
  كتَاب الْملُوك الثَّانـي
  

  إلياس والملك أخزيا

١ 

وسقَطَ َأخَزيا من شُباك ٢. وبعد موت آخَاب، تَمرد الْموآبِيون علَى بني ِإسرِاِئيَل١
َأرسَل رسلًا وقَاَل فَ. غُرفَته الَّتي في الطَّابِق اَألعلَى في السامرة وُأصيب ِإصابةً خَطيرةً

ملَه" :ةاباِإلص هذه نُأشْفَى مكُنْتُ س ِإن َألُوهاسو ،ونقْرع ِإلَه وببَل زعوا ِإلَى بباذْه".  
٣التَّشْبِي اسِإللْي الكفَقَاَل م" : ،مقُْل لَهو ةرامالس كلَل مسقَابِْل رو باذَا'اذْهِلم ونبتَذْه 

ِلذَِلك هذَا ٤ِلتَسَألُوا بعَل زبوب ِإلَه عقْرون؟ هْل صحيح َأنَّه ال يوجد ِإلَه في ِإسراِئيَل؟ 
كُمدياِهللا ِلس وتَ: كَالمتَمْل سضِ براشِ الْمرف نم تَقُوم لَن!' "اسفَ ِإلْيرانْص ثُم .

٥الر عجرومفَقَاَل لَه ،كلُل ِإلَى الْم؟: "ستُمعجاذَا رقَاَل : "قَالُوا٦" ِلملَنَا وقَابٌل وجر اءج
هذَا كَالم اِهللا، ِلماذَا َأرسلْتَ ِلتَسَأَل بعَل : ارجِعوا ِإلَى الْملك الَّذي َأرسلَكُم وقُولُوا لَه'لَنَا، 

قْرع ِإلَه وبباِئيَلزري ِإسف ِإلَه دوجال ي َأنَّه يححْل ص؟ هاشِ . ونرف نم تَقُوم لَن ِلذَِلك
ما هي َأوصافُ الرجِل الَّذي قَابلَكُم وقَاَل لَكُم : "فَقَاَل لَهم الْملك٧" '!الْمرضِ بْل ستَموتَ

: فَقَاَل." س رِداء من شَعرٍ، وعلَى وسطه حزام من جِلْدرجٌل البِ: "قَالُوا٨" هذَا الْكَالم؟
"التَّشْبِي اسذَا ِإلْيه".  

فَصعد ِإلَيه وكَان ِإلْياس . فََأرسَل الْملك ِإلَى ِإلْياس قَاِئدا ومعه فرقَتُه من خَمسين جنْديا٩
ةملَى قا عاِلسجقَاَل لَهِل، وبتَنْزَِل: " الْج َأنب كرْأمي كلالْم ،ا النَّبِيه١٠." َأياسِإلْي هابَأج :

"كعم ينالَّذ ينسالْخَمَأنْتَ و تْأكُلُكو ،اءمالس نم ا، فَلْتَنْزِْل نَاركُنتُ نَبِي ِإن "! لَتْ نَارفَنَز
و ،اءمالس نمهعم ينالَّذ ينسالْخَمو وه َأكَلَتْه.  

َأيها : "فَقَاَل ِإللْياس. فَعاد الْملك وَأرسَل ِإلَيه قَاِئدا آخَر ومعه فرقَتُه من خَمسين جنْديا١١
ةعرتَنْزَِل بِس بَِأن كرَأمي كلالْم ،١٢." النَّبِيمهابَأجاسِإلْي " : ا، فَلْتَنْزِْل نَاركُنْتُ نَبِي ِإن



كعم ينالَّذ ينسالْخَمَأنْتَ و تَْأكُلُكو ،اءمالس نم "! وه َأكَلَتْهو اءمالس ناِهللا م لَتْ نَارفَنَز
هعم ينالَّذ ينسالْخَمو.  

١٣ هَل ِإلَيسَأرو كلالْم ادافَعينْدج ينسخَم نم قَتُهرف هعما ثَاِلثًا ولَى . قَاِئدع جِدسو دعفَص
َأيها النَّبِي، من فَضلك اعتَبِر حياتي غَاِليةً : "ركْبتَيه َأمام ِإلْياس، وتَوسَل ِإلَيه وقَاَل

َأنْتَ تَرى َأن نَارا نَزلَتْ من السماء، ١٤. خَمسين هُؤالءعنْدك، وَأيضا حياةَ عبِيدك الْ
  !"فَاآلن من فَضلك اعتَبِر حياتي غَاِليةً عنْدك. وَأكَلَت الْقَاِئدينِ اَألولَينِ وكُلَّ جنُودهما

١٥اسِإللْي الكفَقَاَل م" :ال تَخَفْ مو هعانْزُِل منْه ".كلِإلَى الْم هعَل منَزو قَاَل ١٦. فَقَامو
كلِللم اساِهللا، : "ِإلْي ذَا كَالمه'ونقْرع ِإلَه وببَل زعَأَل بلًا ِلتَسسلْتَ رسْل ! َأنْتَ َأره

علْتَ هذَا، لَن تَقُوم من فراشِ ِلتَسَألَه؟ فَلَأنَّك فَ صحيح َأنَّه ال يوجد ِإلَه في ِإسراِئيَل
ولَم يكُن لَه ابن، . فَماتَ َأخَزيا كَما قَاَل اُهللا بِواسطَة ِإلْياس١٧!" الْمرضِ بْل ستَموتَ

بقيةُ َأخْبارِ و١٨. فَملَك مكَانَه يورام في السنَة الثَّانية ِليورام بنِ يوشَافَاطَ ملك يهوذَا
 .َأخَزيا وَأعمالُه، هي مكْتُوبةٌ في كتَابِ َأخْبارِ ملُوك ِإسراِئيَل

  
  إلياس يبعث إلى السماء

٢ 

١نم َأِليشَعو اسِإلْي بفَذَه ،ةعبوي زف اءمِإلَى الس اساُهللا ِإلْي فَعري قْتُ َأنالْو انحو 
فَقَاَل ." انْتَظر َأنْتَ هنَا، َألن اَهللا َأرسلَني ِإلَى بيتَ ِإيَل: "فَقَاَل ِإلْياس َألِليشَع٢. جاِلالْجِلْ

َأِليشَع" :كُكِإنِّي ال َأتْر ،كاتيبِحبِاِهللا و متَ ِإيَل." ُأقْسيا ِإلَى بعا مبةُ ٣. فَذَهاعمج جفَخَر
هْل تَعلَم َأن اَهللا سيْأخُذُ سيدك منْك : "لَّذين في بيتَ ِإيَل ِإلَى َأِليشَع، وقَالُوا لَهاَألنْبِياء ا

  ."نَعم، ِإنِّي َأعلَم فَاسكُتُوا: "فَقَاَل" الْيوم؟
٤اسِإلْي قَاَل لَه اَهللا : "ثُم نَا، َألنَأنْتَ ه رانْتَظ ،ا َأِليشَعايي ِإلَى َأرِيحلَنسَأر ".فَقَاَل َأِليشَع :
"كُكِإنَّي ال َأتْر ،كاتيبِحبِاِهللا و ما." ُأقْسا ِإلَى َأرِيحعا مب٥. فَذَه اءةُ اَألنْبِياعمج احفَر



قَالُوا لَهو ،ا ِإلَى َأِليشَعي َأرِيحف ينالَّذ" :ياَهللا س َأن لَمْل تَع؟هموالْي نْكم كديفَقَاَل" َأخُذُ س :
  ."نَعم، ِإنِّي َأعلَم فَاسكُتُوا"

٦َألِليشَع اسقَاَل ِإلْي ثُم" :ندي ِإلَى اُألرلَنساَهللا َأر نَا، َألنَأنْتَ ه رانْتَظ ".فَقَاَل َأِليشَع :
"ِإنِّي ال َأتْر ،كاتيبِحاِهللا وب مُأقْسا." كُكعاالثْنَانِ م ار٧. فَس نلًا مجر ونسا خَممهتَبِعو

ندبِ اُألرانا بِجعقَفَا مثُ ويح َأِليشَعو اسِإلْي ونباقري يدبِع نقَفُوا موو ،اءاَألنْبِي ةاعمج .
فَعبر . ماء، فَانْشَقَّ ِإلَى الْيمينِ وِإلَى الشِّماِلفََأخَذَ ِإلْياس رِداءه ولَفَّه وضرب بِه ال٨ْ

ةابِسضٍ يلَى َأر٩. االثْنَانِ عَألِليشَع اسا، قَاَل ِإلْيربا عمدعبو" : لُهمًئا َأعنِّي شَيم اُطْلُب
نْكُأْؤخَذَ م َل َأنقَب لَك ".فَقَاَل َأِليشَع" :ِلي نَص كاتْركوحر ننِ مي١٠." يباسفَقَاَل ِإلْي :

طَلَبتَ َأمرا صعبا، ولَكن ِإن رَأيتَني وَأنَا ُأْؤخَذُ منْك، تحصُل علَى ما طَلَبتَ، وِإال فَال "
هلَيُل عصتَح".  

مركَبةٌ من نَارٍ وخَيٌل من نَارٍ وبينَما هما يسيرانِ ويتَكَلَّمانِ معا، فَجَأةً ظَهرتْ ١١
ةعبوي زف اءمِإلَى الس اسِإلْي دعصا، ومنَهيلَتْ بفَصذَا، َأخَذَ ١٢. وه َأى َأِليشَعا رفَلَم

زقَ َأِليشَع ثيابه فَم. ولَم يعد يراه" من يحمي ِإسراِئيَل بعدك؟! يا َأبِي! يا َأبِي: "يصرخُ
ثُم رفَع رِداء ِإلْياس الَّذي سقَطَ عنْه، ورجع ِإلَى ضفَّة اُألردن ووقَفَ ١٣. من الْحزنِ

نَاكقَاَل، ١٤. هو ،اءالْم بِه برضو اسِإلْي اءرِد كسَأم ؟"ثُماسِإلْي لَى ِإلَهوالْم نا "َأيفَلَم 
َأِليشَع رباِل، فَعِإلَى الشِّمينِ ومانْشَقَّ ِإلَى الْي ،اءالْم بر١٥. ض اءةُ اَألنْبِياعمج كَانو

وراحوا ِإلَيه وانْحنَوا ." حلَّتْ روح ِإلْياس علَى َأِليشَع: "الَّذين في َأرِيحا يراقبون، فَقَالُوا
عنْدنَا يا سيدي خَمسون رجلًا َأشداء، فَاسمح لَهم َأن يذْهبوا : "وقَالُوا١٦لَى اَألرضِ، لَه ِإ

كديلَى سفَتِّشُوا عيو . دي َأحف اِل َأوالْجِب دلَى َأحع هعضواِهللا و وحر لَهما حمبر
ةيدال تُ: "فَقَاَل." اَألوملُوهسفَقَاَل١٧." ر ،فُضري تَّى خَجَِل َأنح هلَيوا عَألَح منَّهلَكو :

"ملُوهسَأر ".وهجِدي لَمامٍ ولًا، فَفَتَّشُوا ثَالثَةَ َأيجر ينسلُوا خَمس١٨. فََأر هوا ِإلَيعجا رلَمو
ما، قَاَل لَهي َأرِيحَأقُْل: "ف وا؟َألَمبال تَذْه لَكُم "  



  الماء المر يصير عذبا

١٩ا َألِليشَعُل َأرِيحقَاَل َأهو" : يءدر اءالْم نلَك ،ديا سى يا تَركَم ،نسح ينَةدالْم عقوم
. َأحضروه لَهفَ." هاتُوا ِلي صحنًا جديدا، وضعوا فيه ملْحا: "فَقَاَل٢٠!" واَألرض مجدبةٌ

قَاَل اُهللا، َأنَا َأبرْأتُ هذَا الْماء، فَمن : "فَخَرج ِإلَى منْبعِ الْماء ورمى فيه الْملْح وقَاَل٢١
بدال الْجتَ ووالْم ببسال ي ٢٢." اآلنا قَاَل َأِليشَعمِ كَموذَا الْيِإلَى ه اءالْم رِيءفَب.  

  د يهزأون بأليشعأوال

وبينَما هو ساِئر في الطَّرِيق، خَرج بعض . وصعد َأِليشَع من هنَاك ِإلَى بيتَ ِإيَل٢٣
قَالُوا لَهو ُأوا بِهزهو ،ينَةدالْم نغَارِ مالص الداَألو" :عا َأقْرنَا يه نم باذْه ! نم باذْه

فَخَرجتْ دبتَانِ . فَالْتَفَتَ ِإلَى وراءه، ونَظَر ِإلَيهِم ولَعنَهم بِاسمِ الْمولَى٢٤!" َأقْرعهنَا يا 
وذَهب من هنَاك ِإلَى جبِل الْكَرمِل، ٢٥. من الْغَابة وافْتَرستَا منْهم اثْنَينِ وَأربعين ولَدا

  .ى السامرةثُم رجع ِإلَ
  

 الحرب بين موآب وإسرائيل

٣ 

في السنَة الثَّامنَة عشْرةَ ِليوشَافَاطَ ملك يهوذَا، ملَك يورام بن آخَاب علَى ِإسراِئيَل في ١
رِةامنَةً. السةَ سشْراثْنَتَي ع لْكُهم امدي نَظَرِ ٢. وف شَر وا هَل ممعو ال كََأبِيه ناِهللا لَك

وهَأب لَهمي عِل الَّذعثَاَل الْبماَل تَأز َألنَّه ،هُأمنِ ٣. وب امعبرورِ يلَى شُرع ماود ِإال َأنَّه
  .نَباطَ، الَّذي جعَل بني ِإسراِئيَل يرتَكبون الشَّر، فَلَم يرجِع عنْها

٤م كَانةً، وياِئيَل جِزرِإس كلي ِلمَؤدي كَانو ،ياشوي الْمرِبي وآبم كلم يشَع
فَلَما ماتَ آخَاب، تَمرد ملك موآب ٥ . كَبش١٠٠،٠٠٠ٍ خَروف وصوفَ ١٠٠،٠٠٠

امرة وجمع كُلَّ جيشِ وفي الْحاِل، ذَهب الْملك يورام من الس٦. علَى ملك ِإسراِئيَل
تَمرد ملك موآب علَي، فَهْل تَذْهب معي : "وَأرسَل َأيضا ِإلَى يوشَافَاطَ يقُوُل٧. ِإسراِئيَل

يشك َأذْهب، وَأعمُل ما تَعملُه، ويكُون جيشي كَج: "فَقَاَل يوشَافَاطُ" ِإلَى موآب ِلنُحارِب؟



كلي كَخَيلخَي؟٨. وبنَذْه طَرِيق َأي نم نلَكو "اموري هابَأج" : اءرحص طَرِيق نم
ومَأد".  

وبعدما ساروا سبعةَ َأيامٍ في الطَّرِيق . وملك يهوذَا وملك َأدوم فَذَهب ملك ِإسراِئيَل٩
برِ الْمغَيمهعي ماِئمِ الَّتهال ِللبشِ ويِللج اءم ونجِدوا يودعي لَم ،ةر١٠. اش كلفَقَاَل م
!" ِإن الْمولَى جاء بِنَا نَحن الْملُوك الثَّالثَةَ ِليهزِمنَا َأمام موآب! يا تَعاستَنَا: "ِإسراِئيَل

فَقَاَل واحد من َأعوانِ " وجد هنَا نَبِي ِهللا، فَنَستَشير اَهللا بِواسطَته؟َأال ي: "فَقَاَل يوشَافَاط١١ُ
معه : "فَقَاَل يوشَافَاط١٢ُ." هنَا َأِليشَع بن شَافَاطَ الَّذي كَان خادما ِإللْياس: "ملك ِإسراِئيَل
فَقَاَل َأِليشَع ِلملك ١٣.  ِإسراِئيَل ويوشَافَاطُ وملك َأدومفَذَهب ِإلَيه ملك." كَلمةٌ من اِهللا

: فَقَاَل لَه ملك ِإسراِئيَل!" ما ِلي ولَك؟ اذْهب ِإلَى َأنْبِياء َأبِيك وَأنْبِياء ُأمك: "ِإسراِئيَل
"الْم نبِنَا نَح اءي جالَّذ واَهللا ه كَال، فَِإنوآبم امنَا َأمزِمهالثَّالثَةَ ِلي فَقَاَل ١٤!" لُوك

ا كُنْتُ : "َأِليشَعوذَا، ميه كلوشَافَاطَ مي ِليامرتال احِإنِّي لَو ،همي َأخْديرِ الَّذبِاِهللا الْقَد مُأقْس
كتُِ إلَيال َألْتَفو ُأ بِكباز١٥ِ! َأعوا ِلي عرضَأح ِإذَنودلَى ." فَ عُل عجفَ الرزا عفَلَم

 لَى َأِليشَعةُ اِهللا علَّتْ قُوح ،ودقَاَل١٦الْعفَرِ'قَاَل اُهللا، : "وي بِالْحادذَا الْوُألوا هام .
١٧ونبفَتَشْر ،اءُئ متَلمي يادذَا الْوا، فَهطَرال ما وا رِيحوتَر لَن َأنَّكُم عمو َأنْتُم 

كُماِئمهبو تُكُمياشمذَا، ' .و١٨اُهللا قَاَل ه وآبلَى مع كُمرنْصيو نَفِّذَهي َأن هلَيِل عهالس نمو
رة، فَتَهدمون كُلَّ مدينَة محصنَة وكُلَّ مدينَة رِئيسية، وتَقْطَعون كُلَّ شَجرة مثْم١٩! َأيضا

ةارجبِالْح ديقٍْل جكُلَّ ح فُونتُتْلو ،اءونِ الْميكُلَّ ع ونمدتَر٢٠." و ي َأثْنَاءحِ، فبي الصفو
اءبِالْم ضاَألر تََألتفَام ،ومَأد ةينَاح نم اءم اءانِ، جبيمِ الْقُرتَقْد.  

٢١ينوآبِيكُلُّ الْم عمسِل وملَى حرٍ عوا كُلَّ قَادعمفَج ،موهارِبحوا لياءج لُوكالْم َأن 
وددلَى الْحع موهعضوا، وكَبِيرا ويرغالحِ، صاحِ ٢٢. السبي الصف ونوآبِيالْم قَامو

رفَظَه ،اءلَى الْمقَتْ عَأشْر قَد سالشَّم رِ، وكَانَتاكالْب رمَأح دعلَى بع نم ملَه اءالْم 
ال بد َأن الْملُوك تَحاربوا معا، وقَتََل بعضهم بعضا، تَعالَوا ! هذَا دم: "فَقَالُوا٢٣. كَالدمِ

ونوآبِيا الْمهَأي مهباِئيَل٢٤." نَنْهركَرِ ِإسسعوا ِإلَى مبذَهوا فَقَا. ومجهاِئيَل ورنُو ِإسب م
منْهوا مبرفَه ،ينوآبِيلَى الْمع .مقْتُلُونَهي مهو مهدخَلُوا بِالدو موهدوا ٢٥. فَطَارمدهو



 عيونِ الْمدن، وكَان كُلُّ واحد يرمي حجرا في كُلِّ حقٍْل جيد حتَّى مُألوها، وردموا كُلَّ
ةرثْمم ةروا كُلَّ شَجقَطَعو ،اءا . الْماطَ بِها، فََأحيهانببِم ارِسحيرينَةُ قدتْ ميقب نلَكو

  .حاملُو الْمقَاِليع وهاجموها
 معه سبع مِئةَ رجٍل ولَما رَأى ملك موآب َأنَّه علَى وشْك َأن يهزم في الْحربِ، َأخَذ٢٦َ

فََأخَذَ ابنَه الْبِكْر ٢٧. مسلَّحين بِالسيوف، ِليخْتَرِقُوا الصفُوفَ ِإلَى ملك َأدوم، فَلَم يقْدروا
ينَةدورِ الْملَى سةً عيحض همقَدو ،هدعب كلميس ي كَانالَّذ .رنو ِإسب تَاعفَار نا ماِئيَل جِد

مهوا ِإلَى بِالدعجرو نَاكه نوا مبحانْسِل، ومذَا الْعه.  
  

 أليشع واألرملة الفقيرة

٤ 

١قَالَتْ لَهو بَِأِليشَع اءاَألنْبِي ةاعمج نم داحةُ وجوتَغَاثَتْ زاسو" : ي َأنديا سي لَمَأنْتَ تَع
فَجاء صاحب الدينِ ِليْأخُذَ ولَدي ِليكُونَا . ن يتَّقي اَهللا، ولَكنَّه ماتَ وهو مديونزوجِي كَا
نِ لَهيدب٢!" عا َأِليشَعي : "فَقَاَل لَهف كنْداذَا عي، مَأخْبِرِين نلَك ،كداعُأس ي َأننُنكما يمبر

اذْهبِي ِإلَى : "فَقَاَل لَها٣!" ال شَيء عنْدي يا سيدي غَير قَليٍل من الزيت: "قَالَتْ" الدارِ؟
ثُم ادخُلي ٤هاتي َأوعيةً كَثيرةً ال قَليلَةً، . كُلِّ جِيرانك، واستَعيرِي منْهم َأوعيةً فَارِغَةً

و كلَى نَفْسع ابي الْبقَأغْلوكالدلَى َأوي . عانْقُلو ،ةيعاَألو هذي كُلِّ هتَ فيي الزبصو
فَراحتْ من عنْده، وَأغْلَقَت الْباب علَى نَفْسها وعلَى َأوالدها، ٥." ما يمتَلُئ ِإلَى جانبٍ

الز بتَص يهةَ ويعا اَألولَه ونمقَدتَفَكَانُوا يقَالَتْ ٦. ي ،ةيعتََألتْ كُلُّ اَألوا املَمو
. وهنَا تَوقَّفَ الزيتُ!" ال يوجد وال وِعاء فَارِغٌ: "فَقَاَل لَها." هات وِعاء آخَر: "البنها

ين الَّذي علَيك، وعيشي اذْهبِي بِيعي الزيتَ وسددي الد: "فَذَهبتْ وَأخْبرت النَّبِي، فَقَاَل٧
نُقُود نقَى مبا يمب كالدأوو َأنْت".  



  أليشع والشونمية الغنية

وكَانَتْ هنَاك امرَأةٌ غَنيةٌ، فََألَحتْ علَيه َأن يْأكَُل . يومٍ ذَهب َأِليشَع ِإلَى شُونَم وذَات٨َ
َأنَا متََأكِّدةٌ َأن : "فَقَالَتْ ِلزوجِها٩. ر بِشُونَم يذْهب ِإلَى دارِها ِليْأكَُلفَكَان كُلَّما م. عنْدها

 اءِليَأو نم وا هاِئمبِنَا د رمي يَل الَّذجذَا الرقَ ١٠. ِهللاهةً فَويرغفَةً صغُر ي لَهناَل نَبفَتَع
  ."ها سرِيرا وماِئدةً وكُرسيا ومصباحا، فَيرتَاح فيها كُلَّما مر بِنَاالسطْحِ، ونضع لَه في

فَقَاَل ِلجِيحزِي ١٢. وذَاتَ يومٍ ذَهب َأِليشَع ِإلَى هنَاك، وصعد ِإلَى الْغُرفَة ِليرتَاح فيها١١
همةَ: "خَاديالشُّونَم نَاد ".اهفَنَادهامقَفَتْ َأموتْ واءم١٣ِ. ا فَجِللْخَاد ا، : "فَقَاَل َأِليشَعقُْل لَه

 َأو كلِإلَى الْم هفَعَأر طَلَب ْل لَكيَل؟ همالْج لَك دفَ َأرنَا، فَكَيلَأج نذَا مكُلَّ ه تَكَلَّفْت َأنْت
كَيفَ : "فَسَأَل خَادمه١٤." ين َأهلي وال أحتَاج شَيًئاَأنَا ب: "َأجابتْ" ِإلَى رِئيسِ الْجيشِ؟

." نَادها: "فَقَاَل١٥." لَيس عنْدها ابن وزوجها عجوز: "قَاَل جِيحزِي" َأرد لَها الْجميَل؟
ي نَفْسِ هذَا الْوقْت من الْعامِ ف: "فَقَاَل لَها َأِليشَع١٦. فَنَاداها فَجاءتْ ووقَفَتْ في الْبابِ
كياعرذ نينًا باب يننضمِ تَحفَقَالَتْ!" الْقَاد" :ا النَّبِيهَأي لَيع بي، ال تَكْذديا سال ي ".

ولَدت ابنًا، كَما قَاَل وبعد ذَِلك حبِلَت الْمرَأةُ، وفي نَفْسِ ذَِلك الْوقْت من الْعامِ التَّاِلي ١٧
ا َأِليشَعلَه.  

١٨ينادصالْح عم ثُ كَانيح جِ ِإلَى َأبِيهمٍ خَروذَاتَ يو ،لَدالْو ركَب١٩. وخَ َألبِيهرفَص :
 ِإلَى ُأمه، فََأجلَستْه فَحملَه وَأخَذَه٢٠." احملْه ِإلَى ُأمه: "فَقاَل َأبوه ِللخَادمِ!" رْأسي! رْأسي"

فََأصعدتْه ووضعتْه علَى سرِيرِ النَّبِي، وَأغْلَقَت ٢١. في حجرِها، ولَكنَّه ماتَ عنْد الظُّهرِ
ي َأرسْل ِلي خَادما ومعه حمارةٌ، ِلكَ: "ثُم نَادتْ زوجها وقَالَت٢٢ْ. الْباب وخَرجتْ

جِعَأرو ةعربِس ِإلَى النَّبِي با٢٣." َأذْهُل : "فَقَاَل لَهَأو و؟ ال هموالْي هِإلَي بِيناذَا تَذْهِلم
: وَأسرجت الْحمارةَ، وقَالَتْ ِلخَادمها٢٤!" خَير ِإن شَاء اُهللا: "قَالَتْ!" الشَّهرِ وال سبتٌ

"ةعرقْ بِسسي ِإال ِإذَا قُلْتُ لَكتاحْئ ِلرطال تُب٢٥." ، و لَتْ ِإلَى َأِليشَعصتَّى وتْ حضفَم
! هذه هي الشُّونَميةُ! تَطَلَّع: "فَرآها من بعيد وقَاَل ِلجِيحزِي خَادمه. في جبِل الْكَرمِل

" ، هْل َأنْت بِخَيرٍ؟ هْل زوجك بِخَيرٍ؟ هِل الْولَد بِخَيرٍ؟اجرِ بِسرعة وقَابِلْها واسَألْها٢٦
. ولَما وصلَتْ ِإلَى النَّبِي في الْجبِل، َأمسكَتْ بِقَدميه٢٧!" الْكُلُّ بخَيرٍ ِإن شَاء اُهللا: "فَقَالَتْ



اتْركْها، َألنَّها حزِينَةٌ جِدا، والْمولَى كَتَم : " النَّبِيفَقَاَل لَه. فَتَقَدم جِيحزِي ِليدفَعها بعيدا
هْل طَلَبتُ منْك ابنًا يا سيدي؟ َألَم َأقُْل لَك، ال : "فَقَالَت٢٨." اَألمر عنِّي ولَم يخْبِرني

وَل وسطك، وخُذْ عصاي في اربِطْ حزامك ح: "فَقَاَل َأِليشَع ِلجِيحزِي٢٩" تَخْدعني؟
ةعربِس باذْهو ،كدي . كلَيع لَّمس ِإنو ،هلَيع لِّمفَال تُس ي الطَّرِيقا فدفْتَ َأحادص فَِإن

دفَال تَر دَأح !لَدالْو هجلَى وع ايصع عض ٣٠." ثُملَدالْو فَقَالَتْ ُأم" :مُأقْس كاتيبِحبِاِهللا و 
كُكا!" ِإنِّي ال َأتْرهتَبِعو فَقَام.  

٣١كرتَحي لَمو تَكَلَّمي فَلَم ،لَدالْو هجلَى وا عصالْع عضوزِي، وا جِيحمقَهبسو . عجفَر
قَاَل لَهو َأِليشَع قَاءِلل" :لَدقُمِ الْوي ٣٢." لَما وتًا فَلَميم لَدالْو دجارِ، وِإلَى الد َل َأِليشَعص

رِيرِهلَى سِإلَى اِهللا٣٣. ع عرتَضفَقَطْ، و لَدالْوو وه فَكَان ،ابَأغْلَقَ الْبفَةَ وخََل الْغُرفَد .
٣٤ع هفَم عضوو ،لَدقَ الْوتَلْقَى فَواسرِيرِ وِإلَى الس دعص ثُم هنَييلَى عع هنَييعو هلَى فَم

لَدالْو مجِس نخفَس ،هلَيع ددتَمو ،هيدلَى يع هيديي ٣٥. وشَّى فتَمَأخَذَ يو َأِليشَع قَامو
ةً ُأخْرى، فَعطس الْولَد ثُم صعد ِإلَى السرِيرِ وتَمدد علَى الْولَد مر. الْغُرفَة ذهابا وِإيابا

هنَييع فَتَحو اترم عب٣٦. سقَاَل لَهزِي وجِيح ى َأِليشَعةَ: "فَنَاديالشُّونَم ا ." نَادلَما واهفَنَاد
تْ ِإلَى اَألرضِ، فَدخَلَتْ ورمتْ نَفْسها عنْد قَدميه وانْحن٣٧َ." خُذي ابنَك: "جاءتْ قَاَل لَها

  .ثُم َأخَذَت ابنَها وخَرجتْ
  طعام ال يؤكل

وذَاتَ يومٍ، لَما كَان . ورجع َأِليشَع ِإلَى الْجِلْجاِل، بينَما كَان في الْمنْطَقَة مجاعة٣٨ٌ
همِلخَاد قَاَل َأِليشَع ،هعم يناِلسج اءةُ اَألنْبِياعمج :"وفيخْ ِللضاطْبةَ والْكَبِير ردعِ الْقض ".

٣٩ ْلءم نْهم رضا، فََأحيرينًا بقْطي دجقُولًا، فَوب رضحقِْل ِليِإلَى الْح منْهم داحو جخَرو
وغَرفُوا ِللنَّاسِ ٤٠. ما هوثَوبِه، وجاء وقَطَّعه ووضعه في الْقدرِ، من غَيرِ َأن يعرِفَ 

ولَم يقْدروا َأن !" في الْقدرِ سم َأيها النَّبِي: "ِليْأكُلُوا، ولَكنَّهم لَما بدُأوا يْأكُلُونَه صرخُوا
." غْرِفْ ِللنَّاسِ ِليْأكُلُواا: "فَوضعه في الْقدرِ وقَاَل." هاتُوا دقيقًا: "فَقَاَل َأِليشَع٤١. يْأكُلُوا

  !فَكََأنَّه لَم يكُن شَيء رديء في الْقدرِ



  أليشع يطعم مئة بمعجزة

٤٢ نيرِ مالشَّع نزٍ ميفَ خُبغر شْرِينع ِللنَّبِي رضَأحيشَةَ، وَل شَلعب نٌل مجر اءجو
يددلًا جنْبسوِل وصحِل الْماَأو .ْأكُلُوا: "فَقَاَل َأِليشَعِللنَّاسِ ِلي هط٤٣." َأعهمذَا : "فَقَاَل خَاده

َأعطه ِللنَّاسِ ِليْأكُلُوا، َألن اَهللا قَاَل : "قَاَل َأِليشَع" كَيفَ ُأطْعم مَئةَ رجٍل منْه؟! ال يكْفي
منْهُل عفْضيو ْأكُلُونَأ٤٤." ي هعضا قَاَل اُهللافَوكَم منْهَل عفَضفََأكَلُوا و ،مهامم.  

  
 شفاء نعمان من البرص

٥ 

١ راَهللا نَص ا، َألنمكَرمو هديس نْدا عيمظلًا عجر ،امآر كلشِ ميج قَاِئد انمنُع كَانو
هدلَى يع امنَّ. آرلَكا، ويدا شَدارِبحم كَانوصرَأب وِ ٢. هِلغَز ونياماَألر جخَر ةرذَاتَ مو

انمنُع ةجوز نْدةً عمتْ خَادارةً صيرغوا بِنْتًا صراِئيَل، فََأسرا٣. ِإسهتديا : "فَقَالَتْ ِلسي
فَِإنَّه ،ةرامي السي فالَّذ قَابُِل النَّبِيي يديتَ سلَيهصرب نم يهشْفي "!  

: فَقَاَل ملك آرام٥. فَذَهب نُعمان ِإلَى سيده وَأخْبره بِكَالمِ الْفَتَاة الَّتي من ِإسراِئيَل٤
َئة فَذَهب نُعمان وَأخَذَ معه ثَالثَ م." اذْهب وَأنَا ُأعطيك رِسالَةً ِإلَى ملك ِإسراِئيَل"

 نلٍَل مح شْرعبِ، والذَّه نا مامريلُوجك ينعبسو ،ةضالْف نا مامريلُوجك ينعبَأرو
َأرسلْتُ ِإلَيك مع هذه : "وسلَّم الرسالَةَ ِإلَى ملك ِإسراِئيَل، وقَد ورد فيها٦. الثِّيابِ

 انمنُع الَةسالرهصرب نم هشْفي، ام٧." خَاد هابيقَ ثزالَةَ، مساِئيَل الررِإس كلَأ ما قَرفَلَم
هْل َأنَا اُهللا الَّذي يميتُ ويحيي؟ كَيفَ يطْلُب هذَا منِّي َأن َأشْفي رجلًا من برصه؟ : "وقَاَل

تَرو ونلَمتَع اآلن ِليَأنْتُم ضرتَعي َأنَّه نو"!  
ِلماذَا مزقْتَ : "ولَما سمع النَّبِي َأِليشَع َأن ملك ِإسراِئيَل مزقَ ثيابه، َأرسَل ِإلَيه يقُوُل٨

فَذَهب نُعمان بِخَيله ٩!" ثيابك؟ خَلِّ الرجَل يْأتي ِإلَي، فَيعلَم َأنَّه يوجد نَبِي في ِإسراِئيَل
ارِ َأِليشَعابِ دب نْدقَفَ عوو هاتكَبرمقُوُل١٠. وولًا يسر َأِليشَع هَل ِإلَيسفََأر" : باذْه

ب فَغَض١١." واغْتَسْل سبع مرات في نَهرِ اُألردن، فَيشْفَى لَحمك وتَطْهر من الْبرصِ



كُنْتُ َأحسب َأنَّه يخْرج ِإلَي، ويقفُ َأمامي، ويبتَهُِل ِإلَى : "نُعمان وانْصرفَ وهو يقُوُل
ِإن نَهري دمشْقَ، َأبانَةَ ١٢. الْمولَى ِإلَهِه، ويردد يده فَوقَ مكَانِ الْبرصِ ويشْفيني

وانْصرفَ " فَلماذَا ال َأغْتَسُل فيهِما وَأطْهر؟! َأحسن من كُلِّ مياه ِإسراِئيَلوفَرفَر، هما 
انبغَض وهو جِعرِلي انم١٣. نُعقَالُوا لَهو الُهرِج مفَتَقَد" : نْكم النَّبِي طَلَب انَا، لَوا َأبي

تَعملُه؟ فَكَم بِاَألولَى َأن تَعمَل ما يقُولُه لَك اآلن، وهو َأن تَغْتَسَل شَيًئا كَبِيرا، َأما كُنْتَ 
فَشُفي لَحمه وصار . فَنَزَل وغَطَس في اُألردن سبع مرات كَما قَاَل النَّبِي١٤" وتَطْهر؟

فَرجع ِإلَى النَّبِي هو وكُلُّ مرافقيه، ووقَفَ ١٥! كَلَحمِ ولَد صغيرٍ، وطَهر من الْبرصِ
فَمن فَضلك . اآلن علمتُ َأنَّه ال ِإلَه في كُلِّ الْعالَمِ ِإال في ِإسراِئيَل: "َأمام َأِليشَع وقَاَل

!" م بِاِهللا الَّذي َأخْدمه، ِإنِّي ال َأقْبُل شَيًئاُأقْس: "فَقَاَل النَّبِي١٦." اقْبْل منِّي هديةً يا سيدي
فَضفَر انمنُع هلَيع َألَح١٧. وانمي : "فَقَاَل نُعديا سِلي ي حمفَاس ُل، ِإذَنكُنْتَ ال تَقْب ِإن

 مُأقَد ابِ، َألنِّي لَنالتُّر ننِ مغْلَيَل بمي حعآخُذَ م َأن ةً َألييحال ضانًا وبقُر اآلن دعب
ثُم هنَاك شَيء، لَعلَّ اَهللا يصفَح عنِّي فيه يا سيدي، وهو َأنَّه عنْدما ١٨. آِلهة غَيرِ اِهللا

افرم ارِي كَبِيربتفَبِاع ،دجسِلي ونرِم دبعِإلَى م امآر كلخُُل مدا يضَأنَا َأي ،كلي الْمق
نَاكه هعم دجَأس َأن طَرضي. مديا سذَا يي هنِّي فع فَحصلَّ اَهللا ي١٩." فَلَع فَقَاَل لَه

َأِليشَع" :ةالمبِالس باذْه ".ي الطَّرِيقف افَةسالْم ضعب قَطَعو ،هنْدع نم انمى نُعضمو.  
٢٠هي نَفْسف ،َأِليشَع النَّبِي مزِي، خَادفَقَاَل جِيح" : هرضا َأحْأخُذَ مي َأن فَضي رديس

ياماَألر انمًئا! نُعشَي نْهآخُذُ مو هاءررِي وبِاِهللا ِإنِّي َأج م٢١." ُأقْس اءرزِي وجِيح بذَهو
انمنُ. نُع آها رلَموقَاَل لَهو اِلهقْبتالس ةكَبرنِ الْمَل عنَز ،هاءررِي وجي انم؟: "عرْل خَيه "

َأرسلَني سيدي َألقُوَل لَك ِإنَّه جاء ِإلَيه اآلن رجالنِ من جماعة اَألنْبِياء . خَير: "فَقَاَل٢٢
فَض نفَم ،مايِل َأفْربج نم لَّتَيحو ةضالْف نا مامريلُوجك ينثَالثةً وعبا َأرهِمطَأع كل

وَألَح علَيه، ." تَفَضْل وخُذْ ثَمانيةً وستِّين كيلُوجراما من الْفضة: "فَقَاَل نُعمان٢٣." ثيابٍ
 كيسينِ مع حلَّتَيِ الثِّيابِ، وَأعطَاها الثْنَينِ من خَدمه وصر هذه الْكَميةَ من الْفضة في

ولَما وصلُوا ِإلَى التَّلَّة، َأخَذَ جِيحزِي هذه اَألشْياء من ٢٤. فَحمالها وسارا َأمام جِيحزِي
ثُم دخََل ووقَفَ ٢٥.  فَرجعا ِإلَى نُعمانالْخَادمينِ ووضعها في دارِه، وصرفَ الْخَادمينِ



َأِليشَع فَقَاَل لَه ،هديس امزِي؟: "َأما جِيحكُنْتَ ي نفَقَاَل" َأي" : ِإلَى َأي بَأذْه ي لَمديا سي
 الرجُل من مركَبته َأنَا كُنْتُ هنَاك بِالروحِ لَما نَزَل: "فَقَاَل لَه َأِليشَع٢٦!" مكَانٍ

اِلكقْبتقَرٍ ! السبغَنَمٍ وومٍ وكُرتُونٍ ويزابٍ ويثو ةضلَى فوِل عصقْتُ ِللحالْو وذَا هْل هه
ي فَخَرج جِيحزِ!" ِلذَِلك برص نُعمان يصيبك َأنْتَ ونَسلَك ِإلَى اَألبد٢٧وعبِيد وجوارٍ؟ 

  .من عنْده َأبرص بِلَونِ الثَّلْجِ
  

 معجزة الفأس

٦ 

١َألِليشَع اءةُ اَألنْبِياعمقَاَل جنَا: "ولَيقًا عيض حبنَا، َأصلِّمِلتُع يهف عتَمي نَجالَّذ كَانذَا الْمه .
لُّ واحد منَّا شَجرةً، ونَبني لَنَا هنَاك مكَانًا فَاسمح لَنَا َأن نَذْهب ِإلَى اُألردن، ويقْطَع ك٢ُ

يهف يموا: "فَقَاَل." نُقب٣." اذْهمنْهم داحفَقَاَل و" :ديا سنَا يعم باذْهْل وتَفَض ".فَقَاَل َأِليشَع :
"ب٤." َأذْهمهعم بذَهو .ندلُوا ِإلَى اُألرصا ولَمارِواَألشْج ضعوا با ٥. ، قَطَعنَميبو

اءي الْمف هفَْأس يددح قَعةً، ورشَج قْطَعي منْهم داحو قَاَل. كَانو خَ ِإلَى َأِليشَعرفَص :
"الْفَْأس هذتُ هرتَعَألنِّي اس ،ديا سنِّي ي٦!" َأعالنَّبِي َألَهفَس" :س نقَطَ؟َأي " ،كَانالْم اهفََأر

يددفَطَفَا الْح ،نَاكه َألْقَاهنًا وغُص َأِليشَع فَقَاَل٧! فَقَطَع" :هفَعار ".َأخَذَهو هدي دفَم.  
  هزيمة آرام

نٍ معينٍ يكْمن واستَشَار َأعوانَه وقَاَل لَهم علَى مكَا. وكَان ملك آرام يحارِب ِإسراِئيَل٨
احذَر من َأن تَمر بِهذَا : "فََأرسَل النَّبِي ِإلَى ملك ِإسراِئيَل وقَاَل لَه٩. فيه ِلملك ِإسراِئيَل

يهف نُونكَام ينياماَألر كَانِ َألن١٠." الْمالًا ِإلَى الْماِئيَل رِجرِإس كلَل مسي فََأركَانِ الَّذ
وتَكَررتْ تَحذيراتُ َأِليشَع ِللْملك مرات كَثيرةً، . َأخْبره عنْه النَّبِي، فَوجدوا كَما قَاَل

فَانْزعج ملك آرام من هذَا، واستَدعى َأعوانَه وقَاَل ١١. فَكَان الْملك داِئما علَى حذَرٍ
ماِئيَل؟: "لَهرِإس كلم عم نْكُمم ن١٢" مهانوَأع نم داحي : "فَقَاَل وديا سنَّا يم دال َأح

كلتَّى بِالْكَالمِ . الْماِئيَل حرِإس كلم خْبِري يالَّذ واِئيَل، هري ِإسي فالَّذ النَّبِي ا َأِليشَعِإنَّم



ي تَقُولُهالَّذكمنَو فَةي غُر١٣!"  فملَه كلَل : "فَقَاَل الْمسفَُأر ،هتِإقَام كَانرِفُوا ماعوا وباذْه
هلَيع قْبِضي نقَالُوا." موا وعجرو" :وثَاني دف ولًا ١٤." هخَي نَاكِإلَى ه امآر كلَل مسفََأر

شًا كَبِيريجو اتكَبرموينَةداطُوا بِالْمَأحِل وي اللَّيلُوا فصرِ، ١٥. ا، فَواكاحِ الْببي الصفو
اتكَبرملًا وخَيو ينَةديطُ بِالْمحشًا ييج دجو ،جخَرو النَّبِي مخَاد ا قَاملَم .فَقَاَل َألِليشَع" : آه

!" ال تَخَفْ، َألن الَّذين معنَا َأكْثَر من الَّذين معهم: "ابهفََأج١٦" يا سيد، ماذَا نَعمُل؟
فَفَتَح اُهللا عينَيِ الْخَادمِ فَرَأى َأن ." يا رب، افْتَح عينَيه ِليرى: "وتَضرع َأِليشَع وقَاَل١٧

  . َأِليشَعالْجبَل مملُوء خَيلًا ومركَبات نَارٍ حوَل
اضرِب هُؤالء النَّاس : "وتَقَدم جيشُ آرام نَحو َأِليشَع، فَدعا َأِليشَع الْمولَى وقَاَل١٨

ال هذه هي الطَّرِيقُ : "فَقَاَل َأِليشَع لَهم١٩. فَضربهم بالْعمى كَما طَلَب النَّبِي." بِالْعمى
يه هذال هينَةُودالْم  !نْهع ثُونحي تَبِل الَّذجِإلَى الر كُمي فََأقُودونعتْبِإلَى ." ا مهفَقَاد

ةرام٢٠. السةَ، قَاَل َأِليشَعرامخَلُوا السا دمدعبا: "وورِلي مونَهيع فْتَحا ،با راُهللا ." ي فَفَتَح
هْل : "ولَما رآهم ملك السامرة، قَاَل َألِليشَع٢١. َأنَّهم داخَل مدينَة السامرةعيونَهم فَرَأوا 

ال، ِإن كُنْتَ ال تَقْتُُل الَّذين تَْأسرهم بِسيفك : "َأجابه٢٢" َأقْتُلُهم يا َأبِي؟ هْل َأقْتُلُهم؟
هُؤالء؟ قَدم لَهم طَعاما وماء ِليْأكُلُوا ويشْربوا ثُم ينْصرِفُوا ِإلَى وقَوسك، فَكَيفَ تَقْتُُل 

مهديوا ِإلَى ٢٣." سعجفَر مفَهرص وا ثُمشَرِبةً، فََأكَلُوا ويمظةً عِليمو كلالْم ملَه فََأقَام
مهديس . نع اموشُ آريكَفَّتْ جاِئيَلورضِ ِإسوِ َأرغَز.  

  حصار السامرة والمجاعة

٢٤ ةراملَى السفَ عحزو هشيكُلَّ ج امآر كلم ددنْهب عمج ،قْتالْو نم ةفَتْر دعبو
ْأس مجاعة شَديدة في الْمدينَة، حتَّى صار ر وتَسبب الْحصار في٢٥. وحاصرها

 نامٍ مجِر ينسخَم والَيصِ بِحمفْنَةُ الْححو ،ةضالْف نامٍ مريلُوجك الَيوارِ بِحمالْح
ةض٢٦! الْف هخَتْ ِإلَيرفَص ،ينَةدورِ الْمقَ سفَو يرساِئيَل يرِإس كلم كَان ،ةرذَاتَ مو

ِإن كَان اُهللا ال يساعدك، فَبَِأي : "فََأجابها٢٧!" ي يا سيدي الْملكساعدن: "امرَأةٌ تَقُوُل
ةرصعي الْمف رال خَمرِ وديي الْبف حي قَمنْدَأنَا؟ ال ع كداعُأس ءا ٢٨!" شَيقَاَل لَه ثُم

كل؟: "الْما لَكَأةُ قَ: "فَقَالَتْ" مرالْم هذي 'الَتْ ِلي، هننَْأكُُل اب ثُم ،موالْي فَنَْأكُلُه نَكي اباته



ولَكنَّها ' .هاتي ابنَك فَنَْأكُلُه'وفي الْيومِ التَّاِلي قُلْتُ لَها، . فَطَبخْنَا ابني وَأكَلْنَاه٢٩' !غَدا
 الْمرَأة، مزقَ ثيابه وهو ساِئر فَوقَ السورِ، ولَما سمع الْملك كَالم٣٠." خَبَأت ابنَها

هملَى جِسشًا عخَي ابِهيتَ ثتَح البِس َأنَّه َأى النَّاسقَاَل٣١. فَرو" : ي َأشَدنباقعتَ اَهللا يلَي
مونِ شَافَاطَ الْيب َأِليشَع َأسر كُنْتُ ال َأقْطَع قَابٍ ِإنع!"  

٣٢ِإلَى َأِليشَع اِلهرِج دَأح كلَل الْمسَأرو . يناِلسوخِ جالشُّي ضعبو ،ارِهي دف َأِليشَع كَانو
هنْدع .هوُل ِإلَيسَل الرصي َل َأنقَب ما : "فَقَاَل لَهداحَل وسَأر فَّاحذَا السه َأن تُمملْل عه

 قْطَعواِليي؟ فَانْتَبِهْأسي الْخَارِجِ! رف كُوهاتْرخُُل، ودا يَل مقَب ابقُوا الْبَأغْل . ونعمَأال تَس
وبينَما هو يكَلِّمهم، وصَل الرسوُل ثُم الْملك، وقَاَل ٣٣" صوتَ خَطَوات سيده وراءه؟

كلالْم" :قَّعفَ نَتَوةَ؟كَييبصالْم هذنَا هلَيع لَبي جالَّذ وهاِهللا، و نم نوالْع "  
 

٧ 

١قَاَل، : "فَقَاَل َأِليشَع اِهللا فَِإنَّه وا كَالمعمسوا 'اتَشْتَر َأن نُكُمكمي ةاعالس هذي نَفْسِ ها فغَد
 ننِ ملَتَيكَي َأو يققالد نلَةً مكَيةرامالس ةابوب نْدع ،ةيرغص ةداحو لَةميرِ بِعالشَّع.' "

٢فَقَاَل ِللنَّبِي ،نَاكه كلي الْمقافرم كَبِير كَانال : "و ،اءمالس اتابواُهللا ب فَتَح لَوتَّى وح
  !"ستَرى ذَِلك بِعينَيك، لَكنَّك لَن تَْأكَُل منْه: "فَقَاَل لَه َأِليشَع!" يمكن َأن يحدثَ هذَا
  األراميون يهربون

٣ينَةدالْم ةابوخَِل بدم نْدصٍ عراٍل بةُ رِجعبأر كَانضٍ. وعِلب مهضعقَى : "فَقَاَل باذَا نَبِلم
. وتُ فيها من الْجوعِ، وِإن بقينَا هنَا نَموتُ َأيضاِإن دخَلْنَا الْمدينَةَ نَم٤هنَا حتَّى نَموتَ؟ 

وِإن قَتَلُونَا فَسنَموتُ علَى ! تَعالَوا نَذْهب ِإلَى معسكَرِ اَألراميين، فَِإن َأعطَونَا طَعاما نَحيا
ولَما وصلُوا ِإلَى طَرف . سكَرِ اَألراميينوقَاموا عنْد الْمساء وراحوا ِإلَى مع٥!" َأي حاٍل

نَاكا هدوا َأحجِدي كَرِ، لَمسع٦! الْم اتكَبرتَ موص ونعمسي ينيامَل اَألرعاَهللا ج فَِإن
ِئيَل استَْأجر ملُوك ال بد َأن ملك ِإسرا: "فَقَاَل بعضهم ِلبعضِ! وخَيٍل وجيشٍ عظيمٍ



فَقَاموا وهربوا في الْمساء، وتَركُوا خيامهم وخَيلَهم ٧!" الْحثِّيين والْمصرِيين ِليحارِبونَا
هِماتيوا بِحنْجوا ِليبرهو ،وا هكَم كَرسعالْمو مهيرمحو.  

٨ ُؤالءَل هصا ولَموا، وشَرِبَأكَلُوا وامِ ويى الْخدخَلُوا ِإحكَرِ، دسعالْم فصِ ِإلَى طَررالْب
ثُم رجعوا ودخَلُوا خَيمةً ُأخْرى، . وَأخَذُوا منْها فضةً وذَهبا وثيابا وخَرجوا وخَبُأوها

عملُنَا : "ثُم قَاَل بعضهم ِلبعض٩ٍ. رجوا وخَبُأوهاوَأخَذُوا منْها بعض اَألشْياء َأيضا وخَ
فَِإنِ انْتَظَرنَا حتَّى . الْيوم معنَا خَبر سار ونَحن ساكتُون عن ِإعالنه. هذَا لَيس حسنًا

فَراحوا ١٠." الًا ونُخْبِر قَصر الْملكتَعالَوا نَذْهب ح. يطْلَع النَّهار، نُعاقَب علَى سكُوتنَا
دخَلْنَا معسكَر اَألراميين، فَلَم نَجِد َأحدا : "ونَادوا حرس بوابة الْمدينَة وأخْبروهم وقَالُوا

فََأعلَن ١١!" لْخيام كَما هيهنَاك، وال صوتُ ِإنْسانٍ، ِإنَّما الْخَيُل والْحمير مربوطَةٌ وا
كلالْم رلَغُوا قَصَأبو رالْخَب ةابوالْب سرح.  

١٢هانوقَاَل َألع ِل، ثُمي اللَّيف كلالْم كُوا : "فَقَامرنَا، َأدعم ونياماَألر لَهما عبِم كُمُأخْبِر
نوا مجفَخَر ،اعقُوِلَأنَّنَا جِيي الْحنُوا لَنَا فكَمكَرِ وسعالْم  . ،ينَةدالْم ننَا مجفَِإذَا خَر

ينَةدلَى الْمع لُونتَوسيو اءينَا َأحلَيع ونقْبِض١٣." يهانوَأع نم داحو ْأخُذْ : "فَقَاَل لَهي ،ِإذَن
فَلَن . الْباقية في الْمدينَة، ونُرسلُهم ِلنَرى ما يحدثُ لَهمبعض الرجاِل خَمسةً من الْخَيِل 

." يكُون مصيرهم َأسوَأ من مصيرِ باقي بني ِإسراِئيَل الَّذين علَى وشْك الْموت هنَا
١٤ملَهسَأرا، وهِملنِ بِخَيتَيكَبراُل مجفََأخَذَ الرمقَاَل لَهو امشِ آريج اءرو كلوا : " الْمباذْه

فَوجدوا كُلَّ الطَّرِيق مملُوءةً . فَاقْتَفَوا َأثَرهم حتَّى نَهر اُألردن١٥." وانْظُروا ما حدثَ
لَةجي عف مهو ونياما اَألراهمةً رعتَأما وابيث . عجفَركلوا الْمرَأخْبُل وس١٦. الر جفَخَر
ينياماَألر كَرسعوا مبنَهو ،ينَةدالْم نم بوا . الشَّعشْتَري ِللنَّاسِ َأن كَنا قَاَل اُهللا، َأمكَمو

يرغص ةداحو لَةميرِ بِعالشَّع ننِ ملَتَيكَي َأو يققالد نلَةً مكَية.  
١٧ينَةدالْم ةابوب نْدالنِّظَامِ ع فْظح نُئولًا عسم يهقافرم كَبِير كلَل الْمعجو . بالشَّع هاسفَد

ارِهِإلَى د كلالْم اءا جلَم ا قَاَل النَّبِياتَ، كَمفَم ةابوي الْب١٨. فكلقَاَل ِللم ا : "فَِإنَّهي غَدف
 لَةمبِع يققالد نلَةً مكَي يرِ َأوالشَّع ننِ ملَتَيوا كَيتَشْتَر َأن نُكُمكمي ،ةاعالس هذنَفْسِ ه

ةرامالس ةابوب نْدع ،ةيرغص ةداح١٩." وقَاَل ِلَأِليشَع كلقَ الْمافرم نلَكو" : فَتَح لَوتَّى وح



ستَرى ذَِلك بِعينَيك، لَكنَّك : "فَقَاَل لَه َأِليشَع!" اُهللا بوابات السماء، ال يمكن َأن يحدثَ هذَا
نْهتَْأكَُل م ال٢٠!" لَنعذَا فه اتَ! فَتَمفَم ةابوي الْبف بالشَّع هاسد.  

  
 الشونمية تسترد أمالكها

٨ 

اذْهبِي َأنْت وعاِئلَتُك ِإلَى مكَانٍ آخَر كَما يتَيسر : "ِليشَع ِللمرَأة الَّتي َأحيا ابنَهاوقَاَل َأ١
 عبس الْبِالد هذلَى هي عتَْأت ةاعجبِم راَهللا َأم َألن ،قْتالْو نةً مفَتْر نَاكي هيمَأقو ،لَك

ينن٢." سلَتمفَع ينيطسلالْف تْ ِإلَى بِالدبذَها واِئلَتُهعو يتْ هقَامو ،ا قَاَل النَّبِيَأةُ كَمرالْم 
يننس عبس نَاكتْ هَأقَام٣. و بِالد نَأةُ مرالْم تعجعِ، ربينِ السنالس ةايهي نفو

وكَان الْملك ٤.  الْملك تَستَغيثُ بِه ِلتَستَرِد دارها وحقْلَهاالْفلسطيين، ثُم راحتْ ِإلَى
قُوُل لَهيو مِ َأِليشَعزِي خَادجِيح عثُ مدتَحا : "يلَهمي عالَّت اتجِزعكُلَّ الْم لَيع قُص

ك٥َ." َأِليشَع كللَى الْمع قُصزِي يا جِيحنَميبَأةُ ورالْم تاءتَ، جيا الْميَأح َأِليشَع فَ َأني
يا سيدي الْملك، : "فَقَاَل جِيحزِي. الَّتي َأحيا ابنَها تَستَغيثُ بِالْملك ِلتَستَرِد دارها وحقْلَها

فَسَأَل الْملك الْمرَأةَ، فَقَصتْ علَيه ٦!" يشَعهذه هي الْمرَأةُ وهذَا هو ابنُها الَّذي َأحياه َأِل
ذَِلك .قَاَل لَهو اِلهرِج دا َأحهعم كلَل الْمسفََأر" : نقِْل مالْح ادكُلَّ ِإيرا وهالكا كُلَّ َأملَه در

ِإلَى اآلن الْبِالد كَتمِ تَروي".  
  حزائيل

٧َأِليشَع اءجاورِيضم امآر كلم ددنْهب كَانشْقَ، ومِإلَى .  ِإلَى د اءج النَّبِي َأن لَغَهفَب
خُذْ معك هديةً، واذْهب الستقْباِل النَّبِي، واطْلُب منْه َأن : "فَقَاَل الْملك ِلحزاِئيَل٨. دمشْقَ

فَذَهب حزاِئيُل الستقْباِل َأِليشَع، وَأخَذَ معه ٩." شْفَى من مرضييسَأَل اَهللا ِإن كُنْتُ سُأ
ابنُك : "فَدخََل ووقَفَ َأمامه وقَاَل. هديةً، َأربعين جملًا تَحمُل من كُلِّ خَيرات دمشْقَ

: َأجابه َأِليشَع١٠." ن كَان سيشْفَى من مرضهبنْهدد ملك آرام َأرسلَني ِلكَي اسَألَك ِإ
وثَبتَ َأِليشَع نَظَره علَى ١١!" كَشَفَ اُهللا ِلي َأنَّه سيموتُ، لَكنِ اذْهب وقُْل لَه ِإنَّه سيشْفَى"



ِلماذَا تَبكي : "فَسَألَه حزاِئيُل١٢. عثُم بكَى َأِليشَ. حزاِئيَل وتَفَرس فيه حتَّى ارتَبك حزاِئيُل
فَِإنَّك ستَحرِقُ . َألنِّي عرفْتُ ما ستَفْعلُه بِبني ِإسراِئيَل من الشَّر: "َأجابه َأِليشَع" يا سيدي؟

." هم، وتَشُقُّ بطُون حواملهِمحصونَهم بِالنَّارِ، وتَقْتُُل شُبانَهم بِالسيف، وتُحطِّم َأطْفَالَ
فَقَاَل " كَيفَ يمكن ِلكَلبٍ مثْلي َأن يرتَكب هذه الْفَظَاِئع؟! يا سيدي: "فَقَاَل حزاِئيُل١٣

َأِليشَع" :املَى آركًا علم تَكُونس ١٤." كَشَفَ اُهللا ِلي َأنَّكع ناِئيُل مزفَ حرانْصو نْد
هديِإلَى س عجرو ،َأِليشَع .هديس َألَه؟: "فَسَأِليشَع اذَا قَاَل لَكم "هابَأج" : قَاَل ِلي ِإنَّك

لَكنَّه في الْيومِ التَّاِلي َأخَذَ غطَاء سميكًا وغَمسه في الْماء، وضغَطَه علَى ١٥." ستُشْفَى
ددنْهب هجاتَوتَّى مح  .كَانَهاِئيُل مزح لَكمو.  

  يورام ملك يهوذا

في السنَة الْخَامسة ِليورام بنِ آخَاب ملك ِإسراِئيَل، ملَك يورام بن يوشَافَاطَ علَى ١٦
م ابن اثْنَتَينِ وثَالثين سنَةً كَان يورا١٧. وكَان ذَِلك بينَما يوشَافَاطُ ما زاَل يملك. يهوذَا

وتَبِع مثَاَل ملُوك ِإسراِئيَل، كَما فَعلَتْ ١٨. لَما ملَك، ودام ملْكُه ثَماني سنين في الْقُدسِ
تَهجوكَانَتْ ز بِنْتَ آخَاب َألن ،اِئلَةُ آخَابي نَظَرِ اِهللا. عف شَر وا هَل مم١٩. فَع عمو

هدبع داوِل دَأج نوذَا، مهي بِيدي ي َأنلَى فوغَبِ الْمري لَم ذَِلك . بَِأن دعلَى ووالْم َألن
دا ِإلَى اَألباحبصم هالدَأوو وه هيطعي.  

فَعبر يورام ِإلَى ٢١. ا وَأقَاموا علَيهِم ملكًاوفي َأيامِ يورام تَمرد اَألدوميون علَى يهوذ٢٠َ
هاتكَبركُلُّ م هعمو يرعةُ . صقَادو وِل هي اللَّيف قَام نَّهلَكو ،ونيوماَألد هراصفَح

مارِهيِإلَى د شُهيج برهو ،ارصقَ الْحاخْتَرو اتكَبر٢٢. الْممو ونيوماَل اَألدا ز
وبقيةُ ٢٣. وفي ذَِلك الْوقْت تَمردتْ ِلبنَةُ َأيضا. متَمردين علَى يهوذَا ِإلَى هذَا الْيومِ

ورام وانْضم ي٢٤. َأخْبارِ يورام وكُلُّ َأعماِله، هي مكْتُوبةٌ في كتَابِ َأخْبارِ ملُوك يهوذَا
داود ينَةدي مف مهعم نفدو ،هالفِإلَى َأس .نُها ابيَأخَز كَانَهم لَكمو.  

  أخزيا ملك يهوذا

في السنَة الثَّانية عشْرةَ ِليورام بنِ آخَاب ملك ِإسراِئيَل، ملَك َأخَزيا بن يورام علَى ٢٥
ن َأخَزيا ابن اثْنَتَينِ وعشْرِين سنَةً لَما ملَك، ودام ملْكُه سنَةً واحدةً في وكَا٢٦. يهوذَا



وتَبِع مثَاَل عاِئلَة آخَاب، وعمَل ٢٧. واسم ُأمه عثَلْيا حفيدةُ عمرِي ملك ِإسراِئيَل. الْقُدسِ
وذَهب َأخَزيا مع يورام ٢٨.  كَعاِئلَة آخَاب، َألنَّه كَان صهرهمما هو شَر في نَظَرِ اِهللا

اموري ونياماَألر ابَأصو ،ادوتَ جِلْعامي رف امآر كلاِئيَل مزح ةبارحِلم نِ آخَابب .
٢٩َأ مربيَل، ِليعرزِإلَى ي اموري كلالْم عجي فَرف ونياما اَألربِه هابي َأصوحِ الَّترالْج ن

امآر كلاِئيَل مزح بارا حوتَ لَماميَل . رعرزوذَا ِإلَى يهي كلم اموري نا بيَأخَز بذَهو
هضري مف نِ آخَابب اموري ةارِلزِي.  

  
 ياهو ملك إسرائيل

٩ 

الْبس حزامك، وخُذْ : "َأِليشَع النَّبِي واحدا من جماعة اَألنْبِياء، وقَاَل لَهواستَدعى ١
ادوتَ جِلْعامِإلَى ر باذْهو ،كعم هذه تيةَ الزور٢. قَار نَاكثْ هحا، ابهُل ِإلَيتَص ينحو

شمنِ نوشَافَاطَ بنِ يو باهي نِإلَى . يع هعخُْل مادو ،ابِهحنِ َأصيب نم خُذْهو هِإلَي باذْهو
ةيلاخد فَة٣. غُر ،قُْل لَهو ،هْأسلَى رتَ عيالز بصةَ وورالْقَار خُذ قَاَل اُهللا'ثُم : تُكحسم

  !"رب بِسرعةثُم افْتَحِ الْباب واه' .ملكًا علَى ِإسراِئيَل
٤ادوتَ جِلْعامِإلَى ر الشَّاب ى النَّبِيضا٥. فَمعم يناِلسشِ جيةَ الْجقَاد دجا، وخَلَها دلَمو .

يك َأنْتَ ِإلَ: "َأجاب" ِإلَى من منَّا كُلِّنَا؟: "فَقَاَل ياهو." معي رِسالَةٌ ِإلَيك َأيها الْقَاِئد: "فَقَاَل
ا الْقَاِئدهو ٦." َأياهْأسِ يلَى رتَ عيالز النَّبِي بصارِ، وإلَى الد هعم بذَهو واهي فَقَام

قَاَل لَهاِئيَل، ': "وري ِإسنب باِئيَل، 'قَاَل اُهللا رري إسنبِ اِهللا بلَى شَعكًا علم تُكحسم
٧َأن جِبفَيآخَاب اِئلَةلَى عع يمِ .  تَقْضدو اءي اَألنْبِيبِيدمِ عابَِل ِلدِإيز نم مَأنْتَقفَِإنِّي س

. وُأبِيد كُلَّ ذَكَرٍ فيهِم، عبدا كَان َأم حرا. حتَّى تَفْنَى كُلُّ عاِئلَة آخَاب٨كُلِّ عبِيد اِهللا، 
٩اِئلَةَ آخَابُل ععَأجاوينِ َأخشَا بعب اِئلَةكَعاطَ، ونِ نَبب امعبري اِئلَة١٠.  كَع البتَْأكُُل الْكو

دنُها َأحفدال ييَل، وعرزقِْل يي حابَِل فِإيز.' "برهو ابالْب النَّبِي فَتَح ثُم.  



١١س ،كلاِل الْمو ِإلَى رِجاهي عجا رلَمواُهللا: "َألُوه شَاء ِإن رخَي ! نُونجذَا الْمه اءاذَا جِلم
فَقَاَل ."ال نَعرِفُ، َأخْبِرنَا: "فَقَالُوا١٢!" َأنْتُم تَعرِفَون هذَا الرجُل وكَالمه: "لَهم فَقَاَل" ِإلَيك؟
فََأسرعوا وخَلَع كُلُّ واحد ١٣" '.سراِئيَلمسحتُك ملكًا علَى ِإ: قَاَل اُهللا'قَاَل ِلي، : "ياهو

: عباءتَه وفَرشَها علَى درجات السلَّمِ حيثُ كَان ياهو واقفًا، ونَفَخُوا فَي الْبوق وهتَفُوا
"كلالْم وو هاهي"!  

  ياهو يقتل يورام وأخزيا

وكَان يورام يدافع عن راموتَ جِلْعاد . نمشي علَى يوراموثَار ياهو بن يوشَافَاطَ بنِ ١٤
امآر كلاِئيَل مزح داِئيَل ضرشِ ِإسيكُلُّ جو و١٥. ه اموري كَان ،قْتالْو ي ذَِلكف نلَكو

صابه بِها اَألراميون، لَما حارب قَد رجع ِإلَى يزرعيَل، ِليبرَأ من الْجروحِ الَّتي َأ
امآر كلاِئيَل مزو. حاهفَقَاَل ي" : بَِأن دوا َألححمفَال تَس ،تُكُمغْبر يه هذكَانَتْ ه ِإن

 مركَبتَه وانْطَلَقَ ثُم ركب ياهو١٦." يخْرج من الْمدينَة، ِلَئلَّا يذْهب ويخْبِر في يزرعيَل
ِإلَى يزرعيَل، حيثُ كَان يورام راقدا في الْفراشِ، وَأخَزيا ملك يهوذَا قَد ذَهب ِإلَى 

هتارِلزِي نَاكو ١٧. هاهةَ ياعمَأى جيَل، فَرعرزي يجِ فرلَى الْبفًا عاقو ارِسالْح كَانو
َأرسْل فَارِسا ِليقَابِلَهم ويقُوَل لَهم، خَير ِإن : "فَقَاَل يورام!" َأرى جماعةً: "ةً، فَقَاَلمقْبِلَ

فََأجابه !" الْملك يقُوُل، خَير ِإن شَاء اُهللا: "فَذَهب الْفَارِس وقَابلَهم وقَاَل١٨!" شَاء اُهللا
وصَل الرسوُل : "فََأخْبر الْحارِس بِما رَأى وقَاَل!" تَعاَل وراِئي! خَيرِما لَك وِلل: "ياهو

جِعري لَم نَّهلَكو ،هِما١٩." ِإلَييا ثَانفَارِس كلَل الْمسقَاَل. فََأر هِمَل ِإلَيصا وفَلَم" : كلالْم
فََأخْبر ٢٠!" تَعاَل وراِئي! ما لَك وِللْخَيرِ: "ابه ياهوفََأج!" يقُوُل، خَير ِإن شَاء اُهللا
وَأظُن َأن الَّذي يسوقُ الْمركَبةَ . وصَل ِإلَيهِم، ولَكنَّه لَم يرجِع: "الْحارِس بِما رَأى وقَاَل

. مر يورام بَِأن يعدوا لَه مركَبتَه فََأعدوهافََأ٢١." هو ياهو بن نمشي، َألنَّه يسوقُ بِجنُونٍ
. وخَرج يورام ملك ِإسراِئيَل، وَأخَزيا ملك يهوذَا، كُلُّ واحد في مركَبته، ِلمقَابلَة ياهو

ييلعرزوتَ الْيقِْل نَابح نْدع فَاهادَأ٢٢. فَصا رو، قَاَلفَلَماهي اموراُهللا : "ى ي شَاء ِإن رخَي
من َأين يْأتي الْخَير، ما دامتْ ُأمك ِإيزابُِل تَعبد اَألصنَام وتُمارِس : "َأجابه!" يا ياهو
فََأطْلَقَ ٢٤!"  يا َأخَزياخيانَةٌ: "فََأدار يورام الْخَيَل ِليهرب، وصرخَ َألخَزيا٢٣" السحر؟



هتكَبري مقَطَ ففَس ،هقَ قَلْباخْتَرو هفَيكَت نيب اموري ابفََأص ،هسقَو نا ممهو ساهي .
٢٥هيلكو قَرو ِلبِداهفَقَاَل ي" :ييلعرزوتَ الْيقِْل نَابي حف همارو خُذْه .لَم اذْكُرا كُنَّا و

رَأيتُ : قَاَل اُهللا'٢٦راكبينِ معا وراء آخَاب َأبِيه، وَأنْبَأ الْمولَى بِهذَا الْعقَابِ ضده وقَاَل، 
ن فَاآل' .بِاَألمسِ كَيفَ سفك دم نَابوتَ ودم َأوالده، ِلهذَا فَِإنِّي ُأعاقبك في نَفْسِ هذَا الْحقِْل

  ."ارفَعه وارمه في الْحقِْل كَما قَاَل اُهللا
ولَما رَأى َأخَزيا ملك يهوذَا ما جرى، هرب في طَرِيق بيت الْبستَانِ، فَطَارده ياهو ٢٧

ق جور بالْقُربِ من فََأصابوه وهو في مركَبته عنْد طَرِي!" اقْتُلُوه هو َأيضا: "وصرخَ
املَعبي .بره نَّهلَكو نَاكات همو، وجِدسِ، ٢٨. ِإلَى مِإلَى الْقُد ةكَبري الْمف الُهرِج نَقَلَهو

داود ينَةدي مف هالفَأس عم رِهي قَبف فَنُوهد٢٩. وكًا علم حبَأص ا قَديَأخَز كَانوذَا وهلَى ي
نِ آخَابب امورةَ ِليشْرع ةيادالْح نَةي السف.  

  قتل إيزابل

ولَما سمعتْ ِإيزابُِل كَحلَتْ عينَيها، وزينَتْ رْأسها، . ثُم جاء ياهو ِإلَى يزرعيَل٣٠
اكالشُّب نَأطَلَّتْ م٣١. وو باهخََل يا دفَلَمقَالَتْ لَه ،ينَةدةَ الْمابرِي : "وال بِزِمهسال وَأه

هديي قَتََل سالَّذ يددقَاَل٣٢!" الْجو اكالشُّب ونَح ههجو واهي فَعي؟: "فَرعم نم " هلَيفََأطَلَّ ع
فَطَرحوها فَتَطَاير من دمها ."  الشُّباكاطْرحوها من: "فَقَاَل٣٣. اثْنَانِ َأو ثَالثَةٌ من الْخَدمِ

: ثُم قَاَل. ودخََل ياهو الْقَصر وَأكََل وشَرِب٣٤. علَى الْحاِئط وعلَى الْخَيِل الَّتي داستْها
"كلا بِنْتُ ما، َألنَّهنُوهفادونَةَ ولْعالْم هذوا كَفِّنُوا هوحفَل٣٥َ." ر ا، لَمنُوهفدوا ِليبا ذَهم

تَم كَالم اِهللا : "فَقَاَل. فَرجعوا وَأخْبروه٣٦. يجِدوا منْها غَير الْجمجمة والرجلَينِ والْيدينِ
 ،التِّشْبِي اسِإلْي هدبع طَةاسبِو ي قَالَهيَل تَْأكُُل 'الَّذعرزقِْل يي حابَِلفِإيز ملَح البالْك .

: وتَكُون جثَّتُها زِبالَةً في الْحقِْل، في َأرضِ يزرعيَل، فَال يتَعرفُ علَيها َأحد ويقُوُل٣٧
  "'.هذه ِإيزابُِل



 قتل عائلة آخاب

١٠ 

١ةرامي السنًا فاب ونعبس آلخَاب كَانو .سو راهي ِإلَى فَكَتَب ،ةراما ِإلَى السلَهسَأراِئَل و
َأنْتُم عنْدكُم َأوالد "٢: قَادة الْمدينَة وِشُيوخها وِإلَى اَألوصياء علَى عاِئلَة آخَاب وقَاَل

 نْدفَع ،الحسنَةٌ وصحينَةٌ مدمٌل وخَياتٌ وكَبرم كُمنْدعو ،كُمديس الَةسالر هذوِل هصو
 ،كُم٣ِإلَي ،شِ َأبِيهرلَى عع وهسلَأجو ،كُمديس الدَأو نم داحو لَحَأصو نسوا َأحاخْتَار

كُمديس تيب نوا عارِبحقَالُوا٤." وا وا جِدفَخَافُوا جِد" :كَانِ، فَكَيلم هامفْ َأمقي فُ لَمفَ نَق
: فََأرسَل مدير الْقَصرِ وحاكم الْمدينَة والشُّيوخُ واَألوصياء ِإلَى ياهو وقَالُوا٥" نَحن؟

"لُهمنَع نَا بِهرا تَْأمكُلُّ مو ،كبِيدع ننَح .ا تَشَاءْل مكًا، فَافْعلنَا ملَيع يمنُق ٦." لَن فَكَتَب
مقَاَللَهةً ويالَةً ثَانرِس " : الدَأو ُؤوسوا ري، فَاقْطَعكَالم تُمَأطَعفِّي وي صف كُنْتُم ِإن

وكَان َأوالد الْملك ." سيدكُم وتَعالَوا ِلي في يزرعيَل غَدا في نَفْسِ هذه الساعة تَقْرِيبا
فَلَما وصلَت الرسالَةُ، ٧. رجاِل الْمدينَة الَّذين كَانُوا أوصياء علَيهِمالسبعون عنْد كبارِ 

َأخَذُوا َأوالد الْملك السبعين وقَتَلُوهم كُلَّهم ووضعوا رُؤوسهم في سالٍل، وَأرسلُوها ِإلَى 
فَقَاَل ." َأحضروا رُؤوس َأوالد الْملك: "وُل ِإلَيه وقَاَلوجاء الرس٨. ياهو في يزرعيَل

وفي الصبحِ خَرج ٩." اجعلُوها كُومتَينِ عنْد مدخَِل بوابة الْمدينَة ِلحد الصبحِ: "ياهو
مقَاَل لَهبِ وكُلِّ الشَّع امقَفَ َأموو واهوا بِ: "يكُمِلاحدالْع ! اموري كللَى الْمتُ عرَأنَا تَآم

فَاعلَموا اآلن َأنَّه لَن يضيع شَيء من كَالمِ اِهللا ١٠وقَتَلْتُه، ولَكن من قَتََل كُلَّ هُؤالء؟ 
آخَاب تيلَى بع ى بِهي قَضالَّذ .بع طَةاسبِو ا قَالَهْل نَفَّذَ اُهللا مباسِإلْي هقَتََل ١١." دو

 قبي لَمو ،هنَتكَهو ابِهحَأصو هتكُلَّ قَادو ،آخَاب اِئلَةع نم يقب نيَل كُلَّ معرزي يو فاهي
  .منهم َأحدا

١٢ةرامِإلَى الس بذَهو واهي قَام ثُم .ندع ي الطَّرِيقف وا هنَميبى وعدكَانٍ يى " مْأوم
اةع١٣" الرمَألَهوذَا، فَسهي كلا ميَأقَارِبِ َأخَز ضعفَ باد؟: "صَأنْتُم نفَقَالُوا" م" : ننَح

: اهوفَقَاَل ي١٤." َأقَارِب َأخَزيا، جِْئنَا ِلنُسلِّم علَى عاِئلَة الْملك يورام والْملكَة ِإيزابَِل



"اءيَأح هِملَيوا عاقْبِض ".نَاكه ةفْرح نْدع مهقَتَلَوو هِملَيوا عضفَقَب . ينعبَأرنِ وكَانُوا اثْنَيو
  .رجال، ولَم يبق منْهم َأحدا

١٥تا السمقَاد كَابر نب ابونَادفَ يادفَص ،نَاكه نم بذَه و ثُماهي هلَيع لَّمفَس ،اِلهقْب
قَاَل لَه؟: "ولَك صخْلا َأنِّي مِلي كَم صخْلْل َأنْتَ مه "ابونَادي هابَأج" :منَع ". فَقَاَل لَه

: اَل ياهووق١٦َ. فََأصعده ياهو ِإلَيه في الْمركَبة. فََأعطَاه يده." ِإذَن هات يدك: "ياهو
وذَهب ِإلَى السامرة، وقَتََل ١٧فََأخَذَه معه في مركَبته، ." تَعاَل معي ِلتَرى غيرتي ِهللا"

ةرامي السف آلخَاب يقب نكُلَّ م .اسِإلْي طَةاسا قَاَل اُهللا بِوكَم مفََأفْنَاه.  
  قتل أنبياء البعل

١٨مج ثُممقَاَل لَهبِ وو كُلَّ الشَّعاهي ا: "عيركَث هدبعيو فَساها ييلًا، َأمَل قَلعالْب دبع آخَاب .
١٩هنَتكَهو هادبعِل وعالْب كُلَّ َأنْبِياء ِإلَي وا اآلنعفَاد . مُأقَدَألنِّي س ،دَأح منْهتَخَلَّفْ مال ي

وكَانَتْ هذه مكيدةً دبرها ياهو ِليهلك ."  عظيمةً ِللبعِل، وكُلُّ من يتَخَلَّفُ يقْتَُلضحيةً
وَأرسَل ياهو ٢١. فَدعوهم." ادعوا النَّاس ِإلَى احتفَاٍل ِللبعِل: "وقَاَل ياهو٢٠. عباد الْبعِل

ودخَلُوا معبد الْبعِل . سراِئيَل، فَجاء كُلُّ عباد الْبعِل، ولَم يتَخَلَّفْ منْهم َأحدنداءه في كُلِّ ِإ
رِهِإلَى آخ ِلهَأو نم تَأل بِهِمالبِس٢٢ِ. فَاملَى الْمع شْرِفو ِللماهقَاَل يو" : البِسم َأخْرِج

ودخََل ياهو ويونَاداب بن ركَاب ِإلَى معبد ٢٣. َأخْرج لَهم مالبِسفَ." ِلكُلِّ عباد الْبعِل
فَتِّشُوا وانْظُروا ِلَئلَّا يكُون َأحد من عباد اِهللا بينَكُم هنَا، : "وقَاَل ياهو ِلعباد الْبعِل. الْبعِل

  ."ا عباد الْبعِل وحدهمفَال يجوز َأن يكُون هنَا ِإلَّ
٢٤ابِينقَرا وايحوا ضمقَدخَلُوا ِليدقَاَل . ولًا وجر ينانثَم دبعالْم خَارِج َأقَام و قَداهي كَانو
ميكُ: "لَهدي َأينَا فه متُهعضين وِل الَّذعالْب ادبع نم داحَأفْلَتَ و َل ِإندب اتُكُميح تَكُون ،م

هاتي٢٥." حاطبالضسِ ورانِ، قَاَل ِللحبيمِ الْقُرتَقْد نو ماهى يا انْتَهخُلُوا : "فَلَماد
ماقْتُلُوهو .دَأح برهي الْخَارِجِ." ال يف مثَثَهوا جحطَرو ،فيبِالس مخََل . فَقَتَلُوهد ثُم

وَأخْرجوا التَّماثيَل وَأحرقُوها، ٢٦الْحرس والضباطُ ِإلَى محرابِ معبد الْبعِل، 
  .وكَسروا تمثَاَل الْبعِل، وهدموا معبد الْبعِل وجعلُوه مرحاضا ِإلَى هذَا الْيوم٢٧ِ



٢٨عالْب ةادبلَى عو عاهى ياِئيَلفَقَضري ِإس٢٩. ِل ف امعبرورِ يشُر نع جِعري لَم ِإال َأنَّه
بنِ نَباطَ، الَّذي جعَل بني ِإسراِئيَل يرتَكبون الشَّر، َأي عبادةَ عجوِل الذَّهبِ الَّتي في 

اني دفتَ ِإيَل ويو٣٠. باهقَاَل اُهللا ِلينْتَ : "وسي نَظَرِي، َأحف اِلحص وا هلْتَ ممع َألنَّك
ِلذَِلك يجلس َأوالدك ِإلَى الْجِيِل الرابِعِ علَى . وفَعلْتَ بِعاِئلَة آخَاب كُلَّ ما نَويتُه في قَلْبِي

 رب بني ِإسراِئيَل ولَكن ياهو لَم يحرِص علَى طَاعة شَرِيعة اِهللا٣١." عرشِ ِإسراِئيَل
كُلِّ قَلْبِه نم .الشَّر ونبتَكراِئيَل يري ِإسنَل بعي جالَّذ امعبرورِ يشُر نع جِعري لَم.  

يَل فَهزم حزاِئيُل بني ِإسراِئ. في ذَِلك الْوقْت، بدَأ اُهللا يصغِّر مساحةَ َأرض ِإسرائيَل٣٢
 ،مهي كُلِّ بِالد٣٣فندرِ اُألرنَه قشَر . ادنْطَقَةُ جم يي هالَّت ،ادضِ جِلْعكُلِّ َأر َأي
وبقيةُ ٣٤. ومن عروعير الَّتي علَى وادي َأرنُون ِإلَى جِلْعاد وباشَان. ورُأوبِين ومنَسى

 َأعماِله، وكُلُّ انْتصاراته، هي مكْتُوبةٌ في كتَابِ َأخْبارِ ملُوك َأخْبارِ ياهو، وكُلُّ
. وملَك مكَانَه يوَأحاز ابنُه. وانْضم ياهو ِإلَى َأسالفه، ودفَنُوه في السامرة٣٥. ِإسرِاِئيَل

  .سامرة ثَمانيا وعشْرِين سنَةًودام ملْك ياهو علَى ِإسراِئيَل في ال٣٦
  

 عثليا

١١ 

١يلَكِل الْماتَ، قَتَلَتْ كُلَّ النَّسا منَهاب ا َأنيَأخَز ا ُأمثَلْيَأتْ عا ر٢. فَلَم ةَ بِنْتعوشَبي نلَكو
من بينِ بني الْملك في َأثْنَاء قَتْلهِم، الْملك يورام وُأخْتَ َأخَزيا، َأخَذَتْ يوآشَ بن َأخَزيا 

فَكَان ٣. وسرقَتْه ووضعتْه هو ومرضعتَه في غُرفَة ِللنَّومِ، وخَبَأتْه من عثَلْيا فَلَم يقْتَْل
عثَلْيا في َأثْنَاِئها ملكَةً علَى يوآشُ مع مرضعته مخْتَبًِئا في بيت اِهللا ستَّ سنين، كَانَتْ 

اطَ ٤. الْبِالدبالضو ةكَرِيسالْع اتدةَ الْوِحقَاد اعادويى يعتَداس ،ةابِعالس نَةي السفو
هم في بيت اِهللا، وحرس الْقَصرِ، وَأحضرهم عنْده في بيت اِهللا، وعمَل معهم عهدا وحلَّفَ

كلالْم ناب ماهَأر قَاَل٥. ثُمو مهرَأمو" : مهلَيع نْكُمم اتاعمثَالثَ ج نَاكذَا، هلُوا همعا
 ،كلالْم رقَص سرةً تَحاعمج َأن فَُأرِيد ،تبالس موةُ ياسر٦الْحسرى تَحةً ُأخْراعمجو 



 بِذَِلك ،اِئمالد سرالْح داعتُساِهللا و تيب ابب سرةَ الثَّاِلثَةَ تَحاعمالْجو ،ورص ابب
ثُم هنَاك فرقَتَانِ لَيس علَيهما الْحراسةُ ٧. تَحرسون بيتَ اِهللا، ويمكنُكُم صد َأي هجومٍ

فَيجِب ٨. رِيد من هُؤالء َأن يقُوموا بِتَْأمينِ حراسة بيت اِهللا وحماية الْملكيوم السبت، فَُأ
َأن تُحيطُوا بِالْملك، وكُلُّ واحد يحمُل سالحه في يده، ومن يحاوُِل َأن يخْتَرِقَ الصفُوفَ 

  ."ا مع الْملك في كُلِّ مكَانٍ يذْهب ِإلَيهوكُونُو. ِإلَى الْملك يقْتَُل
٩ اعادويي بِه را َأمكُلَّ م ةكَرِيسالْع اتدةُ الْوِحَل قَادمفَعربالْح . الَهرِج كُلُّ قَاِئد رضَأحو

فََأعطَى ١٠وا ِإلَى يوياداع الْحبرِ، وجاء. سواء كَانَتْ علَيهِم الْحراسةُ يوم السبت َأو ال
ووقَفَ ١١. ِلقَادة الْوِحدات الْعسكَرِية الْحراب والدروع الَّتي ِللْملك داود في بيت اِهللا

هدي يف هالحسو هكَاني مف داحكُلُّ و سرالْح .ناِهللا م تيي بفَكَانُوا ف نُوبِيبِ الْجانالْج 
كلَل الْموحو تيالْبانِ وبالْقُر ةنَصم نْدعو ،اِليبِ الشَّمان١٢. ِإلَى الْج اعادويي جَأخْرو

ةالشَّرِيع نخَةً منُس لَه مقَدو ،هْأسلَى رع التَّاج عضوو ،كلالْم ناب .م وهبكًا فَنَصل
وهحسمتَفُوا. وهو بفَّقَ الشَّعصو" :كلا الْميحي"!  

ورَأت ١٤. وسمعتْ عثَلْيا صوتَ الْحرسِ والنَّاسِ، فَدخَلَتْ ِإلَى الشَّعبِ في بيت اِهللا١٣
الَّذةَ والْقَادو ،ةادالْع بسرِ حنْبلَى الْمفًا عاقو كلكُلَّ الْمو ،ارِهبِجِو اقوي اَألبف نْفُخُوني ين

اقوي اَألبف نْفُخُونيو ينانحخَتْ. النَّاسِ فَررصا وهابيا ثثَلْيقَتْ عزنَةٌ: "فَما خَوا ! يي
َأخْرِجوها من هنَا وكُلُّ : "قَادةَ وِحدات الْجيشِ وقَاَل لَهمالْحبر فََأمر يوياداع ١٥!" خَونَةٌ

فيالسب ا اقْتُلُوههعتْبي نقَاَل." ماِهللا: "و تيي بتُقْتََل ف َأن حصا ١٦." ال يهلَيوا عضفَقب
نَاكا هِل، فَقَتَلُوهخَِل الْخَيدم نْدع كلرِ الْملَتْ ِإلَى قَصصو كَانَتْ قَدو.  

١٧عاِهللاو بكُونُوا شَعبِ، ِليالشَّعو كلالْم نيباِهللا و نيا بدهع اعادويَل يا . مضَل َأيمعو
ودخََل كُلُّ الشَّعبِ ِإلَى معبد الْبعِل وخَربوه، وهدموا ١٨. عهدا بين الْملك والشَّعبِ

حانِ، وبالْقُر اتنَصماتنَصالْم امِل َأمعالْب نكَاه تَّانقَتَلَوا ما، وامتَم يلَهاثوا تَمطَّم . ثُم
وَأخَذَ معه قَادةَ الْوِحدات الْعسكَرِية ١٩. وضع يوياداع الْحبرُ حرسا علَى بيت اِهللا

، فََأنْزلُوا الْملك من بيت اِهللا، وساروا في طَرِيق بوابة والضباطَ والْحرس وكُلَّ الشَّعبِ
كلرِ الْمسِ، ِإلَى قَصرالْح .يلَكشِ الْمرلَى الْعوآشُ عي لَسبِ، ٢٠. فَجكُلُّ الشَّع فَرِحو



وكَان يوآشُ ابن سبعِ سنين لَما ٢١. لْقَصرِوهدَأت الْمدينَةُ َألن عثَلْيا قُتلَتْ بالسيف عنْد ا
لَكم.  

  
 يوآش ملك يهوذا

١٢ 

واسم ُأمه . في السنَة السابِعة ِلياهو ملَك يوآشُ، ودام ملْكُه َأربعين سنَةً في الْقُدس١ِ
عببِْئرِ س نةُ مي٢. ظَب وا هوآشُ مَل يمعي كَوامِ الَّتي نَظَرِ اِهللا كُلَّ اَأليف اِلحا صيهف ان

ربالْح اعادوييهدشر٣.  ي مقَدي بالشَّع رِل استْمب ،مدتُه لَم ةالْغَرِيب ةاآلِله ابِدعم ِإال َأن
  .الضحايا ويحرِقُ الْبخُور فيها

اجمعوا كُلَّ الْماِل الَّذي يحضره النَّاس قُربانًا مقَدسا ِإلَى بيت : "حبارِِوقَاَل يوآشُ ِللَْأ٤
 بِه عرتَبي يالَّذالنُّذُورِ، و ني مْأتي يالَّذو ،اءصي اِإلحف عمجي ياَل الَّذاِهللا، َأيِ الْم

." ه اَألحبار من النَّاسِ، ِليرمموا كُلَّ ما تَهدم من الْبيتفيْأخُذ٥ُ. النَّاس ِإلَى بيت اِهللا
٦ مدا تَهوا مممر قَد اربكُنِ اَألحي وآشَ، لَمي كلِللم شْرِينالْعو الثَّاِلثَة نَةتَّى السح نلَكو

تيالْب ن٧. موآشُ، يي كلى الْمعتَدفَاسمقَاَل لَهو اآلخَرِين ارباَألحو ربالْح اعاداذَا : "ويِلم
لَم تُرمموا ما تَهدم من الْبيت؟ فَمن اآلن، ال تَْأخُذُوا من هذَا الْماِل ِلحاجاتكُم َأنْتُم، بِل 

تيالْب نم مدا تَهيمِ ممِلتَر كُوه٨." اتْربِ، فَوالشَّع نالًا مْأخُذُوا مال ي لَى َأنع اربافَقَ اَألح
هِمبَِأنْفُس تيالْب نم مدا تَهوا مممرال يي ٩. وا فَل ثُقْبمعوقًا، ونْدص ربالْح اعادويفََأخَذَ ي

ينِ الدملَى يع ةنَصبِ الْمانبِج هعضوو ،طَاِئهاِهللاغ تيِل ِإلَى باخ . ينالَّذ ارباَألح كَانو
وكُلَّما رَأوا َأن الْماَل ١٠. يحرسون الْباب يضعون فيه كُلَّ الْماِل الَّذي يْأتي ِإلَى بيت اِهللا

لَى، واَألع ربالْحو كلالْم بي كَاتْأتي ،وقنْدي الصف خََل ِإلَى كَثُري داَل الَّذانِ الْمبسحي
هانرصياِهللا و تياِهللا، ١١. ب تيي بِل فملَى الْعع ينشْرِفالْم كَالءِإلَى الْو هانلِّمسي ثُم

. لَّذين ينْحتُون الْحجارةَوعماِل الْبِنَاء وا١٢ين، ِئوالْوكَالء يدفَعونَه ِإلَى النَّجارِين والْبنَّا
 كُلِّ النَّفَقَاتاِهللا، و تيب نم مدا تَهيمِ ممِلتَر ،وتَةنْحالْم ةارجالْحالْخَشَبِ و اءرا ِلشضَأيو



 َأحواضِ فضة وال ِإلَّا َأن هذَا الْماَل لَم يستَخْدم ِلعمِل١٣. اُألخْرى اللَّازِمة ِللتَّرميمِ
بْل ١٤. طَفَّايات وال كُُؤوسٍ وال َأبواق وال َأي آنية ُأخْرى من ذَهبٍ َأو فضة ِلبيت اِهللا

تَلمون ولَم يحاسبوا الْوكَالء الَّذين يس١٥. كَانُوا يدفَعونَها ِللعماِل الَّذين يرممون بيتَ اِهللا
نَاءُأم ماِل، َألنَّهمِللع طُونَهعياَل وانِ ١٦. الْمبقُر عم همدقي بالشَّع ي كَاناُل الَّذا الْمَأم

 ْل كَاناِهللا، ب تيب وقنْدِل ِإلَى صاخاِل الدالْم عم بسحي فَلَم ،يَئةانِ الْخَطبقُرالذَّنْبِ و
  .يعطَى ِللَْأحبارِ

ثُم اتَّجه ِإلَى . وفي ذَِلك الْوقْت صعد حزاِئيُل ملك آرام وهاجم جتَّ واستَولَى علَيها١٧
طُ فََأخَذَ يوآشُ ملك يهوذَا كُلَّ اَألشْياء الَّتي كَرسها آباُؤه، يوشَافَا١٨. الْقُدسِ ِليهاجِمها

ويورام وَأخَزيا ملُوك يهوذَا، واَألشْياء الَّتي كَرسها هو، وكُلَّ الذَّهبِ الْموجود في 
. خَزاِئنِ بيت اِهللا وقَصرِ الْملك، وَأرسلَها ِإلَى حزاِئيَل ملك آرام، فَانْصرفَ عنِ الْقُدسِ

. رِ يوآشَ وكُلُّ َأعماِله، هي مكْتُوبةٌ في كتَابِ َأخْبارِ ملُوك يهوذَاوبقيةُ َأخْبا١٩
ونَفَّذَ الْقَتَْل اثْنَانِ ٢١. وتآمر َأعوانُه ضده، وقَتَلُوه في بيتَ ملُّو في الطَّرِيق ِإلَى سلَّى٢٠

 ويوزاباد بن شُومير، فَماتَ ودفن مع آباِئه في مدينَة من َأعوانه هما يوزاكَار بن شمعةَ
داود .نُها ابيصَأم كَانَهم لَكمو.  

  
 يوأحاز ملك إسرائيل

١٣ 

هو علَى في السنَة الثَّاِلثَة والْعشْرِين ِليوآشَ بنِ َأخَزيا ملك يهوذَا، ملَك يوَأحاز بن يا١
وعمَل ما هو شَر في نَظَرِ اِهللا، وضلَّ وراء ٢. ِإسراِئيَل في السامرة سبع عشْرةَ سنَةً

. شُرورِ يربعام بنِ نَباطَ الَّذي جعَل بني ِإسراِئيَل يرتَكبون الشَّر، ولَم يرجِع عنْها
دا علَى بني ِإسراِئيَل، وَأوقَعهم في يد حزاِئيَل ملك آرام وفي يد بنْهدد فَغَضب اُهللا ج٣ِ

فَتَضرع يوَأحاز ِإلَى اِهللا فَسمع لَه، َألنَّه رَأى كَيفَ َأن ملك آرام ٤. ابنه زمنًا طَوِيلًا
عطَى الْمولَى بني ِإسراِئيَل منْقذًا، فَتَحرروا من سيطَرة آرام، وَأ٥. ضايقَ ِإسراِئيَل جِدا



ولَكنَّهم لَم يرجِعوا عن شُرورِ بيت ٦. وَأقَاموا في ديارِهم بِسالمٍ كَما كَان من قَبُل
ونبتَكراِئيَل يري ِإسنَل بعي جالَّذ امعبرايهلَيوا عماوْل دب ،ي كَانُوا .  الشَّرالَّذ ودمالْعو

ةرامي السا فضَأي يقب ونَهدبع٧. ي شْرعا وفَارِس ينسِإلَّا خَم ازوَأحشِ ييج نقَ مبي لَمو
َأفْنَاه امآر كلم َألن ،ينْدج ةَ آالفشَرعو اتكَبرابِمكَالتُّر مهاسدو ارِ ٨. مةُ َأخْبيقبو

. يوَأحاز، وكُلُّ َأعماِله وانْتصاراته، هي مكْتُوبةٌ في كتَابِ َأخْبارِ ملُوك ِإسراِئيَل
٩ي كَانَهم لَكمو ،ةرامي السف فَنُوهدو ،هالفِإلَى َأس ازوَأحي مانْضونُهوآشُ اب.  

  يوآش ملك إسرائيل

في السنَة السابِعة والثَّالثين ِليوآشَ ملك يهوذَا، ملَك يوآشُ بن يوَأحاز علَى ِإسراِئيَل ١٠
ةرامي السنَةً فةَ سشْرتَّ ع١١. س نع جِعري لَمي نَظَرِ اِهللا، وف شَر وا هَل ممعكُلِّ و

. شُرورِ يربعام بنِ نَباطَ الَّذي جعَل بني ِإسراِئيَل يرتَكبون الشَّر، بْل داوم علَيها
١٢ يوذَا، ههي كلا ميصَأم بارفَ حكَيو ،هاتارصانْتو اِلهمكُلُّ َأعوآشَ، وارِ يةُ َأخْبيقبو

وانْضم يوآشُ ِإلَى َأسالفه، ودفن في ١٣.  كتَابِ َأخْبارِ ملُوك ِإسراِئيَلمكْتُوبةٌ في
كَانَهشِ مرلَى الْعع امعبري لَسجاِئيَل، ورِإس لُوكم عم ةرامالس.  

١٤كلوآشُ مي هَل ِإلَيوتَ، فَنَزمي َأن شَكَأوو َأِليشَع رِضمقَاَلوو هلَيكَى عباِئيَل، ورِإس  :
." تَنَاوْل قَوسا وسهاما: "فَقَاَل لَه َأِليشَع١٥" من يحمي ِإسراِئيَل بعدك؟! يا َأبِي! يا َأبِي"

يشَع يديه علَى ووضع َأِل. فَوضع يده." ضع يدك علَى الْقَوسِ: "ثُم قَاَل ِللْملك١٦. فَفَعَل
كليِ الْمد١٧. يقَاَل لَهو" :يقالشَّر اكافْتَحِ الشُّب ".هفَفَتَح .فَقَاَل َأِليشَع" :مهمِ السرا ".

اهمفَر .فَقَاَل َأِليشَع" :اِهللا، س نرٍ منَص مهذَا سهاملَى آررٍ عنَص مي . هف امآر رِبتَضس
ميهتَّى تُفْنيقَ ح١٨." َأفكلقَاَل ِللم ثُم" :امهالس ا." خُذفََأخَذَه .َأِليشَع قَاَل لَه ثُم" : رِبضا

ضا اَألرقَّفَ." بِهتَوو اترثَالثَ م بر١٩. فَضالنَّبِي هلَيع بقَاَلفَغَضتَ : " وبرض لَو
متَهتَّى َأفْنَيح امتَ آرمزلَكُنْتَ ه ،اترتَّ مس َأو سخَم . اترثَالثَ م مهزِمتَه نِ اآلنلَك

  ."فَقَطَ



٢٠فَنُوهفَد اتَ َأِليشَعمو . لَى بِالدوا عجِمهي َأن وآبم نم اةالْغُز ضعب تَاداعاِئيَل ورِإس
وذَاتَ مرة، لَما كَان النَّاس يدفنُون رجلًا، رَأوا الْغُزاةَ فَطَرحوا الْميتَ في ٢١. كُلَّ ربِيعٍ

  .يهفَلَما مس الْميتُ عظَام َأِليشَع رجعتْ ِإلَيه الْحياةُ وقَام علَى قَدم. قَبرِ َأِليشَع وهربوا
٢٢ازوَأحي دهاِئيَل طُوَل عري ِإسنقَ بايفَض ،امآر كلاِئيُل مزا ح٢٣. َأم هِملَياُهللا ع نفَح

قُوبعياقَ وحِإسو يماهرِإب عم هدهِل عَألج هِمِإلَي هانْتَبو مهمحرمِ، . ووذَا الْيتَّى ِإلَى هحو
 لَمهامَأم نم مزِيلَهي َأو مهبِيدي ي َأنف غَبر٢٤. ي لَكمو ،امآر كلاِئيُل مزاتَ حم ثُم

نُهاب ددنْهب كَانَه٢٥. م نبِ، مري الْحاِئيَل فرنِ ِإسدم ضعَأخَذَ ب اِئيُل قَدزح كَانو
تَروآشَ، فَاسَأبِي ي ازوَأحاِئيَليزنِ حب ددنْهب نا مَأخَذَهوآشُ وا يهد . ددنْهوآشُ بي مزهو

اترثَالثَ م.  
  

 أمصيا ملك يهوذا

١٤ 

. في السنَة الثَّانية ِليوآشَ بنِ يوَأحاز ملك ِإسراِئيَل، ملَك َأمصيا بن يوآشَ ملك يهوذَا١
. مسٍ وعشْرِين سنَةً لَما ملَك، ودام ملْكُه تسعا وعشْرِين سنَةً في الْقُدسِكَان ابن خ٢َ

وعمَل ما هو صاِلح في نَظَرِ اِهللا، ولَكن لَيس كَداود ٣. واسم ُأمه يوعدان من الْقُدسِ
ا عكُلِّ م بسَل حما عِإنَّم ،َأبِيهوهوآشُ َأبي لَه٤. م ،مدتُه لَم ةالْغَرِيب ةاآلِله ابِدعم ِإلَّا َأن

  .بِل استَمر الشَّعب يقَدم الضحايا ويحرِقُ الْبخُور فيها
٥لالْم اهقَتَلُوا َأب ينالَّذ انَهوكْمِ، قَتََل َأعامِ الْحبِزِم كسا َأملَمو٦. ك ،مهالدقْتُْل َأوي لَم نَّهلَكو

ال يقْتَُل اآلباء بِسببِ ما : "بْل كَما هو وارِد في تَوراة موسى، حيثُ َأمر اُهللا وقَاَل
ماُؤهآب هتَكَبا اربِ مببِس الدال اَألوو ،مهالدَأو هتَكَبوتُ. ارمي داحكُلُّ و٧."  بِذَنْبِه مزهو

َأمصيا في وادي الْملْحِ عشْرةَ آالف من اَألدوميين، واستَولَى علَى مدينَة ساِلع، ودعاها 
  .يقْتِئيَل، وهذَا اسمها ِإلَى الْيومِ



تَعاَل : "ياهو ملك ِإسراِئيَل يقُوُل لَهثُم َأرسَل َأمصيا رسلًا ِإلَى يوآشَ بنِ يوَأحاز بنِ ٨
هجا ِلوهجي ونارِبقَاَل٩!"  حوذَا وهي كلا ميصلَى َأماِئيَل عرِإس كلوآشُ مي دةُ : "فَررشَج

طُونَا بِنْتَكُم ِلتَكُون َأع: "شَوك صغيرةٌ في لُبنَان َأرسلَتْ ِإلَى شَجرة َأرزٍ كَبِيرة تَقُوُل
صحيح َأنْتَ ١٠! فَخَرج حيوان بري من غَابة لُبنَان وداس شَجرةَ الشَّوك!" زوجةً البني

ورالْغُر كابَأص نلَكو ،ومتَ َأدمزِإ! ه كيمبِقَد يراذَا تَسِلم ،رافْتَخو ارِكي دف ملَى َأق
فَتَقَدم يوآشُ ملك ِإسراِئيَل . فَلَم يسمع َأمصيا١١" كَارِثَة، فَتَنْهزِم َأنْتَ ويهوذَا معك؟

فَانْهزم ١٢. وتَقَابَل وجها ِلوجه مع َأمصيا ملك يهوذَا في بيتَ شَمس الَّتي في يهوذَا
وقَبض يوآشُ ملك ِإسراِئيَل في ١٣. سراِئيَل، وهربوا كُلُّ واحد ِإلَى دارِهيهوذَا َأمام ِإ

وجاء ملك ِإسراِئيَل ِإلَى . بيتَ شَمس، علَى َأمصيا ملك يهوذَا ابنِ يوآشَ بنِ َأخَزيا
 مايابِ َأفْرب نا مهورس مدهسِ، واالْقُدتْرم ينانثَمو َئةم الَيوح ةاوِيابِ الزِإلَى ب .

وَأخَذَ كُلَّ الذَّهبِ والْفضة، وكُلَّ اآلنية الْموجودة في بيت اِهللا وفي خَزاِئنِ قَصرِ ١٤
كلالْم .ةرامِإلَى الس عجرو اِئنها رضَأخَذَ َأي١٥. ويقبو الُهمَأعوآشَ، وارِ يةُ َأخْب

 لُوكارِ متَابِ َأخْبي كةٌ فكْتُوبم يوذَا، ههي كلا ميصَأم بارفَ حكَيو ،اتُهارصانْتو
ك وانْضم يوآشُ ِإلَى َأسالفه، ودفن في السامرة مع ملُوك ِإسراِئيَل، ومل١٦َ. ِإسراِئيَل

كَانَهم نُهاب امعبري.  
١٧ ساِئيَل خَمرِإس كلم ازوَأحنِ يوآشَ بي فَاةو دعوذَا بهي كلوآشَ مي نا بيصاشَ َأمعو

. وبقيةُ َأخْبارِ َأمصيا هي مكْتُوبةٌ في كتَابِ َأخْبارِ ملُوك يهوذَا١٨. عشْرةَ سنَةً
فََأرسلُوا وراءه رِجالًا ِإلَى . ودبروا ضده مَؤامرةً في الْقُدسِ، فَهرب ِإلَى لَخيش١٩َ

نَاكه قَتَلُوهيشَ، و٢٠. لَخ ينَةدي مف هالفَأس عسِ مي الْقُدف فَنُوهدِل، ولَى الْخَيع لُوهمحو
داو٢١. دَأخَذَ كُلُّ شَعو كَانكًا ملم لُوهعجنَةً، وةَ سشْرتَّ عس ناب وها ويرزوذَا عهبِ ي

ا َأبِيهيصا٢٢. َأمنَاهبوذَا وهِإيالتَ ِلي دتَراس ،َأبِيه توم دعي، بالَّذ وهو.  
  يربعام الثاني ملك إسرائيل

مصيا بنِ يوآشَ ملك يهوذَا، ملَك يربعام بن يوآشَ علَى في السنَة الْخَامسةَ عشْرةَ َأل٢٣
لَم يرجِع . وعمَل ما هو شَر في نَظَرِ اِهللا٢٤. إسراِئيَل في السامرة ِإحدى وَأربعين سنَةً



وهو ٢٥.  بني ِإسراِئيَل يرتَكبون الشَّرعن شَيء من شُرورِ يربعام بنِ نَباطَ، الَّذي جعَل
الَّذي استَرد ِإلسراِئيَل الْبِالد الَّتي تَمتَد من مدخَِل حماةَ ِإلَى الْبحرِ الْميت، حسب كَالمِ 

 َأمتَّاي النَّبِي الَّذي من جتَّ اِهللا رب بني ِإسراِئيَل الَّذي قَالَه بِواسطَة عبده يونس بنِ
راف٢٦. ح بِيدع نرِاِئيَل، منُو ِإسب يهانعي ي كَانالَّذ يديقَ الشَّدَأى الضلَى روالْم َألن

مينُهعي نم دوجي لَمارٍ، ورَأحِإ٢٧. و ماس حسمي اِهللا َأن دي قَصف كُني لَمو ناِئيَل مرس
وبقيةُ َأخْبارِ يربعام، وكُلُّ َأعماِله ٢٨. تَحت السماء، فَخَلَّصهم بِواسطَة يربعام بنِ يوآشَ

 يوذَا، ههي ناة ممحشْقَ وماِئيَل درِإلس دتَرفَ اسكَيو بارفَ حكَيو ،هاتارصانْتو
وانْضم يربعام ِإلَى َأسالفه ملُوك ِإسراِئيَل، ٢٩. وبةٌ في كتَابِ َأخْبارِ ملُوك ِإسراِئيَلمكْتُ

كَانَهم نُها ابكَرِيز لَكمو.  
  

 عزريا ملك يهوذا

١٥ 

ك عزريا بن َأمصيا علَى في السنَة السابِعة والْعشْرِين ِليربعام ملك ِإسراِئيَل، مل١َ
وكَان ابن ستَّ عشْرةَ سنَة لَما ملَك، ودام ملْكُه اثْنَتَينِ وخَمسين سنَةً في ٢. يهوذَا

اما كَما وعمَل ما هو صاِلح في نَظَرِ اِهللا، تَم٣. واسم ُأمه يكُلْيا وهي من الْقُدسِ. الْقُدسِ
وها َأبيصَل َأمم٤. ع مقَدي بالشَّع رتَمِل اسب ،مدتُه لَم ةالْغَرِيب ةاآلِله ابِدعم ِإال َأن

  .الضحايا ويحرِقُ الْبخُور فيها
وَأصبح يوتَام ابنُه . انٍ منْعزٍِلوضرب اُهللا الْملك بِالْبرصِ ِإلَى يومِ وفَاته، فََأقَام في مك٥َ

لَى الْبِالدا عماكحرِ ونِ الْقَصُئولًا عسةٌ ٦. مكْتُوبم يه اِلهمكُلُّ َأعا، ويرزارِ عةُ َأخْبيقبو
معهم في مدينَة داود، وانْضم عزريا ِإلَى َأسالفه ودفن ٧. في كتَابِ َأخْبارِ ملُوك يهوذَا

كَانَهم نُهاب وتَامي لَكمو.  



  زكريا ملك إسرائيل

في السنَة الثَّامنَة والثَّالثين ِلعزريا ملك يهوذَا، ملَك زكَرِيا بن يربعام علَى ِإسراِئيَل ٨
ولَم يرجِع عن شُرورِ .  ما هو شَر في نَظَرِ اِهللا كَآباِئهوعمَل٩. في السامرة ستَّةَ َأشْهرٍ

الشَّر ونبتَكراِئيَل يري ِإسنَل بعي جاطَ الَّذنِ نَبب امعبر١٠. ي نب شَلُّوم هدض رتَآمو
لَكمو قَتَلَهبِ، والشَّع امَأم هلَيع مجهابِيشَ ويكَانَهةٌ ١١.  مكْتُوبم يا هكَرِيارِ زةُ َأخْبيقبو

يجلس : "وبِذَِلك تَحقَّقَ كَالم اِهللا ِلياهو، فَقَد قَاَل لَه١٢. في كتَابِ َأخْبارِ ملُوك ِإسراِئيَل
  . هذَا فعلًافَتَم." َأوالدك ِإلَى الْجِيِل الرابِعِ علَى عرشِ ِإسراِئيَل

  شلوم ملك إسرائيل

١٣ لْكُهم امدوذَا، وهي كلا ميزِلع ينالثَّالثو ةعالتَّاس نَةي السابِيشَ في نب شَلُّوم لَكمو
ةرامي السا فداحا ور١٤. شَهو ،ةرامةَ ِإلَى السصرت ني مادج نب يمنْحم اءجو مجه

كَانَهم لَكمو قَتَلَهو ،ةرامي السابِيشَ فنِ يب لَى شَلُّوم١٥. ع ،ارِ شَلُّومةُ َأخْبيقبو
وفي ذَِلك ١٦. والْمَؤامرةُ الَّتي دبرها، هي مكْتُوبةٌ في كتَابِ َأخْبارِ ملُوك ِإسراِئيَل

م من ترصةَ وهجم علَى تَفْصح وكُلِّ من في الْمدينَة ومجاوراتها، الْوقْت ذَهب منْحي
ا لَههاتابووا بفْتَحي وا َأنفَضر ما. َألنَّههلاموكُلِّ ح طُونشَقَّ با وهلَيع مجفَه.  

  منحيم ملك إسرائيل

الثين ِلعزريا ملك يهوذَا، ملَك منْحيم بن جادي علَى ِإسراِئيَل في السنَة التَّاسعة والث١٧َّ
يننس شْرع ةرامي السي نَظَرِ اِهللا١٨. فف شَر وا هَل ممعو . نع جِعري لَم هدهطُوَل عو

ي ِإسنَل بعي جاطَ الَّذنِ نَبب امعبرورِ يشُرالشَّر ونبتَكراِئيَل ي١٩. ر كلفُوُل م اءجو
 هدانسِلي ،ةضالْف نا منط ينثَالثو ةعبَأر الَيوح يمنْحم طَاهفََأع ،الْبِالد ارِبحِلي َأشُّور

هدي يف لْكالْم رتَقسيلَغَ ٢٠. وبذَا الْمه يمنْحم ضفَراِئيَل وري ِإسنلَى باِل عالْم نم
َأشُّور كلِلم هيطعِلي .ةضالْف نامٍ مجِر َئةتَّ مس منْهم يٍل غَنجكُلُّ ر فَعفَد . كلم عجفَر

تَلِّ الْبِالدحي لَمو ٢١. َأشُّور،اِلهمكُلُّ َأعو ،يمنْحارِ مةُ َأخْبيقبتَابِ وي كةٌ فكْتُوبم يه 
  .وانْضم منْحيم ِإلَى َأسالفه، وملَك فَقَحيا ابنُه مكَانَه٢٢. َأخْبارِ ملُوك ِإسراِئيَل



  فقحيا ملك إسرائيل

سراِئيَل في في السنَة الْخَمسين ِلعزريا ملك يهوذَا، ملَك فَقَحيا بن منْحيم علَى ِإ٢٣
لَم يرجِع عن شُرورِ يربعام بنِ . وعمَل ما هو شَر في نَظَرِ اِهللا٢٤. السامرة سنَتَينِ

الشَّر ونبتَكراِئيَل يري ِإسنَل بعي جاطَ الَّذ٢٥. نَب هاطبارِ ضبك نم داحو هدض رتَآمو
فََأخَذَ فَقْح معه خَمسين رجلًا من جِلْعاد، وهجم علَى فَقَحيا وهو في . ح بن رملْياهو فَقْ

كَانَهم لَكمةَ، ويَأرو وبجَأر هعقَتََل مو قَتَلَهو ،ةرامي السف كلرِ الْمةُ ٢٦. قَصيقبو
  . َأعماِله، هي مكْتُوبةٌ في كتَابِ َأخْبارِ ملُوك ِإسراِئيَلَأخْبارِ فَقَحيا، وكُلُّ

  فقح ملك إسرائيل

في السنَة الثَّانية والْخَمسين ِلعزريا ملك يهوذَا، ملَك فَقْح بن رملْيا علَى ِإسراِئيَل في ٢٧
لَم يرجِع عن شُرورِ يربعام . َل ما هو شَر في نَظَرِ اِهللاوعم٢٨. السامرة عشْرِين سنَةً

الشَّر ونبتَكراِئيَل يري ِإسنَل بعي جاطَ الَّذنِ نَبب.  
 وفي َأيامِ فَقْح ملك ِإسراِئيَل، جاء تَغْلَثْ فَالسر ملك َأشُّور واستَولَى علَى مدن٢٩ِ

 كُلِّ بِالديِل، ولالْجو ،ادجِلْعو ،وراصحشَ، وقَادو ،انُوحيكَةَ، وعتَ ميَل بآبو ،ونيع
ا ِإلَى َأشُّورلَهَأه رَأس٣٠. نَفْتَاِلي، و مجها، ولْيمنِ رب فَقْح دلَةَ ضَأي نب وشَعه رتَآمو

مو ،قَتَلَهو هلَياعيزنِ عب وتَامِلي شْرِينالْع نَةي السف كَانَهم كُلُّ ٣١. لَكو ،ارِ فَقْحةُ َأخْبيقبو
  .َأعماِله، هي مكْتُوبةٌ في كتَابِ َأخْبارِ ملُوك ِإسراِئيَل

  يوتام ملك يهوذا

٣٢لا ملْيمنِ رب ِلفَقْح ةيالثَّان نَةي السوذَافهلَى يا عيزع نب وتَامي لَكاِئيَل، مرِإس ك .
. وكَان ابن خَمسٍ وعشْرِين سنَةً لَما ملَك، ودام ملْكُه ستَّ عشْرةَ سنَةً في الْقُدس٣٣ِ

 اِهللا، تَماما كَما عمَل وعمَل ما هو صاِلح في نَظَر٣٤ِ. واسم ُأمه يروشَةَ بِنْتُ صادقَ
وها َأبيزا ٣٥. عايحالض مقَدي بالشَّع رتَمْل اسب ،مدتُه لَم ةالْغَرِيب ةاآلِله ابِدعم ِإال َأن

بقيةُ َأخْبارِ و٣٦. ويوتَام هو الَّذي بنَى الْباب الْعاِلي ِلبيت اِهللا. ويحرِقُ الْبخُور فيها
وفي تلْك اَأليامِ بدَأ اُهللا ٣٧. يوتَام وكُلُّ َأعماِله، هي مكْتُوبةٌ في كتَابِ َأخْبارِ ملُوك يهوذَا



الفه، وانْضم يوتَام ِإلَى َأس٣٨. يرسُل رصين ملك آرام وفَقْح بن رملْيا ِلمهاجمة يهوذَا
كَانَهم نُهاب ازآح لَكمو ،َأبِيه داود ينَةدي مف مهعم نفدو.  

  
 آحاز ملك يهوذا

١٦ 

وكَان آحاز ٢. في السنَة السابِعة عشْرةَ ِلفَقْح بنِ رملْيا ملَك آحاز بن يوتَام علَى يهوذَا١
وعلَى الْعكْسِ من . لَما ملَك، ودام ملْكُه ستَّ عشْرةَ سنَةً في الْقُدسِابن عشْرِين سنَةً 

ي نَظَرِ اِهللا ِإلَهِهف اِلحص وا هْل ممعي لَم ،َأبِيه داواِئيَل، ٣. درِإس لُوكثَاَل مم ْل تَبِِـعب
 قُربانًا، حسب اَألشْياء الْقَبِيحة الَّتي تَفْعلُها اُألمم الَّتي حتَّى ِإنَّه َأحرقَ ابنَه في النَّارِ

وقَدم الضحايا وَأحرقَ الَبخُور في معابِد اآلِلهة ٤. طَردها اُهللا من َأمامِ بني ِإسراِئيَل
رلِّ كُلِّ شَجي ظفلَى التِّالِل وعو ،ةالْغَرِيبةكَبِير ة.  

وزحفَ رصين ملك آرام وفَقْح بن رملْيا ملك ِإسراِئيَل علَى الْقُدسِ ِليحارِبوها، ٥
وهبغْلي وا َأنرقْدي لَم منَّهلَكو ،ازوا آحراصح٦. و كلم ينصر دتَراس قْتالْو ي ذَِلكفو

فَجاء اَألدوميون ِإلَى ِإيالتَ وَأقَاموا فيها . ِلَألراميين وطَرد بني يهوذَا منْهاآرام ِإيالتَ 
موذَا الْي٧. ِإلَى هقَاَل لَهو َأشُّور كلم رلًا ِإلَى تَغْلَثْ فَالسسر ازَل آحسفََأر" : كمَأنَا خَاد

اَل وتَع ،رِكتَ َأمتَحولَيانِ عمجها يماِئيَل فَِإنَّهرِإس كلمو امآر كلم ني مذْنَأخَذَ ٨." َأنَقو
آحاز الْفضةَ والذَّهب الْموجودةَ في بيت اِهللا وفي خَزاِئنِ قَصرِ الْملك، وَأرسلَها هديةً 

َأشُّور كل٩. ِإلَى ملَه عما فَسلَهَأه رَأسا وهلَيلَى عتَواسشْقَ وملَى دع مجهو ،َأشُّور كلم 
ينصقَتََل رو ،ير١٠. ِإلَى ق كلم رقَابَِل تَغْلَثْ فَالسشْقَ ِليمِإلَى د ازآح كلالْم بفَذَه

شْقَ، فَ. َأشُّورمي دي فةَ الَّتنَصالْم ازَأى آحرو ةنَصالْم مسرِ ربا الْحَل ِإلَى ُأورِيسَأر
فَبنَى ُأورِيا الْحبر منَصةً حسب كُلِّ التَّفَاصيِل ١١. وشَكْلَها مع كُلِّ تَفَاصيِل صنَاعتها

وعِ الْمجَل را قَبلَهَأكْمشْقَ، ومد نم ازآح كلا الْملَهسي َأرالَّتنَاكه نم كع ١٢. لجا رفَلَم
وقَدم عن نَفْسه قُربانًا يحرقُ ١٣الْملك من دمشْقَ، ورَأى الْمنَصةَ، تَقَدم وصعد ِإلَيها، 



ةنَصلَى الْمع ةبحص ةيحض مشَّ درابٍ، وشَر انبقُرو يققد انقُربةُ َأ١٤. ونَصا مم
النُّحاسِ الَّتي كَانَتْ َأمام بيت اِهللا بين الْمدخَِل والْمنَصة الْجديدة، فَنَقَلَها ووضعها في 

ةيددالْج ةنَصِللم اِليبِ الشَّمان١٥. الْجقَاَل لَهو ربا الْحُأورِي ازآح كلالْم رَأمو" :لَى ع
الْمنَصة الْكَبِيرة الْجديدة، تُقَدم الْقُربان الَّذي يحرقُ في الصباحِ، وقُربان الدقيق في 

الْمساء، وعنِ الْملك الْقُربان الَّذي يحرقُ وقُربان الدقيق، وعنِ الشَّعبِ الْقُربان الَّذي 
 وقُربان الدقيق وقُربان الشَّرابِ، وتَرشُّ علَيها كُلَّ دمِ قُربانٍ يحرقُ وكُلَّ دمِ يحرقُ
ةيحبِ. ضالْغَي رِفَةعِلي ِلم اسِ فَتَكُونةُ النُّحنَصا م١٦. َأم را َأمبِكُلِّ م ربا الْحَل ُأورِيمفَع

آح كلالْم هباز.  
ونَزع الْملك آحاز َألْواح الْقَواعد، ورفَع عنْها الْمغَاسَل، وَأنْزَل الْحوض عن ثيرانِ ١٧

ةارجالْح نم يفصلَى رع هعضوو ،تَهي تَحاسِ الَّت١٨. النُّح ،َأشُّور لَكِلم اءضِإرو
 تيب نم ازاَل آحخََل َأزدَأغْلَقَ الْمو ،كلشُ الْمرع هلَيع عوضي ي كَانالَّذ رنْباِهللا الْم

وبقيةُ َأخْبارِ آحاز وَأعماِله، هي ١٩. الْخَاص بِالْملك الَّذي كَان يدخُُل منْه ِإلَى بيت اِهللا
ي لُوكارِ متَابِ َأخْبي كةٌ فكْتُوبوذَامي ٢٠. هف مهعم نفدو ،هالفِإلَى َأس ازآح مانْضو

كَانَهم نُها ابيقزح لَكمو داود ينَةدم.  
  

 هوشع آخر ملوك إسرائيل

١٧ 

١رامي السلَةَ فَأي نب وشَعه لَكوذَا، مهي كلم ازةَ آلحشَرةَ عيالثَّان نَةي السلَى فع ة
يننس عساِئيَل تر٢. ِإس يناِئيَل الَّذرِإس لُوكال كَم نلَكي نَظَرِ اِهللا، وف شَر وا هَل ممعو

لَهة٣ً. كَانُوا قَبيجِز لَه فَعدو لَه وشَعه عفَخَض ،َأشُّور كلم رنَْأسشَلْم هبارحو .
٤ كلاكْتَشَفَ مو ،رصم كلا موا ِإلَى سفْدَل وسَأر َألنَّه ،خُونُهَأ يدب وشَعه َأن َأشُّور

َأشُّور كلِلم ةنَوِيالس ةيفْعِ الْجِزد نقَّفَ عتَوي . وف هعضوو هدقَيو رنَْأسشَلْم هلَيع ضفَقَب
شُّور كُلَّ بِالد ِإسراِئيَل، وزحفَ علَى السامرة وحاصرها ثَالثَ ثُم غَزا ملك َأ٥. السجنِ



ينني ٦. سنب رَأسةَ، وراملَى السع َأشُّور كللَى متَواس ،وشَعِله ةعالتَّاس نَةي السفو
ي جفو لَحي حف مكَنَهَأسو اِئيَل ِإلَى َأشُّوررِإس ندي مفو وررِ خَابنَه فَافلَى ضع انوز

  .مادي
  ملخص حزين لتاريخ إسرائيل

٧ ،رصم نم مهجي َأخْرقِّ اِهللا الَّذي حاِئيَل َأخْطَُأوا فري ِإسنب ذَا، َألنثَ كُلُّ هدح قَدو
وارتَكَبوا نَفْس َأعماِل اُألممِ ٨.  آِلهةً ُأخْرىمن تَحت سلْطَة فرعون ملك مصر، وعبدوا

ملُوكُهم ماها ِإيهلَّمي عاَل الَّتماَألعو ،هِمامَأم نا اُهللا مهدي طَر٩. الَّت ري السلُوا فمعو
ةاِلحص را غَيورُأم ،لَى ِإلَهِهِموالْم دض اءَأشْي .نَوبي كُلِّ وف ةغَرِيب ةآلِله ابِدعم هِما َألنْفُس

نَةصحالْم ينَةدِإلَى الْم ةاقَبرجِ الْمرب نم ،هِمندةً ١٠. مدمَأعا وابَأنْص هِموا َألنْفُسَأقَامو
وَأحرقُوا الْبخُور في كُلِّ ١١. بِيرةيعبدونَها، علَى كُلِّ تَلِّ مرتَفعٍ وفي ظلِّ كُلِّ شَجرة كَ

. الْمعابِد كَاُألمم الَّتي طَردها اُهللا من َأمامهِم، وعملُوا ُأمورا قَبِيحةً فََأغَاظُوا اَهللا
١٢ماَهللا قَاَل لَه َأن عم ،نَاموا اَألصدبعذَا: "ولُوا هم١٣." ال تَعَأنْذَر قَداِئيَل وري ِإسناُهللا ب 

ارجِعوا عن سلُوككُم الرديء، واعملُوا : "ويهوذَا بِواسطَة كُلِّ اَألنْبِياء والرسِل وقَاَل
لَكُم بِوصاياي وفَراِئضي حسب كُلِّ الشَّرِيعة الَّتي َأوصيتُ بِها آباءكُم، والَّتي َأرسلْتُها 

اءي اَألنْبِيبِيدع طَةاسلَى ١٤." بِوونُوا بِالْمْؤمي لَم ينالَّذ اِئهِموا كَآبانَدْل عوا، بعمسي فَلَم
١٥. ِإلَهِهِم ،ملَه هاتشَادلُوا ِإراهتَجو ،اِئهِمآب عم لَهمي عالَّذ هدهعو ،هاِئضوا فَرفَضرو

عوهِينتَاف مهَأنْفُس موا هارصةَ، وهالتَّاف نَاموا اَألصدب . َأن عم ملَهوي حالَّت موا اُألمقَلَّدو
مثْلَهلُوا ممعال ي َأن مهر١٦. اَهللا َأم هِملُوا َألنْفُسمعو ،لَى ِإلَهِهِموا الْمايصكُوا كُلَّ وتَرو

لَيجَلععوا الْبدبعو ،اءمومِ السوا ِلكُلِّ نُجدجسا، وونَهدبعةً يدملُوا َأعمعنِ، ووكَيبسنِ م .
وَأحرقُوا َأوالدهم وبنَاتهِم في النَّارِ قُربانًا، ومارسوا الْعلْم بِالْغَيبِ، والسحر، وباعوا ١٧

فَغَضب اُهللا جِدا علَى بني ِإسراِئيَل ١٨. عمِل ما هو شَر في نَظَرِ اِهللا ِليغيظُوهَأنْفُسهم ِل
وقَبِيلَةُ يهوذَا َأيضا لَم يعملُوا بِوصايا ١٩. وَأزالَهم من َأمامه، ولَم يبقَ ِإلَّا قَبِيلَةُ يهوذَا

ب ،لَى ِإلَهِهِمواالْملُوهمي عاِئيَل الَّتري ِإسناَل بموا َأعتَكَبي ٢٠. ِل ارناُهللا كُلَّ ب فَضفَر
رِهضحم نم مهدطَرو ،بِينالنَّاه دي يف مهقَعَأوو مَأذَلَّهاِئيَل ورِإس.  



لَكن . وا يربعام بن نَباطَ ملكًا علَيهِمفَِإن اَهللا مزقَ ِإسراِئيَل عن بيت داود، فَجعل٢١ُ
وارتَكَب ٢٢. يربعام َأبعد بني ِإسراِئيَل عنِ اتِّباعِ اِهللا، وجعلَهم يخْطُئون خَطيَئةً عظيمةً

ى َأزاَل اُهللا بني ِإسراِئيَل من حت٢٣َّ. بنُو ِإسراِئيَل كُلَّ شُرورِ يربعام، ولَم يرجِعوا عنْها
اءاَألنْبِي هبِيديعِ عمج طَةاسا قَاَل بِوكَم ،هامِإلَى . َأم هضَأر ناِئيَل مرِإس بشَع رفَُأس

  .َأشُّور ِإلَى هذَا الْيومِ
  أصل السامريين

٢٤ابَِل وب نا ممقَو َأشُّور كلم رضَأحنِ ودي مف مكَنَهَأسو ،وِيمفَرساةَ ومحا ووعكُوثَ و
وفي بِدء ِإقَامتهِم ٢٥. السامرة مكَانِ بني ِإسراِئيَل، فَامتَلَكُوا السامرةَ وسكَنُوا في مدنها

وبلَغَ هذَا الْخَبر ٢٦. د فَكَانَتْ تَقْتُُل منْهمهنَاك لَم يعبدوا اَهللا، فََأرسَل اُهللا علَيهم اُألسو
َأشُّور كلم" : ِإلَه هطْلُبا يم رِفُونعال ي ةرامنِ السدي مكُنُوا فسِلي ملْتَهسَأر ينالَّذ النَّاس

وداُألس مهلَيَل عسفََأر ،الْبِالد لْكت . متَقْتُلُه فَهِيالْبِالد ِإلَه هطْلُبا يم رِفُونعال ي مَألنَّه".  
٢٧رذَا اَألمه َأشُّور كلم ردفََأص" : نوا مرُأس ينارِ الَّذباَألح نا مداحو هِملُوا ِإلَيسَأر

ِإلَه هطْلُبا يم مهلِّمعيو منَهيب كُنسيو بذْهفَي ،نَاكهارِ ٢٨."  الْبِالدباَألح نم داحو اءفَج
  .الَّذين ُأسروا من السامرة، وسكَن في بيتَ ِإيَل، وَأخَذَ يعلِّمهم كَيفَ يعبدون اَهللا

د اآللَهة الَّتي ومع ذَِلك كَانَتْ كُلُّ جماعة منْهم تَصنَع آِلهتَها، وتَضعها في معاب٢٩ِ
فَصنَع َأهُل بابَِل ٣٠. َأقَامها السامرِيون علَى التِّالِل، كُلُّ جماعة في الْمدنِ الَّتي سكَنَتَها

وَأهُل عوا ٣١سكُّوث بنُوثَ، وَأهُل كُوثَ صنَعوا نَرجَل، وَأهُل حماةَ صنَعوا َأشيما، 
 نبحز وتَرتَقَ، وَأهُل سفَروِيم كَانُوا يحرِقُون َأوالدهم في النَّارِ قُربانًا ِلِإللَهينِ صنَعوا

لَكنْمعو كلمر٣٢. َأد نم ابِدعنَةً ِللْمكَه منُوا لَهيع قْتي نَفْسِ الْوفاَهللا، و وندبعفَكَانُوا ي
الشَّع ةامعةاآلِله ابِدعي مف منْهع ابِينوا الْقَرمقَداَهللا، ٣٣. بِ، ِلي وندبعكَانُوا ي مِإنَّه َأي

وهم ِإلَى هذَا الْيومِ يعملُون ٣٤. ويعبدون آِلهتَهم الَّتي تَعبدها اُألمم الَّتي جاءوا منْها
فَال يعبدون اَهللا، وال يعملُون بِفَراِئضه وَأوامرِه، وال . في الْماضينَفْس الشَّيء كَما 

فَِإن اَهللا ٣٥. حسب الشَّراِئعِ والْوصايا الَّتي َأمر بِها اُهللا بني يعقُوب الَّذي سماه ِإسراِئيَل
َأمو قُوبعي ينب عا مدهَل عمقَاَلعو مهال : "را ووا لَهدجال تَسى، وةً ُأخْروا آِلهدبال تَع



ابِينا الْقَروا لَهمال تُقَدا و٣٦. تَتَّقُوه ةيمظع ةبِقُو رصم نم كُمجي َأخْروا اَهللا الَّذدبِل اعب
ةيراعٍ قَدرذو .متُقَد لَهو وندجتَس لَهوابِينالْقَر ٣٧. ون اِئضا الْفَراِئمفَظُوا داحو

ا لَكُمهي كَتَبا الَّتايصالْوو اِئعالشَّرو كَاماَألحى. وةً ُأخْروا آِلهدبال تَعوا ٣٨. وال تَنْسو
بدوا الْمولَى ِإلَهكُم، وهو بِل اع٣٩. الْعهد الَّذي عملْتُه معكُم، وال تَعبدوا آِلهةً ُأخْرى

اِئكُمدي كُلِّ َأعدَأي نم ذُكُمنْقي".  
فَكَانُوا يعبدون اَهللا ويتَّقُون ٤١. فَلَم يسمعوا، بْل عملُوا ما كَانُوا يعملُونَه في الْماضي٤٠

مهنَامَأص . مهالدمِ َأووذَا الْيِإلَى هَل وما عكَم ءالشَّي نَفْس لُونمعي مهالدَأو الدَأوو
ماُؤهآب.  

  
 حزقيا ملك يهوذا

١٨ 

. في السنَة الثَّاِلثَة ِلهوشَع بنِ َأيلَةَ ملك ِإسراِئيَل، ملَك حزقيا بن آحاز علَى يهوذَا١
.  لَما ملَك، ودام ملْكُه تسعا وعشْرِين سنَةً في الْقُدسِوكَان ابن خَمسٍ وعشْرِين سنَة٢ً

وعمَل ما هو صاِلح في نَظَرِ اِهللا، تَماما كَما عمَل داود ٣. واسم ُأمه َأبِيةُ بِنْتُ زكَرِيا
وهط٤َّ. َأبحو ،ةالْغَرِيب ةاآلِله ابِدعم مدهو النَّاس ي كَانةَ الَّتدماَألع ركَسيَل، واثالتَّم م

 لْكاِئيَل كَانُوا ِإلَى تري ِإسنب ى، َألنوسا مهنَعي صاسِ الَّتةَ النُّحيقَ ححسا، وونَهدبعي
شْتَانا نَحوهمسو ،خُورا الْبلَه رِقُونحامِ يتَوك٥َّ. اَأليو لَماِئيَل، وري ِإسنب بلَى اِهللا رَل ع

هدعلَا بو لَهوذَا، لَا قَبهي لُوكي كُلِّ مف ثْلُهم كُننِ ٦. يرِفْ عنْحي لَمبِاِهللا، و كستَمو
عه، فَكَان ينْجح في وكَان اُهللا م٧. اتِّباعه، بْل عمَل بِوصاياه الَّتي َأمر اُهللا موسى بِها

لُهمعا يكُلِّ م .لَه عخْضي لَمو ،َأشُّور كللَى مع درتَمجِ ٨. ورب نم ،ينيطسلالْف مزهو
  .الْمراقَبة ِإلَى الْمدينَة الْمحصنَة، حتَّى ِإلَى غَزةَ واَألراضي الْمحيطَة بِها

٩فاِئيَل، ورِإس كللَةَ منِ َأيب وشَعةُ ِلهابِعنَةُ السالس يها، ويقزح كلِللم ةابِعالر نَةي الس
علَيها بعد ثَالث  واستَولَى١٠. زحفَ شَلْمنَْأسر ملك َأشُّور علَى السامرة وحاصرها



الس ِإن َأي ،يننس وشَعةُ ِلهعنَةُ التَّاسالس يها ويقزِلح ةسادالس نَةي السقَطَتْ فةَ سرام
وَأسر ملك َأشُّور بني ِإسراِئيَل، وَأخَذَهم ِإلَى َأشُّور، وَأسكَنَهم في ١١. ملك ِإسراِئيَل

وقَد حدثَ هذَا َألنَّهم لَم ١٢.  خَابور وفي مدنِ ماديحلَح وفي جوزان علَى ضفَاف نَهرِ
فَلَم يصغُوا . يطيعوا اَهللا ِإلَههم، بْل نَقَضوا عهده، وخَالَفُوا كُلَّ ما َأمر بِه موسى عبد اِهللا

  .ولَم يطيعوا
١٣ح نةَ مشَرةَ عابِعالر نَةي السفكُلَّ و َأشُّور كلم رِيبنْحس ماجا، هيقزح كلكْمِ الْم

فََأرسَل حزقيا ملك يهوذَا ِإلَى ملك َأشُّور في ١٤. مدنِ يهوذَا الْمحصنَة واستَولَى علَيها
فَفَرض علَيه ." فْرِض علَي ُأرسلُه لَكَأنَا َأخْطَْأتُ، فَارجِع عنِّي، ومهما تَ: "لَخيشَ يقُوُل

فََأعطَاه حزقيا كُلَّ ١٥. ملك َأشُّور حوالَي عشْرة َأطْنَانٍ من الْفضة وطن من الذَّهبِ
كلرِ الْماِئنِ قَصي خَزفاِهللا، و تيي بف ةودجوالْم ةض١٦. الْفح كَانو قَد َل ذَِلكا قَبيقز

َأشُّور كلِلم طَاهَأعو ،بذَا الذَّهه بِ، فَقَشَّربِالذَّه اِئمالْقَواِهللا و تيب ابوغَشَّى َأب.  
  الملك سنحريب يهدد القدس

١٧َأشُّور كلَل مسَأرشِ ويالْج كَانِ وقَاِئداَألر ِئيسربِ ورالْح زِيرشٍ ويَأسِ جلَى رع ،
فَجاءوا ِإلَى الْقُدسِ، ووقَفُوا عنْد قَنَاة . كَبِيرٍ، من لَخيشَ ِإلَى الْملك حزقيا في الْقُدسِ

 حلْقيا ونَادوا الْملك، فَخَرج ِإلَيهِم َألْياقيم بن١٨. الْبِركَة الْعلْيا، في طَرِيق حقِْل الْغَساِل
: فَقَاَل لَهم قَاِئد الْجيش١٩ِ. مدير الْقَصرِ، وشَبنَةُ الْكَاتب، ويوآخُ بن آسافَ الْمسجُل

 ما الَّذي يجعلُك واثقًا كُلَّ هذه الثِّقَة؟'َأخْبِروا حزقيا َأن الْملك الْعظيم ملك َأشُّور يقُوُل، "
علَى منِ ! ولَكن هذَا كَالم فَارِغٌ. َأنْتَ تَقُوُل ِإن عنْدك خطَّةً حربِيةً وقُوةً ضارِبة٢٠ً

َأنْتَ اتَّكَلْتَ علَى مصر الَّتي هي عصا مهشَّمةٌ، ِإنَّها عكَّاز ٢١اتَّكَلْتَ حتَّى تَتَمرد علَي؟ 
كَفَّ م ثْقُباييهخُُل فيدو هلَيكَُّأ عتَوي ن .هلَيُل عتَّكي نِلكُلِّ م رصم كلم نوعرف وذَا هه .

لَكن َألَيس هو الَّذي هدم حزقيا َأماكن . نَحن نَتَوكَُّل علَى الْمولَى ِإلَهِنَا: وِإن قُلْتُم ِلي٢٢
صات تَقْديمِ الْقُربانِ لَه، وَأمر شَعب يهوذَا وَأهَل الْقُدسِ َأن يسجدوا فَقَطْ َأمام عبادته ومنَ

واآلن تَعاَل راهن سيدي ملك َأشُّور، فَُأعطيك َألْفَي فَرسٍ ٢٣الْمنَصة الِّتي في الْقُدسِ؟ 
 قَاِئدا واحدا من َأقَلِّ فَكَيفَ تَقْدر َأن تَصد٢٤! ها فُرسانًا يركَبونَهاِإنِ استَطَعتَ أن تَجِد لَ



الْقَادة الَّذين عنْد سيدي، حتَّى لَو كُنْتَ تَتَّكُل علَى مصر ِإلمدادك بالْمركَبات والْفُرسانِ؟ 
هاجِم هذه : هذَا الْمكَانِ َألخْرِبه، بِدونِ َأمرِ اِهللا؟ اُهللا قَاَل ِليثُم هْل َأنَا زحفْتُ علَى ٢٥

  "'.الْبِالد واخْرِبها
من فَضلك، كَلِّم عبِيدك بِاللُّغَة اَألرامية َألنَّنَا : "فَقَاَل َألْياقيم وشَبنَةُ ويوآخُ ِلقَاِئد الْجيش٢٦ِ

فَقَاَل ٢٧." ، وال تُكَلِّمنَا بِالْعبرِية بِمسمعٍ من الشَّعبِ الَّذي تَجمع علَى السورِنَفْهمها
ْل : "الْقَاِئد؟ ال، بذَا الْكَالمفَقَطْ، ِلَأقُوَل ه كديسَأنْتَ و كي ِإلَيلَنسي َأرديس َأن ْل تَظُنه

  !" الْجاِلسين علَى السورِ، فَهم مثْلُكُم سيْأكُلُون بِرازهم ويشْربون بولَهمَأيضا ِإلَى الرجاِل
٢٨ةرِيبقَاَل بِالْعو هتولَى صى بَِأعنَادو ،قَفَ الْقَاِئدو يمِ، : "ثُمظالْع كلالْم وا كَالمعمسا

َأشُّور كلقُو٢٩! مي وُل، فَه' نم ذَكُمنْقي َأن رقْدال ي َألنَّه ،كُمعخْدي ا بَِأنيقزوا ِلححمال تَس
هذه . بِكُلِّ تَْأكيد سينْقذُنَا اُهللا: وال تَسمحوا لَه بَِأن يجعلَكُم تَتَّكلُون علَى اِهللا بِقَوِله٣٠. يدي

: ال تَسمعوا ِلحزقيا، َألن ملك َأشُّور يقُوُل٣١.  في يد ملك َأشُّورالْمدينَةُ لَن تَسقُطَ
 هينتو نَبِهارِ عَأشْج نم نْكُمم داحُأكُُل كُلُّ ووا ِلي، فَيملتَساسا ولْحي صعوا مدقعا

 ،بِْئرِه اءم نم بشْريآخ٣٢ُوو تَّى َأجِيءوبٍ حبضِ حَأر ،كُمضضٍ كََأرِإلَى َأر ذَكُم
فَال تَسمعوا ! وخَمرٍ، َأرضِ خُبزٍ وكُرومٍ، َأرضِ زيتُونٍ وعسٍل، ِلكَي تَحيوا وال تَموتُوا

ِلهبِقَو لُّكُمضي ا َألنَّهيقزذُنَا: ِلحنْقَأنْقَذَ ٣٣. اُهللا ي ِإلَه دوجْل ي؟ هَأشُّور كلم دي نم هبِالد
َأين آِلهةُ حماةَ وَأرفَاد؟ َأين آِلهةُ سفَروِيم وهينَع وعوا؟ هْل َأنْقَذُوا السامرةَ من يدي؟ ٣٤
ولُون ِإن اَهللا ينْقذُ الْقُدس بْل َأي ِإلَه من كُلِّ آِلهة هذه الْبِالد َأنْقَذَ بِالده منِّي؟ فَكَيفَ تَق٣٥ُ

  "'من يدي؟
فَجاء ٣٧." ال تَردوا علَيه: "فَسكَتُوا ولَم يردوا علَيه بِشَيء، َألن الْملك َأمر وقَاَل٣٦

سافَ الْمسجُل، ِإلَى حزقيا َألْياقيم بن حلْقيا مدير الْقَصرِ، وِشبنَةُ الْكَاتب، ويوآخُ بن آ
بِكَالمِ الْقَاِئد وهرَأخْبقَةٌ، وزمم مهابيثو.  

  



 حزقيا يستغيث باهللا

١٩ 

وَأرسَل ٢. فَلَما سمع الْملك حزقيا هذَا الْكَالم، مزقَ ثيابه وِلبِس الْخَيشَ ودخََل بيتَ اِهللا١
قيم مدير الْقَصرِ، وشَبنَةَ الْكَاتب، وشُيوخَ الَْأحبارِ، البِسين الْخَيشَ ِإلَى ِإشَعيا بنِ َألْيا

النَّبِي وص٣. آمقُوُل، : "فَقَالُوا لَها ييقزح'انَةِإهبِيخٍ وتَوو يقض موي موذَا الْينَا . هرص
شْكلَى وع َأةركَامجخْرِلي يننالْج فَعتَد ةُ َأنا الْقُوهنْدع سلَي نلَكو ،دتَل تَ ٤!  َأنلَي

يالْح اِإللَه نم خَرسِلي َأشُّور كلم هديس لَهسي َأرالَّذ كُلَّ كَالمِ الْقَاِئد عمسي كلَى ِإلَهوالْم .
ِلذَِلك َأرجو َأن تُصلِّي من َأجِل الْبقية . لَهك علَى الْكَالمِ الَّذي سمعه منْهفَيعاقبه الْمولَى ِإ

  ."الْموجودة من الشَّعبِ
قَاَل، َأخْبِروا سيدكُم َأن اَهللا : "فَقَاَل ِإشَعيا لَهم٦. وجاء رِجاُل الْملك حزقيا ِإلَى ِإشَعيا٥
'تَهعمي سالْكَالمِ الَّذ نوا بِي. ال تَخَفْ مكَفَر َأشُّور كلم اِليكعص ٧. ِإن لُهعَأجس ِلذَِلك

فيبِالس هلَيي عَأقْض نَاكهو ،هِإلَى بِالد جِعرا، فَيرخَب عمسي ينمِ حهبِالْو ابصي.'"  
٨الْقَاِئد عمسسِ ونِ الْقُدع بحنَةَ، فَانْسِلب ينَةدم ةبارحيشَ ِلملَخ نَل محر َأشُّور كلم َأن 

هِإلَي بذَه٩. وهتبارحِلم هلَيفَ عحشَةَ، زالْحب كلاقَةَ مهرت َأن رخَب رِيبنْحلَغَ سفَب . ادفَع
لًا آخَرِينسَل رسَأرقَاَلوا ويقزوذَا، "١٠:  ِإلَى حهي كلا ميقزقُولُوا ِلح' كِإلَه كعخْدال ي

َأشُّور كلم دي يقُطَ فتَس لَن سالْقُد ِإن قُوَل لَكي بَِأن هلَيُل عي تَتَّكتَ ١١. الَّذعمَأنْتَ س
هْل يوجد ِإلَه ١٢بِالد الَّتي َأفْنُوها تَماما، فَهْل تَنْجو َأنْتَ؟ بِما فَعلَه ملُوك َأشُّور بِكُلِّ الْ

! َأنْقَذَ بِالده؟ ِإن آباِئي َأهلَكُوا جوزان وحاران ورصفَ وبني عدن الَّذين في تَلَسار
١٣ينَةدم كلمو فَادَأر كلماةَ ومح كلم نا؟َأيوع َأو ينَعه َأو وِيمفَرس '"  

  صالة حزقيا

١٤دعص ثُم ،َأهقَرُل وسالر لَهمي حالَّذ طَابا الْخيقزفََأخَذَ ح  امَأم طَهسباِهللا و تيِإلَى ب
ي ِإسراِئيَل، َأنْتَ الْجاِلس علَى اللَّهم يا رب بن: "وصلَّى حزقيا ِإلَى اِهللا وقَاَل١٥. الْمولَى

بِينقَرالْم الِئكَةقَ الْمفَو كشرع .اِلكملَى كُلِّ مع كدحو اِإللَه وضِ َأنْتَ هَأنْتَ . اَألر



ضاَألرو اءمتَ السنَع١٦. صعماسو ُأذُنَك با ري بقَر .كنَييع با ري افْتَحانْظُرو  .
ياَهللا الْح مشْتِلي لَهسي َأرالَّذ رِيبنْحكُلَّ كَالمِ س عم١٧. اس َأشُّور لُوكم ِإن ،با رقَّا يح

مهبِالدو ماُألم ُؤالءوا هبة١٨ً. خَروا آِلهسلَي مَألنَّه ،موهادَأبي النَّارِ وف متَهوا آِلهحطَرو ،
واآلن َأيها الْمولَى ِإلَهنَا، َأنْقذْنَا من يده، فَتَعلَم ١٩. بْل صنَعها النَّاس من خَشَبٍ وحجرٍ

  ."كُلُّ مماِلك اَألرضِ َأنَّك َأنْتَ وحدك يا رب هو اُهللا
  اهللا يستجيب الصالة

قَد 'يقُوُل اُهللا رب بني ِإسراِئيَل، : "ى حزقيا وقَاَل لَهفََأرسَل ِإشَعيا بن آموص ِإل٢٠َ
َأشُّور كلم رِيبنْحبِشَْأنِ س التَكتُ صعمه٢١. سدض ي نَطَقْتُ بِهالَّذ كْمالْح وذَا ههو :

بِك ُأونزهيو ونَكرتَقحسِ يُل الْقُدَأه !سِ يُل الْقُدَأهكلَيع كُونح٢٢! ض وه نم لَمْل تَعه
 ؟ ِإنَّهاءرِيببِك هلَيع كنَييتَ عفَعرو ،هلَيع تَكوتَ صلَّيعو ،تَ بِهكَفَرو ،تَهي شَتَمالَّذ

قُوبعي ينب بر وس٢٣! الْقُد كلسانِ رلَى ِلسلَى عوتَ الْمقُلْتََأنْتَ شَتَمتُ : ودعص
 نسَأحو ،زِهَل َأرتُ َأطْوقَطَعو ،نَانلُب مماِل، ِإلَى قاِلي الْجِبِإلَى َأع ةيري الْكَثاتكَبربِم

هاتِإلَى قَلْبِ غَابو ،هممق دعلْتُ ِإلَى َأبصو ،وِهر٢٤. س ،ةنَبِيَأج ي بِالدا فارتُ آبفَرح
اوهاءتُ مشَرِب .رصارِ مي كُلَّ َأنْهمطْنِ قَدنَشَّفْتُ بِب.  

٢٥"' همُأتَم اآلن؟ وتُهدطَوِيٍل قَص قْتنْذُ ومذَا، وتُ هربانِ دميمِ الزنْذُ قَدَأنِّي م عمتَس َألَم
راحتْ قُوةُ َأهلها، ٢٦. ها ِإلَى َأكْوامِ حجارةعلَى يدك ِلتَهدم الْمدن الْمحصنَةَ وتُحولَ

وكَالْحشيشِ الَّذي ينْبتُ . صاروا كَعشْبِ الْحقِْل، وكَالنَّبات الضعيف. وارتَاعوا وخَجِلُوا
جك ودخُولَك، وكَيفَ ولَكنِّي عارِفٌ مكَانَك وخُرو٢٧. علَى السطْحِ، يموتُ قَبَل ما ينْمو

لَيتَ عجه ٢٨. َأنَّك عَأض ِلذَِلك ،لَتْ ِإلَى ُأذُنَيصو فَتَكرجع َألنو ،لَيتَ عجه فََألنَّك
  '.خزامتي في َأنْفك، وِلجامي في فَمك، وُأرجِعك من الطَّرِيق الَّتي جِْئتَ فيها

٢٩"هذهو نَةي السفو ،هنَفْس نو منْما يامطَع نَةَ تَْأكُلُونالس هذا، هيقزا حي ةٌ لَكالمع 
ذَِلك نتُ منْبا يم تَْأكُلُون ةالتَّاِلي . ،وندصتَحو ونعرا فَتَزهدعي بالَّت نَةي السا فَأمو

وبقيةُ نَسِل يهوذَا الَّتي تَنْجو، تَكُون مرةً ُأخْرى ٣٠. ْأكُلُون ثمارهاوتَغْرِسون كُروما وتَ
َألنَّه تَخْرج بقيةٌ ٣١. كَشَجرة تَغْرِس جذُورها عميقَةً في اَألرضِ، وتُنْتج َأغْصانُها ثَمرا



. اُهللا الْقَدير مصمم َأن يعمَل هذَا. جبِل الْمقَدسِمن الْقُدسِ، وجماعةٌ نَاجِيةٌ من الْ
٣٢َأشُّور كلم نقَاَل اُهللا ع ِلذَِلك : لَنا، ومها سهلَيع يمري لَنينَةَ، ودالْم هذخَُل هدي لَن

قْالعا مهلَيع يمقي لَنسٍ، وا بِتُرهلَيع متَقَدا، ٣٣. اييهف اءي جالَّت الطَّرِيق نم جِعرا يِإنَّم
فَُأحامي عن هذه الْمدينَة وُأنْقذُها، من َأجلي، ٣٤. هذَا كَالم اِهللا. ولَن يدخَُل هذه الْمدينَةَ
  !"ومن َأجِل داود عبدي

٣٥الكم جخَر ،لَةاللَّي لْكي تَألْفًاف ينانثَمةً وسخَمَئةً وم شِ َأشُّوريج نقَتََل ما .  وفَلَم
فَانْصرفَ سنْحرِيب ملك َأشُّور، وانْسحب من ٣٦. طَلَع الصبح ِإذَا كُلُّهم جثَثٌ ميتَةٌ

مٍ، فيما هو ساجِد في معبد نسروخَ وذَاتَ يو٣٧. هنَاك، ورجع ِإلَى نينَوى وَأقَام فيها
وملَك آسرحدون . ِإلَهِه، قَتَلَه بالسيف ابنَاه َأدرملك وشَرآصر، وهربا ِإلَى َأرضِ َأراراطَ

كَانَهم نُهاب.  
  

 مرض حزقيا

٢٠ 

١جرا ِلديقزح رِضامِ ماَألي لْكي تفوتَومي َأن شَكَأو َأنَّه ة . نا بيِإشَع النَّبِي هِإلَي بفَذَه
قَاَل لَهو وصوتُ: "آمتَمْل ستُشْفَى ب لَن َألنَّك ،كلَأله تَكيصْل وماع ،قُوُل لَكلَى يوالْم ".

اذْكُر يا رب كَيفَ سرتُ في : "وقَاَل٣ى اِهللا فََأدار حزقيا وجهه ِإلَى الْحاِئط، وصلَّى ِإل٢َ
يكضرا يلْتُ ممعصٍ وخْلقَلْبٍ مو انَةبَِأم رِكضحم ".قَةرا بِحيقزكَى حبو.  

قُْل ِلحزقيا، ارجع و"٥: وقَبَل َأن يغَادر ِإشَعيا الساحةَ الْوسطَى في الْقَصرِ، قَاَل لَه اُهللا٤
 ،قُوُل لَكي َأبِيك داود لَى ِإلَهوبِي، الْمِئيسِ شَعا َأنَا 'رفَه ،كوعمتُ دَأيرو التَكتُ صعمس

يكاِهللا. َأشْف تيِإلَى ب بتَذْه مِ الثَّاِلثوي الْيفةَ ٦. وشْرع سخَم رِكميفُ ِإلَى عُأضو
نَةً، وي سلَأج نم ينَةدالْم هذه نع عافُأدو ،َأشُّور كلم دي نم ،ينَةدالْم هذهَأنْتَ و ذُكُأنْق

  "'.ومن َأجِل داود عبدي



. َئ الْملكفَعملُوا وضمدوا بِها الْقُرحةَ فَبرِ." اعملُوا عجِينَةً من تينٍ: "ثُم قَاَل ِإشَعيا٧
تَُؤكِّد ِلي َأن اَهللا سيشْفيني وَأنِّي  ما هي الْعالمةُ الَّتي: "وكَان حزقيا قَد سَأَل ِإشَعيا٨

الْمولَى يعطيك هذه الْعالمةَ : "فَقَاَل ِإشَعيا٩" سَأصعد ِإلَى بيت اِهللا في الْيومِ الثَّاِلث؟
يَؤكِّد لَك َأنَّه سيفْعُل ما وعد بِه، هْل تُرِيد َأن يتَقَدم ظلُّ الشَّمسِ ِإلَى اَألمامِ عشْر ِل

من السهِل َأن يتَقَدم : "فَقَاَل حزقيا١٠" درجات َأو َأن يرجِع ِإلَى الْوراء عشْر درجات؟
 شْرالظِّلُّ عاتجرد شْرع جِعري لْهعِإذَنِ اج ،اتجرَل اُهللا ١١!" دعا اَهللا، فَجيا ِإشَععفَد

ازلَّمِ آحلَى سامِ عِإلَى اَألم متَقَد قَد ا كَانمدعب اتجرد شْرع اءرِإلَى الْو جِعرالظِّلَّ ي.  
  وفد من بابل

١٢،قْتالْو ي ذَِلكفةً ِإلَى ويدهاِئَل وسابَِل، رب كلم انالدب نب انالدخُ بودرَل مسَأر 
فَفَرِحِ بِهِم حزقيا، وَأراهم كُلَّ ما في خَزاِئنه من ١٣. حزقيا، َألنَّه سمع َأنَّه كَان مرِيضا

طَي تيزابٍ وَأطْيبٍ وذَهو ةضكُنُوزٍف نم هنْدا عكُلَّ مو ،ةحلخَازِنِ اَألسكُلَّ مبٍ، و .
  .ولَم يكُن شَيء في قَصرِه وفي كُلِّ مملَكَته لَم يرِهم ِإياه حزقيا

١٤َألَهسا ويقزِإلَى ح ا النَّبِييِإشَع با: "فَذَه ُؤالءه اذَا قَاَل لَكم نَأي نماُل، وجلر
ماذَا رَأوا في : "فَقَاَل النَّبِي١٥." جاءوا من َأرضٍ بعيدة، من بابَِل: "فَقَاَل حزقيا" جاءوا؟

لَيس شَيء في خَزاِئني لَم ُأرِهم . رَأوا كُلَّ شَيء في قَصرِي: "فَقَاَل حزقيا" قَصرِك؟
ِإيا١٦." اهيقزا ِلحياِهللا، : "فَقَاَل ِإشَع كَالم عمسابَِل كُلُّ '١٧اِإلَى ب يهل فمحقْتٌ، يي وْأتيس

ويْؤخَذُ بعض ١٨. ال يتْرك شَيء. ما في قَصرِك، وكُلُّ ما خَزنَه آباُؤك ِإلَى هذَا الْيومِ
ي ينالَّذ ،نَاِئكابَِلَأبب لَكرِ مي قَصانًا فيصخ كُونُونفَي ،كمدو كملَح نم لَك ونولَد.' "

: وقَاَل حزقيا في نَفْسه." صاِلح هو كَالم اِهللا الَّذي َأعلَنْتَه: "فَقَاَل حزقيا ِإلشَعيا١٩
  ."سيكُون سالم وَأمان في َأيامي"

٢٠ِإلَى و اءخََل الْمَأدالْقَنَاةَ وكَةَ وَل الْبِرمفَ عكَيو ،هاتارصكُلُّ انْتا، ويقزارِ حةُ َأخْبيقب
وانْضم حزقيا ِإلَى َأسالفه، وملَك ٢١. الْمدينَة، هي مكْتُوبةٌ في كتَابِ َأخْبارِ ملُوك يهوذَا

  .بنُه مكَانَهمنَسى ا
  



 منسى ملك يهوذا

٢١ 

. كَان منَسى ابن اثْنَتَي عشْرةَ سنَةً لَما ملَك، ودام ملْكُه خَمسا وخَمسين سنَةً في الْقُدس١ِ
ت الْقَبِيحةَ الَّتي وعمَل ما هو شَر في نَظَرِ اِهللا، وارتَكَب الْممارسا٢. واسم ُأمه حفَصيبةُ

وعاد فَبنَى معابِد اآلِلهة ٣. ارتَكَبتْها اُألمم الَّتي طَردها اُهللا من َأمامِ بني ِإسراِئيَل
 عمودا الْغَرِيبة الَّتي هدمها حزقيا َأبوه، وبنَى منَصات ِلتَقْديمِ الْقُربانِ ِللبعِل، وعمَل

وبنَى ٤. وسجد ِلكُلِّ نُجومِ السماء وعبدها. يعبده، كَما عمَل آخَاب ملك ِإسراِئيَل
نْهي قَاَل اُهللا عاِهللا الَّذ تيي بانِ فبيمِ الْقُرِلتَقْد اتنَصي: "مماس ونكْرِمسِ يي الْقُدف ".

٥اتنَصنَى مباِهللاو تيب تَياحي سف اءمومِ السانِ ِلكُلِّ نُجبيمِ الْقُر٦.  ِلتَقْد نَهقَ ابرَأحو
ومارس السحر والْعلْم بالْغَيبِ، واستَشَار من يتَعاملُون مع الْجِن ومن . في النَّارِ قُربانًا

احواَألر ونرضحَأ. يويظَهغي نَظَرِ اِهللا ِليف شَر وا هِل ممع نم ٧. كْثَر ودمالْع عضوو
هناب انملَيسو داوِلد نْهي قَاَل اُهللا عالَّذ تيي الْبف هدبعي يي : "الَّذفو ،تيذَا الْبي هف

وال َأعود ٨. باِئِل ِإسراِئيَل، يكْرِمون اسمي ِإلَى اَألبدالْقُدسِ الَّتي اخْتَرتُها من بينِ كُلِّ قَ
ُأشَرد بني ِإسراِئيَل من اَألرضِ الَّتي َأعطَيتُها آلباِئهِم، وذَِلك ِإن َأطَاعوا وعملُوا بِكُلِّ ما 

مهري َأمالَّت ةبِكُلِّ الشَّرِيعو بِه متُهيصىَأووسي مدبا عْل ٩."  بِهوا، بعمسي لَم منَّهلَكو
َأضلَّهم منَسى، فَعملُوا ما هو َأشَر مما تَعملُه اُألمم الَّتي طَردها اُهللا من َأمامِ بني 

  .ِإسراِئيَل
منَسى ملك يهوذَا عمَل هذه اَألشْياء "١١: اَلفَتَكَلَّم اُهللا بِواسطَة عبِيده اَألنْبِياء وق١٠َ

الْقَبِيحةَ، وارتَكَب الشَّر َأكْثَر من اَألمورِيين الَّذين كَانُوا في هذه الْبِالد قَبلَه، وجعَل 
هنَامَأص ةادببِع الذَّنْب بتَكرا يضوذَا أييه بي ِلذ١٢َ! شَعنب بفَِإنِّي، َأنَا اُهللا ر ِلك

قُ ُأذُنَاهعا تُصبِه عمسي نكُلُّ م اِئبصوذَا مهيسِ ولَى الْقُدع بلَأج تُ َأنراِئيَل، قَررِإس .
نَفْسِ الْقَاعدة وأََحكُم علَى الْقُدسِ بِنَفْسِ الْمقْياسِ الَّذي حكَمتُ بِه علَى السامرة، وب١٣ِ

هلنَسو لَى آخَابا عتُ بِهكَمي حلَى . الَّتع هبقْليقَ والطَّب داحالْو حسما يا كَمهحسَأمو



هِهج١٤. ومهبلسيو مهبنْهاِئهِم، فَيدي َأعدي َأيف مهعُأوقيبِي، ونَص ةيقب نَأتَخَلَّى عكُلُّ و 
اِئهِمد١٥. َأع جخَر يهي فمِ الَّذوالْي ني مَأغَاظُوني نَظَرِي، وف شَر وا هلُوا ممع مَألنَّه

  ."آباُؤهم من مصر ِإلَى هذَا الْيومِ
١٦َأو نم سَأل الْقُدتَّى ما، حيررِيًئا كَثا بما دضى َأينَسم فَكساورِها ِإلَى آخذَا . ِلهه

. بِاِإلضافَة ِإلَى الْخَطيَئة الَّتي ارتَكَبها بَِأن جعَل يهوذَا يعمُل ما هو شَر في نَظَرِ اِهللا
 كتَابِ َأخْبارِ وبقيةُ َأخْبارِ منَسى وكُلُّ َأعماِله وخَطيَئتُه الَّتي ارتَكَبها، هي مكْتُوبةٌ في١٧

وملَك . وانْضم منَسى ِإلَى َأسالفه، ودفن في بستَانِ قَصرِه، بستَانِ عزا١٨. ملُوك يهوذَا
كَانَهم نُهاب ونآم.  

  آمون ملك يهوذا

واسم . كُه سنَتَينِ في الْقُدسِكَان آمون ابن اثْنَتَينِ وعشْرِين سنَةً لَما ملَك، ودام مل١٩ْ
وعمَل ما هو شَر في نَظَرِ اِهللا، كَما عمَل ٢٠. ُأمه مشُلَّمةُ بِنْتُ حاروص من يطْبةَ

وهى َأبنَس٢١. موها َأبهدبي عالَّت نَاماَألص دبعو ،اِل َأبِيهمثَاِل َأعكُلَّ م تَبِعاولَه دجسو  .
وتَآمر أعوان آمون ضده، ٢٣. وتَرك الْمولَى ِإلَه آباِئه، ولَم يسلُك في طَرِيق اِهللا٢٢

رِهي قَصف كلقَتَلُوا الْما ٢٤. ويوشلُوا يعجو ،كلالْم دوا ضرتَآم ينكُلَّ الَّذ بفَقَتََل الشَّع
 نَهابكَانَهكًا مل٢٥. م لُوكارِ متَابِ َأخْبي كةٌ فكْتُوبم يه الُهمَأعو ونارِ آمةُ َأخْبيقبو

  .ودفن في قَبرِه في بستَانِ عزا، وملَك يوِشيا ابنُه مكَانَه٢٦. يهوذَا
  

 كتاب الشريعة

٢٢ 

واسم . سنين لَما ملَك، ودام ملْكُه ِإحدى وثَالثين سنَةً في الْقُدسِكَان يوِشيا ابن ثَماني ١
وعمَل ما هو صاِلح في نَظَرِ اِهللا، وتَبِع كُلَّ مثَاِل ٢ُأمه يديدةُ بِنْتُ عدايةَ من بصقَةَ، 

  .نًا وال شمالًاداود َأبِيه، ولَم ينْحرِفْ عنْه يمي



٣ ،شُلَّامنِ ما بلْيَأص نب شَافَان هبكَات كلَل الْمسا، َأريوِشي كلةَ ِللمشْرنَةَ عالثَّام نَةي السفو
قَاَل لَهاِهللا و تياَل "٤: ِإلَى بالْم بسحي لَى، ِلكَيرِ اَألعبا الْحيلْقِإلَى ح بخََل اذْهي دالَّذ

فَيسلِّمونَه ِإلَى الْوكَالء الْمشْرِفين ٥ِإلَى بيت اِهللا، الَّذي جمعه حراس الْبابِ من الشَّعبِ، 
م مدا تَهم ونممري يناِل الَّذمِإلَى الْع ونَهفَعدي كَالءالْواِهللا، و تيي بِل فملَى الْعع ن

 ،تييم٦ِالْبمللتَّر وتَةنْحم ةارجحخَشَبٍ و اءرا ِلشضَأيو ،يناتنَحو نَّاِئينبو ارِيننَج نم .
٧نَاءُأم ماَل َألنَّهالْم ونمتَلسي ينالَّذ كَالءوا الْوباسال تُحو".  
." وجدتُ كتَاب الشَّرِيعة في بيت اِهللا: "افَان الْكَاتبِوقَاَل حلْقيا الْحبر اَألعلَى ِلش٨َ

َأهفَقَر ِلشَافَان تَابا الْكيلْقطَى حَأعا ٩. وتَقْرِير لَه مقَدو ،كلِإلَى الْم بالْكَات شَافَان بذَه ثُم
َل الَّذي في الْبيت، وسلَّموه ِإلَى الْوكَالء حسب رِجالُك الْما: "عن سيرِ الْعمِل وقَاَل

َأعطَاني حلْقيا : "وقَاَل شَافَان الْكَاتب َأيضا ِللملك١٠." الْمشْرِفين علَى الْعمِل في بيت اِهللا
فَلَما سمع الْملك كَالم كتَابِ ١١ .ثُم قَرَأ شَافَان من الْكتَابِ َأمام الْملك." الْحبر كتَابا

 هابيقَ ثزم ،ةيخَا، ١٢الشَّرِيعم نب وركْبعو ،شَافَان نب يقَامَأخو ،ربا الْحيلْقح رَأمو
مقَاَل لَهو ،كلالْم ما خَادايسعب، والْكَات شَافَانَألُوا اَهللا"١٣: ووا اسببِ اذْهشَّعللِلي و 

جِدي وتَابِ الَّذذَا الْكي هف درا وموذَا، عهِلكُلِّ يا . وبنَا غَضلَيع باَهللا غَاض َأن فَال شَك
ب فيه شَديدا جِدا، َألن آباءنَا لَم يطيعوا كَالم هذَا الْكتَابِ، ولَم يعملُوا بِكُلِّ ما هو مكْتُو

  ."ومفْروض علَينَا
١٤ شَلُّوم ةجوز ةةَ النَّبِيا، ِإلَى خَلْدايسعو شَافَانو وركْبعو يقَامَأخو ربا الْحيلْقح بفَذَه

. قُدسِ، وسَألُوهاوكَانَتْ تُقيم في الْحي الثَّاني في الْ. بنِ تقْوةَ بنِ حرحس، حافظ الثِّيابِ
١٥مي : "فَقَالَتْ لَهَل الَّذجالر وا بِهاِئيَل، فََأخْبِرري ِإسنب باُهللا ر ي قَالَهالَّذ الْكَالم وذَا هه

ِإلَي لَكُمسقُوُل اُهللا، ١٦. َأركُلَّ'ي ،هللَى َأهعكَانِ وذَا الْملَى هع اِئبصالْم بلَأجس وا هم 
كْتُوبوذَا مهي كلم َأهي قَرتَابِ الَّذي الْك١٧. ف ةآلِله خُورقُوا الْبرَأحي، وكُونتَر مَألنَّه

اِلهِممي بِكُلِّ َأعَأغَاظُونى، وَأ. ُأخْرديه لَنكَانِ وذَا الْملَى هبِي عغَض ا ١٨' .فَاشْتَدَأم
يقُوُل اُهللا رب بني ِإسراِئيَل، بِشََأنِ 'ا الَّذي َأرسلَكُم ِلتَستَشيروا اَهللا، فَقُولُوا لَه، ملك يهوذَ

تَهعمي س١٩: الْكَالمِ الَّذ َأن ،هللَى َأهعكَانِ وذَا الْملَى هع تُ بِهيا قَضتَ معما سَأنْتَ لَم



 ابالْخَر مهيرصرِ اِهللا، مضحي متَ فكَيبو كابيقْتَ ثزمتَ وعاضتَوتَ ومنَةُ، نَداللَّعو
تُكعمِإنِّي س َأنَا َأقُوُل لَك ى ٢٠. ِلذَِلكال تَرالمٍ، وبِس فَنفَتُد ،كالفِإلَى َأس متَنْض لُكعفََأج
هبلَأجي سالَّت اِئبصالْم نَاكيكَانِعذَا الْملَى ها ع.' "كلِإلَى الْم دذَا الرُل بِهسالر عجفَر.  

  
 عهد يوشيا مع اهللا

٢٣ 

وذَهب الْملك ِإلَى بيت اِهللا ومعه ٢. وَأرسَل الْملك واستَدعى كُلَّ شُيوخِ يهوذَا والْقُدس١ِ
. لْقُدسِ، والَْأحبار واَألنْبِياء، كُلُّ الشَّعبِ من الصغيرِ ِإلَى الْكَبِيرِكُلُّ قَادة يهوذَا، وشَعب ا

ووقَفَ الْملك علَى ٣. فَقَرَأ علَيهِم كُلَّ ما ورد في كتَابِ الْعهد الَّذي وجِد في بيت اِهللا
، ِليتْبع اَهللا ويطيع وصاياه وِإرشَاداته وفَراِئضه بِكُلِّ الْمنْبرِ، وعمَل عهدا في محضرِ اِهللا

وَأعلَن كُلُّ الشَّعبِ َأنَّهم . قَلْبِه وكُلِّ نَفْسه، وينَفِّذَ كَالم الْعهد الْوارِد في هذَا الْكتَابِ
دهذَا الْعه ونيعطيس.  

٤كلالْم رَأمو ابِ، َأنالْب اسرحو ،هدعي بالَّت ةتْبالر اربَأحلَى، واَألع ربا الْحيقلح 
 ،اءمومِ السِلكُلِّ نُجوتَ وشْتَرِلعِل وعنُوعٍ ِللبصم ءاِهللا كُلَّ شَي تيب نوا مخْرِجي

وَأباد ٥. دي قَدرون، وحمَل رمادها ِإلَى بيتَ ِإيَلوَأحرقَها خَارِج الْقُدسِ في حقُوِل وا
كَهنَةَ اَألصنَامِ الَّذين عينَهم ملُوك يهوذَا، ِليحرِقُوا الْبخُور في معابِد اآلِلهة الْغَرِيبة الَّتي 

يحرِقُون الْبخُور ِللبعِل والشَّمسِ والْقَمرِ في مدنِ يهوذَا وحوَل الْقُدسِ، والَّذين كَانُوا 
اءمومِ السكُلِّ نَجبِ واكالْكَوي ٦. واداِهللا، ِإلَى و تيب نم ونَهدبعي يالَّذ ودمالْع جَأخْرو

نَاكه قَهرَأحسِ، والْقُد خَارِج ،ونرقَد .ارتَّى صح قَهحس لَى ثُمع ارى الْغُبذَرا، وارغُب 
وكَان في بيت اِهللا غُرفٌ ِللعاهرِين الَّذين يمارِسون الشُّذُوذَ ٧. قُبورِ عامة الشَّعبِ

حضر كُلَّ وَأ٨. الْجِنْسي، حيثُ كَانَت النِّساء ينْسجن ثيابا ِلعشْتَروتَ، فَهدم يوِشيا الْغُرفَ
 ثُ كَانيح ،عبس ِإلَى بِْئر عبج نم ةالْغَرِيب ةاآلِله ابِدعم سنَجوذَا، وهنِ يدم نارِ مبالَْأح

خُورالْب رِقُونحنَةُ يينَ. الْكَهدمِ الْماكح شُوعي ةابوخَِل بدم نْدي عالَّت ابِدعالْم مدهلَى وع ،ة



ينَةدالْم ةابواِل بمي ٩. شاِهللا ف ةنَصم نْدوا عمخْدي لَم ةالْغَرِيب ةاآلِله ابِدعنَةَ مكَه َأن عمو
  .الْقُدسِ، لَكنَّهم كَانُوا يْأكُلُون فَطيرا مع الَْأحبارِ

وادي ابنِ هنُّوم، ِلكَي ال يحرِقَ َأحد ابنَه َأو بِنْتَه في ونَجس حفْرةَ النَّارِ الَّتي في ١٠
وَأباد الْخَيَل الَّتي َأعطَاها ملُوك يهوذَا ِلعبادة الشَّمسِ، وكَانَتْ ١١. النَّارِ قُربانًا ِلمولَخَ

بِ مبِالْقُر ةاحي الساِهللا، ف تيخَِل بدم نْدعكلنَتَنْم هماس ظَّفوكَنِ مسم قَ . نرَأحو
وهدم الْملك منَصات الْقُربانِ الَّتي بنَاها ملُوك يهوذَا ١٢. الْمركَبات الَّتي ِلعبادة الشَّمسِ

وسحقَ . ساحتَي بيت اِهللاعلَى سطْحِ غُرفَة آحاز، والْمنَصات الَّتي بنَاها منَسى في 
ونري قَدادي وا فاهذَرا وتَهارجقَ ١٣. حي شَرالَّت ةالْغَرِيب ةاآلِله ابِدعم كلالْم سنَجو

الكِل الْهبج نُوبسِ جاِئ. الْقُدرِإس كلم انملَيا سنَاهي بالَّت يهةَ وشْتُوريَل ِلع ةِإلَه
الصيالْكَرِيه ينيونمالْع ِإلَه لْكُومِلمالنَّجِسِ، و ينوآبِيالْم وشَ ِإلَهِلكَمو ،ةالنَّجِس ينيوند .
من وحطَّم يوشيا التَّماثيَل، وكَسر اَألعمدةَ الَّتي كَان النَّاس يعبدونَها، ومَأل مكَانَها ١٤

  .عظَامِ النَّاسِ
وَأيضا الْمنَصةَ الَّتي في بيتَ ِإيَل، في الْمعبد الَّذي بنَاه يربعام بن نَباطَ الَّذي جعَل ١٥

 الْمعبد بني ِإسراِئيَل يرتَكبون الشَّر، فَهذه الْمنَصةُ والْمعبد هدمهما يوشيا وَأحرقَ
والتَفَتَ يوشيا، ١٦. وكَذَِلك َأحرقَ الْعمود الَّذي كَانُوا يعبدونَه. وسحقَه حتَّى صار غُبارا

 فََأرسَل وَأخَذَ الْعظَام منْها، وَأحرقَها علَى الْمنَصة. فَرَأى الْقُبور الَّتي هنَاك في الْجبِل
ما هذَا : "وقَاَل يوشيا١٧. فَتَم كَالم اِهللا الَّذي َأعلَنَه الْوِلي الَّذي تَنَبَأ بِهذَا. ونَجسها

هذَا قَبر الْوِلي الَّذي جاء من يهوذَا، وتَنَبَأ : "فَقَاَل لَه َأهُل الْمدينَة" النَّصب الَّذي َأراه؟
داضي َأنْتَ نَفَّذْتَهورِ الَّتاُألم هذتَ ِإيَل بِهيب ةنَص١٨."  مكلفَقَاَل الْم" :كُوهاتْر . كرحال ي

هظَامع دَأح ".ةرامالس نم اءي جالَّذ النَّبِي ظَامعو هظَامكُوا عا كُلَّ ١٩. فَتَريوشي مدهو
ِلهة الَّتي بنَاها ملُوك ِإسراِئيَل في مدنِ السامرة ِليغيظُوا اَهللا، وفَعَل بِها ما فَعلَه معابِد اآل

وقَتََل كُلَّ كَهنَة معابِد اآلِلهة الْغَرِيبة علَى منَصات الْقُربانِ الَّتي في ٢٠. في بيتَ ِإيَل
 ،ابِدعالْم لْكاتهلَيالنَّاسِ ع ظَامقَ عرَأحسِ. وا ِإلَى الْقُديوشي عجر ذَِلك دعبو.  



احتَفلُوا بِالْفصحِ ِللْمولَى ِإلَهِكُم، كَما هو مكْتُوب في : "وَأمر الْملك كُلَّ الشَّعبِ وقَاَل٢١
حٍ ال مثيَل لَه من قَبُل، ال في زمنِ الْقُضاة الَّذين بِفص فَاحتَفَلُوا٢٢." كتَابِ الْعهد هذَا

في السنَة الثَّامنَة ٢٣. حكَموا ِإسراِئيَل، وال في كُلِّ َأيامِ ملُوك ِإسراِئيَل وملُوك يهوذَا
  .قُدسِِهللا في الْ عشْرةَ ِللملك يوشيا، احتَفَلُوا بِهذَا الْفصحِ

وَأباد يوشيا َأيضا من يتَعاملُون مع الْجِن، ومن يحضرون اَألرواح، واآلِلهةَ، ٢٤
 ذَِلكسِ، وي الْقُدفوذَا وهي ي بِالدةً فودجوي كَانَتْ مالَّت ةالْقَبِيح اءكُلَّ اَألشْيو ،نَاماألصو

ولَم ٢٥.  الشَّرِيعة الْمكْتُوبِ في الْكتَابِ الَّذي وجده حلْقيا الْحبر في بيت اِهللاعملًا بِكَالمِ
 بسح ،هتركُلِّ قُدو هكُلِّ نَفْسو ِإلَى اِهللا بِكُلِّ قَلْبِه عجر هدعال بو لَهال قَب ،ثْلَهم كلم كُني

م ةىكُلِّ شَرِيعوس.  
عِ اُهللا عن غَضبِه الشَّديد الْمخيف، َألنَّه غَضب جِدا علَى ومع كُلِّ هذَا، لَم يرج٢٦ِ

ِإنِّي كَما َأزلْتُ ِإسراِئيَل : "فَقَاَل اُهللا٢٧. يهوذَا، بِسببِ كُلِّ َأعماِل منَسى الَّتي َأغَاظَه بِها
وذَا َأيهي ُأزِيُل يتَ الَّذيالْبا، وتُهي اخْتَرالَّت سينَةَ، الْقُددالْم هذه فُضَأري، وامَأم نا مض

نْهقُلْتُ ع :يهي فماس ونكْرِمي".  
وفي ٢٩. اوبقيةُ َأخْبارِ يوشيا، وكُلُّ َأعماِله، هي مكْتُوبةٌ في كتَابِ َأخْبارِ ملُوك يهوذ٢٨َ

اترِ الْفُرنَه نْدع َأشُّور كلم داعسِلي ،رصم نوعرف نَخْو كلالْم بذَه هكْمح َأثْنَاء .
نَخْو ارِبحا ِلييوشي جو. فَخَرجِدي مف نَخْو بِ، قَتَلَهري الْحال فا تَقَاب٣٠. فَلَم لَهمفَح

يم الُهرِجرِهي قَبف فَنُوهدسِ وِإلَى الْقُد وهرضَأحو ،ةكَبري متًا ف . ازوآحي بفََأخَذَ الشَّع
َأبِيه كَانكًا ملم لُوهعجو وهحسما ويوشي نب.  

  يوآحاز ملك يهوذا

٣١دو ،لَكا منَةً لَمس شْرِينعو ثَالث ناب ازوآحي سِكَاني الْقُدرٍ فثَالثَةَ َأشْه لْكُهم ام .
وعمَل ما هو شَر في نَظَرِ اِهللا، تَماما كَما ٣٢. واسم ُأمه حموطَُل بِنْتُ ِإرميا من ِلبنَةَ

اُؤهَل آبم٣٣. عال ي اةَ، ِلكَيمضِ حي َأرلَةَ فبي رف رصم نوعرف هرَأسي وف كلم
وفَرض فرعون علَى بِالد يهوذَا ضرِيبةً مقْدارها حوالَي ثَالثَة َأطْنَانٍ ونصف . الْقُدسِ

وجعَل فرعون َألْياقيم بن يوشيا ٣٤. من الْفضة، وَأربعة وثَالثين كيلوجراما من الذَّهبِ



وَأخَذَ فرعون يوآحاز وَأحضره ِإلَى . مكَان يوشيا َأبِيه، وغَير اسمه ِإلَى يوياقيمملكًا 
نَاكاتَ هفَم ،رصب٣٥ٍ. مذَهو ةضف نم ها طَلَبم نوعرِلف يماقويي فَعدو . ضفَر نَّهلَكو

لَى الْبِالدةَ عرِيبالض فَعدِلي ،هترقْدم بسح داحبٍ، كُلَّ وذَهو ةضبِف بالشَّع فَطَالَب ،
ونعرِلف.  

  يوياقيم ملك يهوذا

كَان يوياقيم ابن خَمسٍ وعشْرِين سنَةً لَما ملَك، ودام ملْكُه ِإحدى عشْرةَ سنَةً في ٣٦
وعمَل ما هو شَر في نَظَرِ اِهللا، تَماما ٣٧. ه زبِيدةُ بِنْتُ فدايةَ من رومةَواسم ُأم. الْقُدسِ

اُؤهَل آبما عكَم.  
 

٢٤ 

١عوذَا، فَخَضهي ماجهابَِل وب كلم روخَذْنَصنَب اءج ،يماقويكْمِ يح ي َأثْنَاءف  لَه يماقويي
يننثَالثَ س .هلَيع درتَم ذَِلك دعب ٢. ثُم ينيامَأرو ينيابِلاةً بغُز هلَيَل اُهللا عسفََأر

ينيونمعو ينوآبِيمو . ي قَالَهالَّذ هكَالم بسا حهبِيدوذَا ِليهلَى ياُهللا ع ملَهسَأر فَقَد
فَِإنَّه حكَم علَى يهوذَا َأن يزِيلَهم من َأمامه، بِسببِ ذُنُوبِ ٣. ياءبِواسطَة عبِيده اَألنْبِ

 ،لَهما عكُلِّ مى ونَس٤مفَكَهي سالَّذ رِيءمِ الْبالدو .اءرِيمِ اَألببِد سَأل الْقُدم َألنَّه . لَمو
رغْفي غَبِ اُهللا َأنرة٥ُ. ييقبارِ وتَابِ َأخْبي كةٌ فكْتُوبم يه ،اِلهمكُلُّ َأعو ،يماقويارِ يَأخْب 

ولَم يعد ملك ٧. وانْضم يوياقيم ِإلَى َأسالفه، وملَك يوياكين ابنُه مكَانَه٦. ملُوك يهوذَا
َل استَولَى علَى كُلِّ الْبِالد الَّتي كَانَتْ ِلمصر، من مصر يخْرج من بِالده، َألن ملك بابِ

اترِ الْفُرِإلَى نَه رصرِ منَه.  
  يوياكين ملك يهوذا

واسم . كَان يوياكين ابن ثَماني عشْرةَ سنَةً لَما ملَك، ودام ملْكُه ثَالثَةَ َأشْهرٍ في الْقُدس٨ِ
 هسُِأمالْقُد نم وشْتَا بِنْتُ َأِلنَاثَانَل ٩. نَحما عا كَمامي نَظَرِ اِهللا، تَمف شَر وا هَل ممعو
وها١٠. َأبوهراصحسِ ولَى الْقُدابَِل عب كلم روخَذْنَصةُ نَبقَاد اءج ،قْتالْو ي ذَِلكفو .



فَاستَسلَم لَه ١٢. سه علَى الْمدينَة، بينَما كَان قَادتُه يحاصرونَهاثُم جاء نَبوخَذْنَصر نَف١١ْ
انُهوَأعو اُؤهرُأمو تُهقَادو هُأموذَا، وهي كلم يناكويابَِل، . يب كلكْمِ مِلح نَةالثَّام نَةي السف

يناكويي را قَاَل١٣. ُأسكَمرِ واِئنِ قَصخَزاِهللا، و تياِئنِ بكُلَّ خَز روخَذْنَصاُهللا، َأخَذَ نَب 
وَأسر ١٤. الْملك، ونَزع كُلَّ آنية الذَّهبِ الَّتي عملَها سلَيمان ملك ِإسراِئيَل في بيت اِهللا

الْقَادو اءرسِ، كُلَّ اُألمِل الْقُدكُلَّ َأهةُ آالفشْرع ملَتُهمجو ،يناددالْحنَّاعِ وكُلَّ الصو ،ة .
وَأخَذَ نَبوخَذْنَصر يوياكين َأسيرا ِإلَى بابَِل هو وُأمه ١٥. ولَم يتْرك غَير مساكينِ الشَّعبِ
ةَ الْبِالدقَادو انَهوَأعو هاتجوزو .مابَِلفََأخَذَهسِ ِإلَى بالْقُد نى مر١٦.  َأس كلم را َأسكَم

 مكُلُّهَألْفٌ، و مهددعو يناددالْحو نَّاعالصو ،ةُ آالفعبس مهددعو اءا كُلَّ اَألقْوِيضابَِل َأيب
وجعَل ملك بابَِل متَّنيا عم يوياكين ١٧. فََأخَذَهم َأسرى ِإلَى بابَِل. َأبطَاٌل ورِجاُل حربٍ

  .ملكًا مكَانَه، وغَير اسمه ِإلَى صدقيا
  صدقيا ملك يهوذا

كَان صدقيا ابن ِإحدى وعشْرِين سنَةً لَما ملَك، ودام ملْكُه ِإحدى عشْرةَ سنَةً في ١٨
وعمَل ما هو شَر في نَظَرِ اِهللا، ١٩. مه حموطَُل بِنْتُ ِإرميا من ِلبنَةَواسم ُأ. الْقُدسِ

يماقويَل يما عا كَماملَى ٢٠. تَمعسِ ولَى الْقُدبِ اِهللا عبِ غَضببِس وثَ هدا حكُلَّ م فَِإن
رِهضحم نم مهدطَر تَّى ِإنَّهوذَا، حهابَِل. يب كللَى ما عيقدص درا تَمضذَا َأيِلهو.  

  
 سقوط القدس

٢٥ 

١ روخَذْنَصنَب اءا، جيقدص لْكِلم ةعالتَّاس نَةالس نرِ ماشرِ الْعالشَّه نرِ ماشمِ الْعوي الْيفو
سِ، ولَى الْقُدع هشيكُلُّ جو وابِل، هب كلاماجرا َأبلَهونَى حبا وهراص٢. ح ظَلَّتو

وفي الْيومِ التَّاسعِ من ٣. الْمدينَةُ تَحتَ الْحصارِ ِإلَى السنَة الْحاديةَ عشْرةَ ِللملك صدقيا
فَفُتحتْ ٤. اك َأي طَعامٍ ِللنَّاسِالشَّهرِ الرابِعِ، اشْتَد الْجوع في الْمدينَة، حتَّى لَم يكُن هنَ

ثَغْرةٌ في سورِ الْمدينَة، وهرب كُلُّ الْجيشِ في اللَّيِل من الْبوابة الَّتي بين السورينِ 



كلالْم يقَةدح نبِ مو.بِالْقُرراصحكَانُوا ي ينيابِلالْب َأن عذَا مينَةَكُلُّ هدالْم ن ! برفَه
ندي اُألرادو ي طَرِيقف هعم نما ويقد٥. ص قُوا بِهلَحو ،كلالْم تَبِع ينيابِلشَ الْبيج نلَكو

 ربلَةَ، فََأسروه وَأخَذُوه ِإلَى ملك بابَِل في٦. وتَفَرقَ عنْه كُلُّ جيشه. في سهِل َأرِيحا
هدا ضكْموا حردثُ َأصي٧. حهنَييوا عقَلَع ثُم ،هنَييع امَأم هالدقَتَلُوا َأوو . وهدقَي ذَِلك دعبو

  .بِسلْسلَتَينِ من نُحاسٍ، وَأخَذُوه ِإلَى بابَِل
٨سِ مرِ الْخَامالشَّه نابِعِ ممِ السوي الْيفو كلم روخَذْنَصنَب كلةَ ِللمشْرع ةعالتَّاس نَةالس ن

. بابَِل، جاء نَبوزردان قَاِئد الْحرسِ الْملَكي الَّذي يعمُل عنْد ملك بابَِل، ِإلَى الْقُدسِ
َأحرقَ كُلَّ ما فيها من . الْقُدسِوَأحرقَ بيتَ اِهللا، وقَصر الْملَك، وكُلَّ الديارِ في ٩

ةهِمي الْمانب١٠. الْم ينالَّذ ينيابِلالْب نُودا كُلُّ الْجهمدا، هلَهوي حسِ الَّتارِ الْقُدوكُلُّ َأسو
يلَكسِ الْمرالْح قَاِئد ع١١. مو ،ينَةدي الْمف يقي بالَّذ بالشَّعُأوا ِإلَى ولَجوا وبره ينالَّذ

يلَكسِ الْمرالْح قَاِئد اندروزنُب مهرالنَّاسِ، َأس نم مهرغَيابَِل، وب كل١٢. م كتَر نَّهلَكو
  .بعض الْمساكين ِليعملُوا في الْكُرومِ والْحقُوِل

١٣َأع ونيالْبِابِل طَّمحاسِ، والنُّح ضوحو داعا الْقَوضَأياِهللا، و تيي بي فاسِ الَّتةَ النُّحدم
وَأخَذُوا الْقُدور والْمجارِفَ والطَفَّايات والصحون وكُلَّ ١٤. وحملُوا نُحاسها ِإلَى بابَِل

كَما َأخَذَ قَاِئد الْحرسِ الْملَكي الْمباخرِ ١٥. لْعبادةَأدوات النُّحاسِ الَّتي كَانَتْ تُستَخْدم في ا
ةضف بٍ َأوذَه نا منُوعصم ا كَانكُلَّ مو ،الْكُُؤوس١٦. و نزرِفَةُ وعنًا مكمم كُني لَمو
وكَان طُوُل ١٧. يمان ِلبيت اِهللانُحاسِ الْعمودينِ والْحوضِ والْقَواعد الَّتي عملَها سلَ

 ،ثُلْثتْرٍ والَي موح هفَاعتاسٍ ارنُح نم تَاج هلَيعتَارٍ، وَأم ةيانثَم الَيوح داحالْو ودمالْع
وكَان الْعمود .  من نُحاسٍوالشَّبكَةُ الَّتي فَوقَ التَّاجِ والرمانَاتُ الَّتي حوَل الشَّبكَة، كُلُّها

اآلخَر ودما كَالْعنُوعصمكَةٌ وشَب ا لَهضي َأيالثَّان.  
وَأخَذَ قَاِئد الْحرسِ الْملَكي سرايا رِئيس الَْأحبارِ، وصفَنْيا نَاِئبه، وحراس الْبابِ ١٨

 في الْمدينَة، َأخَذَ الضابِطَ الَّذي كَان مسُئولًا عنِ الْمحارِبِين، ومن الَّذين بقَوا١٩. الثَّالثَةَ
 ،يدننِ التَّجُئولًا عسم ي كَانشِ الَّذيالْج قَاِئد بكَاتو ،كلتَشَارِي الْمسم ناٍل مةَ رِجسخَمو

ف ينودجوالنَّاسِ الْم نم آخَرِين تِّينسوينَةد٢٠. ي الْم ،ُؤالءكُلَّ ه اندروزفََأخَذَ نَب



. فَقَتَلَهم ملك بابَِل هنَاك في ربلَةَ في َأرضِ حماة٢١َ. وذَهب بِهِم ِإلَى ملك بابَِل في ربلَةَ
هضَأر نوذَا مهي بشَع رُأس بِذَِلكو.  

٢٢ روخَذْنَصنَب كتَرو نا بلْيدج وا هماكح هِملَيع نيعوذَا، وهضِ يي َأربِ فالشَّع ضعب
نِ شَافَانب يقَاما ٢٣. َأخلْيدج نيابَِل عب كلم َأن ،مالُهرِجو مشِ هيالْج ةكُلُّ قَاد عمسو

اة، وهم ِإسماعيُل بن نَثَنْيا، ويوحانَان بن قَارِيح، حاكما، فَراحوا ِإلَى جدلْيا في الْمصفَ
مالُهرِجو مه يكعالْم نا ابينسيي، وثَ النَّطُوفَاتومتَنْح نا بايرس٢٤. و ما لَهلْيدلَفَ جفَح

ا في اَألرضِ، واخْدموا ملك بابَِل، ِلكَي ال تَخَافُوا من قَادة الْبابِليين، َأقيمو: "وقَاَل
  ."تَنْجحوا

٢٥ كلَأقَارِبِ م نم وهو ،عنِ َأِليشَما بنَثَنْي نيُل باعمِإس اءابِعِ، جرِ السي الشَّهف ،نلَكو
ا والْبابِليين الَّذين كَانُوا معه في يهوذَا، ومعه عشْرةُ رِجاٍل، وقَتَلُوا جدلْيا وبني يهوذَ

فَاةصوا ِإلَى ٢٦. الْمبرهشِ، ويةُ الْجقَاديرِ ِإلَى الْكَبِيرِ، وغالص نبِ مكُلُّ الشَّع فَقَام
ينيابِلالْب نخَافُوا م مَألنَّه ،رصم.  

  العفو عن يوياكين

٢٧ةابِعالس نَةي السلَى فكًا علوخُ مدرَأوِيُل م اروذَا، صهي كلم يناكويرِ يَألس ينالثَّالثو 
وفي نَفْسِ السنَة، في الْيومِ السابِعِ والْعشْرِين من الشَّهرِ الثَّاني عشَر، َأطْلَقَ َأوِيُل . بابَِل

نوذَا مهي كلم يناكويوخُ يدرنِمجقَ ٢٨.  السا فَوا كَرِيمكَزرم طَاهَأعو ،بِلُطْف هكَلَّمو
فَرمى يوياكين ثياب سجنه، وصار يتَنَاوُل ٢٩. الْملُوك اآلخَرِين الَّذين معه في بابَِل
رِهمةَ عيقب كلالْم ةاِئدلَى مع امال٣٠ْ. الطَّع كَانو هِإلَي تَاجحا يكُلَّ م هنْدع نم يهطعي كلم

رِهمةَ عيقب ةيموالْي هوفَاترصِلم. 


