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  سفر أخبار األيام الثاني
  

  المقدمة
  )راجع مقدمة أخبار األيام األول(

، وملك نسل سليمان على ممكلة يهوذا، )٩-١ف(ملك سليمان بن داود : ني إلى قسمين ينقسم أخبار األيام الثا
  ). ٣٦-١٠ف(حّتى احتالل أورشليم على يد نبوخذنّصر والسبـي إلى بابل 

نشير إلى أن اآليتين األخيرتين من أخبار األيام الثاني تربطان بـين هذا الكتاب وسفري عزرا ونحميا، 
راءة تاريخ شعب اهللا؛ وتوردان قرار آورش اّلذي يسمح للمسبـيين بإعادة بناء هيكل وتدعواننا إلى متابعة ق

  .أورشليم، وهذا القرار نجده أيضًا في بداية آتاب عزرا
  
  

  ١الفصل 
  الملك سليمان يطلب الحكمة

  )١٥-٤: ٣مل١(
   
ِكِه، وآاَن الّربُّ وَثبََّت سليماُن بُن داُوَد دعاِئَم ُمْل١

  .  إلُهُه مَعُه وَعظََّمُه
وَدعا سليماُن جميَع قاَدِة اُأللوِف والِمئاِت والُقضاَة ٢

واألعياَن ورؤساَء الَعشاِئِر وُآلَّ َبني ِإسرائيَل 
، حيُث  وأمَرُهم ِبأْن ُيراِفقوُه إلى التَّلِّ في جبعوَن٣

تي َعِملها عبُد ، َمسِكُن اِهللا، اّل آاَنت َخيَمُة االجتماِع
 فأصَعَدُه داُوُد  وأمَّا تابوُت الَعهِد٤. الّربِّ في البرِّيَِّة
 إلى الَخيَمِة اّلتي نَصَبها َله في  ِمْن قريِة َيعاريَم

وأمَّا مذَبُح النُّحاِس اّلذي َصَنعُه َبَصْلئيُل ٥. أوُرشليَم
، فكاَن في جبعوَن أماَم َمسِكِن  بُن ُأوري بِن ُحوَر

عَتلى  وا٦. ، فَقَصَدُه سليماُن وجميُع اّلذيَن مَعُهالّربِّ
سليماُن ُهناَك مذَبَح النُّحاِس اّلذي في خيَمِة االجتماِع 

  . أماَم الّربِّ وقدََّم عَليِه ألَف ُمحَرقٍة
ُأطُلْب «: وفي ِتلَك اللَّيَلِة تَجلَّى اُهللا ِلسليماَن وقاَل َله٧

أظَهْرَت «: ليماُن ِهللافقاَل س٨. »ما ُتريُد وأنا ُأعطيَك
لداُوَد أبـي َرحمًة عظيمًة واآلَن َملَّْكَتني مكاَنُه، 

أنَت َملَّْكَتني على . فَحقِّْق أيُّها الّربُّ اإللُه وعَدَك َله٩
فَأعطني حكَمًة ١٠،  شعٍب آثيٍر آتراِب األرِض

وَمعِرفًة ألقوَدُهم، وإالَّ فكيَف أحُكُم شعَبَك هذا 
ِبما أنََّك هذا ما «:  اُهللا ِلسليماَنفقاَل١١» العظيَم؟

ُتريُد، ولم تطُلْب ِغنًى وَثرَوًة وآراَمًة وال موَت 
ُمبِغضيَك، وال ُعمرًا طويًال لَك، بل طَلْبَت لَك 

الِحكَمَة والَمعِرفَة ِلَتحُكَم شعبـي اّلذي َملَّْكُتَك عليِه، 
فأنا ُأعطيَك الِحكَمَة والَمعِرفَة، وسُأعطيَك ِغنًى ١٢

وَثرَوًة وآرامًة لم يُكْن ِمثُلها للُملوِك ِمْن َقبِلَك ولن 
  . »يكوَن ِمثُلها ألحٍد ِمْن َبعِدَك

  مجد سليمان وثروته
  )٢٨-٢٥: ٩أخ٢؛ ٢٩-٢٦: ١٠مل١(
   

فجاَء سليماُن إلى أوُرشليَم ِمْن أماِم خيَمِة ١٣
اَرَس ُسلَطَتُه ِمْن االجتماِع اّلتي على َتلِّ جبعوَن وم

وجَمَع َمرآباٍت ١٤. هُناَك على َبني ِإسرائيَل
ْثنا عَشَر  وخيوًال، فكاَن َله ألٌف وأرَبُع مَئِة َمرآَبٍة وا

حَتَفَظ ِبَبعِضها ِعنَده في أوُرشليَم  ألَف فرٍس، فا
. وَوزََّع الَبعَض اآلَخَر على ساِئِر الُمُدِن الُمَحصََّنِة

الِفضََّة والذَّهَب في أوُرشليَم ِبكثَرِة وجَعَل سليماُن ١٥
الحجارِة، وجَعَل األْرَز ِمثَل الُجمَّيِز في السُّهوِل 

وآاَن ُتجَّاُر سليماَن َيستوردوَن الَخيَل ِمْن ١٦.  وفَرًة
والَمرآباِت ِمْن ِمْصَر، وُيَصدِّروَنها ١٧  آيليكيَة

رآَبُة ِبستِّ وآاَنِت الَم. ِلُملوِك الحثِّيِّيَن واآلراميِّيَن
.  مَئِة قطَعٍة ِمَن الِفضَِّة، والفرُس ِبمَئٍة وخمسيَن

سِم الّربِّ  وعَزَم سليماُن على ِبناِء َهيكٍل ال١٨
  . وقصٍر َله
  ٢الفصل 

  االستعداد لبناء الهيكل
  )١٤-١٣: ٧؛ ٣٢-١٥: ٥مل١(
   
لَف َرُجٍل ِلَقْطِع الحجارِة فَجنََّد ِلهذا الغَرِض َثمانيَن أ١

في الجَبِل، وسبعيَن ألفًا ِلَحْمِلها، وَثالثَة آالٍف وِستَّ 
  . مَئٍة ِلُمراَقبِة الُعمَّاِل

:  َمِلِك صوَر يقوُل َله وأرَسَل سليماُن إلى حيراَم٢
 ِلـَيبنَي َله  آما فَعْلَت مَع داُوَد أبـي وأرسْلَت َله أْرزًا«

.  آُمُل أْن تفَعَل معي أنا أيضًاهكذا٣قصرًا يسُكُنُه 
سِم الّربِّ إلهي، فأآرُِّسُه َله،  فأنا سأبني َهيكًال ال

  وُأحِرُق أماَمُه َبخورًا َعِطرًا، وُأَقدُِّم َله ُخبَز التَّقِدمِة
على الدَّواِم، والُمحرقاِت صباَح مساَء في السُّبوِت 

 آما وفي ُرؤوِس الشُّهوِر وفي أعياِد الّربِّ إَلِهنا
والَهيكُل اّلذي أبنيِه ٤. فَرَض على ِإسرائيَل إلى األبِد

َهيكٌل عظيٌم، ألنَّ إلهنا عظيٌم فوَق جميِع اآلِلهِة 
فَمْن يا ُترى يقِدُر أْن َيبنَي َله َهيكًال َيتَِّسُع َله، وهَو ٥

اّلذي ال َتَسُعُه السَّماواُت وسماواُت السَّماواِت، وَمْن 
؟ فما أبنيِه لن يكوَن إالَّ مكانًا أنا ألبنَي َله َهيكًال

فاآلَن أرِسْل لي ٦.  َأحِرُق فيِه الَبخوَر أماَم الّربِّ
َرُجًال خبـيرًا ِبِصناعِة الذَّهِب والِفضَِّة والنُّحاِس 

والحديِد واألرجواِن والِقرِمِز والسََّمنجونيِّ، ويكوُن 
 أَعدَُّهم ماهرًا في النَّقِش فيعَمُل مَع أمثاِلِه ِمَن اّلذيَن

وأرِسْل لي ٧داُوُد أبـي ُهنا في َيهوذا وفي أوُرشليَم 
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أخشاَب أْرٍز وَسْرٍو وَصنَدٍل ِمْن لبناَن، ألنِّي أعَلُم أنَّ 
ِرجاَلَك ماِهروَن ِبَقْطِع الخَشِب، على أْن ُأرِسَل إليَك 

في َتجهيِز األخشاِب ِبكثَرٍة ألنَّ ٨  ِرجالي ِلُمساعدِتِهم
وأنا ُأعطي اّلذيَن ٩ أبنيِه عظيٌم ورائٌع الهيكَل اّلذي

َيقطعوَن الخَشَب مَئَة ألِف ُقفٍَّة ِمَن الِحنَطِة َطعامًا 
لُهم، ومَئَة ألِف ُقفٍَّة ِمَن الشَّعيِر، وأربَعَة آالٍف 

وخمَس مَئِة َدنٍّ ِمَن الخمِر، وأربَعَة آالٍف وخمَس 
  . »مَئِة خابـيٍة ِمَن الزَّيِت

إنَّ الّربَّ «: ُك حيراُم ِبرسالٍة قاَل فيهافأجاَبُه الَمِل١٠
ُمباَرٌك هَو الّربُّ ١١. أحبَّ شعَبُه، فأقاَمَك َمِلكًا عَليِهم

إلُه ِإسرائيَل، صاِنـُع السَّماواِت واألرِض، اّلذي 
ْبنًا حكيمًا، صاِحَب َمعِرفٍة وَفْهٍم،  رَزَق داُوَد الَمِلَك ا

فها أنا ُمرِسٌل ١٢. َلهِلـَيبنَي َهيكًال ِللّربِّ وقصرًا 
بُن  وهَو ا١٣،  سُمُه ُحوراُم إليَك َرُجًال ماهرًا فهيمًا ا

وهَو . مرأٍة ِمْن َقبـيلِة داَن، وأبوُه َرُجٌل ِمْن صوَر ا
خبـيٌر ِبِصناعِة الذَّهِب والِفضَِّة والنُّحاِس والحديِد 

والحَجِر والخَشِب واُألرجواِن والسََّمنجونيِّ والكتَّاِن 
لِقرِمِز، وهَو قاِدٌر في صناعِة النَّقِش وفي ُآلِّ ما وا

ُيطَلُب ِمنُه مَع رجاِلَك الماهريَن وِرجاِل سيِّدي داُوَد 
رِسْل لنا الِحنَطَة والشَّعيَر  واآلَن، فا١٤. أبـيَك

ونحُن نقَطُع ١٥والزَّيَت والخمَر اّلذي وَعْدَت بِه، 
وُنرِسُلُه إليَك الخَشَب ِمْن لبناَن على َقْدِر حاجِتَك، 
، وأنَت تنُقلُه  على َطوَّافاٍت نقُطُرها إلى شاطِئ يافا

  . »إلى أوُرشليَم

  البدء ببناء الهيكل
وأحصى سليماُن جميَع الُغرباِء اّلذيَن في أرِض ١٦

ِإسرائيَل آما أحصاُهم داُوُد أبوُه ِمْن َقبُل، فكانوا مَئًة 
فأخَذ ِمنُهم ١٧.  وخمسيَن ألفًا وِستَّ مَئٍةوَثالَثًة 

سبعيَن ألَف َحمَّاٍل، وَثمانيَن ألَف َقطَّاِع حجارٍة في 
  . الجَبِل، وَثالثَة آالٍف وِستَّ مَئِة ُمراِقٍب على الُعمَّاِل

  ٣الفصل 
  )٢٢-١٥: ٧، ٣٨-١: ٦مل١(
   
وبدَأ سليماُن ِبِبناِء َهيكِل الّربِّ في أوُرشليَم، في ١

 اّلذي َتراَءى الّربُّ فيِه ِلداُوَد أبـيِه، في   الُمريَّاجَبِل
بدَأ ٢.  مكاٍن أعدَُّه داُوُد في َبيَدِر أرناَن الَيُبوسيِّ
 ِمَن السَّنِة  بالِبناِء في اليوِم الثَّاني ِمَن الشَّهِر الثَّاني

وآاَن ُطوُل األُسِس اّلتي وَضَعها ٣الرَّاِبــعِة ِلُمْلِكِه، 
ِبناِء الَهيكل ِستِّيَن ِذراعًا وَعْرُضها ِعشريَن سليماُن ِل

وُطوُل الرِّواِق ِمَن األماِم ِعشريَن ِذراعًا، على ٤
 مَئًة وِعشريَن  ْرِتفاُعُه ُمحاذاِة َعْرِض الَهيكِل وا

وألبَس ٥ِذراعًا، وَغشَّاُه ِمَن الدَّاِخِل ِبَذهٍب خالٍص 
شَّاُه ِبَذهٍب سليماُن الُغرفَة الُكبرى خَشَب َسْرٍو وَغ

ورصََّع ٦خاِلٍص ورَسَم عَليِه نخيًال وسالِسَل، 
وآاَن الذَّهُب ِمْن . الُغرفَة ِبـِحجارٍة آريمٍة للزِّينِة

وألبَس الرَّواِفَد واألعتاَب والُجدراَن ٧. أرِض َفروايَم
والَمصاريَع َذهبًا، وعلى الُجدراِن َنَقَش آروبـيَم 

ُمحاذاِة َعْرِض الَهيكِل، وصَنَع ُقْدَس األقداِس، على ٨

وآاَن ُطوُلُه ِعشريَن ِذراعًا وَعرُضُه ِعشريَن 
.  ِذراعًا، وألبَسُه ذَهبًا خاِلصًا َوْزُنُه مَئُة ِقنطاٍر

وآاَن َوْزُن الَمساميِر َرطليِن ِمَن الذَّهب، وألبَس ٩
  . الُغَرَف الُعليا ذَهبًا

  عَدٍنوصَنَع في ُقْدِس األقداِس َآروَبيِن ِمْن َم١٠
وآاَن ُطوُل أجِنَحِة الكروَبيِن ١١. وَغشَّاُهما ِبالذَّهِب

معًا ِعشريَن ِذراعًا، وُطوُل الَجناِح الواحِد ِمَن 
الَكروِب الواِحِد خمَس أذُرٍع، وُيالِمُس َجناُح 

وَجناُح الَكروِب ١٢. الَكروِب جناَح الَكروِب اآلَخِر
يكِل، والَجناُح وُطوُله خمُس أذُرٍع، ُيالِمُس حاِئَط الَه

اآلَخُر وُطوُلُه خمُس أذرٍع، َيتَِّصُل ِبـَجناِح الَكروِب 
وُطوُل أجِنَحِة هَذيِن الَكروَبيِن، وهَي ١٣. اآلَخِر

ُمنبِسَطٌة ِعشروَن ِذراعًا، وُهما واِقفاِن على أرُجِلِهما 
وصَنَع الِحجاَب ِمْن ١٤  وأوُجُههما إلى الَمدَخِل
ِقرِمٍز وَآتَّاٍن ورَسَم عَليِه َسَمنجونيٍّ وأرجواٍن و

  .  َآروبـيَم
 أماَم الَهيكِل َعموَديِن ُطوُلُهما خمٌس  وأقاَم١٥

رِتفاُع التَّاَجيِن اللََّذيِن على  وَثالثوَن ِذراعًا، وا
وصَنَع سالِسَل على شْكِل ١٦. رأَسيِهما خمُس أذُرٍع

قالَدٍة وجَعَلها على رأَسي الَعموَديِن، وصَنَع مَئَة 
ونَصَب الَعموَديِن ١٧،  مَّاَنٍة وجَعَلها َبيَن السَّالِسِلُر

أماَم الَهيكِل، واحدًا َعِن الَيميِن وَسمَّاُه ياآيَن، وواحدًا 
  . َعِن الَيساِر وَسمَّاُه بوَعَز

  ٤الفصل 
  آنية الهيكل

  )٥١-٤٠، ٢٦-٢٣: ٧مل١(
   
حاٍس ُطوُلُه ِعشروَن وصَنَع الَمِلُك سليماُن مذَبَح ُن١

رِتفاُعُه َعْشُر  ِذراعًا، وَعرُضُه ِعشروَن ِذراعًا وا
وصَنَع ِمَن النُّحاِس َحوضًا َمسبوآًا ٢.  أذُرٍع

ُمستديرًا، قطُرُه ِمْن حافٍَّة إلى حافٍَّة َعْشُر أذُرٍع 
. رِتفاُعُه خمُس أذُرٍع، وُمحيُطُه َثالثوَن ِذراعًا وا
 ُتحيُط   ِمْن ُآلِّ ِجَهٍة أشكاُل ثيراٍنوآاَن َتحَت حافَِّتِه٣

بِه، ِلُكلِّ ِذراٍع عَشَرُة ثيراٍن على َصفَّيِن ُمحيَطيِن 
. بالَحوِض ُآلِِّه، والثِّيراُن َمسبوَآٌة مَعُه في َسْبِكِه

ْثني عَشَر ثورًا، َثالَثٌة ِمنها  وآاَن قاِئمًا على ا٤
رِب، وَثالَثٌة ُموجَّهٌة نحَو الشَّماِل، وَثالَثٌة نحَو الغ

نحَو الجنوِب، وَثالَثٌة نحَو الشَّرِق، وُمؤخََّرُة ُآلٍّ ِمنها 
وآاَن ُسْمُك الَحوِض ِشْبرًا، وحافَُّتُه ٥. إلى الدَّاِخِل

آحافَِّة آأٍس شبـيٍه ِبَزهِر السَّوَسِن، وآاَن َيَسُع َثالَث 
  . مَئٍة وخمسًة وسبعيَن برميًال

 ِمْن ُنحاٍس، فَوَضَع خمسًا  ُثمَّ صَنَع َعْشَر َمغاِسَل٦
ِمنها َعْن َيميِن الُغرَفِة الُكبرى وخمسًا َعْن َيساِرها 

أمَّا الحوُض فكاَن . لُيغَسَل فيها ما ُيَقدَُّم ِمْن ُمحَرقاٍت
وصَنَع َعْشَر َمناِئَر ِمْن ذَهٍب على ٧.  غِتساِل الكَهَنِة ال

لُكبرى حَسِب شْكِلها الُمعتاِد ووَضَعها في الُغرفِة ا
وصَنَع َعْشَر ٨.  خمسًا َعِن الَيميِن وخمسًا َعِن الَيساِر

َمواِئَد ووَضَعها في الُغرَفِة الُكبرى، خمسًا َعِن 
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وصَنَع مَئَة آأٍس ِمَن . الَيميِن وخمسًا َعِن اليساِر
وصَنَع دارًا داخليًَّة للكَهنِة، ودارًا ٩.  الذَّهِب

ووَضَع ١٠. لنُّحاِسخاِرجيًَّة، وَغشَّى َمصاريَعُهما با
  . الَحوَض في الجاِنِب الجنوبـيِّ الشَّرقيِّ ِمَن الَهيكِل

. وصَنَع حوراُم الُقدوَر والَمجاِرَف والُكؤوَس١١
ْنَتهى ِمْن جميِع األعماِل اّلتي أمَرُه الَمِلُك سليماُن  وا

الَعموداِن، ١٢: وهذا ما َعِمَلُه. القياَم ِبها لَهيكِل الّربِّ
لتَّاَجيِن اللََّذيِن على الَعموَديِن، والَحبـيَكتاِن وِغالفا ا

والرُّمَّاناُت األرَبُع مَئٍة ١٣اللَّتاِن ُتَغطِّياِن التَّاَجيِن، 
والقواِعُد الَعْشُر ١٤اّلتي للَحبـيَكَتيِن ِلَتغطَيِة التَّاَجيِن، 

والَحوُض والثِّيراُن ١٥والَمغاِسُل الَعْشُر اّلتي عَليها، 
والُقدوُر والَمجاِرُف ١٦َر اّلتي َتحَتُه، االْثنا عَش

: والُكؤوُس وجميُع األدواِت اّلتي ِمْن ُنحاٍس َمصقوٍل
ُآلُّ هذا أمَر الَمِلُك سليماُن ِبَسْبِكِه في َغوِر ١٧

.  األرُدنِّ، في أرٍض خَزفيٍَّة َبيَن ُسكُّوَت وصَرَدَة
وصَنَع ُحوراُم جميَع األَدواِت ِمَن النُّحاِس، ١٨
  . اَنت ِمَن الكثَرِة بَحيُث لم يُكْن َوزُنها ُممِكنًاوآ
وأمَر سليماُن ِبُصْنِع جميِع أَدواِت الَهيكِل ِمَن ١٩

،  المذَبُح والَموائُد اّلتي عَليها ُخبُز التَّقِدَمِة: الذَّهِب
والَمنائُر وُسُرُجها ِلَتشَتِعَل آما هَي العاَدُة أماَم ٢٠

ُرُج والَمالِقُط، واألزهاُر والس٢١ُّالِمحراِب، 
والسَّكاآيُن والُكؤوُس والصُّحوُن والَمجاِمُر، ٢٢

وَمصاريُع الَهيكِل الخارجيَُّة، وَمصاريُع ُقْدِس 
  . وُآلُّ ذِلَك ِمَن الذَّهِب الخالِص: األقداِس
  ٥الفصل 

ولمَّا أآَمَل الَمِلُك سليماُن ِبناَء َهيكِل الّربِّ، أدَخَل ١
لِفضَِّة والذَّهِب اّلتي آرََّسها داُوُد إليِه جميَع أَدواِت ا

  .  أبوُه ِهللا، وَحِفَظها في َخزاِئِنه

  نقل تابوت العهد
  )١٣-١: ٨مل١(
   
ُثمَّ جَمَع الَمِلُك سليماُن إليِه ُشيوَخ ِإسرائيَل وجميَع ٢

ُرؤساِء األسباِط وُزَعماَء عشاِئِر َبني ِإسرائيَل إلى 
ليَم، لَينُقلوا تابوَت َعهِد الّربِّ ِمْن ِصهيوَن، أوُرش

جَتَمعوا ُآلُّهم إليِه في  فا٣.  مدينِة داُوَد، إلى الَهيكِل
  وحَمَل الكَهنُة الالَّويُّوَن٤.  العيِد، في الشَّهِر السَّاِبـِع

وَنقلوُه مَع َخيمِة االجتماِع وُآلِّ ٥تابوَت الَعهِد 
. الَخيمِة إلى َهيكِل الّربِّأَدواِت الَهيكِل اّلتي في 

جَتَمعوا إليِه ِمْن  وآاَن الَمِلُك سليماُن وُآلُّ اّلذيَن ا٦
َبني ِإسرائيَل أماَم التَّابوِت يذَبحوَن ِمَن الغَنِم والبَقِر 

وأدَخَل الكَهنُة تابوَت َعهِد ٧. ما ال ُيحَصى وال ُيَعدُّ
ْدِس الّربِّ إلى مكاِنِه في ِمحراِب الَهيكِل، في ُق

اللَّذيِن آانا ٨األقداِس، َتحَت أجِنَحِة الكروَبيِن 
َيبسطاِن أجِنَحَتُهما على موِضِع التَّابوِت فُيظلِّالِنِه مَع 

وآاَنِت الُقضباُن طويلًة ٩. ُقضباِنِه اّلتي ُيحَمُل ِبها
حّتى آاَنت أطراُفها ُترى ِمْن ُقْدِس األقداِس أماَم 

 خارٍج، وهَي ُهناَك إلى الِمحراِب، ولم تُكْن ُترى ِمْن
ولم يُكْن في التَّابوِت إالَّ َلوحا الحَجِر ١٠. هذا اليوِم

اللَّذاِن وضَعُهما فيِه موسى في حوريـَب، َحيُث عاهَد 
  .  الّربُّ َبني ِإسرائيَل ِعنَد ُخروِجِهم ِمْن أرِض ِمْصَر

  مجد الرب
يكِل لم ُيراَع َتقسيُم ولمَّا خَرَج الكَهنُة ِمَن الَه١١

 في ذِلَك اليوِم ألنَُّهم جميَعُهم َطهَّروا أنُفَسُهم  الِفَرِق
وآاَن جميُع الالَّويِّيَن الُمَغنِّيَن اّلذيَن ١٢. ِلِخدمِة الّربِّ

ِبقيادِة آساَف وَهيماَن ويدوثوَن مَع َبنيِهم وأنِسباِئِهم 
اراُت البسيَن الكتَّاَن، ومَعُهُم الصُّنوُج والقيث

فوَقفوا َشرقيَّ المذَبِح ومَعُهم مَئٌة . والكنَّاراُت
وآاَن صوُت ١٣. وِعشروَن آاهنًا َينُفخوَن باألبواِق

الُمَغنِّيَن وُهتاُف األبواِق صوتًا واحدًا في َتسبـيِح 
وِعندما رَفعوا الصَّوَت باألبواِق . الّربِّ وَحمِدِه

  : والصُّنوِج وآالِت األلحاِن وأنَشدوا
  حَمدوا الّربَّ ألنَُّه صاِلـٌح، ا«

  . »ألنَّ َرحمَتُه إلى األبِد
فلم َيقِدِر الكَهنُة أْن ١٤،  ْمَتأل َهيكُل الّربِّ بالسَّحاِب ا

ُيتاِبــعوا الِخدمَة ِبسَبِب السَّحاِب، ألنَّ َمجَد الّربِّ َمَأل 
  .  َهيكَلُه

  ٦الفصل 
  سليمان يخاطب الشعب

  )٢١-١٤: ٨مل١(
   
ُقلَت يا َربُّ إنََّك َتسُكُن في «: ُثمَّ قاَل سليماُن١

واآلَن يا ربُّ َبَنيُت لَك َهيكًال مجيدًا، مكانًا ٢. الظَّالِم
  . »ِلُسْكناَك إلى األبِد

لَتفَت الَمِلُك إلى ُآلِّ جماعِة ِإسرائيَل وُهم وُقوٌف،  وا٣
 إلُه ِإسرائيَل اّلذي تباَرَك الّربُّ«: وقاَل٤وبارَآُهم 

ُمنُذ يوِم ٥: َتمََّم بـَيِدِه ما وَعَد ِبَفِمِه داُوَد أبـي، وقاَل
أخَرجُت شعبـي ِإسرائيَل ِمْن ِمْصَر لم أخَتْر مدينًة 
ِمْن جميِع ُمُدِن أسباِط ِإسرائيَل لُيْبَنى لي فيها َهيكٌل 

خَتْرُت َرُجًال يكوُن رئيسًا  سمي فيِه، وال ا يكوُن ا
خَتْرُت أوُرشليَم  لكنِّي اليوَم ا٦.  شعبـي ِإسرائيَلِل

خَتْرُت داُوَد ليكوَن رئيسًا على  سمي فيها وا ليكوَن ا
  . »َبني ِإسرائيَل شعبـي

وآاَن في نيَِّة داُوَد أبـي أْن َيبنَي «٧: ُثمَّ قاَل سليماُن
: فقاَل َله الّرب٨ُّسِم الّربِّ إلِه ِإسرائيَل،  َهيكًال ال

سمي، فَحَسٌن ما  يَت في قلِبَك أْن َتبنَي َهيكًال الَنَو
بُنَك اّلذي  لِكْن أنَت ال َتبني الَبيَت، بِل ا٩. َنَويَت

وحقََّق الّربُّ ١٠.  يخُرُج ِمْن ُصْلِبَك هَو اّلذي َيبنيِه
قوَلُه، وُقْمُت أنا مكاَن داُوَد أبـي وجَلْسُت على عرِش 

سِم الّربِّ  َنيُت الَهيكَل الِإسرائيَل، آما قاَل الّربُّ، وَب
وأعَدْدُت مكانًا ِلتابوِت الَعهِد اّلذي ١١. إلِه ِإسرائيَل

  . »قَطَعُه الّربُّ ِلَبني ِإسرائيَل

  صالة سليمان
  )٥٣-٢٢: ٨مل١(
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ُثمَّ نَهَض سليماُن أماَم َمذَبِح الّربِّ، ِبـُحضوِر ُآلِّ ١٢
وآاَن ١٣رَفَع َيَديِه للصَّالِة جماَعِة ِإسرائيَل، و

سليماُن صَنَع ِمنبرًا ِمْن ُنحاٍس وأقاَمُه وَسَط الدَّاِر، 
ْرِتفاُعُه  ُطوُلُه خمُس أذُرٍع وَعرُضُه خمُس أذُرٍع وا

َثالُث أذُرٍع، فَصِعَد عَليِه وسَجَد على ُرآَبَتيِه أماَم 
 .جماعِة َبني ِإسرائيَل ورَفَع َيَديِه نحَو السَّماِء

أيُّها الّربُّ إله ِإسرائيَل، ال إلَه ِمثُلَك في «: وقاَل١٤
السَّماِء وال على األرِض، حاِفُظ الَعهِد وصاِنـُع 

أنَت ١٥الرَّحمِة ِلَعبـيِدَك اّلذيَن َيخِدموَنَك ِبُكلِّ قلوِبِهم، 
. يا َمْن حقََّق ِبَيِدِه اليوَم ما قاَلُه ِبَفِمِه ِلَعبِدِه داُوَد أبـي

َن أيُّها الّربُّ إله ِإسرائيَل َتمِّْم ِلَعبِدَك داُوَد واآل١٦
ال َينَقِطُع ِمْن نسِلَك رُجٌل يجِلُس : أبـي ما وَعْدَتُه بِه

على عرِش ِإسرائيَل، إْن َعِمَل َبنوَك ِبَشريعتي 
واآلَن يا إلَه ١٧.  وَخدموني آما خَدمَتني أنَت

 بِه َعبَدَك داُوَد ِإسرائيَل، ليَتَحقَِّق الَوْعُد اّلذي وَعْدَت
  . أبـي
ولِكْن هل تسُكُن األرَض َحقًّا يا اُهللا؟ حّتى «١٨

السَّماواُت وسماواُت السَّماواِت ال تَسُعَك، فَكيَف 
إلَتِفْت إلى ١٩؟  يَسُعَك هذا الَهيكُل اّلذي َبَنيُتُه لَك

صالتي وتَضرُّعي أنا عبَدَك أيُّها الّربُّ إلهي، 
. لصَّالَة اّلتي أرفُعها إليَك اليوَمسَمِع الدُّعاَء وا وا
ِلتُكْن عيناَك َمفتوَحَتيِن ليًال نهارًا على هذا الَهيكِل ٢٠

سُمَك فيِه ِلَتسَمَع الصَّالَة اّلتي  اّلذي ُقلَت يكوُن ا
سَتِجْب إلى  وا٢١،  أرفُعها أنا عبدَك في هذا المكاِن

لُّوَن تَضرُِّع عبِدَك وَبني ِإسرائيَل شعِبَك اّلذيَن ُيَص
سَمْع أنَت ِمْن َمسِكِنَك في  تِّجاِه هذا المكاِن، وا في ا

  . غِفْر السَّماِء وإذا َسِمْعَت فا
إذا اتَّهَم أحُدُهُم اآلَخَر باإلساءِة إليِه وجيَء بِه «٢٢

إلى مذَبِحَك في هذا الَهيكِل لَيحِلَف الَيميَن أنَُّه َبريٌء، 
ُكْم َبيَن عبـيِدَك، فَتديَن ح سَمْع أنَت ِمَن السَّماِء وا فا٢٣

الُمذِنَب وُتعاِقَبُه ِلما فَعَل وُتَبرَِّئ الَبريَء وُتكاِفَئُه على 
  . َبراَءِتِه
نَهَزَم َبنو ِإسرائيَل شعُبَك أماَم أعداِئِهم  وإذا ا«٢٤

سِمَك  ْعَترفوا با ِبسَبِب خطيئِتِهم إليَك، ُثمَّ تابوا إليَك وا
سَمْع  فا٢٥في هذا المكاِن، وصّلوا وتَضرَُّعوا إليَك 

غِفْر لُهم خطيئَتُهم وُردَُّهم إلى  أنَت ِمَن السَّماِء وا
  . األرِض اّلتي أعطيَتها لُهم وآلباِئِهم

وإذا حَبْسَت المَطَر في السَّماِء َعنُهم ِبسَبِب «٢٦
ْعَترفوا  خطيَئِتِهم إليَك، وصّلوا في هذا المكاِن وا

ِتهم َبعَدما أذَللَتُهم، سِمَك ورَجعوا َعْن خطيَئ با
غِفْر خطيئَة عبـيِدَك  سَمْع أنَت ِمَن السَّماِء وا فا٢٧

هِدِهِم الطَّريَق الصَّالَح اّلذي  وشعبَك َبني ِإسرائيَل، وا
يسُلكوَنُه، وأنِزْل مَطرًا على أرِضَك هِذِه اّلتي 

  . أعَطيَتها ُمْلكًا ِلشعِبَك
اٌء أو أصاَب وإذا حَدَث في األرِض ُجوٌع أو َوب«٢٨

الزَّْرَع َحرٌّ شديٌد أو فيِه َحلَّ الَجراُد أِو النَّْمُل، أو إذا 
حاَصَرُهم أعداُؤُهم في أيِّ مدينٍة ِمْن ُمُدِنِهم، أو 

أو إذا شَعَر أيُّ واحٍد ِمْن ٢٩نَزَلت ِبِهم آفٌة أو داٌء، 
َبني ِإسرائيَل شعِبَك بالنََّدِم في قلِبِه على ما فَعَلُه ِمْن 

وٍء، فصلَّى إليَك وتضرََّع راِفعًا َيديِه صوَب هذا ُس
سَمْع أنَت ِمَن السَّماِء، ِمْن مكاِن  فا٣٠الَهيكِل، 

غِفْر ِلُكلِّ واحٍد، أِعْنُه وجاِزِه، ِبـحَسِب  ُسْكناَك، وا
عَمِلِه ومعِرفِتَك ما في قلِبِه ألنََّك أنَت وحَدَك َتعِرُف 

 َبنو ِإسرائيَل فيخاُفَك٣١قلوَب جميِع البَشِر، 
ويسُلكوَن في ُطُرِقَك ُآلَّ أّياِم حياِتِهم على وجِه 

  . األرِض اّلتي أعَطيَتها آلباِئنا
وإذا جاَء الغريـُب اّلذي ال ينَتمي إلى َبني «٣٢

ِإسرائيَل شعِبَك، إذا جاَء ِمْن أرٍض بعيدٍة ِمْن أجِل 
القديرِة سِمَك العظيِم ويِدَك  سِمَك، فالنَّاُس يسَمعوَن با ا

وِذراِعَك الَممدودِة، وإذا جاَء في هذا الَهيكِل 
سَمْع أنَت ِمَن السَّماِء، ِمْن مكاِن ُسْكناَك  فا٣٣
سَتِجب ما يرجوُه ِمنَك هذا الغريـُب لَيعِرَف جميُع  وا

سَمَك ويخافوَك ِمثَل َبني ِإسرائيَل  ُأَمِم األرِض ا
كِل اّلذي َبَنيُتُه سَمَك في هذا الَهي شعِبَك وَيعلموا أنَّ ا

  . لَك
وإذا خَرَج شعُبَك ِلُمحاَربِة أعداِئِهم حَسَب «٣٤

خَتْرَتها  مشيَئِتَك، وَصّلوا إليَك ِجَهَة المدينِة اّلتي ا
سَمْع أنَت ِمَن  فا٣٥سِمَك،  والَهيكِل اّلذي َبَنيُتُه ال

  . نُصْر َحقَُّهم السَّماِء صالَتُهم وتَضرَُّعُهم وا
وا إليَك، آما ال ُبدَّ أْن َيخَطَأ ُآلُّ وإذا َخِطئ«٣٦

إنساٍن، وَغِضْبَت عَليِهم وهَزْمَتُهم أماَم أعداِئِهم، 
ُثمَّ رَجُعوا إلى ٣٧فَسَبوُهم إلى ِبالٍد بعيدٍة أو قريـبٍة 

ُنفوِسِهم في األرِض اّلتي ُسُبوا إليها، َفتابوا 
َخِطئنا وأِثْمنا وأجَرْمنا، : وتَضرَّعوا إليَك وقالوا

وأقَبلوا إليَك ِبُكلِّ قلوِبِهم وُنفوِسِهم، وصّلوا إليَك ٣٨
ِجهَة أرِضِهم اّلتي أعطيَتها آلباِئِهم والمدينِة اّلتي 

سَمْع ِمَن  فا٣٩سِمَك،  خَتْرَتها والمكاِن اّلذي َبَنيُتُه ال ا
السَّماِء ِمْن مكاِن ُسْكناَك، صالَتُهم وتضرَُّعُهم 

واآلَن يا ٤٠. م خطاياُهمغفْر لُه سَتِجْب لُهم، وا وا
إلهي ِلتُكْن عيناَك َمفتوَحَتيِن وُأُذناَك ُمصغَيَتيِن إلى 

ُقِم اآلَن إلى راَحِتَك أنَت ٤١الدُّعاِء في هذا المكاِن 
وتابوُت ِعزَِّتَك، ولَيلَبْس آهَنُتَك ثياَبُهُم الُمَوشَّاَة أيُّها 

يُّها الّربُّ أ٤٢. الّربُّ اإللُه ولَيفَرْح أتقياُؤَك بالَخيِر
ذُآْر َمراِحَمَك  ، وا اإللُه ال تُردَّ طَلَب الَمِلِك َمسيِحَك

  . »  عبِدَك ِلداُوَد
  ٧الفصل 

  تدشين هيكل الرب
  )٦٦-٦٢: ٨مل١(
   
ولمَّا أنَهى الَمِلُك سليماُن صالَتُه هَبَطت ناٌر ِمَن ١

بائَح، وَمَأل َمجُد الّربِّ السَّماِء وأَآَلِت الُمحَرقَة والذَّ
فلم َيقِدِر الكَهنُة أْن َيدُخلوُه ألنَّ َمجَد الّربِّ ٢،  الَهيكَل
وآاَن جميُع َبني ِإسرائيَل ُيشاِهدوَن ُهبوَط ٣. مألُه

رَتَموا على  النَّاِر وَمجَد الّربِّ على الَهيكِل، فا
ُوجوِهِهم إلى األرِض على الَبالِط وسَجدوا وحَمدوا 

  . بَّ ألنَُّه صالٌح، وألنَّ رحَمَتُه إلى األبِدالّر
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. ُثمَّ قدََّم الَمِلُك سليماُن وجميُع الشَّعِب ذبائَح للّرب٤ِّ
ثنيِن وِعشريَن ألفًا ِمَن البَقِر، ومَئًة وِعشريَن  فذبَح ا٥

ألفًا ِمَن الغَنِم، وهكذا دشََّن الَمِلُك وجميُع الشَّعِب 
ُة واِقفيَن في مكاِن ِخدَمِتِهم، وآاَن الكَهن٦. َهيكَل اِهللا

والالَّويُّوَن ُقباَلَتُهم بآالِت الِغناِء اّلتي َعِملها داُوُد 
. الَمِلُك للتَّسبـيِح ِبـَحمِد الّربِّ، ألنَّ رحَمَتُه إلى األبِد

وآاَن هؤالِء ُينِشدوَن أناشيَد الَحمِد اّلتي آَتَبها داُوُد، 
األبواَق وجميُع شعِب أمَّا الكَهنُة فكانوا َينُفخوَن 

  . ِإسرائيَل واقفوَن
وظهَر سليماُن أمام الّربِّ وَسَط الدَّاِر اّلتي أماَم ٧

الَهيكِل، وفيها قدََّم الُمحَرقاِت والتَّقِدماِت وُشحوَم 
ذبائِح السَّالمِة ألنَّ مذَبَح النُّحاِس اّلذي َعِمَلُه سليماُن 

َم سليماُن في ذِلَك وأقا٨. لم يُكْن َوسيعًا ِلهِذِه ُآلِّها
 لمدَِّة سبعِة  الوقِت ومَعُه جميُع شعِب ِإسرائيَل عيدًا

 إلى وادي  أّياٍم، حَضرُه ُجمهوٌر غفيٌر ِمْن ليـُبو حماَة
وَبعَد أْن دشَّنوا المذبَح في سبعِة أّياٍم أقاموا ٩.  ِمْصَر

وفي ١٠. في اليوِم الثَّامِن حفلًة، وَعيَّدوا سبعَة أّياٍم
 الثَّالِث والِعشريَن ِمَن الشَّهِر السَّابِع، صَرَف اليوِم

سليماُن الشَّعَب إلى َمساِآِنِهم َفِرحيَن، ُمنَشِرحي 
الصَّدِر، ِلما َعِمَلُه الّربُّ ِمَن الَخيِر ِلداُوَد وسليماَن 

  . وِلَبني ِإسرائيَل شعِبِه

  الرب يتجلى لسليمان ثانية
  )١٢-٧: ١أخ٢؛ ٩-١: ٩مل١(
   

وَبعَدما َفرَغ سليماُن مْن ِبناِء الَهيكِل وقصِر ١١
الَمِلِك، وأنجَز ُآلَّ ما آاَن في باِلِه أْن َيعمَلُه، 

َسِمْعُت صالَتَك «: تجلَّى الّربُّ َله ليًال وقاَل َله١٢
. خَتْرُت هذا الَهيكَل مكانًا ُتقدُِّم فيِه الذَّبائَح لي وا
َبْسُت المَطَر ِمَن السَّماِء أو أمْرُت الَجراَد إْن ح١٣

بأْن يأُآَل الزَّْرَع، أو أرسْلُت الَوباَء في شعبـي 
سمي، فتضرَّعوا إليَّ وَصلَّوا  اّلذيَن َتسمَّوا با١٤
لتمُسوا عوني وتابوا َعْن ُطُرِقِهِم الشرِّيرِة، فأنا  وا

.  أرَضُهمأسَمُع ِمَن السَّماِء وأغِفُر خطيئَتُهم وُأخِصُب
واآلَن، فعيناَي َمفتوحتاِن على هذا المكاِن، ١٥

فأنا ١٦. وُأُذناَي ُمصغيتاِن إلى ُآلِّ صالٍة ُتقاُم فيِه
سمي فيِه إلى األبِد،  خَتْرُتُه وآرَّسُتُه ليكوَن ا ا

. وستكوُن عيناَي عليِه وقلبـي مَعُه ُآلَّ األّياِم
ُد أبوَك، وأنَت إذا َسَلْكَت أمامي آما سلَك داُو١٧

وَعِمْلَت بجميِع ما أمْرُتَك بِه، وَتَمسَّْكَت ِبفرائضي 
أثبُِّت عرَش ُمْلِكَك آما عاَهْدُت داُوَد ١٨وأحكامي، 
ال ينَقِطُع ِلَنسِلَك َرُجٌل َيمِلُك على : أباَك وُقلُت
لِكْن إذا ِحْدَت أنَت وشعُبَك عْن ١٩.  ِإسرائيَل

ا، وعبدُتم آِلهًة فرائضي ووصاياَي اّلتي أمْرُتُكم به
فأنا أقَلُعُكم ِمْن أرضي اّلتي ٢٠غريـبًة ولها َسَجْدُتم، 

أعطيُتها لُكم، وأهُجُر هذا الَهيكَل اّلذي آرَّْسُتُه 
. سمي وأجَعُلُه ُمْضَغًة في األفواِه َبيَن الشُّعوِب ُآلِّها ال
لماذا فَعَل الّربُّ : فُكلُّ َمْن َيمرُّ بِه ينَذهُل ويتساَءُل٢١
أنَزَل «: فُيجاُب٢٢؟  كذا بهِذِه األرِض وهذا الَهيكِله

الّربُّ ِبِهم ُآلَّ هذا الَبالِء ألنَّهم ترآوا إلَه آباِئِهم اّلذي 
أخرَجُهم ِمْن أرِض ِمْصَر، وتَمسَّكوا بآلهٍة غريـبٍة 

  . »وَسَجدوا لها وَعبُدوها
  ٨الفصل 

  أعمال سليمان
  )٢٨-١٠: ٩مل١(
   
وَبعَدما قضى سليماُن ِعشريَن سَنًة في بناِء الَهيكِل ١

أعاَد ِبناَء الُمُدِن اّلتي أعطاها َله ٢وقصِر الَمِلِك، 
الَمِلُك حيراُم، وأسَكَن فيها جماعاٍت، ِمْن َبني 

.  وتَغلََّب عَليها وساَر إلى حماِة ُصوبَة٣. ِإسرائيَل
 الُمُدِن اّلتي َبناها  في الصَّحراِء، وُآلَّ وَحصََّن َتدُمَر٤

وأعاَد بناَء بـيَت ُحوُروَن ٥في حماَة ِلَتخزيِن الُمونِة، 
، وُهما َمدينتاِن ُمَحصَّنتاِن باألسواِر  الُعليا والسُّفلى

 وجميَع الُمُدِن اّلتي  وَبْعَلَت٦واألبواِب والَمغاليِق، 
وَبنى ُآلَّ ما . خَزَن فيها الُموَنَة والَمرآباِت والَخيَل

أَحبَّ أْن َيبنَيُه في أوُرشليَم ولبناَن وُآلِّ األراضي 
فَسخََّر لهذا الغَرِض جميَع ٧. اّلتي آاَنت َتحَت ُسلَطِتِه

اّلذيَن َبقوا ِمَن الِحثِّيِّيَن واألموريِّيَن والِفْرزِّيِّيَن 
والحوِّيِّيَن والَيبوسيِّيَن اّلذيَن لم يكونوا ِمْن َبني 

 ُيِبْدُهم َبنو ِإسرائيَل، فَفرَض هؤالِء لم٨. ِإسرائيَل
وأمَّا ٩. عَليِهم سليماُن أشغاَل السُّخرِة إلى هذا اليوِم

َبنو ِإسرائيَل، فلم ُيَسخِّْرُهم سليماُن ِلَعَمِلِه، بِل 
. ستخَدَمُهم آُجنوٍد وُضبَّاٍط وقاَدٍة ِلَخيِلِه وَمرآباِتِه ا

قبوَن وَوآََّل سليماُن مئتيِن وخمسيَن َرُجًال ُيرا١٠
  . اّلذيَن َسّخَرُهم ِلُمخَتلِف األعماِل اّلتي قاَم بها

بَنَة ِفرَعوَن زوجَتُه ِمْن مدينِة داُوَد  ونَقَل سليماُن ا١١
ال تسُكُن «: إلى القصِر اّلذي َبناُه لها، ألنَُّه قاَل

زوَجٌة لي في قصِر داُوَد َمِلِك ِإسرائيَل، ألنَّ ُآلَّ 
  . »هِد مكاٌن ُمَقدٌَّسمكاٍن دَخَلُه تابوُت الَع

وقدََّم سليماُن ُمحَرقاٍت للّربِّ على المذَبِح اّلذي ١٢
نتظاٍم  وآاَن يفَعُل ذِلَك با١٣. َبناُه أماَم ِرواِق الَهيكِل

حَسَب ما جاَء في وصيَِّة موسى، في السُّبوِت 
وُرؤوِس الشُّهوِر، وفي اَألعياِد السَّنويَِّة الثَّالثِة 

.   وعيُد الَمظالِّ  وعيُد الَحصاِد يِرعيُد الَفط: وهَي
وحَسَب ترتيـِب داُوَد أبـيِه، أقاَم سليماُن ِفَرَق ١٤

 في مكاِن ِخدمِتِهم والالَّويِّيَن في التَّسبـيِح  الكَهنِة
وأقاَم أيضًا، ِبـحَسِب وصيَِّة . نتظاٍم والِخدمِة أماَمُهم با

ذيَن َيتناوبوَن على داُوَد َرُجِل اِهللا، ِفَرَق البوَّابـيَن اّل
ولم َيِحْد سليماُن َعْن وصيَِّة ١٥. ِحراَسِة األبواِب

داُوَد للكَهنِة والالَّويِّيَن في أْمِر الَخزائِن وفي ُآلِّ 
  . أْمٍر
وتمََّم سليماُن في ذِلَك الوقِت ُآلَّ أعماِلِه، اّلتي ١٦

  . آاَنت ناِجَحًة ِمْن يوِم تأسيِس الَهيكِل إلى نهايِة ِبناِئِه
ُثمَّ ذَهَب سليماُن إلى َعصيوَن جاَبَر وإلى أيلَة ١٧

وأرسَل َله ١٨. على شاطِئ البحِر في أرِض أدوَم
الَمِلُك حيراُم ُسفنًا، ومالَّحيَن ُمَتَمرِّسيَن بأموِر 

البحِر، فأبحروا إلى أرِض أوفيَر مَع ِرجاِل سليماَن 
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ًا ِمَن وأخذوا ِمْن ُهناَك َنحَو أرَبعٍة وستِّيَن ِقنطار
  . الذَّهِب وحَملوها إلى الَمِلِك سليماَن

  ٩الفصل 
  ملكة سبأ عند سليمان

  )١٣-١: ١٠مل١(
   
 بأخباِر سليماَن، فجاءت إليِه في  وَسِمَعْت مِلَكُة َسبأ١

أوُرشليَم في َموِآٍب عظيٍم جدًّا، ِلَتخَتِبَرُه في َمساِئَل 
ِجماٌل ُمَحمَّلٌة أطيابًا وذَهبًا آثيرًا َصعبٍة، ومَعها 

لتَقت سليماَن وآلََّمْتُه ِبـجميِع  وِحجارًة آريمًة، وا
فأخَبَرها سليماُن بُكلِّ آالِمها، ولم ُيخَف ٢. َمساِئِلها

وَرأت َمِلكُة َسبأ ٣. َعْن ُسَليماَن أمٌر إالَّ وأخبَرها بِه
وطعاَم ٤، ُآلَّ ِحكَمِة سليماَن، والقصَر اّلذي َبناُه

َمواِئِدِه، وَمجِلَس حاشيِتِه، وِنظاَم ُخدَّاِمِه وِهنداَمُهم، 
وُسقاَتُه وِهنداَمُهم، وُمحَرقاِتِه اّلتي آاَن ُيَقدُِّمها في 
َهيكِل الّربِّ، حيَن رأت هذا ُآلَُّه، أصاَبها الُذهوُل، 

آاَن صحيحًا ما َسِمْعُته في بالدي «: وقاَلت للَمِلِك٥
لكنِّي لم ُأَصدِّْقُه حّتى ٦ وعْن ِحكَمِتَك عْن أقواِلَك

ِجْئُت وشاَهْدُت ِبــعينيَّ، فإذا بـي لم ُأخَبْر حّتى 
َهنيئًا ٧. ِبِنصِفِه، فِحكَمُتَك وِغناَك َيفوقاِن ما َسِمْعُتُه

ِلرجاِلَك، وَهنيئًا ِلُخدَّاِمَك هؤالِء القاِئميَن َبيَن َيديَك 
بُّ إلُهَك اّلذي َرضَي تبارَك الّر٨. يسَمعوَن ِحكَمَتَك

وألنَُّه . سِمِه عَليَك وأجَلَسَك على هذا العرِش َمِلكًا با
أَحبَّ َبني ِإسرائيَل، وأراَد أْن ُيَثبَِّتُهم إلى األبِد، أقاَمَك 

وأهدِت الَمِلَك ِعشريَن ٩. »َمِلكًا ِلَتحُكَم بالَحقِّ والَعدِل
مًة، ولم يُكْن ِقْنطاَر ذَهٍب وأطيابًا آثيرًة وِحجارًة آري

َبيَن األطياِب ِمثُل ذِلَك الطِّيـِب اّلذي وَهَبْتُه َمِلكُة َسبَأ 
  . للمِلِك سليماَن

 وسليماَن ذَهبًا ِمْن أوفيَر،  وحَمَل رجاُل حيراَم١٠
 آثيٍر وِبـِحجارٍة  وجاُؤوا أيضًا ِبـخَشِب َصندٍل

فَعِمَل سليماُن ِمْن خَشِب الصَّندِل ١١. آريمٍة
نًا للَهيكِل وللقصِر وقيثاراٍت وربابًا للُمَغنِّيَن، َدراِبزي

  . ولم َيَر أحٌد ِمثَل ذِلَك ِمْن َقبُل في أرِض َيهوذا
وأهَدى الَمِلُك سليماُن َمِلكَة َسبأ ُآلَّ ما َطَلَبْتُه، ١٢

َفوَق ما أعطاها ِمَن الهدايا السَّخيَِّة، وعاَدت إلى 
  . ِبالِدها هَي وحاشَيُتها

  نثروة سليما
  )٢٩-١٤: ١٠مل١(
   

وآاَن َوزُن الذَّهِب اّلذي َيِرُد على سليماَن في ١٣
هذا َفْضًال عِن ١٤َسنٍة واحَدٍة مَئَة ِقْنطاِر ذَهٍب، 

وآاَن جميُع ُملوِك العرِب .  التُّجَّاِر الوارِد ِمَن الزوَّاِر
.  والذَّهَبوُوالُة أرِض ِإسرائيَل يحِملوَن إليِه الِفضََّة

فَعِمَل الَمِلُك سليماُن ِمئتي ُتْرٍس آبـيٍر مْن ذَهٍب ١٥
َمطروٍق، للتُّْرِس الواحِد َثالَثُة أرطاِل ذَهٍب، 

وَثالُث مئِة ُتْرٍس صغيٍر مْن ذَهٍب َمطروٍق ١٦
للتُّْرِس الواحِد َرْطٌل وِنصُف الرَّْطِل، وَحِفَظها في 

َل الَمِلُك عرشًا وَعِم١٧.  بـيٍت ُيدعى غاَبَة لبناَن
وآاَن ١٨. آبـيرًا ِمْن عاٍج وألبَسُه ذَهبًا إبريزًا

للعرِش ِستُّ َدرجاٍت وَموِطـٌئ للقدَميِن ِمْن ذَهٍب 
وعلى جانَبي الَمقَعِد َيداِن ِمْن ُهنا وِمْن ُهناَك وأَسداِن 

ثنا عَشَر أسدًا واِقَفٌة  فيما ا١٩واِقفاِن ِعنَد الَيديِن، 
 الستِّ ِمْن ُهنا وِمْن ُهناَك، ولم يُكْن على الدََّرجاِت

وآاَن جميُع آنيِة ٢٠. ِمثُل ذِلَك في جميِع الَمماِلِك
ُشْرِب الَمِلِك سليماَن ذَهبًا، وآذِلَك جميُع آنيِة بـيِت 
غاَبِة لبناَن، ولم يُكْن َبيَنها شيٌء ِمَن الِفضَِّة اّلتي لم 

وآاَن للَمِلِك ٢١، يُكْن لها أيَُّة قيمٍة في أّياِم سليماَن
ُسُفٌن َضخَمٌة تأتيِه مَع ُسُفِن ِحيراَم، مرًَّة في ُآلِّ 
َثالِث ِسنيَن حاِمَلًة ذَهبًا وِفضًَّة وعاجًا وُقرودًا 

  . وطواويَس
وفاَق الَمِلُك سليماُن جميَع ُملوِك األرِض ِغًنى ٢٢

وآاَن ُملوُك األرِض َيلَتِمسوَن ُمقاَبَلَتُه ٢٣وِحكَمًة، 
وآاَن ُآلُّ ٢٤. اِع ِحكَمِتِه اّلتي أوَدَعها اُهللا في قلِبِهِلَسم

َمْن يأتي إليِه يحِمُل هداياُه ِمْن آنيِة ِفضٍَّة وذَهٍب 
وَمالبَس وِسالٍح وأطياٍب وَخيٍل وِبــغاٍل، وذِلَك سَنًة 

وآاَن ِلسليماَن أرَبعُة آالِف َمعَلٍف ِلَخيِل ٢٥. َبعَد سَنٍة
 ألَف فرٍس في أوُرشليَم وساِئِر ثنا عَشَر الَمرآباِت وا

وآاَن ُمَتَسلِّطًا على جميِع الُملوِك ِمْن نهر ٢٦. الُمُدِن
.  الفراِت إلى أرِض الِفلسطيِّيَن وإلى ُحدوِد ِمْصَر

وجَعَل الَمِلُك الِفضََّة في أوُرشليَم آثيرًة ٢٧
آالحجارِة، وجَعَل خَشَب األْرِز آالُجمَّيِز آثَرًة في 

أمَّا الَخيُل فكاَنت َتِرُد على سليماَن ِمْن ٢٨ . السَّهِل
  .   وِمْن جميِع الُبلداِن ِمْصَر

  نهاية عهد سليمان
  )٤٣-٤١: ١١مل١(
   

وما تَبقَّى ِمْن أخباِر سليماَن ِمْن أوَِّلها إلى آِخِرها ٢٩
ا ُمدوٌَّن في آالِم ناثاَن النَّبـيِّ، وفي ُنبوَِّة أخيَّ

الشِّيلونيِّ، وفي ُرؤى َيْعدو الرَّائي اّلذي تَنبََّأ َعْن 
ومَلَك سليماُن بأوُرشليَم على ٣٠. َيُرْبعاَم بِن َناباَط

وحيَن ماَت ُدِفَن مَع ٣١. جميِع ِإسرائيَل أرَبعيَن سَنًة
  . بُنُه مكاَنُه آباِئِه في مدينِة داُوَد أبـيِه، ومَلَك َرُحبعاُم ا

  ١٠الفصل 
  قاق مملكة إسرائيل إنش

  )٢٥-١: ١٢مل١(
   
جَتَمَع ُآلُّ شعِب   حيُث ا وذَهَب َرُحبعاُم إلى شكيَم١

وحيَن َسِمَع َيُربعاُم بُن ناباَط ٢.  ِإسرائيَل لُيملُِّكوُه
ِبهذا، وهو ُمقيٌم َبعُد بِمْصَر هَربًا ِمْن سليماَن، رَجَع 

. عوٍة ِمْن قباِئِل ُآلِّ ِإسرائيَل في الشَّماِلِبَد٣ِمْن ُهناَك 
َثُقَل نيُر «٤: ُثمَّ جاُؤوا جميعًا إلى َرُحْبعاَم وقالوا َله

أبـيَك عَلينا، فإذا َخفَّْفَت اآلَن ِمْن نيِره الثَّقيِل وِمْن 
إذهبوا ُثمَّ «: فقاَل لُهم٥. »عبوديَِّتِه الشَّاقَِّة، َنخُدُمَك

  .  فَذَهبوا. »الثِة أّياٍمعودوا إليَّ َبعَد َث
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فشاَوَر الَمِلُك َرُحبعاُم الشُّيوَخ اّلذيَن آانوا ُيعاِونوَن ٦
ِبماذا ُتشيروَن «: سليماَن أباُه في حياِتِه وقاَل لُهم

إْن «: فأجابوُه٧» عليَّ؟ ِبماذا أجيـُب هؤالِء الشَّعَب؟
وا َلَك ُآنَت َطيِّبًا مَعُهم وأرَضيَتُهم وآلَّمَتُهم ِبلطٍف آان

فلم َيْهَتمَّ َرُحبعاُم ِبَمشورِة ٨. »ُخدَّامًا ُآلَّ األّياِم
الشُّيوِخ وشاوَر الِفتياَن اّلذيَن ِمْن جيِلِه وآانوا 

ِبماذا ُتشيروَن عليَّ أنُتم؟ «: وقاَل لُهم٩َيخِدموَنُه، 
آيَف ُأجيـُب هؤالِء الشَّعَب اّلذيَن َطَلُبوا ِمنِّي أْن 

ُقْل «: فأجاَبه الِفتياُن١٠» أبـي عَليِهم؟ُأخفَِّف ِمْن نيِر 
.  ِخنِصري أغَلُظ ِمْن َخْصِر أبـي: ِلَهؤالِء الشَّعِب

. أبـي َحمََّلُكم نيرًا َثقيًال وأنا أزيُد على نيِرُآم ِثقًال١١
  . »أبـي أدَّبُكم بالسِّياِط وأنا أؤدُِّبُكم بالسِّياِط الشَّوآيَِّة

عِب إلى الَمِلِك َرُحبعاَم وعاَد َيُربعاُم وجميُع الش١٢َّ
فأهَمَل الَمِلُك ١٣. في اليوِم الثَّالِث آما آاَن االتِّفاُق

آما نَصَحُه ١٤َمشوَرَة الشُّيوِخ وآلََّم الشَّعَب ِبقساوٍة 
 وأنا أزيُد على  أبـي ثقََّل نيَرُآم«: الِفتياُن وقاَل لُهم

دُِّبُكم بالسِّياِط أبـي أدََّبُكم بالسِّياِط وأنا ُأؤ. نيِرُآم ِثقًال
فكاَن ذلَك َمشيئَة الّربِّ لَيِتمَّ آالُمُه إلى ١٥. »الشَّوآيَِّة

وهكذا لم . َيُربعاَم بِن ناباَط على ِلساِن أخيَّا الشِّيلونيِّ
  .  َيسَتِمـِع الَمِلُك للشَّعِب

ولمَّا رأى قباِئُل َبني ِإسرائيَل في الشَّماِل أنَّ ١٦
ما لنا وِلداُوَد، وأيُّ «: لُهم، قالوا َلهالَمِلَك لم َيسَتِمـْع 

بِن َيسَّى؟ فإلى خياِمُكم يا َبيَت  شيٍء لنا ُيْرجى ِمِن ا
وَرَجعوا إلى . »ِإسرائيَل، ولَيَتَدبَّْر َبيُت داُوَد أمَرُه

تارآيَن َرُحبعاَم َمِلكًا على الُمقيميَن في ١٧،  خياِمِهم
  . ُمُدِن َيهوذا

 الُمَوآََّل على  َرُحبعاُم أدوراَمثمَّ أرَسَل الَمِلُك ١٨
أعماِل السُّخَرِة إلى قباِئِل الشَّماِل فَرَجموُه بالِحجاَرِة 

فأسَرَع الَمِلُك َرُحبعاُم وَصِعَد َمرآَبَتُه وهَرَب . فماَت
وهكذا تَمرََّد َبيُت ِإسرائيَل على ١٩. إلى أوُرشليَم

  . َبيِت داُوَد وما زالوا إلى هذا اليوِم

  معيانبوءة ش
  ١١الفصل 

ولمَّا وَصَل َرُحبعاُم إلى أوُرشليَم جَمَع مَئًة وَثمانيَن ١
ألَف ُجنديٍّ باِسٍل ِمْن ُآلِّ َبيِت َيهوذا وِسْبِط بنياميَن، 
. لُيحاربوا َبيَت ِإسرائيَل وَيردُّوُهم إلى طاَعِة الَمِلِك

ْل ِلَرُحبعاَم بِن ُسليماَن ُق«٣: فقاَل اُهللا ِلَشَمْعيا النَّبـّي٢
: َمِلِك َيهوذا وُآلِّ َبيِت َيهوذا وبنياميَن وباقي الشَّعِب

ال ُتقاِتلوا إخوَتُكم َبيَت ِإسرائيَل، : هذا ما قاَل الّرب٤ُّ
بل عودوا إلى ُبيوِتُكم ألنِّي أنا اّلذي أَرْدُت أْن َيحُدَث 

ْن فَسِمعوا ِلكالِم الّربِّ وَرَجعوا َع. »ما حَدَث
  .  ُمحاَربِة َيُربعاَم

  رحبعام يحصن المدن
وأقاَم َرُحبعاُم بأوُرشليَم وَبنى ُمُدنًا ُمَحصََّنًة في ٥

وَبيُت ٧وهي َبيُت َلحَم وعيطُم وَتقوُع ٦. َيهوذا
وجتُّ ومريَشُة وزيُف ٨صوَر وسوآو وعُدالَُّم 

ْرَعُة وأيلوُن وَص١٠وأدورايُم والخيُش وعزيَقُة ٩
وحبروُن، وهِذِه الُمُدُن ُآلُّها في َيهوذا أو بنياميَن 

وَعزََّز الُحصوَن وجَعَل فيها قاَدًة وَمخاِزَن طعاٍم ١١
وِبَذلَك َثبََّت . وتروسًا وِرماحًا١٢وزيٍت وخمٍر 

  . سيطَرَتُه على أرِض َيهوذا وبنياميَن سيَطَرًة تامًَّة
نُة والالَّويُّوَن اّلذيَن في وجاَء إلى َرُحبعاَم الكَه١٣

تارآيَن َمراعَيهم وساِئَر أمالِآِهم ١٤أرِض ِإسرائيَل 
جاُؤوا إلى َيهوذا وأوُرشليَم ألنَّ يربعاَم َمِلَك ِإسرائيَل 

وبنيِه اّلذيَن خَلفوُه َمَنعوُهم ِمْن ُمماَرسِة الكهنوِت 
على ذِلَك أنَّ َيُربعاَم أقاَم آهنًة للَمذابـِح ١٥للّربِّ، 

  الُمرتفعاِت بأصناٍم َمصنوعٍة على َشكِل ُعجوٍل
وَلِحَق بالكَهنِة ِمْن أسباِط ِإسرائيَل جميُع ١٦. وُتيوٍس

اّلذيَن أرادوا ِبُكلِّ قلوِبِهم أْن َيعُبدوا الّربَّ إلَه 
ِإسرائيَل، فُيَقدِّموا الذَّبائَح للّربِّ إلِه آباِئِهم في 

 َيهوذا وساَندوا َرُحبعاَم فَعزَّزوا َممَلَكَة١٧. أوُرشليَم
بَن سليماَن َثالَث ِسنيَن، ألنَّه سَلَك في طريِق داُوَد 

  . وسليماَن أبـيِه ُطوَل ِتلَك الُمدَِّة
وتَزوََّج َرُحبعاُم َمْحَلَة ِبنَت يريموَث بِن داُوَد ِمِن ١٨
فَوَلَدت َله ١٩مرأِتِه أبـيجايَل ِبنِت ألياَب بِن َيسَّى،  ا

ُثمَّ تَزوََّج ٢٠. يعوُش وشمريا وزاَهُم: يَن ُهمَثالثَة َبن
َمعَكَة ِبنَت أبشالوَم، فَوَلَدت َله أبـيَّا وِعتَّاَي وزيزا 

وأحبَّ َرُحبعاُم َمعَكَة ِبنَت أبشالوَم، ٢١  وشلوميَت
وآاَن َله َثمانَي . أآَثَر ِمْن َجميِع زوجاِتِه وجواريِه
 َثمانيًة وِعشريَن َعْشرَة زوجًة وِستُّوَن جاريًة، وَوَلَد

بَنُه أبـيَّا ِمْن  وأقاَم َرُحبعاُم ا٢٢. بنًا وِستِّيَن ِبنتًا ا
زوجِتِه َمعَكَة رئيسًا على إخوِتِه ألنَّه نوى أْن َيجَعَلُه 

وتَصرََّف ِبِفطَنٍة، فعيََّن جميَع َبنيِه ُحكَّامًا ٢٣خلفًا َله 
وبنياميَن في جميِع الُمُدِن الُمَحصََّنِة في أرِض َيهوذا 

  . وأغدَق عَليِهِم المَدَد ِبَسخاٍء، وأخَذ لُهم ِنساًء آثيراٍت
  ١٢الفصل 

  مصر تغزو يهوذا
  )٢٨-٢٥: ١٤مل١(
   
وما إْن َثبََّت َرُحبعاُم ُمْلَكُه وَرسََّخُه حّتى تَرَك ١

وفي السَّنِة ٢. شريعَة الّربِّ هَو وجميُع شعِبِه
ُمْلِكِه عاَقَبُهُم الّربُّ على خياَنِتِهم َله، الخاِمسِة ِل

في ألٍف ٣فَزَحَف شيَشُق َمِلُك ِمْصَر على أوُرشليَم 
ومَئَتي َمرآَبٍة وِستِّيَن ألَف فارٍس وعَدٍد ال ُيحصى 

 والكوشيِّيَن اّلذيَن  ِمَن الُجنوِد اللَّوبـيِّيَن والسُّكيِّيَن
 ُمُدَن َيهوذا الُمَحصَّنَة حَتلَّ فا٤. جاُؤوا مَعُه ِمْن ِمْصَر
فأقَبَل َشَمْعيا النَّبـيُّ إلى ٥. ووَصَل إلى أوُرشليَم

جَتَمعوا في أوُرشليَم  َرُحبعاَم وُرؤساِء َيهوذا اّلذيَن ا
: هذا ما قاَل الّربُّ«: هَربًا ِمْن وجِه شيَشَق، وقاَل لُهم

الَمِلُك فَنِدَم ٦. »أنُتم َترآُتموني فَتَرْآُتُكم في َيِد شيَشَق
فلمَّا رأى الّربُّ ٧. »الّربُّ عادٌل«: والرُّؤساُء وقالوا

ِبما أنَُّهم َنِدموا فلن ُأهِلَكُهم «: أنَُّهم َنِدموا، قاَل ِلَشَمْعيا
ولن َينَصبَّ غَضبـي على أوُرشليَم على َيِد شيَشَق، 

لِكنَُّهم يخَضعوَن َله لَيعِرفوا ٨،  بل أمَنُحُهُم النَّجاَة
 َبيَن الُخضوِع لي والُخضوِع ِلَمماِلِك الَفْرَق

  . »األرِض
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فَزَحَف شيَشُق على أوُرشليَم ونَهَب ما في َخزاِئِن ٩
َهيكِل الّربِّ وقصِر الَمِلِك، وأخَذ ُآلَّ شيٍء وِمْن ذِلَك 

فَصَنَع الَمِلُك ١٠.  ُتروُس الذَّهِب اّلتي َعِمَلها سليماُن
اٍس وَسلََّمها إلى قاَدِة َرُحبعاُم مكاَنها ُتروسًا ِمْن ُنح

وآاَن إذا دَخَل ١١الحَرِس اّلذيَن على باِب القصِر 
الَمِلُك َهيكَل الّربِّ َيجيُء الحَرُس وَيحِملوَن التُّروَس 

رَتدَّ غَضُب  وا١٢. ُثمَّ َيُردُّوَنها إلى ُغرفِة الحَرِس
َنت الّربِّ َعِن الَمِلِك فلم ُيِبْدُه، ذِلَك أنَّ أشياَء آثيرًة آا

  . لم َتَزْل حَسَنًة في َيهوذا

  نهاية عهد رحبعام
  )٣١-٢٩، ٢٤-٢١: ١٤مل١(
   

ومَلَك َرُحبعاُم في أوُرشليَم وَقوَي ُمْلُكُه، وآاَن ١٣
بَن إحدى وأرَبعيَن سَنًة حيَن مَلَك، ومَلَك َسْبَع  ا

تاَرها الّربُّ ِمْن ْخ َعْشَرَة سَنًة ِبأوُرشليَم المدينِة اّلتي ا
ْسِمِه َهيكٌل فيها  جميِع أرِض َبني ِإسرائيَل ليكوَن ال

وفَعَل الشَّرَّ ألنَُّه لم ١٤. سُم ُأمِِّه ِنعَمَة الَعمُّونيََّة وآاَن ا
  . يعَمْل ِبإراَدِة الّربِّ ِمْن ُآلِّ َقلِبِه

 وأخباُر َرُحبعاَم، ِمْن أوَِّلها إلى آِخِرها، ُمَدوَّنٌة في١٥
وآاَنت َبيَن َرُحبعاَم .  آالِم َشَمْعيا النَّبـيِّ وِعدُّو الرَّائي

وماَت َرُحبعاُم وُدِفَن ١٦. وَيُربعاَم حروٌب ُمسَتِمرٌَّة
  . بُنُه مكاَنُه  ا مَع آباِئِه في مدينِة داُوَد، ومَلَك أبـيَّا

  ١٣الفصل 
  الحرب بـين أبـيا ويربعام

  )٨-١: ١٥مل١(
   
وفي السَّنِة الثَّاِمنَة َعْشَرَة ِللَمِلِك َيُربعاَم مَلَك أبـيَّا ١

ْسُم ُأمِِّه  وآاَن ا. َثالَث ِسنيَن ِبأوُرشليَم٢على َيهوذا 
  . ميخايا ِبنَت أوريئيَل ِمْن َجْبعَة
فَحَشَد لها أبـيَّا ٣،  وآاَنت َبيَن أبـيَّا وَيُربعاَم حرٌب

أرَبِع مَئِة ألِف َرُجٍل ِمْن ِخيَرِة الُمحاربـيَن جيشًا ِمْن 
سَتَعدَّ َيُربعاُم ِلِقتاِلِه ِبَثماني مَئِة ألٍف ِمْن  الشُّجعاِن، وا

ووَقَف أبـيَّا على رابـيِة ٤. ِخيَرِة الَجبابرِة األِشدَّاِء
أصِغ لي يا َيُربعاُم «:  في جَبِل أفراِيَم وقاَل َصمارايَم

أال َتعَلموَن أنَّ الّربَّ إلَه ٥. ويا جيَش ِإسرائيَل
ِإسرائيَل أعطى الُمْلَك ِلداُوَد وِلَبنيِه إلى األبِد ِبــَعهٍد 

لِكْن َيُربعاُم بُن َنباَط أحُد ِرجاِل ٦؟  ال ُرجوَع َعنُه
نَضمَّ  وا٧سليماَن بِن داُوَد قاَم وتَمرََّد على َموالُه، 

هيَن وسيَطروا على إليِه ُزمَرٌة ِمَن الَبطَّاليَن التَّاِف
َرُحبعاَم بِن سليماَن وهَو َبعُد َصبـيٌّ بسيُط الَقلِب فلم 

  . يقِدْر أْن ُيقاِوَمُهم
وأنُتُم اآلَن َتُظنُّوَن أنَُّكم قاِدروَن على ُمقاَوَمِة «٨

السُّلَطِة الَملكيَِّة اّلتي وَضَعها الّربُّ في َيِد َبني داُوَد، 
ُل الذََّهِب اّلتي صَنَعها ألنَُّكم آثيروَن ومَعُكم ُعجو

َطَرْدُتم آَهَنَة الّربِّ َبني ٩.  َيُربعاُم ِلتكوَن آِلهًة لُكم
هروَن والالَّويِّيَن وأَقْمُتم لُكم آَهنًة آما يْفَعُل ساِئُر 
شعوِب األرِض، فُكلُّ َمن جاَء ِبَثوٍر ِمَن البَقِر أْو 

اآلِلهِة الكاِذبِة َسبَعِة ِآباٍش ُيَكرَُّس وَيصيُر آاهنًا ِلِتلَك 
أمَّا نحُن، فالّربُّ هَو إلُهنا ولم ١٠. اّلتي َتعُبدوَنها

َنتُرْآُه، والكَهنُة اّلذيَن َيخُدموَنُه ُهم َبنو هروَن 
وُهم ُيَقرِّبوَن للّربِّ ُآلَّ صباٍح ١١. ُيعاِوُنُهُم الالَّويُّوَن

وُآلَّ مساٍء ُمحَرقاٍت وَبخوَر أطياٍب، وَيَضعوَن ُخبَز 
تَّقِدَمِة على الماِئَدِة الطَّاِهَرة، وُيوِقدوَن ِسراجاِت ال

فَنحُن نعَمُل ِبما أمَر الّربُّ . َمناَرِة الذَّهِب ُآلَّ مساٍء
واُهللا مَعنا وهَو َيقوُدنا، ١٢.  إلُهنا، وأمَّا أنُتم فَترْآُتموُه

 فال ُتحاِربوا الّربَّ. وآَهنُتُه ُهنا ِبأبواٍق َيهِتفوَن ِلِقتاِلُكم
  . » إلَه آباِئُكم يا َبيَت ِإسرائيَل ألنَُّكم ال َتنَجحوَن

وآاَن َيُربعاُم أرَسَل َبعضًا ِمْن جيِشِه، َفداروا ١٣
َحوَل ِرجاِل َيهوذا وَآَمنوا ِمْن وراِئِهم، وَبقَي هَو 

لَتَفَت ِرجاُل  فا١٤. وساِئُر َجيِشِه في مواجَهِتِهم
ْن َخلِفِهم، َيهوذا، فإذا الحرُب ِمْن أماِمِهم وِم

وهَتَف ١٥فَصرخوا إلى الّربِّ وَنفَخ الكَهنُة ِباألبواِق 
وِعندما هَتفوا وهَجموا ِبقياَدِة أبـيَّا، . ِرجاُل َيهوذا

ْنَهزموا  فا١٦ضَرَب اُهللا جيَش ِإسرائيَل أماَمُهم، 
فَضَرَبُهم أبـيَّا وجيُشُه ١٧. وأسَلَمُهم إلى أيديِهم

خمُس مئِة ألِف َرُجٍل ِمْن َضربًة عظيمًة سَقَط فيها 
فَخَضَع َشعُب ِإسرائيَل في ١٨. ِخيَرِة جيِش ِإسرائيَل

تََّكلوا على  ْنَتَصَر شعُب َيهوذا ألنَُّهم ا ذِلَك الوقِت وا
وطاَرَد أبـيَّا جيَش َيُربعاَم وأخَذ ١٩. الّربِّ إلِه آباِئِهم

 ِمنُه ُمُدنًا، وهَي َبيُت إيَل وتواِبــُعها، وَيشاَنُة
ولم َتُقْم ِلـَيُربعاَم ٢٠. وتواِبــُعها، وَعْفروُن وتواِبــُعها

ْزداَد  وا٢١. قاِئمٌة في أّياِم أبـيَّا، وضَرَبُه الّربُّ فماَت
ْثَنيِن  مَرأًة، وَوَلَد ا أبـيَّا ُقوًَّة، وتَزوََّج أرَبَع َعْشَرَة ا

ِمْن وما تَبقَّى ٢٢. بنًا وِستَّ َعْشَرَة ِبْنتًا وِعْشريَن ا
أخباِر أبـيَّا وأفعاِلِه وأقواِلِه ُمَدوٌَّن في سيَرِة النَّبـيِّ 

  . ِعدُّو
  ١٤الفصل 

  إنتصارات الملك آسا
  )١١-٩: ١٥مل١(
   
وماَت أبـيَّا وُدِفَن مَع آباِئِه في مدينِة داُوَد، ومَلَك ١

ِت الِبالُد ِمَن سَتراَح بُنه مكاَنُه، وفي أّياِمِه ا آسا ا
وَعِمَل آسا ما هَو َخيٌر وقويٌم ٢. الحرِب َعْشَر ِسنيَن

وأزاَل المذاِبـَح الغريـبَة ٣في نَظِر الّربِّ إلِهِه، 
والَمعاِبَد اّلتي على الُمرَتفعاِت، وحطََّم األنصاَب 

وأمَر شعَب َيهوذا ِبأْن َيعُبدوا ٤وقَطَع أصناَم أشيَرَة، 
وألنَُّه ٥. م وَيعَملوا ِبَشراِئِعه وَوصاياُهالّربَّ إلَه آباِئِه

أزاَل مذاِبـَح الَبخوِر والَمعاِبَد اّلتي على الُمرَتفعاِت 
. سَتراَحِت الَمملَكُة في أّياِمِه ِمْن جميِع ُمُدِن َيهوذا ا

وَبنى ُحصونًا في ُمُدِن َيهوذا ألنَّ الّربَّ أراَحُه ٦
فقاَل ٧.   السِّنيَنوأراَح الِبالَد ِمَن الحروِب في ِتلَك

ِلَنْبِن هِذِه الُمُدَن وُنَحصِّْنها «: آسا الَمِلُك ِلشعِب َيهوذا
ِبأسواٍر وأبراٍج وأبواٍب وَمغاليَق ما داَمِت األرُض 

. »لنا، ألنَّنا عَبْدنا الّربَّ إلَهنا فأراَحنا ِمْن ُآلِّ ِجَهٍة
ِث وآاَن آلسا جيٌش ُمَؤلٌَّف ِمْن َثال٨. فَبَنوا وَنَجحوا
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مئِة ألٍف ِمْن َيهوذا َيحِملون التُّروَس والرِّماَح، 
وِمَئتيِن وَثمانيَن ألفًا ِمن بنياميَن َيحِملوَن التُّروَس 

  . واألقواَس، وُآلُّ هُؤالِء َجباِبَرٌة أِشدَّاُء
فَخَرَج زاَرُح الكوشيُّ ِلُمحاَرَبِتِهم ِبـجيٍش ُمَؤلٍَّف ٩

 َمرآَبٍة، فلمَّا وَصَل إلى ِمْن ِمليوِن َرُجٍل وَثالِث مَئِة
ْصَطفَّ الجيشاِن ِعنَد  خَرَج آسا ِللقاِئه فا١٠  مريَشَة

فَصَرَخ آسا إلى الّربِّ ١١. مريَشَة في وادي َصفاَتَة
يا َربُّ، أنَت قاِدٌر أْن ُتعيَن األقوياَء «: إلِهِه وقاَل

تَِّكُل، والضَُّعفاَء، فأِعنَّا أيُّها الّربُّ إلهنا ألنَّنا عَليَك َن
فأنَت، . سِمَك جْئنا ِلُنحاِرَب هذا الجيَش الكبـيَر وبا

فضَرَب ١٢. »أيُّها الّربُّ، إلُهنا، وال َيقوى عَليَك أحٌد
نَهَزموا ِمْن أماِم جيِش َيهوذا  الّربُّ الكوشيِّيَن، فا

 وقَتلوُهم حّتى  فطاَردوُهم إلى َجراَر١٣بِقـيادِة آسا، 
ْنَكَسروا أماَم الّربِّ وأماَم  كذا اوه. لم َيبَق ِمنُهم أحٌد

. جيِشِه اّلذيَن َغِنموا ِمنُهم َغناِئم عظيمًة ِجدًّا
وهَدموا جميَع الُمُدِن الُمحيَطِة ِبـَجراَر ألنَّ الّربَّ ١٤

ألقى الرُّْعَب في قلوِب الجميِع، َنَهبوها وآاَن فيها 
وَهَدموا أيضًا حظاِئَر الماشيِة ١٥. َغناِئُم آثيرٌة

َخذوا آثيرًا ِمَن الغَنِم والِجماِل، ُثمَّ َرَجعوا إلى وأ
  . أوُرشليَم
  ١٥الفصل 

  آسا يخلص للرب
  )١٥-١٢: ١٥مل١(
   
فَذَهَب ٢وَحلَّ روُح الّربِّ على عَزْريا بِن عوديَد، ١

سَتِمعوا إليَّ يا آسا ويا جميَع  ا«: إلى الَمِلِك آسا وقاَل
الّربُّ َمعُكم ما ُدمُتم مَعُه، إْن .  وبنياميَنشعِب َيهوذا

ِمْن زماٍن ٣. طَلبُتموُه وَجدُتموُه وإْن تَرآُتموُه تَرَآُكم
طويٍل آاَن شعُب ِإسرائيَل ِبال إلٍه َحقٍّ، وِبال آاهٍن 

فلمَّا نَزَل ِبِهِم الضِّيُق رَجعوا ٤.  ُمَعلٍِّم، وِبال شريعٍة
في ِتلَك ٥. بوُه فَوَجدوُهإلى الّربِّ إلِه ِإسرائيَل وطَل

األّياِم لم يُكْن أحٌد يخُرُج ويدُخُل ِبأماٍن، ألنَّ 
فَطَغت ٦ضطراباِت َعمَّت جميَع ُسكَّاِن األرِض،  اال

أمٌَّة على أمٍَّة، ومدينٌة على مدينٍة، ألنَّ اَهللا أنَزَل ِبِهم 
ُآلَّ ِضيٍق لِكْن حيَن رَجعوا إلى الّربِّ وطَلبوُه 

وأنُتم تَشدَّدوا وال تـَتراَخوا، فَتنالوا َجزاَء ٧. وَجدوُه
  . »َخيٍر على عَمِلُكم

  فلمَّا َسِمَع آسا هذا الكالَم وُنبوءَة عَزْريا بِن عوديَد٨
تَقوَّى وأزاَل األصناَم ِمْن جميِع أرِض َيهوذا 

وبنياميَن، وِمَن الُمُدِن اّلتي أخَذها ِمْن جَبِل أفراِيَم، 
. ّربِّ اّلذي آاَن ُقدَّاَم ِرواِق الَهيكِلوَجدََّد مذَبَح ال

وجَمَع ُآلَّ شعِب َيهوذا وبنياميَن والُمقيميَن مَعُهم ٩
ِبكثَرٍة ِمْن شعِب أفرايَم ومَنسَّى وِشمعوَن اّلذيَن 

. نَضمُّوا إلى آسا لمَّا َرَأوا أنَّ الّربَّ إلَهُه مَعُه ا
 الثَّالِث، جَتَمعوا ُآلُّهم في أوُرشليَم، في الشَّهِر فا١٠

وذَبحوا ١١في السَّنِة الخاِمسَة َعْشَرَة ِمْن ُمْلِك آسا، 
ِللّربِّ في ذِلَك َسْبَع مَئِة َثوٍر وَسبعَة آالِف خروٍف 

وَتعاَهدوا أْن َيعُبدوا الّربَّ إلَه آباِئِهم ِبُكلِّ قلوِبِهم ١٢

 وُآلُّ َمْن ال يعُبُده ُيقَتُل، آبـيرًا آاَن١٣وُآلِّ ُنفوِسِهم، 
وأقَسموا ِللّربِّ على ١٤مَرأًة،  أم صغيرًا، َرُجًال أِم ا

. ذِلَك ِبصوٍت عظيٍم وِبُهتاٍف وأبواٍق وقروٍن
وفِرَح جميُع شعِب َيهوذا ِبالقَسِم اّلذي أقَسموُه ١٥

ِبُكلِّ قلوِبِهم، وِبالّربِّ اّلذي طَلبوُه ِبُكلِّ َرغَبِتِهم 
   .فَوجدوُه، وأراَحُهم ِمْن ُآلِّ ِجَهٍة

ونَزَع آسا َعْن ُأمِِّه َمعكَة َلَقَب الُمْلِك ألنَّها أِثَمت ١٦
فَصَنَعت ألشيرَة ِتمثاًال، وآسََّر التِّمثاَل وَسَحَقُه 

وأمَّا الَمعاِبُد اّلتي على ١٧.  وأحَرَقُه في وادي َقدروَن
الُمرَتفعاِت فَبقَيت في ِإسرائيَل، إالَّ أنَّ قلَب آسا َظلَّ 

وحَمَل آسا إلى الَهيكِل ١٨.  ُآلَّ أّياِمِهُمخِلصًا ِللّربِّ
. ما آرََّسُه ِللّربِّ هَو وأبوُه ِمْن ِفضٍَّة وذهٍب وآنَيٍة

ولم َتَقْع حرٌب إلى السَّنِة الخامسِة والثَّالثيَن ِمْن ١٩
  .  ُمْلِك آسا
  ١٦الفصل 

  النزاع مع إسرائيل
  )٢٢-١٦: ١٥مل١(
   
سَّنِة السَّادَسِة والثَّالثيَن ِمْن ُمْلِك آسا، زَحَف في ال١

  َبْعشا َمِلُك ِإسرائيَل على َيهوذا، وَبدَأ ِبَتحصيِن الرَّاَمِة
. حّتى ال َيَدَع أحدًا يخُرُج ِمْن َيهوذا أو يدُخُل إليها

فأخَرَج آسا الِفضََّة والذَّهَب ِمْن َخزاِئِن الَهيكِل ٢
 إلى َبنَهَدَد َمِلِك آراَم في وقصِر الَمِلِك وأرسَلها

ليُكْن َبيني وَبيَنَك َعهٌد، آما آاَن «٣: ِدَمشَق وقاَل َله
َبيَن أبـي وأبـيَك، وها أنا ُمرِسٌل إليَك ِفضًَّة وذَهبًا، 

نُقْض َعهَدَك مَع َبْعشا َمِلِك ِإسرائيَل، فَيْنَصِرَف  فا
َل قاَدَة سَتجاَب َبنَهَدُد ِللَمِلِك آسا وأرَس فا٤. »عنِّي

حَتلُّوا ُعيوَن وداَن وآَبَل  ُجيوِشِه إلى ُمُدِن ِإسرائيَل، فا
فلمَّا ٥.  وجميَع ُمُدِن َنفتالي َحيُث توَجُد الَمخاِزُن مايَم

َسِمَع َبْعشا ِبما َجرى، َآفَّ َعْن َتحصيِن الرَّامِة 
فجَمَع الَمِلُك آسا ِرجاًال ِمْن ٦. وأوَقَف عَمَلُه فيها

َيهوذا، فَحَملوا ِحجارَة الرَّامِة جميِع أرِض 
ْسَتعَمَلها وَحصََّن ِبها َجْبعَة  واألخشاَب اّلتي ا

  .  والِمصفاَة

  حناني الرائي
وفي ذِلَك الوقِت جاَء حناني الرَّائي إلى الَمِلِك آسا ٧

لى تَّكْلَت على َمِلِك آراَم ولم َتتَِّكْل ع ألنََّك ا«: وقاَل َله
ألم يُكِن ٨.  الّربِّ إلِهَك، َنجا ِمْن َيِدَك َمِلُك ِإسرائيَل

الكوشيُّوَن واللَّوبـيُّوَن جيشًا آثيرًا ِبَمرآباٍت 
تََّكْلَت على الّربِّ أسَلَمُهم إلى  وُفرساٍن، لِكْن حيَن ا

أال َتعَلُم أنَّ َعيَنِي الّربِّ َتجوالِن في جميِع ٩؟  َيِدَك
َع جميُع الُمْخِلصيَن َله؟ أنَت األرِض حّتى يَتَشجَّ

تَصرَّْفَت ِبـَحماقٍة في هذا األمِر، فِمَن اآلَن تكوُن 
فَغِضَب آسا على الرَّائي ١٠. »داِئمًا في حاَلِة حرٍب

غَضبًا شديدًا وَرماُه في السِّجِن، ُثمَّ َبدَأ في ذِلَك 
  . الوقِت ُيضايُق َبعضًا ِمَن الشَّعِب

  نهاية ملك آسا
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  )٢٤-٢٣: ١٥مل١(
   

وأخباُر آسا، ِمْن أوَِّلها إلى آِخِرها، ُمَدوََّنٌة في ١١
ْعَتلَّ آسا في  وا١٢. ِسفِر ُملوِك َيهوذا وِإسرائيَل

ومَع . ِرجَليِه، في السَّنِة التَّاسعِة والثَّالثيَن ِمْن ُمْلِكِه
سَتِعْن ِبالّربِّ بل ْشَتدَّت عَليِه فإنَُّه لم َي أنَّ الِعلََّة ا
وَلِحَق آسا بآباِئِه وماَت في السَّنِة ١٣. ِباألِطبَّاِء

وُدِفَن في مقَبَرِتِه ١٤الحاديِة واألربعيَن ِمْن ُمْلِكِه 
اّلتي حَفَرها ِلَنْفِسِه في مدينِة داُوَد، َبعَد أْن َسجَّوُه في 

سريٍر َمملوٍء أطيابًا وأصنافًا َعِطَرًة صَنَعها 
  . روَن وأشَعلوا نارًا َعظيَمًة تكريمًا َلهالَعطَّا

  ١٧الفصل 
  يوشافاط ملك يهوذا

ومَلَك يوشافاُط مكاَن آسا أبـيِه وَعزََّز َموِقَعُه في ١
ووَضَع ُقوَّاٍت ِمْن جيِشِه في ٢.  ُمواَجهِة ِإسرائيَل

 في أرِض جميِع ُمُدِن َيهوذا الُمَحصَّنِة، وأقاَم ُوالًة
وآاَن ٣. حَتلَّها آسا أبوُه َيهوذا وفي ُمُدِن أفرايَم اّلتي ا

الّربُّ مَع يوشافاَط ألنَُّه سَلَك في الطُّرِق اّلتي َتِبــَعها 
بل عَبَد إلَه أبـيِه ٤أبوُه في الِبدايِة ولم َيعُبِد الَبعَل، 

فَثبََّت ٥. وَعِمَل ِبَوصاياُه ولم يعَمْل َآملوِك ِإسرائيَل
لّربُّ الُمْلَك في َيِدِه، وحَمَل إليِه جميُع الشَّعِب ا

وآاَن ُشجاعًا ٦. الَهدايا، فكاَن َله ِغًنى وَمجٌد عظيٌم
في ُسلوِك ُطُرِق الّربِّ، وأزاَل جميَع أماِآِن ِعباَدِة 
  . األصناِم ِمْن على الُمرَتفعاِت، وِمنها َصَنُم أشيرَة

الثِة ِمْن ُمْلِكِه َبعَض وأرَسَل يوشافاُط في السَّنِة الث٧َّ
َبنحاِئُل : الرُّؤساِء لُيَعلِّموا في ُمُدِن َيهوذا، وُهم

ومَعُهم ِمَن ٨وعوَبْديا وَزآريَّا وَنَثَنئيُل وميخايا، 
َشَمْعيا وَنَثْنيا وَزَبْديا وَعسائيُل : الالَّويِّيَن

وَشميراموُث ويوناثاُن وأدونيَّا وطوبـيَّا وطوُبأدونيَّا، 
فَحَملوا ِآتاَب ٩. ُهم أليَشَمُع ويوراُم الكاهناِنُيراِفُق

شريعِة الّربِّ وطافوا في جميِع ُمُدِن يهوذا ُيَعلِّموَن 
  . الشَّعَب
وألقى الّربُّ الرُّْعَب في قلوِب ُملوِك األرِض ١٠

وِمَن ١١. اّلتي َحوَل َيهوذا، فلم ُيحاِربوا يوشافاَط
 وغيَرها ِمَن الَهدايا، الِفلسطيِّيَن َمْن حَمَل إليِه ِفضًَّة

وآَذِلَك العرُب جاُؤوا إليِه ِبسبَعِة آالٍف وَسبِع مَئِة 
ْزداَد يوشافاُط عَظَمًة، وَبنى في َيهوذا  وا١٢. َتيٍس

جَمَع فيها آمِّيًَّة آبـيرًة ِمَن ١٣أبراجًا وُمُدنًا ِللَخْزِن 
،  وآاَن َله قاَدٌة َجباِبرٌة أِشدَّاُء في أوُرشليَم. الُمونِة
َفِمْن َيهوذا َعَدَنُة ومَعُه َثالُث . وُآلُُّهم قاَدُة ألوٍف١٤

ويليِه يوناثاُن ومَعُه ِمئتاِن ١٥مَئِة ألِف ُمقاِتٍل، 
ويليِه َعَمْسيا ْبُن ِزْآري الُمَتَطوُِّع ١٦وَثمانوَن ألفًا، 

وِمْن بنياميَن ١٧. ِلِخدمِة الّربِّ ومَعُه ِمَئتا ألِف ُمقاِتٍل
َجبَّاُر ومَعُه ِمئتا ألِف ُمَسلٍَّح باألقواِس ألياداُع ال
ويليِه يوراباُد ومَعُه مَئٌة وَثمانوَن ألفًا ١٨. والتُّروِس

وُآلُّ هُؤالِء آانوا في ِخدمِة ١٩. ُمَجهَّزوَن ِللحرِب
الَمِلِك، في أوُرشليَم، هذا َفضًال َعِن اّلذيَن في جميِع 

  . ُمُدِن َيهوذا الُمَحصَّنِة

  ١٨الفصل 
  لنبـي ميخا ينذر أخابا
  )٢٨-١: ٢٢مل١(
   
ولمَّا صاَر ليوشافاَط ِغًنى وَمجٌد عظيٌم صاهَر ١

ونَزَل َبعَد ِسنيَن إلى أخاَب في السَّاِمرِة، ٢.  أخاَب
فَذَبَح أخاُب غَنمًا وبَقرًا ِبكثرٍة َله وِلُمراِفقيِه، وأغراُه 

لى مدينِة راموَث اّلتي في أرِض ِبالذَّهاِب مَعُه إ
وقاَل أخاُب َمِلُك إسرائيَل ٣. جلعاَد ِلُمحارَبِتها

أَتذَهُب معي ِلُمحارَبِة «: ليوشافاَط َمِلِك َيهوذا
حالي هَي «: فأجاَبُه يوشافاُط٤» ؟ راموَث ِجلعاَد

آحاِلَك، وشعبـي هَو آشعِبَك، ونحُن مَعَك في 
  . »َتشيُر الّربَّلِكْن َدْعنا أوًَّال نس. الحرِب

فجَمَع َمِلُك ِإسرائيَل نحَو أرَبِع مَئٍة ِمَن األنبـياِء ٥
» أأْذهُب إلى راموَث جلعاَد ِللِقتاِل أم ال؟«: وسأَلُهم
. » إذَهْب إليها ألنَّ الّربَّ ُيَسلُِّمها إلى َيِدَك«: فأجابوُه

أَما ِمْن َنبـيٍّ ِللّربِّ ُهنا «: فقاَل َله يوشافاُط٦
ُهناَك واحٌد نسأُل «: فأجاَبُه َمِلُك ِإسرائيَل٧» ُه؟فَنسأَل

بِه الّربَّ، لكنِّي ُأبِغُضُه ألنَُّه داِئمًا يَتَنبَُّأ عليَّ ِبالشَّرِّ ال 
ال «: فقاَل َله يوشافاُط. »ِبالَخيِر، وهَو ميخا بُن َيْمَلَة
َفدعا َمِلُك ِإسرائيَل أحَد ٨. »َتُقْل هكذا َعنُه أيُّها الَمِلُك

وآاَن َمِلُك ٩. »ِجْئني ِبميخا بِن َيْمَلَة«: الخَدِم وقاَل َله
ِإسرائيَل ويوشافاُط َمِلُك َيهوذا جالَسيِن، ُآلُّ واحٍد 
على عرِشِه، الِبَسيِن ثياَبُهما الُملوآيََّة في السَّاحِة، 
ِعنَد َمدَخِل باِب السَّاِمرِة، وجميُع األنبـياِء يَتَنبَّأوَن 

وصَنَع ِصْدقيَّا بُن َآنَعَنة قروَن ١٠. في حضَرِتِهما
ِبهِذِه الُقروِن َتنَطُح : هذا ما قاَل الّربُّ«: حديٍد وقاَل

وآاَن جميُع األنبـياِء ١١. »اآلراميِّيَن حّتى َيفَنوا
إذَهْب إلى راموَث «: يَتَنبَّأوَن هكذا ويقولوَن ِللَمِلِك

  . »ى َيِدَكِجلعاَد فَتنَتِصَر، ألنَّ الّربَّ ُيَسلُِّمها إل
ِبصوٍت واحٍد تكلََّم «: وقاَل الرَّسوُل ِلميخا١٢

. »األنبـياُء ِبـَخيٍر ِللَمِلِك ليُكْن آالُمَك ِمثَل آالِمِهم
َحيٌّ هَو الّربُّ، ال أقوُل إالَّ ما «: فقاَل َله ميخا١٣

يا «: فلمَّا حَضَر سأَلُه الَمِلُك١٤. »يقوُلُه لَي الّربُّ
» موَث ِجلعاَد ِللِقتاِل أم ال؟ميخا، أنذَهُب إلى را

إذَهْب إليها فَتنَتِصَر، ألنَّ الّربَّ ُيَسلُِّمها إلى «: فأجاَبُه
سِم  سَتحَلفُتَك با آم مرًَّة ا«: فقاَل َله الَمِلُك١٥. »َيِدَك

: فقاَل ميخا١٦» الّربِّ أْن ال ُتكلَِّمني إالَّ ِبالصِّْدِق؟
الِجباِل آالغَنِم وال أرى شعَب ِإسرائيَل ُمَبدَّديَن على «

هؤالِء ال صاحَب لُهم، : راعَي لها، والّربُّ يقوُل
فقاَل ١٧. » فلَيْرِجْع ُآلُّ واحٍد ِمنُهم إلى َبيِتِه ِبسالٍم

أَما قلُت لَك إنَُّه ال يَتَنبَُّأ «: َمِلُك ِإسرائيَل ليوشافاَط
. إسَمْع آالَم الّربِّ«: فقاَل ميخا١٨» عليَّ إالَّ ِبالشَّرِّ؟

رأيُت الّربَّ جالسًا على عرِشِه وجميُع مالِئكِة 
فقاَل ١٩. السَّماِء وقوٌف َلَديِه، على َيميِنِه وشماِلِه

َمْن ُيْغوي أخاَب لَيصَعَد ِللحرِب فَيسُقَط في : الّربُّ
راموَث ِجلعاَد؟ فأجاَب هذا الَمالُك ِبشيٍء، وذاَك 

َف أماَم ُثمَّ خَرَج روٌح ووَق٢٠المالُك ِبشيٍء آَخَر، 
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آيَف؟ : فقاَل َله الّربُّ. أنا ُأَضلُِّلُه: الّربِّ وقاَل
. أخُرُج فأجَعُل أنبـياَءُه َيتَكلَّموَن بالكِذِب: فأجاَب٢١

خُرْج  إذا ُآنَت قاِدرًا على َتضليِلِه، فا«: فقاَل َله الّربُّ
الّربُّ تكلََّم «: ُثمَّ قاَل ميخا ِللَمِلِك٢٢. »فَعْل ذِلَك وا

. » ِبَشرٍّ، لِكنَُّه جَعَل أنبـياَءَك هؤالِء يكِذبوَنعَليَك
فَتَقدََّم ِصدقيَّا بُن َآنَعَنَة ولَطَم ميخا على وجِهِه ٢٣
» متى عَبَر روُح الّربِّ منِّي إليَك لُيكلَِّمَك؟«: وقاَل
سَتعِرُف ذِلَك يوَم تدُخُل َمخَدعًا «: فأجاَبُه ميخا٢٤

فقاَل َمِلُك ِإسرائيَل ألحِد ٢٥. »ِضْمَن َمخَدٍع ِلَتخَتِبـَئ
ُخْذ ميخا وَسلِّْمُه إلى آموَن حاِآِم المدينِة «: ِرجاِلِه

: هذا ما أمَر بِه الَمِلُك: وُقْل٢٦وإلى األميِر يوآَش 
َضعوا ميخا في السِّجِن وأطِعموُه قليًال ِمَن الُخبِز 

: فقاَل ميخا ِللَمِلِك٢٧. »والماِء إلى أْن أرِجـَع ِبسالٍم
 رَجْعَت ِبسالٍم، فال يكوُن الّربُّ تَكلَّم على إْن«

تَذآَّروا أيُّها النَّاُس جميعًا ما «: ُثمَّ قاَل. »ِلساني
  . » ُقلُت

   

  موت أخاب
  )٤٠-٢٩: ٢٢مل١(
   

وهاَجَم َمِلُك ِإسرائيَل ويوشافاُط َمِلُك َيهوذا ٢٨
أنا «: ليوشافاَطفقاَل َمِلُك ِإسرائيَل ٢٩. راموَث جلعاَد

 وأتَقدَُّم إلى الِقتاِل، وأنَت َتلَبُس ثياَبَك  أتَنكَُّر
. فَتَنكََّر َمِلُك ِإسرائيَل وتَقدََّم إلى الِقتاِل. »الُملوآيََّة

ال ُتحاِربوا «: وأَمَر َمِلُك آراَم قاَدَة َمرآباِتِه، قاَل٣٠
. »صغيرًا وال آبـيرًا، بل َمِلَك ِإسرائيَل وحَدُه

ال شكَّ «: ا رأى قاَدُة الَمرآباِت يوشافاَط قالوافلم٣١َّ
فلمَّا . تََّجهوا إليِه ِلـُيقاِتلوه فا. »أنَّ هذا َمِلُك ِإسرائيَل

وأدَرآوا ٣٢. صَرَخ إلى الّربِّ، أغاَثُه وَردَُّهم َعنُه
لِكنَّ ٣٣. أنَُّه لم يُكْن َمِلَك ِإسرائيَل، فَرَجعوا َعنُه

 َسْهمًا َعْن َغيِر َعْمٍد، فأصاَب ُجنديًّا آراميًّا أطَلَق
َمِلَك ِإسرائيَل َبيَن الدِّْرِع والِوْرِك، فقاَل ِلساِئِق 

. »أخُرْج بـي ِمَن الَمعرَآِة ألنِّي ُجِرحُت«: َمرآَبِتِه
شَتدَّ الِقتاُل في ذِلَك اليوِم، والَمِلُك أخاُب واِقٌف  وا٣٤

ُب في المساِء وماَت أخا. ِبَمرآَبِته ُمقاِبَل اآلراميِّيَن
  . ِعنَد الُغروِب

  ١٩الفصل 
  الرب يغضب على يوشافاط

ورَجَع يوشافاُط إلى َبيِتِه في أوُرشليَم ساِلمًا، ١
: فَخَرَج ِللقاِئِه ياهو بُن حناني الرَّائي وقاَل َله٢
بَّ؟ آيَف َتنُصُر الشِّرِّيَر وُتِحبُّ اّلذيَن ُيبِغضوَن الّر«

لِكْن َيشَفُع فيَك ٣. ِلذِلَك أنَت َتسَتِحقُّ غَضَب الّربِّ
أنََّك ُقْمَت ِبأعماٍل صالحٍة، فأَزْلَت َتماثيَل أشيرَة 

  . »وَسَعيَت في َطَلِب الربِّ
وآاَن يوشافاُط يسُكُن في أوُرشليَم، إالَّ أنَُّه آاَن ٤

ِل أفرايَم، يَتَنقَُّل َبيَن الشَّعِب، ِمْن ِبئَر َسبَع إلى جَب
وأقاَم ُقضاًة في ُآلِّ ٥. لَيُردَُّهم إلى الّربِّ إلِه آباِئِهم

فكِّروا «: وقاَل لُهم٦مدينٍة ِمْن ُمُدِن َيهوذا الُمَحصَّنِة، 
في ُآلِّ ما تعَملوَن، فأنُتم ال َتحُكموَن ِبُسلَطٍة ِمَن 

البَشِر، بل ِبُسلَطٍة ِمَن الّربِّ وهَو َمعُكم في ما 
ْنَتِبهوا ِلما تعَملوَن، فما ِعنَد  تَّقوا الّربَّ وا فا٧ .تعَملوَن

  . »الّربِّ إلِهنا ُظْلٌم وال ُمحاباٌة وال َرشوٌة
آذِلَك أقاَم يوشافاُط في أوُرشليَم ُقضاًة ِمَن الالَّويِّيَن ٨

سِم  والكَهنِة ورؤساِء َعشاِئِر َبني ِإسرائيَل لَيقضوا با
إْعَملوا «: وأوصاُهم، قاَل٩،  الّربِّ َبيَن أهِل المدينِة

وُآلَّما ُرِفَعت ١٠. ِبَمخافِة الّربِّ وِبأمانٍة وسالمِة قلٍب
إليُكم ِمْن َبني قوِمُكُم السَّاآنيَن في ُمُدِنِهم َدعوى َقْتٍل 

أو َنْقٍض ِلشريعٍة أو َوصيٍَّة أو فريَضٍة أو ُحْكٍم، 
طأوا إلى فأنِذروُهم بأْن ال ُيسيئوا التََّصرَُّف ِلئالَّ َيخ

ْفَعلوا وإالَّ  هكذا ا. الّربِّ، فُينِزَل غَضَبُه عَليُكم وعَليِهم
وهذا أَمْريا الكاهُن رئيٌس عَليُكم في ١١. فُتذِنبوَن

جميِع أموِر الدِّيِن، وَزَبْديا بُن َيْشَمْعئيَل حاِآُم َيهوذا 
رئيٌس عَليُكم في جميِع أموِر الَمملَكِة، والالَّويُّوَن 

عَملوا ِبما  فَتَشجَّعوا وا. لُكم في أعماِلُكمُمعاونوَن 
  . »ُأوصيُكم بِه، واُهللا مَع الصَّاِلحيَن

  ٢٠الفصل 
  الحرب على أدوم

وَبعَد ذِلَك جاَء َبنو موآَب وَبنو َعمُّوَن، ومَعُهُم ١
فأقَبَل َمْن أخَبَر ٢.  ِلُمقاَتَلِة يوشافاَط الَمعونيُّوَن

جاَء ِلِقتاِلَك ُجمهوٌر آثيٌر «: اَط ِباألمِر وقاَل َلهيوشاف
، وها ُهم َبَلغوا ُحصوَن  ِمْن ِجهِة َبحِر الَميِت ِمْن أدوَم
فخاَف يوشافاُط ٣. »تاماَر اّلتي هَي َعيُن ِجْدٍي

. سَتنَجَد ِبالّربِّ، وأعَلَن الصَّوَم في جميِع َيهوذا وا
هوذا لَيبَتِهلوا إلى فجاَء الشَّعُب ِمْن جميِع ُمُدِن َي٤

جَتَمعوا ُهم وأهُل أوُرشليَم  فا٥. الّربِّ وَيطُلبوا َعْوَنُه
في َهيكِل الّربِّ أماَم الدَّاِر الجديدِة، ووَقَف يوشافاُط 

أيُّها الّربُّ إله آباِئنا، أنَت اإللُه في السَّماِء، «: وقاَل٦
ي َيِدَك وأنَت الُمَتَسلُِّط على جميِع َمماِلِك اُألَمِم، وف

وأنَت إلُهنا ٧الُقوَُّة والَجبروُت فال أحَد َيثُبُت أماَمَك 
اّلذي َطَرْدَت ُسكَّاَن هِذِه األرِض ِمْن وجِه شعِبَك َبني 
  ِإسرائيَل وأعَطيَتها ِلَنسِل إبراهيَم حبـيِبَك إلى األبِد

: سِمَك وقالوا فسكنوها وَبَنوا فيها َهيكًال ُمَقدَّسًا ال٨
ِبنا َشرٌّ ِمْن َسيٍف أو ِعقاٌب أو وباٌء أو إذا نَزَل ٩

سُمَك فيِه  جوٌع، وَوَقْفنا أماَمَك في هذا المكاِن اّلذي ا
وَصَرْخنا إليَك في ضيِقنا، فأنَت َتسَتجيـُب لنا 

واآلَن، ها َبنو َعمُّوَن وَبنو موآَب ١٠.  وُتَخلُِّصنا
 وأهُل جَبِل سعيَر اّلذيَن َمَنْعَت َبني ِإسرائيَل أْن

َيدُخلوا أرَضُهم ِعنَد ُخروِجِهم ِمْن ِمْصَر، فحادوا 
فها ُهم ُيكاِفئوَننا ِبالُهجوِم ١١،  َعنُهم ولم ُيبـيدوُهم

. عَلينا ِلَطْرِدنا ِمْن أرِضَك اّلتي أوَرثـَتنا إيَّاها
وعاِقْبُهم يا إلَهنا فَنحُن ال َنقوى على هذا الَجْمِع ١٢

عَلُم ماذا نفَعُل إالَّ أْن َنرَفَع العظيِم اآلتي ِلِقتاِلنا، وال ن
  . »ُعيوَننا إليَك طاِلبـيَن َعوَنك

وآاَن جميُع ِرجاِل َيهوذا واِقفيَن أماَم الّربِّ مَع ١٣
فَحلَّ روُح الّربِّ ١٤أطفاِلِهم وِنساِئِهم وأوالِدِهم، 
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على َيْحِزئيَل بِن زَآريَّا بِن َبنايا بِن َيعيئيَل بِن َمتَّْنيَّا 
يِّ ِمْن َبني آساَف، وآاَن َبيَن الحاِضريَن، الالَّو
َأْصُغوا يا شعَب َيهوذا ويا ُسكَّاَن «: فقاَل١٥

هذا ما يقوُل . أوُرشليَم، وأنَت أيُّها الَمِلُك يوشافاُط
ال َتخافوا وال َتجُبنوا أماَم هذا الَجْمِع : الّربُّ لُكم

العظيِم، ألنَّ هِذِه الحرَب هَي حرُب الّربِّ، ال 
ْنِزلوا غدًا عَليِهم وُهم صاِعدوَن في  فا١٦. ُبُكمحر

، فُتالقوَنُهم في أقصى الوادي الُمؤدِّي  عَقَبِة صيَص
ثُبتوا  ال ُتحاِربوُهم، بل ِقفوا وا١٧. إلى برِّيَِّة َيروئيَل

ْنَتِظروا النَّْصَر ِمْن ِعنِد الّربِّ يا شعَب َيهوذا  وا
خُرجوا  غدًا ا.  َتجُبنواال َتخافوا وال. وُسكَّاَن أوُرشليَم

  . » ِلمواَجَهِتِهم، والّربُّ مَعُكم
فَسَجَد يوشافاُط ِبوجِهِه إلى األرِض، وسَجَد ١٨

. جميُع شعِب َيهوذا وُسكَّاُن أوُرشليَم أماَم الّربِّ
ووَقَف الالَّويُّوَن ِمْن َبني َقهاَت وَبني قوَرَح ١٩

  . عظيٍمُيَسبِّحوَن الّربَّ إلَه ِإسرائيَل ِبصوٍت 
ُثمَّ بكَّروا في الصَّباِح وخَرجوا إلى برِّيَِّة َتقوَع، ٢٠

َأْصُغوا إليَّ يا «: وِعنَد ُخروِجِهم وَقَف يوشافاُط وقاَل
آِمنوا ِبالّربِّ إلِهُكم . شعَب َيهوذا ويا ُسكَّان أوُرشليَم

وَبعَدما ٢١. »آِمنوا ِبأنبـياِئِه فَتتوفَّقوا. فَتسَلموا
عَب َعيََّن ُمَغنِّيَن ِللّربِّ وُمَسبِّحيَن َله سَتشاَر الشَّ ا

ِبَمالِبَس ُمَقدََّسٍة يقولوَن وُهم خاِرجوَن أماَم 
  . »إْحَمدوا الّربَّ ألنَّ َرحَمَتُه إلى األبِد«: الُمحاِربـيَن

ولمَّا بَدأوا التَّسبـيَح والَحمَد أرسَل الّربُّ َمْن َيدبُّ ٢٢
موآَب وأهِل جَبِل الفوضى في َبني َعمُّوَن وَبني 
فهَجَم َبنو ٢٣. رَتبكوا سعيَر الزَّاِحفيَن على َيهوذا، فا

. َعمُّوَن وَبنو موآَب على أهِل جَبِل سعيَر وأبادوُهم
  . ولمَّا فَرغوا ِمْنُهم، َتقاَتلوا، وأهَلَك َبعُضُهم َبعضًا

ولمَّا َتَقدََّم ِرجاُل َيهوذا إلى ُبْرِج الُمراَقَبِة اّلذي في ٢٤
برِّيَِّة َتَطلَّعوا إلى جيِش الَعُدوِّ فوَجدوُهم َقْتلى على ال

فأقَبَل يوشافاُط ٢٥. األرِض ولم يُكْن ِمنُهم ناٍج
 آثيرًة وأمِتَعًة  وجيُشُه ألْخِذ َغناِئِمهم، فَوجدوا ماشَيًة

 وأشياَء َثميَنًة، وَبَقوا َثالَثَة أّياٍم يجَمعوَن  وثيابًا
آثيرًة، بل أآَثَر ِممَّا أمَكَنُهم الَغنيَمَة ألنَّها آاَنت 

جَتَمعوا في وادي  وفي اليوِم الرَّاِبـِع ا٢٦. َحْمُلُه
 َحيُث بارآوا الّربَّ، َفُدعَي ذِلَك المكاُن وادي  الَبرآِة

ُثمَّ رَجَع يوشافاُط إلى ٢٧. الَبرآِة إلى هذا اليوِم
أوُرشليَم على رأِس جميِع ِرجاِل َيهوذا وأوُرشليَم 

. ِرحون ألنَّ الّربَّ نَصَرُهم على أعداِئِهموُهم َف
ودَخلوا أوُرشليَم وساروا ِبالرَّباِب والقيثاراِت ٢٨

َفَحلَّ الَخوُف ِمَن اِهللا ٢٩. واألبواِق إلى َهيكِل الّربِّ
على جميِع َمماِلِك األرِض لمَّا َسِمعوا أنَّ الّربَّ 

َط وَنِعَمت َمملَكُة يوشافا٣٠حاَرَب أعداَء شعِبِه، 
  . ِبالسَّالِم، ألنَّ الّربَّ إلَهُه أراَحُه ِمْن ُآلِّ ِجَهٍة

  )٥١-٤١: مل١(
   

بَن خمٍس وَثالثيَن سَنًة حيَن مَلَك  وآاَن يوشافاُط ا٣١
. على َيهوذا، ومَلَك ِبأوُرشليَم خمسًا وِعشريَن سَنًة

وساَر في ٣٢. سُم ُأمِِّه َعزوَبَة ِبنَت َشْلحي آاَن ا

ا ولم َيِحْد َعنها، وَعِمَل ما هَو قويٌم طريِق أبـيِه آس
وأمَّا أماِآُن ِعبادِة األصناِم على ٣٣. في نَظِر الّربِّ

الُمرَتفعاِت فلم ُيِزْلها يوشافاُط، ألنَّ الشَّعَب لم َيعُبدوا 
  . ِبُكلِّ قلِبِهم إلَه آباِئِهم

وما َتَبقَّى ِمْن أخباِر يوشافاَط، ِمْن أوَِّلها إلى ٣٤
ُمَدوٌَّن في ما آَتَبُه ياهو بُن حناني في ِسفِر آِخِرها، 

وِمْن ذِلَك أنَّ يوشافاَط ٣٥. أخباِر ُملوِك ِإسرائيَل
حاَلَف أَخْزيا َمِلَك ِإسرائيَل اّلذي آاَن َسيِّـَئ األعماِل، 

.  حاَلَفُه ِلِبناِء ُسُفٍن َضخَمٍة في َعصيوَن جاَبَر٣٦
 ِمْن بلَدِة مريَشَة على فَتَنبََّأ أليَعَزُر بُن دوداوا وهَو٣٧

ألنََّك يا يوشافاُط حاَلْفَت أَخْزيا «: يوشافاَط، قاَل
. »الَسيِّـَئ، َسَيهِدُم الّربُّ ُآلَّ ما َبَنيَت ِمَن السُُّفِن
  . فَغِرَقِت السُُّفُن ُآلُّها ولم َتِصْل إلى َترشيَش

  ٢١الفصل 
  يورام ملك يهوذا

  )٢٤-١٦: ٨مل٢(
   
وماَت يوشافاُط وُدِفَن مَع آباِئِه في مدينِة داُوَد، ١

وآاَن ليوراَم ِستَُّة إخَوٍة ِمْن ٢بُنُه مكاَنُه  ومَلَك يوراُم ا
َعَزْريا وَيحيئيُل وزَآرّيا : أبـيِه يوشافاَط وُهم

وآاَن أبوُهم أعطاُهم ٣وَعَزْرياهو وميخائيُل وَشَفْطيا 
 وذَهٍب وُتَحٍف مَع ُمُدٍن ِهباٍت آثيرًة ِمْن ِفضٍَّة

ُمَحصَّنٍة في َيهوذا، أمَّا الُمْلُك فأعطاُه ليوراَم ألنَُّه 
سَتَتبَّ َله  فلمَّا مَلَك يوراُم َمكاَن أبـيِه وا٤آاَن الِبْكَر 

األمُر قَتَل إخَوَتُه ُآلَُّهم ِبالسَّيِف مَع َبعِض ِآباِر 
َتيِن وَثالثيَن ثَن بَن ا وآاَن يوراُم ا٥ُزَعماِء ِإسرائيَل 

. سَنًة حيَن مَلَك، ومَلَك َثمانَي ِسنيَن في أوُرشليَم
وسَلَك في طريِق َنسِل أخاَب وساِئِر ُملوِك ٦

وفَعَل الشَّرَّ .  بَنِة أخاَب ِإسرائيَل، ألنَُّه آاَن ُمَتَزوِّجًا ِبا
لِكنَّ الّربَّ لم يَشْأ أْن ُيبـيَد َنسَل ٧في نَظِر الّربِّ، 

سَبِب الَعهِد اّلذي قَطَعُه ِلداُوَد، حيَن قاَل َله، إنَّه داُوَد ِب
  .  ُيعطيِه عرشًا َله وِلَبنيِه ُآلَّ األّياِم

وفي أّيام يوراَم تَحرََّر األدوميُّوَن ِمْن سيَطرِة ٨
فَعَبَر يوراُم مَع قاَدِة ٩.  َيهوذا وأقاموا عَليِهم َمِلكًا

أحاَط جيُش أدوَم جيِشِه وجميِع َمرآباِتِه وَغزا أدوَم ف
بِه وِبقاَدِة َمرآباِتِه، لِكنَُّه َتمكََّن ِمَن الهَرِب ليًال 

وُرْغَم هذا َبقَي األدوميُّوَن خاِرَج َيهوذا إلى يوِمنا ١٠
 على  وفي ذِلَك الوقِت نْفِسِه، ثاَرت مدينُة ِلْبَنَة. هذا

 يوراَم وتَحرََّرْت ِمْن سيَطرِتِه ألنَُّه تَرَك الّربَّ إلَه
  . آباِئِه
وأقاَم يوراُم أماِآَن ِللِعباَدِة في ُمرَتَفعاِت ِجباِل ١١

َيهوذا، وَضلََّل شعَبها، ودَفَع ُسكَّاَن أوُرشليَم إلى 
فأرَسَل إليِه إيليَّا النَّبـيُّ ِرسالًة يقوُل ١٢. خيانِة الّربِّ

إنَّني : هذا ما قاَل الّربُّ إلُه داُوَد أبـيَك«: َله فيها
نََّك لم تسُلْك في ُطُرِق يوشافاَط أبـيَك وفي أديُنَك أل

بل َسلْكَت الطَّريَق ١٣ُطُرِق َجدَِّك آسا َمِلِك َيهوذا 
السَّيَِّئَة ِلُملوِك ِإسرائيَل ودَفْعَت شعَب َيهوذا وُسكَّاَن 

أوُرشليَم إلى خياَنِة الّربِّ آما خاَنُه َنسُل أخاَب، 
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اّلذيَن ُهم َخيٌر ِمنَك وَقَتْلَت أيضًا إخَوَتك ِمْن أبـيَك 
فها أنا الّربُّ ُأنِزُل ِبشعِبَك َضرَبًة عظيمًة مَع ١٤

وُأنِزُل في ١٥َبنيَك وَزوجاِتَك وجميِع ما َتمِلُك، 
أمعاِئَك مَرضًا ُعضاًال حّتى تـَتساَقَط أمعاُؤَك يومًا 

  . »فيومًا
وأثاَر الّربُّ على يوراَم َنقَمَة الِفلسطيِّيَن والعرِب ١٦
فَزَحفوا على َيهوذا ١٧يَن ُيجاِوروَن الكوشيِّيَن اّلذ
قَتَحموها وَنَهبوا ُآلَّ ما َوجدوُه ِمَن الماِل في قصِر  وا

الَمِلِك، وَسَبوا َبنيِه وِنساَءُه، فلم َيبَق َله إالَّ أصَغُر 
  . َبنيِه يوآحاُز

وَبعَد هذا ُآلِِّه ضَرَبُه الّربُّ في أمعاِئِه ِبمَرٍض ١٨
اَنت أمعاُؤُه َتخُرُج يومًا فيومًا مَع فك١٩ُعضاٍل 

ُمروِر الزََّمِن ِبسَبِب مَرِضِه حّتى خَرَجت ُآلُّها َبعَد 
ولم ُيِقْم َله شعُبُه نارًا إآرامًا . سَنَتيِن فماَت ِبألٍم شديٍد

ثَنَتيِن  بَن ا وآاَن ا٢٠. َله آالنَّاِر اّلتي أقاَمها آلباِئِه
َلَك ِبأوُرشليَم َثماني ِسنيَن وَثالثيَن سَنًة حيَن مَلَك، وم

وماَت َغيَر مأسوٍف عَليِه، وَدَفنوُه في مدينِة داُوَد، 
  . لِكْن ال في َمقاِبِر الُملوِك

  ٢٢الفصل 
  أخزيا ملك يهوذا

  )٢٩-٢٧: ٩، ٢٩-٢٥: ٨مل٢(
   
ًا فأقاَم ُسكَّاُن أوُرشليَم أَخْزيا بَن يوراَم األصَغَر َمِلك١

مكاَن أبـيِه، ألنَّ الُغزاَة اّلذيَن جاُؤوا مَع العرِب إلى 
بَن  وآاَن أَخْزيا ا٢.  الُمَعسكِر قَتلوا جميَع َبنيِه الِكبار

، ومَلَك سَنًة واحَدًة ِبأوُرشليَم،  ِعشريَن سَنًة حيَن مَلَك
وسَلَك هَو أيضًا ٣. سُم ُأمِِّه عَثْليا ِبنَت َعمري وآاَن ا

 أخاَب السَّيَِّئَة، ألنَّ أمَُّه آاَنت ُتشيُر عَليِه ُطُرَق َنسِل
ففَعَل الشَّرَّ في نَظِر الّربِّ ٤. ْرِتكاِب الَمعاصي با

آَنسِل أخاَب، اّلذيَن آانوا ُمسَتشاريِه َبعَد موِت أبـيِه، 
فَسَلَك ِبـحَسِب َمشوَرِتِهم حيَن ٥. ِممَّا أدَّى إلى هالِآِه

 َمِلِك ِإسرائيَل ِلِقتاِل خَرَج مَع يوراَم بِن أخاَب
وُهناَك أصاَب . َحزائيَل َمِلِك آراَم في راموَث ِجلعاَد

فرَجَع إلى يزَرعيَل ٦اآلراميُّوَن يوراَم ِبـِجراٍح، 
  .  ُهناَك في مَرِضِه لَيَتعاَلَج ِمْن ِجراِحِه، فزاَرُه أَخْزيا

 فكاَنت مشيَئُة اِهللا أْن تكوَن هِذِه الزِّيارُة إلى يوراَم٧
سَببًا في هالِآِه، ألنَُّه َبعَدها خَرَج مَع يوراَم ِلِقتاِل 
ياهو بِن َنْمشي اّلذي مَسَحُه الّربُّ َمِلكًا لُيبـيَد َنسَل 

وبـيَنما آاَن الّربُّ يسَتخِدُم ياهو ِلَتنفيِذ ٨. أخاَب
قضاِئِه على َنسِل أخاَب، َلقَي ياهو جماَعًة ِمْن أعياِن 

وأمَر ٩. َخْزيا الُمراِفقيَن َله فَقَتَلُهمَيهوذا وَبني إخَوِة أ
ياهو ِرجاَلُه ِبالَبحِث َعْن أَخْزيا، فأمَسكوُه وهَو 

ُمخَتِبـٌئ في السَّاِمرِة وجاُؤوا بِه إلى ياهو، فَقَتلوُه 
ودَفنوُه إآرامًا ِلَجدِِّه الَمِلِك يوشافاَط اّلذي عَبَد الّربَّ 

َخْزيا َمْن َيقِدُر على فلم َيبَق ِمْن َنسِل أ. بُكلِّ قلِبِه
  . َضْبِط ُشؤوِن الَممَلكِة

  عثليا ملكة يهوذا

  )٣-١: ١١مل٢(
   

بَنها أَخْزيا ماَت، قَتَلت جميَع  فلمَّا َرأت عَثْليا أنَّ ا١٠
لِكنَّ يوَشْبَعَة ِبنَت ١١. النَّسِل الَمَلكيِّ ِمن أهِل َيهوذا

جَة ُيوياداَع الكاهِن سَرَقت يوآَش الَمِلِك يوراَم وَزو
بَن أَخْزيا أخيها ِمْن َبيِن ساِئِر اُألَمراِء الَمقتوليَن 

وَوَضَعتُه مَع ُمرضَعِتِه في إحدى ُغَرِف النَّوِم في 
فأقاَم ُهناَك ١٢. َهيكِل اِهللا، وِبذِلَك أنَقَذتُه ِمْن عَثْليا

  . البالِدِستَّ ِسنيَن ُمخَتِبئًا، وعَثْليا َتمِلُك على 
  ٢٣الفصل 

  الثورة على عثليا
  )٢٠-٤: ١١مل٢(
   
وفي السَّنِة السَّابعِة تَشجََّع ُيوياداُع الكاهُن وحاَلَف ١

ِمْن قادِة الجيِش عَزْريا بَن َيروحاَم، وإسَمعيَل بَن 
َيهوحاناَن، وعَزْريا بَن عوبـيَد، ومَعْسيا بَن َعدايا، 

فجالوا في جميِع ُمُدِن َيهوذا ٢اَط بَن ِزْآري، وإليشاف
وَجَمعوا الالَّويِّيَن وُرؤساَء َعشاِئِر َبني ِإسرائيَل 

فَقَطَع الُمجَتِمعوَن ُآلُُّهم َعهدًا ٣. وجاؤوا إلى أوُرشليَم
بِن الَمِلِك أَخْزيا، وقاَل لُهم  في َهيكِل اِهللا مَع يوآَش ا

ِك، وهَو اّلذي َيمِلُك آما بُن الَمِل هذا هَو ا«: ُيوياداُع
الثُّلُث : وهذا ما َتفَعلوَنُه٤.  قاَل الّربُّ َعْن َبني داُوَد

ِمنُكُم اّلذيَن َيخُدموَن يوَم السَّبِت ِمَن الكَهنِة والالَّويِّيَن 
والثُّلُث اآلَخُر َيحُرسوَن ٥َيحرسوَن أبواَب الَهيكِل، 

وَن ِعنَد باِب قصَر الَمِلِك وأمَّا الثلُث الباقي فَيِقف
، وجميُع الشَّعِب َيجَتِمعوَن في ُدوِر َهيكِل  األساِس
اّلذي ال َيدُخُلُه َغيُر الكَهنِة واّلذيَن َيخُدموَن ٦الّربِّ 

هُؤالِء َيدُخلوَنُه ألنَُّهم ُمَكرَّسوَن . ِمَن الالَّويِّيَن
ِللِخدمِة، وأمَّا ساِئُر الشَّعِب فَيعَملوَن ِبما أمَر الّربُّ 

وُيحيُط الالَّويُّوَن ِبالَمِلِك وِسالُحُهم ٧. َيبقوَن خاِرجًاو
بأيديِهم، ويكونوَن مَعُه في ُدخوِلِه وُخروِجِه، وُآلُّ 

  . »َمْن َيدُخُل الَهيكَل فلَيقُتلوُه
فَعِمَل الالَّويُّوَن وَشعُب َيهوذا ِبـجميِع ما أمَرُهم بِه ٨

َلُه اّلذيَن في وأخَذ ُآلُّ قائٍد ِرجا. ُيوياداُع الكاهُن
الِفَرِق اّلتي تـَتناَوُب الِخدمَة يوَم السَّبِت، ألنَّ ُيوياداَع 

وَسلََّم ُيوياداُع إلى القاَدِة ٩. لم َيصِرْف أيًّا ِمَن الِفَرِق
ما آاَن في َهيَكِل اِهللا ِمَن الرِّماِح والدُّروِع والتُّروِس 

 َعلى وأقاَم جميَع الرِّجاِل١٠. اّلتي ِللَمِلِك داُوَد
ِحراَسِة الَمِلِك يوآَش، ُآلُّ واحٍد ِسالُحُه بـَيِدِه ِمْن 
. يميِن الَهيكِل إلى يساِرِه وَحوَل المذَبِح والَهيكِل

بَن الَمِلِك ووَضَع التَّاَج على  وأخَرَج ُيوياداُع ا١١
، فُأقيَم َمِلكًا ومَسَحُه  رأِسِه وأعطاُه براَءَة الُمْلِك

  . »يحيا الَمِلُك«: دواُيوياداُع وَبنوُه ونا
فَسِمَعت عَثْليا ضوضاَء الشَّعِب وُهم َيرُآضوَن ١٢

. وَيهِتفوَن ِبـحياِة الَمِلِك، فَدَخَلت عَليِهم في الَهيكِل
فَرأِت الَمِلَك واِقفًا على ِمنَبِرِه ِعنَد الَمدَخِل، ١٣

والقاَدُة وأصحاُب األبواِق ُيحيطوَن بِه، وجميُع 
 وَينُفخوَن في األبواِق، والُمَغنُّوَن الشَّعِب َيمَرحوَن
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فما آاَن ِمنها . ِبآالٍت موسيقيٍَّة َيقودوَنُهم في التَّسبـيِح
. »خياَنٌة، خياَنٌة«: إالَّ أْن َمزََّقت ثياَبها وصاَحت

ولم يَشْأ ُيوياداُع الكاهُن أْن ُتقَتَل عَثْليا في َهيكِل ١٤
أخِرجوها َبيَن  «:الّربِّ، فنادى قاَدَة الجيِش وقاَل لُهم

. »ُصفوِف الحَرِس، وُآلُّ َمْن َيتَبُعها َتقُتلوَنُه ِبالسَّيِف
فَقبضوا عَليها وَجرُّوها إلى قصِر الَمِلِك، وِعنَد ١٥

  .  َقَتلوها َمدَخِل باِب الَخيِل
وقَطَع ُيوياداُع َعهدًا َبيَنُه وَبيَن جميِع الشَّعِب ١٦

ودَخَل ١٧. لّربِّوالَمِلِك على أْن يكونوا جميعًا ِل
جميُع الشَّعِب َبيَت الَبعِل وهَدموُه وَحطَّموا مذاِبـَحُه 

وأقاَم ١٨. وَتماثيَلُه، وَقَتلوا آاهَنُه َمتَّاَن أماَم المذَبِح
 على ِخدمِة الَهيكِل، ُآلٌّ  ُيوياداُع الكَهنَة الالَّويِّيَن

طَلَب حَسَب الوظيفِة اّلتي َعيََّنها لُهُم الَمِلُك داُوُد، و
ِمنُهم أْن ُيَقدِّموا الُمحَرقاِت إلى الّربِّ آما جاَء في 
شريعِة موسى، وذِلَك ُآلُُّه ِبأصواِت الفَرِح وآالِت 

وأقاَم ُيوياداُع الَبوَّابـيَن على ١٩. الِغناِء آما أَمَر داُوُد
أبواِب الَهيكِل ِلئالَّ َيدُخَلُه َمْن هَو َغيُر طاهٍر ِبـحَسِب 

صطَحَب القاَدَة واألعياَن والزَُّعماَء  وا٢٠. الشَّريعِة
وساِئَر الشَّعِب وأنَزَل الَمِلَك ِمَن الَهيكِل، َعْن طريِق 

. الباِب األعلى، إلى القصِر وأجَلَسُه على العرِش
وَفِرَح جميُع الشَّعِب َبعَد َمقَتِل عَثْليا ِبالسَّيِف ٢١

  . وَهَدأِت المدينُة
  ٢٤الفصل 

  يوآش ملك يهوذا
  )١٧-١: ١٢مل٢(
   
بَن َسبِع ِسنيَن حيَن مَلَك، ومَلَك  وآاَن يوآُش ا١

ْسُم أمِِّه َظْبَيَة ِمْن ِبئَر  أرَبعيَن سَنًة ِبأوُرشليَم، وآاَن ا
وَعِمَل يوآُش ما هَو َقويٌم في نَظِر الّربِّ ُآلَّ ٢. َسْبَع

مَرأَتيِن فَوَلَد  َجُه ِبااّلذي َزو٣َّأّياِم ُيوياداَع الكاهِن 
  . َبنيَن وَبناٍت

وَبعَد ذِلَك عَزَم يوآُش على َتجديِد َهيكِل الّربِّ ٤
أخُرجوا إلى «: فَجَمَع الكَهنَة والالَّويِّيَن وقاَل لُهم٥

جَمعوا ماًال ِمْن جميِع الشَّعِب ِلَترميِم  ُمُدِن َيهوذا وا
َغيَر أنَّ . »واَهيكِل إلِهُكم سَنًة َبعَد سَنٍة، وَعجِّل

سَتدعى الَمِلُك رئيَسُهم  فا٦. الالَّويِّيَن لم ُيَعجِّلوا
ِلماذا لم َتطُلْب ِمَن الالَّويِّيَن أْن «: ُيوياداَع وسأَلُه

 اّلتي فَرَضها  يأُخذوا ِمْن َيهوذا وأوُرشليَم الضَّريـبَة
موسى عبُد الّربِّ على شعِبِه ِللِعنايِة ِبـَخيمِة الشَّهادِة؟ 

سَتعَملوا  فَعَثْليا األثيمُة وأتباُعها أهَملوا الَهيكَل وا٧
  . »جميَع أَدواِتِه الُمكرََّسِة ِللّربِّ في ِعبادِة الَبعِل

وِبناًء على أمِر الَمِلِك َعِملوا ُصندوقًا ووَضعوُه ٨
ونادوا في َيهوذا ٩ِعنَد باِب الَهيكِل ِمَن الخاِرِج، 
 الضَّريـَبَة اّلتي فَرَضها وأوُرشليَم ِبأْن يدَفَع الشَّعُب

فَفِرَح جميُع ١٠. عَليِه موسى عبُد اِهللا في البرِّيَِّة
الشَّعِب وأعياُنُه، ِبهذا وَتواَفدوا إلى َدفِع الضَّريـبِة 

مَتَأل آاَن َيحِمُلُه  وُآلَّما ا١١. مَتَأل في الصُّندوِق حّتى ا
 الدِّيواِن الالَّويُّوَن إلى ديواِن الَمِلِك فُيفِرُغُه رئيُس

وُمعاِوُن رئيِس الكَهنِة، ُثمَّ يأُخذاِنِه وَيُردَّاِنِه إلى 
وهكذا آانوا يفَعلوَن يومًا فيومًا حّتى جَمعوا . مكاِنِه

فأعطاُه الَمِلُك وُيوياداُع ١٢. ِمَن الماِل شيئًا آثيرًا
سَتأَجروا  ِللقاِئميَن ِبالعَمِل على ترميِم الَهيكِل، فا

. اريَن وحدَّاديَن ونحَّاسيَن ِلهذا الغَرِضنحَّاتيَن ونجَّ
وبَذَل هؤالِء الُعمَّاُل َجهَدُهم وَتَوفَّقوا ِبما َعِمَلت ١٣

أيديِهم، وأعادوا َهيكَل اِهللا إلى ما آاَن عَليِه ساِبقًا، 
ولمَّا َفَرغوا ِمْن ذِلَك، أحَضروا ما ١٤. وَثبَّتوا أرآاَنُه

ُيوياداَع، فَعِمال بِه آنيًة تَبقَّى ِمَن الماِل إلى الَمِلِك و
وطاساِت ذهٍب وِفضٍَّة ِللِخدَمِة في الَهيكِل وَتقديِم 

  . نِقطاٍع ُآلَّ أّياِم ُيوياداَع الُمحَرقاِت ِبال ا

  وفاة يوياداع والعودة إلى األصنام
بُن  َت وهَو اوشاَخ ُيوياداُع وَشِبـَع ِمَن األّياِم وما١٥

فَدَفنوُه في مدينِة داُوَد مَع ١٦. مَئٍة وَثالثيَن سَنًة
عِترافًا ِبَفضِلِه على ِإسرائيَل وِبـَجهِدِه اّلذي  الُملوِك ا

  . بَذَلُه في ِخدمِة اِهللا وَهيكِلِه
وَبعَد وفاِة ُيوياداَع جاَء ُزَعماُء َيهوذا وأآَّدوا ١٧

. وجَعَلُهم ِمْن ُمسَتشاريِهَوالَءُهم ِللَمِلِك، فَقرََّبُهم 
فأهَمَل الشَّعُب َهيكَل الّربِّ إلِه آباِئِهم وعَبدوا ١٨

األصناَم وَتماثيَل أشيرَة، فَحلَّ غَضُب اِهللا على َيهوذا 
فأرسَل إليِهم أنبـياَء ١٩. وأوُرشليَم ِلَمعصَيِتهم هِذِه

  . لُينِذروُهم وَيُردُّوُهم إلى الّربِّ، فلم َيسَتِمعوا
سَتولى روُح اِهللا على زآرّيا بِن ُيوياداَع  مَّ اُث٢٠

هذا ما قاَل «: الكاهِن فوَقَف أماَم الشَّعِب وقاَل لُهم
ِلماذا ُتخاِلفوَن وصايا الّربِّ، فُتنِزلوَن الشَّقاَء : الّربُّ

فثاروا على ٢١. »ِبأنُفِسُكم؟ أهَملُتُم الّربَّ فأهَمَلُكم
مرٍِ ِمَن الَمِلِك يوآَش في َزآرّيا ورَجموُه ِبالحجاَرِة ِبأ

ولم َيذُآِر الَمِلُك ما آاَن ِلـُيوياداَع ٢٢.  داِر الَهيكِل
بَنُه اّلذي قاَل  أبـي َزآرّيا ِمَن الَفضِل عَليِه، بل قَتَل ا

  . »الّربُّ يرى وينَتِقُم«: ِعنَد موِتِه

  آخر أيام يوآش
  )٢٢-١٨: ١٢مل٢(
   

 ِتلَك السَّنِة زَحَف جيُش آراَم على  وفي خريِف٢٣
َيهوذا وأوُرشليَم وقَتلوا جميَع أعياِن الشَّعِب وأرَسلوا 

ومَع أنَّ الجيَش ٢٤ُآلَّ َغناِئِمِهم إلى َمِلِك ِدمشَق، 
اآلراميَّ آاَن قليَل العَدِد، فإنَّ الّربَّ أسَلَم إلى أيديِهم 

 َترآوا الّربَّ جيَش َيهوذا العظيَم ِجدًّا، ألنَّ الشَّعَب
وأَتمَّ جيُش آراَم قضاَء الّربِّ على يوآَش، . إلَه آباِئِهم

تََّفَق عَليِه  إذ َترآوه ُمصابًا ِبـِجراٍح آثيرٍة، فا٢٥
 ُيوياداَع الكاهِن وقَتلوُه في  بِن نِتقامًا ِلَدِم ا َخَدُمُه ا
. فُدفَن في مدينِة داُوَد، ال في مقاِبِر الُملوِك. سريِرِه
وآاَن ِممَّْن تآمَر عَليِه زاباُد بُن َشمَعَة الَعمُّونيَِّة، ٢٦

أمَّا سيَرُة َبنيِه، ٢٧. ويوزاباُد بُن ِشْمريَت الموآبـيَِّة
وآثرُة النُّبوءاِت عَليِه، وترميُمُه َهيكَل الّربِّ، هذا 

بُنُه  ومَلَك أَمْصيا ا. ُآلُُّه ُمَدوٌَّن في شرِح ِسفِر الُملوِك
  . مكاَنُه
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   صفحة ٢٨  من أصل١٨صفحة رقم  

  ٢٥فصلال
  أمصيا ملك يهوذا

  )٧-١: ١٤مل٢(
   
بَن خمٍس وِعشريَن سَنًة حيَن مَلَك،  وآاَن أَمْصيا ا١

سُم أمِِّه  ومَلَك ِتْسعًا وِعشريَن سَنًة بأوُرشليَم، وآاَن ا
وَعِمَل ما هَو قويٌم في نَظِر ٢. يوعدَّاَن ِمْن أوُرشليَم
سَتَتبَّ َله الُمْلَك  ولمَّا ا٣.  ُآلِّ قلِبِهالّربِّ، لِكْن ال ِمْن

وأمَّا أبناُؤُهم فلم َيقُتْلُهم ٤.  قَتَل الخَدَم اّلذيَن َقَتلوا أباُه
عَمًال بما جاَء في ِآتاِب َشريعِة موسى، حيُث قاَل 

ال يموُت اآلباُء ِبـخطيئِة الَبنيَن، وال يموُت «: الّربُّ
 ُآلُّ إنساٍن ِبـخطيَئِتِه الَبنوَن ِبـخطيئِة اآلباِء، بل

  . » يموُت

  محاربة آرام
بِن  وأحصى أَمْصيا ِرجاَل َيهوذا وبنياميَن ِمِن ا٥

ِعشريَن سَنًة فما َفوُق، وَنظََّمُهم ِبـحَسِب عشاِئِرِهم، 
وأقاَم عَليِهم قاَدَة ألوٍف وقاَدَة ِمئاٍت، فكانوا َثالَث مَئِة 

سَتأَجَر  وا٦. ٍب على الِقتاِل ِبالرُّْمِح والتُّْرِسألِف ُمَدرَّ
ِمْن ِإسرائيَل مَئَة ألِف ُجنديٍّ بَنحِو ستََّة عَشَر ِقنطارًا 

أيُّها «: فجاَءُه أحُد أنبـياِء اِهللا وقاَل َله٧. ِمَن الِفضَِّة
الَمِلُك، ال تأُخْذ هؤالِء اإلسرائيليِّيَن مَعَك إلى 

 َينُصُرهم وال َينُصُر أحدًا ِمْن الحرِب، ألنَّ الّربَّ ال
وإذا ُآنَت َتُظنُّ أنَُّهم َيدَعموَنَك في ٨.  َبني أفرايَم

الِقتاِل، فإنَّ اَهللا َيهِزُمَك أماَم األعداِء ألنَّ في َيِدِه 
: فقاَل أَمْصيا ِلَنبـي اِهللا٩. » وحَدُه النَّصَر والهزيمَة

ِمَن الِفضَِّة اّلتي وماذا َتعَمُل بالِستََّة عَشَر ِقنطارًا «
: فأجاَبُه» سَتأَجْرُت ِبها الُجنوَد اِإلسرائيليِّيَن؟ ا

  . »الّربُّ قادٌر أْن ُيعطَيَك أآَثَر ِمْن ذِلَك ِبكثرٍة«
فَصَرَف أَمْصيا الُجنوَد اِإلسرائيليِّيَن إلى َحيُث ١٠

جاؤوا ِمْن أفرايَم، فَرَجعوا وُهم في غَضٍب شديٍد 
ا أَمْصيا فَتَشجََّع وخَرَج على وأم١١َّ. على َيهوذا

 وحاَرَب َبني سعيَر  رأِس جيِشِه إلى وادي الِمْلِح
وأَسَر ِرجاُل َيهوذا ١٢. وقَتَل ِمنُهم عَشَرَة آالِف َرُجٍل

عَشَرَة آالٍف آَخريَن وجاؤوا ِبِهم إلى مدينِة ساِلـَع 
. وَرَموُهم ِمْن رأِس صخَرٍة ُهناَك فَتَحطَّموا ُآلُّهم

ا الُجنوُد اّلذيَن َردَُّهم أَمْصيا ولم يأُخْذُهم مَعُه أم١٣َّ
ْجتاحوا ُمُدَن َيهوذا، ِمَن السَّاِمرِة إلى  إلى الِقتاِل، فا

َبيَت حوروَن، وَقَتلوا َثالثَة آالِف َرُجٍل وأَخذوا َغناِئَم 
  . آثيرًة

  )١٤-٨: ١٤مل٢(
   

اَء ولمَّا َرَجع أَمْصيا ِمْن ُمحاَربِة األدوميِّيَن، ج١٤
بآِلَهِة َبني سعيَر وأقاَمها آلَهًة َله، وسَجَد أماَمها 

فَغِضَب عَليِه الّربُّ وأرسَل ١٥. وأحَرَق لها الَبخوَر
ِلماذا َتعُبُد آِلَهًة لم تقِدْر أْن ُتنِقَذ «: َنبـيًّا يقوُل َله

: وفيما هَو يَتكلَُّم قاَل َله الَمِلُك١٦» عاِبديها ِمْن َيِدَك؟
. »َك ُمسَتشارًا ِللَمِلِك؟ أسُكْت ِلئالَّ أقُتَلَكوَمْن جَعَل«

َعِلمُت اآلَن أنَّ اَهللا قضى «: َفسَكَت النَّبـيُّ َبعَد أْن قاَل
  . »ِبَهالِآَك، ألنََّك فَعْلَت هذا، ولم َتسمْع ِلَمشوَرتي

  محاربة إسرائيل
يا َملُك َيهوذا سِتشارِة حاشَيِتِه أرسَل أَمْص وَبعَد ا١٧

إلى يوآَش بِن يوآحاَز بِن ياهو َملِك َبني ِإسرائيَل 
، »َتعاَل نَتحاَرْب ِلَنرى َمْن هَو األقوى«: يقوُل
العوَسُج اّلذي في لبناَن أرسَل «: فأجاَبُه يوآُش١٨

فَمرَّ . بني بَنَتَك ال َزوِِّج ا: إلى األرِز في لبناَن يقوُل
وأنَت ُقلَت ١٩. َس العوَسَجوحُش البرِّيَِّة ُهناَك ودا

لَزْم  نَدَفَع قلُبَك إلى الُغروِر فا غَلبُت أدوَم، فا: ِلَنْفِسَك
ِلماذا ُتَعرُِّض نْفَسَك ِللُمشِكالِت فَتسُقَط أنَت . َبيَتَك

  »وَيهوذا مَعَك؟
فمشيَئُة اِهللا . لِكنَّ أَمْصيا لم يسَتِمْع ِلهذا الكالِم٢٠

. ِد َعُدوِِّه ألنَُّه عَبَد آِلَهَة أدوَمآاَنت أْن ُيَسلَِّمُه إلى َي
فَصِعَد يوآُش َمِلُك إسرائيَل وحاَرَب أَمْصيا َمِلَك ٢١

. َيهوذا في معَرآٍة ِعنَد بـيَت شمَس اّلتي في َيهوذا
نكَسَرت َيهوذا أماَم ِإسرائيَل، وهَرَب ُآلُّ واحٍد  فا٢٢

وقَبَض يوآُش على أَمْصيا في َبيَت ٢٣. إلى َبيِتِه
مَس وجاَء بِه إلى أوُرشليَم، وهَدَم ُسوَرها ِمْن باِب ش

، على طوِل أرَبِع مئِة ِذراٍع،  أفرايَم إلى باِب الزَّاويِة
وأخَذ جميَع الذَّهِب والِفضَِّة واآلنيِة اّلتي وَجَدها ٢٤

في الَهيكِل ِبـِحراسِة عوبـيَد أدوَم، وفي خزاِئِن َقصِر 
  . ِة ومَعُه عَدٌد ِمَن الرَّهاِئِنالَمِلِك، ورَجَع إلى السَّاِمر

  )٢٠-١٥: ١٤مل٢(
   

وَبعَد أْن ماَت يوآُش بُن يوآحاَز َمِلُك ِإسرائيَل ٢٥
. عاَش أَمْصيا بُن يوآَش َمِلُك َيهوذا خمَس َعْشَرَة سَنًة

وما تَبقَّى ِمن أخباِر أَمْصيا، ِمْن أوَِّلها إلى ٢٦
.  وِإسرائيَلآِخِرها، ُمَدوٌَّن في ِسفِر ُملوِك َيهوذا

تِّباِع الّربِّ تآمَر عَليِه  وُمنُذ أْن حاَد أَمْصيا َعِن ا٢٧
 فلِحقوا بِه  ُخصوُمُه في أوُرشليَم فَهرَب إلى َلخيَش

وُحِمَل على فَرٍس وُدِفَن مَع آباِئِه ٢٨. وَقَتلوُه ُهناَك
  . في مدينِة داُوَد

  ٢٦الفصل 
  عزيا ملك يهوذا

  )٣-١: ١٥، ٢٢-٢١: ١٤مل٢(
   
 َمِلكًا مكاَن أبـيِه  وأقاَم جميُع شعِب َيهوذا ُعزيَّا١

سَتَردَّ ُعزيَّا  وا٢. بَن ِستَّ َعْشَرَة سَنًة أَمْصيا، وآاَن ا
وآاَن ٣.  إيَلَة َيهوذا وأعاَد ِبناَءها َبعَدما ماَت أبوُه

ثَنتيِن   ابَن ِستَّ َعْشَرَة سَنًة حيَن مَلَك، ومَلَك ُعزيَّا ا
سُم أمِِّه َيكْليا ِمْن  وآاَن ا. وخمسيَن سَنًة في أوُرشليَم

  . أوُرشليَم
وَعِمَل ما هَو َقويٌم في نَظِر الّربِّ ُمقَتديًا بأَمْصيا ٤

وعَبَد اَهللا في أّياِم َزآرّيا اّلذي آاَن ُيرِشُدُه إلى ٥.  أبـيِه
  . التَّقوى، وَظلَّ ُموفَّقًا ما داَم َيتَّقي الّربَّ
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وحاَرَب ُعزيَّا الِفلسطيِّيَن وهَدَم أسواَر ُمُدِن ِجتَّ ٦
 وَبنى ُمُدنًا في ِجواِر أشدوَد وساِئِر  وَيبَنَة وأشدوَد

وأعاَنُه اُهللا على الِفلسطيِّيَن ٧. أرِض الِفلسطيِّيَن
، وعلى  وعلى العرِب الُمقيميَن ِبـجوَر َبعَل

 ِجْزيًة إلى ُعزيَّا، ودَفَع الَعمُّونيُّوَن٨.  المعونيِّيَن
مَتدَّت ُشهرُتُه إلى ُحدوِد ِمْصَر ألنَُّه صاَر قويًّا  وا
وَبنى ُعزيَّا أبراجًا في أوُرشليَم، ِعنَد باِب ٩. جدًّا

وَبنى ١٠.  وُمنَعَطِف السُّوِر الزَّاوَيِة وباِب الوادي
أيضًا أبراجًا في البرِّيَِّة، وحَفَر آبارًا آثيرًة إذ آاَنت 

شيٌة آثيرٌة في السَّاِحِل والسَّهِل، وآاَن ِعنَدُه َله ما
فالَّحوَن وآرَّاموَن في الِجباِل وفي الكرَمِل ألنَُّه آاَن 

وآاَن َله جيٌش آبـيٌر َيخُرجوَن ١١. ُمِحبًّا ِللزراعِة
ِللِقتاِل في ِفَرٍق ُمَنظََّمٍة ِبـحَسِب إحصاِئِهم على َيِد 

اِبِط ِبُمراَقبِة َحَنْنيا، أحِد َيعيئيَل الكاِتِب وَمَعْسيا الضَّ
وآاَن الجيُش ِبقيادِة ألَفيِن ١٢. أرآاِن جيِش الَمِلِك

وَتحَت ١٣وِستِّ مَئٍة ِمَن الُمحاِربـيَن األِشدَّاِء، 
إمَرِتِهم جيٌش ُمَؤلٌَّف ِمْن َثالِث مَئٍة وَسبَعِة آالٍف 
 وخمِس مئِة َرُجٍل ُيقاِتلوَن ِبشجاعٍة ِلُنصَرِة الَمِلِك

وَجهََّز لُهم ُعزيَّا ُتروسًا وِرماحًا ١٤. على أعداِئِه
وصَنَع ١٥. وُخَوذًا وُدروعًا وأقواسًا وحجارَة َمقاليَع

ِرجاٌل َمَهَرٌة َمنَجنيقاٍت في أوُرشليَم توَضُع على 
األبراِج وَزوايا السُّوِر ِلَرْمي السِّهاِم والِحجارِة 

 اّلتي  ِبَمعونِة الّربِّسُمُه إلى بعيٍد  نتَشَر ا وا. الضَّخمِة
  . جَعَلْتُه قويًّا جدًّا

  عقاب عزيا على آبريائه
لِكنَُّه حيَن قوَي، تَعجَرَف وَعِمَل ما هَو فاِسٌد، ١٦

وهَو ما أدَّى إلى َهالِآِه، وتَحدَّى الّربَّ إلَهُه ألنَُّه 
مذَبِح الَبخوِر، دَخَل الَهيكَل لَيحُرَق الَبخوَر على 

فَتِبــَعُه عَزْريا الكاهُن ومَعُه َثمانوَن آاِهنًا أِشدَّاُء ١٧
ال َيِحقُّ لَك يا ُعزيَّا الَمِلُك «: وقاَوموُه وقالوا َله١٨

أْن َتحُرَق الَبخوَر ِللّربِّ، فهذا ِمْن حقِّ الكَهنِة َبني 
ُأخُرْج ِمْن هذا المكاِن . هروَن الُمكرَّسيَن ِلذِلَك

ُمَقدَِّس، ألنََّك تَحدَّيَت الّربَّ اإللَه ولم َيُعْد لَك آراَمٌة ال
فَغِضَب ُعزيَّا على الكَهنِة وآاَنت في َيِدِه ١٩. » ِعنَدُه

نَفَجَر الَبَرُص  ِمجَمرُة الَبخوِر، وِعنَد غَضِبِه عَليِهِم ا
في جبَهِتِه ُقدَّاَم الكَهنِة في الَهيكِل وهَو على َمذَبِح 

لَتَفَت إليِه عَزْريا وساِئُر الكَهنِة، فإذا  فا٢٠ .الَبخوِر
الَبَرُص على َجبَهِتِه، فأسَرعوا في إخراِجِه ِمْن 

ُهناَك، آذِلَك باَدَر هَو إلى الُخروِج ألنَّ الّربَّ ضَرَبُه 
وَبقَي ُعزيَّا الَمِلُك أبَرَص إلى يوِم ٢١. ِبالَبَرِص

ِصِه وُحِرَم ِمَن وفاِتِه، وَسكَن في بـيٍت ُمنَفِرٍد ِلَبر
بُنُه يوثاُم ُشؤوَن القصِر  وَتولَّى ا. الدُّخوِل إلى الَهيكِل
  .  والُحْكِم في الِبالِد

وما تَبقَّى ِمْن أخباِر ُعزيَّا، ِمْن أوَِّلها إلى آِخِرها، ٢٢
 ولم  وماَت ُعزيَّا٢٣. َآَتَبُه أَشعيا بُن آموَص النَّبـيُّ

 الُملوِك، بل في َحقِل الَمغَبرِة ُيدَفْن مَع آباِئِه في َمقَبرِة
  .  بُنُه مكاَنُه ألنَُّه آاَن أبَرَص ومَلَك يوثاُم ا

  ٢٧الفصل 

  يوثام ملك يهوذا
  )٣٨-٣٢: ١٥مل٢(
   
بَن خمٍس وِعشريَن سَنًة حيَن مَلَك،  وآاَن يوثاُم ا١

سُم أمِِّه  ومَلَك ستَّ َعْشرَة سَنًة ِبأوُرشليَم، وآاَن ا
وَعِمَل ما هو َقويٌم في نَظِر ٢. يروَشَة بنَت صادوَق

الّربِّ آما َعِمَل أبوُه، إالَّ أنَُّه لم َيخَطْأ آأبـيِه ِبُدخوِل 
لِكنَّ الشَّعَب . َهيكِل الّربِّ وَحْرِق الَبخوِر على المذَبِح

وهَو اّلذي َبنى الباَب ٣. سَتَمّروا ِبُمماَرسِة الَفساِد ا
 ِللهيكِل، وزاَد الكثيَر ِمَن الِبناِء في ُسوِر  األعلى

آما أنَُّه َبنى ٤.  أوُرشليَم في المكاِن الُمَسمَّى عوَفَل
. ُمُدنًا في جَبِل َيهوذا وُحصونًا وأبراجًا في الغاباِت

نتَصَر عَليِهم، فَدَفعوا  وحاَرَب َمِلَك َبني َعمُّوَن وا٥
يِن التَّاليَتيِن ِستََّة عَشَر إليِه في ِتلَك السَّنِة وفي السَّنَت

ِقنطاَر ِفضٍَّة، وخمسيَن ألَف ُقفٍَّة ِمَن الِحنَطِة، 
وتَقوَّى يوثاُم ألنَّه ٦. وخمسيَن ألَف ُقفٍَّة ِمَن الشَّعيِر
  . سَلَك في ُطُرق الّربِّ إلِهِه

وما َتَبقَّى ِمْن أخباِر يوثاَم وجميِع ُحروِبِه وأعماِلِه ٧
بَن  وآاَن ا٨.   ُملوِك ِإسرائيَل وَيهوذاُمَدوٌَّن في ِسْفِر

خمٍس وِعشريَن سَنًة حيَن مَلَك، ومَلَك ِستَّ َعْشرَة 
وماَت يوثاُم وُدِفَن مَع آباِئِه في ٩. سَنًة بأوُرشليَم

  . بُنُه مكاَنُه مدينِة داُوَد، فَمَلَك آحاُز ا
   ٢٨الفصل 

  آحاز ملك يهوذا
  )٦-١: ١٦مل٢(
   
بَن ِعشريَن سَنًة حيَن مَلَك، ومَلَك ِستَّ  وآاَن آحاُز ا١

َعْشَرَة سَنًة ِبأوُرشليَم، ولم يعَمْل ما هَو َقويٌم في نَظِر 
قَتدى ِبُملوِك ِإسرائيَل،  بِل ا٢الّربِّ ِمثَل داُوَد َجدِِّه، 

بِن  وَبخََّر في وادي ا٣. وأقاَم َتماثيَل َمسبوآًة ِللَبعِل
هِذِه َمعصيٌة .  ، وأحرَق َبنيِه ِبالنَّاِر ُقربانًا ِللبعِل َهنُّوَم

آاَن ُيماِرُسها األَمُم اّلذيَن َطَرَدُهُم الّربُّ ِمْن أماِم َبني 
وذَبَح وأحرَق الَبخوَر على الُمرتفعاِت ٤. ِإسرائيَل

فأسَلَمُه الّربُّ ٥. والتِّالِل وَتحَت ُآلِّ شَجرٍة خضراَء
ِك آراَم، فَهَزَمُه وأَسَر ِمْن شعِب َيهوذا إلُهُه إلى يِد َمِل

ُثمَّ َسلََّمُه الّربُّ إلى . َجمعًا آثيرًا وجاَء ِبِهم إلى ِدمشَق
وقَتَل ٦. يِد َمِلِك ِإسرائيَل اّلذي هَزَمُه هزيمًة عظيمًة

 ِمْن ُجنوِد َيهوذا األِشدَّاِء  َفَقُح بُن َرَمْليا َمِلُك ِإسرائيَل
ًا في يوٍم واحٍد، ألنَّ شعَب َيهوذا مَئًة وِعشريَن ألف

وقَتَل ِزْآري اّلذي ِمْن ٧.  َترآوا الّربَّ إَلَه آباِئِهم
بَن الَمِلِك آحاَز وَعْزريقاَم ُمديَر ُشؤوِن  أفرايَم َمَعْسيا ا

وَسبى ٨. قصِر الَمِلِك وألقانَة ثاني الَمِلِك في السُّلطِة
َن النِّساِء والَبنيَن ِإسرائيُل ِمْن َبني َيهوذا مَئَتي ألٍف ِم

والَبناِت، وأخذوا ِمنُهم َغناِئَم آثيرًة وجاؤوا ِبها إلى 
  . السَّاِمرِة

  عوديد النبـي
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سُمُه ُعوديُد، فَخَرَج ِللقاِء  وآاَن ُهناَك نبـيٌّ ِللّربِّ ا٩
: جيِش ِإسرائيَل وُهم راِجعوَن إلى السَّاِمرِة وقاَل لُهم

 الّربُّ إلُه آباِئُكم غاضبًا على شعِب َيهوذا آاَن«
فَسلََّمُهم إلى أيديُكم، لكنَُّكم قَتلُتموُهم ِبــَغيٍظ بَلَغ 

واآلَن أنُتم ُتريدوَن أْن ُتخِضعوا شعَب ١٠. السَّماَء
َيهوذا وأوُرشليَم ِنساًء وِرجاًال وتجَعلوا ِمنُهم عبـيدًا 

م أنُتم أيضًا ِعنَد فَهل َتحِسبوَن أْن ال خطايا لُك. لُكم
سَمعوا لَي اآلَن وُردُّوا الَمسبـيِّيَن  فا١١الّربِّ إَلِهُكم؟ 

. »اّلذيَن َسَبيُتموُهم، ألنَّ غَضَب الّربِّ طافٌح عَليُكم
ووَقَف أيضًا أماَم جيِش ِإسرائيَل القاِدميَن ِمَن ١٢

الحرِب أرَبعٌة ِمْن َبني أفرايَم، وُهم َعَزْريا بُن 
َبَرْخيا بُن َمَشلِّيموَث وَيَحْزقيَّا بُن َشلُّوَم يوحاناَن و

ال ُتدِخلوا «: وقالوا لُهم١٣وَعماسا بُن ِحْدالَي 
فنحُن َخِطئنا إلى الّربِّ ِبما فيِه . الَمسبـيِّيَن إلى ُهنا

الِكفايُة إلثارِة غَضِبِه الشَّديِد، وأنُتم ُتريدوَن أْن 
لََّم الجيُش فَس١٤. »َتزيدوا على َخطايانا وَمعاصينا

الَمسبـيِّيَن والَغناِئَم إلى الشَّعِب وُرَؤساِئِهم جميعًا، 
فقاَم الرِّجاُل األرَبعُة اّلذيَن َذآْرنا أسماَءُهم ١٥

وأَخذوا الَمسبـيِّيَن وأْلَبسوا ِمَن الَغناِئِم جميَع الُعراِة 
بـيَنُهم، ألَبسوهم ثيابًا وأحذَيًة وناَولوُهم َطعامًا 

مَّدوا ِجراَحُهم وحَملوا الضَُّعفاَء ِمنُهم وشرابًا، وَض
على حميٍر وجاؤوا ِبِهم إلى أريحا، مدينِة النَّْخِل 
  . وَسلَّموُهم إلى َبني َقوِمِهم وَرَجعوا إلى السَّاِمرِة

  آحاز يستنجد بأشور
  )٢٠-٧: ١٦مل٢(
   

آحاُز ِتلَغْت ِفْلناِسر سَتنَجَد الَمِلُك  وفي ِتلَك األّياِم ا١٦
ألنَّ األدوميِّيَن عادوا فَغَزوا َيهوذا ١٧َمِلِك أشُّوَر، 

نَتَشروا  آما أنَّ الِفلسطيِّيَن ا١٨. وأَخذوا ِمنها أسرى
حَتلُّوا َبيَت شمَس  في ُمُدِن السَّاِحِل وجنوِب َيهوذا وا

وأيلوَن وَجديروَت وسوآو وَتواِبــَعها، وِتمَنَة 
. ا، وِجمزو وَتواِبــَعها، وسَكنوا ُهناَكوَتواِبــَعه

وحَدَث ذِلَك ُآلُُّه ألنَّ الّربَّ شاَء أْن ُيِذلَّ َيهوذا ١٩
ِبسَبِب آحاَز َمِلِكها اّلذي َضلََّل شعَبها وخاَن الّربَّ 

وجاَء ِتلَغْت ِفْلناِسُر َمِلُك أشُّوَر إلى ٢٠. خيانًة عظيمًة
فأَخَذ ٢١.  ُيَؤيَِّدُهَيهوذا، فَضيََّق على آحاَز بَدَل أْن

آحاُز ذَهبًا ِمَن الَهيكِل وقصِر الَمِلِك وِمَن األعياِن 
  . وأعطاُه ِلَمِلِك أشُّوَر، وُرغَم هذا لم َينَتِفـْع ِمنُه

شَتدَّ عَليِه  وآاَن آحاُز َيزيُد خياَنَتُه ِللّربِّ ُآلَّما ا٢٢
تي َهزَمُه فَقدََّم الذَّباِئـَح آلِلَهِة ِدمشَق اّل٢٣. الضِّيُق

بما أنَّ هِذِه اآلِلَهَة ُتعيُن «: اّلذيَن َيعُبدوَنها، وقاَل
. »ُملوَك آراَم، فهَي ُتعيُنني إذا قدَّْمُت لها الذَّباِئَح

وَجمَع آحاُز ٢٤. لِكنَّها آاَنت نْكَبًة عَليِه وعلى شعِبِه
آنَيَة الَهيكِل، وآَسَرها وأغَلَق أبواَب الَهيكِل، وَبنى 

وأقاَم في ُآلِّ ٢٥. في ُآلِّ زاويٍة في أوُرشليَممذاِبـَح 
ُمُدِن َيهوذا مذاِبـَح لُيحَرَق الَبخوُر ِلآلِلَهِة الغريـبِة، 

وما تَبقَّى ِمْن أخباِرِه ٢٦. فأغَضَب الّربَّ إلَه آباِئِه
وجميِع أعماِلِه، ِمْن أوَِّلها إلى آِخِرها ُمَدوٌَّن في ِسفِر 

 وُدِفَن في  وماَت آحاُز٢٧.  ُملوِك َيهوذا وِإسرائيَل
مدينِة داُوَد، في أوُرشليَم، لِكنَُّه لم ُيدَفْن مَع آباِئِه في 

  . بُنُه مكاَنُه ومَلَك ِحزقيَّا ا. مقاِبِر الُملوِك
  ٢٩الفصل 

  حزقيا ملك يهوذا
  )٤-١: ١٨مل٢(
  
 مَلَك، بَن خمٍس وِعشريَن سَنًة حيَن وآاَن ِحزقيَّا ا١

سُم أمِِّه  ومَلَك ِتسعًا وِعشريَن سَنًة ِبأوُرشليَم، وآاَن ا
وَعِمَل ما هَو َقويٌم في نَظِر ٢. أبـيََّة بنِت َزآريَّا

  . الّربِّ، آما َعِمَل داُوُد َجدُُّه
وفي الشَّهِر األوَِّل ِمَن السَّنِة األولى ِمْن ُمْلِكه، فَتَح ٣

جَمَع الكَهنَة والالَّويِّيَن و٤. أبواَب الَهيكِل وَرمََّمها
وقاَل ٥ في َهيكِل الّربِّ  وأدَخَلُهم إلى السَّاحِة الشَّرقيَِّة

َطهِّروا اآلَن أنُفَسُكم . إسمعوا لي أيُّها الالَّويُّوَن«: لُهم
وَطهِّروا َهيكَل الّربِّ إلِه آباِئُكم وأخِرجوا الرَّجاَسَة 

 خانوا الّربَّ وفَعلوا فآباُؤنا٦ِمْن هذا المكاِن الُمَقدَِّس 
الشَّرَّ في نَظِر إلِهنا، وَترآوُه وَحوَّلوا وجوَهُهم عْن 

وأداروا ُظهوَرهم إليِه في هذا المكاِن ٧َمسِكِنه 
ِلذِلَك َغِضَب الّربُّ على شعِب َيهوذا ٨. الُمقدَِّس

وُسكَّاِن أوُرشليَم، فَسلََّمُهم إلى ما جَعَلُهم موِضعًا 
وها ٩. تِة والُهزِء، آما َتروَن ِبأعُيِنُكمِللرُّعِب والشَّما

آباُؤنا وِنساُؤنا سَقطوا ِبالحرِب وأبناُؤنا وَبناُتنا في 
واآلَن َعَزْمُت على أْن أقَطَع ١٠. السْبـِي ِبسَبِب ذِلَك

فال ١١. َعهدًا مَع الّربِّ اإللِه حّتى ُيَحوَِّل َعنا غَضَبُه
ختاَرُآم ِلَتِقفوا   اتـَتهاَونوا، يا أبنائي اآلَن، ألنَّ اَهللا

  . »بـيَن َيديِه وَتعُبدوُه وَتحُرقوا َله الَبخوَر
فقاَم ِمَن الالَّويِّيَن َمَحُث بُن َعماساَي ويوئيُل بُن ١٢

عَزْريا وُهما ِمْن َبني َقهاَت، وقيُش بُن َعبدي 
وعَزْريا بُن َيهَلْلئيَل ِمْن َبني َمراري، ويوآُخ بُن ِزمََّة 

وِشْمري ١٣يوآَخ ِمْن َبني جرشوَن، وَعيدُن بُن 
وَيعيئيُل ِمْن َبني إليصافاَن، وَزآرّيا وَمتَِّنيَّا ِمْن َبني 

وَيحيئيُل وِشْمعي ِمْن َبني َهماَن، وَشْمِعيا ١٤آساَف، 
هؤالِء جميُعُهم قاموا ١٥وُعزِّيئيُل ِمْن َبني َيدوثوَن، 

لَهيكَل وجَمعوا أنِسباَءُهم وَطهَّروا أنُفَسهم ودَخلوا ا
. لُيَطهِّروُه، ِمثَلما أمَر المِلُك عَمًال ِبَشريعِة الّربِّ

ودَخَل الكَهنُة إلى داِخِل الَهيكِل لُيَطهِّروُه، ١٦
فأخَرجوا ُآلَّ رجاسٍة وَجدوها في الَهيكِل إلى ساَحِتِه 

. وحَمَلها الالَّويُّوَن ِمْن ُهناَك إلى وادي َقدروَن
األوَِّل ِمَن الشَّهِر األوَِّل وفي َبدأوا ِبذِلَك في اليوِم ١٧

اليوِم الثَّاِمِن ِمَن الشَّهِر ذاِتِه، َبَلغوا ِرواَق َهيكِل 
ثمَّ َطهَّروا الَهيكَل ُآلَُّه في ثمانيِة أّياٍم، ِبـحيُث . الّربِّ

أنهوا العَمَل ُآلَُّه في اليوِم السَّاِدَس عَشَر ِمَن الشَّهِر 
  . األوَِّل

  الربإعادة تدشين هيكل 
: ثمَّ دَخَل الالَّويُّوَن على ِحزقيَّا الَمِلِك وقالوا َله١٨

َطهَّْرنا الَهيكَل ُآلَُّه ومذَبَح الُمحَرقِة وجميَع آنَيِته «
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وجميَع ١٩. وماِئَدَة ُخبِز التَّقِدمِة مَع جميِع آنَيِتها
 في أّياِم ُملِكِه، حيَن اآلنيِة اّلتي َنجََّسها الَمِلُك آحاُز

خاَن الّربَّ، َهيَّأناها وَطهَّرناها، وها هَي أماَم مذبِح 
  . »الّربِّ
َفبكََّر ِحزقيَّا الَمِلُك وجميُع ُرُؤساِء المدينِة وَصِعَد ٢٠

فجاؤوا ِبَسبَعِة ثيراٍن وَسبَعِة ِآباٍش ٢١. إلى الَهيكِل
َعْن خطيئِة وَسبَعِة ِخراٍف وَسبَعِة ُتيوٍس ِللتَّكفيِر 

فأمَر . ُأسَرِة الَمِلِك وشعِب َيهوذا، وِلَتطهيِر الَهيكِل
الَمِلُك الكَهنَة ِمْن َبني هروَن بأْن َيصَعدوا على مذبِح 

فَذَبحوا الثِّيراَن أوًَّال، والِكباَش ثانيًا، ٢٢. الّربِّ
ثمَّ ٢٣. والِخراَف ثاِلثًا، وَرشُّوا الدََّم على المذَبِح

َس ذبـيحِة الخطيئِة أماَم الَمِلِك َقدَّموا ُتيو
وذَبَحها ٢٤. والحاِضريَن، فَوَضعوا أيدَيُهم عَليها

الكَهنُة وَطهَّروا المذَبَح ِبَدِمها تكفيرًا َعْن جميِع َبني 
ِإسرائيَل، ألنَّ ِحزقيَّا الَمِلَك أمَر ِبالُمحَرقِة وذبـيحِة 

  . الخطيئِة ألجِلِهم جميعًا
ما أمَر الّربُّ بِه الَمِلَك داُوَد على وَعِمَل ِحزقيَّا ِب٢٥

ِلساِن جاَد اّلذي آاَن رائَي الَمِلِك، وعلى ِلساِن ناثاَن 
النَّبـيِّ، فأوَقَف الالَّويِّيَن في الَهيكِل ِبُصنوٍج وَرباٍب 

سَتعَمَلها داُوُد،  وهَي آالٌت آِتلَك اّلتي ا٢٦وقيثاراٍت، 
وأمَر ِحزقيَّا ٢٧. آذِلَك وقَف الكَهنُة ِباألبواِق أيضًا

ِبَتقديِم الُمحَرقِة على المذَبِح، فما إْن َبدأوا ِبَتقديِمها 
حّتى َتعالى َنشيُد الَحمِد ِللّربِّ على صوِت األبواِق 

فَسجَد الحاضروَن وَرنََّم ٢٨. وأنغاِم آالِت داُوَد الَمِلِك
الُمَرنِّموَن وهَتَف الهاِتفوَن باألبواِق إلى أْن َتمَِّت 

وحيَن َتّمِت الُمحَرقُة رَآَع الَمِلُك ٢٩. حَرقُةالُم
وأمَر الَمِلُك وُرؤساُء ٣٠وجميُع َمْن مَعُه وسَجدوا 

الشَّعِب الالَّويِّيَن بأْن ُيَسبِّحوا ِللّربِّ باألناشيِد اّلتي 
آَتَبها داُوُد وآساُف الرَّائي، فَسبَّحوا ِبَفَرٍح ورَآعوا 

  . وسَجدوا
آرَّْسُتُم اآلَن أنُفَسُكم «: ِللحاضريَنثمَّ قاَل ِحزقيَّا ٣١

قَتِربوا وقدِّموا ذبائَح وقرابـيَن ُشكٍر  ِلِخدمِة الّربِّ، فا
فَقدَّموا ذباِئـَح وقرابـيَن ُشكٍر، وتَبرََّع . »في َهيكِلِه

فَقدَّموا َسبعيَن َثورًا ومَئَة ٣٢،  َبعُضُهم ِبُمحرقاٍت
 مَئِة َثوٍر وِست٣٣َّآْبٍش ومَئَتي خروٍف ِللّربِّ، 

وآاَن الكَهنُة ٣٤. وَثالثَة آالِف شاٍة إلطعاِم الشَّعِب
قليليَن فلم َيقِدروا على َسْلِخ الُمحَرقاِت ُآلِّها، 

فساَعَدُهم أنِسباُؤُهُم الالَّويُّوَن حّتى َآُمَل العَمُل 
وصاَر الكَهنُة أآَثَر َعددًا ِللخدمِة، ألنَّ الالَّويِّيَن آانوا 

وآاَنِت ٣٥. فاعًا في الِخدمِة ِمَن الكَهنِةنِد أآَثَر ا
الُمحَرقاُت آثيرًة، َفضًال َعْن ُشحوِم ذباِئـِح السَّالمِة 

نتَظَمت ِخدمُة  والخمِر الَمسكوِب على الُمحَرقاِت، فا
وَفِرَح ِحزقيَّا وجميُع الشَّعِب ٣٦. الَهيكِل ِمْن جديٍد

  . هِذِه السُّرعِةبأنَّ اَهللا أعاَنُهم على تحقيِق هذا األمِر ِب
  ٣٠الفصل 

  االستعداد للفصح
ثمَّ أرسَل ِحزقيَّا ِنداًء إلى جميِع شعِب ِإسرائيَل ١

وَيهوذا، وآَتَب أيضًا َرساِئَل إلى َبني أفرايَم ومَنسَّى 

َيطُلُب ُحضوَرُهم إلى الَهيكِل في أوُرشليَم لُيقيموا 
وَتشاَوَر الَمِلُك ٢. لِه ِإسرائيَلِفْصحًا فيِه ِللّربِّ إ

وأعواُنُه وساِئُر أهِل الرَّأِي في أوُرشليَم وأجَمعوا 
ألنَّ الشَّعَب ٣،  على أْن ُيقاَم الِفْصُح في الشَّهِر الثَّاني

، أْي في الشَّهِر  لم َيقِدروا على إقاَمِتِه في وقِتِه
في، وال آاَن األوَِّل، إذ لم يكْن تَطهََّر ِمَن الكَهنِة ما يْك

َفرأى ٤. حتَشَد َجْمٌع آبـيٌر ِمَن الشَّعِب في أوُرشليَم ا
فَدعوا جميَع َبني ٥الَمِلُك وأهُل الرَّأِي ذِلَك حَسنًا، 

ِإسرائيَل، ِمْن ِبئَر َسْبع جنوبًا إلى داَن شماًال، إلى 
أوُرشليَم إلقامِة الِفْصِح ِللّربِّ إلِه ِإسرائيَل، ألنَُّهم ِمْن 

 طويلٍة ما أقاموُه حَسَب ما هَو مكتوٌب في ُمدٍَّة
فَذهَب إلى جميِع شعِب ِإسرائيَل وَيهوذا ٦. الشَّريعِة

عودوا يا «: ُسعاٌة ِمَن الَمِلِك وأعواِنِه ِبِنداٍء جاَء فيِه
َبني ِإسرائيَل إلى الّربِّ إلِه إبراهيَم وإسَحَق 
َنجا من وَيعقوَب، فَيعوَد هَو إلى َمْن َبقَي ِمنُكم وَمْن 

ال تكونوا آآباِئُكم وَبني َقوِمُكُم ٧. أيدي ُملوِك أشُّوَر
اّلذيَن خانوا الّربَّ إلَه آباِئِهم، فأنَزَل ِبِهِم الخراَب آما 

واآلَن فال ُتعاِندوا الّربَّ آما فَعَل آباُؤُآم، ٨. َتروَن
خَضعوا َله وَتعاَلوا إلى َهيكِلِه الُمَقدَِّس اّلذي  بِل ا

. عُبدوُه لُيحوَِّل َعنُكم ِحدََّة غَضِبِه لى األبِد واقدََّسُه إ
فإْن رَجْعُتم إليِه وجَد َبنو َقوِمُكم وَبنوُآم َرحَمًة ِعنَد ٩

فالّربُّ . اّلذيَن َسَبوُهم، فُيعيدوَنُهم إلى أرِضِهم هِذِه
إلُهُكم َحنوٌن رحيٌم ال ُيَحوُِّل وجَهُه َعنُكم إْن ُآنُتم إليِه 

  . »َترِجعوَن
نتَقَل السُّعاُة ِمْن مدينٍة إلى مدينٍة في أرِض  وا١٠

سَتهزَأ  أفرايَم ومَنسَّى، وفي أرِض َزبولوَن شماًال فا
إالَّ أنَّ جماعَة َبني ١١. الشَّعُب ِبِهم وَضِحَك عَليِهم

أشيَر ومَنسَّى وَزبولوَن َقِبلوا الدَّعَوَة وجاؤوا إلى 
 َيهوذا فجعَلُهم وآاَنت َيُد اِهللا مَع شعِب١٢. أوُرشليَم

قلبًا واحدًا في إطاعِة الَمِلِك وأعواِنِه اّلذيَن آانوا 
  . َيعَملوَن ِبَوصايا الّربِّ

جتَمَع في أوُرشليَم ُجمهوٌر آبـيٌر ِلـيْحتفلوا  فا١٣
وقاَم هؤالِء ١٤. ِبــعيِد الفطيِر في الشَّهِر الثَّاني

آنيِة َحْرِق ِبإزاَلِة المذاِبـِح اّلتي في أوُرشليَم وجميِع 
وذَبحوا ١٥. الَبخوِر وَرَموها في وادي قدروَن

وَخِجَل . ِخرفانًا في الرَّابَع عَشَر ِمَن الشَّهِر الثَّاني
الكَهنُة والالَّويُّوَن اّلذيَن لم ُيطهِّروا أنُفَسُهم ِلِخدمِة 

الّربِّ، فَطهَّروا أنُفَسُهم وأدَخلوا الُمحَرقاِت إلى 
 األماِآِن اّلتي ُعيَِّنت لُهم في ووَقفوا في١٦الَهيكِل 

وآاَن الكَهنُة َيُرشُّوَن الدََّم . شريعِة موسى َرُجِل اِهللا
وآاَن آثيروَن ِمَن الُمحَتِفليَن ١٧. ِمْن أيدي الالَّويِّيَن

َغيَر طاهريَن ِبـحَسِب الشَّريعِة ِلَذْبِح ِخرفاِن الِفْصِح، 
تكوُن ذبـيحًة طاهرًة فكاَن الالَّويُّوَن َيذَبحوَنها َعنُهم ِل

وآاَن ُجمهوٌر آثيٌر ِمْن َبني أفرايَم ومَنسَّى ١٨. ِللّربِّ
وَيسَّاآَر وَزبولوَن َغيَر طاهريَن، فأآلوا الِفْصَح على 

ِخالِف ما هَو مكتوٌب في الشَّريعِة، فصلَّى ألجِلِهم 
ِلُكلِّ َمْن في ١٩لَيْغِفِر الّربُّ الصَّاِلُح «: ِحزقيَّا وقاَل

ِه َيطُلُب الّربَّ إلَه آباِئِه، ولو لم يُكْن طاهرًا قلِب
سَتجاَب الّربُّ  فا٢٠. »َطهارَة هذا العيِد الُمَقدَِّس
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فَقضى َبنو ِإسرائيَل ٢١. ِلِحزقيَّا وَعفا َعِن الشَّعِب
اّلذيَن َحَضروا إلى أوُرشليَم َسبعَة أّياٍم َيحَتِفلوَن 

 الكَهنُة والالَّويُّوَن ِبــعيِد الفطيِر ِبَفَرٍح عظيٍم، وآاَن
وَطيََّب ٢٢. ُيَسبِّحوَن الّربَّ يومًا َبعَد يوٍم بأنغاٍم عاليٍة

ِحزقيَّا ُقلوَب جميِع الالَّويِّيَن اّلذيَن أظَهروا َمهارًة 
وهكذا أَآَل الشَّعُب ُمدََّة َسبعِة . فاِئقًة في ِخدمِة الّربِّ

ـَح السَّالمِة أّياٍم َطعاَم العيِد، فكانوا َيذَبحوَن ذباِئ
ُثمَّ َتشاَوَر أصحاُب ٢٣. وَيحَمدوَن الّربَّ إلَه آباِئِهم

الرَّأِي ُآلُُّهم وأجَمعوا على قضاِء َسبعِة أّياٍم ُأخرى، 
ألنَّ ِحزقيَّا َمِلَك َيهوذا َقدََّم لُهم ٢٤فَفعلوا ذِلَك ِبَفَرٍح 

َف ألَف ثوٍر وَسبَعَة آالِف شاٍة، آما قدََّم لُهم أعواُنُه أل
ثوٍر وعَشَرَة آالِف شاٍة، وآُثَر عَدُد الكَهنِة اّلذيَن 

وَفِرَح أهُل َيهوذا ٢٥. َطهَّروا أنُفَسُهم ِلِخدمِة الَهيكِل
والكَهنُة والالَّويُّوَن والحاِضروَن ِمْن ِإسرائيَل وآذِلَك 
الُغرباُء اّلذيَن جاؤوا ِمْن أرِض ِإسرائيَل، والُمقيموَن 

وَعمَّ أوُرشليَم َفَرٌح عظيٌم ما آاَن ٢٦. ِمنُهم في َيهوذا
ُثمَّ قاَم ٢٧. ِمثُلُه ُمنُذ أّياِم سليماَن بِن داُوَد الَمِلِك

 وَصلُّوا إلى الّربِّ أْن ُيباِرَك  الكَهنُة والالَّويُّوَن
الشَّعَب، فَسِمَع الّربُّ صوَت صالِتِهم اّلذي َصِعَد إلى 

  . َمْسكِنِه الُمَقدَِّس في السَّماِء
  ٣١فصل ال

  حزقيا يصلح الحياة الدينية
ولمَّا َتمَّ هذا ُآلُُّه خَرَج جميُع َبني ِإسرائيَل اّلذيَن ١

َحَضروا، َخَرجوا إلى ُمُدِن َيهوذا وآسَّروا 
األنصاَب، وَحطَّموا َتماثيَل أشيرَة، وَهَدموا المذاِبـَح 

 جميِع أرِض َيهوذا اّلتي على الُمرتفعاِت في
وبنياميَن وأفرايَم ومَنسَّى، ُثمَّ رَجَع ُآلُّ واحٍد ِمنُهم 

  . إلى مديَنِتِه وإلى ُمْلِكِه
ونظََّم ِحزقيَّا ِفَرَق الكَهنِة والالَّويِّيَن ِبـحَسِب ٢

وظاِئِفهم اّلتي َتشُمُل ِخدمَة َتقديِم الُمحَرقاِت وذباِئـِح 
ـيِح في ُمخَتلِف أقساِم الَهيكِل، السَّالمِة والَحمِد والتَّسب

 ِحصًَّة  وأعطى الَمِلُك٣. وما إلى ذِلَك ِمَن الَخَدماِت
ِمْن َمواشيِه ِلُمحَرقاِت الصَّباِح والمساِء وُمحرقاِت 

السُّبوِت ورؤوِس الشُّهوِر واألعياِد، آما هَو مكتوٌب 
وأمَر ُسكَّاَن أوُرشليَم ِبأْن ُيعطوا ٤. في شريعِة الّربِّ

الكَهنَة والالَّويِّيَن ما َيحتاجوَنُه، حّتى يَتَفرَّغوا 
فلمَّا شاَع أمُر الَمِلِك قدََّم َبنو ٥. ِلَشريعِة الّربِّ

ِإسرائيَل الكثيَر ِمْن َبواآيِر الِحنَطِة والخمِر والزَّيِت 
والعَسِل وجميِع َغلَِّة األرِض، وجاؤوا ِبــُعْشِر جميِع 

َعَل السَّاآنوَن في ُمُدِن َيهوذا، وآذِلَك ف٦.  ما َيمِلكوَن
فجاؤوا بُعْشِر ما ِعنَدُهم ِمَن البَقِر والغَنِم، وِبأآواٍم 

وفي الشَّهِر ٧. ِمَن الِهباِت اّلتي آرَّسوها ِللّربِّ إلِهِهم
ْنَتهوا ِمنها في  الثَّاِلِث بَدأوا بَجْمِع هِذِه األآواِم وا

يَّا وأعواُنه وَرَأوا فلمَّا جاَء ِحزق٨. الشَّهِر السَّاِبـِع
وسأَل ٩. األآواَم هِذِه بارآوا الّربَّ وشعَبُه ِإسرائيَل
فأجاَبُه ١٠ِحزقيَّا الكَهنَة والالَّويِّيَن َعْن هِذِه األآواِم، 

ُمنُذ َبَدأِت «: عَزْريا رئيُس آَهنِة َبيت صادوَق
الِهباُت َتِرُد إلى َهيكِل الّربِّ ونحُن نأُآُل ِمنها ِبكثرٍة، 

فُضَل عنَّا هذا الطَّعاُم الكثيُر، فالّربُّ باَرَك هذا و
الشَّعَب، ِبـحيُث إنَّ هِذِه الكميََّة الكبـيرَة هَي ِمَن 

  . »الَفَضالِت
. فأَمَر ِحزقيَّا ِبَتهيئِة َمخاِزَن في الَهيكِل، فَفَعلوا١١
وأدَخلوا القرابـيَن والُعشوَر وما تَكرََّس للّربِّ ١٢

 أمَر ِحراَسِتها إلى َآَنْنيا الالَّويِّ وأوَآَل. بأمانٍة
وبأمٍر ِمْن ِحزقيَّا الَمِلِك ١٣. وِشْمعي أخيِه آُمعاِوٍن َله

وعَزْريا رئيِس الَهيكِل آاَن َيحيئيُل وعَزْريا وَنْحُث 
وَعسائيُل وَيريموُت ويوزاباُد وإيلئيُل وِيْسَمخيا 

. وَمَحُث وَبنايا ُمساِعديَن لكَنْنيا وِشْمعي أخيِه
بِن ِيْمَنَة الالَّويِّ، وآاَن  وأوَآَل إلى قوري، ا١٤

حاِرَس الباِب الشَّرقيِّ، َتوزيَع الَتَبرُّعاِت الُمَقرََّبِة ِهللا 
وآاَن ١٥. والِهباِت والتَّقِدماِت الُمكرََّسِة ِللَهيكِل

ُيعاِوُنُه َعَدُن وبنياميُن وَيشوُع وَشَمْعيا وأَمْريا 
ِحَصِص بأماَنٍة على أنِسباِئِهِم وَشَكْنيا في َتوزيِع ال

، ِآبارًا وِصغارًا وعلى  الكَهنِة الالَّويِّيَن في ُمُدِنِهم
وعلى الذُّآوِر الباِلغِة أعماُرُهم َثالَث ١٦الُمَسجَّليَن، 

ِسنيَن فما َفوُق، وعلى ُآلِّ َمْن َيدُخُل الَهيكَل ِللقياِم 
. ِفَرِقِهمِبالخدمِة اليوميَِّة ِبـحَسِب وظاِئِفِهم في 

وآاَن تسجيُل الكَهنِة ِبـحَسِب عشاِئِرِهم، وأمَّا ١٧
بِن ِعشريَن سَنًة فما َفوُق، فكاَن  تسجيُل الالَّويِّيَن ِمِن ا

وآاَن الكَهنُة ١٨. ِبـحَسِب وظاِئِفهم في ِفَرِقِهم
يَتَسجَّلوَن مَع أطفاِلِهم وِنساِئِهم وَبنيِهم وَبناِتِهم 

ِدَمٍة ُمكرََّسٍة ِللّربِّ آاَنت ُمكرََّسًة جميعًا، ألنَّ آلَّ َتق
وآاَن َبيَن الكَهنِة السَّاِآنيَن ١٩. ِلُتَوزََّع عَليِهم أيضًا

في ُمُدِن َبني هروَن وَمشاِعها ِرجاٌل ُمَعيَّنوَن ُأوِآَل 
إليِهم َتوزيُع الِحَصِص على الذُّآوِر ِمَن الكَهنِة 

  . وجميِع الُمنَتِسبـيَن إلى َبني الوّي
هكذا فَعَل ِحزقيَّا في جميِع ُمُدِن َيهوذا، فَعِمَل ما ٢٠

وآاَن ُمَوفَّقًا . هَو َخيٌر وَقويٌم وَحٌق أماَم الّربِّ إلِهِه
ألنَّ ُآلَّ ما َعِمَلُه في سبـيِل إلِهِه ِمْن ٢١في ذِلَك، 

ِخدمٍة ِلَهيكِل اِهللا وُمحاَفَظٍة على الشَّريعِة ووصايا 
  . ُه ِبُكلِّ َقلِبِهالّربِّ، إنَّما َعِمَل

  ٣٢الفصل 
  األشوريون يهددون أورشليم

، ١٩-١٤: ١٩، ٣٧-١٧، ١٣: ١٨مل٢(
، ٢٠-١٤: ٣٧، ٢٢-١: ٣٦؛ اش٣٧-٣٥
٣٨-٣٦(  

   
وَبعَد هِذِه األعماِل اّلتي قاَم ِبها ِحزقيَّا الَمِلُك بأمانٍة ١

ُب َمِلُك أشُّوَر أرَض ِلِخدمِة الّربِّ، َغزا َسنحاريـ
َيهوذا، فحاَصَر ُمُدَنها الُمَحصَّنَة وأعطى أواِمَرُه 

فلمَّا َرأى ِحزقيَّا أنَّ َسنحاريـَب َيبغي ٢. ْجتياِحها با
تشاَوَر مَع أعواِنِه وقاَدِتِه ٣ْجتياَح أوُرشليَم أيضًا،  ا
فَحشدوا ٤. تََّفقوا على َسدِّ المياِه اّلتي خاِرَج المدينِة وا

َجْمعًا آبـيرًا وَسدُّوا جميَع الُعيوِن وَطَمروا َمجارَيها 
قَتَرَب َمِلُك أشُّوَر  حّتى إذا ا. السَّارحَة في األرِض

.  وجيُشه ِمْن أوُرشليَم ال َيِجدوَن ُهناَك مياهًا وفيرًة
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ُثمَّ َقوَّى ِدفاعاِته فَبنى ُآلَّ ما آاَن َمهدومًا ِمن ٥
يِه، وَبنى ُسورًا آَخَر في السُّوِر ورَفَع أبراجًا عَل

 شرقيَّ المدينِة،  الخاِرِج وَحصََّن الُبقَعَة الَمردومَة
وعيََّن قاَدَة َحرٍب ٦. وَعِمَل ِحرابًا وُتروسًا ِبكثرٍة

على الشَّعِب وجَمَعُهم إليِه في ساَحِة المدينِة وَشجََّعُهم 
بوا ال َتفَزعوا وال ترتِع. َتَقوَّوا وَتَشجَّعوا«٧: ِبقوِلِه

ِمْن َمِلِك أشُّوَر وال ِمْن جيِشِه، ألنَّ َمْن مَعنا أقوى 
مَعُه ُقوٌَّة بَشريٌَّة فقط، وأمَّا نحُن ٨. ِمَن اّلذي مَعُه

فتَشجََّع . »فَمَعنا الّربُّ إلُهنا ُيعيُننا وُيحاِرُب ُحروَبنا
  . الشَّعُب ِبكالِم الَمِلِك

  ِه َلخيَشوَبعَد حيٍن أرسَل َسنحاريـُب أثناَء ِحصاِر٩
ِبُكلِّ جيِشِه، وفدًا إلى ِحزقيَّا الَمِلِك وِرجاِل َيهوذا 

هذا ما «١٠: اّلذيَن مَعُه في أوُرشليَم يقولوَن لُهم
على ماذا َتتَّكلوَن وأنُتم : يقوُل َسنحاريـُب َمِلُك أشُّوَر
إنَّ ِحزقيَّا ُيَسلُِّمُكم ١١ُمحاَصروَن في أوُرشليَم؟ 

ًا ِبقوِلِه إنَّ الّربَّ إلَهُكم ُينِقُذُآم ِللموِت ُجوعًا وعَطش
إنَُّه هَو اّلذي هَدَم المذاِبـَح ١٢ِمْن يِد َمِلِك أشُّوَر؟ 

أماَم : على الُمرَتَفعاِت وقاَل ِلُسكَّاِن َيهوذا وأوُرشليَم
أال ١٣مذبٍح واحٍد َتسُجدوَن وعَليِه َتحُرقوَن الَبخوَر 

ميِع ساِئِر شعوِب َتعلموَن ما َفَعْلُت أنا وآبائي ِبـج
األرِض؟ إنَّ آلَهَة ِتلَك الشُّعوِب اّلذيَن أباَدُهم آبائي لم 

أيٌّ ِمْن آِلَهِة ِتلَك ١٤. َتقِدْر أْن ُتنِقَذُهم ِمْن َيدي
الشُّعوِب اّلتي أباَدها آبائي َتمكََّن أْن ُينِقَذها منِّي، 

َدُعُكم فال َتَدعوا ِحزقيَّا َيخ١٥فُينِقَذُآم إلُهكم ِمْن َيدي، 
وُيَضلُِّلُكم، وال ُتَصدِّقوُه فما ِمْن إلِه أيَِّة ُأمٍَّة أو َممَلَكٍة 

أنَقَذ شعَبُه ِمْن َيدي وِمْن أيدي آبائي، فكيَف َيقِدُر 
  » أْن ُينِقَذُآم ِمْن َيدي؟ إلُهُكم
وَسِخَر ُرُسُل َسنحاريـَب ِبالّربِّ اإللِه وِبــَعبِدِه ١٦

ِبالّربِّ ١٧،  ِخَر َسنحاريـُب نْفُسُهِحزقيَّا أآَثَر ِممَّا َس
آما أنَّ آِلهَة أَمِم «: إلِه ِإسرائيَل في ِرساَلِتِه اّلتي تقوُل

األرِض لم ُتنِقْذ شعوَبها ِمْن َيدي، فإَلُه ِحزقيَّا أيضًا 
وصَرَخ الرُُّسُل ١٨. »ال َيقِدُر أْن ُينِقَذ شعَبُه ِمْن َيدي
شعِب أوُرشليَم اّلذيَن ِبصوٍت عظيٍم ِبالَيهوديَِّة نحَو 

على السُّوِر لُيَخوِّفوُهم وُيرِعبوُهم حّتى َيسُهَل عَليِهِم 
وَسِخروا ِبإلِه أوُرشليَم ُسخَرُهم ١٩. حِتالُل المدينِة ا

  . ِبآِلهِة شعوِب األرِض الَمصنوعِة بأيدي البَشِر
فصلَّى ِحزقيَّا الَمِلُك وأشعيا بُن آموَص النَّبـيُّ ٢٠

فأرَسَل الّربُّ ٢١. َك وَصَرخا إلى السَّماِءِبسَبِب ذِل
مالآًا، فَقَتَل ُآلَّ ُجنديٍّ وضابٍط وقائٍد في ُمَعسكِر 

َمِلِك أشُّوَر، فرَجَع هذا األخيُر ِبالِخْزي والعاِر إلى 
ولمَّا دَخَل َبيَت إلِهِه قَتَلُه ُهناَك َبعُض َبنيِه . ِبالِدِه

يَّا وُسكَّاَن أوُرشليَم وَخلََّص الّربُّ ِحزق٢٢. ِبالسَّيِف
ِمْن َيِد َسنحاريـَب َمِلِك أشُّوَر وِمْن أيدي ساِئِر 

وجاَء آثيروَن ٢٣.  ِمْن ُآلِّ ِجهٍة أعداِئِهم وأراَحُهم
ِمَن الشَّعِب ِبَتقِدماٍت ِللّربِّ في أوُرشليَم، وِبَهدايا 

ِلِحزقيَّا الَمِلِك اّلذي َعُظَم َبعَد ذِلَك في ُعيوِن جميِع 
  . َمِم الُمجاِورِةاُأل

  مرض حزقيا وآبرياؤه

  )٣٩؛٨-١: ٣٨؛ اش٢١-١: ٢٠مل٢(
   

وفي ِتلَك األّياِم َمِرَض ِحزقيَّا حّتى أشَرَف على ٢٤
سَتجاَب َله وأعطاُه  الموِت، فَصلَّى إلى الّربِّ، فا

اَلت دوَن إالَّ أنَّ ِآبرياَءُه ح٢٥. َعالمًة على أنَُّه ُيشفى
عِتراِفِه ِبَفضِل اِهللا عَليِه، فكاَن غَضُب اِهللا عَليِه  ا

ُثمَّ رَجَع ِحزقيَّا ِمْن ٢٦. وعلى َيهوذا وأوُرشليَم
ِآبرياِئِه، هَو وُسكَّاُن أوُرشليَم، فلم َيِحلَّ ِبِهم غَضُب 

  . الّربِّ في أّياِمِه
 َله وآاَن ِلِحزقيَّا ِغًنى وَمجٌد عظيٌم ِجدًّا، وَعِمَل٢٧

َخزاِئَن للِفضَِّة والذَّهِب والِحجارِة الكريمِة واألطياِب 
وَبنى َمخاِزَن ِلَغلَِّة ٢٨ وِلُكلِّ آنَيٍة َنفيَسٍة،  والتُّروِس

الِحنَطِة والخمِر والزَّيِت، وَزراِئَب ِلُكلِّ نوٍع ِمَن 
ورَزَقُه اُهللا ماًال آثيرًا، ٢٩.  الدَّوابِّ وَحظاِئَر ِللماشيِة

وهَو ٣٠. ْقَتنى آثيرًا ِمَن الغَنِم والبَقِر أ ُمُدنًا وافأنَش
اّلذي َسدَّ َمْجرى الماِء األعلى في جيحوَن وأجراُه 

. في َقناٍة َتحَت األرِض إلى غربـيِّ مدينِة داُوَد
وحّتى حيَن أرسَل ٣١.  وَتَوفََّق ِحزقيَّا في أعماِلِه ُآلِّها
 اّلتي َحَدَثت  عجوَبِةإليِه أعياُن باِبَل يسألوَنُه َعِن األ

في األرِض تَخلَّى َعنُه الّربُّ فَقط لُيَجرَِّبه وَيعرَف ما 
  . في قلِبِه

وما تَبقَّى ِمْن أخباِر ِحزقيَّا وأعماِلِه الحَسنِة ُمَدوٌَّن ٣٢
   أشعيا بِن آموَص النَّبـيِّ، وفي ِسفِر ُملوِك في ُرؤيا

َن مَع آباِئِه في وماَت ِحزقيَّا وُدِف٣٣. َيهوذا وِإسرائيَل
مقَبَرِة َبني داُوَد، وأآَرَمُه جميُع َشعِب َيهوذا وُسكَّاُن 

بُنُه مَنسَّى  ومَلَك ا. أوُرشليَم إآرامًا عظيمًا ِعنَد موِتِه
  . مكاَنُه

  
   ٣٣الفصل 

  منسى ملك يهوذا
  )١٨-١: ٢١مل٢(
   
 سَنًة حيَن مَلَك، ومَلَك ثَنَتي َعْشَرَة بَن ا آاَن مَنسَّى ا١

 في  وفَعَل الشَّر٢َّ. خمسًا وخمسيَن سَنًة بأوُرشليَم
تََّبَع َمعصياِت اُألَمِم اّلذيَن طَرَدُهُم  نَظِر الّربِّ وا

فعاَد وَبنى الَمعاِبَد ٣. الّربُّ ِمْن وجِه َبني ِإسرائيَل
َم على الُمرَتَفعاِت اّلتي آاَن هَدَمها ِحزقيَّا أبوُه، وأقا

مذاِبـَح ِللَبعِل، ونَصَب َتماثيَل ألشيرَة، وسَجَد ِلجميِع 
وَبنى مذاِبـَح ِلألصناِم في ٤. آواِآِب السَّماِء وعَبَدها

في أوُرشليَم يكوُن «: الَهيكِل اّلذي قاَل َعنُه الّربُّ
وَبنى مذاِبـَح ِلجميِع آواِآِب ٥. » سمي إلى األبِد ا

  وأحَرَق َبنيِه٦. َتيِن في الَهيكِلالسَّماِء في الدَّاَريِن اللَّ
 ُقربانًا ِلآلِلَهِة، وماَرَس  في النَّاِر في وادي ِهنُّوَم

سَتخَدَم الجاَن  الَعرافَة والسِّحَر والشَّعَوَذَة، وا
والسََّحَرَة وأآَثَر ِمْن ِفعِل الشَّرِّ في نَظِر الّربِّ، فأثاَر 

في الَهيكِل اّلذي وأقاَم الصََّنَم اّلذي صَنَعُه ٧. غَضَبُه
في هذا الَهيكِل «: بِنِه قاَل اُهللا َعنُه ِلداُوَد وِلسليماَن ا

خَترُتها ِمْن جميِع أرِض َبني  وفي أوُرشليَم اّلتي ا
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وال أعوُد ُأَزحِزُح ٨. سمي إلى األبِد ِإسرائيَل أجَعُل ا
قَدَم َبني ِإسرائيَل َعِن األرِض اّلتي أعَطيُتها آلباِئِهم، 

ن يعَملوا ِبـجميِع ما أوَصيُتُهم بِه على لساِن َشرَط أ
موسى ويعَملوا ِبُكلِّ ما جاَء في الشَّريعِة ِمْن فراِئَض 

وَضلََّل مَنسَّى شعَب َيهوذا وُسكَّاَن ٩. » وأحكاٍم
أوُرشليَم، فَفَعلوا ِمَن الشَّرِّ ما آاَن أقَبَح ممَّا فَعَلْتُه 

. ْن أماِم َبني ِإسرائيَلاُألَمُم اّلذيَن أباَدُهُم الّربُّ ِم
فَجَلَب ١١فَكلََّم الّربُّ مَنسَّى وشعَبُه فلم َيسَمعوا، ١٠

الّربُّ عَليِهم قاَدَة جيِش َمِلِك أشُّوَر، فأَخذوا مَنسَّى 
في األصفاِد وَقيَّدوُه ِبَسالسَل ِمْن ُنحاٍس وجاؤوا بِه 

 شَتدَّ عَليِه الضِّيُق طَلَب ِرضى ولما ا١٢.  إلى باِبَل
وصلَّى ١٣. الّربِّ إلِهِه وإلِه آباِئِه، وتضرََّع أماَمُه

سَتجاَب َله وَسِمَع ِلَتَضرُِّعِه، وَردَُّه إلى  إليِه فا
  . أوُرشليَم َمِلكًا، فَعِلَم أنَّ الّربَّ هَو اإللُه

وَبعَد هذا، أعاَد مَنسَّى ِبناَء السُّوِر الخاِرجيِّ ١٤
تِّجاِه  في الوادي، با  ِلمدينِة داُوَد، غربـيَّ جيحوَن

 وَسوََّر بِه مدينَة عوَفَل ورَفَعُه  َمدَخِل باِب السََّمِك
وَعيََّن قاَدَة حرٍب في جميِع ُمُدِن َيهوذا . ِجدًّا

وأزاَل اآلِلَهَة الغريـَبَة ِمَن الَهيكِل ١٥. الُمَحصََّنِة
والصََّنَم اّلذي أقاَمُه ُهناَك، آما أزاَل جميَع المذاِبـِح 

تي آاَن َبناها في جَبِل َهيكِل الّربِّ وفي أوُرشليَم، اّل
وَرمََّم مذَبَح الّربِّ ١٦. وألقى ِبهذا ُآلِِّه خاِرَج المدينِة

وقدََّم عَليِه ذباِئـَح سالمٍة وُشْكٍر، وأمَر شعَب َيهوذا 
وآاَن الشَّعُب ما ١٧. بأْن يعُبدوا الّربَّ إلَه ِإسرائيَل

اِئَحُهم على الُمرَتَفعاِت، لِكْن ِللّربِّ َيزالوَن ُيَقرِّبوَن َذب
  . إلِهِهم

  نهاية عهد منسى
وما تَبقَّى ِمْن أخباِر مَنسَّى، وصالِتِه إلى إلِهِه، ١٨

سِم الّربِّ إلِه ِإسرائيَل،  وآالِم الرَّائيَن اّلذيَن آلَّموُه ِبا
وصالُتُه ١٩. ُمَدوٌَّن في ِسفِر ُملوِك ِإسرائيَل

واالسِتجابُة لها، وجميُع خطاياُه وَمعاصيِه، 
والَمواِضُع اّلتي َبنى فيها مذاِبـَح على الُمرَتَفعاِت 
وأقاَم أنصابًا وَتماثيَل ألشيرَة، َقبَل أْن َيتَِّضَع أماَم 

. الّربِّ، ُآلُّ هذا ُمَدوٌَّن في ِسفِر أخباِر الرَّائيَن
ِة قصِرِه، ومَلَك وماَت مَنسَّى وُدِفَن في حديق٢٠

  . بُنُه مكاَنُه آموُن ا

  آمون ملك يهوذا
  )٢٦-١٩: ٢١مل٢(
   

ثَنَتيِن وِعشريَن سَنًة حيَن مَلَك،  بَن ا وآاَن آموُن ا٢١
وفَعَل الشَّرَّ في نَظِر ٢٢. ومَلَك َسَنتيِن بأوُرشليَم

لذَّباِئـَح ِلَجميِع الّربِّ آما فَعَل مَنسَّى أبوُه، وَقرََّب ا
ولم َيتَِّضْع ٢٣. األصناِم اّلتي َعِمَلها أبوُه وعَبَدها

آموُن أماَم الّربِّ آما فَعَل أبوُه، بل أآَثَر ِمْن ِفعِل 
فتآَمَر عَليِه ِرجاُل حاشَيِتِه وَقَتلوُه في ٢٤. الشَّرِّ
فَقتَل شعُب َيهوذا جميَع اّلذيَن َتـآمروا ٢٥. قصِرِه

  . بَنُه َمِلكًا مكاَنُه لوُه، وأقاموا يوشيَّا اعَليِه وَقَت

  ٣٤الفصل 
  يوشيا ملك يهوذا

  )٢٠-٤: ٢٣؛ ٢-١: ٢٢مل٢(
   
بَن ثماني ِسنيَن حيَن مَلَك، ومَلَك إحدى  آاَن يوشيَّا ا١

وعِمَل ما هَو قويٌم في ٢.  وثالثيَن سَنًة في أوُرشليَم
 في ُطُرِق داُوَد َجدِِّه ولم َيِحْد َعنها نَظِر الّربِّ، وسَلَك
وفي السَّنِة الثَّامنِة ِمْن ُمْلِكِه، وهَو ٣. يمينًا وال يسارًا

َبعُد َصبـيٌّ، أخَذ َيطُلُب َمشيئَة إلِه داُوَد، وفي السَّنِة 
بَتدأ ُيَطهُِّر َيهوذا وأوُرشليَم ِمْن أماِآِن  الثَّانيَة َعْشَرَة ا
رَتَفعاِت وِمْن َتماثيِل أشيرَة وِمَن الِعبادِة على الُم

فَهَدموا أماَم عينيِه ٤. األصناِم الَمنحوتِة أو الَمسبوآِة
مذاِبـَح الَبعِل مَع مذاِبـِح الَبخوِر اّلتي عَليها، وَحطََّم 
َتماثيَل أشيرَة واألصناَم الَمسبوآَة وَسَحَقها ونَشَرها 

وأحرَق آَهنَة ٥.  على ُقبوِر اّلذيَن آانوا َيذبحوَن لها
.  الَبعِل على مذاِبـِحِهم، وَطهََّر َيهوذا وأوُرشليَم ِمنُهم

وفَعَل الشَّيَء ذاَتُه في ُمُدِن مَنسَّى وأفراِيَم وِشمعوَن ٦
وهَدَم المذاِبـَح ٧.  وَنفتالي والَمناِطِق اّلتي َحوَلها

وحطََّم َتماثيَل أشيرَة، وسَحَق األصناَم وجَعَلها 
 جميَع مذاِبـِح الَبخوِر في ُآلِّ أرِض ُغبارًا، وهَدَم

  . ِإسرائيَل، ُثمَّ رَجَع إلى أوُرشليَم

  العثور على آتاب الشريعة
  )٢٠-٣: ٢٢مل٢(
   
وفي السَّنِة الثَّاِمنَة َعْشَرَة ِمْن ُمْلِكِه، بعَد أْن َطهََّر ٨

أَصْليا وَمَعْسيا األرَض والَهيكَل، أرسَل شافاَن بَن 
حاِآَم أوُرشليَم، ويوآَخ بَن يوآحاَز حاِفَظ السِِّجلِّ، 

فجاؤوا إلى ِحْلقيَّا الكاهِن ٩. ِلَترميِم َهيكِل الّربِّ إَلِهِه
األعَظِم، فَدَفعوا إليِه الماَل اّلذي وَرَد إلى الَهيكِل ِممَّا 

ني أفرايَم جَمَعُه الُحرَّاُس الالَّويُّوَن ِمْن َبني مَنسَّى وَب
وِمْن ساِئِر َبني ِإسرائيَل وَيهوذا وبنياميَن، وَرَجعوا 

فَحوََّل ِحْلقيَّا الكاهُن هذا الماَل إلى ١٠. إلى أوُرشليَم
وهؤالِء ١١. الُوآالِء على َترميِم الَهيكِل وإصالِحِه

الُوآالُء أعَطوا النَّجَّاريَن والَبنَّائيَن لَيشَتروا ِحجارًة 
 صاِلحًا ِلَترميِم الُبيوِت اّلتي َخرََّبها َمنحوتًة وخَشبًا
وآاَن الُعمَّاُل يقوموَن ِبهذا الَعَمِل ١٢. ُملوُك َيهوذا

ِبأمانٍة َتحَت إشراِف ياَحَت وعوَبْديا الالَّويِّينَِ ِمْن َبني 
ومَع أنَّ . َمراري، وَزآرّيا وَمَشالََّم ِمْن َبني َقهاَت

لَعْزِف على آالِت الِغناِء، الالَّويِّيَن جميعًا ماِهروَن ِبا
فإنَُّه آاَن ِمنُهم أيضًا آَتبٌة وُوآالُء وَبوَّابوَن ١٣

وُمراِقبوَن على الَحمَّاليَن وعلى جميِع الُعمَّاِل في 
  . ُمخَتلِف أنواِع الَعَمِل

وَبيَنما آاَن ِحْلقيَّا الكاهُن ُيخِرُج الماَل اّلذي وَرَد ١٤
.  الّربِّ ِبـَخطِّ موسى ِةإلى الَهيكِل وَجَد ِآتاَب شريع

وَجْدُت ِآتاَب الشَّريعِة في «: فقاَل ِلشافاَن الكاِتِب١٥
فجاَء ١٦. وَسلَّم ِحْلقيَّا الِكتاَب إلى شافاَن. »الَهيكِل

ُآلُّ ما أَمْرَتنا بِه «: شافاُن ِبالِكتاِب إلى الَمِلِك وقاَل َله
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 َدَفْعناُه إلى والماُل اّلذي وَجْدناُه في الَهيكِل١٧َنعَمُلُه، 
: ُثمَّ قاَل شافاُن ِللَمِلِك١٨. »الُعمَّاِل والُوآالِء عَليِهم

  . وقَرأُه أماَم الَمِلِك. »َسلََّمني ِحْلقيَّا الكاهُن ِآتابًا«
فلمَّا َسِمَع الَمِلُك ما َوَرَد في الِكتاِب َمزََّق ِرداَءُه ١٩
بِن ميخا وقاَل ِلِحْلقيَّا وأخيقاَم بِن شافاَن وَعبدوَن ٢٠

إْذَهبوا «٢١: وشافاَن الكاتِب وَعسايا ُمرافِق الَمِلِك
سِم الباقيَن في ِإسرائيَل  سمي وبا ْسَتشيروا الّربَّ با ا

وَيهوذا َحوَل ما وَرَد في هذا الكتاِب اّلذي وَجَدُه 
فالّربُّ شديُد الغَضِب عَلينا ألنَّ آباَءنا لم . ِحْلقيَّا

  . »ا الِكتاِب ولم َيعَملوا بِهَيهَتمُّوا ِبكالِمِه في هذ
فَذهَب ِحْلقيَّا واآلَخروَن، آما أمَرُهُم الَمِلُك، إلى ٢٢

َخْلَدَة الَنبـيَِّة زوَجِة َشلُّوَم بِن توَقَهَة بِن َحسَرَة حاِفِظ 
أردَيِة الَهيكِل، وآاَنت ُمقيمًة في الِقْسِم الثَّاني 

هذا ما «: مفقاَلت لُه٢٣.  بأوُرشليَم وَآلَّموها باألمِر
قولوا ِللرَّجِل اّلذي أرَسَلُكم : يقوُل الّربُّ إلُه ِإسرائيَل

ها أنا جاِلٌب على أوُرشليَم وُسكَّاِنها جميَع ٢٤: إليَّ
اللَّعناِت المكتوبِة في الكتاِب اّلذي ُقِرَئ أماَم َمِلِك 

ألنَُّهم َترآوني وأحَرقوا الَبخوَر آلِلهٍة ٢٥َيهوذا، 
َضبـي ِبـجميِع ما َفَعَلت أيديِهم، غريـبٍة فأثاروا غ

. نَصبَّ غَضبـي على هذا المكاِن ولن َينَطفَئ فا
وأمَّا َمِلُك َيهوذا اّلذي أرَسَلُكم ِلَتسَتشيروني، ٢٦

َسِمْعَت : هذا ما يقوُل الّربُّ إلُه ِإسرائيَل: فقولوا َله
َفالَن َقلُبَك ٢٧الكالَم اّلذي وَرَد في هذا الكتاِب، 

َت أمامي وَمزَّقَت ِرداَءَك ُحْزنًا على هذا وتَضرَّْع
فالشَّرُّ اّلذي ٢٨. ستَجبُت لَك المكاِن وُسكَّاِنِه، فِلذِلَك ا

ُأنِزُلُه ِبأوُرشليَم وُسكَّاِنها ال َتراُه َعيناَك، ألنَُّه َيتمُّ َبعَد 
فَرجَع ِحْلقيَّا . »أْن تموَت وُتدَفَن في قبِرَك ِبسالٍم

  . ِلِك ِبهذا الكالِمواآلَخروَن إلى الَم

  يوشيا يعاهد الرب
  )٣: ٢٣؛ ٢٠: ٢٢مل٢(
   

سَتدعى يوشيَّا جميَع ُشيوِخ َيهوذا وأوُرشليَم  فا٢٩
وَصِعَد مَعُهم إلى الَهيكِل ُيراِفُقُهُم الكَهنُة ٣٠

والالَّويُّوَن وساِئُر الشَّعِب، ِآبارًا وِصغارًا، َفَتال على 
ِمِعِهم ما وَرَد في ِآتاِب الشَّريعِة اّلذي وَجَدُه َمسا

وقاَم الَمِلُك على ِمنَبِرِه وقَطَع ٣١. ِحْلقيَّا في الَهيكِل
َعهدًا أماَم الّربِّ على أنَُّه َيتَبُع الّربَّ وَيحَفُظ وصاياُه 

وإرشاداِتِه وَفراِئَضُه ِبُكلِّ قلِبِه وُآلِّ نْفِسِه، وَيعَمُل 
ودعا يوشيَّا ٣٢. ِرِد في ِآتاِب الشَّريعِةِبالكالِم الوا

شعَب بنياميَن وُسكَّاَن أوُرشليَم وجميَع اّلذيَن آانوا 
ُهناَك وطَلَب ِمنُهم أْن َيقَطعوا على أنُفِسِهم هذا الَعهَد 

وأزاَل يوشيَّا ُآلَّ ٣٣. مَع اِهللا إَلِه آباِئِهم، فَفَعلوا
َل، وطَلَب الرَّجاساِت ِمْن جميِع أرِض َبني ِإسرائي

ِمْن جميِع الشَّعِب أْن َيعُبدوا الّربَّ إلَهُهم، فأطاعوا 
تِّباِع الّربِّ إلِه  ولم َيحيدوا ُطوَل أّياِم حياِتِه عِن ا

  . آباِئِهم
  ٣٥الفصل 

  يوشيا يقيم فصحًا للرب
  )٢٣-٢١: ٢٣مل٢(
   
 ِللّربِّ فَذَبحوا وأقاَم يوشيَّا في أوُرشليَم ِفْصحًا١

وعيََّن ٢. الِخراَف في الرَّابَع عَشَر ِمَن الشَّهِر األوَِّل
الكَهنَة في وظاِئِفِهم وَشجََّعُهم على ِخدمِة َهيكِل 

وقاَل ِلالَّويِّيَن اّلذيَن آرَّسوا أنُفَسُهم ِللّربِّ، ٣. الّربِّ
 َضعوا تابوَت الَعهِد«: وآانوا ُيَعلِّموَن َبني ِإسرائيَل

الُمَقدَِّس في الَهيكِل اّلذي َبناُه سلمياُن بُن داُوَد َمِلُك 
ِإسرائيَل، فال حاجَة ِبُكم َبعَد اآلَن إلى أْن َتحِملوُه ِمْن 

ْخُدموا الّربَّ  مكاٍن إلى آَخَر على األآتاِف، بل ا
ُخذوا أماِآَنُكم في ٤. إلَهُكم وشعَبُه َبني ِإسرائيَل
ُآم وِفَرِقُكم، آما رَسَم داُوُد الَهيكِل ِبـحَسِب َعشاِئِر

وَنظِّموا أنُفَسُكم ِبـَحيُث ٥،  بُنُه سليماُن َمِلُك ِإسرائيَل وا
ُيساِعُد َبعُضُكم، أنُتم َبنو الوي، ُآلَّ َبيٍت ِمْن ُبيوِت 

ْذَبحوا ِخراَف  وا٦. عامَِّة الشَّعِب ِمْن َبني قوِمُكم
ساِعدوا الِفْصِح، وتَطهَّروا ِبـحَسِب الشَّريعِة و

إخَوَتُكم َبني ِإسرائيَل لَيعَملوا ِبما قاَل الّربُّ على 
  . »ِلساِن موسى

وقدََّم يوشيَّا ِمْن َمواشيِه إلى عامَِّة الشَّعِب ٧
الَموجوديَن لالحِتفاِل ِبالِفْصِح َثالثيَن ألَف خروٍف 

وتَبرََّع أعواُنه ٨. وَجْدٍي وَثالثَة آالِف رأٍس ِمَن البَقِر
 وِللكَهنِة وِلالَّويِّيَن، فأعطى ِحْلقيَّا وَزآرّيا ِللشَّعِب

وَيحيئيُل الَقيِّموَن على الَهيكِل ِللكَهنِة َتقدماِت الِفْصِح 
ألفيِن وِستَّ مَئِة خروٍف وَجْدٍي وَثالَث مَئِة رأٍس ِمَن 

وقدََّم آوَنْتيا وَشَمْعيا وَنَثَنئيُل أَخواُه، وَحَشْبيا ٩. البَقِر
اباُد، وجميُعُهم ِمَن الزُّعماِء الالَّويِّيَن، وَيعيئيُل ويوز

هؤالِء َقدَّموا ِلالَّويِّيَن ذباِئـَح ِللِفْصِح خمَسَة آالِف 
  . خروٍف وَجْدٍي وخمَس مَئِة رأٍس ِمَن البَقِر

فلمَّا صاَر ُآلُّ ذِلَك جاِهزًا ِللِفْصِح، وَقَف الكَهنُة ١٠
. م آما أمَر الَمِلُكفي أماِآِنِهم والالَّويُّوَن في ِفَرِقِه

وَبعَدما ُذِبـَح ِللِفْصِح وَرشَّ الكَهنُة الدََّم على ١١
ُثمَّ فَرزوا ١٢الَمذَبِح، سَلَخ الالويُّوَن الذَّباِئـَح، 

الُمحَرقاِت ِلـيَوزِّعوها على عامَِّة الشَّعِب ِبـحَسِب 
َعشاِئِرهم حّتى ُيَقرِّبوها ِللّربِّ آما وَرَد في ِآتاِب 

وَشوى الالَّويُّوَن ١٣. هكذا فَعلوا ِبالبَقِرو. موسى
ذباِئـَح الِفْصِح على النَّاِر آما هَو مرسوٌم، وَطَبخوا 
القرابـيَن الُمَقدََّسَة في الُقدوِر والطُّسوِت والطَّناِجِر 

وَبعَد ذِلَك ١٤.  وأسَرعوا ِبَتوزيِعها على عامَِّة الشَّعِب
ِسِهم وِللكَهنِة ِمْن َبني َهيَّأ الالَّويُّوَن الطَّعاَم ألنُف

هروَن، ألنَّ الكَهنَة َظلُّوا ُيَقدِّموَن الُمحَرقاِت 
ووَقَف الُمَغنُّوَن ِمْن ١٥. والشُّحوَم ِللّربِّ إلى اللَّيِل

َبني آساَف في أماِآِنِهم على حَسِب ما أمَر داُوُد 
وَلِزَم . وآساُف وَهيماُن وَيدوثوُن رائي الَمِلِك

ماِآَنُهم ِعنَد أبواِب الَهيكِل، ألنَّ أنِسباَءُهُم الَبوَّابوَن أ
  . الالَّويِّيَن َهيَّأوا لُهم َطعاَم الِفْصِح

وهكذا تَهيَّأ ُآلُّ شيٍء في ذِلَك اليوِم ِلِخدمِة الّربِّ ١٦
وإقامِة الِفْصِح وتقديِم الُمحَرقاِت على مذَبِح الّربِّ، 
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الِفْصِح ُآلُّ َمْن حتَفَل ِب وا١٧. آما أمَر الَمِلُك يوشيَّا
.  ُمدََّة َسبعِة أّياٍم حَضَر ِمْن َبني ِإسرائيَل، وبالفطيِر

ولم يُكْن ِلذِلَك الِفْصِح َمثيٌل في ِإسرائيَل ُمنُذ أّياِم ١٨
حتَفَل  صموئيَل النَّبـيِّ فما ِمْن َمِلٍك ِمْن ِإسرائيَل ا
ون وجميُع ِبالِفْصِح ِمْثَلما فَعَل يوشيَّا والكَهنُة والالَّويُّ

شعِب َيهوذا وَمْن حَضَر ِمْن شعِب ِإسرائيَل وُسكَّاِن 
وذِلَك في السَّنِة الثَّامَنَة َعْشَرَة ِمْن ُمْلِك ١٩أوُرشليَم، 

  .  يوشيَّا

  نهاية عهد يوشيا
  )٣٠-٢٨: ٢٣مل٢(
   

اَر َنْكُو وَبعَدما أَتمَّ يوشيَّا ُآلَّ هذا ِلَهيكِل الّربِّ، س٢٠
َمِلُك ِمْصَر على رأِس جيِشِه إلى آرآميَش ِعنَد 
الُفراِت ِللِقتاِل ُهناَك، فَخَرَج يوشيَّا ِللتََّصدِّي َله، 

ما لي ولَك يا «: فأرَسَل إليِه َنْكُو ُرُسًال، يقوُل٢١
لم أِجـْئ ِلُمحاَرَبِتَك اليوَم، بل ِلُمحاَربِة . َمِلَك َيهوذا

جَتِنْب ُمقاَومَة اِهللا  فا. ي أْن ُأسِرَعأعدائي واُهللا أمَرن
فلم يسَمْع يوشيَّا ٢٢. »اّلذي ُيساِنُدني ِلئالَّ ُيهِلَكَك

ِلكالِم اِهللا ِمْن َفِم َنْكُو فَيحيَد َعْن َدرِبِه، بل عَزَم على 
فأصاَبُه ٢٣.  ُمحاَرَبِتِه وجاَء ِللقاِئِه في وادي َمِجدُّو

ُخذوني ِمْن ُهنا ألنَّ «: ِرجاِلِهفقاَل ِل. الرُّماُة ِبالسِّهاِم
فَنقلوُه ِمْن َمرآَبِتِه إلى َمرآَبةٍِ ٢٤. »ِجراحي َبليَغٌة

ُأخرى وجاؤوا بِه إلى أوُرشليَم، فماَت وُدِفَن في 
فناَح عَليِه جميُع شعِب َيهوذا وُسكَّاُن . مقاِبِر آباِئِه
وَرثاُه إرميا وما زاَل الُمَغنُّوَن ٢٥أوُرشليَم، 

نِّياُت َينُدبوَنُه ِبهِذِه الَمرثاِة آما َجَرِت العاَدُة إلى والُمَغ
.  هذا اليوِم، وهِذِه الَمرثاُة ُمَدوََّنٌة في ِآتاِب المراثي

وما تَبقَّى ِمْن أخباِر يوشيَّا وأعماِلِه الحَسنِة اّلتي ٢٦
،  َعِمَلها ِبـحَسِب ما هَو مكتوٌب في شريعِة الّربِّ

ها إلى آِخِرها، ُآلُّ هذا ُمَدوٌَّن في وأحواُلُه ِمْن أوَِّل٢٧
  . ِسفِر ُملوِك ِإسرائيَل وَيهوذا

  ٣٦الفصل 
  يوآحاز ملك يهوذا

  )١٧: ٢٤-٣٠: ٢٣مل٢(
   
فأقاَم شعُب َيهوذا يوآحاَز بَن يوشيَّا َمِلكًا عَليِهم ١

 بَن َثالٍث وآاَن يوآحاُز ا٢. مكاَن أبـيِه بأوُرشليَم
وِعشريَن سَنًة حيَن مَلَك، ومَلَك ثالَثَة أشهٍر 

فَعَزَلُه َنْكُو َمِلُك ِمْصَر وفَرَض على ٣. بأوُرشليَم
َيهوذا َضريـبًة َقْدُرها ِستََّة عَشَر ِقْنطارًا ِمَن الِفضَِّة، 

وأقاَم َنْكُو َمِلُك ٤. وأرَبعَة عَشَر َرْطًال ِمَن الذَّهِب
 َمِلكًا على َيهوذا وأوُرشليَم، ِمْصَر ألياقيَم أخا يوآحاَز

وأمَّا يوآحاُز فأخَذُه َنْكُو وجاَء بِه . سَمُه يوياقيَم وَبدََّل ا
  .  إلى ِمْصَر

  يوياقيم ملك يهوذا

بَن خمٍس وِعشريَن سَنًة حيَن مَلَك،   ا وآاَن يوياقيُم٥
َعَل الشَّرَّ في ومَلَك إحدى َعْشَرَة سَنًة بأوُرشليَم، وف

فَزَحَف َنبوخذَنصَُّر َمِلُك باِبَل ٦. نَظِر الّربِّ إَلِهِه
على َيهوذا، وأَسَر يوياقيَم وَقيَّدُه ِبِسلِسَلَتيِن ِمْن ُنحاٍس 

وأخَذ َنبوخذَنصَُّر آنَيًة ِمَن ٧.  وجاَء بِه إلى باِبَل
وما تَبقَّى ِمْن ٨.  ِبباِبَل الَهيكِل ووَضَعها في قصِرِه

رتَكَبُه ِمْن  خباِر يوياقيَم وما فَعَلُه ِمْن َمعصياٍت واأ
ومَلَك . ُشروٍر ُمَدوٌَّن في ِسفِر ُملوِك ِإسرائيَل وَيهوذا

  .  بُنُه مكاَنُه يوياآيُن ا

  يوياآين ملك يهوذا
 حيَن مَلَك،  بَن َثماني َعْشَرَة سَنًة وآاَن يوياآيُن ا٩

ثالثَة أشهٍر وعَشَرَة أّياٍم بأوُرشليَم، وفَعَل الشَّرَّ ومَلَك 
وفي ربـيِع ِتلَك السَّنِة أرسَل ١٠: في نَظِر الّربِّ

الَمِلُك َنبوخذَنصَُّر ُرُسًال إلى أوُرشليَم، فجاؤوا إلى 
 وما آاَن في َهيكِل الّربِّ ِمْن آنيٍة  باِبَل بـيوياآيَن

يوياآيَن َمِلكًا على َيهوذا   َنفيسٍة وأقاموا ِصْدقيَّا َعمَّ
  .  وأوُرشليَم

  صدقيا ملك يهوذا
؛ ١٠-١: ٣٩؛ ار ٢١: ٢٥-١٨: ٢٤مل٢(

٢٧-١: ٥٢(  
   

بَن إحدى وِعشريَن سَنًة حيَن مَلَك،   ا وآاَن ِصْدقيَّا١١
وفَعَل الشَّرَّ ١٢. ومَلَك إحدى َعْشَرَة سَنًة ِبأوُرشليَم

بِّ إَلِهِه ولم ُيصِغ ِبـُخشوٍع إلرميا النَّبـيِّ في نَظِر الّر
 أيضًا على  وتَمرََّد١٣. اّلذي آاَن َينِطُق ِبكالِم الّربِّ

. الَمِلِك َنبوخذَنصََّر اّلذي َحلََّفُه باِهللا أْن ُيْخِلَص َله
. وعاَنَد الّربَّ إلَه ِإسرائيَل وَقسَّى قلَبُه ولم َيرِجـْع إليِه

ُرؤساِء الكَهنِة وُزَعماُء الشَّعِب في وباَلَغ جميُع ١٤
رِتكاِب َمعاصي اُألَمِم َحولُهم،  خيانِة الّربِّ با

  . وَنجَّسوا َبيَت الّربِّ اّلذي َقدََّسُه الّربُّ في أوُرشليَم

  سقوط أورشليم
ولم يَتَوقَِّف الّربُّ إلُه آباِئِهم َعْن إنذاِرِهم على ١٥
.  أنبـياِئِه ألنَُّه أشَفَق على شعِبِه وعلى َهيكِلِهألِسَنِة
فكانوا َيسَتهِزئوَن ِبُرُسِل اِهللا وأنبـياِئِه وَيحَتِقروَن ١٦

آالَمُه على أْلِسَنِتِهم، حّتى ثاَر غَضُب الّربِّ على 
  . شعِبِه ولم َيُعْد ُهناَك ِمْن ِعالٍج

 فَقَتل ِخيَرَة  ِلُمحاَرَبِتِهم، فأرسَل الّربُّ َمِلَك باِبَل١٧
ُشبَّاِنِهم ِبالسَّيِف حّتى في َبيِت َمْقدِسِهم، ولم ُيشِفْق 
على َفًتى أو عذراَء، وال على شيٍخ أو َآْهٍل ُمْقَعٍد، 

ونَهَب جميَع آنَيِة ١٨. بل أسَلَم الّربُّ الجميَع إلى َيِدِه
الَهيكِل، الكبـيرِة والصَّغيرِة، وُآنوَزُه وُآنوَز الَمِلِك 

وأحَرَق ِبالنَّاِر َهيكَل ١٩. ِنِه وأخَذها إلى باِبَلوأعوا
اِهللا وجميَع ُقصوِر أوُرشليَم، وهَدَم ُسوَر المدينِة، 

واّلذيَن َنَجوا ِمَن السَّيِف ٢٠.  وأتَلَف ُآلَّ َنفيٍس فيها
َسباُهم إلى باِبَل َحيُث صاروا عبـيدًا َله وِلَبنيِه حتى 

 َتمَّ ما قاَلُه الّربُّ ِبِلساِن وِبذِلَك٢١. قياِم دوَلِة الُفرِس
، حّتى  َتبقى األرُض ُبورًا َسبعيَن سَنًة«: إرِمـيا



The Bible Society in Lebanon 
 

 

   صفحة ٢٨  من أصل٢٧صفحة رقم  

ُتَعوَِّض َعمَّا فاَتها ِمَن السُّبوِت اّلتي لم تسَتِرْح فيها 
  . » ُطوَل ِتلَك الُمدَِّة

  آورش يأمر اليهود بالعودة
ِلكوَرَش َمِلِك فاِرَس حقََّق وفي السَّنِة األولى ٢٢

الّربُّ ما وَعَد بِه على ِلساِن إرميا، إذ ألَهَم آوَرَش 
: ِبأْن يكُتَب هذا النِّداَء وُيذيَعُه في َمملَكِتِه ُآلِّها

أعطانَي : هذا ما يقوُل آوَرُش َمِلُك الُفرِس«٢٣
الّربُّ إلُه السَّماواِت جميَع َمماِلِك األرِض وأوصاني 

فَمْن . نَي َله َهيكًال في أوُرشليَم اّلتي بـَيهوذاِبأْن أب
آاَن ِمنُكم ِمْن شعِبِه، فلَيذَهْب إلى ُهناَك، والّربُّ إلُهُه 

  . » مَعُه
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