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  سفر الملوك األول
  

  دمةالمق
. في البدایة آان الملوك األول والثاني آتابًا واحدًا، وهو امتداد تاریخي لما قرأناه في صموئيل األول والثاني

  . أما ملوك األول فيحّدثنا عن سليمان الملك بن داود، وعن خلفائه األولين
فأخذ اثنان من أبنائه، یعمالن ليخلفا أباهما في صار داود شيخًا، فما عاد قادرًا على ممارسة السلطة الملكية؛ 

لكنه انحرف بعد . وآان أهم أعماله بناء الهيكل والقصر الملكي. ونجح سليمان، فصار ملكًا). ١٢: ٢-١: ١(الحكم 
وبعد موته انقسمت المملكة، فرفضت قبائل الشمال أن تخضع لسلطة ). ٤٣: ١١-١٣: ٢(ذلك إلى عبادة األوثان 

یهوذا واسرائيل؛ تارة : وهكذا ظهرت مملكتان). ٢٠: ١٤-١: ١٢(، وجعلت لنفسها ملكًا آخر ابن سليمان
  . )٥٣: ٢٢-٢١: ١٤(وعاشت الواحدة قرب األخرى مدة قرنين من الزمن . تـتحالفان، وطورًا تـتخاصمان

أما عبادة .  وطنـيیعلمنا هذا الكتاب أن واجب الملك هو أن یكون أمينًا هللا، وأن األمانة هللا ینبوع ازدهار
في هذه الحقبة یظهر أنبـياء یذآِّرون الملوك بمتطلبات اهللا، . األوثان وعصيان اهللا فيقودان حتمًا إلى الكارثة

  ). ١٩،٢١-١٧ف(وأهمهم ایليا 
  
  

  ١الفصل 
  داود في شيخوخته

ِثروَن وآانوا ُیك. وشاَخ الَمِلُك داُوُد وآُبَر في السِِّن١
: فقاَل َله ِرجاُل حاشيِتِه٢. عَليِه األغطيَة فال َیدَفُأ

َدْعنا نبَحُث ِلَسيِِّدنا الَمِلِك َعْن فتاٍة عذراَء َتخُدُمُه «
فَبَحثوا َله َعْن ٣. »وُتؤاِنُسُه وَبيَن ِذراَعيِه تناُم فَيْدَفُأ

فتاٍة جميلٍة في جميِع أرِض ِإسرائيَل، فَوَجدوا أبـيَشَج 
وآاَنِت الفتاُة راِئعَة ٤.  فجاؤوا بها إليِه َنميََّةالشُّو

  . الَجماِل، فكاَنت ُتؤاِنُسُه وَتخُدُمُه، لكنَُّه لم یَنْم مَعها

  أدونيا یطمح إلى الملك
بِن َحجِّيَت إلى َحدِّ   بِن داُوَد وا وبَلَغ الطُّموُح بأدونيَّا٥

تََّخَذ َله َمرآباٍت وَخيًال  وا. »ِلكًاسأآوُن َم«: قوِلِه
ولم یَشْأ داُوُد أبوُه أْن ٦وَخمسيَن َرُجًال َیخِدموَنُه 
وآاَن » لماذا تفَعُل هذا؟«: ُیزِعَلُه ِبأْن یقوَل َله یومًا

هَو أیضًا جميَل الصُّورِة ِجدًّا، وآاَنت أمُُّه وَلَدْتُه َبعَد 
  رویََّة وأبـياثاَرْبَن ُص  ا وفاَوَض ُیوآَب٧. أبشالوَم

وأمَّا صادوُق الكاهُن، ٨. الكاهَن ففاَز ِبَتأیـيِدِهما
وَبنایا بُن یویاداَع، وناثاُن النَّبـيُّ، وِشْمعي وِربعي، 

  . وِآباُر قادِة داُوَد فلم ُیؤیِّدوه
وذَبَح أدونيَّا غَنمًا وبَقرًا وُعجوًال ُمَسمَّنًة ِعنَد ٩

، وَدعا  جاِنِب عيِن روَجَلالحَجِر الزَّاِحِل اّلذي ِبـ
جميَع إخَوِتِه األَمراِء وجميَع ِرجاِل َیهوذا اّلذیَن في 

وأمَّا ناثاُن النَّبـيُّ، وَبنایا، والقادُة، ١٠حاشيِة الَمِلِك، 
  . وُسليماُن أخوُه فلم َیْدُعُهم

  سليمان ینادى به ملكًا
أما َسِمْعِت أنَّ «: شَبَع أمِّ ُسليماَنفقاَل ناثاُن ِلَبْت١١

بَن َحجِّيَت صاَر َمِلكًا، وسيُِّدنا داُوُد ال یعَلُم؟  أدونيَّا ا
واآلَن ُأَقدُِّم إليِك نصيحًة ُتنِقذیَن ِبها حياَتِك وحياَة ١٢

: إْذَهبـي إلى الَمِلِك داُوَد وقولي َله١٣. بِنِك ُسليماَن ا
ْبُنِك  ُسليماُن ا: ِلُك وُقلَتأما حَلْفَت لي یا سيِّدي الَم

َیمِلُك ِمْن َبعدي ویجِلُس على عرشي، فكيَف صاَر 
  . »وَبيَنما ُتَكلِّميَنُه أجيُء وأدَعُم آالَمِك١٤  أدونيَّا َمِلكًا

فَذَهَبت َبْتشَبُع إلى الَمِلِك في ُغرفِة نوِمِه، وآاَن ١٥
. خُدُمُهفي ِعزِّ َشيخوَخِتِه وأبـيَشُج الشُّوَنِمـيَُّة َت

» ماذا ُتریدیَن؟«: فَرَآَعت ِبْتشَبُع أماَمُه، فسأَلها١٦
یا سيِّدي، أنَت حَلْفَت لي ِبالّربِّ إلِهَك «: فأجاَبت١٧

ْبُنِك یمِلُك ِمْن َبعدي ویجِلُس على  ُسليماُن ا: وُقلَت
لكنَّ أدونيَّا صاَر َمِلكًا دوَن ِعْلِمَك، یا ١٨. عرشي

 آثيرًا ِمَن البَقِر والُعجوِل وذَبَح١٩. سيِّدي الَمِلُك
الُمَسمَّنِة والغَنِم وَدعا جميَع إخَوِتِه األَمراِء وأبـياثاَر 

ْبَنَك  الكاهَن ویوآَب قائَد الجيِش، ما َعدا ُسليماَن ا
وجميُع َبني ِإسرائيَل ینَتِظروَن یا سيِّدي الَمِلُك ٢٠

وإالَّ، ٢١. ِلُتعِلَمُهم َمْن یجِلُس على عرِشَك ِمْن َبعِدَك
ْبني  إذا رَقْدَت یا سيِّدي الَمِلُك مَع آباِئَك، فأنا وا

  . »ُسليماُن ندفُع الثََّمَن
. وَبيَنما هَي َتتَكلَُّم مَع الَمِلِك جاَء ناثاُن النَّبـي٢٢ُّ
ْنَحنى  فَدَخَل وا. »ها ناثاُن النَّبـيُّ«: فقيَل ِللَمِلِك٢٣

: ، هل ُقلَتیا سيِّدي الَمِلُك«: وقاَل٢٤حّتى األرِض 
ففي ٢٥َیمِلُك أدونيَّا ِمْن َبعدي ویجِلُس على عرشي؟ 

هذا اليوِم ذَبَح الكثيَر ِمَن البَقِر والُعجوِل الُمَسمََّنِة 
والغَنِم، ودعا جميَع إخَوِتِه األمراِء، وقادَة الجيِش، 

وها ُهم َیأُآلوَن ویشربوَن أماَمُه . وأبـياثاَر الكاهَن
وأمَّا أنا، وصادوُق ٢٦.  الَمِلُك أدونيَّاِلـيحَي: ویْهِتفوَن

ْبُنَك، فما  الكاهُن، وَبنایا بُن یویاداَع، وُسليماُن ا
فهل واَفْقَت على هذا، یا سيِّدي الَمِلُك، ولم ٢٧. َدعانا

ُتعِلْم حّتى ِرجاَل حاشيِتَك َمْن یجِلُس على عرِشَك ِمْن 
  »َبعِدَك؟
فَدَخَلت . »َعأدعوا لي َبْتشَب«: فأجاَب الَمِلُك٢٨

َحيٌّ هَو الّربُّ اّلذي «: فَحَلَف وقاَل٢٩. وَوَقَفت أماَمُه
أحِلُف لِك اليوَم ِبالّربِّ إلِه ٣٠خلََّصني ِمْن ُآلِّ ضيٍق 

ْبُنِك  ُسليماُن ا: ِإسرائيَل آما حَلْفُت لِك ِمْن َقبُل وُقلُت
. »َیمِلُك َبعدي ویجِلُس مكاني على عرشي
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ِلـيحَي سيِّدي «: ى األرِض وقاَلتْنَحَنت َله حّت فا٣١
  . »الَمِلُك داُوُد إلى األبِد

ِلـَيحَضْر أمامي صادوُق «: وقاَل الَمِلُك داُوُد٣٢
. »الكاهُن، وناثاُن النَّبـيُّ، وَبنایا بُن یویاداَع

ُخذوا َمعُكم ِرجاَل حاشيتي «: فقاَل لُهم٣٣. فَحَضروا
ْنِزلوا بِه إلى  اْبني على َبغَلتي، و وأرِآبوا ُسليماَن ا

َحيُث َیمَسُحُه صادوُق الكاهُن وناثاُن ٣٤،  جيحوَن
: ْهِتُفوا ِبالبوِق وقولوا وا. النَّبـيُّ َمِلكًا على ِإسرائيَل

صَعدوا وراَءُه، فَيجيُء  وا٣٥. ِلـيحَي الَمِلُك ُسليماُن
فأنا أْوَصيُت أْن . ویجِلُس على عرشي ِلـَيمِلَك مكاني

. »ئيسًا على ِإسرائيَل وَیهوذایكوَن ُسليماُن ر
هِذِه إرادُة الّربِّ . نعم«: فأجاَبُه َبنایا بُن یویاداَع٣٦

وآما آاَن الّربُّ مَعَك، ٣٧. إلِهَك یا سيِّدي الَمِلُك
فليُكْن مَع ُسليماَن أیضًا ویجَعْل عرَشُه أعَظَم ِمْن 

  . »عرِشَك
ایا بُن فَنزَل صادوُق الكاهُن، وناثاُن النَّبـيُّ، وَبن٣٨

یویاداَع، والحَرُس الَملكيُّ، وأرآبوا ُسليماَن على 
وأخَذ ٣٩. َبغَلِة الَمِلِك داُوَد وساروا بِه إلى جيحوَن

صادوُق الكاهُن ِوعاَء الزَّیِت ِمْن َخيَمِة االجِتماِع 
: ومَسَح ُسليماَن، فَهَتَف الشَّعُب ِبالبوِق وناَدوا

دوا وراَءُه وُهم وَصِع٤٠. »ِلـيحَي الَمِلُك ُسليماُن«
َیعِزفوَن ِبالنَّاي وُیَهلِّلوَن فَرحًا، حّتى تَصدََّعِت 

  .  األرُض ِمْن أصواِتِهم
فَسِمَع أدونيَّا وجميُع الَمدُعویَن اّلذیَن ِعنَدُه، ٤١

ولمَّا َسمَع یوآُب صوَت . ْنَتَهوا ِمَن األآِل وآانوا ا
 ما هذا الصَّوُت اّلذي َتِضجُّ بِه«: البوِق سأَل
وَبيَنما هَو َیتَكلَُّم أقَبَل یوناثاُن بُن ٤٢» المدینُة؟

ُأْدُخْل، فأنَت َرُجٌل «: أبـياثاَر الكاهُن، فقاَل َله أدونيَّا
ال، «: فأجاَبُه یوناثاُن٤٣. »صاِلـٌح وُتَبشُِّر ِبالخيِر

وأرَسَل مَعُه ٤٤فسيُِّدنا الَمِلُك أعطى العرَش ِلُسليماَن 
اَن النَّبـيَّ، وَبنایا بَن یویاداَع، صادوَق الكاهَن، وناث

والحَرَس الَمِلكي، فأرآبوُه على َبغَلِة الَمِلِك 
وساروا بِه إلى جيحوَن، َحيُث مَسَحُه صادوُق ٤٥

ُثمَّ َصِعدوا ِمْن ُهناَك . الكاهُن وناثاُن النَّبـيُّ َمِلكًا
ُمَهلِّليَن فَرحًا، فَضجَِّت المدینُة، وهذا هَو الصَّوُت 

. وجَلَس ُسليماُن على عرِش الُمْلِك٤٦. ي َسِمعُتماّلذ
ودَخَل ِرجاُل الحاشيِة ِللدُّعاِء ِلسيِِّدنا الَمِلِك داُوَد ٤٧

سِمَك،  سَم ُسليماَن أعَظَم ِمِن ا ِلـَيجَعْل إلُهَك ا: وقالوا
فَسَجَد الَمِلُك على سریِرِه . وعرَشُه أعَظَم ِمْن عرِشَك

 إلُه ِإسرائيَل اّلذي رَزَقني َتباَرَك الّربُّ: وقاَل٤٨
  . »اليوَم َمْن َیجِلُس على عرشي، وعيناي َمفتوَحتاِن

رتَعَب جميُع الَمدعویَن اّلذیَن ِعنَد أدونيَّا،  فا٤٩
وخاَف أدونيَّا ٥٠. وذَهَب ُآلُّ واحٍد ِمنُهم في طریِقِه

ِمْن ُسليماَن فَلَجأ إلى َخيَمِة االجتماِع وتَمسََّك ِبقروِن 
أدونيَّا خائٌف ِمنَك، «: فقيَل ِلُسليماَن٥١.  ِحالمذَب

ِلـَيحِلْف لَي الَمِلُك : فَتَمسََّك ِبقروِن المذَبِح وقاَل
: فقاَل ُسليماُن٥٢. »ُسليماُن أنَُّه ال یقتُلني ِبالسَّيِف

إْن أحَسَن فال َتسُقط َشعرٌة ِمنُه إلى األرِض، وإْن «
. ُه َعِن المذَبِحوأرَسَل فأنَزَل٥٣. »أساَء فموتًا یموُت

إْذَهْب إلى «: فجاَء ورَآَع أماَم ُسليماَن، فقاَل َله
  . »َبيِتَك

  ٢الفصل 
  وصایا داود األخيرة وموته

: ْبَنُه وقاَل قَتَرَبت وفاُة داُوَد أوصى ُسليماَن ا ولمَّا ا١ 
َهبوَن في آِخِر أنا ذاِهٌب إلى َحيُث البَشُر ُآلُُّهم یذ٢

إعَمْل ِبشراِئِع الّربِّ ٣. حياِتِهم، فَتَشدَّْد وُآْن َرُجًال
سُلْك طریَقُه، وتَمسَّْك ِبفراِئِضِه ووصایاُه  إلِهَك، وا

وأحكاِمِه وإرشاداِتِه، على ما هَو مكتوٌب في شریعِة 
موسى، ِلَتنَجَح في ُآلِّ ما َتعَمُل وَحيُثما َتَوجَّهَت، 

إذا َلِزَم َبنوَك الطَّریَق : َق الّربُّ قوله عنِّيحّتى ُیَحق٤ِّ
الَقویَم، فأخَلصوا في ُسلوِآِهم أمامي ِمْن ُآلِّ ُقلوِبِهم 

وُآلِّ ُنفوِسِهم، ال َینَقطُع ِلَنسِلَك َرُجٌل ِمْن عرِش 
  . ِإسرائيَل

وأنَت َتعَلُم ما فَعَل بـي یوآُب ابُن صُرویََّة، آيَف «٥
ِإسرائيَل، أبنيَر بَن نيَر وَعماسا بَن قَتَل قاِئَدي ُجيوِش 

یَثَر، فَثأَر في وقِت السِّْلِم ِلَدٍم ُسِفَك في الحرِب، 
وِبذِلَك أراَق َدمًا بریئًا ِبالسَّيِف اّلذي على وَسِطِه 

فَدبِِّر األمَر ِبـِحكَمِتَك ٦.  وداَسُه ِبالنَّعَليِن اللَّتيِن ِبِرجَليِه
وأّما َبنو ٧.  إلى القبِر ِبسالٍموال َتَدْع َشيـبَتُه َتنِزُل

جَعْلُهم ِمَن  َبرزَّالَي الجلعادّي، فَأحِسْن إَليِهم وا
اآلِآليَن على ماِئَدِتَك، ألنَُّهم أظَهروا َوالَءُهم لي ِعنَد 

وِعنَدَك َشمعي بن جيرا ٨.  هَربـي ِمْن أبشالوَم أخيَك
 فظيعًة البنيامينيُّ ِمْن َبحوریَم، وهَو اّلذي لَعَنني لعَنًة

یوَم ذَهبُت إلى َمَحنایَم، ُثمَّ نَزَل ِلِلقائي ِعنَد األرُدنِّ 
واآلَن ال َتعُف ٩.  فَحَلفُت َله ِبالّربِّ ال أقُتُلُه ِبالسَّيِف

َعنُه، فأنَت َرُجٌل َحكيٌم َتعِرُف آيَف ُتنِزُل َشيـَبتُه 
  . »ِبالدَِّم إلى القبِر

. ِه في مدینِة داُوَدُثمَّ ماَت داُوُد وُدِفَن مَع أباِئ١٠
وآاَن عَدُد السِّنيَن اّلتي َمَلَك فيها على ِإسرائيَل ١١

َمَلَك ِبـَحبروَن َسبَع ِسنيَن، وِبأوُرشليَم . أرَبعيَن سنًة
وجَلَس ُسليماُن على عرِش ١٢.  َثالثًا وَثالثيَن سَنًة

  .  داُوَد أبـيِه، وتَوطََّد ُمْلُكُه ِجدًّا

  مقتل أدونيا
وجاَء أدونيَّا بُن َحجِّيَت إلى َبْتشَبَع أمِّ ُسليماَن، ١٣

ُثمَّ ١٤. »ِلَخيٍر«: أجاَب» أِلَخيٍر ِجْئَت؟«: فقاَلت َله
: فقاَل١٥» وما هَي؟«: قاَلت. »لي إليِك آِلمٌة«: تاَبَع

أنِت تعَلميَن أنَّ الُمْلَك آاَن لي، وأنَّ جميَع َبني «
وا أْن أصيَر َمِلكًا، فَتَحوََّل الُمْلُك نتَظر ِإسرائيَل ا

واآلَن لي َطَلٌب واحٌد ١٦. ألخي ِبأمٍر ِمَن الّربِّ
: فقاَل١٧» وما هَو؟«: قاَلت َله. »ِمنِك، فال َتُردِّیِه

آلِّمي ُسليماَن الَمِلَك أْن ُیعطَيني أبـيَشَج الشُّوَنميََّة «
حَسٌن، «: ت َلهفقاَل١٨، »َزوجًة، فهَو ال َیُردُّ َطَلبًا لِك

  . »َسُأآلُِّم الَمِلَك
ودَخَلت ِبْتشَبُع على الَمِلِك ُسليماَن ِلُتكلَِّمه في أمِر ١٩

ْنَحنى لها، ُثمَّ جَلَس على  سِتقباِلها وا أدونيَّا، فقاَم ال
عرِشِه ووَضَع عرشًا لها فَجَلَست َعْن َیميِنِه 

: تقاَل٢١. »ِجْئُت أطُلُب ِمْنَك َطَلبًا«: وقاَلت٢٠
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ليَتَك ُتعطي أبـيَشَج الشُّوَنميََّة َزوَجًة ألدونيَّا «
ما باُلِك َتطُلبـيَن ألدونيَّا «: فأجاَبها٢٢. »أخيَك

أبـيَشَج الشُّوَنميََّة؟ ِلماذا ال َتطُلبـيَن َله الُمْلَك أیضًا؟ 
أما هَو أخي األآبُر منِّي؟ َله وألبـياثاَر الكاهِن 

حَلَف الَمِلُك ُسليماُن و٢٣. »بِن ُصرویََّة ویوآَب ا
عاَقَبني اُهللا إذا لم ُیَكلِّْف هذا الكالُم «: ِبالّربِّ وقاَل
َحيٌّ هَو الّربُّ اّلذي َثبََّتني وأجَلَسني ٢٤. أدونيَّا حياَتُه

على عرِش داُوَد أبـي، وَبنى لي َبيتًا ماِلكًا آما قاَل، 
 بَن وأرَسَل َبنایا٢٥. »سُيقَتُل أدونيَّا في هذا اليوِم
  . یویاداَع، فبَطَش بِه فماَت

  نفي أبـياثار وموت یوآب
إْنَصِرْف إلى «: وقاَل الَمِلُك ألبـياثاَر الكاهِن٢٦

أنَت َرُجٌل تسَتوِجُب الموَت، .  ُحقوِلَك في َعناتوَت
  هِدلكنِّي ال أقُتُلَك في هذا اليوِم ألنََّك حَمْلَت تابوَت الَع

وعَزَلُه ٢٧. »أماَم داُوَد أبـي وعاَنيَت ما عاناُه
ُسليماُن عْن ِخدمِة الّربِّ آاهنًا، لَيِتمَّ ما تكلََّم بِه الّربُّ 

  .  في ِشيلوَه على عالي الكاهِن وَبيِتِه
وبَلَغ الخَبُر یوآَب، وآاَن ُمَتَحزِّبًا ألدونيَّا ولم ٢٨

 إلى َخيمِة الّربِّ یَتَحزَّْب َقبًال ألبشالوَم، فَهَرَب
فلمَّا َعِلَم ُسليماُن أرَسَل ٢٩.  وتَمسََّك ِبُقروِن المذَبِح

فَدَخَل َخيمَة الّربِّ ٣٠. َبنایا بَن یویاداَع ِللَقضاِء عَليِه
ال، بل «: فقاَل. »یأُمُرَك الَمِلُك ِبأْن تخُرَج«: وقاَل َله

ما قاَل فعاَد َبنایا إلى الَمِلِك وأخَبَرُه ِب. »ُهنا أموُت
ْبُطْش بِه  إْفَعْل آما قاَل وا«: فقاَل َله الَمِلُك٣١. یوآُب
مُح عنِّي وَعْن َبيِت أبـي الدََّم الَبريَء اّلذي  ْدِفْنُه، وا وا

ولَيُردَّ الّربُّ َدَمُه على رأِسِه، ألنَُّه ٣٢سَفَكُه یوآُب، 
ِف على بَطَش ِبَرُجَليِن َبریَئيِن َخيٌر ِمنُه وقَتَلُهما ِبالسَّي

غيِر ِعْلٍم ِمْن داُوَد أبـي، وُهما أْبنيُر بُن نيٍر قائُد 
. جيِش ِإسرائيَل، وَعماسا بُن َیَثر قائُد جيِش َیهوذا

َفلَتْرَتدَّ ِدماُؤُهما على رأِس یوآَب وعلى ُرؤوِس ٣٣
ُذرِّیَِّتِه إلى األبِد، وأمَّا داُوُد فِلُذرِّیَِّتِه وَبيِته وعرِشِه 

فَخَرَج َبنایا ٣٤. »بِد ِمْن ِعنِد الّربِّسالٌم إلى األ
. وبَطَش بِه وقَتَلُه، وُدِفَن في أرِضِه في البرِّیَِّة

وأقاَم الَمِلُك َبنایا قاِئدًا مكاَنه على الجيِش، وأقاَم ٣٥
  . صادوَق الكاهَن مكاَن أبـياثاَر

  مقتل شمعي
معي بَن جيرا وقاَل سَتدعى الَمِلُك ُسليماُن ِش ُثمَّ ا٣٦
إْبِن لَك َبيتًا في أوُرشليَم وأِقْم فيِه وال َتخُرْج ِمَن «: َله

عَلْم أنََّك یوَم تخُرُج  وا٣٧. المدینِة إلى ُهنا وُهناَك
وتعُبُر وادي َقدروَن موتًا تموُت، ویكوُن َدُمَك على 

حَسٌن ما ُقلَت یا «: فقاَل ِشمعي ِللَمِلِك٣٨. رأِسَك
وأقاَم ِشمعي . »ِلُك، وآما ُقلَت أفَعُلسيِّدي الَم

  . ِبأوُرشليَم أّیامًا آثيرًة
ْنِقضاِء َثالِث ِسنيَن أْن هَرَب َعبداِن  تََّفَق َبعَد ا وا٣٩

: فقيَل ِلِشمعي. ِلِشمعي إلى أآيَش بِن َمعَكَة َمِلِك َجتَّ
فقاَم وَشدَّ ِحماَرُه وذَهَب ٤٠. »ها َعبداَك في َجتَّ«

فقيَل ٤١.  َجتَّ وجاَء ِبــَعبَدیِه ِمْن ُهناَكإلى أآيَش في
ِلُسليماَن إنَّ ِشمعي خَرَج ِمْن أوُرشليَم إلى َجتَّ 

سَتحَلفُتَك  أما ا«: ْسَتدعاُه الَمِلُك وقاَل َله فا٤٢. وعاَد
بالّربِّ وأنَذرُتَك ولَك ُقلُت یوَم تخُرُج وتذهُب إلى 

ٌن ما ُقلَت، حَس: ُهناَك وُهناَك موتًا تموُت؟ فأَجبَتني
فِلماذا لم تحَفْظ َیميَن الّربِّ ٤٣. وأنا َطوُع أمِرَك

أنَت َتعِرُف في قلِبَك ُآلَّ الشَّرِّ اّلذي ٤٤وأمري لَك؟ 
. فَعْلَتُه ِبداُوَد أبـي فأنَزَل الّربُّ َشرََّك على رأِسَك

أمَّا ُسليماُن الَمِلُك فُمباَرٌك، وعرُش داُوَد ثاِبٌت ٤٥
وأمَر الَمِلُك َبنایا بن ٤٦. » إلى األبِدأماَم الّربِّ 

وتـَثبََّت الُمْلُك . یویاداَع ِبَقتِلِه، فَخَرَج وبَطَش بِه فماَت
  . في یِد ُسليماَن

  ٣الفصل 
  سليمان یطلب الحكمة

وصاهَر ُسليماُن ِفرَعوَن َمِلَك ِمْصَر وتَزوََّج ١ 
ى مدینِة داُوَد إلى أْن أآَمَل ِبناَء بَنَتُه، وجاَء بها إل ا

. قصِرِه وَهيكِل الّربِّ وُسوِر أوُرشليَم الُمحيِط ِبها
وآاَن الشَّعُب ُیَقدِّموَن ذباِئَحُهم على ُرؤوِس التِّالِل، ٢

. سم الّربِّ إلى ِتلَك األّیاِم ألنَُّه لم یُكن َهيكٌل ال
َد أبـيِه، وأحبَّ ُسليماُن الّربَّ وَتِبـَع فراِئَض داُو٣

َغيَر أنَُّه آاَن ُیَقدُِّم الذَّبائَح وَیحُرُق الَبخوَر على 
  . ُرؤوِس التِّالِل

وذَهَب مرًَّة إلى جبعوَن ِلـُيَقدَِّم الذَّبائَح ُهناَك، ألنَّ ٤
فيها أعَظَم المذاِبـِح، وعلى ذِلَك المذَبِح أصَعَد ألَف 

ماَن في وفي جبعوَن تجلَّى الّربُّ ِلُسلي٥.  ُمحَرقٍة
فقاَل ٦. »ُأْطُلْب ما ُتریُد«: الُحُلم ليًال وقاَل َله

أنَت أظَهرَت إلى عبِدَك داُوَد أبـي َرحمًة «: ُسليماُن
سِتقاَمِة قلٍب،  عظيمًة ألنَُّه َسَلَك أماَمَك ِبأمانٍة وَحقٍّ وا

بنًا  وثاَبرَت على ِتلَك الرَّحمِة العظيمِة فَرَزقَتُه ا
واآلَن أیُّها الّربُّ ٧. آما هَو اليوَمَیجِلُس على عرِشِه 

إلهي، أنَت َملَّكَتني مكاَن داُوَد أبـي وأنا صغيٌر ال 
وها أنا وَسَط شعِبَك اّلذي ٨. ِخبَرَة لي في الُحْكِم

. خَترَتُه وهَو شعٌب عظيٌم ال ُیحصى وال ُیَعدُّ لكثَرِته ا
الَخيَر مَنْحني عقًال ُمدِرآًا ألحُكَم شعَبَك وُأَميَِّز  فا٩

ِمَن الشَّرِّ، وإالَّ فكيَف أقِدُر أْن أحُكَم شعَبَك هذا 
  . »الكثيَر
فقاَل ١١فَحُسَن في عيَني الّربِّ َطَلُب ُسليماَن، ١٠
ألنََّك َطَلبَت هذا ولم تطُلْب لَك ُطوَل الُعمِر «: َله

والِغنى، وال موَت أعداِئَك، بِل الُقدَرَة على تميـيِز ما 
ا ُألبِّـي طَلَبَك، فُأعطيَك عقًال حكيمًا فأن١٢هَو َحقٌّ، 

راِجحًا لم یُكْن ِمثُلُه ألحٍد َقبَلَك وال یكوُن ِمثُلُه ألحٍد 
الِغنى : وُأعطيَك أیضًا ما لم َتطُلْبُه١٣. َبعَدَك

. والَمجَد، فال یكوُن لَك َمثيٌل في الُملوِك ُآلَّ أّیاِمَك
اِفظًا وُأِطيُل ُعمَرَك إذا َسلْكَت في طریقي، ح١٤

  . »فراِئضي ووصایاَي آما َسَلَك داُوُد أُبوَك
وحيَن أفاَق ُسليماُن ِمْن َنوِمه، عَرَف أنَّ ما َرآُه ١٥

فجاَء إلى أوُرشليَم وَوَقَف أماَم تابوِت . آاَن ُحُلمًا
الَعهِد وأصَعَد ُمحَرقاٍت وَقدََّم ذبائَح سالمٍة، وأقاَم 

  .  َمأُدبًة ِلجميِع ِرجاِل حاشيِتِه

  سليمان یظهر حكمته
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فقاَلت ١٧. ُثمَّ جاَءت إليِه زاِنـيتاِن وَوَقَفتا أماَمُه١٦
ُأقيُم مَع هِذِه الَمرأِة في َبيٍت . آِه یا سيِّدي«: إحداُهما

وَبعَد یوَميِن وَلَدت ١٨واحٍد، فَوَلدُت أنا في الَبيِت 
. ال أحَد في الَبيِت غيُرناوُآنا معًا و. هِذِه الَمرأُة أیضًا

. بُن هِذِه الَمرأِة في اللَّيِل، ألنَّها ناَمت عَليِه فماَت ا١٩
بني ِمْن  فلمَّا قاَمت ِعنَد ِنصِف اللَّيِل أخَذِت ا٢٠

وُقْمُت ٢١. بِنها الَمْيِت سَتبَدَلتُه ِبا جانبـي وأنا نائمٌة، وا
، وِعنَدما بني فَوَجدُتُه َمْيتًا في الصَّباِح ُألرِضَع ا

  . »بني َتفرَّسُت فيه َرأیُت أنَُّه لم یُكِن ا
. »بُنِك بني والَميُت ا ال، بِل الَحيُّ ا«: فقاَلِت الثَّانيُة٢٢

هكذا . »بني بُنِك والَحيُّ ا ال، َبِل الَميُت ا«: فأجاَبتها
  . َتجاَدَلتا أماَم الَمِلِك

. بُنِك لَميُت ابني وا الَحيُّ ا: هِذِه تقوُل«: فقاَل الَمِلُك٢٣
ُثمَّ ٢٤. »بني بُنِك والَحيُّ ا ال، بِل الَميُت ا: وِتلَك تقوُل
: فقاَل٢٥فأعَطوُه، . »هاتوا َسيفًا«: قاَل الَمِلُك

ُأشُطروا الصَّبـيَّ الَحيَّ َشطَریِن وَأعطوا ُآلَّ واحدٍة «
فقاَلت واِلدُة الصَّبـيِّ الَحيِّ ُمتَلهِّفًة على ٢٦. »َشطرًا

أعطوها الصَّبـيَّ َحيًّا وال . آِه یا سيِّدي«: بِنها ا
. بل ال یكوُن لي وال لِك«: فقاَلِت الثَّانيُة. »َتقُتلوُه

أعطوا الصَّبـيَّ الَحيَّ «: فقاَل الَمِلُك٢٧. »ُأشُطروُه
فَسِمَع جميُع ٢٨. »ِلتلَك الَمرأِة ألنَّها ُأمُُّه، وال َتقُتلوُه

 حَكَم بِه الَمِلُك، فهابوُه َبني ِإسرائيَل ِبالُحْكِم اّلذي
  . ألنَُّهم عَرفوا أنَّ اَهللا مَنَحُه الِحْكمَة ِلـَيحُكَم ِبالَعدِل

  ٤الفصل 
  آبار معاوني سليمان

وهؤالِء ٢. وآاَن ُسليماُن َمِلكًا على جميِع ِإسرائيَل١ 
لكاهِن، َعَزْریا بُن صاُدوَق ا: آانوا ِآباَر ُمعاِونيِه

بنا شيشا الكاِتباِن، ویوشافاُط بُن  وأليحوَرُف وأخيَّا ا٣
وَبنایاهو بُن یویاداَع ٤سِم الَمِلِك،  أخيلوَد، الُمَتَحدُِّث ِبا

وَعَزْریا ٥قاِئُد الجيِش، وصادوُق وأبـياثاُر الكاهناِن، 
بُن ناثاَن رئيُس الُوآالِء، وزابوُد بُن ناثاَن الكاهِن 

وأخيشاُر رئيُس َخَدِم القصِر، ٦ِك، وُمراِفُق الَمِل
  . وأدونيراُم بُن َعبدا ُمدیُر أشغاِل السُّخَرِة

ْثنا عَشَر وآيًال على جميِع  وآاَن ِلُسليماَن ا٧
ِإسرائيَل، وآانوا ُیؤمِّنوَن الطَّعاَم َله وألهِل َبيِته، ُآلُّ 

إبُن ُحوٍر : وهِذِه أسماُؤُهم٨. واحٍد شهرًا في السَّنِة
بُن دَقَر في ماقَص وَشَعُلبِّيَم  وا٩ِل أفراِیَم، في جَب

بُن حَسَد في  وا١٠وَبيَت شمَس وأیلوَن وَبيَت حاناَن، 
أروبوَت وآاَنت َله ُسوآوُه وُآلُّ أرِض حافَر، 

بُن أبـيناداَب في آوَرِة دوٍر وآاَنت طاَفُة ِبنُت  وا١١
َك وَبْعنا بُن أخيلوَد في َتعَن١٢ُسليماَن َزوجًة َله، 

وَمِجّدو وُآلِّ َبيِت شاَن اّلتي ِعنَد ُصرتاَن َتحَت 
َیزَرعيَل، ِمْن َبيَت شاَن إلى آَبَل َمُحوَلَة، إلى ما 

بُن جاَبَر في راموِت جلعاَد وَله  وا١٣وراَء َیقَمعاَم، 
ُقرى یائيَر بِن مَنسَّى اّلتي في جلعاَد وَله آوَرُة 

 آبـيرًة ذات ِسّتوَن مدینًة: أرجوَب اّلتي في باشاَن
وأخيناداُب بُن ُعدُّو ١٤أسواٍر وَمغاليَق ِمْن ُنحاٍس، 

وأخيَمَعُص في أرِض َنفتالي وهَو ١٥في َمَحنایَم، 

وَبعنا بُن ١٦اّلذي َتزوََّج باِسمَة ِبنَت ُسليماَن، 
ویوشافاُط بُن ١٧حوشاَي في إقليِم أشيَر وَبَعلوَت، 

 أیال في إقليِم وِشمعي بُن١٨قاروَح في إقليِم َیّساآَر، 
وجاَبُر بُن ُأوري في أرِض جلعاَد، ١٩بنياميَن، 

. أرِض سيحوَن َمِلِك األموریِّيَن وعوَج َمِلِك باشاَن
  . وإلى جانِب هؤالِء وآيٌل واحٌد على أرِض َیهوذا

  عظمة مملكة سليمان
ِل وآاَن شعُب َیهوذا وِإسرائيَل في الكثرِة آَرم٢٠

  . البحِر، َیأُآلوَن ویشربوَن ویفرحوَن
  ٥الفصل 

وَمدَّ ُسليماُن ُسلطاَنُه على جميِع الَمماِلِك، ِمَن ١ 
الُفراِت إلى أرِض الِفلسطيِّيَن وُحدوِد ِمْصَر، وآاَن 

ُملوُك هِذِه الَمناِطِق َیحِملوَن إليِه الهدایا خاِضعيَن َله 
  .  ُآلَّ أّیاِم حياِتِه

 ُسليماَن في ُآلِّ یوٍم َثالثيَن َآيًال ِمَن وآاَن َطعاُم٢
وعَشَرَة ثيراٍن ٣السَّميِذ وِسّتيَن َآيًال ِمَن الدَّقيِق، 

ُمَسمَّنٍة، وِعشریَن ثورًا ِمْن ِثـيراِن الَمرعى، ومَئَة 
خروٍف، هذا َعدا َعِن األیاِئِل والُغزالِن والَيحاميِر 

 على جميِع الَمماِلِك ألنَُّه َمدَّ ُسلطاَنُه٤وِسماِن الطَّيِر، 
 إلى َغزََّة، فكاَن جميُع  غربـيَّ الُفراِت ِمْن َتفَسَح

. وأمَّا اّلذیَن جاَوروُه فساَلَمُهم. ُملوِآها خاِضعيَن َله
وأقاَم شعُب َیهوذا وِإسرائيَل آِمنيَن، ُآلُّ واحٍد َتحَت ٥

ِم ، ُآلَّ أّیا َآرَمِتِه وتيَنِتِه، ِمْن داَن إلى ِبْئَر َسبَع
وآاَن ِلُسليماَن أرَبعوَن ألَف َمعَلٍف ِلَخيِل ٦. ُسليماَن

وآاَن ُوآالُؤُه ٧.  ثنا عَشَر ألَف فَرٍس َمرآباِتِه، وا
االثنا عَشَر ُیَؤمِّنوَن الطَّعاَم َله وِلجميِع اّلذیَن 

َیحُضروَن ماِئدَتُه، ُآلُّ واحٍد في شهِرِه، ولم َیتُرآوهم 
 َیجَمعوَن الشَّعيَر وآانوا٨. في حاجٍة إلى شيٍء

والتِّْبَن ِللَخيِل والِبــغاِل إلى َحيُث َتدعو الحاجُة ُآلٌّ 
  . حَسَب ُمِهمَِّتِه

وأعطى اُهللا ُسليماَن ِحْكمًة وَفهمًا خاِرَقيِن وَرحابَة ٩
ففاَقت حكَمُتُه ُحكماَء ١٠َصدٍر َآِرماِل الشَّاطِئ، 
 إیتاَن فكاَن أحَكَم ِمْن١١. المشِرِق وُحكماَء ِمْصَر

، وهيماَن وَآلكوَل وَدرَدَع َبني ماحوَل،  األزراحيِّ
وقاَل َثالَثَة ١٢. وشاع صيُتُه َبيَن جميِع اُألَمِم َحواَليِه

. آالِف َمَثٍل، وآاَنت أناشيُدُه ألفًا وَخْمَسَة أناشيَد
وتَكلََّم في الشَّجِر، ِمَن األرِز اّلذي في لبناَن إلى ١٣

ُت في الحاِئِط، وتَكلََّم في الَبهاِئِم الزُّوَفى اّلتي َتنُب
وآانوا َیقِصدوَنُه ١٤. والطَّيِر والزَّحَّافاِت والسَّمِك

ِمْن جميِع الشُّعوِب ِلَسماِع ِحْكمِتِه، وآاَن یَتَلّقى 
الهدایا ِمْن جميِع ُملوِك األرِض اّلذیَن َسِمعوا 

  . ِبـحْكمِتِه

  اإلستعداد لبناء الهيكل
  )١٥-٢: ٢أخ٢(

 َوفدًا إلى ُسليماَن حيَن  وأرَسَل حيراُم َمِلُك صوَر١٥
وآاَن حيراُم ُمِحبًّا . َسِمَع أنَُّه ُمِسَح َمِلكًا مكاَن أبـيِه

فأرَسَل ُسليماُن إلى حيراَم ١٦. ِلداُوَد ُآلَّ أّیاِم حياِتِه
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 أْن َیبنَي َعِلمُت أنَّ داُوَد أبـي لم َیقِدْر«١٧: یقوُل
سِم الّربِّ إلِهِه، ِبسَبِب الحروِب اّلتي َشنَّها  َهيكًال ال

عَليِه أعداُؤُه الُمحيطوَن بِه، حّتى أخَضَعُهُم الّربُّ 
واآلَن أراَحني الّربُّ إلهي ِمْن ُآلِّ ١٨. ِلُسلَطِتِه

فَنَویُت ١٩الِجهاِت، فال َخصَم، وال َتهدیَد ِبــُعدواٍن، 
سِم الّربِّ إلهي آما قاَل الّربُّ   الأْن أبنَي َهيكًال

إبُنَك اّلذي ُأقيُمُه مكاَنَك على عرِشَك َیبني : ألبـي
فْأُمْر ِرجاَلَك أْن َیقَطعوا لي أرزًا ٢٠. سمي َهيكًال ال

ِمْن لبناَن، وِرجالي ُیعاِونوَنهم، وُأجَرُة ِرجاِلَك أدفُعها 
أنَّ ال أحَد ِمْن فأنَت تعَلُم . إليَك ِبالِمقداِر اّلذي ُتریُد

  . »شعِبنا خبـيٌر ِبَقطِع الخَشِب ِمثَل الصَّيدونيِّيَن
فلمَّا َسِمَع حيراُم آالَم ُسليماَن فِرَح فَرحًا عظيمًا ٢١
ُمباَرٌك اليوَم الّربُّ اّلذي رَزَق داُوَد ابنًا «: وقاَل

وأرَسَل حيراُم ٢٢. »حكيمًا على هذا الشَّعِب الكثيِر
وَصَلْتني ِرسالُتَك، وأنا على «:  َلهإلى ُسليماَن یقوُل

سِتعداٍد ُألَزوَِّدَك ِبُكلِّ ما تحتاُج ِمْن خَشِب األْرِز  ا
وِرجالي ُینِزلوَنه ِمْن لبناَن إلى ٢٣. وخَشِب السَّْرِو

البحِر، فُأَطوُِّفُه وأقُطُره إلى الَموِضِع اّلذي ُتَسمِّيِه 
يني إذا وأنَت ُترض. لي، وأرميِه ُهناَك فَتأُخُذُه
فكاَن حيراُم ُیَزوُِّد ٢٤. »أعَطيَت َطعامًا ألهِل َبيتي

ُسليماَن ِبُكلِّ ما أراَد ِمْن خَشِب األرِز وخَشِب 
ودَفَع ُسليماُن إلى حيراَم ِعشریَن ألَف ٢٥. السَّْرِو

َآيٍل ِمَن الِحنَطِة، وِعشریَن ألَف َآيٍل ِمْن زیِت 
ومَنَح الّربُّ ٢٦. َبيِتِهالزَّیتوِن ُآلَّ سَنٍة َطعامًا ألهِل 

وآاَن َبيَن حيراَم وُسليماَن . ُسليماَن الِحكَمَة آما وَعَدُه
  . ُصلٌح، وقَطَع ُآلٌّ ِمنُهما لآلَخِر َعهدًا

وَسخََّر الَمِلُك ُسليماُن ِمْن ُآلِّ ِإسرائيَل َثالثيَن ٢٧
وُأوِآَل أمُرُهم إلى أدونيراَم، فكاَن ٢٨. ألَف َرُجٍل
هم إلى لبناَن عَشَرَة آالٍف في الشَّهِر ُیرِسُل ِمُن

ُمناوَبًة، فيكونوَن في لبناَن شهرًا وفي ُبيوِتِهم 
وآاَن ِلُسليماَن َسبعوَن ألَف َرُجٍل ٢٩. شهریِن

َیحِملوَن الحجارَة وَثمانوَن ألفًا َیقَطعوَنها في الجَبِل، 
ما َعدا اّلذیَن أقاَمُهم ُوآالَء على األعماِل ٣٠

وأَمَر الَمِلُك أْن ٣١. الَثُة آالٍف وَثالُث مَئٍةوعَدُدُهم َث
َیقَلعوا حجارًة آبـيرًة ثميَنًة ِلَتأسيِس الَهيكِل ِبالحجارِة 

فَنَحَتها َبنَّاؤو ُسليماَن وحيراَم وَبنَّاؤو ٣٢. الَمنحوَتِة
مدینِة ُجَبيَل، وَهيَّأوا األخشاَب والحجارَة ِلِبناِء 

  .  الَهيكِل
  ٦الفصل 
  كلبناء الهي

  )١٤-١: ٣أخ٢(
وفي السَّنِة األرَبِع مَئٍة والثَّمانيَن ِلُخروِج َبني ١  

ِإسرائيَل ِمْن أرِض ِمْصَر، في السَّنِة الرَّاِبــعِة ِمْن 
 وهَو الشَّهُر  ُمْلِك ُسليماَن على ِإسرائيَل، في ِزیو
وآاَن الَهيكُل ٢. الثَّاني، بدأ ُسليماُن ِبِبناِء َهيكِل الّربِّ

ِستِّيَن ِذراعًا في الطُّوِل، وِعشریَن في الَعرِض، 
وآاَن الرِّواُق أماَم الَهيكِل ٣. وَثالثيَن ِذراعًا في الُعُلوِّ

ِعشریَن ِذراعًا طوًال، على ُمحاذاِة َعرِض الَهيكِل، 

وصَنَع َله َنواِفَذ ُمَشبَّكًة ٤. وَعْشَر أذُرٍع َعرضًا أماَمُه
وَبنى على َجواِنِبِه ِمْن َحوِلِه ٥. ِرَض َمتيَنٍةِبــَعوا

ُملَحقًا ِبَثالِث طبقاٍت ُیحيُط ِبالقاعِة والِمحراِب، 
فالطَّبَقُة السُّفلى ٦. وصَنَع ُغَرفاٍت على ُمحيِطِه

َعرُضها َخمُس أذُرٍع، والُوْسطى َعرُضها ِستُّ 
َك أذُرٍع، والثَّاِلَثُة َعرُضها َسبُع أذُرٍع، ألنَّه تَر

مساحًة في خاِرِج ُجدراِن ُآلِّ َطبَقٍة على ُمحيِطها، 
حّتى َتثُبَت في مكاِنها ِمْن دوِن إدخاِل َعواِرِضها في 

  . داِخِل الُجدراِن
وَبنى الَبيَت ِبـحجارٍة ُأِعدَّت في الَمقَلِع، فلم یُكْن ٧

أحٌد یسَمُع صوَت ِمطَرَقٍة وال إزميٍل وال أداٍة ِمْن 
  . ِل ِعنَد ِبناِئِهحدیٍد في الَهيك

وآاَن باُب الُغرَفِة السُّفلى على الجاِنِب األیَمِن ِمَن ٨
الَهيكِل، وآاَن ُیصَعُد في َدَرٍج َلوَلبـٍي إلى الطَّبَقِة 

فَبنى ُسليماُن ٩. الُوسطى، وِمَن الُوسطى إلى الثَّاِلَثِة
. الَهيكَل وأآَمَلُه وَسَقَفُه ِبـُجذوٍع وألواٍح ِمَن األرِز

وَبنى الطََّبقاِت على َجواِنِب الَهيكِل ُآلِِّه، ُعُلوُّ ُآلِّ ١٠
  . َطبَقٍة َخمُس أذُرٍع، وَوَصلها بالَهيكِل ِبـخَشِب األْرِز

إذا َعِمْلَت ِبَفراِئضي «١٢: وقاَل الّربُّ ِلُسليماَن١١
تِّباِع جميِع وصایاَي، فأنا  وأحكامي وَحِرْصَت على ا
وُأقيُم ١٣. ْدُت بِه أباَك داُوَدأفي لَك ِبَوعدي اّلذي َوَع

في هذا الهيكِل اّلذي َتبنيِه وأآوُن مَع َشعبـي َبني 
  . »ِإسرائيَل، وال أتُرُآُهم

  . فَبنى ُسليماُن الَهيكَل وأآَمَلُه١٤
  قدس األقداس: الترتيـب الداخلي

وعلى ُجدراِنِه ِمَن الدَّاِخِل َبنى ألواَح أْرزٍِ، ١٥
األرِض إلى السَّقِف بالخَشِب، وَصفََّح داِخَله ِمَن 

وفي ُمؤخَِّر الَهيكِل ١٦. وفَرَش أرَضُه بألواِح السَّْرِو
على مساَفِة ِعشریَن ِذراعًا َبنى ألواَح أْرٍز ِمَن 

األرِض إلى السَّقِف، َبناها في داِخِلِه ِمحرابًا هَو 
. فكاَن ُمَقدَُّم الَهيكِل أرَبعيَن ِذراعًا١٧.  ُقْدُس األقداِس

وآاَن على الَهيكِل ِمَن الدَّاِخِل أرٌز َمنقوٌش على ١٨
شكِل َیقطيٍن وُزهوٍر ُمَتَفتَِّحٍة، فلم یُكْن َیبـيُن حَجٌر 

وَهيَّأ الِمحراَب في ١٩. ألنَّ ُآلَُّه ِمَن الدَّاِخِل آاَن أْرزًا
باِطِن الَهيكِل ِلـيَضَع ُهناَك تابوَت َعهِد الّربِّ 

شریَن ِذراعًا، وَعرُضُه وآاَن طوُل الِمحراِب ِع٢٠
ِعشریَن ِذراعًا، وُعُلوُُّه ِعشریَن ِذراعًا، وَغطَّاُه 

وغطَّى ٢١. وصَنَع مذَبحًا ِمَن األْرِز. ِبَذَهٍب خالٍص
ُسليماُن داِخَل الَهيكِل ِبذَهٍب خالٍص، وَمدَّ َسالِسَل 

وغطَّى بالذََّهِب الَهيكَل ُآلَُّه ٢٢ذَهٍب أماَم الِمحراِب، 
  .  الِمحراِبومذَبَح
وصَنَع في الِمحراِب َآروَبيِن ِمْن خَشِب ٢٣

والَجناُح ٢٤الزَّیتوِن، ُعُلوُّ ُآلِّ واحٍد َعْشُر أذُرٍع، 
الواحُد ِمَن الَكروِب الواحِد َخمُس أذُرٍع، والَجناُح 

اآلَخُر َخمُس أذُرٍع، َفِمْن َطَرِف الَجناِح الواحِد إلى 
والَكروُب ٢٥.  أذُرٍعَطَرِف الَجناِح اآلَخِر َعْشُر

اآلَخُر َعْشُر أذُرٍع، قياٌس واحٌد وَصوٌغ واحٌد 
وُعُلوُّ الَكروِب الواحِد َعْشُر أذُرٍع، ٢٦. ِللَكروَبيِن

وَوَضَع الَكروَبيِن وَسَط ٢٧. وآذِلَك الَكروُب اآلَخُر
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وآاَنت أجِنحُة الَكروَبيِن ُمَفرَّشًة، . المكاِن الدَّاخلي
حِد الحاِئَط الواحَد، وَجناُح اآلَخِر فَمسَّ َجناُح الوا

. الحاِئَط اآلَخَر، وَتماسَّت أجِنَحُتُهما في وَسِط الَهيكِل
وَنَقَش على مداِر ٢٩. وغطَّى الَكروَبيِن بالذَّهِب٢٨

ُجدراِن الَهيكِل ُصَوَر َآروبـيَم وَنخيٍل وُزهوٍر 
هِب وغطَّى بالذ٣٠َّ. ُمَتفتِّحٍة في الَهيكِل وما َیتَِّصُل بِه
  . أرَض الَهيكِل داِخًال وخاِرجًا

وصَنَع ِلباِب الِمحراِب ِمصراَعيِن ِمْن خَشِب ٣١
الزَّیتوِن، وآاَن أعلى الَمدَخِل باِرزًا وعلى َشكِل 

وَنَقَش على الِمصراَعيِن ُصَوَر َآروبـيَم ٣٢. َقوٍس
وَنخيٍل وُزهوٍر ُمَتفتَِّحٍة وغطَّاُهما ِبذَهٍب، وَرصََّع 

وآذِلَك صَنَع ِلباِب ٣٣. يَم والنَّخيَل ِبالذَََّهِبالَكروبـ
القاعِة َقواِئَم ِمْن خَشِب الزَّیتوِن ُمربَّعَة اإلطاِر، 

وِمصراَعيِن ِمْن خَشِب السَّْرِو، ُآلُّ ِمْصراٍع ٣٤
ونَقَش عَليِهما َآروبـيَم ٣٥ِمنُهما َدفَّتاِن َتنَطویاِن، 

اُهما ِبذَهٍب ُمَطعٍَّم وَنخيًال وُزهورًا ُمَتفتَِّحًة، وغطَّ
وَبنى الدَّاَر الدَّاِخليََّة َثالثَة ُصفوٍف ٣٦. على النَّقِش

  . ِمَن الحجارِة الَمنحوَتِة وصفًا ِمْن َعواِرِض األْرِز
وفي السَّنِة الرَّاِبــعِة، في شهِر زیو، أسََّس َهيكَل ٣٧

  وفي السَّنِة الحادیَة عْشَرَة، في شهِر بوَل٣٨. الّربِّ
َو الشَّهُر الثَّاِمُن، أآَمَل الَهيكَل بجميِع أقساِمِه وه

  . سَتغَرَق ِبناُؤُه َسْبَع ِسنيَن فا. وُمواَصفاِتِه
  ٧الفصل 

  قصر سليمان
فَبنى ٢. وَبنى ُسليماُن قصَرُه في َثالَث عْشَرَة سَنًة١ 

قاعًة َدعاها غابَة لبناَن وُطوُلها مَئُة ِذراٍع، 
. رِتفاُعها َثالثوَن ِذراعًا رُضها َخمسوَن ِذراعًا واوَع

وآاَن . َبناها على أرَبعِة ُصفوٍف ِمْن أعِمَدِة األْرِز
سَقَفها ِباألْرِز ٣على األعمَدِة َعواِرُض ِمَن األْرِز، 

على الُغَرفاِت الَخمِس واألرَبعيَن اّلتي على األعِمَدِة 
وآانِت النَّواِفُذ ٤ .وُآلُّ َصفٍّ َخمَس عْشَرَة ُغرَفًة

َثالثَة ُصفوٍف، ُآلُّ َصفٍّ َخمَس عْشَرَة ناِفذًة، وُآلُّ 
وآاَنت جميُع الَمداِخِل ٥. ناِفَذٍة ُمقاِبَل النَّاِفَذِة اُألخرى

والنَّواِفِذ ُمربَّعَة اُألُطِر، وُآلُّ ناِفذٍة ُمقاِبَل األخرى 
  . على َثالَثِة ُصفوٍف

مسيَن ِذراعًا في الطُّوِل، وجَعَل ِرواَق األعِمدِة َخ٦
وَثالثيَن ِذراعًا في الَعرِض، فكاَن أماَم أعِمدِة غابِة 

وجَعَل ِرواَق العرِش ٧. لبناَن ِرواٌق وأعِمدٌة وُسقفيٌَّة
َحيُث آاَن ُیصِدُر األحكاَم، وهَو ِرواُق القضاِء، 

  . ُمَصفَّحًا ِباألْرِز ِمَن األرِض إلى السَّقِف
 في الدَّاِر األخرى داِخَل الرِّواِق، فكاَن وأمَّا َمسِكُنُه٨

بنِة  ُمَتشاِبهًا ِلهذا الِبناِء، وآذِلَك الَبيُت اّلذي َبناُه ال
وهِذِه األبنَيُة ُآلُّها آاَنت ِمْن ٩. ِفرَعوَن َزوَجِتِه

ِحجارٍة ثمينٍة َمنحوَتٍة على القياِس وَمنشوَرٍة ِبَمناشيَر 
ألساِس إلى اإلْفریِز، ِمْن داِخِلها وخاِرِجها، ِمَن ا

وآاَن ١٠. وِمْن داِر َهيَكِل الّربِّ إلى الدَّاِر الكبـيرِة
األساُس ِمْن حجارٍة َضخَمٍة ثمينٍة، َبعُضها َعْشُر 

وفوَقها ١١. أذُرٍع وَبعُضها ثماني أذُرٍع في الطُّوِل

. حجارٌة ثمينٌة على الِقـياِس وَعواِرُض ِمْن أْرٍز
 على ُمحيِطها َثالثُة ُصفوٍف ِمَن وِللدَّاِر الكبـيرِة١٢

الحجارِة الَمنحوَتِة وَصفٌّ ِمْن َعواِرِض األْرِز، آما 
  . ِلداِر َهيكِل الّربِّ الدَّاِخليَِّة وِلِرواِقِه

  مصنوعات من نحاس لهيكل الرب
وهَو ١٤ستقَدَم الَمِلُك ُسليماُن حيراَم ِمْن ُصوَر  وا١٣

صاِنُع ُنحاٍس، ُأمُُّه أرَملٌة ِمْن ِسْبِط َنفتالي، وأبوُه ِمْن 
وآاَن حيراُم آثيَر الَفْهِم والَمهارِة والمعرفِة . ُصوَر

فَقِدَم إلى الَمِلِك ُسليماَن . في ُآلِّ ما َیصَنُع ِمَن النُّحاِس
  . خِتصاِصِه وتَولَّى ُآلَّ عَمٍل ِمِن ا

  أعمدة النحاس
  )١٧-١٥: ٣أخ٢(
  

وصَنَع حيراُم َعموَدیِن ِمْن ُنحاٍس، ُطوُل الواحِد ١٥
ثَنتا عْشَرَة ِذراعًا  ثماني عْشَرَة ِذراعًا وُمحيُطه ا

وصَنَع ١٦وآاَن أجوَف ِبَسماَآِة أرَبِع أصاِبـَع، 
تاَجيِن ِمْن ُنحاٍس َمسبوٍك ِلـيكونا على رأَسي 

وصَنَع ١٧.  ِمنُهما َخمُس أذُرٍعالَعموَدیِن، ُعُلوُّ ُآلٍّ
وُرمَّاناٍت ِمْن ١٨ِلُكلٍّ ِمَن التَّاَجيِن َحبـيَكًة ُمخرَّمًة، 

ُنحاٍس وَضَعها في َصفَّيِن على ُمحيِط ُآلٍّ ِمَن 
وآاَن التَّاجاِن اللَّذاِن ١٩. الَحبـيكَتيِن ِلَتغطَيِة التَّاِج

على رأَسي الَعموَدیِن في الرِّواِق على شكِل 
وآانا على ٢٠. لسَّوَسِن، ُعُلوُّ ُآلِّ واحٍد أرَبُع أذُرٍعا

وآانِت الُرمَّاناُت . ُمسَتدیرٍة باِرزٍة وراَء الَحبـيَكِة
ونَصَب ٢١. مَئتيِن ِللَصفَّيِن الُمحيَطيِن ِبالتَّاِج الواحِد

،  الَعموَدیِن في ِرواِق الَهيكِل، األیَمَن وَسمَّاه یاآيَن
وآاَن على رأِس ُآلٍّ ِمَن ٢٢. بوَعَزواألیَسَر وَسمَّاُه 

الَعموَدیِن واحٌد ِمَن التَّاَجيِن اللَّذیِن على شكِل 
  . وهكذا ِصناعُة الَعموَدیِن. السَّوَسِن

وصَنَع حيراُم َحوضًا ِمَن النُّحاِس َمسبوآًا ٢٣
ُمسَتدیرًا، َقْطُرُه ِمْن حافٍَّة إلى حافٍَّة عْشُر أذُرٍع، 

. ذُرٍع، وُمحيُطُه َثالثوَن ِذراعًاْرِتفاِع َخمِس أ با
وآاَن َتحَت حافَِّتِه ِمْن ُآلِّ ِجهٍة َیقطيٌن ِمْن ُنحاٍس ٢٤

ُیحيُط بِه، ِلُكلِّ ِذراٍع عْشٌر ِمَن الَيقطيِن على َصفَّيِن 
ُمحيَطيِن ِبالَحوِض ُآلِِّه، والَيقطيُن َمسبوٌك مَع 

َر ثَني عَش وآاَن الَحوُض قاِئمًا على ا٢٥. الَحوِض
ثورًا، َثالَثٌة ِمنها ُموجَّهٌة نحَو الشَّماِل، وَثالَثٌة نحَو 
الغرِب، وَثالَثٌة نحَو الجنوِب، وثالَثٌة نحَو الشَّرِق، 

وآاَنت َسماَآُة ٢٦. وُمؤخََّرُة ُآلٍّ ِمنها إلى الدَّاِخِل
الَحوِض ِشبرًا، وحافَُّتُه آحافَِّة آأٍس على ِمثاِل َزْهِر 

  .   َیَسُع مئتيِن وَخمسيَن برميًالالسَّوَسِن، وآاَن
وصَنَع حيراُم القواِعَد الَعْشَر ِمْن ُنحاٍس، ُطوُل ٢٧

القاِعدِة الواحدِة أرَبُع أذُرٍع، وَعرُضها أرَبُع أذُرٍع، 
وآاَنت لها َصفاِئُح في ٢٨. وُعُلوُّها َثالُث أذُرٍع

وعَليها أسوٌد وثيراٌن وَآروبـيُم، ٢٩وَسِط ُأُطٍر 
ُطِر ِمْن َفوِق اُألسوِد والثِّيراِن وِمْن َتحِتها وعلى اُأل

وآاَنت ِلُكلِّ قاعدٍة أربَعُة ٣٠. قالِئُد ُزهوٍر ُمتَدلِّيٍَّة
َدواليـَب ِمْن ُنحاٍس، ِبَمحاِوَر ُنحاسيٍَّة، وِلَزوایاها 
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األرَبِع أآتاٌف َمسبوَآٌة َتحَت الَمغَسِل، وُآلُّ واحدٍة 
 ِمْن ُملَتقى األآتاِف إلى وَفُمها٣١. ِبـجاِنِب اُألخرى

َفوُق ِذراٌع واحدٌة، وهَو ُمسَتدیٌر على شكِل َمقَعِد 
إبریٍق ِمْن ِذراٍع وِنصِف ِذراٍع وعلى َفِمها أیضًا 
آاَنت ُنقوٌش، غيَر أنَّ َصفاِئَحها آاَنت ُمربَّعًة ال 

وآانِت الدَّواليـُب األربَعُة َتحَت الصَّفاِئِح ٣٢. ُمَدوََّرًة
ها في القاعدِة وُعُلوُّ الدُّوالِب الواحِد ِذراٌع وَمحاِوِر

وآانِت الدَّواليـُب َمصنوعًة على ٣٣. وِنصُف ِذراٍع
شاِآَلِة َدواليـِب الَمرآبِة، وجميُع َمحاِوِرها وُأُطِرها 

وآاَن ٣٤. وأصاِبــِعها وُقبوِبها ِمْن ُنحاٍس َمسبوٍك
ِمْن ُآلِّ قاعدٍة، ُهناِلَك أرَبُع أآتاٍف في الزَّوایا األرَبِع 

وفي أعلى القاعدِة ٣٥. وأآتاُف القاعدِة ِمنها وفيها
ْرِتفاِع ِنصِف ِذراٍع،  شریُط ُنحاٍس ُمسَتدیٌر على ا
وعلى ظاِهِر أیدي ٣٦. وأیٍد وَصفاِئُح ِمنها وفيها

َصفاِئِحها ُنِقَشت آروبـيُم وُأسوٌد وَنخيٌل على َقْدِر ما 
وصَنَع ٣٧. ُد ُزهوٍر ِمْن َحوِلهاَیتَِّسُع ُآلٌّ ِمنها، وقالِئ

حيراُم القواعَد الَعْشَر َسْبكًا واحدًا وقياسًا واحدًا 
  . وَصوغًا واحدًا

ُثمَّ صَنَع َعْشَر َمغاِسَل ِمْن ُنحاٍس، ُآلٌّ ِمنها یَسُع ٣٨
خمسَة براميَل وُمحيُطُه أرَبُع أذُرٍع، وآاَن على ُآلِّ 

  .  ٌلقاعدٍة ِمَن القواِعِد الَعْشِر َمغِس
وجَعَل القواِعَد َخمسًا على الجاِنِب األیَمِن ِمَن ٣٩

الَهيكِل، وَخمسًا على الجاِنِب األیَسِر، وجَعَل 
الَحوَض في الجاِنِب األیَمِن ِمَن الَهيكِل إلى الشَّرِق 

  . ِمْن ِجَهِة الجنوِب

  األواني المعدنية
. والَمجاِرَف والُكؤوَسوصَنَع حيراُم الُقدوَر ٤٠

وفَرَغ ِمْن ُآلِّ عَمِلِه ِلَهيكِل الّربِّ آما أَمَرُه الَمِلُك 
العموداِن، وِغالفا ٤١:  وهذا ما َعِمَلُه. ُسليماُن

التَّاَجيِن اللَّذیِن على الَعموَدیِن، والَحبـيكتاِن اللَّتاِن 
اّلتي والرُّّماناُت األرَبُع مَئٍة ٤٢ُتَغطِّياِن التَّاَجيِن، 

والقواِعُد الَعْشُر ٤٣ِللَحبـيكَتيِن ِلَتغطَيِة التَّاَجيِن، 
والَحوُض والثِّيراُن ٤٤والَمغاِسُل الَعْشُر اّلتي عَليها، 

والُقدوُر والَمجاِرُف ٤٥االثنا عَشَر اّلتي َتحَتُه، 
والُكؤوُس وجميُع األدواِت اّلتي ِمْن ُنحاٍس َمصقوٍل 

لُّها أَمَر الَمِلُك ُسليماُن ِبَسْبِكها هِذِه ُآ٤٦: ِلَهيكِل الّربِّ
في َغوِر اُألرُدنِّ، في أرٍض َخَزفيٍَّة َبيَن ُسكُّوَت 

ولم َیِزْن هِذِه األَدواِت النُّحاسيََّة ألنَّها ٤٧.  وَصَرتاَن
  . آاَنت آثيرًة ِجدًّا

وصَنَع ُسليماُن جميَع أَدواِت َهيكِل الّربِّ ِمَن ٤٨
لماِئَدُة اّلتي عَليها ُخبُز الُقرباِن،  وا المذَبُح: الذَّهِب
َخمسًا َعِن اليميِن وَخمسًا َعِن الشِّماِل : والَمناِئُر٤٩

،  أماَم الِمحراِب، واألزهاُر والسُُّرُج والَمالِقُط
والطُّسوُت والَمقاریُض والُكُؤوُس والصُّحوُن ٥٠

والَمجاِمُر، والَمفاِصُل ِلَمصاریِع ُقدِس األقداِس 
  .  الَهيكِلوَمصاریِع

ولمَّا أآَمَل الَمِلُك ُسليماُن ِبناَء َهيكِل الّربِّ، أدَخَل ٥١
إليِه جميَع أَدواِت الِفضَِّة والذَّهِب اّلتي خصََّصها 

  .  داُوُد أبوُه ِللّربِّ، وَحِفَظها في َخزاِئِنه

  ٨الفصل 
  نقل تابوت العهد

  )٢: ٦-٢: ٥أخ٢(
   
 َدعا الَمِلُك ُسليماُن ُشيوَخ ِإسرائيَل وجميَع ُثم١َّ 

ُرؤساِء األسباِط وُزَعماَء َعشاِئِر َبني ِإسرائيَل إلى 
أوُرشليَم، ِلـَيحِملوا تابوَت َعهِد الّربِّ ِمْن ِصهَيوَن 

جَتَمعوا ُآلُُّهم إليِه في العيِد، في شهِر  فا٢.  مدینِة داُوَد
وحَمَل الكَهنُة تابوَت ٣.  ُعأیثانيَم وهَو الشَّهُر السَّاِبـ

وأصَعدوُه مَع َخيَمِة االجتماِع وُآلِّ أدواِت ٤الَعهِد 
وآاَن الَمِلُك ُسليماُن وُآلُّ ٥. الَهيكِل اّلتي في الَخيمِة

جَتَمعوا إليِه ِمْن َبني ِإسرائيَل أماَم التَّابوِت  اّلذیَن ا
دُّ یذَبحوَن ِمَن الغَنِم والبَقِر ما ال ُیحصى وال ُیَع

وأدَخَل الَكهنُة تابوَت َعهِد الّربِّ إلى مكاِنِه ٦. ِلَكثَرِتِه
في ِمحراِب الَهيكِل، في ُقدِس األقداِس، َتحَت أجِنحِة 

اللَّذیِن آانا َیبُسطاِن أجِنَحَتُهما على ٧الَكروَبيِن 
. َموِضِع التَّابوِت فُيَظلِّالِنِه مَع ُقضباِنِه اّلتي ُیحَمُل ِبها

ُقضباُن طویَلًة، أطراُفها ُتَرى ِمْن ُقدِس وآانِت ال٨
وهَي ُهناَك . األقداِس أماَم الِمحراِب، ال ِمَن الخاِرِج

ولم یُكن في التَّابوِت إالَّ لوحا ٩. إلى هذا اليوِم
الحَجِر اللَّذاِن وَضَعُهما فيِه موسى في حوریـَب، 
َحيُث عاهَد الّربُّ َبني ِإسرائيَل ِعنَد ُخروِجِهم ِمْن 

  .  أرِض ِمْصَر
ولمَّا خَرَج الكَهنُة ِمَن المكاِن الُمقدَِّس، مَأل ١٠

فلم َیقِدِر الكَهنُة أْن ١١السَّحاُب َهيكَل َبيِت الّربِّ 
  .  ُیؤدُّوا الِخدمَة، ألنَّ َمجَد الّربِّ مَأل الَهيكَل

  : ُثمَّ قاَل ُسليماُن١٢
  في السَّحاِب یسُكُن الّربُّ

  يتًا بَنيُت،وها أنا یا ربُّ، َب١٣
  . مكانًا ِلُسكناَك إلى األبِد

  خطاب سليمان إلى الشعب
  )١١-٣: ٦أخ٢(
   

لَتَفَت الَمِلُك إلى جماعِة ِإسرائيَل وبارَآُهم وُهم  وا١٤
َتباَرَك الّربُّ إلُه ِإسرائيَل اّلذي «: وقاَل١٥. ُوقوٌف

ُمنُذ یوِم ١٦: بـي داُوَد وقاَلأَتمَّ ِبيِدِه ما وَعَد بِه أ
أخَرجُت شعبـي ِإسرائيَل ِمْن ِمْصَر لم أخَتْر مدینًة 

ِمْن جميِع ُمُدِن أسباِط ِإسرائيَل ِلـُيبنى لي فيها َهيكٌل 
خَترُتَك یا داُوُد ِلتكوَن رئيسًا  سمي فيِه، لكنِّي ا یكوُن ا

  . » على َبني ِإسرائيَل شعبـي
وآاَن في نيَِّة داُوَد أبـي أْن َیبنَي «: ُثمَّ قاَل ُسليماُن١٧

: فقاَل َله الّرب١٨ُّسِم الّربِّ إلِه ِإسرائيَل،  َهيَكًال ال
سمي، فَحَسٌن ما  َنَویَت في قلِبَك أْن َتبنَي َهيكًال ال

بُنَك اّلذي یخُرُج  لِكْن ال أنَت َتبنيِه، بل ا١٩.  َنَویَت
 وُقمُت أنا مكاَن داُوَد وَتمََّم الّربُّ قوَلُه٢٠.  ِمْن ُصلِبَك

أبـي وجَلسُت على عرِش ِإسرائيَل، آما قاَل الّربُّ، 
وأعَدْدُت ٢١سِم الّربِّ إلِه ِإسرائيَل،  وَبَنيُت الَهيكَل ال
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مكانًا ِلتابوِت الَعهِد اّلذي قَطَعُه آلباِئنا حيَن أخَرَجُهم 
  . »ِمْن أرِض ِمْصَر

  صالة سليمان
  )٤٠-١٢: ٦أخ٢(
   

ُثمَّ نَهَض ُسليماُن أماَم مذَبِح الّربِّ ِبـُحضوٍر ِمْن ٢٢
أیُّها «: وقاَل٢٣َبني ِإسرائيَل وبَسَط یَدیِه نحَو السَّماِء 

الّربُّ إلُه ِإسرائيَل، ال إلَه ِمثُلَك في السَّماِء وال في 
األرِض، حاِفُظ الَعهِد وصاِنـُع الرَّحمِة ِلعبـيِدَك اّلذیَن 

أنَت یا َمْن أَتمَّ ِبَيِدِه ٢٤سُلكوَن ُطُرَقَك ِبُكلِّ قلوِبِهم، ی
واآلَن أیُّها ٢٥. اليوَم ما بِه وَعَد عبَدُه داُوَد أبـي

: حَفْظ ِلعبِدَك داُوَد أبـي َعهَدَك َله الّربُّ إلُه ِإسرائيَل ا
ال ینَقِطـُع ِمْن َنسِلَك َرُجٌل یجِلُس على عرِش 

 َبنوَك الطَّریَق القویَم آما َسلْكَت ِإسرائيَل، إذا َلِزَم
واآلَن یا إلَه ِإسرائيَل، ِلـَيَتَحقَِّق القوُل ٢٦.  أنَت أمامي

  . اّلذي وَعْدَت بِه عبَدَك داُوَد أبـي
ولِكْن هل تسُكُن یا اُهللا َحقًا على األرِض؟ حّتى «٢٧

السَّماواُت وسماواُت السَّماواِت ال َتتَِّسُع لَك، فكيَف 
إلَتِفْت إلى صالتي ٢٨؟  َهيكُل اّلذي َبَنيُتُه لَكهذا ال

سَمْع  وتَضرُّعي، أنا عبُدَك، أیُّها الّربُّ إلهي، وا
ِلتُكْن عيناَك ٢٩. ُدعائي وصالتي أماَمَك اليوَم

َمفتوَحَتيِن ليًال نهارًا على هذا الَهيكِل، على الَموِضِع 
نا سُمك فيِه ِلَتسَمَع صالتي، أ اّلذي ُقلَت یكوُن ا

ْسَتِجْب إلى َتَضرُِّع عبِدَك وَبني  وا٣٠،  عبُدَك
ِإسرائيَل شعِبَك اّلذیَن ُیَصلُّوَن شاِخصيَن إلى هذا 

سَمْع أنَت ِمْن ُمقاِمَك في السَّماِء وإذا  الَموِضِع، وا
  . ْغِفْر َسِمْعَت فا

تُِّهَم أحُدُهم ِباإلساَءِة إلى آَخَر وجيَء بِه إلى  إذا ا«٣١
سَمْع  فا٣٢ هذا الَهيكِل ِلـَيحِلَف أنَُّه َبريٌء، مذَبِحَك في

حُكْم َبيَن عبـيِدَك، فَتدیَن الُمذِنَب  أنَت ِمَن السَّماِء وا
  . وُتعاِقَبُه والَبريَء ُتكاِفُئُه على َبراَءِتِه

ْنَهَزَم َبنو ِإسرائيَل شعبَك أماَم أعداِئِهم  وإذا ا«٣٣
سِمَك  عَتَرفوا با ا إليَك واِبسَبِب خطيَئِتِهم إليَك، ُثمَّ تابو

سَمْع  َفا٣٤وصلَّوا إليَك وتَضرَّعوا في هذا الَهيكِل، 
ْغِفْر خطيَئَتهم وُردَُّهم إلى األرِض اّلتي  ِمَن السَّماِء وا

  . أعَطيَتها آلباِئِهم
وإذا حَبْسَت ِمَن السَّماِء َعنُهُم المَطَر، ِبسَبِب «٣٥

َن إلى هذا الَموِضِع خطيَئِتِهم إليَك، وَصلَّوا شاِخصي
سِمَك وَعْن خطيَئِتِهم َرَجعوا َبعَدما  عَتَرفوا با وا

ْغِفْر خطيئَة َعبـيِدَك  سَمْع ِمَن السَّماِء وا فا٣٦أذَللَتُهم، 
هِدِهِم الطَّریَق الصَّالَح،  وشعِبَك َبني ِإسرائيَل، وا

وأنِزْل مَطرًا على أرِضَك هِذِه اّلتي أعَطيَتها ِلشعِبك 
  . راثًاِمـي
وإذا حَدَث في األرِض ُجوٌع أو َوَباٌء أو َجفاٌف «٣٧

أو َیَرقاٌن أو َجراٌد أو ِسلٌّ، وإذا حاَصَرُهم أعداُؤُهم 
في أیَِّة مدینٍة ِمْن ُمُدِنِهم، أو ِبِهم نَزَلت آَفٌة أو داٌء، 

وإذا أيُّ واحٍد ِمْن َبني ِإسرائيَل شعِبَك َنِدَم في ٣٨
ْن ُسوٍء، فصلَّى إليَك وتَضرََّع قلِبِه على ما فَعَل ِم

سَمْع ِمَن السَّماِء،  فا٣٩باِسطًا یَدیِه نحَو هذا الَهيكِل، 
ْغِفْر وأِعْن ُمجاِزیًا ُآلَّ واحٍد ِبـحَسِب  ِمْن ُمقاِمَك، وا

عَمِلِه وَمعِرَفِتَك ما في قلِبِه، ألنََّك أنَت وحَدك تعِرُف 
وَك ُآلَّ أّیاِم حياِتِهم ِلـَيخاف٤٠ُقلوَب جميِع َبني البَشِر، 

  . على هِذِه األرِض اّلتي أعَطيَتها آلباِئنا
وآذِلَك الغریـُب اّلذي ال ینَتمي إلى ِإسرائيَل «٤١

سِمَك،  شعِبَك، إذا جاَء ِمْن أرٍض بعيدٍة ِمْن أجِل ا
سِمَك العظيِم ویِدَك القدیرِة  ألنَّ النَّاَس یسَمعوَن با٤٢

سَمْع  فا٤٣ى في هذا الَهيكِل وِذراِعَك الَممدودِة وصلَّ
عَمْل ِبـجميِع ما یلَتِمُس  ِمَن السَّماِء، ِمْن ُمقاِمَك، وا

سَمَك  ِمنَك هذا الغریـُب، ِلـَيعِرَف جميُع ُأَمِم األرِض ا
سَمَك  وَیخافوَك ِمثَل ِإسرائيَل شعِبَك، ویعَلموا أنَّ ا

  . على هذا الَهيكِل اّلذي َبَنيُتُه لَك
َج شعُبَك ِلُمحاَربِة أعداِئِهم َوفَق وإذا خَر«٤٤

خَتْرَتها  مشيَئِتَك، وصلَّوا إليَك ِجَهَة المدینِة اّلتي ا
سَمْع ِمَن السَّماِء  فا٤٥سِمَك،  والَهيكِل اّلذي َبَنيُتُه ال
  . نُصْر َحقَُّهم صالَتُهم وتَضرَُّعُهم وا

وإذا خِطئوا إليك، آما ال ُبدَّ أْن َیخَطَأ ُآلُّ «٤٦
ساٍن، وَغِضْبَت عَليِهم وَهزمَتُهم أماَم أعداِئِهم، إن

ُثمَّ َرِجعوا إلى ٤٧فَسَبوُهم إلى ِبالٍد بعيدٍة أو قریـبٍة، 
ُنفوِسِهم في أرِض َسْبِيِهم، فتابوا وتَضرَّعوا إليَك 

وأقَبلوا إليَك ِبُكِل ٤٨َخِطئنا وأِثْمنا وأجَرْمنا، : وقالوا
يَك ِجَهَة أرِضِهِم اّلتي قلوِبِهم وُنفوِسِهم، وصلَّوا إل

خَترَتها والَهيكِل اّلذي  أعَطيَتها آلباِئِهم والمدینِة اّلتي ا
سَمْع ِمَن السَّماِء، ِمْن مكاِن  فا٤٩سِمَك،  بَنيُتُه ال

سَتِجب لُهم،  ُسكناَك، صالَتُهم وتَضرَُّعُهم وا
رَحْمُهم أماَم  غِفْر لُهم جميَع إساءاِتِهم إليَك، وا وا٥٠
فُهم شعُبَك وميراُثَك ٥١. َن َسَبوُهم فَيرَحموُهماّلذی

. اّلذیَن أخَرجَتُهم ِمْن ِمْصَر، ِمْن وَسِط أتوِن العذاِب
ِلتُكْن عيناَك َمفتوَحَتيِن إلى تَضرُِّع َعبِدَك وَبني ٥٢

سَتِمْع إليِهم في ُآلِّ ما یلَتِمسوَنُه  ِإسرائيَل شعِبَك، وا
شعبًا ِمْن َبيِن جميِع خَترَتُهم لَك  فأنَت ا٥٣. ِمنَك

شعوِب األرِض، آما تَكلَّْمَت على ِلساِن موسى 
َعبِدَك، حيَن أخَرجَت آباَءنا ِمْن ِمْصَر أیُّها الّربُّ 

  . »اإللُه

  سليمان یـبارك شعبه
فلمَّا أَتمَّ ُسليماُن صالَتُه، قاَم ِمْن أماِم مذَبِح الّربِّ ٥٤

اَن راآعًا، وَیداُه َمرفوَعتاِن إلى السَّماِء، َحيُث آ
: ووَقَف وباَرَك الحاِضریَن ِبصوٍت عاٍل فقاَل٥٥
تباَرَك الّربُّ اّلذي وهَب الرَّاحَة ِإلسرائيَل «٥٦

شعِبِه، آما تَكلََّم على ِلساِن موسى َعبِدِه، ولم تسُقْط 
ُكِن ِلـي٥٧.  آِلَمٌة واحدٌة ِمْن جميِع أقواِلِه الصَّالحِة

الّربُّ إلُهنا مَعنا آما آاَن مَع آباِئنا، وال َیخُذُلنا وال 
ولَيِمْل ِبقلوِبنا إليِه ِلَنسُلَك جميَع ُطرِقِه ٥٨َیرُفُضنا، 

ونعَمَل ِبَوصایاُه وفراِئِضِه وأحكاِمِه اّلتي ِبها أمَر 
ولتُكْن صالتي إلى الّربِّ إلِهنا قریـبًة ِمنُه ٥٩. آباَءنا

 حّتى یسَتجيـَب ِلحاجِة َعبِدِه وِلحاجِة نهارًا وليًال،
ِلَتعَلَم جميُع ٦٠َبني ِإسرائيَل شعِبِه ُآلَّ یوٍم في یوِمِه، 

. شعوِب األرِض أنَّ الّربَّ هَو اإللُه، وال أحَد ِسواُه
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فلتُكْن ُقلوُبُكم ُمخِلَصًة ِللّربِّ إلِهنا، ِلَتسُلكوا في ٦١
  . »َعلوَن اليوَمفراِئِضِه وتعَملوا ِبَوصایاُه، آما تف

  تدشين الهيكل
  )١٠-٤: ٧ اخ ٢(
   

ُثمَّ قدََّم الَمِلُك وجميُع َبني ِإسرائيَل مَعُه أماَم الّربِّ ٦٢
ذباِئـَح سالمٍة ِللّربِّ اثَنيِن وِعشریَن ألفًا ِمَن البَقِر ٦٣

. ومئًة وِعشریَن ألفًا ِمَن الغَنِم، وَدشَّنوا الَهيكَل
وفي ذِلَك اليوِم آرََّس الَمِلُك ِللّربِّ ساحَة الدَّاِر ٦٤

اّلتي أماَم الَهيكِل، ألنَُّه ُهناَك قدََّم الُمحَرقَة والتَّقِدمَة 
ألنَّ مذَبَح النُّحاِس الصَّغيَر اّلذي . وذباِئـَح السَّالمِة

  . آاَن أماَم الّربِّ داخَل الَهيكِل لم یُكْن یَسُعها
 في ذِلَك اليوِم عيدًا، ومَعُه َبنو وأقاَم ُسليماُن٦٥

وتواَفَد . ِإسرائيَل ُآلُُّهم، أماَم الّربِّ إلِهنا داَم سبعَة أّیاٍم
 َحماَة َشماًال  َبنو ِإسرائيَل جماعاٍت آبـيرًة ِمْن َلبو

وفي اليوِم الثَّاِمِن ٦٦. حّتى وادي ِمْصَر في الجنوِب
 وعادوا إلى ُبيوِتِهم صَرَفُهُم الَمِلُك ُسليماُن، فَدَعوا َله

فِرحيَن، ُمنَشِرحي الصَّدِر، ِلما َعِمَلُه الّربُّ ِمَن 
  . الخيِر ِلداُوَد َعبِدِه وِإلسرائيَل شعِبِه

  ٩الفصل 
  الرب یتجلى لسليمان ثانية

  )٢٢-١١: ٧أخ٢(
   
ِه والَهيكِل ولمَّا فَرَغ الَمِلُك ُسليماُن ِمْن ِبناِء قصِر١ 

تَجلَّى الّربُّ َله ثانيًة ٢،  وِمْن ُآلِّ ما أحبَّ أْن َیبنَيُه
َسِمْعُت صالَتَك «: وقاَل َله٣آما تَجلَّى َله في جبعوَن 

وتَضرَُّعَك إليَّ، وَقدَّْسُت هذا الَهيكَل اّلذي بَنيَتُه 
سمي إلى األبِد وعَليِه تكوُن عيناَي  وجَعْلَت فيِه ا
وأنَت إذا ِسْرَت أمامي آأبـيَك ٤.  األّیاِموقلبـي ُآلَّ

داُوَد ِبسالمِة القلِب واالسِتقامِة وَعِمْلَت ِبـجميِع ما 
ُأَثبُِّت ٥أَمرُتَك بِه، وتَمسَّْكَت ِبفراِئضي وأحكامي، 

عرَشَك على ِإسرائيَل إلى األبِد آما وَعْدُت داُوَد 
.  ئيَلسَيبقى ِمْن َنسِلَك َرُجٌل على عرِش ِإسرا: أباَك
لِكْن إذا ِحْدَت أنَت وَبنوَك عنِّي، ولم تـَتَمسَّكوا ٦

ِبَوصایاَي وفراِئضي، وعَبْدُتم آِلهًة غریـبًة وَسَجْدُتم 
فإنِّي ُأبـيُد َبني ِإسرائيَل َعْن وجِه األرِض اّلتي ٧لها، 

سمي،  أعَطيُتها لُهم، وأهُجُر الَهيكَل اّلذي قدَّسُتُه ال
َمهَزلًة وَمضَغًة في األفواِه َبيَن فيكون َبنو ِإسرائيَل 

وهذا الَهيكُل یكوُن ِعبَرًة، فُكلُّ َمْن ٨. الشُّعوِب ُآلِّها
ِلماذا فَعَل الّربُّ هكذا ِبهِذِه : َمرَّ بِه َینَذِهُل ویقوُل
ألنَُّهم ترآوا الّربَّ : فُيجاُب٩؟  األرِض وهذا الَهيكِل

ِمْصَر وتَمسَّكوا إلَهُهُم اّلذي أخَرَج آباَءُهم ِمْن أرِض 
ِبآِلهٍة غریـبٍة وسَجدوا لها وعَبدوها، ِلذِلَك أنَزَل ِبِهِم 

  . »الّربُّ ُآلَّ هذا الَبالِء

  أعمال أخرى لسليمان

ْنَقَضْت ِعشروَن سَنًة َقبَل أْن َیفَرَغ ُسليماُن ِمْن  وا١٠
حيراَم َمِلَك صوَر وِبما أنَّ ١١. ِبناِء قصِرِه والَهيكِل

أَمدَّ ُسليماَن ِبـخَشِب األرِز والسَّْرِو وِبالذَّهِب، على 
َقْدِر ما أراَد إلتماِم هذا العَمِل، أعطاه ُسليماُن 

فخَرَج حيراُم ١٢. ِعشریَن مدینًة في أرِض الجليِل
ِمْن صوَر ِلـَيرى الُمُدَن اّلتي أعطاها َله ُسليماُن، فَلم 

ما هِذِه الُمُدُن اّلتي «:  ِلُسليماَنفقاَل١٣. ُتعِجْبُه
 إلى هذا  فُسمَِّيت أرَض آابوَل» أعَطيَتني یا أخي؟

وآاَن الذَّهُب اّلذي أرَسَلُه حيراُم إلى الَمِلِك ١٤. اليوِم
  . ُسليماَن ِعشریَن ِقنطارًا

وَسخََّر الَمِلُك ُسليماُن ُعمَّاًال ِلِبناِء قصِرِه ١٥
 وُسوِر أوُرشليَم وحاصوَر  والَهيكِل، وِلِبناِء َملو

وآاَن ِفرعوُن َمِلُك ِمْصَر هاَجَم ١٦. وَمِجدُّو وجاَرَز
حَتَلها وأحَرَقها ِبالنَّاِر وقَتَل  جاَزَر ِمْن َقبُل وا

بَنِتِه َزوجِة  وَوَهَبها َمْهرًا ال. الكنعانيِّيَن الُمقيميَن فيها
فَبنى ُسليماُن جاَزَر وَبيَت ُحوروَن ١٧. ُسليماَن
وَبْعَلَة وتاماَر في برِّیَِّة أرِض َیهوذا ١٨السُّفلى 

حَتَفَظ فيها ُسليماُن  وجميَع الُمُدِن اّلتي ا١٩
ِبُمستوَدعاِتِه وَمرآباِتِه وَخيِلِه، وُآلَّ ما أحبَّ أْن َیبنَي 

وِمْن ٢٠. في أوُرشليَم ولبناَن وساِئِر أنحاِء َممَلكِتِه
ا ِمْن َبني ِإسرائيَل أجِل هذا َسخََّر اّلذیَن لم یكونو

وجميَع َمْن َبقَي ِمَن األموریِّيَن والِحثِّيِّيَن والَفرزِّیِّيَن 
في أرِض آنعاَن ولم َیقِدْر ٢١والَحوِّیِّيَن والَيبوسيِّيَن 

هؤالِء َسخََّرُهم . َبنو ِإسرائيَل أْن َیقضوا عَليِهم
ئيَل وأمَّا َبنو ِإسرا٢٢. ُسليماُن آالَعبـيِد إلى هذا اليوِم

فلم یجَعْل ُسليماُن ِمنُهم َعبـيدًا، فكانوا ُجنودًا َله 
  . وحَرسًا وُرؤساَء وُمَدراَء وقادَة ُفرساٍن وَمرآباٍت

وآاَن عَدُد الرُّؤساِء الُمَوآَّليَن على أعماِل ٢٣
السُّخَرِة اّلتي قاَم ِبها ُسليماُن خمَس مَئٍة وخمسيَن 

  . َرُجًال
 أْن َصِعَدت ِبنُت ِفرعوَن وَبنى ُسليماُن َملو َبعَد٢٤

  . َزوَجُتُه ِمْن مدینِة داُوَد إلى قصِرها اّلذي َبناُه لها
وآاَن ُسليماُن ُیقيُم ِللّربِّ ُمحَرقاٍت وذباِئـَح سالمٍة ٢٥

. على المذَبِح اّلذي َبناُه ِللّربِّ ثالَث مرَّاٍت في السَّنِة
ِفَظ الَهيكَل وَح. وآاَن َیحُرُق عَليِه الَبخوَر أماَم الّربِّ

  .  في حاٍل جيِّدٍة
وَبنى الَمِلُك ُسليماُن ُسُفنًا في ِعصيوَن جاِبَر اّلتي ٢٦

ِبـجاِنِب أیَلَة ِعنَد شاطِئ البحِر األحمِر، في أرِض 
فأرَسَل حيراُم مالَّحيَن عاِرفيَن ِبُشُؤوِن ٢٧. أدوَم

. البحِر ِلـَيعَملوا في السُُّفِن مَع ِرجاِل ُسليماَن
 وأخذوا ِمْن ُهناَك أرَبعًة وِستِّيَن  ؤوا إلى أوفيَرفجا٢٨

  .  ِقنطارًا ِمَن الذَّهِب، وَرَجعوا ِبها إلى الَمِلِك ُسليماَن
   ١٠الفصل 

  ملكة سبأ عند سليمان
  )١٢-١: ٩أخ٢(
   
 ِبُسليماَن الُمَقرَِّب ِمَن الّربِّ،  وَسِمَعت َمِلَكُة َسبأ١
فَدَخَلت أوُرشليَم ٢. اَءت إليِه تمَتِحُنُه ِبأسِئَلٍة صعبٍةفج
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في َموآٍب عظيٍم ومَعها ِجماٌل ُمحمََّلٌة أطيابًا وذَهبًا 
ْلَتَقت ُسليماَن وسأَلتُه ما  آثيرًا وحجارًة آریمًة، وا

فأجاَب على جميِع أسِئَلِتها، ولم ٣. آاَن في خاِطِرها
أت مِلَكُة َسبأ ِحكمَة وَر٤. َیتُرْك أصَعَبها دوَن جواٍب

وَطعاَم َمواِئِده، ٥ُسليماَن، والقصَر اّلذي َبناُه، 
وَمجِلَس حاشَيِتِه، وِنظاَم ُخداِمِه وِهنداَمُهم، وُسقاَتُه، 

وُمحَرقاِتِه اّلتي آاَن ُیَقدُِّمها في َهيكِل الّربِّ، 
آاَن صحيحًا ما «: وقاَلت ِللَمِلِك٦. فأصاَبها الذُّهوُل

لِكنِّي لم أَصدِّْقُه ٧ في ِبالدي َعْن ِحكمِتَك، َسِمْعُته
حّتى ِجْئُت وشاَهْدُت ِبــعيني، فإذا بـي لم أسَمْع 

َهنيئًا ٨. فِحكمُتَك وِغناَك یفوقاِن ما َسِمعُتُه. ِبِنصِفِه
ِلرجاِلَك، وَهنيئًا ِلُخدَّاِمَك هؤالِء القاِئميَن َبيَن یَدیَك 

بُّ إلُهَك اّلذي َرضَي تباَرَك الّر٩. یسَمعوَن ِحكمَتَك
فهَو ِلُحبِِّه . عَليَك وأجَلَسَك على عرِش ِإسرائيَل

. »األبدي ِإلسرائيَل أقاَمَك َمِلكًا ِبالَحقِّ والَعدِل
وأهَدِت الَمِلَك ِعشریَن ِقنطاَر ذَهٍب وأطيابًا آثيرًة ١٠

وآاَن ِمقداُر األطياِب اّلتي وَهَبْتها . وحجارًة آریمًة
  . ماَن أآَثَر ِممَّا وَرَد عَليِه حّتى ذِلَك الحيِنِللَمِلَك ُسلي

وحَمَلت ُسُفُن حيراَم اّلتي قِدَمت ِمْن أوفيَر ذَهبًا ١١
فَعِمَل ١٢. وخَشَب َصنَدٍل آثيرًا وحجارًة آریمًة

ُسليماُن ِمْن خَشِب الصَّنَدِل َدراِبزینًا ِللَهيَكِل وِللَقصِر 
م َیِرْد َقبًال ِمثُل ذِلَك وقيثاراٍت وَربابًا ِللُمَغنِّيَن، ول

  . الخَشِب إلى ِإسرائيَل وال ُشوِهَد ِمثُلُه إلى هذا اليوِم
وأعطى الَمِلُك ُسليماُن َمِلكَة َسبأ ُآلَّ ما طَلَبْتُه، ١٣

ْنَصَرَفت إلى  َفوَق ما أعطاها ِمَن الَعطایا السَّخيَِّة، وا
  . بالِدها هَي وحاشَيُتها

  ثروة سليمان
  ). ٢٨-١٣: ٩، ١٧-١٤: ١أخ٢(

وآاَن َوزُن الذَّهِب اّلذي َیِرُد على ُسليماَن في ١٤
َعدا الَمفروِض على ١٥سَنٍة واحدٍة مئَة ِقنطاٍر، 

التُّجَّاِر وجميِع الُملوِك األغراِب وُوالِة أرِض 
َخصَّ الَمِلُك ُسليماُن ِمَئتي ُتْرٍس آبـيٍر ١٦. ِإسرائيَل

طروٍق، ِللتُّْرِس الواحِد َثالَثُة أرطاِل ِمْن ذَهٍب َم
وَثالُث مَئِة ُتْرٍس صغيٍر ِمْن ذَهٍب ١٧ذَهٍب، 

َمطروٍق، ِللتُّْرِس الواحِد َرْطُل ذَهٍب وِنصُف 
وصَنَع ١٨. الرَّْطِل، وَحِفَظها في َبيِت غابِة لبناَن

الَمِلُك عرشًا آبـيرًا ِمْن عاٍج ألَبَسُه ذَهبًا إبریزًا 
ورأُس العرِش ُمَدوٌَّر . ِللَعرِش ِستُّ درجاٍتوآاَن ١٩

ِمَن الَوراِء، وعلى جانَبـي الَمقَعِد َیداِن وأسداِن 
ثنا عَشَر أسدًا واِقَفٌة  فيما ا٢٠واِقفاِن ِعنَد الَيَدیِن، 

على الدَّرجاِت الِستِّ ِمْن ُهنا وِمْن ُهناَك، ولم ُیصَنْع 
َنت جميُع آنَيِة وآا٢١. ِمثُل ذِلَك في جميِع الَمماِلِك

ُشرِب الَمِلِك ُسليماَن ذَهبًا، وآذِلَك جميُع آنَيِة غابِة 
لبناَن، ولم یُكْن فيها ِفضٌَّة، فالِفضَُّة لم تُكْن شيئًا في 

ألنَّ ُسُفَنُه العظيمَة في البحِر آاَنت ٢٢أّیاِم ُسليماَن، 
مَع ُسُفِن حيراَم تأتي مرًَّة ُآلَّ َثالِث ِسنيَن حاِمَلًة 

  . َهبًا وِفضًَّة وعاجًا وُقرودًا وَطواویَسذ

وفاَق الَمِلُك ُسليماُن على جميِع ُملوِك األرِض ٢٣
وآاَنت ُشعوُب األرِض تشَتهي ٢٤ِغنًى وِحكمًة 

. ِلقاَءُه ِلَتسَمَع ِحكَمَتُه اّلتي أوَدَعها اُهللا في قلِبِه
وآاَن ُآلُّ َمْن یأتي إليِه یحِمُل هدایاُه ِمْن آنيِة ٢٥
ضٍَّة وآنيِة ذَهٍب وَمالِبَس وِسالٍح وأطياٍب وَخيٍل ِف

  . وِبــغاٍل، وذِلَك سَنًة َبعَد سَنٍة
وجَمَع ُسليماُن َمرآباٍت وَخيًال، فكاَن َله ألٌف ٢٦

حَتَفظ  فا. ثنا عَشَر ألَف َفَرٍس وأرَبُع مئِة َمرَآبٍة وا
َدُه ِبَبعِضها في الُمُدِن الُمَحصَّنِة وِبَبعِضها اآلَخِر ِعن

وصاَرِت الِفضَُّة ِمَن الكثرِة في ٢٧. في أوُرشليَم
أوُرشليَم آالحجارِة وخَشُب األرِز ِمثَل الُجمَّيِز اّلذي 

وآاَن ُتجَّاُر ُسليماَن َیسَتوِردوَن الَخيَل ٢٨. في السَّهِل
والَمرَآباِت ِمْن ِمْصَر وُیَصدِّروَنها ٢٩ِمْن آيليكيَة 

وآاَنِت الَمرآبُة ِبِستِّ . اميِّيَنِلُملوِك الِحثِّيِّيَن واألر
  . مَئِة ِقطَعٍة ِمَن الِفضَِّة، والَفَرُس ِبمئٍة وخمسيَن

  ١١الفصل 
  سليمان یخطأ إلى الرب

  )١: ١٢-١٨: ١١أخ٢(
   
بَنِة ِفرَعوَن ِنساًء  وأحبَّ الَمِلُك ُسليماُن َفضًال َعِن ا١

بـيِّيَن والَعمُّونيِّيَن واألدوميِّيَن غریـباٍت ِمَن الموآ
وِمَن اُألَمِم اّلتي عناها ٢والصَّيدونيِّيَن والِحثِّيِّيَن 

ال تخَتِلطوا ِبِهم، وال «: الّربُّ في قوِلِه ِلَبني ِإسرائيَل
. »فُهم َیميلوَن ِبُقلوِبُكم إلى آِلهِتِهم. یخَتِلطوا ِبُكم

وآاَن َله َسْبُع مئِة َزوَجٍة ٣. فَتَعلََّق ِبِهنَّ ُسليماُن ُحبًّا
ِمَن األميراِت وَثالُث مئِة جاریٍة، فأزاَغت ِنساُؤُه 

وفي زَمِن شيخوَخِتِه ماَلت َزوجاُتُه ِبقلِبِه إلى ٤. قلَبُه
آِلهٍة غریـبٍة، فلم یُكْن قلُبُه ُمخِلصًا ِللّربِّ إلِهِه آما 

َت إلَهَة وَتِبـَع ُسليماُن َعشَترو٥. آاَن قلُب أبـيِه داُوَد
وفَعَل الشَّرَّ ٦. الصَّيدونيِّيَن وَملكوَم إلَه َبني َعموَن

أماَم عيَني الّربِّ ولم َیتَبِع الّربَّ ِبُكلِّ قلِبِه ِمثَل داُوَد 
وَبنى في الجَبِل اّلذي ُقباَلَة أوُرشليَم َمعَبدًا ٧. أبـيِه

 وآذِلَك٨. ِلكموَش إلِه موآَب، وِلموَلَك إلِه َبني َعمُّوَن
َبنى َمعاِبَد آلِلَهِة جميِع ِنساِئِه الغریـباِت حّتى َیحُرْقَن 

  . الَبخوَر وُیَقدِّْمَن الذَّباِئـَح لها
فَغِضَب الّربُّ على ُسليماَن ألنَّ قلَبُه ماَل َعِن الّربِّ ٩

وأمَرُه أْن ال ١٠إلِه ِإسرائيَل اّلذي تَجلَّى َله مرََّتيِن 
. َمْل ِبما أمَرُه بِه الّربَُّیعُبَد آِلَهًة ُأخرى، فلم یع

ِبما أنََّك ال تحَفُظ َعهدي «: فقاَل الّربُّ ِلُسليماَن١١
وال تعَمُل ِبَفراِئضي اّلتي أَمرُتَك ِبها، فسآُخُذ الَمملَكَة 

لكنِّي ال ١٢. ِمْن َیِدَك وُأعطيها ِلَرُجٍل ِمْن ِرجاِلَك
. بِنَك ْن َیِد اآُخُذها في أّیاِمَك إآرامًا ِلداُوَد أبـيَك، بل ِم

وال آُخُذ الَمملَكَة ُآلَّها ِمْن َیِدِه، بل ُأبقي َله ِسْبطًا ١٣
واحدًا إآرامًا ِلداُوَد َعبدي وُألوُرشليَم اّلتي 

  . »خَتْرُتها ا

  أعداء سليمان
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وأثاَر الّربُّ َخصمًا ِلُسليماَن هَو َهَدُد األدوميُّ ِمْن ١٤
حَتلَّ  وآاَن َقبَل ذِلَك أنَّ داُوَد ا١٥.  أدوَمَنسِل ُملوِك

أدوَم، فَصِعَد یوآُب رئيُس الجيِش ِلـَيدِفَن القتلى، فَقَتَل 
ُمدََّة إقاَمِتِه ُهناَك مَع جيِش ١٦  ُآلَّ َذَآٍر في أدوَم

لكنَّ هَدَد هرَب إلى ِمْصَر ١٧. ِإسرائيَل ِستََّة أشهٍر
ِر أبـيِه، وآاَن َصبـيًّا مَع َبعِض األدوميِّيَن ِمْن أنصا

 وأخَذ   وجاَء إلى فاراَن فَتَوجََّه ِمْن ِمدیاَن١٨. صغيرًا
مَعُه ِرجاًال ِمْن ُهناَك وذَهَب إلى ِفرَعوَن َمِلِك 
فَلقَي ١٩. ِمْصَر، فأعطاُه َبيتًا وأرضًا وأمَر َله ِبَطعاٍم
مَرأِتِه  َهَدُد ُحظَوًة ِعنَد ِفرَعوَن، فَزوََّجُه ُأخَت ا

سُمُه َجنوَبُث،  بنًا ا فَوَلَدت َله ا٢٠. َتحَفنيَس الَمِلكِة
. وفَطَمتُه َتحَفنيُس الَمِلكُة في َقصِر ِفرَعوَن َحيُث أقاَم

فلمَّا َسِمَع هَدُد ِبِمْصَر أنَّ داُوَد ماَت، وأنَّ یوآَب ٢١
َدعني «: رئيَس الجيِش ماَت أیضًا، قاَل ِلِفرَعوَن

ماذا «: اَبُه ِفرَعوُنفأج٢٢. »أذَهُب إلى بالدي
: فقاَل َله» َینُقُصَك حّتى تطُلَب الذَّهاَب إلى بالِدَك؟

  . »ال شيَء، لِكْن َدعني أذَهُب«
وأثاَر الّربُّ َخصمًا آَخَر ِلُسليماَن هَو َرزوُن بُن ٢٣

أليداَع، وآاَن هرَب ِمْن ِعنِد َموالُه هَدَد عاَزَر َمِلِك 
 وصاَر رئيَس ُغزاٍة فجَمَع إليِه ِرجاًال٢٤،  ُصوبَة

ِعنَدما آاَن داُوَد ُیَدمُِّر ُصوبَة، فَذَهبوا إلى ِدَمشَق 
وآاَن َخصمًا إلسرائيَل ٢٥. وأقاموا ِبها وملكوا فيها

ُآلَّ أّیاِم ُسليماَن، ففَعَل الشَّرَّ اّلذي فَعَلُه هَدُد األدوميُّ 
  . لها، وَآِرَه ِإسرائيَل وَمَلَك على آراَم

  عاموعد اهللا ليرب
  )٣١-٢٩: ٩أخ٢(
   

سُمُه  وثاَر أیضًا على ُسليماَن أحُد ِرجاِلِه، وا٢٦
سُم  َیُربعاُم بُن ناباَط األفراِیميُّ، وآاَن ِمْن َصْرَدَة وا

وسَبُب ذِلَك أنَّ ُسليماَن ٢٧. ُأمِِّه َصروَعُة وهَي أرمَلٌة
ینِة داُوَد أبـيِه، آاَن َیبني َملو وُیَرمُِّم ُسوَر مد

وآاَن َیُربعاُم فتًى نشيطًا، فلمَّا رأى ُسليماُن ٢٨
نشاَطُه في العَمِل أوَآَل إليِه األعماَل الُمتَوجِّبَة على 

وفي ِتلَك األثناِء خَرَج َیُربعاُم ِمْن ٢٩. َبني یوُسَف
أوُرشليَم فصاَدَفُه أخيَّا الشِّيلونيُّ النَّبـيُّ في الطَّریِق 

. رَتدیًا عباَءًة جدیدًة، وآانا وحَدُهما في البرِّیَِّةوآاَن ُم
ثَنَتي  فَقَبَض أخيَّا على العباَءِة الجدیدِة وَشقَّها ا٣٠

ُخْذ لَك َعْشَر ِقَطٍع «: وقاَل ِلـَيُربعاَم٣١َعْشَرَة ِقطَعًة 
ها أنا آُخُذ الَمملَكَة : ألنَّ الّربَّ إلَه ِإسرائيَل یقوُل لَك

وَله یكوُن ٣٢اَن وُأعطيَك عَشَرَة أسباٍط، ِمْن َیِد ُسليم
ِسْبٌط واحٌد إآرامًا ِلداُوَد َعبدي وأوُرشليَم اّلتي 

وأنا أفَعُل ٣٣. خَتْرُتها لي ِمْن جميِع أرِض ِإسرائيَل ا
ذِلَك ألنَّ ُسليماَن َترآني وسَجَد ِلَعشَتروَت إلَهِة 

كوَم إلِه الصَّيدونيِّيَن وِلكموَش إلِه الموآبـيِّيَن، وِلَمل
َبني َعمُّوَن، ولم َیسُلْك في ُطُرقي وال َتَمسََّك 

ِبَفراِئضي وأحكامي وِبما هَو قویٌم في نَظري ِمثَل 
لكنِّي ال آُخُذ الُحكَم ِمنُه، بل ُأبقيِه ٣٤. داُوَد أبـيِه

رئيسًا ُآلَّ أّیاِم حياِتِه، إآرامًا ِلَعبدي داُوَد اّلذي 

بل آُخُذ ٣٥ِبَوصایاَي وَفراِئضي خَتْرُته ألنَُّه تَمسََّك  ا
بِنِه  وال٣٦. بِنِه وأعطيَك عَشَرَة أسباٍط الَمملكَة ِمْن ا

ُأعطي ِسْبطًا واحدًا حّتى َیبقى دائمًا ِلداُوَد َعبدي 
َرُجٌل ِمْن َنسِلِه َیمِلُك في أوُرشليَم المدینِة اّلتي 

 وأمَّا أنَت فَتمِلُك٣٧. سمي خَتْرُتها مكاَن ِعبادٍة ال ا
على ُآلِّ ما َتشَتهي نْفُسك وتكوُن َمِلكًا على عَشَرِة 

وإذا أَطعَت ُآلَّ ما آُمُرَك بِه، ٣٨. أسباٍط ِمْن ِإسرائيَل
وَسلْكَت في ُطُرقي، وَعِمْلَت ما هَو قویٌم في نَظري 

ُمَتَمسِّكًا ِبَفراِئضي وَوصایاَي ِمثَل داُوَد َعبدي، أآوُن 
يًّا ثاِبتًا آما بَنيُت ِلداُوَد، مَعَك وأبني لَك َبيتًا َملِك

وأمَّا ُذرِّیَُّة ٣٩. وُأعطيَك عَشَرَة أسباٍط ِمْن ِإسرائيَل
. »داُوَد فإنِّي ُأِذلُّها ِلما فَعَلُه ُسليماُن، لِكْن ال ُآلَّ األّیاِم

وسعى ُسليماُن إلى َقْتِل َیُربعاَم، فقاَم َیُربعاُم ٤٠
يُث أقاَم حّتى َوفاِة وهَرَب إلى َشيَشَق َمِلِك ِمْصَر، َح

  . ُسليماَن

  موت سليمان
وما بقَي ِمْن أخباِر ُسليماَن، وأعماِلِه وِحكَمِتِه، ٤١

وَمَلَك ٤٢. فِهـَي ُمَدوََّنٌة في ِآتاِب أخباِر ُسليماَن
. ُسليماُن في أوُرشليَم على ُآلِّ ِإسرائيَل أرَبعيَن سَنًة

 مَع آباِئِه في مدینِة داُوَد أبـيِه، ومَلَك وُتُوفَِّي وُدِفَن٤٣
  . بُنه مكاَنُه َرُحبعاُم ا
  ١٢الفصل 

  إنشقاق مملكة إسرائيل
  )١٥-١: ١٠أخ٢(
   
جَتَمَع ُآلُّ َشعِب   َحيُث ا وذَهَب َرُحبعاُم إلى شكيَم١

ناباَط، وآاَن وَسِمَع َیُربعاُم بُن ٢. ِإسرائيَل ِلـُيَملِّكوُه
ُمقيمًا َبعُد بِمْصَر هَربًا ِمْن ُسليماَن، فَرَجَع ِمْن ُهناَك 

ُثمَّ جاؤوا جميعًا إلى . ِبَدعَوٍة ِمْن َبني ِإسرائيَل٣
أبوَك َثقََّل نيَرُه عَلينا، فَخفِِّف «٤: َرُحبعاَم وقالوا َله

اآلَن ِمْن نيِرِه الثَّقيِل وِمْن ُعبودیَِّتِه الشَّاقَِّة، 
إذَهبوا ُثمَّ عودوا إليَّ َبعَد «: فقاَل لُهم٥. »َنخُدَمَكف

  . فَذَهبوا. »َثالَثِة أّیاٍم
فشاَوَر الَمِلُك َرُحبعاُم الشُّيوَخ اّلذیَن آانوا ُیعاِونوَن ٦

ِبأيِّ جواٍب «: ُسليماَن أباُه في حياِته وقاَل لُهم
إْن ُآنَت «: فأجابوه٧» َتنَصحوَنني ِلهذا الشَّعِب؟

سَتَجْبَت لُهم وآلَّْمَتُهم  ًا لُهم هذا اليوَم وواَفْقَتُهم واخاِدم
فَتَرَك َرُحبعاُم ٨. »ِبُلْطٍف، آانوا لَك ُخدَّامًا ُآلَّ األّیاِم

نصيحَة الشُّيوِخ وشاَوَر الِفتياَن اّلذیَن نَشأوا مَعُه 
ِبماذا َتنَصحوَن أنُتم؟ «: وقاَل لُهم٩وآانوا َیخِدموَنه، 
َخفِّْف ِمْن : ذا الشَّعَب اّلذیَن قالوا ليآيَف ُأجيـُب ه
ُقْل لُهم إنَّ «: فأجاَبُه الفتياُن١٠» نيِر أبـيَك عَلينا؟

أبـي َحمََّلُكم نيرًا ١١. ِخنَصري أغَلُظ ِمْن َخْصِر أبـي
أبـي أدََّبُكم ِبالسِّياِط وأنا . ثقيًال وأنا أزیُد على نيِرُآم

  . »ُأؤدُِّبُكم ِبسياٍط َشوآيٍَّة
وعاَد َیُربعاُم وجميُع الشَّعِب إلى الَمِلِك َرُحبعاَم ١٢

فَتَرَك الَمِلُك ١٣. في اليوِم الثَّاِلِث آما قاَل لُهم
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آما نَصَحُه ١٤نصيحَة الشُّيوِخ وآلََّمُهم ِبكالٍم جاٍف 
أبـي َثقََّل نيَرُآم وأنا أزیُد عَليِه، «: فقاَل لُهم. الِفتياُن

. »وأنا ُأؤدُِّبُكم ِبسياٍط َشوآيٍَّةأبـي أدََّبُكم ِبالسِّياِط 
وهكذا لم َیسَمِع الَمِلُك ِللشَّعِب فَتمَّ آالُم الّربِّ إلى ١٥

  .  َیُربعاَم بِن ناباَط على ِلساِن أخيَّا الشِّيلونّي
ولمَّا رأى جميُع َبني ِإسرائيَل أنَّ الَمِلَك لم یسَمْع ١٦

ْبِن  ا عالَقُتنا باما لنا وِلَبيِت داُوَد، وم«: لُهم، قالوا َله
َیسَّى؟ إلى خياِمُكم یا َبني ِإسرائيَل، ولَيَتَدبَّْر َبيُت 

وَرَجع َبنو ِإسرائيَل إلى خياِمِهم، . »داُوَد أمَرُه
تاِرآيَن َرُحبعاَم َمِلكًا على َبني ِإسرائيَل الُمقيميَن ١٧

  . في ُمُدِن َیهوذا
وآََّل على  الُم ُثمَّ أرَسَل الَمِلُك َرُحبعاُم أدوراَم١٨

أعماِل السُّْخَرِة، فَرَجَمُه َبنو ِإسرائيَل ِبالحجارِة 
فأسرَع الَمِلُك َرُحبعاُم وَصِعَد َمرآَبَتُه وهرَب . فماَت

وتَمرََّدِت القباِئُل الشَّماِلـيَُّة على ١٩. إلى أوُرشليَم
وِعنَدما َسِمَعت ِبُرجوِع ٢٠. َبيِت داُوَد إلى هذا اليوِم

 ِمْصَر، دَعْتُه إلى اجتماٍع وأقاَمْتُه َمِلكًا َیُربعاَم ِمْن
  . عَليها، ولم َیتَبْع َبيَت داُوَد إلَّا ِسبُط َیهوذا وحَدُه

  نبوءة شمعيا
ولمَّا جاَء َرُحبعاُم إلى أوُرشليَم جَمَع مئًة وَثمانيَن ٢١

 ألَف ُجنديٍّ باسٍل ِمْن َبيِت َیهوذا وِسبِط بنياميَن،
. ِلـُيحاِربوا َمملَكَة ِإسرائيَل وَیُردُّوا الُمْلَك إَليها

ُقْل ِلَرُحبعاَم بِن «٢٣: فقاَل اُهللا ِلِشْمِعيا النَّبـي٢٢ِّ
ُسليماَن َمِلِك َیهوذا وُآلِّ َبيِت َیهوذا وبنياميَن وباقي 

ال َتصَعدوا وال ُتقاِتلوا : هذا ما قاَل الّرب٢٤ُّ: الشَّعِب
رِجـْع ُآلُّ َرُجٍل إلى َبيِتِه ألنِّي أنا إخَوتُكم، بل فلَي

فأطاعوا أمَر الّربِّ . »اّلذي أراَد أْن َیحُدَث ما حَدَث
  . وعادوا

  یربعام یرتد على اهللا
وَبنى َیُربعاُم شكيَم في جَبِل أفرایَم وأقاَم بها، ُثمَّ ٢٥

: وقاَل في نْفِسِه٢٦.  خَرَج ِمْن ُهناَك وَبنى َفنوئيَل
فإذا ٢٧. إذا لم أفَعْل شيئًا یعوُد الُمْلُك إلى َبيِت داُوَد«

َصِعَد هذا الشَّعُب إلى أوُرشليَم ِلـُيَقدِّموا الذَّباِئـَح في 
َهيكِل الّربِّ، َتِحنُّ ُقلوُبُهم إلى سيِِّدِهم َرُحبعاَم َمِلِك 

مِر صَنَع وَبعَد أْن فكََّر في األ٢٨. »َیهوذا وَیقُتلوني
ال حاجَة لُكم َبعَد «: ِعجَليِن ِمَن الذَّهِب وقاَل ِلشعِبِه
هِذِه آِلَهُتُكُم اّلتي . اآلَن ِبالصُّعوِد إلى أوُرشليَم

ووَضَع أحَدُهما في َبيتَُِ ٢٩. » أخَرَجْتُكم ِمْن ِمْصَر
وِبهذا األمِر قاَدُهم إلى ٣٠.  إیَل، واآلَخَر في داَن
. َهبوا ِللِعبادِة في َبيتَُِ إیَل وفي داَنالخطيئِة، ألنَُّهم ذ

وَبنى َیُربعاُم ُبيوتًا ِللِعبادِة على ُرُؤوِس التِّالِل ٣١
. وأقاَم آَهنًة ِمَن الشَّعِب لم یكونوا ِمْن َبيِت الوي

وجَعَل اليوَم الخاِمَس عَشَر ِمَن الشَّهِر الثَّاِمِن ٣٢
المذَبِح ، وَصعَد على  عيدًا آالعيِد اّلذي في َیهوذا

اّلذي في َبيَت إیَل وقدََّم ذباِئـَح ِللِعجَليِن اللَّذیِن 
صَنَعُهما، وأقاَم ُهناَك آَهنًة ِلُبيوِت الِعبادِة اّلتي َبناها 

وفي اليوِم الخاِمَس عَشَر ٣٣. على ُرُؤوِس التِّالِل
ِمَن الشَّهِر الثَّامِن، وهَو اليوُم اّلذي جَعَلُه عيدًا ِلَبني 

، َصِعَد إلى َبيَت إیَل وقدََّم ذبـيحًة وأحَرَق ِإسرائيَل
  . الَبخوَر على المذَبِح ُهناَك

  ١٣الفصل 
فجاَء َرُجٌل ِمْن َیهوذا ِبأمِر الّربِّ إلى َبيَت إیَل، ١

فَتَوجََّه ٢. وَیُربعاُم واقٌف على المذَبِح َیحُرُق الَبخوَر
اَل یا مذَبُح، یا مذَبُح، هذا ما ق«: إلى المذَبِح وقاَل

بٌن ُیسمَّى ُیوشيَّا، وهَو  َسُيوَلُد ِلَبيِت داُوَد ا: الّربُّ
سيذَبُح عَليَك آَهنَة األصناِم اّلذیَن َیحرقوَن عَليَك 

وأعطى ٣. » الَبخوَر، وَسُيحِرُق عَليَك ِعظاَم بَشٍر
هِذِه العالمُة «: َرُجُل اِهللا َعْن ذِلَك اليوِم عالمًة، قاَل

سَينَشقُّ هذا المذَبُح ویَتَبدَُّد «: لّربُّاّلتي تَكلََّم َعنها ا
. »الرَّماُد اّلذي عَليِه، عالمًة على ما آلََّمني بِه الّربُّ

فلمَّا َسِمَع الَمِلُك آالَم َرُجِل اِهللا َمدَّ یَدُه ِمْن على ٤
فَيِبَست یُدُه اّلتي َمدَّها ولم . »أمِسكوُه«: المذَبِح وقاَل

ْنَشقَّ المذَبُح وتَبدََّد الرَّماُد  وا٥. َیقِدْر أْن َیُردَّها إليِه
َعِن المذَبِح ِبـحَسِب العالمِة اّلتي أعطاها َرُجُل اِهللا 

تضََّرْع إلى «: فقاَل الَمِلُك ِلَرُجِل اِهللا٦. ِبأمِر الّربِّ
. »الّربِّ إلِهَك وَصلِّ ألجلي حّتى ترَتدَّ َیدي إليَّ

رَتدَّت َیُد الَمِلِك إليِه  فَتَضرََّع َرُجُل اِهللا إلى الّربِّ فا
ُثمَّ قاَل الَمِلُك ِلَرُجِل ٧. وعاَدت آما آاَنت ِمْن َقبُل

تعاَل معي إلى الَبيِت وتناَوْل َطعامًا، وأنا «: اِهللا
لو أعَطيَتني «: فقاَل َله َرُجُل اِهللا٨. »أمَنُحَك َعطيًَّة

ِنصَف َبيِتَك لما دَخْلُت مَعَك وال أآْلُت ُخبزًا وال 
: ألنَّ الّربَّ أوصاني٩ِرْبُت ماًء في هذا الَموضِع، َش

ال تأُآْل ُخبزًا وال َتشَرْب ماًء وال َترِجـْع في الطَّریِق 
ُثمَّ مَضى ولم َیرِجـْع في ١٠. »اّلتي ِجْئَت ِمنها

  . الطَّریِق اّلتي جاَء ِمنها إلى َبيَت إیَل

  نبـي بـيت إیل
َبيَت إیَل َشيٌخ َنبـيٌّ، فجاَء إليِه َبنوُه وآاَن في ١١

وأخَبروُه ِبُكلِّ ما َعِمَلُه َرُجُل اِهللا ذِلَك اليوَم في َبيَت 
. إیَل، وَقصُّوا على أبـيِهم ما تَكلََّم بِه إلى الَمِلِك

فأَروُه » ِمْن أيِّ طریٍق ذَهَب؟«: فقاَل لُهم أبوُهم١٢
فَجهَّزوُه . »الحماَرَجهِّزوا «: فقاَل لُهم١٣. الطَّریَق

وَتِبـَع َرُجَل اِهللا فَوَجَدُه جالسًا ١٤َله فرِآَب عَليِه 
أأنَت َرُجُل اِهللا اّلذي جاَء ِمْن «: فسأَله. َتحَت الُبْطَمِة

َتعال معي «: فقاَل َله١٥. »أنا هَو«: فأجاَبُه» َیهوذا؟
ال أقِدُر أْن «: فأجاَبُه١٦. »إلى الَبيِت وُآْل ُخبزًا

 مَعَك وفي هذا المكاِن ال آُآُل ُخبزًا وال أشَرُب أرِجـَع
ال تأُآْل ُهناَك ُخبزًا وال : ألنَّ الّربَّ أمَرني١٧ماًء، 

تشَرْب ماًء وال ترِجـْع في الطَّریِق اّلتي ذَهْبَت 
أنا أیضًا َنبـيٌّ ِمْثُلَك، وِبأمِر «: فقاَل َله١٨. »ِمنها

لى َبيِتَك فيأُآَل ُخبزًا ُردَُّه مَعَك إ: الّربِّ قاَل لي مالٌك
فَرَجَع َرُجُل اِهللا ١٩. وآاَن ذِلَك َآِذبًا. »ویشرَب ماًء

  . مَعُه وأآَل ُخبزًا في َبيِتِه وشِرَب ماًء
وَبيَنما ُهما جاِلساِن إلى الماِئدِة جاَءت آِلَمُة اِهللا ٢٠

: فصاَح ِبَرُجِل اِهللا٢١إلى النَّبـِي اّلذي َردَّ َرُجَل اِهللا 
ألنََّك خاَلفَت أمَر الّربِّ إلِهَك : ا یقوُل الّربُّهذا م«

وَرَجْعَت ٢٢ولم تعَمْل ِبالوصيَِّة اّلتي أوصاَك ِبها، 
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وأآْلَت ُخبزًا وشِرْبَت ماًء في هذا الموِضِع اّلذي قاَل 
ال َتأُآْل فيِه ُخبزًا وال تشَرْب ماًء، فَسَتموُت وفي : لَك

فلمَّا َفرَغ ِمْن أآِلِه ٢٣. »ُقبوِر آباِئَك ال ُتدَفُن ُجثَُّتَك
فَلقَيُه أسٌد . وَمضى٢٤وُشرِبِه َجهََّز النَّبـيُّ َله الحماَر 

في طریِقِه فَقَتَلُه، وَبقَيت ُجثَُّتُه ُملقاًة في الطَّریِق، 
فَمرَّ قوٌم فَرَأوا ٢٥. والحماُر واألسُد إلى جاِنِبها

ِنِبها الُجثََّة َمطروَحًة في الطَّریِق، واألسُد ِبـجا
فجاؤوا وأخَبروا أهَل المدینِة اّلتي ُیقيُم بها النَّبـيُّ 

  . الشَّيُخ
هَو َرُجُل اِهللا اّلذي «: فلمَّا َسِمَع النَّبـيُّ الشَّيُخ قاَل٢٦

خالَف أمَر الربِّ فأسَلَمُه إلى األَسِد، فهاَجَمُه وَقَتَلُه 
وا لَي َجهِّز«: ُثمَّ قاَل ِلَبنيِه٢٧. »آما أنَذَرُه الّربُّ

فَمضى فَوَجَد ُجثََّة َرُجِل اِهللا ٢٨فَجهَّزوُه . »الحماَر
وما . ُملقاًة على الطَّریِق، والِحماُر واألسُد ِبـجاِنِبها

فأَخَذ النَّبـيُّ ٢٩. فَتَرَس األسُد الُجثََّة وال الحماَر ا
الُجثََّة ووَضَعها على الحماِر، ورَجَع ِبها إلى المدینِة 

ودَفَن الُجثََّة في قبِرِه ٣٠.  اِهللا وَیدِفَنُهِلـَينُدَب َرُجَل
. »آِه یا أخي«: الخاصِّ ونَدَبُه هَو وَبنوُه قاِئليَن

ْدِفنوني في  إذا ُمتُّ فا«: وَبعَد أْن دَفَنُه قاَل ِلَبنيِه٣١
. القبِر ذاِتِه وِبـجاِنِب ِعظاِمِه َضعوا ِعظامي

 بِه ِبأمِر فكالُمُه سَيِتمُّ، هذا الكالُم اّلذي هاَجَم٣٢
الّربِّ المذَبَح اّلذي في َبيَت إیَل، وجميَع ُبيوِت 

  . »الِعبادِة اّلتي على ُرُؤوِس التِّالِل في ُمُدِن السَّامرِة

  خطيئة یربعام
ولم َیرَتدَّ َیُربعاُم َعْن طریِقِه الفاِسِد، فعاَد وأقاَم ٣٣

فَمْن شاَء آاَن . ُبيوِت الِعبادِةآَهَنًة ِمْن عامَِّة الشَّعِب ِل
وآاَن ذِلَك خطيئًة أدَّْت إلى ٣٤ُیَكرَُّس وَیصيُر آاهنًا 

  . خراِب َبيِت َیُربعاَم وإباَدِتِه َعْن وجِه األرِض
  ١٤الفصل 
  بن یربعام مرض ا

فقاَل ٢في ِتلَك األّیاِم َمِرَض أبـيَّا بُن َیُربعاَم، ١
قومي تَنكَّري حّتى ال َیعلَم أحٌد «: بعاُم ِلَزوَجِتِهَیُر

ذَهبـي إلى شيُلوه َحيُث ُیقيُم أخيَّا  أنَِّك َزوَجتي، وا
. النَّبـيُّ اّلذي تنبََّأ لي أنِّي سأآوُن َمِلكًا ِلهذا الشَّعِب

وُخذي في َیِدِك عَشَرَة أرِغفٍة وَآعكًا وَجرََّة عَسٍل ٣
  . »ِك َعمَّا ُیصيـُب الوَلَدوروحي إليِه وهَو ُیخِبُر

فَذهَبت إلى شيُلوه ودَخَلت َبيَت أخيَّا النَّبـيِّ، وآاَن ٤
فقاَل ٥. ال ُیبِصُر ألنَّ َعيَنيِه َضُعَفتا ِمَن الشَّيخوخِة

هِذِه َزوَجُة َیُربعاَم قاِدمٌة إليَك «: الّربُّ ألخيَّا
. »وآذافَكلِّْمها ِبكذا . بِنها المریِض َتسَتخِبُرَك َعِن ا

َسِمَع َوْقَع خَطواِتها في ٦فلمَّا دَخَلت، وهَي ُمتَنكَِّرٌة 
ِلماذا أنِت . ُأدُخلي یا َزوَجَة َیُربعاَم«: الباِب فقاَل لها

عودي وقولي ٧ُمَتنكَِّرٌة، ولِك ِعندي َخَبٌر َسيِّـٌئ؟ 
إخَترُتَك ِمْن : هذا ما قاَل الّربُّ إلُه ِإسرائيَل: ِلـَيُربعاَم

الشَّعِب وجَعلُتَك رئيسًا على َمملَكِة ِإسرائيَل، عامَِّة 
لِكنََّك . نَتَزْعُت الُمْلَك ِمْن َبيِت داُوَد وأعَطيُتُه لَك وا٨

لم تُكْن َآَعبدي داُوَد اّلذي َعِمَل ِبَوصایاَي، وَتِبــَعني 
بل ٩ِبُكلِّ قلِبِه، ولم یعَمْل إالَّ ما هَو َقویٌم في نَظري، 

فَنَبذَتني . ا على ُآلِّ َمْن آاَن َقبَلَكزاَد عَمُلَك ُسوًء
وأَغظَتني حيَن َصَنْعَت ِلَنْفِسَك أصنامًا وَمسبوآاٍت 

لذِلَك أجِلُب الشَّرَّ على َبيِتَك، فُأبـيُد لَك ١٠. ِللِعبادِة
ُآلَّ َذَآٍر، ِمَن الكبـيِر إلى الصَّغيِر، وُأفنيِهم َعْن 

ْن ماَت لَك في وَم١١،  آِخِرِهم، آما ُیكنَُّس الَبْعُر
المدینِة تأُآُلُه الكالُب، وَمْن ماَت في البرِّیَِّة تأُآُلُه 

  . »هَو الّربُّ تكلََّم. َطيُر السَّماِء
ُعودي إلى َبيِتِك، «: ُثمَّ قاَل أخيَّا ِلَزوَجِة َیُربعاَم١٢

فَينُدُبُه َشعب ١٣وِعنَد ُدخوِلِك المدینَة یموُت الوَلُد، 
، وهَو الوحيُد اّلذي ُیقَبُر ِمْن َبيِت ِإسرائيَل ویقِبروَنُه

ألنَُّه الوحيُد ِمْن َبيِت َیُربعاَم اّلذي فيِه شيٌء . َیُربعاَم
وسُيقيُم الّربُّ َمِلكًا ١٤ُیرضي الّربَّ إلَه ِإسرائيَل، 

ویضِرُب الّربُّ ١٥على ِإسرائيَل ِلـُيبـيَد َبيَت َیُربعاَم، 
ِب في الماِء، شعَب ِإسرائيَل فَيهَتزُّوَن آالقَص

ویقَتِلُعُهم ِمْن هِذِه األرِض الصَّالحِة اّلتي أعطاها 
آباَءُهم وُیَبدُِّدُهم إلى ِعبِر الُفراِت، ألنَُّهم أغاظوُه 

ویَتَخلَّى َعْن ِإسرائيَل ألنَّ ١٦ِبإقامِة أنصاٍب ألشيرِة، 
  . »َیُربعاَم خِطـَئ وجَعَل شعَب ِإسرائيَل َیخَطُأ

  موت یربعام وابنه
فرَجَعت َزوَجُة َیُربعاَم إلى ِتْرَصَة، وِعنَد ُدخوِلها ١٧

فَدفَنُه شعُب ِإسرائيَل، ١٨. عَتبَة باِب َبيِتها ماَت الوَلُد
. ونَدبوُه آما تكلََّم الّربُّ على ِلساِن َعبِدِه أخيَّا النَّبـيِّ

َب وآيَف آيَف حار: وما َبقَي ِمْن أخباِر َیُربعاَم١٩
. َمَلَك ُمَدوََّنٌة في ِسفِر األخباِر ِلُملوِك ِإسرائيَل

ثَنَتيِن وِعشریَن سَنًة وماَت، فَمَلَك  ومَلَك َیُربعاُم ا٢٠
  . بُنُه مكاَنُه ناداُب ا

  رحبعام ملك یهوذا
  )١٦-١: ١٢أخ٢(
   

رَبعيَن بَن إحدى وأ وآاَن َرُحبعاُم بُن ُسليماَن ا٢١
سَنًة حيَن َمَلَك في َیهوذا، ومَلَك َسبَع عْشَرَة سَنًة 

ختاَرها الّربُّ ِمْن جميِع ُمُدِن  ِبُأوُرشليَم المدینِة اّلتي ا
سُم أمِِّه ِنعَمُة  وا. سَمُه ُهناَك ِإسرائيَل ِلـَيجَعَل ا

  . الَعمُّونيَُّة
 وفَعَل شعُب َیهوذا الشَّرَّ أماَم الّربِّ، وأثاروا٢٢

. غَضَبُه ِبـَخطایاُهم أآَثر ِممَّا أثاَرُه جميُع آباِئِهم
فَبَنوا ألْنُفِسِهم مذاِبـَح وأنصابًا وُرموزًا ألشيرِة ٢٣

.  على ُآلِّ َتلٍَّة عاليٍة وَتحَت ُآلِّ شَجرٍة خضراَء
آذِلَك في أرِضِهم آاَن ِرجاٌل وِنساٌء ُیماِرسوَن ٢٤

يَع رجاساِت اُألَمِم اّلتي رتَكبوا جم الَبغاَء الُمَكرََّس، وا
  .  طَرَدها الّربُّ ِمْن أماِم َبني ِإسرائيَل

وفي السَّنِة الخاِمسِة ِللَمِلِك َرُحبعاَم َصِعَد شيَشُق ٢٥
فَنَهَب ُآلَّ ما في ٢٦َمِلُك ِمْصَر ِلُمحارَبِة أوُرشليَم، 

خزاِئِن َهيكِل الّربِّ وقصِر الَمِلِك، وأخَذ ُتروَس 
فَصَنَع َرُحبعاُم ٢٧.   صَنَعها ُسليماُنالذَّهِب اّلتي

. مكاَنها ُتروسًا ِمْن ُنحاٍس، وَسلََّح ِبها ُحرَّاَس قصِرِه
وآاَن إذا دَخَل الَمِلُك َهيكَل الّربِّ َیحِمُلها الحَرُس ٢٨

  . إلى ُهناَك، ُثمَّ َیُردُّوَنها إلى ُغرفِة الِحراسِة
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عماِلِه ُمَدوََّنٌة وما َبقَي ِمْن أخباِر َرُحبعاَم وُآلِّ أ٢٩
وآاَن َبيَن ٣٠. في ِسفِر أخباِر األّیاِم ِلُملوِك َیهوذا
وماَت َرُحبعاُم ٣١َرُحبعاَم وَیُربعاَم حرٌب ُمسَتدیمٌة 

ْبُنُه  وُدِفَن مَع آباِئِه في مدینِة داُوَد، ومَلَك أبـياُم ا
  .  مكاَنُه

  ١٥الفصل 
  أبـيام ملك یهوذا

  )٢٣-٢٢، ٣-١: ١٣أخ٢(
   
وفي السَّنِة الثَّاِمنَة عْشَرَة ِللَمِلِك َیُربعاَم بِن ناباَط، ١

َثالَث ِسنيَن ِبُأوُرشليَم، ٢مَلَك أبـيَّاُم على َیهوذا، 
رتَكَب خطایا  وا٣. سُم أمِِّه َمعَكُة ِبْنُت أبشالوَم وآاَن ا

 آَقلِب داُوَد أبـيِه جميَعها ولم یُكْن قلُبُه ِللّربِّ ُمخِلصًا
بنًا إآرامًا ِلداُوَد َیخُلُفُه في  إالَّ أنَّ الّربَّ رَزَقُه ا٤. َجدِِّه

ألنَّ داُوَد َعِمَل ما هَو ٥،  أوُرشليَم وُیَوطُِّد سالَمها
قویٌم في َنَظِر الّربِّ، وما حاَد َعْن ُآلِّ ما أمَرُه بِه ُآلَّ 

وداَمِت ٦  ّي أّیاِم حياِتِه إالَّ في شْأِن أوریَّا الحِث
وما ٧. الحرُب َبيَن أبـيَّاَم وَیُربعاَم ُطوَل َعهِد أبـيَّاَم

َبقَي ِمْن أخباِر أبـيَّاَم وجميِع أعماِلِه ُمَدوٌَّن في ِسفِر 
وماَت أبـيَّاُم وُدِفَن مَع ٨. أخباِر األّیاِم ِلُملوِك َیهوذا

  . بُنه مكاَنُه آباِئِه في مدینِة داُوَد، ومَلَك آسا ا

  آسا یخلف أبـيام
-١: ١٦، ١٩-١٦: ١٥، ٢-١: ١٤أخ٢(

١٤-٦،١١(   
وفي السَّنِة الِعشریَن ِلـَيُربعاَم َمِلِك ِإسرائيَل، مَلَك ٩

وداَم ُمْلُكُه ِبأوُرشليَم إحدى ١٠. آسا على َیهوذا
. سُم ُأمِِّه َمعَكُة ِبْنُت أبشالوَم وأرَبعيَن سَنًة، وا

. ِمَل آسا ما هَو قویٌم في نَظِر الّربِّ آداُوَد َجدِِّهوَع١١
ونَفى َبغایا الَمعَبِد ِمْن أرِض َیهوذا وأزاَل جميَع ١٢

ونَزَع َعْن َمعَكَة ُأمِِّه ١٣األصناِم اّلتي صَنَعها أبوُه 
لقَب الَمِلكِة األمِّ ألنَّها صَنَعْت ِتمثاَل ُفْحٍش ألشيرَة، 

ومَع أنَُّه ١٤. َقُه في وادي قدروَنفَكسََّر التِّمثاَل وأحر
ما أبَطَل الِعبادَة على ُرُؤوِس التِّالِل، َظلَّ قلُبُه 

وحَمَل إلى الَهيَكِل ١٥. ُمخِلصًا ِللّربِّ ُآلَّ أّیاِم حياِتِه
ما نَذَرُه هَو وأبوُه ِللّربِّ ِمْن ِفضٍَّة وذَهٍب وأشياَء 

  . ُمختِلَفٍة
ِك ِإسرائيَل حرٌب ُآلَّ وآاَنت َبيَن آسا وَبعشا َمِل١٦

وَصِعَد َبعشا ِلُمحاَربِة َیهوذا فَحصََّن ١٧. أّیاِم حياِتِهما
فأخَذ آسا جميَع ١٨.  ِلـَيقَطَع الطَّریَق على آسا الرَّاَمَة

ما تَبقَّى ِمَن الِفضَِّة والذَّهِب في خزاِئِن َهيكِل الّربِّ 
َبنَهَدَد بِن وقصِر الَمِلِك وأرَسَلُه مَع َبعِض ِرجاِلِه إلى 

َطبریموَن بِن َحزیوَن َمِلِك آراَم السَّاِآِن في ِدَمشَق 
آما آاَن َبيَن . ِلـيُكْن َبيني وَبيَنَك َعهٌد«١٩: وقاَل َله

أبـي وأبـيَك، وهذا الذَّهُب والِفضَُّة هدیٌَّة منِّي إليَك، 
نُقْض َعهَدَك مَع َبعشا َمِلِك ِإسرائيَل فينَصِرَف  َفا

سَتجاَب َبنَهَدُد وأرَسَل قادَة ُجيوِشِه إلى  فا٢٠. »عنِّي
جتاَح ُعيوَن وداَن وآَبَل َبيِت َمعَكَة  ُمُدِن ِإسرائيَل وا

فلمَّا ٢١. وُآلَّ ِمنَطَقِة ِآنَّروَت مَع ُآلِّ أرِض َنفتالي
مَتَنَع َعْن ِبناِء الرَّامِة وأقاَم  َسِمَع َبعشا ِبما َجرى ا

َمِلُك آسا ُآلَّ ِرجاِل َیهوذا ِمْن سَتدعى ال فا٢٢. ِبِتْرَصَة
سِتثناٍء، فَحَملوا حجارَة الرَّامِة وخَشَبها ِممَّا  دوِن ا

.  جَمَعُه َبعشا، وَبنى ِبها َجْبَع َبنياميَن والِمصفاَة
وما َبقَي ِمْن أخباِر آسا وشجاعِتِه وأعماِلِه ٢٣

 ِلُملوِك والُمُدِن اّلتي َبنى ُمَدوََّنٌة في ِسفِر أخباِر األّیاِم
. عَتلَّت ِرجالُه إالَّ أنَُّه ِعنَد َشيخوَخِتِه ا. َیهوذا
وماَت وُدِفَن مَع آباِئِه في مدینِة داُوَد َجدِِّه، ومَلَك ٢٤

  . بُنُه مكاَنُه یوشافاُط ا

  ناداب ملك إسرائيل
ِة ومَلَك ناداُب بُن َیُربعاَم على ِإسرائيَل في السَّن٢٥

. الثَّانيِة آلسا َمِلِك َیهوذا، فَمَلَك على ِإسرائيَل سَنَتيِن
وفَعَل الشَّرَّ أماَم الّربِّ ساِلكًا في طریِق أبـيِه وفي ٢٦

  . خطيَئِتِه اّلتي جَعَل ِبها شعَب ِإسرائيَل َیخَطُأ
ولمَّا آاَن الَمِلُك ناداُب ُیحاِصُر مَع جيِش ِإسرائيَل ٢٧

تي ِللِفلسطيِّيَن ثاَر عَليِه َبعشا بُن أخيَّا مدینَة ِجَبثُّوَن اّل
وقَتَلُه في السَّنِة الثَّاِلثِة آلسا َمِلِك ٢٨. ِمْن َبيِت َیسَّاَآَر

ولمَّا مَلَك، أباَد جميَع َبيِت ٢٩. َیهوذا، ومَلَك مكاَنُه
َیُربعاَم َعْن آِخِرِهم، آما تَكلََّم الّربُّ على ِلساِن َعبِدِه 

ألنَّ َیُربعاَم أغاَظ الّربَّ إلَه ٣٠نيِّ، أخيَّا الشِّيلو
ِإسرائيَل ِبما فَعَل ِمَن الخطایا اّلتي جَعَل ِبها شعَب 

  . ِإسرائيَل َیخَطُأ
وما َبقَي ِمْن أخباِر ناداَب وأعماِلِه ُمَدوٌَّن في ِسفِر ٣١

وآاَنت َبيَن آسا َمِلِك ٣٢. أخباِر األّیاِم ِلُملوِك ِإسرائيَل
  . ِلِك ِإسرائيَل حرٌب ُآلَّ أّیاِم حياِتِهماَیهوذا وَبعشا َم

  بعشا یخلف ناداب
وفي السَّنِة الثَّاِلثِة آلسا َمِلِك َیهوذا، تَولَّى َبعشا ٣٣

الُمْلَك على جميِع ِإسرائيَل ِبِتْرَصَة، ومَلَك أرَبعًا 
ِلكًا وفَعَل الشَّرَّ أماَم الّربِّ سا٣٤. وِعشریَن سَنًة

طریَق َیُربعاَم وخطایاُه اّلتي جَعَل ِبها شعَب ِإسرائيَل 
  . َیخَطُأ

   ١٦الفصل 
وأرَسَل الّربُّ النَّبـيَّ یاهو بَن حناني إلى َبعشا ١

رَفعُتَك ِمَن الحضيِض وجَعلُتَك قاِئدًا «٢: ُینِذُرُه
ِلشعبـي ِإسرائيَل، فَسلْكَت طریَق َیُربعاَم وجَعْلَت 

ِلذِلَك ُأبـيُد ٣.  وُیغيظوَنِنـي ِبـخطایاُهمشعبـي َیخَطأوَن
َمْن ٤. ُذرِّیََّتَك وأجَعُل َبيَتَك آَبيِت َیُربعاَم بِن ناباَط

ماَت لَك في المدینِة تأُآُلُه الكالُب، وَمْن ماَت لَك في 
  . »الصَّحراِء تأُآُله َطيُر السَّماِء

َدوََّنٌة وما َبقَي ِمْن أخباِر َبعشا وأعماِلِه وبساَلِتِه ُم٥
ماَت َبعشا ٦. في ِسفِر أخباِر األّیاِم ِلُملوِك ِإسرائيَل
وما ٧بُنُه مكاَنُه  وُدِفَن مَع آباِئِه في ِتْرَصَة ومَلَك أیَلُة ا

أنَذَر بِه الّربُّ َبعشا وَبيَتُه على ِلساِن یاهو بِن حناني 
َم النَّبـيِّ آاَن فقط ِبسَبِب جميِع الشُّروِر اّلتي فَعَلها أما
الّربِّ، فأغاَظُه آما فَعَل َیُربعاُم َقبَلُه، بل أیضًا ألنَُّه 

  . قضى على ُذرِّیَِّة َیُربعاَم
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  أیلة یخلف بعشا
وفي السَّنِة السَّادسِة والِعشریَن آلسا َمِلِك َیهوذا، ٨

تَولَّى أیَلُة بُن َبعشا الُمْلَك على ِإسرائيَل ِبِتْرَصَة 
فثاَر عَليِه ِزْمري، أحُد ِرجاِلِه وقاِئُد ِنصِف ٩. َتيِنسَن

آتيـبِة الَمرَآباِت، وحيَن آاَن أیَلُة في ِتْرَصَة یشَرُب 
ویسَكُر في َبيِت أْرصا الُموآَِّل على القصِر ُهناَك، 

دَخَل ِزْمري وضَرَبُه ِبالسَّيِف وقَتَلُه في السَّنِة ١٠
سا َمِلِك َیهوذا، وتَولَّى السَّابعِة والِعشریَن ِلَعهِد آ

  . الُمْلَك مكاَنُه
فلمَّا َمَلَك وجَلَس على العرِش أباَد جميَع َنسِل ١١

َبعشا ولم َیتُرْك َله َذَآرًا وال أحدًا ِمْن أقاِرِبه 
فَعَل ذِلَك آما أنَذَر بِه الّربُّ َبعشا، ١٢. وأصحاِبِه

 إلَه ألنَُّه أغاَظ الّرب١٣َّعلى ِلساِن یاهو النَّبـيِّ، 
بُنُه، ِبأصناِمِهما وِبـجميِع  ِإسرائيَل، هَو وأیَلُة ا

َخطایاُهما اّلتي َخِطئا ِبها وجَعال شعَب ِإسرائيَل 
وما َبقَي ِمْن أخباِر أیَلَة وأعماِلِه ُمَدوََّنٌة في ١٤. َیخَطُأ

  . ِسفِر أخباِر األّیاِم ِلُملوِك ِإسرائيَل

  زمري یخلف أیلة
وفي السَّنِة السَّابعِة والِعشریَن آلسا َمِلِك َیهوذا، ١٥

تَولَّى ِزمري الُمْلَك على ِإسرائيَل سبعَة أّیاٍم ِبِتْرَصَة 
فلمَّا ١٦. حيَن آاَن ُیحاِصُر ِجبَّثوَن اّلتي ِللِفلسطيِّيَن

َسِمَع الجيُش أنَّ ِزمري ثاَر على الَمِلَك وقَتَلُه، نادوا 
 الَفوِر ِبــُعمري قائِد الجيِش َمِلكًا على جميُعُهم على

فساَر ُعمري وجميُع جيِشِه ِمْن ِجبَّثوَن ١٧.  ِإسرائيَل
فلمَّا رأى ِزمري أنَّ المدینَة ١٨. وحاصروا ِتْرصَة

. سَقَطت، دَخَل قصَرُه وأحَرقُه على نْفِسه وماَت
حَدَث ذِلَك ألنَُّه َخطَئ أماَم الّربِّ، وسَلَك في ١٩

وما ٢٠. َیُربعاَم، وجَعَل شعَب ِإسرائيَل َیخَطُأطریِق 
َبقَي ِمْن أخباِر ِزمري وثورِتِه على أیَلَة بِن َبعشا 

  . ُمَدوٌَّن في ِسفِر أخباِر األّیاِم ِلُملوِك ِإسرائيَل

  عمري یخلف زمري
 ِتبني نَقَسَم شعُب ِإسرائيَل ِقسَميِن، فِقسٌم َتِبـَع ُثمَّ ا٢١

. بَن جيَنَة ِلـُيقيَمُه َمِلكًا، واآلَخُر َتِبـع ُعمري
وقوَي أنصاُر ُعمري على أنصاِر ِتبني بِن جيَنَة، ٢٢

وفي السَّنِة الحادیِة ٢٣. فماَت ِتبني ومَلَك ُعمري
والثَّالثيَن على َعهِد آسا َمِلِك َیهوذا، تَولَّى ُعمري 

َمَلَك ِبِتْرصَة .  سَنًةثَنَتي عْشَرَة الُمْلَك على ِإسرائيَل ا
شترى جَبَل السَّاِمرِة ِمْن شاِمَر  وا٢٤. ِستَّ ِسنيَن

ِبُرْبِع ِقنطاٍر ِمَن الِفضَِّة، وعَليِه َبنى مدینًة َسمَّاها 
  . سِم شاِمَر صاحِب الجَبِل ِبا

وفَعَل ُعمري الشَّرَّ أماَم الّربِّ، وفاَق ِبَشرِِّه جميَع ٢٥
اَظ الّربَّ إلَه ِإسرائيَل ِبأصناِمِه فأغ٢٦. َمْن تَقدََّمُه

وُسلوِآِه في جميِع ُطُرِق َیُربعاَم بِن ناباَط وخطایاُه 
وما َبقَي ِمْن ٢٧. اّلتي جَعَل ِبها شعَب ِإسرائيَل َیخَطُأ

أخباِر ُعمري وأعماِلِه وبساَلِتِه ُمَدوٌَّن في ِسفِر أخباِر 
ُدِفَن مَع وماَت ُعمري و٢٨. األّیاِم ِلُملوِك ِإسرائيَل

  . بُنُه مكاَنُه آباِئِه في السَّاِمَرِة ومَلَك أخآُب ا

ومَلَك أخآُب بُن ُعمري على ِإسرائيَل في السَّنِة ٢٩
ثَنَتيِن  الثَّامنِة والثَّالثيَن آلسا َمِلِك َیهوذا، وداَم ُمْلُكُه ا

وفَعَل أخآُب الشَّرَّ أماَم الّربِّ أآَثَر ٣٠. وِعشریَن سَنًة
وما آفاُه أنَُّه َخطَئ ِمثَل ٣١. ِع َمْن تَقدََّمُهِمْن جمي

َیُربعاَم بِن ناباَط، بل زاَد على ُآلِّ ذِلَك فَتَزوََّج 
إیزابَل ِبنَت أنَبَعَل َمِلِك الصَّيدونيِّيَن، وعَبَد الَبعَل 

وأقاَم مذَبحًا في َبيِت الَبعِل اّلذي َبناُه ٣٢. وسَجَد َله
ُب ُنُصبًا ألشيرِة، وأغاَظ وأقاَم أخا٣٣. ِبالسَّاِمرِة

الّربَّ إلَه ِإسرائيَل أآَثَر ِمْن جميِع ساِبقيِه ِمْن ُملوِك 
وفي أّیاِمِه َبنى حيئيُل اّلذي ِمْن َبيَت إیَل ٣٤. ِإسرائيَل

بِنِه الِبْكِر أسََّسها وعلى  مدینَة أریحا، على أبـيراَم ا
ما قاَل َسجوَب أصَغِر َبنيِه أقاَم أبواَبها، وهكذا َتمَّ 

  .  الّربُّ على ِلساِن َیشوَع بِن ُنوٍن
  ١٧الفصل 

  إیليا ینبـئ بالقحط
َحيٌّ «: قاَل إیليَّا التِّْشبـيُّ ِمْن ُسكَّاِن جلعاَد ألخآَب١ 

هَو الّربُّ إلُه ِإسرائيَل اّلذي أعُبُدُه لن یكوَن في هِذِه 
  . »  وال مَطٌر إالَّ حيَن ُأعِلُن ذِلَكالسِّنيَن الُمقِبَلِة َندًى

ِإذَهْب ِمْن ُهنا نحَو الشَّرِق «٣: وقاَل الّربُّ إلیليَّا٢
خَتِبـْئ ِعنَد نهِر آریَت َشرقيَّ نهِر اُألرُدنِّ،  وا
فَتشرَب ِمَن النَّهِر، وأنا أَمرُت َبعَض الِغرباِن أن ٤

. لّربُّفذَهَب وفَعَل آما قاَل َله ا٥. »ُیطِعموَك ُهناَك
وآاَنِت ٦. فأقاَم ِعنَد َنهِر آریَت َشرقيَّ اُألرُدنِّ

الِغرباُن تأتيِه ِبـُخبٍز وَلحٍم في الصَّباِح وفي المساِء، 
وَجفَّ النَّهُر َبعَد أّیاٍم ألنَّ ٧. وآاَن یشرُب ِمَن النَّهِر

  . المَطَر لم َینِزْل على األرِض

  إیلّيا في صرفة صيدا
ِإْذَهْب إلى ِصْرفة صيدا وأِقم «٩: فقاَل الّربُّ إلیليَّا٨

فذَهَب إیليَّا ١٠.  ُهناَك، فأنا أَمرُت أرمَلًة أْن ُتطِعَمَك
ولمَّا وَصَل إلى مدَخِل المدینِة َرأى . إلى ِصْرفَة

هاتي «: فناداها وقاَل لها. ُهناَك أرمَلًة تجَمُع حَطبًا
ما هَي ذاِهبٌة ِلتأتَي ِبها، ناداها وفي١١. »ُشرَبَة ماٍء

َحيٌّ هَو «: فقاَلت َله١٢. »هاتي ِآسَرَة ُخبٍز«: وقاَل
الّربُّ إلُهَك ال ُخبَز ِعندي، ولِكْن ِعندي َقبضٌة ِمَن 
الدَّقيِق في القصَعِة وقليٌل ِمَن الزَّیِت في الخابـيِة، 

 لي وها أنا أجَمُع ُعوَدیِن ِمَن الحَطِب ُألِعدَّ َطعامًا
فقاَل لها ١٣. »بني، فنأُآُله ُثمَّ نموُت ِمَن الُجوِع وال
إذَهبـي آما ُقلُت، لِكِن إخِبزي أوًَّال . ال تخافي«: إیليَّا

ِقرصًا صغيرًا وهاتيِه لي، وما تَبقَّى ِمَن العجيِن 
: فالّربُّ إلُه ِإسرائيَل قاَل١٤. بِنِك ْخِبزیِه َلِك وال ا

 ال تفَرُغ، وخابـَيُة الزَّیِت ال َقصَعُة الدَّقيِق ِعنَدِك
فذهَبت ١٥. »َتنُقُص إلى أْن ُیرِسَل الّربَّ مَطرًا

وعِمَلت آما قاَل إیليَّا، وأآَلت هَي وهَو وأهُل َبيِتها 
وَقصَعُة الدَّقيِق ما فِرَغت، وخابـيُة الزَّیِت ١٦أّیامًا، 

  . ما نَقَصت، آما قاَل الّربُّ على ِلساِن إیليَّا
بُن األرمَلِة صاحبِة الَبيِت   ذِلَك َمِرَض اوَبعَد١٧

ما لي «: فقاَلت إلیليَّا١٨مَرضًا شدیدًا حّتى ماَت 
ولَك یا َرُجَل اِهللا، ِجئَتني ِلُتَذآَِّرني ِبُذنوبـي وُتميَت 
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وأخَذُه ِمْن . »بَنِك أعطيني ا«: فقاَل لها١٩. »بني ا
َدُه على سریِرِه  اّلتي ُیقيُم فيها ومدَّ ِحضِنها إلى الُعليَِّة

أیُّها الّربُّ إلهي، ِلماذا «: وصَرَخ إلى الّربِّ وقاَل٢٠
» بَنها؟ أَسْأَت إلى األرمَلِة اّلتي أضاَفتني فأَمتَّ ا

وتَمدََّد على الصَّبـيِّ َثالَث مرَّاٍت وصَرَخ إلى ٢١
أیُّها الّربُّ إلهي، ِلَتُعْد ُروُح الصَّبـيِّ «: الّربِّ وقاَل

سَتجاَب الّربُّ َله، فعاَدت روُح الصَّبـيِّ  اف٢٢. »إليِه
فأخَذ إیليَّا الصَّبـيَّ وأنَزَلُه ِمَن الُعليَِّة ٢٣. إليِه وعاَش

ُأنُظري عاَش «: إلى الَبيِت، وَسلََّمُه إلى أمِِّه وقاَل لها
اآلَن َعِلْمُت أنََّك َرُجُل «: فقاَلت َله األرمَلُة٢٤. »بُنِك ا

  . »لّربِّ في َفِمَك صاِدٌق َحقًّااِهللا، وأنَّ آالَم ا
  ١٨الفصل 

  إیليا وأنبـياء البعل
وَبعَد أّیاٍم آثيرٍة، في السَّنِة الثَّالثِة ِللَقحِط، قاَل الّربُّ ١

حُضْر أماَمُه فقریـبًا آتي  إذَهْب ألخاَب وا«: إلیليَّا
وآاَن الجُّوُع . فذَهَب إیليَّا إلى أخاَب٢. »ِبالمَطِر

فَدعا أخاُب عوَبدیا الَقيَِّم على ٣شدیدًا في السَّامرِة، 
حّتى إنَُّه لّما ٤القصِر، وآاَن َرُجًال یخاُف الّربَّ 

بَدأت إیزابُل ُتبـيُد أنبـياَء الّربِّ، أخَذ مَئًة ِمنُهم 
وأْخفاُهم، ُآلُّ خمسيَن في مغاَرٍة وعاَلُهم ِبالُخبِز 

تعاَل َنِسْر في «:  أخاُب ِلعوَبدیاوقاَل٥. والماِء
األرِض إلى جميِع ُعيوِن الماِء وأنهاِرِه، عسى أْن 
. »َنِجَد ُعْشبًا ِللَخيِل والِبــغاِل وال نخَسَر الَبهاِئَم ُآلَّها

قَتسما األرَض َبيَنهما، فساَر ُآلٌّ ِمنُهما في  فا٦
  . طریٍق

ا فَعرَفُه، لَتقى إیليَّ وَبيَنما عوَبدیا في الطَّریِق ا٧
: فأجاَبُه٨» أأنَت سيِّدي إیليَّا؟«: نَحنى أماَمُه وقاَل فا
. »ها إیليَّا ُهنا: ِإْذَهْب وُقْل ِلسيِِّدَك الَمِلِك. أنا هَو«
ما ذنبـي یا سيِّدي حّتى توِقَعني في «: فقاَل عوَبدیا٩

 َحيٌّ هَو الّربُّ إلُهَك ما ِمْن ُأمٍَّة١٠َیِد أخاَب ِلـَيقُتَلني؟ 
. وال َمملَكٍة إالَّ أرسَل إليها سيِّدي الَمِلُك یسأُل َعنَك

سَتحَلَفُه أخاُب ِلـَيَتأآََّد ِمَن  فإذا أنَكَر حاِآُمها أنََّك ُهنا ا
ِإذَهْب وُقْل ِلسيِِّدَك ها إیليَّا : واآلَن تقوُل لي١١. األمِر
فماذا لو أنَّ روَح الّربِّ َبعَد َذهابـي ِمْن ١٢. ُهنا

 أخَذَك إلى َحيُث ال أعَلُم؟ أال یقُتُلني إذا أخَبرُتُه ِعنِدَك
فجاَء إلى ُهنا ولم َیِجْدَك؟ أنا یا سيِّدي َرُجٌل یخاُف 

أَما َسِمْعَت ِبما فَعْلُت حيَنما بَدَأت ١٣اَهللا ُمنُذ ِصباُه، 
إیزاَبُل تقُتُل أنبـياَء الّربِّ، آيَف َخبَّْأُت مَئَة نبـيٍّ، ُآلُّ 

واآلَن ١٤. ارٍة، وُعْلُتُهم ِبالُخبِز والماِءخمسيَن في مغ
. »ها إیليَّا ُهنا، فَيقُتَلني: ِإذَهْب وُقْل ِلسيِِّدَك: تقوُل لي

َحيٌّ هَو الّربُّ القدیُر اّلذي أعُبُد «: فقاَل إیليَّا١٥
فَذهَب عوَبدیا إلى أخاَب ١٦. »سَأحُضُر أماَمُه اليوَم

  . وأخَبَرُه، فجاَء ِلِلقاِء إیليَّا
أأنَت إیليَّا َمصَدُر «: فلمَّا رأى أخاُب إیليَّا قاَل َله١٧

ما أنا َمصَدُر هِذِه «: فأجاَبُه١٨» َویالِت ِإسرائيَل؟
الَویالِت، بل أنَت وَبيُت أبـيَك ألنَُّكم َترْآُتم وصایا 

جَمْع إليَّ ُآلَّ  واآلَن أرِسْل وا١٩. الّربِّ وعَبْدُتُم الَبعَل
جَبِل الَكرَمِل، مَع أنبـياِء الَبعِل َبني ِإسرائيَل على 

األرَبِع مَئٍة والخمسيَن، وأنبـياِء أشيرَة األرَبِع مَئٍة 
  . »اّلذیَن یأُآلوَن على ماِئدِة إیزابَل

سَتدعى أخاُب جميَع َبني ِإسرائيَل واألنبـياَء  فا٢٠
فَنَهَض إیليَّا أماَم الُمجَتِمعيَن ٢١. إلى جَبِل الَكرَمِل

إلى متى َتعُرجوَن َبيَن هذا الفریِق «: وخاَطَبُهم
تَبعوُه، وإْن آاَن  وذاَك؟ إْن آاَن الّربُّ هَو اإللُه فا

. فلم ُیِجْبُه الُمجَتِمعوَن ِبكِلَمٍة. »تَبعوُه الَبعُل هَو اإللُه فا
أنا اآلَن وحدي َبقيُت نبـيًّا ِللّربِّ، «: فقاَل إیليَّا٢٢

. مَئٍة وخمسوَن َرُجًالوهؤالِء أنبـياُء الَبعِل أرَبُع 
هاتوا ثوَریِن، فَيختاَر أنبـياُء الَبعِل لُهم ثورًا ٢٣

وَیقَطعوُه وَیَضعوُه على الحَطِب وال ُیشِعلوا نارًا، 
ُثمَّ یدعو أنبـياُء ٢٤. آَذِلَك أفَعُل أنا ِبالثَّوِر اآلَخِر

سِم الّربِّ إلهي،  سِم إلِهِهم، وأنا أدعو با الَبعِل با
فقاَل جميُع . »ُهما ُیشِعُل النَّاَر یكوُن اإللَهواّلذي ِمن
فقاَل إیليَّا ألنبـياِء ٢٥. »هذا آالٌم حَسٌن«: الشَّعِب
ختاروا لُكم  آونوا الباِدئيَن، ألنَُّكم آثيروَن وا«: الَبعِل

. »سِم إلِهُكم وال ُتشِعلوا نارًا دعوا با ثورًا وَهيِّئوُه وا
سِم  وُه وَهيَّأوُه وَدَعوا باختار فأَخذوا الثَّوَر اّلذي ا٢٦

أیُّها «: الَبعِل ِمَن الصَّباِح إلى الظُّهِر وُهم یقولوَن
، فال َصوٌت، وال ُمجيـٌب، وآانوا »سَتِجب الَبعُل، ا

فلمَّا آاَن ٢٧. َیرُقصوَن َحوَل المذَبِح اّلذي بَنوُه
ُأصُرخوا «: الظُّهُر راَح إیليَّا یهَزُأ ِمنُهم ویقوُل

فُربَّما إلُهُكم غاِرٌق یَتأمَُّل أو هَو . ىِبصوٍت أعل
فأَخذوا ٢٨. »مشغوٌل أو في َسَفٍر، أو َلَعلَُّه ناِئٌم فُيفيَق

یصُرخوَن ِبصوٍت عظيٍم، وُیَهشِّموَن أجساَدُهم 
ِبـحَسِب شعاِئِرِهم ِبالسُّيوِف والرِّماِح، حّتى ساَلت 

 وحّتى َبعَد الظُّهِر َظلُّوا یصُرخوَن٢٩. ِدماُؤُهم
ِبـُجنوٍن إلى أْن حاَن وقُت تقدیِم الذَّبـيحِة، لِكْن لم یُكْن 

  . صوٌت وال ُمجيـٌب وال ُمصٍغ
. »ِإقَتِربوا منِّي«: فقاَل إیليَّا ِلجميِع الشَّعِب٣٠
فرمََّم مذَبَح الّربِّ اّلذي آاَن تَهدََّم، . قَتَربوا ِمنُه فا
َبني ثَني عَشَر حَجرًا على عَدِد أسباِط  وأَخَذ ا٣١

. » سُمَك ِإسرائيَل یكوُن ا«: َیعقوَب اّلذي قاَل َله الّربُّ
سِم الّربِّ، وحَفَر  وَبنى ِتلَك الحجارَة مذَبحًا على ا٣٢

ُثمَّ ٣٣. َحوَل المذَبِح َخنَدقًا یَسُع َنحَو َدْلَویِن ِمَن الماِء
رتََّب الحَطَب وَقطََّع الثَّوَر ووَضَعُه على الحَطِب، 

ألوا أرَبَع ِجراِر ماٍء وُصبُّوا على إم«: وقاَل٣٤
» َثنُّوا«: ُثمَّ قاَل.  ، فَفَعلوا»الُمحَرقِة وعلى الحَطِب

فَجرى الماُء َحوَل ٣٥. َفثلَّثوا» َثلِّثوا«ُثمَّ قاَل . فَثنَّوا
  . مَتأل بِه الَخنَدُق المذَبِح وا

 فلمَّا حاَن وقُت الذَّبـيحِة تَقدََّم إیليَّا النَّبـيُّ ِمَن٣٦
أیُّها الّربُّ إلُه إبراهيَم وإسَحَق «: المذَبِح، وقاَل

وَیعقوَب، ِلـَيعَلِم اليوَم هذا الشَّعُب أنََّك إلٌه في 
. ِإسرائيَل، وأنِّي أنا َعبُدَك وِبأمِرَك أفَعُل ُآلَّ هذا

ِإسَتِجْب لي یا ربُّ، ِإسَتِجْب لي، ِلـَيعَلَم هذا ٣٧
نَت اإللُه، وأنََّك رَدْدَت الشَّعُب أیُّها الّربُّ أنََّك أ

لَتَهَمِت  فَنَزَلت ناُر الّربِّ وا٣٨. »قلوَبُهم إليَك
الُمحرَقَة والحَطَب والحجارَة والتُّراَب وحّتى الماَء 

فلمَّا رأى ذِلَك جميُع الشَّعِب ٣٩. اّلذي في الَخنَدِق
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الّربُّ هَو اإللُه، الّربُّ «: سَجدوا إلى األرِض وقالوا
إقبضوا على أنبـياِء «: فقاَل لُهم إیليَّا٤٠. »هَو اإللُه

فَقَبضوا عَليِهم، فأنَزَلُهم . »الَبعِل، وال َیْفِلت ِمنُهم أحٌد
  .  إیليَّا إلى نهِر قيشوَن وذَبَحُهم ُهناَك

شَرْب،  ِإذَهِب اآلَن، ُآْل وا«: وقاَل إیليَّا ألخاَب٤١
یشرَب، فذَهَب ِلـيأُآَل و٤٢. » فها صوُت َدِويِّ المَطِر

وَصِعَد إیليَّا إلى رأِس الكرَمِل وسَجَد إلى األرِض 
إذَهْب إلى «: وقاَل ِلخاِدِمِه٤٣ووجُهُه َبيَن ُرآَبَتيِه 

فذَهَب وتَطلََّع إلى البحِر . »ُهناَك وتَطلَّْع إلى البحِر
فأَمَرُه أْن ُیعيَد الكرََّة سبَع . »ال أرى شيئًا«: وقاَل

ها «: لَمرَُّة السَّاِبــعُة قاَل ِإلیليَّافلمَّا آاَنِت ا٤٤مرَّاٍت 
. »َسحابٌة صغيرٌة َقْدَر راحِة الَكفِّ صاِعدٌة ِمَن البحِر

نِزْل  إذَهْب ألخاَب وُقْل لُه َجهِّْز َمرآَبَتَك وا«: فقاَل َله
فلم َیمِض وقٌت حّتى ٤٥. »ِلئالَّ ُیفاِجَئَك المَطُر

 الرِّیاُح، وسَقَط مَطٌر سَودَِّت السَّماُء ِبالُغيوِم، وَهبَِّت ا
وآاَنت ٤٦.  فرِآَب أخاُب وساَر إلى َیزَرعيَل. غزیٌر

َیُد الّربِّ مَع إیليَّا، فَشدَّ وَسَطُه ِبُزنَّاٍر وجرى أماَم 
  . َمرآبِة أخاَب حّتى وصَل إلى َیزَرعيَل

  ١٩الفصل 
  إیليا على جبل حوریـب

 َزوَجَتُه إیزاَبَل ِبُكلِّ ما فَعَلُه إیليَّا، وأخَبَر أخاُب١
فأرَسَلت إلى ٢وآيَف قَتَل جميَع األنبـياِء ِبالسَّيِف، 

َویٌل لي ِمَن اآلِلهِة إْن لم أجَعْلَك في ِمثِل «: إیليَّا تقوُل
 وهاَم على  فخاَف٣. »هِذِه السَّاعِة غدًا آواحٍد ِمنُهم

َیهوذا، وتَرَك وجِهِه حّتى وصَل إلى ِبئر سبَع في 
  . خاِدَمُه ُهناَك

ُثمَّ ساَر في البرِّیَِّة َمسيرَة یوٍم حّتى بَلَغ شَجرة ٤
آفاني اآلَن «: وزَّاٍل قَعَد َتحَتها وتَمنَّى الموَت وقاَل

ُثمَّ ناَم ٥. »فما أنا َخيٌر ِمْن آبائي. یا ربُّ، فُخْذ حياتي
ُقْم «: هَتحَت الشََّجرِة وَبغَتًة لَمَسُه مالٌك وقاَل َل

لَتَفَت فَرأى ِعنَد رأِسِه رغيفًا وجرََّة ماٍء،  فا٦. »فُكْل
فعاَوَدُه مالُك الّربِّ ثانيًة ٧. فأآَل وشِرَب ُثمَّ عاَد وناَم

. »فالطَّریُق بعيدٌة أماَمَك. ُقْم فُكْل«: ولَمَسُه وقاَل
فقاَم وأَآَل وشِرَب وساَر ِبِفْعِل ِتلَك األآَلِة أرَبعيَن ٨

ودَخَل ٩وأرَبعيَن ليلًة إلى جَبِل اِهللا حوریـَب، یومًا 
ما باُلَك «: فخاَطَبُه الّربُّ.  ُهناَك وباَت فيها المغارَة

ِبـَحرارٍة ِمْن أجِلَك «: فأجاَب١٠» ُهنا یا إیليَّا؟
وَقْفُت، أیُّها الّربُّ اإللُه القدیُر، ألنَّ َبني ِإسرائيَل 

قَتلوا أنبـياَءَك نَبذوا َعهَدَك وهَدموا مذاِبـَحَك و
ِبالسَّيِف، وَبقيُت أنا وحدي مَعَك، وها ُهم َیطُلبوَن 

ُثمَّ . »ِقْف على الجَبِل أمامي«: فقاَل١١. » حياتي
عَبَر الّربُّ، وَهبَّت ریٌح عظيمٌة وشدیدٌة َشقَِّت الِجباَل 
وَآسََّرِت الُصخوَر، ولم یُكِن الّربُّ في الرِّیِح، وَبعَد 

وَبعَد ١٢. ٌل، ولم یُكِن الّربُّ في الَزلزاِلالرِّیِح َزلَزا
وَبعَد النَّاِر . الَزلزاِل ناٌر، ولم یُكِن الّربُّ في النَّاِر

فلمَّا َسِمَع إیليَّا الصَّوَت سَتَر ١٣. َصوٌت هاِدٌئ َخفيٌف
. وجَهُه ِبــَعباَءِتِه وخَرَج ووَقَف ِبَمدَخِل المغارِة

» نا یا إیليَّا؟ما باُلَك ُه«: فجاَءُه صوٌت یقوُل

ِبـَحرارٍة ِمْن أجِلَك وَقْفُت أیُّها الّربُّ اإللُه «: فقاَل١٤
القدیُر ألنَّ َبني ِإسرائيَل نَبذوا َعهَدَك وهَدموا 

مذاِبـَحَك وقَتلوا أنبـياَءَك ِبالسَّيِف، وبقيُت أنا وحدي 
: فقاَل َله الّرب١٥ُّ. »مَعَك، وها ُهم َیطُلبوَن حياتي

طریِقَك إلى ِدَمشَق، فإذا وَصْلَت إمَسْح إرِجـْع في «
مَسْح یاهو بَن َنمشي َمِلكًا  وا١٦،  َحزائيَل َمِلكًا عَليها
مَسْح أليشَع بَن شافاَط ِمْن آبَل  على ِإسرائيَل، وا

فَمْن َنجا ِمْن َسيِف َحزائيَل ١٧.  َمحوَلَة َنِبيًّا َبَدًال ِمنَك
.  یاهو یقُتُلُه أليشُعَیقُتُلُه یاهو، وَمن َنجا ِمْن َسيِف

وأمَّا في ِإسرائيَل فُأبقي سبعَة آالٍف، ُآلُّ َمْن لم ١٨
  . » َیرَآْع ِللَبعِل ولم ُیَقبِّْل صَنَمُه

فذهَب إیليَّا ِمْن ُهناَك، فَلقَي أليشَع بَن شافاَط َیفَلُح ١٩
ْثنا عَشَر َفدَّاَن بَقٍر على ُآلِّ َفداٍن  األرَض وأماَمُه ا

ٌد ِمْن َعبـيِدِه األحَد عَشَر أمَّا هَو فكاَن َیفَلُح َیفَلُح واح
قَتَرَب إیليَّا َنحَوُه وألقى عَليِه  فا. على الثَّاني عَشَر

فَتَرَك أليشُع البَقَر وجرى وراَء إیليَّا ٢٠.  عباَءَتُه
: فقاَل َله. »َدعني أَودِّْع أبـي وأّمي ُثمَّ أتَبُعَك«: وقاَل

فأَخَذ أليشُع َزوَجيِن ِمَن ٢١» ؟ إذَهْب فماذا َیمَنُعَك«
البَقِر وذَبَحُهما وطَبَخ لحَمُهما على حَطِب النِّيِر، 

  . ُثمَّ قاَم وذَهَب مَع إیليَّا ِلـَيخُدَمُه. وقدََّم ِلِرجاِلِه فأآلوا
  ٢٠الفصل 

  حصار السامرة
 َخيٌل وحَشَد َبنَهَدُد َمِلُك آراَم ُآلَّ جيِشِه ومَعُه١

ْثناِن وَثالثوَن َمِلكًا وَصِعَد إلى السَّاِمرِة  وَمرآباٌت وا
وأوَفَد ُرُسًال إلى أخاَب َمِلِك ِإسرائيَل، ٢. وحاَصَرها

: هذا ما یقوُل َبنَهَدُد«: وقالوا َله٣فجاؤوا إلى المدینِة 
. »َسلِّْم لي ِفضََّتَك وذَهَبك وُآلَّ َزوجاِتَك وأحَسَن َبنيَك

. آما قلَت یا سيِّدي الَمِلُك«: ِلُك ِإسرائيَلفأجاَب َم٤
فرَجَع الرُُّسُل ثانيًة وقالوا ٥. »أنا وجميُع ما أمِلُك

أَمْرُتَك أْن ُتَسلَِّم لي : هذا ما یقوُل َبنَهَدُد«: ألخاَب
وغدًا وفي ِمثِل ٦. ِفضََّتَك وذَهَبك وَزوجاِتَك وَبنيَك
شوا َبيَتَك وُبيوَت هِذِه السَّاعِة ُأرِسُل ِرجالي ِلـُيفتِّ

  . »حاشيِتَك، ویَضعوا أیدَیهم على ُآلِّ ثميٍن
: فَدعا الَمِلُك أخاُب جميَع ُشيوِخ الِبالِد وقاَل لُهم٧
شَهدوا أنَّ هذا الرَُّجَل یطُلُب الشَّرَّ، ألنَُّه  إعَلموا وا«

أرَسَل إليَّ یطُلُب ِنسائي وأبنائي وِفضَّتي وذَهبـي فما 
فقاَل َله جميُع الشُّيوِخ وجميُع ٨. »َمَنعُتها َعنُه

فقاَل أخاُب لُرُسِل ٩. »ال تْسمْع َله وال َتقَبْل«: الشَّعِب
ُآلُّ ما َطَلبَتُه منِّي أوََّل : قولوا ِلسيِّدي الَمِلِك«: َبنَهَدَد

مرٍَّة أفَعُلُه، وأمَّا ما تطُلُبُه منِّي اآلَن فال ُقدَرَة لي 
فعاَد َبنَهَدُد ١٠. ِبهذا الجواِبفذَهَب الرُُّسُل . » عَليِه

َویٌل لي ِمَن اآلِلَهِة إذا لم ُأَدمِِّر «: وأرَسَل إليِه یقوُل
السَّاِمرَة فُرآاُمها ال یكفي لَيمَأل أُآفَّ ُآلِّ هُؤالِء 

: فأجاَب َمِلُك ِإسرائيَل١١. »الرِّجاِل اّلذیَن َیتَبعوَنني
. »ِلَمْن ینَتِصُرالفخُر ال ِلَمْن ُیحاِرُب، بل : قولوا َله«
فلمَّا َسِمَع َبنَهَدُد هذا الكالَم وهَو یشرُب مَع ١٢

. »ُخذوا َمواِقَعُكم«: الُملوِك في الخياِم قاَل ِلِرجاِلِه
  . فأَخذوا َمواِقَعُهم في ُمحاصرِة المدینِة
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: فَتَقدََّم َنبـيٌّ إلى أخاَب َمِلِك ِإسرائيَل وقاَل َله١٣
أیَت ُآلَّ هذا الجيِش العظيِم؟ أَر: هذا ما قاَل الّربُّ«

. »سُأَسلَِّمُه إلى َیِدَك اليوَم ِلَتعَلَم أنِّي أنا الّربُّ
هذا ما «: فقاَل» على َیِد َمْن؟«: فأجاَب أخاُب١٤

: قاَل. »على َیِد حَرِس ُرؤساِء األقاليِم: قاَل الّربُّ
فأحصى ١٥. »أنَت«: قاَل» فَمْن یـبَدُأ الِقتاَل؟«

ثَنيِن  ؤساِء األقاليِم، فكانوا مَئَتيِن واأخاُب حَرَس ُر
وأحصى َبعَدُهم ساِئَر الُجنوِد ِمْن . وَثالثيَن َرُجًال

  . جميِع َبني ِإسرائيَل، فكانوا سبعَة آالٍف
فَهَجَم أخاُب َبعَد الظُّهِر وآاَن َبنَهَدُد یشرُب ١٦

ویسكُر في الخياِم، هَو والُملوُك الُمناِصروَن َله 
َهَجَم أوًَّال حَرُس ١٧. ْثناِن وَثالثوَن َمِلكًا وعَدُدُهم ا

نَفٌر «: ُرؤساِء األقاليِم، فأرَسَل َبنَهَدُد َیسَتخِبُر فقيَل َله
ُأقُبضوا عَليِهم أحياَء «: فقاَل١٨. »ِمَن السَّاِمرِة

فقاَد الحَرُس الِقتاَل ١٩. »ُمساِلميَن آانوا أم ُمقاِتليَن
عَتَرَضُهم فَهَرَب  لُّ َمِن افُقِتَل ُآ٢٠والجيُش وراَءُهم، 

وَنجا َبنَهَدُد َمِلُك آراَم . اآلراميُّوَن أماَم جيِش ِإسرائيَل
وطاَرَدُهم َمِلُك ِإسرائيَل، ٢١. على فَرٍس مَع الِفرساِن

فأَخَذ الَخيَل والَمرآباِت مَع الُفرساِن وأنَزَل ِبِهِم 
  . الهزیمِة

: إنَتِبْه«: رائيَل وقاَل َلهفَتَقدََّم النَّبـيُّ إلى َمِلِك ِإس٢٢
وَجهِّْز نفَسَك ِلَمعرآٍة ثانيٍة، ألنَّ َمِلَك آراَم سَيصَعُد 

  . »ِلُمحاَرَبِتَك في الرَّبـيِع

  عودة اآلراميـين إلى القتال
آِلهُة ِإسرائيَل آِلهُة «: وقاَل ِرجاُل آراَم ِللَمِلِك٢٣

ِلَك غَلبونا، لِكْن إذا حاَربنا في السَّهِل ِجباٍل وِلذ
إعِزِل الُملوَك وعيِّْن مكاَنُهم : نصيَحُتنا٢٤َنغِلُبُهم 
حُشْد جيشًا آبـيرًا تمامًا آاّلذي َخِسرَتُه،  وا٢٥. قاَدًة

على عَدِد َخيِلِه وَمرآباِتِه، فُنقاِتَلُهم في السَّهِل 
  . يَحِتِهمفَسِمَع ِمنُهم وَعِمَل ِبَنص. »ونغِلَبُهم

وفي الرَّبـيِع حَشَد َبنَهَدُد جيشًا ِمَن اآلراميِّيَن ٢٦
حَتَشَد  وا٢٧.  ِلُمحاربِة ِإسرائيَل وَصِعَد إلى أفيَق

جيُش ِإسرائيَل وتَجهَّزوا ِلِقتاِلِهم فخيَّموا ُقباَلَتُهم 
ُمنَقِسميَن إلى ِقسَميِن، آأنَُّهم قطيعاِن صغيراِن ِمَن 

فَتَقدََّم ٢٨. اميُّوَن فَمألوا األرَضالمعزى، وأمَّا اآلر
هذا ما قاَل «: َرُجُل اِهللا إلى َمِلِك ِإسرائيَل وقاَل َله

ِبما أنَّ اآلراميِّيَن قالوا إنَّ الّربَّ هَو إلُه ِجباٍل : الّربُّ
ال إلَه ُسهوٍل فأنا سُأَسلُِّم إلى َیِدَك ُآلَّ هذا الجيِش 

. »ئيَل أنِّي أنا هَو الّربُّالعظيِم ِلَتعَلَم أنَت وَبنو ِإسرا
. فَعسَكَر اآلراميُّوَن ُمقاِبَل َبني ِإسرائيَل ِستََّة أّیاٍم٢٩

ولمَّا آاَن اليوُم السَّابُع اشَتَبكوا في الحرِب، فقَتَل َبنو 
. ِإسرائيَل ِمَن اآلراميِّيَن مَئَة ألِف َرُجٍل في یوٍم واحٍد

َن ألَف وهرَب الباقوَن وَعَدُدُهم سبعٌة وِعشرو٣٠
. َرُجٍل إلى مدینِة أفيَق، فَسَقَط عَليهِم السُّوُر وماتوا

. خَتَبأ في ُغرَفٍة وهرَب َبنَهَدُد أیضًا إلى المدینِة وا
َسِمْعنا أنَّ ُملوَك ِإسرائيَل «: فقاَل َله ِرجاُلُه٣١

ُرَحماُء، فَدْعنا نذَهُب اآلَن إلى َمِلِك ِإسرائيَل ِبُمسوٍح 
. »ٍل َحوَل أعناِقنا، لَعلَُّه یعفو َعنَكعلى أجساِدنا وِحبا

فَشدُّوا ُمسوحًا على أجساِدِهم وحباًال َحوَل ٣٢

َعبُدَك «: أعناِقِهم وجاؤوا إلى َمِلِك ِإسرائيَل وقالوا
أَحيٌّ هَو َبعُد «: ، فقاَل»َبنَهَدُد یَتَوسَُّل أْن تعفَو َعنُه

: وانَتَهزوا الُفرصَة وقال فَتفاَءلوا وا٣٣. »هَو آأخي
. »إذَهبوا وجيئوني بِه«: فقاَل. »نعم، َبنَهَدُد أخوَك«

. فخَرَج إليِه َبنَهَدُد، فأصَعَدُه أخاُب على الَمرآبِة
الُمُدُن اّلتي أخَذها أبـي ِمْن أبـيَك «: فقاَل َله َبنَهَدُد٣٤

أُردُّها إليَك، وفي ِدَمشَق ُتقيُم لَك أسواقًا آما فَعَل 
وأنا ُأخلي «: أجاَبُه أخاُبف. »أبـي في السَّاِمرِة
  . وقَطَع َله َعهدًا وأخلى سبـيَلُه. »َسبـيَلَك ِبهذا الَعهِد

  حكم اهللا على أخاب
: وأمَر الّربُّ واحدًا ِمَن األنبـياِء أْن یقوَل ِلرفيِقِه٣٥

ِبما «: فقاَل َله٣٦. فَرَفَض أْن یضِرَبُه. »إضِرْبني«
ْنِصراِفَك  ا أَطْعَت أمَر الّربِّ، یقُتُلَك أسٌد ِعنَد اأنََّك م

. ْنَصَرَف ِمْن ِعنِدِه َلقَيُه أسٌد فَقَتَلُه فلمَّا ا. »ِمْن ِعندي
. »إضِرْبني«: ُثمَّ صادَف َرُجًال آَخَر، فقاَل َله٣٧

فَتَنكََّر النَّبـيُّ ِبُبرُقٍع على ٣٨. فَضَرَبُه َضربًة فجَرَحُه
فلمَّا َمرَّ ٣٩.  على طریٍق یسُلُكها الَمِلُكعيَنيِه ووَقَف

َخَرْجُت یا سيِّدي إلى «: الَمِلُك ناداُه النَّبـيُّ وقاَل
وَسِط المعرآِة، فجاَءني أحُدُهم ِبأسيٍر ِمَن األعداِء 

ُأحُرْس هذا الرَُّجَل، وإْن أفَلَت ِمنَك تكوُن : وقاَل لي
الَثَة آالِف ِقطعٍة حياُتَك بدًال ِمْن حياِتِه أو َتدَفُع لي َث

خَتفى  فبـيَنما ُآنُت َمشغوًال یا سيِّدي ا٤٠. ِمَن الِفضَِّة
أنَت اّلذي حَكْمَت على «: فقاَل َله الَمِلُك. »الرَُّجُل
فأسَرَع النَّبـيُّ وأزاَح الُبْرقَع َعْن َعيَنيِه، ٤١. »نْفِسَك

: النَّبـيُّفقاَل َله ٤٢.  فَعَرَفُه الَمِلُك أنَُّه ِمَن األنبـياِء
ِبما أنََّك أطَلقَت ِمْن َیِدَك َرُجًال : هذا ما قاَل الّربُّ«

هَدْرُت َدَمُه تكوُن حياُتَك بدًال ِمْن حياِتِه، وشعُبَك 
فَرَجَع َمِلُك ِإسرائيَل إلى َبيِتِه في ٤٣. »بدًال ِمْن شعِبِه

  . السَّاِمرِة وهَو َقِلٌق حزیٌن
   ٢١الفصل 

  آرم نابوت
وآاَن ِلنابوَت اليزرعيليِّ آرٌم في َیزَرعيَل قریـٌب ١

: فقاَل أخاُب ِلنابوَت٢. ِمْن قصِر أخاَب َمِلِك السَّاِمرِة
أعِطني آرَمَك فيكوَن لي ُبستاَن ُبُقوٍل ألنَُّه قریـٌب «

ِمْن قصري، وأنا ُأعطيَك بدًال ِمنُه َآرمًا أفَضَل، وإْن 
ال سَمَح «: فأجاَبُه نابوُت٣. »ُه َنقدًاِشْئَت أعَطيُتَك َثَمَن

فعاَد أخاُب إلى ٤. » الّربُّ أْن ُأعطَيَك ميراَث آبائي
قصِرِه َقِلقًا حزینًا ِمْن آالِم نابوَت، وناَم في سریِرِه، 

  . وَحوََّل وجَهُه إلى الحاِئِط ولم یَتناَوْل َطعامًا
آئيـَب ما باُلَك «: فجاَءت إیزاَبُل َزوَجُتُه وسأَلْتُه٥

ألنِّي ُقلُت «: فأجاَبها٦» النَّفِس وال تـَتناَوُل َطعامًا؟
أعِطني آرَمَك ِبَثَمٍن، أو إذا : ِلنابوَت الَيزَرعيليِّ

ال ُأعطيَك : ِشْئَت ُأعطيَك آرمًا بدًال ِمنُه، فقاَل
أما أنَت َمِلٌك على «: فقاَلت َله إیزاَبُل٧. »آرمي

وِطْب نْفسًا، وأنا ُأعطيَك ِإسرائيَل؟ ُقْم َتناَوْل َطعامًا 
  . »آرَم نابوَت اليزَرعيليِّ

سِم أخاَب، وخَتَمْتها  وآتبت إیزاَبُل رساِئَل ِبا٨
ِبـخاَتِمِه وأرَسَلتها إلى الشُّيوِخ واألعياِن في المدینِة 
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: وآَتَبت في الرَّساِئِل تقوُل٩. اّلتي یسُكُنها نابوُت
 ُمقدِّمِة نادوا ِبيوِم صوٍم، وأجِلسوا نابوَت في«

ختاروا َرُجَليِن ساِفَليِن َیشَهداِن عَليِه  وا١٠الشَّعِب، 
ُثمَّ أخِرجوُه .  أنَُّه َجدََّف على اِهللا وعلى الَمِلِك

فَفَعَل ُشيوُخ مدینِة ١١. »رجموُه حّتى الموِت وا
. نابوَت وأعياُنها آما آتبت إیزاَبُل في رساِئِلها إليِهم

سوا نابوَت في ُمَقدِّمِة فناَدوا ِبيوِم صوٍم وأجَل١٢
ُثمَّ جاَء َرُجالِن ساِفالِن وجلسا ُقباَلَتُه، ١٣الشَّعِب، 

وَشِهدا عَليِه أماَم الشَّعِب أنَُّه َجدََّف على اِهللا وعلى 
فأَخذوُه إلى خاِرِج المدینِة ورَجموُه ِبالحجارِة . الَمِلِك
ُرِجَم «: وأرَسلوا إلى إیزاَبَل یقولوَن١٤. فماَت
  . »ُت وماَتنابو
فلمَّا َسِمَعت إیزاَبُل بَرجِم نابوَت وموِتِه قاَلت ١٥

َتمِلُك اآلَن آرَم نابوَت اليزَرعيليِّ اّلذي «: ألخاَب
فلمَّا ١٦. »رَفَض أْن َیبـيَعَك إیاُه ِبثَمٍن، ألنَُّه ماَت

َسِمَع أخاُب ِبَموِت نابوَت، نَزَل في الحاِل إلى الكرِم 
  . ِلـَيمَتِلَكُه

إذَهْب ِللقاِء أخاَب «١٨: اَل الّربُّ إلیليَّا التَّْشبـيِّفق١٧
َمِلِك ِإسرائيَل في السَّاِمرِة، في آرِم نابوَت اّلذي نَزَل 

َأَقَتْلَت : هذا ما قاَل الّربُّ«: وُقْل َله١٩إليِه ِلـَيمَتِلَكُه، 
في : هذا ما قاَل الّربُّ: َواْمَتَلْكَت َأیضًا؟ ُثمَّ ُقْل َلُه

ِع اّلذي َلَحَست فيِه الِكالُب دَم نابوَت، َتلَحُس الموِض
  . »الِكالُب َدَمَك َأْنَت أیضًا

هل وَجدَتني «: فقاَل أخاُب إلیليَّا حيَن َرآُه ُمقِبًال٢٠
نعم، وَجدُتَك ألنََّك ِبــْعَت «: فأجاَب» یا َعُدّوي؟

ِلذِلَك یقوُل لَك ٢١. نْفَسَك وفَعلَت الشَّرَّ أماَم الّربِّ
سأجِلُب عَليَك الشَّرَّ، وُأبـيُد َنسَلَك، وأقَطُع ُآلَّ : بُّالّر

وأجَعُل َنسَلَك ٢٢. ذَآٍر فيِه، ِمَن الكبـيِر إلى الصَّغيِر
آَنسِل َیُربعاَم وَنسِل َبعشا بِن أخيَّا، ألنََّك أَغظَتني 

أمَّا إلیزاَبَل، فيقوُل الّربُّ ٢٣. وجَعلَت ِإسرائيَل َیخَطُأ
سواِر مدینِة َیزَرعيَل تفَتِرُس الِكالُب ِعنَد أ: أیضًا
وأمَّا أنَت فَمْن ماَت ِمْن َنسِلَك في المدینِة ٢٤.  ُجثََّتها

آذِلَك تفَتِرُسُه الِكالُب، وَمْن ماَت في البرِّیَِّة فَطيُر 
  . »السَّماِء تأُآُلُه

وما باَع أحٌد نْفَسُه ِلِفْعِل الشَّرِّ أماَم الّربِّ ِمثَل ٢٥
وباَلَغ أخاُب في ٢٦. ذي أغَوتُه َزوَجُتُهأخاَب اّل

الخطيئِة ِبــِعبادِتِه األصناَم القِذرَة، آما فَعَل 
األموریُّوَن اّلذیَن طَرُدُهُم الّربُّ ِمْن وجِه َبني 

  . ِإسرائيَل
فلمَّا َسِمَع أخاُب آالَم إیليَّا َمزََّق ثياَبُه وَلِبَس ٢٧

. َس الرَّأِسِمْسحًا وناَم فيِه، وصاَم ومشى ُمَنكَّ
أرأیَت آيَف «٢٩: فقاَل الّربُّ إلیليَّا التَّْشبـي٢٨ِّ
ّتَضَع أخاُب أمامي؟ ِلذِلَك ال أجِلُب الشَّرَّ على َنسِلِه  ا

  . »ْبِنِه أّیاَم حياِتِه، ولكْن في أّیاِم ا
  ٢٢الفصل 

  ميخا النبـي ینذر أخاب
  )٣-١: ١٨أخ٢(

ْت َثالُث ِسنيَن لم یُكْن فيها حرٌب َبيَن آراَم  ومَض
وفي السَّنِة الثَّاِلثِة نَزَل یوشافاُط َمِلُك ٢. وِإسرائيَل

فقاَل َمِلُك ِإسرائيَل ٣. َیهوذا ِلُمقاَبَلِة َمِلِك ِإسرائيَل
 لنا، ونحُن  أال َتعَلموَن أنَّ راموَث جلعاَد«: ِلحاِشيِتِه

» رجاِعها ِمْن َمِلِك آراَم؟سِت لم ُنَحرِّْك ساِآنًا ال
أَتذَهُب معي إلى راموَث جلعاَد «وسَأَل یوشافاَط ٤

نحُن حاٌل واحٌد شعبـي «: فأجاَبُه یوشافاُط» ِللِقتاِل؟
ولِكْن َدْعنا أوًَّلا نسَتشيُر ٥. شعُبَك وَخيلي َخيُلَك

  . »الّربَّ
فَجَمَع َمِلُك ِإسرائيَل نحَو أرَبِع مَئِة َرُجٍل ِمَن ٦
أأذَهُب إلى راموَث جلعاَد ِللِقتاِل «: نبـياِء وسأَلُهماأل

إذَهْب ألنَّ الّربَّ ُیَسلُِّمها إلى «: فأجابوا» أم ال؟
أما ِمْن نبـيٍّ آَخَر ِللّربِّ «: فسأَلُه َیوشافاُط٧. » َیِدَك

: فأجاَبُه َمِلُك ِإسرائيَل٨» ُهنا فَنسَتشيَر بِه الّربَّ؟
ي ُأبِغُضُه ألنَُّه ال یَتنبَُّأ عليَّ إالَّ ُهناَك واحٌد َبعُد، لكنِّ«

ال «: فقاَل َله یوشافاُط. »ِبالشَّرِّ، وهَو ميخا بُن یمَلَة
فَدعا َمِلُك ِإسرائيَل أحَد ٩. »َتُقْل هكذا أیُّها الَمِلُك

وآاَن َمِلُك ١٠. »ِجْئني ِبميخا بِن َیمَلَة«: الخَدِم وأَمَرُه
ذا الِبَسيِن ثياَبُهما ِإسرائيَل ویوشافاُط َمِلُك َیهو

الُملوآيََّة وجاِلَسيِن ُآلُّ واحٍد على عرِشِه في السَّاحِة 
ِعنَد مدَخِل باِب السَّاِمرِة، وجميُع األنبـياِء یَتنبَّأوَن 

وصَنَع ِصْدقيَّا بُن َآنَعنَة ُقروَن ١١. في حضَرِتِهما
 ِبهِذِه الُقروِن تنَطُح: هذا ما قاَل الّربُّ«: حدیٍد وقاَل

وآاَن جميُع األنبـياِء ١٢. »اآلراميِّيَن حّتى َیفَنوا
هاِجْم راموَث جْلعاَد «: یَتنبَّأوَن هكذا ویقولوَن ِللمِلِك

  . » فتنَتِصَر، ألنَّ الّربَّ ُیَسلُِّمها إلى َیِدَك
ِبصوٍت واحٍد تنبََّأ «: وقاَل رسوُل أخاَب ِلميخا١٣

. »آالُمَك ِمثَل آالِمِهماألنبـياُء ِللَمِلِك ِبالنَّصِر، فليُكْن 
َحيٌّ هَو الّربُّ، ما یقوُلُه لَي «: فقاَل َله ميخا١٤

یا «: فلمَّا حَضَر سأَلُه الَمِلُك١٥. »الّربُّ أقوُلُه أنا
» ميخا، أنذَهُب إلى راموَث جلعاَد ِللِقتاِل أم ال؟

إذَهْب فتنَتِصَر، ألنَّ الّربَّ ُیَسلُِّمها إلى «: فأجاَبُه
سَتحَلفُتَك أْن ال  آم َمرًَّة ا«: فقاَل َله الَمِلُك١٦. »َیِدَك

: فقاَل ميخا١٧» سِم الّربِّ إالَّ ِبالصِّدِق؟ ُتكلَِّمني با
أرى شعَب ِإسرائيَل ُمَبعَثریَن على الِجباِل آغَنٍم ِبال «

هؤالِء ال قاِئَد لُهم، َفلَيرِجـْع ُآلُّ : راٍع، والّربُّ یقوُل
فقاَل َمِلُك ِإسرائيَل ١٨. »  ِبأماٍنواحٍد ِمنُهم إلى َبيِتِه

أما ُقلُت لَك إنَُّه ال یتَنبَُّأ عليَّ إالَّ «: ِلـيوشافاَط
رأیُت . إسَمْع آالَم الّربِّ«: فقاَل ميخا١٩. »ِبالشَّرِّ

الّربَّ جالسًا على عرِشِه وجميُع مالِئكِة السَّماِء 
لّربُّ فسأَلُهُم ا٢٠. ُوقوٌف لَدیِه، على یميِنِه وِشماِلِه

َمْن ُیغوي أخاَب ِبالصُّعوِد ِللحرِب فيموَت في 
راموَث جلعاَد؟ فأجاَب هذا ِبشيٍء، وذاَك ِبشيٍء 

وأخيرًا خَرَج روٌح وَوَقَف أماَم الّربِّ ٢١. آَخَر
: فأجاَب٢٢ِبماذا؟ : فسأَلُه الّربُّ. أنا ُأغویِه: وقاَل

: ه الّربُّفقاَل َل. أجَعُل جميَع أنِبياِئِه َینِطقوَن الكِذَب
ُثمَّ قاَل ميخا ٢٣. »فَعْل هكذا أنَت َتقِدُر أْن ُتغِوَیُه، فا

الّربُّ قَصَد لَك الشَّرَّ، لِكنَُّه جَعَل روَح «: ِللَمِلِك
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الَكِذِب في أفواِه أْنِبياِئَك هؤالِء، فما نَطقوا 
  . »ِبالصِّدِق

 فَتَقدََّم ِصْدقيَّا بِن آنَعَنَة وَلَطَم ميخا على فكِِّه٢٤
» متى عَبَر روُح الّربِّ منِّي ِلـُيَكلَِّمَك؟«: وقاَل
سَتعِرُف ذِلَك یوَم ُتَفتُِّش َعْن «: فأجاَبُه ميخا٢٥

فقاَل َمِلُك ِإسرائيَل ألحِد ٢٦. »َمخَدٍع َخفيٍّ ِلَتخَتبـَئ
ُخْذ ميخا وَسلِّْمُه إلى آموَن حاِآِم المدینِة «: ِرجاِلِه

: هذا ما أَمَر بِه الَمِلُك: وُقْل٢٧وإلى األميِر ُیوآَش 
َضعوا ميخا في السِّْجِن وقدِّموا َله قليًال ِمَن الُخبِز 

: فقاَل ميخا ِللَمِلِك٢٨. »والماِء إلى أْن أرِجـَع ساِلمًا
إْن َرِجْعَت ساِلمًا فال یكوُن الّربُّ تَكّلَم على «

  . » ِلساني

  موت أخاب
  )٣٤-٢٨: ١٨أخ٢(
   

َد َمِلُك ِإسرائيَل ویوشافاُط َمِلُك َیهوذا إلى وصِع٢٩
: فقاَل َمِلُك ِإسرائيَل ِلـيوشافاَط٣٠. راموَث جلعاَد

 وأتَقدَُّم إلى الِقتاِل، وأنَت َتلَبُس ثياَبَك  أنا أتنكَُّر«
. فَتنكََّر َمِلُك ِإسرائيَل وتَقدََّم إلى الِقتاِل. »الُملوآيََّة

:  َمرآباِتِه االثَنيِن والثَّالثيَنوأمَر َمِلُك أراَم قادَة٣١
ال ُتحاِربوا صغيرًا وال آبـيرًا إالَّ َمِلَك ِإسرائيَل «

: فلمَّا رأى قادُة الَمرآباِت یوشافاَط قالوا٣٢. »وحَدُه
. تََّجهوا إليِه ِلـُيقاِتلوُه فا. »ال َشكَّ أنَُّه َمِلُك ِإسرائيَل«

ِلَك ِإسرائيَل، أدَرآوا أنَُّه لم یُكْن َم٣٣فلمَّا صَرَخ 
لِكنَّ ُجندیًّا أراميًّا أطَلَق َسهمًا ٣٤. فَرَجعوا عنُه

طاِئشًا، فأصاَب َمِلَك ِإسرائيَل َبيَن الدِّرَع والِورِك، 
خُرْج بـي ِمَن الَمعرآِة  ُدْر وا«: فقاَل ِلساِئِق َمرَآبِتِه

ْشَتدَّ الِقتاُل في ذِلَك اليوِم،  وا٣٥. »ألنِّي ُجِرْحُت
وماَت في . ُك واِقٌف ِبمرآَبِتِه ُمقاِبَل اآلراميِّيَنوالَمِل

. المساِء وآاَن َدُم الُجرِح ساِئًال في وَسِط الَمرآبِة
: وِعنَد الُغروِب عال ِنداُء جيِش ِإسرائيَل٣٦

ِلـَينَصِرْف ُآلُّ َرُجٍل إلى بَلِدِه ومدینِتِه، فالَمِلُك «
  . » ماَت
. ِة ودَفنوها ُهناَكوحَملوا ُجثََّتُه إلى السَّاِمر٣٧
وغَسلوا َمرآبَتُه في ِبرَآِة السَّاِمرِة فَلَحَسِت ٣٨

الِكالُب َدَمُه آما قاَل الّربُّ، وفي الماِء الُمَلوَِّن ِبَدِمِه 
وما َبقَي ِمْن أخباِر أخاَب وجميِع ٣٩.  غتسَلِت الَبغایا ا

أفعاِلِه، وِمْن َبيِت العاِج وجميِع الُمُدِن اّلتي َبناها، 
. ُمَدوٌَّن في ِسفِر أخباِر األّیاِم ِلُملوِك ِإسرائيَل

  . بُنه مكاَنُه وماَت أخاُب، ومَلَك أَخْزیا ا٤٠

  یوشافاط ملك یهوذا
  )١: ٢١-٣١: ٢٠أخ٢(
   

ومَلَك یوشافاُط بُن آسا على َیهوذا في السَّنِة ٤١
ْبَن َخمٍس  وآاَن ا٤٢ .الرَّاِبــعِة ألخاَب َمِلِك ِإسرائيَل

وَثالثيَن سَنًة حيَن مَلَك، ومَلَك ِبأوُرشليَم َخمسًا 
. سُم أمِِّه َعزوَبُة ِبنُت َشلحي وِعشریَن سَنًة، وا

وَسَلَك جميَع ُطُرِق أبـيِه آسا ولم َیِحْد َعنها، ٤٣
لِكنَّ ِعبادَة ٤٤وصَنَع ما هَو قویٌم في نَظِر الّربِّ، 

 َبقَيت على حاِلها، وآاَن الشَّعُب األصناِم على التِّالِل
وآاَن یوشافاُط ُمساِلمًا ٤٥. یذَبحوَن َوُیبخِّروَن لها

وما َبقَي ِمْن أخباِر یوشافاَط ٤٦. ِلَمِلِك ِإسرائيَل
َبساَلُته : ُمَدوٌَّن في ِسْفِر أخباِر األّیاِم ِلُملوِك َیهوذا

 أّیاِم آسا وَنفُيُه َبغایا الَمعبِد الباقياِت ِمْن٤٧وُحروُبُه 
  . أبـيِه
.  ولم یُكْن َمِلٌك في أدوَم، بل وآيٌل ِلـيوشافاَط٤٨
وَبنى یوشافاُط ُسُفنًا ضخمًة ِلَجْلِب الذَّهِب ِمْن ٤٩

نَكسَرْت في  أوفيَر لِكنَّها لم ُتبِحْر إلى ُهناَك ألنَّها ا
: فقاَل أَخْزیا ْبُن أخاَب ِلـيوشافاَط٥٠.  ِعصيوَن جاِبَر

فَرَفَض . »ي وِرجاَلك ُیبِحروَن في السُُّفِنَدْع ِرجال«
وماَت یوشافاُط وُدِفَن مَع آباِئِه في ٥١. یوشافاُط

  . بُنُه مكاَنُه مدینِة داُوَد َجدِِّه، ومَلَك یوراُم ا

  أخزیا ملك إسرائيل
ومَلَك أَخْزیا بُن أخاَب على ِإسرائيَل ِبالسَّاِمرِة، ٥٢
لسَّنِة السَّاِبــعَة عْشَرَة ِلـيوشافاَط َمِلِك َیهوذا، في ا

وفَعَل الشَّرَّ أماَم ٥٣. ومَلَك على ِإسرائيَل سنتيِن
الّربِّ، وساَر في َطریِق أبـيِه وأمِِّه وَیُربعاَم بِن ناباَط 

فَعَبَد الَبعَل وسَجَد َله ٥٤اّلذي جَعَل ِإسرائيَل َیخَطُأ، 
  . ائيَل، آما فَعَل أبوُهوأغاَظ الّربَّ إلَه ِإسر
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