
  املُلوِك الثّاين
  دينونة الرب على أخزيا
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1وفاِة أخآب عدعلَى إسرائيلَ ب ى موآبصوع. 

2الً وقالَ هلُمسلَ روأرس ،ِرضِة فماِمرِتِه اليت يف السلِّيِة اليت يف عالكَو زيا ِمنقَطَ أخوس" : إلَه بوبعلَ زبوا اسألوا باذه
: قُِم اصعد للقاِء رسل ملِك الساِمرِة وقُلْ هلُم:"فقالَ مالك الرب إليليا التشيب3".  ِمن هذا املَرِضعقرونَ إنْ كُنت أبرأُ

  أليس ألنه ال
ت إنَّ السرير الذي صِعد: فلذلك هكذا قالَ الرب4يوجد يف إسرائيلَ إلَه، تذهبونَ لتسألوا بعلَ زبوب إلَه عقرونَ؟ 

  علَيِه ال
ا متوتبل موت ا". تِرتلُ عنهإيلي لُ إليِه، فقالَ هلُم5. فانطَلَقسالر عج؟:"ورمعتج6". ملاذا رلٌ :"فقالوا لهجر ِعدص

  أليس ألنه ال: هكذا قالَ الرب: اذهبوا راِجعني إلَى املَلِك الذي أرسلكُم وقولوا له: للقائنا وقالَ لنا
  جد يف إسرائيلَ إلَه أرسلت لتسألَ بعلَ زبوب إلَه عقرونَ؟ لذلك السرير الذي صِعدت علَيِه، اليو

ا متوتبل موت ذا الكالِم؟:"فقالَ هلُم7". تِرتلُ عنه كُموكلَّم للقائكُم ِعدل الذي صجيئَةُ الرفقالوا 8". ما هي ه
له": رلٌ أشعجر هيِهإنقوِجلٍد علَى ح ِمبنطَقٍَة ِمن طِّقنتفقالَ". م":شيبا التمع 9". هو إيلي مسنيخ ئيسلَ إليِه رفأرس

". انِزلْ: يا رجلَ اِهللا، املَلك يقولُ:"فقالَ له. اخلَمسني الذين له، فصِعد إليِه وإذا هو جالس علَى رأِس اجلَبل
إنْ كُنت أنا رجلَ اِهللا، فلتِرتلْ نار ِمن السماِء وتأكُلك أنت واخلَمسني الذين :"لرئيِس اخلَمسنيفأجاب إيليا وقالَ 10
لك ."له الذين هو واخلَمسني السماِء وأكلَته ِمن نار لَتز11. فن واخلَمسني رآخ مسنيخ ئيسلَ إليِه روأرس عاد ثُم

له وق. الذين فأجابالَ له" :لَ اِهللا، هكذا يقولُ املَلكجوانِزلْ: يار ا وقالَ هلُم12". أسِرعإيلي أنا :"فأجاب إنْ كُنت
لك الذين واخلَمسني أنت السماِء وتأكُلك ِمن ِرتلْ نارلَ اِهللا، فلتجهو ". ر السماِء وأكلَته اِهللا ِمن نار لَتزفن

له الذين 13. واخلَمسنيله الذين ثالثًا واخلَمسني مسنيخ ئيسلَ رفأرس عاد الثّالثُ وجاَء . ثُم اخلَمسني ئيسر ِعدفص
إليِه وقالَ له عرا، وتضإيلي يِه أمامتكبثا علَى ريف : "وج هؤالِء اخلَمسني بيِدكع فسي وأنفُسن مكرلَ اِهللا، لتجيار

يكينفسي يف هوذا قد 14. عن مكريِهما، واآلنَ فلتمسينلَِني وخِني األوِي اخلَمسينئيسر السماِء وأكلَت ِمن نار لَتزن
يكينع."  

 ال. انِزلْ معه:"فقالَ مالك الرب إليليا15
ِمنه إلَى املَلِك". ختَف لَ معهزون 16. فقاموقالَ له":أجل أ: هكذا قالَ الرب ِمن بوبعلَ زسألَ بالً لتسر لتأرس كن

  إلَه عقرونَ، أليس ألنه ال
  لذلك السرير الذي صِعدت علَيِه ال! يوجد يف إسرائيلَ إلَه لتسألَ عن كالِمِه

ا متوتبل موت ا17". تِرتلُ عنهبِه إيلي الذي تكلَّم كالِم الرب بسح فمات . هورامي لكِة ومنيف الس ا عنهضِعو



ابن له كُنمل ي ههوذا، ألنلِك يهوشافاطَ مبِن ي هورامِة ليةٌ يف 18. الثّانيكتوبِملَ، أما هي مزيا اليت عةُ أُموِر أخقيوب
  ِسفِر أخباِر األياِم ملُلوِك إسرائيلَ؟

  إيليا يصعد إىل السماء
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فقالَ إيليا 2. ليا يف العاِصفَِة إلَى السماِء، أنَّ إيليا وأليشع ذَهبا ِمن اِجللجالوكانَ ِعند إصعاِد الرب إي1

عيِت إيلَ:"ألليشلَين إلَى بقد أرس امكُثْ هنا ألنَّ الرب ."عي ال:"فقالَ أليشإن ،كفسةٌ هي نيوح ،هو الرب يح  
كُكال". أترزون  

أتعلَم أنه اليوم يأخذُ الرب سيدك ِمن علَى :"ج بنو األنبياِء الذين يف بيِت إيلَ إلَى أليشع وقالوا لهفخر3. إلَى بيِت إيلَ
". يا أليشع، امكُثْ هنا ألنَّ الرب قد أرسلَين إلَى أرحيا:"ثُم قالَ له إيليا4". نعم، إني أعلَم فاصمتوا:"فقالَ". رأِسك؟

  حي هو الرب، وحيةٌ هي نفسك، إني ال:"الَفق
كُكيا إلَى أرحيا". أتر5. وأتوقالوا له عيف أرحيا إلَى أليش نو األنبياِء الذينب مقَدفت": كدسي ذُ الربيأخ اليوم هأن علَمأت

أُمكُثْ هنا ألنَّ الرب قد أرسلَين إلَى : "ثُم قالَ له إيليا6". نعم، إني أعلَم فاصمتوا:"فقالَ". ِمن علَى رأِسك؟
  حي هو الرب، وحيةٌ هي نفسك، إني ال:"فقالَ". اُألردنِّ
كُكما". أترعيٍد7. وانطَلَقا ِكالهب ما ِمنهقَفوا قُبالَتين األنبياِء ووب الً ِمنجمسونَ رخ بِكال. فذَه قَفما جباِنِب ووه
ولَما عبرا قالَ إيليا 9. وأخذَ إيليا ِرداَءه ولَفَّه وضرب املاَء، فانفَلَق إلَى هنا وهناك، فعبرا ِكالهما يف اليبِس8. اُألردنِّ
عألليش":؟: اطلُبذَ ِمنكقَبلَ أنْ أوخ لُ لكماذا أفع ."عِني :"فقالَ أليشاثن صيبن كُنليعلَي روِحك فقال10َ". ِمن :

  فإنْ رأيتين أوخذُ ِمنك يكونُ لك كذلك، وإال. صعبت السؤالَ"
  فال

وفيما هما يسرياِن ويتكلَّماِن إذا مركَبةٌ ِمن ناٍر وخيلٌ ِمن ناٍر ففَصلَت بينهما، فصِعد إيليا يف العاِصفَِة 11". يكونُ
ومل يره بعد، فأمسك ". يا أيب، يا أيب، مركَبةَ إسرائيلَ وفُرسانها:" أليشع يرى وهو يصرخوكان12َ. إلَى السماِء

فأخذَ ِرداَء إيليا 14. ورفَع ِرداَء إيليا الذي سقَطَ عنه، ورجع ووقَف علَى شاِطئ اُألردن13ِّثيابه ومزقَها ِقطعتِني، 
روض املاَء وقالَالذي سقَطَ عنه ا؟:"بإيلي إلَه أين هو الرب ."عأليش ربفع ،إلَى هنا وهناك ا فانفَلَقاملاَء أيض برض ثُم .

فجاءوا للقائِه وسجدوا له ". قد استقَرت روح إيليا علَى أليشع:"ولَما رآه بنو األنبياِء الذين يف أرحيا قُبالَته قالوا15
هوذا مع عبيِدك خمسونَ رجالً ذَوو بأٍس، فدعهم يذهبونَ ويفَتشونَ علَى سيِدك، ِلئال :"وقالوا له16. ألرِضإلَى ا

فألَحوا علَيِه حتى 17". الترِسلوا: "فقالَ". يكونَ قد حمله روح الرب وطَرحه علَى أحِد اِجلبال، أو يف أحِد األوديِة
ولَما رجعوا إليِه وهو ماِكثٌ يف 18. فأرسلوا خمسني رجالً، ففَتشوا ثَالثَةَ أياٍم ومل يِجدوه". أرِسلوا:"لَخِجلَ وقا

  أما قُلت لكُم ال:"أرحيا قالَ هلُم
  ".تذهبوا؟
  إبراء املياه



19عدي،:"وقالَ ِرجالُ املدينِة ألليشى سيركما ي نساملدينِة ح وِقعةٌهوذا مجِدبم ةٌ واألرضديفر ا املياهوأم  ."
هكذا :"فخرج إلَى نبِع املاِء وطَرح فيِه اِمللح وقال21َ. فأتوه بِه". ائتوين بصحٍن جديٍد، وضعوا فيِه ِملحا: "فقال20َ

قالَ الرب :هِذِه املياه ال. قد أبرأت  
  يكونُ فيها أيضا موت وال

دبِرئَِت22". جبِهفب طَقالذي ن عقَول أليش بسإلَى هذا اليوِم، ح املياه .  
  االستهزاء بأليشع النيب

وفيما هو صاِعد يف الطريِق إذا بِصبياٍن ِصغاٍر خرجوا ِمن املدينِة وسِخروا ِمنه . ثُم صِعد ِمن هناك إلَى بيِت إيل23َ
وقالوا له" :عيا أقر داصع !عياأقر دتاِن 24!". اصعبد تفخرج ،باسِم الرب مهنولَع إليِهم ظَرإلَى ورائِه ون فَتفالت

  .وذَهب ِمن هناك إلَى جبل الكَرمل، وِمن هناك رجع إلَى الساِمرِة25. ِمن الوعِر وافترستا ِمنهم اثنِني وأربعني ولَدا
  ثورة موآب

3 
ملك اثنتي عشرةَ . علَى إسرائيلَ يف الساِمرِة، يف السنِة الثّاِمنةَ عشرةَ ليهوشافاطَ ملِك يهوذا ن أخآبوملك يهورام ب1
 إال3. وعِملَ الشر يف عينِي الرب، ولكن ليس كأبيِه وأُمِه، فإنه أزالَ ِتمثالَ البعل الذي عِمله أبوه2. سنةً

  .مل يِحد عنها. ق خبطايا يربعام بِن نباطَ الذي جعلَ إسرائيلَ يخِطئُأنه لَِص
وِعند 5. وكانَ ميشع ملك موآب صاِحب مواٍش، فأدى ملَلِك إسرائيلَ ِمئَةَ ألِف خروٍف وِمئَةَ ألِف كبٍش بصوِفها4

لك يهورام يف ذلك اليوِم ِمن الساِمرِة وعد كُلَّ وخرج امل6َ. موِت أخآب عصى ملك موآب علَى ملِك إسرائيلَ
فهل تذهب معي إلَى . قد عصى علَي ملك موآب:"وذَهب وأرسلَ إلَى يهوشافاطَ ملِك يهوذا يقول7ُ. إسرائيلَ

". ِمن أي طَريٍق نصعد؟: "لَفقا8". شعيب كشعِبك وخيلي كخيلك. مثَلي مثَلُك. أصعد:"فقالَ". موآب للحرِب؟
ومل يكُن ماٌء . فذَهب ملك إسرائيلَ وملك يهوذا وملك أدوم وداروا مسريةَ سبعِة أياٍم9". ِمن طريِق بريِة أدوم:"فقالَ

متههائِم اليت تِبعيِش والبإسرائيل10َ. للج لكع:"فقالَ مقد د ِد آِه، علَى أنَّ الربإلَى ي مهدفَعا هؤالِء الثَّالثَةَ املُلوِك لي
هوشافاط11ُ!". موآببِه؟:"فقالَ ي سألَ الربفن للرب يبلِك إسرائيلَ ". أليس هنا نبيِد مع ِمن واِحد فأجاب
فنزلَ ". ِعنده كالم الرب:"فاطُفقالَ يهوشا12". هنا أليشع بن شافاطَ الذي كانَ يصب ماًء علَى يدي إيليا:"وقالَ

أدوم لكهوشافاطُ ومإسرائيلَ وي لكملَلِك إسرائيل13َ. إليِه م عفقالَ أليش":وإلَى ! ما يل ولك إلَى أنبياِء أبيك باذه
كإسرائيلَ". أنبياِء أُم لكم عا هؤالِء الثَّالثَةَ املُ. كالَّ:"فقالَ لهقد د ألنَّ الربِد موآبإلَى ي مهدفَعفقالَ 14". لوِك لي

علوال:"أليش هإن ،هأمام اجلُنوِد الذي أنا واِقف بهو ر يح  
  أني راِفع وجه يهوشافاطَ ملِك يهوذا، لَما كُنت أنظُر إلَيك وال

اٍد15. أراكوواآلنَ فأتوين بع ."بالعوِد كان ادوالع برا ضولَم ،الرب دعلَيِه ي فقال16َت":لوا : هكذا قالَ الرباجع
  ال: ألنه هكذا قالَ الرب17. هذا الوادي ِجبابا ِجبابا

  ترونَ رحيا وال



كُمهائموب كُمتم وماشيبونَ أنتلئُ ماًء، فتشرمتا وهذا الوادي يطَرنَ مو18. تر ،ِي الربينيف ع سريي وذلك دفَعفي
إلَى أيديكُم ونَ 19. موآبٍة، وتطُمبٍة طَيرجٍة، وتقطَعونَ كُلَّ شختارٍة، وكُلَّ مدينٍة منصحضِربونَ كُلَّ مدينٍة مفت

  ".مجيع عيوِن املاِء، وتفِسدونَ كُلَّ حقلٍَة جيدٍة باِحلجارِة
ولَما ِمسع كُلُّ املوآبيني أنَّ 21. ياه آتيةٌ عن طريِق أدوم، فامتألِت األرض ماًءويف الصباِح ِعند إصعاِد التقِدمِة إذا م20

وبكَّروا صباحا والشمس 22. املُلوك قد صِعدوا ملُحاربِتِهم جمعوا كُلَّ متقَلِّدي السالِح فما فوق، ووقَفوا علَى التخِم
قد حتارب املُلوك وضرب ! هذا دم: "فقالوا23. بيونَ مقاِبلهم املياه حمراَء كالدِمأشرقَت علَى املياِه، ورأى املوآ

هِب ياموآبا، واآلنَ فإلَى النعضب مهعض24". ب بوا ِمنرفه نيبوا املوآبيرإسرائيلُ وض لَِّة إسرائيلَ، فقامحا إلَى مووأت
وهدموا املُدنَ، وكانَ كُلُّ واِحٍد يلقي حجره يف كُلِّ حقلٍَة جيدٍة حتى 25. يضِربونَ املوآبينيأماِمِهم، فدخلوها وهم 

واستدار أصحاب . ولِكنهم أبقَوا يف قِري حاِرسةَ ِحجارتها. مألَُوها، وطَموا مجيع عيوِن املاِء وقَطَعوا كُلَّ شجرٍة طَيبٍة
فلَما رأى ملك موآب أنَّ احلَرب قد اشتدت علَيِه أخذَ معه سبع ِمئَِة رجٍل مستلِّي السيوِف 26. قاليِع وضربوهااملَ

فأخذَ ابنه الِبكر الذي كانَ ملك ِعوضا عنه، وأصعده محرقَةً علَى 27. لكَي يشقّوا إلَى ملِك أدوم، فلم يقِدروا
علَى إسرائيلَ. وِرالس فكانَ غَيظٌ عظيم .عوا إلَى أرِضِهمجور فوا عنهرفانص.  

  زيت األرملة
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إنَّ عبدك زوجي قد مات، وأنت تعلَم أنَّ عبدك كانَ يخاف :"وصرخت إلَى أليشع امرأةٌ ِمن ِنساِء بين األنبياِء قائلَة1ً

ذَ . الربى املُرايب ليأخيِنفأتبدع له ي2". ولَدعيِت؟:"فقالَ هلا أليشلِك؟ أخِبريين ماذا لِك يف الب عماذا أصن ."
يِت إال:"فقالَتيٌء يف البش ِتكليس جلاري  

  ال. اذهيب استعريي لنفِسِك أوعيةً ِمن خاِرٍج، ِمن ِعنِد مجيِع جرياِنِك، أوعيةً فاِرغَةً: "فقال3َ". دهنةَ زيٍت
". ثُم ادخلي وأغلقي الباب علَى نفِسِك وعلَى بنيِك، وصبي يف مجيِع هِذِه األوعيِة، وما امتأل انقُليِه4. تقَلِّلي
ولَما 6. فكانوا هم يقَدمونَ هلا األوعيةَ وهي تصب. فذَهبت ِمن ِعنِدِه وأغلَقَِت الباب علَى نفِسها وعلَى بنيها5

  ال:"فقالَ هلا". قَدم يل أيضا ِوعاًء:" األوعيةُ قالَت البِنهاامتألِت
اذهيب بيعي الزيت وأويف دينِك، وعيشي أنِت :"فأتت وأخبرت رجلَ اِهللا فقال7َ. فوقَف الزيت". يوجد بعد ِوعاٌء
قينوِك مبا بوب."  

  إقامة ابن املرأة الشومنية من األموات
وكانَ كُلَّما عبر يميلُ إلَى . وكانت هناك امرأةٌ عظيمةٌ، فأمسكَته ليأكُلَ خبزا. ِت يوٍم عبر أليشع إلَى شونمويف ذا8

ةً علَى فلنعملْ علِّي10. قد علمت أنه رجلَ اِهللا، مقَدس الذي يمر علَينا دائما:"فقالَت لرجلها9. هناك ليأكُلَ خبزا
ويف ذاِت يوٍم جاَء 11". احلائِط صغريةً ونضع له هناك سريرا وِخوانا وكُرسيا ومنارةً، حتى إذا جاَء إلَينا يميلُ إليها

. ت أمامهفدعاها، فوقَفَ". ادع هِذِه الشونميةَ:"فقالَ جليحزي غُالِمِه12. إلَى هناك ومالَ إلَى العلِّيِة واضطَجع فيها
13بِه إلَى املَلِك : قُلْ هلا:"فقالَ له تكلَّملِك؟ هل لِك ما ي عصنِبنا كُلَّ هذا االنِزعاِج، فماذا يبجِت بسعهوذا قد انز



إنه :"حزيفقالَ جي". فماذا يصنع هلا؟:"ثُم قال14َ". إنما أنا ساِكنةٌ يف وسِط شعيب:"فقالَت". أو إلَى رئيِس اجلَيِش؟
لُها قد شاخجور ،ها:"فقال15َ". ليس هلا ابنيف الباِب". ادع قَفَتعاها، فوماِن :"فقال16َ. فدز حويف هذا امليعاِد ن

  ال:"فقالَت". احلياِة حتتِضنني ابنا
  ال. ياسيدي رجلَ اِهللا

ِتكعلَى جاري 17". تكِذبِت ابنلَدِبلَِت املَرأةُ ووفحعماِن احلياِة، كما قالَ هلا أليشز حوامليعاِد ن ا يف ذلك .
18لَدالو وكِبر . ،ادينإلَى أبيِه إلَى احلَص الِم". رأسي، رأسي: "وقالَ ألبيِه19ويف ذاِت يوٍم خرجفقالَ للغ": اِمحله

فصِعدت وأضجعته علَى سريِر 21. ا إلَى الظُّهِر وماتفحمله وأتى بِه إلَى أُمِه، فجلَس علَى ركبتيه20". إلَى أُمِه
تعلَيِه وخرج ل اِهللا، وأغلَقَتج22. رلها وقالَتجر توناد" : ِن فأجريى اُألتالِغلماِن وإحد ا ِمنأرِسلْ يل واِحد

ِل اِهللا وأرجعج؟ ال:"فقال23َ". إلَى رإليِه اليوم بنيملاذا تذه  
  ٍر والرأس شه
سبت ."فقالَت" :الِمها24". سالملغ علَى األتاِن، وقالَت تدوال:"وش وِسر قس  

كوِب إنْ مل أقُلْ لكألجلي يف الر قول25". تتعل الكَرمبل اِهللا إلَى ججإلَى ر ى جاءتحت ا رآها . وانطَلَقَتفلَم
أسالم لِك؟ أسالم : اُركُِض اآلنَ للقائها وقُلْ هلا26. هوذا ِتلك الشونميةُ:"ِمِهرجلُ اِهللا ِمن بعيٍد قالَ جليحزي غُال

فتقَدم جيحزي . فلَما جاءت إلَى رجل اِهللا إلَى اجلَبل أمسكَت ِرجلَيِه27". سالم: "فقالَت". لزوِجِك؟ أسالم للولَِد؟
هل طَلَبت ابنا :"فقالَت28". نَّ نفسها مرةٌ فيها والرب كتم األمر عني ومل يخِبريندعها أل:"ليدفَعها، فقالَ رجلُ اِهللا
  ِمن سيدي؟ أمل أقُلْ ال

  أُشدد حقَويك وخذْ عكّازي بيِدك وانطَلق، وإذا صادفت أحدا فال:"فقالَ جليحزي29". ختدعين؟
  تباِركه، وإنْ باركَك أحد فال

ِجبهت .يبكّازي علَى وجِه الصع ع30". وضيبالص أُم ين ال:"فقالَتإن ،كفسةٌ هي نيوح ،هو الرب يح  
كُكها". أتروتِبع وال31. فقام صوت كُنفلم ي ،يبعلَى وجِه الص كّازالع عضما ووهامجيحزي قُد وجاز  
. ودخلَ أليشع البيت وإذا بالصيب ميت ومضطَجعِ علَى سريِرِه32". مل ينتِبِه الصيب:" وأخبره قائالًفرجع للقائِه. مصٍغ
33لَّى إلَى الربيِهما ِكلَيِهما، وصفسعلَى ن الباب لَ وأغلَقخ34. فد هفم عضوو يبالص فوق عواضطَج ِعدص ثُم

ثُم عاد ومتَشى يف البيِت تارةً إلَى 35. وعينيِه علَى عينيِه، ويديِه علَى يديِه، ومتَدد علَيِه فسخن جسد الولَِدعلَى فِمِه، 
يحزي فدعا ج36. هنا وتارةً إلَى هناك، وصِعد ومتَدد علَيِه فعطَس الصيب سبع مراٍت، ثُم فتح الصيب عينيِه

فأتت وسقَطَت علَى ِرجلَيِه وسجدت 37". اِمحلي ابنِك:"ولَما دخلَت إليِه قالَ. فدعاها". اُدع هِذِه الشونميةَ:"وقالَ
تها وخرجلَِت ابنمح إلَى األرِض، ثُم.  

  موت يف الِقدر
ضِع الِقدر :"فقالَ لغالِمِه.  األنبياِء جلوسا أمامهوكانَ جوع يف األرِض وكانَ بنو. ورجع أليشع إلَى اِجللجال38

وخرج واِحد إلَى احلَقل ليلتِقطَ بقوالً، فوجد يقطينا بريا، فالتقَطَ ِمنه قُثّاًء 39". الكَبريةَ، واسلُق سليقَةً لبين األنبياِء



وفيما هم يأكُلونَ ِمن . وصبوا للقَوِم ليأكُلوا40. سليقَِة، ألنهم مل يعِرفوابريا ِملَء ثَوِبِه، وأتى وقَطَّعه يف ِقدِر ال
فألقاه يف ". هاتوا دقيقًا:"فقال41َ. ومل يستطيعوا أنْ يأكُلوا!". يف الِقدِر موت يا رجلَ اِهللا:"السليقَِة صرخوا وقالوا

  .ه مل يكُن شيٌء رديٌء يف الِقدِرفكأن". صب للقَوِم فيأكُلوا:"الِقدِر وقالَ
  إطعام مئة رجل

. وجاَء رجلٌ ِمن بعل شليشةَ وأحضر لرجل اِهللا خبز باكورٍة ِعشرين رغيفًا ِمن شعٍري، وسويقًا يف ِجراِبِه42
أعِط الشعب فيأكُلوا، :"فقالَ". رجٍل؟ماذا؟ هل أجعلُ هذا أمام ِمئَِة :"فقالَ خاِدمه43". أعِط الشعب ليأكُلوا:"فقالَ

هكذا قالَ الرب هألن :ملُ عنهفضيأكُلونَ وي ."قَول الرب بسح ملَ عنهفأكلوا، وفَض مهلَ أمامعفج.  
  شفاء نعمان من الربص

5 
. لوجِه، ألنه عن يِدِه أعطَى الرب خالصا ألراموكانَ نعمانُ رئيس جيِش ملِك أرام رجالً عظيما ِعند سيِدِه مرفوع ا1

صبأٍس، أبر اربلُ جج2. وكانَ الر تةً، فكانغريأرِض إسرائيلَ فتاةً ص ا ِمنوبونَ قد خرجوا غُزاةً فسوكانَ األرامي
". يب الذي يف الساِمرِة، فإنه كانَ يشفيِه ِمن برِصِهيا لَيت سيدي أمام الن:"فقالَت ملَوالِتها3. بني يدِي امرأِة نعمانَ

انطَلق ذاِهبا، :"فقالَ ملك أرام5". كذا وكذا قالَِت اجلاريةُ اليت ِمن أرِض إسرائيلَ:"فدخلَ وأخبر سيده قائال4ً
زناٍت ِمن الِفضِة، وِستةَ آالِف شاِقٍل ِمن الذَّهِب، وعشر فذَهب وأخذَ بيِدِه عشر و". فأُرِسلَ ِكتابا إلَى ملِك إسرائيلَ

فاآلنَ ِعند وصول هذا الِكتاِب إلَيك، هوذا قد :"وأتى بالِكتاِب إلَى ملِك إسرائيلَ يقولُ فيِه6. حلٍَل ِمن الثِّياِب
هل أنا اُهللا لكَي :"لك إسرائيلَ الِكتاب مزق ثيابه وقالَفلَما قَرأ م7". أرسلت إلَيك نعمانَ عبدي فاشِفِه ِمن برِصِه

  ".أُميت وأُحيي، حتى إنَّ هذا يرِسلُ إلَي أنْ أشفي رجالً ِمن برِصِه؟ فاعلَموا وانظُروا أنه إنما يتعرض يل
8 قزإسرائيلَ قد م لكلُ اِهللا أنَّ مجر عأليش ا ِمسعلَ إلَى املَلِك يقولُولَمأرس ،هثياب": ؟ ليأِت إلَيكثياب قتزملاذا م

فأرسلَ إليِه أليشع 10. فجاَء نعمانُ خبيلِه ومركَباِتِه ووقَف ِعند باِب بيِت أليشع9". فيعلَم أنه يوجد نيب يف إسرائيلَ
فغِضب نعمانُ ومضى 11".  يف اُألردنِّ، فيرجعِ لَحمك إلَيك وتطهراذهب واغتِسلْ سبع مراٍت: "رسوالً يقولُ

ألَيس 12. هوذا قُلت إنه يخرج إلَي، ويِقف ويدعو باسِم الرب إلَِهِه، ويردد يده فوق املَوِضِع فيشفي األبرص: "وقالَ
. ورجع ومضى بغيٍظ". يِع مياِه إسرائيلَ؟ أما كُنت أغتِسلُ ِما فأطهر؟أبانةُ وفَرفَر را ِدمشق أحسن ِمن مج

: يا أبانا، لو قالَ لك النيب أمرا عظيما، أما كُنت تعملُه؟ فكم باحلَري إذا قالَ لك:"فتقَدم عبيده وكلَّموه وقالوا13
 صغٍري اُألردنِّ سبع مراٍت، حسب قَول رجل اِهللا، فرجع لَحمه كلَحِم صيبفنزلَ وغَطَس يف 14". اغتِسلْ واطهر؟

روقال15َ. وطَه هأمام قَفلَ ووخيِشِه ودل اِهللا هو وكُلُّ ججإلَى ر عجيف كُلِّ :"فر ليس إلَه هأن فترهوذا قد ع
  األرِض إال

  حي هو الرب الذي أنا واِقف أمامه، إني ال:"فقال16َ". ةً ِمن عبِدكيف إسرائيلَ، واآلنَ فخذْ بركَ
  أما يعطَى لعبِدك ِحملُ بغلَِني ِمن التراِب، ألنه ال:"فقالَ نعمان17ُ. وألَح علَيِه أنْ يأخذَ فأبى". آخذُ

  يقَرب بعد عبدك محرقَةً وال



ِعند دخول سيدي إلَى بيِت ِرمونَ ليسجد : عن هذا األمِر يصفَح الرب لعبِدك18. رى بل للربذَبيحةً آلهلٍَة أُخ
". هناك، ويستِند علَى يدي فأسجد يف بيِت ِرمونَ، فِعند سجودي يف بيِت ِرمونَ يصفَح الرب لعبِدك عن هذا األمِر

19الٍم:"فقالَ لهامِض بس."  
هوذا سيدي قد امتنع عن أنْ يأخذَ :"قالَ جيحزي غُالم أليشع رجل اِهللا20ولَما مضى ِمن ِعنِدِه مسافَةً ِمن األرِض، 
هرهذا ما أحض عمانَ األراميِد ني يئًا. ِمنش ذُ ِمنهوآخ ي أجري وراَءهإن ،هو الرب يجيحزي وراَء 21". ح فسار

إنَّ سيدي قد أرسلَين . سالم:"فقال22َ". أسالم؟:"ولَما رآه نعمانُ راِكضا وراَءه نزلَ عن املَركَبِة للقائِه وقالَ. نعمانَ
". ياٍبهوذا يف هذا الوقِت قد جاَء إلَي غُالماِن ِمن جبل أفراِيم ِمن بين األنبياِء، فأعِطِهما وزنةَ ِفضٍة وحلَّتي ث: قائالً
وألَح علَيِه، وصر وزنتي ِفضٍة يف كيسِني، وحلَّتِي الثِّياِب، ودفَعها لغالميِه ". اقبلْ وخذْ وزنتِني:"فقالَ نعمان23ُ

هامالها قُدملَِني24. فحجالر يِت وأطلَقها يف البعأيديِهما وأود ذَها ِمنِة أخلَ إلَى األكَما وصا 25.  فانطَلَقاولَموأم
". مل يذهب عبدك إلَى هنا أو هناك:"فقالَ". ِمن أين ياجيحزي؟:"فقالَ له أليشع. هو فدخلَ ووقَف أمام سيِدِه

26ِة وألخِذ ثيا:"فقالَ لهألخِذ الِفض ؟ أهو وقتِتِه للقائكركَبم لُ ِمنجالر عجر قَليب حني بذهيتوٍن أمل يٍب وز
  .فخرج ِمن أماِمِه أبرص كالثَّلِج". فبرص نعمانَ يلصق بك وبنسلك إلَى األبِد27وكُروٍم وغَنٍم وبقٍَر وعبيٍد وجواٍر؟ 

  احلديد يطفو على املاء
6 
1عنو األنبياِء ألليشع:"وقالَ ب قيض كقيمونَ فيِه أمامم حنالذي ن 2. لَيناهوذا املَوِضع ذْ ِمننِّ ونأخإلَى اُألرد بذهفلن

اقبلْ واذهب مع :"فقالَ واِحد3". اذهبوا: "فقالَ". هناك كُلُّ واِحٍد خشبةً، ونعملْ ألنفُِسنا هناك موِضعا لنقيم فيِه
بيِدكفقالَ". ع":بي أذه4". إنممعه نِّ. فانطَلَقلوا إلَى اُألردا وصاولَمبشةً، 5.  قَطَعوا خبشخ قطَعي وإذ كانَ واِحد

فأراه املَوِضع، فقَطَع ". أين سقَطَ؟:"فقالَ رجلُ اِهللا6". ألنه عاريةٌ! آِه يا سيدي: "فصرخ وقالَ. وقَع احلَديد يف املاِء
فطَفا احلَديد ،هناك ا وألقاهفقال7َ. عود":فِسكلن ارفَعه ."فمذَهوأخ هدي د.  

  أليشع يوقع جبيش أرام
فأرسلَ رجلُ اِهللا 9". يف املَكاِن الفُالينِّ تكونُ محلَّيت:"وأما ملك أرام فكانَ يحاِرب إسرائيلَ، وتآمر مع عبيِدِه قائال8ً

فأرسلَ ملك إسرائيلَ إلَى 10". ني حالّونَ هناكاحذَر ِمن أنْ تعبر ذا املَوِضِع، ألنَّ األرامي:"إلَى ملِك إسرائيلَ يقولُ
  املَوِضِع  الذي  قالَ  له عنه رجلُ اِهللا وحذَّره ِمنه وحتَفَّظَ هناك، ال

  مرةً وال
ا هو ملَلِك أما تخِبرونين من ِمن:"فاضطَرب قَلب ملِك أرام ِمن هذا األمِر، ودعا عبيده وقالَ هلُم11. مرتِني

ولكن أليشع النيب الذي يف إسرائيلَ، يخِبر ملك . ليس هكذا يا سيدي املَلك: "فقالَ واِحد ِمن عبيِدِه12". إسرائيلَ؟
ِعكِع ِمضطَجخدا يف م فقال13َ". إسرائيلَ باُألموِر اليت تتكلَّم" :ذَهبوا وانظُروا أين هو، فأُرِسلَ وآخاذه" . فأُخِبر

ا ثَقيالً، وجاءوا ليالً وأحاطوا باملدينِة14". هوذا هو يف دوثانَ:"وقيلَ لهيشركَباٍت وجيالً ومخ لَ إلَى هناكفأرس .
15ركَباتيلٌ ومحيطٌ باملدينِة وخم يشوإذا ج ،وخرج ل اِهللا وقامجر خاِدم كَّرفب .له هدي:"فقالَ غُالمآِه ياسي !



  ال: "فقال16َ". ف نعملُ؟كي
ممعه الذين ِمن معنا أكثَر ألنَّ الذين ،وقال17َ". ختَف علَّى أليشوص":بِصريِه فيينع حافت ،بِي ". يارينع الرب حففَت

عولَ أليشركَباِت ناٍر حيالً ومملوٌء خلُ موإذا اجلَب ،رالِم فأبصل18. الغزا نولَم إلَى الرب علَّى أليشوا إليِه ص
لَيست هِذِه هي الطريق، :"فقالَ هلُم أليشع19. فضربهم بالعمى كقَول أليشع". اضِرب هؤالِء اُألمم بالعمى:"وقالَ
  وال

فلَما دخلوا الساِمرةَ 20.  إلَى الساِمرِةفسارِ م". اتبعوين فأسري بكُم إلَى الرجل الذي تفَتشونَ علَيِه. هِذِه هي املدينةَ
عبِصروا:"قالَ أليشهؤالِء في نأعي حافت ،بِة". ياراِمرم يف وسِط السروا وإذا هفأبص مهنأعي الرب فقالَ 21. ففتح

ما رآهلَم عإسرائيلَ ألليش لكيا أيب؟:"م ؟ هل أضِربال: "فقال22َ". هل أضِرب  
تضِرب .وبقَوِسك يِفكبس مهيتسب الذين تضِرب .ِدِهمنطَلقوا إلَى سيي بوا، ثُمشرفيأكُلوا وي مها وماًء أمامبزخ  عض ."
23ِدِهمفانطَلَقوا إلَى سي مأطلَقَه ِربوا، ثُمةً فأكلوا وشةً عظيمهلُم وليم أر. فأولَم يوشا جأيض دلُ إلَى ومل تعتدخ ام

  .أرِض إسرائيلَ
  ااعة يف السامرة احملاصرة

. وكانَ جوع شديد يف الساِمرِة25. وكانَ بعد ذلك أنَّ بنهدد ملك أرام جمع كُلَّ جيِشِه وصِعد فحاصر الساِمرة24َ
وبينما 26. وربع القاِب ِمن ِزبل احلَماِم خبمٍس ِمن الِفضِةوهم حاصروها حتى صار رأس اِحلماِر بثَمانني ِمن الِفضِة، 
يخلِّصِك ! ال:"فقال27َ". خلِّص يا سيدي املَلك:"كانَ ملك إسرائيلَ جائزا علَى السوِر صرخِت امرأةٌ إليِه تقولُ

ِة؟. الربراِملعص ِر أو ِمنيدالب ِك؟ أِمنلِّصأين أُخ 28 ".ِمنقالَ هلا املَلك ما لِك؟: "ثُم ."إنَّ هِذِه املَرأةَ قد :"فقالَت
هايت ابنِك : ثُم قُلت هلا يف اليوِم اآلخِر. فسلَقنا ابين وأكلناه29. هايت ابنِك فنأكُله اليوم ثُم، نأكُلَ ابين غَدا: قالَت يل

 كالم املَرأِة مزق ثيابه وهو مجتاز علَى السوِر، فنظَر الشعب وإذا ِمسح ِمن فلَما ِمسع املَلك30". فنأكُله فخبأِت ابنها
". هكذا يصنع يل اُهللا وهكذا يزيد، إنْ قام رأس أليشع بِن شافاطَ علَيِه اليوم:"فقال31َ. داِخٍل علَى جسِدِه

وقَبلَما أتى الرسولُ إليِه قالَ . فأرسلَ رجالً ِمن أماِمِه. وسا ِعندهوكانَ أليشع جالسا يف بيِتِه والشيوخ جل32
إذا جاَء الرسولُ فأغلقوا الباب واحصروه ! هل رأيتم أنَّ ابن القاِتل هذا قد أرسلَ لكَي يقطَع رأسي؟ انظُروا:"للشيوِخ

هوذا هذا الشر :"فقالَ. وبينما هو يكلِّمهم إذا بالرسول ناِزلٌ إليِه33". أليس صوت قَدمي سيِدِه وراَءه؟. ِعند الباِب
ل الربِقب ؟. هو ِمنعدب الرب ِمن ِظرماذا أنت."  
  نبوءة أليشع بالفرج

7 
1عوقالَ أليش":الرب عوا كالمامس .ا تكونُ كيلَةُ ا: هكذا قالَ الربعِري يف ِمثل هذا الوقِت غَدقيِق بشاِقٍل، وكيلَتا الشلد

هوذا الرب يصنع كوى :"وإنَّ جنديا للملِك كانَ يستِند علَى يِدِه أجاب رجلَ اِهللا وقال2َ". بشاِقٍل يف باِب الساِمرِة
  إنك ترى بعينيك، ولكن ال:"فقالَ". هل يكونُ هذا األمر؟! يف السماِء
تأكُلُ ِمنه."  



  رفع احلصار
إذا قُلنا 4ملاذا نحن جالسونَ هنا حتى نموت؟ :"وكانَ أربعةُ ِرجاٍل برٍص ِعند مدخل الباِب، فقالَ أحدهم لصاِحِبِه3

اميني، فإِن فاآلنَ هلُم نسقُطْ إلَى محلَِّة األر. وإذا جلَسنا هنا نموت. ندخلُ املدينةَ، فاجلوع يف املدينِة فنموت فيها
فجاءوا إلَى آِخِر محلَِّة األراميني . فقاموا يف الِعشاِء ليذهبوا إلَى محلَِّة األراميني5". ِاستحيونا حيينا، وإنْ قَتلونا متنا

دأح هناك كُن6. فلم يج يٍل، صوتخ ركَباٍت وصوتم صوت نياألرامي يشج عأمس فقالوا . يٍش عظيٍمفإنَّ الرب
فقاموا وهربوا يف 7". هوذا ملك إسرائيلَ قد استأجر ِضدنا ملوك اِحلثِّيني وملوك اِملصريني ليأتوا علَينا:"الواِحد ألخيِه

جاِة أنفُِسِهمبوا ألجل نروه ،لَّةَ كما هياملَح ،مهمريوح ميلهوخ مهكوا خيامإلَى 8. الِعشاِء وتر رصوجاَء هؤالِء الب
ثُم رجعوا . آِخِر املَحلَِّة ودخلوا خيمةً واِحدةً، فأكلوا وشِربوا وحملوا ِمنها ِفضةً وذَهبا وثيابا ومضوا وطَمروها

هذا اليوم هو يوم . عاِملني حسنالَسنا :"ثُم قالَ بعضهم لبعٍض9. ودخلوا خيمةً أُخرى وحملوا ِمنها ومضوا وطَمروا
رصاِدفُنا شباِح يوِء الصظَرنا إلَى ضساِكتونَ، فإِن انت حنٍة وناملَلِك. بشار يتب خِبرلْ وندخاآلنَ ن لُمفجاءوا 10". فه

قائلني روهاملدينِة وأخب ابوا بوعف:"ود نيلَّةَ األراميحلنا مخنا دوالإن دأح هناك كُنلم ي  
كما هي ربوطَةٌ وخيامم مريربوطَةٌ وحيلٌ مإنساٍن، ولكن خ املَلِك داِخال11ً". صوت يتروا بفأخب ابنيوعا البفد.  

 ِمن املَحلَِّة ليختِبئوا يف علموا أننا جياع فخرجوا. ألَُخِبرنكُم ما فعلَ لنا األراميونَ: "فقام املَلك ليالً وقالَ لعبيِدِه12
قٍل قائلنيلنا املدينةَ: حخأحياًء ود ضنا علَيِهماملدينِة قَب بيِدِه وقال13َ". إذا خرجوا ِمنع ِمن واِحد ذوا :"فأجابفليأخ

وا ا، أو هي نظري كُلِّ جمهوِر هي نظري كُلِّ جمهوِر إسرائيلَ الذين بقَ. خمسةً ِمن اخلَيل الباقيِة اليت بقيت فيها
اذهبوا :"وأرسلَ املَلك وراَء جيِش األراميني قائالً. فأخذوا مركَبتي خيٍل14". فنرِسلُ ونرى. إسرائيلَ الذين فنوا

. قد طَرحها األراميونَ ِمن عجلَِتِهمفانطَلَقوا وراَءهم إلَى اُألردنِّ، وإذا كُلُّ الطريِق مآلنٌ ثيابا وآنيةً 15". وانظُروا
روا املَلكلُ وأخبسالر عج16. فرنيلَّةَ األراميحبوا مهون عبالش عِري . فخرجقيِق بشاِقٍل، وكيلَتا الشكيلَةُ الد تفكان
كالِم الرب بسبشاِقٍل ح.  

نَ يستِند علَى يِدِه، فداسه الشعب يف الباِب، فمات كما قالَ رجلُ اِهللا وأقام املَلك علَى الباِب اجلُندي الذي كا17
كيلَتا شعٍري بشاِقٍل وكيلَةُ دقيٍق بشاِقٍل :"فإنه لَما تكلَّم رجلُ اِهللا إلَى املَلِك قائال18ً. الذي تكلَّم ِعند نزول املَلِك إليِه
هوذا الرب يصنع كوى يف : "وأجاب اجلُندي رجلَ اِهللا وقال19َ". يف باِب الساِمرِةتكونُ يف ِمثل هذا الوقِت غَدا 

  إنك ترى بعينيك ولكنك ال:"قالَ". هل يكونُ ِمثلَ هذا األمِر؟! السماِء
20". تأكُلُ ِمنهكذلك فكانَ له .يف الباِب فمات عبالش هداس.  

  إعادة أرض الشومنية
8 
قومي وانطَلقي أنِت وبيتِك وتغريب حيثُما تتغريب، ألنَّ الرب قد دعا جبوٍع :"وكلَّم أليشع املَرأةَ اليت أحيا ابنها قائال1ً

بت يف فقامِت املَرأةُ وفَعلَت حسب كالِم رجل اِهللا، وانطَلَقَت هي وبيتها وتغر2". فيأيت أيضا علَى األرِض سبع ِسنٍني
ويف ِنهايِة السنِني السبِع رجعِت املَرأةُ ِمن أرِض الِفلسطينيني، وخرجت لتصرخ إلَى 3. أرِض الِفلسطينيني سبع ِسنٍني



". يت فعلها أليشعقُص علَي مجيع العظائِم ال:"وكلَّم املَلك جيحزي غُالم رجل اِهللا قائال4ً. املَلِك ألجل بيِتها وحقلها
وفيما هو يقُص علَى املَلِك كيف أنه أحيا املَيت، إذا باملَرأِة اليت أحيا ابنها تصرخ إلَى املَلِك ألجل بيِتها وألجل 5

 املَرأةَ فسألَ املَلك6". ياسيدي املَلك، هِذِه هي املَرأةُ وهذا هو ابنها الذي أحياه أليشع: "فقالَ جيحزي. حقلها
أرِجع كُلَّ ما هلا ومجيع غَّالِت احلَقل ِمن حنيِ تركَِت األرض إلَى :"فقَصت علَيِه ذلك، فأعطاها املَلك خصيا قائالً

  ".اآلنَ
  حزائيل يقتل بنهدد

7شقإلَى ِدم عوجاَء أليش .وقيلَ له ا، فأُخِبرريضم أرام لكم ددنهلُ اِهللا إلَى هناقد جاَء:"وكانَ بج8".  ر فقالَ املَلك
فذَهب 9". هل أشفَى ِمن مرضي هذا؟: خذْ بيِدك هديةً واذهب السِتقبال رجل اِهللا، واسأل الرب بِه قائالً: "حلَزائيلَ

 عنيِحملَ أرب شقرياِت ِدمكُلِّ خ ِدِه، وِمنةً بيديذَ هزائيلُ السِتقبالِه وأخوقالَح هأمام قَفالً، وجاَء وومج" : كإنَّ ابن
ِشفاًء : اذهب وقُلْ له:"فقالَ له أليشع10". هل أُشفَى ِمن مرضي هذا؟: بنهدد ملك أرام قد أرسلَين إلَيك قائالً

فقالَ 12. ه حتى خِجلَ، فبكَى رجلُ اِهللافجعلَ نظَره علَيِه وثَبت11". وقد أراين الرب أنه يموت موتا. تشفَى
ألني علمت ما ستفعلُه ببين إسرائيلَ ِمن الشر، فإنك تطلق النار يف حصوِنِهم، :"فقالَ". ملاذا يبكي سيدي؟:"حزائيلُ

مواِملهح قوتش ،أطفاهلُم طِّمحيِف، وتبالس مهانبلُ شزائيل13ُ". وتقتلَ :"فقالَ حفعى يحت الكلب كبدهو ع نوم
فانطَلَق ِمن ِعنِد أليشع ودخلَ إلَى سيِدِه 14". قد أراين الرب إياك ملكًا علَى أرام:"فقالَ أليشع". هذا األمر العظيم؟

؟:"فقالَ لهعأليش حتيا:"فقالَ". ماذا قالَ لك كها علَى 15". قالَ يل إنرشها باملاِء، ونسةَ وغَمذَ اللِّبدِد أخويف الغ
ا عنهضزائيلُ ِعوح لكوم ،وجِهِه ومات.  

  يهورام ميلك على يهوذا
 (20-21:1أخ2)

 ملِك ويف السنِة اخلاِمسِة ليورام بِن أخآب ملِك إسرائيلَ ويهوشافاطَ ملِك يهوذا، ملك يهورام بن يهوشافاط16َ
وسار يف طريِق ملوِك 18. كانَ ابن اثنـتِني وثَالثني سنةً حني ملك، وملك ثَماين ِسنٍني يف أورشليم17. يهوذا

ِي الربينيف ع رِملَ الشامرأةً، وع له تكان أخآب ألنَّ بنت ،أخآب يتلَ بأنْ 19. إسرائيلَ كما فع شإ الربومل ي
 يف أياِمِه عصى أدوم ِمن حتِت يِد 20. د يهوذا ِمن أجل داود عبِدِه، كما قالَ إنه يعطيِه ِسراجا ولبنيِه كُلَّ األياِميبي

ملُحيطَ بِه وعبر يورام إلَى صعري ومجيع املَركَباِت معه، وقام ليالً وضرب أدوم ا21. يهوذا وملَّكوا علَى أنفُِسِهم ملكًا
حينئٍذ عصت . وعصى أدوم ِمن حتِت يِد يهوذا إلَى هذا اليوِم22. وهرب الشعب إلَى خياِمِهم. ورؤساَء املَركَباِت
وذا؟ وبقيةُ أُموِر يورام وكُلُّ ما صنع، أما هي مكتوبةٌ يف ِسفِر أخباِر األياِم ملُلوِك يه23. لبنةُ يف ذلك الوقِت

24ا عنهضِعو هزيا ابنأخ لكوم ،دمع آبائِه يف مدينِة داو ِفنمع آبائِه، ود يورام عواضطَج.  
  أخزيا ميلك على يهوذا

 (9-22:1أخ2)



أخزيا ابن وكانَ 26. يف السنِة الثّانيةَ عشرةَ ليورام بِن أخآب ملِك إسرائيلَ، ملك أخزيا بن يهورام ملِك يهوذا 25
. اثنتِني وِعشرين سنةً حني ملك، وملك سنةً واِحدةً يف أورشليم، واسم أُمِه عثَليا بنت عمري ملِك إسرائيلَ

27يِت أخآبب كانَ ِصهر هألن ،يِت أخآبكب ِي الربينيف ع رِملَ الشوع ،يِت أخآبيف طريِق ب 28. وساروانطَلَق 
ونَ يوراماألرامي برفض ،يف راموِت ِجلعاد لِك أرامزائيلَ ملَِة حملُقات بِن أخآب ربأ 29. مع يوراملي املَلك يورام عجفر
أرام لكزائيلَ ملَِتِه حقاتم ِعند ونَ يف راموتا األرامي هحراجلُروِح اليت ج عيلَ ِمنزرزيا. يف يلَ أخزون هورامي بن 

  .ملك يهوذا ليرى يورام بن أخآب يف يزرعيلَ ألنه كانَ مريضا
  مسح ياهو ملكًا على إسرائيل

9 
1ين األنبياِء وقالَ لهب ا ِمنواِحد يبالن ععا أليشإلَى راموِت :"ود بواذه ،ِدكهِن هِذِه بيةَ الدينذْ ِقنوخ يكقوح دش
وإذا وصلت إلَى هناك فانظُر هناك ياهو بن يهوشافاطَ بن ِنمشي، وادخلْ وأِقمه ِمن وسِط إخوِتِه، وادخلْ 2. لعادِج

قد مسحتك ملكًا علَى : هكذا قالَ الرب: ثُم خذْ ِقنينةَ الدهِن وصب علَى رأِسِه وقُل3ْ. بِه إلَى مخدٍع داِخلَ مخدٍع
  ثُم افتِح الباب واهرب وال. سرائيلَإ

ِظر4". تنت إلَى راموِت ِجلعاد ،يبالن المأِي الغ ،المالغ 5فانطَلَقلوساجلَيِش ج ادلَ وإذا قوخفقالَ. ود" : يل كالم
يا قائد ا كُلِّنا؟: "فقالَ ياهو". معكِمن نفقالَ". مع م":ها القائدأي كععلَى 6". م هنالد بفص ،يتلَ البخود فقام
إسرائيلَ:"رأِسِه وقالَ له إلَه إسرائيلَ، : هكذا قالَ الرب عِب الربلكًا علَى شم كحتس7قد م أخآب يتب ضِربفت

ِدكسي .ِد إيزابي ِمن بيِد الرباألنبياِء، وِدماِء مجيِع ع بيديلِدماِء ع ِقموأستأِصلُ 8. لَوأنت ،يِت أخآبكُلُّ ب بيدفي
وأجعلُ بيت أخآب كبيِت يربعام بِن نباطَ، وكبيِت بعشا 9. ألخآب كُلَّ بائٍل حبائٍط ومحجوٍز ومطلٍَق يف إسرائيلَ

  .باب وهربثُم فتح ال". وتأكُلُ الِكالب إيزابلَ يف حقل يزرعيلَ وليس من يدِفنها10. بِن أخيا
11ِدِه، فقيلَ لهبيِد سيإلَى ع ا ياهو فخرج؟: "وأم؟ ملاذا جاَء هذا املَجنونُ إلَيكالملَ :"فقالَ هلُم". أسجتعِرفونَ الر مأنت

هفقالوا12". وكالم":ين قائالً:"فقالَ". فأخِبرنا. كِذببكذا وكذا كلَّم :ل: هكذا قالَ الربم كحتسكًا علَى قد م
  ". قد ملك ياهو:"فبادر كُلُّ واِحٍد وأخذَ ثَوبه ووضعه حتته علَى الدرِج نفِسِه، وضربوا بالبوِق وقالوا13". إسرائيلَ

  ياهو يقتل يهورام وأخزيا
14هوشافاطَ بِن ِنمشي علَى يورامي ى ياهو بنصحاِفظُ علَى راموِت ِجلعا. وعي وكانَ يورام هو وكُلُّ إسرائيلَ ِمن د

لِك أرامزائيلَ م15. حلكَي املَلك هورامي عجلَ  ورقات ونَ حنيا األرامي هبراجلُروِح اليت ض عيلَ ِمنزرربأ يف يي
أرام لكزائيلَ مال:"فقالَ ياهو. ح ،إنْ كانَ يف أنفُِسكُم 

 املدينِة لكَي ِمن ِزمنهم جخرعيلَيزريف ي خِبرفي نطَلقكانَ 16". ي عيلَ، ألنَّ يورامزرإلَى ي بياهو وذَه ِكبور
ا هناكضطَِجعم .ى يورامرهوذا ليي لكزيا ملَ أخزةَ 17. ونماععيلَ، فرأى جزررِج يف يواِقفًا علَى الب قيبوكانَ الر

فذَهب 18". أسالم؟: خذْ فاِرسا وأرِسله للقائِهم، فيقولَ: "فقالَ يهورام". جماعةًإني أرى :"ياهو ِعند إقبالِه، فقالَ
فأخبر الرقيب ". ما لك وللسالِم؟ در إلَى ورائي:"فقالَ ياهو". أسالم؟: هكذا يقولُ املَلك:"راِكب الفَرِس للقائِه وقالَ



: هكذا يقولُ املَلك: "فأرسلَ راِكب فرٍس ثانيا، فلَما وصلَ إليِهم قال19َ". مل يرِجعقد وصلَ الرسولُ إليِهم و: "قائالً
والسوق . قد وصلَ إليِهم ومل يرِجع:"فأخبر الرقيب قائال20ً". ما لك وللسالِم؟ در إلَى ورائي:"فقالَ ياهو". أسالم؟

سوقي هوِق ياهو بِن ِنمشي، ألننوٍنكس21".  جبهورامفقالَ ي":داشد ." لكم هورامي وخرج ،هتركَبم تدفش
فلَما 22. فصادفاه ِعند حقلَِة نابوت اليزرعيلي. إسرائيلَ وأخزيا ملك يهوذا، كُلُّ واِحٍد يف مركَبِتِه، خرجا للقاِء ياهو

فرد 23". أي سالٍم ما دام ِزنى إيزابلَ أُمك وِسحرها الكَثري؟:"فقالَ". أسالم يا ياهو؟: "رأى يهورام ياهو قالَ
فقَبض ياهو بيِدِه علَى القَوِس وضرب يهورام بني ِذراعيِه، 24!". خيانةً ياأخزيا:"يهورام يديِه وهرب، وقالَ ألخزيا

واذكُر . ارفَعه وألِقِه يف ِحصِة حقل نابوت اليزرعيلي:"وقالَ لِبدقَر ثالِثِه25. بِتِهفخرج السهم ِمن قَلِبِه فسقَطَ يف مركَ
أمل أَر أمسا دم نابوت وِدماَء بنيِه 26. كيف إذ رِكبت أنا وإياك معا وراَء أخآب أبيِه، جعلَ الرب علَيِه هذا احلِِملَ

ولَما رأى 27". فاآلنَ ارفَعه وألِقِه يف احلَقلَِة حسب قَول الرب. هِذِه احلَقلَِة يقولُ الربيقولُ الرب، فأُجازيك يف 
فضربوه أيضا يف املَركَبِة يف عقَبِة ". اضِربوه: "ذلك أخزيا ملك يهوذا هرب يف طريِق بيِت البستاِن، فطارده ياهو وقالَ

فأركَبه عبيده إلَى أورشليم ودفَنوه يف قَِربِه مع آبائِه يف 28. فهرب إلَى مِجدو ومات هناك. عامجور اليت ِعند ِيبلَ
دهوذا29. مدينِة داوزيا علَى يأخ لكم ،بِن أخآب ةَ ليورامرةَ عشِة احلادينيف الس.  
  مقتل إيزابل

وِعند 31 .ت إيزابلُ كحلَت باُألمثُِد عينيها، وزينت رأسها وتطَلَّعت ِمن كوٍةولَما ِمسع. فجاَء ياهو إلَى يزرعيل30َ
قالَت خول ياهو البابِدِه؟: "دلِزمري قاِتل سي المِة وقال32َ". أسالكَو حون هوجه فَع؟:"فرنعي؟ مم نم ." ففأشر
فطَرحوها، فسالَ ِمن دِمها علَى احلائِط وعلَى اخلَيل ". اطرحوها: "فقال33َ. صياِنعلَيِه اثناِن أو ثَالثَةٌ ِمن اِخل

ولَما مضوا 35". افتِقدوا هِذِه املَلعونةَ وادِفنوها، ألنها بنت ملٍك:"ودخلَ وأكلَ وشِرب ثُم قال34َ. فداسها
  ليدِفنوها، مل يِجدوا ِمنها إال

ةَ والرميِناجلُمجدفقال36َ. جلَِني وكفَِّي الي ،روهعوا وأخبجا :"فربِدِه إيليِد عبِه عن ي الذي تكلَّم الرب كالم هإن
وتكونُ جثَّةُ إيزابلَ كِدمنٍة علَى وجِه احلَقل يف ِقسِم 37. يف حقل يزرعيلَ تأكُلُ الِكالب لَحم إيزابلَ: التشيب قائالً
   حتى اليزرعيلَ
  ".هِذِه إيزابلُ: يقولوا

  مقتل عائلة أخآب
10 
فكتب ياهو رسائلَ وأرسلها إلَى الساِمرِة، إلَى رؤساِء يزرعيلَ الشيوِخ وإلَى . وكانَ ألخآب سبعونَ ابنا يف الساِمرِة1

ذ ِعندكُم بنو سيِدكُم، وِعندكُم مركَبات وخيلٌ فاآلنَ ِعند وصول هِذِه الرسالَِة إلَيكُم، إ"2: مربي أخآب قائالً
 ،ةٌ وِسالحنصحيِت 3ومدينةٌ مأبيِه، وحاِربوا عن ب علَى كُرسي لوهواجع ِدكُمين سيب ِمن لَ واألصلَحانظُروا األفض

ِدكُما وقالوا4". سيا ِجدفخافوا ِجد":هِقفا أماملكاِن مل ي؟هوذا محنن ِقفن يِت 5". ، فكيفلَ الذي علَى البفأرس
ونَ إلَى ياهو قائلنيبواملُر يوخوالذي علَى املدينِة والش":لُهفعلنا ن وكُلَّ ما قُلت ،حنن كبيدال. ع  



إنْ كُنتم يل وِمسعتم لقَويل، فخذوا ":فكتب إليِهم ِرسالَةً ثانيةً قائال6ً". ما يحسن يف عينيك فافعله. نملِّك أحدا
وبنو املَلِك سبعونَ رجالً كانوا مع ". رؤوس الرجال بين سيِدكُم، وتعالَوا إلَي يف نحِو هذا الوقِت غَدا إلَى يزرعيلَ

مهوبر ظَماِء املدينِة الذينين 7. عذوا بأخ سالَةُ إليِهملَِت الرا وصيف فلَم معوا رؤوسهضالً ووجر لوا سبعنياملَلِك وقَت
اجعلوها كومتِني :"فقالَ". قد أتوا برؤوِس بين املَلِك:"فجاَء الرسولُ وأخبره قائال8ً. ِسالٍل وأرسلوها إليِه إلَى يزرعيلَ
هأنذا قد عصيت علَى . أنتم أبرياُء: " الشعِبويف الصباِح خرج ووقَف وقالَ جلميِع9". يف مدخل الباِب إلَى الصباِح

  فاعلَموا اآلنَ أنه ال10سيدي وقَتلته، ولكن من قَتلَ كُلَّ هؤالِء؟ 
يسقُطُ ِمن كالِم الرب إلَى األرِض الذي تكلَّم بِه الرب علَى بيِت أخآب، وقد فعلَ الرب ما تكلَّم بِه عن يِد عبِدِه 

. وقَتلَ ياهو كُلَّ الذين بقوا لبيِت أخآب يف يزرعيلَ وكُلَّ عظَمائِه ومعاِرِفِه وكهنِتِه، حتى مل يبِق له شاِردا11". إيليا
يا ملِك صادف ياهو إخوةَ أخز13وإذ كانَ ِعند بيِت عقِد الرعاِة يف الطريِق، . ثُم قام وجاَء سائرا إلَى الساِمرِة12

". نحن إخوةُ أخزيا، ونحن ناِزلونَ لنسلِّم علَى بين املَلِك وبين املَلكَِة:"فقالوا". من أنتم؟:"يهوذا، فقالَ
م فأمسكوهم أحياًء وقَتلوهم ِعند بئِر بيِت عقٍد، اثنِني وأربعني رجالً ومل يبِق ِمنه". أمِسكوهم أحياًء:"فقال14َ
  .أحدا
15وقالَ له كَهالقيِه، فباركاٍب ير بن هونادابي ففصاد هناك ِمن انطَلَق قَليب مع ":ثُم ظرين قيمستم كهل قَلب

هلُم معي :"وقال16َ. فأعطاه يده، فأصعده إليِه إلَى املَركَبِة". هاِت يدك"."نعم ونعم:"فقالَ يهوناداب". قَلِبك؟
يت للربغَري ِتِه". وانظُرركَبيف م معه هى 17. وأركَبِة حتاِمريف الس قوا ألخآبب الذين لَ مجيعِة، وقَتاِمروجاَء إلَى الس

  .أفناه، حسب كالِم الرب الذي كلَّم بِه إيليا
  قتل كهنة البعل

 واآلنَ فادعوا19. إنَّ أخآب قد عبد البعلَ قَليالً، وأما ياهو فإنه يعبده كثريا:" هلُمثُم جمع ياهو كُلَّ الشعِب وقال18َ

 ال. إلَي مجيع أنبياِء البعل وكُلَّ عاِبديِه وكُلَّ كهنِتِه
 كُلُّ من فُِقد ال. يفقَد أحد، ألنَّ يل ذَبيحةً عظيمةً للبعل

عيشلَ ياه". يعلوقد فعةَ البدبع فيني كٍر لكَيعل:"وقالَ ياهو20. و مبسوا اعِتكافًا للبا بِه". قَدولَ 21. فنادوأرس
  ياهو يف كُلِّ إسرائيلَ، فأتى مجيع عبدِة البعل ومل يبق أحد إال

أخِرج مالِبس لكُلِّ :"الَ للذي علَى املَالِبِسفق22. أتى، ودخلوا بيت البعل، فامتأل بيت البعل ِمن جاِنٍب إلَى جاِنٍب
فتشوا :"فقالَ لعبدِة البعل. ودخلَ ياهو ويهوناداب بن ركاٍب إلَى بيِت البعل23. فأخرج هلُم مالِبس". عبدِة البعل

ودخلوا ليقَربوا ذَبائح 24". بعل وحدهموانظُروا ِلئال يكونَ معكُم ههنا أحد ِمن عبيِد الرب، ولكن عبدةَ ال
الرجلُ الذي ينجو ِمن الرجال الذين أتيتِ م إلَى أيديكُم :"وأما ياهو فأقام خاِرجا ثَمانني رجالً وقالَ. ومحرقاٍت

  ال. ادخلوا اضِربوهم: "الَ ياهو للسعاِة والثَّوالِثولَما انتهوا ِمن تقريِب املُحرقَِة ق25". تكونُ أنفُسكُم بدلَ نفِسِه
دأح جخرعاةُ والثَّوالثُ". يالس مهحيِف، وطَرالس دحب مبوهرعل، . فضيِت البجوا متاثيلَ 26وساروا إلَى مدينِة بوأخر

واستأصلَ 28. بعل، وجعلوه مزبلَةً إلَى هذا اليوِموكسروا ِتمثالَ البعل، وهدموا بيت ال27بيِت البعل وأحرقوها، 



ولكن خطايا يربعام بِن نباطَ الذي جعلَ إسرائيلَ يخِطئُ مل يِحد ياهو عنها، أي عجول 29. ياهو البعلَ ِمن إسرائيلَ
ك قد أحسنت بعمل ما هو مستقيم يف ِمن أجل أن:"وقالَ الرب لياهو30. الذَّهِب اليت يف بيِت إيلَ واليت يف دانَ

". عيني، وحسب كُلِّ ما بقَليب فعلت ببيِت أخآب، فأبناؤك إلَى اجليل الراِبِع يجلسونَ علَى كُرسي إسرائيلَ
د عن خطايا يربعام الذي جعلَ مل يِح. ولكن ياهو مل يتحفَّظْ للسلوِك يف شريعِة الرب إلَِه إسرائيلَ ِمن كُلِّ قَلِبِه31

  .إسرائيلَ يخِطئُ
ِمن اُألردنِّ ِجلهِة مشِرِق 33يف ِتلك األياِم ابتدأ الرب يقُص إسرائيلَ، فضربهم حزائيلُ يف مجيِع تخوِم إسرائيلَ  32

يسواملَن نيينيأوبوالر نياجلادي أرِض ِجلعاد وباشانَالشمِس، مجيع اليت علَى وادي أرنونَ وِجلعاد روعريع ِمن ،ني .
واضطَجع 35وبقيةُ أُموِر ياهو وكُلُّ ما عملَ وكُلُّ جبروِتِه، أما هي مكتوبةٌ يف ِسفِر أخباِر األياِم ملُلوِك إسرائيلَ؟ 34

 هابن هوأحازي لكِة، وماِمريف الس فَنوهياهو مع آبائِه فدا عنهضفيها ياهو علَى 36. ِعو لكاليت م امِت األيوكان
  .إسرائيلَ يف الساِمرِة ثَمانيا وِعشرين سنةً

  ويوآش عثليا
 (23:21-22:10أخ2)
11 
1سل املَلكيالن مجيع تفأباد تقام ،ها قد ماتزيا، أنَّ ابنأخ ثَليا أُمع ا رأت2. فلَمعبهوشي ذَتاملَلِك فأخ بنت 

يورام، أُخت أخزيا، يوآش بن أخزيا وسِرقَته ِمن وسِط بين املَلِك الذين قُِتلوا، هو ومرِضعته ِمن مخدِع السريِر، 
ويف 4. ى األرِضوعثَليا مالكَةٌ علَ. وكانَ معها يف بيِت الرب مختِبئًا ِست ِسنني3. وخبأوه ِمن وجِه عثَليا فلم يقتلْ

السنِة الساِبعِة أرسلَ يهوياداع فأخذَ رؤساَء ِمئاِت اجلَالَّدين والسعاِة، وأدخلهم إليِه إلَى بيِت الرب، وقَطَع معهم عهدا 
ثُّلثُ ِمنكُم الذين يدخلونَ يف السبِت ال: هذا ما تفعلونه:"وأمرهم قائال5ً. واستحلَفَهم يف بيِت الرب وأراهم ابن املَلِك

فتحرسونَ ِحراسةَ البيِت . والثُّلثُ علَى باِب سوٍر، والثُّلثُ علَى الباِب وراَء السعاِة6يحرسونَ ِحراسةَ بيِت املَلِك، 
دي7. للصةَ بسونَ ِحراسحربِت، ييف الس اخلاِرجني مجيع ،ولَ املَلِكوالِفرقَتاِن ِمنكُمح حيطونَ باملَلِك 8. ِت الربوت

ففَعلَ رؤساُء 9". وكونوا مع املَلِك يف خروِجِه ودخولِه. ومن دخلَ الصفوف يقتلُ. حوالَيِه، كُلُّ واِحٍد ِسالحه بيِدِه
جاله الداِخلني يف السبِت مع اخلاِرجني يف اِملئاِت حسب كُلِّ ما أمر بِه يهوياداع الكاِهن، وأخذوا كُلُّ واِحٍد ِر

فأعطَى الكاِهن لرؤساِء اِملئاِت اِحلراب واألتراس اليت للملِك داود اليت يف 10. السبِت، وجاءوا إلَى يهوياداع الكاِهِن
يِت الربيِت11. بجاِنِب الب ِدِه ِمنبي هعاةُ كُلُّ واِحٍد ِسالحالس قَفِح ووولَ املَذبِر حيِت األيسِن إلَى جاِنِب الباألمي 

ديرينستولَ املَلِك ميِت، ح12. والب حوهسوم لَّكوهةَ، فمهادالش وأعطاه اجعلَيِه الت عضاملَلِك وو ابن جوأخر
  ".ليحي املَلك:"وصفَّقوا وقالوا

ونظَرت وإذا املَلك واِقف علَى 14الشعِب، دخلَت إلَى الشعِب إلَى بيِت الرب، ولَما ِمسعت عثَليا صوت السعاِة و13
فشقَّت . اِملنبِر حسب العادِة، والرؤساُء وناِفخو األبواِق جباِنِب املَلِك، وكُلُّ شعِب األرِض يفرحونَ ويضِربونَ باألبواِق

تخرها وصثَليا ثيابةٌ:"عةٌخياناجلَيِش وقالَ هلُم15!". ، خيان ادساَء اِملئاِت، قورؤ الكاِهن هوياداعي رأخِرجوها : "فأم



  ال:"ألنَّ الكاِهن قالَ". إلَى خاِرِج الصفوِف، والذي يتبعها اقتلوه بالسيِف
يِت الربلُ يف بقت16". تدخيف طريِق م تضوم ،ا علَيها األياديفألقَوهناك يِت املَلِك، وقُِتلَتل اخلَيل إلَى ب.  

ودخلَ مجيع 18. وقَطَع يهوياداع عهدا بني الرب وبني املَلِك والشعِب ليكونوا شعبا للرب، وبني املَلِك والشعِب17
وجعلَ . قَتلوا متانَ كاِهن البعل أمام املَذابحِِشعِب األرِض إلَى بيِت البعل وهدموا مذاِبحه وكسروا متاثيله متاما، و

يِت الربا علَى بظّارن 19. الكاِهن ِمن لوا املَلكعِب األرِض، فأنزعاةَ وكُلَّ شوالس ساَء اِملئاِت واجلَالَّدينذَ رؤوأخ
وفَِرح مجيع شعِب األرِض، 20. س علَى كُرسي املُلوِكبيِت الرب وأتوا يف طريِق باِب السعاِة إلَى بيِت املَلِك، فجلَ

  .كانَ يهوآش ابن سبِع ِسنني حني ملك21. وقَتلوا عثَليا بالسيِف ِعند بيِت املَلِك. واستراحِت املدينةُ
  يهوآش يقوم بترميم اهليكل
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وعِملَ 2. ملك أربعني سنةً يف أورشليم، واسم أُمِه ظَبيةُ ِمن بئِر سبٍع. آشيف السنِة الساِبعِة لياهو، ملك يهو 1

 ،الكاِهن هوياداعي هلَّماِمِه اليت فيها عكُلَّ أي ِي الربينيف ع قيمستما هو م هوآشإال3ي  
  أنَّ املُرتفَعاِت مل تنتزع، بل كانَ الشعب ال

مجيع ِفضِة األقداِس اليت أُدِخلَت إلَى بيِت الرب، :"وقالَ يهوآش للكهنِة4. بحونَ ويوِقدونَ علَى املُرتفَعاِتيزالونَ يذ
يِت الربدِخلها إلَى بببال إنساٍن أنْ ي خطُرٍة يِة، كُلُّ ِفضمفوِس املُقَوالن بسةُ كُلِّ واِحٍد حةُ، ِفضائجةُ الرالِفض ،

". ليأخذَها الكهنةُ ألنفُِسِهم كُلُّ واِحٍد ِمن ِعنِد صاِحِبِه، وهم يرممونَ ما َدم ِمن البيِت، كُلَّ ما وِجد فيِه متهدما5
عا املَلك يهوآش يهوياداع فد7. ويف السنِة الثّالثَِة والِعشرين للملِك يهوآش مل تكُِن الكهنةُ رمموا ما َدم ِمن البيِت6

  ملاذا مل ترمموا ما َدم ِمن البيِت؟ فاآلنَ ال:"الكاِهن والكهنةَ وقالَ هلُم
  فوافَق الكهنةُ علَى أنْ ال8". تأخذوا ِفضةً ِمن ِعنِد أصحاِبكُم، بل اجعلوها ملا َدم ِمن البيِت

  اليأخذوا ِفضةً ِمن الشعِب، و
فأخذَ يهوياداع الكاِهن صندوقًا وثَقَب ثَقبا يف ِغطائِه، وجعله جباِنِب املَذبِح عن اليمِني 9. يرمموا ما َدم ِمن البيِت

يِت الربخول اإلنساِن إلَى بد ي. ِعندلَِة إلَى بِة املُدخلوا فيِه كُلَّ الِفضعوالكهنةُ حاِرسو الباِب جوكانَ 10. ِت الرب
لَما رأَوا الِفضةَ قد كثُرت يف الصندوِق، أنه صِعد كاِتب املَلِك والكاِهن العظيم وصروا وحسبوا الِفضةَ املَوجودةَ يف 

يِت الربيِت الر11. بعلَى ب كَّلنيغل املوةَ إلَى أيدي عاِملي الشةَ املَحسوبفَعوا الِفضود ارينجوأنفَقوها للن ،ب
 ،يِت الربيف ب العاِملني ائنينرميِم 12والبِة لتِة املَنحوتِة، ولِشراِء األخشاِب واِحلجارايت اِحلجارحائي احليطاِن وننولب

  إال13. ما َدم ِمن بيِت الرب، ولكُلِّ ما ينفَق علَى البيِت لترميِمِه
  ملْ لبيِت الرب طُسوس ِفضٍة والأنه مل يع

  ِمقَصات وال
  مناِضح وال



 ،يِت الرباِخلَِة إلَى بِة الدالِفض ِة ِمنِة الِفضِب وآنيِة الذَّهكُلُّ آني ،غل، 14أبواقها لعاِملي الشدفَعونبل كانوا ي
الرب يتا ب َمونمر15. فكانوا يحاِسبوا الرغل، ومل يعطوها لعاِملي الشي لكَي ةَ بأيديِهمالِفض مسلَّموه جالَ الذين
وأما ِفضةُ ذَبيحِة اإلِمث وِفضةُ ذَبيحِة اخلَطيِة فلم تدخلْ إلَى بيِت الرب، بل كانت 16. ألنهم كانوا يعملونَ بأمانٍة

  .للكهنِة
فأخذَ 18. رام وحارب جت وأخذَها، ثُم حولَ حزائيلُ وجهه ليصعد إلَى أورشليمحينئٍذ صِعد حزائيلُ ملك أ17

يهوآش ملك يهوذا مجيع األقداِس اليت قَدسها يهوشافاطُ ويهورام وأخزيا آباؤه ملوك يهوذا، وأقداسه وكُلَّ الذَّهِب 
يِت الربزائِن باملَوجوِد يف خليمشعن أور ِعدفص لِك أرامزائيلَ ملها إلَى حيِت املَلِك، وأرسةُ أُموِر 19.  وبقيوب

وقام عبيده وفَتنوا ِفتنةً وقَتلوا يوآش يف 20يوآش وكُلُّ ما عِملَ، أما هي مكتوبةٌ يف ِسفِر أخباِر األياِم ملُلوِك يهوذا؟ 
ألنَّ يوزاكار بن ِشمعةَ ويهوزاباد بن شومري عبديِه ضرباه فمات، فدفَنوه مع 21. لُ إلَى سلَّىبيِت القَلعِة حيثُ يِرت

ا عنهضِعو هصيا ابنأم لكوم ،دآبائِه يف مدينِة داو.  
  يهوآحاز ميلك على إسرائيل
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1 لِك يزيا مبِن أخ ليوآش ِة الثّالثَِة والِعشريننيف الس ِة سبعاِمرياهو علَى إسرائيلَ يف الس بن هوأحازي لكهوذا، م

مل يِحد . وعِملَ الشر يف عينِي الرب، وسار وراَء خطايا يربعام بِن نباطَ الذي جعلَ إسرائيلَ يخِطئ2ُ. عشرةَ سنةً
.  حزائيلَ ملِك أرام، وليِد بنهدد بِن حزائيلَ كُلَّ األياِمفحمي غَضب الرب علَى إسرائيلَ، فدفَعهم ليِد3. عنها
4مقَهضاي أرام لكإسرائيلَ، ألنَّ م رأى ضيق هألن الرب له ِمعفس ،إلَى وجِه الرب هوأحازي عرضوأعطَى 5. وت

نيِد األراميحتِت ي ا، فخرجوا ِمنلِّصخإسرائيلَ م الرب.كأمِس وما قَبله نو إسرائيلَ يف خياِمِهمب مل 6.  وأقام مهولِكن
ألنه 7. ووقَفَِت الساريةُ أيضا يف الساِمرِة. يحيدوا عن خطايا بيِت يربعام الذي جعلَ إسرائيلَ يخِطئُ، بل ساروا ا

  مل يبِق ليهوأحاز شعبا إال
وبقيةُ أُموِر 8. باٍت وعشرةَ آالِف راِجٍل، ألنَّ ملك أرام أفناهم ووضعهم كالتراِب للدوِسخمسني فاِرسا وعشر مركَ

ثُم اضطَجع يهوأحاز مع 9يهوأحاز وكُلُّ ما عِملَ وجبروته، أما هي مكتوبةٌ يف ِسفِر أخباِر األياِم ملُلوِك إسرائيلَ؟ 
  . الساِمرِة، وملك يوآش ابنه ِعوضا عنهآبائِه، فدفَنوه يف

  يهوآش ميلك على إسرائيل
يف السنِة الساِبعِة والثَّالثني ليوآش ملِك يهوذا، ملك يهوآش بن يهوأحاز علَى إسرائيلَ يف الساِمرِة ِست عشرةَ  10
د عن مجيِع خطايا يربعام بِن نباطَ الذي جعلَ إسرائيلَ يخِطئُ، بل سار وعِملَ الشر يف عينِي الرب، ومل يِح11. سنةً
وبقيةُ أُموِر يوآش وكُلُّ ما عِملَ وجبروته وكيف حارب أمصيا ملك يهوذا، أما هي مكتوبةٌ يف ِسفِر أخباِر  .12ا

ودِفن يوآش يف الساِمرِة مع ملوِك .  آبائِه، وجلَس يربعام علَى كُرسيِهثُم اضطَجع يوآش مع13األياِم ملُلوِك إسرائيلَ؟ 
  .إسرائيلَ



يا أيب، يا أيب، يا : "ومِرض أليشع مرضه الذي مات بِه، فنزلَ إليِه يوآش ملك إسرائيلَ، وبكَى علَى وجِهِه وقال14َ
ثُم قالَ ملَلِك 16. فأخذَ لنفِسِه قَوسا وِسهاما". خذْ قَوسا وِسهاما:"له أليشعفقالَ 15". مركَبةَ إسرائيلَ وفُرسانها

افتِح الكَوةَ ِجلهِة : "وقال17َفركَّب يده، ثُم وضع أليشع يده علَى يدِي املَلِك ". ركِّب يدك علَى القَوِس: "إسرائيلَ
سهم خالٍص للرب وسهم خالٍص ِمن أرام، فإنك تضِرب أرام :"فقالَ. فرمى". ارِم:" أليشعفقالَ. ففَتحها". الشرِق

فضرب ثَالثَ ". اضِرب علَى األرِض:"ثُم قالَ ملَلِك إسرائيلَ. فأخذَها". خِذ السهام:"ثُم قال18َ". يف أفيق إلَى الفَناِء
قَفاٍت وورعل19َ. م ِضبلُ اِهللا وقالَفغجإلَى الفَناِء:"يِه ر أرام بترئٍذ ضاٍت، حينرم أو ِست مسخ بترلو ض .

وكانَ غُزاةُ موآب تدخلُ علَى األرِض ِعند . ومات أليشع فدفَنوه20". وأما اآلنَ فإنك إنما تضِرب أرام ثَالثَ مراٍت
يدِفنونَ رجالً إذا ِم قد رأَوا الغزاةَ، فطَرحوا الرجلَ يف قَِرب أليشع، فلَما نزلَ الرجلُ وفيما كانوا 21. دخول السنِة

  .ومس ِعظام أليشع عاش وقام علَى ِرجلَيِه
22 ،هوأحازاِم يإسرائيلَ كُلَّ أي قفضاي أرام لكزائيلُ ما حِح23وأمور علَيِهم الرب نألجل فح إليِهم فَتوالت مهم

ثُم مات 24. عهِدِه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ومل يشأْ أنْ يستأِصلهم، ومل يطرحهم عن وجِهِه حتى اآلنَ
ا عنهضِعو هابن ددنهب لكوم ،أرام لكزائيلُ م25. حنَ ِمنذَ املُدوأخ هوأحازي بن هوآشي زائيلَ فعادبِن ح ددنهِد بي 

  .ضربه يوآش ثَالثَ مراٍت واسترد مدنَ إسرائيلَ. اليت أخذَها ِمن يِد يهوأحاز أبيِه باحلَرِب
  أمصيا ميلك على يهوذا

 (28-25:1أخ2)
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1 يوآش صيا بنأم لكلِك إسرائيلَ، مم بِن يوأحاز ِة ليوآشِة الثّانينهوذايف السلِك ي2.  م مٍس وِعشرينخ كانَ ابن

ليمشأور انُ ِمندهوعِه يأُم واسم ،ليمشةً يف أورسن ا وِعشرينِتسع لكوم ،لكم ةً حنييف 3. سن قيمستِملَ ما هو موع
أبوه ِملَ يوآشكُلِّ ما ع بسِملَ حأبيِه، ع دولكن ليس كداو ،ِي الربينإال4. ع  

  أنَّ املُرتفَعاِت مل تنتزع، بل كانَ الشعب ال
ولكنه مل 6. ولَما تثَبتِت املَملكَةُ بيِدِه، قَتلَ عبيده الذين قَتلوا املَلك أباه5. يزالونَ يذبحونَ ويوِقدونَ علَى املُرتفَعاِت

  ال:" ِسفِر شريعِة موسى، حيثُ أمر الرب قائالًيقتلْ أبناَء القاِتلني حسب ما هو مكتوب يف
  يقتلُ اآلباُء ِمن أجل البنني، والبنونَ ال

هو قَتلَ ِمن أدوم يف وادي اِمللِح عشرةَ آالٍف، وأخذَ سالع 7". إنما كُلُّ إنساٍن يقتلُ خبطيِتِه. يقتلونَ ِمن أجل اآلباِء
عا امسئيلَ"ها باحلَرِب، ودقتإلَى هذا اليوِم" ي.  

فأرسلَ 9". هلُم نتراَء مواجهةً:"حينئٍذ أرسلَ أمصيا رسالً إلَى يهوآش بِن يهوأحاز بِن ياهو ملِك إسرائيلَ قائال8ً
أعِط : رِز الذي يف لُبنانَ يقولُالعوسج الذي يف لُبنانَ أرسلَ إلَى األ:"يهوآش ملك إسرائيلَ إلَى أمصيا ملِك يهوذا قائالً

متَجد وأِقم . إنك قد ضربت أدوم فرفَعك قَلبك10. فعبر حيوانٌ بري كانَ يف لُبنانَ وداس العوسج. ابنتك البين امرأةً
يِتك؟. يف بهوذا معكوي فتسقُطَ أنت رعلَى الش مج 11". وملاذا عسمإسرائيلَ فلم ي لكم هوآشي ِعدصيا، فصأم



فاَزم يهوذا أمام إسرائيلَ وهربوا كُلُّ واِحٍد 12. وتراَءيا مواجهةً، هو وأمصيا ملك يهوذا يف بيِت شمٍس اليت ليهوذا
لك إسرائيلَ يف بيِت شمٍس، وجاَء وأما أمصيا ملك يهوذا ابن يهوآش بِن أخزيا فأمسكَه يهوآش م13. إلَى خيمِتِه

وأخذَ كُلَّ الذَّهِب والِفضِة 14. إلَى أورشليم وهدم سور أورشليم ِمن باِب أفراِيم إلَى باِب الزاويِة، أربع ِمئَِة ِذراٍع
وبقيةُ أُموِر يهوآش اليت 15.  ورجع إلَى الساِمرِةومجيع اآلنيِة املَوجودِة يف بيِت الرب ويف خزائِن بيِت املَلِك والرهناَء

ثُم 16عِملَ وجبروته وكيف حارب أمصيا ملك يهوذا، أما هي مكتوبةٌ يف ِسفِر أخباِر األياِم ملُلوِك إسرائيلَ؟ 
لكلوِك إسرائيلَ، ومِة مع ماِمريف الس ِفنمع آبائِه، ود هوآشي عاضطَجا عنهضِعو هابن بعامري .  

وبقيةُ أُموِر 18. وعاش أمصيا بن يوآش ملك يهوذا بعد وفاِة يهوآش بِن يهوأحاز ملِك إسرائيلَ خمس عشرةَ سنة17ً
ورشليم، فهرب إلَى لَخيش، وفَتنوا علَيِه ِفتنةً يف أ19أمصيا، أما هي مكتوبةٌ يف ِسفِر أخباِر األياِم ملُلوِك يهوذا؟ 

هناك لوهوقَت إلَى لَخيش لوا وراَءه20. فأرسدمع آبائِه يف مدينِة داو ليمشيف أور ِفنعلَى اخلَيل فد لوهموح .
هو بنى أيلَةَ 22. وأخذَ كُلُّ شعِب يهوذا عزريا، وهو ابن ِست عشرةَ سنةً، وملَّكوه ِعوضا عن أبيِه أمصيا21

  .واستردها ليهوذا بعد اضِطجاِع املَلِك مع آبائِه
  يربعام الثاين ميلك على إسرائيل

يف السنِة اخلاِمسةَ عشرةَ ألمصيا بِن يوآش ملِك يهوذا، ملك يربعام بن يوآش ملِك إسرائيلَ يف الساِمرِة إحدى  23
مل يِحد عن شيٍء ِمن خطايا يربعام بِن نباطَ الذي جعلَ إسرائيلَ . لَ الشر يف عينِي الربوعِم24. وأربعني سنةً

هو رد تخم إسرائيلَ ِمن مدخل حماةَ إلَى حبِر العربِة، حسب كالِم الرب إلَِه إسرائيلَ الذي تكلَّم بِه عن 25. يخِطئُ
ألنَّ الرب رأى ضيق إسرائيلَ مرا ِجدا، ألنه مل يكُن 26. ِن أِمتاي النيب الذي ِمن جت حاِفريِد عبِدِه يونانَ ب
  محجوز وال

ومل يتكلَِّم الرب مبحِو اسِم إسرائيلَ ِمن حتِت السماِء، فخلَّصهم بيِد يربعام ابِن 27. مطلَق وليس معني إلسرائيلَ
ماةَ اليت 28. يوآشوح شقإلَى إسرائيلَ ِدم عرجاست وكيف بحار كيف ،هروتبِملَ وجوكُلُّ ما ع بعامرةُ أُموِر يقيوب

ثُم اضطَجع يربعام مع آبائِه، مع ملوِك إسرائيلَ، 29ليهوذا، أماهي مكتوبةٌ يف ِسفِر أخباِر األياِم ملُلوِك إسرائيلَ؟ 
لكوما عنهضِعو ها ابنكَريز .  

  عزريا ميلك على يهوذا
 (23-26:1أخ2)
15 
كانَ ابن ِست عشرةَ سنةً 2. يف السنِة الساِبعِة والِعشرين ليربعام ملِك إسرائيلَ، ملك عزريا بن أمصيا ملِك يهوذا 1

شةً يف أورسن مسنيِني وختاثن لكوم ،لكم حنيليمشأور كُليا ِمنِه يأُم واسم ،ِي 3. ليمينيف ع قيمستِملَ ما هو موع
 ،صيا أبوهِملَ أمكُلِّ ما ع بسح ال4الرب عببل كانَ الش ،عزنتمل ت فَعاتولكن املُرت  
نَ أبرص إلَى يوِم وفاِتِه، وأقام يف بيِت املَرِض، وضرب الرب املَلك فكا5. يزالونَ يذبحونَ ويوِقدونَ علَى املُرتفَعاِت

وبقيةُ أُموِر عزريا وكُلُّ ما عِملَ، أما هي مكتوبةٌ يف 6. وكانَ يوثام ابن املَلِك علَى البيِت يحكُم علَى شعِب األرِض



، فدفَنوه مع آبائِه يف مدينِة داود، وملك يوثام ابنه ِعوضا ثُم اضطَجع عزريا مع آبائِه7ِسفِر أخباِر األياِم ملُلوِك يهوذا؟ 
عنه.  

  زكريا ميلك على إسرائيل
وعِملَ 9. يف السنِة الثّاِمنِة والثَّالثني لعزريا ملِك يهوذا، ملك زكَريا بن يربعام علَى إسرائيلَ يف الساِمرِة ِستةَ أشهٍر 8

ففَتن علَيِه 10. مل يِحد عن خطايا يربعام بِن نباطَ الذي جعلَ إسرائيلَ يخِطئُ. عينِي الرب كما عِملَ آباؤهالشر يف 
ا عنهضِعو لكوم ،لهعِب فقَتالش أمام هبروض يابيش بن لّومةٌ يف ِسفِر أخباِر 11. شكتوبا هي مكَريةُ أُموِر زقيوب

بنو اجليل الراِبِع يجلسونَ لك علَى كُرسي :"ذلك كالم الرب الذي كلَّم بِه ياهو قائال12ً. ياِم ملُلوِك إسرائيلَاأل
  .وهكذا كانَ". إسرائيلَ

  شلوم ميلك على إسرائيل
وصِعد منحيم 14. ملك شهر أياٍم يف الساِمرِةشلّوم بن يابيش ملك يف السنِة التاِسعِة والثَّالثني لعزيا ملِك يهوذا، و13

ا عنهضِعو لكوم ،لهِة فقَتاِمريف الس يابيش بن لّومش برِة، وضاِمرةَ وجاَء إلَى السِترص جادي ِمن ةُ 15. بنقيوب
ةٌ يف ِسفِر أخباِر األيكتوبها هي ماليت فتن هتوِفتن لّوموكُلَّ ما 16. اِم ملُلوِك إسرائيلَأُموِر ش حتفص حيمنم برئٍذ ضحين

حوا لهفتمل ي مهةَ، ألنِترص ها ِمنخوما وت .واِملهاح مجيع قها وشبرض.  
  منحيم ميلك على إسرائيل

17  حيمنم لكهوذا، ملِك يريا مزلع ِة والثَّالثنياِسعِة التنيف السِسنني رِة عشاِمرجادي علَى إسرائيلَ يف الس بن .
18ِي الربينيف ع رِملَ الشاِمِه. وعخِطئُ كُلَّ أيلَ إسرائيلَ يعباطَ الذي جبِن ن بعامرعن خطايا ي ِحدفجاَء 19. مل ي

. ِفضِة  لتكونَ يداه معه ليثَبت املَملكَةَ يف يِدِهفولُ ملك أشور علَى األرِض، فأعطَى منحيم لفولَ  ألف وزنٍة ِمن ال
ووضع منحيم الِفضةَ علَى إسرائيلَ علَى مجيِع جباِبرِة البأِس ليدفَع ملَلِك أشور خمسني شاِقلَ ِفضٍة علَى كُلِّ 20

ةُ أُموِر منحيم وكُلُّ ما عِملَ، أما هي مكتوبةٌ يف ِسفِر وبقي21. رجٍل، فرجع ملك أشور ومل يِقم هناك يف األرِض
  .ثُم اضطَجع منحيم مع آبائِه، وملك فقَحيا ابنه ِعوضا عنه22أخباِر األياِم ملُلوِك إسرائيلَ؟ 
  فقحيا ميلك على إسرائيل

وعِملَ الشر 24. ن منحيم علَى إسرائيلَ يف الساِمرِة سنتِنييف السنِة اخلَمسني لعزريا ملِك يهوذا، ملك فقَحيا ب 23
ِي الربينخِطئُ. يف علَ إسرائيلَ يعباطَ الذي جبِن ن بعامرعن خطايا ي ِحد25. مل ي ،ليا ثالثُهمر بن علَيِه فقح نففَت

قَتله وملك . وب ومع أريةَ ومعه خمسونَ رجالً ِمن بين اِجللعادينيوضربه يف الساِمرِة يف قَصِر بيِت املَلِك مع أرج
ا عنهضاِم ملُلوِك إسرائيل26َ. ِعوةٌ يف ِسفِر أخباِر األيكتوبِملَ ها هي مةُ أُموِر فقَحيا وكُلُّ ما عقيوب.  

  فقح ميلك على إسرائيل
27 لع ِة واخلَمسنيِة الثّانينةًيف السسن ِة ِعشريناِمرليا علَى إسرائيلَ يف السمر بن فقح لكهوذا، ملِك يريا مز .
28ِي الربينيف ع رِملَ الشخِطئُ. وعلَ إسرائيلَ يعباطَ الذي جبِن ن بعامرعن خطايا ي ِحداِم فقٍح 29. مل ييف أي 

شور وأخذَ عيونَ وآبلَ بيِت معكَةَ ويانوح وقادش وحاصور وِجلعاد واجلليلَ ملِك إسرائيلَ، جاَء تغلَثَ فالِسر ملك أ



ورإلَى أش مفتايل، وسباه30. وكُلَّ أرِض ن ا عنهضِعو لكوم ،لهفقَت هبرليا وضمبِن ر أيلَةَ علَى فقح بن عهوش نوفَت
زبِن ع ليوثام ِة الِعشريننايف الساِم ملُلوِك إسرائيل31َ. يةٌ يف ِسفِر أخباِر األيكتوبِملَ هي مةُ أُموِر فقٍح وكُلُّ ما عقيوب.  

  يوثام ميلك على يهوذا
 (9-27:1أخ2)
ِعشرين سنةً كانَ ابن خمٍس و33. يف السنِة الثّانيِة لفَقح بِن رمليا ملِك إسرائيلَ، ملك يوثام بن عزيا ملِك يهوذا 32

ةُ صادوقروشا ابنِه يأُم واسم ،ليمشةً يف أورةَ سنرعش ِست لكوم ،لكم ِي 34. حنيينيف ع قيمستِملَ ما هو موع
الرب .ا أبوهيزِملَ عكُلِّ ما ع بسِملَ حإال35. ع  

  أنَّ املُرتفَعاِت مل تنتزع، بل كانَ الشعب ال
فَعاِتيحونَ ويوِقدونَ علَى املُرتذبزالونَ ي .يِت الرباألعلَى لب ى البابنِملَ، 36. هو بوكُلُّ ما ع ةُ أُموِر يوثامقيوب

أرام  يف ِتلك األياِم ابتدأ الرب يرِسلُ علَى يهوذا رصني ملك 37أما هي مكتوبةٌ يف ِسفِر أخباِر األياِم ملُلوِك يهوذا؟ 
  .واضطَجع يوثام مع آبائِه ودِفن مع آبائِه يف مدينِة داود أبيِه، وملك آحاز ابنه ِعوضا عنه38. وفَقح بن رمليا

  آحاز ميلك على يهوذا
 (27-28:1أخ2)
16 
كانَ آحاز ابن ِعشرين سنةً حني 2. ايف السنِة الساِبعةَ عشرةَ لفَقح بِن رمليا، ملك آحاز بن يوثام ملِك يهوذ 1

ليمشةً يف أورةَ سنرعش ِست لكوم ،لكأبيِه، . م دإلَِهِه كداو ِي الربينيف ع قيمل املُستعميف طريِق 3ومل ي بل سار
 ِم الذينأرجاِس اُألم بساِر حيف الن هابن ربع هى إنلوِك إسرائيلَ، حتين إسرائيلَمأماِم ب ِمن الرب مهد4. طَر حوذَب

حينئٍذ صِعد رصني ملك أرام وفَقح بن رمليا ملك 5. وأوقَد علَى املُرتفَعاِت وعلَى التالل وحتت كُلِّ شجرٍة خضراَء
 يف ذلك الوقِت أرجع رصني ملك أرام 6. يغلبوهإسرائيلَ إلَى أورشليم للمحاربِة، فحاصروا آحاز ومل يقِدروا أنْ 

وأرسلَ آحاز رسالً إلَى 7. وجاَء األراميونَ إلَى أيلَةَ وأقاموا هناك إلَى هذا اليوِم. أيلَةَ لألراميني، وطَرد اليهود ِمن أيلَةَ
 وخلِّصين ِمن يِد ملِك أرام وِمن يِد ملِك إسرائيلَ القائمِني اصعد. أنا عبدك وابنك:"تغلَثَ فالِسر ملِك أشور قائالً

ة8ً". علَيديه ورلِك أشلها إلَى ميِت املَلِك وأرسزائِن بويف خ يِت الربةَ يف باملَوجود بةَ والذَّهالِفض ذَ آحازفأخ .
وسار املَلك آحاز 10. ى ِدمشق وأخذَها وسباها إلَى قري، وقَتلَ رصنيفسِمع له ملك أشور، وصِعد ملك أشور إل9َ

شقإلَى ِدم ،ورلِك أشم للقاِء تغلَثَ فالِسر .شقالذي يف ِدم حورأى املَذب . ا الكاِهِن ِشبهإلَى أوري آحاز لَ املَلكوأرس
حسب كُلِّ ما أرسلَ املَلك آحاز ِمن ِدمشق . ى أوريا الكاِهن مذبحافبن11. املَذبِح وشكله حسب كُلِّ ِصناعِتِه

شقِدم ِمن آحاز يثَما جاَء املَلكر ،ا الكاِهنِملَ أوريع 12. كذلك ،حاملَذب رأى املَلك شقِدم ِمن املَلك ا قَِدمفلَم
وأوقَد محرقَته وتقِدمته وسكَب سكيبه، ورش دم ذَبيحِة السالمِة اليت له 13، فتقَدم املَلك إلَى املَذبِح وأصعد علَيِه

ومذبح النحاِس الذي أمام الرب قَدمه ِمن أماِم البيِت ِمن بِني املَذبِح وبيِت الرب، وجعله علَى 14. علَى املَذبِح
علَى املَذبِح العظيِم أوِقد محرقَةَ الصباِح وتقِدمةَ :"وأمر املَلك آحاز أوريا الكاِهن قائال15ً. جاِنِب املَذبِح الشمايلِّ



املساِء، ومحرقَةَ املَلِك وتقِدمته، مع محرقَِة كُلِّ شعِب األرِض وتقِدمِتِهم وسكائِبِهم، ورش علَيِه كُلَّ دِم محرقٍَة وكُلَّ 
وقَطَع 17. فعِملَ أوريا الكاِهن حسب كُلِّ ما أمر بِه املَلك آحاز16". ومذبح النحاِس يكونُ يل للسؤال. بيحٍةدِم ذَ

 صيٍف ِمنعلَى ر لهعوج هحاِس اليت حتتعن ثرياِن الن لَ البحرةَ، وأنزضعنها اِملرح فَعالقَواِعِد ور أتراس آحاز املَلك
وِرواق السبِت الذي بنوه يف البيِت، ومدخلَ املَلِك ِمن خاِرٍج، غَيره يف بيِت الرب ِمن أجل ملِك 18. جارٍةِح

ورهوذا؟ 19. أشاِم ملُلوِك يةٌ يف ِسفِر أخباِر األيكتوبِملَ، أما هي ماليت ع ةُ أُموِر آحازقيمع 20وب آحاز عاضطَج ثُم
  .بائِه، ودِفن مع آبائِه يف مدينِة داود، وملك حزقيا ابنه ِعوضا عنهآ

  هوشع آخر ملوك إسرائيل
17 
1 ِسنني ِة علَى إسرائيلَ ِتسعاِمرأيلَةَ يف الس بن عهوش لكهوذا، ملِك يم ةَ آلحازرِة الثّانيةَ عشن2. يف الس رِملَ الشوع

وصِعد علَيِه شلمنأسر ملك أشور، فصار له هوشع 3. لرب، ولكن ليس كملوِك إسرائيلَ الذين كانوا قَبلهيف عينِي ا
ووجد ملك أشور يف هوشع خيانةً، ألنه أرسلَ رسالً إلَى سوا ملِك ِمصر، ومل يؤد ِجزيةً إلَى 4. عبدا ودفَع له ِجزيةً

وصِعد ملك أشور علَى كُلِّ األرِض، 5.  أشور حسب كُلِّ سنٍة، فقَبض علَيِه ملك أشور وأوثَقَه يف السجِنملِك
ها ثَالثَ ِسننيرِة وحاصاِمرإلَى الس ِعدى إسرائيلَ إل6َ. وصةَ، وسباِمرالس ورأش لكذَ مأخ عِة هلوشاِسعِة التنى  يف الس

  .أشور وأسكَنهم يف حلَح وخابور ِر جوزانَ ويف مدِن مادي
  سيب إسرائيل بسبب اخلطية

7 ،لِك ِمصرونَ مِد ِفرعحتِت ي ِمن أرِض ِمصر ِمن مهدإلَِهِهِم الذي أصع ين إسرائيلَ أخطأوا إلَى الربوكانَ أنَّ ب
 فرائِض اُألمِم الذين طَردهم الرب ِمن أماِم بين إسرائيلَ وملوِك إسرائيلَ الذين وسلكوا حسب8واتقَوا آهلَةً أُخرى، 

مفَعاٍت يف مجيِع 9. أقاموهرتم ا ألنفُِسِهمونٍة، وبقيمستمب تا لَيسأُمور إلَِهِهم الرب ا ِضدنو إسرائيلَ ِسرِملَ بوع
رِج النب ِمن ،ِنِهمدِةمنصعلَى كُلِّ تل10ٍّ. واطِري إلَى املدينِة املُح ا وسواريأنصاب كُلِّ وأقاموا ألنفُِسِهم عاٍل وحتت 

وأوقَدوا هناك علَى مجيِع املُرتفَعاِت ِمثلَ اُألمِم الذين ساقَهم الرب ِمن أماِمِهم، وعِملوا أُمورا 11. شجرٍة خضراَء
  ال:"وعبدوا األصنام اليت قالَ الرب هلُم عنها12. الربقَبيحةً إلغاظَِة 
لوا هذا األمرِد مجيِع األنبياِء وكُلِّ راٍء قائال13ً". تعمهوذا عن يعلَى إسرائيلَ وعلَى ي الرب دارِجعوا عن :"وأشه

 أوصيت ا آباَءكُم، واليت أرسلتها إلَيكُم عن طُرِقكُم الرديئَِة واحفَظوا وصاياي، فرائضي، حسب كُلِّ الشريعِة اليت
ورفَضوا 15. فلم يسمعوا بل صلَّبوا أقفيتهم كأقفيِة آبائِهِم الذين مل يؤِمنوا بالرب إلَِهِهم14". يِد عبيدي األنبياِء

يِهم، وساروا وراَء الباِطل، وصاروا باِطالً وراَء اُألمِم فرائضه وعهده الذي قَطَعه مع آبائِهم وشهاداِتِه اليت شِهد ا علَ
  الذين حوهلُم، الذين أمرهم الرب أنْ ال

ملوا ِمثلهعمدوا 16. يوسج ،ِملوا سواريسبوكاٍت ِعجلَِني، وعم ِملوا ألنفُِسِهموع إلَِهِهم وصايا الرب كوا مجيعروت
وعبروا بنيِهم وبناِتِهم يف الناِر، وعرفوا ِعرافَةً وتفاَءلوا، وباعوا أنفُسهم لعمل 17. عبدوا البعلَجلميِع جنِد السماِء، و

  فغِضب الرب ِجدا علَى إسرائيلَ ونحاهم ِمن أماِمِه، ومل يبق إال18. الشر يف عينِي الرب إلغاظَِتِه



ههوذا وحدِملوهاو19. ِسبطُ يبل سلكوا يف فرائِض إسرائيلَ اليت ع ،إلَِهِهم حفَظوا وصايا الربا مل يهوذا أيضي .
ألنه شق إسرائيلَ عن 21فرذَلَ الرب كُلَّ نسل إسرائيلَ، وأذَلَّهم ودفَعهم ليِد ناِهبني حتى طَرحهم ِمن أماِمِه، 20

رلَّكوا يفم ،ديِت داوةًبةً عظيمطيخِطئونَ خي ملهعوج وراِء الرب إسرائيلَ ِمن بعامري دباطَ، فأبعن بن بعام .
حتى نحى الرب إسرائيلَ ِمن أماِمِه 23مل يحيدوا عنها، . وسلك بنو إسرائيلَ يف مجيِع خطايا يربعام اليت عِمل22َ

  .ِه األنبياِء، فسيب إسرائيلُ ِمن أرِضِه إلَى أشور إلَى هذا اليوِمكما تكلَّم عن يِد مجيِع عبيِد
  احتالل السامرة

24مهوأسكَن ،ماةَ وسفَرواِيما وحوباِبلَ وكوثَ وع بقَوٍم ِمن ورأش لكى مين  وأتا عن بضِة ِعواِمرِن السديف م
دةَ وسكَنوا يف ماِمرلكوا الس25. ِنهاإسرائيلَ، فامت لَ الربفأرس ،قوا الربُم مل يتأ هناك وكانَ يف ابِتداِء سكَِنِهم

ملُ ِمنهتقت تفكان باع26. علَيِهِم السقائلني ورأش لكفكلَّموا م":مِن  إنَّ اُألمديف م مهوأسكَنت مهيتسب الذين
 الساِمرِة، ال

 رِض، فأرسلَ علَيِهِم السباع فهي تقتلُهم ألنهم اليعِرفونَ قَضاَء إلَِه األ

ابعثوا إلَى هناك واِحدا ِمن الكهنِة الذين سبيتموهم ِمن هناك :"فأمر ملك أشور قائال27ً". يعِرفونَ قَضاَء إلَِه األرِض
فأتى واِحد ِمن الكهنِة الذين سبوهم ِمن الساِمرِة، وسكَن يف 28". فيذهب ويسكُن هناك، ويعلِّمهم قَضاَء إلَِه األرِض

قونَ الربيت كيف مهلَّميِت إيلَ وعِملها 29. بفَعاِت اليت عيوِت املُرتعوها يف بضها وولُ آهلَتٍة تعمكُلُّ أُم تفكان
ِنها اليت سكَندٍة يف مونَ، كُلُّ أُماِمريفيهاالس لَ، 30. ترجِملوا ننوثَ، وأهلُ كوثَ عكّوثَ بِملَ أهلُ باِبلَ سفع

والعويونَ عِملوا ِنبحز وترتاق، والسفَرواِيميونَ كانوا يحِرقونَ بنيِهم بالناِر ألدرملك 31وأهلُ حماةَ عِملوا أشيما، 
سفَرواِيم يإلَه لكمنقو32. وعبونَ فكانوا يتقَرفَعاٍت، كانوا يرتةَ منكه أطراِفِهم ِمن لونَ ألنفُِسِهمعموي ،نَ الرب

إلَى 34كانوا يتقونَ الرب ويعبدونَ آهلتهم كعادِة اُألمِم الذين سبوهم ِمن بيِنِهم، 33. ألجلِهم يف بيوِت املُرتفَعاِت
  ال.  األولهذا اليوِم يعملونَ كعاداِتِهِم

  يتقونَ الرب وال
  يعملونَ حسب فرائِضِهم وعوائِدِهم وال

وقَطَع الرب معهم عهدا 35. حسب الشريعِة والوصيِة اليت أمر ا الرب بين يعقوب، الذي جعلَ امسه إسرائيلَ
  ال:"وأمرهم قائالً

  تتقوا آهلَةً أُخرى، وال
دوا هلا والتسج  

  تعبدوها وال
بل إنما اتقوا الرب الذي أصعدكُم ِمن أرِض ِمصر بقوٍة عظيمٍة وِذراٍع ممدودٍة، وله اسجدوا، وله 36. تذبحوا هلا
  ألياِم، والواحفَظوا الفَرائض واألحكام والشريعةَ والوصيةَ اليت كتبها لكُم لتعملوا ا كُلَّ ا37. اذبحوا

  وال38. تتقوا آهلَةً أُخرى



  تنسوا العهد الذي قَطَعته معكُم، وال
فلم يسمعوا بل عِملوا 40". بل إنما اتقوا الرب إلَهكُم وهو ينِقذُكُم ِمن أيدي مجيِع أعدائكُم39. تتقوا آهلَةً أُخرى

فكما عِملَ .  اُألمم يتقونَ الرب، ويعبدونَ متاثيلهم، وأيضا بنوهم وبنو بنيِهمفكانَ هؤالِء41. حسب عادِتِهِم األولَى
  .آباؤهم هكذا هم عاِملونَ إلَى هذا اليوِم

  حزقيا ميلك على يهوذا
  )2،31:1-29:1أخ2)
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كانَ ابن خمٍس وِعشرين سنةً 2. ن آحاز ملِك يهوذاويف السنِة الثّالثَِة هلوشع بِن أيلَةَ ملِك إسرائيلَ ملك حزقيا ب1

وعِملَ املُستقيم يف عينِي الرب 3. حني ملك، وملك ِتسعا وِعشرين سنةً يف أورشليم، واسم أُمِه أيب ابنةُ زكَريا
أبوه دِملَ داوكُلِّ ما ع بسا4. ح رفَعاِت، وكسحاِس اليت هو أزالَ املُرتةَ النيح قوسح ،واريالس ماثيلَ، وقَطَّعلت

علَى الرب إلَِه إسرائيلَ اتكلَ، 5". نحشتانَ"عِملها موسى ألنَّ بين إسرائيلَ كانوا إلَى ِتلك األياِم يوِقدونَ هلا ودعوها 
  وبعده مل يكُن ِمثلُه يف مجيِع ملوِك يهوذا وال

وكانَ الرب معه، 7. والتصق بالرب ومل يِحد عنه، بل حِفظَ وصاياه اليت أمر ا الرب موسى6. ين كانوا قَبلهيف الذ
حنجكانَ ي جخريثُما كانَ يوح .له دبومل يتع ورلِك أشى علَى مصخوِمها، 8. وعةَ وتإلَى غَز نيالِفلسطيني برهو ض

ِةِمننصواطِري إلَى املدينِة املُحرِج النب .  
ويف السنِة الراِبعِة للملِك حزقيا، وهي السنةُ الساِبعةُ هلوشع بِن أيلَةَ ملِك إسرائيلَ، صِعد شلمنأسر ملك أشور علَى 9

السنِة الساِدسِة حلَزقيا، وهي السنةُ التاِسعةُ هلوشع ملِك ففي . وأخذوها يف ِنهايِة ثَالِث ِسنني10. الساِمرِة وحاصرها
وسبى ملك أشور إسرائيلَ إلَى أشور، ووضعهم يف حلَح وخابور ِر جوزانَ ويف مدِن 11. إسرائيلَ، أُِخذَِت الساِمرةُ

بل جتاوزوا عهده وكُلَّ ما أمر بِه موسى عبد الرب، فلم يسمعوا ألنهم مل يسمعوا لصوِت الرب إلَِهِهم، 12مادي، 
  .ومل يعملوا

. ويف السنِة الراِبعةَ عشرةَ للملِك حزقيا، صِعد سنحاريب ملك أشور علَى مجيِع مدِن يهوذا احلَصينِة وأخذَها13
ارِجع عني، ومهما جعلت علَي . قد أخطأت:"ِك أشور إلَى لَخيش يقولُوأرسلَ حزقيا ملك يهوذا إلَى مل14
هلتمِب". حالذَّه ةً ِمنوزن ِة وثَالثنيالِفض ٍة ِمنهوذا ثَالثَ ِمئَِة وزنلِك يا مقيزعلَى ح ورأش لكم عض15. فو فَعفد

 يف ذلك الزماِن قَشر حزقيا الذَّهب عن أبواِب 16. بيِت الرب ويف خزائِن بيِت املَلِكحزقيا مجيع الِفضِة املَوجودِة يف 
ورملَلِك أش هفَعهوذا، ودي لكا مقيزاها حعائِم اليت كانَ قد غَشوالد هيكل الرب.  

  سنحاريب يهدد أورشليم
 (22-36:1، إش19-32:1أخ2)

ر ترتانَ وربساريس وربشاقَى ِمن لَخيش إلَى املَلِك حزقيا جبيٍش عظيٍم إلَى أورشليم، فصِعدوا وأرسلَ ملك أشو17
ليمشا إلَى أورواِر. وأتقل القَصليا اليت يف طريِق حقَناِة الِبركَِة الع قَفوا ِعندِعدوا جاءوا ووا ص18. ولَم ،ا املَلكوعود



فقالَ هلُم 19. ياقيم بن ِحلقيا الذي علَى البيِت وِشبنةُ الكاِتب ويواخ بن آساف املُسجلُفخرج إليِهم أل
قُلت إنما كالم الشفَتِني 20ما االتكالُ الذي اتكلت؟ : هكذا يقولُ املَلك العظيم ملك أشور: قولوا حلَزقيا:"ربشاقَى

فاآلنَ هوذا قد اتكلت علَى عكّاِز هِذِه 21واآلنَ علَى مِن اتكلت حتى عصيت علَي؟ . هو مشورةٌ وبأس للحرِب
هكذا هو ِفرعونُ ملك ِمصر جلميِع ! القَصبِة املَرضوضِة، علَى ِمصر، اليت إذا توكّأ أحد علَيها، دخلَت يف كفِِّه وثَقَبتها

علَى الرب إلَِهنا اتكلنا، أفَلَيس هو الذي أزالَ حزقيا مرتفَعاِتِه ومذاِبحه، وقالَ ليهوذا : لتم يلوإذا ق22ُ. املُتِكلني علَيِه
ليمش؟ : وألورليمشدونَ يف أورِح تسجهذا املَذب ٍس إنْ 23أمامفر ألفَي كفأُعطي ،ورأش لكدي مسي واآلنَ راِهن

أنْ جتع تقِدر كُنتألجل 24. لَ علَيها راِكبني ِكلُ علَى ِمصرغاِر، وتتدي الصبيِد سيع واٍل واِحٍد ِمن وجه دتر فكيف
اصعد علَى هِذِه : واآلنَ هل بدوِن الرب صِعدت علَى هذا املَوِضِع ألخِربه؟ اَلرب قالَ يل25مركَباٍت وفُرساٍن؟ 
  ".األرِض واخِرا

 كلِّم عبيدك باألرامي ألننا نفهمه، وال:"لياقيم بن ِحلقيا وِشبنةُ ويواخ لربشاقَىفقالَ أ26

هل إلَى سيِدك وإلَيك أرسلَين سيدي :"فقالَ هلُم ربشاقَى27". تكلِّمنا باليهودي يف مساِمِع الشعِب الذين علَى السوِر
ثُم 28". ليس إلَى الرجال اجلالسني علَى السوِر ليأكُلوا عِذرتهم ويشربوا بوهلُم معكُم؟لكَي أتكلَّم ذا الكالِم؟ أ

هكذا يقولُ 29. امسعوا كالم املَلِك العظيِم ملِك أشور:"وقَف ربشاقَى ونادى بصوٍت عظيٍم باليهودي وتكلَّم قائالً
ال: املَلك  

ا، ألنقيزح عكُمخدالي ه  
  وال30يقِدر أنْ ينِقذَكُم ِمن يِدِه، 

  إنقاذًا ينِقذُنا الرب وال: يجعلكُم حزقيا تتِكلونَ علَى الرب قائالً
ورلِك أشِد مهِذِه املدينةُ إلَى ي دفَعال31. ت  

واخرجوا إلَي، وكُلوا كُلُّ واِحٍد ِمن جفنِتِه وكُلُّ اعِقدوا معي صلحا، : ألنه هكذا يقولُ ملك أشور. تسمعوا حلَزقيا
حتى آيتَ وآخذَكُم إلَى أرٍض كأرِضكُم، أرض ِحنطٍَة ومخٍر، أرض 32واِحٍد ِمن تينِتِه، واشربوا كُلُّ واِحٍد ماَء بئِرِه، 
  خبٍز وكُروٍم، أرض زيتوٍن وعسٍل واحيوا وال

  وال. متوتوا
أين 34هلْ أنقَذَ آهلَةُ اُألمِم كُلُّ واِحٍد أرضه ِمن يِد ملِك أشور؟ 33. الرب ينِقذُنا: زقيا ألنه يغركُم قائالًتسمعوا حلَ

 األراضي أنقَذَ من ِمن كُلِّ آهلَِة35آهلَةُ حماةَ وأرفاد؟ أين آهلَةُ سفَرواِيم وهينع وِعوا؟ هل أنقَذوا الساِمرةَ ِمن يدي؟ 
فسكَت الشعب ومل يجيبوه بكلمٍة، ألنَّ أمر املَلِك كانَ 36". أرضهم ِمن يدي، حتى ينِقذَ الرب أورشليم ِمن يدي؟

  ال:"قائالً
جيبوه37". تاملُس آساف بن ويواخ ةُ الكاِتبيِت وِشبنا الذي علَى البِحلقي بن فجاَء ألياقيم مها وثيابقيزلُ إلَى حج

  .ممزقَةٌ، فأخبروه بكالِم ربشاقَى
  التنبؤ خبالص أورشليم



 (7-37:1إش)
19 
1الرب يتلَ بخطَّى ِمبسٍح ودوتغ هثياب قزم ،ا ذلكقيزح املَلك ا ِمسعةَ 2. فلَميِت وِشبنالذي علَى الب لَ ألياقيموأرس

هذا اليوم يوم ِشدٍة : هكذا يقولُ حزقيا:"فقالوا له3خ الكهنِة متغطِّني ِمبسٍح إلَى إشعيا النيب ابِن آموص، الكاِتب وشيو
  وتأديٍب وإهانٍة، ألنَّ األِجنةَ قد دنت إلَى املَولِد وال

ى الذي أرسله ملك أشور سيده ليعير اإللَه احلَي، فيوبخ علَى لَعلَّ الرب إلَهك يسمع مجيع كالِم ربشاق4َ. قوةَ للِوالدِة
كإلَه الرب هِة. الكالِم الذي ِمسعِة املَوجودقيأجل الب الةً ِمنص فارفَع."  

  ال:  هكذا قالَ الرب:هكذا تقولونَ لسيِدكُم:"فقالَ هلُم إشعيا6فجاَء عبيد املَلِك حزقيا إلَى إشعيا، 5
ورلِك أشبِه ِغلمانُ م علَي فدالذي ج ،هِب الكالِم الذي ِمسعتببس ا 7. ختَفربخ عسما فيلُ فيِه روحهأنذا أجع

  ".ويرِجع إلَى أرِضِه، وأُسِقطُه بالسيِف يف أرِضِه
  صالة حزقيا

 (20-37:8إش)

8لكم دجبشاقَى وور عجفرلَ عن لَخيشحارت هأن ِمسع هةَ، ألنلبن حاِربي ورلِك كوٍش 9.  أشرهاقَةَ معن ت ِمعوس
  ال: هكذا تكلِّمونَ حزقيا ملك يهوذا قائلني"10: فعاد وأرسلَ رسالً إلَى حزقيا قائالً". قد خرج ليحاِربك:"قَوالً

تم الذي أنت كإلَه عكخدال: ِكلٌ علَيِه قائالًي  
ورلِك أشِد مإلَى ي ليمشأور دفَعلْ تنجو 11. تجبميِع األراضي إلهالِكها، وه ورأش لوكلَ مما فع قد ِمسعت كإن

 يف تالسار؟ هلْ أنقَذَت آهلَةُ اُألمِم هؤالِء الذين أهلكَهم آبائي، جوزانَ وحارانَ ورصف وبين عدنَ الذين12أنت؟ 
  ".أين ملك حماةَ وملك أرفاد وملك مدينِة سفرواِيم وهينع وِعوا؟13
14الرب ا أمامقيزها حرشون ،يِت الربإلَى ب ِعدص ل وقَرأها، ثُمسأيدي الر سائلَ ِمنا الرقيزذَ حلَّى 15. فأخوص

. ها الرب إلَه إسرائيلَ، اجلالس فوق الكَروبيم، أنت هو اإللَه وحدك لكُلِّ ممالِك األرِضأي:"حزقيا أمام الرب وقالَ
السماَء واألرض عتنص 16. أنتعوامس كأُذُن بالذي . أِملْ يار نحاريبس كالم عوامس ،وانظُر يكينع بيار حِافت

اَهللا احلَي ريعلي له17. أرس ،مهوأراضي مبوا اُألمرقد خ ورلوك أشإنَّ م با يارقاِر18حإلَى الن مهفَعوا آهلَتود .
واآلنَ أيها الرب إلَهنا خلِّصنا ِمن يِدِه، 19. خشب وحجر، فأبادوهم: وألنهم لَيسوا آهلَةً، بل صنعةُ أيدي الناِس

  ".ألرِض كُلُّها أنك أنت الرب اإللَه وحدكفتعلَم ممالك ا
  إشعياء يتنبأ بسقوط سنحاريب

 (38-37:21إش)

 :فأرسلَ إشعيا بن آموص إلَى حزقيا قائال20ً

  هكذا قالَ الرب إلَه إسرائيلَ"

  الذي صلَّيت إليِه 



ورلِك أشم ِة سنحاريبِجه ِمن :  
 قد ِمسعت.  

  الم الذيهذا هو الك21

  :تكلَّم بِه الرب علَيِه 

  بك هزأتتك واستقَراحت  

  ،العذراُء ابنةُ ِصهيونَ

  ونحوك أنغضِت 

  .ابنةُ أورشليم رأسها  

  من عيرت وجدفت؟22

  وعلَى من علَّيت صوتا؟  
يكينالِء عإلَى الع فَعتوقد ر  

  !يلَعلَى قُدوِس إسرائ 

23ديالس رتيع لكسِد رعلَى ي،  

 ركَبايت: وقُلتِة مبكَثر  

  ،قد صِعدت إلَى علِو اِجلبال  

  إلَى ِعقاِب لُبنانَ

  وأقطَع أرزه الطَّويلَ 

  ،وأفضلَ سرِوِه  

  وأدخلُ أقصى علِوِه، 
  .وعر كرملِه 

24فَرتأنا قد ح  

  ،يبةًوشِربت مياها غَر 

يمبأسفَل قَد فشوأُن  

 لجاِن ِمصرخ مجيع.  

  أمل تسمع؟25

 هعتنعيِد صمنذُ الب،  

  هرتوِة صاِم القَدميمنذُ األي.  

  .اآلنَ أتيت بِه

  فتكونُ لتخريِب مدٍن محصنٍة  



 .حتى تصري روايب خِربةً  

  يفسكّانها ِقصار األيد26 
  ،قد ارتاعوا وخِجلوا 

  صاروا كعشِب احلَقل  

  ،وكالنباِت األخضِر

  كحشيِش السطوِح 

  .وكملفوٍح قَبلَ نموِه  

27روِجكوخ لوِسكولكين عاملٌ جب  

 علَي جاِنكيوه خولكود .  
28علَي كجانيألنَّ ه  

 يِعدا إلَى أُذُنفَتك قد صجروع،  

  ضع ِخزاميت يف أنِفكأ  

يكفَتوجلامي يف ش،  

 .وأردك يف الطريِق الذي ِجئت فيِه 

  :وهِذِه لك عالمةٌ"29

  ،تأكُلونَ هِذِه السنةَ ِزريعا 

  . ويف السنِة الثّانيِة ِخلفَةً
  وأما السنةُ الثّالثَةُ 

  ففيها تزرعونَ وحتِصدونَ

 اوتغِرسونَ كُروم  
 .وتأكُلونَ أمثارها  

  ،ويعود الناجونَ ِمن بيِت يهوذا30 

  الباقونَ، يتأصلونَ إلَى أسفٍَل 

  ا إلَى ما فوقرعونَ ثَمصنوي.  

31هةُ ألنقيالب جختر ليمشأور ِمن،  

  .والناجونَ ِمن جبل ِصهيونَ 

 .غَريةُ رب اجلُنوِد تصنع هذا  

32"هكذا قالَ الرب لذلك  

 ورلِك أشعن م:  



 ال  
  ،يدخلُ هِذِه املدينةَ

 وال

  ،يرمي هناك سهما

 وال 

  ،يتقَدم علَيها بترٍس

 وال  

  . يقيم علَيها ِمترسةً
33 رِجعيف الطريِق الذي جاَء فيِه ي،  

 وإلَى هِذِه املدينِة ال 

  ،يدخلُ

يقولُ الرب.  

  امي عن هِذِه املدينِة ُألخلِّصهاوأُح34

  ِمن أجل نفسي 

 ."وِمن أجل داود عبدي  

ولَما بكَّروا . وكانَ يف ِتلك اللَّيلَِة أنَّ مالك الرب خرج وضرب ِمن جيِش أشور ِمئَةَ ألٍف وخمسةً وثَمانني ألفًا35
وفيما هو 37. رف سنحاريب ملك أشور وذَهب راِجعا وأقام يف نينوىفانص36. صباحا إذا هم مجيعا جثَثٌ ميتةٌ

وملك آسرحدونُ ابنه . ساِجد يف بيِت ِنسروخ إلَِهِه، ضربه أدرملك وشرآصر ابناه بالسيِف، ونجوا إلَى أرِض أراراطَ
ا عنهضِعو.  
  مرض حزقيا

 (26-32:24أخ22،2-8،21-38:1إش)
20 
1 وقالَ له يبالن آموص عيا بنا للموِت، فجاَء إليِه إشقيزح ِرضاِم ماألي يف ِتلك":هكذا قالَ الرب : كيتك ألنأوِص ب

  متوت وال
قائال2ً". تعيش لَّى إلَى الربإلَى احلائِط وص هوجه هج3: فو"كأمام ِسرت كيف اذكُر ،بِة وبقَلٍب آِه يارباألمان 

يكينيف ع ناحلَس لتا". سليٍم، وفَعكاًء عظيما بقيزكَى ح4. وب ى كانَ كالمسطَى حتعيا إلَى املدينِة الوإش جخرومل ي
قد رأيت .  صالتكقد ِمسعت: هكذا قالَ الرب إلَه داود أبيك: ارِجع وقُلْ حلَزقيا رئيِس شعيب"5: الرب إليِه قائالً

كموعد .هأنذا أشفيك .يِت الربإلَى ب د6. يف اليوِم الثّالِث تصع ِمن ةً، وأُنِقذُكةَ سنرعش مسخ اِمكعلَى أي وأزيد
 فقال7َ". يِد ملِك أشور مع هِذِه املدينِة، وأُحامي عن هِذِه املدينِة ِمن أجل نفسي، وِمن أجل داود عبدي



ما العالمةُ أنَّ الرب يشفيين :"وقالَ حزقيا إلشعيا8. فأخذوها ووضعوها علَى الدبل فبِرئ". خذوا قُرص تٍني:"إشعيا
مر هِذِه لك عالمةٌ ِمن ِقبل الرب علَى أنَّ الرب يفعلُ األ:"فقالَ إشعيا9". فأصعد يف اليوِم الثّالِث إلَى بيِت الرب؟

إنه يسري علَى الظِّلِّ أنْ :"فقالَ حزقيا10". هل يسري الظِّلُّ عشر درجاٍت أو يرِجع عشر درجاٍت؟: الذي تكلَّم بِه
 الظِّلَّ فدعا إشعيا النيب الرب، فأرجع11!". بل يرِجع الظِّلُّ إلَى الوراِء عشر درجاٍت! ال. يمتد عشر درجاٍت

  .بالدرجاِت اليت نزلَ ا بدرجاِت آحاز عشر درجاٍت إلَى الوراِء
  وفود من بابل

 (33-32:32أخ8،2-39:1إش)

د يف ذلك الزماِن أرسلَ برودخ بالدانُ بن بالدانَ ملك باِبلَ رسائلَ وهديةً إلَى حزقيا، ألنه ِمسع أنَّ حزقيا ق 12
ِرضيِت 13. موكُلَّ ب ،بالطَّي يتوالز واألطياب بةَ والذَّهيِت ذَخائِرِه، والِفضكُلَّ ب ما وأراهقيزهلُم ح ِمعفس

َء إشعيا النيب إلَى فجا14. مل يكُن شيٌء مل يِرِهم إياه حزقيا يف بيِتِه ويف كُلِّ سلطَنِتِه. أسلحِتِه وكُلَّ ما وِجد يف خزائِنِه
ا وقالَ لهقيز؟:"املَلِك حأين جاءوا إلَيك جالُ؟ وِمنا". ماذا قالَ هؤالِء الرقيزفقالَ ح" : ٍة، ِمنعيدأرٍض ب جاءوا ِمن

".  شيٌء مل أُِرِهم إياهليس يف خزائين. رأَوا كُلَّ ما يف بييت:"فقالَ حزقيا". ماذا رأَوا يف بيِتك؟: "فقال15َ". باِبلَ
هوذا تأيت أيام يحملُ فيها كُلُّ ما يف بيِتك، وما ذَخره آباؤك إلَى هذا 17: امسع قَولَ الرب:"فقالَ إشعيا حلَزقيا16

  ال. اليوِم إلَى باِبلَ
يٌء، يقولُ الربش كتر18. ي ،جونَ ِمنكخري الذين نيكب ذُ ِمنلِك ويؤخا يف قَصِر مفيكونونَ ِخصيان ،مهتلد الذين

فكيف ال، إنْ يكُن سالم وأمانٌ يف :"ثُم قالَ". جيد هو قَولُ الرب الذي تكلَّمت بِه:"فقالَ حزقيا إلشعيا19". باِبلَ
 والقَناةَ وأدخلَ املاَء إلَى املدينِة، أما هي مكتوبةٌ يف وبقيةُ أُموِر حزقيا وكُلُّ جبروِتِه، وكيف عِملَ الِبركَة20َ". أيامي؟

  .ثُم اضطَجع حزقيا مع آبائِه، وملك منسى ابنه ِعوضا عنه21ِسفِر أخباِر األياِم ملُلوِك يهوذا؟ 
  منسى ميلك على يهوذا

 (20-33:1أخ2)
21 
1ةً حنيةَ سنرعش يتاثن ى ابنسنةُكانَ مفصيبِه حأُم واسم ،ليمشةً يف أورسن مسنيا وخمسخ لكوم ،لكِملَ 2.  موع

وعاد فبنى املُرتفَعاِت اليت 3. الشر يف عينِي الرب حسب رجاساِت اُألمِم الذين طَردهم الرب ِمن أماِم بين إسرائيلَ
م وأقام ،ا أبوهقيزها حنِد السماِء أبادلكُلِّ ج دإسرائيلَ، وسج لكم ِملَ أخآبةً كما عِملَ ساريعل، وعللب ذاِبح

وبنى مذاِبح لكُلِّ جنِد 5". يف أورشليم أضع امسي:"وبنى مذاِبح يف بيِت الرب الذي قالَ الرب عنه4. وعبدها
يِت الربب ي6. السماِء يف دارربِي وعينيف ع رلَ الشمع وأكثَر ،ا وتواِبعجان مخدوتفاَءلَ واست اِر، وعافيف الن هابن 

يف هذا البيِت :"ووضع ِتمثالَ الساريِة اليت عِملَ، يف البيِت الذي قالَ الرب عنه لداود وسلَيمانَ ابِنِه7. الرب إلغاظَِتِه
  وال8. خترت ِمن مجيِع أسباِط إسرائيلَ، أضع امسي إلَى األبِدويف أورشليم، اليت ا

أعود أُزحِزح ِرجلَ إسرائيلَ ِمن األرِض اليت أعطَيت آلبائِهم، وذلك إذا حِفظوا وعِملوا حسب كُلِّ ما أوصيتهم بِه، 



، بل أضلَّهم منسى ليعملوا ما هو أقبح ِمن اُألمِم الذين فلم يسمعوا9". وكُلَّ الشريعِة اليت أمرهم ا عبدي موسى
  .طَردهم الرب ِمن أماِم بين إسرائيلَ

ِمن أجل أنَّ منسى ملك يهوذا قد عِملَ هِذِه األرجاس، وأساَء أكثَر "11: األنبياِء قائالً وتكلَّم الرب عن يِد عبيِدِه10
لذلك هكذا قالَ الرب إلَه 12الذي عِمله األموريونَ الذين قَبله، وجعلَ أيضا يهوذا يخِطئُ بأصناِمِه، ِمن مجيِع 
وأمد علَى أورشليم خيطَ 13. هأنذا جالب شرا علَى أورشليم ويهوذا حتى أنَّ كُلَّ من يسمع بِه تِطن أُذُناه: إسرائيلَ
اِمرالسحنالص واِحد حمسكما ي ليمشأور حوأمس ،يِت أخآبب علَى وجِهِه. ِة وِمطمار هقلبوي هحمس14. ي وأرفُض

 ،ا جلميِع أعدائِهمهبةً ونفيكونونَ غَنيم ،إلَى أيدي أعدائِهم مهةَ مرياثي، وأدفَعقي15ب ،يينيف ع رِملوا الشع مهألن
وسفَك أيضا منسى دما بريا كثريا 16". وا يغيظونين ِمن اليوِم الذي فيِه خرج آباؤهم ِمن ِمصر إلَى هذا اليوِموصار

يف ع رل الشمخِطئُ بعهوذا يلَ يعا ج ِتِه اليتطياجلاِنِب إلَى اجلاِنِب، فضالً عن خ ِمن ليمشأل أورى ما حتِي ِجدين
اِم ملُلوِك 17. الربةٌ يف ِسفِر أخباِر األيكتوبا، أما هي م اليت أخطأ هتطيِملَ، وخى وكُلُّ ما عسنةُ أُموِر مقيوب

  .نهثُم اضطَجع منسى مع آبائِه، ودِفن يف بستاِن بيِتِه يف بستاِن عزا، وملك آمونُ ابنه ِعوضا ع18يهوذا؟ 
  آمون ميلك على يهوذا

 (25-33:21أخ2)

19 ِمن حاروص ةُ بنتلَّمشِه مأُم واسم ،ليمشِني يف أورتسن لكوم ،لكم ةً حنيسن ِني وِعشرينتاثن كانَ آمونُ ابن
 الطريِق الذي سلك فيِه أبوه، وعبد وسلك يف كُل21ِّ. وعِملَ الشر يف عينِي الرب كما عِملَ منسى أبوه20. يطبةَ

وفَتن عبيد آمونَ علَيِه، 23. وترك الرب إلَه آبائِه ومل يسلُك يف طريِق الرب22. األصنام اليت عبدها أبوه وسجد هلا
لِك آمونَ، وملَّك شعب األرِض يوشيا ابنه فضرب كُلُّ شعِب األرِض مجيع الفاِتنني علَى امل24َ. فقَتلوا املَلك يف بيِتِه

ا عنهضهوذا؟ 25. ِعواِم ملُلوِك يةٌ يف ِسفِر أخباِر األيكتوبِملَ، أما هي مةُ أُموِر آمونَ اليت عقييف قَِربِه يف 26وب ِفنود
ا عنهضِعو ها ابنيوشي لكا، ومزستاِن عب.  

  يوشيا ميلك على يهوذا
 (2-34:1أخ2)
22 
1 ةَ ِمندايع ةُ بنتدديِه يأُم واسم ،ليمشةً يف أورسن ى وثَالثنيإحد لكوم ،لكم ثَماِن ِسنٍني حني ا ابنكانَ يوشي

  وعِملَ املُستقيم يف عينِي الرب، وسار يف مجيِع طريِق داود أبيِه، ومل يِحد يمينا وال2. بصقَةَ
  .ِشماالً

  العثور على كتاب الشريعة
 (28-34:8أخ2)

: ويف السنِة الثّاِمنةَ عشرةَ للملِك يوشيا أرسلَ املَلك شافانَ بن أصليا بِن مشّالم الكاِتب إلَى بيِت الرب قائال3ً
ب اليت جمعها حاِرسو الباِب ِمن الشعِب، اصعد إلَى ِحلقيا الكاِهِن العظيِم، فيحسب الِفضةَ املُدخلَةَ إلَى بيِت الر"4



فيدفَعوها ليِد عاِملي الشغل املوكَّلني ببيِت الرب، ويدفَعوها إلَى عاِملي الشغل الذي يف بيِت الرب لترميِم ثُلَِم 5
  إال7". حوتٍة ألجل ترميِم البيِتللنجارين والبنائني والنحاتني، ولِشراِء أخشاٍب وِحجارٍة من6: البيِت

  .أُم مل يحاسبوا بالِفضِة املَدفوعِة أليديِهم، ألنهم إنما عِملوا بأمانٍة
وسلَّم ِحلقيا السفر لشافانَ ". قد وجدت ِسفر الشريعِة يف بيِت الرب:"فقالَ ِحلقيا الكاِهن العظيم لشافانَ الكاِتِب8

قد أفرغَ عبيدك الِفضةَ املَوجودةَ يف البيِت :"وجاَء شافانُ الكاِتب إلَى املَلِك ورد علَى املَلِك جوابا وقال9َ. هفقَرأ
يِت الربكالِء بغل وِد عاِملي الشفَعوها إلَى يقائال10ً". ود املَلك شافانُ الكاِتب روأخب": ا الكاِهنقد أعطاين ِحلقي

وأمر املَلك ِحلقيا الكاِهن 12. فلَما ِمسع املَلك كالم ِسفِر الشريعِة مزق ثيابه11. وقَرأه شافانُ أمام املَلِك". فراِس
اذهبوا اسألوا الرب ألجلي "13: وأخيقام بن شافانَ وعكبور بن ميخا وشافانَ الكاِتب وعسايا عبد املَلِك قائالً

 الشعِب وألجل كُلِّ يهوذا ِمن ِجهِة كالِم هذا السفِر الذي وِجد، ألنه عظيم هو غَضب الرب الذي اشتعلَ وألجل
فذَهب ِحلقيا 14". علَينا، ِمن أجل أنَّ آباَءنا مل يسمعوا لكالِم هذا السفِر ليعملوا حسب كُلِّ ما هو مكتوب علَينا

وهي . يقام وعكبور وشافانُ وعسايا إلَى خلدةَ النبيِة، امرأِة شلّوم بِن ِتقوةَ بِن حرحس حاِرِس الثِّياِبالكاِهن وأخ
قولوا للرجل الذي : هكذا قالَ الرب إلَه إسرائيلَ:"فقالَت هلُم15. ساِكنةٌ يف أورشليم يف الِقسِم الثّاين وكلَّموها

إلَي لكُم16: أرسهكذا قالَ الرب : فِر الذي قَرأهكّاِنِه، كُلَّ كالِم السا علَى هذا املَوِضِع وعلَى سرش هأنذا جالب
ِمن أجل أُم تركوين وأوقَدوا آلهلٍَة أُخرى لكَي يغيظوين بكُلِّ عمل أيديِهم، فيشتِعلُ غَضيب علَى 17ملك يهوذا، 

  هذا املَوِضِع وال
هكذا قالَ الرب إلَه إسرائيلَ ِمن ِجهِة : وأما ملك يهوذا الذي أرسلكُم لتسألوا الرب، فهكذا تقولونَ له18. ِفئُينطَ

بِه علَى هذا املَوِضِع 19: الكالِم الذي ِمسعت ما تكلَّمت ِمسعت حني الرب أمام عتوتواض كقَلب ققد ر هأجل أن ِمن
أماميوعلَى س كَيتوب كثياب قتزةً، وما ولَعنشهصريونَ دُم يكّاِنِه أ .ا، يقولُ الربأنا أيض 20. قد ِمسعت لذلك

  هأنذا أضمك إلَى آبائك، فتضم إلَى قَِربك بسالٍم، وال
  .علَى املَلِك جوابافردوا ". ترى عيناك كُلَّ الشر الذي أنا جالبه علَى هذا املَوِضِع

  يوشيا جيدد العهد
 (36:1-35:1، 33-29، 7-34:3أخ2)
23 
1ليمشهوذا وأوريوِخ يعوا إليِه كُلَّ شمفج ،لَ املَلكهوذا وكُلُّ 2. وأرسِرجال ي ومجيع يِت الربإلَى ب املَلك ِعدوص

والكهنةُ واألنبياُء وكُلُّ الش ،معه ليمشكّاِن أورِة سريعكُلَّ كالِم ِسفِر الش غِري إلَى الكَبِري، وقَرأ يف آذاِنِهمالص عِب ِمن
يِت الربيف ب ِجد3. الذي و وِحلفِظ وصاياه ،للذَّهاِب وراَء الرب الرب ا أمامهدع ِر وقَطَععلَى اِملنب املَلك قَفوو

ووقَف مجيع الشعِب .  النفِس، إلقامِة كالِم هذا العهِد املَكتوِب يف هذا السفِروشهاداِتِه وفَرائِضِه بكُلِّ القَلِب وكُلِّ
وأمر املَلك ِحلقيا الكاِهن العظيم، وكهنةَ الِفرقَِة الثّانيِة، وحراس الباِب أنْ يخِرجوا ِمن هيكل الرب 4. ِعند العهِد

 وللساريِة ولكُلِّ أجناِد السماِء، وأحرقَها خاِرج أورشليم يف حقول قَدرونَ، وحملَ رمادها مجيع اآلنيِة املَصنوعِة للبعل



والشى كهنةَ األصناِم الذين جعلهم ملوك يهوذا ليوِقدوا علَى املُرتفَعاِت يف مدِن يهوذا وما يحيطُ 5. إلَى بيِت إيلَ
وأخرج الساريةَ ِمن بيِت الرب 6. للبعل، للشمِس والقَمِر واملَناِزل ولكُلِّ أجناِد السماِء: نَبأورشليم، والذين يوِقدو

خاِرج أورشليم إلَى وادي قَدرونَ وأحرقَها يف وادي قَدرونَ، ودقَّها إلَى أنْ صارت غُبارا، وذَرى الغبار علَى قُبوِر 
وجاَء جبميِع 8. يوت املأبونني اليت ِعند بيِت الرب حيثُ كانِت النساُء ينِسجن بيوتا للساريِةوهدم ب7. عامِة الشعِب

الكهنِة ِمن مدِن يهوذا، ونجس املُرتفَعاِت حيثُ كانَ الكهنةُ يوِقدونَ، ِمن جبع إلَى بئِر سبٍع، وهدم مرتفَعاِت األبواِب 
م ساِر يف باِب املدينِةاليت ِعندئيِس املدينِة اليت عن الير شوعل باِب يإال9. دخ  

ِتِهمإخو نيا ببل أكلوا فطري ليمشيف أور ِح الربذبدوا إلَى مصعفَعاِت مل يةَ املُرتنتوفَةَ اليت يف 10. أنَّ كه سجون
  وادي بين ِهنوم لكَي ال

 هابن دأح ربعياِر ملولكيف الن هت11. أو ابن ِعند يِت الربل بدخم هوذا للشمِس ِعندي لوكاخلَيلَ اليت أعطاها م وأباد
واملَذاِبح اليت علَى سطِح علِّيِة آحاز 12. مخدِع نثنملك اخلَصي الذي يف األرِوقَِة، ومركَبات الشمِس أحرقَها بالناِر

ملوك يهوذا، واملَذاِبح اليت عِملها منسى يف داري بيِت الرب، هدمها املَلك، وركَض ِمن هناك وذَرى اليت عِملها 
واملُرتفَعات اليت قُبالَةَ أورشليم، اليت عن يمِني جبل اهلَالِك، اليت بناها سلَيمانُ ملك 13. غُبارها يف وادي قَدرونَ

. عشتورثَ رجاسِة الصيدونيني، ولكَموش رجاسِة املوآبيني، وملَلكوم كراهِة بين عمونَ، نجسها املَلكإسرائيلَ ل
وكذلك املَذبح الذي يف بيِت إيلَ يف املُرتفَعِة 15. وكسر التماثيلَ وقَطَّع السواري ومأل مكانها ِمن ِعظاِم الناِس14
عِملها يربعام بن نباطَ الذي جعلَ إسرائيلَ يخِطئُ، فذاِنك املَذبح واملُرتفَعةُ هدمهما وأحرق املُرتفَعةَ وسحقَها اليت 

ِمن والتفَت يوشيا فرأى القُبور اليت هناك يف اجلَبل، فأرسلَ وأخذَ الِعظام 16. حتى صارت غُبارا، وأحرق الساريةَ
. القُبوِر وأحرقَها علَى املَذبِح، ونجسه حسب كالِم الرب الذي نادى بِه رجلُ اِهللا الذي نادى ذا الكالِم

هي قَرب رجل اِهللا الذي جاَء ِمن يهوذا ونادى ِذِه : "فقالَ له ِرجالُ املدينِة". ما هِذِه الصوةُ اليت أرى؟:"وقال17َ
  ال. دعوه:"فقال18َ". ِر اليت عِملت علَى مذبِح بيِت إيلَاُألمو

هِعظام دأح كَنرحِة". ياِمرالس الذي جاَء ِمن يبالن وِعظام هكوا ِعظامفَعاِت اليت يف 19. فتريوِت املُرتب وكذا مجيع
أزاهلا يوشيا، وعِملَ ا حسب مجيِع األعمال اليت عِملها يف بيِت مدِن الساِمرِة اليت عِملها ملوك إسرائيلَ لإلغاظَِة، 

  .وذَبح مجيع كهنِة املُرتفَعاِت اليت هناك علَى املَذابحِِ، وأحرق ِعظام الناِس علَيها، ثُم رجع إلَى أورشليم20. إيلَ
إنه مل 22". ا للرب إلَِهكُم كما هو مكتوب يف ِسفِر العهِد هذااعملوا ِفصح: "وأمر املَلك مجيع الشعِب قائال21ً

 يعملْ ِمثلُ هذا الِفصِح منذُ أياِم القُضاِة الذين حكَموا علَى إسرائيلَ، وال

ِملَ هذا الِفصح للرب يف ولكن يف السنِة الثّاِمنةَ عشرةَ للملِك يوشيا، ع23. يف كُلِّ أياِم ملوِك إسرائيلَ وملوِك يهوذا
ليمشهوذا ويف 24. أوريف أرِض ي تئيجاساِت اليت رالر ومجيع ،واألصنام رافيمافونَ والترةُ والعرحالس وكذلك

ومل 25. بيِت الربأورشليم، أبادها يوشيا ليقيم كالم الشريعِة املَكتوب يف السفِر الذي وجده ِحلقيا الكاِهن يف 
 قُممل ي هعدى، وبِة موسريعكُلِّ ش بسِتِه حفِسِه وكُلِّ قوبكُلِّ قَلِبِه وكُلِّ ن إلَى الرب عجقد ر ِمثلُه لكم قَبله كُني

26. ِمثلُهعلَى ي ميح هبِبِه العظيِم، ألنَّ غَضغَض موعن ح رِجعمل ي الرب أجل مجيِع اإلغاظاِت اليت ولكن هوذا ِمن



إني أنِزع يهوذا أيضا ِمن أمامي كما نزعت إسرائيلَ، وأرفُض هِذِه املدينةَ اليت :"فقالَ الرب27. أغاظَه إياها منسى
ا عِملَ، أما هي مكتوبةٌ يف ِسفِر وبقيةُ أُموِر يوشيا وكُلُّ م28". اخترتها أورشليم والبيت الذي قُلت يكونُ امسي فيِه

فصِعد املَلك .  يف أياِمِه صِعد ِفرعونُ نخو ملك ِمصر علَى ملِك أشور إلَى ِر الفُراِت29أخباِر األياِم ملُلوِك يهوذا؟ 
رآه و حنيِجديف م لها للقائِه، فقَت30. يوشيِجدم ا ِمنيتم هبيدع هيف قَِربِهوأركَب فَنوهود ليمشو، وجاءوا بِه إلَى أور .

  .فأخذَ شعب األرِض يهوآحاز بن يوشيا ومسحوه وملَّكوه ِعوضا عن أبيِه
  يهوآحاز ميلك على يهوذا

 (4-36:2أخ2)
31شٍر يف أورثَالثَةَ أشه لكوم ،لكم ةً حنيسن ثَالٍث وِعشرين ابن هوآحازإرميا كانَ ي موطَلُ بنتِه حأُم واسم ،ليم

وأسره ِفرعونُ نخو يف ربلَةَ يف أرِض حماةَ 33. فعِملَ الشر يف عينِي الرب حسب كُلِّ ما عِمله آباؤه32. ِمن لبنةَ
وملَّك ِفرعونُ نخو ألياقيم بن 34.  ِمن الذَّهِبِلئال يملك يف أورشليم، وغَرم األرض ِمبئَِة وزنٍة ِمن الِفضِة ووزنٍة

هناك فمات وجاَء إلَى ِمصر هوآحازذَ يوأخ ،هوياقيمإلَى ي هامس را أبيِه، وغَيا عن يوشيضا ِعو35. يوشي فَعود
  يهوياقيم الِفضةَ والذَّهب لِفرعونَ، إال

فطالَب شعب األرِض بالِفضِة والذَّهِب ليدفَع . كُلَّ واِحٍد حسب تقوِميِه. لِفضِة بأمِر ِفرعونَأنه قَوم األرض لدفِع ا
  .لِفرعونَ نخٍو

  يهوياقيم ميلك على يهوذا
 (8-36:5أخ2)
36ليمشةً يف أورةَ سنرى عشإحد لكوم ،لكم ةً حنيسن مٍس وِعشرينخ ابن هوياقيمكانَ ي ةُ بنتبيدِه زأُم واسم ،

  .وعِملَ الشر يف عينِي الرب حسب كُلِّ ما عِملَ آباؤه37. ِفدايةَ ِمن رومةَ
 
24 
1 ا ثَالثَ ِسننيبدع هوياقيمي باِبلَ، فكانَ له لكم رذناصبوخن ِعداِمِه صعلَيِه. يف أي درفتم عاد لَ 2. ثُمفأرس الرب

علَيِه غُزاةَ الِكلدانيني، وغُزاةَ األراميني، وغُزاةَ املوآبيني، وغُزاةَ بين عمونَ وأرسلهم علَى يهوذا ليبيدها حسب كالِم 
هم ِمن أماِمِه ألجل إنَّ ذلك كانَ حسب كالِم الرب علَى يهوذا ليِرتع3. الرب الذي تكلَّم بِه عن يِد عبيِدِه األنبياِء

وكذلك ألجل الدِم البريِء الذي سفَكَه، ألنه مأل أورشليم دما بريئًا، ومل يشإ 4. خطايا منسى حسب كُلِّ ما عِملَ
غِفرأنْ ي ةٌ يف ِسفِر أخباِر األ5. الربكتوبِملَ، أما هي موكُلُّ ما ع هوياقيمةُ أُموِر يقيهوذا؟ وباِم ملُلوِك ي6ي ثُم

ا عنهضِعو هابن هوياكنيي لكمع آبائِه، وم هوياقيمي ع7. اضطَج لكأرِضِه، ألنَّ م ِمن جخري ِمصر لكا مأيض دعومل ي
ِر الفُراِت كُلَّ ما كانَ ملَلِك ِمصر إلَى ِر ِمصر ذَ ِمنباِبلَ أخ.  

   يهوذايهوياكني ميلك على
 (10-36:9أخ2)



8 ألناثانَ ِمن حوشتا بنتِه نأُم واسم ،ليمشٍر يف أورثَالثَةَ أشه لكوم ،لكم ةً حنيةَ سنرثَماين عش ابن هوياكنيكانَ ي
ليمشِي9. أورينيف ع رِملَ الشوع ِملَ أبوهكُلِّ ما ع بسح ِع10. الربماِن صالز لِك  يف ذلكم رذناصبوخن بيدع د

وجاَء نبوخذناصر ملك باِبلَ علَى املدينِة، وكانَ عبيده 11. باِبلَ إلَى أورشليم، فدخلَِت املدينةُ حتت اِحلصاِر
صيانه، وأخذَه ملك فخرج يهوياكني ملك يهوذا إلَى ملِك باِبلَ، هو وأُمه وعبيده ورؤساؤه وِخ12. يحاِصرونها

وأخرج ِمن هناك مجيع خزائِن بيِت الرب، وخزائِن بيِت املَلِك، وكسر كُلَّ آنيِة 13. باِبلَ يف السنِة الثّاِمنِة ِمن ملِكِه
الرب كما تكلَّم ،إسرائيلَ يف هيكل الرب لكلَيمانُ مِملها سِب اليت ع14. الذَّهبساِء وسؤوكُلَّ الر ليمشى كُلَّ أور

سيبةَ آالِف مرِة البأِس، عشباِبرج اِع واألقياِنومجيعنالص إال. ، ومجيع دأح بقمل ي  
 ِمن وأُم املَلِك وِنساَء املَلِك وِخصيانه وأقوياَء األرِض، سباهم. وسبى يهوياكني إلَى باِبل15َ. مساكني شعِب األرِض

ومجيع أصحاِب البأِس، سبعةُ آالٍف، والصناع واألقيانُ ألف، ومجيع األبطال أهل احلَرِب، 16. أورشليم إلَى باِبلَ
  .وملَّك ملك باِبلَ متنيا عمه ِعوضا عنه، وغَير امسه إلَى ِصدقيا17. سباهم ملك باِبلَ إلَى باِبلَ

  لى يهوذاصدقيا ميلك ع
 (2-52:1،إر12-36:11أخ2)
18 يطَلُ بنتمِه حأُم واسم ،ليمشةً يف أورةَ سنرى عشإحد لكوم ،لكم ةً حنيسن ى وِعشرينإحد ا ابنكانَ ِصدقي

 ألجل غَضِب الرب علَى ألنه20. وعِملَ الشر يف عينِي الرب حسب كُلِّ ما عِملَ يهوياقيم19. إرميا ِمن لبنةَ
  .أورشليم وعلَى يهوذا حتى طَرحهم ِمن أماِم وجِهِه، كانَ أنَّ ِصدقيا متَرد علَى ملِك باِبلَ

  سقوط أورشليم
 (3-41:1، 9-40:7، 27-52:3، إر21-36:13أخ2)
25 
 الشهِر، جاَء نبوخذناصر ملك باِبلَ هو وكُلُّ جيِشِه علَى ويف السنِة التاِسعِة ملُلِكِه، يف الشهِر العاِشِر يف عاِشِر1

ودخلَِت املدينةُ حتت اِحلصاِر إلَى السنِة احلاديةَ عشرةَ للملِك 2. أورشليم ونزلَ علَيها، وبنوا علَيها أبراجا حوهلا
فثُِغرِت املدينةُ، وهرب مجيع 4. ، ومل يكُن خبز لشعِب األرِض يف تاِسِع الشهِر اشتد اجلوع يف املدينِة3. ِصدقيا

. وكانَ الِكلدانيونَ حولَ املدينِة مستديرين. ِرجال الِقتال ليالً ِمن طريِق الباِب بني السوريِن اللذَيِن نحو جنِة املَلِك
. لِكلدانيني املَلك فأدركوه يف بريِة أرحيا، وتفَرقَت مجيع جيوِشِه عنهفتِبعت جيوش ا5. فذَهبوا يف طريِق البريِة

وقَتلوا بين ِصدقيا أمام عينيِه، وقَلَعوا عيني 7. فأخذوا املَلك وأصعدوه إلَى ملِك باِبلَ إلَى ربلَةَ وكلَّموه بالقَضاِء علَيِه6
بِسلِسلَت دوها وقَيحاٍس، وجاءوا بِه إلَى باِبلَِصدقين ِني ِمن.  

8 ئيسرادانُ ربوزلِك باِبلَ، جاَء نم رذناصبوخلِك نةَ للمرةَ عشاِسعةُ التنهِر، وهي السهِر اخلاِمِس، يف ساِبِع الشويف الش
 ،ليمشلِك باِبلَ إلَى أورم بدِط عر9الشيتوب الرب يتب قظَماِء وأحريوِت العوكُلَّ ب ،ليمشيوِت أوراملَلِك، وكُلَّ ب 

وبقيةُ 11. ومجيع أسواِر أورشليم مستديرا هدمها كُلُّ جيوِش الِكلدانيني الذين مع رئيِس الشرِط10. أحرقَها بالناِر
.  إلَى ملِك باِبلَ، وبقيةُ اجلُمهوِر سباهم نبوزرادانُ رئيس الشرِطالشعِب الذين بقوا يف املدينِة، واهلاِربونَ الذين هربوا



12وفَالَّحني امنيساكِني األرِض كرم ِط أبقَى ِمنرالش ئيسر 13. ولكن يِت الربحاِس اليت يف بةَ النوأعِمد
والقُدور والرفوش 14. لِكلدانيونَ، وحملوا نحاسها إلَى باِبلَوالقَواِعد وحبر النحاِس الذي يف بيِت الرب كسرها ا

ما كانَ ِمن ذَهٍب . واملَجاِمر واملَناِضح15. واملَقاص والصحونَ ومجيع آنيِة النحاِس اليت كانوا يخِدمونَ ا، أخذوها
ئيسذَها رةُ، أخٍة فالِفضِفض وما كانَ ِمن ،بِطفالذَّهرِملها 16.  الشاليت ع والقَواِعد الواِحد موداِن والبحروالع

ثَماين عشرةَ ِذراعا ارِتفاع العموِد الواِحِد، وعلَيِه 17. سلَيمانُ لبيِت الرب، مل يكُن وزنٌ لنحاِس كُلِّ هِذِه األدواِت
ٍع، والشاِج ثَالثُ أذرالت حاٍس، وارِتفاعن ِمن حاٍستاجن ها ِمنةً مجيعديرستاِج ماليت علَى الت اناتمكَةُ والروكانَ . ب

  .للعموِد الثّاين ِمثلُ هِذِه علَى الشبكَِة
وِمن املدينِة أخذَ 19. وحاِرسي الباِب الثَّالثَةَ ،وأخذَ رئيس الشرِط سرايا الكاِهن الرئيس، وصفَنيا الكاِهن الثّاين18

خصيا واِحدا كانَ وكيالً علَى ِرجال احلَرِب، وخمسةَ ِرجاٍل ِمن الذين ينظُرونَ وجه املَلِك الذين وِجدوا يف املدينِة، 
وكاِتب رئيِس اجلُنِد الذي كانَ يجمع شعب األرِض، وِستني رجالً ِمن شعِب األرِض املَوجودين يف املدينِة، 

20 مذَهبلَةَوأخلِك باِبلَ إلَى رإلَى م مِ ِط وساررالش ئيسرادانُ ربوزبلَةَ يف 21. نيف ر ملهباِبلَ وقَت لكم مهبرفض
  .فسيب يهوذا ِمن أرِضِه. أرِض حماةَ

وكَّلَ علَيِهم جدليا بن أخيقام بِن وأما الشعب الذي بقي يف أرِض يهوذا، الذين أبقاهم نبوخذناصر ملك باِبلَ، ف22
ولَما ِمسع مجيع رؤساِء اجلُيوِش هم وِرجالُهم أنَّ ملك باِبلَ قد وكَّلَ جدليا أتوا إلَى جدليا إلَى اِملصفاِة، 23. شافانَ

. ، ويازنيا ابن املَعكي، هم وِرجالُهموهم إمساعيلُ بن نثَنيا، ويوحنانُ بن قاريح، وسرايا بن تنحومثَ النطوفايتِّ
  ال:"وحلَف جدليا هلُم ولِرجاِهلم، وقالَ هلُم24

نيبيِد الِكلدانيع ختافوا ِمن .ريدوا ملَلِك باِبلَ فيكونَ لكُم خبوتع اِبِع جاَء إمساعيلُ 25". اسكُنوا األرضهِر السويف الش
 عمثَنيا بِن أليشن بن معه الذين نيوالِكلداني هودا اليوأيض ،ليا فماتدبوا جروض ةُ ِرجاٍل معهروعش ،سل املَلكيالن ِمن

فقام مجيع الشعِب ِمن الصغِري إلَى الكَبِري ورؤساُء اجلُيوِش وجاءوا إلَى ِمصر، ألنهم خافوا ِمن 26. يف اِملصفاِة
نيالِكلداني.  

  ق سراح يهوياكنيإطال
 (34-52:31إر)

27 فَعهِر، رالش ِمن اِبِع والِعشرينيف الس رهِر الثّاين عشهوذا، يف الشلِك يم هوياكنيِيب يلس ِة والثَّالثنياِبعِة السنويف الس
وكلَّمه خبٍري، وجعلَ كُرسيه فوق 28ن السجِن، أويلُ مرودخ ملك باِبلَ، يف سنِة متَلُِّكِه، رأس يهوياكني ملِك يهوذا ِم

ووظيفَته 30. وكانَ يأكُلُ دائما اخلُبز أمامه كُلَّ أياِم حياِتِه. وغَير ثياب ِسجِنِه29. كراسي املُلوِك الذين معه يف باِبلَ
  . بيوِمِه كُلَّ أياِم حياِتِهوظيفَةٌ دائمةٌ تعطَى له ِمن ِعنِد املَلِك، أمر كُلِّ يوٍم


