
  ِكتَاب الْملُوِك اَألوُل
  

  أدونيا يحاول اغتصاب العرش

١ 

فَقَاَل ٢. فَكَانُوا يضعون علَيِه َأغِْطيةً كَِثيرةَ وال يدفَُأ. وشَاخَ الْمِلك داود وكَبر ِفي السِن١
الُهِرج لَه" :،ِلكنَا الْمديا سي ثَ لَكحنَب لَنَا ِبَأن حمِاس ِبك تَِنيتَعو كِلتَخِْدم اءذْرفَتَاٍة ع نع 

فَبحثُوا لَه عن فَتَاٍة جِميلٍَة ِفي كُلِّ ِبالِد ِإسراِئيَل، فَوجدوا ٣." وتَنَام ِفي ِحضِنك فَتَدفََأ
ِميلَةً ِجدا، وكَانَتْ تَعتَِني ِبِه وكَانَِت الْفَتَاةُ ج٤.  الْمِلِكونَِميةَ فََأحضروها ِإلَىَأِبيشَج الشُّ

  .وتَخِْدمه، لَِكنَّه لَم يعاِشرها
." َأنَا َأكُون الْمِلك: "وكَان َأدونْيا هو ابن داود ِمن حجيتَ، فََأخَذَ يعظِّم نَفْسه ويقُوُل٥

جر ِسينخَملًا وخَياٍت وكَبرم اقْتَنَى لَهوهِكبوم ونمتَقَد٦. ال ي هغِْضبي َأن وهشَْأ َأبي لمو
وكَان هو َأيضا وِسيما ِجدا، وولَدتْه ُأمه بعد " ِلماذَا فَعلْتَ هذَا؟: "َأبدا، وال قَاَل لَه يوما

شَلُوم٧. َأبَأِبيَأثَرةَ وويرص ناب وآبي كَلَّمواهدوِع فََأيضوذَا الْمِفي ه ربا ٨.  الْحَأمو
 فَلَم ،داوِس دراُل حِريِعي ِوِرجِعي وِشمو النَِّبي نَاثَانو اعادويي نا بنَايوب رباِدقُ الْحص

وهاِندسي.  
٩نةً ِعنْدمسولًا مجعا وقَربا وا غَنَمونْيَأد حذبَلووجِن ريع ِب ِمناِحفَِة ِبالْقُرِر الزجح  .

وَأما نَاثَان ١٠. ودعا كُلَّ ِاخْوِتِه بِني الْمِلِك وكُلَّ ِرجاِل يهوذَا الَِّذين هم َأعوان الْمِلِك
هعدي فَلَم ،َأخُوه انملَيسِس وراُل الْحِرجا ونَايبو النَِّبيم.  

١١انملَيس ُأم عتْشبِلب نا : "فَقَاَل نَاثَانديسِلكًا، وم اريتَ صجح نا ابونْيَأد ِعي َأنمتَس َألَم
. تَعالَي ُأعِطيِك نَِصيحةً تُنِْقِذين ِبها حياتَِك وحياةَ سلَيمان ابِنِك١٢يعلَم؟  داود ال
َأنْتَ يا سيِدي الْمِلك حلَفْتَ ِلي َأنَا عبدِتك وقُلْتَ 'ِإلَى الْمِلِك داود وقُوِلي لَه، اُدخُِلي ١٣

' ِإذَن كَيفَ صار َأدونْيا مِلكًا؟. سلَيمان ابنُِك يِصير مِلكًا ِمن بعِدي، ويجِلس علَى عرِشي
  ."لِِّمين الْمِلك، َأدخُُل َأنَا وراءِك وَأقُوُل لَه ِإن كَالمِك صِحيحوبينَما َأنِْت هنَاك تُك١٤َ



١٥هةُ تَخِْدمالشُّونَِمي كَانَتْ َأِبيشَجا، وخًا كَِبيرشَي ارص قَدِمِه، وفَِة نَوِفي غُر ِلكالْم كَانو .
َأنْتَ : "قَالَتْ لَه١٧" ما لَِك؟: "جدتْ َأمامه، فَقَاَل لَهاوانْحنَتْ وس١٦فَدخَلَتْ بتْشبع ِإلَيِه، 

يا سيِدي، حلَفْتَ ِبالْمولَى ِإلَِهك ِلي َأنَا عبدِتك وقُلْتَ سلَيمان ابنُِك يِصير مِلكًا ِمن بعِدي، 
! ا، وَأنْتَ يا سيِدي الْمِلك ال تَعلَم ِبذَِلكولَِكن َأدونْيا صار مِلك١٨ً. ويجِلس علَى عرِشي

١٩ ربالْح َأِبيَأثَرِلِك وِني الْما كُلَّ بعدٍة، وا ِبكَثْرغَنَمنةً ومسولًا مجعا وقَرب حذَب قَدو
كدبع انملَيس عدي لَم لَِكنَّهِش، ويالْج قَاِئد وآبي٢٠. واِئيَل يرِني ِإسكُلُّ ب ،ِلكِدي الْميا س

ِدكعب ِمن ِشكرلَى عع ِلسجي ِن الَِّذيم مهِلتُخِْبر كِإلَي ونتَطَلَّعا ٢١. يتَ يقَدتَى رِإلَّا مو
  ."ميِنسيِدي الْمِلك مع آباِئك، فََأنَا وابِني سلَيمان يعاِملُونَنَا كَمجِر

٢٢النَِّبي نَاثَان اءِلِك، جالْم عم تَتَكَلَّم ا ِهيينَمِلِك٢٣. وبنَا: "فَقَالُوا ِللمه النَِّبي نَاثَان ".
يا سيدي الْمِلك، هْل َأنْتَ : "وقَاَل٢٤. فَدخََل َأمام الْمِلِك وانْحنَى لَه ِبوجِهِه نَحو اَألرِض

َألنَّه نَزَل الَيوم وذبح بقَرا ٢٥لْتَ ِإن َأدونْيا يمِلك ِمن بعِدك ويجِلس علَى عرِشك؟ قُ
 مهو ربالْح َأِبيَأثَرِش ويِة الْجقَادِلِك وِني الْما كُلَّ بعدٍة، وا ِبكَثْرغَنَمنَةً ومسولًا مجعو

وَأما َأنَا عبدك وصاِدقُ ٢٦' .ِليحي الْمِلك َأدونْيا'ن ويشْربون معه ويهِتفُون، اآلن يْأكُلُو
فَهْل َأنْتَ قَررتَ هذَا، يا سيِدي ٢٧. الْحبر وبنَايا بن يوياداع وسلَيمان عبدك، فَلَم يدعنَا

  " َأن تُعرفَ حتَّى ِرجالَك من يجِلس علَى عرِشك ِمن بعِدك؟الْمِلك، ِمن غَيِر
٢٨ِلكالْم ابفََأج" :عتْشباتُوا ِلي به ".هامقَفَتْ َأموِلِك وِر الْمضحخَلَتْ ِإلَى مفَد .
كَما حلَفْتُ لَِك ِبالْمولَى ٣٠لِّ ِضيٍق، ُأقِْسم ِباِهللا الَِّذي نَجاِني ِمن كُ: "فَحلَفَ الْمِلك وقَاَل٢٩

 موِشي، فَِإنِّي الْيرلَى عكَاِني عم ِلسجيِدي وعب ِلكمنَِك ياب انملَيس اِئيَل َأنرِني ِإسب بر
ِليحي سيِدي الْمِلك : "تْفَانْحنَتْ ِبوجِهها نَحو اَألرِض وسجدتْ ِللْمِلِك وقَال٣١َ." ُأنَفِّذُ هذَا

  ."داود ِإلَى اَألبِد
٣٢داود ِلكقَاَل الْمو" :اعادويي نا بنَايبو النَِّبي نَاثَانو رباِدقَ الْحاتُوا ِلي صا ." هفَلَم

 ،هاموا َأمرض٣٣حملَه ِلكَأ: "قَاَل الْماِلي، وِرج كُمعلَى خُذُوا مِني عاب انملَيوا سِكبر
ونانِْزلُوا ِبِه ِإلَى ِجيحغْلَِتي، ولَى ٣٤. بِلكًا عم النَِّبي ناثَانو رباِدقُ الْحص هحسمي نَاكهو

وا معه، فَيْأِتي ثُم اصعد٣٥' .ِليحي الْمِلك سلَيمان'وانْفُخُوا ِفي الْبوِق واهِتفُوا، . ِإسراِئيَل



." فََأنَا عينْتُه ِليكُون حاِكما علَى ِإسراِئيَل ويهوذَا. ويجِلس علَى عرِشي ويمِلك مكَاِني
. كَالمفَلْيحقِِّق الْمولَى ِإلَه سيِدي الْمِلِك هذَا الْ! آِمين: "فَقَاَل بنَايا بن يوياداع ِللْمِلِك٣٦
٣٧ ِمن ظَمَأع شَهرْل ععيجو ،انملَيس عم كَذَِلك كُنِلِك، ِليِدي الْميس عاُهللا م ا كَانكَمو

داوِلِك دِدي الْميِش سرع".  
٣٨الْم سرالْحو اعادويي نا بنَايبو النَِّبي نَاثَانو رباِدقُ الْحَل صوا فَنَزكَبَأرو ،لَِكي

ونوا ِبِه ِإلَى ِجيحبذَهو داوِلِك دغْلَِة الْملَى بع انملَيةَ ٣٩. سورقَار رباِدقُ الْحَأخَذَ صو
انملَيس حسمِة، وسقَدِة الْممالْخَي ِت ِمنيِب. الزتَفَ كُلُّ الشَّعهوِق والْب نَفَخُوا ِفيو :

"انملَيس ِلكالْم يحِظيٍم، ٤٠." ِليٍح عاِر ِبفَرملَى الِْمزع ِزفُونعي مهِب وكُلُّ الشَّع هتَِبعو
ِتِهموص ِمن ضفَِت اَألرتجتَّى ارح.  

 وسِمعوا هِذِه وكَان َأدونْيا وكُلُّ الْمدعوين الَِّذين ِعنْده قَِد انْتَهوا ِمن اَألكِْل،٤١
وبينَما ٤٢" ما هِذِه الضجةُ ِفي الْمِدينَِة؟: "فَلَما سِمع يوآب صوتَ الْبوِق قَاَل. اَألصواِت

 وتُبشِّر اُدخُْل، فََأنْتَ رجٌل َأِمين: "هو يتَكَلَّم َأقْبَل يونَاثَان بن َأِبيَأثَر الْحبِر، فَقَاَل لَه َأدونْيا
وَأرسَل ٤٤ال، بْل سيدنَا الْمِلك داود جعَل سلَيمان مِلكًا، : "َأجابه يونَاثَان٤٣." ِبالْخَيِر

لَى بع وهكَبفََأر ،لَِكيالْم سرالْحو اعادويي نا بنَايبو النَِّبي نَاثَانو رباِدقَ الْحص هعغْلَِة م
ثُم صِعدوا ِمن هنَاك . ومسحه صاِدقُ الْحبر ونَاثَان النَِّبي مِلكًا ِفي ِجيحون٤٥الْمِلِك، 

وجلَس سلَيمان ٤٦. وهذَا هو الصوتُ الَِّذي تَسمعونَه. فَرحاِنين حتَّى ضجِت الْمِدينَةُ
ِليجعْل 'ودخََل َأعوان الْمِلِك ِليهنُِّئوا ِسيدنَا الْمِلك داود وقَالُوا لَه، ٤٧. علَى عرِش الْملِْك

ِشكرع ِمن ظَمَأع شَهرعو ،ِمكِمِن اس ظَمَأع انملَيس ماس كلَى ' !ِإلَهِهللا ع ِلكالْم دجفَس
لَى رب بِني ِإسراِئيَل، الَِّذي رزقَِني الْيوم من يجِلس علَى تَبارك الْمو'وقَاَل، ٤٨سِريِرِه، 

نَييى ِبعَأر يَأنَا حِشي، ورع.'"  
. فَارتعب كُلُّ الْمدعوين الَِّذين ِعنْد َأدونْيا، وقَاموا وتَفَرقُوا كُلُّ واِحٍد ِفي سِبيِلِه٤٩
فَقَالُوا ٥١. يا ِمن سلَيمان، فَلَجَأ ِإلَى منَصِة الْقُرباِن وتَمسك ِبقُروِنهاوخَافَ َأدون٥٠ْ

انملَيقُوُل، : "ِلسيِة ونَصِبقروِن الْم كسوتَم ا خائفٌ ِمنْكونْيَأد' انملَيِلِك سالْم وا ِمناُطْلُب
ِإن كَان َأِمينًا، ال تَسقُطُ شَعرةٌ ِمن رْأِسِه : "فَقَاَل سلَيمان٥٢" '.يَأن يحِلفَ ِلي َأن ال يقْتُلَِن



وَأرسَل الْمِلك سلَيمان فََأنْزلُوه عِن ٥٣." ِإلَى اَألرِض، وِإِن ارتَكَب ِخيانَةً يموتُ
  ."ِاذْهب ِإلَى داِرك: "قَاَل لَه سلَيمانفَجاء وركَع َأمام الْمِلِك سلَيمان، فَ. الْمنَصِة

  
 وصايا داود لسليمان

٢ 

َأنَا راِحٌل كَباِقي َأهِل "٢: ولَما قَرب وقْتُ وفَاِة داود َأوصى سلَيمان ابنَه وقَاَل١
ولَى ِإلَِهك، واسلُك ِفي طُرِقِه، ِاعمْل ِبَأحكَاِم الْم٣. اَألرِض، فَكُن قَِويا وتَصرفْ كَرجٍل

ِبفَراِئِضِه ووصاياه وشَراِئِعِه وِإرشَاداِتِه، كَما هو واِرد ِفي شَِريعِة موسى، ِلكَي  واعمْل
ِإِن 'ه ِلي َألنَّه قَاَل، ويحقِّقَ اُهللا وعد٤. تَنْجح ِفي كُلِّ ما تَعملُه وِفي كُلِّ مكَاٍن تَذْهب ِإلَيِه

كالدَأو هانْتَب  ِلكفَالْم ،كُلِّ نَفِْسِهمو كُلِّ قَلِْبِهم انٍَة ِمنِري ِبَأمضحوا ِفي مارسو ،لُوِكِهمِلس
ِلكنَس ا ِمناِحدا واِئمد كُوناِئيَل، يرِش ِإسرلَى عع ِلسجالَِّذي ي.' 

٥"َأنْتَ تَعو ِنيراِئيَل، َأبروِش ِإسيج يِبقَاِئد لَها فَعمةَ، وويرص ناب وآبِبي ي لَها فَعم لَم
ثَرِن يا باسمعو ِن ِنيرب . بركَانَِت الْح ا لَولِْم، كَمقِْت السا ِفي ومهمد فَكسا ومقَتَلَه فَقَد

. دِم لَطَّخَ الِْحزام الَِّذي حوَل وسِطِه وِحذَاءه الَِّذي ِفي ِرجلَيِهوِبذَِلك ال. مشْتَِعلَةً
  .فَتَصرفْ معه حسب ِحكْمِتك، وال تَجعلْه يموتُ ِفي شَيبِته ِبسالٍم٦
٧"ِمن ملْهعاجو ،اِديالِْجلْع ِزاليرالِد بَأو عوفًا مرعْل مماعلَى وع ْأكُلُوني الَِّذين 

،ِتكاِئدم َأِخيك شَلُومَأب تُ ِمنبرا هوِني لَمرنَاص مَألنَّه. 
وتَذَكَّر َأن ِعنْدك ِشمِعي بن ِجيرا الِْبنْيِميِني ِمن بحوِريم، الَِّذي شَتَمِني شَتَاِئم فَِظيعةً "٨

. فَلَما جاء السِتقْباِلي ِعنْد اُألردن، حلَفْتُ لَه ِباِهللا َأن ال َأقْتُلَه. اِيميوم ذَهبتُ ِإلَى محنَ
وَأما َأنْتَ، فَال تَتْركْه ِبال ِعقَاٍب، َألنَّك رجٌل حِكيم وتَعِرفُ كَيفَ تَجعلُه يموتُ ِفي ٩

  ."شَيبِتِه ملَطَّخًا ِبالدِم



وكَان قَد ملَك علَى ِإسراِئيَل ١١. نْضم داود ِإلَى َأسالِفِه ودِفن ِفي مِدينَِة داودثُم ا١٠
وجلَس سلَيمان ١٢. َأربِعين سنَةً، سبع ِسِنين ِفي حبرون، وثَالثًا وثَالِثين سنَةً ِفي الْقُدِس

  .بتَ ملْكُه ِجداعلَى عرِش داود َأِبيِه، وثَ
  سليمان يتولى السلطة

١٣فَقَالَتْ لَه ،انملَيس ُأم عتْشَبيتَ ِإلَى بجح نا بونْيَأد اءجِر؟: "وْل ِجْئتَ ِللْخَيقَاَل" ه :
َأنِْت : "فَقَاَل١٥." تَكَلَّم: "قَالَتْ." ُأِريد َأن ُأكَلِّمِك ِفي موضوٍع: "ثُم قَاَل١٤." ِللْخَيِر"

تَعلَِمين َأن الْملْك كَان ِلي، وَأن كُلَّ بِني ِإسراِئيَل تَوقَّعوا َأن َأِصير مِلكًا، فَتَغَيرِت 
واآلن ِلي ِعنْدِك طَلَب واِحد، فََأرجو ١٦. اَألوضاع وصار الْملْك َألِخي، وذَِلك ِبَأمِر اِهللا

 فُِضيِهَأنال تَر ".؟: "فَقَالَتْ لَهوا همقَاَل١٧" و" : ِني َأِبيشَجِطيعي ِلِك َأنالْم انملَيقُوِلي ِلس
حسنًا، سُأكَلِّم الْمِلك ِفي : "فَقَالَتْ ِبتْشَبع١٨." الشُّونَِميةَ زوجةً، فَهو ال يرفُض لَِك طَلَبا

وِعكضوم".  
١٩ذَهنَى وانْحا واِلهِتقْبالس ا، فَقَامونْيوِع َأدضوِفي م هِلتُكَلِّم انملَيِلِك سِإلَى الْم عتْشَبتْ بب

ِلي ِعنْدك : "فَقَالَت٢٠ْ. لَها، ثُم جلَس علَى عرِشِه ووضع عرشًا لَها فَجلَستْ عن يِميِنِه
،ِغيرص اِحدو طَلَبهفُضال تَر و َأنجفََأر  ".ِلكا الْمي، فََأنَا ال : "قَاَل لَها ُأماُطْلُِبي ي

فََأجاب الْمِلك ٢٢." َأعِط َأِبيشَج الشُّونَِميةَ زوجةً َألدونْيا َأِخيك: "قَالَت٢١ْ!" َأرفُضِك
هُأم انملَيالشُّ: "س َأِبيشَج اذَا تَطْلُِبينِلم لْكالْم لَه ذَا َأنَِّك تَطْلُِبيننَى هعم ا؟ َألنونْيةَ َألدونَِمي

  !"َأيضا، فَهو َأِخي اَألكْبر ِمنِّي، وَأِبيَأثَر الْحبر ويوآب ابن صرويةَ يَؤيداِنِه
اِقبِني َأشَد ِعقَاٍب ِإن لَم يدفَع َأدونْيا لَيتَ اَهللا يع: "وحلَفَ الْمِلك سلَيمان ِباِهللا وقَاَل٢٣

ُأقِْسم ِباِهللا الَِّذي ثَبتَِني وَأجلَسِني علَى عرِش داود َأِبي، ٢٤. حياتَه ثَمنًا ِلهذَا الطَّلَِب
َأرسَل الْمِلك بنَايا بن و٢٥!" وَأسس ِلي بيتًا كَما وعد، سيقْتَُل َأدونْيا ِفي هذَا الْيوِم

  .يوياداع، فَبطَشَ ِبِه فَماتَ
ِاذْهب ِإلَى حقُوِلك ِفي عنَاثُوثَ، فََأنْتَ تَستَِحقُّ الْموتَ، : "وقَاَل الْمِلك َألِبيَأثَر الْحبِر٢٦

ا اِإللَِه َأمام داود َأِبي وشَاركْتَه ِفي كُلِّ لَِكنِّي لَن َأقْتُلَك اآلن، َألنَّك حملْتَ صنْدوقَ موالنَ



وعزلَه سلَيمان عن َأن يكُون حبرا ِهللا، وِبذَِلك تَم الْكَالم الَِّذي ٢٧." اآلالِم الَِّتي تََألَّمها
  .قَالَه اُهللا ِفي ِشيلُوه علَى بيِت عاِلي الْحبِر

٢٨لَغَ الْخَببوِلِه رقَب ِمن شَلُومَأب عم سلَيا وونْيَأد عم رتَآم قَد كَانو ،وآبي . وآبي برفَه
فَعِلم الْمِلك سلَيمان َأن يوآب هرب ِإلَى خَيمِة ٢٩. ِإلَى خَيمِة اِهللا وتَمسك ِبقُروِن الْمنَصِة

فَدخََل بنَايا ِإلَى ٣٠. فََأرسَل بنَايا بن يوياداع ِليبِطشَ ِبِه. منَصِةاِهللا، وهو ِبجاِنِب الْ
قَاَل لَهِة ومالْخَي" :جتَخْر ِبأن كرْأمي ِلكوتُ: "فَقَاَل." الْمنَا َأمْل ها ِإلَى ." ال، بنَايب ادفَع

وآباِب يوِبج هرَأخْبِلِك و٣١. الْمِلكالْم فَقَاَل لَه" : ،ِفنْهادِطشْ ِبِه وابا قَاَل وْل كَمِافْع
وآبي فَكَهالَِّذي س ِريءالْب مِت َأِبي الديب نعنِّي وَأِزْل عِم ٣٢. ولَى الداُهللا ع هاِقبعفَي

سِن َأحِريَئيلَيِن بجطَشَ ِبرب َألنَّه ،فَكَهالَِّذي س ،لَمعال ي داوَأِبي دِف ويا ِبالسمقَتَلَهو ،ِمنْه ن
فَتَقَع ٣٣. وهما َأبِنير بن ِنير قَاِئد جيِش ِإسراِئيَل، وعماسا بن يثَر قَاِئد جيِش يهوذَا

ِلِه ِإلَى اَألبْأِس نَسرو ،وآبْأِس يلَى را عةُ قَتِْلِهمِريمِدج . داولَى داِهللا ع المِحلُّ سيو
فَذَهب بنَايا وبطَشَ ِبِه وقَتَلَه، ودِفن ِفي َأرِضِه ِفي ٣٤." ونَسِلِه وبيِتِه وعرِشِه ِإلَى اَألبِد

  .لْحبر مكَان َأِبيَأثَروعين الْمِلك بنَايا قَاِئدا ِللْجيِش مكَانَه، وَأقَام صاِدقَ ا٣٥. الصحراِء
٣٦قَاَل لَها وِجير نِعي بى ِشمعتَداسو ِلكَل الْمسَأر ثُم" : َأِقمِس وا ِفي الْقُدارد ِن لَكِاب

نَاكه نَا َأوِدينَِة ِإلَى هالْم ِمن جال تَخْرا و٣٧. ِفيهجتَخْر موي َأنَّك لَماعو بتَعاِدي وو ر
ْأِسكلَى رع كذَنْب كُونيتُ ووالْم وه كفَِعقَاب ،ونرِلِك٣٨." قَدِعي ِللمقَِبلْتُ : "فَقَاَل ِشم

ولَِكن ٣٩. فََأقَام ِشمِعي ِفي الْقُدِس زمنًا طَِويلًا." َأمرك يا سيِدي الْمِلك، سَأفْعُل كَما قُلْتَ
 ِسِنين، هرب عبداِن ِلِشمِعي ِإلَى َأِخيشَ بِن معكَةَ مِلِك جتَّ، وسِمع ِشمِعي بعد ثَالِث

. فَقَام وَأسرج ِحماره، وراح ِإلَى َأِخيشَ ِفي جتَّ ِليفَتِّشَ علَى عبديِه٤٠. َأنَّهما ِفي جتَّ
جرتَّ وِعي ِإلَى جِشم جخَر ِبذَِلكِهويدبِبع نَاكه ِمن ع.  

٤١عجرتَّ وِس ِإلَى جالْقُد ِمن جِعي خَرِشم َأن انملَيس ِمعقَاَل ٤٢. فَسو ِلكالْم اهعتَدفَاس
لَه" :ِإلَى ه بتَذْهو جتَخْر موي ،قُلْتُ لَكو تُكَأنْذَرِلفُ ِلي ِباِهللا، وتَح لْتُكعَأنَا ج نَاكهنَا و

فَِلماذَا لَم تَحفَِظ الْقَسم الَِّذي ٤٣' .عا وطَاعةًقَِبلْتُ َأمرك، وسم'فَقُلْتَ ِلي، . فَِعقَابك الْموتُ
ِفي َأنْتَ عاِرفٌ : "ثُم قَاَل الْمِلك ِلِشمِعي٤٤" َأقْسمتَه ِباِهللا، والْوِصيةَ الَِّتي َأوصيتُك ِبها؟



كلَى شَراُهللا ع كاِقبعي اآلنَأِبي، و داوِبد لْتَهالَِّذي فَع كُلَّ الشَّر ٤٥. قَلِْبك ِلكا الْمَأم
وَأمر الْمِلك ٤٦." سلَيمان فَيكُون مباركًا، وعرشُ داود يكُون ثَاِبتًا َأمام اِهللا ِإلَى اَألبِد

  .وثَبتَ الْحكْم ِفي يِد سلَيمان.  يوياداع، فَخَرج وبطَشَ ِبِه فَماتَبنَايا بِن
  

 سليمان يطلب الحكمة

٣ 

١ ِإلَى َأن ،داوِدينَِة دا ِإلَى مِبه اءجو ،ِبنْتَه جوتَزو رِمص ِلكم نوعِفر انملَيس راهصو
ولَِكن الشَّعب كَان ما زاَل ٢. وبيِت اِهللا والسوِر الَِّذي حوَل الْقُدِسَأكْمَل ِبنَاء قَصِرِه 

دعب ِنيب قَد كُني ِة اِهللا لَمادتَ ِعبيب ِة، َألناداِكِن الِْعبا ِفي َأمايحالض مقَد٣. ي بَأحو
داود َأِبيِه، ولَِكنَّه كَان يقَدم الضحايا ويحِرقُ الْبخُور سلَيمان اَهللا، وعِمَل حسب فَراِئِض 

  .ِفي َأماِكِن الِْعبادِة
فَعلَى . وذَهب الْمِلك ِإلَى ِجبعون ِليقَدم ِفيها الضحايا، َألنَّها كَانَتْ َأهم َأماِكِن الِْعبادِة٤

ِة َأصنَصالْم ٍةِتلْكِحيَألْفَ ض دلٍْم ِفي ٥. عِفي ح انملَيلَى ِلسوالْم رظَه ونعِفي ِجبو
قَاَل لَهِل، وِمنِّي: "اللَّي ها تُِريدم ٦." اُطْلُبانملَيفَقَاَل س" : عا مِظيموفًا عرعِملْتَ مَأنْتَ ع

وَأدمتَ هذَا الْمعروفَ الْعِظيم .  لَك وصاِلحا ونَِقي الْقَلِْبعبِدك داود َأِبي، َألنَّه كَان َأِمينًا
  . معه فََأعطَيتَه ِابنا يجِلس الْيوم علَى عرِشِه

برةٌ ِلي َأنْتَ َأيها الْمولَى ِإلَِهي جعلْتَِني مِلكًا مكَان داود َأِبي، وَأنَا عبدك صِغير وال ِخ"٧
. وَأنَا وسطَ شَعِبك الَِّذي اخْتَرتَه، شَعب عِظيم كَِثير ال يحصى وال يعد٨. ِفي الْحكِْم

٩ِر والشَّرالْخَي نيب زيُأمو ،كبشَع كُما َألحا فَِهيمقَلْب كدبِط عفََأع . َأن فَ َأقِْدرِإال فَكَيو
  "عبك الْعِظيم هذَا؟َأحكُم شَ

١٠ ،انملَياُهللا ِبطَلَِب س راُهللا١١فَس قَاَل لَهو" : ِلنَفِْسك تَطْلُب لَمذَا، وتَ هطَلَب ثُ َأنَّكيح
، طُوَل الْعمِر وال الِْغنَى وال َأن يموتَ َأعداؤك، بْل طَلَبتَ الْفَهم والتَّمِييز ِفي الْحكِْم

١٢كدعال بو لَكِثيٌل ال قَبم لَك كُونال يو ،زيمِكيما يا حقَلْب ِطيكُأعو ،كي طَلَبفََأنَا ُألَب .



١٣هتَطْلُب ا لَما مضَأي ِطيكذَا ُأعافَِة ِإلَى هِباِإلضِثيٌل : وم لَك كُونةَ، فَال يامالِْغنَى والْكَر
وإن ِسرتَ ِفي طُرِقي، وعِملْتَ ِبفَراِئِضي ووصاياي كَما ١٤. وِك كُلَّ َأياِمكبين الْملُ

  ."سار داود أبوك، ُأعِطيك عمرا طَويلًا
َأمام ورجع ِإلَى الْقُدِس ووقَفَ . ولَما استَيقَظَ سلَيمان ِمن نَوِمِه، عرفَ أنَّه رَأى حلْما١٥

  .صنْدوِق عهِد اِهللا، وقَدم قَراِبين محرقَةً وضحايا صحبٍة، وعِمَل وِليمةً ِلكُلِّ ِرجاِلِه
  حكمة سليمان

١٦هامقَفَتَا َأموتَاِن واِهرَأتَاِن عرِلِك امتْ ِإلَى الْمبذَه ذَِلك دعبا١٧. وماهدآِه: "فَقَالَتْ ِإح 
. َأنَا وهِذه الْمرَأةُ نُِقيم ِفي بيٍت واِحٍد، فولَدتُ َأنَا ِفي الْبيِت وكَانَتْ ِهي مِعي. يا سيِدي

وكُنَّا وحدنَا وال َأحد . وِفي الْيوِم الثَّاِلِث بعدما ولَدتُ َأنَا ولَدتْ هِذِه الْمرَأةُ َأيضا١٨
فَقَامتْ ِفي ٢٠. فَماتَ ابن هِذِه الْمرَأِة ِفي اللَّيِل، ألنَّها نَامتْ علَيِه١٩. لْبيِتغَيرنا ِفي ا

ِنصِف اللَّيِل، وَأخَذَِت ابِني ِمن جاِنِبي وَأنَا نَاِئمةٌ ووضعتْه ِفي ِحضِنها، ووضعِت ابنَها 
وِعنْدما تََأملْتُ ! تُ ِفي الصبِح ُألرِضع ابِني، وجدتُه ميتًافَلَما قُم٢١. الْميتَ ِفي ِحضِني

تُهلَدِني الَِّذي واب سلَي تُ أنَّهدجِح وبِر الصى٢٢!" ِفيِه ِفي نُوَأةُ اُألخْررال، : "فَقَالَِت الْم
ال، بِل ابنُِك هو الْميتُ وابِني هو : "جابتْهافََأ." بِل الْحي هو ابِني والْميتُ هو ابنُِك

يِلِك." الْحالْم اما َأممالُهِجد اشْتَدو.  
٢٣ِلكةٌ تَقُوُل، : "فَقَاَل الْماِحدنُِك'وتُ ابيالْمِني واب يى تَقُوُل، ' .الْحاُألخْرتُ 'ويِل الْمال، ب

يالْحنُِك وِنياب٢٤" '! ابِلكقَاَل الْم فًا: "ثُمياتُوا ِلي سفًا." هيس وا لَهرضفَقَاَل٢٥. فََأح :
فَقَالَتْ ُأم الْولَِد الْحي، ٢٦." ُأشْطُروا الْولَد الْحي ِإلَى ِنصفَيِن وَأعطُوا كُلَّ واِحدٍة ِنصفًا"

َأما ." َأعطُوها الْولَد الْحي وال تَقْتُلُوه. آِه يا سيِدي: "اِن علَى ابِنهاوقَد تَحرك قَلْبها ِبالْحنَ
َأعطُوا : "فَقَاَل الْمِلك٢٧." ال أنَا وال َأنِْت نَْأخُذُه، بِل اشْطُروه: "الْمرَأةُ اُألخْرى فَقَالَتْ

فَلَما سِمع كُلُّ بِني ِإسراِئيَل ِبالْحكِْم ٢٨." قْتُلُوه َألنَّها ُأمهالْولَد الْحي ِلهِذِه الْمرَأِة وال تَ
  .الَِّذي حكَم ِبِه الْمِلك، احتَرموه ِجدا َألنَّهم رَأوا َأن ِعنْده ِحكْمةً ِمن اِهللا ِليحكُم ِبالْعدِل

  



 كبار الموظفين في حكومة سليمان

٤ 

١كَاناِئيَلورلَى كُلِّ ِإسِلكًا عم انملَياِنِه٢.  سوَأع ارِكب مُؤالِء ههاِدقَ : وص نيا برزع
 ،ربُل، ٣حجسم َأِخيلُود نوشَافَاطُ بياِن، ونَا ِشيشَا كَاِتبا ابَأِخيفُ وورَأِليح٤و نا بنَايوب

وعزريا بن نَاثَان رِئيس الْوكَالِء، ٥صاِدقُ وَأِبيأثَر حبراِن، يوياداع قاِئد الْجيِش، و
وَأِخيشَار الْمسُئوُل عِن الْقَصِر، ٦وزابود بن نَاثَان حبر ومستَشَار خَاص ِللمِلِك، 
  .وَأدوِنيرام بن عبدا الْمشِْرفُ علَى َأشْغَاِل السخْرِة

وكَان ِلسلَيمان اثْنَا عشَر وِكيلًا علَى كُلِّ ِإسراِئيَل، كَانُوا يِمدون الْمِلك وكُلَّ الْقَصِر ٧
: وهِذِه َأسماُؤهم٨. ِبالطَّعاِم، كُلُّ واِحٍد كَان مسُئولًا َأن يرِسَل اِإلمداد شَهرا ِفي السنَِة

بِفي ج ورح ناباِيمتَ ٩. ِل َأفْريبو لُونَأيو ستَ شَميبو يملُبشَعو اقَصِفي م قَرد ناب
انَان١٠. حافَرِض حكُلُّ َأرو وكُوهس كَانَتْ لَهوتَ ووبِفي َأر دسح ن١١. اب ابَأِبينَاد ناب

بعنَا بن َأِخيلُود ِفي تَعنَك ١٢.  ِبنِْت سلَيمانِفي كُلِّ مرتَفَعاِت دور، وهو زوج طَافَةَ
ومِجدو وكُلِّ بيتَ شَان الَِّتي ِبِجواِر صرتَان تَحتَ يزرِعيَل، ِمن بيتَ شَان ِإلَى آبَل 

امعقْمتَّى ِإلَى يحولَةَ، وحولَه ق١٣ُ. م ادوِت ِجلْعامِفي ر اِبرج نى ابنَسِن مب اِئيرى ير
الَِّتي ِفي ِجلْعاد ولَه ِمنْطَقَةُ َأرجوب الَِّتي ِفي باشَان وِفيها ِستُّون مِدينَةً كَِبيرةً ِبَأسواٍر 

َأِخيمعص ِفي ١٥. َأِخينَاداب بن عدو ِفي محنَاِيم١٤. وَأبوابها لَها قُضبان ِمن نُحاٍس
انملَياِسمةَ ِبنِْت سب جوز وهلُوت١٦َ. نَفْتَاِلي، وعبو ِفي َأِشير وشَايح ننَا بعب .

١٧اكَرسِفي ي وحقَار نوشَافَاطُ ب١٨. يِمينال ِفي ِبنْيَأي نِعي بُأوِري ١٩. ِشم نب اِبرج
وكَان هو الْوِكيُل . موِريين وِبالِد عوج مِلِك باشَانِفي ِجلْعاد، َأي ِبالِد ِسيحون مِلِك اَأل

  .الْوِحيد علَى الِْمنْطَقَِة
  عظمة مملكة سليمان

٢٠ ْأكُلُونِة، يِر ِفي الْكَثْرحلَى شَاِطِئ الْبِل الَِّذي عماِئيَل كَالررِإسوذَا وهي بشَع كَانو
حفْريو ونبشْريواِت ِإلَى ِبالِد ٢١. ونالْفُر اِلِك ِمنملَى كُلِّ الْمع انملَيس لْطَانس تَدامو



روِد ِمصدتَّى حح ينِطيالِْفِلس . ةً لَهكَانَتْ خَاِضعةَ ويالِْجز لَه متُقَد اِلكمِذِه الْمفَكَانَتْ ه
  .طُوَل عمِرِه

لَّاِزم ِلقَصِر سلَيمان ِفي كُلِّ يوٍم حوالَي ِمَئٍة وخَمِسين ِكيسا ِمن الدِقيِق وكَان الطَّعام ال٢٢
 ،اِديِقيِق الْعالد ثَالِث ِمَئِة ِكيٍس ِمنا ٢٣الْفَاِخِر، ورثَو نٍة، وِعشِْرينمساٍن مةَ ِثيرشَرعو

زالِن والظِّباِء والتُّيوِس الْجبِليِة  ِباِإلضافَِة ِإلَى الِْغهذَا. ِمن الْمراِعي، وِمَئةَ خَروٍف
ألن سلْطَانَه امتَد علَى كُلِّ الْمماِلِك الَِّتي غَرِب الْفُراِت ِمن تَفْسح ٢٤. والطُّيوِر الْمسمنَِة

وسكَن شَعب يهوذَا ٢٥. ن كُلِّ نَاِحيٍةِإلَى غَزةَ وعلَى كُلِّ ملُوِكها، فَكَانَتْ راحةٌ ِم
وِإسراِئيَل ِفي َأماٍن، كُلُّ واِحٍد تَحتَ كَرمِتِه وِتينَِتِه، ِمن دان ِإلَى ِبْئر سبع، كُلَّ أياِم 

انملَيس.  
. ثْنَا عشَر َألْفًا ِمن الْخَيِلوكَان ِلسلَيمان َأربعةُ آالِف معلٍَف ِلخَيِل مركَباِتِه، وا٢٦
وكَان الْوكَالء االثْنَا عشَر يِمدون الْمِلك سلَيمان وكُلَّ الَِّذين يْأكُلُون علَى ماِئدِتِه ٢٧

يحِضرون وكَانُوا ٢٨. ِبالطَّعاِم، كُلُّ واِحٍد ِفي شَهِرِه، ولَم يتركُوهم ِفي حاجٍة ِإلَى شَيٍء
َأيضا الشَِّعير والتِّبن ِللخَيِل والِْبغَاِل، كُلُّ وِكيٍل حسب مسُئوِليِتِه، ِإلَى الْمكَاِن الَِّذي ِفيِه 

  .الْحاجةُ
ه فَفَاقَتْ ِحكْمت٣٠ُ. وَأعطَى اُهللا سلَيمان ِحكْمةً عِظيمةً ِجدا، وفَهما وذَكَاء ِبال حدوٍد٢٩

رةَ كُلِّ ِمصِحكْمِق واِل الشَّرةَ كُلِّ ِرج٣١. ِحكْم ِإيثَان ا ِفيِهمكُلِّ النَّاِس ِبم ِمن كَمَأح فَكَان
. وذَاع ِصيتُه ِفي كُلِّ اُألمِم الَِّتي حولَه. الْبلَِدي، وِهيمان وكَلْكُوُل ودردع َأوالد ماحوَل

وتَحدثَ ِفي وصِف النَّباتَاِت، ٣٣.  قَصاِئد١٠٠٥ مثٍَل، وبلَغَتْ َأشْعاره ٣٠٠٠وقَاَل ٣٢
ِمن اَألرِز الَِّذي ِفي لُبنَان ِإلَى السعتَِر الَِّذي ينْبتُ ِفي الْحاِئِط، وِفي وصِف الْبهاِئِم 

اس يْأتُون ِمن كُلِّ اُألمِم ِليسمعوا ِحكْمةَ وكَان الن٣٤َّ. والطُّيوِر والزواِحِف والسمِك
انلَيمِتِه. سِحكْم نوا عِمعس الَِم الَِّذينلُوِك الْعكُلِّ م ا ِمنايدالْه تْهاءجو.  

  



 االستعداد لبناء بيت اهللا

٥ 

وكَان . ع َأنَّه مِسح مِلكًا مكَان َأِبيِهوَأرسَل ِحيرام مِلك صور وفْدا ِإلَى سليمان، لَما سِم١
َأنْتَ عاِرفٌ "٣: فََأرسَل سلَيمان ِإلَى ِحيرام يقُوُل٢. ِحيرام صِديقًا ِلداود كُلَّ َأياِم حياِتِه

ِهِه، ِبسبِب الْحروِب الَّتي شَنَّها أن داود َأِبي لَم يقِْدر َأن يبِني بيتًا ِإلكْراِم اسِم الْمولَى إلَ
َأما اآلن فَقَد أراحِني ٤. علَيِه َأعداُؤه ِمن كُلِّ نَاِحيٍة، حتَّى وضعهم اُهللا تَحتَ ِرجلَيِه

تُ َأن َأبِني فَنَوي٥. الْمولَى ِإلَِهي ِمن كُلِّ ِجهٍة، فَلَيس ِلي خُصوم، وال َأخَافُ ِمن عدواٍن
 ،قَاَل لَهَأِبي و داواُهللا د دعا ولَى ِإلَِهي كَموِم الْماِم استًا ِإلكْريب' كَانَكم هالَِّذي ُأِقيم نُكِاب

ِلي فََأرجوك َأن تَْأمر ِرجالَك َأن يقَطَعوا ٦' .علَى عرِشك، هو يبِني بيتًا ِإلكْراِم اسِمي
ماِونُونَهعاِلي يِرجو ،نَانلُب ا ِمنزا تَقُوُل َأنْتَ. َأركَم اِلكةَ ِرجرُأج لَك فَعفََأنْتَ . وَأنَا َأد

ينونيديكَالص الْخَشَب قْطَعي ِرفُ َأنعِفينَا، ي دال َأح أنَّه لَمتَع".  
٧لَيس كَالم امِحير ِمعا سقَاَلفَلَما وِجد فَِرح ،اننًا : "ماب داوطَى داُهللا الَِّذي َأع موالْي كارتَب

وصلَتِْني : "وَأرسَل ِحيرام ِإلَى سلَيمان يقُوُل لَه٨." حِكيما ِليمِلك علَى هذَا الشَّعِب الْغَِفيِر
ِرجاِلي ٩. يده ِمن خَشَِب اَألرِز وخَشَِب السرِوِرسالَتُك، وسُأرِسُل ِإلَيك كُلَّ ما تُِر

ينِْزلُونَه ِمن لُبنَان ِإلَى الْبحِر، ثُم نَرِبطُه ِفي حزٍم، ونُعومه ِفي الْبحِر ِإلَى الْمكَاِن الَِّذي 
تَْأخُذُه ثُم مزنَِحلُّ الْح نَاكهَأنْتَ، و هددِفي. تُحِسَل وتُر ِفي َأن غَبفَِإنِّي َأر ،قَاِبِل ذَِلكم 

  ."طَعاما َألهِل داِري
ِبهِذِه الطَِّريقَِة، كَان ِحيرام يعِطي سلَيمان كُلَّ ما يِريده ِمن خَشَِب اَألرِز وخَشَِب ١٠

 و ِمن الْقَمِح، ِكيٍس ١٠٠،٠٠٠كُلَّ سنٍَة وسلَيمان يعِطي ِحيرام ١١السرِو، 
وَأعطَى اُهللا سلَيمان ِحكْمةً ١٢.  ِمن زيِت الزيتُوِن طَعاما َألهِل داِرِهبرِميٍل٢٠،٠٠٠
هدعا وا. كَمدها ِلآلخَِر عمِمَل كُلٌّ ِمنْهعو ،انملَيسو امِحير نيةً ببالقَةُ طَيكَانَِت الْعو.  

١٣و انملَيس ِلكالْم خَّرٍل٣٠،٠٠٠سجاِئيَل رركُلِّ ِإس ١٤.  ِمن نَانِإلَى لُب مِسلُهري فَكَان
وكَان .  فَيكُونُون ِفي لُبنَان شَهرا وِفي ِدياِرِهم شَهريِن. ِفي الشَّهِر١٠،٠٠٠ِبالْمنَاوبِة، 



ه اموِنيرلََأدشِْرفُ عِةى َأشْغَاِل او الْمخْرِل ١٥. لسبِفي الْج انملَيِلس ا كَان٨٠،٠٠٠كَم 
ةَ، وارالِْحج ونقْطَعٍل يجا٧٠،٠٠٠رِملُونَهحكَالِء ١٦ . يالْواِء وَؤسافَِة ِإلَى الرذَا ِباِإلضه

 مهددع٣،٣٠٠وشِْرفُونكَانُوا يو ،لَى سعاِل وملَى الْعِل عمِر الْع١٧. ي َأن ِلكالْم رَأمو
. يقْلَعوا ِحجارةً كَِبيرةً ِمن نَوٍع ممتَاٍز، ِليكُون َأساس بيِت اِهللا ِمن ِحجارٍة منْحوتٍَة

١٨ِدينَِة جاُل مِرجو امِحير ِعنْدو انملَيس ِعنْد اُل الِْبنَاِء الَِّذينمتَها عُأوا فنَحيهَل، ويب
  .اَألخْشَاب والِْحجارةَ ِلِبنَاِء بيِت اِهللا

  
 سليمان يبني بيت اهللا

٦ 

 بِني ِإسراِئيَل ِمن ِمصر، وِهي  ِلخُروِج٤٨٠سنَِة وبدَأ سلَيمان ِفي ِبنَاِء بيِت اِهللا ِفي ١
ع انملَيلِْك سم ةُ ِمناِبعنَةُ الروالسِر ِزيشَه ِر الثَّاِني َأياِئيَل، ِفي الشَّهرذَا ٢. لَى ِإسهو
طُولُه حوالَي ثَالِثين ِمتْرا، وعرضه حوالَي عشَرِة : هو الْبيتُ الَِّذي بنَاه سلَيمان ِهللا

ةُ الَِّتي َأمام الْبيتِِ كَان طُولُها هو والشُّرف٣َ. َأمتَاٍر، وارِتفَاعه حوالَي خَمسِة عشَر ِمتْرا
هامتَاٍر َأمِة َأمسخَم الَيوا حهضرعتَاٍر، وِة َأمشَرع الَيوح ِت َأييالْب ضر٤. ع نَعصو

واِنِب الْبيِت ملْحقًا وبنَى علَى ج٥. ِللْبيِت نَواِفذَ واِسعةً ِمن الداِخِل وضيقَةً ِمن الْخَاِرِج
الطَّاِبقُ ٦. يِحيطُ ِبالْقَاعِة والْمقِْدِس، فَكَان هذَا ِعبارةً عن غُرٍف جاِنِبيٍة ِفي ثَالِث طَواِبٍق

لثَّاِلثُ السفِْلي عرضه حوالَي ِمتْريِن وِنصٍف، واَألوسطُ عرضه حوالَي ثَالثَِة َأمتَاٍر، وا
َألنَّه جعَل حاِئطَ الْبيِت ِمن الْخَاِرِج مدرجا، َأي . عرضه حوالَي ثَالثَِة َأمتَاٍر وِنصٍف

يتَراجع ِللداِخِل مع كُلَّ طَاِبٍق، ِليسمح ِللغُرِف ِبَأن تَرتَِكز علَيِه ِمن غَيِر َأن تَدخَُل ِفي 
  .حاِئِط نَفِْسِهِكياِن الْ

وبِني الْبيتُ ِبِحجارٍة قَلَعها الْعماُل وَأعدوها ِفي الْمحجِر، فَلَم يسمع َأحد صوتَ ِمطرقٍَة ٧
 .وال ِإزِميٍل وال َأداٍة ِمن حِديٍد ِعنْد الْبيِت وقْتَ ِبنَاِئِه



الْجاِنِب الْجنُوِبي ِمن الْبيِت، وِمن هنَاك يصعدون  ي ِفيوكَان مدخَُل الطَّاِبِق السفِْل٨
فَبنَى سلَيمان الْبيتَ وَأكْملَه ٩. ِبسلٍَّم ِإلَى الطَّاِبِق اَألوسِط، وِمن اَألوسِط ِإلَى الثَّاِلِث

الْغُرفَ الْجاِنِبيِة حوَل كُلِّ الْبيِت، وارِتفَاع وبنَى ١٠. وسقَفَه ِبعواِرض وَألْواٍح ِمن اَألرِز
  .كُلِّ غُرفٍَة حوالَي ِمتْريِن وِنصٍف، وثَبتَها بالْبيِت ِبخَشَِب َأرٍز

١١انملَيقَاَل اُهللا ِلس١٢: و"ِملْتَ ِبفَراِئِضي وع ِنيِه، ِإنتَ الَِّذي تَبيذَا الْبنَفَّذْتَ ِبشَْأِن ه
َأِبيك داوِدي ِلدعو اِسطَِتكقِّقُ ِبوا، فَِإنِّي ُأحتَهَأطَعو ايايصِفظْتَ كُلَّ وحكَاِمي وَأح .

١٣مكُهال َأتْراِئيَل، ورِني ِإسِبي بطَ شَعسو كُنَأسو".  
١٤لَهَأكْمتَ ويالْب انملَينَى سغَطَّى ِحيطَان١٥َ. فبِض واَألر ٍز ِمناِح َأراِخِل ِبَألْوالد ِمن ه

. فَكَان الْبيتُ مغَشَّى ِمن الداِخِل ِبالْخَشَِب. ِإلَى السقِْف، وفَرشَ َأرضه ِبَألْواِح السرِو
ِح َأرٍز ِمن اَألرِض وِفي مَؤخَِّر الْبيِت، فَصَل ِقسما طُولُه حوالَي عشْرِة َأمتَاٍر ِبَألْوا١٦

ظَماَألع قِْدسالْم َأي اِخِليالد قِْدسالْم كُونقِْف، ِليِت الَِّذي ١٧. ِإلَى السيطُوُل الْب فَكَان
 واَألرز الَِّذي يغَطِّي الْبيتَ ِمن الداِخِل،١٨. َأمام الْمقِْدِس اَألعظَِم حوالَي ِعشِْرين ِمتْرا

كَان الْكُلُّ ِمن َأرٍز، ولَم يكُن يرى . كَان منْقُوشًا علَى شَكِْل يقِْطيٍن وزهوٍر متَفَتِّحٍة
رجح.  
وكَان ٢٠. فََأعد الْمقِْدس اَألعظَم الَِّذي ِفي داِخِل الْبيِت، ِليضع ِفيِه صندوقَ عهِد اِهللا١٩

عظَِم حوالَي عشَرِة َأمتَاٍر، وعرضه عشَرةٌ، وارِتفَاعه عشَرةٌ، وغَشَّاه طُوُل الْمقِْدِس اَأل
ٍب نَِقياِخِل ِبذَهالد ِز. ِمناَألر ةَ الَِّتي ِمننَصا الْمضغَشَّى َأيتَ ٢١. ويالْب انملَيغَشَّى سو

دمو ،ٍب نَِقياِخِل ِبذَهالد ِمناِخِليقِْدِس الدالْم امٍب َأمالِسَل ذَه٢٢.  س تُ كُلُّهيالْب فَكَان
  .والْمنَصةُ الَِّتي ِفي الْمقِْدِس الداِخِلي َأيضا غَشَّاها ِبالذَّهِب. مغَشَّى ِمن الداِخِل ِبالذَّهِب

كُلُّ واِحٍد ارِتفَاعه حوالَي . ن خَشَِب الزيتُوِنوصنَع ِفي الْمقِْدِس الداِخِلي مالكَيِن ِم٢٣
ولَه جنَاحاِن، كُلُّ جنَاٍح عرضه حوالَي ِمتْريِن ونِْصٍف، فَِمن طَرِف ٢٤خَمسِة َأمتَاٍر، 

خَر َأيضا خَمسِة والْمالك اآل٢٥. جناِحِه ِإلَى طَرِف الْجنَاِح اآلخَِر حوالَي خَمسِة َأمتَاٍر
ارِتفَاع كُلِّ مالٍك حوالَي خَمسةُ ٢٦. َأمتَاٍر، فَكَان الْمالكَاِن نَفْس الِْقياِس ونَفْس الشَّكِْل

وكَانَتْ . ووضع الْمالكَيِن الْواِحد ِبِجواِر اآلخَِر وسطَ الْمقِْدِس الداِخِلي٢٧. َأمتَاٍر



تُهِنحَأجنَاكه اِئطَ ِمناآلخَِر الْح ناحجنَا، وه اِئطَ ِمنا الْحِدِهمَأح نَاحج سةً، فَلَمتَدما مم .
وعلَى ٢٩. وغَشَّى الْمالكَيِن ِبالذَّهِب٢٨. وِفي الْوسِط لَمس جنَاح َأحِدِهما جنَاح اآلخَِر

لبيِت، نَقَشَ مالِئكَةً ونَِخيال وزهورا متَفَتِّحةً، ِفي الِْقسِم الداِخِلي كُلِّ الِْحيطَاِن الداِخِليِة ِل
الْخَاِرِجي٣٠. والْخَاِرِجيو اِخِليِه الديمِب، ِبِقسِت ِبالذَّهيالْب ضغَشَّى َأر٣١. و نَعصو

. شَِب الزيتُوِن، ولَهما قَاِئمتَاِن علَى شَكِْل مخَمٍسِلمدخَِل الْمقِْدِس الداِخِلي بابيِن ِمن خَ
وغَشَّى الْبابيِن ِبالذَّهِب، ورصع . ونَقَشَ علَى الْبابيِن مالِئكَةً ونَِخيال وزهورا متَفَتِّحة٣٢ً

لْبيِت قَواِئم مربعةً ِمن خَشَِب وكَذِلك صنَع ِلمدخَِل ا٣٣. الْمالِئكَةَ والنَِّخيَل ِبالذَّهِب
. كُلُّ باٍب ِمنْهما ِعبارةٌ عن ِقسميِن ينْطَِوياِن. وبابيِن ِمن خَشَِب السرِو٣٤الزيتُوِن، 

٣٥طْرٍب ما ِبذَهغَشَّاهةً، وتَفَتِّحا مورهزنَِخيال والِئكَةً وِن ميابلَى الْبنقَشَ علَى ووٍق ع
وبنَى حاِئطَ الساحِة الداِخليِة ِمن ثَالثَِة صفُوٍف ِمن الِْحجارِة الْمنْحوتَِة وصفًا ٣٦. النَّقِْش

  .ِمن عواِرِض اَألرِز
ِة وِفي السنَِة الْحاِدي٣٨. وِضع َأساس بيِت اِهللا ِفي السنَِة الراِبعِة، ِفي شَهِر ِزيو٣٧

فَبنَاه . عشَرةَ، ِفي شَهِر بوَل وهو الشَّهر الثَّاِمن، ُأكِْمَل الْبيتُ ِبكُلِّ تَفَاِصيِلِه ومواصفَاِتِه
ِع ِسِنينبِفي س.  

  
 سليمان يبني قصره

٧ 

قَصر غَابِة لُبنَان وطُولُه فَبنَى ٢. َأما قَصره فَبنَاه سلَيمان وَأكْملَه ِفي ثَالثَ عشَرةَ سنَة١ً
حوالَي خَمِسين ِمتْرا، وعرضه حوالَي خَمسٍة وِعشِْرين ِمتْرا، وارِتفَاعه حوالَي خَمسةَ 

ا وبنَاه علَى َأربعِة صفُوٍف ِمن َأعِمدٍة ِمن خَشَِب اَألرِز تَرتَِكز علَيه. عشَر ِمتْرا
وكَان السقْفُ ِمن َأرٍز يمتَد فَوقَ هِذِه الْعواِرِض الَِّتي كَان عددها ٣. عواِرض ِمن اَألرِز

وكَانَتْ هنَاك ثَالثُ طَبقَاٍت ِمن النَّواِفِذ، ٤. خَمسا وَأربِعين، ِفي كُلِّ صفٍّ خَمس عشْرةَ



وكَانَتْ كُلُّ اَألبواِب مربعةً، وِهي ٥. قَاِبلُها نَاِفذَةٌ ِفي النَّاِحيِة اُألخْرىوكُلُّ نَاِفذٍَة كَانَتْ تُ
  .ثَالثَةُ َأبواٍب ِفي نَاِحيٍة وتُقَاِبلُها ثَالثَةٌ ِفي النَّاِحيِة اُألخْرى

تْرا، وعرضها حوالَي خَمسةَ وعِمَل قَاعةَ اَألعِمدِة وطُولُها حوالَي خَمسٍة وِعشِْرين ِم٦
  .عشَر ِمتْرا، وَأمامها شُرفَةٌ ُأخْرى لَها َأعِمدةٌ وسقْفٌ

٧ِدرصي ثُ كَانياِء، حةَ الْقَضقَاع ِش، َأيرةَ الْعِمَل قَاععِز  وا ِباَألرغَشَّاهو ،كَاماَألح
وَأما قَصره الَِّذي يسكُن ِفيِه، فَكَان خَلْفَ قَاعِة الْعرِش ٨. ِمن اَألرِض ِإلَى السقِْف

الَِّتي  وعِمَل سلَيمان َأيضا قَصرا ِمثَْل هِذِه الْقَاعِة ِلِبنِْت ِفرعون. ويشِْبهها ِفي الِْبنَاِء
 ِإلَى الساحِة الْكُبرى، وِمن اَألساِس حتَّى كُلُّ هِذِه الْمباِني، ِمن الْخَاِرِج حتَّى٩. تَزوجها

ِإلَى ِإفِْريِز السطِْح، كَانَتْ ِمن ِحجارٍة ممتَازٍة مقْطُوعٍة حسب الِْقياِس الْمطْلُوِب ومنْحوتَةً 
 ِمن ِحجارٍة ضخْمٍة ممتَازٍة، وكَان اَألساس١٠. ِبالِْمنْشَاِر ِمن الِْجهِة الداِخِليِة والْخَاِرِجيِة

وفَوقَ اَألساِس، ِحجارةٌ ممتَازةٌ مقْطُوعةٌ ١١. بعضها َأربعةُ َأمتَاٍر وبعضها خَمسةُ َأمتَاٍر
طٌ ِمن ثَالثَِة والساحةُ الْكُبرى، حولَها حاِئ١٢. حسب الِْقياِس الْمطْلُوِب، وَألْواح ِمن أرٍز

صفُوٍف ِمن الِْحجارِة الْمنْحوتَِة، وصفٌّ ِمن عواِرِض اَألرِز، تَماما كَما ِلداِر بيِت اِهللا 
  .الداِخِليِة وِلقَاعِة الْبيِت

  أثاث بيت اهللا

١٣امورح رضَأحو ورِإلَى ص انملَيس ِلكَل الْمسَأر١٤. ووهو لَةٌ ِمنمَأر هُأم ،اسنَح 
ورص ِمن وهَأبِة . قَِبيلَِة نَفْتَاِلي، وِة ِفي كُلِّ ِصنَاعرالِْخب كَِثيرا، وا ِجداِهرم امورح كَانو

  .فَجاء ِإلَى الْمِلِك سلَيمان، وقَام ِبكُلِّ الْعمِل الَِّذي ُأوِكَل إلَيِه. النُّحاِس
١٥ ِحيطُهمتَاٍر، وِة َأماِنيثَم الَيواِحِد حاٍس، طُوُل الْونُح يِن ِمنودمع امِحير كبسو

مسبوٍك ِليضعهما فَوقَ الْعموديِن،  وعِمَل تَاجيِن ِمن نُحاٍس١٦. حوالَي ِستَِّة َأمتَاٍر
وعِمَل ِلكُلِّ تَاٍج شَبكَةً ِمن سبِع سالِسٍل ١٧. ريِن وِنصٍفارِتفَاع كُلٍّ ِمنْهما حوالَي ِمتْ

نُهيِة التَّاِج١٨. تُزكَِة ِلتَغِْطيِة الشَّبَل ِقمواِن حمالر ِن ِمنفَّيوٍد صمِلكُلِّ عاِن ١٩. والتَّاجو
ِة، كَانَا عِن ِفي الْقَاعيودمقَ الْعا اللَّذَاِن فَومكُلٍّ ِمنْه ِتفَاعارِن، وسوِة السرهلَى شَكِْل ز

وحوَل التَّاِج . وِقمةُ الْعموِد تُشِْبه الصحن، وفَوقَها التَّاج، ثُم الشَّبكَة٢٠ُ. حوالَي ِمتْريِن



وَأوقَفَ الْعموديِن ِفي قَاعِة ٢١. يِننَفْس الشَّيِء ِلكُلٍّ ِمن الْعمود. ِمَئتَا رمانٍَة ِفي صفُوٍف
زوعب اهمساِر وسِن الْيع اآلخَرو ،اِكيني اهمسِميِن وِن الْيا عمهدِت، َأحياِن ٢٢. الْبالتَّاجو

  .نْع الْعموديِنوِبهذَا تَم ص. فَوقَ كُلٍّ ِمن الْعموديِن، علَى شَكِْل زهرِة السوسِن
٢٣ الَيوافٍَّة حافٍَّة ِإلَى حح ِمن ها، قُطْررودوكًا مبساِس مالنُّح ا ِمنضوح امِمَل ِحيرعو

. خَمسِة َأمتَاٍر، وارِتفَاعه حوالَي ِمتْريِن وِنصٍف، ومِحيطُه حوالَي خَمسةَ عشَر ِمتْرا
َل تَحتَ حافَِّتِه ِمن كُلِّ ِجهٍة صفَّيِن ِمن يقِْطيٍن ِمن نُحاٍس مسبوٍك مع الْحوِض وعِم٢٤

وكَان الْحوض قَاِئما علَى اثْنَي عشَر ٢٥. ِلكُلِّ ِنصِف ِمتٍْر عشْر ِمن الْيقِْطيِن. ويِحيطُ ِبِه
لَى الشَّماِل، وثَالثَةٌ ِإلَى الْغَرِب، وثَالثَةٌ ِإلَى الْجنُوِب، وثَالثَةٌ ثَورا، ثَالثَةٌ ِمنْها متَِّجهةٌ ِإ

وكَان سمك الْحوِض ِشبرا، وحافَّتُه ٢٦. ِإلَى الشَّرِق، ومَؤخَّرةُ كُلِّ ثَوٍر ِإلَى الداِخِل
ح عسي كَانِن، وسوِة السرهافَِّة كَْأٍس، كَزاِءكَحالْم ِميٍل ِمنرب َألْفَي الَيو.  

٢٧ الَيوا حهضرعا وٍة طُولُهاِحداٍس، كُلُّ ونُح ِمن اِعدقَو شْرا عضَأي امِمَل ِحيرعو
ولَها وكَانَتْ مصنُوعةً ِمن َألْواٍح مربعٍة ح٢٨. ِمتْريِن، وارِتفَاعها حوالَي ِمتٍْر وِنصٍف

الِئكَة٢٩ٌ. ُأطُرمو انِثيرو ودلَى اُألطُِر ُأسعاِح ولَى اَأللْوعوقَةٌ . وطْروٍر مهز قَالِئدو
وِلكُلِّ قَاِعدٍة َأربع عجالٍت ِمن نُحاٍس ِبمحاِور ِمن ٣٠. فَوقَ اُألسوِد والثِّيراِن وتَحتَها

. حافَّةٌ ومقَاِبض تَحتَ الْحوِض، وكَانَِت الْمقَاِبض ِمن نُحاٍس مسبوٍكولَها َأيضا . نُحاٍس
وكَان فَم كُلِّ قَاِعدٍة حولَه ِإطَار ارِتفَاعه حوالَي ِنصِف ِمتٍْر، وهو مدور وعلَيِه نَقْشٌ، ٣١

دةً ال معبركَانَتْ م احاَأللْو لَِكنةًوراِح، ٣٢. وتَ اَأللْوتَح عبالتُ اَألرجكَانَِت الْعو
وكَانَِت ٣٣. وارِتفَاع كُلِّ عجلٍَة حوالَي ثَالثَِة َأرباِع ِمتٍْر. ومحاِورها متَِّصلَةً ِبالْقَاِعدِة

ُأطُِرها وَأصاِبِعها وقُبوِبها ِمن  والْعجالتُ علَى شَكِْل عجالِت الْمركَبِة، وكُلُّ محاِوِرها
وكُلُّ قَاِعدٍة لَها َأربعةُ مقَاِبض، ِمقْبض ِفي كُلِّ زاِويٍة، والْمقَاِبض ٣٤. نُحاٍس مسبوٍك

حوالَي ربِع اِعدِة شَِريطٌ مدور ِمن النُّحاِس ارِتفَاعه وِفي َأعلَى الْق٣٥َ. جزء ِمن الْقَاِعدِة
وعلَى ظَاِهِر الدعاِئِم وعلَى اَأللْواِح، نَقَشَ ٣٦. ِمتٍْر، والدعاِئم واَأللْواح جزء ِمن الْقَاِعدِة

ِه فَِبهِذ٣٧. مالِئكَةً وُأسودا ونَِخيال علَى قَدِر ما يتَِّسع كُلٌّ ِمنْها، وقَالِئد زهوٍر ِمن حوِلها



 نَفْساِس والِْقي نَفْسِك وبالس ا نَفْسفَكَانَتْ كُلُّه ،شْرالْع اِعدالْقَو امِمَل ِحيرالطَِّريقَِة ع
  .الشَّكِْل
ثُم عِمَل عشْر مغَاِسَل ِمن نُحاٍس، كُلٌّ ِمنْها يسع حوالَي ِتسع ِمَئِة ِلتٍْر، ومِحيطُها ٣٨

ووضع خَمس ٣٩. تْريِن، وكَان علَى كُلِّ قَاِعدٍة ِمن الْقَواِعِد الْعشِْر مغْسٌلحوالَي ِم
اِلياِنِب الِشما ِفي الْجسخَمِت، ويالْب ِمن نُوِبياِنِب الْجاِعٍد ِفي الْجقَو . ضوالْح عضوو

  .ي الركِْن الْجنُوِبي الشَّرِقيِفي الْجاِنِب الْجنُوِبي ِمن الْبيِت ِف
٤٠الْكُُؤوساِرفَ وجالْمو اضواَألح امورِمَل حعو . ِملَهِل الَِّذي عمكُلِّ الْع ى ِمنانْتَهو

وشَكْلَهما الْعموديِن والتَّاجيِن اللَّذَيِن علَى الْعموديِن ٤١: ِللْمِلِك سلَيمان ِفي بيِت اِهللا
واَألربع ِمَئِة رمانٍَة ِللشَبكَتَيِن صفَّيِن ِمن رماٍن ٤٢كَالْكَْأِس، والشَّبكَتَيِن ِلتَغِْطيِة التَّاجيِن، 

لْعشْر، والْقَواِعد ا٤٣ِلكُلِّ شَبكٍَة ِلتَزيِيِن التَّاِج الَِّذي شَكْلُه كَالْكَْأِس، الَِّذي علَى الْعموِد، 
والْقُدور ٤٥والْحوض، واالثْنَي عشَر ثَورا الَِّتي تَحتَه، ٤٤والْمغَاِسَل الْعشْر الَِّتي علَيها، 

الْكُُؤوساِرفَ وجالْمِت اِهللا، . ويِلب انملَيِلِك سِللم امورا حِملَهاِت الَِّتي عوِذِه اَألدكُلُّ ه
وَأمر الْمِلك سليمان ِبسبِكها ِفي سهِل اُألردن، ِفي َأرِض ٤٦. ِمن نُحاٍس نَِقيكَانَتْ 

تَانركُّوتَ وصس ينِف، با كَانَتْ ٤٧. الْخَزاِت َألنَّهوِذِه اَألدكُلِّ ه نزو انملَيس كتَرو
  . وزِن النُّحاِسكَِثيرةً ِجدا، فَلَم يمِكن معِرفَةُ

الْمنَصةَ والْماِئدةَ الَِّتي علَيها : وعِمَل سلَيمان َأيضا كُلَّ َأدواِت بيِت اِهللا الَِّتي ِمن ذَهٍب٤٨
 عِن والْمنَاِئر، خَمسا عِن الْيِميِن وخَمسا٤٩. الْخُبز الْمقَدس الَِّذي يوضع ِفي محضِر اِهللا

الشِّماِل َأمام الْمقِْدِس الداِخِلي ِمن ذَهٍب نَِقي، واَألزهار والْمصاِبيح والْمالِقطَ، 
واَألحواض والطَّفَّاياِت والْكُُؤوس والصحون والْمباِخر، والْمفَاِصَل َألبواِب الْبيِت ٥٠

ولَما أكمَل الْمِلك ٥١. اَألعظَِم، وَألبواِب الْمقِْدِس، كُلُّ هذَا ِمن ذَهٍبالداِخِلي َأِي الْمقِْدِس 
سليمان ِبناء بيِت اِهللا، َأدخََل ِإلَيِه اَألشْياء الَِّتي كَرسها داود َأبوه ِلذَِلك، ِمن ِفضٍة وذَهٍب 

  .بيِت اِهللاوآِنيٍة، ووضعها ِفي خَزاِئِن 
  



 الصندوق في بيت اهللا

٨ 

ثُم جمع الْمِلك سليمان ِإلَيِه ِفي الْقُدِس، شُيوخَ بِني ِإسِراِئيَل، كُلَّ رَؤساِء الْقَباِئِل ١
داوِدينَِة دم ونيِد اِهللا ِمن ِتصهوقَ عنْدوا صِضرحاِئالِت، ِلياِء الْعَؤسرت٢َ. وكُلُّ فَاج عم

اِبعالس رالشَّه وهو ثَاِنيمِر َأيِفي الِْعيِد، ِفي شَه انملَيِلِك ساِئيَل ِإلَى الْمراِل ِإسِرج.  
وَأصعد اَألحبار ٤. فَلَما جاء كُلُّ شُيوِخ بِني إسراِئيَل، حمَل اَألحبار الصنْدوق٣َ

نْدص وناللَّاِويِةومِة الَِّتي ِفي الْخَيسقَدِة الْمكُلَّ اآلِنياِع وِتمةَ االجمخَيِد وه٥. وقَ الْع كَانو
 ِمن ونحذْبوِق، ينْدالص اماِئيَل َأمرِني إسب ِه ِمنوا ِإلَيعتَماج كُلُّ الَِّذينو انملَيس ِلكالْم

وَأدخََل اَألحبار صنْدوقَ عهِد اِهللا ِإلَى ٦.  يحصى وال يعد ِمن الْكَثْرِةالْغَنَِم والْبقَِر ما ال
. مكَاِنِه ِفي الْمقِْدسِِ الداِخِلي ِفي الْبيِت، َأِي الْمقِْدسِِ اَألعظَِم، تَحتَ جنَاحِي الْمالكَيِن

٧ِن َأجاِسطَيِن كَانَا بالكَيالْم وقَ َألننْدظَلِّالِن الصوِق، فَكَانَا ينْدكَاِن الصقَ ما فَومتَهِنح
وكَانَتْ هِذِه الِْعِصي طَِويلَةً، حتَّى كَانَتْ َأطْرافُها تُرى ِفي ٨. والِْعِصي الَِّتي يحمُل ِبها

اِخِليقِْدسِِ الدالْم امقِْدِس َأمخَاِرِج. الم ا ِمناَأمتُهْؤير ِكنمي قِْدسِِ فَلَمالَتْ .  الْمازم ِهيو
ولَم يكُن ِفي الصنْدوِق غَير لَوحِي الْحجِر اللَّذَيِن وضعهما ٩. موجودةً هنَاك ِإلَى الْيوِم

  .َل بعدما خَرجوا ِمن ِمصرموسى ِفيِه ِفي حوِريب، لَما عِمَل اُهللا عهدا مع بِني ِإسراِئي
فَلَم يمِكن ِللَْأحباِر َأن ١١. ولَما خَرج اَألحبار ِمن الْمقِْدسِِ، مَأل السحاب بيتَ اِهللا١٠

  .يقُوموا ِبِخدمِتِهم ِبسبِب السحاِب، َألن جالَل اِهللا مَأل الْبيتَ
  خطاب سليمان

ولَِكنِّي بنَيتُ لَك بيتًا عِظيما، ١٣. قَاَل اُهللا ِإنَّه يسكُن ِفي الضباِب: " سلَيمانفَقَاَل١٢
وكَان كُلُّ جمهوِر ِإسراِئيَل واِقفًا هنَاك، فَحوَل الْمِلك ١٤." مكَانًا ِلتَسكُن فَيِه ِإلَى اَألبِد

كَهاربو ِهمِإلَي ههجومكُلَّه قَاَل١٥. ما : "وِدِه ماِئيَل الَِّذي نَفَّذَ ِبيرِني ِإسب بلَى روالْم كارتَب
منْذُ الْيوِم الَِّذي َأخْرجتُ ِفيِه شَعِبي بِني ِإسراِئيَل ِمن '١٦وعد ِبفَِمِه داود َأِبي لَما قَاَل، 

ن كُلِّ مدِن قَباِئِلِهم، ِليبنَى ِفيها بيتٌ ِإلكْراِم اسِمي، ِإنَّما اخْتَرتُ ِمصر، لَم َأخْتَر مِدينَةً ِم



وكَان ِفي ِنيِة داود َأِبي َأن يبِني بيتًا ِإلكْراِم اسِم ١٧' .داود ِليحكُم شَعِبي بِني ِإسراِئيَل
كَان ِفي ِنيِتك َأن تَبِني بيتًا ِإلكْراِم اسِمي، فَحسنًا ما 'َل لَه، لَِكن اَهللا قَا١٨. الْمولَى ربنَا

ولَِكن لَن تَبِنيه َأنْتَ، بِل ابنُك الَِّذي ِمن لَحِمك ودِمك، هو يبِني الْبيتَ الَِّذي ١٩. نَويتَ
، وقُمتُ َأنَا مكَان داود َأِبي، وجلَستُ علَى عرِش وتَمم اُهللا وعده٢٠' .ِفيِه يكْرم اسِمي

وَأعددتُ ِفيِه مكَانًا ٢١. الْمملَكَِة، كَما قَاَل اُهللا، وبنَيتُ الْبيتَ ِإلكْراِم اسِم الْمولَى ربنَا
  ."نَا لَما َأخْرجهم ِمن ِمصرِللصنْدوِق الَِّذي ِفيِه عهد اِهللا، الَِّذي قَطَعه مع آباِئ

  دعاء سليمان

ووقَفَ سلَيمان َأمام منَصِة قُرباِن اِهللا، مقَاِبَل كُلِّ جماعِة بِني ِإسراِئيَل، وبسطَ يديِه ٢٢
 ِمثْلُك ِفي السماِء ِمن فَوقُ، َأيها الْمولَى رب بِني ِإسراِئيَل، ال ِإلَه: "وقَاَل٢٣ِإلَى السماِء 

َأنْتَ تَحفَظُ الْعهد وتَرحم عِبيدك الَِّذين يِسيرون ِفي طَِريِقك . وال علَى اَألرِض ِمن تَحتُ
َأِبي٢٤. ِبكُلِّ قُلُوِبِهم داود ِدكبِلع كدعِفظْتَ ونَفَّذْتَ. َأنْتَ حو تَ ِبفَِمكدعا وكَم ،ِدكِبي 
موى الْيقُلْتَ، ٢٥. نَر َألنَّك لَه كدعَأِبي و داود ِدكبفَظْ ِلعنَا، احِإلَهنَا وبا ري اآلنو' ِإن

سلَك َأوالدك ِفي الطَِّريِق الْقَِويِم، وساروا ِفي محضِري كَما ِسرتَ َأنْتَ ِفي محضِري، 
 ِلكفَالْمِلكنَس ا ِمناِحدا واِئمد كُوناِئيَل، يرِش إسرلَى عاِمي عَأم ِلسجالَِّذي ي. '

ولَِكن، هْل يسكُن اُهللا حقا ٢٧. واآلن اللَّهم، ِمن فَضِلك حقِّقْ وعدك ِلعبِدك داود َأِبي٢٦
 كُلُّ السماواِت ال تَسعك، فَكَيفَ ينَاِسبك هذَا الْبيتُ علَى اَألرِض؟ ِإن كَانَِت السماء بْل

ي وتَضرِعي، واسمع ِئَأيها الْمولَى ِإلَِهي، َأنَا عبدك، فَالْتَِفتْ ِإلَى دعا٢٨الَِّذي بنَيتُه؟ 
موالْي ِركضحِفي م همالَِّذي ُأقَد اءعالداِخي ور٢٩ .ص تَهالَِّذي اخْتَر كَانالْم وذَا هه

فَِمن فَضِلك احرس هذَا الْبيتَ لَيال ونَهارا، واسمِع الصالةَ الَِّتي . ِلنَعبد اسمك ِفيِه
يَل شَعِبك، الَِّذين ِاسمع تَضرع عبِدك وبِني ِإسراِئ٣٠. ُأصلِّيها َأنَا عبدك نَحو هذَا الْمكَاِن

  .ِاسمع وأنْتَ ِفي السماِء مقَر سكْنَاك، ومتَى سِمعتَ فَاغِْفر. يصلُّون نَحو هذَا الْمكَاِن
٣١"يذَا الْبِفي ه ِتكادِة الَِّتي ِلِعبنَصالْم اموا ِبِه َأماءجو ،قِّ آخَرِفي ح اِحدَأخْطََأ و ِت، ِإن

عاِقِب الْمذِْنب . فَاسمع وَأنْتَ ِفي السماِء، واحكُم بين عِبيِدك٣٢وحلَفَ َأنَّه غَير مذِْنٍب، 
  .واَظِْهر براءةَ الْبِريِء وكَاِفْئه علَيها. واجعْل شَره يقَع علَى رَأِسِه



٣٣"نُو ِإسب كبَأخْطََأ شَع ِإنودالْع امَأم ونِزمنْهي مفَِإنَّه ،قِّكاِئيَل ِفي حوا . رتَى تَابم لَِكن
فَاسمع وَأنْتَ ِفي ٣٤ِإلَيك، وشَِهدوا السِمك، وصلُّوا وتَضرعوا ِإلَيك ِفي هذَا الْبيِت، 

، وَأرِجعهم ِإلَى اَألرِض الَِّتي َأعطَيتَها السماِء، واغِْفر خَِطيَئةَ شَعِبك بِني إسراِئيَل
اِئِهمآلب.  
٣٥" ولُّوا نَحتَى صفَم ،قِّكَأخْطَُأوا ِفي ح مَألنَّه ،منهع طَرتَ الْمنَعمو اءمَأغْلَقْتَ الس ِإن

فَاسمع وَأنْتَ ِفي ٣٦نَّك ضايقْتَهم، هذَا الْمكَاِن، وشَِهدوا السِمك، وتَابوا عن خَِطيَئِتِهم َأل
السماِء، واغِْفر خَِطيَئةَ عِبيِدك وشَعِبك بِني ِإسراِئيَل، واهِدِهِم الصراطَ الْمستَِقيم الَِّذي 

ا ِلشَعا نَِصيبتَهطَيالَِّتي َأع ِضكلَى َأرع طَرِسِل الْمَأرِفيِه، و ونِسيريِبك.  
٣٧" ِإن َأو ،بنْدج َأو ادرج وٌل َأوذُب َأو شَِديد رح ٌأ َأوبو َأو وعلَى الِْبالِد جع اءج ِإن

 ،ضرم ةٌ َأوِصيبم ِهملَيتْ عاءج ِإن َأو ،ِنِهمدم ِدينٍَة ِمنم ِفي َأي مهودع مهراصح
ن كُلِّ شَعِبك يتََأسفُ ِمن قَلِْبِه، ويبسطُ يديِه نَحو هذَا الْبيِت، ويصلِّي فََأي واِحٍد ِم٣٨

 ،عرتَضيو كاِحٍد ٣٩ِإلَياِمْل كُلَّ وعو ،اغِْفرو ،كْنَاكس قَراِء ممَأنْتَ ِفي السو عمفَاس
ِلكَي ٤٠. فََأنْتَ وحدك تَعِرفُ قُلُوب كُلِّ النَّاِس. فُ قَلْبهحسب كُلِّ َأعماِلِه، َألنَّك تَعِر

  .يخَافُوك كُلَّ َأياِم حياِتِهم، ِفي اَألرِض الَِّتي َأعطَيتَها آلباِئنَا
٤١"ِبالٍد ب ِمن اءْل جاِئيَل، برِني ِإسب ِبكشَع ِمن سالَِّذي لَي نَِبيا اَألجِل َأمَأج ٍة ِمنِعيد

 ،ِمكِة، ٤٢اسالْقَِدير اِعكِذرِة، والشَِّديد ِدكيِظيِم، والْع ِمكِن اسع ونعمسيس النَّاس فَِإن
فَاسمع وَأنْتَ ِفي السماِء مقَر ٤٣فَِحين يْأِتي هذَا الشَّخْص ويصلِّي نَحو هذَا الْبيِت، 

كْنَاكس ،كمِض اسوِب اَألرِرفَ كُلُّ شُعتَع ِلكَي ،نَِبياَألج ِمنْك هطْلُبا يْل كُلَّ مماعو ،
تُهنَيِت الَِّذي بيذَا الْبِفي ه كماس دبوا َأنَّنَا نَعلَمعي ِلكَياِئيَل، ورِإس ِبككَشَع خَافُوكيو.  

٤٤"ِلي كبشَع جخَر لُّوا ِإنصا، وِفيه مِسلُهةُ الَِّتي تُروِريْأما كَانَِت الْممها، مودع اِربح
 ،ِمكاِم اسِإلكْر تُهنَيِت الَِّذي بيالْبا، وتَهِدينَِة الَِّتي اخْتَرالْم ونَح كَأنْتَ ِفي ٤٥ِإلَيو عمفَاس

،مهعرتَضو مالتَهاِء صمالساِلِحِهمِفي ص كُماحو .  
٤٦" متَهمزهو ِهملَيتَ عغَِضبو قِّكَأخْطَُأوا ِفي ح خِْطُئ، فَِإنال ي انِإنْس دوجال ي ماللَّه

م ِفي الِْبالِد ثُم نَِدموا ِفي قُلُوِبِه٤٧َأمام الْعدو، فََأسرهم ِإلَى ِبالِدِه، بِعيدةً كَانَتْ َأو قَِريبةً، 



' .َأخْطَْأنَا وانْحرفْنَا وَأذْنَبنَا'الَِّتي ُأِسروا ِإلَيها، وتَابوا وتَضرعوا ِإلَيك هنَاك وقَالُوا، 
سروهم، ورجعوا ِإلَيك ِمن كُلِّ قَلِْبِهم وكُلِّ نَفِْسِهم، وهم هنَاك ِفي ِبالِد َأعداِئِهِم الَِّذين َأ٤٨

وصلُّوا ِإلَيك نَحو َأرِضِهم الَِّتي َأعطَيتَها آلباِئِهم، نَحو الْمِدينَِة الَِّتي اخْتَرتَها، والْبيِت 
 ،ِمكاِم اسِإلكْر تُهنَي٤٩الَِّذي بكْنَاكس قَراِء ممَأنْتَ ِفي السو مهعرتَضو مالتَهص عمفَاس ،

 ،اِلِحِهمِفي ص كُماحوا ٥٠وكُلَّ ذُنُوِبِهِم الَِّتي َأذْنَبو ،قِّكا َأخْطَُأوا ِبِه ِفي حم ِبكِلشَع اغِْفرو
موهمحرفَي موهمزه ةً ِفي قُلُوِب الَِّذينمحر عضو ،كا ِإلَي٥١. ِبه كنَِصيبو كبشَع مَألنَّه

فَانْتَِبه يا رب، ِإلَى ٥٢. رجتَهم ِمن ِمصر، ذَِلك اَألتُوِن الَِّذي يصهر الْحِديدالَِّذين َأخْ
لَك اِئِهمعِفي كُلِّ د مهعماساِئيَل، ورِني ِإسب ِبكِع شَعرتَضو ،كدبِعي َأنَا عرتَض .

٥٣تَهزي َأفْربا ري ماللَّه لَنْتَ َألنَّكا َأعِض، كَموِب اَألرِن كُلِّ شُعيب ا ِمننَِصيب لَك م
رِمص نَا ِمناءتَ آبجا َأخْرلَم ،ِدكبى عوساِسطَِة مِبو".  

  سليمان يبارك الشعب

قَام ِمن َأماِم  ولَما انْتهى سلَيمان ِمن كُلِّ هِذِه الصالِة ِإلَى اِهللا والتَّضرِع ِإلَيِه،٥٤
ووقَفَ وبارك ٥٥. الْمنَصِة، حيثُ كَان راِكعا علَى ركْبتَيِه، وباِسطًا يديِه نَحو السماِء

تَبارك اُهللا الَِّذي َأراح شَعبه كَما وعد، ولَم يسقُطْ "٥٦: كُلَّ الشَّعِب ِبصوٍت عاٍل وقَاَل
ال وِدِهوبى عوسا ِبواِسطَِة مِبه دعِة الَِّتي واِلحوِد الصعكُلِّ الْو كُِن ٥٧. اِحٍد ِمنِلي

بْل يجِذب قُلُوبنَا ٥٨. الْمولَى ِإلَهنَا معنَا كَما كَان مع آباِئنَا، فَال يتْركَنَا وال يتَخَلَّى عنَّا
. لِّ طُرِقِه، ونَعمَل ِبوصاياه وفَراِئِضِه وَأحكَاِمِه الَِّتي َأمر ِبها آباءنَاِإلَيِه، ِلكَي نَِسير ِفي كُ

ولَيتَ كَالِمي هذَا الَِّذي تَضرعتُ ِبِه َأمام الْمولَى، يكُون قَِريبا ِمن الْمولَى ِإلَِهنَا نَهارا ٥٩
اِلِح عِفي ص كُمحال، ِليلَيٍمووِة كُلِّ ياجح بساِئيَل، حرِني ِإسِبِه باِلِح شَعصِدِه وب .

٦٠هرغَي ال ِإلَهاُهللا، و ولَى هوالْم ِض َأنوِب اَألرِرفَ كُلُّ شُعتَع ٦١. ِلكَي َأن ِجبفَي
ِئِضِه وتُِطيعون وصاياه كَما تَفْعلُون يكُون قَلْبكُم مخِْلصا ِللْمولَى ِإلَِهنَا، فَتَعملُون ِبفَرا

موالْي".  



  تدشين بيت اهللا

فَكَانَتْ ضحايا ٦٣. ثُم ِإن الْمِلك وكُلَّ بِني ِإسراِئيَل معه، ذَبحوا ضحايا َأمام الْمولَى٦٢
انملَيا سهحِة الَِّتي ذَببحقَِر الصالْب ِهللا، ِمن  ِعشِْرينالْغَنَِم ِمَئةً و ِمنَألْفًا، و ِعشِْرينِن واثْنَي

ِفي ذَِلك الْيوِم، كَرس الْمِلك وسطَ ٦٤. فَدشَّن الْمِلك وكُلُّ بِني ِإسراِئيَل بيتَ اِهللا. َألْفًا
قَر مقَد نَاكه ِت اِهللا، َألنَّهيب امِة الَِّتي َأماحا السايحض مشَحِقيٍق ود اِبينقَرقَةً ورحم اِبين

ما قُدكُلَّ م عةً ال تَسِغيرِت، كَانَتْ صياِخَل الْباِس الَِّتي دةَ النُّحنَصم ِة، َألنبحالص .
َل معه، جمهور غَِفير جاء واحتَفََل سلَيمان ِبالِْعيِد ِفي ذَِلك الْوقِْت، وكُلُّ بِني ِإسراِئي٦٥

راِدي ِمصاةَ ِإلَى ومخَِل حدم اٍم . ِمنةَ َأيعبس اٍم، ثُمةَ َأيعبلَى ِإلَِهنَا سوالْم امتَفَلُوا َأماحو
 الْمِلك، ورجعوا وِفي الْيوِم التَّاِلي صرفَهم، فَباركُوا٦٦. ُأخْرى، َأي َأربعةَ عشَر يوما

ِإلَى ِدياِرِهم فَرحاِنين وقُلُوبهم مسرورةً، ِمن َأجِل كُلِّ الْخَيِر الَِّذي عِملَه اُهللا ِلداود عبِدِه 
  .وِلبِني ِإسراِئيَل شَعِبِه

  
 المولى يظهر لسليمان

٩ 

١قَصِت اِهللا ويب ِبنَاء انملَيَل سَأكْموهِنيبي َأن ِريدي ا كَانكُلِّ مِلِك، و٢. ِر الْم رفَظَه
ونعِفي ِجب لَه را ظَهةً كَمةً ثَاِنيرم انملَيلَى ِلسو٣. الْمقَاَل اُهللا لَهو" : التَكتُ صِمعَأنَا س

ه ِليكْرم اسِمي ِفيِه ِإلَى األبِد، وسَأحرسه وتَضرعك ِإلَي، وقَدستُ هذَا الْبيتَ الَِّذي بنَيتَ
وَأنْتَ، ِإن ِسرتَ ِفي محضِري كَما سار داود َأبوك ِبقَلٍْب نَِزيٍه ٤. وَأهتَم ِبِه داِئما

فَِإنِّي ُأثَبتُ عرشَك ٥ي، واسِتقَامٍة، وعِملْتَ ِبكُلِّ ما َأمرتُك ِبِه، وَأطَعتَ فَراِئِضي وَأحكَاِم
 ،قُلْتُ لَهو داود اكتُ َأبدعا وِد، كَماِئيَل ِإلَى اَألبرلَى ِإسلَى 'عع ِلسجالَِّذي ي ِلكالْم

ِلكنَس ا ِمناِحدا واِئمد كُوناِئيَل، يرِني ِإسِش بر٦' .عنِّي َأنْتُمع تُمعجر ِإن لَِكنو َأو 
َأوالدكُم، ولَم تُِطيعوا وصاياي وفَراِئِضي الَِّتي َأعطَيتُها لَكُم، وذَهبتُم وعبدتُم آِلهةً 

فَِإنِّي َأقْطَع ِإسراِئيَل عن وجِه اَألرِض الَِّتي َأعطَيتُها لَهم، وَأهجر ٧ُأخْرى وسجدتُم لَها، 



ِعنْد ذَِلك، كُلُّ الشُّعوِب تَضِرب الْمثََل ِببِني . بيتَ الَِّذي قَدستُه ِإلكْراِم اسِميهذَا الْ
مِمنْه خَرتَساِئيَل، ورِبِه ٨. ِإس رمي نكُلَّ م تَّى ِإنا، حابتُ الشَّاِمخُ خَريذَا الْبه ِصيريو
ويكُون ٩' ِلماذَا فَعَل الْمولَى كُلَّ هذَا ِلهِذِه الِْبالِد وِلهذَا الْبيِت؟'، ينْذَِهُل ويصدم ويقُوُل

 ،ابوةً 'الْجآِله ماتَّخَذُوا لَهو ،رِمص ِمن مهاءآب جالَِّذي َأخْر مهلَىِ إلَهوكُوا الْمتَر مَألنَّه
  "'. ِلذَِلك جلَب الْمولَى علَيِهم كُلَّ هِذِه الْمصاِئِبُأخْرى وسجدوا لَها وعبدوها،

  أعمال أخرى لسليمان

ِفي ١١وبعد ِنهايِة ِعشِْرين سنَةً، بعدما بنَى سلَيمان الْبيتَيِن، بيتَ اِهللا، وقَصر الْمِلِك، ١٠
انملَيس ِلكطَى الْمقِْت، َأعالْو ِليِلذَِلكِض الْجِدينَةً ِفي َأرم ِعشِْرين امِحير  . امِحير َألن

. مِلك صور كَان قَد َأمده ِبكُلِّ ما كَان يحتَاجه ِمن خَشَِب َأرٍز وخَشَِب سرٍو وذَهٍب
١٢لَيس ا لَهطَاهالَِّتي َأع ندى الْمرِلي ،ورص ِمن امِحير اءفَجهِجبتُع فَلَم ،انفَقَاَل ١٣. م

انملَيا َأِخي؟: "ِلسا ِلي يِطيهالَِّتي تُع ندالْم ِذِه ِهيْل هذَا " ههول، وكَاب ضا َأراهمسو
الَي َأربعِة وكَان الذَّهب الَِّذي َأرسلَه ِحيرام ِإلَى الْمِلِك حو١٤. هو اسمها ِإلَى هذَا الْيوِم

  .َأطْنَاٍن
بيتُ اِهللا : وهِذِه ِهي الْمشْروعاتُ الَِّتي نَفَّذَها سلَيمان عن طَِريِق عماِل السخْرِة١٥

رازجو وِجدمو وراصحِس والْقُد ورسةُ والْقَلْعو انملَيس رقَص١٦. و ِهي رازةُ جِقصو
 َأن ،يناِنيا الْكَنْعكَّانَهقَتََل سا ِبالنَّاِر وقَهرَأحا وهمزها وهماجه قَد كَان رِمص ِلكم نوعِفر

انملَيِة سجوا ِلِبنِْتِه زرها مطَاهَأعفْلَى، ١٧. والس ونورتَ حيبو ،رازج انملَينَى سفَب
١٨لَةَ، وعباِء، ورحالَِّتي ِفي الص رم١٩تَدخَاِزنا مِن الَِّتي ِفيهدكُلَّ الْمو ندالْمو ،انملَيس 

لُبنَان وِفي كُلِّ الِْبالِد الَِّتي ِفيها مركَباتُه وخَيلُه، وكُلَّ ما َأراد َأن يبِنيه ِفي الْقُدِس وِفي 
  .ِنِهالَِّتي تَحتَ سلْطَا

والَِّذين سخَّرهم سلَيمان ِلهذَا، لَم يكُونُوا ِمن ِبِني ِإسراِئيَل، بْل ِمن الشُّعوِب الَِّتي ٢٠
 ،ينوِسيبالْيو ينيالِْحوو ينيالِْفِرزو ينالِْحثِّيو ينوِريتْ ِفي الِْبالِد، ِمن اَألمِقي٢١بمنَاُؤهفََأب 

 انملَيس مهخَّرس الَِّذين مه ،موهِبيدي اِئيَل َأنرنُو ِإسب قِْدري لَما ِفي الِْبالِد وقَوب الَِّذين
موثُ الْيدحا يِبيٍد، كَمْل كَانُوا ٢٢. كَعا، بِبيدع مِمنْه انملَيْل سعجي اِئيَل، فَلَمرنُو ِإسا بَأم



ِرجانَهسفُراِتِه وكَبرةَ مقَادو اطَهبضو هاءَؤسرِلِك والْم انوَأعِب، ور٢٣. اَل الْح كَانو
عدد الْمسُئوِلين الَِّذين يشِْرفُون علَى مشْروعاِت سلَيمان، هو خَمس ِمَئٍة وخَمِسين، كَانُوا 

  . الَِّذين يقُومون ِبالْعمِلرَؤساء علَى الرجاَل
وبعدما انْتَقَلَتْ ِبنْتُ ِفرعون ِمن مِدينَِة داود ِإلَى قَصِرها الَِّذي بنَاه سلَيمان لَها، بدَأ ٢٤

 محرقَةً وضحايا وكَان سلَيمان يقَدم ثَالثَ مراٍت ِفي السنَِة، ضحايا٢٥. ِفي ِبنَاِء الْقَلْعِة
وِبهذَا َأتّم ِبنَاء . وكَان يحِرقُ معها الْبخُور َأمام اِهللا. ِهللا صحبٍة علَى الْمنَصِة الَِّتي بنَاها

 .الْبيِت
تَ علَى شَاِطِئ وصنَع الْمِلك سلَيمان سفُنًا ِفي ِعصيون جاِبر، الَِّتي ِبالْقُرِب ِمن ِإيال٢٦

ومِض َأدِفي َأر ،رمِر اَألححةٌ ٢٧. الْبرِخب ملَه ةَ الَِّذينارحالْب الَهِرج امَل ِحيرسفََأر
انملَياِل سِرج عِر، محةَ ٢٨. ِبالْبسخَم الَيوح نَاكه وا ِمنرضَأحو ،وا ِإلَى ُأوِفيربفَذَه

ِطن شَرعانملَيِلِك سا ِإلَى الْما ِبهَأتَوِب، والذَّه ا ِمن.  
  
  

 ملكة سبأ

١٠ 

ودخَلَِت ٢. وسِمعتْ مِلكَةُ سبَأ عن شُهرِة سلَيمان، فَجاءتْ ِلتَمتَِحنَه ِبَأسِئلٍَة صعبٍة١
محاٌل ما ِجمهعما، وِظيٍم ِجدِكٍب عوِفي م سٍة الْقُدارِحجٍب كَِثيٍر وذَهاٍب ولَةٌ ِبَأطْي

فََأجابها علَى كُلِّ َأسِئلَِتها، ٣. وجاءتْ ِإلَى سلَيمان وكَلَّمتْه ِبكُلِّ ما كَان ِفي قَلِْبها. كَِريمٍة
 كُلَّ ِحكْمِة سلَيمان، ورَأتْ مِلكَةُ سبَأ٤. ولَم يصعب علَى الْمِلِك شَيء ِليشْرحه لَها

 ،نَاهالَِّذي ب رالْقَص٥و ،مهِلسجملَِتِه وواَل دِرجا، وهلَيع مقَدالَِّذي ي امالطَّعو تَهاِئدمو
بيِت اِهللا، فََأصابها وخُدامه وِنظَامهم ومالِبسهم، وسقَاتَه، والْقَراِبين الَِّتي كَان يقَدمها ِفي 

ِإن اَألخْبار الَِّتي بلَغَتِْني ِفي ِبالِدي عن َأعماِلك وِحكْمِتك، ِهي : "وقَالَتْ ِللْمِلِك٦. الذُّهوُل
 بلَغَِني لَيس ولَِكنِّي لَم ُأصدقْها حتَّى ِجْئتُ ورَأيتُ ِبعينَي، فَوجدتُ َأن ما٧. ِفعلًا صِحيحةٌ



فَهِنيًئا ٨. فَِإن ِحكْمتَك وِغنَاك هما َأعظَم ِمن كُلِّ ما سِمعتُه! حتَّى ِنصفَ ما َأنْتَ ِفيِه
اِلكِلِرج !تَكِحكْم ونعمسي ِركضحا ِفي ماِئمد اِثِلينالْم اِنكوِنيًئا َألعه٩! و كارتَبو
ِإن اَهللا َأحبهم ِإلَى . ِإلَهك الَِّذي رِضي عنْك، وَأجلَسك علَى عرِش بِني ِإسراِئيَلالْمولَى 

  ."اَألبِد، ِلذَِلك جعلَك مِلكًا ِلتَتَمسك ِبالْحقِّ والصالِح
. طْيابا كَِثيرةً، وِحجارةً كَِريمةًوَأعطَِت الْمِلك حوالَي َأربعِة َأطْنَاٍن ِمن الذَّهِب، وَأ١٠

. وهِذِه اَألطْياب التِّي َأعطَتْها مِلكَةُ سبَأ ِللمِلك سلَيمان، لَم يْأِت بعد ذَِلك ِمثْلُها ِفي الْكَثْرِة
ن هنَاك خَشَب الصنْدِل وَأيضا سفُن ِحيرام الَِّتي حملَتْ ذَهبا ِمن ُأوِفير، َأحضرتْ ِم١١

فَعِمَل سلَيمان ِمن خَشَب الصنْدِل دراِبِزينًا ِلبيِت اِهللا ١٢. ِبكَمياٍت كَِثيرٍة، وِحجارةً كَِريمةً
غَنِّينا ِللماببرا وادوَأعِلِك، وِر الْمِلقَصِمثُْل ذَِل. و دشَاهي لَمْأِت وي لَمذَا والْخَشَِب، ِإلَى ه ك

وَأعطَى الْمِلك سلَيمان مِلكَةَ سبَأ كُلَّ ما رِغبتْ ِفيِه وطَلَبتْه، هذَا ِباِإلضافَِة ِإلَى ١٣. الْيوِم
انملَيس ِلكالْم اِر َأنَّهِتبِمِه ِباعكَر بسا حلَه طَاها َأعم .جرفَتْ ورانْص ا ثُمتْ ِإلَى ِبالِدهع

  .ِهي وحاِشيتُها
  ثروة سليمان

. وكَان وزن الذَّهِب الَِّذي يْأِتي ِإلَى سلَيمان ِفي السنَِة، حوالَي ثَالثٍَة وِعشِْرين ِطنا١٤
١٥و اِعينيالْباِر ولَى التُّجاِئِب الَِّتي عرافَِة ِإلَى الضذَا ِباِإلضكَّاِم هحِب ورلُوِك الْعكُلِّ م
  .الِْبالِد
١٦ ِمَل الْمِلكعو انملَيٍس٢٠٠ستُر  الَيوح نُهزا واِحٍد ِمنْهوٍق، كُلُّ وطْرٍب مذَه ِمن 

صِغيٍر ِمن ذَهٍب مطْروٍق، كُلُّ  ِدرٍع ٣٠٠و١٧. ثَالثَِة ِكيلُوجراماٍت وِنصٍف ِمن الذَّهِب
ووضعها ِفي قَصِر غَابِة . واِحٍد ِمنْها وزنُه حوالَي ِكيلُوجراٍم وثَالثَِة َأرباٍع ِمن الذَّهِب

نَان١٨. لُبٍب نَِقيِبذَه غَشَّاهاِج والْع ا ِمنِظيمشًا عرع ِلكِمَل الْمعِش ١٩. ورِللْع كَانو
 ْأسراٍت، وجرٍدِستُّ داِر كُلِّ ياِقفٌ ِبِجوو دَأسِه، وياِنبلَى جاِن عديالْخَلِْف، و ِمن رودم .

٢٠نَاكه ِمننَا وه تِّ ِمناِت السجرلَى الداِقفَةٌ عا ودَأس شَراثْنَا عذَا . وِثيٌل ِلهم كُني لَمو
نَتْ كُلُّ آِنيِة شُرِب الْمِلِك سلَيمان ِمن الذَّهِب، وكَذَِلك وكَا٢١. الْعرِش ِفي كُلِّ الْمماِلِك

ِب النَِّقيالذَّه ِمن نَانِة لُبِر غَابِة قَصكُلُّ آِني . ةَ لَمالِْفض ِة، َألنالِْفض ِمن ءشَي كُني لَم



انملَيس امةٌ ِفي َأيةٌ كَِبيرا ِقيملَه كُن٢٢ .ي عُل ممِر تَعحةٌ ِفي الْباِريِتج فُنس ِلكِللم كَانو
امفُِن ِحيرا . سودقُرا واجعةً وِفضا وباِملَةً ذَهح ةً كُلَّ ثَالِث ِسِنينرفَكَانَتْ تَْأِتي م
اِويسطَوو.  

وكَان ٢٤. َألرِض ِفي الِْغنَى والِْحكْمِةفَكَان الْمِلك سلَيمان َأعظَم ِمن كُلِّ ملُوِك ا٢٣
النَّاس ِمن كُلِّ َأنْحاِء اَألرِض، يْأتُون ِليمثُلُوا ِفي محضِر سلَيمان ِليسمعوا ِحكْمتَه الَِّتي 

ةً ِمن آِنيِة ِفضٍة وكَان كُلُّ من يْأِتي ِإلَيِه، يحِضر معه هِدي٢٥. وضعها اُهللا ِفي قَلِْبِه
وجمع ٢٦. وآِنيِة ذَهٍب، ومالِبس وِسالٍح وَأطْياٍب، وخَيٍل وِبغَاٍل، وذَِلك سنَةً بعد سنٍَة

 ال، فَكَانخَياٍت وكَبرم انملَيس ١٤٠٠لَهٍة، وكَبرِل١٢٠٠٠ مالْخَي ا .  ِمنهضعب عضفَو
وجعَل الْمِلك الِْفضةَ ِفي الْقُدِس شَيًئا ٢٧.  الْمركَباِت، وبعضها ِعنْده ِفي الْقُدِسِفي مدِن

وكَانَِت الْخَيُل ٢٨. عاِديا كَالِْحجارِة، وجعَل اَألرز كَِثيرا كَالْجميِز الَِّذي ِفي السهِل
ِمص ِمن انملَيِلس درتَوٍن ِفي تُسيعٍن ما ِبثَمونَهشْتَرِلِك يالْم ارتُج كَانكُِوي، و ِمنو ر

فَكَانُوا يستَوِردون الْمركَبةَ ِمن ِمصر ِبحوالَي سبعِة ِكيلُوجراماٍت ِمن الِْفضِة، ٢٩. كُِوي
وكَانُوا يصدرونَها َأيضا ِلكُلِّ ملُوِك الِْحثِّيين . والْفَرس ِبحوالَي ِكيلُوجراٍم وثَالثَِة َأرباٍع

يناِميلُوِك اَألرمو.  
  

 زوجات سليمان

١١ 

وَأحب الْمِلك سلَيمان ِنساء غَِريبةً كَِثيرةً ِباِإلضافَِة ِإلَى ِبنِْت ِفرعون، موآِبياٍت ١
معاٍتووِميَأداٍت ووِنيصو اٍت، يِحثِّياٍت ووِنيِني ٢دِلب منْهقَاَل اُهللا ع ِم الَِّذيناُألم ِمن

ومع !" ال تَتَزوجوا ِمنْهم وال يتَزوجوا ِمنْكُم، َألنَّهم يغْرونَكُم ِلتَعبدوا آِلهتَهم: "ِإسراِئيَل
 ٣٠٠ زوجٍة ِمن بنَاِت الْملُوِك، و٧٠٠ فَكَان لَه٣. قَ ِبِهمذَِلك َأحبهم سلَيمان وتَعلَّ

َألنه لَما كَبر سلَيمان ِفي السن، َأغْرتْه ِنساُؤه ِليعبد آِلهةً ٤. فََأضلَّتْه ِنساُؤه. جاِريٍة
مان فَعبد سلَي٥. ِإلَِهِه، كَما كَان قَلْب داود َأِبيِهُأخْرى، فَلَم يكُن قَلْبه ِبكَاِمِلِه مع الْمولَى 



ةَ الصةَ ِإلَهشْتُورعيالْكَِريه ينوِنيمالْع ولَخَ ِإلَهمو ،ينوِني٦. د شَر وا هم انملَيِمَل سعو
داوا كَداملَى تَموِع الْمتْبي لَمقَ ٧.  َأِبيِهِفي نَظَِر اِهللا، وِل الَِّذي شَربلَى الْجع انملَينَى سبو

وعِمَل ٨. الْقُدِس، معبدا ِلكَموشَ ِإلَِه الْموآِبيين الْكَِريِه، وِلمولَخَ ِإلَِه الْعموِنيين الْكَِريِه
حي اِت اللَّاِتي كُناِئِه الْغَِريبِلكُلِّ ِنس ءالشَّي نَفْسِتِهنا آلِلهايحالض نمقَديو خُورالْب ِرقْن.  

٩ راِئيَل الَِّذي ظَهرِني ِإسب بلَى روِن الْمفَ عرانْح هقَلْب َألن ،انملَيلَى ساُهللا ع فَغَِضب
ِكن سلَيمان لَم يحفَظْ وِصيةَ ومع َأنَّه َأوصاه َأن ال يتْبع آِلهةً ُأخْرى، ل١٠َ. لَه مرتَيِن

ِبما َأنَّك تَصرفْتَ ِبهِذِه الطَِّريقَِة، ولَم تَحفَظْ عهِدي وفَراِئِضي : "فَقَاَل اُهللا ِلسلَيمان١١. اِهللا
ِإال ١٢. يها ِلواِحٍد ِمن عِبيِدكالَِّتي َأوصيتُك ِبها، فَِإنِّي ُأمزقُ الْمملَكَةَ عنْك تَمِزيقًا، وُأعِط

وال ُأمزقُ ١٣. َأنِّي ال َأفْعُل هذَا ِفي َأياِمك ِإكْراما ِلداود َأِبيك، بْل ِمن يِد ابِنك ُأمزقُها
  .والْقُدِس الَِّتي اخْتَرتُهاِمنْه الْمملَكَةَ كُلَّها، بْل ُأعِطيِه قَِبيلَةً واِحدةً ِمن َأجِل داود عبِدي 

  أعداء سليمان

١٤ومِفي َأد لَِكيِل الْمالنَّس ِمن وهو ،وِمياَألد دده وه انملَيا ِلسماُهللا خَص َأثَارو .
١٥ومَأد داود مزاِضي، هفَِفي الْم . ضعب ِفندِش ِلييالْج ِئيسر وآبي بذَهالْقَتْلَى، و

وملَى كُلِّ ذَكٍَر ِفي َأدى عقَض َنَاكهاِئيَل ِستَّةَ ١٦. ورِش ِإسيكُلُّ جو وه نَاكه َأقَام َألنَّه
وملَى كُلِّ ذَكٍَر ِفي َأدا عوتَّى قَضٍر، حا، ١٧. َأشْهلَداَل وا زم كَانو ،دده بره لَِكنو

فَساروا ِمن ِمديان، ١٨. عواِن َأِبيِه اَألدوِميين، وتَوجهوا ِإلَى ِمصرومعه بعض َأ
وذَهبوا ِإلَى فَاران، ثُم َأخَذُوا معهم بعض الرجاِل ِمن فَاران وذَهبوا ِإلَى ِفرعون مِلِك 

رِمص .َأرا وارد دده نوعطَى ِفراٍمفََأعِبطَع لَه رَأما وا، ١٩. ضِجد ددِبه نوعِفر رسو
وربتْ تَحفَِنيس . فَولَدتْ لَه ابنًا سماه جنُوبث٢٠َ. فَزوجه ُأخْتَ امرَأِتِه تَحفَِنيس الْمِلكَِة

نوعالِد ِفرَأو نيب ،نوعِر ِفرثَ ِفي قَصنُوبج.  
٢١اتَ وِش ميالْج ِئيسر وآبي ِبَأنالِفِه، وِإلَى َأس مانَض داود ِبَأن رِفي ِمص دده ِمعس
ِلماذَا : "فَقَاَل لَه ِفرعون٢٢." اسمح ِلي ِبَأن َأرِجع ِإلَى بلَِدي: "فَقَاَل هدد ِلِفرعون. َأيضا

ال ينْقُصِني شَيء : "فَقَاَل"  بلَِدك؟ هْل ينْقُصك شَيء وَأنْتَ ِعنِْدي؟تُِريد َأن تَذْهب ِإلَى
بَأذْه ِلي ِبَأن حملَِكِن اسنَا، وه".  



وَأثَار اُهللا خَصما آخَر ِلسلَيمان، هو رزون بن َأِليداع الَِّذي كَان قَد هرب ِمن ِعنِْد ٢٣
ِدِه هيةَسوبِلِك صم رزع د٢٤. د ضعِه بِإلَي ونزر عمةَ، جوبشَ صيج داود مزا هفَلَم

. فَذَهبوا ِإلَى ِدمشْقَ واستَقَروا ِفيها ثُم استَولَوا علَيها. الرجاِل، وصار قَاِئد جيٍش صِغيٍر
فَظَلَّ خَصما ِإلسراِئيَل كُلَّ َأياِم . فَملَك رزون علَى آرام، وكَان يكْره ِإسراِئيَل٢٥

ددا ههببتَاِعِب الَِّتي سافَِة ِإلَى الْمذَا ِباِإلضه ،انملَيس.  
٢٦كَانِلِك، ولَى الْمع درا تَمضاطَ َأينَب نب امعبريو اِيِميَأفْر وهو ،انملَياِن سوَأع ِمن 

: وهِذِه ِهي ِحكَايةُ تَمرِدِه علَى الْمِلِك٢٧. ِمن صردةَ، وكَانَتْ ُأمه َأرملَةً اسمها صروعةُ
وكَان يربعام رجال ماِهرا، ٢٨. كَان سلَيمان قَد بنَى الْقَلْعةَ ورمم سور مِدينَِة داود َأِبيِه

فَلَما رَأى سلَيمان َأن الشَّاب يعمُل ِباجِتهاٍد، جعلَه مشِْرفًا علَى كُلِّ الْعماِل الَِّذين ِمن بيِت 
الطَِّريِق َأِخيا وذَاتَ مرٍة، كَان يربعام خَاِرجا ِمن الْقُدِس، وقَابلَه ِفي ٢٩. يوِسفَ

فََأخَذَ َأِخيا ٣٠. وكَانَا وحدهما خَاِرج الْمِدينَِة. الشِّيلُوِني النَِّبي وكَان الِبسا ِرداء جِديدا
طٍَع، َألن خُذْ ِلنَفِْسك عشَر ِق: "وقَاَل ِليربعام٣١. ِرداءه الْجِديد ومزقَه اثْنَتَي عشْرةَ ِقطْعةً

. ِإنِّي ُأمزقُ الْمملَكَةَ ِمن ِيِد سلَيمان وُأعِطيك عشْر قَباِئَل'الْمولَى رب بِني ِإسراِئيَل قَاَل، 
بقَى ولَِكن ِمن َأجِل داود عبِدي والْقُدِس الَِّتي اخْتَرتُها ِمن بيِن كُلِّ قَباِئِل ِإسراِئيَل، ت٣٢َ

دوِنيين، وكَموشَ ِإلَه يبد عشْتُورةَ ِإلَهةَ الصَألنَّه تَركَِني وع٣٣. لَه قَِبيلَةٌ واِحدةٌ
الْموآِبيين، ومولَخَ ِإلَه الْعموِنيين، ولَم يسلُك ِفي طُرِقي، ولَم يعمْل ما هو صاِلح ِفي 

ي لَمَأِبيِهنَظَِري، و داوكَاِمي كَدَأحاِئِضي وفَظْ فَر٣٤. ح لَكَِة ِمنملَِكنِّي ال آخُذُ كُلَّ الْمو
يِدِه، بْل َأجعلُه حاِكما كُلَّ َأياِم حياِتِه، ِمن َأجِل داود عبِدي الَِّذي اخْتَرتُه والَِّذي حِفظَ 

وُأعِطي ٣٦ الْمملَكَةَ ِمن يِد ابِنِه، وُأعِطيك عشْر قَباِئَل، فَآخُذ٣٥ُ. وصاياي وفَراِئِضي
ابنَه قَِبيلَةً واِحدةً، ِلكَي يكُون ِلعبِدي داود داِئما ِمصباح َأماِمي ِفي الْقُدِس، الْمِدينَِة الَِّتي 

، فََأجعلُك تَمِلك علَى كُلِّ ما تَرغَب ِفيِه، فَتَكُون َأما َأنْت٣٧َ. اخْتَرتُها ِليكْرم اسِمي ِفيها
فَِإن عِملْتَ ِبكُلِّ ما ُأوِصيك ِبِه، وِسرتَ ِفي طُرِقي، وفَعلْتَ ما ٣٨. مِلكًا علَى ِإسراِئيَل

اوَل دا فَعكَم ،ايايصواِئِضي وِفظْتَ فَرحِفي نَظَِري، و اِلحص وه ،كعم ِدي، َأكُونبع د
وُأِذلُّ ٣٩. وَأجعُل نَسلَك ملُوكًا عرشُهم ثَاِبتٌ كَما فَعلْتُ مع داود، وُأعِطيك ِإسراِئيَل



قْتَُل وحاوَل سلَيمان َأن ي٤٠" '.نَسَل داود ِبسبِب ما فَعلَه سلَيمان، وِلِكن لَيس ِإلَى اَألِبِد
يربعام، ولَِكن يربعام هرب ِإلَى ِشيشَقَ مِلِك ِمصر، وَأقَام هنَاك ِفي ِمصر حتَّى ماتَ 

انملَيس.  
  موت سليمان

. سلَيمانَأما بِقيةُ َأخْباِر سلَيمان، وَأعمالُه وِحكْمتُه، ِفِهي مكْتُوبةٌ ِفي ِكتَاِب َأخْباِر ٤١
ثُم انْضم سلَيمان ِإلَى ٤٣. وملَك سلَيمان ِفي الْقُدِس علَى كُلِّ ِإسِراِئيَل َأربِعين سنَة٤٢ً

نُهاب امعبحر كَانَهم لَكمَأِبيِه، و داوِدينَِة دِفي م ِفندالِفِه، وَأس. 
  

 انشقاق المملكة

١٢ 

١بحر بذَهولِّكُوهمِلي نَاكوا هعتَمِراِئيَل اجِني ِإسكُلَّ ب َألن ،ِإلَى شَِكيم ام٢. ع ِمعسو
 ِمن عجفَر ،انملَيِلِك سالْم ِمن بره قَد كَان َألنَّه ،رِفي ِمص وهو اطَ ِبذَِلكنَب نب امعبري

رف٣َ. ِمص ،وهعدلُوا وسفََأرامعبحقَالُوا ِلراِئيَل ورِة ِإساعمكُلُّ جو وه ب٤: ذَه" وكَأب
 ،وكا َأبهضاِل الشَّاقَِّة الَِّتي فَرماَألع خَفِّفْ َأنْتَ ِمن لًا ثَِقيلًا، فَاآلننَا ِحملَيع عضو

كنَا فَنَخِْدملَيع هعضِل الثَِّقيِل الَِّذي والِْحم٥" .ومفَقَاَل لَه" : وا ِإلَيِجعار ثُم وا اآلنباذْه
  .فَذَهبوا." بعد ثَالثَِة َأياٍم

٦مقَاَل لَهاِتِه، ويِفي ح اهَأب انملَيوا سمخَد وخَ الذِّينالشُّي امعبحر ِلكالْم تَشَارا : "فَاسم
ع دفَ َأر؟ كَيتُكُمنَِصيح ِب؟ِهيذَا الشَّع٧" لَى هفَقَالُوا لَه" : كعُل نَفْستَج موكُنْتَ الْي ِإن

خَاِدما ِلهذَا الشَّعِب، فَتَخِْدمهم وتُلَبي طَلَبهم وتُكَلِّمهم ِبلُطٍْف، يِصيرون عِبيدا لَك كُلَّ 
يوِخ الَِّتي نصحوه ِبها، واستَشَار الشُّبان الَِّذين لَِكن رحبعام رفَض نَِصيحةَ الش٨ُّ." اَألياِم

ونَهخِْدمكَانُوا يو هع٩. نَشَُأوا ممقَاَل لَهذَا : "ولَى هع دفَ نَر؟ كَيَأنْتُم تُكُمنَِصيح ا ِهيم
ع هعضِل الَِّذي والِْحم ِب الَِّذي قَاَل ِلي، خَفِّفْ ِمن؟الشَّعوكنَا َأب١٠" لَي انالشُّب هابفََأج

َأبوك وضع علَينَا ِحمال ثَِقيلًا، 'هذَا الشَّعب الَِّذي قَاَل لَك، : "الَِّذين نَشَُأوا معه وقَالُوا



 َأغْلَظُ ِمن ِرجِل ِاصِبِعي الصِغير'تَقُوُل لَهم، ' .فَاآلن خَفِّفْ َأنْتَ ِمن الِْحمِل الَِّذي علَينَا
َأِبي َأدبكُم ِبالسياِط، وَأنَا . َأِبي وضع علَيكُم ِحملًا ثَِقيلًا، وَأنَا َأِزيد علَى ِحمِلكُم١١. َأِبي

  "'.ُأَؤدبكُم ِبالْعقَاِرِب
١٢حِب ِإلَى ركُلُّ الشَّعو امعبري عجاٍم، رثَالثَِة َأي دعبوِلكا قَاَل الْمكَم ،امعوا : "بِجعار

فَرد الْمِلك علَى الشَّعِب ِبقَساوٍة، ورفَض نَِصيحةَ الشُّيوِخ الَِّتي ١٣." ِإلَي بعد ثَالثَِة َأياٍم
لَيكُم ِحملًا ثَِقيلًا، وَأنَا َأِبي وضع ع: "وكَلَّمهم ِبما نَصحه ِبِه الشُّبان وقَاَل١٤. نَصحوه ِبها

ِلكُملَى ِحمع قَاِرِب. َأِزيدِبالْع كُمبَأنَا ُأَؤداِط، ويِبالس كُمب١٥." َأِبي َأد ِلكِع الْممسي فَلَم
 ِبواِسطَِة َأِخيا وكَان هذَا ِبتَرِتيٍب ِمن اِهللا، ِليحقِّقَ وعده ِليربعام بِن نَباطَ. ِللشَّعِب

  .الشِّيلُوِني
١٦قَالُوا لَه ،ملَه عمسي لَم ِلكالْم اِئيَل َأنرِني ِإسَأى كُلُّ با رِت : "فَلَميلَنَا ِفي ب ال نَِصيب

دبر ُأمور بيِتك ! َلارجعوا ِإلَى ِدياِركُم يا بِني ِإسراِئي! داود، وال عالقَةَ ِبنَا مع ابِن يسى
داوا دي "!اِرِهماِئيَل ِإلَى ديرنُو ِإسب عجوذَا، ١٧. فَرهِن يدِفي م اِكنُوناِئيَل السرنُو إسا بَأم

امعبحر ِهملَيع لَكفَم.  
اِل السخْرِة، فَرجمه كُلُّ بِني فََأرسَل الْمِلك رحبعام َأدوِنيرام الْمشِْرفَ علَى َأشْغ١٨َ

. فََأسرع الْمِلك رحبعام وصِعد ِإلَى مركَبِتِه وهرب ِإلَى الْقُدِس. ِإسراِئيَل ِبالِْحجارِة فَماتَ
ع كُلُّ بِني ِإسراِئيَل ولَما سِم٢٠. وتَمرد بنُو ِإسراِئيَل علَى بيِت داود ِإلَى هذا الْيوِم١٩

ِبَأن يربعام رجع ِمن ِمصر، َأرسلُوا ودعوه ِإلَى اجِتماٍع معهم، وجعلُوه مِلكًا علَى كُلِّ 
  .ولَم يتْبع بيتَ داود غَير قَِبيلَِة يهوذَا وحدها. ِإسراِئيَل

  شمعيا النبي

٢١صا ولَمَألْفًا و اِنينثَمِمَئةً و ،ِمينقَِبيلَِة ِبنْيوذَا وهِت ييكُلَّ ب عمِس، جِإلَى الْقُد امعبحَل ر
انملَيِن سب امعبحلَكَةَ ِلرموا الْمدرياِئيَل، ورتَ ِإسيوا باِربحِش، ِليياِل الْجِرج ِمن .

قُْل ِلرحبعام بِن سلَيمان مِلِك يهوذَا وكُلِّ "٢٣: هِذِه الْكَِلمةَ ِللنَِّبي ِشمِعياولَِكن اَهللا قَاَل ٢٢
ال تَذْهبوا ِلتُحاِربوا ِاخْوتَكُم بِني : هذَا كَالم اِهللا'٢٤بيِت يهوذَا وِبنْيِمين وباِقي الشَّعِب، 



فََأطَاعوا كَالم اِهللا " '.لُّ واِحٍد ِإلَى داِرِه، َألنِّي َأنَا عِملْتُ هذَاِإسراِئيَل، بِل ارِجعوا كُ
  .ورجعوا كَما َأمر اُهللا

  عبادة األصنام

ثُم ذَهب ِمن هنَاك . وحصن يربعام مِدينَةَ شَِكيم الَِّتي ِفي جبِل َأفْراِيم وسكَن ِفيها٢٥
. ربما تَرِجع اآلن الْمملَكَةُِ ِإلَى بيِت داود: "وقَاَل يربعام ِفي نَفِْسِه٢٦. وِئيَلوبنَى فَنُ

ِإن ذَهب هذَا الشَّعب ِإلَى الْقُدِس ِليقَدموا الضحايا ِفي بيِت اِهللا، تَِحن قُلُوبهم ِإلَى ٢٧
ِلِك يم امعبحر ِدِهميِهسوا ِإلَيِجعريقْتُلُوِني ووذَا فَيِمَل ٢٨." هع ةَ، ثُمالنَِّصيح امعبري فَطَلَب

فَيا بِني . ِمن الصعِب علَيكُم َأن تَصعدوا ِإلَى الْقُدِس: "ِعجلَيِن ِمن الذَّهِب وقَاَل ِللشَّعِب
ووضع واِحدا ِفي بيِت ِإيَل، واآلخَر ٢٩!" رجكُم ِمن ِمصرِإسراِئيَل، هذَا ربُكُم الَِّذي َأخْ

انا٣٠. ِفي دِظيما عشَر رذَا اَألمه حبَأصو . انِإلَى د لَوتَّى وح بذْهي بالشَّع كَانو
نَاكِل الَِّذي هِة الِْعجادوتًا ِللِْع٣١. ِلِعبيب امعبرنَى يبو ِب لَمِة الشَّعامع نَةً ِمنكَه نيعِة وادب
وجعَل الْيوم الْخَاِمس عشَر ِمن الشَّهِر الثَّاِمِن ِعيدا كَالِْعيِد ٣٢. يكُونُوا ِمن بِني الِوي

وذَبح ضحايا ِللِعجلَيِن الَِّذي ِفي يهوذَا، وقَدم قَراِبين علَى الْمنَصِة الَِّتي ِفي بيتَ ِإيَل، 
وِفي الْيوِم الْخَاِمِس ٣٣. وَأقَام هنَاك كَهنَةً َألماِكِن الِْعبادِة الَِّتي بنَاها. اللَّذَيِن عِملَهما

منَصِة الَِّتي عشَر ِمن الشَّهِر الثَّاِمِن، وهو الِْعيد الَِّذي اخْتَرعه هو، قَدم ضحايا علَى الْ
  .فَجعَل ِعيدا ِلبِني ِإسراِئيَل وقَدم قَراِبين علَى الْمنَصِة. عِملَها ِفي بيتَ ِإيَل

  
 حكم اهللا ضد يربعام

١٣ 

ربعام فَلَما وصَل كَان ي. وِبَأمٍر ِمن الْمولَى، جاء رجٌل وِلي ِمن يهوذَا ِإلَى بيتَ ِإيَل١
اِبينالْقَر مقَدِة ينَصالْم اِقفًا ِعنْد٢. و تَكَلَّمُل وجقَاَلالرِة ونَصالْم لَى ِضدوِر الْما : "ِبَأمي

 كَهنَةَ هذَا كَالم اِهللا، سيولَد ِلبيِت داود ابن اسمه يوِشيا، فَيذْبح علَيِك! يا منَصةُ! منَصةُ
وِفي ذَِلك الْيوِم، ٣!" الْمعاِبِد الَِّذين يقَدمون علَيِك الْقَراِبين، وتُحرقُ علَيِك ِعظَام النَّاِس



اآلن تَعلَمون َأن اَهللا قَاَل هذَا الْكَالم َألن هِذِه الْمنَصةَ : "َأعطَى الوِلي عالمةً فَقَاَل
فَلَما سِمع الْمِلك كَالم الْوِلي الَِّذي خَاطَب ِبِه ٤!" شَقُّ، والرماد الَِّذي علَيها يذْرىستَنْ

فَُأِصيبتْ يده !" اَمِسكُوه: "الْمنَصةَ الَِّتي ِفي بيتَ ِإيَل، مد يربعام يده ِمن الْمنَصِة وقَاَل
وانْشَقَِّت الْمنَصةُ، وذُِري الرماد ِمن علَيها ٥.  ِبالشَّلَِل، ولَم يقِْدر َأن يردها ِإلَيِهالَِّتي مدها

تَضرع ِإلَى : "فَقَاَل الْمِلك ِللْوِلي٦. حسب الْعالمِة الَِّتي َأعطَاها الرجُل ِبكَالِم الْمولَى
لَى ِإلَِهكوالْمِدي ِإلَيي ِجعتَّى تَرِلي حلِّ َألجصو ، ". دتْ يعجلَى، فَروِإلَى الْم عرفَتَض

تَعاَل مِعي ِإلَى الداِر ِلتَْأكَُل : "فَقَاَل لَه الْمِلك٧. الْمِلِك ِإلَيِه، وعادتْ كَما كَانَتْ ِمن قَبُل
لَو َأعطَيتَِني ِنصفَ َأمالِكك، ال َأذْهب معك وال : "وِلي ِللمِلِكفَقَاَل ال٨ْ." وُأعِطيك هِديةً

َألن الْمولَى َأوصاِني وقَاَل ِلي، ال تَْأكُْل ٩. آكُُل طَعاما وال َأشْرب ماء ِفي هذَا الْمكَاِن
فَذَهب ِفي طَِريٍق ١٠." ِتي ِجْئتَ ِمنْهاطَعاما وال تَشْرب ماء، وال تَرِجع ِفي الطَِّريِق الَّ

  .ُأخْرى، ولَم يرِجع ِفي الطَِّريِق الَِّتي جاء ِمنْها ِإلَى بيتَ ِإيَل
  نبي من بيت إيل

١١وزجع تَ ِإيَل نَِبييِفي ب كَانِف. و ِليالْو ِملَها عِه كُلَّ ملَيوا عقَصو هالدَأو اءي فَج
ِمن َأي طَِريٍق : "فَقَاَل لَهم َأبوهم١٢. مِلِكذَِلك الْيوِم ِفي بيتَ ِإيَل، والْكَالم الَِّذي قَالَه ِللْ

: فَقَاَل لَهم١٣. فََأروه الطَِّريقَ الَِّتي سار ِفيها الْوِلي الَِّذي جاء ِمن يهوذَا" ذَهب؟
وسار وراء الرجِل، فَوجده ١٤. فََأسرجوا لَه الِْحمار فَرِكب علَيِه." مارَأسِرجوا ِلي الِْح"

َأنَا : "قَاَل" هْل َأنْتَ الْوِلي الَِّذي جاء ِمن يهوذَا؟: "فَقَاَل لَه. جاِلسا تَحتَ شَجرِة بلُّوٍط
و١٥." هِعي: "فَقَاَل النَِّبياَل ماتَعامكُْل طَعاِر و١٦." ِ ِإلَى الدهابفََأج" : ِجعَأر َأن ال َأقِْدر

َألن الْمولَى قَاَل ِلي، ١٧. معك، َأو َأدخَُل دارك، َأو آكَُل َأو َأشْرب معك ِفي هذَا الْمكَاِن
'ِجعال تَرو ،نَاكه اءم بال تَشْرا واماال تَْأكُْل طَعِفي الطَِّريِق الَِّتي ِجْئتَ ِمنْه .' "

١٨قَاَل لَه وزجالْع النَِّبي لَِكنو" :ِمثْلُك ا نَِبيضقَاَل." َأنَا َأيِه ولَيع كَذَب ثُم" : الكِني مكَلَّم
 ١٩" '.ما ويشْرب ماءخُذْه معك ِإلَى داِرك ِليْأكَُل طَعا'ِبَأمٍر ِمن الْمولَى وقَاَل ِلي، 

  .فَرجع الْوِلي مع النَِّبي الْعجوِز، وَأكََل وشَِرب ِفي داِرِه



٢٠هعجالَِّذي َأر وزجالْع لَى النَِّبيوالْم ِة، كَلَّماِئداِن ِإلَى الْماِلسا جما هنَميب٢١. و احفَص
هذَا كَالم اِهللا، َأنْتَ خَالَفْتَ َأمر اِهللا، ولَم تَعمْل : "ء ِمن يهوذَا وقَاَلِإلَى الْوِلي الَِّذي جا

كلَى ِإلَهوا الْمِبه اكصِة الَِّتي َأوِصيِفي ٢٢. ِبالْو بال تَشْرال تَْأكَُل و َأن كرلَى َأموالْم
لْتَ وشَِربتَ، ِلذَِلك ستَموتُ وال تُدفَن جثَّتُك ِفي قَبِر هذَا الْمكَاِن، ولَِكنَّك رجعتَ وَأكَ

اِئك٢٣!" آبارالِْحم لَه النَِّبي جرَأس ،شَِربو ِليا َأكََل الْوم دعب٢٤. و ،ذَاِهب وا هنَميبو
قَتَلَهِفي الطَِّريِق و دَأس فَهادص .م ثَّتُهكَانَتْ جو داَألسو ارالِْحمةً ِفي الطَِّريِق، ووحطْر

ومر ِمن هنَاك بعض النَّاِس، فَرَأوا الْجثَّةَ مطْروحةً ِفي ٢٥. واِقفَيِن ِبِجواِر الْجثَِّة
  .ن ِفيها النَِّبي الْعجوزفََأتَوا وَأخْبروا ِفي الْمِدينَِة الَِّتي كَا. الطَِّريِق واَألسد واِقفًا ِبِجواِرها

هو الْوِلي الَِّذي خَالَفَ َأمر الْمولَى، : "فَلَما سِمع النَِّبي الَِّذي َأرجعه عِن الطَِّريِق، قَاَل٢٦
ا قَاَل اُهللا ِفي كَالِمِه لَهكَم قَتَلَهو هسِد، فَافْتَرِد اَألسِفي ي هقَع٢٧." فََأوالِدِهوَألو قَاَل النَِّبي :

"اروا ِلي الِْحمِرجَأس ".وهجرةً ِفي الطَِّريِق، ٢٨. فََأسوحطْرثَّةَ مالْج دجوو بفَذَه
فَرفَع ٢٩. لَم يْأكُِل اَألسد الْجثَّةَ وال افْتَرس الِْحمار. والِْحمار واَألسد واِقفَيِن ِبِجواِرها

. لنَِّبي جثَّةَ الرجِل، ووضعها علَى الِْحماِر ورجع ِبها ِإلَى الْمِدينَِة ِلينِْدبه ويدِفنَها
وبعدما دفَنَه قَاَل ٣١." آِه يا َأِخي: "ووضعوا الْجثَّةَ ِفي قَبِرِه ونَاحوا علَيِه وقَالُوا٣٠

َأموتُ ادِفنُوِني ِفي الْقَبِر الَِّذي دِفن ِفيِه الْوِلي، وضعوا ِعظَاِمي ِبجاِنِب ِعنْدما : "َألوالِدِه
َألنَّه ال بد َأن يِتم الْكَالم الَِّذي تَكَلَّم ِبِه ِبَأمِر اِهللا ِضد الْمنَصِة الَِّتي ِفي بيتَ ٣٢. ِعظَاِمِه

  ."ِعبادِة الَِّتي ِفي مدِن الساِمرِةِإيَل، وِضد كُلِّ بيوِت الْ
وعلَى الرغِْم ِمما جرى، لَم يرِجع يربعام عن سلُوِكِه الرِديِء، بْل عاد وعين كَهنَةً ٣٣

وِبِفعِلِه ٣٤. ِة الْمعاِبِديكَرسه فَيِصير ِمن كَهنَ كُلُّ من شَاء كَان. ِمن عامِة الشَّعِب ِللْمعاِبِد
 .هذَا جلَب الْمصاِئب علَى بيِتِه، وسبب خَرابهم وِإبادتَهم عن وجِه اَألرِض

  



 موت ابن يربعام

١٤ 

١امعبري نا بَأِبي ِرضقِْت مالْو ِتِه٢. ِفي ذَِلكجوِلز امعبرال قُوِمي تَنَ: "فَقَاَل ي كَِّري ِلكَي
يعلَم َأحد َأنَِّك زوجِتي، واذْهِبي ِإلَى ِشيلُوه، فَهنَاك يِقيم َأِخيا النَِّبي الَِّذي تَنَبَأ ِلي َأنِّي 

وخُِذي معِك عشْرةَ َأرِغفٍَة وكَعكًا وجرةَ عسٍل، ٣. سَأكُون مِلكًا علَى هذَا الشَّعِب
فَعِملَتْ زوجةُ يربعام كَما قَاَل لَها، ٤." هِبي ِإلَيِه وهو يخِْبرِك ِبما سيحدثُ ِللْولَِدواذْ

ا ِفي ِشيلُوهاِر َأِخيتْ ِإلَى دبذَهو . فَتَا ِمنعِه ضنَييع ى، َألنري َأن قِْدرا ال يَأِخي كَانو
هِذِه زوجةُ يربعام متَنَكِّرةٌ وقَاِدمةٌ ِلتَسَألَك عِن ابِنها : "ِكن اَهللا قَاَل َألِخياول٥َ. الشَّيخُوخَِة

يها، قَاَل ، وسِمع َأِخيا ِحس ِرجلَفَلَما دخَلَتْ ِمن الْباِب٦." َألنَّه مِريض، فَقُْل لَها كَذَا وكَذَا
روِحي ٧! ِلماذَا َأنِْت متَنَكِّرةٌ؟ َأنَا ِعنِْدي َأخْبار سيَئةٌ لَِك. زوجةَ يربعامادخُِلي يا :"لَها

 ،امعبراِئيَل'قُوِلي ِليرِني ِإسب بلَى روالْم ذَا كَالمِب، : هِن الشَّعيب ِمن تُكفَعَأنَا ر
رِبي ِإسلَى شَعا عِئيسر لْتُكعج٨. اِئيَلوا لَكتُهطَيَأعو ،داوِت ديب لَكَةَ ِمنمقْتُ الْمزمو .

 وا هَل فَقَطْ مفَعِني ِبكُلِّ قَلِْبِه، وتَِبعو ،ايايصِمل ِبوالَِّذي ع داوِدي دبتَ كَعلَس لَِكنَّكو
وتَركْتَِني !  ِمن كُلِّ الَِّذين كَانُوا قَبلَكَأنْتَ ارتَكَبتَ الشَّر َأكْثَر٩. صاِلح ِفي نَظَِري

 نَامَأص ى ِهيةً ُأخْرآِله تَ ِلنَفِْسكنَعص ِبَأن ،ِركظَه اءرتَِني وحطَرَأغَظْتَِني وو
ٍر، عبدا كَان َأم ِلذَِلك َأجِلب الْمصاِئب علَى بيِتك، وُأِبيد ِمن عاِئلَِتك كُلَّ ذَك١٠َ! مسبوكَةٌ

من ماتَ لَك ِفي الْمِدينَِة ١١. حرا، وُأفِْني بيتَك عن آِخِرِه كَما تُفِْني النَّار روثَ الْبهاِئِم
ثُم قَاَل ١٢" '!الْمولَى تَكَلَّم. تَْأكُلُه الِْكالب، ومن ماتَ خَاِرج الْمِدينَِة تََأكُلُه طُيور السماِء

امعبرِة يجوا ِلزنُِك، : "َأِخيوتُ ابمِدينَةَ يالْم خُِلينتَد اِرك، فَِحينِجِعي ِإلَى دارقُوِمي و
١٣ ،فَنديالَِّذي س امعبراِئلَِة يِفي كُلِّ ع ِحيدالْو وفَه ،ِفنُونَهدياِئيَل ورِني ِإسكُلُّ ب هنِْدبيو
ويِقيم الْمولَى ١٤! نَّه هو ِفي كُلِّ بيِت يربعام الَِّذي وجد ِفيِه الْمولَى اإللَه صالحاَأل

امعبرتَ ييب ِبيداِئيَل يرلَى ِإسِلكًا عةَ، ماعِذِه السْل هب موذَا الْيِني ١٥. ِلنَفِْسِه، هب َألنو
وا اَهللا ِبَأن صنَعوا َأعِمدةً يعبدونَها، ِلذَِلك يضِربهم الْمولَى فَيكُونُون ِمثَْل ِإسراِئيَل َأغَاظُ



 مشَتِّتُهِوي ،اِئِهما آلبطَاهِة الَِّتي َأعاِلحِض الصِذِه اَألره ِمن مهقْلَعياِء، وِفي الْم تَزٍة تَهبقَص
ويتَخَلَّى عنْهم، َألن يربعام ارتَكَب الشَّر ١٦ُألخْرى ِمن نَهِر الْفُِراِت، ِإلَى النَّاِحيِة ا

الشَّر ونتَِكبراِئيَل يرِني ِإسَل بعجو".  
اِب ولَما وصلَتْ ِإلَى عتَبِة ب. فَقَامتْ زوجةُ يربعام، وذَهبتْ ورجعتْ ِإلَى ِترصة١٧َ

لَداتَ الْواِر، ما ١٨. الدِدِه َأِخيباِسطَِة عا قَاَل اُهللا ِبوِراِئيَل، كَمِني ِإسكُلُّ ب هبنَدو ،فَنُوهفَد
ةٌ ِفي ِكتَاِب ١٩. النَِّبيكْتُوبم فَِهي ،لَكفَ مكَيو بارفَ حكَيو ،امعبراِر يةُ َأخْبِقيا بَأم
اِئيَلَأخْبرلُوِك ِإسالِفِه، ٢٠. اِر مِإلَى َأس مانْض نَةً، ثُمس ِعشِْرينِن واثْنَتَي امعبري لَكمو

نُهاب ابنَاد كَانَهم لَكمو.  
  رحبعام ملك يهوذا

بِعين سنَةً لَما ملَك، كَان ابن ِإحدى وَأر. َأما رحبعام بن سلَيمان، فَملَك ِفي يهوذَا٢١
ودام ملْكُه سبع عشْرةَ سنَةً ِفي الْقُدِس، الْمِدينَِة الَِّتي اخْتَارها اُهللا ِمن بيِن كُلِّ قَباِئِل 

يهوذَا ما هو شَر وعِمَل شَعب ٢٢. واسم ُأمِه ِنعمةُ الْعموِنيةُ. ِإسراِئيَل ِليعبده النَّاس ِفيها
. فََأثَاروا غَضبه ِبخَطَاياهم الَِّتي ارتَكَبوها، َأكْثَر ِمما َأثَاره كُلُّ آباِئِهم. ِفي نَظَِر اِهللا

٢٣رلَى كُلِّ تَلِّ ما عونَهدبةً يعِمدَأعا وابَأنْصو اِبدعم ا َألنْفُِسِهمضَأي ما هنَوبِفي وتَِفٍع و
واَألشَر ِمن هذَا، كَان ِفي الِْبالِد عاِهرون يماِرسون الشُّذُوذَ ٢٤. ِظلِّ كُلِّ شَجرٍة كَِبيرٍة

اِم! الِْجنِْسيَأم ا اُهللا ِمنهدالَِّتي طَر ما اُألمتْهتَكَبِة الَِّتي اراِت الْقَِبيحسارموا كُلَّ الْمتَكَبفَار 
  .بِني ِإسراِئيَل

وِفي السنَِة الْخَاِمسِة ِللمِلِك رحبعام، هجم ِشيشَقُ مِلك ِمصر علَى الْقُدِس، ٢٥
واستَولَى علَى خَزاِئِن بيِت اِهللا وخَزاِئِن قَصِر الْمِلِك، وَأخَذَ كُلَّ ما ِفيها، وَأخَذَ كُلَّ ٢٦

فَعِمَل الْمِلك رحبعام بدلًا ِمنْها َأتْراس نُحاٍس، ٢٧.  الَِّتي عِملَها سلَيمانَأتْراِس الذَّهِب
وكَان ِحين يدخُُل الْمِلك بيتَ اِهللا، ٢٨. وسلَّمها ِلقَادِة الْحرِس الَِّذين علَى باِب قَصِر الْمِلِك

  .، وبعد ذَِلك يرِجعونَها ِإلَى غُرفَِة الْحرِسيتَسلَّح الْحرس ِباَألتْراِس



. َأما بِقيةُ َأخْباِر رحبعام وكُلُّ َأعماِلِه، فَِهي مكْتُوبةٌ ِفي ِكتَاِب َأخْباِر ملُوِك يهوذَا٢٩
٣٠امعبريو امعبحر نيةٌ بتَِمرسم بركَانَتْ ح٣١. و ثُم ِفندالِفِه، وِإلَى َأس امعبحر مانْض

  .وملَك مكَانَه َأِبيا ابنُه. معهم ِفي مِدينَِة داود، واسم ُأمِه ِنعمةُ الْعموِنيةُ
  

  أبيا ملك يهوذا

١٥ 

ودام ملْكُه ٢. ك َأِبيا علَى يهوذَاِفي السنَِة الثَّاِمنَةَ عشْرةَ ِللْمِلِك يربعام بِن نَباطَ، مل١َ
وارتَكَب كُلَّ الْخَطَايا الَِّتي ٣. واسم ُأمِه معكَةُ ِبنْتُ َأبشَلُوم. ثَالثَ ِسِنين ِفي الْقُدِس

لَى ِإلَِهِه، كَموالْم عِبكَاِمِلِه م هقَلْب كُني لَمو ،لَهقَب وها َأبهتَكَبَأِبيِهار داود قَلْب ا كَان .
٤ هدعب نَهاب َأقَام ِس، ِبَأنا ِفي الْقُداحبِمص طَاهَأع هلَى ِإلَهوالْم فَِإن ،داوِل دَألج لَِكنو

عن كُلِّ َألن داود عِمَل ما هو صاِلح ِفي نَظَِر اِهللا، ولَم يِحد ٥. وجعَل الْقُدس آِمنَةً
ا الِْحثِّيوِع ُأوِريضوِرِه، ِإال ِفي مما اِهللا طُوَل عايص٦. و امعبريا وَأِبي نيب بركَانَتْ حو

  .طُوَل عهِد َأِبيا
٧اِر مةٌ ِفي ِكتَاِب َأخْبكْتُوبم اِلِه، فَِهيمكُلُّ َأعا واِر َأِبيةُ َأخْبِقيا بوذَاَأمهِت . لُوِك يامدو

امعبريا وَأِبي نيب بر٨. الْحداوِدينَِة دِفي م ِفندالِفِه، وا ِإلَى َأسَأِبي مانْض ثُم . لَكمو
نُها ابآس كَانَهم.  

  آسا ملك يهوذا

٩اِئيَل، مرِلِك ِإسم امعبرِلي نَِة الِْعشِْرينِفي السوذَاوهلَى يا عآس ى ١٠. لَكدِإح لْكُهم امدو
وعِمَل آسا ما هو صاِلح ١١. واسم ِجدِتِه معكَةُ ِبنْتُ َأبشَلُوم. وَأربِعين سنَةً ِفي الْقُدِس
ماِرسون الشُّذُوذَ ونَفَى ِمن الِْبالِد الْعاِهِرين الَِّذين ي١٢. ِفي نَظَِر اِهللا، كَداود َأِبيِه

اُؤها آبِملَهنَاِم الَِّتي عاَل كُلَّ اَألصَأزو ،ا ١٣. الِْجنِْسيكَِزهرم ِمن تَهدكَةَ جعم خَلَعو
ونراِدي قَدِفي و قَهرَأحو ودمالْع رفَكَس ،هدبا ِلتَعودمِملَتْ عا عِلكٍَة، َألنَّه١٤. كَممو َأن ع
وَأدخََل ١٥. آسا لَم يهِدم كُلَّ معاِبِد اآلِلهِة الْغَِريبِة، ِإال َأن قَلْبه كَان مخِْلصا ِهللا كُلَّ َأياِمِه



ِفض ِمن ،ِلذَِلك وا ههسالَِّتي كَر اءاَألشْيو وها َأبهسالَِّتي كَر اءِت اِهللا اَألشْييٍب ِإلَى بذَهٍة و
  .وآِنيٍة
وهجم بعشَا مِلك ١٧. وكَانَتْ حرب بين آسا وبعشَا مِلِك ِإسراِئيَل طُوَل عهِدِهما١٦

علَى يهوذَا، وحصن الرامةَ ِلكَي يمنَع النَّاس ِمن الدخُوِل ِإلَى يهوذَا، َأي ِبالِد  ِإسِراِئيَل
ا، واآسوِج ِمنْهالْخُر ِت اِهللا ١٨. ِمنياِئِن بٍب ِفي خَزذَهٍة وِفض قَّى ِمنا تَبا كُلَّ مفَأخَذَ آس

 ونيزِن حب ونِريمِن طَبب ددنْهِإلَى ب ملَهسَأراِنِه ووا َألعهلَّمسو ،وِرِه هقَص اِئنِفي خَزو
ِلنَعمْل عهدا بيِني وبينَك، كَما كَان بين َأِبي "١٩: ِدمشْقَ، وقَاَل لَهمِلِك آرام الَِّذي ِفي 

َأِبيكِلِك . وشَا معب عم كدهع ٍب، فَانْقُضذَهٍة وِفض ةَ ِمنِديِذِه الْهه كلْتُ ِإلَيسَأر قَدو
قَ بنْهدد علَى طَلَِب الْمِلِك آسا، وَأرسَل قَادةَ جيوِشِه، فَواف٢٠َ." ِإسراِئيَل، فَينْصِرفَ عنِّي

 ِميعجِليِل وكُلَّ الْجكَةَ وعتَ ميَل بآبو اندو ونيوا عمزهاِئيَل ورِن ِإسدلَى موا عمجفَه
. حِصيِن الرامةَ وَأقَام ِفي ِترصةَولَما سِمع بعشَا ِبهذَا، كَفَّ عن ت٢١َ. ِبالِد نَفْتَاِلي

فَاستَدعى الْمِلك آسا كُلَّ شَعِب يهوذَا ِبال اسِتثْنَاٍء، فَحملُوا ِمن الرامةَ كُلَّ الِْحجاِرِة ٢٢
جبع ِفي بنْيِمين وبنَى ِبها الْمِلك آسا . والْخَشَِب الَِّتي كَان يستَخِْدمها بعشَا ِفي الِْبنَاِء

  .وَأيضا الِْمصفَاةَ
٢٣اركُلُّ انِْتصا، واِر آسةُ كُلِّ َأخْبِقيا بةٌ اَأمكْتُوبم ا، فَِهينَاهِن الَِّتي بدالْماِلِه ومَأعِتِه و

. ِصيب ِبمرٍض ِفي ِرجلَيِهِإال َأنَّه لَما كَبر ِفي السن ُأ. ِفي ِكتَاِب َأخْباِر ملُوِك يهوذَا
وملَك مكَانَه يوشَافَاطُ . ثُم انَضم آسا ِإلَى َأسالِفِه، ودِفن معهم ِفي مِدينَِة داود َأِبيِه٢٤
نُهاب.  

  ناداب ملك إسرائيل

٢٥ي نب ابنَاد لَكوذَا، مهِلِك يا مِة آلسنَِة الثَّاِنيِفي الساِئيَلورلَى ِإسع امعبر . لْكُهم امدو
وعِمَل ما هو شَر ِفي نَظَِر اِهللا، وتَِبع ِمثَاَل َأِبيِه وشَره الَِّذي ِبِه جعَل بِني ٢٦. سنَتَيِن

الشَّر ونتَِكباِئيَل يرر٢٧. ِإساِئيَل يرِش ِإسيكُلُّ جو ابنَاد ا كَانلَمِدينَةَ وم وناِصرح
 ،ثُونِه ِفي ِجبلَيوا عمجهو ،اكَرسِت ييب ا ِمنَأِخي نشَا بعِه بلَيع رةَ، تَآمِطيالِْفِلس ثُونِجب

٢٨كَانَهم لَكموذَا، وهِلِك يا منَِة الثَّاِلثَِة آلسشَا ِفي السعب قَتَلَه٢٩. ولَكا مشَا، قَتََل فَلَمعب 



امعبراِئلَِة يا . كُلَّ عِدِه َأِخيباِسطَِة عا قَاَل اُهللا ِبوكَم مْل َأفْنَاهب ،امعبرةً ِليمنَس كتْري لَم
لشَّر، وَألنَّه وذَِلك َألن يربعام ارتَكَب الشَّر وجعَل بِني ِإسراِئيَل يرتَِكبون ا٣٠. الشِّيلُوِني

لَى اِإللَهواِر ٣١. َأغَاظَ الْمةٌ ِفي ِكتَاِب َأخْبكْتُوبم اِلِه، فَِهيمكُلُّ َأعو اباِر نَادةُ َأخْبِقيا بَأم
  .وكَانَتْ حرب بين آسا وبعشَا مِلِك ِإسراِئيَل طُوَل عهِدِهما٣٢. ملُوِك ِإسراِئيَل

  ملك إسرائيلبعشا 

ِفي السنَِة الثَّاِلثَِة آلسا مِلِك يهوذَا، ملَك بعشَا بن َأِخيا ِفي ِترصةَ علَى جِميِع ٣٣
وعِمَل ما هو شَر ِفي نَظَِر اِهللا، وتَِبع ٣٤. ودام ملْكُه َأربعا وِعشِْرين سنَةً. ِإسراِئيَل

و امعبرِمثَاَل يالشَّر تَِكبراِئيَل يرِإس بَل شَععالَِّذي ِبِه ج هشَر.  
  

 اهللا يحكم على بعشا

١٦ 

َأنَا رفَعتُك ِمن التُّراِب، وجعلْتُك "٢: ِبِرسالٍَة ِضد بعشَا، فَقَاَل وكَلَّم اُهللا ياهو بن حنَاِني١
ك تَِبعتَ ِمثَاَل يربعام، وجعلْتَ شَعِبي ِإسراِئيَل يرتَِكبون ولَِكنَّ. قَاِئدا ِلشَعِبي ِإسراِئيَل

وِرِهمِغيظُونَِني ِبشُريو ،ِت ٣. الشَّريكَب تَكيُل بعَأجو ،لَكنَسَأنْتَ و كُأِبيدشَا سعا بي ِلذَِلك
ينَِة تََأكُلُه الِْكالب، ومن ماتَ خَاِرج الْمِدينَِة من ماتَ لَك ِفي الْمِد٤. يربعام بِن نَباطَ

  ."تَْأكُلُه طُيور السماِء
َأما بِقيةُ َأخْباِر بعشَا، وَأعمالُه وانِْتصاراتُه، فَِهي مكْتُوبةٌ ِفي ِكتَاِب َأخْباِر ملُوِك ٥

وكَلَّم ٧. وملَك مكَانَه َأيلَةُ ابنُه. ى َأسالِفِه، ودِفن ِفي ِترصةَثُم انْضم بعشَا ِإل٦َ. ِإسراِئيَل
اُهللا ياهو بن حنَاِني النَِبي َأيضا ِبِرسالٍَة ِضد بعشَا وِضد بيِتِه، ِبسبِب كُلِّ الشَّر الَِّذي 

 ِبَأعماِلِه، وَأخْطََأ كَبيِت يربعام، ثُم ِإنَّه قَضى علَى فَقَد َأغَاظَ اَهللا. ارتَكَبه ِفي نَظَِر اِهللا
امعبرِت ييب.  



  إيلة ملك إسرائيل

وِفي السنَِة الساِدسِة والِْعشِْرين آلسا مِلِك يهوذَا، ملَك َأيلَةُ بن بعشَا ِفي ِترصةَ علَى ٨
وتَآمر علَيِه َأحد َأعواِنِه هو ِزمِري، قَاِئد ِنصفَ ِفرقَِة ٩. ه سنَتَيِنودام ملْكُ. ِإسراِئيَل
. وكَان َأيلَةُ ِفي ِترصةَ يشْرب ويسكَر ِفي داِر َأرصا الْمسُئوِل عِن الْقَصِر. الْمركَباِت

١٠ِفي الس ،قَتَلَهو هبرضِري وخََل ِزمفَد لَكموذَا، وهِلِك يا مآلس الِْعشِْرينِة واِبعنَِة الس
كَانَهم.  
لَم يتْرك لَه وال ذَكَرا واِحدا، . فَلَما ملَك وجلَس علَى الْعرِش، قَتََل كُلَّ عاِئلَِة بعشَا١١

ِة بعشَا، كَما قَاَل اُهللا ِفي كَِلمِتِه ِضد فََأباد ِزمِري كُلَّ عاِئل١٢َ. وال قَِريبا وال صاِحبا
و النَِّبياهاِسطَِة يشَا ِبوعِني ١٣. بال بعجو ا الشَّرتَكَبار ،نَهلَةَ ابَأيشَا وعب َألن ذَِلكو

 منَاِمهَأصب لَى اِإللَهوالْم ِغيظَونيو الشَّر ونتَِكبراِئيَل يرِةِإساِر ١٤. التَّاِفهةُ َأخْبِقيا بَأم
  .َأيلَةَ وكُلُّ َأعماِلِه، فَِهي مكْتُوبةٌ ِفي ِكتَاِب َأخْباِر ملُوِك ِإسراِئيَل

  زمري ملك إسرائيل

 ملْكُه ودام. ِفي السنَِة الساِبعِة والِْعشِْرين آلسا مِلِك يهوذَا، ملَك ِزمِري ِفي ِترصة١٥َ
فَسِمع الْجيشُ ١٦. وكَان الْجيشُ مخَيما ِبالْقُرِب ِمن مِدينَِة ِجبثُون الِْفِلسِطيِة! سبعةَ َأياٍم

وه ِفي الْمخَيِم َأن ِزمِري تَآمر علَى الْمِلِك وقَتَلَه، فََأخَذُوا كُلُّهم عمِري قَاِئد الْجيِش وجعلُ
ثُم انْسحب عمِري وكُلُّ الْجيِش ١٧. مِلكًا علَى ِإسراِئيَل ِفي ذَلَك الْيوِم هنَاك ِفي الْمخَيِم

فَلَما رَأى ِزمِري َأن الْمِدينَةَ سقَطَتْ، دخََل ِإلَى ١٨. معه ِمن ِجبثُون وحاصروا ِترصةَ
وذَِلك َألنَّه ارتَكَب الْخَِطيَئةَ، وعِمَل ما هو ١٩. حرقَه علَى نَفِْسِه فَماتَقَصِر الْمِلِك، وَأ

شَر ِفي نَظَِر اِهللا، وتَِبع ِمثَاَل يربعام، وَألنَّه ارتَكَب الشَّر ِبَأن جعَل بِني ِإسراِئيَل 
الشَّر ونتَِكبري.  

  .خْباِر ِزمِري ومَؤامراتُه، فَِهي مكْتُوبةٌ ِفي ِكتَاِب َأخْباِر ملُوِك ِإسراِئيَلَأما بِقيةُ َأ٢٠



  عمري ملك إسرائيل

٢١ بِحزِلكًا، وم كُونِجينَةَ ِلي نِني بِتب رنَاص بِن، ِحزيباِئيَل ِحزرِإس بشَع مانْقَس ثُم
 َأنْصار عمِري علَى َأنْصاِر ِتبِني بِن ِجينَةَ، فَماتَ ِتبِني وملَك وقَِوي٢٢. نَاصر عمِري

  .عمِري
ِفي السنَِة الْواِحدِة والثَّالِثين آلسا مِلِك يهوذَا، ملَك عمِري علَى ِإسراِئيَل اثْنَتَي عشْرةَ ٢٣

ثُم اشْتَرى جبَل الساِمرِة ِمن شَاِمر ِبحواِلي سبِعين ٢٤. سنَةً، ِمنْها ِستُّ ِسِنين ِفي ِترصةَ
ِكيلُوجراما ِمن الِْفضِة، وبنَى علَيِه مِدينَةً سماها الساِمرةَ، علَى اسِم شَاِمر صاِحِب 

السيَئاِت َأكْثَر ِمن كُلِّ الَِّذين وعِمَل عمِري ما هو شَر ِفي نَظَِر اِهللا، وارتَكَب ٢٥. الْجبِل
لَه٢٦. قَب ونتَِكبرراِئيَل يِني ِإسَل بعالَِّذي ِبِه ج هشَراطَ، وِن نَبب امعبركُلَّ ِمثَاِل ي تَِبعو

  .الشَّر ويِغيظُون اَهللا ِبَأصنَاِمهم التَّاِفهِة
٢٧اِر عةُ َأخْبِقيا بةٌ ِفي ِكتَاِب َأمكْتُوبم ا، فَِهيهزرالَِّتي َأح اتُهارانِْتصو الُهمَأعِري، وم

وملَك مكَانَه . وانْضم عمِري ِإلَى َأسالِفِه، ودِفن ِفي الساِمرِة٢٨. َأخْباِر ملُوِك ِإسراِئيَل
نُهاب آخَاب.  

  آخاب ملك إسرائيل

ِة الثَّاِمنَة والثَّالِثين آلسا مِلِك يهوذَا، ملَك آخَاب بن عمِري ِفي الساِمِرِة وِفي السن٢٩َ
وعِمَل آخَاب بن عمِري ما هو شَر ٣٠. ودام ملْكُه اثْنَتَيِن وِعشِْرين سنَةً. علَى ِإسراِئيَل

وارتَكَب شُرور يربعام بِن نَباطَ، واعتَبر َأن ٣١. ن قَبلَهِفي نَظَِر اِهللا َأكْثَر ِمن كُلِّ الَِّذي
دوِنيين، وبدَأ ي ِبنْتَ َأثْبعَل مِلِك الصوزاد علَى ذَِلك َأنَّه تَزوج ِإيزاِبَل. هذَا شَيء بِسيطٌ

لَه دجسيَل وعالْب دبع٣٢. يبعنَى مبةًونَصِفيِه م َأقَامِة واِمرِل ِفي السعا ِللْب٣٣. د نَعصو
فَعِمَل آخَاب ما يِغيظُ الْمولَى اِإللَه َأكْثَر ِمن كُلِّ ملُوِك ِإسراِئيَل الَِّذين . َأعِمدةً ِليعبدها

لَهنَى ِحيِئيُل الَِّذي ٣٤. كَانُوا قَباِمِه بِفي َأياوِدينَةَ َأِريحتَ ِإيَل ميب ِمن . عضي ا كَانفَلَم
 نُهاب اماتَ َأِبيرا، ماِتهاسَأسنْصي ا كَانلَمو ،الِْبكْر غَرَأص وبجاتَ سا، ماِتهابوب ب

  .وذَِلك كَما قَاَل اُهللا ِفي كَالِمِه ِبواِسطَِة يشُوع بِن نُون. َأوالِدِه
  



 إلياس والغربان

١٧ 

١آلخَاب ادكَّاِن ِجلْعس ِمن التِّشِْبي اسقَاَل ِإلْياِئيَل الَِّذي : "ورِني ِإسب بلَى روِبالْم ُأقِْسم
 وقَاَل اُهللا٢!" َأخِْدمه، لَن يكُون ِفي هِذِه السِنين الْقَاِدمِة نَدى وال مطَر، ِإلَّا ِحين َأقُوُل

اسِر "٣: ِإللْيقَ نَهشَر وِر كَِريتَ الَِّذي هنَه اخْتَِبْئ ِعنْدقًا وشَر اتَِّجهنَا وه ِمن باذْه
ند٤. اُألرنَاكه ولَكتَع ِبَأن انبتُ الِْغررَأنَا َأمِر، والنَّه ِمن ب٥." فَتَشْر ا قَاَل لَهِمَل كَمفَع

وكَانَِت الِْغربان تُحِضر لَه ٦. لَى نَهِر كَِريتَ شَرقَ اُألردن، وَأقَام هنَاكاُهللا، ذَهب ِإ
  .خُبزا ولَحما ِفي الصباِح، وخُبزا ولَحما ِفي الْمساِء، وكَان يشْرب ِمن النَّهِر

  إلياس عند األرملة

فَقَاَل اُهللا ٨. ، جفَّ النَّهر َألن الْمطَر لَم ينِْزْل علَى اَألرِضولَِكن بعد فَتْرٍة ِمن الْوقِْت٧
اس٩: ِإللْي"نَاكه َأِقما، وديِفي ص فَنْدرِإلَى الص بقُِم اذْه . َأن نَاكلَةً همتُ َأررفََأنَا َأم
ولَك١٠." تَعفَنْدرِإلَى الص بذَهو لَ. فَقَاملَةً ومَأر نَاكَأى هِدينَِة، رِة الْمابوب َل ِعنْدصا وم

وبينَما ١١." هاِتي ِلي قَِليَل ماٍء ِفي ِإنَاٍء َألشْرب: "فَنَاداها وقَاَل لَها. تَجمع بعض الْحطَِب
: فَقَالَت١٢ْ." ِكسرةَ خُبٍز ِفي يِدِكوهاِتي ِلي : "ِهي ذَاِهبةٌ ِلتُحِضر الْماء، نَاداها وقَاَل

" قَِليٌل ِمناٍء، وقَيٍق ِفي ِوعفْنَةُ دا فَقَطْ حِإنَّم ،زِعنِْدي خُب سلَي ِإنَّه لَى ِإلَِهكوِبالْم لَك ُأقِْسم
ِلي والبِني ِلنَْأكُلَه ثُم فََأنَا َأجمع بعض الْحطَِب، َألذْهب وَأعمَل شَيًئا . الزيِت ِفي كُوٍز

لَِكِن اعمِلي . ِاذْهِبي ِإلَى داِرِك، واعمِلي ما قُلِْت! ال تَخَاِفي: "فَقَاَل لَها ِإلْياس١٣." نَموتُ
ًئا لَِك وِلي شَيماع ذَِلك دعب ا ِلي، ثُماِتيههِك وا ِعنْدةً ِممِغيركَةً صلًا كَعِنِكِلي َأوالب .

َألن الْمولَى اِإللَه قَاَل ِإن ِوعاء الدِقيِق ال يفْرغُ وكُوز الزيِت ال ينْقُص، ِإلَى الْيوِم ١٤
فَذَهبتْ وعِملَتْ كَما قَاَل ِإلْياس، وَأكَلَتْ ١٥." الَِّذي يرِسُل ِفيِه اُهللا الْمطَر علَى اَألرِض

ِإلْيو اِهياِرهِفي د نمو ةً طَِويلَةً، . اسذَا فَتْره امد١٦و كُوزغْ، وفْري ِقيِق لَمالد اءِوع
اساِسطَِة ِإلْيا قَاَل اُهللا ِفي كَالِمِه ِبوكَم ،نْقُصي ِت لَميالز.  



داِر، واشْتَد مرضه ِجدا حتَّى وبعد فَتْرٍة ِمن الْوقِْت، مِرض ابن الْمرَأِة صاِحبِة ال١٧
هْل ِجْئتَِني ِلتُذَكِّرِني ِبذُنُوِبي ! ما ِلي ولَك َأيها الرجُل الصاِلح: "فَقَالَتْ ِإللْياس١٨. ماتَ

ِه ِإلَى الْغُرفَِة وَأخَذَه ِمن ِحضِنها وصِعد ِب." َأعِطيِني ابنَِك: "فَقَاَل لَها١٩" وتُِميتَ ابِني؟
َأيها الْمولَى : "وصرخَ ِإلَى اِهللا وقَاَل٢٠. الَِّتي كَان مِقيما ِبها، ووضعه علَى سِريِرِه

ثُم ٢١" ِإلَِهي، ِلماذَا َأسْأتَ حتَّى ِإلَى اَألرملَِة الَِّتي َأنَا نَاِزٌل ِعنْدها، وجعلْتَ ابنَها يموتُ؟
َأيها الْمولَى ِإلَِهي، َأرِجِع الْحياةَ : "تَمدد علَى الْولَِد ثَالثَ مراٍت، وصرخَ ِإلَى اِهللا وقَاَل

. فَاستَجاب اُهللا دعاء ِإلْياس، ورجعِت الْحياةُ ِإلَى الْولَِد وعاش٢٢َ!" ِإلَى هذَا الْولَِد
! اُنْظُِري: "لْولَد ونَزَل ِبِه ِمن غُرفَِتِه ِإلَى الداِر، وَأعطَاه ُألمِه، وقَاَل لَهافََأخَذَ ِإلْياس ا٢٣

ينُِك ح٢٤." اباسَأةُ ِإللْيراِهللا : "فَقَالَتْ الْم كَالم َأنو ،اِلحٌل صجا رقح تُ َأنَّكِلمع اآلن
وه فَِمك ِمن جخْرقُّالَِّذي يالْح "!  

  
 إلياس وعوبديا

١٨ 

١اسقَاَل اُهللا ِإللْي ،طَرا منِْزْل ِفيهي نَِة الثَّاِلثَِة الَِّتي لَمٍة، ِفي الساٍم كَِثيرَأي دعبو" : بِاذْه
ظِْهر نَفْسه فَذَهب ِإلْياس ِلي٢." وَأظِْهر نَفْسك آلخَاب، َألنِّي سُأرِسُل مطَرا علَى اَألرِض

اِمِرِة. آلخَابةً ِفي السةُ شَِديداعجكَانَِت الْمو.  
. وكَان عوبديا مْؤِمنًا يتَِّقي اَهللا. فَاستَدعى آخَاب عوبديا وهو الْمسُئوُل عِن الْقَصِر٣
بديا ِمَئةَ نَِبي وخَبَأهم ِفي مغَارتَيِن، كُلَّ فَلَما كَانَتْ ِإيزاِبُل تَقْتُُل َأنِْبياء اِهللا، َأخَذَ عو٤

تَعاَل نَذْهب ِفي : "وقَاَل آخَاب ِلعوبديا٥. وعالَهم ِبالطَّعاِم والْماِء. خَمِسين ِفي مغَارٍة
ا نَِجدمباِر، رِإلَى كُلِّ اَألنْهاِء ووِن الْميالِْبالِد ِإلَى كُلِّ ع رالِْبغَاِل، فَال نَخْسِل وا ِللخَيشْبع 

فَذَهب آخَاب ِفي طَِريٍق، وذَهب عوبديا . فَقَسما الِْبالد بينَهما ِليعبرا ِفيها٦." الْبهاِئم كُلَّها
ِفي طَِريٍق آخَر.  



: فَعرفَه عوبديا وسجد ِإلَى اَألرِض وقَاَل. سوبينَما كَان عوبديا ِفي الطَِّريِق، قَابلَه ِإلْيا٧
فَقَاَل ٩" '!ِإلْياس هنَا'نَعم، اذْهب وقُْل ِلسيِدك، : "فَقَاَل٨" هْل َأنْتَ هو سيِدي ِإلْياس؟"

ُأقِْسم بالْمولَى ِإلَِهك، ١٠ِني؟ ما ذَنِْبي يا سيِدي حتَّى تُوِقعِني ِفي يِد آخَاب ِليقْتُلَ: "عوبديا
كلَيفَتِّشَ عا، ِليهِإلَي ِلكَل الْمسَأرلَكَةٌ ِإال ومال مةٌ وُأم دال تُوج . رغَي ِإنَّك قُولُونفَكَانُوا ي

مهوٍد ِعنْدجوم .كَالِمِهم ِمن تََأكَّدِلي مِلفُهتَحسي آخَاب ١١. فَكَان َأنْتَ تَقُوُل ِلي َأن اآلنو
ربما بعد ِذهاِبي ِمن ِعنِْدك، يحِملُك روح اِهللا ِإلَى ١٢! َأذْهب وَأقُوَل ِللْمِلِك ِإن ِإلْياس هنَا

لَمثُ ال َأعيقْتُلُِني. حي كِجدي لَمو تُ آخَابرَأخْبتُ وحِد! فَِإذَا ريا سنْذُ َأنَا يي َأتَِّقي اَهللا م
ايْأتُ ١٣. ِصباِهللا؟ فَِإنِّي خَب اءاِبُل تَقْتُُل َأنِْبيا كَانَتْ ِإيزلَم ،ِملْتُها عِدي ِبميا سي عمتَس َألَم

واآلن َأنْتَ ١٤. ِمَئةَ نَِبي ِفي مغَارتَيِن، كُلَّ خَمِسين ِفي مغَارٍة، وعلْتُهم ِبالطَّعاِم والْماِء
ُأقِْسم ِباِهللا : "فَقَاَل ِإلْياس١٥!" تَقُوُل ِلي َأن َأذْهب وًأقُوَل ِللمِلِك ِإن ِإلْياس هنَا، فَيقْتُلَِني

نَفِْسي آلخَاب ُأظِْهر موِإنِّي الْي ،ه١٦." الْقَِديِر الَِّذي َأخِْدما ِلِلقَاِء آخَابيدوبع بفَذَه 
اسِلِلقَاِء ِإلْي آخَاب اءفَج ،هرَأخْبو.  

  إلياس وأنبياء البعل

١٧آخَاب قَاَل لَه ،اسِإلْي َأى آخَابا راِئيَل؟: "فَلَمرِني ِإسشَاِكِل بم ببا سذَا َأنْتَ، يَأه "
١٨اسِإلْي هابَأج" :رِني ِإسشَاِكَل ِلبِب الْمبُأس َأنَا لَم كْتُمتَر َألنَّكُم ،ُل َأِبيكَأهْل َأنْتَ واِئيَل، ب

واآلن، َأرِسْل واجمع كُلَّ بِني ِإسراِئيَل ِليقَاِبلُوِني ِفي جبِل ١٩. وصايا اِهللا، وتَِبعتُم الْبعَل
عبِل اَألرعالْب اءَأنِْبي مهعا مضَأي ِضرَأحِل، وموتَ الْكَرشْتَرع اءَأنِْبيو ِسينالْخَمِمَئٍة و 

  ."اَألربع ِمَئٍة الَِّذين يْأكُلُون علَى ماِئدِة ِإيزاِبَل
فَتَقَدم ِإلْياس ٢١. فَاستَدعى آخَاب كُلَّ بِني ِإسراِئيَل، وجمع اَألنِْبياء ِإلَى جبِل الْكَرمِل٢٠

ِب وِإلَى الشَّعماُهللا : "قَاَل لَه ولَى هوالْم كَان ِن؟ ِإنالْفَِريقَي نيب ونددتَى تَتَرِإلَى م
وهعاُهللا فَاتْب وُل هعالْب كَان ِإنو ،وهعٍة." فَاتْبِبكَِلم بالشَّع هِجبي ٢٢. فَلَمملَه اسفَقَاَل ِإلْي :

هاتُوا لَنَا ٢٣! نِْبياِء اِهللا، َأما الْبعُل فَلَه َأربع ِمَئٍة وخَمسون نَِبياَأنَا وحِدي بِقيتُ ِمن َأ"
ثَوريِن، فَيخْتَار َأنِْبياء الْبعِل لَهم ثَورا، ويقَطِّعوه ويضعوه علَى الْحطَِب وال يشِْعلُوا 

ثُم تَدعون ِإلَهكُم ٢٤. خَر، وَأضعه علَى الْحطَِب وال ُأشِْعُل نَاراوَأنَا ُأقَدم الثَّور اآل. نَارا



واِإللَه الَِّذي يستَِجيب ِبَأن يرِسَل نَارا ِإلَى الْحطَِب، فَهو . ِباسِمِه، وَأنَا َأدعو اَهللا ِباسِمِه
  ."سنهذَا كَالم ح: "فَقَاَل جِميع الشَّعِب." اُهللا
َأنْتُم َأكْثَر ِمنِّي، فَاخْتَاروا َأنْتُم َأولًا ثَورا وقَدموه، وادعوا : "وقَاَل ِإلْياس َألنِْبياِء الْبعِل٢٥

وا الْبعَل فََأخَذُوا الثَّور الَِّذي ُأعِطي لَهم، وقَدموه ودع٢٦." ِإلَهكُم ِباسِمِه، وال تُشِْعلُوا نَارا
قُولُوني مهِر، واِح ِإلَى الظُّهبالص ِمِه ِمنلَنَا: "ِباس تَِجبُل، اسعا بي ". لَمو ،دْأِت ري فَلَم

تَِجيبسي نم نَاكه كُنا! يِملُوهِة الَِّتي عنَصَل الْموح ونقُصركَانُوا يِر ٢٧. والظُّه ِعنْدو
ربما هو غَاِرقٌ ِفي ! اصرخُوا ِبصوٍت َأعلَى، فَهو ِإلَه: " ِإلْياس يهزُأ ِبِهم ويقُوُلَأخَذَ

تُوِقظُوه َأن ِجبيو نَاِئم لَّهلَع فٍَر، َأوِفي س اِض، َأوحِإلَى الِْمر بذَه التَّفِْكيِر، َأو "!
٢٨ملَى، وٍت َأعوخُوا ِبصرفَص ،مالد ماَل ِمنْهتَّى ساِح حمالروِف ويِبالس مهامسقُوا َأجز

ومضى الظُّهر، وظَلُّوا يصرخُون ِبجنُوٍن حتَّى حان ٢٩. كَما كَانَتْ عادتُهم ِفي الِْعبادِة
 كُني لَمو ،دْأِت ري لَمِة، وِحيقْتُ تَقِْديِم الضِغيوصي نال مو تَِجيبسي نم نَاكه .

فَرمم منَصةَ قُرباِن . فَالتَفَّ كُلُّ الشَّعِب حولَه." تَعالَوا هنَا: "فَقَاَل ِإلْياس ِلكُلِّ الشَّعِب٣٠
ي يعقُوب الَِّذي قَاَل لَه ثُم َأخَذَ اثْنَي عشَر حجرا علَى عدِد قَباِئِل بِن٣١. اِهللا الْمنْهِدمةَ

وبنَى ِتلْك الِْحجارِة منَصةً ِلِعبادِة اِهللا، وحفَر حوَل ٣٢." يكُون اسمك ِإسراِئيَل: "اُهللا
بالْح ِن ِمنلَتَيكَي عةً تَسفْرِة حنَص٣٣. الْمضوو رالثَّو قَطَّعو ،طَبالْح تَّبر لَى ثُمع هع

. فَفَعلُوا." ِامُألوا َأربع جراٍت ماء، وصبوا علَى الْقُرباِن وعلَى الْحطَِب: "وقَاَل. الْحطَِب
٣٤مقَاَل لَهةً: "وةً ثَاِنيرذَا ملُوا همِملُوا!" اعقَاَل. فَع ةَ ثَاِلثَةً: "ثُمرمِملُوا!" وى ٣٥. فَعرفَج
  .ماء حوَل الْمنَصِة، وامتََألِت الْحفْرةُ َأيضا ِبالْماِءالْ

اللَّهم يا رب : "ولَما حان وقْتُ تَقِْديِم الضِحيِة، تَقَدم ِإلْياس النَِّبي ِإلَى الْمنَصِة وقَاَل٣٦
موَأثِْبِت الْي ،قُوبعياقَ وحِإسو اِهيمرإب ،كدبَأنِّي َأنَا عاِئيَل، ورِني ِإسب بر وَأنْتَ ه َأنَّك 

ِركذَا ِبَأملْتُ كُلَّ هَأنِّي فَع٣٧. و بذَا الشَّعه لَمعي ِلي، ِلكَي تَِجبِاس ،با رِلي ي تَِجبِاس
فَنَزلَتْ نَار ِمن ِعنْد اِهللا، ٣٨." وبهم ِإلَيكَأنَّك َأنْتَ يا رب هو اُهللا، وَأنَّك َأنْتَ تُرِجع قُلُ

فَلَما ٣٩. وَأكَلَِت الضِحيةَ والْحطَب والِْحجارةَ والتُّراب ولَحسِت الْماء الَِّذي ِفي الْحفْرِة
الْمولَى هو ! الْمولَى هو اُهللا: "رَأى كُلُّ الشَّعِب ذَِلك، رموا َأنْفُسهم علَى اَألرِض وقَالُوا



فَقَبضوا ." فِْلتْ ِمنْهم َأحدى َأنِْبياِء الْبعِل، وال ياقِْبضوا علَ: فَقَاَل لَهم ِإلْياس٤٠!" اهللا
نَاكه مقَتَلَهو ِر ِقيشُونِإلَى نَه اسِإلْي ماقَهسو ،ِهملَيع.  

فَذَهب آخَاب ٤٢!" اذْهب كُْل واشْرب، َألنَّه سينِْزُل مطَر شَِديد: "خَابوقَاَل ِإلْياس آل٤١
 عضوِض واَألر ونَى نَحانْحِل، ومِل الْكَربِة جِإلَى ِقم ِعدفَص اسا ِإلْيَأمو ،بشْريْأكَُل وِلي

فَذَهب وتَطَلَّع ." اذْهب وتَطَّلَع ِفي اتِّجاِه الْبحِر: "ِهوقَاَل ِلخَاِدِم٤٣. وجهه بين ركْبتَيِه
وِفي الْمرِة الساِبعِة، ٤٤." اذْهب وارِجع سبع مراٍت: "فَقَاَل ِإلْياس!" ال َأرى شَيًئا: "وقَاَل

ِم كَفِّ اِإل: "قَاَل الْخَاِدمجةً ِفي حِغيرةً صابحى سِرَأرحالْب ةً ِمناِعداِن، صنْس ". فَقَاَل لَه
اسِإلْي" :طَرالْم طِّلَكعي َل َأنقَب ،باذْهو تَككَبرم َأِعد ،قُْل آلخَابو ب٤٥." اذْه دعبو

غَِزير طَرَل منَزو ،يحِت الربهِم، والْغَي ِمن اءمِت السدوقَِليٍل اس . بذَهو آخَاب ِكبفَر
وحلَّتْ قُوةُ اِهللا علَى ِإلْياس، فَشَد وسطَه ِبِحزاٍم، وجرى وسبقَ مركَبةَ ٤٦. ِإلَى يزرِعيَل

  .آخَاب حتَّى وصَل ِإلَى يزرِعيَل
  

 إلياس يهرب من إيزابل

١٩ 

. ه ِإلْياس، وكَيفَ َأنَّه قَتََل كُلَّ َأنِْبياِء الْبعِل ِبالسيِفوَأخْبر آخَاب ِإيزاِبَل ِبكُلِّ ما عِمل١َ
لَيتَ اآلِلهةَ تُعاِقبِني َأشَد ِعقَاٍب، ِإن كُنْتُ ال : "فََأرسلَتْ ِإيزاِبُل رسوال ِإلَى ِإلْياس تَقُوُل٢

غَد ،مقَتَلْتَه قُ ِبالَِّذينتَلْح كوحُل رعِةَأجاعِذِه السَل هاِتِه٣." ا قَبيِبح ونْجِلي برهفَخَافَ و .
نَاكه هخَاِدم كتَروذَا، وهِفي ي عبس َل ِإلَى ِبْئرصوِم ِفي ٤. ووطُوَل الْي ارس ثُم

زِهقْتُ يا رب، فَخُذْ : "َلالصحراِء، ووجد شَجرةً فَجلَس تَحتَها وتَمنَّى َأن يموتَ، وقَا
وفَجَأةً لَمسه مالك . ورقَد تَحتَ الشَّجرِة ونَام٥." نَفِْسي َألنِّي لَستُ َأحسن ِمن آباِئي

قَاَل لَهكُْل: "وو ٦!" قُمةَ مرجِر وملَى الْجا عوزخْبِغيفًا مْأِسِه رر َأى ِعنْدالتَفَتَ فَراٍء، و
نَامو ادع ثُم شَِربقَاَل٧. فََأكََل وو هسلَمةً وةً ثَاِنيرم الكالْم عجرو" : كُْل، َألنو قُم



كلَيلَةَ طَِويلَةٌ عحا ٨." الرارنَه ِعينباَألكْلَِة َأر ِة ِتلْكِبقُو ارسو ،شَِربَأكََل وو فَقَام
 ِعينبَأرووِريبِل اِهللا حبلَةً ِإلَى جلَي.  

  المولى يظهر إللياس

" ما لَك هنَا يا ِإلْياس؟: "فَكَلَّمه اُهللا وقَاَل لَه. ودخََل ِإلْياس مغَارةً ِفي الْجبِل وباتَ ِفيها٩
١٠هابِني: "َأجب َألن ،الْقَِدير ا اِإللَههَأي ا لَكتُ ِجدوا ِغرمدهو ،كدهكُوا عاِئيَل تَررِإس 

 مهِدي، وحِقيتُ َأنَا وبِف، ويِبالس كاءقَتَلُوا َأنِْبيو ،لَك انبا الْقُرِفيه مالَِّتي نُقَد اِكناَألم
محضِر اِهللا، َألن اخْرج وِقفْ علَى الْجبِل ِفي : "فَقَاَل اُهللا١١." يحاِولُون َأن يقْتُلُوِني

ربعيلَى سولَى، ." الْموالْم امَأم خُورِت الصركَساَل وةٌ شَقَِّت الِْجبةٌ شَِديدِظيمع تْ ِريحبفَه
ن ِفي ثُم بعد الريِح حدثَ ِزلْزاٌل لَِكن الْمولَى لَم يكُ. لَِكن الْمولَى لَم يكُن ِفي الريِح

وبعد النَّاِر جاء . وبعد الزلْزاِل جاءتْ نَار، لَِكن الْمولَى لَم يكُن ِفي النَّاِر١٢. الزلْزاِل
فَلَما سِمع ِإلْياس الصوتَ، غَطَّى وجهه ِبِرداِئِه، وخَرج ووقَفَ ١٣. صوتٌ هاِدٌئ خَِفيفٌ

ِغرتُ ِجدا لَك : "فَقَاَل١٤" ما لَك هنَا يا ِإلْياس؟: "ثُم كَلَّمه صوتٌ يقُوُل. ارِةِفي باِب الْمغَ
َأيها اِإللَه الْقَِدير، َألن بِني ِإسراِئيَل تَركُوا عهدك، وهدموا اَألماِكن الَِّتي نُقَدم ِفيها 

." َأنِْبياءك ِبالسيِف، وبِقيتُ َأنَا وحِدي، وهم يحاِولُون َأن يقْتُلُوِنيالْقُربان لَك، وقَتَلُوا 
ارِجع ِفي نَفِْس الطَِّريِق الَِّتي ِجْئتَ ِمنْها، واذْهب ِإلَى صحراِء : "فَقَاَل لَه الْمولَى١٥

وامسح ياهو بن ِنمِشي ١٦ مِلكًا علَى َأرام، وِعنْدما تَِصُل هنَاك، امسح حزاِئيَل. ِدمشْقَ
كَانَكا مولَةَ نَِبيحَل مآب شَافَاطَ ِمن نب شَعَأِلي حساماِئيَل، ورلَى ِإسِلكًا عو ١٧. منْجي نفَم

وقَد َأبقَيتُ ِفي ١٨. تُلُه َأِليشَعِمن سيِف حزاِئيَل يقْتُلُه ياهو، ومن ينْجو ِمن سيِف ياهو يقْ
  .شَعِبي سبعةَ آالٍف ال يعبدون الْبعَل، فَلَم يحنُوا لَه ركْبةً، ولَم يقَبلُوا لَه صنَما

  أليشع يصبح نبيا

 وَأمامه اثْنَا عشَر زوجا فَذَهب ِإلْياس ِمن هنَاك، ووجد َأِليشَع بن شَافَاطَ يحرثُ حقْلًا١٩
شَرالثَّاِني ع عم وهقَِر، والْب ِه. ِمنلَيع هاءِرد حطَرِه، وِإلَي اسِإلْي اح٢٠. فَر ،قَرالْب كفَتَر

: فََأجابه ِإلْياس." اسمح ِلي ِبَأن ُأودع َأِبي وُأمي ثُم َأتْبعك: "وجرى وراء ِإلْياس وقَاَل
"لَك لْتُها فَعم تَذَكَّر لَِكنو ،باذْهو عجا، ٢١!" ارمهحذَبقٍَر وب جوَأخَذَ زو ،َأِليشَع عجفَر



اس ثُم قَام وذَهب مع ِإلْي. وسلَقَ اللَّحم علَى خَشَِب الِْمحراِث، وَأعطَى ِرجالَه فََأكَلُوا
هاِعدسم حبَأصو.  

  
  بنهدد يحارب آخاب

٢٠ 

وجمع بنْهدد مِلك آرام كُلَّ جيِشِه، وانْضم ِإلَيِه اثْنَاِن وثَالثُون مِلكًا ِبخَيِلِهم ومركَباِتِهم، ١
اب مِلِك ِإسراِئيَل، فَجاءوا وَأرسَل رسلًا ِإلَى آخ٢َ. وذَهب وحاصر الساِمرةَ وحاربها

" '.ِلي ِفضتُك وذَهبك، وِلي َأحسن زوجاِتك وَأوالِدك'٣بنْهدد يقُوُل، : "ِإلَى الْمِدينَِة وقَالُوا
فَجاء ٥." كُه لَكَأنَا وكُلُّ ما َأمِل! عا وطَاعةً يا سيِدي الْمِلكسم: "فََأجاب مِلك ِإسراِئيَل٤

َأنَا َأرسلْتُ ِمن قَبُل وقُلْتُ لَك َأن تُعِطيِني ِفضتَك 'بنْهدد يقُوُل، : "الرسُل مرةَ ثَاِنيةً وقَالُوا
 ،كالدَأوو كاءِنسو كبذَهِسُل٦وُأرا، سِة تَقِْريباعِذِه السا، ِفي نَفِْس هلَِكنَّي غَد كِإلَي 

ْأخُذُوهيو كلَى كُلِّ نَِفيٍس ِعنْدلُوا عتَوسيو ،اِنكوَأع ارِديو كرفَتِّشُوا قَصي اِني ِلكَيوَأع.' "
٧مقَاَل لَهوِخ الِْبالِد واِئيَل كُلَّ شُيرِإس ِلكى معتَدذَ: "فَاسه َأن نوتَرو ونلَمتَع اآلن ا َأنْتُم

 لَمِبي، وذَهِتي وِفضالِدي، وَأواِتي وجوز طْلُبَل يسَأر َألنَّه ،الشَّر طْلُبَل يجالر
فُضِب٨." َأركُلُّ الشَّعوِخ وكُلُّ الشُّي لَى طَلَِبِه: "فَقَاَل لَهاِفقْ عال تُوو ،لَه عمال تَس ".

٩ددنْهِل بسِمنِّي ِفي قُ: "فَقَاَل ِلر ها طَلَبُأنَفِّذَ كُلَّ م َأن تَِعدسِلِك، ِإنِّي مِدي الْميولُوا ِلس
ورجع الرسُل ِإلَى بنْهدد ." َأما ما يطْلُبه ِمنِّي اآلن، فَال َأقِْدر َأن َأفْعلَه. الْمرِة اُألولَى
لَيتَ اآلِلهِة تُعاِقبِني َأشَد : "دد ِإلَى آخَاب ِرسالَةً ُأخْرى وقَاَلفََأرسَل بنْه١٠. ِبهذَا الْجواِب

ِعقَاٍب، ِإن كُنْتُ ال َأخِْرب الساِمرةَ تَماما، حتَّى ال يبقَى ِمن ِحطَاِمها ما يكِْفي ِليمَأل كُلُّ 
تَهضاِلي قَبِرج اِحٍد ِمن١١." وِلكم اباِئيَلفََأجرِإس " : تَِعدسي نِلم الْفَخْر سلَي ،قُولُوا لَه

فَسِمع بنْهدد هذَا الْكَالم وهو يشْرب مع الْملُوِك ِفي ١٢!" ِللْحرِب، بْل ِلمن ينْتَِصر ِفيها
  .وا ِليهِجموا علَى الْمِدينَِةفَاستَعد." استَِعدوا ِللهجوِم: "الِْخياِم، فَقَاَل ِلِرجاِلِه



١٣قَاَل لَهاِئيَل ورِلِك ِإسم ِإلَى آخَاب نَِبي اءلَى، : "فَجوقُوُل الْمى كُلَّ'يْل تَرذَا  هه
ِبمن ": فَقَال آخَاب١٤" '.الْجيِش الْعِظيِم؟ سَأنْصرك علَيِه الْيوم، ِلتَعلَم َأنِّي َأنَا الْمولَى

: فَسَألَه آخَاب" '.ِبحرِس رَؤساِء اَألقَاِليِم'يقُوُل الْمولَى، : "فََأجابه النَِّبي" تَنْصرِني علَيِهم؟
 ثُم. ٢٣٢فَكَانُوا فَعد آخَاب حرس رَؤساِء اَألقَاِليِم، ١٥." َأنْتَ: "فَقَاَل" من يبدُأ الِْقتَاَل؟"

ب داِئيَل، عرِني ِإسنُوِد كُلِّ بِر، ١٦. ٧،٠٠٠فَكَانُوا اِقي جالظُّه ِدينَِة ِعنْدوا ِمنَ الْمجفَخَر
هعالَفُوا متَح الَِّذين الثَّالِثينِن ولُوِك االثْنَيالْم عاِم مِفي الِْخي كَرسيو بشْري ددنْها بنَميب .

فََأرسَل بنْهدد ِليستَطِْلع اَألخْبار، فَبلَغَه َأن بعض . ساِء اَألقَاِليِم َأولًاوخَرج حرس رَؤ١٧
اقِْبضوا علَيِهم َأحياء، ِإن كَانُوا قَد خَرجوا ِللسلِْم : "فَقَاَل١٨. الْجنُوِد خَرجوا ِمن الساِمرِة

وَأخَذَ كُلُّ واِحٍد ٢٠.  حرس رَؤساِء اَألقَاِليِم، ووراءهم باِقي الْجيِشفَتَقَدم١٩." َأو ِللْحرِب
وناِمياَألر برفَه ،يناِمياَألر ِمن قَاِبلُهي نقْتُُل مي ماِئيَل. ِمنْهرنُو ِإسب مهدفَطَار . كَّنتَمو

وتَقَدم مِلك ِإسراِئيَل، ٢١. ِة علَى فَرٍس مع بعِض الْفُرساِنبنْهدد مِلك آرام ِمن النَّجا
  .وَأسر الْخَيَل والْمركَباِت وَألْحقَ باَألراِميين خَساِئر فَاِدحةً

٢٢قَاَل لَهراِئيَل وِلِك ِإسِإلَى م النَِّبي اءج ذَِلك دعبَأ: "ويس امآر ِلكِفي م كاِربحِتي ِلي
لَهتَفْع َأن ِجبا يا مديج لَماعو ِلذَِلك كنَفْس زهجو بِبيِع، فَاذْه٢٣." الر اماُل آرقَاَل ِرجو

ددنْهِلِك بِللْم" :بارونَا َألنَّنَا حغَلَب اٍل، ِلذَِلكةُ ِجبآِله اِئيَل ِهيرِني ِإسةُ بِل، آِلهبِفي الْج منَاه
مهِل نَغِْلبهِفي الس منَاهبارذَا٢٤. فَِإذَا حْل همِإذَِن اع : مكَانَهم نيعو لُوكِاعِزِل الْم

واجمع جيشًا كَالْجيِش الَِّذي خَِسرتَه، ونَفْس عدِد الْخَيِل ٢٥. ضباطًا يقُودون الْجيشَ
الْمومهنَغِْلبِل وهِفي الس مهاِربُل، فَنُحقَب ِمن كاِت الَِّتي كَانَتْ ِعنْدركَب ". ِلكالْم ِمعفَس

ْأِيِهمِمَل ِبرعو مهكَالم.  
. ِئيَلوِفي الرِبيِع جمع بنْهدد جيشَ اَألراِميين، وصِعد ِإلَى َأِفيقَ ِليحاِرب ِبِني ِإسرا٢٦
٢٧ودوا ِلِلقَاِء الْعمتَقَد وا ِللِْقتَاِل، ثُمدتَعاساِئيَل ورِني ِإسشُ بيج عمتَجنُو . وب ما خَيفَلَم

اِمياَألر عنَِة مقَارى، ِبالْمزالِْمع ِن ِمنيِغيرِن صيكَانُوا ِمثَْل قَِطيع ،مقَاِبلَهاِئيَل مرِإس ين
ضلَُأوا اَألرم الَِّذين.  



َألن اَألراِميين قَالُوا ِإن الْمولَى هو 'هذَا كَالم اِهللا، : "فَجاء نَِبي وقَاَل ِلمِلِك ِإسراِئيَل٢٨
تَعلَمون َأنِّي َأنَا ِإلَه ِجباٍل ال ِإلَه َأوِديٍة، فَِإنِّي َأنْصرك علَى كُلِّ هذَا الْجيِش الْعِظيِم، فَ

وِفي الْيوِم الساِبِع . فَعسكَر الْجيشَاِن، الْواِحد مقَاِبَل اآلخَِر، سبعةَ َأياٍم٢٩" '.الْمولَى
. اشْتَبكَِت الْحرب، فَقَتََل بنُو ِإسراِئيَل ِمن اَألراِميين ِمَئةَ َألِْف رجٍل ِفي يوٍم واِحٍد

٣٠ ورقَطَ السِدينَِة َأِفيقَ، فَسِإلَى م اقُونالْب برهلَى و٢٧ ٠٠٠عمٍل ِمنْهجر . برهو 
نَحن سِمعنَا َأن : "فَقَاَل لَه َأعوانُه٣١. بنْهدد َأيضا ِإلَى الْمِدينَِة، واخْتَبَأ ِفي غُرفٍَة داِخِليٍة

يَل رحماء، فَتَعاَل نَلْبس خَيشًا علَى وسِطنَا ونَضع ِحبالًا علَى رُؤوِسنَا، ملُوك بِني ِإسراِئ
نْكفُو ععي لَّهاِئيَل، لَعرِلِك ِإسِإلَى م بنَذْهوا ٣٢." وعضوو ،ِطِهمسلَى وشًا عوا خَيفَلَِبس

عبدك بنْهدد يرجوك َأن : "ِك ِإسراِئيَل وقَالُوا لَهِحباال علَى رُؤوِسِهم، وذَهبوا ِإلَى مِل
نْهع فُوتَع ".ِلكَأِخي: "فَقَاَل الْم و؟ فَهيح وْل هةَ ٣٣!" هصوا فُرزانْتَها ورلُوا خَيفَتَفَاء

وهابَأجا وِة الَِّتي قَالَهَأ: "الْكَِلم وه ددنْهب ،منَعخُوك ".فَقَاَل آخَاب" :وهِضرَأحوا وباذْه ".
الْمدن الَِّتي َأخَذَها : "فَقَاَل لَه بنْهدد٣٤. فَخَرج ِإلَيِه بنْهدد، فََأصعده آخَاب ِإلَى مركَبِتِه

."  كَما عِمَل َأِبي ِفي الساِمرِةَأِبي ِمن َأِبيك َأردها ِإلَيك، وتُِقيم ِلنَفِْسك سوقًا ِفي ِدمشْقَ
آخَاب هابِد: "فََأجهذَا الْعِبه ِبيلَكَأنَا ُأخِْلي سو ".ِبيلَهَأخْلَى سا ودهع هعِمَل مفَع.  

  حكم اهللا ضد آخاب

٣٥قُوَل آلخَري اِء َأناَألنِْبي داُهللا َأح رَأمِني: "وِرباض "! َأن فَضفَرهِربض٣٦. يفَقَاَل لَه :
"عمتَس لَم َألنَّك دَأس قْتُلُكنَا، يه ِمن با تَذْهماِهللا، فَِعنْد كَالم ". هنِْدِه، لَِقيع ِمن با ذَهفَلَم

قَتَلَهو د٣٧. َأسفَقَاَل لَه ،لًا آخَرجر فَ النَِّبيادص ِني: "ثُمِرباض "!برُل فَضجالر ه
هحرجِه٣٨. ونَييلَى عٍة عابِبِعص تَنَكَّرلَى الطَِّريِق، وع ِلكالْم انْتَظَرو النَِّبي بفَذَه .

خَرجتُ يا سيِدي ِإلَى وسِط الْمعركَِة، فَجاءِني : "ولَما مر الْمِلك، نَاداه النَِّبي وقَاَل٣٩
احرس هذَا الرجَل، وِإن هرب ِمنْك تَكُون حياتُك بدَل حياِتِه، َأو 'َأِسيٍر وقَاَل ِلي، رجٌل ِب

وبينَما َأنَا يا سيِدي مشْغُوٌل ِفي ٤٠' .تَدفَع ِلي َأربعةً وثَالِثين ِكيلُوجراما ِمن الِْفضِة
وِر، اخْتَفَى الرِض اُألمعُلباِئيَل!" جرِإس ِلكم فَقَاَل لَه" :لَى نَفِْسكتَ عكَمَأنْتَ . أنْتَ ح

. فَرفَع النَِّبي الِْعصابةَ عن عينَيِه ِبسرعٍة، فَعرفَه الْمِلك َأنَّه َأحد اَألنِْبياِء٤١!" قَضيتَ



٤٢النَِّبي اِهللا، : "فَقَاَل لَه ذَا كَالمه' الِكِه، ِلذَِلكتُ ِبهيلًا َأنَا قَضجر ِدكي َأنْتَ َأطْلَقْتَ ِمن
فَرجع مِلك ِإسراِئيَل ِإلَى قَصِرِه ِفي ٤٣" '!تَكُون حياتُك بدَل حياِتِه، وشَعبك بدَل شَعِبِه

ومغْممو كْتَِئبم وهِة واِمرالس.  
  

 نابوت

٢١ 

كَان ِلنَابوتَ الْيزرِعيِلي كَرم ِفي : تْرٍة ِمن الْوقِْت، جرِت الْحاِدثَةُ التَّاِليةُوبعد ف١َ
َأعِطِني كَرمك، : "فَقَاَل آخَاب ِلنَابوت٢َ. يزرِعيَل، ِبِجواِر قَصِر آخَاب مِلِك الساِمرِة

وَأنَا ُأعِطيك بدلَه كَرما َأحسن ِمنْه، َأو . واِر قَصِريَألجعلَه حِديقَةَ خُضرواٍت، َألنَّه ِبِج
ال سمح اُهللا َأن ُأعِطيك ِميراثَ : "فَقَاَل نَابوتُ آلخَاب٣." ِإن ِشْئتَ ُأعِطيك ثَمنَه نَقْدا

ن كَالم نَابوتَ لَم يعِجبه، فَذَهب آخَاب ِإلَى قَصِرِه وهو مكْتَِئب ومغْموم، َأل٤!" آباِئي
قَاَل لَه اِئي: "َألنَّهاثَ آبِمير ِطيكاِئِط، ." ال ُأعِإلَى الْح ههجَل ووحِريِرِه، ولَى سع قَدرو

  .ورفَض َأن يْأكَُل
٥ َألَتْهسو تُهجواِبُل زِه ِإيزتْ ِإلَيباذَا َأنْتَ كَ: "فَذَهتَْأكَُل؟ِلم َأن فُضتَرو ا٦" ِئيبفَقَاَل لَه :
" لَهدا بمِطيِه كَرُأع شَاء ِإن ا، َأونَقْد همِني كَرِبيعي َأن ِعيِليرزوتَ الْينَاب تُ ِمنَألنِّي طَلَب

ك ِإسراِئيَل؟ قُم وكُْل وابِشر، هْل َأنْتَ مِل: "فَقَالَتُ لَه ِإيِزاِبُل٧" '.ال ُأعِطيك كَرِمي'فَقَاَل، 
ِعيِليرزوتَ الْينَاب مكَر ِطيكا ِبخَاتَِمِه، ٨." فََأنَا ُأعتْهخَتَمو ،ِم آخَاباِئَل ِباسستْ ركَتَب ثُم

وقَالَتْ ِفي ٩. ينَِةوَأرسلَتْها ِإلَى الشُّيوِخ والْوجهاِء الْمِقيِمين مع نَابوتَ ِفي نَفِْس الْمِد
قُولُوا ِللنَّاِس َأن يصوموا، واجمعوهم معا وَأجِلسوا نَابوتَ ِفي الصفِّ : "الرساِئِل
اِمي١٠. اَألمِلكالْماَهللا و بس ا َأنَّهدشْهِلي قَاِبلَهِن مِن خَِبيثَيلَيجوا رِلسَأجو . وهَأخِْرج ثُم

وتَومتَّى يح وهِجموتَ، ١١." ارِدينَِة نَابِفي نَفِْس م ونِقيمالْم اءهجالْووخُ وِمَل الشُّيفَع
ِهما ِإلَيلَتْهسَأرا وتْهاِئِل الَِّتي كَتَبساِبُل ِفي الرتْ ِإيزا طَلَب١٢. كَم قَالُوا ِللنَّاِس َأنو

عم موهعمجوا، وومصياِميفِّ اَألموتَ ِفي الصوا نَابلَسَأجلَاِن ١٣. ا وجر اءجو



ِلكالْماَهللا و بس ِب َأنَّهالشَّع امَأم ها ِضدشَِهدو ،قَاِبلَها ملَسجِن، وِإلَى . خَِبيثَي فََأخَذُوه
رِجم نَابوتُ : "لُوا ِإلَى ِإيزاِبَل يقُولُونثُم َأرس١٤. خَاِرِج الْمِدينَِة، ورجموه حتَّى ماتَ

نَابوتُ الْيزرِعيِلي : "فَلَما سِمعتْ ِإيزاِبُل َأن نَابوتَ رِجم وماتَ، قَالَتْ آلخَاب١٥!" وماتَ
لَك هِبيعي َأن فَضالَِّذي ر همكَر ِلكامو ى، فَقُمانْتَهاتَ وفَل١٦َ." م َأن آخَاب ِمعا سم

تَِلكَهمِم ِليِإلَى الْكَر بذَهو اتَ، قَاموتَ منَاب.  
١٧التَّشِْبي اسِة، "١٨: فَقَاَل اُهللا ِإللْياِمراِئيَل الَِّذي ِفي السرِلِك ِإسم ِلِلقَاِء آخَاب بقُِم اذْه

مِلي بذَه وتَ، َألنَّهِم نَابِفي كَر وه١٩. ِلكَه ،قُْل لَهاِهللا'و ذَا كَالموتَ : هَأنْتَ قَتَلْتَ نَاب
هضَأخَذْتَ َأرلَى َأقُوُل! ووَأنَا الْم وتَ، : ِلذَِلكنَاب مد تْ ِفيِه الِْكالبسكَاِن الَِّذي لَحِفي الْم

هْل وجدتَِني يا : "اس لَما رآهفَقَاَل آخَاب ِإللْي٢٠" '.تَلْحس الِْكالب دمك َأنْتَ َأيضا
. نَعم، وجدتُك يا من ِبعتَ نَفْسك ِلتَعمَل ما هو شَر ِفي نَظَِر اِهللا: "َأجابه ِإلْياس" عدوي؟

٢١ ،قُوُل اُهللا لَكي ِم'ِلذَِلك ُأِبيدو ،لَكُأفِْني نَسو ،اِئبصالْم كلَيع ِلبكُلَّ َأج اِئلَِتكع ن
وَأجعُل عاِئلَتَك كَعاِئلَِة يربعام بِن نَباطَ، وكَعاِئلَِة بعشَا بِن ٢٢. ذَكٍَر، عبدا كَان َأم حرا

الشَّر ونتَِكبراِئيَل يرِني ِإسلْتَ بعجَأغَظْتَِني و ا، َألنَّكاِبُل، ف٢٣َ' .َأِخيا ِإيزا َأمقُوُل اُهللا لَهي
كُلُّ من يموتُ ِمن َأهِل آخَاب ِفي ٢٤. َأيضا، ِإن الِْكالب تَْأكُلُها ِعنْد سوِر يزرِعيَل

ولَم ٢٥." الْمِدينَِة، تَْأكُلُه الِْكالب، وكُلُّ من يموتُ خَاِرج الْمِدينَِة، تَْأكُلُه طُيور السماِء
حد كَآخَاب الَِّذي باع نَفْسه ِليعمَل ما هو شَر ِفي نَظَِر اِهللا، َألن ِإيزاِبَل زوجتَه يكُن َأ
تْه٢٦. َأغْو مهدطَر الَِّذين ينوِريكَاَألم نَاماَألص دبعوٍد، ودِبال ح الشَّر آخَاب تَكَبفَار

ِني ِإساِم بَأم اِئيَلاُهللا ِمنر.  
٢٧ كَانِش، وِفي الْخَي نَامو ،امصشًا وخَي لَِبسو ،هابقَ ِثيزم ،ذَا الْكَالمه آخَاب ِمعا سفَلَم

هْل رَأيتَ كَيفَ تَواضع آخَاب "٢٩: فَقَاَل اُهللا ِإللْياس التَّشِْبي٢٨. يمِشي مكْسور النَّفِْس
 ."ال َأجِلب الْمصاِئب ِفي َأياِمِه، بْل َأجِلبها ِفي َأياِم ابِنِه َأماِمي؟ ِلهذَا

  



 ميخا يحذر آخاب

٢٢ 

وِفي السنَِة الثَّاِلثَِة، ذَهب ٢. ومضتْ ثَالثُ ِسِنين ِبال حرٍب بين آرام وِإسراِئيَل١
ِلِك ِإسِة ماروذَا ِلِزيهي ِلكوشَافَاطُ ماِئيَلياِنِه٣. رواِئيَل َألعرِإس ِلكفَقَاَل م" : ونلَمْل تَعه

ثُم قَاَل آخَاب ٤" َأن راموتَ ِجلْعاد لَنَا، ونَحن ساِكتُون عِن اسِترجاِعها ِمن مِلِك آرام؟
: فَقَاَل يوشَافَاطُ ِلمِلِك ِإسراِئيَل" ب؟هْل تَذْهب مِعي ِإلَى راموتَ ِجلْعاد ِلنُحاِر: "ِليوشَافَاطَ

"ِلكِلي كَخَيخَيو ِشكيِشي كَجيج كُونيو ،لُهما تَعُل ممِلِك ٥." َأعوشَافَاطُ ِلمقَاَل ي ثُم
  ."ولَِكن تَعاَل نَستَِشير اَهللا َأولًا: "ِإسراِئيَل

هْل َأذْهب ِإلَى راموتَ : " ِمن اَألنِْبياِء وسَألَهم رجٍل٤٠٠لَي حوافَجمع مِلك ِإسراِئيَل ٦
فَقَاَل ٧." ِاذْهب، َألن اَهللا ينْصرك علَيها َأيها الْمِلك: "فَقَالُوا" ِجلْعاد ُألحاِرب َأم ال؟

ما زاَل : "فَقَاَل مِلك ِإسراِئيَل ِليوشَافَاط٨َ" ؟َأال يوجد هنَا نَِبي ِهللا فَنَستَِشيره: "يوشَافَاطُ
ولَِكنِّي َأكْرهه، َألنَّه يتَنَبُأ علَي ِبالشَّر . يوجد رجٌل واِحد يمِكنُنَا َأن نَستَِشير اَهللا ِبواِسطَِتِه

فَنَادى ٩!" ال تَقُْل هذَا الْكَالم َأيها الْمِلك: "اطُفَقَاَل يوشَافَ." ال ِبالْخَيِر، وهو ِميخَا بن يملَةَ
قَاَل لَها واِئيَل خَاِدمرِإس ِلكٍة: "معرلَةَ ِبسمي نِلي ِميخَا ب ِضرَأح".  

١٠ةَ، ولَِكيا الْممهابِن ِثييوذَا الِبسهي ِلكوشَافَاطُ مياِئيَل ورِإس ِلكم كَانِن كُلُّ وياِلسج
. واِحٍد علَى عرِشِه، ِفي ساحٍة ِعنْد مدخَِل بوابِة الساِمرِة، وكُلُّ اَألنِْبياِء يتَنَبُأون َأمامهما

ح هذَا كَالم اِهللا، ِبهِذِه الْقُروِن تَنْطَ: "وعِمَل ِصدِقيا بن كَنْعنَةَ قُرون حِديٍد وقَاَل١١
اهجم علَى راموتَ : "وتَنَبَأ كُلُّ اَألنِْبياِء ِبِمثِْل هذَا الْكَالِم وقَالُوا١٢." اَألِراِميين حتَّى يفْنَوا

ِلكا الْمها َأيهلَيع كرنْصاَهللا ي َألن ،فَتَغِْلب ادِجلْع".  
١٣ِعيتَدسِلي احوُل الَِّذي رسا الرَأمِميخَا، فَقَاَل لَه " : اِء اآلخَِرينكُلَّ اَألنِْبي الِحظْ َأن

ِلذَِلك يِجب َأن يكُون كَالمك ِمثَْل كَالِمِهم، . فَهم متَِّفقُون ِفي هذَا. يتَنَبُأون ِللْمِلِك ِبالنَّصِر
فَلَما ١٥." ، ِإنِّي ًأقُوُل لَه ما يكَلِّمِني ِبِه الْمولَىُأقِْسم ِباِهللا: "فَقَاَل ِميخَا١٤!" وتُبشِّره ِبالْخَيِر

ِلكالْم َألَهَل، سصال؟: "و َأم اِربِلنُح ادوتَ ِجلْعامِإلَى ر بْل نَذْها ِميخَا، هي "هابفََأج :



كَم مرٍة ُأحلِّفُك َأن : "فَقَاَل لَه الْمِلك١٦." كاهجم فَتَغِْلب، َألن اَهللا ينْصرك علَيها َأيها الْمِل"
رَأيتُ كُلَّ جيِش ِإسراِئيَل مشَتَّتًا علَى : "فََأجابه ِميخَا١٧" ال تَقُوَل ِلي ِإلَّا الْحقَّ ِباسِم اِهللا؟
د لَهم، فَيِجب َأن يرِجعوا ِإلَى فَقَاَل اُهللا، هُؤالِء ال قَاِئ. الِْجباِل كَِخراٍف ال راِعي لَها

َألَم َأقُْل لَك ِإنَّه يتَنَبُأ علَي ِبالشَّر : "فَقَاَل مِلك ِإسراِئيَل ِليوشَافَاط١٨َ." ِدياِرِهم وال يحاِربوا
د رَأيتُ الْمولَى جاِلسا علَى فَقَ. ِإذَن فَاسمع ِرسالَةَ الْمولَى: "فَقَاَل ِميخَا١٩" ال ِبالْخَيِر؟

من 'فَقَاَل الْمولَى، ٢٠. عرِشِه، وكُلُّ مالِئكَِة السماِء واِقفَةٌ لَديِه، عن يِميِنِه وعن ِشماِلِه
ٍء، والْبعض فََأجاب الْبعض ِبشَي' يخْدع آخَاب ِليهجم علَى راموتَ ِجلْعاد ويموتَ هنَاك؟

ٍء آخَرقَاَل، ٢١. ِبشَيلَى ووالْم امقَفَ َأموو وحر متَقَد ثُم'هع٢٢' .َأنَا َأخْد فَقَاَل لَه
' .َأذْهب وَأدخُُل ِفي كُلِّ َأنِْبياِئِه، وَأكُون روحا كَذَّابا َأتَكَلَّم ِبفَِمِهم'قَاَل، ' كَيفَ؟'الْمولَى، 

ِإذَن قَد وضع ٢٣' .َأنْتَ تَخْدعه وتَنْجح ِفي هذَا، فَاذْهب واعمْل كَما قُلْتَ'قَاَل الْمولَى، فَ
ِبالشَّر كلَيى علَى قَضوالْم َألن ،ِبفَِمِهم تَكَلَّما يا كَذَّابوحُؤالِء ره اِئكلَى ِفي كُلِّ َأنِْبيوالْم".  

٢٤فَتَقَدقَاَل لَهِه ولَى خَدِميخَا ع فَعصنَةَ وكَنْع نا بِقيِصد اِهللا : "م وحر َأن ْل تَظُنه
ستَعِرفُ ذَِلك يوم تَدخُُل ِلتَخْتَِبَئ ِفي غُرفٍَة : "فَقَاَل ِميخَا٢٥" يتْركُِني ويكَلِّمك َأنْتَ؟

خُذْ ِميخَا وسلِّمه ِإلَى آمون حاِكِم الْمِدينَِة، : "راِئيَل َألحِد َأعواِنِهفَقَاَل مِلك ِإس٢٦!" داِخِليٍة
ضعوا هذَا الشَّخْص ِفي السجِن، وال : هذَا َأمر الْمِلِك'وقُْل، ٢٧وِإلَى يوآشَ ابِن الْمِلِك، 

اِء، حالْمِز والْخُب الْقَِليِل ِمن رغَي طُوهالٍمتُعِبس ِجعِلِك٢٨" '.تَّى َأرفَقَاَل ِميخَا ِللْم" : ِإن
  !"فَتَذَكَّروا كَالِمي يا كُلَّ الشَّعِب. رجعتَ ِبسالٍم، فَال يكُون اُهللا قَد تَكَلَّم ِبواِسطَِتي

  موت آخاب

وقَاَل مِلك ٣٠.  ِجلْعادوصِعد مِلك ِإسراِئيَل ويوشَافَاطُ مِلك يهوذَا ِإلَى راموت٢٩َ
فَتَنَكَّر مِلك ." َأنَا َأتَنَكَّر وَأدخُُل الْحرب، َأما َأنْتَ فَالْبس ِثيابك الْملَِكيةَ: "ِإسِراِئيَل ِليوشَافَاطَ

برخََل الْحداِئيَل وراِت٣١. ِإسكَبرةَ مقَاد رَأم قَد امآر ِلكم كَانو ،الثَّالِثينِن وِه االثْنَي
مقَاَل لَهو" :هدحاِئيَل ورِإس ِلكِإلَّا م ،تُهتْبا كَانَتْ رمها مدوا َأحاِربَأى ٣٢!" ال تُحا رفَلَم

فَصرخَ يوشَافَاطُ، . لُوهقَادةُ الْمركَباِت يوشَافَاطَ، ظَنُّوا َأنَّه مِلك ِإسراِئيَل، فَذَهبوا ِإلَيِه ِليقَاِت
٣٣نْهوا ععجاِئيَل، فَررِإس ِلكم سلَي اِت َأنَّهكَبرةُ الْمفَ قَادرا ٣٤. فَعاِميا َأرنِْديج لَِكن



.  الدرِعَأطْلَقَ سهما ِمن قَوِسِه ِبال هدٍف، فََأصاب مِلك ِإسراِئيَل ِمن فَتْحٍة بين َأجزاِء
ودارِت ٣٥." در وَأخِْرجِني ِمنَ الْمعركَِة َألنِّي جِرحتُ: "فَقَاَل الْمِلك ِلساِئِق مركَبِتِه

وجرى دم الْجرِح . وَأسنَدوا الْمِلك ِفي مركَبِتِه مقَاِبَل اَألِراِميين. الْمعركَةُ طُوَل النَّهاِر
ِإلَى َأرِلكاتَ الْماِء مسِفي الْمِة، وكَبرِة الْمِفي ٣٦. ِضي اءِند ربِس، عوِب الشَّمغُر ِعنْدو

  .مِدينَِتِه وِإلَى َأرِضِه الْجيِش ِلكَي يرِجع كُلُّ رجٍل ِإلَى
غَسلُوا الْمركَبةَ ِفي ِبركَِة و٣٨. فَماتَ الْمِلك وَأخَذُوه ِإلَى الساِمرِة ودفَنُوه ِفيها٣٧

  .الساِمرِة حيثُ تَستَِحم الْعاِهراتُ، فَلَحسِت الِْكالب دمه، كَما قَاَل اُهللا
 وبِقيةُ َأخْباِر آخَاب، وكُلُّ َأعماِلِه، وقَصر الْعاِج الَِّذي بنَاه، وكُلُّ الْمدِن الَِّتي حصنَها،٣٩

وانْضم آخَاب ِإلَى َأسالِفِه، وملَك مكَانَه ٤٠. ِهي مكْتُوبةٌ ِفي ِكتَاِب َأخْباِر ملُوِك ِإسراِئيَل
نُها ابيَأخَز.  

  يوشافاط ملك يهوذا

كَان ٤٢. ِفي السنَِة الراِبعِة آلخَاب مِلِك ِإسراِئيَل، ملَك يوشَافَاطُ بن آسا علَى يهوذَا٤١
. يوشَافَاطُ ابن خَمٍس وثَالِثين سنَةً لَما ملَك، ودام ملْكُه خَمسا وِعشِْرين سنَةً ِفي الْقُدِس

. وتَِبع ِمثَاَل آسا َأِبيِه ِفي كُلِّ شَيٍء، ولَم ينْحِرفْ عنْه٤٣. واسم ُأمِه عزوبةُ ِبنْتُ شَلِْحي
ِمَل مِفي نَظَِر اِهللافَع اِلحص وا ه . رتَمِل اسب ،مدتُه ِة لَمِة الْغَِريباآلِله اِبدعم ِإال َأن

وكَان سالم بين يوشَافَاطَ ومِلِك ٤٤. الشَّعب يقَدم الضحايا ويحِرقُ الْبخُور ِفيها
  .ِإسراِئيَل

افَاطَ، وانِْتصاراتُه الَِّتي َأحرزها، وَأعمالُه الْحرِبيةُ، ِهي مكْتُوبةٌ ِفي وبِقيةُ أخْباِر يوش٤٥َ
كَما َأباد ِمن الِْبالِد الْعاِهِرين الَِّذين يماِرسون الشُّذُوذَ ٤٦. ِكتَاِب َأخْباِر ملُوِك يهوذَا
وِفي ذَِلك الْوقِْت، لَم يكُن ِفي َأدوم مِلك، فَكَان ٤٧. ِم آسا َأِبيِهالِْجنِْسي الَِّذين بقَوا ِمن َأيا

وعِمَل يوشَافَاطُ سفُنًا ِتجاِريةً ِلتَذْهب ِإلَى أَُوِفير ٤٨. يحكُم الِْبالد وِكيٌل عِن الْمِلِك
ِفي ذَِلك الْوقِْت ٤٩. حطَّمتْ ِفي ِعصيون جاِبرِلتُحِضر الذَّهب، لَِكنَّها لَم تَذْهب َألنَّها تَ

فَرفَض ." دع ِرجاِلي يذْهبون مع ِرجاِلك ِفي السفُِن: "قَاَل َأخَزيا بن آخَاب ِليوشَافَاطَ



وملَك . اود َأِبيِهوانْضم يوشَافَاطُ ِإلَى َأسالِفِه، ودِفن معهم ِفي مِدينَِة د٥٠. يوشَافَاطُ
نُهاب اموري كَانَهم.  

  أخزيا ملك إسرائيل

ِفي السنَِة الساِبعةَ عشْرةَ ِليوشَافَاطَ مِلِك يهوذَا، ملَك َأخَزيا بن آخَاب علَى ِإسراِئيَل ٥١
عِمَل ما هو شَر ِفي نَظَِر اِهللا، وتَِبع و٥٢. ِفي الساِمرِة، ودام ملْكُه علَى ِإسراِئيَل سنَتَيِن

 ،الشَّر ونتَِكبرِراِئيًل يِني ِإسَل بعاطَ الَِّذي جِن نَبب امعبرِمثَاَل يِه، وِمثَاَل ُأمِمثَاَل َأِبيِه، و
 .يَل، تَماما كَما فَعَل َأبوهوعبد الْبعَل وسجد لَه وَأغَاظَ الْمولَى رب بِني ِإسراِئ٥٣

 
 


