفلَم":بعامرلي يا امرأةَ يلٌ ملاذ. ادخرسوأنا م كَّرينا تتن

ِمن أجِل أني قد رفَعتك ِمن وسِط الشعِب : هكذا قالَ الرب إلَه إسرائيلَ: ِاذهيب قويل ليربعام7إلَيِك بقَوٍل قاٍس؟ 
تكُن كعبدي داود الذي وشقَقت املَملكَةَ ِمن بيِت داود وأعطَيتك إياها، ومل 8وجعلتك رئيسا علَى شعيب إسرائيلَ، 

 ،يينفقط يف ع قيمستلَ ما هو مفعورائي بكُلِّ قَلِبِه لي والذي سار ِفظَ وصايايمجيِع 9ح ِمن أكثَر لُكموقد ساَء ع



لذلك 10. هِركالذين كانوا قَبلك، فِسرت وعِملت لنفِسك آِلهةً أُخرى ومسبوكاٍت لتغيظَين، وقد طَرحتين وراَء ظَ
هأنذا جاِلب شرا علَى بيِت يربعام، وأقطَع ليربعام كُلَّ بائٍل حبائٍط محجوزا ومطلَقًا يف إسرائيلَ، وأنِزع آِخر بيِت 

يف احلَقِل تأكُلُه طُيور من مات ليربعام يف املدينِة تأكُلُه الِكالب، ومن مات 11. يربعام كما يرتَع البعر حتى يفنى
تكلَّم 12. السماِء، ألنَّ الرب ،لَدالو موتخوِل ِرجلَيِك املدينةَ يد يِتِك، وِعندوأنِت فقومي وانطَِلقي إلَى ب

أمر صاِلح نحو الرب إلَِه ويندبه مجيع إسرائيلَ ويدِفنونه، ألنَّ هذا وحده ِمن يربعام يدخلُ القَرب، ألنه وِجد فيِه 13
بعامريِت ي14. إسرائيلَ يف بهذا اليوم بعامري يتب قِرضِلكًا علَى إسرائيلَ يفِسِه ملن الرب قيما. ويوماذا؟ اَآلنَ أيض !

 الصاِلحِة اليت أعطاها ويضِرب الرب إسرائيلَ كاهِتزاِز القَصِب يف املاِء، ويستأِصلُ إسرائيلَ عن هِذِه األرِض15
وأغاظوا الرب مهِملوا سواريع مههِر ألنِرب النإلَى ع مهددبوي ،16. آلبائِهم بعامرأجِل خطايا ي إسرائيلَ ِمن دفَعوي

  ".الذي أخطأ وجعلَ إسرائيلَ يخِطئُ
فدفَنه وندبه مجيع 18، ولَما وصلَت إلَى عتبِة الباِب مات الغالم، فقامِت امرأةُ يربعام وذَهبت وجاءت إلَى ِترصة17َ

يبا النبِدِه أخيِد عبِه عن ي الذي تكلَّم كالِم الرب بس19. إسرائيلَ ح وكيف بحار كيف ،بعامرةُ أُموِر يقيا بوأم
والزمانُ الذي ملك فيِه يربعام هو اثنتاِن وِعشرونَ سنةً، 20. ياِم ملُلوِك إسرائيلَملك، فإنها مكتوبةٌ يف ِسفِر أخباِر األ

ا عنهضِعو هابن ناداب لكمع آبائِه، وم عاضطَج ثُم.  
  رحبعام ملك يهوذا

 (12:15- 11:5أخ2)

 إحدى وأربعني سنةً حني ملك، وملك سبع عشرةَ وكانَ رحبعام ابن. وأما رحبعام بن سلَيمانَ فملك يف يهوذا21
. سنةً يف أورشليم، املدينِة اليت اختارها الرب لوضِع اِمسِه فيها ِمن مجيِع أسباِط إسرائيلَ، واسم أُمِه ِنعمةُ العمونيةُ

22 ِمن أكثَر وأغاروه ِي الربينيف ع رهوذا الشِملَ ياوع اليت أخطأوا مخبطاياه مهِملَ آباؤا 23. مجيِع ما عونوب
وكانَ أيضا 24.  مرتِفٍع وحتت كُلِّ شجرٍة خضراَءهم أيضا ألنفُِسِهم مرتفَعاٍت وأنصابا وسواري علَى كُلِّ تلٍّ

هدطَر ِم الذينكُلِّ أرجاِس اُألم بسلوا حين إسرائيلَمأبونونَ يف األرِض، فعأماِم ب ِمن الرب م.  
25 ،ليمشإلَى أور ِمصر ِلكم قشيش ِعدص ،بعامحِلِك رِة للمِة اخلاِمسن26ويف الس زائنوخ يِت الربب زائنذَ خوأخ

فعِملَ املَِلك رحبعام ِعوضا عنها 27 .وأخذَ مجيع أتراِس الذَّهِب اليت عِملها سلَيمانُ. بيِت املَِلِك، وأخذَ كُلَّ شيٍء
وكانَ إذا دخلَ املَِلك بيت الرب يحِملُها 28. أتراس نحاٍس وسلَّمها ليِد رؤساِء السعاِة احلاِفظني باب بيِت املَِلِك

وكُلُّ ما فعلَ، أما هي مكتوبةٌ يف ِسفِر أخباِر األياِم وبقيةُ أُموِر رحبعام 29. السعاةُ، ثُم يرِجعونها إلَى غُرفَِة السعاِة
ثُم اضطَجع رحبعام مع آبائِه، ودِفن مع آبائِه يف 31. وكانت حرب بني رحبعام ويربعام كُلَّ األياِم30ملُلوِك يهوذا؟ 
دةُ. مدينِة داوونيمةُ العِه ِنعمأُم أبيا. واسم لكوما عنهضِعو هابن م.  

  أبيام ميلك على يهوذا
 (14:1-13:1أخ2)
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ملك ثَالثَ ِسنٍني يف أورشليم، واسم أُمِه 2. ويف السنِة الثّاِمنِة عشرةَ للمِلِك يربعام بِن نباطَ، ملك أبيام علَى يهوذا1
ةُ أبشالومعكَةُ ابنيف مجيِع خطايا أبيِه3. م أبيِهوسار دإلَِهِه كقَلِب داو كاِمالً مع الرب هقَلب كُنومل ي ،ِملها قَبلهاليت ع  .

4ليمشأور توثَب هعدب هابن إذ أقام ،ليمشا يف أورِسراج هإلَه الرب أعطاه دِملَ ما هو 5. ولكن ألجِل داوع دألنَّ داو
وكانت حرب 6.  يِحد عن شيٍء ِمما أوصاه بِه كُلَّ أياِم حياِتِه، إال يف قَضيِة أوريا اِحلثِّيمستقيم يف عينِي الرب ومل

وبقيةُ أُموِر أبيام وكُلُّ ما عِملَ، أما هي مكتوبةٌ يف ِسفِر أخباِر األياِم ملُلوِك 7. بني رحبعام ويربعام كُلَّ أياِم حياِتِه
ثُم اضطَجع أبيام مع آبائِه، فدفَنوه يف مدينِة داود، وملك آسا ابنه ِعوضا 8. ؟ وكانت حرب بني أبيام ويربعاميهوذا
عنه.  

  آسا ميلك على يهوذا
 (16:6-15:16أخ2)

دى وأربعني سنةً يف أورشليم، واسم ملك إح10. ويف السنِة الِعشرين ليربعام مِلِك إسرائيلَ، ملك آسا علَى يهوذا9
ةُ أبشالومعكَةُ ابنِه مأبيِه، 11. أُم دكداو ِي الربينيف ع قيمستِملَ آسا ما هو ماألرِض، 12وع ِمن وأزالَ املأبونني

 ،هِملها آباؤاألصناِم اليت ع مجيع عز13ونها ِمنلَعخ هعكَةَ أُمى إنَّ مٍة، حتِتمثاالً لساري ِملَتها عِلكَةً، ألنأنْ تكونَ م 
وأما املُرتفَعات فلم ترتَع، إال إنَّ قَلب آسا كانَ كاِمالً مع الرب كُلَّ 14. وقَطَع آسا ِتمثاهلا وأحرقَه يف وادي قَدرونَ

وكانت حرب بني آسا وبعشا 16. لِفضِة والذَّهِب واآلنيِةوأدخلَ أقداس أبيِه وأقداسه إلَى بيِت الرب ِمن ا15. أياِمِه
وصِعد بعشا مِلك إسرائيلَ علَى يهوذا وبنى الرامةَ لكَي ال يدع أحدا يخرج أو 17. مِلِك إسرائيلَ كُلَّ أياِمِهما
لذَّهِب الباقيِة يف خزائِن بيِت الرب وخزائِن بيِت املَِلِك وأخذَ آسا مجيع الِفضِة وا18. يدخلُ إلَى آسا مِلِك يهوذا

إنَّ "19: ودفَعها ليِد عبيِدِه، وأرسلهم املَِلك آسا إلَى بنهدد بِن طَربميونَ بِن حزيونَ مِلِك أرام الساِكِن يف ِدمشق قائالً
 أرسلت لك هديةً ِمن ِفضٍة وذَهٍب، فتعالَ انقُض عهدك مع بعشا مِلِك هوذا قد. بيين وبينك وبني أيب وأبيك عهدا

فسِمع بنهدد للمِلِك آسا وأرسلَ رؤساَء اجلُيوِش اليت له علَى مدِن إسرائيلَ، وضرب عيونَ 20". إسرائيلَ فيصعد عني
روتعكَةَ وكُلَّ ِكنيِت ملَ بفتايلودانَ وآبة21َ.  مع كُلِّ أرِض نيف ِترص ِة وأقامامعن بناِء الر عشا كفب ا ِمسعولَم .

فحملوا كُلَّ ِحجارِة الرامِة وأخشاِبها اليت بناها بعشا، وبنى ا . مل يكُن بريٌء. فاستدعى املَِلك آسا كُلَّ يهوذا22
وبقيةُ كُلِّ أُموِر آسا وكُلُّ جبروِتِه وكُلُّ ما فعلَ واملُدِن اليت بناها، أما هي 23. ةَاملَِلك آسا جبع بنيامني واِملصفا

ثُم اضطَجع آسا مع آبائِه، 24. مكتوبةٌ يف ِسفِر أخباِر األياِم ملُلوِك يهوذا؟ غَري أنه يف زماِن شيخوخِتِه مِرض يف ِرجلَيِه
  .مدينِة داود أبيِه، وملك يهوشافاطُ ابنه ِعوضا عنهودِفن مع آبائِه يف 

  ناداِب ميلك على إسرائيل
وعِملَ 26. وملك ناداب بن يربعام علَى إسرائيلَ يف السنِة الثّانيِة آلسا مِلِك يهوذا، فملك علَى إسرائيلَ سنتِني25

وفَتن علَيِه بعشا بن أخيا ِمن 27. أبيِه ويف خطيِتِه اليت جعلَ ا إسرائيلَ يخِطئُالشر يف عينِي الرب، وسار يف طريِق 
نيثونَ اليت للِفِلسطينيعشا يف ِجبب هبروض ،اكَرسيِت يثونَ. بِجب حاِصرينوكُلُّ إسرائيلَ م 28. وكانَ ناداب هوأمات

مل يبِق نسمةً ليربعام . ولَما ملك ضرب كُلَّ بيِت يربعام29. سا مِلِك يهوذا وملك ِعوضا عنهبعشا يف السنِة الثّاِلثَِة آل



ألجِل خطايا يربعام اليت أخطأها 30حتى أفناهم، حسب كالِم الرب الذي تكلَّم بِه عن يِد عبِدِه أخيا الشيلوينِّ، 
وبقيةُ أُموِر ناداب وكُلُّ ما عِملَ، أما هي 31. سرائيلَ يخِطئُ بإغاظَِتِه اليت أغاظَ ا الرب إلَه إسرائيلَواليت جعلَ ا إ

  .وكانت حرب بني آسا وبعشا مِلِك إسرائيلَ كُلَّ أياِمِهما32مكتوبةٌ يف ِسفِر أخباِر األياِم ملُلوِك إسرائيلَ؟ 
  لبعشا ميلك على إسرائي

. يف السنِة الثّاِلثَِة آلسا مِلِك يهوذا، ملك بعشا بن أخيا علَى مجيِع إسرائيلَ يف ِترصةَ أربعا وِعشرين سنةً 33
 .وعِملَ الشر يف عينِي الرب، وسار يف طريِق يربعام ويف خطيِتِه اليت جعلَ ا إسرائيلَ يخِطئ34ُ
 
16 
1 عشا قائالوكانَ كالمناين علَى بإلَى ياهو بِن ح ا علَى "2: الربئيسر كلتعراِب وجالت ِمن كفَعتي قد رأجِل أن ِمن

 ،مين خبطاياهغيظونخِطئونَ ويعيب إسرائيلَ يش لتعوج بعامريف طريِق ي عيب إسرائيلَ، فِسرتسلَ 3شن هأنذا أنِزع
فمن مات لبعشا يف املدينِة تأكُلُه الِكالب، ومن مات له يف 4. ، وأجعلُ بيتك كبيِت يربعام بِن نباطَبعشا ونسلَ بيِتِه

وبقيةُ أُموِر بعشا وما عِملَ وجبروته، أما هي مكتوبةٌ يف ِسفِر أخباِر األياِم ملُلوِك 5". احلَقِل تأكُلُه طُيور السماِء
وأيضا عن يِد ياهو بِن حناين 7. واضطَجع بعشا مع آبائِه ودِفن يف ِترصةَ، وملك أيلَةُ ابنه ِعوضا عنه6إسرائيلَ؟ 

النيب كانَ كالم الرب علَى بعشا وعلَى بيِتِه، وعلَى كُلِّ الشر الذي عِمله يف عينِي الرب بإغاظَِتِه إياه بعمِل يديِه، 
  .وِنِه كبيِت يربعام، وألجِل قَتِلِه إياهوك

  أيلة ميلك على إسرائيل
ففَتن علَيِه عبده 9. ويف السنِة الساِدسِة والِعشرين آلسا مِلِك يهوذا، ملك أيلَةُ بن بعشا علَى إسرائيلَ يف ِترصةَ سنتِني8

فدخلَ 10. يشرب ويسكَر يف بيِت أرصا الذي علَى البيِت يف ِترصةَ ِزمري رئيس ِنصِف املَركَباِت، وهو يف ِترصةَ
ا عنهضِعو لكهوذا، ومِلِك يآلسا م ِة والِعشريناِبعِة السنيف الس لهفقَت ،هبرلوِسِه علَى 11. ِزمري وضمتَلُِّكِه وج وِعند

فأفنى ِزمري كُلَّ بيِت بعشا حسب 12.  بائالً حبائٍط، مع أوليائِه وأصحاِبِهمل يبِق له. كُرسيِه ضرب كُلَّ بيِت بعشا
 ،يبِد ياهو النعشا عن يبِه علَى ب الذي تكلَّم ا، 13كالِم الرب عشا، وخطايا أيلَةَ ابِنِه اليت أخطأاألجِل كُلِّ خطايا ب

وبقيةُ أُموِر أيلَةَ وكُلُّ ما فعلَ، أماهي مكتوبةٌ يف 14.  إسرائيلَ بأباطيِلِهموجعال إسرائيلَ يخِطئُ، إلغاظَِة الرب إلَِه
  ِسفِر أخباِر األياِم ملُلوِك إسرائيلَ؟

  زمري ميلك على إسرائيل
عب ناِزالً علَى ِجبثونَ وكانَ الش. يف السنِة الساِبعِة والِعشرين آلسا مِلِك يهوذا، ملك ِزمري سبعةَ أياٍم يف ِترصةَ 15

نييقول16ُ. اليت للِفِلسطيني ناِزلونَ مالن عبالش ِمعفس":ا املَِلكلَ أيضِزمري وقَت قد فنت ." مريكُلُّ إسرائيلَ ع لَّكفم
معه ِمن ِجبثونَ وحاصروا وصِعد عمري وكُلُّ إسرائيلَ 17. رئيس اجلَيِش علَى إسرائيلَ يف ذلك اليوِم يف املَحلَِّة

ولَما رأَى ِزمري أنَّ املدينةَ قد أُِخذَت، دخلَ إلَى قَصِر بيِت املَِلِك وأحرق علَى نفِسِه بيت املَِلِك بالناِر، 18. ِترصةَ
 وسِريِه يف طري19فمات ،ِي الربينيف ع رِلِه الشما بع اليت أخطأ أجِل خطاياه ِتِه اليت ِمنطيأجِل خ وِمن ،بعامرِق ي



وبقيةُ أُموِر ِزمري وِفتنته اليت فتنها، أما هي مكتوبةٌ يف ِسفِر أخباِر األياِم ملُلوِك 20. عِملَ جبعِلِه إسرائيلَ يخِطئُ
  إسرائيلَ؟

  عمري ميلك على إسرائيل
21إسرائيلَ ِنصفَِني، فِنصف عبش مئٍذ انقَسمريحينوراَء ع مليِكِه، وِنصفُهةَ لتعِب كانَ وراَء ِتبين بِن جينالش  .
  .وقَوي الشعب الذي وراَء عمري علَى الشعِب الذي وراَء ِتبين بِن جينةَ، فمات ِتبين وملك عمري22
ملك يف ِترصةَ ِست . ائيلَ اثنتي عشرةَ سنةًيف السنِة الواِحدِة والثَّالثني آلسا مِلِك يهوذا، ملك عمري علَى إسر 23
ِل24. ِسننيى علَى اجلَبنِة، وبالِفض ِني ِمنــتزنبو شاِمر ِة ِمناِمرلَ السبى جرناها . واشتاملدينِة اليت ب عا اسمود

. يف عينِي الرب، وأساَء أكثَر ِمن مجيِع الذين قَبلهوعِملَ عمري الشر 25". الساِمرةَ"باسِم شاِمر صاِحِب اجلَبِل 
وسار يف مجيِع طريِق يربعام بِن نباطَ، ويف خطيِتِه اليت جعلَ ا إسرائيلَ يخِطئُ، إلغاظَِة الرب إلَِه إسرائيلَ 26

27. بأباطيِلِهمالذي أبد هروتبِملَ وجمري اليت عةُ أُموِر عقياِم ملُلوِك وبةٌ يف ِسفِر أخباِر األيكتوبى، أما هي م
  .واضطَجع عمري مع آبائِه ودِفن يف الساِمرِة، وملك أخآب ابنه ِعوضا عنه28إسرائيلَ؟ 

  أخآِب ميلك على إسرائيل
29آلسا م ِة والثَّالثنيِة الثّاِمننعلَى إسرائيلَ يف الس لكمري مع بن مري علَى وأخآبع بن أخآب لكهوذا، ومِلِك ي

. وعِملَ أخآب بن عمري الشر يف عينِي الرب أكثَر ِمن مجيِع الذين قَبله30. إسرائيلَ يف الساِمرِة اثنتِني وِعشرين سنةً
31ى اتباطَ، حتبِن ن بعامريف خطايا ي لوكُها سهيدا زكانَ أمر هامرأةً، وكأن نييدونيِلِك الصلَ معةَ أثبلَ ابنذَ إيزابخ

له دعلَ وسجالب دبوع ِة32. وساراِمريف الس ناهعِل الذي بيِت البعِل يف با للبحذبم 33. وأقام ِملَ أخآبوع
ِمن إلَِه إسرائيلَ أكثَر ِل إلغاظَِة الربميف الع أخآب وزاد ،سواريكانوا قَبله لوِك إسرائيلَ الذينيف 34.  مجيِع م 

بأبريام بكِرِه وضع أساسها، وبسجوب صغِريِه نصب أبوابها، حسب كالِم الرب . أياِمِه بنى حيئيلُ البيتئيلي أرحيا
  .الذي تكلَّم بِه عن يِد يشوع بِن نوٍن

  الغربان تعوِل إيليا
17 
1وقالَ إيليألخآب وِطين ِجلعادستم ِمن شيبال يكونُ طَلٌّ وال :"ا الت هإن ،هأمام إسرائيلَ الذي وقَفت إلَه هو الرب يح

  ".مطَر يف هِذِه السنني إال ِعند قَويل
 ِعند ِر كريثَ الذي هو مقاِبلُ اُألردنِّ، انطَِلق ِمن هنا واتِجه نحو املَشِرِق، واختِبئْ"3: وكانَ كالم الرب له قائال2ً
فانطَلَق وعِملَ حسب كالِم الرب، وذَهب فأقام ِعند 5". وقد أمرت الِغربانَ أنْ تعولك هناك. فتشرب ِمن النهِر4

 صباحا، وخببٍز ولَحٍم مساًء، وكانَ يشرب وكانِت الِغربانُ تأيت إليِه خببٍز ولَحٍم .6ِر كريثَ الذي هو مقاِبلُ اُألردنِّ
  .وكانَ بعد مدٍة ِمن الزماِن أنَّ النهر يِبس، ألنه مل يكُن مطَر يف األرِض7. ِمن النهِر

  أرملة صرفة



قد أمرت هناك امرأةً أرملَةً أنْ هوذا . قُِم اذهب إلَى ِصرفَةَ اليت لصيدونَ وأِقم هناك"9: وكانَ له كالم الرب قائال8ً
إلَى ِصرفَة10َ". تعولك بوذَه ا، فناداها . فقامعيدان  تقُش  لٍَة  هناكوجاَء إلَى باِب املدينِة، وإذا  بامرأٍة  أرم
".  ِكسرةَ خبٍز يف يِدِكهايت يل:"وفيما هي ذاِهبةٌ لتأيتَ بِه، ناداها وقال11َ". هايت يل قَليلَ ماٍء يف إناٍء فأشرب:"وقالَ
12فقالَت":ِعندي كعكَةٌ، ولكن ِملُء كف تلَيس هإن ،كإلَه هو الرب ييِت حالز اِر، وقَليلٌ ِمنقيِق يف الكوالد ِمن 

موتن ثُم يل والبين لنأكُله لهيِن آليتَ وأعمعود افقالَ هلا إيل13". يف الكوِز، وهأنذا أقُشلي . ال ختايف:"يلي واعمادخ
ألنه هكذا 14. كقَولِك، ولكن اعملي يل ِمنها كعكَةً صغريةً أوالً واخرجي ا إلَي، ثُم اعملي لِك والبِنِك أخريا

ذي فيِه يعطي الرب مطَرا علَى إنَّ كوار الدقيِق ال يفرغُ، وكوز الزيِت ال ينقُص، إلَى اليوِم ال: قالَ الرب إلَه إسرائيلَ
كوار الدقيِق مل يفرغْ، 16. فذَهبت وفَعلَت حسب قَوِل إيليا، وأكلَت هي وهو وبيتها أياما15". وجِه األرِض

  .وكوز الزيِت مل ينقُص، حسب قَوِل الرب الذي تكلَّم بِه عن يِد إيليا
ما يل :"فقالَت إليليا18. ِر مِرض ابن املَرأِة صاِحبِة البيِت واشتد مرضه ِجدا حتى مل تبق فيِه نسمةٌوبعد هِذِه اُألمو17

وأخذَه ِمن ِحضِنها وصِعد ". أعطيين ابنِك:"فقالَ هلا19". هِل ِجئت إلَي لتذكِري إمثي وإماتِة ابين؟! ولك يا رجلَ اِهللا
أيها الرب إلَهي، أأيضا إلَى :"وصرخ إلَى الرب وقال20َى العلِّيِة اليت كانَ مقيما ا، وأضجعه علَى سريِرِه، بِه إلَ

فتمدد علَى الولَِد ثَالثَ مراٍت، وصرخ إلَى الرب 21". األرملَِة اليت أنا ناِزلٌ ِعندها قد أسأت بإماتِتك ابنها؟
فسِمع الرب لصوِت إيليا، فرجعت نفس الولَِد إلَى جوِفِه 22". يارب إلَهي، لترِجع نفس هذا الولَِد إلَى جوِفِه:"وقالَ
ا23. فعاشِه، وقالَ إيليُألم هفَعيِت ودِة إلَى البلِّيالع لَ بِه ِمنزون لَدا الوذَ إيليفأخ" :ِك حانظُري، ابنفقالَِت 24". ي

  ".هذا الوقت عِلمت أنك رجلُ اِهللا، وأنَّ كالم الرب يف فِمك حق: "املَرأةُ إليليا
  إيليا وعوبديا

18 
ى وجِه اذهب وتراَء ألخآب فأُعطي مطَرا علَ: "وبعد أياٍم كثريٍة كانَ كالم الرب إلَى إيليا يف السنِة الثّاِلثَِة قائال1ً

فدعا أخآب عوبديا الذي علَى البيِت، 3وكانَ اجلوع شديدا يف الساِمرِة، . فذَهب إيليا ليتراَءى ألخآب2". األرِض
مسني  وخبأهم خوكانَ حينما قَطَعت إيزابلُ أنبياَء الرب أنَّ عوبديا أخذَ ِمئَةَ نيب4. وكانَ عوبديا يخشى الرب ِجدا
اذهب يف األرِض إلَى مجيِع عيوِن املاِء وإلَى مجيِع األوديِة، : "وقالَ أخآب لعوبديا5. رجالً يف مغارٍة وعاهلُم خببٍز وماٍء

فذَهب أخآب يف . افقَسما بينهما األرض ليعبرا 6". لَعلَّنا نِجد عشبا فنحيي اخلَيلَ والِبغالَ وال نعدم البهائم كُلَّها
هوحد رديا يف طَريٍق آخعوب بوذَه ،ه7. طَريٍق واِحٍد وحد ،فَهرفع ها قد لَقيديا يف الطريِق، إذا بإيليوفيما كانَ عوب

ما هي :"فقال9َ". اهوذا إيلي: اذهب وقُلْ لسيِدك. أنا هو:"فقالَ له8". أأنت هو سيدي إيليا؟:"وخر علَى وجِهِه وقالَ
حي هو الرب إلَهك، إنه ال توجد أُمةٌ وال مملكَةٌ مل يرِسلْ 10خطييت حتى إنك تدفَع عبدك ليِد أخآب ليميتين؟ 

واآلنَ 11. ةَ أُم مل يِجدوكوكانَ يستحِلف املَملكَةَ واُألم. إنه ال يوجد: سيدي إليها ليفَتش علَيك، وكانوا يقولونَ
ويكونُ إذا انطَلَقت ِمن عِنِدك، أنَّ روح الرب يحِملُك إلَى حيثُ ال 12. اذهب قُلْ لسيِدك هوذا إيليا: أنت تقولُ

منذُ . أعلَم ى الربأخش كبدلُين، وأنا عقتي هفإن ِجدكومل ي أخآب رتوأخب يتفإذا أتبايدي مبا 13. صسي رخبي ألَم



 مهلتٍة وعغارالً يف مجر مسنيخ مسنيٍل، خجِمئَةَ ر أنبياِء الرب ِمن أتبإذ خ ،لُ أنبياَء الربإيزاب لَتقَت حني لتفع
حي هو رب اجلُنوِد الذي :"فقالَ إيليا15". هوذا إيليا، فيقتلُين: اذهب قُلْ لسيِدك: وأنت اآلنَ تقول14ُخببٍز وماٍء؟ 

راَءى لهأت ي اليومإن ،هأمام ا16". أنا واِقفلِلقاِء إيلي أخآب فسار ،هروأخب ديا لِلقاِء أخآبعوب بفذَه.  
  إيليا على جبِل الكرمل

17أخآب ا قالَ لهإيلي ا رأَى أخآبإسرا: "ولَم ركَدهو م فقال18َ". ئيلَ؟أأنت": يتوب إسرائيلَ، بِل أنت  رمل أُكَد
فاآلنَ أرِسلْ وامجع إلَي كُلَّ إسرائيلَ إلَى جبِل الكَرمِل، وأنبياَء 19. أبيك بترِككُم وصايا الرب وبسِريك وراَء البعليِم

فأرسلَ أخآب إلَى مجيِع 20". ئَِة الذين يأكُلونَ علَى مائدِة إيزابلَالبعِل أربع اِملئَِة واخلَمسني، وأنبياَء السواري أربع اِمل
حتى متى تعرجونَ بني :"فتقَدم إيليا إلَى مجيِع الشعِب وقال21َ. بين إسرائيلَ، وجمع األنبياَء إلَى جبِل الكَرمِل
ثُم قالَ إيليا 22. فلم يِجبه الشعب بكِلمٍة". إنْ كانَ البعلُ فاتِبعوهالِفرقَتِني؟ إنْ كانَ الرب هو اَهللا فاتِبعوه، و

فليعطونا ثَوريِن، فيختاروا 23. أنا بقيت نبيا للرب وحدي، وأنبياُء البعِل أربع ِمئٍَة وخمسونَ رجالً:"للشعِب
وأنا أُقَرب الثَّور اآلخر وأجعلُه علَى . لَى احلَطَِب، ولكن ال يضعوا ناراألنفُِسِهم ثَورا واِحدا ويقَطِّعوه ويضعوه ع

". واإللَه الذي يجيب بناٍر فهو اُهللا. ثُم تدعونَ باسِم آِلهِتكُم وأنا أدعو باسِم الرب24. احلَطَِب، ولكن ال أضع نارا
اختاروا ألنفُِسكُم ثَورا واِحدا وقَربوا أوالً، :"فقالَ إيليا ألنبياِء البعِل25. "الكالم حسن:"فأجاب مجيع الشعِب وقالوا

فأخذوا الثَّور الذي أُعطي هلُم وقَربوه، ودعوا 26". ألنكُم أنتم األكثَر، وادعوا باسِم آِلهِتكُم، ولكن ال تضعوا نارا
وكانوا يرقُصونَ حولَ املَذبِح . فلم يكُن صوت وال مجيب". يا بعلُ أِجبنا:"ظُّهِر قائلنيباسِم البعِل ِمن الصباِح إلَى ال

! لَعلَّه مستغِرق أو يف خلوٍة أو يف سفٍَر! ادعوا بصوٍت عاٍل ألنه إلَه:"وِعند الظُّهِر سِخرِ م إيليا وقال27َ. الذي عِملَ
تفي نائم لَّهأو لَعهب28!" نمالد مى سالَ ِمنهماِح حتيوِف والربالس ِتِهمعاد بسخوا بصوٍت عاٍل، وتقَطَّعوا حرفص .

قالَ إيليا جلميِع 30ولَما جاز الظُّهر، وتنبأوا إلَى حِني إصعاِد التقِدمِة، ومل يكُن صوت وال مجيب وال مصٍغ، 29
ثُم أخذَ إيليا اثني عشر حجرا، بعدِد 31. فرمم مذبح الرب املُنهِدم. فتقَدم مجيع الشعِب إليِه". إلَيتقَدموا :"الشعِب

وبنى اِحلجارةَ مذبحا باسِم الرب، 32". إسرائيلَ يكونُ امسك:"أسباِط بين يعقوب، الذي كانَ كالم الرب إليِه قائالً
زِروعالب ِني ِمنكيلَت عِح تسولَ املَذبعلَى احلَطَِب، وقال33َ. ِملَ قَناةً ح هعضوو الثَّور وقَطَّع احلَطَب بتر امألَُوا : "ثُم

فجرى املاُء 35. فثَلَّثوا". ثَلِّثوا:"وقالَ. فثَنوا". ثَنوا:"ثُم قال34َ". أربع جراٍت ماًء وصبوا علَى املُحرقَِة وعلَى احلَطَِب
أيها الرب إلَه إبراهيم :"وكانَ ِعند إصعاِد التقِدمِة أنَّ إيليا النيب تقَدم وقال36َ. حولَ املَذبِح وامتألِت القَناةُ أيضا ماًء

بدي أنا عاُهللا يف إسرائيلَ، وأن أنت كأن علَِم اليوموإسرائيلَ، لي كُلَّ هِذِه اُألموِروإسحاق لتقد فع وبأمِرك ،ك .
". استِجبين يارب استِجبين، ليعلَم هذا الشعب أنك أنت الرب اإللَه، وأنك أنت حولت قُلوبهم رجوعا37
فلَما رأَى 39.  املياه اليت يف القَناِةفسقَطَت نار الرب وأكلَِت املُحرقَةَ واحلَطَب واِحلجارةَ والتراب، ولَحسِت38

أمِسكوا أنبياَء :"فقالَ هلُم إيليا40!". الرب هو اُهللا! الرب هو اُهللا:"مجيع الشعِب ذلك سقَطوا علَى وجوِهِهم وقالوا
  .بحهم هناكفأمسكوهم، فنزلَ ِم إيليا إلَى ِر قيشونَ وذَ". البعِل وال يفِلت ِمنهم رجلٌ



41ا ألخآبطٍَر:"وقالَ إيليم ويد ِحس هألن ،بكُلْ واشر دا 42". اصعا إيليوأم ،بشرليأكُلَ وي أخآب ِعدفص
". حو البحِراصعد تطَلَّع ن:"وقالَ لغالِمِه43. فصِعد إلَى رأِس الكَرمِل وخر إلَى األرِض، وجعلَ وجهه بني ركبتيِه

هوذا غَيمةٌ صغريةٌ قَدر كف :"ويف املَرِة الساِبعِة قال44َ. سبع مراٍت". ارِجع:"فقالَ". ليس شيٌء:"فصِعد وتطَلَّع وقالَ
 هنا إلَى هنا أنَّ وكانَ ِمن45". اشدد وانِزلْ لئال يمنعك املَطَر: اصعد قُلْ ألخآب:"فقالَ". إنساٍن صاِعدةٌ ِمن البحِر

عظيم طَريِح، وكانَ ميِم والرالغ ِمن تدعيلَ. السماَء اسوزرى إلَى يضوم أخآب ِكبعلَى 46. فر الرب دي توكان
  .إيليا، فشد حقويِه وركَض أمام أخآب حتى جتيَء إلَى يزرعيلَ

  إيليا يهرِب إىل حوريب
19 
1أخآب ريِفوأخباألنبياِء بالس لَ مجيعقَت هأن ا، وكيفِملَ إيليلَ بكُلِّ ما عا 2.  إيزابسوالً إلَى إيليلُ رإيزاب لَتفأرس

فلَما رأَى 3". هكذا تفعلُ اآلِلهةُ وهكذا تزيد، إنْ مل أجعلْ نفسك كنفِس واِحٍد ِمنهم يف نحِو هذا الوقِت غَدا:"تقولُ
ثُم سار يف البريِة مسريةَ يوٍم، حتى 4. ام ومضى ألجِل نفِسِه، وأتى إلَى بئِر سبٍع اليت ليهوذا وترك غُالمه هناكذلك ق

". خذْ نفسي ألنين لَست خريا ِمن آبائي. قد كفَى اآلنَ يارب:"أتى وجلَس حتت رتمٍة وطَلَب املوت لنفِسِه، وقالَ
فتطَلَّع وإذا كعكَةُ رضٍف وكوز ماٍء ِعند 6". قُم وكُلْ:"وإذا مبالٍك قد مسه وقالَ. واضطَجع ونام حتت الرتمِة5

عفاضطَج عجر ثُم ِربوقال7َ. رأِسِه، فأكلَ وش هسةً فمثاني الرب الكم عاد وكُلْ، ألنَّ املَسافَةَ كث:"ثُم ةٌ قُمري
8". علَيك ،ِل اِهللا حوريببليلَةً إلَى ج عنيا وأربار عنياألكلَِة أرب ِة ِتلكبقو وسار ،ِربوأكلَ وش لَ 9فقامخود

  .هناك املُغارةَ وبات فيها
  الرِب يظهر إليليا

ريةً للرب إلَِه اجلُنوِد، ألنَّ بين إسرائيلَ قد قد ِغرت غَ:"فقال10َ". ما لك ههنا ياإيليا؟:"وكانَ كالم الرب إليِه يقولُ
". تركوا عهدك، ونقَضوا مذاِبحك، وقَتلوا أنبياَءك بالسيِف، فبقيت أنا وحدي، وهم يطلُبونَ نفسي ليأخذوها

وشديدةٌ قد شقَِّت اِجلبالَ وكسرِت وإذا بالرب عاِبر وريح عظيمةٌ ". اخرج وِقف علَى اجلَبِل أمام الرب:"فقال11َ
وبعد الزلزلَِة نار، 12. وبعد الريِح زلزلَةٌ، ومل يكُِن الرب يف الزلزلَِة. الصخور أمام الرب، ومل يكُِن الرب يف الريِح

لَما ِمسع إيليا لَف وجهه بِردائِه وخرج ووقَف يف ف13. وبعد الناِر صوت منخِفض خفيف. ومل يكُِن الرب يف الناِر
ِغرت غَريةً للرب إلَِه اجلُنوِد، ألنَّ بين : "فقال14َ". ما لك ههنا يا إيليا؟:"باِب املُغارِة، وإذا بصوٍت إليِه يقولُ

بالس لوا أنبياَءكوقَت ،كذاِبحقَضوا مون ،كهدكوا عفسي إسرائيلَ قد ترطلُبونَ نم يأنا وحدي، وه قيتيِف، فب
اذهب راِجعا يف طريِقك إلَى بريِة ِدِمشق، وادخلْ وامسح حزائيلَ مِلكًا علَى أرام، : "فقالَ له الرب15". ليأخذوها
16آب شافاطَ ِمن بن عأليش حِلكًا علَى إسرائيلَ، وامسِنمشي م ياهو بن حوامسا عنكضا ِعوبيحولَةَ نلَ م .
17عأليش لُهقتسيِف ياهو ي نجو ِمنياهو، والذي ي لُهقتزائيلَ يسيِف ح نجو ِمنيف إسرائيلَ 18. فالذي ي وقد أبقَيت

لهقَبعِل وكُلَّ فٍم مل يكَِب اليت مل جتثُ للبةَ آالٍف، كُلَّ الرسبع."  
  دعوة أليشع



فمر إيليا بِه . ن هناك ووجد أليشع بن شافاطَ يحرثُ، واثنا عشر فدانَ بقٍَر قُدامه، وهو مع الثّاين عشرفذَهب ِم19
 اذهب:"فقالَ له". دعين أُقَبلْ أيب وأُمي وأسري وراَءك:"فترك البقَر وركَض وراَء إيليا وقال20َ. وطَرح ِرداَءه علَيِه

فرجع ِمن ورائِه وأخذَ فدانَ بقٍَر وذَبحهما، وسلَق اللَّحم بأدواِت البقَِر وأعطَى 21". راِجعا، ألني ماذا فعلت لك؟
  .ثُم قام ومضى وراَء إيليا وكانَ يخِدمه. الشعب فأكلوا

  بنهدد يهاجم السامرة
20 
.  جيِشِه، واثنِني وثَالثني مِلكًا معه، وخيالً ومركَباٍت وصِعد وحاصر الساِمرةَ وحاربهاوجمع بنهدد مِلك أرام كُل1َّ
2ِلِك إسرائيلَ إلَى املدينِة وقالَ لهم الً إلَى أخآبسلَ روأرس" :ددنه3: هكذا يقولُ ب كويل ِنساؤ ،كبوذَه كتيل ِفض

فرجع الرسلُ 5". حسب قَولك ياسيدي املَِلك، أنا ومجيع ما يل لك: "اب مِلك إسرائيلَ وقالَفأج4". وبنوك اِحلسانُ
. إنَّ ِفضتك وذَهبك وِنساَءك وبنيك تعطيين إياهم: إني قد أرسلت إلَيك قائالً: هكذا تكلَّم بنهدد قائالً:"وقالوا
وقِت غَدا أُرِسلُ عبيدي إلَيك فيفَتشونَ بيتك وبيوت عبيِدك، وكُلَّ ما هو شهي يف عينيك فإني يف نحِو هذا ال6

هذونويأخ يف أيديِهم هعونضيوِخ األرِض وقال7َ". يش إسرائيلَ مجيع ِلكعا مفد" : طلُباعلَموا وانظُروا أنَّ هذا ي
 لَ إلَيأرس هألن ،رالشعها عنهيب ومل أمنيت وذَهوِفض ينعِب8". بطَلَِب ِنسائي وبيوِخ وكُلُّ الشكُلُّ الش ال :"فقالَ له
وأما هذا . إنَّ كُلَّ ما أرسلت فيِه إلَى عبِدك أوالً أفعلُه: قولوا لسيدي املَِلِك:"فقالَ لرسِل بنهدد9". تسمع له وال تقبلْ

 األمرلهأنْ أفع طيعفال أست ."وا علَيِه اجلَوابدلُ ورسالر عجوقال10َ. فر ددنهلَ إليِه بةُ :"فأرسلُ يب اآلِلههكذا تفع
فأجاب مِلك إسرائيلَ 11". وهكذا تزيدين، إنْ كانَ تراب الساِمرِة يكفي قَبضاٍت لكُلِّ الشعِب الذي يتبعين

: فلَما ِمسع هذا الكالم وهو يشرب مع املُلوِك يف اخلياِم قالَ لعبيِدِه12".  ال يفتِخرنَّ من يشد كمن يحلُّ:قولوا:"وقالَ
  .فاصطَفّوا علَى املدينِة". اصطَفّوا"

  أخآِب يهزم بنهدد
13يبِلِك إسرائيلَ وقالَوإذا بنم إلَى أخآب متقَد ":هِل: هكذا قالَ الرب هكُلَّ هذا اجلُمهوِر العظيِم؟ هأنذا أدفَع رأيت 

ي أنا الربأن فتعلَم ،اليوم ِدك14". لي؟:"فقالَ أخآبنفقالَ". مب" :ساِء املُقاطَعاِت: هكذا قالَ الرببِغلماِن رؤ ."
وعد . طَعاِت فبلَغوا ِمئَتِني واثنِني وثَالثنيفعد ِغلمانَ رؤساِء املُقا15". أنت:"فقالَ". من يبتِدئ باحلَرِب؟:"فقالَ

وخرجوا ِعند الظُّهِر وبنهدد يشرب ويسكَر يف اخلياِم هو 16. بعدهم كُلَّ الشعِب، كُلَّ بين إسرائيلَ، سبعةَ آالٍف
دوهساع اِلاثناِن والثَّالثونَ الذين ساِء امل17ُ. واملُلوكِغلمانُ رؤ الًفخرجقاطَعاِت أو . روهفأخب ددنهلَ بوأرس

ِة:"قائلنياِمرالس ِرجالٌ ِمن أحياًء، وإنْ كانوا قد :"فقال18َ". قد خرج مالِم فأمِسكوهإنْ كانوا قد خرجوا للس
 هم، واجلَيش الذي فخرج ِغلمانُ رؤساِء املُقاطَعاِت، هؤالِء ِمن املدينِة19". خرجوا للِقتاِل فأمِسكوهم أحياًء

 ،مٍس مع 20وراَءهعلَى فر أرام ِلكم ددنهجا بإسرائيلُ، ون مهدونَ، وطاراألرامي برفه ،لهجٍل رجكُلُّ ر بروض
  .وخرج مِلك إسرائيلَ فضرب اخلَيلَ واملَركَباِت، وضرب أرام ضربةً عظيمة21ً. الفُرساِن



22قَدفتِلِك إسرائيلَ وقالَ لهإلَى م يبالن م": ِلكم علَيك دصعِة ينمتاِم الس ِعند هلُ، ألنما تفع وانظُر واعلَم ،ددتش باذه
23". أرامفقالوا له ِلِك أرامم بيدا عقَووا علَينا:"وأم ةُ ِجباٍل، لذلكآِله مهتب. إنَّ آِلههِل ولكن إذا حاريف الس مناه

ى علَيِهمقونا ن24. فإنلْ هذا األمروافع :مهكانا مادقو عكاِنِه، وضم كُلَّ واِحٍد ِمن ،وأحِص 25. اعِزِل املُلوك
هِل ونيف الس مهحاِربٍة، فنركَبةً مبركَبٍس، وما بفَرسفر ،ا كاجلَيِش الذي سقَطَ ِمنكيشج فِسكلنى علَيِهمقو ." ِمعفس

لَ كذلكوفَع إسرائيل26َ. لقَوِهلم حاِربلي إلَى أفيق ِعدوص نياألرامي ددنهب دِة عنمتاِم الس نو 27. وِعندب وأُحصي
دوا وساروا لِلقائِهمويِن. إسرائيلَ وتزغريِني صقَطيع ظرين مقاِبلهنو إسرائيلَ ملَ بزألَُوا فنونَ فما األراميى، وأماِملعز ِمن 

األرض.  
إنَّ الرب إنما هو إلَه : ِمن أجِل أنَّ األراميني قالوا: هكذا قالَ الرب: "فتقَدم رجلُ اِهللا وكلَّم مِلك إسرائيلَ وقال28َ

مقابَِلَ  فنزلَ هؤالِء29". ليِدك، فتعلَمونَ أني أنا الربِجباٍل وليس هو إلَه أوديٍة، أدفَع كُلَّ هذا اجلُمهوِر العظيِم 
. ويف اليوِم الساِبِع اشتبكَِت احلَرب، فضرب بنو إسرائيلَ ِمن األراميني ِمئَةَ ألِف راِجٍل يف يوٍم واِحٍد. أولئك سبعةَ أياٍم

وهرب بنهدد  .السور علَى السبعِة والِعشرين ألف رجٍل الباقنيوهرب الباقونَ إلَى أفيق، إلَى املدينِة، وسقَطَ 30
إننا قد ِمسعنا أنَّ ملوك بيِت إسرائيلَ هم ملوك حليمونَ، :"فقالَ له عبيده31. ودخلَ املدينةَ، ِمن ِمخدٍع إلَى ِمخدٍع

فشدوا مسوحا 32". نا ونخرج إلَى مِلِك إسرائيلَ لَعلَّه يحيي نفسكفلنضع مسوحا علَى أحقائنا وِحباالً علَى رؤوِس
أهو :"فقالَ". لتحي نفسي: يقولُ عبدك بنهدد: "علَى أحقائِهم وِحباالً علَى رؤوِسِهم وأتوا إلَى مِلِك إسرائيلَ وقالوا

". ادخلوا خذوه:"فقالَ". أخوك بنهدد:"وقالوا. ا ولَجوا هِل هو ِمنهفتفاَءلَ الرجالُ وأسرعو33". حي بعد؟ هو أخي
إني أرد املُدنَ اليت أخذَها أيب ِمن أبيك، وجتعلُ لنفِسك أسواقًا :"وقالَ له34. فخرج إليِه بنهدد فأصعده إلَى املَركَبِة
  .فقَطَع له عهدا وأطلَقَه". وأنا أُطِلقُك ذا العهِد:"فقالَ". يف ِدمشق كما جعلَ أيب يف الساِمرِة

  أحد األنبياء يدين أخآب
ِمن أجِل :"فقالَ له36. فأبى الرجلُ أنْ يضِربه". عن أمِر الرب اضِربين:"وإنَّ رجالً ِمن بين األنبياِء قالَ لصاِحِبِه35

ثُم 37. ولَما ذَهب ِمن ِعنِدِه لَقيه أسد وقَتله". ينما تذهب ِمن ِعندي يقتلُك أسدأنك مل تسمع لقَوِل الرب فح
فذَهب النيب وانتظَر املَِلك علَى الطريِق، وتنكَّر 38. فضربه الرجلُ ضربةً فجرحه". اضِربين:"صادف رجالً آخر فقالَ

خرج عبدك إلَى وسِط الِقتاِل، وإذا برجٍل مالَ وأتى إلَي :"ولَما عبر املَِلك نادى املَِلك وقال39َ. عينيِهبِعصابٍة علَى 
وفيما عبدك 40. احفَظْ هذا الرجلَ، وإنْ فُِقد تكونُ نفسك بدلَ نفِسِه، أو تدفَع وزنةً ِمن الِفضِة: برجٍل وقالَ

فبادر ورفَع الِعصابةَ 41". أنت قَضيت. هكذا حكمك:"فقالَ له مِلك إسرائيلَ". لٌ هنا وهناك إذا هو مفقودمشتِغ
ه، ألنك أفلَت ِمن يِدك رجالً قد حرمت: هكذا قالَ الرب:"فقالَ له42. عن عينيِه، فعرفَه مِلك إسرائيلَ أنه ِمن األنبياِء
  .فمضى مِلك إسرائيلَ إلَى بيِتِه مكتئبا مغموما وجاَء إلَى الساِمرِة43". تكونُ نفسك بدلَ نفِسِه، وشعبك بدلَ شعِبِه

  كرم نابوت اليزرعيلي
21 



فكلَّم 2. صِر أخآب مِلِك الساِمرِةوحدثَ بعد هِذِه اُألموِر أنه كانَ لنابوت اليزرعيلي كرم يف يزرعيلَ جباِنِب ق1َ
أعِطين كرمك فيكونَ يل بستانَ بقوٍل، ألنه قريب جباِنِب بييت، فأُعطيك ِعوضه كرما أحسن :"أخآب نابوت قائالً

ةً. ِمنهِفض هنثَم كأعطَيت يكينيف ع نس3". أو إذا حألخآب فقالَ نابوت":مرياثَ حاشا يل ِمن كأنْ أُعطي ِل الربِقب 
ال أُعطيك مرياثَ :"فدخلَ أخآب بيته مكتئبا مغموما ِمن أجِل الكالِم الذي كلَّمه بِه نابوت اليزرعيلي قائال4ً". آبائي
ملاذا روحك :"بلُ امرأته وقالَت لهفدخلَت إليِه إيزا5. واضطَجع علَى سريِرِه وحولَ وجهه ومل يأكُلْ خبزا". آبائي

أعِطين كرمك بِفضٍة، وإذا ِشئت : ألني كلَّمت نابوت اليزرعيلي وقُلت له:"فقالَ هلا6". مكتئبةٌ وال تأكُلُ خبزا؟
م علَى إسرائيلَ؟ قُم كُلْ خبزا أأنت اآلنَ حتكُ:"فقالَت له إيزابل7ُ". ال أُعطيك كرمي: أعطَيتك كرما ِعوضه، فقالَ

كقَلب ِطبولي .عيليزرالي نابوت كرم لَِت 8". أنا أُعطيكتها خباِتِمِه، وأرسمتوخ ،سائلَ باسِم أخآبر تبكت ثُم
مع نابوت اِكننيِتِه السدينيف م يوِخ واألشراِف الذينسائلَ إلَى الشيف 9. الر تبسائِل تقولُوكَتوٍم؟ :"الرنادوا بص

قد جدفت علَى اِهللا : وأجِلسوا رجلَِني ِمن بين بليعالَ تجاهه ليشهدا قائلَِني10. وأجِلسوا نابوت يف رأِس الشعِب
ف الساِكنونَ يف مدينِتِه، كما ففَعلَ ِرجالُ مدينِتِه، الشيوخ واألشرا11". ثُم أخِرجوه وارجموه فيموت. وعلَى املَِلِك

لَتها إليِهمسائِل اليت أرسيف الر كتوبلُ، كما هو مإيزاب إليِهم لَتيف رأِس 12. أرس وٍم وأجلَسوا نابوتوا بصفناد
قد :" أمام الشعِب قائلَِنيوأتى رجالِن ِمن بين بليعالَ وجلَسا تجاهه، وشِهد رجال بليعالَ علَى نابوت13. الشعِب

وأرسلوا إلَى إيزابلَ 14. فأخرجوه خاِرج املدينِة ورجموه ِحبجارٍة فمات". جدف نابوت علَى اِهللا وعلَى املَِلِك
قُم ِرثْ :" ألخآبولَما ِمسعت إيزابلُ أنَّ نابوت قد رِجم ومات، قالَت إيزابل15ُ". قد رِجم نابوت ومات: "يقولونَ

يتا بِل هو ميليس ح ٍة، ألنَّ نابوتبِفض اهإي كعطيى أنْ يالذي أب عيليزرالي نابوت أنَّ 16". كرم أخآب ا ِمسعولَم
ِرثَهلي عيليزرالي ِرتلَ إلَى كرِم نابوتلي أخآب قام ،قد مات نابوت.  

هوذا هو يف . قُِم انِزلْ لِلقاِء أخآب مِلِك إسرائيلَ الذي يف الساِمرِة"18: ليا التشيب قائالًفكانَ كالم الرب إلَى إي17
ِرثَهلَ إليِه ليزالذي ن قائال19ً. كرِم نابوت وكلِّمه :قائالً: هكذا قالَ الرب كلِّمه ا؟ ثُمأيض ِرثتوو لتهكذاَ : هِل قَت

ايف املَك: قالَ الربأيض أنت كمد الِكالب ستلح نابوت مد فيِه الِكالب تس20". اِن الذي لَح فقالَ أخآب
هأنذا 21. قد وجدتك ألنك قد بعت نفسك لعمِل الشر يف عينِي الرب:"فقالَ". هِل وجدتين يا عدوي؟:"إليليا

وأجعلُ بيتك 22. أقطَع ألخآب كُلَّ بائٍل حبائٍط ومحجوٍز ومطلٍَق يف إسرائيلَأجِلب علَيك شرا، وأُبيد نسلك، و
وتكلَّم 23". كبيِت يربعام بِن نباطَ، وكبيِت بعشا بِن أخيا، ألجِل اإلغاظَِة اليت أغَظتين، وجلَعِلك إسرائيلَ يخِطئُ

من مات ألخآب يف املدينِة تأكُلُه 24. لُ إيزابلَ ِعند ِمترسِة يزرعيلَإنَّ الِكالب تأكُ:"الرب عن إيزابلَ أيضا قائالً
ولَم يكُن كأخآب الذي باع نفسه لعمِل الشر يف عينِي 25". الِكالب، ومن مات يف احلَقِل تأكُلُه طُيور السماِء

هلُ امرأتإيزاب تهالذي أغو ،ِج26. الرب ِجسور مهدطَر ونَ الذينلَ األموريكُلِّ ما فع بسا بذَهاِبِه وراَء األصناِم حد
ولَما ِمسع أخآب هذا الكالم، شق ثيابه وجعلَ ِمسحا علَى جسِدِه، وصام واضطَجع 27. الرب ِمن أماِم بين إسرائيلَ
هِل رأيت كيف اتضع أخآب أمامي؟ "29: إلَى إيليا التشيب قائالًفكانَ كالم الرب 28. باِملسِح ومشى بسكوٍت

  ".فِمن أجِل أنه قد اتضع أمامي ال أجِلب الشر يف أياِمِه، بِل يف أياِم ابِنِه أجِلب الشر علَى بيِتِه



  ميخا يتنبأ مبقتِل أخآب
 (27-18:2أخ2)
22 
ويف السنِة الثّاِلثَِة نزلَ يهوشافاطُ مِلك يهوذا إلَى مِلِك 2. ِن حرٍب بني أرام وإسرائيلَوأقاموا ثَالثَ ِسنني بدو1

". أتعلَمونَ أنَّ راموت ِجلعاد لنا ونحن ساِكتونَ عن أخِذها ِمن يِد مِلِك أرام؟:"فقالَ مِلك إسرائيلَ لعبيِدِه3. إسرائيلَ
شعيب . مثَلي مثَلُك:"فقالَ يهوشافاطُ ملَِلِك إسرائيلَ". ذهب معي للحرِب إلَى راموت ِجلعاد؟أت:"وقالَ ليهوشافاط4َ

يِلكيلي كخوخ ،عِبكهوشافاطُ ملَِلِك إسرائيل5َ". كشقالَ ي ثُم":عن كالِم الرب 6". اسأِل اليوم ِلكم عمفج
اصعد فيدفَعها :"فقالوا". أأذهب إلَى راموت ِجلعاد للِقتاِل أم أمتِنع؟:" رجٍل وقالَ هلُمإسرائيلَ األنبياَء، نحو أربِع ِمئَِة

:" فقالَ مِلك إسرائيلَ ليهوشافاط8َ". أما يوجد هنا بعد نيب للرب فنسألَ ِمنه؟:"فقالَ يهوشافاط7ُ". السيد ليِد املَِلِك
ر عدب ديوج هملَةَإني ا، وهو ميخا بنرا بِل شريخ أُ علَيبال يتن هألن هبِه، ولكين أُبِغض لسؤاِل الرب لٌ واِحدفقالَ ". ج

وكانَ مِلك 10". أسِرع إلَي مبيخا بِن يملَةَ:"فدعا مِلك إسرائيلَ خصيا وقال9َ". ال يقُِل املَِلك هكذا: "يهوشافاطُ
 ويهوشافاطُ مِلك يهوذا جاِلسِني كُلُّ واِحٍد علَى كُرسيِه، الِبسِني ثيابهما يف ساحٍة ِعند مدخِل باِب الساِمرِة، إسرائيلَ

نطَح ِذِه ت: هكذا قالَ الرب:"وعِملَ ِصدقيا بن كنعنةَ لنفِسِه قَرني حديٍد وقال11َ. ومجيع األنبياِء يتنبأونَ أمامهما
اصعد إلَى راموت ِجلعاد وأفِلح، فيدفَعها الرب ليِد :"وتنبأ مجيع األنبياِء هكذا قائلني12". األراميني حتى يفنوا

  ".املَِلِك
لمِلِك، فليكُن هوذا كالم مجيِع األنبياِء بفٍَم واِحٍد خري ل:"وأما الرسولُ الذي ذَهب ليدعو ميخا فكلَّمه قائال13ً

". حي هو الرب، إنَّ ما يقولُه يلَ الرب بِه أتكلَّم:"فقالَ ميخا14". كالمك ِمثلَ كالِم واِحٍد ِمنهم، وتكلَّم خبٍري
15املَِلك ى إلَى املَِلِك قالَ لها أت؟:"ولَمِنعمتن للِقتاِل، أم ِجلعاد إلَى راموت دصعيا ميخا، أن."فقالَ له " : وأفِلح داصع

: فقال17َ". كم مرٍة استحلَفتك أنْ ال تقولَ يل إال احلَق باسِم الرب:"فقالَ له املَِلك16". فيدفَعها الرب ليِد املَِلِك
ِء أصحاب، فليرِجعوا كُلُّ واِحٍد لَيس هلؤال:فقالَ الرب. رأيت كُلَّ إسرائيلَ مشتتني علَى اِجلباِل كِخراٍف ال راعي هلا"

فامسع :"وقال19َ". أما قُلت لك إنه ال يتنبأُ علَي خريا بِل شرا؟:"فقالَ مِلك إسرائيلَ ليهوشافاط18َ". إلَى بيِتِه بسالٍم
الرب ق: إذًا كالمنِد السماِء وِه، وكُلُّ جا علَى كُرسيجاِلس الرب ساِرِهقد رأيتي نميِنِه وعيِه عن يلَد فقالَ 20. وف

هكذا: الرب ؟ فقالَ هذا هكذا، وقالَ ذاكِجلعاد سقُطَ يف راموتوي دصعفي غوي أخآبي ن21. م وحالر خرج ثُم
.  كِذٍب يف أفواِه مجيِع أنبيائِهأخرج وأكونُ روح: فقال22َمباذا؟ : وقالَ له الرب. أنا أُغويِه: ووقَف أمام الرب وقالَ

واآلنَ هوذا قد جعلَ الرب روح كِذٍب يف أفواِه مجيِع أنبيائك 23. إنك تغويِه وتقتِدر، فاخرج وافعلْ هكذا: فقالَ
ربش علَيك تكلَّم 24". هؤالِء، والرب ميخا علَى الفَك برةَ وضنكنع ا بنِصدقي مقَدوقالَفت": روح ربأين ع ِمن

". إنك سترى يف ذلك اليوِم الذي تدخلُ فيِه ِمن ِمخدٍع إلَى ِمخدٍع لتختِبئَ:"فقالَ ميخا25". الرب ِمني ليكلِّمك؟
: وقُلْ هكذا قالَ املَِلك27خذْ ميخا ورده إلَى آمونَ رئيِس املدينِة، وإلَى يوآش ابِن املَِلِك، : "فقالَ مِلك إسرائيل26َ



إنْ رجعت بسالٍم فَلَم :"فقالَ ميخا28". ضعوا هذا يف السجِن، وأطِعموه خبز الضيِق وماَء الضيِق حتى آيتَ بسالٍم
  ".امسعوا أيها الشعب أمجعونَ: "وقالَ". يتكلَِّم الرب يب

  مقتِل أخآِب يف راموت جلعاد
 (34-18:28أخ2)

29ِجلعاد هوذا إلَى راموتي ِلكهوشافاطُ مإسرائيلَ وي ِلكم ِعدهوشافاط30َ. فصإسرائيلَ لي ِلكفقالَ م": كَّرني أتإن
كثياب سفالب ا أنتوأم ،لُ احلَربوأدخ ."لَ احلَربخإسرائيلَ ود ِلكم كَّرساَء املَركَب31. فتنرؤ أرام ِلكم راِت وأم

فلَما رأَى رؤساُء 32". ال تحاِربوا صغريا وال كبريا إال مِلك إسرائيلَ وحده:"اليت له، اِلاثنِني والثَّالثني، وقالَ
فلَما رأَى رؤساُء 33. فمالوا علَيِه ليقاِتلوه، فصرخ يهوشافاطُ". إنه مِلك إسرائيلَ:"املَركَباِت يهوشافاطَ، قالوا

وإنَّ رجالً نزع يف قَوِسِه غَري متعمٍد وضرب مِلك إسرائيلَ بني 34. ركَباِت أنه ليس مِلك إسرائيلَ رجعوا عنهاملَ
لك واشتد الِقتالُ يف ذ35". رد يدك وأخِرجين ِمن اجلَيِش ألني قد جِرحت:"فقالَ ملُديِر مركَبِتِه. أوصاِل الدرِع

وعبرِت 36. اليوِم، وأوِقف املَِلك يف مركَبِتِه مقاِبلَ أرام، ومات ِعند املساِء، وجرى دم اجلُرِح إلَى ِحضِن املَركَبِة
ِلك وأُدِخلَ فمات امل37َ". كُلُّ رجٍل إلَى مدينِتِه، وكُلُّ رجٍل إلَى أرِضِه:"الرنةُ يف اجلُنِد ِعند غُروِب الشمِس قائالً

. وغُِسلَِت املَركَبةُ يف بركَِة الساِمرِة فلَحسِت الِكالب دمه، وغَسلوا ِسالحه38. الساِمرةَ فدفَنوا املَِلك يف الساِمرِة
ه، وكُلُّ املُدِن اليت وبقيةُ أُموِر أخآب وكُلُّ ما فعلَ، وبيت العاِج الذي بنا39. حسب كالِم الرب الذي تكلَّم بِه

فاضطَجع أخآب مع آبائِه، وملك أخزيا ابنه ِعوضا 40بناها، أما هي مكتوبةٌ يف ِسفِر أخباِر األياِم ملُلوِك إسرائيلَ؟ 
عنه.  

  يهوشافاط ميلك على يهوذا
 (21:1-20:31أخ2)

وكانَ يهوشافاطُ ابن خمٍس 42. عِة ألخآب مِلِك إسرائيلَوملك يهوشافاطُ بن آسا علَى يهوذا يف السنِة الراِب41
وسار يف كُلِّ 43. وثَالثني سنةً حني ملك، وملك خمسا وِعشرين سنةً يف أورشليم، واسم أُمِه عزوبةُ بنت شلحي

إال أنَّ املُرتفَعاِت مل تنتِزع، بِل كانَ الشعب ال يزالُ . مل يِحد عنها، إذ عِملَ املُستقيم يف عينِي الرب. طريِق آسا أبيِه
وبقيةُ أُموِر يهوشافاطَ وجبروته الذي أظهره، 45. وصالَح يهوشافاطُ مِلك إسرائيل44َ. يذبح ويوِقد علَى املُرتفَعاِت

وبقيةُ املأبونني الذين بقوا يف أياِم آسا أبيِه 46لوِك يهوذا؟ وكيف حارب، أماهي مكتوبةٌ يف ِسفِر أخباِر األياِم ملُ
وعِملَ يهوشافاطُ سفُن ترشيش لكَي تذهب إلَى 48. ملك وكيلٌ. ولَم يكُن يف أدوم مِلك47. أبادهم ِمن األرِض

: حينئٍذ قالَ أخزيا بن أخآب ليهوشافاط49َ.  ِعصيونَ جاِبرأوفري ألجِل الذَّهِب، فلم تذهب، ألنَّ السفُن تكَسرت يف
واضطَجع يهوشافاطُ مع آبائِه، ودِفن مع آبائِه يف 50. فلم يشأْ يهوشافاطُ". ليذهب عبيدي مع عبيِدك يف السفُِن"

ا عنهضِعو هابن هورامي لكأبيِه، فم دمدينِة داو.  
  إسرائيلأخزيا ميلك على 



ملك علَى إسرائيلَ . عشرةَ ليهوشافاطَ مِلِك يهوذا أخزيا بن أخآب ملك علَى إسرائيلَ يف الساِمرِة يف السنِة الساِبعة51َ
لذي جعلَ إسرائيلَ وعِملَ الشر يف عينِي الرب، وسار يف طريِق أبيِه وطريِق أُمِه، وطريِق يربعام بِن نباطَ ا52. سنتِني

  .وعبد البعلَ وسجد له وأغاظَ الرب إلَه إسرائيلَ، حسب كُلِّ ما فعلَ أبوه53يخِطئُ، 


