
  كتَاب َأخْبارِ اَأليامِ الثَّاني
  

  سليمان يطلب الحكمة

١ 

وكَلَّم ٢. وَأمسك سلَيمان بن داود بِزِمامِ الْمملَكَة، وكَان الْمولَى ِإلَهه معه وعظَّمه جِدا١
َؤسرو ،اُأللُوف اءَؤساِئيَل، رري ِإسنكُلَّ ب انملَيي سف ةكُلَّ الْقَاداةَ، والْقُضو ،َئاتالْم اء

اِئالتالْع اءَؤسراِئيَل وري ٣. ِإسي فالَّذ ةادبكَانِ الْعِإلَى م هعم ةاعمكُلُّ الْجو وه بذَهو
ةَ اِهللا الَّتمخَي َأي ،نَاكاعِ كَانَتْ هتَمةَ االجمخَي َألن ،ونعي جِباِهللا ف دبى عوسا مهنَعي ص

اءرحي ٤. الصكَانِ الَّذِإلَى الْم ،ارِيمعي ةيقَر نم دهوقَ الْعنْدص رضَأح قَد داود كَانو
بصلِْئيُل بن َأما منَصةُ النُّحاسِ الَّتي صنَعها ٥. َأعده، َألنَّه نَصب لَه خَيمةً في الْقُدسِ

فَذَهب ِإلَيها سلَيمان والْجماعةُ . ُأورِي بنِ حور، فَكَانَتْ في جِبعون َأمام مسكَنِ اِهللا
ةادب٦. ِللْعِةيحَألْفَ ض ةنَصالْم لْكلَى تع نَاكه انملَيس مقَدو.  

: فَقَاَل سلَيمان ِهللا٨." اطْلُب ما تُرِيده منِّي: " ِلسلَيمان وقَاَل لَهفي تلْك اللَّيلَة ظَهر اُهللا٧
"كَانَهكًا ملي ملْتَنعجَأبِي، و داود عا ميمظوفًا عرعلْتَ مملَى ٩. َأنْتَ عوا الْمهَأي ِإذَن

. ك جعلْتَني ملكًا علَى شَعبٍ كَثيرٍ كَتُرابِ اَألرضِاِإللَه، تَمم وعدك ِلداود َأبِي، َألنَّ
١٠ يمظالْع كبشَع كُمَأح َأن رفَ َأقْدِإلَّا فَكَيو ،بذَا الشَّعه رِفَةً َألقُودعمةً وكْمي حنطفََأع
ك، ولَم تَطْلُب ثَروةً وال غنَى وال ِلَأن هذه هي رغْبتُ: "فَقَاَل اُهللا ِلسلَيمان١١" هذَا؟

كَرامةً، وال َأن يموتَ َأعداُؤك، وال َأن يطُوَل عمرك، بْل طَلَبتَ ِلنَفْسك حكْمةً ومعرِفَةً 
 ،هلَيكًا علم لْتُكعي جبِي الَّذلَى شَعع كُم١٢ِلتَحةً وكْمح يكطرِفَةًفََأنَا ُأععم . يكطُأعو

كدعبو لَكقَب ينالَّذ لُوكالْم نْدا عيَل لَهثةً ال مامكَرنًى وغةً ووا ثَرضَأي".  
١٣ ةمامِ خَيَأم نم ،ونعي جِبي فالَّذ ةادبكَانِ الْعم نسِ، مِإلَى الْقُد انملَيس عجر ثُم

 ١٤٠٠فَكَان لَه وجمع سلَيمان مركَبات وخَيلًا، ١٤.  وملَك علَى بني ِإسراِئيَلاالجتماعِ،
و ،ةكَبرِل١٢٠٠٠مالْخَي ني . مف هنْدا عهضعبو ،اتكَبرنِ الْمدي ما فهضعب عضفَو 



هب في الْقُدسِ شَيًئا عاديا كَالْحجارة، وجعَل اَألرز وجعَل الْملك الْفضةَ والذ١٥َّ. الْقُدسِ
وكَانَت الْخَيُل تُستَورد ِلسلَيمان من مصر ومن ١٦. كَثيرا كَالْجميزِ الَّذي في السهِل

نٍ فيعنٍ ما بِثَمونَهشْتَري كلالْم ارتُج كَانةَ ١٧. ي كُوِيكُوِي، وكَبرالْم ونرِدتَوسفَكَانُوا ي
 ثَالثَةامٍ وريلُوجاِلي كوبِح سالْفَرو ،ةضالْف نم اتامريلُوجك ةعباِلي سوبِح رصم نم

  .اميينوكَانُوا يصدرونَها َأيضا ِلكُلِّ ملُوك الْحثِّيين وملُوك اَألر. َأرباعٍ
  

 االستعداد لبناء بيت اهللا

٢ 

١كلرٍ ِللْمقَصمِ اِهللا، وامِ اسِإلكْر تيب بِبِنَاء انملَيس رَأم٢. و انملَيس عمذَا فَج٠٠٠ِله 
٧٠ةَ، وارجالْح لُونمحٍل يج٨٠ ٠٠٠ رِل، وبي الْجا فونَهقْطَعه٣٦٠٠ِ يلَيع كَالءو م.  
َأرجوك َأن تُرسَل ِلي خَشَب َأرزٍ، كَما : "وَأرسَل سلَيمان ِإلَى حيرام ملك صور يقُوُل٣

يهف كُنسا يرقَص ينبلْتَ َألبِي ِليسلَى ِإلَهِي، ٤. َأرومِ الْمامِ استًا ِإلكْريي بنَأبَألنِّي س
حرِقَ لَه الْبخُور الْعطر، ونُقَدم الْخُبز الْمقَدس يوميا، والْقَرابِين صباحا وُأكَرسه لَه، ِلنَ

فَهذَا فَرض علَى بني . ومساء، وفي َأيامِ السبت ورْأسِ الشَّهرِ، وفي َأعياد الْمولَى ِإلَهِنَا
داِئيَل ِإلَى اَألبركُلِّ ٥ .ِإس نم ظَمَأع ونَا هِإلَه ا، َألنيمظع كُونيس يهنَأبي ستُ الَّذيالْبو

ةال ٦. اآلِله اتاومْل كُلَّ السب ،اءمالس تًا، َألنيب لَه ينبي َأن دَأح رقْدال ي ،يقَةقي الْحف
نَأب َأن رفَكَيفَ َأقْد هع؟ تَسا لَهايحالض يهرِقُ فكَانٍ نَحتًا، ِإلَّا كَميب لَه ٧ي كلفَض نفَم

 جِينَفْساشِ الْبالْقُمو يددالْحاسِ والنُّحو ةضالْفبِ والذَّه ةنَاعي صا فراهلًا مجْل ِلي رسَأر
شِ، ِليشْتَغَل مع الْعماِل الْمهرة الَّذين َأعدهم داود واَألحمرِ واَألزرق، وخَبِيرا في النَّقْ

وَأرسْل ِلي َأيضا خَشَب َأرزٍ وسروٍ وصنْدٍل من ٨. َأبِي هنَا في يهوذَا وفي الْقُدسِ
وسيكُون رِجاِلي مع . بنَانلُبنَان، َألنِّي عارِفٌ َأن رِجالَك ماهرون في قَطْعِ خَشَبِ لُ

اِلكا٩. رِجاِئعرا ويمظع كُونيس يهنَأبي ستَ الَّذيالْب ا، َألنيرا كَثْل ِلي خَشَبسَأر .
١٠ ينالَّذ اِلكُل ِلرِجسُأرسو الْخَشَب ونقْطَع١٠٠ ٠٠٠يحِ، والْقَم نيسٍ م١٠٠ ٠٠٠ ك 



 نيسٍ مكير، و٢٠ ٠٠٠الشَّعرِ، والْخَم نيٍل ممر٢٠ ٠٠٠ ب يتز نيٍل ممرب 
  ."الزيتُونِ

الْمولَى َأحب بني ِإسراِئيَل، : "فَرد حيرام ملك صور علَى سلَيمان بِرِسالَة يقُوُل فيها١١
هِملَيكًا علم لَكعج قَاَل١٢." ِلذِلكاوضَأي اميري : " حاِئيَل الَّذري ِإسنب بلَى روالْم كارتَب

صنَع السماء واَألرض، الَّذي َأعطَى داود الْملك ابنًا حكيما عنْده ذَكَاء وفَهم، ِليبني بيتًا 
كلا ِللْمرقَص١٣. ِهللا، ولًا مجر ُل لَكسُأرَأبِيس امورح هما اسخَبِيرا ور١٤. اه ناب وهو

ورص نم وهَأبو ،اند نَاتب نم َأةراسِ . امالنُّحو ةضالْفبِ والذَّه ةنَاعي صف خَبِير وهو
قراَألزو جِينَفْساشِ الْبالْقُمالْخَشَبِ وو ةارجالْحو يددالْحِل ومي عفالْكَتَّانِ، ورِ وماَألحو 

كُلِّ نَوعٍ من النَّقْشِ، ويمكنُه تَنْفيذُ َأي فكْرة تُعطَى لَه، فَهو سيساعد عمالَك وعماَل 
َأبِيك داوي ددي١٥. سشَعحٍ وقَم نم تَنَا بِهدعا وَل مسَأر كلفَض نتُونٍ فَميز تيزيرٍ و

ونَحن نَقْطَع الْخَشَب من لُبنَان حسب احتياجِك، ونَربِطُه في حزمٍ، ونُعومه ١٦. وخَمرٍ
  ."في الْبحرِ ِإلَى يافَا، وَأنْتَ تََأخُذُه ِإلَى الْقُدسِ

١٧ف ينالَّذ اءبكُلَّ الْغُر انملَيس دعو لَهمي عالَّذ اءصاِإلح دعب ذَِلكاِئيَل، ورضِ ِإسي َأر
 رجٍل يحملُون الْحجارةَ، ٧٠ ٠٠٠وعين منْهم ١٨ .١٥٣ ٦٠٠فَكَانُوا . َأبوه من قَبُل

٨٠ ٠٠٠وِل، وبي الْجا فونَهقْطَع٣٦٠٠ يموا بِالْعقُومِلي هِملَيع كَالءِل و.  
  

 سليمان يبني بيت اهللا

٣ 

١َأبِيه داواُهللا ِلد رثُ ظَهيا حيرِل الْمبي جسِ، في الْقُداِهللا ف تيب ي بِنَاءف انملَيَأ سدبو .
يوسبونَةَ الْيرِ َأرديي بف ،داود هدي َأعكَانِ الَّذي الْمف ذَِلكَأ الْب٢ِ. ودبمِ ووي الْيف نَاء

هلْكم نم ةابِعالر نَةالس ني مرِ الثَانالشَّه ني م٣. الثَّان هعضي والَّذ اساَألس كَانو
. سلَيمان ِلبِنَاء بيت اِهللا طُولَه حوالَي ثَالثين متْرا وعرضه حوالَي عشَرة َأمتَارٍ

٤الشُّرتَارٍ، وَأم ةشَرع الَيوح َأي تيالْب ضرع وا هطُولُه كَان ،تيالْب امي َأمفَةُ الَّت



والْقَاعةُ الْكُبرى ٥. وغَشَّاها من الداخِل بِذَهبٍ نَقي. وارتفَاعها حوالَي عشَرة َأمتَارٍ
 وغَشَّى الْخَشَب بِذَهبٍ نَقي، وزينَه بِرسومِ نَخيٍل غَطَّى حيطَانَها بِخَشَبِ سروٍ،

وغَشَّى كُلَّ ٧. ورصع الْبيتَ بِحجارِة كَرِيمة وزينَه بِذَهبٍ من فَروايم٦. وسالسَل
ابِ وواَألب اِئمقَوو قْفالس ارِضوبِ، عبِالذَّه تيَأخْشَابِ الْبابوواَألب يطَاننَقَشَ . الْحو

  .رسوم مالِئكَة علَى الْحيطَانِ
٨يلاخالد سقْدَل الممعتَارٍ، . وةَ َأمشَرع الَيوح َأي تيالْب ضرع وه طُولُه فَكَان

و داحو الَيوبِح غَشَّاهتَارٍ، وَأم ةشَرع الَيوح هضرعويبٍ نَقذَه نا منط شْرِينع .
وكَان وزن الْمسمارِ الْواحد َأكْثَر من نصف كيلُوجرامٍ من الذَّهبِ، وغَشَّى الْغُرفَ ٩

  .الْعلَوِيةَ بِذَهبٍ
موع عرضِ َأجنحة ومج١١. وصنَع في المقْدسِ الداخلي مالكَينِ وغَشَّاهما بِذَهب١٠ٍ

فصننِ ويتْرم الَيوح هضرنَاحٍ عتَارٍ، كُلُّ جَأم ةشَرع الَيوح نِ كَانالكَيالْم . فَكَان
الكالْم نَاحج سمي يالثَّان نَاحالْجو ،ةينَاح نم تياِئطَ الْبح سمنِ يالكَيالْم دَأح نَاحج 

وبِنَفْسِ الطَّرِيقَة، جنَاح الْمالك اآلخَرِ يمس حاِئطَ الْبيت من النَّاحية ١٢. اآلخَرِ
فَامتَدتْ َأجنحةُ هذَينِ الْمالكَينِ ١٣. اُألخْرى، والْجنَاح الثَّاني يمس جنَاح الْمالك اآلخَرِ

تَارٍ، وَأم ةشَرع الَيوِلحاخنِ ِإلَى الديتَّجِهما وهِملجلَى َأرنِ عفَياقكَانَا و.  
. وصنَع الستَارةَ من قُماشٍ َأزرقَ وبنَفْسجِي وَأحمر وكَتَّانٍ، وعلَيها مالِئكَة١٤ً
. واحد حوالَي ثَمانية َأمتَارٍوصنَع عمودينِ ووضعهما في مقَدمة الْبيت، طُوُل ال١٥ْ

فصننِ ويتْرم الَيوا حمنْهكُلِّ م فَاعتنِ، اريودمقَ الْعا فَومهعضونِ ويَل تَاجمعو .
١٦يودميِ الْعْأسلَى را عهعضوو ،يلاخسِ الدقْدِل الْمالسثَْل سَل مالسَل سمعا ونِ، كَم

وَأوقَفَ الْعمودينِ في مقَدمة الْبيت، َأحدهما ١٧. صنَع مَئةَ رمانَة وعلَّقَها في السالسِل
زوعب اهمسارِ وسنِ الْيع اآلخَرو ،يناكي اهمسينِ ومنِ الْيع.  

  



 أثاث بيت اهللا

٤ 

١م انملَيَل سمعو ةشَرع الَيوا حهضرعتَارٍ وَأم ةشَرع الَيوا حاسٍ طُولُهةَ نُحنَص
وعمَل حوضا من النُّحاسِ مسبوكًا مدورا، ٢. َأمتَارٍ وارتفَاعها حوالَي خَمسة َأمتَارٍ

متَارٍ، وارتفَاعه حوالَي متْرينِ ونصف، قُطْره من حافَّة ِإلَى حافَّة حواِلي خَمسة َأ
وعمَل تَحتَ حافَّته من كُلِّ جِهة صفَّينِ من َأشْكَاِل ٣. ومحيطُه حوالَي خَمسةَ عشَر متْرا

م فصِلكُلِّ ن ،يطُ بِهتُحضِ ووالْح عم وكَةبساسٍ منُح نانٍ ميرانٍثيرةُ ثشَرتْرٍ ع .
وكَان الْحوض قَاِئما علَى اثْنَي عشَر ثَورا، ثَالثَةٌ منْها متَّجِهةٌ ِإلَى الشَّماِل وثَالثَةٌ ِإلَى ٤

وكَان ٥ .الْغَربِ، وثَالثَةٌ ِإلَى الْجنُوبِ، وثَالثَةٌ ِإلَى الشَّرق، ومَؤخِّرةُ كُلِّ ثَورٍ ِإلَى الداخِل
 ٣ ٠٠٠وكَان يسع حوالَي سمك الْحوضِ شبرا، وحافَّتُه كَحافَّة كَْأسٍ، كَزهرة السوسنِ، 

اءالْم نيٍل ممر٦. ب نُوبِيبِ الْجاني الْجا فسخَم عضوَل، وغَاسم شْرا عضَل َأيمعو
فَكَانَتْ هذه تُستَعمُل ِلغَسِل الذَّباِئحِ الَّتي تُقَدم كَضحايا . شَّماِليوخَمسا في الْجانبِ ال

يهف ُاربُل الَْأحغْتَسي فَكَان ضوا الْحَأم ،قَةرح٧. م بسبٍ حذَه نم نَاِئرم شْرَل عمعو
خَم ،تيي الْبا فهعضوو ،فَاتاصواِلالْمنِ الشِّما عسخَمينِ ومنِ الْيا ع٨. س شْرَل عمعو

اِليب الشَّماني الْجا فسخَمو نُوبِيبِ الْجاني الْجا فسخَم تيي الْبا فهعضوو ،اِئدوم .
ارِِ والساحةَ الْكُبرى، وعمَل ساحةَ الَْأحب٩.  من الذَّهبِ ِلرشِّ الدمِ كَْأس١٠٠ٍوعمَل 

ووضع الْحوض في الْجانبِ الْجنُوبِي، في الركْنِ ١٠. وعمَل َأبوابهما وغَشَّاها بِنُحاسٍ
يقالشَّر نُوبِيالْج.  

١١الْكُُؤوسارِفَ وجالْماضِ وواَألح امورَل حمعِل. ومالْع نى مانْتَهو كلِللْم لَهمي عالَّذ 
الْعمودينِ والتَّاجينِ اللَّذَينِ علَى الْعمودينِ وشَكْلُهما كَالْكَْأسِ، ١٢: سلَيمان في بيت اِهللا

انٍ ِلكُلِّ شَبكَة  ِللشَّبكَتَينِ، صفَّينِ من رم رمانَة٤٠٠والْـ١٣والشَّبكَتَينِ ِلتَغْطية التَّاجينِ، 
 ،ودملَى الْعي عكَالْكَْأسِ، الَّذ ي شَكْلُهينِ التَّاجِ الَّذيَل ١٤ِلتَزغَاسالْمو ،شْرالْع داعالْقَوو

رِفَ والْقُدور والْمجا١٦والْحوض واالثْنَي عشَر ثَورا الَّتي تَحتَه، ١٥الْعشْر الَّتي علَيها، 



كُلُّ هذه الَّتي عملَها حورام ِللْملك . ومنَاشَل اللَّحمِ، وكَلَّ اَألدوات الَّتي تُستَعمُل معها
ياسٍ نَقنُح ناِهللا، كَانَتْ م تيِلب انملَيِل ١٧. سهي سا فكْبِهبِس انملَيس كلالْم رَأمو

 ،نداُألرتَانرصكُّوتَ وس نيب ،فضِ الْخَزي َأري ١٨. فالَّت اتواَألد هذفَكَانَتْ كُلُّ ه
  .عملَها سلَيمان كَثيرةً جِدا، فَلَم يمكن معرِفَةُ وزنِ النُّحاسِ

الْمنَصةَ والْمواِئد الَّتي : هبٍوعمَل سلَيمان َأيضا كُلَّ َأدوات بيت اِهللا الَّتي من ذ١٩َ
والْمنَاِئر ومصابِيحها من ذَهبٍ ٢٠. علَيها الْخُبز الْمقَدس الَّذي يوضع في محضرِ اِهللا

فَاتاصوالْم بسح يلاخسِ الدقْدالْم امَأم يرِلتُن ،ي٢١. نَقالْمو ارهاَألزو ابِيحص
 ،يبٍ نَقذَه نكَانَتْ مطَ، والقالْم٢٢و كَذَِلك راخبالْمو ونحالصو الْكُُؤوسو اتالطَفَّايو

  .من ذَهبٍ نَقي، وَأبواب الْبيت وَأبواب المقْدسِ الداخلي وَأبواب الْمقْدسِ َأيضا من ذَهبٍ
  

 ق في بيت اهللالصندو

٥ 

١ ،ِلذَِلك وهَأب داوا دهسي كَرالَّت اءاألشْي هخََل ِإلَياِهللا، َأد تيب بِنَاء انملَيَل سا َأكْملَمو
 ثُم جمع سلَيمان ِإلَى٢. الْفضةَ والذَّهب وكُلَّ اآلنية، ووضعها في خَزاِئنِ بيت اِهللا

الْقُدسِ، شُيوخَ بني ِإسراِئيَل، كُلَّ رَؤساء الْقَباِئِل ورَؤساء الْعاِئالت، ِليحضروا صنْدوقَ 
ونيصت َأي داود ينَةدم ناِهللا م ده٣. ع يدي الْعف كلاِئيَل ِإلَى الْمراِل ِإسكُلُّ رِج عتَماجو

  .هرِ السابِعِالَّذي في الشَّ
وَأصعد الَْأحبارُ ٥. ولَما جاء كُلُّ شُيوخِ بني ِإسراِئيَل، حمَل اللَّاوِيون الصنْدوق٤َ

ةمي الْخَيي فالَّت ةسقَدالْم ةيكُلَّ اآلناعِ ومتةَ االجمخَيوقَ ونْدالص وناللَّاوِي٦. و كَانو
لالْم نم ونحذْبي ،وقنْدالص اماِئيَل َأمري ِإسنب نم هوا ِإلَيعتَماج ينكُلُّ الَّذو انملَيس ك

ةالْكَثْر نم دعال يى وصحا ال يقَرِ مالْباِهللا ِإلَى ٧. الْغَنَمِ و دهوقَ عنْدص ُاربخََل الَْأحَأدو
. لْمقْدسِ الداخلي في الْبيت، َأي الْمقْدسِ اَألعظَمِ، تَحتَ جنَاحيِ الْمالكَينمكَانه في ا

َألن الْمالكَينِ كَانَا باسطَينِ َأجنحتَهما فَوقَ مكَانِ الصنْدوق، فَكَانَا يظَلِّالنِ الصنْدوقَ ٨



وكَانَتْ هذه الْعصي طَوِيلَةً، حتَّى ظَهرتْ َأطْرافُها من ٩. والْعصي الَّتي يحمُل بِها
يلاخسِ الدقْدالْم امى َأمفَكَانَتْ تُر ،وقنْدا. الصتُهْؤير نكمي سِ فَلَمقْدخَارِجِ الْم نا مَأم .

ولَم يكُن في الصنْدوق غَير اللَّوحينِ اللَّذَينِ ١٠. وهي ما زالَتْ موجودةً هنَاك ِإلَى الْيومِ
وضعهما موسى فيه لَما كَان في حورِيب، حين عمَل اُهللا عهدا مع بني ِإسراِئيَل بعدما 

رصم نوا مجخَر.  
وكَان كُلُّ اللَّاوِيين ١٢. وا كُلُّهم قَد تَقَدسوا بِفرقهِمثُم خَرج الَْأحبار من الْمقْدسِ، وكَان١١ُ

الْمغَنِّين، آسافَ وهيمان ويدوثُون وبنيهِم وَأقَارِبِهِم، واقفين شَرقَ الْمنَصة، البِسين كَتَّانًا 
يدالْعابِ وبالرلَى النَّاقُوسِ وع زِفُونعيانِ، و مهعم١٢٠واقوي اَألبف نْفُخُونا يربح . 

١٣هدمحياَهللا و حبسي داحتٌ ووص كََأنَّه غَنِّينالْمو اقوتُ اَألبوص كَانوا . وفَعفَر
هو : "اَهللا وقَالُواَأصواتَهم مصحوبةً بِاَألبواق والنَّاقُوسِ واآلالت اُألخْرى، وسبحوا 

دِإلَى اَألب ومتَد تُهمحرو ،بابِ." طَيحتُ اِهللا بِالسيتََأل بام١٤. و ارِ َأنبِللَْأح نكمي فَلَم
  .يقُوموا بِخدمتهِم بِسببِ السحابِ، َألن جالَل اِهللا مَأل الْبيتَ

  
 خطاب سليمان

٦ 

ولَكنِّي بنَيتُ لَك بيتًا عظيما، مكَانًا ٢. قَاَل اُهللا ِإنَّه يسكُن في الضبابِ: "يمانفَقَاَل سل١َ
دِإلَى اَألب يهف كُن٣." ِلتَس ههجو كلَل الْموفَح ،نَاكه ينفاقاِئيَل ورورِ ِإسهمكُلُّ ج كَانو

تَبارك اُهللا رب بني ِإسراِئيَل الَّذي نَفَّذَ بِيده ما وعد بِفَمه : "وقَاَل٤. لَّهمِإلَيهِم وباركَهم كُ
منْذُ الْيوم الَّذي َأخْرجتُ فيه شَعبِي من مصر، لَم َأخْتَر مدينَةً من '٥داود َأبِي لَما قَاَل، 
راِئِل ِإسنِ قَبدا كُلِّ مِئيسر كُونلًا يجتُ رال اخْتَري، ومامِ استٌ ِإلكْريا بيهنَى فباِئيَل، ِلي

َأما اآلن، فَقَد اخْتَرتُ الْقُدس ِليكْرم اسمي فيها، واخْتَرتُ ٦. علَى شَعبِي بني ِإسراِئيَل
كَان في نية داود َأبِي َأن يبني بيتًا ِإلكْرامِ اسمِ اِهللا و٧' .داود ِليحكُم شَعبِي بني ِإسراِئيَل

كَان في نيتك َأن تَبني بيتًا ِإلكْرامِ اسمي، فَحسنًا 'لَكن اَهللا قَاَل لَه، ٨رب بني ِإسراِئيَل، 



ابنُك الَّذي من لَحمك ودمك، هو يبني الْبيتَ الَّذي ولَكن لَن تَبنيه َأنْتَ، بِل ٩. ما نَويتَ
وتَمم اُهللا وعده، وقُمتُ َأنَا مكَان داود َأبِي، وجلَستُ علَى عرشِ ١٠' .فيه يكْرم اسمي

ووضعتُ ١١. اِهللا رب بني ِإسراِئيَلِإسراِئيَل، كَما قَاَل اُهللا، وبنَيتُ الْبيتَ ِإلكْرامِ اسمِ 
  ."فيه الصنْدوقَ الَّذي فيه عهد اِهللا، الَّذي عملَه مع بني ِإسراِئيَل

  صالة سليمان

١٢هيدطَ يسباِئيَل، وري ِإسنب ةاعمقَابَِل كُلِّ جاِهللا م ةنَصم امَأم انملَيقَفَ سوو .
١٣ الَيوح طُولُه ،ةاحالس طسي وف هعضواسٍ ونُح نا مرنْبم نَعص قَد انملَيس كَانو

فصنتْرٍ وم الَيوح هفَاعتارو ،فصننِ ويتْرم الَيوح هضرعو ،فصننِ ويتْرم .
لَى رع كَعر ثُم هلَيقَفَ عوِإلَى و هيدطَ يساِئيَل، وبري ِإسنب ةاعمقَابَِل كُلِّ جم هتَيكْب

 اءمقَاَل١٤السلَى : "وال عو ،اءمي السف ثْلُكم اِئيَل، ال ِإلَهري ِإسنب با ري ماللَّه
.  يسيرون في طَرِيقك بِكُلِّ قُلُوبِهِمَأنْتَ تَحفَظُ الْعهد وتَرحم عبِيدك الَّذين. اَألرضِ

. وعدتَ بِفَمك ونَفَّذْتَ بِيدك، كَما نَرى الْيوم. َأنْتَ حفظْتَ وعدك ِلعبدك داود َأبِي١٥
١٦ كدعَأبِي و داود كدبفَظْ ِلعاِئيَل، احري ِإسنب با ري ماللَّه ،اآلنقُلْتَ، و َألنَّك لَه' ِإن

سلَك َأوالدك في الطَّرِيق الْقَوِيمِ، وساروا في شَرِيعتي كَما سرتَ َأنْتَ في محضرِي، 
كلنَس نا مداحا واِئمد كُوناِئيَل، يرشِ ِإسرلَى عي عامَأم سلجي يالَّذ كلفَالْم. '

ولَكن، ١٨. هم يا رب بني ِإسراِئيَل، من فَضلك حقِّقْ وعدك ِلعبدك داودواآلن، الل١٧َّ
هْل يسكُن اُهللا حقا مع النَّاسِ علَى اَألرضِ؟ ِإن كَانَت السماء بْل كُلُّ السماوات ال 

َأيها الْمولَى ِإلَهِي، َأنَا عبدك، فَالْتَفتْ ١٩لَّذي بنَيتُه؟ تَسعك، فَكَيفَ ينَاسبك هذَا الْبيتُ ا
رِكضحي ما فلِّيهي ُأصالةَ الَّتالصي واخرع صماسي، وعرتَضي والتذَا ٢٠. ِإلَى صه

يهف كماس دبِلنَع تَهي اخْتَرالَّذ كَانالْم وه .كلفَض نلًا، فَملَيا وارتَ نَهيذَا الْبه سراح 
اسمع تَضرع عبدك وِبني ٢١. واسمعِ الصالةَ الَّتي ُأصلِّيها َأنَا عبدك نَحو هذَا الْمكَانِ

ماء مقَر سكْنَاك، اسمع وَأنْتَ في الس. ِإسراِئيَل شَعبِك، الَّذين يصلُّون نَحو هذَا الْمكَانِ
رتَ فَاغْفعمتَى سمو.  



٢٢" كتادبي ِلعالَّت ةنَصالْم اما َأممفَ قَسلحي َأن نْهم بطُلو ،قِّ آخَري حف داحَأخْطَأ و ِإن
 ،تيذَا الْبي هب٢٣ِفع نيب كُماحو ،اءمي السَأنْتَ فو عمفَاسكْل . يدعاجو بذْنبِ الْماقع

  .شَره يقَع علَى رْأسه، واظْهِر براءةَ الْبرِِئ وكَافْئه علَيها
٢٤"ودالْع امَأم ونزِمنْهي مفَِإنَّه ،قِّكي حاِئيَل فرنُو ِإسب كبوا، . ِإذَا َأخْطَأ شَعتَى تَابم نلَك

فَاسمع وَأنْتَ في السماء، ٢٥ا السمك، وصلُّوا وتَضرعوا َأمامك في هذَا الْبيت، وشَهِدو
اِئهِمآلبو ما لَهتَهطَيي َأعضِ الَّتِإلَى اَألر مهجِعَأراِئيَل، وري ِإسنب بِكيَئةَ شَعخَط راغْفو.  

٢٦"اءمِإذَا َأغْلَقْتَ الس ولُّوا نَحتَى صفَم ،قِّكي حَأخْطَُأوا ف مَألنَّه ،منْهع تَ الْمطَرنَعمو 
 ،مقْتَهايض َألنَّك هِميَئتخَط نوا عتَابو ،كموا السشَهِدكَانِ، وذَا الْمي ٢٧هَأنْتَ فو عمفَاس

ك بني ِإسراِئيَل، واهدهمِ الصراطَ الْمستَقيم الَّذي السماء، واغْفر خَطيَئةَ عبِيدك وشَعبِ
بِكا ِلشَعيبا نَصتَهطَيي َأعالَّت كضلَى َأرع طَرِل الْمسَأرو ،يهف ونيرسي.  

٢٨"رج وٌل َأوذُب َأو يدشَد رٌأ َأو حبو َأو وعج لَى الْبِالدع اءِإذَا ِإذَا ج َأو ،بنْدج َأو اد
 ،ضرم ةٌ َأويبصم هِملَيتْ عاءِإذَا ج َأو ،هِمندم نم ينَةدم ي َأيف ماُؤهدَأع مهراصح

٢٩طُ يسبيو ،هآالمو هتاستَع ببس رِكداِئيَل، يري ِإسنب بِككُلِّ شَع نم داحو فََأي هيد
 ،عرتَضيو كلِّي ِإلَيصيو ،تيذَا الْبه و٣٠نَح ،كْنَاكس قَرم اءمي السَأنْتَ فو عمفَاس

هرِفُ قَلْبتَع َألنَّك ،اِلهمكُلِّ َأع بسح داحْل كُلَّ وامعو راغْفرِفُ . وتَع كدحفََأنْتَ و
ِلكَي يخَافُوك، ويسيروا في طُرقك كُلَّ َأيامِ حياتهِم، في اَألرضِ الَّتي ٣١. قُلُوب النَّاسِ

  .َأعطَيتَها آلباِئنَا
َأما اَألجنَبِي الَّذي لَيس من شَعبِك بني ِإسراِئيَل، بْل جاء من بِالد بعيدة من َأجِل "٣٢

ويدك الشَّديدة، وذراعك الْقَديرة، فَعنْدما يَأتي هذَا الشَّخْص ويصلِّي نَحو اسمك الْعظيمِ، 
 ،تيذَا الْب٣٣ه نْكم هطْلُبا يْل كُلَّ مماعو ،كْنَاكس قَرم اءمي السَأنْتَ فو عمفَاس

 اَألرضِ اسمك، ويخَافُوك كَشَعبِك ِإسراِئيَل، وِلكَي اَألجنَبِي، ِلكَي تَعرِفَ كُلُّ شُعوبِ
تُهنَيي بالَّذ تيذَا الْبي هف كماس دبوا َأنَّنَا نَعلَمعي.  



٣٤"صا، ويهف ملُهسي تُرةُ الَّتورِيْأمالْم ا كَانَتمها، مودع ارِبحِلي كبشَع جخَر لُّوا ِإن
 ،كمامِ اسِإلكْر تُهنَيي بالَّذ تيالْبا، وتَهي اخْتَرالَّت ينَةدالْم ونَح كي ٣٥ِإلَيَأنْتَ فو عمفَاس

هِماِلحي صف كُماحو ،مهعرتَضو مالتَهص اءمالس.  
خْطَُأوا في حقِّك وغَضبتَ علَيهِم وهزمتَهم اللَّهم ال يوجد ِإنْسان ال يخْطُئ، فَِإن َأ٣٦

 ،ةقَرِيب َأو ةيدعب ِإلَى بِالد مهرفََأس ،ودالْع امي ٣٧َأمالَّت ي الْبِالدف ي قُلُوبِهِموا فمنَد ثُم
' .َأخْطَْأنَا وانْحرفْنَا وَأذْنَبنَا 'ُأسروا ِإلَيها، وتَابوا وتَضرعوا ِإلَيك هنَاك وقَالُوا،

ورجعوا ِإلَيك من كُلِّ قَلْبِهِم وكُلِّ نَفْسهِم، وهم هنَاك في الْبِالد الَّتي ُأسروا ِإلَيها، ٣٨
 اخْتَرتَها، والْبيت الَّذي وصلُّوا نَحو َأرضهِمِ الَّتي َأعطَيتَها آلباِئهِم، نَحو الْمدينَة الَّتي

 ،كمامِ اسِإلكْر تُهنَي٣٩ب ،كْنَاكس قَرم اءمي السَأنْتَ فو مهعرتَضو مالتَهص عمفَاس
قِّكي حف ا َأخْطَُأوا بِهم بِكِلشَع راغْفو ،هِماِلحي صف كُماحو.  

تَعاَل َأيها ٤١. هِي هذَا الْمكَان، واسمعِ الصالةَ الَّتي تُرفَع ِإلَيك فيهاذَن اُحرس يا ِإلَ"٤٠
كترقُد زمر دهوقُ الْعنْدصَأنْتَ و ،كتيِإلَى ب لَى اِإللَهوالْم . لَى اِإللَهوا الْمهَأي كاربَأح

ي ينالَّذاةَ، والنَّج ونسلْبيرِكبِخَي ونحفْري ٤٢. تَّقُونَك كلفُضِ الْمال تَر لَى اإللَهوا الْمهَأي
تَهي اخْتَرالَّذ .كدبع داويقَةَ ِلدمالْع تَكبحم اذْكُر".  

  
 تدشين بيت اهللا

٧ 

ء وَأكَلَت الْقُربان والضحايا، ولَما انْتَهى سلَيمان من الصالة، نَزلَتْ نَار من السما١
. ولَم يقْدرِ الَْأحبار َأن يدخُلُوا بيتَ اِهللا َألن جاللَه مَأل الْبيت٢َ. ومَأل جالُل اِهللا الْبيتَ

عوا علَى الْبالط ورَأى كُلُّ بني ِإسراِئيَل النَّار تَنْزُِل، وجالَل اِهللا علَى الْبيت، فَرك٣َ
دِإلَى اَألب ومتَد تُهمحرو ،بطَي َألنَّه ونَهدمحياَهللا و وندبعي مهضِ، واَألر ونَح مههجوو.  

ي ذَبحها فَكَانَت الضحايا الَّت٥. ثُم ِإن الْملك وكُلَّ الشَّعبِ ذَبحوا ضحايا َأمام الْمولَى٤
 انملَيس كلقَرِ الْمالْب نالْغَنَمِ ٢٢ ٠٠٠م نم١٢٠ ٠٠٠، و .كلالْم شَّنبِ فَدكُلُّ الشَّعو 



. وكَان الَْأحبار واقفين في مكَانهِم الْمخَصصِ لَهم، وينْفُخُون في اَألبواق٦. بيتَ اِهللا
هذه هي اآلالتُ الَّتي كَان الْملك . ن مقَابِلَهم يعزِفُون علَى آالت الْغنَاء ِهللاوكَان اللَّاوِيو

دِإلَى اَألب ومتَد تَهمحر َألن ،هبِيحتَساِهللا و دما ِلحلَهمع قَد داواِئيَل . دري ِإسنكُلُّ ب كَانو
ينفاقو.  

هنَاك قَدم قَرابِين محرقَةً وشَحم . يمان وسطَ الساحة الَّتي َأمام بيت اِهللاوقَدس سل٧َ
ضحايا الصحبة، َألن منَصةَ النُّحاسِ الَّتي عملَها سلَيمان، لَم تَكُن كَافيةً ِلتَسع كُلَّ ما 

م٨. قُدملَيتَفََل ساحو ،هعاِئيَل مري ِإسنكُلُّ بامٍ، وةَ َأيعبس قْتالْو ي ذَِلكف يدبِالْع ان
رصي ماداةَ ِإلَى ومخَِل حدم نم اءج يرغَف ورهمةَ ٩. جعبس ةنَصالْم ينشلُوا تَدمفَع

وفي الْيومِ الثَّاِلث والْعشْرِين ١٠.  التَّاِلي عملُوا احتفَالًاَأيامٍ، والْعيد سبعةَ َأيامٍ، وفي الْيومِ
من الشَّهرِ السابِعِ، صرفَ الشَّعب ِإلَى ديارِهم فَرحانين وقُلُوبهم مسرورةٌ، من َأجِل 

نِلبو انملَيِلسو داواُهللا ِلد لَهمي عرِ الَّذالْخَيبِهاِئيَل شَعري ِإس.  
  المولى يظهر لسليمان

١١ تيي بف لَهمعي َأن اِلهبِب ا كَاني كُلِّ مف حنَجو ،كلالْم رقَصتَ اِهللا ويب انملَيَل سَأكْمو
رِهي قَصف١٢. اِهللا وقَاَل لَهِل وي اللَّيف انملَياُهللا ِلس رظَهَأنَ: "و ،التَكتُ صعما س

ِإن َأغْلَقْتُ السماء ومنَعتُ الْمطَر، وِإن ١٣. واخْتَرتُ هذَا الْمكان ِلتَقْديمِ الْقَرابِينِ ِلي
فَِإن تَواضع شَعبِي ١٤َأمرتُ الْجراد بَِأن يَأكَُل الزرع، وِإن َأرسلْتُ وبًأ علَى شَعبِي، 

ذي يدعى بِاسمي، وصلُّوا وطَلَبوا وجهِي، ورجعوا عن سلُوكهِمِ، فَِإنِّي َأسمع وَأنَا في الَّ
مهضي َأرَأشْفو ،مهذَنْب رَأغْفو ،اءمالةَ ١٥. السالص عمَأسو ،كَانذَا الْمه سرَأحَأنَا س

يهف ِإلَي فَعي تُر١٦. الَّت ،دِإلَى اَألب يهي فماس مكْرتَ ِلييذَا الْبتُ هسقَدتُ واخْتَر فَقَد
وَأنْتَ ِإن سرتَ في محضرِي كَما سار داود َأبوك، ١٧. وسَأحرسه وَأهتَم بِه داِئما

اِئضتَ فَرَأطَعو ،بِه تُكرا َأملْتَ بِكُلِّ ممعي، وكَامَأحا ١٨ي وكَم شَكرتُ عفِإنِّي ُأثَب
 ،قُلْتُ لَهو داود اكتُ َأبداهع' نا مداحا واِئمد كُوناِئيَل، يري ِإسنب كُمحي يالَّذ كلالْم

كلي َأ١٩' .نَسالَّت ايايصوي واِئضفَر كْتُمتَرو تُمعجر ِإن نلَكو تُمبذَهو ،ا لَكُمتُهطَيع
فَِإنِّي َأقْلَع بني ِإسراِئيَل من َأرضي الَّتي َأعطَيتُها ٢٠وعبدتُم آِلهةً ُأخْرى وسجدتُم لَها، 



عوبِ تَضرِب بِه عنْد ذَِلك، كُلُّ الشُّ. لَهم، وَأهجر هذَا الْبيتَ الَّذي قَدستُه ِإلكْرامِ اسمي
نْهم خَرتَسثََل و٢١. الْم بِه رمي نكُلَّ م تَّى ِإنا، حابخُ خَرتُ الشَّاميذَا الْبه يرصيو

، ويكُون الْجواب"٢٢' ِلماذَا فَعَل اُهللا كُلَّ هذَا ِلهذه الْبِالد وِلهذَا الْبيت؟'ينْذَهُل ويقُوُل، 
َألنَّهم تَركُوا الْمولَى رب آباِئهِم الَّذي َأخْرجهم من مصر، واتَّخَذَوا لَهم آِلهةً ُأخْرى '

  "'.وسجدوا لَها وعبدوها، ِلذَِلك جلَب اُهللا علَيهِم كُلَّ هذه الْمصاِئبِ
  

 أعمال أخرى لسليمان

٨ 

١ةايهن دعبو ،هرقَصتَ اِهللا ويب انملَينَى سا بمدعب ،نَةس شْرِين٢ ع ندالْم انملَينَى سب
وذَهب سلَيمان ِإلَى حماةَ صوبةَ ٣. الَّتي َأعطَاها لَه حيرام، وَأسكَن فيها بني ِإسراِئيَل

 الَّتي في الصحراء، وكُلَّ الْمدنِ الَّتي فيها الْمخَازِن الَّتي وبنَى تَدمر٤. وتَغَلَّب علَيها
وبنَى بيتَ حورون الْعليا وبيتَ حورون السفْلَى وحصنَهما بَِأسوارٍ ٥. بنَاها في حماةَ
ي فيها مخَازِن سلَيمان، وكُلَّ الْمدنِ الَّتي فيها وبعلَةَ وكُلَّ الْمدنِ الَّت٦. وَأبوابِ وَأقْفَاٍل

مركَباتُه وخَيلُه، وكُلَّ ما َأراد َأن يبنيه في الْقُدسِ وفي لُبنَان وفي كُلِّ الْبِالد الَّتي تَحتَ 
هلْطَانس.  

٧ذَا، لَمِله انملَيس مهخَّرس ينالَّذتْ ويقي بوبِ الَّتالشُّع نْل ماِئيَل بري ِإسنب نكُونُوا مي 
ينيوسبالْيو ينيوالْحو ينيرزالْفو ينورِياَألمو ينثِّيالْح نم ،ي الْبِالد٨. ف ينالَّذ منَاُؤهفََأب

نُو ِإسب رقْدي لَمو ي الْبِالدا فقَوا بكَم ،بِيدكَع انملَيس مهخَّرس ينالَّذ مه ،مفْنُوهي اِئيَل َأنر
موثُ الْيدح٩. يها ِلشُغْلبِيدع منْهم انملَيْل سعجي اِئيَل، فَلَمرنُو ِإسا باَل . َأمْل كَانُوا رِجب

اطَهبضو ،كلالْم وانَأعبِ، ورالْحانَهسفُرو هاتكَبرةَ مقَاد١٠.  و ُئوِلينسالْم ددع كَانو
  .الَّذين عنْد الْملك سلَيمان مَئتَينِ وخَمسين، كَانُوا رَؤساء علَى الْعماِل



ذي بنَاه سلَيمان لَها، َألنَّه ونَقََل سلَيمان بِنْتَ فرعون من مدينَة داود ِإلَى قَصرِها ال١١َّ
ال تَسكُن زوجتي في قَصرِ داود ملك ِإسراِئيَل، َألن اَألماكن الَّتي دخَلَها صنْدوقُ : "قَاَل

  ."الْعهد هي َأماكن مقَدسةٌ
وكَان ١٣. ى منَصة اِهللا الَّتي بنَاها َأمام الشُّرفَةثُم قَدم سلَيمان قَرابِين محرقَةً ِهللا عل١٢َ

يعمُل هذَا حسب الْمطْلُوبِ في وصية موسى، من قَرابِين يومية وفي َأيامِ السبت ورْأسِ 
الثَّالثَة ةنَوِيالس ادياَألعرِ والشَّه :يرِ والْفَط يدامِعيالْخ يدعابِيعِ واَألس يدا ١٤. عم بسحو

فَرضه داود َأبوه، عين سلَيمان فرقَ الَْأحبارِ ِليقُوموا بِخدمتهِم، واللَّاوِيين ِليقُودوا 
يعو ،ةيمواِلهِم الْيمي َأعف اربوا الَْأحداعسيو ،بِيحابٍالتَّسِلكُلِّ ب هِمقرف بسح ابِينوالْب ن .

فََأطَاع الَْأحبار واللَّاوِيون ما َأوصى بِه الْملك في كُلِّ ١٥. َألن النَّبِي داود َأوصى بِهذَا
اِئنالْخَز ي ذَِلكا فرٍ، بِم١٦. َأمف بغي رِل الَّذمكُلُّ الْع تَمعِ وضو قْتو نم ،انملَيس يه
هامتَّى ِإتْماِهللا ح تياسِ بَأس .هيلبِكُلِّ تَفَاص بِنَاُؤه تَمو.  

ثُم ذَهب سلَيمان ِإلَى عصيون جابِر وِإلَى ِإيالتَ، علَى شَاطِئ الْبحرِ اَألحمرِ في ١٧
وم١٨. َأديرح َل لَهسَأرو عوا مبرِ، فَذَهحةٌ بِالْبربخ ملَه ينالَّذ الُها رِجهقُودفُنًا يس ام

رِجاِل سلَيمان ِإلَى ُأوفير وَأحضروا من هنَاك حوالَي ستَّةَ عشَر طنا من الذَّهبِ، وَأتَوا 
انملَيس كلا ِإلَى الْمبِه.  

  
 ملكة سبأ

٩ 

١وةبعص ِئلَةبَِأس نَهتَحسِ ِلتَمتْ ِإلَى الْقُداءفَج ،انملَيس ةرشُه نَأ عبكَةُ سلتْ معمس .
 ةارجحيرٍ وبٍ كَثذَهابٍ ولَةٌ بَِأطْيمحاٌل ما جِمهعما، ويمٍ جِدظبٍ عكوي مخَلَتْ فدو

ةكَرِيم .تْ ِإلَى ساءجاوي قَلْبِهف ا كَانبِكُلِّ م تْهكَلَّمو انما، ٢. لَيهِئلَتلَى كُلِّ َأسا عهابفََأج
ورَأتْ ملكَةُ سبَأ حكْمةَ سلَيمان، والْقَصر ٣. ولَم يصعب علَى سلَيمان شَيء ِليشْرحه لَها

 ،نَاهي بالط٤َّالَّذو تَهاِئدمو هامخُدو ،مهسلجمو هلَتواِل درِجا، وهلَيع مقَدي يالَّذ امع



ونظَامهم ومالبِسهم، وسقَاتَه ومالبِسهم، والْقَرابِين الَّتي كَان يقَدمها في بيت اِهللا، 
ن اَألخْبار الَّتي بلَغَتْني في بِالدي عن َأعماِلك ِإ: "وقَالَتْ ِللْملك٥. فََأصابها الذُّهوُل

ولَكنِّي لَم ُأصدقْ كَالمهم حتَّى جِْئتُ ورَأيتُ بِعينَي، ٦. وحكْمتك، هي فعلًا صحيحةٌ
تَّى النِّصح سلَي كتكْمح ةظَمع ني علَغَنا بم تُ َأندجفَوا ! فكُلِّ م نم ظَمَأنْتَ َأع

تُهعم٧. ساِلكيًئا ِلرِجنفَه !تَككْمح ونعمسي رِكضحي ما فاِئمد ينلاثالْم كانويًئا َألعنهو !
٨كًا لَهلم هشرلَى عع كلَسَأجو ،نْكع يضي رالَّذ كلَى ِإلَهوالْم كارتَبو. بَأح كِإلَه ِإن 

بني ِإسراِئيَل، وَأراد َأن يثَبتَهم ِإلَى اَألبد، ِلذَِلك جعلَك ملكًا علَيهِم ِلتَتَمسك بِالْحقِّ 
  ."والصالحِ

.  وحجارةً كَرِيمةًوَأعطَت الْملك حوالَي َأربعةَ َأطْنَانٍ من الذَّهبِ، وَأطْيابا كَثيرةً،٩
وكَذَِلك رِجاُل ١٠. وكَانَت اَألطْياب الَّتي َأعطَتْها ملكَةُ سبَأ ِللْملك سلَيمان، ال مثيَل لَها

 حيرام ورِجاُل سلَيمان الَّذين َأحضروا ذَهبا من ُأوفير، َأحضروا َأيضا خَشَب الصنْدِل
وعمَل سلَيمان من خَشَبِ الصنْدِل درجا ِلبيت اِهللا وِلقَصرِ الْملك، ١١. وحجارةً كَرِيمةً

وَأعطَى الْملك ١٢. وَأعوادا وربابا ِللْمغَنِّين، لَم يشَاهد مثْلُها من قَبُل في َأرضِ يهوذَا
ثُم .  سبَأ كُلَّ ما رغبتْ فيه وطَلَبتْه، َأعطَاها َأكْثَر مما َأحضرتْه هي ِللْملكسلَيمان ملَكَةَ

  .انْصرفَتْ ورجعتْ ِإلَى بِالدها هي وحاشيتُها
  ثروة سليمان

١٣نَةي السف انملَيي ِإلَى سْأتي يبِ الَّذالذَّه نزو كَاناونط شْرِينعو ثَالثَة الَيوح ، .
١٤وناعيالْبو ارا التُّجهفَعي داِئبِ الَّترِإلَى الض افَةذَا بِاِإلضبِ . هرالْع لُوككُلَّ م ا َأنكَم

انملَيةً ِلسضفا وبذَه ونرضحنِ كَانُوا يدكَّامِ الْمحو.  
١٥َل الْممعو كل انملَيس٢٠٠ٍستُر  الَيوح نُهزا ونْهم داحكُلُّ و ،وقطْربٍ مذَه نم 

، كُلُّ  درعٍ صغيرٍ من ذَهبٍ مطْروق٣٠٠و١٦. ثَالثَة كيلُوجرامات ونصف من الذَّهبِ
ووضعها في قَصرِ غَابة . رباعٍ من الذَّهبِواحد منْها وزنُه حوالَي كيلُوجرامٍ وثَالثَة َأ

نَان١٧. لُبيبٍ نَقبِذَه غَشَّاهاجِ والْع نا ميمظشًا عرع كلَل الْممعتُّ ١٨. وشِ سرِللْعو
لَى جانِ عدي لَهبٍ، وذَه ننِ ميمِللْقَد كَانم ٌل بِهتَّصمو ،اتجرلُوسِ، دكَانِ الْجم يبان



دارِ كُلِّ يفٌ بِجِواقو دَأسنَا ١٩. وه نتِّ مالس اتجرلَى الدفَةٌ عا واقدَأس شَرواثْنًا ع
اِلكمي كُلِّ الْمشِ فرذَا الْعيٌل ِلهثم كُني لَمو ،نَاكه نمبِ ٢٠. وشُر ةيكَانَتْ كُلُّ آنو

لَم يكُن . ملك سلَيمان من الذَّهبِ، وكَذَِلك كُلُّ آنية قَصرِ غَابة لُبنَان من الذَّهبِ النَّقيالْ
انملَيامِ سي َأيةٌ فةٌ كَبِيريما قلَه كُني ةَ لَمضالْف َألن ،ةضالْف نم ء٢١. شَي كلِللْم كَانو

فُنساميراُل حا رِجهقُودرِ يحي الْبةٌ فارِيجلَةً .  تامح يننس ةً كُلَّ ثَالثري مفَكَانَتْ تََأت
اوِيسطَوا وودقُرا واجعةً وضفا وبذَه.  

  موت سليمان

وكَان ٢٣. ى والْحكْمةفَكَان الْملك سلَيمان َأعظَم من كُلِّ ملُوك اَألرضِ في الْغن٢٢َ
جميع ملُوك اَألرضِ يَأتُون ِليمثُلُوا في محضرِ سلَيمان ِليسمعوا حكْمتَه الَّتي وضعها اُهللا 

ي قَلْبِه٢٤. فيآنو ةضف ةيآن نةً ميده هعم رضحي ،هي ِإلَيْأتي نكُلُّ م كَانبٍ، وذَه ة
نَةس دعنَةً بس ذَِلكبِغَاٍل، وٍل وخَيابٍ، وَأطْيالحٍ وسو البِسم٢٥. وكَانو انملَي٠٠٠ ِلس 

٤و ،هاتكَبرِل مِلخَي لَفع١٢ ٠٠٠ منِل مالْخَي  . ،اتكَبرنِ الْمدي ما فهضعب عضفَو
وامتَد سلْطَانُه علَى كُلِّ الْملُوك من الْفُرات ِإلَى بِالد ٢٦. قُدسِوبعضها عنْده في الْ

رصم وددتَّى حح ينيطسل٢٧. الْف ،ةارجا كالْحيادًئا عسِ شَيي الْقُدةَ فضالْف كلَل الْمعجو
وكَانَت الْخَيُل تُستَورد ِلسلَيمان من ٢٨. في السهِلوجعَل اَألرز كَثيرا كَالْجميزِ الَّذي 

  .مصر ومن كُلِّ الْبِالد اُألخْرى
٢٩ ،النَّبِي تَابِ نَاثَاني كةٌ فكْتُوبم ا، فَهِيرِها ِإلَى آخِلهَأو نم ،انملَيارِ سةُ َأخْبيقا بَأم

َأخ ةوي نُبفاطَونِ نَبب امعبراِئي بِشَأنِ يو الردعَؤى يي رفي، وا الشِّيلُون٣٠. ي لَكمو
ثُم انْضم سلَيمان ِإلَى َأسالفه، ٣١. سلَيمان في الْقُدسِ علَى كُلِّ ِإسراِئيَل َأربعين سنَةً

  .ك مكَانَه رحبعام ابنُهودفن في مدينَة داود َأبِيه، وملَ
  



  انشقاق المملكة

١٠ 

١لِّكُوهمِلي نَاكوا هعتَماِئيَل اجري ِإسنكُلَّ ب َألن ،يمِإلَى شَك امعبحر بذَه٢. و عمسو
ملك سلَيمان، فَرجع من يربعام بن نَباطَ بِذَِلك وهو في مصر، َألنَّه كَان قَد هرب من الْ

رص٣. مامعبحقَالُوا ِلراِئيَل وري ِإسنكُلُّ بو وه بفَذَه ،هوعدلُوا وسَأر٤: و" عضو وكَأب
وكا َأبهضي فَرالَّت اِل الشَّاقَةماَألع نخَفِّفْ َأنْتَ م يلًا، فَاآلنلًا ثَقمنَا حلَيِل عمالْحو ،

كمنَا فَنَخْدلَيع هعضي ويِل الَّذ٥." الثَّقمامٍ: "فَقَاَل لَهَأي ثَالثَة دعب وا ِإلَيعجوا." اربفَذَه.  
٦مقَاَل لَهو ،هاتيي حف اهَأب انملَيوا سمخَد ينوخَ الَّذالشُّي امعبحر كلالْم تَشَارا : "فَاسم

ِإن كُنْتَ تَرَأفُ بِهذَا الشَّعبِ، : "فَقَالُوا لَه٧" هي نَصيحتُكُم؟ كَيفَ َأرد علَى هذَا الشَّعبِ؟
لَكن رحبعام رفَض ٨." وتُرضيهِم وتُكَلِّمهم بِلُطْف، يصيرون عبِيدا لَك كُلَّ اَأليامِ

.  الَّتي نَصحوه بِها، واستَشَار الشُّبان الَّذين نَشَُأوا معه وكَانُوا يخْدمونَهنَصيحةَ الشُّيوخِ
٩مقَاَل لَهي قَاَل ِلي، : "وبِ الَّذذَا الشَّعلَى هع دفَ نَر؟ كَيتُكُم َأنْتُميحي نَصا هخَفِّفْ 'م

: فََأجابه الشُّبان الَّذين نَشَُأوا معه وقَالُوا١٠" ؟'ا َأبوكمن الْحمِل الَّذي وضعه علَينَ
" ،ي قَاَل لَكالَّذ بي 'الشَّعِل الَّذمالْح نخَفِّفْ َأنْتَ م يلًا، فَاآلنلًا ثَقمنَا حلَيع عضو وكَأب

َأبِي وضع علَيكُم حملًا ١١. ن رِجِل َأبِيِإصبعي الصغير َأغْلَظُ م'تَقُوُل لَهم، ' علَينَا
  "'.َأبِي َأدبكُم بِالسياط، وَأنَا أَؤدبكُم بِالْعقَارِبِ. ثَقيلًا، وَأنَا َأزِيد علَى حملكُم

ارجعوا : "اَل الْملكوبعد ثَالثَة َأيامٍ، رجع يربعام وكُلُّ الشَّعبِ ِإلَى رحبعام، كَما ق١٢َ
وكَلَّمهم ١٤. فَرد الْملك علَيهِم بِقَساوة، ورفَض نَصيحةَ الشُّيوخ١٣ِ." ِإلَي بعد ثَالثَة َأيامٍ

َأبِي . ى حملكُمَأبِي وضع علَيكُم حملًا ثَقيلًا، وَأنَا َأزِيد علَ: "بِما نَصحه بِه الشُّبان وقَاَل
فَِإن اَهللا سبب هذَا، . ولَم يسمعِ الْملك ِللشَّعب١٥ِ." َأدبكُم بِالسياط، وَأنَا ُأَؤدبكُم بِالْعقَارِبِ

  .ِليحقِّقَ وعده ِليربعام بنِ نَباطَ بِواسطَة َأخيا الشِّيلُوني
ال نَصيب لَنَا في بيت : "لُّ بني ِإسراِئيَل َأن الْملك لَم يسمع لَهم، قَالُوا لَهولَما رَأى ك١٦ُ

دبر ُأمور بيتك ! ارجعوا ِإلَى ديارِكُم يا بني ِإسراِئيَل! داود، وال عالقَةَ بِنَا مع ابنِ يسى



داوا دنُ!" يب عجفَرمارِهياِئيَل ِإلَى دروذَا، ١٧. و ِإسهنِ يدي مف نُوناكاِئيَل السرنُو ِإسا بَأم
امعبحر هِملَيع لَكفَم.  

وَأرسَل الْملك رحبعام َأدونيرام الْمشْرِفَ علَى َأشْغَاِل السخْرة، فَرجمه بنُو ِإسراِئيَل ١٨
. فََأسرع الْملك رحبعام وصعد ِإلَى مركَبته وهرب ِإلَى الْقُدسِ. حجِارة فَماتَبِالْ
  .فَتَمرد بنُو ِإسراِئيَل علَى بيت داود ِإلَى هذَا الْيوم١٩ِ
  

 النبي شمعيا

١١ 

١يب عمسِ، جِإلَى الْقُد امعبحَل رصا ولَماِل وجر نَألْفًا م ينانثَمَئةً وم ،ينمبِنْيوذَا وهتَ ي
امعبحلَكَةَ ِلرموا الْمدرياِئيَل، وري ِإسنوا بارِبحشِ، ِلييةَ ٢. الْجمالْكَل هذاَهللا قَاَل ه نلَكو

 ملك يهوذَا وكُلِّ بني ِإسراِئيَل الَّذين في يهوذَا قُْل ِلرحبعام بنِ سلَيمان"٣: ِللنَّبِي شمعيا
 ،ينمبِنْياِهللا'٤و ذَا كَالمه : ،ارِهِإلَى د داحوا كُلُّ وجِعِل ارب ،تَكُموا ِإخْوارِبوا ِلتُحبال تَذْه

  .وا ولَم يحارِبوا يربعامفََأطَاعوا كَالم اِهللا، ورجع" '.َألنِّي َأنَا عملْتُ هذَا
  رحبعام يحصن مدنه

فَحصن بيتَ لَحم وعيطَم ٦. وَأقَام رحبعام في الْقُدسِ وحصن مدن يهوذَا ِليحميها٥
 تَقُوع٧و لَامدعوكُو وسو ورتَ صيبزِيفَ ٨ورِيشَةَ ومتَّ وج٩ومايورَأديشَ ولَخو 

. فَكَانَتْ هذه مدنًا محصنَةً في يهوذَا وبِنْيمين. وصرعةَ وَأيلُون وحبرون١٠وعزِيقَةَ 
كَما وضع ١٢. وشَدد دفَاعها، ووضع فيها قَادةً، ومخَازِن طَعامٍ وزيت وخَمر١١ٍ

  .فَكَانَتْ يهوذَا وبِنْيمين تَحتَ حكْمه. لِّ مدينَة وشّددها جِداَأتْراسا ورِماحا في كُ
وانْضم ِإلَى رحبعام الَْأحبار واللَّاوِيون الَّذين في كُلِّ ِإسراِئيَل، وجاءوا ِإلَيه من كُلِّ ١٣

مه١٤. بِالداهقُر وناللَّاوِي كسِفَتَرالْقُدوذَا وهوا ِإلَى ياءجو ،مالكَهَأمو م . امعبري َألن
بْل عين ِلنَفْسه كَهنَةً ِللْمعابِد وتَماثيِل ١٥وبنيه منَعوهم من َأن يخْدموا كََأحبارٍٍ ِهللا، 

من كُلِّ قَباِئِل ِإسراِئيَل، َأرادوا َأن يعبدوا وآخَرون ١٦. التُّيوسِ والْعجوِل الَّتي عملَها



اَهللا رب بني ِإسراِئيَل من قُلُوبِهِم، فَهُؤالء َأيضا تَبِعوا اللَّاوِيين ِإلَى الْقُدسِ ِليقَدموا 
اِئهِمآب بلَى روا ِللْمايحوذ١٧َ. الضهلَكَةَ يموا مدثَالثَ فَشَد انملَيس نب امعبحوا رانَدسا و

يننثَالثَ س انملَيسو داوثَاَل دوا متَبِع مَألنَّه ،يننس.  
  أسرة رحبعام

ويرِيموثُ هو ابن داود، وَأبِيحايُل . وتَزوج رحبعام محلَةَ بِنْتَ يرِيموثَ وَأبِيحايَل١٨
ىهسنِ يب بِنْتُ َأِليآب ١٩. ييننب امعبحلَةُ ِلرحتْ ملَدفَو :ماهزا ويرشَمو وسع٢٠. ي ثُم

وَأحب رحبعام ٢١. تَزوج معكَةَ بِنْتَ َأبشَلُوم، فَولَدتُ لَه َأبِيا وعتَّاي وزِيزا وشَلُوميتَ
بشَلُوم َأكْثَر من كُلِّ زوجاته وجوارِيه، َألنَّه َأخَذَ ثَماني عشَرةَ زوجةً، معكَةَ بِنْتَ َأ

وعين رحبعام َأبِيا ابن ٢٢. وستِّين جارِيةً، وَأنْجب ثَمانيةً وعشْرِين ابنًا وستِّين بِنْتًا
و هخْوتلَى اا عِئيسكَةَ رعمهدعب كلالْم وه كُونِلي ،ما لَهقَ ٢٣. قَاِئدفَفَر ،ةكْمفَ بِحرتَصو

ينمبِنْيوذَا وهي قنَاطي كُلِّ مف يهنب ضعب . مطَاهَأعو ،نَةصحنِ الْمدِإلَى كُلِّ الْم ملَهسَأرو
  .ثيراتزادا وفيرا، وزوجهم نساء كَ

  
 شيشق يحارب القدس

١٢ 

١هعاِئيَل مري ِإسنكُلُّ بو وةَ اِهللا هشَرِيع كخَ، تَرسرو امعبحر لْكتَ ما ثَب٢. فَلَم مَألنَّهو
حر كلِللْم ةسالْخَام نَةي السسِ فلَى الْقُدع رصم كليشَقُ مش مجخَانُوا اَهللا، هامعب .

٣ كَانو هع١٢٠٠مو ةكَبرفَارِس٦٠ٍ ٠٠٠ م  ينِليبِي نُودج نى مصحال ي ددعو 
رصم نم هعوا ماءشَةَ جالْحب نمو ينكِّيس٤. و ثُم ،نَةصحوذَا الْمهنِ يدلَى ملَى عتَواسو

  .جاء ِإلَى الْقُدسِ
٥شَم اءفَج نم ينسِ خَاِئفي الْقُدوا فعتَماج ينوذَا، الَّذهي اءَؤسرو امعبحِإلَى ر ا النَّبِييع

مقَاَل لَهيشَقَ، واِهللا، : "ش ذَا كَالميشَقَ'هش دي يف كُكُما َأتْرضَأنَا َأيي، وونكْتُمتَر َأنْتُم.' "
ولَما رَأى اُهللا َأنَّهم ٧.." الْمولَى عادٌل: "سراِئيَل والْملك وقَالُوافَتَواضع رَؤساء ِإ٦



َألنَّهم تَواضعوا، لَن ُأهلكَهم بْل ُأعطيهم بعض النَّجاة، ولَن : "تَواضعوا، قَاَل ِلشَمعيا
ش طَةاسسِ بِولَى الْقُدبِي عغَض بنْصرِفُوا ٨يشَقَ، يعي ِلكَي ،ا لَهبِيدع كُونُوني منَّهلَك

  ."الْفَرقَ بين خدمتي وخدمة ملُوك الْبِالد اُألخْرى
وهجم شيشَقُ ملك مصر علَى الْقُدسِ، واستَولَى علَى خَزاِئنِ بيت اِهللا وخَزاِئنِ قَصرِ ٩

فَعمَل الْملك ١٠. خَذَ كُلَّ ما فيها، وَأخَذَ َأتْراس الذَّهبِ الَّتي عملَها سلَيمانالْملك، وَأ
كلرِ الْمابِ قَصلَى بع ينسِ الَّذرالْح ةا ِلقَادهلَّمساسٍ، ونُح اسا َأتْرنْهلًا مدب امعبحر .

ملك بيتَ اِهللا، يَأتي الْحرس معه مسلَّحين بِاَألتْراسِ، وبعد ذَِلك وكَان عنْدما يدخُُل ال١١ْ
ولَما تَواضع رحبعام، رجع عنْه غَضب اِهللا، فَلَم ١٢. يرجِعونَها ِإلَى غُرفَة الْحرسِ

  .ض اَألمورِ الصاِلحةوكَان ما زاَل في يهوذَا بع. يهلكْه تَماما
١٣كلمي رتَماسسِ، وي الْقُدف امعبحر كلى الْمتَقَوا . ونَةً لَمس ينعبَأرى ودِإح ناب كَان

 نا اُهللا مهي اخْتَارالَّت ينَةدسِ، الْمي الْقُدنَةً فةَ سشَرع عبس لْكُهم امدو ،لَكاِئِل منِ كُلِّ قَبيب
وعمَل الشَّر ولَم يفْتَح قَلبه ١٤. واسم ُأمه نعمةُ الْعمونيةُ. ِإسراِئيَل، ِليعبده النَّاس فيها

ي كُتُبِ شَمعيا وكُلُّ َأعماِل رحبعام، من َأوِلها ِإلَى آخرِها، هي مكْتُوبةٌ ف١٥. ِليطْلُب اَهللا
اباألنْس ي تَذْكُراِئي الَّتو الردعو النَّبِي .امعبريو امعبحر نيةٌ برتَمسم بركَانَتْ حو .

١٦داود ينَةدي مف نفدو ،هالفِإلَى َأس امعبحر مانْض ثُم .نُها ابَأبِي كَانَهم لَكمو.  
  

 أبيا ملك يهوذا

١٣ 

ودام ملْكُه ثَالثَ سنين ٢. في السنَة الثَّامنَةَ عشْرةَ ِللْملك يربعام، ملَك َأبِيا علَى يهوذَا١
. يربعاموكَانَتْ حرب بين َأبِيا و. واسم ُأمه معكَةُ حفيدةُ ُأورِيَل من جبعةَ. في الْقُدسِ

واستَعد .  رجٍل من الْمحارِبِين اَألشداء٤٠٠ ٠٠٠من ودخََل َأبِيا الْحرب بِجيشٍ ٣
  . رجٍل مخْتَارٍ من األقْوِياء٨٠٠ ٠٠٠يربعام ِلمحاربته بِـ



٤ري مي فالَّذ مايارمِل صبلَى جا عقَفَ َأبِيوقَاَلوو ،مايَأفْر اتتَفَع" : امعبرا يي يونعماس
َأال تَعلَمون َأن اَهللا رب بني ِإسراِئيَل َأعطَى الْملْك علَى بني ِإسراِئيَل ٥. وكُلَّ إسراِئيَل

عام بن نَباطَ، وهو خَادم عنْد سلَيمان ولَكن يرب٦ِلداود ونَسله ِإلَى اَألبد، بِعهد ال ينْقَض؟ 
هديلَى سع درتَم ،داونِ دوا ٧! بثَارو ،بِينشَاغالْم طَّاِليناِل الْبجالر ضعب لَهوح عتَماجو

وَأنْتُم اآلن ٨. لَم يثْبتْ َأمامهمعلَى رحبعام بنِ سلَيمان، الَّذي كَان شَابا قَليَل الْخبرة، فَ
 ،داوي دنب دي يا فهعضوا اُهللا وهي َأقَاملَكَةَ الَّتموا الْمتُقَاوِم َأن كُمكَاني ِإمف َأن تَظُنُّون

َأنْتُم طَردتُم ٩. ون آِلهتَكُمَألنَّكُم جمهور كَثير ومعكُم عجوُل ذَهبٍ عملَها يربعام ِلتَكُ
فَكُلُّ ! َأحبار اِهللا بني هارون واللَّاوِيين، وعملْتُم َألنْفُسكُم كَهنَةً كَشُعوبِ الْبِالد اُألخْرى

هنًا ِلمن هم لَيسوا من جاء ِليكَرس نَفْسه ومعه ثَور من الْبقَرِ وسبعةُ كباشِ، يصير كَا
والَْأحبار الَّذين يخْدمون اَهللا عنْدنَا، هم بنُو . َأما نَحن، فَاُهللا هو ِإلَهنَا ولَم نَتْركْه١٠! آِلهةً

مونَهداعسي وناللَّاوِيو ،ونار١١. هقَةً ورحم ابِينِهللا قَر ونمقَدي مها كُلَّ ورطا عخُورب
اءسماحٍ وببِ . صالذَّه ةنَارم ابِيحصم لُونشْعيو ،ةرالطَّاه ةاِئدلَى الْمع زالْخُب ونعضيو

اءسكُلَّ م .وهكْتُمتَر فَقَد ا َأنْتُملَى ِإلَهِنَا، َأمواِئضِ الْمُل بِفَرمنَع ننَا فَاُهللا١٢. فَنَحعم 
كُمدبِ ضرالْح تَافبِه اقوي اَألبف نْفُخُونيس َُُهاربَأحنَا، وقُودي ! لَى ِإلَهووا الْمارِبفَال تُح

ونحال تَنْج اِئيَل، َألنَّكُمرتَ ِإسيا بي اِئكُمآب.  
فَكَان يربعام . وكَمنُوا وراء جيشِ يهوذَاولَكن يربعام َأرسَل بعض جيشه فَداروا ١٣

اءرالْو نم ينالْكَمامِ، واَألم نم شُهيجشَ ١٤. ويج وا َأندجووذَا، وهي نُودفَالْتَفَتَ ج
اءرو نمامٍ وقُد نم مهارِبحي امعبرنَفَخَ. يخُوا ِإلَى اِهللا، ورفَص ،اقوي اَألبف اربالَْأح 

ولَما هتَفُوا، هزم اُهللا يربعام وكُلَّ بيت ِإسراِئيَل َأمام َأبِيا . وهتَفَ رِجاُل يهوذَا١٥
وَألْحقَ ١٧. فَهرب بنُو ِإسراِئيَل من َأمامِ يهوذَا، َألن اَهللا نَصر يهوذَا علَيهِم١٦. ويهوذَا

اءداِل اَألشجالر نم َألْف َئةم ساِئيَل خَمرِإس ناتَ مةً، فَمحفَاد اِئرخَس بِهِم هبشَعا وَأبِي .
ى فَانْكَسر بنُو ِإسراِئيَل في ذَِلك الْوقْت، وانْتَصر بنُو يهوذَا َألنَّهم اتَّكَلُوا علَى الْمول١٨َ

اِئهِمآب بى ١٩. رالْقُرو ،ونفْرعشَانَةَ ويتَ ِإيَل ويب نْهَأخَذَ مو ،امعبرا يَأبِي دطَارو



ولَم يستَرِد يربعام قُوتَه بعد ذَِلك طُوَل َأيامِ َأبِيا، وضربه اُهللا ٢٠. الْمحيطَةَ بِهذه الْمدنِ
اتَفَم.  
َأما َأبِيا فَزاد قُوةً، وَأخَذَ َأربع عشْرةَ زوجةً، وَأنْجب اثْنَينِ وعشْرِين ابنًا، وستَّ ٢١

  .وبقيةُ َأخْبارِ َأبِيا وَأعمالُه وَأقْوالُه، هي مكْتُوبةٌ في كتَابِ النَّبِي عدو٢٢. عشَرةَ بِنْتًا
  

 ا ملك يهوذاآس

١٤ 

١داود ينَةدي مف نفدو ،هالفا ِإلَى َأسَأبِي مانْض ثُم .نُها ابآس كَانَهم لَكمو . تاحتَراسو
وعمَل آسا ما هو طَيب وصاِلح في نَظَرِ ٢. الْبِالد من الْحربِ عشْر سنين في َأيامِ آسا

والْم٣. لَى ِإلَهِه ركَسيَل، واثالتَّم طَّمحو ،ةالْغَرِيب ةاآلِله ابِدعمانِ وبالْقُر اتنَصم مدهو
وأمر شَعب يهوذَا َأن يطْلُبوا الْمولَى رب آباِئهِم، ٤. اَألعمدةَ الَّتي كَان النَّاس يعبدونَها

واستَراحت الْمملَكَةُ في َأيامه، َألنَّه هدم معابِد اآلِلهة ٥. وا بِشَراِئعه ووصاياهوَأن يعملُ
وبنَى مدنًا محصنَةً في يهوذَا، في ٦. الْغَرِيبة ومنَصات تَقْديمِ الْبخُورِ من كُلِّ مدنِ يهوذَا

ي اسالَّذ قْتالْوالْبِالد يهتْ فاحتَر .هاحاَهللا َأر َألن ،يننالس لْكي تف دَأح هارِبحي لَمو.  
تَعالَوا نَبني هذه الْمدن، ونُحوطُها بَِأسوارٍ لَها َأبراج وَأبواب : "وقَاَل آسا ِلشَعبِ يهوذَا٧

فَبنَوا ." طَلَبنَاه فََأراحنَا من كُلِّ جِهة. نَا، َألنَّنَا طَلَبنَا الْمولَى ِإلَهنَاِإن اَألرض لَ. وَأقْفَاٌل
 من يهوذَا يحملُون اَألتْراس ٣٠٠ ٠٠٠آلسا جيشٌ مكَون من وكَان ٨. ونَجحوا

و ،احمالر٢٨٠ ٠٠٠و لُونمحي ينمبِنْي ناَألتْ ماساَألقْوو اسر . ونارِبحم ُؤالءكُلُّ ه
  .بواسٌل

٩ ،ُألُوفو ُألُوف نشٍ ميبِج يشبالْح حارز هِملَيفَ عحزبِـو٣٠٠وةكَبرِإلَى  م اءجو ،
فَاتَةَ بِالْقُربِ من فَخَرج آسا ِليحارِبه، واستَعدوا ِللْمعركَة في وادي ص١٠. مرِيشَةَ
يا رب، أنْتَ وحدك قَادر َأن تُساعد الضعيفَ : "ودعا آسا الْمولَى ِإلَهه وقَاَل١١. مرِيشَةَ

 هذَا علَى الْقَوِي، فَساعدنَا يا رب يا ِإلَهنَا، َألنَّنَا اتَّكَلْنَا علَيك، وبِاسمك َأقْدمنَا علَى



فَهزم اُهللا الْحبشيين َأمام آسا ١٢." يا رب َأنْتَ ِإلَهنَا، وال ِإنْسان يقْوى علَيك. الْجيشِ
وماتَ عدد كَبِير من . وطَاردهم آسا والشَّعب الَّذي معه ِإلَى جرار١٣. ويهوذَا فَهربوا

ح ينيشالْحبهشيج امَأماِهللا و اموا َأمرمِ انْكَسَألنَّه ،كْرذ مقَ لَهبي اُل . تَّى لَمَأخَذَ رِجو
وهدموا كُلَّ الْقُرى الَّتي حوَل جرار، َألن رعب اِهللا حلَّ ١٤. يهوذَا غَنيمةً كَثيرةً جِدا

هِملَيع .وا كُلَّ الْقُربنَهةٌويرةٌ كَثيما غَنيهف كَان ١٥. ى، َألنَّه ظَاِئرا حضوا َأيماجهو
  .الْماشية، وَأخَذُوا الْكَثير من الْغَنَمِ والْجِماِل، ثُم رجعوا ِإلَى الْقُدسِ

  
 اإلصالح

١٥ 

١يدودنِ عا بيرزلَى عاِهللا ع وحلَّ رحق٢َ. وِلي جفَخَرقَاَل لَها وا : "ابَِل آسا آسي يونعماس
ينمبِنْيوذَا وهكُلَّ يو .هعم تُمما دم كُمعاُهللا م . وهكْتُمتَر ِإنو ،وهتَجِد وهتُمطَلَب ِإنو

كْكُمتْر٣. يبِال حقٍّ، وح اِئيَل بِال ِإلَهرنُو ِإسبنٍ طَوِيٍل ومنْذُ زموةبِال شَرِيعو ،مهلِّمعرٍ يب .
٤وهدجو ،وهطَلَباِئيَل وري ِإسنب بوا ِإلَى اِهللا رعجرقُوا، وايا تَض٥. فَلَم امِ لَماَألي لْكي تف

يركَث اتابرطاض خُوِل، َألنالدوجِ وي الْخُرف هلَى نَفْسع نْأمي دَأح كُنتْ كُلَّ يمةً ع
َألن اَهللا ابتَالهم بِكُلِّ َأنْواعِ ! ُأمةٌ تَسحقُ ُأمةً، ومدينَةٌ تُهلك مدينَة٦ً. سكَّانِ اَألرضِ

يقاِلح٧ِ. الضالص كُملمع رَأج تَنَالُونس وا، َألنَّكُمَأسال تَيو اءفَكُونُوا َأقْوِي ا َأنْتُمَأم".  
٨ نَاماَل اَألصَأزو عتَشَج ،النَّبِي يدودنِ عا بيرزةَ عونُبو ذَا الْكَالما هآس عما سلَمو

مايِل َأفْربي جا فهلَيلَى عتَوي اسنِ الَّتدالْم نمو ،ينمبِنْيوذَا وهضِ يكُلِّ َأر نةَ مالْقَبِيح .
 ددجوتيالْب فَةشُر امي َأماِهللا الَّت ةادبةَ عنَص٩. م ينيمقالْمو ينمبِنْيوذَا وهكُلَّ ي عمجو

بينَهم من شَعبِ َأفْرايم ومنَسى وشمعون، فَقَد انَضم ِإلَيه كَثيرون من ِإسراِئيَل، لَما رَأوا 
الْم َأنهعم هلَى ِإلَهةَ ١٠. وسالْخَام نَةي السف رِ الثَّاِلثي الشَّهسِ في الْقُدوا فعتَمفَاج

وقَدموا ضحايا ِهللا في ذَِلك الْيومِ من الْغَنيمة الَّتي استَولَوا ١١. عشَرةَ من ملْك آسا
وعملَوا عهدا َأن يطْلُبوا الْمولَى رب ١٢. بعةَ آالف خَروفسبع مَئة ثَورٍ وس: علَيها



هِمكُلِّ نَفْسو بِكُلِّ قَلْبِهِم اِئهِم١٣. آب اءوقْتَُل، ساِئيَل يري ِإسنب باَهللا ر طْلُبال ي نكُلُّ مو
وحلَفُوا ِهللا علَى ذَِلك بِصوت عاٍل وهتَاف ١٤ .كَان صغيرا َأو كَبِيرا، رجلًا َأوِ امرَأةً

وفَرِح كُلُّ يهوذَا َألنَّهم حلَفُوا بِكُلِّ قَلْبِهِم، وطَلَبوا اَهللا بِرغْبة شَديدة، ١٥. وبَِأبواق وقُرونٍ
ةكُلِّ جِه نم مهاحَأرو وهدج١٦. فَوآس كلالْم خَلَعو ،كَةلا كَمكَزِهرم نكَةَ معم تَهدا ج

ونري قَدادي وف قَهرَأحو ودمالْع رفَكَس ،هدبا ِلتَعودملَتْ عما ع١٧. َألنَّه ا لَمآس َأن عمو
خْلم كَان هقَلْب ِإلَّا َأن ،ةالْغَرِيب ةاآلِله ابِدعكُلَّ م مدهيهاما ِهللا كُلَّ َأيخََل إلَى ١٨. صَأدو

بيت اِهللا اَألشْياء الَّتي كَرسها َأبوه واَألشْياء الَّتي كَرسها هو ِلذَِلك، من فضة وذَهبٍ 
ةيآنل١٩ْ. وم نم ينالثَّالثو ةسالْخَام نَةِإلَى الس برثْ حدتَح لَماوآس ك. 

  
 آخر أيام آسا

١٦ 

في السنَة السادسة والثَّالثين من ملْك آسا هجم بعشَا ملك ِإسراِئيَل علَى يهوذَا، ١
وحصن الرامةَ ِلكَي يمنَع النَّاس من الدخُوِل ِإلَى يهوذَا، َأي بِالد آسا، ومن الْخُروجِ 

نْها ِإلَى ٢. املَهسَأرو ،وه رِهاِئنِ قَصخَز نماِهللا و تياِئنِ بخَز نا مبذَهةً وضا ففََأخَذَ آس
قَاَل لَهشْقَ، ومي دي فالَّذ امآر كلم ددنْه٣: ب" نيب ا كَانكَم ،نَكيبي ونيا بدهْل عمِلنَع

َأبِيكَأبِي و .و كلشَا معب عم كدهع فَانْقُض ،بالذَّهةَ وضالْف هذه كلْتُ ِإلَيسَأر قَد
فَوافَقَ بنْهدد علَى طَلَبِ الْملك آسا، وَأرسَل قَادةَ جيوشه، ٤." ِإسراِئيَل، فَينْصرِفَ عنِّي

زهاِئيَل ورنِ ِإسدلَى موا عمجنِ نَفْتَاِليفَهدخَازِنِ مكُلَّ مو اهيآبَِل الْمو اندو ونيوا عم .
٥لَهمقَفَ عَأوةَ وامينِ الرصتَح نذَا، كَفَّ عشَا بِهعب عما سلَما كُلَّ ٦. وآس كلَأخَذَ الْمو

. خَشَب الَّتي كَان يستَخْدمها بعشَا في الْبِنَاءشَعبِ يهوذَا، فَحملُوا من الرامةَ الْحجارةَ والْ
  .وبنَى بِها الْملك آسا جبع والْمصفَاةَ

٧قَاَل لَهوذَا، وهي كلا ماِئي ِإلَى آسي الرنَانح اءج ،قْتالْو ي ذَِلكفلَى : "وَأنْتَ اتَّكَلْتَ ع
َألَم يكُن ٨. كْل علَى الْمولَى ِإلَهِك، ِلذَِلك نَجا جيشُ ملك آرام من يدكملك آرام ولَم تَتَّ



 قْتالْو ي ذَِلكف نَّكلَكا؟ وجِد ةيرانٍ كَثسفُرو اتكَبرا بِمكَبِير يناللِّيبِيو ينيششُ الْحبيج
 كرلَى اِهللا فَنَصاتَّكَلْتَ عهِملَي٩. ع ينالَّذ يقَوضِ، ِليي كُلِّ اَألروالنِ فنَيِ اِهللا تَجيع ِإن

ةٌ لَهصخْلم مهقُلُوب .وبرالْح كلَيي عتََأت اآلن نذَا، فَمي هف اقَةمفْتَ بِحرَأنْتَ تَص ".
وفي .  ِلهذَا الْكَالمِ، ووضعه في السجنِفَغَضب آسا علَى الراِئي واغْتَاظَ منْه جِدا١٠

وكُلُّ َأعماِل آسا، من َأوِلها ِإلَى آخرِها، ١١. ذَِلك الْوقْت، َأخَذَ آسا يضايقُ بعض الشَّعبِ
يه في السنَة ومرِض آسا في رِجل١٢َ. هي مكْتُوبةٌ في كتَابِ ملُوك يهوذَا وِإسراِئيَل

هلْكم نم ينالثَّالثو ةعالتَّاس .اءبِل اَألطونَةَ اِهللا بعم طْلُبي لَم نَّهِلكو ،هضرم اشْتَدو .
١٣هلْكم نم ينعباَألرو ةيادالْح نَةي الساتَ فمو هالفا ِإلَى َأسآس مانْض ف١٤َ. ثُمفَد نُوه

داود ينَةدي مف هِلنفْس هفَري حالَّذ رِهي قَبابِ . فبِاَألطْي لُوءمرِيرٍ مي سف وهعضوو
هةً ِلتَكْرِيميمظرِيقَةً عح لُوا لَهمعو ةارهبِم ةنُوعصطُورِ الْماعِ الْعَأنْو فخْتَلمو.  

  
 يوشافاط ملك يهوذا

١٧ 

١ماِئيَلورِإس دض هي نَفْسقَوَأخَذَ يو ،نُهوشَافَاطُ ابي كَانَهم ي كُلَّ ٢. لَكشًا فيج عضوو
مدنِ يهوذَا الْمحصنَة، وحاميات عسكَرِيةً في بِالد يهوذَا وفي مدنِ َأفْرايم الَّتي استَولَى 

وها َأبا آسهلَي٣. ع لَمو ،داود ثَاَل َأبِيهم تَبِع هكْمح ءدب نم وشَافَاطَ، َألنَّهي عاُهللا م كَانو
فَثَبتَ ٥. بْل طَلَب ِإلَه َأبِيه، وعمَل بِوصاياه، ولَيس كََأعماِل بني ِإسراِئيَل٤. يعبد الْبعَل

،هدي يف لْكااُهللا الْممكَرما وا جِديغَن وشَافَاطَ، فَكَانا ِليايدوذَا ههكُلُّ ي مقَدي ٦.  وف ارسو
 النَّاس ي كَانالَّت ةدماَألعو ةالْغَرِيب ةاآلِله ابِدعوذَا مهي ناَل مَأزو ،قَلْبِه ناِهللا م قطُر

  .يعبدونَها
٧نَةي السفنَثَنِْئيَل وا وكَرِيزا ويدوبعَل ويبِنْح كَالِئهَل ِإلَى وسَأر ،هلْكم نم الثَّاِلثَة 

ومعهم من اللَّاوِيين شَمعيا ونَتَنْيا وزبديا وعساِئيَل ٨. وميخَا، ِلكَي يعلِّموا في مدنِ يهوذَا
. نَاثَان وَأدونْيا وطُوبيا وطُوب َأدونْيا، وَأيضا الْحبرينِ َأِليشَمع ويوراموشَميراموتَ ويو



َأخَذُوا معهم كتَاب شَرِيعة اِهللا، وتَجولُوا في كُلِّ مدنِ يهوذَا، وعلَّموا . فَعلَّموا في يهوذَا٩
بالشَّع.  

.  علَى كُلِّ مماِلك الْبِالد الَّتي حوَل يهوذَا، فَلَم يحارِبوا يوشَافَاطَوحلَّ خَوفُ اِهللا١٠
١١ةضفا وايده نةً ميجِز ينيطسلالْف ضعب لَه رضْل َأحب . وا لَهرضا َأحضَأي برالْعو

و ،وفخَر َئةم عبسو ةَ آالفعبا، سسٍغَنَمتَي َئةم عبسو ةَ آالفعبس.  
ونَفَّذَ َأشْغَالًا ١٣. وزادتْ عظَمةُ يوشَافَاطَ، وبنَى حصونًا ومدن مخَازِن في يهوذَا١٢

قْسامِ وهذَا عددهم حسب َأ١٤. كَثيرةً في مدنِ يهوذَا، ووضع محارِبِين َأشداء في الْقُدسِ
هِماِئالتنَةُ . عدع ةُ ُألُوفوذَا قَادهي نم هعمو ٣٠٠ ٠٠٠الْقَاِئدنم اءداَألش ارِبِينحالْم  .

١٥ هدعبو هعمو الْقَاِئد انَانوحزِكْرِي ١٦ .٢٨٠  ٠٠٠ي نا بيسمع هدعبو هعمو
َأِلياداع وهو : ومن بِنْيمين١٧. الَّذي تَطَوع ِلخدمة اِهللا هذَا هو وعمسيا. ٢٠٠  ٠٠٠

 ارِبحم هعمٌل، واس٢٠٠  ٠٠٠بينلَّحسالْم ناسِ ماَألتْراسِ و١٨.  بِاَألقُو ادابوزي هدعبو
 هعمتَاِل١٨٠  ٠٠٠وِللْق ونلَّحس١٩ . مالْم امخُد ُؤالءه مهعضو ينِإلَى الَّذ افَةبِاإلض ،كل

  .الْملك في الْمدنِ الْمحصنَة في كُلِّ يهوذَا
  

 ميخا يحذر آخاب

١٨ 

وبعد بِضعِ سنين ذَهب يوشَافَاطُ ٢. وصاهر آخَاب. وكَان يوشَافَاطُ غَنيا جِدا ومكَرما١
آخَاب ةارِلزِيةرامي السف  . َأن اهَأغْرو ،ةا بِكَثْرقَربا وغَنَم يهقافرِلمو لَه آخَاب حفَذَب

وقَاَل آخَاب ملك ِإسراِئيَل ِليوشَافَاطَ ٣. يذْهب معه ِإلَى راموتَ في جِلْعاد ِلمحاربتها
َأعمُل ما تَعملُه، : "فَقَاَل لَه يوشَافَاطُ" لَى راموتَ جِلْعاد؟هْل تَذْهب معي ِإ: "ملك يهوذَا

: ثُم قَاَل يوشَافَاطُ ِلملك ِإسراِئيَل٤." ويكُون جيشي كَجيشك، فَنَحن معك في الْحربِ
  ."ولَكن تَعاَل نَستَشير اَهللا َأولًا"



٥ِإس كلم عمفَجمَألَهسو اءاَألنْبِي نٍل مجر ئةم عباِئيَل َأروتَ : "رامِإلَى ر بْل نَذْهه
فَقَاَل ٦." اذْهب، َألن اَهللا ينْصرك علَيها َأيها الْملك: "فَقَالُوا" جِلْعاد ِلنُحارِب َأم ال؟

ما زاَل : "فَقَاَل ملك ِإسراِئيَل ِليوشَافَاط٧َ"  فَنَستَشيره؟َأال يوجد هنَا نَبِي ِهللا: "يوشَافَاطُ
هطَتاساَهللا بِو يرتَشنَس نُنَا َأنكمي داحٌل وجر دوجي . بِالشَّر لَيُأ عتَنَبي َألنَّه ،ههنِّي َأكْرلَكو

فَنَادى ٨!" ال تَقُْل هذَا الْكَالم َأيها الْملك: "قَاَل يوشَافَاطُفَ." ال بِالْخَيرِ، وهو ميخَا بن يملَةَ
قَاَل لَها ومرِاِئيَل خَادِإس كلم" :ةعرلَةَ بِسمي نيخَا بِلي م رضَأح".  

٩ا الْممهابينِ ثيوذَا البِسهي كلوشَافَاطُ مياِئيَل ورِإس كلم كَانو داحنِ كُلَّ وياِلسجةَ، ويلَك
. علَى عرشه، في ساحة عنْد مدخَِل بوابة السامرة، وكُلَّ اَألنْبِياء يتَنَبُأون َأمامهما

قُرونِ تَنْطَح بِهذه الْ'هذَا كَالم اِهللا، : "وعمَل صدقيا بن كَنْعنَةَ قُرون حديد وقَاَل١٠
اهجم علَى : "وتَنَبَأ كُلُّ اَألنْبِياء بِمثِْل هذَا الْكَالمِ وقَالُوا١١" '.اَألراميين حتَّى يفْنَوا

كلا الْمها َأيهلَيع كرنْصاَهللا ي َألن ،بفَتَغْل ادوتَ جِلْعامر".  
 

الحظْ َأن كُلَّ اَألنْبِياء اآلخَرِين : "ح ِليستَدعي ميخَا، فَقَاَل لَهَأما الرسوُل الَّذي را١٢
ِلذَِلك يجِب َأن يكُون كَالمك مثَْل كَالمهِم، . فَهم متَّفقُون في هذَا. يتَنَبُأون ِللْملك بِالنَّصرِ

ولَما ١٤." ُأقْسم بِاِهللا، ِإنِّي َأقُوُل لَه ما يقُولُه ِإلَهِي ":فَقَاَل ميخَا١٣!" وتُبشِّره بِالْخَيرِ
كلالْم َألَهَل، سصال؟: "و َأم ارِبِلنُح ادوتَ جِلْعامِإلَى ر بْل نَذْهيخَا، ها مي "هابفََأج :

"هِملَيع كُمرنْصاَهللا ي وا، َألنبوا فَتَغْلمج١٥." اهكلالْم ال : "فَقَاَل لَه َأن لِّفُكةً ُأحرم كَم
رَأيتُ كُلَّ جيشِ ِإسراِئيَل مشَتَّتًا علَى : "فََأجابه ميخَا١٦" تَقُوَل ِلي ِإلَّا الْحقَّ بِاسمِ اِهللا؟
م، فَيجِب َأن يرجِعوا ِإلَى هُؤالء ال قَاِئد لَه'فَقَاَل اُهللا، . الْجِباِل كَخراف ال راعي لَها

َألَم َأقُْل لَك ِإنَّه يتَنَبُأ علَي : "فَقَاَل ملك ِإسراِئيَل ِليوشَافَاط١٧َ" '.ديارِهم وال يحارِبوا
 الْمولَى جاِلسا علَى فَقَد رَأيتُ. ِإذَن فَاسمع رِسالَةَ اِهللا: "فَقَاَل ميخَا١٨" بِالشَّر ال بِالْخَيرِ؟

اِلهمش نعو هينمي نفَةٌ عاقو اءمالس الِئكَةكُلُّ مو ،هشر١٩. ع عخْدي نفَقَاَل اُهللا، م
فََأجاب الْبعض بِشَيء، ' آخَاب ملك ِإسراِئيَل ِليهجم علَى راموتَ جِلْعاد ويموتَ هنَاك؟

فَقَاَل لَه ' .َأنَا َأخْدعه'ثُم تَقَدم روح ووقَفَ َأمام الْمولَى وقَاَل، ٢٠. بعض بِشَيء آخَروالْ



' .َأذْهب وَأدخُُل في كُلِّ َأنْبِياِئه، وَأكُون روحا كَذَابا َأتَكَلَّم بفَمهِم'فَقَاَل، ٢١' كَيفَ؟'اُهللا، 
ِإذَن قَد وضع اُهللا ٢٢' .َأنْتَ تَخْدعه وتَنْجح في هذَا، فَاذْهب واعمْل كَما قُلْتَ'فَقَاَل اُهللا، 

بِالشَّر كلَيى عاَهللا قَض َألن ،هِمبِفَم تَكَلَّما يا كَذَّابوحر ُؤالءه اِئكي كُلِّ َأنْبِي٢٣." ف مفَتَقَد
هْل تَظُن َأن روح اِهللا يتْركُني : " وصفَع ميخَا علَى خَده وقَاَل لَهصدقيا بن كَنْعنَةَ

!" ستَعرِفُ ذَِلك يوم تَدخُُل ِلتَخْتَبَِئ في غُرفَة داخلية: "فَقَاَل ميخَا٢٤" ويكَلِّمك َأنْتَ؟
٢٥هانوَأع داِئيَل َألحرِإس كلِإلَى : "فَقَاَل مو ،ينَةدمِ الْماكح ونِإلَى آم هلِّمسيخَا وخُذْ م

 ،كلنِ الْموآشَ ابقُْل، ٢٦يو'كلالْم رذَا َأمال : هنِ، وجي السف ذَا الشَّخْصوا هعض
ِإن : "فَقَاَل ميخَا ِللْملك٢٧ِ" '.تُعطُوه غَير الْقَليِل من الْخُبزِ والْماء، حتَّى َأرجِع بِسالمٍ

  !"رجعتَ بِسالمٍ، فَال يكُون اُهللا قَد تَكَلَّم بِواسطَتي، فَتَذَكَّروا كَالمي يا كُلَّ الشَّعبِ
  موت آخاب

٢٨ادوتَ جِلْعاموذَا ِإلَى رهي كلوشَافَاطُ مياِئيَل ورِإس كلم دعص٢٩. ولقَاَل مو ك
فَتَنَكَّر ملك ." َأنَا َأتَنَكَّر وَأدخُُل الْحرب، َأما َأنْتَ فَالْبس ثيابك الْملَكيةَ: "ِإسراِئيَل ِليوشَافَاطَ

برخََل الْحداِئيَل ور٣٠. ِإسمقَاَل لَهو هاتكَبرةَ مقَاد رَأم قَد امآر كلم كَانو" :وا ال تُحارِب
هدحاِئيَل ورِإس كلِإلَّا م ،تُهتْبا كَانَتْ رمها مدوشَافَاطَ، ٣١!" َأحي اتكَبرةُ الْمَأى قَادا رلَمو

لُوهقَاتِلي هوا ِإلَيباِئيَل، فَذَهرِإس كلم ظَنُّوا َأنَّه .عَأباُهللا و هداعسوشَافَاطُ وخَ يرفَص مهد
نْه٣٢. عنْهوا عجِعاِئيَل، فَررِإس كلم سلَي َأنَّه اتكَبرةُ الْمفَ قَادرعا ٣٣. وينْدج نلَك

 اءزَأج نيب ةفَتْح ناِئيَل مرِإس كلم ابفََأص ،فدبِال ه هسقَو نا ممها َأطْلقَ سيامَأر
." در وَأخْرِجني من الْمعركَة َألنِّي جرِحتُ: "اَل الْملك ِلساِئق مركَبتهفَقَ. الدرعِ
وَأسنَدوا ملك ِإسراِئيَل في الْمركَبة مقَابَِل اَألراميين . ودارت الْمعركَةُ طُوَل النَّهار٣٤ِ

اءسوبِ الشَّ. ِإلَى الْمغُر نْدعاتَوسِ مم.  
  



 النبي يعاتب يوشافاط

١٩ 

وذَهب ياهو بن حنَاني ٢. ورجع يوشَافَاطُ ملك يهوذَا بِالسالمة ِإلَى قَصرِه في الْقُدس١ِ
قَابِلَهاِئي ِليالر .قَاَل لَهاَهللا؟ ِل: "و ونهكْري نم بتُحو ،يرالشَّر داعفَ تُسكَي بغَض ذَِلك

كلَيا، ٣. اُهللا عونَهدبعي النَّاس ي كَانةَ الَّتدملْتَ اَألعَأز ةً، َألنَّكاِلحا صورُأم يكف نلَكو
  .وفَتَحتَ قَلْبك ِلطَلَبِ اِهللا
  يوشافاط يعين قضاة

٤ي كَان نَّهلَكسِ، وي الْقُدف كُنسوشَافَاطُ يي كَانِإلَى و عبس بِْئر نبِ، مالشَّع نيب جخْر
اِئهِمآب بلَى روِإلَى الْم مهدرِلي ،مِل َأفْرِايب٥. ج ينَةدي كُلِّ مف ،ي الْبِالداةً فقُض نيعو

نَةصحوذَا الْمهنِ يدم ن٦. ماةقَاَل ِللْقُضو" :ما تَعي موا ففَكِّروا ال . لُونكُمتَح َأن جِبي
ِإذَنِ اتَّقُوا اَهللا، ٧. ِإلرضاء النَّاسِ بْل ِإلرضاء اِهللا، وهو موجود معكُم في َأثْنَاء الْحكْمِ

صفِّ َأحد وال وانْتَبِهوا ِلما تَعملُون، َألن الْمولَى ِإلَهنَا ال يطيقُ الظُّلْم وال الْتَّحيز في 
  ."الرشْوةَ

وعين يوشَافَاطُ َأيضا في الْقُدسِ بعض اللَّاوِيين والَْأحبارِ وبعض رَؤساء عاِئالت بني ٨
 وكَان. ِإسراِئيَل، ِليحكُموا في الْقَضايا الَّتي تَخُص شَرِيعةَ اِهللا، والدعاوِي اُألخْرى

وفي ١٠. احكُموا بِتَقْوى اِهللا، بَِأمانَة وقَلْبٍ مخْلصٍ: "وَأمرهم وقَاَل٩. مقَرهم في الْقُدسِ
 خُصرٍ يَأم قَتٍْل َأو نع اءوس ،هِمندي مف ينالَّذ كُمتنِ اخْوم ي لَكُمى تََأتوعكُلِّ د

ايصالْوةَ وقِّ اِهللالشَّرِيعي حُئوا فخْطفَال ي موهذِّرح ،كَاماَألحو اِئضالْفَرا و . بغْضِلَئلَّا ي
كُمتخْولَى اعو كُملَيُئوا. عذَا فَال تُخْطلُوا همارِ ١١. اعبالَْأح ِئيسا ريرَأم قَكُمفَو كُونيسو

قُ بِاِهللا، وزبديا بن يشْمعيَل رِئيس قَبِيلَة يهوذَا في كُلِّ الشُُؤونِ في كُلِّ الشُُّؤونِ الَّتي تَتَعلَّ
ونَكُمداعسي يني اللَّاوِياقبو ،كللَّقُ بِالْمي تَتَعالَّت . عاَهللا م ِإن ،ةاعوا بِشَجكُمفَاح

يناِلحالص".  
  



 يوشافاط يهزم موآب وعمون

٢٠ 

١عبوشَافَاطَووا يارِبحِلي ونيونعالْمو ونيونمالْعو ونوآبِيالْم اءج ذَِلك ٢. د ضعب اءفَج
قَالُوا لَهوشَافَاطَ ولَّغُوا يبرِ : "النَّاسِ وحالْب ةجِه نم ومَأد نم كلَيع مقَاد شٌ كَبِيريج

فَخَافَ يوشَافَاطُ وصمم َأن ٣." وا ِإلَى حزازون تَامار، َأي عين جديالْميت، وقَد وصلُ
واجتَمع شَعب يهوذَا، جاءوا من كُلِّ بِالد ٤. فَنَادى بِصومٍ في كُلِّ يهوذَا. يسَأَل اَهللا

 في جماعة يهوذَا والْقُدسِ، َأمام الدارِ ووقَفَ يوشَافَاط٥ُ. يهوذَا، ِليطْلُبوا معونَةَ اِهللا
يا رب، يا ِإلَه آباِئنَا، َأنْتَ هو اُهللا في السماء، َأنْتَ : "وقَاَل٦الْجديدة في بيت اِهللا 

. ال واحد يقفُ ضدكالْقُوةُ والسلْطَان في يدك، و. الْمتَسلِّطُ علَى كُلِّ مماِلك اُألممِ
٧ دا ِإلَى اَألبتَهطَيَأعاِئيَل، وري ِإسنب بِكامِ شَعَأم نم الْبِالد هذه كَّانتَ سدَأنْتَ طَر ،ماللَّه

كيلخَل يماهرِل ِإب٨. ِلنَسكمامِ استًا ِإلكْريا بيهف نَوا لَكبا، ويهكَنُوا فقَالُوا، فَسِإذَا '٩ و
 امَأم رِكضحي مفُ فنَق ،وعج ٌأ َأوبو َأو قَابع َأو برح اءوةٌ، سيبصنَا ملَيتْ عاءج

. هذَا الْبيت الَّذي هو ِإلكْرامِ اسمك، ونَصرخُ ِإلَيك في ضيقنَا، وَأنْتَ تَسمعنَا وتُنْقذُنَا
ن، جاء علَينَا جيشُ بني عمون وموآب وَأدوم، الَّذين لَم تَسمح ِلبني ِإسراِئيَل لَما واآل١٠

مكُوهلهي لَمو منْهوا عادْل حب ،مهخُلُوا بِالددي بَِأن ،رصم نوا مج١١. خَر اآلن مهو
ومِ عجُئونَنَا بِالْهكَافا لَنَاييبا نَصتَهطَيي َأعضِ الَّتاَألر نونَا مدطْرنَا ِلي١٢. لَي ماللَّه

ونَحن ال نَعلَم ماذَا . عاقبهم، فَنَحن لَيس فينَا قُوةٌ ِلنُواجِه هذَا الْجيشَ الْكَبِير الَّذي يهاجِمنَا
  ."نَا ِإلَيكنَعمُل، ِإنَّما نَرفَع عيونَ

١٣مهالدَأوو اِئهِمسنو َأطْفَاِلهِم عرِ اِهللا مضحي مف ينفاقوذَا وهاِل يكُلُّ رِج كَانو .
فَحلَّ روح اِهللا علَى يحزِيَل بنِ زكَرِيا بنِ بنَايا بنِ يعيَل بنِ متَّنيا اللَّاوِي من بني ١٤

اسمعوا َأيها الْملك يوشَافَاطُ وكُلُّ يهوذَا وسكَّان : "وقَاَل١٥فَوقَفَ وسطَ الْجماعة . آسافَ
ال تَخَافُوا وال تَرتَعبوا بِسببِ هذَا الْجيشِ الْكَثيرِ، َألن اَهللا هو 'يقُوُل اُهللا لَكُم، . الْقُدسِ

 برالْح يردي يالَّذ١٦! ال َأنْتُم ،يصص رمي مف ينداعص موهفَتَجِد ،هِملَيا انْزِلُوا عغَد



لَيس علَيكُم َأن تُحارِبوا في هذه ١٧. وتُالقُوهم في طَرف الْوادي في صحراء يروِئيَل
كَةرعالْم !روا نَصانْظُرتُوا واثْبفُوا وا قِإنَّمسِ ال تَخَافُوا .  اِهللا لَكُمالْقُدوذَا وهي با شَعي

  ."اذْهبوا غَدا ِلمواجهتهِم واُهللا معكُم. وال تَرتَعبوا
فَانْحنَى يوشَافَاطُ ووجهه نَحو اَألرضِ، وركَع معه َأمام اِهللا كُلُّ شَعبِ يهوذَا وسكَّانِ ١٨

ثُم قَام اللَّاوِيون من بني قَهاتَ ومن بني قُورح ِليسبحوا اَهللا رب ١٩. ، وتَعبدوا ِهللالْقُدسِ
  .بني ِإسراِئيَل بِصوت عاٍل جِدا

٢٠تَقُوع اءرحِإلَى ص هعم ينالَّذوشَافَاطُ وي جرِ خَراكاحِ الْببي الصفو .ووشَافَاطُ وقَفَ ي
اسمعوا يا شَعب يهوذَا وسكَّان الْقُدسِ، آمنُوا بالْمولَى ِإلَهِكُم فَتَْأمنُوا، آمنُوا : "وقَاَل

 واستَشَار يوشَافَاطُ الشَّعب، ثُم عين مغَنِّين ِليسبحوا اَهللا َألنَّه٢١." بَِأنْبِياِئه فَتَنْجحوا
احمدوا اَهللا، َألن : "فَقَالُوا. الْقُدوس الْبهِي، وذَِلك عنْد خُروجِهِم علَى رْأسِ الْجيشِ

دِإلَى اَألب ومتَد تَهمح٢٢." ر ونمي عنينًا ِلباُهللا كَم عضبِيحِ، والتَّسو نَاءي الْغُأوا فدا بلَمو
ومَأدو وآبمواومزوذَا، فَانْههلَى يع ينمي ٢٣.  الْقَادنلَى بع وآبمو ونمنُو عب انْقَلَبو

هِملَيا عوقَضو ومَأد .وآبنُو مبو ونمنُو عب بارتَح ،هِمتادِإب نوا ما انْتَهلَما ٢٤. ولَمو
نِ الَّذي يطلُّ علَى الصحراء، رَأوا جيشَ الْعدو وقَد وصَل رِجاُل يهوذَا ِإلَى الْمكَا

دَأح منْهم برهي لَمثَثًا، وضِ جلَى اَألرقَطُوا عوا ٢٥. سبنْهِلي هبشَعوشَافَاطُ وي بفَذَه
متَهيمينَةً كَ. غَنثَم اءَأشْيا وابيثالًا وووا َأمدجووما لَهةً، فََأخَذُوهيرلَى . ثوا عرقْدي لَم منَّهلَك

وفي الْيومِ الرابِعِ، اجتَمعوا في ٢٦. حملها مرةً واحدةً، فَظَلُّوا ينْهبون الْغَنيمةَ ثَالثَةَ َأيامٍ
ثُم ٢٧.  الْمكَان وادي بركَةَ ِإلَى الْيومِِلذَِلك دعوا ذَِلك. وادي بركَةَ،حيثُ باركُوا اَهللا

فَِإن اَهللا فَرحهم، َألنَّه . رجع كُلُّ رِجاِل يهوذَا والْقُدسِ بِفَرحٍ وعلَى رْأسهِم يوشَافَاطُ
اِئهِمدلَى َأعع مهرنَص .سخَلُوا الْقُدد٢٨. ولُوا ِإلَى الْمصا ولَماِهللا و تيوا ِإلَى ببذَه ،ينَةد

وحلَّ خَوفُ اِهللا علَى كُلِّ ٢٩. وهم يعزِفُون علَى الربابِ والْعيدانِ وينْفُخُون اَألبواقَ
لَكَةُ واستَراحتْ مم٣٠. مماِلك الْبِالد، لَما سمعوا َأن اَهللا حارب َأعداء بني ِإسرائيَل

ةكُلِّ جِه نم هاحَأر هِإلَه وشَافَاطَ، َألني.  



  نهاية حكم يوشافاط

كَان يوشَافَاطُ ابن خَمسٍ وثَالثين سنَةً لَما ملَك علَى يهوذَا، ودام ملْكُه خَمسا ٣١
وتَبِع مثَاَل آسا َأبِيه، ولَم ٣٢.  شَلْحيواسم ُأمه عزوبةُ بِنْتُ. وعشْرِين سنَةً في الْقُدسِ

نْهرِفْ عنْحي نَظَرِ اِهللا. يف اِلحص وا هَل مم٣٣. فَع ،مدتُه لَم ةالْغَرِيب ةاآلِله ابِدعم ِإلَّا َأن
اِئهِمآب بِلر هقَلْب فْتَحي لَم بالشَّع ٣٤. َألنةُ َأخْبقَيبا، ورِها ِإلَى آخِلهَأو نوشَافَاطَ، مارِ ي

. هي مكْتُوبةٌ في كتَابِ َأخْبارِ ياهو بنِ حنَاني الْمذْكُورِ في كتَابِ ملُوك ِإسرِاِئيَل
انَتْ َأعمالُه وبعد ذَِلك اتَّحد يوشَافَاطُ ملك يهوذَا، مع َأخَزيا ملك ِإسراِئيَل الَّذي ك٣٥َ
تَنَبَأ ٣٧ولَكن بعد بِنَاِئها في عصيون جابِر، . فَاتَّحد معه في بِنَاء سفُنٍ تجارِية٣٦. سيَئةً

قَاَل لَهوشَافَاطَ ولَى يرِيشَةَ عم ني ما الَّذاوودد نب رزَأِليع" :َأخَز عتَ مدا، َأنْتَ اتَّحي
 .فَتَحطَّمت السفُن ولَم تَذْهب ِللتِّجارة." ِلذَِلك يحطِّم اُهللا ما عملْتَ

  
 يورام ملك يهوذا

٢١ 

١داود ينَةدي مف مهعم نفدو هالفوشَافَاطُ ِإلَى َأسي مانْضو .نُهاب اموري كَانَهم لَكمو .
٢موشَافَاطَ هنُو يب تُهِإخُو كَانيخَاِئيُل : ومو واهيرزعا وكَرِيزيِئيُل وحيا ويرزع

وَأعطَاهم َأبوهم هبات كَثيرةً من ٣. كُلُّ هُؤالء بنُو يوشَافَاطَ ملك ِإسراِئيَل. وشَفَطْيا
ثَم اءَأشْيبٍ وذَهو ةضوذَافهي يف نَةصحنٍ مدم عم ،ينَة . َألنَّه امورِلي طَاهفََأع لْكا الْمَأم

الْبِكْر.  
فَلَما َأمسك يورام بِزِمامِ الْحكْمِ علَى مملَكَة َأبِيه وتَقَوى، قَتََل كُلَّ اخْوته بِالسيف، كَما ٤

كَان يورام ابن اثْنَتَينِ وثَالثين سنَةً لَما ملَك، ٥. مراء بني ِإسراِئيَلقَتََل َأيضا بعض ُأ
وتَبِع مثَاَل ملُوك ِإسراِئيَل، كَما فَعلَتْ عاِئلَةُ آخَاب، ٦. ودام ملْكُه ثَماني سنين في الْقُدسِ

تَهجوكَانَتْ ز بِنْتَ آخَاب ي نَظَرِ اِهللا. َألنف شَر وا هَل ممغَبِ اُهللا ٧. فَعري لَم ذَِلك عمو



 وه هيطعي بَِأن دعاَهللا و َألنو ،داود عم لَهمي عالَّذ دهبِ الْعببِس ،داواِئلَةَ دع بِيدي ي َأنف
دا ِإلَى اَألباحبصم هالدَأوو.  

٨فكًاولم هِملَيوا عوذَا وَأقَامهلَى يع ونيوماَألد درتَم امورامِ يِإلَى ٩. ي َأي اموري ربفَع
هاتكَبركُلُّ مو اطُهبض هعمو نَاكةُ . هقَادو وِل هي اللَّيف قَام نَّهلَكو ،ونيوماَألد هراصفَح

وما زاَل اَألدوميون متَمردين علَى يهوذَا ِإلَى هذَا ١٠. ت واخْتَرقَ الْحصارالْمركَبا
وهو ١١. وفي ذَِلك الْوقْت تَمردتْ ِلبنَةُ َأيضا، َألن يورام تَرك الْمولَى رب آباِئه. الْيومِ

ةِلآلِله ابِدعنَى ما بضاَهللا، َأي خُونُونسِ يالْقُد كَّانَل سعجوذَا، وهاِل يي جِبف ةالْغَرِيب 
  .وَأضلَّ يهوذَا

١٢يهف قُوُل لَهي امورا ِليطَابخ ا النَّبِيَل ِإيليسفََأر" : ،َأبِيك داود لَى ِإلَهوالْم ذَا كَالمَأنْتَ 'ه
ثَاَل يم عتَتْب وذَالَمهي كلا مثَاَل آسمو اِئيَل، ١٣. وشَافَاطَ َأبِيكرِإس لُوكثَاَل متَ مْل تَبِعب

اِئلَةُ آخَابلَتْ عا فَعاَهللا كَم خُونُونسِ يالْقُد كَّانسوذَا وهلْتَ يعجا . وضَأنْتَ قَتَلْتَ َأيو
مه ينالَّذ ،َأبِيك الدَأو تَكخْوانْكم ر١٤.  خَي كالدَأوو كبشَع رِبضاَهللا ي فَِإن ِلذَِلك

وُأصيبك بَِأمراضٍ كَثيرة، وبِمرضٍ خَطيرٍ ١٥. وزوجاتك وكُلَّ ما لَك، ضربةً شَديدةً
قْتورِ الْوربِم جتَخْر كاءعُل َأمعجي ،اِئكعي َأمف.'"  

. ثَار اُهللا علَى يورام عداء الْفلسطيين والْعربِ الَّذين هم جِيران الْحبشيينوَأ١٦
١٧ ،كلرِ الْمي قَصف ةودجواِل الْمولَى كُلِّ اَألما علَوتَواسا، ووهمزهوذَا وهوا يماجفَه

هاتوجزو هالدَأخَذَوا َأوو .وهالدَأو غَرا َأصيِإلَّا َأخَز قَ لَهبي ١٨. لَم هبرذَا، ضكُلِّ ه دعبو
لَه فَاءضٍ ال شربِم اِئهعي َأمنِ، ١٩. اُهللا فنَتَيس ةايهي نف اُؤهعتْ َأمجخَر قْتورِ الْوربِمو

هضربِ مبي. بِسي َألَمٍ شَدو فهاتَ وموا . دكَم ،هرِيقَةً ِلتَكْرِيمح هبشَع ْل لَهمعي لَمو
اِئهلُوا آلبمي ٢٠. عف ينني سانثَم لْكُهم امدو ،لَكا منَةً لَمس ينثَالثنِ واثْنَتَي ناب كَان

  .اود، ولَكن لَيس في قُبورِ الْملوكودفَنُوه في مدينَة د. وماتَ غَير مْأسوف علَيه. الْقُدسِ
  



 أخزيا ملك يهوذا

٢٢ 

١َأبِيه كَانكًا ملم ،اموري الدَأو غَرا، َأصيسِ َأخَزُل الْقُدَل َأهعجو . يناةَ الَّذالْغُز َألن
هالدكَرِ، قَتَلُوا كُلَّ َأوسعبِ ِإلَى الْمرالْع عوا ماءارِجبلَى .  الْكع اموري نا بيَأخَز لَكفَم

 .يهوذَا
واسم . كَان َأخَزيا ابن اثْنَتَينِ وعشْرِين سنَةً لَما ملَك، ودام ملْكُه سنَةً واحدةً في الْقُدس٢ِ

اِئلَة آخَاب، َألن ُأمه كَانَتْ تُشير علَيه وهو َأيضا تَبِع مثَاَل ع٣. ُأمه عثَلْيا حفيدةُ عمرِي
ِل الشَّرمكَانُوا ٤. بِع ،وهاتَ َأبا ممدعب َألنَّه ،آخَاب اِئلَةي نَظَرِ اِهللا كَعف شَر وا هَل ممفَع

الكَهه ببا سمم ،تَشَارِيهسم مذ٥َ. هو ،هِمتشُورَل بِممفَع كلم نِ آخَابب اموري عم به
اموري ونياماَألر ابَأصو ،ادوتَ جِلْعامي رف امآر كلاِئيَل مزح ةبارحاِئيَل، ِلمرِإس .

٦ارا حوتَ لَمامي را فبِه وهابي َأصوحِ الَّترالْج نَأ مربيَل ِليعرزِإلَى ي عجفَر ب
امآر كلاِئيَل مزح . نب اموري ةيَل ِلزِيارعرزوذَا ِإلَى يهي كلم اموري نا بيَأخَز بذَهو
هضري مف ٧. آخَابامورِلي هتاربِ زِيبَل بِسا قُتيَأخَز اِهللا، َألن نيبٍ متذَا بِتَره كَانو .

هو َأنَّه لَما جاء َأخَزيا، خَرج مع يورام ِلمقَابلَة ياهو بنِ نمشي الَّذي مسحه فَالَّذي حدثَ 
آخَاب اِئلَةع ةادوذَا ٨. اُهللا ِإلبهي اءَؤسَل رقَاب ،آخَاب اِئلَةلَى عي عقْضو ياهي ا كَاننَميبو

ا الَّذيَأخَز َأقَارِبومفَقَتَلَه ،قُونَهافركَانُوا ي ا، ٩. ينيَأخَز نثُوا عحبي َأن الَهرِج رَأم ثُم
فَنُوهدو قَتَلُوهو، واهِإلَى ي وهرضَأحو هلَيوا عضقَبو ،ةرامي السخْتَبًِئا فم وهدجفَو . مفَِإنَّه

فَلَم يبقَ من عاِئلَة َأخَزيا من يقْدر َأن ." طَ الَّذي طَلَب اَهللا بِكُلِّ قَلْبِههو ابن يوشَافَا: "قَالُوا
  .يتَولَّى الْمملَكَةَ

  عثليا

١٠يلَى بي عالَّذ يلَكِل الْماتَ، قَتَلَتْ كُلَّ الْنَّسا منَهاب ا َأنيَأخَز ا ُأمثَلْيَأتْ عا رلَمو ت
ولَكن يوشَبعةَ بِنْتَ الْملك يورام، َأخَذَتْ يوآشَ بن َأخَزيا من بينِ بني الْملك ١١. يهوذَا

َأتْهخَبمِ، وِللنَّو فَةي غُرف تَهعضرمو وه تْهعضوو قَتْهرسو ،هِمقَتْل ي َأثْنَاءةَ . فعوشَبي َألن



نْتَ الْملك يورام وزوجةَ يوياداع الْحبرِ، كَانَتْ ُأخْتَ َأخَزيا، فَخَبَأت الْولَد من عثَلْيا فَلَم بِ
كَةً ١٢. تَقْتُلْهلا مي َأثْنَاِئها فثَلْيكَانَتْ ع ،يننتَّ ساِهللا س تيي بخْتَبًِئا فم مهعوآشُ مي كَانو
  .ى الْبِالدعلَ
  

 تتويج يوآش

٢٣ 

١ةكَرِيسالْع اتدالْوِح ةقَاد عا مدهَل عمعو اعادويي عتَشَج ،ةابِعالس نَةي السفا : ويرزع
 وَأِليشَافَاطَ بنِ يروحام، وِإسماعيَل بنِ يوحانَان، وعزرِيا بنِ عبيد، ومعسيا بنِ عدايا،

وطَافُوا في يهوذَا، وجمعوا اللَّاوِيين ورَؤساء عاِئالت ِإسرِاِئيَل من كُلِّ ٢. بنِ زِكْرِي
وقَاَل . وعملَتْ كُلُّ الْجماعة عهدا في بيت اِهللا٣. مدنِ يهوذَا، وجاءوا إلَى الْقُدسِ

ملَه اعادويي :"داوِل داُهللا بِشَْأنِ نَس دعا وكَم كلمفَي ،كلالْم ناب وذَا هذا، ٤. هلُوا همفَاع
 َأن فَُأرِيد ،تبالس موةُ يراسالْح هِملَيع يناللَّاوِيارِ وبالَْأح َأنْتُم نْكُمم اتاعمثَالثُ ج نَاكه

َأب سرةً تَحاعماِهللا، ج تيب ابي النَّاسِ ٥واقباسِ، وةَ اَألسابوب سرى تَحةً ُأخْراعمجو
وال يدخُْل بيتَ اِهللا ِإلَّا الَْأحبار والَّذين يخْدمون من ٦. كُلُّهِم يكُونُون في ساحات بيت اِهللا

ينَألنَّ. اللَّاوِي خُلُوندي مفَهةمدِللْخ ونسقَدم ماُهللا. ه بِه را َأمبِم لَونمعي النَّاسِ ياقبو .
٧ اوُِل َأنحي نمو ،هدي يف هالحُل سمحي داحكُلُّ وو ،كلبِالْم ونيطَ اللَّاوِيحي َأن جِبيو

  ."ملك في كُلِّ مكَانٍ يذْهب ِإلَيهوكُونُوا مع الْ. يدخَُل بيتَ اِهللا يقْتَُل
٨ربالْح اعادويي بِه را َأموذَا كُلَّ مهاُل يرِجو ونل اللَّاوِيمفَع . الَهرِج كُلُّ قَاِئد رضَأحو

م يسمح َألي فرقَة َألن يوياداع لَ. سواء كَانَتْ علَيهم الْحرِاسةُ يوم السبت َأو ال
افر٩. بِاالنص وعرالدو ابرالْح ةكَرِيسالْع اتدالْوِح ةِلقَاد ربالْح اعادويطَى يَأعو

ه وَأوقَفَ النَّاس كُلَّ واحد في مكَانه وسالح١٠. والتُّروس الَّتي ِللْملك داود في بيت اِهللا
 ةنَصالْم نْدعو ،اِليبِ الشَّمانِإلَى الْج نُوبِيبِ الْجانالْج ناِهللا م تيي بفَكَانُوا ف ،هدي يف

كلَل الْموحو تيالْبلَى ١١. وع وا التَّاجعضوو ،كلالْم ناب هالدَأوو اعادويي َأخْرجو



مقَدو ،هْأسرةالشَّرِيع نخَةً منُس وا لَه .وهحسمكًا ولم وهبفَنَص .بتَفَ الشَّعها : "ويحي
كلالْم"!  
١٢ تيي ببِ فخَلَتْ ِإلَى الشَّعد ،كلِللْم فُونتهيو ونرجتَ النَّاسِ يوا صثَلْيتْ ععما سفَلَم
 واقفًا علَى منْبرِه في الْمدخَِل، والْقَادةَ والَّذين ينْفُخُون في اَألبواق ورَأت الْملك١٣. اِهللا

 بِآالت بِيحالتَّس ونقُودي غَنِّينالْمو ،اقوي اَألبف نْفُخُونيو ينانحكُلَّ النَّاسِ فَرو ،ارِهوبِج
نَاءالْغ .ا ثثَلْيقَتْ عزقَالَتْفَما وهابنَةٌ: "يا خَونَةٌ! يا خَوةَ ١٤!" يقَاد ربالْح اعادويَل يسفََأر

مقَاَل لَهشِ ويالْج اتدا: "وِحهعتْبي نكُلَّ م فياقْتُلُوا بِالسنَا وه نا موهجقَاَل." َأخْرال : "و
ضوا علَيها وكَانَتْ قَد وصلَتْ ِإلَى قَصرِ الْملك عنْد مدخَِل فَقَب١٥." تَقْتُلُوها في بيت اِهللا

نَاكا هِل، فَقَتَلُوهابِ الْخَيب.  
ودخََل كُلُّ ١٧. وعمَل يوياداع عهدا َأنَّه هو وكُلَّ الشَّعبِ والْملك يكُونُون شَعب اِهللا١٦

دبعبِ ِإلَى مقَتَلُوا الشَّعو ،يلَهاثوا تَمطَّمحانِ، وبالْقُر اتنَصوا ممدهو ،وهبخَرِل وعالْب 
اتنَصالْم امِل َأمعالْب نكَاه تَّان١٨. م تيلَى بع افةَ اِإلشْرُئوِليسم اعادويي عضو ثُم

ارِ اللَّاوِيبالَْأح دي ياِهللاِهللا، ف تيي بف ةمدالْخ اتاجِبو داود مطَاهَأع ينالَّذ ين . طَلَبو
منْهم َأن يقَدموا الْقَرابِين ِهللا، حسب ما هو وارِد في شَرِيعة موسى، وبِفَرحٍ وغنَاء كَما 

داود رلَى ١٩. َأما عسرح اعادويي عضورٍ وطَاه رغَي وه نوا منَعماِهللا، ِلي تيابِ بوَأب
وَأخَذَ معه قَادةَ الْوِحدات الْعسكَرِية والْعظَماء والْحكَّام وكُلَّ ٢٠. ِلسببِ ما من الدخُوِل

خَلَوا ِإلَى قَصداِهللا، و تيب نم كلَل الْمَأنْزبِ، واِليالشَّعابِ الْعالْب نم كلوا . رِ الْملَسَأجو
لَكَةمشِ الْمرلَى عوآشَ علَتْ ٢١. يا قُتثَلْيع ينَةُ َألندالْم َأتدهبِ، وكُلُّ الشَّع حفَرو

فيبِالس.  
  



  يوآش ملك يهوذا

٢٤ 

١م امدو ،لَكا ملَم يننعِ سبس نوآشُ ابي سِكَاني الْقُدنَةً فس ينعبَأر لْكُه . هُأم ماسو
عببِْئرِ س نةُ مير٢ِ. ظَببالْح اعادويامِ يي نَظَرِ اِهللا كُلَّ َأيف اِلحص وا هوآشُ مَل يمعو .

٣نَاتبو يننب بنِ، فََأنْجَأتَيربِام اعادويي هجوزو.  
٤دعبتَ اِهللاويب ددجي وآشُ َأني ممص ٥.  ذَِلكمقَاَل لَهو يناللَّاوِيو اربالَْأح عموا : "فَجباذْه

 ةاجِبالْو ةنَوِيالس ةرِيباَل الضاِئيَل مري ِإسنكُلِّ ب نوا معماجوذَا، وهنِ يداجِلًا ِإلَى مع
فَاستَدعى الْملك يوياداع رِئيسهم ٦. لَكن اللَّاوِيين لَم يذْهبوا." ي نُرمم بيتَ اِهللاعلَيهِم، ِلكَ
قَاَل لَهةَ : "ورِيبسِ الضالْقُدوذَا وهبِ يشَع نوا معمجي َأن نياللَّاوِي نم تَطْلُب اذَا لَمِلم

فَِإن عثَلْيا الشِّريرةَ ٧" موسى عبد اِهللا علَى الشَّعبِ ِللْعنَاية بِخَيمة الْعهد؟الَّتي فَرضها 
  !وَأوالدها هدموا بيتَ اِهللا، واستَعملُوا َأدواته الْمقَدسةَ ِلعبادة الْبعِل

. دوقًا ووضعوه في الْخَارِجِ عنْد بابِ بيت اِهللاوبِنَاء علَى َأمرِ الْملك، عملَوا صن٨ْ
وَأصدروا نداء في يهوذَا والْقُدسِ، بَِأن يحضر الشَّعب ِهللا الضرِيبةَ الَّتي فَرضها ٩

اءرحي الصاِئيَل فري ِإسنلَى بى عوسك١٠ُ. مو اءَؤسكُلُّ الر بِ، فَفَرِحلُّ الشَّع
وكُلَّما رَأوا َأن الْماَل كَثُر في ١١. وأحضروا الْماَل ووضعوه في الصنْدوق حتَّى امتََأل

 لُهمحوقَ ينْدانِ الصرضحيارِ، وبِئيسِ الَْأحيُل ركوو كلالْم بي كَاتَأتي ،وقنْدالص
فَكَانُوا يعملُون . لَى وكَالء الْملك، ويفْرِغَانه ثُم يَأخُذَانه ويردانه ِإلَى مكَانهاللَّاوِيون، ِإ

ودفَع الْملك ويويادع الْماَل ِللْمشْرِفين ١٢. هذَا يوما بعد يومٍ حتَّى جمعوا مالًا كَثيرا
لُوبِ في بيت اِهللا، فَكَانُوا يستَْأجِرون بنَّاِئين ونَجارِين وحدادين علَى الْعمِل الْمطْ

هيممتَراِهللا و تيب يددِلتَج يناسنَح١٣. و يذي تَنْفوا فحنَجو ،هِملمي عف شْرِفُونالْم دجو
ولَما انْتَهوا، َأحضروا بقيةَ ١٤. شَكْله السابِق وثَباتهفََأعادوا بيتَ اِهللا ِإلَى . الْمشْروعِ

اعادوييو كلاِل ِإلَى الْمونًا . الْمحانِ وصبيمِ الْقُرِلتَقْدو ةمدةً ِللْخياِهللا، آن تييةً ِلبلُوا آنمفَع



ةضفبٍ وذَه نى مةً ُأخْريآنكَانُ. وا، كُلَّ واِئماِهللا د تيي بقَةً فرحم ابِينقَر ونمقَدوا ي
اعادويامِ يَأي.  

. وكَان ابن مَئة وثَالثين سنَةً عنْد وفَاته. وشَاخَ يوياداع وشَبِع من الْحياة ومات١٥َ
  .وك، تَقْديرا ِلخدمته ِلشَعبِه وِهللا وبيتهفَدفَنُوه في مدينَة داود مع الْمل١٦ُ

  يوآش يرتكب الشر

١٧لَه مهالءوا وَأكَّدو كلوذَا ِإلَى الْمهي اءَؤسر اءج ،اعادويي توم دعبو . كلالْم ابفََأج
فَغَضب . ِئهِم، وعبدوا اَألعمدةَ واَألصنَامفَتَرك الشَّعب بيتَ الْمولَى رب آبا١٨. طَلَبهم

وَأرسَل ِإلَيهِم َأنْبِياء ِليرجِعوهم ِإلَى اِهللا ١٩. اُهللا علَى يهوذَا والْقُدسِ بِسببِ شَرهم هذَا
رِيا بنِ يوياداع الْحبرِ، فَوقَفَ فَحلَّ روح اِهللا على زك٢٠َ. وينْذروهم، لَكنَّهم لَم يسمعوا

مقَاَل لَهبِ والشَّع امالْفَشََل؟ 'قَاَل اُهللا، : "َأم كُملَى َأنْفُسع ونبلتَجو ايايصو اذَا تُخَاِلفُونِلم
مرِ الْملك رجموه بِحجارة في فَتَآمروا علَيه، وبَِأ٢١" '.َأنْتُم تَركْتُم اَهللا ِلذَِلك تَركَكُم اُهللا

ولَم يذْكُرِ الْملك يوآشُ الْمعروفَ الَّذي عملَه معه يوياداع، بْل قَتََل ٢٢. ساحة بيت اِهللا
نَها ابكَرِيز .هتوم نْدا عكَرِيقَاَل زو" :منْتَقيى وراُهللا ي".  

٢٣هي نفقَتَلُوا وو ،سالْقُدوذَا وهوا يماجهوآشَ، وي دض امشُ آريفَ جحز ،نَةالس ةاي
ومع َأن جيشَ آرام ٢٤. كُلَّ قَادة الشَّعبِ، وَأرسلُوا كُلَّ الْغَنيمة ِإلَى ملكهِم في دمشْقَ

 لَكن اَهللا نَصرهم علَى جيشٍ َأكْبر منْهم جِدا، َألن شَعب الَّذي جاء، كَان شرذمةً قَليلَةً،
اِئهِمآب بلَى روكُوا الْموذَا تَرهوآشَ. يلَى ياِهللا ع اءقَض امشُ آريوا ٢٥. فَنَفَّذَ جعجر ثُم
ةيراحٍ كَثا بِجِرابصم كُوهتَرو .انَهوأع رتَآمو نقَتََل اب َألنَّه ،رِيرِهي سف قَتَلُوهو ،هدض 

ربالْح اعادويي .لُوكورِ الْمي قُبف سلَي نلَكو ،داود ينَةدي مف فَنُوهداتَ ونَفَّذَ ٢٦. فَمو
ش ناب ادابوزيو ةيونمةَ الْععشَم ناب ادابةَ زرَؤامالْمةوآبِيرِيتَ الْم٢٧. م ارا َأخْبَأم

َأوالده، والنُّبواتُ الْكَثيرةُ بِشََأنْه، وعمليةُ تَرميمِ بيت اِهللا، فَهِي مكْتُوبةٌ في كتَابِ تَارِيخِ 
لُوكالْم .نُها ابيصَأم كَانَهم لَكمو.  

  



 أمصيا ملك يهوذا

٢٥ 

١صَأم ي كَاننَةً فس شْرِينعا وعست لْكُهم امدو ،لَكا منَةً لَمس شْرِينعسٍ وخَم نا ابي
وعمَل ما هو صاِلح في نَظَرِ اِهللا، ولَكن لَيس ٢. واسم ُأمه يوعدان من الْقُدسِ. الْقُدسِ

ولَكنَّه لَم ٤.  بِزِمامِ الْحكْمِ، قَتََل َأعوانَه الَّذين قَتَلُوا َأباه الْملكولَما َأمسك٣. من كُلِّ الْقَلْبِ
ال يقْتَُل اآلباء : "يقْتُْل َأوالدهم، بْل كَما هو وارِد في تَوراة موسى، حيثُ َأمر اُهللا وقَاَل

 ،مهالدَأو هتَكَبا اربِ مببِسماُؤهآب هتَكَبا اربِ مببِس الدال اَألوو .وتُ بِذَنْبِهمي داحكُلُّ و".  
٥ ةً ِللُْألُوفقَاد ملَه نيعو ،هِماِئالتع بسقًا حرف ملَهعجوذَا، وهاَل يا رِجيصَأم عمجو

ينموذَا وِبِنْيهي كُلِّ يف ،َئاتِللْمو .و مهدجقُ، فَوا فَومنَةً وس شْرِيننِ عنِ ابم ماهصَأح
 يندتَعسمسِ، والتُّرحِ وماِل الرمعتلَى اسع رِينالْقَاد ،اءاِل اَألقْوِيجالر نم َألْف َئةثَالثُ م

ف محارِبٍ بِحوالَي ثَالثَة َأطْنَانٍ ونصف واستَْأجر َأيضا من ِإسراِئيَل مَئةَ َأل٦ْ. ِللْحربِ
ةضالْف ن٧. مقَاَل لَهو اءاَألنْبِي دَأح هِإلَي اءج نلَكذَا : "وه كعال تَْأخُذْ م ،كلا الْمهَأي

يس مع َأي واحد من بني الْجيشَ الَّذي من ِإسراِئيَل، َألن اَهللا لَيس مع ِإسراِئيَل ولَ
ماي٨. َأفْرودالْع امَأم كزِمهاَهللا ي فَِإن ،الَةستَ بِببارح تَّى لَوتَ، فَحبذَه ِإن . هنْداَهللا ع َألن

زِمهي َأو رنْصي ةُ َأنر٩." الْقُدا ِللنَّبِييصفَقَاَل َأم" :اذَا نَعي فَمالَّت ةضُل بِشََأنِ كُلِّ الْفم
فَصرفَ ١٠." الْمولَى قَادر َأن يعطيك َأكْثَر منْها: "فَقَاَل النَّبِي" دفَعنَاها ِلجيشِ ِإسراِئيَل؟

هِإلَى بِالد ملَهسَأرو ،مايَأفْر نم هوا ِإلَياءج ينالَّذ نُودا الْجيصَأملَى . ما عوا جِدبفَغَض
يدبٍ شَدي غَضف مهوا ِإلَى بِالدعجروذَا، وهي.  

١١ينيوماَألد نم ةَ آالفشْرقَتََل علْحِ، وي الْمادِإلَى و شَهيج قَادو عا، فَتَشَجيصا َأمَأم .
حياء، وَأخَذُوهم ِإلَى قمة صخْرة وطَرحوهم وَأسر جيشُ يهوذَا عشْرةَ آالف رجٍل َأ١٢

موا كُلُّهطَّمفَتَح نَاكه ن١٣. م ملَه حمسي لَما، ويصَأم مهعجَأر ينشِ الَّذياُل الْجا رِجَأم
وقَتَلُوا منْهم مرة ِإلَى بيت حورون، بَِأن يحارِبوا معه، فَِإنَّهم غَزوا مدن يهوذَا من السا

  . غَنيمةً كَثيرةً، ونَهبوا٣٠٠٠



١٤ ،ةً لَها آِلههَأقَامو ،متَهآِله هعم رضَأح ،ينيوماَألد ةبارحم نا ميصَأم عجا رلَمو
خُورا الْبقَ لَهرَأحا، وهامَأم دجسا ١٥! ونَبِي هَل ِإلَيسَأرا، ويصلَى َأما عاُهللا جِد بفَغَض

قَوُل لَهي" :كدي نا مونَهدبعي ينذَ الَّذتُنْق َأن رتَقْد ا لَمبِ؟ ِإنَّهذَا الشَّعةَ هآِله دباذَا تَعِلم "!
١٦،كلالْم هقَاطَع ،تَكَلَّمي وا هنَميبقَاَلوكُتْ: " و؟ اسكلا ِللْمتَشَارسم لَكعج نمِإلَّا ! وو

قَاَل!" قَتَلْتُك نَّهلَكو ،كَتَ النَّبِيلْتَ : "فَسمع َألنَّك ،الكبِالْه كلَيى عاَهللا قَض َأن تُ اآلنملع
  ."هذَا، ولَم تَسمع ِلنَصيحتي

١٧صَأم تَشَاراسو كلو ماهنِ يب ازوَأحنِ يوآشَ بَل ِإلَى يسَأر ثُم ،انَهووذَا َأعهي كلا مي
قُوُل لَهاِئيَل يرِإس" :هجا ِلوهجي ونارِباَل حلَى ١٨!" تَعاِئيَل عرِإس كلوآشُ مي دفَر

َأعطُونَا ' في لُبنَان َأرسلَتْ ِإلَى شَجرة َأرزٍ تَقُوُل، شَجرةُ شَوك: "َأمصيا ملك يهوذَا وقَاَل
! فَخَرج حيوان بري من غَابة لُبنَان وداس شَجرةَ الشَّوك' !بِنْتَكُم ِلتَكُون زوجةً البني

١٩الْغُر كابَأص نلَكو ،ومتَ َأدمزه حِ َأنَّكاضالْو نماذَا ! ورِلم ،رافْتَخو ارِكي دف مَأق
وكَان هذَا . فَلَم يسمع َأمصيا٢٠" تَسير بِقَدميك ِإلَى كَارِثَة، فَتَنْهزِم َأنْتَ ويهوذَا معك؟

فَتَقَدم ٢١. ِلهةَ َأدومبِتَرتيبٍ من اِهللا، ِلكَي يهزِم يهوذَا علَى يد يوآشَ، َألنَّهم عبدوا آ
يوآشُ ملك ِإسراِئيَل، وتَقَابَل وجها ِلوجه مع َأمصيا ملك يهوذَا في بيتَ شَمس الَّتي في 

وآشُ وقَبض ي٢٣. فَانْهزم يهوذَا َأمام ِإسراِئيَل، وهربوا كُلُّ واحد ِإلَى دارِه٢٢. يهوذَا
وَأحضره . ملك ِإسراِئيَل في بيتَ شَمس، علَى َأمصيا ملك يهوذَا ابنِ يوآشَ بنِ َأخَزيا

. ِإلَى الْقُدسِ، وهدم سورها من بابِ َأفْرايم ِإلَى بابِ الزاوِية حوالَي مَئة وثَمانين متْرا
 الذَّهبِ والْفضة، وكُلَّ اآلنية الْموجودة في بيت اِهللا في عهدة عاِئلَة عبيد وَأخَذَ كُل٢٤َّ

كلرِ الْماِئنِ قَصي خَزف ةودجوالْمو ،ومَأد .ةرامِإلَى الس عجرو اِئنها رضَأخَذَ َأيو .
٢٥لوآشَ مي نا بيصاشَ َأمعو سرِاِئيَل خَمِإس كلم ازوَأحنِ يوآشَ بي فَاةو دعوذَا بهي ك

وبقيةُ َأخْبارِ َأمصيا، من َأوِلها ِإلَى آخرِها، هي مكْتُوبةٌ في كتَابِ ملُوك ٢٦. عشَرةَ سنَةً
رفَ َأمصيا عنِ اتِّباعِ اِهللا، دبروا ضده ومن الْوقْت الَّذي انْح٢٧. يهوذَا وِإسراِئيَل

. فََأرسلُوا وراءه رِجالًا ِإلَى لَخيشَ وقَتَلُوه هنَاك. مَؤامرةً في الْقُدسِ، فَهرب ِإلَى لَخيشَ
  .وحملُوه علَى الْخَيِل، ودفَنُوه مع َأسالفه في مدينَة يهوذَا٢٨



  
 عزيا ملك يهوذا

٢٦ 

وَأخَذَ كُلُّ شَعبِ يهوذَا عزيا وهو ابن ستِّ عشْرةَ سنَةً، وجعلُوه ملكًا مكَان َأمصيا ١
ا٢. َأبِيهنَاهبوذَا وِإيالتَ ِليه دتَراس ،َأبِيه توم دعي، بالَّذ وهو. 
٣تِّ عس نا ابيزع سِكَاني الْقُدنَةً فس ينسخَمنِ واثْنَتَي لْكُهم امدو ،لَكا منَةً لَمةَ سشْر .

وعمَل ما هو صاِلح في نَظَرِ اِهللا، تَماما كَما عمَل ٤. واسم ُأمه يكُلْيا وهي من الْقُدسِ
وها َأبيصي َأ٥. َأماَهللا ف طْلُبي كَانو ا كَانى، فَلَمِإلَى التَّقْو هدشري ي كَانا الَّذكَرِيامِ زي

هنْجِحاُهللا ي اَهللا، كَان طْلُبي.  
٦ نبِ منًا بِالْقُردنَى مبو ،ودَأشْدنَةَ وبيتَّ وج اروَأس مدهو ،ينيطسلالْف بارحو بذَهو

وَأعانَه اُهللا علَى الْفلسطيين، وعلَى الْعربِ الَّذين في جور ٧. قي فلسطَةََأشْدود وفي با
ينيونعلَى الْمعَل، وعَل ِإلَى ٨. بصتَّى وح يتُهص ذَاعا ويزةً ِإلَى عيجِز ونيونمالْع فَعدو

وبنَى عزيا َأبراجا في الْقُدسِ، عنْد بابِ الزاوِية ٩. يا جِداحدود مصر، َألنَّه صار قَوِ
وبنَى َأيضا َأبراجا في الصحراء، ١٠. وعنْد بابِ الْوادي وعنْد الزاوِية، وحصنَها
كَما كَان عنْده . ثيرةٌ في الساحِل والسهِلوحفَر آبارا كَثيرةً، َألنَّه كَان عنْده ماشيةٌ كَ

 كَان َألنَّه ،ةبصي الْخاضي اَألرفاِل وي الْجِبي فالَّت هومكُرو قُوِلهي حف لُونشْتَغاٌل يمع
  .يحب الْفالحةَ

١١خْري ،بِينردم نُودج نشٌ ميا جيزِلع وكَان بسح ةنَظَّمم قري فبِ فرِللْح ونج
مهددع . دا َأحنَنْيح افتَ ِإشْرتَح ،ا الْقَاِئديسعمبِ ويَل الْكَاتعي اءصوِفْقًا ِإلح ذَِلكو

كلانِ الْمو١٢. َأع اِئالتالْع اءَؤسر ددع كَانو ارِبِينحالْم ن١٣. ٢٦٠٠مو شْرِفُوني
 الْمدربِين الَّذين يحارِبون بِبسالَة ِلنَصرِ  من الْجنُود٣٠٧  ٥٠٠يبلُغُ عدده علَى جيشٍ 

اِئهدلَى َأعع كلَأقُواسٍ ١٤. الْموعٍ وردو ذخُواحٍ ورِماسٍ وشِ بَِأتْريا كُلَّ الْجيزع دوزو
ارجحقْالعِوِللْم ١٥. ة ،ةخْمالض ةارجالْحامِ وهيِ السمِلر سِ آالتي الْقُدَل فما عكَم



ينَةدورِ الْما سايوزاجِ ورلَى اَألبا عوهعضوةٌ، ورهاٌل مما عهعتَّى . اخْتَرح يتُهص ذَاعو
َألن ،ةيدعب ناكَل ِإلَى َأمصواهقَوا وجِد انَهاَهللا َأع .  

ولَكن لَما صار عزيا قَوِيا، َأصابه الْغُرور وَأدى بِه ِإلَى الْهالك وخيانَة الْمولَى ١٦
ِإلَهِه .ةنَصلَى الْمع خُوررِقَ الْبحتَ اِهللا ِلييخََل بد ١٧! فَقَدع هاءرخََل وفَد ،ربا الْحيرز

ال يصح لَك يا : "وقَاوموا الْملك وقَالُوا لَه١٨. ومعه ثَمانُون من أحبارِ اِهللا الْبواسِل
 اخْرج. فَهذَا من حقِّ الَْأحبارِ بني هارون الْمقَدسين ِلذَِلك! عزيا َأن تَحرِقَ الْبخُور ِهللا

لَى اِإللَهوالْم نْدع تُكامتْ كَراعضانَةً، ويتَ ختَكَبار سِ، َألنَّكقَدكَانِ الْمذَا الْمه نم "!
١٩خُورا الْبيهرِقَ فحةٌ ِليخَربم هدي يف كَانا، ويزع بارِ، . فَغَضبلَى الَْأحع با غَضفَلَم

ونَظَر ٢٠! جبهته َأمام الَْأحبارِ، وهو في بيت اِهللا بِجِوارِ منَصة الْبخُورِظَهر برص في 
 نم وهدفَطَر ،هتهبي جف صرَأب ا َأنَّهَأورو ،اربي الَْأحاقبا ويرزارِ عبالَْأح ِئيسر هِإلَي

نَاكه .رَأس هنَفْس وْل هصِبربِالْب هبراَهللا ض َألن ،جخْرِلي ع.  
٢١هفَاتمِ ووِإلَى ي صرَأب كلا الْميزع يقبو . عنمو ،صرَأب زٍِل َألنَّهنْعكَانٍ مي مف َأقَامو

.  وحاكما علَى الْبِالدوَأصبح يوتَام ابنُه مسُئولًا عنِ الْقَصرِ. من دخُوِل بيت اِهللا
٢٢النَبِي وصآم نا بيا ِإشَعها، كَتَبرِها ِإلَى آخِلهَأو نا، ميزارِ عةُ َأخْبيقب٢٣. و مانْضو

مهعم نفدو هالفا ِإلَى َأسيزع .ثُ َأنَّهيح ،لُوكى ِللْمُأخْر ةرقبي مف نِلكوصرَأب كَان  .
كَانَهم نُهاب وتَامي لَكمو.  

  
 يوتام ملك يهوذا

٢٧ 

. كَان يوتَام ابن خَمسٍ وعشْرِين سنَةً لَما ملَك، ودام ملْكُه ستَّ عشْرةَ سنَةً في الْقُدس١ِ
ح في نَظَرِ اِهللا، تَماما كَما عمَل وعمَل ما هو صاِل٢. واسم ُأمه يروشَةُ بِنْتُ صادقَ

وها َأبيزع .خُوررِقَ الْبحتَ اِهللا ِلييخُْل بدي لَم كَابِ . ِإلَّا َأنَّهتي ارف رتَماس بالشَّع نلَك



ا ِإ٣. الشَّريرافَ كَثَأضاِهللا، و تياِلي ِلبالْع ابالْب وتَامنَى يبو نْطَقَةي مورِ فلَى الس
 .وبنَى مدنًا في جِباِل يهوذَا، كَما بنَى حصونًا وَأبراجا في الْغَابات٤. عوفََل

٥هِملَيع رانْتَصو ،ونمع كلم بارحَأطْنَانٍ . و ثَالثَة الَيوح ،نَةالس لْكي تف وا لَهفَعفَد
م فصنو ،ةضالْف ن٥٠  ٠٠٠وحِ، والْقَم نيسٍ مير٥٠ِ  ٠٠٠ كالشَّع نيسٍ مك . ثُم 

وصار ٦. دفَعوا لَه كَذَِلك نَفْس الشَّيء في السنَة الَّتي بعدها وَأيضا في السنَة الَّتي بعدها
وبقيةُ َأخْبارِ يوتَام وكُلُّ حروبِه وَأعماِله، ٧. لَهه داِئمايوتَام قَوِيا، َألنَّه َأطَاع الْمولَى ِإ

كَان ابن خَمسٍ وعشْرِين سنَةً لَما ملَك، ٨. هي مكْتُوبةٌ في كتَابِ ملُوك ِإسراِئيَل ويهوذَا
 انْضم يوتَام ِإلَى َأسالفه، ودفن في مدينَة ثُم٩. ودام ملْكُه ستَّ عشْرةَ سنَةً في الْقُدسِ

كَانَهم نُهاب ازآح لَكمو ،داود.  
  

 آحاز ملك يهوذا

٢٨ 

وعلَى . كَان آحاز ابن عشْرِين سنَةً لَما ملَك، ودام ملْكُه ستَّ عشْرةَ سنَة في الْقُدس١ِ
د نكْسِ مي نَظَرِ اِهللالْعف اِلحص وا هْل ممعي لَم ،َأبِيه د٢. او لُوكثَاَل مم ْل تَبِعب

وقَدم الْقَرابِين في وادي ابنِ ٣ِإسراِئيَل، حتَّى ِإنَّه عمَل تَماثيَل مسبوكَةً ِلعبادة الْبعِل، 
 قُربانًا، حسب اَألشْياء الْقَبِيحة الَّتي تَفْعلُها اَألمم الَّتي هنُّوم، وَأحرقَ بنيه في النَّارِ

وقَدم الضحايا وَأحرقَ الْبخُور في معابِد اآلِلهة ٤. طَردها اُهللا من َأمامِ بني إسراِئيَل
رلِّ كُلِّ شَجي ظفلَى التِّالِل وعو ،ةالْغَرِيبةكَبِير ٥. ة كلم دي يف هلَى ِإلَهوالْم هقَعفََأو

امشْقَ. آرمِإلَى د مَأخَذُوها ويرا كَثبشَع نْهوا مرَأسو ونياماَألر همزاُهللا . فَه هقَعا َأوكَم
فَفي يومٍ واحد قَتََل فَقَح بن رملْيا ٦. َأيضا في يد ملك ِإسراِئيَل فَهزمه هزِيمةً عظيمةً

كَما َأن ٧. ، َألن شَعب يهوذَا تَركُوا الْمولَى رب آباِئهِم محارِبٍ من يهوذَا١٢٠  ٠٠٠
َل عنِ الْقَصرِ زِكْرِي الْمحارِب من َأفْرايم، قَتََل معسيا ابن الْملك وعزرِيقَام الْمسُئو



كلالْم َألْقَانَةَ نَاِئبنِ ٨. واِئيَل مرنُو ِإسب رَأسوذَا وهي ينهِم بت٢٠٠ ٠٠٠اخْواءالنِّس نم  
نَاتالْبو يننالْبو .ةراما ِإلَى السةً، وَأخَذُوهيرةً كَثيمغَن منْها مضوا َأيبنَهو.  

وقَاَل . اك نَبِي ِهللا اسمه عوديد، فَخَرج ِليقَابَِل الْجيشَ الراجِع ِإلَى السامرةوكَان هن٩َ
ملَه" :كُمدي يف مهقَعَأو وذَا، ِلذَِلكهلَى يع بغَض اِئكُمآب لَى ِإلَهوالْم . موهقَتَلْتُم نَّكُملَك

تْ غَضببس ةحذْباِهللابِم ١٠! ب ،سالْقُدوذَا وهي بوا شَععتُخْض َأن ونتُرِيد أنْتُم اآلنو
كُمبِيدكُونُوا عِلي !لَى ِإلَهِكُموقِّ الْمي حف الشَّر تُمتَكَبا ارضَأي َأنْتُم نَّكُملَك١١. و فَاآلن

ينالَّذ تَكُمخْووا اجِعَأروا ِلي، وعماسكُملَيا عجِد انباَهللا غَض َألن ،موهتُمر١٢."  َأس قَام ثُم
مه مايَأفْر ةقَاد ناٌل مرِج : نا بيقزحيوتَ، ويمشْلم نا بكْيربو ،انَانوحي نا بيرزع

ال : "وقَالُوا لَهم١٣. ادمين من الْحربِشَلُّوم، وعماسا بن حدالي، واعتَرضوا سبِيَل الْقَ
تُدخلُوا اَألسرى ِإلَى هنَا، فَنَحن َأخْطَْأنَا في حقِّ اِهللا، وَأنْتُم تَزِيدون ذُنُوبنَا وشُرورنَا، 

فَتَرك الْجنُود ١٤." يَلَألنَّنَا ارتَكَبنَا شُرورا كَثيرةً، والْمولَى غَضبان جِدا علَى ِإسراِئ
وتَقَدم هُؤلَاء الرجاُل الْمذْكُورةُ ١٥. اَألسرى والْغَنيمةَ َأمام الرَؤساء وكُلِّ الشَّعبِ

حذيةً، فََأعطَوا كُلَّ الْعريانين منْهم من الْغَنيمة مالبِس وَأ. َأسماُؤهم واعتَنَوا بِاَألسرى
وكَذَِلك َأطْعموهم وَأسقُوهم وضمدوا جروحهم، وَأركَبوا كُلَّ الضعفَاء منْهم علَى حميرٍ، 

ةراموا ِإلَى السعجر ينَةَ النَّخِْل، ثُمدا مي أرِيحف هِملِإلَى َأه مَأخَذُوهو.  
١٦َأر قْتالْو ي ذَِلكفنوالْع نْهم طْلُبي َأشُّور كلِإلَى م ازآح كلَل الْم١٧. س َألن

كَما َأن ١٨. اَألدوميين جاءوا مرةً ُأخْرى، وهاجموا يهوذَا وَأخَذُوا منْهم َأسرى
، واستَولَوا علَى بيتَ شَمس وَأيلُون الْفلسطيين َأيضا غَزوا مدن الساحِل وجنُوبِ يهوذَا

. وجديروتَ وسوكُو ومجاوراتها وتمنَةَ ومجاوراتها وجِمزو ومجاوراتها، وسكَنُوا فيها
١٩و ،بلَّ الشَّعَأض َألنَّه ،كلالْم ازبِ آحبوذَا بِسهاَهللا َأذَلَّ ي افَِإناَهللا جِد ٢٠. خَان اءجو

هداعسي َأن نلًا مدب قَهايضو ،َأشُّور كلم رتَغْلَثْ فَالس هلَيينَةً ٢١. عثَم اءَأشْي ازَأخَذَ آحو
َأشُّور كلا ِلمطَاهَأعبِ، والشَّع اءَؤسر نمو ،كلرِ الْمقَص نماِهللا، و تيب نكُلَّ . م نلَك

هنْفَعي ذَا لَمه.  



٢٢اَهللا َأكْثَر خَان ،هبتَاعتْ ما اشْتَدلَم ،ازآح كلذَا الْمهبِ ٢٣. وشَع ةا آلِلهايحض مفَقَد
قَدم لَها الضحايا بِما َأن هذه اآلِلهةَ تُساعد ملُوك آرام، ُأ: "دمشْقَ الَّذي هزمه َألنَّه قَاَل

وجمع آحاز آنيةَ بيت اِهللا ٢٤. لَكنَّها كَانَتْ سبب خَرابِه هو وكُلِّ شَعبِه!" ِلكَي تُساعدني
لِّ زاوِية في وبنَى ِلنَفْسه منَصات ِلتَقْديمِ الْقُربانِ في كُ. وحطَّمها، وَأغْلَقَ َأبواب بيت اِهللا

وبنَى في كُلِّ مدنِ يهوذَا معابِد ِإلحراق الْبخُورِ ِلآلِلهة الْغَرِيبة، فََأغْضب ٢٥. الْقُدسِ
اِئهآب بلَى رو٢٦. الْم يا، هرِها ِإلَى آخِلهَأو نم ،هفَاتركُلُّ تَصو ازارِ آحةُ َأخْبيقبو

وانْضم آحاز مع َأسالفه، ودفن في مدينَة ٢٧. تُوبةٌ في كتَابِ ملُوك يهوذَا وِإسراِئيَلمكْ
لُوكورِ الْمي قُبف سلَي نلَكسِ، والْقُد .كَانَهم نُها ابيقزح لَكمو.  

  
 حزقيا ملك يهوذا

٢٩ 

١سٍ وخَم نا ابيقزح ي كَاننَةً فس شْرِينعا وعست لْكُهم امدو ،لَكا منَةً لَمس شْرِينع
وعمَل ما هو صاِلح في نَظَرِ اِهللا، تَماما كَما عمَل ٢. الْقُدسِ، واسم ُأمه َأبِيةُ بِنْتُ زكَرِيا

وهَأب داو٣. دالس نِل مرِ اَألوي الشَّهافَفهممراِهللا و تيب ابوَأب فَتَح ،هلْكم ناُألولَى م نَة .
٤ةيقالشَّر ةاحي السف مهعمجو يناللَّاوِيو اربخََل الَْأحَأد٥. ومقَاَل لَها : "وهي َأيونعماس

ونو! اللَّاوِيرطَهو ،اآلن كُموا َأنْفُسرطَه نةَ ماسَأزِيلُوا النَّجو ،اِئكُمآب لَى ِإلَهوتَ الْميا ب
َألن آباءنَا خَانُوا اَهللا، وعملُوا ما هو شَر في نَظَرِ الْمولَى ِإلَهِنَا، ٦. هذَا الْمكَانِ الْمقَدسِ

وهفَضرو تَهيلُوا بمَأهو كُوهتَر٧. وَأغْلَقُوا َأيابِيحِ، وصَأطْفَُأوا الْمو ،فَةالشُّر ابوا َأبض
ولَم يحرِقُوا الْبخُور، ولَم يقَدموا الْقَرابِين الْمحرقَةَ في هذَا الْمكَانِ الْمقَدسِ ِلرب بني 

عبت اَألمم مما جرى لَنَا، فَحلَّ غَضب اِهللا علَى يهوذَا والْقُدسِ، حتَّى ارت٨َ. ِإسراِئيَل
كُمونيبِع نوا تَرنَّا، كَمم ونخَرسيبِنَا و ُأونزهوا يارص٩! و ي َأنف ببالس وذَا ههو

رتُ َأن َأعمَل ِلذَِلك قَر١٠. آباءنَا قُتلُوا بِالسيف، وَأبنَاءنَا وبنَاتنَا ونساءنَا ُأخذُوا َأسرى



يدالشَّد هبنَّا غَضع دري اِئيَل، ِلكَيري ِإسنب باِهللا ر عا مدها ١١. عذَا يلُوا همفَال تُه
  ."رَأوالدي، َألن اَهللا اخْتَاركُم ِلتَْأتُوا ِإلَى محضرِه وتَخْدموه وتَعبدوه وتَحرِقُوا لَه الْبخُو

. من بني قَهاتَ، محثُ بن عماساي ويوِئيُل بن عزريا: فَبدَأ هُؤالء اللَّاوِيون الْعمَل١٢
من بني جرشُون، يوآخُ بن زِمةَ . من بِني مرارِي، قَيس بن عبدي وعزريا بن يهلَلِْئيَل

. من بني آسافَ، زكَرِيا ومتَّنْيا. من بني َأِليصافَان، شْمرِي ويعيُل١٣. وعيدن بن يوآخَ
وجمعوا ١٥. من بني يدوثُون، شَمعيا وعزيُل. من بني هيمان، يحِئيُل وشمعي١٤

رطَهخَلُوا ِليدو ،مهوا َأنْفُسسقَدو ،متَهخْوكَالمِ اِهللا بسح ،كلالْم را َأمتَ اِهللا كَميوا ب .
١٦ ءاِهللا كُلَّ شَي تيب ةاحِإلَى س ونخْرِجفَكَانُوا ي وهطَهِرسِ اِهللا ِليِإلَى قُد اربخََل الَْأحدو

خْرِجيو وناللَّاوِي َأخُذُهفَي ،تيَل الْباخد ونَهجِدنَجِسٍ يونري قَدادِإلَى و ي ١٧. ونَهُأوا فدب
 فَةلُوا ِإلَى شُرصنِ ومِ الثَّاموي الْيفِل، ورِ اَألوالشَّه نِل ممِ اَألووي الْياِهللا ف تيتَطْهِيرِ ب

تيالْب .نا موتَّى انْتَهى، حامٍ اُخْرةَ َأييانُل ثَممالْع رتَماسمِ ووي الْياِهللا ف تيتَطْهِيرِ ب 
: ثُم ذَهبوا ِإلَى الْملك حزقيا في قَصرِه وقَالُوا لَه١٨. السادسِ عشَر من الشَّهرِ اَألوِل

"ما وهاتوكُلَّ َأدقُ ورحي يانِ الَّذبةَ الْقُرنَصمو ،تَ اِهللا كُلَّهينَا برسِ طَهقَدزِ الْمةَ الْخُباِئد
وكُلَّ اَألدوات الَّتي َأزالَها الْملك آحاز في ملْكه لَما خَان اَهللا، ١٩. وكُلَّ َأدواتها

  ."َأرجعنَاها وقَدسنَاها وهي اآلن َأمام منَصة اِهللا
٢٠الْم عمرِ جاكاحِ الْببي الصفاِهللاو تيِإلَى ب بذَهو ،ينَةدالْم اءَؤسا ريقزح كل .
٢١ نيرِ عوسٍ، ِللتَّكْفةَ تُيعبسو افرةَ خعبساشٍ وبةَ كعبسانٍ ويرةَ ثعبوا سرضفََأح

لك الَْأحبار بني هارون َأن وَأمر الْم. خَطيَئة ُأسرة الْملك وبيت اِهللا وشَعبِ يهوذَا
. فَذَبحوا الثِّيران، وَأخَذَ الَْأحبار دمها ورشُّوه علَى الْمنَصة٢٢. يقَدموها علَى منَصة اِهللا

ةنَصلَى الْما عهمشُّوا دراشَ وبوا الْكحذَب ذَِلك دعبو .وا الْخحذَب ا ثُمهمشُّوا درافَ ور
ةنَصلَى الْم٢٣. ع ،ةاعمالْجو كلالْم امَأم يَئةنِ الْخَطيرِ عي ِللتَكْفالَّت وسوا التُّيرضأح ثُم

فيرِ عن وذَبحها الَْأحبار، وقَدموا دمها علَى الْمنَصة ِللتَّك٢٤ْ. فَوضعوا َأيديهم علَيها
َألن الْملك قَاَل ِإن الْقُربان الَّذي يحرقُ وقُربان التَّكْفيرِ عنِ . خَطيَئة كُلَّ بني ِإسراِئيَل

  .الْخَطيَئة هما عن كُلِّ بني ِإسراِئيَل



٢٥ياِهللا و تيي بفُوا فقي َأن يناللَّاوِي كلالْم رَأمانِ، ويدالْعابِ وبالرلَى النَّاقُوسِ وزِفُوا عع
النَّبِي نَاثَانو كلاِئي الْمر ادجو داود را َأمكَم ذَِلكو . طَةاسذَا بِوى بِهصي َأوالَّذ وفَاُهللا ه

اِئهالَْأ٢٦. َأنْبِيو ،داوآالتُ د مهعمو ونقَفَ اللَّاوِيواقُوواَألب مهعمو ارب٢٧. ح رَأمو
ةنَصلَى الْمانِ عبيمِ الْقُرا بِتَقْديقزح . نْفُخُونيِهللا و وندنْشُأوا يدانِ، ببالْقُر يمَأ تَقْددا بلَمو

جد كُلُّ النَّاسِ، وغَنَّى وس٢٨. في اَألبواق ويعزِفُون علَى آالت داود ملك ِإسراِئيَل
قُونوبقَ الْموبو ،غَنُّونانِ. الْمبالْقُر يمى تَقْدذَا ِإلَى َأنِ انْتَهكُلُّ ه رتَماس٢٩. و نْدعو

 حزقيا وطَلَب الْملك٣٠. انْتهاء تَقْديمه، ركَع الْملك وكُلُّ الْموجودين معه وسجدوا
فَسبحوا . وَأعوانُه من اللَّاوِيين َأن يسبحوا اَهللا بِاألنَاشيد الَّتي كَتَبها داود وآسافُ الراِئي

  .بِابتهاجٍ وركَعوا وعبدوا اَهللا
، فَتَعالَوا وَأحضروا ضحايا وقَرابِين َأنْتُم كَرستُم َأنْفُسكُم ِهللا:"ثُم قَاَل حزقيا ِللنَّاس٣١ِ

وكُلُّ من َأراد َأن يتَبرع، . فََأحضرت الْجماعةُ ضحايا وقَرابِين شُكْرٍ. شُكْرٍ ِإلَى بيت اِهللا
لْجماعةُ، سبعين ثَورا ومَئةَ فَكَان عدد الْقَرابِينِ الَّتي قَدمتْها ا٣٢. قَدم قَرابِين تُحرقُ

شٍ و٢٠٠كَبوفرِقَتْ ِهللا.  خَرا ُأحلَةُ ٣٣. كُلُّهمكَانَتْ جو ةسقَدابِينِ الْمرٍ ٦٠٠الْقَرثَو 
٣٠٠٠ووفابِينِ، ٣٤ . خَرلَخُوا كُلَّ الْقَرسي وا َأنرقْدي فَلَم ،ينيلقَل اربالَْأح كَانو
َألن اللَّاوِيين . ساعدهم ِإخْوتُهم اللَّاوِيون، حتَّى انْتَهى الْعمُل وحتَّى تَقَدس بقيةُ الَْأحبارِفَ

ةً، وكَانَت الْقَرابِين الَّتي تُحرقُ كَثير٣٥. كَانُوا َأكْثَر اهتماما بِتَطْهِيرِ َأنْفُسهِم من الَْأحبارِ
فَبدَأتْ الْعبادةُ في بيت اِهللا من . وكَذِلك شَحم قَرابِين الصحبة، وَأيضا قَرابِين الشَّرابِ

يدد٣٦. جةعربِس ذَا تَمه َألنو ،مهداعاَهللا س بِ، َألنكُلُّ الشَّعا ويقزح فَرِحو.  
  

  حزقيا يحتفل بالفصح

٣٠ 

وَأرسَل حزقيا نداء ِإلَى كُلِّ ِإسراِئيَل ويهوذَا، وكَتَب َأيضا رساِئَل ِإلَى َأفْرايم ومنَسى، ١
واتَّفَقَ الْملك ٢. ِلكَي يَأتُوا ِإلَى بيت اِهللا في الْقُدسِ ِليحتَفلُوا بِالْفصحِ ِهللا رب بني ِإسراِئيَل



يورِ الثَّاني الشَّهحِ فصلُوا بِالْفتَفحي سِ، َأني الْقُدف ةاعمكُلُّ الْجو انُهو٣. َأع لَم مَألنَّه
يقْدروا َأن يحتَفلُوا بِه في وقْته الْمعتَاد، َألنَّه لَم يكُن قَد تَطَهر عدد كَاف من الَْأحبارِ، 

 لَمسِوي الْقُدف عتَماج قَد بكُنِ الشَّع٤. يارذَا الْقَره ةاعمكُلُّ الْجو كلقَبَِل الْموا ٥. ورفََأم
بِإطْالق نداء في كُلِّ ِإسراِئيَل، من بِْئر سبع ِإلَى دان، ِلكَي يْأتي الشَّعب ِإلَى الْقُدسِ 

صفَاِل بِالْفتاِئيَلِلالحري ِإسنب بحِ ِهللا ر . هلَيع وصنْصم وا هكَم لُوا بِهتَفحي لَم مَألنَّه
فَذَهب السعاةُ حاملين الرساِئَل من الْملك وَأعوانه، ِإلَى كُلِّ ِإسراِئيَل ٦. منْذُ زمنٍ طَوِيٍل

كلالْم را َأمكَموذَا وهيوقَولُونكَانُوا ي " : بلَى رووا ِإلَى الْمجِعاِئيَل، ارري ِإسنا بي
 لُوكم دي نم تُمووِنَج يتُمقب ينالَّذ َأنْتُم كُمِإلَي جِعري ِلكَي ،قُوبعياقَ وحِإسو يماهرِإب

ك٧ُ. َأشُّورتخْواو اِئكُمال تَكُونُوا كَآبا وا كَمارع ملَهعفَج ،اِئهِمآب بلَى روخَانُوا الْم ينالَّذ م
نووا ِهللا٨. تَرعِل اخْضب ،اُؤكُمَل آبا فَعوا كَمدانِإلَى . فَال تُع هسي قَدالَّذ هتيا ِإلَى بالَوتَع

ري ِلكَي ،كُملَى ِإلَهووا الْمدباعو ،داَألبيدالشَّد هبغَض نْكُمع ٩. د جِدِإلَى اِهللا، ي تُمعجر فَِإن
َألن الْمولَى . اخْوتُكُم وبنُوكُم رحمةً عنْد الَّذين َأسروهم، فَيعودون ِإلَى هذه اَألرضِ

حال ي ،هِإلَي تُمعجر ِإنو ،يمحروفٌ وءر كُمِإلَهنْكُمع ههجُل وو.  
١٠ولُونبلَغُوا زتَّى بى حنَسمو مايضِ َأفْري َأرف ينَةدِإلَى م ينَةدن ماةُ معالس بفَذَه .

بِهِم َأونزهيو هِملَيع كُونحضي النَّاس ١١. فَكَانولُونبزى ونَسوم يرَأش نم ضعالْب نلَك 
وكَانَتْ يد اِهللا مع بني يهوذَا، ووحد قُلُوبهم ِليعملُوا ١٢. تَواضعوا وجاءوا ِإلَى الْقُدسِ

فَاجتَمع في الْقُدسِ جمهور غَفير جِدا ١٣. بَِأمرِ الْملك وَأعوانه، حسب كَالمِ اِهللا
وَأزالُوا الْمنَصات الَّتي في الْقُدسِ، وَأيضا ١٤. رِ في الشَّهرِ الثَّانيِلالحتفَاِل بِعيد الْفَطي

ونري قَدادي وا فهومرخُورِ، والْب اتنَصمِ ١٥. كُلَّ موي الْيحِ فصَل الْفموا ححذَبو
بارُ واللَّاوِيون من حالَتهِم، فَتَقَدسوا وقَدموا وخَجَِل الَْأح. الرابِع عشَر من الشَّهرِ الثَّاني

. ووقَفُوا في اَألماكنِ الْمعينَة لَهم حسب شَرِيعة النَّبِي موسى١٦. قَرابِين في بيت اِهللا
َألن كَثيرِين من الْموجودين لَم ١٧. ونَهوكَان الَْأحبار يتَنَاولُون الدم من اللَّاوِيين ويرشُّ

يقَدسوا َأنْفُسهم، فَذَبح اللَّاوِيون حمَل الْفصحِ نيابةً عن كُلِّ واحد غَير طَاهرٍ وغَير قَادرٍ 
 جاء من َأفْرايم ومنَسى ويساكَر فَِإن كَثيرين من الشَّعبِ الَّذي١٨. َأن يقَدس الْحمَل ِهللا



هلَيوصِ عنْصالْم الفلَى خع حصَأكَلُوا الْفو ،رِينطَاه ركَانُوا غَي ،ولُونبزو . نلَك
قَلْبه ِلطَلَبِ اِهللا فَتَح ١٩لَعلَّ اَهللا الصاِلح يسامح كُلَّ واحد : "حزقيا صلَّى من َأجلهِم وقَاَل

فَسمع اُهللا ٢٠." مواله ورب آباِئه، حتَّى لَو كَان غَير طَاهرٍ حسب شَرِيعةَ الْبيت الْمقَدسِ
بشَفَى الشَّعا، ويقزِلح.  

٢١بيرِ سالْفَط يدسِ، بِعي الْقُدف يناِئيَل الَّذرنُو ِإستَفََل بيمٍفَاحظحٍ عامٍ بِفَرةَ َأيع . كَانو
وظَهرتْ مهارةُ ٢٢. اللَّاوِيون والَْأحبار يسبحون اَهللا كُلَّ يومٍ علَى عزف الْموسيقَى

ما كُلَّهيقزح مهعاِهللا، فَشَج ةمدي خف يناللَّاوِي .مهيبنَص َأكُلُونظَلُّوا يامٍ، وةَ َأيعبس 
اِئهِمآب بلَى روالْم وندمحيو ،ةبحا صايحض ونمقَديلَى ٢٣. وع ةاعماتَّفَقَتْ كُلُّ الْج ثُم

 يهوذَا َألن حزقيا ملك٢٤. فَاحتَفَلُوا بِها بِفَرحٍ عظيمٍ. االحتفَاِل بِالْعيد سبعةَ َأيامٍ ُأخْرى
وفخَر ةَ آالفعبسرٍ وَألْفَ ثَو ةاعمِللْج مةَ . قَدشْرعرٍ وَألْفَ ثَو اءَؤسالر ملَه ما قَدكَم

وفخَر ارِ. آالفبالَْأح نم كَبِير ددِل عمذَا الْعِله ستَقَدوذَا ٢٥. وهبِ يكُلُّ شَع فَرِحو
اربالَْأحوا واءج ينالَّذ اءبالْغُر ي ذَلَكا فاِئيَل، بِمرِإس نوا ماءج ينكُلُّ الَّذو وناللَّاوِيو 

وغَمر الْقُدس فَرح عظيم، َألنَّه من َأيامِ سلَيمان ٢٦. من ِإسراِئيَل والْمقيمون في يهوذَا
ِإس كلم داونِ دسِبي الْقُدذَا فثُْل هفَاٌل متاح ثدحي اِئيَل، لَم٢٧. ر اربالَْأح قَامو

سقَدالْم كَنَهسم ،اءمالس لَغَتب مالتَهص اُهللا، َألن مهعمفَس ،بكُوا الشَّعاربو وناللَّاوِيو.  
  

 إصالحات حزقيا

٣١ 

١تذَا االحه ا تَملَموا وطَّمحوذَا، وهنِ يدِإلَى م رِيناضاِئيَل الْحري ِإسنكُلُّ ب جفَاُل، خَر
 ةالْغَرِيب ةاآلِله ابِدعوا ممدها، وونَهدبعي النَّاس ي كَانةَ الَّتدموا اَألعركَسيَل، واثالتَّم

ا مالُوهَأزانِ ، وبالْقُر اتنَصمىونَسمو مايَأفْرو ينمبِنْيوذَا وهكُلِّ ي ن . عجر ذَِلك دعبو
مارِهيِإلَى دو هِمنداِئيَل ِإلَى مرنُو ِإسب.  



٢هِمتمدخ بسح يناللَّاوِيارِ وبقَ الَْأحرا فيقزح نَظَّمو .اءوس ،لُهمع لَه داحفَكُلُّ و كَان 
 دمِللْحو ،ةادبِللْعو ،ةبحا الصايحضقُ وري تُحابِينِ الَّتيمِ الْقَرا، ِلتَقْدالوِي ا َأوربح

وتَبرع الْملك من َأمالكه ِللْقَرابِينِ الَّتي تُحرقُ في ٣. والتَّسبِيحِ عنْد َأبوابِ بيت اِهللا
حِ والْمساء، وفي َأيامِ السبت ورْأسِ الشَّهرِ واَألعياد، كَما هو وارِد في شَرِيعة الصبا

وَأمر سكَّان الْقُدسِ، َأن يعطُوا الَْأحبار واللَّاوِيين نَصيبهم ِلكَي يتَفَرغُوا ِلشَرِيعة ٤. اِهللا
 َأمر الْملك، قَدم بنُو ِإسراِئيَل بِكَرمٍ من َأوِل الْقَمحِ والْخَمرِ والزيت فَلَما ذَاع٥. اِهللا

وبنُو ِإسراِئيَل ٦. وَأحضروا كَميات كَبِيرةً من عشْرِ كُلِّ شَيء. والْعسِل وكُلِّ غَلَّة الْحقِْل
ي مف نُوناكوذَا السهيو نا مامَأكْوالْغَنَمِ وقَرِ والْب شْروا عرضا َأحضَأي موذَا، ههنِ يد

بدُأوا في جمعِ هذه اَألكْوامِ في الشَّهرِ الثَّاِلث، ٧. األشْياء الْمقَدسة الَّتي كَرسوها ِهللا
ولَما جاء حزقيا ورَؤساء الشَّعبِ ورَأوا اَألكْوام، ٨. وانْتَهوا من ذَِلك في الشَّهرِ السابِعِ

وسَأَل حزقيا الَْأحبار واللَّاوِيين عن هذه ٩. سبحوا اَهللا وباركُوا شَعبه بني ِإسراِئيَل
منْذُ بدَأ : " من عاِئلَة صادقَ، وقَاَل لَهفََأجابه عزريا رِئيس الَْأحبارِ الَّذي١٠. اَألكْوامِ

 كاراَهللا ب َألن ،يرنَّا الْكَثَل عفَضنَا وشَبِعاِهللا، َأكَلْنَا و تيِإلَى ب اتعرالتَّب رضحي بالشَّع
هبنَّا. شَعَل عي فَضالَّذ يرالْكَث ونَا هه اها تَرفَم.  
١١َأموهاوداِهللا فََأع تيي بف خَازِنم اددا بِِإعيقزح ١٢. ر ابِينالْقَر انَةا بَِأمهخَلُوا ِإلَيَأدو

. وعين كُونَنْيا اللَّاوِي مسُئولًا عنْها، وشمعي َأخَاه نَاِئبا لَه. والْعشُور واَألشْياء الْمقَدسةَ
١٣كَانموهاِهللا و تيب ِئيسا ريرزعو كلا الْميقزح منَهيع شْرِفُونا ممتَهُل تَحمعي  :

. يحيِئيُل وعزريا ونَحثُ وعساِئيُل ويرِيموثُ ويوزاباد وِإيليِئيُل ويسمخْيا ومحثُ وبنَايا
لَّاوِي حارِس الْبابِ الشَّرقي كَان مشْرِفًا علَى التَّبرعات الْمقَدمة وقُورِي بن يمنَةَ ال١٤

ةسقَدالْم اتالْهِبِهللا و ةصخَصالْم اتمزِيعِ التَّقْدلَى تَوعنِ ١٥. ِهللا، ودي مف تَهُل تَحمعيو
ع وشمعيا وَأمريا وشَكُنْيا، ويوزعون الْعطَايا علَى عدن ومنْيمين ويشُو: الَْأحبارِ

ويوزعون َأيضا علَى ١٦. زمالِئهِم من الَْأحبارِ بَِأمانَة، حسب فرقهِم الْكَبِيرِ كَالصغيرِ
تْ َأسماُؤهم في سجِلِّ اَألنْسابِ، الذُّكُورِ منِ ابنِ ثَالث سنين وما فَوقُ، الَّذين كَانَ

هِمقرف ةمدخ بسح ةيموالْي هِماتاجِبوا بِوقُومتَ اِهللا ِلييب خُلُونديلَى ١٧. وع ونعزويو



 فَوقُ حسب خدمتهِم الَْأحبارِ حسب عاِئالتهِم، وعلَى اللَّاوِيين منِ ابنِ عشْرِين سنَةً وما
هِمقرفي كُلِّ ١٨. وف نَاتالْبو الداَألوو اءالنِّسلَى كُلِّ اَألطْفَاِل وع كَذَِلك ونعزويو

.  بَِأمانَةفَِإنَّهم كَانُوا يقَدسون َأنْفُسهم. الْجماعة، الَّذين كَانَتْ َأسماُؤهم في سجِلِّ اَألنْسابِ
وتَم تَعيين رِجاٍل بِاالسمِ، ِلتَوزِيعِ َأنْصبة علَى كُلِّ ذَكَرٍ من الَْأحبارِ الَّذين في ١٩

  .األرياف وفي الْمدنِ، وكُلِّ اللَّاوِيين الَّذين كَانَتْ َأسماُؤهم في سجِلِّ اَألنْسابِ
٢٠يقزَل حمي فَعقٌّ فحو اِلحصو بطَي وا هَل مفَعوذَا وهي اءيعِ َأنْحمي جذَا فا كُلَّ ه

لَى ِإلَهِهو٢١. نَظَرِ الْميهف حنَجو بِكُلِّ قَلْبِه لَهما، عيقزح بِه ٍل قَاممكُلُّ عتَ . ويب مفَخَد
الْوةَ والشَّرِيع َأطَاعاِهللا، وهِإلَه طَلَبةَ، ويص.  

  
 سنحريب يهدد القدس

٣٢ 

١ ماجهو َأشُور كلم رِيبنْحس اءج ،انَةا بَِأميقزا حبِه ي قَاماِل الَّتماَألع هذكُلِّ ه دعبو
ما رَأى حزقيا َأن فَل٢َ. يهوذَا وحاصر الْمدن الْحصينَةَ، وطَمع في االستيالء علَيها

استَشَار َأعوانَه وقَادةَ الْجيشِ، واتَّفَقُوا ٣سنْحرِيب جاء، وَأنَّه عازِم علَى محاربة الْقُدسِ، 
لَى ذَِلكع وهداعسو ،ينَةدالْم ي خَارِجونِ الَّتيالْع اهيمِ مدلَى ر٤. عج عمفَتَج ،يرغَف ورهم
ِلماذَا يَأتي ملُوك َأشُور : "وردموا كُلَّ الْينَابِيعِ والنَّهر الْجارِي في اَألرضِ، َألنَّهم قَالُوا

 وتَقَوى وبنَى كُلَّ اَألجزاء الْمنْهدمة من السورِ، وبنَى علَيه٥" ويجِدون مياها غَزِيرةً؟
وعمَل كَميةً . وبنَى سورا آخَر خَارِج هذَا السورِ، وحصن قَلْعةَ مدينَة داود. َأبراجا

وعين قَادةً عسكَرِيين علَى الشَّعبِ، وجمعهم ِإلَى ٦. كَبِيرةً من اَألسلحة واَألتْراسِ
ابوب نْدع ةاحالسمقَاَل لَهو مهعشَجو ينَةدالْم انًا"٧: ةعشُجو اءال . كُونُوا َأقْوِيال تَخَافُوا و

تَرتَعبوا من ملك َأشُور وال من كُلِّ الْجيشِ الَّذي معه، َألن معنَا قُوةً َأعظَم من الَّتي 
هعة٨ٌ! مشَرِيةٌ بقُو هعنَّافَمع كَةرعي الْمف ارِبحينَا وداعسنَا ِليلَى ِإلَهونَا الْمعمو ، ".

  .فَاتَّكََل الشَّعب علَى كَالمِ حزقيا ملك يهوذَا



ء ذَِلك وفي َأثْنَا. وبعد هذَا حاصر سنْحرِيب ملك َأشُّور هو وكُلُّ جيشه مدينَةَ لَخيش٩َ
 ينوذَا الَّذهبِ يِإلَى شَعوذَا وهي كلا ميقزالَةٌ ِإلَى حرِس مهعمسِ وِإلَى الْقُد انَهوَل َأعسَأر

ما الَّذي يجعلُكُم واثقين كُلَّ هذه 'سنْحرِيب ملك َأشُّور يقُوُل، "١٠: في الْقُدسِ يقَوُل فيها
الْمولَى ِإلَهنَا ينْقذُنَا 'حزقيا يقُوُل لَكُم، ١١لثِّقَة، وتَستَمرون تَحتَ الْحصارِ في الْقُدسِ؟ ا

َأشُّور كلم دي نطَشِ' .مالْععِ ووالْج نوتُوا متَم ِلكَي لُّكُمضي بِذَِلك نَّهلَكا ١٢. ويقزح َألن
هنَفْس سِ َأنَل الْقُدَأهوذَا وهي بشَع رَأمو ،انِ لَهبيمِ الْقُرتَقْد اتنَصمو هتادبع ناكَأم مده 

َأال تَعلَمون ما فَعلْتُه َأنَا وآباِئي ١٣! يسجدوا َأمام منَصة واحدة ويقَدموا الْقَرابِين علَيها
من من ١٤ شُعوبِ اَألرضِ؟ فَهْل قَدرتْ آِلهةُ تلْك اُألممِ َأن تُنْقذَ بِالدها من يدي؟ بِكُلِّ

 كُمِإلَه رقْدفَ يي؟ فَكَيدي نم هبذَ شَعنْقي َأن كَنَهاِئي، َأما آبهي َأبِادمِ الَّتاُألم هذه ةكُلِّ آِله
. ِإذَن ال تَسمحوا ِلحزقيا بَِأن يخْدعكُم َأو يضلَّكُم بِهذه الطَّرِيقَة١٥م من يدي؟ َأن ينْقذَكُ

وال تُصدقُوه، َألنَّه لَم يقْدر ِإلَه َأي ُأمة َأو مملَكَة َأن ينْقذَ شَعبه من يدي ومن يد آباِئي، 
قْدي يفَلَندي نم ذَكُمنْقي َأن كُمِإلَه ر!'"  

وقَاَل رِجاُل سنْحرِيب َأشْياء سيَئةً َأكْثَر من هذَا، ضد الْمولَى اِإللَه وضد حزقيا ١٦
هدباِئي١٧. عري ِإسنب با اَهللا ريهف اِئَل شَتَمسا رضَأي رِيبنْحس كَتَبوهدقَاَل ضَل، و :

" رقْدا ال يضا َأييقزح ي، فَِإلَهدن يا مهوبذَ شُعتُنْق َأن رتَقْد ضِ لَممِ اَألرةَ ُأمآِله ا َأنكَم
لَى شَعبِ وصرخَ الرسُل بِصوت عاٍل جِدا بِاللُّغَة الْعبرِية، ِإ١٨." َأن ينْقذَ شَعبه من يدي

وتَكَلَّموا ١٩. الْقُدسِ الَّذي تَجمع علَى السورِ، ِليخَوفُوهم ويرعبوهم، ِلكَي يحتَلُّوا الْمدينَةَ
يهِمدبَِأي ا النَّاسهنَعصي يضِ الَّتوبِ اَألرشُع ةثَْل آِلهم كَان ا لَوسِ، كَمالْقُد ِإلَه دض.  

. فَصلَّى حزقيا الْملك وِإشَعيا بن آموص النَّبِي، وصرخَا ِإلَى السماء بِسببِ هذَا٢٠
٢١َأشُّور كلكَرِ مسعي مف قَاِئدِئيسٍ ورارِبٍ وحكُلَّ م ادالكًا، فََأبَل اُهللا مسفََأر . بحفَانْس

ِإلَى بِالد َأشُّور كلٍلمبِخَج ه .فيالسب هالدَأو ناثْنَانِ م نَاكه قَتَلَه ،ِإلَهِه دبعخََل ما دلَمو .
٢٢ ،كُلِّ اآلخَرِين دي نمو ،َأشُّور كلم رِيبنْحس دي نسِ مالْقُد كَّانسا ويقزفََأنْقَذَ اُهللا ح

ةكُلِّ جِه نم مهاحَأرينَةً ٢٣. وا ثَمايدهسِ ِهللا، وِإلَى الْقُد ابِينالنَّاسِ قَر نم يركَث رضَأحو
  .ِلحزقيا ملك يهوذَا، وَأصبح لَه اعتبار كَبِير في عيونِ كُلِّ اُألممِ



  امتداد عمر حزقيا

فَصلَّى ِإلَى اِهللا فَاستَجاب . نَّه َأوشَك َأن يموتَوفي تلْك اَأليامِ مرِض حزقيا ِلدرجة َأ٢٤
ولَكن لَم يتَجاوب حزقيا حسب الْمعروف الَّذي ٢٥. لَه وَأعطَاه عالمةً علَى َأنَّه سيشْفَى

هقَلْب رْل تَكَبب ،هعاُهللا م لَهمع .عو لَيهاُهللا ع بسِفَغَضالْقُدوذَا وها ٢٦. لَى ييقزح تَاب ثُم
  .فَلَم يحلَّ علَيهِم غَضب اِهللا في َأيامِ حزقيا. عن كبرِياء قَلْبِه هو وسكَّان الْقُدسِ

٢٧ةامالْكَرنَى والْغ يمظا عيقزح كَانو .ِللْف اِئنخَز هل ِلنَفْسمعو ةارجالْحبِ والذَّهو ةض
ومخَازِن ِللْقَمحِ والْخَمرِ والزيت، ٢٨الْكَرِيمة واَألطْيابِ واَألتْراسِ وكُلِّ شَيء نَفيسٍ، 

ر من الْغَنَمِ وَأنْشََأ مدنًا واقْتَنَى الْكَثي٢٩. ومعاِلفَ ِلكُلِّ َأنْواعِ الْبهاِئمِ، وحظَاِئر ِللْغَنَمِ
وهو الَّذي سد مجرى الْماء اَألعلَى في ٣٠. والْبقَرِ، َألن اَهللا رزقَه َأموالًا كَثيرةً جِدا

داود ينَةدم بضِ غَرتَ اَألرتَح ِإلَى قَنَاة لَهوحو ،ونٍل . جِيحمي كُلِّ عا فيقزح حنَجو
قَامي ٣١.  بِهالَّت ةجِزعنِ الْمع َألُوهسا، ِلييقزلًا ِإلَى حسابَِل رب اءَؤسثَ رعا بلَم نلَكو

ي قَلْبِها فرِفَ كُلَّ معيو ،نَهتَحماُهللا ِلي كَهتَر ،ي الْبِالدثَتْ فدح.  
٣٢ه اهتَقْوا ويقزارِ حةُ َأخْبيقبتَابِ وي كف النَّبِي وصنِ آما بيا ِإشَعْؤيي رةٌ فكْتُوبم ي

وانْضم حزقيا ِإلَى َأسالفه، ودفن في قُبورِ بني داود الَّتي ٣٣. ملُوك يهوذَا وِإسراِئيَل
  .وملَك منَسى ابنُه مكَانَه. نْد موتهوَأكْرمه كُلُّ يهوذَا وسكَّانِ الْقُدسِ ع. في الْجبِل

  
 منسى ملك يهوذا

٣٣ 

. كَان منَسى ابن اثْنَتَي عشْرةَ سنَةً لَما ملَك، ودام ملْكُه خَمسا وخَمسين سنَةً في الْقُدس١ِ
رسات الْقَبِيحةَ الَّتي ارتَكَبتْها اُألمم الَّتي وعمَل ما هو شَر في نَظَرِ اِهللا، وارتَكَب الْمما٢

وعاد فَبنَى معابِد اآلِلهة الْغَرِيبة الَّتي هدمها حزقيا ٣. طَردها اُهللا من َأمامِ بني ِإسراِئيَل
وهَأب .ِل، وعانِ ِللْببيمِ الْقُرِلتَقْد اتنَصنَى مبومِ وِلكُلِّ نُج دجسا، وهدبعةً يدمَل َأعمع

في : "وبنَى منَصات ِلتَقْديمِ الْقُربانِ في بيت اِهللا الَّذي قَاَل اُهللا عنْه٤. السماء وعبدها



دي ِإلَى اَألبماس ونكْرِمسِ ييمِ ال٥ْ." الْقُدِلتَقْد اتنَصنَى مبي وف اءمومِ السانِ ِلكُلِّ نجبقُر
ومارس السحر . وَأحرقَ بنيه في النَّارِ قُربانًا في وادي ابنِ هنُّوم٦. ساحتَي بيت اِهللا

ضحي نمو الْجِن عم لُونامتَعي نم تَشَاراسذَةَ، ووالشَّعبِ وبِالْغَي لْمالْعواحواَألر ونر .
يظَهغي نَظَرِ اِهللا ِليف شَر وا هِل ممع نم َأكْثَر٧. و تيي بف لَهمي عالَّذ نَمالص عضوو

هناب انملَيسو داوِلد نْهي قَاَل اُهللا عتُ: "اِهللا الَّذي اخْتَرسِ الَّتي الْقُدفو ،تيذَا الْبي ها فه
دي ِإلَى اَألبماس ونكْرِماِئيَل يراِئِل ِإسنِ كُلِّ قَبيب ناِئيَل ٨. مري ِإسنب دُأشَر ودال َأعو

من اَألرضِ الَّتي عينْتُها آلباِئهِم، وذَِلك ِإن َأطَاعوا وعملُوا بِكُلِّ ما َأوصيتُهم بِه وبِكُلِّ 
ولَكن منَسى َأضلَّ ٩." يعة والْفَراِئضِ واَألحكَامِ الَّتي َأمرتُهم بِها بِواسطَة موسىالشَّرِ

يهوذَا وسكَّان الْقُدسِ، فَعملُوا ما هو َأشَر مما تَعملُه اُألمم الَّتي طَردها اُهللا من َأمامِ بني 
  .ِإسراِئيَل

فََأرسَل اُهللا علَيهِم قَادةَ جيشِ ملك ١١. وكَلَّم اُهللا منَسى وشَعبه، ولَكنَّهم لَم يسمعوا١٠
 َأخَذُوهاسٍ، وَل نُحالسبِس وهدقيو ،هي َأنْفةً فامزوا خعضوى، ونَسلَى موا عضفَقَب ،َأشُّور

ما اشْتَد بِه الضيقُ، طَلَب الْمولَى ِإلَهه، وتَواضع جِدا َأمام رب آباِئه، فَل١٢َ. ِإلَى بابَِل
١٣هلَّى ِإلَيصو .هلَكَتمسِ ِإلَى مِإلَى الْقُد هدرو هعرتَض عمسو لَه ابتَجى . فَاسنَسم ملفَع

  .َأن الْمولَى هو اُهللا
وبعد هذَا، َأعاد منَسى بِنَاء السورِ الْخَارِجِي ِلمدينَة داود، غَرب نَهرِ جِيحون في ١٤

وعين . الْوادي، وَأوصلَه ِإلَى مدخَِل بوابة السمك، وحوطَ بِه منْطَقَةَ عوفََل، وعلَّاه جِدا
وَأزاَل اآلِلهةَ الْغَرِيبةَ والتَّماثيَل من ١٥.  في كُلِّ الْمدنِ الْحصينَة في يهوذَاقَادةً ِللْجيوشِ

 ا خَارِجاهمرسِ، وي الْقُدفاِهللا و تيِل ببي جا فنَاهي بانِ الَّتبالْقُر اتنَصكُلَّ ماِهللا، و تيب
ينَةدن١٦َ. الْمم ممرو رَأمشُكْرٍ، و ابِينقَرالمٍ وس ابِينا قَرهلَيع مقَداِهللا، و ةادبةَ عص

ِإلَّا َأن الشَّعب كَان ما زاَل يقَدم الضحايا في ١٧. يهوذَا َأن يعبدوا اَهللا رب بني ِإسراِئيَل
وبقيةُ َأخْبارِ منَسى، وصالتُه ِإلَى ربه، ١٨. ِللْمولَى ِإلَهِهِممعابِد اآلِلهة اُألخْرى، ِإنَّما 

وما قَالَه لَه الراُؤون الَّذين كَلَّموه بِاسمِ اِهللا رب بني ِإسراِئيَل، هي مكْتُوبةٌ في كتَابِ 
فَ استَجاب اُهللا لَه، وكُلَّ ذُنُوبِه ومعاصيه، كَما َأن صالتَه، وكَي١٩. ملُوك ِإسراِئيَل



واَألماكن الَّتي بنَى فيها معابِد ِلآلِلهة الْغَرِيبة وَأقَام َأعمدةً ِللْعبادة وتَماثيَل، وذَِلك قَبَل 
وانْضم منَسى ِإلَى َأسالفه، ٢٠. ِئينتَواضعه، كُلُّ هذَا مكْتُوب في كتَابِ َأخْبارِ الرا

رِهي قَصف نفدو .كَانَهم نُهاب ونآم لَكمو.  
  آمون ملك يهوذا

. كَان آمون ابن اثْنَتَينِ وعشْرِين سنَةً لَما ملَك، ودام ملْكُه سنَتَينِ في الْقُدس٢١ِ
٢٢ شَر وا هَل ممعووهى َأبنَسَل مما عي نَظَرِ اِهللا، كَمنَامِ . فِلكُلِّ اَألص ابِينقَر مفَقَد

ولَم يتَواضع َأمام اِهللا، كَما تَواضع منَسى َأبوه، بْل ٢٣. الَّتي عملَها منَسى َأبوه وعبدها
فَقَتََل الشَّعب كُلَّ الَّذين ٢٥. ضده، وقَتَلُوه في قَصرِهوتَآمر َأعوان آمون ٢٤. زاد شَرا

كَانَهكًا ملم نَها ابيوشلُوا يعجو ،كلالْم دوا ضرتَآم.  
  

 يوشيا ملك يهوذا

٣٤ 

. ن سنَةً في الْقُدسِكَان يوشيا ابن ثَماني سنين لَما ملَك، ودام ملْكُه ِإحدى وثَالثي١
وعمَل ما هو صاِلح في نَظَرِ اِهللا، وتَبِع مثَاَل داود َأبِيه، ولَم ينْحرِفْ عنْه يمينًا وال ٢

 .شمالًا
وفي السنَة . بِيهوفي السنَة الثَّامنَة من ملْكه، وهو ما زاَل شَابا، بدَأ يطْلُب ِإلَه داود َأ٣

 ي كَانالَّت ةدماَألعو ةالْغَرِيب ةاآلِله ابِدعم نم سالْقُدوذَا وهي رطَهَأ يدةَ، بشْرةَ عيالثَّان
. مِ الْقُربانِ ِللْبعِلفَهدموا َأمام عينَيه منَصات تَقْدي٤. النَّاس يعبدونَها واَألصنَامِ والتَّماثيِل

وحطَّم منَصات الْبخُورِ الَّتي فَوقَها، وكَسر اَألعمدةَ الَّتي يعبدونَها واَألصنَام والتَّماثيَل، 
اَألصنَامِ علَى وَأحرقَ عظَام كَهنَة ٥. وسحقَها ورشَّها علَى قُبورِ الَّذين كَانُوا يعبدونَها

سالْقُدوذَا وهي رفَطَه ،اتنَص٦. الْم مايَأفْرى ونَسنِ مدي مف ءالشَّي َل نَفْسمعو
فَهدم منَصات الْقُربانِ واَألعمدةَ الَّتي ٧. وشمعون حتَّى نَفْتَاِلي والْخَراِئبِ الَّتي حولَها



نَها، وسحقَ اَألصنَام حتَّى صارتْ غُبارا، وحطَّم منَصات الْبخُورِ في كُلِّ َأرضِ يعبدو
  .ِإسراِئيَل، ثُم رجع ِإلَى الْقُدسِ

َأرسَل شَافَان وفي السنَة الثَّامنَةَ عشْرةَ من ملْكه، بعد َأن طَهر يوشيا الْبِالد وبيتَ اِهللا، ٨
بن َأصلْيا، ومعسيا حاكم الْمدينَة، ويوآخُ بن يوآحاز الْمسجَل ِليرمموا بيتَ الْمولَى 

اِهللا، ال٩َّ. ِإلَهِه تيخََل ِإلَى بي داَل الَّذالْم هطَوَأعلَى، ورِالَْأعبا الْحيلْقوا ِإلَى حبي فَذَهذ
جمعه اللَّاوِيون حراس الْبابِ من شَعبِ منَسى وَأفْرايم ومن كُلَّ بقية ِإسراِئيَل ومن كُلِّ 

وسلَّموا الْماَل ِإلَى الْوكَالء الْمشْرِفين علَى الْعمِل في ١٠. يهوذَا وبِنْيمين وسكَّانِ الْقُدسِ
يب ،ونَهممريتَ ويالْب ونددجكَانُوا ي يناِل الَّذمِإلَى الْع وهفَعد كَالءالْواِهللا، و ١١ت نم

نَجارِين وبنَّاِئين ِليشْتَروا حجارةً منْحوتَةً، وخَشَبا ِللْعوارِضِ والسقْف ِللْبيوت الَّتي 
ي لُوكا مكَهتَربوذَا تَخْرثَ ١٢. هحي يناللَّاوِي افتَ ِإشْرتَح ،انَةبَِأم هِملماُل بِعجالر قَامو

وبِاِإلضافَة ِإلَى مهارة كُلِّ . وعوبديا من بني مرارِي وزكَرِيا ومشُلَّام من بني قَهاتَ
كَان منْهم َأيضا كَتَبةٌ ووكَالء وبوابون ١٣الت الْغنَاء، اللَّاوِيين في الْعزف علَى آ

  .ومشْرِفُون علَى الْحماِلين وعلَى كُلِّ الْعماِل في مخْتَلف َأنْواعِ الْعمِل
  كتاب الشريعة

١٤دري واَل الَّذالْم ونخْرِجي وناللَّاوِي ا كَاننَميبو تَابك ربا الْحيلْقح دجاِهللا، و تيِإلَى ب 
وجدتُ كتَاب : "فَقَاَل حلْقيا ِلشَافَان الْكَاتب١٥ِ. الشَّرِيعة الَّذي َأوحى بِه اُهللا ِإلَى موسى

شَافَان الْكتَاب ِإلَى الْملك، فََأخَذَ ١٦. وَأعطَى حلْقيا الْكتَاب ِلشَافَان." الشَّرِيعة في بيت اِهللا
. رِجالُك يقُومون بِكُلِّ الْعمِل الَّذي َأوكَلْتَه لَهم: "وقَدم تَقْرِيرا عن سيرِ الْعمِل وقَاَل

." لْعمِلوحسبوا الْماَل الَّذي في الْبيت، وسلَّموه ِإلَى الْوكَالء الْمشْرِفين علَى ا١٧
١٨كلا ِللْمضَأي بالْكَات قَاَل شَافَانا: "وتَابك ربا الْحيلْقي حطَانَأع ". نم َأ شَافَانقَر ثُم

كلالْم امتَابِ َأم١٩. الْك ،هابيقَ ثزم ،ةالشَّرِيع كَالم كلالْم عما سا ٢٠فَلَميلْقح رَأمو
َأخومقَاَل لَهو ،كلالْم ما خَادايسعو بالْكَات شَافَانيخَا وم نب وندبعو شَافَان نب يقَام :
اذْهبوا اسَألُوا اَهللا ِلي وِلمن بقي من ِإسراِئيَل ويهوذَا، عما ورد في هذَا الْكتَابِ "٢١



جِدي وَأ. الَّذ فَال شَك وا كَالميعطي نَا لَماءآب ا، َألنا جِديدا شَدبنَا غَضلَيع باَهللا غَاض ن
  ."اِهللا، ولَم يعملُوا بِكُلِّ ما هو مكْتُوب في هذَا الْكتَابِ

٢٢ةَ النَّبِيِإلَى خَلْد ،هعم كلالْم ملَهسَأر ينالَّذا ويلْقح بنِ فَذَهةَ بقْونِ تب شَلُّوم ةجوز ة
فَقَالَتْ ٢٣وسَألُوها، . وكَانَتْ تُقيم في الْحي الثَّاني في الْقُدسِ. حرحس حافظ الثِّيابِ

مَل ا:"لَهجالر وا بِهاِئيَل، فََأخْبِرري ِإسنب باُهللا ر ي قَالَهالَّذ الْكَالم وذَا هه لَكُمسي َأرلَّذ
 ،قُوُل اُهللا'٢٤ِإلَيي : نَاتكُلَّ اللَّع ،هللَى َأهعكَانِ وذَا الْملَى هع اِئبصالْم بلَأجس

َألنَّهم تَركُوني، وَأحرقُوا الْبخُور ٢٥الْمكْتُوبة في الْكتَابِ الَّذي قَرُأوه َأمام ملك يهوذَا 
هة ُأخْرى، وَأغَاظُوني بِاَألصنَامِ الَّتي عملَتْها َأيديهِم، فَحلَّ غَضبِي علَى هذَا الْمكَانِ آلِل

يقُوُل اُهللا رب 'َأما ملك يهوذَا الَّذي َأرسلَكُم ِلتَستَشيروا اَهللا، فَقَولُوا لَه، ٢٦. ولَن يهدَأ
َأنْتَ لَما سمعتَ ما قَضيتُ بِه علَى هذَا ٢٧:  بِشَْأنِ الْكَالمِ الَّذي سمعتَهبني ِإسراِئيَل،

الْمكَانِ وعلَى َأهله، نَدمتَ وتَواضعتَ ومزقْتَ ثيابك وبكَيتَ في محضرِ اِهللا، ِلذَِلك َأنَا 
تُكعمِإنِّي س لَى َأقُوُل لَكوى ٢٨ .الْمال تَرالمٍ، وبِس فَنفَتُد كالفِإلَى َأس متَنْض لُكعفََأج

هلَأهكَانِ وذَا الْملَى ها عهبلَأجي سالَّت اِئبصالْم نَاكيِإلَى ." ع دذَا الرُل بِهسالر عجفَر
كلالْم.  

  عهد يوشيا مع اهللا

وذَهب الْملك ِإلَى بيت اِهللا ٣٠. دعى كُلَّ شُيوخِ يهوذَا والْقُدسِوَأرسَل الْملك واست٢٩َ
ومعه كُلُّ قَادة يهوذَا، وشَعب الْقُدسِ، والَْأحبار واللَّاوِيون، كُلُّ الشَّعبِ من الصغيرِ ِإلَى 

ووقَفَ ٣١. في كتَابِ الْعهد الَّذي وجِد في بيت اِهللافَقَرَأ علَيهِم كُلَّ ما ورد . الْكَبِيرِ
 هاتشَادِإرو اهايصو يعطياَهللا و عتْبرِ اِهللا، ِليضحي ما فدهَل عمعو ،رِهنْبلَى مع كلالْم

وطَلَب ٣٢. لْعهد الْوارِد في هذَا الْكتَابِوفَراِئضه بِكُلِّ قَلْبِه وكُلِّ نَفْسه، ويعمَل بِكَالمِ ا
الْملك من كُلِّ الْموجودين من شَعبِ الْقُدسِ وبِنْيمين، فََأعلَنُوا َأنَّهم سيطيعون عهد اِهللا 

اِئهِمآب بكُل٣٣ِّ. ر نم ةنَامِ الْقَبِيحا كُلَّ اَألصيوشاَل يَأزو نم طَلَباِئيَل، وري ِإسنب بِالد 
مهلَى ِإلَهووا الْمدبعي سِ َأني الْقُدف ينكُلِّ الَّذ .رِهماعِ اِهللا طُوَل عنِ اتِّبرِفُوا عنْحي فَلَم.  

  



 االحتفال بالفصح

٣٥ 

مَل الْفصحِ في الْيومِ الرابِعِ عشَر من فَذَبحوا ح. واحتَفََل يوشيا بِالْفَصحِ ِهللا في الْقُدس١ِ
وقَاَل ٣. وعين الَْأحبار ِليقُوموا بِخدمتهِم، وشَجعهم ِليخْدموا بيتَ اِهللا٢. الشَّهرِ اَألوِل

ضعوا الصنْدوقَ : "ا َأنْفُسهم ِهللاِللَّاوِيين الَّذين كَانُوا يعلِّمون كُلَّ بني ِإسراِئيَل وقَدسو
وبِما َأنَّكُم ال تَحملُونَه علَى . الْمقَدس في الْبيت الَّذي بنَاه سلَيمان بن داود ملك ِإسراِئيَل

كُملَى ِإلَهووا الْممتَخْد َأن جِبفَي ،كَانٍ ِإلَى آخَرم نم اِئيَلاَألكْتَافري ِإسنب هبشَعو  .
وَأعدوا َأنْفُسكُم بِعاِئالتكُم وفرقكُم حسب التَّعليمات الَّتي كَتَبها داود ملك ِإسراِئيَل ٤

انملَيس نُها ابضَأي٥. و،اآلخَرِين يناللَّاوِي قرف عسِ مقْدي الْمف ونمفَتَخْد اِئالتثِّلُوا عِلتُم 
وقَدسوا َأنْفُسكُم، واذْبحوا حمَل الْفصحِ وَأعدوه الخْوتكُم ٦. اخْوتكُم من عامة الشَّعبِ

  ."ِليعملُوا ما َأمر بِه اُهللا بِواسطَة موسى
فَكَان عددها .  الْموجودين ِليحتَفلُوا بِالْفصحِوَأعطَى يوشيا غَنَما ِلكُلِّ عامة الشَّعب٧ِ

٣٠  ٠٠٠اءالْجِدالنِ ومالْح نا .  مضَأي مطَاهَأعقَر٣٠٠٠ِوالْب نذَا. مكُلُّ ه الكَأم نم 
كل٨. الْماللَّاوِيارِ وبالَْأحبِ وا ِللشَّعضَأي انُهوَأع عرا تَبكَما . ينكَرِيزا ويلْقطَى حفََأع

 ُئولُونسالْم مهيِئيُل وحياِهللا و تيب نارِ عبالن٢٦٠٠ِِللَْأحمالْح نحِ،  مصِللْف اءالْجِدو 
 ويعيَل كَما َأن كُونَنْيا وشَمعيا ونَثَنِْئيَل َأخَويه، وحشَبيا٩ . من الْبقَر٣٠٠ِوَأيضا 

 ،يناللَّاوِي اءَؤسر مهو ادابوزيو ينوا ِللَّاوِيمالن٥٠٠٠ِقَدمالْح نحِ،  مصِللْف اءالْجِدو 
  . من الْبقَر٥٠٠ِوَأيضا 

م، واللَّاوِيون في فَلَما تَم ِإعداد كُلِّ شَيء ِلخدمة الْفصحِ، وقَفَ الَْأحبار في َأماكنه١٠ِ
كلرِ الْمَأم بسح هِمقر١١. ف كَانو ،يهِمدبَِأي مالد اربشَّ الَْأحرحِ، وصَل الْفموا ححذَبو

اِئحالذَّب لَخُونسي ونلَى ١٢. اللَّاوِيا عوهعزوقُ ِليري تُحالَّت ابِينوا الْقَرزفَر ثُم ةامع
وعملُوا نَفْس . الشَّعبِ حسب َأقْسامِ عاِئالتهِم، ِليقَدموها ِهللا كَما ورد في كتَابِ موسى

َأما . وشَوى اللَّاوِيون حمَل الْفصحِ علَى النَّارِ حسب الْمفْروض١٣ِ. الشَّيء بِالْبقَرِ



سقَدالْم ابِينبِ الْقَرا ِلكُلِّ الشَّعوهمقَدو ،ةيعاَألوقَاِلي والْمورِ وي الْقُدا فخَوهةُ فَطَب
ةعر١٤. بِس وناري هنب اربالَْأح ارِ، َألنبِللَْأحو هِمَألنْفُس ماللَّح وناللَّاوِي دَأع ذَِلك دعبو

ابِينالْقَر ونمقَدِلظَلُّوا يِإلَى اللَّي مالشَّحقَةَ ورحالْم .  
١٥ وثُونديو انيمهافُ وآسو داود را َأمكَم هِمناكي َأمافَ في آسنب نم غَنُّونظَلَّ الْمو

كلاِئي الْمنَ. راككُوا َأمتْري لَمابِ، وولَى كُلِّ اَألبع ونابوا ظَلَّ الْبكَم متَهخْوا َألن ،مه
مهامطَع موا لَهدَأع ينم١٦ِ. اللَّاوِيوالْي ي ذَلَكاِهللا ف ةمدِلخ ءكُلِّ شَي اددِإع تَفَلُوا . فَتَماحو

ي كلالْم را َأماِهللا كَم ةنَصلَى مقَةَ عرحالْم ابِينوا الْقَرمقَدحِ وصابِالْفينُو ١٧. وشتَفََل باحو
فَكَان فصحا ال مثيَل لَه من ١٨. ِإسراِئيَل الْموجودون بِالْفصحِ وبِعيد الْفَطيرِ سبعةَ َأيامٍ

وِئيَل النَّبِيمامِ صنْذُ َأياِئيَل، مري ِإسُل فقَب .ري ِإسنب لُوككُلِّ م نم كلال متَفََل واِئيَل اح
بِالْفصحِ كَما احتَفََل بِه يوشيا والَْأحبار واللَّاوِيون وكُلُّ الْموجودين من يهوذَا وِإسراِئيَل 

  .في السنَة الثَّامنَةَ عشْرةَ ِللْملك يوشيا، احتَفَلُوا بِهذَا الْفصح١٩ِ. وَأهُل الْقُدسِ
  موت يوشيا

وبعدما نَظَّم يوشيا كُلَّ خدمة بيت اِهللا، ذَهب نَخُو ملك مصر، ِليحارِب في كَركَميشَ ٢٠
اترِ الْفُرلَى نَهع .هارِبحا ِلييوشي ج٢١. فَخَرقُوُل لَها ييوشلًا ِإلَى يسر َل نَخُوسا : "فََأرم

اِئيِلي ودَأع ارِبْل ُألحَأنْتَ، ب كارِبال ُألح موتُ الْيوذَا؟ َأتَيهي كلا مي ي . لَكنراُهللا َأمو
رِعُأس َأن .كَكلهي ِلَئلَّا يعي ماِهللا الَّذ ةمقَاوم ن٢٢." فَكُفَّ ع ا ِلكَالمِ نَخُويوشي عمسي فَلَم
ي كَلَّمالَّذهتهاجولَى مع رْل َأصاُهللا، ب بِه و. هجِدِل مهي سف هارِبحِلي بذَهو فَتَنَكَّر .

٢٣اِلهِلرِج كلا، فَقَاَل الْميوشي كلامِ الْمهاةُ السمر ابَأصي : "وحرج نَا َألنه ني مانْقُلُون
يرا٢٤." خَطرِج سِفَنَقَلَهِإلَى الْقُد َأخَذُوهو ،ى لَهُأخْر ةكَبرِإلَى م هتكَبرم نم اتَ . لُهفَم

وما زاَل جميع . ورثَاه ِإرميا٢٥. ودفن في قُبورِ آباِئه، ونَدبه كُلُّ يهوذَا والْقُدسِ
يوشي ونبنْدي اتغَنِّيالْمو غَنِّينمِالْموذَا الْيِإلَى ه يهِماثري مي . ا فةً فادع هذتْ هحبفََأص

وبقيةُ َأخْبارِ يوشيا، وتَقْواه وعملُه حسب ٢٦. ِإسراِئيَل، وهي مكْتُوبةٌ في الْمراثي
 هي مكْتُوبةٌ في كتَابِ ملُوك ِإسراِئيَل كُلُّ َأخْبارِه من َأوِلها ِإلَى آخرِها،٢٧شَرِيعة اِهللا، 

  .ويهوذَا



  
 يوآحاز ملك يهوذا

٣٦ 

كَان يوآحاز ٢. وَأخَذَ الشَّعب يوآحاز بن يوشيا، وجعلُوه ملكًا مكَان َأبِيه في الْقُدس١ِ
وعزلَه ملك ٣. كُه ثَالثَةَ َأشْهرٍ في الْقُدسِابن ثَالث وعشْرِين سنَةً لَما ملَك، ودام ملْ

 ثَالثَة الَيوا حهارقْدةً مرِيبوذَا ضهي لَى بِالدع ضفَرسِ، وي الْقُدف هشرع نع رصم
وجعَل ملك مصر ٤. َأطْنَانٍ ونصف من الْفضة، وَأربعة وثَالثين كيلُوجراما من الذَّهبِ

يماقويِإلَى ي هماس رغَيسِ، والْقُدوذَا وهلَى يكًا علم َأخَاه يماقَألْي . نَخُو فََأخَذَه ،ازوآحا يَأم
رصِإلَى م هرضَأحو.  
  يوياقيم ملك يهوذا

٥نَةً لَمس شْرِينعسٍ وخَم ناب يماقويي ي كَانف نَةةَ سشَرى عدِإح لْكُهم امدو ،لَكا م
فَهجم علَيه نَبوخَذْنَصر ملك بابَِل، ٦. وعمَل ما هو شَر في نَظَرِ الْمولَى ِإلَهِه. الْقُدسِ

 بعض آنية بيت اِهللا، وَأخَذَ نَبوخَذْنَصر٧. وقَيده بِسالسَل نُحاسٍ وَأخَذَه ِإلَى بابَِل
وبقيةُ َأخْبارِ يوياقيم، واُألمور الْقَبِيحةُ الَّتي عملَها، وكُلُّ ٨. ووضعها في معبده في بابَِل

  .ن ابنُه مكَانَهوملَك يوياكي. ما ارتَكَبه، هي مكْتُوبةٌ في كتَابِ ملُوك ِإسراِئيَل ويهوذَا
  يوياكين ملك يهوذا

كَان يوياكين ابن ثَماني عشْرةَ سنَةً لَما ملَك، ودام ملْكُه ثَالثَةَ َأشْهرٍ وعشْرةَ َأيامٍ في ٩
نَبوخَذْنَصر وَأخَذَه وفي الربِيعِ، َأرسَل الْملك ١٠. وعمَل ما هو شَر في نَظَرِ اِهللا. الْقُدسِ

ِإلَى بابَِل، مع اآلنية الثَّمينَة الَّتي في بيت اِهللا، وجعَل صدقيا عمه ملكًا علَى يهوذَا 
  .والْقُدسِ

  صدقيا ملك يهوذا

١١لْكُهم امدو ،لَكا منَةً لَمس شْرِينعى ودِإح نا ابيقدص ي كَاننَةً فةَ سشْرى عدِإح 
وعمَل ما هو شَر في نَظَرِ الْمولَى ِإلَهِه، ولَم يتَواضع َأمام ِإرميا النَّبِي الَّذي ١٢. الْقُدسِ



اِهللا َأن يكُون وتَمرد َأيضا علَى الْملك نَبوخَذْنَصر، الَّذي حلَّفَه ب١٣ِ. كَلَّمه بِكَالمِ اِهللا
ا لَهصخْلاِئيَل. مري ِإسنب بِإلَى اِهللا ر جِعري فَلَم ،هى قَلْبتَقَسا، ويدنع كَان١٤. و كَذَِلكو

كَانَتْ تَع ةاحوا كُلَّ قَبتَكَبارو ،بِ، خَانُوا اَهللا َأكْثَرالشَّع ةقَادارِ وبالَْأح اءَؤسا كُلُّ رلُهم
  .اُألمم، ونَجسوا بيتَ اِهللا الَّذي خَصصه اُهللا ِلنَفْسه في الْقُدسِ

  سقوط القدس

١٥ قشَف َألنَّه ،هلسر طَةاسبِو مهذِّرحِلي هِمِإلَي اِئهِمآب بلَى روَل الْمسَأر ،ةرم دعةَ برمو
فَكَانُوا يهزُأون بِرسِل اِهللا، ورفَضوا كَالمه، واستَهانُوا ١٦. ى مسكَنهعلَى شَعبِه وعلَ

بِهغَض يلَةٌ ِإليقَافسو نَاكه تَكُن لَمو ،بِهلَى شَعاُهللا ع بتَّى غَضح ،اِئهَل ١٧. بَِأنْبِيسفََأر
مانَهابَِل، فَقَتََل شُبب كلم هِملَيسِعقَدالْم تيي الْبف فيبِالس  . َأو لَى شَابقْ عشْفي لَمو

هدي يا فيعماُهللا ج مهقَعْل َأوب ،بَأشْي خٍ َأولَى شَيال عو ،ةِإلَى ١٨. شَاب روخَذْنَصَأخَذَ نَبو
يرغالصو ةاِهللا الْكَبِير تيب ةيابَِل كُلَّ آنبهانوَأعو كلالْم اِئنخَزاِهللا، و تيب اِئنخَزو ،ة .

وَأحرقُوا بيتَ اِهللا، وهدموا سور الْقُدسِ، وَأحرقُوا كُلَّ قُصورِها بِالنَّارِ، وَأتْلَفُوا كُلَّ ١٩
رهم نَبوخَذْنَصر ِإلَى بابَِل، فَصاروا والَّذين بقَوا ولَم يموتُوا بِالسيف، َأس٢٠. نَفيسٍ فيها

فَارِس لَكَةمامِ ميتَّى قح يهنِلبو ا لَهبِيدا، ٢١. عيِإرِم طَةاسوب ي قَالَهاِهللا الَّذ كَالم تَم بِذَِلكو
كُلِّ السنينِ الَّتي حرِمتْ فيها وذَِلك تَعوِيضا عن . فََأصبحت الْبِالد خَرابا سبعين سنَةً

ةاحالر نم ضاَألر.  
في السنَة اَألولَى ِلكُورشَ ملك فَارِس، وِإتْماما ِلكَالمِ اِهللا الَّذي قَالَه بِواسطَة ِإرميا، ٢٢

لَكَتمي كُلِّ مف اءدشَ، فََأطْلَقَ نكُور يرمقَظَ اُهللا ضقُوُلَأيا يكْتُوبا مومسرم ردَأصو ،ه :
٢٣"فَارِس كلشَ مكُور نم ومسرضِ، . ماَألر اِلكمي كُلَّ مطَانَأع اءمالس بلَى روالْم

عبِه، يكُون فَمن منْكُم من شَ. وهو َأوصاني َأن َأبني لَه بيتًا في الْقُدسِ الَّتي في يهوذَا
نَاكِإلَى ه بذْهيفَل هعم هلَى ِإلَهوالْم ". 


