
  أخباِر األياِم الثّاين
  سليمان يطلب احلكمة

1 
وكَلَّم سلَيمانُ مجيع إسرائيلَ، رؤساَء 2. وتشدد سلَيمانُ بن داود علَى مملكَِتِه، وكانَ الرب إلَهه معه وعظَّمه ِجدا1

فذَهب سلَيمانُ وكُلُّ اجلَماعِة معه إلَى املُرتفَعِة 3آلباِء، ا اُأللوِف واِملئاِت والقُضاةَ وكُلَّ رئيٍس يف كُلٍِّ إسرائيلَ رؤوس
وأما تابوت اِهللا 4. اليت يف ِجبعونَ، ألنه هناك كانت خيمةُ اِلاجِتماِع، خيمةُ اِهللا اليت عِملها موسى عبد الربٍ يف البرٍيِة

عارميقريِة ي ِمن دداو هدعفأصليمشةً يف أورميخ له بصن هألن ،دداو أ لهي5.  عندما ه ِملهحاِس الذي عالن حذْبوم
وأصعد سلَيمانُ هناك علَى 6. بصلْئيلُ بن أوري بِن حور، وضعه أمام مسكَِن الربٍ، وطَلَب إليِه سلَيمانُ واجلَماعةُ

  .مام الربٍ الذي كانَ يف خيمِة اِلاجِتماِع، أصعد علَيِه ألْف محرقٍَةمذْبِح النحاِس أ
7 مانَ وقالَ لهلَيلَِة تراَءى اُهللا لساللَّي يف ِتلْك":طيكألْ ماذا أُعمانُِ ِهللا8". اسلَيأيب :"فقالَ س دمع داو لْتقد فع كإن

فاآلنَ أيها الرب اإللَه ليثْبت كالمك مع داود أيب، ألنك قد ملَّكْتين علَى شعٍب كثٍري 9 .انهرحمةً عظيمةً وملَّكْتين مك
فأعِطين اآلنَ ِحكْمةً ومعِرفَةً ألخرج أمام هذا الشعِب وأدخلَ، ألنه من يقِْدر أنْ يحكُم علَى 10. كتراِب األرِض
ِمن أجِل أنَّ هذا كانَ يف قَلِْبك، ومل تسألْ ِغنى وال أمواالً وال كرامةً وال :"فقالَ اُهللا لسلَيمان11َ"  العظيِمشعِبك هذا

لَّكْتيب الذي معما علَى شِ ِرفَةً حتْكُمعةً ومِحكْم فِْسكلن ما سألْتةً، بل إنا كثريامأي وال سألْت ،ِغضيكبم فُسأن ك
قد أعطَيتك ِحكْمةً ومعِرفَةً، وأُعطيك ِغنى وأمواالً وكرامةً مل يكُن ِمثْلُها للملوِك الذين قَبلك، وال يكونُ 12علَيِه، 

كدعب ِمثْلُها ملَن."  
13ميأماِم خ ِمن ليمشعونَ إلَى أورِة اليت يف ِجبفَعتاملُر مانُ ِمنلَيعلَى إسرائيلَفجاَء س لكِتماِع وم14. ِة اِلاج عموج

سلَيمانُ مركَباٍت وفُرسانا، فكانَ له ألْف وأربع ِمئَِة مركَبٍة واثْنا عشر ألْف فاِرٍس، فجعلها يف مدِن املَركَباِت ومع 
ليمشيف أ15. املَِلِك يف أور بةَ والذَّهالِفض لَ املَِلكعِز الذي يف وجيكاجلُم زلَ األرعِة، وجِمثْلَ اِحلجار ليمشور
وجماعةُ تجاِر املَِلِك أخذوا جليبةً بثَمٍن، . وكانَ مخرج اخلَيِل اليت لسلَيمانَ ِمن ِمصر16. السهِل يف الكَثْرِة

ئَِة شاِقٍل ِمن الِفضِة، والفَرس ِمبئٍَة وخمسني، وهكذا جلميِع ملوِك فأصعدوا وأخرجوا ِمن ِمصر املَركَبةَ بِستٍ ِم17
ِدِهمِرجونَ عن يخكانوا ي لوِك أراموم نيٍاِحلثٍِّي.  

  اإلعداد لبناء اهليكل
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ألْف رجٍل حماٍل، وثَمانني ألْف رجٍل وأحصى سلَيمانُ سبعني 2. وأمر سلَيمانُ بِبناِء بيٍت السِم الربٍ، وبيٍت ملُلِْكِه1

  .نحاٍت يف اجلَبِل، ووكَالَء علَيِهم ثَالثَةَ آالٍف وِست ِمئٍَة
كما فعلْت مع داود أيب إذ أرسلْت له أرزا ليبين له بيتا يسكُن فيِه، :"وأرسلَ سلَيمانُ إلَى حورام مِلِك صور قائال3ً
أبين بيتا السِم الربٍ إلَهي ُألقَدٍسه له، ألوِقد أمامه بخورا عِطرا، وخلُبِز الوجوِه الدائِم، وللمحرقاِت صباحا  فهأنذا4

يِه عظيم ألنَّ إلَهنا والبيت الذي أنا بان5. هذا علَى إسرائيلَ إلَى األبِد. ومساًء، وللسبوِت واألِهلَِّة ومواِسِم الربٍ إلَِهنا
ومن أنا حتى أبين ! ومن يستطيع أنْ يبين له بيتا، ألنَّ السماواِت وسماَء السماواِت ال تسعه6. أعظَم ِمن مجيِع اآلِلهِة



لِفضِة والنحاِس واحلَديِد واُألرجواِن فاآلنَ أرِسلْ يل رجالً حكيما يف صناعِة الذَّهِب وا7له بيتا إال لإليقاِد أمامه؟ 
. والِقرِمِز واألسمانجوينٍِّ، ماِهرا يف النقِْش، مع احلُكَماِء الذين ِعندي يف يهوذا ويف أورشليم الذين أعدهم داود أيب

وهوذا عبيدي .  عبيدك ماِهرونَ يف قَطِْع خشِب لُبنانَوأرِسلْ يل خشب أرٍز وسرٍو وصندٍل ِمن لُبنانَ، ألنٍي أعلَم أن8َّ
بيِدك9. مع عجيبوع نيِه عظيمالذي أب تيٍة ألنَّ البا بكَثْربشوا يل خِعد10. ولْي القاِطعني طي للقَطّاعنيذا أُعأنوه

كُر ألْف رينِعش باخلَش ،بيِدكا لعطَِة طَعاماِحلن ِمن  ألْف رينثٍِّ مخٍر، وِعشب ألْف رينعٍري، وِعشش ٍكُر ألْف رينوِعش
  ".بثٍِّ زيٍت

وقالَ 12". ألنَّ الرب قد أحب شعبه جعلك علَيِهم مِلكًا:"فقالَ حورام مِلك صور بِكتابٍة أرسلها إلَى سلَيمان11َ
إسر:"حورام إلَه الرب كبارِرفٍَة معم ا صاِحبكيما حناب املَِلك دطَى داوالذي أع ،السماَء واألرض عنائيلَ الذي ص

ابن امرأٍة 14، "حورام أيب"واآلنَ أرسلْت رجالً حكيما صاِحب فهٍم 13. وفَهٍم، الذي يبين بيتا للربٍ وبيتا ملُلِْكِه
 ناِت دانَ، وأبوهب جواِن ِمنِب واُألرِة واخلَشحاِس واحلَديِد واِحلجارِة والنِب والِفضِة الذَّهناعيف ص ماِهر لٌ صوريجر

 كَمائكِه، مع حلْقَى علَيِتراٍع يِتراِع كُلٍِّ اخقِْش، واخالن ٍع ِمنوقِْش كُلٍِّ نِمِز، وناِن والِقرجوينٍِّ والكَتمانواألس
. واآلنَ اِحلنطَةُ والشعري والزيت واخلمر اليت ذَكَرها سيٍدي فلْيرِسلْها لعبيِدِه15.  سيٍدي داود أبيكوحكَماِء
16 هِعدصت ماثًا علَى البحِر إلَى يافا، وأنتأر كونأْيت بِه إلَي ،تياِجككُلٍِّ اح بسنانَ حلُب ا ِمنبشخ قْطَعن نحإلَى ون

ليمشأور."  
مجيع الرٍجاِل األجنبيٍني الذين يف أرِض إسرائيلَ، بعد العدٍ الذي عدهم إياه داود أبوه، فوِجدوا ِمئَةً  وعد سلَيمان17ُ

 ألْف قَطّاٍع علَى اجلَبِل، وثَالثَةَ آالٍف فجعلَ ِمنهم سبعني ألْف حماٍل، وثَمانني18. وثَالثَةً وخمسني ألْفًا وِست ِمئٍَة
  .وِست ِمئٍَة وكَالَء لتشغيِل الشعِب

  سليمان يبين اهليكل
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1ديا يف بكانم دأ داويثُ هيأبيِه، ح دثُ تراَءى لداويا حِل املُريبيف ج ،ليمشيف أور ٍِت الربيمانُ يف بناِء بلَيس عرِر وش

ٍبوسينانَ اليِة ملُلِْكِه2. أُراِبعِة الرنِر الثّاين يف السهيف الِبناِء يف ثاين الش عرِت اِهللا3. وشيمانُ لِبناِء بلَيها سسوهِذِه أس :
 الذي قُدام الطّوِل حسب عرِض والرٍواق4. الطّولُ بالذٍِّراِع علَى القياِس األوِل ِستونَ ِذراعا، والعرض ِعشرونَ ِذراعا

والبيت العظيم غَشاه خبشِب 5. البيِت ِعشرونَ ِذراعا، وارِتفاعه ِمئَةٌ وِعشرونَ، وغَشاه ِمن داِخٍل بذَهٍب خاِلٍص
والذَّهب ذَهب . ارٍة كرميٍة للجماِلورصع البيت ِحبج6. سرٍو، غَشاه بذَهٍب خاِلٍص، وجعلَ علَيِه نخيالً وسالِسلَ

واِيم7. فرتيى البعلَى احليطاِن: وغَش كروبيم قَشٍب، ونبذَه هصاريعوم هوحيطان هتابوأع هشابأخ.  
ِذراعا، وغَشاه بذَهٍب جيٍٍد وعِملَ بيت قُدِس األقْداِس، طولُه حسب عرِض البيِت ِعشرونَ ِذراعا، وعرضه ِعشرونَ 8

  .وكانَ وزنُ املَسامِري خمسني شاِقالً ِمن ذَهٍب، وغَشى العاليلَّ بذَهٍب9. ِستٍ ِمئَِة وزنٍة
طولُها ِعشرونَ وأجِنحةُ الكَروبيِن 11. وعِملَ يف بيِت قُدِس األقْداِس كروبيِن صناعةَ الصٍياغَِة، وغَشاهما بذَهٍب10

. ِذراعا، اجلَناح الواِحد خمس أذْرٍع يمس حائطَ البيِت، واجلَناح اآلخر خمس أذْرٍع يمس جناح الكَروب اآلخِر



12ِصلُ جبٍع يتأذْر سمخ راآلخ ِت، واجلَناحيحائطَ الب سمٍع يأذْر سمِر خالكَروب اآلخ ناحناِح الكَروب وج
  .وأجِنحةُ هذَيِن الكَروبيِن منبِسطَةً ِعشرونَ ِذراعا، وهما واِقفاِن علَى أرجِلِهما ووجههما إلَى داِخٍل13. اآلخِر
لبيِت عموديِن، وعِملَ أمام ا15.  وأُرجواٍن وِقرِمٍز وكتاٍن، وجعلَ علَيِه كروبيموعِملَ اِحلجاب ِمن أسمانجوين14ٍّ

وعِملَ سالِسلَ كما يف اِملحراِب 16. طولُهما خمس وثَالثونَ ِذراعا، والتاجاِن اللذاِن علَى رأْسيِهما خمس أذْرٍع
م اهليكِل، واِحدا عن وأوقَف العموديِن أما17. وجعلها علَى رأْسِي العموديِن، وعِملَ ِمئَةَ رمانٍة وجعلها يف السالِسِل

  ".بوعز"واسم األيسِر " ياكني"اليمِني وواِحدا عن اليساِر، ودعا اسم األيمِن 
  أثاث اهليكل
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وعِملَ البحر مسبوكًا 2. وعِملَ مذْبح نحاٍس طولُه ِعشرونَ ِذراعا، وعرضه ِعشرونَ ِذراعا، وارِتفاعه عشر أذْرٍع1

. عشر أذْرٍع ِمن شفَِتِه إلَى شفَِتِه، وكانَ مدورا مستديرا وارِتفاعه خمس أذْرٍع، وخيطٌ ثَالثونَ ِذراعا يحيطُ بدائِرِه
والِقثّاُء صفّاِن قد سِبكَت وِشبه ِقثّاٍء حتته مستديرا يحيطُ بِه علَى اسِتدارِتِه، للذٍِّراِع عشر تحيطُ بالبحِر مستديرةً، 3

كانَ قائما علَى اثْني عشر ثَورا، ثَالثَةٌ متِجهةٌ إلَى الشٍماِل، وثَالثَةٌ متِجهةٌ إلَى الغرِب، وثَالثَةٌ متِجهةٌ إلَى 4بسبِكِه، 
فو ها ِمنعلَي ِق، والبحررةٌ إلَى الشِجهتجاِزها إلَى داِخٍلاجلَنوب، وثَالثَةٌ مأع ومجيع ،ِل 5. قمكع هفَتوش ،رِشب وِغلَظُه

وعِملَ عشر مراِحض، وجعلَ خمسا عن اليمِني وخمسا 6. يأْخذُ ويسع ثَالثَةَ آالِف بثٍّ. شفَِة كأٍْس بزهِر سوسِن
وعِملَ منائر 7. ا يقَرٍبونه محرقَةً، والبحر لكَي يغتِسلَ فيِه الكهنةُكانوا يغِسلونَ فيها م. عن اليساِر، لِلاغِْتساِل فيها

وعِملَ عشر موائد ووضعها يف 8. ذَهٍب عشرا كرسِمها، وجعلها يف اهليكِل، خمسا عن اليمِني وخمسا عن اليساِر
وعِملَ دار الكهنِة والدار العظيمةَ 9. وعِملَ ِمئَةَ ِمنضحٍة ِمن ذَهٍب. ِراهليكِل، خمسا عن اليمِني وخمسا عن اليسا
  .وجعلَ البحر إلَى اجلاِنِب األيمِن إلَى الشرِق ِمن ِجهِة اجلَنوب10. ومصاريع الداِر، وغَشى مصاريعها بنحاٍس

11واملَناِضح فوشوالر القُدور ِملَ حورامِت اِهللا. وعيمانَ يف بلَيِلِك سللم هعنِل الذي صمِل العمع ِمن ى حورامهتوان :
العموديِن وكُرتِي التاجيِن علَى رأْسِي العموديِن، والشبكَتيِن لتغطيِة كُرتِي التاجيِن اللَّذَيِن علَى رأْسِي العموديِن، 12
  .ِت األربِع ِمئٍَة للشبكَتيِن، صفَّي رماٍن للشبكَِة الواِحدِة لتغطيِة كُرتِي التاجيِن اللَّذَيِن علَى العموديِنوالرمانا13
دور والرفوش والق16ُوالبحر الواِحد واِلاثْني عشر ثَورا حتته، 15وعِملَ القَواِعد وعِملَ املَراِحض علَى القَواِعِد، 14

 يف غَوِر اُألردنٍِّ سبكَها 17. لبيِت الربٍ ِمن نحاٍس مجلي" حورام أيب"واملَناِشلَ وكُلَّ آنيِتها، عِملها للمِلِك سلَيمانَ 
  .املَِلك يف أرِض اخلَزِف بين سكّوت وصردةَ

18ِة كثريمانُ كُلَّ هِذِه اآلنيلَيِملَ سحاِسوعنُ النوز قَّقحتمل ي ها ألنِت 19. ةً ِجديِة اليت لبمانُ كُلَّ اآلنيلَيِملَ سوع
واملَنائر وسرجها لتتِقد حسب املَرسوِم أمام اِملحراِب ِمن ذَهٍب 20اِهللا، ومذْبح الذَّهِب واملَوائد وعلَيها خبز الوجوِه، 

واملَقاص واملَناِضح والصحونَ واملَجاِمر 22. وهو ذَهب كاِملٌ. األزهار والسرج واملَالِقطَ ِمن ذَهٍبو21. خاِلٍص
  .ِمن ذَهٍب خاِلٍص، وباب البيِت ومصاريعه الداِخليةَ لقُدِس األقْداِس ومصاريع بيِت اهليكِل ِمن ذَهٍب

  كلاحضار تابوت العهد إىل اهلي
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والِفضةُ والذَّهب ومجيع اآلنيِة . وكَملَ مجيع العمِل الذي عِمله سلَيمانُ لبيِت الربٍ، وأدخلَ سلَيمانُ أقْداس داود أبيِه1
 اآلباِء لبين إسرائيلَ، حينئٍذ جمع سلَيمانُ شيوخ إسرائيلَ وكُلَّ رؤوِس األسباِط، رؤساَء2. جعلها يف خزائِن بيِت اِهللا

فاجتمع إلَى املَِلِك مجيع ِرجاِل إسرائيلَ يف 3. إلَى أورشليم إلصعاِد تابوِت عهِد الربٍ ِمن مدينِة داود، هي ِصهيونُ
وأصعدوا التابوت وخيمةَ 5 وحملَ الالَّويونَ التابوت،. وجاَء مجيع شيوِخ إسرائيل4َ. العيِد الذي يف الشهِر الساِبِع

واملَِلك سلَيمانُ وكُلُّ جماعِة إسرائيلَ 6. اِلاجِتماِع مع مجيِع آنيِة القُدِس اليت يف اخلَيمِة، أصعدها الكهنةُ والالَّويونَ
وأدخلَ الكهنةُ تابوت 7. وال يعد ِمن الكَثْرِةاملُجتِمعني إليِه أمام التابوِت كانوا يذْبحونَ غَنما وبقَرا ما ال يحصى 

وكانَ الكَروباِن باِسطَيِن 8. عهِد الربٍ إلَى مكاِنِه يف ِمحراِب البيِت يف قُدِس األقْداِس إلَى حتِت جناحِي الكَروبيِن
وجذَبوا الِعصي فتراَءت رؤوس الِعصيٍ 9. ِعصيه ِمن فوقوظَلَّلَ الكَروباِن التابوت و. أجِنحتهما علَى موِضِع التابوِت

لَم يكُن يف التابوِت إال اللَّوحاِن اللذاِن 10. ِمن التابوِت أمام اِملحراِب ومل تر خاِرجا، وهي هناك إلَى هذا اليوِم
ين إسرائيلَ ِعندب الرب دعاه حني ى يف حوريبما موسهعوضرِمص ِمن روِجِهمخ .  

11قِظ الِفرالحسوا، مل تتقَد جودينالكهنِة املَو ِس، ألنَّ مجيعالقُد الكهنةُ ِمن ا خرجونَ 12. وكانَ لَمنونَ املُغوالالَّوي
باِب والعيداِن واِقفني شرقي آساف وهيمانُ ويدوثونُ وبنوهم وإخوتهم، الِبسني كتانا، بالصنوِج والر: أجمعونَ

وكانَ لَما صوت املُبوٍقونَ واملُغنونَ كواِحٍد صوتا 13. املَذْبِح، ومعهم ِمن الكهنِة ِمئَةٌ وِعشرونَ ينفُخونَ يف األبواِق
ألنه صاِلح ألنَّ إلَى :"ناِء والتسبيِح للربٍواِحدا لتسبيِح الربٍ وحمِدِه، ورفَعوا صوتا باألبواِق والصنوِج وآالِت الِغ

هتمحا". األبِد رأل سحابتام ،ٍالرب تيب،تيحاِب، ألنَّ 14. أنَّ البِب السبِة بسمِقفوا للِخدِطِع الكهنةُ أنْ يتسي ولَم
  .مجد الربٍ مأل بيت اِهللا
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". لك بيت سكْنى مكانا لسكْناك إلَى األبِد وأنا بنيت2. قالَ الرب إنه يسكُن يف الضباِب:" سلَيمانُحينئٍذ قال1َ
3هوِر إسرائيلَ واِقفمهوِر إسرائيلَ، وكُلَّ جمكُلَّ ج كوبار ههوج لَ املَِلكوإسرائيلَ :"وقال4َ. وح إلَه الرب كبارم
منذُ يوم أخرجت شعيب ِمن أرِض ِمصر مل أختر مدينةً ِمن مجيِع 5: ي كلَّم بفَِمِه داود أيب وأكْملَ بيديِه قائالًالذ

م بل اخترت أورشلي6. أسباِط إسرائيلَ لِبناِء بيٍت ليكونَ امسي هناك، وال اخترت رجالً يكونُ رئيسا لشعيب إسرائيلَ
وكانَ يف قَلِْب داود أيب أنْ يبين بيتا السِم الربٍ إلَِه 7. ليكونَ امسي فيها، واخترت داود ليكونَ علَى شعيب إسرائيلَ

. لك يف قَلِْبكِمن أجِل أنه كانَ يف قَلِْبك أنْ تبين بيتا المسي، قد أحسنت بكَوِن ذ: فقالَ الرب لداود أيب8إسرائيلَ، 
وأقام الرب كالمه الذي تكَلَّم 10. إال أنك أنت ال تبين البيت، بل ابنك اخلاِرج ِمن صلِْبك هو يبين البيت المسي9

لبيت السِم الربٍ إلَِه بِه، وقد قُمت أنا مكانَ داود أيب، وجلَست علَى كُرسيٍ إسرائيلَ كما تكَلَّم الرب، وبنيت ا
  ".ووضعت هناك التابوت الذي فيِه عهد الربٍ الذي قَطَعه مع بين إسرائيل11َ. إسرائيلَ

  صالة سليمان لتدشني اهليكل



ع ِمنبرا ِمن نحاٍس وجعله يف ألنَّ سلَيمانَ صن13. ووقَف أمام مذْبِح الربٍ تجاه كُلٍِّ جماعِة إسرائيلَ وبسطَ يديِه12
 جاهِه تيتكْبثا علَى رج ِه، ثُمعلَي قَفٍع، ووثَالثُ أذْر هِتفاعٍع وارأذْر سمخ هضرٍع وعأذْر سمخ اِر، طولُهِط الدوس

لرب إلَه إسرائيلَ، ال إلَه ِمثْلُك يف السماِء واألرِض، أيها ا:"وقال14َكُلٍِّ جماعِة إسرائيلَ وبسطَ يديِه نحو السماِء، 
مِبكُلٍِّ قُلو كأمام ائرينالس بيِدكِة لعمحِد والرهبِه، 15. حاِفظُ الع هتأيب ما كلَّم دداو ِدكبلع ِفظْتالذي قد ح

 أيها الرب إلَه إسرائيلَ، احفَظْ لعبِدك داود أيب ما كلَّمته بِه واآلن16َ. فتكَلَّمت بفَِمك وأكْملْت بيِدك كهذا اليوِم
ال يعدم لك أمامي رجلٌ يجِلس علَى كُرسيٍ إسرائيلَ، إنْ يكُن بنوك طُرقَهم يحفَظونَ حتى يسريوا يف شريعيت : قائالً

ألنه 18. رب إلَه إسرائيلَ، فلْيتحقَّق كالمك الذي كلَّمت بِه عبدك داودواآلنَ أيها ال17. كما ِسرت أنت أمامي
 تيباألقَلٍِّ هذا الب فكم ،كعماُء السماواِت ال تسوس ا مع اإلنساِن علَى األرِض؟ هوذا السماواتقاُهللا ح كُنسهل ي

تين19! الذي ببالِة عإلَى ص ِفتفالت كدبلٍِّيها عصالةَ اليت يوالص راخِع الصإلَهي، وامس ها الربِعِه أيروإلَى تض ِدك
ك20. أمام عمسفيِه، لت كامس عتض كإن ِضِع الذي قُلْتا وليالً علَى املَوار ِتيِن علَى هذا البيتفْتوحم ناكيكونَ عِلت

صالةَ اليت يِضِعالصيف هذا املَو كدبِضِع، 21. لٍِّيها علّونَ يف هذا املَوصي إسرائيلَ الذين ِبكعوش ِدكبعاِت عرتض عوامس
فاغِْفر تالسماِء، وإذا ِمسع ِمن كْناكِضِع سوم ِمن أنت ع22. وامس لْفِه حعلَي ِضعإلَى صاِحِبِه وو دطأ أحإنْ أخ

فامسع أنت ِمن السماِء واعملْ، واقِْض بين عبيِدك إذ تعاِقب 23فَه، وجاَء احلَلْف أمام مذْبِحك يف هذا البيِت، ليحلٍِّ
أمام العدوٍ وإِن انكَسر شعبك إسرائيلُ 24. املُذِْنب فتجعلُ طريقَه علَى رأِْسِه، وتبرٍر البار إذ تعطيِه حسب برٍِه

فامسع أنت ِمن 25لكَوِنِهم أخطأوا إلَيك، ثُم رجعوا واعترفوا باِمسك وصلَّوا وتضرعوا أمامك نحو هذا البيِت، 
ها هلُم وآلبائِهمتطَيإلَى األرِض اليت أع مهِجعإسرائيلَ، وأر ِبكعةَ شطيخ السماِء واغِْفر.  

إذا أُغِْلقَِت السماُء ومل يكُن مطَر لكَوِنِهم أخطأوا إلَيك، ثُم صلَّوا يف هذا املَكاِن واعترفوا باِمسك ورجعوا عن "26
 ،مهقْتضاي كألن ِتِهمطي27خهلٍِّمعإسرائيلَ، فت ِبكعوش بيِدكةَ عطيخ السماِء واغِْفر ِمن أنت عفامس اِلحالص الطريق م

إذا صار يف األرِض جوع، إذا صار 28. الذي يسلُكونَ فيِه، وأعِط مطَرا علَى أرِضك اليت أعطَيتها لشعِبك مرياثًا
ريف كُلٍِّ ض ،ِنِهمديف أرِض م مهداؤأع مهرأو إذا حاص ،مدرأو ج رادقانٌ أو جرأو ي ٍض، وبأٌ أو لَفْحرٍة وكُلٍِّ مب

29 هتبرِرفونَ كُلُّ واِحٍد ضعي إسرائيلَ الذين ِبكعكُلٍِّ ش إنساٍن كانَ، أو ِمن ٍأي ٍع تكونُ ِمنرالٍة وكُلُّ تضفكُلُّ ص
غِْفر وأعِط كُلَّ إنساٍن حسب فامسع أنت ِمن السماِء مكاِن سكْناك، وا30ووجعه، فيبسطُ يديِه نحو هذا البيِت، 

هقَلْب ِرفِقِه كما تعِر. كُلٍِّ طُرشين البب قُلوب ِرفتع كدوح أنت ككُلَّ 31. ألن ِقكسريوا يف طُروي خافوكلكي ي
 الذي ليس هو ِمن شعِبك وكَذلك األجنيب32. األياِم اليت يحيونَ فيها علَى وجِه األرِض اليت أعطَيت آلبائنا

إسرائيلَ، وقد جاَء ِمن أرٍض بعيدٍة ِمن أجِل اِمسك العظيِم ويِدك القَويِة وِذراِعك املَمدودِة، فمتى جاءوا وصلَّوا يف هذا 
ِه األجنيب، لكَي يعلَم كُلُّ شعوب فامسع أنت ِمن السماِء مكاِن سكْناك وافْعلْ حسب كُلٍِّ ما يدعوك ب33البيِت، 

تينِت الذي بيعلَى هذا الب عيقد د كلَموا أنَّ امسعي إسرائيلَ، ولكَي ِبكعكش خافوكفي كاألرِض امس.  
34"حن كا إلَيلَّوفيِه وص مِسلُهردائِه يف الطريِق الذي تِة أعبملُحار كبعش ِت إذا خرجيها، والبترتهِذِه املدينِة اليت اخ و

 ،الِمسك تين35الذي بمواقِْض قَضاَءه مهعروتض مهالتالسماِء ص ِمن عليس 36. فامس هألن ،كطأوا إلَيإذا أخ



فإذا ردوا إلَى 37هم إلَى أرٍض بعيدٍة أو قريبٍة، إنسانٌ ال يخِطئُ، وغَِضبت علَيِهم ودفَعتهم أمام العدوٍ، وسباهم سابو
قائلني ِيِهميف أرِض سب كعوا إلَيرعوا وتضجها، ورنَ إليوبسيف األرِض اليت ي مِنا، : قُلوبنا وأذْنجوطأْنا وعقد أخ

 أرِض سبِيِهِم اليت سبوهم إليها، وصلَّوا نحو أرِضِهِم اليت ورجعوا إلَيك ِمن كُلٍِّ قُلوِم وِمن كُلٍِّ أنفُِسِهم يف38
 ،الِمسك تينِت الذي بيوالب ،ترتواملدينِة اليت اخ ،ها آلبائِهمتطَي39أع مهالتص كْناككاِن سم السماِء ِمن ِمن عفامس

لش واغِْفر ،مواقِْض قَضاَءه ،عاِتِهمروتضكطأوا بِه إلَيما أخ ِبك40. ع ِن، وأُذُناكيتفْتوحم ناكيع كُناآلنَ ياإلَهي لت
كهنتك أيها الرب اإللَه . واآلنَ قُم أيها الرب اإللَه إلَى راحِتك أنت وتابوت ِعزٍك41. مصغيتيِن لصالِة هذا املَكاِن

وأت ،لِْبسونَ اخلَالصِريِهجونَ باخلَيتبي ك42. قياؤسيِحكم هوج دال تر ،اإللَه ها الربأي .ِدكبع دداو راِحمم اذْكُر."  
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ولَم 2. لربٍ البيتولَما انتهى سلَيمانُ ِمن الصالِة، نزلَِت النار ِمن السماِء وأكَلَِت املُحرقَةَ والذَّبائح، ومأل مجد ا1

ٍالرب تيأل بم ٍالرب دجألنَّ م ٍالرب تيلوا بخدِطِع الكهنةُ أنْ يتسزوِل 3. ين ظُرونَ ِعندنين إسرائيلَ يب وكانَ مجيع
جزِع، وسجدوا وحمدوا الرب ألنه الناِر ومجِد الربٍ علَى البيِت، وخروا علَى وجوِهِهم إلَى األرِض علَى البالِط املُ

هتمحوإلَى األبِد ر صاِلح.  
4ٍالرب أمام حوا ذَبائحِب ذَبعوكُلَّ الش إنَّ املَِلك 5. ثُم ألْفًا، وِمن رينِن وِعشيقَِر اثْنالب ِمن مانُ ذَبائحلَيس املَِلك حوذَب

 رينِم ِمئَةً وِعشناِهللالغ تيِب بعوكُلُّ الش املَِلك نشونَ 6. ألْفًا، ودوالالَّوي ،حاِرِسِهمعلَى م وكانَ الكهنةُ واِقفني
 ٍِد الربمِل حألج املَِلك دِملها داواليت ع ٍبآالِت ِغناِء الرب"هتمحا، والكهنةُ " ألنَّ إلَى األبِد ر دداو حسب حني

  .خونَ يف األبواِق مقاِبلهم، وكُلُّ إسرائيلَ واِقفينفُ
7 حذْبِة، ألنَّ مالمذَبائِح الس محقاِت وشراملُح هناك بقَر هألن ،ٍِت الربيب اِر اليت أمامطَ الدمانُ وسلَيس سوقَد

وعيد سلَيمانُ العيد يف ذلك الوقِت 8. حرقاِت والتقِْدماِت والشحمالنحاِس الذي عِمله سلَيمانُ مل يكِْف ألنْ يسع املُ
رماةَ إلَى وادي ِمصِل حخدم ا ِمنِجد عظيم هورموج اٍم، وكُلُّ إسرائيلَ معهةَ أيعِملوا يف اليوِم الثّاِمِن 9. سبوع

ويف اليوِم الثّاِلِث والِعشرين ِمن الشهِر الساِبِع 10.  سبعةَ أياٍم، والعيد سبعةَ أياٍماعِتكافًا ألنهم عِملوا تدشني املَذْبِح
. صرف الشعب إلَى خياِمِهم فِرحني وطَيٍيب القُلوب ألجِل اخلَيِر الذي عِمله الرب لداود ولسلَيمانَ وإلسرائيلَ شعِبِه

  .وكُلَّ ما خطَر بباِل سلَيمانَ أنْ يعمله يف بيِت الربٍ ويف بيِتِه نجح فيِه. نُ بيت الربٍ وبيت املَِلِكوأكْملَ سلَيما11
  لسليمان ظهور الرب

12مانَ ليالً وقالَ لهلَيلس راَءى الربٍة:"وتذَبيح تيهذا املَكانَ يل ب ترتواخ ،كالتص ت13. قد ِمسع إنْ أغْلَقْت
فإذا تواضع شعيب الذين 14السماَء ومل يكُن مطَر، وإنْ أمرت اجلَراد أنْ يأْكُلَ األرض، وإنْ أرسلْت وبأً علَى شعيب، 
 وأغِْفر خطيتهم وأُبِرئ دعي امسي علَيِهم وصلَّوا وطَلَبوا وجهي، ورجعوا عن طُرِقِهِم الرديِة فإنين أسمع ِمن السماِء

مهالِة هذا املَكاِن15. أرضِن إلَى صيتغيصم ِن، وأُذُناييتفْتوحتكوناِن م نايي16. اَآلنَ ع تسوقَد ترتواآلنَ قد اخ
وأنت إنْ سلكْت أمامي كما سلك 17. هذا البيت ليكونَ امسي فيِه إلَى األبِد، وتكونُ عيناي وقَلْيب هناك كُلَّ األياِم



فإنٍي أُثَبٍت كُرسي ملِْكك كما 18داود أبوك، وعِملْت حسب كُلٍِّ ما أمرتك بِه، وحِفظْت فرائضي وأحكامي، 
لَبتم وتركْتم فرائضي ووصاياي ولكن إِن انق19َ. ال يعدم لك رجلٌ يتسلَّطُ علَى إسرائيلَ: عاهدت داود أباك قائالً

فإنٍي أقْلَعهم ِمن أرضي اليت أعطَيتهم إياها، وهذا 20اليت جعلْتها أمامكُم، وذَهبتم وعبدتم آِلهةً أُخرى وسجدتم هلا، 
وهذا البيت الذي كانَ 21.  وهزأةً يف مجيِع الشعوبالبيت الذي قَدسته المسي أطْرحه ِمن أمامي وأجعلُه مثَالً

ِمن أجِل أُم : فيقولون22َملاذا عِملَ الرب هكذا هلِذِه األرِض وهلذا البيِت؟ : مرتِفعا، كُلُّ من يمر بِه يتعجب ويقولُ
رأرِض ِمص ِمن مهجرآبائِهِم الذي أخ إلَه كوا الربتر لَبج دوها، لذلكبدوا هلا وعجى وسرٍة أُخكوا بآِلهومتَس ،

ٍركُلَّ هذا الش ِهمعلَي."  
  أعمال أخرى قام ا سليمان

8 
1 ،هتيوب ٍالرب تيمانُ بلَيى سنأنْ ب دعةً، بسن رينِة ِعشِنهاي دعطاها 2وبنَ اليت أعمانُ املُدلَيى سنمانَ، بلَيلس حورام

وبنى تدمر يف البرٍيِة ومجيع مدِن 4. وذَهب سلَيمانُ إلَى حماِة صوبةَ وقَوي علَيها3. وأسكَن فيها بين إسرائيلَ
ةً بأسواٍر وأبواٍب وبنى بيت حورونَ العلْيا وبيت حورونَ السفْلَى، مدنا حصين5. املَخاِزِن اليت بناها يف حماةَ

واِرضغوب 6. وعرساِن وكُلَّ مِن الفُردكَباِت ومِن املَردم مانَ، ومجيعلَيلس تِن املَخاِزِن اليت كاندلَةَ وكُلَّ معوب
ع الشعِب الباقي ِمن اِحلثٍِّيٍني أما مجي7. سلَيمانَ الذي رِغب أنْ يبنيه يف أورشليم ويف لُبنانَ ويف كُلٍِّ أرِض سلْطاِنِه

ِمن بيِنِهِم، الذين بقوا بعدهم يف األرِض، الذين 8واألموريٍني والِفِرزٍيٍني واِحلوٍيٍني واليبوسيٍني الذين لَيسوا ِمن إسرائيلَ، 
 ِهممانُ علَيلَيلَ سعنو إسرائيلَ، فجب فِْنِهمةً إلَى هذا اليوِممل يرخا 9. سبيدع مهمانُ ِمنلَيلْ سعجنو إسرائيلَ فلم يا بوأم

وهؤالِء رؤساُء املوكَّلني الذين للمِلِك 10. لشغِلِه، ألنهم ِرجالُ الِقتاِل ورؤساُء قواِدِه ورؤساُء مركَباِتِه وفُرساِنِه
وأما بنت ِفرعونَ فأصعدها سلَيمانُ ِمن مدينِة داود إلَى البيِت 11. املُتسلٍِّطونَ علَى الشعِبسلَيمانَ، ِمئَتاِن وخمسونَ 
ال تسكُِن امرأةٌ يل يف بيِت داود مِلِك إسرائيلَ، ألنَّ األماِكن اليت دخلَ إليها تابوت الربٍ :"الذي بناه هلا، ألنه قالَ

  ". هي مقَدسةٌإنما
أمر كُلٍِّ يوٍم بيوِمِه ِمن 13. حينئٍذ أصعد سلَيمانُ محرقاٍت للربٍ علَى مذْبِح الربٍ الذي بناه قُدام الرٍواِق12

 عيِد الفَطِري وعيِد األسابيِع املُحرقاِت حسب وصيِة موسى يف السبوِت واألِهلَِّة واملَواِسِم، ثَالثَ مراٍت يف السنِة، يف
وأوقَف حسب قَضاِء داود أبيِه ِفرق الكهنِة علَى ِخدمِتِهم والالَّويٍني علَى ِحراساِتِهم، للتسبيِح 14. وعيِد املَظالٍِّ

ألنه هكذا هي وصيةُ داود رجِل . ى كُلٍِّ باٍبواِخلدمِة أمام الكهنِة، عمِل كُلٍِّ يوٍم بيوِمِه، والبوابني حسب ِفرِقِهم علَ
فتهيأ كُلُّ عمِل سلَيمانَ 16. ولَم يحيدوا عن وصيِة املَِلِك علَى الكهنِة والالَّويٍني يف كُلٍِّ أمٍر ويف اخلَزائِن15. اِهللا

  .الربٍفكملَ بيت . إلَى يوِم تأْسيِس بيِت الربٍ وإلَى ِنهايِتِه
17لَةَ علَى شاِطئ البحِر يف أرِض أدوموإلَى أي ،يونَ جاِبرمانُ إلَى ِعصلَيس بئٍذ ذَهِد 18. حينبي حورام لَ لهسوأر

خمسني وزنةَ ذَهٍب عبيِدِه سفُنا وعبيدا يعِرفونَ البحر، فأتوا مع عبيِد سلَيمانَ إلَى أوفري، وأخذوا ِمن هناك أربع ِمئٍَة و
  .وأتوا ا إلَى املَِلِك سلَيمانَ



  ملكة سبا تزور سليمان
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وسِمعت مِلكَةُ سباٍء خببِر سلَيمانَ، فأتت لتمتِحن سلَيمانَ مبسائلَ إلَى أورشليم، مبوِكٍب عظيٍم ِجدا، وِجماٍل حاِملٍَة 1

. فأخبرها سلَيمانُ بكُلٍِّ كالِمها2. وِحجارةً كرميةً، فأتت إلَى سلَيمانَ وكلَّمته عن كُلٍِّ ما يف قَلِْبهاأطْيابا وذَهبا بكَثْرٍة 
وطَعام 4فلَما رأت مِلكَةُ سبا ِحكْمةَ سلَيمانَ والبيت الذي بناه، 3. ومل يخف عن سلَيمانَ أمر إال وأخبرها بِه

ِه، ومجِلس عبيِدِه، وموِقف خداِمِه ومالِبسهم، وسقاته ومالِبسهم، ومحرقاِتِه اليت كانَ يصِعدها يف بيِت الربٍ، مائدِت
دعب فيها روح قِلِك5. مل تبللم فقالَت":ِتكِحكْم نوع يف أرضي عن أُموِرك هتالذي ِمسع راخلَب حيحول6َ. ص م

ِتكِة ِحكْمِف كثْربِنص ربفهوذا مل أُخ ،ناييع ترصوأب ى ِجئْتحت مهكالم قٍدأُص .هتِر الذي ِمسععلَى اخلَب تِزد .
7كتِحكْم اِمعنيا والسدائم كأمام هؤالِء الواِقفني بيِدكى لعوطوب ى لِرجاِلككًا ال8. فطوببارم كُنلي كإلَه رب

إلَِهك ٍِلكًا للربِه مٍسيعلَى كُر لكعوج بك رالذي س . ِهمعلَي لكعإلَى األبِد، قد ج هثِْبتإسرائيلَ لي بأح كألنَّ إلَه
ةً ِجدا وِحجارةً كرميةً، ومل وأهدت للمِلِك ِمئَةً وِعشرين وزنةَ ذَهٍب وأطْيابا كثري9". مِلكًا، لتجري حكْما وعدالً

وكَذا عبيد حورام وعبيد سلَيمانَ الذين جلَبوا 10. يكُن ِمثْلُ ذلك الطٍِّيِب الذي أهدته مِلكَةُ سبا للمِلِك سلَيمانَ
شب الصندِل درجا لبيِت الربٍ وبيِت املَِلِك، وعِملَ املَِلك خ11. ذَهبا ِمن أوفري أتوا خبشِب الصندِل وِحجارٍة كرميٍة
وأعطَى املَِلك سلَيمانُ مِلكَةَ سبا كُلَّ مشتهاها الذي طَلَبت، 12. وأعوادا وربابا، ومل ير ِمثْلُها قَبلُ يف أرِض يهوذا

  .إلَى أرِضها هي وعبيدهافانصرفَت وذَهبت . فضالً عما أتت بِه إلَى املَِلِك
  عظمة سليمان

فضالً عن الذي 14وكانَ وزنُ الذَّهِب الذي جاَء سلَيمانَ يف سنٍة واِحدٍة، ِست ِمئٍَة وِستا وِستٍني وزنةَ ذَهٍب، 13
وعِملَ 15.  بذَهٍب وِفضٍة إلَى سلَيمانَوكُلُّ ملوِك العرِب ووالةُ األرِض كانوا يأْتونَ .جاَء بِه التجار واملُستبِضعونَ

وثَالثَ ِمئَِة 16املَِلك سلَيمانُ ِمئَتي ترٍس ِمن ذَهٍب مطَرٍق، خص الترس الواِحد ِست ِمئَِة شاِقٍل ِمن الذَّهِب املُطَرِق، 
نثَالثُِمج الواِحد ناِملج صٍق، خطَرٍب مذَه ِب ِمنالذَّه نانَ.  ِمئَِة شاِقٍل ِمنِر لُبِت وعييف ب لها املَِلكعوج .
وللكُرسيٍ موِطئٌ ِمن . وِللكُرسيٍ ِست درجاٍت18. وعِملَ املَِلك كُرسيا عظيما ِمن عاٍج وغَشاه بذَهٍب خاِلٍص17

هنا وِمن داِن ِمنِصلَةٌ، ويتٍب كُلُّها مِنذَهيدداِن واِقفاِن جباِنِب اليكاِن اجلُلوِس، وأسعلَى م 19.  هناك رواثْنا عش
هناك هنا وِمن ِمن ٍتٍجاِت السرعلَى الد ا واِقفَةٌ هناكديف مجيِع املَماِلِك. أس لْ ِمثْلُهمعِب 20. مل يرِة شآني ومجيع

مل تحسِب الِفضةُ شيئًا يف أياِم سلَيمانَ، . ع آنيِة بيِت وعِر لُبنانَ ِمن ذَهٍب خاِلٍصاملَِلِك سلَيمانَ ِمن ذَهٍب، ومجي
21 ةً يف كُلٍِّ ثَالِث ِسننيرتأْيت م شيشتر فُنس توكان ،بيِد حوراممع ع شيشإلَى تر تسري تاملَِلِك كان فُنألنَّ س

. فتعظَّم املَِلك سلَيمانُ علَى كُلٍِّ ملوِك األرِض يف الِغنى واِحلكْمِة22.  وعاجا وقُرودا وطَواويسحاِملَةً ذَهبا وِفضةً
وكانوا يأْتونَ كُلُّ 24. وكانَ مجيع ملوِك األرِض يلْتِمسونَ وجه سلَيمانَ ليسمعوا ِحكْمته اليت جعلها اُهللا يف قَلِْبِه23

 ةًواِحٍدنةً فسٍل وِبغاٍل سنيلٍَل وِسالٍح وأطْياٍب وخٍب وحِة ذَهٍة وآنيِة ِفضِتِه، بآنيدي.  



وكانَ لسلَيمانَ أربعةُ آالِف ِمذْوِد خيٍل ومركَباٍت، واثْنا عشر ألْف فاِرٍس، فجعلها يف مدِن املَركَباِت ومع املَِلِك 25
ليمشوكان26َ. يف أوررخوِم ِمصوإلَى ت نيٍطينيِر إلَى أرِض الِفِلسهالن لٍِّطًا علَى مجيِع املُلوِك ِمنستلَ 27.  معوج

وكانَ مخرج خيِل 28. املَِلك الِفضةَ يف أورشليم ِمثْلَ اِحلجارِة، وجعلَ األرز ِمثْلَ اجلُميِز الذي يف السهِل يف الكَثْرِة
مجيِع األراضيس وِمن رِمص مانَ ِمنلَي.  

  وفاة سليمان
وبقيةُ أُموِر سلَيمانَ األولَى واألخريِة، أماهي مكْتوبةٌ يف أخباِر ناثانَ النيبٍ، ويف نبوِة أخيا الشٍيلوينٍِّ، ويف رؤى يعدو 29

ثُم اضطَجع سلَيمانُ 31. انُ يف أورشليم علَى كُلٍِّ إسرائيلَ أربعني سنةًوملك سلَيم30الرائي علَى يربعام بِن نباطَ؟ 
  .وملك رحبعام ابنه ِعوضا عنه. مع آبائِه فدفَنوه يف مدينِة داود أبيِه

  إسرائيل يتمرد على رحبعام
10 
ولَما ِمسع يربعام بن نباطَ، وهو يف ِمصر 2. لُّ إسرائيلَ ليملٍِّكوهوذَهب رحبعام إلَى شكيم، ألنه جاَء إلَى شكيم ك1ُ

رِمص ِمن عامبري عجمانَ املَِلِك، رلَيِه سوج ِمن برثُ هيوكُلُّ إسرائيلَ وكلَّموا 3. ح عامبرى يفأت ،هوعلوا ودسفأر
َقائلني عامبحقَ"4: ر نا إنَّ أباكعلَي لهعنِريِه الثَّقيِل الذي ج ِة وِمنالقاسي ِة أبيكبوديع ِمن فٍِّفنا، فاآلنَ خى نريس

كِدمخ5". فناٍم:"فقالَ هلُمثَالثَِة أي دعب ِجعوا إلَيار ."بعالش بكانوا 6. فذَه الذين يوخالش عامبحر املَِلك شارتفاس
إنْ كُنت :"فكَلَّموه قائلني7" كيف تشريونَ أنْ أرد جوابا علَى هذا الشعِب؟:" أمام سلَيمانَ أبيِه وهو حي قائالًيِقفونَ

 الشيوِخ فترك مشورة8َ". صاِلحا نحو هذا الشعِب وأرضيتهم وكلَّمتهم كالما حسنا، يكونونَ لك عبيدا كُلَّ األياِم
 ،هقَفوا أماموو شأوا معهن داثَ الذيناألح شارتِه، واسا علَي ا :"وقالَ هلُم9اليت أشارواوابج درم فنشريونَ أنتمباذا ت

كلَّموين قائلني ِب الذينع؟: علَى هذا الشنا أبوكعلَي لهعِري الذي جٍالن ِمن فٍِّف10" خ هشأوا فكَلَّمن داثُ الذيناألح
قائلني معه":قائلني كلَّموك ِب الذينعا، هكذا تقولُ هلُم: هكذا تقولُ للشنع فٍِّففخ ا أنتنا وأمثَقَّلَ نري إنَّ : إنَّ أباك

أيب أدبكُم بالسٍياِط وأما أنا . مواآلنَ أيب حملكُم نريا ثَقيالً وأنا أزيد علَى نِريك11ُ. ِخنصري أغْلَظُ ِمن متني أيب
ارِجعوا إلَي يف اليوِم :"فجاَء يربعام ومجيع الشعِب إلَى رحبعام يف اليوِم الثّاِلِث كما تكَلَّم املَِلك قائال12ً". فبالعقاِرِب
وكَلَّمهم حسب مشورِة األحداِث 14مشورةَ الشيوِخ، فأجابهم املَِلك بقَساوٍة، وترك املَِلك رحبعام 13". الثّاِلِث
ولَم يسمِع املَِلك للشعِب، ألنَّ 15". أيب أدبكُم بالسٍياِط وأما أنا فبالعقاِرِب. أيب ثَقَّلَ نريكُم وأنا أزيد علَيِه:"قائالً

الرب قيمي ِل اِهللا، لكَيِقب كانَ ِمن ببباطَالسبِن ن عامبريلوينٍِّ إلَى يٍا الشِد أخيبِه عن ي الذي تكَلَّم هكالم .  
16قائلني املَِلك بعالش بهلُم، جاو عمسمل ي ا رأَى كُلُّ إسرائيلَ أنَّ املَِلكلنا :"فلَم صيب؟ وال ندٍم لنا يف داوِقس أي

. وذَهب كُلُّ إسرائيلَ إلَى خياِمِهم". اآلنَ انظُر إلَى بيِتك ياداود. ى خيمِتِه ياإسرائيلُكُلُّ واِحٍد إلَ !يف ابِن يسى
17عامبحر ِهمعلَي لكهوذا فمِن يداِكنونَ يف منو إسرائيلَ السا بالذي علَى 18. وأم دورامه عامبحر لَ املَِلكسأر ثُم

جخِري، فرسالتِة فماتنو إسرائيلَ باِحلجارب هم . ،ليمشإلَى أور برهِة ليكَبإلَى املَر ِعدوص عامبحر املَِلك رفباد
  .فعصى إسرائيلُ بيت داود إلَى هذا اليوِم19
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ةً وثَمانني ألْف مختاٍر محاِرٍب ليحاِرب إسرائيلَ، ولَما جاَء رحبعام إلَى أورشليم، جمع ِمن بيِت يهوذا وبنيامني ِمئ1َ

عامبحإلَى ر املُلْك درِل اِهللا قائال2ً. ليجعيا رمإلَى ش ٍالرب هوذا وكُلَّ "3:وكانَ كالمي ِلكمانَ ملَيس بن عامبحر كلٍِّم
ارِجعوا كُلُّ واِحٍد إلَى بيِتِه، . ال تصعدوا وال تحاِربوا إخوتكُم: بهكذا قالَ الر4: إسرائيلَ يف يهوذا وبنيامني قائالً
رهذا األم لي صارِقب ِمن هألن ."عامبري عوا عن الذَّهاِب ِضدجور ٍِمعوا لكَالِم الربفس.  
  رحبعام حيصن مدن يهوذا

وبيت صور وسوكو 7فبنى بيت لَحٍم وعيطام وتقوع 6. لِحصاِر يف يهوذاوأقام رحبعام يف أورشليم وبنى مدنا ل5
 الَّمد8وع ةَ وزيفريشوم تزيقَةَ 9وجوع ولَخيش 10وأدوراِيم ،يامنينهوذا وبرونَ اليت يف يبلونَ وحةَ وأيعروص

وأتراسا يف كُلٍِّ مدينٍة وِرماحا، 12ادا وخزائن مأْكٍَل وزيٍت ومخٍر وشدد احلُصونَ وجعلَ فيها قو11. مدنا حصينةً
يامنينهوذا وبي ا، وكانَ لها ِجدها كثريددمجيِع 13. وش ِه ِمنيدي نيثَلوا بيف كُلٍِّ إسرائيلَ م ونَ الذينوالكهنةُ والالَّوي

 ،خوِمِهم14تتر نيٍألنَّ الالَّوي مفَضوهنيِه روب عامبرألنَّ ي ،ليمشهوذا وأورطَلَقوا إلَى يوان مالكَهوأم مهساِرحكوا م
 ٍنوا للربكْهأنْ ي ِمل15َِمنجوِل اليت عيوِس وللعفَعاِت وللتترةً للمنفِْسِه كهلن 16. وأقام ليمشجاَء إلَى أور مهدعوب

وشددوا 17. اِط إسرائيلَ الذين وجهوا قُلوبهم إلَى طَلَِب الربٍ إلَِه إسرائيلَ ليذْبحوا للربٍ إلَِه آبائِهمِمن مجيِع أسب
مانَ ثَالثَ ِسننيلَيوس دساروا يف طريِق داو مهألن ،مانَ ثَالثَ ِسننيلَيس بن عامبحا روهوذا وقَولكَةَ يمم.  

  بعامعائلة رح
: فولَدت له بنني19. محلَةَ بنت يرميوثَ بِن داود، وأبيحاِيلَ بنت أليآب بِن يسى: واتخذَ رحبعام لنفِْسِه امرأة18ً

ميا وزاهرموش عوش20. يله تلَدفو ،شالومأب تكَةَ بنعذَ مها أخدعب ثُم :وزيزا وش ايتا وع21. لوميثَأبي بوأح
رحبعام معكَةَ بنت أبشالوم أكْثَر ِمن مجيِع ِنسائِه وسراريِه، ألنه اتخذَ ثَماينَ عشرةَ امرأةً وِستٍني سرٍيةً، وولَد ثَمانيةً 

وكانَ فهيما، 23. سا وقائدا بين إخوِتِه لكَي يملٍِّكَهوأقام رحبعام أبيا ابن معكَةَ رأ22ْ. وِعشرين ابنا وِستٍني ابنةً
  .وطَلَب ِنساًء كثريةً. وفَرق ِمن كُلٍِّ بنيِه يف مجيِع أراضي يهوذا وبنيامني يف كُلٍِّ املُدِن احلَصينِة وأعطاهم زادا بكَثْرٍة

  شيشق يهاجم أورشليم
12 
ويف السنِة اخلاِمسِة للمِلِك 2. رحبعام وتشددت، ترك شريعةَ الربٍ هو وكُلُّ إسرائيلَ معه كَةُولَما تثَبتت ممل1

 ،خانوا الرب مهألن ،ليمشعلَى أور رِمص ِلكم قشيش ِعدص عامبحفاِرٍس، ومل 3ر ألْف نيٍٍة وِستكَبرم يبألٍْف وِمئَت
كُنيرِمص ِمن جاءوا معه ِب الذينعللش ددع  :نيٍوكوشي نيٍكٍِّيوس نيٍى إلَى 4. لوبيهوذا وأتةَ اليت لينَ احلَصينذَ املُدوأخ

ليمشأور.  
5ِه شيشوج ِمن ليمشعوا يف أورمتاج هوذا الذينساِء يورؤ عامبحإلَى ر يبعيا النموقالَ هلُمفجاَء ش ،هكذا قالَ ":ق

الرب :قِد شيشلي كُمكْتا ترموين وأنا أيضكْتم تروقالوا6". أنت ساُء إسرائيلَ واملَِلكذَلَّلَ رؤفت":هو الرب ا 7". بارفلَم
هم بل أُعطيِهم قَليالً ِمن النجاِة، وال قد تذَلَّلوا فال أُهِلكُ:"رأَى الرب أُم تذَلَّلوا، كانَ كالم الربٍ إلَى شمعيا قائالً



 ،قِد شيشبي ليمشيب علَى أورغَض بصنماِلِك األراضي8يةَ مميت وِخدملَمونَ ِخدعا ويبيدع يكونونَ له مهلِكن ."
9وخ ٍِت الربيب زائنذَ خوأخ ليمشعلَى أور رِمص ِلكم قشيش ِعدفص راسذَ أتوأخ ،ذَ اجلميعِت املَِلِك، أخيب زائن

فعِملَ املَِلك رحبعام ِعوضا عنها أتراس نحاٍس وسلَّمها إلَى أيدي رؤساِء السعاِة 10. الذَّهِب اليت عِملها سلَيمانُ
ربٍ يأْيت السعاةُ ويحِملونها، ثُم يرِجعونها إلَى غُرفَِة وكانَ إذا دخلَ املَِلك بيت ال11. احلاِفظني باب بيِت املَِلِك

  .وكذلك كانَ يف يهوذا أُمور حسنةٌ. ولَما تذَلَّلَ ارتد عنه غَضب الربٍ فلم يهِلكْه متاما12. السعاِة
13بحألنَّ ر ،لكوم ليمشيف أور عامبحر املَِلك ددشةَ فترشع عسب لكوم ،لكم ةً حنيسن عنيبى وأردإح نكانَ اب عام

. سنةً يف أورشليم، املدينِة اليت اختارها الرب ليضع امسه فيها دونَ مجيِع أسباِط إسرائيلَ، واسم أُمٍِه نعمةُ العمونيةُ
وأُمور رحبعام األولَى واألخريةُ، أماهي مكْتوبةٌ يف أخباِر 15.  قَلْبه لطَلَِب الربٍوعِملَ الشر ألنه مل يهيٍــئ14ْ

ثُم اضطَجع رحبعام مع 16. شمعيا النيبٍ وِعدو الرائي عن اِلانِتساِب؟ وكانت حروب بين رحبعام ويربعام كُلَّ األياِم
ِفنآبائِه ودا عنهضِعو هنا ابأبي لكوم ،ديف مدينِة داو .  

  أبيا ميلك على يهوذا
13 
ملك ثَالثَ ِسنني يف أورشليم، واسم أُمٍِه ميخايا 2. يف السنِة الثّاِمنةَ عشرةَ للمِلِك يربعام، ملك أبيا علَى يهوذا 1

وابتدأ أبيا يف احلَرِب جبيٍش ِمن جباِبرِة الِقتاِل، أربِع ِمئَِة 3 .رب بين أبيا ويربعاموكانت ح. بنت أوريئيلَ ِمن جبعةَ
 .ألِْف رجٍل مختاٍر، ويربعام اصطَف ملُحاربِتِه بثَماِن ِمئَِة ألِْف رجٍل مختاٍر، جباِبرِة بأٍْس

4ماراِيمِل صبا علَى جأبي وقالَوقام ِل أفْراِيمبوكُلَّ إسرائيلَ:" الذي يف ج عامبرعوين يا يِرفوا أنَّ 5. امسأما لكُم أنْ تع
فقام يربعام بن نباطَ عبد سلَيمانَ بِن 6الرب إلَه إسرائيلَ أعطَى املُلْك علَى إسرائيلَ لداود إلَى األبِد ولبنيِه بعهِد ِملٍْح؟ 

دداوهدٍى سيصى 7.  وعفت عامبحمانَ، وكانَ رلَيبِن س عامبحدوا علَى ردعالَ وتشلينو بطّالونَ بِه ِرجالٌ بإلي عمتفاج
مهأمام تثْبالقَلِْب فلم ي قيق8. رين داوِد ببي ٍلكَِة الربمم تونَ أمامتثْب كُمم تقولونَ إنواآلنَ أنت كثري هورمم جوأنت ،د

أما طَردتم كهنةَ الربٍ بين هارونَ والالَّويٍني، وعِملْتم ألنفُِسكُم 9. ومعكُم عجولُ ذَهٍب قد عِملها يربعام لكُم آِلهةً
وأما 10ِكباٍش، صار كاِهنا للَّذين لَيسوا آِلهةً؟ كهنةً كشعوب األراضي، كُلُّ من أتى ليمأل يده بثَوٍر ابِن بقٍَر وسبعِة 

كْهرتهو إلَهنا، ومل ن فالرب نحِل، . نمونَ يف العنو هارونَ والالَّويم به 11والكهنةُ اخلاِدمونَ الرب ٍويوِقدونَ للرب
املائدِة الطّاِهرِة، ومنارةُ الذَّهِب وسرجها لإليقاِد كُلَّ وبخور أطْياٍب وخبز الوجوِه علَى . محرقاٍت كُلَّ صباٍح ومساٍء

وهوذا معنا اُهللا رئيسا، وكهنته وأبواق 12. وأما أنتم فقد تركْتموه. مساٍء، ألننا نحن حاِرسونَ ِحراسةَ الربٍ إلَِهنا
كُمتاِف علَيحا. اهلُتاِف للهين إسرائيلَ ال تفِْلحونَفيا بال ت كُمألن آبائكُم إلَه ِربوا الرب."  

13لِْفِهمخ ليأْيتَ ِمن دوري لَ الكَمنيعج عامبرولكن ي .ملْفَهخ هوذا والكَمنيي هوذا وإذا 14. فكانوا أمامي فَتفالت
ولَما هتف . وهتف ِرجالُ يهوذا15بوق الكهنةُ باألبواِق، فصرخوا إلَى الربٍ، و. احلَرب علَيِهم ِمن قُداٍم وِمن خلٍْف

فانهزم بنو إسرائيلَ ِمن أماِم يهوذا ودفَعهم اُهللا 16. ِرجالُ يهوذا ضرب اُهللا يربعام وكُلَّ إسرائيلَ أمام أبيا ويهوذا
ِدِهمةً ع17. ليبرض هما وقَوأبي مهبرتاٍروضخٍل مجِمئَِة ألِْف ر سمإسرائيلَ خ لَى ِمنقَطَ قَتةً، فسنو 18. ظيمفذَلَّ ب



إلَِه آبائِهم ٍكَلوا علَى الربات مههوذا ألننو يب عجالوقِت وتش ا19. إسرائيلَ يف ذلكندم هذَ ِمنوأخ عامبرا يأبي دوطار :
  .ولَم يقْو يربعام بعد يف أياِم أبيا، فضربه الرب ومات20. يشانةَ وقُراها، وعفْرونَ وقُراهابيت إيلَ وقُراها، و

ا وطُرقُه وبقيةُ أُموِر أبي22. وتشدد أبيا واتخذَ لنفِْسِه أربع عشرةَ امرأةً، وولَد اثْنيِن وِعشرين ابنا وِست عشرةَ بنتا21
  .وأقْوالُه مكْتوبةٌ يف ِمدرِس النيبٍ ِعدو

  آسا ميلك على يهوذا
14 
1ا عنهضِعو هنآسا اب لكوم ،ديف مدينِة داو فَنوها مع آبائِه فدأبي عطَجاض ثُم .ِسنني رعش ِت األرضراحتاِمِه اسيف أي. 

2سوم ِملَ آسا ما هو صاِلحإلَِهِهوع ٍِي الربنييف ع قيم3. ت ماثيلَ وقَطَّعالت رفَعاِت، وكستةَ واملُرريبالغ املَذاِبح عزون
 ،واريِة4السصيِة والوريعالش بسلوا حمعوأنْ ي آبائِهم إلَه طْلُبوا الربهوذا أنْ يِن 5. وقالَ ليدكُلٍِّ م ِمن عزون

وبنى مدنا حصينةً يف يهوذا ألنَّ األرض استراحت ومل 6. ا املُرتفَعاِت ومتاثيلَ الشمِس، واستراحِت املَملكَةُ أمامهيهوذ
هأراح ألنَّ الرب ،ننيٍالس يف ِتلْك برِه حعلَي هوذا7. تكُنوا:"وقالَ ليطْها بأسٍوحنَ ونِن هِذِه املُدبواٍب لنراٍج وأبٍر وأب

وكانَ 8. فبنوا ونجحوا". طَلَبناه فأراحنا ِمن كُلٍِّ ِجهٍة. وعواِرض ما دامِت األرض أمامنا، ألننا قد طَلَبنا الرب إلَهنا
ِمن يامنينب هوذا، ثَالثُ ِمئَِة ألٍْف، وِمني ا ِمنا وِرماحراسِملونَ أتحي شيونَ آلسا جدشوي راسِملونَ األتحي الذين 

  .كُلُّ هؤالِء جباِبرةُ بأٍْس. الِقسي ِمئَتاِن وثَمانونَ ألْفًا
وخرج آسا لِلقائِه 10. فخرج إليِهم زارح الكوشي جبيٍش ألِْف ألٍْف، وِبمركَباٍت ثَالِث ِمئٍَة، وأتى إلَى مريشة9َ

أيها الرب، ليس فرقًا ِعندك أنْ تساِعد :"ودعا آسا الرب إلَهه وقال11َ. دي صفاتةَ ِعند مريشةَواصطَفّوا للِقتاِل يف وا
أيها الرب . فساِعدنا أيها الرب إلَهنا ألننا علَيك اتكَلْنا وِباِمسك قَدمنا علَى هذا اجلَيِش. الكَثريين ومن ليس هلُم قوةٌ

إنسانٌ.  إلَهناأنت كعلَي قْوون12َ". ال يالكوشي برهوذا، فهي آسا وأمام أمام نيٍالكوشي الرب برفض .
13 روا أمامكَسان مهألن يهلُم ح كُنى مل يحت نيٍالكوشي قَطَ ِمنوس ،رارإلَى ج الذي معه بعآسا والش مهدوطَر

وضربوا مجيع املُدِن اليت حولَ جرار، ألنَّ رعب الربٍ كانَ 14. فحملوا غَنيمةً كثريةً ِجدا. م جيِشِهالربٍ وأما
كثري بهكانَ فيها ن هِن ألنبوا كُلَّ املُدهون ،ِهم15. علَيا وِجماالً، ثُما كثريمِة وساقوا غَناملاشي ا خيامبوا أيضروض 

ليمشعوا إلَى أورجر.  
  اصالحات آسا

15 
1 ،يا بِن عوديدرزاِهللا علَى ع 2وكانَ روحلِلقاِء آسا وقالَ له فخرج":يامنينهوذا وبي عوا يل يا آسا ومجيعامس . الرب

كْكُمريت موهكْتلكُم، وإنْ تر ديوج موهتوإنْ طَلَب ،م معهما كنت وِلإس3. معكُمقةٌ بال إلٍَه حكثري اموِبال كاِهٍن رائيلَ أي 
ويف ِتلْك األزماِن مل 5. ولكن لَما رجعوا عندما تضايقوا إلَى الربٍ إلَِه إسرائيلَ وطَلَبوه وِجد هلُم4. معلٍٍِّم وِبال شريعٍة

ةً كانِطراباٍت كثرياِخِل، ألنَّ اضأمانٌ للخاِرِج وال للد كُنكّاِن األراضييعلَى كُلٍِّ س ٍة ومدينةٌ 6. تةٌ بأُمأُم تفأُفْني
  ".فتشددوا أنتم وال ترتِخ أيديكُم ألنَّ لعمِلكُم أجرا7. مبدينٍة، ألنَّ اَهللا أزعجهم بكُلٍِّ ضيٍق



8ون ددتش ،ٍيبالن ةَ عوديدبوون آسا هذا الكَالم ا ِمسعِن اليت فلَماملُد وِمن يامنينهوذا وبكُلٍِّ أرِض ي جاساِت ِمنالر عز
ٍِرواِق الرب الذي أمام ٍالرب حذْبم ددوج ،ِل أفْراِيمبج ذَها ِمن9. أخ ِمن مباَء معهروالغ يامنينهوذا وبكُلَّ ي عموج

عونَ، ألنِشم ى وِمنسنوم أفْراِيممعه هإلَه ا أنَّ الربرأو ٍة حنيإسرائيلَ بكَثْر ِه ِمنسقَطوا إلي مه.  
وذَبحوا للربٍ يف ذلك اليوِم ِمن 11فاجتمعوا يف أورشليم يف الشهِر الثّاِلِث يف السنِة اخلاِمسةَ عشرةَ ملُلِْك آسا، 10

ِمئٍَة ِمن علَبوا سبِة اليت جنيمأِْنالغالض ةَ آالٍف ِمنعبقَِر، وسبكُلٍِّ 12.  الب آبائِهم إلَه طْلُبوا الربٍد أنْ يهلوا يف عخود
فُِسِهموكُلٍِّ أن مِجاِل 13. قُلوٍالر غِري إلَى الكَبِري، ِمنالص لُ ِمنقْتإسرائيلَ ي إلَه الرب طْلُبال ي نى إنَّ كُلَّ محت

ٍواٍق وقُروٍن14. ساِءوالنتاٍف وِبأببصوٍت عظيٍم وه ٍلَفوا للرب15. وح مهِل احلَلِْف، ألنأج هوذا ِمنكُلُّ ي وفَِرح
سا املَِلِك حتى إنَّ معكَةَ أُم آ16. حلَفوا بكُلٍِّ قُلوِم، وطَلَبوه بكُلٍِّ ِرضاهم فوِجد هلُم، وأراحهم الرب ِمن كُلٍِّ ِجهٍة

وأما 17. خلَعها ِمن أنْ تكونَ مِلكَةً ألنها عِملَت لساريٍة ِتمثاالً، وقَطَع آسا ِتمثاهلا ودقَّه وأحرقَه يف وادي قَدرونَ
داس أبيِه وأقْداسه إلَى بيِت وأدخلَ أق18ْ. إال أنَّ قَلْب آسا كانَ كاِمالً كُلَّ أياِمِه. املُرتفَعات فلم تنزع ِمن إسرائيلَ
  .ولَم تكُن حرب إلَى السنِة اخلاِمسِة والثَّالثني ملُلِْك آسا19. اِهللا ِمن الِفضِة والذَّهِب واآلنيِة

  سنوات آسا األخرية
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ى يهوذا، وبنى الرامةَ لكَيال يدع أحدا يخرج أو يف السنِة الساِدسِة والثَّالثني ملُلِْك آسا صِعد بعشا مِلك إسرائيلَ علَ 1

وأخرج آسا ِفضةً وذَهبا ِمن خزائِن بيِت الربٍ وبيِت املَِلِك، وأرسلَ إلَى بنهدد مِلِك 2. يدخلُ إلَى آسا مِلِك يهوذا
هوذا قد أرسلْت لك ِفضةً وذَهبا، فتعالَ . ينك، وبين أيب وأبيك عهداإنَّ بيين وب"3: أرام الساِكِن يف ِدمشق قائالً

فسِمع بنهدد للمِلِك آسا، وأرسلَ رؤساَء اجلُيوِش اليت له علَى 4". انقُض عهدك مع بعشا مِلِك إسرائيلَ فيصعد عنٍي
فلَما ِمسع بعشا كف عن بناِء الرامِة وترك 5. نَ وآبلَ املياِه ومجيع مخاِزِن مدِن نفْتايلمدِن إسرائيلَ، فضربوا عيونَ ودا

لهمفاة6َ. عواِملص عبا ج ىنشا، وبعا ب ىنها اليت بشابِة وأخامةَ الرلوا ِحجارمهوذا، فحكُلَّ ي ذَ آسا املَِلكفأخ.  
علَى مِلِك أرام ومل تستِند  ِمن أجِل أنك استندت:"اِن جاَء حناين الرائي إلَى آسا مِلِك يهوذا وقالَ لهويف ذلك الزم7

ِدكي ِمن ِلِك أرامم شيجا جقد ن لذلك ،إلَِهك ٍكَباٍت 8. علَى الربرا مبا كثريشيونَ جونَ واللّوبيكُِن الكوشيي ألَم
ألنَّ عينِي الربٍ جتوالِن يف كُلٍِّ األرِض 9. رساٍن كثريٍة ِجدا؟ فِمن أجِل أنك استندت علَى الربٍ دفَعهم ليِدكوفُ

روبح كاآلنَ تكونُ علَي ِمن هى إنيف هذا حت ِمقْتفقد ح ،هوحكاِملَةٌ ن مهقُلوب مع الذين ددشتآسا 10. لي ِضبفغ
. علَى الرائي ووضعه يف السٍجِن، ألنه اغْتاظَ ِمنه ِمن أجِل هذا، وضايق آسا بعضا ِمن الشعِب يف ذلك الوقِت

 التاِسعِة ومِرض آسا يف السنِة12. وأُمور آسا األولَى واألخريةُ، هاهي مكْتوبةٌ يف ِسفِْر املُلوِك ليهوذا وإسرائيل11َ
ثُم اضطَجع آسا مع 13. والثَّالثني ِمن ملِْكِه يف ِرجلَيِه حتى اشتد مرضه، ويف مرِضِه أيضا مل يطْلُِب الرب بل األِطباَء

لنفِْسِه يف مدينِة داود، وأضجعوه يف فدفَنوه يف قُبوِرِه اليت حفَرها 14آبائِه ومات يف السنِة احلاديِة واألربعني ملُلِْكِه، 
  .وأحرقوا له حريقَةً عظيمةً ِجدا. سريٍر كانَ مملوا أطْيابا وأصنافًا عِطرةً حسب ِصناعِة الِعطارِة

  يهوشافاط ميلك على يهوذا
17 



لَ جيشا يف مجيِع مدِن يهوذا احلَصينِة، وجعلَ وجع2. وملك يهوشافاطُ ابنه ِعوضا عنه وتشدد علَى إسرائيل1َ
وكانَ الرب مع يهوشافاطَ ألنه سار يف طُرِق داود 3. كَالَء يف أرِض يهوذا ويف مدِن أفْراِيم اليت أخذَها آسا أبوهYو

 ،ليمعطْلُِب الب4أبيِه األولَى، ومل ي أبيِه وسار إلَه طَلَب هماِل إسرائيلَولكنأع بسال ح 5. يف وصاياه الرب تفثَب
وتقَوى قَلْبه يف طُرِق الربٍ، 6. وكانَ له ِغنى وكرامةً بكَثْرٍة. املَملكَةَ يف يِدِه، وقَدم كُلُّ يهوذا هدايا ليهوشافاطَ

  .ونزع أيضا املُرتفَعاِت والسواري ِمن يهوذا
لسنِة الثّاِلثَِة ملُلِْكِه أرسلَ إلَى رؤسائِه، إلَى بنحائلَ وعوبديا وزكَريا ونثَنئيلَ وميخايا أنْ يعلٍِّموا يف مدِن يهوذا، ويف ا7
 الالَّويونَ، ومعهم الالَّويونَ شمعيا ونثَنيا وزبديا وعسائيلُ وشمرياموثُ ويهوناثانُ وأدونيا وطوبيا وطوب أدونيا8

فعلَّموا يف يهوذا ومعهم ِسفْر شريعِة الربٍ، وجالوا يف مجيِع مدِن يهوذا وعلَّموا 9. ومعهم أليشمع ويهورام الكاِهناِن
بعهوشافا10. الشحاِربوا يهوذا فلم يلَ يوماِلِك األراضي اليت حعلَى مجيِع م ٍةُ الرببيه ت11. طَوكان ضعوب

ِمن الِكباِش سبعِة آالٍف وسبِع ِمئٍَة، وِمن : الِفِلسطينيٍني أتوا يهوشافاطَ دايا وِحمِل ِفضٍة، والعربانُ أيضا أتوه بغنٍم
  .التيوِس سبعِة آالٍف وسبِع ِمئٍَة

وكانَ له شغلٌ كثري يف مدِن يهوذا، 13. حصونا ومدنَ مخاِزنَوكانَ يهوشافاطُ يتعظَّم ِجدا، وبنى يف يهوذا 12
ليمشةُ بأٍْس يف أورباِبرٍب جرساِء أُلوٍف14. وِرجالُ حهوذا رؤي ِمن يوِت آبائِهمب بسح مهددةُ : وهذا عندع
وِبجاِنِبِه 16. ِبِه يهوناثانُ الرئيس ومعه ِمئَتاِن وثَمانونَ ألْفًاوِبجاِن15. الرئيس ومعه جباِبرةُ بأٍْس ثَالثُ ِمئَِة ألٍْف

وِمن بنيامني ألياداع جبار بأٍْس ومعه ِمن املُتسلٍِّحني 17. عمسيا بن ِزكْري املُنتِدب للربٍ ومعه ِمئَتا ألِْف جباِر بأٍْس
هؤالِء خدام املَِلِك، 19. وِبجاِنِبِه يهوزاباد ومعه ِمئَةٌ وثَمانونَ ألْفًا متجرٍدونَ للحرِب18. بالِقسيٍ واألتراِس ِمئَتا ألٍْف

  .فضالً عن الذين جعلهم املَِلك يف املُدِن احلَصينِة يف كُلٍِّ يهوذا
  ميخا يتنبأ ضد أخآب
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ونزلَ بعد ِسنني إلَى أخآب إلَى الساِمرِة، فذَبح أخآب 2.  أخآبوصاهر. وكانَ ليهوشافاطَ ِغنى وكرامةٌ بكَثْرٍة1

إلَى راموِت ِجلْعاد دعصأنْ ي وأغْواه ،ِب الذي معهعوللش ٍة لها بكَثْرقَرا وبمإسرائيلَ 3. غَن ِلكم آبوقالَ أخ
". مثَلي مثَلُك وشعيب كشعِبك ومعك يف الِقتاِل:"وقالَ له" ِت ِجلْعاد؟أتذْهب معي إلَى رامو:"ليهوشافاطَ مِلِك يهوذا

فجمع مِلك إسرائيلَ األنبياَء، أربع ِمئَِة رجٍل، 5". اسأِل اليوم عن كالِم الربٍ:"ثُم قالَ يهوشافاطُ ملَِلِك إسرائيل4َ
فقالَ 6". اصعد فيدفَعها اُهللا ليِد املَِلِك:"فقالوا" للِقتاِل أم أمتِنع؟أنذْهب إلَى راموِت ِجلْعاد :"وقالَ هلُم
بعد رجلٌ واِحد لسؤاِل الربٍ : "فقالَ مِلك إسرائيلَ ليهوشافاط7َ" أليس هنا أيضا نيب للربٍ فنسألَ ِمنه؟:"يهوشافاطُ

نال يت هألن هِغضين أُبلَةَبِه، ولكنمي اِمِه، وهو ميخا بنا كُلَّ أيرا بل شريخ أُ علَيهوشافاطُ". بفقالَ ي": قُِل املَِلكال ي
وكانَ مِلك إسرائيلَ ويهوشافاطُ مِلك يهوذا 9". أسِرع مبيخا بِن يملَةَ: "فدعا مِلك إسرائيلَ خصيا وقال8َ". هكذا

علَى كُرسيٍِه، الِبسيِن ثيابهما وجاِلسيِن يف ساحٍة ِعند مدخِل باِب الساِمرِة، ومجيع األنبياِء يتنبأونَ جاِلسيِن كُلُّ واِحٍد 



". نواِذِه تنطَح األراميٍني حتى يفْ: هكذا قالَ الرب:"وعِملَ ِصدقيا بن كنعنةَ لنفِْسِه قُرونَ حديٍد وقال10َ. أمامهما
11بياِء هكذا قائلنياألن أ مجيعبنِد املَِلِك:"وتلي ها الربفَعدفي ،وأفِْلح إلَى راموِت ِجلْعاد دعاص."  
فلْيكُن . هوذا كالم مجيِع األنبياِء بفٍَم واِحٍد خير للمِلِك:"وأماَ الرسولُ الذي ذَهب ليدعو ميخا فكلَّمه قائال12ً

ولَما جاَء 14". حي هو الرب، إنَّ ما يقولُه إلَهي فبِه أتكَلَّم:"فقالَ ميخا13". كالمك كواِحٍد ِمنهم وتكَلَّم خبيٍر
املَِلك ؟:"إلَى املَِلِك قالَ لهِنعتأم للِقتاِل أم إلَى راموِت ِجلْعاد بذْهفقالَ" يا ميخا، أن":دوا وأفِْلحوا فيعفَعوا اصد

ِدكُم15". لياملَِلك ؟:"فقالَ لهٍباسِم الرب أنْ ال تقولَ يل إال احلَق ِلفُكحتٍة أسرم كُلَّ إسرائيلَ :"فقال16َ" كم ترأي
". ى بيِتِه بسالٍمليس هلؤالِء أصحاب، فلْيرِجعوا كُلُّ واِحٍد إلَ: فقالَ الرب. مشتتني علَى اِجلباِل كِخراٍف ال راعي هلا

. فامسع إذًا كالم الربٍ:"وقال18َ" أما قُلْت لك إنه ال يتنبأُ علَي خيرا بل شرا؟:"فقالَ مِلك إسرائيلَ ليهوشافاط17َ
من يغوي :فقالَ الرب19 .قد رأيت الرب جاِلسا علَى كُرسيٍِه، وكُلُّ جنِد السماِء وقوف عن يميِنِه وعن يساِرِه

ثُم خرج الروح 20. أخآب مِلك إسرائيلَ فيصعد ويسقُطَ يف راموِت ِجلْعاد؟ فقالَ هذا هكذا، وقالَ ذاك هكذا
. ِه مجيِع أنبيائِهأخرج وأكونُ لروِح كِذٍب يف أفْوا:فقال21َِبماذا؟ :فقالَ له الرب. أنا أُغْويِه: ووقَف أمام الربٍ وقالَ

واآلنَ هوذا قد جعلَ الرب روح كِذٍب يف أفْواِه أنبيائك هؤالِء، 22. فاخرج وافْعلْ هكذا. إنك تغويِه وتقْتِدر: فقالَ
ربش كعلَي تكَلَّم وقال23َ". والرب ٍميخا علَى الفَك برةَ وضنعكن ا بنقيِصد مقَدِم:"فت ٍالرب روح ربطَريٍق ع ٍأي ن

". إنك سترى يف ذلك اليوِم الذي تدخلُ فيِه ِمن مخدٍع إلَى مخدٍع لتختِبئَ:"فقالَ ميخا24". ِمنٍي ليكَلٍِّمك؟
وقولوا هكذا يقولُ 26ملَِلِك، خذوا ميخا وردوه إلَى أمونَ رئيِس املدينِة وإلَى يوآش ابِن ا:"فقالَ مِلك إسرائيل25َ
الٍم: املَِلكبس ِجعى أريِق حتٍيِق وماَء الضٍالض زبخ ِن، وأطِْعموهجٍعوا هذا يف السفقالَ ميخا27". ض": تعجإنْ ر

  ".امسعوا أيها الشعوب أجمعونَ:"وقالَ". رجوعا بسالٍم، فلم يتكَلَِّم الرب يب
   يف راموت جلعادمقتل أخآب

28هوذا إلَى راموِت ِجلْعادي ِلكهوشافاطُ مإسرائيلَ وي ِلكم ِعدهوشافاط29َ. فصإسرائيلَ لي ِلكوقالَ م": كَّرني أتٍإن
كثياب سفالب ا أنتوأم ،بلُ احلَرخوأد ."بال احلَرخإسرائيلَ ود ِلكم كَّرأرا30. فتن ِلكم ركَباِت وأمساَء املَررؤ م

: فلَما رأَى رؤساُء املَركَباِت يهوشافاطَ قالوا31". ال تحاِربوا صغريا وال كبريا إال مِلك إسرائيلَ وحده:"اليت له قائالً
فلَما رأَى رؤساُء 32.  عنه، فحاوطوه للِقتاِل، فصرخ يهوشافاطُ، وساعده الرب وحوهلُم اُهللا"إنه مِلك إسرائيلَ"

عوا عنهجإسرائيلَ ر ِلكليس م هكَباِت أن33. املَر نيإسرائيلَ ب ِلكم برٍد وضٍمعتم رِسِه غَييف قَو عزالً نجوإنَّ ر
واشتد الِقتالُ يف ذلك اليوِم، 34". نٍي قد جِرحترد يدك وأخِرجين ِمن اجلَيِش أل:"أوصاِل الدٍرِع، فقالَ ملُديِر املَركَبِة

  .وأوِقف مِلك إسرائيلَ يف املَركَبِة مقاِبلَ أرام إلَى املساِء، ومات ِعند غُروب الشمِس
  ياهو الرائي يوبخ يهوشافاط
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1ليمشالٍم إلَى أورِتِه بسيهوذا إلَى بي ِلكهوشافاطُ مي عجِلِك 2. ورائي وقالَ للمناين الرح لِلقائِه ياهو بن وخرج
غَير أنه وِجد فيك أُمور 3. الربٍ أتساِعد الشٍرٍير وتِحب مبِغضي الربٍ؟ فلذلك الغضب علَيك ِمن ِقبِل:"يهوشافاطَ

 ."لْبك لطَلَِب اِهللاصاِلحةٌ ألنك نزعت السواري ِمن األرِض وهيأْت قَ

  يهوشافاط يعني قضاة
وأقام يهوشافاطُ يف أورشليم، ثُم رجع وخرج أيضا بين الشعِب ِمن بئِْر سبٍع إلَى جبِل أفْراِيم وردهم إلَى الربٍ إلَِه 4

5. آبائِهمصهوذا املُحِن يدقُضاةً يف األرِض يف كُلٍِّ م ِة يف كُلٍِّ مدينٍة فمدينٍةوأقامم :"وقالَ للقُضاِة6. نظُروا ما أنتان
احذَروا . واآلنَ لتكُن هيبةُ الربٍ علَيكُم7. فاِعلونَ، ألنكُم ال تقْضونَ لإلنساِن بل للربٍ، وهو معكُم يف أمِر القَضاِء

وكَذا يف أورشليم أقام يهوشافاطُ ِمن الالَّويٍني 8".  محاباةٌ وال ارِتشاٌءألنه ليس ِعند الربٍ إلَِهنا ظُلْم وال. وافْعلوا
هكذا تفْعلونَ :"وأمرهم قائال9ً. ورجعوا إلَى أورشليم. والكهنِة وِمن رؤوِس آباِء إسرائيلَ لقَضاِء الربٍ والدعاوي

 كُلٍِّ دعوى تأْيت إلَيكُم ِمن إخوِتكُم الساِكنني يف مدِنِهم، بين دٍم ودٍم، بين ويف10. بتقْوى الربٍ بأمانٍة وقَلٍْب كاِمٍل
ِتكُمووعلَى إخ كُمعلَي بفيكونَ غَض ٍفال يأْثَموا إلَى الرب مذٍِّروهكاٍم، حأو أح ِة فرائضِجه ٍة ِمنصيٍة ووريعش .

وهوذا أمريا الكاِهن الرأْس علَيكُم يف كُلٍِّ أُموِر الربٍ، وزبديا بن يشمِعئيلَ الرئيس علَى 11. مواهكذا افْعلوا فال تأْثَ
كُمونَ أمامفاُء الالَّويرهوذا يف كُلٍِّ أُموِر املَِلِك، والعِت يياِلِح. بمع الص كُِن الربلوا، ولْيدوا وافْعدتش."  

   يهزم موآب وعمونيهوشافاط
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فجاَء أُناس وأخبروا 2. ثُم بعد ذلك أتى بنو موآب وبنو عمونَ ومعهم العمونيونَ علَى يهوشافاطَ للمحاربِة1

هوشافاطَ قائلنيي":ونَ تامارصم يف حوها ه ،أرام ِر البحِر ِمنبع ِمن كثري هورمج كٍيه". قد جاَء علَيدج نيي ع .
جاءوا . واجتمع يهوذا ليسألوا الرب4. فخاف يهوشافاطُ وجعلَ وجهه ليطْلُب الرب، ونادى بصوٍم يف كُلٍِّ يهوذا3

ألوا الربسهوذا ليِن يدكُلٍِّ م ا ِمنِت 5. أيضييف ب ليمشهوذا وأورِة يماعهوشافاطُ يف جي قَفاِر فوالد أمام ٍالرب
يارب إلَه آبائنا، أما أنت هو اُهللا يف السماِء، وأنت املُتسلٍِّطُ علَى مجيِع مماِلِك اُألمِم، وبيِدك قوةٌ :"وقال6َاجلديدِة 

اِم شعِبك إسرائيلَ ألَست أنت إلَهنا الذي طَردت سكّانَ هِذِه األرِض ِمن أم7وجبروت وليس من يِقف معك؟ 
إذا جاَء علَينا شر، 9: فسكَنوا فيها وبنوا لك فيها مقِْدسا الِمسك قائلني8وأعطَيتها لنسِل إبراهيم خليِلك إلَى األبِد؟ 

، وصرخنا إلَيك ِمن ضيِقنا سيف قَضاٌء أو وبأٌ أو جوع، ووقَفْنا أمام هذا البيِت وأمامك، ألنَّ امسك يف هذا البيِت
لٍِّصخوت عمتس ك10. فإن حني ِهملونَ إليخدإسرائيلَ ي عمل تد الذين ،لُ ساعريبوج ونَ وموآبمنو عواآلنَ هوذا ب

 ،مِلكوههومل ي مبل مالوا عنه ،رأرِض ِمص 11جاءوا ِمن جيئِهمنا مبكاِفئونم يالذي فهوذا ه لِْككم ِدنا ِمنلطَر
اهنا إيلَّكْتماذا 12. م لَمعال ن نحنا، ونهوِر الكَثِري اآليت علَيهذا اجلُم ةٌ أمامليس فينا قو هألن ،ِهمنا أما تقْضي علَييا إلَه

  .مع أطْفاِلِهم وِنسائِهم وبنيِهموكانَ كُلُّ يهوذا واِقفني أمام الربٍ 13". نعملُ ولكن نحوك أعيننا
  نبوة حيزئيل



وإنَّ يحزئيلَ بن زكَريا بِن بنايا بِن يعيئيلَ بِن متنيا الالَّويِ ِمن بين آساف، كانَ علَيِه روح الربٍ يف وسِط اجلَماعِة، 14
ال ختافوا وال : هكذا قالَ الرب لكُم. ا املَِلك يهوشافاطُاصغوا يا مجيع يهوذا وسكّانَ أورشليم، وأيه:"فقال15َ

هوذا هم صاِعدونَ يف . غَدا انِزلوا علَيِهم16. ترتاعوا بسبِب هذا اجلُمهوِر الكَثِري، ألنَّ احلَرب لَيست لكُم بلِ ِهللا
ِقفوا اثْبتوا وانظُروا . لَيس علَيكُم أنْ تحاِربوا يف هِذِه17. لَعقَبِة صيص فتِجدوهم يف أقْصى الوادي أمام برٍيِة يروئي

ليمشهوذا وأوريا ي معكُم ٍالرب الصتاعوا. خال ختافوا وال تر .معكُم والرب جوا لِلقائِهمرا اخ18". غَد رفخ
شكّانُ أورهوذا وسِهِه علَى األرِض، وكُلُّ يجهوشافاطُ لويٍا للربجودس ٍالرب سقَطوا أمام ونَ 19. ليمالالَّوي فقام

  .ِمن بين القَهاتيٍني وِمن بين القورحيٍني ليسبٍحوا الرب إلَه إسرائيلَ بصوٍت عظيٍم ِجدا
امسعوا يايهوذا وسكّانَ أورشليم، :"قالَوِعند خروِجِهم وقَف يهوشافاطُ و. يِة تقوعٍِّوبكَّروا صباحا وخرجوا إلَى بر20

ولَما استشار الشعب أقام مغنٍني للربٍ ومسبٍحني يف زينٍة 21". آِمنوا بأنبيائِه فتفِْلحوا. آِمنوا بالربٍ إلَِهكُم فتأْمنوا
وقائلني دينٍرجاملُت أمام روِجِهمخ ٍة ِعندسقَدم" :احهتمحألنَّ إلَى األبِد ر دوا الربدأوا يف الِغناِء 22". متا ابولَم

وقام بنو عمونَ 23. والتسبيِح جعلَ الرب أكِْمنةً علَى بين عمونَ وموآب وجبِل ساعري اآلتني علَى يهوذا فانكَسروا
مموهٍرحلي ِل ساعريبكّاِن جعلَى س وموآبمِلكوههالِك .  ويعلَى إه مهضعب دساع كّاِن ساعريس غوا ِمنا فرولَم

ولَما جاَء يهوذا إلَى املَرقَِب يف البرٍيِة تطَلَّعوا نحو اجلُمهوِر وإذا هم جثَثٌ ساِقطَةٌ علَى األرِض ومل ينفَِلت 24. بعٍض
د25. أحبعهوشافاطُ وشى يفأت فُِسِهمذوها ألنٍة، فأخةً بكَثْرةً ثَمينِتعثَثًا وأمواالً وجأم مهنيدوا بجفو ،واِلِهمِب أمهلن ه

ويف اليوِم الراِبِع اجتمعوا يف 26. وكانوا ثَالثَةَ أياٍم ينهبونَ الغنيمةَ ألنها كانت كثريةً. حتى مل يقِْدروا أنْ يحِملوها
ثُم ارتد كُلُّ 27. إلَى اليوِم" وادي بركَةَ"وادي بركَةَ، ألنهم هناك باركوا الرب، لذلك دعوا اسم ذلك املَكاِن 

دائِهمعلَى أع مهحفر ٍح، ألنَّ الرببفَر ليمشِجعوا إلَى أوررلي هوشافاطُ برأِْسِهموي ليمشهوذا وأورِرجاِل ي .
28ٍِت الربيواِق إلَى ببالرباِب والعيداِن واألب ليمشلوا أورخماِلِك األراضي 29. ودةُ اِهللا علَى كُلٍِّ مبيه توكان

  .واستراحت مملكَةُ يهوشافاطَ، وأراحه إلَهه ِمن كُلٍِّ ِجهٍة30. حني ِمسعوا أنَّ الرب حارب أعداَء إسرائيلَ
  ة ملك يهوشافاطاي
كانَ ابن خمٍس وثَالثني سنةً حني ملك، وملك خمسا وِعشرين سنةً يف أورشليم، . وملك يهوشافاطُ علَى يهوذا31

إال 33. الربٍوسار يف طريِق أبيِه آسا ومل يِحد عنها إذ عِملَ املُستقيم يف عينِي 32. واسم أُمٍِه عزوبةُ بنت شلْحي
إللَِه آبائِهم مهقُلوب دعوا بِعدمل ي بعبل كانَ الش ،عزتنفَعاِت مل تتهوشافاطَ األولَى 34. أنَّ املُرةُ أُموِر يقيوب

عد ذلك اتحد يهوشافاطُ ثُم ب35. واألخريِة، ها هي مكْتوبةٌ يف أخباِر ياهو بِن حناين املَذْكوِر يف ِسفِْر ملوِك إسرائيلَ
فاتحد معه يف عمِل سفٍُن تسري إلَى ترشيش، فعِمال 36. مِلك يهوذا مع أخزيا مِلِك إسرائيلَ الذي أساَء يف عمِلِه

يونَ جاِبريف ِعص فُنهوشافاطَ قائال37ً. السةَ علَى يريشم دوداواهو ِمن بن رزأ أليعبنيا، قد :"وتزمع أخ تدحات كألن
مالكأع الرب محاقْت ."شيشإلَى تر ريِطِع الستومل تس فُنِت السرفتكَس.  
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1ا عنهضِعو هناب هورامي لكوم ،دمع آبائِه يف مدينِة داو ِفنهوشافاطُ مع آبائِه فدي عطَجنو 2. واضةٌ، بوإخ وكانَ له
. كُلُّ هؤالِء بنو يهوشافاطَ مِلِك إسرائيلَ. عزريا ويحيئيلُ وزكَريا وعزرياهو وميخائيلُ وشفَطْيا: يهوشافاطَ

ةُ فأعطاها ليهورام ألنه وأما املَملكَ. وأعطاهم أبوهم عطايا كثريةً ِمن ِفضٍة وذَهٍب وتحٍف مع مدٍن حصينٍة يف يهوذا3
الِبكْر.  

  يهورام يقتل إخوته
 كانَ يهورام 5. فقام يهورام علَى مملكَِة أبيِه وتشدد وقَتلَ مجيع إخوِتِه بالسيِف، وأيضا بعضا ِمن رؤساِء إسرائيل4َ

وسار يف طريِق ملوِك إسرائيلَ كما فعلَ بيت 6. ِسنني يف أورشليمابن اثْنتيِن وثَالثني سنةً حني ملك، وملك ثَماينَ 
ولَم يشإ الرب أنْ يبيد بيت داود ألجِل 7. وعِملَ الشر يف عينِي الربٍ. أخآب، ألنَّ بنت أخآب كانت له امرأةً
 يف أياِمِه عصى أدوم ِمن حتِت يِد يهوذا 8. نه يعطيِه وبنيِه ِسراجا كُلَّ األياِمالعهِد الذي قَطَعه مع داود، وألنه قالَ إ

وعبر يهورام مع رؤسائِه ومجيع املَركَباِت معه، وقام ليالً وضرب أدوم املُحيطَ بِه 9. وملَّكوا علَى أنفُِسِهم مِلكًا
حينئٍذ عصت لبنةُ يف ذلك الوقِت ِمن حتِت يِدِه . ى أدوم ِمن حتِت يِد يهوذا إلَى هذا اليوِمفعص10. ورؤساَء املَركَباِت

وهو أيضا عِملَ مرتفَعاٍت يف ِجباِل يهوذا، وجعلَ سكّانَ أورشليم يزنونَ، وطَوح 11. ألنه ترك الرب إلَه آبائِه
  .يهوذا
ِمن أجِل أنك مل تسلُك يف طُرِق يهوشافاطَ : هكذا قالَ الرب إلَه داود أبيك:" ِكتابةٌ ِمن إيليا النيبٍ تقولُوأتت إليِه12

بل سلكْت يف طُرِق ملوِك إسرائيلَ، وجعلْت يهوذا وسكّانَ أورشليم يزنونَ كِزنا 13أبيك وطُرِق آسا مِلِك يهوذا، 
هوذا يضِرب الرب شعبك وبنيك 14 أخآب، وقَتلْت أيضا إخوتك ِمن بيِت أبيك الذين هم أفْضلُ ِمنك، بيِت

وإياك بأمراٍض كثريٍة بداِء أمعائك حتى ختْرج أمعاؤك بسبِب املَرِض يوما 15. وِنساَءك وكُلَّ ماِلك ضربةً عظيمةً
16". افيوم ،نيٍجباِنِب الكوشي الذين بروالع نيٍطينيالِفِلس روح هورامعلَى ي الرب هوذا 17وأهاجِعدوا إلَى يفص

غأص هوآحازإال ي ناب له قبا، ومل ينيِه وِنسائِه أيضِت املَِلِك مع بيِة يف بجودواِل املَوا كُلَّ األموبنيِهوافْتتحوها، وسب ر .
وكانَ ِمن يوٍم إلَى يوٍم وحسب ِذهاِب املُدِة ِعند 19. وبعد هذا كُلٍِِّه ضربه الرب يف أمعائِه مبرٍض ليس له ِشفاٌء18

 هبعش لْ لهمعٍة، ومل يديراٍض ربأم ِضِه، فماترِب مببس تخرج عاَءهِن، أنَّ أميتِة سنهايريقَِة آبائِهنريقَةً كحح .
كانَ ابن اثْنتيِن وثَالثني سنةً حني ملك، وملك ثَماينَ ِسنني يف أورشليم، وذَهب غَير مأْسوٍف علَيِه، ودفَنوه يف 20

  .مدينِة داود، ولكن ليس يف قُبوِر املُلوِك
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م أخزيا ابنه األصغر ِعوضا عنه، ألنَّ مجيع األولني قَتلهم الغزاةُ الذين جاءوا مع العرِب إلَى وملَّك سكّانُ أورشلي1

 .فملك أخزيا بن يهورام مِلِك يهوذا. املَحلَِّة

وهو 3.  أورشليم، واسم أُمٍِه عثَلْيا بنت عمريكانَ أخزيا ابن اثْنتيِن وأربعني سنةً حني ملك، وملك سنةً واِحدةً يف2
ٍرِل الشِه بِفععلَي شريت تكان هألنَّ أُم آبِت أخيِق بيف طُر ا سلك4. أيض آبِت أخيِمثْلَ ب ٍِي الربنييف ع رِملَ الشفع



فسلك مبشورِتِهم وذَهب مع يهورام بِن أخآب مِلِك إسرائيلَ ملُحاربِة 5. ادِتِهألنهم كانوا له مشريين بعد وفاِة أبيِه إلب
يف راموِت ِجلْعاد ِلِك أرامزائيلَ مح . ونَ يوراماألرامي بر6وض بوهرباِت اليت ضرِب الضبعيلَ بسرزرأ يف يبلي عجفر

حارم ِة ِعنداماها يف الرإيأرام ِلكزائيلَ مِتِه حعيلَ . برزيف ي آببِن أخ هورامِة يهوذا لعيادي ِلكم هورامي يا بنرزلَ عزون
فإنه حني جاَء خرج مع يهورام إلَى ياهو بِن . فِمن ِقبِل اِهللا كانَ هالك أخزيا مبجيئِه إلَى يورام7. ألنه كانَ مريضا

  . الذي مسحه الرب لقَطِْع بيِت أخآبِنمشي
8ملهيا فقَتزمونَ أخِدخكانوا ي يا الذينزِة أخوين إخهوذا وبساَء يرؤ دوج آبِت أخيقْضي علَى بوإذ كانَ ياهو ي .
إنه ابن يهوشافاطَ :" قَتلوه ودفَنوه، ألنهم قالواوطَلَب أخزيا فأمسكوه وهو مختِبئٌ يف الساِمرِة، وأتوا بِه إلَى ياهو و9

  .فلم يكُن لبيِت أخزيا من يقْوى علَى املَملكَِة". الذي طَلَب الرب بكُلٍِّ قَلِْبِه
  عثليا ويوآش

10الن مجيع توأباد تقام ،ها قد ماتنيا أنَّ ابزأخ ثَلْيا أُمع ا رأتهوذاولَمِت ييب ِمن ٍِل املَِلكيةُ 11. سعبهوشا يأم
بنت املَِلِك فأخذَت يوآش بن أخزيا وسرقَته ِمن وسِط بين املَِلِك الذين قُِتلوا، وجعلَته هو ومرِضعته يف مخدِع السريِر، 

. أةُ يهوياداع الكاِهِن، ألنها كانت أُخت أخزيا، ِمن وجِه عثَلْيا فلم تقْتلْهوخبأته يهوشبعةُ بنت املَِلِك يهورام امر
  .وكانَ معهم يف بيِت اِهللا مختِبئًا ِست ِسنٍني وعثَلْيا ماِلكَةٌ علَى األرِض12

  يهوياداع ينادي بيوآش ملكًا
23 
1 هوياداعي ددِة تشاِبعِة السنساَء اِملئاِتويف السِد رؤهيف الع ذَ معههوحانانَ، : وأخي ماعيلَ بنوإس ،روحامي يا بنرزع

وجالوا يف يهوذا وجمعوا الالَّويٍني ِمن مجيِع مدِن 2وعزريا بن عوبيد، ومعسيا بن عدايا، وأليشافاطَ بن ِزكْري، 
هوذا :"وقالَ هلُم. وقَطَع كُلُّ املَجمِع عهدا يف بيِت اِهللا مع املَِلِك3. أورشليميهوذا ورؤوس آباِء إسرائيلَ وجاءوا إلَى 

دين داوعن ب الرب كما تكَلَّم ِلكماملَِلِك ي ن4. ابهلونمالذي تع رِت . هذا هو األمبلونَ يف السخدي الذين كُمالثُّلْثُ ِمن
والثُّلْثُ يف بيِت املَِلِك، والثُّلْثُ يف باِب األساِس، ومجيع الشعِب يف 5ويٍني يكونونَ بوابني لألبواِب، ِمن الكهنِة والالَّ
ٍِت الربيسو6. دياِر بقَدم مهلونَ ألنخدم يفه ،نيٍالالَّوي ِدمونَ ِمنخي إال الكهنةُ والذين ٍالرب تيلْ بخدنَ، وال ي

ٍةَ الربسونَ ِحراسرحِب يعِدِه7. وكُلُّ الشبي هكُلُّ واِحٍد ِسالح ،ديرينتسونَ باملَِلِك محيطُ الالَّويلُ . ويخدوالذي ي
 ما أمر بِه يهوياداع فعِملَ الالَّويونَ وكُلُّ يهوذا حسب كُل8ٍِّ". وكونوا مع املَِلِك يف دخوِلِه ويف خروِجِه. البيت يقْتلُ
ِرِف . الكاِهنصمل ي الكاِهن هوياداعِت، ألنَّ يبيف الس ِت، مع اخلاِرجنيبيف الس اِخلنيالد ذوا كُلُّ واِحٍد ِرجالهوأخ
قِلِك9. الِفراليت للم راسواملَجانَّ واألت ساَء اِملئاِت اِحلرابرؤ الكاِهن هوياداعطَى يِت اِهللاوأعياليت يف ب دداو  .
وأوقَف مجيع الشعِب، وكُلُّ واِحٍد ِسالحه بيِدِه ِمن جاِنِب البيِت األيمِن إلَى جاِنِب البيِت األيسِر حولَ املَذْبِح 10

ديرينتسلَ املَِلِك موِت، حي11. والبعوا علَيضاملَِلِك وو نجوا ابرأخ ثُملَّكوهةَ، ومهادالش هطَووأع اجِه الت . هحسوم
  ".ليحي املَِلك:"يهوياداع وبنوه وقالوا



12ٍِت الربيِب يف بعإلَى الش لَتخد ،حونَ املَِلكدمكُضونَ ويرِب يعالش ثَلْيا صوتع تا ِمسعوإذا 13. ولَم تظَرون
ى ِمنبِرِه يف املَدخِل، والرؤساُء واألبواق ِعند املَِلِك، وكُلُّ شعِب األرِض يفْرحونَ وينفُخونَ باألبواِق، املَِلك واِقف علَ

بيحسلٍِّمونَ التونَ بآالِت الِغناِء، واملُعنواملُغ .ها وقالَتثَلْيا ثيابع قَّتةٌ:"فشةٌ، خيانهويادا14!". خياني جرفأخ الكاِهن ع
ألنَّ ". أخِرجوها إلَى خاِرِج الصفوِف، والذي يتِبعها يقْتلُ بالسيِف:"رؤساَء اِملئاِت املوكَّلني علَى اجلَيِش وقالَ هلُم

اخلَيِل إلَى بيِت املَِلِك ولَما أتت إلَى مدخِل باِب . فألْقَوا علَيها األيادي15". ال تقْتلوها يف بيِت الربٍ:"الكاِهن قالَ
لوها هناكقَت.  

16ٍا للرببعاملَِلِك أنْ يكونوا ش نيِب وبعكُلٍِّ الش نيوب هنيا بدهع هوياداعي ِت 17. فقَطَعيِب إلَى بعالش لَ مجيعخود
وجعلَ يهوياداع مناِظرين علَى 18. نَ كاِهن البعِل أمام املَذْبِحالبعِل وهدموه وكسروا مذاِبحه ومتاثيله، وقَتلوا متا

بيِت الربٍ عن يِد الكهنِة الالَّويٍني الذين قَسمهم داود علَى بيِت الربٍ، ألجِل إصعاِد محرقاِت الربٍ كما هو 
ِح والِغناِء حى، بالفَرِة موسريعيف ش كْتوبمدِر داوأم بلَ 19. سخدِلئال ي ٍِت الربيواِب بعلَى أب ابنيوالب قَفوأو

وأخذَ رؤساَء اِملئاِت والعظَماَء واملُتسلٍِّطني علَى الشعِب وكُلَّ شعِب األرِض، وأنزلَ املَِلك ِمن 20. نِجس يف أمٍر ما
وس لوا ِمنخود ،ٍِت الربيلكَِةباملَم ٍسيعلَى كُر لَسوا املَِلكِت املَِلِك، وأجيلَى إلَى بكُلُّ 21. ِط الباِب األع ففَِرح

  .شعِب األرِض واستراحِت املدينةُ، وقَتلوا عثَلْيا بالسيِف
  يوآش جيدد اهليكل

24 
وعِملَ يوآش 2.  يف أورشليم، واسم أُمٍِه ظَبيةُ ِمن بئِْر سبٍعكانَ يوآش ابن سبِع ِسنني حني ملك، وملك أربعني سنة1ً

  .واتخذَ يهوياداع له امرأتيِن فولَد بنني وبناٍت3. املُستقيم يف عينِي الربٍ كُلَّ أياِم يهوياداع الكاِهِن
4أنْ ي كانَ يف قَلِْب يوآش هأن ذلك دعثَ بدوحتيب دٍدج ٍ5. الربوقالَ هلُم نيٍالكهنةَ والالَّوي عمجوا إلَى :"فجراخ

". مدِن يهوذا واجمعوا ِمن مجيِع إسرائيلَ ِفضةً ألجِل ترميِم بيِت إلَِهكُم ِمن سنٍة إلَى سنٍة، وباِدروا أنتم إلَى هذا األمِر
ملاذا مل تطْلُب ِمن الالَّويٍني أنْ يأْتوا ِمن يهوذا وأورشليم :"دعا املَِلك يهوياداع الرأْس وقالَ لهف6. فلم يباِدِر الالَّويونَ

 كُلَّ ألنَّ بين عثَلْيا اخلَبيثَِة قد هدموا بيت اِهللا، وصيروا7ِجبزيِة موسى عبِد الربٍ وجماعِة إسرائيلَ خلَيمِة الشهادِة؟ 
ونادوا يف يهوذا 9وأمر املَِلك فعِملوا صندوقًا وجعلوه يف باِب بيِت الربٍ خاِرجا، 8". أقْداِس بيِت الربٍ للبعليِم

ففَِرح كُلُّ الرؤساِء وكُلُّ 10. وأورشليم بأنْ يأْتوا إلَى الربٍ ِجبزيِة موسى عبِد الربٍ املَفْروضِة علَى إسرائيلَ يف البرٍيِة
وحينما كانَ يؤتى بالصندوِق إلَى وكالَِة املَِلِك بيِد الالَّويٍني، 11. الشعِب وأدخلوا وألْقَوا يف الصندوِق حتى امتَأل

 الرأِْس ويفِْرغاِن الصندوق، ثُم يحِمالِنِه عندما يرونَ أنَّ الِفضةَ قد كثُرت، كانَ يأْيت كاِتب املَِلِك ووكيلُ الكاِهِن
ودفَعها املَِلك ويهوياداع لعاِملي 12. هكذا كانوا يفْعلونَ يوما فيوما، حتى جمعوا ِفضةً بكَثْرٍة. ويرداِنِه إلَى مكاِنِه

 اتنيحتأِْجرونَ نسوكانوا ي ،ٍِت الربيِة بمِل ِخدغا شحاِس أيضيف احلَديِد والن وللعاِملني ،ٍِت الربيديِد بجلت ارينجون
ٍِت الربيميِم بر13. لتتوهِمِه وثَبساِهللا علَى ر تيوأقاموا ب ،ديِهملُ بأيمالع حجِل ونغِملَ عاِملو الشا 14. فعولَم



ِلِك ويهوياداع ببقيِة الِفضِة وعِملوها آنيةً لبيِت الربٍ، آنيةَ ِخدمٍة وإصعاٍد وصحونا أكْملوا أتوا إلَى ما بين يدِي املَ
  .وكانوا يصِعدونَ محرقاٍت يف بيِت الربٍ دائما كُلَّ أياِم يهوياداع. وآنيةَ ذَهٍب وِفضٍة

15اِم وماتاألي ِمن ِبعوش هوياداعي وفاِتِه. وشاخ ةً ِعندسن ِمئٍَة وثَالثني نمع 16. كانَ اب ديف مدينِة داو فَنوهفد
  . املُلوِك ألنه عِملَ خيرا يف إسرائيلَ ومع اِهللا وبيِتِه

  يوآش يصنع الشر
وتركوا بيت الربٍ إلَِه آبائِهم 18. محينئٍذ ِمسع املَِلك هلُ. وبعد موِت يهوياداع جاَء رؤساُء يهوذا وسجدوا للمِلِك17

وأرسلَ إليِهم أنبياَء إلرجاِعِهم 19. وعبدوا السواري واألصنام، فكانَ غَضب علَى يهوذا وأورشليم ألجِل إثِْمِهم هذا
ن يهوياداع الكاِهن فوقَف فوق الشعِب وقالَ ولَِبس روح اِهللا زكَريا ب20. إلَى الربٍ، وأشهدوا علَيِهم فلم يصغوا

ففَتنوا علَيِه 21". ملاذا تتعدونَ وصايا الربٍ فال تفِْلحونَ؟ ألنكُم تركْتم الرب قد تركَكُم: هكذا يقولُ اُهللا:"هلُم
ٍِت الربيِر املَِلِك يف داِر بٍة بأمِحبجار موهج22. وري ولَم ،معه أبوه هوياداعي ِملهالذي ع روفاملَع املَِلك يوآش ذْكُر

هنلَ ابِتِه قالَ. بل قَتمو وِعند":طاِلبوي ظُرني الرب."  
23ِب ِمنعساِء الشلكوا كُلَّ رؤوأه ليمشهوذا وأورا إلَى يووأت أرام شيِه جعلَي ِعدِة صنداِر السويف م ِب، ومجيععالش 

قشِلِك ِدملوها إلَى مسأر ِتِهما 24. غَنيما ِجدا كثريشيج ِدِهملي الرب فَعٍة قَليلٍَة، ودِذمجاَء بِشر أرام شيألنَّ ج
آبائِهم إلَه كوا الربتر مهألن .ا قَضاًء علَى يوآشورأل25. فأج ،عنه ذَهاِبِهم وِعند ٍة، فنتراٍض كثريبأم كوهتر مهن

علَى سريِرِه فمات لوهالكاِهِن، وقَت هوياداعين يِل ِدماِء بأج ِمن هبيدِه عيف قُبوِر . علَي ِفنوهدومل ي ،ديف مدينِة داو فَنوهفد
وأما بنوه وكثْرةُ 27. يِة، ويهوزاباد بن ِشمريت املوآبيِةزاباد بن ِشمعةَ العمون: وهذاِن هما الفاِتناِن علَيِه26. املُلوِك

  وملك أمصيا ابنه ِعوضا عنه. ما حِملَ علَيِه ومرمةُ بيِت اِهللا، ها هي مكْتوبةٌ يف ِمدرِس ِسفِْر املُلوِك
  أمصيا ميلك على يهوذا

25 
ين سنةً، وملك ِتسعا وِعشرين سنةً يف أورشليم، واسم أُمٍِه يهوعدانُ ِمن ملك أمصيا وهو ابن خمٍس وِعشر1

ليمشولكن ليس بقَلٍْب كاِمٍل2. أور ،ٍِي الربنييف ع قيمتِملَ املُس3. وع الذين هبيدلَ عِه قَتلكَةُ علَيِت املَمتا تثَبولَم
أباه لوا املَِلكقائال4ً. قَت الرب رثُ أميى حِة يف ِسفِْر موسريعيف الش كْتوببل كما هو م ،ملْهقْتفلم ي منوها بال :"وأم

  ".متوت اآلباُء ألجِل البنني، وال البنونَ يموتونَ ألجِل اآلباِء، بل كُلُّ واِحٍد يموت ألجِل خطيِتِه
5هوذا وأقاميا يصأم عمساَءوجساَء أُلوٍف ورؤيوِت اآلباِء رؤب بسح مه  مصاهوأح ،يامنينهوذا وبِمئاٍت يف كُلٍِّ ي

واستأْجر ِمن 6. ِمِن ابِن ِعشرين سنةً فما فوق، فوجدهم ثَالثَ ِمئَِة ألِْف مختاٍر خاِرٍج للحرِب حاِمِل رمٍح وترٍس
أيها املَِلك، ال يأْيت معك جيش :"إليِه رجلُ اِهللا قائالً وجاَء7. جباِر بأٍْس ِمبئَِة وزنٍة ِمن الِفضِةإسرائيلَ ِمئَةَ ألِْف 

ين أفْراِيمليس مع إسرائيلَ، مع كُلٍِّ ب 8. إسرائيلَ، ألنَّ الربِقطُكسللِقتاِل، ألنَّ اَهللا ي ددلْ وتشمفاع أنت تبوإنْ ذَه 
فماذا يعملُ ألجِل اِملئَِة الوزنِة اليت :"فقالَ أمصيا لرجِل اِهللا9". أمام العدوٍ، ألنَّ ِعند اِهللا قوةً للمساعدِة ولإلسقاِط



رز أمصيا الغزاةَ الذين فأف10ْ". إنَّ الرب قاِدر أنْ يعطيك أكْثَر ِمن هِذِه:"فقالَ رجلُ اِهللا" أعطَيتها لغزاِة إسرائيلَ؟
  .جاءوا إليِه ِمن أفْراِيم لكَي ينطَِلقوا إلَى مكاِنِهم، فحمي غَضبهم ِجدا علَى يهوذا ورجعوا إلَى مكاِنِهم حبموٍ الغضِب

وعشرةَ آالٍف 12ن بين ساعري عشرةَ آالٍف، وأما أمصيا فتشدد واقْتاد شعبه وذَهب إلَى وادي اِمللِْح، وضرب ِم11
وأما الرٍجالُ 13. أحياَء سباهم بنو يهوذا وأتوا ِم إلَى رأِْس ساِلع وطَرحوهم عن رأِْس ساِلع فتكَسروا أجمعونَ

مدنَ يهوذا ِمن الساِمرِة إلَى بيِت حورونَ، وضربوا الغزاةُ الذين أرجعهم أمصيا عن الذَّهاِب معه إلَى الِقتاِل فاقْتحموا 
  .ِمنهم ثَالثَةَ آالٍف ونهبوا نهبا كثريا

. ثُم بعد مجيِء أمصيا ِمن ضرِب األدوميٍني أتى بآِلهِة بين ساعري وأقامهم له آِلهةً، وسجد أمامهم وأوقَد هلُم14
15ميفحا فقالَ لهبيِه نلَ إليسيا وأرصعلَى أم ٍالرب بغَض :" ِمن مهبعِقذوا شنمل ي ِب الذينعةَ الشآِله تملاذا طَلَب
قد عِلمت ":فكف النيب وقالَ" ملاذا يقْتلونك؟! هل جعلوك مشريا للمِلِك؟ كُف:"وفيما هو يكَلٍِّمه قالَ له16" يِدك؟

فاستشار أمصيا مِلك يهوذا، وأرسلَ إلَى يوآش 17". أنَّ اَهللا قد قَضى الِكك ألنك عِملْت هذا ومل تسمع ملَشوريت
ى أمصيا مِلِك يهوذا فأرسلَ يوآش مِلك إسرائيلَ إل18َ". هلُم نتراَء مواجهةً:"بِن يهوآحاز بِن ياهو مِلِك إسرائيلَ قائالً

فعبر حيوانٌ برٍي كانَ يف . أعِط ابنتك البين امرأةً: العوسج الذي يف لُبنانَ أرسلَ إلَى األرِز الذي يف لُبنانَ يقولُ:"قائالً
جسوالع نانَ وداسقول19ُ. لُبت : كقَلْب كفَّعفر ،أدوم تبرذا قد ضأنِدهجمللت !ِتكييف ب علَى . فاآلنَ أِقم مْج ملاذا

. فلَم يسمع أمصيا ألنه كانَ ِمن ِقبِل اِهللا أنْ يسلٍِّمهم، ألنهم طَلَبوا آِلهةَ أدوم20". الشرٍ فتسقُطَ أنت ويهوذا معك؟
21هإسرائيلَ فتراَءيا مواج ِلكم يوآش ِعدهوذاوصٍس اليت ليمِت شيهوذا، يف بي ِلكيا مص22. ةً، هو وأم مزهفان

وأما أمصيا مِلك يهوذا ابن يوآش بِن يهوآحاز فأمسكَه يوآش 23. يهوذا أمام إسرائيلَ وهربوا كُلُّ واِحٍد إلَى خيمِتِه
 أورشليم، وهدم سور أورشليم ِمن باِب أفْراِيم إلَى باِب الزاويِة، أربع ِمئَِة مِلك إسرائيلَ يف بيِت شمٍس وجاَء بِه إلَى

وأخذَ كُلَّ الذَّهِب والِفضِة وكُلَّ اآلنيِة املَوجودِة يف بيِت اِهللا مع عوبيد أدوم وخزائِن بيِت املَِلِك والرهناَء 24. ِذراٍع
وعاش أمصيا بن يوآش مِلك يهوذا بعد موِت يوآش بِن يهوآحاز مِلِك إسرائيلَ خمس 25. رِةورجع إلَى الساِم

وِمن حني 27؟ .وبقيةُ أُموِر أمصيا األولَى واألخريِة، أما هي مكْتوبةٌ يف ِسفِْر ملوِك يهوذا وإسرائيل26َ. عشرةَ سنةً
الربٍ فتنوا علَيِه يف أورشليم، فهرب إلَى لَخيش، فأرسلوا وراَءه إلَى لَخيش وقَتلوه هناك، حاد أمصيا ِمن وراِء 

  .وحملوه علَى اخلَيِل ودفَنوه مع آبائِه يف مدينِة يهوذا28
  عزيا ميلك على يهوذا

26 
1رعش ِست نـَّــا وهو اب هو بنى أيلَةَ 2. ةَ سنةً وملَّكوه ِعوضا عن أبيِه أمصياوأخذَ كُلُّ شعِب يهوذا عزٍيـ

  .وردها ليهوذا بعد اضِطجاِع املَِلِك مع آبائِه
3 كُلْيا ِمنِه يٍأُم واسم ،ليمشةً يف أورسن سنيمِن وخيتاثْن لكوم ،لكم ةً حنيةَ سنرعش ِست نـَّـا اب كانَ عزٍيـ
وكانَ يطْلُب اَهللا يف أياِم زكَريا الفاِهِم 5. وعِملَ املُستقيم يف عينِي الربٍ حسب كُلٍِّ ما عِملَ أمصيا أبوه4. ورشليمأ

وسور يبنةَ وسور وخرج وحارب الِفِلسطينيٍني وهدم سور جت 6. ويف أياِم طَلَِبِه الرب أنجحه اُهللا. مبناِظِر اِهللا



نيٍطينيوالِفِلس دودا يف أرِض أشندى منوب ،دوديف جوِر 7. أش اِكننيِب السروعلَى الع نيٍطينياُهللا علَى الِفِلس هدوساع
نيٍلَ واملَعونيعِل8. بخدإلَى م هامس دتدايا، وامـَّـا ه وبنى 9.  ِمصر ألنه تشدد ِجداوأعطَى العمونيونَ عزٍيـ

ـَّـا أبراجا يف أورشليم ِعند باِب الزاويِة وِعند باِب الوادي وِعند الزاويِة وحصنها وبنى أبراجا يف 10. عزٍيـ
السهِل، وفَّالحونَ وكرامونَ يف اِجلباِل ويف الكَرمِل، البرٍيِة، وحفَر آبارا كثريةً ألنه كانَ له ماشيةٌ كثريةٌ يف الساِحِل و

ـَّــا جيش ِمن املُقاِتلني يخرجونَ للحرِب أحزابا حسب عدِد 11. ألنه كانَ يِحب الِفالحةَ وكانَ لعزٍيـ
يننِد حي ريِف حتتعيئيلَ الكاِتِب ومعسيا العِد يعن ي صائِهمساِء املَِلِكإحرؤ ِد رؤوِس اآلباِء 12. ا واِحٍد ِمندكُلُّ ع

وتحت يِدِهم جيش جنوٍد ثَالثُ ِمئَِة ألٍْف وسبعةُ آالٍف وخمس ِمئٍَة ِمن 13. ِمن جباِبرِة البأِْس ألْفاِن وِست ِمئٍَة
ِة املَِلِك علَى العدٍة ملُساعديدٍة شبقو املُقاِتلنيٍذًا 14. دوا وخوا وِرماحراسِش، أتـَّـا، لكُلٍِّ اجلَي وهيأ هلُم عزٍيـ

قاليعةَ ما وِحجارا وِقسيروعراِج وعلَى 15. ودكونَ علَى األبلت ِرعنيتخم ِتراعنيقاٍت اخجنم ليمشِملَ يف أوروع
ولَما تشدد 16. وامتد امسه إلَى بعيٍد إذ عِجبت مساعدته حتى تشدد. لعظيمةُالزوايا، لترمى ا السٍهام واِحلجارةُ ا

ودخلَ وراَءه عزريا 17. ارتفَع قَلْبه إلَى اهلَالِك وخانَ الرب إلَهه، ودخلَ هيكلَ الربٍ ليوِقد علَى مذْبِح البخوِر
ـَّـا املَِلك وقالوا له18.  ِمن كهنِة الربٍ بين البأِْسالكاِهن ومعه ثَمانونَ ـَّــا :"وقاوموا عزٍيـ ليس لك يا عزٍيـ

اُخرج ِمن املَقِْدِس ألنك خنت وليس لك ِمن كرامٍة ِمن ِعنِد . أنْ توِقد للربٍ، بل للكهنِة بين هارونَ املُقَدسني لإليقاِد
ٍـَّــا19".  اإللَِهالرب وِعند حنِقِه علَى الكهنِة خرج برص يف جبهِتِه . وكانَ يف يِدِه ِمجمرةٌ لإليقاِد. فحِنق عزٍيـ

ا هو فالتفَت نحوه عزرياهو الكاِهن الرأْس وكُلُّ الكهنِة وإذ20. أمام الكهنِة يف بيِت الربٍ جباِنِب مذْبِح البخوِر
هبرض إلَى اخلُروِج ألنَّ الرب رباد هفْسهو ن هى إنحت هناك ِمن دوهِتِه، فطَرهبيف ج صرـَّــا 21. أب وكانَ عزٍيـ

ام ابنه علَى بيِت املَِلِك املَِلك أبرص إلَى يوِم وفاِتِه، وأقام يف بيِت املَرِض أبرص ألنه قُِطع ِمن بيِت الربٍ، وكانَ يوث
ـَّــا األولَى واألخريةُ كتبها إشعياُء بن آموص النيب22. يحكُم علَى شعِب األرِض ثُم 23. وبقيةُ أُموِر عزٍيـ

ـَّـا مع آبائِه ودفَنوه مع آبائِه يف حقِْل املَِقْبرِة اليت للملوِك، أل وملك يوثام ابنه . نهم قالوا إنه أبرصاضطَجع عزٍيـ
ا عنهضِعو.  

  يوثام ميلك على يهوذا
27 
1 تةُ بنروشِه يٍأُم واسم ،ليمشةً يف أورةَ سنرعش ِست لكوم ،لكم ةً حنيسن رينٍس وِعشمخ ناب كانَ يوثام

2. صادوقنييف ع قيمتِملَ املُسوعٍلْ هيكلَ الربخدمل ي هإال أن ،ـَّــا أبوه . ِي الربٍ حسب كُلٍِّ ما عِملَ عزٍيـ
دعفِْسدونَ بي بعِة3. وكانَ الشا علَى سوِر األكَمى كثرينوب ،ٍِت الربيلَى لباألع ى البابنا يف 4. هو بندى منوب
وهو حارب مِلك بين عمونَ وقَوي علَيِهم، فأعطاه بنو عمونَ يف ِتلْك 5. باِت ِقلَعا وأبراجاجبِل يهوذا، وبنى يف الغا

هذا ما أداه له بنو عمونَ، وكذلك يف . السنِة ِمئَةَ وزنٍة ِمن الِفضِة، وعشرةَ آالِف كُرٍ قمٍح، وعشرةَ آالٍف ِمن الشعِري
وبقيةُ أُموِر يوثام وكُلُّ حروبِه وطُرِقِه، هاهي 7. وتشدد يوثام ألنه هيأ طُرقَه أمام الربٍ إلَِهِه6.  الثّانيِة والثّاِلثَِةالسنِة



شرةَ سنةً يف كانَ ابن خمٍس وِعشرين سنةً حني ملك، وملك ِست ع8. مكْتوبةٌ يف ِسفِْر ملوِك إسرائيلَ ويهوذا
ليمش9. أورا عنهضِعو هناب آحاز لكوم ،ديف مدينِة داو فَنوهمع آبائِه فد يوثام عطَجاض ثُم.  

  يهوذا آحاز ميلك على
28 
1تِل املُسفْعومل ي ،ليمشةً يف أورةَ سنرعش ِست لكوم ،لكم ةً حنيسن رينِعش ناب كانَ آحاز ٍِي الربنييف ع قيم

وهو أوقَد يف وادي ابِن ِهنوم 3. بل سار يف طُرِق ملوِك إسرائيلَ، وعِملَ أيضا متاثيلَ مسبوكَةً للبعليِم2كداود أبيِه، 
وذَبح وأوقَد علَى املُرتفَعاِت 4 .وأحرق بنيِه بالناِر حسب رجاساِت اُألمِم الذين طَردهم الرب ِمن أماِم بين إسرائيلَ

فدفَعه الرب إلَهه ليِد مِلِك أرام، فضربوه وسبوا ِمنه سبيا عظيما وأتوا ِم 5. وعلَى التٍالِل وحتت كُلٍِّ شجرٍة خضراَء
قشةً. إلَى ِدمبرض هبرِلِك إسرائيلَ فضِد ما ليأيض ِفعةًودألْفًا يف 6.  عظيم رينهوذا ِمئَةً وِعشلْيا يف يمر بن لَ فقَحوقَت

آبائِهم إلَه كوا الربتر مهنو بأٍْس، ألنب 7. يوٍم واِحٍد، اجلميع ريقامزاملَِلِك، وع نمعسيا اب أفْراِيم اربلَ ِزكْري جوقَت
وسبى بنو إسرائيلَ ِمن إخوِتِهم ِمئَتي ألٍْف ِمن النٍساِء والبنني والبناِت، ونهبوا أيضا 8. ِكرئيس البيِت، وألْقانةَ ثاينَ املَِل

وكانَ هناك نيب للربٍ امسه عوديد، فخرج لِلقاِء اجلَيِش اآليت إلَى 9. ِمنهم غَنيمةً واِفرةً وأتوا بالغنيمِة إلَى الساِمرِة
ِة وقالَ هلُمالسلَغَ :"اِمرٍب بضبغ مموهلْتوقد قَت ِدكُملي مهفَعهوذا قد دعلَى ي إلَِه آبائكُم ٍِب الربِل غَضأج هوذا ِمن

ربٍ أما ِعندكُم أنتم آثام لل. واآلنَ أنتم عاِزمونَ علَى إخضاِع بين يهوذا وأورشليم عبيدا وإماًء لكُم10. السماَء
ثُم قام 12". واآلنَ امسعوا يل وردوا السبي الذي سبيتموه ِمن إخوِتكُم ألنَّ حمو غَضِب الربٍ علَيكُم11إلَِهكُم؟ 

ين أفْراِيمرؤوِس ب ِرجالٌ ِمن :وع ،لّومش قيا بنزحوي ،لٍِّيموتشم يا بنخرهوحانانَ، وبي يا بنرزع اليِحد ماسا بن
ال تدخلونَ بالسبِي إلَى هنا ألنَّ علَينا إثْما للربٍ، وأنتم عاِزمونَ أنْ تزيدوا :"وقالوا هلُم13علَى املُقِْبلني ِمن اجلَيِش، 

جرٍدونَ السبي والنهب أمام فترك املُت14". علَى خطايانا وعلَى إثِْمنا، ألنَّ لنا إثْما كثريا، وعلَى إسرائيلَ حمو غَضٍب
وقام الرٍجالُ املُعينةُ أسماؤهم وأخذوا املَسبيٍني وألْبسوا كُلَّ عراِتِهم ِمن الغنيمِة، وكسوهم 15. الرؤساِء وكُلٍِّ اجلَماعِة

ى حمٍري مجيع املُعيني ِمنهم، وأتوا ِم إلَى أرحيا، مدينِة النخِل، وحذَوهم وأطْعموهم وأسقَوهم ودهنوهم، وحملوا علَ
ِتِهموِة. إلَى إخاِمرعوا إلَى السجر ثُم.  

  آحاز يستعني بأشور
16 ساِعدوهي لكَي ورلوِك أشإلَى م آحاز لَ املَِلكسالوقِت أر ا 17. يف ذلكوأت نيٍهوذا فإنَّ األدوميبوا يرا وضأيض

واقْتحم الِفِلسطينيونَ مدنَ السواِحِل وجنويب يهوذا، وأخذوا بيت شمٍس وأيلونَ وجديروت 18. وسبوا سبيا
كَنوا هناكزو وقُراها، وسةَ وقُراها، وِحمنِب آحا19. وسوكو وقُراها، وِتمبهوذا بسذَلَّلَ ي ِلِك ألنَّ الربم ز

. فجاَء علَيِه ِتلْغثُ ِفلْناِسر مِلك أشور وضايقَه ومل يشدٍده20. إسرائيلَ، ألنه أجمح يهوذا وخانَ الرب خيانةً
. كنه مل يساِعدهألنَّ آحاز أخذَ ِقسما ِمن بيِت الربٍ وِمن بيِت املَِلِك وِمن الرؤساِء وأعطاه ملَِلِك أشور ول21
ألنَّ آِلهةَ ملوِك أرام :"وذَبح آلِلهِة ِدمشق الذين ضاربوه وقال23َويف ضيِقِه زاد خيانةً بالربٍ املَِلك آحاز هذا، 22

وجمع آحاز آنيةَ بيِت اِهللا 24. وأما هم فكانوا سبب سقوٍط له ولكُلٍِّ إسرائيلَ". تساِعدهم أنا أذْبح هلُم فيساِعدونين



ليمشٍة يف أوريف كُلٍِّ زاوي ذاِبحفِْسِه مِملَ لنوع ،ٍِت الربيب وابأب ِت اِهللا وأغْلَقيةَ بآني ويف كُلٍِّ مدينٍة 25. وقَطَّع
طَ الربخى، وأسرٍة أُخفَعاٍت لإليقاِد آلِلهترِملَ مهوذا عي آبائِهفمدينٍة ِمن ِقِه األولَى 26.  إلَهةُ أُموِرِه وكُلُّ طُرقيوب

ثُم اضطَجع آحاز مع آبائِه فدفَنوه يف املدينِة يف 27. واألخريةُ، ها هي مكْتوبةٌ يف ِسفِْر ملوِك يهوذا وإسرائيلَ
  . حزقيا ابنه ِعوضا عنهوملك. أورشليم، ألنهم مل يأْتوا بِه إلَى قُبوِر ملوِك إسرائيلَ

  حزقيا يطهر اهليكل
29 
1تةُ بنِه أبيٍأُم واسم ،ليمشةً يف أورسن رينا وِعشعِتس لكةً، ومسن رينٍس وِعشمخ نا وهو ابقيزح لكا مكَريز .
هو يف السنِة األولَى ِمن ملِْكِه يف الشهِر األوِل فتح 3. ود أبوهوعِملَ املُستقيم يف عينِي الربٍ حسب كُلٍِّ ما عِملَ دا2

امسعوا يل أيها : "وقالَ هلُم5وأدخلَ الكهنةَ والالَّويٍني وجمعهم إلَى الساحِة الشرقيِة، 4. أبواب بيِت الربٍ ورممها
ٍسوا اآلنَ وقَدونَ، تقَدِس، الالَّويالقُد ةَ ِمنجاسِرجوا النوأخ ،إلَِه آبائكُم ٍالرب تيِملوا 6سوا بألنَّ آباَءنا خانوا وع

وأغْلَقوا أيضا أبواب الرٍواِق 7الشر يف عينِي الربٍ إلَِهنا وتركوه، وحولوا وجوههم عن مسكَِن الربٍ وأعطَوا قَفًا، 
فكانَ غَضب الربٍ علَى يهوذا 8. لسرج ومل يوِقدوا بخورا ومل يصِعدوا محرقَةً يف القُدِس إللَِه إسرائيلَوأطْفأوا ا

ِنكُميم راؤونَ بأعفِري كما أنتِش والصهللقَلَِق والد مهلَموأس ،ليمشنونا 9. وأورِف، وبينا بالسوهوذا قد سقَطَ آباؤ
ناتِل هذاوبِي ألجبنا يف السِبِه10. نا وِنساؤغَض موا حنع درإلَِه إسرائيلَ في ٍا مع الربدهع فاآلنَ يف قَلْيب أنْ أقْطَع .
11له وموِقدين وتكونوا خاِدمني وختِْدموه هتِقفوا أمام لكَي كُمتاراخ ال تِضلّوا اآلنَ ألنَّ الرب ،ينيا ب."  
قَيس بن عبدي وعزريا بن : محثُ بن عماساي ويوئيلُ بن عزريا ِمن بين القَهاتيٍني، وِمن بين مراري: فقام الالَّويون12َ

نيٍشونياجلَر لَلْئيلَ، وِمنهنُ: يةَ وعيدِزم بن يوآخ  ،يوآخ ين أليصافان13َبنب عيئيلُ، : وِمنري ويين ِشمب وِمن
يا، : آسافنتا ومكَريمان14َزيين هب دوثونَ: وِمنين يب عي، وِمنحيئيلُ وِشميئيلُ: يٍزعيا وععوا 15. ِشمموج

ٍالرب تيروا بٍطَهلي ٍِر املَِلِك بكَالِم الربأم بسا حوسوا وأتوتقَد مهتولَ الكهنةُ إلَى د16. إخخود ٍِت الربياِخِل ب
ليطَهٍروه، وأخرجوا كُلَّ النجاسِة اليت وجدوها يف هيكِل الربٍ إلَى داِر بيِت الربٍ، وتناوهلا الالَّويونَ ليخِرجوها إلَى 

الثّاِمِن ِمن الشهِر انتهوا إلَى ويف اليوِم . وشرعوا يف التقْديِس يف أوِل الشهِر األوِل17. اخلاِرِج إلَى وادي قَدرونَ
ودخلوا إلَى 18. ِرواِق الربٍ وقَدسوا بيت الربٍ يف ثَمانيِة أياٍم، ويف اليوِم الساِدس عشر ِمن الشهِر األوِل انتهوا

. ذْبح املُحرقَِة وكُلَّ آنيِتِه ومائدةَ خبِز الوجوِه وكُلَّ آنيِتهاقد طَهرنا كُلَّ بيِت الربٍ وم:"داِخٍل إلَى حزقيا املَِلِك وقالوا
19ٍِح الربذْبم ناها، وها هي أمامسأْناها وقَديِتِه، قد هلِْكِه خبيانيف م آحاز ها املَِلكحِة اليت طَراآلني ومجيع."  
فأتوا بسبعِة ثرياٍن وسبعِة ِكباٍش وسبعِة ِخرفاٍن 21. دينِة وصِعد إلَى بيِت الربٍوبكَّر حزقيا املَِلك وجمع رؤساَء امل20

وقالَ لبين هارونَ الكهنِة أنْ يصِعدوها علَى . وسبعِة تيوِس ِمعزى ذَبيحةَ خطيٍة عن املَملكَِة وعِن املَقِْدِس وعن يهوذا
ٍِح الربذْبِح، ف22. معلَى املَذْب موا الدشور حوا الِكباشذَب ِح، ثُمعلَى املَذْب وهشور ملَ الكهنةُ الدحوا الثٍِّريانَ، وتناوذَب

ِة، ووضعوا أيديهم ثُم تقَدموا بتيوِس ذَبيحِة اخلَطيِة أمام املَِلِك واجلَماع23. ثُم ذَبحوا اِخلرفانَ ورشوا الدم علَى املَذْبِح
وذَبحها الكهنةُ وكفَّروا بدِمها علَى املَذْبِح تكْفريا عن مجيِع إسرائيلَ، ألنَّ املَِلك قالَ إنَّ املُحرقَةَ وذَبيحةَ 24علَيها، 



 وعيداٍن حسب أمِر داود وجاد وأوقَف الالَّويٍني يف بيِت الربٍ بصنوٍج ورباٍب25. اخلَطيِة هما عن كُلٍِّ إسرائيلَ
فوقَف الالَّويونَ بآالِت داود، والكهنةُ 26. رائي املَِلِك وناثانَ النيبٍ، ألنَّ ِمن ِقبِل الربٍ الوصيةَ عن يِد أنبيائِه

ِء املُحرقَِة ابتدأ نشيد الربٍ واألبواق بواِسطَِة آالِت وِعند ابِتدا. وأمر حزقيا بإصعاِد املُحرقَِة علَى املَذْبِح27. باألبواِق
اجلميع، إلَى أِن انتهِت . وكانَ كُلُّ اجلَماعِة يسجدونَ واملُغنونَ يغنونَ واملُبوٍقونَ يبوٍقون28َ. داود مِلِك إسرائيلَ

وقالَ حزقيا املَِلك والرؤساُء لالَّويٍني 30.  املَِلك وكُلُّ املَوجودين معه وسجدواوِعند انِتهاِء املُحرقَِة خر29. املُحرقَةُ
  .أنْ يسبٍحوا الرب بكَالِم داود وآساف الرائي، فسبحوا بابِتهاٍج وخروا وسجدوا

فأتِت اجلَماعةُ ". تقَدموا وأْتوا بذَبائح وقَرابِني شكٍْر لبيِت الربٍ. اآلنَ مألَْتم أيديكُم للربٍ:"ثُم أجاب حزقيا وقال31َ
وكانَ عدد املُحرقاِت اليت أتى ا اجلَماعةُ سبعني ثَورا 32. بذَبائحِ وقَرابِني شكٍْر، وكُلُّ مسوِح القَلِْب أتى مبحرقاٍت

. واألقْداس ِست ِمئٍَة ِمن البقَِر وثَالثَةُ آالٍف ِمن الضأِْن33.  هِذِه محرقَةٌ للربٍكُلُّ. وِمئَةَ كبٍش وِمئَتي خروٍف
إال إنَّ الكهنةَ كانوا قَليلني فلم يقِْدروا أنْ يسلُخوا كُلَّ املُحرقاِت، فساعدهم إخوتهم الالَّويونَ حتى كملَ العملُ 34

وأيضا كانِت املُحرقات 35. ألنَّ الالَّويٍني كانوا أكْثَر اسِتقامةَ قَلٍْب ِمن الكهنِة يف التقَدِس. كهنةُوحتى تقَدس ال
 وفَِرح حزقيا وكُلُّ الشعِب ِمن36. فاستقامت ِخدمةُ بيِت الربٍ. كثريةً بشحِم ذَبائِح السالمِة وسكائِب املُحرقاِت
  .أجِل أنَّ اَهللا أعد الشعب، ألنَّ األمر كانَ بغتةً

  حزقيا حيتفل بعيد الفصح
30 
1 ليمشيف أور ٍِت الربيى أنْ يأْتوا إلَى بسنوم سائلَ إلَى أفْراِيما رأيض بهوذا، وكتا إلَى مجيِع إسرائيلَ ويقيزلَ حسوأر

ٍا للربحلوا ِفصمعِر 2.  إلَِه إسرائيلَليهيف الش حلوا الِفصمعأنْ ي ليمشِة يف أوروكُلُّ اجلَماع هساؤورؤ املَِلك رشاوفت
ألنهم مل يقِْدروا أنْ يعملوه يف ذلك الوقِت، ألنَّ الكهنةَ مل يتقَدسوا بالِكفايِة، والشعب مل يجتِمعوا إلَى 3الثّاين، 

فاعتمدوا علَى إطْالِق النٍداِء يف مجيِع إسرائيلَ ِمن بئِْر 5. فحسن األمر يف عينِي املَِلِك وعيوِن كُلٍِّ اجلَماعِة4. رشليمأو
كما هو م لوهمعمل ي مهألن ،ليمشإلَِه إسرائيلَ يف أور ٍِح للربِل الِفصمٍع إلَى دانَ أنْ يأْتوا لعماٍن كثٍريسبمنذُ ز كْتوب .

يا بين :"فذَهب السعاةُ بالرسائِل ِمن يِد املَِلِك ورؤسائِه يف مجيِع إسرائيلَ ويهوذا، وحسب وصيِة املَِلِك كانوا يقولون6َ
وال 7. باقني لكُم ِمن يِد ملوِك أشورإسرائيلَ، ارِجعوا إلَى الربٍ إلَِه إبراهيم وإسحاق وإسرائيلَ، فيرجعِ إلَى الناجني ال

اآلنَ ال تصلٍِّبوا ِرقابكُم 8. تكونوا كآبائكُم وكإخوِتكُم الذين خانوا الرب إلَه آبائِهم فجعلهم دهشةً كما أنتم ترونَ
. ِد، واعبدوا الرب إلَهكُم فيرتد عنكُم حمو غَضِبِهكآبائكُم، بل اخضعوا للربٍ وادخلوا مقِْدسه الذي قَدسه إلَى األب

9 ِجعونَ إلَى هِذِه األرِض، ألنَّ الربرفي ،مهبونسي الذين ةً أماممحر نوكُموب كُمتوإخ ِجدي ٍإلَى الرب جوِعكُمبر هألن
ههلُ وجٍوحوال ي ،انٌ ورحيمنح كُمِهإلَهإلي متعجإذا ر عنكُم ."  

فكانَ السعاةُ يعبرونَ ِمن مدينٍة إلَى مدينٍة يف أرِض أفْراِيم ومنسى حتى زبولونَ، فكانوا يضحكونَ علَيِهم ويهزأونَ 10
مِ .11ليشا إلَى أوروعوا وأتبولونَ تواضى وزسنوم أشري ا ِمنمإال إنَّ قَوا، 12. مهوذا أيضاِهللا يف ي دي توكان

ٍِل الربقَو بسساِء، حؤِر املَِلِك والرلوا بأممعا ليا واِحدقَلْب مطاهِل 13. فأعملع كثري بعش ليمشإلَى أور عمتفاج



لوا املَذاِبح اليت يف أورشليم، وأزالوا كُلَّ مذابحِِ وقاموا وأزا14. عيِد الفَطِري يف الشهِر الثّاين، جماعةٌ كثريةٌ ِجدا
والكهنةُ والالَّويونَ خِجلوا . وذَبحوا الِفصح يف الراِبِع عشر ِمن الشهِر الثّاين15. التبخِري وطَرحوها إلَى وادي قَدرونَ

 ،ٍِت الربيقاِت إلَى برلوا املُحخسوا وأدِل اِهللاوأقام16وتقَدجى ركناموِس موس كِْمِهمح بسح قاِمِهموا علَى م .
نيٍِد الالَّويي ِمن مونَ الدشرِح 17. كانَ الكهنةُ يونَ علَى ذَبسوا، فكانَ الالَّويقَدِة مل يتكانَ كثريونَ يف اجلَماع هألن

 قْديِسِهمليس بطاِهٍر لت نِح عن كُلٍِّ مالِفصٍ18. للرب اكَرسى ويسنوم أفْراِيم ِمن ِب، كثريينعالش ِمن ألنَّ كثريين
كْتوبليس كما هو م حروا، بل أكَلوا الِفصطَهبولونَ مل يتقائالً. وز ملَّى عنها صقيزإال إنَّ ح": كَفٍِّري اِلحالص الرب

  .فسِمع الرب حلَزقيا وشفَى الشعب20". ِب اِهللا الربٍ إلَِه آبائِه، وليس كطَهارِة القُدِسكُلٍِّ من هيأ قَلْبه لطَل19َعن 
وعِملَ بنو إسرائيلَ املَوجودونَ يف أورشليم عيد الفَطِري سبعةَ أياٍم بفَرٍح عظيٍم، وكانَ الالَّويونَ والكهنةُ يسبٍحونَ 21

ا فيوميوم الربٍٍد للربموأكَلوا 22. ا بآالِت ح ،ٍةً للربةً صاِلحِفطْن الفَِطنني نيٍمجيِع الالَّوي ا قُلوبقيزح بوطَي
آبائِهم إلَه دونَ الربمحٍة ويسالم حونَ ذَبائحذْباٍم يةَ أيعسب ِسمة23َ. املَوعلوا سبمعِة أنْ يكُلُّ اجلَماع رشاواٍم وتأي 

ألنَّ حزقيا مِلك يهوذا قَدم للجماعِة ألْف ثَوٍر وسبعةَ آالٍف ِمن الضأِْن، 24. أُخرى، فعِملوا سبعةَ أياٍم بفَرٍح
ِرح كُلُّ جماعِة وف25َ. والرؤساُء قَدموا للجماعِة ألْف ثَوٍر وعشرةَ آالٍف ِمن الضأِْن، وتقَدس كثريونَ ِمن الكهنِة

. يهوذا، والكهنةُ والالَّويونَ، وكُلُّ اجلَماعِة اآلتني ِمن إسرائيلَ، والغرباُء اآلتونَ ِمن أرِض إسرائيلَ والساِكنونَ يف يهوذا
وقام 27. ن كهذا يف أورشليموكانَ فرح عظيم يف أورشليم، ألنه ِمن أياِم سلَيمانَ بِن داود مِلِك إسرائيلَ مل يك26ُ

  .الكهنةُ الالَّويونَ وباركوا الشعب، فسِمع صوتهم ودخلَت صالتهم إلَى مسكَِن قُدِسِه إلَى السماِء
  تقدمي العشور للكهنة والالويني

31 
وا األنصاب وقَطَعوا السواري، وهدموا ولَما كملَ هذا خرج كُلُّ إسرائيلَ احلاِضرين إلَى مدِن يهوذا، وكسر1

املُرتفَعاِت واملَذاِبح ِمن كُلٍِّ يهوذا وبنيامني وِمن أفْراِيم ومنسى حتى أفْنوها، ثُم رجع كُلُّ إسرائيلَ كُلُّ واِحٍد إلَى 
ِنِهمدلِْكِه، إلَى مالكهنِة والال2َّ. م قا ِفرقيزح ِتِه، الكهنةَ وأقاممِخد بسكُلُّ واِحٍد ح ،أقْساِمِهم بسح نيٍوي

ٍالَِّت الربحواِب مبيِح يف أبسِد والتِة واحلَممِة، للِخدالمقاِت وذَبائِح السرحللم نيٍ3. والالَّوي ةً ِمنِحص طَى املَِلكوأع
 واملساِء، واملُحرقاِت للسبوِت واألشهِر واملَواِسِم، كما هو مكْتوب يف شريعِة ماِلِه للمحرقاِت، محرقاِت الصباِح

ٍ4. الربٍِة الربريعكوا بشسميت لكَي نيٍةَ الكهنِة والالَّويطوا ِحصعأنْ ي ليمشكّاِن أورِب سع5. وقالَ للش ا شاعولَم
. ن أوائِل اِحلنطَِة واِملسطاِر والزيِت والعسِل، وِمن كُلٍِّ غَلَِّة احلَقِْل وأتوا بعشِر اجلميِع بكَِثْرٍةاألمر كثَّر بنو إسرائيلَ ِم

6ٍِة للربسِر األقْداِس املُقَدشأِْن، وعقَِر والضِر البشا بعم أيضا هوهوذا أتِن يداِكنونَ يف مهوذا السنو إسرائيلَ ويوب 
وجاَء حزقيا 8.  يف الشهِر الثّاِلِث ابتدأوا بتأْسيِس الصبِر، ويف الشهِر الساِبِع أكْملوا7. إلَِهِهم، وجعلوها صبرا صبرا

فكَلَّمه 10الصــبِر، وسألَ حزقيا الكهنةَ والالَّويٍني عن 9. والرؤساُء ورأوا الصبر، فباركوا الرب وشعبه إسرائيلَ
منذُ ابتدأ جبلِْب التقِْدمِة إلَى بيِت الربٍ، أكَلْنا وشِبعنا وفَِضلَ عنا بكَِثْرٍة، :"عزريا الكاِهن الرأْس لبيِت صادوق وقالَ

  ".ألنَّ الرب بارك شعبه، والذي فِضلَ هو هِذِه الكَثْرةُ



وكانَ رئيسا . وأتوا بالتقِْدمِة والعشِر واألقْداِس بأمانٍة12.  بإعداِد مخاِدع يف بيِت الربٍ، فأعدواوأمر حزقيا11
ويحيئيلُ وعززيا ونحثُ وعسائيلُ ويرميوثُ ويوزاباد وإيليئيلُ 13علَيِهم كوننيا الالَّوي، وِشمعي أخوه الثّاين، 

يا ومخمسِت اِهللاوييئيِس بيا ررزا املَِلِك وعقيزيِني حتع بسعي أخيِه، حيا وِشمنِد كوني كَالَء حتتنايا وثُ وبح .
. ِسوقوري بن يمنةَ الالَّوي البواب نحو الشرِق كانَ علَى املُتبرِع بِه ِهللا إلعطاِء تقِْدمِة الربٍ وأقْداِس األقْدا14
عدنُ ومنيامني ويشوع وِشمعيا وأمريا وشكُنيا يف مدِن الكهنِة بأمانٍة ليعطوا إلخوِتِهم حسب الِفرِق : وتحت يِدِه15

 الربٍ، أمر كُلٍِّ فضالً عن انِتساِب ذُكوِرِهم ِمِن ابِن ثَالِث ِسنني فما فوق ِمن كُلٍِّ داِخٍل بيت16الكَبِري كالصغِري، 
 ،أقْساِمِهم بسح يف ِحراساِتِهم ِتِهممِخد بسِمِن 17يوٍم بيوِمِه ح نيٍوالالَّوي ،يوِت آبائِهمب بسِتساِب الكهنِة حوان

 ،وأقْساِمِهم ِحراساِتِهم بسح قةً فما فوسن رينِن ِعشوِن18اب ِتساِب مجيِع أطْفاِلِهميف كُلٍِّ وان ناِتِهموب نيِهموب سائِهم
وِمن بين هارونَ الكهنِة يف حقوِل مساِرِح مدِنِهم يف كُلٍِّ مدينٍة فمدينٍة، 19. اجلَماعِة، ألنهم بأمانِتِهم تقَدسوا تقَدسا

هكذا عِملَ حزقيا 20. كهنِة ولكُلٍِّ مِن انتسب ِمن الالَّويٍنيالرٍجالُ املُعينةُ أسماؤهم إلعطاِء ِحصٍص لكُلٍِّ ذَكٍَر ِمن ال
وكُلُّ عمٍل ابتدأ بِه يف ِخدمِة بيِت اِهللا ويف 21. يف كُلٍِّ يهوذا، وعِملَ ما هو صاِلح ومستقيم وحق أمام الربٍ إلَِهِه

  .نما عِمله بكُلٍِّ قَلِْبِه وأفْلَحالشريعِة والوصيِة ليطْلُب إلَهه، إ
  سنحاريب يهدد أورشليم

32 
وهِذِه األمانِة، أتى ِسنحاريب مِلك أشور ودخلَ يهوذا ونزلَ علَى املُدنُ احلَصينِة وطَِمع  وبعد هِذِه اُألموِر1

تشاور هو ورؤساؤه 3أتى ووجهه علَى محاربِة أورشليم، ولَما رأَى حزقيا أنَّ ِسنحاريب قد 2. بإخضاِعها لنفِْسِه
دوهاملدينِة فساع يوِن اليت هي خاِرجمياِه الع ٍعلَى طَم هتباِبر4. وج رهنابيِع والنالي وا مجيعوطَم كثري بعش عمجفت

ِط األرِض، قائلنييف وس اجلاري":لوكةً؟ملاذا يأْيت ما غَزيرِجدونَ مياهوي ورِدِم 5"  أشهوِر املُنى كُلَّ السنوب ددشوت
وجعلَ رؤساَء 6. وأعاله إلَى األبراِج، وسورا آخر خاِرجا، وحصن القَلْعةَ، مدينةَ داود، وعِملَ ِسالحا بكَِثْرٍة وأتراسا

ال ختافوا وال . تشددوا وتشجعوا"7: ليِه إلَى ساحِة باِب املدينِة، وطَيب قُلوبهم قائالًِقتاٍل علَى الشعِب، وجمعهم إ
ا معهِمم ألنَّ معنا أكْثَر ،هوِر الذي معهكُلٍِّ اجلُم وِمن ورِلِك أشم تاعوا ِمنإلَهنا 8. تر ٍر، ومعنا الربشب ِذراع معه

 حاِربنا ويساِعدناليروبهوذا". حِلِك يا مقيزعلَى كالِم ح بعالش دنتفاس.  
بعد هذا أرسلَ ِسنحاريب مِلك أشور عبيده إلَى أورشليم، وهو علَى لَخيش وكُلُّ سلْطَنِتِه معه، إلَى حزقيا مِلِك 9

علَى ماذا تتِكلونَ : هكذا يقولُ ِسنحاريب مِلك أشور"10 :يهوذا وإلَى كُلٍِّ يهوذا الذين يف أورشليم يقولونَ
الرب إلَهنا : ألَيس حزقيا يغويكُم ليدفَعكُم للموِت باجلوِع والعطَِش، قائال11ًوتقيمونَ يف اِحلصاِر يف أورشليم؟ 

أمام : زالَ مرتفَعاِتِه ومذاِبحه، وكلَّم يهوذا وأورشليم قائالًألَيس حزقيا هو الذي أ12ينِقذُنا ِمن يِد مِلِك أشور؟ 
أما تعلَمونَ ما فعلْته أنا وآبائي جبميِع شعوب األراضي؟ فهل قَِدرت آِلهةُ 13مذْبٍح واِحٍد تسجدونَ، وعلَيِه توِقدونَ؟ 
ِمن مجيِع آِلهِة هؤالِء اُألمِم الذين حرمهم آبائي، استطاع أنْ ينِقذَ من 14أُمِم األراضي أنْ تنِقذَ أرضها ِمن يدي؟ 

واآلنَ ال يخدعنكُم حزقيا، وال يغوينكُم هكذا وال 15شعبه ِمن يدي حتى يستطيع إلَهكُم أنْ ينِقذَكُم ِمن يدي؟ 



لَه أُمٍة أو مملكٍَة أنْ ينِقذَ شعبه ِمن يدي ويِد آبائي، فكم باحلَريٍ إلَهكُم ال ينِقذُكُم ِمن تصدٍقوه، ألنه مل يقِْدر إ
وكَتب رسائلَ لتعيِري الربٍ إلَِه إسرائيلَ 17. وتكَلَّم عبيده أكْثَر ِضد الربٍ اإللَِه وِضد حزقيا عبِدِه16". يدي؟
". كما أنَّ آِلهةَ أُمِم األراضي مل تنِقذْ شعوبها ِمن يدي، كذلك ال ينِقذُ إلَه حزقيا شعبه ِمن يدي:"للتكَلُِّم ِضده قائالًو

ي يأْخذوا وصرخوا بصوٍت عظيٍم باليهوديٍ إلَى شعِب أورشليم الذين علَى السوِر لتخويِفِهم وترويِعِهم لك18َ
  .وتكَلَّموا علَى إلَِه أورشليم كما علَى آِلهِة شعوب األرِض صنعِة أيدي الناِس19. املدينةَ
فأرسلَ الرب مالكًا فأباد كُلَّ جباِر 21فصلَّى حزقيا املَِلك وإشعياُء بن آموص النيب لذلك وصرخا إلَى السماِء، 20

ولَما دخلَ بيت إلَِهِه قَتله هناك بالسيِف الذين . فرجع ِخبزِي الوجِه إلَى أرِضِه. ٍس وقائٍد يف محلَِّة مِلِك أشوربأٍْس ورئي
حماهم وخلَّص الرب حزقيا وسكّانَ أورشليم ِمن ِسنحاريب مِلِك أشور وِمن يِد اجلميِع، و22. خرجوا ِمن أحشائِه

وكانَ كثريونَ يأْتونَ بتقِْدماِت الربٍ إلَى أورشليم، وتحٍف حلَزقيا مِلِك يهوذا، واعتِبر يف أعيِن 23. ِمن كُلٍِّ ناحيٍة
ذلك دعِم بمجيِع اُألم.  

  كربياء حزقيا وغناه وموته
ولكن مل يرد حزقيا 25. وصلَّى إلَى الربٍ فكلَّمه وأعطاه عالمةًيف ِتلْك األياِم مِرض حزقيا إلَى حدٍ املوِت  24

ثُم تواضع حزقيا بسبِب ارِتفاِع 26. قَلْبه ارتفَع، فكانَ غَضب علَيِه وعلَى يهوذا وأورشليم حسبما أُنِعم علَيِه ألنَّ
وكانَ حلَزقيا ِغنى وكرامةٌ كثريةٌ ِجدا، 27. يأِْت علَيِهم غَضب الربٍ يف أياِم حزقياقَلِْبِه هو وسكّانُ أورشليم، فلم 

ومخاِزنَ لغلَِّة اِحلنطَِة 28وعِملَ لنفِْسِه خزائن للِفضِة والذَّهِب واِحلجارِة الكَرميِة واألطْياِب واألتراِس وكُلٍِّ آنيٍة ثَمينٍة، 
واِملسهائِم، وللقُطْعاِن أواريواِع البلكُلٍِّ أن ِت، وأوارييٍة، 29. طاِر والزقٍَر بكَثْرٍم وبغَن واشيا ومراجفِْسِه أبِملَ لنوع

، إلَى اِجلهِة وحزقيا هذا سد مخرج مياِه جيحونَ األعلَى، وأجراها حتت األرِض30. ألنَّ اَهللا أعطاه أمواالً كثريةً ِجدا
دمدينِة داو ِة ِمنبيرِلِه. الغما يف كُلٍِّ عقيزح ألوا 31. وأفْلَحسِه ليلوا إليسأر ساِء باِبلَ الذينِر تراِجِم رؤوهكذا يف أم

وبقيةُ أُموِر حزقيا ومراِحمه، ها هي 32. عن اُألعجوبِة اليت كانت يف األرِض، تركَه اُهللا ليجرٍبه ليعلَم كُلَّ ما يف قَلِْبِه
ثُم اضطَجع حزقيا مع آبائِه فدفَنوه يف 33. مكْتوبةٌ يف رؤيا إشعياَء بِن آموص النيبٍ يف ِسفِْر ملوِك يهوذا وإسرائيلَ

  .وملك منسى ابنه ِعوضا عنه. يهوذا وسكّاِن أورشليمعقَبِة قُبوِر بين داود، وعِملَ له إكْراما ِعند موِتِه كُلُّ 
  منسى ميلك على يهوذا

33 
1ليمشةً يف أورسن سنيما وخسمخ لكوم ،لكم ةً حنيةَ سنرشع يتاثْن نى ابسن2. كانَ م ٍِي الربنييف ع رِملَ الشوع

وعاد فبنى املُرتفَعاِت اليت هدمها حزقيا أبوه، 3. الذين طَردهم الرب ِمن أماِم بين إسرائيلَحسب رجاساِت اُألمِم 
وبنى مذاِبح يف بيِت الربٍ الذي قالَ عنه 4. وأقام مذاِبح للبعليِم، وعِملَ سواري وسجد لكُلٍِّ جنِد السماِء وعبدها

يكونُ امسي إلَى األبِديف: "الرب ليمش5".  أورٍِت الربيب يِد السماِء يف دارنلكُلٍِّ ج ذاِبحى مننيِه يف 6. وبب ربوع
. غاظَِتِهالناِر يف وادي ابِن ِهنوم، وعاف وتفاَءلَ وسحر، واستخدم جانا وتاِبعةً، وأكْثَر عملَ الشرٍ يف عينِي الربٍ إل

يف هذا البيِت ويف أورشليم :"ووضع ِتمثالَ الشكِْل الذي عِمله يف بيِت اِهللا الذي قالَ اُهللا عنه لداود ولسلَيمانَ ابِنِه7



ن األرِض اليت عينت وال أعود أُزحِزح ِرجلَ إسرائيلَ ع8. اليت اخترت ِمن مجيِع أسباِط إسرائيلَ أضع امسي إلَى األبِد
ولكن 9". آلبائِهم، وذلك إذا حِفظوا وعِملوا كُلَّ ما أوصيتهم بِه، كُلَّ الشريعِة والفَرائِض واألحكاِم عن يِد موسى

ِمن الرب مهدطَر ِم الذيناُألم ِمن رلوا أشمعلي ليمشكّانَ أورهوذا وسلَّ يى أضسنين إسرائيلَم10.  أماِم ب الرب وكَلَّم
  .منسى وشعبه فلم يصغوا

أشور، فأخذوا منسى ِخبزامٍة وقَيدوه بسالِسِل نحاٍس وذَهبوا بِه إلَى  فجلَب الرب علَيِهم رؤساَء اجلُنِد الذين ملَِلِك11
وصلَّى إليِه فاستجاب له وسِمع 13 إلَِهِه، وتواضع ِجدا أمام إلَِه آبائِه، ولَما تضايق طَلَب وجه الرب12ٍ. باِبلَ

وبعد ذلك بنى سورا خاِرج مدينِة داود 14. فعِلم منسى أنَّ الرب هو اُهللا. تضرعه، ورده إلَى أورشليم إلَى مملكَِتِه
ووضع رؤساَء جيوٍش يف . دي، وإلَى مدخِل باِب السمِك، وحوطَ األكَمةَ بسوٍر وعالَّه ِجداغَربا إلَى جيحونَ يف الوا

وأزالَ اآلِلهةَ الغريبةَ واألشباه ِمن بيِت الربٍ، ومجيع املَذاِبِح اليت بناها يف جبِل بيِت 15. مجيِع املُدِن احلَصينِة يف يهوذا
ٍاملدينِةالرب ها خاِرجحوطَر ،ليمشهوذا أنْ 16.  ويف أوري ركٍْر، وأمٍة وشسالم ِه ذَبائحعلَي حوذَب ٍالرب حذْبم ممور

وبقيةُ أُموِر 18 .إال أنَّ الشعب كانوا بعد يذْبحونَ علَى املُرتفَعاِت، إنما للربٍ إلَِهِهم17. يعبدوا الرب إلَه إسرائيلَ
. منسى وصالته إلَى إلَِهِه، وكالم الرائني الذين كلَّموه باسِم الربٍ إلَِه إسرائيلَ، ها هي يف أخباِر ملوِك إسرائيلَ

19 فَعاٍت وأقامترى فيها مناليت ب واألماِكن هتوخيان وكُلُّ خطاياه ،ةُ لهِتجابواِلاس هالتلَ وصومتاثيلَ قَب سواري
ائنيباِر الرةٌ يف أخكْتوبِعِه، ها هي ما 20. تواضضِعو هنآمونُ اب لكِتِه، ومييف ب فَنوهى مع آبائِه فدسنم عطَجاض ثُم

عنه.  
  آمون ميلك على يهوذا

21سن لكوم ،لكم ةً حنيسن رينِن وِعشيتاثْن نكانَ آمونُ ابليمشِن يف أوريكما 22. ت ٍِي الربنييف ع رِملَ الشوع
ولَم يتواضع أمام الربٍ كما تواضع 23. أبوه وعبدها عِملَ منسى أبوه، وذَبح آمونُ جلميِع التماثيِل اليت عِملَ منسى

وقَتلَ شعب األرِض مجيع الفاِتنني علَى 25. لَيِه عبيده وقَتلوه يف بيِتِهوفَتن ع24. منسى أبوه، بل ازداد آمونُ إثْما
ا عنهضِعو هنا اباألرِض يوشي بعش لَّكاملَِلِك آمونَ، وم.  

  إصالحات يوشيا
34 
وعِملَ املُستقيم يف عينِي الربٍ، 2. يمكانَ يوشيا ابن ثَماينَ ِسنني حني ملك، وملك إحدى وثَالثني سنةً يف أورشل1

 .وسار يف طُرِق داود أبيِه، ومل يِحد يمينا وال ِشماالً

هٍر يهوذا ويف السنِة الثّانيِة عشرةَ ابتدأ يطَ. ويف السنِة الثّاِمنِة ِمن ملِْكِه إذ كانَ بعد فــتى، ابتدأ يطْلُب إلَه داود أبيِه3
وهدموا أمامه مذاِبح البعليِم، ومتاثيلَ الشمِس اليت علَيها 4. وأورشليم ِمن املُرتفَعاِت والسواري والتماثيِل واملَسبوكاِت

ها علَى قُبوِر الذينشقَّها وربوكاِت ودماثيلَ واملَسوالت واريالس رها، وكسقَطَع قفو حوا هلاِمن5.  ذَب ِعظام قروأح
ليمشهوذا وأوري روطَه ذاِبِحِهمهلا 6. الكهنِة علَى مورائِبها حفْتايل مع خى ونعونَ حتوِشم ى وأفْراِيمسنِن مدويف م

كُلٍِّ أرِض إسرائيلَ، ثُم رجع إلَى هدم املَذاِبح والسواري ودق التماثيلَ ناِعما، وقَطَع مجيع متاثيِل الشمِس يف 7



ليمش8. أور ئيسلْيا ومعسيا رأص لَ شافانَ بنسأر ،تيوالب األرض رأنْ طَه دعلِْكِه بم ةَ ِمنرةَ عشِة الثّاِمننويف الس
فجاءوا إلَى ِحلْقيا الكاِهِن العظيِم، وأعطَوه الِفضةَ 9. املدينِة ويوآخ بن يوآحاز املُسجٍلَ ألجِل ترميِم بيِت الربٍ إلَِهِه

املُدخلَةَ إلَى بيِت اِهللا اليت جمعها الالَّويونَ حاِرسو الباِب ِمن منسى وأفْراِيم وِمن كُلٍِّ بقيِة إسرائيلَ وِمن كُلٍِّ يهوذا 
ليمشعوا إلَى أورجر ثُم ،يامنينِل 10. وبغفَعوها لعاِملي الشفد ،ٍِت الربييف ب كَّلنيِل املوغدي عاِملي الشفَعوها أليود

وأعطَوها للنجارين والبنائني ليشتروا ِحجارةً 11. الذين كانوا يعملونَ يف بيِت الربٍ ألجِل إصالِح البيِت وترميِمِه
ا للوشابةً وأخحوتنهوذامي لوكها مبريوِت اليت أخقيِف البِل تسِل وألجٍة، 12. صلَ بأمانملونَ العمعجالُ يٍوكانَ الر

 ِة، وِمنِل املُناظَرألج نيٍين القَهاتيب ِمن الَّمشا ومكَريراري، وزين مب اِن ِمنيا الالَّويدثُ وعوبحكَالُء يو ِهموعلَي
وكانَ ِمن . وكانوا علَى احلُماِل ووكَالَء علَى كُلٍِّ عاِمِل شغٍل يف ِخدمٍة فِخدمٍة13. ويٍني كُلُّ ماِهٍر بآالِت الِغناِءالالَّ

  .الالَّويٍني كُتاب وعرفاُء وبوابونَ
  العثور على ِسفر الشريعة

14يلَةَ إلَى بخةَ املُدراِجِهِم الِفضإخ ىوِعندِد موسبي ٍِة الربريعش ِسفْر ِحلْقيا الكاِهن دوج ،ٍ15. ِت الرب فأجاب
فجاَء 16ِحلْقيا السٍفْر إلَى شافانَ،  وسلَّم". قد وجدت ِسفْر الشريعِة يف بيِت الربٍ:"ِحلْقيا وقالَ لشافانَ الكاِتِب

وقد أفْرغوا الِفضةَ 17كُلُّ ما أُسِلم ليِد عبيِدك هم يفْعلونه، :"ى املَِلِك جوابا قائالًشافانُ بالسٍفِْر إلَى املَِلِك ورد إلَ
قد أعطاين :"وأخبر شافانُ الكاِتب املَِلك قائال18ً". املَوجودةَ يف بيِت الربٍ ودفَعوها ليِد الوكَالِء ويِد عاِملي الشغِل

اِحلْقيا الكاِهناملَِلِك".  ِسفْر 19. وقَرأ فيِه شافانُ أمام ،هثياب قزِة مريعالش كالم املَِلك ا ِمسع20فلَم املَِلك روأم
اذْهبوا اسألوا الرب ِمن "21: ِحلْقيا وأخيقام بن شافانَ وعبدونَ بن ميخا وشافانَ الكاِتب وعسايا عبد املَِلِك قائالً

 وِمن أجِل من بقي ِمن إسرائيلَ ويهوذا عن كالِم السٍفِْر الذي وِجد، ألنه عظيم غَضب الربٍ الذي انسكَب أجلي
قيا فذَهب ِحل22ْ". علَينا ِمن أجِل أنَّ آباَءنا مل يحفَظوا كالم الربٍ ليعملوا حسب كُلٍِّ ما هو مكْتوب يف هذا السٍفِْر

والذين أمرهم املَِلك إلَى خلْدةَ النبيِة امرأِة شلّوم بِن توقَهةَ بِن حسرةَ حاِرِس الثٍِّياِب، وهي ساِكنةٌ يف أورشليم يف 
: لكُم إلَيقولوا للرجِل الذي أرس: هكذا قالَ الرب إلَه إسرائيلَ:"فقالَت هلُم23. الِقسِم الثّاين، وكلَّموها هكذا

24هكذا قالَ الرب : فِْر الذي قَرأوهٍِة يف السناِت املَكْتوباللَّع كّاِنِه، مجيعِضِع وعلَى سا علَى هذا املَورش ذا جاِلبأنه
 أيديِهم، وينسِكب غَضيب ِمن أجِل أُم تركوين وأوقَدوا آلِلهٍة أُخرى لكَي يغيظوين بكُلٍِّ أعماِل25. أمام مِلِك يهوذا

هكذا قالَ : وأما مِلك يهوذا الذي أرسلكُم لتسألوا ِمن الربٍ، فهكذا تقولونَ له26. علَى هذا املَوِضِع وال ينطَِفئُ
تِة الكَالِم الذي ِمسعِجه إسرائيلَ ِمن إلَه و27: الرب ،كقَلْب ققد ر هِل أنأج ِمن تِمسع اِهللا حني أمام تعتواض

كالمه علَى هذا املَوِضِع وعلَى سكّاِنِه، وتواضعت أمامي ومزقْت ثيابك وبكَيت أمامي يقولُ الرب، قد ِمسعت أنا 
ِلبه علَى هذا املَوِضِع وعلَى سكّاِنِه ال هأنذا أضمك إلَى آبائك فتضم إلَى قَبِرك بسالٍم، وكُلَّ الشرٍ الذي أج28. أيضا

ناكيى عتر ."وا علَى املَِلِك اجلَوابدفر.  
29 ،ليمشهوذا وأوريوِخ يكُلَّ ش عموج لَ املَِلكسكّاِن 30وأرهوذا وسمع كُلٍِّ ِرجاِل ي ٍِت الربيإلَى ب املَِلك ِعدوص

ٍوالكهنِة والالَّوي ليمشيف أور ِجدِد الذي وهكُلَّ كالِم ِسفِْر الع غِري، وقَرأ يف آذاِنِهمالكَبِري إلَى الص ِب ِمنعوكُلٍِّ الش ني



ٍِت الربيهاداِتِه 31. بوش وِحلفِْظ وصاياه ٍللذَّهاِب وراَء الرب ٍالرب ا أمامدهع ِرِه وقَطَعبعلَى ِمن املَِلك قَفوو
وأوقَف كُلَّ املَوجودين يف أورشليم 32. ئِضِه بكُلٍِّ قَلِْبِه وكُلٍِّ نفِْسِه، ليعملَ كالم العهِد املَكْتوب يف هذا السٍفِْروفَرا

ِد اِهللا إلَِه آبائِهمهع بسح ليمشكّانُ أورِملَ سفع ،يامنينك33ُ. وب جاساِت ِمنالر ا مجيعلٍِّ األراضي اليت وأزالَ يوشي
مهإلَه دونَ الرببعي ليمشيف أور جوديناملَو لَ مجيععين إسرائيلَ، وجإلَِه . لب ٍوراِء الرب حيدوا ِمناِمِه مل يكُلَّ أي

آبائِهم.  
  يوشيا حيتفل بالفصح

35 
وأقام الكهنةَ علَى 2. لراِبع عشر ِمن الشهِر األوِلوعِملَ يوشيا يف أورشليم ِفصحا للربٍ، وذَبحوا الِفصح يف ا1

ٍِت الربيِة بمِخلد مهددوش 3. ِحراساِتِهم سنيقَدكانوا م لٍِّمونَ كُلَّ إسرائيلَ، الذينعكانوا ي الذين نيٍوقالَ لالَّوي
ٍنا:"للربِت الذي بيِس يف البالقُد لوا تابوتعإسرائيلَاج ِلكم دداو مانُ بنلَيس ليس لكُم أنْ حتِْملوا علَى األكْتاِف. ه .

وأِعدوا بيوت آبائكُم حسب ِفرِقكُم، حسب ِكتابِة داود مِلِك إسرائيلَ، 4. اآلنَ اخِدموا الرب إلَهكُم وشعبه إسرائيلَ
قَفوا يف القُدِس حسب أقْساِم بيوِت آباِء إخوِتكُم بين الشعِب وِفرِق بيوِت آباِء و5. وحسب ِكتابِة سلَيمانَ ابِنِه

 ،نيٍى6الالَّويِد موسعن ي ٍكالِم الرب بسلوا حمعلي كُمتووا إخسوا وأِعدوتقَد ححوا الِفصا 7". واذْبطَى يوشيوأع
. نا وِجداًء، مجيع ذلك للِفصِح لكُلٍِّ املَوجودين إلَى عدِد ثَالثني ألْفًا وثَالثَِة آالٍف ِمن البقَِرلبين الشعِب غَنما، حمال

. ورؤساؤه قَدموا تبرعا للشعِب والكهنِة والالَّويٍني ِحلْقيا وزكَريا ويحِيئيلَ رؤساِء بيِت اِهللا8. هِذِه ِمن ماِل املَِلِك
وكوننيا وِشمعيا وِنثِْنئيلُ أخواه وحشبيا ويعيئيلُ 9. أعطَوا الكهنةَ للِفصِح ألْفَيِن وِست ِمئٍَة، وِمن البقَِر ثَالثَ ِمئٍَة

  .ويوزاباد رؤساُء الالَّويٍني قَدموا لالَّويٍني للِفصِح خمسةَ آالٍف، وِمن البقَِر خمس ِمئٍَة
ورش الكهنةُ . وذَبحوا الِفصح11فتهيأِت اِخلدمةُ، وقام الكهنةُ يف مقاِمِهم والالَّويونَ يف ِفرِقِهم حسب أمِر املَِلِك، 10

بين الشعِب، بيوِت اآلباِء ل ورفَعوا املُحرقَةَ ليعطوا حسب أقْساِم12. ِمن أيديِهم، وأما الالَّويونَ فكانوا يسلَخونَ
وأما األقْداس . وشووا الِفصح بالناِر كاملَرسوِم13. وهكذا بالبقَِر. ليقَرٍبوا للربٍ كما هو مكْتوب يف ِسفِْر موسى

ِسِهم وللكهنِة، ألنَّ وبعد أعدوا ألنف14ُ. فطَبخوها يف القُدوِر واملَراِجِل والصٍحاِف، وبادروا ا إلَى مجيِع بين الشعِب
. فأعد الالَّويونَ ألنفُِسِهم وللكهنِة بين هارونَ. الكهنةَ بين هارونَ كانوا علَى إصعاِد املُحرقَِة والشحِم إلَى اللَّيِل

والبوابونَ علَى . املَِلِكواملُغنونَ بنو آساف كانوا يف مقاِمِهم حسب أمِر داود وآساف وهيمانَ ويدوثونَ رائي 15
فتهيأ كُلُّ خدمِة الربٍ يف ذلك 16. باٍب فباٍب مل يكُن هلُم أنْ يحيدوا عن ِخدمِتِهم، ألنَّ إخوتهم الالَّويٍني أعدوا هلُم

وعِملَ بنو إسرائيلَ املَوجودونَ 17. ِلِك يوشيااليوِم لعمِل الِفصِح وإصعاِد املُحرقاِت علَى مذْبِح الربٍ حسب أمِر املَ
وكُلُّ . ولَم يعملْ ِفصح ِمثْلُه يف إسرائيلَ ِمن أياِم صموئيلَ النيب18ٍ. الِفصح يف ذلك الوقِت، وعيد الفَطِري سبعةَ أياٍم

نةُ والالَّويونَ وكُلُّ يهوذا وإسرائيلَ املَوجودين وسكّاِن ملوِك إسرائيلَ مل يعملوا كالِفصِح الذي عِمله يوشيا والكه
ليمش19. أورحِملَ هذا الِفصا عةَ ملُلِْك يوشيرةَ عشِة الثّاِمننيف الس .  
  وفاة يوشيا



فخرج يوشيا . ب ِعند الفُراِتبعد كُلٍِّ هذا حني هيأ يوشيا البيت، صِعد نخو مِلك ِمصر إلَى كركَميش ليحاِر20
لَست علَيك أنت اليوم، ولكن علَى بيِت حريب، واُهللا ! ما يل ولك يا مِلك يهوذا:"فأرسلَ إليِه رسالً يقول21ُ. لِلقائِه

 عنه بل تنكَّر ملُقاتلَِتِه، ومل يسمع ولَم يحوٍلْ يوشيا وجهه22". فكُف عن اِهللا الذي معي فال يهِلكَك. أمر بإسراعي
انقُلوين :"وأصاب الرماةُ املَِلك يوشيا، فقالَ املَِلك لعبيِدِه23. لكَالِم خنٍْو ِمن فِم اِهللا، بل جاَء ليحاِرب يف بقْعِة مِجدو

كَبوه علَى املَركَبِة الثّانيِة اليت له، وساروا بِه إلَى أورشليم فمات فنقَله عبيده ِمن املَركَبِة وأر24". ألنٍي جِرحت ِجدا
وكانَ مجيع املُغنٍني . ورثَى إرميا يوشيا25. وكانَ كُلُّ يهوذا وأورشليم ينوحونَ علَى يوشيا. ودِفن يف قُبوِر آبائِه

 راثيِهما يف مبونَ يوشيدنياِت يٍنةٌ يف املَراثيواملُغكْتوبةً علَى إسرائيلَ، وها هي ملوها فريضعةُ 26. إلَى اليوِم، وجقيوب
ٍيف ناموِس الرب كْتوبما هو مبسح هراِحما ومةٌ يف ِسفِْر 27. أُموِر يوشيكْتوبةُ، ها هي ماألولَى واألخري هوأُمور

  .ملوِك إسرائيلَ ويهوذا
  يهوذايهوآحاز ميلك على 

36 
1ليمشا عن أبيِه يف أورضِعو لَّكوها وميوشي بن هوآحازاألرِض ي بعذَ ش2. وأخ رينثَالٍث وِعش ناب كانَ يوآحاز

ليمشٍر يف أورهثَالثَةَ أش لكوم ،لكم ةً حني3. سننِمبئَِة وز األرض موغَر ليمشيف أور رِمص ِلكم لهزِة، وعالِفض ٍة ِمن
وأما يوآحاز . وملَّك مِلك ِمصر ألياقيم أخاه علَى يهوذا وأورشليم، وغَير امسه إلَى يهوياقيم4. وِبوزنٍة ِمن الذَّهِب

رى بِه إلَى ِمصوأت وخن ذَهفأخ أخوه.  
  يهوياقيم ميلك على يهوذا

 وِعشرين سنةً حني ملك، وملك إحدى عشرةَ سنةً يف أورشليم، وعِملَ الشر يف عينِي كانَ يهوياقيم ابن خمٍس 5
وأتى نبوخذْناصر 7علَيِه صِعد نبوخذْناصر مِلك باِبلَ وقَيده بسالِسِل نحاٍس ليذْهب بِه إلَى باِبلَ، 6. الربٍ إلَِهِه
وبقيةُ أُموِر يهوياقيم ورجاساته اليت عِملَ وما وِجد فيِه 8.  بيِت الربٍ إلَى باِبلَ وجعلها يف هيكِلِه يف باِبلَببعِض آنيِة

  .وملك يهوياكني ابنه ِعوضا عنه. ها هي مكْتوبةٌ يف ِسفِْر ملوِك إسرائيلَ ويهوذا
  يهوياكني ميلك على يهوذا

. وعِملَ الشر يف عينِي الربٍ. اكني ابن ثَماين ِسنني حني ملك، وملك ثَالثَةَ أشهٍر وعشرةَ أياٍم يف أورشليمكانَ يهوي9
ك ِصدقيا أخاه علَى وِعند رجوِع السنِة أرسلَ املَِلك نبوخذْناصر فأتى بِه إلَى باِبلَ مع آنيِة بيِت الربٍ الثَّمينِة، ومل10َّ

ليمشهوذا وأوري .  
  صدقيا ميلك على يهوذا

11ليمشةً يف أورةَ سنرى عشدإح لكوم ،لكم ةً حنيسن رينى وِعشدإح نا ابقيِي 12. كانَ ِصدنييف ع رِملَ الشوع
 ِمن ٍيبميا النإر أمام عواضإلَِهِه، ومل يت ٍباِهللا، 13 .ٍِّفِم الربالرب لَّفَهالذي ح رذْناصبوخا علَى املَِلِك نأيض درموت

حتى إنَّ مجيع رؤساِء الكهنِة والشعِب أكْثَروا اخليانةَ 14وصلَّب عنقَه وقَوى قَلْبه عن الرجوِع إلَى الربٍ إلَِه إسرائيلَ، 
جاساِت اُألمكُلٍِّ ر بسحليمشيف أور هسالذي قَد ٍالرب تيسوا بجِم، ون .  



  سقوط أورشليم
فكانوا يهزأونَ 16فأرسلَ الرب إلَه آبائِهم إليِهم عن يِد رسِلِه مبكٍِّرا ومرِسالً ألنه شِفق علَى شعِبِه وعلَى مسكَِنِه، 15

و هذَلوا كالمِل اِهللا، ورسِشفاٌءبر كُنى مل يِبِه حتععلَى ش ٍالرب بغَض ى ثاربيائِه حتنوا بأن17. او ِهمعلَي دعفأص
قِْدِسِهمِت ميِف يف بيبالس تاريِهمخلَ مفقَت نيٍالِكلْداني ِلكم . ،بيٍخ أو أشيذْراَء، وال علَى شى أو ععلَى فت ِفقشومل ي

فَعِدِهبل دلي ا 18.  اجلميع ىسائِه أتزائِن املَِلِك ورؤوخ ٍِت الربيزائِن بِة وخغريِة والصِت اِهللا الكَبرييِة بآني ومجيع
ِتها وأحرقوا بيت اِهللا، وهدموا سور أورشليم وأحرقوا مجيع قُصوِرها بالناِر، وأهلكوا مجيع آني19. مجيعا إلَى باِبلَ

ِلإكْماِل 21وسبى الذين بقوا ِمن السيِف إلَى باِبلَ، فكانوا له ولبنيِه عبيدا إلَى أنْ ملكَت مملكَةُ فاِرس، 20. الثَّمينِة
  . سبعني سنةًكالِم الربٍ بفَِم إرميا، حتى استوفَِت األرض سبوتها، ألنها سبتت يف كُلٍِّ أياِم خراِبها إلكْماِل

22 ،ِلِك فاِرسم شكور روح الرب هبميا، نبفَِم إر ٍِل تكْميِل كالِم الربألج ِلِك فاِرسم شِة األولَى لكورنويف الس
 إلَه السماِء قد أعطاين إنَّ الرب: هكذا قالَ كورش مِلك فاِرس"23: فأطْلَق ِنداًء يف كُلٍِّ مملكَِتِه وكذا بالِكتابِة قائالً

من ِمنكُم ِمن مجيِع شعِبِه، الرب إلَهه معه . مجيع مماِلِك األرِض، وهو أوصاين أنْ أبين له بيتا يف أورشليم اليت يف يهوذا
دعصولْي."  


