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  سفر الملوك الثاني
 

  المقدمة
   .نا عن حكم آخر ملوك يهوذا وإسرائيليتابع آتاب الملوك الثاني ما بدأه آتاب الملوك األول، فيحّدث

 . على دمار مملكة إسرائيل، اّلتي حكمها ملوك خانوا عهد الّرّب)17-1ف(يكلمنا القسم األول من هذا الكتاب 
 722إذ قسوا قلوبهم فسمح الّرّب بأن يهجم شلمنصر ملك أشور، ويحتّل السامرة عاصمة مملكة الشمال سنة 

ويطالعنا في هذه األحداث وجه النبـي أليشع تلميذ إيليا وخلفه، فنتعرف إلى أعماله  .ويسبـي قسمًا من السّكان
   .)13-2ف(

 السنوات اّلتي عاشتها بعد ذلك مملكة يهوذا حّتى مجيء )25-18ف(ويؤّرخ القسم الثاني من الكتاب ذاته 
   .)25ف( السكان إلى بابل  ، وتدميره الهيكل وسبـيه نخبة587نبوخذنصر، ملك بابل، واحتالله أورشليم سنة 

  
  

  1الفصل 
  إيليا والملك أخزيا

وتمرََّد الُموآبـيُّوَن على َمِلِك ِإسرائيَل َبعَد وفاِة 1
  .أخاَب

 في  وسَقَط أَخْزيا َمِلُك ِإسرائيَل ِمْن ُشرفِة قصِرِه2
 َبعَل السَّاِمرِة وُأصيـَب ِبـُجرٍح بليٍغ، فأرَسَل يسأُل
فقاَل 3 .َزبوَب إلَه َعقروَن إْن آاَن َسُيشفى ِمْن ُجرِحِه

إذَهْب إلى ُرُسِل َمِلِك «: مالُك الّربِّ إليليَّا التَّْشبـيِّ
أال يوجُد إلٌه في ِإسرائيَل حّتى : السَّاِمرِة وُقْل لُهم

: فِلذِلَك قولوا ِللَمِلِك4تسألوا َبعَل َزبوَب إلَه َعقروَن؟ 
 .» ِمَن الِفراِش ُمعاًفى، بل موتًا تموُتلن تخُرَج

  .فَفَعَل إيليَّا ما أمَرُه بِه الّربُّ
» ِلماذا َرَجعُتم؟«: ورَجَع الرُُّسُل إلى الَمِلِك، فسألُهم5
إرِجعوا إلى الَمِلِك : القانا َرُجٌل وقاَل لنا«فأجابوا 6

أال يوَجُد : هذا ما قاَل الّربُّ: اّلذي أرَسلُكم وقولوا َله
إلٌه في ِإسرائيَل حّتى َتسأَل َبعَل َزبوَب إلَه َعقروَن؟ 
 .»ِلذِلَك لن تخُرَج ِمَن الِفراِش ُمعاًفى، َبل موتًا تموُت

ما هيَئُة الرَُّجِل اّلذي آلََّمُكم ِبهذا «: فقاَل لُهُم الَمِلُك7
َرُجٌل عَليِه عباَءٌة ِمْن َشْعٍر، «: فقالوا َله8» الكالِم؟

هَو إيليَّا «:  فقاَل الَمِلُك.»زاٌم ِمْن ِجْلٍدوعلى وَسَطِه ِح
  .» التَّْشبـيِّ

فأرَسَل الَمِلُك إليِه قائَد خمسيَن مَع ِرجاِلِه، فَصِعَد 9
يا «: إليِه وآاَن إيليَّا جالسًا على رأِس الجَبِل وقاَل َله

: فأجاَبُه إيليَّا10 .»َرُجَل اِهللا، يقوُل لَك الَمِلُك أْن َتنِزَل
نُت أنا َرُجَل اِهللا، فلَتنِزْل ناٌر ِمَن السَّماِء إْن ُآ«

 فَنَزَلت ناٌر ِمَن .»وتأُآْلَك أنَت وِرجاَلَك الخمسيَن
  . السَّماِء فأَآَلْتُه هَو وِرجاُلُه الخمسيَن

ُثمَّ عاَد الَمِلُك فأرَسَل إليِه قائَد خمسيَن آَخَر مَع 11
َل اِهللا، هذا ما قاَل يا َرُج: ِرجاِلِه، فَصِعَد إليِه وقاَل َله

إْن ُآنُت أنا «: فأجاَبُه إيليَّا12 .»إْنِزْل عاجًال«: الَمِلُك
رُجَل اِهللا، فْلَتنِزْل ناٌر ِمَن السَّماِء وتأُآْلَك أنَت 

 فَنَزَلت ناٌر ِمَن السَّماِء فأَآَلْتُه .»وِرجاَلَك الخمسيَن
  .هَو وِرجاُله الخمسيَن

َل إليِه قائَد خمسيَن مَع ِرجاِلِه، ُثمَّ عاَد الَمِلُك فأرَس13
فَصِعَد إليِه قائُد الخمسيَن الثَّالُث فَوقَع على ُرآَبَتيِه 

 .يا رُجَل اِهللا، تَحنَّْن عَلينا«: أماَم إيليَّا وتَضرََّع إليِه
ولتُكْن حياتي وحياُة عبـيِدَك هؤالِء الخمسيَن غاليًة 

ماِء وأآَلِت فالنَّاُر نَزَلت ِمَن الس14َّ .في عيَنيَك
 واآلَن تَحنَّْن عليَّ ولتُكْن .القائَديِن األوََّليِن وِرجاَلُهما
فقاَل مالُك الّربِّ 15 .»حياتي غاليًة في عيَنيَك

 فقاَم إيليَّا ونَزَل .»إنِزْل مَعُه وال تَخْف ِمنُه«: إليليَّا
ألنََّك : هذا ما قاَل الّربُّ«: وقاَل َله16مَعُه إلى الَمِلِك 

ْلَت تسأُل َبعَل َزبوَب إلَه َعقروَن، آأنَّ ال إلَه في أرَس
ِإسرائيَل تسأُلُه، فلن تخُرَج ِمَن الِفراِش ُمعاًفى، بل 

  .»موتًا تموُت
 ولم .فماَت أَخْزيا، آما قاَل الّربُّ على ِلساِن إيليَّا17

بٌن، فَمَلَك يوراُم أخوُه مكاَنُه في السَّنِة الثَّانيِة  يُكْن َله ا
وما َبقَي ِمْن 18 .يوراَم بِن يوشافاَط َمِلِك َيهوذاِلـ

أخباِر أَخْزيا وسيَرِتِه ُمَدوٌَّن في ِسْفِر أخباِر األّياِم 
   .ِلُملوِك ِإسرائيَل

   2الفصل 
  اهللا يرفع إيليا إلى السماء

فِة إلى ولمَّا حاَن الوقُت أْن ُيرَفَع إيليَّا في العاص1
فقاَل 2 .السَّماِء، ذَهَب إيليَّا مَع أليَشَع ِمَن الِجلجاِل

إبَق ُهنا، فالّربُّ أمَرني «: إيليَّا ألليَشَع في الطَّريِق
َحيٌّ هَو «:  فأجاَبه أليَشُع.»أْن أذَهَب إلى َبيَت إيَل

 ونَزَل مَعُه إلى َبيَت .»الّربُّ وَحيٌّ أنَت، ال أفاِرُقَك
جماعُة األنبـياِء اّلذيَن في َبيَت إيَل إلى فذَهَب 3 .إيَل

هل َعِلْمَت أنَّ الّربَّ في هذا اليوِم «: أليَشَع وقالوا َله
نعم، َعِلْمُت «:  فأجاَبُهم.»يرفُع سيَِّدَك إلى السَّماِء

  .»سُكتوا فا
إبَق ُهنا، فالّربُّ أرَسَلني إلى «: ُثمَّ قاَل إيليَّا ألليَشَع4

يٌّ هَو الّربُّ وَحيٌّ أنَت، إنِّي ال َح«:  فقاَل.»أريحا
فأقَبَل جماعُة 5 . وجاَء مَعُه إلى أريحا.»أفاِرُقَك

هل «: األنبـياِء اّلذيَن في أريحا إلى أليَشَع وقالوا َله
َعِلْمَت أنَّ الّربَّ في هذا اليوِم يرفُع سيَِّدَك إلى 

  .»سُكتوا نعم، َعِلْمُت فا«: فقاَل» السَّماِء؟
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إبَق ُهنا، فالّربُّ أرَسَلني إلى «: َل إيليَّا ألليَشَعُثمَّ قا6
َحيٌّ هَو الّربُّ وَحيٌّ «:  فقاَل أليَشُع.»َنهِر األرُدنِّ

 . وذَهبا َمعًا إلى األرُدنِّ.»أنَت، إنِّي ال أفاِرُقَك
فذَهَب خمسوَن َرُجًال ِمْن جماعِة األنبـياِء وَوَقفوا 7

 .اِقَفيِن ِبـجاِنِب األرُدنُِّقباَلَتُهما َعْن ُبعٍد، وآانا و
ْنَشقَّت إلى  فأَخَذ إيليَّا عباَءَتُه وَلفَّها وضَرَب المياَه فا8

  .ُهنا وُهناَك، وعَبرا ِآالُهما على أرٍض يابسٍة
َسْلني ماذا أعَمُل لَك «: فلمَّا عَبرا قاَل إيليَّا ألليَشَع9

يُكْن لي ِمْن ل«:  فقاَل أليَشُع.»َقبَل أْن يرَفَعني اُهللا إَليِه
فأجاَبُه 10 .» روِحَك النَّصيـُب اّلذي يجَعُلني َخَلفًا لَك

 ولِكْن إذا رأيَتني ِعنَدما .طَلْبَت أمرًا صعبًا«: إيليَّا
 .»يرَفُعني اُهللا إليِه يكوُن لَك ما طَلْبَت، وإالَّ فال

وفيما آانا ساِئَريِن وُهما يَتحدَّثاِن، إذا َمرآبٌة 11
ْرَتَفَع إيليَّا في   ناريٌَّة فَصَلت َبيَنُهما، واناريٌَّة وَخيٌل

: وأليَشُع ناِظٌر وهَو َيصُرُخ12العاصفِة نحَو السَّماِء 
  .» يا أبـي، يا أبـي، يا حامَي ِحَمى ِإسرائيَل«

وحيَن لم َيُعْد َيرى إيليَّا، أمَسَك أليَشُع ثياَبُه وَشقَّها 
تي سَقَطت إلى  اّل ورَفَع عباَءَة إيليَّا13َشطَريِن، 

وأَخَذ العباَءَة 14 .األرِض، ورَجَع إلى ِضفَِّة األرُدنِّ
» أيَن الّربُّ إلُه إيليَّا اآلَن؟«: وضرَب المياَه ِبها وقاَل

  .ْنَشقَِّت المياُه إلى ُهنا وُهناَك، وعَبَر أليَشُع فا
ورآُه جماعُة أنبـياِء أريحا اّلذيَن آانوا ُقباَلَتُه، 15

 وجاؤوا إليِه .»ْت روُح إيليَّا على أليَشَعَحلَّ«: فقالوا
نحُن يا سيِّدي «: وقالوا16نَحَنوا َله إلى األرِض،  وا

خمسوَن َرُجًال أِشّداء فَدْعنا نذَهُب وُنَفتُِّش َعْن 
سيِِّدَك، فَلَعلَّ روَح الّربِّ حَمَلُه وعلى أحِد الِجباِل 

ال «: ُع فقاَل لُهم أليَش.»َرماُه أو في أحِد األوديِة
: فأَلحُّوا عَليِه حّتى َخجَّلوُه، فقاَل لُهُم17 .»َتذَهبوا

 . فَذَهبوا وَفتَّشوا َثالَثَة أّياٍم فلم َيِجدوُه.»إذَهبوا«
أما «: فَرَجعوا إلى أريحا َحيُث آاَن، فقاَل لُهم18

  »ُقلُت لُكم ال تذَهبوا؟

  معجزتان ألليشع
َموِقـُع المدينِة حَسٌن، «: ريحا ألليَشَعوقاَل أهُل أ19

 .»آما َترى يا سيُِّد، لِكْن ماُؤها َرديٌء وُيَسبُِّب الَقْحَط
 .»جيئوني ِبوعاٍء جديٍد فيِه ِملٌح«: فقاَل لُهم20

فَذهَب إلى َمنَبِع الماِء ورمى فيِه 21 .فجاؤوُه بِه
المياَه، َطهَّْرُت هِذِه : هذا ما قاَل الّربُّ«: الِملَح وقاَل

فَطُهَرِت 22 .»فال ُتَسبُِّب الموَت وال الَقْحَط ِمْن َبعُد
  .المياُه إلى هذا اليوِم، آما تَكلََّم أليَشُع

 فَبيَنما هَو صاِعٌد .وَصِعَد ِمْن ُهناَك إلى َبيَت إيَل23
في الطَّريِق صادَف ِصبـيانًا ِصغارًا خاِرجيَن ِمَن 

 .»أقَرُع، أقَرُع«: المدينِة، فهَزأوا بِه وقالوا َله
سِم الّربِّ، فَخَرَجت ُدبَّتاِن  لَتَفَت إليِهم ولَعَنُهم با فا24

  .ثَنيِن وأرَبعيَن َصبـيًّا فَتَرَستا ِمنُهم ا ِمَن الغاِب وا
وذَهَب أليَشُع ِمْن ُهناَك إلى جَبِل الكرَمِل، ُثمَّ 25

   .رَجَع إلى السَّاِمرِة
  3الفصل

  بالحرب بـين إسرائيل وموآ

ومَلَك يوراُم بُن أخاَب على ِإسرائيَل ِبالسَّاِمرِة في 1
السَّنِة الثَّانيَة َعْشرَة لُيوشافاَط َمِلِك َيهوذا، ومَلَك 

وفَعَل الشَّرَّ في نَظِر الّربِّ، لِكْن 2 .ثَنَتي َعْشرَة سَنًة ا
مثاَل الَبعِل اّلذي أقاَمُه ال آأبـيِه وأمِِّه، ألنَُّه أزاَل ِت

لِكنَُّه، آَيُربعاَم بِن َنباَط َقبَلُه، َخِطـَئ وجَعَل 3 .أبوُه
  .ِإسرائيَل َيخَطُأ، ولم َيِحْد َعْن ذِلَك

وآاَن ِلميَشَع َمِلِك موآَب ماشيٌة، وآاَن يدَفُع إلى 4
َمِلِك ِإسرائيَل ُآلَّ سَنٍة ِمئَة ألِف خروٍف، وِمئَة ألِف 

فلمَّا ماَت أخاُب تَمرََّد َمِلُك موآَب 5 .صوِفهاَآبٍش ِب
فَخرَج يوراُم في ذِلَك 6 .على يوراَم َمِلِك ِإسرائيَل

اليوِم ِمَن السَّاِمرِة وأحصى ُآلَّ ُمحارٍب في 
ُثمَّ أرَسَل إلى ُيوشافاَط َمِلِك َيهوذا يقوُل 7 .ِإسرائيَل

ي إلى تَمرََّد َمِلُك موآَب عليَّ، فهل تذَهُب مع«: َله
نحُن حاٌل واِحدٌة، شعبـي «: فأجاَبُه» موآَب ِللِقتاِل؟

ِمْن أيِّ «: فقاَل َله يوراُم8 .»شعُبَك، وَخيلي َخيُلَك
  .» ِمْن طريِق برِّيَِّة أدوَم«: فقاَل» طريٍق نذَهُب؟

وَبعَد أْن ساَر َمِلُك ِإسرائيَل وَمِلُك َيهوذا وَمِلُك أدوَم 9
 َيِجدوَن ماًء ِلُجنوِدِهم وال سبعَة أّياٍم، لم َيعودوا
آِه، هَو «: فقاَل َمِلُك ِإسرائيَل10 .ِللَبهاِئِم اّلتي وراَءُهم

الّربُّ اّلذي دعانا نحُن الملوَك الثَّالثَة ِلـُيَسلَِّمنا إلى 
: فقاَل ُيوشافاُط َمِلُك َيهوذا11 .»أيدي الُموآبـيِّيَن

فأجاَب واحٌد » أيوَجُد ُهنا نبـيٌّ فيسَتشيَر لنا الّربَّ؟«
ُهنا أليَشُع بُن شافاَط اّلذي «: ِمْن ِرجاِل َمِلِك ِإسرائيَل

إذًا، مَعُه «: فقاَل يوشافاُط12 .»آاَن خادمًا إليليَّا
  . فذَهَب إليِه الُملوُك الثَّالثُة.»آالُم الّربِّ

 إذَهْب .ما لي ولَك«: فقاَل أليَشُع ِلَمِلِك ِإسرائيَل13
 فقاَل َله َمِلُك .» وأنبـياِء ُأمَِّكإلى أنبـياِء أبـيَك

آالَّ، فالّربُّ دعا هؤالِء الملوَك الثَّالثَة «: ِإسرائيَل
: فأجاَب أليشُع14 .»ِلـُيَسلَِّمُهم إلى أيدي الُموآبـيِّيَن

حِترامي  َحيٌّ هَو الّربُّ القديُر اّلذي أعُبُد لوال ا«
 .وال قاَبْلُتَكلُيوشافاَط َمِلِك َيهوذا لما تَطلَّْعُت إليَك 

 فلمَّا ضرَب الَعوَّاُد .»واآلَن فجيئوني ِبــَعوَّاٍد15
هذا «: فقاَل16 .ِبالعوِد َحلَّت على أليَشَع ُقدَرُة الّربِّ

 .إجَعلوا هذا الوادي ُحَفرًا ُحَفرًا: ما قاَل الّربُّ
ومَع أنَُّكم ال تَروَن ريحًا وال مَطرًا، فهذا الوادي 17

 .بوَن أنُتم وماشَيُتُكم وَبهاِئُمُكميمَتلُئ ماًء، فتشَر
وأآثَر ِمْن هذا سَيفَعُل الّربُّ لُكم، فهَو َسُيَسلُِّم 18

فَتهِدموَن ُآلَّ مدينٍة ُمَحصَّنٍة 19الموآبـيِّيَن إلى أيديُكم 
وُمختارٍة، وتقطعوَن ُآلَّ شَجرًٍَة ُمثِمرٍة، وترِدموَن 

ٍب ُآلَّ عيِن ماٍء، وتطِمروَن ُآلَّ حقٍل َخْص
وفي الصَّباِح، ِعنَد إصعاِد التَّقِدمِة 20 .»ِبالحجارِة

إلى الّربِّ، جاَءت مياٌه ِمْن طريِق أدوَم وَمألِت 
  .األرَض

وَسِمَع الُموآبـيُّوَن ِبُقدوِم الملوِك إلى ُمحارَبِتهم، 21
جَتَمَع ُآلُّ قاِدٍر على َحْمِل السِّالِح ووَقفوا على  فا

 الصَّباِح، ولمَّا أشَرَقِت وبكَّروا في22 .الُحدوِد
: فقالوا23 .الشَّمُس، رَأوا المياَه ُقباَلَتُهم حمراَء آالدَِّم

 فُهبُّوا . تحاَرَب الُملوُك وقَتَل َبعُضُهم َبعضًا.هذا َدٌم«
تََّجهوا إلى ُمعسَكِر  وا24» !إلى السَّْلِب يا ُموآبـيُّوَن
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 ِإسرائيَل، فقاَم ِرجاُل ِإسرائيَل وهَجموا على
 فَدَخلوا الِبالَد وُهم ُيطاِردوَنُهم .الموآبـيِّيَن وهَزموُهم

 وُآلَّما َمرُّوا ِبـَحقَلٍة َخْصَبٍة .وَيهِدموَن ُمُدَنُهم25
 وَرَدموا .َرماها ُآلُّ واحٍد ِمنُهم ِبـحَجٍر حّتى َطَمروها

ُآلَّ عيِن ماٍء، وقَطعوا ُآلَّ شَجرٍة ُمثِمرٍة، ولم َيبَق إالَّ 
، فأحاَط ِبها حاِملو الَمقاليِع  َر حارَسَةمدينُة قي

فلمَّا َرأى َمِلُك ُموآَب أنَّ الحرَب 26 . وَضَربوها
ْشَتدَّت عَليِه، أخَذ مَعُه َسبَع مَئِة حاِمِل سيٍف  ا

 .ِلـَيخَتِرقوا الصُّفوَف إلى َمِلِك أراَم فلم َيقِدروا
حَرَقًة على بَنُه الِبْكَر، وليَّ َعهِدِه، وقدََّمُه ُم فأخَذ ا27

 .رتاَع اإلسرائيليُّوَن ِجدًّا  فا.السُّوِر إللِه ُموآَب
   .نَصَرفوا َعِن المدينِة، وَرَجعوا إلى أرِضِهم وا

  ٤الفصل 
  أليشع واألرملة

وتَضرََّعت أرمَلُة واحٍد ِمْن جماعِة األنبـياِء إلى ١
ي وهَو َمديوٌن، زوجي ماَت يا سيِّد«:  قاَلت.أليَشَع

وأنَت تعَلُم أنَُّه آاَن يخاُف الّربَّ، وجاَء الُمرابـي 
فقاَل لها 2 .»بَنيَّ َعبَديِن َله بَدًال ِمْن ُديوِنِه ِلـيأُخَذ ا
ماذا أعَمُل َلِك؟ أخبريني ما ِعنَدِك في «: أليشُع
ما ِعندي في البـيِت إالَّ إبريُق «:  فأجاَبت.»الَبيِت
سَتعيري ِمْن جميِع  روحي ا«: افقاَل له3 .»زيٍت

دُخلي  ُثمَّ ا4 .جيراِنِك الكثيَر ِمَن األوعيِة الفاِرغِة
بَنيِك وَأغِلقي الباَب، وُصبِّـي زيتًا في  الَبيَت مَع ا

 .»مَتأل ِمنها جميِع هِذِه األوعيِة، وَضعي جاِنبًا ما ا
نَصَرَفت إلى َبيِتها وأغَلَقِت الباَب عَليها وعلى  فا5
 .يها، فكانا ُيَقدِّماِن األوعيَة وهَي تُصبُّ الزَّيَتبَن ا

هاِت ِوعاًء «ْمَتألت ُآلُّها، قاَلت ألَحِدِهما  فلمَّا ا6
 . فَتَوقََّف الزَّيُت.»لم يـبَق ِوعاٌء«:  فقاَل لها.»آَخَر

: فَرَجَعت إلى َرُجِل اِهللا أليَشَع وأخَبَرْتُه، فقاَل7
َنِك، وعيشي أنِت روحي بـيعي الزَّيَت وأوفي َدي«
   .»بناِك ِبما َيبقى وا

  أليشع والشونمية
 وآاَن ُهناَك . وفي أحِد األّياِم عَبَر أليَشُع إلى ُشوَنَم8
 وُآلَّما مرَّ ِبُشوَنَم .مَرأٌة غنيٌَّة فَدَعْتُه لَيأُآَل وأَلحَّت ا

َعِلْمُت «: َزوِجهافقاَلت ِل9 .آاَن َيميُل إلى َبيِتها لَيأُآَل
فْلَنْبِن 10 .أنَّ هذا اّلذي يُمرُّ ِبنا هَو َرُجُل اِهللا الُقدُّوِس

لُه ُعليًَّة صغيرًة ونَضْع َله فيها سريرًا وماِئدًة 
  .» وُآْرسيًّا وِقنديًال، حّتى َيرتاَح فيها حيَن َيجيُئنا

فجاَء أليَشُع في أحِد األّياِم إلى ُهناَك وماَل إلى 11
ُأدُع «: وقاَل ِلخاِدِمِه جيَحزي12 .ليَِّة لَيرتاَح فيهاالُع

 . فَدعاها، فَحَضَرت أماَمُه.»لي هِذِه الشُّوَنميََّة
أنِت تَكلَّْفِت ِمْن أجِلنا هِذِه : ُقْل لها«: فقاَل ِلخاِدِمِه13

الُكلَفَة ُآلَّها، فماذا ُتريديَن أْن أعَمَل لِك؟ هل ِمْن 
: فأجاَبت» ِلَك أو قائَد الجيِش؟حاجٍة ُأآلُِّم فيها الَم

وحيَن سأَل 14 .»أنا َبيَن أهلي فال أحتاُج شيئًا«
ال وَلَد لها «: خاِدَمُه ثانيًة ماذا َيعَمُل لها، أجاَبُه

 فَدعاها، فَوَقَفت .»ُأدُعها«: فقاَل15 .»وَزوُجها شيٌخ
في ِمثِل هذا اليوِم ِمَن «: فقاَل لها أليشُع16 .ِبالباِب

:  فقاَلت.»الُمقِبَلِة، يكوُن َبيَن ِذراَعيِك إبٌن َلِكالسَّنِة 
وَبعَد 17 .»ال يا سيِّدي، يا َرُجَل اِهللا، ال تكِذْب عليَّ«

بنًا في ِمثِل ذِلَك الوقِت ِمَن  ذِلَك َحِبَلِت المرأُة وَوَلَدت ا
  .السَّنِة الُمقِبَلِة، آما قاَل لها أليشُع

َج في أحِد األّياِم إلى وَبعَدما آُبَر الصَّبـيُّ، خَر18
 .آِه«: فقاَل ألبـيِه19أبـيِه في الحقِل ِعنَد الحصَّاديَن، 

 .»ُخْذُه إلى ُأمِِّه«:  فقاَل أبوُه ِللخاِدِم.»رأسي، رأسي
فَحمَلُه إلى أمِِّه، فَبقَي على ُرآَبِتها إلى الظُّهِر 20

فأصَعَدْتُه إلى ُعليَِّة أليشَع َرُجِل اِهللا 21 .وماَت
 . وأغَلَقت عَليِه وخَرَجت.َدْتُه على سريِرِهوَمدَّ
أرِسْل لي خاِدمًا ومَعُه حماٌر «: وناَدت َزوَجها22

 .»عَليِه أمضي إلى َرُجِل اِهللا وأرِجـُع ِبُسرعٍة
ِلماذا تذَهبـيَن إليِه اليوَم، وما اليوُم «: فقاَل لها23

 .» ال َيُهمَُّك«:  فأجاَبت.»رأَس الشَّهِر، وال هَو َسْبٌت
تسوُق وال «: وَجهََّزِت الحماَر وقاَلت ِلخاِدِمها24

وساَرْت فجاَءت إلى َرُجِل 25 .»تـَتَوقَُّف حّتى آُمَرَك
 فلمَّا َرآها ِمْن َبعيٍد قاَل ِلخاِدِمِه .اِهللا في جَبِل الكرَمِل

سِرِع اآلَن  فا26 .  ِتلَك هَي الشُّوَنميَُّة.ُأنُظْر«: جيَحزي
أِبـَخيٍر أنِت؟ أِبـَخيٍر َزوُجِك؟ أِبـَخيرٍِ «: سأْلها إليها وا
قَتَرَبت ِمْن  ُثمَّ ا27 .»ِبـَخيٍر«: فأجاَبْت» الصَّبـيُّ؟

 فَتَقّدَم .رَتَمت على ِرجَليِه َرُجِل اِهللا على الجَبِل وا
َدْعها ألنَّ َنفَسها «: جيَحزي، فقاَل َله َرُجُل اِهللا

 .»لم ُيخِبْرنيحزيَنٌة، والّربُّ آَتَم األمَر عنِّي و
هل طَلْبُت ِمنَك إبنًا يا سيِّدي؟ أما «: فقاَلِت المرأُة28

: فقاَل أليَشُع ِلجيَحزي29» ال تخَدْعني؟: ُقلُت لَك
 إْن َلقيَت أحدًا .تَهيَّأ ِللذَّهاِب وُخْذ عصاَي في َيِدَك«

في الطَّريِق فال ُتَسلِّْم عَليِه، وإن سلََّم عَليَك أحٌد فال 
وِعنَد ُوصوِلَك َضْع عصاَي على وجِه ُتِجْبُه، 
َحيٌّ هَو «: فقاَلت أمُّ الصَّبـيِّ ألليشَع30 .»الصَّبـيِّ

 . فقاَم وَتِبــَعها.»الّربُّ وَحيٌّ أنَت، ال ُأفاِرُقَك
فَسَبَقها جيَحزي أماَمها وِعنَد ُوصوِلِه وَضَع 31

العصا على وجِه الصَّبـيِّ، فلم يُكْن صوٌت وال 
سَتفاَق  ما ا«: َد ولقَي أليَشَع وقاَل َله فعا.َحراٌك
  .»الصَّبـيُّ

ولمَّا وَصَل أليشُع إلى البـيِت دَخَل الُعليََّة وحَدُه، 32
فأغَلَق الباَب 33 .فوَجَد الصَّبـيَّ َميتًا على سريِرِه

سَتْلقى  ُثمَّ َصِعَد إلى السَّريِر وا34 .وصلَّى إلى الّربِّ
 وعيَنيِه وَآفَّيِه على َفِم على الصَّبـيِّ ووَضَع فَمُه

ُثمَّ قاَم 35 .الصَّبـيِّ وتَمدََّد عَليِه، فَسِخَن جَسُد الصَّبـيِّ
وتَمشَّى في الُغرَفِة، ذهابًا وإيابًا، وَصِعَد السَّريَر 
وتَمدََّد على الصَّبـيِّ فَعَطَس الصَّبـيُّ َسبَع مرَّاٍت 

ُأدُع هِذِه «: فنادى جيَحزي وقاَل َله36 .وفَتَح عيَنيِه
ُخذي «:  فقاَل لها. فَدعاها، فجاَءت.»الشُّونميََّة

ْرَتَمت على قَدَميِه إلى  فَتَقدََّمت وا37 .»بَنِك ا
   .بَنها وذَهَبت األرِض، وأَخَذِت ا

  معجزتان ألليشع
 . َيُعمُّ األرَض ، والُجوُع وَرَجَع أليَشُع إلى الِجلجاِل38
ما آاَن جماعُة األنبـياِء جالسيَن أماَمُه، قاَل وَبيَن

طُبْخ ِلجماعِة  َهيـِّئ الطَّنَجرَة الكبـيرَة، وا«: ِلخاِدِمه
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فَخرَج واحٌد ِمنُهم إلى البرِّيَِّة ِلـَيقِطَف 39 .»األنبـياِء
ُبقوًال، فصاَدَف ِعْرَق َيقطيٍن َبِريٍّ فَقَطَف ِمنُه ِمْلَء 

َعُه وألقاُه في الطَّنَجرِة، ولم يُكْن ثوِبِه، وجاَء بِه فَقطَّ
ُثمَّ سَكَب الرِّجاُل لَيأآلوا ِمَن الطَّبـيِخ، 40 .َيعَلُم ما هَو

 .هذا َطبـيٌخ ُمِمـيٌت يا رُجَل اِهللا«: فلمَّا أآلوا صاحوا
هاتوا «: فقاَل أليَشُع41 .»ولم َيقِدروا أْن يأآلوا

ُأسُكْب «: ِمه، فألقاُه في الطَّنَجرِة وقاَل ِلخاِد»دقيقًا
  . فأآلوا وآاَن الطَّعاُم لذيذًا.»ِللَقوِم ليأآلوا

 َيحِمُل في ِجراِبِه  وجاَء َرُجٌل ِمْن َبعَل َشليَشَة42
ِلرُجِل اِهللا ِعشريَن رغيفًا ِمْن ُخبِز َبواآيِرِه ِمَن 

أعِط «:  فقاَل أليَشُع ِلخاِدِمه.الشَّعيِر وُسنُبًال َطريئًا
هذا قليٌل، فَكيَف أَضُعُه «: فأجاَبُه43 .»االَقوَم ِلـَيأُآلو

أعِط الَقوَم لَيأُآلوا، «: فقاَل أليَشُع» أماَم مَئِة َرُجٍل؟
فَقدََّم 44 .»َيأآلوَن وَيفُضُل َعنُهم: ألنَّ الّربَّ قاَل

الخاِدُم لُهُم الطَّعاَم، فأآلوا وَفَضَل َعنُهم آما قاَل 
   .الّربُّ

  5الفصل 
  .شفاء نعمان من برصه

وآاَن ُنعماُن قائُد جيِش َمِلِك آراَم َرُجًال ُمَعزَّزًا 1
ُمكرَّمًا ِعنَد سيِِّدِه، ألنَّ الّربَّ حقََّق على َيِدِه َنصرًا 

 . وآاَن هذا بَطًال ُشجاعًا، لِكْن بِه َبَرٌص.آلراَم
ومرًَّة خَرَج اآلراميُّوَن إلى الَغْزِو، فَسَبوا ِمْن 2

رًة أصَبَحت ِمْن َخَدِم َزوَجِة أرِض ِإسرائيَل فتاًة صغي
َلو حَضَر َموالَي أماَم «: فقاَلت ِلَموالِتها3 .ُنعماَن

فأخَبَر 4 .»النَّبـيِّ اّلذي في السَّاِمرِة َلَشفاُه ِمْن َبَرِصِه
: فقاَل َله الَمِلُك5 .ُنعماُن سيَِّدُه الَمِلَك ِبما قالِت الفتاُة

 .»ِرسالٌة منِّي إليِهإذَهْب إلى َمِلِك ِإسرائيَل ومَعَك «
فَذَهَب وأخَذ مَعُه َثالثيَن ألَف ِقطعٍة ِمَن الفضَِّة، 
وستََّة آالِف ِقطعٍة ِمَن الذََّهِب، وَعْشَر ِحَلٍل ِمَن 

والرِّساَلَة إلى َمِلِك ِإسرائيَل، وفيها يقوُل 6الثِّياِب، 
َيصُل إليَك مَع ِرسالتي هِذِه ُنعماُن قائُد «: َمِلُك آراَم

فلمَّا قرَأ َمِلُك ِإسرائيَل 7 .»شِفِه ِمْن َبَرِصِه ي، فاجيش
هل أنا اُهللا ُأميُت وُأحيـي «: الرِّسالَة مزََّق ثياَبُه وقاَل

حّتى يطُلَب إليَّ َمِلُك آراَم أْن أشفَي َرُجًال ِمْن 
  .»شَهدوا آيَف يَتَحرَُّش بـي َبَرِصِه؟ إعَلموا وا

 بأنَّ َمِلَك ِإسرائيَل مزََّق فلمَّا َسمَع أليَشُع َرُجُل اِهللا8
ِلماذا مزَّْقَت ثياَبَك؟ «: ثياَبُه، أرَسَل إليِه يقوُل

 .»ليْحضِر الرَُّجُل إليَّ، فَيعَلَم أنَّ في ِإسرائيَل نبـيًّا
فأقَبَل ُنعماُن ِبـَخيِلِه وَمرآباِتِه ووَقَف على باِب َبيِت 9

َهْب إلى إذ«: فأرَسَل إليِه أليَشُع يقوُل10 .أليَشَع
غَتِسْل َسبَع مرَّاٍت، فَيَتعافى َلحُمك  األرُدنِّ وفي ماِئِه ا
نَصَرَف ُنعماُن غاضبًا  فا11 .»وِمْن َبَرِصَك َتطُهُر

ُآنُت أحَسُب أنَُّه َيخُرُج إليَّ وأمامي «: وهَو يقوُل
سِم الّربِّ إلِهِه َيدعو، وُيَحرُِّك َيَدُه فوَق  َيقُف وبا

أَما أباَنُة وَفرَفُر، نهرا 12 .َيشفَينيَموِضِع الَبَرِص ف
ِدمشَق، َخيٌر ِمْن جميِع مياِه ِإسرائيَل، فأغَتِسَل فيها 

 .نَصَرَف راجعًا وهَو في غَضٍب شديٍد وا» وأطُهَر؟
يا سيُِّد، لو أمَرَك «: فَتَقدََّم إليِه ُمراِفقوُه وقالوا َله13

 فكيَف ولم النَّبـيُّ بعَمٍل َصعٍب، أَما ُآنَت َتعَمُلُه؟

فَنَزَل ُنعماُن إلى 14» يأُمْرَك إالَّ بأْن َتغَتِسَل فَتطُهَر؟
األرُدنِّ، وفي ماِئِه غَطَس َسبَع مرَّاٍت، آما قاَل َرُجُل 

  . اِهللا، فَتعافى َلحُمُه وصاَر آَلحِم ِطفٍل وَطُهَر
فَرَجع إلى َرُجِل اِهللا مَع جميِع ُمراِفقيِه وَوَقَف 15

اآلَن َعِلْمُت أْن ال إلَه في األرِض ُآلِّها «: أماَمُه وقاَل
فقاَل 16 .»قَبْل هديًَّة منِّي يا سيِّدي إالَّ في ِإسرائيَل، فا

 .»َحيٌّ هَو الّربُّ اّلذي أعُبُدُه ال أقَبُل شيئًا«: أليَشُع
إذًا، أعِطني «: فقاَل ُنعماُن17 .فألحَّ عَليِه، فَرَفَض

يا سيِّدي، فأنا لن ُأقدَِّم ُمحرقًة ِحْمَل َبغَليِن ِمَن التُّراِب 
لِكْن 18 . وال ذبـيحًة َبعَد اآلَن أليِّ آِلهٍة، بل ِللّربِّ

فلَيصَفِح الّربُّ لي إذا راَفْقُت سيِّدي الَمِلَك إلى َبيِت 
 .»ِرمُّوَن إلِه آراَم ِلـَيسُجَد ُهناَك، وسَجْدُت مَعُه أيضًا

بَتَعَد ُنعماُن   فلمَّا ا.»إذَهْب ِبسالٍم«: فقاَل َله أليَشُع19
: قاَل جيَحزي خادُم أليَشَع في نْفِسِه20مسافَة ميٍل، 

 .رفَض سيِّدي أْن يأُخَذ ِمْن َيِد ُنعماَن اآلراميِّ َهديًَّة«
فأسَرَع 21 .»َحيٌّ هَو الّربُّ، سأتَبُعُه وآُخُذ ِمنُه شيئًا

جيَحزي، فَرآُه ُنعماُن ُمسِرعًا وراَءُه فنَزَل َعِن 
 .»أَخيٌر إْن شاَء اُهللا«: سِتقباِله، وقاَل َله رآبِة الالَم
 أرَسَلني إليَك سيِّدي .َخيٌر«: فأجاَبُه جيَحزي22

ثَنيِن ِمْن جماعِة األنبـياِء جاءا إليِه  ألقوَل َلَك إنَّ ا
دَفْع إليِهما ِمَن الفضَِّة َثالَثَة  اآلَن ِمْن جَبِل أفرايَم، فا

: فقاَل َله ُنعماُن23 .»ياِب ُحلََّتيِنآالِف ِقطَعٍة وِمَن الثِّ
 وألحَّ عَليِه، وَصرَّ الفضََّة .»تَفضَّْل وُخْذ ستََّة آالٍف«

في آيَسيِن مَع ُحلََّتيِن ِمَن الثِّياِب، وسلََّم الكيَسيِن إلى 
 .ثَنيِن ِمْن ِرجاِلِه فَحَمالُهما وسارا أماَم جيَحزي ا

َن ُيقيُم فيها أليَشُع، أخَذ  اّلتي آا فلمَّا وصلوا التَّلََّة24
جيَحزي الكيَسيِن ِمْن أيدي الرَُّجَليِن ووَضَعُهما في 

ُثمَّ عاَد إلى أليَشَع، 25 .َبيِتِه وصَرَف الرَُّجَليِن فَرَجعا
ما ذَهْبُت «: فأجاَب» أيَن ُآنَت يا جيَحزي؟«: فَسأَلُه

ُآنُت «: فقاَل َله26 .»يا سيِّدي إلى ُهنا وال إلى ُهناَك
في الرُّوِح ُهناَك حيَن نَزَل الرَّجُل َعْن َمرآبِتِه 

 أهذا وقٌت ألخِذ الفضَِّة والثِّياِب والزَّيتوِن .سِتقباِلَك ال
فلَيعَلْق بَرُص 27والُكروِم والغَنِم والبَقِر والخَدِم؟ 

 فخَرَج جيَحزي ِمْن .»ُنعماَن ِبَك وِبَنسِلَك إلى األبِد
   .أماِمِه أبَرَص آالثَّلِج

  6الفصل 
  معجزة الفأس

ضاَق ِبنا هذا «: وقاَل جماعُة األنبـياِء ألليَشَع1
فلَنذَهْب إلى األرُدنِّ، 2 .الَموِضُع اّلذي ُنقيُم فيِه مَعَك

ويقَطْع ُآلُّ واحٍد ِمنَّا شَجرًة، ونصَنْع لنا َموِضعًا 
فقاَل 3 .»إذَهبوا«:  فقاَل لُهم أليَشُع.»نسُكُن فيِه
وساَر 4 فواَفَق، .»تَفضَّْل ِبالذِّهاِب مَعنا«: أحُدُهم

وفيما 5 .مَعُهم حّتى وصلوا األرُدنَّ فقَطعوا شَجرًا
أحُدُهم َيقَطُع شَجرًة وقَع رْأُس الَفْأِس في الماِء، 

آِه يا سيِّدي، ماذا أعَمُل إنَّها «: فصاَح وقاَل ألليَشَع
فأراُه » أيَن وَقَعت؟«: فسأَلُه َرُجُل اِهللا6 .»ُمسَتعاَرٌة
 . فَقَطع عودًا ورماُه ُهناَك فعاَمِت الَفْأُس.الَموِضَع

   . فَمدَّ َيَدُه وأخَذها.»ُخْذها«: فقاَل َله7
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  هزيمة جيش آرام
سَتشاَر  وآاَن َمِلُك آراَم ُيحاِرُب َبيَت ِإسرائيَل، فا8

فأرَسَل أليَشُع َرُجُل 9 .نًا َلهختاَر مكَم قادَة جيِشِه ُثمَّ ا
إيَّاَك أْن تعُبَر إلى هذا «: اِهللا إلى َمِلِك ِإسرائيَل يقوُل

فَوجََّه َمِلُك 10 .»الَموِضِع ألنَّ اآلراميِّيَن يكُمنوَن فيِه
حتاطوا  ِإسرائيَل تحذيرًا إلى السَّاِآنيَن ُهناَك، فا

  . وحَدَث ذِلَك ِمرارًا آثيرًة.ِلألمِر
ْضَطَرَب َمِلُك آراَم ِمْن هِذِه الحاِل، وَدعا قادَة  فا11

أريُد أْن أعِرَف َمْن ِمنُكم مَع َمِلِك «: جيِشِه وقاَل لُهم
ال أحَد يا سيِّدي «: فقاَل أحُد القادِة12» ِإسرائيَل؟

 فأليَشُع النَّبـيُّ هَو اّلذي ُيخِبُر َمِلَك ِإسرائيَل ِبما .الَمِلُك
إذَهبوا «: فقاَل13 .» في ُغرَفِة َنوِمَكتـَتَكلَُّم بِه حّتى

هَو «:  فلمَّا قيَل َله.»وفتِّشوا َعنُه، حّتى أقِبَض عَليِه
أرَسَل إلى ُهناَك َخيًال وَمرآباٍت 14، » في ُدوثاَن

  .وجيشًا آثيرًا، فجاؤوا ليًال وأحاطوا ِبالمدينِة
ونَهَض خاِدُم أليشَع باِآرًا فرأى َخيًال وَمرآباٍت 15

أِه يا سيِّدي، «: ًا ُمحيطًا ِبالمدينِة، فقاَل ألليَشَعوجيش
ال تَخْف، فاّلذيَن معنا أآَثُر «: فقاَل16» ماذا نفَعُل؟

يا ربُّ «: وصلَّى أليَشُع وقاَل17 .»ِمَن اّلذيَن مَعُهم
 فَفَتَح الّربُّ َعيَني خاِدِم أليَشَع .»َفتِّْح عيَنيِه ِلـَيرى

 َخيًال وَمرآباِت ناٍر َحوَل فَرأى، فإذا الجَبُل َمملوٌء
ولمَّا نَزَل اآلراميُّوَن إليِه صلَّى أليَشُع إلى 18 . أليَشَع

 .»إضِرْب هؤالِء الَقوَم ِبالعمى«: الّربِّ وقاَل
فَذَهَب إليِهم 19 .فَضَرَبُهم ِبالعمى آما صلَّى أليَشُع

ما هِذِه هَي الطَّريُق، وال هِذِه هَي «: أليَشُع وقاَل
 َتعاَلوا َورائي، فأقوَدُآم إلى الرَُّجِل اّلذي .المدينُة
  . فساَر ِبِهم إلى السَّاِمرِة.»تطُلبوَنه

إفَتْح يا ربُّ «: فلمَّا دَخلوا السَّاِمرَة قاَل أليَشُع20
 فَفَتَح الّربُّ ُعيوَنُهم .»ُعيوَن َهؤالِء ِلـُيبِصروا

 فَسأَل َمِلُك21 .فأبَصروا، فإذا ُهم وَسَط السَّاِمرِة
» هل أقُتُلهم يا سيِّدي، هل أقُتُلُهم؟«: ِإسرائيَل أليَشَع

ال، إْن ُآنَت ال تقُتُل اّلذيَن «: فأجاَب أليَشُع22
تأُسُرُهم ِبَسيِفَك وَقوِسَك، فكيَف تقُتُل هؤالِء؟ قدِّْم لُهم 

ُخبزًا وماًء ِلـيأُآلوا ويشَربوا، ُثمَّ ينَصِرفوَن إلى 
ُك لُهم مْأُدَبًة عظيمًة، فأآلوا فَهيَّأ الَمِل23 .»سيِِّدِهم

مَتَنَع   وا.وشِربوا، ُثمَّ أطَلَقُهم فَرَجعوا إلى سيِِّدِهم
   .اآلراميُّوَن َعْن َغْزِو أرِض ِإسرائيَل ِمْن َبعُد

  حصار السامرة
وَبعَد ذِلَك حَشَد َبنَهَدُد َمِلُك آراَم جيَشُه وَصِعَد إلى 24

فأدَّى الِحصاُر إلى مجاعٍة 25 .ِة وحاَصَرهاالسَّاِمر
شديدٍة، حّتى صاَر رْأُس الحماِر ِبَثمانيَن ِمَن الِفضَِّة، 

 .وُربُع َفْرِخ الحماِم األبـيِض ِبـخمسٍة ِمَن الِفضَِّة
وبـيَنما آاَن َمِلُك ِإسرائيَل عاِبرًا على السُّوِر، إذا 26
ا سيِّدي أِغْثني ي«: مرأٍة صَرَخت إليِه تقوُل با

لم ُيِغْثِك الّربُّ، َفِمْن أيَن «: فقاَل لها27 .»الَمِلُك
ُثمَّ 28» ُأغيُثِك أنا؟ أِمَن البـيَدِر أم ِمَن الَمعصرِة؟

: قاَلت لي هِذِه المرأُة«: فأجاَبت» ما ِبِك؟«: سأَلها
فَطَبْخنا إبني 29 .هاتي إبَنِك فَنْأُآَلُه، وغدًا نْأُآُل إبني

هاتي إبَنِك ِلَنأُآَلُه :  لها في اليوِم الثَّانيوأآْلناُه، وُقلُت
فلمَّا َسِمَع الَمِلُك آالَم المرأِة مزََّق ثياَبُه 30 .» فأخَفْتُه

وهَو عاِبٌر على السُّوِر، فنَظَر الشَّعُب إليِه فإذا على 
الويُل «: وقاَل الَمِلُك31 . جَسِدِه ِمْسٌح ِمْن َتحِت ثياِبِه

قَي رْأُس أليَشَع بِن يوشافاَط عَليِه لي ِمَن اِهللا إْن َب
  .»اليوَم
وآاَن أليَشُع جالسًا في َبيِتِه والشُّيوُخ مَعُه، فأرَسَل 32

 فَقبَل أْن َيِصَل الرَّسوُل .إليِه الَمِلُك واحدًا ِمْن ِرجاِلِه
أَرأيُتم آيَف أرَسَل ذِلَك الُمجِرُم «: إليِه قاَل ِللشُّيوِخ

؟ واآلَن متى جاَء، فَأغِلقوا الباَب َرُجًال ِلـيقَطَع رأسي
 أما تسَمعوَن وْقَع قَدَمي .في وجِهِه وال َتَدعوُه يدُخُل

  وَبيَنما هَو يَتَكلَُّم أقَبَل الَمِلُك33» سيِِّدِه الَمِلِك وراَءُه؟
آيَف أنَتِظُر َعونًا ِمَن الّربِّ وهَو اّلذي أنَزَل «: وقاَل

  »ِبنا هذا الشَّرَّ؟
  7الفصل 

في ِمْثِل هِذِه : إسَمعوا آالَم الّربِّ«: اَب أليَشُعفأج1
السَّاعِة ِمْن غٍد ُتباُع َآيَلُة الدَّقيِق أو َآيَلتا الشَّعيِر 

فقاَل َله 2 .»ِبِقطعٍة ِمَن الِفضَِّة في باِب السَّاِمرِة
لو فَتَح الّربُّ ِللَمَطِر َنواِفَذ في «: ُمراِفُق الَمِلِك

َسَترى ذِلَك «: فأجاَبُه أليَشُع» ِلَكالسَّماِء َلما َتمَّ ذ
   .»ِبــعيَنيَك، لكنََّك لن تْأُآَل ِمنُه

  اآلراميون يترآون السامرة
وآاَن أربعُة ِرجاٍل ُبرٍص ِعنَد باِب المدينِة، فقاَل 3

إذا دَخْلنا 4أَنبقى ُهنا حّتى نموَت؟ «: َبعُضُهم ِلَبعٍض
َة، نموُت فيها ِمَن الُجوِع، وإن َبَقينا ُهنا نموُت المدين
 فَتعاَلوا نذَهْب إلى ُمَعسكِر اآلراميِّيَن، فإْن .أيضًا

فقاموا ِعنَد المساِء 5 .»أبَقوا عَلينا ِعْشنا، وإالَّ َفُمتنا
وَذهبوا إلى ُمَعسكِر اآلراميِّيَن، فلمَّا وصلوا إلى 

وآاَن الّربُّ 6 .فيِهَطَرِف الُمَعسكِر لم َيِجدوا أحدًا 
أسَمَع جيَش اآلراميِّيَن صوَت َمرآباٍت وَخيٍل وجيٍش 

ها َمِلُك َبني ِإسرائيَل : عظيٍم، فقاَل واحُدُهم ِلآلَخِر
فَهَربوا 7 .»ستْأَجَر ُملوَك الحثِّيِّيَن والِمْصريِّيَن ِلِقتاِلنا ا

ِعنَد المساِء تاِرآيَن خياَمُهم وَخيَلُهم وحميَرُهم، 
فجاَء أولِئَك 8 .َعسكَر ِبما فيِه، وَنَجوا ِبأنُفِسِهموالُم

الُبرُص إلى َطَرِف الُمَعسكِر ودَخلوا إحدى الخياِم 
وأآلوا وشِربوا وأَخذوا ِمْن ُهناَك فضًَّة وذَهبًا وثيابًا، 

وذَهبوا وَخبَّأوها، ُثمَّ عادوا ودَخلوا َخيَمًة ُأخرى، 
  .ذَهبوا وَخبَّأوهاوأَخذوا ِمنها أشياَء َثمينًة أيضًا و

 .ال َخيَر في ما نعَمُل«: ُثمَّ قاَل َبعُضُهم ِلَبعٍض9
 فإِن .ِعنَدنا هذا اليوَم خَبٌر سارٌّ ونحُن ساِآتوَن

 .نَتَظْرنا إلى الصُّبِح ولم ُنعِلْنُه، ُعوِقبنا على ُسكوِتنا ا
فَتعاَلوا اآلَن إلى المدينِة ِلَننُقَل الخَبَر إلى قصِر 

َفجاؤوا ونادوا ُحرَّاَس باِب المدينِة 10 .»الَمِلِك
دَخْلنا ُمَعسكَر اآلراميِّيَن فلم يُكْن ُهناَك «: وقالوا لُهم

أحٌد وال َسِمْعنا صوَت إنساٍن، وحَدها الَخيُل والحميُر 
فأذاَع الُحرَّاُس 11 .»َمربوَطٌة والخياُم على حاِلها

 .قصِرالخَبَر، واّلذيَن َسِمعوُه نَقلوُه إلى داِخِل ال
َدعوني أقوُل لُكم «: فقاَم الَمِلُك ليًال وقاَل ِلحاشيِتِه12
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 َعِلموا أنَّنا جياٌع فَخَرجوا ِمَن .ما َينوي اآلراميُّوَن
إذا : الُمَعسكِر ِلـيكُمنوا في البرِّيَِّة قاِئليَن في أنُفِسِهم

 .»خَرجوا ِمَن المدينِة دَخْلناها وقَبْضنا عَليِهم أحياًء
ِلُنرِسْل إلى الُمَعسكِر خْمسًة ِمَن «: ُدُهمفأجاَب أح13

الَخيِل الباقيِة في المدينِة مَع ُفرساِنها َيسَتطِلعوَن 
وَنرى ما َيِحلُّ ِبِهم، ألنَُّهم حّتى لو َبَقوا ُهنا، 

ختاَر  فا14 .»َسَيهِلكوَن آَمن هَلَك ِمْن ُسكَّاِن السَّاِمرِة
راَء اآلراميِّيَن الَمِلُك َمرآَبَتي َخيٍل، وأرَسَلُهما و

فَذَهبوا وراَءُهم إلى اُألرُدنِّ، فَرأوا 15 .ِلـَيستكِشفوا
الطَّريَق ُآلَّها َمملوءًة ثيابًا وأمِتعًة ِممَّا َرماُه 

اآلراميُّوَن ِلـُيسِرعوا فرَجَع الرُُّسُل وأخَبروا الَمِلَك 
  .ِبما رَأوا

فَخرَج الشَّعُب ِمَن المدينِة ونَهبوا ُمَعسكَر 16
آلراميِّيَن، فصاَرت آيَلُة الدَّقيِق أو َآيَلتا الشَّعيِر ا

وآاَن الَمِلُك 17 .ِبِقطعٍة ِمَن الفضَِّة، آما قاَل الّربُّ
َعيََّن القائَد اّلذي رافَقُه إلى أليَشَع حارسًا على باِب 

المدينِة لِحفِظ النِّظاِم، فداَسُه الشَّعُب في الباِب، فماَت 
 َرُجُل اِهللا حيَن نَزَل الَمِلُك إليِه في آما تَنبََّأ أليَشُع

في ِمثِل هِذِه السَّاعِة «: َحيُث قاَل َله أليَشُع18 .َبيِتِه
ِمْن غٍد تكوُن َآيَلتا الشَّعيِر أو آيَلُة الدَّقيِق ِبِقطعٍة ِمَن 

لو «: فأجاَب ذِلَك القائُد19 .»الفضَِّة في باِب السَّاِمرِة
 .»َمَطِر في السَّماِء َلما َتمَّ ِمثُل ذِلَكفَتَح الّربُّ َنواِفَذ ِلل

سَترى ذِلَك ِبــعيَنيَك، لكنََّك لن تأُآَل «: فقاَل َله أليَشُع
وهذا ما َحلَّ بِه، إذ داَسُه الشَّعُب في 20 .»ِمنُه

   .الباِب، فماَت
  8الفصل 

  عودة المرأة الشونمية
: رأِة الشُّوَنميَِّة اّلتي أحيا إبَنهاقاَل أليَشُع ِللَم1 
إذَهبـي أنِت وأهُل َبيِتِك وأقيمي َحيُثما تَيسََّر َلِك، «

ألنَّ الّربَّ سُينِزُل جوعًا على هِذِه األرِض َسبَع 
فَسِمَعِت المرأُة آالَم َرُجِل اِهللا، فذهَبت هَي 2 .» ِسنيَن

 . ِسنيَنوأهُل َبيِتها ونَزَلت ِبأرِض الِفلسطيِّيَن َسبَع
ُثمَّ عاَدت ِمْن ُهناَك وذَهَبت إلى الَمِلِك تسَتغيُث بِه 3

وآاَن الَمِلُك يَتَحدَُّث إلى 4 . ِلـُيعيَد لها َبيَتها وَحقَلها
ُقصَّ عليَّ جميَع «: جيَحزي خاِدِم َرُجِل اِهللا ويقوُل

َبيَنما هَو َيُقصُّ عَليِه 5 .»الَعجاِئِب اّلتي َعِمَلها أليَشُع
أليَشَع أحيا َميتًا، جاَءِت المرأُة تسَتغيُث ِبالَمِلِك أنَّ 

يا سيِّدي «:  فقاَل جيَحزي.لُيعيَد لها حقَلها وَبيَتها
بُنها اّلذي أحياُه  الَمِلُك، هِذِه هَي المرأُة وهذا هَو ا

فسأَلها الَمِلُك َعِن القضيَِّة فأخَبَرْتُه، 6 .»أليَشُع
ُردَّ لها جميَع ما «: هسَتدعى أحَد ِرجاِلِه وقاَل َل فا

َيُخصُّها وُآلَّ ِغالِل حقِلها، ِمْن يوِم أْن غاَبت َعن 
   .»هِذِه األرِض حّتى اآلَن

  أليشع وملك آرام
وجاَء أليَشُع إلى ِدمشَق وآاَن َبنَهَدُد َمِلُكها مريضًا، 7

الَمِلُك فقاَل 8 .»جاَء َرُجُل اِهللا إلى ُهنا«: فقيَل َله
سِتقباِل َرُجِل اِهللا، ُقْل  ذَهْب ال ُخْذ هديًَّة وا«:  ِلَحزائيَل

 .»َله أْن َيسأَل الّربَّ هل ُأشفى ِمْن مرضي هذا

سِتقباِلِه، ومَعُه أرَبعوَن جَمًال  فذَهَب َحزائيُل ال9
: تحِمُل أجَوَد ما في ِدمشَق، فجاَء وَوَقَف أماَمُه وقاَل

ِلُك آراَم، أرَسَلني آي أسأَلَك إْن آاَن إبُنَك َبنَهَدُد، َم«
الّربُّ «: فأجاَبُه أليَشُع10 .»َسُيشفى ِمْن مَرِضِه

 .» ذَهْب وُقْل َله إنَُّه َسُيشفى أراني أنَُّه يموُت، لِكِن ا
وَثبََّت َرُجُل اِهللا نَظَرُه وحدََّق إلى َحزائيَل حّتى 11
ِلماذا تبكي يا «: فسأَله َحزائيُل12 . رَتَبَك، ُثمَّ بكى ا

ألنِّي َعِلْمُت ِبما سَتفَعُلُه ِبَبني «: فأجاَب» سيِّدي؟
 فأنَت سَتحُرُق ُحصوَنهم ِبالنَّاِر، .ِإسرائيَل ِمَن الشَّرِّ

وتقُتُل ِفتياَنُهم ِبالسَّيِف، وتسَحُق أطفاَلُهم، وتُشقُّ 
ما أنا «: فقاَل َحزائيُل13 .»الَحواِمَل ِمْن ِنساِئِهم

 ُمطيٍع يا سيِّدي، فكيَف أفَعُل هذا األمَر ِسوى َرُجٍل
الّربُّ أراني إيَّاَك َمِلكًا على «: فقاَل أليَشُع» العظيَم؟
نصَرَف َحزائيُل ِمْن ِعنِد أليَشَع ودَخَل  فا14 .» آراَم

» ماذا قاَل لَك أليَشُع؟«: على سيِِّدِه اّلذي سأَله
في اليوِم لِكنَُّه 15 .»قاَل لي إنََّك ُتشفى«: فأجاَبُه

التَّالي أخَذ ِغطاًء وغَمَسُه ِبالماِء، وضَغَط بِه على 
   .خَتَنَق، ومَلَك هَو مكاَنُه وجِه سيِِّدِه فا

  يورام ملك يهوذا
 )20-2: 21أخ2(
  

وفي السَّنِة الخاِمسِة ِلـيوراَم بِن أخاَب َمِلِك 16
 . اَط َمِلكًا على َيهوذاِإسرائيَل، صاَر يوراُم بُن ُيوشاف

ثَنيِن وَثالثيَن عامًا حيَن مَلَك، ومَلَك  بَن ا وآاَن ا17
  بَنِة أخاَب وآاَن ُمَتَزوِّجًا با18 .ثماني ِسنيَن بأوُرشليَم

فَسَلَك آَنسِل أخاَب في طريِق ُملوِك ِإسرائيَل، وفَعَل 
 ُيبـيَد لِكنَّ الّربَّ لم يَشْأ أْن19 .الشَّرَّ في نَظِر الّربِّ

َبيَت َيهوذا، ألنَُّه عاهَد داُوَد َعبَدُه أْن ُيعطَيُه عرشًا َله 
وفي أّياِم يوراَم ثاَر األدوميُّوَن 20 . وِلَبنيِه ُآلَّ األّياِم

فَعَبَر يوراُم إلى 21 . على َيهوذا وأقاموا عَليِهم َمِلكًا
 . ومَعُه جميُع َمرآباِته، فأحاَط بِه األدوميُّوَن َسعيَر

خَتَرَق  ِكنَُّه قاَم في اللَّيِل، هَو وقادُة َمرآباِتِه، وال
 .ُصفوَف الَعُدوِّ، وهرَب مَع ُجنوِدِه إلى أرِضِهم

وال َيزاُل األدوميُّوَن ُمَتِمرِّديَن على َيهوذا إلى 22
 . أيضًا  وفي ِتلَك األّياِم ثاَرت مدينُة ِلبَنَة.هذا اليوِم

سيرِتِه ُمَدوٌَّن في ِسْفِر وما َبقي ِمْن أخباِر يوراَم و23
وماَت يوراُم وُدِفَن في 24 .أخباِر األّياِم ِلُملوِك َيهوذا

   .بُنُه مكاَنُه مقَبرِة أباِئِه ِبمدينِة داُوَد، ومَلَك أَخْزيا ا

  أخزيا يخلف يورام
 )6-1: 22أخ2(
  

َم بِن أخاَب َمِلِك وفي السَّنِة الثَّانيَة َعْشَرَة ِلـُيورا25
وآاَن 26 .ِإسرائيَل، مَلَك أَخْزيا بُن يوراَم على َيهوذا

ثَنَتيِن وِعشريَن سَنًة حيَن مَلَك، ومَلَك  بَن ا أَخْزيا ا
سُم ُأمِِّه عَثْليا ِبنُت َعمري   وا.سَنًة واحدًة ِبأوُرشليَم

وآاَن ُمصاِهرًا ِلَبيِت أخاَب، فَفَعَل 27 .َمِلِك ِإسرائيَل
  .لشَّرَّ في نَظِر الّربِّ ِمْثلما فَعلواا
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وخَرَج أَخْزيا مَع يوراَم بِن أخاَب ِلِقتاِل َحزائيَل 28
َمِلِك آراَم في راموَث جلعاَد فَجَرَح اآلراميُّوَن يوراَم 

 ونَزَل أَخْزيا الَمِلُك .فرَجَع ِللِعالِج في َيزَرعيَل29
   .إلى ُهناَك لَيعوَدُه في مرِضِه

  9الفصل 
  هو يمسح ملكًا على إسرائيليا
: وَدعا أليَشُع النَّبـيُّ أحَد جماعِة األنبـياِء وقاَل َله1
 .سِرْع إلى راموَث جلعاَد ُخْذ قاروَرَة الزَّيِت هِذِه وا«
وحيَن َتِصُلها َتجُد ياهو بَن يوشافاَط بِن َنمشي، 2
 .نَفِرْد بِه في ُغرَفٍة داخليٍَّة فاِقِه واْدُعه ِمْن َبيِن ِر فا
وُخْذ قارورَة الزَّيِت هِذِه وُصبَّ ِمنها على رْأِسِه 3

فَتِح   ُثمَّ ا.َمَسْحُتَك مِلكًا على ِإسرائيَل: قاَل الّربُّ: وُقْل
  .»هُرْب ِبُسرعٍة الباَب وا

فلمَّا 5فَمضى النَّبـيُّ الشَّابُّ إلى راموَث جلعاَد، 4
معي «:  فقاَل.ا وجَد قادَة الجيِش جاِلسيَن َمعًادَخَله

» إلى َمْن ِمنَّا؟«:  فسأَل ياهو.»ِرسالٌة إليك أيُّها القائُد
فقاَم ودَخَل الَبيَت، 6 .»إليَك أيُّها القائُد«: فأجاَب

قاَل الّربُّ إلُه «: فَصبَّ الزَّيَت على رأِسِه وقاَل َله
،  عبـي ِإسرائيَلَمَسْحُتَك َمِلكًا على ش: ِإسرائيَل

نِتقامًا لي ِمْن إيزاَبَل  ضِرْب َبيَت أخاَب َموالَك ا فا7
حّتى َيبـيدوا 8ِلِدماِء جميِع أنبـيائي وساِئِر عبـيدي 

 وَسأقَطُع ألخاَب ُآلَّ ذَآٍر، ِمَن الصَّغيِر إلى .جميعًا
وأجَعُل َبيَت أخاَب آَبيِت 9 .الكبـيِر، في ِإسرائيَل

وأمَّا 10 . َط، وآَبيِت َبعشا بِن أخيَّاَيُربعاَم بِن َنبا
إيزاَبُل، فتْأُآُلها الِكالُب في حقِل َيزَرعيَل وال َيدِفُنها 

فَخَرَج ياهو إلى قادِة 11 .  وفَتَح الباَب وهرَب.»أحٌد
ما الخَبُر؟ ِلماذا جاَءَك هذا «: الجيِش ِرفاِقِه، فسألوُه

الرَُّجَل أنُتم َتعِرفوَن هذا «: فأجاَبُهم» المجنوُن؟
 فقاَل .»ال َنعِرُف، فأخِبْرنا«: فقالوا12 .»وآالَمُه

آّلَمني بأنَّ الّربَّ قاَل إنَّه مَسَحني َمِلكًا على «: لُهم
فأسَرَع ُآلُّ واحٍد ِمنُهم وخَلَع عباَءَتُه 13 .»ِإسرائيَل

 ِعنَد أعلى الدََّرِج،  َعنُه وفَرَشها َتحَت قَدَمي ياهو
   .»َيحيا الَمِلُك ياهو«: بوِق ونادواونَفخوا جميعًا في ال

  مقتل ملك إسرائيل
وثاَر ياهو بُن يوشافاَط بُن َنمشي على يوراَم 14

 وآاَن يوراُم ُيحامي مَع جيِش ِإسرائيَل ُآلِِّه .الَمِلِك
لِكنَُّه 15 .َعْن راموَث جلعاَد ِضدَّ َحزائيَل َمِلِك آراَم

ِلـَيَتعاَلَج في َيزَرعيَل ِمَن الُجروِح اّلتي آاَن رَجَع 
 فقاَل ياهو .أصاَبُه ِبها اآلراميُّوَن في ساحِة الِقتاِل

إْن ُآنُتم معي، فال َتَدعوا أحدًا «: ِلِرفاِقِه قادِة الجيِش
 .»يخُرُج ِمَن المدينِة ِلـَينُقَل الخبَر إلى َيزَرعيَل

ُث آاَن ورِآَب ياهو وساَر إلى َيزَرعيَل، َحي16
يوراُم على ِفراِش المرِض، وأَخْزيا َمِلُك َيهوذا 

  .َيعوُدُه
وآاَن الحاِرُس واِقفًا على الُبرِج في َيزَرعيَل، 17

 .»أرى جماعًة«: فرأى جماعَة ياهو ُمقِبَلًة فصاَح
: رِسْلُه ِلِلقاِئِهم، ولَيُقل لُهم ُخْذ فارسًا وا«: فقاَل يوراُم

يقوُل «: سَتقَبَلُهم وقاَل ُس وافذَهَب الفاِر18» أسالٌم؟«

ما لَك وِللسَّالِم؟ «: فأجاَبُه ياهو» أسالٌم؟«: الَمِلُك
وصَل «:  فَنَقَل الحارُس الخبَر وقاَل.»إلَتِحْق بـي

فأرسَل الَمِلُك فاِرسًا 19 .»الرَّسوُل إليِهم ولم َيرِجـْع
» أسالٌم؟: يقوُل الَمِلُك«: آَخَر، فجاَءُهم وقاَل لُهم

فَنَقَل 20 .»ما لَك وِللسَّالِم؟ إلَتِحْق بـي«: َبُه ياهوفأجا
وَصَل إليِهم ولم َيرِجـْع، «: الحارُس الخبَر وقاَل

  .»وساِئُق الَمرآبِة َيسوُق ِبــُعْنٍف آياهو بِن َنمشي
 فَجهَّزوا َمرآبَتُه .»َجهِّزوا َمرآبتي«: فقاَل يوراُم21

 واحٍد في َمرآبِتِه، وخَرَج مَع أَخْزيا َمِلِك َيهوذا، ُآلُّ
 فصاَدفاُه ِعنَد حقِل نابوَت .سِتقباِل ياهو ال

أسالٌم يا «: فلمَّا رآُه يوراُم قاَل َله22 . الَيزَرعيلّي
أيُّ سالٍم هذا ما داَمت أمَُّك إيزاَبُل «: فأجاَب» ياهو؟

فقاَل يوراُم 23 .»َتعُبُد آِلهًة غريـبًة وُتماِرُس السِّحَر
فَقَبَض 24 .رَتدَّ هاِربًا  وا.»ٌة يا أَخْزياخياَن«: ألَخْزيا

ياهو ِبَيِدِه على الَقوِس وَرمى يوراَم َبيَن آِتَفيِه، فنَفَذ 
فقاَل ياهو ِلِبْدَقَر 25 .السَّهُم ِمْن قلِبه فَسَقَط في َمرآبِتِه

ْرِمِه في حقِل نابوَت الَيزَرعيلّي،  ُخْذُه وا«: ُمراِفِقِه
ًا راِآَبيِن وراَء أخاَب أبـيِه آيَف ْذُآْر يوَم ُآّنا َمع وا

رأيُت َمقَتَل نابوَت وَبنيِه 26:  وقاَل تَكلََّم الّربُّ عَليِه
 ذاِتها ُأجازيَك أقوُل أنا  ِباألمِس، وُهنا في هِذِه الحقَلِة

   .»ْرِمِه في الحقَلِة على ما قاَل الّربُّ رَفْعُه وا  فا.الّربُّ

  مقتل ملك يهوذا
 )9-7: 22أخ2(
  

ولمَّا رأى الَمِلُك أَخْزيا ما َجرى هرَب في طريِق 27
: ، فأسَرَع ياهو إلى اللَّحاِق بِه وقاَل َبيِت َجْن

 فَرَموُه أيضًا في الَمرآبِة ِعنَد ُمنَحَدِر .»إْرموُه«
 لِكنَُّه هرَب، .َغوٍر، ِبالُقرِب ِمْن مدينِة ِيبَلعاَم فُأصيـَب

فَحَمَلُه ِرجاُلُه 28 . إلى َمِجدُّو وفيها ماَتحّتى وصَل
في الَمرآبِة إلى أوُرشليَم، وَدَفنوُه مَع آباِئِه في مدينِة 

  .داُوَد
وآاَن أَخْزيا تَولَّى الُمْلَك على َيهوذا في السَّنِة 29

   . الحاديَة َعْشَرَة ِلـيوراَم بِن أخاَب َمِلِك ِإسرائيَل

  مقتل الملكة إيزابل
ُثمَّ دَخَل ياهو إلى َيزَرعيَل، فلمَّا َسِمَعت إيزاَبُل 30

ِبُدخوِلِه، آحََّلت َعيَنيها وَزيََّنت رأَسها وأَطلَّت ِمْن 
: فلمَّا دَخَل ياهو ِمَن الباِب قاَلت31 .ناِفذٍة في القصِر

َفَع فَر32 .» أهًال وَسهًال ِبِزْمري الجديِد قاِتِل سيِِّدِه«
فأَطلَّ » َمْن معي؟«: ياهو نَظَرُه نحَو النَّاِفذِة وقاَل

: فقاَل لُهم33ْثناِن أو َثالَثٌة ِمَن الخَدِم،  عَليِه ا
فَفعلوا فَتَبعَثر َدُمها على » إْقِذفوها ِمَن النَّاِفذِة«

ودَخَل ياهو 34 .الحاِئِط وعلى الَخيِل اّلتي داَستها
ُخذوا هِذِه الملعوَنَة «: قاَل ُثمَّ .القصَر وأَآَل وَشِرَب

فَذَهبوا ِلـَيْدفنوها فلم 35 .»دفنوها ألنَّها ِبنُت َمِلٍك وا
فعادوا 36 .يِجدوا ِمنها إالَّ ُجمُجَمَتها وِرجَليها وَيَديها

َتمَّ ما قاَل الّربُّ على ِلساِن «: وأخَبروا ياهو، فقاَل
لِكالُب َلحَم في حقِل َيزَرعيَل تْأُآُل ا: إيليَّا التَّْشبـيِّ
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وتكوُن َبقايا ُجثَِّتها ُهناَك آالزِّْبِل، حّتى ال 37،  إيزاَبَل
   .»هِذِه إيزاَبُل: َيقِدَر أحٌد أْن َيعِرَفها ويقوَل

  10الفصل 
  مقتل بـيت أخاب

 فكَتَب ياهو .بنًا في السَّاِمرِة وآاَن ألخاَب َسبعوَن ا1
 وأعياِنها، وإلى ُمَتَعهِّدي تربـيِة  نِةإلى ُحكَّاِم المدي

ِعنَدُآُم اآلَن َبنو سيِِّدُآم «2: أبناِء أخاَب وأحفاِدِه يقوُل
والَمراِآُب والَخيُل والُمُدُن الُمَحصََّنُة والسِّالُح، 

نَتِخبوا ِعنَد وصوِل ِرسالتي هِذِه األفَضَل  فا3
َتِعدُّوا س واألصَلَح ِمنُهم وأجِلسوُه على عرِش أبـيه، وا

ْسَتولى عَليِهم  فا4 .»ِللِقتاِل ِدفاعًا َعْن َبيِت أخاَب
 لم َيصُمدا أماَمُه، فكيَف  َمِلكاِن«: الخوُف وقالوا

فأرَسلوا وآيَل القصِر وحاِآَم المدينِة 5» نحُن؟
نحُن «: والشُّيوَخ والُمَربِّيَن إلى ياهو يقولوَن

 ال ُنقيُم أحدًا َمِلكًا، .ُهعبـيُدَك، وُآلُّ ما َتْأُمُرنا بِه نعَمُل
: فكَتَب إليِهم ثانيًة يقوُل6 .»عَمْلُه وما تراُه حَسنًا فا

ْقَطعوا  إْن ُآنُتم لي وِمَن الُمطيعيَن ألمري، فا«
حِملوها إليَّ في ِمثِل هِذِه  ُرؤوَس َبني َمِلِكُكم وا

 وآاَن َبنو الَمِلِك .»السَّاعِة ِمْن غٍد إلى َيزَرعيَل
فلمَّا 7 .ُجًال ِعنَد أعياِن المدينِة اّلذيَن َربَّوُهمَسبعيَن َر

وَصَلت ِرسالُة ياهو إليِهم أخذوا َبني الَمِلِك السَّبعيَن 
وذَبحوُهم ووَضعوا ُرُؤوَسُهم في ِسالٍل وأرَسلوها 

جاؤوا «: فجاَء الرَّسوُل إليِه وقاَل8إليِه في َيزَرعيَل 
إجَعلوها آوَمَتيِن  «: فقاَل.»ِبُرؤوِس َبني الَمِلِك أخاَب

فلمَّا جاَء الصَّباُح 9 .»ِعنَد َمدَخِل المدينِة إلى الصَّباِح
أنُتم أبرياُء، أنا اّلذي ثاَر على «: خَرَج الشَّعُب وقاَل

الَمِلِك يوراَم وقتَلُه، لِكْن َمِن اّلذي قَتَل هؤالِء 
عَلموا اآلَن أْن ال َشيَء ِمْن آالِم الّربِّ على  فا10

 وهَو إنَّما فَعَل ما تَكلََّم بِه .خاَب إالَّ وَيصيُرَبيِت أ
ُثمَّ قَتَل ياهو جميَع الباقيَن 11 .» على ِلساِن َعبِدِه إيليَّا

ِمْن َبيِت أخاَب في َيزَرعيَل وجميَع ِرجاِلِه وَمعاِرَفُه 
   . وآهَنَتُه، ولم ُيبِق ِمنُهم أحدًا

  مقتل أنسباء أخزيا وأخاب
 فلمَّا وَصَل إلى مكانٍِ .ُثمَّ ذَهَب ياهو إلى السَّاِمرِة12

صاَدَف جماعًة ِمْن أنسباِء 13ُيدعى َمحلَِّة الرُّعاِة، 
فأجابوا » َمْن أنُتم؟«: أَخْزيا َمِلِك َيهوذا، فسأَلُهم

نحُن ِمْن أنسباِء أَخْزيا، ِجْئنا ِلُنَسلَِّم على َبني الَمِلِك «
: فقاَل ياهو ِلِرجاِلِه14 .» وَبني الَمِلَكِة إيزاَبَليوراَم

فقَبضوا عَليِهم وذَبحوُهم على » إقِبضوا عَليِهم«
  .ثَنيِن وأرَبعيَن َرُجًال حافَِّة ِبئٍر ُهناَك، وآانوا ا

  وساَر ياهو ِمْن ُهناَك، فَلقَي َيهوناداَب بَن رآاٍب15
هل «: السَّالِم وسأَلُهسِتقباِلِه، فباَدَرُه ياهو ِب قاِدمًا ال

 .»نعم«: فأجاَبُه» أنَت ُمخِلٌص لي إخالصي لَك؟
 فأصَعَدُه على . فناَوَلُه َيَدُه.»هاِت َيَدَك«: فقاَل ياهو
َتعاَل معي وُتشاِهُد َتَعلُّقي «: وقاَل َله16َمرآبِتِه 

وجاَء 17 . مَعُه في َمرآبِتِه  وأرآَبُه.»الشَّديَد ِبالّربِّ
فقَتَل جميَع َمْن َبقَي ألخاَب ُهناَك وأباَدُهم، السَّاِمرَة، 

   .آما قاَل الّربُّ إليليَّا

  مقتل عباد البعل
عَبَد أخاُب «: ُثمَّ جَمَع ياهو الشَّعَب وقاَل لُهم18

دعوا إليَّ  فا19 .الَبعَل قليًال، لِكْن ياهو سَيعُبُدُه آثيرًا
 وُعبَّاِدِه وآَهنِتِه، دوَن أْن يَتَخلََّف جميَع أنبـياِء الَبعِل

ِمنُهم أحٌد، ألنَّ لي ذبـيحًة عظيمًة ِللَبعِل، وُآلُّ َمْن 
 وآاَن ذِلَك مكيدًة ِمْن ياهو ِلـُيهِلَك .»يَتَخلَُّف ُيقَتُل
جِتماٍع ُمَقدٍَّس  نادوا ِبا«: ُثمَّ قاَل ياهو20 .ُعبَّاَد الَبعِل

وأذاَع ياهو النِّداَء في ُآلِّ 21 . فنادوا بِه.»ِللَبعِل
أرِض ِإسرائيَل فأقبَل جميُع الُعبَّاِد ودخلوا َبيَت 

فقاَل ياهو ِللَقيِِّم على ِثـياِب 22 .مَتَأل ِبِهم الَبعِل، فا
 .، فَفعَل»أخِرْج مالِبَس ِلجميِع ُعبَّاِد الَبعِل«: الِعبادِة

ودَخَل ياهو مَع يهوناداَب بِن َرآاٍب إلى َبيِت 23
ُأنُظروا إْن آاَن أحٌد ِمْن ِعباِد «: الَبعِل وقاَل ِللُعبَّاِد

الّربِّ َبينُكم ُهنا فُهنا ال يجوُز أْن يكوَن إالَّ ُعبَّاُد 
ُثمَّ دَخَل لُيَقدَِّم ذباِئـَح وُمحَرقاٍت، وَبعَد أْن 24 .»الَبعِل

إذا نجا أحٌد «: أقاَم َله خاِرجًا َثمانيَن َرُجًال، قاَل لُهم
 هُؤالِء اّلذيَن ِجئُت ِبِهم إلى ُهنا ُتْؤَخُذ أنُفُسُكم َبَدًال ِمْن
ُثمَّ دَخَل ِلـُيَقدَِّم ذباِئـَح وُمحَرقاٍت فلمَّا فَرَغ 25 .»ِمنُه

ُأدُخلوا «: ِمْن َتقديِم الُمحَرقِة، قاَل ِللحَرِس والُضبَّاِط
 فَضَربوُهم ِبـَحدِّ .»قُتلوُهم وال َتَدعوا أحدًا َيفِلُت وا
، ُثمَّ دَخلوا إلى ِمحراِب  لسَّيِف وَطَرحوُهم خارجًاا

 .وأخَرجوا التَّماثيَل وأحَرقوها26َبيِت الَبعِل 
وآسَّروا ِتمثاَل الَبعِل، وهَدموا َبيَتُه وجَعلوُه 27

  .َمزَبَلًة إلى هذا اليوِم
وهكذا قضى ياهو على ِعبادِة الَبعِل ِمْن ِإسرائيَل، 28
 َعْن خطايا َيُربعاَم بِن َنباَط اّلذي إالَّ أنَُّه ما حاَد29

جَعَل شعَب ِإسرائيَل َيخَطُأ، فأبقى على ِعْجَلي 
فقاَل الّربُّ 30 . الذََّهِب اللَّذيِن في َبيَت إيَل وفي داَن

َعِملَت ما هَو قويٌم في نَظري فأحَسنَت، «: ِلـياهو
َك وُآلُّ ما َنَويُتُه في قلبـي فَعْلَتُه ِبَبيِت أخاَب، ِلذِل

َسيجِلُس ِمْن َبنيَك إلى الجيِل الرَّاِبـِع على عرِش 
ولم َيَتَمسَّْك ياهو ِبشريعِة الّربِّ إلِه 31 .»ِإسرائيَل

ِإسرائيَل ِبُكلِّ قلِبِه، ولم َيِحْد َعْن َخطايا َيُربعاَم اّلذي 
   .جَعَل شعَب ِإسرائيَل َيخَطُأ

  موت ياهو
اِم بدَأ الّربُّ َيقَتِطُع ِمْن أرِض وفي ِتلَك األّي٣٢

حَتلَّ َحزائيُل َمِلُك آراَم جميَع الَمناِطِق  ِإسرائيَل، فا
شرقيَّ األرُدنِّ إلى مدينِة َعروعيَر ونهِر أرنوَن 33

َجنوبًا، وِمنها جميُع أراضي جلعاَد وباشاَن اّلتي 
وما َبقَي ِمْن 34 .سكَنها َبنو جاَد وَرأوبـيَن ومَنسَّى

اِر ياهو وأعماِلِه وَبسالِتِه ُمَدوٌَّن في ِسْفِر أخباِر أخب
وماَت ياهو وُدِفَن مَع آباِئِه 35 .األّياِم ِلُملوِك ِإسرائيَل

وآاَنت 36 .بُنُه مكاَنُه في السَّاِمرِة، ومَلَك َيهوأحاَز ا
   .أّياُم ُمْلِكِه ِبالسَّاِمرِة َثمانَي وعشريَن سَنًة

  11الفصل 
  عثليا أم أخزيا
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   صفحة ٢٣  من أصل١١صفحة رقم  

  
بَنها  فلمَّا عِلَمت عَثليا أمُّ أَخْزيا َمِلِك َيهوذا أنَّ ا1 

ما َعدا يوآَش بَن 2 .ماَت، قَتَلت جميَع النَّسِل الَملكيِّ
بَنَة الَمِلِك يوراَم سَرَقْتُه ِمْن  أَخْزيا، ألنَّ يوَشَبَع َعمََّتُه ا

 الَمقتوليَن وأَخَذْتُه، هَو والمرأة اّلتي َبيِن َبني الَمِلِك
 .ُترِضُعُه، وَخبَّأْتُه في ُغرفٍة ِللنَّوِم ِمْن وجِه عَثليا

 ِستَّ ِسنيَن، آاَنت  فَبقَي مَعها ُمخَتِبئًا في َبيِت الّرب3ِّ
ولمَّا جاَءِت 4 .في ِخاللها عَثليا َمِلكًة على الِبالِد

وياداُع الكاِهُن قادَة سَتدعى ي السَّنُة السَّاِبــعُة، ا
 وُحرَّاَس القصِر إلى َهيكِل الّربِّ،  الحَرِس الَملكيِّ

 .بَن الَمِلِك سَتحَلَفُهم وأراُهُم ا وقَطَع مَعُهم َعهدًا وا
أنُتم، اّلذيَن في الِخدمِة : هذا ما تفَعلوَنه«: وقاَل لُهم5

ِر ُثلُثُكم يَتَولَّوَن ِحراسَة قص: يوَم السَّْبِت الُمقِبِل
والثُّلُث اآلَخُر ِحراسَة باِب سوٍر، والثُّلُث 6الَمِلِك، 

الباقي ِحراسَة الباِب اّلذي وراَء مكاِن ِحراسِة 
والِفرَقتاِن ِمنُكم، أنُتُم اّلذيَن ال ِخدمَة لُهم 7 .القصِر

وجميُعُكم 8 .يوَم السَّْبِت، يَتَولَّوَن ِحراسَة َهيكِل الّربِّ
ما ذَهَب وِسالُحُكم في أيديُكم، ُتحيطوَن ِبالَمِلِك أيَن

  .»وتقُتلوَن ُآلَّ َمْن يدُخُل َبيَن ُصفوِفُكم
وَعِمَل القادُة ِبُكلِّ ما أمَرُهم بِه يوياداُع الكاِهُن، 9

فأَخَذ ُآلُّ واحدٍِ ِمنُهم ِرجاَلُه اّلذيَن َيخُدموَن يوَم 
 .السَّْبِت واّلذيَن ال َيخُدموَن، وجاُؤوا إلى يوياداَع

 والدُّروَع اّلتي ِللَمِلِك داُوَد في  عطاُهُم الرِّماَحفأ10
ووَقَف الحَرُس َحوَل المذَبِح والَبيِت 11 .َهيكِل الّربِّ

ُآلُّ واحٍد ِسالُحُه في َيِدِه، ِمْن جاِنِب َهيكِل الّربِّ 
بَن  وأخَرَج يوياداُع ا12األيَمِن إلى جاِنِبِه األيَسِر، 
تاَج الُمْلِك وَقدََّم َله البراَءَة الَمِلِك وعلى رأِسِه وَضَع 

َيحيا «:  فَصفََّق الشَّعُب وناَدوا.، ومَسَحُه َمِلكًا الَملكيََّة
  .»الَمِلُك

فَسِمَعت عَثليا ضوضاَء الحَرِس والشَّعِب، 13
فرأِت 14 .فَدَخَلت على الُمحَتشديَن في َهيكِل الّربِّ
ُة، والرُّؤساُء الَمِلَك واِقفًا على الِمنَبِر آما هَي العاد

وأصحاُب األبواِق إلى جاِنِبِه، وجميُع النَّاِس 
يفرحوَن والَبوَّاقوَن َينُفخوَن في األبواِق فَمزََّقت 

ولم يشْأ 15 .»خيانٌة، خيانٌة«: ثياَبها وصاَحت
يوياداُع الكاِهُن أْن ُتقَتَل عَثليا في َهيكِل الّربِّ، 

 َمْن َيتَبُعها أخِرجوها، وُآلُّ«فصاَح ِبقادِة الجيِش 
فلمَّا خَرَجت قَبضوا عَليها ِعنَد 16 .»قُتلوُه ِبالسَّيِف ا

  . وجاؤوا ِبها إلى الَقصِر وَقَتلوها ُهناَك َمدَخِل الَخيِل
وقَطَع يوياداُع َعهدًا َبيَن الّربِّ ِمْن جهٍة وَبيَن 17

الَمِلِك والشَّعِب ِمْن جهٍة ثانيٍة على أْن يكونوا شعبًا 
ودَخَل جميُع 18 .، وآذِلَك َبيَن الَمِلِك والشَّعِبِللّربِّ

الشَّعِب َبيَت الَبعِل وهدموا مذاِبـَحُه وحطَّموا َتماثيَلُه، 
 وأقاَم يوياداُع .وقَتلوا َمتَّاَن آاهَن الَبعِل أماَم المذَبِح

ُثمَّ جَمَع قادَة 19 .الكاِهُن حَرسًا على َهيكِل الّربِّ
اَس القصِر وُآلَّ الشَّعِب، الحَرِس الَملكيِّ وُحرَّ

فأنَزلوا الَمِلَك ِمْن َهيكِل الّربِّ وجاؤوا بِه في طريِق 
 .باِب الحَرِس إلى القصِر، فجَلَس على العرِش

وفِرَح جميُع الشَّعِب، وهَدأِت المدينُة َبعَد أْن ُقِتَلت 20
   . عَثليا ِبالسَّيِف في القصِر

  12الفصل 
  يوآش ملك يهوذا
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في السَّنِة 2بَن َسبِع ِسنيَن حيَن مَلَك،  وآاَن يوآُش ا1

السَّاِبــعِة ِلـياهو َمِلِك ِإسرائيَل، مَلَك يوآُش على 
سُم ُأمِِّه َظْبيُة ِمْن ِبئَر   وا.َيهوذا ِبأوُرشليَم أرَبعيَن سَنًة

الّربِّ ُآلَّ وَعِمَل يوآُش ما هَو قويٌم في نَظِر 3 .َسبَع
إالَّ أنَّه 4األّياِم اّلتي آاَن فيها يوياداُع الكاهُن ُيرِشُده 

لم َيهِدِم الَمعاِبَد على التِّالِل، فَظلَّ الشَّعُب يذَبحوَن 
  .ُهناَك وُيَبخِّروَن

جميُع الماِل الَمنذوِر والماِل «: وقاَل يوآُش ِللكَهنِة5
 الذَّباِئـِح وماِل الواِرِد إلى َهيكِل الّربِّ َبدًال ِمَن

هذا ُآلُُّه تأُخذوَنُه ُآلُّ واحٍد ِمْن َمعاِرِفه، 6الَتَبرُّعاِت، 
وفي 7 .»وُتَرمِّموَن َهيكَل الّربِّ ُآلَّما َدَعِت الحاجُة

السَّنِة الثَّالثِة والِعشريَن ِللَمِلِك يوآَش لم ُيَرمِِّم الكَهنُة 
 يوياداَع وساِئَر فَدعا الَمِلُك8ما َتَهدََّم ِمَن الَهيكِل 

ِلماذا ال ُتَرمِّمون ما َتَهدََّم ِمْن َهيكِل «: الكَهنِة وسأَلُهم
الّربِّ؟ َفِمَن اآلَن وصاِعدًا ال َتأُخذوَن الماَل ِمْن 

فواَفَق 9 .»َمعاِرِفُكم، بل تـتُرآوَنُه ِلَترميِم الَهيكِل
الكَهنُة على أْن ال يأُخذوا ماًال ِمَن الشَّعِب وال 

  .موا ما َتَهدََّم ِمَن الَهيكِلُيَرمِّ
فأخَذ يوياداُع الكاهُن ُصندوقًا وثَقَب ِغطاَءُه، 10

ووَضَعُه جاِنَب المذَبِح على َيميِن الدَّاِخِل إلى َهيكِل 
 ُيلقوَن  الّربِّ، فكاَن الكَهنُة اّلذيَن َيحُرسوَن األبواَب
وآاَن 11 .فيِه جميَع الماِل اّلذي َيِرُد إلى َهيكِل الّربِّ

إذا َآُثَر الماُل في الصُّندوِق يأتي آاِتُب الَمِلِك 
ُثمَّ ُيَسلِّماِنِه 12ورئيُس الكَهنِة وَيُصرَّاِنِه وَيحِسباِنِه، 

إلى أيدي الُوَآالِء اّلذيَن يَتَولَّوَن إصالَح َهيكِل الّربِّ، 
وإلى راِفعي 13فَيدفعوَنها إلى الَنجَّاريَن والَبنَّائيَن، 

 وَنحَّاتي الحجارِة، وَثَمَن أخشاٍب وحجارٍة الُجدراِن
َمنحوَتٍة ِلَترميِم ما تَهدََّم ِمَن الَهيكِل، وِلُكلِّ َنَفقاِت 

على أنَّ هِذِه النََّفقاِت ال َتشُمُل ُطسوَت 14 .التَّرميِم
فضٍَّة وال ِمَقصَّاٍت وال ُآؤوسًا وال أبواقًا، وال شيَء 

بل آاَنت ُتدَفُع إلى 15 . ِمْن آنيِة الذَّهِب والفضَِّة
وأمَّا الُوَآالُء 16 .الُعمَّاِل اّلذيَن ُيَرمِّموَن َهيكَل الّربِّ

اّلذيَن آانوا َيسَتلموَن الماَل لَيدَفعوُه إلى الُعمَّاِل فلم 
 . ُيحاِسْبُهم أحٌد، بل آانوا يفَعلوَن ذِلَك باألمانِة

ـيحِة وأمَّا الماُل اّلذي آاَن ُيؤدَّى تعويضًا َعْن ذب17
  . اإلْثِم وذبـيحِة الخطيئِة فكاَن ِللكَهنِة ال ِلَهيكِل الّربِّ

وفي ذِلَك الوقِت هاَجَم َحزائيُل َمِلُك آراَم مدينَة 18
سَتولى عَليها، ُثمَّ تَوجََّه إلى أوُرشليَم  ِجتَّ وا

فأَخَذ يوآُش َمِلُك َيهوذا جميَع ما 19 .ِلُمحاَرَبِتها
اُم وأَخْزيا آباُؤُه ُملوُك َيهوذا َآرََّسُه يوشافاُط ويور

َتقِدمًة ِللّربِّ، وما آرََّسُه هَو أيضًا، وُآلَّ الذَّهِب 
الموجوِد في َخزاِئِن َهيكِل الّربِّ وقصِر الَمِلِك، 
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نَصَرَف َعْن  وأرَسَلها إلى َحزائيَل َمِلِك آراَم، فا
وما َبقَي ِمْن أخباِر يوآَش، وسيَرِتِه، 20 .أوُرشليَم

 .وٌَّن ُآلُُّه في ِسْفِر أخباِر األّياِم ِلُملوِك َيهوذاُمَد
وقاَم ِرجاُل حاشيِتِه وتآَمروا عَليِه وقَتلوُه في َبيِت 21
ثَنيِن ِمنُهم ُهما يوزاآاُر بُن ِشمَعَة  على أيدي ا22  َملو

 فماَت وُدِفَن مَع آباِئِه في مدينِة .ويوزاباُد بُن شوميَر
   . بُنُه مكاَنُه داُوَد، ومَلَك أَمْصيا ا

  13الفصل 
  يوأحاز ملك إسرائيل

في السَّنِة الثَّالثِة والِعشريَن ليوآَش َمِلِك َيهوذا، مَلَك 1
يوأحاُز بُن ياهو على ِإسرائيَل ِبالسَّاِمرِة َسبَع َعْشرَة 

وفَعَل الشَّرَّ في نَظِر الّربِّ، وما حاَد َعْن 2 .سَنًة
ايا َيُربعاَم بِن َنباَط اّلذي جَعَل شعَب ِإسرائيَل خط

شَتدَّ غَضُب الّربِّ على شعِب ِإسرائيَل  فا3َيخَطُأ، 
 .بِنِه وأسَلَمُهم إلى َيِد َحزائيَل َمِلِك أراَم وَبنَهَدَد ا

فَتَضرََّع يوأحاُز إلى الّربِّ، فَسِمَع َله ألنَُّه رأى آم 4
وأعطى الّربُّ 5 . ِإسرائيَلجاَر َمِلُك آراَم على َمملَكِة

َبني ِإسرائيَل ُمنِقذًا فَحرََّرُهم ِمْن سيطرِة اآلراميِّيَن، 
إالَّ 6 .وأقاموا في دياِرِهم ِبسالٍم آما آاَن ِمْن َقبُل

أنَُّهم ما حادوا َعْن خطايا َبيِت َيُربعاَم اّلذي َخِطـَئ 
قَي وجَعَل شعَب ِإسرائيَل َيخَطُأ، بل ثاَبروا عَليها وَب

ولم َيبَق ليوأحاَز 7 .ِتمثاُل أشيرَة قاِئمًا في السَّاِمرِة
 وَعْشِر َمرآباٍت وعَشَرِة آالِف  ِسوى خمسيَن فاِرسًا

َرُجٍل، ألنَّ َمِلَك آراَم أباَد ُآلَّ شيٍء آَخَر وجَعَلُه ِمثَل 
وما َبقَي ِمْن أخباِر يوأحاُز 8 .التُّراِب اّلذي ُيداُس
 ُمَدوٌَّن في ِسْفِر أخباِر األّياِم ِلُملوِك وَبساَلِته وأعماِلِه

وماَت يوأحاَز وُدِفَن مَع آباِئِه في 9 .ِإسرائيَل
   .بُنُه مكاَنُه السَّاِمرِة، ومَلَك يوآُش ا

  يوآش يخلف يوأحاز
 في السَّنِة السَّاِبــعِة والثَّالثيَن ليوآَش َمِلِك َيهوذا، 10 

وآُش بُن يوأحاَز على ِإسرائيَل ِبالسَّاِمرِة ِستَّ مَلَك ي
وفَعَل الشَّرَّ في نَظِر الّربِّ، وما حاَد 11 .َعْشَرَة سَنًة

َعْن خطايا َيُربعاَم بِن َنباَط اّلذي َخِطـَئ وجَعَل شعَب 
وما َبقَي ِمْن أخباِر يوآَش 12 .ِإسرائيَل َيخَطُأ

َمْصيا َمِلِك َيهوذا، وَبساَلِته وأعماِله، وُحروِبِه ضدَّ أ
 .ُمَدوٌَّن في ِسْفِر أخباِر األّياِم ِلُملوِك ِإسرائيَل

وماَت يوآُش وُدِفَن في السَّاِمرِة مَع ُملوِك 13
   . بُنُه مكاَنُه ِإسرائيَل، وجَلَس َيُربعاُم ا

  موت النبـي أليشع
ِه فيما َبعُد، وسَقَط أليَشُع في مرٍض أدَّى إلى موِت14

يا أبـي يا «: فقِدَم إليِه يوآُش َمِلُك ِإسرائيَل، وقاَل
: فقاَل َله أليَشُع15 .» أبـي، يا حامي ِحمى ِإسرائيَل

ُثمَّ قاَل 16 .، فأخَذ قوسًا وِسهامًا»ُخْذ قوسًا وِسهامًا«
 ووَضَع .، فوَضَع يَدُه»َضْع يَدَك على القوِس«: َله

إفَتِح النَّاِفَذَة «: وقاَل َله17 الَمِلِك أليَشُع يَدُه على َيِد
، »إرِم السَّْهَم«:  ُثمَّ قاَل.، فَفَتَحها»ِمْن ِجَهِة الشَّرِق

هذا َسهُم َنْصرٍِ ِمَن الّربِّ َسهُم «:  فقاَل أليَشُع.فَرماُه

َنْصٍر على آراَم، سَتضِرُب اآلراميِّيَن في أفيَق حّتى 
 . فأخَذها.»ُخِذ السِّهاَم«: ِلِكُثمَّ قاَل ِللَم18 .» ُتبـيَدُهم
، فرمى َثالَثَة ِسهاٍم »إرِم ِبها إلى األرِض«: وقاَل َله
لو «: فَغِضَب عَليِه َرُجُل اِهللا وقاَل َله19 .وتوقََّف

رميَت خمسَة ِسهاٍم أو ستًَّة، لُكنَت ضرْبَت اآلراميِّيَن 
 .»اٍت لِكِن اآلَن َتهِزُمُهم فقط َثالَث مرَّ.حّتى أَبْدَتُهم

 وهَجَم ُغزاٌة ِمَن الموآبـيِّيَن .ُثمَّ ماَت أليَشُع وُدِفَن20
وفي 21على أرِض ِإسرائيَل آعاَدِتهم أوََّل الرَّبـيِع 

ذِلَك الحيِن آاَن َبعُض اإلسرائيليِّيَن َيقِبروَن َمْيتًا، 
 .فلمَّا رأوا الُغزاَة رَموا الَمْيَت في قبِر أليَشَع وهَربوا

   .ظاَم أليَشَع عاَش وقاَم على قَدَميِهفلمَّا َمسَّ ِع

  موت حزائيل ملك آرام
ضَطَهَد َحزائيُل َمِلُك آراَم شعَب ِإسرائيَل ُطوَل  وا22

فَتَحنََّن الّربُّ عَليِهم وَرِحَمُهم 23َعهِد الَمِلِك يوأحاَز 
اهيَم وإسَحَق وعَطَف عَليِهم ِلَعهِدِه اّلذي قَطَعُه مَع إبر

  .ويعقوَب، ولم يَشْأ أْن ُيبـيَدُهم فأبقاُهم إلى اآلَن
بُنُه  ُثمَّ ماَت َحزائيُل َمِلُك آراَم، وجَلَس َبنَهَدُد ا24

فعاَد يوآُش بُن يوآحاَز وهَزَم َبنَهَدَد َثالَث 25مكاَنُه، 
سَتَردَّ ِمنُه ُمُدَن ِإسرائيَل اّلتي أخَذها ِمْن  مرَّاٍت وا
   . أبـيِه في الحرِبيوأحاَز

  14الفصل 
  أمصيا ملك يهوذا

-1: 26؛28-17، 12-11، 4-1: 25أخ2(
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وفي السَّنِة الثَّانيِة ليوآَش بِن يوأحاَز َمِلِك ِإسرائيَل، 1

بَن خْمٍس  وآاَن ا2مَلَك أَمْصيا بُن يوآَش على َيهوذا 
ِتْسعًا وِعشريَن سَنًة وعشريَن سَنًة، وداَم ُمْلُكُه 

وَعِمَل 3 .سُم ُأمِِّه يوَعدَّاَن ِمْن أوُرشليَم  وا.ِبأوُرشليَم
ما هَو قويٌم في نَظِر الّربِّ لِكْن ال آداُوَد َجدِِّه، بل 

إالَّ أنَُّه لم َيهِدْم 4 .ْقَتدى بِه في ُآلِّ أعماِلِه آأبـيِه اّلذي ا
 يذَبحوَن وُيَبخِّروَن أماِآَن ِعبادِة الَبعِل، فَظلَّ الشَّعُب

ولمَّا تـَثبََّت ُمْلُكُه، قتَل ِرجاَل حاشيِتِه اّلذيَن 5 .ُهناَك
وأمَّا أبناُؤُهم فلم يقُتْلُهم، بل َعِمَل ِبقوِل 6 . قتلوا أباُه

ال ُيقَتُل اآلباُء ِبـخطيئِة «: الّربِّ في شريعِة موسى
 إنساٍن الَبنيَن، وال الَبنوَن ِبـَخطيئِة اآلباِء، بل ُآلُّ

  .» ِبـخطيئِتِه ُيقَتُل
وهَزَم أَمْصيا في وادي الِمْلِح عَشَرَة آالٍف ِمَن 7

حَتلَّ مدينَة ساِلـَع وَدعاها يقَتئيَل وهذا  األدوميِّيَن، وا
  . سُمها إلى اليوِم ا

ُثمَّ أرسَل أَمْصيا إلى يوآَش بِن يوأحاَز بِن ياهو 8
ْه في الحرِب فَنرى َمِن ِلَنَتواَج«: َمِلِك ِإسرائيَل يقوُل

أرسَل الَعوَسُج ِبلبناَن «: فأجاَبُه يوآُش9 .»األقوى
 فَمرَّ وحُش .بني بَنَتَك ال َزوِّج ا: إلى األرِز يقوُل

نَتَصْرَت على  أنَت ا10 . البرِّيَِّة ُهناَك وداَس الَعوَسَج
 أَو .لَزْم َبيَتَك ْنِتصاِرَك هذا وا ْقَتِنْع ِبا أدوَم فَتعاَظْمَت فا

 »على باِلَك أْن َتجِلَب الشَّرَّ عَليَك وعلى َيهوذا؟
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ولكنَّ أَمْصيا لم َيقَتِنْع ِبهذا الكالِم، فواَجَهُه يوآُش 11
 . في َيهوذا َمِلُك ِإسرائيَل في معرآٍة ِعنَد َبيَت شمَس

نكَسَرت َيهوذا أماَم ِإسرائيَل وهرَب ُآلُّ واحٍد  فا12
 على أَمْصيا في َبيَت وقَبَض يوآُش13 .إلى َبيِتِه

َشمَس، وجاَء إلى أوُرشليَم وهَدَم ُسوَرها ِمْن باِب 
 . أفرايَم إلى باِب الزَّاويِة، على أرَبِع مَئِة ِذراٍع

وأخَذ جميَع الذَّهِب والفضَِّة واآلنيِة اّلتي وَجَدها 14
في َهيكِل الّربِّ وفي خزاِئِن قصِر الَمِلِك، ورَجَع إلى 

  .َعُه عَدٌد ِمَن الرَّهاِئِنالسَّاِمرِة وم
وما َبقَي ِمْن أخباِر يوآَش وَبساَلِتِه وأعماِلِه 15

وُحروِبِه ِضدَّ أَمْصيا َمِلِك َيهوذا، ُمَدوٌَّن في سْفِر 
وماَت يوآُش وُدِفَن 16 .أخباِر األّياِم ِلُملوِك ِإسرائيَل

ُه بُن ِبالسَّاِمرِة مَع ُملوِك ِإسرائيَل، ومَلَك َيُربعاُم ا
   . مكاَنُه

  موت أمصيا ملك يهوذا
وعاَش أَمْصيا بُن يوآَش َمِلِك َيهوذا، َبعَدما ماَت 17

 .يوآُش بُن يوأحاَز َمِلِك إسرائيَل خْمَس َعْشَرَة سَنًة
وما َبقَي ِمْن أخباِر أَمْصيا ُمَدوٌَّن في سْفِر أخباِر 18

وقاَمْت عَليِه َثورٌة في 19 .ااألّياِم ِلُملوِك َيهوذ
 فَلِحَق بِه ُخصوُمُه  أوُرشليَم، فهرَب إلى َلخيَش

وُحِمَل على فَرٍس وُدِفَن ِبأوُرشليَم 20 .وقَتلوُه ُهناَك
وأقاَم شعُب َيهوذا 21 .مَع آباِئِه في مدينِة داُوَد

بُن ِستَّ َعْشَرَة   وهَو ا. َمِلكًا مكاَن أبـيِه أَمْصيا عَزْريا
 لَيهوذا وأعاَد ِبناَءها  سَتَردَّ عَزْريا أيَلَة وا22ًة، سَن

   .َبعَدما ماَت أبوُه

  يربعام بن يوآش ملك إسرائيل
في السَّنِة الخاِمسَة َعْشَرَة ألَمْصيا بِن يوآَش َمِلِك 23

اِمرِة َيهوذا، مَلَك َيُربعاُم بُن يوآَش على ِإسرائيَل ِبالسَّ
وفَعَل الشَّرَّ في نَظِر الّربِّ 24 .إحدى وأرَبعيَن سَنًة

وما حاَد َعْن جميِع خطايا َيُربعاَم بِن َنباَط اّلذي جَعَل 
سَتَردَّ ِإلسرائيَل  وهَو اّلذي ا25 .شعَب ِإسرائيَل َيخَطُأ

 في الشَّماِل إلى  األرَض اّلتي خِسَرْتها ِمْن َلبو حماَة
 َجنوبًا، آما قاَل الّربُّ على ِلساِن عبِدِه  البحِر الَميِت

ذِلَك 26 .يوناَن بِن أمتاَي النَّبـيِّ اّلذي ِمْن َجتَّ حاِفَر
ألنَّ الّربَّ رأى آم آاَن ُبؤُس شعِب ِإسرائيَل ُمرًّا 

وألنَّ الّربَّ 27 .بَحيُث ال َيقِدُر أْن ُيعيَنُهم عبٌد أو ُحرٌّ
ائيَل ِمْن على األرِض، سَم ِإسر لم َيشْأ أْن َيمُحَو ا

  .خلََّصُهم على َيِد َيُربعاَم بِن يوآَش
وما َبقَي ِمْن أخباِر َيُربعاَم وَبساَلِتِه وأعماِلِه 28

سِترجاِعِه ِدَمشَق وحماَة ِإلسرائيَل، ُمَدوٌَّن  وُحروِبِه وا
وماَت 29 .في ِسْفِر أخباِر األّياِم ِلُملوِك ِإسرائيَل

 مَع آباِئِه ُملوِك ِإسرائيَل،  السَّاِمرِةَيُربعاُم وُدِفَن في 
   .بُنُه مكاَنُه ومَلَك زَآريَّا ا

  15الفصل 
  عزريا ملك يهوذا

 )23-21، 4-3: 26أخ2(
  

في السَّنِة السَّاِبــعِة والعشريَن لَيُربعاَم بِن يوآَش 1
 .ى َيهوذاَمِلِك ِإسرائيَل، َمَلَك عَزْريا بُن أَمْصيا عل

ثَنَتيِن  بَن ِستَّ َعْشَرَة سَنًة، وداَم ُمْلُكُه ا وآاَن ا2
سُم أمِِّه يُكْليا ِمْن   وا.وخمسيَن سَنًة بأوُرشليَم

وَعِمَل ما هَو قويٌم في نَظِر الّربِّ آأبـيِه 3 .أوُرشليَم
إالَّ أنَُّه لم َيهِدْم أماِآَن ِعبادِة الَبعِل، فَظلَّ 4 .أَمْصيا
وَرمى الّربُّ 5 . يذَبحوَن وُيَبخِّروَن ُهناَكالشَّعُب

 إلى يوِم وفاِتِه وتَولَّى  الَمِلَك ِبالبَرِص فعاَش َمعزوًال
وما َبقَي ِمْن 6 .بُنُه ُشؤوَن الُحْكِم في الِبالِد يوثاُم ا

أخباِر عَزْريا وأعماِلِه ُمَدوٌَّن في ِسْفِر أخباِر األّياِم 
ْريا وُدِفَن مَع آباِئِه في  عَز وماَت7 .ِلُملوِك َيهوذا

   .بُنُه مكاَنُه مدينِة داُوَد، ومَلَك يوثاُم ا

  زآريا ملك إسرائيل
في السَّنِة الثَّاِمنِة والثَّالثيَن ِلعَزْريا َمِلِك َيهوذا، مَلَك 8

زآريَّا بُن َيُربعاَم بِن يوآَش على ِإسرائيَل ِبالسَّاِمرِة 
وفَعَل الشَّرَّ في نَظِر الّربِّ آآباِئِه، وما 9 .َة أشهٍرِستَّ

حاَد َعْن خطايا َيُربعاَم بِن َنباَط اّلذي جَعَل شعَب 
فثاَر عَليِه َشلُّوُم بُن يابـيَش وقَتَلُه 10 .ِإسرائيَل َيخَطُأ

وما َبقَي ِمْن أخباِر 11 . في َيبلعاَم، ومَلَك مكاَنُه
 .ِر أخباِر األّياِم ِلُملوِك ِإسرائيَلزَآريَّا ُمَدوٌَّن في ِسْف

سَيجِلُس ِمْن َبنيَك «: وهكذا َتمَّ ما قاَل الّربُّ ِلـياهو12
   .» إلى الجيِل الرَّابِع على عرِش ِإسرائيَل

  شلوم ملك إسرائيل
ومَلَك َشلُّوُم بُن يابـيَش في السَّنِة التَّاِسعِة 13

ِلعَزْريا َمِلِك َيهوذا، وداَم ُمْلُكه ِبالسَّاِمرِة والثَّالثيَن 
وجاَء مَنحيُم بُن جادي ِمْن ِترَصَة إلى 14 .شهرًا

وما 15 .السَّاِمرِة وقَتَل َشلُّوَم بَن يابـيَش ومَلَك مكاَنُه
َبقَي ِمْن أخباِر َشلُّوَم وَثورِتِه ُمَدوٌَّن في ِسْفِر أخباِر 

  وِعنَد ُصعوِدِه ِمْن ِترَصَة16 .األّياِم ِلُملوِك ِإسرائيَل
 وُآلَّ ما ِبها وما َحوَلها، ألنَّ  هاَجَم مدينَة َتفوَح

ُسكَّاَنها لم َيفَتحوا َله أبواَبها، وَشقَّ ُبطوَن جميِع 
   . الَحواِمِل ِمْن ِنساِئها

  منحيم ملك إسرائيل
يَن ِلعَزْريا َمِلِك َيهوذا، في السَّنِة التَّاِسعِة والثَّالث17

مَلَك مَنحيُم بُن جادي على ِإسرائيَل ِبالسَّاِمرِة َعْشَر 
وفَعَل الشَّرَّ في نَظِر الّربِّ، وما حاَد ُطوَل 18 .ِسنيَن

أّياِمِه َعْن خطايا َيُربعاَم بِن َنباَط اّلذي جَعَل شعَب 
شُّوَر  َمِلُك أ وجاَء َتغَلُث فالَسُر19 .ِإسرائيَل َيخَطُأ

ِلَغْزِو أرِض ِإسرائيَل، فأعطاُه مَنحيُم مَئًة وخمسيَن 
 .ِقْنطارًا ِمَن الفضَِّة ِلـُيساِعَدُه على َتثبـيِت ُمْلِكِه

وفَرَض مَنحيُم هذا الَمبلَغ ِمَن الماِل على جميِع 20
األغنياِء ِمْن شعِب ِإسرائيَل، فدَفَع ُآلُّ َرُجٍل ِمنُهم 

 ورَجَع َمِلُك أشُّوَر َعْن .ِةخمسيَن ِقطعًة ِمَن الفضَّ
وما َبقَي ِمْن أخباِر مَنحيَم 21أرِض ِإسرائيَل 

 .وأعماِلِه ُمَدوٌَّن في ِسْفِر أخباِر األّياِم ِلُملوِك ِإسرائيَل
   .بُنُه مكاَنُه وماَت مَنحيُم ومَلَك َفَقْحيا ا22
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  فقحيا يخلف منحيم
لخمسيَن ِلعَزْريا َمِلِك َيهوذا، مَلَك في السَّنِة ا23

 .َفَقْحيا بُن مَنحيَم على ِإسرائيَل ِبالسَّاِمرِة سَنَتيِن
وفَعَل الشَّرَّ في نَظِر الّربِّ، وما حاَد َعْن خطايا 24

 .َيُربعاَم بِن َنباَط اّلذي جَعَل شعَب ِإسرائيَل َيخَطُأ
ِه وهاَجَمُه مَع فثاَر عَليِه َفْقُح بُن رَمْليا قاِئُد حَرِس25

خمسيَن َرُجًال ِمْن َبني جلعاَد، في ُبرِج قصِر الَمِلِك 
وما َبقَي ِمْن أخباِر 26 .ِبالسَّاِمرِة، فَقَتَلُه ومَلَك مكاَنُه

َفَقْحيا، وأعماِلِه ُمَدوٌَّن في ِسْفِر أخباِر األّياِم ِلُملوِك 
   .ِإسرائيَل

  فقح ملك إسرائيل
في السَّنِة الثَّانيِة والخمسيَن ِلعَزْريا َمِلِك َيهوذا، 27

مَلَك َفْقُح بُن َرَمْليا على ِإسرائيَل ِبالسَّاِمرِة عشريَن 
وفَعَل الشَّرَّ في نَظِر الّربِّ، وما حاَد َعْن 28 .سَنًة

خطايا َيُربعاَم بِن َنباَط اّلذي جَعَل شعَب ِإسرائيَل 
  .َيخَطُأ

 َفْقَح َمِلِك ِإسرائيَل جاَء َتغَلُث َفالَسُر وفي أّياِم29
حَتلَّ ُمُدَن ُعيوَن، وآَبَل َبيِت َمعكَة،   وا َمِلُك أشوَر

، والجليَل،  ويانوَح، وقاِدَش، وحاصوَر، وجلعاَد
 .وجميَع أرِض َنفتالي، وَسبى ُسكَّاَنها إلى أشُّوَر

وقَتَلُه وثاَر هوَشُع بُن أيَلَة على َفْقَح بِن َرَمْليا 30
ومَلَك مكاَنُه في السَّنِة العشريَن ليوثاَم بِن ُعزِّيا َمِلِك 

وما َبقَي ِمْن أخباِر َفْقَح وأعماِلِه ُمَدوٌَّن في 31 .َيهوذا
   .ِسْفِر أخباِر األّياِم ِلُملوِك ِإسرائيَل

  يوثام ملك يهوذا
ِن َرَمْليا َمِلِك ِإسرائيَل، في السَّنِة الثَّانيِة ِلَفْقَح ب32

بَن خمٍس  وآاَن ا33 .مَلَك يوثاُم بُن ُعزِّيا على َيهوذا
وعشريَن سَنًة، وداَم ُمْلُكه ِستَّ َعْشَرَة سَنًة 

وَعِمَل 34 .سُم أمِِّه َيروشا ِبْنُت صادوَق  وا.ِبأوُرشليَم
م َغيَر أنَُّه ل35 .القويَم في نَظِر الّربِّ، آأبـيِه ُعزِّيَّا

َيهِدْم أماِآَن ِعبادِة الَبعِل، فَظلَّ الشَّعُب يذَبحوَن 
 ِلَهيكِل   وهَو اّلذي َبنى الباَب األعلى.وُيَبخِّروَن ُهناَك

وما َبقَي ِمْن أخباِر يوثاَم وأعماِلِه ُمَدوٌَّن 36 .الّربِّ
وفي َعهِد 37 .في ِسْفِر أخباِر األّياِم ِلُملوِك َيهوذا

 بَن   ُيرِسُل َرصيَن َمِلَك آراَم وَفْقَحيوثاَم َبدَأ الّربُّ
وماَت يوثاُم 38 .َرَمْليا َمِلَك ِإسرائيَل ِلُمحاَربِة َيهوذا

بُنُه  وُدِفَن مَع آباِئِه في مدينِة داُوَد َجدِِّه، ومَلَك آحاُز ا
   . مكاَنُه

  16الفصل 
  آحاز يخلف يوثام

 )27-1: 28أخ2(
  
نِة السَّابعَة َعْشَرَة ِلَفْقَح بِن َرَمْليا، مَلَك آحاُز في الس1َّ

بَن عشريَن سَنًة،  وآاَن آحاُز ا2 .بُن يوثاَم على َيهوذا
وداَم ُمْلُكُه ِستَّ َعْشَرَة َسنًة ِبأوُرشليَم ولم يُكْن صاِلحًا 

ْقَتدى  َبِل ا3في نَظِر الّربِّ إلِهِه ِمثَل داُوَد َجدِِّه، 

بَنُه في النَّاِر ُقربانًا  رائيَل، حّتى إنَُّه أحرَق اِبُملوِك ِإس
 وهِذِه رجاسٌة مارَسها األَمُم اّلذيَن َطَرَدُهُم .ِللَبعِل

وذَبَح ِللَبعِل وبخََّر َله 4 . الّربُّ ِمْن وجِه َبني ِإسرائيَل
  .على الُمرَتَفعاِت والتِّالِل وَتحَت ُآلِّ شَجرٍة خضراَء

ُك آراَم وَفْقُح بُن َرَمْليا َمِلُك وهاَجَم َرصيُن َمِل5
ِإسرائيَل مدينَة أوُرشليَم وحاَصراها، فلم يقِدرا أْن 

سَتَردَّ َمِلُك أدوَم أيَلَة  وفي ذِلَك الوقِت ا6 . َيغِلبا أحاَز
 إليها وَطَردوا ِمنها َبني َيهوذا  وجاَء األدوميُّوَن

 وأرسَل أحاُز إلى7 .وأقاموا ُهناَك إلى هذا اليوِم
بُنَك،  أنا عبُدَك وا«: َتغَلَث فالَسَر َمِلِك أشُّوَر يقوُل

 .»َتعاَل وخلِّْصني ِمْن َمِلِك آرام وِمْن وَمِلِك ِإسرائيَل
وأخَذ أحاُز ما وَجَدُه ِمَن الفضَِّة والذَّهِب في َهيكِل 8

الّربِّ وخزاِئِن قصِر الَمِلِك وأرسَلُه هديًَّة إلى َمِلِك 
ِلُك أشوَر طَلَبُه وزَحَف على ِدَمشَق فَلبَّـى َم9 .أشوَر

  .حَتلَّها وَسبى ُسكَّاَنها إلى ِقـيَر، وقتَل الَمِلَك َرصيَن فا
ولمَّا ذهَب الَمِلُك آحاُز ِلـَيسَتقِبَل َتْغَلَث َفالَسَر َمِلَك 10

 ُهناَك وُأعِجَب بِه، فأرسَل  أشُّوَر ِبِدَمشَق َرأى المذَبَح
َل المذَبِح مرسومًا ِبـجميِع إلى أوريَّا الكاهِن َشْك

فَبنى أوريَّا الكاهُن مذَبحًا ِمثَله، وأآَمَلُه 11 .تفاصيِلِه
فلمَّا عاَد آحاُز 12 .َقبَل ُرجوِع الَمِلِك آحاَز ِمْن ِدَمشَق

وأحرَق 13قَتَرَب ِمنُه وَصِعَد عَليِه  َرأى المذَبَح، فا
حَة سالَمِته ذبـيحًة وَقدََّم الدَّقيَق والخمَر، وَرشَّ ذبـي

وآاَن مذَبُح النُّحاِس اّلذي ُقدَّاَم الّربِّ 14 .على المذَبِح
َبيَن المذَبِح الجديِد وَهيكِل الّربِّ، فَنَقَلُه أحاُز ِمْن 

 .ُهناَك ووَضَعُه على جاِنِب المذَبِح ِمْن ناحيِة الشَّماِل
ِمَن اآلَن فصاِعدًا، «: وقاَل أحاُز ألوريَّا الكاهِن15

ومساًء على هذا المذَبِح الكبـيِر تحُرُق صباحًا 
الذبـيحَة وُتَقدُِّم الدَّقيَق والخمَر عنِّي وَعِن الشَّعِب 

 أمَّا مذَبُح النُّحاِس فيكوُن .وَتُرشُّ ِدماَء الذَّباِئـِح
فَعِمَل أوريَّا الكاهُن ِبما أمَرُه 16 .»ِلَمعِرَفِة الَغيـِب
  .الَمِلُك أحاُز

 النُّحاِس اّلتي في َهيكِل  آحاُز عَجالِتوَفكَّ الَمِلُك 17
َبيِت الّربِّ وأزاَح الَمغاِسَل َعنها، وأنَزَل الَحوَض 

َعْن ِثـيراِن النُّحاِس اّلتي َتحَتُه ووَضَعُه على حجارٍة 
ِمْن َهيكِل الّربِّ أزاَل ِرواَق الَسْبِت، 18 .َمرصوفٍة

وما َبقَي 19 .شُّوَروأغَلَق َمدَخَل الَمِلِك، َتَذلًُّال ِلَمِلِك أ
ِمْن أخباِر آحاَز وأعماِلِه ُمَدوٌَّن في ِسْفِر أخباِر اّألّياِم 

 وُدِفَن مَع آباِئِه في  وماَت آحاُز20 .ِلُملوِك َيهوذا
   .بُنُه مكاَنُه مدينِة داُوَد، ومَلَك َحْزقيَّا ا

  17الفصل 
  هوشع ملك إسرائيل

 الثَّانيَة َعْشرَة آلحاَز َمِلِك َيهوذا، مَلَك في السَّنِة1
 .ُهوَشُع بُن أيَلَة ِبالسَّاِمرِة على ِإسرائيَل ِتْسَع ِسنيَن

وفَعَل الشَّرَّ في نَظِر الّربِّ، لِكْن ال آُملوِك ِإسرائيَل 2
وحارَبُه َشلَمنأَسُر َمِلُك أشُّوَر، فَخَضَع 3 .اّلذيَن َسَبقوُه

لِكنَُّه َبعَد سنواٍت حاوَل أْن 4 .زَيَةَله ودَفَع إليِه الِج
يَتَحرََّر ِمْن ُسلَطِتِه فأرسَل ُرُسًال إلى َسوا َمِلِك ِمْصَر 
َيطُلُب ُودَُّه آذِلَك تَوقَف َعْن َدْفِع الِجزَيِة السَّنويَِّة آما 
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في السَّاِبِق فقَبَض عَليِه َشلَمَنْأَسُر وأرسَلُه ُمَقيَّدًا إلى 
 َغزا أرَض ِإسرائيَل وحاَصَر السَّاِمرَة ُثم5َّ .السِّجِن

حَتلَّها في السَّنِة التَّاِسعِة ِلهوَشَع،  فا6َثالَث ِسنيَن، 
وَسبى شعَب ِإسرائيَل إلى أشُّوَر وأسكَنُهم في َحَلَح 

   .  وفي ُمُدِن ماداي  َعبَر نهِر الخابوِر وفي جوزاَن

  أسباب سقوط السامرة
وسَقَطِت السَّاِمرُة ألنَّ َبني ِإسرائيَل َخِطئوا إلى 7

الّربِّ إلِهِهم اّلذي أخَرَجُهم ِمْن ِمْصَر، ِمْن َتحِت 
وَسلكوا 8 .ُسلَطِة ِفرَعوَن َمِلِكها، وعَبدوا آِلَهًة أخرى

في ُطُرِق اُألَمِم اّلتي طَرَدها الّربُّ ِمْن أماِمِهم، وفي 
وَعِمَل َبنو 9 .لوِك ِإسرائيَلالطُُّرِق الرَّديئِة ِلُم

ِإسرائيَل فقط ما آاَن ُيسيُء إلى الّربِّ إلِهِهم، فَبَنوا 
أماِآَن ِلِعبادِة الَبعِل في جميِع ُمُدِنِهِم الصَّغيرِة 

وأقاموا َتماثيَل وأنِصَبًة ألشيرَة على 10 .والكبـيرِة
وأحرقوا 11 . ُآلِّ َتلٍَّة وَتحَت ُآلِّ شجَرٍة خضراَء

وَر في جميِع الَمعاِبِد اّلتي على الُمرَتَفعاِت الَبخ
آاُألَمِم اّلذيَن طَرَدُهُم الّربُّ ِمْن أماِمِهم، وفَعلوا أفعاًال 

وعَبدوا األصناَم الرَّجَسَة 12 .سيَِّئًة إلغاظِة الّربِّ
وأنَذَر الّربُّ ِإسرائيَل 13 .اّلتي َنهاُهم َعنها الّربُّ

ُسِلِه وأنبـياِئِه آي َيتوبوا وَيهوذا على ألِسنِة جميِع ُر
 ولَيعَملوا بوصاياه وفرائِضِه في  َعْن سوِء ُسلوِآِهم

الشَّريعة اّلتي أوصى ِبها آباَءُهم، واّلتي أعطاُهم 
فلم يسَمعوا، بل 14 .إيَّاها على ألِسنِة عبـيِدِه األنبـياِء

ورَفضوا 15عاَندوُه آآباِئِهِم اّلذيَن لم ُيؤِمنوا بِه، 
 وَعهَدُه مَع آباِئِهم، وتجاَهلوا إرشاداِتِه، فراِئَضُه

وسَعوا وراَء اآلِلهِة الباِطَلِة وصاروا باِطليَن 
تِّباِعها،  وَتِبــعوا اُألَمَم اّلتي َنهاُهُم الّربُّ َعِن ا

وَترآوا وصايا الّربِّ إلِهِهم، وصَنعوا ِعجَليِن ِمَن 16
وا ِلُنجوِم الَمعِدِن الَمسبوِك وِتمثاًال ألشيرَة، وسَجد

 وَبناِتِهم  وأحرقوا َله َبنيِهم17،  السَّماِء، وعَبدوا الَبعَل
في النَّاِر، وَتعاَطوا الَعرافَة والسِّحَر، وباعوا أنُفَسُهم 

فَغِضَب 18 .ِلِفْعِل الشَّرِّ في نَظِر الّربِّ فأغاظوُه
الّربُّ ِجدًّا على َبني ِإسرائيَل وَنفاُهم ِمْن أماِم وجِهِه، 

وِسْبُط َيهوذا أيضًا 19 . َيبَق ِمنُهم إالَّ ِسْبُط َيهوذاولم
لم َيعَملوا ِبَوصايا الّربِّ إلِهِهم، بل َسلكوا آَبقيَِّة َبني 

فَنَبَذ 20 .ِإسرائيَل في الطُُّرِق السَّيِّئِة اّلتي تَعلَّموها
الّربُّ جميَع َبني ِإسرائيَل وأَذلَُّهم وأسَلَمُهم إلى الُغزاِة 

  .م ِمْن أماِم وجِهِهوَطَرَدُه
 شعَب ِإسرائيَل َعْن َيهوذا، وأقاموا  وفَصَل الّرب21ُّ

تِّباِع الّربِّ  َيُربعاَم بَن َنباَط َمِلكًا عَليِهم، فأبَعَدُهم َعِن ا
وفَعَل َبنو 22 .وجَعَلُهم َيرتِكبوَن خطايا عظيمًة

ِإسرائيَل جميَع خطايا َيُربعاَم وما حادوا َعنها، 
 َنفاُهُم الّربُّ ِمْن أماِم وجِهِه، آما قاَل على إلى أْن23

 فَسباُهُم الَعُدوُّ ِمْن .ألِسنِة جميِع عبـيِدِه األنبـياِء
   .أرِضِهم إلى أشُّوَر إلى هذا اليوِم

  األشوريون يستوطنون إسرائيل
  آوَث وَعوَّاوجَلَب َمِلُك أشُّوَر َقومًا ِمْن باِبَل و24

وحماَة وَسَفرواِيَم وأسكَنُهم ُمُدَن السَّاِمرِة مكاَن َبني 

ولم َيعُبدوا 25 .سَتوَطنوها مَتلكوها وا ِإسرائيَل، فا
الّربَّ في ِبدايِة إقاَمِتِهم ُهناَك، فأرسَل الّربُّ عَليِهم 

هؤالِء الَقوُم «: فقيَل ِلَمِلِك أشُّوَر26 .أُسودًا فَتَكت ِبِهم
يَن َسبـيَتُهم وأسكنَتُهم في ُمُدِن السَّاِمرِة لم َيعِرفوا اّلذ

شريعَة إَلِه ِتلَك األرِض، فأرسَل الّربُّ عَليِهم أُسودًا 
أرِسلوا إليِهم «: فقاَل َمِلُك أشُّوَر27 .»فَتَكت ِبِهم

واحدًا ِمَن الكهَنِة اّلذيَن َسبـيُتُهم، فيذَهَب إليِهم وُيقيَم 
فجاَء 28 .»ُهم شريعَة إلِه ِتلَك األرِضَبيَنُهم وُيَعلَِّم

واحٌد ِمَن الكَهنِة اّلذيَن َسباُهم ِمَن السَّاِمرِة وأقاَم في 
  .بـيَت إيَل، وأخَذ ُيَعلُِّمُهم ِعبادَة الّربِّ

ولِكْن ُآلُّ ُأمٍَّة ِمْنُهم أخَذت ُتقيُم أصنامًا آلِلَهِتها في 29
الَمعاِبِد اّلتي أقاَمها الُمُدِن اّلتي سَكَنْتها، وَتَضُعها في 

فأقاَم أهُل باِبَل 30 .السَّاِمريُّوَن على الُمرَتَفعاِت
صَنمًا لإلَلِه ُسكُّوَت َبنوَث، وأهُل آوَث صَنمًا لإللِه 

والُعوِّيُّوَن 31َنرَجَل، وأهُل حماَة صَنمًا لإلَلِه أشيما، 
َن صَنمًا لإللَهيِن ِنبحاَز وَترتاَق، وأمَّا السَّفرواِيميُّو

فكانوا يحِرقوَن َبنيِهم ِبالنَّاِر لإللَهيِن أدَرمََّلَك 
وآاَن جميُع هُؤالِء ِمْن َبيِنِهم آَهنٌة 32 .وَعَنمََّلَك

َيخِدموَن في الَمعاِبِد اّلتي على الُمرَتَفعاِت وُيَقرِّبوَن 
فيها لُهُم الذَّباِئَح لِكْن في الوقِت ذاِتِه آانوا َيتَّقوَن 

 آانوا َيتَّقوَن الّربَّ ِمْن ِجهٍة وِمْن وهكذا33 .الّربَّ
ِجهٍة ثانيٍة َيعُبدوَن آِلَهَتُهم، آعاَدِة اُألِمِم اّلتي جاؤوا 

وإلى هذا اليوِم أْبناُؤُهم ُمَتَمسِّكوَن ِبــعاداِتِهِم 34 .ِمنها
 فال َيتَّقوَن الّربَّ وال َيعَملوَن ِبالفراِئِض .القديمِة

ايا اّلتي أمَر الّربُّ ِبها واألحكاِم والشَّريعِة والوص
وآاَن الّربُّ 35 .َبني َيعقوَب اّلذي َسمَّاُه ِإسرائيَل

ال َتتَّقوا آِلَهًة «: قَطَع مَع َبني يعقوَب َعهدًا وأمَرُهم
غريـَبًة وال َتسُجدوا لها وال َتعُبدوها وال َتذَبحوا لها، 

سُجدوا لي ولي قدِّموا  تَّقوني أنا الّربَّ وا بِل ا36
ذَّبائَح، فأنا اّلذي أخَرَجُكم ِمْن أرِض ِمْصَر ِبُقوٍَّة ال

حَفظوا دائمًا ِتلَك  وا37 .عظيمٍة وِذراٍع َممدوَدٍة
الفراِئَض واألحكاَم والشَّريعَة والوصايا اّلتي آَتْبُتها 

وال َتنَسوا الَعهَد اّلذي 38 .لُكم، وال َتتَّقوا آِلَهًة ُأخرى
قوني أنا الّربَّ إَلهُكُم اّلذي تَّ بِل ا39قَطعُتُه َمعُكم، 

فلم َيسَمعوا، بل 40 .» ُينِقُذُآم ِمْن أيدي جميِع أعداِئُكم
  .َعِملوا آعاَدِتِهم

وهكذا آاَن هؤالِء اُألَمُم َيتَّقوَن الّربَّ ِمْن ِجهٍة، 41
وِمْن ِجهٍة ثانيٍة آانوا َيعُبدوَن أصناَمُهُم الَمنحوتَة ُهم 

   .إلى هذا اليوِموَبنوُهم وَبنو َبنيِهم، 
  18الفصل 

  حزقيا ملك يهوذا
 )1: 31؛ 20-10: 29أخ2(
  
في السَّنِة الثَّالثِة ِلهوَشَع بِن أيَلَة َمِلِك ِإسرائيَل، مَلَك 1

بَن خمٍس  وآاَن ا2 .َحَزقيَّا بُن آحاَز على َيهوذا
 سَنًة وعشريَن سَنًة، وداَم ُمْلُكُه ِتْسعًا وعشريَن

وَعِمَل 3 .سُم أمِِّه أبـي ِبنُت زآريَّا  وا.بأوُرشليَم
وأزاَل َمعاِبَد 4 .القويَم في نَظِر الّربِّ آَجدِِّه داُوَد



The Bible Society in Lebanon 
 

 

   صفحة ٢٣  من أصل١٦صفحة رقم  

األوثاِن على الُمرَتَفعاِت، وحطََّم األنصاَب، وقَطَع 
 اّلتي صَنَعها  َتماثيَل أشيرَة، وسَحَق حيََّة النُّحاِس

 آانوا إلى ِتلَك األّياِم موسى، ألنَّ َبني ِإسرائيَل
وتوآََّل 5 .يحُرقوَن الَبخوَر لها، وَسمَّوها َنُحشتاَن

على الّربِّ إلِه ِإسرائيَل، ولم يُكْن َله َمثيٌل في جميِع 
وتَمسََّك 6 .ُملوِك َيهوذا، ال ِمْن َقبُل وال ِمْن َبعُد

تِّباِعِه والعمِل ِبوصاياُه اّلتي  ِبالّربِّ وما حاَد َعِن ا
وآاَن الّربُّ مَعُه، فحاَلَفُه 7 .َر ِبها الّربُّ موسىأم

 وتَمرََّد على َمِلِك أشُّوَر .النَّجاُح في ُآلِّ ما آاَن يعَمُل
  وطاَرَد الِفلسطيِّيَن إلى غزََّة8ورَفَض الُخضوَع َله، 

ِمْن ُبرِج الِحراسِة إلى : وهَدَم ُآلَّ شيٍء في َمناِطِقِهم
  .المدينِة الُمَحصَّنِة

وفي السَّنِة الرَّاِبــعِة ِللَمِلِك َحَزقيَّا، وهَي السَّنُة 9
السَّاِبــعُة ِلهوَشَع بِن أيَلَة َمِلِك ِإسرائيَل، هَجَم 

َشلَمنأَسُر َمِلُك أشُّوَر على السَّاِمرِة وحاَصَرها 
 وآاَن ذِلَك في السَّنِة .حَتلَّها َبعَد َثالِث ِسنيَن وا10

، وهَي السَّنُة التَّاِسعُة ِلهوَشَع َمِلك السَّادسِة ِلَحَزقيَّا
وَسبى َمِلُك أشُّوَر شعَب ِإسرائيَل 11 .ِإسرائيَل

وأنَزَلُهم في َحَلَح وفي جوزاَن على نهِر خابوَر وفي 
ألنَُّهم لم يسَمعوا ِلقوِل الّربِّ إلِهِهم، 12،  ُمُدِن ماداَي

 ونَقضوا َعهَدُه وخاَلفوا ُآلَّ ما أوصاُهم بِه موسى
   .َعبُد الّربِّ

  األشوريون يهددون أورشليم
 )1: 36؛ اش1: 32أخ2(
  

وفي السَّنِة الرَّابعَة َعْشَرَة ِللَمِلِك َحَزقيَّا، هَجَم 13
َسنحاريـُب َمِلُك أشُّوَر على ُمدِن َيهوذا الُمَحصَّنِة 

  ِك أشُّوَر في َلخيَشفأرسَل َحَزقيا إلى َمِل14 .حَتلَّها وا
نَصِرْف عنِّي، ومهما  ، فا أعَتِرُف ِبـَخَطأي«: يقوُل َله

 فَفَرَض عَليِه َمِلُك أشُّوَر .»َتفِرُض عليَّ ُأرِسُلُه إليَك
 .أرَبعيَن ِقنطاَر ِفضٍَّة وأربعَة قناطيِر ذَهٍب

فأرسَل إليِه َحَزقيَّا جميَع الفضَِّة اّلتي وَجَدها في 15
وهذا ما 16 .بِّ وفي خزاِئِن قصِر الَمِلِكَهيكِل الّر

جَعَلُه َينِزُع الذَّهَب َعْن أبواِب َهيكِل الّربِّ وَعِن 
وأرسَل 17 .الدَّعاِئِم اّلتي آاَن هَو َنفُسُه َغشَّاها بِه

َمِلُك أشُّوَر ِمْن َلخيَش إلى الَمِلِك َحَزقيَّا جيشًا عظيمًا 
اِن وُمعاِوُنُه، على رأِسِه قائُد لخيَش ورئيُس األرآ

  فلمَّا وَصلوا إلى أوُرشليَم وقفوا ِعنَد قناِة الِبْرآِة الُعْليا
وناَدوا الَمِلَك، 18اّلتي في طريِق حقِل الَقصَّاِر 

فَخَرَج إليِهم ألياقيُم بُن ِحْلقيَّا، ُمديُر القصِر، وِشبَنُة 
فقاَل 19آاتُب الَمِلِك ويوآُخ بُن آساَف حاِفُظ السِِّجلِّ 

يقوُل َلَك : قولوا ِلَحَزقيَّا«: ُهم ُمعاِوُن رئيِس األرآاِنل
تَّكْلَت هذا  على َمِن ا: الَمِلُك الكبـيُر، َمِلُك أشُّوَر

أَتظنُّ أنَّ الكالَم الفاِرَغ ُيكِسُبَك حيَلًة 20االتِّكاَل؟ 
تَّكْلَت حّتى تَمرَّْدَت  فعلى َمِن ا: وُقدَرًة على الحرِب

َر، هِذِه القصبِة الَمرضوضِة أعلى ِمْص21عليَّ؟ 
اّلتي َتنُفُذ في آفِّ َمْن َتَعكََّز عَليها وَتثُقُبها؟ هَكَذا هَو 

 .ِفرَعوُن َمِلُك ِمْصَر ِلجميِع اّلذيَن يتَِّكلوَن عَليِه

تََّكْلنا على الّربِّ إلِهنا، فما هَو  َنحُن ا: وإْن ُقلَت22
َفعاِت فُقلَت اإللُه اّلذي أزْلَت مذاِبـَحُه على الُمرَت

أماَم هذا المذَبِح في أوُرشليَم : ِلشعِب َيهوذا وأوُرشليَم
واآلَن َتعاَل نَتراَهُن، فأَقدَِّم لَك ألَفي 23تسُجدوَن؟ 

أنَت َتعَتِمُد على 24 .فَرٍس َشرَط أْن َتِجَد لها ُفرسانًا
ُثمَّ أَتظنُّ 25 .ِمْصَر ِلَتزويِدَك ِبالَمرآباِت والُفرساِن

ُت ألغُزَو هذا المكاَن وُأَدمَِّرُه ِمْن دوِن أمِر أنِّي ِجئ
ُأهُجْم على هِذِه األرِض :  الّربِّ؟ الّربُّ قاَل لي

  .»وَدمِّْرها
َفقاَل ألياقيُم بُن َحلقيَّا وِشبَنُة ويوآُخ ِلُمعاِوِن رئيِس 26

 فنحُن نفَهُمها، وال  آلِّْمنا ِباللَُّغِة اآلراميَِّة«: األرآاِن
 .» ِباليهوديَِّة على َمساِمِع اّلذيَن على السوِرُتكلِّْمنا

أتحَسبوَن أنَّ سيِّدي َمِلَك أشُّوَر «: فأجاَبُهم27
أرسَلني ألقوَل هذا الكالَم ِلسيِِّدُآم أو لُكم، آالَّ، بل 

ألقوَلُه أيضًا ِللرِّجاِل اّلذيَن على السُّوِر وقريـبًا َمعُكم 
  .» ميْأآلوَن وَسَخُهم ويشَربوَن َبوَلُه

ُثمَّ وَقَف ُمعاِوُن رئيِس األرآاِن فنادى ِبصوٍت 28
إسَمعوا آالَم الَمِلِك الكبـيِر، َمِلِك «: عظيٍم ِباليهوديَِّة

ال َتَدعوا َحَزقيَّا ُيَغرُِّر ِبُكم، ألنَُّه ال َيقِدُر 29: أشُّوَر
: وال َتَدعوُه ُيقِنُعُكم ِبقوِلِه30أْن ُينِقَذُآم ِمْن َيدي، 

وا على الّربِّ، فهَو ُينِقُذنا وال ُيَسلُِّم هِذِه المدينَة َتوآَّل
 َمِلُك أشُّوَر .ال تسَمعوا ِلَحَزقيَّا31 .إلى َيِد َمِلِك أشُّوَر

سَتسِلموا، ولَيأُآْل  ُأعُقدوا معي ُصْلحًا وا: يقوُل لُكم
ُآلُّ واحٍد ِمْن آرَمِتِه وِمْن تيَنِتِه ولَيشَرْب ماَء ِبئِرِه 

يَء وآُخَذُآم إلى أرٍض ِمثِل أرِضُكم، حّتى أج32
أرِض ِحنطٍة وخمٍر، أرِض ُخبٍز وُآروٍم، أرِض 
 ال .َزيٍت وعَسٍل، فَتعيشوَن ُهناَك وال تموتون ُهنا

 .الّربُّ ُينِقُذنا: تسَمعوا ِلَحَزقيَّا إذا أغراُآم ِبقوِلِه
ِك هل أنَقَذ أيُّ إلٍه ِمْن آِلهِة األَمِم أرَضُه ِمْن َيِد َمِل33

؟ أيَن آِلهُة َسفَرواِيَم  أيَن آِلهُة حماَة وأرفاَد34أشُّوَر؟ 
وأيُّ 35وَهيَنَع وِعوَّا؟ هل أنَقذوا السَّاِمرَة ِمْن َيدي؟ 

إلٍه ِمْن جميِع اآلِلهِة أنَقَذ أرَضُه ِمْن َيدي حّتى ُينِقَذ 
 »الّربُّ أوُرشليَم؟

 الَمِلَك فسكَت الشَّعُب ولم ُيجيـبوُه ِبكِلَمٍة، ألن36َّ
وجاَء ألياقيُم بُن َحلقيَّا ُمديُر القصِر، 37 .أمَرُهم ِبذِلَك

وِشبَنُة الكاتُب، ويوآُخ بُن آساَف حاِفُظ السِّجِل، إلى 
َحَزقيَّا وثياُبُهم ُمَمزَّقٌة، وأخَبروُه ِبما قاَل ُمعاِوُن 

   .رئيِس األرآاِن

  حزقيا يستشير إشعيا
 )7-1: 37اش(
  

  19الفصل 
فلمَّا َسِمَع الَمِلُك َحَزقيَّا هذا الكالَم َمزََّق ثياَبُه وَلِبَس 1

وأرسَل 2 .ثوَب الِحداِد، ودَخَل َبيَت َهيكِل الّربِّ
ألياقيَم ُمديَر القصِر، وِآباَر الكَهنِة إلى إشعيا النَّبـيِّ 

: هفقالوا َل3بِن آموَص وُهم الِبسوَن ثياَب الِحداِد  ا
اليوُم يوُم الضِّيِق والِعقاِب والُذلِّ، : يقوُل َحَزقيَّا«

ونحُن آامرأٍة حاَن وقُتها لَتِلَد وال ُقوََّة لها على 
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فَليَت الّربَّ إلَهَك يسَمُع آالَم ُمعاوِن رئيِس 4 .الِوالدِة
األرآاِن اّلذي أرسَلُه َمِلُك أشُّوَر سيُِّدُه، لُيهيَن اإللَه 

رَفْع صالًة إلى الّربِّ   فا.َبُه على آالِمِهالَحيَّ، فُيعاِق
  .»إلِهَك ِمْن أجِل البقيَِّة الباقيِة ِمَن الشَّعِب

فلمَّا تَلقَّى إشعيا ِمْن ُرُسِل الَمِلِك َحَزقيَّا هِذِه الرِّساَلَة 5
ال : يقوُل الّربُّ: هذا ما تقولوَنُه ِلسيِِّدُآم«: قاَل لُهم6

 .َجدََّف بِه عليَّ قادُة َمِلِك أشُّوَرتَخْف ِمَن الكالِم اّلذي 
فأنا أبَعُث إليِه ِبـخَبٍر آاِذٍب، فَيرِجـَع إلى أرِضِه، 7

   . »وُهناَك يسُقُط ِبالسَّيِف

  األشوريون يعودون إلى التهديد
 )13-8: 37؛ اش17: 32أخ2(
  
لى َلخيَش فوَجَد ورَجَع ُمعاِوُن رئيِس األرآاِن إ8

ُثمَّ قيَل 9 .، فذَهَب إليِه َمِلَك أشُّوَر ُيحاِصُر مدينَة ُلبَنَة
ِللَمِلِك إنَّ ُترهاَقَة الكوشيَّ خَرَج ِلُمقاَتَلِتِه، فعاَد 

ال َتَدْع إلَهَك «10: وأرَسَل وفدًا إلى َحَزقيَّا يقوُل
 لن تسُقَط: اّلذي أنَت ُمتَِّكٌل عَليِه َيخَدُعَك ِبقوٍل

فأنَت َسِمْعَت ما فَعَل 11 .أوُرشليُم في َيِد َمِلِك أشُّوَر
ُملوُك أشُّوَر ِبـجميِع الُبلداِن وآيَف َدمَّروها، فكيَف 

وهل أنَقَذِت اآلِلَهُة األَمَم اّلتي أهَلَكها 12تأُمُل النَّجاَة، 
آبائي آُجوزاَن وحاراَن وَرْصَف وأبناِء عاداَن اّلذيَن 

يَن ُملوُك ُمُدِن حماَة وأرفاَد أ13في َتالسَّاَر؟ 
  . »وَسفَروايَم وَهيَنَع وِعوَّا؟

فأخَذ َحَزقيَّا الرِّساَلَة ِمْن ُرُسِل َمِلِك أشُّوَر فقَرأها، 14
وصلَّى 15ُثمَّ َصِعَد إلى الَهيكِل وفَتَحها أماَم الّربِّ 

أيُّها الّربُّ إلُه ِإسرائيَل الجالُس على «: إليِه
 أنَت . وحَدَك إلُه َمماِلِك األرِض، أنَت الكروبـيِم

أِمْل ُأُذَنيَك يا ربُّ 16 .صَنْعَت السَّماواِت واألرَض
سَتِمْع إلى جميِع أقواِل  نُظْر وا  إفَتْح َعيَنيَك وا.سَمْع وا

 .َسنحاريـَب اّلتي أرسَل ُيهيُنَك ِبها أيُّها اإللُه الَحيُّ
وا جميَع اُألَمِم حقًّا يا ربُّ إنَّ ُملوَك أشُّوَر َدمَّر17

وألَقوا آِلَهَتُهم في النَّاِر وأبادوها ألنَّها 18وُبلداِنِهم 
 .آِلهٌة باِطَلٌة صَنَعْتها أيدي النَّاِس ِمْن خَشٍب وحجارٍة

واآلَن أيُّها الّربُّ إلُهنا، خلِّْصنا ِمْن يَديِه ِلَتعَلَم 19
   .» َكمماِلُك األرِض ُآلُّها أنََّك أنَت الّربُّ اإللُه وحَد

  الرب يستجيـب لحزقيا
 )35-21: 37اش(
  

فأرسَل إشعيا بُن آموَص إلى َحَزقيَّا الَمِلِك يقوُل 20
وهذا 21إسَتجاَب الّربُّ إلُه ِإسرائيَل ِلصالِتَك، «: َله

 : هَو آالُمُه على َسنحاريـَب َمِلِك أشُّوَر
 حَتَقَرْتَك َسِخَرت ِمنَك وا

 َبتوَلُة ِبنُت ِصهَيوَن
 ِبَك هَزأت، وِبَرأِسها َعنَك ماَلت

  .ِبنُت أوُرشليَم
 َعيَّْرَت وَجدَّْفَت،22

 فعلى َمْن رَفْعَت صوَتَك،

 على ُقدُّوِس ِإسرائيَل تطاَوْلَت
 ِبَرسوِلَك َعيَّْرَت الّربَّ وَله ُقلَت23

 ِبَمرآباتي َصِعْدُت أعلى الِجباِل
 وَشواِهَق لبناَن،

 أعلى أرِزِه َقَطْعُت
 وأرَفَع َسرِوِه،

 رِتفاعاِتِه أقصى ا
 وَجنَّاِت َوْعِرِه َبَلْغُت،

 فَيِبَسِت األرُض،
 مياَه اُألَمِم َشِرْبُت24

 وُخلجاَن ِمْصَر ُآلَّها
  .ِبأقدامي َنشَّْفُت

 : أَما َسِمْعَت ِبأفعالي25
 ِمْن أقَدِم األّياِم

 تَصوَّْرُت ما َيحُدُث اليوَم،
 ٌن حصينٌة َتنَدكُُّمُد

  .وخرابًا تصيُر
 ِقصاُر األيدي ُسكَّاُنها،26

 خاِئفوَن وعاِجزوَن
 آُعشِب الَحقِل صاروا

 آَنباٍت أخَضَر،
 آَحشيِش السُّطوِح

  .َتحُرُقُه النَّاُر َقبَل النُّموِّ
 : ِبُكلِّ شيٍء عاِلٌم أنا27

  .ِبـُجلوِسَك وُخروِجَك
  .ِبُقدوِمَك وِبَثوَرِتَك عليَّ

 فَثوَرُتَك عليَّ وتشاُمُخَك28
 َبَلغا أُذني،

 في أنِفَك َأْغِرُز حْلَقًة
 وفي َفِمَك ِلجامًا

 وإلى الطَّريِق اّلتي ِجْئَت ِمنها
  .ُأعيُدَك، أنا الّربُّ

تأآلوَن : وهِذِه عالَمٌة لَك«: ُثمَّ قاَل إشعيا ِلَحَزقيَّا29
لثَّانيَة ما َيبقى ِمنها، هِذِه السَّنَة ِحنطًة برِّيًَّة، والسَّنَة ا

وأمَّا في السَّنِة الثَّالثِة فَتزَرعوَن وَتحِصدوَن 
ويعوُد 30 .وَتغِرسوَن ُآرومًا وَتْأآلوَن ِثماَرها

النَّاجوَن ِمْن َبيِت َيهوذا، وآأشجاٍر يغِرسوَن 
فِمْن 31 .ُجذوَرها في األرِض وُيخِرجوَن الثَّمَر

يُة، وِمْن جَبِل ِصهَيوَن أوُرشليَم تخُرُج الَبقيَُّة الباق
 . فالّربُّ القديُر ِبَمحبَِّتِه يفَعُل ذِلَك.يخُرُج النَّاجوَن

لن يدُخَل : وهذا ما قاَلُه الّربُّ على َمِلِك أشُّوَر32
هِذِه المدينَة، ولن َيرمَيها ِبَسْهٍم، ولن يَتَقدََّم َنحَوها 

لطَّريِق لِكْن في ا33 .ِبُتْرٍس، ولن َينُصَب عَليها ُبْرجًا
 .اّلتي جاَء ِمنها يعوُد، وإلى هِذِه المدينِة لن يدُخَل

فأحمي هِذِه المدينَة وُأَخلُِّصها ِمْن أجلي وِمْن أجِل 34
  .»داُوَد عبدي

وفي اللَّيِل جاَء َمالُك الّربِّ وقَتَل ِمْن جيِش أشُّوَر 35
 فلمَّا طَلَع الصباُح، آانوا .مَئًة وخمسًة وثمانيَن ألفًا

نَصَرَف َسنحاريـُب َمِلُك أشُّوَر  فا36 .ثًا هاِمدًةُجَث
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وفيما هَو ساِجٌد في 37 .راِجعًا إلى عاِصمِتِه نيَنوى
بناُه  َمعَبِد ِنسروَخ إلِهِه، قَتَلُه أْدَرمََّلُك وَشَرآِصُر ا

 ومَلَك أَسرَحدُّوُن . ِبالسَّيِف وهَربا إلى أرِض أراراَط
   . بُنُه مكاَنُه ا

  20الفصل 
  ض حزقّيا وشفاؤهمر
 )8-1: 38؛ اش24: 32أخ2( 
وفي ِتلَك األّياِم َمِرَض َحَزقيَّا وأشَرَف على 1

: الموِت، فجاَءُه إشعيا بُن آموَص النَّبـيُّ وقاَل َله
َضْع َوصيََّتَك ألهِل َبيِتَك ألنََّك : هذا ما يقوُل الّربُّ«

ا وجَهُه إلى الحاِئِط وصلَّى فأداَر َحَزقي2َّ .»ستموُت
ُأذُآْر يا ربُّ أنِّي أماَمَك ِسْرُت «: قاَل3إلى الّربِّ 

 .»ِبالَحقِّ وِبسالمِة القلِب، وأنِّي َعِمْلُت الخيَر أماَمَك
  .وبكى َحَزقيَّا ُبكاًء ُمرًّا

 الُوسطى حّتى قاَل َله  وما إْن خَرَج إشعيا ِمْن الدَّاِر4
:  إلى َحَزقيَّا رئيِس شعبـي وُقْل َلهإرِجـْع«5: الّربُّ

َسِمْعُت : هذا ما يقوُل لَك الّربُّ إلُه داُوَد َجدَِّك
صالَتَك وَرأيُت ُدموَعَك، وها أنا أشفيَك، وَبعَد غٍد 

وسُأطيُل ُعمَرَك خمَس 6 .َتصَعُد إلى َهيكِل الّربِّ
ِذِه َعْشَرَة سَنًة، وُأنِقُذَك ِمْن َيِد َمِلِك أشُّوَر وأحمي ه

  .»المدينَة ِمْن أجلي وِمْن أجِل داُوَد عبدي
ُخذوا ُقْرَص تيٍن «: فعاَد إشعيا إلى الَمِلِك وقاَل7

: وقاَل َحَزقيَّا إلشعيا8 .» وَضعوُه على الُقْرِح لَيشفى
ما العالمُة أنَّ الّربَّ سَيْشفيني، فأصَعُد َبعَد غٍد إلى «

َي العالمُة أنَّ هِذِه ه«: فقاَل إشعيا9» َهيكِل الّربِّ؟
ما تختاُر أْن يَتَقدََّم الِظلُّ َعْشَر : الّربَّ ُيَحقُِّق ما قالُه

فأجاَب 10» َدَرجاٍت أم َيرِجـُع َعْشَر َدَرجاٍت؟
ِمَن السَّهِل أْن يَتَقدََّم الِظلُّ َعْشَر َدَرجاٍت، «: َحَزقيَّا

فصلَّى إشعيا إلى 11 .»فَدْعُه َيرِجـُع َعْشَر َدَرجاٍت
بِّ فَتراَجَع الِظلُّ إلى الوراِء َعْشَر َدرجاٍت على الّر

   . الدََّرِج اّلذي َبناُه الَمِلُك آحاُز

  رسل ملك بابل
 )39اش(
  

 بُن َبالداَن َمِلُك باِبَل  وحيَن َسِمَع َمروَدُخ َبالداُن12
فَفِرَح 13 .ِبَمَرِض َحَزقيَّا، بَعَث إليِه بِرَساِئَل وَهدايا

أرى الَوفَد اّلذي حَمَلها إليِه خزاِئَن َحَزقيَّا ِبها و
َنفاِئِسه ِمْن فضٍَّة وذَهٍب وأطياٍب وزيِت طيـٍب 

 لم َيتُرْك .وأسِلحٍة وما إلى ذِلَك ِممَّا في ُمسَتوَدِعِه
  .شيئًا إالَّ أراُهم إيَّاُه في قصِرِه وفي ساِئِر َمملَكِتِه

ماذا قاَل «: فأقَبَل إشعيا على الَمِلِك َحَزقيَّا وسأَلُه14
: فأجاَب َحَزقيَّا» لَك َهؤالِء الَقوُم وِمْن أيَن جاؤوا؟

فسأَله 15 .»جاؤوا ِمْن أرٍض بعيدٍة، ِمْن باِبَل«
ُآلَّ «: فأجاَب» ماذا َرأوا في قصِرَك؟«: إشعيا

شيٍء، ال شيَء في قصري وخزائني إالَّ أَريُتُهم 
  .»إيَّاُه

سَتأتي 17:  الّربِّإسَمع قوَل«: فقاَل إشعيا ِلَحَزقيَّا16
أّياٌم ُيؤَخُذ فيها إلى باِبَل ُآلُّ ما في قصِرَك ِممَّا 

وِمْن 18 . دََّخَرُه آباُؤَك إلى هذا اليوِم وال َيبقى شيٌء ا
 فيكونوَن ِخصيانًا .َبنيَك ُيؤَخُذ اّلذيَن َتِلُدُهم ِمْن ُصْلِبَك

  .» في قصِر َمِلِك باِبَل
أقَبُل ُحْكَم الّربِّ اّلذي «: فقاَل َحَزقيَّا إلشعيا19

ما داَم لي سالٌم وأْمٌن في «:  وأضاَف.»أعَلْنَت
  .»أّيامي

وما َبقَي ِمْن أخباِر َحَزقيَّا وَبساَلِتِه، وإنشاِئِه 20
، وإدخاِلِه الماَء إلى المدينِة، ُمَدوٌَّن في  الِبَرآَة والقناَة

َزقيَّا، وماَت َح21 .ِسفِر أخباِر األّياِم ِلُملوِك َيهوذا
  .بُنُه مكاَنُه وَمَلَك مَنسَّى ا

  
  21الفصل 

  منسى ملك يهوذا
 )20-18، 10-1: 33أخ2(
  
ثَنَتي َعْشَرَة َسنًة حيَن مَلَك، وداَم  بَن ا آاَن مَنسَّى ا1

سُم أمِِّه   وا.ُمْلُكُه خمسًا وخمسيَن َسنًة بأوُرشليَم
وفَعَل الشَّرَّ في نَظِر الّربِّ، فماَرَس 2 .َحفصيـبُة

َرجاساِت األَمِم اّلذيَن طَرَدُهُم الّربُّ ِمْن وجِه َبني 
وعاَد فَبنى على الُمرَتفعاِت ِتلَك الَمعاِبَد 3 . ِإسرائيَل

اّلتي هَدَمها َحَزقيَّا أبوُه، وأقاَم مذابَح ِللَبعِل، ونَصَب 
َمِلُك ِإسرائيَل، وسَجَد ِتمثاًال ألشيرَة آما فَعَل أخاُب 

وَبنى مذاِبـَح وَثنيًَّة في 4 . ِلكواِآِب السَّماِء وعَبَدها
في «: َهيكِل الّربِّ، وهَو المكاُن اّلذي قاَل َعنُه الّربُّ

وَبنى مذاِبـَح ِلكواِآِب 5 .»سمي أوُرشليَم أجَعُل ا
بَنُه في النَّاِر  وأحرَق ا6 .السَّماِء في ساحَتيِّ الَهيكِل

ربانًا ِللَبعِل، ومارَس الَعراَفَة والسِّحَر، وآَمَن ُق
ِبالشَّعَوَذِة والَعراَفِة، وأآَثَر ِمْن ِفْعِل الشَّرِّ في نَظِر 

وأقاَم ِتمثاَل َعشَتروَت في الَهيكِل، 7 . الّربِّ إلغاَظِتِه
في «: بِنِه وهَو اّلذي قاَل الّربُّ َعنُه ِلداُوَد وُسليماَن ا

خَترُتها ِمْن جميِع  في أوُرشليَم اّلتي اهذا الَهيكِل و
وال 8 .سمي إلى األبِد ُمُدِن أسباِط ِإسرائيَل أجَعُل ا

أعوُد ُأَزعِزُع قَدَم ِإسرائيَل ِمَن األرِض اّلتي وَهْبت 
آلباِئُكم، على أْن َيحَفظوا جميَع ما أوَصيُتُهم ويعَملوا 

ها عبدي بِه وِبـجميِع أحكاِم الشَّريعِة اّلتي أمَرُهم ِب
فلم َيسَمعوا بل أغواُهم مَنسَّى، فَعِملوا ما 9 .» موسى

هَو أقَبُح ِمَن الشُّروِر اّلتي َعِمَلها األَمُم اّلذيَن أباَدُهُم 
  .الّربُّ ِمْن وجِه َبني ِإسرائيَل

ألنَّ 11: فقاَل الّربُّ على ألِسَنِة عبـيِدِه األنبـياِء10
اَس، وَعِمَل أسوَأ ِمما مَنسَّى َمِلَك َيهوذا فَعَل األرج

َعِمَلُه األموريُّوَن َقبَلُه، وألنَُّه جَعَل شعَب َيهوذا َيخَطُأ 
ِلذِلَك أقوُل أنا الّربُّ إلُه 12ِبــِعبادِة األصناِم، 

ها أنا جاِلٌب على أوُرشليَم وَيهوذا َشرًّا : ِإسرائيَل
وُأعاِقُب أوُرشليَم آما عاَقْبُت 13َيصَعُق اآلذاَن، 

اِمرَة وَبيَت أخاَب فأمَسُحها آما ُيمَسُح الصَّحُن السَّ
وأتَخلَّى َعْن 14 .وُيقَلُب َبعَد َمْسِحِه رْأسًا على َعِقٍب
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َبقيَِّة شعبـي وُأَسلُِّمُهم إلى أعداِئِهم، ويكونوَن فريسًة 
ألنَُّهم فَعلوا الشَّرَّ في 15 .وَغنيمًة ِلجميِع ُخصوِمِهم

 آباُؤُهم ِمْن ِمْصَر إلى نَظري وأغاظوني، ُمنُذ خَرَج
  .»هذا اليوِم

ُثمَّ إنَّ مَنسَّى سَفَك الكثيَر ِمَن الدَِّم الَبريِء، حّتى 16
َمَأل أوُرشليَم ُآلَّها، فأضاَف ِبذِلَك إلى خطيَئِتِه اّلتي 
جَعَل ِبها شعَب َيهوذا َيخطأوَن ويفَعلوَن الشَّرَّ في 

  . نَظِر الّربِّ
 مَنسَّى وأعماِلِه وخطاياُه، وما َبقَي ِمْن أخباِر17

وماَت 18 .ُمَدوٌَّن في ِسْفِر أخباِر األّياِم ِلُملوِك َيهوذا
مَنسَّى وُدِفَن في ُبستاِن َبيِتِه، ُبستاِن ُعزَّا، ومَلَك 

   .بُنُه مكاَنُه آموُن ا

  آمون يخلف منسى
 )25-21: 33أخ2(
  

َتيِن وعشريَن َسنًة حيَن مَلَك، ثَن بَن ا وآاَن آموُن ا19
سُم ُأمِِّه َمُشلََّمُة ِبنُت  وداَم ُمْلُكُه سَنَتيِن ِبأوُرشليَم، وا

وفَعَل الشَّرَّ في نَظِر الّربِّ، 20 .حاروَص ِمْن َيْطَبَة
قَتدى ِبأبـيِه في ُآلِّ أفعاِلِه، فَعبَد  وا21 .آأبـيِه مَنسَّى

بَّ إلَه آباِئِه ولم وتَرَك الّر22 .األصناَم وسجَد لها
وثاَر عَليِه ِرجاُل حاشيِتِه 23 .َيسُلْك في طريِقِه
فَقَتَل شعُب َيهوذا جميَع اّلذيَن 24وقَتلوُه في َبيِتِه، 

وما 25 .بَنُه َمِلكًا مكاَنُه ثاروا عَليِه وأقاموا يوشيَّا ا
َبقَي ِمْن أخباِر آموَن وأعماِلِه ُمَدوٌَّن في ِسْفِر أخباِر 

وُدِفَن في قبِرِه، في ُبستاِن 26 .اِم ِلُملوِك َيهوذااألّي
   .بُنُه مكاَنُه ُعزَّا، ومَلَك يوشيَّا ا

  22الفصل 
  يوشيا ملك يهوذا

 )2-1: 34أخ2(
  
بَن ثماني ِسنيَن حيَن مَلَك، وداَم ُمْلُكُه  وآاَن يوشيَّا ا1

سُم ُأمِِّه َيدَيَدُة ِبنُت  وا .إحدى وَثالثيَن سَنًة ِبأوُرشليَم
وَعِمَل القويَم في نَظِر الّربِّ، 2 . َعداَيَة ِمْن ُبصَقَة

ْقَتدى ِبداُوَد َجدِِّه، وما حاَد َعْن ُطُرِقِه َيمينًا وال  وا
   .َيسارًا

  العثور على آتاب الشريعة
 )18-8: 34أخ2(
  
امنةَِ َعْشَرَة ِلـيوشيَّا، أرسَل رئيَس وفي السَّنِة الث3َّ

ديواِنِه شافاَن بَن أَصْليا بَن َمُشالََّم إلى الَهيكِل وقاَل 
إذَهْب إلى َحْلقيَّا الكاهِن العظيِم وُقْل َله أْن «4: َله

َيحِسَب الماَل الواِرَد إلى الَهيكِل، ِممَّا جَمَعُه حاِرسو 
وُتَسلُِّمُه إلى 5  م، فَتأُخُذُهالباِب ِمَن الشَّعِب ِعنَد ُدخوِلِه

الُوآالِء اّلذيَن يَتَولَّوَن العَمَل في الَهيكِل، فَيدَفعوَن 
أي إلى 6َبعَضُه إلى الُعمَّاِل ِلَترميِم ما تَهدََّم ِمنُه، 

النَّجَّاريَن والَبنَّائيَن والنَّحَّاتيَن، وَبعَضُه اآلَخَر ِلِشراِء 

وال حاجَة 7 .ميِمخَشٍب وحجارٍة َمنحوَتٍة ِللتَّر
ِلُمحاَسبِة الُوآالِء على الماِل اّلذي يَتَسلَّموَنُه، ألنَُّهم 

  .»يَتَصرَّفوَن ِبأمانٍة
: فقاَل َحْلقيَّا الكاهُن العظيُم ِلشافاَن رئيِس الدِّيواِن8
 وناَوَلُه الكتاَب .» في الَهيكِل وَجْدُت ِآتاَب الشَّريعِة«

حَسَب «: لَمِلَك وقاَل َلهورَجَع شافاُن إلى ا9 .فَقَرأُه
ِرجاُلَك الِفضََّة اّلتي في الَهيكِل، وَدَفعوها إلى 

ُثمَّ قاَل 10 .»الُوآالِء اّلذيَن يَتَولَّوَن العَمَل في التَّرميِم
» أعطاني َحْلقّيا الكاهُن آتاَب الشَّريعِة«: ِللَملك

  .وَقَرأُه أماَم الَمِلِك
 في ِآتاِب الشَّريعِة َمزََّق فلمَّا َسِمَع الَمِلُك ما وَرَد11

وقاَل ِلَحْلقّيا الكاهِن، وأخيقاَم بِن شافاَن، 12ثياَبُه 
: وعكبوَر بِن ميخا، وشافاَن رئيِس الدِّيواِن

سألوا الّربَّ لي وِلجميِع شعِب َيهوذا  إذَهبوا ا«13
 فما أعَظَم غَضَب الّربِّ عَلينا، .َعمَّا وَرَد في الكتاِب

 يسَمعوا ِلكالِم هذا الكتاِب وَيعَملوا ِبُكلِّ ألنَّ آباَءنا لم
  .»ما وَرَد فيه ألجِلنا

فذَهَب َحْلقّيا الكاهُن، وأخيقاُم وعكبوُر وشافاُن 14
مَرأِة َشلُّوَم بِن ِتْقَوَة بِن  وَعسايا إلى َخْلَدَة النَّبـيَِّة ا

َحْرَحَس، حاِفِظ الثِّياِب في الَهيكِل، وآاَنت ُمقيَمًة في 
 .  الجديِد ِبأوُرشليَم، وسألوها َعمَّا َيفَعلوَنالَحيِّ

أخِبروا َمِلَك َيهوذا اّلذي أرسَلُكم إليَّ «: فأجاَبت15
ها أنا جالٌب َشرًّا 16: أنَّ الّربَّ إلَه ِإسرائيَل يقوُل

على هِذِه المدينِة وعلى ُسكَّاِنها، آما وَرَد في هذا 
نَُّهم تَرآوني أل17الكتاِب اّلذي قَرأُه َمِلُك َيهوذا، 

وأحرقوا الَبخوَر آلِلهٍة غريـبٍة، فأغاظوني ِبـجميِع 
تََّقَد غَضبـي على هِذِه المدينِة، ولن  ما فَعلوا حّتى ا

هذا ما : وأمَّا إلى َمِلَك َيهوذا، فَتقولوَن18 .َينَطفَئ
َسِمْعَت ِللكالِم اّلذي وَرَد : يقوُل الّربُّ إلُه ِإسرائيَل

َن قلُبَك وخَشْعَت أمامي، وَمزَّْقَت َفال19في الكتاِب، 
ثياَبَك، وبكيَت ِعنَد َسماِعَك ما ُقلُتُه على هِذِه المدينِة 

 لكنَّني أنا الّربُّ .وعلى ُسكَّاِنها إنَّها ِللدَّماِر واللَّعَنِة
فلن َترى َعيناَك الشَّرَّ اّلذي أنا 20َسِمْعُت صالَتَك، 

ُت وُتدَفُن مَع آباِئَك جاِلُبُه على هذا المكاِن، َبْل تمو
   .  فرَجَع الرُُّسُل ِبهذا الكالِم إلى الَمِلِك.»ِبسالٍم
  23الفصل

  يوشيا يزيل عبادة األصنام
 )32-29: 34أخ2(
  
ْسَتدعى الَمِلُك جميَع ُشيوِخ َيهوذا وأوُرشليَم،  وا1
واألنبـياِء وجميِع وَصِعدوا إلى الَهيكِل مَع الكهَنِة 2

ُسكَّاِن أوُرشليَم وَيهوذا، ِمَن الصَّغيِر إلى الكبـيِر، 
فَتال على َمساِمِعِهم جميَع ما وَرَد في ِآتاِب الَعهِد 

ووَقَف الَمِلُك على الَمنَبِر 3 .اّلذي ُوِجَد في الَهيكِل
وعاَهَد الّربَّ على أنَّ الشَّعَب َيتَبعوَنُه وَيعَملوَن 

وإرشاداِتِه وفراِئِضِه ِبُكلِّ قلوِبِهم وُآلِّ ِبَوصاياُه 
ُنفوِسِهم، ِلـُيَحقِّقوا آالَم الَعهِد اّلذي وَرَد في الكتاِب 

  .فالَتَزَم الشَّعُب ُآلُّهم ِبالَعهِد اّلذي قَطَعُه الَمِلُك
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وأمَر الَمِلُك َحْلقيَّا الكاهَن العظيَم وآَهَنَة الرُّتَبِة 4
ِه، وُحرَّاِس باِب الَهيكِل، أْن الثَّانيِة ِمْن ُمعاوني

ُيخِرجوا ِمْن َهيكِل الّربِّ جميَع األدواِت الَمصنوعِة 
ِللَبعل وألشيرَة وِلكواِآِب السَّماِء، فأحَرَقها خاِرَج 

أوُرشليَم في وادي َقدروَن، وحَمَل رماَدها إلى َبيَت 
وعَزَل آَهَنَة األصناِم اّلذيَن أقاَمُهم ُملوُك 5 . إيَل
 الَبخوَر على الُمرَتَفعاِت في ُمُدِن  ذا لَيحُرقواَيهو

َيهوذا وَحوَل أوُرشليَم، واّلذيَن آانوا يحُرقوَن الذَّبائَح 
 .ِللَبعِل، وِللشَّمِس والقمِر والكواِآِب وِلُنجوِم السَّماِء

وأخَرَج َصَنَم أشيرَة ِمَن الَهيكِل خاِرَج أوُرشليَم، 6
ناَك وَحوََّلُه ُغبارًا وَذرَُّه إلى وادي َقدروَن، فأحَرَقُه ُه

وهَدَم ُبيوَت الَبغاِء 7 . على ُقبوِر عامَِّة الشَّعِب
الُمَكرَِّس اّلتي في داِر الَهيكِل، َحيُث آاَنِت النِّساُء 

وأخَرَج جميَع الكَهنِة ِمْن ُمُدِن 8 .َينُسْجَن ثيابًا ألشيرَة
قوَن َيهوذا، وَنجََّس الُمرَتَفعاِت َحيُث آانوا يحُر

، وهَدَم المذاِبـَح   إلى ِبْئَر َسْبَع الذَّباِئـَح، ِمْن َجَبَع
الوَثنيََّة اّلتي ِعنَد مدَخِل باِب َيشوَع رئيِس المدينِة 

على أنَّ آَهَنَة هِذِه 9 .وآاَنت إلى َيساِر باِب المدينِة
المذاِبـِح لم َيسَمْح لُهم ِبالصُّعوِد إلى مذَبِح الّربِّ في 

 بل آان َيسمُح لُهم ِبَتناُوِل الفطيِر مَع أوُرشليَم،
 اّلذي  وَنجََّس الَمِلُك َمعبَد توَفَة10 .ُزَمالِئِهم الكهَنِة

بَنَتُه في  بَنُه أِو ا  ِلئالَّ يحُرَق أحٌد ا في وادي َبني ِهنُّوَم
وأزاَل الَخيَل اّلتي 11 . النَّاِر ذبـيحًة لإلَلِه ُموَلَك

ِلِعبادِة الشَّمِس، وأحرَق َآرََّسها ُملوُك َيهوذا 
الَمرآباِت اّلتي آاَنت ُتسَتخَدُم في ِعبادِتها، وهِذِه ُآلُّها 

آاَنت ِعنَد مدَخِل َبيِت الَهيكِل ُقرَب َمسِكِن َنثَنْمَلَك 
آذِلَك هَدَم يوشيَّا المذاِبـَح اّلتي 12 .رئيِس الُحجَّاِب

آحاَز، َبناها ُملوُك َيهوذا على َسطِح ُغرَفِة الَمِلِك 
 في داَري الَهيكِل،  والمذاِبـَح اّلتي أقاَمها الَمِلُك مَنسَّى

 .وسَحَق حجاَرَتها وذرَّى ُغباَرها في وادي قدروَن
وَنجََّس الَمعاِبَد اّلتي على الُمرَتفعاِت ُقباَلَة 13

، وهَي اّلتي َبناها  أوُرشليَم، إلى َيميِن جَبِل الزَّيتوِن
َعشَتروَت :  لآلِلهِة األرجاِسُسليماُن َمِلُك ِإسرائيَل

إلهِة الصَّيدونيِّيَن، وِلَكموَش إلِه الموآبـيِّيَن، وِلَملكوَم 
وَحطََّم األصناَم وقَطَع أصناَم 14 .إلِه َبني َعمُّوَن

  . أشيرَة وَمَأل أماِآَنها ِمْن ِعظاِم النَّاِس
، اّلذي في الَمعبِد  وهَدَم يوشيَّا مذَبَح َبيتَِ إيَل15
اَك، واّلذي أقاَمُه َيُربعاُم بُن َنباَط اّلذي َخِطـَئ ُهن

وجَعَل شعَب ِإسرائيَل َيخَطُأ، وحطََّم الَمعبَد وسَحَق 
لَتَفَت  وا16 .حجاَرَته ُغبارًا، وأحَرَق صَنَم أشيرَة

يوشيَّا، فرأى الُقبوَر اّلتي ُهناَك في الجَبِل، فأرسَل 
ذَبِح وَنجََّسُه، فَتمَّ وأخَذ الِعظاَم ِمنها، فأحرَقها على الم

وسأَل 17 . قوُل الّربِّ اّلذي نادى بِه َرُجُل اِهللا ِمْن َقبُل
فأجاَبُه » ما هِذِه الرُّجَمُة اّلتي أرى؟«: الَمِلُك يوشيَّا
هَي قبُر َرُجِل اِهللا اّلذي جاَء ِمْن َيهوذا «: أهُل المدينِة

 .ُأتُرآوُه«: فقاَل18 .»وتَنبََّأ ِبما َفَعْلَتُه ِبَمذَبِح َبيَت إيَل
 فصانوا ِعظاَمُه وِعظاَم .»ال ُيَحرُِّك أحٌد ِعظاَمُه

وأزاَل يوشيَّا جميَع 19 . النَّبـيِّ اّلذي جاَء ِمَن السَّاِمرِة
ُبيوِت الِعبادِة على الُمرَتَفعاِت اّلتي في ُمُدِن السَّاِمرِة، 

 ِبها وآاَن َبناها ُملوُك ِإسرائيَل إلغاظِة الّربِّ، وفَعَل
وذَبَح على المذاِبـِح اّلتي 20 .آما فَعَل في َبيَت إيَل

على الُمرَتَفعاِت جميَع الكَهَنِة اّلذيَن آانوا ُهناَك، 
   . وأحرَق ِعظاَم النَّاِس عَليها، ورَجَع إلى أوُرشليَم

  يوشيا يحتفل بالفصح
 )19-18: 35أخ2(
  

أقيموا ِفْصحًا ِللّربِّ «: ميَع الشَّعِبوأمَر الَمِلُك ج21
ولم 22 .»إلِهُكم، آما هَو مكتوٌب في ِسْفِر هذا الَعهِد

يُكن ِفْصٌح ِمثلُه في أّياِم أيِّ َمِلٍك ِمْن ُملوِك ِإسرائيَل 
وَيهوذا وال في أّياِم الُقضاِة اّلذيَن حَكموا في 

وآاَن ذِلَك الِفْصُح في أوُرشليَم في 23 .ِإسرائيَل
  .السَّنِة الثَّامنَة َعْشَرَة ِللَمِلِك يوشيَّا

وأزاَل يوشيَّا السَّحَرَة والَعرَّافيَن والتَّرافيَم 24
واألصناَم وجميَع األرجاِس اّلتي آاَنت في أرِض 

َيهوذا وفي أوُرشليَم، وِبذِلَك َعِمَل ِبما وَرَد في آتاِب 
وما 25 .َهيكِلالشَّريعِة اّلذي وَجَدُه َحْلقيَّا الكاهُن في ال

آاَن َقبَل يوشيَّا وال َبعَدُه َمِلٌك ِمثُلُه، ألنَُّه تاَب إلى 
الّربِّ ِبُكلِّ َقلِبِه وُآلِّ ُقدَرِته آما هَو مكتوٌب في 

  .َشريعِة موسى
وُرغَم هذا، لم َيرِجـِع الّربُّ َعْن ِشدَِّة غَضِبِه 26

 .سَّىالعظيِم على َيهوذا، ِلكثرِة ما أغاَظُه الَمِلُك مَن
سُأبِعُد َيهوذا أيضًا ِمْن أماِم وجهي، «: وقاَل الّرب27ُّ

آما أبَعْدُت ِإسرائيَل، وأتَخلَّى َعْن هِذِه المدينِة 
يكوُن : خَترُتها والَهيكِل اّلذي ُقلُت َعنُه أوُرشليَم اّلتي ا

   .»سمي ُهناَك ا

  نهاية عهد يوشيا
أخباِر يوشيَّا وأعماِلِه، ُمَدوٌَّن في وما َبقَي ِمْن 28

وفي أّياِمِه َصِعَد 29 .ِسْفِر أخباِر األّياِم ِلُملوِك َيهوذا
ِفرَعوُن َنخَو، َمِلُك ِمْصَر، إلى نهِر الُفراِت ِلُمساَعدِة 

عَتَرَضُه الَمِلُك يوشيَّا فقَتَلُه ِفرَعوُن في  َمِلِك أشُّوَر، فا
ه َميتًا ِمْن َمجدُّو، وجاؤوا بِه فعاَد بِه ِرجاُل30 . َمجدُّو

ختاَر شعُب َيهوذا   فا.إلى أوُرشليَم وَدَفنوُه في قبِرِه
   .يوآحاَز بَن يوشيَّا وأقاموُه َمِلكًا مكاَن أبـيِه

  يوآحاز يخلف يوشيا
 )4-2: 36أخ2(
  

َك، بَن َثالٍث وعشريَن َسنًة حيَن مَل وآاَن يوآحاُز ا31
سُم أمِِّه َحموَطُل   وا.وداَم ُمْلُكُه َثالَثَة أشُهٍر بأوُرشليَم

وفَعَل الشَّرَّ في نَظِر الّربِّ 32 . ِبنُت إرميا ِمْن ِلبَنَة
 ِمْن أرِض  فأَسَرُه ِفرَعوُن َنخَو في َربَلَة33 .آآباِئِه
  ُمنِهيًا ِبذِلَك ُمْلَكُه ِبأوُرشليَم، وَغرََّم شعَب َيهوذا حماَة

 .أربَعَة عَشَر ِقنطاَر ِفضٍَّة وأربعَة عَشَر َرْطَل ذَهٍب
وأقاَم ِفرَعوُن َنخَو ألياقيَم بَن يوشيَّا َمِلكًا مكاَن 34

سَمُه بـيوياقيَم، وأخَذ أخاُه يوآحاَز  سَتبَدَل ا أبـيِه، وا
وأمَّا يوياقيُم فَفَرَض على 35 . إلى ِمْصَر حيُث ماَت
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واحٍد ِبـحَسِب طاَقِتِه، لَيدَفَع إلى الشَّعِب َضريـبًة، ُآلُّ 
   .ِفرَعوَن َنخَو ما فَرَضُه عَليِه ِمن الِفضَِّة والذَّهِب

  يوياقيم ملك يهوذا
بَن خمٍس وعشريَن َسنًة حيَن مَلَك،  وآاَن يوياقيُم ا36

ِه سُم أمِّ  وا.وداَم ُمْلُكُه إحدى َعْشَرَة سَنًة ِبأوُرشليَم
وفَعَل الشَّرَّ في نَظِر 37 . َزبـيَدُة ِبنُت ِفدايَة من ُروَمَة

   . الّربِّ آآباِئِه
  24الفصل

وفي أّياِم يوياقيَم زَحَف َنبوخذَنصَُّر َمِلُك باِبَل على 1
َيهوذا، فَخَضَع َله يوياقيُم َثالَث ِسنيَن، ُثمَّ عاَد فَتَمرََّد 

ابليِّيَن واآلراميِّيَن فأرسَل الّربُّ ُغزاَة الب2 . عَليِه
والموآبـيِّيَن والَعمُّونيِّيَن على يوياقيَم ِلَتخريـِب َيهوذا، 

 .حّتى َيِتمَّ ما قاَلُه الّربُّ على ألِسَنِة عبـيِدِه األنبـياِء
إنَُّه ُيبِعُد َيهوذا ِمْن أماِم وجِهِه ِبسَبِب خطايا الَمِلِك 3

ِب الدَِّم البريِء اّلذي وِبسَب4مَنسَّى وأفعاِلِه الشِّرِّيَرِة 
  . سَفَكُه، وبِه َمَأل أوُرشليَم، فلم َيشِأ الّربُّ أْن َيغِفَر

وما َبقَي ِمْن أخباِر يوياقيَم وأعماِلِه ُمَدوٌَّن في ِسْفِر 5
وماَت يوياقيُم، ومَلَك 6 .أخباِر األّياِم ِلُملوِك َيهوذا

 ِمْصَر على أْن ولم يَتَجرَّْأ َمِلُك7 .بُنُه مكاَنُه يوياآيُن ا
: يَتَخطَّى أرَضُه، ألنَّ َمِلَك باِبَل أخَذ جميَع ما آاَن َله

   . ِمْن ُحدوِد ِمْصَر إلى نهِر الُفراِت

  يوياآين ملك يهوذا
بَن َثمانَي َعْشَرَة سَنًة حيَن مَلَك،  وآاَن يوياآيُن ا8

سُم ُأمِِّه َنحوْشتا  ُرشليَم، واوداَم ُمْلُكُه َثالَثَة أشهٍر ِبأو
وفَعَل الشَّرَّ في نَظِر 9 .ِبنُت أِلناثاَن ِمْن أوُرشليَم

  .الّربِّ آأبـيِه
وفي ِتلَك األّياِم زَحَف جيُش َنبوَخذَنصََّر َمِلِك 10

وفي أثناِء 11 .باِبَل على أوُرشليَم وحاصَرها
مَّ إلى نَض الِحصاِر جاَء َنبوخذَنصَُّر َمِلُك باِبَل، وا

سَتسَلَم إليِه يوياآيُن َمِلُك َيهوذا، هَو  فا12جيِشِه، 
وُأمُُّه وحاشيُتُه وُأَمراُؤُه وَخَدُمُه، فأَخَذُه َمِلُك باِبَل 

وحَمَل إلى 13،  أسيرًا وهَو في السَّنِة الثَّامنِة ِمْن ُمْلِكِه
 وحطََّم .أشُّوَر ُآنوَز َهيكِل الّربِّ وقصِر الَمِلِك

ُر جميَع آنَيِة الذَّهِب اّلتي َعِمَلها ُسليماُن َنبوخذَنصَّ
 . َمِلُك ِإسرائيَل في َهيكِل الّربِّ، فَتمَّ ما قاَله الّربُّ

وَسبى ُسكَّاَن أوُرشليَم وجميَع اُألَمراِء والقادِة 14
وُهم عَشَرُة آالٍف، وجميَع المَهَرِة ِمَن الُعمَّاِل، ِمنُهُم 

 . َيهوذا إالَّ َمساآيَن الشَّعِبالحدَّادوَن، ولم َيتُرْك في
وسَبى َنبوخذَنصَُّر يوياآيَن إلى باِبَل مَع ُأمِِّه 15

وجميِع الُمحاِربـيَن 16  وَزوجاِتِه وخَدِمِه وأعياِنِه
وُهم سبَعُة آالٍف، والمَهَرِة ِمَن الُعمَّاِل ِمنُهُم الحدَّادوَن 

وأقاَم 17 .وُهم ألٌف، وُآلُُّهم أِشدَّاُء صاِلحوَن ِللحرِب
سَتبَدَل  َمِلُك باِبَل َمَتنيَّا َعمَّ يوياآيَن َمِلكًا مكاَنُه وا

   . سَمُه ِبِصدقيَّا ا

  صدقيا ملك يهوذا
 )3-1: 52؛ ار12-11: 36أخ2(
  

بَن إحدى وعشريَن َسنًة حيَن مَلَك،  وآاَن ِصدقيَّا ا18
سُم ُأمِِّه   وا. ِبأوُرشليَموداَم ُمْلُكه إحدى َعْشَرَة َسنًة
وفَعَل الشَّرَّ في نَظِر 19 . َحمُّوَطُل ِبنُت إرميا ِمْن ِلبَنَة

وآاَن غَضُب الّربِّ على 20الّربِّ آيوياقيَم، 
 .أوُرشليَم وعلى َيهوذا شديدًا فَنفاُهم ِمْن أماِم وجِهِه

   . وتَمرََّد ِصدقيَّا على َمِلِك باِبَل
  25الفصل 

  مسقوط أورشلي
 )11-3: 52؛ 7-1: 39ار (
  
وفي السَّنِة التَّاِسعِة ِللَمِلِك ِصدقيَّا، في العاِشِر ِمَن 1

، زَحَف َنبوَخذَنصَُّر مَع جميِع ُجيوِشِه  الشَّهِر العاِشِر
 .على أوُرشليَم وحاَصروها وَبَنوا َحوَلها الَمتاريَس

صاِر إلى السَّنِة الحاديَة فَدَخَلِت المدينُة َتحَت الِح2
وفي اليوِم التَّاِسِع ِمَن الشَّهِر 3 . ِللَمِلِك ِصدقيَّا َعْشَرَة
فَفَتَح الشَّعُب ُثغَرًة في ُسوِر 4شَتدَّ الجوُع،  الرَّابِع ا

المدينِة وهرَب الَمِلُك ِصدقيَّا وجميُع الُجنوِد ليًال ِمْن 
الُقرِب ِمْن ُبستاِن ، ِب طريِق الباِب اّلذي َبيَن السُّوَريِن

الَمِلِك، والباِبليُّوَن ُمحيطوَن ِبالمدينِة، وذَهبوا في 
فَتِبـَع جيُش الباِبليِّيَن الَمِلَك 5 .طريِق َغوِر اُألرُدنِّ

حّتى َلِحقوا بِه في َسهِل أريحا، َحيُث تَفرََّق جيُشُه 
 ِبأرِض حماَة  فأَخذوُه إلى َمِلِك باِبَل في َربَلَة6 .َعنُه

ذَبحوا َبنيِه أماَم عيَنيِه، ُثمَّ فَقأوا 7: وحَكموا عَليِه
عيَنيِه وأوَثقوُه ِبِسلِسَلَتيِن ِمْن ُنحاٍس وجاؤوا بِه إلى 

   .باِبَل

  خراب الهيكل
: 52؛ 10-8: 39؛ ار 21-17: 36أخ2(

12-30( 
  
نِة  ِمَن الشَّهِر الخاِمِس في السَّ وفي اليوِم السَّابِع8

التَّاِسعَة َعْشَرَة ِللَمِلِك َنبوخذَنصََّر َمِلِك باِبَل، جاَء 
َنبوزراداُن قاِئُد حَرِسه وآبـيُر حاشيِتِه إلى أوُرشليَم 

وأحرَق فيها َهيكَل الّربِّ وقصَر الَمِلِك وجميَع 9
 .وهَدَم ُجنوُدُه ُآلَّ أسواِرها10  ُبيوِت األشراِف

اّلذيَن َبَقوا في المدينِة، وسَبى َنبوزراداُن ساِئَر 11
والهاِربـيَن الالَِّجئيَن إلى َمِلِك باِبَل، وساِئَر الَمَهَرِة 

لِكنَُّه تَرَك ِمْن َمساآيِن الشَّعِب َبعَض 12 . ِمَن الُصنَّاِع
  وَحطََّم الباِبليُّوَن أعِمَدَة13 .الكرَّاميَن والفالَّحيَن

في الَهيكِل، النُّحاِس والقواِعَد والَحوَض الكبـيَر 
وأَخذوا الُقدوَر 14 .وحَملوا ُآلَّ ُنحاِسها إلى باِبَل

والرُّفوَش والسَّكاآيَن واألوانَي والصُّحوَن وجميَع 
آذِلَك 15األدواِت اّلتي ُتسَتعَمُل ِللِعبادِة في الَهيكِل 

أَخَذ َنبوزراداُن، قاِئُد الحَرِس، الطُّسوَت والَمجاِمَر 
 والَمناراِت والصُّحوَن واألقداَح والسَّكاآيَن والُقدوَر

آما أخَذ 16 . وُآلَّ َمصنوعاِت الذَّهِب والِفضَِّة
َمصنوعاِت النُّحاِس اّلتي َصَنَعها الَمِلُك ُسليماُن 

ِللَهيكِل وهَي الَعموداِن والَحوُض الكبـيُر وقواِعُدُه 
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وآاَن 17 .االثنا عَشَر، وآاَنت ثقيَلًة ِلكثاَفِة ُنحاِسها
لٍّ ِمَن الَعموَديِن َثمانَي َعْشَرَة ِذراعًا، وعَليِه ُطوُل ُآ

رِتفاُع التَّاِج َثالُث أذُرٍع، وعلى  تاٌج ِمْن ُنحاٍس، وا
   .التَّاِج َحبـيَكٌة وُرمَّاٌن ِمْن َحوِلها، والُكلُّ ِمْن ُنحاٍس

  شعب يهوذا يسبى إلى بابل
حَرِس َسرايا الكاهَن األوََّل وَصَفنيا وأخَذ قاِئُد ال18

 .الكاهَن الثَّانَي وُحرَّاَس أبواِب الَهيكِل الثَّالَثَة
وأخَذ ِمَن المدينِة وآيَل الُجنِد، وخمسَة ِرجاٍل ِمْن 19

حاشيِة الَمِلِك، وُمعاِوَن قاِئِد الُجنِد اّلذي آاَن َيحَفُظ 
هؤالِء 20 .ريَنِسِجلَّ الُمَجنَّديَن، وِستِّيَن َرُجًال آَخ

أَخَذُهم َنبوزراداُن قاِئُد الحَرِس وساَقُهم إلى َمِلِك باِبَل 
 وهكذا .فَقَتَلُهُم الَمِلُك في أرِض حماَة21في ِربَلَة، 

   .سَبى ُسكَّاَن َيهوذا ِمْن أرِضِهم

  جدليا يحكم يهوذا
 )18: 41-7: 40ار (
  

اُهم َنبوخذَنصَُّر في َيهوذا، فَولَّى وأمَّا اّلذيَن أبق22
فلمَّا َسِمَع قادُة 23 .عَليِهم َجَدْليا بَن أخيقاَم بِن شافاَن

الُجيوِش وُجنوُدُهم اّلذيَن لم َيسَتسِلموا أنَّ َمِلَك باِبَل 
إسَمعيُل بُن : ولَّى َجَدْليا، أَتوا إليِه في الِمصفاِة وُهم

ايا بُن َتنحوَمَث َنَثنيا ويوَحناُن بُن قاريَح وَسر
فَحلَف َجَدْليا لُهم 24 .النَّطوفاتيِّ وباَزنيا بُن الَمعكيِّ

ال َتخافوا ِمَن الباِبليِّيَن فَخيٌر لُكم أْن َتَظلُّوا «: وقاَل
لِكْن 25 .»في أرِضُكم آِمنيَن وَتخَضعوا ِلَمِلِك باِبَل

بُن في الشَّهِر السَّاِبـِع ِمْن هِذِه السَّنِة جاَء إسَمعيُل 
َنَثنيا بِن أليشاماَع ِمَن النَّسِل الَملكيِّ، ومَعُه عَشَرُة 

ِرجاٍل، وقَتلوا َجَدْليا، والباِبليِّيَن اّلذيَن مَعُه في 
فقاَم الشَّعُب، ِمَن الصَّغيِر إلى الكبـيِر، 26 .الِمصفاِة

وعلى رأِسِهم قادُة الُجيوِش، ورَحلوا إلى ِمْصَر 
   . َخوفًا ِمَن الباِبليِّيَن

  إطالق يوياآين من السجن
 )34-31: 52ار (
  

وفي اليوِم السَّاِبـِع والعشريَن ِمَن الشَّهِر الثَّاني 27
عَشَر، في السَّنِة السَّاِبــعِة والثَّالثيَن ِلَسْبـِي يوياآيَن 

وفي  . َمِلكًا على باِبَل َمِلِك َيهوذا، صاَر أويُل َمروَدُخ
السَّنِة اّلتي مَلَك فيها، َعفا َعْن يوياآيَن َمِلِك َيهوذا، 

وآلََّمُه ِبُلطٍف، وجَعَل عرَشُه 28فأطَلَقُه ِمَن السِّجِن 
وغيََّر 29 .أعلى ِمْن ُعروِش اّلذيَن مَعُه في باِبَل

يوياآيُن ثياَب ِسجِنِه، وَبقَي يَتناَوُل الطَّعاَم على ماِئدِة 
وآاَنت َله َنَفَقٌة داِئَمٌة ِمَن 30 . أّياِم حياِتِهَمِلِك باِبَل ُآلَّ

   .الَمِلِك َتفي ِبـحاجِتِه اليوميَِّة، إلى يوِم وفاِتِه
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